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PRAEFATIO 

Alexandri Aphrodisieusis De anima librum post Aldinam anni 1534 

editionem neque ediderunt viri doeti neque aceuratius in eum inquisive- 

runt. ita faetum est, ut proximo demum anno J. Freudenthal?) apertis 

verbis pronuntiaret Alexandrum de anima unum, non duos seripsisse 

libros; id quod et re patet et confirmatur Alexandri apud Arabes me- 

moria. alterum autem qui fertur librum idem vir doetus vidit eolleetio- 

nem esse variarum quaestionum ei persimilem, cui , Quaestionum natu- 

ralium et inoralium libri quattuor' vulgo inseribunt. euius tametsi eontra 

Adolfi Torstrik dubitationes persuasum habeo maximam eerte partem 

eidem deberi Alexandro, hoe tamen loco rationem satis habeo indieasse, 

eur à solita operis inseriptione recesserim, eam quae de singulis insti- 

tuenda erit quaestionem alibi propositurus. 

In adornanda utriusque operis editione prineipem seeutus sum ducem 

eodieem VesETuM bibliotheeae S. Marei 258 membranaceum, qui in ca- 

talogo Zanettiano saeculo quinto decimo inepte tribuitur, re vera decimo 

scriptus est. constat foliis 324 altis 18 em. latis 13 em., quorum singulae 

paginae versus vieenos oetonos continent. glutinatoris socordia fol. 105 

— 107 aute fol. 97 leguntur; p. 260* seriptura earet. totum codicem idem 

librarius manu venusta et usque ad extremam paginam aequabili exa- 

ravit; notabile autem est literarum duetum prorsus eundem esse, qui in 

celeberrimo Platonis codiee Parisino No. 1807 (ef. Mnemos. ΠῚ 1875 

p. 1597sq.) eonspieuus est. eo tantum a Parisino differt Venetus, quod 

in hoe minuseulis quas dieunt literis erebro intermiseentur maiuseulae?*), 

1) Commentationes Academiae Boruss. 1884 p. 13 adn. cf. ib. p. 27 adn. 2. 

?) De hac inter Parisinum et Venetum affinitate Carolus Graux me olim commone- 

fecit. idem qua erat summa in hac provincia peritia meum de tempore quo Venetus 

scriptus sit iudieium coufirmavit. cf. Mélanges Graux p. 567. 
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VI PRAEFATIO 

largiorque est compendiorum praeeipue in praepositionibus adhibitorum 

usus. insunt autem in hoe libro Alexandri praeter eommentaria et de 

mistione libellum genuina omnia quae novimus, hoe ordine collocata: 

1) fol. 1—36* quaestionum qui fertur liber quartus, moralia continens, 

euius in fine (fol. 36v) legitur a manu prima seriptus hie index: σχολι- 

x&v ἠϑιχῶν προβλημάτων βιβλίον à, dum fol. 1 argumenti eonspeetus verbis 

indueitur σχολιχῶν ἠϑιχῶν ἀποριῶν xai λύσεων χεφάλαια 2) fol. 317—697 

quaestionum liber primus, euius inscriptio legitur in ealee φυσιχῶν σχο- 

λικῶν ἀποριῶν xal λύσεων ἃ 3) fol. 697—138" de anima liber (σχολιχῶν 

περὶ ψυχῆς a) 4) fol. 1397—221* de anima libri mantissa titulo vulgato 

περὶ ψυχῆς B D) fol. 2217— 260" de fato liber, eui licet genuina inseriptio 

praemissa sit ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισέως (cf. p. 1 adn.) πρὸς τοὺς αὐτοχράτορας 

περὶ εἱμαρμένης memorabile est tamen numerum praefixum esse KH quasi 

sit haec commentatio novissimum alterius de anima libri eaput 0) fol. 

2617— 290" quaestionum liber alter 1) fol. 2917 — 324* quaestionum liber 

tertius, sed animadvertas horum duorum librorum indieem esse σχολίων 

(sie) φυσιχῶν ἀποριῶν xal λύσεων B 1. extremam paginam idem librarius, 

qui totum codicem confecit, explevit Zaehariae Metropolitani περὶ χρόνου 

commentatiuneula. 

Distinxi^) inter prinam manum et veterem eorreetorem haud nescius 

utriusque fortasse additamenta ab eodem homine profeeta esse. similis 

est in utroque literarum duetus eidemque sine dubio aetati uterque tri- 

buendus est; tamen is, quem veterem eorreetorem appellavi ab altero 

differt non solum literarum tenuitate, sed etiam tempore. nimirum prima 

manus eius est qui in seribendo codiee interdum substitit, addidit, correxit. 

paulo post sive alius sive idem diligenter eollato eodiee archetypo iterum 

totum librum ad huius normam exegit, quem v. e. signavi. is autem 

etsi post 169,32 ad finem capitis: ὅτι μὴ ἕτερον τῷ εἴδει τὸ ϑῆλυ xal τὸ 

dopsv verba adseripsit: ἕως ὧδε διώρθωται, tamen eodiei usque ad extre- 

mam paginam salutarem adhibuit operam. 

Sed ut ad eommodiorem partitionem redeam, haec habeo quae de 

m' moneam. solet primum minutiora verba, velut δὲ μὲν γὰρ xoi similia 

supra infrave versum addere, id quod non neglegentia faetum puto, sed 

ut chartae pareeret. perraro enim maiores voces seu enuntiatorum par- 

ticulas in margine supplevit. inveniuntur tamen talia, 30,28 33,6 81,20. 

1) Quae sequuntur tantummodo de animae enarratione eiusque additamento dicta 

sunt, quia Quaestionum librique De fato historia seorsum persequenda erit. 



PRAEFATIO VII 

contra memorabilis est ut in seriba diligenti magna lectionum copia in 

litura. positarum, euius rei non possum non suspicari eandem fuisse cau- 

sam, cui etiam literae debeantur in contextu hie illie suprapositae: ni- 

mirum describendi onus satis molestum fuit librario ut ex exemplari 

temporis iniuria multifariam laeso. accidit enim ut de obseura voce 

plane desperaret eamque non intelleetam eum fide depingeret (170,13). 

saepius aecidit, ut seriptura eodieis arehetypi denuo examinata errasse se 

in deseribendo intellegeret ideoque id quod iam posuerat radendo deleret. 

item igitur variarum quoque leetionum, quae a m' insertae occurrunt, 

maior saltem pars neque conieeturae librarii deberi persuasum habeo 

neque copiis aliunde aecersitis, sed subtilitati deseribentis et an recte le- 

gerit dubitantis. omnes enim praeter duas notatu dignum est ita com- 

paratas esse ut singulis literis singulae literae suprapositae sint. pensites 

0 

116,4: τῶνδε δειγμενον. cum in arehetypo τωνδεδογμενον legeretur corrupta 

extrema syllaba, proclive erat verba falso distinguere, unde novus error 

ortus est δειγμενον. tum vero euriosius traditam lectionem examinantem 

non fugit esse o, non e in eodiee, quod non intellexit quidem, noluit 
0 a 

famen oeeultare. atque similis generis sunt: συντιϑέμένων 135,14. ἔρχεται 
οι αι ο «y 15 

173,33 ὅλως 118,1 αὐτο 176,20 doptote 168,0 ἄστατον 179,21 γε 180,8 
ισ ἧς aloe 

δραϑεῖσα 1182,94 οὖσα 185,15 εἴδη 60,11, ubi verum primum viderat li- 

brarius. nam si pro διό διότι mutaveris omnia sana sunt, quod ego fal- 

sae rationi indulgens sero intellexi. meam de hae re exposui sententiam. 

itaque si quis nisus p. 183,8, ubi, quae in margine ad πειρωμένους ad- 

seripta legitur, vario leetio προῃρημένους sine dubio ex archetypo sumpta 

est, non solum 120,22 (ὑλιχοῖς in mg. ξύλοις) sed cetera quoque de qui- 

bus dixi eadem ratione interpretari velit, eum non possum redarguere: 

hoe autem teneo neque de suo mutasse m' neque aliis praeter arche- 

typum usam esse libris. denique signa inveniuntur ab eadem ut videtur 

manu prima falsis adposita seripturis (ef. ἔχει 150,9 οὖν 160,19 αιρε- 

σϑαι 161,18) aut ipsa quoque depieta ex archetypo aut a librario de 

verbi sanitate dubitantis addita. proprios enim errores ubi agnovit sta- 

tim videtur correxisse. 

Atque de vetere eorreetore consimile erit iudieium. quem dixi nihil 

aliud egisse nisi ut codicem archetypum iterum diligenter eum apographo 

conferret. itaque ubi quid sibi visus est aut omissum deprehendisse aut 

falso deseriptum reetius intellexisse, id quam eautissime in apographo 
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VII PRAEFATIO 

adnofavit. semel tantum (119,35) paulo lieentius deleta prima manu 

eorreeturam posuit. atque servatae sunt spicilegio eius primum syllabae 

et voeulae parvae, quas m! transierat, xai 135,32 τε 152,25 δὴ 158,15 

γὰρ 163,8 ἔχον m' ἔχοντα v. e. 161,18 διαφνὲς m διαφανές v. 6. 142,11, 

correxit δευτέραν 142,18 λήψομεν 148,16. deinde iterum inquisivit in 

dubias sive evanidas seripturas. ita bene animadvertit 120,31 sub vov 

deliteseere xop; eontra 71,7 recordatio fortasse 197,16 (πληχτιχόν) eum in 

errorem abduxit. sed contigit ei, ut. 110,3 (xao ἐδοχει) 170,9 (τύχῃ) 

1170,17 (ἀλλα φϑειρόμενα) 110,18 (οὗ ὄντος) euriosiore observatione pristi- 

nam elieeret seripturam. potissimum vero debita nolo eum fraudare 

laude, quod aperte hiuleis aceuratissime examinatis, etiamsi nil eerti pro- 

fecerat, tamen literarum vestigia fere intermortua religiose in posterorum 

usum servavit. ef. 170,13 172,9. 

Facile igitur eolligitur ex eis, quae disputavi, eura prorsus laudabili 

Venetum ex vetustiore exemplari deseriptum esse, ita ut eius imago ser- 

vata sit satis distineta. leviuscula tantum Veneti librarius in describendo 

peeeavit. velut eoiufudit similes voeulas (t ἡ εἰ at): ἄπισι 143,29 ἀντε- 

ρίσεως 21,10 ἐγχατάλλημα 68,1 μεταχημησϑέντος 129,26 πάλαιστηχῆς 23,19 

ὑγειάζεται 100,1 στεραιός 45,5 40,9. γαιώδους 54,10 οἴονται 21,2 28,16 40,14 

(lege οἴόντε) οἷοντε (lege οἴονται) 128,15 οἵ, ἀλαιεινότερον 132,13 ἀλαίαν 

132,36 νοεῖτε (lege νοεῖται) 88,9. ete. quorum magnam partem ipse cor- 

rexit. deinde τ adseripytum aut omisit (ταύτῃ τοσούτω dzw5075, .sed haec 

rarissima) aut falso adscripsit: φυλάσσηϊται (41,14) λάβηιται ὁρᾶιν γεννᾶιν 

(etiam haee rarissima et saepe litura deleta), syllabas in fine versus sive 

25,13 ἐνέρ 

πτόν] 136,17) sive in initio repetiit, velut xa| xav 88,1 αἰσϑητηϊτήριον 

transiit (ef. μεμιγμέν α 89,8 xapo-| (lege παρόντα) 165,20 ἐμπι- 

64,10 àvav|avzíov 126,14 ef. συνέχετεται 115,9. contra legit fortasse dv- 

τιπες 195,9 εἴ ἂν 9,25 σῶμα (lege σώματα) 128,29 νόημα (lege νοήματα) 

86,6 πρᾶμα 16,6 φυλάσεσϑαι 135,18 πορωτέρω 143,26 παραλάτειν 141,19 

ὄπιϑεν 41,17 (ef. Ind.) μετεβήσεται 141,7 εἰν (lege εἴη) 154,25 ἀλλοιω- 

δέστερα 140,12 (lege ἀχλυωδέστερα) αἰρεσϑαι (sic; lego ἐρέσϑαι) 167,18 

ὑϑερένεσϑαι (lege ϑερμαίνεσϑαι) 117,19. 

Venio ad ma»vum alteram. ita enim signavi uberrimam οἱ additio- 

num et mutationum segetem ex parte egregiarum, quas saeeulQ duode- 

cimo ut videtur homo doctus Dyzantinus et graeeae linguae et philoso- 

phiae peritus in librum effudit, quas statim moneo oculatiores fortasse 

in plures elasses diseripturos esse. ipse quoque huius tentamenti saepius 

perieulum feei sine certo effectu. nolo autem speeiosiora quam veriora 



PRAEFATIO IX 

proferre; nam mendacia sunt indicia quae ex solis atramenti similiumque 

literarum leviuseulis differentiis capiantur. itaque satis esto omnes las 

leetiones si non uni homizi, at profecto eidem aetati eidemque doctrinae 

deberi. atque breviter comprehendam, quae de τη" sentiam: ut largiar 

posse eam non nihil eorum quae novavit e vetusto eodiee sumpsisse, tamen 

omnia eiusmodi sunt, ut ab homine acuto illa aetate coniectura inventa 

esse haud ineredibile sit. sunt autem, quae conieetantem luculenter pro- 

dant. evolvas p. 27,12. apertum est post ὀργάνων substantivum exci- 

disse et, si sequentia (εἴ γε ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐνεργεῖν xal αὐτὰς δι’ 

ἀπορίαν ὀργάνων χωλύεται) perlegzeris, quaerentibus sponte oecurrit ἀπορίαν. 

quod Alexandrum seripsisse hebraiea interpretatio testatur. idem divi- 

navit, non proditum legit vir doetus, de quo agitur. dubitavit enim, quale 

inserendum sit, cum seriberet ἀπορίαν 7, ἀνεπιτηδειότητα. accedunt alia 

quae eontra morem scriptoris mutavit. sic 51,16 Alexander solita usus 

periphrasi γίνεται éxtcü£usva seripserat, quod displieebat Byzantino, qui 

elegantius fortasse, sed plane otiose substituit ἐπιθεμένων τῶν ἁπτῶν. item 

159,84 σῶμα αὑτοῦ πλῆρες (corpus plemum cui mullum. inane admirtum est) 

offensione prorsus caret (idem legitur de mistione 597,17 ideler); prae- 

postere igitur αὑτοῦ delevit m*. porro 130,10 bene se habet οὐχ ἄρα χατὰ 

χίνησίν τινος τὸ ὁρᾶν (nihil in videndo movetur); minuit igitur vim sententiae 

m?, dum τινος in τινα mutat. plane eam oecultat ϑλωμένου (117,193) in 

τεϑολωμένου depravato. praeterea genuina verba praepostere delevit 59,10 

et ne 128,12 cum eo οὖν addam, impediunt ea, quae 122,14 dixi. de- 

nique animadvertas de libero arbitrio commentationem priorem (169,34$q.), 

quae in Veneto gravissimis turbis affecta est, pertractasse quidem m^, sed 

ne una quidem litera legisse saniorem. 

Talia igitur reputemus, ne festinantius viri sagacis emendationes pro 

traditis leetionibus habeamus, quarum praestantiores nonnullas digito 

attingam. χοινῶς 11,1 ἕξεων 33,9 δριμεῖς 01,24 ἁπλῶς 91,14 (notatu dignum 

est huie uni lectioni yp. esse adpositum) 104,20 128,5 1937,19 ἀτονία 

172,20. inprimis autem laudabilia sunt additamenta aut certa aut veri 

prorsus similia δυνάμενα 30,23 εἰ 104,20 δίεισιν ἡ 190,5 οὐχ 1314,21 τὴν 

ἡδονὴν ἕλοιτ᾽ ἄν 104,0 x«i 105,9 μὲν τὸν ἄνϑρωπον 156,29. 

Iteligiosissime hune librum repraesentavi in adnotatione eritica ne or- 

thographieis quidem neglectis, in eo fortasse paulo superstitiosius vestigia 

eius premens quod etiam spirituum et aecentuum insigniores saltem indicavi. 

prototypum enim constat et aspiratione et accentibus caruisse, utrumque 

primum Veneti librarium (Vm?) addidisse (nimis aeeurate, ut fieri solet, 



apographa 

Marc. 261 

X PRAEFATIO 

velut constanter δι᾿’ 6, o0x' ἔτ᾽, γ᾽ οὖν, μὴ δὲ, xaU' ὃ, ὅτ᾽ dv, προσ᾽ ἔτι). sed 

vel in hoe magna hominis fides cernitur, qui dubia verba (αυτοῦ aot 

αὐτὴ oca sim.) maluerit imperfecta relinquere, quam apice falso adpieto 

deformare. 

His non inutile videbatur pauea addere, quae de horum librorum 

eondieione in universum observavi. apertum est eos descriptos esse ex 

codiee non bene servato, quem graviores iaeturas fecisse ipse primus 

Veneti librarius (Vm") duobus dumtaxat loeis luculenter significavit 172,9 

et 102,8. atque in priore hiatus sine dubio verbis ortus est in arehetypo 

antiquo easu perditis; in altero potest certe folium, quod interiit (unum 

autem non plura deesse ex argumento patet), ex ipso prototypo exeidisse. 

sane gravia haee, sed multo pluribus incommodis iam pridem labora- 

bant haec Alexandri scripta, in quae nullum vitium eertum est magis 

grassatum esse, quam et singulorum verborum et sententiarum omis- 

sionem. quod quam vere dietum sit perlustres prioris generis haec 

exempla 4,2 6,93 25,129 21,9 40,5 61,2 65,6 69,12 75,28 16,16 84,21 

85,9 89,7 92,19 96,1.29 97,1 101,24 102,24.27 104,8 106,22 109,16.27 

110,20 118,27 191,16 193,4.20 128,23. 129,9. 19 130,8 131,26. 33 195, 

12.96 136,9. 1.18. 99 187,94 138,93 142,11 146,8. 14 141,7. 20 151,88 

159,19 153,1 154,8.14 157,14.25.36 159,28 161,12 166,23 168,1 169,18 

170,3 171,13 172,11.30 175,24 180,6 186,8. de singulis poterit dubi- 

fari, res ipsa eonstat. nuntiata autem intereidisse certum est 37,11 

41,6 45,15 83,1 93,11 129,28 148,7 155,27 159,18 110,18 119,21 145,22 

verisimile 5,9 31,18 42,16 44,17 65,6 120,16 138,9 (ef. quod dieam de 

interpretatione hebraiea). sententiarum autem plurimas propter homoeo- 

teleuta periisse probabile reddunt et ineultum dieendi genus philosophi 

ut explieatius loquatur ab iteratione numquam abhorrentis et recentiores 

eodiees, qui, quantam labem talia seripta inde trahere possint, exemplum 

praebent notabile. multo minus aliena noeuerunt emblemata. nusquam 

enim mihi videor eertum interpolandi studium deprehendisse. quae re- 

movenda erant, ea casu e margine in textum irrepserant. 

'Transeo ad novieios codiees, qui quotquot mihi innotuerunt, diverso 

gradu Venetum quasi fontem communem attingunt. sunt autem admodum 

pauei, praeter Excerpta duo tantum integri, Venetus alter et Barberinus. 

VxsETUs Mare. 261 chartaceus saec. XVI fol. 284 forma maxima eadem 

seripta continet, quae in antiquiore insunt, ordine tantum ita immutato, 

ut primum quaestionum librum statim exeipiant alter et tertius, deinde 

demum sequatur de anima liber eiusque mantissea. quem eodicem, ta- 



PRAEFATIO XI 

metsi non totum contuli, tamen affirmare possum apographum esse Ve- 

neti 258. neque hoc uberiorem explicationem requirit. verba enim, quae 

in tertio quaestionum libro apud Spengelium ita leguntur πάλιν (216,24) 

et διαχύσεως (218,2) in Veneto 258 eum loeum obtinuerant, ut libro elauso 

alterum altero obtegeretur. ita madore effectum est, ut in priore loco 

praeter « omnes literae evanuerint, alterum si quis diligentius inspiciat 

ei 0... σεως superesse videatur. is autem, qui Marcianum 261 scripsit, 

satis habuit verba omittere et vaeuo laeunam indicare. 

BansEniNus I, 26 ehartaceus, saeculi XVI, forma minima, plane ne- Barer.1?6 

glezendus est, quippe descriptus ex Aldina, quod vel inde patet, quod 

huius editionis versus 139752 in codice omissus est. 

Neutrius igitur in adnotatione mentionem feci. «contra aecuratius Bes BE 

proposui alterum novellorum genus, quo eontinentur Execerptorum plu- 

rima et editio Aldina. de quibus quid censeam, breviter praemittam sin- 

gula posthae probaturus. renatis enim in Italia literis codicem Vene- 

tum 258 e regno Dyzantino hue delatum descripsit aliquis deseriptum- 

que doetus correxit, qui maiora non tetigit, sed leviora quaedam sobrio 

iudieio emendavit. atque hoe apographum iterum deseriptum simulque 

multifaram et maeulis inquinatum et lacunis truncatum fons erat et 

Exeerptorum et editionis Aldinae et interpretationum latinarum. 

a ^ Prodiere libri duo de anima! Venetiis 1534 apud Arpvw ad caleem 

Themistii editi a Vietore Trineavello medico, qui in epistola dedicatoria 

ad Gasparum Contarenum missa se eos gloriatur ὦ mendis plurimis 

quibus dehonestarentur repurgasse. quod quam insolenter fietum sit, una- 

quaeque huius editionis pagina docebit. nolo morari in enumeratione 

eorruptelarum, sed iuvabit ommissarum sententiarum tabulam proposuisse: 

16,12 42,2 44,16 59,15 61,2.5 64,11 88,1 89,7 91,20 121,17 1206,15 

121,23 132,8 128,16 140,5 141,26 154,29 155,26 160,8 164,36. acce- 

dunt singularum voeum ommissiones, si recte numeravi, centum. 

Huic proxime aceedunt Excerpta uberrima, quae insunt in VixNpososEss: Καὶ 

phil. gr. 110 (Nessel), ehartaeeo s. XVI., de quo eum aceurate expositum 

sit a Lambecio (VII p. 172sq. ef. Nessel vol. IV p. 65sq.), hoe tían:um 

moneo: totum librum, qui duobus tomis eonstat, exaravit (id quod nisi ipse 

librarius identidem testatus esset, pro scripturae differentiis non erederes) 

idem homo, Mathusalas monachus, medio fere saeculo XVI. a euius manu 

plures adhuc libri extant et in monasterio suo montis Sinai seripti et, dum 

peregrinatur, sive in Palaestina sive in maris Ionici insulis (cf. praeter Nesse- 

lium vol. VI p. 86, Gardthauseni Palaeographiam graecam p. 330 et Catalog. 
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eod. Sinaitie. n. 128) ). quare non mirabere, quod huius quoque eodieis 

partem priorem manu perpolita exaravit ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει σινᾷ (fol. 2437); 

frustulo vero, quod postea ex Alexandri de fato libello neglegentissime 

excerpsit verba adscripsit: ταῦτα ἐχ πολλῶν ὀλίγα, διότι ἔμελλεν εἰσιέναι εἰς 

τὸ πλοῖον. χύπος Μαϑουσάλα τοῦ x«i Μαχεῖρος ἐν Κρήτη (sic) ἐγράφη. atque 

in itinere etiam librorum, quos edimus, partes conseriptae esse videntur. 

sunt autem hae 

181,2 — 186,31 Vindob. vol. I, 244: — 246: 

(quae sequuntur omnia in margine Themistiani de anima commentarii 

leguntur) 

11,14 — 18,7 

33,13 — 34,26 

80,20 — 86,4 

86,4 — 92,15 

102,10 — 118,4 

119,22 — 125,4 

Vindob. vol. IT, 251* — 256" 

208: — 259 

329r — 3337 

940: — 344" 

345r — 361" 

215r — 281: 

| 
| 

126,24 — 121,26 — 861: — 361" 
127,21 — 130,11 — 281 — 984* 
132,10—30 - 984:τ.- 984: 
137,94 — 139,98 — 985* — 987: 
139,29 — 141,28 — 289* — 291" 
141,21 — 150,29 — 300* — 302* 
181,22 — 186,31. — 244 * — 946: 

Iam vero mirabilis inter hune librum et Trineavelli editionem simi- 

litudo intercedit. primum omuia, quae in Aldina omissa sunt, desunt in 

Vindobonensi. accedit utriusque et in eorruptelis vel minimis et in ver- 

borum eolloeatione eonsensus. duo tantum exempla delibabo: ὅτι quod 

1) Quibus angustiis pressus per varias orientis partes vagans libros exaraverit, multa 

loquacitate ipse lamentatur cum alias tum in cod. Vindob. phil. gr. 155 (Nessel) f. 271r 

μαϑουσαλὰ τοῦ χαὶ μαχεῖρος χόπος ἁρπαχτιχὸς χαὶ ἐν ἐπιδρουἢ καὶ ἐν ξενιτείᾳ χαὶ σπάνει 

τῶν χρειῶν πολλῇ. εἰ δὲ βούλοιτο xal ἐν διωγυοῖς καὶ ἐν ἀσθενείαις πολλαῖς xal κα!ριχαῖς 

ἀνωμαλίαις καὶ μεταβάσεσι συχναῖς εἰπεῖν τις, ἐχεῖνος ob, ἁμαρτήσει τοῦ πρέποντος, ὃς OÀv 

καὶ εἴη: et similiter f. 227r yet μαϑουσαλὰ τοῦ xol μαχεῖρος βιαίως χαὶ ἐν ξενίᾳ xal πενίᾳ, 
, εἰ δὲ χρὴ εἰπεῖν xal ἐν ἐξορίᾳ ἔτι (sic) ζξω (1552) ἐν νήσῳ τῇ χύπρῳ εἰς τὴν ἁγίαν παρα- 

σχευὴν ἐν τῷ ϑέματι τῆς wopfjvre τυραννοῦντος τοῦ ἐξώλους εὐμένους (Ὁ): ἕως οὖν ἐγραφῇ 

(sic) τὸ παρὸν, ἐξοδιάσϑησαν (sic) ὀχτὼ δουκάτα γρυσὰ διὰ τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον μετά- 

βασιν, tum f. 274r ἐγὼ ἕως οὖν ἐγραφῆ (sic), «al ἐξοδιάσϑησαν ὀχτὼ δουχάτα χρυσᾶ εἰς τ 

ζῆ». εἰς δὲ τὸ ἐπίλοιπον οὐχ ἐνθυμοῦυαι: οὕτως ἐγὼ πολλὰ ἐπόνησα ὑπὲρ τούτου καὶ ὑπὲ 

ἄλλων πολλῶν καὶ ἐξ αὐτῶν οὐδὲν ὠφελήϑην. ὅτε ἔγραφον τοῦτο κάλαμον οὐχ εἴχον, ἀλλ 
E ; 
ἣν ἐκίνησα ἀπὸ τὸ ἅγιον ὄρος (sic) Gtvà ὑπὲρ τοῦτοῦυ 

et quae deinceps per tres pazinas eiulat. 

OEC C MA Καὶ mS ANS MES CREVAXWV, T'[009 πτερὸν. τ» 6€ €3000Y 



PRAEFATIO XIII 

compendio non intelleeto in Aldina permultis loeis in ἄρα corruptum est, 

constanter etiam in Vindobonensi in hane vocem abiit, et in utroque verba, 

quae leguntur 112,27 —28 inepte iterata sunt. noli tamen coniecturae, 

in quam faeile aliquis incidat, monachum in Creta Aldinam invenisse 

indeque sua hausisse, adstipulari. non desunt enim, quae Vindobonensis 

aperte emendatiora exhibeat. «quae ne ipsum Mathusalam correxisse 

putemus impedimur nimia festinatione, qua excerpta haee ille quasi 

raptim marginibus adleverit multasque novas maeulas ultro adsperserit '). 

consentit igitur VK contra a in his: τὸ ὅλον VK τὸ τόλον ἃ 14,11 βοῦς 

VK βοῦν a 106,9 7 VK ἢ ἃ 114,4.11 ἐδείξαμεν VK xai δείξαμεν ἃ 

123,113 φῶς VK φωτός ἃ 128,4 ἡμίσει VK ἥμισυ ἃ 141,14. ὑπέχχαυμα VK 

ὑπεχχαυμένα ἃ 149,15 ete., medium inter V et a loeum tenet K, ita ut 

a vero propius absit παράμονον V: παραμένον K: παρὰ μένον ἃ 86,11 

ἀλλὰ εἰ V: ἀλλ᾿ ἀεὶ K: ἀλλ᾽ αἰεὶ ἃ 115,10 τις τρόπος V: τις τόπος K: τι 

τόπος ἃ 119,91 ἤτοι χεῖται V: εἶτα χεῖται K: 7| ταχεῖται ἃ sim. (a vestigia 

verae leetionis fidelius servavit 104,36 παλαίει V: παλαιά ἃ: πάσχει Καὶ 

ἐναντίων ἐναντίως V: ἐναντίως ἐναντιώς ἃ: ἐναντιώς K). denique levissima 

nonnulla in uno Vindobonensi emendate leguntur, ef. 192,12. ἀλξεινότερον 

Κι: ἀλαιεινότερον Va, ef. ib. 30 139,19 185,20. 

Ex his ipse eolliges, quod supra dixi, ex eastigato Veneti apographo 

K et a stirpem dueere neque tamen reeta via, sed apographo illo iterum de- 

seripto foedeque depravato. quocum bene congruit in utroque non paucas 

pristinae illius eensurae reliquias eonspicuas esse, quae qualis fuerit faeile 

intellegitur ex his 4,18 7,2. 24 9,25 25,183 21,2 33,117.21 36,17 38,15 

39,8 42,18 12,21 74,4 84,21 86,6 88,8 92,90 95,5 100,8. 7.11 101,9 

115,14 116,35 117,19 120,26 125,9 129,26 136,17 142,18 144,19 151,34 

152,32 154,20.25 155,0 165,20 166,1 167,18. haee secutus sum, alia 

recipere non potui ef. 10,17 11,7 28,10 29,2 94,7 102,2 121,28 122,14 

125,30 121,24 131,25 161,183 162,32. 

Accedunt eiusdem generis breviora exeerpta codicis MoxacEwsis 

(I. Hardt. Cat. eodd. IV, 298) 417 ehartacei saec. XV, qui post Sim- 

plieii de anima eommentarium (ef. Hayduek in ed. Simplieii p. VII) 

fol. 1957 — 198*» ex Alexandri de anima libri mantissa p. 106,18 — 113,24 

continet, et 

MarnirENSIS cod. reg. 109 saee. XV mauu Lasearis seripti (Iriarte eat. 

!) 14,7 84,17 105,7.15 106,11 115,19 116,12 ete. omittit verba 13,16 15,3 82,3 
104,8. 15—17 110,11 etc. 

K 
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XIV PRAEFATIO 

eodd. p. 428), in quo (fol. 25sq.) eiusdem libri novissima quatuor capita 

(169,24 — 186,21) insunt. utrumque enim codicem ex omissionum com- 

munione patet eidem classi adseribendum esse, etsi in Monacensi nonnulla 

bene eorreeta, in utroque opera tumultuaria multa inutiliter mutata sunt. 

Aliter de eodieis HauwrENsis!) Fabrieiani 88 (continet 176,1 — 186,31) 

excerptis iudieandum est, quae tam prope absunt a Veneto 258, ut 

possint ab homine docto saeculi XVI vel XVII ex hoe ipso descripta 

esse. sed de hoe libro aecuratius disputabitur, cum critiea libelli De 

fato subsidia paravero. 

Praeter hos libros exemplum editionis olim Petri Vrcronu, nune bi- 

bliotheeae Monaeensis regiae praesto fuit, in quo a viro docto leviora 

quaedam eorrecta sunt. 

Latinam interpretationem ediderunt De anima libri Hieronymus 

DowarUs, patrieius Venetus, primum 1502, ,alterius de anima libri* 

Angelus Cawiwsius Anglariensis 1555, uterque Venetiis. annos ex Fa- 

brieii Bibliotheea?) deseribo, eum principes editiones neque noverim ne- 

que eireumspexerim, ubi eognovi eas in re critiea nihil valere. atque 

Caninium probabile erat ipsa Aldina usum esse, Donatum autem Vene- 

tum mirabile est antiquissimum illum Alexandri codieem, Venetum dico 

258, in eensum vocare noluisse. sed ille alterius quidem miscellaneorum 

libri ut integrum exemplum indagaret Angelum Politianum literis?) in- 

eitavit, priorem De anima ex pravo illo eodice vertit, ex quo Aldina ex- 

pressa est. utrumque apertissime declarat et Donati et Caninii in omis- 

sionibus eum Aldina conspiratio. 

Restat ut quale subsidium Arabum studia Aristoteliea nobis prae- 

buerint, breviter moneam. atque primum memorabile est libri miseel- 

lanei ne vestigium quidem apud eos reperiri; de anima autem librum *) 

arabiee vertit Ishac ben Honein ($t 910 vel 911), commentariis illustrasse 

dieitur a] Farabi (T 950): sed utrumque opus adhue latet. 

Itaque ad hebraieam libri de anima versionem refugiendum erat. 

hebraiee autem Ishae Arabis librum reddidit Samuel ben Jehuda Mar- 

siliensis Mureiae anno 1323 (mundi 5084), quam versionem novis 

curis retraetatam in urbe Montelimart edidit anno 1340. qua in re 

1). Cf. Alexandri De fato ed. Orelli p. IV et Graux Notices sommaires d. msc. gr. de 

Copenhague p. 104. 

3). V5 661. 

3) Cf. A. Politiani opera Luguduni 1539 p. 56. 

*) appellatur ,traetatus de anima* in libro Fihrist auctore Muhammed ben Ishak, 

cogn. an — Nadim ed. Flügel p. 252, , paraphrasis (Talkhis)* apud Hagi Khalfa V, 164 n. 10579. 



PRAEFATIO Xy 

fideliter videtur arabieam versionem seeutus esse, sed ita, ut orationem, 

quam in arabico exemplo eontinuo seriptam fuisse testatur, primus inter- 

pungeret, et de dubiis proprio iudicio decerneret. ea enim, quae in 

margine exempli arabiei eorreeta erant, solet quidem respicere, neglezit 

autem ea, quae minus plaeuerant. unde rursus sequitur librum arabieum 

ad eius normam, ex quo fluxerat, exactum fuisse. ceterum notandum est 

Samuelem in fime interpretationis graviter queri de Alexandri obscuri- 

tate'). huius interpretationis memoriam servaverunt tres libri, Parisini 

duo 893, 894 (Pp) et Berolinensis Oet. 332 (B), inter quos p primum lo- 

eum obtinere videtur, Derolinensi multifariam truncato uterque Parisinus 

praestat?). quibus copiis ut ego uterer, eura faetum est Mauritii Stein- 

sehneider, qui nostra lingua Alexandri librum refingere studebat talem ?), 

qualem ex Arabico exemplari verterat Samuel ben Jehuda. sed viro 

doctissimo impedimento erant primum orationis in cola diseriptio libra- 

riorum soeordia aut negleeta aut mutata, deinde arabieae hebraieaeque 

linguae cum partieularum inopia tum magna in verbis philosophorum 

propriis ambiguitas*). quare eum Steinsehneiderus ne aliena inmisceeret 

in solis hebraieis codieibus sese eontinuisset, multa erant de quibus du- 

bitarem. itaque literis invieem missis totum librum una iterum per- 

tractavimus et ad eam formam redegimus quam in adnotatione?) proposui. 

Summopere autem dolendum est unum hune testem, qui non ex 

Veneto pendeat, ita corruptum esse, ut expeetatione minor inde fruetus 

redundet. eum vero prorsus inutile esset ea, quae in hae interpretatione 

aut vitiata aut omissa sunt, ad sua genera revocare et de mendorum 

origine singillatim quaerere, ea tantum attingam, quae ex hoc fonte 

quamvis valde turbato lueramur. atque primum interpretatio sin- 

gulas voces, quae in Veneto desunt, servavit 4,2 6,23 25,12 21,9.12 

30,23 40,5 65,6 69,12 92,19 96,1. verae autem leetionis vestigia vel 

1) aecuratiora docebit de Samuele M. Steinschneiderus in editione huius interpreta- 
tionis, quam parat. 

?) de his plura invenies in libro Die Abhandlung Aleranders von Aphrodisias über 

den Intellekt, quam edidit Aron Günsz Berol. 1886 (ibi p. 3— 16 Alexandri de anima 

82,16—92,12 hebraice editum est). 

?) maximam partem libri e codice Berolinensi iam verterat Steinschneiderus, cum 

Parisini Berolinum :issi sunt; in quibus excutiendis: auxilio usus est Gottheili Neo- 
Eboracensis. 

*) de sermone Samuelis disputabit Steinschneider in libro ab academia Parisiensi coro- 
nato ,de hebraicis medii aevi versionibus*, quem in nostram linguam vertet. 

ὅ) in hac si quid duplici ratione verti poterat, id uncis rotundis inclusum adposui, 

necessaria Steinschneideri supplementa circumscripsi. 



XVI PRAEFATIO 

obseuriora vel elariora emieare videntur, ut in eertioribus me contineam, 

in his loeis: 3,26 33,9 38,5 40,19 41,7? 44,8 46,11 50,21 62,1 12,6 

14,6 18,24 91,4.5 99,15. contra mirum est sententias, quae exciderunt 

in Veneto, tam raro servatas esse. non desunt tamen, ubi plura legerit 

Arabs, ita ut supplendi inde capiamus aliquid adminieuli, cf. 37,11 

41,6 45,14. 

Atque potui haee multo brevius adnotare, quare vituperabor fortasse, 

quod nimia otiosarum leetionum mole instrumentum eritieum oneraverim. 

sed reputandum erat, oportere nos, ut talibus subsidiis bene uteremur, 

etiam vitia eorum perspexisse. putabam igitur paulo fideliorem huius 

interpretationis imaginem mihi esse repraesentandam. itaque non solum 

leetionis diserepantiam sed ea quoque proposui, quae ad interpretis 

eognoseendam et dieendi et eogitandi rationem videbantur aptiora. ex 

quibus nunc ut unum moneam unusquisque legentium statim videbit, 

quam timide additamenta eius adhibere oporteat, quippe qui nilil fere 

sine verborum eireuitu exprimat, singula autem verba binis soleat reddere, 

singula enuntiata in plura dividere, si»gulas partieulas sententiis iuter- 

pretari. 

De anima commentationem graeci libri in singula capita divellunt, 

quod ut perspieias quam inepte faetum sit, eonferas 80,290 81,22 82,106.18. 

quare et hane divisionem neglexi et argumenta singulis particulis prae- 

seripta, eum aperte post Alexandrum fieta sint, in adnotationem relegavi. 

Amat seriptor et ea, de quibus disputavit, in memoriam revoeare et 

utura pollieeri: quae, si paullo remotiora respiciuntur, in adnotatione 

designavi. semel (53,13) id, quod promittitur, non sequitur. Aristotelis 

libros etiam non addito auetoris nomine commemorat, de motu anima- 

ium 97,6, totum de sensu et sensili librum 58,21, eiusdem eaput quin- 

tum 53,26; et liberiore modo ad eundem auetorem provocat 143,20, ubi 

non tam certa Aristotelis verba sed ea intellegas, quae ex Aristoteliea 

luminis descriptione Alexander concludit. sed eum de his tum de universa 

ratione quae inter Aristotelis et Alexandri de anima librum intercedit 

peeuliari libro disputabo. denique tametsi paucorum") praeter Aristo- 

telem libros respieit Alexander, tamen contra multos adversarios, inter 

quos primum Stoici loeum obtinent, et in libro De anima et in eius 

mantissa ita pugnat, ut nomina eorum taceantur. etiam in hos alibi 

aecuratius inquiretur. 

1) cf. Indicem alterum. 



PRAEFATIO XVII 

In eolligendis huius editionis subsidiis plures viri docti benevole 

me adiuverunt. ita J. By water confirmavit Oxoniensem de anima et 

codicem manu seriptum et librum anno 1481 editum, cuius mentionem 

fecit Fabricius (Harles) Bibl. Graee. p. 661 v. 6 et adn. ee, non Aphro- 

disiensis esse, sed medii aevi commentatoris, ut videtur, Alexandri de 

Alexandria. deinde Italos libros mea eausa inspexerunt A. Mau Roma- 

nus et Eduardus meus Sehwartz Bonnensis. inprimis vero Guilelmus 

Meyerus olim Monacensis, nune Gottingensis et Friderieus Fliedner 

Matritensis evangelicae ecclesiae minister singulari me devinxerunt bene- 

volentia, quorum alter correeturas exempli Vietoriani mihi exseripsit et 

Monacensem librum iterum contulit, alter excerpta Matritensia in meum 

usum exeussit. quantum vero debeam consilio et amicitiae Hermanni 

Diels et Hermanni Usener, non possum singillatim enumerare. animo 

grato quid sentiam, ipsi scient. 

Kiliae Ivo Bnuss. 

mensi Novembre. 

Supplem. Arist. II. Alexand. d. Anima. 
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AAEZANAPOY ΑΦΡΟΔΙΣΙΕῺΣ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ. yn 

3 'H μὲν πρόϑεσις ἡμῖν, περὶ ψυχῆς εἰπεῖν τῆς (τοῦ) ἐν γενέσε! τε xol 
copa TN τίς τέ ἐστιν αὐτῆς ἢ οὐσία xai τίνες αἱ δυνάμεις χαὶ 

P ' 
πόσαι, xoi τίς αὐτῶν ἢ πρὸς ἀλλήλας διαφορά. ἐπεὶ γὰρ δεῖ πρὸ τῶν 

5 ἄλλων ἁπάντων πείϑεσϑαι τοῖς προσταττομένοις ὑπὸ τῶν ϑεῶν (προστάτ- 

2 τεται OE χαὶ προχηρύττεται τὸ γνῶϑι σαυτὸν ὑπὸ τοῦ [Πυϑίου, οὐχ ὡς ὑπὸ 
- ΄ , '  - δ΄ ἢ - - , BJ , 

Deo μόνην, ἀλλὰ χαὶ ὡς ὑπὸ ϑεοῦ τοῦ προγινώσχειν τὰ μέλλοντα πεπι- 
, D B - 

στευμένου, προλέγοντος xai προαγορεύοντος, ὡς διὰ τῆς αὑτοῦ γνώσεως 
΄ - ^D [4 - M 

ἑχάστῳ περιεσομένου τοῦ χατὰ φύσιν βίου, *, δ᾽ ἑαυτοῦ γνῶσις ἐν τῇ 

INTERPRETATIO HEBRAICA 

4—2,9 ἐπεὶ γὰρ---παραμυϑίας] und dies [geschieht] weil es sich gebührt, dass wir in jeder 
Sache des Glaubens zuvorkommen dem (voranschieken) was Gott befiehlt. Der Prophet 

aber befiehlt und ermahnt vorher indem er spricht: ,Kenne dich selbst*; dieser Aus- 

spruch ist von Gott, erhaben ist er, von dem bewáhrt ist, dass er kenne, was sein (be- 

gehrt) wird; er verkündet uns voraus und erklárt uns, dass jeder von uns, der Genossen- 

schaft der Menschen [i. e. was anbetrifft jeden von uns] durch seire Erkenntniss (d. s. 

E. add. P) sein Leben auf dem natürlichen Wege [vor sich] geht, indem er sein Wesen 

kennt. Die Kenntniss des Mensehen von seiner Substanz ist aber, indem er das Ding 

kennt, wodurch er ist, was er ist. Der Mensch ist aber Mensch durch die Seele; es 

gebührt sieh also, dass, wer gewahlt hat, dass er Gott glaube, und dass sein Leben den 

ihm natürliehen Lauf nehine, seine Speculation zuerst auf die Seele richte, sodass (bis) 

er wisse, was sie sei. Wie wir nun auf Aristoteles vertrauen in den anderen Dingen, 

weil wir glauben, dass die Ansiehten, die uns von ihm gebracht wurden, wahrer und 

riehtiger sind, als die Ansichten anderer Menschen, so sind-wir auch der Ansicht, dass 

wir desgleichen thun in Bezug auf die Kenntniss der Seele. Das Erreichen des Zieles, 

das wir im Auge haben, wird vollendet sein, wenn wir bezeichnen, was jener Mann über 

die Seele gesagt, so weit es offenbar ist, und hinzufügen (und wir geprüft haben jedes?) 

zu jedem Worte, das er gesagt hat und wir gefunden haben als angemessen und àhn- 

lieh in Aufstellung (Bestátigung) und Auseinandersetzung (Reehtfertigung) 

ADNOTATIO 

1 'Ale&dvópoo ἀφροδισέως σχολιχῶν περὶ ψυχῆς C V (ἀφροδισέως fol. 1,56 v, 69r, item 221 τ, 
ubi de fato libello inseriptum est ᾿Αλεξάνδρου ἀφροδισέως πρὸς τοὺς αὐτοχράτορας περὶ εἷμαῤ- 

μένης καὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν. sed in fine eiusdem ἀφροδισιέως et ita usque ad finem codicis) 

2 τοῦ add. Diels: cf. p. 28,25 γίνεται δὲ ἡμῖν, ὡς προεῖπον, ὁ λόγος περὶ Ψυχῆς τῆς τῶν 

ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ 9 φϑορὰ ἃ 6 προχηρύττεται) ἡ in lit. V 8 αὑτοῦ 

Scripsi: αὐτοῦ Va. 9 ἑχάστω ἃ δὲ αὐτοῦ ἃ 

Supplem. Arist. TT. Alexand. d. Anima. 1 
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γνώσει τῇ χαῦ ὅ ἐστιν αὐτός, χατὰ δὲ τὴν Ψυχὴν. ὃ ἀνϑρωπος ἀνϑρω- 
πος), ἀναγχαῖον τῷ βουλομένῳ πείϑεσϑαι' τῷ ϑεῷ x«i τὸν χατὰ φύσιν 10 

, - M , M - - , 

αὐτῷ ζῆν βίον περὶ ψυχῆς πρῶτον διειληφέναι xal ταύτην ἥτις ἐστὶν ἐγνω- 
Ζ E ES) ? - » ; * 

χέναι. ἐπεὶ ὃ᾽ ὥσπερ £v toic ἄλλοις τὰ ᾿Αριστοτέλους πρεσβεύομεν ἀλη- 
5 ϑεξστξο » A 7 τς ME 3 , - x POS , a ΝΡ - » , 

ὕξεστερας ἡγούμενοι τὰς ὑπ αὐτοῦ παραδεδομένας δόξας τῶν ἄλλοις clpm- 

Ὡ3: μένων, οὕτω δὲ χαὶ ἃ ἐν τῷ περὶ ψυχῆς δόγματι φρονοῦμεν, ἔσται τὰ 
χατὰ τὴν πρόϑεσιν ἡμῖν πεπληρωμένα, ἂν τὰ ὑπ᾽ ἐχείνου περὶ ψυχῆς 
εἰρημένα ὡς ἐνδέχεται σαφῶς ἐχϑώμεϑα χαὶ τοῦ χαλῶς ἕχαστον αὐτῶν 

εἰρῆσϑαι τὰς οἰχειας παρασγώμεϑα παραμυϑίας. 15 
10 Asi δὲ τὸν μέλλοντα παραχολουϑήσειν τε τοῖς περὶ Ψυχῆς λεγομένοις 

χαὶ συνϑήσεσθαι τοῖς περὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς λόγοις πρῶτον ἐπ᾽ ἄλλων 

τινῶν τὸ m φύσεως ἀμήχανόν τε χαὶ περιττὸν ion μαϑόντες γὰρ 
ὁποῖόν τί ἐστιν ἢ φύσις xal πεισϑέντες ὅτι παντὸς τοῦ χατὰ τέχνην γινὸ- 20 

pa αὐτῆς, ρᾶον πιστεύσομεν τοῖς μέ 

A 
ξ 

Ld 2 
€ 

i 
μένου θαύματος παραδοξότερα τὰ 

16 λουσι περὶ ψυχῆς λέγεσθαι. τοῦ γὰρ μένειν ἐν ταῖς περὶ τῆς ψυχῆς dmo- 

ρίαις οὐδὲν οὕτως αἴτιον ὡς τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι τὰς δυνάμεις τε αὐτῆς 

χαὶ τὰ ἔργα ἐφαρμόζειν τοῖς περὶ αὐτῆς λεγομένοις ὡς ὄντα ϑειότερά τε 

χαὶ μείζω πάσης σωματιχῆς δυνάμεως. διὸ χρὴ τοὺς βουλομένους μὴ 

ἀντιπράσσειν τοῖς εὐλόγως περὶ in Js (pievole πρῶτον ἰδεῖν τὴν χατα- 2 

0 σχευὴν αὐτοῦ τοῦ σώματος τοῦ τὴν ψυχὴν ἔχοντος χαὶ τήν. τε τῶν ἐντὸς 
, , ΄ - " - σε 

μερῶν οἰχονομίαν ἱστορῆσαι xai τὴν τῶν ἐχτὸς πάλιν πρὸς ἐχεῖνα uit 
- 

Se. συμφωνίαν. μετὰ γὰρ τὴν τούτων ϑεωρίαν οὐχέϑ᾽ δμοίως 

παράδοξον φανεῖται τὸ χαὶ τὴν Ψυχὴν τοσαύτας ἀρχὰς ἐν αὐτῇ χινήσεων 

ἔχουσαν τούτου τι εἶναι τοῦ σώματος τοῦ οὕτως παραδόξως τε xal πξεριτ- 

25 τῶς χατεσχευασμένου... δοχεῖ Or, παντὸς μᾶλλον ἀληθές τε χαὶ ἐναργὲς 

εἶναι τοῖς περὶ ἘΠῚ τοιούτων διαλαυβάνειν ἔργον ποιουμένοις τὸ πᾶσαν 30 

οὐσίαν σωματιχήν τε χαὶ αἰσ ητὴν σύνϑετον εἶναι ἔχ τε ὑποχειμένου τινός, 

11—12 πρῶτον - ἐγνωχέναι inuss zunàehst kennen die Subtilitàt der Natur und die Er- 

habenheit der ihr beiwohnenden Kraft in Dingen, welche andere sind, als die Dinge in 

welchen ihre Wirkungen sieh zeigen 15 ἐν ταῖς ἀπορίαις] im Zweifel und in der 

Verwirrung 0 18 ὡς ὄντα -- δυνάμεως) da sie erhaben ist in der Grósse des 

Maasses und der Annáherung an die góttlichen Dinge 18—19 τοὺς QooXopévooc—Aero- 

μένοις] dem der nieht müde werden will, die richtige Rede über sie anzustellen 

19—22 τὴν χατασχευὴν — συμφωνίαν] in. weleher Weise die Leitung der Glieder, die von 

innen, stattflnde, wie auch die Angeimessenheit der Glieder, welche von aussen, nebst der 

Treffliehkeit der Anordnung und Verbindung, welche zwischen diesen beiden Arten von 

Gliedern existiren und die Vollkomimenheit der Beschaffenheit (Construction?) 

22—24 οὐχέδ᾽ - σώματος) der wird nieht der Ansicht sein zu làugnen, dass auch die Seele, 

weil sie Prineipien der Bewegung hat, durch dieselben irgend etwas sei für den Kórper 

26 τοῖς περὶ τοιούτων διαλαμβάνειν ἔργον ποιουμένοις) derjenige, der sein Vertrauen auf die 

speculation über diese Dinge gesetzt hat 

2 τὸν V: τὴν a 4 δὲ ἃ 6 δὲ] cf. Ind. 10 ,κτίς ἡ τῆς Ψυχῆς οὐσία.“ Δεῖ δὲ Va 

τε Om. ἃ εἰρημένοις ἃ 1 ἐν vat; V 28. αὑτῇ scripsi: αὐτῇ δὰ 

24 τὴν οὕτω ἃ 
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ὃ ὕλην καλοῦμεν, xal ἐχ τῆς ταύτην τὴν ὕλην σχηματιζούσης τε χαὶ Ópt- 
ζούσης φύσεως, ἣν εἶδος ὀνομάζομεν. ὅτι γὰρ τοῦτο τοῦτον ἔχει τὸν τρό- 
πον, σαφῶς μάϑοι τις ἄν ἀπιδὼν πρὸς τὰ γινόμενα χατὰ τὰς τέχνας. ὃ 
Ἰὰρ ἄν τις τούτων προχειρίσηται, εὑρήσει τὸ μὲν ὕλην τε χαὶ ὑποχείμενον 

; » 
) Ob € 

[4 ^ , PI Ἁ A - Ἃ /€ C Bt - 

ὃος, ὑποχείμενον μὲν τὸν χαλχὸν ἢ λίϑον T, &oÀoV T, 
Ν ' -^ 7 ἂ Ύ ' * [3 ARS . 1 1 2 Τὸ DE PS WES 

- - -z 2 - I t χηρῶν T, ἡτ' ἄν T, τὸ σχήματι ὠμξνὴν χατὰ τὴν τέχνην, € 6006 ὃξ τὸ ὑπὸ ἢ» 

[2 
5 , - Y 

ἐν αὐτῷ, τ t 

τοῦ τεχνίτου γινόμενον ἐν αὐτῷ. τοῦ γὰρ ἀνδριάντος ὕλη μὲν ὁ γαλχὸς 
Ἃ /, » Ld , Ld 5 ^ ' v "^ ^ ^ A. . ^ M] 

ἢ λίϑος, εἰ £x τινος τούτων ὁ ἀνδριὰς εἴη. εἶδος OE τὸ τοιόνδε σχῆμα χαὶ 
΄ ΚΝ "n σ᾿» ' X M Y £^ " ΤΡ NES VIMUS 
ἢ τοιάδε μορφή, ὅ ἐστιν τὸ xarà τὴν τέχνην γινόμενον xal T, τέχνη. 

΄ D - 1 ' , , - f , e , LE 
10 τέχνη γὰρ πᾶν τὸ κατὰ τὴν τέχνην ἐν τῇ ὑποχειμένῃ ὕλῃ γινόμενον ὑπὸ 

- , » Led ^ - , - , ' 

τοῦ τὴν τέχνην ἔχοντος, ὕλη δὲ τῆς τέχνης τὸ σῶμα τὸ πεφυχὸς αὐτὴν 

δέχγεσϑαι οὐχ ἔχον ἐν τῷ οἰχείῳ λόγῳ τὸ γινόμενον ὑπὸ τῆς τέχνης ἐ ςχεσῦαι οὐχ ἔχον εν τῷ οἰχξιῷ λογῷ τὸ ('"9psvov umo τῆς τέχνὴξ EV 

- ΄ ^ - » M αὐτῷ. ὡς δὲ τῶν χατὰ τέχνην ὄντων τε xal συνεστώτων σωμάτων ἕχα- 40 
Y ^ , ev E] Y YN - - ' 

στον ἔχει τὸ διττόν, οὕτως δὲ ἔχει πολὺ πρότ τῶν φυσιχῶν τε χαὶ 
^ (Q9 

το 
o x Qe τὴ - 

- [A , €- , $8 q2 *' Ld , 

15 φύσει συνεστώτων. ἢ (àp τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν, ἀλλ οὐχ ἢ φύσις 
w [d ΄ —- — ΄ ΄ p 

τὴν τέχνην: xai ἔστιν ἐχάστῳ τῶν φυσιχῶν σωμάτων τὸ μὲν ὑποχείμενόν i C à T μ μ i 

te xal ὕλη, τὸ δ᾽ εἶδος ἐν αὐτῇ. τοῦ γὰρ χαλχοῦ ὕλη μὲν ὕδωρ T, 7, i? i i - b 4 NT RT 

ἀτμιδώδης ἀναϑυμίασις, εἴ γε πάντα τὰ τηχτὰ τῶν μεταλλευτῶν τὸ ὑγρὸν 
Icd v T^^ ^N e ^-^ , f - , , * M- ^ v 

ὅλην ἔχει, εἶδος δὲ ἢ τοιάδε τοῦ ὑγροῦ σύστασίς τε xal πῆξις" xai ἔστιν, 
» ΄ 

0 ὥσπερ τὸ κατὰ τέχνην ἔν τινι | γινόμενον εἶδος ἢ τέχνη. οὕτως χαὶ ἐν 123v 
€- - rr , ΄ Nd * - 

τοῖς φύσει συνεστῶσιν τὸ οὕτως γινόμενον εἶδος ἢ φύσις. οὔσης δὲ ἐν τοῖς 

φυσιχοῖς σώμασιν διαφορᾶς (τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνϑεταλ), 

ἢ μὲν τῶν συνθέτων σωμάτων ὕλη xxi τὸ τούτοις ὑποχείμενον xal αὐτὸ 
- μή , “- ' —- 

φυσιχὴν σῶμα ἐξ ὕλης τε xal εἴδους ἐστίν (πᾶν γὰρ φυσιχὸν σῶμα ix 

υῷ ὧι rA] 

΄ ΄ς Ἦ ἡ Ν᾿ e € , : Py 2 RE M3 r6 , 5» - 
τούτων σύνϑετον), τὰ δὲ ἁπλᾶ σώματα οὐχέτ᾽ ἔχει τὸ ὑποχείμενον αὐτοῖς 
FR T Ἁ Ἃ ' 2 M , »5 ^ Ἁ £n a , 

σύνϑετον. ἣν γὰρ ἂν xai αὐτὸ σύνϑετον. εἰ Oi μὴ σύνϑετον τὸ τούτοις 
, ἊΝ - » - - Ld μή 

ὑποχείμενον, οὐδὲ σῶμα, εἴ ys πᾶν σῶμα ἔχ τε ὕλης xal εἴδους σύνϑετον. 
ἔσται δὴ τὸ τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν ὑποχείμενον χαὶ T, τούτων ὕλη ἁπλῇ τις 

3—4 ὃ--προχειρίσηται] er mag die Speculation richten auf welches immer 9 ὑποχεί- 

μενον μὲν om. χαλχὸν)] Kupfer λίϑον] om. P 1 ἐν αὐτῷ] in jenem 

Dinge τοῦ yàp ἀνδριάντος) zum Beispiel diese Figur, welehe nach der Schópfung 

des Menschen gemacht wird ) xoi ἡ τέχνη] das ist die Gestalt [P addit: welche 

im Arabischen Form genannt wird) 14 πολὺ πρότερον] peculiari enuntiato explieat: 

jedoch sind diese geeigneter jenen darin voranzugehen 20 ὥσπερ τὸ ---εἶδος ἡ τέχνη] 

sowie die Beschaffenheit (Aussehen), das ist die Form, welche an einem Dinge entsteht, 

die Kunst ist 26 ἦν γὰρ --- σύνθετον] denn wenn er (der Tráger, τὸ ὑποχείμενον] 

zusammengesetzt wáàre, wüáren jene ebenfalls zusammengesetzt 28— 4,93 ἁπλῇ -- 
στερήσεως] eine einfache Natur der Form entblósst. Das Wesen, welches keine Be- 

schaffenheit, keine Form und Gestalt in seiner eigenen Wesenheit hat, wird, weil es 

nieht eine Form in sich selbst hat, deshalb Hyle genannt, und was an ihm neu ge- 

2 ὅτι] ο in lit. V ἔχειν ἃ 3 μάϑοι] ἃ et o in lit. V 6 ἡ τὸ ἃ 
8 λίϑϑος ἃ 9 τὸ om. ἃ 10 ὕλη ἃ 16΄ ἑχάστω ἃ 18 μεταλατῶν ἃ 
19 τοιᾶδε τῶν ὑγρῶν ἃ σὐσταγίς ἃ 21 συνεστωσιν V: συνεστῶσι ἃ 26 fortasse 

χαὶ αὐτὰ σύνϑετα cf. int. hebr. 
1* 
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S ^ » x d , , 

φύσις xal χωρὶς εἴδους, ἀμορφός τε xal ἀνείδεος οὖσα xoi ἀσχημάτιστος 
χατὰ τὸν αὑτῆς λόγον, δι᾿ ἣν ἀνείδεον οὖσάν τε χαὶ λεγομένην εἶδος ὠνό- 

A] , *, , — , " I AUS " 9 Ἁ ΄ rs ϑασται, ὃ γενόμενον ἐν αὐτῇ παύει τῆς προειρημένης αὐτὴν στερήσεως, 
᾿ y , , ΄ » [rd / ' δὴ ' 2. - χαὶ τὴν τοιαύτην φύσιν χυρίως ἄν τις ὕλην λέγοι. τὸ μὲν γὰρ ἐν τοῖς 

συνϑέτοις σώμασιν ὑποχείμενον, ἐχείνων ὕλη οὐγ ἁπλῶς ἐστιν ὕλη. ὅτι τέ 10 en 

ἐστι μετὰ εἴδους τινὸς xal ἔστι xol τούτου ἄλλη πάλιν ὕλης ἐν οἷς δὲ τὸ p i , 
e , [4 - | , e , ^ ec M , e (0 5 ^ 

ὑποχείμενον ἁπλοῦν, ἢ τούτων ὕλη χυρίως xoi ἁπλῶς ἐστιν ὕλη. ἣν αὐτὴν 

μὲν ὑφεστάναι xal αὑτὴν ἀδύνατον τῷ πᾶν τὸ οὕτως ὃν σῶμά τι εἶναι 
χαὶ σύνϑετον, ὡς προείρηται. οὖσα δὲ ἀεὶ σὺν εἴδει τινὶ χωρίζεται αὐτοῦ 

b » -Ὁ ΄ -Ὁ ^ ^ 10 τῇ yoga υἱόν DIE ἔχουσα πρὸς τὰ τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἴδη, ὡς ὃ 

χηρὸς ἔχει πρὸς τὰ σχήματα. ὡς γὰρ ἀναγχαῖηον μὲν πάντα τὸν λαμβα- 

νόμενον χηρὺν ren μετὰ ἃ σχήματος (ἀδύνατον γὰρ ἀσγχημάτιστόν τινὰ χηρὸν 15 

λαβεῖν: οὐ μὴν τὸ χηρῷ εἶναι τὸ εἶναι μετὰ τοιοῦδέ τινος σχήματος" εἰ μη i " 
γὰρ ἣν ἐν τῇ οὐσία τοῦ χηροῦ ἀς FODGUCIN σχῆμά tt, οὐχέτ᾽ ἂν Tv χηρὸς 

18 ὃ wf μετὰ τηύτου, Ust ἄλλου ὃξ τινος ὧν σχήματος), οὕτως OX xal ἢ i i i edi i 
, [ad — ^ ΄ - » ^ b 4 

χυρίως ὕλη πρὸς τὰ εἴδη τῶν φυσιχῶν τε x«l ἁπλῶν ἔχει σωμάτων. οὔτε 

ὑποστῆναι οὐτε ust τινος αὐτῶν τὸ εἶναι [0] γὰρ χωρὶς αὐτῶν τινος οἵα τ 
, € i d ^ » er PS Md x [4 € ' , , » rue » ^ αὐτῇ. ἦν γὰρ ἂν οὕτως οὔτε ἁπλῆ xui ἀσώματος οὔτε ἄλλου τινὸς ἔτι 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων ὕλη τῷ φϑείρεσϑαι αὐτὴν ἐν τῇ τοῦ οἰχείου εἴδους 90 
, - , , ἈΝ S zn ΄, -“ MZ “Ἂν Q? ε 

0 ἀποβολῇ. οὐ μόνον ὃς τὴν τοιαύτην ὕλην ἀδύνατον αὐτὴν xa αὑτὴν 
hY € - *, ) $4 ^ , $9 ERN , TS Y EA , 

ὑποστῆναι, ἀλλ οὐδὲ τὸ ἐν αὐτῇ γινόμενον ciüoc. xoi μᾶλλόν 7ε τὸ ε c» o 5 L 

^ - e , € SN , * - - , Y ΟἿ ΄ , -“ 

τοῦτο τῆς ὕλης πέπονθεν. ἐπὶ μέν γὰρ τῆς ὕλης. εἰ χαὶ μὴ ἢ χυρίως ὕλη 
2 T? [r4 - e 

ota τε xol! αὑτὴν εἶναι, ἀλλ ἦ γε ἐν τοῖς συνθέτοις σώμασιν ὕλη mpo- 
ν , , τὴν ^ P - [ad ^ NA, [od Y Q? 

σεχὴς λαμβανομένη οὐχ οὖσα μὲν ss Ba to00& OZ ttync ὕλη. xal xau 
t2 [^1 

e e - 2 - -“ 
αὑτὴν pe (fj γοῦν ἐν τοῖς xat ΣΝ γινομένοις ὕλη τοιαύτη), 

- 2 [4 ΄ €- 

τῶν δὲ εἰδῶν τῶν ἐν ὕλῃ γινομένων οὐδ ὑδὲν οἷόν τε χαϑ᾽ αὑτὸ ὑποστῆναί 95 

ποτε, οὔτ᾽ ἂν ἢ σώματος ἁπλοῦ οὔτ᾽ ἂν συνθέτου: τὰ γοῦν εἴδη τὰ γινό- 

μενα χατὰ τὰς τέχνας ἐν ταῖς ὑποχειμέναις ὅλαις ἀχώριστα αὐτῶν, χαίτοι 

macht wird, Form, d. i. dasjenige wodurch, wenn es an ihr [der Hyle] entsteht, sie aus 

dem Zustand des Mangels, der Privation, des Vermisstwerdens in die Gestalt und die 

Natur übergeht 11 ὡς γὰρ] und wie 14 ἀφωρισμένον] berührend oder anlan- 

gend 11 οὔτε μετὰ --εἶναι αὐτῇ) ihre Qualitàt, Wesen [besteht] nieht [darin], [dass 
sie] in einer Form mit Ausschluss einer [andern Form] [vorhanden sei] 29—24 mpo- 

σεχὴς λαμβανομένη] die nur approximative genommen wird 21 οὔτ᾽ ἂν --- συνϑέτου] 
nieht wenn sie eines einfachen Kórpers entblósst ist, und nicht wenn sie eines zusammen- 

gesetzten Kórpers entblósst (abstrahirt?) ist 

2 αὑτῆς scripsi: αὐτῆς Va fortasse λεγομένην (ὕλην) cf. int. hebr. 2 προηγου- 
μένης ἃ 4 τὸ μὲν yàp χτλ.] quod attinet ad. id. subiectum, quod in compositis corporibus 

inest, eorum materia et q.s. cf. 128v45 πᾶν γὰρ σύνϑετον εἶναί τε χαὶ ἐνεργεῖν λεγόμενον 

καϑ᾿ ἑχάτερον τῶν ἐν τῇ συνϑέσει, «καϑὸ μὲν πρῶτόν ἐστί τε ὅ ἐστι xal ἐνεργεῖ τὰς οἰχείας 

ἐνεργείας, τοῦτο ἕξις τε καὶ εἴδός ἐστὶν αὐτοῦ cf. Ind. s. v. anacoluthon 8 ὑφεστᾶναι ἃ T 
Ὁ ἀεὶ et αἰεὶ variare solet V αὐτοῦ] οὔ in lit. V 14 ἀφορισμιένου a 117 οἴάτε Va p 
18 αὐτῇ a: «ovr V 19:45 V: «6 ἃ 223 οἷἶάτε ἃ 2t ; nt ἢ ἃ: ἡ δ 
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^ , . ' ΄ ΄ 4 , 

δυναμένων ἐχείνων χαὶ χωρὶς τούτων ὑφεστάνα!. τὸ μὲν οὖν χατὰ τέχνην 
, T^ , 5 , ^ ΄ , ' MI — 

γινόμενον εἶδος οὐχ οὐσία, ὅτι μηδὲ T, τέχνη (τέχνη (Ap wal τὸ τοιοῦτον 
Y^ , ^ ^, "» ΄ , * , ' 

elünc, ὡς προείρηται), τὸ ὃὲ χατὰ φύσιν οὐσία, ὅτι xai ἢ φύσις οὐσία, τὸ 
ἅ MN - T^ - v - ' ^ 

δὲ τοιοῦτον εἶδος φύσις. τοῦ γὰρ πυρὸς ὄντος φυσιχοῦ τε x«l ἁπλοῦ σώ- 

rj 

T^ ' eo RB , r£ ' ΄ 522, 

patoc εἶδος μὲν ἢ Ucp μότης χαὶ ἢ ξηρότης xal T, ἐχ τούτων τε wal ἐπὶ 30 
A * , ΄ , , 

τούτοις γεννωμένη χουφότης, ὕλη δὲ τὸ τούτοις ὑποχείμενον, ὃ χατὰ τὴν 

αὑτοῦ φύσιν οὐδὲν ὃν τούτων ὁμοίως τούτων τε χαὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς 
* , ^ , ^2 n , Ld - Ld - ΄ M^ S ^ , 

ἐστιν ἐπιδεχτιχόν (OU ἣν φύσιν αἱ τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἰς ἄλληλα γίνον- 
, , — ^ — v^ Ld ΄ 

ται μεταβολαί). ὧν οὐδέτερα μέν ἐστι σῶμα, τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἤδη σῶμα τε 
, , v - 

€ οὐσίας ἔχον τῆς 
T^ fc 

tó 

10 xoi πῦρ ἀρχὴν παρὰ τῆς φύσεως xal τῆς χατὰ τὸ sión 

T δός τε xal φύσις εἰς τὸ ἄνω χινήσεως τὴν χουφότητα: ἥτις χουφότης € 
οὖσα τοῦ πυρὸς αὐτὴ μὴ χινουμένη. πῶς γὰρ ἂν χουφότης αὐτὴ X40 35 

αὑτὴν χινηϑείη mov ἂν ἄλλου τι οὖσα xal οὐ xai αὑτήν; δύναμις μὲν 

qp τις $, χουφότης τοῦ ἔχοντος αὐτὴν σώματος: οὐδεμία OR δύναμις 
15 χωριστὴ τοῦ δυναμένου. διὸ χαὶ οὐ χινουμένη x«l αὑτὴν τῷ ἔχοντι 

αὐτὴν σώματι αἰτία τῆς ἐξ αὐτοῦ γίνεται χινήσεως χαὶ χατὰ τοῦτο λέγεται 

τὸ ἔχον αὐτὴν σῶμα xweiy, ὅτι διὰ ταύτης τε xul χατὰ τ αὖ 

χινεῖσϑαι οὖσαν αὐτοῦ δύναυϊίν τε xal φύσιν. σῶμα μὲν οὖν οὐδέτ 

ἐστιν, ἐξ ὧν πρώτων τὸ ἁπλοῦν ἐστι σῶμα. οὔτε γὰρ ἢ ὕλη σῶμα πᾶν 40 
' - ΄ ΄ , " 

20 μὲν γὰρ σῶμα ἁπτόν τε xul ust ἐναντιώσεώς τινος, 1 ὃὲ ὕλη προ ἧς án- 

τῆς ποιότητος χαὶ ἐναντιώσεως ἐχτός ἐστιν, xai τὸ uiv σῶμα ὑφεστύς, D 
$1 ^-^ - ^ ^N e Y A ^ ' ks s ὯΝ * ἘΞ Ld 

οξ ὕλη ειοοὺς οξιτᾶι πρής τὸ εἰναι. QUE. τοῦτὸ Oz οὐυῆξ τὸ εἶδος σωμα. 

1 ἐκείνων] jene Materien 8 αἱ τῶν ἁπλῶν) der übrigen 9—12 τὸ δὲ ἐξ -- αὐτὴ 

μὴ χινουμένη] sondern was durch beide entsteht, ist daun ein Kórper und das ist Feuer. 

Das Princip der Bewegung, welehe es seiner Natur und seinem Wesen nach hat auf dem 

Wege der Form, nàmlich der Bewegung nach oben, ist die Leichtigkeit. Diese Leichtig- 

keit ist die Form des natürlichen Feuers; sie selbst bewegt sieh nicht (ist nieht beweg- 

lich?) 15—16 διὸ -- ὐτὴν σώματι] Wenn also der Kórper sich durch sie bewegt, 

dessen sie ist 18 αὐτοῦ om. 19 οὔτε γὰρ ἡ ὕλη σῶμα] denn die Hyle ist nicht 

Kórper und die Form ist nicht Kórper 20 ἁπτῆς om. 

1 ὑφεστᾶναι ut solet a 2 ὅτι V: dpa ἃ νὴ δὲ Va ὃ ὅτι V: ἄρα a 

4 ἁπλοῦ. σώματος V: ἁπλοῦν σώματος à 6 γενομένη ἃ αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Va 

8 αἱ τῶν V: αὑτῶν ἃ 10 exspectas ἔχει οἱ ἐστι. Sed οἵ, εἰ γὰρ τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ 
- EN ^ NN , E 9 . wor Ene Y M ἄλλ P 27 v 

σῶμα τόδε τι ὃν χαὶ χαϑ᾿ αὑτὸ ὑφίστασϑαι δυνάμενον. εἴτε πνεῦμα Ov, εἰτε ἀλλο τι οὐχ Ep- 
Ψψυγχον, ὃ σωζομένῳ τῷ σώματι τούτῳ προσγινόμενον ἔμψυχον αὐτὸ ἐξ ἀψύχου ποιεῖ, τοῦτ᾽ ἂν 

b] € Y UJ BJ - iJ , ^, Y $4 T(t-7p-7 εἴη ἡ Ψυγὴ «az αὐτούς 126134 ἀλλὰ μὴν πᾶσα βίαιος κίνησις παρὰ φύσιν xat οιὰ σωματιχῆς 

ἀντερείσεως γινομένη 196v45 ὑφ᾽ ὧν τρεπομένη πως ὁμοιοτρόπως τῷ ἐκχτὸς διαφανεῖ [I 

152r41 vid. Ind. s. v. ellipsis 11 in enuntiatis per relativa adnectendis ne a tali 
E l * ᾿Ξ Ω * ^ tí7 € T 3^ P L4 f£ ἐστ δὲ em J AES ny», ΗΞ Tt^ 

quidem iteratione abhorret àv ἣν-- ὧν οὐδέτερα.---ἥτις. — Cf. ἐστι δὲ παρὰ ταῦτας Govapic τις 

νον ἡ λογιχή.., ἣν ἄνθρωπος ἐξαίρετον ἔχων τιμιώτερόν τέ ἐστι ζῷον xod τελειότερον, va 

ἣν δύναμιν καὶ λογιχὸς χαλεῖται. ἥτις ἐστι δύναμις 13142 cf. Ind. s. v. pronomen relati- 

vum 12 αὐτὴ a: αὐτὴ V 11 ὅτι V: dpa a 18 σῶμα] post ὦ una lit. 

er. V 19 πρῶτον a fortasse ὕλη σῶμα {οὔτε τὸ εἶδος» cf. int. hebr. 
ρ i D 

20 πᾶσα a 92 διατοῦτο ἃ 
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ὅτι ux0& τοῦτο οἷόν τε xal αὑτὸ εἶναι τῆς ὕλης ἀχώρισέον ὄν. ὡς ὃέ- 

ὄξιχται. οὐσία μέντοι ἑχάτερον αὐτῶν. ὡς γὰρ T, ὕλη, οὕτως δὲ xal τὸ 
φυσικὸν εἶδος οὐσία. οὐσίαι γὰρ τὰ μέρη τῆς οὐσίας, μᾶλλον δέ, διότι 
ἑχάτερον ἐχείνων οὐσία. xol τὸ ἐξ ἀμφοῖν οὐσία xal μία τις φύσις, οὐχ 15 

5 ὡς tà χατὰ τέχνην γινόμενα, ἃ χατὰ τὸ ὑποχείμενόν τε χαὶ τὴν ὕλην εἰσὶν 

οὐσίαι, χατὰ δὲ τὰ εἴδη ποιότητες. οἱ δὲ ἀποροῦντες, πῶς οἷόν τε ἐξ 
ἀσωμάτων σῶμα γίνεσθαι, οὐχ ἂν ἠπόρουν, εἰ ἐπιστήσαντες αὑτοὺς ἔμαϑον, 
ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον τόδε τι ἐχ τοῦ μὴ τοῦτο ὄντος queue ϑερμόν τε 
γὰρ ἐξ οὐ ϑερμοῦ χαὶ ψυχρὸν οὐχ ἐχ Φυχροῦ χαὶ λευχὸν οὐχ ἐχ τοιούτου. 

10 χαὶ γὰρ εἰ ἄλλο τι ϑερμὸν ὃν αἴτιον τῷδε τῷ γινομένῳ ϑερμῷ τῆσδε τῆς 

Ἱενέσεως, ἀλλ᾿ αὐτό τε τὸ γινόμενον ϑερυὸν ἐξ οὐ ϑερμοῦ ϑερμὸν γίνεται. 50 

οὐ τὰρ γίνεται τὸ ὃν TOv. ὥστε xal εἰ σώματος γένεσιν ὑπουϑοῖτό τις, 

ἀνάγκη τούτῳ λέγειν ἐκ μὴ σώματος αὐτὸ γίνεσϑαι. ἀλλ ἐπεὶ μή φαμεν 

ἁπλῶς σῶμα γίνεσϑαι (ἀεὶ γάρ ἐστι σῶμα, εἴ γΞ- χαὶ 6 χόσμος ἀίδιος ἀγέ- 
15 νητός τε xal ἄφϑαρτος dv), ἔστι δὲ ἢ γένεσις τοῦδε τοῦ σώματος xot τινος 

σώματος ἐχ μὴ τοῦδε τοῦ σώματος, T, τοῦδε γένεσις τοῦ σώματος οὐχέϑ᾽ 
ἁπλῶς ix μὴ σώματος. ὡς γὰρ τῇ ἐπινοίᾳ xal τῷ λόγῳ τὴν ὕλην τοῦ 

εἴδους χωρίζομεν οὐχ οὖσαν χωριστήν (τοῦδε | μὲν γάρ τινος εἴδους ἐστὶ 191: 

χωριστή, ἁπλῶς δὲ εἴδους ἀχώριστος ὡς 6 χηρὸς σχήματος). οὕτως δὲ 

90 ἐπινοίᾳ τε χαὶ λόγῳ μόνοις xal f, τοῦ σώματος γένεσίς ἐστιν ὡς σώματος. 

o. o^ 

» M ^ ' — »' , e ^ τ κα ^ e 

ἔχον δὲ τό τε πῦρ x«i τῶν ἄλλων σωμάτων ἕχαστον τὸ εἶναι τοῦτο, ὁ 

ἐστι, παρά τε τῆς ὑποχειμένης ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους τοῦ ἐν αὐτῇ, χατὰ τὸ 
5» ^ eo , ^ 

εἶδός ἐστι τοῦτο ὅ ἐστι. τό τε γὰρ πῦρ χατὰ τὸ εἶδος xal ἣ γῆ κατὰ τὸ 

αὐτὸ γῆ. ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος ἐπί τε ὕδατος xal ἀέρος. xat γὰρ τούτων 5 
95 ἑχάτερον χατὰ τὸ εἶδός ἐστιν, ὃ εἶναι λέγεται. χαϑ᾽ ὃ μὲν γὰρ f, πρὸς 

τὰ ἄλλα ἕχάστῳ ἐστὶν αὐτῶν διαφορά, χατὰ τοῦτο fxactov αὐτῶν ἐστι 
L3 J ^N ^ 9 € Ex [5 M ΝΑ » [4 ΄ ^ , 

160g tt. χατὰ δὲ τὸ οἰχεῖον εἶδος ἢ πρὸς τὰ ἄλλα ἑχάστῳ διαφορά, εἴ γε 

ἢ ὕλη xal τὸ ὑποχείμενον ταὐτὸν ἐν πᾶσιν αὐτοῖς. χατὰ τὸ εἶδος ἄρα 
5 

ἥχαστον αὐτῶν ἐστι τοῦτο 6 ἐστιν. εἰ δὲ χαϑ᾽ ὅ ἐστιν ἔχαστον τοῦ 6 

80 ἐστιν, τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτοῦ τελειότης (ἐν ᾧ γὰρ γενόμενον τὸ γινόμενον ὡς 

3 μᾶλλον δὲ] jedoch weil ἢ ἃ χατὰ .. χατὰ δὲ] entweder .. oder 0.-- ἐξ 

ἀσωμάτων] aus nicht Kórper ( οὐχ ἂν--ἔμαϑον] wenn sie ihre Seelen nach allen 

Seiten wendeten und überlegten, würden sie wissen 9—11 zai ψυχρὸν -- ϑερμὸν γίνεται 

om. 12 τὸ ὃν ἤδη} welches schon war und vollendet war xai om. 13—14 ἀλλ᾽ 

-π-γίνεσϑαι)] Allein. da unser Sagen, dass ein Kórper entstehe, nicht schlechtweg gemeint 

ist 14—15 ἀΐδιος -- ἄφϑαρτος) nieht entstanden ewig unvergánglich 15—16 τοῦδε 

τοῦ σώματος χαὶ-- γένεσις τοῦ σώματος om. 20 ὡς σώματος om. 20 τό τε---εἶδος] 

denn dureh die Form ist Feuer Feuer 29 χαϑὸ] worin (wodurch) 

ὦ διότι] t post ὃ corr. ex εἰ V ἴ ἡ πόρουν a αὑτοὺς scripsi: αὐτοὺς Va 

10 τῷ supra lin. V 11 ἀλλὰ in apodosi vide Ind. 12 γένεσιν σώματος à 

ὑπόϑοιτό ἃ 18 τοῦτο ἃ 20 ἐπινοία ἃ ὡς σώματος V: ὡς ἀσώματος ἃ 

29 fortasse πῦρ (r0p) cf. int. hebr. 98 «ai V: χατὰ ἃ ἄρα ἃ 80 του- 

τέστιν ἃ 
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M v^ Ld , - , - 

γεγηνὸς ἤδη χαὶ ὡς τετελεσμένον τοῦ n παύεται, τοῦτο T, τελξιύτης 30 
, - ^ - , ^ 

αὐτοῦ: παύετα! δὲ τοῦ γίνεσϑαι, ὅταν ὁλοχλή 
, e , ^ , v^ [ 4 * LUNA 

λόγως ἑχάστῳ τῶν σωμάτων ἐν τῷ εἴδει s τελειότης ἄν εἶνα! λέγοιτο. 
* Ἁ Ἁ ὝΝ e ΄ - , ^N 

ἀλλὰ εἰ χατὰ τὸ εἶδος ἑχάστῳ τῶν τε χατὰ τέχνην συνεστώτων χαὶ πολὺ 
, hd - εἰ , * MI - v , 

5 πρότερον ἔτι τῶν χατὰ φύσιν τὸ εἶναι τοῦτο 6 ἐστι, χαὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ 
΄ , 5s ΜΕ , ' * a Aul *, - Q* A] ^ Ὕ , , [4 , 

ἑχάστου τελειότης, xal ἀντιστρέψαντι ἀληϑὲς τὸ χαϑ᾽ ὃ τὸ εἶναί ἐστιν ἐχά- 
- - 2 [ad m M LY " Q4 ME M 7^ , p. Ξ 4 

ctp τῶν ἐξ ὕλης τε wal εἴδους συνθέτων, τοῦτ εἶναι τὸ εἶδος αὐτοῦ χαὶ 
^ , 

τὴν τελειότητα. 
- , ΝΑ Ἁ d ὙΝ p "t [d , ^ ( x b] Ἁ A 

Οὐ μόνων ὃὲ παρὰ τοῦ εἴδους τό τε εἶναι ἑχάστῳ xoi αἱ mp^s τὰ 15 
Y^ .Ό Ὁ ^ , 1 ΄ “ᾧ» H , ^ 

10 ἄλλα τὰ ὄντα διαφοραί, ἀλλὰ xai αἱ χατὰ τὸ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν δια- 
' - , » - ΄ 

φοραὶ τοῖς σώμασι γίνονται χατὰ τὰ εἴδη. ποιοῦντα γὰρ χαὶ πάσχοντα 
αν DES ΄ - v^ v 

χαϑὸ σώματα τὸ τὠὐδε τι ποιεῖν χαὶ τόδε τι πάσχειν παρὰ τοῦ εἴδους ἔχει. 
' B "is , Y ^ ' ΄ Eu ^C€. E s 

χατὰ qàp τὴν xax εἴδη διαφορὰν xal τούτων ἑχάτερον. Ot) xai εὐλύγως 20 
, ' '* 5 ' , iJ Ld * 

λέγεται τὸ χατὰ xà ἀσώματα ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν τὰ σώματα. οἷς μὲν 
n - Lo - , v D! - , , [6d 

15 οὖν φυσιχοῖς σώμασιν ἁπλοῦν τὸ ὑποχείμενον (ἔστι OX τοῦτο ἢ χυρίως ὕλη, 
ey ΄ , - ΄ - ' n - —: “7: 

ἥτις ὑπόχειται τοῖς ἁπλοῖς τε xal πρώτοις σώμασιν, ἃ στοιχεῖα τῶν ἀλλων 

ἐστὶ σωμάτων), τούτων ἁπλοῦν xal τὸ εἶδος χαὶ f 
i 

, H 
τε xul ἁπλῆς χινήσεως τούτοις T, φύσις αἰτία. εἰ γὰρ ἢ φύσις ἀργὴ xt- 

φύσι c. διὸ xal μιᾶς 

γήσεως, εἴη ἂν xol T, ἁπλῇ φύσις ἁπλῆς ἀρχὴ χινήσεως. ἢ ὃὲ ἁπλῆ xai 

50 χυρίως μία. διὸ T, ἄνω τι τούτων μόνον T, χάτω μόνον χατὰ τὴν αὑτοῦ 95 

χινεῖται φύσιν. οἷς δ᾽ οὐχέϑ᾽ ἁπλοῦν τὸ προσεχῶς ὑποχείμενον, ἀλλ᾽ ἔστιν 
ἤδη σῶμα τι χαὶ σύνϑετον (πᾶν γὰρ σῶμα σύνϑετον τοιοῦτον), ἐν τούτοις 

χαὶ τὸ εἶδος ποιχιλώτερόν τε χαὶ τελειότερον, χαὶ ἢ φύσις τούτων τοιαύτη. 

xal εὐλόγως: συντελεῖ dp τι πρὸς τὸ τούτων εἶδος xal τὸ εἶδος τὸ ἐν 

] παύεται] in einer Grenze [ist] 2 6xav— γένηται] wenn sich die Form über das 

Ganze verteilt 4—5 τῶν τε χατὰ τέχνην — φύσιν] der Kórper, deren Bestand durch 

die Kunst und um ihretwillen die natürlichen Kórper benannt werden. [P et p in mg.: 

Es sprieht Samuel der Uebersetzer: ieh wollte die 4 bezeichneten Wórter wáren nieht 

geschaffen. Ieh kann mich in keiner Weise über das Verstándniss derselben beruhigen. 

Aber so fand ich und so habe ich gelassen. Man kónnte auch das Wort ,sie werden 

genannt* übersetzen: ,sie werden herausgebracht* oder ,sie werden*. Ich mochte in 

keiner Weise entscheiden] 6 τὸ εἶναι] das Etwas sein 9 τό τε εἶναι] seine 

Qualitàt 11—13 ποιοῦντα---ἑχκάτερον)] Denn im Thun und Leiden der Kórper wirkt 

dieser so der andere leidet so von Seiten seiner Form, weil jedes von diesen beiden je 

nach der Verschiedenheit der Form stattfindet 17—18 μιᾶς τε xal ἁπλῆς κινήσεως] 

für eine einfache Dewegung 19 δὲ] und 21 τὸ προσεχῶς ὑποχείμενον) der Trà- 

ger, [nàmlich] im Range des Tràgers, der annáhernd so genannt wird 22 ἤδη om. 

22— 23 τοιοῦτον-- ποικιλώτερον] die Qualitit eines derartigen unter den Rórpern ist mehr- 

gestaltig 

] ἤδη V: εἴδη ἃ 2 εἴδει ἃ: εἴδη V 3 τῷ] τω in lit. V 4 ἕχαστω à 6 &x4- 
στω ἃ 9 ,Ἅὅτι κατὰ τὰ ἀσομᾶτα ποιεῖ xal πάσχει τὰ σώματα.“ οὗ (sie) μόνον V: ,ὅτι κατὰ 

τὰ ἀσώματα ποιεῖν καὶ πάσχειν.“ οὐ μόνον ἃ 11 γίνονται] νται in lit. V 20 αὑτοῦ 

scripsi: αὐτοῦ Va 22 vàp supra lineam V 24 πρὸς τὸ τούτων a: πρὸς τούτων V 
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- n0 B M M / Y ^Y x - , X Ὁ y. , 
τῇ ὕλῃ τε x«l τῷ ὑποχειμένῳ ἔτι ὃξ μᾶλλον τοῦτο, εἰ μμηδὲ ἕν εἴη μόνον 

3 τ M 

σῶμα τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ, ὃ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν τε xol συνϑέτων σωμά- 
0 τῶν ἀναγχαῖον. οὐδενὶ γὰρ τούτων ἕν τὸ ὑποχείμενον σῶμα τῶν ἁπλῶν. 

- AY €. ' [j Ed , Ks . , ES ^ , [4 —— » 

τοῦ γὰρ ἑνὸς xol ἁπλοῦ σώματος ἢ χατὰ φύσιν μεταβολὴ εἰς ἁπλοῦν ἄλλο 
- , [74 ) »y 7 ' ^ [ zur , , , 

5 σῶμα γίνεται. ὥστ᾽ εἴ τι μέλλει παρὰ τὰ ἁπλᾶ σώματα σύνϑετόν τι φυ- 

σιχὸν ἔσεσϑαι σῶμα. δεῖ τούτῳ πλείω τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἶναι τὰ ὕπο- 
χείμενα, ὃ πλῆϑος παρὰ τὴν τῶν εἰδῶν τῶν ἐν αὐτοῖς διαφοράν ἐστι πλῇ- 

Ε « X m T ow ^ 
Uoc, xal διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα σώματα σύνϑετα. ᾧ δὴ πλείω χαὶ διαφέ- 

povta εἴδη τὰ μετὰ τῆς ὕλης ὑποχείμενα, ἐξ ἀνάγχης τούτου xal T, φύσις 
10 χαὶ τὸ εἶδος ποιχιλώτερόν τε χαὶ τελειότερον, ἐχάστης φύσεως τῶν ἐν τοῖς d» 

ὑποχειμένοις αὐτῇ σώμασιν συντελούσης τι πρὸς τὸ ἐπὶ πᾶσιν χοινὸν εἶδος 

αὐτοῖς. εἶδος γάρ πως εἰδῶν γίνεται τὸ τοιοῦτον εἶδος xal τελειότης τις 

τελειοτήτων. διὸ xol οὐ δεῖ θαυμάζειν τὴν ἐν τοῖς φυσιχοῖς σώμασιν τῶν 

εἰδῶν διαφορὰν ἔχοντας αὐτῶν τῆς παραλλαγῆς φανερῶς ἐν τοῖς ὑποχει- 
, Y 3. , Y -€ - δ ὦν - , E ε , 

15 μένοις τὰς αἰτίας. τό τε γὰρ πλῆϑος τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς ὑποχειμένοις 
αὐτοῖς σώμασιν xal 1; τούτων διάφορος μῖξις τῆς τοσαύτης παραλλαγῆς εὐ- 40 

, Ἃ N acu ΄ 5 ' S d €- € , M , 

λόγως dv τὰς αἰτίας φέροιτο. εἰ γὰρ ἑνὸς ὄντος τοῦ ὑποχειμένου xal εἰς 

υμηδεμίαν διαφορὰν τοῖς γινομένοις ἐξ αὐτοῦ συντελοῦντος (ἢ γὰρ ὕλη τοι- 
m A *. , « N Cd , Ν x [o LAE ΣΝ EY Ἔ £ - ᾽ ἃ 2 2 SR 

οὗτον) ξηρότης xol ὑγρότης xat ϑερμότης xot ψυχρότης σύνδυο ἐν αὐτῇ 

90 γινόμενα τοσαύτης "vexat διαφορᾶς τοῖς ἐξ αὐτῆς γινομένοις αἰτία, ὡς τὸ 
ἣν *, M - , εἴ A" 2 M ^N “ M ^N (0 Y * N 

uiv αὐτῶν πῦρ γίνεσϑαι, τὸ δὲ ἀέρα, τὸ OE γῆν, τὸ ὃὲ ὕδωρ, xui τὸ μὲν 

βαρύ, τὸ δὲ χοῦφον, τὰ Oi δευτέρως ἕχάτερον τούτων ἔχειν, πῶς οὐχ εὖ- 
Aoyow xal τὰ ἐχ τῆς τούτων ἁπάντων ποιᾶς μίξεώς τε xal χράσεως γινό- 15 
usva σώματα πάμπολυ διαφέρειν ἀλλήλων χατὸὰ τὰ εἴδη τε χαὶ τὰς δυνά- 

95 ustg τὰς χινητιχὰς αὐτῶν; τοῦτό tot x«l τὰ δένδρα χαὶ τὰ φυτὰ πάντα 

φυσιχὰ ὄντα χαὶ σύνϑετα σώματα τῶν ἁπλῶν σωμάτων ταῖς χινητιχαῖς 

" δι 
1—2 ἔτι δὲ μᾶλλον — τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ} Die Kórper sind also geeigneter zur Vielge- 

staltung als jene und vollendeter, wenn ihr Tráger noch dazu nicht ein Kórper allein ist 

4 γὰρ) indem 5—06 ὥστ᾽ --ὡ ποχείμενα) Daher muss das (bei dem), was verlangt, dass 

aus den einfachen Kórpern irgend ein natürlicher zusammengesetzter Kórper werde, sein 

Trüger von den natürlichen Kórpern mehr als ein Kórper sein 8—9 ᾧ δὴ ---ὑπο- 

κείμενα] Derjenige von den Kórpern, deren Tráger mehr als einer, und die in den Formen, 

welche mit der Hyle sind, verschieden sind 10—12 ἑκάστης -- αὐτοῖς] denn jede der 

Naturen, die sich an den dieselbe tragenden Kórpern finden, trágt etwas bei zum Vor- 

handensein der Form, welche sich in ihnen allen verbreitet 13. ϑαυμάζειν] làugnen 

13—14 τὴν ἐν -- διχφοράν) die Verschiedenheit der Formen, welehe sich im Einzelnen in 

den natürlichen Kórpern finden 16 εὐλόγως] notwendiger Weise 24 σώματα] 

einige von den Kórpern 25 τοῦτό vot] aus dieser Ursache 

4 ἁπλοῦ à ὃ παρὰ ef. παρὰ τὴν διαφοράν v. 7 ob παρὰ τὸ πλέον ἢ ἔλαττον ἔχειν γῆς 

τὸ ἀντιτυπὲς αὐτῷ, ἀλλὰ παρὰ τὴν οἰχείαν φύσιν 148.τὉ11 et Ind. 6 τούτῳ scripsi: c05- 

των Va ὃ ᾧ δὴ seripsi: & δὴ V: ὡς δὴ ἃ 12 αὐτῦϊς sic V: αὐτῆς ἃ 16 μίξις 

semper V παλλαγῆς a 19 σὺν δύο V 20 γινόμενα] cf. ἡ δὲ ὁρμή τε χαὶ ὄρεξις 

δραστιχὰ μᾶλλον καὶ ποιητικά 19ττ0 et Ind. s. v. neutrum nonne αἴτια ἡ 21 αὐτῶν 

V: αὐτῆς ἃ 29 ποιῆς ἃ 25 τοῦτό τοι cf. τοῦτό τοι xal ἐν τοῖς φύβοις χτὰλ. 141r] 
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δυνάμεσιν πλεῖστον ὅσην διαφέρει. τὰ μέν qe μιᾶς χαὶ ἁπλῆς χινήσξως 

ἀρχὴν ἐν αὑτοῖς ἔχει, τούτων δὲ ἔχαστην ἐν αὑτῷ x«i τοῦ τρέφεσϊ)αι τὴν 

ἀρχὴν ἔχει χαὶ τῆς ἐπὶ πάσας τὰς διαστάσεις χατὰ τὴν αὔξησιν χινήσεως. 

ἔχει δὲ δύναμιν χαὶ τοῦ γεννᾶν ἕχαστον αὐτῶν ὅμοιον αὑτῷ. ἔχοντα δὲ 50 
ὅ τὰ φυτὰ χοινὰ πάντα ταῦτα πλεῖστον ὅσην ἀλλήλων πάλιν xav εἶδος δια- 

φέρε! τῷ τὴν ὕλην τε xal τὴν τῆς ὕλης τῆς ὑποχειμένης αὐτοῖς uittv τε 

x«l χρᾶσιν εἶναι διαφέροντα. τά τε γὰρ δένδρα ἀλλήλων πλεῖστον χεχώ- 

ρισται xal πολὺ πλέον ἔτι τῶν | λαχάνων xai αὐτῶν φυτῶν τε xul φυσ'- 124 

χῶν xat συνϑέτων ὄντων σωμάτων. ἀλλὰ χαὶ τούτων αὐτῶν πρὸς ἄλληλα 
10 πάλιν πλείστην ὁρῶμεν οὖσαν διαφοράν, ἧς οὐχ ἄλλη τις αἰτία τῆς προ- 

εἰρημένης. xai ἔστι τὸ τοιοῦτον εἶδος ἤδη χαὶ T, τοιαύτη τελειότης ἢ 
: 

e Πρ τῇ δύναμις Ψυχῆς. εἰ γὰρ πᾶν τὸ ζῶν ζῇ χατὰ ψυχήν, τὰ ὃὲ φυτὰ 
Ἔ ΄ UNE 9 [4 - fat 2 - δ » fu 

ζῇ, εἴγε ζῆν ἐστι τὸ δι᾿ αὑτοῦ ni ξσ ids xai αὔξεσθαι, τὰ φυτὰ ἂν ψυχὴν 
Fi 

[2 
v - L4 ^ - , 

ἔχοι, xui εἴη ἂν ψυχὴ τὸ εἶδος αὐτῶν. ὥσπερ ὃὲ ἐπὶ τῶν ἁπλῶν σωμα- 
Oo; 00 χατὰ τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεώς ἐστιν. ἀλλὰ 

Nos ^ NRCEY T 3 UJ M PCR € SUR. 

χατὰ τὴν δύναμιν, ἀφ᾽ ἧς i ἐνέργεια (οὐ γὰρ τὸ x&v φέρεσϑαι τῆς γῆς 
ἦν ἢ id σις. ἦν γὰρ οὐδὲν ἧττον γῇ xol μένουσα, ἀλλ᾿ ἢ δύναμις, ἀφ᾽ ἧς 

΄ , 

αὐτῇ τὸ χάτω φέρεσθαι, ὅπερ ἢ βαρύτης ἦν, χαὶ ἔστιν ἑχάτερον uiv τελει- 
ότης, ἥ τε βαρύτης, εἴ γε εἶδος, ἥ τε χατὰ τα τον ἐγεργεῖα; εἴ γε τελειότητές 

50 τε τῶν ξἕξεών τε xai δυνάμεων αἱ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐνέργειαι, οὐ νάϊ d $, 10 

χατὰ τὸν χρόνον προὐφισταμένη, ἐν ol; ἄμφω γίνεται, ἢ χατὰ τὴν ἕξιν τε 
à 

χαὶ τὴν δύναμιν τελειότης τῆς xav αὐτὴν ἐνεργείας). οὕτως ἔχει xal n - d f 
^ τῶν συνϑέτων σωμάτων. εἰ δὴ οὐχ αἱ ἀπὸ τῶν δυνάμεων ΠΡ τὰ χ 

Y 2 3 £^ S ΄ fX RE ' / - PS) 26 eme 2 

εἴδη. ἀλλ᾽ αἱ δυνάμεις, αἱ διὰ τὸ rA eU τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν évepi 

925 πρῶταί τε xal πρὸ ἐχείνων εἰσίν, εἴη ἂν χαὶ τῶν φυτῶν c ὶ 
, 

πρώτη τελειότης. τούτων τοίνυν ὁμολογουμένων τε xui χειμένων, οὐχ 

1 κεχώρισται] unterscheidet sich 9 τούτων αὐτῶν] auch die Kràuter selbst 

16—17 οὐ γὰρ --- φύσις] denn es ist nicht die Natur der Erde [p. des Steines] dass sie 
sich nach unten beuge 11--- 18 ἀλλὰ --- βαρύτης ἦν] sondern die Kraft ... ist die 

Schwere 19 ἥ τε βαρύτης] ich meine die Schwere 20—22 πρώτη — ἐνεργείας] 

nur dass die Vollendung, welche in Erwerbung und Kraft, der Zeit nach die erste, und 

ihr Vorhandensein an den Dingen, in welchen beide Zustánde zugleieh [vorhanden sind], 

vorangeht der Vollendung, welche in actu durch die Erwerbung und die Kraft 

233—326 οὕτως ἔχει --- τελειότης) ebenso ist die Form in den zusammengesetzten Kórpern 

nicht die Wirkungen, welche von den Kráften [kommen]; sondern die Kráfte gleichfalls, 

weil ihre Existenz der der Wirkungen vorangeht, welche von ihnen entstanden, sind 

erste, diesen [den Wirkungen] vorangehende; daher ist die Form der Pflanze und ihre 

Seele gleichfalls die erste Vollendung. 

2 ἐν αὑτοῖς scripsi: ἐν αὐτοῖς V: ἐν αὐτοῖς om. a αὑτῷ scripsi: αὐτῷ Va 4 δεῖ 

γεννᾷν ἃ αὑτῷ scripsi: αὐτῷ Va ὃ ταῦτα πάντα ἃ { χράσιν V ut solet 

11 τὸ τοιοϑοῦτον diphthongo in initio versus repetita, τὸ et t infra lineam V: τὸ τοιοῦτο à 

13 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Va 15 àxo V 18 αὐτῇ a: αὐτὴ V τὸ Om. ἃ ὅπερ] 

οἵ. ὅπερ ἐστὶν ἡ κουφότης 1206 νὃ] ὅπερ ἦν ἡ ἁρμονία 147 v14 et saepe. ἦν ἐστιν χαὶ 

ἔστιν ἃ 20 fortasse μέντοι «at χατὰ cf. v. 2 πρῶταί τε xal πρὸ ἐχείνων 22 τὴν om. ἃ 

23 δὲ ἃ 24 αἱ scripsi: at Va 25 εἴη ἂν a: εἴ àv V 26 διμολογουμένων)]ὔ vide Ind. 
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οἷμαί τινα ἀμφισβητήσειν, ὡς οὐχὶ xol τὸ ζῷον φυσιχήν ἐστι σῶμα χαὶ gs 

σύνϑετον, ix Ψυχῆς χαὶ σώματος συγχείμενον. εἰ δὲ σῶμα ὃν Ex τούτων 
M M , » € ὯΝ ῥῶ κυ, Ἐ “ ὟΝ ,F - e à. 

τὸ εἶναι ἔχει, πᾶν δὲ σῶμα ἐξ ὕλης vs xol εἴδους σύνθετον. δῆλον ὡς xai 
* 37 τούτων τὸ uiv ὕλη τοῦ ζῴου, τὸ δὲ εἶδος ἔσται. ἔστι piv οὖν xol ix 

5 τῶν εἰρημένων περὶ τῶν τ τῶν δῆλον τὸ τὴν Ψυχὴν τὸ εἶδος εἶναι. οὐ 

υὴν ἀλλὰ x«i ἐχ τοῦ χατ᾿ ἀρχὰς ν τῶν juu δεδειγαένου τοῦτο Tune 

piov. ἦν γὰρ χείμενον τὸ xaÜ' ὃ ἑχάστῳ τὸ εἶναί ἐστι, τοῦτ᾽ εἶναι τὸ 

εἶδος αὐτοῦ χαὶ τὴν τελειότητα. τῷ δὲ ζῴῳ ἐστὶ τὸ εἶναι ζῴῳ χατὰ τὴν 90 

τοιάνδε ψυχήν (τὴν γὰρ αἰσϑητιχήν), ταύτῃ γὰρ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

10 μὴ ζῷα iow τὸ ζῷον διαφέρον ζῷόν ἐστιν. εἶδος ἄρα ἐν τῷ ζῴῳ ἢ 

Ψυχὴ τοῦ σώματος, εἴ γε ἐν πᾶσιν τοῖς σώμασιν τὰ εἴδη τῆς ὑποχειμένης 

ἐν αὐτοῖς ὕλης ἐστὶν εἴδη, τοσούτῳ τελειότερον ἢ ψυχὴ εἶδος οὖσα τῆς ἐν 

[ΟἹ τοῖς φυτοῖς, ὅσον f, ἐν ἐχείνοις ψυχὴ τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς ἁπλοῖς τ 

χαὶ Ἰρο ταῖς σώμασιν. χαὶ αἱ χατὰ τὴν αἰσϑητιχὴν Oi ψυχὴν πάλιν δια- 
- ἥν οἱ Ἃ , T. ^F » NEUES ΄ n^ a e. M P » 

15 φοραὶ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν σώζοιεν ἂν πρὸς ἀλλήλας, ἣν εἰχεν τὰ μὲν 35 
- [d - ΄ YN hd - ΄ [cd 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἴδη πρὸς τὴν τῶν φυτῶν ψυχήν, αὕτη δὲ πρὸς τὴν 

αἰσϑητιχήν, καὶ τῆς ἀνάλογον αὐτοῖς διαφορᾶς alta T, τῶν ὑποχειμένων 

αὐτοῖς σωμάτων χατά τε πλῆϑος xal χατὰ ποιὰν χρᾶσίν xs xal μῖξιν xai 
, ^ ^ à DÀ , », ^ e *, EN » e (v , , ' 

σύστασιν διαφορά. wal εὐλόγως" εἰ γὰρ ἢ ἀρχὴ οὐχ TIGNA ἀλλὰ 

90 χαὶ τὸ πλεῖστον τοῦ παντὸς μέρος, xol ἢ χατὰ τὰς ἀρχὰς διαφορά. xdv 

βραχεῖα, μεγάλης ἂν UN € γίνοιτο διαφορᾶς αἰτία. χαὶ τοῦτο δῆλον 

χαὶ ἐχ τῶν χατὰ τὰς δδοὺς ἐχτροπῶν. βραχεῖα γὰρ ἐν ταύταις παραλλατγὴ 

πολλάχις αἰτία τῆς ἐπὶ τοὺς πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτας τόπους χινήσεως. 

ἀρχὴ δὲ καὶ f, προσεχὴς ξχάστῳ τῶν γινομένων ὕλη. ὥστε x«i ταῖς ταύ- 

95 τὴς διαφοραῖς τὴν τῶν γινομένων ἐπ᾽ αὐταῖς εἰδῶν διαφορὰν εὔλογον ἕπε- 

σϑαι. οὐ qàp πᾶσα ὕλη τῆς αὐτῆς τελειότητός ἐστιν ἐπιδεχτιχκή. οἷς μὲν 

οὖν τὴν ἀρχὴν τὸ ὑποχείμενον οὐδέπω σῶμα, τούτων x«l τὸ εἶδος ἁπλού- 

στερον" οἷς δὲ τὸ ὑποχείμενον σῶμα τε χαὶ τοῦτο σύνϑετον xxi ἔχον μέρη 
D 

Ms 

διάφορα. ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλην ἐνέργεια v εἶναι γρήσιμον, τούτων OE χαὶ τὸ 3" 

ὦ δὲ] om. δῆλον} also ist es klar 5 ob μὴν ἀλλὰ om. 6 τοῦτο] dasselbe 

12 τοτούτῳ τελειότερον 650v] nur ist sie vollendeter gemáss der Erhabenheit 14 πάλιν 

om. 15 ἣν εἶχεν] welehe wir angaben als bestehend 2] εὐλόγως} und das 

ist notwendig so 22 παραλλαγή] Abweichung und Ablenkun;z 24 προσεχὴς-- ὕλη] 

die Hyle, welche die nàehste ist für jedes der entstandenen Dinge 26 ἐπιδεχτιχή] 

es passt dass an ihr gesehen werde 21 οὖν) denn 28 góvietov] addit: aus den 

kórpern 

2 σῶμα ὃν à 4 ζώου a ut semper 1 respicit p. 6,25 sq. de imperfecto v. Ind. 

) γὰρ i.e. λέγω cf. Ind. ταύτη ἃ 11 ἄγε ἃ 12 τοσούτω V: τοσοῦτο à 

15 σώζοιεν πάλιν ἂν ἃ 17 ἀνάλογον V: ἀναλόγου a, αὖ cf. δύναμις ἀνάλογον ἔχουσα 121 v 1 

αἴσϑησις ἀνάλογον ἔχουσα 130r4T ὡς εἶναι τὰ εἴδη τῶν ὀσφραντῶν ἀνάλογον τοῖς τῶν y9- 

μῶν εἴδεσιν [22 ν 9 (Ψυχῆς δυνάμεις) ἀνάλογον ἔχουσαι 19'7r8. plura vide in Ind. 

αὐτῆς ἃ 18 χρᾶσιν à: κράσιν V 20 4v» ut saepe ἃ 22 βραγείχ a 

25 αὐταῖς] «t in lit. V: αὐτῆς a 
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&lónz μετὰ δυνάμεων πλειόνων, ἅτε 6v εἶδος χαὶ τελειότης ὀργανιχοῦ τε 
- ΄ Y^ Y^ ε ΄ 34 4) 

χαὶ ποιχίλου σώματος" διὸ τοῦ τοιούτου σώματος εἶδος ἡ η ἢ Ψυχή. αλλ 
΄ * E ΄ , , ^N , 

ἢ μὲν ἁπλουστέρα, ἧς χαὶ τὸ σῶμα τὸ ὀργανιχὸν ἁπλούστερον, ἢ Oi £x 
b , e — κι , 

πλειόνων δυνάμεων xai τελειοτέρα, ἧς χαὶ τὸ ὑποχείμενον σῶμα, οὗ ἐστιν 

εἶδος ἢ τοιάδε Ψυχή. ποιχιλώτερόν τε χαὶ ὀργανιχώτερον. εἰ δέ τῳ δοχεῖ 

αὐτόϑεν ἀχούσαντι παράδοξον εἶναι τὸ τὴν Ψυχὴν εἶδος εἶναι λέγειν τοῦ 
τοιούτου σώματος xal φύσιν, ὡς τοῦ πυρὸς τὴν χουφότητα, εἰς τὴν τῶν 40 

σωμάτων ἀπιδὼν διαφοράν, ὧν ταῦτα εἴδη, χαὶ τὴν ἐν τοῖς ἐμψύχοις σώ- 

υασιν ἰδὼν χατασχευὴν ἀμύϑητον ὅσον διαφέρουσαν τῆς τῶν ἁπλῶν σω- 

10 μάτων, οὐχ ἄν ἔτι παράδοξα λέγειν τοὺς οὕτω λέγοντας ὑπολαμβάνοι, εἴ γε 

uy; παράδοξον, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον εὔλογον, τὸ ἣν ἔχει τὰ ὑποχείμενα 

τοῖς εἴδεσιν σώματα ἀναλογίαν πρὸς ἄλληλα, ταύτην χαὶ τὰ εἴδη αὐτῶν 

σώζειν πρὸς αὐτα. 
*« ' ἮΝ E e ! A ' m. ^ ^ 5 , I Ld A ps ' p » 

)τι γὰρ εἴδος ἢ ψυχή, x«l ὧδε dv δειχνύοιτο. ὁμολογεῖται τὸ ζῷον 45 
n δὰ ! RM ὩΣ ' ,F P » ἘΞ - , * £^. A M ΄ p. A. 

15 £x voyTs ξιναι χαι σώματος. €X τινῶν ὁξ εἰναι τι Λλεγεται fto. ὡς £7 

Ld , 2 -ἧἷ΄σ ' , -l n 3 ow - ΄ J μερῶν σωζομένων ἐν τῷ ὅλῳ x«i τοιούτων, εἰς ἃ χαὶ διαιρεῖτα!. ὡς τὴν 
΄ E ] , e τ οἰχίαν λέγομεν ἐχ πλίνϑων, T, ὡς τὸ χεχραμένον ἔχ τινων, ὡς τὸ μελίχρα- 

- 1 »» oS t , T ΄ , n 3 f B P$ tov» (τοῦτο γὰρ ἐς ὕδατος xal μέλιτος εἶναί φαμεν, εἰς ἃ οὐχέτι τὸ μελί- 50 
- - ΄ - - wv 

xparov διαιρεῖται τῷ μήτε σώζεσϑαί τι αὐτῶν μήτε μετὰ τὴν χρᾶσιν ἔτι 
E UJ e - ^ ES , "^ L4 ^5 [ed M Y Ld ^ * ^ 

20 τὴν αὑτῶν φυλάσσειν φύσιν), ἢ ὡς ἐξ ὕλης τε xal εἴδους, ὡς τὸν dyOpt- 
΄ ᾿ 2 - , ^N 

ἄντα λέγομεν ἐχ χαλχοῦ τε xal σχήματος. χατὰ τούτους δὴ τοὺς τρόπους 
δ τοῦ ἔχ τινων εἶναι λεγομένου χαὶ τὸ | ζῷον dv ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος 135: 

1 μετὰ -- πλειόνων] eingerichtet für (entsprechend) verschiedene Kráfte 2 διὸ om. 

4 τελειοτέρα] hebr. vertit τελειοτέρων ὑποχείμενον om. $—9 εἰ δέ τῳ --- κατα- 

σχευὴν} Wenn aber jemand, der gehórt hat, was wir hier gesagt haben, dass [nàmlich] 

die Seele fürwahr eine Form für einen derartigen Kórper und eine Natur desselben sei, 

wie die Leichtigkeit im Verháltniss zum Feuer, glauben sollte, dass das Ketzerei sei, so 

wird er, wenn die Verschiedenheit der Kórper betrachtet wird, denen diese Form gehórt, 

und wenn die Einrichtung in den beseelten Kórpern bedacht wird, und er sieht 

12—13 ταύτην - πρὸς αὐτά] ganz dasselbe Verhültniss ist zwischen ihren Formen, [nàm- 

lich] der einen zur andern 14 γὰρ] aber χαὶ ὧδε ἂν δεικνύοιτο) die Erlàute- 
rung davon kann auch von der folgenden Seite aus begriffen werden ὁμολογεῖται] 

nàmlich davon dass zugegeben [worden] 16 καὶ --- ὡς] so dass es [das Ganze] in 

sie geteilt werden kann, wie 11 ἐκ πλίνϑων] aus Ziegeln und Steinen 19 τῷ 

μήτε .. μήτε] denn keines bleibt — noch bewahren sie 

1l ὃν Va — 2 ποιχίλλου a ὃ τὸ post σῶμα om. a ὅ ποιχιλλώτερόν a ὃε τω ἃ 

6 αὐτόϑεν] cf. περὶ χράσεως καὶ αὐξήσεως 142 νὃ9: αὐτόϑεν ἤδη προσπίπτει τὸ μὴ σῶμα 

εἶναι τὸ σῶμα δεδεγμένον 7 καὶ φύσιν V: xai παρὰ φύσιν a, cf. 9,20 τὸ οὕτως γινόμενον 

εἶδος 1| φύσις 11 7» ἔχη a 13 fortasse πρὸς ἄλληλα vide int. hebr. et cf. ob σώ- 
ζουσιν ot οὕτως λέγοντες τὴν τοῦ εἴδους ἀναλογίαν τοῦ ἐν τῷ Cow πρὸς τὰ εἴδη τά τε τῶν 

ἁπλῶν σωμάτων xal τὰ τῶν γινομένων xazà τέχνην 126 v2 14 Ἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως. 

ὅτι εἶδος ἡ ψυχή.“ ὅτι γὰρ V (ἀρχὴ---ψυχὴ in marg.) a: οἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως. ᾽ 

15 dx τινῶν V 16 zai τούτων Ka 11 οἰχίαν)] t corr. ex εἰ V χεχραμμένον à 

19 μήτε... μήτε scripsi: μὴ δὲ... μὴ δὲ VKa κράσιν V 20 αὐτῶν Va 

ἀνδριάνδα a 

L3 



19 ALEXANDRI DE ANIMA 

εἴη χατά τινα τούτων τῶν τρόπων. ἀλλ᾽ οὔτε χατὰ τὸν πρῶτον οἷόν τε 

(παράϑεσις γὰρ ἔσται ψυχῆς τε xal σώματος, οὕτως δὲ οὐχέτ᾽ ἂν εἴη τὸ 
- ^, M. Y b e Y , 2 ' , » ? b 

σῶμα διόλου ἔμψυχον. ἔσται τε εἰ οὕτως ἔχοι οὐχ εἰς τὸ ποιόν, ἀλλ εἰς 

τὸ ποσὸν f, ψυχὴ τῷ ζῴῳ συντελοῦσα), ἀλλ οὐδὲ χατὰ τὸν δεύτερον. 
E NET UNE. 5 ms mei d ας é γα δ οὐ γὰρ φϑειρομένης τῆς ψυχῆς τε xai τοῦ σώματος f, τοῦ ζῴου γένεσ'ς 

ὡς τῶν γινομένων ἐχ χράσεώς τινων. λείπεται τοίνυν οὕτω λέγειν συγχεῖ- ὅ 
€ M - 5 liy Daley hi , e δ΄ v N ὟΝ M (n: ^M 

σϑαι τὸ ζῷον ἐχ ψυχῆς τε x«i σώματος, ὡς ἐξ ὕλης x«i etüoUc. ὅτι δὲ 

εἶδος ἢ Ψυχὴ τοῦ σώματος xal οὐχ οὐσία τις αὐτὴ xal αὑτήν, μάϑοι τις 
9 - - $3 M , 

dy xal ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς. οὐ γὰρ οἷόν τε SEDIS τινα pU. 

10 γενέσϑαι χωρὶς σωματιχῆς χινήσεως, ὥσπερ οὐδὲ χατὰ τὰς φυσιχὸς Bore 
φοράν, ὡς τοῦ σώματος ἐνεργοῦντος αὐτὰς χατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐτῷ. 

, v nod * , X 

τό τε γὰρ τρέφεσϑαί τε xui αὔξεσϑαι χαὶ γεννᾶν otov αὐτὸ γίνεται μὲν 
χατὰ δύναμιν ψυχικήν, αἱ ὃὲ χινήσεις τοῦ σώματος. ἀλλὰ xai αἰσϑάνεται 10 

τὸ ζῷον διὰ τῶν αἰσϑητηρίων σωμάτων ὄντων, αἵ τε ὀρέξεις αὐταὶ φανε- 
15 ρῶς χινουμένου τινὸς γίνονται σώματος. αἵ τε γὰρ ἐπιϑυμίαι xxl οἱ ϑυμοί 

τε xal ὀργαὶ ἐν τοῖς ζῴοις τοῦτον γίνονται τὸν τρόπον. ἀλλὰ xal ἐν᾽ τοῖς 
φόβοις τοῦ σώματος ἢ ἀλλοίωσίς τε xal συστολή. xal f, φαντασία δὲ διὰ 

x 

σώματος, εἴ γε ἤρτηται τῆς xav ἐνέργειαν αἰσϑήσεως, ὡς δειχϑήσεται. ὅτι 

ὃὲ χαὶ ἐν ταῖς Spridie cy ἐστι τὸ xtwobusvov, οὐδεὶς dv d 
, 

yxe(mot. | xoi 
e] ?0 τὸ φρονεῖν Of, εἰ μὴ ἄνευ φαντασίας γίνεται, xal αὐτὸ ἂν εἴη γινόμενον t5 

L 

, 

διὰ σώματος. εἰ δὲ μηδεμίαν οἷόν τε ψυχῆς ἐνέργειαν χωρὶς Spa. 

λαβεῖν χινήσεως, δῆλον ὡς τοῦ σώματός ἐστί τι χαὶ ἀχώριστος αὐτοῦ. 

εἴη χωριστὴ μηδεμίαν τῶν οἰχείων ἐνεργειῶν καῦ᾽ αὑτὴν 
» 

t 

, 
ξεν 
ui 

utr» γὰρ ἂν 

susp δυναμένη. δηλοῖ δὲ τὸ εἶδος αὐτὴν εἶναι τοῦ σώματος χαὶ τὸ 
25 χατὰ τὰς τοῦ Runs ἐπιτηδειότητας xal τὰς χατ᾽ αὐτὴν χινήσεις γίνεσϑαι. 

2 παράϑεσις) Anreihung und Anordnung, sed addit: denn wenn es so wáre οὕτως δὲ] 

addit: denn wenn ihr Verháltniss so wàre 3 εἰ οὕτως ἔχοι om. 4 ἀλλ᾽ om. 

6 ἐχ χράσεως om. τ ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἴδους] wie das Ding, welches aus Hyle und 

Form, wie das Abbild (pb) δὲ om. sed addit ,fürwahr* 8 χαὶ om. 
μάϑοι τις ἂν] wir wissen 10—11 ὥσπερ ---ἐν αὐτῷ] dies ist klar daraus dass der 

Leib in natürlichen Bewegungen sich bewegt durch die Kraft, die in ihm ist 

13 αἱ-- σώματος] Nur dass diese Bewegungen des Kórpers sind 14. διὰ — ὄντων] 

durch die Sinne; die Sinne sind Kórper αἵ τε---σώματος] die Begierde, welche ihr 

ebenfalls angehórt, ist nur, wenn sich etwas im Leib bewegt 16 ὀργαὶ] Sorge 

21 δὲ] also εἰ οἷόν τε λαβεῖν] weil ist 25 οἰκείων om. 25 ἐπιτηδειότητας] 

addit: für dieselben «at αὐτὴν] welche sie hat 

1—4 οὔτε---ἀλλ᾽ οὐδὲ] ef. p. 14,5. οὔτε ὡς μέρος οὖσα... ἀλλ᾽ οὐδὲ et οὔτε γὰρ τὸ ἀσώματον 

σώματι μὴ συμπάσχειν ἀληϑές..... ἀλλ᾽ οὐδὲ 146r14. 189,4,29. contra excidit fortasse alte- 

rum οὔτε p. 2,19 et, nisi fallor, 146v43, et mutandum videtur οὐδὲ οὔτε excipiens p. 146v54 

in οὔτε 2 τε om. Ka 9 δι ὅλου V ἔχει Ka εἰς) ὁ in lit. V 5 too) V 
T ὅτι V: ἄρα Ka 9 Ψυχιχὴν] inter τ et « paululum erasum V 10 χατ᾽ αὐτὰς 

Usenerus. hoc dicit philosophus: neque anima sine corpore neque corpus sine anima quid- 

quam agere potest, quia. corpus secundum facultatem. insitam, si agit, agi 19. τοῦ σώ- 

ματος Scil. εἰσίν 14 αὐταὶ scripsi: αὗται Va 18 ἤρτηται] alterum ἡ in lit. V 
Ω 20 γίνεται Scripsi: γίνηται V: γίνοιτο Ka 25 ἐπιτηδειότητας V: ἰδιότητας Ka 
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ot& μὲν γὰρ ἰσχυρῶν ὄντων τῶν ἐχτὸς αἰτίων, ἃ T, ὀργὴν ἢ φόβον ἢ ποτὲ μὲν γὰρ ἰσχυρῶν ὄντων τῶν ἐχτὸς αἰτίων, ἃ T, ὀργὴν T, φόβον T, 

ἐπιθυμίαν T, τι τοιοῦτο πάϑος ἄλλο χινεῖν οἷά τε, T, οὐδὲν πάσχομεν παντά- 90 

πᾶσιν T, ἐπιπολαίως τε xal πρὸς ὀλίγον, ποτὲ δὲ μιχρῶν χαὶ τῶν τυχόν- 
Ld Y» , - , -" 

των τῶν ἐχτὸς ὄντων ὑπερβάλλομεν τοῖς πάϑεσιν, ὅταν ὀργᾷ τε χαὶ mpo- 
Ύ ' , , - ^ » ^» 

0 παρεσχευασμένον ἢ xai ἐπιτήδειον πρὸς τὸ πάϑος τὸ σῶμα T, OU τινα 
"wow Ἃ €" N -( "^ "NN - —^— 2 Li ^u. ' ' P p € 

ἔνδειαν T, διὰ πλῆϑος T, διὰ χυμῶν τινων παράϑεσιν. xal γὰρ ὀργιζόμεϑα 

ῥᾷον χολῆς πλεοναζούσης xal φοβούμεϑα xai λυπούμεϑα πολλάχις ἐπὶ τοῖς 
^ — - E -Ὁ- ΄-» v 

τυχοῦσιν τῷ τὸ σῶμα ἡμῶν οὕτω πως ἔχειν. 

Δειχνύοιτο δ᾽ ἂν εἶδος οὖσα ἢ ψυχὴ τοῦ σώματος χαὶ διὰ τοῦ εἶναι 25 

10 μὲν αὐτὴν ἐν τῷ σώματι τοῦ ζῴου πρὸς πάντων διιολογεῖσϑαι, πλεοναχῶς 
Rd » , ^N » nd 

ὃὲ τοῦ εἶναι ἔν τινι λεγομένου χατὰ μηδὲν ἄλλο σημαινόμενον τοῦ ἔν τινι 
- ' a ΄ Y ΄ ΄ 

τῷ σώματι τὴν ψυχὴν εἶναι δύνασϑαι. ἔν. τινι γάρ τι εἶναι λέγεται ἢ ὡς 
T^ " » - , P. ΄ e 

εἴδης ἐν γένει, ὡς ἀνϑρωπος ἐν τῷ ζῴῳ, T, ὡς γένος ἐν εἴδεσιν, ὡς τὸ 80 
ΣΙ ῆν ἋΣ ἘΠῊΝ ἘΞ ΤΥ META ΣΕΥ ΣΟ ene os PAST VUES ζῷον ἐν πτηνῷ xal πεζῷ χαὶ ἐνύδρῳ (ἐν γὰρ τοῖς Bx τοῦ γένους ἀντιδι- 

- , ᾿Ξ ΄ MAN T - 2 5 Ἁ ^ , , ^ 

1 αἱρουμένοις ἀλλήλοις stósGty τὸ εἶναι τῷ εἰς αὐτὰ διαιρουμένῳ γένει), 7, 
[d , 2 [rd e e M —€ , - v WE ré 2 - , 

ὡς μέρος ἐν ὅλῳ, ὡς T, χεὶρ ἐν τῷ σώματι, T, ὡς τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν" 
σ JJ M - 3€ , - i ZONE 2 - MI , 

ὅλον γὰρ τὸ τοῦ ἀνθρώπου σῶμα εἶναι λέγεται ἐν χεφαλῇ xai τραχήλῳ 
b »^ v ) - - 

xai ϑώραχι xal τοῖς ἄλλοις, μεῦ ὧν τὸ ὅλον ἀναπληροῦται σῶμα. ἔστι 
ν S [4 z 3 PU ' δ , e 47; , *, , € 

τι ἐν τίνι χαὶ ὡς £V (qe χαὶ ὡς εν τόπῳ, ως λεγόμεν Δίωνα εν αγορα 

T 2 ' * 5 - ἊΝ , ' ' , ^, 5 , , E 

30 εἶναι xal τὸν οἶνον ἐν τῷ χεραμίῳ. xai τὰ συμβεβηκότα δέ τισιν ἐν ἐχεί- 35 
Ἁ - - 

yote εἶναι λέγεται, ὡς τὸ λευχὸν ἐν τῷ λευχᾷ uda rs D» σώματι Λξγεται. χαὶ τὰ 
, 2 - ^ 2 m Κα ΄ ΄ 3 ^ 5 ΄ , 

χεχραμένα ἐν τῷ ἐς αὐτῶν εἶναι χράυματι, ὡς ἐν τῷ οἰνομέλιτι τό τε μέλι 
E LÁ L4 χαὶ ὃ οἶνος. παρὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους ἔν τινι εἶναι λέγεται xal ὡς 

Y 7T , er QD? € ΄ »Μ Ἃ *, ^ ' * b 4 —- ) 

εἶδος ἐν ὕλῃ. χαϑ' ὁ γάρ tt ἐχ τινων ὃν αὐτὸ τὸ εἶναι ἔχει, τοῦτ᾽ ἔστι 

l ὀργὴν] Sorge (Kummer) 9 χαὶ τῶν τυχόντων] schwache 4 ὑπερβάλ- 
λομεν τοῖς πάϑεσιν)] es überwáültigen uns ihre Eindrücke sehr 4—6 ὅταν ὀργᾷ -- 

ἔνδειαν) Das geschieht wenn sie den Leib treffen, nachdem er von früherer Zeit her bereit 

war, passend für das Empfangen des Eindrucks, sei es durch den Mangel 6 παρά- 

ὕεσιν] Ueberhandnehmen und Verbreitung 10 τοῦ ζῴου om. 11 τοῦ εἶναι ἔν 

τινι} das Ding in einem Dinge [videtur igitur non legisse εἶναι] χατὰ μηδὲν ἄλλο] 

addit: als in jenem 13 ἐν τῷ ζῴῳ] im Lebenden τὸ ζῷον] das Lebende 

11—15 ἐν γὰρ -- γένει] denn die Existenz der Gattung ist fürwahr in ihren Arten, in 

welche geteilt zu werden ihre Weise ist, indem einige den anderen gegenüber (— ent- 

gegen) gesetzt [sind] 15—16 7, ὡς pépoc—év τῷ σώματι om. 18 σῶμα om. 
18—19 ἔστι--- τόπῳ] Man sagt auch von den Kórpern, dass ein Ding in einem [anderen] 

Dinge sei entweder in der Weise dessen, das in einem Gefásse ist, oder in der Weise 

dessen, das in einem Orte ist 19 Δίωνα] Zeid 20—21 xai τὰ — εἶναι λέγεται] 

Man sagt auch in der Weise des Zufalls, dass ein Ding in einem Dinge sei — 21 λέ- 
γεται] ist 

9 ἐπιπολαίως K: ἐπιπολέως Va πρὸς ὀλίγον VK: προσολίγον a 6 τινων] τι in lit. V 

ὃ πῶς in lit. V: πως Ka 9 ,zosayGc τὸ ἔν τινι΄. δειχνήοιτο VKa ἡ Ψυχὴ οὖσα 

Κὰ ll εἶναι om. Ka 12 fortasse ἐν τῷ σώματι cf. 14,15. ἐν τοῖς εἴδεσιν ἐν τῷ 

σώματι et. 14,12,25. 15,10 τι εἶναί τι Ka 16. 17 ἡ χεὶρ---εἶναι λέγεται om. Καὶ 

[τ χεφαλῇ])} sub e paululum erasum V 20 χεραμείῳ Καὶ 24 ὃν) ὃν ἃ τουτέστιν ἃ 
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L2 Tv , [ed - -Ὁ e »y X A , ^ *, ^^ 

ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ τῷ λοιπῷ. οὕτως ἔχει τὸ μὲν τοιόνδε σχῆμα ἐν τῷ 

ἀνδριάντι ὄντι ἐχ γαλχοῦ τε xol σγήματος. f, δὲ βαρύτης ἐν τῇ γῇ οὖσ ἰνδριάν &x χαλχ 2 χήματος, T, βαρύτης ἐν τῇ γῇ οὐσῃ 
349 60 ^ , ' ,F ^N M , - Y 

ec UATS τε XQt ταυτῆςζ. χατὰ τούτους OT, τοὺς τρώπὴὺς τὴυ EV τινι λεγο- 40 

, e ^ 7 m M u^ - χὰ Ἃ ἜΝ, 

μένου (ὃ γὰρ χυβερνήτης ἐν τῇ vrt χατά τινα τῶν προειρημένων ἂν εἴη 

5 τρόπον), ἢ Ψυχὴ ἐν τῷ σώματι οὖσα οὔτε ὡς μέρος οὖσα αὐτοῦ ἐστιν ἐν 
o^ 

, “- - ΄ iJ Ἃ y. - - 

αὐτῷ (σῶμα τε γὰρ dv εἴη. σῶμα γὰρ τὸ τοῦ σώματος μέρος, xoi εἰς τ 
7 , - - 3 - ποσὸν ἄν. οὐχ εἰς τὸ ποιὸν τῷ ζῴῳ cuvteÀol* ἔτι τε οὐχ ἂν ἣν πᾶν &y- 

ψυχον τὸ σῶμα, ἀλλὰ ξχάτερον αὐτῶν τοῦ ἑτέρου χεχώριστο. εἰ μὴ σῶμα 

διὰ σώματος οἷόν τε χωρεῖν τε xal διιέναι, οὗ οὐδὲ ἐπίνοιαν σχεῖν ῥάδιον), 
10 ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλον μέν τι 7, ψυχή. μέρη δὲ τῆς Ψυχῆς τὰ μέρη τοῦ σώματος. 45 με | χη. ϑέρη ἘΦ is qux τ μερὴ τὸ pars, 4» 

T C^ - - [4 - ^ ^ 

ὡς εἶναι τὴν ψυχὴν ὡς τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν τοῖς αὑτοῦ. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
EN - ΄ » ' - —M 

ὃος ἐν γένει ἐν τῷ σώματι ἢ ψυχή. οὐ γὰρ γένος τὸ σῶμα τῇς 
- [d , - ? 

ψυχῆς ἐν ᾧ ἐστιν: ἐχάτερον γὰρ αὐτῶν ἕν τι xav ἀριϑμόν, τὰ δὲ γένη 
Y Y ΄ ' Q/ - » c MCN Y ὍΝ 7 

τε xal εἴδη χοινά τε xai χαϑόλου: ἔτι τε σῶμα ἂν T, ψυχὴ εἴη. ἀλλ 

15 οὐδὲ ὡς τὸ γένος ἐν τοῖς εἴδεσιν ἐν τῷ σώματι T, ψυχὴ διά τε τὴν προ- 
E 3:7. σε EC AN z e - , SERIE A “ὦ ES 

εἰρημένην αἰτίαν x«i ὅτι, εἰ ἢ ψυχὴ γένος τοῦ σώματος λέγεται, πᾶν σῶμα 
ψυχή, ὡς πᾶς ἀνϑρωπος ζῴων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τόπος τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς" 50 

» ΡΞ ' ^ ΄ ! PEE -M. M "7 ' ?" Q? CEN 2 ΤΟΣ - ^ ^ 

σῶμά τε γὰρ ἂν T, Ψυχὴ εἴη (πᾶν qàp τὸ xal αὑτὸ ἐν τόπῳ σῶμα) xol 
- » e v - ἄπ ΄ 

ἔτι τὸ σῶμα τόπος ἔσται. οὕτως γὰρ ἔσται τὸ σῶμα T, διάστημα τι χενὸν 
: ^ 2 δ - A ἧς "sie - - ' e EON , ^R bd Ed bi 

20 ἣ πέρας τοῦ περιέχοντος: αὖται γὰρ αἱ περὶ τόπου δόξαι. ἔτι τῷ μὲν 
v , 9 v3 M Ἂ A d ru - ΕΞ Ν 2 Ei NES ' ^ » ! 

τόπῳ οὐδὲν τὸ ὃν ἐν αὐτῷ συντελεῖ πρὸς τὸ εἶναι voupOs, τὸ Oi ἔμψυχον 
— -- - bd A] A] AJ MSS 

σῶμα παρὰ | τῆς ψυχῆς ἔχει τὰς διαφορὰς τὰς πρὸς τὰ ἄλλα σώματα. 125. 
9. e 2 , , ^D ^ Y M ^ ' , - - 5 5 τὸν 

οὐδ᾽ ὡς ἐν ἀγγείῳ δ᾽ ἄν εἴη: χαὶ γὰρ τὸ ἀγγεῖον τόπος τοῦ ἐν αὐτῷ, 

διάφορον τοῦ τόπου μόνῳ τῷ συμμεταφέρεσϑαι τοῖς ἐν αὐτῷ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
25 ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τε xal ὡς συμβεβηχὸς ἐν τῷ σώματι f, Ψυχή: οὐσία 

Ι ὡς om. τῷ λοιπῷ] und das ist das zweite (p: dann ist das eine) von den zwei 

Dingen woraus das Ding geworden 6 σῶμα] addit: denn wenn sie es würe 

6— "1 εἰς τὸ ποιὸν συντελοῖ] der Teil würde sich anlehnen an das Thier [p. var. l. zu- 

sammenhángen mit dem Thier] in der Categorie der Qualitát 9 χωρεῖν.---διϊέναι)] über- 

gehen und eintreten 11 τοῖς αὐτοῦ] des Kórpers 16 λέγεται] wáre 11 ἀλλ᾽ 

xtiÀ.] addit: denn wenn es so wàre 18—19 xat ἔτι ἔσται] also. wüáre auch γὰρ om. 

19 οὕτως nach dieser Analogie 20—21 ἔτι --- τοιῷδε] Ferner was in einem Orte ist, 

trágt zu dem, worin es ist, in Bezug auf das, was es ist, nichts bei, so dass es dieses 

bestimmte Ding würde 25 οὐδ᾽) addit: sie kann nicht im Leibe sein, wie 

24 διάφορον — ἐν αὐτῷ] der Unterschied besteht nur in dieser Einheit allein, ich meine 

dass jenes übertragen (ràumlieh bewegt) wird, wenn das worin es ist [sic Steinschneider 

coniecit. libri: das was in ihm ist] übertragen wird 

1 fortasse ἐν τῷ λοιπῷ 5 τρόπον V: τρόπων Ka 1 συντελεῖ Καὶ πᾶν om. Ka 
ὃ σῶμα πᾶν Ka 11 τὸ ὅλον ΥΚ: τὸ τόλον ἃ αὑτου V: αὐτοῦ Ka 14 ἔτι τε 

V: ἔτι τε xai Ka cf. ἔτι τε οὐχ ἂν ἣν v. V ἔτι τε βίᾳ ἂν χινῴη p. 15,11 ἔτι τε πῶς οὐχ ἄτο- 
vov 128r20 et Ind. s. v. τε 19 οὕτως γὰρ ἔσται] οὗ ς yàp ἐσ in lit. V: γὰρ om. Ka. 

γὰρ ineleganter iteratum, ut χοινότερον γὰρ λέγεται τὸ ὕδωρ εἶναι τροφὴ τῷ πυρί. μόνα 

γὰρ κυρίως τρέφεται τὰ τὴν ϑρεπτιχὴν Ψυγὴν ἔχοντα. τὸ γὰρ τρέφειν ταύτης 129v in. v. Ind. 

2] τοιῶδε ἃ 24 διάφορον scripsi: διαφόρων V: διαφέρων Ka 
à 
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— , ^ , 3 δι ^ , , 

μὲν γὰρ ἢ ψυχὴ xxl τῶν ἐναντίων ἐπιδεχτιχή οὐδὲν δὲ συμβεβηχὸς οὐσία" 
΄ , ^ v - Lei , - 

ἔτι τε τὸ μὲν ἐν ὑποχειμένῳ τινὶ οὐχ ἔστι τῷ ὑποχειμένῳ αὐτῷ αἴτιον 5 
- ^ , * e , ^ — 

τοῦ εἶναι: δύναται γὰρ xal χωρὶς τούτου εἶναι τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ: τῷ 
^X , " P , RES hl [4 2 πε ἊΝ ! PE d ) Ξ 2». ' s 

0i ὀργανιχῷ σώματι, ἐν o ἐστιν ἢ Ψυχή; ναι ὀργανιχῷ παρὰ τῆς 
, ΟΣ Ny 52V * - / . Δ x E. τ 2 - , 

ὁ ψυχῆς. ἀλλ οὐδὲ ὡς ἐν τῷ χεχραμένῳ τὰ ἐξ dw χέχραται ἐν τῷ σώματι 5 

ἢ ψυχή. οὐδὲν γὰρ τῶν οὕτως ὄντων ἔν τινι ἔτι σώζει τὴν αὐτοῦ φύσιν’ 

oUts γὰρ 6 οἶνος οὔτε τὸ μέλι ἐν τῷ οἰνομέλιτι σώζεται, ἢ δὲ ψυχὴ xal 

τὸ σῶμα ἀμφότερα ἐν τῷ ζῴῳ μένει" ἔτι πᾶσα χρᾶσις σωμάτων, ὥστε 

εἴη dv xal ἢ ψυχὴ σῶμά τι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς 6 χυβερνήτης ἐν τῇ νηΐ οὕτως 10 
10 οἷόν τε εἶναι τὴν Ψυχὴν ἐν τῷ σώματι. εἰ μὲν γὰρ τὸν χυβερνήτην οὕτως 

ν ΄ ε ' ' ΄ Ἃ ΄ oO n 

λαμβάνηι τις ὡς τὴν τέχνην τὴν χυβερνητιχήν, εἴη dv ὡς ἕξις τις χαὶ εἶδος 
-" T7 2 

1 ἕξεις εἰσὶν ἐν toi; ὧν εἰσιν 
, Ὕ ΄ ld JJ [5 

ἐν ὕλῃ ἢ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι (οὕτως γὰρ at 

fett ἀσώματοί τε γάρ εἰσι καὶ ἀχώριστοι τῶν ἐν οἷς εἰσιν), εἰ 9' ὡς 
3 os -λ 2 PS , E. Y. -- Ξε T. - ΄ RM H4 ΄ RE x 

αὐτὸν τὸν χυβερνήτην τὸν ἔχοντα τὴν ἕξιν, σῶμα τε ἔσται ἢ Ψυχή (xal 
d e , Ἁ ' * v d A LA - - , E 

γὰρ 6 χυβερνήτης μετὰ σώματος), xai ἔσται ἔν τινι μέρει τοῦ σώματος LIU 

, ^ , v - - B » M 
ἀποχεχριμένῳ ὡς ἐν τόπῳ, οὐχ ἔσται τε πᾶν τὸ σῶμα ψυχὴν ἔχον οὐδὲ 15 

- ^ , Y , » , Μ᾿ 

συμπαϑὲς ἑαυτῷ οὐδὲ ἔχον συναίσθησιν ἔτι τε βίᾳ dv xwor τὸ σῶμα, 
^ ^ ΄ ΄ - 

δύναιτό τε ἂν οὖσα ἢ ψυχὴ τοιαύτη xul γωριζομένη τοῦ σώματος εἰσιέναι 
΄ , 30r ΄ ' δι. - PM. Y a drm τ Y ^S 

πάλιν εἰς αὐτό, ὡς τὸ αὐτὸ σῶμα ποτὲ μὲν ἔμψυχον εἶναι, ποτὲ δὲ ui 
z e ? — f Y - E 30 τίς τε ἡ αἰτία, QU ἣν τοιοῦτόν τι οὖσα ἢ ψυχὴ εἴσεισιν εἰς τὸ σῶμα, xai 

— ^ , - , » 

τίς τῆς εἰσόδου τρόπος; xai τί τοῦ συμμένειν αἴτιον, καὶ πολὺ πρότερον 
" ε 9ς » ^ ΄ ΄ v , ΄ ' ΄ ΄ 

t τίς ἢ οὐσία αὐτῆς xal ἢ φύσις; εἴ τέ ἐστιν ἢ ψυχὴ ὡς ὁ χυβερνήτης, X 

» ε ε ΄ MA » ' 3-8 75» eR ' Y , P 
00 ως ἢ χυβερνητιχή. etn αν χαὶι αὐτὴ ἐς ὕλης χαὶ ειοηὺς τινῆς, Ο &ztoos 20 

v 

Q- εὶ o ζςι ci o c b i 
» e ΄ » b] - T ΄ - 

εἴη ἂν ἢ ψυχή, εἴ γε παρ᾽ οὗ τὸ εἶναι χυβερνήτῃ αὐτῇ, παρ 
ῷ 35 τὸ εἶναι ψυχῇ χατὰ γὰρ τὸ εἶδος ἑχάστῳ τὸ εἶναι τοῦτο ὅ π 

δὲ τοῦ εἴδους, οὐ παρὰ τῆς ὕλης τῷ χυβερνήτῃ τὸ χυβερνήτῃ εἶναι. εἰ δὲ 
χατὰ μηδένα τῶν προειρημένων τρόπων οἷόν τε εἶναι τὴν ψυχὴν ἐν τῷ σώ- 
ματι, λείποιτ᾽ ἂν τὸ εἶναι αὐτὴν ἐν αὐτῷ ὡς εἶδος, εἴ γε εἶδος μὲν ἑχάστου, 

xaU' 6 ἐστι τοῦτο ὅ ἐστι, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν τὸ ζῷον ζῷόν ἐστι. ἐπεὶ 

6 «Xv, αὑτοῦ φύσιν] seine Natur, die es specificirt 1 6 οἶνος) Wasser 9 ἀλλ᾽ 
οὐδὲ} addit: wenn es sich so verhielte 15—16 καὶ ἔσται --- τόπῳ] sie würe begriffen 
in einem der Glieder des Leibes, in ihm abgeschlossen, wie ein Ding in einem Orte ab- 
geschlossen ist 11 ἔτι τε---τὸ σῶμα om. 20 τίς τε ἡ αἰτία---τὸ σῶμα] Welches 
würe die Ursache für die Seele, dass ihr Zustand so [werde], dass sie in den Leib trete 
2] τοῦ συμμένειν] ihres Aufenthaltes in ihm und Bleibens in ihm 22 εἴ τε] ferner 
wenn 22 ὡς om. 24—25 εἴ γε — ψυχῇ) da das Ding wodureh der Steuermann 
selbst ist, was er ist, dasselbe ist, wodurch die Seele ist 25 ἑχάστῳ] jeder von 
Beiden 26 δὲ (r090)] nàmlich 

ὦ γὰρ om. Καὶ 6 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ VKa V τὸ μέλι V: τὸ μὲν μέλι Ka 
8 χράσις VKa 11] χυβερνητιχήν] κήν in lit. V 10 fortasse ἀποχεχριμένη — 17 βία Ka 
χινῴῃ V: χινώη Ka 18 δύναιτό τε] cf. ἔτι τε p. 14,14. οὐδέν τε 128720 ἐν ἀσφαλεστάτῳ 
τε χτλ. 141728 20 εἴσεισιν Κα: εἴσισιν V 21 τοῦ ex. Vict.: τὸ VKa 23 αὐτὴ V 
24 αὐτὴ ἃ: αὐτὴ V 25 ψυχί, seripsi: ψυχή Va 26 χυβερνήτη εἶναι ἃ (ut 24) 
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τοίνυν ἣ ψυχὴ [ἣν xoi τελειότητα xal ἐντελέχειαν ἔϑος ᾿Αριστοτέλει λέγειν] 25 

εἰδός τε ἐστιν, ὡς δέδειχται, xal εἶδος ἔνυλον (σώματος γάρ, χαὶ σώματος 

φυσιχοῦ: οὐ γὰρ τεχνιχοῦ, ὡς τὸ τοῦ ἀνδριάντος: xai φυσιχοῦ οὐχ ἁπλοῦ 

ὡς τὸ τοῦ πυρός, ἀλλὰ συνθέτου τε xal ὀργανιχοῦ), τὸ δὲ εἶδος, οὗ ἐστιν 
ὃος, ἐδείχϑη xal τελειότης ὄν, ἔϑος δὲ ᾿Αριστοτέλει τὴν τελειότητα xol 

ἔχειαν λέγειν, ὡς τοῦ ἐν τῷ τέλει εἶναι τὸ πρᾶγμα οὗ ἐστιν οὖσαν 

εἶ [2] 

ἐντεὰ 
3.57 397. 2 4. λα - Νὴ , RE , ε , αἰτίαν, εἰχότως αὐτῆς ἀπέδωχε τοιοῦτον τὸν λόγον: ἐντελέχεια ἢ πρώτη. 

τῆς δυνά- 80 c^ διττὴ γὰρ ἦν ἢ τελειότης, ἢ μὲν ἕξις τε xal δύναμις, ἢ, δὲ ἀπ 

usc ἐνέργεια, ὧν ἢ δύναμις Ty πρώτη x«i τὸ εἶδος ἣν ἢ χατὰ τὴν δύ- 
10 ναμιν τελειότης. ἐντελέχεια οὖν ἢ πρώτη σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ. 

ἔστι γὰρ ὀργανιχὸν σῶμα τὸ ἔχον πλείω τε χαὶ διαφέροντα μέρη ψΨυχιχαῖς 
δυνάμεσιν ὑπηρετεῖσθϑαι δυνάμενα. διὸ τὸ ὀργανιχὸν σῶμα xal δυνάμει ζωὴν 
ἔχειν λέ: ἢ δυνάμει ζωὴν ἔγον ἀντὶ τοῦ ὃ ένου xav ἐνέργειαν Cry ψρώ- ἔχειν λέγει, τῷ δυνάμει ζωὴν ἔχον ἀντὶ τοῦ δυναμένου xax! ἐνέργειαν ζῆν γρώ 

' ' € ' / 1 y » » » x) δ ^ ας - M 

μενος. τὸ γὰρ TOT, τὴν τέλειον ψυχὴν ἔχον πολλὰ xav. αὐτὴν δύναται ποιεῖν 

15 τε x«l πάσχειν, τρέφεσϑαι, αὔξεσϑαι, γεννᾶν, αἰσϑάνεσϑαι, ὀρέγεσϑαι, διανο- 80 
- ΄ [2 - aM, ^ al 2 εἶσϑαι, λέγειν, πράττειν, ὑγιαίνειν, νοσεῖν. ἔμψυχα γὰρ οὐδὲν ἥττον, xdv μὴ 

ἐνεργῇ μέν, δύνηται δέ, χαὶ ἔστι τὸ δυνάμει, τὸ προσχείμενον, τῆς πρώτης 
2 λεγείας OT, "f, "rn erm P! [5 UL. (rey emer nn , ὡς ἑνὶ λό ἐντελεχείας δηλωτιχόν. / χαὶ αὕτη μὲν ἢ τῆς ψυχῆς οὐσία, ὡς ἑνὶ λόγῳ 

» ΄ ὌΝ P EDEN: Ns , ΄ PN E , » Mm 
περιλαβεῖν πλείους ψυχὰς οὔτε ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις τάξιν τε ἐχούσας πρὸς 

20 ἀλλήλας. ὡς εἶναι τὴν μέν τινα αὐτῶν ἀτελεστέραν τε xal πρώτην. τὴν r 3 i [141] 
49 
^ δὲ μετὰ ταύτην τελειοτέραν ἐχείνης τῷ πρὸς ἐχείναις χαὶ ἄλλην δύναμίν 40 

τινα προσειληφέναι, καὶ μετὰ ταύτην τρίτην τινὰ πάλιν πρὸς ἐχείναις ταῖς 

1 7v χαὶ---λέγειν om. 2 γὰρ] und 4—5 τὸ δὲ εἶδος — τελειότης ὃν] aber bereits 

erlàutert ist, dass die Form, welche für das, dessen Form sie ist, auch eine Vollendung 

desselben ist. 6— ds x05 — ἧ πρώτη om. 8 γὰρ om. 9—10 ὧν ---τελειό- 
τῆς} die Kraft ist von jenen beiden die erste Vollendung, die Form die Vollendung 

in der Weise der Kraft 9 ἦν v.8 et 9 ist 10 οὖν] also ist sie 

11—12 φυγικχαῖς --- δυνάμενα] welehe die Arbeit ertragen dureh die Krüfte der Seele BP. 

p: welehe den Kráften der Seele dienen 12—13 διὸ — γρώμενος) er sagt dass in 

ihm Leben in potentia sei, anstatt dass er sage, er vermóge in actu zu leben 15 ante 

τρέφεσθαι addit: denn es vermag γεννᾶν] das áhnliehe zu erzeugen 16 οὐδὲν 

ἧττον] sind beseelte 18—19 χαὶ αὕτη - πρὸς ἀλλήλας] Dies ist der wesentliche 

Inhalt des Wesens der Seele, wenn sie in eine Definition gefasst wird. Die Theile der 

Seele sind vollkommen, keiner derselben ist passender der Art nach [P: Form], als (ist 

untergeordnet?) der andere; jedoch ist eine Abstufung zwischen einzelnen, ich meine 
20 xai πρώτην] und geringer τὴν δὲ] p. addit: derselben 2] πρὸς] mit 
22 τρίτην τινὰ] addit: für dieselbe 

] ἣν χαὶ --- λέγειν] haec verba cum male ex v. 5 praecepta sint et in interpretatione 
hebraica desint, uncis circumseripsi 6 πρᾶγμα Ka: πρᾶμα V T εἰκότως) incipit 
apodosis 10 ἐντελέχεια ---- ὀργανιχοῦ seil. ἐστι o7, 12 διὸ τὸ ὀργανιχὸν σῶμα 
om. Ka 13. ἔχειν V: ἔχει Ka ἔχον m!, ἔχειν m? V: ἔχον Ka ἀντι τη, 
παντι m! V: παντὶ Ka. Alexandrum puto scripsisse τῷ δυνάμει ζωὴν Éyow* ἀντὶ τοῦ 

) I ^ 3 E 3x ΄ οδυγάμενον xat ἐνέργειαν ζῆν“ χρώμενος ut 1.11 p. 142r χαὶ ἔστιν ἴσον τὸ ουνάμει ζωὴν 

ἔχον τῷ «ὀργανικόν“ 15 γεννᾶν) post « una lit. er. V 18 Ψηχῆς ἃ 
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δυνάμεσιν χαὶ ἄλλας τινὰς δυνάμεις ἔχουσαν. οὐ γὰρ οἷόν τε τῶν οὕτως 
ἐχόντων πρὸς ἄλληλα σαφῇ τὸν χοινὸν εἶναι λόγον τῷ δεῖν μὲν τὸν δρισμόν 

τινων χατὰ πάντων αὐτῶν χατηγορεῖσϑαι, μὴ δύνασϑαι δὲ ἐν τῷ τοιούτῳ 

λόγῳ διασημαίνεσϑαί τι τῶν τελειοτέρων ἐν αὐτοῖς. οὐχέτι γὰρ ἄν τὰ 

ea ἀτελέστερα ἐν τῷ δρισμῷ περιλαμβάνοιτο. δι᾿ ἣν αἰτίαν χαὶ ὁ τῆς ψυχῆς 

χοινὸς λόγος ἁπλούστερός τε xal χοινότερος ὧν οὐδεμιᾶς τῶν μάλιστα ὃο- 1 

χηυσῶν εἶναι Ψψυχιχῶν δυνάμεών ἐστιν ἐνδειχτιχός. ἀπὸ γάρ τινος χοινῶς 

πάσαις αὐταῖς ὑπάρχοντος 6 τοιοῦτος λόγος. | 

αἱ δέ ἐστιν εἶδος ἢ ψυχή, ὡς δέδειχται, ἀναγκαῖον αὐτὴν ἀχώριστόν 196r 

10 τε εἶναι τοῦ σώματος οὗ ἐστιν xal ἀσώματον wol ἀχίνητον wai αὐτήν. 

πᾶν γὰρ εἶδος τοιοῦτον. τὸ μὲν γὰρ σῶμα συναμφότερόν τε χαὶ ὑφεστὸς 
χαϑ᾽ αὑτό. τὸ δὲ εἶδος ἄλλου ὃν {ΠΕ γὰρ ἢ ἐντελέχειά τε χαὶ τελει- 

ότης) οὐχ οἷόν τε ἄνευ ἐχείνου οὗ ἐστιν εἶναι, ὡς οὐδὲ τὸ πέρας χωρὶς τοῦ 

οὗ πέρας ἐστί, ὥστ᾽ οὐδὲ τὴν ψυχὴν οἷόν τε εἶναι χωρισϑῆναι xol xal 
15 αὑτὴν ὑφεστάναι. οὐδὲ σῶμα ἄρα. / ἀλλ᾿ οὐδὲ χατὰ τοὺς λέγοντας, πᾶν 

σῶμα, T, ὕλην T, ἐξ ὕλης, εἶναι (ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς δοχεῖ) εἴη ἄν τὸ 

εἶδος σῶμα. οὔτε γὰρ ὕλη τὸ εἶδος (ἢ μὲν γὰρ ἄποιος, τὸ δὲ ποιότης 

τις), οὔτε ἐξ ὕλης" εἰ γὰρ εἴη τὸ εἶδος ἐξ ὕλης xal εἴδους, πρῶτον μὲν 

ἔσται ταὐτὸν τὸ ἕτερον τῷ συναμφοτέρῳ, ἔπειτα εἰς ἄπειρον προελεύσεται, 
0 εἴ γε τὸ μὲν εἶδος ἐξ ὕλης τε xai εἴδους, πάλιν δὲ ἐχεῖνο τὸ εἶδος ὕλης 10 

- ^ 122 τε xal εἴδους δεήσεται. εἰ γὰρ οὕτως λέγοιεν τὸ εἶδος ἐξ ὕλης τε χαὶ 

3 μὴ δύνασϑαι διασημαίνεσϑαι] man kann nicht andeuten mit solcher Definition, so dass 
sie es bedeute 1—8 ἀπὸ --- λόγος] denn jene Definition ist fürwahr genommen von 

irgend einer Gemeinschaftlichkeit, die sich in ihnen findet 12 τὸ δὲ εἶδος ἄλλου ὄν] 

die Form hingegen, wenn sie ist, so ist sie fürwahr für einen anderen Gegenstand 
ἐντελέχεια] p: erste Entelechie 19—14 οὐχ 

von jenem Dinge sein, da (nachdem) auch in Bezug auf das Ende'sie nicht von dem 

Dinge getrennt werden kann, dessen Ende sie ist 15—17 4AX— ποιότης τις] denn 

es ist nicht móglich, auch nieht nach dem Ausspruch derjenigen, welche sagen dass sie 

ein einfacher Kórper oder Hyle oder aus Hyle und Form [sei] (wie die Leute der Finster- 

niss [arab. Ahlal-ruwak, quod interpres hebraeus non intellexerit? St.] glauben), dass 

die Form Kórper sei. (Pp in mg: nachdem er gesagt hat, dass die Form Korper sei, 

hátte er einen diese Frage erlàuternden Beweis bringen sollen, nàmlich dass die Form 

nicht Kórper sei; wenn aber dies selbstverstàndlich ist, so hátte er fortfahren müssen: 

die Form ist nicht Hyle.] Die Form ist nàmlich nicht Hyle, weil die Hyle nicht quali- 

ficirbar, die Form ist aber irgend eine Qualitàt 18 οὔτε ἐξ ὕλης] addit: und Form 
εἰ γὰρ---εἴδους] nach dieser Analogie 20 εἴ γε] addit: notwendig 20—21 πάλιν -- 
δεήσεται om. 

] ἄλλάς τινας Κα: ἄλλά τινας ἃ ' χοινῶς m? χοινὸς m! V: χοινῶς Ka 9 ὅτι ἀχώ- 

ριστος ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος οὗ ἐστι ψυχή.“ εἰ δέ VKa (nisi quod K οὗ ἐστι ψυχή om.) 

10 xai ante ἀσώματον om. Ka ll xai ὑφεστὸς] xai b in lit. V 12 αὑτὸ] ὁ in 

lit V 13. χωρὶς om. Ka 15 ὑφεστᾶναι Ka 16 σῶμα et ἢ interpunxi. 

sine dubio enim haee dicit Alexander: ne secundum eos quidem, qui omne corpus esse di- 
cunt, forma corpus est 

Supplem, Arist. II. Alexand. d. Anima. 9 
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e Y 
εἴδους, οὐχ ὡς ἐξ ἄλλου τινὸς εἴδους, ἀλλ΄ ὡς αὐτοῦ σὺν ὕλῃ τὸ εἶναι 
Y. zs »^2 » [i e 2 5 ' » y N ' (mr , 

ἔχοντος, 000 ἂν ἢ ὕλη xat αὐτοὺς ἄποιος εἴη χατὰ τὸν αὐτῆς λόγον" 

xai γὰρ αὕτη πρὸς τὸ εἶναι εἴδους τινὸς δεῖται χαὶ ποιότητος. εἰ Oi ταύ- 
τὴν χαίτοι μὴ δυναμένην ὑποστῆναι χωρὶς ποιότητος ἄποιον λέγουσιν, ὅτι 

[4| 
, Ld ») , , $ ὦ 9 »y € , ' E EX ^ M [5 ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει αὐτῆς οὐχ ἔστιν T, ποιότης. χαὶ τὸ εἶδος dv xol f, mot- 
, i| ' SN y H ὭΡΑΣ T » ' DET cU CM), e: 
της χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον χωρὶς ὕλης εἶεν, εἰ xoi μεϑ᾽ ὕλης ἢ ὑπόστασις 15 

αὐτοῖς, τῷ ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει αὐτῶν τὴν ὕλην μὴ περιέχεσϑαι. “.“ἔτι δὲ 
M 

- 3 L4 ht N ed , » d N Ex M ' , 

πῶς οὐχ ἄτοπον τὸ τὴν ὕλην λέγειν ἐν τῷ τὸ εἶδος xal τὴν ποιότητα λαμ- 
βάνειν xad ὕλην τινὰ προσλαμβάνειν; ὃ ἀναγχαῖόν ἐστι λέγειν τοῖς τὸ εἶδός 

10 τε χαὶ τὴν ποιότητα σῶμα ἔνυλον λέγουσιν. // τὸ ὃὲ λέγειν τῶν τοῦ σώμα- 

τὸς μερῶν ἀνάγχην εἶνα! xai τὰ μέρη σώυαστα εἶναι, ὥσπερ xal τῆς ἐπι- 

φανείας χαὶ τῆς Ἰραμμῆς χαὶ τοῦ χρόνου τὰ μέρη, τῆς μὲν ἐπιφάνειαι. 
- ^ , — - , * , 

τῆς δὲ γραμμαί, τοῦ OE χρόνοι, μέρη ὃὲ τοῦ ζῴου σώματος ὄντος .τό τε 90 

εἶδος χαὶ ἢ ὕλη, ὥστε xoi σῶμα, πεπλανημένων. οὐ γὰρ οὕτως μέρη 
5 

ὅ ταῦτα τοῦ σώματος, ὡς εἰς αὐτὸ τέμνεσϑαι τὸ σῶμα. τὰ μὲν γὰρ μέρη — c 

Ὧ2 
- , ' ' - - 3 

τοῦ σώυστος. εἰς à τέωνετα!. εἰς τε τὸ ποσὸν συντελεῖ τῷ σώυστι za 
i ? D ? [ i 

p κ᾿ m - , 

τμηϑέντα ὑφέστηχέν τε x«l υένει. οὐχ οὕτως ὃὲ μέρη τοῦ σώματος τό 
Ξ Ν [4 e * AT e ^ , e "ἢ 'N e , 3 

τε εἶδος χαὶ ἢ ὅλης ἀλλὰ ὡς τοῦ ἀνδριάντος 0 τε χαλχὸς xal ἢ μορφή; εἰς 

ἃ οὐχέτι ἢ τοῦ ἀνὸριάντης γίνεται διαίρεσις, ὡς εἰς χεφαλὴν xoi ϑώραχα 
20 χαὶ σχέλη. χαίτοι χαὶ ἐξ ἐχείνων ὡς μερῶν τοῦ συναμφοτέρου συγχειμένου, 95 

y - - 

εἰ xal μὴ χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. τὸ γὰρ σχῆμα τοῦ ἀνδριάντος μέρος 
pe s Ns 

οὐχ ὡς εἰς τὸ ποσὸν αὐτῷ συντελοῦν vt, ἀλλ᾿ ὡς εἰς τὸ ποιόν, xul οὐχ 

ὡς ἐν τῷ ἀπὸ τῆς ὕλης χωρισμῷ σώζεσθαι ὀυνάμενον. εἰς δὲ τὰ ὡς 

μέρη xal εἰς xà σωζόμενα μετὸ τὴν διαίρεσιν T, προξιρημένη τοῦ a o [9] o S. 

95 τε ir χαὶ τῶν ἄλλων συνεχῶν διαίρεσις. OU) οὐὸξ μέρη ταῦτα ἁπλῶς 

σώματος, ἀλλὰ τοιυῦδῦξς σώματος, οὗ μέρος χαὶ τὸ OU ὃ xotóvüs ἐστὶν οὐχ 
ἣν σῶμα.. ἀλλ᾿ 600i 6 λέγων λόγος οὗ τὸ μέρος σῶμα χαὶ αὐτὸ σῶμα, 30 

τῆς ὃὲ ψυχῆς ἢ αἴσθησις μέρος οὖσα σῶμα ἐστι, xai αὔτη dox σῶμα, 

1—2 ἀλλ᾽ --- ἔχοντοςἾ sondern in der Weise dass sie fürwalhr sich finde mit Hyle 

6 xarà — λόγον] ihrem Wesen nach 0--- εἰ χαὶ --- προσλαμβάνειν] wenn aber deren 

Bestehen fürwahr mit «er Hyle ist, weil insbesondere ihre Natur nicht eine Hyle um- 

fasst: so ist es also offenbar (ἔτι δὲ πῶς οὐχ) tadelhaft, dass man sage, dass die Hyle 

(Pp in margine coniciunt Form pro Hyle] derart sei, dass, wenn eine Form oder Qua- 

litàt sich finde, sich mif derselben auch eine weitere Hyle finde 10—11 τὸ δὲ λέ- 

γειν -- σώματα εἶναι] Sagt aber jemand, dass die Teile des Kórpers auch Kórper sein 

müssen 14—15 οὐ qàp— τὸ σῶμα] denn diese beiden sind nicht zwei Teile des 

Kórpers, weil (indem) der Kórper in sie geteilt wird 18 post μορφὴ addit: zwei 

Teile sind 19 ὡς εἰς] wenn es sieh teilt in 20 σκέλη] die beiden Füsse 

21 el— τρόπον] obwohl seine Zusammensetzung aus jenen nicht von ein und derselhen 

Seite [anzusehen ist] 22 χαὶ οὐγ ὡς wx. om. usque ad p. 20,25 

l οὐχ ὡς, ἀλλ᾽ ὡς cf. p. 18,22 τὸ εἶναι seripsi: τὸ εἶδος Va cf. τὸ νοούμενον ἐπ᾿ ὕλῃ 

τινὶ τὸ εἶναι ἔχει 198 rfin. 2 αὑτῆς scripsi: αὐτῆς VKa ὃ αὑτῇ V 10—11 τὰ 

τοῦ σώματος μέρη ἃ 11 τὰ μέρη om. ἃ 20 ὦ post συγχειμιένου videtur erasum 

esse V: ᾧ εἰ ἃ 20 δυνάυσενον seripsi: δυναμένῳ Va 28 αὐτῇ V 
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37 , D D LAM H Y , ᾿ ΄ ΄ - 
δείχνυσίν τι" τὴν γὰρ αἴσϑησιν, εἰ μὲν ὡς τὸ αἰσϑητήριον λαμβάνει, σῶμα 

$4 4) ^ - ^ ΄ ^ 

μὲν τὸ λαμβανόμενον, ἀλλ οὐ τῆς ψυχῆς μέρος, εἰ δὲ ὡς τὴν δύναμιν 
τὴν αἰσϑητιχήν, μέρος μὲν ψυχῆς. ἀλλ᾿ οὐ σῶμα λήψεται. χαὶ γὰρ εἰ σῶμα τὴν αἰσϑητικήν, μέρος μὲν ψυχῆς, à ὕμα λήψεται. χαὶ γὰρ εἰ σῶμ. 

Ψυχή, χαὶ σῶμα οὐχ ὡς ἢ ὕλη, ἔσται ἐξ ὕλης xal εἴδους. ε 

ὃ σῶμα xav αὐτοὺς τῷ παρὰ τὴν ὕλην EORNM, ἀλλ᾿ εἰ τοῦτο, ἔσται xai 
A ἃς xh -" , - ' n5, ΄ ! ER ΕΞ , ἐν ἐχείνῳ τῷ σώματι τὸ εἶδος ἢ ψυχή. εἰ γὰρ τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ 
σῶμα τόδε τι ὃν χαὶ xa αὖ à ὑφίστασϑαι δυνάμενον εἴτε πνεῦμα 5v εἴτε 9» 

ἄλλο τι οὐχ ἔμψυχον, ὃ σωζομένῳ τῷ σώματι τούτῳ 7 προσγινόμενον ἔμ- 

ψυχὴν αὐτὸ ἐξ ἀψύχου ποιεῖ, τοῦτ᾽ ἄν εἴη $ ψυχὴ xat αὐτούς. οὐ γὰρ 

10 οἷόν τε λέγειν χατὰ τὴν τῆς ποιότητος τῷ πνεύματι προσϑήχην ψυχὴν 
΄ - ΄ - , , - , 

Ἰίνεσϑαι τὸ πνεῦμα. εἰ μὲν γὰρ ἢ τῆς ποιότητος προσϑήχη τῷ πνεύματι 

χατὰ τὴν οὐσίαν ἐποίει τοῦ πνεύματος μεταβολήν,, ἐνῆν λέγειν εἰς ψυχὴν 
τὸ πνεῦμα μεταβάλλειν. εἰ δὲ χαὶ μετὰ τὴν τη: ποιότητος προσϑήχην 40 

μένει πνεῦμα. οὐχ ἣν ὃὲ ' voxii τὸ πνεῦμα, οὐδ᾽ ἂν ἢ προστιϑεμένη mot- 
Ιιὸ ότης αὐτῷ ψυχὴν αὐτὸ ποιοῖ ἅτε μὴ μεταβάλλουσα αὐτοῦ τὴν οὐσίαν, ἀλλ᾽ 

οὖσα συμβεβηχός τι τῷ πνεύματι. οὐδὲν qàp σῶμα φυσιχὸν μὴ xat 

οὐσίαν μεταβάλλον οἷόν τε ἐξ ἄλλης φύσεως εἰς ἄλλην τινὰ μεταστῆναι. 
» ^N , “ ' , , Ν ^N , 27 , 

ἄλλη ὃὲ φύσις ψυχῆς τε xal πνεύματος. οὐ γὰρ δὴ γένος otov τε λέγειν 
- - - » e b , , 3 M 

τῆς ψυχῆς τὸ πνεῦμα, ἔχον ὑπόστασιν xal! αὐτό. οὐδὲν γὰρ γένος tot- 
0 οὗτον, ὡς ὑφεστάναι xai αὑτό. | 

Οἱ δὲ λέγοντες εἶδος μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος, ἕν δέ τι τῶν 190v 
Li - , , -- - "^ 

ὑποχειμένων ἐν τῷ ζῴῳ σωμάτων ποιοῦντες αὐτήν, οἷον πῦρ T, ἀέρα T, 
» ^ [4 ' ^ , M ey TN “Ὁ * — ev 

τι ἄλλο, λανθάνουσιν αὑτοὺς τὸ μέρος τῆς ὕλης εἶδος τῆς λοιπῆς ὕλης ποι- 
^ € ^N Y » ^ , Y^ 3 7v L4 MN IN ES 

οὔντες, τοῦτο δὲ ἄτοπον. ἄλλη γὰρ dE εἴδους τε χαὶ ὕλης, ὡς δέδειχται. 5 

25 «6 μὲν γὰρ ὑποχείμενον, τὸ ὃὲ ἐν ἐχείνῳ, wal τὸ μὲν σχηματιζόμενον, τὸ 

& xaU ὃ σχηματίζεται, ἀχολουϑήσει τε τοῖς οὕτως λέγουσιν τελειότητα 

ὧν λοιπῶν τριῶν σωμάτων λέγειν τὸ πῦρ T, τὸν ἀέρα, xai τὴν γένεσιν 

ΠΝ αὐτὸ ἐχ τῆς ἐχείνων μίξεως: τοιοῦτον γὰρ T, τελειότης. οὕτως δὲ 

οὐχέτ᾽ ἂν ἁπλοῦν εἴη σῶμα. ᾧ Ap f, γένεσις ἐχ μίξεως πλειόνων σω- 
30 μάτων. οὐχ ἁπλοῦν τοῦτο. οὕτως τε οὐχ ἂν εἴη τὰ ἁπλᾶ σώματα τέτ- 

) - ΄ ΄ - * 

ταρα. ἀλλ οὐδὲ οἷόν τε τῶν τεσσάρων τι σωμάτων ix τῆς τῶν χαταλι- 10 
πομένων γενέσϑαι μίξεως, εἴ γ: δεῖ μὲν ἐμφαίνεσθαι τῷ ix τ 

ὄντι πάσας τὰς δυνάμεις τὰς ἐχείνων, ἐξ ὧν μέμιχται" tan zz «πὶ 

Zn 

- ῷ- 

ΕΝ 

-ΘὉ b 
ev o 

TO 
S LAT 

αἴξις διαφέρει, ὅτι μὴ ὁλόχληρος ἢ τῶν μιγνυμένων φϑορά. ἀδύνατον δὲ 
ως M Δ ἜΚ ἢ ᾿ δ zT [m LM , . M - , ὩΣ ^ 2 - 24 » E 

355 7, ἐν τῷ πυρὶ λέγειν εἶναι ὑγρότητά τε xai ψυχρότητα, 7, ἐν τῷ ἀέρι £m, 
ρότητα τε χαὶ Ψυχρότητα. , ἔτι τί μᾶλλον τόδε τι τῶν τεσσάρων, ἢ ἄλλο 

l αἰσϑητηρίον ἃ ὅ τῷ Usenerus: τὸ erasum in V: τὸ ἃ 6 ὑποχείχενον ἃ 
9 -] ἀψύχου sic V — 13 χαὶ om. ἃ 15 cy» Υ 21 ,ὅτι οὐδὲν τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἡ 
ψυχή.“ οἱ δὲ Va 23 αὑτοὺς scripsi: αὐτοὺς Va 24 ὕλης τε xal εἴδους ἃ 

25 ἐν infra lineam m!V 21 σωμάσων ἃ 28 τοιοῦτον γὰρ ἡ τελειότης) cf. τοιοῦτον 

γὰρ ἡ ψυχή I127v21 τοιοῦτον γὰρ ἡ πέψις 129τ4] τοιοῦτον μὲν ἡ τροφή 129v14 etc. 

32 τῷ τινι ὄντι] cf. οἷς διαφέρουσιν ἀλλήλων τά τινα σώματα lá6rin. ὥστε ix τοῦ τινος 
σώματος τι σῶμα γίνεται 147726 33 ταύτη ἃ 36 fortasse τόδε τῶν, ut ὁμοίων 

γὰρ ὄντων ἑκατέρων οὐδὲν μᾶλλον τόδε μεῖζον ἂν ἐν τῇ συνϑέσει γεγονὸς εἴη 129 v10 cf. Ind. 
Φ Ἔ 
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τι εἶδος dy εἴη τῶν λοιπῶν τριῶν ;., ἔτι μόναι dy εἶεν ἐν τῷ ζῴῳ δυνάμεις 15 

at τοῦ σώματος τοῦ ἐχ τῆς τῶν ἄλλων χράσεως γεγονότος, εἰ μὲν εἴη τὸ 
-Ὁ , M , » 3 » € , - -- ) 

γεγονὸς πῦρ, ϑερμότης τε xal ξηρότης, εἰ δ᾽ ἄλλο τι ai éxe(voo, τῷ τοῦτ 
εἶναι τὸ γεγονὸς ἐξ ἐχείνων. εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον τῶν ἐχείνου δυνάμεων 

δ αἱ τῶν ἄλλων ἐν τῷ ζῴῳ μένουσιν, οὐχ dv εἴη τοῦτο γεγονὸς ἐξ ἐχείνων, 
[ 

» 3 ὥστε οὐδὲ εἶδος. εἰ δὲ μὴ τοῦτο, οὐδὲ ψυχή. / ἔτι εἰ ἕν τι τούτων ἐστὶν 
ἢ ψυχή, T, οὐ πᾶν τὸ ζῷον ἔμψυχον ἔσται. 7, σῶμα διὰ σώματος διελεύ- 
σεται, ἧς δόξης τίς dv ἀτοπωτέρα γένοιτο; πῶς γὰρ οἷόν τε σῶμά τι με- 

' Ἃ (4 τῳ ' N » € - P1 » 3 € €- - P P4 στὸν ὃν αὑτοῦ xal μηδὲν ἔχον ἐν αὑτῷ χενὸν ἄλλο ἐν αὑτῷ σῶμα δέξα- 90 

10 σϑαι ὁμοίως μεστὸν αὑτοῦ; εἰ γὰρ τὸ πλῆρες ὃν αὑτοῦ ἄλλο τι πάλιν χαὶ 
e E. ΄ ^ - t - , LES » ' ΄ Noo 

αὐτὸ ὁμοίως ὃν πλῆρες αὑτοῦ δέξεται, οὐδὲν ἔσται τὸ χωλύον xol ἄλλο 

πάλιν αὐτὸ χαὶ ἄλλο δέξασϑαι. οὐδὲν γὰρ ἔλαττον πλῆρες ὄν, ὅτε ἦν 
μόνον, τοῦ νῦν, ὅτε ἐδέξατό τι ἄλλο ἐν αὑτῷ, οὐχ ἐχωλύϑη δέξασϑαί τι 

^ 

δὴ χαὶ δεύτερον, οὕτως τε οὐδὲν χωλυϑήσεται τὸ μέγιστον ἐν τῷ μιχροτάτῳ 
15 γενέσϑαι σώματι. πῶς δὲ οὐχ ἄτοπον χαὶ τὸ τὸν πεπληρωμένον τόπον 

ὑπὸ σώματός τινος λέγειν δύνασϑαι xal ἄλλο τ' σῶμα δέξασϑαι τὸν αὐτὸν 90 

ufvovta τοῦ πεπληρωχότος αὐτὸν σώματος ἐν αὐτῷ μένοντος x«l μὴ μεϑι- 
σταμένου που; ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τούτου τοῦ δόγματος ἀτοπίας ἐν ἄλλοις ἡμῖν 
ἐπὶ πλεῖον εἴρηται. ἔτι δὲ οὐ σώζουσιν οἱ οὕτως λέγοντες τὴν τοῦ εἴδους 

20 ἀναλογίαν τοῦ ἐν τῷ ζῴῳ πρὸς τὰ εἴδη τά τε τῶν ἁπλῶν σωμάτων xal 

τὰ τῶν γινομένων χατὰ τέχνην. οὐ γὰρ τοιοῦτον T, βαρύτης εἶδος οὐδὲ 
ἢ χουφότης οὐδὲ τὸ σχῆμα. " ἔτι δὲ εἰ ἕν cv τῶν ἁπλῶν σωμάτων τὴν 

$ ὡς ψυχὴν εἶδος λέγοιεν, ἐπεὶ τὸ εἶδος τὸ τὴν ὕλην εἰδοποιοῦν ἐστιν, ἀλλ᾽ 3 
οὐ τὸ συναμφότερον, εἴη ἂν χαὶ ψυχὴ χατὰ τοὺς οὕτω λέγοντας τὸ εἶδος 

25 τούτου τοῦ σώματος, ὅπερ ἐστὶν f$, χουφότης ἢ f, μετὰ ταύτης ϑερυότης 
Ll d » I d] - [s - , / $ ^ e 7^ ^ τε xal ξηρότης ἤ τι εἶδος τῶν ἁπλῶν τινος σωμάτων. “οὐδὲ ot εἶδος δὲ 

ἔγοντες τὴν Ψυχὴν τοῦ ζῴου, εἶδος δὲ ὡς οὐσίαν τινὰ γωριστήν τε xod 

αὐτὴν xaU' αὑτήν, ὡς τῆς νεὼς τὸν χυβερνήτην (εἶναι γὰρ χαἀχεῖνον εἶδος 
τῆς νεὼς χαὶ τελειότητα) ὀρϑῶς λέγουσιν. οὐ γάρ ἐστι τῆς νεὼς εἶδος 

20 : ΦΡΒΡΝ τελξ , P e , Y M e d ^ ΔΑ - , τ 80 οὔτε τελειότης ὁ χυβερνήτης. ἔστι γὰρ ναῦς xal χωρὶς τοῦ χυβερνήτου. 35 

28--20 ἐπεὶ τὸ εἶδος --- σωμάτων) Denn wenn die Form nach dieser Ansicht fürwahr das 

Bildende [sic P in mg. PpB: die Form] der Hyle ist, nicht das aus den beiden Gegen- 

stànden Verbundene, so wird auch die Seele fürwahr die Form dieses Kórpers sein, das 

ist die Leichtigkeit und die Wárme mit ihr und Trockenheit oder irgend eine der For- 

men der einfachen Kórper. Ita pergit post lacunam, quam indicavi p. 18,22, praemissis 

his verbis: Es darf auch niemand sagen, dass die Form, welche in Bezug auf die Seele 

[angenommen wird] fürwahr der Unterschied sei, welcher zwischen den Koórpern statt- 

findet, wegen der Hyle. Adscripsit autem interpres hebr. in P et p ad ,es darf^: ,Von 

hier bis ,einfachen Kórper* ist schwierig und uns nicht verstándlich*. 

3 τῷ] post ὦ paululum erasum V 4 ἐχείνου] inter o et o paululum erasum V 

6 δὲ om. a 9 αὑτοῦ etc. scripsi: αὐτοῦ etc. Va 13 δέξατο a 18 ἐν ἄλλοις] cf. 
de an. II 151v18sq. et de mixt. 142v16 sq. 22.23 τὴν ὡς sic V: τὸ ὡς Usenerus 

25 T ἡ scripsi: ἡ et una litera erasa V: ἢ a 28 γχαχεῖνον a, saepe 
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' [4 Ld ^ ^ , , w ΄ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς τῆς ἐνεργείας τῆς νεὼς εἶδος ὁ χυβερνήτης λέγοιτ᾽ ἄν. qc 
^ ^ - - » ^w [4 ^ 

vetat μὲν γὰρ τῇ νηΐ χατὰ τοιόνδε σχῆμα, 6 ἐστιν εἶδος αὐτῆς, ὡς νεὼς 
΄ B ^N , [4 , - e μ᾿: ' EJ 

TJ ἐνέργεια, πρὸς 0c ταυτὴν 6 χυβερνήτης συντέελξι τι. Ti 0€ Ψυχὴ et005 

ῦ ζῴῳ p 5o xal οὐχ. ὅτε ἐνεργεῖ μόνη τε EU UU y OY διὰ τοῦτι τοὺ «(0 0} χα) ον «at οὐχ: τε νερ ἵξΞ μὴν ν9ῳ τὴτε i o d ν. Qt4 X600X0 

n J [4 , A c LN e [4 ἢ κλεῖ σ ZEN ΄ 2 ΞΘ [4 : AIRE EA [MAN 

9 (^p Ti Tp qot, ἐντελέχεια Ti "9 fj. οτι γὰρ μη ἐστιν ομηϊιὼως ὡς Tj UT, 

ῦ ἤλον ἐχ τοῦ τὴν μὲν c» 

, em [4 ^ P 

τοῦ ζῴου, οὕτως xal ὁ χυβερνήτης εἶδος τῆς νεώς, 
- , L4 Υ͂ κ ἘΞ », Ζ { -— $9 ^ » RT € , -— € iim 

ναῦν μένειν, x&v ὁ χυβερνήτης ἀπέλϑη,» τὸ δὲ ζῷον ἀπελθϑούσης τῆς ψυχῆς 40 

μηκέτι ζῷον εἶναι. διὸ μᾶλλον ἄν πρὸς τὸ σχῆμα τῆς νεὼς T, ψυχὴ τὴν 
ἀναλογίαν ἔχοι. χατὰ γὰρ τοῦτο τὸ εἶναι τῇ νηΐ, ὡς τῷ ζῴῳ χατὰ τὴν 

LI 

, Y ' , , "^ , D » ἊΝ 

10 ψυχήν. / ἔτι ὁ μὲν χυβερνήτης οὐ διὰ πάσης ἐστὶ τῆς νεώς. ἔμψυχον δὲ 

(02 
— D - , - 1A ' * , ey E - , Es Fr 

πᾶν τὸ τοῦ ζῴου σῶμα. ἀλλὰ xai εἰ οὕτως ἣν ἐν τῷ σώματι T, ψυχή; 
, , 2 P4 ) ^ 3—*S ' - , - , , σ᾿ , , 

ἐνεόξχετ αν αὐτὴν χαι χωρισϑεῖσαν αὐτου εἰσιξεναι παλιν εἰς αὔτο. τ 

΄ E d - * 

γὰρ ἔσται τὸ τοιαύτην οὖσαν τὴν ψυχὴν χατέχον ἐν τῷ σώματι; ἔτι οὐ 
ῳ m τ " c 

χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἔσται τὸ σῶμα χινούμενον: παρὰ φύσιν ἄρα. ἀλλὰ 4o 
- Ἁ , - *, 

15 uy πᾶσα βίαιος χίνησις παρὰ φύσιν xal διὰ σωματιχῆς ἀντερείσεως γινο- 
, » ^ ΄ ' ^ $4 * 

μένη, ὥστε γένοιτο ἂν χατὰ τὸν λόγον τοῦτον πάλιν ἢ ψυχὴ σῶμα. ἀλλὰ 
M , Ἃ SUE m A ἐπ PEE [ns P4 H » J ' LEN 

xai χαϑόλου τις ἄν εὐλόγως ἀπαιτήσαι τοὺς οὕτως λέγοντας τὴν ψυχὴν 

εἶδος εἶναι τοῦ σώματος, τί τὸ συνάγον χαὶ τί τὸ συνέχον ἀμφότερα χεχω- 
A US Y ^ ^ ΄ h , 

ρισμένα τε ἀλλήλων ὄντα xal τὰς φύσεις διαφέροντα, ὡς ἕν τι γίνεσϑαι τὸ 
20 ἐξ αὐτῶν xal συμμένειν; χαλεπὸν γὰρ εὑρεῖν τὸ αἴτιον τῆς τῶν τοιούτων 

τὴν ἀρχήν τε συνόδηυ xal μετὰ τὴν σύνοδον ἑνώσεως. | 50 
Οὖσα δὲ ἢ ψυχὴ εἶδος τοῦ σώματος, ὁποῖον προξίρηται. τῷ ἀχώ- 137: 

“- N “Ὁ ES , - 

ριστον εἶναι τοῦ σώματος τὸ τοιοῦτον εἴδος xal συμφϑείροιτο ἂν τῷ GÓ- 
[d D c , 35 7 2 Y ^?) » | DS SA μάτι, ὅση qs αὐτῆς φϑαρτοῦ σώματος εἰδός ἐστιν. εἴη δ᾽ ἂν χαὶ ἀχίνητος 

, ' - ΄ ' ΄ - 

25 χαῦ᾽ αὑτήν. οὐ γὰρ πᾶν ἀνάγχη τὸ χινήσεως αἴτιόν τινι χαὶ αὐτὸ χινεῖ- 5 
J Ὁ] σ *, - ' — e 

σϑαι. ἀλλ ὅσα μὲν ἀπολελυμένα wai χθχωρισμένα τῶν χινουμένων ὑπ᾽ 
- - form - 9. - - 3 7 , ' 

αὐτῶν τῇ ἁφῇ xal σωματιχῶς αὐτὰ χινεῖ, ταῦτα ἀνάγχη χινούμενα xat 
M ' 

αὐτὰ χινεῖν. τά τε γὰρ ὠϑοῦνταά τι xal τὰ SÀxovta χαὶ τὰ δινοῦντα xai 

1—2 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς---συντελεῖ τι] wenn aber ohne Zweifel Jemand sagen móchte, dass der 

Steuermann eine Form sei für das Thun des Schiffes, da das Thun des Schiffes fürwahr 

von dem Schiffe stattfindet in derjenigen Gestalt, welche es hat, und diese ist seine 

Form, insofern es ein Schiff ist; der Steuermann ist derjenige, der beitrágt zur Voll- 

kommenheit dieses Thuns 11 οὕτως] wie der Steuermann im Schiffe 12 τί γὰρ] 

addit: wenn es so würe 14 ἔσται) ist 17 εὐλόγως ἀπαιτήσαι) stellt eine ποί- 

wendige Frage 18 χαὶ τί τὸ συνέχον om. 19—20 ὡς -- συμμένειν] so dass aus 

beiden Verbundenen eins wird, oder eins bleibt was es ist 21 καὶ μετὰ — ἑνώσεως] 

wáhrend ihr Zustand noch in ihrer Vereinigung nach der Verbindung so ist 

l οὐδ᾽ ὡς scripsi: εἰ ὅλως Va 4 χαὶ V: ἀλλ᾽ ἃ 5 γὰρ ante 7, om. ἃ 

Ἢ wA. V: xàv ἃ ἀπέλϑη a 8 δι᾿ ὁ an δ᾽ ὁ dubium V 9 τῷ Coo scripsi: 

τῶι ζῶιον V: τὸ ζῶον ἃ 14 αὐτοῦ Va 18 ἀντερείσεως a: ἀντερίσεως V 

ΤΊ τὶς 8: V ἀπαιτῆσαι ἃ 20 χαλεπὸν] χα supra lin. V 22 ,ὅτι ἡ ψυχὴ 

ἀχίνητος αὐτὴ χαϑ᾿ ἑαυτήν.“ οὖσα δὲ Va (nisi quod ἃ αὐτή omisit.) 21 xai om. a 

28 τὰ δεϊνοῦντα sic V: δινοῦντα ἃ 
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τὰ ὀχοῦντα αὐτὰ χινούμενα οὕτως xoi τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν χινουμένοις αἴτια 

χινήσεως γίνεται. ὅσα δὲ δυνάμεις τε χαὶ ἕξεις ὄντα τῶν χινουμένων αἴτια 
τοῖς ἔχουσιν αὐτὰ ποιᾶς χινήσεως γίνεται, ταῦτα οὐ μόνον οὐχ ἀνάγχη 

MJ - , , , 5 N M 2N/ AEN A 7 στιν - χινεῖν χινούμενα αὐτά, ἀλλὰ xoi ἀδύνατον. ἀδύνατον γὰρ χαϑ᾿ αὑτὸ χινεῖ- 10 
MJ Ἃ , ' ) Co - 2x o σ» Y e 

5 oat uy, ὧν χωριστὸν τε χαὶ χαϑ᾽ αὗτό. τοιαῦται δὲ αἵ τε ἕξεις xal αἱ 
^ , ^— ^ — ^ ^ "/. 

δυνάμεις xal ὅλως τὰ τῶν σωμάτων εἴδη. ὧν οὖσα xai T, ψυχὴ δέδειχται. 
ὡς γὰρ ἢ βαρύτης αἰτία μὲν γίνεται τῇ γῇ τῆς εἰς τὸ χάτω φορᾶς xoi 

χατὰ τοῦτ᾽ αὐτῆς ἐστι χινητιχή, οὐ υὴἣν χινουμένη χαϑ᾿ αὐτήν (πῶς γὰρ 
72 € 7^ ' -“ 4 * 

dv βαρύτης χινηϑείη χαϑ’ αὑτὴν εἶδος οὖσα xai φύσις τοῦ ἔχοντος αὐτὴν 
d e δ' - - - e [i ΄ 10 σώματος), οὕτως xui f, ψυχὴ τῶν ζῴων πασῶν τῶν ὡς ζῴου χινήσεων 

ἔχουσα τὴν αἰτίαν, ἐπεὶ χατὰ ταύτην αὐτῷ ἢ, τοῦ χινεῖσϑαι τοῦτον τὸν 15 

τρόπον ἐξουσία, οὐχ αὐτὴ χινουμένη xaÜ αὑτὴν οὕτως χινεῖ τὸ σῶμα" 
χινουμένῳ μέντοι τῷ σώματι συγχινεῖται χαὶ αὐτή, χαὶ γίνεται χινουμένη 

χατὰ συμβεβηχός, ὅπερ x«i πᾶν εἶδος πάσχειν ἀνάγχη συνὸν xal συνοδεῦον 
15 τῷ σώματι, οὖ ἐστι, τῷ εἶναι ἀχώριστον αὐτοῦ. xal ὅταν γΞ τῆς χινήσεως 

τῷ σώματι τὸ εἶδος T, τὸ οἰχεῖον αἴτιον, τότε γίνεται τὸ εἶδος προηγου- 

μένως uiv χινοῦν τὸ σῶμα, xut συυμβεβηχὸς δὲ x«l αὑτὸ τῷ συγχινεῖ- 
i 

M / 
ciat τῷ σώματι τὴν χίνησιν, ἣν αὐτὸ xtvst. ἢ γὰρ βαρύτης αὑτὴν χινεῖ 

& 

[sd , χατὰ συμβεβηχός, ὅταν αὐτὴ τῆς εἰς τὸ χάτω φορᾶς τῷ ἔχοντι αὐτὴν σώ- 
30 ματι αἰτία ἢ. χαὶ ἢ Ψυχὴ δὴ χατὰ συμβεβηχὸς ἑαυτὴν χινήσει τότε, ὅταν 

τὸ ἔχον αὐτὴν ζῷον χινῆται xav αὐτήν. χινηϑήσεται μὲν γὰρ χατὰ συμ- 

βεβηκὸς χἂν δι᾿ ἄλλην τινὰ αἰτίαν τὸ ζῷον χινῆται χατὰ τόπον, ὕφ᾽ αὑτῆς 
ὃξ ἐν τῇ xol αὑτὴν γινομένη χινήσει uóvq./ xai γὰρ εἰ, διότι χινεῖ, διὸ 
τοῦτο χινεῖσϑαι λέγουσιν αὐτήν, xai ἐπεὶ x«l ἠρεμίας αἰτία γίνεται τῷ σώ- 25 

, - , - » , , Ἁ Ὁ 5 , —- - 

35 uatt, ἠρεμεῖν ἂν τότε λέγοιτο. τίς γὰρ ἢ ἀποχλήρωσις τοῦ χινεῖν μὲν , | 
3 AN Mes P E SN LS - X GEM ER Ἂ - 7 PS LES - 

αὐτὴν χινηουμένην, υηχέτι Oi ἠρεμοῦσαν ἠρεμίζειν τὸ σῶμα; εἰ ὃὲ τοῦτο, 
)l - ΄ “ὋΣ [i , ' - 

οὐχέτ᾽ ἂν ἐν τῇ οὐσία αὐτῆς T, χίνησις εἴη. xai γὰρ εἰ τὸ οἰχεῖον ἔργον 

] ὀχοῦντα)] was drückt (drángt) 8 οὐ μὴν -- αὑτήν] nur dass die Sehwere fürwahr 

nicht bewegt in dem sie sich selbst bewegt 10—12 οὕτως — ἔχουσα τὴν αἰτίαν --- 

χινεῖ] so ist auch die Seele die Ursache — also bewegt sie, cetera paria 13. χινου- 

μένῳ pévcot— xai αὐτὴ] nur wenn der Leib sich bewegt, bewegt sie sich. [Ar. non μέντοι, 

sed μόνῳ legisse videtur] 14 συνὸν «xai συνοδεῦον)] verknüpft und gleich 

15—16 καὶ -- αἴτιον] Ist also die eigentümliche Form des Leibes Ursache seiner Bewe- 

gung 16 προηγουμένως} wegen ihres [der Form] Voranseins. 18 αὑτὴν] sich 

selbst 22—28 ὑφ᾽ αὑτῆς---μόνῃ] so ist jedoch seine [des Thier's] Bewegung durch 
dieselbe bei [p var. lect.: wegen] der Bewegung welche durch sie allein stattfindet 

29 καὶ om. 21 τῷ σώματι om. 25 τίς-- ̓ ἀποχλήρωσις) denn es ist [etwas] was 

uns nicht genügt χινεῖν] addit: den Korper 21 καὶ om. 

ὃ τοῖς] ot in lit. V οὗν. Om. à ὃ χαὶ ad a 12 αὐτὴ] « in lit. V 

13 qo- |Z -κινεῖται i. e. σὺν [2 -χινεῖται V αὐτή a: αὐτὴ V 14 post εἶδος quin- 

que lit. erasae V 16 eto; à 11 αὐτὸ scripsi: αὐτὸ Va 18 χίνοσιν ἃ 
αὑτὴν scripsi: αὐτὴν Va 19 αὐτὴ ἃ: αὐτὴ V 22 χᾷν ἃ 25 μόνη ἃ 

25 ἠρεμεῖν a: ἡρεμεῖν V ubique cf. xai τίς μὲν ἡ ἀποχλήρωσις τοῦ .. εἶναι 141 νά 

27 εἰ in lit. V 
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αὐτῆς ἐν ἠρεμία μᾶλλον T, χινήσει περιγίνεται. οἰχειήτερον dv αὐτῇ χαὶ 
"-— , € y } 5 - - | UJ ' , bd τ A -— 

χατὰ φύσιν μᾶλλον εἴη τὸ ἠρεμεῖν. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον. τὸ γὰρ νοεῖν, 
, ν ^ , LUE ^ , 

οἰχειύτατον ὃν ἔργον αὐτῆς, ἠρεμούσῃ μᾶλλον, T, χινουμένῃ περι ίνεται, 

διὰ τοῦτο γὰρ τὸ νοεῖν ἐν γήρα υᾶλλον T, νεότητι, xul νήφουσιν μᾶλλον 30 
* Q^ n * ^ - - - -— * 

ὅ ἢ μεϑύουσιν, xal ἠρεμοῦντος τοῦ Gépacoc uAAAov T, tpepouívou. υᾶλλον 
M $5 »ν - - - ΄, ^ ** M QU 

ἄρα αὐτῇ τὸ ἠρεμεῖν τοῦ χινεῖσϑαι χατὰ cost. διὸ ἀληϑέστερον τὸ λέ- 
^ ^ , , 5") [d , 

(9 μήτε χινεῖσθϑαι υνήτε "psy iy τὴν ψυγὴν χα αὐτήν, ἀλλ Ξχάτερον 

τούτων ποιξῖν τὸ ζῷον xav αὐτήν. ὡς τὸρ οὐ λέγομεν βαδίζειν τὴν 

ψυχὴν T, δρᾶν T, ἀχούειν, ἀλλὰ χατὰ τὴν Ψυχὴν τὸν ἄνϑρωπον, οὕτως xa, 

10 ὅσας ἄλλας ἐνεργείας τε xal χινήσεις ὡς ἔωψυγός τε xal ὡς ἀνϑρωπος 
ε΄ ^ ΄ ΄ , ' * 

! 
2 2 ᾿ 

ἐστιν Ti ἐνεργουῦα τε χα! XtyoDUUzyf. zt Z4 ἡμεῖς πο).- "Ὁ q x ( o E. (0 
ec 

ec c e «τὸ ψυχή 
^ τς PT A 1 PES “ὦ A ^ AJ -λ A Ld , FS , , Ἐὰν Β' 

λαχις ἐπὶ τοῦτο φερύμ, uzüg Ou τὺ Uf Ouotos εἰναι ied ἡμῖν τὸ χι- 
, —- ΝΣ , ^ Ew * , , 

γούμενον ἐν ταῖς τοιαύταις ἐνεργείαις σῶμα. αλλ ἔστιν χαὶ ἐν ἐχείναις 
M * [24 * * - 

τὸ ζῷον xal ὃ ἄνϑρωπος χατὰ τὴν Ψυχὴν ἐνεργῶν. «20 ἥν ἐστιν αὐτῷ 

18 τὸ εἶναι ἀνθρώπῳ. χαὶ γὰρ ἥδεται χαὶ λυπεῖται χαὶ ὀργίζεται xui φοβεῖ- 
- - 
' , ται χαὶ 2 χαὶ μισεῖ xut μανθάνει χαὶ voi χαὶ ἀναυιυνήσχεται! χαὶ UV 

, Ἁ ^ - — - 

μιογεῦει 6 ἄνθρωπος χατὰ τὴν ψυχήν. δύναται qup ταῦτα τῷ τοιοῦτον 
£f 

εἶδος ἔχειν χαὶ τοιαύτην τελειότητα. ὡς γὰρ 6 παλαιστὴς παλαίΞ! χατὰ 40 

τὴν ἕξιν τὴν παλαιστιχὴν αὐτῆς τῆς παλαιστιχῆς οὐ παλαιούσης. χαὶ ὃ 
» Ἂν - a * ' ^ P - ^ -Ὁ ^ 

20 αὐλητὴς αὐλεῖ χατὰ τὴν DE οὐχ αὐλούσης τῆς αὐλητιχῆς. χαὶ ὁ 
Ὁ * [4 , M [ed » e 3 ΄ 

υφάντης υφαινει τὺς ὑφ 20y τιχῆς οὐχ ὑφ φαινούσης . ὐτῶς εχξιν ὑποληπτεὺν 

9e - 23 - n Σ - E Y 
χαι ἔπι τῶν ἐνέργχξιων. "s EVE. τὰ ψυχὴν ἔχοντα X406 ἔστιν ἐμψυχα. 

i 
v ^5 ' ^ 

g/nv αὖ τήν. οὐὸςξε 140 606 
3 

* , ΄σ -- — * 

οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τούτων ἢ Ψυχή, τινα τῶν ζωτιχῶν iyspy 
[4 ων lJ Ἁ , Αἵ 

αὑτήν. ἀλλὰ χατὰ ταύτην τὸ 

*5 - ) 

suy ἐνεργεῖ χαὺ 

b ixsiyo ἀληϑὲς 
» X er - ^ 2 ON , ΄ - τ: 

25 τὸ Ott τῆς d υχῆς εἰσιν atos αἱ ἐνέργειαι ποησγρωμένης ὡς ὀργάνῳ τῷ 45 
- D D οὐ ' L à 

' - v ^ 7 ' "4 »^ ΄ ^ 

πὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων xui ξξεων οὐδεμία δύναμις - 
Qr 

ε " 

Gt uat. ως (940 

»5«* oe h] - , , * *, 4 NND v * ' ^ 

n9og£ ξεις ξυξρῖξ'ι χοῦ τη κοῦτῷ 60 Ξῦτιν ες!- VINA EURAAMY τα τὰς GU- 

΄ σε ΄ 1 Te 2 - 
ναυξιξς τέ χαὶ τὰς ἕξεις ἔχοντα χατὰ τὰς δυνά! Uuzt; τῷ χαᾶι τας ξΞξεις ξνξρΊει 

^N i [4 ri , - f, , *5 - 

οὐδὲ γὰρ T, βαρύτης χάτω φέρεται! προσχρωμένη τῇ i4. ἧς δύνααίς ἐστιν. 
L 

AJ SN ^ - , ΄ ^ T 5 ὦ ' 3 
30 ἀλλ ἢ Ἰῆ φέρεται χάτω χατὰ τὴν βαρύτητα δύναμιν οὖσαν αὐτῆς xai εἶδος 

] iv] durch περιγίνεται) vollendet. wird 2 ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον] Jedoch ist das 

Frühere wahr 4 νήφουσιν) deren Verstand lauter ist 6 ἀληϑέστερον] die wahreste 

9 τὸν ἄνϑρωπον) addit: dies thue 11 χινουμένη} addit: durch sie 11—12 εἰ 

καὶ --- διὰ τὸ] Wenn uns aber auch die Sache dazu tràgt, dass wir háufig sagen [so ge- 

schieht das], weil 25 προσγρωμένης) weil sie sieh bedient und unterstützt wird 

Item. v. 29 

| abcr V 2 cf. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον. τὸ ἄρα δεύτερον 141742, 156v1 3 ἠρεμούση ἃ 

κινουμένη ἃ 4 γῆρᾳ ἃ 6 αὐτῇ ἃ: αὐτὴ V 8 xax αὐτήν scripsi: χαϑ᾽ 

αὑτήν Va J fortasse ἄνθρωπον ταῦτα ποιεῖν cf. int. hebr. 18 ἐκείναις] κε in 

lit. V 18 παλαίει V ex. Vict.: om. ἃ 19 παλαιστιχῆς ἃ: παλαιστηχῆς V 
$ 

21 ὑφάνει ἃ ὑφαινοῦσ, b in lit. V 24 οὐ γὰρ a 35 ὅτι V: ἄρα ἃ alic 
αἱ V: αἱ δὲ a 26 οὐδεμιᾷ ἃ 21 τούτῳ V: τούτων ἃ 
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xai τελειότητά τε xui ἐντελέχειαν), οὕτως x«i ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἔχει, ἐπεὶ 50 

χαὶ αὐτὴ δύναμίς τε xal εἶδος xai ἐντελέχειά ἐστι τοῦ ἔχοντος αὐτὴν σώ- 

ματος. ἣ γὰρ γένεσις αὐτῆς ἐχ τῆς ποιᾶς μίξεώς τε xal χράσεως τῶν 

πρώτων σωμάτων, ὡς ἐδείχϑη. χαὶ τὸ μὲν ἐνεργοῦν χατὰ τὴν ψυχὴν ἐχεῖνο, 
, T ^ - A e A. ru - iJ Ἢ ' ^ , ἐΞ Y 4 37. 

δὲν ᾧ τὸ τῆς ψυχῆς οὐ ον | (ἐχεῖνο 13» xul τὸ πρώτως τε τυχὸν 127v 

xai xaÜ' aó10), πρὸς δὲ τὰς xatd pu ἐνεργείας et τοῖς ὀργανιχοῖς 

μέρεσιν τοῦ σώματος. τοῖς γὰρ ζῴοις τὰ ὄργανα, οἷς πρὸς τὰς χατὰ τὴν 

ψυχὴν ἐνεργείας χρῆται, σύμφυτά τε xal μέρη τοῦ σώματος, ἀλλ οὐχ ὡς 
ἐπὶ τῶν x χεχωρισμένα, τοιαῦτα γὰρ μέρη τοῦ σώματος νεῦρά τε 

10 χαὶ χεῖρες xal πόδες xal τὰ αἰσϑητήρια. ἔστιν γὰρ αἰσϑητήρίον μόριον ὅ 
, 3 n HAS M , L ! , - Y 2 e ! ' - Σ 

σώματος ὀργανιχοῦ πρὸς ἀντίληψιν αἰσϑητοῦ. ἔστι δὲ ἢ ψυχὴ τοῖς ἐμ- 

ψύχοις ἀρχή τε χαὶ αἰτία, οὐ μόνον ὡς τῶν ζωτιχῶν χινήσεων zou 

αὐτὴ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ x«i ἢ χατὰ τὸ εἶδος αἰτία, ὡς δέδειχται, xal πρὸς 

τούτοις xal ὡς οὗ ἔἕνεχα, τουτέστιν τ ro τέλος, εἴ γε τέλος d χαὶ τελειό- 
[edi] - Ey Sm p ἘΣ - A 

15 τὴς ἥδς τῶν ψυχὴν ἐχόντων, τοῦ τέλους AED τὰ npa τοῦ τέλους. 

05] πάντα γὰρ τὰ χατὰ φύσιν γινόμενα ἕνε » τοῦ γίνεται, τοῦτ᾽ ἔστιν τέλος 

ἐν αὐτοῖς. 

Οὐ δεῖ oi ὑπολαμβάνειν τὴν ψυχὴν ἁρμονίαν λέγειν τοὺς λέγοντας 10 

αὐτὴν εἶδος εἶναι γινόμενον ἐπὶ τῇ τοιᾷὃξς μίξει τε xal χράσει τῶν ὑπο- 

20 χειμένων αὐτῇ σωμάτων. οὐ γὰρ εἰ χωρὶς τῆς τοιαύτης χράσεώς τε χαὶ 

υίξεως ἀδύνατον αὐτὴν εἶναι, Tv, ταὐτὸν αὐτῇ γίνεται. οὐ γὰρ ἢ τοιάδε 
τῶν σωμάτων χρᾶσις f, ψυχή, ὅπερ ἣν ἢ ἁρμονία, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τῇ τοιᾷὸξ 15 

χράσει δύναμις γεννωμένη. ἀνάλογον ἔχουσα ταῖς δυνάμεσιν τῶν ἰατριχῶν 

φαρμάχων ταῖς ἀϑροιζομέναις ἐχ μίξεως πλειόνων. χαὶ γὰρ ἐν ἐχείνοις ἢ 

5 μὲν τῶν φαρμάχων μῖξίς τε xal σύνϑεσις xal ὁ λόγος, xaU' ὃν τὸ μὲν 

αὐτῶν διπλάσιόν ἐστι, τὸ δ᾽ ἥμισυ, τὸ δ᾽ ἡμιόλιον, dv οὕτω τύχῃ, dva- 

λογίαν τινὰ πρὸς ἁρμονίαν ἔχει. οὐ μέντοι ἔτι χαὶ ἢ ἐχ τῆς χατὰ τὴν 
ἁρμονίαν ταύτην χαὶ τὸν λόγον τῶν φαρμάχων μίξεως δύναμις γεννωμένη 
e ΄ἷ ΄ y AJ [4 , M [4 , - , ε΄ 

ἁρμονία. ἢ μὲν γὰρ ἁρμονία ὃ λόγος xal T, σύνϑεσις τῶν μεμιγμένων, ἢ 30 

8 σύμφυταά] elementar oder zur Grundlage gehórig 9—10 τοιαῦτα --οΟἰσϑητήρια) denn 

jene sind in der Stufe der Gefásse der Hànde der Füsse der Sinne zum Leibe [i.e. ver- 

halten sich zu] 11 ὀργανιχοῦ om. πρὸς ἀντίληψιν} addit: geeignet zu 

14 ὡς τέλος] addit: welcher beabsichtigt ist durch dasselbe 15 τὰ πρὸ τοῦ τέλους] 

das was um des Endzweckes willen geschieht 18 ἁρμονίαν) Verbindung ut solet 

20 τε καὶ μίξεως om. 20---24 ἀνάλογον--- πλειόνων] es verhált sich damit so wie mit den 

medicinisehen aus vielen Mischungen zusammengesetzten Mitteln 26 ἂν -- τύχῃ om. 

2 ἐντελέχεια χαὶ εἶδος ἃ T ὄργανα] alterum « supra lin. V 8 ἐνεργείαις ἃ 

13 αὐτὴ ἐν αὐτοῖς ἃ: αὐτὴ ἐν αὐτοῖς V 14 xoi ante ὡς om. ἃ εἴ ves Ve, εὐ ἃ 

159 ἥδε ἃ: ἡ δὲ V 16—17 τέλους ἐν αὐταῖς ἃ 18 οὕτι οὐχ ἔστιν ἁρμονία ἡ ψυχή." 

οὐ δεῖ Va 10 τοιάδε ἃ 20—21 μίξεώς τε καὶ χράσεως a 2] αὐτὴ V: αὐτῇ ἃ 

22 τοιζὃὸε ἃ 29 γενομένη a 24 μίξεων legisse videtur Arabs sed cf. μίξεως 

χαὶ συνϑέσεώς τινων p. 26,14 ἢ γὰρ ἐκείνοις ἃ 26 τύχη a 28 γενομένη ἃ 

29 ἁρμονία] po supra lin. V 
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0i τῆς ἐμπλάστου δύναμις οὐχ ἔστιν ὁ λόγος xa ὃν μέμιχτα! τὰ μεμιγ- 
/ ^ ^ L4 , ΄ 

μένα. τοιοῦτον OE xal ἢ Ψυχή. T, γὰρ δύναμις χαὶ τὸ εἶδος τὸ ἐπι ιγινό- 

μενον τῇ χατὰ τὸν τοιόνδε λόγον χράσξι τῶν σωμάτων ψυχή, GAM οὐχ 

λόγος τῆς χράσεως οὐδὲ ἢ σύνϑεσις. μᾶλλον γὰρ ἄν τὴν ὑγίειάν τις εὐλό- i i [ í i 
ho^ s RA. doncc 5 ως ἀβμονίαν; ἢ τὴν ψυχὴν λέγοι. ἐγγυτέρω γὰρ ἁρμονίας ἦδε τῆς ψυχῆς. 

ἢ μὲν γὰρ ὑγίεια συμμετρία xvid 
xal uit 

τῇ συμμεῖ γα. δύναμις 

διχῶ 
συνϑέσεως (ὅτ 

αὕτη. δὲ τῆς 
10 

Ust 
με ταξύ, Ὡρμόσϑαι λέγεται, 

τοῦ TUM 
' 

τριτὴν εἴη μεμιγμένον (τὸ 

εἶναι διπλάσιον, τὸ ὃὲ ἥμισυ τῶν 
€ ^ οὖν X E ^ot ^^ €-- 

χϑαι οοχξι χᾶι εἰναι xot Ἢ τοιαὸξ prete 

οὐ ταὐτὸν ἢ ἁρμονία χαὶ τὸ γινόμενον 
χοῦ ἁρμονίαν παράχειται 
τὸ βάϑρον ἁρμονία. οὐδ᾽ 

ρ 2 i su * 

ἤδη xui ὃ νεὼς ἁρμονία ὃ 

ἄλλο ταύτης τῆς ἁρυονίας 
e , , e LR E x 'N 

αρμονιᾶν συγχείμενων. οὐτως ξχξι χαι 

᾿ jJ Y 5 , N ΄ N Q? 
οὐ γὰρ εἴ τινα ἐν λόγῳ τινὶ μέμιχται χαὶ xol 

ως τῆς τοιαύτης γεγονὸς μίξεως 

ζ ΟῚ 
2—3 2 τοιοῦτον — Ψυχή om. 

niss und die Zusammensetzung der Kraft und 

schung der Kórper in irgend einem der Verháltnisse 

, B f. ἽΝ ΄ ᾿ς κ“»" τς »- ΄ " , PE 

ἐστι χατὰ λόγον τινά, T, δὲ Ψυχὴ οὐχ ἢ συμμετρία, ἀλλ 
» ΄ ^ 

τρί οὐχ ἄνευ μὲν ταύτης εἶναι δυναμένη. 

χαὶ 

γὰρ οὕτως μευιγμένον, 

ἐν τῇ ut ξξι . 

τὰ ξύλα ἀλλή 

οἱ λίϑοι εἰσὶν χαϑ᾽ 
? - 

ἐχ τῆς τούτων γεγονὼς 
" , ' 

7, ἁρμονία χαὶ 

c , M , , 

ἁρμονία xz xai λόγος, οὐ 

τινων. ἥτις συμμετρία σύνϑεσίς τινων 
΄ 3 * 

Ti ent 

, Ύ Peu 

οὐχ 0000 OZ 

ἁρμονίας λεγομένης, τῆς μὲν ἐπὶ τῆς τῶν σωμάτων 
" er i , ^ - M 

αν γὰρ 0950s ἢ συγχειμέενα, ως wrozv αὐτῶν συγγέενες παρα- 

΄ ΄ ΄ ^^ / (€ 

ἁρμονία T, τοιάδε σύνὕϑεσις), 
Nn i H T, » 

τῶν μιγνυμένων, οἷον εἰ χατὰ διπλάσιον λόγον (ἢ) ἐπί- 
» 7 

(i5 
Tou 

b 

xdü ἀομονίαν τινὰ μεμῖ- 

μονία). ἐπὶ τῆς πρώτης ἁρμονίας 
z 
VA i 
2 
ξ 

-“ ΄ , *, ' , * 

τῶν ἡρμοσμένων. οὐ γὰρ ἐπεὶ 

λοις τὰ ἐν τῷ βάὕρῳ. διὰ τοῦτο 

ἰ ἁρμονίαν συγχΞξίμενοι, 

ἁρμονίας. ὡς ὃὲ 
YN SN ^ " * - ) 

ἄλλο τὸ γεγονὸς ἐχ τῶν x4 
L1 ^ 

ων ) 6r, γον ἁρμονίας. 

M , 

το EX 

ἐπὶ τῆς χατὰ 
ἅρμον αν, ἤδη χαὶ 

bI » Ἁ bi Li , 

ξ ταῦτον tO Tipuo- 

welche entsteht durch die 

4—5 μᾶλλον---λέγοι] denn 

die Form, 

Fr. 
tà 

25 

20 

Jo 

ἡ γὰρ --- ψυγή) Ebenso ist auch die Seele das Verhàlt- 

Mi- 

das 

Wahrscheinlichste und das am ehesten sich Ergebende ist, dass man sage, dass die Ver- 

bindung des Leibes die Gesundheit sei, nicht die Seele 

eine 8 δύναμις} addit: welche entsteht 

— peza£5]. wobei es unmóglich ist, 

aufnehmen 

doppelten, 

mischt sei. 

oder 

Denn was gemischt wird, 

10 συγχείμενα) angeordnet 10—1 

6 συμμετρία] addit: irgend 
t 
ῳω 

dass sie zwischen sich Etwas von anderer Gattung 

12—15 οἷον εἰ κατὰ — ἁρμονία] z. B. dass das Ding im Verháltniss des 

im Verháltniss der Aehnlichkeit (Gleichheit) und des Drittels ge- 

so dass in ihm zum Beispiel das eine das Dop- 

pelte des anderen und das andere die Hálfte jenes Gemengten, das hàlt man für ein 

Gemengtes 

und man hált diese Mengung für eine Verbindung 

βάϑρῳ]) Sessel 

Mauer 

18 cor«etpevot] geordnet, 

22 τινα] die Dinge, var. 

V in lit. V 
V: 

9 ψυχὴ] 
scripsi: 

peptypev: V 15 i 

culae abundantia. Cf. zai τ 

155r16 et Ind. 

4 ὑγιειαν 

7, addidi 

a 

atr αὐτῇ 12 

ἡρμοσμένον 

πρὸς 

καὶ ἐν τῷ 

τούτοις χαὶ ὡς ρ. 34,14 ἀλλὰ 

16 χαὶ] χα in lit. V 

11 παράκειται] geordnet ist 

et addit: in einer Mauer 

lect.: zwei Dinge 

τις} c in lit. V 

13 

à: ὑγείαν V 

cf. vers. hebr. 

xai ἐυφαίνε 

18 ἀρμονίαν ἃ 

19 νε 

μεμιγμένον 

in irgend einer Verbindung und dass es verbunden (harmonisirt) sei, 

ὼς] 

9 αὕτη 

à: 

εἶναι vertit Arabs offensus fortasse solita x«i parti- 

ταί τινα χρώματα 

29 xal xal ἃ 
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σαι τὴν χιϑάραν τῷ τοιοῦτον ἠχεῖν. ἥρμοσται μὲν γὰρ οὐδὲν ἧττον χαὶ 
,F 

», 

ὺ 
υμηδὲν ἠχοῦσα" 6 δὲ ἐχ τῆς τοιαύτης xa) ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ, ἁρμονίᾳ γινόμενος 

Ψόφος ἄλλος τῆς ἁρμονίας ἐφ᾽ ἧ γίνεται. λέγοι δ᾽ ἀν τις μηδὲ πάντων 
' - , ΄ e 

τῶν χατὰ λόγον τινὰ μιγνυμένων ἁρμονίαν εἶναι τὸν λόγον. οὐ γὰρ ἁρμονία 40 
΄ ^ , , - [ed 2 »y M Pm iod 2 iJ - A 

5 6 διπλάσιος λόγος, ὅταν ἐν οἴνῳ xml μέλιτι T. ἐν γὰρ wot συνϑέσει 

υελῶν τε x«i ρυῦμῶν ἢ ἁρμονία, ἀλλ᾿ οὐ τῶν τυχόντων οὐδὲ χατὰ τὸν 
ALS "ὦ Y " P3 ^" y f, z 2 / ὅν τυχόντα γινομένη λόγον. πᾶσα μὲν γὰρ ἁρμονία ἐν ὡρισμένῳ λόγῳ. οὐχ 

; e y ^x m δι τὴν Q- - Pe e ὦ ES UNS PN 
iy ὡρισμένῳ δὲ λόγῳ T, τῶν ϑερμῶν τε χαὶ ψυχρῶν xat ξηρῶν χαὶ ὑγρῶν 

“ἢ E. T. ue e ΕΞ z HAE ENG TERRA CUN ES) 
uite, τουτέστιν ἢ τῶν στοιχείων. ἧς μίξεως εἶδος ἢ ψυχή. ἣ γὰρ αὐτὴ 

E ey Ld — ΄ 

10 Ψυχὴ μένει xal ἐπιτεινομένων χαὶ ἀνιεμένων ἕως τινὸς τῶν ἐν τῇ pcs 

δυνάμεων. ὅλως γὰρ εἰ λεγο! τις ἀρμβονίαν τὴν τῶν τυχόντων μῖξιν χατὰ 10 

λόγον τινά, συμβήσεται τούτῳ πάντα τὰ QUIAE ἡρμόσϑαι λέγειν. εὖ- 

ρεϑήσεται γάρ τις λόγος ἐν πᾶσιν τοῖς συγχειμένοις. μᾶλλον Oi χατὰ τοὺς 
- ^-^ f 

τὴν Ψυχὴν γεννῶντας ix ποιᾶς μίξεώς τε xal συνϑέσεώς τινων εἴη ἂν f, 

15 ψυχὴ ἤτοι ἁρμονία 7, σύνϑεσις xo ἁρμονίαν τινῶν co pat (V. ὧν εἰσιν 

οἵ τε ἀπὸ τῆς Στοᾶς, πνεῦμα αὐτὴν λέγοντες εἶναι συγχείμενόν πως ἔχ τε 

πυρὸς χαὶ ἀέρος, wal οἱ περὶ "Em(xonpov* xai γὰρ xac ἜΝ σύνθετος f, 

ψυχὴ ἐχ πλειόνων τινῶν χαὶ διαφερόντων σωμάτων. χαὶ χατὰ [[λάτωνα 50 

δὲ ἐχ συνϑέσεώς τινων ἢ τῆς ψυχῆς οὐσία χατὰ λόγον τινὰ συγχειμένων, 
90 ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγει. μᾶλλον, ὡς εἶπον, χατὰ τοὺς οὕτω λέγοντας 128r 

εἴη dw ἁρμονία ἢ ψυχή, T, χατὰ τὸν λέγοντα αὐτὴν ἕξιν τε xal δύναμιν 

xai εἶδος T πιγινόμενον ποιῇ χράσει τε xui μίξει τῶν ἁπλῶν σωμάτων. xo 

οὃς μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ συγχείμενά πώς ἐστιν ἢ ψυχή, χατὰ τούτους παρὰ 

τῆς ποιᾶς συνθέσεως τὸ ψυχῇ εἶναι τῷ συγχειμένῳ. ἥτις σύνϑεσις εἰ 
[4 14 M [d , » ' — t y X , 

ἔστιν ἁρμονία, παρὰ τῆς ἁρμονίας ἂν τὸ ψυχῇ εἶναι ἔχοι τὸ συγχείμενον. t2 
^ 

xa) Gy δέ ἐστιν ἢ Ψυχὴ οὐχ ἁπλῶς τὰ συγχείμενα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ποιὰ 5 

τῶν πρώτων σωμάτων χρᾶσε! xs χαὶ utet δύναμις γεννωμένη, ἢ μὲν χρᾶσις 

ὕλης ἕξει λόγον, 3 Ó εἶναι τῇ Ψυχῇ οὐ χατὰ τὴν ἁρμονίαν τε χαὶ χρᾶσιν 
ἔσται, ὡς ἐχείνοις ἕπεται λέγειν, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ δύναμιν γεν- 

30 νωμένην. 

1 τὴν κιϑάραν) addit: wenn sie geschlagen wird ]1—2 χαὶ wrnoiv 1j40234.] auch wenn 

sie nicht geschlagen und ein Ton aus ihr gehórt wird J δὲ om. χαὶ ἐπὶ τῇ 

corr om. ὦ ἄλλος) etwas anderes (—9 οὐχ--ρμῖξις}) Dies (so) ist aber die 

Mengung des Warmen etc. 9 γὰρ om. Mebr.: 9—11 ἡ γὰο--δυνάμεων) Es bleibt 

die Seele in ihrem Zustande, sei sie stark oder schwach, bis zu einem gewissen Grade 

der Schwáche und der Stáàrke, welche in jener Mengung 15 ἡ-- σωμάτων] oder Zu- 

sammensetzung für eine Art der Verbindung der Kórper 16 Zcoac] cf. p. 17 

πνεῦμα] Paarung 117 κατ᾽ ἐχείνους) Epikur 28 παρὰ] in 24 τῷ συγχειμένῳ] 

dem Verbundenen 29 τὸ συγκείμενον] cf. 24 28 ἁρμονίαν τε xol κρᾶσιν] Ver- 

bindung der Mischung 

1 ἠχεῖν V ex. Vict.: ἔχειν ἃ 9 ποιὰ ἃ 8 χαὶ ξηρῶν] xvi ξ in lit. V 12 τοῦύ- 

τῳ ἃ 20 Τιμαίῳ] p. 24e5q. 21 ἣ ex. Vict.: ἡ Va 24 τῆς ἐκ ποιᾶς ἃ 

ψυχῆ a: ψυχὴ V ——— 25 doy α: ψυχὴ V 
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" * [4 ^ 3 ΄ ' 

μὲν οὖν T, τὴς Ψυχῆς οὐσία, χαὶ 

QU ὀλίγων χαϑόλου συλλέξαντας 

ἑξῆς περὶ τῶν 

»r, 

οιἱὴν τε 

ἀχόλουϑον δὲ υερῶν nott, 
ξαντας πρῶτον, ὅτι πλείω ἐστι xal «eme 

- ' 

χαὶ μὴ 
' » Y 8 Ἴ ^ - 

πρὸς ἄλλα τε xal Ot ίαις δοχεῖν v 
2 
ἔνε 
e “ερηξ 

τε xal ἄλλοις τισὶν δοχεῖ, ἰχανὴ δεῖξαι xal 
ἀχρατῶν υάγχη πρὸς ἀλλήλας τῶν δυνάμεων. 

χαὶ διὰ τοῦ μηδὲν τὴν φύσιν δοχεῖν μάτην μη iV 4 DAT, 
10 δύνο o7 T.c Zr t χέτ᾽ ἐνξω εῖ x" SOIPpU OE dOVR ejes. πνερηεῖν πάτα 

, ». [4 Ld ) 

χαίτοι τῶν s μάτων ὄντων περὶ ἃ αἱ χατ 

pum εἰ γὰρ λέγοι τις OU ὀργάνων ἀπορίαν 
M 

ἐνε (sac. ἀναιρήσει τὸ μηδὲν αατην ποιεῖν 
i i D r T 

iJ 2 , e 

πλείους ban ἐνεργεῖν T, ψυχὴ 

t 
z M , ^ ^O 

15 aem καὶ aUtxas Ot 

ὁπὴὸν τὸ τὸν ἄνϑοωπον λέγειν o C^ b IE d e 

αλλὰ 

uztzu n 

t ^ 

VT 

παρὰ τὰς Ts QOIS δυνάμεις. ἀλλὰ 

τῇ Sí Ψυχῆς δυνάμει. 

Tis ὑπό τινων λεγουένης 

παρὰ 
- 

30 ἐνεργειῶν αὐτῶν γίνεται διαφορά. ἢ αὐτὴ uiv 

] χοὶ---αὐτῇ ͵ von den Dingen welche ihr zukommen 

sich und damit verbindet sich 

Nachweisung, dass die Krüfte der Seele mehr 

eine Kraft sind, und [damit] geglaubt werde, 

als eine 

dass 

ANIMA 

, 4 £6, 5 x 
τινα τὰ Ξπόμξνα αὐτὴ. 

a 

τὴν uar ταῖς μεταβολαῖς 

«πο 
^2 

φανερώτατα ὃ 
E -L ^ pom UN 

ποιεῖν. εἶνα! δέ τινα (Loa). 

τὰς 

AJ 

τὴν 

e(yotz δυναμένης 

Dus ὀργάνων χωλύετα'. 

τῶν βατράχων χαὶ τῶν 

ὀργανιχῷ 
4 

(eoe . 29. 

1207 (6e Tos 

E ε 
τὰ ὁργανα T, 

4—8 τοῦ υὑὲν --- δυνάμεων") 

516 

΄ * 

ως Ἣν 

^ ^ ^ , 

OE GT. 0) 401.8 Y 
A] , PS 

χαὶ τινὰ. οει- 

E * ^" * , 

«00 μεν QUV πλξιὴὺς 

χαὶ ἄλλωτε 

τλξίους εἶνα!. ὡς Δημὴχρ γίτῳ 
ΜΝ ἢ 
ἐπι τῶν ἐγχρατῶν τῇ XO 

3, ^ ΄, 
ἀν οξιχνυλιτη, 

ἣ MAS ^ 
αλλας ἐνε ργείας οὐναται 

, , Ἁ , , 

exe'vus τὰς δυνάμεις ξνξερ- 

A ἌΣ r Ξ AJ , € J 

£v τοῦτοις μὴ γίνεσθαι τὰς 
, ^ ^j 

φύσιν. υάτην γὰρ ἔσται 
wv - 

εἴ τ ὑπ᾽ αὐτῆς 5 

τυχόντων ζῴων 
44. 

τινι οὐδέν 
΄ Σ » ' 
7, ὅόξα, εἰ μὴ 
d , ' - 

ξῴων ZA τῶν 
' - 

γάρ ἕν πασι τὸ 22 vole 
i sez t hd i 

9 ἀχόλουϑον) daran knüpft 

wir sagen es genügt zur 

und dass sie fürwahr nicht 

mehr als eine sind in ihren 

sind, 

Verànderungen und ihren Wirkungen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 

Dingen, wie Demokritos und andere Leute meinen, bei (sic) dem Krieg weleher unter 

den Kráften stattfindet zwischen der einen und der anderen, indem der seine Seele be- 

wáültigt und sie überwindet [i.e. sich: beherrscht) 

sten Grade offenbar 
8 φανερώτατα] klar und im hóch- 

9—10 εἶναι---δύναται) Wir finden manches Thier, welches eine 

der Kráfte der Seele besitzt, aber die anderen Wirkungen derselben nicht gleichfalls aus- 

üben kann 

die Wirkungen bedarf, 

— ἀπορίαν) wecen des Mangels an Organen 

notat Hebraeus 15 μάτην] zwecklos inhaltlos 

kungen auszuüben 

làsst die Organe 

vx] 

χωλύεται) addit: 

ζῴων] dem geringsten der Thiere 

spricht nieht [der Ansicht] 

2 οἴόνται V 3 οπόσα καὶ τίνα P ἢ τῆς ψυχῆς.“ 

γεννωμένην (26,29) inserit a: Post ὃ 

9 
10 χατὰ] Arabs καὶ legisse videtur 

{ ἐγκράτων... ἀκράτων Va ἅτην δοκεῖν ἃ 

lum erasum V 

SE ef. ἢ. 15,18 
ud τὴν V 
vU T| 

ἀκόλουϑον δὲ V: 

δηλώχαμεν in interpretatione hebraica 

pus insiticium videtur 
ἀνεπιτηδειότητα T, ἀπορίαν m? in mg. adscripsit V: om. a cf. Praef. 

15 ai αὐτὰς] cf. p. 

11 καίτοι --- ἐνέργειαι) obwohl die Zustánde (Gegenstánde), deren es für 

die man durch jene Kràfte ausübt, vorhanden sind 12 δεῖ 

in interpretatione arabica deesse 

15 ἐνεργεῖν καὶ αὐτὰς] jene Wir- 

9t ἀπορίαν ὀργάνων] dadurch dass sie entzieht und mangeln p g 
bei einigen von ihnen 

18 οὐδὲν διοίσει... δε ἡ 0óca] diese Ansicht wider- 

16 τῶν τυχόντων 

πόσα---Φψυχῆς post 

maior incisio 

ζῷα addidi οἵ, int. hebr. 

12 ἀπορίαν om. m! 

13 ante τὸ paulu- 

25,15 et Ind. 11 ὀργανιχῶ ἃ 
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ἔσται ψυχή. χατὰ δὲ τὰς τῶν σωμάτων διαφορὰς διαφόρως ἐνεργήσει: ὃ 25 

χάχεῖνοι λέγουσιν. 

Ὅτι μὲν οὖν πλείους αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις, δῆλον ἐχ τῶν εἰρημέ- 
νων, ὅτι δ᾽ οὐχ ἄπειροι, χαὶ τοῦτο δῆλον £x τοῦ μηδὲν μὲν μάτην ποι- 

5 εἶν τὴν φύσιν, μάτην δὲ λέγεσϑαι τὴν τῶν δυνάμεων ἀπειρίαν, εἴ γε μὴ 
οἷόν τέ ἐστι ζῷόν τι χατὰ ἀπείρους δυνάμεις ἐνεργεῖν. ἔτι ὡς τὰ τοῦ ὁ 

σώματος τοῦ ἔχοντος τὴν ψυχὴν μόρια πεπερασμένα, εὔλογον χαὶ τὰ τῆς 
ἐν αὐτῷ ψυχῆς. ἔτι πάντα ἢ φύσις ἕνεχά τοῦ ποιεῖ, xal ἐν οἷς τὸ μὲν 

πρῶτόν ἐστι, τὸ ὃὲ δεύτερον, ἀεὶ τὸ πρῶτον ἐπὶ τὸ δεύτερον ἔχει τὴν ἀνα- 
10 φοράν. 7, δὲ ψυχὴ φύσις xai φύσει τε xai τάξις τίς ἐστι τῶν ἐν αὐτῇ 

δυνάμεων. ἔστιν ἄρα τις ἐν αὐταῖς τελευταία, ἧς χάριν αἱ πρὸ αὐτῆς. 

ἀναιρεϑήσεται γὰρ τὸ τὴν φύσιν ἕνεχά τοῦ ποιεῖν πάντα, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον 
ἢ πρόοδος εἴη τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων: ἐπεὶ δὲ πλείους τε αἱ τῆς ψυχῆς 35 

δυνάμεις xal πεπερασμέναι, ἐπισχεπτέον, πόσαι τε χαὶ τίνες. ἐπεὶ γάρ, ὡς 
15 ἤδη προείρηται, τῶν ἐχόντων ἐν αὐτοῖς τὸ πρῶτόν τε χαὶ δεύτερον χαὶ τὸ 

ἀτελέστερόν τε χαὶ τελειότερον οὐχ οἷόν τε διά τινος χοινοῦ λόγου τὴν οὐσίαν 

ἀχριβῶς τε χαὶ προσεχῶς παραστῆσαι τῷ μάλιστα μὲν ἐν τοῖς τελειοτέροις 

διασημαίνεσϑαι τὴν τοῦ πράγματος φύσιν, τὸν δὲ χοινὸν λόγον μὴ δύνασϑαι 
τούτων εἶναι δηλωτιχὸν τῷ μηκέτ᾽ ἐφαρμόζειν τὸν τοιοῦτον λόγον τοῖς 40 

90 ἀτελεστέροις. οὕτως ὃὲ μηδὲ χοινὸν ἔτι μένειν (τῶν τοιούτων δὲ χαὶ ἣ 
ψυχή εἰσὶν γὰρ τῶν τῆς Ψυχῆς δυνάμεων αἱ μὲν πρῶταί τε xal ἁπλού- 

στερα!. διὰ τοῦτο ὃὲ x«l ἀτελέστεραι, αἱ δὲ μετὰ ταύτας xal ἐπὶ ταῖσδε 
πάλιν ἄλλαι, χαὶ οὕτως ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας ἅπασαι, ὡς τὴν μὲν πρώτην 

δύνασϑαι χωρίζεσθαι τῶν ust αὐτάς, τὰς δὲ ὑστέρας ἄνευ τῶν πρώτων 

25 εἶναι μὴ δύνασϑαι: γίνεται δὲ ἡμῖν ὡς προεῖπον ὃ λόγος περὶ ψυχῆς τῆς 
τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ" ταύτης γὰρ xai ὃ προειρημένος ὁρισμός ἢ γὰρ 45 

τῶν ϑεῶν ψυχή. εἰ xui ταύτην δεῖ ψυχὴν χαλεῖν, ὁμωνύμως ἂν ταύτῃ 

Ψυχὴ λέγοιτο), ἀναγκαῖον τῷ περὶ ψυχῆς λέγοντι περὶ ἑχάστης δυνάμεως 

5 μάτην---ἀπειρίαν) das Dasein unendlicher Kráfte im "Thiere hat aber keinen Zweck 

6 κατὰ] mit 8 Ψυχῆς} addit: unendlich sind 9 ἔχει τὴν ἀναφοράν] steigt, er- 

hebt sich zu 10 δὲ om. καὶ φύσει τε Om. 11 ἔστιν ἄρα---αὐτῆς] also ist 

in ihr eine Kraft, welche die würdigste ist unter den Krüften und sie ist es, um derent- 

willen das, was um ibretwillen 13. πρόοδος) Uebergang 14 (δυνάμεις) zai] je- 

doch 15 προείρηται] vorausgeschickt und gesagt 16 χοινοῦ λόγου] Definition 

11 παραστῆσαι] erkennen 19—20 τῷ μηκέτ᾽ --ἔτι μένειν] denn eine derartige Rede 

hángt auch mit dem Mangelhafteren zusammen und wáüre dann nicht allgemein beide 

Gegenstànde umfassend 20—21 τῶν τοιούτων — ψυχή] mit der Seele aber es sich 

ebenso verhàlt 27—28 ὁμωνύμως --- λέγοιτο] so sagt man von ihr Seele nur in der 

Weise des Zusammentreffens mit dieser im Namen 

3 οὔτι οὐκ ἄπειροι αἱ τῆς Ψυχῆς δυνάμεις.“ ὅτι μὲν Va 4 μὲν om. ἃ 9 fortasse 

ἔσεσϑαι cf. » ἄτην γὰρ ἔσται πλείους ἐνεργείας ἐνεργεῖν ἡ Ψυχὴ ἡ ἐν ἐκείνοις δυναμένη p. 27,15 

et Ind. s. v. Futurum ὃ ποιεῖν à 10 φύσις τε καὶ φύσει χαὶ ἃ: φύσις καὶ φύσει 

(σύνϑεσίς) τε «at τάξις Usenerus 12 ἐπαπεῖρον V 14 ὡς ἤδη προείρηται] p. 17,1 sq. 

15 τὸ δεύτερον ἃ 16 οἷόνται V 26 φῆορά a 2" ταὐτη ἃ 
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Mb 4 

αὐτῆς ἰδίᾳ ποιήσασϑαι τὸν λόγον. τῆς δὴ ψυχῆς τῆς τῶν ἐμψύχων τῶν 

ἐν γενέσει τε xal φϑορᾷ πρώτη μέν ἐστιν fj ϑρεπτιχή, T| συνέζευχται ἦ τε 
αὐξητιχὴ καὶ ἢ γεννητική. ταύτῃ γὰρ τῇ δυνάμει πρώτῃ τὸ ἔμψυχον τοῦ 

ἀψύχου χωρίζεται. ζῆν γοῦν ἤδη τῶν ταύτην ἐχόντων τὴν δύναμιν χατη- 

Ἰοροῦμεν, ὃ διὰ ψυχῆς παρουσίαν | γίνεται. καὶ ἔστι τὸ ζῆν πᾶσιν τοῖς 128v [2 

ἐμψύχοις, οὐ τοῖς φυτοῖς μόνον παρὰ τῆς ϑρεπτιχῆς δυνάμεως, ὡς τοῖς 

αἰσϑανομένοις τὸ αἰσϑάνεσϑαι παρὰ τῆς αἰσϑητιχῆς. ἀποϑνήσχει τε γὰρ i i i i i 

τὰ ζῶντα ἐξ ἀνάγχης ταύτης τῆς δυνάμεως στερηϑέντα wai ζῇ mvta ταύ- i i^ i n i » il 
^ , » - “ - 

τῆς χεχοινωνηχότα, χαὶ ὅσα πλείους δυνάμεις ἔχει τῇ τοῦ πρώτου ζῇ πα- 
ως [d - ) ΄ - -“ ΄ 

10 ρουσίᾳ. διὸ xai τὸ ζῆν δριζόμεϑα τῇ 0t αὑτοῦ τροφῇ τε χαὶ αὐξήσει. 5 

δευτέρα δὲ ψυχὴ ἢ αἰσϑητιχή τε xal δρμητιχή, ἔτι δὲ f τε ὀρεχτιχὴ xal 
* , v M 

φανταστιχή, αἵτινες αὐταὶ μὲν οὐχ οἷαί τε ἔν τινι χωρὶς τῆς ϑρεπτιχῇς 
γενέσϑαι, ἢ μέντοι ϑρεπτιχὴ xal χωρὶς τούτων ὑφίσταται. τοιαύτη γὰρ ἣ 

-- - J d - ^ - 

τῶν φυτῶν. ὅσα δὲ τὴν αἰσϑητιχὴν ἔχει (ταῦτα δέ ἐστι τὰ ζῷα" ταύτῃ 
15 γὰρ τῇ δυνάμει τὸ ζῷον ὁρίζεται). ταῦτα ἐξ ἀνάγχης ἔχει χαὶ τὴν ϑρεπ- i i Lf i 

b T » e , Pp , ΄ 

τιχήν. ἀλλὰ xal οἷς ἢ ὀρεχτιχή τε xal φανταστιχή, τούτοις xal ἢ αἰσϑη- 
τιχὴ συνέζευχται. χαὶ γὰρ τῇ αἰσϑητιχῇ πάλιν Tj τε ὀρεχτιχὴ χαὶ T, φαν- 10 il [57574 i | 3 

ταστιχή. χαὶ οἷς OE Tj δρμητική τε xal χατὰ τόπον χινητιχή, τούτοις χαὶ i JEDE] jer, 
φανταστιχή τε xol ἣ αἰσϑητιχή. πᾶν μὲν γὰρ τὸ χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ 

20 ψυχὴν χατὰ τόπον τε xal μεταβατιχῶς χινούμενον xal φανταστιχὸν xal 

αἰσϑητιχὸν xal ϑρεπτιχόν ἐστιν ἐξ ἀνάγχης. οὐ μὴν πᾶν τὸ φανταστιχόν 
τε xal αἰσϑητιχὸν ἤδη χαὶ μεταβατιχῶς χινητικόν. ἔσχατον δὲ εἶδος ψυ- 
χικῶν δυνάμεων. ὃ λογικὸν uiv χοινῶς χαλεῖται. εἰσὶν δὲ ἐν αὐτῷ δυνά- x D ? i n [ 

εις ἥ τε βουλευτιχὴ xal δοξαστιχή, χαὶ 7, ἐπιστημονιχή τε xod νοητιχή, di 15 
΄ 

xal τελειόταται τῶν τῆς ψυχῆς εἰσι δυνάυεων τῷ τε τὸ SU IS goy ἐν αὖ- ιῷ en 

' 

ταῖς ἔχειν xal τῷ τὴν ἔχουσαν vácüs τὰς δυνάμεις ψυχὴν xal τὰς ἄλλας 

4—5 ζῆν-- γίνεται) das Lebende námlich, womit bezeichnet wird, was diese Kraft besitzt, 

ist fürwahr [lebend] dureh das Vorhandensein dieser Kraft an ihm 9—'l καὶ ἔστιν 

αἰσϑητιχῆς] Das Leben alles dessen, was eine Seele hat, um so viel mehr der Pflanzen 

insbesondere, [kommt] fürwahr von der náhrenden Kraft, wie das, was wahrnimmt, die 

Kraft der Wahrnehmung hat von der sinnlichen Kraft 9 τῇ -- παρουσίᾳ], [Alles] hat 

sie [i. e. diese Kráfte] nach dem Vorhandensein des Lebens in ihm als erste [Seele?] (zuerst) 

10 δι᾿ αὑτοῦ] dem Wesen (Substanz) nach 11 —12 αἰσϑητιχή --- φανταστιχή] sinn- 
liche, vergleichende (vorstellende Phantasie?), dann die Wolgefallen findende begehrende 

12—13 αἴτινες ---γενέσϑαι)] diese kónnen aber in keinem Dinge ohne die ernührende sein 
14—15 ταύτῃ -- ὁρίζεται] denn diese Kraft findet sich am Thier 11 post φανταστιχή 

addit: und findet sich beim Finden derselben 18 καὶ οἷς ἡ ὁρμητιχή τε καὶ κατὰ 
τόπον χινητική) was die Wolgefallen findende Kraft besitzt [und?] im Orte fortgerückt 

wird 24 βουλευτιχή] kraft der Leitung (Hegemonie) δοξαστιχή]) des Denkens 

25—30,2 τῷ τε --- δυναμένων] Denn das Schátzbarere unter dem, was in der Seele ist, 

t . 

1 ἰδία V: ἰδία ἃ δὴ supra lin. V 2 f$ s V: xai ἡ a ὃ γενητιχή a 

ταύτη ἃ πρώτη Va 10 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Va 11 ἡ ὀρεχτική τε χαὶ ἃ 
12 αὐταὶ scripsi: αὗται Va 14 ταύτη ἃ 18 ὁρμητική τε χαὶ V: ὀρεχτιχή τε 

καὶ ἃ 19 fortasse αὑτῷ 23 χοινῶς uiv a 25 αὐταῖς Va 
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ἁπάσας δυνάμεις αὐτῆς ἔχειν, οὐ πασῶν τῶν ἐχείνας ἐχουσῶν xal τούτων 

χοινωνεῖν δυναμένων. διὰ τοῦτο γὰρ χαίτοι πολλῶν οὐσῶν τῶν ψυχιχῶν 
^ ΄ - Ὡς » ;e λ Ἂ Ἁ δύ ἸΔῈΣ 2 , e ἐξ " ^ ! IA 6T 

δυνάμεων. ἐν οἷς ἢ λογικὴ δύναμίς ἐστι, μία ἢ ἐξ ἁπασῶν ψυχή. ὅτι zd 
δ.» 

ιο 
^ ΄, - e , ^ ΄ ». -“ ' 3 ιν [r4 * b) 
οξμια τῶν ὑστέρων ουναυξῶν ανξϑὺυ τς «po aute οια *S &tyat, ἀλλ Ξ ὶν 

v ὡς μέρη τῆς αὐτῆς ἅπασαι προστιϑεμένων ταῖς πρώταις τῶν δευτέρων χαὶ 20 [41] ς 
^N - ve ΄ NCC TAN Y NN 
QUE X60UX60 moa τε χαὶ ἐπίδοσιν τῶν πρώτων λαμβ ἡανηυσῶν. χατὰα OZ 

δ 

e Ἣν προειρημένην τῶν ψυχῶν τε x«l ψυχιχῶν δυνάμεων διαφορὰν γίνεταί 

el [4 

^ 2 - 

χαὶ τῶν ἐμψύχων χηινοτέρα διαίρεσις, χαϑ᾽ ἣν λέγομεν τῶν ψυχὴν 
^ ES ^ ^ - - Á-l , Ἂ 

χόντων τὰ μὲν εἶναι φυτά, τὰ OE ζῷα, χαὶ τῶν ζῴων τὰ uiv λογιχά, τὰ 

Q2 ὧν 
» ΄ ^ ΄ Y - 100 ἄλογα. ὅσα μὲν γὰρ πάσας τὸς προειρημένας δυνάμεις ἔχει, ταῦτα 

— 

΄ ' - ΄ - , *, - ^ ΄ , ΕΞ 

woqtx τε χαὶ τέλεια ἀπὸ τῆς χυριωτάτης τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων χαλού- 93 
^N e M hc - , M BJ , M ' 

ενα. τοιοῦτο OS ὁ ἄνθρωπος (oV tuovov. τὰ οξ λόγου μεν υἡ͵ χέχοηι- "n^ 
"7E 

1M M » ὦ joie ms oe MR A x 2 ὃγ ka 

νωνηχύτα. αἴσϑησιν 0c ξχοντα. ἄλογα -045 παντα. τὰ τε προς τῇ αἱσι γσξι 

χαὶ τὴν χατὰ τόπον χινητιχὴν ἔ; οντα χαὶ τὰ χωρὶς ταύτης ἐχείνην, χατὰ i i i & i 155 D 

-Ὁ ^ , Fr 4 

15 ἀπουσίαν χαὶ στέρησιν τῆς χυριωτάτης δυνάμεως οὕτως χαλούμενα. ὅσα 

δὲ ὑπὸ τῆς ὑϑρεπτιχῆς τε χαὶ γεννητιχῆς ovre διοιχεῖται δυνάμεως, φυτὰ 

ταῦτα. ᾿ οὔσης τοίνυν τοιαύτης τῆς Ψυχῆς. xal διὰ τοῦτο μὴ SUTpREIE ὑπὸ 
- 

τοῦ χοινοῦ λόγου δηλωϑῆνα! (VISUS ἀναγχαῖον τοῖς περὶ ψυχῆς λέγουσιν 80 

ἰδίᾳ περὶ ἑχάστης τῶν δυνάμεων αὐτῆς ποιήσασϑαι τὸν λόγον. οὕτως γὰρ 
e ΄ *, ΄ , *, - ΄ » 

90 ὁποία τις ἐστιν ἢ οὐσία τε χαὶ ἢ φύσις αὐτῆς φωραϑήσεται. ἔσται δὲ 
, , - e , M ΄ e ΄ * - ^ 

"Ww ὁ περὶ αὐτῶν λόγ (Oc pEZp. x00 τὴν τῇᾷ φησιν ξεχάστης αὑτῶν ἐνὸεί- 
»í nd ^ , iJ N ' 

ξασϑα! χαὶ τὰς διαφορὸς τῶν δυνάμεων. τὰ γὰρ περὶ ἑχάστης αὐτῶν Gmo- 

ρξεῖσϑαί τε χαὶ ζητεῖσθαι δυνάμενα πλείονος σχολῆς δεόμενα οὐχ ἂν εἴη 

τῆς προχειμένης οἰχεῖα QI πρὸς γὰρ τὸ γνωρίμως παραστῆσαι 
^ e eC ΄ 2 ed » 

25 τὴν τῆς Ψυγῆς φύσιν ἐμποδὼν 1 τῶν περὶ ἐχάστης οὐναυξῶς QUOC εἰρη- 35 

, ^ M 

υένων τε xoi ἠπορημένων ἐπιχύχλησις. οὐχ ἐπεὶ μέρη ὃὲ τῆς ψυχῆξ λέ- 
Ἁ ΄“ω 3 - 

Ἰομέν τινα, ἤδη χαὶ μέγεϑος αὐτὴν ποιοῦμεν. οὐ γὰρ πᾶν τὸ μέρη ἔχον 
* - 3. $^ Y ε $. Q-.À ΄ ΄ 
ἀναγκαῖον εἶναι μέγεϑός τι. οὐδὲ yàp 6 ἀριϑυὸς μέγεθος χαίτοι συγχεί- 

5 - 4 NS ΠΝ 9 , 31 LA AAT Le 34.83, 2 9M ΄ 

υενὴς ἐχ μερῶν. ἢ ὃς ψυχὴ οὐ μόνην 004 ὡς μέγεϑος, ἀλλ οὐδὲ ὡς 

und das Wiehtigere darunter ist fürwahr in diesen (durch diese?) Kráften, und da die 

Seele, welche diese Kráfte hat, auch alle anderen Kráfte der Seele besitzt, aber nicht 

jede Seele, welehe diese Krüfte besitzt, vermógend ist einen Theil von ihnen zu nehmen 

11 τε «ai om. 14 τὴν — xtvnz nv] die im Orte bewegende Kraft 11 χαὶ διὰ 

τοῦτο] incipit apodosis 22 διαφορὰς τῶν δυνάμεων] deren Arten und Unterschieden 

22— 25 ἀπορεῖσϑαι---δυνάμενα)] was bezweifelt werden kann und erforscht werden muss 

24—26 πρὸς yàp — ἐπιχύχλησις] da die Bescháftigung mit der Speculation über das, was 

von den einzelnen ihrer Kráfte gesagt wird, und die Zweifel, welche darüber vorgekommen, 

bedrángen und zurückhalten «die Erkenntniss der Natur der Seele, so dass sie erkannt 

werde 28 οὐδὲ] nicht 29 μόνον om. 

2 δυναμένων scripsi: δυνάμεων Va 4 τῶν om. a 11 post χαὶ paululum erasum V 

τελεία ἃ ἐν αὐτῇ ἃ 19. ἰδία ἃ 25 δυνάμενα) m? in marg. adscripsit post 

ζητεῖσθαι, om. m! V: om. ἃ 24 προειημένης a 25 ἐμποδῶν V 28 υέγεδος m' 

in marg. V 
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5 , b , ^ - *, , ΄ 5» ΄ 

ἀριϑμός ἐστι μεριστή. οὐ γὰρ εἰς ἃ διαιροῦμεν αὐτήν, ὡς ἐχ τούτων χε- 
, RES - - ^ , wv 

γωρισμένων συγχΞξιμένην διαιροῦμεν, ἀλλὰ τῇ τῶν δυνάμεων ὧν ἔχει χατα- 

οιϑμιήσει χαὶ τῇ τῶν διαφορῶν αὐτῶν εὑρέσει τὴν διαίρεσιν αὐτῇς ποιού- 40 
e d , ^ , v bEAÁ ^ wv ^ 

μεϑα, ὡς dv εἰ τὸ μῆλόν τις διαιροίη εἴς τε εὐωδίαν χαὶ εἰς εὔχροιαν xni 
2 5 D , t ^ , - ΄ ^ , -" ΄ 

ὅ εἰς σχῆμα χαὶ εἰς χυμόν. ἢ γὰρ τοιαύτη τοῦ μήλου διαίρεσις οὔτε ὡς 
, 

RE 

σώματος γίνεται, εἰ χαὶ ὅτι μάλιστα σῶμα τὸ μῆλον. οὔτε ὡς ἀριϑυιῦ. 
- - - ' - ΄ ' ^ - 

πε τοίνυν τὸ ζῆν τῷ ζῶντι παντὶ ψυχῆς παρουσίᾳ, τὰ Oz φυτὰ ζῇ, τὸ 

φυτὰ Ψυχὴν ἂν ἔχοι χαὶ εἴη ἂν αὐτῶν Ψυχὴ T, δύναμις. χαῦ᾽ ἣν ζῇ. C f νυχὴ 4 i "τ 09fT, T, 90v, iV 9f τῇ 
ΕῚ »ν ΄σ A] » ΄ Α ^, 

ói MS τρέφεταί τε χαὶ αὔξεται, ἢ ϑρεπτιχὴ ἄρα xai ἢ αὐξητιχὴ δύναμις 
*, - ΄ T5 -Ὁ - M , , ^ " 

10 ἐν αὐτοῖς ψυχή τε xal εἶδος τῶν φυτῶν. «Av γὰρ σύνϑετον εἶναί τε wai 4 
^ ΄ ^ , - , , Q* - , 

ἐνεργεῖν λεγόμενον xa ἑχάτερον τῶν ἐν τῇ συνθέσει, χαϑὸ u£y πρῶτόν 
5» ΄, 1.75 - ' , , , ΄ - v ' YT! 
ἐστί τε ὅ ἐστι χαὶ ἐνεργεῖ τὰς οἰχείας ἐνεργείας, τοῦτο ἕξις τε xal εἶδός 
' " - ^ ^ -— fus ΄ ΄ 

ἔστιν αὐτοῦ, χαϑὸ Oi δεύτερον, τοῦτο ἐν αὐτῷ ὕλη te χαὶ ὑποχείμενον 

ἐχείνῳ, χαὶ ἔστι τὸ μέν, xal ὃ δεύτερόν ἐστί τι, τὸ δεδεγμένον ἐν αὑτῷ, 

l5 τὸ δέ, x«i ὃ πρῶτον, ὃ τοῦτο δέδεχται. οἷον τὸ ὑγιαῖνον ζῷον, ἐξ ὑγιείας 

χαὶ σώματος συγχείμενον, λεῖεται υὲν ὑγιαίνειν xml τῇ ὑγιεία, λέγεται δὲ 

xol τῷ σώματι, xal ἔστιν ἢ μὲν ὑγίξια T, ἕξις τε χαὶ τὸ εἴδης ὃ δέδεχτα! 50 

τὸ σῶμα, τὸ δὲ σῶμα, χαϑὸ δευτέρως ὑγιαίνει, ἢ ὕλη τε χαὶ τὸ ὑποχεί- 
^ ' tor ^ ' S REY - - H - 

?0 uzvov x«l δεδεγμένον τὴν ὑγίειαν. ,, εἰ δὴ x«i ἐπὶ τοῦ ζῆν τὰ ζῶντα συγ- 
΄ v - " ΄ - , - - 

χείμενα ἔχ τε ψυχῆς xal σώματος ἀμφοτέροις ζῆν λεγόμενα τῇ τε ψυχῇ 

χαὶ τῷ ἠματι πρώτῃ uxy τῇ Φυγῇ t6. δευτέρῳ δὲ τῷ σώματι. εἴη d χαὶ τῷ Omut πρῶτ μὲν Tfj ψυχῇ .fj. οξυτερῷ 0£ τῷ σώματι. etr ἂν 
΄ ^ et ε ἴδό - , | ^ 

χαὶ ἐχ τούτου δειχνύυξενον, ὅτι ἢ uiv Ψυχὴ εἶδός τε τοῦ σώματος χαὶ ὃ 

ὀέδεχται τὸ τοιύόνὸςΞ σῶμα, τὸ OR σῶμα ὕλη τε τῆς ψυχῆς xal τὸ Osüeq- 129: 
3 σ z * m ^ —- Y $05 

βένον. x«i ἢ ϑρεπτιχὴ ἄρα Ψυχὴ εἶδος τοῦ ἔχοντος αὐτὴν σώματος. ὅτ ND en 

γὰρ ἢ Ψυχὴ τοῦτο χαὶ οὐχ ἁπλῶς φύσις, OTÀov ἐχ τοῦ μηδὲν τῶν "T 

ἣν, ἃ ὡμολόγηται φύσιν ἔχοντα μὴ ἔχειν Ψυχήν. οὐδὲν γὰρ τῶν ἁπλῶν 

σωμάτων ζῆν λέγεται, ὡς τοῦ ζῆν λεγομένου χατὰ ψυχῆς παρουσίαν. πάντα 

Ὁ. εὐρέσει] Existenz 10—15 πᾶν -- δέδεχται] Denn in Bezug auf alles Zusammenge- 
setzte, wovon wir sagen, dass es vorhanden sei, und dass es wirke durch jedes der bei- 

den Dinge, aus denen seine Zusammensetzung [besteht], ist das Ding, wodurch jenes [das 

Zusammengesetzte] zuerst ist, was es ist, und wodurch es seine Wirkungen ausübt, 

welehe dasselbe specificiren, — jenes Ding (subiect. repet.) ist dessen Aneignung und 

Form, und das Ding, wodurch jenes so ist. das Ding ist in ihm die IIyle und der Tráger 

für jenes. Das Ding, wodurch jenes zweitens ist, ist das in ibm Aufnehmende und das, 

wodurch jenes erstens ist, ist das, was dieses aufgenommen hat 18 post σώματι 

addit: Es ist aber zuerst gesund dureh die Gesundheit und es ist zweitens gesund durch 

den Leib ὃ δέδεχται τὸ σῶμα] welche der Leib angenommen hat 25—24 ὃ-- τὸ 

τοιόνδε σῶμα] welehes der bestimmte Koórper aufgenommen hat 24 τὸ δεδεγμένον] das 

Aufnehmende 25 τοῦ ἔχοντος αὐτὴν Om. 21 ἃ ὡμολόγηται] bei denen vorkommt 

| χεχωρισμένην ἃ 2 συγχειμένην om. ἃ 8 ἂν ἔχοι V: ἄρα ἔχει ἃ 10 πᾶν 

γὰρ κτλ.] οἵ. p. 4,4 13 ἐν αὐτῷ om. ἃ 14 ἐχείνω ἃ αὑτῷ scripsi: αὐτῷ Va 
15 τοῦτο sc. ἡ ὕλη δέδεχται V: δέδειχται a, corr. ex. Vict. ὑγιείας V: ὑγείας a 

16 ὑγείᾳ Va I8 fortasse τῷ σώματι. ζἔστι δὲ πρώτως ὑγιαῖνον τῇ ὑγιείᾳ, δευτέρως δὲ 

ᾧ σώματι» καὶ ἔστιν cf. int. hebr. ὃ δέδεχται) cf. ν. ὃ ὃ τοῦτο δέδεχται et v.23 ὃ 
^ 

ἔδεχται τὸ τοιόνὸς Gua 19 δεύτερον ὑγιαίνη ἃ 24 δεδεγμένον) 9c in lit. V 
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γοῦν τὰ ψυχὴν ἔχοντα. ζῇ χαὶ οὐδὲν ζῇ τῶν μὴ ψυχὴν ον ἔτι δὲ 

εἰ ai δυνάμεις, χαϑ᾽ ἃς τὰ σπέρματα ἐνεργεῖ, συγγενεῖς xol οἰχεῖαι τοῖς, 

ἀφ᾽ ὧν τὰ σπέρματα, χαϑ’ ἃς δυνάμεις ἐνεργεῖ τὰ ἀπὸ τῶν ἐμψύχων 
cT 

σπέρματα, εἶεν ἂν αὖται Ψψυχιχαί. ἀλλὰ μὴν χατὰ πρώτην τὴν ϑρεπτιχὴν “Τὶ SY do 6 * " μη ρ i i ps XT 

σι δύναμιν ἐνεργεῖ πάντα τὰ ἀπὸ τῶν ἐμψύχων σπέρματα. ψυχιχὴ ἄρα ἢ 
δύναμις ἢ ϑρεπτική., ἐπεὶ τοίνυν ψυχή τε ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις χαὶ πρώτη 

τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, περὶ ταύτης πρῶτον ῥητέον xai τὴν οὐσίαν αὐ- 

τῆς xal τὴν φύσιν δειχτέον, ἥτις ποτέ ἐστι. συνέζευχται δὲ τῷ περὶ τῆς 
ὑὕρεπτιχῆς ψυχῆς λόγῳ χαὶ ὁ 2 τῆς γεννητιχῆς. τῆς γὰρ ϑρεπτικῆς 10 

10 ψυχῆς οἰχεῖα ἔργα ὥσπερ τὸ ϑρέψαι τε xal αὐξῆσαι, οὕτως δὲ xal τὸ γεν- 

γνῆσαι ὅμοιον τῷ σπείραντι. τῶν d ζώντων ὅσα τέλειά ἐστι xol ui 

πηρώματα, ὡς οἱ εὐνοῦχοι, μηδὲ τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει. ἔργον τὸ 

πούίσαι e olov αὐτό. ἵνα τοῦ del εἶναι xal τῆς πρὸς τὸ ϑεῖον ὅμοι- 
τητος ὡς δύναται πάντα μετέχῃ. πάντα γὰρ τὰ χατὰ φύσιν συνεστῶτα 

15 ἐχείνου ἐφίεται χαὶ πάντα πράττει χατὰ φύσιν ἐχείνου χάριν. ἀλλὰ μὴν 15 

ᾧ τοῦ πράσσειν τὰ χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. ἕν δὲ 
' ΄ 

τῶν ὑπὸ τοῦ ἐμψύχου χατὰ φύσιν γινομένων χαὶ ἢ τοῦ αὐτῷ ὁμοίου γέ- 

p 

NET ES STU ψυχὴ αἴτια τῷ 8&0 

γεσις. χαὶ γὰρ τὰ φυτὰ xol τῶν ζῴων ὅσα μὴ πεῖ ἥρωται χατὰ τὴν οἷ- 

χείαν φύσιν ὁμοίων αὐτοῖς ἐστι γεννητιχά. Ψυχιχὴ dox χαὶ T δύναμις ἢ 
20 γεννητιχή. ἀλλὰ μὴν τὰ φυτὰ μόνην τὴν ϑρεπτιχὴν Ψυχὴν ἔχοντα πρὸς “Ὁ γξεννητιχὴ»- [ Ui τοι Qut μονῃ τὴ perium χὴν gf/0VX "poc 

τῷ τρέφεσϑαί τε xal αὔξεσϑαι xol τὸ γεννᾶν ἔχει. τῆς ϑρεπτιχῆς dpa 
δυνάμεώς τε χαὶ Ψυχῆς μόριον χαὶ τὸ γεννητιχόν. χοινὸς οὖν ἡμῖν ὃ 30 

περὶ ἀμφοτέρων λόγος. ἐπεὶ δὲ ἐν πᾶσιν ἢ τῶν ἀσαφεστέρων γνῶσις διὰ 
a ὧν σαφεστέρων γίνεται, xal ἐπὶ τῶν προχειμένων οὕτω γρὴ ποιεῖν. χαὶ 

^ 2 ε - ^ ^ 

ἐπεὶ αἱ χατὰ τὰς τῆς oS δυνάμεις ἐνέργειαι σαφέστεραι τῶν δυνάμεων, 
$3. 32 

t M) en 

- 5 - ».0 ' B , € - 
d ὧν ἐνεργοῦνται, τὸ αἰσθογεαθαὶ τῆς αἰσθήσεως xal τὸ τρέφεσϑαι τῆς 

x - ^ ΄ 5 ΄ , - , ' ' ' - 

ὕρεπτιχῆς οὐυναυξως,. αράτξον απὸ ^00 τρεῴξ εσϑαι. «at n^ προς τῷ γχνω- 

οιμώτερον εἶναι χαὶ πρῶτόν ἐστι χατὰ τὸν λόγον τῆς δυνάμεως do ἧς 
^ 1 - «t ds. "n » SE , Y " 

γίνεται. ταῦτα γὰρ πρῶτα τῷ λόγῳ, ὃ ἐν τῷ οἰκείῳ λόγῳ περιέχει τινὰ 25 
' - , L4 v ^ 

30 ὧν οὐχέτ᾽ αὐτὸ ἐν τῷ λόγῳ παραλαμβάνεται. οὕτως δὲ ἔχει xoi τὸ τρέ- 

2 συγγενεῖς xol ot«etut] áhnlich der Gestalt nach und àhnlich der Gattung nach 

4—D χατὰ -- ἐνεργεῖ] wirken zuerst durch die nührende Kraft 6 τοίνυν om. 

Ψυχή) seelisch 8 συνέζευχται] es ziemt sieh, dass wir verbinden 9 γεννητιχῇς] 

der wachsenmachenden und erzeugenden [ΤῸ ὥσπερ--γεννῆσαι) das Nàhren Wachsen- 

Machen und Erzeugen 11—12 μὴ πεπηρωμένα] nicht impotent 12 ὡς οἱ--ἔχει] 

wie der Verschnittene und dessen Erzeugung nicht von selbst 16 τοῦ --- φύσιν] dass 

es durch seine Natur wirke 18—19 χατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν] durch seine Natur und 

das Wesen seiner Seele 20 τὰ φυτὰ---ἔχοντα] die Pflanze und das, was hat 

23 δὲ om. 29—30 ταῦτα γὰρ --- παραλαμβάνεται] Denn die in der Definition ersten 

Dinge sind die Dinge, welche in der Definition, die dieselben specificirt, die Dinge be- 

greifen, durch welche sie in einer Definition gefasst werden. 

10 ἔργω ἃ ϑρέψαι) ψαι in lit. V 14 μετέγη ἃ 16 αὐτοῦ Va 2] γεννᾷν ἃ 

21 τρέφεσθαι] post τρεφε 2 lit. erasae V 20 ὧν pendet ab ἐν τῷ λόγῳ. ideo enim 

τὸ τρέφεσθαι est πρῶτον τῷ λόγῳ, quod in sua definitione τὴν δύναμιν τὴν ἡ ρεπτιχὴν con- 

tinet, in cuius definitione ipsum non inest. 



ALEXANDRI DE ANIMA 23 

φεσϑαι πρὸς τὴν δύναμιν τὴν ϑρεπτιχήν. τῷ μὲν γὰρ τρεφομένῳ τὸ τρέ- 
φεσϑαι ἀπὸ τῆς δυνάμεως τῆς ϑρεπτιχῆς. οὐ μὴν f δύναμις ἢ ϑρεπτιχὴ 
πρὸς τὸ εἶναι δεῖται τῆς ἐνεργείας. τὰς μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ξξεων γινο- i í u i 

L4 ᾿Ξ 3 ΩΣ ΝΛ 1 E ic Ld ἕξ ΄ ^t q^. " . 1- 

pevas ἐνεργείας aouvatov εἰναι χὼρ τῶν ἔἕζεων, αἱ ὁςξ ἔςεις χαὶ J pts 

σι τῶν ἐνεργειῶν εἶναι δύνανται. ἀλλὰ μὴν τὸν περὶ τοῦ τρέφεσϑαι λέγοντα ej 
δεῖ πρῶτον περὶ τροφῆς εἰπεῖν. ἀδύνατον ὰρ Ἱνώριμον γενέσϑαι τὸ τρέ- 80 

φεσϑαι ἀγνοουμένης τῆς τροφῆς, Tj τὸ τρεφόμενον τρέφεται. ἢ δὲ αὐτὴ 
τῆς ζητήσεως τάξις εἴη dv xal ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ψυχῆς δυνάμεων. χαὶ 
γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων αἱ SURE τῶν ἕξεων γνωριμώτεραι. συνέζευχται Oi τῷ 

" e -" »" n 2 , , ^w v M 10 τῶν ἐνεργειῶν λόγῳ xal 6 τῶν περὶ ἃ ai ἐνέργειαι λόγος. δεῖ ἄρα τῷ 

μέλλοντι δειχνύναι, τίς ποτέ ἐστιν d, ϑρεπτιχὴ ψυχή, πρῶτον εἰπεῖν περὶ " 

τροφῆς. 

Διττὴ δὴ U τροφὴ δοχεῖ εἶναι. ἥν τε γὰρ προσφερόμεϑα ἔξωϑεν. 35 
bl τὴν ἄπεπτον ἔτι, τροφὴ χαλεῖται [τροφὴ λέγεται] xol ἢ κατειργάσμενη ve 

bI 

15 ἤδη χαὶ προσχρινομένη. χαὶ διὰ τὸ διττὸν τοῦτο τὴς τροφῆς ποτὲ ud 

ἔγεται τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ τρέφεσθαι, ποτὲ δὲ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. 

ἢ μὲν γὰρ ἄπεπτος ἔτι xal ἀχατ τρια της τροφή. αὔτη δ᾽ ἐστὶν ἢ πρώτ 2 40 

ἐναντία τῷ τρεφομένῳ τῷ δεῖν uiv αὐτῇ μεταβολῆς, ὅπως ξξσμοιο θη, m 

ὺ eph 
2 3 

Dc 

τρεφομένῳ, τοιοῦτον γὰρ T, πέψις. ἢ δὲ μεταβολὴ πᾶσιν εἰς τ peqouevo, τ (4p Y, new. ἢ με i kd 

ὃ λευ λή, T| εἰς τὸ 0 οὔτε γὰρ τῷ λευχῷ εἰς ἄλλο τι χαϑὸ λευχόν ἐστιν ἢ μιεταβολ 

μέλαν Tj τι τῶν μεταξὺ χρωμαάτών, ὃ χαὶ αὐτὸ χατὰ τὴν aic τοὐναντίον 
, 

εταβολὴν γίνεται, οὔτε τῷ ϑερμῷ εἰς ἄλλο τι T τὸ ψυχρόν, xal τῷ u f , 1 h i T , D 

ψυχρῷ πάλιν εἰς ἐχεῖνο: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ γλυχὺ εἰς λευχὸν 4 μέλαν T, cic 

νυχρὸν ἢ ϑερμὸν μεταβάλλει χαϑὸ γλυχύ, ἀλλ εἰς τὸν ἐναντίον χυμόν. 45 v XP i μ h 

διὰ τῆς πέψεως PUE ὁμοία γίνεται e xal ἣ ἄπεπτος δὴ τροφή. & 

τῷ τρεφομένῳ, πρὸ τῆς πέψεώς τε xal μεταβολῆς εἴη ἄν ἐναντία αὐτῷ. 
διὸ δεῖ πᾶσαν τὴν τοιαύτην τροφὴν πέττεσϑαι δύνασϑαι χαὶ μεταβάλλειν 

εἰς τὸ τρεφόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς. οὕτως μὲν οὖν τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ 

2--Ἅ οὐ μὴν -- ἐνεργείας] nur braucht die nàhrende Kraft nicht zum Act (in actu) vor- 

handen zu sein ὃ ἀπὸ τῶν ἕξεων] von den Aneignungen 9 ἀλλὰ μὴν] also 
λέγοντα) gesprochen hat. var. lect. spricht 10 περὶ ἃ] in welchen 13 δοχεῖ 

εἶναι] wir sehen vom Wissen aus 13—14 ἣν --- ἔτι) das Ding nàmlich, das er er- 

reicht, das zu ihm von aussen gelangt, das noch nicht verdaut ist 14 τροφὴ Aé- 

[eat] aber Nahrung wird genannt 11 ἡ μὲν γὰρ---πὕτη δ᾽ ἐστὶν] Die Nahrung nám- 

lich, welehe noch nieht verdaut und verkocht ist, das ist die erste Nahrung, ist das 

dem von ihm Ernàhrten Entgegengesetzte 19 τοιοῦτον -- πέψις) das ist der Sinn der 

Verdauung 23—24 ἀλλ᾽ obói— χαϑὸ qÀox5] die Veránderung des Süssen ist nicht 

[anders], als in deu Geschmack, der das ihm Entgegengesetzte 27 διὸ oct] daher 

muss 28 τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ] das E. dem E. 

ὃ ἕξεων m? ἔξωϑεν m! V: ἕξεων ex. Vict.: ἔξωϑεν a ὃ δύνανται) ται in lit. V 

6 τὸ τρέφεσϑαι m! in mg. V 13 οὅτι διττὴ ἡ τροφή.“ διττὴ δὴ Va 14 τροφὴ 

λέγεται uncis seclusi τε om. Ka 11 αὕτη a: avt V 18 αὐτῇ a: αὐτὴ V 

21 1a: 7 V 26 corr. ex πρὸς m! V 21 δεῖ Ka: δὴ V 28 τῷ ἐναντίῳ 
τὸ ἐναντίον Ka 

Supplem. Arist. II. Alexand. d. Anima. 0 
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τροφή. οὐ μὴν πᾶν" οὐ γὰρ πᾶν τὸ μεταβάλλον εἰς τὸ ἐναντίον ἤδη τρέ- 
3 REN A ' pes 5£R. , ' ' / ' d "4 φειν αὐτὸ δύναται. τὸ γοῦν ὀξὺ εἰς τὸ βαρὺ μεταβάλλει xal τοῦτο εἰς 

ἐχεῖνο xal τὸ ἀσχηυάτιστον εἰς τὸ ἐσχηματισμένον xal τὸ λευχὸν εἰς τὸ 50 li i 

μέλαν, ἀλλ᾿ οὐ διὰ τοῦτο ἤδη τρέφεται xal αὔξεται ὧν ἢ μεταβολὴ γέγονεν 
5 9 , 5 2 y —- - 5 , ΄ n ΄ , 

5 εἰς xàvavt(a. ἀλλ ἔστι ταῦτα τῶν ἐναντίων Sports ἃ μεταβάλλοντα εἰς 

τὰ ἐναντία αὔξειν δύναται. τὰ εἰς ἃ ἢ μεταβολὴ ἡ Ὁ αὐτοῖς. αὐξητιχὰ 
^N Y 2 SIN - » c 
δὲ τὰ σώματα᾽" | δεῖ ἄρα τὴν τροφὴν ἐναντίον τε εἶναι xal σῶμα ἄλλο τοῦ 129v 

τρεφομένου. οὐχ εἰ τ τροφὴν δὲ Os Foto εἶναι ὡς δύνασϑαι συ- 

mo) ἤδη xal πᾶν τὸ συναῦξόν τι ὡς Spe συναύξει. τὰ γοῦν ἁπλᾶ 
10 τῶν σωμάτων, ἃ στοιχεῖα χαλοῦμεν, συναύξεται μὲν ὑπὸ τῶν εἰς αὐτὰ 

μεταβαλλόντων, οὐ μὴν ὡς ὑπὸ τροφῆς. χοινότερον γὰρ λέγεται τὸ ὕδωρ 
T MJ €T "n , ^ LN P 4 - y N € eros ' ! H ' 

εἶναι τροφὴ τῷ πυρί’ μόνα γὰρ χυρίως τρέφεται τὰ τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν 5 
Ὑ ' / , - , , »^*N P 

ἔχοντα: τὸ γὰρ τρέφειν ταύτης. διὸ τῶν ἀψύχων οὐδὲν τρέφεται, εἰ xal 

αὔξεται. χαὶ οὕτως μὲν 7| τροφὴ τὸ ἐναντίον. ἣ γὰρ πρώτη τοιαύτη. 
15 χαϑὸ ὃὲ xal τὸ προσχρινόμενον ἤδη τροφή, προσχρίνεται ὃὲ τὸ ὅμοιον τῷ 

δυοίῳ, χατὰ τοῦτο πάλιν τὸ ὅμοιον τρέφει, τροφῆς γάρ, ὥς φασιν, τὸ τρέ- 
^ 

qov τροφή, τρέφον δὲ τὸ προσχρινόμενον, τοιοῦτον δὲ τὸ ὁμοιούμενον TOT 

.-G 

- , e ^N M y Ἁ € Δ ' Ἁ M *, 

τῷ τρεφομένῳ. ὅτι δὲ τὸ ἔχον τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν τρέφεται χαὶ οὐχ 
ἄλλο τι, δῆλον xal ἐκ τοῦ ἐν τῇ τῶν ὁμοίων συνϑέσει τοῦ τρέφοντος xal 10 

20 τοῦ b ra μεῖζον μὸν ἑχάτερον αὐτῶν δύνασϑαι λέγεσϑαι γεγονέναι 

(ὁμοίων γὰρ ὄντων ξχατέρων οὐδὲν μᾶλλων τύδε μεῖζον ἂν ἐν τῇ συνϑέσει 

γεγονὸς εἴη)". τευρατύαι δὲ xal διὰ τροφῆς ηὐξῆσϑαι τὸ μὲν ἐχ τῆς τρο- 
2 €- CN (x - ^( 

φῆς μετα, ερκῆνὺς μὴ δύνασϑαι λέγεσθαι, ἐχεῖνο ὃς ᾧ τοῦτο προστίϑετα! 

διὰ τὸ xal τὴν τρέφουσαν ψυχὴν ἐχεῖνο ἔχειν, xdxsivo μὲν ἀμετάβλητον 
7 - ^ ΄ 

25 μένειν, τὴν ὃὲ τροφὴν μεταβαλλομένην ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς δυνάμεως προσχρί- 

γεσϑαι τῷ ἐμψύχῳ τε χαὶ μένοντι. 15 
7 ^ “2 M e , e ^N AJ X "d € 2 , , 

Kal τοιοῦτον μὲν ἢ τροφή ἣ 0€ χατὰ τὸ τρέφεσϑαι ἐνέργεια γίνεται 
τῆς ϑρεπτιχῆς Ψυχῆς μεταβαλλούσης τὴν ἔξωϑεν προσενεχϑεῖσαν τροφὴν διὰ 

1—2 οὐ μὴν---δύναται] aber nicht Alles, was sich in das ihm Entgegengesetzte verándert, 

ist so angethan, dass es ihn dadurch (davon) ernáhre 4 τρέφεται om. 4—5 αὔξεται 

— τἀναντία] wachsen nieht auch die Dinge, in welche sie sieh verándert haben 

6-7 αὐξητιχὰ --- σώματα] die Vergróssernden sind aber Kórper 8 post τοῦ τρεφο- 

μένου addit: für den er angemessen ist, Nahrung zu sein 11 γὰρ] denn 12 γὰρ] 

denn μόνα] fürwahr 19—22 δῆλον --- γεγονὸς etj] wird daraus klar, dass wir 

von dem, in dessen Zusammensetzung die beiden àhnlichen Dinge, ieh meine das N&h- 

rende und das Genáührte, in Bezug auf jedes Eine von ihnen sagen müssen, dass es 

mehr war, als es [gewesen] war, denn da sie alle beide áhnlich waren, so war keines 

von beiden das erste vor dem andern durch Zusammensetzung grósser geworden zu sein, 

als es [gewesen] war 28—35,2 τῆς ϑρεπτιχῆς --- αὕτη) [die Wirkung ist die], dass 

1 μεταβάλλου, οὐ ex corr. V 5 τἀναντία Usenerus restituit: ταὐτά Va 6 αὐξητιχὴ Ka 
( ἐναντίαν Καὶ xai τὸ σῶμα K 11 χοινότερον] vid. Ind. γὰρ χτλ.] cf. p. 14,19 

18 ἔχον xai ϑρεπτιχὴν Κὰ 2] τόδε scripsi: τὸ δὲ Va, exspectas τόδε ἢ τὸ ἕτερον 

23 ἐχεῖνο δὲ ᾧ τοῦτο προστίϑεται] suppl. τεϑράφϑαι καὶ διὰ τροφῆς ηὐξῆσϑαι 21 ,περὶ 

τῆς ϑρεπτιχῇς ἐνεργείας.“ ἡ δὲ Va 28 μεταβαλούτης ἃ 
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, , , € ^ ' πέψεως xal ἐξομοιούσης xal προσχρινούσης τῷ σώματι, ob ἐστιν εἶδός τε xal 
Ὁ “ἤ er Μ —- ^N 

δύναμις αὕτη. ὄργανον δ᾽ αὐτῇ πρὸς τὰς τοιαύτας ἐνεργείας τε χαὶ μεταβολὰς 90 
M. ^ ^ » - " - ΄ 

τὸ ϑερμόν. διὸ χαί τισιν ἔδοξεν ἤδη τοῦτ᾽ εἶναι τὸ τρέφον τὴν τῆς ποιούσης 
» €T A ^3 - € ' , 

ἀρχῆς δύναμιν ἐπὶ τὸ OU οὗ ποιεῖ μεταφέρουσιν διὰ τὸ ὁρᾶν χωρὶς ταύτης 
BJ ^ ΄ ΄ 544 » 

6 μὴ δυνάμενον τρέφεσϑαί τι. χινητιχὸν μὲν γὰρ xal τὸ ϑερμόν, ἀλλ᾿ οὔτε 
΄ , v / , ' 

ὡρισμένη oute τεταγμένη χίνησις, ἧς προηγουμένως ἀρχὴ τὸ ϑερμόν. τὸ 25 

δὲ τρεφόμενον τάξει τινὶ xal ὁδῷ πρόεισιν χαὶ ὅρον ἔχει τινά, ἃ οἰχεῖα 
“ ) , 

ψυχῆς, ἀλλ᾿ οὐ πυρός. « δὲ τρέφεται τὰ τρεφόμενα, τούτῳ χαὶ αὔξεται, 
΄ »ν " 

ὡς ἤδη προείρηται. οὐ μὴν ταὐτόν ἐστιν αὔξεσϑαί τε χαὶ τρέφεσϑαι, οὐδὲ 
[2 ^ Ld 

I0 ἅμα γίνεται οὐδὲ ἑχατέρῳ αὐτῶν ὃ αὐτὸς Gxomóc. τρέφεται μὲν γὰρ ἀεὶ 
^ ζῷ Ὑ ) ^ t d ^N ^ S ΄ 4 - PES d UII A 

τὸ ζῷον, ἔστ ἄν ἢ (διὸ xal συνεχεστάτη ἥδε τῶν ψυχιχῶν ἐνεργειῶν), 
» ^N 5 » ΒΞ , » , ES v ) eZ ἮΝ ν ^ 3 

αὔξεται OR οὐχ ἀεὶ τρεφόμενα, εἴ γε τρέφεται piv ἔστ᾽ ἄν T. ἔστι δὲ xai 
^ , ΄ ' - ΄ - 

τὰ γηράσχοντά τε xal μειούμενα. σχοπὸς δὲ τῷ μὲν τρέφοντι T, τοῦ τρε- 30 
i 

^N P , - Y Y LAST v ΄ "o - Aye Z 

φομένου σωτηρία, τῷ δὲ αὔξοντι εἰς μέγεϑος ἣ συντέλεια τῷ τρεφομένῳ. 

15 διὸ xai τῶν δυνάμεων 7, μὲν τοῦ εἶναί τε xal τῆς οὐσίας ἐστὶ τηρητιχή 
e. ' 4 - ΄ ς 9*4 Ju MOMS - τς E i E σ Ξος ΝΣ ΒΟ 

(τοιαύτη γὰρ ἢ ϑρεπτιχή), ἣ δὲ αὐξητικὴ προηγουμένως ἐστὶ τῆς χατὰ τὸ 
^ " Y ^Y - ᾿ [4 - 

ποσὸν ἐπιδόσεως ποιητιχή. ἔστι OE χαὶ τὸ γεννᾶν τε xol ὅμοιον ἑαυτῷ 

χαταλιπεῖν ἑπόμενον ταῖς προειρημ υέναις ἐνεργείαις ταῖς χατὰ τὸ αὔξεσϑαί 
τε xal τρέφεσϑα', οὐ πᾶσιν μὲν ὑπάρχον οἷς χἀχείνων ἑχάτερον, τοῖς μέντοι 

0 μήτε πεπηρωμένοις μήτε ἀτελέσιν ἅπασιν, ὡς προείρηται. χαὶ ἔστι τῶν 80 
D 

τῆς ὕρεπτιχῆς ψυχῆς δυνάμεων ἥδε τελειοτάτη. τελεία γὰρ ἤδη ἣ χατὰ i i i h i i i E 
ταύτην ἐνέργεια οὖσα χατὰ φύσιν xal 

φύσιν ἔχοντι τέλος ἐστίν, ὡς ἤδη προείρηται, τὸ 
αὗται μὲν αἱ τῆς ὌΠ τε χαὶ nptücue ψυχῆς 

25 γεννᾶν. εἶεν δ᾽ dy χαὶ αἱ δυνάμεις ἀφ᾽ ὧν αἷἴὸε αἱ ἐνέργειαι φανερα 
ἢ μὲν ϑρεπτιχὴ δύναμις, οὖσα ἢ πρώτη ψυχῆς, σωστιχὴ τοῦ ἔχοντος a 

J ^N lod 2 , ARP TP [SCC PN [gens , € CAN [4 2x 

τὴν διὰ τῆς οἰχείας ἐνεργείας, ἥτις ἐπὶ παρουσίᾳ τροφῆς γίνεται, ἢ δὲ 40 

ἤδη τελείων. παντὶ γὰρ τῷ χατὰ 
pat otoy αὐτό. χαὶ TS 

ἐν 
ξ vép ran τρέφειν αὔξειν 

, 

Us 

, 
υ- 

die nàhrende Seele die Nahrung verdaut, welehe von aussen genommen wird (?), sie 

verüándert, assimilirt und mit dem Kórper zusammenháüngend macht 6 ἧς — 9epp.óv] 

so dass das Warme selbst das vorangehende Princip wáre 6—'/ τὸ δὲ --- ἔχει τινά] 
Das Nàührende aber befolgt Abstufung, Ordnung und Gesetz ll συνεχεστάτη] nie- 

drigere von den (als die) Wirkungen der Seele. Interpres hebr. se in margine legisse 

contendit: ausser (verschieden von) 12—13 ἔστι — μειούμενα] und das Abgenutzte 

und Mangelhafte dauert fort 16—17 ἡ δὲ --- ποιητική] und fürwahr der Zweck, den 

das Wachsenmachen zuerst beabsichtigt, ist etwas von der Kategorie der Quantitàt 

2] τελειοτάτη] die letzte und das worin ihre Vollendung 21—22 τελεία --- τελείων] 

und es ist eine natürliche Wirkung der zwei Vollendeten [i. e. Mann und Weib, adn. interpr. 

hebr.] 24 φυτιχῆς τε xal πρώτης] der nàhrenden Seele, welche die erste Seele ist 

2 ,ὅτι ὄργανον τὸ ϑερμὸν τῆς ϑρεπτικῆς ψυχῆς.“ ὄργανον δ᾽ Va αὐτῇ ἃ: αὐτὴ V 

τοιαύτας m? τοιαύτης m! V: τοιαύτας ἃ 4 ὁρᾷν ἃ 10 γὰρ supra lin. V 

ll 75e V 12 ἔστ᾽ a. étiam ἔστι ó£— μειούμενα pendent ab εἴ γε 11 γεννᾷν a: 

γενᾶν V 20 μήτε ante πεπηρωμένοις om. ἃ 21 δυνάμεως ἃ Toe V 

24 φυτιχῇῆς ex Vict.: φυσιχῆς Va. cf. p.38,12 μετὰ δὲ τὴν ζωτιχὴν xal φυτιχὴν ψυχήν 

verba confundi solent vid. Ind. 21 παρουσία a cf. ὃ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ἁρμονίᾳ γινό- 

μενος ψόφος p. 26,2 

3* 
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αὐξητικὴ δύναμις ψυχῆς, διὰ τροφῆς αὐξητικὴ τοῦ ἔχοντος αὐτὴν σώματος 
διὰ τῆς οἰχείας ἐνεργείας, ἢ δὲ γεννητιχὴ δύναμις ψυχῆς. γεννητιχὴ ὁμοίου 

- y , , - ἘΣ 
τῷ ἔχοντι αὐτήν, ἣ xal αὐτὴ τροφῇ πως χρῆται, εἴ γε τὸ σπέρμα δι᾿ οὗ 
ἥ γέννησις τῆς ἐσχάτης τροφῆς περίττωμα, ὡς ἐν ἄλλοις δέδειχται, τελειο- 

ὃ τέρα τις οὖσα τῶν πρὸ αὐτῆς. οὐ γὰρ εἰς αὐτὸ xal τὴν αὑτοῦ σωτηρίαν 

τε xal τελείωσιν συντελεῖ ἢ χατὰ τὴν γεννητιχὴν δύναμιν ἐνέργεια, ἀλλὰ 
τοῖς ἤδη τελείοις οὖσιν αἰτία γίνεται τῆς ἄλλου ὁμοίου γενέσεως ἐφέσει 45 

ἀϑανασίας ἐπισχευαστῇς τινος, ὡς ἐνδέχεται τὸ ϑνητὸν ἀϑανασίας μετέχειν 
ex - » 9- «x - , ᾽ν — 8 ^ ^ ^ - 

οὕτως αὐτῷ χορηγούσης αὐτὸ τῆς φύσεως διὰ τὴ σὸς τῆς δυνάμεως. τριῶν 
10 δὲ ὄντων ἐξ ὧν τὸ τρέφεσϑαι γίνεται, τοῦ τρέφοντος, τοῦ τρεφομένου, ᾧ 

τρέφεται, τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν 7, ὕρεπτιχή τε xol πρώτη ψυχή. τὸ δὲ τρε- 

φόμενον τὸ σῶμα, οὗ εἶδος ἢ προειρημένη δύναμις, τὸ δὲ ὦ τρέφεται f, 
΄ ΄ ΝΣ 2 EN , SY 3:57 “" »y € , X ^ Ὁ a NT τροφή. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xal ἐπὶ τοῦ αὔξεσϑαί τε xal γεννᾶν. ἐπεὶ δὲ 50 

πάντα ἀπὸ τοῦ τέλους καὶ ἀπὸ τοῦ τελειοτάτου τῶν ἐν αὐτοῖς δίχαιον ὀνο- 
15 μάξειν (διὰ τοῦτο γοῦν xal τὸν ἀνϑρωπον λέγομεν λογιχὸν χαίτοι ὄντα xal 

αἰσϑητιχόν), τέλος ὃὲ τῆς πρώτης ψυχῆς ὡς ἐδείχϑη τὸ γεννῆσαι ὅμοιον 130r 

αὑτῷ. καὶ f, πρώτη ἄν ψυχὴ εὐλόγως χαλοῖτο γεννητιχὴ ὁμοιοῦσα τῷ 

ἔχοντι αὐτήν, εἰ xol ὅτι μάλιστά ἐστι πρὸς τούτῳ xai ϑρεπτιχὴ xal αὐξη- 

τική. ἔστι δ᾽ ἢ ϑρεπτικὴ ψυχή τε χαὶ δύναμις αἰτία χαὶ τῆς συστάσεως 
0 τὴν ἀρχὴν τῷ τοῦ ζῴου σώματι, ὥσπε οὖν χαὶ τοῦ εἶναί τε χαὶ τῆς ἐπι- 

^ , , »y Ψ 

δόσεῶς τε xal αὐξήσεως. ταύτης Ἰὰρ ἔργον τὸ ἐν ᾧ ἂν ἡ παρασχευάζειν 5 

αὐτὸ τρέφεσϑαί τε OU αὐτοῦ χαὶ αὔξεσϑαι δύνασϑαι, ἥτις ἐν τῷ χατα- 

βαλλομένῳ σπέρματι ἐνυπάρχουσα, ὅταν ὅλης ἐπιτηδείου λάβηται, πρὸς βαλλομενῷ σπέρμ, παρ χουν je ἐπιτηθείο ται) πρὸς 
τοῦτο συνίστησίν τε αὐτὴν οὕτως, ὡς ἐν τῇ τροφῇ ts χαὶ τῇ αὐξήσει τὸ 

25 συνιστάμενον ἐξ αὐτῆς ὅμοιον γίνεσϑαι τῷ προεμένῳ. xol τοῦ τρέφεσϑαί 

τε αὐτὸ xal αὔξεσϑαι παρούσης τῆς τροφῆς αἰτία γίνεται. xot χατὰ ταύτην 
μόνην τὴν ψυχικὴν δύναμιν ἐνεργεῖ τὸ χατὰ γαστρὸς ὃν ἐξ αὑτοῦ ἔχον 

4 ἐσχάτης om. 5—6 εἰς αὐτὸ --- τελείωσιν] in der Substanz des Dinges, dessen Ret- 

tung und Vollstándigkeit 5 τοῖς ἤδη---οὖσιν] in den zwei Vollendeten (vide 35,22) 

8 ἐπισχευαστῆς-- μετέχειν) welche erworben wird in dem móglichen Maasse in dem Teile, der 

[v. l. dem, was] ihm zukommt an Unsterblichkeit 9 οὕτως--δυνάμεως]} und dies ist ihm 

Leben von der Natur durch diese Kraft 17—18 γεννητιχὴ -- αὐτήν] welche etwas erzeugt, 

dem sie àhnlich ist 18 μάλιστα om. πρὸς τούτῳ] vordem 19 ἔστι--- δύναμις] 

Auch die náhrende Seele hat eine Kraft, welche 21 γὰρ] om. 21—22 ταύτης 

γὰρ --- δι᾿ αὐτοῦ] die Wirkung dessen ist, dass sie das, worin sie ist, vermógend macht, 

dass es sich selbst ernáhre 923—922 πρὸς τοῦτο---τῷ] so versetzt er dieselbe in einen 

Zustand, dass mit ihm (dabei) das Ding, woraus er es macht, auf die Weise der Nah- 

rung und des Wachsens àhnlich wird dem 21 ἐνεργεῖ ἐξ αὐτοῦ] wirkt von selbst 

l ψυχῆς om. ἃ 9 αὐτὴ τροφῇ m? αὐτὴ τροφὴ m! V: αὐτὴ τροφῇ à 5 αὑτοῦ 

scripsi: αὐτοῦ Va 8 ἐπισχευαστῆς V: ἐπισχευαστιχῆς ἃ 9 αὐτῷ V: αὐτὸ ἃ 

χωρηγούσης V 18 αὐτὸς ἃ: αὐτος V γεννᾷν ἃ 17 αὑτῷ scripsi: αὐτῷ ἃ 

χαλοῖτο ἃ: καλλοῖτο V ὁμοιοῦσα] fortasse ὅμοιον ποιοῦσα cf. wal τὸ γεννῆσαι ὅμοιον τῷ 

σπείραντι 32,11 ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό 82,10 18 ὅτι V: ἄρα ἃ 21 ἐν ᾧ ἂν 1] 

cf. quae coll. ad 131120 22 ttc 8 285 πρὸ ἃ 21 αὐτοῦ Va 
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M Ἧ Ld 1).) ^ , d *, P » i] A J ^ , -* ' σὺ 

μὲν xal τῶν ἄλλων δυνάμεων ἀρχάς τε χαὶ ἐπιτηδειότητας, ὧν τὰς ἕξεις dO 
- - , Y^ Y ΓΙ , D - ^ 

εἶχεν xal τὸ γεννῆσαν αὐτό, ob μὴν ἤδη καὶ ἔχον αὐτὸς ἐνεργεία, τῷ μηδὲ 
"Ka y. x5 wx cf E mr HERE ON eC ΠΡ μόριά πως ἔχειν, δι’ ὧν αἱ xav! ἐχείνας τὰς δυνάμεις νέργειαι. 

Αἰτίαν δὲ Ὡγητέον xal τοῦ ἀπὸ μὲν τῶν φυτῶν ἀφαιρούμενά τινα μέρη [IS T E μέρη 
5 ζῆν τε xal τελειοῦσϑαι δύνασϑαι. μηχέτι δὲ χαὶ τῶν ζῴων, ὅτι ταῦτα μὲν do 

τὴν ὕρεπτιχὴν μόνην Ψυχὴν ἔχοντα, Tic ἐστὶν ἐν παντὶ τῷ σώματι. xal 

διὰ τοῦτο ὄντα ἁπλούστερά τε χαὶ οὐ δεόμενα τοσούτων ὀργάνων. ὅτι ἂν 
αόριον αὐτῶν ἀφαιρεϑὲν δυνηϑ τὴν ἐν αὐτῷ δύναμιν ϑρεπτιχὴν τηρῆσαι 
D 2d Tbe i i D i IU I 

? - - (f , 

δι᾿ εὐπορίαν τροφῆς, σώζεταί τε xal ὅμοιον τῷ ὅλῳ γίνεται. xa ἣν γὰρ 
10 δύναμιν ἐνεργεῖ χαὶ τὰ ἀπὸ σπέρματος γεννώωενα. χατὰ ταύτην ἐνεργεῖν 90 i n i h i i 

- ^ » --— - ^ 

χαὶ ταῦτα oid τε. οὔσης αὐτοῖς ἐν ταύτῃ χαὶ τῆς τελειότητος: ἐπὶ δὲ ? i T i i 
5 -€- ^ ^ -" » 

ζῴων οὐχ δμοίως ἐν παντὶ αὐτῷ παρεσπαρμέναι. διὸ οὐδὲ ἐν τῷ ἀφαιρου- 
, - ὦ ΄ [s - - 

μένῳ μέρει. οὐ γὰρ ὁμοιομερὴς ἢ τῶνδε ψυχή, ὥσπερ T, τῶν φυτῶν, 
, , v , , à A 5 e 5 - - e 2 — C n , - 

οὔτε δύναμίς ἐστιν ἐν αὐτοῖς ἐχείνων τινός, ὥσπερ ἐν τοῖς σπέρμασιν, τῷ 
14 

ίνων αὐτῶν εἶναί τινος. ἔπειτα m 
x *, J MJ , - ^N ^ Ἁ 2 

15 τὴν ἀρχὴν τὰ uEpT, ταῦτα MTOE οξχτιχὰ EX 

9 δὲ χαὶ τὴν τροφὴν αὐτὰ cd ὡς ἔτυχεν δύνασϑαι λαμβάνειν. ἀλλὰ διά 

τινων ἀφωρισυένων ὀργάνων, ἃ οὐχ οἷόν τέ ἐστι τοῖς μὴ ἀπὸ σπερματιχῆς 25 

ἀρχῆς συνισταμένοις προσγενέσϑαι, ὡς τὰς ῥίζας τοῖς φυτοῖς. ἐχε 

1 ἀρχάς om. 6 post ἔχοντα addit: wie erlàutert worden 6 ἐστὶν] sich findet 

var. lect. verbreitet ist 6—' χαὶ διὰ τοῦτο — δεόμενα] daher weil sie einfacher ist 

und nicht bedarf, addit: wie das Thier 1—9 ὅτι ἂν --- γίνεται!) welcher Teil der- 

selben auch abgesondert worden, so vermag er die náhrende Kraft, die in ihm ist, zu 

bewahren, wenn er die Nahrung gesund und gut findet: er gleicht also der Totalitàt, 

von der er abgesondert worden 9—11 xa9' ἣν --- τελειότητος] Durch die Kraft nàm- 
lich, wodurch das wirkt, was aus dem Samen erzeugt wird, konnen auch jene Teile wir- 

ken, da sie gleichfalls in dieser Kraft die Vollendung besitzen 11—18 ἐπὶ δὲ τῶν 

— ῥίζας τοῖς φυτοῖς] Beim Thiere ist aber das unmóglich, weil in ihm fürwahr nicht die 

23 ἐνεργεία a 4 οδιὰ τί ἀπὸ μὲν τῶν φυτῶν ἀφαιρούμενα μέρη ζῇ καὶ τελειοῦται, ἀπὸ 

δὲ τῶν ζῴων οὐχέτι.“ αἰτίαν δὲ Va, nisi quod ἃ τὰ μέρη 6 ἔχοντα δέδειχται legebat 

Arabs Ἢ ὕτι V: ἄρα ἃ 9 cf. 82,4: ἀλλὰ μὴν χατὰ πρώτην τὴν ϑρεπτιχὴν δύναμιν Ui DEDE RET) 1 ' 
ἐνεργεῖ πάντα τὰ ἀπὸ τῶν ἐμψύχων σπέρματα 11—15 ἐπὶ δὲ τῶν ζῴων — εἶναί τινος] 

supra παρεσπαρμέναι manus recentissima μέρει scripsit V (12) αὐτῷ a (15) haec 

manea esse et apertum est et confirmat interpretatio hebraica. quam secutus totum locum 

ita fere restituere conatus sum. ἐπὶ δὲ τῶν ζῴων (οὐχ οἷά τε (sc. τὰ μέρη ταῦτα ἐνεργεῖν), 

ὅτι οὐ μόνον 1, ϑρεπτιχή, ἀλλὰ χαὶ ἄλλαι ψυχαί εἰσιν ἐν τῷ ζῴῳ» οὐχ ὁμοίως ἐν παντὶ 

αὐτῷ παρεσπαρμέναι (διὸ οὐδὲ ἐν τῷ τ τς ἐμοὶ pípet* οὐ γὰρ ὁμοιομερὴς T, τῶνδε ψυχή, 

ὥσπερ ἡ τῶν φυτῶν) οὐδὲ δύναμίς ἐστιν ἐν αὐτοῖς ἐκείνων τινός, ὥσπερ ἐν τοῖς σπέρμασιν, τῷ 
J 2 δ ' , - A ^ ^N δι ἐν d 

τὴν ἀρχὴν τὰ μέρη ταῦτα μηδὲ δεχτιχὰ ἐχείνων αὐτῶν εἶναί τινος ad διὸ οὐδὲ ἐν τῷ 

ἀφαιρουμένῳ μέρει suppleas ὁμοίως ἐν παντὶ αὐτῷ παρεσπαρμέναι εἰσὶν αἱ ψυχαί. ὅτι usque 

ad φυτῶν primam rationem, cur desectae animalium partes agere nequeant, continent. 

de quibus disserere pergit verbis οὐδὲ --- εἶναί τινος, quae sic intellegas: "eque facultas 

inest. in eis (partibus) τινος ἐκείνων (1. e. ullius illerum animalium), quali facultate praedita 

sunt semina. cuius rei ea est causa ,quod hae partes nihil omnino eorum recipere pos- 

sunt, quae illis ipsis (ἐκείνων αὐτῶν sc. animalibus) propria sunt*. οὔτε mutavi in οὐδέ, ut 

145v 153729, nisi mavis οὔτε μόνον ἡ ϑρεπτιχή, .. οὔτε δύναμίς ἐστιν 
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4p ῥαδίως τῇ τῆς τροφῆς παρουσία. συνίστανταί τε xai αὔξονται οὐ πολλῆς 

τῆς οἰχονομίας δεόμεναι. οὐδὲν ὃὲ τῶν ζῴων οἷόν τε οὔτε χωρὶς τῶν 

ἀφωρισμένων πρὸς viv τροφὴν ὀργάνων τρέφεσϑαι, οὔτε οἷά τε ταῦτα συ- 

στῆναι μὴ τοῦ σπέρματος τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἔχοντος. διὸ χαὶ χατὰ γὰ- 

στρὸς ὄντα ἔτι ὡς μέρη τῆς φερούσης αὐτὰ τὴν τροφὴν λαμβάνει. τρέ- 

φεται μὲν γὰρ χατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐτοῖς, δέχεται δὲ τὴν τροφὴν 30 
c 

ὡς μέρη. διὸ οὔτε ζῷον ἤδη οὔτε ἁπλῶς ζῆν xol χαϑ’ αὑτὰ λέγεται τὰ 

ἔτι χατὰ γαστρὸς ὄντα. ζῇ μέντοι xal τὰ τῶν ζῴων μέρη πολλάκις διαι- 

ρεϑέντων αὐτῶν ἐπὶ χρόνον τινά, εἰς ὅσον ἐπὶ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων 

10 ἔχειν οἷά τε τὰ μέρη ἐγκαταλείμματά τινα τῶν τε ἐνεργειῶν xal τῶν δυνά- 

usoy ὧν εἶχον ὅτε ἦν ἡνωμένα τε xol συνεχῆ τῷ ὅλῳ. 

Καὶ τοιάδε μὲν ἣ πρώτη τῆς ψυχῆς δύναμις, μετὰ OE τὴν ζωτιχήν ss 

τε xo φυτικὴν ψυχήν, T, δέδεικται διὰ τῶν περὶ αὐτῆς λόγων εἶδος οὖσα 

τοῦ ἔχοντος αὐτὴν σώματος, ἧς δυνάμεις ai προειρημέναι Tj τε ϑρεπτιχὴ καὶ 

15 ἢ αὐξητικὴ xal ἣ γεννητιχή, μετὰ δὴ τὸν περὶ ἐχείνης λόγον εἴη ἂν ἕπό- 

μενον λέγειν περὶ τῆς αἰσϑητιχῆς. δευτέρα γὰρ ἥδε μετ᾽ ἐχείνην. {πάντα 

γὰρ τὰ ἄλλην τινὰ δύναμιν ἔχοντα ψυχιχὴν ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἔχει τὴν 40 

ϑρεπτιχήν, οὕτως δὲ ἔχειν χαὶ τὴν αἰσϑητιχήν x«l ἔστιν ἢ δύναμις αὕτη, 

xu ἣν τὰ ζῶντα πρὸς τῷ ζῆν xoi ζῷά ἐστιν ἤδη. ἔστι μὲν οὖν ὃ περὶ 

90 αἰσϑήσεως λόγος πλείων τε χαὶ οἰχείας δεόμενος πραγματείας, ὡς δὲ συνε- 

λόντι χαϑόλου περὶ τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς εἰπεῖν, δύναμίς ἐστι ψυχῆς, xal 

ernáhrende Seele allein ist, sondern [auch] andere Seelen, welche nicht nach jenem Bei- 

spiele (wie jene) in seinem ganzen Kórper gestellt sind (Stand haben), daher findet sie 

sich nieht einmal in einem Gliede, welehes von ihm abgesondert wird; denn die Seele 

des Thieres ist nicht von gleichartigen Teilen, wie die Seele der Pflanze, und in ihm 

(ihr) ist nieht die Kraft zu Manchem, was in jenen ist, wie in den Samen, weil es (sie) 

überhaupt Manehes nicht annimmt, was jene besitzen. Ferner nach diesem, wenn die 

Glieder die Nahrung nehmen (würden?), so würe es unmóglich, dass ein empfangender 

"Teil vorkonme (2), [deest: es sei denn] mit irgend welchen bestimmten Organen. Denn es 

ist unmóglieh, dass jene in (mit?) Organen entstehen, wie die Wurzeln [an] der Pflanze 

entstehen, es sei denn, dass sie vom Beischlaf ihren Anfang nehmen. 1—2 οὐ---δε- 

ópevat] da in dem Regimen ihres Zustandes keine grosse Arbeit ist 3—4 οὔτε-- 

ἔχοντος diese Organe kónnen aber nur vorhanden sein durch Beischlaf, da durch den- 

selben ihr Bestand ist 4-- -ὃ διὸ --- λαμβάνει] daher so lange der Foetus im Mutter- 

leibe bleibt, nimmt er fürwahr die Nahrung, insofern er ein Teil der Schwangeren 

ist, die ihn trágt Ἢ ζῷον] ein Lebendes καὶ om. 8 πολλάχις] viele 

8—9 διαιρεϑέντων — αὐτῶν] wenn sie abgeschnitten werden 9 εἰς ὅσον --- δυνάμεων] 

in dem Maasse als es móglich ist, dass in diesen Gliedern von den Kráften der Seele 

ein Rest von den Wirkungen und Kráften übrig bleibe 18—19 χαὶ Éo:ty— x29" ἣν] 

diese Kraft ist die, durch welche 19—20 ἔστι--- πλείων] die Rede über den Sinn ist 

lange 20—21 ὡς δὲ συνελόντι--- εἰπεῖν] die kurze summarische Rede über die sinn- 

liche Seele ist die, dass man von ihr sagt 

φερούσης scripsi ef. int. hebr.: τρεφούσης Va 8 τοι supra lin. V 9 ἐπὶ] fortasse ἀπὸ 

2 ,rept τῆς αἰσϑητικῆς Ψυχῆς“. καὶ τοιάδε Va (τοιᾶδε) 13 οὖσα ἃ 1ὅ τὸν ἃ: 

τῶν V 10: δε V 11 ἔχειν ἃ 18 αὕτη ex. Vict.: αὐτὴ Va 19 «ci om. a 

0 
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ἣν τὸ ἔχον αὐτὴν οἷόν τέ ἐστιν ὁμοιούμξνον τοῖς δεχτοῖς αἰσϑητοῖς διὰ 

τινος ἀλλοιώσεως τῇ πρὸς αὐτὰ ἐνεργεία χρίνειν αὐτά. ὡς γὰρ ἢ ϑρεπτιχὴ 
δύναμις τροφῆς ἐδεῖτο πρὸς τὸ ἐνεργεῖν (περὶ γὰρ ταύτην ἢ ἐνέργεια αὖ- 45 

τῆς), οὕτως xal ἢ αἰσϑητικὴ τῶν αἰσϑητῶν. περὶ γὰρ ταῦτα ἢ ἐνέργεια 
χαὶ ταύτης χαὶ τούτων ἐστὶν ἀντιληπτιχή τε χαὶ χριτιχή. διὸ μὴ παρόν- [2.1 

των αὐτῶν οὐχ ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ ἔστιν δυνάμει αἴσϑησις, ἀνάλογον ἔχουσα τοῖς 

ἔχουσι μέν τινα ἐπιστήμην, μὴ ἐνεργοῦσι μέντοι χατ᾽ αὐτήν. ὁμοίως γὰρ 

ἐχεῖναά τε δυνάμει ἐπιστήμονα χαὶ ἢ ἀνενέργητος αἴσϑησις δυνάμει αἴσϑησις. 
ἐχτὸς 0b τὰ αἰσϑητά,. ὅτι f, αἴσϑησις ἐπὶ χρήσιμόν τι τὴν ἀναφορὰν ἔχει" 50 

10 7, γὰρ τοῦ λαβεῖν τι χάριν, Y, τοῦ φυγεῖν, ἐχτὸς δὲ ταῦτα. ἔστι δὲ τὸ 
, 

αἰσϑητόν τε | x«l f, αἴσϑησις πρὸ μὲν τῆς ἐνεργείας ἀνόμοια, ἐν δὲ τῇ 10v 
D 

ἐνεργείᾳ ὅμοια γίνεται. χατὰ ὁμοίωσιν γάρ τινα γινομένην QU ἀλλοιώσεως 

τὸ αἰσϑάνεσϑαι. τὸ TU εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ χωρὶς τῇ 

τῷ αἰσϑητιχῷ ἢ xav ἐνέργειάν ἐστιν αἴσϑησ t. s 
D 

ey , , 

ὕλης γινόμενον ἐν 

OU ἀλλοιώσεως ἢ 

15 Puro πλοῦ ὡς πρὸ τῆς ἀλλοιώσεως ἕτερά xo ἀνόμοια ἦν. ὡς 
Ὑ ' 

ἐδείχ ϑη wai ἐπὶ τῆς Lx διὸ χαὶ εὐλόγως λέγεται ἔστι μὲν ὡς ὑπὸ 5 

τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὴν αἴσϑησιν, ἔστι δ᾽ ὡς ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου. παϑοῦσα 

γάρ ἐστιν ὁμοία. γίνεται 0E τὸ πάϑος τοῦτο ἐν τῷ πρώτῳ τὴν αἰσϑητι- 
hi4 , , , ^ - 

χὴν ψυχὴν ἔχοντι σώματι διά τινων ὀργάνων ὄντων ἄλλης φύσεως τῶν 
- - - ^ ΄ ] 

90 αἰσϑητῶν οἷς διαχονεῖται τῷ δύναμιν ἔχειν πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. d ὅταν 
΄ r2 DT €- ' ΄ ^ ^S » ^ 2 ' 

πάϑῃ εἶτ᾽ ἐχεῖνο τὸ πάϑος διαδίδωσιν. ἔστι OE ἐχεῖνο ἱδρυμένον rÍ τὴν 

χαρδίαν, ἔνϑα wal ὅλως τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικόν, ὡς προϊὼν ὃ 
5 χ M ΄ ' 3 € , 2 ? , v Es 

ἐν ᾧ γὰρ. μάλιστα τὸ εἶναι τῷ ζῴῳ, ἐν ἐχείνῳ εὔλογον εἶναι χαὶ τὸ εἶδος 10 

/R 
ειζει. 
T^ 

1 τὸ ἔχον αὐτὴν] sie [i. e. die Kraft] δεχτοῖς om. 2 πρὸς αὐτά om. κρίνειν 

αὐτά] so dass sie über dieselben allgemein urteilt [p mg: in Allgemeinheit] 

4—5 περὶ --- χριτική]) denn an ihnen ist ihr Wirken und durch dieses Wirken ergreift sie 
und urteilt über dieselben '1—8 ὁμοίως --- αἴσϑησις7 Denn dieses und jenes (dieser 

und jener) ist einerlei, denn dieser erkennt virtualiter und der Sinn ohne Wirkung ist 

fürwahr [nur] virtualiter ein Sinn 9—10 ἐχτὸς -- ταῦτα om. 12 χατὰ ὁμοίωσιν] 

(die Wahrnehmung] ist eine Aehnlichkeit 11 πάσχειν] zum Wirken gebracht 

[var. lect. mit Abbild versehen] werden 17—18 παϑοῦσα --- ὁμοία] Es wird nàmlich 

zum Wirken gebracht (afficirt?) durch den Umriss (von dem Eindruck?), der nicht áhn- 

lich ist; dann werden sie einander áhnlich 20—21 οἷς διαχονεῖται--- διαδίδωσιν] durch 

welche dasjenige, was die Kraft besitzt, den Umriss von ihnen anzunehmen vermag; wenn 

es den Umriss angenommen hat, dann bringt (7) es selbst den Umriss 22 ἔνϑα] 
weil (weil in ihm??) 23 ἐν ᾧ γὰρ] durch welches ἐν ἐχείνῳ — εἶδος) das muss 

in ihm die Form sein 

1 δεχτιχοῖς ἃ 9 ἐνεργεία ἃ: évépla V 4 Arabs ἡ ἐνέργεια αὐτῆς «ai ταύτῃ 

τούτων legisse videtur  vtwÓc ἃ 8 éxelva . . ἐπιστήμονα] cf. Alexandri de sensu 

comment. 105,11 ed. Thurot et ib. 422: χατὰ γὰρ ποιὰν GyéGt.. τῶν ἀρ ρόδων . « πρὸς 

τὰ ὁρῶντα. de an. 42,11 εἴ τινες παρεστῶτες τύχοιεν .. τοῦ πεφωτισμένου διαδιδόντος καὶ 

ἐπὶ ταῦτα τὸ γρῶμα, Ind. s. v. neutrum 10 ἐχτὸς] se. τὰ ληπτὰ xai φευχτά (Diels) 
19 τινων] sub t litura V 20 οἷς διαχονεῖται] quibus (i.e. sensibilibus) inserviunt or- 

gana, quippe quae ita instituta. sint, ut ἃ sensililibus patiantur. de διακονεῖσθαι cf. Ind. 

21 πάϑη a εἶτ᾽ scripsi: εἴτ᾽ Va 22 δείξει] 140 r48 sq. 
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' , ? € — NN ' - 
τη XUpte tatov. εν üspu.o οξ Z4 b^ (p 

ει 
εἶναι μάλιστα τῷ ζῴῳ. tot τὸ 

οὗτος δὲ 6 περὶ χαρδίαν τόπος. ἀρχὴ γὰρ αὕτη xoi πηγὴ τοῦ αἵματος, 

ᾧ τρεφόμεϑα, xal τοῦ πνεύματος, ταῦτα δὲ ὑγρά τε xol ϑερμά. xol τοι- 
οὗτος μὲν ὃ χοινὸς τῆς αἰσϑήσεως λόγος. ἐπεὶ δέ ἐστι μέρη τῆς αἰσϑή- 

ὅ σεως πέντε, xal ἔχει ταῦτα πρὸς ἄλληλα ὁμοίως τοῖς τῆς (φυτιχῇῆς) Ψυχῆς 
uépegty τὸ πρῶτόν τε xal ὕστερον (ἐν δὲ τοῖς οὕτως ἔχουσιν οὐχ ἦν ὃ 
χοινὸς λόγος γνωρίμως τὴν τοῦ προχειμένου πράγματος σημαίνων φύσιν, 15 

dXX ἔδει περὶ ἑκάστου αὐτῶν ἰδίᾳ ποιεῖσϑαι τὸν λόγον τῷ βουλομένῳ περὶ 
αὐτῶν οἰχείως τε xol προσεχῶς λέγειν). δεῖ xal τὸν περὶ αἰσϑήσεως λέ- 

10 γοντα ἰδία περὶ ἑχάστου μέρους εἰπεῖν. μέρη δὲ τῆς αἰσϑητιχῆς δυνάμεως 

ἀφῇ; γεῦσις, ὄσφρησις, dxof, ὅρασις T, ὄψις. ὧν $, uiv ἁφὴ τῶν ἄλλων 

χωρίζεται (ἔστι δὲ τρόπον τινὰ xal T, γεῦσις ἀφῇ)" ἔστι γοῦν τινα τῶν 

ζῴων, ἃ ταύτην τὴ αἴσϑησιν ἔχει du τῶν ὃὲ ἄλλων τινὰ αἰσϑήσεων 
ἀδύνατον παρεῖναί τινι χωρὶς ἁφῆς. οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν οἷόν τε ζῷον 20 

15 εἶναί τι χωρὶς ταύτης τῆς αἰσϑήσεως. μέλλοντας δὲ λέγειν περί τε τῶν 

αἰσϑητιχῶν δυνάμεων xal περὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν xav αὐτάς, ἐπεὶ αἵ 
ἐνέργειαι αὐτῶν ἑκάστης γίνονται περὶ οἰχεῖόν τι αἰσϑητόν, ἀναγχαῖον πρὸς 

τὴν δήλωσιν αὐτῶν πρῶτον ἐπ᾽ ὀλίγον περὶ τῶν αἰσϑητῶν διαλαβεῖν, ἐπεὶ 

δμοιώσει τούτων τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 

20 ἸΚαϑόλου δὴ τῶν αἰσϑητῶν τὰ μὲν χαϑ᾿ αὑτά ἐστιν αἰσϑητά, τὰ δὲ 95 

χατὰ συμβεβηκός, xal τῶν χαϑ᾽ αὑτὰ αἰσϑητῶν τὰ piv ἰδίᾳ ἑχάστῃ αἰσϑήσει 
ἐστὶν αἰσϑητά (ἄλλα μὲν γὰρ ὄψεως ἴδια αἰσϑητά, ὡς τὰ χρώματα, ἄλλα 
δὲ ἀχοῆς, ὡς ψόφοι, ἄλλα δὲ ὀσφρήσεως, ὀσμαὶ γάρ, ἄλλα ὃδὲ γεύσεως, 

χυμοὶ γάρ, ἄλλα δὲ ἁφῆς, αἵ γὰρ ἁπταὶ ἐναντιώσεις, ὧν ϑερμότητες, 
95 Ψυχρύότητες, ξηρότητες, δγρότητες, τραχύτητες, λειότητες: ἔστι γὰρ ἑχάστῃ 30 

αἰσϑ ήσει αἰσϑητά, ὧν οὐχ οἷόν τε αἰσϑέσϑαι ἄλλην τινὰ αἴσϑησιν xc 

2 ὃ -- τόπος] die Beschaffenheit des Gliedes Herz ὃ 0 τρεφόμεϑα --- πνεύματος] wo- 

dureh der Geist (Hauch) ernáhrt wird 5 τῆς ψυχῆς] der vitalen Seele 6 τὸ 

πρῶτόν te xoi ὕστερον] dass nàmlich das eine ein erstes, das andere ein letztes ist 

Τ γνωρίμως} so dass sie erkannt werden τοῦ προχειμένου πράγματος) des Gegenstandes, 

welcher gemeint ist durch sie [plur. die Dinge?] 8—9 ἀλλ᾽ ἔδει-- προσεχῶς λέγειν] 

sondern derjenige, der darüber in einer Rede reden will, wodurch sie (?) erkannt 

werden (γνωρίμως ἢ), die Rede über jedes Einzelne trennen muss 11 ὅρασις ἢ ὄψις] 

und das Gesicht 15 δὲ om. 17—18 πρὸς τὴν δήλωσιν] in einer Belehrung 

18—19 ἐπεὶ--- αἰσϑάνεσϑαι) da die Wahrnehmung durch das ihnen áhnlich werden geschieht 
20 ἐστιν] wir sagen, dass ist 21—23 τὰ piv— ἀχοῆς] teils specifische Sinnesobjekte 

für je einen der Sinne, z. B. die Sinnesobjecte des Gesichts sind ihm specifisch, wie wenn 

du sagst, die Farben, die Sinnesobjekte des Gehórs sind andere 

5 τέντε ἃ ἔχη ἃ φυτιχῆς addidi cf. int. hebr. sed potest etiam ζωτιχῆς legisse 

Arabs 6 ἦν cf. 17,1. 28,14 V λόγον γνώριμος a 8 ἔδη a ἰδία ἃ 

10 ἰδία ἃ 11 ἢ a: ἡ V. eur ἢ ὄψις adiunxerit nescio 13 μόνην] ἡ in lit. V 

14 οἴονται V 11 ava-|watov i.e. ἀνανχαῖον V 19 ὁμοιώσει scripsi cf. int. hebr. 

ὁμοίως εἰ Va τὶ ἐσθάνεσϑαι a 20 «περὶ αἰσϑητῶν (αἰϑητῶν V) τῶν τε καϑ᾿ αὑτὰ 

ὄντων χαὶ τῶν κατὰ συμβεβηχός.“ καϑόλου δή Va 21 ἰδία ἑκάστη ἃ 22 ἴδιά 

ἐστιν αἰσϑητά a ἄλλα V: ἀλλὰ ἃ (item 23) 20 ξυρότητες ἃ 
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αὑτά), xà δέ τινα τῶν xal) αὑτὰ αἰσ)ητῶν ἐστι xowd. ἔστι δὲ τοιαῦτα, 

ὅσα τὸ μὲν γνωρίζεσθαι δι᾿ αἰσϑήσεως ἔχει, πλείους μέντοι εἰσὶν αὐτῶν 

αἰσϑήσεις διάχονοι. ucl ὧν γὰρ τὸ ἑχάστῃ αἰσϑήσει ἴδιον αἰσϑ ητὸν ὑπ’- 
πίπτει, μετὰ τούτων χαὶ τὰ αἰσϑητήρια τὴν ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν αὐτῶν πο"- 

[4] sitat διάδοσιν. τοιαῦτα δέ ἐστι χίνησις, ἠρεμία, ἀριϑμός, σχῆμα, μέ) 

σ Ia 95 
' 5 U - κι ν Ἁ 5 ^ 5 € ^ "n «o£ ^ f 

xai αὐτὰ χαλοῦμεν, olov εἴ τις τὸν ἀφρὸν αἰσϑητὸν εἶναι λέγοι, διότι aou- 

' ' ^ ) - - 

χατὰ συμβεβηχὸς δὲ αἰσϑητὰ τῷ συμβεβηχέναι τι αὐτοῖς αἰσϑητὸν α 

H Eu nx eh PE. ^M PAX ΄ Β T Z 4 , βέβηχεν αὐτῷ λευχῷ εἶναι, τοῦτο δὲ αἰσϑητόν. τὰ μὲν οὖν οὕτως λεγό- 
- , Ü -— δῶν i € LS ' - πον D " ΑΛ ΄ ΄ Y ( μενα αἰσϑητὰ οὐδὲ αἰσϑητὰ τὴν ἀρχήν, ὅτι μηδὲ πάσχει τι ἢ αἴσϑησις 

΄ D "x — - PP Q? LEM. | € - ' ' ' ' 

10 ὑπ΄ αὐτῶν Y, τοιαῦτα. τῶν δὲ χαϑ᾽ αὑτὰ αἰσϑητῶν περὶ μὲν τὰ χοινὰ 
, ^ ? 0.4 5 τοὺς τ [d M , [d Y ' (d , 

συμβαίνει τὰς αἰσϑήσεις ἀπατᾶσϑαι, ὡς μὴ πάσχειν, ὡς ἔχει τὰ ὑποχεί- 
μενα. αὕτη γὰρ αἰσϑήσεως διαμαρτία τὸ διά τινα περίστασιν ἀλλοῖον αὐτῇ 
i ixl i ῃ T 
ELE Ü - (i) αἰ s M Ν σ “ 2: " NH MI ^N Y Y^ γίνεσϑαι τὸ πάϑος xal μὴ ὅμοιον τῷ ἀφ᾽ οὗ γίνεται. περὶ δὲ τὰ ἴδια 40 

αἰσϑητὰ ἀληϑεύουσι μάλιστα, ὅταν αὐταῖς φυλάσσητα' ταῦτα, υεϑ ὧν 
5 3 - 3 , X d M »! ^ ν Ἁ [4 , ' ' 15 εἰσιν αὐτῶν ἀντιληπτιχαί, ὧν πρῶτον μὲν dy εἴη τὸ ὑγιαίνειν τε χαὶ χατὰ 
΄ Y ' 5 ΄ Ὁ ἡ "* € Qf - ».« - , ' - 

φύσιν ἔχειν τὰ αἰσϑητήρια, δεύτερον OE f, ϑέσις τοῦ αἰσϑητοῦ (οὐ γὰρ τοῦ 
^i » . - , 

ὄπισϑεν χειμένου T, ὄψις ἀντιληπτιχή), τρίτον ἢ τοῦ διαστήματος συμμετρία. 
οὐ γὰρ ἀπὸ παντὸς διαστήματος τοῖς αἰσϑητηρίοις T, τῶν αἰσϑητῶν ἀντί- 
) ΤΌΣ κὸν Ὡς , ἜΡΙΣ " ' δ...) , L SN. t EA E, ξύ ^2 - e Ld ? th - 5 , uwypte γίνεται. xal ἐπὶ τούτοις δεῖ τὸ μεταξύ, OU ob ἢ τῶν αἰσϑητῶν ἀντί- 

, ' ^ Y - ^ €- 20 ληψις, ἐπιτηδείως ἔχειν πρὸς τὸ τοῖς αἰσϑητηρίοις διαχονεῖσϑαι (οὐ γὰρ 45 

1 τὰ δέ --- κοινά] Einige Sinnesobjecte sind ihrem Wesen nach gemeinschaftlich 

3—95 peU' ὦν-- διάδοσιν] und zwar was die Dinge anbetrifft, bei welehen das einem ein- 

zelnen der Sinne specifisehe Sinnesobject dem Sinne unterliegt, mit diesen [Dingen] ge- 

langen wir zur Wahrnehmung jener (durch jene?) 6—'l «axà συμβεβηχὸς--- αἰσϑητὸν 

εἶναι λέγοι] Was man Sinnesobjekte per accidens nennt, das sind die Dinge, die nicht 

nach dem Wesen ihrer Natur Sinnesobjecte sind, aber da sie zufüllig trifft und 

erreieht ein sinnlich wahrnehmbares Ding, so nennen wir auch sie Sinnesobjekte, z. B. 

dass Jemand von dem Nachdenkenden (Einsichtigen) sagt, er ist ein Sinnesobjekt 

10 7] insofern 11—15 ὡς μὴ πάσχειν — ἀντιληπτιχαί)] so dass sie nicht einsehen 
(riehtig wahrnehmen), wie ihnen passirt, in dem, was wir vor uns sehen von diesem Buche. 

Denn der Irrtum kommt vor im Sinn, wenn ihm der Gegenstand àáhnlich vorkommt (7). 

und er irre wird, und der Umriss, welcher in ihm ist (wird), verschieden ist von dem 

Dinge, von welehem er kommt, wegen seiner Aehnlichkeit. Was die Dinge anbetrifft, 

welche den Sinnen dienen, so ist er in ihnen insbesondere whhrhaft, so lange die Dinge, 

mit welehen ihnen die Wahrnehmung stattfindet, erhalten (gegenwáürtig?) sind 1" $ 

--συμμετρία] dass die Entfernung zwischen e. τι. d. a. kurz sei 19 μεταξὺ) zwischen 

dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen 20 τοῖς αἰσϑητηρίοις] 
durch das Sinnesorgan 

2 αὐτῶν V ex. Vict.: αὐτῷ a 9 ἑχάστη ἃ 5 ἡρεμία ut solet V 6 post 

αἰσϑητὰ plura excidisse interpretatio hebraica docet. fortasse «acà συμβεβηχὸς δὲ αἰσϑητὰ 

(τὰ καϑ᾽ αὑτὰ οὐχ αἰσϑητά, 4) τῷ συμβεβηκέναι τι αὐτοῖς αἰσϑητὸν αἰσϑητὰ καὶ αὐτὰ χαλοῦμεν 

T ἀφρὸν] ἀφορὸν a. casu sensibilia Aristoteles nominis appellativi exemplo solet notare 

[Διάρους υἱός de an.2,6. 418221]. latet fortasse Εὔφρον᾽, quod Arabs der Einsich- 
tige vertit 10 ἡ scripsi: 7; V: om. a 11 ἁπατᾶσϑαι ἃ 12 αὐτῇ a: αὐτὴ V 
14. ἀληϑεύουσι sc. αἱ αἰσϑήσεις φυλάσσηιται V 17 ὄπισϑεν a: ὄπιϑεν V 
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οἷόν τε δρᾶν μὴ ὄντος τοῦ διαφανοῦς πεφωτισμένου), ἔτι ὃπὸ μηδενὸς 
ἐνοχλεῖσϑαι: οὐ γὰρ οἷόν τε ἀχούειν οὗ τις βούλεται, ὅταν ἐνοχλῶσιν ψόφοι 
μείζονες. 

Τῆς μὲν οὖν ὄψεως ἴδιά ἐστιν αἰσϑητὰ τά τε χρώματα xoi ὅσα φω- 
ὅ τὸς οὐχ δρώμενα σχότους ὁρᾶται, ἃ οὐχ ἂν εἴη χρώματα, ὅτι UY, ὑποπί- 

πτει τῷ τοῦ χρώματος δρισμῷ, εἴ γε χρῶμα ἐστι τὸ χινητικὸν τοῦ xac 

Syépqetay dad. ἔστι δὲ διαφανῆ, μὲν ὅ τε ἀὴρ xoi τὸ ὕδωρ χαὶ ὅσα 
τῶν στερεῶν οἰχείῳ οὐ χέχρηται dis χινούμενα Of πως ὑπὸ τῶν χρω- 50 

m διαχηνεῖσθϑαι τῇ ὄψει δύναται πρὸς τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν. ταῦτα δὲ 
10 xav ἐνέργειαν JD διαφανῆ, ὅταν ἢ πε ΠΝ οὕτως γὰρ ἐχόντων 

αὐτῶν χινητικὰ τὰ χρώματα. ὅτι γὰρ τὸ φῶς xai τὰ πεφωτισμένα τῶν 
διαφανῶν ὑπὸ τῶν χρωμάτων χινεῖταί πως. δῆλον ἐχ τοῦ πολλοῖς τῶν 131τ 

χρωμάτων τῶν διὰ τοῦ φωτὸς ὁρωμένων ὁμόχροον ὁρᾶν γινόμενον αὐτὸ 
χαὶ συναναφερᾶν αὐτῷ τὸ γρῶμα. ἀπὸ γὰρ χρυσοῦ ypucostóic x«l αὐτὸ 

15 φαίνεται xai ἀπὸ ἁλουργοῦς Topigüpaetoess xai ἀπὸ τῶν χλωρῶν ποῶδες. 

πολλάχις δὲ ἔστιν ἰδεῖν xal τοὺς χαταντιχρὺ τοίχους τοῦ τοιούτου χρώ- 

μᾶτος xai τὸ ἔδαφος ὥσπερ χρωννύμενα τῷ ἐχείνων χρώματι, χαὶ εἴ τινες 
δὲ παρεστῶτες τύχοιεν, ὡς τοῦ πεφωτισμένου τῷ πάσχειν dx αὐτῶν δια- 5 

διδόντος xal ἐπὶ ταῦτα τὸ τοιύνδε χρῶμα. γίνεται ὃξΣ τὸ χρῶμα ἐν τῷ 

20 πεφωτισμένῳ τε xal φωτὶ οὕτως ὡς xal τὸ φῶς ἐν τῷ διαφανεῖ, οὔτε χατὰ 

ἀπόρροιάν τινα, οὔτΞ ὡς ὕλης T, τοῦ διαφανοῦς δεχομένου τὸ φῶς Y, τοῦ 
φωτὸς τὸ χρῶμα (ἀπελθόντων γοῦν τῶν ταῦτα ἐμποιούντων εὐϑὺς συνα- 

t , ^ E! ^ 3. —€ , 2 ^ , ES | », Z* 

περχξεται τὸ uzv γρωμᾶα £X toU Qmuetos, Et τὰ χρωώννυντα αυτο ἀπέλϑοι, τὴ 

2 

3 μείζονες addit: als die Tóne jenes Dings, das er hóren will 1 “καὶ om. 

12—14 δῆλον - χρῶμα] der Beweis [ist], dass du, wenn du viele der Farben im Lichte 

siehst, auch von ihren Farben das Licht gefárbt siehst, welches ihre Farben mit sich 

fortgetragen 14—15 ἀπὸ --- ποῶδες) wir sehen námlich, dass es von der goldenen 

Farbe zur Farbe des Goldes werde, und von der Farbe der Violen zur Farbe des Purpurs 

und von den grünen Farben grasartig (grün) 16—19 πολλάχις--- γρῶμα] Háufig sehen 

wir die Wànde, welche einer von jenen Farben gegenüberstehen, und die Erde (der Boden) 

der Pflanze von der (den) Farbe(n) derselben (desselben) gefárbt werden [i. e. Wànde 

und Boden werden gefárbt, jene von der gegenüberstehenden Farbe, dieser von der Farbe 

der Pflanze. St.], ebenso auch, wenn es sich trifft, dass ein Mensch in der Nühe derselben 

steht, so wird er von ihren Farben gefárbt, weil das Licht von ihnen affieirt wird und 

die Farbe, die er empfángt, auch zu diesen Dingen bringt 20—22 οὔτε --- γρῶμα] 

nicht indem Etwas aus beiden sich ergiesst auch nicht in der Weise, dass das Sap- 

phirische, indem es das Licht aufnimmt, Hyle für das Licht wird, und das Licht, indem 

es die Farbe aufnimmt, Hyle für die Farbe [wird] 22 —23 ἀπελϑόντων .--τοῦ φωτός] 

denn wenn die beiden Wirkenden (Wirkungen?) für diese entweichen, so entweicht 

auch der MINER mit ihrem Entweichen, also entweicht auch die Farbe dem Licht 

1 m à 2 οὗ τις Qo ETT om. à 8 οἰχείω ἃ κέχρηται χρώματα ἃ 13 αὐτὸ] 

Ϊ. 6. τὸ φῶς ὁρᾶν] ante V t erasum V: ὁρᾷν ἃ τὸ γινόμενον ἃ 14 fortasse 

αὑτῷ 15 ἀλουργους V: ἀλλουργοῦ ἃ 16 κατ᾿ ἄντιχρυ V: xat! ἀντιχρὺ ἃ. plura 

aut legit aut coniecit Arabs. cf. int. hebr. sed fortasse tantummodo ἐκείνων corruptum 

ex παραχειμένῳ cf. 155r 16 sq. 1 γρωνούμενα ἃ 19 ἐπὶ ταῦτα] cf. p. 39,8 

20 οὕτως] o etc in lit. V 22 Arabs legerat εὐϑὺς συναπέρχεται («al τὸ πάϑος» τὸ piv 



ALEXANDRI DE ANIMA 43 

^N ^i s , ^ ^ ἊΝ ^^ T. Ἁ ^ t » Ἁ Δ EAS c *»*5 ) v * δὲ φῶς ἐχ τοῦ διαφανοῦς, εἰ τὸ φωτίζον αὐτὸ μὴ παρείη), ἀλλ᾽ ἔστι τις 10 

ἢ ἀπ’ ἀμφοτέρων χίνησις ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτὰ γινομένη χατὰ παρου- 

σίαν τε χαὶ ποιὰν σχέσιν, ὡς γίνεται χαὶ ἐν τοῖς χατόπτροις τὰ ἐν αὐτοῖς 
΄ ) S. X ^ - 

ὁρώμενα. ἔστιν οὖν xav ἐνέργειαν, ὥσπερ εἶπον, διαφανῆ τὰ πεφωτι- 
" , σ ' ^, ^ d € , ) » 1n d ^) 2 , 

δ σμένα. ὅτε γὰρ δύναται διαφαίνεσϑαί τι χατ᾽ ἐνέργειαν OU αὐτῶν, τότε 
) , ^ LA 1 ' 

ἐστὶ χυρίως τε xal xav ἐνέργειαν διαφανῆ τὴν τελειότητα χαὶ τὸ οἰ- 

χεῖον εἶδος χαϑό ἐστι “διαφανῆ παρὰ τοῦ φωτὸς λαμβάνοντα. ἔστι γὰρ 
- , - - —- PA 

φῶς ἐνέργεια xal τελειότης τοῦ διαφανοῦς χαϑὸ τοιοῦτον. γίνεται δὲ 
τόδε τὸ φῶς ἐν τῷ διαφανεῖ παρουσίᾳ πυρὸς ἢ τοῦ ϑείου σώματος. 15 

ἣν lod , , 

10 χατὰ σχέσιν γὰρ τοῦ φωτίζειν δυναμένου πρὸς τὰ φωτίζεσϑαι περυ- 

Q^ χότα τὸ φῶς. οὐ γὰρ σῶμα τὸ φῶς. διὸ x«l ἀχρόνως γίνεται. εἰ ὃ 
D 

τὸ χρῶμα ἐν φωτὶ Opatóv, xal τούτου χινητιχόν. τῷ γὰρ τὸ χατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν διαφανές, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ πεφωτισμένον, πρῶτον πάσχειν ὑπὸ τοῦ 
χρώματος (τούτου γὰρ τὸ χρῶμα χινητιχόν), τὴν δὲ ὄψιν ὑπὸ τούτου. οὖσαν 

15 χαὶ αὐτὴν διαφανῆ, τούτῳ T, τῶν χρωμάτων αἴσϑησίς τε χαὶ χρίσις γίνεται, 20 
[« PI 2 - M ΄“ πον Ἐν - "ad V 4 σ , » LA 

ὡς δέδειχται ἐν τοῖς περὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν ἐζητημένοις (ὥστε οὐχ ἂν εἴη 

χρώματα ὅσα ὁρᾶται σχότους: πῶς OR ταῦτα δρᾶται xal τίνος γινομένου, 
- M - - , v * ΄ - 

ἐν τοῖς περὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν xai αὐτὸ εἴρηται). ἀφ᾽ ἑχάστου γὰρ τῶν 
- b 

ὁρατῶν ἀναχεχρωσμένον τὸ φῶς xav εὐθυωρίαν τεταγμένον ταῖς χατὰ 
- Ud TS ^N IN A Y ^ ᾿Ξ Ἐν 5,» PES v € 

20 τοῦτο οὔσαις ὀψεσιν. διαδίδωσιν τὸ ἴδιον πάϑος, ὡς ἀπ᾽ ἐχείνων ἔπαϑεν 

1—3 ἀλλ᾽ ---σχέσιν] Vielmehr die Bewegung von beiden fürwahr entsteht in den (durch die) 

Dingen, welche dieselben aufnehmen durch das Gesehenwerden und durch eine Art von Be- 

ziehung 9 ὅτε---δι’ αὐτῶν) wenn es nàmlich moglich ist, dass irgend eines der Dinge 

sapphirisch in actu sei 6—1 τὸ---διαφανῖ) die Form und dasjenige, was ihnen, in so- 

fern sie sapphirisch sind, angemessen ist 11 ei δὲ] wenn auch 12—16 τῷ 14p— 

ἐζητημένοις] denn die Wahrnehmung der Farben geschieht fürwahr, wenn das Sapphirische 

in aetu ist, und dasjenige, welches schon beleuchtet ist, wird zuerst von der Farbe af- 

fieirt, nachdem die Farbe dasjenige ist, was es bewegt. Davon wird das Gesicht afficirt, 

nachdem das Gesicht ebenfalls beleuchtet worden, wie erlüutert werden wird in unserer 

Forschung über das Gesicht, wie es sei 18 εἴρηται] Futur 18—20 ἀφ᾽ ἑκάστου 

-- ἴδιον πάϑος) denn wenn das Lieht von jedem einzelnen der sichtbaren Dinge dessen 

Farbe erhalten hat, und ein Jedes von diesen Beiden gegenübergestellt ist in grader Linie 

dem Anblicken [adspectus ὩΣ — v21 (xai αὐταῖς). conf. p.44, ὩΣ, die Be- 

trachtenden — xópat, St.], welehes im Sehen, so bringt es ihnen den Umriss, welchen 

es insbesondere von ihnen erhalten hat 

v 
l τις χίνησις T, γινομένη] cf. 152r31 xal εἴ τις τοιαύτη ἐστὶν ἐν διαφέρουσιν σώμασιν χοινὴ Ί j γινομένη Tj φ Ί 
φύσις ἡ τοῦτο δυναμένη 2 ἣ οπι. ἃ ἀμφωτέρων ἃ 4 διαφανῆ) δι in lit. V 

ὃ τότὲ (sic) V ἐνέργειαν αὐτῶν legerat Arabs 8 ,πῶς γίνεται τὸ φῶς ἐν τῷ δια- 

φανεῖ.“ γίνεταὶ δὲ V: γίνεται δὲ ἃ 9. παρουσία ἃ 15 τούτῳ] cf. τῷ γὰρ εὔχρατον 

μάλιστα εἶναι τὸ σῶμα αὐτῷ (διὰ τοῦτο γὰρ κτλ.), τούτῳ καὶ τὴν ἁφὴν ἀχριβεστάτην ἔχει 

192v19 τῷ δὲ ἄλλοτε ἄλλη ταῦτα εἶναι xoi δύνασϑαι πᾶν τὸ ὃν ἢ νοηϑῆναι ἢ ὑπὸ αἴσϑησιν 

πεσεῖν, τούτῳ πάντα γίνεται 140r in. 16 ἐν τοῖς περὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν ἐξητημένοις] hunc 

librum exstare in l. qui fertur de anima altero coniecit Fabricius B. G. V, 660, frustula ibi 

eius servata esse Val. Rose, Arist. Pseud. 274 sq. et hoc verum est de visu secundum 

Aristotelem agi 152r22— 153 v123 passim. locus 43,18 citatus ibi non legitur 18 τοῦ a: 

τὸ V 19 εὐϑεωρίαν a 20 οὖσαις a: fortasse βλεπούσαις 
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αὐτό, λείαις τε οὔσαις χαὶ διαφανέσιν χαὶ αὐταῖς χαὶ προσέτι δυναμέναις 

δέχεσῦ ἣν ἔμφασιν. ἐπεὶ ὃὲ τῷ δέξασϑαι τὸ χρῶμα τὸ αἰσθητήριον 25 ἔχεσϑαι τὴν ἔμφασιν. ἐπεὶ ὃὲ τῷ δέξ ) ypop. ητήριον ὃ: 
^ e χαὶ ὁμοιωθῆναι αὐτῷ πως τὸ δρᾶν γίνεται, δεχτιχὸν OR χρώματος τὸ T υὴ 

ἔχον οἰχεῖον χρῶμα ἢ τοιοῦτον ὡς ὁρᾶσϑαι μόγις (τοιοῦτον δὲ μάλιστα τὸ 
en ὑγρόν τε xai ἀὐρῖστον διαφανές, τοιαῦτα δὲ ὅ τε ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ). τὸ 

αἰσϑητήριον, δι᾿ οὗ ἢ τῶν χρωμάτων ἀντίληψις, ix τοιούτων. ἐξ ὕδατος 

γὰρ *, χόρη; 
' ^ X A 

τὸ πάϑος τὸ ὑπὸ 

σύστασιν: ὃ γὰρ dip οὐ τοιοῦτος. τὸ μὲν οὖν δρᾶν γίνεται διὰ τῆς περὶ 80 

ίας 

ἐπεὶ τοῦτο τῶν ἀορίστων DN ἤδη xol στέγειν οἷόν τε 
(4 

UT οὔ Kpauamos Xp ἐν αὐτῷ διὰ παχύτητά τε χαὶ 

10 τὰ δρατὰ UE διὰ τῶν ὀμμάτων τῆς δρατιχῆς δυνάμεως χατὰ ὁμοίωσιν 
ὃ " 

τὴν πρὸς αὐτά. Ti 
, , 5 , ' - [4 - ^N -- M S X 2 /, , 

τε ἔστιν ἀλλοιούμενον ὑπὸ τῶν ορᾶάτων οἱἰἱὰά τὴς πέρι αὐτὰ ἐνεργειᾶς αντι- 

Y [d N δ΄, ΄ » ) n ἢ y 35 -f 

& Oopattxr Οὐνᾶμις εστι xa ὙΝ τὸ &y0V αὐτὴν OotO0y i , i 

λαμβάνεσϑαί τε αὐτῶν xal χρίνειν αὐτά. τὸ μὲν οὖν φῶς, ὃ μάλιστά τέ 
ἐστιν ὁρατὸν xal τοῖς ἄλλοις τοῖς ὁρατοῖς αἴτιον τοῦ ὁρᾶσϑαι γίνεται, τί 

15 ποτέ ἐστιν dc ὅτι γὰρ ἐνέργεια τοῦ ἀορίστου διαφανοῦς ἡ διαφανές. 

Reve δὲ xal χρῶμα τοῦ διαφανοῦς T διαφανές: ὡς γὰρ ἐν τοῖς χρῶμα 

ἔχουσιν τὸ χρῶμα, οὕτως ἐν τοῖς διαφανέσιν τὸ φῶς γινόμενον ἐν αὐ- 35 

τοῖς xal αἴτιον ὃν προειρήχαμεν τρόπον. τὸ ὃὲ χρῶμα, ὃ χινητιχόν ἐστι 

τοῦ οὕτως διαφανοῦς, ἔστι μὲν χαὶ. αὐτὸ ἐν διαφανεῖ, ἀλλὰ ἐν ὡρισμένῳ. 

90 πᾶν γὰρ σῶμα, ἐπεὶ χρώματός ἐστι δεχτιχόν, T, μᾶλλον T, ἧττον χεκοινώ- 

νηχεν τῆς φύσεως ταύτης, Ty διαφάνειαν χαλοῦμεν. αὕτη γὰρ προσεχὴς 

ὅλη τῶν χρωμάτων" δεῖ γὰρ ὄντος χρώματος εἶναι χαὶ τὴν φύσιν τὴν τού- 

τοῦ δεχτιχήν. τὸ uiv οὖν ἀόριστον διαφανές, ὃ xol μάλιστά ἐστί τε xal 

χαλεῖται διαφανου τῷ τε τὸ φάος, τουτέστι τὸ φῶς δέχεσθαι x«l τῷ τοῖς 40 

35 ἄλλοις αἴτιον τοῦ φαίνεσϑαι εἶναι ὑπό τινος ἐχτὸς ὄντος χρωματίζεται. τὸ 

2 ἔμφασιν] das Sehen ( dj κόρη] das Betrachtende 7 9 ἐπεὶ - σύστασιν] denn 

das Wasser ist aus dem sapphirischen Unbegrenzten, und wenn in ihm der Umriss ent- 

steht, welcher von der Farbe entsteht, [so geschieht es] wegen seiner Dicke und Festigkeit 

9 ὁ γὰρ-- τοιοῦτος om. 9—10 τὸ μὲν οὖν--δυνάμεως) Das Sehen geschieht [var. 1. P. 

in mg: mit zwei Gegenstünden, indem die Sehkraft die Dinge aufnimumt] mit den Augen 

dureh die Wirkung der Kraft, welehe die sichtbaren Dinge sieht 11—13 χαϑ᾽ ἣν 

— αὐτά] wodurch der, weleher sie besitzt, vermógend ist, aufzunehmen die Veründerung 

von den siehtbaren Dingen, indem er auf sie wirkt und sie erreieht und über sie ur- 

teilt . 16—18 λέγεται---τρόπον om. 20 χεχοινώνηχεν) hat Teil und Gemeinschaft 

21—22 προσεχὴς τῶν χρωμάτων) welehe den Farben nahe ist 22—25 δεῖ γὰρ χρωμα- 

τίζεται] denn es ist notwendig, wenn die Farbe sieh iu dem unbegrenzten Sapphirischen 

findet, dass auch die Natur, welche die Farbe aufnimmt, sich finde, das ist das, was 

insbesondere sapphiriseh genannt wird. Dies ist selbst so, weil es das Offenbarwerden, 

ich meine das Lieht aufnimmt, und weil es Ursache für das Gesehenwerden der übrigen 

Dinge vom Auge ist, und von einem von aussen befindlichen Dinge gefárbt wird 

l ουσαις ἃ προς ἔτι V 2 δὲ τῷ V: δὲ τὸ ἃ ὃ αὐτῷ Υ: αὐτό ἃ 6 τοιούτων m? 

τοιοῦτον m! V: τοιούτων ἃ 8 ὑπὸ scripsi οἵ. int. hebr.: αὐτὸ Va 15 γὰρ] cf. 10,9 

16 λέγεται---ἰ διαφανὲς om. a 17—18 τὸ φῶς - τρόπον] temptavi τὸ φῶς, γινόμενον ἐν 

αὐτοῖς (rep χρῶμα, οὐχ ἁπλῶς μέν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός [cf. Al. de sens. 90,21], ἀρχὴ 
δὲ τοῦ ὁρᾶσϑαι τοῖς γρώμασιν αὐτοῖς) καὶ αἴτιον ὃν προειρήχαμεν τρόπον. meliora invenienda 

sunt 24 τε τὸ om. ἃ 
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γὰρ φῶς χρῶμα πως γίνεται τοῦ οὕτως διαφανοῦς, ὡς προείρηται, ὃ ἐν αὐτῷ T , ^5 i 

γίνεται παρουσία τοῦ δ πιεξῷ αὐτὸ πεφυχότος, τοιοῦτον δὲ τό τε πῦρ χαὶ 

τὸ ϑεῖον σῶμα. χατὰ γὰρ τὴν τούτων ποιὰν σχέσιν πρὸς αὐτὰ τὸ φῶς 
5 - 

γίνεται. διὸ xal παρόντων μὲν αὐτῶν πεφώτισται, ἀπελϑόντων Oi συναπέρ- 
ς χεται xal τὸ φῶς. ἣ δὲ ἐν τοῖς στερεοῖς διαφάνεια ἐντὸς xal μεμιγμένον 45 

xal συνὸν ἔχει τὸ χρῶμα. διὸ οὐ ποτὲ μὲν πάρεστιν αὐτῇ, ποτὲ ὃ᾽ 05, 

ὡς τοῖς ἀορίστοις διαφανέσιν τὸ φῶς. ἔστι δὲ τῶν οὕτως διαφανῶν τὰ 

μὲν μᾶλλον, τὰ δ᾽ ἧττον διαφανῆ, ὃ γίνεται ποσῇ μίξει τοῦ ἥχιστα δια- 

φανοῦς σώματος. τοιοῦτον OE ἢ qT," αὔτη γὰρ ἐν οἷς ἄν μιχϑῇ ἐμποδίζει 

10 τὴν διαφάνειαν αὐτῶν. παρ᾽ ἣν αἰτίαν xai ἢ τῶν χρωμάτων γίνεται δια- 

φηρά. τὸ μὲν γὰρ χρῶμα ἐν παντὶ διαφανεῖ γίνεται λευχοῦ τινος παρουσία, 

τοιοῦτον γὰρ xal τὸ πῦρ, ἀλλὰ T, ἐχτὸς ὄντος, T, μεμιγμένου αὐτῷ. ἧ δὲ 50 

χατὰ τὸ μᾶλλόν τε χαὶ ἧττον τοῦ διαφανοῦς διαφορὰ χαὶ τοῦ φωτίζειν αὐτὸ 
τεφυχήτος πλείονος T, ἐλάττονος μῖξις ποιεῖ τὰς τῶν χρωμάτων διαφοράς. 

15 λευχὸν τῶ γὰρ χαὶ φωτοειδές, ἐν οἷς χαϑαρώτερόν τε τὸ διαφανὲς χαὶ 

πλεῖον τὸ DU. ἔλαττον δὲ xal ὑφειμένον, ἤδη δὲ xal εἰς τὸ μέλαν 
, 

χα 

ἀποχλῖνον, ἐν οἷς ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ τὸ διαφανές. ἐν οἷς ον did 

τὸ ἐνεργεία αὐτὰ ποιοῦν τοιοῦτον μέμιχται, ταῦτα συνὸν ἔχει xal οἰχεῖον 
τὸ χρῶμα, ὃ xal χυρίως | χαλεῖται χρῶμα. τὸ γὰρ φῶς οὐ τοιοῦτον. Lv 

0 χαὶ ἔστι τὸ πέρας τῶν ὡρισμέ ἔγων διαφανῶν χαϑό ἐστι διαφανῆ τὸ χρῶμα. 

χαϑὸ uiv γὰρ σῶμα, πέρας d ἐπιφάνεια, χαϑὸ δὲ πώ μων: τὸ χρῶμα. 
Dd 2 

διὸ xal σύνεστιν τῇ ἐπιφανείᾳ τὸ χρῶμα. ἐν ταύτῃ γὰρ f) φαντασία τῶν 
ρωμάτων. μόνον τε γὰρ τῶν σωμάτων τὸ πέρας φανερόν, χαὶ τὸ χρῶμα 

Eos τε xal φαινόμενον: χαῦὸ μὲν γὰρ δρατὰ τὰ σώματα, χατὰ τοῦτο 5 
^N 

5 χαὶ χέ ἐχρωσται" χατὰ Oi τὸ πέρας ὁρατά. διὸ εὐλόγως τὸ χρῶμα λέγεται 

| ὡς προείρηται om. 5 δὲ om. 5—6 ἐντὸς-- ἔχει τὸ χρῶμα] die Farbe (das Fàr- 

bende? ΜΔ) findet sich von inwendig (P: darin vermengt) 6 οὐ Arabem omisisse 

vidit int. Hebr. 8 ἥχιστα διαφανοῦς] addit: unter den Kórpern 12 ἣ ἐχτὸς---αὐτῷ] von 

aussen oder von innen oder darin vermengt. alterum ,oder* absurdum esse notat Hebr. 

δὲ om. 19—14 xai τοῦ φωτίζειν--- μῖξις] und wenn (0b?) das Gemenge von einem Dinge, 

dessen Natur es ist, dass es dasselbe beleuchte, und dessen Art, dass es dasselbe beleuchte 

in grósserem oder geringerem Maasse 15—19 λευκὸν---οὐ τοιοῦτον] Es wird nàmlich 

die Farbe des Dinges weiss [var. lect. des Weissen], leuchtend, wenn das Sapphirische in 

ilm lauter und rein ist und es mehr Fárbendes (?) hat, aber geringer an Weisse und 

Licht ist, und schwàcher von (in?) jenen beiden Gegenstánden, zum Schwarzen 

neigend. Wie (?) das Sapphirische ebenfalls, wenn das, was dasselbe in actu in diesem 

Maasse macht (und) dieser Gegenstand, der vermengt ist in ihm, wird demselben eine be- 

sondere Farbe. Und das ist das Ding, welches in Wahrheit Farbe genannt wird, denn das 

Licht ist nicht so 20 Owgavrj] begrenzte, sapphirische 29—24 μόνον τε γὰρ---φαι- 

νόμενον] die Flüáche ist námlieh allein das Ende der Kórper und ist auch das Offenbare, 
was von ihnen gesehen wird 24—25 χαϑὸ---ὀὀρατά] om. 

9 fortasse αὐτὸ ὃ στεράιοις (sic) V 6 αὐτῇ m?, abcr m! V: αὐτῇ a δὲ ἃ 
8 ἥχιστα] fj, supra lin. V 9 μιχϑῆ ἃ 15---͵Ἶ λευχὸν---διαφανές] Arabs legisse videtur 

ἔλαττον (κατὰ λευχότητά τε xal φῶς» xal ὑφειμένον. sed ut int. hebr. ita verba graeca gra- 

vius corrupta videntnr, velut postulatur v. 16 {τὸ yptvvoov) xal τὸ διαφανές 11 ἐν οἷς 

ἐπὶ] v ot in lit. V 25 μόνον scripsi: μόνων Va 24 σώματα scripsi: χρώματα Va 
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3 / ^ 2 ec b: Ἢ ὃ h “- ON T4 o δὲ 2 - ' εἶναι πέρας τοῦ ἐν ὡρισμένῳ διαφανοῦς Y| διαφανές. ἥτις δὲ ἐν τῷ πυρὶ 
χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς φωτὸς ποιητιχοῖς ἐνοῦσα δύναμις αὐτά τε μάλιστα 
ὁρατὰ ποιεῖ, χαὶ τοῖς ἄλλοις χρώμασιν αἴτια τοῦ δὁρᾶσϑαι, τῷ φωτὸς αὐτὰ 
εἶναι ποιητικά, δι᾿ οὗ ὁρᾶται τὰ δρώμενα, ταύτην ἡγητέον τὴν φύσιν xal 

ὅ ἐν τοῖς ὡρισμένοις διαφανέσιν μεμιγμένην ἢ μᾶλλον T, ἔλαττον τῆς τε τῶν 
χρωμάτων γενέσεως χαὶ τῆς διαφορᾶς αὐτοῖς αἰτίχν εἶναι. τοῦ δὲ εἶναι 10 

- M ἃς - *o0w - - ^ - 

τὸ χρῶμα πέρας τοῦ διαφανοῦς, ἢ διαφανές, σημεῖον τὸ χαὶ τῶν διαφανῶν 
- ; “Ὁ ^ € ^N ^ 

ὅσα μὲν οἰχεῖον πέρας οὐχ ἔχει, τοιαῦτα δὲ τὰ ἀόριστα, ταῦτα δὲ μηδὲ 

χρῶμα ἔχειν οἰκεῖον. τῷ γὰρ πέρατι τοῦ σώματος σύνεστι xal τὸ ὡς δια- 
10 φανοῦς αὐτοῦ πέρας. ὡς γὰρ ὑπό τινος ἔξωϑεν περατοῦταί τε χαὶ σχημα- 

τίζεται, οὕτω δὲ χαὶ χρώννυται. ὧν γὰρ ὡς σωμάτων τὸ πέρας ἀόριστον, 
τούτων χαὶ ὡς διαφανῶν. ὧν δὲ ὥρισται τὸ πέρας διαφανῶν, ταῦτα χαὶ 

χρῶμα οἰχεῖον ἔχει ὡς συνημμένου τοῦ τε πέρατος xal τοῦ χρώματος. 15 

συνῆπται μὲν οὖν, οὐ μὴν ταὐτόν ἐστιν. τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς xav ἀριϑωυὸν 
) 3 H ΄ , 3 15 σώματος μία xac ἀριϑμὸν xal ἐπιφάνεια, οὐ μήν, εἰ μία xav ἀριϑμὸν 

΄ - 3 3 ^, ΄ 

ἐπιφάνεια, χαὶ ἕν χρῶμα xav ἀριϑμόν. ἐνδέχεται γὰρ τὴν αὐτὴν ἐπιφά- 
H v 2 3 Y e ^ - 

γειαν xal τὰ ἐναντία ἔχειν ἐν αὐτῇ χρώματα. xoi τὰ 6ptot διαφανῆ 
, v 3 » , M ^N b 

πέρας piv ἔχει, dv τε ἢ πεφωτισμένα dv τε μή. χρῶμα δὲ ἔχει τότε 

μόνην, ὅτε xal πεφώτισται. 
€ Ὁ Ζ 3 ΄ ἘΞ P - m | , (m4 3 , A 20 H ὃέ γε ἀχοή ἐστι μὲν τῶν xav ἐνέργειαν Ψόφων ἀντιληπτιχή τε xol 20 

΄ ^ c ) /, , [4 M e ^ 

χριτικής γίνεται ὃὲ ὃ χατ᾽ ἐνέργειαν ψόφος ὑπὸ πληγῆς. ἥ δὲ πληγὴ ὑπό 
, ^ ^ ^ € “ ΄ 

τέ τινος xal πρός τι xal διά τινος. ὑπὸ μέν τινος, τοῦ γὰρ πλήσσοντος" 
, / ΟἹ ' ^ f^ N^ ^, P) * [2 Z [4 πρός τι δέ, πρὸς γὰρ τὸ πλησσόμενον: διά τινος δέ, OU οὗ ἢ πληγή. ἣ 

, 6M ^ Ὁ ^ 

γὰρ πληγὴ κίνησίς τίς ἐστι χατὰ τόπον: πᾶσα δὲ T, τοιαύτη χίνησις διά 30 

95 τινος: ὥστε xal T, πληγὴ μὲν διά τινος, οὐ μὴν τοῦ τυχόντος. οὔτε γὰρ 
^ 

διὰ στερεοῦ, ὅτι μὴ οἷόν τε διὰ τοιούτου χίνησιν γενέσϑαι, οὔτε διὰ χενοῦ, 

1—4 ἥτις--- ὁρώμενα] die Kraft, die sich im Feuer findet und in den übrigen Kórpern, 

welehe das Licht bewirken, das sie insbesondere sichtbar macht, sie ist auch die Ursache 

für die anderen Farben, dass sie gesehen werden, weil sie selbst das Licht bewirkt und 

das ist dasjenige, wodurch die durch dasselbe gesehenen Dinge gesehen werden 

9—11 τῷ γὰρ πέρατι --- χρώννυται] weil nàmlich ihr Zustand zur Zeit der Aufnahme der 
Farbe [so ist], wie ihr Zustand wáhrend der Aufnahme des Beendetwerdens und der 

Form von einem Dinge ausserhalb 11 ἀόριστον] unbegrenzt 14—15 τοῦ μὲν 

γὰρ --- ἐπιφάνεια) denn das Sein, in dem es ist, ist Eines der Zahl nach und die Fláüche, 

in welchem sie ist, aueh Eines der Zahl nach 11 ὁριστὰ] die nicht begrenzten 

20 δέ γε om. ἐστι ἀντιληπτική] ist dasjenige, was wahrnimmt 22—29 ὑπὸ ---ἰὖ 

πληγή] Das Ding, von welehem das Klopfen kommt, ist das Klopfende. Das Ding, an 

welches geklopft wird, ist das Angeklopfte. Das Ding, durch welches das Klopfen ent- 

steht, ist dasjenige, durch dessen Vermittlung das Klopfen wird 

11V ὃ τῷ m? τὸ m! V: τῷ ἃ. 6 αἰτίαν scripsi: αἴτια litera post τὰ eras. V: αἴτια a 

(aS η ἃ 9--Τὶ γὰρ] cf. 14,19 11 ἀόριστον scripsi ef. int. hebr.: ὁριστόν Va; 

apertum enim est v. 6-——12 (τοῦ δὲ elvat — ὡς διαφανῶν) de rebus non terminatis dici, de 

terminatis 12 sq. (ὧν δὲ ὥρισται x1.) 20 περὶ donc. ἡ δέ Va γε 0m. ἃ. οἷ, ἡ 

E: - T J . M ^ δέ γε τῶν ἀγαϑῶν ὄρεξις 156 v 28 26 scv:putou (sic) V ομὴ V: τῷ μὴ ex. Viet.: τὸ pij a 
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ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν τὸ χενόν ἐστί τι. ἀλλὰ μάλιστα μὲν ἐν ἀέρι xal OU 

ἀέρος ὃ ψύφος, ἤδη δὲ x«l δι᾿ ὕδατος. οὔτε τὸ mÀT, ἤσσον δὲ οὔτε τὸ 

πλησσόμενον τὰ τυχόντα ὄντα ψόφον ποιεῖ, ἀλλὰ δεῖ στερεῶν γενέσϑαι 

πληγὴν πρὸς ἄλληλα. οὐ γὰρ πάντα τὰ πλησ σύμενα οἷά τε ψοφεῖν. ἣ γοῦν 

τῶν ἐρίων πρὸς ἄλληλα πληγὴ οὐ ποιεῖ ψόφον. οὐδὲ τὰ στερεὰ δὲ πάντα 30 [24] 

τὰ ψοφητιχὰ ποιεῖ ψύώφον. αἵ γοῦν βελόναι οὔτε πλήσσουσαι ἀλλήλας, οὔτε 

πλησσόμεναι ὑπ᾽ ἀλλήλων ποιοῦσι ψόφον. ὃ γὰρ ἀὴρ ἀϑρόος ἀπολαμβα- ῇ Jue 1^ . 0fp . ) γὰρ ip (Upo6s HOANG 

— , * , "^ ^ »v e — , 14 

νόμενος πρὸς τῷ πλησσομένῳ λείῳ T, κοίλῳ ὄντι ὑπὸ τοῦ πλήσσοντος ὄντος 
- - 4 3 M - 

xal αὐτοῦ τοιούτου ψοφεῖ. τὸ μὲν οὖν λεῖον τυπτόμενον ψόφον ποιεῖ διὰ 

10 τὸ aida ὑπὸ τοῦ τύπτοντος πρὸς τῷ τοιούτῳ σώματι ἀπολαμβάνεσϑαι τὸν 

ἀέρα. τὸ δὲ χοῖλον. ὅτι ὃ ἀὴρ ἐν τούτοις ἀδυνατῶν ἐξελϑεῖν ὁ πρῶτος 

πληγεὶς διὰ τὴν κοιλότητα τοῦ περιέχοντος αὐτὸν ἄλλοτε πρὸς ἄλλα μέρη 3 
αὐτοῦ φερόμενος χαὶ ἀναχλώμενός τε χαὶ ἐνειλούμενος βιαίως ἐπὶ πολὺ 
ἠχεῖ, ἅτε διὰ τῶν ἀναχλάσεων πλείους πληγὰς ποιῶν. δεῖ δέ, εἰ μέλλοι 

Y 15 E ἔσεσϑαι, τὴν πληγὴν ταχυτέραν γίνεσϑαι τῆς τοῦ ἀέρος ϑρύψεώς τε ς 

ὶ χύσεως τοῦ μεταξὺ ὄντος τοῦ τε πλήσσοντος χαὶ πλησσομένου. οὕτως 
τῇ ὑπομένων χαὶ ἀϑρόος προσπίπτων τῷ πλησσομένῳ ποιεῖ τὸν ψόφον. 

ἤδη δὲ xal μόνος 6 ἀὴρ πληγείς πως ψόφον ποιεῖ διὰ τὴν τῆς πληγῆς 40 
ταχυτῆτα ὡς στερεὸς ἀντιτυπῶν τῷ πλήσσοντι φϑάνοντι διὰ τὴν ταχυ- 

90 τῆτα τῆς πληγῆς τὴν οἰχείαν αὐτοῦ διαίρεσίν τε xai ϑρύψιν, ὡς ἐπὶ τῶν 

υαστίγων γίνεται. ὡς εἴ qe αὶ μὴ Ἰίνοιτο ϑᾶττον ἢ ἀπὸ τῆς πληγῆς χίνησις 
τῆς ϑρύψεως τοῦ ἀέρος, οὐχ ἂν ψόφος γίνοιτο, ὥσπερ οὐδ’ ἐὰν εἰς σωρὸν 
ἄμμου τύπτῃ τις φερόμενον ταχὺ μὴ φϑάνων τὴν ϑρύψιν αὐτοῦ χαὶ φϑορὰν 

τῇ πληγῇ. 
Καὶ ἢ ἠχὼ δὲ γίνεται xav! ἀνάχλασιν ἀέρος. ὅταν γὰρ ὃ πληγεὶς 45 ιῷ [41 

2 δὲ] auch 4 γοῦν] denn ὃ ἐρίων] der luftigen Kórper 9—' οὐδὲ -- ψόφον] 

om. 1—9 6 γὰρ--φψφοφεῖ] Denn der Ton wird, wenp die Luft gepresst wird, bei dem 

Angeklopften, wenn es glatt oder hohl ist, von Luft, [welche] daran klopft, von Seiten 

des Klopfenden, und [wenn?] das Klopfende ist von derselben Beschaffenheit 10 ἀπο- 
λαμβάνεσϑαι) gepresst werden 11—14 ὅτι---ποιῶν] weil die Luft, welche in ihm ist, 
nieht aus der Hóhlung des ihn umgebenden hinauskommen kann, und das Erste, wovon 

es geklopft wird, das Klopfen einem Andern bringt, dann wieder einem Andern, und es 

sieh in ihm nach verschiedenen Seiten bewegt, sich umwendet und umkreist durch 

Zwang; dies erschafft den Ton bis zu einem lángeren Maasse, weil die Klopfungen sich 

vermehren durch die Umkehrungen 19 ὡς στερεὸς] plótzlich 19—20 τῷ. πλήσσοντι 

— ϑρύψιν] und das Klopfende geht voran dureh die Sehnelligkeit des Klopfens, teilt die 

Luft und brieht sie 21 ὡς εἴ ye] denn wenn 22—24 ὥσπερ --- πληγῇ] so wie 

kein Ton erschaffen wird, wenn ein Mensch sich an Weizenkleie oder etwas anderes 

lehnt und sie [die Weizenkleie] sich schnell bewegt, denn das Klopfen derselben ist ein 

Klopfen, welehes nicht voranging dem Brechen und Teilen derselben 

1 ὅτι Υ: τῷ ἃ εἶναί τι ἃ 9 crepatov (sic) V 9 στεραιὰ V 6 βελῶναι a 

V οὐ γὰρ ἃ ἀπολαμβανόμενος ἀϑρόος ἃ 11 ὅτι V: ἄρα ἃ 13 ἐνιλούμενος ἃ 

14 μέλλει ἃ ᾿ 10 τοῦ πλησσομένου ἃ li τῷ πλησσομένῳ] de concavis dicit 
19 στεραιος Va ἀντιτυπὼν à 29 ἄμμου a: ἅμμου V τύπτη à 25 ,6ntc 
ἠχὼ γίνεται.“ καὶ ἡ Va 
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5' * 4 P] ' 2. , M »y M , € δι -—€ 7; ἀὴρ εἷς μείνας ἐνεχϑεὶς ἐπί τι στερεὸν ἔχον τινὰ χοιλότητα ὑπὸ τοῦ ἀέρος 
τοῦ ὄντος ἐν τῷ χοίλῳ τούτῳ ἡνωμένου διὰ τὸ περιέχεσϑαι xol μὴ ϑρυ- 
πτομένου ἀλλ᾿ ἑνὸς μένοντος ἀπωσϑῇ. διὰ τὴν βίαν ἐπὶ ταὐτὸν φέρεται 
ὅϑεν ἠνέχϑη. οὐ γὰρ χενῷ τῷ ἀγγείῳ προσπίπτει, ἀλλὰ ἀέρος πλήρει 
JU ! χ T. Y p 3 [ [ Ys fi p ει, epos E: Tjpst. 

5 ὑφ᾽ οὗ διὰ τὸ συνέχεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἀγγείου χωλυϑεὶς εἰς τὸ πρόσω 50 
9 - ^ - 3. M 2) 5 , , , , e ἐνεχϑῆναι T, ϑρυβῆναι, ἀπωσῦϑεὶς εἰς τοὐπίσω πάλιν φέρεται ταχέως ἅτε 
εὐχίνητος ὧν τὸν αὐτὸν ἔτι φυλάσσων ψόφον. δύναται δὲ λέγεσϑαι xol 
ὅτι οὐχ ὃ πρῶτος ἀὴρ πληγεὶς φέρεται | ἐπὶ τὸ χοῖλον σῶμα xol τὸν ἐν 19r 

τούτῳ ἀπειλημμένον ἀέρα xol πάλιν ἀπὸ τούτων εἰς ταὐτὸν ἀναχάμπτει 
10 (οὕτως γὰρ ἀντιπερίστασις ἂν γίνοιτο διπλῇ τοῦ μετὰ τὸν πεπληγότα ἀέρα 

χαὶ φερόμενον αὐτῷ ἐπὶ τὸν χοῖλον τόπον ὑποχωροῦντος xal πάλιν ἀνα- 
ὶς διὰ 

΄ P; 2) Lc Y - »* * ΄ - - 

στρέφοντος), ἀλλ᾽ ὃ μὲν πρῶτος ἀὴρ πληγεὶς τὸ τάχος τῆς πληγῆς 

συνεχὴς xal ἀδιαίρετος μείνας τὸν μετ᾽ αὐτὸν σχηματίζοι ἂν τῇ ὁμοία 
πληγῇ. xal οὗτος τὸν μετ᾽ αὐτόν, χαὶ οὕτως χατὰ συνέχειαν μέχρι τοῦ 5 

15 ἀγγείου ἢ πρόοδος τοῦ ψόφου χατὰ διάδοσιν γίνοιτ᾽ ἄν, ὃ δὲ τελευταῖος ὃ 
πρὸς τῷ ἀγγείῳ πληγείς τε xol σχηματισϑεὶς χωλυϑεὶς εἰς τὸ πρόσω ὃια- 

δοῦναι τὴν πληγὴν ὑπὸ τοῦ ἀγγείου, ἀνάπαλιν ὑπὸ τῆς τοῦ στερεοῦ ἀντ'- 

τυπίας ἀπωσϑείς, ὡς σφαῖρα ἀπὸ στερεοῦ τινος, τὸν ἐπὶ τάδε αὐτοῦ πλήσσοι 

τε ἂν χαὶ σχηματίξοι πάλιν, xal οὗτος πάλιν τὸν πρὸ αὐτοῦ, xol οὕτως ἣ 

20 διάδοσις ἐπὶ ταὐτὰ γίνεσϑαι τῆς: τε πληγῆς xal τοῦ ψόφου ὅϑεν ἤρξατο τὴν 10 

ἀρχήν, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν χατόπτρων τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς γίνεται. ἐπεὶ δὲ ὃ 

ἀὴρ δοχεῖ χενὸς εἶναι, οὗτος δὲ τοῦ ἀχούειν αἴτιος (διὰ γὰρ ἀέρος τὸ 

"| δύναται δὲ λέγεσαι] man kónnte aber auch sagen 9 εἰς ταὐτὸν] zu ein und dem- 

selben Orte, an welchem sie früher gewesen ist ἀναχάμπτει) sich wieder wendet und 

zurückkehrt 10—11 οὕτως — ἀναστρέφοντος] denn so würde die Luft insbesondere, 

welche naeh der geklopften Luft kommt, eine Trennung von ihrem Orte zweimal erleiden, 

ich meine [1] in ihrer Dewegung naeh der Seite des hohlen Ortes, wàhrend sie (er?) 

von jener Luft unterdrückt (gepresst?) wird, und [2] in ihrer Rückkehr und Umkehr zu 

dem Orte, an welchem sie gewesen ist 13 τῇ ὁμοίᾳ πληγῇ] nach der Form seines 

Klopfens 15—16 ὁ δὲ τελευταῖος --- πληγείς] wenn zu der letzten Luft gelangt ist, 

was sich von jenem Klopfen zum Gefáss hinzieht und jene Form empfangen hat 

19—21 καὶ οὕτως — γίνεται) und. es hórt dieser Zusammenhang und das Hervorbringen 

rückwürts, welches vorfállt im Klopfen und im Tone, nicht auf, bis es endet an ein und 

demselben Ort, von welchem es angefangen hat, damals vom Anfange, wie das geschieht 

in den Spiegeln, wenn wir sie ansehen 

1 στερεὸν] ε post p in lit. V 9 ἑνὸς] fortasse ἐντὸς ἀπωσϑη Va 4 ἡνέχϑη a 

5 αὐτὸν V ex. Vict.: αὐτῶν a 6 τουπίσῳ ἃ | λέγεσθαι scripsi: γίνεσθαι Va ! í Y 
8 ὅτι V: ἄρα ἃ 9 ἀπαλληγμένον ἃ ταὐτὸν Usenerus, ut γ. ὃ: αὐτὸν Va 

10—12 de antiperistasi cf. quod de simili ἀντιπεριστάσεως genere dieitur 148v48sq. τοῦ 

ὑποχωροῦντος χαὶ πάλιν ἀναστρέφοντος] scil. ἀέρος, quod aut legit aut supplevit Arabs. διπλῇ] 

bis enim, si echo fit, locum mutant ὁ ἀὴρ πεπληγὼς xal φερόμενος et ὁ ἀὴρ ὑποχωρῶν. αὐτῷ] 

αὐτὸν Usenerus, quod ego sic intellego ut prior explicatio, secundum quam aer ipse ad 

coneava fertur, opponatur alteri, ex qua loco non movetur. hanc alteram qui sequitur, is 

ἀντιπερίστασιν non admittet 12 πάχος a 20 ταὐτὰ m? ταῦτα m! V: ταὐτὰ ἃ 

γίνεσθαι) fort. γίνοιτ᾽ ἂν. ef. v. 14. καὶ οὕτως xazà συνέχειαν ἡ πρόοδος κατὰ διάδοσιν γίνοιτ᾽ ἄν 

21 fortasse αὑτοὺς 
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*, , e J - 5 MI ,'* ^ wv - *, , 

ἀχούειν, 6 γὰρ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ ἐγκατῳχοδομημένος d Cid τοῦ ἀχούειν), 

διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εὐ ἥν δοχεῖ λέγεσϑαι εὖ ὑπό τινων τὸ ἀχούειν 
ΝΑ ΄ 

ὃξ φωνὴ εἶδός ἐστι ψό No f) γὰρ ὑπὸ τοῦ ζῴου ὡς ἡμᾶς τῷ χενῷ. ἢ 
» - » A v ΝᾺ ΄ Fr σ᾽. ΄ ^ » Li g UJ 

ζῴου γινόμενος ψόφος φωνή" ἔστι δὲ ὑπὸ ζῴου ὡς ὑπὸ ζῴου γινόμενα τὰ 

5 χατὰ φαντασίαν τινὰ xal xw δρμὴν γινόμενα. τῶν γὰρ ἀψύχων ὅσα φω- 

νεῖν λέγεται, χατὰ μεταφορὰν λέγεται. ἐπεὶ γὰρ τὸ μέλος χαὶ ἢ διάλεχτος 15 
, - e , * 

ἐμψύχου ψόφοι, ὅσα δοχεῖ ταῦτα μιμεῖσϑαι, ὡς αὐλοί τε xal χιϑάραι xai 

σάλπιγγες xai λύραι, ταῦτα λέγεται διὰ τοῦτο φωνεῖν. φωνὴν δὲ προΐεται 

τῶν ζῴων τὰ ἀναπνέοντα. ἔστι γὰρ ἢ φωνὴ πληγὴ τοῦ ἀναπνεομένοηυ 

10 ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐν τοῖς φωνητιχοῖς ὀργάνοις δυνάμεως ψυχιχῆς διὰ τούτων 
γινομένη πρὸς τὴν χαλουμένην pn χατὰ φαντασίαν τινά. τῷ γὰρ dva- 

πνεομένῳ ἀέρι καταχρῆται Y, φύσις ἐπὶ δύο ἔργα, πρός τε τὴν ἔμψυξιν τοῦ 90 

πλεονάζοντος ϑερμοῦ περί τε τὸν πλεύμονα χαὶ τὴν χαρδίαν χαὶ πρὸς τὴν 

φωνήν, ὥσπερ γε χαὶ τῇ γλώττῃ πρός τε τὴν χυμῶν διάχρισιν χαὶ πρὸς 

m [s] 
^ ^ 0r m » 2 

τὴν διάλεχτον. αὕτη γὰρ τὸ φωνητιχὸν ὄργανον, OU οὗ ἣ Ψυχὴ πρὸς τὴν 

ἀρτηρίαν xai τὸν ἐν ταύτῃ ἀέρα τὸν ἀναπνεόμενον ἀέρα πλήσσε.. — xal 
ὥσπερ ἐπὶ τῆς γλώττης τὸ μὲν χατὰ τὴν γεῦσίν τε χαὶ τὴν τῶν χυμῶν 

διάχρισιν ἔργον αὐτῆς ἀναγχαῖον τῷ ἔχοντι αὐτήν, ἐπεὶ μή ἐστι ζῆν μὴ 

τρεφομένοις, τὸ OR χατὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ rudi τε χαὶ τοῦ εὖ ἕνεχεν, 25 

20 οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ dytivveoudyoo πνεύματος tb μὲν πρὸς τὴν τοῦ ἐντὸς 

ϑερμοῦ χατάψυξιν γινόμενον ἔργον OU αὐτοῦ ἀναγχαῖον (ἢ γὰρ ἔμψυξις ἢ Sp! ida [woue ep M i : j γὰρ εἐμφῦξις i 
P] » - "e 

ἀπ᾿ αὐτοῦ γινομένη τοῖς περὶ τὸν ϑώραχα μέρεσιν εἰς τὸ εἶναι συντελεῖ 
Ἁ - 

τοῖς ἀναπνέουσιν), τὸ δὲ πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ εὖ χάριν. 6 γὰρ λόγος xol 
^ 

7, μήνυσις τῶν τῆς ψυχῆς νοημάτων, γινόμενα διὰ τούτων, εἰς τὴν ἀρίστην 
[D 

r c - - 5 , ΄ σ ^ € 5 , 3 
25 συντελεῖ τῳ αἀνϑρώπῳ χηιϊνώνιαν. Ott ὃς τῳ αναπνξομξνῳ αξρ'ι χρῆται τὰ 

| 6—4xp] die Luft, welehe in den Ohren ist ἐγχατῳχοδομημένος om. 7 ταῦτα] 

diese Tóne 8 λέγεται] wird gesagt werden 9—11 ἔστι γὰρ --- φαντασίαν τινά] 

denn die Stimme ist fürwahr das Klopfen der gehauchten Luft durch die seelische 

Kraft, welehe in dem Organ des Tones entsteht durch die Organe, welche genannt wer- 

den die Róhren der Lunge durch eine Art von Vorstellung 13 τὸν πλεύμονα] die 

Seiten der Lunge 14 zai om. 15—16 πρὸς---ἀέρα] an die gewehte Luft in den 
Róhren der Lunge und der Luft, welehe in ihr ist (sic) ^ — 17—18 χατὰ--διάχρισιν] im 

Bereich der Geschmàeke und der Erkennung der Speisen 19 τοῦ βελτίονός --- Evexev] 

das Vorzüglichste und am meisten Lobenswerte 20 τοῦ ἐντὸς ϑερμοῦ] elementare 

Wáürme 21—292 ἡ γὰρ--- ἀναπνέουσιν] das Wehen des Windes nàmlich aus den Glie- 

dern, welche in der Brust sind, und die Abkühlung, welche ihnen daraus zukómmnt, bei- 

der bedarf das, was im Leibe atmet [für?] sein Leben 23 τὸ --- χάριν] jedoch die 

Wirkung, welehe von ihm im Bereich des Tones und der Stimme ausgeht, geschieht 

für das Vorzüglichere 24 τούτων] dieselbe [scil. Zunge] 24—25 εἰς τὴν --- 

κοινωνίαν] davon erhált der Mensch einen Nutzen im Bereich seiner Genossenschaft mit 

Andern, so dass sie von der besten Beschaffenheit sei 

l ὠσὶν yp. ex. Viet.: σώμασιν Va ἐγχατωχιδομημένος ἃ 8 λῦραι ἃ δὲ om. 

13 πλεύμονα scripsi: πνεύμονα a. hoc loco et 145v19 utrum πλεύμων an πνεύμων V 

dubium, πλεύμων certe 1417535 

Supplem. Arist. IT. Alexand. d. Anima. 4 
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φωνοῦντα δῆλον ix τοῦ μήτ᾽ ἀναπνέοντας αὐτὸν μήτε ἐχπνέοντας φωνεῖν 30 

δύνασϑαι, ἀλλὰ μόνον χατέχοντας. οὐ γὰρ ἐχπνεόμενος πλήσσεται, ἀλλὰ 
πλησσόμενος χατὰ μόρια ἐχπνέεται. διὸ xal μετὰ τὴν φωνὴν ἀναπνέομεν 

9 PA , 25 - 3 δ ἧς . M TRA ! , [4 ^ , , 

ἀλλ᾿ οὐχ ἐχπνέομεν. οὐχ ἡγητέον ὃὲ πάντα ψόφον ὑπὸ ζῴου γινόμενον 

φωνὴν εἶναι. ἀλλὰ μόνον τὸν οὕτως γινόμενον ὡς προείρηται. διὰ τοῦτο C 

γὰρ οὐδὲ 6 τοῦ βήττοντος ψόφος φωνή χαίτοι πληγὴ xo) αὐτός ἐστιν ὑπὸ 

τῶν φωνητιχῶν ὀργάνων γινομένη ἀλλ᾽, ὅτι wr, χατὰ φαντασίαν μηδὲ xo 
δρμὴν γίνεται, οὐχ ἔστι φωνή. τὸ μὲν οὖν ἀχουστὸν τοιοῦτον, τὸ OZ ἀχού- 80 

3 - 2 M EI £F M ἊΣ — —- e ^ , 

εἰν ἐν τῇ περὶ τοῦτο ἐνεργείχ τῆς ἀχοηυστιχῇς Ψυχῆς. ἢ δὲ ἀχουστιχὴ 
^ n L4 , 

10 ψυχὴ δύναμις, xad ἣν τὸ ἔχον αὐτὴν ἀντιληπτιχόν τε χαὶ χριτιχόν ἐστι 
τῶν ἀχουστῶν διά τινος ἀλλοιώσεως γινομένης ἐν αὐτῷ. γίνεται δὲ τὸ 

ἀχούειν τόνος τὸν τρόπον ὃ ἐναπειλημμένος τε χαὶ ὥς crow ᾿Αριστοτέλης 
ἐγκατῳχοδομημένος τοῖς ὠσὶν ἀὴρ χινούμενος ὑπὸ τοῦ ἐπεισιόντος ἔξωϑεν 
xal ὑπὸ τῆς πληγῆς ἐσχηυατισμένου πως ἀέρος, ἀϑρυπτος μένων διὰ τὸ 

15 πάντοϑεν περιέχεσθαι, xoi διὰ τοῦτο ἀκριβῶς δεχόμενος τὰ τοῦ χινοῦντος 40 

αὐτὸν σχήματα, παραπέμπων ταῦτα μέχρι τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ διὰ τῶν 

ἀπ’ αὐτοῦ μέχρι τῶν ὥτων διατεινόντων πόρων, αἴτιος γίνεται τῇ ἐν ἐχείνῳ 
"(ἢ - d bd UE *, 2] , ἘΞ $ M - , c » e ! , Q e 

αἰσϑητικῇ ψυχῇ τῆς ἀντιλήψεώς τε χαὶ χρίσεως τῶν ψόφων. συναισϑά 

νεται ὃὲ τὸ πρῶτον αἰσϑητιχὸν χαὶ τοῦ διαστήματος μετροῦν αὐτὸ τῇ σφο- 
AUNMUE ΄ 1 m ὁ - - , Y 1 Mo ^7 5 - 5f 

20 0póvmt( τε xal τῇ ἀνέσει τῆς πληγῆς. εἰ μὲν γὰρ σφοδρὰ ἢ ἐν τῷ ἀέρι 

τῷ ἐν τοῖς ὠσὶν 7, πληγὴ ὑπὸ τοῦ ἐχτὸς γίνοιτο. ὡς ἐγγύς που τῆς πλη- 
-— , , ^ , , [d , » € ^ 

τῆς γεγονυίας συνύσϑετο, εἰ OÀ ἠρεμαία, ὡς πόρρω. xol ἔστιν ἢ τοῦ δια- 45 
, *, là — Ψ — ^ ΄ ^N PS ΝΣ ^ — ^-^ , - z 5» “- 4 στήματος ἀντίληψις τῇ ἀχοῇ γινομένη διὰ τῆς σφοὸρᾶς T, ἠρεμαίας τοῦ ἐν 

τοῖς ὠσὶν ἀπειλημμένου ἀέρος πληγῆς. ὁμοίως δὲ τῇ ἀχοΐ xoi τὴν ὄψιν 
25 ὑποληπτέον τοῦ διαστήματος ἀντιλαμβάνεσϑαι. τὰ μὲν γὰρ ἐναργέστερον 

δρώμενα ἐγγυτέρω αὐτῇ εἶναι φαίνετα', τὰ Ob ἀμαυρότερον πορρωτέρω. ὃ 

πάϑος τῆς ὄψεως τηρήσαντες οἱ γραφεῖς τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ σχη- 
μάτων τὰ μὲν ὡς ἐγγυτέρω ὄντα φαίνεσϑαι παρασχευάζηυσιν αὐτῇ. τὰ δ᾽ 
ὡς πορρωτέρω τῇ τῶν χρωμάτων παρ᾽ ἄλληλα ϑέσει τῶν τε μᾶλλον χι- 50 

2—4 οὐ γὰρ --ἐχπνέομεν om. 8—9 τὸ δὲ ἀκούειν — ἀκουστιχῆς Ψυχῆς] Das Hóren ist 

eine Wirkung des Hórenden in dem (durch das) Gehórten 9—11 ἡ δὲ --- ἀκουστῶν] 

Das Gehór ist eine Kraft der Seele, durch welche in demjenigen, der sie besitzt, eine 

Wahrnehmung [entsteht], welehe das Hórbare erkennt 11—12 γίνεται --- τρόπον] das 

Gehór ist demnach 14 ἄϑρυπτος μένων] fest geworden (Ὁ) und nieht gebrochen 

22 xai] also 21 πάϑος τῆς ὄψεως) Ursache, [durch] welche das Gesicht wahrnimmt 

27— 98 οἱ γραφεῖς --- παρασχευάζουσιν] die Maler stützen sich auf die Formen, welche in 

einer und derselben Flàche sind, und trafen eine Bereitung in einer Weise 29 τῶν 

χρωμάτων] ihre Farben 29—51,01 τῶν --- ἧττον] was von ihnen stárker an Bewe- 

gung ist für das Sehen und was weniger an Bewegung ist für dasselbe 

3 πλησσόμενοι ἃ 10 ψυχῆς legit Arabs 12 ἐν ἀπειλημμένος Υ 13 ἐπισιόντος ἃ 

20 τῆς supra lin. V ἡ ἐν τῷ χτλ. ἡ πληγὴ] cf. τὸ τῆς Ψυχῆς τῆς ἐν τοῖς ζῴοις τὸ 

ἡγεμονιχόν 141v77 ἡ ἐν τῷ μήλῳ ἡ κατὰ τὴν ὀσμὴν ποιότης 141v15 22 συνήσϑετο ἃ 

ἡρεμαία ut solet V 29 γινομένῃ a 24 ὁμοίως χτλ.] hune locum de visu dispu- 

tans omisit, at cf. 152946 sq. 21 σχημάτων scripsi et legit Arabs: χρωμάτων Va 

29 παράλληλα V 
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νούντων xal τῶν ἧττον τὴν τοιαύτην ἀπάτην παρασχευάζοντες αὐτῇ ἐπεὶ 
^ v - ΄ - - , ^ * , ^ , ' 

γὰρ τὰ ἐγγυτέρω ὄντα μᾶλλον ὁρᾷ τῶν ἀπὸ πλείονος διαστήματος, χαὶ ἃ 
- - — , , ^ ' 

μᾶλλον ὁρᾷ ταῦτα ἐγγυτέρω εἶναι φαντάζεται πρὸς τὴν ἀντιστροφὴν οὐ 
, , 2 , 

προσηχόντως γινομένην dxateuévm. | 
E Ὁμοίως δὲ ταύταις xol ἢ ὄσφρησις ἀντιλαμβάνοιτ᾽ dv τοῦ διαστήμα- 132v 

toc. ἔστι δὲ ἢ ὄσφρησις ἀντίληψίς τε xal χρίσις τῶν ὀσφραντῶν. ὀσφραντὰ 
δὲ αἱ ὀσμαί. οὐχ ὁμοίως δὲ γνώριμα ἡμῖν τὰ ὀσφραντὰ τοῖς τε ἀχουστοῖς 

xal τοῖς ὁρατοῖς, xal πολὺ πλέον ἔτι τοῖς ἁπτοῖς τε xal γευστοῖς. τὸ δ᾽ 5 
αἴτιον. ὅτι μηδὲ τὴν αἴσϑησιν ταύτην ἔχομεν ἀχριβῇ. φαυλότερον γὰρ 

τ ςξς πολλῶν ζῴων ἄνθρωπος ὀσμᾶται. μόνων γοῦν αἰσϑάνεται τῶν λυπηρῶν 

τε χαὶ ἡδέων ied οὐχ οὕτως δρῶν οὐδὲ ἀχούων. ἐπὶ γὰρ ἐχείνων οὐ 
τῶν ἡδέων τε xal λυπηρῶν μόνων T, ἀντίληψις. ἀχούομεν γὰρ χαὶ ὁρῶμεν 

χαὶ τὰ μήτε λυπηρὰ μήτε ἡδέα. ἔοιχε μὲν γὰρ τὰ ὀσφραντὰ ὁμοίως ἔχειν 

τοῖς γευστοῖς, ὡς εἶναι τὰ εἴδη τῶν ὀσφραντῶν ΠΥ ΠΟ τοῖς τῶν χυμῶν 10 
- σι 

Y. , ) & , - p I M e E » , A | d Pi 6 εἴδεσιν. ἀπ᾿ ἐχείνων γάρ πως χαὶ T, γένεσις αὐτοῖς, εἴ γέ ἐστιν ὃ μὲν 

χυμός, ὥς φησιν ἐν τῷ περὶ αἰσϑήσεών τε xal αἰσϑητῶν ᾿Αριστοτέλης, τὸ 
ἐν τῷ ὕδατι γινόμενον πάϑος ὑπὸ τοῦ εώδους ξηροῦ διά τινος ϑερμότητός 

τε xal πέψεως τῆς χατὰ δύναμιν γεύσεως μεταβλητιχὸν εἰς ἐνέ ἘΠΊ αν: ὀσφραν- 

τὸν δὲ τὸ ἐν τῷ ὑγρῷ γινόμενον πάϑος ὑπὸ τῆς ἐγχύμ uou ξηρότητος. τὸ 

30 γὰρ δίοσμον πλυντιχὸν ὃν χαὶ ῥυπτιχὸν ἐγχύμου ξηρότητος. ὅταν τοῦτο δέ- 
΄ ) 

ξηται τὸ πάϑος, ὀσφραντὸν xav ἐνέργειαν τίνεται. ἀνάλογον μὲν οὖν διὰ 15 
- '* - , ^ e -" — e , w 

τοῦτο τῷ χυμῷ τὸ ὀσφραντόν. Ot) xal ὡς τῶν γυμῶν ot μέν εἰσι γλυχεῖς. 

ot δὲ πιχροί, καὶ οἱ μὲν λιπαροί, οἱ δὲ ἁλμυροί. xal πρὸς τούτοις οἱ μὲν 

SAO οἱ δὲ ὀξεῖς, ot δὲ στρυφνοί, ot δὲ δριμεῖς, οὕτως δὲ xal ai τῶν 
EE - 21]! 2-2) A P RES , p ; y 
25 ὀσφραντῶν ἔχουσι διαφοραί. ἀλλ ἐπεὶ τὴν μὲν γεῦσιν ἀχριβεστάτην ai 

σϑησιν ἔχομεν, ὅτι xal τὴν ἁφήν (ἁφὴ γάρ τις xal f, γεῦσις: χατὰ γὰρ 

l τὴν τοιαύτην ἀπάτην) eine Vorstellung, wie jene Táuschungen 2 μᾶλλον ὁρᾷ] für 

wahrer hàált 2—3 ἃ μᾶλλον ὁρᾷ] dessen Sehen ihm wahrhafter ist 3—4 πρὸς τὴν 

- ἀπατωμένη] Dieser Irrtum entsteht in ihm, weil er das Umkehren an dem nicht Not- 
wendigen (in ungebührlieher Weise) vornimmt 8 τε xal γευστοῖς om. 9 ὅτι--- 

ἀκριβῆ] dass dieser Sinn nicht [ist] wahrhaft in uns 10 λυπηρῶν] die schàdlichen 

12 γὰρ om. 16 ἐν τῷ — αἰσϑητῶν] im Buche von den Sinnen 19 ἐγχύμου) ge- 

schmacklos 19—20 τὸ γὰρ δίοσμον --- ξηρότητος om. 20—21 τοῦτο .. τὸ πάϑος] 

die Spuren des Geruches 22 xoi om. 24 αὐστηροί] zusammenziehend (herb) 

ὀξεῖς] sauer στρυφνοί] gallig δριμεῖς] scharf (herb) 25 διαφοραί) Arten 

25—26 ἀλλ᾽ ἐπεὶ — ἔχομεν) Jedoch im Bereich des Geschmackes ist unser Sinn im hóch- 
sten Grade der Gesundheit [cf. 52,7 χατὰ ---ἀχριβείας was den Geruch anbetrifft, so sind 

wir verkürzt] 

3 ἐγγυτέρῳ V 9 »περὶ ὀσφρήσεως.“ ὁμοίως δὲ Va Ü γνώρημα V 9 ὅτε V: 

ἄρα à 10 ὁ ἄνϑρωπος a 16 αἰσϑήσεώς ἃ ἐν τῷ χτλ.)] Ar. de sens. 4,441019 
20 πλυτιχὸν ἃ (et 53,5) 24 δριμεῖς m? in lit. ztxpo( ut videtur m! V: πιχροὶ a cf. 

52,10 25 ἐπεὶ μὲν τὴν γεῦσιν m! m? corr. τὴν μὲν V: ἐπεὶ τὴν μὲν γεῦσιν a ἐπεὶ 
non legit int. hebr. fortasse ἀλλ᾽ ἐχείνην μὲν [τὴν γεῦσιν] sive ἀλλ᾽ ἐχείνην μέν, τὴν γεῦσιν 
20 ὅτι V: ἄρα ἃ ἁφὴ γάρ τις χτλ.] parenthesis parenthesim continet 52,2—4 διὰ 

τοῦτο---τελειοτέρα 
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τὴν ἁφὴν διαφερόντως 6 ἄνϑρωπος αἰσϑητιχός: τῷ γὰρ εὔχρατον μάλιστα 

εἶναι τὸ σῶμα αὐτῷ, διὰ τοῦτο γὰρ xoi f, ἐντελέχειά. τε xal f, τελειό- 90 
της αὐτοῦ, ὅπερ ἐστὶν T, Ψυχή, τῶν ἄλλων ἁπάντων ζῴων ἀμείνων τε xal 
τελειοτέρα, τούτῳ xal τὴν ἁφὴν ἀχριβεστάτην ἔχει γινομένην σχεδὸν δ'ὰ 
παντὸς τοῦ σώματος τοῦ τὴν προειρημένην εὐχρασίαν ἔχοντος" διὸ xal ση- C 

μεῖον τοῖς ἀνθρώποις εὐφυΐας εἶναι δοχεῖ T, 6x φύσεως χατὰ τὴν ἁφὴν εὐ- 
αισϑησία). χατὰ δὲ τὴν ὄσφρησιν ἀπολειπόμεϑα τῆς ἀχριβείας. οὔτε γὰρ 
πάσας τῶν ὀσφρητῶν τὰς διαφορὰς γνωρίζομεν οὔτε ἀπὸ τῆς οἰχείας αὐτὰ 
διαφορᾶς ὀνομάζομεν, ἀλλὰ συνάπτοντες αὐτὰς τοῖς χυμοῖς τὰς uiv τῶν 25 

10 γλυχέων χυμῶν ὀσμὰς xal αὐτὰς γλυχείας λέγομεν, τὰς ὃὲ τῶν δριμέων 

δριμείας. ὡσαύτως δὲ xol ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥσπερ δὲ T, τε ἀχοὴ xal ἢ 
ὄψις οὐ μόνον f, μὲν τῶν ἀχουστῶν f, δὲ τῶν δρατῶν χριτιχαί, ἀλλὰ wai 
τῶν ἀντιχειμένων αὐταῖς στερήσεων (ἀχοῆς γὰρ τὸ ἀνήχουστον οὕτως χρῖναι 

χαὶ ὄψεως τὸ ἀόρατον: τοῦ γὰρ σχότους οὐχ ἄλλη τις ἢ ὄψις ἐστὶ χριτιχή). 
15 οὕτως δὲ xal ἢ ὄσφρησις τοῦ τε ὀσφρητοῦ xal ἀνοσφρήτου τοῦ χατὰ στέ- 

ρησιν. πᾶσα γὰρ αἴσϑησις χριτιχὴ χαὶ τῆς ἀντιχειμένης τῷ αἰσϑητῷ αὐ- 30 

τῷ στερήσεως" ἔχει ὃὲ xul τοῦτο ἢ ὄσφρησις παραπλήσιον τῇ τε ὄψει χαὶ 
τῇ ἀχοῇ τὸ διὰ μέσου τε xal ἐχτὸς ὄντος γίνεσθαι ἀέρος ἢ ὕδατος, d 

ἐστιν, ὥσπερ διαφανῆ xal δίηχα, οὕτως δὲ xai δίοσμα χατὰ δύναμίν τινα 
90 οἰχείαν. ὁὖσαν ἐν αὐτοῖς ἑχάστῳ αὐτῶν διχχονούμενα. χαὶ γὰρ τὰ ἔνυδρα 

ὀσμῆς αἰσϑάνεται: πόρρωϑεν γοῦν ἐπὶ τὴν τροφὴν ἀπαντᾷ ὕποσμα γινή- 

μενα. γίνεται δὲ τοῖς μὲν ἀνθρώποις τε χαὶ ὅλως τοῖς ἀναπνέουσιν διὰ 
τοῦ ἀναπνεῖν ἢ ὄσφρησις, διὰ τῆς ἀναπνοῆς ἀποχαλυπτομένου χαὶ ἄνευ- 35 

ρυνομένου τοῦ τῆς ὀσφρήσεως ὀργάνου. τέως ἐπιχεχαλυμμένου τε xni με- 
20 uoxótoc, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν γίνεται τοῖς ἔχουσι βλέφαρα. τοῖς 0i 

᾿ ὰ La] ui ἀναπνέουσιν οὐχ οὕτω γίνεται τῷ τοὺς ὀσφρητιχοὺς πόρους ἔχειν αὐ 

2 εἶναι] addit: unter den Leibern 2—9 ἣ ἐντελέχεια — αὐτοῦ] seine Vollkommenheit 
d.i. das, was Entelechie genannt wird 4- ὃ σχεδὸν-- ἔχοντος) weil dieser Sinn den 

gróssten Teil der Haut seines Leibes, weleher von der früher bezeichneten Gleichmássig- 
keit ist, umfasst 5—6 διὸ---εὐαισϑησία) daher glauben wir, dass es ein Zeichen ist (?) 
desjenigen unter den Menschen, der mit einer vorzüglichen Natur begabt ist, dass er 

von Natur einen feinen Tastsinn habe 1 ἀπολειπόμεϑα) wir die Genossenschaft der 

Menschen sind im hóchsten Grade verkürzt ἀχριβείας] Gesundheit 12—13 xei— 

στερήσεων] und die Negation, die ihnen entgegengesetzt ist 13 οὕτως om. 15 τοῦ 

κατὰ στέρησιν om. 11 ὄσφρησις] Geschmack 18 διὰ --- ὄντος) vermittelst eines 

Dinges von aussen 19—20 οὕτως --- διαχονούμενα) so tragen sie auch den Geruch; 

sie dienen je einem von diesen Sinnen durch eine Kraft in ihnen, angemessen je 

einem derselben 20 αὐτῶν] von diesen Sinnen 20—21 χαὶ qàp— ὕποσμα γινό- 

μενα] Denn das Thier, dessen Aufenthalt im Wasser, wenn es auch von der Ent- 

fernung nicht wahrnimmt, so riecht es auf alle Fálle, denn wir finden, dass es 

sich wendet nach der Seite der Speise, bis es sie findet 

6 εὐεσϑησία a 10 δρυμέων Opope(ac a 13. χρῖναι a: «ptvat V ut solet (xpívov) 

14 σχότους V: σχόπους ἃ 25 ἔχουσι] ot supra lin. V 26 ὀσφραντιχοὺς à 
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8, - .?* 5 ^ c 5» v * —- ^ r^ — , 

ἀσχεπεῖς. ὡς ἐπι τῶν VEA INTE EX ἂν τοῖς GA ἡροφθαλμοις τῶν ζἴῳων. 
, σ -'N ν᾿ e Ind , ὥσπερ δὲ χυμὸς ὑγροῦ ἐστι xal ἐν ὑγρῷ (οὐ γὰρ οἷόν τε ἀντίληψιν χυμοῦ 

΄ - ^ ; ' 
γενέσϑαι μὴ πρῶτον διυγρανθϑέντος τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν εἰ ξηρὸν εἴη), οὕτως 

xal ἢ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ τε χαὶ ἐν ξηρῷ. ἢ γὰρ φύσις ἢ τῶν ὀσμῶν ὃεχ- 40 
΄ [4] ^, ^ T , ' σον * , ' 

5 τιχή, ἣν δίοσμον χαλοῦμεν, οὖσα ἐν ἀέρι τε xai ὕδατι, πλυγεῖκα τε χαὶ 
΄ ΄ » , v , 

ῥυπτιχή ἐστιν ἐγχύμου ξηρότητος, ἣν ἔγχυμον ξηρότητα δεξαμένη γίνεται 
b , , [4 , 5^ 

χατ ἐνέργειαν ὀσφραντή, ὡς προείρηται. οὐδὲν γὰρ τῶν μὴ ἐγχύμων 
Y -. v 3*1 M Led v - ΄ 

ὀσφραντόν. οὔτε γὰρ πῦρ οὔτε ἀὴρ οὔτε ὕδωρ οὔτε γῇ χαϑ᾽ αὐτὰ 
» ΄ ^ ^^ ' v v^ 

ὀσφραντά, ὅτι ἄχυμα. ἣ δὲ ϑάλαττα ὀσμὴν ἔχει. ἤδη γὰρ προσείλγφεν 
^ , ^ » ^ , ^» 

I0 χυμόν τινα xxl ξηρότητα. xal ot μὲν λίϑοι ἄοσμοι διότι ἄχυμοι. τὰ Oi 
^ Ὑ [4 [d - 

ξύλα ὁσυώδη, ὅτι χαὶ & ἔγχυμα. ὡς γὰρ 6 χυμὸς γίνεται τῆς γεώδους 45 

ξηρότητος ἐναποπλυνομένης ἐν τῷ ὕδατι χαὶ πεσσομένης διά τινος ϑερμό- 
-» - - ΄ ΄ Ω 7 * 

τητος (αὕτη γὰρ γένεσις xal τῶν ἐν τοῖς χαρποῖς χυμῶν ὡς ῥρηϑήσεται), 

οὕτως χαὶ oi ὀσμαὶ γίνονται ἐν τῷ ἀέρι τε xal ὕδατι ἐναποπλυνομένης ἐν 

15 αὐτοῖς τῆς ἐγχύμου ξηρότητος χαϑό ἐστι δίοσμα. τὸ μὲν γὰρ γεῶδες ξη- 

ρὸν μηδέπω γυυὸν ἔχον ἐν αὐτῷ, μιγνύμενον χαὶ ἐναποπλυνύόμενόν πως 
n 

[di] , ὡ Ἀπὸ φς M -€- ^ ^Y , ' , Z M 

τῳ ὑυοατι οιά τινος πέψεως: τοὺς ὑμὴὺς πῶιξι. τας [T ἡσυσς Οὐχετι XO 

I 
v - X € 5 ^ M /, v^ - σοι M * L4 » 

ἄχυμον ξηρὸν ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ μεμιγμένον ny τῷ ὕδατι xai χυμὸν ἔχον. 90 
΄ ' ΄ Ἀ - 3 , δ , v 

ὅτι qàp αἱ ὀσμαὶ ὑπὸ τῆς ἐγχύμου ὑγρότητός τε καὶ ξηρότητος (ἄμφω γὰρ 
PEN 3 - ΄ Y ΄ 

90 ἐν τῷ yop). δῆλον &x τοῦ πάντα τὰ ὀσφραντὰ xol χυμὸν ἔχειν τινά. 

διὰ γοῦν τῆς ὀσφρήσεως πολλάχις χαὶ τῶν σηπομένων xai τῶν προσχαιο- 

υένων χυμῶν χαὶ τῶν εἰς ὀξύτητα μεταβαλλόντων τινὰς γνωρίζομεν. ὡς 

ἐχ τῶν χυμῶν τὴν γένεσιν τῶν 609 Tp ἐχόντων xal διὰ τοῦτο ἕπο- 125r 
΄ - , ΄ “" ^ , »! Y 2 , [4 ᾿ 

uzwov τῇ ξεχεινωὼν υεταβολῇ. διὸ εἴη ἂν ἡσφράντων το REED ὑπο 

5 E € 5 , - Q* 4554 3 ΄σ Pi te € M A; ^ 

25 τοῦ Hapus ξηροῦ χαϑὸ τοιοῦτόν ἐστι πάϑος ἐν τῷ ὑγρῷ. ἐπὶ πλέον δὲ 
- ^ ' ΄ ν᾿ 

εἴρηται περὶ τούτων ἐν τῷ περὶ αἰσϑητῶν τε χαὶ αἰσϑήσεων. τὸ μὲν οὖν 
- «-" b 4 

ὀσφραντὸν τοιοῦτον, ὀσφραντιχὸν δέ ἐστιν τὸ δύναμιν ἔχον ψυχῆς, x2 
[2] "D ^ - 

ἣν OU ἀλλοιώσεώς τε wai ὁμοιώσεως τῷ ὀσφραντῷ ἀντιληπτιχόν τε αὐτοῦ 

χαὶ χριτιχόν ἐστιν. 

0 'H δὲ γευστιχκὴ αἴσϑησίς τε xol δύναμίς ἐστι μὲν ἀντιληπτιχή τὲ χαὶ 5 [0] 

4 ἐν] durch 4—6 ἡ γὰρ φύσις — ἐγχύμου ξηρότητος) indem die Natur, welche die 

Gerüche aufnimmt, das ist diejenige, die wir bezeichnen, als den Tráger der in der Luft 

oder im Wasser vorhandenen Gerüche, die Trockenheit des Geschmacksgegenstandes auf- 

nimmt 9—10 ἤδη γὰρ-- ξηρότητα] weil es einen bitteren und trockenen Geschmack 

erworben hat 11 ξύλα] die Arten des Baumes 13. αὕτη — ῥηϑήσεται] denn so 

ist die Erzeugung der übeln Geschmácke ebenfalls und der ekligen, fremdartigen, die 

einen schlechten Geschmack haben, wie wir spáter in einer Rede auseinandersetzen wer- 

den 15. καϑὸ --- δίοσμα͵] weil diese die Gerüche tragen 19—20 ἄμφω --- χυμῷ] 

und dass beide Dinge zusammen sich zusammenfinden im Geschmack 21 γοῦν] daher 

26 ἐν--οοἰσϑήσεων)] in dem Buche der Sinne und Sinnesobjecte 28 τῷ ὀσφραντῷ] in 

dem Gerochenen 29 ἐστιν] wird 

ἢ οὖσαν ἃ 8 ὀσφαντόν ἃ 17 τινος] τι supra lin. V 22 ὀξύτητος ἃ τινὰ ἃ 

26 ἐν τῷ χτλ.] cf. Praef. 29 ἐστιν om. 30 ,περὶ γευστικῆς αἰσϑήσεως.“ ἡ δὲ Va 
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^ Ἂν - ^ e A e? ^ 

χριτιχὴ τῶν γευστῶν, ἅπερ εἰσὶν οἱ χυμοί, τὸ δὲ γευστὸν ἁπτόν τι, διὰ 

Ἰὰρ ἁφῆς ἣ ἀντίληψις αὐτοῦ. διὸ οὐχ ἔστι διά τινος μεταξύ, ὄντος σώ- 
ματος ἄλλου παρὰ τὸ .γευστιχὸν xal τὸ γευστόν, ἣ γεῦσις γινομένη. διότι 

δὲ [4 € , ὸ ὲ * - ' , ιν ' € , M δὲ δ S 

υηδὲ f ἁφή. τὸ uiv γὰρ γευστὸν χυμός, ὃ δὲ χυμὸς ὑγρόν, τὸ δὲ ὑγρὸν 
5 ἅπτόν (ἁφὴ γὰρ αἴσϑησις ὑγροῦ), ὥστε τὸ γευστὸν ἅπτόν. ὑγρὸν ὃὲ ὃ 10 

χυμός, ὅτι ὕλη τῇ ποιότητι ταύτῃ τὸ ὑγρὸν ὕδωρ γίνεται. οὐδὲν γὰρ γευ- 
ἣν v € , - ^ uU [£d] v bul ) € , ^ M Q? 

στὸν ἄνευ ὑγρότητος. τὸ γὰρ ὕδωρ ἄχυμον Ov χαϑ᾽ αὑτό, πάσχον χα 
Ὁ - - 2 , » ^ - 

ὃ δγρόν ἐστιν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ ξηρότητος οὔσης ἐναντίας αὐτῷ, ὅταν 

ἐν αὐτῇ ἢ xai OU αὐτῆς ῥέῃ, προσγινομένης τινὸς αὐτῷ διὰ ϑερυμότητος 

10 πέψεως ἔγχυμον γίνεται. γένεσις γὰρ χυμοῦ f, τοῦ ὑγροῦ διὰ τοῦ γεώ- 

δοὺς ξηροῦ διήϑησις προσλαβοῦσα πέψιν τινὰ xal σύστασιν διά τινος ὃερ- 1ὅ 
αὖτητος. xav ἰδίαν μὲν γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν ἄχυμον, Gt χαὶ πᾶν ἁπλοῦν 

σῶμα. ἢ δὲ χατὰ τὸν προειρημένον τρόπον μῖξις αὐτῶν γινομένη χυμῶν 
ἫΝ T Wiewoguig ΣΉ δοχοῆντες εἴ ΤΥ E ΠΣ γεννητιχή. xoi γὰρ οἱ ἐν τῇ γῇ δοχοῦντες εἶναι χυμοὶ χατὰ μῖξιν ὑγροῦ 

15 χαὶ σύστασιν ὑπὸ ϑερμότητος γινομένην τὴν γένεσιν ἔχουσιν. εἰσὶ γὰρ ἐν 
M - , ^ [d , 

τῇ γῇ ἐγχαταμεμιγμέναι xol ὑγρότητες xal ϑερμότητες. διὸ xal ὡρίσατο 

τὸν χυμὸν ᾿Αριστοτέλης πάϑος τὸ ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ γῇ ξηροῦ γινόμενον ἐν 
τῷ ὑγρῷ τῆς γεύσεως τῆς χατὰ δύναμιν ἀλλοιωτιχὸν εἰς ἐνέργειαν. ἐπεὶ 20 

δὲ τὸ γευστὸν ὑγρόν, ἀνάγχη τὸ τῶν χυμῶν ἀντιληπτικὸν ὄργανον μήτε 

(02 90 ἐντελεχείᾳ ὑγρὸν εἶναι μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσϑαι, εἴ γε δι᾿ ὁμοιώσεως 

μὲν f αἰσϑητιχὴ ἀντίληψις, ἢ δὲ ὁμοίωσις δι᾿ ἀλλοιώσεως, ἢ δὲ ἀλλοίωσις 
μεταβολή: τὸ γὰρ εἰς τὸ ὅμοιόν τινι μεταβάλλον ἐξ ἀνομοίου ποιεῖτα! τὴν 

μεταβολήν. τοιοῦτον OE ἢ γλῶττα οὔτε γὰρ αὐτὴ καϑ᾿ αὑτὴν ὑγρά (οὐ 
τὰρ ἄν ἔτι τῆς ἀλλοτρίας ὑγρότητος σϑάνετο μὴ πάσχουσα ὑπ᾽ αὐτῆς 

95 δι’ ὁμοιότητα, μὴ αἰσϑανομένη δὲ τοῦ ὑγροῦ οὐδ᾽ dv τοῦ ἐν αὐτῷ χυμοῦ ?5 

1 τὸ δὲ---τι] der Geschmack ist eine Art des Getasteten 2 ἁφῆς) addit: desselben 

5 ὥστε τὸ γευστὸν ἁπτόν) also ergiebt sich, dass das Geschmacksobjekt Tastobjekt feucht 

sei 5—6 ὑγρὸν δὲ --- ὕδωρ γίνεται] der Geschmack ist die Qualitàát, welehe in der 
Hyle des Geschmacksobjectes (Schmecekbaren) ist. Die Hyle des Geschmacksobjektes ist 

das Feuchte, da es Wasser ist 7 καϑ᾿ αὑτὸ om. 8—9. ὅταν — ῥέῃ] indem sie 

(die Erde) in ihm (dem Wasser) ist und es in ihrem Durchgang (Canal?) bewegt 

11 διήϑησις) Mengung mit σύστασιν) Geteiltwerden 12 ἑχάτερον] addit: Wasser 
und Erde 12 ὅτι x«i πᾶν] addit: weil jedes eine von beiden in seiner Gesammtheit 

13—14 ἡ δὲ χκατὰ---γεννητική]} weun aber in dem, was zwischen beiden ist, die Mengung 

entsteht in der Weise, die wir geschildert haben, so werden daraus die Geschiàcke er- 

zeugt 15 σύστασιν] Geteiltwerden 18 γεύσεως) Geschmacksobjekt 19 τῶν 

χυμῶν) die Feuchtigkeiten 20 ἐντελεχείᾳ) addit: das heisst in seiner Vollendung 

25 οὐδ᾽ ἂν-- χυμοῦ] selbst das nicht, was darin [i.e. in dem Feuchten] ist 

2 σώματι ἃ ὃ ἁφὴ a: ἅφη V fortasse ἁφῇ 6 graeca sana videntur, gustus autem 

definitio, quae corruptis hebraicae interpretationis verbis subest [gustus qualitas est, quae 

in gustabilium materia inest^] unde fluxerit, non video ) ρέη a 10 γαἰώδους 

sic V 15 γινομένην a: γινομένης V 16 prius xai om. a διὸ καὶ χτλ.] Ar. 

de sens. 4,441} 19 sq. 1? τὸ om. ἃ 24 ἠσϑάνετο ἃ 25 δὲ supra lin. V 
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ἠσθάνετο, εἴ γε διὰ τῆς τοῦ ὑγροῦ ἀντιλήψεως T, τῶν ἐν αὐτῷ γυμῶν 

αἴσϑησις γίνεται), οὔτ᾽ αὖ πάλιν ἐστὶ τοιαύτη, ὡς μὴ φαδίως ὑγραίνεσϑαι. 
xai ἔστιν ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ τὰς ἄλλας αἰσϑ ήσεις αἰσϑ ητηρίων τὸ aisi 

τήριον δυνάμει μὲν ὅμοιον τῷ αἰσϑητῷ, ἐνεργεία δὲ ἀνόμοιον, οὕτω δὲ χαὶ 

e» 

ων. (Q^ 

Y - - *, J 

515 τῆς γεύσεως ὄργανον t, γλῶττα. τὰ εἴδη τῶν χυμῶν, ἀφ᾽ ὧν χατὰ 
΄ , i] b , 

ως ἐπι τῶν χρωμάτων 
' 

μεταφορὰν xai τὰ ἐπὶ τῶν ὀσφραντῶν — 7 [DN 
» 4 

Qo e Ὁ , 

ἔγχει. ὡς yàp ἐπ᾽ ἐχείνων ἁπλᾶ μὲν τὸ λευχὸν wai μέλαν, τὰ O ἄλλα 30 
hl , , [ed ^ , ' — ^ A] LI ΄ 

£x τούτων μιχτά, οὕτω δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν γυμῶν ἁπλοῦς μὲν 6 γλυχὺς χαὶ ὁ 
, ^ - "» ΄ "» ΄ ,ς» “4 , - 

πιχρός, ἐχ ὃὲ τῆς μίξεως τούτων ἐγγυτέρω μὲν τοῦ γλυχέος ὁ λιπαρός, τοῦ 
Y —- £ ΄ , ^ ΄ ' ^ ^^ "» e 

10 0$ πιχροῦ 6 ἁλμυρός, μεταξὺ ὃς τούτων ἐχ τῆς τούτων πάλιν μίξεως 5 
^ ' ' , ^ , *, 

τε ὁριμὺς xai αὐστηρὸς xai στρυφνὸς xai ὀξύς. τὸ uiv οὖν γευστόν ἐστι 
1 
o^ τὸ ποιοῦν ἐντελεχείᾳ ὅμοιον αὐτῷ τὸ γευόμενον αὐτοῦ. γευστιχὸν δὲ τ 

ἔχον δύναμιν ἀντιληπτικήν τε χαὶ χριτιχὴν τοῦ τοιούτου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸ 

xav ἀλλοίωσιν ὁμοιότητος. 
15 Λοιπὸς δὲ τοῦ περὶ αἰσϑήσεων 6 περὶ ἁφῆς λόγος. ἔστι δὲ χαὶ ἢ Ὁ 

ἁφὴ, ἀντίληψίς τε xai χρίσις τῶν ἁπτῶν, T, γίνεται τοῦ τὴν ἁπτιχὴν δύνα- 

uty ἔχοντος ὁμοιουμένου τῷ ἁπτῷ. ἀμφισβήτησιν δὲ ἔχει, μήποτε οὐ 
uia αἴσϑησίς ἐστιν ἢ ἁφή, ἀλλὰ πλείους xui τοσαῦται, ὅσα! χαὶ αἱ ἁπταὶ 

ἐναντιώσεις.  Ooxsi γὰρ ἑχάστη αἴσϑησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι χριτιχή. 40 
20 ὄψις μὲν λευχοῦ xai μέλανος xai τῶν τούτων μεταξύ, ἀχοὴ δὲ βαρέος 

^ S api ΞΡ. M TET ἘΞ . SS A 4A ΒΕ, ^x ME en ΄ -—- T. *. 

XQ0t ὠςζεὴς χα! γξυσις noon και UZ&oc. y O&£ τοις ατπτοιϊις πλε ίους εἰσιν 

4 (n 
-. ( ^ LED ^ ἐναντιώσεις" ϑερμότης γὰρ xal ψυχρότης xal ὑγρότης xal ξηρότης xal σχλη- 

ρόύτης xoi μαλαχύτης χαὶ λειότης xol τραχύτης xai βαρύτης xoi χουφύτης, 

^£ , 

c ' ^ 2 e ΄ 

ἐναντιώσεις ἕτεραί τε ἀλλήλων xal διαφέρουσαι, ὥστ᾽, εἰ χαϑ᾽ ἐχάστην 

( τις ἁφὴ ἰδίως ἐχείνης τῆς ἐναντιώσεως xp, εἶεν dy 
, 

25 ἐναντίωσίν πε 

πλείους ἄφαί. ἣ ἔστι xai ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων εὑρεῖν πλειόνων 46 

c τὴν αὐτὴν αἴσϑησιν χριτιχήν. ἐν γοῦν φωνῇ οὔσῃ ἀχουστῇ 

οὐ μόνον ἐστὶν ἐναντίωσις ὀξύτης χαὶ βαρύτης, ἀλλὰ χαὶ μέγεϑος χαὶ μι- 

χρότης xal λειότης χαὶ τραχύτης χαί τινες ἄλλαι τοιαῦται, δμοίως δὲ xoi 

3 xai] sondern 6 μεταφορὰν) Entlehnung und Aehnlichkeit χαὶ τὰ ἐπὶ τῶν 

ὀσφραντῶν) die Gerochenen 9 λιπαρός] fade (fett) 12 ἐντελεχείᾳ] vollstándig 

13 τοῦ τοιούτου) das Geschmacksobjekt 19 δοχεῖ γὰρ] denn man kónnte. meinen 

*ptxf] erkennt und kennt 21 πλείους) addit: als einer 24 ἐναντιώσεις --- δια- 

φέρουσαι) sind einander entgegengesetzt und sie sind verschieden 24—25 ὥστ᾽ εἰ 

-- κριτική)] und wenn jeder Gegensatz unter diesen Entgegengesetzten denselben Gegen- 

satz nicht kennt 26—27 ἢ ἔστι--- ἐν γοῦν φωνῇ] und vielleicht findet sich (p: ist 
Etwas, was sich findet) nach dieser Analogie auch bei den anderen Sinnen in jedem 

Sinn derselben mehr als einer [scil. Sinn], da wir finden, dass ein und derselbe Sinn 

unter ihnen mehr als einen Gegensatz kenne. PDahin [gehórt], dass im Tone 

1 ἠσθάνετο a 2 τοιαύτη] t« in lit. V 4 μὲν om. 6 fortasse τὰ τῶν 

ὃ ἁπλᾶ ἃ 1) ,περὶ ἁφῆς.“ λοιπὸς δὲ Va καὶ 7, Om. ἃ 22 ἐναντιώσεις] t et 

et in lit. V Ψηγρότης a 26 ἢ] ef. 7, οὐχ εἰσὶν 56,1 et 58,2 63,6 Ind, 

21 ἀχουστῇ Va 
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περὶ χρῶμα ἔστιν εὑρεῖν διαφορὰς τοιαύτας. T, οὐχ εἰσὶν αὖται αἱ ἐναν- 
, ' 

ὶ ET 5 l c P TTA ἢ μιχρότης xal f, λειότης xa 
2 jJ - Αἱ δ, κεν » ^ ») ^N 

αἰσϑητὰ φωνῆς. χοινὰ γὰρ ταῦτα αἰσϑητά. εἰ ὃὲ τ 

, a , N [4 , » τιώσεις, τὸ μέγεϑος xoi τραχύτης. ἴδια 

οὔὗτο, μένοι ἂν τὸ 
2 P4 ^ 2 - ^M enc Ζ X. ὮΝ ' [4 ^ M M ud ἄλλ 50 

ἡπορημξνον. χαὶ £Xetvo oZ οἰάφέρον ἔχει τὰ απτὰ πρὸς τὰ ταᾶις αλλαᾶις 

c 
, ; 3€ zer 5. -ἢ Δ σον [4 2E] Xe / H αἰσϑήσεσιν αἰσϑητά, ὅτι ἐχείνων μὲν ἑχάστῃ ἕν τί ἐστι τὸ ὑποχείμενον ol- 

xstop eau ΩΝ δ γον; ΚΤ 5o E beds: xstov | ἔχον ὄνομα (τῇ μὲν γὰρ ἀχοῇ ψόφος τὸ ὑποχείμενον, τῇ δὲ ὄψει 133v 
χρῶμα, χυμὸς δὲ γεύσει, ὀσφρήσει δὲ ὀσμή), τῇ δὲ ἁφῇ, ὅτι ἕν τὸ Omo- 

χείμενον, περὶ ὃ ai ἅπταί εἰσιν ἐναντιώσεις, οὐχ ἔστι δῆλον. οὐ γάρ ἐστι 
τὸ ἁπτὸν ὄνομα τοῦ ὑποχειμένου, ἀλλὰ τῆς σχέσεως, ὡς τὸ ὁρατόν, ὡς 

10 τὸ ἀχουστόν, ὀνόματα δὲ ἐχείνων μὲν τὸ χρῶμα x«i 6 ψόφος, τοῦ δὲ ἅπ- 

τοῦ οὐδέν ἐστιν ἕν ὄνομα οἰχεῖον. ἢ οὐδὲ ἐπὶ τῶν ὁρατῶν ἑνὶ οἷόν τε 
5, » - 5 ΄ » , *, [d M , LY [4] fd ,F , re 

ὀνόματι περιλαβεῖν αὐτά, εἴ γέ ἐστιν ὁρατὰ χρώματα xal ὃ λόγῳ μέν ἐστιν ὃ 
- , ^ , [d 2.4 τῶ 

εἰπεῖν, ἀνώνυμον δὲ τυγχάνει ὄν, ὡς εἴρηχεν ᾿Αριστοτέλης τοιαῦτα γὰρ τὰ 
σχότους στίλβοντά τε xal ὁρώμενα. ἀπορήσαι δ᾽ ἄν τις xol τοῦτο περὶ τῆς 

-— σι ἁφῆς, πότερον ἢ σάρξ ἐστιν ἢ τῶν ἁπτῶν ἀντίλαμβανομένη x«i τὴν ἅπτι: 

χὴν δύναμιν ἔχουσα ἐν αὐτῇ. T, ἐντός τί ἐστιν ἄλλο τὸ τῶν ἁπτῶν ἀντι- 

ληπτιχόν; οὐ γὰρ ἱχανὸν σημεῖον τοῦ ἐν τῇ σαρχὶ εἶναι τὴν ἀπτιχὴν δύ- 
^ 5 M € σ᾽ € NX ΄ Te -—— ' PS a s , ναμιν τὸ εὐθὺ τῷ ἅψασθαι τὸ ἁπτὸν τῆς σαρχὸς τὴν αἴσϑησιν γίνεσϑαι. 10 

xal γὰρ εἰ ὑμένα τις ἔξωϑεν περιτείνειεν τῇ σαρχί, εὐθὺς ἂν ἁψαμένῳ f, 
- 

50 αἴσϑησις γίνοιτο, χαίτοι οὐχ ὄντος τοῦ ὑμένος μέρους τῆς σαρχὸς οὐδ 
^ (0^ ἔχοντος δύναμιν ἀντιληπτιχήν. ἔτι δ᾽ ἂν uAAkov εὐθὺς αἰσϑανοίμεϑα διὰ )ó D i i D 

- € , *» J e bd * "E e [d Ἁ A M σ γ᾿ P A x * ie. A P 

τοῦ ὑμένος, εἰ συμφυὴς ἡμῖν οὗτος 6 ὑμὴν γένοιτο, ὥσπερ ἐστὶ wai ἢ σὰρξ 
΄ 7 ^ e - m - LT ΄ 

συμφυΐύς. ὥστ᾽ οὐ δόξει ἱχανὸν σημεῖον εἶναι τοῦ εἶναι τὴν σάρχα τὴν UT th i i i 

1 διαφορὰς) Arten 1-- ἢ οὐχ ---ῳφωνῆς] vielleicht sind diese Gegensátze, ich meine 

die Grósse und die Kleinheit und die Glátte und die Rauheit, nieht Sinnesobjekte (Wahr- 

nehmungen?), welche dem Gehór, sondern dem Ton (Schall) eigentümlich 

sind; denn darüber scheint er zu zweifeln (dies scheint zweifelhaft) 2 χοινὰ 

γὰρ ταῦτα αἰσϑητά om. 9—4 εἰ δὲ τοῦτο---πρὸς τὰ] Es giebt auch einen Unterschied 

zwischen den Tastobjecten und * ἡ ὀσμὴ] die Gerüche ὅτι £v] was sein Tráger 

sei 9 ἀλλὰ τῆς σχέσεως ὡς τὸ] sondern nur ein auf dasselbe bezüglicher Name, wie es 

der Fall ist bei dem 11 οὐδέν--- οἰχεῖον] hat nicht einen Namen, welcher dasselbe umfasst 

11—12 ἑνὶ... ὀνόματι) in einen Namen, der sie umfasse 18 τὸ--- γίνεσαι] dass, wenn 

der Betaster das Fleisch betastet, man sofort es wahrnimmt 19 εἴ τις .. περιτείνειεν] wenn 

du bekleidest und dann es betastest 2]—23 ἔτι--- σὰρξ συμφυής] Wenn du diese 

Haut vom Leibe gefasst, ihm anhaftend vorstellst, wie das Fleiseh gefasst ist, und ihm 

anhaftet, so wáàre es viel angemessener, dass das Tasten des Tastenden sofort wahrnehme 

28—5'1,1 ὥστ᾽ — αἰσϑάνεσϑαι) Aus dieser Ursache scheint es nicht, dass, wenn wir finden, 

dass das Fleisch, wenn es betastet, empfinde, genügend beweise, dass das Fleisch es sei, 
welehes wahrnimmt 

Ι «t om. ἃ 2 in verbis ἴδια αἰσϑητὰ φωνῆς merito haesit Arabs. sed coniecit nisi 

fallor, non legit: ἴδια αἰσϑητὰ ἀκοῆς, ἀλλὰ φωνῆς. hoc enim dicit philosophus contraria 

illa, de quibus disputat, non tantum in voce, sed etiam in coloribus aliis sensibilibus percipi: 

ἐστὶ γὰρ χοινά, ὅσα τὸ μὲν γνωρίζετϑαι BU αἰσ)ήσεως ἔγχει, πλείους μέντοι εἰσὶν αὐτῶν αἱ- 

σδήσεις διάκονοι (11,1). quare lenissime fortasse imutabis ἰδίᾳ αἰσϑητὰ ἐπὶ φωνῆς. 

ὃ ἑχάστη ἃ 15 ὡς εἴρηχεν ᾿Αριστοτέλης) Ar. de an. 2,7. 41922 
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3. τ LAN ' - MTS ; 5 ΄ ' , , € ΄ ) X. 

αἰσϑανομένην τὸ εὐθὺς αὐτῇ ἁψαμένου τινὸς αἰσϑάνεσθαι. prot ον 

ἀληϑέστερον μήτε ἐν τῇ σαρχὶ λέγειν τὴν αἴσϑησιν εἶναι τὴν ἀπτιχήν, 15 
, [4 ^ cé] δ) 

μήτ᾽ αὖ μέσην οὕτως εἶναι τὴν σάρχα ὡς τὸν ἀέρα T, τὸ ὕδωρ, ἀλλ)" εἶναι 
5 

τὴν μὲν σάρχα xb αἰσϑητήριον ἀνάλογον οὖσαν τοῖς τε ὠσὶ χαὶ τοῖς gn). 

en 
- - vo^ ^ Ύ ^, v - 

pote xal τῇ ῥινί, ἔνδον δὲ εἶναι τὸ τὴν αἰσϑητιχὴν δύναμιν $£ynv σῶμα 

τῶν ἁπτῶν, τὸ αὐτὸ χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἐν πάσα!ς ὃν ταῖς αἰσϑήσεσιν. 

x 
(t D TENE. e v € 2.7 ΄ , c ὺνΝ - 20. 
ὥσπερ γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων ἢ αἴσϑησις ἐγίνετο παόχοντος τὶ ὑπὸ τοῦ aisi 

, ^ (5 - ji , 

τηρίου (τοῦ) ἐν Ron. τὸ αἰσϑητιχόν, οὕτως OE xal ὑπὸ τῆς σαρχὺς πά- 

ων ὧν ὄχον τι τῶν ἐν fu αἴτιον τῆς αἰσθήσεως ἡίνεται. ἀλλ ἢ μὲν σὰρξ ὑπὸ 20 

10 τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχει ἁπτομένου αὐτῆς, ὁ δὲ ὁ ΠΣ ΤΕΣ οὐχ ἁπτόμενος αὐὖ- 

τὸς τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχει, ἀλλὰ διὰ τοῦ μεταξὺ ὃ ιἀφανοῦς. ὁμοίως Oi xai 

τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἑχάστη. ἅμα δὲ τῷ τῆς σαρχὸς πάϑει ἢ χατὰ τὴν 

ἁφὴν αἴσϑησις. ὡς χαὶ ἅμα τῷ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπὸ τοῦ διαφανοῦς πάει 
v - ΄ 

ὄψις. ἅμα γὰρ τῷ πάϑει τῶν ὀργάνων 1, αἴσϑησις. οὐχ εἰ τῆς σαρ- 
Ἁ ^N ΄ ) 5 - - 36 - ΄ ^ ' [2 ^ Y € v^ 

15 χὸς δὲ παϑούσης ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ αἰσϑητοῦ T, χατὰ τὴν ἁφὴν αἴσϑησις, TOT, i i bn dd i IH 

τίνεται αὐτῷ τῷ αἰσϑητιχῷ ἐπιτιϑέμενα τὰ ἁπτὰ ἐν τῇ Du χεῖται 25 

Ἰὰρ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῇ σαρχὶ τὴν αἰσϑητικὴν δύναμιν, ἀλλ᾿ εἶναι ταύτην 
' ^ E - MN SN ^ 

ὄργανον, διαφέροι δ᾽ ἂν ὅτι ἐν τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων οὐδὲ τὸ 
3 , 

€ αἷ- 
, - ^ ow 

ιϑεμένων τῶν αἰσϑητῶν f, αἴσϑησις ἐγίνετο (ἐδεῖτο σϑητιχοῖς ὀργάνοις ἐπι 
- M - 

τ 
€ Pe Ἐν P LA PES MC ΔΝ P D , x nd 37 

20 4dp τινος ἄλλου μεταξύ), ἐπὶ Oi τῆς ἁφῆς αὐτῷ μὲν τῷ αἰσϑητιχῷ οὐχ 

3 ὡς] addit: wie die Vermittlung des 5—8 ἔνδον --- αἰσϑητιχόν) und dass der Be- 

sitzer der Kraft, durch die er die Tastobjekte wahrnimmt, von innen ist und ein und 

dasselbe in dem Tráger in allen Sinnen. Wie also die Sinnestütigkeit in jenen wird, 

wenn in irgend einer Weise afficirt. wird von dem Organ des Sinnes das Ding, in 

welchem zuerst die Existenz des Wahrnehmenden ist, weil das Organ des Sinnes in der 

Mitte ist zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen 8—9 οὕτως 

δὲ — γίνεται] Ebenso wird dieser Sinn (Sinneswahrnebmung), wenn in irgend einer Weise 

vom Fleische afficirt wird das Ding, welehes in uns die Ursache für die Sinnestátigkeit 

ist 10 ἁπτομένου αὐτῆς] wenn es (ut videtur das Fleisch) dasselbe berührt und be- 

tastet ἁπτόμενος) berührt und betastet 14 ἅμα τῷ] durch 14—16 οὐχ 

el — ἐν τῇ αἰσϑήσει] und nicht daraus, dass das Fleisch vom Sinnesobjekt selbst affieirt 

wird, ergiebt sich, dass der Sinn des Tastens stattfindet, wenn zur Zeit des Sinnes (der 

Sinnesvorstellung) die Tastobjekte vor den Wahrnehmenden selbst gestellt werden 

11 ταὐτην] Fleisch 18 διαφέροι δ᾽ ἂν] der Unterschied zwischen diesem Sinn und 

den anderen Sinnen ist 18—19 οὐδὲ τοῖς — αἴσϑησις ἐγίνετο) dass bei jenen Sinnen 

der Sinn (Sinnestátigkeit) nieht geschieht, wenn ihre Objekte nicht vor die Sinne und 

nicht vor die Sinnesorgane, geschweige denn von einem anderen als sie, gestellt werden 

4 τὸ supra lin. V S τοῦ manus recentissima addidit V 8—9 tradita sensu non 

carent, sed notandum est Arabem vertere πάσχον τι τὸ ἐν ἡμῖν αἴτιον τῆς αἰσϑήσεως (i.e. 

ὁ πρῶτον αἰσϑητικόν) γίνεται (scil. ἡ αἴσϑησις) - πάσχοντος τι τοῦ ἐν ἡμῖν αἰτίου τῆς αἱ- 

σϑήσεως 10 ἅπτεσθαι de tangibili dictum ut 56,18 58,14 12 ἡ in lit. V 

15 ἤδη γίνεται] ineipit apodosim creberrima in priore enuntiato ellipsi. cf. οὐ γὰρ ἐπεὶ 

ἡ ὄρεξις ἐκείνων τινὸς προηγησαμένου, ἤδη καὶ τὸ κινοῦν ἐχείνων τι 13725 et Ind. s. v. 

ἤδη et Ellipsis 16 ἐπιτιϑέμενα τὰ ἁπτὰ m! ἐπιτιϑεμένων τῶν ἁπτῶν m? V: ἐπιτιϑέ- 

μενα τὰ ἁπτὰ ἃ 18 ὄγανον ἃ 
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οἷόν τε ἐπιτίϑεσϑαι τὰ ἅπτά, τῷ μέντοι ὀργάνῳ τῇ σαρχὶ ἐπιτιϑεμένων ἢ 
» , e A et e We Ὁ Ὁ A , oy , 

αἴσϑησις γίνεται, ὅτι μηδενὸς Tjós T, αἴσϑησις ἐδεῖτο ἄλλου μεταξύ. T, ἐστί 

τι χαὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς ἄλλο παρὰ τὴν σάρχα τὸ αἰσϑητήριον, ἀνάλογον ὃν & 
€ - - - Y , ^ - ΄ - (uc) 

τῷ ὀφθαλμῷ τῷ τῆς ὄψεως αἰσϑητηρίῳ ; δοχεῖ γάρ τι τοιοῦτον ὕπ᾽ 'Apt- 
eot στοτέλους λέγεσϑαι. τοῦ δὲ τὸ μεταξύ, OU οὗ μέσου ἢ τῶν ἁπτῶν ἀντί- 

ληψις γίνεται, ἐπὶ μὲν τῆς ἁφῆς προσπεφυχέναι τῷ αἰσϑανομένῳ (τοιοῦτον 

γὰρ *, σάρξ), ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἐχτὸς εἶναι χεχωρισμένον, αἴτιον 
ἂν εἴη, ὅτι ἐπὶ μὲν ἐχείνων τὰ ἐχείναις αἰσϑ ητὰ ταῖς αἰσϑήσεσιν χινητιχά 

ἐστι μεταζύ τινος χεχωρισμένου σώματος (αὐτοῖς γοῦν τοῖς αἰσϑητηρίοις 
10 ἐπιτιϑέμενα οὐχ ἔστιν αὐτῶν χινητικά, χαίτοι συγγενῶν ὄντων τῶν αἰσϑή- 80 

τηρίων τοῖς ἐχτός, OU ὧν ἢ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν χίνησις ἐν αὐτοῖς γίνεται), 
τὰ δὲ τῇ ἁφῇ αἰσϑητὰ αὐτοῦ τοῦ αἰσϑητηρίου τοῦ συμφυοῦς ἡμῖν ἐστι 

χινητιχά. ταύτης ὃὲ τῆς διαφορᾶς πάλιν αἴτιον, ὅτι ἔδει μὲν τὰ τελειότερα 
τῶν ζῴων μὴ μόνων αἰσϑάνεσϑαι τῶν παρόντων τε χαὶ ἁπτομένων αὐτῶν, 

15 ἀλλὰ xai τῶν ἀφεστώτων. τῶν μὲν οὖν παρόντων ἢ ἁφὴ ἀντιληπτιχή, 

τῶν δὲ ἀφεστώτων οὐχέτι δι’ ἁφῆς ἢ ἀντίληψις. παρῆν γὰρ dv xat ταῦτα. 
τὸ γὰρ ἅπτεσϑαι παρόντων. διά τινος οὖν μεταξὺ ἢ ἀπὸ τούτων χίνησις. 40 

οὕτως γὰρ μόνως οἷόν τε ἣν τῶν μὴ παρόντων αἰσϑάνεσϑαι. ἔτι δὲ OU 

ὧν ἐχείνων αἱ αἰσϑήσεις γίνονται ἀδύνατον ἐχ τούτων τὸ τοῦ ζῴου σῶμα 

50 συνεστάναι. δι᾿ ἁπλῶν γὰρ αἱ ἐχείνων ἀντιλήψεις. ἣ γὰρ δι᾿ ὕδατος ἡ 

QU ἀέρος, xai οὐχ οἷόν τε ἄλλως, ὡς ἐν τῷ περὶ αἰσϑήσεώς vs xal αἰσϑη- 
τῶν δέδειχται. οὔτε 0& ἐξ ἀέρος οὔτε ἐξ ὕδατος οἷόν τέ τι ζῷον εἶναι" 

στερεὸν γὰρ τὸ τοῦ ζῴου σῶμα χαὶ μιχτὸν χαὶ τοιοῦτον ὁποῖόν ἐστιν ἢ 
σὰρξ T, τὸ ἀνάλογον τῇ σαρχί. ἢ ὃὲ τῶν ἁπτῶν ἀντίληψις διὰ τοιούτου 45 

25 σώματος γίνεται. ἁπταὶ μὲν οὖν εἰσιν αἱ τῶν σωμάτων Tj σώματα ὃια- 

φοραί. αὖται δέ εἰσι ξηρότητες xai ὑγρότητες, ϑερμότητες, ψυχρότητες. 
ταύταις γὰρ ὁρίζεται τὰ πρῶτα σώματα. χαὶ αἱ ἄλλαι δὲ αἱ ἁπταὶ ἐναν- 

2. ἁπτῶν] Sinnesobjekte 4 κεχωρισμένον) von aussen und getrennt 9 χεχω- 

ρισμένου] abgesondert abgeschnitten 10 ἔστιν] sie würden 10—11 καίτοι --- éx- 

tóc] weil die Sinnesorgane der Gattung nach den Dingen von aussen àhnlich sind 

11 δι᾿ ὦν---γίνεται] durch. welche dureh die Vermittlung jener Organe die Bewegung ent- 

steht in den Dingen von aussen wegen des Wahrnehmenden 12 τοῦ συυ.- 

φυοῦς ἡμῖν] welches vom Leibe gefasst ist 13—14 ταύτης δὲ --- ἁπτομένων) die Ur- 

sache für diese Verschiedenheit ist ebenfalls [die], dass dasjenige, was vom "Thiere voll- 

stàndiger und vollkommener ist, so sein muss, dass es nicht derart unvollkommen sei, 

dass es nur die ihm nahen Dinge, welche ihn treffen, wahrnehme 15 τῶν μὲν οὖν 

παρόντων) allein die nahen Dinge 16 παρῆν] addit: wenn sie betastet wáren 

11 παρόντων] addit: den Tastenden 21 ἐν τῷ-- αἰσϑητῶν] im Buch des Sinnes und 

der Sinnesobjekte 22 καὶ ante μιχτὸν om. 24 δὲ om. 26 ξηρότητες χτλ.] 

Arten der Trockenheit et q.s. 2'1 óptzexat] entstehen 28 εἰς πρώτας ταύτας 
ἂν ἀνάγοιντο) sammeln sieh aus diesen und kehren zu diesen zurück, weil sie erste sind 

4 δοκεῖ γὰρ χτλ.] Ar. de an. 2,11. 423*1 sq. 8 τὰ ἐν ἃ 10 τοῖς αἰσϑητηρίοις τῶν ἃ 

12 fortasse διά xou συμφυοῦς 14 μόνον à 16 δι᾿ supra lin. V 21 cf. Praef. 

95 εἰσιν V: elvat ἃ 28 ἂν om. a ὡς ἐν τοῖς χτλ.] Ar. de gen. 2,2 330224 
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ρᾶς ᾿Αριστοτέλης ἔδειξεν. τὸ δ᾽ αἰσϑητήριον αὐτῶν, ἐν ᾧ ἢ δύναμις αὕτη; 

τὸ μόριόν ἐστιν, ὃ τῷ τὴν τοιαύτην ἔχειν δύναμιν οἴόν τέ ἐστι διὰ τοῦ 

ὁμοιοῦσϑαι αὐτοῖς τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν ποιεῖσϑαι. ἐπεὶ OL διὰ τοῦ πά- ὅ0 

σχειν χαὶ ἢ ἁφή, ἀπαϑὲς δὲ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, δεῖ δέ τινας τῶν 

5 ἁπτῶν ἐναντιώσεων ἔχειν τὸ ἁπτιχὸν σῶμα Ov qe σῶμα. τῶν μὲν ὁμοίως 

ἐχόντων αὐτῷ τῶν ἁπτῶν τινας ἐναντιώσεων οὐχ αἰσϑάνεται, τῶν ὃὲ ἐλλει- 

πόντων T, ὑπερβαλλόντων. ἤδη γὰρ ὑπὸ τούτων ὡς ὑπὸ ἀνομοίων πείσε- 

ταί τε χαὶ ἀλλοιωϑήσεται. διὸ χαὶ εὐλόγως ἄν τις asudvibos τὴν αἴσϑησιν 

λέγοι τῆς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἐναντιώσεως: τὸ γὰρ μέσον ἑχατέρου τῶν 1534: 

10 ἄχρων χριτιχὸν γινόμενον πρὸς ἑἕχάτερον αὐτῶν τὸ τερον τῶν ἄχρων χαὶ σ 

ετ 

, , 3 WA - 0.13 EY / 5 ' Es 
&£yayttov, χαὶ OG. τοῦτό eta Ἴάλλον εἰς αὐτο. εἰς γᾶρ τὰ ἐναντία f, μεταᾶ- * ὶ i ἵ 

ἐ βολή. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ἁφῆς τοῦτο ἀναγχαῖον, ἐπὶ ὃὲ τῶν ἄλλων οὐχ 

ὁμοίως τῷ μηχέτι τὰ ἐχείνων αἰσϑητήρια ἐξ ἀνάγχης ἔχειν ἐν τῇ οὐσία 

τούτων tt, ὧν ἐστι διαχονητιχά τε χαὶ μηνυτιχά, οὔτε γὰρ τὴν χύρην 

15 ὕδατος οὖσαν ἀναγχαῖον ΕΣ οἰχεῖόν τι χρῶμα, οὔτε τὴν ἀχοὴν ἀέρος 

πάλιν οὖσαν ἀναγχαῖον εἶναι μετὸ ψόφου, ἀλλ οὐδὲ τὴν Dre ἀνάγχη ὃ 

σύμφυτον ἔχειν ὀσμήν τινα. εἰ δὲ xai αὖται ἔχοιέν τινα ἐν αὐταῖς ὧν 

ἀντιλαμβάνονται, εἶεν ἂν μεσότητες xal αὖται ὁμοίως τῇ ἁφῇ. τῶν μὲν 
τὰρ ὁμοίων οἷς ἔχουσιν οὐχ ἀντιλήψονται, ἀντιλήψονται OE τῶν ὑπερβολῶν 

?0 τε αὐτῶν xal ἐνδειῶν. τῶν δὲ αἰσϑήσεων ἀναγχαιοτάτη T, ἀφή τε χαὶ 
γεῦσις. οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ τούτων ζῷον εἶναι. αἱ δ᾽ ἄλλαι οὐχ οὕτως 
ἰς τὸ εἶναι ὡς εἰς τὸ πῶς εἶναι συντελοῦσι τοῖς SE αὐτάς.  GOTov 10 € 

δὲ ἐχ τε τοῦ πολλὰ τῶν ζῴων μὴ ἔχειν τούτων τινὰ τῶν αἰσϑήσεων, χαὶ 

ix τοῦ xal τὰ ἔχοντα αὐτὰς στερηϑέντα αὐτῶν ζῆν δύνασθαι. 

2 τῷ -- δύναμιν] dadurch dass es [Etwas] von dieser Kraft hat 9 τὸ ἁπτικὸν σῶμα] 

der wahrnehmende Kórper 6 τινὰς τῶν ἐναντιώσεων) die tastbaren Gegensàátze 

6— τῶν δὲ --- ὑπερβαλλόντων] er nimmt aber von ihnen wahr, was fehlt und was hinzu- 

gefügt ist von der Beschaffenheit, die er selbst hat 9—11 τὸ γὰρ--- καὶ ἐναντίον) das 

Mittlere nàmlich erkennt (unterscheidet) zwischen jedem der beiden Extreme, denn es wird 

in Bezug auf jedes von beiden das andere Extrem und ihm entgegengesetzt 13—14 τῷ 

υνηκέτι--- μηνυτιχά] weil zur wesentlichen Existenz ihrer Organe es nicht nótig ist, dass sie 

auch die Dinge besitzen, welche jenen dienen und aus ihnen (von welchen sie?) ent- 

stehen 16 μετὰ ψόφου --- ὄσφρησιν om. 11---18 εἰ δὲ --- ἀφῇ} wenn darin auch 

Etwas von den Sinnesobjekten ist, welche er wahrnimmt [etiam in sqq. Sing.] 

18—19 τῶν μὲν --- ἀντιλήψονται] denn das, dessen Beschaffenheit wie seine Beschaffenheit 

ist, nimmt er nicht wahr 20 αὐτῶν om. 20—21 τῶν δὲ --- γεῦσις] unter den 

Sinnen giebt es solehe, ohne welche das Thier nicht sein kann, das ist das Tasten und 

der Geschmack 21 τούτων] Tasten und Geschmack. post elvat addit: weil es ohne 

diese beiden nicht sein kann. 21—22 αἱ δ᾽ ἄλλαι---ἔχουσιν αὐτάς} die andern Sinne 

aber [i.e. was sie anbetrifit], so ist weder ihre Hilfe noch ihr Nutzen in [ihrem?] Vor- 

handensein für das, worin sie sich finden, in ihrer Hilfe in Bezug auf das Dasein [des- 

selben] 24 δύνασϑαι om. 

ὃ ὄν sic V 8 τε supra lin. V 10 τὸ ἕτερον τῶν ἄχρων del. m? V. cf. int. hebr. 
15—16 ἔχειν--- ἀναγχαῖον om. a 16 εἶναι μετὰ γρώματος οὐδὲ τὴν ἀχοὴν μετὰ ψόφου a 

ν 
11 ἐν αὐτῇ ἃ 18 fortasse xai αὐταὶ 23 τε om. a 24 xai om. à αὐτὰ ἃ 
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Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἑχάστη τῶν πέντε αἰσϑήσεων, xal τίνος ἑχάστη, 
χαὶ πῶς ἢ xaU' ἑἕχάστην αὐτῶν τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ ἀντίληψίς τε xal 
χρίσις γίνεται, εἴρηται τύπῳ: χαϑόλου δὲ συλλαβόντι περὶ αἰσϑήσεως ἀλη- 15 

Üéc ἐστιν εἰπεῖν τὸ εἶναι αὐτὴν δύναμιν ψυχῆς δι᾿ αἰσϑητηρίων τινῶν Ocx- 
τιχήν τε xal χριτικχὴν τῶν αἰσϑητῶν εἰδῶν χωρὶς τῆς ὑποχειμένης αὐτοῖς 

ὕλης. τὸ δὲ πρῶτον αἰσϑητήριον, ἐν ᾧ ἣ τοιαύτη δύναμις τῆς ψυχῆς; 
σῶμα μέν ἐστιν, οὐ μὴν χαϑὸ σῶμα αἰσϑητικόν, ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναμιν 

ἣν ἔχει. ἢ γὰρ αἴσϑησις οὐ τὸ μέγεϑος, ἀλλὰ ὃ λόγος xai τὸ εἶδος τοῦ 
μεγέϑους τοῦ τοιούτου. αἱ δὲ τῶν αἰσϑητῶν ὑπερβολαὶ φϑείρουσι τὰς 20 

10 αἰσϑήσεις- διὸ φϑείρουσι τὴν συμμετρίαν τοῦ σώματος, οὗ ai αἰσϑητιχαὶ 

δυνάμεις εἴδη. φϑειρομένης δὲ τῆς ἐν ἐχείνῳ συμμετρίας, φϑείρεται χαὶ 

τὸ εἶδος τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ. φϑείρεται δὲ xai ἢ συμμετρία αὐτῶν ὑπὸ τῆς 

σι 

σφοδροτέρας χινήσεως, ὥσπερ χαὶ ἢ τῶν χορδῶν ἁρμονία ὑπὸ τῆς βιαιο- 
τέρας πληγῆς τε χαὶ χινήσεως. ἑχάστη μὲν οὖν αἴσϑησις τοῦ ὑποχειμένου 

15 αὐτῇ αἰσϑητοῦ ἐστιν αἴσϑησις, οὖσα ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ οὐχ ἡ σῶμα ἐκεῖνο, 
ἀλλ T, ἔχει τὴν τοιάνδε δύναμιν, ὡς εἶπον, χαὶ χρίνε!: τὰς τοῦ ὑποχειμένου 25 
αὐτῇ αἰσϑητοῦ διαφοράς. οὐ γὰρ ἄλλη τις χριτιχὴ τῶν ἐν χρώμασι δια- 
φορῶν παρὰ τὴν ὄψιν, οὐδὲ ἄλλη τῶν ἐν ψόφοις παρὰ τὴν ἀχοήν, ὁ δ᾽ 

αὐτὸς χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος. ἐπεὶ ὃὲ xal τὰ ταῖς διαφερούσαις αἰ- 
! 

»n 

?0 σϑήσεσιν αἰσϑητὰ xpí(vousv πρὸς ἄλληλα xni τῶν διαφορῶν αὐτῶν αἰσϑα- 

νόμεϑα (τίνι γὰρ γλυχὺ λευχοῦ διαφέρει, αἰσϑήσεως χρῖναι, αἰσϑητὰ γὰρ 

ἄμφω), ἐπιζητήσαι τις ἄν, τί ποτέ ἐστι τὸ τὰς τούτων χρῖνον διαφοράς. 
οὔτε γὰρ χεχωρισμένα ἔσται τὰ χρίνοντα τὰς τῶν ταῖς διαφερούσαις al- 30 

σϑήσεσιν αἰσϑητῶν διαφοράς (ἀμφότερα γὰρ ἕνί τινι εἶναι δεῖ δῆλα" οὕτως 
M Y , [rd c X ' - - co ^ M , 

25 γὰρ εἴσεταί τις ὅτι ἕτερον τὸ γλυχὺ τοῦ λευχοῦ, ὅμοιον γὰρ τὸ λέγειν 

χεχωρισμένα xai διαφέροντα εἶναι τὰ αἰσϑανόμενα αὐτῶν ἑχάστου χαὶ τὰς 
2 

οἰχείας ἑχάστου αὐτῶν γνωρίζοντα διαφορὰς τῷ λέγειν: εἰ δύο ὄντων τῶν 

1 τίς---τίνος ἑκάστη] dass jeder der fünf Sinne eine Kraft ist und wofür er eine Kraft ist 

ὅ τε «ai κριτιχὴν om. 6 δὲ om. 8 λόγος) Inhalt Ὁ. δὲ om. 10—11 διὸ--- 
δυνάμεις εἴδη} weil sie die Gleichmàssigkeit des Kórpers, welchem die sinnliche Kraft ge- 
hórt, dessen Form die fünf Kráfte sind, zu Grunde richten 11 ἐν ἐχείνῳ]} jenes 

Kórpers xai om. 12 αὐτῶν] seine [Gleichmàssigkeit] 14 post χινήσεως 

addit: zu Grunde geht 15—16 οὖσα --- δύναμιν] durch seine Organe, nicht insofern 

seine Organe Kórper sind, sondern insofern er diese Kraft besitzt [der Kórper?] 

16 ὡς εἶπον καὶ χρίνει] wie wir davon gesagt haben, dass er wahrnehme und erkenne 

19—20 ἐπεὶ --- ἄλληλα] da wir aber auch die Sinnesobjekte der von einander verschie- 

denen Sinne erkennen 22 ἐπιζητήσαι τις ἄν] so ist es nótig, dass wir nachforschen, 

bis erkannt werde, was es ist 24 ἀμφότερα-- 97a] denn es müssen die beiden ver- 

schiedenen Dinge zusammen in einem Dinge unterschieden werden 

2 γε ἃ ὃ τύπω ἃ 10 διὸ] constans scriptoris usus διότι postulat. vid. Ind. 

at om. 11 εἴδη m! eadem manus αἶδε supra lineam V: εἴδη a: εἴδη quod non in- 

tellexit Arabs interpretando cireumscripsisse videtur. fortasse δυνάμεις. ἤδη φϑειρομένης 

δὲ cf. Ind. s. v. ἤδη 15 ἐχεῖνο V ex. Vict: ἐχεῖνος a 24 δεῖ εἶναι ἃ 
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5 Ld — x ^ v Ü — $ 2^ , - "f e f. , x 1 L4 S AN me 

αἰσϑητῶν τοῦ μὲν σὺ αἴσϑοιο, τοῦ δὲ ἐγώ, γνωρίζειν ἑκάτερον ἡμῶν τὴν 

POTE ob αὐτὸς ἤσϑετο πρὸς τὴν τοῦ οὗ οὐχ αὐτός, ἀλλ᾽ ἕτερος ἤσϑετο" 
δεῖ γὰρ ἕν τι εἶναι τὸ λέγον τόδε τοῦδε ἕτερον εἶναι. χαὶ γὰρ τὴν τῶν 35 

αἰσϑητῶν πρὸς τὰ νοητὰ διαφορὰν τὸ χρῖνον ἕν: ὁ γὰρ νοῦς: πάντα γὰρ 
- , e , - v [d , 

οὗτος νοεῖ χαὶ χρίνει, ἐν τίνι ἑχάστῳ τῶν ὄντων τὸ εἶναι. ὡς μὲν γὰρ [2 

αἰσϑη τῶν τῶν αἰσϑητῶν τὰς διαφορὰς E ecc χρῖναι, τὴν δὲ χατὰ τὴν 

οὐσίαν αὐτῶν διαφορὰν πρὸς ἀλληλά τε xal τὰ τῇ αὑτῶν φύσει νοητὰ ὁ 

νοῶν αὐτὰ νοῦς χρίνει), οὔτε οὖν ὑπὸ χεχωρισμένων χαὶ διαφερουσῶν αἱἰ- 
σϑήσεων οἷόν τε τὰς τῶν ἀνομοειδῶν αἰσϑητῶν χρίνεσϑαι διαφοράς. ἀλλ 

10 οὐδὲ ἐν διαφέροντι χρόνῳ οἷόν τε τὰς διαφορὰς αὐτῶν Ἰνωρίζεσϑαι, ὡς νῦν 

uiv γνωρίζειν ὅτι ἕτερον τὸ γλυχὺ τοῦ λευχοῦ, αἰσϑανόμενον νῦν τοῦ γλυ- 40 o 

ἔτ 

χέος, μετὰ ταῦτα δὲ ὅτι τὸ λευχὸν τοῦ γλυχέος, πάλιν αἰσϑανόμενον τότε 
^ ΞΡ e - , ^ , 

τοῦ λευχοῦ, ὡς εἶναι τὸ αὐτὸ μὲν τῶν διαφερόντων α αἰσϑητῶν ἀντιληπτιχόν, 
, , e Ἁ σ 

τοῦ τε TUE xal τοῦ λευχοῦ, οὐχ ἅμα ὃξ, αλλ ἐν μέρει. ὡς γὰρ ἕν 
^ ow c , o A o 15 τι δεῖ εἶναι τὸ λέγον ἕτερα εἶναι τὸ γλυχὺ χαὶ λευχόν, οὕτως xal ὅτε τὸ 

- ΄ ΄ M - e 

ἕτερον τοῦ ἑτέρου p Éqot, τότε χαὶ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρο 
ἃ σ m 2 ΄ 2 ' EE 4 - ^ 
ἔγειν uóvov ὅτι διαφέρει ταῦτα ἀλλήλων, ἀλλὰ x«i ὅτι νῦν Ot 

, - ΄ - γὰρ λέγει, ὅτι νῦν τα ΈΕμεΙ: τὸ γὰρ λέγειν ἐστὶν αὐτῷ τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 45 

ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο. xal ἅμα αὐτῶν αἰσϑήσετα ι χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἀλλὰ 

20 u. ὃ 
' 

, ^ v - 

ρέτῳ χρόνῳ πλείηυς τε xal διαφερούσας, ἔτι τε dovere χινήσεις χινεῖσϑα! ᾿ i 
, 

ἅμα πλείοσιν ὁμοιοῦσϑαι. τοῦτο δ᾽ dy γίνοιτο, εἰ οὕτως μὲν ἢ at- 

x 

ν ἀδύνατον δοχεῖ τὸ αὐτό τι ὃν xat ἀριϑυὸν ἐν τῷ αὐτῷ xal ἀδιαι- 

e ἃ) 9 - 

σϑησις ὡς προείρηται γίνεται, αἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐναντίων αἰσϑητῶν γινόμεναι 
, ' ^ em , , Ud p ^ 

χινήσεις ἐναντίαι. γίνεται τε οὕτως οὐ μόνον ἄπορον τὸ τῶν διαφερόντων 
5 χατ᾿ εἶδος αἰσϑητῶν μίαν εἶναι χριτιχὴν αἴσϑησιν, ἀλλὰ xal πολὺ πρότερον 50 

m πὶ τῶν μιᾷ αἰσϑήσει ὑποχειμένων., οἷον ἐν χρώμασιν, ὧν f ὄψις ἀντι- 

ληπτιχή, πῶς T, ὄψις δυνήσεται τὰς τοῦ λευχοῦ τε xal μέλανος γνωρίζειν 134v 

διαφοράς, εἴ γε δεῖ μὲν αὐτὴν ἅμα αὐτῶν ποιεῖσϑαι τὴν ἀντίληψιν, ἢ δὲ 

ἀντίληψις διὰ τῆς πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ὁμοιώσεως, ἀδύνατον δὲ ἅμα τὸ αὐτὸ 
30 τοῖς ἐναντίοις ὁμοιοῦσϑαι; T, εἰ μὲν οὕτως χινοῖτο, ὡς πάσχειν τε xal ὃέ- 

€ ' À μὴ * Χ έλ o Pi , X , ' , 5 

χεσϑαι τὸ λευχὸν καὶ τὸ μέλαν, ἅμα dv ἀναλαμβάνοι τὰ ἐναντία, ὅ ἐστιν 

9—8 xai γὰρ---νοῦς χρίνει om. 12—13 ndMw—*09 λευκοῦ] wenn er auch zur selben 
Zeit das Weisse wahrnimmt 13 ὡς) und 15 ἕτερα] unidentische verschiedene 

15—18 νῦν--διαφέρει om. 22 τοῦτο---γίνοιτο] dies sei notwendig 25 πολὺ mpó- 

τερον (&mopov)] es wird ein àhnlicher Zweifel viel die Dinge treffen 31 ἀναλαμβάνοι) 
addit: bei meinem Leben 

2 fortasse διαφορὰν (x00) οὗ αὐτός πρὸς τὴν τοῦ οὗ οὐχ---ὕἧσϑετο Om. ἃ 5—6 ὡς 
μὲν γὰρ --- χρῖναι om. a 10 hoe dicit: differentia non ita cognosci potest, ut primum 

dulce ab albo diversum esse cognoscas (hoe priore tempore dulce tantummodo animadvertens ), 

tum album a dulci (hoc altero temporis momento album animadvertens ) 7 αὑτῶν scripsi: 

αὐτῶν Va 8 αἰσϑήσεων om. a 11 ὅτι V: ἄρα a 12 ὅτι V: ἄρα ἃ 
τότε V: τοῦδε ἃ 10 ἕτερα λέγον ἃ 16 λέγει ἃ 16—17 οὐ λέγει ἃ 
11 ὅτι V: ἄρα ἃ 
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ἀδύνατον. εἰ δ᾽ ἄλλος 6 τρόπος τῆς ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν χινήσεως τῇ αἱ- 

σϑήσει xai οὐχ ὡς ὕλη τῶν αἰσϑητῶν τὰ πάϑη δέχεται τὰ αἰσθητήρια, 5 
οὐχέτ᾽. ἂν ὁμοίως ἄπορον εἴη. ὅτι γὰρ οὐχ ὡς ὕλη δέχεται τὰ πάϑη ἢ 
ὄψις ἐναργές. ὁρῶμεν γὰρ ὅτι οὐ γίνεται ἢ ὄψις μέλαινα xai λευχή, ὅταν 

, , , , vU $^ [d / 37 , 7 5 ἐχείνων αἰσϑάᾶνηται. ἀλλ᾿ οὐδὲ 6 πεφωτισμένος ἀήρ, χαίτοι διαχονούμενος 

τῇ ὄψει πρὸς τὴν ἀντίληψιν τῶν χρωμάτων διὰ τοῦ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν πρῶ- 

toc χινεῖσϑαι xal μέλας αὐτὸς T, λευχὸς γίνεσϑαι τοῦτο ποιεῖ. οὐδὲν γοῦν 

χωλύει διὰ τοῦ αὐτοῦ τὸν piv μέλανος ἀντιλαμβάνεσθαι τὸν ὃὲ λευχοῦ, 

ὅταν χειμένων τοῦ τε λευχοῦ xal τοῦ μέλανος ἐπ᾽ εὐϑείας τῶν δρώντων 10 
DUUM ^ M 2 2.8 c os ΒΞ 9...» ΄ - λέ χλλὰ PD 10 αὐτὰ μὴ τὸ xav αὐτὸν ἑχάτερος αὐτῶν χείμενον χρῶμα βλέπῃ, ἀλλὰ τὸ 

χατὰ τὸν ἕτερον. ἀλλ οὐδ᾽ εἰ μέλας xoi λευχὸς ἀλλήλους ὁρῷεν, χεχώ- 
λυται ὁ μεταξὺ ἀὴρ ἀμφοτέροις αὐτοῖς ἅμα διαχονεῖσϑαι τῷ μὴ παϑητι- 
χῶς μηδὲ ὡς ὕλη γινόμενος αὐτῶν ὑπ᾽ αὐτῶν χινεῖσϑαι. οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς 
χατόπτροις δὲ T, ἐν τοῖς ὕδασιν ἐμφαινόμενα χρώματα τοιαῦτα αὐτὰ ποιεῖ 

1 ὁποῖά ἐστιν αὐτά. συμπαύεται γοῦν ἑχάστου τούτων f, ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ 15 

χίνησις ἐν αὐτοῖς γινομένη, ὅταν μηχέτι ἢ παρὸν τὸ αἰσϑητόν. εἰ δὴ xoi 
S ἐν - 5 ΄ m , ' ζ΄ ? € M y Y. ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων οὕτως γίνοιτο τὰ πάϑη ἐν τῷ τὴν αἴσϑησιν ἔχοντι 

σώματι, δυνήσεται κατὰ τὴν πάροδον αὐτῶν T7, δύναμις ἢ αἰσϑητιχὴ mdy- 

tov μὲν τῶν αἰσϑητῶν ἀντιλαυβανομένη. οὐ μὴν πάντων διὰ τῶν αὐτῶν 

0 ὀργάνων, ἣν xol χοινὴν αἴσϑησιν χαλοῦσιν, χρίνειν τε ἕχαστον αὐτῶν xai 
^ / y 

οὔ MeV 
ἀλλὰ ἐν &ví τε xal συνεχεῖ. ἔτι δοχεῖ τὸ μετὰ ψυχιχῇς δυνάμεως οὕτως 20 

ον ςτὸ 
, , - ^ AY » ^ ' ^ 

γνωρίζειν αὐτῶν τὰς πρὸς ἄλληλα διαφορὰς wm 

5 καίτοι] weil 5—'( ἀλλ᾽ οὐδὲ ---τοῦτο ποιεῖ] auch nicht die Luft, die das Licht auf- 
nimmt, weil (damit) es dem Gesicht zur Wahrnehmung der Farben dient, indem sie zuerst 

von ihnen bewegt wird, dies bewirkt, indem sie schwarz oder weiss wird ὃ διὰ τοῦ 

αὐτοῦ] durch ein und dieselbe Luft 10— 11 μὴ τὸ κατ᾽ αὐτὸν κείμενον---ἕτερον] nicht 

die Farbe, die in demselben selbst ist, sondern die Farbe, die in dem andern ist 

11 μέλας xal Àeuxóc] ein weisser und ein schwarzer 12 ὃ μεταξὺ ἀὴρ] die Luft, die 

zwischen beiden ist 13 ὑπ᾽ αὐτῶν] von beiden 15—16 cupzasecac—aicdnczóv] 

Der Beweis dafür ist, dass sie von jeder jener Bewegungen, welche in ihnen von dem 

Sinnesobjekte [aus] entstehen, gestórt werden beim Weichen des Sinnesobjektes und 

dessen "Trennung von ihnen 18—19 δυνήσεται---ἀντιλαμβανομένη) so ist es moglich, 

dass die wahrnehmende Kraft, welche alle Sinnesobjekte wahrnimmt, [eine?] sei 

19 πάντων om. διὰ τῶν αὐτῶν] durch ein Organ 20 ἣν -- κρίνειν] und diese 

Kraft, welche der gemeinschaftliche Sinn heisst, erkennt ἕχαστον αὐτῶν] jede jener 

Spuren, wenn sie auf ihn übergehen 22 μετὰ] wegen 

l ó supra lin. V 4 ὅτι V: ἄρα ἃ ? xai corruptum est. lege τῷ. tantum ne- 
gatur aera colorari. Cf. int. hebr. 9 cf. Alex. de sens. comm. 63,10 τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 

ἀνάγχη γίνεσϑαι, xal eb δύο τινὲς εἶεν οἱ ὁρῶντες ἄντιχρυς ἑστῶτες ἀλλήλων, εἴη δὲ ἐπ᾽ co- 
ϑείας ἑκατέρῳ τῶν ὁρώντων ὁρατόν τι χείμενον, οἱ δὲ ὁρῷεν μὴ καϑ᾽ ἑαυτούς, ἀλλ᾽ ἑκάτερος 

αὐτῶν τὸ τῷ ἑτέρῳ ἐπ᾽ εὐϑείας κείμενον et [de an.] 159 59 10 βλέπη ἃ 11 τὸ 

ἕτερον ἃ 11 ὁρῷεν t subscripsit vetus corr. V: ὁρῶμεν a 15 ἕχαστον a 

16 παρὸν V: παρὰ ἃ εἰ δὲ ἃ 18 exspectaveris παρουσίαν 22— 63,5 ἔτι δοκεῖ-- 

τοῖς ἐμψύγοις σώμασιν] opp. τὰ χάτοπτρα καὶ ὕδατα (13), sed haec verba num re vera huic 

loco destinata sint a scriptore dubium 
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. ΄ A d ' 9-154 - - , - v » LI . })} , - χινούμενον σώζειν τι xal ἀπελϑόντης τοῦ αἰσϑητοῦ ἴχνος τῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ 
χινήσεως διὰ τῆς φαντασίας χαΐτοι μηχέτι τοῦ αἰσϑητοῦ παρόντος. οἱ γοῦν 
.-» /F. - i 9 , Y. , * H - , " - Ye τῶν σφόδρα λευχῶν αἰσὶ ἀνόμενοι ἔχουσί τινά ἐγκα ταλείμματα ἐν τῇ ὄψει 

- dE της ἀπ᾽ αὐτῶν χινήσεως χαίτοι υνηχέτ ἐχείνων παρόντων" οὐ γὰρ f αὐτὴ 

S χίνησις ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν τοῖς τε Π Au χαὶ τοῖς ἐμψύχοις σώμασιν 

3, δυνήσεται οὕτως ἢ χοινὴ αἴσϑησις ἅμα τὰς διαφορὰς γνωρίζειν τῶν ὃια- 

φόρων αἰσϑητῶν, εἰ πῇ μὲν ἕν εἴη τὸ αἰσϑητιχόν, πῇ δὲ πλείω τε χαὶ 50 

διαιρούμενον. ὡς γὰρ ἐπὶ χύχλου αἱ ἀπὸ τῆς περιφερείας αὐτοῦ ο»» τῇ 

wu c 

e c^ 

χέντρον ἘΠΕ ΓΕ νύΒΕΨαΙ οὖσαι πολλαὶ πᾶσαι χατὰ τὸ πέρας εἰσὶν αἱ αὐταὶ 
10 τῷ τά τε πέρατα αὐτῶν ἐφαρμόζειν τῷ τοῦ χύχλου χέντρῳ χαὶ ἔστι τὸ 

ἔρας τοῦτο ἕν τε xal πολλά, χαϑόσον μὲν πολλῶν ἐστι xol διαφερόντων 
€ , ^N , 3 , , [r4 e w e 

πέρας, πολλά, χαϑόσον δὲ πάντα ἀλλήλοις ἐφήρμοσεν, ἕν, οὕτως ἔχειν ὑπο- 

ληπτέον xal τὴν χοινὴν αἴσϑησιν τὸ ἕν τε xol πολλά. τῷ μὲν γὰρ ἔχά- 
[] 

ἕξ στὴς τῶν διὰ τῶν αἰσϑητηρίων eon ufyeov χινήσξων ἀπὸ τῶν Mine 

T 15 iy τῷ ἐσχάτῳ αἰσϑητηρίῳ πέρας εἶναι τὴν αἰσϑητιχὴν δύναμιν (μέχρι γὰρ 
ἐχείνου xal ἐπ᾽ ἐχεῖνο ἢ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῶν αἰσϑητηρίων διάδοσις) 

πολλὰ ἔσται. πολλῶν χαὶ διαφόρων χινήσεων γινομένη πέρας. τῷ δὲ δύ- 
vate ἀσώματος εἶναι ὁμοίως ἢ αὐτὴ παντός τε οὖσα τοῦ ἐσχάτου αἰσϑη- 

τηρίου καὶ ἑχάστου μέρους αὐτοῦ, ἀδιαίρετός τε ἔστα! xal μία. ἕν δὴ xal 
20 00; ἕν ἣ δύναμις ἢ αἰσϑητικχή. μὲν οὖν οὐχ ἕν, ἀλλὰ πλείω, ταύτῃ 

χαὶ πλειόνων ἅμα αἰσϑήσεται xal διαφερόντων τῷ xa) ἕχαστον μέρος τοῦ 85 

αἰσϑητηρίου πάσχοντος αἰσϑάνεσϑαι τοῦ πάϑους διὰ τὸ εἶναι δύναμίς τε 

χαὶ πέρας ἑκάστου, | δὲ πάντα τὰ πέρατα ἕν τί ἐστιν xal ταὐτόν (ᾧ γὰρ 

τὸ τῆς ἀφ᾽ ἑνὸς αἰσϑητηρίου γινομένης χινήσεως ἐφαρμόζει 

95 χαὶ τὰ τῶν ἄλλων ὁμοίως), ταύτῃ δὲ ὡς ἑνὶ τὰς πάντων αὐτῶν χρίνει δια- 

φοράς, ὅταν Gua αἵ ἀπ’ αὐτῶν χινήσεις γένωνται, οὕτως τε δυνήσεται 
τι ὃν χαὶ ἀδιαίρετον ἐν ἀδιαιρέτῳ τε χαὶ συνεχεῖ χρόνῳ γνωρίζειν τὰς τῶν 40 

΄ 3 

ἀνομογενῶν αἰσϑητῶν διαφοράς. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν ἀνομογενῶν αἰσϑητῶν οὔ- 

2 διὰ] in γοῦν] denn 4 τῆς -- κινήσεως) von der Bewegung, welche von jenen 
im Gesichte war ὃ σώμασιν om. 8 γὰρ] und 8—9 ai ἀπὸ---οὖσαι πολλαὶ] 

die geraden Linien, welche hineinkommen zwischen ihrem Mittelpunkt und ihrem Um- 

fang, wenn sie auch viele sind 10 ἐφαρμόζειν] verbunden sind mit dem Mittelpunkt 

12 πολλὰ] ein Vieles 13 τὸ --- πολλὰ] [man muss sich vorstellen], dass sie eine und 

dass sie viele sei 11 διαφόρων om. 18 ὁμοίως ἡ αὐτή] in einer Weise und ein 

und dasselbe 19 xat ante μία om. 21—23 τῷ χαϑ᾽ ---δχάστου)] wenn jeder einzelne 

von den Teilen des wahrnehmenden, nachdem er die Spur aufgenommen hat, diese Spur 

wahrnimmt, weil sie Kraft und Ende ist für jeden einzelnen derselben 23—25 o 

γὰρ --- ὁμοίως] indem dasselbe Ding, womit das Ende der Bewegung, welches dureh eines 

der Sinnesorgane stattfindet, auch mit den Enden der übrigen Bewegungen in einer Weise 

übereinstimmt 25 ὡς ἑνὶ χρίνει] sie erkennt, weil sie ein Ding ist 26 «c om. 

26—21 ἕν---ἀδιαίρετον] das eine unteilbare Ding 27 τε xai om. 

5a 18 παντός τε V: πάντα τὲ ἃ 24 τὸ (scil. πέρας) V: τῷ ἃ 25 ἴοτ- 

tasse χρινεῖ ut αἰσϑήσεται (21 cf. 26) 
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τως ἅμα τὰ διαφέροντα χρίνει τῷ ἅμα αὐτὴν ἔχειν τὰ πάντων εἴδη πέρας 
οὖσαν τῶν αἰσϑητηρίων τῶν τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν πάϑη διαγγελλόντων 

αὐτῇ, οὕτως χρίνει xal τὰς τῶν ἐναντίων διαφοράξ, ὧν f, αἴσϑησις γίνεται 
δι᾿ ἑνὸς αἰσϑητηρίου. xal γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ αἰσϑητήριον ἔσται xov! ἄλλο 

[41] 

M » l4 2 Fd o M d - 2 , 5 - ^ , 

xoi ἄλλο μέρος αὐτοῦ ἅμα τὰ πάϑη τῶν ἐναντίων αἰσϑητῶν δεχόμενον, 
ἐπεὶ μὴ οἷόν τε ἅμα τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ γενέσϑαι πάϑη. πάσχοντος 45 

ὃς τούτου χατὰ διαφέροντα μόρια ὑπὸ τῶν ἐναντίων αἰσϑητῶν xol ὡς πά- 

σχει οὕτως διαδιδόντος ἐπὶ τὸ ἔσχατον αἰσϑητήριον τὰ πάϑη χἀχείνου παρα- 

πλησίως χατὰ μόρια παϑόντος, T, δύναμις ἢ αὐτὴ χαὶ μία οὖσα ἐχ παντός 

10 τε τοῦ αἰσϑητηρίου x«l ἑχάστου τῶν μερῶν αὐτοῦ ἅμα αἰσϑάνεταί τε χαὶ 

χρίνει τὰ ἐναντία. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ἀδύνατον συνυπάρξαι 

τῷ αὐτῷ τὰ ἐναντία, οὕτως δὲ ἔχει xal ἐπὶ τῆς χρίσεως αὐτῶν. οὐ qàp 
ἐναντία χρίσις ἢ περὶ τῶν ἐναντίων χρίνουσα τὰ ἐναντία, ἣν δὲ ἀδύνατον 
τὰ ἐναντία Gua περὶ τῷ αὐτῷ γενέσθαι. ἐν χρίσει γὰρ ἐναντία οὐ τὸ τὰ 50 
, , 2 v Ld bl ' M M SON ἊΨ. T 9 Ἂν QN - 

15 ἐναντία ἐναντία λέγειν, ἀλλὰ τὸ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι τἀναντίας διὸ τοῦτο 

uiy ἀδύνατον συνυπάρξαι τῷ χρίνοντι ὡς ἅμα τἀυτὸν εἰπεῖν λευχόν τε χαὶ 

μέλαν, τὸ ὃς τὰ ἐναντία χρῖναι ὅτι ἐναντία οὐχ ἀδύνατον. χρίνει δὴ f, 

δύναμις ἢ αἰσϑητιχὴ ἅμα τὰ ἐναντία ὅτι ἐναντία, τοῦ ἐσχάτου αἰσϑητηρίου 

οὗ δύναμίς ἐστιν αὐτὴ χατὰ διαφέροντα μόϊρια πάσχοντός τε xal τὰ εἴδη 180τ 
“ , - ^ ΄, ς»" ΄ “5. ^, 

20 τῶν ἐναντίων αἰσϑητῶν διαγγέλλοντος αὐτῇ. ἢ. γὰρ αὐτὴ δύναμις dv μὲν 
Yom , Y V 153, ζει νον » Q- ΄ ΄ῃ. - ΄ » 

χατὰ ἕν τι αἰσϑητὸν xal ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ αἰσθητήριον πάϑῃ, τοῦτο χρίνει, dv 
^S M ΄ - - 1 '" Y 3,30 ΄ 1 y^ ΄ 
ὃὲ χατὰ πλείω, ταῦτα. ὧν γὰρ ἅμα τὸ αἰσϑητήριον τὰ εἴδη λαυβάνει, 

1 αὐτὴν] es [scil. τὸ ἕν xoi ἀδιαίρετον] 1---ὃ πέρας οὖσαν ---διαγγελλόντων αὐτῇ] weil es 

das Ende ist für das Organ (sic) des Sinnes, welcher sie (sic) unterscheidet von den Spuren, 

welche in ihnen durch die Sinnesobjekte entstehen 4—5 χαὶ γὰρ---δεχόμενον] Denn 

dabei nimmt auch das Sinnesorgan in jedem besonderen Teile davon zugleich zwei Spuren 

zweier entgegengesetzter Sinnesobjekte auf 6 ἐναντία] zwei entgegengesetzte 

1 ἐναντίων] zwei entgegengesetzte 9 χατὰ μόρια] in jedem besonderen Teile 

11 πάσχειν] Aufnahme der Spur und Affection 12 χρίσεως) Erkenntniss und Urteil 

14—15 τὸ -- λέγειν] dass man die zwei Entgegengesetzten unterscheidet 15—17 διὸ 

— μέλαν] Daher ist die Existenz desselben zugleich im Beurteiler unmóglich, so dass er 
von einem und demselben Dinge sage, dass es weiss und dass es schwarz sei 

17 χρῖναι] Erkenntniss und Urteil 05] vielmehr 18 ὅτι ἐναντία om. 20 διαγ- 

γέλλοντος} unterscheidet über [cf. v. 1—3 20—65,1 ἡ γὰρ--- ποιεῖται] denn wenn die 

Wahrnehmung ein und derselben Kraft den zwei Gegensátzen wird, und die Affection des 

Wahrnehmenden von einem der Organe des Sinnes [herrührt], so fállt die Erkenntniss 

zwischen den beiden Gegensátzen, und wenn seine Wahrnehmung das, was mehr als 

dieses ist, [betrifft], so fallt die Erkenntniss zwischen die Gesammtheit. Das Ding nàm- 

lich, mit welehem der Wahrnehmende die Formen derselben annimmt, dasselbe er- 

kennt, was zwischen ihnen ist, zugleich 

1 διφέροντα ἃ πέρας ἃ 2 αἰσϑηρίων ἃ διαγγελόντων ἃ 4 αἰσϑτηριον ἃ 

8 διαδιδόντως ἃ 10 αἰσϑητη τηρίου V 11—12 οὐ γὰρ ὥσπερ---τὰ ἐναντία om. ἃ 
13 ἐναντίᾳ ἃ 14 γὰρ ἐναντίᾳ ἃ 15 ἐναντία ἐναντία] cto ἐναν m' in mg. V: 

ἐναντία a 18 ὅτι V: ἄρα a 2] πάϑῃ] sub 9 paululum erasum V: πάλη a 
22 πλείῳ a 
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τούτων ἅμα τὰς χρίσεις ἐχείνη ποιεῖται: πῶς δὲ οἷόν τε ἅμα τὸ αἰσϑη- 

τήριον τά τε διαφέροντα εἴδη λαμβάνειν χαὶ τὰ ἐναντία, προείρηται. τῇ 

χοινῇ δὲ αἰσϑήσει ταύτῃ xai ὁρώντων αὑτῶν αἰσϑανόμεϑα χαὶ ἀχουόντων 5 

χαὶ x40 ἑχάστην αἴσϑησιν αἰσϑανομένων. 6 γὰρ ὁρῶν αἰσϑάνεται αὑτοῦ 

ὁρῶντος χαὶ ἀχούων ἀχούοντος. οὐ γὰρ δὴ ἄλλῃ τινὶ δυνάμει παρὰ τὴν ῷ 

(χοινὴν) αἴσϑησιν αὑτῶν αἰσϑανομένων αἰσϑανόμεϑα. οὐ γὰρ ὁρῶμεν ὅτι 

ὁρῶμεν οὐδὲ ἀχούομεν ὅτι ἀχούομεν. οὔτε γὰρ τὸ ὁρᾶν ὁρατὸν οὔτε τὸ 

ἀχούειν ἀχουστόν, ἀλλ᾽ ἔστιν αὕτη ἢ ἐνέργεια τῆς πρώτης τε xal χυρίας 
αἰσϑήσεως xal χοινῆς λεγομένης, xa ἣν γίνεται συναίσϑησις τοῖς αἰσϑα- 

10 νομένοις τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. χαὶ τῶν χοινῶν δὲ χαλουμένων αἰσϑητῶν διὰ 10 

ταύτης ἢ ἀντίληψις. συναναφέρεται μὲν γὰρ ἕχαστον αὐτῶν τοῖς ἰδίοις 
ἐχάστης αἰσϑήσεως αἰσϑητοῖς διὰ τῶν οἰχείων αὐτοῖς ὀργάνων. χινεῖται 

γὰρ ἢ ὄψις ὑπὸ χρώματος ὄντος μετὰ μεγέϑους, μετὰ σχήματος, μετὰ ἦρε- 
, , , - " , Ύ 

υαἱας ἢ χινήσεως, μετὰ ἀριϑμοῦ, μετὰ ἀποστήματος: uc) ὧν οὖν ὃν τὸ 
15 χρῶμα ἐχίνησεν αὐτήν, xal τὰς ἀπὸ τούτων χινήσεις συναναφέρει τοῖς χρώ- 

μασιν. οὐ μὴν T, τῶν χρωμάτων χριτιχὴ δύναμις χαὶ περὶ τῶνδε χρίνει, 15 
2 3 se Ae , , “" LT Y Q4 o Y , 
ἀλλ᾽ ἔστι xal fj τούτων χρίσις τῆς χοινῆς ἔργον αἰσϑήσεως: ὅτι γὰρ οὐχ 

$ ὄψις, δῆλον ἐχ τοῦ μὴ μόνον αὐτὰ τοῖς χρώμασιν παρυφίστασϑαι, ἀλλὰ 

xal τοῖς ψόφοις xal τοῖς ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσιν αἰσϑητοῖς. διὸ ἐλέγχεται 
0 οὔτε ὁρατὰ ὄντα οὔτε ἀχουστὰ οὔτε τινὸς τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων τῶν ταύ- 

τ) ^ , Y 2 ΄ P ^N Yr , J , jd 

ταις ἀντιδιῃρημένων ἴδια αἰσϑητά. τὸ δὲ εἶνα! μόνας τὰς πέντε αἰσϑήσεις, 

1 πῶς οἷόν τε] was die Art betrifft, in weleher man erkennt, dass τὸ αἰσϑητήριον] 

der Wahrnehmende 2 δὲ om. 9—4 δρώντων.---αἰσϑανομένων] wenn wir diese Dinge 

sehen, nehmen wir wahr, dass wir sie gesehen haben, und wenn wir sie gehórt haben, 

nehmen wir wahr, dass wir sie hóren, ebenso wenm wir durch jeden einzelnen der Sinne 

wahrgenommen haben 5—6 οὐ γὰρ δὴ — ὁρῶμεν] Das Ding nàmlich, durch welches 

wahrgenommen wird, wenn wir wahrgenommen haben, dass wir wahrnehmen, ist durch 

keine andere Kraft, als diejenige, in weleher der Sinn gesammelt (zusammenge- 

fasst) wird. Denn wir nehmen nicht wahr, dass (wenn) wir wahrnehmen 

durch die Kraft, durch welche wir wahrnehmen. Wir sehen nàmlich nicht 

11—12 συναναφέρεται --- αἰσϑητοῖς διὰ] wir steigen nàmlich zu jedem einzelnen von diesen 

Sinnesobjekten mit den je einem der Sinne specifischen Sinnesobjekten durch 

12 “μεγέϑους) Maass 14—15 μεϑ’ ὧν --- χρώμασιν] also sieht das Ding, welches die 
Farbe im Sehen bewegt — und diese vereinigt jene — mit den Farben auch die Be- 

wegungen, welche von jenen entstehen 18 post ὄψις addit: dieser Sinn sei 

αὐτὰ] seine [i.e. dieses Sinnes] Existenz 19—21 διὸ --- ἰσϑητά)] daher wird aus 

ihrem Zustande offenbar, dass sie nicht sichtbare und nicht hórbare und nicht sinnlich 

wahrnehmbare sind, welche einem von den anderen diesen beiden àhnlichen Sinnen in 

der Teilung eigentümlich sind 

2 αὑτῶν scripsi: αὐτῶν Va 4 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Va 5 ἄλλη a 6 χοινὴν 

addidi, cf. int. hebraicam; ex eadem potuerit concludi Arabem legisse αἰσϑανόμεϑα. (οὐ 
^ , Ld , 3 - —- , " , 3. UJ [4 - € γὰρ αἰσϑανόμεϑα, ὅτι αἰσϑανόμεϑα αὐτῇ τῇ δυνάμει T, αἰσϑανόμεϑα") ob γὰρ ὁρῶμεν αὑ- 

τῶν scripsi: αὐτων (vj supra ὦ vet corr. sive m!) V: αὐτῶν ἃ T ὁρᾷν ἃ 9 συναί- 

σϑησις) v supra lin. V , 12 αὐτῆς ἃ 14 ὃν om. ἃ 18 αὐτὰ] scil. μέγεϑος, 

ἀριϑυός, τὰ κοινὰ αἰσϑητά 20 τῶν ante ἄλλων supra lin. V 21 αντιδιηρημένων à 

Supplem. Arist. IT. Alexand. d. Anima. D 
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περὶ ὧν προειρήχαμεν, xoi μηδεμίαν παρὰ ταύτας ἄλλην, δειχνύοιτο μὲν dy 
xal ix τοῦ μηδὲν αἰσϑητήριον οἷόν τε εἶναι παρὰ τὰ ὄντα ἐν τοῖς τελείοις 20 

ζῴοις. ἔδει δέ, εἰ αἴσϑησίς τις ἔλειπεν, χαὶ αἰσϑητήριόν τι λείπειν, ὡς 
ἔδειξεν ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ ψυχῆς. δειχνύοιτο δ᾽ ἂν xol διὰ 

ὅ τοῦ πᾶσαν uiv αἴσϑησιν ἐν ζῴῳ εἶναι, μηδὲν δὲ ζῷον ἔχειν ἄλλην τινὰ 
παρὰ τὰς προειρημένας. ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ τελειοτάτην uiv τῶν ψυχιχῶν 

δυνάμεων εἶναι τὴν λογιχήν. ἐπὶ δὲ ταῖς πρώταις τετελεσμέναις ab τελειό- 
τεραι, ὥστε ἐν οἷς fj λογιχή, ἐν τούτοις πρῶτον πᾶσα T, αἰσϑητιχή. 

Ἢ δὲ φανταστιχὴ δύναμις τῆς Ψυχῆς ἐστι μὲν χριτικὴ xal αὐτή, ἣ 30 

10 τούτων μία οἷς ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι λεγόμεϑα. ἔστι γὰρ xai ἀληϑὴς 

χαὶ ψευδὴς φαντασία, ὥσπερ xai αἴσϑησις. χαὶ πολλὰ χατὰ φαντασίαν xal 
ποιεῖ xai πάσχει τὰ ζῷα. λεγόμεϑα δὲ ἀληϑεύειν αἰσϑήσει., δόξῃ, ἐπι- 
στήμῃ. νῷ. ὧν αἴσϑησις μέν ἐστιν. ὡς εἴρηται, δύναμις δεχτιχή τε χαὶ 80 

χριτιχὴ τῶν ἐν τοῖς αἰσϑ)ητοῖς εἰδῶν γωρὶς τῆς ὑποχειμένης αὐτοῖς ὕλης. 
15 ἐν τοῖς ἰδίοις ἀληϑεύουσα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. δόξα δὲ ὑπόληψις περὶ τὰ 

ἐνδεχόμενα xui ἄλλως ἔχειν, ἐπιστήμη δὲ σηυλλογισαὸς ἀποδειχτιχὸς ἢ 7| 

γνῶσις τῆς τοῦ ἐπιστητοῦ αἰτίας, ὅτι ἐχείνου ἐστὶ xal ἀδύνατον αὐτὸ ἄλλως 
3 , - €, "* 3 € , 

εἰδῶν ληπτιχή. T, δύναμις ἡ ἀληϑεύομεν Εἰ 

CN € ^ E e 

y, νηῦς δὲ δύναυις τῶν ἀύλων c 

τὰς ἀναποδείχτους ἀρχάς. οὐ μὴν τούτων ἐστί τινι ἢ φαντασία ἣ 
LESS, b] ^, N ΄ e NU ΡΣ üt, εἰ τὴν ἰδίως τις χαὶ χυρίως uius φαντασίαν λέγοι. αὕτη Of 93 

ἐστι χίνησίς τις, xal ἣν λέγομεν φαάντασμά τ' ἡμῖν ἐν τῇ ψυχῇ γίνεσϑαι, 
ἐπεὶ χατὰ μεταφοράν γε χατὰ πάντων τῶν ἀν νν νον τῇ φαντασία χρώ- 

AIR 
μεϑα πολλάχις. χαὶ γὰρ xaxà αἰσϑήσεως xal χατὰ δοξῆς χαὶ χατὰ ἐπι- 

στήυμης xal νοῦ τὴν φαντασίαν χατηγοροῦμεν. τῆς μὲν οὖν αἰσϑήσεως χω- 

5 ρίζεται ἣ τοιαύτη φαντασία τῷ τὴν μὲν αἴσϑησιν παρόντων εἶναι τῶν 

αἰσϑητῶν, φαντασίαν ὃὲ γίνεσϑῦαι χαὶ μὴ πα e: xai αἴσϑησιν μὲν 
ἐγρηγορότων γίνεσϑαι, φαντασίαν ὃὲ χαὶ ue: ἔτι αἴσϑησις uiv 40 

οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν (οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν αἰσϑάνεσϑαι), 

2 μηδὲν αἰσϑητήριον)] Kein anderes Organ (B: Organ für einen anderen Sinn) 

9 ἔδει} es ist [so] dass, wenn ἔλειπεν] addit: diesen (dat.) 4 ἐπὶ δὲ ταῖς -- 

τελειότεραι) er [der Intellect] ist aber der vollkommenste dadurch, dass die ersten Krüfte 

in ihm vollendet sind 9—10 ἡ δὲ ---λεγόμεϑα] Die Kraft der Phantasie gehórt zu 

den Kráften der Seele, auch sie ist eine erkennende, eine der Kráfte, durch welche von 

uns gesagt wird, ob wir die Wahrheit reden oder lügen 11 «ai ante πολλὰ om. 

12 δόξῃ} Glaube, Meinung 15 ἰδίοις) die Sinnesobjekte, die sie wahrnimmt 11 τοῦ 

ἐπιστητοῦ] des durch das Lernen Erkannten 17—18 ὅτι ἐκείνου --- ἔχειν] und es ist 

nicht móglich, dass es (?) anders als das durch Lernen Erkannte sei 21 φάντασμά 

τι γίνεσθαι) dass eines der Dinge vorgestellt werde 25 molMdxtg om. 24 τῆς 

αἰσϑήσεως χωρίζεται] was den Sinn betrifft, so wird [die Phantasie] von uns (ihm?) unter- 

schieden 26 xai om. 21—28 ἔτι αἴσϑησις --- αἰσϑάνεσϑαι] Das Verháültniss des 

Sinnes zu uns ist nicht dieses; er ist uns nàmlich nicht, dass wir Sinnesobjekte wahr- 

nehmen, wenn sie für uns nicht vorhanden sind 

ὃ ὡς ἔδειξεν χτλ.] Ar. de an. 3,1. 424*22 4 ἀριστοτέλους à 9 περὶ φαντασίας 

xai φανταστιχῇς δυνάμεως.“ ἡ δὲ Va 10. fortasse αἷς 11 fortasse ἐχεῖνο οἵ. Ar. 

an. post. 1101] 
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3 Ὁ - [4 - , 

φαντασία δὲ xal ἐφ᾽ ἡμῖν: ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ φαντασίαν τινὸς xal μὴ παρόντος 

λαβεῖν. χαὶ αἰσϑήσεως μὲν πάντα μετέχει τὰ ζῷα, φαντασίας δὲ οὐ δοχεῖ, 
. € 

v 

΄ bI 

ὡς τά τε ὀστρεώδη τῶν ϑαλασσίων x«l οἱ σχώληχες. χαὶ ἢ μὲν αἴσϑησις 

g. 
' - L3 d , € , 3 -- -. ^N - ed ^ 

eL τῶν ἰδίων ἀληϑής ἐστι, τῶν ὃὲ φαντασιῶν αἱ πλεῖσται Ψψευδε 
δι ^ v , ^ nd , M 

δὲ p ταὐτὸν αἴσϑησις xal φαντασία, δῆλον xai ἐχ τοῦ ὅταν μὲν ἀχριβῶς 45 

αἰσὶ 

[5] 

Ἰανώμεϑαά τινος μὴ λέγεσϑαι ἡμᾶς φαντασίαν ἔχειν αὐτοῦ, ἀμαυρῶς δέ 
τινος αἰσϑανόμενοι φαίνεσϑαι ἡμῖν ἐχεῖνο λέγομεν, χαίτοι, εἰ ἦν ταὐτά, 
ἔδει τὴν μᾶλλον αἴσϑησιν μᾶλλον φαντασίαν εἶναι, χαὶ τὴν ἀχριβεστέραν 

αἴσϑησιν xal φαντασίαν ἀχριβεστέραν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιστήμῃ οὐδὲ νῷ 

10 ταὐτὸν ἢ φαντασία, ὅτι ἐπι ἰστήμη μὲν xal νοῦς ἀεὶ ἀληϑῆ, τῶν δὲ φαντα- 

σιῶν αἱ πλεῖσται ψευδεῖς. ἔτι ἐπιστήμη μὲν xai νοῦς, ὥσπερ οὖν χαὶ φρό- 

γησις, ἐν μόνοις τοῖς λόγον ἔχουσιν, φαντασία δὲ xai ἐν ἀλόγοις. δόξαι δ᾽ 50 
ἂν "rni ' LÀ mc AA ^ Ü f , e - as ET CM Lud ^R χατὰ τὸ ἀληδὴς xai ψευδὴς γίνεσϑαι φαντασία T, αὐτὴ εἶναι τῇ δόξῃ. 

M iJ - ^ Rm e. M 2 Ω." , e ^ ! ^ 

xai γὰρ τῶν δοξῶν at μὲν ἀληϑεῖς εἰσιν, αἱ δὲ ψευδεῖς 
[£d Y. ΄“ Y AJ , - , - o e AJ ^ ad ^5 , 

9 οὔ τως ξχξι. τῇ μὲν γὰρ πάντως πιστις &metat ν᾽ Top 6050..(V περ! ttyoc 135v 

, M 2, Ὁ 

00 μὴν 6060€ 

- 
" 

΄ ΄ ΄ m Y 

πάντως xal συγχατατίϑεται ὡς οὕτως ἔχοντι. T, γὰρ περί τινος δόξα συγ- 
΄ 2 , e em Y e ^Y à , 

χατάϑεσις ἐχείνῳ ὡς οὕτως ἔχοντι. T7 δὲ ME t$ μετὰ πίστεως, Ào- 
34A 

γιχὴ γὰρ συγχατάϑεσις ἢ δόξα xal μετὰ χρίσεως), ob πᾶσα ὃὲ φαντασία 
' 
t 

mo , T S - - 3 F , , x 

ὑξτα πίστεως. τῶν "(00V aoo y $0 (Y φαντάσιαν μεν ἔχει πολλά, πίστιν 
^ 

»^* εἶ Lm € ^N 95 , Sx a , 

20 02 οὐδέν. εἰ ὃξ υὴ πίστιν. 000€ τὴν μετα acd Go xaxd sat. ἔτι πασα [^1] 

5 ydo ἋΣ E E AAA Ἁ Ἃ 5 ed δι 

υὲν δόξα ἐν συνϑέσει (ἢ γὰρ χκαταφατιχὴ T, ἀποφατιχή), οὐ πᾶσα δὲ φαν- 
e , Eus ,F ^N 59 -— 1) T ET " M [EE P4 δ $, ^ EN 

cuota τηιαῦτη.  OtO OoU0&€ XO LL ες τε χαὶ QszuO0c ἐν Aute 

e PES M b 3 τὰν ^ ^r , ^ 

ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἐν αἰσϑήσει τε χαὶ δόξῃ. εἰ δὲ μηδὲν τούτων 

τασία τῷ μήτε τὰ τῇ αἰσϑήσει ἑπόμενα μήτε τὰ τῇ δόξῃ μήτε τὰ τῇ 

25 cmo υῃ μήτε τὰ τῷ νῷ ἕπεσϑαι αὐτῇ, δῆλον ὡς οὐδὲ ix συνϑέσεως εἴη 
* ὮΝ,» ΄ ^ - 13" Ἁ Ἃ ' € , , 

ἂν αἰσϑήσεώς τε xal δόξης. ὡς δοχεῖ τισιν. ἦν γὰρ dv τὰ ἑχατέρῳ τού- 
των ἑπόμενα χαὶ τῇ 

Π 
φαντασία τῷ τὸ συγχείμενον ἔχ τινων σωζομένων ἐν 10 

1—2 φαντασία---λαβεῖν] das Verhültniss der Phantasie ist ebenfalls für uns, dass wir nàm- 

lich Etwas vorstellen konnen, auch wenn es nicht da ist 2 xai om. 4 τῶν 

ἰδίων] über die Sinnesobjekte, die ihn specificiren ( καίτοι] nun 8 ἀχρι- 

βεστέραν] wahrere und wahrhaftigere ll φρόνησις] Erkenntniss. post μόνοις addit: 

nicht anderen* 14 οὐ μὴν οὐδὲ οὕτως ἔχει] was bei Intellect und Syllogis- 

inus nieht der Fall ist 15 τῇ piv γὰρ] denn der Meinung 11 δὲ om. 

17 1j δὲ συγχατάϑεσις --- πίστεως] die Ansicht ist mit dem Glauben an die Sache verbun- 

den, von weleher man eine Ansicht hat 17—18 λογικὴ --- μετὰ χρίσεως} denn die 

Meinung ist eine redende, folgernde 19 πίστιν 9e οὐδέν] [viele Thiere besitzen Phan- 

tasie], wovon nichts Bewáhrung hat 20 συγκατάϑεσιν] Meinung 21 δόξα] Meinung 
22 ὁμοίως) zusammen auf dieselbe Weise 23 ὥσπερ -- δόξῃ] wie auch nicht Wahr- 
heit und Falscbheit im Sinn und der Meinung auf dieselbe Weise ist 26 ante ἦν 

γὰρ addit: Bestánde sie in einer Zusammensetzung beider 21 σωζομένων ἐν αὐτῷ] 

Unter Beibehaltung 

5 δὲ μὴ V: μηδὲ ἃ 6 αἰσϑανόμεϑα ἃ 11 ἔτι] inter e et τ paululum erasum V 

ὥσπερ οὖν] cf. Ind. 12 μόνης ἃ 18 ἀληϑὲς ἃ 20 μετὰ] «a in lit. V 

22 ψεῦδος] cf. 10,7 23 τούτων] ὦ in lit. V 

δ 
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αὐτῷ τῶν ἐξ ὧν σύγχειται οὕτως εἶναι ἐξ αὐτῶν. οὐ γὰρ ταὐτὸν ἣ σύν- 
ϑεσις τῇ χράσει. τὸ μὲν γὰρ χεχραμένον ἔχ τινων ἐστὶ μὲν ἐξ ἐχείνων, 
οὐ μὴν ἐχεῖνα, τὸ δὲ συγχείμενον ἐχεῖνά ἐστι μετά τινος ϑέσεώς τε xal 

τάξεως. τί τοίνυν ἐστὶν ἢ φαντασία, ὧδε ἂν γνωρίσαιμεν: δεῖ νοεῖν γίνε- 
ὅ σϑαι ἐν ἡμῖν ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ αἰσϑητὰ οἷον τύπον τινὰ 

χαὶ ἀναζωγράφημα ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ (τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ σῶμα, ἐν 
Φ' e 5 MJ - - /À / ΄ ΄ ^ - € lY Ἐπ 

ᾧ ἣ αἰσϑητικὴ τῆς ψυχῆς δύναμίς ἐστι), ἐγκατάλειμμα τι ὃν τῆς ὑπὸ τοῦ 15 

αἰσϑητοῦ γινομένης χινήσεως, ὃ xal μηχέτι τοῦ αἰσϑητοῦ παρόντος ὗπο- 
μένει τε χαὶ σώζεται, ὃν ὥσπερ εἰχών τις αὐτοῦ, ὃ χαὶ τῆς μνήμης ἡμῖν 

10 σωζόμενον αἴτιον γίνεται. τὸ τοιοῦτον ἐγχατάλειμμα xal τὸν τοιοῦτον ὥσπερ 

τύπον φαντασίαν χαλοῦσιν. διὸ xoi δρίζονται τὴν φαντασίαν τύπωσιν ἐν 

ψυχῇ xai τύπωσιν ἐν ἡγεμονιχῷ. μήποτε δὲ οὐχ ὃ τύπος αὐτὸς ἢ φαν- 
τασία, ἀλλὰ f$, περὶ τὸν τύπον τοῦτον τῆς φανταστιχῆς δυνάμεως ἐνέργεια. 

2 N - 3. X e , € , "3 ^ 2 ^ M λ 2 εἰ γὰρ T» αὐτὸς ὃ τύπος f, φαντασία, ἦμεν dv ἐν φαντασία xal μὴ ἐνερ- 90 
- M , , Y Χ Ψ , V [td ) , T 15 γοῦντες περὶ αὐτόν, ἔχοντες δὲ αὐτόν, xal ἅμα ἂν ἐν πλείοσιν ἦμεν qav- 

τασίαις xal τοσαύταις ὅσων τὸν τύπον σώζομεν. ἔτι ἤτοι τὴν γινομένην 
τύπωσιν φαντασίαν λέγουσιν T, τὴν γεγονυῖαν ἤδη xal οὖσαν. ἀλλ εἰ μὲν 

' 5 ^ » LS ' ? bi A , 

τὴν γινομένην, τὴν αἴσϑησιν ἄν λέγοιεν τὴν χατ᾽ ἐνέργειαν φαντασίαν. 
em “Ὁ [4 5 , ^ 

αὕτη γὰρ ἣ γένεσις τοῦ τύπου. ἀλλὰ γίνονται φαντασίαι xal χωρὶς τῆς χατὰ 
20 τὰς αἰσϑήσεις ἐνεργείας. εἰ δὲ τὴν γεγονυῖαν xal σωζομένην, τὴν μνήμην 25 

Ἃ , ; A 5 Ἁ y. à € 2 M E 5 Rd (3 AJ 7 

ἂν λέγοιεν φαντασίαν. ἀλλὰ εἴη ἂν ὡς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως. ὡς γὰρ ἐπ 
2 "n , Y ΄ » , » NUR A. VENUS Ξ , τον ΄ » Y n 

ἐχείνης ἐστὶ μέν τι αἰσϑητόν, ἐστὶ Of τις xal δύναμις αἰσϑητιχή, ἐστὶ xal 
ἐνέργεια τῆς δυνάμεως περὶ τὸ αἰσϑητόν, ἣν αἴσϑησιν χαλοῦμεν (δμοίως 

- Ἂν X “Ὁ ΄- ^ € 

δὲ xal ἐπὶ τῆς νοήσεως" νοητὸν μὲν τὸ πρᾶγμα, νοῦς δὲ fj δύναμις, νόησις 
25 δὲ ἢ τοῦ νοῦ περὶ τὸ νοητὸν ἐνέργεια), οὕτως δὲ ὑποληπτέον ἔχειν xai 

ἐπὶ τῆς φαντασίας τὸ μέν τι εἶναι φανταστόν (τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη τὸ ἀπὸ τῆς 
xat ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γινόμενον ἐγχατάλειμμα, ἀνάλογον ὃν τῷ αἰσϑητῷ E: 

τε xal νοητῷ), τὸ δὲ φανταστιχόν, ἀνάλογον ὃν xui αὐτὸ τῷ αἰσϑητιχῷ τε 

χαὶ τῷ νῷ, τὸ δὲ φαντάσίαν, οὖσαν χαὶ αὐτὴν ἀνάλογον τῇ αἰσϑήσει χαὶ 

30 τῇ νοήσει, ἐνέργειαν οὖσαν τῆς φανταστιχῆς δυνάμεως περὶ τὰ φανταστά. 
εἰ αν j E: EU κε τ NT DU EQ PUE ROOM S ESAE 
ὑπόχειται γὰρ τῇ φανταστιχῇ δυνάμει τὰ ἀπὸ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν. αἰσϑή 

1 οὕτως om. 1—2 οὐ -- κράσει] eine Zusammensetzung dieser Art wird nicht durch 

Mischung 9 post ἐκεῖνά ἐστι addit: aus denen es zusammengesetzt ist 4 ὧδε 

ἂν γνωρίσαιμεν)] wer gábe, dass ich es wüsste! (— móchte ich wol wissen) 5—6 οἷον 

— ἀναζωγράφημα] [Etwas] einer Spur und einem Eingeprágten Aehnliches 9 ὃν — εἰ- 

«y τις] auf der Stufe einer Aehnlichkeit 11 τύπωσιν ἐν ψυχῇ καὶ om. 10 περὶ 

τὸν τύπον τοῦτον Om. post ἐνέργεια addit: wodurch es ist (entsteht) 16---11 ἔτι 

ἤτοι --- φαντασίαν om. 21 εἴη ἂν ὡς) es ist mit der Phantasie, wie 

283—925 ὁμοίως --- ἐνέργεια] so auch bei der intellectuellen Vorstellung ein intelligibles 
Ding, und dies ist das, was intellectuell vorgestellt wird, und der Intellect, d. i. die 

Kraft, durch welche jenes wird (?) und die intellectuelle Vorstellung, d.i. die Wirkung 

des Intellects im Vorgestellten 29 xal αὐτὴν om. 

4 ᾧδε a 9 τύπτον à 1 ἐγχκατάλλημα V ὃν om. ἃ 22 fortasse ἐστὶ (88) wal 
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σεως γινόμενα ἐγχαταλείμματα ὡς ὄντα τινὰ αἰσητὰ ἐντός, ὡς τῇ αἰσϑη- 
— " — ἊΝ - * 

τικῇ τὰ αἰσϑητὰ ὄντα ἐκτός. χαλεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐγχαταλείμματα wa 
SEI αἴσϑησις, ὅτι τῆς ἐνεργείας τῆς αἰσϑ ητιχῆς ταῦτ᾽ ix ἔργα. χαὶ 35 

τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑέσϑαι ἐστὶ τὸν τύπον τοῦτον σχεῖν ἐν αὑτῷ ἀπὸ 
5 τῶν αἰσϑητῶν ἐχτὸς ὄντων’ ἥ 0E φανταστιχὴ δύναμίς ἐστιν ἢ αὐτὴ μὲν 

χατὰ τὸ ὑποχείμενον τῇ αἰσϑυητιχῇ, τῷ λόγῳ μέντοι διαφέρουσα. αἰσϑη- 

τιχὴ μὲν γάρ ἐστι, χαϑόσον τῶν αἰσϑητῶν χεχωρισμένων τε τοῦ ἔχοντος 

αὐτὴν χαὶ παρόντων ἐστὶν ἀντιληπτιχὴ μόνων, φανταστιχὴ δέ, χαϑόσον ὡς 

ἐχείνη περὶ τὰ δἰσύητα ἐχτὸς ὄντα ἐνεργεῖ, οὕτως αὕτη περὶ τὰ φανταστὰ 

10 ὄντα ἐν τῷ ἔχοντι αὐτὴν σώματι ὥσπερ αἰσϑητὰ αὐτῇ, εἰ χαὶ μὴ noo) 40 

ἔτι τὰ αἰσϑητά. ὅταν μὲν γὰρ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν T, ἐνέργεια αὐτῇ 
γίνηται, αἴσϑησις γίνεται. ἣ γὰρ περὶ τὴν διὰ τοῦ EE (xtvratv) 

παρόντος τοῦ αἰσϑητοῦ ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ γινομένη ἐνέργεια τῆς αἰσϑητιχῆς 
ψυχῆς αἴσϑησίς ἐστι. διὸ xol ταὐτὸν εἶναι δοχεῖ T, τε αἴσϑησις xai f, 

15 φαντασία. ὅταν pes τοῦ αἰσϑητοῦ παρόντος ἢ ἐνέργεια τῇ atat 

τιχῇ ψυχῇ περὶ τ 

λειμμα γίνηται ὡς αἰσϑητόν τι, φαντασία τότε. ἢ γὰρ περὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο 45 

, γενόμενον ἀπὸ τῆς xav ἐνέ TES αἰσϑήσεως ἐγχατά- e^ (n»^ 

, , [14 * [4 - [d ^ - , $8 SN M ι ΄ 3 , Ms 

ἐνέργεια, ὅταν μὴ ἁπλῶς ὡς περὶ τοιοῦτον γίνηται, ἀλλὰ xal ὡς dm ἄλλου 
Ν , Y M ΄ EN ^N b] , Lm PME p - MI pd τινὸς ἐγγενόμενον, τὸ μὲν μνήμη. τὸ δὲ ἀνάμνησίς ἐστιν. ὧν περὶ τῆς 

20 διαφορᾶς ἐν ἄλλοις εἴρηται, νῦν δὲ περὶ τῆς φαντασίας λέγωμεν. ἐπεὶ γὰρ 
) M 

ἐνδέχεταί τι ὑπ᾽ ἄλλου xextvruévov αὐτὸ πάλιν ἄλλο χινῆσαι (ἢ γοῦν pa- 
, Y ^C δ ) » 

χτηρία χινεῖ τὸν λίϑον ὑπ᾽ ἄλλου χεχινημένη), xal τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον 
Q* CER - 2 - ^N -" ' 9-9 i9 ΄ ΡΟΣ ΄ ^N e χινηϑὲν ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῆς περὶ αὐτὰ ἐνεργείας αὐτὸ πάλιν διὰ 50 

- e ) 5 , , 5 - ΄ - 

τῆς ὑπ᾽ ἐχείνων γενομένης ἐν αὐτῷ χινήσεως χινεῖ τὴν φανταστιχὴν ψυχὴν 
^N 

25 ὡς τὰ iu τὴν αἰσϑητιχήν, παραπλησίως je χαὶ τὰ xax aya- T( 
τῇ 

, Ων 

τού 
- Ἁ MJ 

ζωγράφησιν ἐν ἡμῖν γινόμενα χαὶ τὰ ἀπὸ υὴ παρόντῶν χινξι. χαι γὰρ 

1 post αἰσϑητὰ addit desselben 4 τὸν τύπον-- ἐν αὐτῷ] dass in uns zurückbleibt 
die Spur 6 τῷ λόγῳ] im Inhalt 10 ὥσπερ αἰσϑητὰ αὐτῇ] weil dieselben ihr 

sinnlich wahrnehmbar sind 11 ὅταν .. αὐτῇ γίνηται] wenn sie ihre Tátigkeit so aus- 

übt 12—14 ἡ γὰρ--αἴσϑησίς ἐστι] denn die Tátigkeit der sensuellen Seele, welche 

besteht in Bewegung, welche im Sinnesormzan am Wahrnehmenden wáhrend des Wahr- 

genommenen vorhanden und bleibend ist, ist Sinn 11 ὡς--τι] weil es irgend ein 

Wahrgenommenes ist 17—19 ἡ γὰρ--ἐγγενόμενον] Ist die Tátigkeit in diesem Reste 

selbst nicht schlechtweg, [nàmlich] wie wir sie geschildert haben, sondern aus einer an- 

deren Saehe entstanden, 21 γοῦν] wie βαχτηρία) Schleuder 22—24 χαὶ 
τὸ ---χινεῖ τὴν φανταστικὴν Ψυχὴν] haec verba corrupta legit interpres 25 παραπλησίως 

-τούτοις]) in derselben Weise 25—26 τὰ---γινόμενα) die Dinge, welche in ihr [der 

phantastischen Seele?] entstehen auf dem Wege der Abbildung und Vorstellung 

3 αἴσϑησις] alterum τ in lit. V ὅτι V: ἄρα ἃ 4 αὐτῷ Va 9 τὰ ante αἰσϑητὰ] 

α supra lin. V 11 αὐτῇ scripsi, scil. τῇ δυνάμει, quae secundum res, de quibus agit, 

aut αἰσθητική aut φανταστιχή fit: αὐτὴ V: αὐτὴ ἃ 12 γίνεται ἃ χίνησιν addidi 

secutus interpretationem hebraicam 11 τοῦτο] co supra lin. V 29 αὐτὸ V: αὐτὰ ἃ 

20 ὑμῖν ἃ 
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ταῦτα qívexot τῷ γεγονέναι τινὰ αὐτῶν αἴσϑησιν. ὥστε χαὶ ταῦτα ὡς ἀπὸ 

τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γινόμενα χινεῖ. διὸ xoi εἴη ἂν τῆς φαντα- 
σίας | λόγος χίνησις ὑπὸ τῆς xav' ἐνέργειαν αἰσϑήσεως. τὸ γὰρ λέγειν 136r 

τύπωσιν ἐν ἡγεμονικῷ, ἐν τῷ ἐγχαταλείμματι, οὐχ ἐν τῇ περὶ αὐτὸ ἐνερ- 
δ γείᾳ τὴν φαντασίαν τιϑεμένων ἐστίν. ἢ μὲν οὖν περὶ τὸ ἐγχατάλειμμα τὸ 

ἀπὸ τοῦ xa) αὑτὸ αἰσϑητοῦ σωζόμενον γινομένη ἐνέργειά τε xal φαντασία 
ὁμοίως τὸ ἀληθές τε xal τὸ ψεῦδος ἕξει τῇ αἰσϑήσει ἐφ᾽ ἡ γίνεται. διὸ 

αἱ πλεῖσται τῶν τοιούτων xal περὶ τὰ τοιαῦτα φαντασιῶν ἀληϑεῖς,. αἱ δὲ 5 

περὶ τὰ ἐγχαταλείμματα ἀπὸ τῶν χοινῶν τε αἰσϑητῶν χαὶ χατὰ συμβεβη- 
^ 

10 χὸς πολὺ τὸ ψεῦδος ἔχουσιν τῷ xai τὰς αἰσϑήσεις διαψεύδεσϑαι περὶ τὰ 

τοιαῦτα, ἐφ᾽ αἷς αἵ γινόμεναι φαντασίαι εἰκότως xul αὐταὶ τὸ ψεῦδος ἔχουσ! 

πολύ. αἱ δὲ γινόμεναι μὲν ἀπὸ τῶν ἐγχαταλειμμάτων, μὴ πάντῃ ὃὲ σωΐζο- 

υένων, ἀλλὰ τῆς φαντασίας προσανατυπούσης αὐτά, πολὺ τὸ ψεῦδος ἔχου- 

σιν. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς xal αὑτὰ αἰσϑητοῖς γίνονται ψευδεῖς at γινόμεναι 
15 τοῦτον τὸν τρόπον τῷ τὴν φανταστιχὴν δύναμιν χινεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἐγχατα- 10 

λειμμάτων xal ὡς ἀπὸ παρόντων τῶν οὐ παρόντων χαὶ οὐχ ὡς ἀπὸ τοι- 
ούτων ὁποῖα ἐστιν, οἷαί εἰσιν at τε τῶν χοιμωμένων xal ὅσαι γίνονται, ὡς 

εἴπον, χατὰ ἀναζωγράφησίν τινα ἐν αὐτοῖς. τοιαῦται x«l αἱ τῶν παραχοπ- 

τόντων. ἀρχὴ μὲν γὰρ xai ταύταις ἀπό τινος ἐγχαταλείμματος ἀπὸ τῆς 
90 xat' ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γενομένου: τῆς δὲ περὶ τὴν ἐνέργειαν τὴν περὶ 

αὐτὸ γινομένης διαμαρτίας αἰτία T, παρὰ τὸ σχῆμα T, παρὰ τὸ μέγεϑος ἣ 15 

παρὰ τὸ χρῶμα ἤ τινα ἄλλην ποιότητα, T, τὴν χίνησιν T, τὸν τόπον, ἣ τὸ 
πλῆϑος, T, τὴν σύνϑεσιν. ἀληϑὴς μὲν οὖν φαντασία ἢ περὶ τοιοῦτον ἐγ- 

χατάλειμμα ἐνεργοῦσα, ὃ ἀπὸ ὄντος τε γέγονεν χαὶ ὁποῖον ἐχεῖνο xol ὡς 
N ' »1 N 

περὶ τὰ ἀπὸ un ὄντος. ὁποῖαι n 9 

, 25 ἔχει γινομένη περὶ αὐτό, ψευδὴς δὲ ἥ τ [0] 

1 ὥστε χαὶ ταῦτα .. χινεῖ] dadurch werden diese Dinge ebenfalls bewegt 3--5 τὸ 

4*p— ἐστίν] denn der Ausspruch, dass sie eine Spur im Leiter ist, welche am Ueberrest 

[stattfindet], ist der Ausspruch desjenigen, der die Phantasie nicht in die Wirkung 

(in aetu) am Ueberreste setzt 6 ἀπὸ --- αἰσϑητοῦ) von dem Wahrgenommenen selbst 

1—8 διὸ--- φαντασιῶν] daher ist der grósste Teil dieser Vorstellung, welche diesen Verlauf 

nimmt 8—9 αἱ δὲ -- συμβεβηκός] Die Vorstellung hingegen, welche in den Resten 

ist, welehe von den gemeinsehaftlichen Sinnesobjekten übrig bleiben, und welche durch 

Zufall [entstehen] 12—13 αἱ δὲ --- ἔχουσιν] Was die Vorstellung anbetrifft, welche 

aus den Resten entsteht, so sind (sic) diese nicht von allen Seiten gerettet, sondern die 

Vorstellung, [welche?] eine hinzugefügte Einwirkung in ihren Spuren hat, ist lügenhaft 

17—18 χαὶ ὅσαι--- ἐν αὐτοῖς] und die Phantasie, welche auf dem Wege der Abbildung (Ὁ) 

[stattfindet], wie ich in Bezug auf diese Reste gesagt habe 18 τοιαῦται --- παρα- 

χοπτόντων]ὔ Diesen Verlauf nimmt die Vorstellung der Dinge, von denen aus man zur 

Verirrung (Sophismus) abweicht 28—25 4| περὶ --- περὶ αὐτό] ist die, welehe am 

Reste vorgeht, weleher von einem vorhandenen Dinge übrig geblieben und in ihr ist, 

indem er in seinem selbigen Zustande geblieben ist 25—'(l,l ὁποῖαι --- γινόμεναι] wie 

das, was davon im Sehlafe [vorkommt], was entsteht 

2 φανσίας ἃ 4 τύπτωσιν ἐν ὑγεμονικῷ ἃ 6 ἀπὸ scripsi: ὑπὸ Va xo) 

49100 à 11 avocat V 12 μὴ πάντῃ δὲ V: μηδὲ αὐτὴ δὲ ἃ 16 ὡς supra lin. V pn ἢ μη 7] 

91 αἴτια Và 
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χατὰ τοὺς ὕπνους αἱ γινόμεναι ὡς ἀπὸ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν τῶν οὐ 

παρόντων, ἀλλὰ χαὶ αἱ ἀπὸ παρόντων μέν, μὴ οἷα δέ ἐστι. ψευδὴς γὰρ 

φαντασία, ἢ οὐ συμφωνεῖ τὸ φαινόμενον, ὡς xui δόξα, fj ἀντιμαρτυρεῖ τὸ 

οὗ ἣ δόξα. χαὶ ἔστιν T, τε ἀληϑὴς x«i ἢ ψευδὴς φαντασία χατὰ τὴν πρὸς 20 
l τὸ οὗ εἰσι σχέσιν. τῶν δὲ φαντασιῶν αἱ μέν εἰσιν ἀμυδραί, αἱ OE σφοῦδραί, 
ὥσπερ ἔχει xai ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων. ἀμυδραὶ μὲν αἱ ἐπιπόλαιοι χαὶ μηδὲν 

ι 

^ 

ἔχουσαι χαταληπτικχόν, μηδὲ τρανῶς τὰς διαφορὰς τοῦ φανταστοῦ μηνύου- 

σαι. σφοδραὶ δὲ αἱ ἐναντίως ἔχουσαι. γίνονται δὲ τοιαῦται ὁμοίως χαὶ 

ἀληϑεῖς χαὶ ψευδεῖ €, οὔτε γὰρ τῆς ἀκηθοῦς ἴδιον τὸ σφοδρόν, οὔτε τῆς 

10 ψευδοῦς τὸ ἀμυδρόν, ἀλλὰ ἐναλλάττουσιν αὐτῶν αἱ Geop τὰς δὴ ἀλη- 

ὑεῖς τῶν μον χαὶ σφοδρὰς εἰώϑαμεν λέγειν χαὶ χαταληπτιχάς τῷ 90 

χατάληψιν εἶναι τὴν ταῖς τοιαύταις φαντασίαις συγχατάϑεσιν, ἀχατάληπτον 

δὲ φαντασίαν χαλοῦμεν τήν τε ψευδῆ, xal τῶν ἀληϑῶν τὰς ἀμυδράς. ἐναρ- 

Ἰὴς δὲ φαντασία λέγεται ποτὲ μὲν ἥ τε ἀληϑὴς xai σφοῦρά (τουτέστιν ἢ 

15 χαταληπτιχή), ποτὲ δὲ 

ται ὃὲ τῇ σφοδρᾷ φαντασία συγχατάϑεσις. εἰ μὴ εἴη OU ἄλλων τινῶν πε- 

[4 ZA Ἁ " , [4 M ^ à E Jp ὃς PAP m 

7| SG 60p9. ϑόνον T, τη ἀμ ορα. αντιτιι £p. zv. eC&- 

30 
T , - Ψ - ^ - ' 

οὖσα, ὡς ἐπὶ τῆς φαντασίας polos UY χινεῖσϑαι τοὺς 

. χαὶ ἐπὶ τῶν γρὰφ φῶν χατὰ τὰς εἰσοχάς τε χαὶ ἐξοχᾶς. Ὁ "E (n hj 

xal ἐπὶ τῶν ἐμφαινομένων τοῖς χατύπτροις. οὐ γὰρ διότι μή εἰσι σφοδραὶ 
30 ἀπιστοῦμεν αὐταῖς, ἀλλ᾽ ὅτι Bp QU ἄλλων" xai γὰρ ἀληϑέσι τισὶ 

χαὶ σφοὺῦραϊς πολλάχις ἀπιστοῦμεν, ἂν ὦμεν προδιαβεβλημένοι. τῇ ὃὲ τῆς 

φαντασίας συγχαταϑέσει ἕπεται ἐνέργεια πραχτιχή. .,διὸ τά τε ἄλογα ζῷα 
χατὰ τὰς φαντασίας, ἃ ποιεῖ, ποιεῖ χαὶ ταῖς ἐπὶ ταύταις συγχαταϑέσεσιν 

^ 

ὶ 

ἔχειν λόγον. χαὶ οἱ ἄνϑρωποι δὲ ταῖς φαντασίαις ἕπονται πολλάχις 
^ ' 

35 
NON 2 c ' M^ ΄ Ἁ , 

95 διὰ τὸ ἐπιχεχαλύφϑαι τὸν νοῦν αὐτῶν T, ὑπὸ πάϑους τινὸς ἢ ὑπὸ νόσου 

ἢ ὑπὸ ὕπνου" ἔχει γὰρ τὸ ζῷον παρὰ τῆς φύσεως τὴν ψυχὴν τὴν φαντα- 

στιχήν, ὥσπερ οὖν xal τὴν αἰσϑητιχήν, ὑποβάϑραν χαὶ ἀρχὴν πρὸς τὴν ἐπί- 

! 
3 ὡς xat 6ó£«] wie die lügenhafte Meinung die ist 4—5 κατὰ --- σχέσιν) im. Ver- 

hàltniss zu dem phantastisch vorgestellten Ding 6—1 RHODE M den die 

schwache ist die, welche in oberfláchlieher Betrachtung vorfállt, ohne dass in ihm (!) Etwas 

sei, was verhindert, dass das Phantasieobjekt zur Deutlichkeit gelange ll χατα- 

ληπτιχὰς) anlangende, erreichende 14—15 καὶ σφοδρά — καταληπτιχή] ich meine die 
starke anlangende 18 xai ἐπὶ -- ἐξοχάς] und in Vorstellungen in der Kategorie der 

Vertiefung und Erhabenheit 20 ἀπιστοῦμεν) beseitigen sie und halten sie nicht für 

wahr ἀλλ ——d4)kev] sondern weil sie nach unserer Ansicht etwas Anderes fülscht 

21 ἂν — προδιαβεβλημένοι)] weil wir schon früher belehrt worden sind, dass sie schadhaft 

(lügenhaft) sind 22 ἐνέργεια πραχτιχή]) die intellectuelle Wirkung (aus dem In- 

tellect hervorgehend) 25 διὰ — νοῦν] weil Etwas die Erkenntniss derselben hindert 
24 ὑποβάϑραν)] Dasis ἐπίχρισιν] Anordnung 

ct xt 
9 ἀντιμαρτυρεῖ] τὸ supra lin. V 6 ἐπιπόλεοι Va  καταληπτιχὸν (xxv vet. corr. 

supra lin.) V: καταληπτιχὸν a τρανῶν ἃ 13 ἀληϑῶν)] ἀλη in lit. V ἀμη- 

ὃράς ἃ 15 ἀμυδρὰ ἃ 10 σφοδρὰ ἃ 19 διότι V: 9U ἄρα ἃ 25 ἐπιχε- 

χαλῦφϑαι ἃ 
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χρισίν τε xal Ἰνῶσιν τῶν πραγμάτων xai τῶν μὲν αἵρεσιν, τῶν ὃξ φυγήν. 

σϑησίς τε xol ἢ ἐπ᾽ αὐτῇ φαντασία. χρίσεως γὰρ xal αἱρέσεως ἢ φυγῆς 

δ αὐτῶν ταῦτα ἀρχαί. χρὴ δὲ τοῦ τύπου χοινότερον ἐπὶ τῆς φαντασίας 40 

ἀχούειν. χυρίως μὲν γὰρ τύπος τὸ χατ᾽ εἰσοχήν τε xal ἐξοχήν, T, τὸ τοῦ 
τυποῦντος ἐν τῷ τυπουμένῳ σχῆμα γινόμενον, ὡς ὁρῶμεν τὰ ἐπὶ τῶν 

σφραγίδων ἔχοντα. οὐχ οὕτως δὲ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐγχαταλείμματα 
ἐν ἡμῖν γίνεται. οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν χατὰ σχῆμά τι ἢ τῶν αἰσϑητῶν ἀντί- 

10 ληψις. ποῖον γὰρ σχῆμα τὸ λευχὸν T, ὅλως τὸ γρῶμα; T, ποῖον σχῆμα 

ἢ ὀσμή; ἀλλὰ OU ἀπορίαν χυρίου τινὸς ὀνόματος τὸ ἴχνος καὶ ἐγχατά- 
λειμμα τὸ ὑπομένον ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐν ἡμῖν τύπον χαλοῦμεν μεταφέ- 4 

σ ροντες τοὔνομα. ἕπεται μὲν οὖν τῇ φαντασίᾳ συγχατάϑεσις, οὐ μὴν πάσῃ, 

ὥσπερ οὖν xal τῇ συγχαταϑέσει ὁρμή, οὐδὲ ταύτῃ δὲ πάσῃ. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ιὸ τῇ δρμῇ ἐξ ἀνάγχης πρᾶξις. xol ἔστιν ἐφεξῆς ταῦτα ἐν τῷ ζῴῳ τὴν 

τάξιν ἔχοντα: αἴσϑησις φαντασία συγχατάϑεσις ὁρμή πρᾶξις. ἀλλ᾽ οὔτε 
πάσῃ αἰσϑήσει δοχεῖ φαντασία ἕπεσϑαι, εἰ δοϑείη τὸ μὴ πάντα τὰ ζῷα 

φαντασίας μετέχειν, οὔτε πάσῃ φαντασίᾳ συγχατάϑεσις (οὐ γὰρ τῷ τὸν 
en [- ἥλιον ποδιαῖον εἶναι συγκατατιϑέμεϑα χαίτοι ταύτην φαντασίαν περὶ αὐτοῦ 

20 λαμβάνοντες: ὁμοίως οὐδ᾽ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἀδήλων), οὔτε πάσῃ συγχατα- 

αὐτό. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν μαϑηματιχῶν συγχαταϑέσεσιν. ἢ γὰρ συγ- 
χατάϑεσις τῷ τὴν διάμετρον ἀσύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ οὐχ ἔστιν ὁρμῆς 

χινητιχή. ἣ αἵ μὲν τοιαῦται συγχαταϑέσεις οὐχ ἐπὶ φαντασίαις: οὐ γὰρ 

95 xal αἱ ἐπιστῆμαι φαντασίαι, ἀλλὰ τῷ Σωχράτη εἶναι τὸν προσιόντα συγ- 136v 

χαταϑέμενοι οὐ δήπου χαὶ δρμῶμεν ἐπί τι πάντως. ἢ γὰρ ἐπί τισι συγ- 

3 ἀποστραφῆναι αὐτό] abweichend meinen, dass sie so sei 4—5 χρίσεως --- ἀρχαί] sie 

beide sind zwei Principien für die Wahl der Dinge, welche sie wahrnehmen, und deren 

Entfernung und das Fliehen vor ihnen 5—'l χρὴ δὲ --- σχῆμα γινόμενον] wir müssen 

unter unserem Ausdruck in Bezug auf die Phantasie ,die Spur* (p: von der afficirten 

Phantasie) verstehen den allgemeineren Begriff. Denn die Spur im wahren Sinne ge- 

braucht ist die Figur, welche entsteht in der Tiefe oder in Erhabenheit dureh die Spur 

in dem Spurobjekt 12 τύπον] Rest 14 ταύτῃ om. 15 τῇ oppi] an jede 

Anregung χαὶ] sondern 20 ἄλλῳ] addit: als die Sonne 2] ἤδη καὶ] ohne 

Zweifel 22—24 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ -- κινητιχὴ]) Ebenso entsteht nicht aus der Ansicht im Be- 

reich der mathematischen Wissenschaften, dass die Diagonale nicht gemeinschaftlich sei 

der Seite, ich meine von derselben verschieden sei, eine bewegende Anregung 24 $— 

φαντασίαις) nur gehórt diese Ansicht und was ihr àáhnlich ist, nicht der Phantasie an 

23 ὧδε ἃ 7, in lit. V 9 κοινότερον et ἀχούειν cf. Ind. 6 ἣ τὸ male di- 

stinguit cohaerentia. nam τὸ ἐν τῷ τυπουμένῳ σχῆμα γίνεται χατ᾽ εἰσοχὴν καὶ ἐξοχήν. 

fortasse ὑπὸ cf. etiam int. hebr. ( ὡς) ὦ in lit. V 9 γίνεται ἐν ἡμῖν ἃ 

11 ἐγχατάλημμα ἃ 13 (et 18) πάση a 19 τὴν φαντασίαν a 20 πάση συγ- 

καϑέσει ἃ 21 συγκαταϑέμενός τινι ἃ: συγκαϑέμενός τι V 25 σωχράτη V: σω- 1 
χράτῃ à 26 γὰρ ἐπί τι ἃ 
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, - " ΄ - ΄ ΄ ^ ' "v F 

χατάϑεσις οὐ παροῦσιν ὡς gigante ὁρμή, τὸ δ᾽ αὐτὸ xal ὄρεξις. ἔστι δὲ 
΄ , , 

ἐφ᾽ ὧν xal ὁρμήσαντες οὐχ ἐπράξαμεν, wrnxétt τῆς Pons ως συνδραμούσης. 
1 τὸ δὲ ὄνομα τῇ φαντασίᾳ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, d ἧς xai τὸ εἶναι. ἐπεὶ 

, Ld , e h/4 "^ - ^N Ld 5 , 

γὰρ χυριωτάτη t&v αἰσϑήσεων ἢ ὄψις εἶναι δοχεῖ, ταύτης OR T, ἐνέργεια 
— 

c 

^ » Eb NA ^ ) , v , διὰ φωτός (ἄνευ γὰρ φωτὸς ἀδύνατον τὴν xxv ἐνέργειαν ὄψιν τενέσϑαι), 5 

ἀπὸ τοῦ τῇ χυριωτάτῃ τῶν αἰσϑήσεων αἰτίου τῆς ἐνεργείας, ὅπερ 

φῶς, ἀπὸ τούτου τῇ φαντασία τοὔνομα. ἔστι δὲ ἢ συγχατ ἄϑεσις ἢ, μὲν 
᾿ - ς΄ - ' ? - τ ΄ ^ ' v - d.» P 

πὸ τοῖς ἁπλοῖς χαὶ ὃν τῷ ειναι xt 7j, UT εἰναι: γινομένη οὐχ e£» Tuv 

4 

ἐ 
σ ' - 3 0-7 ' Ed "m T4 

(ἕπεται γὰρ τῇ τε αἰσϑήσει xoi τῇ φαντασίᾳ ἢ τοιάδὸς συγχατάϑεσις), ἢ 

δὲ ἐπὶ τοῖς πραχτέοις T, μὴ πραχτέοις γινομένη, ὧν συγχαταϑέσεων ὁ λύγος 

αἴτιος, ἐφ᾽ ἡμῖν. τὸ γὰρ διὰ τοῦ βουλεύσασϑαι προχρῖναί τι χαὶ τούτῳ 

συγχαταϑέσϑαι ἐφ’ ἡμῖν. ἥτις συγχατάϑεσις οὐχέτ᾽ ἂν ἐπὶ φαντασίχ "(C 10 

νεσῦα: λέγοιτο. 

Αἱ μὲν οὖν χριτιχαὶ δυνάμεις τῆς ἀλόγου ψυχῆς τίνες εἰσὶν εἴρηται (τοι- 
15 αὗται yàp ἥ τε αἰσϑητιχὴ xal ἢ φανταστιχή᾽ T, γὰρ λογική τε xai διανοη- 

τιχὴ δύναμις, οὖσα χαὶ αὐτὴ χριτιχή, ἴδιός ἐστιν ἀνθρώπου: διὸ περὶ μὲν 
ταύτης ὕστερον ἐροῦμεν). ἀχόλουϑον δέ ἐστι τοῖς npe περὶ τῆς 15 

Zune εἰπεῖν. EET 4&p τοῖς ζῴοις ἀρχὴ xai αἰτία πράξεώς τε χαὶ τῆς 

χατὰ τόπον χινήσεως, ὅσα γε αὐτῶν τοῦτον χινεῖται τὸν τρόπον. χαὶ ἔχει τὴν 

(0 ἕπεσϑαι i τὴν ἐπὶ ταῖς φαντασίαις 
- 

40 τάξιν μετὰ τὴν φανταστιχήν. δοχεῖ γὰ 

τέλος αὐτῆς, οὐχέτ᾽ οὖσα χριτιχή, ἀλλὰ τοῦ 

L^ 
΄"ς ΄ M e T 7 

συγχατάϑεσιν δρμὴ ὥσπερ οὖσα τέ 

ἑτέρου μέρους τῆς ψυχῆς, τοῦ πραχτιχοῦ. χριτιχῷ γὰρ χαὶ πραχτιχῷ T, 
^ "N ΣῪ - [ed - Y - ' 5» 

τῶν ζῴων ψυχὴ διίρηται, τοῦ οὕτως χριτιχοῦ τε xal γνωστιχοῦ τὴν ἀἄνα- 30 
2 n Y » e , ^ bl ^ 

φορὰν ὡς ἐπὶ τέλος τὴν πρᾶξιν ἔχοντος, xol ἔστιν ἑχάτερον αὐτῶν ἀρχὴ 
25 τοῦ ἑτέρου, ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσϑητιχὸν τοῦ πραχτιχοῦ ὡς ὅϑεν T, ἀρχὴ τῆς 

Ὰ᾽ ΄ b! ^N ' ^ 2€ —- e -* σ M , 

χινήσεως, τὸ OE πραχτιχὺν τοῦ αἰσϑητιχοῦ ὡς οὗ Évexa wal τέλος. τὸ ὃ 

ὁρυητιχὺὸν συνέζευχται τῷ ὀρεχτιχῷ - αὔτη γὰρ ἢ δύναμις τῆς χατὰ τόπον 
2t Ἐς τ Y rre n WECTICOERIGI OE 
ες αὑτῶν χινήσεως τοις ES a. 0 Ti c1 € χαὶ αἰτία. T, γὰρ ὀρεγόμενά τινος 

Ἃ , 

ἐπὶ τὸ λαβεῖν αὐτὸ ὁρμᾷ τε xai χινεῖται, T, ἀποστρεφόμενα ἐπὶ τὸ ἐχ- 

1 παροῦσιν] vorhanden und bleibend 6 τῆς ἐνεργείας, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς om. 

1--ὃ ἔστι δὲ --- ἡμῖν] Was die Ansicht betrifft, so ist ihre Entstehung bei den einfachen 

Dingen [und ob] ein Ding vorhanden sei oder nicht, so ist die Angelegenheit dieser 

Entstehung in uns nicht unsere 9—10 ἡ δὲ --- γινομένη) was aber von ihr entsteht, 

nach der Speculation über die Gegenstánde, [die betreffen] was zu thun sei oder 

nicht zu thun sei 19 ὅσα---τρόπον] von welchem [Orte?] es [das Thier] in dieser Be- 

wegung bewegt wird 2] τοῦ ἑτέρου μέρους) vom letzten Teil 29 χριτιχοῦ om. 

29—24 τὴν ἀναφορὰν---ἔχοντος) wendet sich (wird?) auf dem Wege des Endzwerks, welcher 

beabsichtigt ist, zur Praxis 26 ὡς --- τέλος] inwiefern um seinetwillen der sinnliche 

[Teil] ist und er der im sinnlichen beabsichtigte Zweck ist 29 ὁρμᾷ] wird angeregt 

[ὁρμητική ὃ. die anregende Kraft] ἀποστρεφόμενα) verabscheut es das Ding, so 

8 ἁπλοῖς] non intellego. exspectas diese sive aliud verbum oppositum τοῖς πραχτέοις (10) 
11 «oo V l7 ,zepi ὁρυῆς xal τῆς ὁρμητιχῆς δυνάμεως“. ἀκόλουϑον δὲ Va τῆς 

om. à 20 ταῖς om. a 2] obuoa V 24 ὡς ἐπὶ τέλος τὴν πρᾶξιν] cf. ὡς ἐπὶ 

ἀρχὴν τὴν καρδίαν 1411]. ὡς ἀπὸ παρόντων τῶν οὐ παρόντων 10,16. 11,1 28 αὑτῶν 

scripsi: αὐτῶν Va 29 ὁρμᾶται «ol ἃ 
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χλῖναί τε xal φυγεῖν. ὁρμὴ γάρ τις xal ἢ ὄρεξις. ἔστι δὲ τῆς ὀρέξεως 56 

τὸ μὲν ἐπιϑυμία, τὸ δὲ ϑυμός, τὸ δὲ βούλησις. ἣ μὲν γὰρ τῶν ἡδέων ὄρεξις 
ἐπιϑυμία, Tuc ἐν πᾶσίν ἐστι τοῖς μετέχουσιν αἰσϑήσεως, ἢ δὲ τοῦ τιμω- 

ρήσασϑαί τινα ὡς ὀλιγωροῦντα ὄρεξις ϑυμὸς χαλεῖται, οὐχέϑ᾽ ἢ ὄρεξις ἢ τοι- 
δαύτη ἐν πᾶσιν τοῖς ἔχουσιν αἴσϑησιν. οὐ γὰρ x«i ἐν σχώληξίν τε xoi 

, , , ) , , M? e LÀ - b] - Y , 

ὀστρέοις, ἀλλ᾽ ἐν τελειοτέροις ἤδη. ἣ δέ γε τῶν ἀγαϑῶν ὄρεξις γινομένη 
' Prom. 1 M, 3 ^. S λ P4 mc 2] 2 , ΄, μετὰ χρίσεώς τε xai βουλῆς βούλησις χαλεῖται, ἥτις ἐν ἀνθρώποις γίνεται 

y [4 * Y Ἵλ bd E À ΄ n ^ ^ ^ , e - - μόνοις. $ γὰρ βούλησις ὄρεξις λογιχή. λογιχὴ ὃδὲ οὐχ ὡς τῆς λογιχῆςς 30 

οὖσα ψυχῆς ἐνέργεια, dÀN ὡς ἐπὶ ταῖς ἐχείνης ἐνεργείαις γινομένη. τὸ 
10 γὰρ ὀρεχτιχὸν τῷ ὑποτάσσεσϑαι τῷ λόγῳ δύνασϑαι xoi πείϑεσϑαι, ὅταν 

ὀρέγηται τῶν ὑπὸ τοῦ λόγου χριϑέντων, T, τοιάδε ὄρεξις αὐτοῦ βούλησις 

χαλεῖται. ἢ γὰρ βούλησις μετὰ βουλῆς, ἣ δὲ βουλὴ xal τὸ βουλεύεσϑαι 
τοῦ λόγον ἔχοντος. ὅτι δὲ ἑτέρα δύναμις ψυχῆς ἢ δρμητιχή. ἀλλὰ xoi 

Gv. at προειρημέναι οὐ μόνον τῆς ὀρεχτιχῆς. ἀλλὰ xal ἀλλήλων διαφέρουσιν, 
15 ἐχ τῶνδε ἄν τις γνωρίσαι. τοῦ μὲν γὰρ φυτιχοῦ τὸ αἰσϑητιχὸν χωρίζεται 35 Ι 

τῷ τε τὸ μὲν ὑπάρχειν ἐν τοῖς φυτοῖς αὐτῶν, τὸ δὲ μή. εἰ γὰρ ἦν τὰ 
, , , το δ er , , 3 - 9 , Ἃ I n M Q^ *, ^ 

αὐτά, ἐν ᾧ τὸ ἕτερόν ἐστιν αὐτῶν, ἐν τούτῳ Gv Ty xai θάτερον. ἀλλὰ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων τὸ μὲν ϑρεπτιχὸν ἀπὸ τῆς πρώτης συστάσεως αὐτοῖς 

ἐνυπάρχει (τρέφεται 1ὰρ εὐϑὺς γινόμενον ἔτι τὸ ζῷον, xol χατὰ γαστρὸς ὃν 
90 ζῇ χατὰ μόνην τήνδε τὴν δύναμιν ἐνεργοῦν), ἢ δὲ αἰσϑητικὴ Ψυχὴ ἐγγίνεται 

αὐτοῖς ὕστερον ἀποτεχϑεῖσιν. αἱ γὰρ συστολαί τε xai αἱ ἐχτάσεις μερῶν 

τινων, ἃς ποιεῖται χατὰ γαστρὸς ὄν, οὐ γίνονται xax οἰχείαν αἴσϑησιν αὐτῷ, 

ἀλλ ὡς ἐμψύχου μέρος χατὰ ταῦτα χινεῖται. ἔτι τῇ μὲν ϑρεπτιχῇ δυνάμει 40 

ἀεὶ ἐνεργοῦμεν (διὰ παντὸς γὰρ τρεφόμεϑα χαὶ μάλιστα δοχεῖ χοιμωμένων 
ha V V 

25$, xarà τὴν δύναμιν ταύτην ἐνέργεια γίνεσϑαι), οὐχ del δὲ τῇ αἰσϑητιχῇ. 

6 vyo0» ὕπνος ἐν τῇ τῶν αἰσϑύήσεών ἐστιν ἀργίᾳ τε xal ἡσυχία: διὸ xoi i Ti i T 90. 
ἢ υὲν τῶν αἰσϑήσεων ἀνενεργησία ὕπνος, ἢ δὲ τῆς ϑρεπτιχῆς δυνάμεως ϑα- 

νατος. χαὶ τὸ μὲν ϑρεπτιχὸν ποιητιχόν ἐστι, τὸ OE αἰσϑητιχὸν χριτιχόν τε 

χαὶ γνωστιχόν. ἔτι τοῦ μὲν ϑρεπτιχοῦ πάντα τὰ μόρια τῶν ζῴων μετέχει, 

2 μὲν γὰρ om. 4 ὡς ὀλιγωροῦντα om. 6 δέ yc om. 9—12 τὸ γὰρ ὀρεχτικὸν 

— χαλεῖται] wenn nümlich der begierdliche Teil sich an die Vernunft lehnen kann und 

nach der Vernunft begehrt, dadurch gebunden an das, was die Vernunft beurteilt und 

für erforderlich hàlt, so nennt man diese Art von Begierde, welche daraus entsteht, 

Willen 12 xoi τὸ βουλεύεσϑαι] und die Leitung 19 ἀλλὰ om. 15 ἐχ-- 

γνωρίσαι] das kónnen wir auch ersehen aus dem, wodurch wir sie beschreiben 16 ἐν 

τοῖς φυτοῖς] in der Pflanze 90 ζῇ -- ἐνεργοῦν] wirkt 23 ἀλλ᾽ --- μέρος] sondern 

weil er ein Teil des beseelten Wesen ist ἔτι] also 26 γοῦν] dahin gehórt dass 

ἀργία) Aufhebung 97 ἀνενεργησία] Aufhebung 

l ἐχχλίναι ἃ xoi ante 7| ὄρεξις om. ἃ ὃ τοῦ om. à 4 ὀλιγωροῦντα a: ὀλι- 

γοροῦντα V 8 μόνον ἃ 11 ἡ τοιάδε ὄρεξις κτλ.] cf. 4,4 12 μεταβολῆς ἃ 

13 λόγου ἃ δυναμις V 16 φυτοῖς scripsi, quod et argumentatio postulat et legit 

Arabs: ζῴοις Va 11 τὸ om. à 19 ὑπάρχει ἃ 22 γίνεται ἃ αἴσϑησιν 

om. à 23 μέρος scripsi: μέρους Va ἢρεπτιχὴ ἃ 20 ἀργία ἃ ἡσυχία ἃ 
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εἴ γε πάντα τρέφ ext, οὐ πάντα δὲ τοῦ αἰσϑ ητικοῦ, εἴ γε ἀναίσθητοι τρίγες 4 

te xal ὀστὰ xal ὄνυχες. αὖται μὲν οὖν αἱ δυνάμεις οὐ μόνον χατὰ τὸν 

λόγον διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλ΄ ἤδη χωρίζεσϑαι δύνανται! χαὶ χατὰ τὸ 

ὑποχείμενον xai χατὰ τὴν ἐνέργειαν. χατὰ μὲν γὰρ τὸν λόγον T, ἑτερότης 

αὐτῶν, ὅτι μὴ ταὐτὸν τὸ ϑρεπτιχῷ εἶναι xai τὸ αἰσϑητικῷ (ἄλλος γὰρ 6 

ἑχατέρου λόγος χαϑό ἐστι τοιαῦτα), χατὰ δὲ τὴν ἐνέργειαν, ὅτι μή, ὅτε 
τὸ ϑρεπτιχὸν ἐνεργεῖ, τότε πάντως xal τὸ αἰσϑητιχόν (τὸ μὲν γὰρ ἀεί, τὸ 

δὲ αἰσϑιητικὸν ἀνενέργητον χοιμωμένων), κατὰ ὃὲ τὸ ὑποχείμενον. ὅτι τὸ 

μὲν ὑϑρεπτιχὸν ἐν ἅπαντι μορίῳ, τὸ δὲ αἰσϑητικὸν οὔ. xal ἐν τοῖς φυτοῖς 

τὸ μὲν ϑρεπτιχόν ἐστι, τὸ ὃὲ αἰσϑητιχὸν οὐχέτι. τὸ δὲ ὁρμητικόν τε χαὶ 

ὀρεχτιχὸν τοῦ μὲν ϑρεπτιχοῦ διοίσει σχεδὸν τοῖς αὐτοῖς, οἷς χαὶ τὸ αἰσϑη- 

τιχύν. μόνῳ γὰρ παραλλάξει τῷ τὸ μὲν αἰσϑητιχὸν Du τοῦ ὕρεπτι- 

χοῦ τῷ αὐτὸ μὲν χριτιχὸν εἶναι, ἐχεῖνο δὲ ποιητιχόν. οὐχ ἔστι γὰρ χαὶ τὸ 
ὀρεχτιχὸν ὁμοίως τῷ αἰσϑητιχῷ χριτιχόν: ποιητιχὸν γὰρ χαὶ αὐτὸ χαὶ 

-»"Ὁ ^— , , - ^ 

πραχτιχόν, εἴ γε αὐτὸ | τῆς τοῦ ζῴου χινήσεως αἴτιον. τοῦ Oi αἰσϑη- 1: ἢ í i i i 
τιχοῦ τὸ ὀρεχτιχὸν ἕτερον τῇ τε τάξει xal τῷ χρόνῳ τῶν ἐνεργειῶν. πρῶτα 

γὰρ at χατὰ τὴν αἴσϑησίν τε xal τὴν piod fou. φαντασίαν ἐνέρη γειαι 
-- ' ^ » «Ὁ 5 3 5 , , YN ΖᾺ ' 

τῶν X419 τὴν Opzcty. ἐπ ἔξχξιναις γὰρ χαὶ US ἐχεινας αἰὸξ. τξλος γάρ 

(η)-ς νυν [0] - c d ἢ ὄρεξίς τινων αἰσϑητιχῶν τ τῶν χαὶ πάντως μὲν πρὸ τῆς Op 

αἴσϑησις, οὐ πάντως δὲ μετὰ τὴν αἴσϑησιν ὄρεξις. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτε 

ἢ ἑτέρα αὐτῶν ἐστιν, πάντως ἐστὶ xal ἢ ἑτέρα. ἔτι, ὡς ἤδη προείρηται, 

ἡ μὲν αἴσϑησις γνώσεως xol χρίσεως αἰτία τοῖς ζῴοις, ἢ δὲ ὁρμή τε χαὶ 

ὄρεξις πράξεως. xai f, μὲν αἴσϑησις ἐν τῷ πάσχειν, ἢ δὲ Óópuf, τε xal 

ὄρεξις δραστικὰ μᾶλλον χαὶ ποιητικά. ἔχουσιν δὲ οὕτως αἱ τῆς Ψυχῆς 

δυνάμεις πρὸς ἀλλήλας, ἐν οἷς εἰσιν πᾶσαι, ὡς τὰς πρώτας τῶν ὑστέρων 
εἶναι χάριν xal πρὸς ταύτας συντελεῖν τι, ἀνάλογον ἔχουσαι τοῖς μέρεσιν 

τοῦ ἐμψύχου σώματος. ὡς γὰρ ἐν ἐχείνῳ ἄλλο ἄλλου χάριν γέγονέ τε χαὶ 
ἔστι (ἀλλὰ χαὶ τὰ πλεῖστα μέρη τοῦ σώματος τῶν χατὰ ψυχὴν ἐνεργειῶν, 
εἴ γε ὀργανιχὸν τὸ ἔμψυχον σῶμα, πᾶν δὲ ὄργανον ἐχείνου χάριν ᾧ Omm 
ρετεῖται), οὕτως xal ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὰ πρῶτα τῶν δευτέρων γάριν ἐστιν. 

- e Ἁ A) ^, , - 

ἢ μὲν γὰρ φυτιχὴ ψυχή ἐστιν ἐν τοῖς ζῴοις σωτηρίας τε xal τοῦ εἶναι 

5 τὸ... εἶναι] Qualitàt 6 τοιαῦτα) náhrend oder sinnlich πάντως ante ἐνεργεῖ 

vertit. 11 οἷς --- αἰσϑυητικόν] worin sich auch die nüáhrende von der sinnlichen 

12—15 τῷ τὸ μὲν --- καὶ πρακτικόν] dass die begierdliche und die 

wahrnehmende [Kraft] verschieden ist von der nührenden, und da 

die nàhrende praktisch (p: dienend), denn die üben: ist nicht er- 

kennend, wie die sinnliche, denn (P mg: obwohl) die begierdliche ist ebenfalls praktisch, 

unterscheidet 

erkennend ist, 

πρῶται à 22 ζῶσι a 28 fortasse ἐνεργειῶν χάριν 

^ -— 

50 

ὧν 

ὡς -- 

ss die begierdliche 

wirkend 16 τῇ --- ἐνεργειῶν] jene [i.e. Begierde] ist spáter als diese [i. e. Sinn] im 
Range und in der Zeit ihrer Wirkungen 18 τέλος] Zweck und Absicht 19 xai 

.. μὲν om. 22 χρίσεως] Theorie 25 πρώτας] die mehr primàren 28 ἀλλὰ 

om. 50 χάριν] nur wegen 

5 ϑρεπτιχῷ] τ adscriptum in lit. V post zai τὸ paululum erasum V 16 πρῶτα 
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χάριν, ὧν χωρὶς οὐδ᾽ ἂν τὸ αἰσϑητιχὸν ἦν. τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν χαὶ οὕτως 

χριτιχὸν τοῦ πραχτιχοῦ τε xol ὁρμητικοῦ χάριν, ὡς προείρηται. ἀλλὰ χαὶ 

τὸ πραχτικόν τε xai ὁρμητιχὸν πάλιν τοῦ χριτιχοῦ χάριν. οὐ μὴν τοῦ 

αἰσϑητιχοῦ χριτιχοῦ, ἀλλὰ τοῦ νοῦ τε xal τῆς κατὰ τοῦτον ἐνεργείας, ἐν 15 

δ οἷς τῶν ζῴων xal fos f| δύναμίς ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τούτων λεγομένοις 

δείχνυται. χαὶ αἱ τοῦ δρμητικοῦ δὲ xol ὀρεχτιχοῦ δυνάμεις, ὅτι πλείους 

τέ εἰσιν xol διαφέρουσιν ἀλλήλων χαὶ τῷ ypóve xoi τῷ περὶ d τε xol ὧν 

ἐστιν, εἴρηται. προείρηται δέ, ὅτι xol τῶν γνωστιχῶν τε xol χριτικῶν δυ- 

νάμεών ἐστι διαφορά. ἣ μὲν γάρ τίς ἐστι δύναμις ὑπηρετιχὴ χριτιχὴ (τοι- 

10 αὐτη γὰρ T, τε αἴσϑησις xal φαντασία), τὸ δέ τι τῆς ψυχῆς ἥγεμονικόν 

ἐστι χριτιχόν (τοιοῦτον γὰρ τὸ λογιστικόν), ὃ διανοητιχόν τέ ἐστι xal vor. 30 

τιχόν. τὸ γὰρ αἰσϑητιχὸν ἐπὶ τὸ διανοητιχὸν ἔχει τὴν ἀναφοράν, ἐν οἷς 

ἐστιν ἄμφω, ὅπως γὰρ εἰσαγγέλλῃ καὶ μιηνύῃ τὰς τῶν αἰσϑητῶν αὐτῷ δια- 

φοράς. ὡς δὲ ἐν τῷ χριτικῷ τὸ μέν ἐστιν ἡγεμονιχόν, τὸ δὲ ὑπηρετιχόν, 

15 οὕτως ἐστὶ xol ἐν τῷ πραχτιχῷ τὸ μὲν ἡγεμονικόν, ὃ δρμητιχόν τε xal 

ὀρεχτιχὸν χαλοῦμεν, τὸ δέ τί ἐστιν ἐν τοῖς νεύροις. δύναμις γάρ ἐστι xal 

ἐν τούτοις, xaÜ' ἣν ὑπηρετεῖται τὸ σῶμα ταῖς χαϑ’ ὁρμὴν ἐνεργείαις. 

ἐπεὶ γὰρ τὰ xav ὄρεξιν πραττύμενα πάϑους τινὸς ἐγγενομένου πράττεται, 90 

1 καὶ om. 9 τοῦ πραχτιχοῦ — χάριν] ist wegen der Wirkung der anregenden [Kraft 

vorhanden] 3 πραχτιχὸν --- ὁρμητικὸν] die Wirkung der anregenden πάλιν om. 

5—6 ὡς δείχνυται] wie wir erlàutern werden, wenn wir zur Rede darüber kommen 

6 καὶ... καὶ om. 1—8 περὶ- ἐστιν] um derentwillen und in welchen sie sind 8 δὲ om. 

κριτικῶν] theoretisch 10 τῆς ψυχῆς om. 11 τὸ λογιστιχόν] das Denken (die 

Rede) 13 ὅπως-- διαφοράς] er ist nàmlich [dazu] da, dass zu ihm die Arten der 

Sinnesobjekte kommen und er ihn [es? das Denken?] (auf sie hinweise?) über sie belehre 

14 δὲ] und 16—14 τὸ δέ c(— τούτοις] und Etwas, was sich in dem Nerv findet, denn 

auch im Nerv ist eine Kraft 17 «o9 Tw—é&veprelate] durch. welehe der Leib in den 

Wirkungen dient, welehe dureh die Anregung stattfinden 18—,9 ἐπεὶ γὰρ — αἰτία 

γίγνεται] die. Wirkungen námlieh, welche wir durch die Begierde ausüben, üben wir aus, 

wenn in uns eine der Spuren entsteht, wovon nàmlich [manche], die den Leib schwàcht 

[p. vermehrt] und die Anschwellung und Zunahme entstehen làsst, durch eine gleich- 

mássige Würme, die dadurch entsteht, manche ihn erkáltet und zusammenzieht (denn die 

Arten der Phantasie, nachdem was phantastisch vorgestellt (geglaubt) wird von den Gegen- 

stánden und ihrer Wahrnehmung und ihrer Vorstellung im Intellekt — nachdem sie ge- 

wesen sind, da sie im Zusammenhange mit jenen Gegenstánden stehen (sind) und in der 

Aehnlichkeit mit ihnen: entstehen im Leibe, als ob sie vorhanden wáüren, sei es [durch?) 

Zerstreuung, sei es Ausbreitung, sei es Zusammenziehung), diese Zusammenziehung und 

Ausbreitung, wenn sie dureh Wind entsteht, der dem Nerv sich náhert, so wird dadurch 

vorbereitet, dass er sich bewege in den Wirkungen, welche durch die Anregung werden. 

Die Aufnahme des Anfangs der Bewegung aber [geschieht] wegen der Begierde, denn 

eine kleine Veránderung, die am Anfange entsteht, wird Ursache für eine grosse Ver- 

schiedenheit 

1 xal οὕτως χριτιχὸν] cf. τοῦ οὕτως χριτιχοῦ 12,23 9 τις om. ἃ 12 ἐν οἷς ἐστιν 

ἄμφω] cf. ἐν οἷς εἰσι πᾶσαι 15,20 ἐν οἷς εἰσιν αἱ δυνάμεις ἀμφότεραι 140v39 et 9,21 30,3 

96,21 45,9 16,4 140v47 16 διακονητικόν vel ὑπηρετιχόν excidisse videtur post νεύροις 

18 ἐγγινομένου ἃ 
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ὧν παϑῶν τὰ μὲν ἀνίησίν τε τὸ σῶμα χαὶ αὔξησιν αὐτοῖς ἐμποιεῖ διὰ ϑερ- 

μότητα εὔχρατον, τὰ δὲ χαταψύχει τε xal συστέλλει (αἱ γὰρ φαντασίαι xal 
αἰσϑήσεις χαὶ ἔννοιαι τῶν πραγμάτων χατὰ ὁμοίωσίν τινα αὐτῶν γινόμεναι 

ὡς ἐπὶ παροῦσιν ἐχείνοις Tj ἀνιᾶσιν τὸ σῶμα T, συστέλλεσϑαί τε xal φρίτ- 

e xal ἐχτάσεων περὶ τὸ σύμφυτον σι τειν ποιοῦσιν), ὧν γινομένων συστολῶν τ 

πνεῦμα χαὶ ἀπὸ τούτου διαδιδομένων ἐπὶ τὰ νεῦρα, χινεῖσϑαι ταῦτα δύναται 
e 

' 3 e Ἁ ? , ' , - Ἁ LE PA - ' “- P" Zh - * τὰς xaU. ὁρμὴν ἐνεργείας τὴν ἀρχὴν τῆς χινήσεως παρὰ τῆς ὀρέξεως λαμ- 
βάνοντα. μιχρὰ γὰρ μεταβολὴ περὶ τὴν ἀρχὴν γενομένη μεγάλων χαὶ ποὶ- 

λῶν διαφορῶν αἰτία γίγνεται. τοῦ γοῦν οἴαχος ἀχαριαῖον μεϑισταμένου 

10 πολλὴ d$, τῆς πρώρας γίνεται μετάστασις, xal περὶ τὴν χαρδίαν ἤδη xal 

τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῇ, ὅταν ἀλλοίωσίς τις γένηται διὰ αἰσϑήσεις τινῶν ἵ 
[0] - νοήσεις, αἷς ἕπεται npe τις xai πάϑος, εἰ χαὶ ἐν name μορίῳ γέ- 

voro ἐν αὐτῇ ἣ τοιαύτη τροπή, τῷ ἀρχὴν τοῦ ζῴου τὴν χαρδίαν εἶναι 
πολλὴν ποιεῖ τοῦ σώματος παντὸς διαφορὰν ἐρυϑήμασιν, ὠχρότησιν, ϑερ- 

μότησιν, ψύξεσιν, pore τε xal τρόμοις. ἀρχὴ μὲν οὖν τῆς χινήσεως τὸ 

ἐν τῷ πραχτῷ διωχτόν τε xal φευχτόν. ἔστι γὰρ ὁρμὴ χίνησις ἐμψύχου 

γινομένη χατὰ φαντασίαν διωχτοῦ τινος T, φευχτοῦ. ἐξ ἀνάγχης δὲ ἀχο- 

λουϑεῖ τῇ Iss xal τῇ φαντασίᾳ αὐτῶν ego xxi ψῦξις. ἔστι γὰρ 

τὰ λυπηρὰ xal ἥδέα πάντα σχεδὸν μετὰ ψύξεώς τινος xal ϑερμότητος. 

20 ὧν γινομένων περὶ ἡμᾶς ὁρῶμεν ποτὲ μὲν μόριά τινα χινούμενα ἐν ἡμῖν, 

25 

- [2] 

ὡς ἐν τοῖς Pu Δ τοῖν ὁτὲ δὲ χαὶ ὅλον τὸ σῶμα. ἃ πάϑη γινόμενα χαὶ 40 

περὶ τὰς ἀρχὰ ἃς τῶν ὀργανιχῶν μορίων πρὸς τὰς ἐνεργείας αὐτὰ x«i τὰς 
) , - 4 ) Tc "οὐ T 0/3 Pd ὑπηρεσίας ἄγει TTI δρμητιχῇ δυνάμει, «^ τς XQ! τὴν ἀρχὴν εγγίνεται. 

10 πολλὴ om. 10—12 xai περὶ ---νοήσεις] so ist es auch notwendig mit dem Hauche, 

weleher im Nerv ist, wenn in ihm irgend eine Veránderung entsteht, so ergiebt sich für 

ihn irgend eine Wahrnehmung von Dingen und deren Vorstellung 12—15 el καὶ-- 

τρόμοις] findet eine derartige Veránderung in dem ersten wahrnehmenden Gliede statt, so 

wird, weil das Prineip des Thieres das Herz ist, im ganzen Leibe eine grosse Veránderung 

in den Arten der Róte und der Blàue und der Wárme und der Kálte und des Schauerns 

und des Zitterns und in actu ist.. cetera usque ad φευχτόν plane corrupta 17—18 ἐξ 

ἀνάγκης---Ψύξις] und es zieht notwendig nach sich eine Vorstellung, deren Art und Aehn- 

lichkeit Wárme und Kilte ist 19 πάντα] addit: mit Ausnahme des ihnen Fremden 

σχεδὸν om. xai] oder 21 ὡς--ὀνειρωγμοῖς) wie es vorkommt bei der Bewegung 

des Beischlafs im Schlafe 21—23 ἃ πάϑη--δυνάμει] weil nàmlich die ersten Spuren, 

weun sie sich auf die Anfánge der organischen Glieder erstrecken, dieselben auch zu 

ihren Tátigkeiten und ihrem Dienste heranziehen durch die Kraft der Anregung 
20 «ai τὴν ἀρχὴν] von jeher von Anfang in uns 

l fortasse αὐτῷ 9 “ἔννοιαι] cf. ἐγγίνεται ἡ τοιάδε ἕξις τῷ νῷ κατὰ μετάβασιν ἀπὸ τῆς 

περὶ τὰ αἰσϑητὰ συνεχοῦς ἐνεργείας, ὃ xac? ἀρχὰς μὲν νόημα καὶ ἔννοια χαλεῖται, πλεονάσαν 

δὲ καὶ ποικίλον xal πολύτροπον γινόμενον, ὡς δύνασϑαι xal χωρὶς τῆς αἰσϑητικῆς ὑποβάϑρας 
ποιεῖν τοῦτο, νοῦς ἤδη 138v42 9 ὧν γινομένων --- ἐπὶ τὰ νεῦρα] per anacoluthon, 
quod raro oecurrit in hoc scriptore (cf. Ind.), continuatur prius enuntiatum: ἐπεὶ -- πράτ- 

τεται, ὧν παϑῶν τὰ μὲν ἀνίησιν, τὰ δὲ συστέλλει. exspectas τούτων τῶν συστολῶν γινομέ- 
νων xvÀ. οἵ. ὧν γινομένων περὶ ἡμᾶς ὁρῶμεν ποτὲ μὲν χτλ. v. 20 9 γίγνεται V: γί- 

νεται ἃ 11 δι᾽ a 12 γένοντο ἃ 14 ἐριϑήμασιν ἃ 22 τας V 
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πᾶσαι γὰρ αἱ τοιαῦται πράξεις ἐνεργοῦνται διὰ τῆς τῶν σωματιχῶν μορίων 
ἐνεργείας. χαὶ τίνα μὲν τὰ μόρια τῆς χοινῆς τῶν ζῴων ψυχῆς; χαὶ τίνες 

αὐτῶν αἵ πρὸς ἀλλήλας διαφοραί, γνώριμον ἐχ τῶν εἰρημένων. εἰσὶ δὲ 

xal αἱ οἰχεῖαι ἑχάστου τούτων ἐνέργειαι afós. τὸ μὲν ζῆν ἐνέργεια τοῦ 

΄ι ϑρεπτιχοῦ. χοινὸν Ov ζῴου xal φυτοῦ. ζωὴ δέ ἐστιν. ὡς ἐρρήϑη. T, OU 45 
? [I T : "τ i 

αὑτοῦ τροφή τε xal αὔξησις. τὸ δὲ αἰσϑάνεσϑαι, ὅπερ ἴδιόν ἐστι τοῦ ζῴου 
Puy nuts d πα στ E bor cuia os — à ἘΣ ustà τὸ ζῆν ὄν, τῆς αἰσϑητιχῆς ἐστι ψυχῆς ἐνέργεια, γινομένη διὰ τῆς 

τῶν εἰδῶν τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῶν αἰσϑητηρίων λήψεως χωρὶς ὕλης, ἧς τὸ 
c^ uiv δρᾶν τῆς ὁράσεως, τὸ δὲ ἀχούειν τῆς dxoTc xal τὰ ἄλλα ὁμοίως, αὐτὸ 

ων 10 0& τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῆς χοινῆς αἰσϑήσεως. ὡς ὃὲ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως τὰ 

μὲν χαϑέκαστα αἰσϑητὰ διὰ τῶν χαϑέχαστα αἰσϑητηρίων χρίνομεν, χαϑόλου 
ξ lI δὲ τὰ αἰσϑητὰ τῇ xowij αἰσθήσει, ὡς δὃπὸ τοῦ αὐτοῦ μὲν γινομένης πάσης 5 

P4 ) » » Ld , 

αἰσϑήσεως, xav ἄλλο μέντοι χαὶ ἄλλο, οὕτως πάλιν, ἐπεὶ χρίσις μέν τις 
ON Y 3:—N ^N ιν» ΄ L EY - 

xol ἢ αἴσϑησις, εἰσὶν δὲ x«l ἄλλαι χρίσεις, ὡς τὸ φαντασιοῦσϑαι, συγχατα- 

15 τίϑεσϑαι. ἀντιλαυβάνεσϑαι, ὑπολαμβάνειν, δοξάζειν, ἐπίστασϑαι, λογίζεσθαι, 

διανοεῖσϑαι, νοεῖν, ὑποληπτέον πάσας μὲν τὰς χρίσεις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ τινος 
χαὶ χοινοῦ γίνεσϑαι (τοῦ γὰρ χριτιχοῦ). ἑχάστην δὲ χρίσιν xav ἄλλην χαὶ i i 
» € 5? *, - , δ, [4 s x , ἣ - , , — 

ἄλλην ὑπ᾽ αὐτοῦ γίνεσϑαι δύναμιν, ὡς εἶχεν xal ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως. τοῦ 

τὰρ χριτιχοῦ | τό τε φαντασιοῦσϑαι xoi τὸ συγχατατίϑεσϑαι χαὶ τὸ ἀντι- 157ν 

20 λαυβάνεσϑαι xal τὸ ὑπολαμβάνειν xai τὸ δοξάζειν χαὶ τὸ χαταλαμβάνειν, 

ὧν τὰς διαφορὰς χρίνομεν τῷ χοινῷ χριτιχῷ. ὡς δέ ἐστί τι χοινὸν χριτι- 

xóv, οὕτως πάλιν ἐστὶ xal χοινὸν ὁρμητιχόν τε xai ὀρεχτιχόύν. ἢ γὰρ ᾳ 

ὄρεξις ὁρμὴ ἐπί τι, ἧς τὸ μὲν ἐπιϑυμία, τὸ δὲ ϑυμός, τὸ δὲ βούλησις. 
» rd ^€^N € L4 "ὦ , Tc ^ ' 5 c. ' T Cx ' M - 3 rp P4 p χινεῖ δὲ ἢ δρμητιχή τε χαὶ ὀρεχτιχὴ ψυχὴ τὸ ζῷον οὐχ αὐτὴ χινουμένη. 5 

€ δ΄ ἃ , - 2f ΡΞ LT E Q? LAPIS zu 2 - , » SEEK ! M. 25 ὡς προείρηται. ἀχίνητος *yàn χαϑ᾽ αὑτὴν πᾶσα ἐντελέχεια. χαὶ ἢ ψυχὴ 
^N 3« c£ “ 1s τς ἐδ 5^5 , ΡΞ D -— (ἢ ^ P 

δὲ ἐδείχϑη οὖσα ἐντελέχεια. "ιὸ οὐδὲ χυρίως λέγεται xtveloUat τὸ σῶμα 
e - - - Wr ) M 

ὑπὸ τῆς ψυχῆς. τοῦτο γὰρ λέν. ται, ἐφ᾽ ὧν χεχώρισται τό τε χινοῦν xai 
M , e e - e - ^i [rd F , ) 2 M , 

τὸ χινούμενον, ὡς ot βοῦς ot χινοῦντες τὴν ἅμαξαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ χοινότερον 
, e , ew. ὦ ' M 3 IN , m ' [s 

λέγεται ὑπό τινος χινεῖσϑαι xal τὸ χατ᾽ αὐτὸ χινούμενον (οὕτως γὰρ ὁ τεχ- 

2 «el ante τίνα om. τὰ pópux— Ψψυγῆς} die allen 'Thieren gemeinschaftlichen Teile 

der Seele 4 μὲν] jedoch 10 τῆς χοινῆς aicü/ewc] eine Wirkung des gemein- 

schaftlichen Sinnes δὲ] und ἐπὶ] durch 13 χατ᾽ ἄλλο--- ἄλλο) nur dass sie 

[die Sinneswahrnehmung] in verschiedenen Dingen [wird] πάλιν om. 14 zai 

ante ἄλλαι om. 15 ἀντιλαμβάνεσθαι ὑπολαμβάνειν] Erfindung, Denken 16 ὑπο- 

ληπτέον] musst du wissen 17—18 ἐχάστην --- δύναμιν] nur dass jede einzelne jener 

Gattungen [der Erkenntniss] [P. addit: aus ihm] entsteht dureh eine Kraft, die verschie- 

den ist von einer andern 19—20 ai τὸ ἀντιλαμβάνεσθαι --- καταλαμβάνειν] Denken, 

Glauben, Wahrnehmung, Erfindung 22 τε xal om. 24 tc «ai om. 26 δὲ om. 

27 ψυχῆς] addit: welche sich nicht bewegt λέγεται] addit: nur 28—29 ἀλλ᾽ 

énel— χινούμενον] Aber da man in einer allgemeineren Weise sagt, dass ein Ding von 

einem anderen Ding bewegt wird, indem es auch in jenem Ding bewegt wird 

5 ὡς épprjür] 29,10 6 αὐτοῦ Va 8 ὕλη a 14 χρίσις a 24 ὀρεχτιχὴ 
scripsi v. int. hebr.: ϑρεπτιχὴ Va 25 ὡς προείρηται] 21,24 sq. 29 «*«v' ἄλλο 

legit Arabs 
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νίτης ὑπὸ τῆς τέχνης, ὅτι κατ᾽ αὐτήν, χαὶ οὕτως ὑπὸ τῆς χουφότητος τὸ 
πῦρ), οὕτως λέγεται xal τὸ ζῷον ὑπὸ τῆς ψυχῆς χινεῖσϑαι, ὅτι χατὰ ταύ- 10 

' ' [4 , €- , ΄ 

την. χατὰ γὰρ τὸ ἔμψυχον εἶναι ἢ τοιάδε αὐτῷ χίνησις γίνεται, οὐ χατὰ 

τὸ βαρὺ ἣ χοῦφον ἣ λευχὸν ἣ μέλαν T, ϑερμὸν ἣ ψυχρόν. οὐ γὰρ πάντο τὸ βαρὺ Ἢ χοῦφον Ἢ λευχὸν Ἢ μέλαν T, ϑερμὸν T, ψυχρόν. οὐ γὰρ πάντα 

e 
ΩΝ - , [a , - X Y ' [ed - [4 £ ^ τὰ χινεῖν λεγόμενα ὁμοίως χινεῖ. τὰ μὲν γὰρ οὕτως xwsi ὡς λέγομεν τὸ 
, , - - — --— 

ὠρεχτόν τε xal ἐφετὸν wwely* χινεῖ γὰρ πᾶν .τὸ ἐρώμενον τὸν ἐραστὴν τῇ 

ἐφέσει αὐτοῦ ἐχτός τε ὃν αὐτοῦ xal μὴ χινούμενον. διὸ οὐδὲν ὑπὸ τοῦ 
e —- ^ » -" [4 —- — ld 

οὕτως χινητιχοῦ τῶν ἀψύχων χινεῖται. ἢ δὲ ψυχὴ xwel τὸ ζῷον τῷ χατὰ 
^ Ψ »",ὔ X. DE v à CN , Ύ 2 , “ΜΝ ῃ - » E 

τὴν ὀρεξίν τε xol ὁρμὴν τὴν διὰ ταύτην οὖσαν ἐν αὐτῷ διά τι ὧν ἤσϑετο 15 
10 7, ἐνόησεν χινεῖσϑαι αὐτὸ T, λήψεως yapt T, φυγῆς. τὰ δέ γε ἄψυχα χινεῖ ΡΣ 9 Ὲ E: | ^"j9soe ya S ed d EX e "(e ἀφυχᾶ xtvet 

, , - p e 

ἐμπεσόντα τούτοις, ἃ xtvet, xal βία χεχωρισμένοις οὖσιν αὐτῶν. ἢ μὲν 
ἂν , p »-ὋΌ΄ ΄ € 

οὖν τοιαύτη χίνησις ὑπὸ χινουμένων χαὶ αὐτῶν τῶν χινούντων γίνεται. αἱ 
δὲ πρὸ ταύτης εἰρημέναι οὐ τοῦτον τὸν τρόπον. οὔτε γὰρ τὸ τῷ νοεῖσϑαι 

χινοῦν χινούμενον χινεῖ, obl 6 τῷ νοεῖν tt xal ὀρέγεσϑαι αὐτοῦ χαὶ ὁρ- 
- ) E] - - - e - - 

15 μᾶν ἐπ᾽ αὐτὸ χινούμενος τῷ χινεῖσϑαι τὸ νοοῦν οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ χινεῖται. 
, (γε X E - ÁÍe ᾿ - Η P314, SN 2 RETO 4 , ' αἰσθάνεται μὲν γὰρ τὸ ζῷον xat vost xal βαδίζει xaxà τὴν ψυχήν, οὐ μὴν 20 
- - M Q? ΄ ΄ σ , 9 , 3 Y M 2 MI Ld 

τῆς ψυχῆς αὐτῆς χαϑ᾽ αὑτήν, ἵνα χινήσῃ-. χινουμένης. οὐδὲ γὰρ ἐπεὶ 6 

ὀρχηστὴς χατὰ τὴν ΠΥ ΡΥ χινεῖται, διὰ τοῦτο ἀνάγχη χινεῖσϑαι xa 

αὑτὴν xal τὴν ὀρχηστικήν. οὐ γάρ ἐστιν οὕτως ἐν ἡμῖν $ Ψυχὴ ὡς ὃ 
ε΄ 

20 ἐρέτης ἐν τῇ νηΐ, ἀλλ᾿ ὡς εἶδός τι xal τελειότης, ὡς ἐδείχϑη. ἀλλὰ περὶ 

υὲν τούτου xal ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήχαμεν. οὐχ ὅτι δὲ προγίνεται τῆς χι- 

γήσεως f; νόησις T, φαντασία, διὰ τοῦτο ἡγεῖσϑαι χρὴ ταῦτ᾽ εἶναι τὰ χι- 
-" , ) c X [d s — M DNO ὁ ΟΝ μ᾿ 3 e Am ^ - , 

γοῦντα, ἀλλ᾿ ὅτι χωρὶς δρμῆς τε xal ὀρέξεως οὐδέτερον ἐχείνων χινεῖ, τού- 
τοις τὴν xi ἀνατιϑέναι χρή. οὐ γὰρ ἐπεὶ f ὄρεξις ἐχείνων τινὸς προη- 90 

5 γησαμένου, ἤδη χαὶ τὸ χινοῦν ἐχείνων τι, ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲν ὄφελος πρὸς χί- 
-) y X e , Y. " ^ Y» -.£ “- 2 ἃ , ΕΞ S LT 

νησιν ἐχείνων, εἰ μὴ xal δρμή τις εἴη xal ὄρεξις ἐπιγίνοιτο, ταύτην ἡγεῖ- 
λ σϑαι χρὴ τὴν χινοῦσαν εἶναι. δεῖ γάρ, εἰ χινηϑήσεται τὸ ζῷον, οἷον χατα- 

1 ὑπὸ τῆς---αὐτήν] von seiner Arbeit, weil er sich dureh sie bewegt 2 xal om. 

9 τὰ μὲν γὰρ] Denn Einiges, wovon wir sagen, dass es bewege 9—6 οὕτως---χινεῖν] 

bewegt, weil es geliebt und ersehnt wird (1 «ai om. 8 χινεῖται] finden wir be- 

wegt 9 ὧν 759eco) addit: durch sie [die Seele] 10 7, ἐνόησεν om. (τῷ) 
χινεῖσϑαι αὐτό] denn es scheint sich zu bewegen 11 ἐμπεσόντα] indem es sich ver- 

mengt χαὶ -- αὐτῶν] und dies geschieht mit Zwang, weil es nicht abgesondert ist 

von dem, was es bewegt 12—13 at—elpruévat] die beiden Bewegungen, deren wir 

früher gedacht haben 11 ἵνα] wie 19 ἐν ἡμῖν] in ihm 20 ἐρέτης] Ruder 

21 τῆς χινήσεως] addit: im Thiere 29 ἀλλ᾽ om. τούτοις] diesen beiden 
24 ἀνατιϑέναι χρὴ pendet ex ἡγεῖσθαι 

1 ὅτι V: ἄρα ἃ 2 χατὰ ταύτην V: xav! αὐτὴν ἃ 18 πρὸ ταύτης scripsi: πρὸ 

ταύταις V (in margine m! 7v scripsit, quod quo referatur dubium est): πρὸς ταύταις a 
; 2 

νοεισϑαι (η m! supra lin.) V 14 χινεῖ V: χινεῖν a 15 ἐπ᾽ αὐτοχινούμεν V: ὑπ᾽ 

αὐτὸ χινούμενος ἃ τὸ, νοοῦν V: τὸ νοῦν a: fortasse τὸν νοῦν 20 ἐρετῆς ἃ 

21 ἐν τοῖς πρώτοις] p. 1—26, praec. cf. 15,9sq. et 21,22. 
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φῆσαι ἢ ἀποφῆσαι πρῶτον αὐτό. ἣ γὰρ περὶ τὰ πραχτιχὰ τοιαύτη τοῦ 

ἐμψύχου διάϑεσις αἰτία τῆς χατὰ τόπον χινήσεως. xal γὰρ ἐπὶ τῶν λογι- 
χῶν πράξεων, λέγω δὲ λογιχὰς τὰς ὑπὸ τῶν λογιχῶν τε χαὶ χατὰ λόγον 

τινὰ πραττομένας, αὗται δέ εἰσιν ὧν λόγος προηγεῖται, ἃς χαὶ χυρίως ἄν 80 

τις πράξεις λέγοι, xal τούτων δὴ ἢ ὁρμὴ x«i ἢ ὄρεξις αἰτία. οὐδὲν γὰρ 

ὄφελος τοῦ βουλεύσασϑαι περὶ τοῦ πραχτέου, εἰ μὴ καὶ προαίρεσις ἐπα- 

χολουϑήσαι, T ἐστὶν ὄρεξις βουλευτιχή. ὡς γὰρ ἐν τοῖς ϑεωρητοῖς τὸ 

σι 

συμπέρασμα τὸ ἐπὶ τοῖς λαμβανομένοις δειχνύμενον ἢ γνῶσίς ἐστι τοῦ προ- 

χειμένου, οὕτως ἐν τοῖς πραχτοῖς ἢ πρᾶξις τὸ τῆς βουλήσεως γίνεται συμ- 

10 πέρασμα. ἅμα τε τὰρ ἐδείχϑη. ὅτι χρὴ μεταδιώχειν τι T, φεύγειν χἂν 

ἢ ὄρεξις τῷ δειχϑέντι συνοδεύῃ τοῦτο γίνεται, ἂν μή τι τὸ χωλύον ἔξωϑεν 
ἧ. ὃ γὰρ ἐννοήσας ὅτι παντὶ ἀνθρώπῳ περιπατητέον, ἐγὼ ὃὲ ἄνθρωπος, 35 
συμπέρασμα ποιεῖται τῶν προειρημένων προτάσεων τὸ περ'πατεῖν. ἀλλὰ 
xal ὃ ἐννοήσας ὅτι σχεπάσματός μοι δεῖ, τὸ OL ἱμάτιον σχέπασμα, τὸ συμ- 

15 πέρασμα τὸ “ἱματίου μοι ἄρα δεῖ᾽ εἰς τὸ χατασχευάζειν ἱμάτιον μεταφέρει. 
Καὶ αὗται μὲν χαὶ τοιαῦται αἱ τῆς ἀλόγου ψυχῆς δυνάμεις, χαὶ αἱ 

, y 

χατὰ ταύτας τε χαὶ ἀπὸ τούτων ἐνέργεια!. oU πάντως μὲν χαὶ ἐν τῇ 
λογικῇ περιέχονται τῷ τελειοτέραν μὲν εἶναι ταύτην, εἶναι δὲ τὴν τε- 40 

λειοτέραν χατὰ προσϑήχην δυνάμεως ἢ δυνάμεων (ἢ γὰρ πρώτη δύνα- 

0 μὲς χατὰ προσϑήχην τινὰ δυνάμεως τελειοτέρα γίνεται), ἔστιν δὲ 

παρὰ ταύτας τε xol ἐπὶ ταύταις δύναμίς τις ψυχῆς x«i ἢ λογιχή; 

ὡς προείρηται, χριτική τις οὖσα xal αὕτη, ἣν ἄνϑρωπος ἐξαίρετον ἔχων 
παρὰ τἄλλα ζῷα τιμιώτερόν τέ ἐστι ζῷον xal τελειότερον, καϑ᾿ ἣν δύ- 45 

ναμιν xal λογιχὸς χαλεῖται. ἥτις ἐστὶ δύναμις ψυχῆς διττὴ xol αὐτὴ 

1—2 ἡ γὰρ---χινήσεως] Denn dies ist in dem Beseelten, in den Intelligibeln die Ursache 

seiner Bewegung im Orte 7 ἐν τοῖς ϑεωρητοῖς) in den Dingen, in welchen das Vor- 

gestellte ist 8 συμπέρασμα --- δεικνύμενον] Schlussfolgerung, welche erscheint aus den 

Prámissen 9 βουλήσεως συμπέρασμα] Folgerung des Ratschlages 10—12 ἅμα 

τε γάρ --ἔξωϑεν 7] Denn es ist erlàutert, dass mit dem Ratschlage (Beschluss) eintreffen 

müsse das Aufsuchen eines Dinges oder das Fliehen desselben, und dass, wenn jemand, 

dem es gelingt (?), mit einer Meinung (Vernunft) handelt aus jener Begierde, jener Gegen- 

stand ausgeführt wird, wenn kein Hinderniss von aussen es verhindert 18 συμπέρασμα 

- περιπατεῖν] so wird er als Folgerung der beiden Prámissen, welehe er erwáhnt hat, an- 

nehmen müssen, das er gehe ἀλλὰ om. 14 pot δεῖ] ein Glied bedarf [Bp: mein 

Vater, quod corruptum videtur ex ich St.] 15. συμπέρασμα .. μεταφέρει] die Folge 

der Praemissen bringt ihn dazu 16 αὗται --- τοιαῦται] dies lY post ἐνέργειαι 
addit: und dies ist ihre Beschaffenheit 18 δὲ τὴν om. 19—20 προσϑήχην τινὰ 

δυνάμεως} durch das Hinzukommen einer Kraft von irgend einer Art 2] x«i om. 

22 ἣν--ἔχων] durch sie wird der Mensch specificirt 25 τιμιώτερόν) das bedeutendste 

τελειότερον] das vollkommenste 

5 πράξεις ἄν τις ἃ 6 ἐπακολουϑῆσαι Va 10 ὅτι V: ἄρα « 11 συνοδεύη ἃ 
10 ποιεῖ ἃ πιριπατεῖν ἃ 15 εἰς V: ὡς ἃ 17 «t scripsi: «t Va 20 περὶ 

τῆς λογικῆς δυνάμεως“. ἔστιν δὲ Va 29 τ᾽ ἄλλα V: τὰ ἄλλα ἃ 24 αὐτὴ scripsi 

αὕτη Và 
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- ἢ / t x Ὶ ' z ! Q0 £76 δ΄ r 73 AuÁL , -—- s 

τῷ dep do dum εἰναι xat τὰ περ α f 60V0t pets τε xal eyzp'(evx ἐστιν αὐτῆς. 

πρὸς γὰρ τὰ χατὰ τὴν φύσιν διαφέροντα χαὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἕτε- 

pov τῇ φύσει τὸ πρὸς ἑχάτερον πεφυχός, εἴπερ xa) ὁμοιότητά τινα χαὶ 

᾿ ? - , "Ὁ fo eo πε 2 Ld (9 Y. 

οἰχειότητα T, Ἰνῶσις αὐτοῖς γίνεται, ὥσπερ xal ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ἔχον 

[2 ἐδείχ ϑη. διαφέρει δὲ ἀλλήλων τὰ ὑποχείμενα τῇ λογιχῇ δυνάμει τῷ τὰ 50 

μὲν Το την τε εἶναι χαὶ ἐν γενέσει χαὶ ἐνδεχόμενα χαὶ οὕτως χαὶ μὴ 

οὕτως γίνεσϑαι, τὰ δὲ ἀίδιά τε xal ἀναγχαῖα, χαὶ τὰ μὲν αὐτῶν εἶναι ὃδο- 

ξαστά, τὰ δὲ ἐπιστητά. διὸ xal τῶν τῆς λογιχῆς Ψυχῆς δυνάμεων ἢ μέν 
9e ^ b , s ^N ΄ 2X M , ) ΄ τίς ἐστι δηξαστιχή, T, δὲ ἐπιστημονιχή. χαλεῖται δὲ ἑχατέρα νοῦς, ἀλλ᾿ ὃ 

10 μὲν πραχτιχός τε xai δοξαστιχὸς xal βουλευτιχός, ὃς ἀρχὴ γίνεται τὐδευιος 

ὅταν T, βούλησίς τε xai ὄρεξις συνοῦε no τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χριϑεῖσιν, 6 δὲ 

ἐπιστημονιχός | τε xat ϑεωρητιχός. τὰ μὲν γὰρ ζητοῦμεν πράξεως χάριν, 138r 
^ ^N , , ^N e 4 , δ." v / Ἁ [r4 HAPUS ἡνώσρως, ἡγῆται δὲ ὃ ἄνθρωπος οὐχ εὐθὺς ἔχων τήνδε τὴν ἕξιν, 

M ^ , - ^F 2 , [τὰ 

ἀλλ ἔχων μὲν δύναμιν χαὶ ἐπιτηδειότητα τοῦ δέξασϑαι αὐτήν, ὕστερον 

15 μέντοι λαμβάνων αὐτήν. ὃ xai σημεῖον EDD τοῦ μὴ πρὸς τὸ εἶναι 

τήνδε τὴν δύναμιν συντελεῖν τοῖς ἔχουσιν αὐτήν, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὖ εἶναι. 

ὅσα μὲν γὰρ πρὸς τὸ εἶναι συντελεῖ, ταῦτα ἀχώριστα τοῦ ἔχοντος, ὡς ἣ ὅ 
€ N ^, ' dE igi v E Ὁ [MEUNSEUET c σ 2i » M - 3 ὕρεπτιχὴ δύναμις καὶ τῆς αἰσϑητιχῆς ἢ ἁπτιχή, ὅσα δὲ πρὸς τὸ εὖ εἶναι, 
ΠΕ τ ence mne ΠΣ: LEER ταῦτα τελειουμένοις προσγίνεται, ὅτε τοῦ χυρίως εὖ εἶναί ἐστιν ἐπιδεχτιχά. 
2 ' - , a * 5 , ^» —— Ξ ΄ , MI ^ 

20 ἐν γὰρ τῷ τελείῳ τὸ εὖ. ἐγγίνεται δὲ πρῶτος μὲν ὁ πραχτιχός τε xal δο- 
΄ να - 0f , , 

ξαστιχὸς νοῦς, ἐπειδὴ xal ai ἐνέργειαι περὶ ἃ οὗτός ἐστι χρησιμώτεραί τε 

ἡμῖν χαὶ συνηϑέστεραι, ὕστερον δὲ ὃ ἐπιστημογικός τε xal ϑεωρητιχός. 6 
^ ΄ - y N 

δὲ δυνάμει νοῦς, ὃν ἔχοντες γινόμεϑα, διττὸς ὧν xal αὐτός, ἑχάτερος Éxa- 10 

τέρου δεχτιχός, ὑλιχὸς νοῦς χαλεῖταί τε xal ἔστι (πᾶν γὰρ τὸ δεχτιχόν τινος 
25 ὅλη ἐχείνου), 6 δὲ διὰ διδασχαλίας τε xal ἐθῶν ἐγγινόμενος εἶδος ἐχείνου 

τε xal ἐντελέχεια. xal ὁ μὲν φυσιχός τε xal ὑλιχὸς ἐν πᾶσιν τοῖς «ἢ πεπηρω- 

μένοις, τὴν διαφορὰν ἔχων, χαϑόσον oi μέν εἰσιν εὐφυέστεροι τῶν ἀνϑρώ- 

πων, οἱ δὲ ἀφυέστεροι (καϑ᾿ ὃν xol λέγομεν πάντας ἀνθρώπους νοῦν ἔχειν), 15 

1 τῷ ---αοὐτῆς] weil auch die Dinge, welche die Seele durch diese Kraft bezweckt, und 

diese Tàtigkeit verschieden sind 9—4 xal οἰχειότητα om. 5—'l τῷ — γτίνεσϑαι] 

dass einige, welche gemacht werden, [so] entstehen, [dass sie] móglicherweise von dieser 

Beschaffenheit sind, móglicherweise von jener 10 xai βουλευτιχός om. 11 ὅταν 

--χριϑεῖσιν)] wenn man das getan hat, worüber der Wille und die Begierde geurteilt hat 

14 ἐπιτηδειότητα] Anlage und Geeignetheit 19—20 ὅτε --εαὖ] durch diese Beschaffen- 
heit nàmlich ist es im wahren Sinne die Vortrefflichkeit annehmend, denn die Geeignet- 

heit und die Schónheit sind in dem Vollkommenen 20 πραχτιχός --- δοξαστιχὸς} der 

praktische gedankliche 25 δὲ om. ὃν---γινόμεϑα] welcher wird und den wir be- 

sitzen 24 καὶ ἔστι] und mit Recht wird er so genannt 26 ἐν --- πεπηρωμένοις] 

in denen, die nieht vollendet sind 

1 τὰ om. Ka 2 τὴν om. Ka 9 ἐδείχϑη] 99,154. 12 ἐπιστομονιχὸς ἃ 
15 αὐτή ἃ ἐνεργέστατον Ka 20 τε xal δοξαστιχὸς in lit. V 2] νοῦς in mg. 

addidit m! V οὗτοί Ka 22 ,περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ“. ὁ δὲ Va 24 cf. ἐστι 

χαὶ λέγεται 144720 

Supplem. Arist. II. Alexand. d. Anima. 6 



82 ALEXANDRI DE ANIMA 

ὃ δὲ ἐπίχτητός τε xol ὕστερον ἐγγινόμενος, xol εἶδος xal ἕξις ὧν καὶ τελειό- 

τῆς τοῦ φυσιχοῦ, οὐχέτ᾽ ἐν πᾶσιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀσχήσασίν τε xul μαϑοῦσιν, 

ὃν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν ἔχει. χαὶ γὰρ ἐχείνων πάντες μέν ἐσμεν 
, ^ , 3 ΄ 7 9 9 v [rd /, 'N | 94 

φύσει δεχτικοί, οὐχέτι δὲ χαὶ δεδέγμεϑα πάντες αὐτάς, ὅτι μηχέτι τὸ ὅέ- 20 
€ , ' , 5 ' o0 M mv - [sd "M Y 

5 ξασϑαι αὐτὰς φύσει. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ περιπατεῖν, οὕτως δὲ ἔχει xal 

ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν τε xal τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν νοῦ. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ περιπα- 

τεῖν, ὥσπερ fj δύναμις ἡμῖν τοῦ περιπατεῖν ἐνυπάρχει φύσει, xai ἔχομεν αὖ- 

τὴν εὐθὺς γενόμενοι, οὕτως xol ἢ ἐνέργεια προϊοῦσίν τε xai τελειουμένοις 

προσγίνεται φύσει, ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιστήμης τε xal τοῦ νοῦ ai μὲν δυνάμεις φύ- 

10 σει, οὐχέτι δὲ αἵ ἕξεις τε χαὶ ἐνέργειαι φύσει. διὸ τοῦτον τὸν νοῦν λέγομεν 9b 

o0 πάντας ἔχειν ἔτι, ἀλλὰ υόνου τοῦ σπουδαίου τὸ νοῦν ἔχειν χατηγοροῦμεν" 

ἢ xai τούτου μέχρι τινὸς πάντες οἱ μὴ πεπηρωμένοι μεταλαμβάνουσιν, 

ἐπὶ τὴν τοῦ χαϑόλου τε περίληψιν χαὶ χατὰ σύνϑεσιν γνῶσίν τινων ὑπ᾽ 

αὐτῆς τῆς φύσεως δδηγούμενοι" οὗτός ἐστι χυριώτερον ὃ χοινὸς νοῦς χαλού- 
r € Ax DEN , Ac d A e] PES ^ 7 N 3 / , 

15 μενος, ἢ δὲ ἐπὶ πλέον ἐξεργασία xav αὐτὸν γίνεται τὸν εἰρημένον τρόπον. 

6 μὲν οὖν πραχτικὸς νοῦς βουλευτιχός ἐστι (τῷ γὰρ τὰ πραχτὰ ἐνδέχεσϑαι 30 

χαὶ οὕτως χαὶ μὴ οὕτως πραχϑῆναι βουλῆς δεῖ πρὸς τὴν αἵρεσιν τοῦ βελ- 

τίονος), 6 δὲ ϑεωρητιχὸς τῶν ἀιδίων xol ὁμοίως ἐχόντων ἀεὶ γνωστιχὸς ὧν 
2 , P) ) , , ' Y T ^ Ψ ' 

ἐπιστημονιχός ἐστιν, ἀλλ᾿ οὐ βουλευτιχός. τὸν μὲν οὖν ουνάμει τε xat 
- ^ € , ΄ ἊΝ y 

20 ὑλιχὸν νοῦν χαλούμενον ἑχάτερον ὡς εἶπον εὐϑὺς ἔχομεν γινόμενοι, τοὺς 35 

δὲ xav ἐνέργειάν τε ὄντας xal ἕξεις τούτων ὕστερον χτώμεϑα διὰ τῆς 

1 ἐγγινόμενος] der in uns der Genossenschaft der Menschen entsteht xal 

εἴδος--- ὧν] welehe eine Form ist, da er eine Aneignung und Vollendung ist für den 

natürlichen Intelleet 2 ἀσκήσασίν--- μαϑοῦσιν] welehe ausgegangen sind (sie) und sich 

unterrichtet haben 9 xai ante ἐπὶ om. 6—9 ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ περιπατεῖν --- προ- 

σγίνεται φύσει] denn was das Gehen betrifit, sowie die Kraft des Gehens sich in uns von 

Natur findet, und uns.von jeher angeboren ist, ebenso entsteht in uns fortfahrend die 

Tátigkeit des Gehens, wenn wir wachsen und vervollkommnet geworden sind 11 ἀλλὰ 

—xavnyopoopev] sondern wir bezeichnen die vorzüglichen unter den Menschen, mit Aus- 

schluss der anderen, wenn wir sagen, dass sie Intellect besitzen 12 7| xdi] wenn 

auch 14. xowóc] der allgemeine, der gemeinschaftliche 16 μὲν οὖν om. 

17 βουλῆς --- βελτίονος deren [der πραχτά] bedarf man zur Leitung, so dass man das 

Bessere von beiden Gegenstànden wáhlt 18 χαὶ om. 19 ἀλλ᾽ οὐ βουλευτιχός] 

nicht die Leitung und der Rat 21—83,2 ὕστερον-- ϑεωρητῶν]) erwerben wir zu- 

letzt durch Uebung im Erlernen und zwar ist dieses in Beziehung auf die partiellen 

(Einzelheiten?) im praktischen Intellect; hingegen in Beziehung auf die Werke und im 

theoretischen Intellect in Bezug auf die Dinge, über welche speculirt wird 

1. ,περὶ τοῦ καϑ᾽ ἕξιν νοῦ“. ὁ δὲ Va 9 xot; V 9 τρόπον] π in lit. V 

pév om. K ὃ δὲ om. Κα 7 ἐνυπαρχει V 11 τὸ, νοῦν V: τὸν νοῦν Ka 

12 ἢ καὶ] εἰ xol legit Arabs, sed cf. Ind. haec enim verba quasi per parenthesim dicta 

vim praecedentis enuntiati restringunt 18 ef. ἥτις περίληψίς τε καὶ διὰ τῆς τῶν xa9* 

ἕκαστα αἰσϑητῶν ὁμοιότητος τοῦ καϑόλου λῆψις νόησίς ἐστιν 89,11 [Of. etiam: ταῖς μετα- 

βολαῖς xal ἄλλοτε πρὸς ἄλλα τε καὶ ÓU ἄλλων ἐνεργείαις p. 21,5] 14 οὗτός ἐστι cf. 24,16 

93,16 16 ,nepl τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ“. ὁ μὲν Va 18 «περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ“. 

ὁ δὲ γὰ ἐχόντων] τῶν in lit. V 19 δυνάμει] ec in lit. V 20 ἑχάτερον] cf. 

ἑχάτερος ἑκατέρου δεχτικός 81,25 
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xal ἡμέραν διδασχαλίας, ἧς γίνεται δεχτιχὸς Ex τῆς ἐνεργείας, τὸν δὲ ϑεω- 

ρητιχὴν ἐκ τῆς τῶν ϑεωρητῶν. ΄“ γεννᾶται γὰρ ὁ ἀνῆρωπος αἰσϑήσεις ἔχων, 

xai ἃς ἐνεργῶν φαντασίας λαμβάνει. ὁρῶν οὖν ἑχάστοτε χαὶ ἀχούων χαὶ 

χατὰ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις αἰσϑανόμενος xal τυπούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν πρῶτον 

μὲν ἐν τῇ τῶν τύπων τούτων τηρήσει μνημονεύειν ἐϑίζεται, ἔπειτα δὲ Ex 40 [241 

τε μνήμης xal τῆς συνεχοῦς χατὰ τὰς αἰσϑήσεις ἐνεργείας περὶ τὰ αἰσϑητὰ 

γίνεταί τις αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ᾿τόδε τε xal χαϑέχαστον᾽ ἐπὶ τὸ “τοιόνδε xal 
χαϑόλου᾽ μετάβασις OU ἐμπειρίας. τοῦδε γὰρ τοῦ λευχοῦ xal τοῦδε τῆς 

αἰσϑήσεως ἀντιλαμβανομένης ἐχ τῶν τοιούτων ἀντιλήψεων ἔλαβεν τὸ εἶναι 

10 τὸ τοιόνδε χρῶμα λευχόν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑητῶν ἐχά- 

στου. ἥτις περίληψίς τε xal διὰ τῆς τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα αἰσϑητῶν ὁμοιότη- 
τος τοῦ χαϑόλου λῆψις νόησίς ἐστιν. ἣ γὰρ τῶν ὁμοίων σύνϑεσις ἔργον 

ἤδη νοῦ. ὥσπερ δὲ ἢ αἴσϑησις ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν διὰ τῆς τῶν εἰδῶν τῶν 
αἰσϑητῶν λήψεως ἄνευ τῆς ὕλης γίνεται, οὕτως δὲ xal ἢ νόησις λῆψις 46 

15 τῶν εἰδῶν ἐστι χωρὶς ὕλης, ταύτῃ τῆς αἰσϑητιχῆς ἀντιλήψεως διαφέρουσα, 
ἢ ἢ piv αἴσϑησις, εἰ xol μὴ ὡς ὕλη τὰ αἰσϑητὰ εἴδη | λαμβάνει, ἀλλ᾽ 138v 
οὕτως γε αὐτῶν ποιεῖται τὴν ἀντίληψιν ὡς ὄντων ἐν ὕλῃ (τὰ γὰρ χοινὰ 

αἰσϑητὰ συμπεπλεγμένα τῇ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν ἀντιλήψει μαρτύρια τοῦ 

ὡς ἐνύλων αὐτῶν ὄντων τὴν αἴσϑησιν ἀντιλαμβάνεσϑαι: ἅμα γὰρ χρω- 
20 μάτων ὄψις αἰσϑανομένη σὺν αὐτῷ xal μεγέϑους xal σχήματος χαὶ χινή- 

σεως T, ἠρεμίας αἴσϑησιν λαμβάνει, ἃ μαρτύρια τοῦ περί τι ὑποχείμενον 
εἶναι τὸ χρῶμα), ὃ δὲ νοῦς οὔτε ὡς ὕλη τὰ εἴδη λαμβάνει, οὔτε ὡς ἐν 5 

x ὅλῃ ὄντα xat psÜ' ὅλης. ἔστι δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην εἶδός τι λαμβάνειν τὸ εὶ 

3 ἑχάστοτε] er hórt nieht auf zu 9 μνημονεύειν) die Aufbewahrung 1--ὃ ἀπὸ 

--ἐμπειρίας] ein Aufsteigen von jenem particulàren Dinge (B addit: bestimmten) zu diesem 

allgemeinen Dinge durch die Prüfung (Versuch) und die Wahl 8 τοῦδε γὰρ τοῦ 

λευκοῦ xal τοῦδε] dieses Weisse und dieses Weisse 9 ἐχ — ἀντιλήψεων) daraus 

11—12 ἥτις -- ἐστιν] diese Allgemeinheit und diese Wahrnehmung eines allgemeinen Be- 

griffes, welche stattfindet, wenn die partiellen Sinnesobjekte verglichen (vorgestellt) werden, 

ist eine intellectuelle Vorstellung (Abbildung) 13 ἤδη om. δὲ} und 16 Aap- 
βάνει] entnahm 11 γὰρ om. 18 συμπεπλεγμένα---ἀντιλήψει] da ihre Wahrnehmung 

die Wahrnehmung der einzelnen sinnlich Wahrgenommenen zusammenfasst 19 ἀντι- 

λαμβάνεσϑαι] wahrgenommen hat χρωμάτων) der Farbe 21—22 τοῦ — γρῶμα] 

dass die Farbe befindlich ist an einem Dinge. [adnotatio int. arab. P. mg.: so im grie- 

chisehen Text, es muss aber heissen, dass seine Wahrnehmung der Farbe [derart sei? 

daher komme, dass? insofern?] sie befindlich ist an einem Dinge 923—84,1 £st — 

Àapgavopéwp] wenn wir sagen ,das Entnehmen der Formen auf dem Wege der Hyle*, 

so meinen wir, dass der Entnehmende Hyle des Entnommenen wird 

1 τὸν δὲ ϑεωρητιχὸν χτλ.] plura ante haec verba excidisse patet, quae ex vestigiis in int. 

hebr. servatis restituere mihi non contigit. hoc tantum moneo videri legisse Arabem δι- 

δασχαλίας (xol ἀσχήσεως» et verbis τὸν δὲ ϑεωρητιχὸν --ϑεωρητῶν respondisse olim tale fere 

enuntiatum: τὸν μὲν πραχτιχὸν ἐχ τῆς τῶν πραχτῶν [an τῶν χαϑέχαστα legit Arabs?] συνε- 

χοῦς χρίσεως, quod quomodo eum verbis ἧς γίνεται---ἐνεργείας coniungendum sit, non video 

4 αἰσϑησεις V 9 μνημονεύειν ἐϑίζεται] cf. 68,9 "| τόδε τε V: τόδε ἃ. Cf. 87,15 

διὸ οὐ τοῦδε, ἀλλὰ τοιοῦδε, xal οὐ τοῦ χαϑέχαστα, ἀλλὰ τοῦ χαϑόλου τόδε (non τοῦδε)} 

cf. 16,13 19 ὄντων αὐτῶν Ka fortasse χρώματος cf. τὸ χρῶμα (22) et int. hebr. 

6* 
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αὐτὸ (τῷ) ὕλην γίνεσϑαι τῷ λαμβανομένῳ, ὃ ἐπὶ τῶν παϑῶν τῶν οὐ χατὰ 
ψυχὴν γινομένων ἰδεῖν ἔστι. τὰ γὰρ ἁπλῶς πάσχοντα ὗλαι γίνονται τῶν 

παϑῶν. τὸ γὰρ ϑερμαινόμενον ϑερμὸν γινόμενον αὐτὸ ὕλη τῷ παϑει vC 
νεται, ὃ οὔτε ἢ αἴσϑησις οὔτε ὃ νοῦς ἔχουσιν. xal γὰρ εἰ διά τινων 

5 παϑῶν σωματιχῶν τὸ αἰσϑάνεσϑαι γίνεται, ἀλλ᾿ αὐτό γε τὸ αἰσϑάνεσϑαι 

οὐ πάσχειν ἐστίν, ἀλλὰ xp(vetw. οὔτε οὖν ὡς ὕλη γινόμενος ὃ νοῦς τῶν 10 
25 o 3 ΟΝ ΄ » c Ἂν [τῇ » [4 ^ 2 , εἰδῶν οὕτως αὐτὰ λαμβάνει οὔτε ὡς μετὰ ὕλης ὄντα ὡς τὰ αἰσϑανόμενα, 

3 o) 3 Ἁ ) (d Ἁ ΄ 3 ' » X , [4 lod , , 

ἀλλ αὐτὰ χαϑ'΄ αὑτὰ χωρίζων αὐτὰ ἀπὸ πάσης ὑλιχῆς περιστάσεως μόνα 

λαμβάνων ϑεωρεῖ. οὐ γὰρ λευχὸν νοῶν ὡς μετὰ σχήματος T, μεγέϑους 
10 ὄντος αὐτοῦ τὴν νόησιν ποιεῖται. αἴτιον δὲ τούτου τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὀρ- 

Ἰάνῳ τινὶ σωματιχῷ προσχρῆσϑαι πρὸς τὴν λῆψιν τῶν νοουμένων, ἀλλ 
* - ἢ SL UN , - M ^ - M , M Y bi Ἄγ. (ἢ 

ἀρχεῖσϑαι αὐτὸν αὐτῷ πρὸς τὸ γνῶναι τὸ νοούμενον: διὸ T, μὲν αἴσϑησις, 

εἰ xal μὴ ἀλλοίωσις, ἀλλὰ δι᾿ ἀλλοιώσεώς γέ τινος γίνεσϑαι Ooxci, ὃ δὲ 15 

νοῦς οὐ τοῦτον τὸν τρόπον. ἐπεὶ δὲ δεῖ τὸ ληψόμενον εἴδη τινὰ μηδὲν 

5 τούτων ἔχειν ἐν τῇ οἰχείᾳα φύσει (παρεμφαινόμενον γὰρ τὸ οἰχεῖον εἶδος 
£F ' “ *, » M er - Y. b IC ES, AMMET q ΑἹ MJ , 

χωλύει τὴν τοῦ ἀλλοτρίου λῆψιν: οὕτως γοῦν ἔχοντα ἐδείχϑη xal τὰ αἰ- 

σϑητήρια), δεῖ xal τὸν ὑλιχόν τε xal ὑποχείμενον νοῦν μηδὲν εἶναι τῶν 
' - 5 € Pi , -Ὁ- *, A ' , Ἁ » € - - 

γοεῖσϑαι δυναμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. ἀλλὰ μὴν πάντα τὰ ὄντα ὑπὸ τοῦ νοῦ 

- 
^ 

νοεῖται, εἴ γε τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι νοητά, τὰ δὲ αἰσϑητά. ποιεῖ γὰρ ὃ 
20 νοῦς xai τὰ αἰσϑητὰ αὑτῷ νοητὰ χωρίζων αὐτὰ τῆς ὕλης xal τί ποτέ 30 

ἐστιν αὐτοῖς τὸ εἶναι ϑεωρῶν. οὐδὲν ἄρα τῶν ὄντων ἐνεργείχ ἐστὶν ὃ ὑλι- 

χὸς νοῦς, ἀλλὰ πάντα δυνάμει. πρὸ γὰρ τοῦ νοεῖν οὐδὲν ὧν ἐνεργείᾳ, ὅταν 

vof, tt, τὸ νοούμενον γίνεται, εἴ γε τὸ νοεῖν αὐτῷ ἐν τῷ τὸ εἶδος ἔχειν 

τὸ νοούμενον. ἐπιτηδειότης τις ἄρα μόνον ἐστὶν ὁ ὑλιχὸς νοῦς πρὸς τὴν 

95 τῶν εἰδῶν ὑποδοχὴν ἐοικὼς πιναχίδι ἀγράφῳ, μᾶλλον ὃὲ τῷ τῆς πιναχίδος 

ἀγράφῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ πιναχίδι αὐτῇ. αὐτὸ γὰρ τὸ γραμματεῖον ἤδη τι τῶν 
ὄντων ἐστίν. διὸ ἢ μὲν ψυχὴ xal τὸ ταύτην ἔχον εἴη μᾶλλον (ἂν) χατὰ τὸ 35 
γραμματεῖον, τὸ δὲ ἄγραφον ἐν αὐτῇ ὃ νοῦς ὁ ὑλιχὸς λεγόμενος, ἢ ἐπι- 

1—2 τῶν --- γινομένων) welche ausser der Seele sich finden 4—5 διά --- σωματιχῶν] 
an irgend welchen Spuren und von den Spuren des ΚΟΓΡΘΙΒ ds τὰ αἰσϑανόμενα] 

wie das geschieht bei den Formen, welche mit den Sinnen wahrgenommen werden 

15—16 παρεμφαινόμενον---λῆψιν] das Gesicht nàmlieh stóren die Formen, welche dasselbe 

specifieiren von der Annahme der ihm fremden Formen 20 αὑτῷ om. 20—21 xal 

τί---ϑεωρῶν] und indem er ihre Qualitáten betrachtet 21 ἄρα om. 28 post γίνεται 
p addit: aber es ist (Ὁ) eine Kraft, wie vorangegangen ist 298—924 ἐν-- νοούμενον] wenn 

sich in ihm die intelligible Form substanziirt 24 μόνον om. 25 ἀγράφῳ] auf 

welche geschrieben wird 25—26 τῷ--ἀγράφῳ] dem Fehlen der Schrift auf der Tafel 

ὃρ-- 97 αὐτὸ-- ἐστίν] denn die Oberfláche der Tafel, auf welche man schreibt, ist von der 

Beschaffenheit der wirklichen Dinge — 27—28 χατὰ τὸ γραμματεῖον] auf der Stufe der Ober- 

flàche der Tafel 28—85,2 τὸ δὲ ἄγραφον -- ἀντιγραφόμενον] Der Zustand der Tafel hin- 
gegen, wenn die Schrift fehlt, ist àhnlich dem Intellect. Davon (Ὁ) ist die Vorstellung des 

1 αὐτὸ τῷ scripsi: αὐτὸ VKa 4 ἔχουσιν] fortasse πάσχουσιν 9 fortasse (10) λευχὸν 

12 fortasse αὑτῷ 14 τὸ om. Ka 16 ἐδείχϑη, κτλ.] 59,12sq. cf. 44,9 63,4 
11 ὑποχείμενων ἃ 20 αὐτῷ VKa 23 τὸ τὸ" (sic) εἶδος V 24 τοῦ νοουμένου Ka 

25 ἐοικῶς a 27 εἴη Ka: εἴην V 4» addidi 28 ἢ scripsi: ἡ VKa 
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' τηδειότης ἢ πρὸς τὸ ἐγγραφῆναι. ὡς οὖν 
γραμματεῖον πάσχοι (ἄν) ἀντιγραφόμενον, 
ἐπιτηδειότης, f, μέντοι ἐπιτηδειότης αὐτὴ οὐδὲν πάσχει εἰς ἐνέργειαν 

' ^ , Ἁ Mi 

πὶ τοῦ γραμματείου τὸ μὲν 
»] 

- 

1 ̂ 
c 

* , ' 

v ᾧ ἢ πρὸς τὸ γραφῆναι 

*, , 5^ , b , [4 , "m 5*2 ^ ΄ - LU 

ἀγομένη (οὐδὲ γάρ ἐστί τι ὑποχείμενον), οὕτως οὐδ᾽ ἄν 6 νηῦς πάσχοι pov | , έ 
5 τι, μηδέν γε ὧν τῶν ἐνεργείᾳ. διὸ xal οὐχ ἀλόγως τινὲς ἀπὸ τῆς τοῦ 

- ΄ , ^ ' Ύ - P 

νοῦ δυνάμεως χινούμενοι τόπον εἰδῶν τὴν Ψυχὴν εἶπον εἶναι, ὃ τῷ χυ- 90 
΄ - - , - 2) ' - UJ 

ἔσται τῆς ψυχῆς eae τοῦτ᾽ ἐπὶ πᾶσαν αὐτὴν μεταφέροντες. τό- 
7 ο)-ς 

mo; δ᾽ ἂν εἴη τῶν εἰδῶν οὐ xav ἐνέργειαν (οὐδὲν τὰ χατὰ τὴν αὑτοῦ 

φύσιν τῶν εἰδῶν ἔχων su ἀλλ ὡς δυνάμενος αὐτὰ λαμβάνειν τό- 
10 πος αὐτῶν dv εἴη δυνάμει χατὰ τοῦτο. χαὶ τοιοῦτος μὲν ὁ ὑλιχὸς νοῦς, 

[d ^N [d m. y "TM 5 " Y w7 ' , , Ὁ ht 

δὲ ὡς ἕξις λεγόμενος εἶδός ἐστι [xal δύναμις] χαὶ τελειότης τούτου, ἥτις 30 
7 μὴ » 2v 7, y - A “ Q/ l - ' 
ἕξις ἐν αὐτῷ γίνεται ἔχ τε τῆς τοῦ χαϑόλου περιλή ὩΣ χαὶ ἐχ τοῦ τὰ 

M ' - e ^, DOM 

εἴδη χωρίζειν ἀπὸ τῆς ὕλης [δύνασϑαι], ἃ τρόπον τινὰ ταὐτά ἐστιν ἀλλή- 

λοις. ὅ τε γὰρ τὸ εἶδός τινος χωρὶς τῆς ὕλης λαβὼν ἔχει τὸ χοινόν τε 
TS - E - ΄ - 

15 xai χαϑόλου (6 γὰρ τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου λαβὼν χωρὶς τῶν ὑλιχῶν 
΄ * [4 -- * 

περιστάσεων ἔχει τὸν χοινὸν dvyüpemov* 1, γὰρ τῶν xaU ἕχαστα ἀνϑρώ- 40 
3 , ^ UJ - , ΄ ψ» 

πων πρὸς cud s διαφορὰ n τῆς ὕλης γίνεται, ἐπεὶ τά γε εἴδη αὐὖ- 
τῶν, χαϑ’ ἅ εἰσιν ἀἄνϑρωποι, Dn ἔχει διαφοράν), 

ἐπὶ τοῖς xaU' ἕχαστα συνιδὼν τὸ εἶδος πάλιν χωρὶς τῆς ὕλης λαμβάνει. - i i el 

e -- ἘΞ: λ - 
Q τξ τὸ X0tVOV τὸ 

^ ^ 2 » ὌΝ ' E , e M 5 , ; £ ^N ΄ ^"^ o» 90 τοῦτο γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ xotvóv τε xal ταὐτόν. ΕΠ ταν ΘΕ Ἢ τοιδθε᾿ avs 
- - *, y Ἁ , —- 

τῷ νῷ τὴν ἀρχὴν χατὰ μετάβασιν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ αἰσϑητὰ συνεχοῦς 
» ΄ e » 1, ' 5 , - ΄ - , [s ΄ 

ἐνεργείας ὥσπερ ὁψιν τινὰ ἀπ᾿ αὐτῶν λαμβάνοντος τοῦ χαϑόλου ϑεωρητιχήν, 
) 5 / Y - ΄ ^ /^ - 

ὃ xav ἀρχὰς μὲν νόημα xal ἔννοια χαλεῖται, πλεονάσαν δὲ χαὶ ποιχίλον 45 
' , e , ' M - ΄ 

χαὶ πολύτροπον γινόμενον, ὡς δύνασϑαι χαὶ χωρὶς τῆς αἰσθητικῆς ὑποβά- 
- - - - »v [ed ( 

95 ὥρας ποιεῖν τοῦτο, νοῦς ἤδη. ὅταν γὰρ ἐν ἕξει γένηται διὰ τὰς συνεχεῖς 
M - ey 5 , (m ΄ ^2 , - A PA 5» 

ἐνεργείας τοιαυτῃ, ὡς Ot αὐτοῦ λοιπὸν ἐνεργεῖν δύνασϑαι, τότε ὁ ὡς ἕξις 

Intellects aber nichts als die (von diesem Zustande ist für den Intelleet keine [andere] 

Vorstellung als die der) Vorbereituug zum Eintreffen der Schrift auf derselben, und wie 

die Oberflàche der Tafel afficiert wird, wenn darauf geschrieben wird. πᾶσαν αὐτὴν] 

die Seele selbst 18 ταὐτά... ἀλλήλοις] zu einander passend 17—18 ἐπεὶ---δια- 

qopív] wenn nicht, so würden ihre Formen, durch welche sie Menschen sind, durchaus 

ohne Unterschied sein 18—19 ὅ τε--- συνιδὼν] (zu wem] der gemeinschaftliche Begriff 

gelangt, weleher aus den Individuen entsteht, so dass er ihn in der Seele festhàált 

20 ταὐτόν] angemessen, conform 22 post ἐνεργείας addit: des Intellects 23 νόημα 

xai ἔννοια) Einsicht und. Wissenschaft 28—25 πλεονάσαν --- ἤδη) wenn es zunimmt, 

und eine Gestaltung annimmt und sich verzweigt und ausgeübt wird, so dass es sich 

befestigt, um sein Thun ohne Unterstützung der sinnlichen Beg'iffe auszuführen, dann 

heiszt es Intellect 26 ὡς--δύνασϑαι] dass er sich dadurch befestigen kann, wáhrend 

er für sich abgesondert ist, so dass er seine Wirkung ausüben kann. 

2 àv addidi 4 οὐδ᾽ ἂν scripsi: οὐδὰν V πάσχοι scripsi: πάσχει V οὕτως 

χαὶ ὁ νοῦς. οὐδ᾽ ἂν πάσχοι τι ἃ 5 γε om. ἃ fortasse ὑπὸ 8 οὐ om. Ka 

αὐτοῦ V: αὐτοῦ ἃ 9 ἐδείχϑη] 84,15 11 ,,περὶ τοῦ ἐν ἕξει νοῦ“. ὁ δὲ Va 

11—86,6 ὁ δὲ ὡς --- νοήματα] cf. Ps. Alex. in met. Ar. 611,28 --- 612,16 οὐ Freudenthal 

Abh. d. Berl. Ac. 1884 p. 24sq. 11 x«i δύναμις del. Freudenthal 18. δύνασϑα! 
del. Freud. 16 ἀνθρώπων om. Ps. Al. del. Freudenthal 32 fortasse λαμβάνοντι, 

sed cf. 15273 ϑεωριτιχήν a 26 τοιαύτη Ka 
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χαλούμενος νοῦς γίνεται, ἀνάλογον ὧν τῷ ἐπιστήμονι, ὃς τοῦ τε χατὰ 
δύναμιν ἐπιστήμονος λεγομένου xal τοῦ κατ᾽ ἐπιστήμην ἐνεργοῦντός ἐστι 
μεταξύ, ὅσον ἀπολείπεσϑαι δοχεῖ τοῦ χατὰ τὴν ἐπιστήμην ἐνεργοῦντος, 
τοσοῦτον πλεονεχτῶν τὸν χατὰ δύναμιν ἐπιστήμονα. | ἐνεργοῦσα δὲ ἧδε 139r 

5 ἢ ἕξις 6 χατ᾽ ἐνέργειαν γίνεται νοῦς. ὁ γὰρ χατὰ ἕξιν νοῦς ἀποχείμενά 
πώς ἐστιν ἀϑρόα xai ἠρεμοῦντα τὰ νοήματα. ὅτι δὲ οὐχ ὁμοίως ὃ 
νοῦς ὑπὸ τῶν νοητῶν πάσχει τῇ αἰσϑήσει, ἀλλ᾿ ἢ μὲν ὑπὸ τῶν αἱ- 

GN 

σϑητῶν διατίϑεταί πως ἅτε διὰ σωματιχῆς ὑπηρεσίας αὐτῶν ἀντιλαμ- 5 
/, e » 2) M ς ) , - P “- Ν 2 -- Ἢ ^ 

βανομένη, ὃ δὲ ἀπαϑὴς ὑπ᾽ αὐτῶν μένει, δῆλον xal ἐχ τοῦ τὴν μὲν 

τὸ αἴσϑησιν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ σφόδρα αἰσθητὰ ἐνεργείας μὴ δύνασϑαι τῶν 

ἧττον αἰσϑητῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι ὡς ἔχουσαν τι πάϑος ἔτι παράμονον ἀπ’ 

ἐχείνων ἐγγενόμενον, τὸν δὲ νοῦν ἀπὸ τῶν σφόδρα νοητῶν μιηδὲν ἧττον, 

ἢ xal μᾶλλον νοεῖν τὰ ἔλαττον νοητά, ὡς dv ἐν τῷ προγεγχυμνάσϑαι περὶ 

αὐτὰ ἑτοιμότερον πρὸς τὰς οἰχείας ἐνεργείας γεγονότα. χαὶ ἐπεί ἐστιν ὃ 10 

15 χατ᾿ ἐνέργειαν νοῦς οὐδὲν ἄλλο T, τὸ εἶδος τὸ νοούμενον, ὥσπερ xai ἐπὶ 
A 3— (7 v8 7 [22955] v - - NIIS z En 385 s TS 

τῆς αἰσϑήσεως ἐδείχϑη, 6 ἐν ἕξει νοῦς (οὗτος δέ ἐστιν ὃ νοεῖν ἐπ᾽ αὐτοῦ 

δυνάμενος καὶ τὰ τῶν νοητῶν εἴδη λαμβάνειν xal αὑτά), οὗτος ἤδη δύ- 

ναται χαὶ αὑτὸν νοεῖν. ἐπεὶ γὰρ τὸ νοούμενον εἶδος αὐτός ἐστιν, εἴ γε 
37.3 ζῶ a - , € σΕ y. - " Ys - LA σ. Η 

νοῶν ὃ νοεῖ γίνεται, ὃ ἄρ᾽ ἕξιν ἔχων τοῦ τὰ εἴδη νοεῖν, οὗτος ἕξιν χαὶ 
90 δύναμιν ἔχει τοῦ νοεῖν ἑαυτόν. ὃ γὰρ δύναται νοεῖν, τοῦτο αὐτὸ αὐτὸς 

νοῶν γίνεται, xol ἔστιν ὅταν νοῇ προηγουμένως μὲν xal xa αὑτὸν νοῶν 
τὸ νοητὸν εἶδος, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ἑαυτὸν τῷ συμβεβηκέναι αὐτῷ. ὅταν 15 

voij, γίνεσϑαι ἐχεῖνο, ὃ νοεῖ. πρὸ μὲν οὖν τοῦ xav ἐνέργειαν τὸν νοῦν 
νοεῖν πρὸς ἄλληλά ἐστι τὸ νοοῦν τε χαὶ τὸ νοούμενον χαὶ ἀντιχείμενα 
^' ? € Ἁ , eo ^N νὰ - [4] p , - 5 95 ἀλλήλοις ὡς τὰ πρός τι, ὅταν δὲ ἐνεργῶσιν, ἕν γινόμενα παύεται τῆς ἀν- 
Q7 γῶν x 2 ΄ μ᾿ - -, /, 2 ' rd , , τιϑέσεως. οὐδὲ γὰρ ἐφαρμόζειν αὐτοῖς οἷόν τέ ἐστι τὸν τοῦ πρός vt λόγον. 

διὸ 6 xwv ἐνέργειαν νοῦς 6 αὐτὸς γινόμενος τῷ νοητῷ εὐλόγως αὑτὸν λέ- 
-. ΟἹ - - 7 Ὁ - - 

εται νοεῖν. ὃ μὲν οὖν νοῦς ὃ χατ᾽’ ἑἕνέργειαν αὑτὸν νοεῖ. ὃ γὰρ νοεῖ, 

D 

- 93 Ὁ ^ ^ ' Y ' [ed - *, M Fw. , ^ 

τοῦτο αὐτὸς γίνεται. τὰ γὰρ εἴδη χωρὶς ὕλης νοεῖ, οὐ γὰρ τόδε, ἀλλὰ 230 

4 ἐνεργοῦσα] wenn sie wirkend gemacht (7) wird 5-6 ὁ xat --τὰ νοήματα] entsteht 
der Intellect in actu bei der Erkenntniss der Wissenschaften von irgend einer Seite und 

der Erreichung (Ableitung?) der einen aus der anderen; vorher waren sie gesammelt, 

gemengt ruhend 11—12 ὡς -- ἐγγενόμενον] weil nach seiner Trennung von den 

starken Sinnesobjekten ein Rest von einer Spur derselben in ihm bestehen bleibt 

13—14 ὡς ἂν -- γεγονότα] wenn er nàmlich mit jenen begonnen hat, so wird er in seinen 

''àátigkeiten, die ihn specificiren, mehr übergehend (i. e. fortschreitend) 16 ὁ ἐν ἕξει 

νοῦς) der Intellect in actu 23—24 mpó— νοεῖν] Ehe der Begreifende (Intellect) in 

actu begriffen hat 

1 ἀνάλογος Freudenthal, sed cf. Ind. ὃ ἀπολείπεσθαι] oÀ in lit. V τὴν del. 

Freudenthal 4 ,, περὶ τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν νοῦ“. ἐνεργοῦσα δὲ Va ἧδε V: ἤδη Ka 

6 ἡρεμοῦντα V ut solet. K νοήματα Ka: νόημα V ll zapápovov V: παραμένον K: 

παρὰ μένον ἃ 12 τῶν ex. Vict.: τοῦ VKa ἧττον] vx in lit. V 13 mpore- 

γυμνᾶσϑαι ἃ 14-- 817,1 καὶ ἐπεί --- προείρηται Ps. Al. in Ar. met. 672,16—31 

15—16 6 ὑφ᾽ αὑτοῦ νοεῖν δυνάμενος Ps. ΑΙ. 16 ἐδίχϑη ἃ 18 καὶ αὐτὸν VKa 

29 αὐτὸ Ps. AIL. 
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», 

τὸ τῷδε εἶναι νοεῖ, ὡς προείρηται. οὐχέτι δὲ ὁμοίως ἢ xa ἐνέργειαν αἴ. 

σϑησις αὑτῆς αἰσϑάνεσϑαι λέγεται, χαίτοι xal αὐτὴ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑ ητῶν 

λαμβανουσα., ὅτι αἰσϑάνεται μὲν ὧν αἰσϑάνεται ὡς ὄντων ἐν ὕλη (τοῦῶςξ ῃ 
' [4 y n- E , ΄ 5x 9: S - 2 om 6 5 e J t. m. 

γὰρ ἢ αἴσϑησις), οὐ γίνεται δὲ αὐτὴ τῷ αἰσϑητῷ ἢ αὐτή, ὅτι μὴ ὡς ὕλη 
JJ 

τὸ εἶδος λαμβάνει. χαὶ γὰρ τὰ ἔνυλα εἴδη, x«i αἰσϑητὰ ἄλλως μὲν f, αἴ. i i i 
σι 

σϑησις, ἄλλως δὲ ὁ νοῦς χρίνει. ἔστι μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων χαὶ ὅλως 
ἐπὶ τῶν συνϑέτων ἐξ ὕλης τε χαὶ εἴδους ἄλλο τὸ τόδε τι. χαὶ ἄλλη τὸ 90 i , 

τῷδε εἶναι. οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι ως χαὶ τὸ εἶναι χαλχῷ" χαλχὸς μὲν 

γὰρ τὸ συναμφότερον, τὸ ὃς χαλχῷ εἶναι οὐ χατὰ τὸ σουναμφύτερον ἔτι, 

10 ἀλλὰ χατὰ τὸ εἶδός τε καὶ τὸν λόγον, ὃς ἐν τῇ ὑποχειμένῃ ὕλῃ γενόμενος 

ENTE χαλχὸν αὐτήν. οὔσης δὴ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ταύτης τῆς διαφορᾶς, 

ἢ μὲν αἴσϑησις τοῦ συναμ- p ἐστὶ χριτιχή (τοῦ γὰρ εἴδους ὡς ἐν ὕλῃ 

ὄντος τὴν DOS ποιεῖται: διὸ xal πᾶν τὸ αἰσϑητὸν τόδε τί ἐστι xoi 

χαϑ᾿ ἕχαστον, τὸ γὰρ συναμφότ τερον τοιοῦτον), 6 δὲ νοῦς τοῦ εἴδους χαὶ 80 
15 τοῦ λόγου xal Gv ἐστι τόδε τι ϑεωρητιχός ἐστι. διὸ οὐ τοῦδε, ἀλλὰ τοι- 

οὔδε, xal οὐ τοῦ χαϑέχαστα, ἀλλὰ τοῦ χαϑόλου. χατὰ γὰρ τὸν λόγον 
i 

^ Yt ^ *, ΄ QUEEN ε ^ B “Ἂν Y - 5 ΄ 

πάντα τὰ Dna ἀλλήλοις εἰσὶν ὁμοειδῆ τὸν αὐτὸν ὄντα, οὗ ἐστιν ὃ νοῦς 
εὖ »^ 5 

ϑεωρητιχός" ἐφ᾽ ὧν μὲν οὖν ἄλλο ἐστὶ τὸ τόδε χαὶ τὸ τῷδε εἶναι, ἐπὶ 
»^ e , “ΟΝ , » 

τούτων ἄλλη μὲν f; γνωστιχὴ δύναμις τοῦδε (ἢ γὰρ αἴσϑησις), ἄλλη O& ἢ 
- M * [4 ' “- 2 b - ^N 3. ' nd d τ 

20 τοῦ τῷοξ ειναι (ὁ γαρ γοὺυς). ec ὧν O&£ ταῦτον τὸ τόδε χαὶ το nin Et 

(τοῦτο δέ ἐστιν ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν χωρὶς ὕλης), τούτων νοῦς μόνος ἐστὶ 35 
€ , 59x MJ - Ms 5 EN Ὑ -" ' " 3-6 3 

ϑεωρητιχός. οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων αἰσθητὸν ἔτι. πᾶν γὰρ τὸ αἰσϑητὸν 
v , M , 

ἔνυλόν τε xal σύνϑετον. 
ἥν Y d - * ' go. og 3 , ' 1 , v [d 

[à μὲν οὖν τῶν συνθέτων τὸ τί ἣν εἶναί τε χαὶ τὰ τούτων εἴδη 6 
95 γοῦς αὑτῷ νοητὰ ποιεῖ χωρίζων αὐτὰ τῶν σὺν οἷς αὐτοῖς τὸ εἶναι. εἰ δέ 

΄ » e M ) , ey e , 

τινά ἐστιν εἴδη, ὡς τὰ χαϑ᾿ abt, χωρὶς ὕλης vs xol ὑποχειμένου τινός, 40 

ταῦτα χυρίως ἐστὶ νοητά, ἐν τῇ οἰχεία φύσει τὸ εἶναι τοιαῦτα ἔχοντα, ἀλλ 

οὐ παρὰ τῆς τοῦ νοοῦντος αὐτὰ βοηϑείας λαμβάνοντα. τὰ δὲ τῇ αὑτῶν 
τ 

ύσει νοητὰ xax ἐνέργειαν νοητά, δυνάμει γὰρ νοητὰ τὰ ἔνυλα. ἀλλὰ υὴἷὴν 
i i i F^ [ [| 

1 χατ᾽ ἐνέργειαν om. 2 λέγεται] man kann sagen 9 τὸ εἶδος] die Formen 

9 χατὰ] wegen 24 τὰ μὲν --- τούτων εἴδη} Die Qualitáten der zusammengesetzten 

Dinge und ihre Formen 26 ὡς---αὑτά] welche für sich bestehen 21—28 ταῦτα 

π-λαμβάνοντα] so sind diese allein im wahren sinne intelligible ihrer Natur nach, welche 

sie specificirt, nicht insofern sie dies sich aneignen durch eine Hülfe, welche sie begreift 

(intelligent macht) 29 νοητά] in der Seele begriffen 29— 88,1 ἀλλὰ μὴν ---ἐνέρ- 

γειαν v] in dem Intellectuellen in actu ist das Begriffene und Begreifende ein und das- 
selbe Ding 

1 τῷ τόδε εἶναι Ka ὡς χτλ.] 83,7 2 αὐτῆς Ka 9 xai τὰ αἰσϑητὰ Ka 

7 
( εἴδους ἄλλος Ka 8 τῷ εἶναι Καὶ 11 ὃε Καὶ 15 οὐδ 

εἰδὴ ἃ 20 xai τῷ τῷδε Ka 2] μόνον Ka 24 «περὶ τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν νοη- 

τοῦ xal νοῦ xol τοῦ ἀὔλου εἴδους“. τὰ μὲν Va τὰ μὲν οὖν in d. p. 4.4 25 αὖ- 

τῷ scripsi: αὐτῳ V: αὐτῶν Ka 28 τῷ νοοῦντος Ka αὐτῶν VKa 29 μὴν 
τῷ Ka 

11 6po- 
^. qm 

τ o 2 o» m £5 
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tb xav ἐνέργειαν νοητὸν ταὐτὸν τῷ xav ἐνέργειαν νῷ, st γε ταὐτὸν τὸ 

νοούμενον τῷ νοοῦντι. τὸ ἄρα ἄυλον εἶδος νοῦς ὁ χυρίως τε wal xac 

ἐνέργειαν. καὶ ὁ νοῶν ἄρα τοῦτο νοῦν νοεῖ οὐ γινόμενον νοῦν ὅτε νοεῖται, 

ὡς ἐπὶ τῶν ἐνύλων εἰδῶν ἔχει, ἀλλὰ ὄντα νοῦν xal χωρὶς τοῦ ὑπὸ τοῦ 45 

5 νοῦ νοεῖσϑαι. εἰ δὴ 6 νοῶν νοῦς ἐν τῷ νοεῖν ὃ νοεῖ γίνεται, xal ὃ S 

, 

ἡμῖν νοῦς, οὗτος δέ ἐστιν ὃ χαϑ᾽ ἕξιν, ὅταν ταῦτα τὰ εἴδη voTj, ὃ αὐτὸς 

ἐχείνοις τότε γίνεται: ὁποῖα γάρ ἐστι χατὰ τὴν οἰχείαν ὑπόστασιν χαὶ χωρὶς 

τοῦ νοεῖσϑαι (ἁπλᾶ γὰρ τοιαῦτα), χαὶ ἐν τῷ νοοῦντι αὐτὰ γίνεται. ὥσϑ᾽ 

ὃ ταῦτα νοῶν νοῦς ὁ αὐτὸς αὐτοῖς, ὅτε νοεῖ, γίνεται. νοῦς δὴ ἐπὶ τούτων 

10 τό τε νοούμενον xai τὸ νοοῦν, xol ἄμφω τότε ταὐτό. ὅταν δέ 1ε τῶν 
E: ἐνύλων τι εἰδῶν voi xal τὸ τί ἦν εἶναι ἐνύλου τινὸς λαμβάνῃ, οὐχέϑ᾽ ὁ 

αὐτὸς πάντῃ Ἰίνεται τῷ νοουμένῳ πράγματι, ὅτι τὸ μὲν νοούμενον ὑπ᾽ 
“ “- , M er M N 3 bd € MAD 5 e , [cd 

αὐτοῦ ἐπὶ ὕλῃ τινὶ τὸ εἶναι ἔχει, 6 δ᾽ αὐτὸ ὡς χεχωρισμένον ὕλης λαμ- 

βάνει. διὸ τὸ τοιοῦτον εἶδος νοούμενον μὲν νοῦς ἐστι xol αὐτό, ἔξω δὲ 
x Hd *Ywf 

15 τοῦ νοεῖσϑαι γενόμενον οὐχέτι. ἔτι ὃ μὲν νοῦς χωρὶς ὕλης εἶδός τι, τὸ 
NA m δ Y Y. δὲ ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχει. | 

E. | - - y - ν 

Ἐπεὶ δὲ ἐν πᾶσιν τοῖς γινομένοις τε xol συνεστῶσιν χατὰ φύσιν, ἐν 130v 

ol; ὕλη τίς ἐστιν, τὸ μέ: ὕλῃ ἐστὶν ἐν ἐχείνῳ τῷ À dorsum ς ὅλη τίς ἐστιν, τὸ μέν τι ὕλη ἐστὶν ἐν ἐχείνῳ ᾿τῷ λαμβανομένῳ γένει 
M J 2 nd ^ [4] , ^ ΄ τις ^ 

(τοῦτο δέ ἐστιν, ὃ πάντα δυνάμει ἐστὲ τὰ ἐν ἐχείνῳ τῷ γένει). τὸ δέ τι 
φι 20 ποιητιχὸν τοῦ ἐν τῇ ὕλῃ γίνεσϑαι ταῦτα ὧν ἐστι δεχτιχή (ὥσπερ xal ἐπὶ 

τῶν χατὰ τέχνην γινομένων ἔχον ὁρῶμεν: ἣ γὰρ τέχνη τοῦ τὸ εἶδος ἐν 

τῇ ὕλῃ γίνεσϑαι τὴν αἰτίαν ἔχει), ἀναγχαῖον δοχεῖ χαὶ ἐπὶ τοῦ νοῦ ταύτας 

εἶναι τὰς διαφοράς. χαὶ ἐπεί ἐστιν ὑλιχός τις νοῦς, εἶναί τινα δεῖ xal 

ποιητιχὸν νοῦν, ὃς αἴτιος τῆς ἕξεως τῆς τοῦ ὑλικοῦ νοῦ γίνεται. εἴη δ᾽ ἂν 
95 οὗτος τὸ χυρίως τε xal μάλιστα νοητὸν εἶδος, τοιοῦτον ὃὲ τὸ χωρὶς ὕλης. 

ἐν πᾶσιν γὰρ τὸ μάλιστα χαὶ κυρίως τι ὃν χαὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιον τοῦ εἶναι 

1—2 εἴ γε---νοοῦντι om. 3 ὅτε νοεῖται om. ὃ ἐν τῷ νοεῖν] in der Zeit, in der 

er begreift 6 ὅταν ταῦτα τὰ εἴδη νοῇ] wenn er die Formen begreift, mit denen 

keine Hyle vermengt ist 8 ἁπλᾶ-- τοιαῦτα] und wenn sie auch einfach sind 

9 ἐπὶ τούτων om. 11 τι] einige χαὶ τὸ --- λαμβάνῃ] und wenn sein Entnehmen 

(was er entnimmt?) ein mit der Ilyle verbundenes Ding ist 13 ἔχει] addit: damals 

14 ἐστι] wird 15 ἔτι 6ó— elóóc τι] denn der Intelleet. besteht in (ist) irgend welehen 

(welehe) Formen ohne Hyle 11—20 ἐπεὶ---δεχτική] da nun in allen Dingen, deren Sein 

(Werden?) und Bestehen in der (durch?) Natur, bei Allem was irgend eine Hyle hat, 

Etwas ist, welches Hyle ist in der entnommenen Gattung und dieses ist das Ding, welches 

Alles, was in jener Gattung in potentia [ist], ist, und irgend Etwas in actu, und das 

ist dasjenige, wodurch an der Hyle jene Dinge entstehen, welche die Hyle aufzunehmen 

pflegt 26 τὸ-- ὃν] das, was in irgend einer Weise in Prioritàt im wahren Sinne ist 

τοῖς ἄλλοις] addit: was diesen Zustand hat 

l χαϊχκατ sic V γοητὸν usque ad ἐνέργειαν om. Ka ὃ νοεῖται Ka: νοεῖτε V 

11 οὐκέτι ὁ Ka 12 ὅτι V: ἄρα Ka 13 ὁ scripsi: ὃ VKa 17 περὶ τοῦ 

ποιητικοῦ νοῦ“. ἐπεὶ δὲ Va 18 ἐχείνῳ] lege ἑχάστῳ, ut Ar. de an. 3,5 430210 ἐπεὶ 

δ᾽ ὥσπερ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστί τι τὸ μὲν ὕλη ἑκάστῳ γένει (τοῦτο δὲ ὃ πάντα δυνάμει 

ἐκεῖνα) λαμβανομένῳ] cf. ὡς ἀναγκαῖον μὲν πάντα τὸν λαμβανόμενον χηρὸν εἶναι μετὰ 

σχήματος 4.11 εἰ πᾶν τὸ λαμβανόμενον τὰ τέτταρα ἐν αὑτῷ ἔχει 148726, 14{τ10 20 ὃε- 

χτιχ] 86. ἡ ὕλη 23 δεῖ post ποιητικὸν (24) Ka 
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' - 
τοιούτοις. τό τε γὰρ μάλιστα ὁρατόν, τοιοῦτον ὃὲ τὸ φῶς, wai τοῖς ἄλλοις 10 

- Ld - v —— Ld —- * ^ , 

τοῖς ὁρατοῖς αἴτιον τοῦ εἶναι ὁρατοῖς, ἀλλὰ x«i τὸ μάλιστα xal πρώτως 
5 Q' ' - » , € - v -- Y , UU ᾿ M^ 

ἀγαϑὸν xal τοῖς ἄλλοις ἀγαϑοῖς αἴτιον τοῦ εἶναι τοιούτοις: τὰ γὰρ ἄλλα 

ἀγαϑά τῇ πρὸς τοῦτο συντελείᾳ χρίνεται. x«l τὸ μάλιστα δὴ xal τῇ αὐτοῦ 
, x — — LAM , ^ ^ Ἃ 

5 φύσει νοητὸν εὐλόγως αἴτιον xal τῆς τῶν ἄλλων νοήσεως. τοιοῦτον δὲ 0v i i i i 
ν - 3 ^) - εἴη dy 6 ποιητιχὸς νοῦς. εἰ γὰρ μὴ ἦν τι νοητὸν φύσει, οὐδ᾽ ἄν τῶν 

ΕΣ " - ' ' 

ἄλλων τι νοητὸν ἐγίνετο, ὡς προξίρηται. ἐν γὰρ πᾶσιν ἐν οἷς τὸ μὲν xo- i i I i ! 
, —- , Mv 

ρίως τί ἐστιν, τὸ δὲ δευτέρως, τὸ δευτέρως παρὰ τοῦ χυρίως τὸ εἶναι ἔχει. 15 
v - - - » »- - 

ἔτι, εἰ ὁ τοιοῦτος νοῦς τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ αἰτία χαὶ ἀρχὴ τοῦ εἶναι πᾶσι 
- » » ἫἋ A , , * *, » “ "vr - 

10 τοῖς ἄλλοις, εἴη ἄν xai ταύτῃ ποιητιχός. ἢ αὐτὸς αἴτιος τοῦ εἶναι πᾶσι 
? i [| i » di 

τοῖς νοουμένοις. xal ἔστιν ὁ τοιοῦτος νοῦς χωριστός τε χαὶ ἀπαϑὴς xai 

ἀμιγὴς ἄλλῳ, ἃ πάντα αὐτῷ διὰ τὸ χωρὶς ὕλης εἶναι ὑπάρχει. χωριστός 
Ἁ M a NL. Q? Cem ^ AMA - - ' $7 Ν» $^* 

[2 τος 2j τη τῆς: (0 o0 ξ S eto )0902 τε γὰρ xai αὐτὸς xaÜ' αὑτὸν ὧν διὰ τοῦτο. τῶν γὰρ ἐνύλων εἰδῶν οὐδὲν 

χωριστὸν T, λόγῳ μόνον τῷ φϑορὰν. αὐτῶν εἶναι τὸν ἀπὸ τῆς ὕλης γω- 
i IT [ i i 

, 2 MJ Y 3 Lone o M ΄ , M [4 [rd ' Ἁ ΄ 

15 ρισυόν. ἀλλὰ xai ἀπαϑύής. ὅτι τὸ πάσχον «ἐν πᾶσιν T, ὕλη xal τὸ ὗπο- 90 
' i^? i i 

d -yfi » üv.c BS ὧν - A] Ἁ FR P Zz s DÀ eu * "2| Tc A A 

χείμενον. ἀπαϑὴς ὃὲ ὧν xal μὴ μεμιγμένος ὕλῃ τινὶ xai ἀφϑαρτός ἐστιν, 
εἰ ^ ΄ LN - ^ ^ 

ἐνέργεια ὧν xal εἶδος χωρὶς δυνάμεώς τε xol ὕλης. τοιοῦτον ὃὲ ὃν OÉ- 
δι 12) F^ - - 

δειχται ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ xal χυρίως ἐστὶ voz. τ 
, 

γὰρ doÀov εἶδος ὃ χυρίως νοῦς. διὸ χαὶ τιμιῴώτερος οὗτος ὃ νοῦς τοῦ ἐν 
i i ' p 3 

50 ἡμῖν τε xal ὑλιχοῦ, ὅτι ἐν πᾶσιν τὸ πὸιοῦν τοῦ πάσχοντος τιμιώτερον χαὶ 

τὸ χωρὶς ὕλης τοῦ σὺν ὕλῃ. ὃν ὃ νοῶν νοῦς, ὅταν αὐτὸν νοΐ, ἐχεῖνός 
, » m. 4 zm 2 » M M T^ MI , E. - 

πως γίνεται. ξι TE τὸ νοξιν ὃν τῷ λαβεῖν τὸ εἰς XO νη μξνὴν χαὶ OU6t0- 25 

, n - ».v 5 ERE £Í2 - σ PM AQ TEL em 
ὕγναι αὐτῷ, ἀναλόγως τῇ ἐπιστήμῃ. ἣ ὅταν ἐνεργῇ τὸ ϑεωροηύμενον ὑπ 

2—5 ἀλλὰ «a τὸ---ἄλλων νοήσεως] Ebenso ist das Ding, welches in Prioritát und haupt- 

sáchlich gut ist, auch die Ursache, dass die anderen Dinge, welche dem Guten beigezàhlt 

werden (verwandt sind?), dem Guten beigezáhlt werden (auf — bezogen?). Denn alles 

Uebrige, was den Guten beigezáhlt wird, erkennen und beurteilen wir als gut in seiner 

Riehtung nach dieser Seite und durch sein Aufnehmen der Spuren desselben. 

Was also insbesondere im Wesen seines natürlichen Laufes Degriffenes ist, das ist not- 

wendig die Ursache, dass die übrigen intelligibeln Dinge begriffen werden 1 χυρίως] 

im wahren Sinn und in der ersten Weise 8 τὸ δευτέρως--ἔχει] wird wegen dessen 

was in jenem Zustande in der ersten Weise ist, das zweite in jenem Zustande sein 

10—11 εἴη 4v— νοουμένοις) so ist er deshalb auch die Ursache, welche bewirkt, dass alle 

intelligibeln Dinge intelligibel sind 11 xai ante ἔστιν om. 12 ἃ πάντα] Pp: und 

alle Dinge B: und welche alle Dinge (sic) 13 ὧν] er wird nàmlich 15 πάσχον 

ἐν πᾶσιν] die Spur von jeder Sache aufnehmend 16 δὲ om. 17 évépyeta — εἶδος] 

eine in actu vorhandene Form 21—23 ὃν ὃ --- ϑεωρούμενον) nur dass der Intellect 

weleher begreift, wenn er es begreift, dasselbe wird in irgend einer Weise, da die intel- 

lectuelle Vorstellung das Entnehmen der intelligibeln Formen ist und das Richten [var. 

lect. der Zusammenhang mit ihr] nach ihr ist, und die Analogie dazu ist das Wissen, 

wenn es wirksam gewesen ist. Denn das durch es (Wissen? Form?) Gewusste ist zu je- 

der Zeit ein Wissen in actu 

4 αὐτοῦ VKa 4 τι νοητὸν om. Ka ὡς προείρηται] 88,26 fortasse χυρίως 

(«ai πρώτως» v. int. hebr. 11 τοῖς ἄλλοις νοουμένοις Ka 91 fortasse ὃν νοῶν 

ὁ νοῦς αὐτὸ vor, Ka 29 ἡ ex. Vict. 
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αὐτῆς ἑχάστοτέ ἐστιν αὐτή. ἣ γὰρ xav ἐνέργειαν ἐπιστήμη τὸ ϑεωρού- 
μενον. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐνύλων εἰδῶν, ὥσπερ εἶπον, ὅταν μὴ νοῆται τὰ 
τοιαῦτα εἴδη, οὐδέ ἐστιν αὐτῶν τι νοῦς, εἴ ye ἐν τῷ νοεῖσϑαι αὐτοῖς T, τοῦ 

νοητοῖς εἶναι ὑπόστοσις. τὰ γὰρ χαϑόλου χαὶ χοινὰ τὴν μὲν ὕπαρξιν ἐν 
5 τοῖς χαϑέχαστά τε xal ἐνύλοις ἔχει. νοούμενα δὲ χωρὶς ὕλης χοινά τε xal 

χαϑόλου γίνεται, xal τότε ἐστὶ νοῦς ὅταν νοῆται. εἰ δὲ μὴ νοοῖτο, οὐδὲ 
ἔστιν ἔτι. ὥστε χωρισϑέντα τοῦ νοοῦντος αὐτὰ νοῦ φϑείρεται, εἴ γε ἐν 80 
τῷ νοεῖσθαι τὸ εἶναι αὐτοῖς. ὅμοια δὲ τούτοις χαὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως, 

10 ὁποῖα ἐστι τὰ μαϑηματιχά. φϑαρτὸς ἄρα ὃ τοιοῦτος νοῦς, τουτέστιν τὰ 

τοιαῦτα νοήματα. ἐν οἷς OS τὸ νοούμενον χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐστὶ τοι- 

οὔὗτον, οἷον νοεῖται (ἔστι δὲ τοιοῦτον ὃν xal ἄφϑαρτον), ἐν τούτοις xal 

χωρισϑὲν τοῦ νοεῖσϑαι ἄφϑαρτον μένει, xai 6 νοῦς ἄρα ὃ τοῦτο νοήσας 
ἀφϑαρτός ἐστιν, οὐχ ὃ ὑποχείμενός τε xoi ὑλιχός (ἐχεῖνος μὲν γὰρ σὺν τῇ 

15 ψυχῇ, ἧς ἐστι δύναμις, φϑειρομένῃ φϑείρεται, ᾧ φϑειρομένῳ συμφϑείροιτο 35 

dy xol ἢ ἕξις τε xol ἢ δύναμις xal τελειότης αὐτοῦ), ἀλλ᾽ 6 ἐνεργείᾳ 

τούτῳ, ὅτε ἐνόει αὐτό, ὁ αὐτὸς γινόμενος (τῷ γὰρ ὁμοιοῦσϑαι τῶν νοου- 
μένων ἑχάστῳ, ὅτε νοεῖται, ὁποῖον ἂν Tj τὸ νοούμενον, τοιοῦτος xal αὐτὸς 

ὅτε αὐτὸ νοεῖ γίνεται), xal ἔστιν οὗτος 6 νοῦς ὁ ϑύραϑέν τε ἐν ἡμῖν γινό- 
90 μενος xal ἄφϑαρτος. ϑύραϑεν μὲν γὰρ χαὶ τὰ ἄλλα νοήματα, ἀλλ᾽ οὐ νοῦς 

ὄντα, ἀλλ ἐν τῷ νοεῖσϑαι γενόμενα νοῦς. οὗτος ὃὲ xoi ὡς νοῦς ϑύραϑεν. 
αόνον γὰρ τοῦτο τῶν νοουμένων νοὺς x«i) αὗτό τε xol χωρὶς τοῦ νοεῖσϑαι. 

6—'( οὐδὲ ἔστιν ἔτι] so sind sie nichts 9—10 ὅμοια---μαϑηματιχά om. 11 νοήματα] 

Wissenschaften 14 τε καὶ om. 16—20 ἀλλ᾽ ὁ ---νοήματα] der Intellect hin- 

gegen, welcher jenes Intelligible begreift, da er und jenes ein Ding werden I —19 τῷ 

γὰρ -- γίνεται] da die intellectuelle Vorstellung jedem einzelnen der intelligibeln Dinge 

dureh seine Ausdauer [var. leet. Verbindung] wird, wird, wenn er es begreift, von der 

Beschaffenheit jenes Begriffenen (sic), und das ist der Intellect, welehen wir erwerben, 

und der in uns entsteht, und den wir begreifen, weil er selbst Intellect ist. Wir eignen 

uns nàmlich auch die anderen Wissenschaften an 20—91,5 ἀλλ᾽ οὐ — νοούμενον 

τότε] aber wir eignen sie uns nieht an, weil sie an sich Intellect sind, sondern sie 

werden Intellect, wenn sie begriffen werden, jenen aber eignen wir uns an, weil er 

selbst ebenfalls Intelleet ist, denn dieser Gegenstand allein unter den andern intelli- 

gibeln Gegenstànden ist selbst Intellect, auch wenn er nicht begriffen wird, und 

seine Natur ist eine Natur, die nieht das Vergehen aufnimmt, und der Intellect, welcher 

ihn in uns begreift (welchen er in uns begreift), vergeht nicht, sondern dieser Intellect 

ist derjenige, der in uns separat ist und nicht das Vergehen annimmt, welchen Aristo- 

teles den angeeigneten Intellect nennt, der in uns von aussen entsteht, nicht die Kraft, 

welche in der Seele, die in uns ist, und nicht die Aneignung, durch welche oder durch 

[deren??] Kraft der Intellect die übrigen Dinge und auch diesen Intellect begreift, auch 

nicht die Wissenschaft, insofern sie Wissenschaft ist, ist unvergánglich, sondern das In- 

telligible von jener Beschaffenheit 

1 ἐστιν αὐτὸ Ka ἐπιστήμῃ ἃ 2 ὥσπερ εἶπον] 88,14 9 τῷ εἶναι Καὶ 11 αὐτοῦ VKa 

18 ἡ Ka 19 ϑύραϑέν τε xoi Ka 21 γινόμενα Ka 23 ὃ οὖν νοούμενος κτλ.] 

hoc dicere videtur: animus aeternus, qui in nobis cogitatur, hic est (quem modo descripsi): 

plane autem diversus est a facultate nostrae ipsius animae 
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ἡμῖν νοῦς οὗτός ἐστιν, [ὅτι χωριστός τε ἐν ἡμῖν χαὶ ἄφϑαρτος νοῦς, ὃν χαὶ 
:ν» ϑύραϑεν ᾿Αριστοτέλης λέγει, νοῦς 6 ἔξωϑεν γινόμενος ἐν ἡμῖν.] dXX οὐχ ἢ 

( 

^ ^ [4 - $^ e σε Q0)? n er» L4 ^ , — , 

δύναμις τῆς ἐν ἡμῖν ψυχῆς, οὐδὲ ἢ ἕξις, xa ἣν Écw ὁ δυνάμει νοῦς τὰ τ 
AJ ^ 

ἄλλα xal τοῦτον νοεῖ. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ νόημα ὡς νόημα ἄφϑαρτον διὰ τὸ 

σι νοούμενον τότε. διὸ οἷς μέλει τοῦ ἔχειν τι ϑεῖον ἐν αὑτοῖς, τούτοις προ- 

νοητέον τοῦ δύνασϑαι νοεῖν τι χαὶ τοιοῦτον. 
Ei δὲ ὅ τε νοῦς xol f, χατὰ τοῦτον ἐνέργεια λήψει τῶν νοητῶν εἰδῶν 45 

χωρὶς ὕλης xal ὁμοιώσει τῇ πρὸς αὐτά γίνεται (γίνεται δὲ χαὶ ἢ xat 
ἐνέργειαν αἴσϑησις χαὶ αὐτὴ χατὰ λῆψιν τῶν αἰσϑητῶν εἰδῶν χαὶ ὁμοίωσιν 

10 τὴν πρὸς αὐτά, ὡς δέδειχται), εἴη ἂν ἢ ψυχὴ τὰ ὄντα πως πάντα, εἴ γε 
πάντα μὲν τὰ ὄντα διύρηται εἴς τε αἰσϑητὰ καὶ νοητά, ἔστι δὲ Exon 50 
τῶν ὄντων χατὰ τὸ εἶδος τὸ εἶναι, 6 δὲ νοῦς χαὶ ἢ αἴσϑησις πάντων τῶν 

) 

εἰδῶν εἰσιν δεχτιχά, ὃ μὲν τῶν νοητῶν. f, δὲ τῶν αἰσϑητῶν. εἰ μὲν οὖν 
Q? [cd 257 e 152a ' LAN s -—— ^ 3-7 ΄ ' Y 

μεϑ᾽ ὕλης ἐδέχετο ἢ ψυχὴ τὰ εἴδη, ἁπλῶς ἄν ἐγίνετο πάντα τὰ ὀντα, 
' 5 [cd 3 ' » , MJ ^N , ' » M 15 ἐπεὶ δὲ οὐ μεῦ᾽ αν, ἀλλὰ ἄνευ ταύτης, τὰ δὲ πράγματα σὺν ταύτῃ τὸ 

εἶναι ἔχει πως, ἔσται T, αὐτὴ πᾶσιν τοῖς οὖσιν οὐχ ἁπλῶς: χαϑόσον γὰρ 

τὰ εἴδη δέχεται αὐτῶν, ταῦτα δέ πώς ἐστι τὰ πράγματα τῷ χατὰ ταῦτα 
τ ΄ x e. ^ ΄ T [:4:: αὐτοῖς εἶναι μάλιστα τὸ εἶναι. οὐχ ὡς ied δὲ τῶν πραγμάτων τῆς 55 
- ν» ἣν * € , 

Ψυχῆς οὔσης, ἀλλὰ xaxà μέρος ὁμοιοῦσϑαι αὐτῶν ἕχάστῳ | δυναμένης, 140r 
[rd »y ΄ 2 ΄ ΄ ΄ ' , 

20 οὕτως ἢ ψυχὴ τὰ ὄντα πως πάντα ἐστί τε xal γίνεται: ἑχάστοτε μὲν γάρ, 
- 3 ^ Nc € 9 2 o TP 4 P -— NN »* » - 

οὗ αἰσϑάνεται χαὶ ὃ νοεῖ, ἐχεῖνό πως γίνεται, τῷ δὲ ἄλλοτε ἄλλα ταῦτα 
y NNI 9 € -— Ἃ ^ Qc ^ € ' y " , 

εἶναι xal δύνασϑαι πᾶν τὸ Ov ἣ νοηϑῆναι T, ὑπὸ αἴσϑησιν πεσεῖν. τούτῳ 
΄ , S ^ ΄ M - ^ - 

πάντα γίνεται. λέγοιτο δ᾽ ἂν οὐ περὶ πάσης Ψυχῆς ταῦτα, ἀλλὰ τῆς τε- 

λείου, ἥτις πρὸς τῇ αἰσϑήσει χαὶ τὸν νοῦν ἔχει. οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι τὴν 
' ΄ » * ' ^ - M ' - “» - 

95 ψυχὴν πάντα ἔλεγον εἶναι τὰ πράγματα τῷ ποιεῖν αὐτὴν ἐχ τῶν ἀρχῶν, 
- , Ἁ f M X Y AF , y M 0 » ! - 

ἐξ ὧν χαὶ τὰ ὄντα πάντα αὐτοῖς ἦν, τὰ δὲ νῦν εἰρημένα περὶ ψυχῆς 

5—6 διὸ---χαὶ τοιοῦτον om. ( 6 τε--ἐνέργεια) der Intellect in aetu 14 ἁπλῶς] 

schlechtweg 15—20 τὰ δὲ πράγματα ---τε καὶ γίνεται] die Existenz der Dinge aber 

in irgend einer Weise mit der Hyle ist, so ergiebt sich, dass die Seele nicht alle Dinge 

schlechtweg ist, sondern insofern sie deren Formen aufnimmt, und die Formen von ir- 

gend einer Seite die Gegenstànde selbst sind, ich meine, dass durch die Formen insbe- 

sondere sie sind, was sie sind; und wenn [auch?] die Seele nicht alle Gegenstánde über- 

haupt aufnimmt, aber im Stande ist, dass sie sich richte nach (ausdehne über) jedem ein- 

zelnen Teil davon: so ist die Seele in dieser Weise alle vorhandenen Dinge und wird 

alle vorhandenen Dinge 22—23' τούτῳ πάντα γίνεται] so wird sie auf diese Weise 

alle Dinge 26 ἦν] addit: nach ihrer Ansicht 

1 ὅτι γωριστός τε---γινόμενος ἐν ἡμῖν ut lemma marginale delevi 2 οὐχ ἡ V: οὐ Ka 

4 τοῦτο νοεῖ Ka διὰ τὸ] fortasse ἀλλὰ τὸ cf. int. hebr. 9 τότε] fortasse τοιοῦτον 
cf. int. hebr. ipsa cogitatio non est aeterna, sed id, quod cogitatur tale (i.e. aeternum) est 

αὐτοῖς VKa μέλει ex. Viet: μέλλει VKa 7,60 ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν 

πάντα“. εἰ δὲ Va ὃ γίνεται γίνεται m?, γίνεται m! V: γίνεται Ka 10 ὡς es ται] 

38,20 14 ἁπλῶς yp. m? in mg. ἄλλως m! V: ἄλλως Ka 16 πῶς m!, ἦ (sic) 

ὡδίπως in mg. m? V: πῶς Ka οὐ ἅπλως ἃ γὰρ] i. e. λέγω cf. Ind. 117 ἐστι m? 
supra lineam, εἶναι m! V: ἐστι Ka 20—23 ἑχάστοτε usque ad πάντα γίνεται om. Ka 

22 7, νοηϑῆναι ἢ scripsi: ἡ νοηϑῆναι ἡ V 
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v^ em ^ , - ^ - M Ld 

ἔδειξεν οὐχ οὕτως αὐτὴν οὖσαν τὴν αὐτήν, τῷ Sx τῶν αὐτῶν αὐτοῖς ἀρχῶν 5 

γεγονέναι. οὕτως μὲν γὰρ οὐχ ἢ Ψυχὴ μόνη πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἢ αὐτή, 
5 ' A Ὑ » ». "^ , - -- , - , v 

ἀλλὰ xal εἴ τι ἄλλο σύνϑετον Ov ἐχ πασῶν τῶν ἀρχῶν συνέστηχεν. ἔτι 

τε ἀναγχαῖον οὕτως μέγεθός τι αὐτὴν εἶναι xal σῶμα, πρὸς δὲ τούτοις μηδὲ 

σι eo? 

, ΄ — y em - 3 Ἁ * AJ , , » —- Dod 

ὑνασϑαί τινι τῶν ὄντων οὕτως αὐτὴν εἶναι τὴν αὐτήν (εἴ γε ἐν τῇ ποιᾷ 

€ ἘΣ v συνϑέσει τε xal μίξει τῶν ἀρχῶν T, ἕχάστου τῶν πραγμάτων οὐσία), 
πεὶ τῷ γε ἐχ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν εἶναι πάντα ἂν ἦν ταὐτὰ ἀλλήλοις, μη- 

D 

Q2 (0- τῷ εγὸς δὲ τῶν ἑτέρων τῆς ψυχῆς δύνασϑαι εἶναι τὴν χρᾶσιν τε xal μῖξιν 10 
. - ! - 3 ΑἹ Ἃ PX o 2 ) 5 L4 , ) x [4 [INS N * 

iy τῇ ψυχῇ. Ty» yàp dv ἐχεῖνο, ἀλλ΄ οὐ ψυχή.  dÀX ἔστιν ἢ ψυχὴ τοῖς 
e e e , -"ν ἐν ΤΑ hd ^ ω —- ^, 

10 οὖσιν οὕτως ἢ αὐτή τῷ δύναμις εἶναι τῶν εἰδῶν αὐτῶν ληπτιχὴ χατά τε 

τὸ νοεῖν χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι. ἐν τούτῳ γὰρ τῇ τοιαύτῃ ψυχῇ τὸ εἶναι. 
Καὶ 6 μὲν περὶ ψυχῆς λόγος, ὅ τε χοινὸς xal ὁ περὶ ἑχάστης τῶν χυ- 

ιωτάτων δυνάμεων αὐτῆς, xal τίς ἢ τέλειος Ψυχή, xal πῶς ἔχει πρὸς τὴν p i i χη 
M , 5 , [d - ΄ 

ἀτελῆ, ὡς ἐπὶ χεφαλαίων ἐχϑέσϑαι συντόμως ὑπὲρ τῆς χαϑόλου περιλήψεως 
- , 2S , - , x4 x A ve ^R P - - d ^ ΄ - Ἔ 15 τοιοῦτος" γνώριμος δὲ ἐχ τῶν εἰρημένων καὶ T, τάξις τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων. 15 

τὴν μὲν γὰρ ϑρεπτιχὴν ψυχὴν ἀναγκαῖον ἐν πᾶσιν τοῖς ἐμψύχοις. εἶναι, εἴ 
A —- ^ », - M ἊΣ “ 58^ δ. m e M - FS 

je ψυχῆς μὲν παρουσίᾳ πᾶν τὸ (ζῶν ζῇ, ἀδύνατον δέ τι ζῆν χωρὶς τῆσδε 
- ^ ΄ γ M — eo cC. D [4 - -» 5 ΄ 

τῆς δυνάμεως, εἴ γε τὸ ζῆν ὥρισται τῇ δι᾿ αὑτοῦ τροφῇ τε xal αὐξήσει, 
χαϑὰ τὰ (φυτὰ) τῶν ἄλλων σωμάτων διαφέροντα ζῆν χαλεῖται. ταύτης δὲ 90 

20 τελειότης τῆς δυνάμεως τὸ γεννᾶν δύνασϑαι: τὸ γὰρ σπέρμα τροφῆς περίτ- i i i i i i 
*, ' bel 35.1 - M^ " i 25€ Y. - *, P e wo Ἁ Ἁ 

τωμα. οὐ μὴν πᾶν τὸ ζῶν ἤδη xat αἴσϑησιν ἔχειν ἀνάγχη. ὅσα γὰρ μὴ 

δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν χωρὶς ὕλης, οὐδὲ αἰσϑητιχά, τῶν ὃὲ φυτῶν οὐδὲν τοι- 

οὗτον. τὰ μέντοι ζῷα ἀναγχαῖον αἴτϑησιν ἔχειν. ὅσα γὰρ ζῶντα μὴ τῷ 
, N 3— 9 -" v - Ὧι [s €- - s uz "mc F SEDE ᾿ e 7 c προσπεφυχέναι τινὶ ἀφ᾽ οὗ τρέφεται ζῇ, μηδὲ ἁπλῇ τινι τροφῇ,» ὁποία i, 

- - - *, 9 4 ' » e - 7 

25 τῶν φυτῶν, ταῦτα ἀναγχαῖον ἔχειν τὴν γευστιχὴν αἴσϑησιν, ὡς δύνασϑαι 

διαχρίνειν τά τε τρόφιμα τῶν προσφερομένων αὐτῷ xai τὰ uf. τῷ γὰρ 25 

1 οὐχ οὕτως -- τὴν αὐτήν] dass sie nicht die Gegenstàánde selbst ist 1—2 τῷ — 

γεγονέναι] weil sie zu den Prineipien selbst, von welchen jene Gegenstünde kommen, ge- 

hóre 38—4 ἔτι τε ἀναγκαῖον] und es ergàbe sich 4—5 πρὸς-- δύνασθαί) dabei wàre 

es nieht moglich 5 εἴ γε] da '(—9 éxe&— ἀλλ᾿ οὐ Ψυχή) wenn nicht, so würden 

alle die Dinge teilweise zu einander passen, insofern (?) sie von ein und denselben Prin- 

cipien [(herkommen], und es wàre unmóglich, dass die Mischung und die Mengung, weiche 

sich in irgend einem Dinge finden, welche das Gegenteil der Seele sind, sich in der 

Seele befanden. Denn, wenn sie sich in ihr befáànden, so wáre dieses Ding dann Nicht- 

Seele 14—15 ὡς ἐπὶ-- τοιοῦτος] in allgemeiner kurzer Methode gemàss dem, was von 

ihr begriffen werden kann im Allgemeinen 15 δὲ om. 18 ὥρισται] wird erneuert 

(entsteht?) 19 «a94— χαλεῖται] und dies sind die zwei Dinge, welche die Pflanze 

mehr hat, als die übrigen Dinge, und man sagt, sie sei lebend 22 τῶν δὲ --- τοι- 

οὔτον] Es ist aber nieht die Weise irgend einer Pflanze, die Aufnahme dessen 

6 μὲν] δὲ non sequitur; sed totum enuntiatum genuinam formam non videtur servasse, 

cf. δύνασϑαι v. 8 μίξει] ξει in lit. V 9 ἀλλ᾽ οὐ Ka: ἄλλου V 15 οἡ, τάξις 

τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων“. γνώριμος δὲ Va 11 ζῶον ἃ 18 αὐτοῦ Va 19 φυτὰ 

addidi, cf. interpr. hebr. σωμάτων] exspectas ζώντων 20 γεννᾷν ἃ περί- 

πτωμα ἃ 25 ἔχην ἃ 26 τὰ ante μὴ om. ἃ 
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ἔξωϑεν εἶναι καὶ χεχωρισμένον τὸ τρέφον, xal μὴ πᾶν τρέφειν δεῖ τὰ μέλ- 
λοντα τῷ τοιούτῳ τρεφεσῦαι αἴσϑησιν ἔχειν τῶν τρεφόντων τε χαὶ μή, 

ΝΑ ^ v Led 

ὅπως τὰ μὲν λαμβάνῃ, τὰ δὲ ἀποστρέφηται. τὰ δὲ γεῦσιν ἔχοντα xal &gnv 

ἔχει. ἁφὴ γάρ τις χαὶ ἣ γεῦσις. ἀλλὰ χαὶ πρὸς σωτηρίαν τοῖς πορευτι- 
- - D ΄ Eu ᾿ς A x " ἊΝ E » 

xot; τῶν ζῴων $, ἁφὴ συνεργεῖ. ἐν γὰρ τῇ μεταστάσει περιπίπτοντα ἀλ- σι 

λοις σώμασιν, ὧν τὰ μὲν φϑαρτιχά ἐστιν αὐτῶν, τὰ δὲ σωστιχά, εἰ μὴ 

διαχρίνειν οἷά τε Tv ταῦτα, ὡς ἀποστρέφεσϑαι μὲν τὰ φϑαρτικά . προσίε- 80 
* * ΄ «τ ^ € « 

σϑαι δὲ τὰ σωστιχά, ῥαδίως dv διεφθείρετο xai ἦν ἂν αὐτοῖς πρὸς χαχηῦ 

$ χίνησις ἢ χατὰ τόπον γινομένη. οὐδὲν δὲ τοιοῦτον τῶν χατὰ φύσιν. εἰ 
^N , - - - ΄ ' Y. Q. y. , x, ^x - 

10 δὲ ἀναγχαῖον πᾶν ζῷον ἁπτιχὴν αἴσϑησιν ἔχειν, οὐχ οἷόν tz ὃὲ τῶν ἅπ- 
-Ὁ- ἊΣ) y - x , SU Ie 275. ous . ' A - - 

τῶν τινος αἰσϑέσϑαι OU ἁπλοῦ τινος σώματος (οὐδενὸς γὰρ ἐχεῖνα τῶν 
- 1 , 5 - — € [24 , , 533 V AJ P , ^ , 

οἰχείων αὐτοῖς αἰσϑητῶν τῷ ἅπτεσϑαι e ἀλλὰ τὰ μὲν τρία διά 
« BN , , e $79. " m E 

τινης μεταξὺ αἰσϑάνεται, ὡς δέδειχται, ἢ ὃὲ γῇ παντάπασιν ἀναίσϑϑητος χαϑ᾽ 

αὐτῇ»), ἀδύνατον τὸ τοῦ ζῴου σῶμα doy εἶνχι. ἣ γὰρ ἁφή, ἐν μεσό- 35 

15 τὴῆτι οὖσα ὧν αἰσϑάνεται, τῷ πασῶν τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων αἰσϑάνεσϑαι 

ἐν τῇ πάντων τῶν ἁπτῶν μεσότητί τε χαὶ μίξει τὸ εἶναι ἔχει, τοιοῦτόν 
ἐστιν f, σὰρξ xal ἐν τοῖς οὐχ ἔχουσιν ταύτην τὸ ἀνάλογον αὐτῇ. αὗται μὲν 

καὶ b] - 5 ΄ - E , - ' -— m τ ἄν. Ν E A , 

00V αναγχαιαι αἰσϑήσεις τοῖς 40's πρὸς τὸ ξιῖναι. QtO xal χώριΞ τουτῶν 

c 
ἀδύνατόν xt ζῷον εἶναι. αἱ 0E λοιπαὶ «p 

A rj ' T m Y 

60 πρὸς τὸ εἰναι οὑτως Ett, EX m 
[0] ci f£ 

20 ἀλλὰ πρὸς τὸ εὖ εἶναι συνεργοῦσιν. διὸ οὐδὲ πάντα αὐτῶν μετέχει, ἀλλ᾿ 40 
“ MJ , — -ὧ. ^w 

ὅσα ἤδη τελειότερα. τοιαῦτα δὲ τὰ πορευτιχά. ταῦτα γᾶρ δεῖται οὐ μόνης 
- 5 , 9 * - » 

πρὸς τὰ προσπίπτοντα αὐτοῖς μένουσιν αἰσϑήσεως, ἀλλὰ xal τοῦ ἄπο- 

ϑέν τινων αἰσϑανόμενα τὰ φϑαρτιχὰ αὐτῶν φυλάσσεσϑαι. διὸ διά τινος 
usta£b 1, τούτων αἴσϑησις αὐτοῖς xal ἐξ ἀποστήματος γίνεται. τῆς δὲ αἰ- 

M [4 — ^ , /, , e , - 

25 σϑητιχῇῆς Ψυχῆς xal f, φανταστιχή, xal ἑπομένη ταύτῃ, ὡς προείρηται. τῆς 

| xai μὴ πᾶν τρέφειν] aber nicht ganz ernáhrend 1—2 óc — xai μή] es bedarf 

also dasjenige, dessen Weise die Ernàhrung ist eines derartigen, damit es wahrnehme, 

was ernàhrt und was nicht ernáhrt 4—5 ἀλλὰ καὶ -- συνεργεῖ] auch des Tastens be- 

darf das Thier, welehes schnell ist in seiner Rettung, denn darin hat es ebenfalls eine 

Hilfe für die Schnelligkeit [der Bewegung] 9—14 εἰ δὲ ἀναγκαῖον --- αὑτήν] Da sich 

nun mit Notwendigkeit ergiebt, dass jedes Thier einen Sinn hat, so hat es den Tastsinn, 

und es ist unmóglich, dass es eines der tastbaren Dinge an einem der einfachen Kórper 

betaste, denn mit (unter) jenen Sinnen [ita se arab. interpretationis ,Kórper* emendasse 

int. hebr. profitetur] wird kein Ding von den sinnlich Wahrnehmbaren, welche ihnen eigen- 

tümlieh sind, mit Tasten wahrgenommen, sondern die drei von ihnen nehmen ein Ding 

wahr durch ein anderes Ding, wie erlàutert worden ist; die Erde aber ist gànzlich ausser- 

halb [Betracht], als dass sie auf den Sinn in ihrem Wesen bezogen werden kónnte 

16 μεσότητί] Gleichsein, Ausgleichung 11 ἐν τοῖς --- ταύτην om. 20—21 ἀλλ᾽ 

-- τελειότερα)] sondern es wird dadurch das vollkommenere Thier specificirt 23 qu- 

λάσσεσϑαι) fliehe und sich hüte 

l τρεφεῖν V 10 ἁπτιχὴν scripsi: ἁπτὴν Va 11 ante οὐδενὸς colon excidit, for- 

tasse δι᾿ ἁπλοῦ τινος σώματος ((ἐνεργεῖ δὲ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια δι᾽ ἁπλοῦ τινος σώματος") 
οὐδενὸς γὰρ ἐκεῖνα 12 αἰσϑητῶν]Ἵ supra 9 paululum erasum V 13 ὡς δέδειχται) 
58,5 sq. ἡ δὲ γῇ χτλ.] cf. Alex. de sens. 89,8 5ᾳ. (Thurot) 25 ὡς προείρηται] 66,954. 
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αὐτῆς δὲ xal ὁρμητιχή τε xal ὀρεχτιχή. οὖσαι μετὰ τὴν φανταστιχήν. πᾶσαι 

γὰρ αὖται μία οὖσαι χατὰ τὸ ὑποχείμενον, ταῖς διαφοραῖς τῶν δυνάμεων 45 

αὐταῖς διῴρηνται. ἔστι δὲ ἐπὶ ταύταις ἢ λογιχὴ ψυχή τε καὶ δύναμις, 
ἐσχάτη τε χαὶ ἐπὶ πάσαις ταῖς ἄλλαις δυνάμεσιν χαὶ τοῖς τελείοις τῶν ζῴων 

5 μόνοις ὑπάρχουσα, xol οὐδὲ τούτοις ἐκ γενετῆς, ἀλλὰ προϊοῦσιν χατὰ τὸν 

χρύνον. 
Ποῦ δέ ἐστιν τὸ ἡγεμονιχὸν τῆς ψυχῆς χαὶ ἐν τίνι μορίῳ τοῦ σώ- 

ματος xal πότερον ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ χατ᾽ ἀριϑμὸν πᾶσα ἢ ψυχὴ χατὰ 50 

τὰς δυνάμεις μόνον xal xarà τὸν λόγον ἔχουσα τὰς διαφοράς, T, χαὶ χατὰ 
10 τόπον εἰσὶν ἀλλήλων αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις χεχωρισμέναι, ἄξιον ἐπὶ τούτοις 

ἰδεῖν. εἰ δὴ ἐν πᾶσιν, ἐν οἷς τὸ μέν τί ἐστι τελειότερον, τὸ δὲ ἀτελέ- 
στερον, προσϑήχῃ τινὶ τὸ ἀτελὲς γίνεται τέλειον, ἢ δὲ προσϑήχη τῷ mpoo- 
πάρχοντι προστιϑεμένου τινὸς γίνεται, ἔστι δὲ xal ἐν τῇ ψυχῇ fj mpost- 
ρημένη διαφορά, | δεῖ xal ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ἐν ᾧ T, ἀτελής, ἐν τούτῳ εἶναι 140v 

15 xol τὴν τέλειον, εἴ γε κατὰ ἐπίδοσίν τινα xal προσϑήχην τὸ ἀτελὲς γίνεται 

τέλειον. ἔστι δὲ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις ἀτελεστέρα. 

ἐν ᾧ ἄρα ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις, ἐν τούτῳ xal αἱ τελειότεραι. ἀλλὰ μὴν 
περὶ τὴν χαρδίαν ἢ ϑρεπτικὴ ψυχή, εἴ γε τοῦ μὲν ζῆν ἥδε αἰτία, τῷ δὲ 
ζῆν ὕλη ὑγρότης τε xal θερμότης, τοιοῦτος ὃς ὁ περὶ τὴν χαρδίαν τόπος 5 

20 μάλιστα, ὡς προείρηται. ἔτι ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν, εὔλογον χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἐμψύχων ἔχειν. ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς αὐξήσεως, ἐν 

τούτῳ xal ἢ ϑρεπτιχὴ ψυχή" διὸ μεταξὺ δοχεῖ εἶναι ῥίζης τε xal καυλοῦ 
fós ἢ δύναμις ἐν αὐτοῖς. ὥστε εἴη dv xol ἐπὶ τῶν ζῴων ἐν τούτῳ ἢ 

ϑρεπτιχὴ ψυχή. ὅϑεν αὐτοῖς ἢ ἀρχὴ τῆς αὐξήσεως. ἀπὸ χαρδίας δὲ ἐν 
αὐτοῖς ἢ τῆς αὐξήσεώς τε xol τροφῆς εἰς πᾶν τὸ σῶμα χορηγία. xol ἢ t2 c 

ϑρεπτιχὴ dpa δύναμις ἐν ταύτῃ T, ἐν τῷ ἀνάλογον ταύτῃ. τοῦ δὲ τὴν 10 

χορηγίαν τοῖς ζῴοις τῆς τροφῆς ἀπὸ ταύτης εἶναι σημεῖον αἱ φλέβες αἱ 
τῆς τροφῆς τουτέστι τοῦ αἵματος διάχονοι (ἐσχάτη γὰρ τροφὴ τὸ αἶμα)" 

αὗται τὰρ διὰ μὲν τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος διαπεφύχκασιν. ἐχ ὃὲ τῆς r , i 
^ , [d 2 y. - , 

30 χαρδίας ἐχπεφύχασιν ὡς ἐχ ταύτης τὴν ἀρχὴν ἔχουσαι τῆς βλαστήσεως. 

9 ψυχή τε xal om. 5—6 xal οὐδὲ --- ypóvov] und dessen Existenz nicht in dieser 

Art der Thiere von damals geboren worden (von damals, wo es geboren worden ist?), 

sondern nach làngerer Zeit 7 ποῦ δέ ἐστιν] wo sei 14—195 ἐν ᾧ --τέλειον] dass 

in dem Ding, worin der Mangel in ihr [liegt], auch die Vollkommenheit bestehen wird 

16 ἀτελεστέρα] die mangelhafteste 20 ἔτι) also 22 χαυλοῦ] ihren Zweigen 

24- 258 δὲ ἐν αὐτοῖς om. 25 χορηγία] gelangt 26 ταὐτῃ] dem Herzen 

1 fort. δὲ «al ἣ 050a ἃ ὃ διήύρηται ἃ D ἐκ γενετῆς scripsi: ἐγγενητὴς τη], ἐχ- 

γενητὴς m? V: ἐχ γενητὴς a V , περὶ τοῦ ποῦ ταχτέον τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς καὶ ἐν 

τίνι μορίῳ τοῦ σώματος“. ποῦ δέ Va ἐστιν V: ταχτέον ἃ 9. ἢ ἃ: 2V 

11 εἰδεῖν V 12 προσϑήχη ἃ 15 xat' a 16 ἀτελεστέρα a: ἀτελέστερ (sic) V 

16—17 ὐναμις-- ἡ 9pezttxy δύ in mg. suppl. m! V 19 ὕλῃ Va 20 ὡς προείρηται] 

39,21—40,3 cf. 49,13.22 11,10 
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, ΨΩ d 5 * 

ὧν αἱ μέν τινες αὐτῇ διαχονοῦνται πρὸς τὸ τὸ ἀχατέργαστον ἔτι wal ἄπεπτον 

αἴμα ἀπὸ τῶν περὶ τὸ ἧπαρ τόπων δεχομένῃ πέσσειν ἐν αὐτῇ, αἱ δὲ πρὸς 
» * - Ἁ Ld 

τὴν τοὔμπαλιν μετὰ τὴν χατεργασίαν τε wal πέψιν ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα mapa- 15 
΄ ^ , 5" Ύ » 

πομπήν. διὸ χαὶ εὐρύτεραι μὲν περὶ τὴν χαρδίαν, ἅτε ἔτι οὖσαι ἄσχιστοι i ] l , ἃ , 
5 προϊοῦσαι δὲ εἰς τὸ πρόσϑεν σχίζονταί τε εἰς πλείω xal εἰς στενότητα συ- [ΣῚ 

νάγονται χατὰ τὸ τῆς διαιρέσεως πλῆϑος. ἀλλὰ χαὶ τὸ πρώτην φαίνεσϑαι 

τὴν καρδίαν διηρϑρωμένην τῶν ἄλλων μερῶν σημεῖον τοῦ μάλιστα χαὶ πρώ- 

τὴν ταύτην τρέφεσϑαί τε xal τὴν ϑρεπτιχὴν δύναμιν ἔχειν ἐν αὑτῇ. τοῦ 
nd ec T, t ME πε | Boer : E ; 

πε ξ Ott C ET e catt δὲ T pt τὴν χαρόϊαν εἰναι τὴν ω a4 xat Up π [χὴν ψυχὴν σημ. ἴον χα! 

^5 "€ y ΄ Ἐ ὩΣ , EAS 6 σ , ΄ 10 τὸ ἐν τοῖς ϑανάτοις ταύτην τελευταίαν ἀποψύχεσϑαι, ὥσπερ ἀναλυομένης 90 

τῆς φύσεως x«i παλινδρομούσης ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τε xai 
ῥᾷον ἀπὸ τοῦ ζῆν μεϑίστασϑαι δυναμένων. ἐν τῇ xupola δ᾽ ἄν ἢ ἀρχὴ 

-»" ων , b do - 

τοῦ ζῆν εἶναι πιστεύοιτο xal χαϑόσον ἔδει τ ἐν τῷ ἀσφαλεστάτῳ τε χαὶ 

πᾶ δυσπαϑεστάτῳ εἶναι αὐτὴν ὡς οἷόν τε. ἐν πᾶσι γὰρ ἢ φύσις τῆς τοῦ xac 
-- Ca αὐτὴν γινομένου σωτηρίας στοχάζεται. ἘΝ ὃὲ τὸ μέσον. τοῦτο 

$42 e , δ Ν [4 RN 3 ' 5 Ω7 "S 

ἔ ἐστιν 6 Ud pat τε xal ὃ περὶ τὴν χαρδίαν τόπος. ἀλλὰ xal χαϑόσον 25 

οὗτος ἐν μέσῳ ἐστὶ τῶν ὀργάνων τῶν τε δι᾿ ὧν τὴν τροφὴν λαμβάνομεν, 
- 5» 7 -Ὁ 

χαὶ τῶν, OU ὧν ἀποσχευαζόμεϑα τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς περιττώματα ἀμφοτέρων 
v 

ἐχόντων τινὰ δυσχέρειαν, χαὶ χατὰ τοῦτο εἴη ἂν ἐν τῷδε. ἔτι χαὶ χαϑόσον 
Ἁ , 

0 ἐν μέσῳ ὧν πρὸς ἄμφω dy τὰ υέρη ὁμοίως ἔχοι xai διιοίως dy αὐτοῖς 

ἀμφοτέροις χορηγοὶ τῆς τροφῆς, χαὶ οὐ τοῖς μὲν πλήσιον τοῖς δὲ πόρρω, 

xal κατὰ τοῦτο ἂν εἴη περὶ χαρδίαν. xal γάρ ἐστιν ὃ μὲν ϑώραξ τὸ σῶμα 

Ξ 
» , EE ] /4 Y - ? ΄ ^ ΄ , 

τοῦ ζῴου, τὰ δ᾽ ἄλλα ὡς ὄργανα τοῦτηυ χαὶ τῆς ἐν τούτῳ δυνάμεως τούτῳ 

-—^ 

, 5 , »y [4 5 ^ - ΄ 

προσπέφυχεν. διὸ εὐλόγως dv ἐν τούτῳ εἴη ἣ ἀρχὴ fj τοῖς ὀργάνοις χρω- 

95 μένη. ἔτι δὲ χαὶ χαϑόσον τὴν μὲν χοινὴν δύναμιν τοῖς ζῴοις πᾶσιν εὔ- 

Àoyov ἐν τῷ χοινῷ πᾶσιν αὐτοῖς εἶναι σώματι, χοινὴ δὲ δύναμις ἐν αὐτοῖς 

1—9 διαχονοῦνται-- παραπομπήν]) dienen ihm, indem sie in dasselbe giessen, was in ihnen 

an Blut ist, damit, wenn in dasselbe das Blut gelangt, dessen Kochen nicht gut ist 

und dessen Eintrocknung nicht bereitet ist, welches es getragen hat, von Seiten der Le- 

ber, es dasselbe eintrockne und das Kochen bereite; und einige dienen ihm durch das 

Tragen (Verbreiten??) dieses Blutes, nachdem das Kochen desselben gut und das Ein- 

trocknen bereitet ist, [damit] es dasselbe in alle übrigen Glieder des Kórpers schicke 

6—'T τὸ πρώτην--διηρϑρωμένην] dass wir sehen, dass das Herz zuerst geschaffen und ge- 

làutert (ausgebildet) wird 9 τὴν ζωτιχὴν--- ψυχὴν] die lebende Seele, wir meinen das 

Leben und die Ernáàhrung 10 ὥσπερ] weil 16 ϑώραξ) Ofen der Brust 

17—19 τῶν τε δι᾿ ὧν---δυσχέρειαν) [zwischen den Organen], welche die Extremitàten sind, 

und in welche es die Ueberschüsse, welche aus ihm entstehen, wirft, die beiden Arten 

der Organe gemeinschaftlich etwas Uebles trifft (sic) 23 δυνάμεως} der Seele 

1 αὐτὴ a ἄπεπτον V: ἄπταιστον ἃ 2 ἧπαρ ἃ δεχομένῃ V: δεχομένη ἃ 

4 εὑρύτεραι ἃ ὅ εἰς στενότητα ἃ: εἰ στενότητα Υ ὃ ἀν ἃ αὐτῇ Va 13 ἐν 

τῷ V ex. Vict.: αὐτῷ ἃ 14 supra αὐτὴν litura V 20 ἔχει a 21 χορη- 
qoot V: χορηγεῖ a xai ἐν τοῖς ἃ 24 ἣ ante τοῖς supra lin. V 
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- » 

ἡ ϑρεπτιχή, σῶμα δὲ ὃ ϑώραξ (rà ἄλλα γὰρ τούτῳ προσπέφυχεν), [ὥστε] 

χαὶ χατὰ τοῦτο ἂν ἢ τοῦ ζῆν ἀρχὴ περὶ τὸν ϑώραχα πᾶσιν εἴη. οὐχέτι 
A) [14 1 eZ » ' MN - , Y Y -- ᾽᾿ 

γὰρ οὕτως χοινὰ τὰ ἄλλα. οὔτε γὰρ χεφαλὴ πᾶσιν xowóv (ἔστι γὰρ ζῷά 
M , - » , 3 3 » d - , 6 i FN 

τινα χωρὶς τούτου τοῦ μέρους), dÀX οὐδὲ χεῖρες, ἢ πτέρυγες, T| πόδες. 35 
5 3 , X Ὁ , “- -Ὁ "CN e € v » 5 

6 ἀλλ εἰ xai T, χατεργασία τῆς τροφῆς διὰ τοῦ ϑερμοῦ μάλιστα, εὔλογον ἐν 
* ^ - , , ^ M δ΄ T H i ᾿ 

ᾧ τὸ πλεῖστον ϑερμόν, ἐν τούτῳ χαὶ τὴν δύναμιν εἶναι τὴν ϑρεπτιχὴν πρὸς 

τῷ οἰχείῳ ὀργάνῳ, ὡς ὃ μὲν χυβερνήτης πρὸς τοῖς οἴαξιν, ὃ δὲ γαλχεὺς 
- -" ΄ σ 9 - ' 

πρὸς τοῖς χαλχευτιχοῖς ὀργάνοις. xai ὅτι μὲν ἐν τῷ ϑώραχι χαὶ περὶ xap- 
ΟΦ σ € N Ἐ αἱ ^ * ELA Ν "c ᾿ Ἁ IJ - ΄ Lo] h ' Δ 

δίαν T, τε ϑρεπτιχὴ χαὶ αὐξητιχή τε xal γεννητιχὴ Ψυχή. ἣν χαὶ φυτιχὴν 
- ΄ ' - ΄ » ^ ΄ 52 τὺ» € IjE 2 

10 χαλοῦμεν. &x τούτων xal τῶν τοιούτων dy δειχνύοιτο. ἀχόλουϑον Of, ἐν 
C - 3 ΄ ^ z 

ᾧ τοῦτο, ἐν τούτῳ εἶναι χαὶ τὴν αἰσϑητικήν, ἐν οἷς εἰσιν ai δυνάμεις ἀυφό- 40 

τεραι. εἰ γὰρ εἶεν χεχωρισμέναι, οὐχέτ᾽ ἂν τὰ ἔχοντα ἀμφοτέρας τὰς δυ- 
^ ἊΨ; y ! δον LÀO λ "d - SN A o Ὁ ΕΝ * [s váuete μίαν ἔχοι ψυχήν, ἀλλὰ πλείους. αὐτὴ γὰρ xaÜ' αὑτὴν οὖσα 1, 

^ - - Ὑ - » 

ϑρεπτιχὴ δύναμις ἐν τοῖς φυτοῖς ἔμψυχα αὐτὰ παρεῖχεν. ὥστε ἔσται xal 
15 ἐν τῷ ζῴῳ ἔμψυχον τὸ μόριον τὸ ταύτην τὴν δύναυιν ἔγον χαϑ᾽ αὑτό "ΟΣ co pop E OTT f ! χο τῇ. 

9 Ἢ πᾷ . ^ eo ^ M ' A , t ^ M ΄ » y ! δ: a 

εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον ὅτι xal τὸ τὴν αἰσϑητιχὴν ἔχον πάλιν dv ἔμψυχον εἴη 

χαϑ᾽ αὑτό. οὕτως δὲ δύναιντ᾽ ἂν αἷὸς αἱ δυνάμεις γωρίζεσϑαι ἀπ᾿ ἀλλή- 
- , ^ - -Ὁ 

λων, ὡς εἶναι ἐν τῷ ζῴῳ τὸ μέν τι τρεφόμενον μόνον xal διὰ τοῦτο ζῶν, 45 
A ^N $0 , , ^d ΄ ^N 1 , , ' M 3m. 

τὸ ὃὲ αἰσϑανόμενον μόνον. οὐχέτι OE xol τρεφόμενον. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον 
T Y ἰσϑ AEN e τ 9oz T. ἈΜΟΥ͂Ν -" 4 5. x» 20 εἶναι τὴν αἰσϑητιχὴν γωρὶς τῆς ϑρεπτικῆς. οὐ γὰρ οἷόν τέ τι αἰσϑάνεσϑαι 

, ^ , € $4 MEN € A NE m 2 ^ 2 m » 

μέν, μὴ τρέφεσϑαι δέ, T, τὴν ὕρεπτιχὴν χωρὶς τῆς αἰσϑητιχῆς ἐν οἷς εἰσιν 

ἄμφω. οὗ σημεῖον τὸ φϑειρομένης τῆς ἁφῆς υηδὲ ζῆν ἔτι δύνασϑαι τὸ 
ὭΣ ΄ δ. ἫΝ e Qe τὶ 74 € NEN REUS ως; 

ζῷον. χαίτοι, εἰ ἦν ἢ ὕρεπτιχὴ χεχωρισμένη, φϑαρείσης τῆς αἰσϑητιχῆς 
-" ^» 3 eu rS Np y. x ^ 9 E PN NI d Ὅρος 3: - οἷόν τε ἂν Ty ζῆν ἔτι τὸ ζῷον, ἔχον 1ε τὴν ϑρεπτιχὴν δύναμιν, ἥτις ἣν τοῦ 

LES , »y MN, 349 - P 2 » X 0^ 234 , ? e 

25 «y χορηγός. ἔτι δέ, εἰ ἀναγχαῖον τὸ αἰσδ ητιχὸν μὴ διεσπάσϑαι, ἀλλ᾽ εἶναι 50 

τήνὴς τὴν δύναμιν περὶ ταὐτό τι, προδήλως δὲ διὰ τῶν ἀνατομῶν εὑρίσχε- 

ται ἀρχὴ οὖσα 1, χαρδία τῆς τε ἁφῆς χαὶ τῆς γεύσεως, εἶεν ἂν xal αἱ 

λοιπαὶ περὶ τὴν χαρδίαν. xal γὰρ αἵ τρεῖς εἰ χαὶ μὴ ἐξ εὐθείας πρὸς τὴν 
^, 3 ) y [4 ^ - ^ - - ^ 

χαρδίαν συντέτρηνται, ἀλλ᾿ ἔστιν ἢ ὁδὸς αὐταῖς διὰ τῆς χεφαλῆῇς. διὰ γὰρ 

1 σῶμα] der gemeinschaftliche Kórper τούτῳ προσπέφυχεν] sind nur um dessent- 

willen geschaffen 9 οὕτως om. addit: wie die Brust γὰρ ante χεφαλὴ om. 

9 xal om. Ἢ ὀργάνῳ] Organe {--ὃ 6 δὲ γαλχεὺς --- ὀργάνοις] und die Ruderer 

neben den Ruderwerkzeugen 10 ἀχόλουϑον)] nótig 18 τὸ μέν τι] ein Teil seiner 

Glieder 99 χαίτοι el] denn wenn χεχωρισμένη] getrennt würde und für sich 

selbst getrennt würde (sic) 25 δέ om. 28 λοιπαὶ] übrigen Sinne 28—99 xal 

γὰρ--- xeqaMjs] denn die drei Sinne, obwohl sie zu dem Herzen nicht ühergehen (Passage 

haben), haben doch einen Weg zu demselben vermittelst des Kopfes 29—9'0,1 διὰ 

γὰρ --- καρδίαν om. 

1 fortasse σῶμα δὲ (xotvóv) v. int. hebr. ϑῶρας V ὥστε delevi 2 οὕτως 

τὰ χοινὰ ἃ 8 χαρδήαν ἃ 9 τε ante «ai om. ἃ γενητιχὴ a 11 «t supra 

lin. V 21 ἢ τὴν V: ἡ τὴν a 25 ἀναγκκαῖον ἃ διεσπᾶσϑαι ἃ 29. αὐτῆς 

διὰ ἃ fortasse χεφαλῆς πρὸς αὐτήν cf. int. hebr. 
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τῆσδε | xai ταύταις ἢ ἄνοδος ὡς ἐπὶ ἀρχὴν τὴν χαρδίαν. τοῦτό tot xal Mir 

ἐν τοῖς φόβοις χαὶ ταῖς ὀργαῖς χαὶ ὅλως ἐν τοῖς πάϑεσιν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
τῆς αἰσϑήσεως ἔχει τοῦτο μάλιστα τὸ μόριον. προχινεῖταί τε γὰρ χαὶ προ- 

πάσχει ὥσπερ ζῷόν τι ὃν ἐν ζῴῳ. ἀλλὰ xal εἰ μήτε τῶν ἀναίμων τι 
5 μορίων ἐστὶν αἰσϑητιχόν, ὡς ὀστᾶ, τρίχες, ὄνυχες, μήτε αὐτὸ τὸ αἶμα ἐστι 

τὸ ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον, δῆλον ὡς τὸ πρῶτον ἔναιμον πρῶτον ἄν εἴη 5 

xal αἰσϑητιχόν: πρῶτον δὲ ἔναιμον ἢ χαρδία. τὸ γὰρ ἐν τῷ qe eid 
Ἴαστον ἔτι xal οὐδὲ χυρίως αἷμα. xoi ὅτι μὲν xal ἢ α αἰσθητικὴ ὥσπερ 

ϑρεπτιχὴ περὶ τὴν χαρδίαν ἐστὶν ἐν τοῖς χαρδίαν ἔχουσιν, ἢ P τὸ 

10 ἀνάλογον ὃν τούτῳ τῷ μορίῳ ἔν τισιν τῶν ζῴων, ἐχ τούτων γνώριμον ἂν 
εἴη. ἀλλὰ μὴν ὅπου αἱ αἰσϑήσεις τελευτῶσιν, ἐχεῖ χαὶ τὴν φαντασ Be 
Ψυχὴν ἀναγκαῖον εἶναι, εἴ γε ἣ ἐνέργεια αὐτῆς xoi τὸ ἔργον. περὶ τὰ ἀπὸ 
τῶν αἰσϑητῶν ἐγχαταλείμματα, ἃ γίνεται ἐν τῷ μορίῳ, ἐν ᾧ ἢ χοινὴ αἴ- do 

σϑησις. τοῦτο δ᾽ ὃν ἣ χαρδία δέδειχται- ἀλλὰ μὴν ἐν ᾧ ἢ φαντασία, ἐν 

μ σι 

?"To0MN , ΄ 

τούτῳ xal ai συγχαταϑέσεις, ἐν ᾧ δὲ αἱ συγχαταϑέσεις, ἐν τούτῳ xal ὃρ- 
, ' ^ , , 

uat τε xal ὀρέξεις, αἷἵτινές εἰσιν ἀρχαὶ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως. ὥστε 
, ^ - Dod Y A ^, 

xai ἣ δρμητική τε xal ὀρεχτικὴ δύναμις τῆς ψυχῆς εἴη ἄν περὶ καρδίαν. 
, - Y - [4 

xal εὐλόγως: ἐφ᾽ ὃ γὰρ ai ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν χινήσεις τελευτῶσιν ὡς ἐπ 
ἀρχήν, ἀπὸ τού ὄλογον γίνεσϑαι xal τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὰ ἔξω χινή- ἀρχήν, ἀπὸ τούτου εὔλογον γίνεσϑαι xal τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὰ ἔξω xw, 

20 σεως. οὕτως γὰρ δρῶμεν xal ἐν τοῖς στρατοπέδοις γινόμενον. ἐφ᾽ ὃν γὰρ 15 
"-" - 

ai τῶν ἔξωϑεν προσαγγελίαι γίνονται, οὗτος δέ ἐστιν ὃ στρατηγός, ἀπὸ τού- 
τοῦ χαὶ ai πρὸς τὰ ἔξω χινήσεις τὴν ἀρχὴν D διὸ xai τὰ πρὸς 

, 5 d *, ' Ἁ - , 

τὴν χίνησιν ὄργανα ἀπὸ τῆς χαρδίας τὴν ἀρχὴν ἔχει. ἀλλὰ xal τῆς χινή- 

σεως τῆς ἐξ αὐτῶν τοῖς Been πᾶσιν ὁρᾶν ἔστι τὸν περὶ τὰν χαρδίαν 
, 25 τόπον ἀρχὴν οὖσαν. ἐφ᾽ ὃ Dp μόριον παύεται τὰ δεξιὰ xal τὰ ἀριστερὰ 

μέρη χινούμενα, ἐντεῦϑεν αὐτοῖς 5 τῆς χινήσεως ἀρχή, ὡς ἐν τοῖς περὶ 
, ΄ P3 

ζῴων χινήσεως δέδειχται. ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος xoi ἐπὶ τῶν χατὰ τὸ ἄνω τε 90 
M y mv MJ , 3; ew m 2 ᾿Ξ 

χαὶ χαάτὼω υερῶ ν δι ἰηρυ μένων. πασιν γαρ τοῦτοις ἄρχη τε χαὶ πέρας ό υέσ 0S 

' N , 
τε xal περὶ τὴν χαρδίαν τόπος T, τὸ ταύτῃ ἀνάλογον. ὥστε xai ἐχ τούτου 

1—4 τοῦτό τοι---ζῴῳ] daher dieses Glied insbesondere bei der Furcht und beim Zorn und 

überhaupt bei den Vorgàángen der Seele, deren Princip im Sinne ist, insbesondere 

sieh vorher bewegt und zuerst Schmerz empfindet nach der Stufe (Art) eines Thieres, das 

in einem Thiere wohnt 9 ὄνυχες om. 6 πρῶτον om. ll τελευτῶσιν) der 
Sitz ist 15 ai συγκαταϑέσεις] der Beschluss ἐν ᾧ δὲ---συγχαταϑέσεις om. 
11 ὁρμητιχή --- ψυχῆς) die Kraft der anregenden Seele und der begehrenden 18 ὡς 

ἐπ᾿ ἀρχήν] wie in ein Ding, welehes an seinem Principe zu Ende geht 19 ἀπὸ] in 
21 γίνονται] enden 23 post ὄργανα addit: welche Principien derselben sind 

1 ὡς ἐπὶ ἀρχὴν τὴν καρδίαν] cf. p. 13,24 τοῦτό τοι] cf. p. 8,25. sed ita mihi viden- 

tur haec esse legenda: τοῦτό τοι xal ἐν τοῖς φόβοις xal ταῖς ὀργαῖς καὶ ὅλως ἐν τοῖς πάϑεσιν, 
' 

(2) (ef. int. hebr.) τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἔχει, τοῦτο μάλιστα τὸ μόριον (xtveica v. 

προχινεῖταί τε γὰρ χαὶ χτλ. 9 γε γὰρ ἃ 9 τρύχες ἃ 7 fac ἃ 8 ὅτι V: 

ἄρα a μὲν om. à 10 ὄν τισι 8 12 τὸ om. ἃ 15 xal ἡ συγχατάϑεσις a 
24 ὡς ἐν τοῖς χτλ.] Ar. de mot. animal. 9. 702»5123q. 28 xai ante χάτω in lit. V 

Supplem. Arist. II. Alexand. d. Anima. ( 
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M δειχνύοιτο y οὖσα T, δρμητιχή τε xol ὀρεχτιχὴ δύναμις περὶ χαρδίαν. χαὶ 
εἰχύτως ἄρα ἢ χαρδία ἔχουσα xci τὴν αἰσϑητιχὴν δύναμιν ἐν ἑαυτῇ xal 

τὴν χινητιχὴν πῇ μὲν ὁμοιομερής ἐστ' (τοιοῦτον γὰρ τὸ αἰσϑητήριον). πῇ 

δὲ ἀνομοιομερής, τοιοῦτον γὰρ πᾶν πραχτιχὸν μόριον, ὡς χείρ, πούς. ἔστι 

γὰρ δμοιομερὴς uiv χατὰ τὸ σῶμα, ἀνομοιομερὴς δὲ χατὰ τὸ σχῆμα. ἢ 35 σι 

Ἁ ' ^ 5 - XN Ped icd [4 ^N NA AM ^ pma Ξ , νὲν γὰρ σὰρξ οὐ χατὰ σχῆμα σάρξ, ἢ δὲ χαρδία χατὰ τὸ σχῆμα τοιαύτη, 
σ AX e , ΄ ^) » ET ΤΟΣ S UNE UNI P b ' 

ὥσπερ xai ἣ χείρ. μάϑοι δ᾽ dy τις, ὅτι τὸ τῆς Ψυχῆς. ἡγεμονικὸν περὶ 
Ὁ -, kr m—- ^ - M4 — 

χαρδίαν, x«i ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τοῦ σπλάγχνου χατασχευῆς. ἣν ἔχει παρὰ τῆς 

φύσεως τῆς μηδὲν ποιούσης μάτην. ἐν ἀσφαλεστάτῳ τε γὰρ χεῖται τοῦ 

10 σώματος (πλείστοις γὰρ χαὶ ἰσχυροτάτοις ὀστοῖς χαὶ σαρξὶν περιέχεται) 

ἰσχυροτάτῳ τε χιτῶνι περιείληπται τῷ χαλουμένῳ περιχαρδίῳ, ὃς οὐδ᾽ ὑπὸ 
σιδήρου διαιρεῖται ῥαδίως, αὐτῆς τε τὸ σῶμα ὑεταξύ πώς ἐστι νεύρου τε 80 

xal σαρχός, πρὸς τῇ διὰ τὴν ix τοιούτων σωμάτων σύνϑεσιν στερξότητι 
2 ν πεν » , ^ 2 s ^ , ΜΆ] y - N [4 ^ 

ἐπιτηδείως ἔχουσα πρός τε τὰς αἰσϑητικὰς ἀντιλήψεις (τοιοῦτον γὰρ ἢ σὰρξ) 
' » - ΄ - - y ' 

15 χαὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς χινήσεως (τοιαῦτα γὰρ τὰ νεῦρα). ἔχει δὲ xat 

πρὸς μὲν τὸν τῆς ϑερμότητος ἀναγχαῖον πλεονασμὸν ἐπίχουρον τὸ dyamvs- 
- d [d M 38 - 

όμενον πνεῦμα, ὑφ᾽ οὗ διὰ τὴν συνέχειαν ὑπὸ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ γινομένης 

ἐμψύξεως εἰς τὸ σύμμετρον ἄγεται, πρὸς δὲ τὰς πηδήσεις τὰς ἀπὸ τῶν 
£z MI xat εἰχτιχὸς 3: [0] φαντασιῶν ἐγγινομένας αὐτῇ 6 πλεύμων περιχείμενος. ἀραιός τ 

0 ὦν, βοηϑεῖ πρὸς τὸ μηδεμιᾷ περιπίπτειν βλάβῃ. εἰχότως δὲ ὑπὸ τοσού- 

των βοηϑεῖτα!" τῷ γὰρ ἔχειν τὰς χυρίας ἀργὰς ἐν αὐτῇ xul τὸ τυχὸν πα- 

ϑοῦσα ἀπωλείας αἰτία τῷ ἔχοντι αὐτὴν ζῴῳ γίνεται. ἢ γὰρ λεγομένη 

χαρδιαχὴ νόσος, ἣν νόσον σώζεταί τινα νοσήσαντα. οὐ χαρδίας, ἀλλὰ στο- 
υάχου πάϑος ἐστίν. ὅτι δὲ xal τὸ λογιστιχὸν μόριον τῆς ψυχῆς. ὃ χαὶ 

95 ἰδίως ἡγεμονιχὸν χαλεῖται, ἐν τῇ χαρδίχ χαὶ αὐτό. ὀειχνύοιτο ἂν τῷ εἶναι 40 

uy τοῦ λογιστιχοῦ τὸ μὲν πραχτιχόν, οὗ ἀυγέπῃ χαὶ τῶν ἀλόγων ζῴων 

χοινωνεῖ τινα, τὸ ὃς ϑεωρητιχόν, ὃ ἴδιον ἀνθρώπου. ὧν τὸ μὲν πραχτιχόν. 
e 

ὃ χαὶ βουλευτιχόν τε xal λογιστιχὸν xaAoüpsv, ἀχόληυϑον εἶναι. ἔνϑα τὸ 
, , N LUN , , 3 . AS , 23 Ὁ ᾿ 
Opext'xoy τε χαι χατὰ τήηπὴν XU TRAY. ἔνα (4*0 τὴ ODE XTUX6V , exzt wn 

1—3 xal εἰκότως --- ὁμοιομερής ἐστι] auch ergiebt sich, dass das, wodurch das Herz die 

sinnliche Kraft und die bewegende Kraft besitzt, von einer Seite gleichteilig ist 

4-- τ ἔστι qàp— ἣ χείρ] das Herz ist nàmlich gleichteilig in seinem Kórper und ungleich- 

artig in seiner Gestalt. Denn das Herz, insofern es ein Kórper ist, ist es Fleisch, und 

insofern es in dieser Gestalt ist, in welcher es ist, ist es Herz, und ebenso die Hand 

1 περὶ καρδίαν] vom Herzen kommt 8 σπλάγχνου)] Kórpers ll περιχαρδίῳ] 

Schild des Herzens 19 τοιούτων] diesen zwei [Kórpern] στερεότητι)] Zuversicht 

und Hoffnung 14 ἐπιτηδείως) bereit und vorbereitet 18 ἐμψύξεως) Anwehen 

20—21 εἰχότως --- βοηϑεῖται] notwendig ist es verknüpft mit allen diesen Gelenken 

22 τῷ--ζώῳ] für das, was Leben besitzt 24 r4Joc] Krankheit 

1 ἂν om. ἃ περὶ] pt in lit. V 2 ἐν αὐτῇ ἃ ὃ σπλάχνηυ ἃ 10 ἰσχυρο- 

τάτοις ἃ: ἰσχυρωτάτοις V 19 πνεύμων ἐπιχείμενος ἃ 21 αὐτῇ Va 22 αἴτιον ἃ 

24 ὅτι Υ: ἄρα ἃ 26 ἀμηγεπὴ ἃ 
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? - 

t τὸ βουλητιχόν. ὄρεξις γάρ τις ἢ βούλησις. ὅπου δὲ τὸ βουλητοιόν, ἐχε 
χαὶ τὸ βουλευτιχόν τε χαὶ τὸ λογιστιχόν. ἢ γὰρ βούλησις ὄρεξις βουλευ- 

tu τε xal λογιστική. ἀλλὰ χαὶ ὅπου τὸ αἰσϑητιχόν, ἐχεῖ xal τὸ συγ- 45 
x AY 4 o A - A - ! T ΄ ) ΄ A T No " 

χαταϑετιχόν. ὅπου δὲ τοῦτο, ἐχεῖ χαὶ ᾧ ὑπολαμβάνομεν χαὶ ᾧ δοξάζομεν 
L] 

* xal ᾧ διανοούμεϑαά τε xal ἐπιστάμεϑα. πάντα γὰρ ταῦτα μετὰ συγχατα- e 

" ^ [4 b 

ϑέσεως. ἀλλὰ μὴν ᾧ ἐπιστάμεϑα, iy τούτῳ xal ὃ. ϑεωρητιχὸς νοῦς. xa- 
Q^ ^, 2 Y "αι. " ^ ^^ 5 UJ Qo? (X Α 

ϑόλου δέ, εἰ μὲν ἐδύνατο ἢ λογιχὴ δύναμις αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν εἶναι χωρὶς 

τῶν πρὸ ταύτης Ege ϑρεπτιχοῦ αἰσϑητιχοῦ φανταστιχοῦ δρμητιχοῦ, 

ἐνεδέχετο μὲν ἄν χαὶ ἐν ἡμῖν εἶναι χεχωρισμένην χατὰ τὸ ὑποχείμενον τήνδε 
- 

10 τὴν δύναμιν τῶν πρὸ αὐτῆς. οὐ μὴν GAN ἀναγχαῖον ἄν ἦν πλείους λέγειν δ0 

ψυχὰς ἡμᾶς ἔχειν, χαὶ εἶναι ἕχαστον τῶν ἀνϑρώπων ζῷα πλείω. εἰ δ᾽ 

αδύνατον τοῦτο (αναρίσιον γὰρ τὸν τὴν ETAT τῆς ψυχῆς δύναμιν ἔχοντα 

χαὶ τὰς πρὸ ταύτης ἔχειν: τελειότης μὲν γὰρ τῆς ψυχῆς Te ἢ δύναμις is t i i & ἢ i Us, 

ἢ δὲ τελειότης ἐπ᾽ ἐχείνῳ xal σὺν ἐχείνῳ ἐστίν. οὗ ἐστι τελειότης). ἀναάγχη i 1 ἱ 15)» ἵχη 
Ἁ - M PRA x ΠΣ ^ 

15 xai τὴν λογιστιχὴν ψυχὴν εἶναι περὶ XD £u εὔλογον μὲν μήτε τὸ 

πραχτιχὸν τῆς ψυχῆς διεσπάσϑαι, ὡς εἶναι ἐν ἄλλῳ wal ἄλλῳ μορίῳ, ἀλλ 
, - » - - S327 N T ΄ ΄ " , , , T * - 

ἐν τῷ αὐτῷ πᾶν αὐτὸ εἶναι, uve πάλιν τὸ  χριτιχόν, ἀλλ᾽ εἶναι xal τοῦτο 141ν 

πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ, εἰς δύρ δὲ ταῦτα ἀνάγονται αἱ δυνάμεις τῆς Ψυχῆς, 
^ v Ld , δ Ν , , z 

τό τε πραχτιχὸν xal τὸ χριτικόν. (ἔτι εἰ ἔστιν, ἐν ᾧ τὸ ϑρεπτιχόν, ἐν τούτῳ 
- “Ν᾿ - 2 2 )! 3 » M 

V τῴ αὐτῷ. χατ dptüuby εἰναι πασᾶν τὴν (02 20 xgi τὸ αἰσϑητιχόν. ἀνάγχη 

ψυχήν. τὸ μὲν γὰρ ϑρεπτιχὸν ἀρχὴ τῆς πραχτιχῆς ψυχῆς (ταύτης γὰρ 

τοῦτό τε χαὶ τὸ δρμητιχόν xal τὸ ὀρεχτιχόν), τὸ δέ γε αἰσϑητιχὸν πάλιν 

ἀρχὴ τῆς χριτιχῆς. τοῦ γὰρ χριτιχοῦ xoi τὸ icm TA ἔτι δὲ τὸ βου- 5 
i 

Àeuttxóv τε χαὶ ϑεωρητιχόν. ἀλλὰ μὴν περὶ τὴν Napoigy ἄμφω ἐχεῖν Q 
«δ δ, ΔΛ ' , » : 

25 ὄντα ἐδείχϑη. περὶ ταύτην dpa xal ai λοιπαὶ τῆς ψυχῆς δυνάμεις. περὶ 

χαρδίαν ἄρα τὸ τῆς ψυχῆς τῆς ἐν τοῖς ζῴοις τὸ ἥγεμονιχόν. ἔστι δὲ ἐν 
, ^ " - - 3 - - A b ε 

ἑχατέρᾳ δυνάμει, τῇ τε χριτιχῇ καὶ τῇ πραχτιχῇ, τὸ μὲν ὑπηρετιχόν, τὸ 

ὃὲ ἡγεμονιχόν. αὖ τε γὰρ χρίσεις ὑπηρεσίας ὀργανιχῇς δέονται (τοιαῦτα 
γὰρ τὰ αἰσϑητήρια), αἵ τε πράξεις xal αὐταὶ OV ὀργάνων ἐπιτελοῦνται. 10 

" - NN M [δὴ ' s , LE , ἊΣ -- ^M 

30 χεῖρες D πόδες πρὸς τὰς πράξεις Mou cc τὰ δὲ λεγό- 

μενα πρὸς δεῖξιν τοῦ τὸ ἡγεμονιχὸν περὶ χεφαλήν τε xal ἐγχέφαλον εἶναι 

1—2 βουλητιχὸν---ἐχεῖ χαὶ τὸ om. 2 βούλησις] Meinung, Ansicht 4--ὃ ὑπολαμβά- 

vopev --ἐπιστάμεϑα)] Denken, Einsicht, Wissenschaft 9 πάντα -- ταῦτα] denn diese 
sind zuerst 6 ἀλλὰ μὴν] und Ἢ αὐτὴ xa9' αὑτὴν om. 10 πλείους} viele; 

nicht eine Seele 11 πλείω] viele, nicht ein Thier τελειότης --- ἧδε ἡ δύ- 

νάμις om. 15—16 ἔτι εὔλογον --- τῆς ψυχῆς] Ferner, wenn es nótig ist, dass der 

praktische Teil der Seele [vielfach sei; apod. deest] 17—18 μήτε πάλιν ---ἐν τῷ a5- 

τῷ] und ebenso verhált es sich mit dem erkennenden Teile, dass er nicht vielfach 

sei, sondern dass er ganz in ein und demselben Gliede sein muss 18 δὲ] und 

20 χατ᾽ ἀριϑμὸν om. πᾶσαν om. 2] ταύτης] dieser Seele 22 τοῦτο] die 
Ernàhrung 25—26 περὶ zapóíav om. 28 ai .. χρίσεις] die Erkenntniss 

15 ἔτι scripsi cf. int. hebr.: εἴτε Va 16 διεσπᾶσϑαι ἃ 19 ἔτι εἰ scripsi: εἰ Va 

283 της V τὸ post xat supra lin. V 26 τὸ τῆς ψυχῆς τῆς κτλ. τὸ ἡγεμονικόν] 
cf. 50,20 

(5 
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τὰ μέν ἐστι χενά, ὅσα δὲ ἔχεταί τινος πιϑανότητος. τούτοις ἢ συμπάϑεια 

τῶν ἐν τῷ τοῦ ζῴου σώματι μορίων αἰτία τῆς πλάνης. πάντα γὰρ τὰ 

μόρια ἀλλήλοις ἐστὶν ἐν τῷ σώματι συμπαϑῆ,. εἴπερ πᾶν ὄργανον χαλῶς 

ἡρμοσμένον. διὰ γὰρ τὴν τοιαύτην συμπάϑειαν ψηλαφωμένων τέ τινων 
5 περὶ τὸν ἐγχέφαλον γίνεταί τινα περὶ τὸν ἄνϑρωπον πάϑη xoi νοσούντων 15 

μὲν τῶν περὶ τὴν χεφαλὴν παραφροσύναι γίνονται, ϑεραπευομένων δὲ ἀπο- 

χαταστάσεις, ὥσπερ xal ἄλλων μορίων ϑεραπευομένων ἄλλα ὑγιάζεται οὐδὲν 
ἐχείνοις ἐοιχότα. ἀλλ᾽ οὐδὲ αἱ τῶν μορίων ἀφαιρέσεις, ἃς ἐπί τινων ζῴων 
ποιοῦνται. δειχτικαὶ τοῦ προχειμένου. χοιναὶ γάρ εἰσιν πρὸς ἀμφότερα. ὡς 

10 γὰρ καρδίας ἐξαιρεϑείσης ἔνια ζῷα διαμένει ζῶντα πλείω χρόνον, ὡς χελώνη 
Φ χαὶ χαμαιλέων, οὕτως xal χεφαλῇς ἀφαιρεϑείσης τινῶν ζῴων ἐπὶ πολὺ τὸ 50 

λοιπὸν σῶμα ζῇ. πολλάχις δὲ χαὶ ἑχάτερον αὐτῶν μένει τὰς οἰχείας ἐνερ- 
γείας ἐνεργοῦν. τὸ μὲν οὖν ἡγεμονιχὸν τῆς ψυχῆς, ὡς δέδειχται. περὶ τὴν 

A /- € ^ b , N » - , , 

xapüíav χαϑίδρυται, τὸ δὲ ὑπηρετιχὸν xal εἰς τὰ ἄλλα τοῦ σώματος υὑέρη 
15 διατείνει. τό τε γὰρ αἰσϑητικὸν εἰς πᾶσαν τὴν σάρχα, ἀλλὰ xai τὸ τῆς 25 

χινήσεως διαχονιχὸν εἴς τε νεῦρα xal τοὺς μῦς, OU ὧν ὅλως τῶν μορίων 

ἢ κίνησίς τε xal μετάβασις τοῖς ζῴοις, γίνεται. 30 

3—4 εἴπερ --- ἡρμοσμένον] denn alle Glieder des Leibes sind miteinander verbunden, da 

der Leib in der besten Anordnung construirt. ist 4—5 ψηλαφωμένων — ἐγχέφαλον] 

wenn Dinge das Gehirn bedrüngen (in's Gehirn gedrángt werden?) 9—6 «al νοσούν- 

των — χεφαλὴν] Wenn Stellen (Ecken?) des Herzens erkranken 0 ϑεραπευομένων] 

und wenn es [das Herz?] gesund wird 12 λοιπὸν om. 12— 125 πολλάχις — ἐνερ- 

199v] manchmal wird jedes von beiden entfernt und es bleiben seine specifischen Tátig- 

keiten in ihrem Zustande 14 xai om. 15 ἀλλὰ om. 10. εἴς ce — μορίων] 

im Gefáss (Nerv) und im Muskel und überhaupt in den Gliedern, in welehen 

1 χενά] supra xev lit. V 2 αἰτίᾳ a 2 συμπαϑῇ ἃ εἴπερ ἃ: ὑπὲρ V 

ἰ ὑγιάξεται ἃ: ὑγειάξεται V 8 ἐοικότα) ότα in lit. V ἀφηρέσεις ἃ 11 γαμε- 

λέων V ἐπιτολὺ ἃ 15 διατήνει ἃ to τῆς V 11 ζῴοις in lit. V 
i f » L 
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[(AAESANAPOY AQPOAIZIEOZ ΠΕΡῚ WYXHX BJ 

Περὶ ψυχῆς τί τέ ἐστι xal τίς αὐτῆς ἢ οὐσία xal τίνα αὐτῇ τὰ συμβε- 
βηχότα, οὐ πρόχειρον οὐδὲ ἐχ τοῦ ῥάστου χαταμαϑεῖν, ἀλλ᾽ ἔστιν τῶν γα- 

ὅ λεπωτάτων f, περὶ τούτων ϑεωρία. χαίτοι τό γε εἶναι τὴν ψυχὴν "(vent 

μώτατον χαὶ φανερώτατον. ἀλλ ἔστιν πολλὰ τῶν ὄντων, ἃ τὴν μὲν 

ὕπαρξιν ἔχει γνωριμωτάτην, ἀγνωστοτάτην δὲ τὴν οὐσίαν. ὥσπερ ἥ τε d de 5 

χαὶ ὃ τόπος, &vt δὲ μᾶλλον ὃ χρόνος. ἕχαάστου γὰρ τούτων τὸ uiv εἶναι 
γνώριμον χαὶ ἀναμῳ ΕΑΝ τίς ὁέ ποτέ ἐστιν αὐτῶν ἢ οὐσία, τῶν γαλε- 

10 πωτάτων ὁραϑῆναι. ἔστι δὲ δή τι τῶν τοιούτων χαὶ T, ψυχή. τὸ uiv 

γὰρ εἶναί τι τὴν ψυχὴν γνωριμώτατόν τε χαὶ φανερώτατον, τί δέ ποτέ ἐστιν 10 

οὐ pàOwv χαταμαϑεῖν: εἰ δὴ τὴν ἀρχὴν τοῦ E αὐτῆς λόγου ἄνωϑεν 

ἀρξάμενοι ποιησαίμεϑα ἀπὸ τῆς τοῦ ὄντος εἰς τὰ πρῶτα γένη διαιρέσεως 
χαὶ φανερὸν ποιησαίμεϑα, ὑπὸ τί τῶν γενῶν ἐστιν T, ψυχή. ἴσως ἂν τούτου 

15 χειμένου xal τὴν ὅλην οὐσίαν αὐτῆς λάβοιμεν. διαιρουμένου τοίνυν τοῦ 

ὄντος εἰς τὰ πρῶτα xal ἀνωτάτω Ἰένη ὀέχα ἕν τι τούτων χαὶ τὴν οὐσίαν 

εἶναί φαμεν, ἧς τὴν εν σύνϑετον siu τὰς ὃὲ ἐξ ὧν τῇ συνθέτῳ τὸ 15 

εἶναι. σύνϑετον μὲν οὖν οὐσίαν λέγομεν εἶναι ταύτην, ἧς τόδε τι χατηγο- 

ρῆσαι δυνάμεϑα, τὴν αἰσϑητήν τε χαὶ ἐνεργείᾳ οὖσαν χαὶ πᾶτιν τοῖς ἄλλοις 
ΕΝ Q^ 

y - v e , - ^ ' v ve /- Ἁ ΄ FON 90 Ἰένεσιν τοῦ ὄντος ὑποχειμένην, οἷον τόνδε τὸν λίϑον, τόδε τὸ ξύλον, τόνδε 
τὸν χρυσόν, τόδε τὸ πῦρ xal Bi τῶν τοιούτων. ταῦτα γὰρ χαὶ τὰ 

΄ - , Ὃν , v od 

οιαῦτα πάντα οὐσίχι σύνϑετοι. ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ μέν τι ὑποχείμενον, 
MON ἘΝ 

εσϑαι, τὸ ὃὲ εἶδος, 
ν 

΄ 

τ 
Α΄ * - ^ i4 - ν d -1 e —-— XP 

ὃ ὕλην καλοῦμεν, δύναμιν ἔχον τοῦ εἶδός τι ἐν αὑτῷ δέ 
ὃ ν τὸ ὑποχείμενον ἀδιάφορον ὃν πᾶσιν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, 30 e [0] fv 

ΩΝ 
iS [0] x o 

, - 2 ^ »v^ M M Ἁ » 25 ἐν οἷς ἐστι, διάφορόν τε Ἰίνεται χαὶ ἤδη τόδε τι, τὸ μὲν γὰρ ἄργυρος, 
τὸ δὲ χρυσός, τὸ δὲ πῦρ, τὸ δὲ ἄλλο τι. πάντα γὰρ ταῦτα, ταὐτὸν ἀλλή- 

ν 
΄ * T^ v 

λοις ὄντα χατὰ τὴν ὕλην τε xai τὸ icd. χατὰ τὸ εἶδος ἔχει τὴν 

διαφοράν. ἀναλόγως γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ τέχνην γινομένων ἔχει, οὕτως 

9. τις] post t una lit. er. V 7 γνωριμωτάτην] ἣν in lit. V ἀγνοστοτάτην ἃ 

9 ἀναμφίλεχτον ἃ: ἀναφίλεχτον V 14 ποιησαίμεϑα om. ἃ I$ cac Νίκης, ἃ 

28 αὐτῷ Va 24 fortasse ὃν (àv) πᾶσιν αὐτοῦ Va 28 γινομένων] post o una 
lit. erasa V 
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ἡγητέον ἔχειν xol ἐπὶ τῶν φυσιχῶν οὐσιῶν: ὥσπερ yàp ἐπὶ τῆς τέχνης, 

τῆς ἀνδριαντοποιικῇῆς φέρε εἰπεῖν, ὁ μὲν χαλχὸς ὑπόχειται πᾶσι τοῖς ἐξ 
΄, αὐτοῦ γινομένοις ὑπὸ τοῦ τεχνίτου, τὰ OE κατὰ τὴν τέχνην εἴδη γινόμενα 95 

ἐν αὐτῷ τῆς τε διαφορᾶς αἴτια xal τοῦ τόδε τι εἶναι ἔχαστον αὐτῶν, τὸν 

8 μὲν δισχεύοντα, τὸν δὲ διαδούμενον, xal ἔστιν ἕχαστον αὐτῶν σύνϑετον ἔχ 

τε τοῦ χαλχοῦ xal τῆς τοιᾶσδε μορφῆς, οὕτως ἥγητέον ἔχειν xal ἐπὶ τῶν 

συνθέτων οὐσιῶν. χαὶ γὰρ ἐν ταύταις, τὸ μέν ἐστιν ὑποχείμενον, τὸ OE 

εἶδος, χαϑ᾽ ὃ xai ἕχαστον αὐτῶν ἐστι τόδε τι, τὸ μὲν ὕδωρ, τὸ δὲ ἀήρ, τὸ 

δὲ ἄλλο τι... | 

, - - 2 - ' ' -— , ^ 7 10 ... μένης τῆς ψυχῆς ἐν τῇ πρὸς τὸ σῶμα μίξει τὸ ζῷον γίνεται. 142v 

εἰ δὲ χατὰ μηδέτερον τῶνδε τῶν τρόπων τὸ ζῷον οὐσία σύνϑετος, χατὰ 
^D M , , » 3: * 32 ,»Ὰα & e - , ^ * 

τὸν Tp'tov λείπεται «pax. Ἣν οτος, xa) ὃν Ἢν 100 συγχειμξενοῦ τὸ μὲν ὃ 
΄ , , EA Y ^N τὰ 4 M ^s [4 ς΄ , / EY 

Ὀποχει μενον τε χαὶ Bis τὸ δὲ εἶδος. οὐ γὰρ δὴ ὡς ot dptüpot: ἀσώ- 

uatoy γὰρ τὸ Bx τούτων. τὸ δὲ ζῷον οὐ τοιοῦτον. τὸ ἄρα ζῷον, συγχεί- 

15 μενον ἐχ ψυχῆς τε xal σώματος, τῷ τὸ μὲν ὑποχείμενον τούτων εἶναι, τὸ 5 
^ ^ , N , ^N - - - 

δὲ εἶδος ἐχ τούτων ἔχει τὴν σύνϑεσιν. λείπεται δὴ T| τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς 

εἶδος εἶναι, ἢ τὴν Ψυχὴν τοῦ σώματος. ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα τῆς ψυχῆς 
εἶδος λέγειν ἀδύνατον: ὑποχείμενον γὰρ τὸ σῶμα. “ἔτι χαὶ ἕχαστον τῶν ὄν- 

των τόδε τι χατὰ τὸ εἶδός ἐστιν, οἷον ἀνδριάς, οἰχία, ναῦς, πῦρ, ὕδωρ, γῆ. 

90 χαὶ τὸ ζῷον δὲ χατὰ τὴν ψυχὴν ζῷόν ἐστι. ὥστε f, ψυχὴ τὸ εἶδος. ἔ 20 χαὶ τὸ Cd Wo τῷ ὁνς οστὸνς ἐστε ἢ QoXTeco quoc 

εἰ τοῦτό ἐστιν εἶδος, οὗ μηχέτι παρόντος μηδ᾽ ὄντος ἐν τῷ ὑποχειμένῳ 
πέπαυται τόδε τι εἶναι ὃ πρότερον ἣν, χαὶ τὸ ζῷον δὲ ζῷον εἶναι πέπαυται 10 

χωρισϑείσης τῆς o dd ἀπὸ τοῦ σώματος (ὡς (8p 6 πέλεχυς χατὰ τὸ 

σχῆμα πέλεχύς ἐστι «al ἔστιν εἶδος αὐτοῦ τοῦτο, χαὶ εἰ ἦν ἔμψυχον. ἦν (dv) 
25 αὐτοῦ τὸ σχῆμα, ἀλλ οὐχ ὃ σίδηρος ἢ ψυχή. οὕτως xal ἢ ψυχὴ ἐν τῷ 

΄ €T - - 5] ΄ ΄ - 

ζῴῳ ἀνάλογον οὖσα τῷ τοῦ πελέχεως σχήσνατι. χατὰ γὰρ ταύτην ζῷόν 
3 ^ - ». ^ La J M τὰ , , 4 2 * ^ , ' 

ἐστι τὸ ζῷον), εἴη dv ἣ κατὰ τὸ εἶδος οὐσία. ἔτι εἰ, οἷς διαφέρει τὰ φυ- 
0 τὰ μὲν ἔμψυχα εἶναι. 
» 

iJ , 2 A y^ , , 

σικὰ σώματα ἀλλήλων, str, ἐστίν, διαφέρει Q^ d 

tà ó& ἄψυχα, εἴη ἂν xol ἢ ψυχὴ εἶδος. i εἰ, e τὺ ἐπιστάμεϑα. 
80 ἐπιστήμη ἐστί (κατὰ γὰρ τὴν ἐπιστήμην ἐπιστάμ. εϑα), χαὶ ἔστιν ἢ ἐπι- 15 

στήμη οὐχ ὑποχείμενόν τι, ἀλλ ὃ τὸ ONERE üstdusvov δευτέρως ἐπί- 

στασϑαι λέγεται (τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ψυχή). xal ᾧ πρώτῳ ὑγιαίνομεν, τοῦτό 

ἐστιν ὑγίεια. τοῦτο δὲ οὐχ ὑποχείμενον (τὸ γὰρ σῶμα ὑποχείμενον, ὃ δέ- 

χεται τὴν ὑγίειαν, χαὶ δευτέρως ὑγιαζόμενον τοῦτο), ἔστι δὲ χαὶ, ᾧ πρώτῳ 
36 ζῶμεν, ψυχή. ὀὐδὲ ἢ ψυχὴ ὑποχείμενον, ἀλλὰ τοῦτο ὃ τὸ ὑποχείμενον 

2 ἀνδριαντοποιιχῆς V: ἀνδριαντοποιητιχῆς ἃ 5 δισχεύοντα V qp. ex. Vict: διασκεύοντα ἃ 

9 post ἄλλο τι spatio octo versuum et unius paginae relicto plura deesse indicat V 

10 fortasse (ob γὰρ φϑειρο) μένης τῆς ψυχῆς κτλ. cf. 12,5 12 λείπεται] cf. p. 12,6 

13 ob γὰρ κτλ.] cf. p. 30,29 18 ἔτι «al «7X.] cf. p. 6,21 24 ἂν addidi 27 for- 
tasse Cori) εἴη ἂν ἡ κτὰλ., ut ψυχὴ ἄρα ἐστὶν ἡ κατὰ τὸ εἶδος οὐσία 108,2 28 διᾳφέρει ἃ 
29—103,3 ἔτι el — κατὰ τὸ εἴδος οὐσία] cf. p. 31,10—25 29 el om. Ka ὃ] ὃ-- 

δεξάμενον) cf. p. 101,23 et 31,18 32 ὑγειαίνομεν Ka 25 οὐδὲ] incipit apodosis 
' t E 

τὸ ὑποχείυενον Ka 
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JU ^b rt - ' ' ^ ΄ ΄ , ' ΄ , ^ 

δεξάμενον ζῆν χαὶ αὐτὸ λέγεται δευτέρως, ὡς ὑγιαίνειν τὸ τὴν ὑγίειαν ὃ:- 
i i i i 

t 
^ τ “ - . ' 2 ΣΝ ( 4 UJ 25 LS DA AT AS d "^ δ € 

ἠεγμενον σῶμα xai ἐπίστασϑαι ἢ τὴν ἐπιστήμην δεδεγμένη ψυχή. ψυχὴ 20 

ἄρα ἐστὶν ἢ χατὰ τὸ εἶδος οὐσία. τὸ δὲ εἶδος τελειότητά τε χαὶ ἐντε- 
y , L] [4 ' , Ἣν ΄ 

λέ EXP ὃ ᾿Αριστοτέλης λέγει. ὥστε εἰχύτως xai ἢ ψυχὴ οὐσία οὖσα f, 
^ - ) ^ ^ ^ - » jJ 

δ χατὰ τὸ εἶδος ἐντελέχεια χαλεῖται παρ᾽ αὐτοῦ. ἐπεὶ γὰρ τῶν ὄντων τὰ 
' »y ^ ^ , * ' ^ , , 

μὲν δυνάμει λέγεται εἶναι, τὰ δὲ ἐντελεχείᾳ, wal ἔστι τὰ ἐντελεχείᾳ εἶναι 
, ^ DS » v ^ ' ) 

λεγύμενα τὰ ἤδη τὸ εἶδος, ὃ ἐδύνατο ἔχειν, ἔχοντα χαὶ τὴν μορφήν, si- 
, Kl ^ , bu] » ^ , , 3 

χότως οὗ παρουσίᾳ τὸ δυνάμει τι Ov εἰς τὸ ἐντελεχείᾳ γίνετα', ἐντελέχεια 
΄- ^ ^ ( “ y , ^ , - , 

τοῦτο. τὸ δὲ δυνάμει “ζῷον, ὥσπερ τὸ σπέρμα, ἐντελεχείᾳ ζῷον γίνεται 3: il ὧι 

, M m σ΄ ^ , ΄ * 

10 παρουσίᾳ ψυχῆς. / εἴη ἂν οὖν xal οὕτως δειχνύμενον, ὅτι ἢ ψυχή ἔστιν 
YN ^ ν ^ 

εἰδός τε xai ἐντελέχεια. ἔστι Oi ἐντελέχεια ἢ μέν τις πρώτη, ἣ δὲ Osu- 
o» ^ , e ^ M Ἶ ΄ » , 

Tepa. αι £V γὰρ ἐπιστῆμαι χαὶ τέχναι χαὶ ὅλως σαι &£zz!$ ἐντελξχξια!: 

- [d ^ ? * , - * , 

πρῶται, αἱ δὲ χατ᾽ αὐτὰς χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐνέργειαι ἐντελέχειαι δεύτεραι. 
΄ “5 , - v ^ 

6 γὰρ υουσιχὸς ἐντελεγεία μέν ἐστι τοιοῦτος (ἔχει γὰρ τὴν υμουσιχήν), ἀλλ᾽ 
i à ι - Ü . i à i à I 

v ' * EI , ^ , , 

15 ἔστιν χατὰ τὴν πρώτην ἐντελέχειαν οὗτος ἐντελεγεία λεγόμενος wuouGtxoc, i i - m bt n 

£r OE xai 6 ἐνεργῶν χατὰ τὴν μουσιχήν, ὃς χαὶ τὴν δευτέραν ἐντελέχειαν 30 10 ν! iY» i ] 
"v , v , ^ - d ^ ἥ * ^ , 

ἤδη προσείληφεν. οὔσης τοίνυν διττῆς τῆς ἐντελεχείας T, Ψυχὴ diis n 
, ΄ D »^ * 

ἐστιν ὡς ἢ ἕξις. οὐδὲν Jap dad ἔχει oom» xai 6 μὴ ἐνεργῶν xar αὐὖ- 

τήν, ὡς ὃ χοιμώμενος. οὐ γὰρ ἐνεργῶν τότε xor αἴσϑησιν ὅμως τὴν αἱ- i'* i n i i 

30 σϑητιχὴν ἔχει ψυχήν. ἐντελέχεια οὖν ἐστιν ἢ Ψυχὴ πρώτη. 7,ἐπεὶ δὲ πᾶν i 1 1 1 ξΞχΞε 1 χη . νῖς 4 AE 9) ξ f 1 “μη np eT. ET 0e πα 

T - ', , ^ ^S , * , , h] 

εἶδος x«l πᾶσα ἐντελέχειαά τινός ἐστι, δῆλον ὅτι ἀχόλουϑόν ἐστι ἐπισχέ- 
ἦν 4 ^ ^ ^ Ló 

ψασϑαι, τίνος. τὸ μὲν οὖν εἶναι σώματος σχεδὸν ἤδη δέδειχται. ὄντος 
- , 5 , , -“» “ , ' MS * * t 

γὰρ τοῦ ζῴου οὐσίας συνθέτου ἐξ ὑποχειμυένου τε χαὶ εἴδους, τὸ μὲν Umo- 85 
— μὰ - “5 ^ “Ἂν ΄ ^ 5) 5 M —— ^ 

χείμενον ἦν σῶμα ἐν αὐτῷ, ἐντελέχεια 0i 5 ψυχή. Gk ἐπεὶ τῶν σωμά- 
95 τῶν τὰ μέν ἐστι τεχνιχά, τὰ δὲ φυσιχά, ποδαποῦ τινος σώματός ἐστιν ἐν- 

, , ^ ^N 5 ΄ Y 

τελέχεια f, ψυχή: οὐ γὰρ δὴ ἐν παντί γε σώματι οἷα τε ψυχὴ γενέσὶ 
τεχνιχοῦ μὲν οὖν οὐδενός: Ty γὰρ dv xai αὐτὴ τεχνιχὸν εἰος ὡς τὸ τοῦ 

^ ^ - ΄ , ΄ 

ἀνδριάντος. xal ἣν ἂν τὰ ζῷα ὑπὸ τέχνης γινόμενα, ὥσπερ τὰ ἀγάλματα, 
ΟῚ nU ἘΝ *, 9. 

οὕτως δ᾽ οὐχ ἂν εἴη οὐδὲ οὐσία. τὸ γὰρ τεχνιχὸν εἶδος οὐχ οὐσία. φυ- 
-- , x £F, Ld , ^ - * ^ *, * 30 σιχηοῦ τοίνυν σώματος ἐντελέχεια ἢ Ψυχή (ἔστι ὃὲ σῶμα φυσιχὴν τὸ ἀρχὴν 49 

b/4 , S e — ' ^ - . ΚΑ , ἣν" , 

ἔχον χινήσεως ἐν αὑτῷ). xal γὰρ xai τὸ ζῷον φύσει, οὗ μόριον ἢ ψυχή. 
$432 9 Ml M 

ἀλλ ἐπεὶ xal 
- ΄ ^ , Ἁ , 5 

τῶν φυσιχῶν σωμάτων εἰσὶν διαφοραί (τὰ τ γάρ ἐστιν 
cs Ψ ^ m» MJ ^ 

αὐτῶν ἁπλᾶ. τὰ δὲ 
à L D 

g- 
TO 

c1 Q^ c1 o τ) c o Q^ DAY e c el [0] el eo el e e] QU. o o 4 o cel Q e c^ cel e c c eo s 

S 
ἐστιν T, ψυχή" οὔτε j 

35 τος, αλλ οὐδὲ τὸ τῆς γῆς εἰδός ἐστι Ψυχή, ἐπεὶ μηδὲ ζῷόν τι τούτων) 

ποδαπόν τι σῶμα τὸ τοῦ ζῴου οὗ ἐστιν Pobss e Ψυχή; ἐπεὶ τοίνον 

πᾶν σῶμα ψυχὴν ἔχον χαὶ ζῶν τρέφεταί τε xai αὔξεται δι᾿ αὑτοῦ (ταύτῃ 45 
, ' ' ΄ , ! 

γὰρ τὸ ζῶν τοῦ μὴ ζῶντος διαφέρει), ἢ δὲ τροφὴ xol ἢ πέψις xal ἢ mpo- 

3—5 τὸ δὲ εἶδος --- αὐτοῦ} cf. p. 15,29 sq. 6 ταδ᾽ K: τὰ δ᾽ ἃ T ἤδη V ex. Viet: 

εἴδη Ka 8 ἐντελέχεια VK: ἐντελέχειᾳ ἃ (ut ^d 10 παρουσία VKa ἂν οὖν Scripsi: 

post ἂν videtur οὖν erasum esse V: àv Ka ὅτι V: ἄρα Ka 16 μουσικήν] sc. 

is est, qui 18 οὐδὲν γὰρ ἧττον χτλ.] cf. p. 16,12 23 οὐσία Ka 25 ποδαποῦ] 

post o una lit. eras. V 28 àv om. Ka 31 αὐτῷ VKa 31 αὐτοῦ VKa 
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σϑήχη τε x«l αὔξησις δέονταί τινων ὀργάνων (τὰ μὲν γὰρ στόματος xai 
φάρυγγος χαὶ χοιλίας χαὶ ἐντέρων χρείαν ἔχει πρὸς ταῦτα, τὰ δὲ ῥιζῶν 
xal ἐντεριώνης καὶ φλοιοῦ: ὅσα δὲ τῶν ζῴων τελειότερα, πλειόνων xat 
ἀναλογίαν χρήζει χαὶ τῶν ὀργάνων, χαὶ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων πασῶν διά 

5 τινων οἰχείων ἐνεργουσῶν ὀργάνων, ὡς φανερόν ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων), εἴη 

ἄν ἢ ψυχὴ ἐντελέχεια $, πρώτη σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ. οὐδὲν γὰρ 50 
σῶμα οἷόν τε ζῆν ἢ ψυχὴν ἔχειν μὴ ὃν ὀργανιχὸν | μηδὲ ἔχον τὰ δια- 143r 
χονησόμενα ταῖς ψυχιχαῖς δυνάμεσιν. χαὶ οὗτος μὲν ἄν ὅρος τε xal λόγος 

χοινότατος Ψυχῆς εἴη. ἐμπεριείληπται γὰρ ἐν αὐτῷ xal f τῶν φυτῶν ψυχή. 

10 γίνεται δὲ ὁ λόγος ἡμῖν περὶ ψυχῆς τῆς ἐν τοῖς ὕνητοῖς γινομένης σώμασιν. 

ὅταν δὲ λέγωμεν τὴν ψυχὴν εἶναι σώματος φυσιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, 

οὐχ οὕτως τὸ δυνάμει χατηγχοροῦμεν τοῦ σώματος τότε, ὡς εἰώϑαμεν λέ- 

ειν ἐπὶ τῶν μηδέπω μὲν ἐχόντων τι, ἐπιτηδείων δὲ πρὸς τὸ δέξασϑαι. s 

οὐ γάρ ἐστι τὸ σῶμα τοῦτο χωρὶς ψυχῆς πρότερον, εἶτα δέχεται τὴν ψυχήν, 

15 ἀλλ ἔστιν τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον τὸ δυνάμενον ζῆν, τουτέστιν τὸ ἔχον ὄρ- 

Ἰανα πρὸς τὰς χατὰ τὸ ζῆν ἐνεργείας xai ἔστιν ἴσον τὸ “δυνάμει ζωὴν 
5 » 3 ^ € Lee] ^ 

ἔχον᾽ τῷ “᾿Αὀργανιχόν΄. “εἰ ὃ φ)»- 
S c MUN Les a URSI e» ἐστιν ἣ ψυχὴ σώματος εἶδός τε xal ἐντε- 

λέχεια, δῆλον ὡς ἀσώματος ἔσται. πᾶν γὰρ εἶδος ἀσώματον. εἰ γὰρ εἴη 

χαὶ τὸ εἶδος αὐτὸ σῶμα, ἤτοι ἀνείδεόν τε xal ἄποιον ἔσται (τοιοῦτον δὲ 

40 ἢ ὕλη), ἢ εἰ εἶδος ἕξει, xal τὸ εἶδος, ὃν σῶμα, ἄλλο εἶδος, εἰς ἄπειρον 10 
΄ Y ^N [ ! ' NAA κ Ὁ) σ - , 

προελεύσεται. . ἔστι δὲ ἢ ψυχὴ ἐντελέχεια οὖσα δι ὅλου τοῦ σώματος. 

πᾶν γὰρ ἔμψυχον τὸ ἐμψύχου μέρος.΄ καὶ ἔστιν ἐντελέχεια ἣ ψυχὴ οὔτε 

ὡς τὸ σχῆμα τῶν ἐσχηματισμένων, οὔτε ὡς f, ϑέσις xol τάξις τῶν συγ- 
, 54) [d mE y. €: A ^ YQ? e b bi - € N 

χειμένων, οὐϑ᾽ ὡς διάϑεσίς τις καὶ πάϑος, οὔϑ᾽ ὡς μῖξις ἢ χρᾶσις (ἢ μὲν 

25 yàp ἡδονὴ xai ἢ ἀλγηδὼν πάϑος T, διάϑεσις, ἀλλ᾿ οὐϑὲν ἢ ψυχὴ τούτων), 

ἀλλὰ πάντως μὲν ἐν τῷ σώματι παραγίνεται ταῦτα (διὰ γὰρ τούτων τὰ 

ὄργανα οἷς ἢ ψυχὴ χρῆται). αὕτη δέ ἐστι δύναμίς τις χαὶ οὐσία ἐπὶ τού- 15 

τοις γινομένη.΄ xxi ἔστι τὸ σῶμα xal f, τούτου χρᾶσις αἰτία τῇ ψυχῇ τῆς 

ἐξ ἀρχῆς Ἰενέσεως. τοῦτο ὃὲ δῆλον ἐχ τῆς τῶν ζῴων διαφορᾶς xavà τὰ 

30 μόρια. οὐ γὰρ ψυχαὶ διαπλάσσουσι τὰς μορφάς, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῇ τούτων ποιᾷ 

συστάσε: ἐπηχολούϑησαν ai διάφοροι ψυχαί, συμμεταβάλλουσιν δὲ ἀλλήλοις" 
Ὑ Aj ἊΝ * od ev , , Ἁ ^ - ? , 0o ^N "- - 

ἔστι γὰρ ἀλλήλων T, τε ἐντελέχεια xal τὸ οὗ ἐντελέχεια. ὅτι ὃξ τῇ ποιᾷ 
΄ - , 3€ - - σ ^ ΄ ^ - Y M ΄ 

χράσει τοῦ σώματος xol ἢ τῆς ψυχῆς ἕπεται διαφορά, δηλοῖ χαὶ τὰ ϑηρία 

παρὰ τὴν. ποιὰν χρᾶσιν τοῦ σώματος ἀλλοιοτέραν ἴσχοντα τὴν ψυχήν. ἃς 30 
» φ 7 » COH DUE: js. 7 , SN P πὸ Sce à " É 

35 δέ φαμεν τῆς ψυχῆς ἐνεργείας εἶναι, οὐχ εἰσὶν τῆς ψυχῆς αὐτῆς χαϑ᾽ αὐ- 
΄ 2 ' C d. 3 0f CS AN » M $ dins ΒΉΣΕΝ »^* 

τήν, ἀλλὰ τοῦ ἔχοντος αὐτὴν. ὡς γὰρ οὐ βαδίζει ἢ ψυχὴ αὐτὴ οὐδὲ πα- 

λαίει, ἀλλ ὃ ἔχων αὐτὴν ἄνθρωπος, οὕτω xol λυπεῖται χαὶ ὀρέγεται xai 

1 στόματος V: σώματα Ka 5 εἴη ἂν ἡ ψυχὴ κτλ.] cf. p. 16,2 8 fortasse δυνά- 

μεσιν ζὄργανα) τε om. K 10 γίνεται δὲ χτλ.} cf. p. 28,25 11 ἔχοντος] alterum 

o in lit. V 12 χατηγοῦμεν ἃ 15—17 τὸ δυνάμενον --- ζωὴν ἔχον om. Κα 

17 ὀργανιχόν] cf. p. 10,11 84. 18 δῆλον ὡς ἀσώματος κτλ.] cf. p. 17,10 sq. 20 ἣ 

εἰ εἶδος m?, ἢ εἶδος m! V: ἢ εἶδος Ka 25 ἀλγηδῶν Ka 26 ἀλλὰ] supra primam 

lit. paululum erasum V 21 τις supra lin. V 34 ἃς δέ φαμεν κτλ.] cf. p. 23,8sq., 

ubi superfluum supplementum meum 36 παλαίει V ex. Vict.: πάσχει K: παλαιὰ a 
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χαί ὶ ὀργίζεται τὸ τὴν ψυχὴν ἔχον, ἀλλ᾿ οὐχὶ ἢ ψυχή: πᾶσαι γὰρ χαίρει xol ὀργίζεται τὸ τὴν ψυχὴν ἔχον, 4 οὐχὶ ἢ ψυχή σαι χὰ; 
΄ Ind , * 

αἱ λεγόμεναι τῆς ψυχῆς dE τοῦ συναμφοτέρου τοῦ ζῶντός εἰσιν. εἰσὶ 

δὲ αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις τάξιν ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας. ἣ μὲν γάρ ἐστιν 
^ 

, - , [4 ^N ^ , [4 ^N , x M p ^o -) oz 

αὐτῶν πρώτη. Ἢ 0& ὁευτέρα, T, O& ἐπὶ ταύταις. Sapete ó& t000€* 025 

e 

' iJ ^ ^ /, 

μὲν γὰρ πρώτην ἔχον οἷόν τε μὴ με τέχειν τῆς δευτέρας, τὴν δὲ δευτέραν 
ἀδύνατον ἔχειν ἄνευ τῆς πρώτης. χαὶ ἔστι πρώτη μὲν ἢ ϑρεπτιχή τε χαὶ 

n v , 5 ΄ σ 

αὐξητιχὴ xal γεννητιχή, ἣν ψυχὴν ἔχει χαὶ τὰ φυτά: οὐ γάρ, ὥς τινες 
— M 5 M ^ ^ , wv 

ἡγοῦνται, φύσις τοῦτο, ἀλλὰ ψυχῆς δύναμις T, πρώτη, ἐπεὶ φύσιν γε ἔχει 
- — ΄ » ^ - Ld Ἁ , 

χαὶ τὰ ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, ἀλλ᾽ οὔπω ζῆν φαμεν ταῦτα. ἢ γὰρ φύσις 
^ 

10 ἀρχὴ κινήσεώς ἐστιν. πλέον δέ τι 7 χατὰ ταύτην ἔχει τὰ φυτά" ἔγχε t Yap 30 

xal τὸ δι᾿ αὑτῶν τρέφεσϑαί τε xal αὔξεσϑαι xal γεννητιχὰ εἶναι τῶν ὁμοίων, 
- , ^ -" , - ^ ἊΝ ^ 

τὸ ζῆν ὁρίζεται. τὸ óE ζῆν παρουσίᾳ ψυχῆς. δευτέρα ὃὲ ψυχῆς 
4 ΄ 5€ , (ἢ EN "x e fy s n 9 -7 EA Y ας 

ναμίς ἐστιν ἢ αἰσϑητιχή, ἢ τὰ ζῷα ὁρίζεται, ἣν οὐχ οἷόν τε χωρὶς τῆς 

πρώτης ἔχειν. τὰ μέντοι φυτὰ τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν ἔχοντα τὴν αἰσϑητι- 

15 χὴν οὐχ ἔχει. ἐπὶ δὲ ταύταις ταῖς δυνάμεσίν ἐστι τὸ ὁρμητιχὸν συνεζευγ- 
- ^ - , 

σϑητιχῷ οὐδὲν γὰρ ὄφελος τοῖς ζῳοις αἰσϑήσεως μὴ ξνυπαρ- 

χούσης ὁρυΐς: τοῦτο γὰρ πάσης ἀρχὴ πράξεως. xat ταῦτα μὲν ἀναγχαι- 35 
, - E - - Ὑ - ' 

ὁτατα xal πρῶτα μόρια τῆς Ψυχῆς τρία, xotwà πᾶσιν ὄντα τοῖς ζῴοις, qo- 

τιχόν, αἰσϑητιχόν, ὁρμητιχόν, ἕχαστον αὐτῶν χρήσιμον ὃν πρός τι τούτων, 

20 ἐν οἷς τῷ ζῴῳ τὸ εἶναι. ἔστι γὰρ ἔργα τοῦ ζῴου πρῶτον μὲν 
[ i b ! 

τε χαὶ ζῆν, δεύτερον δὲ χρίσις τῶν προσπιπτόντων, ἐπὶ δὲ τούτοις 
"E ε S T - - 

& χαὶ πρᾶξις. ἢ μὲν οὖν φυτιχὴ τῆς ψυχῆς δύναμις εἰς τὸ ε 

ζῆν τῷ ζῴῳ συντελεῖ, f, δὲ αἰσϑητιχὴ πρὸς τὴν χρίσιν, πρὸς δὲ τὸ πράσ- 
A - ^ B , ΄ ΄ - 

σειν τὸ δρμητιχόν. πρᾶξις δέ ἐστι χυρίως ζῴου ἢ μετὰ συγχρήσεως τῶν 40 

25 ὀργανιχῶν τοῦ σώματος μορίων ἐνέργεια. ὡς τὸ βαδίζειν. ὡς τὸ λέγειν. 
^ - ^N e M ' ^, v , ' 2 ' v» 

διαιρεῖται OE ἢ μὲν ϑρεπτιχὴ δύναμις εἴς τε τὸ τρέφειν xal εἰς τὸ αὐξειν 
' b ' - £X € ' Y ' ).0 7 € ' - 

xal εἰς τὸ γεννᾶν, f, δὲ αἰσϑητιχὴ εἴς τε τὸ αἰσϑάνεσϑαι xml φαντασιοῦ- 
€ ' Ἁ , AT ' ^C € ^N ΄ LS , Z - 

σϑαι xal τὸ μνημονεύειν xal τὸ συγχατατίϑεσθϑαι, τὸ Oi Ópuruxov ἐστιν 
— , A] , 

ὥσπερ τέλος τ' τῆς ME xai τῆς συγχαταϑέσεως. ταύτης γὰρ χάριν 
-- , - b! 

30 ἐχεῖνα. πάντως γὰρ τῆς uiv δρυῆς ἡγεῖται συγχατάϑεσις, ταύτης OE φαν- 

τασία. τούτου δὲ τοῦ δρμητιχοῦ τε χαὶ DD τὸ u£y ἐστιν ὡς dy[e- 45 
e , 

uovtxóv, τὸ δὲ ὡς ὑπηρετιχόν, ἡγεμονιχὸν μὲν τὸ ἰδίως δρυγητιχόν τε χαὶ 
Χ ^ 5» * , 

Ó εχτιχὸν χαλούμενον το δὲ ξτερον νγευροσπαστιχόν. ξν ὦ χαὶ τὸ QUVTIXUEXOV. i , i r i 
) — a μω 5 - ^ - , 

τοῦ δὲ δρμητιχοῦ ἐστι τό v ἐπιϑυμεῖν χαὶ ϑυμοῦσϑαι xai τὸ Doóleoüat. 

2 εἰσὶ δὲ χτλ.] cf. p. 16,19 4 τὸ μὲν γὰρ κτλ.] cf. p. 29,26sq. d καὶ γεν. Va: 

t€ χαὶ γεν. Καὶ γεννητιχή VK: γενητιχή ἃ οὐ in lit. V οὐ γάρ, ὥς τινες κτλ.] 

οἵ. p. 31,25 10 πλέον δέ τι 7| χτλ.} plus habent plantae, quam haberent. secundum naturam 

solam cf. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος πλέον τι παρὰ τοῦτον ἔχει p. 109,24 ἔχει γὰρ χτλ.] cf. p. 91,7 

11 αὐτῶν VKa 12 ἃ κατὰ] fortasse za9' ἃ παρουσία Ka 14 μέντοι V: μὲν Ka 

15 ἐπὶ V ex. Vict: ἐπεὶ Ka ὁρμητιχὸν Va: ὀρεχτιχὸν Καὶ 18 φυτιχόν scripsi: 

φυσιχόν VKa 20 τῷ ζῴῳ V: τὸ ζῴῳ Ka 22 φυτικὴ scripsi: φυσιχὴ VKa 

28 τὸ δ᾽ ὁρμητιχόν κτλ. cf. p. 13,18 3q. 33 ópexttxóv VK: ὀρετιχὸν a 34 τὸ post 

xai om. Ka βούλεσϑαι ex. Vict: βουλεύεσθαι VKa cf. 146v11 ἔστι δὲ τοῦ ὀρεχτιχοῦ 

xal τοῦ ὁρμητιχοῦ τό τε ἐπιϑυμεῖν xal τὸ ϑυμοῦσϑαι xal τὸ βούλεσθαι 
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s.» δ $. ΤΡ , ^ ^ €- , " - 

ταῦτα γὰρ ὀρέξεω ς εἴδη. ὧν ἣ βούλησις ἤδη δοχεῖ μετέχειν xal λογισμοῦ" 
»y - » ^, » Ὁ 

ἔστι γὰρ ὄρεξις μετὰ βουλῆς. ἔστι δέ. τις xoi ἄλλη δύναμις τῆς ψυχῆς 
χριτιχὴ f, λογιστική, ἢ τοῖς τελειοτέροις τῶν ζῴων ἐγγίνεται. τοῦτο δέ 
* » 9 - - , A λεύε ὃ , oda ^ ^ , 3 ^ -— » 

ἐστιν ἄνϑρωπος, οὗ τό τε βουλεύεσϑαι ταύτης τῆς δυνάμεώς ἐστι xal τὸ 50 

5 χαταλαμβάνειν καὶ τὸ δοξάζειν. /xtvet ὃὲ ἢ ψυχὴ τὸ σῶμα οὐχ ὡς αὐτὴ 
, MT e “ 5 , , ^ ' 2 , 2) € , *, ) χινουμένη τε xul οὕτω χινοῦσα αὐτό (αὐτὴ γὰρ ἀχίνητος xad" αὑτήν), ἀλλ 

€ Ψ: ν᾿ » , - ΄ ΄ e , ,F , - - -- 

ὡς αἰτία τῷ ζῴῳ τῆς χινήσεως, ὡς f, ἐνυπάρχουσα βαρύτης τῇ γῇ τῆς 
2 ΄ ΄ ΄ - e €- 

εἰς τὸ χάτω χινήσεως. οὐ γὰρ πάντα τὰ χινοῦντα ὁμοίως χινεῖ. ἄλλως 
M Ν e —- ^ er ξ : m 1) . ES M SE 0c δ 2: δὴ M μὲν γὰρ οἱ βοῦς τὴν ἅμαξαν χινοῦσιν, ἄλλως τὸ ἀγαϑὸν xal ἐφετὸν χαὶ 
' 3 X - N63 , 5 dt P) ? ν᾿ 4 v M ? ! ΑἿΣ 10 τὸ ὀρεχτὸν χινεῖ τὰ ἐφιέμενα αὐτοῦ: οὐ γὰρ χινούμενον. διὸ xal ἐμψύχων 

΄ € A — ^ ^ , € ^N δ - - ' € € 9 ἢ ὑπὸ τῶν τοιῶνδε χίνησις. | f, δὲ Φφυχὴ χινεῖ τῷ xav αὐτὴν ἡμᾶς νοεῖν 143v 
ἘΝ - € 2 ' Y kd eror ENS - Ql A S NEST τὶ - 

τε xal προσιρεῖσϑαι: τὸ μὲν οὖν ἀγαϑὸν τῷ νοηϑῆναι χινεῖ, ἢ ὃὲ ψυχὴ τῷ 
- e NUN ' ^ [ - M 

νοῆσαι. ὡς γὰρ διὰ τὰς τέχνας χαὶ χατὰ τὰς τέχνας οἱ τεχνῖται χινοῦνται., 

χαὶ εἰσὶν αὐτοῖς αὗται τῆς τοιᾶσὸς χινήσεως αἴτιαι, αὐταὶ μὴ χινούμεναι, 
15 οὕτως xal τὰ ἔμψυχα κατὰ τὴν ψυχὴν χινεῖται «μὴ χινουμένης αὐτῆς. ἔστι 

ὃξ ἢ δρμητιχὴ χαὶ ἢ ὀρεχτιχὴ δύναμις τῆς Ψυχῆς, xa ἣν τὰ ζῷα χινεῖ- ὃ 
e - , E , , , 

ται. αὕτη γὰρ τοῖς ζῴοις τῆς οἰχείας χινήσεως αἰτία. 

Περὶ νοῦ. 

Νοῦς ἐστι χατὰ ᾿Αριστοτέλη τριττός, 6 μὲν γάρ τίς ἐστ! νοῦς ὑλιχός. 

20 ὑλιχὸν δὲ λέγω οὐ τῷ ὑποχείμενόν τινα εἶναι ὥσπερ τὴν ὕλην (ν γὰρ 

λέγω ὑποχείμενόν τι δυνάμενον εἴδους τινὸς παρουσίᾳ τόδε τι γενέσϑαι), 

ἀλλ ἐπεὶ τῇ ὅλῃ τὸ εἶναι ὕλῃ ἐν τῷ δύνασϑαι πάντα, ἐν ᾧ τὸ δύν ασϑαι 10 

χαὶ αὐτὸ τὸ δυνάμει, χαϑόσον ἐστὶ τοιοῦτον, ὑλιχόν. χαὶ δὴ χαὶ νοῦς ὃ 

μήπω μὲν νοῶν, δυνάμενος ὃὲ τοιοῦτος γενέσϑαι, ὑλιχός, xal ἢ δύναμις ἢ 

?5 τοιαύτη τῆς Ψυχῆς ὃ ὑλιχὸς νοῦς, οὐδὲν μὲν ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων ὦν, δυνά- 

μενος δὲ πάντα γίνεσϑαι, εἴ γε πάντων τῶν ὄντων οἷόν: τε νόησιν γενέσϑαι. 

τὸ yàp πάντων μέλλον ἀντιλήψεσθαι οὐδὲν αὐτῶν εἶναι δεῖ χατὰ τὴν οἱ- 
xay φύσιν ἐνεργεία. παρευφαινόμενον γὰρ τὸ οἰχεῖον εἶδος αὐτοῦ ἐν ταῖς 15 

τῶν ἐχτὸς ἀντιλήψεσιν ἔυελλεν ἐμπόδιον γίνεσϑαι ταῖς ἐχείνων νοήσεσιν. 

80 οὔτε γὰρ αἱ αἰσϑ ήσεις τούτων ἀντιλαυβάνοντα', ἐν οἷς τὸ εἶναι αὐταῖς. διὰ 

τοῦτ᾽ οὖν ἢ uiv ὄψις χρωμάτων οὖσα ἀντιληπτιχὴ ἄχρουν τὸ ὄργανον ἔχει, 

ἐν ᾧ τέ ἐστι xal OU οὗ ἣ ἀντίληψις αὐτῇ. ἄχρουν γὰρ τὸ ὕδωρ οἰχείῳ 

4 τό τε V: τὸ Ka ὃ κινεῖ δὲ χτλ.] οἵ. p. 21,24sq 9 βοῦς VK: βοῦν ἃ ἄυα- 

ξαν ἃ ll νοεῖν τε χαὶ V: νοεῖσθαι «ai K: νοεῖν χαὶ ἃ 12 νοηϑῆναι] ἡ post » in 

lit. V 14 αἴτιαι Ka: αἰτιαι V 15 τὴν om. Ka 19 κατ᾽ ἀριστοτέλην MKa 

ὃ μὲν γάρ τις] cf. 16,9 ἡ μὲν γάρ τίς ἐστι δύναμις ὑπηρετική... τὸ δέ τι τῆς ψυχῆς ἡγεμο- 

νιχόν ἐστι οἱ 81,8 ἡ μέν τίς ἐστι δόξαστική, ἡ δὲ 22 ὕλῃ ἐν scripsi: ὕλη ἐν VMKa 

ὕλη εἶναι M πάντας M fortasse πάντα S sla cf. v. 26 ἐν ᾧ τὸ δύνασθαι) in- 

cipit apodosis 94 νοῶν supra lin. m! M 28 παρεμφαινόμενον γὰρ κτλ.] ef. p. 84,15 

et adn. 29 ἔμελλεν VM: ἔμελεν Ka 30 οὔτε] fortasse οὐδὲ cf. Ind. oic M: 
τ 

αἷς VKa αὐταῖς εἶναι M 3l τοῦο οὖν M 32 αἰτήληψις ἃ 
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, *, UJ * [4 v 5 “77 wv ΝᾺ , - ^, 

χρώματι. ἀλλὰ χαὶ ἢ ὄσφρησις ἐξ ἀέρος (ἄοσμος δὲ οὗτος). ὀσμῶν δέ 

ἐστιν ἀντιληπτιχή χαὶ ἢ ἁφὴ δὲ τῶν μὲν ὁμοίως αὐτῇ ϑερμῶν ἢ ψυχρῶν i i i i D D tÜ | T" 

ἢ σχληρῶν T, μαλαχῶν οὐχ αἰσθάνεται, τῶν OR παρηλλαγμένων ἐπὶ τὸ 20 
M^ Ἢ - ^ δ 7 - Ύ y , 

μᾶλλον T| ἧττον. τοῦτο δέ, ἐπεὶ ἦν ἀδύνατον σῶμα οὖσαν μὴ ταύτας 
Y M -Ὁ- ^ A ΄ 

py τὰς ἐναντιώσεις. πᾶν γὰρ σῶμα φυσιχόν τε xni γενητὸν ἁπτόν. ὡς 
5 , “κα. 7 ^i , , wv , 

οὖν ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ἀδύνατον τὴν ἔχουσαν τι τούτου οὗ ἔχει elvat dv- 

τιληπτιχήν τε χαὶ χριτικήν, οὕτως, ἐπεὶ χαὶ ὁ νοῦς ἀντίληψίς τις χαὶ χρίσις 
- - 956 P. * f - , [4 ? , 

τῶν νοητῶν, οὐδὲ αὐτὸν οἷόν τε εἶναι τῶν χρινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. πάντων 

δὲ τῶν ὄντων ἐστὶν ἀντιληπτιχός, εἴ γε πάντα ἔστι νοεῖν. οὐδὲν ἄρα τῶν i , 

10 ὄντων ἐστὶν ἐνεργείχ. δυνάμει δὲ πάντα. τοῦτο γάρ ἐστιν αὐτῷ τὸ εἶναι 25 

γῷ. αἱ μὲν γὰρ αἰσϑήσεις γινόμεναι διὰ σωμάτων οὐχ εἰσὶν μὲν ταῦτα 
v ^ L4 ^£, 

ὧν ἀντιλαμβάνονται, ἄλλα δέ τινά ἐστιν ἐνεργείᾳ, ἔστι ὃὲ ἢ δύναμις σώ- 

ατός τινος. διὸ χαὶ τοῦ σώματός τι πάσχοντος ἢ τῶν αἰσϑητῶν ἀντί- | : i i 
' ^ - 5 ΄ - ^ *, ^ , 1d , 

ληψις. xal διὰ τοῦτο οὐ πάντων πᾶσα αἴσϑησις ἀντιληπτιχή. ἔστι γάρ 

15 τις xal αὐτὴ ἤδη ἐνεργεία. ὁ δὲ νοῦς οὔτε διὰ σώματος ἀντιλαμβανόμενος 

τῶν ὄντων. οὔτε σώματος δύναμις Gv, οὐὸὲ πάσχων. οὐδέ ἐστί τι τῶν 
3m 7 5 /^5 » e ^ ΄ 3435 Ν T. , 

6yX(Yy ὅλως ys | εἰα QUOS ἔστι 1008 τι τὸ QUYVALU.SVOY αλλ ἔστιν οὐναυιῖς 90 i *, n , i 

τις ἁπλῶς τῆς τοιᾶσδε ἐντελεχείας τε xal ψυχῆς εἰδῶν xal νοημάτων ὃε- 
- ΄ - ' cT [d -^ *, - - ^ , 

xttxY. οὗτος μὲν οὖν ὁ νοῦς ὑλιχὸς ὧν ἐν πᾶσίν ἐστι τοῖς τῆς τελείας je i 
^— , , ^ 

90 Ψυχῆς χεχοινωνηχόσιν, τουτέστιν ἀνθρώποις. 

ἼΛλλος Of ἐστιν 6 ἤδη νοῶν χαὶ zt ιν ἔχων τοῦ νοεῖν xai δυνάμενος 

τὰ εἴδη τῶν νοητῶν χατὰ τὴν αὑτοῦ δύναμιν λαμβάνειν. ἀνάλογον ὧν τοῖς 

τὴν ἕξιν ἔχουσιν τῶν τεχνιτῶν xai δυναμένοις OU αὑτῶν ποιεῖν τὰ χατὰ 35 i 
ὃ , 94." UA Fu « 

τὴν τέχνην. ὃ γὰρ πρῶτος οὐ τούτοις Ty ἐοιχώς, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς δυνα- 
M » [d 

25 μένοις τὴν p RM xal γενέσϑαι τεχνίταις. χαὶ ἔστιν οὗτος ὁ 

ὑλιχὸς ἕξιν ἤδη xai τὸ νοεῖν τε xai ἐνεργεῖν προσεικὴφ φώς. ὃ τοιοῦτος νοῦς 

ἐν τοῖς τελειοτέροις ἐστὶν ἤδη xal νοοῦσιν. οὗτος μὲν οὖν ὃ δεύτερος 11: ! 

γοῦς ἐστι. 
ἐστι νοῦς παρὰ τοὺς προειρημένους δύο ὁ ποιητιχός. OU ὃν 40 i1 i Τρίτος ὃ ζ 

ox ey r3 

ἕξει γίνεται, m ὧν οὗτος ὃ ποιητιχός. ὥς φησιν ὁ "Apt 80 ὁ ὑλιχὸς ἐν ἕ ς 
στοτέλης, τῷ φωτί. ὡς γὰρ τὸ φῶς αἴτιον γίνεται τοῖς χρώμασιν τοῦ ὃυ- 

νάμει οὖσιν ὁρατοῖς ἐνεργεία γίνεσϑαι τοιούτοις, οὕτως x«l οὗτος ὃ τρίτος 

νοῦς τὸν δυνάμει xal ὑλιχὸν νοῦν ἐνεργείᾳ νοῦν ποιεῖ ἕξιν ἐμποιῶν αὖτε 
Y 
ὶ ^ , v ^ -* 

τὴν νοητιχήν. ἔστι δὲ οὗτος e e^ a zu ga (Ξ a o c G ÓGst νοητὸν χα 

2 ἀφὴ M δὲ om. M 3 τῶν δὲ VKa: ἀλλὰ τῶν M 4 ἀδυνάτου M 

9 γεννητὸν MKa 6 ἀδύνατον ἦν τὴν M τις VKa: τίς ἐστι M 8 οὐδὲν 

αὐτῶν Ν fortasse οἷόν τέ τ 11 γὰρ om. M 9 αἰσϑητῶν V: αἰσϑήσεων MKa 
14 fortasse ἔστι γάρ τι ut v. 16 οὐδέ ἐστί τι τῶν ὄντων ὅλως ἐνεργείᾳ 15 ἐνέργεια M 

16 zácyovy M 11 τὸ om. Ka δυνάμενον] v post o in lit. V 19 οὖν om. M 

0. χεχοινωχόσι M 21 «περὶ τοῦ ἐν ἕξει νοῦ.“ ἄλλος δέ VMKa 22 αὐτοῦ V: 

αὐτοῦ MKa ὧν corr. ex. οὖν (Ὁ) Καὶ 25 αὐτῶν VKMa 28 νοῦς om. M 

29 ,περὶ τοῦ ποιητικοῦ νοῦ“. τρίτος δέ VKMa νοῦς ὁ παρὰ MKa εἰρηυένους MKa 

30 ὥς φησιν κτλ.] Ar. de an. 3,5. 490 418 9 om. MKa 34 αὐτοῦ MKa xal 

--τοιοῦτον om. M 
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oütov* τοῦτο γὰρ ποιητιχόν τε τοῦ νοεῖν xai εἰς ἐνέργειαν ἄγον τὸν ὑλιχὸν 45 

νοῦν. νοῦς οὖν xal αὐτός: τὸ γὰρ ἄνλον εἶδος, ὅπερ ἐστὶ μόνον τῇ αὑτοῦ 
φύσει νοητόν, νοῦς. τὰ μὲν γὰρ ἔνυλα εἴδη ὑπὸ τοῦ νοῦ νοητὰ γίνεται 
ὄντα δυνάμει νοητά. χωρίζων γὰρ αὐτὰ τῆς ὕλης ὃ νοῦς, peÜ' ἧς ἐστιν 

5 αὐτοῖς τὸ εἶναι, ἐνεργείᾳ νοητὰ αὐτὸς αὐτὰ ποιεῖ, xal τότε ἕχαστον αὐτῶν. 
ὅταν νοῆται, ἐνεργείᾳ τε νοητὸν xal νοῦς γίνεται | οὐ πρότερον οὐδὲ τῇ 144τ 

αὑτῶν φύσει ὄντα τοιαῦτα. ὃ γὰρ χατ᾽ ἐνέργειαν νοῦς οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ 

γοούμενον εἶδός ἐστιν, ὥστε xol τούτων ἕχαστον τῶν οὐχ ὄντων ἁπλῶς 

νοητῶν νοῦς, ὅταν νοῆται, γίνεται. ὡς ἕν 
2 ΄ 

γὰρ ἢ xav ἐνέργειαν ἐπιστήμη 

(Q 10 ταὐτὸν τῷ xar ἐνέργειαν ἐπιστητῷ, xal ὡς f, xav ἐνέργειαν αἴσϑησις f, 

αὐτὴ τῷ xav ἐνέργειαν αἰσϑητῷ, xal τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητὸν τῇ κατ᾽ 
ἐνέργειαν αἰσϑήσει, οὕτως δὲ xal ὃ χατ’ ἐνέργειαν νοῦς ὃ αὐτός ἐστι τῷ ὅ 

xat! ἐνέργειαν νοητῷ xol τὸ xav ἐνέργειαν νοητὸν τῷ xav ἐνέργειαν νῷ. 

ὃ γὰρ νοῦς τὸ εἶδος τοῦ νοουμένου λαμβάνων χαὶ χωρίζων αὐτὸ τῆς ὅλης 

15 xav ἐνέργειαν ἐχεῖνό τε νοητὸν ποιεῖ χαὶ νοῦς αὐτὸς χατ᾽ ἐνέργειαν γίνεται. 

εἰ δή τι τῶν ὄντων ἐστὶν ἐνεργείᾳ νοητὸν τῇ αὐτοῦ φύσει χαὶ ἐξ αὑτοῦ 

τὸ εἶναι τοιοῦτον ἔχον τῷ ἄνλον εἶναι, οὐ παρὰ τοῦ χωρίζοντος αὐτὸ τῆς 

ὕλης νοῦ, τὸ τοιοῦτον ἐνεργείᾳ νοῦς ἐστιν ἀεί. νοῦς γὰρ τὸ xax ἐνέργειαν 
νοητόν. τοῦτο δὴ τὸ νοητόν τε τῇ αὑτοῦ φύσει xal χατ᾽ ἐνέργειαν νοῦς, 19 

50 αἴτιον γινόμενον τῷ ὑλιχῷ νῷ τοῦ χατὰ τὴν πρὸς τὸ τοιοῦτο εἶδος dva- 

φορὰν χωρίζειν τε xol μιμεῖσθαι χαὶ νοεῖν xal τῶν ἐνύλων εἰδῶν ἕχαστον 

χαὶ ποιεῖν νοητὸν αὐτό, ϑύραϑέν ἐστι λεγόμενος νοῦς ὃ. ποιητικός, οὐχ ὧν 

μόριον xal δύναμίς τις τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν γινόμενος ἐν ἡμῖν, 

ὅταν αὐτὸν νοῶμεν, εἴ 1ε χατὰ μὲν τὴν τοῦ εἴδους λῆψιν τὸ νοεῖν γίνεται, 

95 τὸ ὃξ ἐστιν εἶδος ἀύλον αὐτὸ οὐ μεῦ ὕλης ὄν ποτε οὐδὲ χωριζόμενον 

αὐτῆς ἐπειδὰν νοῦῆται. χωριστὸς δέ ἐστιν ἡμῶν τοιοῦτος ὧν εἰκότως, ἐπεὶ 1ὸ 

uy; ἐν τῷ νοεῖσϑαι αὐτῷ ὑφ᾽ ἡμῶν τὸ εἶναι νῷ γίνεται, ἀλλ΄ ἔστιν τῇ 
: ; 
Ó 

e ΄ - ^ , - 
τοῦ φύσει τοιοῦτος, ἐνεργείᾳ νοῦς τε ὧν xal νοητός. τὸ δὲ τοιοῦτον 

[0] -᾿ ῷ ος χαὶ ἢ χωρὶς ὕλης οὐσία ἄφϑαρτος. διὸ xal ποιητιχὸς νοῦς, ὃ xac 
, 

30 ἐνέργειαν ϑύραϑεν ὧν τὸ τοιοῦτον εἶδος, εἰχότως ἀϑάνατος ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέ- 

9 αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 3—15 τὰ μὲν γὰρ --- ἐνέργειαν γίνεται] cf. Ps. Alex. in Ar. 

met. 668,24— 669,3 3—4 τὰ μὲν qàp— νοητά] ὅσα τῶν εἰδῶν ἔνυλά ἐστι καὶ ἐν ὕλῃ 

τὸ εἶναι ἔχει, ταῦτα ὑπὸ τοῦ νοῦ γίνεται νοητά, δυνάμει ὄντα νοητὰ καὶ μὴ καϑ᾿ αὑτὰ μηδὲ 

ἐνεργείᾳ Ps. Al. 24—25 4 ἐστιν om. M ὃ αὐτοῖς VM: αὐτῆς Ka 6 καὶ] 

ἐστι καὶ Ps. Al. 28 1 αὑτῶν V: αὐτῶν MKa: ἑαυτοῦ Ps. Al. 28 1—8 τὸ voo5- 

μενον VKM: τὸν νοούμενον à ὃ ἁπλῶς VM: ἁπλῶν Ka 9—10 ἐπιστήμη -- ἧ κατ᾽ 

ἐνέργειαν om. Ps. ΑΙ. 1l αὐτὴ] αὐτή ἐστι Ps. AI. 91 τῇ VKa: ταὐτὸν τῇ M 

12 δὲ χαὶ om. Ps. Al.: δὲ del. Freudenthal. sed. cf. Ind. 12—13 6 αὐτὸς---ἐνέργειαν 

wp om. M 14 λαμβάνων om. M: λαβὼν Ps. ΑΙ. “ωρίσας Ps. Al. 15 κατ᾽ 

ἐνέργειαν ante éxetvo om. M 16 δή VKa: δέ M ἐνέργεια ἃ νοητὸν V: 

νοῦς MKa τῇ VKa: τῷ τῇ M αὐτοῦ VMKa bis 17 τοῦ ἄυλον M 

αὐτὸ M ex. Vict.: αὐτῷ VKa 19 αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 290 τοιοῦτον MKa 

24 αὐτὸ νοῶμεν MKa 25 fortasse τόδε δέ 25—26 τὸ δὲ --- νοῆται om. M 

26 εἰχότως ἐπειδὴ ἐπεὶ M 21 αὐτὸ M 28 αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 29 ὁ om. M 
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λους χαλεῖται νοῦς. νοῦς μὲν γὰρ xal τῶν ἄλλων ἕχαστον τῶν νοουμένων 
DES o - Y, * Q^ € 3^? Y ( - v EY - 

εἰδῶν ὅταν νοῆται. ἀλλ᾿ οὐ ϑύραϑεν οὐδ᾽ ἔξωϑεν νοῦς ὦν, ἀλλ ὅτε νοεῖ- 
^ - -^ M - , 

ται γινόμενος. οὗτος δὲ νοῦς, ὧν χαὶ πρὸ τοῦ νοεῖσθαι, εἰχότως ὅταν 90 
ἣ é ἔγετα bd t3. T Ld A gs - * 

vor . ϑύραϑέν τέ ἐστι xal λέγεται. νοεῖν ὃὲ αὑτὸν ὁ ἐν ἕξει νοῦς χαὶ 

ἐνεργῶν δύναται: οὐ χαϑὸ νοῦς ἐστιν, ἅμα γὰρ χαὶ κατὰ ταὐτὸν αὐτῷ τὸ [5] 

- Y ' -.6 DEW Y ΄ / or UR T REP, - 
νοεῖν ἔσται xal νοεῖσϑαι, αλλὰ χαὶ ταύτῃ μέν, Ἢ ὁ xat ἐνέργειαν νοῦς 

- ) , - J - CE 

6 αὐτός ἐστι τοῖς xat ἐνέργειαν νοουμένοις. ἐχεῖνα δὴ νοῶν αὑτὸν 
- Y —- - - - - ΄ 

νοεῖ, εἴ qe ταῦτα ἃ voci ἐν τῷ νοεῖσϑαι νοῦς γίνεται. εἰ γὰρ τὰ νοούμενα 

ἐστιν ὃ xav ἐνέργειαν νοῦς, ταῦτα δὲ νοεῖ, αὑτὸν νοῶν γίνεται. νοῶν 

10 μὲν γὰρ 6 αὐτὸς γίνεται τοῖς νοουμένοις. μὴ νοῶν δὲ ἄλλος ἐστὶν Χὐτῶν. 30 
er ^N M e ΧΟ (ow 3 (v Ψ € , 3 ^ 2 6 / , 

οὕτως δὲ x«i T, αἴσϑησις αὐτῆς αἰσϑάνεσϑαι λέγοιτ᾽ dv αἰσϑανομένη τού- 

των, ἃ ἐνεργεία αὐτῇ ταὐτὰ γίνεται. ὡς γὰρ ἔφαμεν, xal ἢ xav ἐνέρ- 

Ἵειαν αἴσϑησις τὸ αἰσϑητόν ἐστι. χαὶ γὰρ T, αἴσϑησις xal ὁ νοῦς τῇ τῶν 
»^* , € , ΄ ΄ Y ^N , ) 

εἰδῶν λήψει χωρὶς ὕλης τῶν οἰχείων αὐτοῖς ἀντιλαμβάνονται. ἔτι δὲ λέγοιτ 
T - , 4 ΄ 

15 dv αὑτὸν νοεῖν ὁ νοῦς οὐχ ἡ νοῦς ἐστιν, ἀλλ᾽ Tj xal αὐτὸς νοητός. ὡς 

γὰρ νοητοῦ ἀντιλήψεται, ὥσπερ xal τῶν ἄλλων ἑχάστου τῶν νοητῶν, οὐχ 

ὡς νοῦ. συμβέβηχε γὰρ τῷ νῷ εἶναι xal νοητῷ ἐπεὶ γάρ ἐστι τῶν ὄν- 
M , , ' $ » [4 , Ἁ ; j1 Jg των tt χαὶ αὐτός, xni οὐχ ἔστιν αἰσϑητός, λείπεται νοητὸν αὐτὸν εἶναι. 30 

o γὰρ ὡς νοῦς xal χαϑὸ νοῦς ἐστιν Bvosito ὑφ᾽ αὑτοῦ, οὐδὲν ἂν ἄλλο, 
΄ 

20 m νοῦς ἦν, ἐνόει, ὥστε αὑτὸν ἂν ἐνόει μόνον. νοῶν δὲ τὰ νοητά, ἃ wf 

ἐστιν νοῦς πρὸ τοῦ νοεῖσϑα', xal αὑτὸν ὡς τοιοῦτον νοεῖ ὡς ἔν τι τῶν νοη- 

τῶν. γίνεται οὖν χατὰ ὙΠ Ε ΉΝΟ: αὑτὸν νοῶν ὃ νοῦς οὗτος ἀπὸ τοῦ ὑλι- 

χοῦ νηῦ προϊών. χαὶ 6 πρῶτος δὲ νοῦς xui ἐνεργείᾳ νοῦς αὑτὸν νοεῖ παρα- 

πλησίως xal διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος πλέον τι παρὰ τοῦτον ἔχει. 
J Jj - ' 

25 οὐδὲν γὰρ ἄλλο T, αὑτὸν vesi. τῷ μὲν γὰρ εἶναι νοητὸς νοεῖται πρὸς αὗ- 85 i i 
à 

i 

τοῦ, χαὶ P ἐνεργείᾳ xal φύσει τῇ αὑτοῦ E εἶναι ἀεὶ νοούμενος ἔσται, 
^ , 4 [d M - " dese t : , , ^N 5 - 

δηλονότι ὑπὸ τοῦ (ἀεὶ νεργεία νηοῦντος. ἀεὶ δὲ ἐνεργείᾳ νοῶν ἐστι νοῦς 

αὐτὸς μόνος" ἀεὶ ἄρα αὑτὸν SIME αὖνον δέ, χαϑόσον ἐστὶν bius ὃ 

γὰρ ἁπλοῦς νοῦς ἁπλοῦν τι νοεῖ, οὐδὲν ὃὲ ἄλλο ἁπλοῦν ἐστι νοητὸν πλὴν 

AY e 

€ , , , A! X " M Mer ' $5 ̂ N y [4 - ^ ΄ 

80 αὐτός. ἀμιγὴς γὰρ οὗτος καὶ duos χαὶ οὐδὲν ἔχων ἐν αὑτῷ δυνάμει. 
αὑτὸν ἄρα uóvov νοήσει. χαϑὸ μὲν ἄρα νοῦς ἐστιν, αὑτὸν ὡς νοητὸν νοήσει, 

1 νοῦς om. M xai τῶν] αὐτῶν M 2 οὐδὲ Μ νοῆται M 4 τέ om. M 
ἔστι καὶ λέγεται] cf. εὑρίσκεται καὶ ἔστι 159r 12. καλεῖται xai ἔστι 152 v26 αὑτὸν V: 

αὐτοῦ M: ἑαυτὸν Ka Ἵ αὐτὸν M 11 δὲ VKa: ἂν M αὑτῆς scripsi: αὐτῆς VMKa 

12 ταυτὰ M ex. Vict.: ταῦτα VKa ὡς γὰρ ἔφαμεν] 108,10 14 αὐτοῖς Μ: αὐτῆς 

VKa 15 αὑτὸν V: αὐτὸν MKa αὐτὸς VKM: αὑτὸς a 16 fortasse νοητοῦ (αὑ- 

τοῦ» ἀντιλήψεται 19 ἐνοεῖτο V: ἐννοεῖτο M: ἐννοεῖ τὸ Ka 20 ἐννόει Μ 21 ἐστιν 

scripsi: εἰσιν VMKa 22 αὑτὸν om. M 23 αὑτὸν ννοεῖ sic V 25—110,2 οὐδὲν 

γὰρ ἄλλο---νοήσει] cf. Ps. Al. in met. 673,19—27 25 αὑτὸν V: αὐτὸν MKa τὸ M 
πρὸ M αὐτοῦ VMKa 26 αὑτοῦ E ἑαυτοῦ M: αὐτοῦ Ka 21 (ἀεὶ Freudenthal 

addit cf. Ps. Al. v. 21 δὲ VKa: δι᾿ 28 μόνον] μᾶλλον Ps. Al. 23 80 οὗτος 

VEM ex. Viet.: οὗ τις ἃ αὑτῷ V: EA MKa 9l γὰρ ἄρα μόνον M μὲν ἄρα] 

μὲν γὰρ Ps. Al. 25 
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χαϑὸ δὲ ἐνεργεία xol νοῦς ἐστι xal νοητόν, αὑτὸν del νοήσει, χαϑὸ δὲ 40 

ἁπλοῦς μόνος, αὑτὸν μόνον νοήσει. αὐτός τε γὰρ μόνος ἁπλοῦς ὧν ἁπλοῦ 

τινος νοητικός ἐστιν χαὶ μόνος ἁπλοῦς τῶν νοητῶν ἐστιν αὐτός. 

Ἤχουσα δὲ περὶ νοῦ τοῦ ϑύραϑεν παρὰ T ̓Αριστοτέλους, ἃ διεσωσάμην. 
' ' z ) / 3 - ^ , - - 5.7 

5 τὰ i: χινήσαντα ᾿Αρ'στοτέλη εἰσαγαγεῖν τὸν ϑύραϑεν νοῦν, ταῦτα ἐλέγετο 
ἶναι" ἥ τε ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν mui xoi ἣ ἐπὶ τῶν Ἰνομενῶν ἁπάντων. Ξ 

Ca ὥσπερ det ἐπὶ πάντων τῶν γινομένων ἐστί τι τὸ πάσχον, ἔστι τι xol τὸ 

ποιοῦν xal τρίτον ἐχ τούτων τὸ γινόμενον (xal ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν ὁμοίως" 45 
^N ΄ 

ἔστι γὰρ πάσχον τὸ αἰσϑητήριον, ποιοῦν δὲ τὸ αἰσϑητόν, γινόμενον δὲ f 
ἠντίληδις $ διὰ ὃ αἰσϑυηττγρί 0 αἰσϑυητοῦ χ 3—5 , ^N S 10 ἀντίληψις ἢ διὰ τοῦ αἰσϑητηρίου τοῦ αἰσϑητοῦ). τὸν αὐτὸν τρόπον δὴ xoi 

ἐπὶ τοῦ νοῦ ὑπελάμβανεν δεῖν εἶναί τινα ποιητιχὸν νοῦν, ὅστις τὸν δυνάμει 

γοῦν xal ὑλικὸν εἰς SIEGEN ἄγειν δυνήσεται (ἔστι δὲ ἐνέργεια τὸ αὑτῷ 

ποιεῖν νοητὰ πάντα τὰ ὄντα). ὥσπερ γάρ ἐστιν αἰσϑητά, ἃ χατ᾽ ἐνέργειαν 
, y m Le - 5 d 

xal ἐνεργεία τὴν αἴσϑησιν ποιεῖ, οὕτω δεῖ εἶναί τινα xai τὰ τὸν νοῦν mot 
- Ὑ ΄ 

15 oüvxa. ἐνεργεία ὄντα αὐτὰ Lis οὐ γὰρ οἷόν τε ποιητικόν τι εἶναί τινος 50 
7 [4 r 5, ux ὃν αὐτὸ ἐνεργείᾳ. ἐνεργείᾳ δὲ νοητὸν τούτων τῶν νοουμένων ὅφ᾽ ἡμῶν | 

οὐδέν ἐστιν. 6 γὰρ νοῦς ὃ ἡμέτερος νοεῖ τὰ αἰσϑητὰ δυνάμει ὄντα νοητά, 

χαὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ νοητὰ ταῦτα γίνεται. αὕτη ΤΥ ἐνέργειχλ τοῦ νοῦ, τὰ 

ἐνεργείᾳ αἰσϑητὰ τῇ αὑτοῦ δυνάμει χωρίσαι χαὶ ἀφελεῖν τούτων. σὺν οἷς 
20 ὄντα ἐστὶν αἰσϑϑητά, xal δρίσασϑαι xai? αὑτά. εἰ δὴ αὕτη ἐστὶν ἢ τοῦ νοῦ 

τοῦ δυνάμει πρότερον ὄντος ἐνέργεια, δεῖ δὲ τὸ γινόμενον χαὶ ἀγόμενον ἐχ 
τοῦ δυνάμει εἰς | ἐνέργειαν ὑπό τινος γίνεσϑαι ἐνεργείᾳ ὄντος, δεῖ τινα 14v 

εἶναι xal νοῦν ποιητιχὸν ἐνεργεία ὄντα, ὃς ποιήσει τὸν τέως ὄντα δυνάμει 
ἐνεργεῖν δύνασϑαι χαὶ νοεῖν. τοιοῦτος δέ ἐστιν ὃ PEDRUSY εἰσιών. ταῦτα 

25 μὲν τὰ χινήσαντα ἐχεῖνον. / ἔσται δή τι χαὶ SEU νηητὸν τῇ αὑτοῦ φύσει 

τοιοῦτον ὄν, ὥσπερ αὖ χαὶ αἰσϑητὸν οὐχ ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως γινόμενον τοι- 

οὗτον. τοῦτο δέ ἐστι νοῦς. φύσις τις χαὶ οὐσία. οὐδενὶ ἄλλῳ γνωστὴ ἢ 5 
΄ "Ὁ νῷ. οὐ γὰρ δὴ αἰσϑητός γέ ἐστιν, οὐδὲ πάντα τὰ νοούυενα ὑπὸ τοῦ Tuc- 

τέρου νοῦ νοητὰ γίνεται οὐχ ὄντα τῇ & ξαυτῶν φύσει γοητά. ἀλλ ἔστιν τι i * 

30 xol xaO" αὐτὸ νοητὸν τῇ αὑτοῦ φύσει τοιοῦτον Ov. τοῦτο δὴ χαὶ αὐτὸ ὁ 

δυνάμει νηῦς τελειούμενος χαὶ αὐξό "E ενος νοεῖ. ὥσπερ γὰρ ἢ περιπατητιχκὴ 

δύναυις, ἣν ENSE 6 ἄνϑρωπος εὐδὺς τῷ γενέσϑαι, εἰς ἐνέργειαν d uw 

ὄντος τοῦ χρόνου τελειουμένου αὐτοῦ οὐ χατὰ πάδος xt, τὸν αὐτὸν τρόπον 

1—2 γοῦς — μόνος om. Κα ] νοήσει ἀεί Ps. Al. 26 1—2 χαϑὸ -- νοήσει] καϑὸ δὲ 

ἁπλοῦς ἐστι, μόνος τῶν νοητῶν μόνον ἑαυτὸν νοήσει Ps. Al. 26—2'7 4 ᾿Αριστοτέλους] 

᾿Αριστοχλέους Zeller, die Philos. d. Griechen IV?785 ὃ ἀριστοτέλην MKa 

ταῦτα δὲ Μ ( τι xol V (τ in lit.) M: xal Ka 9 δὲ τί τὸ M 10 δὴ om. M 

12 αὑτῷ MKa: αὐτῷ V 18 ἡ ἐνέργεια M, sed cf. αὕτη γὰρ αἰσϑήσεως διαμαρτία τὸ . . 

γίνεσθαι p. 41,12. αὕτη γὰρ φύσις αἰσθήσεως τὸ... χρίνειν p. 152τ 2 19 ὄντα al- 

σϑητὰ M αὐτοῦ VMKa 20 δὴ αὕτη V: δὲ (05?) αὕτη M: δὲ αὐτή Ka fortasse 
xa9' αὑτὰ (τὰ εἴδη αὐτῶν». εἰ δὴ αὕτη 21 ἐνέργεια VK: ἐνέργειᾳ a: ἐνεργεία M 
22 γίνεσθαι V: ἄγεσϑαι MKa sed cf. 112,1 25 αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 21 οὐσίᾳ ἃ 

29 ἑαυτῶν φύσει VK: ἑαυτοῦ φύσει M: ἑαυτῶν φύσειν ἃ 9l τελειυύμενον M πα- 

τητιχὴ Ν 
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^ , - A ^ M 

χαὶ ὃ νηῦς τελειωϑεὶς τά τε φύ )Get νηητὰ νοεῖ χαὶ τὰ αἰσϊγητὰ δὲ νηητὰ 10 

αὑτῷ ποιεῖ, ἅτε ὧν ποιητιχύς. οὐ γὰρ παϑητιχὸς ὁ νοῦς τῇ αὑτοῦ φύσε τ 

ὡς ὑπὸ ἄλλου γίνεσϑαι χαὶ πάσχειν, χαϑάπερ ἢ αἴσϑησις. ὑπεναντίως 

γὰρ ἔχει. ἣ μὲν γὰρ αἴσϑησις χατὰ πάϑος, παϑητιχὸν γάρ, χαὶ ἢ ἀντί- 
-— ^N , D - , H ^ 4 

ληψις αὐτῇ διὰ πάϑους, 6 δὲ νοῦς ποιητιχόν. νοητιχὺς γὰρ ὧν τῶν πλεί- rd [i i i í σι 

στων ἅμα χαὶ ποιητὴς ἵνα αὐτὰ νοήσῃ γίνεται, πλὴν εἰ μὴ χατὰ τοῦτό 

τις χαὶ τὸν νοῦν βούλοιτο παϑητιχὸν λέγειν, χαϑὸ ληπτιχός ἐστι τῶν εἰδῶν. 

πάσχειν γὰρ εἶναι δοχεῖ τὸ λαμβάνειν. χαὶ τοῦτο μὲν χοινὸν πρὸς τὴν 15 

αἴσϑησίν ἐστιν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔχαστον αὐτῶν χαραχτηρίζεται xat δρίζεται 
10 οὐχ ἀπὸ τοῦ χοινοῦ τοῦ πρὸς ἄλλο τι, ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ ἰδίου, xai τοῦτο ἂν 

- 

^ Ἁ Ἁ » 2 - ' € €^, γ΄» σ 

τὸ πρὸς τὴν αἴσϑησιν αὐτῷ χοινὸν ὑπὸ ἰδίου χαραχτηρίζοιτο, ὥστε εἰ χοι- 

στ ἦν εἶναι ληπτιχῷ. εἰ νὸν uév ἐστιν αὐτῷ πρὸς τὴν αἴσϑησιν τὸ τῶν cin 

xoi «ἢ δμοίως, ἴδιον δὲ τὸ ποιητιχῷ εἶναι τούτων τῶν εἰδῶν ἃ λαμβάνει, 
, ἂν τ ἢ - - ὍΝ δ ΄ d ei ἘΞ σις ' » ) ἔν ᾿Ὶ , 

ἀπὸ τοῦ ποιεῖν ἂν μᾶλλον δρίζοιτο. ὥστε ποτ τον ἂν. οὐ παϑητιχὸν ὁ 
z 

15 νοῦς εἴη. / ἔτι xai πρότερον αὐτῷ τὸ ποιεῖν xai οὐσιῶδες. πρότερον γὰρ 30 

ποιεῖ τῇ ἀφαιρέσει νοητόν. εἶθ᾽ οὕτως λαμβάνει τούτων τι ὃ vosi τε xal 
t /F et ME ^5 1 B , 7298 NN De $4831 

ὁρίζεται. ὅτι τόδε τί ἐστι. — xal γὰρ εἰ ἅμα χορ λαμβαάνε'.. ἀλλὰ 

τὸ γωρίζειν προεπινοεῖται. τοῦτο γάρ τὸ αὐτῷ τὸ ληπτιχῷ εἶναι τοῦ 

εἴδους. ὥσπερ δὲ τὸ πῦρ ποιητικώτατον λέγομεν, ἐπειδήπερ πάσης ὕλης 
X ἣν Ἃ 2 , , , Q* 20 ἧς dv ἐπιλάβηται χων ἀναλίσχει wat αὑτῷ τροφὴν παρέχει (χαίτοι χαϑὸ 

τρέφεται τ τὸν αὐτὸν τρόπον xai τὸν νοῦν τὸν ἐν fuilv ποιητιχὸν 
- 2^5 ἡγητέον. τὰ γὰρ οὐχ ὄντα ἐνεργείᾳ νοητὰ αὐτὸς νοητὰ ποιεῖ. οὐδὲν γὰρ 35 

ἄλλο νοητόν ἐστιν ἢ ὃ νοῦς ὃ ὧν ἐνεργείᾳ wal xa αὐτὸν. χαὶ τὰ ὑπὸ 
- - , e 

τοῦ νοοῦντος δὲ γινόμενα νοητὰ χαὶ αἱ τούτου ἐνέ ἔργειαι νοῦς xol αὐτὰ ὅταν 

25 νοῆται. ὥστε μὴ ὄντος νοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη νοητόν. οὔτε γὰρ ὃ ς 

γὰρ ἣν μόνος τοιοῦτος), οὔτε τὸ ὑπὸ τούτου γινόμενον. οὐχ ὧν γὰρ οὐ 

ἂν ποιοῖ. συνεργὸς δ᾽ dv γίνοιτο τῷ ἐν ἡμῖν 6 φύσει τε νοῦς χαὶ ϑύ- 

ραϑεν, ὅτι οὐδ᾽ ἄν τὰ ἄλλα νοητὰ ἣν ὄντα δυνάμει μὴ ὄντος τινὸς τῇ ἰδίᾳ 
φύσει νοητοῦ. τοῦτο δὴ τῇ αὑτοῦ φύσε! νοητὸν ὃν ἐν τῷ νοοῦντι γενό- 80 

80 μενον διὰ τοῦ νοηϑῆναι νοῦς τέ ἐστι γεγενημένος ἐν τῷ νοοῦντι χαὶ ϑύ- 

ραῦεν νοεῖται xai ἀϑάνατος x«i ἐντίϑησιν τὴν ἕξιν τῷ Bine ὥστε νοεῖν 

τὰ δυνάμει νοητά. ὡς γὰρ τὸ φῶς, ποιητιχὸν ὃν τῆς xav ἐνέργειαν ὄψεως, 

χαὶ αὐτὸ δρᾶται xai τὰ σὺν αὐτῷ, xal OU αὐτοῦ τὸ χρῶμα, οὕτως δὲ χαὶ 

ὁ ϑύραϑεν νοῦς αἴτιος γίνεται τοῦ νοεῖν ἡμῖν, νοούμενος xal αὐτός, οὐ ποιῶν 
΄ 

35 αὐτὸν γοῦν. ἀλλὰ τὸν ὄντα νοῦν τῇ αὐτοῦ φύσει τελειῶν χαὶ ἄγων ἐπὶ τὰ 

1 οἰχεῖα. ἔστιν οὖν φύσει μὲν νοητὸν ὃ νοῦς, τὰ δὲ ἄλλα τὰ νοητὰ τέχνῃ 35 

| δὲ om. M 2 αὐτῷ VMKa ó om. M αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 8 παρὰ 
τὴν M 10 οὐχ M ll χαραχτηρίζοντο M 13 ποιητικὸν M 16 τε] αι 
del. supra τε M 11 τί om. M 20 αὐτῷ VMKa 2] αὐτὸ M ποιητιχό- 
τατον M 23 ἡ ex. Vict.: ἢ VMKa 25 οὔτε VKa: οὐδὲ M 21 τῷ scripsi: 
τῶν VKa: τοῦ M 28 τοῦ ἰδίᾳ M 29 αὐτοῦ VMKa γινόμενον M 81 xai 
ἀϑάνατος suspectum cf. 112,5 τὴν VM: γε Ka 35 τῇ] τ in lit. V τῇ αὐτοῦ 
τελειῶν φύσει Ka: τελειῶν τῇ αὐτοῦ φύσει M 36 ἐστὶ μὲν οὖν M τέχνη VMKa 
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e 

τούτου χαὶ τούτου ποιήματα, ἃ ποιεῖ οὐ παϑὼν x«l γενόμενος ὑπό τινος ὃ 
δυνάμει (ἦν γὰρ νοῦς χαὶ πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν), ἀλλὰ αὐξηϑεὶς χαὶ τελειού- 
μενος. τελειωϑεὶς δὲ τά τε φύσει νοητὰ νοεῖ χαὶ τὰ χατὰ τὴν οἰχείαν 
ἐνέργειαν xal τέχνην. ἴδιον γὰρ τοῦ νοῦ τὸ ποιητικόν, χαὶ τὸ νοεῖν αὐτῷ 

5 ἐνεργεῖν ἐστιν οὐ πάσχειν... βουλόμενος δὲ τὸν νοῦν ἀϑάνατον δειχνύναι xal 

φεύγειν τὰς ἀπορίας ἃς ἐπιφέρουσιν τῷ ϑύραϑεν νῷ ἀνάγχην ἔχοντι τόπον 

ἀλλάττειν, οὐ δυναμένῳ δέ, εἴ γέ ἐστιν ἀσώματος, οὔτε ἐν τόπῳ εἶναι οὔτε 40 

pou xal ἄλλοτε ἐν ἄλλῳ γίνεσϑαι, xav! ἰδίαν ἐπίνοιαν ἔλεγε τοι- 

αὖὗτα περὶ τοῦ νοῦ ἐν παντὶ εἶναι τῷ Byrne λεγομένου σώματι. — xai δὴ 

10 ἔφασχεν τὸν νοῦν χαὶ ἐν τῇ ὕλῃ ὡς οὐσίαν ἐν οὐσίᾳ χαὶ ἐνεργείᾳ εἶναι 

ἀεὶ ἐνεργοῦντα τὰς αὑτοῦ ἐνεργείας. ὅταν μὲν οὖν ἐχ τοῦ σώματος τοῦ 
χραϑέντος πῦρ γένηται T, τι τοιοῦτον ἐχ τῆς μίξεως, ὡς χαὶ ὄργανον δύ- 

νασϑαι τῷ νῷ τούτῳ παρασχεῖν, ὅς ἐστιν ἐν τῷ μίγματι τούτῳ (διότι 
ἐστὶν ἐν παντὶ σώματι, σῶμα δὲ xal τοῦτο), τοῦτο τὸ ὄργανον δυνάμει 45 

15 νοῦς λέγεται ἐπιτήδειός τις δύναμις ἐπὶ τῇ τοιζὸε χράσξι τῶν σωμάτων 

γινομένη πρὸς τὸ δέξασϑαι τὸν ἐνεργείᾳ νοῦν. ὅταν δὴ τούτου τοῦ ὀργάνου 

λάβηται, τότε xol ὡς δι᾿ ὀργάνου xal ὡς περὶ ὕλην xal ὡς δι᾿ ὕλης ἐνήρ- 

Ἴησεν, xal τότε λεγόμεϑα νοεῖν ἡμεῖς. ὃ γὰρ ἡμέτερος νοῦς σύνϑετός 

ἐστιν ἔχ τε τῆς δυνάμεως, ἥτις ὄργανόν ἐστι τοῦ ϑείου νοῦ, ὃν δυνάμει 
20 νοῦν 6 ᾿Αριστοτέλης χαλεῖ, xal τῆς ἐχείνου ἐνεργείας. ὧν ϑατέρου μὴ πα- 

ρόντος ἀδύνατον ἡμᾶς νοεῖν. εὐθὺ μὲν γὰρ τῇ πρώτῃ XaTuppKQ τοῦ ὅπερ. 
ματός ἐστιν 6 ἐνεργείᾳ νοῦς διὰ πάντων γε MA χαὶ ὧν ἐνεργεία. 50 

ὡς xal ἐν ἄλλῳ τινὶ σώματι τῶν τυχόντων. ἐπειδὰν OZ χαὶ διὰ τῆς ἥμε- 

τέρας δυνάμεως ἐνεργήσῃ, τότε ἡμέτερος νοῦς οὗτος λέγεται χαὶ ἡμεῖς vo- 

25 οὔμεν, ὥσπερ εἴ τις τεχνίτην ἐννοήσαι τοτὲ μὲν ἄνευ ὀργάνων ἐνεργοῦντα 

χατὰ τὴν τέχνην, τοτὲ δὲ xal μετ᾽ ὀργάνων, ὅτε xal ἢ χατὰ τὴν τέχνην 
ἐνέργεια αὐτῷ περὶ τὴν ὕλην γίνεται. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὃ ϑεῖος νοῦς 
ἀεὶ μὲν ἐνεργεῖ (διὸ xal ἔστιν Bvepys(q), | χαὶ δι᾿ ὀργάνου δέ, ὅταν Bx 145: 
τῆς συγχρίσεως τῶν σωμάτων χαὶ τῆς εὐχρασίας γένηται ὄργανον τοιοῦτον. 

80 ὑλιχὴν γὰρ ἤδη τινὰ τότε ἐνέργειαν ἐνερ (εἴ xal ἔστιν οὗτος ἡμέτερος νοῦς. 

χαὶ ἐχχρίνεται δή. ὅνπερ τρόπον χαὶ εἰσχρίνεται. οὐ γὰρ ἀλλαχοῦ ὧν 
μεταβαίνει, ἀλλὰ τῷ πανταχοῦ εἶναι μένει xal ἐν τῷ ἐχ τῆς ἐχχρίσεως δια- 5 

1 τούτου xoi VKa: τοῦτον xal M ποιήματα VM: ποίημά τις K: ποιήμκχτις ἃ πα- 

ϑὼν V: παϑῶν corr. in παϑὼν M: παϑῶν Ka ὑπό τινος xal γενόμενος M 2 νοῦς 

M: νοῦν VKa ὃ τελειωϑεὶς MKa: τελεωϑείς V τὰ τῇ φύσει M τὴν om. M 

4 τοῦ νοῦ VM: νοῦ Ka νοεῖν VKM ex. Vict.: νοεῖ ἃ 6 τὰς ἐπιφερομένας M 

ἀνάγχη M post ἔχοντι paululum erasum V ( δέ M: γε VKa 8 ταῦτα περὶ 

νοῦ Ν 9 λεγομένου scripsi: λεγομένῳ VKMa 11 αὑτοῦ V: αὐτοῦ MKa 12 δύ- 

νασϑαι] cf. Ind. 13 fortasse τοῦτο 14 παντὶ γενομένω M 15—16 ἐπὶ usque 

ad γινομένη om. MKa 117 τότε VKa: τὸ x 0r om. M 19 ἥτις scripsi: ἤ 

τις VKMa ὃν] fortasse ἣν 20 νοῦ καλεῖ ὁ ἀριστοτέλης M 22 χεχωριχῶς M 

29 διὰ VKa: ὁ xà M 25 ἐννοῆσαι VMKa 26 τότε M 27 ἐνέργει M 

τὴν ὕλην M: τῇ ὕλῃ VEa cf. Ind. 21—28 αὐτῷ περὶ τῇ ὕλῃ---καὶ ἔστιν ἐνεργείᾳ bis Ka 
90 τότε om. M 92 διαινομένῳ M 
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λυομένῳ σώματι φϑειρομένου τοῦ ὀργανιχοῦ, ὡς ὁ τεχνίτης ἀποβαλὼν τὰ 
Y H T i 3 i Pos , J LE Ἁ à J Zum ἔλεγε 

ὄργανα ἐνεργεῖ μὲν xal τότε, οὐ μὴν ὑλιχὴν xal ὀργανιχὴν ἐνέργειαν. “ἔλεγεν 
^ e , - » 

i ὅτι εἰ ὅλως ὑπολαμβάνειν χρὴ xax ᾿Αριστοτέλη ϑεῖον xai ἄφϑαρτον 

εἶναι τὸν νοῦν, οὕτως ἡγεῖσϑαι δεῖν, οὐχ ἄλλως. wol τὴν λέξιν OR τὴν ἐν 
, i E i i 

5 τῷ τρίτῳ Περὶ ψυχῆς τούτοις προσοιχειοῦν ἔλεγεν δεῖν xal τὴν ἕξιν καὶ τὸ 
- - M [4 - b , 

φῶς ἐπὶ τοῦτον φέρειν τὸν πανταχοῦ ὄντα. οὗτος δὲ ὁ νοῦς ἤτοι μόνος 
3... MJ ^ ^ - ' ^ - , 2 ' 1 [4 22 

αὐτὸς τὰ ἐνθάδε διοιχεῖ mpóc τὴν τῶν ϑείων ἀναφορὰν χαὶ συγχρίνει τε 10 

xal διαχρίνει, ὥστε αὐτὸς xal τοῦ δυνάμει νοῦ δημιουργός, T, μετὰ τῆς τῶν 
*, , e , — 

οὐρανίων εὐτάκτου χινήσεως. ὑπὸ γὰρ ταύτης γίνεται τὰ ἐνθάδε τῇ mpo- 
fc -€ ΄ ΄ - ᾿ - ^N 

10 σόδῳ xal ἀφόδῳ τοῦ ἡλίου μάλιστα ἢ ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενα χαὶ τοῦ ἐνθάδε 

νοῦ ἢ ὑπὸ τούτων μὲν χαὶ τῆς τούτων χινήσεως T, φύσις γίνεται, αὐτὴ δὲ 
^ led ^ - , tà χαϑέχαστα μετὰ τοῦ vob διοιχεῖ. “.“ ἀντιπίπτειν ἐδόχει μοι τούτοις τό τε 

τὸν νοῦν χαὶ ἐν τοῖς φαυλοτάτοις εἶναι ϑεῖον ὄντα, ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς 
' YA M er T i τν - - M ' , JJ 

ἔδοξεν, xal τὸ ὅλως εἶναι xal ἐν τοῖς ἐνταῦϑα νοῦν xai προηγουμένην τινὰ 
f , Y M Pm) M ^ - 5 ' MJ - 2 - A 

[t i. " -z 7 15 πρόνοιαν (xol μὴν χατὰ τὴν ἐπὶ τὰ ϑεῖα ἀναφορὰν τὴν τῶν ἐνταῦϑα τί 
, M »í ' , ? ΄ “«« Ks Ἁ - ^ Ύ ed 

“2 0) . 5.9] I z το )Ξ 1 ξ “.)κ νεσϑαι πρόνοιαν) χαὶ τὸ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τὸ νοεῖν μηδ εἶναι τοῦτο 

ἡμέτερον ἔργον, ἀλλ εὐϑὺ γινομένοις ἡμῖν ἐνυπάρχειν φύσει τήν τε σύστασιν 

τοῦ δυνάμει χαὶ ὀργανιχοῦ χαὶ τὴν διὰ τοῦ πρραν X dA ἢ οὐχ ἀλ- 

λάσσει τόπον τὸ τῷ νοεῖσϑαι ἔν τινι γινόμενον. οὐδὲ γὰρ τὰ τῶν αἰσϑη- 
-Ὁ- ΩΣ L| ^N $, »" 3. (X 7 5 - , , [4 , , - 50 τῶν εἴδη, ἐπειδὰν αὐτῶν αἰσϑώμεϑα, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ὡς τόποις αὐτῶν 
, Ἂς P4 e , - " "T c M 9. 

Ἰίνεται. χωριστὸς δὲ λέγεται 6 ϑύραϑεν νοῦς καὶ χωρίζεται ἡμῶν, οὔχ 20 

ὡς υὑετιών που xai ἀμ, εἴβων τόπον, ἀλλὰ χωριστὸς υὲν ὡς χαϑ' αὑτόν τε 

ὧν χαὶ μὴ σὺν ὕλῃ. χωριζόμενος δὲ ἡμῶν τῷ μὴ νοεῖσϑαι, οὐ τῷ μετέρ- 

χεσϑαι. οὕτως γὰρ ἐγίνετο χαὶ ἐν ἡμῖν. 
v 

^ τ *, , [4 ! ^ 

25 Ὅτι ἀσώματος 7 ψυχὴ. 

“)τι μὲν $ ψυχὴ ἀσώματος, ἱχανὸς μὲν παραστῆσαι χαὶ ὃ λόγος, xoi 
ὃν εἶδος οὖσα δείχνυται τ ᾿Αριστοτέλους ἢ ψυχή (οὐδὲν γὰρ εἶδος 25 

σῶμα), ob uiv» ἀλλὰ χαὶ ἐχ τῶνδε τῶν λόγων δειχϑείη ἂν οὖσα ἀσώματος. 

εἰ παντὸς σώματος αἱ ποιότητες αἰσϑηταί, τῆς ψυχῆς δὲ αἵ ποιότητες οὐχ 

30 αἰσϑηταί (αἱ γὰρ ἀρεταὶ xal αἱ χαχίαι οὐ τοιαῦται), οὐκ ἄρα σῶμα ἢ ψυχή. 
(Ec) εἰ ἢ ψυχὴ σῶμα, πᾶν δὲ σῶμα μιᾷ γέ τινι αἰσϑήσει αἰσϑητὸν τῇ a- 

τοῦ φύσει (λέγω δὲ περὶ τῶν ἐνεργείᾳ ὄντων σωμάτων χαί, ὥς φασιν αὖ- 
΄ A y ^ s c | AS M 2 wm— 2X UJ » , "t 

τοί, πεποιωμένων), εἴη ἄν xai ἢ ψυχὴ αἰσϑητή (ob γὰρ δὴ ἄποιόν γε 30 

σῶμα αὐτὴν ἐροῦσιν, ἔσται γὰρ ὕλη)" οὐχ ἔστιν δέ. οὐχ ἄρα σῶμα. οὐ 
e ^ 86 γὰρ δὴ οὕτω ἐστὶν οὐκ αἰσϑητὴ ὡς τὰ διὰ σμιχρότητα ἀναίσϑητα σώματα. 

1 fortasse τοῦ ὀργάνου 9 post δὴ lacuna trium literarum M ἀριστοτέλην ΜΚ 

4—5 τὴν λέξιν δὲ τὴν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Ψυχῆς) Ar. de an. 3,5. 450411 54. 9 προσοι- 
κειοῦν VK: προσειχοῦν M: προσοιχοῦν ἃ ὃ αὐτὸς M 9 τὰ om. M 12 τότε 

τούτοις MKa 15 xai μὴν xai MKa 117 à» ὑπάρχει M 18 7j, ex Vict.: 7; VKa: 

ἥτις M cf. p. 82,12 19 τὸ om. M 22 ἀμίβων a 81 ἔτι εἰ scripsi: εἰ VKa 

αὐτοῦ Ka 22 ἐνεργείᾳ V ex. Vict.: ἐνέργειαν Ka 

Supplem. Arist. II. Alexaud. d. Anima. 8 
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ν ^ Ll ^ » , -^ ^ , 5 , [4 ΠῚ Ν ἂν. , ἔτι πᾶν σῶμα 7| ἐνεργείᾳ ἢ üovdpet αἰσϑητόν, ἢ δὲ ψυχὴ οὔτε ἐνεργείᾳ 
οὔτε δυνάμει αἰσϑητόν: ὥστε οὐ σῶμα. ἔτι εἰ ἢ ψυχὴ ὡς αἰσϑητῆς αὑτῆς 

αἰσϑάνεται, xol ἄλλης αἰσϑήσεται. οὐχ αἰσϑάνεται δὲ ἄλλης, οὐδ᾽ αὑτῆς 

ἄρα ὡς αἰσϑητῆς. ἔτι εἰ ἢ ψυχὴ σῶμα, ἤτοι ἔμψυχον T, ἄψυχον. ἀλλὰ 
5 H » P Y E » -17 » Y n ΄ 
μὴν ἄτοπον τὸ ἄψυχον. εἰ δὲ ἔμψυχον, ζῷόν τε ἔσται xol πάλιν ἐχείνου 80 

ἢ ψυχὴ ἤτοι ἔμψυχος ἢ ἄψυχος, xal τοῦτο εἰς ἄπειρον. ἄν δ᾽ ἐνιστά- [ i i o Gf , 
uevot πρὸς τὴν διαίρεσιν τῶν σωμάτων τὴν λέγουσαν τὰ μὲν ἔμψυχα εἶναι 

»»»»ν ᾿ » ΄ ' [1 - ^ -“ - Y Y »y 
αὐτῶν. τὰ δὲ ἄψυχα, λέγωσιν μὴ ὑγιῶς διῃρῆσϑαι, εἶναι γὰρ τὰ μὲν &p- 

ψυχα, τὰ δὲ ἄψυχα, τὰ δὲ ψυχάς, ῥητέον, ὅτι τοῖς κατὰ ἀντίφασιν διαι- 
10 ρουμένοις οὐδέποτε ἀντιδιαιρεῖται τοῦτο, οὗ ἐστιν ἢ ἀπόφασις" οἷον εἰ διαι- 

ρούμενοι τῶν σωμάτων τὰ μὲν λέγοιμεν εἶναι χεχρωσμένα, τὰ ὃὲ ἄχροα 

(ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ γένει τῷ τῆς ἕξεως δεχτικῷ ταὐτὸν δύναται τῇ ἀποφάσξι 40 

ἢ στέρησις), οὐχέτι μέντοι λέγομεν" τὰ δὲ χρώματα. διαφορὰ γὰρ σωμα- , ρῶν T lg 
των τὸ χεχρῶσϑαι ἣ dypoa εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τὰ χρώματα. — xol πάλιν τῶν 

σωμάτων τὰ μὲν ὀσμὴν ἔχοντά ἐστιν, τὰ δὲ οὐχ ἔχοντα xal ἄοσμα, οὐχέτι 
λέγομεν: τὰ δὲ ὀσμαί. καὶ τὰ μὲν ποιότητα ἔχοντα, τὰ δὲ οὐχ ἔχοντα 

- Cc 

ποιότητα xal ἄποια, oüxíct τὰ δὲ ποιότητες. ἣ [τῶν σωμάτων] τὰ piv 

σύνϑετα, τὰ OX οὐ σύνϑετα, οὐχέτι- τὰ ὃὲ συνϑέσεις. οὐ γὰρ σῶμα T σύν- 

ὕεσις. ὁμοίως ὃὲ xol τῶν ζῴων τὰ μὲν ὕϑνητά, τὰ δὲ οὐ ὕνητά τε χαὶ 45 

20 ἀϑάνατα, οὐχέτι: τὰ Oi ϑάνατοι. οὐ γὰρ ζῷον 6 ϑάνατος. πάλιν τῶν ζῴων 

τὰ μὲν λογικά, τὰ δ᾽ οὐ Aoqux τε xal ἄλογα, οὐχέτι" τὰ δὲ ᾿λόγοι. οὐ γὰρ 

λόγοι τὰ ζῷα. τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον ἐροῦμεν χαὶ τῶν σωμάτων τὰ μὲν 

εἶναι ἔμψυχα, τὰ Oi οὐχ ἔμψυχα xal ἄψυχα, οὐχέτι δὲ χαὶ ψυχάς: οὐ γὰρ 
αἱ ψυχαὶ σώματα. ἔτι εἰ ἢ ψυχὴ σῶμα, ἤτοι ὑπό τινος συνέχεται ἢ ὑφ᾽ 

25 αὑτῆς. ἀλλ ὑφ᾽ αὑτῆς μὲν οὐχ οἷόν τὸ ὡς μιᾶς xal OU ὅλης ὁμοίας. 

ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ χατὰ τὸ αὐτὸ συνέχειν τε xol συνέχεσϑαι. λείπεται 50 

ἄρα μέρος μὲν συνέχειν αὐτῆς, μέρος ὁὲ συνέχεσϑαι. εἰ δὲ τοῦτο, εἴη ἂν 
τὸ μέρος τὸ συνέχον ἢ ψυχή, οὐ τὸ συνεχόμενον, ὅ, εἰ xal αὐτὸ σῶμα, 
ἤτοι ὑπὸ ἄλλου συνέχεται, T ὕφ᾽ αὑτοῦ, xal τοῦτο εἰς ἄπειρον. εἰ γὰρ 

80 ὅλην λέγοιεν αὐτὴν συνέχειν τε χαὶ συνέχεσϑαι ὡς ἕν τι χαὶ ταὐτὸν ὄν, 

δυνήσεταί τι xal ἔχειν xal ἔχεσϑαι ὑφ᾽ αὑτοῦ | xol ποιεῖν ταὐτὸ xol md- 14v 
σχειν. οὐδὲ γὰρ ἢ τρίβουσα χεῖρ καὶ ἀντιπάσχουσα χατὰ τὴν αὐτὴν δύ- 
γαμιῖν ποιεῖ τε χαὶ πάσχει. xal χαϑόλου οὐδὲν τῶν ὑπό τινος ἐχομένων 
χαὶ αὐτὸ ἔχει. οὔτε γὰρ ϑερμότης οὔτε γλυχύτης, οὔτε σχῆμα οὔτε χρῶμα 

35 οὔτε ὑγίεια οὔτε ἁρμονία. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀρετὴ T, ἐπιστήμη. τοιοῦτον Oi xol 
ἢ ψυχή, ἔτι εἰ ἢ ψυχὴ λεπτομερές τι σῶμα οὖσα συνέχει μὲν τὸ σῶμα 
αὐτή, πάλιν δὲ συνέχεται ὑπ’ αὐτοῦ, ἔσται xal τοῦτο τὸ παχυμερέστατον 5 

σῶμα ψυχή, εἴ γε τὸ συνέχον ψυχή. ὥστε ἔσται τὸ σῶμα ψυχὴ τῆς 

ψυχῆς, συνέχον γε αὐτήν. ὅτι γὰρ οὐδὲν αὑτὸ συνέχει, δῆλον ἐχ τοῦ μηδὲ 

3 αὐτῆς Ka 43 ΥΚ: ἡ ἃ 5 ἐχείνου scripsi: ἐχείνει V: ἐχείνη Ka 8 ὑγειῶς Ka 

11 εἶναι λέγοιμεν Ka 13 μέντοι] οἵ. p. 158230 — εἰ... λέγοιτο, προσδεήσεται μέντοι 

16 λέγομεν delendum videtur 11 ἢ VK: ἡ ἃ τῶν σωμάτων delevi 19τε 

om. Ka 21 ob post τὰ δ v in lit. V 22 οὖν om. Ka 99 αὐτὸ Ka 

ἐχ τῶν Ka 
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" " d "HEP 
τὰ δοχοῦντα τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον τοιαῦτα εἶναι. οὔτε γὰρ ἢ χόλλα 

αὑτὴν συνέχει xal τὰ χεχολλημένα. ἕτερον γὰρ αὐτῆς τὸ συνέχον χαὶ 

ἕτερον τὸ συνεχύμενον. ὅσον μὲν γὰρ σωματιχόν, συνέχεται, τὸ δὲ συνέχον D " ἱ , [ἘΡ - 
ἐστὶν ἢ ποιότης xal ἢ δύναμις ἀσώματος οὖσα. φϑαρείσης γοῦν τῆς tot- 

"n , [d wv 

5 αύτης ποιότητος, tb OÀtxóv xal σωματιχὸν μένον οὔτε αὑτὸ ἔτι οὔτε τὰ 

ξύλα συνέχειν δύναται. ἔτι εἰ ἣ Ψυχὴ σῶμα. T, πῦρ T, πνεῦμα λεπτο- | Y?A'l ἱ i i 
μερές ἐστι διὰ παντὸς διῆχον τοῦ ἐμψύχου σώματος. εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον 

ὡς οὐχ ἀργὸν οὐδὲ ὡς ἔτυχεν ἔχον ἐροῦσιν αὐτό. οὐ γὰρ πᾶν πῦρ οὐδὲ 

πᾶν πνεῦμα ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. μετά τινος οὖν ἔσται εἴδους ἰδίου 
10 xal λόγου xal δυνάμεως χαί, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, τόνου. ἀλλὰ εἰ τοῦτο, οὐ 

ὸ d Y ^ * - [i ! , , AJ ' A , E. e1A MI e Ww, -: 

τὸ πνεῦμα ἔσται T| τὸ πῦρ ἢ Ψυχή, ἀλλὰ τὸ ἐν τούτοις εἶδος xat ἢ δύναμις 
- [d M - Ma , d e - , 

xal ὃ τόνος, χαϑὸ τῶν ὁμογενῶν τῶν ἄλλων διαφέρει. ἔτι ὡς σῶμα dv- 
΄" [4 Y D ^ » ᾿ "ΠΡ Ύ 2 p JJ είδεον, οὕτως εὔλογον xal εἶδος ἄύλον xal ἀσώματον εἶναι. ἐχ τούτων γὰρ 

τὸ συναμφότερον." ἔτι εἰ σῶμα ἄψυχον, διὰ τί μὴ xal ψυχὴ ἀσώματος: 
ν - e , » M - - 

15 ἔτι εἰ σῶμα ἣ ψυχή, ἤτοι ἁπλοῦν ἣ σύγχριμα. ἀλλὰ εἰ μὲν ἁπλοῦν, T, 

15 ἣ πῦρ 7| ἀήρ ἢ ὕδωρ. εἰ δὲ τούτων τι χκαϑ᾿ ἑαυτὸ ψυχή. πᾶν τε 
τὸ τοιοῦτον ἔσται ψυχή (οἷον πᾶν πῦρ, πᾶς ἀήρ), χαὶ πᾶν τὸ τοῦτον πε- ᾷ , 19)» 

ιέχγον σῶμα ἔυψυγον. ὥστε εἰ ὁ ἀὴρ f, Ψυγή. ἔσται ζῷον T$, ἀρτηρία i hd € | TA? i I2 
e Ld *, D ΝΜ » χαὶ ὃ πνεύμων χαὶ ὃ πεφυσημένος ἀσχός, χαὶ πᾶν τὸ ἀέρα ἔχον ἐν αὑτῷ 5 

€ —- » ^N [dd e res -— ,F P» ^- - ^X » » ΑΘ X 0 σῶμα. εἰ δὲ ὕδωρ, ὃ τούτου πλήρης χάδος. ταῦτα OR ἄτοπα. ἔτι εἰ μὲν 

τῶν ἁπλῶν τι σωμάτων ἣ ψυχή, πᾶν σύγχριμα, ἐν ᾧ xal τοῦτο ἐνυπάρχει 
i V 7 L - 

Ld - »v δι ^ e A M L4 

τὸ σῶμα. ἔμψυχόν τε χαὶ ζῷον ἔσται. εἰ δὲ σύγχριμα &x τῶν ἁπλῶν ἢ po, sep Exi i 
΄ Mv , , 

ψυχή, ἔσται xal τὸ ἡμέτερον ἢ ψυχή. ^ ἔτι παντὸς σώματος οἰχεία τις χί- 

νησις, οἷον ἁπλῇ ἘΝ τοῦ ἁπλοῦ, μιχτὴ δὲ τοῦ συνϑέτου ἢ χατὰ τὸ πλεο- 
ιῷ c νγάζον, τῆς δὲ ψυχῆς οὐδεμία τοπιχὴ κίνησις οἰχεία. οὐχ ἄν οὖν οὔτε τῶν 

ἁπλῶν, οὔτε τῶν συνθέτων εἴη σωμάτων. οὐδὲ γὰρ αἱ χατὰ αἴσϑησιν xal 
φαντασίαν T, πάϑος, οὖσαι χατὰ ἀλλοίωσιν, οὐ τοπιχαὶ τῆς ψυχῆς εἰσι χι- 

v 

΄ a Q? Ks , * ' M τέ 4 - c ! PACA Pd 

γήσεις χαὺ ον ἀλλὰ τοῦ Modes ἔρου. // Ett τ σῶμα T ocius πῷ 

ετέχει τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς; xal πῶς ἐστιν 7| ψυχὴ ἐν αὐτῷ; ἢ γὰρ ὡς μ i I^» " 

80 μέρος ἔσται. χαὶ dn οὐδὲν τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος ἔμψυχον 
i 3 μΞ D uy X: , 

- Ὁ ^ bd —- ^ ᾧῳ 

ἄλλον ὃὲ οὐδὲν ὅλως ἔμψυχον αὐτοῦ, ἀλλὰ ψυχὴ χαὶ σῶμα xxv ἰδίαν. la , d 
ἀλλὰ οὐδὲ ὡς ἐν ἀγγείῳ τῷ σώματι εἴη dy ἢ ψυχή. εἴη γὰρ dw xal οὔ- D φ [ i 

τως οὐχ ὅλον ἔμψυχον τὸ σῶμα. ἀλλὰ οὐδὲ χατὰ παράϑεσιν. οὐδὲ γὰρ 
οὕτως ὅλον ἔμψυχον ἔσται τὸ σῶμα. μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ὅλως ἔμψυχον. 2e 

σ 

35 γὰρ ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἐν τῇ χριϑῇ 6 πυρός. εἰ δὲ ὅλον δι᾿ ὅλου, ἐπ τὶ o e 
^ 

πᾶν τὸ σῶμα ἔμψυχον, πῶς Sua διὰ σώματος onte δειχνύναι δεῖ. xai τῇ 

γὰρ χαί, ἐπεὶ αἱ τῆς uU τητες σύισταν xat αὐτοὺς xal ai τοῦ 

σώματος. πολλὰ σώματά ἐστιν ἐν τῷ αὐτῷ xal διάφορα OU ἀλλήλων διή- 

05 
«Ὁ 

1 fortasse οὐδὲ 2 αὐτὴν Ka 3 συνέχετεται V 4 ἀσώματα Ka ὃ αὐτὸ 

VKa 8 πᾶν] post v. paululum erasum V 9 ταυτὴν a 10 τόνου ἀλλὰ] o à 
2 

in lit. V ἀλλὰ εἰ V: ἀλλ᾽ ἀεὶ Καὶ: ἀλλ᾽ αἰεὶ a: ex. Vict. in mg. qp. ἐν 18 ἀσ 

ματος Ka 14 μὴ xai Ka: καὶ μὴ V 19 Tu po uU: K αὐτῷ VKa 

28 fortasse ἡμέτερον ova 25 οὔτε V ex. Vict: ὄντε Ka 38 fortasse ἔσται 
S8* 

, 

, 
t0- 
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δ 2 - 5 - , , M ow M * , »y χοντὰ xai ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ὃ λόγου δεῖται xal ἀποδείξεως. ἔτι προστι- 
γόμενα xol ἀπογινόμενα πῶς οὔτε αὐξήσει οὔτε μειώσει τὸ σῶμα: ἔτι ὑπαλ- 35 

- - ΄ c - i e [4 g ἃς, ^ δ λαγεισῶν τῶν ποιοτήτων, αἱ πρῶται χωρισϑεῖσαι σώματα οὖσαι εἰς τὸ μὴ 
ba , ^ Ld ^ ^ “Ὁ » » / 

ὃν φϑαρήσονται, οὐδαμοῦ γάρ εἰσιν: οὕτω δὲ xal ix τοῦ μὴ ὄντος ἔσονται. 
5 ἔτι εἰ οὕτως ἢ Ψυχὴ τῷ σώματι ὡς ὅλον OU ὅλου διήχειν xal χεχρᾶσϑαι 
τῷ σώματι, οὐχέτι ἔσται τοῦ ζῴου τὸ μὲν ψυχή, τὸ δὲ σῶμα, ἀλλὰ ἐξ 
, - c » 14 M , e P ^ 

ἀμφοῖν £y τι ἄλλο συνεφϑαρμένον xal συνηλλοιωμένον, ὡς τὸ μελίκρατον. 

xal οὐχέτι τι τὸ μὲν ἡγήσεται, τὸ δὲ ὑπηρετήσει, οὐδὲ τὸ μὲν τιμιώτερον, 40 
5 Χ Y δὲ E d Ps — Zt. ! E $ 8N [4 d ^ »y ἘΞ » M , τὸ δὲ ἧττον, οὐδὲ τὸ σῶμα ἕξει ψυχήν, οὐδὲ d ψυχὴ ἔσται ἐν τῷ σώματι. 

“ - Ld - 

10 οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν τὸ μὲν ψυχὴ ἔσται τοῦ ζῴου, τὸ δὲ σῶμα, ἀλλὰ 

υὖνον ζῷον τὸ ἐχ τούτων χρᾶμα χαὶ ἕν τι xal ὅλον ὅμοιον ἑαυτῷ, ὁποῖον 
τὸ οἰνόμελι, ὅπερ ἄτοπον. ἔστι γὰρ τοῦ ζῴου τὸ μὲν ψυχή. τὸ δὲ σῶμα, 

ὡς τὸ uiv ἄλλο. τὸ δὲ ἄλλο. διὸ xol χωρίζεται. / ἔτι εἰ wol at ἀρεταὶ 

σώματα χαὶ αἱ τέχναι, πῶς οὐ προσγενόμενα ταῦτα τινι στενοχωρήσξι τὸ 
, 

σῶμα T αὐξήσει; ἔτι εἰ καϑ’ ὃ τὸ εἶναί τινί ἐστι τοῦτος ὅπερ εἶναι λέγεται, 45 -» Cc 

nh 7-5 5-9 peo m 4 ' AX ' di Ἁ 0 Co ' Mh zh £2 e ! A τοῦτο εἶδός ἐστι, χατὰ δὲ τὴν ψυχὴν τῷ ζῴῳ τὸ ζῴῳ εἶναί ἐστιν, T, ψυχὴ 
7^ eo ^N TS ἐδ. ! 72 ^ X » - ^ ὉΠ e 2/ M 

εἶδος. ὅτι δὲ εἰδος ἢ ψυχή, δῆλον xai ἐχ τοῦ μὴ δύνασϑα! xav ἄλλην 

τρόπον δεῖξαι τὸ ζῷον ἐχ ψυχῆς ὃν χαὶ σώματος. /; ἔτι εἰ σῶμα σώματος 
e ^ 59x ^ PS ^ NN d$ UN Y. ^ PR 3. Yy [3 VM f| σῶμα οὐδὲν διαφέρει, τῷ ὃὲ Ψυχὴν ἔχειν διαφέρει. οὐχ ἔστιν ἢ ψυχὴ 

5 - J AES “ “ 5 ^ , ' , e 'N L6 MJ , - ^ 20 σῶμα. τὰ γὰρ τῷ γένει τὰ αὐτὰ φύσιν χοινὴν ἔχει. τὰ φύσιν χοινὴν 

ἔχοντα ἀδιάφορα χατὰ τὸ χοινόν. τὰ τῷ γένει ἄρα χοινὰ ἀδιάφορα χατὰ 
50 MY , , USA us τὶ ' - [14 a: Ἁ , $5. 7^ QN , τὸ γένος, γένος δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα" ὥστε τὰ σώματα ἀδιάφορα χαϑὺ σώ- 

ματα. οὐχ ἄρα σῶμα σώματος χαϑὸ σῶμα διαφέρει. ὥστε, οἷς διαφέρει 
τὰ σώματα ἀλλήλων, οὐ σώματα ταῦτα. τὰ μέντοι ἀσώματα οὐχ ἔστι τῷ 

95 γένει τὰ αὐτά. ὥστε οὐδὲ ἀδιάφορα χαϑὸ ἀσώματα. ὁμώνυμον γάρ τὸ 

ἀσώματον. ἔστι γὰρ τῶν ἀσωμάτων τὰ μὲν ἐν οὐσία, τὰ δὲ ἐν ποσότητι, 
ἡ CNN , - M , T PS , , [rd - , 5 

τὰ ὁὲ ἐν ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις. εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι σῶμα σώματος οὐ 
- Φ' - e ^ - ^ 

διαφέρει μὲν χατὰ τὸ xotyóy σῶμα, ᾧ δέ τι σῶμα, ἑχάτερον αὐτῶν δια- 
φέρει, ῥητέον, ὅτι τὸ ἑνὶ ἐχάστῳ τῶν σωμάτων εἶναι παρὰ τὰς οἰχείας 140. 

80 διαφορὰς χαὶ τὰ οἰχεῖα εἴδη, διάφορα ὄντα ἀλλήλων, ἐστίν, ταῦτα δὲ ἀσώ- 
ματα" ὥστε οἷς διαφέρουσιν ἀλλήλων τά τινα σώματα, οὐ σώματα. πρὸς 

, , EY - BI - ΄ E - 3 - , DEEST € J 
c Ξ B T, d τούτοις εἰ τὸ πνεῦμα ἣ ἐν τῷ πνεύματι T, τῷ πυρὶ τῷ ἐν ἡμῖν ἢ ψυχὴ 

μ - - - 

πρώτη. ota τε ἔσται χαὶ ἐν γωρισϑεῖσιν αὐτοῖς εἶναι. χωριζόμενα γὰρ τοῦ 
ζῴου διαμένει xol mv δὲ τοῦτο, ἔσται χαὶ τὸ πνεῦμα 

, 

Iu 

» EE NA - 5^5 

t 35 xai τὸ πῦρ ζῷα. εἰ δὲ ἀδύνατον τοῦτο, ἀδύνατον χαὶ ἐν τούτων τινὶ εἶναι 5 

τὴν ψυχήν. ἀλλὰ ἐν τῷ μιχτῷ τῷ ἐχ τῶν τεσσάρων, τῷ οὕτως πως με- 
e ΄ - - [4 

μιγμένῳ xal συγχειμένῳ ὡς τὸ σῶμα τὸ τῶν ζῴων μέμιχται. ἃ δὲ λέ- 

1 προσγινόμενα Ka: προσγενόμενα V τ fort. συνεφϑαρμένων καὶ συνηλλοιωμένων 

8 τι om. K sed cf. 106,19 adn. 11 τὸ ἐκ γὺ τὶ Ka 12. τοῦ γᾶ: τὶ Καὶ 14 προ- 

σγινόμενα Καὶ 23 χαϑὸ σῶμα m?, καϑὸ σῶμα σώματι m! V: καϑὸ σῶμα Ka 9 τὸ V: 

τι Ka 29 τὸ V: τῷ Ka 33 αὐτοῖς V ex. Vict.: αὐταῖς Ka 35 τοῦτο Ka: 

τοῦτον V ἐν τούτων m?, ἐν τούτῳ m! V: ἐν τούτων Ka 26 οὕτως] ὦ in lit. V 

9" ὡς τὸ m?, ὡς m! V: ὡς τὸ Ka 
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γουσιν δειχνύναι πειρώμενοι σῶμα τὴν ψυχήν, οὐχ ἔστιν ὑγιῆ. οὔτε γὰρ 
» | - 5 M ^ - - 

ἐπεὶ χατηγορεῖται τὸ ὅμοιον αὐτῆς, διὰ τοῦτό ἐστι σῶμα. τὸ γὰρ ὅμοιον 
5 3 , - Ἁ 

οὐχ ἐπὶ σωμάτων. χαὶ γὰρ ἐν Ἰραμμαῖς χαὶ σχήμασιν χαὶ ἐπιπέδοις χαὶ 
»v - ' , 

ἔτι μᾶλλον à» γρώμασιν xai ποιότησιν τὸ ὅμοιον, ἅπερ οὐ σώματα. χα- 
, - , , *, , ^ LJ uU “ ἢ 

5 ϑόλου δὲ τὸ μὲν σῶμα οὐσία. οὐσίας δὲ ἴδιον τὸ ταὐτὸν wat αὐτὴν λέ- 10 

Ἴεσϑαι, οὐ τὸ ὅμοιον, ποιότητος δὲ τὸ ὅμοιον οὔσης ἀσωμάτου, ὥστε xdv ? i i ! ? 
HA 5 ΄ 

τῶν ἄλλων τι ὅμοιον λέγηται. χαϑὸ ποιότητος μετέχει, ὅμοιον ῥηϑήσεται. 
[4 , 5" "5 - , 

xai ψυχὴ οὖν ψυχῇ δυοία, οὐχ fj ψυχή. οὐ γὰρ ἡ ψυχή, ἀλλ᾿ ἢ ποιύ- 

τητός τινος xal διαϑέσεως χεχοινώνηχεν ὁμοίας... ἀλλὰ wai ὁ λόγος ψευδὴς 

10 ὃ λέγων ἀσώματον σώματι μὴ συμπάσχειν, ὥστε μὴ elvat ἀσώματον τὴν 

ψυχήν. οὔτε γὰρ τὸ ἀσώματον σώματι μὴ XA M ἀληϑές (συμπάσχει 
b H B ^ - ΄ , ^ - 

(&p τῶν σωμάτων πασχόντων χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς ἀσώματα, τὰ μὲν πλεῖστα 35 
5» AJ , »x ΝΠ * ΄ — e 

xaxd συμβεβηχύός. ἤδη δέ τινα χαὶ ἁπλῶς, ὡς 7, 
[4 , ) ^N E -— 2 - 21 » " o e B 

σώματος), αλλ 50i ἢ ψυχὴ τῷ σώματι συμπάσχει ὡς ἄλλη οὖσα χαὶ 

WF 
em τοῦ ϑλωμένου 

15 χεχωρισμένη, ὡς οἱ φίλοι λέγονται συμπάσχειν, ἀλλά ἐστι τὸ πάσχον τὸ 

συναμφότερον, τὸ γὰρ ζῷον, ὃν ἐχ ψυχῆς xal σώματης, χατὰ μὲν τὸ σῶμα 

τεμνόμενον, ἀλγοῦν ὃὲ χατὰ τὴν ψυχήν" χαὶ ἔστι τὸ ἀλγοῦν τὸ C 
2 ' SA [4] NN E ' ' [a E - T ᾿Ξ Am ὃ αὶ p ) Hr : * ΒΞ - ^Q. » 

αι τὸ ts 60y χαι τὸ 600 χαὶ τὸ ἔπι υμοῦν χαὶ ΦΊΛΟΟΥν χαὶ μισοῦν, va, 20 x 
L 

i μὲν cuc ἐστιν ἴδια, ὥσπερ τὸ ϑερμαίνεσϑαι χαὶ τέμνεσϑαι, τ δὲ : ὲ ' i$ 
M ' Mi » - e ^ ^ 

20 0E ψυχῆς οὐχέτι, διότι σῶμα μὲν xal ἄνευ ψυχῆς ὑφίσταται, ψυχὴ δὲ 
v T ΄ ^ * 

ἄνε" ΓΝ. οὔ. ἐντελέχεια γὰρ χαὶ εἶδος τούτου. ,,) οὐχ ὑγιὴς ὃὲ λόγος 
^ Ld * ^ 5 “ἮΝ Ἁ - 

οὐδὲ 6 λέγων μηδὲν ἀσώματον σώματος χωρίζεσθαι. τὴν Oi ψυχὴν τοῦ 
, CUR τ (Fe) EN " - EE MN * "ss ^ , 

σώματος χωρίζεσϑαι, ὥστε μὴ εἶναι ἀσώματον. τὸ γὰρ χωρίζεσϑαι διττόν. 
τὸ μὲν ὑποστάσει, ὅταν ἑχάτερον oon uéívf, τὸ ὃὲ τῇ ϑατέρου copa, 

25 ὡς τὸ λευχὸν E τοῦ σώματος μέλανος "qevouívou. χατὰ τὸ δεύ- 25 

τερον σημαινόμενον xal ἀσώματον σώματος χωρίζεται. οὕτω xal ἢ ψυχὴ 
E Y E , , e es 

τοῦ σώματος. ἔστι τινὰ xal λύγῳ χωριστὰ ἀσώματα σωμάτων, ὡς τῆς 
cd ^ ES e - , bi ^ ; 5 Q* ^N ^ M , 

ὕλης τὸ εἶδος. ὡς τοῦ τόπου τὸ σῶμα. οὐχ ἀληϑὲς δὲ οὐδὲ τὸ λέγειν 
ταῦτα χωρίζεσϑαι ἀπ’ ἀλλήλων, ὅσα ἅπτεται ἀλλήλων. πάντα γὰρ τὰ 

b of 3 ' M , 3*4 

20 BUPTSIADU, χωρίζεσθαι μὲν οἷά τε, οὐ μὴν xai ἅπτεται. Ext οὐχ ἀληϑὲς 
Y » 

τὸ ᾧ ἀναπνέομεν τούτῳ isily ἔμπνοι, τῇ 0E ψυχῇ ἔμψυχο! οὐδὲ εἰ ἄνευ 

l δειχνῦναι V τὴν] ἢ ἣν in lit. V οὔτε... ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος ψευδὴς (v.9)] cf. v. 1] 

et 14 et p. 12,1 6 ὥστε xav] & et ἂν in lit. V Ἵ ποιότητος] oto in lit. V 

8 ψυχῇ οὖν ψυχὴ Ka 12 ante πασχόντων συμ. erasum V πὰ τῷ E et in lit. V 

13 ϑλωμένου m!, τεϑολωμένου m? V: τεϑολωμένου Ka 14 ἀλλ᾽ οὐδὲ χτλ.] exspectas 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς ἄλλη οὖσα xol χεχωρισμένη τῷ σώματι συμπάσχει 7, ψυχῆ: id cf. 1.1 οὐ μό- 

νον δὲ παρὰ τοῦ εἴδους τό τε εἶναι χτλ. 10 συναμφότερον m? αμφότερον τη], sed lit. 

trium liter. ante α m! V: συναμφότερον Ka 19 ϑερμαίνεσϑαι Ka: ϑερένεσθαι V 21 οὔ 

om. Ka ὑγιὴς VE: ἱγυὴς ἃ 22 γωρίζεσϑαι σώματος Ka 24 μένει Ka 

25 σώματος om. K χατὰ χτλ.] cf. 122,14 adn. 26 ἀσώματος Ka 29 ἀπ’ 
om. Ka 30 ἔτι οὐκ ἀληϑὲς χτλ.] aut argumentatio (eo, quo respiramus animati sumus. 

anima autem respirare possumus. spiritus igitur anima) mutilata est, aut, quod magis pla- 

hoc tantum dixit Alex. 4non verum est, nos €o, quo respiramus, animatos esse^ (oux 

ἀλχηϑὲς τὸ " " d) ἀναπνέομεν τούτῳ ἐσμὲν ἔμψυχοι᾽᾽), in margine autem aliquis inter ἔμπνους 

et ἔμψυχος distinxit, unde verba ἔμπνοι τῇ δὲ ψυχῇ in textum irrepserunt 9l ἔμπνοι 

m?, ἔμπνοιοι m! V: Éuzvot Ka 
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τοῦ συμφύτου πνεύματος μὴ δύναιτο τὰ ζῷα εἶναι, διὰ τοῦτο τοῦτό ἐστι 30 
Π ΄ M ' » 9 - , T δὴ M ^o E n 

ψυχή. xai γὰρ ἄλλα τινά ἐστιν, ὧν οὐχ οἷόν τε χωρὶς τὸ ζῷον εἶναι. ἃ 
3 9 5 AT ^ , »7* Ἁ 12 'N ^ y 2 »^ ἘΣ , 

οὐδὲ αὐτοὶ ψυχὴν λέγουσιν. οὐδὲ γὰρ αἵματος χωρὶς τὰ ἔναιμα οὐδὲ ὑὃγρό- 

τῆτος ὅλως. 

0 , e s ! “Ὁ ^ , 'N -) , 

5 Ὅτι πλείους at τῆς Ψυχῆς δυνάμεις xat οὐ μία. 

Ὅτι μὴ μία $ τῆς ψυχῆς δύναμις, ὡς τὴν αὐτήν πως ἔχουσαν ποτὲ 
ui ^ - 9 NECS UP (fe 9o ἘΝ δ᾽ 5 9 ED 1 rd t. uiy διανοεῖσϑαι, ποτὲ δὲ ἀργίζεσϑαι, ποτὲ δ᾽ ἐπιϑυμεῖν παρὰ μέρος. ὃει- 
χτέον ἔχ τε τῆς διαμάχης τῶν παϑῶν πρὸς τὸν λόγον τῆς ἐπὶ τοῦ ἐγχρα- 35 

τοῦς xal ἀχρατοῦς. οὐ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἐν τούτοις xal T νίκη xal ἢ ἧττα. 
10 ἔπειτα εἰ τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ βέλτιον τῆς ψυχῆς, εὔλογον ἄλλο ἑχάτερον 

αὐτῶν εἶναι," ἔπειτα χωρ!ζουμένας τὰς δυνάμεις, xal οὐ πάσας ἐν πᾶσιν. 

ὅτι γὰρ τὸ φυτικὸν ψυχή ἐστι xoi ψυχῆς ψέρος xal δύναμις, οὗ μόρια τὸ 
ϑρεπτιχὸν xal τὸ αὐξητιχὸν xal γεννητιχόν, ἀλλὰ οὐχ, ὥς τινές φασιν, 

φύσις, δείξομεν ἔχ τε τοῦ μὴ πάντα τὰ φύσιν ἔχοντα χαὶ χατὰ φύσιν ὄντα 40 
15 ἔχειν τὰς δυνάμεις ταύτας. τά τε γὰρ ἁπλᾶ σώματα φύσει μέν ἐστι χαὶ 

ἔχει φύσιν, οὔτε δὲ τρέφεται δι᾿ αὑτῶν οὔτε αὔξεται οὔτε γεννᾷ. ἔτι εἰ 
τὸ τρέφειν χαὶ τὸ αὔξειν χαὶ γεννᾶν φύσεως, οὐ ψυχῆς, τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι 

ψυχῆς, ἢ ῥητέον μηδὲ ζῆν ἡμᾶς, ὅταν μὴ αἰσϑανώμεϑα, T, δύο ζωὰς ἐν 

ἡμῖν ὑπάρχειν, ὅπερ ἄτοπον. ἔτι εἰ τὸ ζῆν ψυχῆς παρουσίᾳ, ζῇ δὲ xal 
ς ᾿ ' ^ J ^, Y. , : € δ ^ ^, -- - ' Y Y. fc Ἁ 20 τὰ τὴν φυτιχὴν δύναμιν ἔχοντα μόνην, T, φυτιχὴ δύναμις ψυχὴ ἂν εἴη. ζωὴ 
(p ἐστιν $ δι᾿ αὑτοῦ τροφή τε xol αὔξησις. ἔτι εἰ τὸ φύσει χρῆσϑαι 45 
ES Voc - Me ' ΄ ΄ (x Ὑπὸ ΠΝ ΣΤ πε αν ζῆν ἐστιν, τὰ ἁπλᾶ στοιχεῖα χατὰ φύσιν χινούμενα ζῴη ἂν. ἔτι εἰ τὰ ψυχῇ 
"a y - - ιν. ὧν uA , P , € e , Ξ *, fos 2 Y 

μὲν χρώμενα ζῇ. τὰ δὲ φύσει χρώμενα οὐ Cf, T, φύσις οὐ ψυχὴ. ξτι 
-“ - ^ bd - 

εἰ τὰ μὲν ψυχῇ χρώμενα ζῇ. τὰ δὲ τὸ φυτικὸν ἔχοντα xol ϑρεπτιχὸν ζῇ, 

95 Ψυχὴ τὸ ϑρεπτικὸν xol φυτιχόν. ^ ἔτι cl, τὸ γεννητιχὸν μόριον ψυχιχόν 

φασιν, τοῦτο δὲ ὑπὸ τὸ φυτιχόν, εἴη dv xal τὸ φυτιχὸν πᾶν Ψυχιχόν. 

χρήσιμος δὲ ἢ τούτου δεῖξις μάλιστα πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ὅτι οὐχ εἰσὶν αἱ 
ψυχιχαὶ διαφοραί, περὶ ἃ τῇ ψυχῇ T; ἐνέργεια, ἀλλ᾽ ὅτι αὐταὶ αἱ δυνάμεις 50 
“ὦ ! Eds pie ^ y4 9 A a "ἢ - L4 4 d D dae ^ v - in 

τῆς Ψυχῆς διαφέρουσιν ἀλλήλων, xat οὐχ οἷόν τε τῇ αὐτῇ δυνάμει. οἷον 
, c ye - - - ^ E ERN er 3 f dw SAY ' DN 30 τῇ αἰσϑητικῇ νοῆσαι T, τῇ νοητιχῇ αἰσϑάνεσϑαι. εἰ γὰρ χαὶ τὸ φυτιχὸν 

Ψυχιχόν, ἀδύνατον δὲ τῇ αὐτῇ δυνάμει ἅμα πλέονα xal διάφορα ἐνεργεῖν, 

ἀεὶ ὃς ἐνεργεῖ ἐπὶ τῶν ζώντων | τὸ ϑρεπτιχόν, ἤτοι οὐδεμίαν ἄλλην ἐνέρ- 146v 

γειαν ἐνεργήσομεν χατὰ ψυχήν, εἰ μία ἢ ψυχιχὴ δύναμις, T, εἰ χαὶ ἄλλας 
ἐνεργοῦμεν, οἷον αἰσϑανόμεϑα χατὰ τὸ αὐτὸ xol τρεφόμεϑα, οὐ μία f ψυ- 

£ ESSA EA T4 2-7 ». M c NS en) σ᾽ 2 ATE 59 35 χιχὴ δύναμις, οὐδέ πως ἔχον τὸ ἡγεμονιχὸν περὶ ἕχαστα ἐνεργεῖ. οὐδὲ 

γὰρ αἱ τέχναι τῇ τῶν ὀργάνων ἑτερότητι τὴν διαφορὰν ἔχουσιν οὐδὲ τῷ περὶ 
φι 

n »Y - , , ) » [4 ^ X 5 - Ἁ ' 5 5 ΄ 

ἃ χαὶ ὧν εἰσιν, ἀλλ ἔστιν ἢ διαφορὰ αὑταῖς χατὰ τὰς οἰχείας δυνάμεις 
,F »y f ΩΣ ᾿ 5 , n) [od 74 » -ᾧ,»7ὔ * 

πρότερον. ἔτι πλείοσιν αἰσϑήσεσιν αἰσϑανόμεϑα ἅμα. ἔτι εἰ πρᾶξίς ἐστιν 

8 ef. 21,1 11. «à ἃ 14 cf. 105,8 18 αἰσϑανόμεϑα Va 20 φυτιχὴ V: 
φυτιχὴν ἃ 21 τε om. ἃ 22 Có Va 25 ψυχιχόν V: ψυχὴν ἃ 21 οὐκ 

εἰσὶν χτλ.] differentiae non [in eis rebus positae sunt], de quibus anima agit, sed cf. γν. 80 

οὐδὲ τῷ περὶ d 28 αὐταὶ scripsi: αὗται Va 3l πλείονα ἃ 94 ϑρεφόμεϑα ἃ 

37 ἀλλ᾽ ἔστιν] λ ἔστιν in lit. V 
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H 

μετὰ συγχρήσεως τῶν ὀργανιχῶν τοῦ σώματος μορίων ἐνέργεια, ὡς τὸ 

λαλεῖν, τὸ βαδίζειν, τὸ ταῖς χερσί τι ἐνεργεῖν, οὐχ dv εἴη τὸ ϑεωρεῖν πράσ- 
^ 9 Δ τὴ 7^ σ ὩΣ δον Ἁ a ^ A om 4 , wv εἰ ^ 5 0. E 

σειν οὐδὲ τὸ νοεῖν, ὥστε οὐδὲ τὸ χριτιχὸν πραχτιχήν. ἔτι el τοῦ αἰσϑητι- 
- ^ ΄, € , ^ ΄ “ΟΝ , , ^N 1 ' 

χοῦ τὸ τέλος ϑεωρητιχόν (χρ'τιχὸν γάρ), διὰ σώματος μέντοι (διὸ xal μετὰ 

5 πάϑους), τοῦ δὲ ὁρμητιχοῦ τὸ τέλος πραχτιχὸν xai αἱ πράξεις, διαφέροι ἂν 

- ταῦτα xal τῷ τέλει. xal τῷ μὴ ἀνταχολουϑεῖν δὲ μηδὲ ἅμα dye παρα- 10 
, ' —- € - ( ' ?.€ ' Au - ' » - 2.0.7 o 

γίνεσϑαι xal τῷ ἡγεῖσϑαι τὸ αἰσϑητιχὸν xal τῷ μὴ ἀεὶ τῇ αἰσϑήσει £nz- 
σϑαι τὴν ὁρμήν, xal τῷ ἀεὶ τὴν ὁρμήν, ὅτΞ ἄν γένηται, μετὰ αἴσϑησιν 

γίνεσϑαι.΄ ἔστι δὲ τοῦ ὀρεχτιχοῦ xal τοῦ ὁρμητιχοῦ τό τε ἐπιϑυμεῖν xal 

10 τὸ υμοῦσϑαι χαὶ τὸ βούλεσϑαι. ἔτι xal τὸ λογιχὸν χριτιχύν, χαὶ ὡς ἡγού- 

μξνόν γε. τοῦ γὰρ χριτιχοῦ ἡγεῖται μὲν τὸ λογικόν, ὃ χαὶ νοητιχὸν χα- 

λοῦμεν. ἕπεται ὃὲ χαὶ ὑποτέταχται τὸ αἰσϑητιχόν, οὗ xal τὸ φαντασιοῦ- 
σϑαι xai τὸ συγχατατίϑεσϑαι xai τὸ νημονεύξιν. ὅτι OE xai ἢ χοινὴ αὖ do 

σϑησις ἄλλη παρὰ τὰς χαϑέχαστα, δῆλον ἐχ τοῦ τὸ δρᾶν αἰσϑητὸν μὲν 
Ύ x e. ' P4 [4 , Nr 3s ὦ - Y^ Y» TN [d € ji 15 εἶναι, μὴ ὁρατὸν Of. ὁμοίως xul ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔτι ὃὲ ὁ ϑεωρητιχὸς 

- Y , ^ , Y 

νοῦς οὐχ ἔστι περὶ τὰ πραχτιχά, οὐδὲ περὶ τὰ αἱρετὰ xal φευχτά. ἔτι τὸ 
^ 

ὃ 2 [4 - ἐφ᾽ ἡμῖν ἐν τῷ πράττειν xol ἐν προαιρέσει, οὔτε δὲ ἐν τῷ ὁρμᾶν οὔτε 
D 

ἐν τῷ συγχατατίϑεσθαι οὔτε ἐν τῷ φαντασιοῦσϑαι οὔτε ἐν τῷ αἰσϑάνε- 
€ . v 57 é —- — ἊΨ A AJ *, s ^ e Ἁ ' & M , 

σϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῷ φυτιχῷ. ἔτι χατὰ τὸ ὀρεχτιχὸν ὑπὸ Ψυχῆς χινού- 
90 μεϑα, οὐ χατὰ ἄλλην τινὰ δύναμιν, ὥστε ἄλλη αὕτη ἐχείνων. 

eh , 

Ὅτι οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ ἣ ψυχή. 20 
D [! [ S 

Q4 Λέγει μὲν xal ᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς Κατηγορίαις, μηδεμίαν οὐσίαν ἐν 
- € — , ey σ ἘΞ - e (RA : y ; ^ ν ΡῚ ὑπ m 7A 

τι ὑποόχει 'uevoa» εἰναι. στε, εἰ Ti quy 00938t4, οὐχ ἂν en £y UR OZZlIULEVO. 

ἰρηχύ τος αὖ- ἀλλὰ ἐπεὶ τος τοῦτο δύναται λέγεσϑαι, ὡς περὶ τῶν οὐσιῶν εἰϊ 
95 τοῦ τούτων ὧν ἐμνημόνευσεν ἐν ταῖς ἱΚατηγορίαις (αὗται δέ εἰσιν T, τε 

Nd M ἈΝ Ex ' 2m. R4 5 3 om δὲ e -: M e x τὰ PT ἄτομος xal τὸ εἶδος xal τὸ γένος), οὐχέτι δὲ περὶ τῆς ὕλης xal τῆς χατὰ 50 
M TM Pl , » — A 5 , » ^N , , τ 

τὸ εἶδος οὐσίας εἴρηχεν (τῇ γὰρ οὐσίᾳ εἴρηχεν ἐχεῖ μηδὲν ἐναντίον εἶναι. 
χαίτοι λέγων τῷ εἴδει τῷ φυσιχῷ οὐσίᾳ ὄντι τὴν στέρησιν ἐναντίαν. ἀλλὰ 
bl , - 5 - 5^ - b] d $^ 74 , T Syl. Q? 

ἐχείνων γε τῶν οὐσιῶν οὐδεμιᾷ ἐναντίον οὐδὲν Tv), φέρε οὖν αὐτὸ xau 
80 αὑτὸ ἐπισχεψώμεϑα, εἰ οἷόν τέ ἐστιν, ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι τὴν ψυχὴν τῷ 

, ^ o0 Ey T^ -— 7m , ES m , κα 

σώματι, T, ὅλως τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ. μήποτε οὖν ἄλλος τις τρόπος τοῦ 

ἔν τινι παρὰ τὸ ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν 6 τοῦ ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ. οὗ γὰρ 
, y ὑποχειμένῳ εἶναι, εἴ e τὸ ἐν ὑποχειμένῳ 30 ^ 

(Qv (0. 
^ *F X Eds] [ed 

οἷόν τε τὸ εἶδος ἐν ὕλῃ ὡς 
P1 , (0 v ^ e , "^ 5“: ν 7 M γα 9. 

ἐστίν, ὃ ἔν τινι μὴ ὡς μέρος ὃν ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν 
“ M 5 e ^ T ^N 

35 (δεῖ γὰρ τὸ ὑποχείμενον τῷ ἐν ὑποχειμένῳ ὄντι τόδε τι εἶναι). οὐδὲν Oi 

10 τὸ ante βούλεσϑαι o om. ἃ 17 ὁρμᾶν V: ὁρᾶν ἃ 21 Cf. Alexandri quaest. nat. 1,8 et 
1;17 22 χαὶ ὁ Κὰὀ ἐν ταῖς Κατηγορίαις] Ar. Cat. 5,327 28 τῷ om. K ὡς ἐν Καὶ 
25 ὧν om. Ka que V:'eb γε Ka 26 οὐκέτι δὲ] de anacolutho cf. p. 122,14 
21 εἴρηχεν éxei]. Ar. Cat. 5. 3524 28 χαίτοι λέγων] saepius cf. Ind. Ar. 100220 sq. 

29 οὖν om. Ka 9l τις τρόπος V: τις τόπος K: τι τόπος ἃ 95 parenthesin posuit 

Usenerus τι εἶναι οὐδὲν δὲ (τι supra versum vat οὐ in marg. δὲν δὲ in lit. m! sive vet. corr.) 

VKa οὐδὲν δὲ χτλ.] ,neque quidquam, si referatur (πρὸς τὸ) ad actualem existentiam definitae 

qualitatis, etiam extra. id, in quo inesse dicitur, separatim forma [corr. εἶδος] est^ Usenerus 
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^ ^ * , /T S € 9 T 74 3 AT »- πρὸς τὸ εἶναι ἐνεργείᾳ τόδε τι xai τοῦ ἐν ᾧ λέγεται εἶναι χωρὶς εἴδους. 
Www M M 5^ (2 e 3.3 Q? QN € , P €, o διὰ τοῦτο γοῦν οὐδὲ ἢ ὕλη αὐτὴ καϑ᾿ αὑτὴν ὑπόστασιν ἔχειν δύναται, ὅτι 
υηδέπω τὸ εἶδός ἐστιν ἐν αὐτῇ. ἕχαστον γὰρ τῶν ὄντων μετὰ εἴδους ἐστὶ 

/^N y ^ » T — 3 τῶ e 2 o , »y τόδε tt. xat γὰρ τὸ εἶδος πᾶν ἐστι τοῦτο ὃ λέγεται. ὥστε οὐχ ἂν εἴη 
δ ἐν ὑποχειμένῳ τῇ ὕλῃ τὸ φυσιχὸν εἶδος. τὸ μὲν γὰρ χατὰ τέχνην γινό- 
μενον εἶδος ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶ τῷ τόδε τι εἶναι xal εἶδος ἔχειν τὸ ὕπο- 35 
χείμενον, ὡς Ó τεχνίτης τὸ τεχνιχὸν εἶδος ἐμποιεῖ τε xal περιτίϑησιν. οὐ- 

V 

, » ^l χ 37^ x! e * 2 -— e , 5 αὖ 

χέτι δὲ τὸ φυσιχὸν εἶδος οἷόν τε οὕτως εἶναι ἐν τῇ ὕλῃ λέγειν. οὐ γὰρ 

τόδε τι οὐδὲ ἐνεργείᾳ ὑποχείμενον ἢ ὕλη χαϑ’ αὑτήν. εἰ οὖν τὸ μὲν φυ- 

10 σιχὸν εἶδος οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, xal ἢ Ψυχὴ Oi φυσιχὸν εἶδος, οὐχ ἂν οὐδὲ 
, $, , - 

ψυχὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἴη. οὐ γάρ ἐστιν ἣ ψυχὴ ἐν σώματι ἁπλῶς γινο- 

μένη, ἐπεὶ χἂν ἐν παντὶ σώματι ἐγίνετο, ὥστε xol ἐν τοῖς ἁπλοῖς, πυρί, 
3p e ld —M CN δῶ 7 3. ? » (d Ld , “« Md 

ἀέρι. ὕδατι, γῇ τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ἀλλ ἔστιν ὑποχείμενον αὐτῷ xat 40 
v - [4] , - UJ b 

ὕλη τὸ ὀργανιχὸν σῶμα, ὃ οὔτε πρὸ τοῦ τὴν ψυχὴν ἔχειν οἷόν τε ὀργα- 
, νὰ 

15 γιχὸν εἶναι, οὔτε ἀποβαλὸν τὴν ψυχὴν ὀργανιχὸν ἔτι. οὐδὲν γὰρ ἄψυχον 
- 5 , , »v L4 P ἘΠῚ N.N - ΡΣ ὃ 2 durs ' 

σῶμα ὀργανιχόν. οὐχ ἄρα ἔστι λαβεῖν διὰ τοῦτο ἐν ᾧ ἐστιν ἢ ψυχή. σὺν 
Ν , " 3 ET | EMI d ἐς ^ ' Kod , ΟῚ 7 Y X - τὰρ ταύτῃ ὃν ὀργανιχόν, ὡς ὃ μόλιβδος σὺν τῇ βαρύτητι. ἀλλ οὔτε τὸ πῦρ 

ἐν τῷ ἄνϑραχι ὡς ἐν ὑποχειμένῳ. τὸ μὲν γὰρ πρώτως xai χυρίως πῦρ 
Ὑ — » ^ " » [rd 

κεἸόμενον οὐχ ἔστιν ἐν τῷ ἄνϑραχκι οὐδὲ ἐν ξύλῳ ἣ ἄλλῃ τινὶ τοιαύτῃ ὕλῃ 
£ P] —— e 

90 (χαϑ᾿ αὑτὸ γὰρ ἢ ὑπόστασις ἐχείνῳ, ὥσπερ ἀέρι τε xal γῇ xol ὅδατ!), τὸ 45 
^ ^ M - ? - ^ ^ hl ΄ 

δὲ διαχονιχὸν πῦρ τὸ τῆς map ἡμῖν ὅλης δεόμενον οὐδὲ αὐτὸ ἐν ὑποχει- 
, ων , 5 ^ M - » 5 3 ἊΨ , e [d - 

μένοις τοῖς ξύλοις ἐστὶν ἢ τῷ ἀνῦραχι, ἀλλ΄ ἔστιν τούτων ἕχαστον ὕλη τῷ 
͵ 7 1 - us Ἢ , » ΕΣ ᾿ Y 5v £R/ * XS 

πυρί. ὅτε γὰρ πῦρ γέγονεν, οὐχ ἄνϑραξ ἐστὶν ἔτι οὐδὲ ξύλον, ἀλλὰ ἐνερ- 
΄ M - , , ^ , ^M M * ε Y T , » t 

γείᾳ μὲν πῦρ ἐστιν τότε, δυνάμει δὲ ἀνϑραξ, ὡς, εἴ γε ἦν τότε avüpat, 
Ἂν» ^ , [4 , , - M - er ^N *, M4 » Q Ld ^ , 

25 ἦν ἂν ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ τὸ πῦρ. ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν ἄνϑραξ, δῆλον ἐχ 

τοῦ μὴ ἔχειν αὐτὸ τὰ τοῦ ἄνϑραχος ἴδια. τὸ ὃὲ ἔχον ἐν ὑποχειμένῳ τι 
΄ Y - 3 »Ψ»ρὅρ ὗε 

τὴν οἰχείαν φυλάσσον οὐσίαν ἔχει τοῦτο. ὡς γὰρ 6 ἀὴρ ἐξ ὕδατος μετα- 50 

βάλλων δυνάμει μὲν ὕδωρ ἐστίν, ἐνεργείᾳ δὲ οὔ (διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἐν ὑπο- 

χειυένῳ τῷ ὕδατι ὁ ἀήρ), οὕτως οὐδὲ 6 ἀνϑραξ πῦρ γενόμενος ἐν ὕποχει- 
- - ) » v ' 

30 μένῳ αὐτῷ τὸ πῦρ ἕξει μηχέτ᾽ ἀνϑραξ μένων. οὔτε γὰρ ἐν τούτῳ ἐν 
, 

ὑποχειμένῳ ἔσται, ὃ ἐν τῷ νῦν τὸ elvat ἔχει, οὐδὲ ἐν ἐχείνῳ ὃ πρὸ τοῦ Mir 

μὲν T» ἄνϑραξ, νῦν δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῷ γενομένου μηχέτι ἐστίν, ἀλλὰ 

ἔφϑαρται. σημειωτέον ὅτι ᾿Αριστοτέλης τὴν φύσιν εἶδος οὖσαν ἐν ὑποχει- 

6 τὸ om. Καὶ 1 ὡς] fortasse o 16 σὺν γὰρ ταύτῃ ὃν ὀργανικόν] cf. 5,10, nisi exciderunt 

quaedam post βαρύτητι 17 οὔτε] fortasse οὐδὲ, sed cf. v. 3l adn. 18 ἐν om. Ka 

19 τῷ ξύλῳ Καὶ 92 ξύλοις m! in marg. ὑλικοῖς in text. V: ὑλικοῖς Ka 24 τότε om. Ka 
π 

ἄνϑραξ)] ἄν in lit. V 26 τι Ka: τινὶ V 31 νῦν (mp vet. corr. supra lin.) V: πῦρ 

Ka: fortasse πυρὶ; ἐν τούτῳ enim (v. 30) cum ad carbonem referri debeat, sequitur ut ἐν 

ἐχείνῳ (v. 31) dietum sit de igni. sensus autem est: neque in carbone ὡς ἐν ὑποκειμένῳ 

esse id, culus natura in igni posita est (ὃ ἐν τῷ πυρὶ τὸ εἶναι ἔχει οἵ. τὸ δὲ ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι 

ἔχει 88,15) neque in igni esse ὡς ἐν ὑχομειμένῳ carbonem. — carbonem autem ita circum- 

scribit: zd quod antea carbo erat, nunc vero, ubi ignis in eo exstitit, carbo esse desüt et in- 

terii. quae cum ita sint, poterit aliquis conicere v. l7 excidisse post οὔτε τὸ πῦρ ἐν τῷ 
4 ἄνδρακι: οὔϑ᾽ ὁ ἄνθραξ ἐν τῷ πυρί 33 crusuocéov] cf. 122,14 adn. 6 ἀριστοτέλης Καὶ 
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μένῳ λέγει εἶναι ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ᾿Αχροάσεως. ὑποχείμενον 

γάρ τι χαὶ ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν ἢ φύσις ἀεί. m 0E χαὶ ἀρχόμενος τοῦ 

δευτέρου Περὶ ψυχῆς" “οὐ γάρ ἐστι τῶν καϑ᾿ ὑποχειμένου τὸ σῶμα᾽, xal 

ὑποχειμένου μὲν λέγων τὸ ἐν ὑποχειμένῳ. λέγων ὃὲ τὸ μὲν σῶμα μὴ 5 

5 εἶναι τοιοῦτον, τὴν δὲ b ψυχήν. ἢ δύναται xat ὑποχειμένου οὐ τὸ ἐν Ümo- 

^ Y ' Y^ ' - (Y [rd ^N ' , -( M 

ἔχει xal τὸ εἶδος τὸ ἐν τῇ ὕλῃ. ὅτι δὲ τὸ εἶδος Da. ἐντεῦεν ὧν 
- fj il 

ὃ.» / 2 Ἁ T^ - » M Y^ Μ 5 , ^ ré P 

ttg ἐπιδείξαι. / el τὸ εἶδος σῶμα, ἤτοι χωρὶς εἴδους ἔσται αὐτό, T, εἰὃος 
σ Ἀ — - x ν᾿ ' Y^ er y» ' T^ » 5 ἕξει τὸ σῶμα τοῦτο. [εἰ μὲν οὖν χωρὶς εἴδους, ὕλη ἔσται τὸ εἶδος. εἰ δὲ 
τ k * Tm 2 - » ' » IN - » Y t6 E. PEE OEC 10 εἶδος ἕξει τὸ εἶδος, ἐχεῖνο ἤτοι xal αὐτὸ σῶμα ἔσται, χαὶ ὁ αὐτὸς πάλιν 

) R4 i , , te » A ' ἊΣ o e: ?* á ^ ᾿Ξ 

ἐπ᾿ ἐχείνου λόγο oe, 7, εἰ ἀσώματον, ἔσται xal τὸ πρῶτον εἰλημμένον εἶδος 10 
, 3 T , - δα - T o E , 
ἀσώματον. // ἔτι, εἰ τὸ εἶδος ἐχεῖνο, ὃ ἦν σῶμα, εἶδος ἔξει, τὸ εἴδος ἐχεῖνο, 
xa9' ὃ τὸ σωματιχὸν εἶδος ψυχή, T7, ἀσώματον T, σῶμα ἔσ ἰ 
patov, τὸ δὲ ψυχῇ εἶναι χατὰ τὸ εἶδος εἶχεν τὸ σῶμα, ἔσται ἀσώματος 

λ 
^ ' - - ) » 

I5, Ψυχή. εἰ δὲ xal τοῦτο σῶμα, ἐπ᾽ ἄπειρον ὃ λόγος προελεύσεται. // διὰ 
L 

^08 € -T Ἃ ΄ - - 

τί δὲ ἢ ψυχὴ ἐντελέχεια οὖσα οὐσία; T, πάντων τῶν φυσιχῶν οὐσιῶν 

ἅτινα χυρίως οὐσίαι. χαὶ γὰρ τὰ τεχνητὰ οὐσίαι οὐ xa^ τεχνητά, ἀλλὰ 

χαϑὸ ὑπόχειται αὐτοῖς φυσιχὰ σώματα: τῶν i φύσει ὄντων τὰ εἴδη χαὶ 
ai ἐντελέχειαι οὐσίαι, χαϑά ἐστιν ἔχαστον αὐτῶν τόδε τι, οἷον γῆ. πῦρ. 

M N €- ^N ' 3 , NC T^ $ -- 55 Ἃ 7 Q* 
20 xal τὸ ζῷον δὲ φυσιχὴ οὐσία xal ἔστιν εἶδος αὐτοῦ xai ἐντελέχεια, χαϑὸ 16 

- e TRAE ΄ , 7 » : ' ΤΕ Ξ , - JA ΄ 3. tu em ES 1 

ζῷον. f, POT οὐσία ἀρὰ στα] αὔτ. ἐξ οὐσιῶν γὰρ ai οὐσίχι. ἐχ γὰρ μὴ 

οὐσιῶν οὐχ ἂν οὐσία γένοιτο. ὥστε ἐπεὶ ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους αἱ φυσιχαὶ οὐ- 

σίαι, ἢ ὕλη καὶ τὸ εἶδος οὐσίαι. ἔτι ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους φυσιχῶν f, φυσιχὴ 

οὐσία. ἐξ ὧν δὲ ἢ φυσικὴ οὐσία gp οὐσίαι ταῦτα. τὸ εἶδος ἄρα χαὶ 

95 ἢ ὕλη φυσιχαὶ οὐσίαι. ἔτι εἰ οὐσίας ἴδιον τὸ τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος εἶναι 

δεχτιχόν, δεχτιχὴ δὲ xal T, QUU τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος (χαχίας γὰρ xal 
i 

» 2 
, € v » 3 , - jm ; , , 

ἀρετῆς), εἴη ἂν οὐσία. πῶς οὖν ix μὲν μὴ οὐσιῶν ἀδύνατον οὐσίαν γενέσϑαι, ? 
^ B " » Y PA "ὦ * T^ ΄ 

ἐχ δὲ ἀσωμάτων σῶμα γίνεται; οὔτε γὰρ T, ὕλη σῶμα, οὔτε τὸ εἶδος, ἐχ τού- 
N - ^ 5 Y 2.7 - y^ 3usX 9» ' , € 

τῶν τὸ oou. T ει μεν εγινετὸ σωμας ξόοξι αὐτο EX μὴ σωματης ἢ ΎΞΝΕ ἔσϑαι, 

ἢ 30 πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἐχ τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ γίνεται. δυοίως xat, εἰ 
, 5 ΄ d IAEA »^* , 

οὐσιας ἪΝ γένεσις ἁπλῶς, ἐχ ui οὐσίας ἂν ἐγίνετ 0. ἔπξι OÓ& οὐόξν τούτων 

NJ (d -— 4 [5 3 5 

ἁπλῶς γίνεται, οὐδὲ T, ὕλη ποτὲ αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν οὐ 

$ ὕλη ἐν εἴδει τινί, xai οὐδέποτέ εἴδους ἐστίν, ἣ δὲ 3ὅ 
[0] e o ci 

L - , 5» )0 7 SERES -^ 
35 γένεσις τοῖς γινομένοις οὐχ ἐξ ὕλης ἁπλῶς xal εἴδους, ἀλλὰ ἐχ τοῦδ 

1 ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ᾿Αχροάσεως] Ar. ausc. phys. 2,1. 19253 2 ἀρχόμενος τοῦ 

δευτέρου περὶ Ῥυχῆς) de an. 2,1 412418 τοῦ περὶ ψυχῆς δευτέρου Ka 4 μὲν om. Ka 

5 τὴν δὲ ψυχήν V: δῆλον ὅτι τὴν ψυχὴν εἶναί φησιν Ka 6 λέγει Ka 1 εἶδος el 

in lit. V τὸ ante ἐν om. Ka 14 ψυχῇ scripsi: ψυχὴ V: ψυχὴς Ka 16 for- 

tasse πάντων τῶν φυσιχῶν (γένεσις é&) οὐσιῶν. ita concludit: partes, quibus formantur verae 

substantiae physicae, substantiae sunt. animal autem substantia physica et anima pars ani- 

malis. anima igitur substantia physica 17 —19 καὶ Tàp. τὰ τεχνητὰ — αἱ ἐντελέχειαι 

οὐσίαι om. Ka 21 ai om. Ka 22 οὐσίᾳ a 26 μὴ] οὖν Ka 28 ἀσωμάτων V: 

σωμάτων Ka ix τούτων V: ἐξ ὧν Ka cf. 122,14 adn. 
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σώματος εἰς τόδε χατὰ τὴν τοῦ εἴδους ὑπαλλαγὴν γίνεται, ὥστε Bx τοῦ 

τινος σώματός τι σῶμα γίνεται, οὐχ ἁπλῶς σῶμα ἐκ σώματος. ἐγίνετο 

δ᾽ ἂν σῶμα ἁπλῶς, εἴ ποτε ἐνεργείᾳ χεχωρισμένον τὸ εἶδος xol $ ὕλη 
συνήεσαν, καὶ οὕτως ἐκ μὴ σωμάτων. πῶς οὖν τὰ μὲν μέρη τῆς οὐσίας 

ὅ οὐσίαν λέγομεν, xal διὰ τοῦτο τὸ εἶδος xal τὴν ὅλην οὐσίαν φαμέν, τὰ δὲ 
μέρη τοῦ σώματος οὐχέτι σώματα, εἴ γε xol ταῦτα μέρη σώματος, τὸ ci- 80 

δος χαὶ f ὅλη; T, οὐχ ἔστι τὸ εἶδος xal ἢ ὕλη ὡς σώματος μέρη. σώ- 
ματος μὲν γὰρ μέρη τὰ συμπληρωτικὰ τοῦ σώματος, ταῦτα δὲ οὐ συμπληροῖ 

τὸ σῶμα. ὡς δὲ οὐσίας ἐστὶ μέρη" διὰ ταῦτα, ob μέν ἐστι μέρη; τῆς 

10 αὐτῆς φύσεως ἐστὶν ἐχείνῳ, οὗ δὲ μή ἐστι μέρη, οὐχ ἔστι ταὐτὰ τούτῳ. 
ὅτι δὲ ὡς οὐσίας ἐστὶ μέρη, δῆλον ἐχ τοῦ τὴν οὐσίαν τὴν συναμφότερον 
χαὶ χαϑὸ ὑπόχειται οὐσίαν λέγεσϑαι xal χαϑὸ τόδε τί ἐστι τὸ εἶδος. ἢ 

γὰρ οὐσία ὑποχείμενον: οὐδὲν δὲ οἷόν τε ὑποχεῖσθϑαι᾽ μὴ τόδε τι ὃν. εἴη 
ἂν πρὸς τὸ ὑποχείμενον εἶναι ἣ οὐσία βοηϑουμένη ὑπὸ τοῦ εἴδους. ὥστε 35 

15 παρ᾿ ὧν ἔχει τὸ ὑποχεῖσϑαι ἢ οὐσία χαϑό ἐστιν οὐσία, οὐσία ταῦτα. 

τῇ 

Ὅτι αἱ ποιότητες οὐ σώματα. 

Εἰ ἢ ποιότης σῶμα φυσιχόν, πᾶν δὲ σῶμα φυσιχὸν οὐσία, f, ποιότης 
b] , -" t£, , c , bod [4 fen fie 5 - ΄ T , ^ SUN οὐσία. Tj fj ποιότης ἑτέρα τῆς ὑποχειμένης αὐτῇ φύσεως, οὐ γὰρ ταὐτὸν 

ὕδωρ xat T, περὶ αὐτὸ ψυχρότης, ἐπεὶ ἦν ἂν πᾶν τὸ Ψυχρὸν ὅδωρ xol πᾶν 40 dia cdi dir το Xpoviss emet) TODO p 
[£d , » ΄ ΄ - , , ΄ , 

20 ὕδωρ ψυχρόν, xai ἔστιν T, ὑποχειμένη τῇ ποιότητι φύσις οὐσία. ἢ ποιότης 
, 2 ^ - ^ - €- , ΄ 

οὐχ οὐσία, ἑτέρας γὰρ φύσεως... «τοῦτο δὲ τῇ ἐπαγωγῇ πιστωτέον: πάσης 
3 E (2 zl - v 

γὰρ οὐσίας ἑτέρα ἢ περὶ αὐτὴν ποιότης. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον, τὸ doa 

δεύτερον. T, ποιότης οὖν ἕτερον οὐσίας, τὸ ἕτερον οὐσίας οὐκ οὐσία, t, ποιό- 
, C. στὰ τὴς ἄρα οὐχ οὐσία. ἀλλὰ εἰ πᾶν σῶμα οὐσία, f, δὲ ποιότης οὐχ οὐσία, 

?5 οὐχ ἄρα ἢ ποιότης σῶμα. ἔτι εἰ fj λευχότης σῶμα φυσιχόν, πᾶν δὲ σῶμα 45 

φυσιχὸν ἁπτόν, T, λευχότης ἄρα ἅπτή. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἁπτή. οὐχ ἄρα 
- 22 "A [SEDENS [4 λε χή Lo 6 ? Son C) "e ἡλλὸ A σῶμα. εἰ γὰρ ἁπτὴ f, λευχότης, πάσχοι dv T, ἁφὴ ὑπ᾽ αὐτῆς. ἀλλὰ uiv 

οὐ πάσχει. οὐχ ἄρα ἁπτή.,, ἔτι f, ἁφὴ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἐναντίως δια- 

τίϑεται xal πάσχει, σχληροῦ, μαλαχοῦ, ϑερμοῦ, ψυχροῦ. ὥστε χαὶ ὑπὸ 
30 λευχότητος xal μελανίας, ὅ ἐστιν ἐναντίον τῷ λευχῷ, ὑπεναντίως πάσχοι 

ἂν χαὶ γλυχύτητος xal πιχρότητος. ἀλλὰ μὴν οὐ πάσχει ἐναντίως. οὐχ 
» e , »y € - - 4d - - 

ἄρα ἣ λευχότης ἁπτή. ἔτι πᾶν σῶμα φυσιχὸν χινοῦν ἣ σῶμα τοπιχῶς 50 

2 οὐχ ἁπλῶς] incipit apodosis ὃ ὕλης Ka χεχωρισμένον scripsi: χεχωρισμέ- 

νου Và 4 μὲν om. Ka 4. 5 fortasse οὐσίας οὐσίας 5 τὴν ὕλην καὶ τὸ cl- 
ὃος Ka 12 τὸ εἴδος insiticium videtur 14 ἂν V: ἂν ob» Ka cf. Ind. s. v. asyn- 

deton quae est hypomnematiea in hoe libro seribendi ratio, permulta dissoluti sermonis 

exempla nolui mutare 20 ἡ ποιότης οὐκ οὐσία] cf. quae dixi ad v. 14, quae nisi ob- 

starent, confidentius totum enuntiatum ita conformarem: ἢ (el) ἡ ποιότης ἑτέρα τῆς ὑποχει- 

μένης αὐτῇ φύσεως (οὐ yàp ταὐτὸν ὕδωρ «al ἡ περὶ αὐτὸ ψυχρότης, ἐπεὶ ἦν ἂν πᾶν τὸ ψυχρὸν 

ὕδωρ xal πᾶν ὕδωρ ψυχρόν), καὶ ἔστιν ἡ ὑποκειμένη τῇ ποιότητι φύσις οὐσία, ἡ ποιότης οὐκ 

οὐσία 22 ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον, τὸ κτλ.] cf. Ind. 28 ἐναντίων ἐναναντίως (sic) V: 

ἐναντίως Καὶ : ἐναντίως ἐναντίως ἃ 30 μελανίας VK: μελανείας ἃ 32 ἁπτή Ka: 

ἡ (sie) ἁπτήΥ 
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χινεῖ xul σωματιχῶς. τουτέστιν ἁπτόμενον (T, γὰρ ὠϑοῦν, T, ῥριπτοῦν, ἡ EÀ- 
| i γα, i i 

xov, T, ÜNiov, T, δινοῦν, T, ὀχοῦν xal φέρον, T, εἴ τις ἄλλος τρόπος σω- 
E , , ^ - , ΄ ΄ , 

ματιχῆς χινήσεως). ποιότης δὲ οὐδευία τοπιχῶς χινεῖ xai ἑαυτήν. οὐχ 
» — € v -*' — , wv 

ἄρα σῶμα T, ποιότης.", (Ext) εἰ ἢ ποιότης σῶμα. πᾶν δὲ σῶμα ποιότητα Ey Et 
Ὶ i [ i i ' i ls 

Ἢ -/ DEA € , D ΄ , ^ , v ^ - y 

7| οἷόν τε [δέξασϑαι ποιότητα, xal ἢ ποιότης T, ποιότητα ἔχοι ἄν T, οἵα MTv σι 

ν ^ , ev » M — e , 

τε εἴη δέξασϑαι ποιότητα, ὅπερ ἄτοπον. οὐχ ἄρα σῶμα ἣ ποιότης. εἰ i , i i i 
^ ) » ΄ /Fo0^N Y [4 - - A 

γὰρ δέχοιτο, ἐπ᾽ ἄπειρον ἣ πρόοδος.“ ἔτι εἰ ἢ ποιύτης σῶμα, πᾶν δὲ σῶμα 
Ἃ v e e ^ , —— ' ΄ , 

ἐνεργεία ὃν ποιότητα ἔξ) ει (ἢ γὰρ᾽ ὕλη δυνάμει σῶμα), ἕξει xai ἢ ποιότης 1 i [uui i ὶ rs i i 
, v n v , ^ - ^ , 

ποιότητα, ὅπερ ἄτοπον. ἔτι, ἣν ἔχει ποιότητα, T, σῶμα T, οὐ σῶμα. εἰ 
- , m " * 47 - ' 

10 μὲν οὖν οὐ σῶμα, οὐχέτι ποιότης σῶμα χαὶ τίς ἢ ἀποχλήρωσις τοῦ τὴν ὅ 

ἐν πρὸ αὐτῆς ποιότητα σῶμα εἶναι. ταύτην δὲ wf: εἰ δὲ χαὶ αὐτὴ σῶμα, i i , i i5 i | 
eo [rd , - , v b.l b. 

ἕξει xol αὕτη ποιότητα, xal τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον.. ἔτι πολλὰ dv εἴη σώματα 
5 —- 4 2 - - "D wc Ν 7 2 MSS 2 Ld ? [d , 

εν τῷ αὕτῳ. τοῦτο ὁ οτι αἀουνᾶάτοην £y ἄλλοις εοξιζαμξν. ετι. εἰ αἱ ποιὴη- 
D 

τητες σώματα, πῶς τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν xal τῇ ἀπουσίᾳ οὐχ αὔξεται xal 
' , » "N « ^ Y ^ » , € MAS » 

15 μειοῦται τὰ σώματα; εἰ δὲ λέγοιεν διὰ τὸ ἄλλας παραγίνεσθαι ἄλλων ἀπι- 
bl , 

000v, ἄξιον ἀπορῆσαι, πῶς ἴσαι πᾶσαι αἱ παραγινόμεναι ταῖς ἀπιούσα'ς. 
ν ^ ^w 

ἔτι πόϑεν ἔρχονται αἱ ἐρχόμεναι, T, ποῦ ἀπίασιν αἱ p ζόμεναι; Ost γὰρ 10 
LÁ τόπον αὐτῶν εἶναι, εἰ σώματα.“ ἔτι ἐπὶ τῶν ὀσμὴν ἐχύντων πῶς συνεχῶς 

M ^— » , » ^ 5 J 

τῆς ὀσμῆς ἀπιούσης τὸ ἔχον αὐτήν, ἀφ᾽ οὗ ἄπεισιν, οὐ μειοῦται; οὐ γὰρ 
20 δὴ xai τότε ἀντείσεισιν ἄλλη." ἔτι (εἶδ προσλαμβάνει τινὰ σώματα ποιότητας 

χωρὶς τοῦ ἀποβάλλειν ὧν ἔχουσίν τινας. ὡς 6 dip ὃ μὴ ἔχων ὀσμήν, τῶν 

ὀδωδότων τινὸς παραχομισϑέντος δίοσμος γίνεται. xol ὃ ἀρετὴν T, χαχίαν 
Jj , ^ , “Δ *, , M * *, »r "7h. 4 , - 

ἀναλαβών, μὴ πρότερον ὧν ἐν χαχία, πῶς οὖν οὐχ aotovtut;/ ἔτι εἰ ἢ ποιό- 15 
- ε - ΄ ε TR ^D 3 τῆς σῶμα, ἣ iy τῷ μήλῳ T, χατὰ τὴν ὀσμὴν ποιότης δῆλον ὡς δι᾿ ὅλου 

» * 

35 διήχει τοῦ σώματος τοῦ μήλου xai ἴσον αὐτῷ E τόπον. ἀλλὰ μὴν 
» , - Ψ Y t , $5 , ΄ ς 53 

μεταχομισϑέντος τοῦ μήλου x«i 6 πέριξ ἀὴρ εὐωδίας ἀνεπλήσϑη πολλα- 
΄ AA [r4 M ^ , e 5» Ἁ , ^ Ο € ^ » , nd 

πλάσιος dv, ὥστε xai διὰ τούτου ἢ αὐτὴ ποιότης διῆλθεν xai tGov αὐτῷ 

χατέσχεν τόπον, χἂν πάλιν μεταχομισυτ τὸ υὖλον πάλιν ἄλλον ἀέρα dva- 

πλήσει. πῶς οὖν τὸ ἴσον σῶμα μένον χαὶ διῆχον χαὶ διὰ τοῦ μήλου ἐχεῖ- 
P p ? , M , * - , Y m ^ o WA M 

30 νὸν τε μένει χατέχον τὸν τόπον σὺν τῷ υήλῳ χαὶ dua πολλαπλάσιον ἄλλον 30 
' ^ » » ' [4 *, UJ $, ^ *, - , 27 xai ἄλλοτε ἄλλον; οὔτε γὰρ T, αὐτὴ εὐωδία £v τῷ πρώτῳ ἀέρι συμμετα- 

nd , - ^^ 3 - , 

φέρεται τῷ UY, οὔτε ἐχ τοῦ μήλου ἀεὶ ἄλλη xai AU εὐωδία γεννᾶται. 
- ' , , πῶς γὰρ οἷόν τε ἐξ ὀλίγου σώματος πολυπλάσιον προϊέναι μηδενὸς mpoo- 

D 

, - ΕΣ 4 

γινομένου abt; ἔτι οὐδὲν σῶμα εἰς τὸ uv, Ov φϑείρεται, αἱ δὲ ποιότητες 
€ Ἃ , » ^ 35 εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρονται. οὐχ ἄρα ai ποιότητες σώματα. οὐ γὰρ T, Àeo- 

i i D i 
, , N L4 -Ὁ- -" ^ - 

χότης μελανία ἐγένετο ὑπομείνασα. ἔτι εἰ ἢ ποιότης σῶμα, πᾶν δὲ σῶμα 
i* d n i i abo ! 

L2 ^ ΙΗ ε ers ες 

ἢ ὕλη ἢ ἐξ ὕλης xal ποιότητος εἴη ἂν xol dj ποιότης τούτων τι. ὕλη 25 * 

Y 2 387 ,.,7 £L 7 Y , d M , 
μξν 00y αδύνατον. λειπεται ἄρα ες ὕλης χαι ποιοτήτος λέγειν τὴν ποιϊοτΥτα. 

4 ἔτι εἰ scripsi: εἰ VKa 5 ἔχει Ka 13 ἐν ἄλλοις] de mixtione libellum re- 

spicere videtur. Cf. 20,18 ἐδείξαμεν VK: xai δείξαμεν ἃ 19 ἄπισιν V 

20 ἀντείσισιν V ἔτι εἰ scripsi: ἔτι VKa 26 μεταχομησϑέντος, μ in lit. V, for- 

tasse παραχομισϑέντος cf. v. 22 21 ἴσον semper V: ἴσον a 31 fortasse (7) ἐν τῷ 

πρώτῳ ἀέρι 90. πολυπλάσιον V: πολλαπλάσιον Ka 31—398 εἴη ἂν---ποιότητος om. Καὶ 
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5 ἊΝ “ῳ - A e ) , » P] ' [cd Χ , εἰ OE τοῦτο, πρῶτον μὲν ἢ ποιότης οὐ ποιότης, ἀλλὰ ὅλη xal ποιότης 
(ἕτερα γὰρ ἀλλήλων ταῦτα), ἔτι ὃὲ ἢ μετὰ τῆς ὅλ vns xal αὐτὶ ἕτερα γὰρ ἀλλήλων ταῦτα), ἔτι δὲ ἢ μετὰ τῆς ὕλης ποιότης xal αὐτὴ 
πάλιν ὅλη xal ποιότης εἴη ἄν, εἰ σῶμα, xal οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον, καὶ ἄπειροι 
λαι εἶεν ἂν ἐν ἑκάστῃ ποιότητι. εἰ γὰρ ἢ ὕλη ποιότης, πᾶν SUE 

- δ » , ιν Ἴν ' , , ) 3 , 6 σῶμα ὃν εἴη dy οὐκ ἐξ ὕλης xol ποιότητος, ἀλλ᾽ Ex ποιότητος χαὶ mon- 
τητος, τουτέστιν ἐξ ὕλης xal ὅλης, εἴ γε ταὐτὸν ἢ ὕλη xol f, ποιότης, xol 80 

3f. ὑδὲ ^ »ἤ € er - ) 2nd P ^N - » ^N 

006£Vy οιοισξι T ὕλη τοῦ χατ ἐνέργειαν σώματος. εἰ ὃὲ τοῦτη, QmOtO0S O& 

b 

ὧν 

[rd » Ἃ y Ν X NOM »0) c y 

ὕλη. ἄποιον dy εἴη xal τὸ xat ἐν ἐργειον σῶμα x«i ἣ οὐδ᾽ ὅλως ἔσται 
[4 D $8 » E N -— ec , 

ἢ ποιότης 7, οὐδὲν ἄλλο σῶμα T, ποιότης. , ἔτι εἰ σῶμα at ποιότητες, xal 
10 τὸ φῶς ποιότης, χαὶ ὡς δοχεῖ αὐτοῖς σῶμα, πῶς ἀπὸ τοῦ λύχνου οὕτως 

ὄντος μιχροῦ σώματος τοσοῦτον ἀπέρχεται σῶμα, ὥστε ἐξισωϑῆναι τῷ πέριξ 
3 7 , » $ (a4 , zi » 3 » ΄ 

ἀέρι τοσούτῳ ὄντι χαὶ μετενεχϑέντος πάλιν εἰς ἄλλον ἀέρα ἄλλο πάλιν 

ἄπεισιν τοσοῦτον; ἣ πῶς οὐχ αὔξεται ὃ ἀὴρ τοσούτου προσγινομένου σώ- 35 

ματος αὐτῷ, T, πῶς διήχει δι᾿ αὐτοῦ μεστοῦ ὄντος χαὶ XD αὐτῷ τὸ 
15 φῶς; T, εἰ τοῦτο συμμεταφέ ἔρξται. πῶς ἥνωται τῷ λύχνῷ τὸ ἐχτὸς ὑπ᾽ 

αὐτοῦ γινόμενον φῶς; ἔτι πῶς 6 ἐν τῷ οἰχιδίῳ ἀὴρ ὅταν πολλὰς λάβῃ 

ποιότητας οὐχ αὔξεται; ἐν ἴσῳ γὰρ τῷ αὐτῷ χαὶ φῶς χαὶ Peppe xai 
D 

^N 

ὀσμὴ χαὶ χρῶμα xal ψόφος. ταῦτα δὴ πάντα σώματα ὄντα xxl OU ὅλου 

τοῦ ἀέρος τοῦ ἐν τῷ οἰχιδίῳ ὄντα πῶς οὐχ αὔξει αὐτὸν T, πῶς οὐ ῥήγνυσιν 

20 τὸν oixov; ὃ γὰρ ἐν τῷ ἀσχῷ ἀὴρ ὀλίγον αὐξηϑεὶς ῥήγνυσιν τὸν ἀσχόν. 40 

ὅτι γὰρ ἄλλο ἐστὶ ποιότης παρὰ τὸ ποιότητα ἔχον χαὶ πεποιωμένον σῶμα 
, - - ΄ - , - AN » , f , 

τῇ τε ἐπινοίᾳ xal τῷ λόγῳ, ἐντεῦϑεν δῆλον. , Tjtot ταὐτόν ἐστι τὸ σῶμα 
΄ 

"i A 

xal τὸ ποιὸν σῶμα ἣ ἕτερον. εἰ μὲν ἕτερον, δῆλον ὡς προσϑήχῃ τινὶ xol 
διαφορᾷ τὸ ποιὸν σῶμα τοῦ σώματος ἕτερον. [ἐναργὲς δὲ τὸ εἶναι αὐτὸ 

95 ἕτερον. χαὶ γὰρ αἱ δρισμοὶ αὐτῶν xal οἱ λόγοι διαφέρουσιν.] ᾧ δὴ δια- 

φέρει τὸ ποιὸν σῶμα τοῦ σώματος, τοῦτ᾽ ἔστιν ποιότης, ὥστε τὸ σῶμα 

ποιότητος παρουσίᾳ χαὶ προσϑήχῃ ποιὸν σῶμα ἐγένετο. ἕτερον δὲ τὸ μετει- 1 

ληφός τινος τοῦ πρὸ τοῦ μετειληφέναι, χαὶ ἕτερον τὸ μεταλαμβανόμενον τοῦ 

ὑεταλαμβάνοντος. ᾧ δὴ διαφέρει τὸ ποιὸν σῶμα τοῦ σώματος, τοῦτ᾽ ἔστιν 

80 ποιότης, οὐ σῶμα οὖσα δηλονότι. τὸ γὰρ σῶμα χοινὸν τῷ τε σώματι 

χαὶ τῷ ποιῷ σώματι, χαὶ οὐ διαφέρει τὸ ποιὸν σῶμα τοῦ σώματος ποιῷ 

σώματι, ἀλλὰ ποιότητι. ὁριζόμενοι γοῦν τὸ ποιὸν σῶμα xxl τὸ σῶμα τὴν 

SM αὐτῶν οὐ χατὰ ποιὸν σῶμα, ἀλλὰ χατὰ ποιότητα ποιούμεϑα. εἰ 50 

€ λέγοι ταὐτὸν εἶναι σῶμα χαὶ ποιὸν σῶμα, πρῶτον οἱ λύγοι αὐτῶν 

35 οἱ αὐτοὶ ἔσονται, ὥστε ἔσται λευχοῦ σώματος xal πάλιν σώματος xal μέ- 

λανος σώματος ὃ αὐτὸς λόγος. εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ λευχοῦ σώματος χαὶ μέ- 

λανος σώματος ὃ αὐτὸς ἔσται λόγος. ξἑχάτερος γὰρ αὐτῶν ὃ αὐτὸς τῷ τοῦ 

σώματος. ἔτι εἰ ταὐτόν ἐστι σώματι εἶναι xal ποιῷ σώματι, ταὐτὸν ἔσται 

β α 
1 ἡ--οὐ ποιότης] ἡ mon οὐ ποιότης K: οὐ ποιότης f, ποιότης ἃ 4 ἂν om. Ka 

15 συμμεταφέρεται] verba respicit: χαὶ μετενεχϑέντος πάλιν εἰς ἄλλον ἀέρα ἄλλο πάλιν ἄπει- 

σιν τοσοῦτον 19 ὄντα Κα: ὄντος ex Vict.: fortasse διήχοντα 22 ἐπινοία V 

24.25 ἐναργὲς-- διαφέρουσιν) argumentum ex margine inlatum delevi 21 τὸ μὴ μετει- 

ληφός Ka 94 λέγον Ka 3 σώματος om. Ka v] fortasse ὡς 
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, Ἁ "Ὁ ΄ -" - w^ ^ ^ UJ , 

τὸ σῶμα τὸ ὑποχείμενον τῷ λευχῷ xal τὸ ἤδη δεδεγμένον τὴν λευχότητα 
, , , e , 

xal λευχόν, xal ϑατέρου φϑειρομένου φϑαρήσεται | xai τὸ ὑποχείμενον 148: 
—- € Ll *, Ld Ld ^ - , [4 -" 

σῶμα τῷ λευχῷ. οὐχ ὁρῶμεν δὲ τοῦτο γινόμενον. ὑπομένον γὰρ τοῦτο 
' ? , ' , ? fac a. ὦ - Nee 1 ΄ 

τὸ τέως λευχὸν ταὐτὸν τῷ ἀριϑμιῷ ὄξχεται τὰ ἐναντία. 

Πρὸς τοὺς μηδὲν τῶν τεττάρων σωμάτων ἃ στοιχεῖα λέγομεν xac en 

ἰδίαν ὑφίστασϑαι λέγοντας. 

Ei τὰ τέσσαρα σώματα ἀεὶ μετ᾽ ἀλλήλων μέμικται χαὶ χαλεῖται ἔχα- 

στον αὐτῶν τόδε τι ἀπὸ τοῦ πλεονάζοντος ἐν αὐτῷ, μὴ δύναται δὲ xav 5 

ἰδίαν τι αὐτῶν ληφϑῆναι διὰ τὸ εἶναι γῆς μὲν ἴδιον τὸ ἀντιτυπές, πυρὸς 

10 δὲ τὸ ὁρατόν, τῶν δὲ ἄλλων ἑχάστου ἄλλο τι, xal διὰ τοῦτο ἕχαστον αὐτῶν 

πλείοσιν αἰσϑήσεσιν αἰσϑητὸν εἶναι, χαϑόσον χεχοινώνηχεν xal τῶν ἄλλων 
(xol γὰρ τὸ πῦρ ἁπτὸν xal ἀντιτυπές, διότι γῆν ἔχει, xal ἢ γῇ ὁρατόν. 
διότι πῦρ ἐστιν ἐν αὐτῇ), τί ποτε ἐροῦσιν ἴδιον εἶναι σώματος χαὶ τίνα τὸν 

λόγον ἀποδώσηυσιν τοῦ χοινοῦ χαὶ φυσιχοῦ σώματος, x405 σῶμα; εἰ γὰρ 10 

15 μή ἐστι παντὸς σώματος T, ἀντιτυπία μηδέ ἐστιν ὃ λόγος αὐτοῦ τὸ τριχῇ 

διαστατὸν μετὰ ἀντιτυπίας (τοῦτο γὰρ ἴδιόν φασι τῆς γῆς), τίς ὃ τοῦ χοινοῦ 
^ 1 «T , » ^ (€ τῶν γενῶν ἐστίν τις λόγος χαὶ 

, , 

σώματος λόγος; - 
— 

EJ 
TO 

[0] pud x 2 e c x Qa m [0] c 

ἄλλος τις παρὰ τὸν τῶν εἰδῶν ἑχάστου. ταύτῃ γὰρ τὸ γένος τῶν δμω- 
^ , bd , 1 - e 351 e , o E v 

νύμως ic p ἔτι. εἰ διὰ τοῦτο ὃ ἀὴρ ἁπτός, ὅτι γῆς ἔχει, 
Ὑ , , Y 

90 χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἀντιτυπίαν ἔχων πάνυ vt, διότι ἔλαττον ἔχει γῆς; 

τί δή ποτε, ἐπειδὰν ἀσχὺν πνεύματος ΤΉ ἢ τις, ἀντιτυπεῖ τότε μᾶλλον: 15 
, 

δεήσει γὰρ αὐτοὺς ἊΣ γῆς τότε πλεῖον τὸ πνεῦμα μετειληφέναι, εἴ γε 
^ [ a ^f Ὁ 

παρὰ τῆς γῆς ἢ ἀντιτυπία. εἰ δέ, ὅτι μὴ χεῖσϑαι δύναται συγχεχλειμένος, 
ὯΝ - Y , ΄ , ' Y , - Y Y - B 
διὰ τοῦτο ἔχει τὴν ἀντιτυπίαν, οὐ παρὰ τὸ πλέον ἢ ἔλαττον ἔχειν γῆς τὸ 

΄ AY 5 - , Ἁ Al Ἁ Ψ , , [4 Ἁ , A , x 

25 ἀντιτυπὲς αὐτῷ, ἀλλὰ E τὴν οἰχείαν φύσιν. ὃ γὰρ αὐτὸς μένων ποτὲ 
Y € AS VN ἌΡΗΝ αν gu 3: x4 9e e 9 T 

υὲν uAÀÀov, ποτὲ δὲ Ttov ἀντιτυπεῖ, ὥστε map ἄλλο τι $ ἀντιτυπία.. 

ἔτι, εἰ εἰς ἄλληλα τὰ σώματα μεταβάλλε: ταῦτα, xot ὕλης ὑποχειμένης 90 
2 9 , €- NC LM. . ν ΤᾺ , , y ^ » 1 ^ 

αὐτοῖς, xal ἔστι χατὰ τὸ εἴδος ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, xal ἀεὶ τὸ 

ἐπιχρατοῦν μεϑίστησιν εἰς τὴν οἰχείαν φύσιν τὸ χρατούμενον, τί δή ποτε 
80 ἐπὶ μὲν τῶν ἔξω χεχωρισμένων τὰ παραχείμενα ἀλλήλοις τὰ ἐλάττονα ὑπὸ 

τῶν πλειόνων, εἰ εἴη ἐναντία, φϑείρεται, ἐνυπάρχοντα ὃὲ ἑχάστῳ τὰ ἐλάτ- 
τονα ἐν τοῖς ποθι χαὶ διὰ τοῦτο λεγομένοις τόδε τι εἶναι, ἀπὸ τοῦ πλεο- 

νάζοντος οὐ φϑείρετα ι τὴν αὑτῶν φύσιν; τοῖς γὰρ οὕτως λεγουῦν συμβή- 

σεται χατὰ τὰς δμοιομερείας τὰς ᾿Αναξαγύρου τὴν γένεσιν xaxà σύγχρισιν 25 

35 χαὶ ἔχχρισιν τῶν στοιχείων λέγειν, οὐ χατὰ μεταβολήν. ἔτι, εἰ πᾶν τὸ 
, A a 2 D y. - x M A ^ -λ 9 Fm 2 

λαμβανόμενον τὰ τέτταρα ἐν αὐτῷ ἔχει. xal μὴ δυνατὸν εἰλιχρινές τι λη 
φϑῆναι, ἐπ᾽ ἄπειρον ἣ πρόοδος ἔσται ἀεὶ τοῦ λαμβανομένου xal ἀφαιρου- 

| τὸ ante ὑποχείμενον om. Ka 5 τεσσάρων a ut solet 9 ἀντιτυπές a: ἄντιπες V 
13 ἐν αὐτῷ ἃ 18 ὁμονύμως ἃ 22 τότε om. ἃ πλέον ἃ πνεῦμα τότε ἃ 

29 συγχεχλεισμένα ἃ 30 ἔξω V: ἄλλων ἃ 81 εἴη] εἰ in lit. V 99 αὐτῶν V: 

αὐτῶν à 96 αὑτῷ ? 



196 ALEXANDRI DE ANIMA LIBRI MANTISSA 

μένου τῶν τεττάρων χεχοινωνηχότος. εἰ γάρ, ὅτε ἐχπίπτει τὴν αἴσϑησιν 

διὰ σμιχρότητα. τότε ἐροῦσιν αὐτὰ εἰλιχρινῇ λαμβάνεσϑαι, οὐκ ἔτ᾽ ἔσται 
μεμιγμένα πάντα. [ἔτι εἰ xal μηχέτι δρώμενον ἔτι μέμιχται πυρί, οὐ διότι 
δρατόν ἐστιν, διὰ τοῦτο πυρὸς ἔχει" xal γὰρ μηκέτι ὁρατὸν ὃν μηδὲ δρώ- 30 

5 μενον ἔτι χεχοινώνηχεν πυρὸς τότε.] ἔτι πῶς ἐχ τῆς τῶν τοιούτων συν- 

ϑέσεως τὸ δρατὸν ἔσται; οὐ γὰρ δὴ &x τῶν ἀμίχτων T σύνϑεσις μῖξίν τινος 

τῶν ἄλλων ποιήσει. εἰ δὲ ἢ τῶν τοιούτων σύνϑεσις ἀόρατος ἔσται τῷ ἄμιχ- 
τὸν ἕχαστον αὐτῶν εἶναι πυρός, δυνήσεταί τι οὕτως συντιϑέμενον σῶμα ἐπ᾽ 

ἄπειρον αὐξόμενον ἀόρατον μένειν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἀναφές, εἰ ἐχ τῶν χαϑα- 
10 ρευόντων τῆς γῆς συντίϑοιτο. ἔτι πότερον λέγουσιν ἀδύνατον εἶναι τὴν ὕλην 

ϑερμότητα xal ξηρότητα δέξασϑαι xoi πῦρ γενέσϑαι ἄνευ ψυχρότητος χαὶ 8 

ξηρότητος, ἐν οἷς τῇ γῇ τὸ εἶναι, 7j οἵα τε xal χωρὶς ψυχρότητος δέχε- 

σϑαι ϑερμότητα; εἰ μὲν γὰρ ἀδύνατον ἐροῦσιν, πῶς οὐκ ἄτοπον χατὰ τὸ 
αὐτὸ αὐτὴν Ψψυχρότητός τε xal ϑερμότητος εἶναι δεχτιχήν, τῶν ἐναντίων, ὧν 

σ 3554 / 2 ' Ὁ, ^f ( N 3. NA v 1 eT 

αὐύνατος ἔστι τὸ Ξτέρον (6504 ὀξξασιαι; €t 0€, ὁπέρ εὔλογον. χῶρις τοὺ ξτε- m- σι 

Que e NIA TP J SN 37 4 »- 5 Ἵν. 

ρου ϑάτερον οἵα τε δέξασθαι (κατὰ γὰρ ταὐτὸν ἀδύνατον), πῶς οὐχ ἔσται 
€ ' - , Ὑ r2 , M e 

τὸ ὑποχείμενον Üspuóvqca x«i ξηρότητα ἔχον ἁπτόν; ἔσται γὰρ οὕτως τὸ 

θερμὸν οὐχ αἰσϑητὸν αὐτοῖς χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν). εἰ δέ γε ἀδύνατόν 40 
, b d - , 

ἐστιν αὐτὸ ὑφεστὸς ἐνεργείᾳ ὑπ᾽ αἴσϑησιν πεσεῖν, εἰ μὴ xai ψυχρότητος 
" » T / E E EON ΖΞ - - 3 2T SUN ΄ “εν κ᾿ 
0 αὐτῷ μεμιγμένον εἴη" ἐν γὰρ τούτῳ τῇ γῇ τὸ εἶναι, χαὶ τούτῳ τοῦ πυρὸς 

y - ΄ - [4 ^ 

ὀιαφέρει. ὥστε ἔσται παρὰ τοῦ ἐναντίου αὐτῷ τὸ αἰσϑητόν.  Opoioc δὲ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, xai οὕτως οὐδὲν ἄμιχτον ὃν τοῦ ἐναντίου xal εἰλιχρινὲς 

αἰσϑητὸν ἔσται. 

Ὅτι ὃ ἀὴρ φύσει ϑερμός. 

25 Ei τὸ πῦρ, ϑερμὸν xal ξηρὸν Ov, φύσει κοῦφόν ἐστιν, εἴη dv τὸ μετ᾽ 4 

αὐτὸ χοῦφον χοινωνοῦν αὐτῷ xav ἐχεῖνο, χαϑ᾿ ὃ χοῦφον Tw. ἀλλὰ μὴν 

τὸ πῦρ κοῦφόν τε xal Üepuóv ἐστιν, τὸ γοῦν ξηρὸν φύσει ἐν τῇ γῇ ἐστιν, 
οὔσῃ βαρείχ. καὶ 6 ἀὴρ ἄρα, δευτέρως χοῦφης ew, ϑερμός ἐστιν. ἔτι, εἰ 

τὰ ἄλλα τὰ γειτνιῶντα ἀλλήλοις στοιχεῖα χατὰ χοινόν τι γειτνιᾷ, εὔλογον 
80 χαὶ τὸν ἀέρα τῷ πυρὶ ἔχειν τι χοινὸν σύμβολον. ὑγρὸς δ᾽ ὧν τί ἂν ἄλλο 

1 χεχοινονηχότος à 2 ἔτ᾽ om. ἃ 9 χαὶ οἴη. ἃ verba, quae uncis seclusi, 

huic loco non potest seriptor destinasse, cum verbis sequentibus (ἔτι πῶς ἐχ τῆς χτλ.) eorum 

opinionem refellere pergat, qui esse quaedam minima corpora ignis expertia contendant; 

fortasse igitur post συντίϑοιτο v. IO collocanda sunt 6 μίξίς a 8 αὐτῶν ἕκαστον ἃ 

14 ϑερμότητος V: ξημότητος ἃ ἐναναντίων V 15—16 εἰ δέ usque ad δέξασθαι om. ἃ 

18 fortasse φύσιν, εἴ γε ἀδύνατόν ἐστιν... πεσεῖν, εἰ μὴ... μεμιγμένον εἴη: ἐν γὰρ τούτῳ... 

διαφέρει, ὥστε. continent enim haec verba εἰ δέ γε --- διαφέρει adversariorum. argumenta, 

quae si cum praecedentibus artius coniunxerimus, et anacoluthon tollitur et sententiae 

(inde a πῶς οὐχ v. 16) bene 510 procedunt: cur materia cum calido siccoque coniuncta non 

tactilis est? hoc enim negantibus fatendum erit. (ἔσται γὰρ οὕτως αὐτοῖς), calidum per se non 

sensibile esse, quia (secundum eosdem) calidum, licet ὑφεστὸς ἐνεργείᾳ, nisi cum frigido mix- 

tum percipi non potest 21 αὐτοῦ ἃ 24 ϑερμόν ἃ 21 fortasse χοῦφον χαϑὸ 

ϑερμόν 28 βαρείᾳ a: βαρεία K: βαρεῖα V 
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χοινὸν ἔχοι πρὸς αὐτὸ ἣ τὸ ϑερμὸς εἶναι; ἔστιν γὰρ τῇ μὲν γῇ xal τῷ 50 

ὕδατι τὸ ψυχρὸν χοινόν, τῷ δὲ ὕδατι χαὶ τῷ ἀέρι τὸ ὑγρόν, τῷ δὲ ἀέρι 

χαὶ τῷ πυρὶ λείπεται τὸ ϑερμόν. ἔτι εἰ τὰ ἁπλᾶ ἐστι τὸ ϑερμὸν xai τὸ 

Ψυχρὸν χαὶ τὸ ξηρὸν χαὶ τὸ ὑγρὸν xdi ταῦτά ἐστι τὰ εἰδοποιοῦντα τὰ στοι- 

ὅ χεῖα, εἴδει ἄν ἀλλήλων διαφ φέροι τὰ ἀπτιχῇ ἁπλῇ διαφορᾷ διαφέροντα. 148v 

ὥστε εἰ τὸ ὕδωρ xal 6 ἀὴρ εἴδει διαφέρουσιν, ἁπλῇ ἂν τινι διαφορᾷ δια- 

φέροιεν. ἀλλὰ μὴν τὸ ὑγρὸν αὐτοῖς τὸ αὐτό ἐστι. λείπεται ἄρα χατὰ ψυ- 

χρὸν χαὶ ϑερμὸν εἶναι τὴν διαφορὰν αὐτοῖς. ἔτι εἰ τὰ χατὰ τὸ μᾶλλον 

χαὶ ἧττον αν γλον διαφέροντα εἴδει οὐ διαφέρει, xai 6 ἀὴρ ψυχρὸς xol 
10 0ypóz, οὐχ ἂν τοῦ ὕδατος εἴδει διαφέροι. xal γὰρ ἐχεῖνο Ψυχρόν τε xal ὃ 

ὑγρόν ἐστι. xai γὰρ εἰ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ ἧττον λέγοι τις, ἀλλ᾿ οὖν 

εἴδει οὐ διοίσει’: ἄμφω ἄρα ἕν, xal οὐχέτι τὰ στοιχεῖα τέσσαρα. ἔτι εἰ 
τεττάρων οὐσῶν συμπλοχῶν ἐχ τοῦ ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ χαὶ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ 

αἵ τρεῖς τὰ ἄλλα στοιχεῖα εἰδοποιοῦσιν, εὔλογον τὴν χαταλειπομένην συ- 

15 ζυγίαν τὸν ἀέρα εἰδοποιεῖν. εἰδοποιεῖ τὰ τὸ μὲν ϑερμὸν χαὶ ξηρὸν τὸ 

ΠΡ» τὸ δὲ ξηρὸν χαὶ ICON τὴν γῆν, τὸ δὲ ψυχρὸν χαὶ ὑγρὸν τὸ ὕδωρ, 

τὸ ἄρα ϑερμὸν χαὶ ὑγρὸν εἰδοποιήσει τὸν ἀέρα. ἔτι οὗ ἢ eme διὰ ϑερ- 
μοῦ, τοῦτο ϑερμὸν τῇ αὑτοῦ φύσει. τῷ δὲ ἀέρι γένεσις ἐξ ὕδατος διὰ 10 

ϑερμοῦ γίνεται. ϑερμαινόμενον γὰρ τὸ ὕδωρ εἰς ἀέρα μεταβάλλει. ἀλλὰ 

20 χαὶ ὅσον ἐχ γῆς εἰς ἀέρα μεταβάλλει, ϑερμαινομένης τρέπεται χαὶ μετα- 

βάλλει. ὥστε ϑερμὸς ὃ ἀὴρ τῇ αὑτοῦ φύσει. ἔτι εἰ χατὰ τὸ σύμβολον 

ἣ μεταβολὴ τοῖς στοιχείοις εὐχολωτέρα γίνεται εἰς ἄλληλα xal ἔστι τοῖς 

τρισὶν χοινόν τι σύμβολον ἄλλῳ πρὸς ἄλλο, εἴη ἂν χαὶ τῷ ἀέρι χαὶ τῷ 
πυρὶ χοινὸν σύμβολον. οὐδὲν O& ἄλλο δύναται, T, ϑερμόν. ϑερμὸς ἄρα ὃ 

25 ἀήρ. ἔστι δὲ σύμβολον τὸ χοινὸν γῇ μὲν xal ὕδατ t τὸ ψυχρόν. πυρὶ δὲ 1ὅ qf pov , 
^ a ^ , [gd] A M 27 A , M ^ A 3 , 

xal γῇ τὸ ξηρόν, ὕδατι ὃὲ xal ἀέρι τὸ ὑγρόν, πυρὶ δὲ xal ἀέρι τὸ ϑερμόν. 

^O 3 

Πρὸς τοὺς δι’ ἀχτίνων λέγοντας γίνεσϑαι τὸ δρᾶν. 

Εἰ χατὰ ἀχτίνων ἔχχυσιν χαὶ πρόπτωσιν τὸ ὁρᾶν, δῆλον ὅτι σώματα 
αὗται. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἄλλως χινηϑῆναι αὐτὰς καὶ προελϑεῖν. τοῦτο δὴ 

80 τὸ σῶμα τὸ τῶν ἀχτίνων πότερον ἀήρ ἐστιν T, φῶς ἣ πῦρ; xal πότερον 
συνεχές ἐστιν, T| διῃρημένον; xal εἰ συνεχές, πότερον ἐχπίπτει τοιοῦτον, ἢ 90 

ἐχπίπτει μὲν διῃρημένον, ἐχπεσὸν δὲ συμφύεται χαὶ γίνεται συνεχές; πάντα 

γὰρ ταῦτα ἄτοπα. εἰ μὲν οὖν ἀήρ ἐστι, τί δεῖ αὐτὸν ἐχπεσεῖν, ὄντος γε xal 
ἔξω ἀέρος; εἰ δὲ φῶς xal οἷον ἀὴρ διαυγής (τοιοῦτον γάρ τι τὸ φῶς εἶναι 

86 οἰόμεθα), xal οὕτως μὲν περίεργος T, ἔχπτωσις, ὄντος γε καὶ ἔξω φωτός. 
»s: yt 

xai γὰρ οὐδὲ ἄνευ τοῦ ἔξω δυνατὸν δρᾶν ἐστιν. εἶτα διὰ τί νύχτωρ xai 

σχότους οὐχ ὁρῶμεν; αὐτὸ γὰρ τὸ διὰ. τῶν ὀφϑαλμῶν ἐχπῖπτον φῶς ἱχανὸν 

5 διαφέρει Ka 9 εἴδει ex. Vict.: εἴδη VKa 10 διαφέρει Ka 23—24 ἄλλῳ usque 
ad σύμβολον om. Ka 24 δύναται εἶναι ἢ Ka cf. Ind. 27 διὰ τῶν Ka τὸ ὁρᾶν 
λέγοντας Ka γίνεσϑαι om. Ka 399—094 si μὲν --- ἀέρος] cf. Al. de sens. comm. 

64,10—11 29 μὲν] fortasse μένει sed cf. Ind. 96 εἶτα διὰ τί χτλ.] cf. Al. de 

sens. 65,6—11 
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dy Tv φωτίζειν τὸν ϑύραϑεν ἀέρα, ὅ γε xal μέχρι τῶν ἄστρων ἀποτείνε- 25 

σϑαι πέφυχεν: οὕτως ἐστὶν ἰσχυρόν. εἰ δέ ἐστιν ἀσϑενέστερον τοῦ μεϑη- 
μερινοῦ φωτός, ἐχρῆν τοσούτῳ μᾶλλον νύχτωρ μὲν xal σχότους δρᾶν, ἣμέ- 

pac δὲ μή. τὸ τὰρ ἧττον ἀεὶ φῶς ὑπὸ τοῦ λαμπροτέρου φωτὸς μαραί- 
δ νεται: οὕτως γοῦν xai λάμπει ἔνια νυχτός, τῆς ἡμέρας δὲ ἐπισχοτεῖται τὸ 

λάμπον αὐτῶν, ὡς ὀστέα τινὰ xal χεφαλαὶ ἰχϑύων xal at πυγολαμπίδες 
λεγόμεναι. ἔτι πῶς, εἰ ἀσϑενές ἐστι τὸ ἐχπεμπόμενον, ἅμα πολλῶν εἰς 
ταὐτὸ συνελθόντων σχότους, τί δή ποτε οὐχ ἱχανὸν γίνεται τὸ ἐχ πάντων 30 

υἱχϑέν, ὥσπερ xal τὸ ἀπὸ λύχνων πλειόνων φωτίζει πλέον, ὧν ἕχαστος 

10 οὐχ Tv αὐτάρχης, φωτίζειν τοσοῦτον ; ἔτι εἰ τὸ qàs ὁρατόν ἐστιν, πῶς τὰς 

Git ὧν τς οὐχ δρῶμεν οὔτε ἡμέρας οὔτε ἐν σχότῳ; εἰ δὲ ums 
ἀήρ ἐστι τὸ ἐχπεμπόμενον μήτε φῶς, λείπεται πὺρ εἶναι. εἰ πῦρ ἐστιν, 

εἴη ἂν ϑερμόν τε χαὶ χαυστιχόν. οὐχ ἔστι δέ: ὥστ᾽ οὐδὲ πῦρ. εἰ γὰρ 

v3; χαυστιχόν, φῶς πάλιν ἐροῦσιν. τί δή ποτε ἔσται τοῦτο τὸ φῶς; πυρὸς 
E 

X iU , , *, y [o Ὑ p M A Ud iJ "" 5 

15 μεν γάρ σπορροηιϊια ΩΌΧ ἔστιν. ὡς 0tOVtQt* χαὶι (^e ἄλλα τινὰ φῶτιςξι οὐχ 

ν (02 
Y - y , - 2 ^2 , - , , Q* 
ὄντα πῦρ. ἔτι εἰ πῦρ ἐστι τὸ ἐχπεμπόμενον, πῶς οὐχ ἀποσβεσϑήσεται 
om - ^ Los EN , ὧν nme τ y 
00m; δρῶμεν OE x«l ἐν ὕδατι, ὁρᾷ δὲ xal τὰ ἐν τῷ ὕδατι ζῷα. ἔτι εἰ 

nu τὸ ἐχπεμπόμενόν ἐστι, χατὰ φύσιν dy εἴη αὐτῷ ἢ εἰς τὸ dvo χίνησις. 
στε ἐχρῆν ἡμᾶς μὴ ὁμοίως ὁρᾶν ἄνω τε xal χάτω ὁρῶντας. ἀλλὰ ἄνω 

ἣν [dii ^ AN L4 , ^ z » 5 ον νὰ , ' e - 

20 | μεν 92 0v, χατὼ ὡξ βιαζομένους χαὶ μογις. ΕΙ δἰ Ot. αγτινῶν τὸ βαν-. 

1. 2 v S! ' e ^ e Ld , , - E Ἂν ! 5 ^N ec 

rum τις τη ó'pts εσται χαὶ χατὰ Q'prv ἢ τῶν αἀχτινὼν ἀντίληψις. εἰ O£ αἱ 

HESS PEARCE S ^M TIENES NU - SENT - ἀποτεινόμεναι ὄψεις αἰσϑητιχαί εἰσιν. διὰ τί οὐχὶ xal Üspuoü xal Ψυχροῦ 40 
αἰσϑάνονται: μᾶλλον γὰρ (dv) τῶν ἁπτῶν διαφορῶν, T, τῶν χρωμάτων αἰ- 

, y M N - L4 

σϑάνοιντο. ἔτι εἰ συνεχὲς ἐχπίπτοι τὸ τῆς ὄψεως σῶμα, δεήσει πρῶτον 
25 p Do τινὰ δ Στάσου τὴν χόρην εἶναι, ὅπερ οὐχ οὕτως ἔχειν φαίνεται. 

ἔπειτα, εἰ χαὶ συνεχὲς ἐχπέμπεται, πῶς οὐ σχεδάννυται τουτὶ τὸ ῥεῦμα τὸ 
FL AR 5.7 ν᾿ , » 4m MN τὴς üjems σχιζόμενον περὶ τὸν ἀέρα τὸν ἔξωϑεν λεπτότερον ὃν αὐτοῦ; ἡ 

εἰ μὴ σχεδάννυται, πῶς οὐχ εἰς στενὸν συνάγεται mpotóv; τοιοῦτον γάρ τι 
» 
ὁρῶμεν xai τὰ ἄλλα σώματα πάσχοντα προχωροῦντα᾽ χαὶ γὰρ ὕδωρ προ- 45 

30 χωροῦν ἤτοι χεῖται ἢ στενοῦται, χαϑάπερ τὸ &x τῶν χρουνῶν ῥέον, χαίτοι 
, " —- *, , [5 ^N P d , 3 £N 5 ΄ M ^N - 

στερεώτερον ὃν τῶν ἀχτίνων: T, δὲ φλὸς εἰς ὀζὺ ἀπολήγει. τὸ δὲ τῆς 

ὄψεως σῶμα πῶς εἰς χῶνην πλατύνεται χαὶ μείζονα ἐπὶ πλέον προχωροῦν 

υήτε τῶν παχυτέρων μήτε τῶν λεπτοτέρων σωμάτων τοῦτο πασχόντων; 
-Ὁ ΄ , - ANON ^ * 

ἔτι εἰ σῶμα ἐστι. τόπον xatéyst. ἔτοι οὖν σῶμα διὰ σώματος δίεισιν ἢ 

3 σχότους m?, cxóro; m! V: σχότους Ka 4 τὸ γὰρ ἧττον χτλ.] cf. Al. de sens. 47,13sq. 

φῶς ὑπὸ VK: φωτὸς ὑπὸ à 6 λαμπὸν Va 8 supra ταὐτὸ: τὸ m? V 11 ἄλλων 

Usenerus 19 εἰ m! V, εἰ οὖν m*: εἰ οὖν Ka cf. 122,14 14 δή m?, δέ m! V: δή Ka 

ἐστι Ka * 15 οἴονται Ka: οἷόν τε V 16 ἔτι εἰ χτλ.] cf. Al. de sens. 47,12 

εἰ πῦρ ἐστι om. Ka lY ὁρῶμεν δὲ χτλ.] ef. Al. de sens. 65,3 ἔτι εἰ πῦρ κτλ.] 

cf. Al. de sens. 64,11] - 65,3 20 εἰ δι᾿ V ex Vict.: ἡ δι’ corr. in εἰ δι’ K: ἡ δι᾽ a 
23 àv addidi 24 ἐχπίπτει Ka 25 πόρον] ante p 2—3 lit. er. V 21 τὸν 

ante ἔξωϑεν] ante v una lit. eras. V 29 σώματα Ka: σῶμα V 30 ἤτοι χεῖται V: 

εἶτα χεῖται K: ἢ ταχεῖται a: ἤτοι παχεῖται ex. Vict. 94 ἔτι εἰ σῶμά ἐστι κτλ.] cf. AI. 

de sens. 61,6—62,11 δίεισιν m?, δίεσιν m! V 
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xevóv ἐστιν ἀφωρισμένον T, ἀντιπερίστασις γίνεται, εἰ μὲν ἐν ἀέρι ἐχπέμ- 00 

motto, ἀέρος, εἰ δὲ ἐν ὕδατι, ὕδατος: εἰς μὲν οὖν τὴν χόρην ἄτοπον λέγειν 
τὸ ὕδωρ ἀντιμεϑίστασϑαι, χρὴ δὲ ζητεῖν εἰς τί. οὐδὲ γὰρ εἰς τὴν dva- 
πνοήν. οὐδὲ γὰρ ἀναπνεῖ τὰ ἐν τῷ ὕδατι δρῶντα, οὐδὲ ὅλως τὰ ἔνυδρα 

5 χωρίς τινων. ἔτι εἰ εἰς τὴν xópry ἀντιμεϑίσταται. οὐ πάσῃ αὐτῇ ἐχπέμ- 
ψομεν, οὐδὲ ὀψόμεϑα, ἀλλ᾽ ἔσται τις εὐρυχωρία, | χαϑ’ ἣν τὸ ἀντιμεϑι- 149r 

- 

στάμενον χώραν ἕξει. χατά τι οὖν αὐτῆς ὀψόμεϑα xal χατά τι μή. ἔτι 
διὰ τί τῶν ζῴων τὰ μὴ ἐπιμύοντα ἐν τῷ χοιμᾶσϑαι οὐχ ὄψεται, εἴ γε 
πλήρεις ἔχει τοὺς τοῦ σώματος mópouc; εἰ δὲ μὴ συνεχὲς ἔξεισιν τὸ σῶμα 

10 τοῦτο τὸ τῆς χύρης, ἀλλὰ διῃρημένον, ἤτοι διεχπῖπτον συμφύεται xal συ- 

εχὲς γίνεται T, μένει διῃρημένον. εἰ μὲν οὖν συμφύεται, πῶς πάλιν εἰς 
χῶνον συμφυόμενον ἐξαπλοῦται xal τηλικοῦτον, ὡς ἀποτέμνεσϑαί τινος χώ- 5 

vou βάσει τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ οὐρανοῦ; ἐχρῆν γὰρ αὐτό, ἀρξάμενον ἅπαξ 
ξυνιέναι xal συμφύεσϑαι, ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος μᾶλλον συστέλλεσϑαι 

15 χαὶ εἰς στενὸν συνάγεσϑαι. ἔτι εἰ ὑπ’ ἀχτίνων 6 χῶνος πε ριέχεται διῃρη- 

μένων xal κεχωρισμένων, εἰ μὲν εἴη [μὴ] μεῖζον τὸ μεταξὺ τῶν ἀχτίνων, 
πλέον ἔσται τὸ μὴ ὁρώμενον τοῦ ὁρωμένου, χαὶ τὸ μὲν πέριξ UEM 

χαϑὸ αἱ εὐϑεῖαι προσβάλλουσιν, τὸ ὃὲ μέσον οὔ. εἰ δὲ ἴσον, ἴσον οὐχ 
ὀφθήσεται. ἔλαττον OE πῶς ἂν εἴη (τὸ) τῶν εὐϑειῶν μεταξύ, τῶν εὐϑειῶν 10 

20 τηλικαύτην βάσιν ποιουσῶν; ἔτι τε πῶς οἷόν τε οὕτως τὰς ἀχτῖνας εἶναι 

παχέα σώματα ἐχ τῆς χύρης προπεμπόμενα ἀπὸ ὀλίγου σώματος; ἔτι δὲ 
ai ἀχτῖνες αἱ ἐχπεμπόμεναι τί δή ποτε οὔτε ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὔτε ὑπὸ 
τῶν ὑδάτων τῶν Rooney περιφέρονται, ἀλλ ἐπ 
ὄντων ὁρῶμεν, εἰ ἢ ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος ἐν ταὐτῷ μένοι; ἔτι πῶς διὰ 

95 τῶν στερεῶν διαφανῶν αἱ ἀχτῖνες διέρχονται; εἰ γὰρ λέγοιεν πόρους ἔχειν 1 

ταῦτα, ἤτοι χενοὺς ἕξει xal ἔσται τι χενὸν ἀφωρισμένον ἢ πλήρεις ἀέρος 
ἤ τινος ἄλλου σώματος, χαὶ ποῦ τοῦτο χωρήσει; πῶς δὲ χαὶ πλείους διὰ 

τοῦ αὐτοῦ ὀφϑήσονται; πλείω γὰρ σώματα διὰ τῶν αὐτῶν πόρων διελεύ- 

σεται. ἔπειτα διὰ τί συνεχῆ τὰ διαφανῆ ὁρᾶται; μόνους γὰρ ἔδει τοὺς 
30 πόρους αὐτῶν ὁρᾶσϑαι Y, διαλείπουσάν γε τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν, χαϑάπερ 

τῶν χοσχίνων. ὁμοίως δὲ xal τὰ OU αὐτῶν ὁρώμενα ἐπισχητεῖσϑαι ἔδει, 
χαϑὰ μὴ πόρους ἔχει τὰ διαφανῆ. πόϑεν δὲ xal τὸ τοσοῦτον σῶμα ἐν 20 

ἡμῖν, ὥστε χαὶ μέχρι τῶν ἄστρων ἐχπέμπεσϑαι χαὶ τοῦτ᾽ ἐστιν ἐν ἡμῖν 

9. πλήρεις VK: πληρεὶς a: fortasse εἴ γε (μὴ) πλήρεις 10 τὸ τῆς m!, τῆς m? V: τῆς Ka 

(corpus quod in pupilla inesse solet) cf. τοῦτο τὸ σῶμα τὸ τῶν d. 127,29 τουτὶ τὸ ῥεῦμα 

τὸ τῆς ὄψεως 128,26 16 supra xai v. c. σὺν scripsit V μεῖζον scripsi: μὴ μεῖ- 

ζον VKa 19 ἔλαττον πι', ἐπ᾽ ἔλαττον v. c. V: ἐπ’ ἔλαττον Ka τὸ addidit Usenerus 

20 ποιοῦσαν Ka ἔτι τε πῶς x1À.] cf. Al. de sens. 60,12—7 2] ἔτι δὲ αἱ ἀχτῖνες 

χτλ.] ef. ἔτι πῶς οὐ συγχέονται οἱ τοιοῦτοι τύποι, ἐπειδὰν ῥέῃ τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ αὐτό, el xal ἐν 

ἀέρι πνεῦμα πολὺ εἴη 134,9 23 παραφέρονται Usenerus xai τούτων χτλ.] de rapidis 

fluviis dicere videtur, quorum vadum perlucet, dumne superficies perturbata sit. sed plura 

exciderunt 26 xai ἔσται Ka: ἣ ἔσται V ἢ πλήρεις ex. Vict.: 7| πλῆρες a: πλῆρες V 
28 fortasse ὄψονται σώματος Ka 91 ἐπισχοτεῖσθαι] t in lit. V 82 τὸ om. Ka 

329 ἀστέρων Ka xai τοῦτ᾽] fortasse xai ποῦ 

Supplem. Arist. TT. Alexand. d. Anima. 9 
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πρὶν ἡμᾶς ὁρᾶν; πῶς δὲ οἷόν τε οὕτως ταχέως τὸ σῶμα χινεῖσϑαι τοῦτο, 
σ 501 t - , Κη σ ' » ὸ [4 RUIT oUm y - € ὥστε εὐθὺς τῷ ἀναβλέψαι ἅμα τὸν οὐρανὸν ἡμᾶς δρᾶν; ἔτι πῶς oi ἐξ 
ἐναντίας ἀλλήλους δρῶντες ὀφϑήσονται, ἐὰν χατὰ τὸ αὐτὸ αἱ ἀχτῖνες ἀπαν- 

΄ , ΄ M ij 2 / NA M , Y 2n P] z 
τήσωσιν ἀλλήλαις; T, γὰρ ἐν μέσῳ στήσονται xai οὐχ ἔσται ὄψις ἀλλήλων, 

57, δι᾿ ἀλλήλων ἐλεύσονται xal οὕτως πάλιν σῶμα διὰ σώματος δίεισιν, ἡ 
$ ἑτέρα κρατήσει xal ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον ὄψεται μόνον. ἔτι πᾶν τὸ χινού- 25 
μενον τοπιχῶς ἐν χρόνῳ χινεῖται xal ἀδύνατον χατὰ τὸ αὐτό τι τῷ αὐτῷ 
τάχει χρώμενον τὴν διπλασίαν ἐν τῷ αὐτῷ χινηϑῆναι χρόνῳ. ἀλλὰ μὴν χει χρώμξενο Ι i D dul Xpovo. (T 

ἅμα δρῶμεν τά τε ἐγγὺς xal τὰ ἀπὸ πολλαπλασίου διαστήματος. τοὺς γοῦν 
10 ἀστέρας πλεῖστον ἀπέχοντας ἅμα ὁρῶμεν τοῖς παρεστῶσιν. οὐχ ἄρα χατὰ 

δὲ μὴ χατὰ χίνησιν, οὔτε χατὰ ἀχτίνων προβο- χίνησίν τινος τὸ ὁρᾶν. εἰ 
$^ P λὴν οὔτε χατὰ εἰδώλων ἀπόρροιαν οὔτε χατὰ τὴν ἀπ᾿ ἀμφοῖν. 

Πρὸς τοὺς διὰ τῆς τοῦ ἀέρος συνεντάσεως τὸ ὁρᾶν ποιοῦντας. 80 

Εἰσὶν δέ τινες, oi διὰ τῆς τοῦ ἀέρος συνεντάσεως τὸ δρᾶν φασι γίνε- 
, 1A [d ^ - Ὕ jT pm bd , e a T 

15 σϑαι. νυττόμενον γὰρ ὑπὸ τῆς ὄψεως τὸν συνάπτοντα τῇ xópT ἀέρα σγη- 
, ? ^ , 4 ΄ ^ . , Ὁ 

ματίζεσϑαι εἰς χῶνον. τούτου δὲ οἷον τυπουμένου χατὰ τὴν βάσιν ὑπὸ 

τῶν ὁρατῶν τὴν αἴσϑησιν γίνεσϑαι, χαϑάπερ καὶ τῇ ἁφῇ διὰ βαχτηρίας. 
πολλὰ μὲν οὖν τὰ αὐτὰ ἔστι xal πρὸς τούτους εἰπεῖν τῶν εἰρημένων πρὸς 35 

τοὺς δι᾿ ἀχτίνων τὸ δρᾶν ποιοῦντας, ἰδία δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἐπιζητήσειεν dv 
' - 

20 τις περί τε τῆς ἐντάσεως αὐτῆς τῆς ὑπὸ τῶν ὄψεων γινομένης τοῦ συνάτ- 
- τοντος ἀέρος τῇ χόρῃ xal τῆς χατὰ τὸ ἕτερον μέρος τυπώσεως ὑπὸ τοῦ 

δρωμένου, ἔτι τε τῆς ἐπερείσεως, πῶς οἷόν τε παραδέξασθαι μανοῦ τοῦ 
4“; » » , M, 3t 2 7, ^ , 9 e m 

ἔρος ὄντος, ἄλλως τε χαί, εἰ τοιοῦτόν τι ἦν, ἐγίνετο dv συναίσϑησις ἡμῖν 
ἀντιβάσεώς τινος. ἀλλὰ χαὶ ἀναχωροῦντες εἰς τοὐπίσω οὐδὲν ἧττον ὁρῶμεν" 

χαίτοι ἐπερείδοντας μὲν ὁρᾶν ἔδει, ὑποχωροῦντας δὲ μή. τίς γὰρ τότε ἢ 40 

ἐπέρεισις OU ἡμῶν αὐτῶν; T ἐπέρεισιν φήσουσιν γίνεσϑαι; ἀλλὰ xal τῆς 
»-ὗ - , EL - - 

ὄψεως ἀπὸ τοῦ ἡγεμονιχοῦ γινομένης, εἰ xal ἐπὶ ταύτης τὰ τῆς τονιχῆς 
, / 

χινήσεώς ἐστιν, ὥσπερ λέγεται πρὸς αὐτῶν, πῶς οὐ γίνονται διαλείψεις τινὲς 

τῷ e 

τοῦ ὁρᾶν, ἅτε μὴ συνεχοῦς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς τάσεως γινομένης, OU αὐτὸ 
80 δὲ τοῦτο μηδὲ τῆς ἐπερείσεως; ὅπερ dv τις ἐπιζητήσειεν xal περὶ τῆς 

2 ὁρᾶν ἡμᾶς Ka ἔτι πῶς οἱ ἐξ ἐναντίας κτλ.] cf. Al. de sens. 63,4—9 ὃ σώ- 

ματος δίεισιν ἢ m?, σώματος m! V: σώματος δίεισιν ἢ Ka 6—10 ἔτι πᾶν---παρεστῶσιν] 

cf. Al. de sens. 62,11—63,3 1 κατὰ τὸ αὐτό τι] fortasse τὸ αὐτό τι cf. Al. de sens. 

ib. ἀλλὰ μὴν: ἀδύνατον τὸ αὐτό τι καὶ ἰσοταχῶς κινούμενον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ χινηϑῆναι τόδε 

τι τὸ διάστημα χαὶ τὸ τούτου πολλαπλάσιον κτλ. 8 fortasse (xal) τὴν διπλασίαν 
ll τινος m!, τινα m? V: τινα Ka 11 διὰ βαχτηρίας] cf. Galen. de plac. Hipp. et Plat. 

642,12 (Iw. Müller) μὴ τοίνυν ὡς διὰ βαχτηρίας τοῦ πέριξ ἀέρος ὁρᾶν ἡμᾶς ol Στωϊχοὶ 

λεγέτωσαν. ἡ γὰρ τοιαύτη διάγνωσις ἀντιβαινόντων ἐστὶ σωμάτων, κατὰ συλλογισμὸν ἔτι μᾶλ- 

λον, οὐ πιλητοῦ δὲ αἰσϑητιχὴ ἡ τοῦ ὄμματος αἴσϑησις ἡμῖν ἐστιν, οὐδὲ τῆς σχληρότητος ἢ 

μαλακότητος, ἀλλὰ χρόας καὶ μεγέϑους καὶ ϑέσεως, ὧν οὐδὲν ἡ βακτηρία διαγνῶναι δύναται 
2] τυπώσεως c in lit. V 25 ἐπερείδοντας « in lit. V τό τε Va 20 αὐτῶν ἃ: 

αὑτῶν V ἢ ἐπέρεισιν---γίνεσϑαι) an tum. quoque. dicent esse ἐπέρεισιν ἢ 28 διαλήψεις ἃ 

80 ἐπιζητήσεις ἃ 
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ἁφῆς, χαϑ’ ἣν ἁπτόμεϑα τῶν ἑτέρων σωμάτων: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ ταύτης δια- 40 

λείψεις τῆς ἀντιλήψεως γίνονται, ἔδει δέ γε" τοιαύτη γὰρ fj τονιχὴ χίνησις 

xav αὐτούς. εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦτο δή, ὃ χαλοῦσιν ὄψιν, μόνον χινεῖται 
τὴν προειρημένην χίνησιν, ἣν λέγουσι τονιχήν, ἄλογον τὸ ἐπὶ μόνου τούτου 

σι 

4 [cd , ^ 1*3 ΄ 1 

λέγειν οὕτω, χαίτοι γε οὔ φασιν. τὸ δὲ ὅλον ἀπορίας ἔχει πολλὰς f, περὶ 

τῆς τονιχῆς χινήσεως δόξα. πρῶτον μὲν γὰρ ὁμοειδές τι ὃν αὐτὸ ξαυτὸ 
χινήσει, ὃ ἀδύνατον δείχνυται προχειριζομένοις τὰς χαϑέχαστα χινήσεις. 
v b 4 e Ze , , , o - A2 ? M ἣν ἔπειτα, εἴπερ ἕν τι συνέχει τόν τε σύνολον xócpov ἅμα τοῖς ἐν αὐτῷ, χαὶ 50 
xa ἕχαστον τῶν ἐπὶ μέρους σωμάτων ἐστί τι ὃ συνέχει, πῶς οὐχ ἀναγ- 

10 χαῖον ταὐτὸν ἅμα τὰς ἐναντίας χινεῖσϑαι χινήσεις; ὁπότε γὰρ ἀπὸ τοῦ μέσου 

τοῦ χόσμου πρὸς τὰ πέρατα ἣ χίνησις τῷ διήχοντι πνεύματι γίγνοιτο, τότ᾽ 149ν 

ἀνάγχη xal ἑχάστῳ τῶν ἐπὶ μέρους σωμάτων ἤτοι ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ πρὸς 

τὸ μέσον τὴν χίνησιν τῷ τοῦ παντὸς πνεύματος μορίῳ, ὃ OU ἑκάστου χε- 
ΓΑ / € ^ , ^ δῶν [4 “ , , 

χώρηχεν, γίνεσϑαι. διαφέρει δὲ οὐδὲν ὁποτερωϑενοῦν λέγειν γίνεσϑαι, 

15 μέν δὴ xal τοῦτο ἀπὸ τοῦ μέσου χινοῖτο, λέγω δὲ τὸ ἔν τινι τῶν ἐπὶ μέ- 

ρους σωμάτωῦ, ἅμα χάτω χαὶ ἄνω χινήσεται τὸ διὰ τῶν χατωτέρω τοῦ 
μέσου μερῶν τῆς ἕξεως αὐτοῦ διῆχον. χαϑὸ μὲν τὸ πᾶν εἰς τὸ ἄνω, οὗ 5 

μέρος τοῦτο, ἄνω, χαϑὸ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν ἐπὶ τὰ πέρατα 

χινεῖται τὰ χατωτέρω τοῦ μέσου, εἰς τὸ χάτω χινήσεται δηλονότι. ὥστε 
20 ἅμα ἄνω χαὶ χάτω τὸ αὐτό. εἰ δὲ ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὸ μέσον. ταὐ- 

τὸν συμβήσεται περὶ τὰ τῶν ἀνωτέρω τοῦ μέσου μερῶν αὐτοῦ διεληλυϑό- 
“" , , Ἁ ' ^ , ' — “ M 37 

τος τοῦ πνεύματος. ἀλλὰ si x«l δοϑείη διὰ τῆς τοῦ μεταξὺ ἀέρος ἐπε- 
pi OPE ^ ' cre e eT 9 eo EETN - » A “Ὁ -“ , P- M 

ρείσεως τὸ ὁρᾶν γίνεσϑαι, ὅπως δηλοῦν ἐχρῆν μᾶλλον σχληρότητος xat 

μαλακότητος xal τραχύτητος xal λειότητος xal ὑγρότητος xal ξηρότητος 10 

25 ἀντίκηψιν οὕτως T, χρώματος γίνεσϑαι. τούτων γάρ τι xal διὰ βαχτηρίας 

δυνάμεϑα γινώσχειν, ἀλλ᾿ οὐχὶ χρώματα οὐδὲ σχήματα T, ποσὸν T, τι τῷ 
A σ 2 ' e , E -— AA E , A M ' , ΡῈ A ' 

υεγέϑει, ἅπερ ἐστὶ τὰ ὁρώμενα. τὰ γὰρ χρώματα xal τὰ σχήματα xol 
΄ *, ^ ^ u t , 

τὰ μεγέϑη ἐστίν, ὧν ἣ ἀντίληψις διὰ τῆς ὄψεως. ὅλως δὲ ἔσται ἁφή τις 
΄ X [d - X MJ e. ' (Em e J vM MJ , " , "EE ἢ ὄψις. ἁφῇ δὲ τὰ ἁπτὰ ὑπόπτωτα, ὥστ᾽ Tot τὰ σώματα, καϑὸ σώματά 

e 3v ^ ΄ ΄ζ ' M , Y ' , Y 
30 ἐστιν, ὁρατὰ ἔσται, ἢ τά γε πάϑη τὰ xarà συμβεβηκός. ἔτι διὰ τί Ex μὲν 

φωτὸς τὰ ἐν σκότῳ ὄντα οὐχ ὁρᾶται, ἐκ δὲ σχότους τὰ ἐν τῷ φωτί; τὸ 1 
Y P. » οὗ , 3 f M JD ^ ». - , A 

q&p λέγειν τὸν μὲν πεφωτισμένον ἀέρα τῷ διαχεχρίσϑαι μᾶλλον ἔχειν ἰσχὺν 
νι d , à »y - s ^ 2 , m MJ 

xai δύνασϑαι τῇ ἐπερείσει τὴν αἴσϑησιν χινεῖν, τὸν δὲ ἀφώτιστον τῷ (μὴ) 

χεχαλᾶσϑαι μὴ δύνασϑαι ὑπὸ τῆς ὄψεως συνεντείνεσϑαι, χαίτοι πυχνότερον 
35 ὄντα τοῦ πεφωτισμένου, πῶς πιϑανόν; τοὐναντίον γὰρ εὔλογον τὸν πυχνό- 

τερον ῥᾷον συνεντείνεσϑαι, ἄλλως τε xol τοῦτο πεφυχότα πάσχειν, δπότε 
2 

e - ' AN - ^N 1 ΄ - , , , ix σχοτεινοῦ τὰ ἐν φωτὶ ϑεῷτο. εἰ δὲ μὴ ὁ συνάπτων τῇ xopr ἀφώτι- 20 
^ A LR p cS b] Àj , e , ὡς FM , - 

στος ὧν ἐντείνεσϑαι πέφυχεν, ἀλλὰ μόνον ὁ πεφωτισμένος, τί διαφέρει év- 

1 διαλείψειε ἃ 4 λέγουσι] ot m? add. V 8 ἕν V: ἐν ἃ 14 ante ὁποτέρωϑεν 

duae lit. erasae V: ὁπωτέροϑεν a 2] ἀνωτέρου a 93 ὅπως δηλοῦν] fortasse πως, 

δῆλον ὡς 26 fortasse ἢ [ποσὸν Tj τι τῷ] μεγέϑη sive 7| πόσον τι τῷ p. Diels 

28 μεγέϑει ἃ ἀντίληψις] te in lit. V 29 ἡ ὄψις m! in mg. V δὲ om. ἃ 

εἴ τοι ἃ 90 πάϑη τὰ scripsi: παϑητὰ Va 33 μὴ addidi 
Q** 
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τεῦϑεν ἣ ἐντεῦϑεν εἶναι τὸ χεχαλασμένον τοῦ ἀέρος, λέγω δὲ πρὸς τοῦ 
δρωμένου T, πρὸς τοῦ ὁρῶντος ; εὔλογον γὰρ xal ὅταν ᾧ ἀφώτιστος ὃ πρὸς 

τῇ χύρῃ». ὃ δὲ πεφωτισμένος πρὸς τῷ ὁρωμένῳ, ἐχλύεσϑαι πάλιν τὸν τόνον 
τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως ἰόντα πρῶτον διὰ τοῦ ἀφωτίστου ὄντος δυσχινήτου, ἐχλυ- 

5 ϑέντα δὲ υνηχέϑ᾽ οἷόν τε εἶναι συνεντείνειν τὸν πεφωτισμένον τὰ πρὸς τῷ 
δρωμένῳ. οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἔδει τὰ ἐν τῷ φωτὶ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ σχότῳ 30 

δρᾶσϑαι T, τὸ ἔμπαλιν. ἔτι ἔστιν, ὅτε δύο οἰχημάτων χαταντιχρὺ ὄντων 
χαὶ φῶς ἐχόντων, τοῦ δὲ μεταξὺ τῶν οἰχημάτων ἀέρος σχότος ἔχοντος, 

οὐδὲν ἧττον ἀλλήλους ὁρῶσιν ἐκ τῶν οἰχημάτων, χαίτοι τοῦ μεταξὺ μὴ 
10 συνεντεινομένου ἀέρος. πῶς οἷόν τε τοῦτο συμβαίνειν; ἔτι τὰ ἄστρα αὐτὰ 

διὰ τί ἡμέρας μὲν οὐχ ὁρῶμεν, νύχτωρ δὲ ὁρῶμεν; φαινόμεϑα γὰρ ἐνταῦα 
τὸν ζοφερὸν μὲν ἀέρα χαὶ συνεστῶτα δυνατοὶ ὄντες ἐντείνειν μέχρι τῶν 
ἄστρων, τὸν δὲ διαχρινόμενον xal ἀλεεινότερον xal διὰ τοῦτο μᾶλλον ἰσχὺν 

ἔχοντα, ὥς φασιν, μήτε ἐντεῖναι μήτε ἐπερεῖσαι δυνάμενοι μέχρι τοσούτου. 30 

ἀλλὰ μέχρι πολλῷ ἐλάττονος. ἀλλὰ xol τῆς σελήνης δπελϑούσης τὸν ἥλιον 

xai ἔχλειψιν παντελῇ αὐτοῦ ποιησάσης δυνατοὶ τινόμεϑα συδτάντα xol Co- 
φωϑέντα τὸν ἀέρα ἐντείνειν ἕως τῶν ἄστρων πρὸ τοῦ μὴ δυνάμενοι. ἀλλὰ 

— σι 

x«l ἐν ὕλῃ συσχίῳ ὄντες T, ἐν βαϑεῖ φρέατι τὸ αὐτὸ ποιοῦμεν. φαίνεται 
γὰρ ἀπὸ τῶν τοιούτων τόπων ἡμῖν ἄστρα χαὶ ucü' ἡμέραν. ἔτι ὅταν 

20 δρῶμεν τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ, χαὶ τὸ ὕδωρ τῷ ἀέρι συνεντείνεται T, 00; εἰ μὲν 

γὰρ μὴ συνεντείνεται, οὐχ οὕτως τὸ ὁρᾶν. δρᾶται γὰρ xal τὰ ἐν τῷ ὕδατι. 80 

εἰ δὲ συνεντείνεται xal τὸ ὕδωρ, πολὺ εὐλογώτερον τὸν ζοφερὸν ἀέρα. 
πυχνότερον γὰρ τὸ ὕδωρ μαχρῷ τούτου. εἰ δέ, ὅτι μανός, 6 ζοφερὸς οὐ 
συνεντείνεται, πολλῷ μᾶλλον τοῦ ὕδατος ὁ πεφωτισμένος μανὸς ὧν οὐ συν- 

25 ἐντείνεται. ἔτι ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι ὄντες ὁρῶμεν ἔσϑ᾽ ὅτε τὰ ἐν βυϑῷ, 
χαίτοι μηδενὸς ἀέρος συνάπτοντος τῇ χόρῃ ὥστε xal τοῦτο ψεῦδος τὸ λέ- 
τειν διὰ τῆς τοῦ μεταξὺ ἀέρος συνεντάσεως τὸ ὁρᾶν γίνεσϑαι. ἔτι τὰ ἔνυ- 
ὃρα πῶς οἷόν τε ὁρᾶν, εἴπερ μή ἐστιν ἐν τῷ ὕδατι ἀήρ; εἰ ὃὲ φήσουσιν 40 

xol ἐν ἐχείνοις εἶναι ἀέρα, πῶς οὐχ ἐχπυρηνίζεται οὗτος ἐχ τοῦ ὕδατος 

80 ἐπιπολάζειν αὐτῷ πεφυχώς; ἔτι εἰ τὸ φῶς σῶμα ὃν xal OU ὅδατος xal διὰ 

τῶν ἄλλων χεχωρηχέναι λέγουσιν, δῆλον ὡς, ἂν φανῇ τὸ φῶς μὴ ὃν σῶμα, 

χενὸς ὃ λόγος dv εἴη. εἰ γάρ, διότι σῶμα, ἐπέρεισις αὐτῷ γίνεται, ἂν μὴ 
σῶμα Tj, δῆλον ὅτι οὐχ ἐπερεισϑήσεται. ἔτι πῶς οὐ συγχρίνεται τῇ τοῦ 
ὅδατος ψυχρότητι τὸ φῶς τοῦτο xal παύεται τοῦ φῶς εἶναι, εἴπερ διαχρίσει 45 

35 φῶς ἐστιν: ἔτι xal ἐν τοῖς πάγοις ἐχρῆν ἧττον φῶς γίνεσϑαι, χαϑάπερ xal 

ἀλέαν. τὸ γὰρ μὴ συγχρίνεσϑαι τὸ πνεῦμα ὕδατος συγχρινομένου xol xpo- 

στάλλου γινομένου παράλογον, εἰ γέ ἐστιν ἀὴρ διαχρινόμενος τὸ φῶς. τοῦ 

γὰρ ὕδατος συγχρινομένου xal πηγνυμένου τὸν ἀέρα εὐπαϑέστερην ὄντα μὴ 

5 τὰ] fortasse τὸν "| χατ᾽ ἀντιχρὺ a: xac! ἄντιχρου V 8 τοῦ δὲ V: τοῦ μὴ δὲ a ρ ρ μη 
8—9 ἀέρος usque ad τῶν οἰκημάτων om. ἃ 13 ἀλεεινότερον Καὶ: ἀλαιέινότερον Va 

17 ἐκτείνειν Ka 19 Zu V 20 «à V: τε Ka ἐν om. K 93 ὅτι V: IP js 
ἄρα Ka οὐ om. Ka 90 πεφυκώς K: πεφυχῶς a: πεφυχός V 34 τοῦ om. a 

30 ἀλαίαν Va χρυστάλον ἃ 
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ἔγειν συγχρίνεσϑαι παρ αΝΟΊ (ον. ὁρῶμεν δὲ χαὶ τὴν φλόγα πάσχουσαν τι 

ὑπὸ τῶν πάγων. χαὶ πρὸς τοὺς λέγοντας δὲ ἐν τῇ χιόνι φωτοειδές τι 

πνεῦμα ἀπειλῆφϑαι xal τοῦτο τῆς λευχότητος αἴτιον εἶναι ῥητέον" πῶς οὐ 

συγχρίνεται τοῦτο ὑπὸ τῆς ψυχρότητος; ἔτι πῶς μετὰ τὴν χλάσιν ἥτοι τὴν 

5 ἀπὸ τοῦ κατόπτρου ἢ τὴν ἀπὸ τῶν διαφανῶν ἔτι τὸ τῆς ἐπερείσεως σώ- 

ζεται; οὐδὲ γὰρ ἐπὶ βαχτηρίας τοῦτο δυνατόν: πάντα γὰρ τὰ χεχλασμένα, 

ὥσπερ τὰ πηρὰ σώματα πρὸς τὰς ἐνεργείας, χἀχεῖνα πρὸς τὰς ἐπερείσεις 

ἐχλύεται. ἔτι εἰς φρέαρ βαϑὺ xoi ζοφερὸν ἀποβλέψαντες τί δή ποτε τ e^ 

μὲν ὕδωρ οὐχ δρῶμεν, τὴν δ᾽ ἑαυτῶν ἔμφασιν ὁρῶμεν; γελοῖον γὰρ 
10 λέγειν τῷ μὲν ὕδατι μὴ γίνεσϑαι dis cmd χλασϑέντος δὲ τοῦ μὴ ἐπερεί- 

σαντος τῷ ὕδατι ἐπέρεισίν τινα μετὰ τὴν χλάσιν γίνεσϑαι τῷ χεχλασμένῳ. 
σ - ΄ ΄ ^ ^ 

ὅμοιον γὰρ τῷ φάναι χλασϑείσης ῥάβδου χαὶ διπλωϑείσης τὸ μὲν χατὰ τὴν 

χλάσιν ἀντέρεισιν ἡμῖν αἰσϑητὴν μὴ παρέχειν, διὰ ὃὲ τῆς χλάσεως ϑατέρῳ 
- Ω , ^ Y ^ , τῶν περάτων ἀντερείδειν δύνασϑαι. ἔτι εἴπερ διὰ πάντων χεχώρηχεν τὸ 

15 πνεῦμα. δῆλον ὅτι xal διὰ τῶν τοίχων, ὥσπερ χαὶ διὰ τῶν διαφανῶν. τί i ων, 
) -— ^ 3 - 

δή ποτ᾽ οὖν τὸν μὲν ἐν τοῖς διαφανέσιν ἀέρα συνεντείνομεν xai δρῶμεν δι 
. τω ' ^N - ^ ^ , » , v eom ^ 

αὐτῶν, τὸν δὲ ἐν τοῖς x διαφανέσιν οὔτε συνεντείνομεν οὔτε ὁρῶμεν Ot 
A ἢ» ) ^ / 3 ' νι. e ' S! αὐτῶν: εἰ δὲ λέγοιεν τὸ στερεὸν ἐπιπροσϑεῖν, στερεὰ xai T, ὕαλος χαὶ τὸ 

χέρας χαὶ οἱ διαφανεῖς Mo. εἰ γὰρ ταῦτα λέγοιεν μὴ στερεά, διότι εὖ- 
^ - ^D 20 pou xol διὰ τοῦτο OU αὐτῶν ὁρᾶν ἡμᾶς, εὔϑραυστος οὐδὲν ἧττον τού- 

, ) 

των χαὶ ὁ χέραυός ἐστιν, ὥστε ἐχρῆν ἡμᾶς ὁρᾶν χαὶ διὰ τούτου. τί πο εἰ 

΄ ^ 

οὖν τὸ ἐπιπροσϑοῦν τοῖς τοιούτοις xal διὰ τί ὁ μὲν ἀὴρ διήχει διὰ παν- 
- ^- M 3-18. » evo , 

των, τὸ δὲ φῶς λεπτότερον αὐτοῦ ὃν οὐ διήχει; ἐχρῆν γάρ, ὅπερ εἰ ἐγίνετο 

συνέβαινεν ἄν, μηδαμοῦ γίνεσθαι σχιὰν διὰ παντὸς ἰόντος τοῦ φωτὸς χα- 
΄ ' P SIE - ^, Y Y ΄ - € ' 3, 25 ϑάπερ xal τοῦ ἀέρος. πῶς δέ φασι χατὰ τὸ πέρας τυποῦσϑαι τὸν ἀέρα 

προσπίπτοντα τοῖς ὁρωμένοις; τὰ γὰρ μάλιστα λεπτὰ χαὶ EIS τῶν σωμά- 

των οὐ δυνατά ἐστι τὸ ἐνσημαινόμενον δέχεσϑαι, ὥσπερ OU ὑγρότητα ὕδωρ 
M " M " ^ »* [4 p: ,. Y 5 " M "^.C€ d ἊΣ ' i 7. € * 

xal πηλὸς [ἢ ἀὴρ] δγρός. ἔτι, εἰ xai δοϑείη τυποῦσϑαι xai δέχεσϑαι τὸ 
—- * ^ , ^ 

ἀποματτόμενον, πῶς ἄλλο τι παρὰ τὸ σχῆμα δύναται δέξασϑαι; χρῶμα 
A SK x » 2 , , ^ MS - MSN NES A 2 

80 γὰρ οὐδενὸς οὔτε ἐνσημαίνεσϑαι πέφυχεν οὔτε ἐν τοῖς ἐχτυπουμένοις ἐγ- 
, € e 2 νὰ , [5 - ^ eum € ^N , » δι $^ 

γίνεσϑαι, ὥστ᾽ ἔδει χρόας ἡμᾶς μὴ δρᾶν, σχῆμα δὲ μόνον. τάχα ὃξ οὐδε 
ἜΣ - Χ TN NOUS — P NS N pas T "" - 

σχῆμα. νῦν μὲν γὰρ διὰ βαχτηρίας τινὰ τῶν σχημάτων γνωρίζομεν, otov 
5 δὲ X X ec e 

τὰ μὲν χυρτά, ὅτι περιολισϑάνει περὶ αὐτὰ T, DERE τὰ δὲ χοῖλα, ὅτι 
' eo , ^ , *, 

προσπίπτει ταῖς ἑχατέρωϑεν ἐξοχαῖς αὐτῶν, τὰ δὲ εὐϑέα, ὅτι τούτων οὐ- 
ν 

Ü συνέβαινεν τὸ πέρας τῆς n 35 δέτερον, ἃ οὐχ ἂν ἐγινώσχομεν διὰ βαχτηρίας, ε 

Ἢ. 
τὶ IL » E] ct e e. c Qi x Φ x βαχτηρίας μετασχηματίζεσϑαι ψαῦον δτουοῦν σώματος οἷον πε 

περὶ δὲ τὸν ἀέρα τοῦτο συμβαίνει, ὥστε οὐδὲ τῶν σχημάτων ἂν ἀντίληψις 
΄ - e , ^D , “Ὁ Ὑ Ld y x — κ d 

οὕτω γίνοιτ Ot GQGUOX0U. ἔτι ὁ τύπος προς τῷ περᾶτι γίνεται. πως 00y 

323 

τῇ 150r 

ὧν 

10 

15 

9 , 20 

12 τὸ μὲν χατὰ τὴν χλάσιν] scil. πέρας, quod nisi excidit certe supplendum est (cf. 65,24), 

i. e. baculi in fractura terminus. hoc enim dicit: absurdum esse dicere nos in baculi termino 

per fracturam orto niti non posse, posse in altero eius termino, i. e. in eo, qui ante fracturam 

proprius erat baculi terminus (δύνασϑαι cf. Ind.) 19 εὔϑραστα a 299 τὸ in lit. 

28 7, ἀὴρ insiticium videtur 33 περιολισϑαίνει ἃ βατηρία ἃ 94 παραπίπτει 

V 

8, 
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δ ὁρῶμεν χατὰ ier) πέρας; οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἵ τυπώσεις OU 

ὅλων γίνονται. εἰ δὲ λέγοιεν, ὅτι διαφανὴς 6 ἀὴρ xal διὰ τοῦτο δι᾿ ὅλου 

τετύπωται xal δρῶμεν οὕτως, ἄλλο dv τι τοῦ δρᾶν αἴτιον λέγοιεν, τὴν δια- 
φάνειαν γάρ, xai οὐ τὴν ἐπέρεισιν. ἔτι ϑαυμαστόν, πῶς τοῖς μὲν μάλιστα 90 

σι τυποῦσϑαι δυναμένοις οὐ συμβαίνει τὸ διὰ βάϑους τυποῦσϑαι, τῷ δ᾽ ἀέρι 

τῷ ἥχιστα ὄντι τοιούτῳ OU ὅλου ἣ τύπωσις ἐγγίνξται. ἔτι εἰ πέφυχεν 

ὃ ἀὴρ οὕτως τυποῦσϑαι, τί δή ποτε οὐχὶ xal ἀπελθόντος τοῦ τυποῦντος 
ud , , — e ^ o M 2 M - γι e X AJ 

ἔτι μένει ἐν αὐτῷ ἣ τύπωσις, ὥσπερ xal ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥστε xal μὴ 

παρόντα τὰ ὁρατὰ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι ὁρᾶν; ἔτι πῶς οὐ συγχέονται οἱ τοιοῦτοι 
^ , ' er UM σῷ bi Φλ , , 5 M Ψ 3 7 “Ὁ X y 

10 τύποι, ἐπειδὰν ῥέῃ τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ αὐτό, cl xai ἐν ἀέρι πνεῦμα πολὺ εἴη; 
ἔτι ἔμπαλιν φαίνεται, ἢ ὡς ἔχει τῶν δρατῶν ἔνια, τὰ μὲν χυρτὰ χοῖλα, 30 

τὰ δὲ χοῖλα χυρτά, xal ἁπλῶς τὰ μὲν ἐξέχοντα εἰσέχοντα, τὰ δὲ εἰσέχοντα 

τοὐναντίον ἐξέχοντα; οὕτως γὰρ ἢ τύπωσις γίνεται. εἰ δὲ λέγοιεν τῇ μὲν 

χοιλότητι τῆς βάσεως τοῦ χώνου τὸ χυρτὸν χρίνεσϑαι, τῇ δὲ χυρτότητι τὸ 
15 χοῖλον, χαϑάπερ xal ἐπὶ τῆς διὰ τῶν χειρῶν ἁφῆς, τὰ ἐπὶ τῆς γραφῆς 

Scu μάλιστα τοῦτο ἐλέγξει. ὁμαλοῦς γὰρ οὔσης αὐτῆς τὰ μὲν ἐξ- 

ἔχοντα, τὰ δὲ εἰσέχοντα φαίνεται, χαίτοι ὁμαλεῖ τῇ τοῦ χώνου βάσει χρινό- 

μενα. ἔτι περὶ τῶν Ot ἀναχλάσεως ὁρωμένων τί φήσουσιν; τὸ γὰρ πέρας 35 

τοῦ χώνου ἐπὶ τούτων τῇ τοῦ χατόπτρου ἐπιφανείᾳ τυποῦται, ὅπερ ἐν- 
50 δέχοιτ᾽ ἂν ἐναντίως ἐσχημαχίσϑαι τῷ ἐμφαινομένῳ, οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ φέρε 

εἰπεῖν χυρτοῦ ὄντος τοῦ ἐμφαινομένου T, εὐϑέος χοῖλον εἶναι τὸ χάτοπτρον. 
ϑαυμαστὸν δὲ χαὶ τὸ μὴ τὴν ἀπὸ τούτου τύπωσιν ἐπιπροσϑεῖν τῇ ἀπὸ τοῦ 
ἐμφαινομένου Ἰινομένῃ, ἢ χωλύειν τὴν ἐχείνου μορφὴν ἐμφαίνεσθαι. ἔτι 
ἄπορος ἢ ἀπὸ τοῦ χατόπτρου πρὸς τὸ ὁρώμενον ἀνάχλασίς τε χαὶ ἔντασις 

25 τοῦ ἀέρος, ὡς Eme πῶς Ἰδ0 p ὑετὰ τὴν χλάσιν οἷόν τε ἔτι τὴν ἐπέ- 40 
2 

pstoty jueonuo £u τί δή ποτε τὰ ἐγγυτάτω τῆς χόρης οὐχ ὁρῶμεν; χαίτοι 
9 ) 

ἔδει" xal γὰρ xal ἢ ἐπέρεισις OU ὀλίγου xal f, τύπωσις ἐγγύϑεν. 

Πρὸς τοὺς διὰ τῆς τῶν εἰδώλων ἐμπτώσεως τὸ ὁρᾶν λέγοντας 
γίνεσϑαι. 

ἰὸ 

80 Πρὸς δὲ τοὺς διὰ τῶν εἰδώλων τὸ δρᾶν λέγοντας γίνεσϑαι πρῶτον pé 

προσαπορήσειεν ἄν tts, πῶς οὐχ ἀναλίσχεται τοσούτων ἀπορρεόντων ἕχα- 
στον τῶν δρωμένων ταχέως, εἰ δὲ λέγοιεν wg Πα αὐτοῖς ἄλλα, 45 
ἀλλ οὖν τῶν ἀπορρεόντων xal τῶν προσχρινομένων οὐχ ὄντων ἀλλήλοις 

ὁμοιοσχημόνων (τὰ μὲν γὰρ ἀπορρέοντα εἴδωλα χαὶ ὁδμοιόμορφα, τὰ δὲ 
35 προσχρινόμενα οὐχ οὕτως προσχρίνεται) οὐχ ἔδει τὰ ὑποχείμενα xal ὁδρώ- 

usvya διοιοσχήμονα μένειν, ἀλλὰ ἄλλοτε ἀλλοῖον ἴσχειν σχῆμα. ἔτι πῶς 
συνεχοῦς τῆς ἀπορροίας γινομένης xal πανταχοῦ xol πανταχόϑεν οἷόν τε 

2 γίνεται ἃ 4 γὰρ] cf. Ind. 6 διόλου V 12—13 εἰσέχοντα τοὐναντίον) α τοὐναν 
πη ΠΝ 10 ἐξελέγχει ἃ 18 ἔτι περὶ τῶν δι᾿ ἀνακλάσεως] cf. 193,12 
21 εὐϑέως ἃ 25 τὴν post ἔτι om. ἃ 26 τί supra lin. V δήποτε τὰ m?, δήποτε 

ταῦτα m! V: δήποτε τὰ ἃ 27 ἣ post γὰρ «al om. a 29 γίνεσϑαι om. ἃ 99 ἀπορ- 
ρεόντων] ante v una litera erasa V 
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τὴν πρόσχρισιν γίνεσϑαι; ἀλλήλοις γὰρ dv τὰ ἀποχρινόμενα τοῖς προσχρινο- 50 

μένοις ἐμποδίζοι ἀδιαλείπτου ἀμφοτέροις τ 
τε τοῦ διαστήματος ἀντίληψιν γίνεσϑαι, εἰ 

ἀνεπαίσϑητος γάρ, 
5 διάστημα ἀναμετρεῖσϑαι. 

v - » ΄ - 

ἔτι εὐθὺ τῷ ἀναβλέψαι χαὶ τὰ πόρρωϑεν ὁρᾶται: 

σχημάτων χαὶ τῶν μεγεϑῶν ἀντίληψιν. γίνεσθαι διὰ τῶν 
, 

λόμενοι σώζειν τὰ εἴδωλα 
, - "* 

ὀφθαλμὸν αὐτῶν γίνεται; οὐ γὰρ | 

ὃν λέγουσιν 

- 

) ^ 

τα 

, Ld 7 

πρόοεμπίπτειν,. 6 VT". 

Y , ' ^ ' f 

χαὶ τι τὸ μετρουν τῶν ἀερὰ 

' ποιοῦσιν)» εἴγε χατὰ βραχὺ 

υεῖζόν ἐστι τὸ 

- v 

Tis (enpas 008Tc. 

TOC 

b 4 Ll *, 

ετι πως Ot0V 

jJ MEE ἐπὶ τὸ ors 
εἰὐωλα ἔστι τὰ Opopsvya; 

* ^ , * 

60 τῃ ποσώύτητι το 

τοῦτον; | xal πῶς 190v 
»" M -" 

O0& οἷόν τε χαὶ τῶν 

Ν 75 " ἢ 
εἰ (v (ἃ poo- 

Ἁ 

τῶν 
΄ v 

f, ἔμπτωσις εἰς 
, T ot - 

τὴς χορηζξζ. Ἢ ὁρῶμέν, 
i 

, 

elc 

τάχος συνεχῶς ἄλλο χαὶ ἄλλο δέχε- 5 

7 - ^ ) 5 ' ' , 

10 μέγεϑος τοῦ εἰδώλου, ὃ δεχόμεϑα xax αὐτοὺς τὴν χόρην. εἰ γὰρ 

χαὶ συγχωρήσειέ τις ἴς διὰ τὸ 

σϑα'. 
M , M -^ M , FK. , Ἁ ^ , "* 

τὸ αὐτὸ Ἢ ἄλλο τι μόριον πόρρω τουτοῦ χειμξνὴν χαὶι wein quida Setxa 

ἀλλὰ πόϑεν ve ὅτι τὸ SET. λήψεται τοῦ εἰδώλου. xal (oU yl) πολλάχις 3f i (hd , d 

. λ DES, 

€ OE τό συντιϑέμενον; πῶς οἷόν τε τὸ σῶμα σωϑῆναι τοῦ ὁρωμένου: 
15 μέγεϑος τὸ οἰχεῖον ἑχάστου: ὀύναται γὰρ xal τὰ τῶν ἄλλων τοῖς πρώτ 

προστίϑεσϑαί τε χαὶ αὐ να αι χαὶ μὴ xav οἰχείαν περιγραφὴν ἕχαστον 
, — — ^ — —- - 5» * - b! 

αὐτῶν ὁρᾶσϑαι, μηδὲ σημεῖον τοῦ ταῦτα μὲν τούτου τὰ εἴδωλα, ταῦτα Oi 

μὴ τούτου εἶναι. ὅλως δὲ τί γίνεται τὰ προεισελϑόντα: τὸ γὰρ φυλάσσε- 10 

σϑαι αὐτὰ λέγειν χαταβυσσούμενα χαὶ συντίϑεσϑαι ἐν τῷ Rd λίαν 
20 ἐστὶ μυϑῶδες. ποῦ γὰρ καταβυσσοῦται ἢ μένει, τίς ὃὲ 6 οἰχοδομῶν αὐτὰ 

ἐμβαδὸν χαὶ συντιϑείς; ἢ πῶς ἑχάστου αὐτῶν xav' ἰδίαν χειμένου f, συν- 

ἔχεια xal τὸ μέγεϑος xai τὸ σχῆμα φαίνεται: £, εἰ οὕτως ἐστὶ τὰ 
- ^ Tm 

T Os 6 

"4 
lI 

ΜᾺ * $, - , Ai , € * A 5 - Ἁ ^ 

εἴδωλα süxalT, τῇ ἐμπτώσει τῇ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν μένει αὐτῶν τὸ σχῆμα 

xai ἢ ἐξοχὴ xui εἰσοχὴ xal οὐ συγχεῖται; πῶς δὲ xol ἀπὸ τῶν λείων 
΄ ε * d ^ Y , $E 2 ' Qs 

25 τοίχων ὡς &07T ματισμένα ὙΠ τ τὰ εἰὸωλα οὐχ ΕΤΟΥΣ ἔἐζηχᾶς χαι 15 

εἰσοχάς; πῶς δὲ ἀπὸ τῶν χατόπτρων ὑδάτων ἐμ Barone ἐχείνοις τὰ 
Y - ^N ^ » 

pus λείων ὄντων: πῶς δὲ εἰδώλου ὄντος τοῦ ἐν τῷ χατόπτρῳ εἴδωλα 

πάλιν ἀπορρεῖ 1508015: xal διὰ τί τὰ ἐν τοῖς χατόπτροις εἴδωλα παχύτερα, 
ὡς τοσαύτην ἀπ᾽ αὐτῶν Gmoppetiv Deu διὰ τί δὲ xal μένει ταῦτα χαὶ 

5 - ^N 7 NX Y NOS Q4 - te m NEN 
80 οὐ χινεῖται; διὰ τί δὲ χαὶ μένοντα οὐχὶ xal ἀπελθόντος τοῦ ὁρῶντος αὐτὰ 

^ Ptr ΝΑ , ^N /005N , 3. -" 2 ΄,ὕ - , J 
xüy ἐπ᾽ ὀλίγον μένει; διὰ τί ὃξ οὐχ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν χατόπτρων τὰ 20 

εἴδωλα, ἀλλὰ ἐν βάϑει; πῶς δὲ οὐχὶ χαί, εἰ οὕτως ἐστὶν εὐπαϑῇ xai 

εὐχίνητα, ἀνέμου πνέοντος οὐ δ Ὁ RT τῷ ἀέρι ἐν ᾧ εἰσιν; τὸ γὰρ 

λέγειν διεχπίπτειν QU αὐτῶν τὰ ἄλλα φερόμενα οὐ σωζόντων ἐστὶ τὴν 

5 ἀναμετρεῖσϑαι] cf. 1587234 6 τῷ V ex. Vict.: τὸ a 8 χατὰ βραχὺ] cf. 126,26 

ἡ scripsi: 7j ex. Vict.: 7, Va 9 fortasse τοῦ τῆς χύρης ll fortasse αὐτὴν διὰ 

12 οὐχὶ addidi cf. Al. de sens. 121,1 584. .. καὶ γὰρ εἰ πολλάχις xal πολλὰ δέχεται, πῶς χαὶ 
, τ νων 

διὰ τί ἄλλο τε καὶ ἄλλο μέρος τοῦ εἰδώλου δέξεται καὶ οὐχὶ ἀεὶ τὸ αὐτὸ xal ἐκ διαστημάτων 

14 συντιϑέμένων (o supra ὦ m!) V 11 αὐτῶν om. à 18 φυλάσεσϑαι V 

δέ χτλ.] cf. Al. de sens. 122,1 86. 24 πῶς δὲ xal χτλ.] cf. Al. de sens. 121,14 sq. 
96 fortasse (7 ὑδάτων ἐμφαινόμενα cf. 62,13 2 30 διὰ τί 

δὲ χτλ.] fortasse τοῦ ὁρωμένου cf. Al. de sens. 122,9 διὰ τί δὲ κἂν ὀλίγον ἀπελθόντος τοῦ 

ὁρωμένου ταῦτα (ταὐτὰ Thurot) μένει 7 ἐξ ὧν ἐν τῇ ὄψει; 91 φανείας ἃ 

82 πῶς δὲ οὐχὶ χτλ.] cf. Al. de sens. 120,11 xai ante εἰ add. v. c. V 

μενα] supra ep: vv ut videtur v. e. V 

23 πῶς 

τ᾿ «αὐτῶν Om. ἃ 
? cO 

g. ὶ 

34 φερό- 
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συνέχειαν τοῦ εἰδώλου, προσέτι δὲ xal στερεότητά τινα xol ἀντιτυπίαν 

χαταλιπόντων. οὕτως γὰρ αὐτὰ μένοι, διεχπίπτοι ὃὲ διὰ τῶν χενῶν τὰ 

φερόμενα. εἰ δέ ἐστιν εὔχολος αὐτῶν ἢ χίνησις ἐχ φλοιωδῶν xal ὑμε- 

νωδῶν, ὥς φασιν, x«i πᾶσα ῥοπὴ ἱχανὴ παρασῦραι αὐτά, ἔδει μὴ ὁρᾶν 25 
' iT b » 7 y » A » AE» 9 2 N S τ ς 6 τοὺς χατὰ τὸν ἄνεμον βλέποντας. ἔτι εἰ τὰ εἴδωλά ἐστιν αὐτὰ τὰ ἐμπίπ- 

e v 

τοντα xal δρώμενα, διὰ τί τὰ δρώμενα πόρρω ὄντα φαίνεται; τὸ γὰρ μυω- 

πίζεσϑαι λέγειν (τὴν ὄψιν) ὑπὸ τῶν εἰδώλων οὐ τῶν εἰδώλων ἐστὶ τὸ ὁρᾶν 

ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλον τινὰ χρὴ τρόπον ζητεῖν αὐτούς, δι᾿ οὗ μυωπισϑεῖσα 

$ ὄψις τὸ ὁρατὸν ὄψεται xdxs(w προσβαλεῖ- πῶς γὰρ ὁρατὸν ἔτι τὸ εἴ- 

10 δωλον γίνεται, εἴγε μόνον πρὸς τὸ παρασχευάσαι τὴν ὄψιν αὐτὴν καὶ διε- 
m Ἁ MANI , , 9 ^ ^S , - - - f, - 

εῖραι τὸ εἴδωλον χρήσιμόν ἐστιν; τὸ δὲ λέγειν τῷ ποσῷ τοῦ ἀέρος τοῦ 30 
^ —- e , 5) ? κα Ἁ » ' “« , — ' *, , 

μεταξὺ τοῦ τε ὁρωμένου. ἀφ᾽ οὗ τὰ εἴδωλα, xol τοῦ ὀφθαλμοῦ τὴν ἀντί- 

ληψιν γίνεσϑαι τοῦ διαστήματος (τοῦτο γὰρ ὑπὸ τοῦ εἰδώλου προωϑούμενον 

προεμπίπτειν τῇ χόρῃ πρὸ τοῦ εἰδώλου) ἀτοπίαν οὐδεμίαν ὑπερβάλλει. 

15 πῶς γὰρ τὸ εἴδωλον δύναται τὸν πρὸ αὑτοῦ προωϑεῖν ἀέρα, ὃν οὕτως εὐ- V , 

παϑές; xal πῶς τοῦτον T, χόρη δέχεται, προσέτι ve πολλάχις τοσοῦτον δέξε- 

ται; οὐ γὰρ ἑνὸς εἰδώλου ἐμπτώσει τὸ ὁρᾷν: ἕχαστον οὖν τῶν ἐμπιπτόν- ) D D 

των τοσοῦτον ἀέρα προπέμψει αὐτοῦ εἰς τὴν χόρην, cl μὴ ἄρα τὰ φερό- 85 
2. 95 7N “" e / , [sd , , , , M 

μενα εἴδωλα ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου οὐχ ὅτε τις βλέπει τότε φέρεται, ἀλλὰ 

20 παραχείμενα τῷ ὀφθαλμῷ" οὐ γὰρ δή, ὅτε ὁρᾷ ὀφθαλμός, τότε ἀπορρεῖ 

τὰ εἴδωλα. πῶς οὖν τὰ παραχείμενα ἔτι προώσει τὸν μεταξὺ ἀέρα; ἔτι i 3 

εἰ ὑπὸ τῶν ἀνέμων μὴ σχίδναται τὰ εἴδωλα διὰ τὸ ὑποχάτω χαὶ λεπτό- 

τερα χαὶ ἀραιότερα τὴν φύσιν εἶναι τοῦ φερομένου ἀέρος ὑπὸ τῶν ἀνέμων. 

πῶς ἅμα τὸν ἀέρα τοῦτον οἷόν τε ἔσται προωϑεῖν; ἔτι εἰ dypod ἐστι τὰ 
95 εἴδωλα χαὶ τοιαῦτα αὐτὰ δέχεται ἢ ὄψις, πῶς χρωμάτων ἀντιλαμβάνεται; 40 

πῶς δὲ τῶν σχημάτων xav ἐλάχιστον αὐτὰ δεχομένη; ὥστε οὔτε χρω- 

μάτων οὔτε σχημάτων ἂν γίνοιτο T, ὄψις, εἴ τις ἀχριβῶς ἐξετάζοι χαὶ μὴ 

πάντα αἰτουμένοις αὐτοῖς διδοίη τίνος οὖν ἔτι ἢ ὄψις ἔσται; 

ἀμφοῖν τὸ ὁρᾶν λέγοντας. 

80 Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας τὸ ὁρᾶν γίνεσϑαι ἐξ ἀμφοτέρων, ἀπορροίας γινο- 
, - Y Xo ον AN - , ΄ EE 

uiv: ἀπό τε τῆς ὄψεως xai ἀπὸ τῶν ὁρωμένων, χαὶ χατὰ τὴν τούτων 43 

υἵξιν γίνεσϑαι τὴν ἀντίληψιν τῇ ὄψει (φῶς γάρ τι ἐχπέμπεσϑαι ἀπὸ τῆς 
΄ A Ξ ΝΞ Δ A 3 , τὴν 5 M - d e , SN δι Lene 

TM EXE pas 09206, ο τῃ «oppo Vf] απὸ X00 0p«q t. evou GouutTey £001) 

29 fortasse (4v) αὐτὰ pévet à διεχπίπτει ἃ 3 εὐχόύλως ἃ 0 ὁρώμενα 

χαὶ ἐμπίπτοντα ἃ 1 τὴν ὄψιν addidi, cf. Al. de sens. 122,4sq. τὸ δὲ λέγειν μυωπί- 

ζεσϑαι τὴν ὄψιν ὑπὸ τῶν φερομένων ἐπ᾽ αὐτὴν εἰδώλων καὶ διορίζεσϑαι καὶ πρὸς τὸ ὁρᾶν 

παρασχευάζεσϑαι οὐχέτι τηρούντων ἐστὶ τὸ διὰ τῶν εἰδώλων γίνεσϑαι τὸ ὁρᾶν. δῆλον γὰρ ὅτι 

μυωπισϑεῖσα ἡ ὄψις ὑπὸ τοῦ εἰδώλου ἄλλο τι οὐκ ὄψεται, εἰ μὴ τὸ εἴδωλον. τί οὖν ταῦτα 

καὶ πῶς 11 τὸ δὲ λέγειν χτλ.] cf. Al. de sens. 120,5 84. huc pertinet etiam de sens. 

120,12 — 121,1, quo summovetur Thuroti aporia 14 ἀτοπίαν) xo supra lin. V 

15 αὑτοῦ V: τοῦ αὐτοῦ ἃ 11 ἐμπιπτόν V 18 fortasse τὸν πρὸ αὑτοῦ 2] προώσει] 

ante ὦ una lit. eras. V 24 ἃ χρόα ἃ 25 αὐτὰ om. a 27 ἐξετάζει a 

29 fortasse λέγοντας (γίνεσθαι) cf. 127,27 194,28 136,90 33 συρμμιγὲς à 
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“- , *, * , ' ) , 

τὸ εἶδος τοῦ δρωμένου ἀναλαμβάνον x«i ἀναμασσόμενηον τὸ παρ᾽ ἐχείνου 

εἶδος ἀναγγέλλειν τῇ αἰσϑήσει), πρὸς δὴ τούτους γρὴ λέγειν πρῶτον μὲν d i i δ d i 
) ΄ - ^, - * - 

ὅτι, εἰ τὸ ἀφ᾽ ἑχατέρου ἐχπέμπεσϑαί τι σῶμα xav ἰδίαν T, ἀπὸ τῆς , T n n i i 
v - v EN ΄ v ' * , e 
ὄψεως ἣ ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου ἄτοπον, δῆλον ὡς ἄτοπον χαὶ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων 90 T i , i Loir d 

5 τὴν ἀπόρροιαν αὐτῶν ποιεῖν (ἀπαντήσει γὰρ xol τούτοις ἄτοπα, ὅσα ἔχα- 

τέροις ἐχείνων: xai γὰρ τὸ ἐν γρύόνῳ δεῖν γίνεσϑαι τὴν ἀντίληψιν διαφέ- - i i i I? T 
- , ΄ , “7 ΄ 

ροντι τῶν ἐγγὺς xal πύρρωϑεν ὁρωμένων, xal τὸ ἀναλίσχεσϑαι τά τε 

δρῶντα xai τὰ ὁρώμενα | χαὶ μειοῦσϑαι ἐν τῇ ἐνεργείχ ταύτῃ ἑχάτερον 151 
- 5 ) - , ^' 

αὐτῶν τοσαύτης ἀπορροίας dx αὐτῶν γινομένης), x«i τὸ μέχρι πόσου Oi 
id , wv - - Ld , . 

10 ἄπεισι τὸ ἐχπεμπόμενον, ἔπειτα συμμίγνυται τῷ ἀπὸ τοῦ δρωμένου ἀπορ- 
΄ ^ ow -* ' , ^ , * , 

ρέοντι, ὡρίσϑαι δεῖ. ἣν γὰρ ἄν ἀναλογίαν ποιήσωσιν, δεήσει ἐν πλείονι 
΄ ^ ^ , , , - , 

χρόνῳ τὰ μαχρὰν ὁρᾶν τῶν ἐγγύς, ἅτε πλείονα χίνησιν χινουμένου τοῦ ἐχ- 
᾿ς i 1199. i n 

32 ^ - , - A ' ^ * , 
πεμπομένου dco ἡμῶν ἐν τῇ πρὸς ἐχεῖνα προσβολῇ. τὴν ὃὲ πλείονα χί- 5 

γησιν ἐν πλείονι γίνεσϑαι pov. οὐδὲ τὰρ τὸ ἀπορρέον ϑᾶττον ἀφιχνεῖ- 
[ i - i i 1 

€ N ' » 1 » mt Ἀσὰ AY Ἃ ἢ E ^ ( ΟἿ 3 Ν 15 σῦαι πρὸς τὴν ὄψιν αὔταρχες πρὸς τὸ μὴ ἐπὶ πλέον προχγεῖσϑαι τὸ ἀπὸ 
^ » , e - ΄ , “5 M ^ * 

τῆς ὄψεως ἐχπεμπόμενον ὑπὸ τῶν πόρρωϑεν ὁρωμένων. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐγγὺς 
΄ , * - ^) 
δοωμένων. εἰ τὸ μὲν πληχτιχώτερον ἐγγυτέρω τεϑείη. οἷον τὸ πῦρ. τὸ ὃ Dad ? i i i , 

» » ὟΝ ^ ^ , 

οὐχ ὁμοίως πληχτιχὸν πορρωτέρω, otov ἄνϑρωπος (ἐλάττω γὰρ τὸ τούτου 
-- , e , [d ΝΑ Ὗ Ἁ κ᾿ -^ 

χρῶμα πληχτιχόν), ὡς τὸ uiv ἀπὸ πήχεως ἑνός, τὸ Oi ἀπὸ δύο ἣ τεσ- 
΄ - T Y " * Z4 " L4 E Ys - B E T 

20 σάρων πηχῶν εἶναι, ἔπειτα ἀναβλέψαιμεν, ἅμα ἂν ἴδοιμεν xal οὐ ϑᾶττον 10 
M * , " , 4 σ b »^* " ' -^ A ji 

τὸ πληχτιχὸν xattot πλησίον χείμενον. ὥστ᾽ οὐδὲν τὸ πληχτιχὸν T μὴ πρὸς 
1 

; » e 
! [ τὸ ἐλάττονα τὴν πρόοδον γίνεσϑαι ἡ πλείονα τὴν ἀπὸ τῆς ὄψεως GuvtsÀe 

ἔτι εἰ ἑχάτερον τῶν ἐχπεμπομένων ἐπ᾽ εὐϑείας φέρεται, τίς ἢ χρεία τοῦ 
ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἐχπέμπεσδαι; ἐδύνατο γὰρ T, ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου ἐπὶ τὴν 

25 ὄψιν ἀφιχνεῖσϑαι ἢ τὸ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐπὶ τὸ δρώμενον. ἔτι τίς ἢ dvd- 
- ΜᾺ M - , - ^ , *, ^ - ww ' 

μαξις τοὺ &£t00U0c, χαὶ πως γίνεται τῷ E£ARZUROUEZYWD ἀπὸ τὺς οψεως παρα 

ξ a n » g. L-— M Ὡς Φ Cc» bh S. — - 2 e a LA eO? . qo 

t 
τοῦ ἀπορρέοντος ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου τύ γὰρ 15 

xal τοῦτο διωρίσϑαι. ἔτι ποδαπόν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου φερόμενον: 

εἰ μὲν γὰρ xal τὸ σχῆμα xal τὸ χρῶμα ὅμοιον τῷ ἀφ᾽ οὗ φέρεται ἔχει, 
80 οὐδὲν ἄλλ T, εἴδωλον ἔσται ἢ xal πλέον ἔχον τι. ἐχεῖνα γὰρ οὔ φασιν 

ἔχειν χρῶμα. εἰ δὲ τὸ μὲν χρῶμα ἔχον, τὸ δὲ σχῆμα UT, πῶς τῶν σχη- 
μάτων ἣ ἀντίληψις, ἐχρῆν λέγειν. εἰ Oi τὸ μὲν σχῆμα ἔχει, τὸ ὁξ χρῶμα 

μή, οὐ χρωμάτων ἔτι $ ὄψις ἀντιληπτιχή. τίς ὃὲ xal ὃ τρόπος τῆς μετὰ 

τὸ παϑεῖν τὸ ἐκ τῆς ὄψεως ἐχπεμφϑὲν υηνύσεως 
; 

τ 
* - Y , , MN e ΄ ' ΄ 

85 τὸ ἐχ τῆς ὄψεως ἐχπεμπόμενον, δῆλον ὅτι ὁρατόν ἐστιν. διὰ τί οὐ 

σχότῳ ἀναβλέποντες οὐχ ὁρῶμεν ἄλλος τὸ ἄλλου; ὡς γὰρ ἐν τοῖς Gxotst- 
IA b ; ^ ^ x , 5. ὦ 3 7X ἢ - e ES NT x: - ' 

voi; οἰχήμασιν, χἂν διὰ βραχείας ὀπῆς εἰσέλθῃ φῶς, δρατὸν γίνεται xat 

2 ἀναγγέλλειν] cf. 158734 9. δὲ πόσου ἃ 10 ἄπεισι corr. ex. ἄπισι V 16 for- 

tasse ἐπὶ τῶν πόρρωϑεν 19 πήχεως m?, πῆχος m! V: πήχεως ἃ 24 fortasse 7, 
(10) ἀπὸ 25 ἀνάμαξις V: ἀνάμιξις a. Cf. φῶς... ὃ τῇ ἀπορροίᾳ συμμιγὲν .. ἐχούσῃ τὸ 

εἶδος τοῦ ὁρωμένου ἀναλαμβάνον χαὶ ἀναμασσόμενον τὸ παρ᾽ ἐκείνου εἶδος 136,92 
21 ἀλλὰ οὐκ πι, ἀλλὰ m! V: ἀλλὰ οὐκ ἃ 29 μὲν om. ἃ 90 ἀλλ᾽ Va οὔ 
φασιν V ex. Vict.: ὅν φασιν ἃ 96 τὶ ἄλλου Ka 97 τὸ φῶς Ka 
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QUA Te RU “ - Νὰ M 3 UN - 3 z 2 ' Pr A εὐϑὺς ὁρᾶται, οὕτως ἔδει xal ἀπὸ τῶν ὀμμάτων ἀπιὸν ὁρᾶσϑαι, ἐπειδὰν 
ἐν σχότῳ ἀναβλέψωμεν. ἔτι xal χατὰ τούτους σῶμα ἔσται τὸ φῶς. 

- ' - τη ^ d 

Oct μὴ σῶμα τὸ φῶς. 

Εἰ σῶμα τὸ φῶς, ἤτοι πῦρ ἐστι T| πυρὸς ἀπορροή, ἣν αὐγήν τε λέ- ss 
5 γουσιν xai τρίτον τι πυρὸς εἶδος. πῦρ μὲν οὖν οὐχ ἂν εἴη. φῶς μὲν γάρ 

ἐστι μᾶλλον xoi ἧττον, πῦρ δὲ μᾶλλον xal ἧττον οὐχ ἔστιν. οὐχ ἄρα πῦρ 
τὸ φῶς. ἣ εἰ ἦν τὸ μᾶλλον πῦρ, μᾶλλον ἄν ἣν xol φῶς, εἴ γε ταὐτὸν 
πῦρ τε xal φῶς. μᾶλλον δὲ πῦρ T, φλὸξ τοῦ φωτὸς ὁμολογεῖται καὶ οὐχ 

ἔστι μᾶλλον φῶς. ἔτι τὸ μὲν πῦρ ϑερμαίνει τε xal χαίει, τὸ δὲ φῶς οὐ- 
10 δέτερον. ἔτι τὸ φῶς xal ἐν ὅδατί ἐστιν, πῦρ δὲ τ οἷόν τε ἐν ὕδατι, 30 

xai φῶς μὲν xal ἐν χρυστάλλοις, πῦρ i: ἀδύνατον, εἴ 1: ἐν Dos Ψψυ- 

χρότητος ὃ χρύσταλλος. ἔτι εἰ πῦρ τὸ φῶς, παρὰ φύσιν αὐτῷ ἣ ἄνωϑεν 
χάτω χίνησις xai βίαιος. Spes δὲ οὐδὲν ἔλαττον τὸ φῶς χάτωϑεν ἄνω 

ἢ ἄνωϑεν χάτω φερόμενον χατὰ φύσιν. εἰ δὲ ἀπορροήν τις λέγοι πυρός, 
15 πῶς xal μὴ ἀπὸ τορὺς τῶ γίνεται; πολλὰ γὰρ φωτίζει χαὶ μὴ τοιαῦτα, 

ὡς ἣ λαμπυρίς. ἔτι εἰ ἔστιν ἀπορρηή. διὰ τί οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ὑπομένει 

παραφερομένων τούτων, ἀφ᾽ ὧν ἀπορρεῖ; ἐπὶ γὰρ ὧν εἰσιν ἀπόρροιαι, ἐπὶ 80 

τούτων ὑπομένει πρός τινα χρόνον xal ἀπελθόντων τὸ ἀπορρεῦσαν. εἰ δέ 
ἐστιν εὔφϑαρτον οὕτως, ὡς μηδ᾽ ὅλως ὑπομένειν, ἀλλὰ πρὸς τὸ εἶναι συν- 

20 εχοῦς δεῖσϑαι χορηγίας, διὰ τί οὐ ταχέως χαταναλίσχεται τὰ φωτίζοντα 

τοσαύτης ἀπ᾽ αὐτῶν γινομένης ἀπορροῇς; πόση γὰρ ἢ ἐχ τῆς τροφῆς προ- 
σϑήχη; πῶς δὲ οἱ λίθοι, μὴ τρεφόμενοι, φωτίζοντες δέ, οὐχ ἀναλίσχονται: 

πόσης δὲ δεῖ χορηγίας xal τροφῆς ταῖς λαμπυρίσιν; ὅλως δὲ εἰ τὸ φῶς 

σῶμα, δῆλον ὅτι τόπον χαϑέξει χαὶ ἔσται που. τίς οὖν ὃ τοῦ φωτὸς τόπος: 40 

25 7, γὰρ ὃ αὐτὸς ἔσται τοῦ φωτὸς χαὶ τῶν διαφανῶν, xol ἤτοι ἐχεῖνα οὐ 

σώματα T, σῶμα διὰ σώματος διελεύσεται xol δύο σώματα τὸν αὐτὸν χα- 
ϑέξει τόπον, T. εἰ ταῦτα ἄτοπα, οὐχ ἔσται τὸ φῶς σῶμα. γελοῖον γάρ τοι 

τὸν μὲν λίϑον τὸν διαφανῆ 7 τὴν ὕαλον μὴ λέγειν εἶναι σῶμα, τὸ δὲ φῶς 

λέγειν. ἔτι τὸ σχότος σῶμα χαὶ αὐτὸ ἐροῦσιν T, ἀσώματον; ἀλλὰ τὸ μὲν 
5 »v τὰ 5 v - 

30 σῶμα λέγειν σχιὰν λέγοντας ἄτοπον, εἰ δ᾽ ἀσώματον, εὔλογον xol τὸ φῶς , h , 

Qa ἀσώματον λέγειν, ἐναντίον ὃν τῷ σχότῳ. ἔτι εἰ τὸ σχότος σῶμα, πότερον 45 
ὑπομένον δέχεται τὸ φῶς ἢἣ ἀντιπεριΐσταται; εἰ μὲν γὰρ ὑπομένει, ἔσται οὐ 

ὑτῷ σώματα, ἀλλὰ χαὶ τρία, ὅ τε γὰρ ἀὴρ χαὶ τὸ σχότος 
& ἀντιπεριΐσταται, ποῦ ἀντιπεριστήσεται; T, δηλονότι ὅϑεν 

- - » , D e - » M 

35 ἔπεισιν τὸ cic; ἔσται dpa τὸ Gxóros ἐν τῷ ἡλίῳ xal τοῖς ἄστροις xal τῷ 
, - ^ , » v - » , 

πυρί. τοῦτο Oi παντάπασιν ἄτοπον. ἔτι εἰ τὸ σχότος, σῶμα Ov, ὑπομένον 
- - ^ - 387 σον 

δέχεται τὸ φῶς, ἔσται τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου δεχτικόν. τοῦτο δὲ ἀδύ- 90 
5 ^ , - , , Ἂ ΄ ΄ M ^ - Y 

νατον. εἰ γὰρ ἀλλοιοῦσϑαί τις λέγοι τὸ ὑποχείμενον, οὔτε τὸ φῶς ἔσται 

4 ἔσται Ka 1 τὸ] τι Usenerus 9 fortasse φῶς" (οὐκ ἄρα πῦρ τὸ φῶς).  Usenerus 

11 γε om. Ka 12 τὸ πῦρ φῶς Ka 14 λέγει Ka 24 ἔσται Diels: ἔστι VKa 

25—26 οὐ σώματος Ka 27 γάρ τι Ka 29 ἀσώματος a 31 τῷ om. Ka 

93 fortasse {τῷ αὐτῷ «ai ante τρία om. Ka 
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σῶμα οὔτε τὸ σχότος. ἔτι εἰ σῶμα τὸ σχύτος, ὁ ἀήρ, ἐν ᾧ γίνεται τὸ 

φῶς, ἤτοι δι᾿ ὅλου σῶμα ὧν δέξεται τὸ φῶς, xai οὕτω σῶμα διὰ σώματος 

χωρήσει, ἢ ἕξει πόρους, δι’ ὧν Mss τὸ φῶς. οὗτοι δὴ ἤτοι, ὅταν μὴ 

φῶς, ἔσονταί τινος | ἄλλου σώματος πλήρεις, ὃ τί ποτε ἐροῦσιν εἶναι, 151ν 

δ ἣ ποῦ μεϑίστασϑαι; δεήσει γὰρ αὐτὸ λεπτότερον ἀέρος εἶναι, ἀλλὰ wal τοῦ 
φωτὸς αὐτοῦ, εἴ γε καὶ τούτῳ ὑποχωρεῖ xol μεϑίσταται: τί δ᾽ ἄν εἴη 

σῶμα χατ᾽ αὐτοὺς τοῦ φωτὸς λεπτότερον; εἰ δὲ λέγοιεν πῦρ εἶναι τοῦτο, 

πυρὸς ἔσται πλήρης, ὃ ἀτοπώτατον, εἴ γε τοῦ πυρὸς τό τε φωτίζειν xal τὸ 

ϑερμαίνειν, ὧν οὐδέτερον ἐν τῷ σχότῳ. εἰ δὲ οἱ τοῦ ἀέρος πόροι χενοὶ 
a d 10 υένουσιν ὄντος σχότους. πρῶτον μὲν ἔσται χενόν τι ἐνεργείᾳ ἐν τῷ X65). 5 

, , ΄ σ » Q0 Y , t Y ᾿ 
xav αὐτούς, ὅπερ οὐ ϑέλουσιν, ἔτι xal μανότερος 6 ἀὴρ ἔσται τῆς γυχτός, 
e v (2 - ΄ ^ -— wN , , , » j1 

ἅτε ἔχων ἐν αὑτῷ χενά pon δὲ TD ΤΟΣ γίνεσϑαι τότε). ἔτι τὸ φῶς 
v * ^ — e οὐχ ἔσται διαχριτιχὸν χαὶ λεπτυντιχὸν τοῦ ἀέρος, ὡς λέγουσιν, ἀλλὰ too- 

ν - v -Ὁ- - *, — , 

ναντίον. ἔτι πῶς ὁμαλὲς ἔσται τὸ φῶς ἐν τῷ ἀέρι, μόνων τῶν πόρων 
5 , 5 , »ν , Pl ^ — — , ^ ^) 

15 ἐχόντων αὐτό, εἴ γε, ἔνϑα μέν ἐστι τὸ φῶς, τοῦτο πεφώτισται (τοῦτο ὃ 

n ἢ ἄλλο τι τῶν διαφανῶν σῶμα, μὴ πεφώ 
b/4 - - - ^ ΄ - ? r ἡ 

τισται. ἔτι el σῶμα τὸ φῶς, πῶς ἐὰν διὰ βραχείας ὀπῆς si; olxov τινα 10 
e^ εἰσὶν oi πόροι). ἔνϑα δὲ 

M 

à 

σχότους ὄντος εἰσέλθῃ ἀπό τινος φωτίσαντος, ἀποληφϑείσης ἀϑρόως τῆς 
ὀπῆς οὐχ ὑπομένει οὐχ ἔ zd ἄλλην ἔξοδον: ἔτι εἰ σῶμα τὸ φῶς, πῶς ot 

20 τε ἅμα φωτίζεσϑαι καὶ τὰ πόρρω xol τὰ ἐγγύς. τὰ δυνάμενα ἀπὸ τοῦ αὐὖ- 
" 

^ - wv 

τοῦ διαστήματος φωτισϑῆναι; ἔδει γὰρ ἐν πλείονι χρόνῳ τὰ πλέον ἀφε- 

στῶτα, εἴ γε παντὸς σώματος T, τοπιχὴ χίνησις ἐν χρόνῳ. ὅτι δὲ 

φῶς xal ἐν τῷ ἐγγυτάτῳ xai ἐν τῷ πορρωτάτῳ Ἰίνεται διαστήματι τῷ oto 
Y * 

τε φωτίζε εσϑαι, ἐν ταὐτῷ τοῦ φωτίζοντος μένοντος, ἐναργές. ἔτι εἰ τὸ φῶς 15 
Ψ“ἤ 

25 σῶμα ὄν ἐστιν ἐν τοῖς τοῦ ἀέρος πόροις T, τοῖς τοῦ ὕδατος, πῶς T τοῦ 
Ἃ 

ὕδατος ῥέοντος ἢ τοῦ ἀνέμου μεταχινουμένου οὐ συμμετάφερεται χαὶ συγ- 

χινεῖται xal αὐτό, ἀλλ᾿ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τῶν ἐν οἷς ἐστιν οὐ με- 

νόντων: 

M - ^M , UN N 2 
Ὅτι σῶμα διὰ σώματος ἀδύνατον διήχειν. 

80 Τὸ σῶμα διὰ σώματος διήχειν, εἰ μὲν ὡς ἐχόντων χενὰ τῶν σωμάτων 
NT NSUN , - € , ^N € , ΜᾺ Ἃ [d , , , 

χαὶ διὰ τούτων χωροῦντος ϑατέρου διὰ ϑατέρου, ἄλλος ὁ λόγος (ἀτοπίας 20 
΄ , 3533 - τς ἐδ - 

(€UAXOS γίνεται. ἀλλα σωμα ὦτα χένου 

x 

ἐν M ' ὦ δ᾽ ἔχει, xai ἅμα οὐ σῶμα διὰ σ 
m $5 δὰ Uy ^M - $* JJ " ' ; - , διῆχον), εἰ δὲ μὴ διὰ χενῶν (οὐδὲ γὰρ εἶναί φασιν χενὸν ἐν τῷ χόσμῳ 

/ - - 3 7 3 Y , EJ ΄ - - MS SN ^ Rx 
ἐνεργείᾳ οἷς τοῦτο ἀρέσχει), ἀλλὰ μεστόν τι ὃν αὑτοῦ σῶμα ἀλλο δεξάμενον 

e 

" ^ - PI - p $4.40 Y 

35 αὑτοῦ σῶμα xdxsivo μεστὸν ὃν ὁμοίως ἐν αὑτῷ οὐδὲν ηὐξγϑη. αλλ &ustysy j9 er, U T, t 
, € 5 - , FON - ^I " ' - b, us 2 [4 - MN SN 

£y τῷ qox. CORO, τι oT πὴῖτξε C008 μὲν τὸ Gou Οοξεςεται ἕν αὐτῷ a. Ao 

- » » ' cua, τόδε δὲ οὔ, εἴ γε τὸ σῶμα δέξεται. xol παρεχταϑήσεται xal ἰσω- 25 

4 ὃ τί scripsi; ὅτι VKa 8 ἀτοπώτατον V: ἄτοπον K ex. Vict.: ὃ τόπον a 12 ab- 

τῷ VKa 18 ἀπολειφϑείσης Ka 19 οὐχ Κ: οὐ Va 20 τὰ δυνάμενα χτλ.] cf. 
143,22 94 μεστόν V: μέσον Ka ὃν αὐτοῦ VKa δεξάμενον αὑτοῦ scripsi: 

o Ξ "NS , 5 nee Ξε τος 
δεξάμενον αὐτοῦ m!, δεξάμενον m? V: δεξάμενον Ka 35 αὐτῷ VKa 96 ἐν αὐτῷ VKa 
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LN , - » - db ΄ 

ϑήσεται αὐτῷ, otov τὸ πῦρ, ὕδωρ δὲ οὐ δέξεται: οὐδὲ γάρ, διότι λεπτότερον 
Ἁ ^ - er ^ -- -. σὰ 

τὸ πῦρ τοῦ ὕδατος, διὰ τοῦτο ἐχεῖνο μένον οὐσίαν προσδέξεται, τὸ δὲ ὕδωρ 
παχύτερον ὃν οὐκέτι. ἐπίσης γὰρ πλῆρες τὸ λεπτομερέστερον τῷ παχυ- 
μερεστάτῳ, εἰ μηδαμοῦ χώρα χενοῦ σώματος. ἔτι εἰ παχύτερος γχαλχὸς 

5 ὕδατος, πῶς χρυσῷ χαλχὸς μὲν μίγνυται, ὕδωρ δὲ οὔ; xal χαττίτερος χαλ- 
- » ) Y. * Mab No X. , A m 3 M e wo " 

XQ, ἔλαιον δ᾽ οὖ; xal μολίβδῳ χαλχὸς μὲν μίγνυται, χηρὸς δὲ οὔ; ὅσον 
JJ M - , ^ - - - - , γὰρ ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἣ πᾶν παντὶ ἐχρῆν μίγνυσϑαι, 7| ταῦτα μᾶλλον ἐχείνων, 

ν σ ἮΝ, , - ἢ. ὅπερ εὔλογον, μηδὲν μηδενί, εἰ γὰρ πόρους αἰτιῶνται, οὐχέτι γίγνεται 30 
πᾶν παρεχτεινόμενον παντί, ἀλλὰ παράϑεσις ἂν εἴη xal τὸ χενὸν αἴτιον ἂν 

[rd Ὁ »y o [rd , δ ' , - 10 οὕτως λέγοιεν. ἔτι εἰ ὅλα ὅλοις παρεχτείνεται xal τὰ βραχύτατα τοῖς ue- 
, ᾿ς “ , 

γίστοις μέχρι τῆς ἐσχάτης ἐπιφανείας, ὃν χατέχει τὸ ἕν τόπον, τὸ συναμ- 
, , - - , 

φότερον χαϑέξει. τὰ μὲν γὰρ μόρια τοῦ ὅλου, ἔστ᾽ ἂν ἐν τῷ ὅλῳ T, πέ- 
ρασιν οἰχείοις μὴ περιγεγραμμένα εἰχότως οὐχ ἔστιν ἐν τόπῳ χαϑ’ αὗτα, 

-- ^ " P4 L4 ^ ac [4 , - σ - *, pa [d M , 

τῶν δὲ μεμιγμένων ἕχάτερον ὁμοίως τῷ ὅλῳ τῷ ἐξ ἀμφοτέρων ὑπὸ mé- 
΄ REI ΄ 5 ΄ ΄ 

15 pagty περιγέγραπται, εἴ γε δι᾿ ὅλων χεχωρήχασιν ἀλλήλων. ἑχάτερον γὰρ 35 
Ὗ Ld , , , ΄ Ll —- 

αὐτῶν τὸν πάντα χαϑέξει τόπον, ὃν xal ϑαάτερον xatelysv πρὸ τῆς μίξεως 
N 2S) ᾿ - Y , ᾿Ξ A - ΄ 

χαὶ μετὰ τὴν μῖξιν τὸ συναμφότερον. χαὶ γὰρ τὸ μεμιγμένον, τῷ ἑτέρῳ 
» ? “Ὡς , *, , ^ »* » 

ἴσον αὐτῷ γινόμενον, ἀνάγχη τὸν αὐτὸν xal ἴσον ἐχείνῳ χατέχειν τόπον. 
- £ » » - * , — 

ἔσται ἄρα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ πλείω σώματα, xal ἔχαστον αὐτῶν τὸν ὅλον 
ι 

"Ὁ 90 χαϑέξει τόπον. εἰ δέ, ὧν ὃ τόπος ἴσος, xal αὐτὰ ἴσα, τά τε, ἐξ ὧν τὸ 

συναμφότερον, ἴσα ἀλλήλοις ἔσται, xal τὸ συναμφότερον ἑχατέρῳ αὐτῶν 40 
xai ὃ χύαϑος ἄρα τοῦ οἴνου εἰς πέλαγος ἐχχυϑεὶς ἴσος ἔσται τῷ πελαΐγει, 

χαὶ τὸ πέλαγος μετὰ τοῦ χυάϑου τῷ χυάϑῳ μόνῳ. τὸ γὰρ λέγειν, ὅτι τῇ 
^ 

δυνάμει οὐχ ἴσον, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον.  dpxsi γὰρ εἰς τὴν τοῦ mpoxst- 
9 , ^ Y Y Y Mi L4 ΓΝ ΄ Y Ὑ Δ - 95 μένου δεῖξιν τὸ χατὰ τὸ ποσὸν ἴσα αὐτὰ πεφυχέναι. ἔτι xs οὐδὲν μᾶλλον 

τὸ πῦρ διὰ τοῦ σιδήρου δίεισιν, T, ὃ σίδηρος διὰ τοῦ πυρός: xal γὰρ xal 

7| ψυχὴ διὰ τοῦ σώματος xal T, φύσις διὰ τῶν φυτῶν xal f, ἕξις διὰ τῶν 
» , ^ *, , - Ὁ) , , $^ AJ ' , P 

ἄλλων σωμάτων, xoi ἀνάπαλιν ταῦτα δι᾿ ἐχείνων. οὐδὲν γὰρ τὸ λεπτό- 45 

τερόν τι εἶναι xal παχύτερον εἰς τοῦτο συντελεῖ, εἴ qe ἀμφότερα διοίως 

80 ἐστὶ πλήρη εἰ δὲ xal τοῦτο συγχωρηϑείη, ἐπὶ οἴνου xal ὕδατος πότερον 
^ J 

διὰ ποτέρου διελεύσεται; ἔτι τίς αἰτία, OU ἣν ἔχ τινων uiv μιγνυμένων ὃ 
ὄγχος γίνεται μείζων, ἔχ τινων 0& ὁ αὐτὸς μένει; τὸ γὰρ λέγειν τὸν σίδηρον 

παχύτερον γεγονέναι τῇ μίξει τοῦ πυρὸς παράλογον. τὰ μὲν γὰρ παχυνό- 
μενα συγχρίνεται, ὁ δὲ σίδηρος ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαχρίνεται. ἔτι ὅτι λεπτύ- 

35 γεται ὑπὸ τοῦ πυρὸς δῆλον. ϑερμανϑεὶς γὰρ ἐλαύνεσϑαι δύναται πρὸ τού- ὅ0 
τοῦ μὴ δυνάμενος. ἔτι εἰ τὸ χεόμενον ὑπό τινος λεπτύνεται, μᾶλλον χεῖται 
δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τὰ οἷά τε γεῖσϑαι, οὐχ ἂν εἴη παχυντιχὸν τὸ πῦρ. ἀχο- 
λουϑήσει δὲ λέγειν xal τὸν ἀνϑραχα τοῦ ξύλου παχύτερον, ἀλλὰ xal τὸν 
πεφωτισμένον ἀέρα τοῦ μή. | χαίτοι δοχεῖ λεπτότερος 6 ἡλιούμενος εἶναι 192r 

9 παχυμερεστέρῳ Ka ὅ--Ο ὕδωρ usque ad μίγνυται om. Ka 6 δὲ] e in lit. V 
8 γίνεται a 10 εἰ om. Ka 11 ὃν VK: ὃν a 13 αὑτό Καὶ 14 τῷ i£ V 

ex. Vict.: τὸ ἐξ Ka ὑπὸ delendum videtur cf. v. 12 23 μόνον Ka 95 τὸ 

ποσὸν V: τόπον Ka 29 τοῦτο m?, τοῦ m! V: τοῦτο Ka 30 συγχωρηϑείη] pt m!. 

pn m? V 98 τὸν post ἀλλὰ x«i] ante v una liter. erasa V 39 εἶναι om. Ka 
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τοῦ μή. ἔτι εἰ ἐν μιχρῷ οἴχῳ πολλᾶς τις δᾷδας στήσειεν ἢ λύχνους 
ἅψειεν, παχύτερος ἄν 6 ἀὴρ μελανϑεὶς γίνοιτο xal ὅσα τὰ φωτίζοντα, το- 
σαῦτα ἅμα σώματα δι᾿ ἀλλήλων χωρήσει xal τὸν ἴσον χαϑέζει τόπον" 

ταῦτα δὲ ἄτοπα. ἔτι, εἰ ἴσον τόπον χατέχει 7 τε ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα σὺν 

5 αὐτῇ, καὶ χωρισϑείσης τὸ σῶμα μηδὲν ἐλάττονα, τίς ἔσται τόπος τῆς ψυ- 5 

χῆς; ἣ γὰρ κενὸν ἔσται, ὃ χαϑέξει, T, ἄλλο τι ἐξ ἀνάγχης ἔσται ζῴου 

σῶμα, εἰς ὃ μεταβήσεται, χαὶ οὕτως οὐδέποτε ψυχὴ ἔξω σώματός τε χαὶ 
ζῴου ἔσται. ὃ αὐτὸς λόγος xal ἐπὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ὄντος ἐν τῷ σιδήρῳ. 
ἔτι, ὅταν οἴνου χοτύλη δύο χοτύλαις ὕδατος μιχϑῇ, γίνεται μὲν τὸ πᾶν 

10 χρᾶμα xal μῖγμα τριχοτυλιαῖον. πῶς δὲ xut ἐχείνους οἷόν τε; εἰ γὰρ ἢ 

τοῦ οἴνου χοτύλη διὰ παντὸς τοῦ ὕδατος ἐχώρησεν χαὶ παρισώϑη αὐτῷ, ἢ 
τέσσαρες ἔσονται χοτύλαι τὸ πᾶν (xal γὰρ ὁ οἶνος τῷ ὕδατι ἴσος γέγονεν 10 

χατὰ τὸ ποσόν, ὥστε δύο χοτυλῶν: οὐ γὰρ δὴ ἰσωϑεὶς χοτύλαις δύο χοτυ- 
λιαῖος ἔτι ἔσται. ἀδύνατον γὰρ ἦν τὸ διπλάσιον ἴσον τῷ ἡμίσει εἶναι), 

[2 c ἀνάπαλιν τὸ ὕδωρ τῷ οἴνῳ ἴσον ἔσται xal ἔσται χοτύλης χαὶ οὕτως πάλιν 

τὸ υἴγμα δύο χοτυλῶν. τὸ γὰρ λέγειν τὸν μὲν οἶνον ἐχτείνεσϑαι, τὸ δὲ 

ὅδωρ συστέλλεσθαι xui οὕτως εἰς τὸ μέσον ἧχειν, τοῦ μὲν ὕδατος ἀπο- 
z , -— ND » ΄ 

βάλλοντος ἥμισυ χοτύλης, τοῦ δ᾽ οἴνου προσλαμβάνοντος τὸ τοσοῦτον, λίαν 

ἄτοπόν ἐστιν αἰτούμενον. χαὶ ὁ σταλαγμὸς δὲ 6 μεμιγμένος τῇ ϑαλάττῃ 1 
, ' Y» Ld Ἁ ΑἹ M — , - , - M e ΄ Ll 20 αὐτὸς ἴσος ἔσται χατὰ τὸ ποσὸν τῇ πάσῃ ϑαλάττῃ, T, πᾶσα T, ϑαάλασσα τῷ 

M »" BA U P *r, c - ^ » * M a € - ,* E- 

σταλαγμῷ. ἄλλως γὰρ οὐχ οἷόν τε παρισωϑῆναι αὐτὰ xai μιχϑῆναι ἀλλή 

λοις χατ᾽ αὐτούς. ἔτι πῶς ὁ σταλαγμὸς τοῦ ὕδατος ὁ τῇ ϑαλάττῃ παρε- 

χτεινόμενος ἐπὶ τοσοῦτον λεπτυνύμενος ὕδωρ ἔτι μένει: πα ρίνοθενος γὰρ 
χαὶ ἐπιτεινόμενος εἰς τοσοῦτο Vua ἂν πῦρ γενόμενος. πολλῷ γὰρ dines 

25 ἢ διάχρισις ταύτης ἀέρα μὲν ἐξ ὕδατος, ἐχ ὃὲ ἀέρος πῦρ motsi* ἔτι ὡς 
» * ^^ » - » € 25- Tm» ze [rd Ξ » ^ * Q^ 

ἄτοπον τὸ ἐξ ἀμεγεϑῶν μέγεϑος ποιεῖν. οὕτως ἄτοπον xal τὸ ἐχ μεγεϑῶν 
υηδὲν Bed ποιεῖν, ὃ ἕπεται τοῖς δύο σώματα ἐν ταὐτῷ τόπῳ ποιοῦσιν. 20 

$ 
- b. c 

μεγέϑη γὰρ ὄντα 000zVy συναυςῆσξι. 

Πῶς χατὰ ᾿Αριστοτέλη τὸ ὁρᾶν γίνεται. 

80 Δοχεῖ τοίνυν ᾿Αριστοτέλει. ὥσπερ xal αἱ ἄλλαι αἰσϑήσεις πασχόντων 
γίνονται τῶν αἰσϑητηρίων, οὕτως δὲ x«l τὸ ὁρᾶν πασχούσης τῆς ὄψεως 

ἡίνεσϑαι, ἀλλ᾿ οὐχὶ εὐ παι επούσης τι χαὶ ποιούσης, εἰ uy) xal τὸ πάσχειν 
ποιεῖν τις λέγοι. Ramus δὲ οὐχ ἀπορρέοντά τινα ἀπὸ τῶν ὁρατῶν δεχο- 95 

μένη. ἀλλὰ τοῦ gens τῆς τε ὄψεως χαὶ τοῦ ὁρωμένου ΘΠ ΉΟΤΟΩς ἀλλοι- 

"T ουμένου πως ὑπὸ τοῦ n xal τὸ εἴοος τὸ ἀπὸ τοῦ ὁρατοῦ τῇ ὄφει 
διαγγέλλοντος. πᾶν γὰρ τὸ διχφανές, ὅταν Tj xav ἐνέργειαν τοιοῦτον, του- 

1 δάδας Va 2 παχύτερος] y in lit. V 4 εἰ supra lin. V 5 χωρισϑείσης] cf. 
156r11 1 μετεβήσεται V ll παρισωϑῆ Ka 13 χοτυλῶν] post o una lit. 

er. V ἰσοϑεὶς a 14 ἔτι om. Ka ἡμίσει VK: ἤμισυ ἃ 21 αὐτὰ V: αὐὖ- 
τοὺς Ka 25 αὕτη ταύτης Ka 20--ῇ οὕτως usque ad ποιεῖν om. Ka 28 με- 

γέϑη V ex. Vict.: μεγέϑει Ka 29 ἀριστοτέλην a ut solet 94 τε Om. 8 
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τέστιν, ὅταν T| πεφωτισμένον (xb γὰρ φῶς ἐστιν ἐνέργεια τοῦ διαφανοῦς, 
ἡ διαφανές), τὸ δὴ xav ἐνέργειαν διαφανὲς τρέπεταί πως xol πάσχει πρὸς 

τῶν χρωμάτων τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ xoi τὸ χατὰ δύναμιν διαφανὲς τῇ 
τοῦ φωτίζειν πεφυχότος παρουσίᾳ τρεπόμενον φωτίζεται. ἔστι δὲ τὸ φω- 80 

δ τίζειν πεφυχὸς τό τε τῶν ἄστρων σῶμα χαὶ τὸ πῦρ χαὶ εἴ τις τοιαύτη 

ἐστὶν ἐν διαφέρουσιν σώμασιν xoti, φύσις f, τοῦτο δυναμένη. ἣ γὰρ τού- 
των παρουσία ἐν τῷ διαφανεῖ φῶς, xai τοῦτό ἐστι τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν δια- 
φανές. τότε γὰρ τὴν αὑτοῦ τελειότητα τὸ διαφανὲς ἴσχει, λέγω δὲ τὸ δυ- 
γάμει διαφανές, ἐπειδὰν ἢ πεφωτ!ισμένον, xal ἔστι χυρίως διαφανὲς τὸ 

10 πεφωτισμένον. ὡς οὖν ἢ τῶν φωτίζειν πεφυχότων παρουσία ποιεῖ τὸ δια- 

φανὲς δυνάμει xav ἐνέργειαν διαφανές, οὕτως πάλιν τὸ xac! ἐνέργειαν δια- 35 

φανὲς τὸ χρῶμα τῶν δρωμένων ὡς δεύτερόν τι φῶς τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν 

λαμβάνει δευτέραν τινὰ ταύτην ἐνέργειαν δεχόμενον: ἔστι γὰρ τὸ χρῶμα 
τοῦ xav ἐνέργειαν διαφανοῦς χινητιχόν, ὡς τὸ φῶς τοῦ χατὰ δύναμιν, παν- 

15 τὸς ἀϑρόως τοῦ δυναμένου ἀπὸ τῆς τοιᾶσδε τοῦ χρώματος παρουσίας τρα- 

πῖῆναι τρεπομένου τε καὶ χρωματιζομένου τρόπον τινά. ἔστιν δὲ τῶν δια- 
φανῶν χαὶ f, χόρη; καὶ αὕτη δὴ σὺν τῷ μεταξὺ ἀέρι τῷ πεφωτισμένῳ 40 

χαὶ αὐτὴ οὐδὲν ἔλαττον ἐχείνου τὸ φῶς δεχομένη, εἴ γε καὶ αὐτὴ δια- 
φανὴς ἔχχειται, τῇ τροπῇ τῇ ὑπὸ τῶν χρωμάτων, ὑφ᾽ ὧν τρεπομένη πως 

20 ὁμοιοτρόπως τῷ ἐχτὸς διαφανεῖ, ὁδρατική τε xai αἰσϑητιχὴ ψυχὴ γίνεται. 
τὸ δὲ χρῶμα ἐν μὲν τῷ ἀέρι οὐχ ἐμφαίνεται ὄν, ἐν δὲ τῇ χόρῃ, ὅτι τῶν 
διαφανῶν τὰ μέν ἐστι διαφανῆ μόνον, τὰ δὲ πρὸς τῷ εἶναι διαφανῆ xai 

ἐμφανῇ ἐστιν, διὰ λειότητα χαὶ πυχνότητα στέγειν xol ἀϑροίζειν τὴν ἔμ- 
φασιν δυνάμενα. τὰ μὲν οὖν διαφανῆ μόνον οὐχ οὕτως ἐν αὐτοῖς σώζει 45 

25 τὸ ὁρώμενον, ὥστε xal ἐμφαίνεσθαι ἐν αὐτοῖς (τοιαῦτα δέ ἐστιν, ὅσα 

λεπτὰ τῶν διαφανῶν, ὡς ὃ ἀήρ), ὅσα Oi πυχνότητός τινος καὶ στερρότη- 

τος μετέχει, ταῦτα διαδείχνυσιν ἐν αὐτοῖς χαὶ σώζει τὴν ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου 

εἰχόνα xol σχιάν. τοιαῦτά ἐστι τῶν διαφανῶν τά τε χάτοπτρα xai at ὕελοι 
xal αἱ διαφανεῖς λίϑοι καὶ δὴ χαὶ τὸ ὕδωρ’ στερεώτερον γὰρ xoi παχύτερον 

80 τοῦτο τοῦ ἀέρος xol μᾶλλον στέγειν τε xal ἀϑροίζειν τὰς ἀπὸ τῶν Ópo- 

μένων εἰχόνας τε xol σχιὰς δυνάμενον. ὑδατώδης δὲ οὖσα xol ἢ χόρη δέ- 50 
δειχται, xal ὁ ἀπὸ τῆσδε διήχων πόρος ἐπὶ τὸ πρῶτον αἰσϑητιχὸν τοιοῦτος 

4 τρεπόμενον] p in lit. V 6 τις φύσις ἡ τοῦτο δυναμένη] cf. 48,1 ἀλλ᾽ ἔστι τις ἡ ἀπ’ 

ἀμφωτέρων χίνησις γινομένη 11 διαφνὲς m!, διαφανὲς v. c. V fortasse {τὸν 

δυνάμει 18 δευτέραν v. c., δευτέρα m! V: δευτέραν a ταύτην V: ταύτης à 

14 τοῦ χατὰ m?, χατὰ m! V: τοῦ χατὰ à τὸ φῶς) suspectum. exspectas τὸ φω- 

τίζειν πεφυκὸς τοῦ κατὰ δύναμιν cf. ν. 4 18 δεχομένη ἃ: δεχομένῃ V 20 ὁρα- 

τική τε καὶ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ γίνεται] pupillam. animam ὁρατικὴν fieri dici nequit, ὅτι μή 

ἐστιν ἡ ψυχὴ xal ἡ ὁρατιχὴ δύναμις ἐν τῷ ὀφθαλμῷ (Al de sens. 76,3). itaque aut seri- 

bendum erit (fo τῇ τροπῇ aut prius enuntiatum (xai αὕτη --- δεχομένη) per absolutum 

quem dicunt nominativum constructum est (inter perspicua corpora etiam pupilla est; et 

quia haec, sicut aer, lumen accipit, siquidem ipsa quoque perspicua est, per mutationem, quae 

fit coloribus, quibus (pupilla) sicut perspicuum externum mutatur quodammodo, anima ὁρατικὴ 

Jit. et. αἰσϑητιχὴ) 24 et 27 αὑτοῖς ἢ 26 ὁ ἀήρ m?, ἀήρ m' V: ὁ ἀήρ a 28 ai 

scripsi: οἱ Va ὕαλοι à 
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^ Ἁ 3 " e 7 Y^ M] - ^ , - —^ ^ ὧν τὸ ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου εἶδος xol χρῶμα διαγγέλλει τῷ αἰσϑητιχῷ. τοῦτο 

δὲ χρίνει τῇ προσβολῇ τῇ ἀπὸ τούτων τὸ προσπεσὸν χρῶμα. αὕτη γὰρ 

φύσις ou dquus τὸ διὰ τῶν αἰσθητηρίων τὰ | διαγγελλόμενα χρίνειν mam. 152v 

ἔστι δὲ οὐ τοιαύτη ἣ ἐν τῷ ἀέρι x«i τῷ διαφανεῖ τῷ χατὰ δύναμιν ὑπό 
οἵ. 6 τε τοῦ πυρὸς xal τῶν χρωμάτων τροπή, ὁποίαν φαμὲν ἐν τοῖς ἀλλοιου- 

ὧν ὧν μένοις γίνεσϑαι. f, μὲν γὰρ ἀλλοίωσις χίνησίς ἐστιν xal d ad γίνεται 

χαὶ χατὰ μεταβολήν, τὸ δὲ διαφανὲς οὐχ οὕτως τὸ φῶς χαὶ τὰ χρώματα 

δέχεται, ὡς ἠλλοιῶσϑαι xal ταῦτα, ἀλλ᾽ ἔστιν οὕτως λεγόμενον πάσχειν 

τὸ διαφανές, ὡς εἰ χαὶ τὸν δεξιὸν γενόμενόν τινος πεπονθέναι λέγοι τις ὅ 
10 μήτε χινηϑέντα αὐτὸν μήτε τι πάϑος ἀναδεξάμενην ἐν αὐτῷ. τοιαύτη γὰρ 

χαὶ ἢ τοῦ διαφανοῦς τροπὴ χατά τε τὸ φῶς χαὶ τὰ χρώματα" τῇ γὰρ τοῦ 

φωτίζοντος ἣ χεχρωσμένου παρουσίᾳ τοιοῦτον τὸ διαφανὲς γίνεται, ὡς xai 
τῇ τοῦ ἐξ ἀριστερῶν παραστάντος σχέσει ὁ δεξιός: σημεῖον ὃὲ τοῦ τοῦτον 
ἔχειν τὸν τρόπον, ὅτι ὡς ὃ δεξιὸς παύετα: δεξιὸς ὧν μεταστάντος τοῦ ἀρι- 

15 στεροῦ, οὕτως xal τὸ φῶς παύεται μεταστάντος τοῦ φωτίζοντος, δμοίως 

E xal τοῦ ὁρᾶσϑαι πεφυχότος παύεται τοιοῦτον εἶναι ὡς οὐδὲν πάϑος 10 
ν O2 ἀναδεξάμενον χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ μεταβολήν, ἀλλὰ γενομένης αὐτῷ τῆς δο- 
χούσης ἀλλοιώσεως χατὰ σχέσιν. χαὶ ἔοιχεν χαὶ τὸ φῶς χαὶ τὰ χρώματα 
ἐν τῷ διαφανεῖ γἸίνεσϑαι ὥσπερ xal f, σχιὰ τρόπον τινά. ὡς γὰρ ἢ σχιὰ 

20 τῇ τοῦ ἐπισχοτεῖν DEus παρουσία ἐν τοῖς ἐπισχοτουμένοις γίνεται, οὔ- 

τως δὲ χαὶ τὸ φῶς xal τὰ χρώματα. ἀϑρόως γοῦν xal ταῦτα τοσοῦτον 

χαὶ οὕτως τοῦ ἀέρος ἐπιλαμβάνει, ὅσον δύναται ἀπὸ τοῦ τοσούτου διαστή- 15 
hl ματος ἐπιλαβεῖν, ὥσπερ xal T, σχ!ά. xol ὃ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μὴ 

ἀλλοίωσιν μηδὲ χίνησιν εἶναι διαφανοῦς τὸ γινόμενον: πᾶν γὰρ cà χινού- 
25 μενον ἐν χρόνῳ χινεῖται xal πρῶτον ἐπὶ τὰ ἐγγυτέρω πρόεισιν xa ἐν ἐλάτ- 

«ovt χρόνῳ, εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὰ πορρωτέρω xai ἐν πλείονι, τὸ δὲ φῶς xai 

τὰ εἴδη τῶν δρωμένων ἀϑρόως xal ὁμοίως ἐν παντὶ τῷ χατὰ ταῦτα δια- 
φανεῖ γίνεται, ὥσπερ xal fj σχιὰ καὶ τὸ σχότος. xal γὰρ ἅμα ἐξ ἅπαντος 
τοῦ διαφανοῦς ἄπεισιν τὸ φῶς χαὶ ἅμα ἐν παντὶ γίνεται. διὰ τοῦτο δὴ 30 

30 χαὶ ἀχρόνως δείχνυσιν 6 ᾿Αριστοτέλης γινόμενον τὸ δρᾶν. τοῦ γὰρ χρόνου, 
ἐν ᾧ τις δρᾷ, τούτου ἐν ᾧτινιοῦν μορίῳ xal τῷ τυχόντι τοῦτο ὁρᾷ. G δὲ 
υὴἣ δεῖται χρόνου πρὸς τὸ συμπληρωϑῆναί τε xal τελειωϑῆναι, ταῦτα ἀχρό- 
woe γίνεται. οὐ γὰρ τὸ εἶναι, ἀλλὰ τὸ δεῖσϑαι χρονιχοῦ διαστήματος πρὸς 

τὸ τελειωϑῆναί τε xal γενέσϑαι ὅλον d οὕτως οὐδὲ τὸ ge ἐν χρόνῳ 
80 γίνεται. τῶν δὲ διαφανῶν τὰ μέν ἐστιν ἐνεργεία διαφανῆ, τὰ δὲ δυνάμει. - 

: 
5 

i 

ἐνεργείᾳ μὲν ἀεὶ τὸ ἐν τοῖς sot; xal αἰδίγις διαφανές: ἀνεπίδεχτα γὰρ 30 

9 χρίνειν V ex. Viet.: χρίνει ἃ πάϑει ἃ 5 ἀλλοιουμένοις m?, ἠλλοιωμένοις m! V: 
ἀλλοιουμένοις ἃ 10 ἐν αὐτῷ m?, ἐν ταὐτῷ m! V: ἐν αὐτῷ ἃ 16 τοῦ ὁρᾶσϑαι 

πεφυκότος] Sc. μεταστάντος 17 μεταβολήν] cf. οὐδ᾽ αὐτὰ χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς μεταβολὴν 
ἀλλοιωϑέντα 144,18 22 τοσούτου V: τοιούτου ἃ 26 οὕτως] ὦ in lit. V πορω- 

τέρω V 29 ἄπισιν V 30 δείκνυσιν ὁ ᾿Αριστοτέλης] cf. Praef. γινόμενον] v 

post o in lit. V 30—31 τοῦ γὰρ---ὁρᾷ] in quavis particula eius temporis, per quod quis 

videt, id (quod videt) videt 32 τε om. à 
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5 τὰ ἀΐδια τοῦ δυνάμει. δυνάμει δέ ἐστι διαφανὲς τὸ ἐν τοῖς ἐν γενέσει. 
τοῦτο γάρ, ὥσπερ οὖν xal τὰ ἄλλα τὰ ἐν γενέσει, ἐχ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ 
ἐνεργείᾳ πρόεισιν, xal ἔστιν ὃ ἀὴρ xol ὅσα παρ᾽ ἡμῖν διαφανῇ πρὸ τῆς 
παρουσίας τοῦ φωτίζειν πεφυχότος ὕλη τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς του- 

5 τέστιν τοῦ φωτός, ἢ δὲ τοῦ φωτίζοντος παρουσία διαφανές τε αὐτὸ ποιεῖ 

xal χρώννυσιν τρόπον τινά. τὸ γὰρ φῶς οἷον γρῶμα τοῦ διαφανοῦς ἐστιν. 

ἔστι δὲ διαφανὲς οὔτε ὃ ἀὴρ χαϑὸ ἀὴρ οὔτε τὸ ὕδωρ χαϑὸ ὕδωρ. ἔστι 80 

γὰρ πλείω σώματα διαφέροντα xax! εἶδος ἀλλήλων χοινόν τι τὸ τῆς δια- 

φανείας πάϑος ἔχοντα. xal γὰρ τὸ ἀΐδιον σῶμα καὶ ὁ ἀὴρ xai τὸ ὕδωρ, 
10 xal αἱ ὕὅελοι δὲ xai λίϑοι τινὲς ταύτης χεχοινωνήχασιν τῆς φύσεως. τὸ 

μὲν οὖν ἀΐδιον σῶμα del κατ᾽ ἐνέργειάν ἐστι διαφανές, ὥσπερ εἴρηται, τὰ 
δ᾽ ἄλλα ποτὲ μὲν δυνάμει, ποτὲ ὃὲ ἐντελεχείᾳ, xal f, μὲν τοιαύτη φύσις 

δεχτιχὴ φωτός. ὅσα δὲ μὴ χεχοινώνηχεν τῆς τοιᾶσδε φύσεως, ἀνεπίδεχτα 
τούτου. διὰ τοῦτο οὔτε διὰ τοίχου τὸ φῶς οὔτε διά τινος ἄλλου τῶν μὴ 8 pr 

15 διαφανῶν χωρεῖ, ὅτι μόνη T, τοῦ διαφανοῦς φύσις πέφυχεν ταυτὶ πάσχειν, 
τρόπον τινά," χαϑάπερ εἰρήκαμεν, ὡς οἰχεῖον χρῶμα τὸ φῶς δεχομένη. χρω- 

νατίζεται δὲ ταῦτα χαὶ φωτίζεται οὐ σώματός τινος χωροῦντος δι᾿ αὐτῶν, 

GÀX οὐδ᾽ αὐτὰ χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς μεταβολὴν ἀλλοιωϑέντα δέχεται τὸ φῶς, 

παρουσία δὲ πυρὸς T, τοιούτου τινὸς ἐν διαφανεῖ ἢ αἰτία γε αὐτοῦ. οὐ 
20 γὰρ πυρὸς παρουσία μόνον φωτίζει τὸ διαφανές, ἀλλ᾽ ἔστιν χαὶ τὸ αἰϑέριον 

σῶμα τοιοῦτον χαὶ ἄλλα τινὰ μόρια ζῴων ϑαλαττίων τε χαὶ χερσαίων χαὶ 40 

πτηνῶν xal λίϑων τινῶν γένη, ἃ πάντα, ἧ τοιαῦτά ἐστιν, οὐ ῥάδιον ἑνὶ 
περιλαβεῖν ὀνόματι. διὸ ῥητέον τὸ φῶς πυρὸς ἣ τοιούτου τινὸς παρουσίαν 

ἐν τῷ διαφανεῖ εἶναι. ἔτι εἰ τὸ σχήτος, στέρησις ὃν φωτός, ἀπουσία τού- 
25 τῶν ἐστὶν ἣ γίνεταί γε τῇ τούτων ἀπουσίᾳ, εὔλογον xal τὸ φῶς τὴν τού- 

των λέγειν εἶναι παρουσίαν. ἣ γὰρ τοῦτ᾽ ἐστι τὸ φῶς xat τὸ σχότος, T, 
αἴτιά γε ταῦτα τούτων. οὐ γὰρ πᾶν ὑπὸ παντὸς πάσχειν τε xal διατίϑε- 

σϑαι φύσιν ἔχει, ἀλλὰ ἄλλα ὑπ᾽ ἄλλων παϑητιχά, ὥσπερ οὖν χαὶ τὸ δια- 45 

φανὲς ὑπὸ τῶν προειρημένων. εἰ δέ ἐστιν ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς τὸ 

80 φῶς, ἀσώματον dv εἴη. χοινότερον δὲ φῶς χαὶ τὸ πεφωτισμένον λέγομεν, 

ὅπερ ἤδη σῶμα. δεδειγμένου δέ, ὅτι οὐχ ἔστι πάϑος τὸ φῶς τοῦ δια- 
φανοῦς (ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ χρῶμα πάϑος οὐδ᾽ αὐτό, ἀλλὰ σχέσει τινὶ ἢ τούτων 
ἐν τῷ διαφανεῖ παρουσία), οὐχέτι γίνεται οὐδὲ τὸ ϑεῖον σῶμα παϑητόν, 
εἰ δι’ αὐτοῦ τὰ ἄστρα ὁρᾶται. οὐ γὰρ πάσχει τὸ διαφανὲς ὑπὸ τῶν ὁρα- 

86 τῶν, ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ φωτός" οὐδὲ γὰρ ἡμῖν παϑεῖν ἐστι τὸ ἐν 50 

φωτὶ εἶναι, ἀλλ᾿ ἔοιχεν τὸ φωτίζεσϑαί τε xal τὸ χρώννυσϑαι τοῖς διαφα- 
- (C (v 

6 0 
, ORDERS AERIS C - ἊΣ - x RP ΄ f. - ' 5 

γέσιν παραπλησίως γίνεσθαι τῷ ϑεωρεῖν, μα τὲ εὗρεν ὁ ζητῶν χαὶ ἐπι- 

1 διαφανὲς m?, διανὲς m! V ὃ πρόισιν V 10 ὕελοι] $ in lit. V ταὐτῆς sic V 

13 τοιᾶσδε V: τοιαύτης ἃ 14 διὰ τοῦτο om. ἃ 15 ταυτὸ ἃ πάσχειν] v in lit. V 

16 χαϑάπερ εἰρήχαμεν) cf. v. 6 τρόπον τινὰ] cf. ὅσα μὲν οἰχεῖον πέρας οὐχ ἔχει, ταῦτα 

δὲ μηδὲ χρῶμα ἔχειν οἰχεῖον 46,8 18 δέχεται τὸ] ἔχεται τ in lit. V 19 παρουσία 

ἃ: παρουσίᾳ V ἡ: mV 20 παρουσία t v. c. (?) adscripsit 22 πάντα] v 

in lit. V 24 τῷ V: τὸ ἃ 31 ὅτι V: ἄρα ἃ 22 sc. τῶν χρωμάτων 

86 χρώνυσϑαι ἃ 91 εὗρεν V ex. Vict.: εὖρον ἃ 
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στήμων ἐστίν, οἷον ϑιγόντος τοῦ νοῦ xal δ'ὰ παρουσίαν τοῦ ἐπιστητοῦ ἐπι- 
στήμονος γενομένου. οὕτω χαὶ τὸ δυνάμει διαφανὲς διὰ παρουσίαν πυρὸς 

ἢ τοιούτου τινὸς ἀϑρόως φωτίζεται, τὸ O& πεφωτισμένον πάλιν xal xac 

ἐνέργειαν διαφανὲς ὑπὸ τῆς τῶν χρωμάτων παρουσίας εἰδοποιεῖταί πως τῶν | 
Ὁ» σι 

, , ^ —— Lnd 95^*5 , 

χρωμάτων ὁμοίως τῷ φωτὶ γινομένων ἐν αὐτῷ. οὕτως δὲ οὐδὲ f Vail 153r 

εἰ χαὶ φωτίζεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ERE dy λέγοιτο. ὡς γὰρ τὸ ἐπισχια- 

ζόμενον οὐ πάσχει, οὕτως οὐδὲ τὸ φωτιζόμενον. τὸ δὲ ἀπελθόντων τῶν 
»] ὁρωμένων ἔτι τινὰ δοχεῖν χαταλείπεσϑαι τῶν ipe ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς 

τοῖς ἰδοῦσιν οὐχ ἔστιν σημεῖον ἀλλη!ώτεως. τοῦτο γὰρ οὐχ ᾧ διαφανὲς 

10 πάσχει, ἀλλ᾿ d ἔμψυχόν τε χαὶ φαντασιοὔσϑαι δυνάμενον. διὰ γὰρ τοῦτο 5 

δύναται φυλάττειν μέχρι τινὸς τὰς γενομένας χινήσεις ἔτι ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν 

ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. xal γὰρ xai ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ πρὸ ὀμμάτων τίϑεσϑαι 

τὰ ἔμψυχα δυνατά ἐστιν τὰ γενόμενα αὐτοῖς φαντάσματα. τὰ γοῦν χάτο- 

πτρα χαίτοι Asia ὄντα xal p οὐδὲν ἐν αὑτοῖς φυλάττει τῶν ἐμφαινο- 

15 μένων χρωμάτων ἤτοι τοῦ φωτὸς ἀπελθόντος Tj τῶν φωτιζόντων T, τῶν 

δρατῶν, ὅτι μήτε πάσχει μήτε ἐστὶν ἔμψυχα. ὅτι δὲ ἢ ὄψις χαὶ ἢ χόρη., 
διαφανὴς οὖσα, ὡς ὑπὸ τοῦ ἘΠ ὀιατίϑεται, οὕτως δὲ χαὶ ὑπὸ τῶν xpo 10 

μάτων χινητιχῶν ὄντων τοῦ xwv ἐνέργειαν διαφανοῦς χαὶ πεφωτισμένου ἐπ᾽ 

εὐϑείας, xal τὸ ὁρᾶν οὕτως γίνεται, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τῷ δρωμένῳ à 
20 μένου τινὸς ἀπὸ τῆς ὄψεως, σημεῖον τὸ χαὶ ὑπὸ τῶν πάνυ λαμπρῷ 

σθαι τῶν ὁρώντων τοὺς ὀφϑαλμούς, ὥσπερ γε χαὶ τὰς ἀχοὰς ὑπὸ τῶν με- 

Ἰάλων ψόφων. τὸ γάρ, διότι [ἐπεὶ] ἀφεστῶτες αἰσϑανόμεϑα τοῦ ὁρωμένου. 

ἐχεῖ xai τὴν ἀντίληψιν ἡγεῖσθαι γίνεσϑαι, χενόν. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

αἰσϑήσεων, χαίτοι χατὰ πάϑος ἀντιχαμμανομενῶν αὐτῶν τῶν οἰχείων ai- 15 

25 σϑητῶν, ὅμως ἀφεστώτων T, ἀντίληψις γίνεται. ἀλλὰ xal ἐμφαίνεταί τινα 

χρώματα χαὶ ἐν τῷ μεταξὺ E ὡς αὐτῷ δεχομένῳ τε τὰ εἴδη xal 
ώννυσϑαί τινα ταῖς τῶν παρακείμενῶν 

' 

διαχονουμένῳ. φαίνετα! γοῦν ἐπιχρ 
P : - j 

ypotxic* φοινιχοῦν γοῦν τὸ & c^ 

Xp 
πὶ τούτου τοῦ χρώματος φαίνεται T, ἁλουργόν, 

x εἰ εἴη τοιαῦτα παραχείμενα χρώματα ὡς διαπεμπομένων τῶν χρωμάτων 
d 

80 διὰ τοῦ ἀέρος, ἀλλ᾽ οὐχὶ δρωμένων ἐχεῖ. ἔτι δὲ τῶν χρωμάτων τὰ μ q^ x 
x «E - Y ^N p M E iH " "Nf, * «Ὁ ' P ἀμυδρότερα ἧττον, τὰ δὲ λαμπρότερα μᾶλλον xai σφοδρότερον χινεῖ τὴν 30 

ὄψιν. ἔτι ὶ παρὰ τὰς διαφόρους αὐγὰς χαὶ παρὰ τὸ διάφορον φῶς 

ἔσεις τὰς πρὸς τοὺς ὁρῶντάς τε xal τὸ φῶς ἀλλοῖα τὰ 
δρώμενα φαίνεται. ἀλλὰ xai ταὐτὸν χρῶμα ἐγγύϑεν τε xal πόρρωϑεν 

86 φαινόμενον διάφορον φαίνεται. οὐ γὰρ ὁμοίως λευχὸν τὸ πόρρωϑεν ὁρώ- 

. cel 

3 ἀϑρόον ἃ 10 ἀλλ ἦ--- δυνάμενον) oculum imaginari dici nequit (cf. 68,5sq.); quare 
fortasse ἐμψύχου et δυναμένου: quia (oculus) pars est hominis animati et phantasia prae- 

diti. eadem de causa δύναται (v.1l) aut impersonaliter (cf. Ind.) aut de homine dictum 

est, non de oculo 14 λεῖα V ex. Vict.: λία a οὐδὲν scripsi: οὐδὲ Va ab- 

τοῖς Va 11 τῶν om. ἃ 19. fortasse πρὸς τὰ ὁρώμενα 20 ante ὑπὸ una 

lit. erasa V 22 ἐπεὶ delendum videtur 24 τῶν om. ἃ 21 ταῖς] a in lit. V 

28 ἀλουργόν Va 90 χρωμάτων] ypo in lit. V 9l ἀμυδρότερα] mo in lit. V 

λαμπρότερα] p. in lit. V 

Supplem. Arist. I. Alexand. d. Anima. τῷ 
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μενον. παρὰ δὴ τὰς τοιαύτας διαφορὰς τῶν ὁρωμένων σχημάτων $, ὄφις 
ἀντιλαμβάνεται. τὴν μὲν γὰρ ἔξωϑεν περιγραφὴν τῶν δρωμένων τῇ δια- 25 
φορᾷ τῆς χρόας πρὸς τὸ περιέχον χρίνει" διὸ xal δυσόρατα T, ὁρατὰ χαϑ’ 
αὗτά, ὅσοις ὁμόχρουν τὸ περιέχον. τὴν δὲ μεταξὺ τῆς ἔξωϑεν περιγραφῆς 

- e , 

5 ἐπιφάνειαν δμόχρουν μὲν οὖσαν xal ἐπίπεδον τοιαύτην xal ὁρᾷ, ὁμοίως 

Àj 2 

ὑπὸ τοῦ γρώματως χινουμένου τοῦ αὐτοῦ χαὶ ὁμοίως χινουμένου διὰ τοῦ 
9 ^N , or, y A c δή LÀÀO "TH Χ 2 ^ M 

(0E μὴ ἐπίπεδον εἴη τὸ μεταξύ, ἀλλὰ ἀνώμαλον, εἰ xoi μὴ 
, 

μεταξύ. ε 
, , - , , E A UT , — 3 34 x , » 

ἀνομοιόχρουν, τῇ ἀνομοιότητι τῆς τοῦ χρώματος ἀντιλήψεως xptyst, οὔτε 
' - , ^ - 5 ΄ 

γὰρ τὸ φῶς ὁμοίως ἐπὶ πάντα τὰ μόρια τοῦ ἀνωμάλου πίπτει διὰ τὸ τὰ 30 
9 - “» - Ἁ ^N , b NV. X. 2 4 - , 

10 μὲν αὐτῶν εἶναι χοῖλα. τὰ OE χυρτά, xui τὰ μὲν ἐχ πλαγίου τοῦ φωτίζον- 
^ , ^ ^ ΄ m 

toc, τὰ δὲ χαταντιχρύ. διὰ γὰρ ταύτας τὰς διαφοράς. xdv ὁμοιόχρουν Ἰ , i i 

τὸ δρώμενον, τὰ uiv ἀχλυωδέστερα αὐτοῦ, τὰ ὃς εὐσημότερα φαίνεται, οὔ- 

δὲ τὰ μὲν εἰσέχγοντα. τὰ δὲ ἐξέχοντα δραϑήσεται. ὃ μιμούμενοι xol i a - n i be i 

οἱ ζῳγράφοι. ὅταν βούλωνται ἄνισον δεῖξαι ἐν τῷ αὐτῷ ὃν ἐπιπέδῳ, τὰ 
15.μὲν des ARE Siem M CUM Y uiy ἐξέγοντα. τὰ δὲ μὲν φωτίζουσιν, τὰ Oi ἐπισχιάζουσιν. οὕτω γὰρ τὰ μὲν ἐξέχοντα, τὰ δὲ 

εἰσέχωντα αὐτῶν φαίνεται. xol ἐξέχοντα μὲν τὰ μᾶλλον πεφωτισμένα, εἰ- 5 

σέχοντα δὲ τὰ ἐπεσχιασμένα. μέγεθος ài ὁρᾷ xal χρίνει τῇ τοῦ χώνου 
" , T Ns c. tis με ΓΞ LL - ΚΕΝ ΟΣ EE E δ᾽ TS ζωνίᾳ τῇ πρὸς τῇ ὄψει συνισταμένῃ. χατὰ xGvnv γὰρ δρᾷ τὰ ὁρώμενα 

' A. ἘΝ Ξ , ΜΝ Y. ἐς , Σ IV e d AJ , e 

χορυφὴν piv τὴν χόρην ἔχοντα, βάσιν ὃξ τὴν δρίζουσαν γραμμὴν τό τε 
90 ὁρώμενον τοῦ αἰσϑητοῦ σώματος χαὶ μή. γίνεται ὃὲ ὃ χῶνος οὗτος οὐ 

, , - , - - 

χατὰ ἀχτίνων ἔχχυσιν, ἀλλ ἀπὸ τοῦ δρωμένου. τῆς γὰρ χρόας χινητιχῆς 

οὔσης τοῦ xax ἐνέργειαν διαφανοῦς χαὶ τῆς ἐν τούτῳ γινομένης ὥσπερ 

χρώσεως ἐπ᾽ εὐϑείας γινομένης, παραπλησίως τῷ φωτὶ παντί τε τῷ χαταν- 40 

τιχρὺ προσχαϑημένης, υαλιστα ὃὲ τοῖς λείοις χαὶ λαμπροῖς πρησιζούσης τε 

n2 e 

, 4 2.5! a , , , , 

χαὶ προσλαμπούσης (τοιαύτη ὃὲ xal ἢ χόρη), συνίστανταί τινες πρὸς ταύτῃ 
b 

τ 
- $—* - 6 , - B Y E ^. € » , , ES 1 

χῶνοι ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου, οἷοι τὴν ἔμφασιν έχεσϑαι τὴν ἀπ αὐτοῦ. χατὰ 
i ? Ι CT - 

LE , — * ? 9 e , ^N ne - e - , 

Ἰὰρ χῶνον ἑχάστου τῶν ἐπ᾽ εὐθείας ὁρωμένων τὸ εἰὸος τοῦ ὁρατοῦ εμ- 
, - , - , M ^w ^ M 3 ΄ B ' ov 

φαίνεται. ὧν χώνων ταῖς γωνίαις τὰ μείζω xal τὰ ἐλάττω χαὶ τὰ ἴσα 
n i D 

, ' Y ' » P - , -- - , Ns Y. ' A cf i I ΄ “" 

χρινξει" τα μεν "(^9 ισαις O9 zv. 1 (ats ισα. τὰ OZ μει-οσῖν 8ξι-ὦ ρα. 

80 ἀποστήματος ὃὲ τοῦ ἀρ αὑτῆς πρὸς τὸ ὁρώμενον xal διαστήματος τοῦ 4ὅ 
- [d , e Y» - ^ ΄ - -» 

υεταξὺ τῶν ὁρωμένων ἀντιλαμβάνεται ἢ ὄψις τοῦ μὲν διαστήματος τῇ τοῦ 
$ ^ P - ΄ , - 

χώνου Ἰωνίᾳ, ὃς ἀπὸ τοῦ μεταξὺ τῶν ὁρωμένων xal αὐτοῦ συνίσταται πρὸς 
, - , - ΄ ἊΝ € - , fA LN AL AE - " 

Tf x0pT, (τῷ ταυτὺς OT υξγένει τὴς («vts χρινξι c0 OUXZOTTjUA τῶν ὁρω- 

, , Ἂν * “- 3 P ^ , e ? — FE *, 

uzvov* tote "(ap 28050 14 ἀλλήλων τινὰ φαίνεται, τὰν ἐν τῷ ξταςυ αυ- 

. 2 
30 τῶν ὁρατόν τι Tj). τοῦ ói ἀφ᾽ αὑτῆς ἀποστήματος αἰσϑάνεται διὰ συνη- 

ὃ fortasse 7| (p) ὁρατὰ 5 ὁμόχρω- sie in medio versu V: 6póypo a 6 fortasse 

ὑπὸ τοῦ γρώματος κινουμένη (scil. ἡ ὄψις) διὰ τοῦ μεταξῦ] intellegas de aere inter- 

medio. hoec enim dicit: visus animadvertit. superficiem. unicolorem. talem, qualis est, quia 

aequabiliter per colorem movetur (ὁμοίως ὑπὸ τοῦ χρώματης κινουμένη)» quippe qui et (in 

quavis superficici particula) idem sit (ὑπὸ τοῦ χρώματος τοῦ αὐτοῦ) et aequabiliter mo- 

veatur per spatium. intermedium (καὶ ὁμοίως κινουμένου διὰ τοῦ μεταξύ) 12 ἀγχλυωδέστερα 

scripsi: ἀλλοιωδέστερα Va 13 ὃ μιμούμενοι «z.] cf. p. 50,26 14 βούλονται a 

fortasse (t) ἄνισον 16 αὐτῶν om. ἃ 11 τε χαὶ ἃ 18 γωνείᾳ ἃ 20 δέχεται ἃ 

95 τι in lit. V 
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ϑείας τινός. ἐπεὶ γὰρ τῶν ὁρωμένων ἠρέμα μὲν ἡμᾶς τὰ πόρρωϑεν χινεῖ, 50 
σφοδρῶς δὲ τὰ ἐγγύς, διὰ τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα συνηϑείας τὰ μὲν ἀχλυω- 
δέστερα φαινόμενα πόρρω ἡγεῖται εἶναι, τὰ Oi εὐσημότερα xal ἐναργέστερα 
ἐγγύς. τὸ δὲ αὐτὸ γίνεται καὶ περὶ τὴν φωνήν τε wal τὴν ἀκοήν" διὸ xal 

' e ΄ , » ὟΝ -- Ἁ , , 
0t μιμουμενηι τοὺς πόρρω ovis αηρανὴ τὴν φωνὴν mTpotevxat. χινησεως [1 

ὃὲ αἰσϑάνεται τῷ διαστήματός τε χαὶ ἀποστήματος αἰσϑάνεσϑαι. ὅταν γὰρ 
ἤτοι πρός τι ὡρισμένον T, μὴ τὴν αὐτὴν ἔχον διάστασιν φαίνηταί τι ἢ 
πρὸς αὐτὴν τὴν ὄψιν μὴ τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν, ἤτοι μὴ | χινουμένρυ τοῦ 153v 
ὁρῶντος 3, λανϑάνοντος αὑτὸν ὅτι χινεῖται, τότε ὡς χινούμενων ὁρᾷ τὸ ὁρώ- 

10 μξνον. ὅλως γὰρ τοῦ χινουμένου αἰσϑάνεται τῷ πρός τι μένον χαὶ ép 
σμένον αὐτὸ συγχρίνειν. διὸ xal τῶν μὲν ἐν ἀχανεῖ χινουμένων ἥχιστα ὡς 
χινουμένων ἀντιλαμβάνεται, τῶν ὃὲ ἐν στενωποῖς xal παρά τινα χινουμένων 
μάλιστα. ϑᾶττον γὰρ αὕτη παραλλάττειν δηχεῖ. στάτεως δὲ xal ἀριϑμοῦ 
αἰσϑάνεται, τῆς μὲν στάσεως τῇ τῆς χινήσεως ἀποφάσει, τοῦ δὲ dptüuo) 5 

15 τῇ τοῦ συνεχοῦς στερήσει. τὰ γὰρ διοριζόμενα διαστήματ' σωμάτων ἄλλων 
τῷ εἴδει πλείω λέγει. οὕτως δὲ τοῦ ὁρᾷν γινομένου, οὐ χατὰ πάϑος χαὶ 
ἀλλοίωσιν τοῦ μεταξύ, ἀλλὰ χατὰ σχέσιν, λύεται χαὶ ἢ αἀπηρία, ἣν ἀπο- 
ροῦσίν τινες, πῶς οἷόν τε τοὺς τὰ Mad d 7, χαὶ ἐναντία ὁρῶντας ἀλλή- 
λοις διαγώνια χείμενα ὁρᾶν. γὰρ μεταζὺ ἀὴρ χαϑὸ συμβάλλει ἀλλήλοις 

0 τὰ χρώματα, τοῦτο δέ ἐστι a τέμνουσιν ἄλληλα, αὐτῶν τὰ διαγώνιχ 
ὁρώντων, ἅμα δόξει τὰ ἐναντία χρώματα ἀναδέχε σϑαι. τοῦτο δὴ λύξται 10 
τῷ μὴ χρώννυσθαι τὸν ἀέρα, ἀλλὰ χατὰ σχέσιν τὴν τοῦ δρωμένου πρὸς 
αὐτὸν 'ἐμφαίνεσϑαι ἐπ᾽ εὐϑείας τοῦ ὁρωμένου τὸ χρῶμα. οὐδὲν γὰρ χω- 
λύει τὸ αὐτὸ πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο μὴ τὴν αὐτὴν σχέσιν φυλάττειν, ὥσπερ 

^ - E τ M - ES Y $^*5 ΄ E b -΄ - RAUM 
25 οὖν xat τῇ αὑτὸ 000€y XQ ÀOSt 100 Uutv μισὴ ξινχὶ,. C100 O&£ διπλάσιον. 

iL ' - , - ^ - 

Ὅτι τὸ χρῶμα πέρας τοῦ διαφανοῦς. 

Ἡ διαφάνεια χοινή τις φύσις χαὶ χοινὸν πάϑος ἁπάντων ἐστὶ τῶν σω- 15 
μάτων, ἀλλὰ τὰ μὲν μᾶλλον αὐτῆς μετέχει, τὰ δὲ ἧττον, πῦρ uiv xai di, 
xui ὕδωρ μᾶλλον, ἧττον δὲ γῇ. πλὴν ἐν πᾶσίν qí ἐστι τοῖς σώμασιν. ἔστι 

ε A ^ ΠΊΕ, ἘΠ E TTE ENS MICE PR AS EORR 30 γάρ T, Otacaveux ὕλη πως χρώματος. de Y p ἔστι μεγάλου xal μιχρο 

Ω2 C! 

e x , N P ' - e Ἃ 2 [d , ὕλη τις, xai χούφου xat βαρέος x«i τῶν ἄλλων m αν ὁμοίως, 
^ - , σ΄ " E δεχτιχὸν αὐτῶν ἐστι παρὰ μέρος, οὕτως xxi τῆς ἐν χρώμασιν ἐναντιότητος 20 

| ἐπεὶ Va: ἐπὶ ex. Vict. ἡρέμα ut solet V 2 περὶ ταῦτα ἃ ἀχλυωδέστερα V: 
ἀχαιωδέστερα ἃ 7 ἢ] expectamus ὡρισμένον ἠρεμοῦν vel ὡρισμένον xal μένον, ut v. 10. 
hoc enim dicit: si quid aut a certa stabilique re aut ab ipso visu (sive manet sive manere 
videtur) idem intervallum videtur non tenere, id moveri putamus φαίνεται ἃ 8 μὴ 
τὴν ἀπόστασιν τὴν αὐτὴν ἃ 9. αὐτὸν ἃ 11 αὐτῷ ἃ 13 αὕτη] fortasse ταῦτα 
nisi ἀντιπαραλλάττειν (Usenerus) latet παραλάτειν V 16 λέγει) scil. ἡ ὄψις 
11 ἀπορία] cf. 62,9, de sens. 63,11 20 τέμνουσιν] fortasse τέμνει, nisi pauca excide- 
runt: τέμνουσιν ἀλλήλους (oi κῶνοι oi ἀπὸ» τῶν τὰ διαγώνια ὁρώντων cf. Al. de sens. 64,3 
2] «à in lit. V 23 αὐτὸν] ante v una lit. erasa V . 26 ὅτι τὸ χρῶμα πέρας τοῦ 
διαφανοῦς] cf. Al. de sens. 91,8 sq. 92 δεχτιχὸν αὐτῶν] ὃν ab in lit. V τοῖς ἐν Ka 

10* 
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ὅλη τὸ διαφανές. εἴπερ οὖν πᾶν σῶμα χρώματός ἐστι δεχτιχόν, πᾶν xal 
διαφανές ἐστιν. ἔστι γὰρ τὸ τοῖς χρώμασιν ὑποχείμενον τοῦτο, χαὶ ἔστιν 
ἐν τῷ πέρατι τοῦ ὡρισμένου διαφανοῦς χατάδηλος ἢ τῶν χοωμάτων φύσις. 

τῶν γὰρ ἀδιόπτων σωμάτων, ἅπερ ἐστὶν ὡρισμένα χαὶ id μόνον τὸ 
5 πέρας φανερόν ἐστι, ὅπερ ἐστὶ τὸ χρῶμα. τῶν δὲ ὃ Dues ἐναργέστατόν 

ἐστι τοῦτο, χρινόμενον τῇ πρὸς τὸ περιέχον ἑτερότητι xal ἀνομοιότηχι. 
διαφανῇ δὲ χαλεῖται μόνα τῶν σωμάτων τὰ δίοπτα, ἐπεὶ ὄψει ληπτὸν αὐὖ- ι E 

7 τῶν ἐστι τὸ χρῶμα. δι᾿ οὗ δὲ τοῦτο φαίνεσϑαι πέφυχεν δέξασϑαι δυνα- 
μένου τὸ εἶδος αὐτοῦ, τοῦτο διαφανὲς ἰδίως χαλεῖται xoi ἔστι. τί ποτ᾽ 
* »25 e - , ὩΣ [2 6S ΄ 5 ΄ ) A UN, - 

10 οὖν, εἰ ἐν ἅπασιν τοῖς σώμασίν ἐστιν T, διαφάνεια, οὐ πάντα ἐστὶ διαφανῆ; 

ἢ διαφέρει τὰ σώματα τῷ μᾶλλόν τε χαὶ ἧττον ἔχειν τήνδε τὴν φύσιν. 
^ ^Y —- , - M * [4 - 2 ἊΝ , TÉ es & , 

τὸ δὲ μᾶλλόν τε χαὶ ἧττον bet τοῦ ἀντιχειμένου γίνεται. ἐναντίον 

δὲ τὸ ἐλάχιστον Vide τοῦτο δέ ἐστιν ἢ γῆ. τὸ γὰρ ἐναντίον τῷ 
μάλιστα διαφανεῖ γῆ. δῆλον δὲ τοῦτο ἐντεῦϑεν: φαμὲν γὰρ τὸ δυνάμε! 30 

15 διαφανὲς λεγόμενον᾽ ἐνεργείᾳ γίνεσϑαι τοιοῦτον διὰ πυρὸς 7 τινὸς τοιούτου 

παρουσίαν. χατὰ λόγον οὖν λήψομεν ἐγγὺς τοῦ πυρὸς τήν τε φύσιν xai 
Ἁ QE [οἷ ^ A ΄ 5 , δὲ νὰ M m 3 bd 

τὴν ϑέσιν, ὃ μάλιστα xal τάχιστα ἀναπίμπλαται φωτός (xal τοῦτ᾽ ἔστιν 
' ^ ^ , M ^ ^ [od - ^N Y^ ἡ » MS 

τὸ μάλιστα διαφανές), τὸ ὃὲ πορρωτάτω ἥχιστα, τῶν Oi ἄλλων ἄλλο ἄλλου 

μᾶλλον, ὡς ἂν ἔχωσιν ἀποστάσεως πρὸς τὸ πῦρ χαὶ πᾶν τὸ φωτίζειν πε- 
90 quxoc. ἐγγυτάτω μὲν οὖν ἐστιν τοῦ πυρός τε xal τοῦ φωτίζειν πεφυχότος 

σῶμα τῶν ἐν γενέσει τὸ ὑπὸ σελήνην, ὃ χαὶ Ἄνθος χαλοῦμεν, μετὰ 35 

δὲ τοῦτο ἀήρ. χαὶ τρίτον τὸ ὕδωρ, πορρωτάτω δὲ Tm, i Ot xdxsiya μὲν 

τοῦ μάλιστα ὁρατοῦ, λέγω ὃὲ τοῦ τι ἐστι δεχτιχὰ μάλιστα. ὄντα δια- 
- - 

φανῆ. T, 02 γῇ οὐχ ὁμοίως. ἐναντία γὰρ αὕτη τῷ τε pus fety xat τῷ 
p D n 

25 υάλιστα φωτίζεσϑαι δυναμένῳ. Bui φαμὲν ὕλην: ὥσπερ γὰρ πᾶσιν τοῖς 
LI 

, » , , PEE] ΄ : , 2 » ' 

iy ἄλλῳ πεφυχόσιν γίνεσϑαί ἐστί τι ὑποχείμενον. ἐπιτηδειότητα ἔχον πρὸς 
' ) , Ν 2 —— [4] e» 21 M e] - ' Ἁ - ^ τὸ xav αὐτὸ εἰδοποιεῖσϑαι. ὃ x«l ὕλη ἐστὶν αὐτῶν (xot γὰρ βαρεῖ xal 

χούφῳ xai μεγάλῳ xol μιχρῷ χαὶ ϑερμῷ xai ψυχρῷ x«i τοῖς ἄλλοις τοῖς 40 

ἀνάλογον τούτοις ἔχουσιν ὑπόχειται). οὕτως ὃὲ xui τοῖς χρώμασιν χαὶ τῆς 
, ΄ , , ] , , ΄ “Δ. RE, e 3 0N Xs - 

80 ἐν τούτοις ἐναντιώσεώς ἐστί τις ὕλη xal ἔστιν GUT τὸ οἰαθανες τὸ Πα, 

τὸ γὰρ τοιοῦτο πᾶν χατὰ S δύναυιν ταύτην, x40 ἣν διαφανές ἐστι, Osx- 

tuxóv ἐστι χρωμάτων. εἴη δ᾽ ἂν ἢ δύναμις αὕτη διχφάνεια. ἔστι δὲ ἣ 

| χρώματί Ka  δίοπτρα Ka ὄψει V: ὄψι a ἐπεὶ ὄψει ληπτὸν αὐτῶν ἐστ 

τὸ yp&pa] haee non pertinere ad praecedentia (τὰ δίοπτα), et res ipsa et verba docent 

quae sequuntur 9t οὗ δὲ τοῦτο φαίνεσθαι πέφυχεν et q.s. agitur enim de differentia quae 

interest inter φαίνεσθαι et διαφαίνεσϑαι, de qua cf. Al. de sens. 95,1. ἰδίως δὲ διαφανῆ; 

ὡς εἴϑισται λέγεσϑαι, τῶν σωμάτων μόνα τὰ δίοπτο. ἀπὸ τοῦ φαινόμενον μὲν ἰδίως λέγε- 

σϑαι τὸ τῇ ὄψει ἀντιληπτὸν παρὰ τὸ φῶς. ὧν δὴ τοῦτο γρῶμα, ταῦτα ἰδίως διαφανῆ. 

τὰ γὰρ δεχόμενα τὸ φάος ἤτοι φῶς, δι᾿ οὗ πάντα τὰ ὁρώμενα ὁρᾶται, ταῦτα λέγεται συνήϑως 

διαφανῆ. quare fortasse legendum est τὰ δίοπτα: (φαινόμενα γὰρ χαὶ τὰ ἄλλα σώματα 

παρὰ τὰ δίοπταλ, ἐπεὶ ὄψει ληπτὸν χτλ. 12. γίνεται V: λέγεται Ka 14 διαφανεῖ] 

e in lit. V 16 λήψομεν v. e., λείψομεν m! V: λείψομεν Ka 20 οὖν om. Ka 

τε xal V: τὰς Ka 21 ὑπέκκαυμα] cf. 149,14 τὸ δυνάμει πῦρ, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ὑπέκχ- 

xaopa et Arist. met. 1.1. ὥ710177 sq. 22 χαὶ om. Ka πορρωτάτω corr. ex. 

ποαρωτάτω V xixtlva (sic) V 
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^, e , L ΝΡ , PEN - 4 -4 5 - ^ 

δύναμις αὕτη ἐν ἅπασιν μὲν tol; σώμασιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δὲ 
» : A, eo ^ 9 - ' - ] - 

ἧττον. ἐφ᾽ ὅσον δὲ ἕχαστον αὐτῶν μετέχει, ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ τοῦ χρώ- 
, ^ , v ^-^) , bd Ld ^ , " 

ματός ἐστι δεχτικόν. ἔστιν δ᾽ ἐναντία αὐτοῖς οὐ χατὰ τὰς ἁπτὰς δυνάμεις. 45 
' ' σῷ “ "m ? , - , ' ' 

τὸ γὰρ ὕδωρ μᾶλλον οὕτω γε xal χατὰ ταύτας ἐναντίον τῷ πυρί. τὸ μὲν 
M 5 γὰρ ϑερμόν τε xal ξηρόν. τὸ δὲ 00 Ψυγρόν τε. D'06V. αλλ οὐ χατὸ γὰρ ϑερμόν τε χαὶ ξηρόν, τὸ δὲ ὕδωρ ψυχρόν τε xal ὑγρόν. ἀλλ᾿ οὐ χατὰ T 

τοῦτο τὸ φωτίζειν τῷ πυρί. xai qàp ἄλλα μὴ τοιαύτης ὄντα φύσεως φω- 
» ) [d , [4 M - ' [ ' ' 

τίζει. ἀλλ᾿ ὡς ἐναντία ἢ γῇ τῷ πυρὶ xal xaxà τὴν ῥοπὴν xal χατὰ τὸν 
»"" , ' 

olxsióv τε χαὶ xaxd fonn τόπον xal χατὰ τὸ μανὸν xal πυχνόν, τουτ- 
Ἁ 

4 
- ^, 30^ 

ἔστιν λεπτὸν xal παχύ, οὕτω xol χατὰ τὴν τοῦ φωτὸς δύναμιν χαὶ δια- 

10 φάνειάν τε χαὶ φῶς ἐναντία T, γῇ τῷ πυρί. χαὶ γὰρ δὴ 6 μὲν ἀὴρ οἷ- ὅ0 

χεῖος τῷ πυρί (διὸ xal ταχὺ ἐχπίμπραται). τὸ δὲ ὕδωρ. xal τροφὴ δοχεῖ 
L L 

" - * M - , , $& e , , 

τῷ πυρὶ εἶναι. καὶ γὰρ ἐν τοῖς χαιομένοις ξύλοις ἢ ὑγρότης ἐστὶν ἢ wato- 
, 3 - ΄ Ἁ - 

μένη ἐν αὐτοῖς. ὃ γὰρ χαπνὸς τοιοῦτον. ἢ, ὃὲ (7, πορρωτάτω ἀφέστηχεν 
E - 1 - S ΄ h 

αὐτοῦ. διὰ τοῦτο δὴ μάλιστα μέν ἐστι δεχτιχὺν φωτὸς τὸ δυνάμει πῦρ. 
πω ^f 3 , ^ , ^ *' , ΓΝ e ΄ 

τοῦτο δέ | ἐστι τὸ ὑπέχχαυμα. δευτέρως ὃὲ ἀὴρ χαὶ τρίτον τὸ ὕδωρ. Ἢ loh ξι 

δὲ γἢ πλεῖστον ἀφεστῶσα τοῦ πυρὸς xal τῆς δεχτιχῆς φύσεως τοῦ φωτὸς 

ἐλάχιστα μετέχει. αὕτη δέ ἐστιν ἢ διαφάνεια. τὸ γὰρ ἕτερον τῶν ἐναν- - - i i 1 
, , ^ M * * M ^ 

τίων στέρησις. EM δὲ τὸ πλεῖστον ἀφεστός. πλεῖστον δὲ ἀφέστηχεν, 
Y of - .Q? ἃ 2 » , , Y - ^ , ' 

υεϑ᾽ ὃ εἰς ἄλλο μετάβασις οὐχ ἔστιν" τοιοῦτον δὲ 1, TT. ἔσχατόν τε γὰρ [0] 

΄ * - - ^ ΄ - - 20 τῶν ὑφισταμένων xal τελευταῖον τῆς ἐπὶ τάδε μεταβάσεως. εἰχότως οὖν 5 
ὙΨὙ Ὑ ^ ^ , 

τὴν "s στ 6 6 ὡς τοῦ φωτὸς χώραν et οὔτε αὐτὴ δεχομένη τὸ φῶς ἐν 

αὑτῇ. ὅτῳ τ᾽ ἂν ἄλλῳ μιχϑῇ ἀντιφράττουσα xai χωλύουσα αὐτὸ OU ὅλου 
- ^ ^ ἢ Ἁ 

ἀὴρ f ἀνάπλεως χαπνηὺυ" ἧττον γάρ οξγχξετα: το ἴα Ὁ φωτίζεσϑαι. δηλοῖ δὲ 
- RJ Ἁ M M Lb - ^ , , ΠῚ ^ 9 ' 

ως Ot& τὴν UtSty τοῦ '"Emo5U0c* τηιουτὴς 0£ 0 X0Vtoptos. Qt τὴν αὐτὴν 

- ? 
) ( μέμιχται, εἰ d, 

bd 
95 δὲ αἰτίαν οὐδὲ ἢ φλὸξ δίοπτός ἐστιν, διότι γεῶδες αὐτῇ 

* ^ x y 

φλόξ ἐστι χαιόμενος χαπνός. f, δὲ ὕαλος χαὶ và διαφανῆ, οἷς τοὺς οἴχους 
Ἁ 

φράττουσιν, ὕδατός ἐστιν, ὡς δῆλον ix τῆς γενέσεως αὐτῶν. διὸ xal δια- 10 
—- » /, ^N M ^ "1 b WA —-— Pd Ledb.] Y. € 

φανῇ. xal χέρας δὲ xal τὸ χελώνιον τὸ πλεῖον ὕδατος ἔχει. 
Ἰασϑέντα γίνεται διαφανῆ ὅτι γὰρ ὕδατος, δῆλον τῷ μαλαχτὰ εἶναι. ὅτι 

80 δὲ τὰ γῆς πλεῖον ἔχοντα τῶν διαφανῶν ἧττόν ἐστι διαφανῆ) δηλοῖ xa τὸ 

5 
ιὸ πῶς ερ- 

σ 

- PE ' - € - ν σ e M M ^ 

γλεῦχος. γεωδέστερον γὰρ τοῦ χαϑεστῶτος οἴνου. ὥστε T, μὲν γῆ διὰ 
- * ^ * ν᾿ ^, 

ταῦτα οὔτε αὐτὴ διαφανὴς οὔτε τὰ ἐν οἷς μέμιχται. τὰ μὲν οὖν δίοπτα i i [^ h 

xai διαφ φανῇ τὸ μάλιστα ὁρατὸν ἔχει τε xol δέχεται χρῶμα, τοῦτο δέ ἐστι 
τὸ φῶς χαὶ πρὸς τούτῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις χρώμασιν τοῦ ὁρᾶσϑαι 7 παρέχει 15 

M 35 τὴν αἰτίαν. τὸ γὰρ ὁρᾶν τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς. τούτου γὰρ χινη- 

τιχὰ τὰ χρώματα. τὰ δὲ στερεὰ xal διωρισυένα τῶν σωμάτων xxi γήϊνα 

ῥοπὴν) ante x una lit. eras. V 10 ἐναντία--- πυρί suspectum 10—14 zai γὰρ 

δὴ — ἀφέστηχεν αὐτοῦ] cf. Al. de sens. 96,12— 97,8 15 ὑπέχχαυμα VK: ὑπέχκαυ- 

μένᾳ à 18 ἀφεστώς Ka 920—299 εἰχότως--- μαλακτὰ εἶναι] cf. Al. de sens. 

9,3—12 22 αὐτῇ Ka 238 ἀὴρ ἀνάπλεως Ka 24 γεώδους Ka: γαϊώδους 

V, ut semper 26—2'1 oig —Otagavr, om. Καὶ 29 δῆλον scripsi: δηλοῖ VKa εἴ. AI. 
de sens. 97,10 χέρας δὲ xal τὸ χελώνιον διαφανῆ ἐργασϑέντα πως γίνεται. ὅτι τὸ πλεῖστον 

ὕδατος ἐν αὐτοῖς" δῆλον δὲ τῷ υαλακχτὰ εἶναι 31 διὰ in lit. V 32 δίοπτρα Ka 
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5 

10 

20 

30 

ἢ γῆς ἔχοντα πλεῖον οὐχέτι μέν ἐστι δίοπτα. οὐδὲ γὰρ οὕτω διαφανῆ, 
οὐδὲ τὸ φῶς ἔτι ὡς χρῶμα οἰχεῖον ταῦτα δέχεται. οἰχεῖον δὲ ἕχαστον 

αὐτῶν ἔχει χρῶμα xol χατὰ τοῦτό ἐστιν ὁρατόν, χαϑόσον χαὶ τῆς Ota- 
- € , - - 

φανείας μετέχει τῆς ὑποχειμένης τοῖς χρώμασιν. χατὰ μὲν γὰρ τὴν τῆς 

γεώδους φύσεως μῖξιν ἐστέρηται τοῦ δίοπτα εἶναι. πρώτη γὰρ τῶν σω- " 

μάτων πέπονθεν τοῦτο.  xa0' ὅσον δὲ μετέχει τῆς διαφανείας, χατὰ το- 
E σοῦτον xol οὕτω χέχρωσται. τὰ μὲν qàp μᾶλλον διαφανῆ φωτοειδὲς ἔχει 

τὸ χρῶμα, τὰ δὲ ἐγγὺς τούτοις λευχόν, xal δεῖ τὰ μᾶλλον δρατὸν ἔχοντα 

χρῶμα μᾶλλον ἔχειν xal διαφάνειαν. ἔστιν δὲ μᾶλλον μὲν δρατὰ τὰ φω- 

τοειδῇ x«l λευχά, δευτέρως OE τὰ τούτοις ἀχολούϑως παραχείμενα, ἥχιστα 

08 τὰ μέλανα. αἰσϑητὰ μὲν γάρ ἐστι xal ταῦτα, οὐ μὴν δρατὰ προηγου- 

ufwoc* [ὧν χατὰ τὸ μᾶλλόν τε xol ἧττον μετέχειν διάφορα χαὶ τὰ χρώ- 

uaa τοῖς σώμασιν] οἰχεῖον ὃὲ τοῦτο τῇ γῇ. ἐπεὶ δὲ πᾶν διαφανὲς δρα- 

τόν ἐστιν, πᾶν δὲ ὁρατὸν ὁρᾶται χατὰ τὸ πέρας, πᾶν διαφανὲς δρατόν ἐστι 
ν 

χατὰ τὸ πέρας. ἀλλὰ μὴν χρῶμα ἐστιν, χαϑὸ ὁρατών ἐστιν, χρῶμα ἄρα 
(νυ ἐστὶ χαϑὸ τὸ διαφανὲς ὁρατόν ἐστιν, δρατὸν δέ ἐστιν, ὡς ἔφαμεν, χατὰ τὸ 

c e πέρας τὸ ἴδιον. τὸ ἄρα χρῶμα ἐστιν ιαφανοῦς πέρας. μόνον γὰρ 

δρατὸν xav ἐνέργειαν τοῦτο. 

-ν Ἂν ) , ' e , 3 , Τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου. 

᾿ - 7 9 , *, μὴ ' , , Ὑ Qt Ml Y , * , 

Ems ἐστί τι ὀρεχτὸν xal ὀρεχτιχόν, ἔστι δὲ χαὶ ἔσχατόν τι ὀρεχτόν, 

ὡς ἢ Βὐλαιμονια; τὸ δὲ ἔσχατον πρώτου τινός ἐστιν ἔσχατον, εἴη dv τι 
' δ΄ » , 5, ll ^ 

xoi π LK τον ὀρεχτόν. χαὶ γὰρ ἐν ᾧ ἔσχατόν τί ἐστιν ὄντι συνεχεῖ, ἀναάγχη 
zl , , ΄ ) ^ - ' 

ἐν τούτῳ εἶναι xal τὴν ἀρχήν. ἀφ᾽ ἧς T, πρόοδος διὰ τῶν μεταξὺ ἐπὶ τὸ 
, ' Ἀ » , [74 »» v , ΟῚ , ΟῚ , 

tiu xai τὸ ἔσχατον γίνεται, ὥστε, εἰ ἔστιν ἔσχατόν tt ὀρεχτόν, ἐστίν τις 

τούτου ἀρχή, ὃ xal πρῶτον οἰχεῖον χαλοῦσιν. τοῦτο δὴ τὸ πρῶτον οἰχεῖον 
365... ΄ E T om ' T. , COMES | , » 0*5 E Y^ BR. 
ἐζήτηται, τί ποτέ ἐστι, παρὰ τοῖς φιλοσόφοις, xal οὐ ταὐτὸ πᾶσιν ἔδοξεν, 

ἀλλὰ σχεδὸν χατὰ τὴν τοῦ ἐσχάτου ὀρεχτοῦ διαφορὰν xal T, περὶ τοῦ πρώ- 

του τοῖς περὶ αὐτοῦ λέγουσιν γίνεται. οἱ μὲν οὖν Στωϊχοὶ οὐ πάντες δέ, 

λέγουσιν πρῶτον οἰχεῖον εἶναι τὸ ζῷον αὑτῷ (ξἕχαστον γὰρ ζῷον 

Ἱενόμενον πρός τε αὑτὸ οἰχειοῦσϑα:, xal δὴ χαὶ τὸν ἀνϑρωπον" o 

ριέστερον δοχοῦντες λέγειν αὐτῶν xal μᾶλλον διαρϑροῦν περὶ τοῦ 

πρὸς τὴν σύστασιν xal τήρησιν ὠχειῶσϑαι εὐϑύς γενομένους ἡμᾶς τὴν 
" - M - * 2p , e. ^ V 

ἡμῶν αὐτῶν), τοῖς δὲ περὶ Ἐὐπίχουρον ἡδονὴ τὸ πρῶτον ᾿οἰχεῖον ἔδοξε 

ἁπλῶς, προϊόντων ὃς διαρϑροῦσϑαι ταύτην τὴν ἡδονήν φασιν, τοῖς δὲ do- 

85 γλγσία. ὥσπερ τοῖς MeYaotxois, τοῖς δὲ ᾿Αχαδηυαϊχοῖς ἢ ἀπροσπτωσία. 
r , i n b li i 

1 óugavr] « ante v in lit. V 
πέπονθεν 4,21 9 μᾶλλον] μᾶλ in lit. V ἔχεϊ sie V 12—13 ὧν κατὰ---σώ- 

μασιν) insitieium videtur 13 δὴ τοῦτο Ka 19 οἰκείους Ka 20 ἐπεὶ δέ ἐστι ἃ 

ἔστι δὲ om. ἃ 21 πρώτως ἃ 24 γίνεται] αἱ in lit. V εἰ om. a 21 ἐσχά- 

τοῦ V 29 αὐτῷ a 30 γινόμενον ἃ αὑτὸ scripsi: αὐτὸ V: αὐτὸν ἃ 
31 διαρϑροῦντες ἃ 292 ὠχειῶσϑαι Và 33 ὑμῶν ἃ 34 φασιν in lit. V 

30 

25 

6 πέπονϑεν] cf. καὶ μᾶλλόν γε τὸ εἴδος τοῦτο τῆς ὕλης 



[DE ANIMA 

πρὸς ταύτην ἀρ φασιν ἡμᾶς οἰχείως 

χαὶ χαϑϑόλου ἀχολούδηυς τοῖς ιν 

ἔφαμεν, ὑποτίϑενται. χατὰ Oi "Apt 

χεῖον ἡμῖν ἡμᾶς αὐτούς. 
$^ 

606 
, , [4 - Ld ) 

οὐδένας πρὸ ἡμῶν αὐτῶν, οὐδὲ qx 
τῶν ἄλλων ἀντιποιούμεϑα χαὶ φιλ 

qopáv), εἴη ἂν 

"^7 ΄ 3 

δόξης οἱ περὶ 

1 " ? £ 2 - ^, 
περὶ φιλίας εἰρηβενῶν ἐν τῷ ὀγδόῳ 

΄ , 

6U.6t(06 λέγει" “ἡ de λόγοις δὲ τὸ i 
ξαυτόν᾽ αἀδιάρϑρωτος 

ὡς ὀρεχτὰ ὄντας χαὶ ὥσπερ πρᾶγμά Ὁ 

(οὐδὲν Ὑ γὰρ αὑτοῦ ̓ ὀρέγε en ὀρεγόμεϑα 

πάρεστιν), 7, 
-ε 
ἐῶν 

, ' e € 

οὐ γὰρ ἡμεῖς Ὁ 
hl , M 

£y τούτοις ὧν 

», e, Ll 

οἷον ε Tuv 

λυπηρῶς. χαὶ γὰρ 
δ ι MJ Y . ) , ' 

Tjo0VTv εἰναι χατὰ Αριστοτέλ τῷ 

ςλ - 

, 
c2! 
EYE. ὧν ἐν Ἠϑιχοῖς Νικομαχείοι 

t 

j9 
Y - N - , 

uiv χαλοῦ χαὶ τοῦ συμφ ἘΩ μος 

χαλόν, τὸ συμφέρον, τὸ ἡδύ. 

τοὺ 

2) 2x 
€t 00V μη v0 τοῦ [ 

bj 

τον ούτων τὸ ἡδύ, χαὶ 

55 ὕρεξις μὲν πᾶσα ἀγαθοῦ ἡ 

ἀγαϑὸν τελιχόν, τὸ OR φαινόμενον 
.ς᾿» - ^ e €M ^ 

$00, πρῶτον d» ἡμῖν τοῦτο 
λέγεται. 

i 

- Ü rna “δάησ Δ ϑρώτως γώξος γὰρ 

$00 ἐστιν, ἁπλῶς μηδὲν ἔχο -2- 
γτες 

ΟἹ “Ὁ 

τῆς τελειότητος χαὶ τοῦ ἐνεργείᾳ εἶναι, δηλονότι ἀνεμποδίστως 

διὸ x«i ἡμῖν φησιν ὀρεχτὸν εἶναι τ 

τελιχοὶς 

2 ' 3 3 ' "i , , ^ - ^ 

εἰ γὰρ τὸ φιλητὸν ὀρεχτόν ἐστι (φιλοῦμεν 6i 

ht - 2 - o [4 - J - 

τὸ πρῶτον G6UAEVOV εχαστος αὐτῷ χατὰ τοῦυτῦ. 

ως" τάχα ὃ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερόν. Ἰνωρίσθεντος 

ως * διοίσει δ᾽ οὐδέν: ἔσται γὰρ τὸ φιλητὸν φαινόμενον. i 

-— o 2. - τες ὄμως ἐσμεν. 
^ bd , 

πρῶτον otxsiov, χινούμενοι χαὶ 

TUAE. ὀρεχτὸν OS 

πρῶτον 

φαινομένου 

μά LE E νν 
eun ODZX10Vy 

2. LIS , - 

6pezouz 

) 

ot. 

Βεργίννιος 08 Ῥοῦφος χαὶ πρὸ αὐτοῦ Σωσιχράτης φησίν, 
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Tz υἱηδὲν προσπταίξιν. 
Ἁ * ' 

τας 40/275 

JN TS e 
ἔχειν πρώτην, (47 

ὠρεχτοῖς wai ξχαστοι, ὡς 
Es 4 ? ; 

στοτέλη οἱ μέν φασιν εἶναι πρῶτον ni- 

ε 
ξ E 

, , JUIN! Ll * ^ 

ειἰώμεϑα πρός tt ἄλλο οὕτως" xai γὰρ 
-— P J ' ΨΥ T uw - , 

0U0UEV τινὰ χατὰ τῊν gc ἡμᾶς αἂνα- 

, - 

ταυτὴς τὴς 

"κ Ae ? ' B Q^ y *, δ Ω24 νὰν - 

Ξέναρχόν εἰσι xai Βοηϑόν, τὴν ἀφορμὴν λαβόντες ἀπὸ τῶν 
τῆς 

Uns 

λε- 
) 

— ! T ,F * ΄ , * 

τῶν Νικομαχείων, οὗ ἢ ἀρχὴ 

2) τὴὺ 

» 
χαὶ εν 

Qt 
T 

τῷ ἐνάτῳ . 

z 
ξῶς 

φιλο 

^ -) c ^ 

ὕτοις τὰ ἔργα διαφανεῖ ii 
ἥ ἡμᾶς γὰρ 

i n 

τι ἄλλο ἄλλου χεχωρισμένον ἡμῶν. οὗ 

^ 

e£ δόξα. μεν UI t 

^Y - , , - Q^ E 

αι u 056 )g& 100 bc Mi αὐτῷ 4945 15h 

, v ' € - 

αὐτῶν | do. xal weed In 
L ' ^Y ΄ 

᾿ ν OS Ot 

, ΄ 

τρία γάρ φησιν εἶναι τὰ ὀρεχτά, 

τι χαὶ πρὸς 

ἀντιλαμβανόμεϑα 
2 bI - , 

υὲν ταῦτα ὀρεχτᾶ 
»v ^ M - " - v —- 

dv Tiv οἰχεῖον εἴη τοῦτο. ἔτι 

ἀγαθοῦ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ἀληϑῶς 
, E xps , ^N , Q* AN 

0U X60t00X0V,. φαινομξνὴν ὡξ ἀγαϑὸν το ; 
AJ , b - ^N 5 

α φυῦιν. X46 τοῦτο O& aotap- «aX 
^ [4] ^ 

πὴ. 0 xaxa τι 10 

iy 

Ua T, τοῦ ἁπλῶς T, τοῦ 
- *, £ [rA c 

ety πρὸς αὕτη. ινὰ ἯΙ 1) τᾶι, 

Lov 

xd 

ργοῦν 14. 

ἔχαστον ὀρ εσῦαι 
E 
Ey 
Ey 

^ 
vi 

“5 “ , , 

ὁ εἶναι ἐνεργείᾳ, τουτέστιν τὸ ζῆν χαὶ 
, 
Ξ 

yz 

Y - - , JA ^ M - 2 

τας πὸ τοὺ ζῆν ἐνεργείας οὐσας ἡδείας. αἱ γὰρ τοιαῦται ἐνέργειαι χατὰ 

΄ c οι - * eu τῷ SS UA PEE z * J 
φύσιν. ξεω: ἄν 0t ἀνευπόδιστοι, ἡώξιαι, αλλὰ 2449010 Ti τελειότης αγα- 

2 ὀρεχτιχοῖς ἃ 4 αὑτούς V 9 αὑτῶν V ὠχειώμεδϑα Va 9 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν 

Νικομαχείων) ὀγδόῳ (i. e. ἐν τῷ 0) scripsi: 

11 γὰρ τὸ Aristoteles: γάρ τοι V: γάρ τι ἃ 

δεχάτῳ Va 

16 ἁπλῶς ἡμᾶς αὐτοὺς ὀρεγόμεϑα ἃ 

τῶν Υ͂ 

ἡμεῖς ἡμῶν αὐτῶν 18 fortasse εἰσὶν 

20 ἐν Ἠϑικοῖς Νιχομαχείοις] Ar. Eth. Nic. 

cf. Eth. Nic. 9,8 11682335 — 10 
αὐτοὺς ἡμᾶς] cf 152,26 

χαὶ μοχϑηρῶς ἄρα xai λυπηρῶς} videtur supplendum esse 

Va cf. Arist. Eth. Nic. 8,32. 11559 11—27 

τῷ ἐνάτῳ] ἐνάτῳ (i. e. ἐν τῷ T) scripsi: 

ἐνάτῳ 

ἐν 

12 διαφανῆ ἃ 15 αὐτοῦ ἃ 

ἐχείνων ἃ 11 ab- 

ἔχοντες οὐχ ἄλλοι 

δέ, ot cf. 5,10 et 168,24 19 εἶναι om. ἃ 

2,2 1104»50 21 τοῦτο] vo in lit. V 

90 βεργίνιος a Σωσιχράτης} σωχράτης ἃ 3l ἐνέργεια ἃ 93 τοῦ ἃ: τὸ V 

fortasse ζῆν (ἐνεργεῖν) ἐνεργείας 4 ἡδίαι V 
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ϑόν. τελειότης δὲ τοῦ δυνάμει παντὸς τὸ ἐνεργείᾳ γενέσϑαι τοῦϑ᾽ ὃ ἦν 15 
^ ^ 3» Y - , 2 -ψ 9 - SONS - ΄ 1 
δυνάμει, χαὶ ἔστιν τὸ ζῷον οὐχ ἐν τῷ ἐνεργεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ δύνασϑαι. χαὶ 
γὰρ χοιμώμενοι ζῶσιν. ὀρεγόμενος ἄρα τοῦ ἐνεργείᾳ εἶναι ὀρέγοιτ᾽ ἂν τῆς 

ῃ 

, 5 TD [4 ΄ M , 

οἰχείας τελειότητος. ἀγαϑὸν δ᾽ ἕχάστῳ τοῦτο, ὥστε τούτου ὀρεγόμεϑα. 
F 

6 ἀχολουϑεῖ δὲ τοῖς τιϑεμένοις πρῶτον οἰχεῖον τὸ εἶναι xal ζῆν xav ivép- 

2m 

γειαν xal τὸ ἡδονὴν εἶναι λέγειν τὸ πρῶτον οἰχεῖον xal τὸ ἀγαϑόν. ἀλλὰ 
xal τὸ τέλος συνάδει τούτῳ. τὸ γὰρ ἐνεργεῖν χατὰ τὸν νοῦν xol τὸ ἐνερ. 30 

γείᾳ νοητὸν εἶναι τὸ τέλος ἐστίν, ὃ ἤρτηται ἐχ τοῦ οἰχειῶσϑαι ἡμᾶς πρὸς 

τὸ χατὰ δύναμιν. τελειωϑεὶς δὲ ὃ ἄνϑρωπος ἐν τῷ νοητιχὸς εἶναι τὸ elvat 

10 ἔχει. δεῖται δὲ τὸ λεγόμενον διαρϑρώσεως χαὶ διορισμοῦ, πότερον γὰρ ὡς 

πάσης τῆς ἀπὸ τοῦ ζῆν ἐνεργείας ἡδείας οὔσης εὐθὺς τῷ γενέσϑαι ὀρεγό- 
υεϑα αὐτῆς ἡυεῖς, ἣ οὐ πάσης; ἴσως γὰρ οὐ τῆς ἀρίστης, αὕτη γὰρ τελιχή 
τε xal ἐσχάτη. ἢ λέγουσιν τῇ χαϑό ἐσμεν; ἐσμὲν δὲ τότε αἰσϑητιχοί (ὥστε 

τῆς xav αὐτάς), ὕστερον δὲ λογιχοί. ἐν δὲ τῷ δεχάτῳ τῶν Νιχομαχείων λέ- 25 
, PU "DT c LN J OR Ye ES ΄ ὥς σὴ ) x Y e 

15 γξι εχάστῳ Ti χατα τὴν οἰχειᾶὰν ξςξιν QGtpg tear ξνξερ Ἱξι α΄. «utat μὲν αι 

c^ περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου δόξαι χατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ [Περιπάτου. διαρϑρώσεως 
' 

ον 
^N , [4 , ^v -] X MJ ^ £F e ) δὲ ἐπιμελεστέρας ὃ τόπος δεῖται. ἐπεὶ γὰρ διττὸν τὸ τέλος, ὥς φησιν ᾽Δρι- 

yx M M [d ^ * Ζ X M e ΄ ΄ A , - ^ ^ 

στοτέλης, τὸ μὲν 6, τὸ δὲ ᾧ, τὸ μὲν ὃ ὡς f, εὐδαιμονία (τοῦτο γὰρ πάν- 
» ᾿ , - - ' , ^ ^N T € - 

των ἔσχατον xol μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν xal Gxomóc), τὸ δὲ ᾧ ἡμῖν (τελι- 

0 χώτατον γὰρ ἡμῖν τοῦτο τὸ ἡμῖν τὴν εὐδαιμονίαν περιγενέσϑαι), xal ὡς 

uiv πρὸς τὰ πράγματα T, εὐδαιμονία τέλος xal σχηοπός, ὡς δὲ πρὸς ἡμᾶς 30 

ἡμεῖς εὐδαιμονοῦντες. διττοῦ τοίνυν τοῦ τέλους ὄντος, δεῖ χαὶ περὶ τὰς 

ἀρχὰς διφυΐαν τινὰ εἶναι, ἑχάστης ἀρχῆς χατὰ τὴν συνέχειαν τῶν ὀρεχτῶν 
- 9. d Ἐν - 

ἐπὶ τὸ oixsiov τέλος ἀγούσης. ἔστιν οὖν ὥς φαμεν χαὶ τὸ πρῶτον ὀρεχτὸν 
25 σύνθετον. fusis τε γὰρ ἡμῖν αὐτοῖς ἐσμεν οἰχειότατοι xal οὐχ ἁπλῶς πρὸς 

΄ ' 5 , ' ^ - » - e - PCS i] » ^ - ) 

ἑαυτοὺς οἰχειώμεϑα, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῖς ἡμῖν περιγενέσϑαι τὰ ἀγαϑά. τοῦτ 

οὖν τὸ πρῶτον οἰχεῖον τὸ ἡμέτερον ἀγαϑόν, wal τούτου ὀρεγόμεϑα. ἐπεὶ 

δὲ εὐθὺς γενομένους ἀδύνατον τοῦ ἀληϑῶς ἀγαθοῦ ἀντίληψιν ἴσχειν, τοῦ 35 
-N *, € , , J , CN bi N A CAL a M Y» 

φαινομένου ἀγαϑοῦ ὀρεγόμεϑα. φαινόμενον ὃς ἀγαϑὸν τὸ ἡδύ. τὸ apa 

80 ἡμῖν ἡδύ ἐστι τὸ πρῶτον οἰχεῖον, τουτέστιν τὸ φαινόμενον ἀγαϑόν, ὅπερ, 
Ν n - » , / ' - ^». 37; , 5 ΄ ^N 

εἰ xai τοῖς ἄλλοις εἰρηκόσιν τὸ πρῶτον οἰχεῖον ἀχόλουϑόν ἐστι λέγειν διὰ 
- *, ^ ^ 5 b *, 

τὴν ἀνάγχην τῆς ἐκ τῶν λόγων ἀχολουϑίας, ἀλλ αὐτοί γε οὐ διελόντες 

οὐδὲ διαστειλάμενοι, οἱ μὲν ἡμᾶς ἔφασαν εἶναι, οἱ δὲ τὸ πρᾶγμα τὸ ἐχτὸς 
€ αἵ -» τὸ ὸὺ τὸ πρῶτον οἰχεῖον, οὐδεὶς δὲ αὐτῶν συνϑεὶς τὸ πᾶν ἐξειργάσατο. 

Q^ c 
* , b! - [4 - , [4 , ^ - ^ 35 ἀμφότεροι uiv οὖν ὑγιῶς λέγουσιν, ἅμα ἑἕχάτεροι OX οὐχ ὑγιῶς. T, xal ὃ 40 

λέγων ἑχάστῳ οἰχεῖον εἶναι τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι καὶ ζῆν χαὶ τὴν χαϑὸ τὸ εἶναί 
ῃ 

4 τελειότητος) ς in lit. V 8 οἰχειῶσϑαι V: οἰχειοῦσϑαι ἃ cf. Ind. 10 πότερον] x 

in lit. V 11 (et 151,33) ἡδίας V 13 «ei t: à τῇ] fortasse τὴν 14 τῆς 

χατ᾽ αὐτὰς] scil. τῆς χατὰ τὰς αἰσϑήσεις ἐνεργείας ὀρεγόμεϑα cf. 159,4 ἐν ὃε τῷ ὃε- 

χάτῳ τῶν Νιχομαχείων) Ar. Eth. Nie. 10,6 1176526 17 ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης] cf. 

de animal. gen. 2,6 142422, phys. ausc. 2,2 194235 19 ἔσχατον] ov in lit. V 

9] fortasse ᾧ (ox) 28 τὴν om. a 25 τε add..v. c. V αὑτοῖς V οὐχ] 
y in lit. V 26 τοῦ] fortasse τὸ αὗτοις V 28 ἀληϑῶς} ὦ in lit. V 32 ἀλλ᾽ 

αὐτοί γε a: ἀλλὰ τοίγε V 33 οἱ μὲν V: ἡμῖν ἃ 36 xai Cy» V: ζῆν ἃ 
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᾿" » | - , M ' , , [d , 

ἐστιν αὐτῷ ἐν συνεχείᾳ (τὸ γὰρ χατὰ φύσιν, χαϑό ἐστι τὸ εἶναι ἑχάστῳ, 
Ll Ἁ Ld , ^ 4f ^ 

ἡδύ τε χαὶ οἰχεῖον xol πρῶτον ὀρεχτόν) διηρϑρωμένως λέγει. τὸ γὰρ 
- ^ £F " , ^ N ^ , - 

παιδίον τῷ μηδέπω λογιχὸν εἶναι οὐχ ἂν εἴη πρῶτον οἰχειωμένον τῇ χατὰ 

τοῦτο Spes ἀλλὰ ἐπεὶ αἰσϑητιχόν ἐστι ταῖς χατὰ τὰς αἰσθήσεις ς &vep- 

T 
, ἣ v - , * ^ 

γείαις εἴη dv προσηιχειωμένον xal ἔτι τῷ τρέφεσϑαι. ὀρεγόμενα δὲ τῆς 
Bá 2aqct Bvenvelnc- νει ποδίαε e En tu dendahcusic. eR Le 2E χαῦὸ ἐστιν ἐνεργείας ἀνεμποδίστου, τοῦ τε οἰχείου ἀγαϑοῦ xal τῆς ἡδονῆς 45 

» "1 , v , f^ Ἁ , , - σ» » LES 

αν ὁρεγόιτη, ει γέ ἐστιν γον ἐνεργξια της χατὰ φύσιν Ξςεωὼς αἀνεμποηϊιστος 

Q- 

L4 - € 2 , - ^£? , 

xal ἔτι τοῦ αὐτοῖς περιγενέσϑαι αὐτήν (τῆς γὰρ ἰδίας ἐνεργείας ὀρέγονται). 
e -- . , — Q^ ^ , 

6 γὰρ τῆς οἰχείας ἐνεργείας τῆς καϑό ἐστι δυνάμει ὀρεγόμενος ὀρέγεται 

10 p δηλονότι τῆς ἀνεμποδίστου (τὸ γὰρ χωλυτιχὸν χαὶ ἐμποδιστιχὸν τῆς 
- , “« ^ " , ΄ - 

vepyeias φευχτὸν τῷ ὀρεγομένῳ αὐτῆς), ἅμα δὲ ἢ τοιχύτη χαὶ ἡδεῖα. 

ὀρέγεται δὲ οὐχ ἁπλῶς ἐνεργείας, ἀλλὰ τοῦ αὐτὸ ἐνεργεῖν χαὶ τῆς οἰχείας Ξ 

[τοῦ αὐτὸ ἥδεσϑαι ὀρέγοιτο ἄν] μᾶλλον δὲ ἐπεὶ ἢ ἡδονὴ ἕπεται τῇ τοι- 50 
αύτῃ ἐνεργεία 

à 

- - » 

πρὸς ἣν οἰχειοῦται πρώτην. οὐ γὰρ σχοπὸν τῆς ὀρέξεως 
* ομένην αὐτὴν τῇ ἐνεργείᾳ. πᾶν γὰρ Q^ 

D 

Bg QNNM v 
15 τὴν ον ὦ πεποίηται, ἀλλὰ ἔχει 

, L4 ' — e - 

τὸ χατὰ φύσιν $00. οὐ γὰρ ἡσϑεὶς πρῶτον, εἶϑ᾽ οὕτως ὀρέγεται τοῦ Ot 

οὗ ἥσϑη. οὐ γὰρ δὴ λόγου 1ε f φύσις οἰχείου χρήζει, ἀλλ ἕπεται τ 419] T) i* 9 (D i uA À i" i T9 'ς  OUASUOU Jp nsst., αλλ ξςπεται τ 

, , - , * , 

Js γινομένοις φύσει πάντως τὰ μετ’ αὐτὴν χαὶ totóvüs τέ- τ 

E 
6 
I 

5 e - M $3 34 [rd 

υποδίζοι, οὐ προνηηϑὲν ὡς ἐπὶ τῶν τεχνῶν. ἀλλ᾽ οὕτω χατε- 
Pod ' Ἁ , Ἁ Ἁ ) εε J| χαὶ τὸ τέλος τὸ χατὰ ᾿Αρι- 155r 20 σχευασμένον. σύμφωνον δὲ τῇ τοιαύτῃ dp 

, bul , * ^ , ^N » i ΞῈ λας , Ls , 

στοτέλη: ὃν ἐνέργεια χατὰ ἀρετήν. λέγει δὲ ἐν τῷ δεχάτῳ τῶν Νιχομαχείων 
- 32 4 LEER EN c , ^N CN - 

ΗἨϑιχῶν καὶ ᾿Αριστοτέλης οὕτως περὶ τούτου “ὀρ ἘΣ ΡῚ δὲ τῆς ἡδονῆς 
2 14 ^ e 4 z er z AS - m ἘΠ , 5M » 2054 

οἰηϑείη τις ἂν ἅπαντας. ὅτι xal τοῦ ζῆν ἅπαντες ἐφί ὃὲ ζωὴ ἐνέρ- 
γειά τίς ἐστι, xal ἔχαστος περὶ ταῦτα xal τὸ 
2. ἌΝ [i 9x ew '. τελε μοναὶ me Ἁ ; A , ᾿ξ ^ ' ' r3 ^94 - , y4 " 25 ἀγαπᾶ. f, ὃὲ ἥδονὴ τελειοῖ τὰς ἐνεργείας, xal τὸ ζῆν δέ, οὗ ὀρέγονται. s 
5 LE - ct - ' -—BÀ ar [3] —— δ , ΒΞ » - e ΡῈ Ἁ "p o εὐλόγως οὖν xat τῆς ἧδονῃς ἐφίενται" τελειοῖ γὰρ ἑχάστῳ τὸ ζῆν ὅπερ 

' e , , 

ἐστὶν αἱρετόν᾽. 

Ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρεταί. 

"A ' *, ' 5 -" , , ' , * bl ^ , 

Τὸ τὰς ἀρετὰς ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλαις x«i ταύτῃ piv ἂν δειχνύοιτο, 
" "EA , οἿ » * [4 M v 30 ἡ ἀδύνατον μίαν τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχειν Ὁ Ὁ ΠΡΟ Ux, χαὶ zt ἄλλας ἔχοντα. 

οὔτε γὰρ διχαιοσύνην οἷόν τε ἔχειν μόνην, εἴ γε τοῦ μὲν διχαίου τὸ ἐν 

| post ἐν συνεχείᾳ. nisi corruptum est, aliquid excidisse videtur. exspectas enim τὴν 

X416 τὸ εἶναί ἐστιν αὐτῷ κατὰ φύσιν ἐνέργειαν (sive ἕξιν sive τελειότητα) cf. 151,31, 153,6, 7. 

ὃ ἂν om. a προσοιχειωμένον) o m! suppl. in mg. ante c una lit. erasa V ὀρεγό- 

μενα] ὁ in lit. V: ὀρεγόμεϑα ἃ 8 fortasse αὑτοῖς ἰδίας τη", ἡδίας m! V: ἰδίας a 

cf. 152,26 11 ἡδεία corr. ex. ἡδία V 12 αὐτὸ ἐνεργεῖν] exspectas αὐτὸς ἐνεργεῖν 

et αὐτὸς ἥδεσθαι, sed. cf. Ind. s. v. neutrum 13 τοῦ αὐτὸ ἥδεσθαι ὀρέγοιτο àv] haec 

nisi transposueris post πρὸς ἣν οἰκειοῦται πρώτην non intellego 14 γὰρ] p in lit. V 

20 ἀριστοτέλην a 2] ὃν a δεχάτῳ scripsi: x V:ta ἐν τῷ δεχάτῳ τῶν Ne 

xopayetov Ἰ]ϑιχῶν}] Ar. Eth. Nie. 10,3 1178410 22 δὲ om. a 24 ἐστι] εἶναι Va 

ἕχαστον Va 26 ὅπερ ἐστὶν αἱρετόν Va: αἱρετὸν ὄν Arist. 28 Ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ 

ἀρεταί) ef. Alexandri quaest. nat. et mor. 4,22 29 ἀχολουϑεῖν a 81 ἔχειν v. c. 

ἔχει m! V: ἔχειν a 
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πᾶσιν τοῖς δεομένοις τῆς ἀρετῆς διχαίως ἐνεργεῖν (οὐχ ἐνεργήσει δὲ διχαίως 10 

6 μὲν ἀχόλαστος ἔνϑα περιέλχει τι τῶν ἡδέων αὐτόν, 6 δὲ δειλὸς ἔνϑα 
φοβερὸν ἀπειλεῖταί τι τὰ δίχαια πράξαντι, 6 δὲ φιλοχρήματος ἔνϑα λήμ- 

ματος ἐλπίς, xal ὅλως πᾶσα χαχία τῇ xav αὐτὴν ἐνεργεία λυμαίνεταί τι 

5 τοῦ διχαίου), ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀνδρεῖον οἷόν τε τὸν ἀχύλαστον T, τὸν ἄδιχον εἶναι 

ἢ τὸν ἄλλην τινὰ χαχίαν ἔχοντα" ὃ μὲν γὰρ ἀχόλαστος πρὸ τῆς xav ἀν- 
δρείαν ἐνεργείας (τὴν ἡδονὴν ἕλοιτ᾽ dv), 6 δὲ ἄδιχος αἱρήσεταί ποτε τὸ 
πλέον ἔχειν ἀμελήσας τοῦ χατὰ ἀνδρείαν ἐνεργεῖν: ἀλλὰ xal τοὺς προδότας 15 

ὑπὸ τούτων τῶν χαχιῶν γινομένους ἰδεῖν ἐστιν. πῶς δὲ οἷόν τε χατὰ σω- 
' 10 φρηοσύνην xal σωφρόνως ἐνεργεῖν τὸν δειλὸν ἢ τὸν ἄδιχον; ὃ μὲν γὰρ ἄδι- 

χος αὑτῷ πλέον xai τῶν ἡδέων νεμεῖ, ὁ δὲ δειλὸς ἐνδώσει ποτὲ διὰ φόβον 
' , [4 SY , 2 on - E £3 TUS m" E ' A ' " ' ΕΣ 2. 

ἀπειλούμενος ὑπὸ τυράννου αἰσχραῖς τισιν ἡδοναῖς T, χαὶ τὴν ἀρχὴν dpé- 
ἂν ἐν , Φ WW NV - , - *, - ^s - , 9 ΄ 

σχειν βουλόμενος αὐτῷ διὰ δειλίαν ταῖς αὐταῖς ἡδοναῖς χαίρειν ἐϑισϑήσεται., 

χαὶ χαϑόλου ἀδύνατον ἡντινοῦν ἔχοντα χαχίαν μὴ τὴν xav ἐχεῖνο λυμαίνε- 20 
15 σϑαι τῆς ἀρετῆς ἐνέργειαν, ὥστ᾽ οὐδὲ ταύτην ἂν ἔχοι τις, ἣν οἴεται, μὴ : j* "perde -eucpqs tM ds τ εχ πο οὐ τα i 

δυνάμενος ἐν πᾶσιν τοῖς χαιροῖς χαὶ πρὸς πάντα αὐτῇ χρῆσϑαι, πρὸς ἅ 
δ. , v ^ ^ ἐστιν fj χατὰ ταύτην ἐνέργεια. ἔτι, εἰ ταύτῃ διαφέρουσιν οἱ διὰ παρουσίαν 

ἀρετῆς ἀγαϑοὶ λεγόμενοι τῶν xatd τινα τέχνην T, ἐπιστήμην ἀγαδῶν λε- 

γομένων, ὅτι οἱ μὲν μετὰ προσϑήχης ἀγαθοὶ λέγονται (ἀγαϑὸς γὰρ τέχτων 

20 χαὶ ἀγαϑὸς σχυτεὺς xal dass γεωμέτρης χαλεῖται τὸ ὅλον τοῦτο), ὃ δὲ 

τὴν ἀρετὴν ἔχων ἁπλῶς xat χωρὶς προσϑήκης ἀγαϑὸς χαλεῖται (ἀδύνατον 3 

δὲ ἁπλῶς ἀγαϑὸν εἶναι τὸν wj χατὰ πάντα ἀγαθόν), ἀδύνατον ἄρα μίαν 

τινὰ μόνην ἀρετὴν ἔχειν. ἔτι δὲ xal ἐχ τῆς χαχίχς οἷόν τε ταὐτὸν τοῦτο 
"^ Ὁ , * e , Y [4 -Ὁ , [d ^) [d - ἣν , bl 

δεῖξαι. εἰ yàp ὃ χαχίαν ἔχων ἁπλῶς χαχός (ὃ δ᾽ ἁπλῶς χαχὸς οὐχ dv 
ἊΝ X e — *, Q^ ev Ἁ ἊἋ y b —- *, e) ij , M *, 55 εἴη xal ἁπλῶς ἀγαϑός: ἅμα γὰρ ἂν εἴη ἐν τῷ αὐτῷ χατὰ ταὐτὸν τάναν- 

τία ἔχων), ἀδύνατον τὸν ἔχοντα χαχίαν τινὰ χαὶ ἀρετὴν ἔχειν ἅμα. ἔτι εἰ 
οὐχ ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλαις at χαχίαι (πῶς γὰρ οὐσαί γε ἀλλήλαις ἐναν- 

΄ y [d ' 2 [4 - € Ww D ' ἫΝ , ΄ ΄ 

τιαϊ. ει γξε αι μεν £y ὑπε τω ἢ αι OZ νῆξία) χα᾿ ἐστιν «0 taps Ἢ 30 Q»» x 

χαχία πρὸς χαχοδαιμονίαν, εἴη dv χαὶ μία χαχία αὐτάρχης πρὸς χαχοδαι- 
ἣ ΄ , 

30 μονίαν. τὸν δὲ χαχοδαίμονα πῶς οἷόν τε λέγειν ἔχειν ἀρετήν τινα; ἔτι εἰ 
ε - - ΄ - " , n » 
ἢ ἀρετὴ τοῦ χαλοῦ χάριν ἡ χαλὸν πάντα πράττει (πραχτιχὴ γὰρ oe jet] 

τῶν ἐν τοῖς mpaxtoic χαλῶν). ὃ τὴν ἀρετὴν ἔχων φιλόχαλός τις ἄν el 

ὃ 0E φιλόχαλος τὸ ἐν πᾶσιν χαλὸν ἀσπάζεται: ὃ δὲ τὸ ἐν πᾶσι χαλὸν ἀσπα- 

ζόμενος πᾶσαν ἀρετὴν ἔχει. εἰ γάρ τις τὸ μὲν ἐν ἀνὸρείᾳ καλὸν ἀσπά- 
, ^N Y A 53 ^ ΄ $»^* NS 3,5 ΄ » ' (z D 35 Cotto, μηκέτι δὲ xal τὸ ἐν διχαιοσύνῃ, οὐδὲ τὸ ἐν ἀνδρεία ἂν xaÀoóv Ἢ χα- m 

23/2. Ἃ 4. ᾽ς - 

λὸν μεταδιώχοι. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδ᾽ ἂν ἀνδρεῖος εἴη. πᾶν γὰρ χαλὸν ἀδιά- 

2 μὲν om. ἃ αὐτόν ἃ: αὑτόν V ὃ πράξαντι] π in lit. V φιλοχρήμματος V 

6 πρὸ V ex. Vict.: πρὸς ἃ 7 τὴν ἡδονὴν ἕλοιτ᾽ ἄν m? in mg. add. V 8 ἀλλὰ 
in lit. V ante προδότας desideratur sive ϑρασεῖς sive λεγομένους ἀνδρείους 11 αὐτῷ ἃ 

νεμεῖ scripsi: νέμει Va. cf. 63,25 ἐνδήσει a 12 ἀπειλούμενος scripsi: ἀπειλούμενον Va 

13 χαίρειν ταῖς αὐταῖς ἡδοναῖς à 14 fortasse τῇ χατ᾽ ἐχεῖνο (cf. Ind. s. v. neutrum) 

λυμαίνεσθαι (τὴν) τῆς 20 γεωμέτρης ἃ: γεσωμέτρης V καλεῖται] εἰ in lit. V 

28 τινὰ om. ἃ ταὐτὸ ἃ 24 γὰρ καὶ ὁ ἃ 25 γὰρ ἂν εἴη a: γὰρ ἂν ἐἰν Va 

29 εἴη ἂν χαὶ--πρὸς καχοδαιμονίαν om, ἃ 32 πραχτοῖς V: πραχτιχοῖς ἃ 



σι 

25 

30 

39 
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* ' , ^ A /, ^ Lio 3 , 

qopov  χαλόν. εἴτε γὰρ μὴ γνωρίζει πᾶν xakov. οὐδ᾽ ἄν τόδε tt ὡς 
Ac ^ ("n li UA " - - e - «er on - ἢν E λέ ΟἿ "^ !" χαλὸν γνωρίζοι (μία γὰρ γνῶσις f, τοῦ χαλοῦ χαϑὸ χαλόν)., εἴτε γνωρίζει 

μέν, μὴ αἱρεῖται δέ, οὐχ ἄν εἴη φιλόχαλος: ὥστ᾽ οὐδέ, ὃ πράττει xai 
- , ΄ /^ ^ , ἮΝ προαιρεῖται, πράξει χαϑὸ χαλόν: ὥσπερ γὰρ ὁ φίλοινος πρὸς πάντα οἶνον 

οἰχείως ἔχει, οὕτως δὲ χαὶ ὁ φιλόχαλος πᾶν χαλὸν αἱρεῖταί τε xal ἀσπά- 

ζεται. ἔτι εἰ αἵ ἀρεταὶ ἀλλήλων [διαφέρουσιν]! οὐ τῷ σχοπῷ, ἀλλὰ τῷ 
μι. M , - ^ * , περὶ ἃ διαφέρουσιν (Gxomóc μὲν γὰρ πάσαις αὐταῖς εἴς τὸ χαλὸν πρόχειται, 

€ 2M 5 1 , - Q^ * A ' ^ ' ΄ qt 4.9 Qj—-T 
ἣ δὲ διαφορὰ αὐταῖς χαϑὸ ἢ μὲν περὶ τάδε τὰ πάϑη., UÜdopr φέρ᾽ εἰπεῖν 

x«i φόβους, ἣ δὲ περὶ τὰς δι’ ἁφῆς ἥδονάς, ἄλλη δὲ περί τινα ἄλλα), ὁ "z JÀ- Ὁ i 2 ep uorum - "Y i^ i -* VI 4-2 (ep EJ. 

^ v 5" ΄ P | - ^N v Ld 

μίαν ἔχων ἀρετὴν xai τὸν χοινὸν πάσης ἀρετῆς σχοπὸν τὸ χαλὸν ἔχει. ὁ 
ν ^ - -" 3 , ^ , -* » , 

ἔχων OE τοῦτο τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πραττομένων σχοπὸν πάντα ἄν τούτηυ “χάριν 
οἷ , e ^ , "^ v M 

πράττοι. οὕτως δὲ πάσας ἂν τὰς ἀρετὰς ἔχοι σχηπὸν τὸ χαλὸν ἐν πᾶσιν 
^ » - 5 ΄ *, - , 

οἷς πράττει ποιούμενος. ἔτι εἰ πᾶσα ἀρετή τινος ἀχρότης ἐστὶ τῆς φύσεως 
N ἢ $9 3 TOME 

τῆς ἐχείνου, εἴη ἂν xal ἢ ἀνθρώπου ἀρετὴ ἀχρότης ἀνθρώπου φύσεώς τε 
“ » ^ - 3 ' * ^ € , 

χαὶ ψυχῆς. ἔστι δὲ ἢ τοῦ ἀνθρώπου Ψυχὴ λογιχὴ μέν, οὐχ ἁπλῶς δέ, 
ὟΝ » ^ , ^ , Ἁ ἊΝ Ld 

ἀλλ ἔχουσα δυνάμεις πλείους (τὴν μὲν γὰρ λογιχὴν χυρίως, τὴν ὃὲ ὡς 
΄ , , M *, ' »v bl 3 — ΄ ΩῚ᾽ σ ΡΞ «Ὁ» PES Om * 

ὑπαχούουσαν λόγῳ), x«i ἀρετὴ str ἂν αὐτοῦ T, xal ἕχαστα τῶν τῆς Ào- 
“Ὁ “ ^ ΄ *, , e , Lad 5 - »^?^ bl LORS ες ^ 

γιχῆς ψυχῆς δυνάμεων ἀχρότης; ὥστε μία τις ἐξ αὐτῶν οὐ dv ἀρετὴ εἴη 

ἀνθρώπου λαμβανομένη x«i" αὑτήν. οὐ γὰρ τῷ χωρίζεσθαι χαὶ χαϑ᾽ αὐ- 
jJ ΄ ΄, € δ 7 € * ' - Ω᾽ t ^ - ^^ ^ - 

τὰς ὑφίστασϑαι δύνασϑαι ἀρεταὶ πᾶσαι χαῦ ἐἕχάστην χαλοῦνται, ἀλλὰ τῷ 

δυνάμεώς τε εἶναι ἄλλης χαὶ περὶ ὕλην ἄλλην ἐνεργεῖν. ὅλον γάρ τι ἢ ὅ 
, , L4 

τέλειος ἀρετή. μ (9. 
rol -— 

e (^ αὐτῆς ἀνδρεία σωφροσύνη διχαιοσύνη τῶν λοιπῶν 
΄ eov - T PENES ^M [s 

ἑχάστη, οὐχ ἁπλῶς ἀρεταὶ οὖσαι. ἀλλὰ περὶ vos χαὶ μετὰ προσϑήχης" 
2 ΄ -- ' td σ ΄ * M - Y^ SN - , M e^ ' , 

ἁπλῶς γὰρ T, ὅλη. ὡς οὖν ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἐν τῷ ὅλῳ τὰ μέρη 

e^ 

, o “- - σ , 

λαμβανόμενα τότε ἐστὶ μέρη. ὅταν ἢ συμπληροῦντα τὸ ὅλον. χωρισϑέντα 
' ^N ' Q^ [4 poo d Sr Ζ ΄ ΄ "m ^N aer. 

0& xat xaU αὑτὰ γξνομξενα οὐχξετι | μξρῪ. ct wr oumeovouns. 00106 ΟΞ χαὶ 155v 

[td ) 

ai ὡς υέρη ἀρεταὶ iv μὲν τῇ ὅλῃ οὖσα! ἀρεταί εἰσιν, πλὴν ὁμωνύμως τὰς 

ἐπιτηδειότητας χαὶ τὰς εὐφυΐας εἰώϑαμεν ἀρετὰς λέγειν. ὡς γὰρ 6 μίαν 
- ΄ , » ^, e ΄ v re 

πρᾶξιν πράξας διχαίως οὐχ ἔστιν δίχαιος, el μὴ ὅμοιος ἐν πάσαις εἴη, οὕτως 
^ “ ^ ^, ^ , [od *, , "^^ 

οὐδὲ τὸν χαλοῦ τινος γάριν πρᾶάσσοντά τινα περὶ υἱαν ὕλην ἀρετήν τις ἂν 
b e ^ v 

ἐν πᾶσιν ὁμοίως τὸ χαλὸν διώχοι. ἔτι 

εἰ τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἐστιν ἀρετὴ ἐπιστήμη xai γνῶσις τῶν ἀγαϑῶν, τοῦ 
^ e - M - » ῶ“-" ν ^ , r2 4 δὴ 3 E. Ἁ 

ὃὲ παϑητιχοῦ πρᾶξις τῶν ἀγαϑῶν (οὔτε ὃὲ πράσσειν οἷόν τε τὰ ἀγαϑὰ μὴ 
νωρίζοντα αὐτὰ x«i εἰδότα, οὐτε γνῶναι τἀγαϑὰ οἷόν τε ὅτι ἐστὶν ἀγαϑὰ 

e , à) M , » , - ^ 

wf, αἱρούμενον αὐτὰ x«i πρόσχλισιν ἔχοντα πρὸς αὐτά" σημεῖον δὲ τούτου 
, - . E - " Y - 

τὸ τὸν αἱρούμενόν τινα ταῦτα zal ἀγαϑὰ εἶναι προξιληφέναι), οὔτε τὴν τοῦ 
^ - ^ , ' v v , 

λογιστιχοῦ χωρὶς τοῦ παϑητιχοῦ οἷόν τε ἀρετὴν ἔχειν οὔτε τούτων τινὰ 
' 

, "NX 7" ^ e , 

χωρὶς ἐχείνης τε xal ἀλλήλων. ἔτι εἰ τῷ μὲν εἰδέναι τὰ ἀγαϑὰ ὅτι ἀγαϑὰ 

| γνωρίζει] εἰ in lit. V 9 πράττει xal m?, πράττει m! V: πράττει xoi a 6 δια- 

φέρουσιν delevi [cie at εὐ ΞΘ 12 ἔχει a 14 zai ἡ V: καὶ ἃ 

26—21 οὕτως δὲ---πλὴν ὁμωνύμως om. a 21 post ἀρεταί εἰσιν nonnulla excidisse vi- 

dentur. fortasse εἰσιν, (οὐκέτι δὲ χωρισλεῖσαι» 31 τῷ χαλῷ ἃ 32 (et 37) λογι- 

στιχοῦ V: λογιχοῦ ἃ 33 δὲ supra lin. V 38 τἀγαθὰ ἃ 
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τὸ χαὶ αἱρεῖσϑαι ἕπεται (διὰ τοῦτο γὰρ τὸν ἀχρατὴ οὐδὲ xoplec xal ἁπλῶς 10, 
εἰδέναι φαμὲν) χαὶ ἔστι τὸ μὲν εἰδέναι τῆς φρονήσεως, τὸ δὲ αἱρεῖσϑαι 

- *, - *, - e 2 Ἃ - ΄ e *€ ' 3 , 5 Ν ' 

τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν, ἕποιντ᾽ dv τῇ φρονήσει ai ἠϑιχαὶ ἀρεταί: ἀλλὰ xat 

ταύταις ἐχείνη, εἴ 1ε ἑχάστη αὐτῶν ἀρετή ἐστιν ἐν τῷ πράττειν χατὰ τὸν 
, , , , »Ἅ e , » 

5 ὀρθὸν λόγον τουτέστιν χατὰ φρόνησιν. ἀλλὰ xal ἀλλήλαις αἱ ἠϑιχαί, εἴ γε 
€ y » M , ^ » - 

6 μίαν τούτων ἔχων ἔχει xal φρόνησιν xal τὰς ἠϑικάς. ἔτι εἰ πᾶσα χατὰ 
ἀρετὴν πρᾶξις ix τοῦ τόν τε σχοπὸν τοιοῦτον ἔχειν xal οὕτω πως πράττε- 

€ ΄ νι Ψ δῇ Y ' ' c ÉÍ / - 3 €T e] ΤᾺ 

σϑαι σύγχειται, xoi ἔστιν τὸ μὲν τὸν σχηπὸν ὑγιῆ ϑέσϑαι τῆς ἠϑικῆς dps- 15 

τῆς, τὸ δὲ γνωρίζειν τὰ συντείνοντα πρὸς τοῦτον τῆς φρονήσεως, πῶς dv 
Ὑ , ^e Y 2 PENNA p E 2 5 x Ἁ M ^ , 

10 εἴη χεχωρισμένη; ἔτι εἰ ἀδύνατον φρόνησιν ἔχειν τὸν μὴ περὶ πάντα qpo- 

γίμον, ὃ τὴν φρόνησιν ἔχων εἴη ἂν πάντων τῶν πραχτέων γνωριστιχός, 

ἀδύνατον δὲ ἐν οἷς μὴ ὃ προσήχων πρόχειται Oxomóc, τὴν τὰ πρὸς τοῦτο 
συντείνοντα Ἰνωρίζειν δυναμένην δύναμιν φρόνησιν εἶναι. οὐχέτι γὰρ ὧν 
χρὴ πράττειν ὃ φρόνιμος ἔσται χριτιχός τε xal γνωριστιχός: ἀλλὰ μὴν ἐν 

15 πᾶσιν ὧν χρὴ πράττειν γνωριστιχός τε xal χριτιχὸς xai πραχτιχὸς 6 φρό- 20 

νιμος. ἐν πᾶσιν ἄρα ἕξει τοῖς πραχτοῖς ὑγιᾷ τὸν προχείμενον σχοπόν. οὕτω 

δὲ xal πᾶσαν ἀρετὴν ἔχει, εἴγε τῶν μὲν ἡϑιχῶν ἀρετῶν τὸ τέλος xal τὸν n ert i i i i 
» — e κα μυ , - 

σχοπὸν τὸν ἄριστον τῶν πραχτέων δρίζειν, 6 Oi φρόνιμος ἐν πᾶσιν ἔχει 

τοῖς πραχτοῖς τὸν ἄριστον σχοπὸν ὡρισμένον. δεινοῦ μὲν γὰρ τὸ πρὸς 

20 πάντα σχοπὸν τὰ συντείνοντα συνορᾶν, φρονίμου OE τὰ πρὸς τὸν ἄριστον. 

εἰ οὖν ἀδύνατον μὲν κατά τινα τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν χωρὶς φρονήσεως ἐνερ- 

τεῖν, ἧ δὲ φρόνησις οὖσα περὶ πάντα τὰ πραχτὰ συνάγει πάσας τὰς ἠϑιχὰς 25 

ἀρετὰς ἑαυτῇ (εἴ γέ ἐστιν ἕξις χατὰ λόγον πραχτιχὴ περὶ πάντα τὰ ἂν- 
€ , * » » ὯΝ ὦ 9 ^8 , ; TM Y bES Li ^ -—- 

9od moo f; ἄνϑρωπος ἀγαϑά. οὐ τάδε έν, ταῦΞ δὲ οὐ, ἀλλὰ πάντα), πᾶσαι 
ὶ , i ? 

95 ἂν ἕποιντο αἱ ἀρεταὶ τῇ φρονήσει. οὐδὲ γὰρ ῥάδιον τῶν ἀρετῶν xarà τὸν 

Βεύφραστον τὰς διαφορὰς οὕτω λαβεῖν ὡς μὴ χατά τι χοινωνεῖν αὐτὰς ἀλ- 

λήλαις, γίνονται δ᾽ αὐταῖς αἱ προσηγορίαι xarà τὸ πλεῖστον. 

τῃ H^ εἶ "^? 

Ott φύσει τὸ ótxatov. 

Ὅτι φύσει τὸ δίχαιον, δείκνυται ἐκ τοῦ φύσει χοινωνιχόν (uiv) εἶναι 80 

80 (τὸν ἀἄνϑρωπον), μὴ δύνασϑαι ὃὲ χοινωνίαν διαμένειν χωρὶς διχαιοσύνης. 

ὅτι δὲ φύσει χοινωνιχόν, δῆλον ix τῆς ἐναργείας. οὐ γὰρ τοιοῦτον ὃ ἄν- 
€ tl , - S udo UM - NF € ε T E Fx 

Üpemoc, ὡς μόνον βιοῦν xal ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δύνασϑαι. ὡς οὖν τὰ ἄλλα ζῷα 

τὰ συναγελάζεσϑαι πεφυκότα φύσει φαμὲν τοῦτ᾽ ἔχειν, οὕτως xol ὁ ἄν- 

ϑρωπος φύσει ἂν ἔχοι τὸ χοινωνιχὸς εἶναι, ἐν χοινωνίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους 

1 ἀκρατῆ V ex. Vict.: ἀχροατῇ ἃ 2 φρωνήσεως ἃ 3 ἔποιτ᾽ ἂν ἃ 8 τὸ 

piv ex. Vict.: τὸν μὲν Va 9 ἂν εἴη u?, εἴη m! V: ἂν εἴη a 12 fortasse τοῦτον 

seil. τὸν μὴ προσήκοντα σχοπόν 13 δύναμιν om. ἃ 14 ἐν πᾶσιν om. ἃ 15 χρι- 

τικὸς] τι in lit. V 16 πραχτοῖς ex. Vict.: πραχτιχοῖς Va σχοπὸν ἔχειν α 

17 ἔχει ἃ: ἔχοι V. fortasse πᾶσαν (ἂν) ἀρετὴν ἔχοι 20 φρονίμου scripsi: φρόνιμον Va 

24 τάδε δὲ m?, τάδε τη! V: τὰ δὲ ἃ 29 μὲν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον m?, εἶναι m! V: μὲν 

εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ἃ 30 δικαιωσύνης a Ὁ] ἐνεργείας a 
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, 
del χαταζῶν. ἔτι τῶν μὲν συναγελάζεσϑαι ζῴων πεφυχότων χαίτοι φύσει 35 

-φΨ ) ) , [4 b , ὦ ΄ 

τοῦτ᾽ ἐχόντων (ἐφ᾽ ὃ γὰρ ix φύσεως ὁρμᾷ τι, μήτε ἐχ διδασχαλίας μήτε 
, » *, , - ΄ bd , 

ἐξ ἔϑους μήτε ὑπ᾽ ἀνάγχης ἀγόμενον, τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν αὐτῷ φαμεν φύσει, 
"m Ν᾽ ' T ΚΑ ἌΣ ' M , , Ψ » δ 

οὕτω δὲ τὰ συναγελαζόμενα ζῷα τὸ σὺν ἀλλήλοις εἶναι ἔχει χατὰ φυσιχὴν 

σι 

€ , 4^ P4 x PP Cs , , etn , οὗ EE Y RS A , e 

ὁρμήν), αλ. 20.05 , COUXOV χαιτοι ΡΝ τως. ἐστι ποὺ χώρισαντα 

- 9 
ἕν τι τῆς σὺν τοῖς ἄλλοις ἀνατροφῆς ἀνατρέφειν xal) αὑτό, χαὶ διήρχεσέν 

τινα ἐπὶ πλεῖστον τῶν ἀλλήλοις συναγελάζεσϑαι πεφυχότων ἐστερημένα τῆς 40 

ἐχείνων χοινωνίας. ἀνϑρωπος δὲ οὐδεὶς ἂν οὐδὲ διαρχέσαι χωρὶς ἀνϑρώ- 

πων ἄλλων γενόμενος. σημεῖον δὲ δε τοῦ φύσει χοινωνιχὸν εἶναι 

10 τὸν ἀνῦρωπον, χαὶ πολὺ πλέον τῶν ἄλλων ζῴων ἁπάντων, τὸ χαὶ μόνον 

λογιχὸν εἶναι xol χρῆσϑαι μόνον δύνασϑαι λόγῳ, τὸν δὲ λόγον πρὸς μόνην 
τὴν μήνυσιν τῶν οἰχείων νοημάτων τε χαὶ ϑεαμάτων τοῖς συνοῦσιν τὴν 

ἀναφορὰν ἔχειν. ὅτε γοῦν μηδεὶς ἡμῖν πάρεστιν, T, μὴ βουλόμεϑα τῶν 
παρόντων τινὶ μηνῦσαι τι τῶν ἡμετέρων (νοημάτων) T, μαϑεῖν τι παρ᾽ ἐχεί- 

15 νου, τὴν ἡσυχίαν ἔχομεν ἀρχούμενοι τῷ διανοεῖσθαι μόνῳ. ὥστε, εἰ πρός 45 
1» ΄ ΄ , ὦ Γ΄, DJ m ς δ τρ ὦ ^ 

τι τουτῷ χρώμεϑα μηνῶν τῷ 6£60U. zv παρα της φύσεως TM tv λόγῳ. uT- 

δὲν δὲ ἢ φύσις μάτην ποιεῖ τε xal δίδωσιν, ὡς χοινωνιχοῖς ἄν ἡμῖν εἴη 

(Q0 ὦ 

ὦ Y - 
τὸν λόγον δεδωχυῖα. ἔτι xal ἐξ αὐτοῦ τοῦ ϑέσει λέγειν τὸ δίχαιον εἶναι 

μαρτυροῖτ᾽ ἂν τὸ φύσει χοινωνιχὸν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον. εἰ γὰρ δέονται 
μοὺς mST “ y hd , » 

20 μὲν τοῦ διχαίου xal τῆς συνϑήχης ταύτης φυσιχῶς πάντες ἀἄνϑρωποι (οὐ 
1 ε , c ^ » - ἌΧ MT 15 ΄ ^ ' 

(Xp ot μέν, ot δὲ οὔ), τοῦτο Oi ὡς τῆς χοινωνίας ὃν σωστιχὸν παραλαμ- 
βάνουσιν, εἴη dv πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ χοινωνιχὸν m φύσει. φύσει 50 

M 

δὲ οὔσης τῆς χοινωνίας ἀνάγχη xal τὸ δίκαιον αὐτοῖς ὑπάρχειν φύσει. οὐ 

γὰρ οἷόν τε λέγειν τὸ δεῖσθαι διχαίου, μηχέτι δὲ εἶναι τὸ δίχαιον φύσει. 
X c 

ἣν ' IDA "ne , - f , row 3 7 - 

οὗ γὰρ χωρὶς ἀδύνατον εἶναί tt τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν, ἀνάγχη xal τοῦτο 

εἶναι φύσει. οἷον ἀδύνατον | δρᾶν χωρὶς ὀφϑαλμῶν. διό, x«l τοῦ δρᾶν 190: 

ὄντος φύσει, χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ φύσει. ὁμοίως χαὶ τὰ ὦτα φύσει (οὔτε γὰρ 
Ἢ ΄ , ΄ -/! x» AEN , , ΄ ᾿" Q7 H , 

χωρὶς τούτων ἀχούειν οἷόν τε, xal τὸ ἀχούειν φύσει), xoi χαϑόλου τὰ ai- 
, ΄ € , » a MJ , Ἁ Ὁ 3 - , L4 - 

σϑητήρια ἡμῖν φύσει τῷ x«l τὰς ἐνεργείας τὰς δι΄ αὐτῶν ὑπάρχειν fuiv 

80 φύσει. εἰ δὴ xal χοινωνιχοὶ μέν ἐσμεν φύσει, ἀδύνατος δ᾽ ἢ χοινωνία 

χωρὶς δικαιοσύνης. ἀνάγχη xal τὸ δίχαιον εἶναι φύσει. εἰ δ᾽, ὅτι παρ᾽ 
» D A, ^S ΟΕ , ΄ ΄ 5 7; Ww * , 
ἄλλοις ἄλλο τι δίχαιον, διὰ τοῦτο οὐ φύσει φήσουσιν αὐτὸ, δῆλον, ὡς φύσει 5 

- - M Y -“ 

οὔτ᾽ DE ὃ τ πᾶσίν ἐστιν ταὐτό. χαὶ εἰ τὸ ἔγγραφον ἐροῦσιν, διότι 
στὶν ἔγγραφον, κατὰ συνθήχην καὶ οὐ φύσει, δῆλον ὡς ἀναάγχη τούτοις 

- 

35 φύσει xai μὴ χατὰ συνθϑήχην λέγειν τὸ τὴν ED οὐχ ἐν τοῖς Ἰράμμασιν 

εἰμ ἔστι δὲ τοιαῦτα πολλὰ χαὶ προδατορε ύξιν εἰώϑαμεν id αὐτοῦ τοῦ 

2 ópud τι ἃ 3 φαμεν V: μὲν ἃ 10 ζῴων m?, 5otov m! V: ζῴων ἃ 14 τι 

τῶν m?, τῶν m! V: τι τῶν ἃ νοημάτων ἢ scripsi: ἢ Va 16 c τι m' V 

uóvoy V: μόνῳ a: fortasse μὲν 18 λέγειν] À in lit. V: λέγειν ϑέσει a 19 μαρτυ- 

ρεῖτ᾽ ἃ γὰρ supra lin. V 23 αὐτοῖς] αἱ τοῖς a 25 argumentatio postulare videtur 

ὑπαρχόντων ἡμῖν (φύσει cf. v. 29 τῷ καὶ τὰς ἐνεργείας ὑπάρχειν ἡμῖν φύσει 90 χοι- 

νωνιχοὶ] post «v una lit. erasa V ὃ γράμμασιν om. a 36 fortasse πολλά (ἃν - 
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9^ μένοις. τό τε γὰρ αἰδεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους xal τὸ εν ν τὸ ϑεῖον 
χαὶ τὸ τιμᾷν τοὺς γονέας χαὶ τοὺς Beknoyaes ipai xai χοινὰ δίχαια 
παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις τῶν τηρούμενα. οὐ γὰρ περὶ τούτων οὔτε συντί- 

ὕενται πρὸς ἀλλήλους οὔτε γράφουσιν, ἀλλ᾿ ὡς ὁμολογουμένων xal χεχυ- 

Cc ρωμένων ὑπὸ τῆς φύσεως οὕτως ἔχειν. περὶ τοῦ τρόπου τῆς τιμῆς vopo- 

ϑετοῦσιν, ot μὲν οὕτως, ot ὃὲ οὕτως. xal ot μὲν διὰ τοιῶνδε, οἱ δὲ διὰ 

τοιῶνδε ταῦτα ποιήσειν ἡγούμενοι, ἐν οἷς ἂν ἕχαστος ἢ προειϑισμένος, περὶ 
ἃ λοιπὸν τὸ χατὰ συνϑήχην δίχαιον ἰσχὺν ἔχει. ὧδε μὲν γὰρ T, ὧδε σέ- 

βειν τὸ ϑεῖον ἢ τιμᾶν τοὺς γονεῖς τὸ χατὰ συνϑήχην δίχαιόν τε χαὶ νό- 
10 μίμον λέγει. διὸ xal ἄλλοτε ἄλλως παρ᾽ ἄλλοις τούτων ἕχαστον. ἀεὶ 

δὲ χαὶ παρὰ πᾶσίν ἐστι τὸ τιμᾶν τε χαὶ σέβειν τὸ ϑεῖον ἐν τῇ τῶν üv- 

ϑρώπων ἐνιδρυμένον φύσει. διὸ xal οὐχ ὁτὲ μέν. ὁτὲ δ᾽ οὖ, οὐδὲ παρ᾽ 
᾽ X. 9. - ^) M. , ΝᾺ - , s ν᾿ , ^, 

οἷς μέν, πὰρ᾽ οἷς δ᾽ οὐ. χαϑόλου δὲ ταῦτά τις λέγων εἶναι φύσει Otxata 

οὐχ ἂν ἁμαρτάνοι τῆς ἀληϑείας, ὧν χωρὶς ἀδύνατον εἶναι χοινωνίαν. οὐ 
[D 

' 15 γὰρ δὴ τὸ uiv τῆς χοινωνίας φύσει. οὐ φύσει δὲ τὸ δι’ ὧν f, χοινωνία 

σώζεται, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνάγχη. φυσιχῆς οὔσης τῆς χοινωνίας, εἶναι φύσει xal 

τὰ δίχαια, OU ὧν ἐστιν ἢ; χηινωνία. ὅτι γὰρ τὸ δίχαιον συνέχει τὴν χοι- 

νωνίαν δηλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀδιχωτάτων εἶναι δηχούντων. οὗτοι δέ εἰσιν 
-΄ 

Ξ 

[4 , m ie NUT EYE SA " , [4 NN Le , “ ' 

οἱ λῃσταί, otc ἢ πρὸς ἀλλήλους χοινωνία ὑπὸ διχα!ησύνης σώζεται τῆς πρὸς 

20 ἀλλήλους. διά τε γὰρ τὸ μὴ πλεονεχτεῖν ἀλλήλους χαὶ διὰ τὸ μὴ ψεύδε- 

σϑαι. xal διὰ τὸ τιυᾶν τὸ, χρεῖττον δοχοῦν χαὶ τὸ τὰ συγχείμενα φυλάτ- 

τειν, χαὶ διὰ τὸ βοηϑεῖν τοῖς ἀσϑενεστέροις, διὰ ταῦτα ἢ πρὸς ἀλλήλους 

αὐτοῖς χοινωνία συμυένει. ὧν πᾶν τοὐναντίον εἰς οὺς ἀριχοῦσιν ποιοῦσιν. 

ὅτι γὰρ φύσει ταῦτά ἐστι δίχαια, σημεῖον μέγιστον τὸ ux). ἂν συνϑῶνται 

95 τὰ ἀντιχείμενα τούτων πρὸς ἀλλήλους ὡς δίχαια, δύνασϑαι συμμένειν αὐτῶν 
» * - ε , ES τς 

τὴν χοινωνίαν, χαίτοι γε ἦν ἂν ἀχόλουϑον πᾶν ὁμοίως τῆς χοινωνίας εἶναι 

σωστιχὸν ἐν συνθήχῃ γενόμενον. εἰ δὲ τὰ μὲν. συγϑεμένων xal μὴ συν- 
ϑεμένων τηρεῖ τὴν χοινωνίαν, τὰ δ᾽ ἀντιχείμενα τούτων φϑείρει. ἃ συνϑε- 

μένους σώζει, φύσει ταῦτά ἐστιν, xdv χατὰ συνϑγήχην γένηται, ἔοιχεν γὰρ 
80 ἢ συνθϑήχη ζήτησίς τις εἶναι τοῦ φύσει διχαίου xal ὁμολογία χοινὴ τῶν 

εὑρημένων. ἀλλ οἱ μὲν τῶν ζητούντων xal εὑρίσκουσιν τὸ ζητούμενον, 

οἵ δὲ διαμαρτάνουσιν, ὥσπερ οὖν wal ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν τοῖς διὰ ζητή- 

σεως εὑρίσχεσϑαι πεφυχόσιν. ἔτι οἱ διεγνωχήτες ἀδιχεῖν τε xal λῃστεύειν 

οὐχ ἐξετάσαντες τὰ χείμενα νόμιμα διὰ τοῦ ταῦτα παρ βαίνειν λῃστεύουσίν 
85 τε χαὶ χαχουργοῦσιν, aX ὡς ὄντων φανερῶν ἀδιχημάτων, OU ὧν τὸ λῃ- 

στεύειν, ἄγουσιν ἐπ᾿ αὐτό. εἰ δ᾽ ἔστιν ἄδιχά τινα φύσει, χαὶ οὐ τῇ τῶν 
^ ΄ ' ^ ^ € Y 

συγχειμένων δικαίων παραβάσει, ἀνάγχη χαὶ δίχαια φύσει λέγειν εἶναι τὰ 

15 

20 

t? PI 

- “0 

τούτοις ἐναντία. ὅτι ὃέ ἐστιν ἄνδιχα φύσει. δῆλον Bx τοῦ παρὰ πᾶσιν χαὶ Ὁ 

4 ὁμολογουμένων καὶ χεχυρωμένων] cf. οὕτως xal ὑποχειμένων μέν, μὴ προηγησαμένης μὲν 

τῆς φαντασίας ὁρμὴν ἀδύνατον γενέσϑαι 161,01 εἰ ἴσον τόπον χατέχει ἥ τε ψυχὴ xal τὸ 

σῶμα σὺν αὐτῇ. καὶ χωρισϑείσης τὸ σῶμα μηδὲν ἐλάττονα 141,4 δεδειγμένου δέ 144,5 

V ἡγούμενον ἃ 15 γὰρ δὴ v. c. γὰρ m! V: qàp δη a ἡ supra lin. V 19 λη- 

σταί, ληστεύειν à διχαισύνης ἃ 34 τὸ m?, τοῦ m! V: τὸ ἃ , f i ? 
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τοῖς ὑπεναντιωτάτους ἔχουσι νόμους εἶναί τινα χοινά, ἃ oi τὸ ἀδιχεῖν po- 
αιρούμενοι πράττουσιν. el; οὃς ἀδιχοῦσιν. πάντα γὰρ σχεδὸν oí λῃστεύον- 
τες παρὰ πᾶσιν τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν, εἰς οὃς ἀδιχοῦσιν. εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον 
ὡς χαὶ τὰ τούτοις ἀντιχείμενα, οὖσιν ἀδίχοις φύσει, δίχαιά ἐστι φύσει. χαὶ 

J 2^0 Μη} , 3 39 - ^ ΄ - ^ ΄ [LR -2 , (1 *p 006 ἀλλο τί ἐστιν τὸ αὐ! χεὶν TJ παράβασις τοὺ OtX4t0U. στε εἰ παρα- 
σι 

, ^w Ld ^r * , * βασις δικαίου ἐστίν τις φύσει, δῆλον ὡς xal τὸ δίχαιον πολὺ πρότερην, οὖ 
" , YN CO! 2 ΄ LEN A ds da Pu * Bweh Ἢ παράβασις αὐίχης ἔστι, φύσει. υὑστερὴν γὰρ ἡ παρᾳβασίὶς τινος ἐχείνηυ. 40 

* 3 ΄ »^Y 1 Y^ vU, TS TN ^ Hs Ε 
00 ἔστιν παράβασις. 6006zy γαρ ἄλλο αἡϊχὴὼν ἐστι t0 φύσει. “ παραβασις 

, ^ , » ΄ — JI *, ^— ν xai ἐναντίωσις τοῦ φύσει διχαίου. ἔτι ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἔχει, 
m v , Y a" » Q c ΄ 10 οὕτως εὔλογον xal ἐπὶ δικαιοσύνης ἔχειν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων xa) ἐχά- 

5 —- 
—- 

L4 — , * , στὴν αὐτῶν φύσει ἐστὶ τὰ πρασσόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν τοιαῦτα. φύσει γὰρ ἀν- 
ὃρεῖα ὃ τὴν ἀνδρείαν ἔχων πράττει, xai φύσει σωφρηνιχὰ τὰ ἀπὸ σωφρη- 

, e ^ —— » ^ v Mw ^ £F , σύνης πραττόμενα, ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔστιν ἄρα καὶ δίχαια φύσει 
πραττόμενα χαὶ διχαιοσύνη. 

en , 5» ΄ ^ , ' ' $^ ΄ τ 15 ὅτι οὐχ αὐτάρκης ἢ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν. 45 
μὶ [d HJ MENOR) Y. ent " Á δὲ enani J cena ü »- nt ΄ 4/6 τὴν ἀρετὴν ἔχων εὐδαίμων, 6 δὲ εὐδαίμων εὐδαιμόνως βιοῖ ( 

γὰρ εὐδαιμονία ἐν βίῳ), ὃ τὴν ἀρετὴν ἔχων εὐδαίμονα βιοῖ βί ὃ δὲ 
(ap εὐδαιμονία ἐν βίῳ), ὃ τὴ ρξτὴν ἔχων εὐδαίμονα βιοῖ βίον. "b 
ΞΟ. , , e , 5 , , e *- , ^ 0^ *, LI , εὐδαίμων βίος αἱρετός, οὐχ dfoókncoc: ὃ ξυθαίμων ἄρα βίος οὐχ ἀβοηύλητος. 
5 » n , ^ [d ΄ 5^ , ἣν» , e ^ οὐχ ἄρα, ὧν χαταλείπει τις βίον ἑχών, εὐδαίμων οὗτος βίος. ὃ δὲ τὴν 

5» »v » , , E 30 ἀρετὴν ἔχων χαταλείποι ἄν ποτε τὸν βίον τὸν μετὰ ἀρξτῆς ἑχὼν διὰ τὴν 50’ 
» ) UJ δ » [ς ^ , . Y 

Ξςαγωγὴν τὴν εὔλογον. 90 τὴν αρξτὴν ap gy ov ieu] IN 4) 
a  ς 

E 2S, o XN E εἰ Q- ΣΝ o (0 τ 
οὐχ εὐδαίμων. οὐχ ἄρα ἢ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν αὐτάρχης. ἔτι εἰ ὁ 
ζητῶν, εἰ αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν οὐχ ἄτοπόν τι ζητεῖ, ὃ δὲ 
ζητῶν, εἰ αὐτάρχης T, ἀρετὴ πρὸς ἀρετήν, ἄτοπόν τι ζητεῖ, οὐ ταὐτὸν ζή- 

25 vr ἕχαάτερον αὐτῶν. εἰ δὲ μὴ ταῦτα ταὐτά, οὐ ταὐτὸν | ἀρετὴ xal εὖ- 156v 
δαιμονία. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον, τὸ ἄρα δεύτερον. εἰ Ov, ἄλλο ἐστὶν ἀρετὴ 
χαὶ εὐδαιμονία, δῆλον ὡς οὐχ ἐν τῷ ἀρετὴν ἔχειν τὸ εὐδαιμονεῖν, ὥσπερ 

*, Y Α 5 - 5 » Ψ OR , A , ξχξιν το αὐλεῖν. 00X «pa £v ἔξει uova χα! χτησει 
c C» e (Q^ Qo «S ce 

^ «Ὲ i 

2 ce ET c - »»- ἘΠῚ x 
5^ , v , d ^ e , , -»" - f Ξυοραϊιμηνια, ett εἰ ἄλλο τὸ ὑπὴ τινος γινομξνὴν τὴὺ πηιηὺν- 

, M 
[4 y 

-— 30 τὸς αὐτό, χαὶ ἔστιν ἢ εὐδαιμονία γινομένη xav! αὐτοὺς ὑπὸ τῆς ἀρετῆς, 
ἄλλο ἢ ἀρετὴ τῆς εὐδαιμονίας. τὸ δὲ πρῶτον, τὸ ἄρα ὃε 
f, εὐδαιμονία ἐν βίῳ καὶ ἐνέργεια, ἢ δὲ ἀρετὴ ξξις, οὐ ταὐτὸν εὐδαιμονία 
χαὶ ἀρετή. ἔτι εἰ πᾶσα τέχνη ἕτερον ἑαυτῆς ποιεῖ τι χα P eo C» DX (Q^ 2 c e x » 

΄ 
^ , , ' $7 , c ^ oe ἀρέτη τξεχνὴ χατ αὑὐτηὺς ευοαιμονιας ποιητιχ |: ὥϑτέερὴν ἂν eun τῆς dps- 

1 ὑπεναντιωτάτοις ἃ 11 πραττόμενα ἃ ἀνδρεῖα scripsi: ἀνδρεία Va 12 ἀπὸ 
τῆς ἃ 15 editum est Basileae apud Joan. Vualder ,Aristotelis et Xenophontis ethica 
politiea et oeconomiea* (anno incerto) ef. p. 592sq., deinde ex hac Vualderi editione a 
Sylburgio post Aristotelis Etbica Francofurti 1584 p. 248sq. cf. 301. utrumque scias 
cum Aldinae leetione consentire, si hane solam adnotavi 18 fortasse βίος αἱρετός, 
(ὁ δὲ βίος αἱρετὸς» οὐκ ἀβούλητος 21 ἐξαγωγὴν] v in lit. V fortasse χατὰ ἀρετὴν 
(ζῶν) οὐχ 20 τὸ dpa V: ἄρα a, cf. 23,2 et 159,31 28 ἐν om. a μόνη à 
92 ἐνεργείᾳ a 33 ποιεῖ V: ποιῆ ἃ καὶ post τί oin. ἃ 
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m e 5^ , bi 1d € b] 9 “ὦ y -" ΄ ^ 5 ' /, τῆς d; εὐδαιμονία, τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς. ἔτι εἰ f| χατὰ ἀρετὴν évép- 
γεια τῆς εὐδαιμονίας ποιητική, πρὸς δὲ τὴν χατὰ ἀρετὴν ἐνέργειαν οὐχ 

ἔστιν αὐτάρχης ἢ ἀρετή. f, ἀρετὴ ἄρα οὐχ ἔστιν αὐτάρχης πρὸς εὐδαιμο- 
, » AJ M δ 2 , 2 - CN 3 3p , * X 

νιᾶν. τοι γὰρ mspt τὴν ἐχλογήν ἐστι τῶν ἡδέων χατ ᾿ὑπίχουρον, Ἢ περι 10 

5 τὴν ἐχλογὴν τῶν χατὰ φύσιν, ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς δοχεῖ, T| τῶν ὅπω- 

σοῦν ἄλλως οἰχείων, ἃ δεῖ ταῖς ἐνεργείαις αὐτῆς ὡς ὕλην ὑποχεῖσϑαι πάντα 

ὡς τῇ χαλχευτιχῇ χαλχόν, σίδηρον, πῦρ, ἄνϑραχας. ὧν οὐδενός ἐστιν αὐτὴ 
ποιητιχή, χρῆται δὲ ἀπο ξη μενοι: τῶν γὰρ χατὰ φύσιν τὴ γον ἀρετὴν 

&yé pue ἐστι ποιητιχή. εἰ δὴ περὶ ὑποχείμενά τινα ἣ ἐνέργεια αὐτῆς, ὧν 
10 οὐχ ἔστιν αὐτὴ ποιητική. οὐχ ἔστιν αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς τὰς οἰχείας 

, p »l M «c εἶ ^ yi n e 2 » Υ [4 v LAM. 

ἐνεργείας, ἐπεὶ δεῖται xal τῶν περὶ ἃ T, ἐνέργεια ἔξωϑεν ὄντων αὐτῆς. 
545 ΄ σ ^ T i5. v , y - , 37 «9f a 

οὐδὲ γάρ, ὥς φασιν, τὸν ὧν οὐχ ἄνευ λόγον ἔχει ταῦτα, ἀλλ᾽ ἔστιν χινητιχὰ 
τῆς ἀρετῆς xal τοῦ πράττειν αὐτὴν xai ἐνεργεῖν αἴτια. στοχάζεται γὰρ αὐ- 15 

τῶν ὡς xal τῆς οἰχείας ὕλης οἱ τεχνῖται. ἀναιρεϑήσεσϑαι Ro» at τὰς 
15 πράξεις αὐτοῖς τούτων μὴ ERIGRONSYUM χαὶ χινούντων ταῖς ἐν αὐτοῖς ὃια- 

φοραῖς τὰς ἀρετάς. οὐδὲ γὰρ οἱ αὐλοί, εἰ πρὸς τὸ εἶναι ἡμῖν συνετέλουν, 

διὰ τοῦτο οὐχ ἦσαν συντελοῦντες πρὸς τὸ αὐλεῖν, ἀλλὰ τὸν ὧν οὐχ ἄνευ 
y 2 €- , -" 5 M - ΄ 

λόγον ἐπεῖχον. οὐχ ἄρ᾽ εἰ ἀναγχαίως ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ ταῦτα οἷς ἢ 

ἀρετὴ χρῆται χαὶ ἄνευ αὐτῶν μή ἐστι, διὰ τοῦτο οὐ γίνεται πρὸς τὴν 30 

20 ἐνέργειαν τῇ ἀρετῇ συντελοῦντα ἄλλα γε ὄντα αὐτῆς. ἔτι εἰ πρὸς τὴν τῶν 

χατὰ φύσιν ἐχλογὴν χρεία xal σώματος ὑγιαίνοντος xal αἰσϑήσεων,. ἅ 

ἐστιν ἔξω τῆς ἀρετῆς (πῶς γὰρ ἄνευ τούτων χατὰ τρόπον ἂν τῶν χατὰ 
φύσιν τὴν ἐχλογὴν ποιήσαιτο; ταῦτα δὲ τῆς ἀρετῆς ἔξω), οὐχ αὐτάρχης 
$, ἀρετή, xal ἔτι, εἰ περὶ τὴν τῶν χατὰ φύσιν xal οἰχείων ἐχλογὴν T ἐνέρ- 

25 Ἴεια τῆς ἀρετῆς xal περὶ τὴν ἀποιχονομίαν xal ἔχχλισιν τῶν τούτοις ἐναν- 
, Ὁ ὦ ^ , — n" 2 , - ^ ^N 3, - LN , 

tov, δεῖ δηλονότι παρεῖναι. ἃ ἐχλέξεται. οὐ γὰρ δὴ ἀεὶ τῷ ἀνθρώπῳ 
L 

PE. - , ^ - y » M 

ταῦτα ou διὰ γοῦν τὴν τούτων ἔνδειαν ὁ τὴν ἀρετὴν ἔχων ἑαυτὸν t2 S 

5 

ἐξάγει ποτέ. οὐδὲ γὰρ διὰ τὸ ἀδυνατεῖν ἐχλέγε zs αι ταῦτα ἢ ἐξαγωγή. ὅπερ 
M * ) y 

ἔργον τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τῷ μὴ παρεῖναι, ἃ οὐκ ἐπ᾿ αὐτῇ. εἰ δὴ οὐχ ἐπ’ 

80 αὐτῇ uiv ἢ τούτων παρουσία, ἢ δὲ ἐνέργεια αὐτῆς περὶ τὴν τούτων ἐχ- il i ?1 5 i 
e E Y ^ - Y 

λογήν, οὐχ αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν. ἔτι διττῆς o0- 

σης τῆς ἐνεργείας xal ἐχάστην τέχνην, τῆς uiv ἐν προηγουμένοις, ὡς 
- - P" , M Y 

τῷ αὐλητῇ, εἰ ὑγιαίνοι τε τῷ σώματι χαὶ αὐλούς, οἵους βούλεται ἔχοι χαὶ 30 
^N Y » ES 2 - ^N - 

υηδὲν ἔξωϑεν αὐτὸν ἐνοχλοῖ, τῆς OR ἐν ἀβουλήτοις χαὶ ἐναντίοις τῶν mpo- 

6 πάντα Usenerus: ταῦτα Va 1 χαλκευτιχὴ ἃ 8—9 χρῆται δὲ --- ἐστι ποιητιχή 

om. ἃ Vualder Sylburg 10 αὐτὴ Usenerus: αὐτὴ V: αὕτη ἃ 12 τὸν ὧν οὐχ ἄνευ 
' 

λόγον] de hoe cf. 161,26 αἱ aisthsetz .. el μὲν πρὸς τὸ 

ἔχουσιν. μηκέτι δὲ συνεργοῦτιν πρὸς τὰς ἐνεργείας τῆς ἀρετῆς, τὸν ὧν οὐχ ἄνευ" λόγον ἔχοιεν 

εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ἀναγκαίου χώραν 

ἄν. εἰ δὲ πρὸς τῷ ἀναγχαῖαι εἶναι χαὶ συνεργοῦσιν.... οὐκ ἔχουσιν τὸν ὧν οὐχ ἄνευ 

λόγον 15 μὴ V: μὲν ἃ 11 fortasse ἦσαν (ἂν) 18 οὐχ ἄρ᾽ Usenerus: οὐ γὰρ Va 
19 οὐ seripsi: οὖν (sic) V: οὖν ἃ 21 ἐχλογὴν] * in lit. V ὑγιαίνοντος om. Vualder 

22 ἄνευ] εὖ in lit. V 22 ποιήσαντο ἃ 24 περὶ] ἐπὶ Vualder ut solet. Sylburg correxit 

in adnot. 30 παρουσίᾳ a τούτων] v in lit. V 9l οὐχ om. ἃ 323 ὑγι- 
alvot τε] t « in lit. V αὐλούς] « in lit. V 94 αὐτῶν ἐνοχλεῖ a ἐναβουλήτοις a 
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' , - Me 

εἰρημένων, ὥσπερ ταῖς ἄλλαις τέχναις τὸ τέλος ἐν ταῖς περὶ τὰ βουλητὰ 
Μ 

) w^, 4 - 2us ^ f, - m" - « T ^ ^ ^ xat ἐν προηγουμεναις ἐνεργείαις, 6010; χαὶ ἐπὶ τ ἧς ἀρετῆς, ει γε χαὶ αὔτη 
M» 

7 ν ^ , , ΄ UJ , - 

τέχνη. ἔτι εἰ μηδεμία τέχνη αὐτάρχης πρὸς τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν τῷ 
δ «ὦ (d IU * 2 , MI b ltd [4 , 7 9 ὦ} δεῖσϑαι δι᾿ ὧν τε ἐνεργήσει xal περὶ d, τέχνη δὲ χαὶ T, ἀρετή, οὐδ᾽ ἄν 

r , ' 3 , πε: y. ὃς mS » ) , Ἁ ἐν e Ren -; 4 , Eum Ms M $ αὐτὴ αὐτάρχης εἴη πρὸς τὴν xat' αὐτὴν ἐνέργειαν. ἔτι εἰ ἢ ἀρετὴ περὶ 

τὴν ἐχλογὴν τῶν χατὰ φύσιν, μὴ οἷόν τε δὲ ἐχλογήν τινων ποιεῖσϑαι xal 

χρίσιν μὴ πρότερον φαντασίαν περὶ αὐτῶν λαβόντα. ταύτην ὃξ οὐχ οἷόν τε 80 

2s pi; αἰσϑανομένῳ ὑπάρξαι xai αἰσϑανομένῳ ὑγιῶς, δεῖ μὲν αἰσϑήσεως ὑγιαι- 
M , JU - 5 , - ^ , , 

γηούσης πρὸς τὴν xal περὶ ταῦτα ἐνέργειαν αὐτῇ, οὐχ ἔστιν δὲ ταύτης χυρία, τ 
^ 5 l4 e ν — e 

10 οὐδ᾽ dv τῆς ἐνεργείας εἴη xopía. ὡς γὰρ μὴ ὄντων τῶν ὑποχειμένων οὐχ 
- 3 5 E x , ^ [4 , 

ota τε ἦν xu dut ὧν οὐχ ἣν αὐτὴ χυρία, οὕτως xai ὑποχειμένων μέν, 
«ἢ προηγησαμένης δὲ φαντασίας δρμὴν ἀδύνατηον γενέσϑαι, φαντασία δὲ 

΄ , , Ἃ 

αἰσϑ ἡσεώς πως ἐχούσης, dv μὴ E ΔΙ τῆν αὐτὸν αἱ φαντασίαι. εἰ δὲ 40 
, , 

υήτε πρὸς τὴν ὑπόστασιν τῶν περὶ ἃ T, ἐνέργεια, pus πρὸς φαντασίαν xal 
Y 

15 αἴσθησιν ἢ ἀρετὴ αὐτάρχης. ὧν χωρὶς οὐχ ἐνε reb οὐδ᾽ ἂν πρὸς τὴν ἐνέρ- 
Ld v ' 

eux αὐτάρκης εἴη τὴν ἑαυτῆς. ἔτι εἰ οἷόν τε τὴν ἀρετὴν ἔχοντα xal ἐν 

ληϑάργῳ xal ἐν μελαγχολία xat ἐν σχηοτώσξι x«i ἐν παραχηπῃῇῃ γενέσϑαι. 
v 5 , E . . , ΄ , 

ἐν οἷς ὄντα ἀδύνατον xax ἀρετὴν ἐνεργεῖν, οὐχ αὐτάρκης ἢ ἀρετὴ πρὸς 
, 5 , — , ^ 

τὰς οἰχείας ἐνεργείας. πῶς γὰρ οἷόν τε λέγειν τὸν παραχόπτοντα xai ὃε- 
» NO, ^ M - - /^ τὸ 

20 συῶν Ozóusyoy διὰ τοῦτο χαὶ τῆς ἐχ τῶν φίλων ἄρτῳ φρονίμως ἐνερ- 45 n i i 1 [E 
- , UJ , Ω 7 ΄ , 

(siv τότε μὴ βουλομένους ϑέσιν φυλάττειν: ἔτι sb ἢ ἀρετὴ τὰ μὲν διωϑεῖ ixl i i" ) i 
- '— , 

xai ἐχχλίνει τῶν ἀδιαφόρων χατὰ τούτους, τὰ Oi αἱρεῖται χαὶ ἐχλέγεται, 
i 

΄ ^ N ^ , - ' 

οὐχ αὐτάρχης ἄν εἴη πρὸς εὐδαιμονίαν. πῶς γὰρ εὐδαίμων ὁ ὧν ἐν τού- 
n e , Ἁ ^ - Ξ Ἅ MJ *, ik d -— α € /L * ^ - , τοις, ἃ ἢ ἀρετὴ διωϑεῖται: ἢ γὰρ οὐχ εὖ ποιεῖ διωϑουμένη αὐτά, T, οὐχ 

κι 9. Ἂς - , , "n v ^ & ὌΡΕΣΙ t - “ M Y 

25 οἷόν τε εὐδαιμονεῖν παρόντων τούτων, ἃ ἣν διωϑεῖσϑαι τῆς ἀρετῆς ἔργον. 
ὌΝ , ΕΝ ' , , , . ' ^ T Y » ς( , , δὲ αἰσϑήσεις xai αὐταί, εἰ μὲν πρὸς τὸ εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ἀναγχαίου 

»Μ , ^ - , - * - - 

χώραν ἔχουσιν. Eu δὲ συνεργοῦσιν πρὸς τὰς ἐνεργείας τῆς ἀρετῆς, τὸν 90 

ὧν οὐκ ἄνευ λόγον ἔχοιεν ἄν: εἰ Oi πρὸς τῷ ἀναγχαῖαι εἶναι τῷ ἀν- 

ὑϑρώπῳ xai σὺ sp (οὖσιν πρὸς τὰς πράξεις, xal προσχρῆται αὐταῖς T, ἀρετὴ 
' , Y - ) s ' 

30 πρὸς τὰς ἰδίας ἐνεργείας (f, γὰρ φαντασία χρηπὶς τῶν xav ἀρετὴν πρά- 
5 

- E οὐχ 2m τὸν ὧν οὐχ ἄνευ λόγον ποὸς τὰς xav αὐτὴν ἐνεργείας 
^ e , ' [e , , MJ 2: EM , 

ὡς ἔχει ὁ οὐρανὸς xal T, qY, xui ὃ τόπος xal ὃ χρόνος. εἰ γὰρ ἐνεργή- 
gousy χατὰ ἀρετὴν ὁπωσοῦν ἐχουσῶν τῶν αἰσϑήσεων, ἤτοι xal ταῖς ψευ- 
ὀέσιν φαντασίαις ταῖς ἀπὸ τῶν τοιούτων αἰσϑήσεων | συγχαταϑησόμεϑα 1ὅττ | " 

25 χαὶ ταύταις ἀχόλουϑα πράξομεν (x«l πῶς σπουδαίου τοῦτο;), T. si ἐφέξομ 
- , 

zy 
E DJ , € ^N ἀξ ΄ - , - e x »^* xai μὴ συγχαταϑησόμεϑα, οὐδὲν δὲ πράξομέν τι τῶν ἐπ᾽ αὐταῖς, ὥστ᾽ οὐδὲν 

΄ ἊΣ »^ 

ἐνεργήσομεν. εἰ δ᾽ ἄλλα τινὰ ἐνεργήσουσιν, ἐφέξουσιν δὲ περὶ τούτων. οὐ 

πρὸς πάντα χατὰ τὸν βίον χατὰ τοῦτο χατὰ ἀρετὴν ἐνεργήσΞξι ὁ τὴν ἀρετὴν 
. 1 2 Y , 5 , ΄ 

ἔχων, ὥστε οὐχ αὐτάρχης πρὸς τὰς οἰχείας ἐνεργείας, ἅς γε διὰ τήν τινων 
5 E 5 
ἀπουσίαν οὐδὲ ἐνεργεῖ. τὸ δὲ λέγειν xal χοιμωμένους ἐνεργεῖν (xai γὰρ 5 

11 οἷόν τε ἃ οὐκ ἦν] cf. 160,4 sq. αὐτὴ ἃ: αὐτὴ V ὑποχειμένων] cf. 158,4 

12 fortasse φαντασίᾳ δὲ (δεῖν 13 αὐτὸν V: αὐτῶν a: fortasse αὐτὴν 2] εἰ om. a 

24 αὐτὰ V: αὐτοὺς a 26 αὐταὶ a: αὖται V 28 ἀναγχαίῳ ἃ 90 χρητὶς ἃ: 

χριτὴς Vualder Sylburg 39 fortasse ἢ [zi] ἐφέξομεν 

Supplem. Arist. IT. Alexand. d. Anima. 11 
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μνημονεύειν: τινῶν" RIED ες γοῦν ἔχουσιν τὴν μνήμην xal οὐχ ἀποβε- 
βλήχασιν) ὅμοιον xal τῷ λέγειν χοιμωμένους ὁρᾶν, ἐπεὶ xol ἐξυπνισϑέντες 

Ὡς 

v , 5 -— 

δρῶσιν xal ul, ἀπέβαλον τὴν δύναμιν τὴν ὁρατιχήν. ἔτι εἰ μὴ ψυχῆς εὖ- 

δαιμονία ζητεῖται, ἀλλὰ ἀνϑρώπου. δμολογεῖται δὲ τὸν béo) ἐχ ψυχῆς 
T ς , 2 M N , A , € N ' ^ , ó εἶναι xal σώματος, ὧν ἑχατέρου ἐστὶ xal ἀγαϑὰ οἰχεῖα χαὶ χαχὰ διαφέ- 

ροντα ἀλλήλων, ὥσπερ οὖν χαὶ αὐτὰ ἀλλήλων ἕτερα, πῶς οὐχ ἀχολουϑεῖ 10 
Α ' ΄ d F 5» - Y» ^ ^ * M m σῶν € , τὸ τὸ τέλος τοῦ ἐξ ἀμφοῖν ὄντος xai τὸ ἀγαϑὸν mpocOsioUat τοῦ ἑχατέρου 

τούτων, ἐξ ὧν ἐστιν, ἀγαϑοῦ; εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ αὔταρχες τὸ τῆς Ψυχῆς 

ἀγαϑὸν πρὸς τὸ τοῦ ἀνθρώπου τέλος, ἀλλὰ δεῖ αὐτῷ xal τῶν τοῦ σώμα- 
10 τος, σώματος δὲ ἀγαϑὰ ὑγίεια, T, γίνεται περὶ τὴν τῶν πρώτων σωμάτων, 

ἐν οἷς τῷδε τὸ εἶναι, εὐχρασίαν, ἰσγύς, T, ἐστιν ἐν τῇ εὐτονία τῶν δευτέ- 
ρων χαὶ at ἐχείνων συγχειμένων σωμάτων, χάλλος, ὅ ἐστιν. ἐν τῇ εὐσχη- 

- [4] ' μησύνῃ x«i συμμετρίᾳ τῶν τρίτων ἤδη xxi ἀνομοιομερῶν σωμάτων, ἃ xal 
μέρη τοῦ σώματος λέγομεν προσεχῆ. ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς ψυχῆς πασῶν τῶν 15 

15 ἀρετῶν x«U' ἑἕχάστην δύναμιν γρεία πρὸς τὸ τοῦ ἀνθρώπου τέλος, οὕτως 
^N 2 ' e , m s , A s ie] A iS - Ld » p 5 , “εἶ δὲ xal ἐπὶ τοῦ σώματος. ἔτι εἰ πρὸς ἃ ἐχ φύσεως 6 ἀνθροπος οἰχείωται. 

- 30v 3 ὭΣ - je , , ^ ΄ S2 
ταῦτα xal ἔχειν εὖ βούλεται ἢ ἀρετή, ἀβούλητον δέ ἐστιν 

ἔχειν ταῦτα, οἰχείωται δ᾽ ἐκ φύσεως ὥσπερ πρὸς αὑτὸν αὐτὸς 22 τὰ μόρια 

αὐτοῦ xai τὰς δυνάμεις xal τὰς ἀχρότητας, οὕτως δὲ χαὶ πρὸς τοὺς πλης 
, - A Le , 4 »1 AT N ' 90 σίον, γονεῖς τε xal φίλους, οἰχείους, πολίτας (κοινωνιχὸν γὰρ χαὶ πολιτιχὸν 

PY ^ e M c x A ' L4 E E 2 
ζῷον), ὄχλον ὡς xal ταῦτα εὖ ἔχοντα χαὶ σωζόμενα συντελοῖ τι ἂν αὐτῷ 20 

πρὸς τὸ οἰχεῖον ἀγαϑὸν xol τέλος χαὶ ὅσων αὐτῷ χρεία πρὸς τὸ σώζειν 
δύνασϑαι αὑτόν τε χαὶ ἔχαστον τῶν πρὸς ἃ οἰχείωται ἐχ φύσεως. ὥστε 

xai τῶν ὠφελίμων ἀγαϑῶν αὐτῷ Ost, ἃ T, ποιητιχὰ γίνεται τῶν OU αὐτὰ 
΄ - — » F ^ ^, 3 ^ n J , 5 , 

95 αἱρετῶν τῷ ἀνθρώπῳ (ταῦτα óé ἐστιν πρὸς ἃ ἐχ φύσεως οἰχείωται), 
' 5] - bl , » 9 $^ ΄ 

φυλαχτιχὰ αὐτῶν, T, τῶν ἐναντίων αὐτοῖς ἀλεξητικά. ἔτι εἰ ἢ εὐδαιμονία 

συμπλήρωσις ἀγαϑῶν, ἕχαστον ὃὲ τῶν πρὸς ἃ ἐχ φύσεως οἰχειώμεϑα ἐστιν 

S 
2 
E Ξ: ct NT τῷ ἀγαθόν τι, πῶς οὐ πάντων δεῖ τούτων εἰς τὴν συμπλήρωσιν τῶν 

τὸ γὰρ οἰχειῶσιαι uiv λέγειν ἡμᾶς πρὸς πλείω, μηδὲν μέντοι διαφέρειν 
80 ἵν ὁπωσοῦν END αὐτῶν, μαχόμενα λέγειν ἐστίν. εἰ δὲ δεόυεϑα 

3. δῷ. - ^ ^ - , - - , T 

αὐτῶν, πῶς ἄν εὐδαιμονεῖν τις λέγοιτο ἀπολειπομένων αὐτοῦ τούτων ὧν 

δεῖται, εἴ γε ἀνενδεὲς ἡ εὐδαιμονία χαὶ τέλειον. ἔτι εἰ αἱ χοιναὶ περὶ εὐδαι- 
«ονίας ἔννοιαι αὐτάρχειάν τε αὐτὴν ζωῆς τίϑενται (dvemtosT, γὰρ τὸν εὐδαί- 

v - - 

uova προειλήφασιν) xai PUE εὖ δαιμονίαν τὸ ἔσχατον τῶν ὀρεχτῶν ὑπολαυ- 
' 

35 βάνουσιν (ἀλλὰ xat τὸ ζῆν χατὰ EZ ύσιν xai τὸν χατὰ φύσιν βίον εὐδαιμονίαν 30 
, ' AN. AS x. N "Ὧι l^] - M ^ Dr L 

εγουσιν. πρὸς o£ τοῦυτηις τὸ εὖ CT χαὶ τὸ εὖ μιὴοὺν Z4 τὴν εὐςοιᾶν 

5^ , N 3 P PE —€— b Ka m , m ^ 

εὐδαιμονίαν φασὶν elvat), εἰ τοιοῦτον μὲν T, εὐδαιμονία προείληπται, πρὸς { 

NN ^N , 3 ΄ (al ^ ΄ 35x). ^ N SIN , *, ^ 

ξεν οξ τουτῶν αὐταρχὴς T, ἀρξτὴ. οὐ ἂν πρὸς εὐοσιμηνιᾶν αὐταρχης 

2 τῷ scripsi: τὸ Va οἴ. 60,25 ὅμοιον γὰρ τὸ λέγειν χεγωρισυένα εἶναι τὰ αἰσϑανόμενα τι 
D , D / D [ 

pr ὃ εὐδαιμοία ἃ 6 οὖν del. Madvig Cic. de fin. 4, 11,26, sed cf. Ind. T τὸ 

τὸ V: τὸ xai τὸ ἀγαϑὸν del. Madvig ib. Ὁ σώματος) c in lit. V 17 τὸ Ἰἢ 
lit. V 18 αὐτὸν à 21 συντελεῖ a 25 δύναται Vualder Sylburg αὐτὸν Va 

xal om. à 24 αὑτὰ Sylburg 26 εἰ ἡ om. a Vualder: ἡ om. Sylburg 21 ἕχα- 

στον scripsi: ἑκάστου Va 82 ἀνενδεὲς V: ἀνενδεὴς a cf. Ind. s. v. neutrum 



σι 

20 

“0 
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v "4 ct [d ' ' ' v , *, , , LI * 5^ “ ^ 

εἰη. ἄρ΄ οὖν 0 τὴν ἀρετὴν ἔχων ἐν αὐταρχεία ἐστὶν xai οὐδενὸς ἐπιδεῖται 
Ναὶ ^ [a , " -^ ^ A p -* ΄ A *, 2 δ Y. ^ - ioc P. 25 

χατὰ τὸν βίον; T, πολλά ἐστιν, ὧν ὁ τὴν ἀρετὴν ἔχων δεῖται: ὑγιξίας 
, , , , ' * , Y^ ' - ' Qo? n ΄ " ᾿ ' 

ἰσχύος, εὐπορίας xat πλεόνων ἄλλων χαὶ τοῦτο χαὶ xa) οὕς Ἢ ἄρετη αυ- 
΄ ' 5^ ΄“ , Y T ΄ ΄ ^" o* 

τάρχὴς προς εὐδαιμονίαν τίϑεται. λέγουσι («4p εἰνα: τινὰ πρηημξνα τῳ Ln 

Gor xul ἀξίαν ἔχοντα wa οἰχεῖά τινα χαὶ ἐπισπαστιχά, ἀλλὰ χαὶ OCfA χϑι- 
, *, ^ ' , » ) ^ 

μένων ἀρετῆς ts σὺν τούτοις xal ἀρετῆς μόνης, μηδέποτ᾽ ἂν τὸν Gnoby 
, "- v ' 1 m" M^ S 4 

τὴν χιχωρισμένην ἐλέσϑαι. εἰ εἴη αὐτῷ δυνατὸν τὴν μετὰ τῶν ἄλλων λα- 
- ? 7 - ^- ΄ , m ΄ ᾿ ΟΣ Y. J 

βεῖν. SL ὁξ Tt^0t0, δῆλον ως χρξιὰν 0 σηφὴς ξΞζει τούτων. (&^ntos γὰρ 

bil v 2 E , ^ 3 M $ ἊΝ AD - , , ' 3 “ὦ 

ἄν εἰη ExAeqopsvo: μὲν αὐτά, πρὸς οὐδὲν δ᾽ αὐτῶν ἀναφέρων τὴν ἐχλογήν 
ue T y. y Y. " ἈΠ πα 4 3 RAN Y. v ' E LN a) " 2». ΕΞ 
πως οὖν ξτι τὸ ἐσχάτην ὠρξάτον Ἢ αρξτὴ ξεἰὴ ἂν, χαι 00 τυώντες 000zy0s 

- ^ ? ΄ € ' , ΄ PM Y. ' »“- , D N ' 
ἂν ἄλλου ἔτι ὀρεγοίμεϑα. xni αὐτάρχης εἴη πρὸς τὸ ζῆν; εἰ OX μὴ πρὸς 40 

"ἊΝ ^ , - ' ΄ »^ , - ) ^ 
ταῦτα. 000€ πρὸς ξευῤαιυηνιαᾶν. AStA γὰρ ἢ &€007t46yUX. τηιϊιηυτον. et δὲ 

ἘΣΎ 

ν ' ΄ , 5 rf ΄ - ΄ *, ' 3 - , 

ξι ὦ χατὰα φυσιν jJtoz €007tU.0Yy A£'UEVOS. TOS ἡ ἄρξετη προς τουτὴν αυ- 

΄ ε ῃ ΄ ε ' δ, ὦ ^ M v - 

τάρχης: ἢ γὰρ φύσις ἢ τὴν ψυχὴν Tfulv δοῦσα ἔδωχΞε χαὶ τὸ σῶμα, χαὶ 
' ' £e , , ἘΞ bs ἜΝ i E * [rd ^— —— ' , , 

πρὸς τὰς ἐχατέρου τούτων pom. τε χαὶ οἵας δεῖ χατασχευὰς ὠχείωσεν 
PURA e L - tor , ' 
ἡμᾶς, ὥστε ὃ τῆς τοῦ ἑτέρου τούτων τελειότητος χατὰ φύσιν στερόμενος- 

$^0 7» LA - - ME BAD.) e PS EN A yr. LI. 
οὐδ᾽ ἂν xax φύσιν βιοῖ (τὸ γὰρ χατὰ οὖσιν τὸ xaxà τὸ βούλημα τῆς 

i 
v , - 

'y 

5 ' " , ' ^ , 

φύσεως ἀχοηύεται)" εἰ Oi μὴ τοῦτο, οὐδὲ εὐδαιμόνως. ἔτι εἰ τὸ σῶμα Tui 
EI , MIN ' ' , 

ὄργανον ὃν ὑπὸ τῆς φύσεως δέδοται πρὸς τὰς χατὰ φύσιν πράξεις, ἐν παντὶ 
΄ - ' 

ἣὲ ὀργάνου δεομένῳ. οὗ m τὸ ὄργανόν ἐστιν, εἰς τοῦτο συντείνει χαὶ 

ἢ τοῦ ὀργάνου ἀρετή, εἴη ἄν χαὶ ἢ τοῦ σώματος ἀρετὴ συντείνουσα πρὸς 
, Ln Ἁ 

τὰς wav φύσιν πράξεις xal τὸν χατὰ φύσιν βίον. οὐχ ἄρα οἷόν τε ἄνευ 

τῶν τοῦ σώματος ἀρετῶν χατὰ φύσιν βιοῦν. εἰ ὃξ τοῦτο, οὐδὲ εὖ 7g unvsiy. 
5^ H MAN , - b 

(οὐδὲ γὰρ ἄλλη τις "o" τῶν ὑπ᾽ αὐὖ- σοὶ 

Y ΄ ε ͵ 

ἔτι εἰ μηδὲν μάτην ἢ φύσις «ots 
— -- * EP e — "n 

RS ^1y0UuÉvxOy υάτην τι ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἕχαστον τῶν ὑπὸ τέχνης γινομένων 
by ^ 5 » , , " ΄- ΄ ' ΄ σ 

) οἰχεῖον αὐτῆς τέλος, τέχνη ὸξ τις ϑεία xai ἡ φῦσις, ὥ 
? ' ' 3: “ὦ uos Ξ 

χαὶ τα ümx OUrthc γινόμενα συντείνηι ἂν πρῶς τῷ OUXELOV X00 ἕν iU γίνεται 

΄ e - LY . * b . ΄ 

τέλος, οἰχειώσει Oi ἡμᾶς πρὸς τοῦτο τά τε σωματιχὰ χαὶ ἐχτὸς ἀγαϑά, 

συνεργὰ ἄρα χαὶ ταῦτα πρὸς τὸ χατὰ φύσιν ἡμῶν τέλος, χαὶ οὐ μάτην ἢ 
ε » v ε ' 

οἰχείωσις ἢ πρὸς ταῦτα). οὐχ ἄρα αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς τὸ χατὰ φύσιν 
' 

A 
^ *, ,* , N ' d , * , 

τοῦ ἀνθρώπου τέλος, st qs μήτε πρὸς τὴν χτῆσιν μήτε πρὸς τὴν τήρησιν 

Le] τὶ Φ Q» XN ' -- 

΄ Y "2 ΄ LIO ER 2 3o p A NN 
τουῦτῶν προς ἃ EX φύσεως οἰχειώμεϑά εστιν 4929. 0*Ts. St εἰ 

το 
, ^ - *, -« P] *, » Le , M 

λογὴν πίπτει ταῦτα τῇ ἀρετῇ xav αὐτούς, xal ἢ φύσις τῆς τούτων ἐχ- 
λογῆς ἕνεχεν οἰχείων ὄντων ἡμῖν τὴν ἀρετὴν παραλαμβάνε!, τῶν δὲ τούτοις 

9 ΄ 2 “Ὁ ὦν Y P P Od ' A 

ἀντιχειμένων ἀποιχηνομίας. ἄρα ἐχλέγεσϑαι μὲν δεῖ τὰ σωματιχὰ xo ix- 
* Q. $9. ἊΝ AES - , - ΄ 3.5 δὰ ' 

τὸς ἀγαϑά, οὐχὶ δὲ χαὶ ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν; τί δὲ τοῦτο μέν, οὐχὶ Oi χαὶ 
M ς 5 ΄ x , A SESS » ' » - , 5 - 

χτάσῦαι αὗταὶ τι ὁξ χτασῦαι MEY. ἡὐχι Oz χαι τὴν χρησιν πρὴς τι αὐτῶν 

2 ὑγειας Va 4 πὺς (sic) V προηγμένα V: προηγούυενα a DEC 

σπαστιχά V: ἐπιστατιχά ἃ 8 

15 

lit. 

νειν 

in 

M] 

, 

áp ἂν v. C. ἂν m! V: γὰρ ἂν a 13 τοῦτο ἃ 

χείνωσεν à: οἰχείωσεν Vualder Sylburg 18 ἡμῖν 

1 

δεῖ V: δὴ a ὠχείωσεν V: ἐ 

Mi 20 δεομένου a 2 

45 

»0 

in 

συντείνοι V. Sylburg: συντείνει a 94 παραλαμβά- 
a 99 ἀποιχονομίας V Sylburg: ἀπ᾽ οἰχονομίας a cf. 160,25 36 οὐχὶ] y 

lit. V 

Lp 
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εν, - E , 3 c? P ' έλ e » A Ἃ Ὁ ΄ 2 ΄ συντείνειν ; πρὸς τί οὖν, εἰ μὴ πρὸς τὸ τέλος; οὔτε γὰρ ἄν T, φύσις ἐβού- 5 

Àsto, o0U' ἢ ἀρετὴ αν δεν, οὔϑ᾽ 6 σοφὸς ἐξελέγετο, εἴπερ οὐδὲν Qt- 
ἔφερεν ἔχειν αὐτὰ ἡ μή. οὐδὲ γὰρ ἄλλη τις τέχνη SEU τι αὐτοῦ 
χάριν τοῦ ἐχλέξασϑαι μόνου, ἀλλὰ πάντων ἢ xum πρὸς τὸ τέλος ἔχει 

ὃ τὴν ἀναφοράν. ἐν γὰρ τῇ χρήσει τῶν ἐχλε το ον ἔγων, οὐχ ἐν τῇ ἐχλογῇ τῶν 

τέλος, χαὶ χαϑόλου πῶς οὐχ ἄτοπον τὸ τὴν ἀρετὴν ἐπὶ e^ ὑποχειμένων τ 
-» ^ 3 ΄ e - 

τοῦτο λέγειν εἶναι μόνον, ἐπὶ τὸ ἐχλέγεσϑαι; εἰ γὰρ ἀδιάφορος ἢ χτῆσις 

τῶν ἐχλεγομένων χαὶ μὴ συντείνουσα πρὸς τὸ τέλος, χενὴ ἂν εἴη, χαὶ μα- 10 
΄ eAS , IEEE] , X τῷ 92 ΄ὔ 5 - ἘΣ - IA LBS! ' 

tax T, ἐχλογή. τι εἰ xai ἢ εὐδαιωονία ἐν τῷ εὖ ζῆν εἴη, οὐὴὲ πρὸς 
- Pi LU 1 5 PEN - 

10 τοῦτο f, ἀρετὴ αὐτάρχης. λέγεται yen εὖ ζῆν 6 γρώμενος ἀρετῇ xai ζῶν 

χατὰ ἀρετὴν xal πράττων τι. ἐν γὰρ πράξει ποιζ $ εὐζωΐα ἀνϑρώπου. 

-“ 

- 
t τῶν 6i πράξεων αἱ μέν εἰσιν χτητιχαί, αἱ Oi χρηστιχαὶ τοῖς ub i. ἐν 

μὲν οὖν ταῖς χτητιχαῖς οὐχ ἂν εἴη τὸ τέλος (ἑτέρου γὰρ γάριν αὗται). ἐν μς )0 [VA BEN Cf ( ) 2f CLAU ξΞτερο αρ Νά a e 

δὲ ταῖς γρηστιχαῖς. οὐδὲ γὰρ τοῖς τεχνίταις τὸ τέλος ἐν τῷ χτᾶσϑαι τὰ 
κι 

μὰ c (c χρήσονται. ἀλλ ἐν τῇ χρήσει τούτων τῇ χατὰ τὴν τέχνην. χαὶ τῇ 1 

dps δὴ τὸ ἔσχατον xni τὸ τέλος οὔσῃ τέχνῃ χαὶ αὐτῇ οὐχ ἐν ἐχληγῖ 
ῃ i - il - il t i 

, - 358 $3 ΄ - 

χαὶ περιποιήσε! τινῶν, ἀλλ᾿ ἐν χρήσει τῶν περιποιηϑέντων. εἰ δ᾽ ἐν ταῖς 

ἡρηστιχαῖς τῶν ἐνεργειῶν xal πράξεων T, εὐδαιμονία χαὶ T, εὐζωΐα, αὗται KP | i i , 
ὃὲ οὐχ ἄνευ τῶν σωματιχῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν ἐχτὸς χαὶ τῶν οἰχείων xai 

N ε , ^ ΄ » E ε » » , ΄ 

90 χατὰ φύσιν, ὧν ἢ ἀρετὴ ἐχλεχτική. οὐχ ἂν ἢ ἀρετὴ εἴη αὐτάρχης πρὸς 
u 7 f - , b - Y - 

εὐζωΐαν τε xal εὐδαιμονίαν. ἔτι εἰ ὑπὸ τῆς φύσεως τὸ σῶμα ὑργᾶνον τῷ 
5» ^ ' ἃ * , "^ 

ἀνθρώπῳ πρὸς τὰς πράξεις ὁέ ἔδοται, χαὶ τὰ τούτου ἀγαϑὰ συντείνοι ἂν πρὸς 20 

τὸ ἐν ταῖς πράξεσιν ἀγαϑὺν τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τὸ τέλος, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ 

τῶν τεχνῶν. χαὶ γὰρ τὸ τῶν αὐλῶν ἀγαϑὸν πρὸς τὸ εὖ αὐλεῖν. εἰ δὲ 

95 τοῦτο. οὐχ αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν. εἰ γὰρ μηδὲν πρὸς τὴν 

χατὰ τὸν βίον ἐνέργειαν wal τὴν εὐδαιμονίαν χαὶ τὸ τέλος ταῦτα συντελοῖ, 

αάτην ἂν εἴη ὑπὸ τῆς 1: ἡμῖν O:ünuíwn» τὸ σῶμα. οὐ γὰρ δή. ἃ 
, - Y - 3. »*5 A » "n ^ 

παρόντα ὠφελεῖ, ταῦτα ἀπόντα οὐχ ἐλαττοῖ τὸ ἔργον. ὃ ὠφελεῖ, τι εἰ, 

-- ὅσα τῆς ἰατριχῆς ἐστιν ἕνεχεν, ταῦτα xal τῆς ὑγιείας χάριν ἐστὶν τῆς γινο- 95 
, ΄ 3 3 τῳ M e - n " e N Ld 2 AM n^ *, ' 

30 μένης ὑπ᾽ αὐτῆς, xal ὅσα τῆς χυβερνητιχῆς. χαὶ τῆς εὐπλοίας, ἣν αὐτὴ 
-— - ^ nd [s d - ^ , Ὑ 

ποιεῖ, xal ὅσα τῆς ἀρετῆς ἕνεχεν, xal τῆς εὐδαιμονίας ἔσται, εἰ ταύτης 
^ij ΄ ^ , DJ 3 Ὁ , -— 

ἔργον ἢ εὐδαιμονία, τὰ δὲ σωματιχὰ χαὶ τὰ ἐχτὸς χαὶ αὐτοί φασιν τῆς 
Ὗ — er τὴν σ M F3 - ms [r4 X ^e. 

ἀρετῆς ἕνεχα εἶναι, ὅπως ἐχλέγηται αὐτὰ xal περιποιῆται, ὥστε xul πρὸς 
^ , ΄ σι 

τὸ τέλος ταῦτα pus εἰ 0E τοῦτο, οὐχ αὐτάρχης πρὸς τὸ τέλος ἢ 
, 

^, T2. 
νῷ 

^ ΄ 7 - - [4 , 

35 ἀρετή. ἔτι ὅσα τοῦ ἰατροῦ γάριν, ἢ ἰατρός, ταῦτα xal τῆς ὑγιείας, ὃ 
- - * - , ^ * 

λος ἐστὶ xal σχοπὸς τῷ ἰατρῷ, xal ὅσα τοῦ χυβεονήτου χάριν, ἢ χυβερ- 
΄ - ^ bj , [ΑἹ , , ᾿ - nz pond ^ e ἊΝ 

γήτης, ταῦτα xal τῆς εὐπλοίας, 0 τέλος ἐστὶ τοῦ χυβερνήτου. xat ὅσα δὴ 
- b] - » - - LE b] - 

τοῦ ἀνθρώπου ἕνεχεν, Ἢ ἄνϑρωπος. ταῦτα χαὶ τοῦ τέλους αὐτοῦ τουτέστιν 30 

8. ἢ in lit. V 4 μόνου corr. ex. μόνον V 5 ày] v» in lit. V 10 ἀρετὴ καὶ 

Va 11 ποιὰ a 16 ἐν V Sylburg: ἐν om. ἃ 19 ἐχτὸς} o in lit. V 

25 ἣ ἃ 20 συντελεῖ ἃ 28 ὃ Valder: ὁ Va 29 ὑγείας Va 92 εὐδαινία ἃ 

αὐτοί] αὐτὰ Sylburg 90 ὑγιείας V: ὑγείας ἃ 396—231 «xai σχοπὸς τῷ — ὁ τέλος 

ἐστὶ om. ἃ Vualder Sylburg 91 ταῦτὰ V 
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- $^ ΄ ' ' ' ' 7" Ae 
Tüs guntur. τὰ OZ σωμάατιχὰ *0t τὰ ἐχ τὸς τοῦ dp (00 £VzXVX ἔστι 

0T v ( ' ν , w ΄ ' ' 

4^ Tf (v pm moz, ὠστε X0 τὴς z009tu6vts. οὐχ αὐτάρϑης «p^ ἢ ἀρῤξτη 
LI ν»ν ' ΄ , - , " 

&phü; τὸ τέλος. ἔτι εἰ ὥσπερ χατὰ νοῦν πράττειν λέγομέν τινα οὐχ ὅτι 
- v ΄ e ^r NN) 0 ΄ ' ' " 

νοῦν ἔχων πράττει ὅπως δή, ἀλλ᾽ ὅτι ὡς 6 νοῦς βούλεται, χαὶ χατὰ ψυχὴ» 
*, er * v $484) e" r L4 ^ Ft «ὦ ΄ * 

$004 ὅτι ψυχὴν ἔχων, ἀλλ ὅτι ὡς ἢ Ψυχὴ βούλεται. οὕτως wal 6 xax 
" ' ΄ ΄ Ἃ ' " ' E “ M * , “5.4} o 

ἀρετὴν πράττων πράττοι ἄν χατὰ ἀρετὴν οὐχ ὅτι ἔχει ἀρετήν, ἀλλ᾽ ὅτι 
μι ἐν * ' 0./^3 3 5 Lan E 3 * Y ^S 5^ - 3 E» 

ως T, ἀρετὴ βούλεται, XXL £V Ol. χαὶ Ot toV. εστιν OZ τὸ &EU0QtU0VEty EV 05 
- ' * * , ' Ν - wv ΑΙ * , - ᾿ A] , 

τῷ pir auri αρξτὴν πράττξιν. τὴ &£U0941U0Vety 40^. ἐστιν ὃν τῷ χατᾶα TO βού- 

- ^ - ^ Ft ^ - ^, - 5 E μ, ^ 

λημα τῆς ἀρετῆς. χατὰ βούλημα ὃὲ τῆς ἀρετῆς ἐστιν τὸ εἶναι μετὰ τῶν 
“ 

10 ἐχλεχτῶν τε αὐτῇ χαὶ οἰχείων χαὶ αὐτῆς ἕνεχα χατεσχευασμένων. φορὰ 
Li 

ἄρα χαὶ ταῦτα πρὸς τὴν χατὰ ἀρετὴν ἐνξ ἔργειαν, τουτέστιν πρὸς εὐδαιμονίαν. 
" ^ v e - LES - ^ ^ ΕΣ 

εἰ ὃὲ τοῦτος οὐχ αὐτάρχης ἢ ἀρετή. ἔτι ὥσπερ τῷ αὐλητῇ [πρὸς] τὸ εὖ 
Mw * 5» Y B E T - . 

αὐλειν εν τῷ αὐλεῖν £Otty χαὶ οὐχ εὄτιν aco 960v τῷ αὐλητῇ προς τὸ 

^ T 3, - ^ ^ M8 ft ^ » - ΄ ^ * ' —— MN SN 

εὖ αὐλεῖν χαὶ τὸ ἴδιον τέλος τὸ αὐλεῖν (ὁμοίως ὃὲ xui ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχ- 40 
^ L ΄ , ^ 30 - , AU. ES. * ^ N 

15 γῶν), οὕτως x«i, εἰ τῷ εὐδαιμοηνοῦντι ἐν τῷ εὖ ζῆν ἐστιν τὸ εὐδαιμονεῖν 
' v 3 rm S ῃ NS M ' ^ $48 Y 

οὐχ ἄν εἴη αὐτῷ dOuxoopov τὸ ζῆν πρὸς τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ συντελοῦν πρὸς 
M Kd "x 2? x D 3 E ὁ Fe , * * εὖ Fs v ' 

τὸ εὖ ζῆν. εἰ ὃξ τοῦτο, οὐχ αὐτάρχης T, ἀρετὴ πρὸς τὸ τέλος, εἴ γε χατὰ 
ὶ Η͂ Y -- ^. ἄτι σὰ * " UO , ,;f ' * 

ταύτην οὐ τὸ ζῆν, αλλὰ τὸ εὖ ἡμῖν περιγίνεται μόνον. ἔτι εἰ ὁ τὴν ape- 
' v ^ ^ € , ' " ' ' 

τὴν ἔχων υάλιστα ἄν παρεῖναι αὑτῷ βούλοιτο τά τε σωματιχὰ αγαϑὰ xat 
Ν 5 ΄ ' , LT M, , * - 

30 τὰ ἐχτός, χαὶ παρόντα τε φυλάττοι wal μὴ παρόντα ἐχλέγοιτό τε xal χτῷτο, 
|! nz Tm "nnn τοῦς Sen- S) 4. 2)eTTnRhusuns nh ho - 

χαι ὑπερ αὑτῶν ξυχοι το τοῖς Usoic E OT A0v ως EAUX τουμξνος προ: τῇ mTp^5- 15 

, , Ἁ , - F^ ) "^ * ΄ 5 XN $, - 

AE Uuegyovy αὖτ (DV, ει ἡ πάρξιὴη ταῦυτὰ. βούλοιτ αν αὐτὰ. εἰ ὧξ ἐλαττοῦται, 

ud , , *3 - - * , 

τῶν ἐναντίων τούτοις παρόντων αὐτῷ, πῶς εὐδαίμων; ἔτι εἰ τὸν μὲν τὴν 
b 

* 

ἀρετὴν ἔχοντα ἐνδέχεται μαίνεσθαι χαὶ νοσεῖν. εὐδαιμονεῖν ὃὲ τὸν υαινό- 

?5 ueyov, ὅτε μαίνεται, T, τὸν νοσοῦντα T, τὸν χοιμώμενοην οὐδεὶς ἂν εἴποι, οὐχ 

ἂν εἴη τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ τὴν ἀρετὴν ἔχειν. ἔτι sb ὅλως πρὸς τὸ εἶναί 

τε χαὶ ὁπωσοῦν ἐνεργεῖν ἢ ἀρετὴ δεῖταί τινων, ἐν ὃὲ τῇ xat δ τ ἐνερ- 
΄ ' ^ - ' ΄ ' 

"(eua το εὐδαιμονεῖν τινα. πως ἂν αὐταρχὴς πους εὖ V UC gn, δεομένη »0 

p YE ' ' ; zi 5 7 ' εἶν 2a M Pe MM. " 
τινῶν ἔξωϑεν πρὸς τὸ ἐνεργεῖν, ἐν ᾧ τὸ εὐδαιμονεῖν; ἔτι εἰ τῷ σοφῷ τὰ 

" J , S Es , δ.» M ^N 53 ΄ PL p OT »y. Ἃ - 

30 χατὰ φυσιν ὡρξλτα. 6Uozyos ὁΞ Mif ὦ σοφὸς ρξῆξται. ξχοι ἂν ταῦυτὰᾶ, 

Ν - *, - ^ *, Ἁ * -- 

ὧν ὀρέγεται, πρὸς τὸ τέλος τὸ οἰχεῖον αὐτοῦ τὴν ἀναφορὰν χαὶ συντελοῖ 
M , Y * , Ἁ re * * 

dy τι αὐτῷ πρὸς εὐδαιμονίαν. ἔτι το! προσχρωμένη τισὶν ἢ ἀρετὴ xUT- 
΄ PT A ^ ^ ' , t , ^ , *, 

χάνει τοῦ τέλους T, ὅλως αὐτὴ xaU αὑτήν. εἰ uiv δὴ προσχρωμένη, οὐχ 
' ΄ ΄ ^ , ΄ ΄ B v , * 

αὐτάρχης ἔσται ποὸς τὸ τέλος, εἰ OZ xaU0 αὐτήν. ταὐτὸν ἔσται ἀρετὴ xal [277] 1-55 h i 
» ΄ Y e SNC E ' - - ! - - τῆς 

35 εὐδαιμονία. ἀλλὰ ὁρῶωεν ἀδύνατον ἐπὶ τῶν τεγνῶν τὸ τοιοῦτον" τριῶν 158r 
ι L r 

D ^ x 3. LS - . - " -J 

γὰρ ὃεῖ xaU' ἐχάστην πρὸς τὸ τέλος, τοῦ τέλους χαὶ τοῦ i ic τοῦ 
΄ ' , N , ΄ Y ' ^ 6 

τέλους χαὶ τοῦ ἐπιφέροντος τὸ τέλος" ὃ μὲν γὰρ τυγχάνων ἰατρὸς T χυβερ- 
΄ ^ ἊΣ , - e , ^ ἊΣ 9 , , Ἁ “ 

νήτης. τὸ OE τέλος ἢ εὐπλοιὰα ἢ ὑγίεια, τὸ δ᾽ ἐπιφέρον ταῦτα ἰατριχὴ ἢ 

4 βούλεται] « in lit. V 6 ἂν κατὰ ἂν κατὰ ἃ 12 αὐτάρχῆς V 12—13 ὥσπερ 

τῷ αὐλητῇ — αὐλεῖν ἐστιν] τὸ αὐλεῖν post ἐστιν addit Sylburg, melius πρὸς delebis, quod 

suadent verba respondentia εἰ 

19 αὑτῷ Sylburg: αὐτῷ Va 20 παρόντα a: mapov (xapo-]) V 81 συντελεῖ ἃ 

38 ὑγεία Va 

E Ξ Cp D : 
τῷ εὐδαιμονοῦντι ἐν τῷ εὖ ζῆν ἐστιν τὸ εὐδαιμονεῖν 
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10 

15 

20 

c 

9t 

30 

ὃ 

cf. p. 165,95 Li φῦ 

in lit. V 23 τῇ addidi ἀρετῇ, scripsi: ἀρετὴ Va 234 οὐ V Sylburg: οὗ a 

χυβερνητιχή. χαὶ ἐπὶ εὐδαιμονίας δὴ 6 μὲν τυγχάνων ὃ σοφός, τὸ δὲ τέ- | i i i D Y 95 

Àoc f, εὐδαιμονία, τὸ δ᾽ ἐπιφέρον ἢ ἀρετή. ὡς οὖν T ἰατριχὴ οὐχ ἔστιν 

δγίεια, ὑγιείας δὲ ποιητιχή,. xal ἢ χυβερνητιχή, οὖσα εὐπλοίας ποιητιχή, 
N οὐχ ἔστιν εὔπλοια, οὕτως οὐδὲ ἢ ἀρετή, οὖσα εὐδαιμονίας ποιητιχή, εἴη 

ἂν εὐδαιμονία. οὐδὲν γάρ ἐστι τῶν ποιούντων τι αὑτοῦ ποιητιχόν. ὥστε 

οὐχ αὐτάρχης ἣ ἀρετὴ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν τὴν γινομένην ὑπ᾽ αὐτῆς. ἔτι 

εἰ ἔἕχαστος τῶν τεχνιτῶν; ἃ χατὰ τὴν τέχνην alc συνεργὰ πρὸς τὸ 

τέλος τὸ τῆς τέχνης ἔχει, χαὶ ὁ τὴν ἀρετὴν ἔχων, ἃ ἐχλέγεται χατὰ τὴν 
» ' ' € —- 3 , ^N , ἀρετήν, ὡς συνεργὰ dv πρὸς τὸ τέλος αὑτῷ ἐχλέγοιτο. ἐχλέγεται δὲ τά 

τε σωματιχὰ χαὶ τὰ ἐχτός, εἴ "(s xal ὅλως ἢ ἀρετὴ τῆς τούτων χάριν ἐχ- I 

λογῆς παρῆλϑεν. οὐ γὰρ Of, ἀρετὴ οὖσα, μάτην ἐχλέγεταί τινα. οὐχ dpa 

αὐτάρχης. εἰ δ᾽, ὅτι χαὶ αἱ ἄλλα! πᾶσαι τέχναι opes xdi τὰ σωμα- 
τιχὰ ἀγαϑὰ xai τὰ ἐχτός, μὴ λέγουσιν αὐτὰ ὄργανα γίνεσϑαι "s ἀρετῆς, 

ῥητέον uror uiv ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ ταὐτὰ πλείοσιν τέχναις εἶναι χρῇ: 

σιμα. εἶτα ἐχείνων μὲν οὐδείς, χαϑό ἐστιν τεχνίτης τἴ,σδέ τινος τῆς τέχ- 
, , Ὗ v] ^ , 

νης, ἐχλέγεται αὐτά, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός. οὐ γὰρ χαϑὸ αὐλητής τίς 

ἐστιν 7 χυβε ρνήτης ἐχλέγεται πλοῦτον T, δόξαν, ἀλλὰ χαϑὸ ἀἄνϑρωπος. ἢ 

δὲ ὑγίεια, εἰ ἣν χἀχείνοις ὄργανον, τῇ δὲ ἀρετῇ προηγουμένως τούτων ἐχ- τ 
" 

λ ἜΚ 4 - - ΣΩ͂Ν Ὑ 5 - A NJ A A rs A AN M ^ 

ογή. τοῦτο γὰρ ἔργον αὐτῆς. ἐχλεχτιχὴ γὰρ τούτων ἐστὶ xai δοχιμα- 
f. Y. " 4 A ) -- στιχή, ὥστε εἴη ἂν xal ὄργανα αὐτῆς x«i συνεργὰ πρὸς τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς qt- 

, , Y Ἂν ς᾽ »- M d - ' 

νόμενον τέλος. ἔτι οὐχ, εἰ ᾧ ὁρῶμεν, τῇ τούτου ἜΠ εὖ ὠρῶμεν, xat 
- L4 *, , * *' , - €-— 

( QGX600UzV τῇ τούτου ἀρετ Ἢ εὖ «X000U€Y, χαὶ διὰ τηὺῦτ o 20 
΄ E - 

«00160 ἀρξτῃ € / Foyue τε εἴν d τῇ τῆ- δ η)ῦς ἥης:τῖ E Y 4. ζῶμεν, ὥστε εἴη dv (τῇ) τῆς ψυχῆς ἀρετῇ εὐδαιμονία (ψυχῇ 
, 

Ss δὴ ὃ 

f 
D) 

3 

γὰρ ζῶμεν). οὐ 
P ' P ' set. ἘΝ ^ - ' 2» is) e M 

χῆς πρὸς τὸ εὖ ζῆν. χαὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ ὀφϑαλυοῦ τῷ uiv ἀρετὴν τῆς du 

ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν χαὶ τῇ τούτου ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ἀλλ᾿ ὅμως πρὸς τὸ εὖ 

δρᾶν xol φωτὸς δεόμεϑα xal ἄλλων τινῶν. xal γὰρ τοῦ was» ἐπισχοτεῖν 

χαὶ διαστήματος συμμέτρου xal μεγέϑους ποσοῦ χαὶ τοῦ δραϑησομένου 

χρώματος. οὕτως δὴ χαὶ εὖ uiv PUE i: τῆς Ψυχῆς ἀρετῇ. δεόμεϑα 

μέντοι χαὶ ἄλλων τινῶν εἰς τοῦ ea 0 συνεργῶν τε x«i ὀργάνων. χαὶ γὰρ χαὶ 
^ - ut Li ^ ^ ^ 

χατὰ τὰς τέχνας χαὶ ταῖς χατ᾽ αὐτὰς ἀρεταῖς εὖ πράττομεν τὰ χατὰ ταύ- 
, ) ΄ ΄ N MN S - 

τας, ἀλλ ὅμως ὀξόμεθα πρὸς τὰ χατὰ τὸς τέχνας τέλη xul ἄλλων τινῶν, 
er ^ c0 5 ΄ e ' ' TN ΄ ΄ N - 

α ςῦὄτιν ετ ερ pul παρὰ τς μων χαὶ { 4 0z*f οὴη ὡς τξχνὴ ποιητιχὴ τὴς 

εὐδαιμονίας ἔσται, οὐ ur διὰ τοῦτο ἄνευ τῆς ὕλης xal τῶν οἰχείων ὀὁρ- 
΄ Y Y e , ΄ 5 ' , N , ΄ὔ ΄ 

γάνων. Ext εἰ uzy oUt(c eYo'Xo f, 4 pet ARMS προς εὐδαιμονίαν, ως 

χαὶ τῶν τεγνῶν ἑχάστη πρὸς τὸ οἰχεῖον ἔργον, ὅτι οὐχ ἄλλης τινὸς τέχνης 
: l i i ad 

i] ΄ ^ ' * Χ γ $3 ΕΝ , ' 4 
«poooeoyzat Wpos τὸ τὸ χατ αὐτὰς ποιεῖν ὑγιέ ee (o00& ("0 Ἢ αρξτη ἄλλης 

(02 

^ - , à) ^ , 

τινὸς QUYa usos χαὶ τέχνης πρώσώξιται πρὸς τὸ σὺν «zv τὴν εὐδαιμονίαν 

Ü 
- y - , . w^ 

motzlv* πρησόξεήσεται ὑέντοι χατὰ τοῦτο ὁδὁμηίως ταῖς τέχναις χαὶ ἄλλων 

D ' 

€ 5^ M Ye € v ^ 

τοῦτο οὐδενὸς ἐξωϑεν ἄλλου ὀξησόμεϑα παρὰ τὴν 2 

15 

»^ 
z0 

τέλος fj a: τέλος V 2 ^ doec m! in mp. V ὦ ὑγεία ὑγιείας V: ὑγεία ὑγείας ἃ i ᾿ B 

αὐτοῦ à ) αὐτῷ Sylburg: αὐτῷ Va ἐχλέγοιτο] vc in lit. V 11 παρήλϑεν] 
ῶ 900 γ΄ 

, 

i 

36 (et 238) τινὸς sie V 

σις τῆς ἐχλογῆς ἕνεκεν τὴν ἀρετὴν παραλαμβάνει ἄμα] accent. et spir. 
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τινῶν πρὸς τὸ τὸ ἴδιον ἔργον ἀποδιδόναι), εἰ ὃξ τις λέγοι τὰς ἀρετὰς οὕτως 

αὐτάρχεις πρὸς εὐδαιμονίαν, ὅτι μηδέ τινος ὅλως ἔξωδεν προσδέονται, οὐγ 

ὑγιῶς ἐρεῖ. πολλῶν γὰρ ἔξωϑεν, ὥσπερ αἱ τέγναι. οὕτως δὲ xai ἢ ἀρετὴ 

δεῖται, ὡς ἐδείχϑη. πρὸς τὸ περιποιῆσαι τὸ τέλος. τὸ δὲ φάναι ὥσπερ 

δ τὴν αὐλητιχὴν παντὶ τῷ δοϑέντι μέλει ὀρϑῶς δύνασϑαι χρῆσϑαι, οὕτως 

χαὶ τὴν ἀρετὴν παντὶ πράγματι, ὑγιὲς μέν ἐστιν, προσδιασταλτέον δέ, ὡς 35 

οὔτε ἢ αὐλητιχὴ ἄνευ τῶν οἰχείων ὀργάνων δυνατὴ ποιῆσαι τοῦτο, οὐϑ᾽ 

ἢ ἀρετή, ἀλλὰ μόνης uiv αὐτῆς τὸ ἔργον ἐστὶ τοῦτο, οὐ μὴν χωρίς γε 

τῶν εἰς αὐτὸ συνεργῶν. ἔτι οὐχ, ἐπεὶ πᾶσιν τοῖς πράγμασιν χαλῶς χρῆται. 
» [4 - ^ , ὅλ, € - * - ^" M 

10 ἤδη xal f, παντὸς χρῆσις εὐδαιμονιχή, ἀλλ᾽ ἢ τῶν βουλητῶν τοιάδε χρῆσις. 
v P , 

ἔστι δέ τινα χαὶ ἀβούλητα τῷ σπουδαίῳ προσπίπτοντα, οἷς εὖ μὲν xal αὖ- 

τοῖς χρῆται, οὐ μὴν περὶ ταῦτα ἐνέργεια αὐτῷ xai T, τοιάδε χρῆσις τῶνδξ 

εὐδαιμονιχή. ἔτι τὰ οἰχεῖα προηγμένα χαὶ εὔχρηστα wai ἀξίαν ἔχοντα 40 

πρὸς τί ποτε ταύτας ἔχει τὰς ὀνομασίας, εἰ μηδὲν συνεργεῖ πρὸς εὐδαιμο- 

15 vay; πᾶν γὰρ τὸ προηγμένον πρός τι προῆχται, χαὶ τῷ φορὸν εἶναι πρὸς 

τὸ προχείμενον μᾶλλον ἄλλου διὰ τοῦτο λέγεται xoi προῦῆγχϑα! πρὸς τὸ τέ- 

λος, χαὶ ἢ προαγωγὴ αὐτῶν δγχλον ὡς συνεργεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν. εἰ δὲ 

--- 

' b ^Y ΝῊ ' ΄ n* v 3 f; 
μὴ πρὸς τοῦτο συνεργεῖ, πρὸς δὲ τὸν χατὰ φύσιν βίον, ἄξιον ἐρέσϑαι περ 

, , - * , ^ 3 

τοῦ χατὰ φύσιν αὐτοὺς βίου, τ ον τοῦτος ἀγαθόν ἐστιν, T, οὐχ ἀγαϑὸν 45 
, - - ^ 3 bl "Y^ s 5» 

20 μέν, οἰχεῖον ὃς χαὶ αὐτὸ xal προηγυένον. T, ἀλλότριον xni ἀποπροηγωένον 
M er E Ἁ A - $ «4 3» *, , € "» * 

7 ἀρρεπὲς ὅλως. παρα γὰρ ταᾶυτα O0U0OE£V οἷον τε ἀποχρίνασϑαι. 60 γὰρ 

5 

δὴ χαχύόν γε ἐροῦσιν αὐτόν εἰ μὲν οὖν ἀγαϑόν, πρῶτον μὲν πῶς οὐχὶ 

τὰ συμπ ληρωτ ιχὰ αὐτοῦ χαὶ ποιητιχὰ ἀγαϑὰ ἂν χαὶ αὐτὰ εἴη, ὥστε dad 

τὰ προηγμένα; ἔπειτα δὲ οὐ μόνον ἔσται τὸ χαλὴν ἀγαϑόν: xal γὰρ 6 
95 χατὰ φύσιν βίος, εἴ γε ἀγαϑὸν xal πρὸς εὐδαιμονίαν ἔσται συντελῶν, εἴ γε 

z ἢ Ξὐδαιμονία συμπλήρωσις ἀγαϑῶν, ὥστε οὐχ αὑτάρχης πρὸς εὐδαιμονίαν 
SN ' ἘΣ Ψ , , — - 

$ ἀρετή. εἰ δὲ ἀλλότριον χαὶ ἀποπροηγμένον T, ἀρρεπές, πῶς οὐ γελοῖον 
' , 

ον τὰ τ nena αὐτοῦ spemque λέγειν; γὰρ μᾶλλον τὰ πρὸς τοῦτο φορὰ 
' , - , 

e. ἢ τὰ πρὸς τὸ ἀντιχείμενον αὐτῷ ; εἰ δὲ xoi αὐτὸς προηγμένος 
? * αἱ » δ e , z EE 1 ^ -— VES a - 

80 τε χαὶ ἀξίαν ὦν ἐστὶν ὁμοίως ἐχείνοις, xal διὰ τοῦτον τοιαῦτα ἦν χαὶ 
Μ ^ - , ' - ΄ 

τὰ ποιητιχὰ αὐτοῦ, εἰς τί προῆχται χαὶ ἀξίαν ἔχει, πευσόμεϑα παρ᾽ αὐτῶν. 

ὥσπερ χαὶ περὶ τῶν τούτου ποιητιχῶν, ἐπεὶ πᾶν τὸ ἘΠ νον πρός τι 
5^ ΄ 

ἰς τὴν εὐδαιμονίαν φήσουσιν, συνεργὸς ἄν 6 xaxd 158 xporzx:at. εἰ μὲν οὖν c 
, X n7 ΒΕ ee» Mu ^ T E ^-^ RO X: S , M ύσιν εἴη βίος πρὸς εὐδαιμονίαν, οὕτως τὰ τούτου ποιητιχά, xal 

* mA » 3 N 3; / 2) ^ 35 οὐχ αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς αὐτόν, εἰ ὃ 
M 

πρὸς ἄλλο τι φήσουσιν, 6 αὐ- (0^ eo 

q Xx 2 c 

1 οὕτως] fortasse ἁπλῶς 2 αὐτάρκεις] ec in lit. V ἔξω a 2 ὑγειῶς ἃ 
4--ὃ τὸ δὲ φάναι, ὥσπερ... δύνασθαι χρῆσϑαι. οὕτως χτλ.] cf. ἀνεπαίσγητος γάρ, ὃν λέ- 

ουσιν προεμπίπτειν, ὁ ἀήρ, 09 τῇ ποσότητι τὸ διάστημα ἀναμετρεῖσϑαι p. 135,5 φῶς γάρ τι 

ἐχπέμπεσϑαι ἀπὸ τῆς ὄψεως, ὃ τῇ ἀπορροίᾳ ... ἀναγγέλλειν p. 137,2 6 πρὸς διασταλ- 
τέον V 13 ἔχοντα v. c. ἔχον m! V: ἔχοντα ἃ 16 λέγεται) αἱ in lit. V 

προῆχϑαι] at in lit. V 18 ἐρέσϑαι scripsi: ἔρεσϑαι a: atpeoüat (sic) V 20 zai 

post αὐτὸ om. a ἀποπροηγμένον V Sylburg: ἀπὸ προηγουμένον a 2] 7 Vualder: 
ἡ Va 21 ἀπὸ προηγμένον V 28 φορὰ V Sylburg: φορᾶ a 29 προγηγμένος] 

ante ς una lit. eras. V 32 προηγμένον V Vualder Sylburg: προγμένον a 
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δος ' AS , ' A 3 22 ΔῈ , d PCS , ' 5 τὸς xal περὶ ἐχείνου, xal τοῦτ᾽ εἰς ἄπειρον. χαϑόλου ὃέ, εἰ ἢ ἀρετὴ αὐ- 
τάρχης πρὸς τὸ παρασχέσϑαι τὸν βίον ἡμῶν ἄκρως εὐδαίμονα χαὶ paxáptov, 

— » - ' Y» , * 

πῶς εὔλογος ἐξαγωγὴ τῷ τὴν σρετὴν ἔχοντι ἐν μαχαρίῳ βίῳ ὄντι; ὡς γὰρ 5 
Y a ΄ D / 207 τ € - (m » ' . ἃ. ὦ 
ἄτοπον τὸ λέγειν τὸν Δία ἐϑέλειν ἀποϑανεῖν, οὕτως ἄτοπον xal τὸν ἐπίσης 

΄ ΄ F5. e N FRONS 3x; E PS - ΄ - ' 5 τούτῳ μαχαρίως ζῶντα ἑαυτὸν ἐξάγειν εὐλόγως τοῦδε τοῦ βίου, τῶν μὲν 
- d 

σωματιχῶν xal ἐχτὸς ἀδιαφόρων ὄντων χαὶ μήτε ποιούντων τὴν εὐδαιμονίαν 
΄ , , πος ἈΝΑ *, l1. "n Ks. παν A - “ X A υήτε ἀναιρούντων, τῆς ὃὲ ἀρετῆς, T, υόνη xal χατασχευάζει τὸν μαχάριον 

βίον χαὶ φυλάττει βέβαιον παροῦσα, μηδέποτ᾽ ἂν ἀπολειπούσης τὸν σοφόν. 
τὸ γὰρ μήτε παρόντος τινὸς χαχοῦ μήτε προσδοχωμένου τῆς τε ἄχρας εὐ- 10 

10 δαιμονίας περὶ αὐτὸν οὔσης τὸν βίον ἀπολιπεῖν χαὶ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν βού- 
λεσϑαι ϑαυμάσιον xal τῷ χατὰ λόγον μαχόμενον. πῶς γὰρ εὔλογον τὴν 

c^ 

2 Ἁ - € LS m" m *, , - » 

ἀρετὴν τοῦϑ᾽ ὑποβάλλειν τῷ σοφῷ; οὐδὲ (dp, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων τινός, 
e ^N * δ x $^ , v , [sd Y 3m X ' y οὕτως δὲ xal ἐπὶ εὐδαιμονίας εὔλογον λέγειν, ἅλις ἔχειν. οὐδεὶς γὰρ χόρος 

εὐδαιμονίας xai ἀρετῆς. εἰς ἄπειρον γὰρ τῶν τελῶν ἢ ὄρεξις xal οὐχ ἐπ᾽ 
15 ἄλλο τι αὐτῶν ἢ ἀναφορά. τὸ γὰρ εὔλογον ἐξαγωγὴν τίϑεσϑαι ἐξομολο- 

γούντων ἐστὶ τὸ ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τῶν σωματιχῶν χαὶ ἐχτὸς εὐδαίμονα 1 
, , )/4 Ὑ , , 

γενέσθαι βίον. ἔτι εἰ εὔλογος uiv T ἐξαγωγή, χωλυϑείημεν δὲ ἐξάγειν 
e ' 9 , - 5 » [d , , - , PR "Wu x Ὑ 

ἑαυτοὺς ἀπό τινος, πῶς οὐχ ἀὕλιος 6 βίος ἐν τοῖς τοιούτοις, δι᾿ ἃ ἣν εὖ- 
Àovov ἐξάγειν ἑαυτόν; εἰ δὲ ἄϑλιος 6 βίος, δῆλον ὡς οὐχ εὐδαίμων ἔτι" 

Ω σ 7 2 3X » , " e 9 Ὁ , »y ΄ β 

20 ὥστ᾽ οὐδὲ ἀναπόβλητος ἢ εὐδαιμονία ἔσται xav "(e τοῦτο. 

» Ὅτι μὴ ἕτερον τῷ εἴδει τὸ ϑῆλυ xal τὸ ἄρρεν. 

-- c^ c Seid Ἔν ς xXx 2 Lum e o^ gx 
το TO 

Q 5 o ει Bs A a e τ Ὡ-- 
ΝΣ 

ἊΣ a εἰ c c ως — 
Fil 
Ü w.4 

e πὰ S 
-6 
o 
"o 
Q- 4 Qe co o [e] ΣΙ Φ e o c^ 4 q c XS 2 cB 

niv , o : Qf * , , ^ ' PE 3. T ^ 
τοὺ .(0U, Ott xaU0Ao0 αυται εἰσιν ἡιαιρετιχαι τῶν γξνῶν εις τᾶ & Tj ηια- 20 

,F [a] PA A , ^ ' ΄ ' ^ , e ὯΝ e M 

tpopat, at £/0004t ἐναντίωσιν χαὶ αντίϑεσιν χατὰ τὸν λόγον. αἱ ὃὲ ὑλιχαὶ 

o9 ^ ' » ^ ' s red - 4 ^Q. *, - [rm Ed » mU 

25 διαφοραὶ χαὶ τὰ τοῦ ὑποχειμένου πάϑη οὐ ποιοῦσιν ἕτερα τῷ εἴδει. διὰ 
τοῦτο τὸ λευχὴὸν xal τὸ μέλαν, χαίτο! ἐναντία ὄντα, οὐ ποιεῖ σώματος 

ΡῈ N ^ T 3^ ^ ΄ 1 - € , , 

εἰδιχὴν διαίρεσίν τε xai διαφοράν. πάϑη γὰρ ταῦτα τοῦ ὑποχειμένου, ἀλλ 
, - - » " , 

οὐ τοῦ χοινοῦ εἴδους τε xal λόγου τοῦ σώματος διαίρεσις. ἐπεὶ τοίνυν xal 
-- ' Q^ ' » , ' ^ Y Ξ 

τὸ UTÀo xal τὸ ἄρρεν χατὰ πάϑος ὑλιχὸν τὴν διαφορὰν ἔχει, οὐ ποιεῖ τὰ 30 
“» - ^ ^ , , 

30 ζῷα τῷ εἴδει διάφορα. x 
4 

"zt γὰρ χαὶ ἀπεψία x«i ϑερυαότητι χαὶ ψυχρότητι Tv (^4 € ded ep [ls ψῦχι j'* 
. (0. ^ - e , ev e , , M ^ - 

τῆς ὑποχειμένης ὕλης ἢ τούτων διαφορά. οὐ γάρ ἐστι ταῦτα τὰ πάϑη οἰχεῖα 

3 ) 5, "wo Y N Ἢ - ^ ^ 

ἀλλ᾽ οὐ λογιχὸν T, ἄλογον T, πτηνὸν T, χερσαῖον. ὁιὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν χαὶ 
3—4 c . [3 Q? » ^ 39 ot xa ἕχαστα ἄνθρωποι χαίτοι διαφέροντες ἀλλήλων οὐχ εἰσὶν ἕτεροι χατὰ 30 

T e - ' ΄ ^ *, * 

τὸ εἶοος. ὑλιχοῖς γὰρ παάϑεσιν διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸν 

1 fortasse περὶ ἐκείνου (λόγος) 4 καὶ τὸν Υ: καὶ τὸ ἃ 7 ἡ Va ll τὴν a: 

τ cetera evanuerunt V 13. εὐδαιμονίας) v9 in lit. V λέγειν om. ἃ ἅλις V 

Sylburg: ἅλος ἃ 14 τῶν a: ἱτῶν᾽ τῶν V 18 δι᾿ ἃ ἦν Sylburg: διὰ ἦν V: δι’ 

ἣν ἃ 20 εὐδαινία ἃ 22 οὔ φησιν ᾿Αριστοτέλης) Ar. Met. 10,9 1858231 24 αἵ 
ἔχουσαι) cf. 151,18 28 ἐπεὶ V: ἐπὶ ἃ 36 ὑλιχοῖς V: εἰδιχοῖς ἃ 
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, ' * , , , * - LI , ' 

λόγον xal τὴν ἐν τούτῳ διαφοράν, ποιότητι γὰρ σαρχῶν χαὶ ποσότητ' χαὶ 
T " Y ΄ - Fs SN *, "y “- 

τοῖς τοιούτοις. διάφορος οὖν 6 χαλχοῦς χύχλος χαὶ ζύλινος, οὐχ ἕτεροι τῷ 
v ' ' ΄ , , - , ' ' Xr ΄ 

εἴδει. ὅτι κατὰ τὸ υπηχειμξνὴν αὐτοις, οὐ χατὰ τῶν AO'(0V Ti διαφορά. 

οὕτως δὲ xai ἐπὶ τῶν ἀτόμων ἀνθρώπων. ἢ τὰρ ἐν τῷ λόγῳ ἐναντίωσις 
^J ^ ^— F^ , Ἁ ^ » ^ 

5 εἴδη διαφέροντα γεννᾷ, οὐχὶ τὰ χατὰ τὸ ὑλιχὺὸν πάϑη. xai τὸ ἄρρεν Or 

xal τὸ ϑηλυ, ἐπεὶ μὴ χατὰ τὸν λόγον, ἀλλὰ χατὰ παάϑος ὑλιχὸν διαφέ- 8ῦ 
5 - ev ^ , ^ ^ ^ A A] 

ρουσιν, οὐχ ἕτερα τῷ εἴδει. ὅτι OR μή slow διαιρετιχαὶ διαφοραὶ χαὶ 
ὟΝ A M -» A ' ^ M Ἁ *, , ^S M ^ 2. 

εἰδηποιοὶ τὸ ἄρρεν xal τὸ ϑήλυ xai [τὸ] ix τούτων δῆλον. ἤτοι γὰρ ἀν- 

Ü 
» ' v , , ' 

ώπου εἰσὶν ὀιαφοραὶ T, ἄλλου τινὸς εἴδους, ἐν οἷς τὸ uiv ἄρρεν ἐστί, τὸ 
€ 

1 Q^ um 
- ^ - 5} " M *, Y 

1002 ὕγλυ, T, τοῦ ζῴου τοῦ τούτων γένους. ἀλλ᾽ ἀνϑρώπο" μὲν οὐχ ἔστι 
^ ΄ t , - 7 ^ B * $5 

διαιρετιχὴ διαφορά. αἵ γὰρ οἰχεῖαί vtvoz διαιρετιχαὶ διαφοραὶ οὐχ εἰσὶν 
S το P] , "o^ - » - ' -- ^ , 
ent πλέον ἐχείνου. O Qut o695ty, O0t0y τῶν X0 .(Q0V Out G60y ty Quz φορῶν 

ὟΝ , v - , , 
- 40 ξυΐα ἔξω τοῦ jLw00 πίπτε ὑὴὸξ ὑπάρχει τινύ. ὃ un ζῷόν ἐστο Ξμία ECC τῶῦ (000 πίπτει 6068 ὑπάργϑι τιν. ὦ Ur $wov ἔστιν. T2 

ἑῷ 

΄ - ΄ ΄ J , - , 

ριέχεσϑαι γὰρ ὃεῖ τὰς τεωνούσας τι χυρίως διαφορὰς ἐν τῷ τεμνομένῳ 
- , , , Ἁ 

15 πρὸς αὐτῶν. εἰ γάρ τινες ἐπὶ πλέον εἶναι δοχοῦσιν τῶν τεμνομένων πρὸς 
»» - T ΄ ΝΟ x - 3 

αὐτῶν, τῷ μὴ τούτων εἶναι χυρίως. ἀλλὰ τῶν ἐπαναβεβηχότων αὐτοῖς γε- 
-- - ^ - [4 ^^ , ^ ΄ ΄ "» 

νων χατὰ τουτὸ οὐχοῦύυσιν ὑπερβάλλειν X0UX(OV, οὐχέετι ἐχεῖνωὼν ἐχπίπτουσαι. 

"m ppc , nd ^J d ^ ^ - e 

“ὸν Κῶν τέμοι τῷ  OUxODt, OOZ&t T, 

3 

» v * ^, E 
οἷον ει τις τὸ πε.- οιπὴὺν oux pa &ztwat 

' 5 , y MJ 3 ^ - , 

XQat EV πᾶν zo .O(O(. εστι γὰρ χαὶ ἐν τῷ πτηνῳ * τοῦ γὰρ oo. χυριὼς 
' ^ 3 0r; St ds 4 c Qv ^ ' ΄ ἈΠ S : 

30 ἐστιν διαιρετιχή,. οὗ οὐχέτι ἐπὶ πλεῖον prüTvat δύναται. οὐ γάρ ἐστί τι 45 
* ! d — -./ a Ἁ Καὶ Q^* ἊΝ x A] -— » 3 Ἃ 2 * 0 , -— 

"ἢ ζῷον δίπουν. χαὶ τὸ ÜTAo δὴ xai τὸ ἄρρεν οὐχ ἂν εἶεν ἀνθρώπου 
S 1 i 2 v pt 37 ' P) 2 RANT t LU ΡῈ 

τιητιχαὶ διαφοραί, ἐπεὶ x«l ἐν ἄλλοις ζῴοις εἰσίν, xal οὐχ ἐν ἀνϑρώποις 
a $^ — MA! ^ - Y 

uóvotz. διὰ ταῦτα οὖν οὐδὲ τῶν ἄλλων τινὸς εἶεν ἂν διαφοραὶ τῶν εἰδῶν 
- ' * , ^ -— t » ἂχ , “Ἂν 1 T ' 

τοῦ ζῴου, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ ζῴου οἷόν τε λέγειν αὐτὰς τυητιχὰς εἶναι xat 

95 εἰδῶν ποιητιχάς. αἱ γὰρ ἐν ἐγ LE. ἀλλήλαις διαφοραὶ οὐ δύνανται 
Y ΄ , Y ' 3 - 

συνυπάρχξειν ey &tost τῷ αὐτῷ. οὐτξε γὰρ το λογιχὸν χαὶ ἄλογον ξν τῷ 

» ^ T Y ^ ^ ^ Y ^r z 
αὐτῷ εἴδει οἷόν τε εἶναι. οὔτε τὸ πεὸν xai πτηνὸν T, ἔνυδρον ouis δίπουν 50 

^ ld οἵ TAN Q- ' a Ud 5 - *, - 2 YS οὖ ' 

xal ἄπουν. τὸ δὲ ÜTjÀu xal τὸ ἄρρεν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐστιν εἴδεσιν. xal γὰρ i i 
D v - ' ^ v ἐν ἀνθρώπῳ ὀντι ταὐτῷ χατὰ τὸ εἶδος xal ἐν ἵππῳ xal xovi xat τοῖς 

v | ΄ ΄ σ 3 ^ - , 
30 ἄλλοις ὁμοίως, ὅσα ἐχ συνδυασμοῦ γίνεται. οὐχ ἄρα τμητιχαὶ διαφοραὶ τὸ 

« ' v "ἊΣ » - 
ÜzÀo xat τὸ ἄρρεν: οὐδ᾽ ἄρα M τῷ εἴδει τὸ ἄρρεν χαὶ τὸ ϑῆλυ, 

ὥστε οὐδὲ γυνὴ xol ἀνήρ. | 

"n PES) - , ΄ - Τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν. 159r 

n MESS $4 7 b ^ 12 , ' ' 
Περὶ τοῦ ἐῷ γαῖν ελεξεγέτο τις χαι τοιαῶξ ὃὴῆξζχ. Sl uev φυδσις οὐχ 

ἐν i ἐμῇ] - 
ΓΚ 

C» e c [0] Cd ̂ c1 c d [0] M " o e^ ec 3 [Ὁ] c o LAT 
. 

[d , » ) 

35 ὁμοία πάντων, ἀλλ᾽ ἔχει διαφοράν (φύσει γὰρ εἰ 
, ^N , Y ' , ' 

μεγίστην ὃὲ ἰσχὺν T, φύσις ἔχει πρὸς τὸ xoíouc T, τοίους τίνεσϑαι, μετὰ 

δὲ τὴν φύσιν τὰ ἔϑη. ἐξ ὧν ἀμφοτέρων : προαίρεσις ποιὰ γίνετ 2 E τὴν ov τὰ εὕη. ἐξ ὧν ἀμφοτέρων zal T, προαίρεσις ποιὰ γίνεται), ὃ 
Μ ) - , "v ΄ 

πῶς ἔτι ἔσται ἐφ΄ ἡμῖν ἢ προαίρεσις, ὅλως ἀπορήσειεν ἄν τις. χαὶ γάρ, 
Y ' Ω “ 3923 e. «- 4 

& τὸ ugUsiv ἐφ᾽ ἡμῖν, λέγω ὃὲ τὸ 
, ' ϑ ^N , 5 - , 

ει ZQt Tm οιδασχαλίαν αἰτιῷτο. nU 

Ε c V γον ταὶ à 
8 τὸ delevi 10 ζούου a γένος a 18 fortasse ἡ (κατὰ τὸ» δίπουν 19 éillv 

παντὶ V γὰρ post ἔστι om. ἃ 25 δύναται ἃ 27 πτηνὸν «al πεζὸν xal ἔνυδρον ἃ 
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τοιοῦτον ἐφ᾽ ἡμῖν, οὗ x«i τὸ ἀντιχείμενον δυνατόν τέ ἐστι xal ἐφ᾽ ἡμῖν, 
ε - ε - T NOUS UNSR TER. co US) Ja e τῷ Y 1 - , παν » es 

[ὁποῖον ἡμεῖς εἶναι τὸ ἐφ’ ἡμῖν ἀξιοῦμεν]. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀποροῖτ᾽ ἂν τοῦτο, 
, ^ , ^ - — - 

εἰ μηδὲν ἀναιτίως γίνοιτο: χαὶ αὐτὸ ἅπασιν ἐδόχει. δεῖ (e τῶν ἐπὶ τοῦ 
ὟΝ ΄ E παρόντος ὗφ ἡμῶν γινομένων προύπαῤχειν τὸ αἴτιον, ἀδύνατον δέ ἐστι 

' ΄ 

5 τὴν αὐτὴν αἰτίαν εἶναι τῶν ἀντιχειμένων, ἀλλ᾽, εἰ τοῦτο, ἐξ ἀνάγχης πάντα 10 
x F ^ -— ^ 

τὰ γηνόμενα γίνεται. προχαταβέβληται γὰρ αὐτῶν τὰ αἴτια. τοῦτο δὴ 
[rage Ὑ * ^T , - 

οὕτως ἔχειν ἀναγχαῖόν ἐστιν, ἐὰν uf, τις ἀναίτιος χίνησις εὑρεϑῃ. εὑρίσχε- 
2x ^ M4 τ ^ «Q7 x ^ » 3 [4 - Q-* M ^ . 

ται δὲ χαὶ ἔστιν. οὗ δειχϑέντος xal τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν σωϑήσεται χαὶ τὸ αὐ- 
, VN M 3 —N - , ^ €- ^N N43. , p , , / τόματον xal τὰ ἐπὶ τῇ τύχῃ. δοχεῖ δὲ xal ᾿Αριστοτέλει εἶναί τις ἀναίτιος 

10 χίνησις ὡς ἐν τῷ πέμπτῳ λέγεται τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά, f, ὃὲ χατασχευὴ 

τοῦ εἶναι ἀναίτιον χίνησίν ἐστιν, εἰ δειχϑείη ἐν τοῖς οὖσιν τὸ μὴ ὃν 

παρεσπαρμένον πως αὐτοῖς xal συνοδεῦον. εἰ γάρ ἐστίν πως τὸ μὴ ὃν 1 

ἐν τοῖς οὖσιν, ἔστι τὸ χατὰ συμβεβηκὸς ὄν. τὸ γὰρ μὴ ὄν. q συμβέ € )Us Ὁ , τιον τ το. upsprXos ov. 2 γὰρ ut 0v. συμβέ- 

βηχεν εἶναι λεγόμενον χατὰ uU τι ὄν, εἴη ἄν τις xal χίνησις dvat- 
^ τὸ τις, οὗ ὄντος δεδειγμένον ἂν εἴη τὸ πρυχει μενον: ὅτι δέ ἐστί πως τὸ μὴ 

ὃν ἐν τοῖς οὖσιν ἐνεργείᾳ, εὐχόλως ἄν τις ἐπιστήσας μάϑοι. εἰ γὰρ τῶν 

ων 

Y 3/7 γΖ. ^ ) » 

ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀΐδια, ἄλλα Oi φϑειρόμενα, οὐ map ἄλλην τινὰ ἂν 

αἰτίαν ἢ διαφορὰ τούτων ἐν αὐτοῖς εἴη ἂν T, παρὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος με- 
΄ 

τουσίαν. παρὰ ὰρ τὴν τούτου itv τε xal χρᾶσιν χαὶ παρουσίαν 2 ς 

5 

“0 ἀτονία τε χαὶ ἀσϑένεια τοῖς μὴ ἀιδίοις ἐγγιηγνομένη χωλύει αὐτὰ ἀεί τε 

|] τε καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν suspectum cf. 171,25 2 ὁποῖον --- ἀξιοῦμεν insitieium videtur 

3 ἅπασιν ἐδόχει m?, ὑπεσιν εδουει m!, πασιν dÓnxet v. ὁ. V: ἅπατιν ἐδόχει Üa: fortasse 

γίνοιτο, (0) καὶ αὐτό τισιν ἐδόχει 4 γινομένων V: γινομένων Ca 0 γίγνεται 

corr. ex. γίνεται V: γίνεται Ca δὴ V: δὲ Ca ὃ. τύχῃ Υ͂. 6. εὖ τη. εὐχῇ ΤΥ: 

τύχῃ Cà 9 ἀριστοτέλει VC: ἀριστοτέλῃ a 10 ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Μετὰ τὰ 

φυσικά] i. e. ἐν τῷ E (cf. p. 151,9. 11) τῶν Μετὰ τὰ φυσικά. respicit enim, ut videtur, 

Met. 112, 1026233 — 1021 ̂ 16. 11 τοῦ Va: τῶν O τὸ μὴ m?, μὴ m' V: 

τὸ μὴ Ca 13 συμβεβηχος ὃν v. c. συμβεβηκοσιν τι! V: συμβεβηκός τι ὄν C: συμ.- 

βεβηχὸς ὃν ἃ τὸ γὰρ μὴ ὄν v.c. τὸ γὰρ δι᾿ ὃν ὄν m! V: τὸ γὰρ μὴ ὃν ὃν Ο: τὸ 
, 

γὰρ νὴ ὃν ὅν ἃ AJ! συμβέβηκε (βη in mg. m!, τινι sive yet, quod in extremo 

margine ἃ v. e. adscriptum est, ad vocem obscuram AAAJ | referendum esse videtur) V: 
m " 

συμβέβηκεν C: xal συμβέβηκεν ἃ. locus corruptus ita fere restituendus videtur: εἰ γάρ ἐστίν 

πως τὸ μὴ ὃν ἐν τοῖς οὖσιν ((ἔστι δέ, ἐπεὶ ἐν τοῖς οὐσίν) ἐστὶ τὸ χατὰ συμβεβηκὸς ὄν: τὸ 
3 

γὰρ μὴ ὄν, εἴ τινι συμβέβηκεν elvat, λεγόμενον [se. ἐστὶ cf. p. 5,10] κατὰ συμβεβηκός τι ὄν). 

εἴη ἄν τις χαὶ χίνησις ἀναίτιος. omnis quantum ego video huius capitis disputatio mirabili 

quadam nititur verborum Aristoteliorum interpretatione (Met. E2, 1026513) ὥσπερ γὰρ ὀνό- 

ματι μόνον τὸ συμβεβηχός ἐστιν. διὸ Πλάτων τρόπον τινὰ οὐ καχῶς τὴν σοφιστιχὴν περὶ τὸ 

μὴ ὃν ἔταξεν et (v. 21, ib) φαίνεται γὰρ τὸ συμβεβηκὸς ἐγγύς τι τοῦ μὴ ὄντος. haec enim 

ἃ logica ad physieam rationem transferens sumit seriptor idem esse secundum Aristotelem 

τὸ μὴ ὄν atque τὸ κατὰ συμβεβηκός, et, cum τὸ συμβεβηκὸς in rebus esse appareat, esse 

etiam. τὸ μὴ ὄν. hoe autem (in parenthesi v. 15, quam 660 constitui) demonstrato 

pergit (v. 15), etiam actu esse τὸ μὴ ὄν: ὅτι δέ ἐστί πως τὸ μὴ ὃν ἐν τοῖς οὖσιν ἐνεργείᾳ κτλ. 

15 οὗ ὄντος v. c. οὐ m?, οὗ παντὸς m! V: οὗ ὄντος Ca πως m?, zw m! V: πως (a 

16 ὃν] ὅν ἃ 11 ἐστιν ἀίδια sie m! V ἄλλα δὲ φϑειρόμενα m?, ἀλλα actpopev m', 

ἄλλα φϑειρύμενα v. c. V: ἄλλα δὲ φϑειρόμενα Ca 18 αἰτίαν. Ca: αἰτίαν v. ὃν «tcx m! V 

19;«e^ VC s πὶ ἃ 20 ἀτονία τη", ἀτοπία m! V: ἀτονίχ Ca 
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*, ᾿ * Ὕ - ' 

ει γάρ RA Tv τοῦ UT 

4 

* ' ΄ , v ^ , 

tyat. 0t 0U0t«$s εχϑξιν αξι. τι 

A , μὴ ' MJ ^ A - 

' ἂν τοῦ εὖ ἐγίγνετο. εἰ δὲ παρὰ μὲν τὴν τοῦ 

ca. τοιαῦτ᾽ χαὶ τὰ 

φϑαρτά 

* *, - 

προς αὐτοις ρτὰ 
-- 

^ [1 , ' - 

τε xat cüetpousva χαὶ Ψψε τι τοῦ 
E 

eo - 

* E ^ ^N [4 Y , 

χαὶ ἀνάπαλιν δὲ ὑγιές ἐστι Àr2UÉv: υ 
, m 1 - v € ΄ v » ' ' 

Οὐχ ξεσται τινὰ τῶν οντῶν capra. εστιν apo xo vm 
" AE ; 

uy ὃν ἐν τοῖς ἐν γενέσει m xal piu! 

μένων αἴτιά τινα προηγεῖται οὐδ᾽ αὐτὰ ὄντα ἀΐδια, 
, 

(otc tt τοῦ μὴ ὄντος xal τοῦτ 

10 τὸ 

2-4 
ὃ λέ) “ 

» 

ἐστιν. 

᾿ - ͵ 
εν τοις αὐτοῖς, ὅταν ως 

^" 

γὰρ χατὰ συυβεβηχὸς ὃν 
ῃ ' Y. » Y. e B 3 — TONES 

βεβηχὺς αιτιῶν ὧν Et. τὰν 140 επι τινι αἰτίν eu 

- 
Ἐν τοῦτο γενέσθαι χορ τῆς αἰτίας οὔση τούτου τ 

» 
ui 1 6 yX6s 

fi 

μένον. 

11 

"T " τὸ Y 
ὠντὴῆς £V τοις 000tV, 

-» ΄ 
p.tsty τα τῇ 

2 - 
τινα ἐν τοις C "ὦ σιν 

' L 5 , - 
μη) ὠντὴς ἐν αὐὑτοις. 

- 
ΩΝ 

e^ c? on 
ν. εἰ “9 

(Q^ τῶν ὃὲ γιγνο- 
' , - , 

ἔστι χαι ἐν τοις αἱ- 

ἂν Seen CM VE S ουεν X414 συμβεβηχὸς αἰτιον. 
3: Ύ ' 

QUuo's T. 444 G5 
; ; P 

αχολουϑήσῃ tt. μὴ τοῦ 

τοῦ ἐπ X ουϑηχό τος 
' ' 

Xo UE συμβεβηχὸς αἴτιον λέγεται το προηγούμενον, τουτέστιν οὐχ αἴτιον ἄρα. 30 
; ; v : 
ἐπαχολουϑῆσαν τούτῳ ἀναιτίως ἐγένετο" οὐ γὰρ QU οἰχείαν αἰτίαν. τοῦτο 
ἊΝ * ^ - 5 Ν , , , ' Ms *, ΄ ^ mS 5 

15 0& iy uiv τοῖς ἐχτὸς αἰτίοις γενόμενον τὴν τύχην ἐποίησεν χαὶ τὸ αὐτο- 
5» - - ) La - 5 ΄ - , ^ - 

patov, ἐν δὲ τοῖς ἐν ἡυῖν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν. αἰτία γὰρ ἐν ἡμῖν φύσις. δοχεῖ 
Y T - ΄ πῃ Q^ ' B , UMEN E 

xal ἔϑος εἶναι τῆς προαιρέσεως, ἀλλά, xaUoGov xal ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ μὴ 
Y - , - ΄ ^N ' ΄ ( Y 3 δι 

ὧν, χατὰ τοσοῦτον χαὶ ἐν τῇ προαιρέσει. διὸ χαὶ προαιρούμεϑα ἐσὺ ὅτε 
E eo ^2 B ΄ ' . , 

ταῦτα. ὧν ἢ aiia οὐ mp ἐν ἡμῖν Ot ἀσϑένειαν χαὶ ἀτονίαν 
ΟἿ 

τῆς ὕνητῆς φύσεως" αεὶ γὰρ ἂν διυοίως ἐπὶ τοῖς 
5 Te - κι 

ἐν οἷς ἂν ἢ ταῦτα, $j τοῦ μὴ ὄντος φύσις; ὡς εἶπον. 

τητα xal τὴν χατὰ τὰ αὐτὰ ἀεὶ ἐνέργειαν. 
, * , 

χούσης αἰτίας προαιρούμεϑα, ταῦτά ἐστιν τὰ λεγόμενα 
E 
c ἀντιχείμενά - 

-- ΄ ΄ Ἃ - /, - ' 

25 ὑπάρχουσα παντῶς ὧν X00 jen 10910 τὴν 

ταῦτα πολλάχις τινὲς xal διοίως xul πεφυχότες 

, , EE ' Ἁ 

ἠγυένοι διαφέροντες O Kf O0 γίγνονται παρὰ τὰς 
Μ bi Ἁ ε , € * v 

ἔστιν δὲ μὴ ἐγχεχραμένον τοῖς οὖσιν οὔτε 
, M 5 » ib Wc - kd ' 

ἐστι, πολύ τι, χαὶ ἐν ὀλίγοις τῶν ὄντων χαὶ 
v ' ' ELS € ^, 2 

ὄντων ὁ μὴ ἀΐδιον (τοῦτο δέ & 
e 5 ΄ M ΄ 

χαὶ ὁ ἔστιν ὡς πρὸς παντὰ 
*. - , ' 

7, (€, σημείου χατὰ 

5 , ΒΞ ^M 

ἐν τουτοις οξ 

ht Χ » rf 
τὸ ὑὲν vy, 00 ἢ φί 

à H 

! -ov 
ὃ--4 δέ τινα-- ψευδῆ 

COrr. ex. 

2 ἐγίγνετο] fortasse ἐφίετο 

iU 

10 ὃν ἐν---χατὰ συμβεβηχὸς om. C 

pi m!V: 19 

13 fortasse οὐχ αἴτιον. (x0) ἄρα ἐπαχολουϑῆσαν τούτῳ χτλ. 

li εἶναι om. Ca 

20 éxtwobus)a] wt in lit. V 21 fortasse τοῦτο 

τε] cf. Ind. 

προηγεῖται οὐδ᾽ αὐτὰ om. αὐτὰ 

τι τοῦ Ca 

μὴ τοῦ m?, pa τοῦ Ca 

15 αὐτόματος à 

22 xac 

29 ὀλίγον m?, οὐχ ὀλίγον m! V: ὀλίγον Ca 

αὐτοῖς ἐχινηύμιε : Ua. 

ἀφαιρεῖται 
n Kk d , , 

& 00V αναᾶαιϊιτιὼ 

ἐστι δυνατὰ διὰ τὸ τὴν αἰτίαν μὴ προχαταβεβλῆσϑαι, ἥτις 

ἀνάγχην 
; 

ἐν 

ἄναιτ 

πολλοιςς 

στ 

-— 

τον 

-- δ 

τρολόγους 

τι χαὶ οὐχέτι π 

11 αἰτία ἃ 

ἐπηχολουϑηχότος VC: 

ἀλλὰ 35 
9 cm 

τὴν diOtó- 

c χαὶ μὴ προῦπαρ- 
ἀ..3 ΄ - - 5 

£o ἡμῖν, ὧν χαὶ τὰ 

προ- 

mapst/sv. διὰ 
» , 

τηις αὐτο 

-- 
Sec. (ous προαιρέσ {Ὁ 

: : E 
οὔτε. ἐν οἷς 

Ó INS γον" 

ι 

π ἅπαντα 
΄ bi 

"(0v πονὺ αν 

' - , 2 

τοις ἐν 15 

παραλυξ- 

γενέσει V: γενέσι Ca 

9. τι τοῦ m?, τοῦ m! V: 

ἐπακολουϑύσει Ca 

ἐπυχχολουϑηχότως ἃ 

14 τούτω ἃ 

19 προχαταβέβληται)] zpox in lit. V 

αὐτὰ O 28 5 πολλῷ σ 

33 εἴη ἂν Ca 
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— Pj ἅν 2£R 
ται τῆς φύσεως xal τῆς Ouvdusmz αὐτῆς πρὸς τὸ ἐξ ἀνάγχης τὰ x«v αὖ- 

' - » P 

τὴν γίνεσθαι γιγνόμενα (τοῦτό ἐστι τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον, ἐν ᾧ τὸ ἐνδεχόμενον 
» y . - f ε " - v 

χαὶ ἄλλως ἔχειν), περὶ τοῦτό ἐστι xal f, ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος ἀσϑένεια. οὔτε 
d , - ,- οἷ ΄ 5 ' M N) Y WwOWN 3/7 »^*5 

404 εν τοις EG 4a xs εστι τῇὸ Wf ov (ὀιὸ οὐὸὲ τὸ ἐνδεχόμενον), 0002 

c 

Y 
Ξ - 

, 
z - τὸ ἐν toig ἐπὶ πολύ, χαϑόσον οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀντιχξιμένοις αὖ- 

τοῖς. ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἐπ᾽ ἔλαττον’ ἐν τούτοις δέ ἐστι xal τὰ τυχηρὰ 50 

x«l αὐτόματα xai χυρίως λεγόμενα ἐφ᾽ ἡμῖν. ὧν γὰρ προαιρέσξων i φύσις 

7, ἀγωγαὶ xal ἔϑη ἐστὶν αἴτια, αὖται οὕτως ἐφ᾽ ἡμῖν λέγονται ὡς OU ἡμῶν 

γινόμεναι, T ἀναίτιοι ἃς χατὰ τὸ μὴ ὃν αὖται δεῖ τὸ χυρίως λεγόμενον 

10 ἐφ᾽ ἡμῖν οὕτως σώζουσιν, γιγνόμεναι διὰ ούσεως ἀσϑένειαν χαὶ ἔστι τὸ 

ἐφ᾽ ἡμῖν τοῦτος οὗ xai τὸ αἀντιχείμενον ἐνΞεὸ δέχετο προελέσθαι τὸν τοῦτο 

προῃρημένον. τὸ οὖν διὰ | τὴν τοῦ μὴ ὄντος ὕπαρειν ἐξησϑενηχὸς τὴν 159v 

συνέχειαν τῶν αἰτίων τῶν ἐν ἡμῖν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν xax FS xai ταύτην τὴν 

χώραν ἔχει, αἴτιον γιγνόμενον ἐν οἷς τὸ ἀναγχαῖον ἐπιλέλοιπεν αἴτιον διὰ 
- v Yl — Ὑ b 

15 τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἐν τῷ ὦντι μῖξίν τε x«l συμπλοχήν. 

Τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

"(o , A , e - ^ , - 

[àv γιγνομένων τε χαὶ συνισταμένων ὑπὸ τῇς Usus δυνάμεως τῆς ὅ 
2 — τὰν , M M ' , 

ξν τῷ γξνητῷ σώματι ἐγγιγνομένης απὸ τὴς «pos τὸ Uziov γειτνιάσεως., ! 
“ ' , - v ( , 2 

Ἣν X0 φύσιν χαλοῦυεν, τιμιώτατον αν ρωπος ξ gu* τόνον γὰρ χεχοινώ- 

?0 νηχεν τοῦτο τῶν fs τῆς τελειοτάτης τῶν ψυχιχῶν δυνάμεων, αὕτη δέ 
, - M , ! SAN A! . E32 f) EET , M 

ἐστι νοῦς, xai μόνον Ψυχὴν λογιχὴν Js, X2 ἣν βουλεύεσθαί τε χαὶ 
- Ἂς — P 5] - 3 , ' à - 

ζητεῖν δύναται περὶ τῶν πραχτέων αὐτῷ, χαὶ οὐ παραπλήσιόν ἐστι τοῖς 10 
NS , € UJ b - wm , » - 

ἄλλοις ζῴοις, ἃ τῷ μὴ χοινωνεῖν τῆς τοιᾶσῆς δυνάμεως ἄληγα χαλοῦμεν, 
- ΄ ΄ ε ΄ , 

ταις προσπιπτουσαις ava outs egno0Uzva. τε χαὶ συγχατατιθέμενα χαὶ ἀνεξε- 

t2 C 

, e e ' »v , -— γι 

τάστως ξχαστον, ὧν πράττει, ποιοῦντα. ὁ "(Ap ἀνϑρωπος μόνον τῶν ἄλλων 
, ' Ἁ , e , 

ζῴων μετὰ τὴν προσπεσοῦσαν αὐτῷ φαντασίαν περί τινος ὡς πραχτέου 
TN [ i [D T 

x! ME Ee LANA 3i τῷ ' NT NT. ds P 

οἴός τε ζητεῖν περὶ αὐτοῦ χαὶ βουλεύεσθαι, εἴτε χρὴ συγχατατίϑεσϑαι τῷ 
΄ ΄ b 5 N 

DE sz χαὶ uf. Mende j5 xul χρίνας οὕτως δρυζ χαὶ ἐπὶ 
' ^ NJ ΄ e I4 , ΄ , - 

τὸ πράττειν Tj, υὴ πράττειν ὁπότερον: χαὶ ὁπότερον προέχρινεν ἐχ τῆς 1ὅ 
^N - , - ' ΄ ΄ , ) e - Ν᾽ 

"0 βουλῆς ἔρχεται. OU τοῦτο χαὶ μόνον τῶν ζῴων ἁπάντων ἐφ᾽ αὑτῷ τὸ 
΄ Y “ - SN - ἣν, 5» ΄ v 

πράττειν ἔχει, ὅτι χαὶ τοῦ uf πράττειν τὸ αὐτὸ τοῦτο τὴν ἐξουσίαν ἔχει. i 5 3 Ι 
, a - 1 D v - , Y f TELS: ' E 
ἐφ ξαυτῷ γὰρ T, αἵρεσις τῶν πράχτέων, St "v8 βουλξύεσϑαι χαὶ χρίνειν 

4—5 οὐδὲ τὸ ἐν τοῖς ἐπὶ πολύ] fortasse οὔτε ἐν οἷς τὸ ἐπὶ πολὺ Ὁ. αἱ εἀναίτιοι (sic) 

spatio duarum litterarum post αἱ relicto (ad hane lacunam 4 referenda est, quam litteram 

in mg. posuit v. c.) V: ἀναίτιος C: at ἀναίτιοι (post αἱ fenestra) a δεῖ sie. V: δε C: 

δεῖ ἃ 11 τοῦτο ante οὗ] οὕτω (in mg. τοῦτο) O. apertum est scriptorem inter ea 

distinguere, quae iussu naturae coacti agimus eaque, quae propter τοῦ μὴ ὄντος praesentiam 

libera voluntate ipsi comittimus. temptavi igitur γιγνόμεναι, (ui δὲ γίγνονται» ἀναιτίως 

(cf. v. 171,18 sq.) καὶ κατὰ τὸ μὴ ὄν, αὗται δὲ τὸ κτλ. τοῦτον ἡ 13 τῶν post 

αἰτίων om. € 14 ἔχειν C 18 γεννητῷ Ca 27 οἷόν τε Ca 29 «xal 

ὁπότερον m! in mg. V 30 ἔρχεται (a supra ἔ m!) V: ἄργεται Ca: fortasse βουλῆς; 

ἔργεται (ἐπὶ τοῦτο) 
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) 

q' ἑαυτῷ. ἔστι γὰρ τὸ ἐφ᾽ αὑτῷ τὸ αὐτὸ (τῷ) ἀρχήν τε x Q2 
E ἢ ΄ m " T 3.) LES Y ^ ' γε» 

ποηιϊιητιχὼν εἰναι! TOUTQV,. α φάμεν εἰναι E αὐτῷ. εστι ὃς τὸ - μιν 
v Σ ' n ' ' [4 3 , 

ἐν τούτοις. περὶ ἃ χαὶ τὸ ouksósaüat. βουλευόμεϑα Oi οὔτε π e Ὁ πῶ 1 
Σ c x 

᾿ , w - v ^ 5» ἊΝ « , 

γεγονότων οὐτε περὶ τῶν ὄντων ἤδη. ἀλλὰ περὶ τῶν μελλόντων χα 
, ' ᾽ν 3-7 ^ , hs * 

6 γομένων Ἱενέσϑαι χαὶ μὴ γενέσθαι, xai ὧν αἰτία διάνοια. ταῦτα γὰρ οἷά 
e ε ' ΄ , D "o - 

tS ὑφ᾽ ἡμῶν πραχϑῆναί τε χαὶ μή. ἐν τούτοις ἄρα xal τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, 30 
D * Ld ^) , - , » - 

ἀρχὴ xui αἰτία τῶν δι᾿ αὐτοῦ πραττομένων ὁ ἄνθρωπος, τοῦτο XN E - ὡς a e e - 

, , 5 , v ' * MSN , J , ' 

παρὰ τὴς cU σξως ἐςαιρξτὴν £J ov παρὰ τὰ αλλὰ πάντα τὰ χνομξενα προς 
er d , , 5 ^ 

αὐτῆς, ὅτι xal μόνον ληγιχόν ἐστι φύσει χαὶ βουλευτιχόν. τὸ γὰρ λογιχὸν 
v , b 3 ' L ΄ ΄ 

10 ἐν τούτῳ τὸ εἶναι ἔχει. εἰ ὃὲ ἀρχὴ μὲν ἢ αἰτία τούτων, ὧν ἐστιν αἰτία. 
^ Y , e ? , ^ v 

6 ὃὲ ἀνϑρωπηος ἀρχὴ τῶν πραττημένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, xul αἴτιος τούτων ἂν 
Y. y, a AA UM Ee ! χά Y 2 EY stg. ξίπερ οὖν ἀρχὴν ἀρχῆς ζητεῖν τε xal λέγειν ἄτοπον (οὐ γὰρ &zt 

΄ -ν " - - ; , , Y^ * ) Ἃ - - 
ἁπλῶς ἀργὴ τοῦτο. οὗ ἐστιν ἀρχΥ, τις ἄλλη). οὐὴ ἄν τῆς προαιρέσεως ?5 

D . e i i i n 

χαὶ τῆς βουλύσεώς τε χαὶ τοιᾶσδε χρίσεως τοῦ τε ἀνϑρώπι v- a 
44 της 00 SUI cS χαὶ τηιασοὸξ χρισξως τῶ) τῷ "M ρώποηυ αἰτιὴν a Ao 

Me 

- D-D1- £z «Ἐ. 5 A bul es * " * A "NS 

15 τι ποιητιχὺν πρηχαταβεβλημένον εἴη (οὐ γὰρ dv ἔτι ἀρχὴ μένοι), ἀλλ 
Ld Mi , [4 ) e "ἊΜ 3 M 4 ' [A , 

τῶν μὲν πραττομένων ὑφ αὑτοῦ αὐτὸς αἴτιος xai ἢ χρίσις xs χαὶ mpoat- 
: AR . e ' ΄ 3-9 ) x 2 ΄ AA , 

ρξσις χαὶι Ti VOURUAT) &OUtX(QV QGUUX, αὐτῶν OZ ξχείνων οὐχξτι αλλὼ τι. St 

γὰρ ἀρχὴ μὲν ταῦτα. οὐχ ἔστιν Oi τῆς χυρίως λεγομένης ἀργῆς Apyl cz (^p Xp μὲν ταᾶυτα. οὐχ ἔστ ἡΞ τὴς χυριῶς ἀξγόμξνης 4D Ts X. y f, tS 

^ Y - ^ A ' Ἂς E € EN » Ὁ , ΡΣ , c PRAE, d 

χαὶ αἴτιον (τοῦ μὲν γὰρ εἶναι xal γενέσϑαι τὸν ἀνϑρωπόν ἐστί τις ἀρχή, 
-— NN Lj ^ "M LC » τ ν τ: A -3 - pr 5 € 

20 x00 O&£ ταὺςξ TY, ««0z προαιρεῖσϑαι QU, Xt &X0U0t10 (4D StyAt τουτξόστιν αὐτῷ 30 

, τὸ τὴν τοιάνδε ἔχειν δύναμιν ἐν αὐτῷ) T. τί γὰρ ἔτι xal χρήσιμον dv εἴ t - fl , Ξ ξχΞ e o cI τα . [u (^4 9 t χρη "2 eun 

* ΄ v « 

τὸ βουλεύεσϑαι. εἰ προχαταβεβλημένας ἔχοιμεν τῶν πραττομένων τὰς αἰτίας: 
πὸ b] " v - YN s , » 7 ' , “- 

πῶς δ᾽ ἂν ἔτι τῶν ἄλλων ζῴων τιμιώτερον ἀνϑρωπος εἴη ἀχρήστου τοῦ 
' - Σ 5. νι x. x» - 

 ξῷ TU eun τὸ £X τῇ 

25 προχρῖναί τι χαὶ τὸ προχριϑὲν ἑλέσϑαι. τὸ μὲν γὰρ λέγειν αἰτίαν τὴν 

βουλεύεσθαι φανέντος; ἄχρηστον δέ, εἰ αὶ ς βουλῆς 

P 4 € CK - , $55 M B ^N ' 5 φαντασίαν τοῦ βουλεύ ὑξσῦαι περὶ τοῦ φανέντος οὐδὲν ἄτοπον, τὸ δὲ χαὶ 80 
᾿ Ἐσ' ΄ ἊΣ BJ UN f. ΄ ΄ » M " 

τοῦ πράττειν τόδε τι "m τὴν βουλήν, ἀλλὰ τὴν φαντασίαν αἰτιᾶσϑαι ἀναι- 
- J , Y 

psiv ἐστι τὴν pou ἥν tz ἔχομεν ὡς οὔσης τινὸς τὴν φαντασίαν αἰτίαν. 
, X y - ΄ ΄ 

ὥστ᾽ εἰ τοῦ μὲν βουλεύεσ σϑαι τὸ φανὲν αἴτιον, τῆς δὲ χρίσεως ἢ βουλή, 
30 τῆς δὲ ὁρμῆς ἢ χρίσις, ἢ ὃὲ ὁρμὴ τῶν πραττομένων, οὐδὲν ἐν τούτοις 

ἐστὶν ἀναίτιον. ὥσπερ δὲ τὸ βουλεύεσθαι τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναί τι δειχτιχόν, 
-“ $ ἡ - [4 tom 

οὕτως χαὶ τὸ μεταγινώσχειν ἐπὶ πραχϑεῖσίν τισιν xal αὑτοὺς χαὶ τὴν αὑτῶν 
- , ' , , - M - bs 

αἴρεσιν αἰτιᾶσθαι" μαρτύριον γὰρ ἢ τοιαύτη αἰτία τοῦ χαὶ τοῦ πρᾶξαι 
΄ ' ' LU Y τι ἄν γον Ὁ - ἘΞ v 

τότε τὸ πεπραγμένων ἡμᾶς τὴν αἰτίαν ἔχειν, τὸ OR ἄλλο τι ζητεῖν αἴτιον 40 
- 4 δ τοῦ τὐῤξ τι ix τῆς βουλῆς προχρῖναι ἀνελεῖν ἐστι τὴν βουλήν. τὸ vàp 

1—2 γὰρ τὸ usque ad ἐφ᾽ αὑτῷ ἔστι om. Ca τὸ αὐτὸ τῷ scripsi: τὸ αὐτὸ m!, τῷ αὐτὸ 
mV 9 γενέσϑαι καὶ m?, xai m! V: xai Ca 14 τοῦ τε ἀνθρώπου] cf. v. 16 et 
p. 174,9: ἡ βουλὴ xal ἣ προαίρεσις καὶ ἣ χρίσις xai ὁ ἄνθρωπος τῆς τοιαύτης πράξεως 

αἴτιος αἴτιον) scil. τῶν πραττομένων 20 αὐτῷ] fortasse αὐτὸ 21 post ἐν 

αὐτῷ apodosis excidisse videtur ἔχει C 21 ávepeiv Ca 28 τὴν βουλήν, 
ἥν τε ---αοἰτίαν] i. e. τὴν βουλὴν τήν τε αἰτίαν, ἣν ὡς οὔσης τινὸς (scil. τῆς βουλῆς) τὴν 

φαντασίαν ἔχομεν (hoc est tollere) consilium consiliique causam in phantasia positam 

31 τὸ V: τοῦ Ca 32 τὸ om. C τισιν Va: αὐτοῖς C Ὁ τοῦ πρᾶξαι scripsi: 

τὸ ) πρᾶξαι sic (ὁ) in lit.) V: τὸ πρᾶξαι Ca 
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T - -— ^ c - 

ἶναι τῷ βουλεύεσθαι ἐν τῷ δύνασθαι χρίνειν τε χαὶ αἱρεῖσθαι τὸ φανὲν 
? - - » e B - -“ - - » - 
ἐχ τῆς USE ἄριστον. ὁ δὴ τοῦτο τῆς βουλῆς ἀφαιρῶν ὄνομα Doo 

χαταλείπει μόνον. τὸ γὰρ λέγειν πάντων τῶν ἐχτὸς πε στο τῶν δμοίων 
^ Y E ^A 
7| ταὐτὰ ie c τινα, T, χαὶ πράξειν, T, δὴ ἀναιτίως ἔσεσϑαί vt, τού- 

ὅ των OE τὸ μὲν ἀναιτίως vt γίγνεσθαι ἀδύνατον εἶναι. τὸ δὲ ταὐτὰ αἱρεῖ- 
σϑαι τῶν αὐτῶν περιεστώτων δειχτιχὸν εἶναι τοῦ τὰ ἐχτὸς αἴτια χύρια 45 

-᾽ [a ) [2 - T Y ΄ 

τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν πραττομένων εἶναι, οὐχ ὑγιές. οὔτε γὰρ ἀνάγχη τὰ αὐτὰ 
΄ -" ( ^ 3^: (C , - - z ^i 9 

αἱρεῖσθαι τὸν ἀνθϑρωπον del τῶν αὐτῶν περιεστώτων ἁπαάντων. οὔτε ἀναί- 
TEES ἘΞ rd ad 2 ἐν X N 3 ' y f ^ Ἂ 'N [s , Tos ἢ πρᾶξις, εἰ μὴ χατὰ τὰ αὐτὰ γίγνοιτο. ἢ γὰρ βουλὴ x«l ἢ προαί- 

^ e , e » M Lo 10 ρεσις χαὶ ἢ χρίσις xol ὁ ἀνϑρωποης τῆς τοιαύτης πράξεως αἴτιος, ἔχων ἐν 
$3 € Dj AE ΄ ^ P ci ᾿ » , Y. ' ᾿ αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Pune Ξσῦαι περὶ τῶν περιεστώτων, ἔχει χαὶ τὸ 

,F δύνασϑαι $x τῶν αὐτῶν μὴ τὰ αὐτὰ odis χαὶ τοῦτο οὐχ ἀλόγως τί- 50 
Ὁ ον 9 [2 € 

ὕεται, οὐδέ ἐστιν αἴτημα τὸ λεγόμενον. εἰ μὲν γὰρ ἣν εἷς ὁ σχοπὸς αὐτῷ, 

πρὸς ὃν τὴν ἀναφορὰν τῆς χρίσεως ἐποιεῖτο, εὔλογον Ti» ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
ΠΑ ΕΣ ΤΥ, ἬΝ. SUN NON τὴ ΓΒΕ, A A SN τ ΄ 15 ἀεὶ ταὐτὸν αὐτὸν αἱρεῖσϑα! τὴν αὐτήν "s σχέσιν ᾿ἐχὸν τα ἀεὶ χαὶ φυλάτ- 

- , 

tovcA πρὸς τὸν wpoxs(usyov αὐτῷ σχηπόν, πρὸς ὃν ὁρῶν ἐποιεῖτο | τὴν 160r 

χρίσιν αὐτῶν. ἐπεὶ δέ ἐστι πλείω τὰ τέλη. πρὸς ἃ βλέπων τὴν χρίσιν 

χαὶ τὴν αἵρεσιν τῶν πραχτέων ποιεῖται (χαὶ γὰρ τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ ουΠς 

χαὶ τὸ χαλὸν ἔχει npn ὀοϑθαλυῶν), ταῦτα ὃὲ ἀλλήλων διαφέρει. οὐ πάντα 
UJ L4 

20 δὲ τα iic du ΕΣ διυοίαν τὴν σχέσιν χΞ' πρὸς τούτων ξ ἔχαστων. τὴν χρίσιν Q 

αὐτῶν χαὶ τὴν ἐξ αὐτῶν αἵρεσιν ποιούμενος ποτὲ μὲν πρὸς τὸ εν ποτὲ 

πρὸς τὸ χαλόν, ἄλλοτε δὲ δὰ τὸ συμφέρον xal οὐχ ἀεὶ ταὐτὰ πράξει 5 

jus ἀεὶ ταὐτὰ αἱρήσεται τῶν αὐτῶν περιεστώτων ἁπάντων. ἀλλ᾽ ἑχάστοτε 

ταῦτα τὰ πρὸς τὸν χριϑέντα σχοπὸν μάλιστα συντείνειν δοχυῦντα. λύοιτο 
^) Ἃ I1. , Y [d H , δ 3- *, ' M 

200 ἄν OUX X001T00 χὰὶ ὁ τῇ φάντασιχ d gay ἀνατιϊεὶς ς τῶν πράαττη- 

υένων λόγος. διότι παρὰ τὸ φαινόμενον dustyoy αὐτῷ οὐδεὶς ἄν τι πράξαι 
' Ir d ^ 

ποτέ. πλείους γὰρ οἱ σχοποί, πρὸς oz ἢ τῆς φαντασίας χρίσις. ὅτι δὲ 
ài , d - f ^ *, —- ἋΡ ὃς 

οὐδ᾽ εἰ τὰ αὐτὰ αἱροῖτό τις τῶν αὐτῶν περιεστώτων, ἤδη τούτῳ xul τὸ 
αν ees ec : Se. und AA ise un E eA χατηναγχασμένως δε ισναι ταῦτα ἕπεται χαὶ τὸ εἶναι τῆς χρίσξως τὸ ἐχτὸς 10 

" , , »y ^ , M ME 

30 αἴτια: ἐφ᾽ ἐχάστης γὰρ αἱρέσεως ἔνεστιν αὐτὸν δειχνύναι πρὸ τοῦ πρᾶξαι 
- , e F ^ , ' ΄ 5» 

χαὶ προχρῖναί γέ τι χαὶ τὸ ἀντιχείμενον ἐλέσϑαι δυνάμνενον: οὐ γὰρ ὡς οὐ 
΄ Y SUE ΄ - - 5 P] " Y 

δυνάμενος χαὶ τὰ ἀντιχείμενα τούτοις ἑλέσθαι αἱρεῖται ταῦτα. ἀλλ΄ ὡς εὑ- 
^D - ἃς Y - , - ΟῚ 

λογὰα υᾶλλον αὐτῷ δοχοῦντα. ἔξεστιν γοῦν αὐτῷ αὐτὸ τὸ μὴ χατηναγχα- 
e * , - , ^ - 

συένην τὴν αἵρεσιν εἶναι βουληδέντι ὀξῖξαί xoti χαὶ πρὸς τοῦτο Φιλόνει- 
" J - £s EG » " 5 τ 

350 χήσαντι xal τὸ μὴ δοχοῦν εὔλογον ἐλέσϑαι. ἔτι, εἰ μὴ ἀεὶ τὴν ἔξιν ἐσμὲν 15 
n , € 3 1 SRL 

ὅμοιοι, χαϑ᾿ ἣν BooksoóusÜn, οὐχ dash τὰ αὐτὰ αἱρησόμενα ix τῶν «szpiz- 
» ε ΄ “Ὧν »" Ὧν - n bI 

στώτων ὄντων ὁμοίων. εἰ OE τῶν αὐτῶν περιεστώτων τοῖς ἀνομοίοις οὐ 
τ T ^M ΄ N - - [d ΄ m d »y , J 

τῶν αὐτῶν jd αἵρεσις, οῆλον ὡς χαὶ τῆς τῶν ὁμοίων αἱρέσεως αἴτια οὐ τὰ 
* E "^ ὩΣ e b σ ^UE 

περιεστῶτα ὅμοια ὄντα, ἀλλ᾽ ᾧ περιέστηχεν ὧν ὅμοιος αὐτῷ. ὅλως δέ, 

l εἶναι v6: el a χρίνειν Va: χινειν C 2 ἐχ τῆς βουλῆς Va: ἐν ταῖς βουλαῖς C 

ὃ τῶν Va: τῶν χαχῶν C 4 ἢ δὴ scripsi: ἤδη VCa ὁ μῶν VC: ἡυῖν ἃ 

12 ἀλόγως VC: ὀλίγως ἃ 15 γε om. € 2] ποτὲ δὲ om. C 21 τῆς supra lin. V 

28 οὐδ᾽ εἰ Va: οὐδείς C τὰ αὐτὰ VO: τὰ χατὰ ἃ: τὰ xaxà ex. Vict. 99 ὄντα Va: 

ἀεὶ ὄντα C ὅμοιος] ante os lit. unius lit. V αὑτῷ scripsi: αὐτῷ VCa 
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er ^ PS 2. BC AP € ( ^ , & xv e" A i- wv 
Ott ἐστιν τι g2 ἡμῖν, πειρᾶσαι OSUAVUVOt οιὰ Ao'(m v οὐτῶς ἐναργες ov. 
» | 2^ f , , M ^ , ^m ' - [4 

0UX &to60tuy χρίνειν ἐστ ὶ τὴ τξ Lid A idi αὶ τὸ wn ἡ λὴν γάρ τ τὴ. ὡς 
v 5 - «. , ^ 

ἔφαμεν, ix πολλῶν, $x τοῦ βουλεύεσϑαι, ix τοῦ μετανοεῖν, ἐχ τοῦ συμ- 90 
. - -- , , , ^ ουλεύεσϑαι, ἐχ τοῦ χαταγιγνώσχειν τινῶν, ix τοῦ προτρέπειν, ἐχ τοῦ ἐπαι- , 11 , 

ΕΞ e e E" Ἐν" ΣᾺ τὴ χηληξειυ ἂν, unm Rubia ὅ γεῖν, ἐχ τοῦ ψέγειν, ἐχ τοῦ τιμᾶν, ἐχ τοῦ χολάζειν, ἐχ τοῦ διδάσχειν, ἐχ , De , i , 
- , , ^ , € , - v ( , -- γὴν , - τοῦ xsÀsóstw, $4 τοῦ μαντεύεσϑαι, ἐχ τοῦ εὔχεσϑαι, ἐχ τοῦ ἐθίζειν, ἐχ τοῦ 

€ - er ' ΄ D - , [4 - - * ( , 

νημηϑετεῖν. ὅλως γὰρ τούτοις χαὶ τοῖς τοιούτοις ὃ πᾶς τῶν ἀνθρώπων 
n4 - ΄ s " RE AY NN. ev 2 Y. -T, - 5.6 , ' ' pios χρώμενος μαρτυρεῖ μηδὲν οὕτως ἴδιον εἶναι τοῦ ἀνθρώπου παρὰ τὰ 
v . - ΄ ^ , [4 - eo ^N ' - ' ,- I "t ( *, ' ἄλλα ζῷα ὡς τὸ 2e fuilv. ὅτι OX χαὶ τοῦ ποιοὶ γξνέσθαι τὸ ἢὔος αὐτοὶ i T my i 

^ * ' Y ^2 "n M ' PE 10 τὴν ἀρχὴν ἔχομεν, Ot ἃ xal τὰς αἱρέσεις διαφόρους ποιγύμεϑα, OTnÀov ἐχ 90 
- - b ' -- ἃς ^ Ld a: ^ e ΡΞ ^x DE — A] * ? τοῦ 00x. τῶν ἐϑῶν ἡμᾶς ποιοὺς γίγνεσθαι, τῶν Oi ἐϑῶν τὰ πλεῖστα ie 
ἡμῖν εἶναι. x«l γὰρ εἰ τὰ πρῶτά τις μοχϑηρῶς ἐϑισϑείη παῖς ὧν ἔτι i" 2 . i ρ ς 5 ὁ 5" [uw h /. ip - 2z2UT:T QU i [IA c.t. 

" ' , ^ v ( ^ D - - 4 ἀλλὰ φύσει qs πάντες ἄνθρωποι διορατιχοὶ τῶν χαλῶν εἰσιν τελξιούμενοι. 
9^ 8 - H , y. 3 Ὁ Ko cp s , , , 

οὐόξις γοῦν χατὰ φύσιν ἔχων ἀνεννόητός ἐστιν, τίνα μέν ἐστι δίχαια, τίνα 
ROM Mx ' , X 5 Nr , ^M 2-- ΄ 5.1} 3820 07 , c 3 

15 0$ qOUAA, χαὶ τίνα μὲν χαλά, τίνα ὃξ EE αλλ 600 Ott $z τοῦ ἐϑίζε- 
, σϑαί πως T, τῶν χαλῶν 7, τῶν αἰσχρῶν γίγνοντα! προαιρετιχοί τε χαὶ πραχτι- 

΄ , - 

χοί, οὐδὲ τοῦτο αὐτοὺς λανϑάνει. οἱ γοῦν ἀσχῆσαί τι χαὶ μαϑεῖν βουλό- 30 
$ ' ' - , L4 e ' ^ M wiyot ἐπὶ τὸ διὰ τῶν ἐθῶν αὑτοὺς προάγειν τῷ mpoxst μένῳ τρέπονται. 

΄ » ^ ^ J - 0^ 5 ' ' A ΄ ὡς οὐχ αγνηοῦντες τὴν τῶν ἐϑῶν ἰσχὺν πρὸς τὸ τῶν προχΞξιμένων τυ χά- - i i i ΛΔ 
΄ 1 MN er AUN - RJ 

30 νειν. τίνι γὰρ ἀδηλην, ὅτι διὰ τοῦ τὰ σωφ DS ποιεῖν περιγίνεται τὸ 
- » ^'^ , ' » - ' l4 

σωφρηνεῖν; εἰ δὲ isis τὰ χαλὰ τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν ἔτι χαὶ μηδέπω 
NN. ΄ a ERR LORS ΄ 21 C3 5 
Qt χαχιὰν πε πηρῶμε ἔνηις i) 600X αγνοξῖται fi (2 0000s Tj z- αὐτὰ $2 ] 
΄ -- M Ἀν 55 2 e — » m a - ' ἜΝ PE S ΡΞ ' »ς ἡμῖν τε xat γνώριμος. ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν rd χαὶ τὸ ποιοῖς γίνεσϑαι xà ὕϑη 

M ' » ERA € 3» E τὰ "l3 ' 5 À 
χαὶ τὰς ἕξεις χτήησασῦαι, do ὧν ἡ τάδε (ἡ τάδε) αἰρησύμε Üd τε xol πράξο- 80 

) ὍΣ τὰς E 7 - , 

25 μεν. αἱ δὲ εὐφυΐαι τε πρός τινα xoi ἀφυΐαι ἔστ᾽ ἂν ἐν τῇ nlxsía φύσει 
τηρῶσιν τὸν ἀνϑρωπον, πρὸς εὖ ὑχολωτέραν ἀνάληψιν τούτων συντελοῦσιν 

uóvoy T, γαλεπωτέραν, πρὸς ἃ πεφύχασιν εὖ xs xal χαχῶς. πᾶσιν yàp 
, - εἰ Y 

ἀνθρώποις τοῖς χατὰ φύσιν ts ἔχουσιν χαὶ ἀστρύῳ onte ἐπ ^ ὶ 

xai τὴν αἵρεσιν δυνατὸν ἀρξτὴν χτήσασϑα! χαὶ δυνατὸν Ot 

ὡς τύγννονται πολλάχις τὴν Z bn Uy τῆς φύσεως pel τῇ gen αὐτῶν 40 
nus. 

οἱ 
Τ ὅλως γὰρ τούτοις Scripsi: ὅλως (m!) τούτοις γὰρ V: ὅλοις γὰρ τούτοις Ca 9. ὥς τι (ἃ 

12 ἐσϑίει Ca 14 ἀ νεννόητος (v post α in mg. m!) V: ἄνοητος C: ἀνενόητος a 

τὰ δίχαιχ Ca 15 «à ἄδιχα Ca 16 zpatpezot«ot a 18 αὑτοὺς scripsi: αὐτοὺς 

VCa 22— 23 T, γε 0002 — γνώριμος] si quidem via ad ipsa in nostro arbitrio est et 
ποία“ Caninius. ante οὐχ ἀγνοεῖται plura exciderunt. sensum fortasse haee assequuntur: 
πεπηρωμένοις (ἀγνοεῖται μήτε τὰ αἰσχρὰ (ἀμφότερα γὰρ» οὐχ iios εἴ γε ὁδὸς ἡ ἐπ’ αὐτὰ 

ἐφ᾽ ἡμῖν τε χαὶ γνώριμος) 22 ὁδὸς ἐστὶν ἡ C 29 ποιοῖ ἃ 24 7, τάδε addidi 
25 εὐφυΐαι] αἱ in lit. V τε πρός τινα xol (a supra lin. zai supra lin. et in lit.) V: 

τε χαὶ πρός τινας C: τε πρός τινας ἃ ἀφυΐαι] εὐφυΐαι ἃ 26 τηρῶσιν]) fortasse μὴ 

πηρῶσιν cf. τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσιν ἔτι καὶ μηδέπω διὰ χαχίαν πεπηρωμένοις 28 ἀπτρο- 

φόροις Ca 29 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ VCa 
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Περὶ τύχης. 

- 

€ , M M , , e , 2i - τ e Ἂν ' 3 ^ 

Η τύχη χαὶ τὸ αὐτόματων, ὅτι μέν ἐστιν ἐν τοῖς οὖσιν, ἱκανὴ περὶ αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων πρόληψις μαρτυροῦσα, τί δέ ποτέ ἐστιν ἑχάτερον ἢ χοινὴ 

» € X N , - » 5 Ζῃ}) e N - - ^N , 

αὐτῶν xul περὶ τίνα τῶν ὄντων, οὐχέθϑ᾽ ot πολλοὶ τῆς τῶν δεδογμένων 
r ^ 08 - , e , sac ^ ' [3 € ro , , -— ^ E 

6 διδασχαλίας χύριοι. oucs γὰρ ξαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις συμφωνοῦσιν περὶ 45 

τῶνδε, συμφωνοῦντες ἐν τῇ περὶ τοῦ εἶναι ἑχάτερον αὐτῶν δόξῃ. ἄξιον 

τοίνυν ἐπιστῆσαι, τί: x00 ἢ φύσις αὐτῶν x«i περὶ τίνα τῶν ὄντων γίγνε- 

ται. Ooxsi τοίνυν ἐν τοῖς [αὐτοῖς] αἰτίοις χαὶ ταῦτα χαταριϑυεῖσϑαι: χαὶ 
e , — — *, — 

(Ap ἢ τύχη αἰτία δοχεῖ τῶν γινομένων ἀπὸ τύχης. xai τὸ αὐτόματον τῶν 
Y ΤΑ ΄ ΄ - 

10 τοιυύτων. ὄντων τοίνυν αἰτίων τεττάρων, περὶ ὧν πολλάχις ἡμῖν λέγειν 

ἔϑος, τοῦ τε ὑλιχοῦ χαὶ τοῦ χατὰ τὸ εἶδος, χαὶ τοῦ ποιητιχοῦ, χαὶ τοῦ 
, 3 , , , 9 4 c , ES » , , Ὺ c τέλους, ἐν τούτοις ἀνάγχη χἀχείνων ἑχάτερον εἶναι, εἴ γέ ἐστιν αἴτια. ὡς 00 

[ed y ^ - 

μὲν οὖν ὕλην τὴν τύχην xal τὸ αὐτόματον οὐδεὶς ἂν αἰτιάσαιτο τῶν γιγνο- 
΄ , 

μένων OU αὐτά, οὐ γὰρ ὑποχείμενόν τι ἢ τύχη. σχηματιζόμενόν τε xal 
15 εἰδηυποιούμενον ὑπό τινος ὡς ὕλη. ὑπομένουσα γὰρ αὕτη δέχεται τὸ εἶδος 

- 
ι 

» - e , PE, “ 

xai ἔστιν αἰτία τῶν γιγνομένων ὡς ἐνυπάρχουσα τοῖς ἐξ αὐτῆς γεγονόσιν. 
€ ^N ΄ N ' 5 , 3 - | $2 3 ' /, , y 2 

$, δὲ τύχη xai τὸ αὐτόματον ἐν τοῖς | δι΄ αὐτὰ γιγνομένοις οὐχ ἐστιν $y- 160v 
΄ ' 3 “ , ' , »y ' ΄ X 

ὑπάρχον: τὸ γὰρ αὐτὸ τοῦτο γιγνόμενον χατὰ τύχην Syst τὴν τύχην ἐν 
AS ^ - ^ " το ^o E; A - - 

αὑτῷ * διὰ ταῦτα OX οὐδ᾽ ὡς εἶδός τε xal τὸ τί ἦν εἶναι αἴτια ταῦτα τοῖς 
^ , 1 7M * , - ἫΝ » , y , 

90 0! αὐτά: τὸ μὲν γὰρ εἶδος ἐνυπάρχει τῷ οὗ αἴτιόν ἐστι, γινόμενον ἐν 
—- ὧν ' , , ^N 5M, , ἣν δ 9287 (e UA " N 

τῇ ὕλῃ xai μένον, τούτων Oi οὐδέτερον. ἀλλὰ μὴν οὐδ΄ ὡς τέλος xat τὸ 
er Y e , x bi N 3 c : 3E 'N " JJ lod ^ /, 

£VEXEV αιτιὴν T TU T τε Xt τὸ QU0X6Uu 40V οὐόξνι (4p τῶν γιγνόμένων e cC» 

e , ΄ - , er ΄ ΄ 
$, τύχη σχοπός: ἑχάστῳ μὲν γὰρ τῶν γιγνομένων ἕνεχέν τινος ὡρισμένος 5 
[4 3 τς £ ΄ 5 M y 2 ^ - - 

6 σχοπός, ἀόριστον ὃς τούτων ξχάτερον. ἀλλὰ μὴν εἰ ἐν μηδενὶ τῶν τριῶν 
Jw , P1 N 

αἰτίων τούτων ἐστὶν ἢ τύχη. T, οὐδενός ἐστιν αἰτία. T, εἴη dv ἐν τοῖς ποιη- τῷ c 

- v , [e - A , * 

τιχοῖς. χαὶ μὴν τὰ ποιητιχὰ αἴτιά τινος ἕνεχεν ποιεῖ τὰ γιγνόμενα πρὸς 
“ὦ b - e , , ΄ “ -“ 

αὐτῶν. xal ἔστιν αὐτοῖς ὡρισμένον vt τέλος προχείμενον, ὥσπερ T, τε φύσις 
P , ^N / 5. ἃ Y» ' 2 ἡ 

xdi ἢ, τέχνη wa T, προαίρεσις. οὐδενὶ ὃς τούτων ταὐτὸν οὔτε τὸ αὐτόματον 
z x 

ἂν 
^ ΄ ' - [2 ΄ T ^. 

οὔτε ἢ τύχῃ ἄλλο γάρ τι παρὰ ταῦτα τούτων ἑχάτερον εἶναι Onxsi, χαὶ 10 
, ' , , Jj » ^N n "7 

80 τὰ μέν ἐστιν ὡρισμένα, xoi ἐφ΄ ὡρισμένον ἄγει τι, ἀστάτην OS χαὶ ἀόρι- 
à 

] edidit Ioan. Conr. Orelli in libro , Alexandri Aphr. Ammonii ete. de fato quae supersunt* 

Turici 1824 p. 124 2 χαὶ Va: δὲ χαὶ HC ἱχανὴ περὶ αὐτῶν κτλ.] cf. 119,25 et Alex. 

de fato 163730 τὸ μὲν οὖν εἶναί τι τὴν εἱυαρμένην . . ἱκανῶς ἡ τῶν ἀνθρώπων συνίστησι πρό- 
[f 

ληψις χτλ — 4 τῆς om. C τῶν δεδογμένων HCa: τῶνδε δειγμενον V 6 αὐτῶν om. C 

Orelli τίς ποιῆ à 8 αἰτίοις Ca: αὐτοῖς αἰτίοις VH «ai ταῦτα VHa: xal 

χαταυτα C 10 τεττάρων] τε in lit. V 12 χἀχείνων VC: al τούτων H: χἀείνων a 

13 αὐτόματον] ante v una litera erasa V χαὶ τὸ αὐτόματον om. Orelli 15 αὕτη 

scripsi: αὐτὴ VHCa 16 aixtatóv a ἐξ αὐτῆς VIT: ἐξ αὐτῶν C: ἐς αὐτοῖς a 

117 fortasse ἐνυπάρχοντα" οὐ γὰρ αὐτὸ τὸ γιγνόμενον 18 οὐχ ἔγχει Orelli 19 αὐτῷ 

VHCa 90 δι’ αὐτό V: αὐτά HCa 22 τε om. Ca 24 6 σχοπὸς ὡρισμένος Ca 
26 ποιητιτὰ ἃ ποιεῖν C 24 φύσει ἃ 28 δὲ VlICa: «c Orelli 20 ἄστα- 

10v Vll: ἄταχτον Ca 
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) ^ E B ^N ^ E ^ v , PS i τε ΡΞ , 2 

στον τὸ τὴς τὐχης. εἰ Of] ὁόχει μὲν αἴτια τινων εἰναι, μηδενὶ )E ἔστι 
— y , M ^ , "^ ^) e ω Y^ * , , 

τῶν αἰτίων ταὐτά, χινδυνεύει T, μηδ᾽ ὅλως εἶναι, T, ἄλλος τις αἰτίων τρό- 

πος ζητητέος. μηδὲ ὅλως μὲν οὖν λέγειν εἶναι αὐτὰ ἄτοπον, πράγματα 
v UAE ^ ) 

τοσαύτην ἰσχὺν ἐν xoi; οὖσιν ἔχειν πεπιστευμένα, ἄλλος δέ " ποτ᾿ ἄν 
» , , Ἵν E δ εἴη παρὰ τοὺς προειρημένους τρόπους αἰτίων; μήποτ᾽ οὖν, ἐπεὶ τῶν 
3 P, οἱ Q? [EE , ΩΝ ^N ' n-f. , » » , ΜΕ Α * 

αἰτίων τὰ μέν ἐστι xaU' αὑτά, τὰ δὲ χατὰ συμβεβηχός (ἔστι γάρ τινα χαὶ 
' ' » * ' - Q0? e M , , » m 

χατὰ συμβεβηχὸς αἴτια: τὸ γὰρ τῷ xaÜ' αὑτὸ xal χυρίως αἰτίῳ τινὸς 15 
M J M v A , ^ Ind , Ύ συμβεβηχὸς χατὰ συμβεβηχὸς αἴτιον, xol αὐτὸ τοῦτο προηγουμένως ἦν 

Y. * - n- ὮΣ d e Ἁ * à. , » ^ - Y. ΡῈ (0? f er? M n 

αἴτιον, ᾧ τοῦτο συμβεβήχει. ὃ μὲν γὰρ ἰατρὸς αἴτιος χαϑ'᾽ αὑτὸ τῆς 

10 ὑγιείας, 6 δὲ λευχὸς χατὰ συμβεβηχός, εἰ εἴη τῷ ἰατρῷ τοῦτο συμβεβηχός" 
v 

τὸ Yap συμβε βηχὸς τῷ ποιοῦντι sc αἴτιον χατὰ συμβέβηκε: ἔτι 

χατὰ συμβεβηχὸς 6 ἰατρὸς ποιητιχὸν αἴτιον, ἰσχνότητος φέρε εἰπεῖν, dv τῷ 
MEE dE Deu cc Das cn dades LE did ὑγιαζομένῳ τοῦτο ἡ συμβεβηχός). ἐπεὶ τοίνυν ἐστὶ τῶν αἰτίων τὰ μὲν 

e , ^ ud ) [4 

xa)' αὑτά, τὰ δὲ xaxà συμβεβηχός, xal ἐν τοῖς xa αὑτὰ αἰτίοις οὐχ 30 

15 οἷόν τε τιϑέναι τὴν τύχην, ἐν τοῖς χατὰ συμβεβηχὸς ἂν εἴη. τὰ μὲν γὰ ) eya. i cO fj ,€ cOts τ pps 1^5 eun. τ με ἵ ρ 

^ » ^ 1, ΄ 
ὡρισμένα οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἂν εἴη; τὰ δὲ χατὰ συμβεβηχὸς ἀόριστά τε 

» - - T - - 

x«i ἄστατα, ὁποῖον xal τὸ τῆς τύχης εἶναι φιλεῖ: ἀόριστα γὰρ τὰ τῷ xa 

αὑτὸ χαὶ χυρίως αἰτίῳ συμβεβηχέναι δυνάμενα, ἃ πάντα χαὶ αὐτὰ χατὰ 
" 532 : PLAT "A eT ἀλλ εἰ ^ XA σ' Des "χὴς αἴτιη s τύ- ^t 

συμβεβηχὸς αἴτια γίγνεται. ἀλλ᾽ εἰ xaxà συμβεβηχὸς αἴτιον ἢ τύχη, δεῖ 
τ ^ 30 τινι τῶν χυρίως αἰτίων λεγομένων αὐτὴν EMT ἐπεὶ οὖν δοχεῖ 

ποιητιχὸν εἶναί τινος ἢ τύχη (τὰ γὰρ χατὰ τύχην ἀπὸ τ τύχης φαμὲν γίγνε- 25 

σϑαί τε xni γεγονέναι), τῶν ποιητιχῶν αἰτίων τινὶ ταῦτα ὑπάρχειν AV rm. 

εἴ qe φυλάξει τὴν χώραν τῶν αἰτίων. ἀλλὰ μὴν τὰ χυρίως αἴτια ποιη- 
τιχὰ φύσις τε xal τέχνη xal προαίρεσις. πάντα μὲν γὰρ τὰ χυρίως dpt 

25 σμένως ποιητιχὰ ἕνεχά τινος τέλους τὰ πρὸς αὐτῶν γιγνόμενα ποιεῖ, δρῶ- 

μὲν ὃὲ πάντα τά τινος ἕνεχεν γιγνόμενα ὑπὸ τούτων γιγνόμενα τινος" 

τούτων ἄρα τινὶ συμβέβηχεν ἣ τύχη. ἐπεὶ δὲ δοχεῖ ἐν τοῖς cs s ιχκοῖς 
εἶναι τὰ χατὰ τύχην, (ταῦτα γὰρ ἀπὸ τύχης ΤΠ τ φαμεν, ὧν χάριν 30 

-" »* ^ Q4 Pe - - ΩΣ Ld P 

xüy προελοίμεϑα τι πρᾶξαι πρὸς τὸ τυχεῖν αὐτῶν, ἐ φ᾽ ὧν τὴν εὐτυχίαν 
, ^ ' p - y T eor - -— ^ E ΕΞ: 80 λέγομεν, T, πρὸς τὸ μὴ τυχεῖν, ὧν τὴν δυστ τυχίαν χατηγοροῦμεν), εἴη ἂν 

7 τύχη τοῖς χατὰ προαίρεσιν γιηνομένοις ἑπόμενον, xai ἐν τούτοις αἰτία 
MJ ΄ (NS) , 

χατὰ συυμβεβηχός. ὅταν γὰρ πράττουσίν τι χατὰ προαίρεσιν ἡμῖν ἀπαντήσῃ 

μὴ τὸ προχείμενον τέλος χατὰ τὴν προαίρεσιν, ἄλλο δέ τι χατὰ συμβεβηχὸς 

5 ' , 

γένηται, ἢ χατὰ προαίρεσιν γενομένη πρᾶξις αἰτία τοῦ ἀπαντήσαντός μέν, 35 
΄ ΄, ^ γα £. λέγομεν δὲ τοῦτ᾽ ἀπὸ τύχης γεγονέναι" τῷ [τε] γὰρ 35 οὐ προχειμένου ὃ 

2 ταὐτα] ταὺ supra lin. V 5 οὖν ἐπεὶ V: οὖν ἐπὶ C: οὖν ἐπὶ (in mg. ἐπεὶ) H: ἦν ἐπὶ a 

( αὐτω xai «opio C 8—10 xarà συμβεβηχὸς — Aeuxóc xatà συμβεβηχὸς om. C 

8 τοῦτο Η: τούτου Va 9 alat IH: αἴτιος Orelli 10 ὑγείας a τούτῳ C 

11 ἔτι γὰρ Orelli 12 αἴτιον om. Orelli 15 τὴν om. C 18 ἅπαντα Orelli 
19 ἀλλ᾽ ἃ xaxà C 21 φασὶ Orelli 24 ὡρισμένα H 26 πάντα τὰ HCa: πάντα V 
28 τύχην V φασιν Orelli 30 τυχεῖν VHa: τυχεῖν αὐτῶν ἐφ᾽ e ρᾶξαι Orelli 

ol ἡ om. a 32 ἀπαντήσει C 35 προχεμένου (supra et i m!) V δέλεγομεν V 

λέγομεν τοῦτ Ca γεγονέναι VHa: εἶναι C τε om. C 



118 ALEXANDRI DE ANIMA LIBRI MANTISSA 

σχάπτοντι χατὰ προαίρεσιν τοῦ φυτεῦσαι γον ἂν. ἀπαντήσῃ ἐχ τοῦ σχά- 

πτειν ϑησαυροῦ τινος τ ἀπὸ τύχης φαυὲν τὴν εὕρεσιν τοῦ ϑησα"ροῦ 

“εγονέναι: οὐχ ἀπὸ τύχης δέ, εἰ τούτου χάριν ἔσχαπτεν. τότε μὲν γὸῤ 

dy Tv οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τὸ σχάπτειν τῆς SEE αἴτιον. ὥσπερ οὐδὲ 
δ τὸ φυτεῦσαι, νῦν ὃὲ χατὰ συμβεβηχός, οὐ γὰρ τούτου χᾶριν ἐγίνετο. ἣ 

τοῦν τύχη ἐστὶ τὸ χατὰ προαίρεσιν γινόμενον, ὅταν αἴτιόν τινος γένηται 40 

χατὰ συμβεβηχός, ἀόριστον ὃὲ ἀεὶ αἴτιον οὕτως τό τινος χάριν γιγνόμενον 
Ἰῶνοιτο, xal εἴη ἂν ἢ τύχη αἰτία xaxd συμβεβηκός: οὐχ ἁπλῶς δέ, ἀλλ 

ἐν τοῖς ποιητιχοῖς τοῖς ἕνεχά του Yopagevats, χαὶ τούτων ἐν τοῖς χατὰ 

10 προαίρεσιν. οὐ γὰρ λέγομεν τὸ ἀπὸ τύχης ἐν τοῖς κατὰ φύσιν γιγνομένοις, 

ὅταν ἄλλο τι παρὰ τὸν τῆς φύσεως σχοπὸν γένηται, ὥσπερ τὰ τέρατα" 
χαὶ γὰρ τούτων ἐστὶ μὲν τὸ φύσει γιγνόμενον χατὰ συμβεβηχὸς αἴτιον: οὐ 

Ui» τύχης τοῦτο. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧν τὰ χατὰ τέχνην γιγνόμενα χατὰ συμβε- 45 

βηχὸς αἴτια γίνεται, ὡς ἐπὶ τῇ τῶν διαστρύφ φων, οὐδὲ ἐπὶ τούτων T, τύχη 

ι5 τὴν αἰτίαν ἔχει. ἐν τοῖς χατὰ προαίρεσιν ἄρα, ὡς ἔφαμεν. ὅταν μὲν οὖν 

τὸ γηνόμενον χατὰ προαίρεσιν δεξιοῦ τινος χατὰ συμβεβηχὸς αἴτιον γένη- 

ται, ὡς τὸ σχάπτειν τῆς $0028a0d τοῦ ϑησαυροῦ, süzoyíay τοῦτο λέγομεν, 

ὅταν δὲ pron δυστυχίαν: οἷον εἰ σχάπτων ὑπό τινος ἑρπετοῦ δηχὕϑείη 

τις ἐν αὐτῷ τῷ σχάπτειν εὑρεϑέντος, οὐχ ὄντος ἐπιτηδείου ΤῊ ἄλλως τοῦ 

20 τόπου πρὸς ἑρπετὰ τοιαῦτα: εἰ γὰρ πλήϑους ὄντος ἑρπετῶν 60s ὥρυττεν 50 

ἀπερισχέπτως, οὐ τύχη τούτῳ τῆς πληγῆς αἰτία, ἀλλ᾽ ἀβουλία τις οἰχεία 
- , xk , M ey » 

"s 107 fis &O0t0010y τε χαὶ OU1OS QXUOV, τὸ 

»? νὴ - » * 

πὶ τῶν ἀπὸ τύχης γιγνομένων χατηγορεῖ- 

χαὶ ἀπρονοησία. χαὶ τὸ μὲν τ 
Y 3.7 Y 6 P ^ 

jh αὐτόματον εἴωϑεν μὲν χαὶ 
€ 9 N $5 ' - NES SN - , o V. MJ m £z , 

σϑαι, οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ τῶν φύσει. ταν γὰρ τῷ γινομένῳ φύσξι 

25 ἄλλο τι ἐπαχολουϑήσῃ, ἀλλὰ μὴ τὸ οὗ χάριν ἐγίνετο, αὐτομάτως τοῦτο λέ- 

ἴομεν γεγονέναι, ὥσπερ τὰ τέρατα. ὅταν γὰρ μὴ οὗ χάριν τέλους γίγνε- 

ται τὸ qtjvó|usvov φύσει γένηται, μάτην xoi αὐτὸ Aser γεγονέναι, xo l6lr 
M Q- , - (m E E (e E 099m t A ' 2 f 

τὸ ἐπαχολουῦήσαν αὐτῷ. Ott χατὰ συυβεβηχὸς αἴτιον τὸ μάτην γεγονός 

ἐστιν, αὐτομάτως φαμὲν (ep xai ἁπλῶς πᾶν τὸ τῷ χατὰ φύσιν 
* A - ΄ "NS 5» ΄ 

30 ἐπαχολουϑῆσαν γιγνομένῳ, οὐχ ὃν οὗ χάριν ἐγίνετο, αὐτομάτως λέγεται 

: 0 
3 εἰ VHa: $ Ὁ 4 àv om. Ca 7 ἀόριστον scripsi: ἀορίστω V: ἀορίστῳ HC: 

ἀορίστω a: ἀορίστως Bloch. οἴ. τὸ piv οὖν «aW αὑτὸ αἴτιον ὡρισμένον, τὸ δὲ χατὰ συμνβεβη- 

κὸς ἀόριστον Ar. ausc. phys. 2,5 190}28 9—10 zai τούτων — γιγνομένοις om. C 

12 τὸ] fortasse τι 14 γένηται Orelli διαστρόφων} ante e paululum erasum V 

»f, (τέχνη) τῶν διχστρόφων scil. ἀνϑρώπων significare videtur artes eorum, quorum mem- 

bra distorta sunt, v. c. funambulorum, saltatorum et aliorum id genus praestigiatorum* 

Orelli. sed neque διάστροφος saltatorem significat neque quid sibi velint in hac argumen- 

tatione funambuli assequor. ad ὧν suppleas τεράτων; aliud enim prodigiorum genus auctor 

tangere videtur, pumilos dico et distortos (διάστροφοι). notum enim erat illo tempore, 

non solum natura, sed etiam arte procreari haee monstra; testis est de subl. liber 44,5. 

cf. Jahn Arch. Beitr. p. 430 Casaub. ad Suet. Aug. 85. Marquardt VII, 1l, 152,4. sed τῇ 

post ἐπὶ delendum videtur 18 δυστυχίαν] yt in lit. supra lin. V 19 τὴν ἄλλως V 

τηνάλλως Ha 2] τούτων Ca 23 εἰώϑαμεν «oi τῶν (in mg. suppl. ἐπὶ) H 24 γενο- 

μένῳ Orelli 95 τὸ οὗ Ca: τοῦ οὗ VH: οὗ Orelli 26 γεγονέναι καὶ τὸ ἐπακολουϑήσαν 

ὥσπερ. γίγνεται Orelli: γίγνηται Π0Δ 329 ἔσται H 80 γιγνομένῳ ἐπαχοληυϑῆσαν H 
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γεγονέναι. οὕτως ὃ χατενεχϑεὶς Moz χαὶ οὕτως πως πεσών, ὡς ἐπ᾽ αὐὖ- 

τοῦ χαϑέζεσϑαι δύνασϑαι, αὐτομάτως τήνδε τὴν ϑέσιν ἔσχεν ἐπαχολουϑ ἡ- 5 

σασαν τῇ φυσιχῇ τοῦ λίϑου διὰ τὴν βαρύτητα χαταφορᾷ. ὁμοίως χαὶ 5 

μὲν διὰ τὴν τροφὴν ἐλθὼν ἐπὶ τόνδε τὸν τόπον ἵππος, σωϑεὶς ὃὲ διὰ τοῦτο 
Ld v 

ἀπὸ τῶν πολεμίων: xal γὰρ τούτῳ T, φυσιχὴ τῆς τροφῆς ὀρεξις τῇς σω- z 

, , 5 ?»1 0 7 ^ ^ , * , 

τηρίας αἰτία, οὐχ ἐλϑόντι τοῦ σωϑῆναι χάριν. τὸ δὲ λέγειν τὴν τύχην 

αἰτίαν ἄδηλον ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ οὐχ ἔστι φύσιν τινὰ τύχης τιϑεμένων. 

ἀλλ ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπ των πρὸς τὰ αἴτια ποιᾷ σχέσει τὴν τύχην εἶναι λε- 
' P] Ἁ “ »! , }Ὶ , - ^) » 

γόντων. ἔσται τε οὕτως τὸ αὑτὸ τῳ μεν απὸ toys. τῳ O0 00, ὅταν f 10 

, 

^ ^ *, — , , Ἁ , - 

10 μὲν αὐτοῦ γινώσχῃ τὴν αἰτίαν, 6 ὃὲ ἀγνοῇ. προσέτι τε ἐπεὶ πλείω τοῦ 

αὐτοῦ αἴτια, εἴ γε τετραχῶς, ὧν τὰ μὲν Side ποτ τινας εἰδέ yat, τὰ δὲ ΡΥ. 
Ἀ b] , [ed € , -— Y 3 , Y τὸ αὐτό τι ἅμα τῷ αὐτῷ xal ἀπὸ τύχης x«l οὐχὶ ἀπὸ τύχης ἔσται, ἂν τὰ 

μέν τινα τῶν αἰτίων αὐτοῦ γνωρίζῃ, τὰ δὲ ἀγνοῇ οὐ γὰρ διώριστ αι παρὰ 

τὴν ποτέρου τῶν αἰτίων ἄγνοιαν T, τύχη. εἰ γὰρ λέγοιεν μὴ τήν τισιν 

15 ἀνθρώποις αἰτίαν ἄδηλον εἶναι τὴν 1200 ἀλλὰ τὴν χαϑόλου πᾶσιν ανϑρώ- 

ποις, οὐδ᾽ ὅλως εἶναί τι συγχωροῖεν ἄν τὴν τύχην, διδόντες τΞ εἶναι μαν- 15 
PE SUA τιχὴν xai τῶν ἀδήλων δοχούντων εἶναι τοῖς ἄλλοις Ἰνωστιχὴν αὐτὴν τι- 

ϑέμενοι. εἰ γὰρ τοῦτο DIDpISSHy βουλύμενοι λέγοιεν τὴν ἄδηλον τοῖς av- 

πιστήμοσιν αἰτίαν τύχην, ἔσται χατὰ τοῦτον τὸν λόγον xal τὰ χατὰ τὰς 
20 ἐπιστήμας τε χαὶ τέχνας qo Revs τοῖς ἀνεπιστήμοσίν τε xal ἀτέχνοις ἀπὸ 

τύχης. οὔτε γὰρ 6 μὴ τέχτων οἶδεν τῶν τεχτονιχῶν τὴν αἰτίαν, οὐϑ᾽ ὁ 
Ἁ ^ - - » M » A 3 

μὴ μουσιχὺς τῶν μουσιχῶν, οὔτε ἄλλος τις πε το: τὰ τῆς τ t£ ἔχνης" ἐν 

γὰρ τῷ τὰς αἰτίας εἰδέναι τῶν γιγνομένων χατὰ τέχνην f, MOM 20 

* ;d 

Περὶ εἱμαρμένης. 

25 Περὶ τῆς εἱμαρμένης ἄξιον ἐπισχέψασϑαι, τί τέ ἐστι χαὶ ἐν τίνι τῶν Ξ 
» M ' T s ' Ld , ΄ - [4l ' - 340 , 

6910V. τὸ μὲν γάρ ξειναι τι τὴν ειμαρμξένην. t ἰχᾶάνως T, d τῶν ανϑρώ- 

$^* 

πων συνίστησιν πρόληψις (ἢ γὰρ φύσις οὐ χενὸν οὐδὲ ἄστοχον᾽ ὁ γὰρ 

᾿Αναξαγόρας οὐχ ἀξιόπιστος ἀντιμαρτυρῶν τῇ χοινῇ δόξῃ: λέγει γὰρ οὗτός 25 
ΡΞ " AX zT TR) ἘΦ , 6). - 29M 3 2-213 -—- ἐπὶ nir 

(9. WaoEv εἰναι env Eetuappu.evrv ολως, OU. εἰναι χένον τοῦτο τ οὔνομα), 

e. Ὁ. yo P S! 3 » 3 , ) e ^ 2 , , ΓΞ e ' - 

3002 πὸτ ἐστιν xat £y τισιν. οὐχεῦ Tj τῶν ἀνϑρώπων πρόληψις ἰχαάνὴ 1006 

μηνῦσαι. οὔτε γὰρ ἀλλήλοις οὔτε αὑτοῖς περὶ τοῦδε συμφωνεῖν δύνανται. 

πρὸς γὰρ τοὺς χαιροὺς χαὶ τὰς περιστάσεις χαὶ τὴν περὶ τῆς εἱμαρμένης 

1 o HC: οὐ Va 2 κατέζεσϑαι a τήνδε τὴν ϑέσιν Va: τὴν ϑέτιν C: τήνδε τὴν 

φύσεως ϑέσιν H: τήνδε τῆς φύσεως ϑέσιν Orelli 3 xai ὁ μὲν VHCa: δὲ xai ὁ Orelli 

4 ὕππον C 5 τούτῳ om. Ca 8 τῶν ἀνθρώπων om. Orelli ποιὰ ἃ 

10 ἐπεὶ πλείω VH: ἐπὶ πλείου C: ἐπὶ πλείω a 11 τινας om. Orelli 12 τῷ αὐτό 

τι ἅμα ἃ ἔσται Orelli: εἶναι VHCa 16 συγχωροῦν ἂν τό τυχεν C 

19 «à; om. € 21 τεχτωνιχῶν V 24 edidit Orelli ib. p. 134 sq. 

25 τίσι Orelli . 26 εἶναι τε Orelli 21 ἄστατον m'V: ἄστοχον H: ἄστατον C: 

ἄστρατον ἃ 29 γε H: τε VCa τὸ ὄνομα Ca 81 αὑτοῖς scripsi: αὐτοῖς VHCa 
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I4 MN, Χ Χ ^ b] ΄ , M S 7^ M εταβάλλουσι δόξαν. ποτὲ μὲν γὰρ ἀπαράβατόν τι xol ἀναπόδραστον τὴν [ 
^ , P2 b 

εἱμαρμένην τίϑενται, xal πάντα γε τά τε ὄντα xol τὰ γιγνόμενα ὑποτάσ- 30 l *, 

M y - RJ 

σουσιν αὐτῇ, ὁτὲ δὲ ἔστιν αὐτῶν x«l τὸ παρὰ τὴν εἱμαρμένην ἀχοῦσαι 
πολλάχις λεγόντων, χαὶ τὸ παρὰ μοῖραν. χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἷς μὲν 

ὅ μήτε τὰ τῆς τύχης εὖ χυρεῖ, μήτε τι μᾶλλον τὰ τῆς γνώμης τε xal τῆς 
οἰχείας προαιρέσεως ἔρρωται, ἐπὶ τὴν εἱμαρμένην τε ὡς χρησφύγετόν τι 

χαταφεύγουσιν, τὴν αἰτίαν τῶν μὴ δεόντως πεπραγμένων T, πραττομένων 
ἑαυτοῖς ἀφ᾽ αὑτῶν ἐπ᾽ ἐχείνην μεταφέροντες, xol πάντα γέ φασιν οὗτοι d i , 

, ΄ Ω᾽ ec / ΄ ^N - ΄ SES DP IER NUTS 
τε ξς " ) - ξ τὺς ς )'s 1 το 90 τότε γίνεσϑαι xaU' εἱμαρμένην, μεταπεσούσης δὲ τῆς τύχης αὐτοῖς ἐπὶ τὸ S 

, , , x ΄“ 2. imo 94 » A ^ ^ 2 , , 10 βέλτιον, οὐχέτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς δόξης μένουσιν: οἷς ὃὲ τὰ τῆς οἰχείας γνώ- , i i 1e [ 
^ J M /, ^N ^ ' “Ὁ , 25-6 M - ἊΝ 

μὴς δεξιὰ χαὶ ταύτῃ συνῳδὰ τὰ παρὰ τῆς τύχης, εἰς ἑαυτοὺς μᾶλλον ἢ 

τὴν εἱμαρμένην τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων ἀνάπτουσιν. ἄλλοι δ᾽ αὖ τῶν jussu perpe i 
^ ^L m e ΄ "o6 ' ^ ^ - , - S MESS - , 

ἐν δεξιῶν ἁπάντων T, ἑαυτοὺς T, τὸ ϑεῖον αἰτιῶνται, ἐπὶ δὲ τοῖς γείροσιν μ i i C 
Ls w) ^ » 

ἐπιβοῶνται τὴν εἱμαρμένην. εἰσὶ δέ τινες xol γόητες ἄνϑρωποι, οἵτινες i i i i Ὁ 

15 χατανοήσαντες τὴν τῶν πολλῶν ἀσϑένειαν περὶ τὴν τῆς εἱμαρμένης χαὶ 
Ll , [irt d ^ 

τῶν xav αὐτὴν γινομένων χρίσιν, xal τὸ ῥάδιον αὐτῶν διὰ φιλαυτίαν χαὶ 40 

τὸ μηδὲν αὑτοῖς συνειδέναι δεξιὸν πρὸς πίστιν τοῦ πάντων τῶν ἅμαρτανο- 
bl ΕῚ M , 

μένων τὴν εἱμαρμένην αἰτιᾶσϑαι ἀποφαίνονται πᾶν τὸ γιγνόμενον γώγνε- 

σϑαι xaü' εἱμαρμένην, χαὶ τέχνην ὑποχρίνονταί τινα τοιαύτην, χαῦ᾽ ἥν 

20 φασιν οἷοί τε εἶναι πάντα προγιγνώσχειν τε χαὶ προυηνύειν τὰ ὁπωσοῦν Y 
edd 

ΠῚ , - ^N $3: ὡὦΨ , N ^ 7 z n (9 ΤΣ ἐσόμενα, τῷ μηδὲν αὐτῶν γίγνεσθαι χωρὶς ἀνάγχης τινός, ἣν εἱμαρμένην 
΄ Y / Q. NE M - LA 5 2T » ἢ , 
ἔγουσιν. xal λαβόντες βοηϑοὺς τοὺς x«l τῆς τέχνης αὐτοῖς αἰτίους, dva- 

πείθουσιν τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων, ἐν ταῖς περιστάσεσιν αὐτοῖς ἐπι- 45 

τιϑέμενοι xal ταῖς συμφοραῖς, μόνον οὐχ εὐχομένοις τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχον 

25 φανῆναι, χατά τινα τριβήν τε x«l περὶ τὰ τοιαῦτα σύνεσιν xal τῆς ἐν τοῖς 

τοιούτοις ἀχολουϑίας ϑεωρίαν προλέγοντες εὐστόχως τινὰ τῶν τοῖς οὕτως 
ἔχουσιν ἀχολούϑως ἐσομένων, ὡς δὴ τοῦτ᾽ ἐχ τῆς τέχνης τῆς περὶ τὴν 

εἱμαρμένην ἔχειν λέγοντες μισϑοὺς οὐχ ὀλίγους ὑπὲρ τῆς τοιαύτης χαχοτε- 
^ / » ^ ^ t2 mA m χνίας ἐχλέγοντες, ἀσμένως αὐτοῖς τῶν πειρωμένων διδόντων ὡς βοηϑοῖς 50 ἊΞ 

^ ^ M Ld 

30 x«l συνηγόροις τῶν οἰχείων ἁμαρτημάτων. οἵ xal τοὺς πλείστους τῶν dy- 
SM : ^ ϑ ἐς 

ϑρώπων ἀναπεπείχασιν OU ἀργίαν ἀφεμένους τοῦ σχοπεῖν, ὅπῃ ποτὲ ταῦτα 
[4 ΄ » 3 - ΄ 

ἔχει, χαὶ τίς ἢ τάξις ἐν τοῖς οὖσιν τῆς εἱμαρμένης, πάντα τὰ γιγνόμενα X95 i i i 45 
z 
- 

2 
[3 
- 

Q? e LN , nC fx 5 p) AE NA INN. e 7 ^ c 

χαῦ εἱμαρμένην γίνεσθαι λέγειν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μηὴὺξ οἱ πάνυ τὴν εἰμαρ- 
, , 2 - AT ' , ^R 5 , , y. 

uev ἐπιβοώμενοι £y ταις χατὰ τὸν iov πρᾶζεσιν exe φαιϊινονται quy. 

3 ποτὲ Orelli 5 εὐχυρεῖ ἃ 6 ἔρωται C τε om. Orelli: fortasse τε (acl 
μοῖραν) τι om. C 1 πεπραγμένων τε 7, Orelli ὃ ἑαυτῶν Η ἐχείνοις C 

rt V: qe HC: oia 9 αὐτοῖς VHa: αὐτῆς C: om. Orelli 12 αὖ τῶν VCa: 

αὐτῶν H 11 αὑτοῖς scripsi: αὐτοῖς VCHa συνειδέναι VCa: συνεῖναι Η Orelli 

20 οἷον Ca rpoprv9oetv Orelli 22 αὐτοῖς VH: αὐτῆς Ca: αὐτῶν Orelli 

25 φανῆναι «al xaxà O τὰς τοιαύτας H σύνϑεσιν ἃ 26 τοῖς οὕτως ἔχουσιν] 

cf. ἐν ταῖς περιστάσεσιν αὐτοῖς ἐπιϑέμενοι xal ταῖς συμφοραῖς v. 23 28 ἔχειν om. Orelli 

χατατεχνίας ἃ 30 ot καὶ VHC: οἷς zat ἃ 94 ἐκείνη ἃ 
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πεπιστευχέναι, | ([χανὸν γὰρ Telus μαχομένους αὐτοῖς ἀποφῆναι τοὺς τὰ 161v 

ψευδῆ πεπιστευμένους ἐγειν) ἄξιον ἡμᾶς ἄνωϑεν ἀρξαμένους ἰδεῖν, τίς: ποτέ 

ἐστιν f| φύσις τῆς εἱμαρμένης xal ἐν τίσιν xal μέχρι πόσου τὴν ἰσχὺν 

ἔχει. xml πρῶτόν γε περὶ τίνα τῶν ὄντων εὔλογον αὐτὴν λέγειν εἶναι. 

5 ᾿ιασχες ὑβεῦᾶι τοῦτο γὰρ φανερὸν γενόμενον us ἔργου Te χαὶ πρὸς 

τὰ ἄλλα τὰ ζητούμενα περὶ αὐτῆς. τὸ μὲν οὖν πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐπιτάσσειν ὅ 
*, x ' ΄ , E ' 4 Q0? [d , [d , ^75 ΄ 

αὐτὴν xai πάντα λέγειν εἶναι τὰ ὄντα wa εἱμαρμένην, ὁμοίως aui τε 
' ΄ A v LS »0? [4 ' - ΄ , PS ' ΄ 

χαὶ μή. οὔτε εὔλογον ἄλλως οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν ὑμνούντων μάλιστα τὴν εἷμαρ- 
, 3. Δ Ld , [4 , ^ * 

μένην ὡς αἰτίαν τῶν TIUSI ED ἁπάντων ὁμολογούμενον. οὔτε γὰρ τὰ 

10 ἀίδια χαῦ᾽ εἱμαρμένην εἶναι τοιαύτην λέ Eje» εὔλογον: γελοῖον γὰρ τὸ τὴν 

διάμετρον ἀσύμμετρον τῇ πλευρᾷ λέγειν εἶναι xa εἱμαρμένην, T, τὸ τρί- 

Ἴωνον διὰ τοῦτο δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰς ἐντὸς γωνίας. χαὶ χαϑόλου 
τὰ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ xul ὡσαύτως ἔχοντα οὐδαμῶς εὔλογον xal εἴμαρ- 10 

, e » , , »] ».} bi Ἁ , ΄ “΄ 

μένην οὕτως ἔχειν λέγειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ γιγνόμενα πάντα: ὅσα γὰρ wai 
΄ ld e , Ud ' , ^ 

τούτων εὐὔταχτόν τε xal ὡρισμένην ἔχει τὴν γένεσίν τε χαὶ χίνησιν, ἔξω -— Cc 

, - - e , 5 ' Ld ers 

πίπτει χαὶ ταῦτα τῆς εἱμαρμένης. οὐ γὰρ xo εἰ! μαρμένην ὃ ἥλιος ἐν 
5 “ ΄ 

χει ξρύσις 7, ϑεριναῖς pna γίνεται, οὐδὲ ἔχαστον τῶν ἄστρων εἰμαρ- 
σ 5» ) Y 

μένην αἰτίαν ἔχει τῆς οἰχείας φορᾶς. a). εστιν ὡὧσπ "p χατὰ τὸ εἰναι χαὶ 

' 3: , , ^( “-- , 3- JF e ^ ' ' ' , , 

τὴν οὐσίαν ἐλεύϑερα τῆς τοιαύτης αἰτίας, οὕτως δὲ xal χατὰ τὰς οἰχείας 
LE δ ας bul 5 ΄ *, ^ 

90 ἐνεργείας. διὸ τῶν μὲν ἀιδίων T, χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἀεὶ τιγνο- 15 
ν e ^ - M * 

μένων οὐϑενὸς αἴτιον T, εἱμαρμένη. δοχεῖ OE ἐν τοῖς ἐν γενέσει xal c 
- ΄ , » * 5 M 5 ^ μ᾿) ' - 

τῆς εἱμαρμένης ἔργον εἶναι. ἐν γὰρ τοῖς ἐπιτηδείοις ὅσον ἐπὶ τί φυσιχἤ 
L D 

παρασχευΐ πρὸς τὰ ἀντιχείμενα τῆς εἱμαρμένης ἰσχὺς slvat δοχεῖ, 8 
- με , Ἂς ΄ 

τέρῳ τῶν ἀντιχειμένων χατέχουσα αὐτὰ xal φυλάττουσα χατά τινα vitu 

ιῷ cx 

*, ΄, ' », ^ Ld Y » - 

ἀχολουϑίαν. ἃ γὰρ οὐχ ἂν οὕτως ἔχοι ἄνευ τῆς εἱμαρμένης, ταῦτα παρὰ 

τῆς εἱμαρμένης ἐν τῇδε τῇ τάξει φυλάττεσϑαι δοχεῖ: τοιαῦτα δέ ἐστιν 

οὐχ ἄλλα τινὰ τῶν ὄντων T, τὰ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ: ὥστε ἐνταῦθα 
Li 

" 
^ e , ἊΨ A ^N s | 

που χαὶ τὸ τῆς εἱμαρμένης. ἐπεὶ δὲ xal τούτων τὰ μὲν χατὰ τέχνην 
, , Ν ^ Ἁ , Ἁ ^ , 

τε xal λόγον τεχνιχόν τινα, τὰ OE xarà προαίρεσιν, τὰ δὲ χατὰ φύσιν 
' - e , , ' -17 30 γίγνεται. σχεπτέον ἐν τίσιν τούτων τὸ τῆς εἱμαρμένης. εἰ μὴ οἷόν τε 

- εὖ b e - 

ἐν πᾶσιν. τὰ μὲν οὖν χατὰ τέχνην γινόμενα χαϑ᾽ εἱμαρμένην εἶναί 
^ 

^ - e €^ ,R 

τε χαὶ γίνεσϑαι λέγειν οὐδαμῶς ταῖς περὶ τῆς εἱμαρμένης δόξαις συνῳ- 
^, - Ἁ ^ ’ὔ bi A ^( Q? e , 

δόν: γελοῖον γὰρ τὸ τὴν χλίνην T, τὸ βάϑρον xaU' εἱμαρμένην γεγο- 
, ΡΣ "- UJ , e , 7 E , r* * - E 

pest Nery ἢ τὴν λύραν Ὡρμόσϑαι χαϑ᾿ εἱμαρμένην: οὕτω γὰρ ἐροῦμεν 25 
-— , 5 2 ΝΣ Ύ , » AP a - Q? 

35 πᾶσαν τέχνην εἱμαρμένην. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧν προαίρεσις αἰτία, ταῦτα χαὺ 
€ ^ Y , AJ Ψ e - e - , ὟΝ ? *, MR € 

εἱμαρμένην dv εἴη: τούτων γὰρ ἐν ἡμῖν T, ἀρχή, ἀλλ οὐχ ἔξωϑεν, 

1 αὑτοῖς scripsi: αὐτοῖς VHC? ἃ: αὐτοὺς Orelli 2 λέγω € ὃ τῆς εἱμαρμένης om. 

Orelli 4 τίνα VCKa: ποῖα H 9 περὶ ἔργου a 6 τὰ ζητούμενα VH: ζητού- 

μενα KCa 10 τ᾽ ἀΐδια Ka τὴν τοιαύτην KCa 13 ὡς αὕτως V 16 ἡμαρ- 

μένην ἃ 18 χαὶ χατὰ C 19 αἰτίας VHCKa: οὐσίας Orelli 21 δὲ «al ἐν τοῖς C 

Ν Ξ ἀντι πο - XT : " 

22 τῆς VKa: ὯΝ ες τὸ τὴς Η 28 προχείμενα Ὁ 25 ἔχοι scripsi: ἔχειν VHKCa: 

ἔχει Orelli δὲ] μὲν Orelli 32 συνωδόν a: συνωδον V 934—235 οὕτω -- 

εἱμαρμένην. om. "i 36 ἀλλ᾽ VKa: xoi C?: xai (in mg. ἀλλ) H 
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f, δὲ εἱμαρμένη οὐχ iv ἡμῖν: x«i γὰρ εἰ xoi περὶ ταὐτά ἐστιν ἣ sipap- 
εἰς ὶ ἃ χαὶ τὸ ἐφ᾽ Tul ἡλλὰ ἄλλ à 5 àp! fui 35 μένη, περὶ ἃ xol τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ ἄλλο γέ ἐστι τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἀφαι- 
ὡς , » M € , ΡΞ M - 2 Pr l4 ' ^3 , ^ MJ , psxéov ἄρα τῆς εἱμαρμένης xol τῶν ἐν γενέσει τὰ γιγνόμενα χατὰ τέχνην 

τε xal προαίρεσιν. τούτων δ᾽ ἀφῃρημένων λοιπὸν χαταλείπεται ταῦτα, οἷς 
- 

5 ἢ φύσις τῆς γενέσεως αἰτία, ἐν οἷς δὴ xal δοχεῖ δυναστεύειν τὸ τῆς ci- 80 5 

μαρμένης. εἰ γάρ τις ἐπιστήσας ἐξετάζειν βούλοιτο τὰς δόξας τὰς περὶ 
τῆς εἱμαρμένης χαταβεβλημένας, οὐ περὶ ἄλλα τινά, οὐδὲ ἐν ἄλλοις αὐτὰς 

εὑρήσει τὴν εἱμαρμένην τιϑείσας, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς γινομένοις φύσει, χαὶ τούτων 

μάλιστα ἐν τῇ τῶν ζῴων xal τῶν ix συγχρίσεων τῶν ἐν γενέσει: οὐ γὰρ 
10 τὸ τὴν τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολὴν χαϑ᾽ εἱμαρμένην γίνεσϑαι λέ- 

γεῖν πάνυ τι σύνηϑες. ὄντος τοίνυν τοῦ xal εἱμαρμένην ἐν οἷς προειρή- 

χαμεν, χαὶ τούτου γνωρίμου γεγονότος, ἀχκόλουϑον ἂν εἴη μετὰ τοῦτο ζης- 35 
τῆσαι, πότερον τοιοῦτόν ἐστιν ὡς ἀναγχαῖόν τε χαὶ ἀπαράβατον εἶναι χατὰ 
τὸν ποιητὴν τὸν λέγοντα" 

15 μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

οὐ χαχὸν οὐδὲ μὲν ἐσϑλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 

7, τοιοῦτον οἷον xai παραβαίνεσϑαι, xol μὴ πάντῃ τὸ ἀναγκαῖον ἔχειν ἐν 

αὑτῇ. ἐχ μὲν οὖν τῆς xoti τῶν ἀνθρώπων περὶ τοῦδε χρίσεως οὐδέ- 
vepov ἔχομεν βεβαίως τούτων τιϑέμενον. ποτὲ μὲν γὰρ τὸ τῆς εἱμαρμένης 

20 ὑμνοῦσιν ὡς ἀναγχαῖον, ποτὲ δὲ οὐ πάντῃ τὴν συνέχειαν αὐτῆς πιστεύουσι 40 

σώζειν. χαὶ γὰρ ot διὰ τῶν λόγων ὑπὲρ αὐτῆς ὡς οὔσης ἀναγχαίας δια- 

τεινόμενοι σφόδρα xal πάντα ἀνατιϑέντες αὐτῇ ἐν ταῖς χατὰ τὸν βίον 
πράξεσιν οὐχ ἐοίχασιν αὐτῇ πεπιστευχέναι" τύχην γοῦν πολλάχις ἐπιβοῶν- 

ται. ἄλλην ὁμολογοῦντες εἶναι ταύτην αἰτίαν τῆς εἱμαρμένης: ἀλλὰ xol 
25 τοῖς ὕξοῖς οὐ διαλείπουσιν εὐχόμενοι, ὡς δυναμένου τινὸς ὑπ᾽ αὐτῶν διὰ 

τὰς εὐχὰς γενέσϑαι xal παρὰ τὴν εἱμαρμένην: ἀλλὰ xal βουλεύονται περὶ 45 

τῶν πραχτέων αὐτοῖς, χαίτοι xal ταῦτα xa εἱμαρμένην εἶναι λέγοντες, 

χαὶ συμβούλους παραχαλοῦσιν χαὶ μαντείαις οὐχ ὀχνοῦσι χρῆσϑαι, ὡς ἐνὸν 

αὐτοῖς, εἰ προμάϑοιεν, φυλάξασϑαί τι τῶν εἱμαρμένων. ἐπεὶ δὲ οὗτοι μὲν 
3 i αὑτοῖς περιπίπτουσιν περὶ τὰ μέγιστα φανερῶς οὕτως διαφωνίαν ἔχοντες 

(ἀπιϑανώταται γοῦν εἰσιν αὐτῶν at πρὸς τὴν τούτων συμφωνίαν εὑρησιλο- 
, ^ -- wN 3 ων 2 EA 'N € - M ^ 3. ^ AN ἢ Ed e (iat), δοχεῖ δὲ ἐν τοῖς £v γενέσει xai φϑορᾷ xai τὸ ἐνδεχόμενον εἶναι, ὃ 

- ^ , , , A » , » 

τοῦ μνηδὲν ἀναγχαίως ἐν τούτοις ἐν οἷς dv T, γίγνεσθαι αἴτιόν ἐστιν, ἄξιόν 50 
- “Ὁ Y ΄ e ε 

ἐστιν ἐπιστῆσαι περὶ τοῦδε, εἴτε ἔστιν εἴτε μή. αὔτη γὰρ f, φύσις ópt- 

85 σἡεῖσα πρὸς τὸ τὴν τῆς εἱμαρμένης οὐσίαν εὑρεῖν ἡμῖν τὸ μέγιστον συμ- 

| ταὐτά Va: ταῦτα ΗΚ: τὰ αὐτὰ C 3 τέχνην τε om. C 4 τε om. Ka 

5 δὴ VHKCa: δὲ Orelli 8 ἡμαρμένην ἃ ἀλλ᾽ ἐν VHKa: xat ἐν C 12 μετὰ 

τούτου Orelli 19 τε εἶναι «ai ἀπαράβατον H 14 τὸν ποιητὴν] Hora. Il. 6,488 

16 ἐπ᾿ 7» V 18 αὑτῇ Orelli: αὐτῇ VHKCa τάδε Orelli 20 αὐτῆς C: αὐτὴν 

VKHa 22 ἀνατιϑέντες corr. ex. ἀναγχαίως Κα 26 xal ante παρὰ om. H Orelli 

28 ἐνὸν HKCa: ἐμὸν V 29 εἰ VHKO: 4 a: ἂν ex. Vict. 30 αὑτοῖς V: αὐτοῖς 

KHCa 91 εὑρησειλογίαι V: εὑρεσιλογίαι a 22 τοῖς γενέσει C 34 φύσιν ἃ 
ισ 

D ͵ ὁραδεισα m! V: ὁρισϑεῖσα KITa: ὁραισ)εῖσα C 35 τὰ μέγιστα Orelli 
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βάλλεται. ἱχανὴ μὲν οὖν xal f, χρῆσις ἢ χοινὴ συστῆσαι τὴν ἐνδεχομένην 

φύσιν: οὐδεὶς γὰρ οὐδὲ τῶν ἐξ ἀνάγχης πάντα γίχγνετϑαι λεγόντων ἐν τῷ 
ζῆν xal ταῖς χατὰ τὸν βίον ἐνεργείαις οὐ μαρτυρεῖ τῷ δύνασϑαί τινα χαὶ 

τῶν γιγνομένων μὴ γίγνεσθαι xal τῶν μὴ γιγνομένων γίγνεσθαι. οὐ μὴν 

δεῖξαι ῥάδιον. πολλὰ γὰρ τῶν γιγνομένων τὰ 162r 
^ ^ - , 

5 ἀλλὰ xai τῷ λόγῳ τοῦτο 

μὲν ἀπὸ τύχης, τὰ δὲ ἀπὸ ταὐτομάτου γίγνεσϑαι πεπίστευται, τὸ δ᾽ εἶναί 
λ ) € (Y *, , b e ^ ' ' - 

tt χαὶ ἐφ ἡμῖν οὑτως £vapyes ἐστιν, ὡς μηδὲ τοὺς τὰ τῆς eiu, μαρμένης ὡς 

ἀναγχαῖα πάνυ χρατύνειν πειρωμένους ἀντιβλέπειν δύνασϑαι τῷδε τῷ δόγ- 
i 4 D i 

55» ν 3 ) , E | "n 

pau. ἀλλὰ μὴν el ἔστιν ἐφ᾽ ἡμῖν tt, xal τοῦτο περὶ ταὐτά ἐστ', περὶ ἃ 

10 χαὶ τὴν εἱμαρμένην εἶναι συμβέβηχεν, ἀναιρεῖται τὸ τὴν εἱμαρμένην ἀπα- ὃ 

εὶ e 
? : : E : 

ράβατόν χαὶ ἀχώλυτον xai ἀναγχαῖον εἶναι: ὦν γὰρ ἡμεῖς ἐσμεν ἀρχαὶ 

ἑλέσϑαι τε xal μή, ταῦτα ἀδύνατον po ναγχάσϑαι λέγειν. ἀλλὰ μὴν 

ἀνάγχη τοῖς λέγουσιν τὴν εἱμαρμένην εἶναι, περὶ ταὐτὰ λέγειν εἶναι, περὶ 

ἃ χαὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν. εἴτε γὰρ τὰ τέλη μόνα λέγοιεν xo εἱμαρμένην 

16 7 ψεσύαι; εἴτε χαὶ τὰς πράξεις, αἷς ἕπεσϑαι τὰ τέλη συμβέβηκεν, ayo- 

τέρως ἀχολουϑεῖ περὶ xà αὐτὰ λέγειν εἶναι τὴν εἱμαρμένην, περὶ ἃ χαὶ τὸ 
) , 

4 

€ - Ex ' ' 2d ed 
t ας 

Q? ες RET 
19^ v. et μὲν Οὐν χαι τας πράᾶξςξις x2) εἱμαρμένην λέγοι τις. αὐτοῦεν 10 

a ^ , hl ) e 9 f 

δῆλον τὸ χείμενον: ἐν γὰρ ταύταις ἐστὶ χαὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν: εἰ ὃὲ τὰ τέλη 
, e. ^R ^ - Ψ ὦ 

μόνον, ὧν αἱ πράξεις χάριν, ἀχολουϑεῖ δὲ ταῖς τοιαϊσὸς πράξεσιν τὰ τοιαὺςε 
, *, ' ^N €- hd e 5 M , R 

30 τέλη (οὐ γὰρ δὴ τοῖς ὁπωσοῦν πραχῦὕεῖσιν ἕπεται ταὐτὸν τέλος), ἀνάγχη 
΄ * 5 , Ἁ - 

xai τὰς πράξεις, αἷς ἀχολουϑήσει τὰ τοιαῦτα τέλη. xac ιμάρϑαι λέγειν. 

οὐ γὰρ ἀχολουϑήσει τὸ χαῦ᾽ εἱμαρμένην τέλος μὴ προηγησαμένων τῶν ἐπὶ 
3.0 rf. ^ n7 ΄ , , 

τοῦτο ἀγουσῶν πράξεων. χαὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ περὶ ταῦτα: ὅτι γάρ ἐστί 
) - - ' ν᾿ ^ ^ - - - Ξε 

τι ἐφ’ ἡμῖν. δῆλον xui ἐχ τῶνδ᾽ ἂν γένοιτο, εἴ γε δεῖ περὶ τῶν ἐναργῶν 15 
, ^ 7E -— ( Y ' Dj /-- σεν ΄ 

25 ἀποδείξεσιν χρῆσϑαι: ἔχ τε γὰρ τοῦ μηδὲν μὲν (τῶν) ὑπὸ τῆς φύσεως 

αι μάτην, ἐν ὃξ τοῖς ἀνθρώποις ὃν τὸ e προηγουμένως γιγνομένων γίηγνε 

βουλεύεσϑαι φύσει, ὃν δὲ xe προηγούμενον ἔργον τῆς φύσεως, εἴ γε τούτῳ 

δοχεῖ μάλιστα τῶν ἄλλων ζῴων ἄνθρωπος διαφέρειν, μάτην γίνεσθαι, [γε- 

Ἰονότος χενῶς] εἰ μηδὲν ἐχ τῆς βουλῆς ὃ βουλευόμενος ἐλέσϑαι χύριος. 
80 ἀλλὰ γὰρ ὡς ἔχοντες τοῦδε τὴν ἐξουσίαν αὐτοί γε ἐφ᾽ αὑτῶν βουλευόμε m 

περὶ τῶν πραχτέων ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὐχ εἴξαντες ταῖς φαντασίαις τοῖς ἀλόγοις 20 

τῶν ἄλλων ζῴων παραπλησίως αὐταῖς ἑπόμεϑα, συμβούλους τε παραχαλοῦ- 
^ M, ^ ς» » 

uev, οὗς ἂν εἰδῶμεν πλέον τι δυναμένους ἡμῶν, εἰς τὴν χρίσιν τῶν προχει- 

] xoi om. Orelli fortasse ἐνδεχομένου cf. 184,32 3 τὸν om. Orelli 8 ἀναγκαία ἃ 

πειρωμένους (in mg. προῃρημένους) VH: πειρωμένους KCa 9 τοῦ τὸ Ka ταὐτά 

scripsi cf. 182,1: ταῦτα VKHCa παρ᾽ ἃ Orelli 10 τὰ τὴν Orelli ἐπαρά- 

βατον ἃ 13 ταὐτὰ scripsi: ταῦτα VKHCa 14 γίγνεσθαι xad εἱμαρμένην λέγοιεν H 

λέγοιμεν Orelli 16 εἶναι om. Ka C? χαὶ τὰ ἐφ᾽ Orelli 11 «ai ante τὰς om. 

Orelli 19—20 μόνον---τέλη om. € 20—22 ἀνάγκη--εἱμαρμένην τέλος om. C 

23 ὅτι yàp om. C 25 γὰρ i.e. λέγω cf. Ind. τε] cf. Ind. τῶν add. Bloch 
apud Orelli τῆς om. KCa 26 ante ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις Blochio nonnulla exci- 

disse videbantur, at omnia sana sunt, dummodo γὰρ v. 25 recte interpretemur 21 ὃν 

& VH: οὐδὲ KCa 28 δοχεῖ τούτῳ KCa γίγνεται Orelli γεγονότος κενῶς del, 

Bloch 30 τοῦδε VKCa: τούτου H 99 ἡμῶν Orelli: ἡμῖν VCHKa 
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2 raw N [cm ΄ ἢ y^ 5x 1 - A " 
μένων, xai τὴν αἵρεσιν συνάρασϑαι. ἤδη δὲ περὶ τῶν μειζόνων χαὶ 

χαλεπωτέρων οὐχ ὀχνοῦμεν συμβούλους xal τοὺς ϑεοὺς παραχαλεῖν, ἀξιοῦν- 
, - - o^ - o^ * 

τες παρ᾽ αὐτῶν μαϑεῖν T, διὰ χρησμῶν T, διὰ συμβούλων, T, OU ὀνείρων 
^N - e ^ - ΄ - [4 , - ΄ c Y 

τινῶν. ὁπότερα γρὴ μᾶλλον ἡμᾶς ἑλέσϑαι τῶν ζητουμένων. ἱχαναὶ ὃ 

αἱ νομοϑεσίαι τοῦτο συστῆσαι, ἐν αἷς διδασχαλίαις τέ τινων χελεύονται χαὶ 95 ᾧ 

Ἁ 

προστάσσεται τὰ ποιητέα, χαὶ τιμῶνται μὲν οἱ πειϑόμενοι τούτοις, χολάζον- 
^ , , » ? E τῷ 

ται δὲ oí ux. ἀλλὰ μὴν ὄντος 1έ τινος ἐφ᾽ ἡμῖν xal τὸ ἐνδεχόμενάν 
CN 5 Y S033. fps μὰ , , TR, ι Y ΄ ΄ 

ἐστιν. ει Mn e Tuy ἔστι. τὸ τὲ πρᾶςασι τι χαϊ τὸ μὴ. τοῦτοῦ 0 ὄντης, 

M 
5» , - -- € , " 

ἀδύνατον ἀναγχαῖον εἶναι τὸ τῆς εἱμαρμένης ὃν ἐν τούτοις, ἐν οἷς χαὶ τὸ 
, LEES » e ^ Y 

10 ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει χώραν. ἰχαναὶ ὃὲ xol αἱ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐχαί, τῶν μὲν 
, , , itm - ^ 53 “ ε , 

ἀποτροπήν τινων αἰτουμένων παρ᾽ αὐτῶν, τῶν ó& δόσιν ἀγαϑῶν ὡς ὄντων 

τινῶν ἐνδεχομένων χαὶ γενέσϑαι χαὶ μὴ διὰ τὴν ἡμετέραν du ὑπὸ τῶν 30 

ὑετῶν, συστῇῆσα! τὸ εἶναί τινα ἐνδεχόμενα. ἀλλὰ μὴν χαὶ ix τῆς φυσιχῆς 
T » " ΄ -Q? » 

συστάσεως τῶν ὄντων ἐχάστου τοῦϑ᾽ οἷόν τε χαταμαϑεῖν. ἢ γὰρ φύσις 
RE 9. ΄ qu οἷν ^ 

15 αὐτὴ toic μὲν ἐξ ἀνάγχης οὐσίν τε χαὶ γιγνομένοις οὐδεμίαν ἐπιτηδειότητα 
“ Y^ ^ *, ^ , ' »^ ^ 

πρὸς ἀντιχείμιενον ἔδωχεν, τὴν ὃὲ ἀνεπιτηδειότητα πρὸς ἀδύνατα: μάτην 
Ἁ Edu J », 7^ , Ν ^ » nd , Y 

γὰρ ἕξειν ἤμελλεν τὴν ἐπιτηδειότητα πρὸς τὴν εἰς ταῦτα υεταβολήν, ὄντα 
mI E ' e v - » ^ 

χαὶ ἀδύνατα ἄλλως & ἔχειν. ὁρῶμεν γὰρ ὅτι οὔτε τὸ πῦρ ἔχει δύναμιν 
e , » 

Ψυχρότητος iv αὐτῷ, οὔτε ἢ χιὼν μελανίας, ots τὰ βαρέα χουφότητος, 35 
Pa ΄ - o , Y - $7 - € ES » 9 

20 μένοντά qs ταῦτα (ἅν ἐστιν, οὔτε (τι) τῶν ἀιδίων τοῦ φϑαρῆναι. οἷς δὲ οὐχ 

ἀναγχαῖον ἐν ϑατέρῳ τῶν ἀντιχειμένων ἀφωρισμένως εἶναί τε xal μένειν, 
V 

M € - *, - , Y 

ταῦτα xal τῆς εἰς τὸ dvttusiusvov μεταβολῆς $« φύσεως ἔχΞξι τὴν παρα- 
Ἁ 

σχευήν. τοιαῦτα τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ πλεῖστα, οἷς uf, ἐστι Dareum 

τῶν ἀντιχειμένων σύμφυτον: ἕχαστον γὰρ αὐτῶν οἷόν τε τὰ ἀντιχείμενα 

25 πάσχειν τε χαὶ uf, τοῦτ᾽ ἐνδέχεται παϑεῖν τε χαὶ μὴ παῦεῖν. ὃ δὲ ἐν- 40 

Seen Hen εἰς τὸ ἀντιχείμενον, τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐξ ἀνάγχης, ἐν 
^ 

ᾧ φθάσαν ἐστὶν αὐτῶν. συνίστησιν δὲ τὸ μὴ πάντα ἐξ ἀνάγχης γίγνεσθαι 
D 

2 - y ' e , ec ^ 

τὰ γιγνόμενα τό τε ἐφ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔφαμεν, xui T, τύχη, ἱκανὴ nr τὴν 

συνέχειαν τῶν ἐν τάξει τινὶ γίγνεσθαι δοχούντων. εἰ δὲ οὐδὲν μὲν ἧττον 
b T PM ccs d 3 

0 ἐναργὲς τῆς εἱμαρμένης τὸ εἶναί τι ἐφ᾽ ἡμῖν, χαὶ τὸ γίγννεσϑαι xai ἀπὸ 
£ ' A * ^ *, Ld S er 9 - * , » ΕΣ 

τύχης πολλὰ χαὶ ἀπὸ ταὐτομάτου, χαὶ ὅλως ἐν τοῖς ἐν γενέσει, ἐν οἷς 

(Q»» στι χαὶ ἢ εἱμαρμένη, εἶναι x«i τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν, τοῦτο δὲ 45 
- 1 3 - IX, 

t ἀναιρεῖ τὸ ἀναγχαῖον, ἀδύνατον εἶναι τὴν εἱμαρμένην ἀναγχαῖόν τι χαὶ πα- 

| συναίρασϑαι V 2 fortasse συμβουλιῶν cf. 185,21 4 τινῶν om. H 5 συστῆσαι 

om. H fortasse διδασχαλίαι χελεύεται Orelli 8 τι om. H 10 at om. Ka 

11 τινων supra τινα C 10 τήνδε ἃ 17 ἔμελλε HCKa 18 ἐπιτηδειότητα ante δύνα- 

μιν del. Καὶ 19 μελανίας μελανίας ἃ βουρέα ἃ 20 ταῦτα ἅ Bloch: ταῦτά VHKCa 

οὔτε τι Orelli: οὔτε VKHCa οἷς δὲ scripsi: τοῖς δὲ VHKCa 21 ὑποχείυενον (in mg. 

ἀντιχείμενον) H ἀφωρισμένως HO: ἀφορισμένως VKa 22 ταῦτὰ H ἀντιχείμονον à 

ἔχει scripsi: ἔχειν VKHCa 25 ἐνδέχεται VH : ἐνδέχεσθαι KCa: Blochius ante τοῦτ᾽ ἐνδέ- 

χεται nonnulla excidisse putat, sed legendum videtur τουτέστι ἐνδέχεται cf. Al. de fato 

160741 εἰ τὰ ἐξ ἀνάγκης ὄντα ἐν θατέρῳ οὐκ ἔχει δύναμιν τοῦ δέξασϑαι τοῦ ἐν ᾧ ἐστι τὸ 

ἐναντίον, οὐκ ἐξ ἀνάγχης ἂν eu ἐν olg ἐστι τὰ xal τοῦ ἐναντίου αὐτοῖς δεχτιχά. εἰ δὲ μὴ ἐξ 

ἀνάγκης, ἐνδεχομένως 26 ἐξ om. Ka 26—21 ἐν o 

90 «x«i ante ἀπὸ om. C 32 f, om. C 33 παραβασϑῆναι V: παραβαϑῆναι HCKa l ρα) i f i 

ἀνάγκης om. C 27 ἀνάγχην V 
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ραβασϑῆναι μὴ δυνάμενον. ἀλλὰ μὴν ὁμολογεῖται πάντα τὰ xa  cipap- 

μένην γιγνόμενα χατὰ τάξιν χαὶ ἀχολουϑίαν γίγνεσθαί τινα χαί τι ἐφεξῆς 

ἔχειν ἐν αὑτοῖς. οὐ γὰρ δὴ τοῖς ἀπὸ τύχης ὅμοια τὰ τῆς εἰμαρμένης" 

ἐχεῖνα μὲν γὰρ ἄστατά τε wai σπανίως γιγνόμενα χαὶ σχεδὸν ἀναΐτια, τὸ 

δὲ xal εἱμαρμένην πᾶν τοὐναντίον: εἰρμὸν γοῦν αἰτίων αὐτήν φασιν εἶναι. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ χατὰ μονῶν ταὐτὸν ἢ εἱμαρμένη δοχεῖ εἶναι: διαχόπτε- δ0 

σϑαι γὰρ τὸ συνεχὲς αὐτῆς ὑφ᾽ ἡμῶν χαὶ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως πολ- 

λάχις. ἀλλὰ μὴν ἐν τοῖς γενητοῖς τε χαὶ φϑαρτοῖς ταῦτα ὁρῶμεν αἴτια 
' - , ^ - , , ^ A] 

παρὰ τὴν συνιστᾶσαν φύσιν αὐτὰ xai SX ουβΊπασῦν, πρηαίρεσίν τε xa τὸ 
Ἁ , * 99 ' 

10 αὐτόματον χαὶ τὴν SIM (οὐ γὰρ ἐν τούτοις τὸ χατὰ τέχνην), ὧν οὐδενὶ 

ταὐτὸν τὸ τὼ: εἰμαρμένης εἶναι δοχεῖ, λείπετα! ἄρα τὴν εἱμαρμένην um 
Y , 
' 

e Ἁ ^ , ^ ,^5 " 

ἵναι φύσιν ἐχάστου. οὐ γὰρ δὴ ἐν τῷ χαϑόλου 162v ^ δὲν ἄλλη T, τὴν οἱχ síay & 
[4 - 2 — 

χαὶ χοινῷ τὸ τῆς εἱμαρμένης, olov ἁπλῶς ζῴων. πυρί πων, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
qué M ς by ΠΡ Ko 25 ὃᾺ p AE. dra SEN xaU' ἔχαστα, Σωχράτῃ τε xoi KaA(u. ἐν δὲ τούτοις ἢ ἰδία φύσις ἀρχὴ 

^- * - ' ») 7 ' - , ^R ἊΝ ' , 

X44 αἰτιᾶα. τηοιαὴῦξε 0000, τῇς χατὰ ταῦτα γνομξνης τάςεως. απὸ γὰρ ταῦυ- - c 

της ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν xal οἱ βίοι χαὶ at τῶν βίων γίγνονται χαταστρηφαί, μὴ 
» ^ € , ΄ , ΄ M ^ - 

£p x00taU store υπὸ τινων. ὁρῶμεν γάρ. ὅτι χαὶ τὸ σῶμα τῷ τοιώνῶξ f 

X 
fo 3 ΄ T Y 3 7 523 E 

τοιῶνὴὼξ £X φυσεως εἰναι X9 ἕν σοις γίνεται χαι ἐν ΤΩΣ ἀχοληύϑως 9 
" 
65 

» 
ς τῇ φυσιχῇ συστάσει. οὐ μὴν ἐξ ἀνάγχης᾽ ἱχαναὶ γὰρ ἐχχροῦσαι τήνὸε 

90 τὴν τάξιν ἐπιμέλειαί τε χαὶ ἀέρων ὑπαλλαγαὶ xal πρόσταξις ἰατρῶν. xat 

συμβουλίαι ϑεῶν. χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῆς Ψυχῆς εὔροι 

τις ἂν παρὰ τὴν φυσιχὴν χατασχευὴν διαφόρους γιγνομένας καὶ τὰς πράξεις 

χαὶ τὰς προαιρέσεις xoi τοὺς βίους. ἦδος γὰρ ἀνθρώπων χατὰ τὸν Ηρά- 

χλειτον, δαιμών, τουτέστι φύσις. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γὰρ ταῖς φυσιχαῖς 

25 χατασχευαῖς τε χαὶ διαϑέσεσιν xul τὸς πράξεις xul τοὺς βίους xai τὰς τῶν 10 

βίων καταστρηφὰς dxokoulsiv συμβέβηχεν. τῶν μὲν γὰρ ἀφιμάχων χαὶ 

φιλοχινδύνων φύσει βίαιός τις xal 6 ϑάνατος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, αὕτη γὰρ 

εἱμαρμένη τε χαὶ φύσις αὐτῶν, τῷ ὃὲ ἀχολάστῳ xai ἐν ἡδοναῖς ζῶντι ὁ 

ἐν ταῖς ἀχρασίαις- χαὶ τῷ χαρτεριχῷ ὁ QU ὑπερβολῆς πόνων χαὶ χαχο- 

80 παϑειῶν, τῷ ὃς ἀνελευϑέρῳ 6 ix τῆς περὶ τὸ ἀδιάφορον σπουδῆς, OU ἣν 

χαὶ ἀδιχοῦσιν χαὶ αὑτῶν ὀλιγωροῦσιν χαὶ πονοῦσιν ὑπὲρ τὴν δύναμιν διὰ 

τοῦτο γοῦν εἰώϑασιν χαὶ ἐπιλέγειν τοῖς τοιούτοις, ὡς αὐτὸς αὑτῷ γέγονεν 15 

αἴτιος τοῦ ϑανάτηυ. τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ xa εἱμαρμένην οὔτε τὴν 
' , ^- τις »" E ue MS ΞΘ. τ - ES -— x -—— s n. 

μαντιχὴν ξΞρουμξν αχρηστον Ett, i aaa τε XO χατὰ φοῦιν απόβης- 

e 
5] " , H Eq eua PNE CS Ἱ 2)2h2 SUIT o góusvov xal βοηϑοῦσαν διὰ τοῦ συμβουλεύειν τε χαὶ χελεύειν ἐνίστασϑα!: 

A3 4€ - , , *, , *, , 

τῇ τῆς φύσεως χείρονος ἀχολουϑία. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἢ τῆς τύχης ἀναιρεῦ 

3 αὑτοῖς scripsi: αὐτοῖς VIICKa 5 αὐτὴν εἶναί φασιν C 6 τῷ VHC: τῶν Ka 

8 γεννητοῖς CKa Ὁ συνιστᾶσαν Ka: συστᾶσαν VH: συνιστωσαν O 12 φύσιν εἶναι Η 

13 fortasse ζῴῳ, ἀν) ρώπῳ 14 Σωχράτει HKa Καλλία a 15 οὖσα V: οὔσης 

HKCa xatà ταῦτα H: ταυτὰ Va: χατ᾿ αὐτὰ Καὶ 19 ἱχανῶς Ka 20 πρόστα- 

ξις VII: προστάξις a: προστάξεις K, fortasse recte cf. Al. de fato 164738 24 τὸ om. 
Orelli 26 ἀψιμάχων a 28 αὐτῶν (i.mg. αὐτοῦ) H: αὐτοῦ VKCa 29 xai post 

zóvov om. Ka 2l xai post ἣν om. Orelli αὐτῶν KHa 31—33 διὰ---ϑανάτου 

in me. suppl. H 32 αὐτῷ Ka 35 τε om. C 
o à 
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, *, b [edd - P , - , AT ται φύσις, ἀλλ᾽ ἔξει τινῶν αἰτίαν συμπίπτουσαν τοῖς γιγνομένοις χατὰ 
y ^ - - c 

προαίρεσιν. ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ ϑεῖον xal at ἐχ τούτου βοήϑειαι, xai αἵ 

παρ᾿ ἡμῶν εὐχαί τε xal δεήσεις τὴν οἰχείαν χώραν φυλάξουσιν, ὄντος τοῦ 30 
re e , , e , c 2i , ES E ' b] 5 , - eo 

τῆς εἱμαρμένης τοιούτου. ὁμολογήσει δὲ τούτοις xai τὸ λεγόμενον, ὅτι 

5 πολλὰ xal παρὰ μοῖραν γίγνεται χαὶ παρὰ τὴν εἱμαρμένην, ὥς που xai ὃ 

ποιητὴς ἐμφαίνει λέγων 
X M [4 - δ᾽͵ » ^ , ΄ 

v; καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον "Abos εἰσαφίχηαι. 
,F b Ἢ συ e 4 ad [d M M , ud d ^ 

συνίσταιτο δ᾽ ἄν ἥδε ἢ δόξα xal ὑπὸ τοὺς μάντε!ς, ἐν οἷς προλέγουσιν μὴ 
^, , ^ 5. νι ' Z S N 4 ii Lud ΡΥ p ᾿ NE 

πάντα ἐπιτυγχάνειν. εἰ δὲ μὴ τήνδε τὴν δόξαν περὶ τῆς εἱμαρμένης τοὺς 

10 ἀνθρώπους ἔχειν συμβέβηχεν, θαυμαστὸν οὐδέν. οἱ γὰρ πολλοὶ τοῖς μὲν 90 
— Ὁ , , ^ - ? 

τύποις οὐ χαχῶς περὶ τῶν πραγμάτων στοχάζονται, ἐν δὲ τοῖς χαϑ᾽ Exacta 
Ὰ δ “ ^ , ^ 2t ^ X i ^ ^ ' v J xai ἐν τῷ διορίζειν τε xal ἐξαχριβοῦν πολλὰ διαμαρτάνουσιν. τὸ piv γὰρ 

, ^ ᾿" 3 EA v L4 ^N - τον I. , - Str »- 

φύσεως, τὸ δὲ ἐπιστήμης ἔργον. ἤδη O& τοῦ τῆς εἱμαρμένης ὀνόματος 

᾿Αριστοτέλης μνημονεύει xal ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Μετεωρολογουμένων οὕτως" 
Et» à] ΄ , » € , e , QN , [d 

15 “ἀλλὰ πάντων τούτων αἴτιον ὑποχηπτέον. ὅτι γίνεται διὰ χρόνων εἰ- 

μαρμένων, οἷον ἐν ταῖς xax! ἐνιαυτὸν ὥραις χειμών, οὕτω περιόδου τινὸς 
΄ ν Ὁ MN Α , ' 

μεγάλης μέγας χειμών. ἔοιχεν δὲ διά τε τούτων τὴν εἱμαρμένην τὴν 30 

φύσιν λέγειν (οὗτοι γὰρ εἱμαρμένοι χρόνοι. χειμών τε χαὶ τῶν ἄλλων, 
^ y ΠῚ ΄ 

οἱ φυσιχὰς τὰς ἀνταποδόσεις ἔχοντες οὐχ ἔχουσιν αὐτὰς ἀπαραβάτους xai 

20 χατηναγχασμένας), ἀλλὰ xal ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῦῆς ᾿Αχροάσεως οὕτως 
΄ ΄ , pte (OCUPA x d RUNE 3 x , EIN ΟῚ 

πάλιν εἱμαρμένης μνημονεύει: "dp οὖν xal γενέσεις εἰσὶ βίαιοι xoi οὐχ 
* , - 9 , e lJ ,F 99. li ^) -* , e —- - 

eiuapuévat, αἷς ἐναντίαι αἱ χατὰ φύσιν. [ἢ] δι᾿ ὧν πάλιν, ὅτι τῷ τῆς 

εἱμαρμένης ὀνόματι ἐπὶ τῶν χατὰ φύσιν γιγνομένων χρῆται, γνώριμον. εἰ 
γὰρ μὴ τῷ εἱμαρμένῳ ἐναντίον φησὶν εἶναι τὸ χατὰ φύσιν, τῷ Oi παρὰ 8 

95 τὴν εἱμαρμένην τὸ xol εἱμαρμένην ἐναντίον, ταὐτὸν dv εἴη τῷ χατὰ φύσιν 
Ἂν y [4 , 9 M ἊΝ , » £N » - MJ Q? e 

τὸ xaO" εἰμαρμένην. οὐ γὰρ δὴ πλείω οἷόν τε ἑνὶ ὄντι τῷ μὴ xaU' εἰ- 

μαρμένην ἐναντία λέγειν εἶναι, τό τε χαῦ᾿ εἱμαρμένην, προδήλως ὃν ἐναν- 

τίον αὐτῷ, xoi τὸ χατὰ φύσιν ἄλλο ὃν τοῦ xaU' εἱμαρμένην. φανερώτατα 
^N , ^, 3 HN bul ' Q^ ec , - MJ , 

δὲ Θεόφραστος δείκνυσιν ταὐτὸν ὃν τὸ xaÜ' εἱμαρμένην τῷ xat φύσιν 40 

80 ἐν τῷ Καλλισϑένει, xai [Πολύξηλος ὃὲ ἐν τῷ οὕτως ἐπιγραφομένῳ [Περὶ 

εἱμαρμένης συγγράμματι. 

1 αἰτίαν Bloch: αἰτίων VKCHa συμπίπτει Orelli 2 αἱ ἐκ KHa: ὡς ἐκ C: ix V 

3—4 τῶν τῆς C ὅ τὴν om. II ὁ ποιητὴς] Hom. Il. 20,936 6 λέγων om. H 

1 omeppotpav V 8 συνίσται Ka fortasse ὑπὸ {τοῦ 9 τήνδε om. € 11 τῷ 

καϑ᾿  KCa 14 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Μετεωρολογουμένων) Ar. met. 1,14 52.428 

μετεορωλογουμένων V 15 ὑπολείπεται Orelli 11 μέγας Aristoteles: μέγα ΗΠ: μέρος 

VKHa τῆς εἱμαρμένες Καὶ 18 χειμῶν V 19 οὐκ ἔχοντες Ο αὐτοὺς CKa 

τε χαὶ Orelli 20 ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῆς ᾿Ακροάσεως] Ar. ausc. phys. 5,5 230232 

22 ἣ del. Orelli τῷ om. ἢ 24 φησιν εἶναι ἐναντίον Η 28 μὴ ἄλλη Orelli 

30 καλλεισϑένει V 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

ἀβούλητος 159,18 ἀβούλητα ἐναντία τῶν 
προηγουμένων 160,94 

ἀβουλία 118,21] 

ἀγαϑὸς ἀρετῇ---τέχνῃ 104,18 ἁπλῶς ἀγαϑός 

154,21 opp. ἀ. μετὰ προσϑήχης 154,19 

τὸ ἀγαθὸν φαινόμενον Opp. τὸ ὡς ἀληϑῶς 

ἀγαδόν 151,25 πῶς χινεῖ 106,9 

ἄγαλμα 108,28 

ἀγγεῖον 13,19 14,28 48,4.15 

ἀγένητος 6,14 

ἀγνοέω 233,7 115,19.22 119,10. 13 

ἄγνοια 119,14 

ἄγνωστος 101,7 

ἀγορά 13,19 

ἄγραφος πιναχίς 84,25 τὸ ἄγραφον ἐν τῇ 

πιναχίδι 84,28 δίχαια 158,2 νόμιμα 
151,91 

ἄγω ἐχ τοῦ δυνάυει εἰς ἐνέργειαν 85,4. 108,1 

110,21.52 πνεῦμα καρδίαν εἰς σύμμετρον 

98,18 ἐπί τι 183,29. ὑπ᾽ ἀνάγκης ἄγε- 

σϑαι 157,3. ἠγμένοι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔϑεσι 

101: 7 
158,36 

ἀγωγή. ἀγωγαὶ xol ἔϑη 112,8 

ἄδηλος 12,20 119,1.18 
ἀδιάλειπτος φορά 135,2 

ἀδιάρϑρωτος 151,13.27 

ἀδιάφορος xaxá τι 116,21 sq. 155,1 τὸ 
ἀδιάφορον 161,22 185,30 

ἄδικος οὐκ ἀνδρεῖος 184,1 οἱ ἀδικώτατοι 

ἄγουσι ἐπ᾿ αὐτό proficiscuntur 

δοχοῦντες 158,18 τὸ ἄδιχον φύσει 158, 

80 54. 

ἀδίοπτος 148,4 

ἀδρανής. d. τὴν φωνὴν προΐενται 147,5 

ἀδυνατέω 47,11 160,28 

ἀήρ 19,22 δευτέρως κοῦφος 126,28 ἐξ ὕδατος 

μεταβάλλων δυνάμει ὕδωρ ἐστὶ 120,21 φύσει 

ϑερμός 120.,28---127,20 εὐκίνητος 48,1 δο- 

χεῖ χενὸς εἶναι 48,22. ἄοσμος 101,1 — ὕλη 

τοῦ φωτός 144.8 ταχὺ ἐχπίμπραται 149,11 

οὐ παϑητιχῶς οὐδὲ ὡς ὕλη γινόμενος αὐτῶν 

(πὸ χρωμάτων) χινεῖται 62,12 --- τοῦ 

ἀκούειν αἴτιος 48,22 

ματισμένος 50,14 

σχηματίξει ὁμοίᾳ πληγῇ 48,19 ἐκπνεύμενος 

ὑπὸ πληγῆς ἐσχη- 

πληγεὶς τὸν μετ᾽ αὐτὸν 

οὐ πλήσσεται ἀλλὰ πλησσόμενος κατὰ μόρια 

ἐκπνέεται 80,89 ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκχοδο- 
μημένος ὄργανον τοῦ ἀκούειν 49,1 ἀϑρόος 

ἀπολαμβανόμενος 417. ἀέρος ϑρύψις xai 

χύσις 41,18 --- ἀέρα ἐκπνέω, ἀναπνέω, χα- 

τέχω 80,1 --- ἡλιούμενος λεπτότερος δοχεῖ 

140,39 συστὰς χαὶ ζοφωϑείς 132,16 ζο- 

φερὸς xal συνεστώς 132,12. οὐ μανότερος 
τῆς νυχτός 139,11 

τιστος 131,39 

τερος 132,13 

χουρον 135,4 πνεῦμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς 

πεφωτισμένος, ἀφώ- 

διακρινόμενος xal ἀλεεινό- 

6 προεμπίπτων xat' Ent 

συγχείμενον ψυχὴ κατά τινας 26,11 ἀέρος 

συνέντασις 130,14— 134,27 ἀέρων ὑπαλ- 

λαγαί 185,20 

ἀϑανασία ἐπισχευαστή 36,8 

᾿ἀϑάνατος νοῦς ποιητικός 108,30 

ἀϑροίζω. δυνάμεις ἀϑροιζόμεναι ἐκ μίξεως 

24,24 στέγειν καὶ ἀϑροίξειν τὴν ἔμφασιν 

142,93 
ἀϑρόος. ἀὴρ ἀϑρόος ἀπολαμβανόμενος 41,1. 

10.11 νοήματα ἀϑρόα xal ἀποχείμενα 

86,6 ὡς ἀϑρόων τῶν πραγμάτων τῆς 
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ψυχῆς οὔσης 91,18 ἀϑρόως 139,18 142,15 

143,21 145,8 
ἄϑρυπτος 50,14 

αἰδέομαι 158,1 

ἀίδιος 6,14 81,7 143,96 110,11 τῶν ἀιδίων 
οὐϑενὸς αἴτιον εἱμαρμένη 181,20 

ἀιδιότης 171,21 

αἰϑέριος 144,21 
αἷμα 40,2 94,28 95,2 οὐχ αἰσϑητιχόν 91,5 

118,1 
αἵρεσις xal φυγή 12,4 τοῦ βελτίονος 82,17 

αἰσϑάνομαι 29.1 32,26sq. ete. οὐ πάσχειν, 

ἀλλὰ χρίνειν 84,5 ἀφεστῶτες 145,22 sq. 

αἴσϑησις. μέρη πέντε 40,4.11 μόνας τὰς 
πέντε αἰσϑήσεις εἶναι 65,21 def. 60,4 66,13 

dist. ὁρμή 15,22 ἐπὶ χρήσιμόν τι τὴν 

ἀναφορὰν ἔχει 89,9 καὶ αἰσϑητὸν πρὸ μὲν 

ἄϑρυπτος 

τῆς ἐνεργείας ἀνόμοια. ἐν δὲ τῇ ἐνεργείᾳ 

ὅμοια 89,11 χατ᾽ ἐνέργειαν 108,10 ἀνε- 

γέργητος 89,3 ἕν τί ἐστι ἑχάστῃ (χωρὶς 

ἁφῆς) τὸ ὑποχείμενον οἰκεῖον ἔχον ὄνομα 

56,5 μιᾶς ἐναντιώσεως ἑκάστη χριτιχή 

55,19,20 sq. πῶς εἴδη λαμβάνει opp. νοῦς 

88,18 --- αἴσϑησις κοινὴ τὰς τῶν αἰσϑητῶν 

πρὸς ἄλληλα διαφορὰς ἐν ἑνὶ χαὶ ἀδιαιρέτῳ 

χρόνῳ χρίνει 62,20 cf. 60,22 sq. 61,25sq. 

τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν ἀντιληπτική 65, 10 
αὑτῆς αἰσϑάνεται 109,11 κοινῇ ala. ὁρών- 

τῶν αὑτῶν αἰσϑανόμεϑα 65,3 

αἰσθητήριον σῶμα 12,14 def. 24,10 41,4 

δυνάμει ὅμοιον τῷ αἰσϑητῷ, ἐνεργείᾳ dvó- 

μοιον 88,4 εἴδη ληψόμενον οὐδὲν τούτων 

ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει ἔχει 84,10 κατ᾽ ἄλλο 

«ui ἄλλο μέρος τὰ πάϑη δέχεται 64,4 

ὡς πάσγει διαδίδωσι ἐπὶ τὸ ἔσχατον αἰσϑη- 

τήριον 64,8. ἁφῆς ὅ9,1 πρῶτον αἰσϑη- 

τήριον σῶμα μέν ἐστι, οὐ μὴν χα)ὸ σῶμα 

αἰσϑητικόν 60,6 τύπος καὶ ἀναζωγράφημα 

ἐν τῷ mp. al. 68,6 χινηϑὲν ὑπὸ τῶν 

αἰσϑητῶν χινεῖ τὴν φανταστιχὴν ψυγήν 

69,94 ἔσχατον al. 04,9 χρίνει τὰ ἐναν- 

cla. 64,10 
alor cux óc. δύναμις sive ψυχή 29,7. 11 105, 

13 ef. ψυχὴ ὕστερον ἐγγίνεται 14,20. οὐχ ἀεὶ 

ἐνεργοῦμεν 14,25 αἰσϑητιχόν dist. ὀρε- 

χτιχόν 10,5. ἐπὶ τὸ διανοητιχὸν ἔχει τὴν 

ἀναφοράν 10,12 αἰσθητικοῦ τέλος 119,5 

αἰσϑητιχὸν πρῶτον 39,18 sqq. ἱδρυμένον 

περὶ τὴν καρδίαν 39,21 57,8 91,1 

αἰσϑητός 24,11 τὰ ὄντα διήρηται εἴς τε 

αἰσϑητὰ xai νοητά 91,11 αἰσϑητῶν τὰ μὲν 

I INDEX 

xa9' αὑτά, τὰ δὲ xarà συμβεβηχός 40,20 
ἐκτός dist. ἐπιστητά 39,9 ἴδια αἰσϑητὰ χρώ- 

ματα, Ψόφοι, χυμοί, ὀσμαί, ἁπταὶ ἐναντιώσεις 

40,21 χοινά 41.1 κατὰ συμβεβηχός 41,6 

περὶ τὰ ἴδια ἀληϑεύουσι αἰσϑήσεις 41,14 

περὶ τὰ χοινὰ ἀπατῶνται 41,10 αἰσϑητὰ 

εἴδη ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις οὐχ ὡς τόποις 

γίνεται 113,20 

αἰσϑητῶν κατὰ τὴν οὐσίαν διαφορὰν νοῦς 

αἱ .ϑητῶν διαφοραί 61,6 

χρίνει 61,6. αἰσϑητῶν ἀνομοειδῶν διαφοραί 

61,8 ἀνομογενῶν αἱ. διαφόραί 63,28 αἱ. 

ὑπερβολαὶ φϑείρουσι αἰσϑήσεις 60,9 

αἰσχρός 115,15 

αἰτέω. ἀποτροπὴν καχῶν αἰτεῖσϑαι 184, 11 

αἰτουυένοις διδόναι 190,28 ἄτοπον αἰτού- 

μενον 141,19 

αἴτημα 114,18 

αἴτησις 184,12 

αἰτιάομαι 140,8 169,89. 112,217.35. 116,13 

180,13.18 
αἵτιος. αἴτια τέτταρα 166,10. 179,11. χυρίως 

ποιητικὰ φύσις τέχνη mpoatpests 1170,23 

τὰ μὲν xa9' αὑτά, τὰ δὲ χατὰ συμβεβηχός 

111.9. 17.0.11 
καὶ ἐν τοῖς αἰτίοις τι τοῦ μὴ ὄντος 171,8 

δεῖ προὐπάρχειν 110,4 

αἰτία ἡ κατὰ τὸ εἶδος 24,123 ἡ ὡς τέλος 

24,14 ἀδύνατον τὴν αὐτὴν εἶναι τῶν αντι- 

χειμένων 110,ῦῷ ἀρχὴ τούτων, ὧν ἐστιν 

αἰτία 173,10 ἄδηλος 119,1 τῆς πλάνης 

100,2 

ἀκαριαῖος {1,9 

ἀκατάληπτος 11,12 

ἀκατέργαστος 33,17 95,1 91,1 

ἀκίνητος 17,10 21,24 106,6 

ἀκόλαστος 154,2.5.6 

185,28 

ἀκολουϑία 152,32 181,25 185,2 

γείρονος 185,36 

ἀκόλουϑος. ἀ. ἐστι εἰπεῖν 19.117 ἑξῆς εἰπεῖν 

21,9 sq. 

τὰ ἀχολούνως ἐσόμενα 180,21 

ἀχκολουϑέω 19,26 etc. saepe 

ἀχούειν 50,12sq. τῷ χενῷ 49,2 — τὸ 

χατὰ φύσιν τὸ κατὰ βούλημα τῆς φύσεως 

χαὶ ἐν ἡδοναῖς ζῶν 

φύσεως 

ἀκολούϑως παρακεῖσθαι 150, 10 

ἀκούεται 109,18 χρὴ δὲ τοῦ τύπου χοινό- 

τερον ἐπὶ τῆς φαντασίας ἀκούειν (fortasse 

τὸν τύπον Ὁ) 12,0 — αὐτόϑεν ἀκούειν 11,6 

«0 ... ἔστιν ἀχοῦσαι πολλάκις λεγόντων 

180,9 
ἀκουστιχός 00,9 

ἀκρασία. ὃ ἐν ταῖς ἀκρασίαις (ϑάνατος) 185,29 
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ἀκρατής 27,8 118,9 156,1 
ἀχριβής 28,17 51,25 52,4 136,27 

ἀκρίβεια 52,7 

ἄκρος. dpa εὐδαιμονία 168,9 ἄκρως εὐδαι- 

μων 108,2 

ἀκρότης. δυνάμεις καὶ ἀκρότητες 162,19 τῆς 

φύσεως 155, 13 

ἀκτίς. πρὸς τοὺς δι᾽ ἀχτ. λέγοντας γίνεσθαι 

τὸ ὁρᾶν 127,28— 120,12. ἀχτῖνες ἐν γρόνῳ 

χινοῦνται 190,0 ἀπαντήσωσιν ἀλλήλαις 

180,8 πῶς ἐξέρχονται ἐκ τῆς ὄψεως 129, 

9sq. πῶς διὰ διαφανῶν 129,25 

ἀλγέω. ξῷον ἀλγοῦν κατὰ τὴν ψυχήν 117,11 

ἀλγηδών 104,25 

ἀλέα 132,36 
ἀλεεινός 132,13 

ἀλεξητιχός 162,26 

ἀληϑεύω 41,14 66,12.18 

ἅλις 168,13 
ἀλλά. ἀλλὰ οἱ ἀλλά γε incipit apodosin post 

εἰ —, 4,93 6,11 83,16 84,5.19. 96,29 

111,17 152,32 175,13 182,2 ἀλλ᾽ οὖν 

in apodosi post εἰ 127,11 124,53 ἀλλὰ 

γάρ 183,30 ἀλλὰ pij» 23,2 32,4.15.20 

33,5 61,19 67,9 84,18 87,29 94,17 96,19 

97,11.14 99,6.24 114,4 122,22.26.21.31 

126,26 127,01 130,8 150,15 156,14 176, 

21.24:171,23 183,9 184,7.13 185,1.8 

ἀλλάττω 112,6 113,18 
ἀλλαχοῦ ὧν μεταβαίνειν 112,31 

ἀλλοῖος 104,94 145,93 

ἀλλοιόω 44,12 138,98 144,18 etc. 

ἀλλοίωσις ἐν τοῖς φόβοις 12,17 39,12 84,13 

οὐ τύπωσις 131,21 ἀλλοιώσεως σημεῖον 

145,9 δοχοῦσα 149,18 χίνησις ἐν χρόνῳ 

xai χατὰ μεταβολήν 143,6 

ἄλλοτε 27,5 47,12 91,21 123,831 134,36 

158,10 174,22 
ἀλλότριος 84,16 

ἄλλως 160,6 181,8 ἄλλως μέν, ἄλλως δέ 

87,5 106,9 ἄλλως τε καί 180,28 131,36 
ἁλμυρός 51,23 55,10 

ἄλογος 30,10 85,5 98,26 etc. 
ἁλουργής 42,15 

ἁλουργός 145,28 

ἅμια τε γὰρ ἐδείχϑη κἂν συνοδεύῃ γίνεται 80,10 

ὃ ἅμα τε εὗρεν xat ἐπιστήμων ἐστίν 144,37 

ἅμα γὰρ χρωμάτων αἰσϑανομένη σὺν αὐ- 
τῷ .. λαμβάνει 83,19 

ἅμαξα 18,28 106,9 

ἁμαρτάνω τῆς ἀληϑείας 158,14 
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ἁμάρτημα 180,30 

ἀμαυρός 50,26 67,6 

ἀμεγέϑης 141,26 

ἀμείβω τόπον 112,22 

ἀμελέω 154,8 

ἀμετάβλητος 24,24 

ἁμηγέπῃ 98,26 

ἀμήχανος 2,12 

ἀμιγής 89,12 109,30 

ἄμικτος 126,6 

ἄμμος 41,23 

ἄμορφος 4,1 

ἀμυδρός Tl,6sq. 145,31 

ἀμνύϑητος. d. ὅσον διαφέρειν 11,9 

ἀμφισβήτησις. ἀ. 

ἐστίν 55,17 

ἀμφισβητέω 10,1 

ἀναβλέπω 130,2 137,36 138,2 

ἀναγγέλλω 137,2 

ἀ va ἀίδια 81.1 

φύσις τοῖς ἐξ ἀνάγκης οὖσιν οὐδε- 

ἔχει, μήποτε οὐ μία 

ἀναγκαῖος. 

ἀνάγκη. 

μίαν ἐπιτηδειότητα πρὸς ἀντιχείμενον ἔδω- 

xev 184,15. 7j d. τῆς £x τῶν λόγων dxo- 

λουϑίας 152,92 4d. παρέχειν τινος 111,25 

4. ἔχειν c. Inf. 112,6 scil. ἐστί 21,25 

22,14 etc. ἐξ ἀνάγκης 29,8.15.21 etc. 

ἀνάγω τι εἴς τι 58,28 99,18 

ἀναδέχομιαι 143,10.17 147,21 

* ἀναζωγράφημα 68,6 

ἀναζωγράφησις 69,25 70,18 

ἀναϑυμίασις 3,13 

ἀναίσϑητος. μόριον 15,1 11,12 93,13. διὰ 
σμιχρότητα 113,35 

ἀναίτιος. εἰ μηδὲν ἀναιτίως γίνοιτο 110,3 sq. 

χίνησις 110,10 174,5sq. σχεδὸν ἀναίτιος 

185,4 
ἄναιμος, μόρια 97,4 

ἀναιρέω 27,13 28,12 160,14 
ἀνάκλασις ἀέρος 41,14. 25 τὰ δι’ ἀνά- 

χλασιν ὁρώμενα 134,18.24 cf. 133,4 sq. 

ἀναχλάω 41,13 cf. 133,4 sq. 

Anacoluthon. τὸ piv yàp ἐν τοῖς συνϑέ- 

τοις σώμασιν ὑποκείμενον ἐκείνων ὕλη 

οὐχ ἁπλῶς ἐστιν ὕλη 4,4 πᾶν γὰρ cÓv- 

ϑετον εἶναί τε xal ἐνεργεῖν λεγόμενον 

χαϑ᾽ ἑχάτερον τῶν ἐν τῇ συνϑέσει, χαϑ᾽ 

ὃ μὲν πρῶτόν ἐστί τε ὅ ἐστι.... τοῦ- 

t0 ἕξις τε xal εἶδός ἐστιν αὐτοῦ 31,10 

τὸ γὰρ ὀρεχτιχὸν τῷ ὑποτάσσεσθαι τῷ 
λόγῳ δύνασϑαι xal πείϑεσϑαι, ὅταν ὀρέ- 
γηται τῶν ὑπὸ τοῦ λόγου κριϑέντων, ἡ 
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τοιάδε ὄρεξις αὐτοῦ βούλησις καλεῖται 

14.9 
ἦν εἶναί τε xal τὰ τούτων εἴδη ὁ νοῦς 

τὰ μὲν οὖν τῶν συνθέτων τὸ τί 

αὑτῷ νοητὰ ποιεῖ 87,24 (cf. ἔστιν δὲ τῶν 

διαφανῶν xal ἣ κόρη, καὶ αὕτη δὴ σὺν 

τῷ μεταξὺ ἀέρι τῷ πεφωτισμένῳ χαὶ αὐτὴ 

οὐδὲν ἔλαττον ἐχείνου τὸ φῶς δεχομένη .. 

τῇ τροπῇ τῇ ὑπὸ τῶν χρωμάτων, ὑφ᾽ 

ὧν τρεπομένη πως ὁμοιοτρόπως τῷ ἐχ- 

τὸς διαφανεῖ, ὁρατιχή τε χαὶ αἰσϑητιχὴ 

ψυχὴ γίνεται 142.10 ἡ γὰρ βουλὴ χαὶ 

ἡ προαίρεσις xal ἡ κρίσις καὶ ὁ ἄνϑρωπος, 

τῆς τοιαύτης πράξεως αἴτιος, ἔχων ἐν αὐὖ- 

τῷ τὴν ἐξουσίαν τοῦ βουλεύεσθαι περὶ 

τῶν περιεστώτων ἔχει xal τὸ δύνασθαι ἐκ 

τῶν αὐτῶν μὴ τὰ αὐτὰ αἱρεῖσῆαι 114,9) 

— ἐπεὶ γὰρ τὰ χατ᾽ ὄρεξιν πραττόμενα 

πάϑους τινὸς ἐγγενομένου πράττεται, ὧν 

παϑῶν τὰ μὲν ἀνίησίν τε τὸ σῶμα xai 

αὔξησιν αὐτοῖς (fortasse αὐτῷ) ἐμποιεῖ διὰ 

ϑερμότητα εὔχρατον, τὰ δὲ χαταψύχει 

τε χαὶ συστέλλει (αἱ γὰρ φαντασίαι χαὶ 

αἰσϑήσεις καὶ ἔννοιαι τῶν πραγμάτων χατὰ 

ὁμοίωσίν τινα αὐτῶν γινόμεναι ὡς ἐπὶ πα- 

ροῦσιν ἐχείνοις ἢ ἀνιᾶσιν τὸ σῶμα ἣ συ- 

τέλλεσϑαί τε xal φρίττειν ποιοῦσιν), ὧν 

γινομένων συστολῶν τε χαὶ ἐχτάσεων περὶ 

τὸ σύμφυτον πνεῦμα καὶ ἀπὸ τούτου δια- 

διδομένων ἐπὶ τὰ νεῦρα κινεῖσθαι ταῦτα 

δύναται τὰς χαϑ᾿ ὁρμὴν ἐνεργείας τὴν ἀρ- 

χὴν τῆς χινήσεως παρὰ τῆς ὀρέξεως λαμ- 

βάνοντα. --- ὃ λογικὸν μὲν καλεῖται, εἰσὶν 

δὲ ἐν αὐτῷ 29,23 107,16 133,6 126,18? 

— ἀλλ᾽ ἐπεὶ μὲν τὴν γεῦσιν ἀχριβε- 

στάτην αἴσϑησιν ἔχομεν (ἁφὴ γάρ τις 

χτλι σου: ), κατὰ δὲ τὴν ὄσφρησιν ἀπολει- 

πόμεϑα τῆς ἀκριβείας sed cf. adn. 51,25 
ἀλλ᾽ émet πρὸς τοῦτο δύναται λέγεσϑαι, ὡς 

περὶ τῶν οὐσιῶν εἰρηχότος αὐτοῦ... οὐχέτι 

δὲ περὶ τῆς ὕλης .. εἴρηχεν, φέρε οὖν ἐπι- 

σχεψώμεϑα 119,24 161,35 cf. adn. 166,18 

cf. Ind. s. v. δέ. — (ἐπιζητήσειεν ἄν τις 

περὶ) τῆς ἐπερείσεως πῶς οἷόν τε παρα- 

δέξασϑαι μανοῦ τοῦ ἀέρος ὄντος, ἄλλως τε 

xal, εἰ τοιοῦτόν τι ἦν, ἐγίνετο ἄν 130,23 

ἔτι τῶν μὲν συναγελάζεσθαι ζῴων πεφυ- 

χότων καίτοι φύσει τοῦτ᾽ ἐχόντων (ἐφ᾽ 

ὃ γὰρ x1À....), ἀλλ᾽ ὅμως, τούτων καίτοι 

πεφυχότων οὕτως, ἔστι που 151.1 --- τε... 

ἀλλὰ xai 100,16 177,85 (Ὁ) τε..... 

γὰρ 183,25 — μετὰ δὲ τὴν ζωτιχὴν ex... 

ἀλλὰ 
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μετὰ δὴ τὸν περὶ ἐχείνης λόγον εἴη ἂν 
ἑπόμενον 38,15 137,2 142,2 146,3. τῷ 

γὰρ χτλ. ...., τούτῳ 7| τῶν χρωμάτων 

αἴσϑησις γίνεται 49,15 52,4 86,19 91,22 

143,81 158,22 ἐπεὶ. .... ἐπεὶ τοίνυν 177,18 

ἔτι πῶς; &l...., τί δὴ πότε 128,7 

ἀναλαμβάνω 61,31 107,25 123,22. 151.1 

ἀνάληψις 175,26 

ἀναλίσκω 111,20 184,31 157,7 

ἀναλογία 1, ἀπὸ .. καὶ ἡ ἐπὶ x&v .. 110,6 

πρός τι ἔχειν 11,12 21,9 24,26 σώζειν 

10,15 20,20 

ποιεῖν 137,11 

ἀνάλογος. τὸ ἀνάλογον τῇ καρδίᾳ 91,10 

σαρκί 99,117 ἀνάλογον adverb. 10,17 24,23 

39,6 51,14 δ1,4. 68,27 τῦ.26: 86,1 94,26 

102,26 107,22.30 148,29 ἀναλόγως 89,23 

101,28 

ávaAow 95,10 

ἀνάμαξις 197,25 

xat d. 104,4 ἀναλογίαν 

ἀναμάττω 137,1 

ἀναμετρέω 125,5 

ἀναμιμνήσκωῳ 223,16 

ἀνάμνησις 69,19 

ἀναμφίλεκχτος 101,9 

ἀνάπαλιν 48,11 140,28 141,15 171,5 

ἀναπείϑω 180,22.51 

ἀναπίμπλημι 123,26.28 148,17 

ἀνάπλεως 149,23 

ἀναπληρόω. ἀναπληροῦταί τι μετά τινος 

13,18 
ἀναπνέω. dist. ἐχ- 

ἀναπνεομένῳ ἀέρι 

ἀναπνέοντα 49,9. 25 

πνέω. χατέχω 50,1 

χαταγρῆται φύσις ἐπὶ δύο ἔργα 49,11 98,16 

dist. ἔμψυχον εἶναι 111,9] 

ἀναπνοή καὶ ὄσφρησις 02,29 

περίστασις ἀέρος εἰς τὴν ἀναπνοήν 129,9 

ἀναπόδραστος 180,1] 

ἀνάπτω τὴν αἰτίαν εἰς 180,12 

οὐχ ἔστι ἀντι- 

ἀναστρέφω 48,11 

ádvatop f. διὰ τῶν ἀνατομῶν εὑρίσχεται 

96,26 
ἀνατίϑημι τινί τι 19,24. 174,25. 182,22 

ἀνατρέφω 157,6 

ἀνατροφή 15006 

ἀναφής 126,9 

ἀναφέρω 169,9 

ἀναφορά 28,9 56,12 108,20 113,7.15 

151,6 
ἀναγρώννυμι 45,19 

ἀναγωρέω 190,24 



VERBORUM 

ἄν om. 161,25 174,14 160,17 cf. ἔδει ἐχρῆν 

ἤμελλεν --- (ἐὰν) οὔτ᾽ ἂν .. οὔτ᾽ ἄν 4,21 

ἂν μὲν --- ἂν δέ 64,20. ἄν τε --- ἄν τε 46,18 

ἀνδριαντοποιϊκή 102,2 

ἀνδριάς 3,0 11,20 16,3 18,18 102,19 

ἀνείδεος 4,1] 

ἀνελεύϑερος 185,30 

ἄνεμος 129,22 135,33 136,5 139,26 

ἀνεμπόδιστος 151,2] 5646. 

ἀνενεργησία 14,21 

ἀνενέργητος 99,8 

ἀνεννόητος 175,14 

ἀνεξέταστος 112,24 

ἀνεπαίσϑητος 135,4 
ἀνεπιδεής 162,53 

ἀνεπίδεκτος 143,36 

ἀνεπιστήμων 179,18 

ἀνεπιτηδειότης πρὸς ἀδύνατα 184,16 

ἄνεσις Opp. σφοδρότης τῆς πληγῆς 50,20 

ἄνευ. ὧν οὐχ ἄνευ λόγος 160,12 161,26 

ἀνευρύνω 52,23 

ἀνήκουστος. τὸ d. ἀκοῆς κρῖναι 52,13 

ἄνθρωπος μόνος λογιχός 157.11 χοινωνι- 

χὸν «al πολιτικὸν ζῷον 102,20 φαυλό- 

τερον πολλῶν ζῴων ὀσμᾶται 51.10 ἀρχὴ 

χαὶ αἰτία τῶν δι᾿ αὐτοῦ πραττομένων 

118,1 

διαρκέσαι χωρὶς ἀνϑρώπων γενόμενος 157,8 

ἀνίημι 26,10 11,1.4 

ἄνισος 140.14 

ἄνοδος ὡς ἐπὶ ἀρχήν 91,1} 

χοινὸς ἄνϑρωπος 85,10, οὐχ ἂν 

ἀνομιογενής 62,28 

ἀνομοιομερήῆς 98,4 162,13 
* ἀνομοιόχρους 146,8 

* ἀγόσφρητος 92,15 

ἀντέρεισις 21,15 133,13 

ἀντίβασις 130,24 

ἀντιβλέπω δόγματι 183,8 

ἀντιγράφω 85,2 

ἀντιδιαιρέω 13,14 605,21 114,10 169,25 
ἀντίϑεσις 168,24 
ἀντικείμενον τινι et τινος 52,13.16. 121,30 

167,29 170,1 174,32 181,23 184,16 sq. 

ἀνταχολουϑθϑέω 119,6 153,29 sq. 

ἀντιλέγω 12,19 

ἀντιμαρτυρέω 71,9 179,28 

ἀντιμεϑίστημι 129,3.5.6 

ἀντιπάσχω 114,32 

ἀντιπερίστασις ἀέρος 48,10 οὐ γίνεται ἐν 

τῷ ὁρᾶν 129,1] 54. 

Supplem. Arist. IT. Alexand. d. Anima. 

ἁπλοὺς 193 

ἀντιπεριΐστημι 138,32.34 

ἀντιπίπτω 113,12 

ἀνταπόδοσις. ἀνταποδόσεις φυσιχὰς ἀπαρα- 

βάτους ἔχειν 186,19 

ἀντιποιέω 151,6 

ἀντιπράσσω 2,19 

* ἀντιπροσχκρίνω 184,82 

ἀντιστρέφω 1,6 

ἀντιστροφή 51,5 

ἀντιτίϑημι 71,15 

ἀντιτυπέω 47,19 125,26 

ἀντιτυπής 125,9.25.26 

ἀντιτυπία 48,17 125,16.20.28 156,1 

ἀντίφασις 114,9 

ἀντιφράττω 149,22 

ἄνω (ἄνωϑεν) 101,12 138,12 181,2 cf. 

χάτω 

ἀνώμαλος 146,7.9 

ἀξία. ἀξίαν ἔχοντα «al προηγμένα 167,15 

ἄξιος. ἄξιον ἀπορῆσαι 123,16. ἐρέσϑαι 167,18 

ἐπιστῆσαι 110,6 182, 89 

179,25 ἰδεῖν 181,2 

ἀξιόπιστος 179,28 

ἀξιόω παρὰ ϑεῶν μαϑεῖν 184,2 

ἄοσμος 107,1 cf. 53,8 

ἀοχλησία 150,94 

ἀπαιτέω. εὐλόγως τις ἀπαιτήσαι τοὺς οὕτως 

ἐπισχέψασϑαι 

λέγοντας, τί... 21,17 

ἀπαντάω πόρρωϑεν ἐπὶ τὴν τροφήν 52,21 

ἀλλήλαις 190,2 ἀπαντήσει τούτοις ἄτοπα 

137,5 τὸ τέλος πράσσουσιν 111,892.23 

ἀπαράβατος 180,1 182,18 188,10 186,19 

ἀπατάω 41,11] πρὸς τὴν ἀντιστροφὴν ἀπα- 

τωμένη ὄψις 51,4 

ἀπάτη 51,1 

ἀπειλέω 154,3.12 

ἄπειμι 123,15 124,18 138,1 

ἀπειρία δυνάμεων 28,5 

ἄπειρος 17,19 28,,ᾳ λόγος ἐπ᾽ ἄπειρον 

προελεύσεται 121.15 ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πρό- 

οὗος 123,7 τοῦτο εἰς ἄπειρον 114,6. 29 

168,1.14 ἐπ᾽ ἄπειρον 128,12 124,3 

ἄπεπτος 93,14 95,1 

ἀπερίσχεπτος 178,21 

ἀπέρχομαι 21,17 42,22 124,11 135,30 

ἀπιστέω 71,20.21 

ἁπλοῦς 4,1 10,27 17,6 28,21 92,24 à. σώ- 
ματα 3,22.89 19,30 26,22 31,21 οὐ 

τρέφεται 34,10. τὸ τῶν ζῴων σῶμα d55- 

νατον ἁπλοῦν εἶναι 93,14 ἄχυμα 53,8 

φύσει, οὔτε δὲ τρέφεται οὔτε γεννᾷ 118,15 

I3 



194 ἀπό 

οὐχ οἷόν τε δι᾿ ἁπλοῦ τινος σώματος τῶν 

ἁπτῶν τινος αἰσϑέσϑαι 98,11 τὸ ϑερμὸν 

xal τὸ Ψυχρὸν κτλ. 127,9 ἁπλῶς 26,26 

91,14 150,34 151,28 
ἀπό τινος ὁρίξεσϑαι 110,10 μανϑάνειν 12,9 

χαλεῖσϑαι 80,11 χινεῖσϑαι ἢ 85,5. ἀπό τινος 

χοινῶς ὑπάρχοντος ὁ λόγος 11,171 ἀπὸ 

τῆς περὶ τὰ σφοδρὰ αἰσϑητὰ ἐνεργείας μὴ 

δύνασϑαι τῶν ἧττον αἰσϑητῶν ἀντιλαμβά- 

νεσϑαι 80,10 αἱ ἀπὸ τῶν ἐμψύχων σπέρ- 
ματα 82,5 ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐγχατα- 

λείμματα 97,12 ἡ ἐνέργεια ἡ ἀπὸ τῆς 
δυνάμεως 9,15 ἕξις ἐγγινομένη ἀπὸ συ- 

νεχοῦς ἐνεργείας 85,21 
φῆς χορηγία 94,24 

ἀποβαίνω 185,94 

ἀποβάλλω 118,1 120,15 123,21 141,17 
162,1 

ἀποβλέπω 133,8 

ἀποβολή 4,20 

ἀπογίνομαι 116,2 

ἀπὸ χαρδίας τρο- 

ἀπόδειξις. λόγου xol d. δεῖσθαι 116,1 

ἀποδίδωμι 16,7 125,14 

ἄποϑεν 93,22 

ἀποϑνήσκω 29,0 168, 

ἀποικχονομία vol ἔχχλισις τῶν οἰχείοις ἐν- 

αντίων 160,25 163,35 

ἄποιος 17,17 18,2 124,1sq. 

ἀποχαλύπτω 52,23 

ἀποχατάστασις 100,6 

ἀποχκλήρωσις 22,25 123,10 

ἀποχρίνω 15,16 135,1 

ἀπολαμβάνω 47,0.10 48,9 133,2. 1 

ἀπολείπω 168,8.10 

ἀπολειπόμεϑα ἀκριβείας 02,0. πῶς ἂν e5- 

159,18 

χατὰ τὴν ὄσφρησιν 

δαιμιονεῖν τις λέγοιτο ἀπολειπομένων αὐτοῦ 

τούτων ὧν δεῖται 162,31 

ἀπολήγω 128,91 

ἀπολύω 21,26 

ἀπομάττω 182,29 

ἀποπροάγω. ἀποπροηγμένον 101,20 586. 

ἀπορέω 6,6 30,26 560,14 τὰ ἀπορεῖσϑαι ὃδυ- 

νάμενα 230,22. μένοι ἂν τὸ ἡπορημένον 56,4 

ἀπορία ὀργάνων 21.12.1 ὀνόματος χυρίου 

72,11 ἀπορίας ἐπιφέρειν τινί 112,6 

ἄπορος ἐστὶ ἡ ἀνάκλασις τοῦ ἀέρος 134,24 

ἀπορροή ἡ ἀπὸ εἰδώλου 195,20 πυρός 138,4 

ἀπόρροια πυρὸς 128,10 οὐχ ὁρῶμεν διὰ 

τῆς (ἢ ἀπὸ τοῦ ὁρῶντος ἣ ἀπὸ τοῦ ὁρω- 

μένου) ἀπορροίας 196,20— 138,2 

ἀποσβέννυμι 128,16 
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ποσκευάξω 95,18 

πόστασις 147,8.19 

diee 95,24 dist. διάστημα 146,30 

ἀποστρέφουαι τι 19,29 93,9. 

ποτείν ὦ" 128,1.22 

οτέμνω 129,12 

il 184,11 

ἀπουσία 30,15 144,25 161,939 

ἀποφαίνω 180,18 181,1 

ἀπόφασις 114,10 

πόφημι 19,27 

οψύχω 95,10 

προνοησία 118,22 

Ἂν 

S 

ge 

Sg. &. 

ἀπροσπτωσία 150,35 
(4 7 óc a - - & t , - 25 , 

ἁπτικός. ἁ. σῶμα τῶν piv ὁμοίως ἐχόν- 

τῶν αὐτῷ τῶν ἁπτῶν τινας ἐναντιώσεις 

οὐχ αἰσθάνεται, τῶν δὲ ἐλλειπόντων ἣ 

ὑπερβαλλόντων 59,5 

ἁπτοῦ οὐδέν ἐστ ἁπτός. t ὄνομα οἰκεῖον 56,10 

ἐστιν ὄνομα τῆς ΠΝ ως 56,9. ἐν τοῖς 

ἁπτοῖς πλείους ἐναντιώσεις 55,2]. enum. 

40,24 εἰς πρώτας ἀνάγονται 58,20. ἁπτὰ 

εἰ ἐπιτίϑεται τῷ ὀργάνῳ 58,18q. 

dm € λύχνους 141,2 Med. de tangibili dietum 

56,18 57,10 58,14 οὐκ ἀληϑὲς τὸ λέγειν 

ταῦτα γωρίζεσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὅσα ἅπτε- 

ται ἀλλήλων 117,29 
ἀπωϑέω 48,3.18 

ἀπώλεια 98,22 

ἄρα 18,98 28,11 81,9.21.25 32,9.19:94,11 

80,15 84,21.24 90,10.13 94,17.26 98,2 

99,25. 102,14. 108,39 107,9 109528291 

113,30.34 114,4.27 116,21 120,16 121, 

21.24 193,94.25.90.28.329 198,4 126,28 

127,24. 138,6. 35. 140; I9: 150, 15: 152; 

8.29. 156,16. 159,13: 19:21.26.91- 165711 

χατὰ τὸ τρίτον λείπεται dpa 102,12 οὐχ 

ἄρα τμητιχαὶ διαφοραὶ τὸ ϑήλυ καὶ τὸ 

ἄρρεν: οὐδ᾽ dpa 169,91 cf. 88,2 99,20 εἰ 

ἡ λευχότης σῶμα φυσιχόν, πᾶν δὲ σῶμα 

φυσιχὸν ἁπτόν, ἡ λευκότης ἄρα dam 

122,26 cf. 86,19 154,22 163,30 si pt 

ἄρα 126,18 

ἀραιός 98,19 136,23 

ἀργία 14,26 180,91 

ἀργός 115,8 

ἄργυρος 101,25 

ἀρέσχω 139,94 154,12 

ἀρετή ἀκρύτης i φύσεως 155,123 dist. 
»^ , 99 ». Rm 708 96:9 5 090755. 

εὐδαιμονία 159,92. οὐχ αὐτάρκης πρὸς 

εὐδαιμονίαν ᾿ 6—168,20 οὐ σῶμα 
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116,13 
ἀνταχολουϑοῦσιν ἀρεταί ἀλλήλαις 153,29 — 

λογιστικοῦ, παϑητιχοῦ 155,232 

150,27 ἀρετῆς ἡϑιχῆς τὸν σκοπὸν ὑγιῆ ϑέ- 
σϑαι 156,8 ἠϑιχαὶ ἀρεταὶ ἕποιντ᾽ ἂν τῇ 

φρονήσει 156,3 ἀρετῆς μέρη 155,22. 27 

τῷ περὶ ἃ διαφέρουσι 155,6. χαλοῦ χάριν 

πράττει πάντα 154,31 

ἡδέων χατὰ En(xoopov 160,4 

περὶ ἐκλογὴν τῶν 

τῶν χατὰ 

φύσιν, ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς δοκεῖ 160,5 

τὰ ἔξωϑεν ἀρετῆς 160,11 

ἀριϑμός 14,13 230,28 102,13 

σϑητόν 41,5 
31,1 ἐν τῷ αὐτῷ κατ᾽ ἀριϑμὸν πᾶσα ἡ 

ψυχή 99,20 ἀριϑμοῦ ἀντίληψις 147,18 

ἀριστερός 97,25. 143,13 

ἀρκέω εἰς δεῖξιν 140,24. Med. 84,12 157,15 

ἁρμονία 24,18 sq. 

πᾶσα ἐν ὡρισμένῳ λόγῳ 26,7 

ἁρμόξω 25,11.16 20,1 100,4 181,34 

ἀρρεπής coni. ἀποπροηγμένος 1601.291. 97 

ἀρτάω 12,18 152,7 

ἀρτηρία 49,11 115,18 

Articulus totis enuntiatis additus 4,8. 19 

9,6 10,5 11,6.11. 14.19 13,8.9 14,24 
15,28 16,6 17,2 18,7.8 20,3.15 21,6.22 

22,15.17 23,1 21,4.9.13.16 28,4.12.17 

29,25 30,21 33,18 34,24 43,12 44,24 

41,10 48,5 etc. 102,15 106,20 112,32 

113,12.23 122,11 132,36 134,5 137, 

15.34 145,1. 22 146,9 147,22 152,20 

157,29 172,23 180,21 ete.  relativis 

17,13 18,26 32,2 33,10 35,4 41,13 53,3 

11,5 16,7 81,1 87,25 95,17.18 118,36 

155,7 160,11 161,14 162,27 163,27 

164,14 176,21 178,25 τὸ ὅτι 23,25 

118,27 τὸ τῆς τύχης 177,1. 17 178,22 

τὰ τῆς τύχης 180,5 τὸ τῆς εἱμαρμένης 

181,28.30 182,19 184,9 185,11 τὰ τῆς 
εἱμαρμένης 183,7 185,8 τὸ τῆς ἐπ:- 

ρείσεως 199,5 — ἡ ἐν τῷ ἀέρι τῷ ἐν 

τοῖς ὠσὶν ἡ πληγή 90,20 cf. 99,26 123,24 

ἀρχαῖος. οἱ ἀρχαῖοι 91,24 
ἀρχή 5,10 7,19 9,3 10,20 21,21 24,12 

35,4 81,10 94,21.30 95,11 ἡ τοῖς óp- 
γάνοις χρωμένη 95,24 96,27 97,16 105,17 

173,1 sq. ἀρχὰς ὑποτιϑέναι ἀκολούϑους 
τοῖς τελιχοῖς ὀρεχτοῖς 151,2 

χοινὸν al- 

ψυχὴ οὐχ ὡς ἀ. μεριστή 

διχῶς λεγομένη 25,9 

λαμβάνειν 

91,22 τοῦ λόγου ἄνωϑεν ἀρξάμενοι ποι- 

edat 101,19. τὴν d. ἔχειν ἀπὸ 97,28 

ψυχὴν ποιεῖν ἐχ τῶν ἀρχῶν 91,25 cf. 

92,1sq. σπερματιχή 91,18 ἀ. ἀρχῆς 

αὐλός 195 

173,12.18 «al πέρας 97,28 

μόνον, ἀλλὰ wal τὸ πλεῖστον τοῦ παντὸς 

μέρος 10,19 κατ᾽ ἀρχάς 10,6 τὴν ἀρ- 

χήν 36,20 37,15 41,9 72,9 77,29 84,10 

85,21 116,10 
ἄρχομαι 32,27 48,20 101,13 129,13 181,2 

ἀσαφής 32,23 
ἀσϑένεια xal ἀτονία ϑνητῆς φύσεως 171,19 

οὐχ ἥμισυ 

ἡ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος 172,5 

ἀσϑενής 128,7 

ἀσχεπὴς ὑθ,1 

ἀσκέω 82,2 175,17 

ἀσκός 115,19 124,20 125,21 

ἄσμενος 180,29 

ἀσπάζομαι τὸ καλόν 154,323.24 

ἄστατος 111,17 185,4 

ἀστήρ 11,17 

ἄστοχος 179,2 

ἀστρολόγος 171,32 
ἄστρον 128,1 129,33 132,10. 13. 17 

νεται xal peg ἡμέραν ἐν ὕλῃ συσχίῳ 152, 

19 138,35 142,5 
pappévr, 181,17 

, 
φαί- 

LA ' 2 t 
ao puov φοφα ovy et- 

ἄστροφος 175,28 

Asyndeton 13,18 24,16 82,14 107,26 

116,91 117,25. 26. 21 120,33 121,28 
122,14.20.23 128,2 132,10 135,14 184, 

23 cf. τοιοῦτος 

ἀσφαλής 95,13 98,9 

ἀσχημάτιστος 4,1.12 

ἄσχιστος 95,4 

ἀσώματος 17,10. πῶς οἷόν τε ἐξ ἀσωμάτων 

σῶμα γενέσθαι 06,7 χατὰ τὰ ἀσώματα 

ποιεῖ xal πάσχει τὰ σώματα 1,14 d. σώ- 

ματι συμπάσχει 111,10 οὐχ ἔστι τῷ γένει 

τὰ αὐτά 110,24 

ἅτε c. Part. 11,1 19,18 47,14 48,6 86,8 95,4 

111,2 139,12. c. gen. abs. 130,29 137,12 

ἀτελής 16,20 17,5 28,16 
ἀτμιιὸ ὦ δ᾽ ς ἀναϑυμίασις 2,18 
ἄτομος 119,26 169,4 

ἀτονία 110,20 111,19 

ἀτοπία 20,18 4. οὐδεμίαν ὑπερβάλλει 126,14 

ἄτοπος 18,8 19,24 20,8 ἀτοπώτατον 139,8 

αὖ 180,12 
αὐγή def. 188,4 145,32 

αὐλέω 23,20 159,28 165,13sq. 

αὐλητής 23,20 160,93 
αὐλητιχός 23,20 αὐλητιχή 159,28 
αὐλός ἐμψύχου ψόφον μιμεῖται 49,17 ab. τὸν 

ὧν οὐχ ἄνευ λόγον οὐχ ἐπέχουσιν 160,16. 92 
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αὔξησις 9,3 118,21 ete. 

αὐξητιχός 29,3 31,9 etc. 

αὔξω 16,15 34,4.22 35,9.24 123,14 105,11 

112,2 126,9 

αὐστηρός 95,11 

αὐτάρκεια ζωῆς 162,93 

αὔξησ!ς 

αὐτάρχης. ὧν ἕκαστος οὐχ ἣν αὐτάρχης 

128,10 πρὸς τὸ μὴ 

πρυχεῖσϑαι 127,15. μία καχία πρὸς καχο- 

δαιμονίαν 154,28 159,22 sq. 

αὐτόϑεν 11,6 189,17 
αὐτόματος 92,12 τὸ αὐτόματον xol τὰ 

ἐπὶ τῇ τύχῃ 110,8 176,2sq. 118,28 sq. 

ἀφαίρεσις τῶν μορίων 100,8 

οὐχ αὔταρχες τὸ ... 

ἀφαιρέσει 

νοητὸν ποιεῖν 111,16 τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως 

ὥσπερ τὰ μαϑηματιχά 90,10 

ἀφαιρέω 100,11 110,19 120,07 

ἁφή def. 55,15 

59,20 χατὰ τὴν ἁφὴν ἄνθρωπος διαφε- 

ρόντως αἰσϑητιχός 52,1 

ἀναγκαιοτάτη αἰσϑήσεων 

σχεδὸν διὰ παν- 

τὸς τοῦ σώματος 52,4 99,4 ὑπὸ τῶν 

ἐναντίων ἐναντίως διατίϑεται 122,28. πα- 

ρόντων ἀντιληπτιχή 98,15 φϑειρομένης 

τῆς ἁ. οὐ ζῶμεν 96,22 εἰ μία αἴσϑησις 

88,18 ἁφῆς αἰσϑητήριον 58,3. τὸ μεταξ" 

58,2. 6 χειρῶν 124,15 

131,1 ἁφῇ x«l σωματιχῶς χινεῖν 21,21 

ἄφϑαρτος 6,15 90,12.14.20.23 91,4 108,29 

ἀφίημι med. τινος δι᾿ ἀργίαν 180,31 

ἀφίστημι 145,22 146,94. 149,18 

ἄφοδος 113,10 

ἀφοράω 23,9 11,8 

ἀφορίξω 4,14 129,1 

ἀφορμή. d. λαμβάνειν ἀπό 151,8 

áopós? 41,7 

ἀφυής 81,28 169,35 

ἀφυΐα 175,25 

ἀχανής 147,11 

ἀχλυώδης 146,12 147,2 

ἄχρηστος 113,24 185,54 

ἄχρονος 43,11 143,930.32 

ἄχρους 106,91 136,24 

ἄχυμος 53,9 

ἀχώριστος 17,9 21,22 

ἁψιμάχος 185.20 

ἄψυχος 29,4 οὐδὲν τρέφεται 94,10 φωνεῖν 
χατὰ μεταφορὰν λέγεται 49,6 

διαλείψεις ἁφῆς 

βαδίζω 23,8 79,16 105,25 119,2 
βάϑος τῶν κατόπτρων 135,52 

I INDEX 

βάϑρον 25,17 

βαϑύς 132,18 

βακτηρία 130,17 131,25 199,6 τινὰ 

μάτα γνωρίζομεν διὰ βαχτηρίας 135 

βαρύτης 9,18sq. 14,2 20,21 22,7 
Opp. χουφότης 95,29sq. 

βάσις χώνου 129,13 130,16 134,14 

χαύτην ποιεῖν Q. 129,20 

σχή- 
,32.35 
33,99 

Tc 

βάτραχος 2,16 

βέβαιος. βεβαίως τιϑέναι 182,19 

βελόνη 41,0 

βελτίων. βελτίονος ἑρμηνεία 49,19 αἵρετις 

82,17 
βήττω. 

βία. βίᾳ κινεῖν 15, 17 

ρεσϑαι 48,9 

βιάζω. βιαζόμενος xoi μόγις 128,20 

βίαιος 21,15 41,13. 138,18 
βίος ὁ κατὰ φύσιν 1,9 162,35 163,13 167,18 

εὐδαίμων β. αἱρετός, οὐχ ἀβούλητος 159,18 
βίοι 185,16 

βλάβη 98,20 
βλάστησις 94,50 

βλέφαρον 52,25 

87, - - ! , j , [4 

βήττοντος Ψόφος οὐ φωνή 50,6 

διὰ τὴν βίαν φέ- 

βίων χαταστροφαί 185,26 

βοήϑεια ix τοῦ ϑείου 186,2 
I βοηϑέω. 

πρός τι 98,20 βοηϑεῖσϑαι ὑπό τινος πρός 

κι 122,14 

βοηϑός καὶ συνήγορος 180,29 

νειν 180,20 

βουλεύω 112,82sq. τὸ εἶναι τῷ βουλεύεσθαι 

β. ἀσϑενεστέροις 158,22 185,25 

β. λαμβά- 

ἐν τῷ δύνασθαι χρίνειν τε χαὶ αἱρεῖσϑαι 

τὸ φανὲν ἐκ τῆς βουλῆς ἄριστον 114,1] 

τὸ β. προηγούμενον ἔργον φύσεως 189,27 

βουλευτικός. β. δύναμις 29,24 νοῦς 81, 

1034ᾳ. πραχτιχὸς νοῦς β. ἐστιν 82,160 

ὁ ϑεωρητιχὸς νοῦς ἐπιστημονιχός, οὐ β. 

82,20 

βουλή 82,1τ 112,8084. 
ρεῖσ)αι 189,20 

βούλησις. βουλήσεως συνδραμούτης 19,2 

def. 74,2sq. 99,2 113,14sq. 

βούλομαι 105,94. 119,10 

βοῦς κινοῦντες τὴν ἅμαξαν 18,28 106,9 

ὀπή 181,910 τὰ 

βραγύτατα opp. τὰ μέγιστα 140,10 

βυϑός 122,25 

ἐκ τῆς βουλῆς αἱ- 

βραχύς διαφορά 10,21 

γάρ seilicet. (ΞΞ λέγω) τῷ δὲ ζῴω ἐστὶ τὸ 
U , p δ 

εἶναι ζῴῳ κατὰ τὴν τοιάνδε ψυχήν (τὴν 
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γὰρ αἰσϑητιχήν) 10,9 39,10 40,23.24 his 

44,15 46,22.23 51,26 56,6 67,21 72,2 

16,13 78,17 87,19. 20 106,10 108,3 

119,4 121,26 193,1 184,4 138,91. 38 

152,10 155,16 169,1 171,14 185,24 — 

ineleganter iteratum 14,19 34,10 84,2 

85,15 86,28 etc. — ἐπὶ γὰρ ὦν... ἐπ ps 

τούτων 138,17 

γαστήρ. τὸ κατὰ γαστρὸς ὄν τῶν ἄλλων 

δυνάμεων ἀρχὰς ἔχει, ὧν τὰς ἕξεις εἶχεν 

τὸ γεννῆσαν 30,2. ἐνεργεῖ κατὰ ϑρεπτιχὴν 

Ψυχήν 36,27 14.20.22 
γειτνίασις ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον 172,18 

γειτνιάω 126,29 

γένεσις σώματος 6,12 19,29 24,3 

vopévotg οὐκ ἐξ ὕλης ἁπλῶς καὶ εἴδους, 

τοῖς γι- 

ἀλλὰ ἐκ τοῦδε τοῦ σώματος εἰς τόδε κατὰ 

τὴν τοῦ εἴδους ὑπαλλαγὴν γίνεται 121,35 

τῷ ἀέρι ἐξ ὕδατος διὰ ϑερμοῦ 127,18 

χατὰ σύγχρισιν xal ἔχχρισιν 125,24. 6uoloo 

32,17 80,17 

εἶναι χαὶ ἐν γενέσει χαὶ ἐνδεχόμενα οὕτως 

αὐτομάτη 82,12 πραχτιχὰ 

7| μὴ οὕτως γίνεσθαι 81.6 ὑάλου zal δια- 

φανῶν 149,21 τὰ ἐν γενέσει (xal φϑορᾷ) 

1,9 28,26 29,2 144,1 148,21 181,27 

ὧν ἐν γενέσει τὰ piv κατὰ τέχνην. τὰ 
? rl Y 
δὲ χατὰ προαίρεσιν, τὰ δὲ 

181,28 ζῴα καὶ τὰ ἐχ συγχρίσεων τ 

ἐν γενέσει 182,9. ἐν τ 

τὴν γένεσιν ἔχειν ἐξ 19,27 

χατὰ φύσιν 

τοῖς ἐν γενέσει 

μὴ ὄν 111,1 

γενετή. ἐχ γενετῆς! 94,5 

Genetivus. ἄλλης φύσεως (ἐστί) 39,19. ἀχοῆς 

κρῖναι 52,19. τὸ ἅπτεσθαι παρόντων 58,17 

τὸ ὁρᾶν τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς 149, 

35 ἀλλήλων 104,32 cf. 60,21 66,27 18,9 
106,4 118,11 156,2 118,13 cf. 60,21 66,27 
18,9 τῶν γαλεπωτάτων 101,4. ταύτης τῆς 

δόξης εἰσίν 151,7 δεινοῦ 156,19 cf. 161,35 
τιϑεμένων 10,5 179,7. οὐ σωζόντων 136,2 

εἰδότων 115,2. πεπλανημένων 18,14 ἐξο- 

νολογούντων 108,15 gen. absol. 3,21 

4,28 8,10 9,26 11,22 12,11 13,11 18,1 

2],7 23,5.19.21 25,9 30,1.5.17 34, 
21.28 36,10 37,11 

τῶν ζῴων μέρη πολλάκις διαιρεϑέντων 

ζῇ μέντοι καὶ τὰ 

αὐτῶν ἐπὶ χρόνον τινά 38,9 39,5 42, 

1.22 45,4 52.33 δὅ8,8.11 54,9 55,16 
51,8 64,6. 18 

τῶν ἐγχαταλειμμάτων, μὴ πάντη δὲ σω- 

ζομένων, ἀλλὰ τῆς 

αἱ δὲ γινόμεναι μὲν ἀπὸ 

φαντατίας προσανα- 
^ 

τυπούσης αὐτά, πολὺ τὸ Ψεῦδος ἔχουσι 

17, 181 

70,13 73,2.93 77,9 83,9 87,11 91,18 
94,13 95,10 100,7. 10 101,15 102,10. 

20.22 103,17.22 105,16 106,15 107,13 

ὥσπερ ἡ περιπατητιχὴ δύναμις . . εἰς ἐνέρ- 

γειαν ἄγεται προϊόντος τοῦ γρόνου τελει- 

ουμένου αὐτοῦ οὐ χατὰ πάδο: τι, τὸν 

αὐτὸν τρόπον... 110,31 111,28 112,20 

115,4 119,24 123,22.26.33 129,19 132, 

1.10.15.26 133,12 134,21 138,17.18 

139,24.30 141,18.30 142,15 143,14.17 

144, 17 145,1. 19. 157,1. 5. 29 158,16 

160,15 163,5 168,5 170,8.15 173,23 

174,3 176,10 180,9 184,11.12 — πῶς 

ἀπὸ λύχνου οὕτως ὄντος μιχροῦ σώματος 

τοσοῦτον ἀπέρχεται σῶμα, ὥστε.., xal 

μετενεχϑέντος πάλιν εἰς ἄλλον ἀέρα ἄλλο 

πάλιν ἄπεισιν τοσοῦτον 124,10. cf. 85,22 

127,20 138,18 141,5 144,31 158,4.21? 
161,11 

Ἱενητός. φυσιχὸς xal q. 107,5 

φϑαρτός 185,8 ϑεία δύναμις ἐν τῷ γε- 

vr σώματι ἐγγινομένη 172,18 

γεννάω 9,4 12,12 16,15 82,10.21 85,1754. 

οἷον αὐτό 325,23 88, 2 93,90 

εὐωδία 123,92 ϑερμότης xal ξηρότης καὶ 

1j 6 

χουφότης 0,6 δύναμις T. 

κράσει 24,23.28 26,27.29 

γεννῶντες ἐξ 26,14 

γεννᾶται 

er d ΔΩ τῷ ; 
εκ τοῦτων χαὶ ἐπὶ τοῦτοις γεννωμένη 9 

e 
ἐπὶ τῇ τοιᾷδε 

γέννησις 26,4 

γεννητικός 92,19. 22 δύναμις 80,176 Ψυχή 

29,9 32,9 26,2 πρώτη ἂν Ψυγὴ εὐλόγως 
^" * - , Dr ^Y, 

ἂν χαλοῖτο γεννητιχή 96,17. qd. δύναμις 

αἰτία τῆς ὁμοίου γενέσεως ἐφέσει ἀϑανασίας 
DP -- - - 

96,6 μῖξις γυμῶν γεννητιχή 04,14 

dist. εἶδος 13,13 

ὡς ὑφεστάναι καϑ᾿ αὑτό 19,19 
οὐδὲν γ. τοιοῦτον 

τὰ dx 
τοῦ γένους ἀντιδιαιρούμενα εἴδη 18, 14 

τὰ πρῶτα χαὶ ἀνωτάτω γένη δέχα 101,16 

γενῶν λόγος ἄλλος παρὰ τὸν τῶν εἰδῶν 

ἑχάστου 125,17 γ. τῶν ὁμωνύμως λεγο- 

μένων διαφέρει 125,18 τὰ γένει τὰ αὐτὰ 
φύσιν χοινὴν ἔχει 116,20 

γεῦσις οὐ διά τινος μεταξύ 54,2 ἀκριβε- 

στέρα ὀσφρήσεως 51,25 

γευστιχός. γ. αἴσϑησις def. 53,50sq. 92,2 

τὸ γευστὸν χυμός 54.4.54. 

γεώδης 55,15 149,28 54. 

γεωμέτρης 154,20 

γῆ 25,29 ἐν τῇ γῇ ὑγρότητες xoi ϑερμότητες 



108 γήϊνος 

ἐγχαταμεμιγμέναι δ4,16 γῆ καὶ ὃ τόπος 

οὗτος ἐλάχιστος ὡς πρὸς πάντα τὸν χό- 

σμον 171,30 ὅσον ἐχ γῆς εἰς ἀέρα μετα- 

βάλλει 127,90 παντάπασιν ἀναίσϑητος 

93,13 ὁρατὸν διότι πῦρ ἐν αὐτῇ (κατά 

τινας) 125,12. γῆς ἴδιον τὸ ἀντιτυπὲς (κατά 

τινας) 125,39. χατὰ τὴν τοῦ φωτὸς δύναμιν 

ἐναντία τῷ πυρί 149,10. τὸ ἐναντίον τῷ 

νάλιστα διαφανεῖ 148,14 ἥκιστα διαφανὲς 

σῶμα 48,9 τὴν τῆς στερήσεως τοῦ φω- 

τὸς χώραν ἔχει 149,21 

γήϊνος 149,36 
γῆρας. τὸ νοεῖν ἐν γήρᾳ μᾶλλον ἢ νεότητι 23,4 

γηράσχω. γηράσκοντα xal μειούμενα 25,13 

γίνομαι (rarius γίγνομαι) πᾶν γινόμενον ἐκ 

τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ y. 121,30 παύεται 

τοῦ γίνεσϑαι (τὸ γινόμενον), ὅταν ὁλοκλήρως 

ἐν τῷ εἴδει γένηται 17,2 εἶδος γινόμενον 

ἐπὶ τῇ τοιᾷδε μίξει 24,19 — σῶμα (οὐ) 

διὰ σώματος γίνεται 199, 82 γίνεται ὁ 

ἄνϑρωπος οὐχ εὐθὺς ἔχων τὴν δύναμιν, 

ὕστερον ὑέντοι λαμβάνων αὐτήν 81,13 

ὃ κῶνος T. χατὰ ἔχχυσιν 146,20 ἔν τινι 

6,30 7,2 20,14 39,18 42,19 43,8 45,2 

53,14 111,29 113,19.21 ἐπί «tw 24,19 

26,2 35,21 ἀπό τινος 33,2 ὑπό τινος 

110,22 111,8 112,1 118,9 εἴς τι 100,17 

103,8 διά τινος 52,4 189,32 

176,0 etc. χρώσεως ἐπ᾽ εὐϑείας γινομένης 

146,23 
γιν 6x0 (γιγνώσκω) γνῶϑι σαυτόν 1,6 

περί τι 

γλεῦκος γεωδέστερον τοῦ καϑεστῶτος οἴνου 

149,31 
γλυκύς 51,22 52,10 55,8sq. 

γλυχύτης 122,31 

γλῶττα. γλώττης δύο ἔργα 49,14sq. φω- 

νητιχὸν ὄργανον 49,15 γεύσεως ὄργανον 

55,5 
abcr ὡς μὴ ῥᾳδίως ὑγραίνεσϑαι 55,23 sq. 

γνωρίζω. 

15 saepe 

4v&ptpoc 10,6 28,12 32,27 

παραστῆσαι 230,24 

» » t ^ t , LA οὔτε «aU αὑτὴν ὑγρά, οὔτε cot- 

ἐκ τῶνδε ἄν τις γνωρίσαι 14, 

γνωρίμως 

δηλοῦν 90,18 γνώ- 

ρίμον γίγνεται ἐξ 92,15 18,2 γνωριμώ- 

τατον χαὶ φανερώτατον 101,5.11 

ἡνῶσις 32,289. συμπέρασμα τὸ ἐπὶ τοῖς λαμ- 

βανομένοις δεικνύμενον ἐν τοῖς ϑεωρητοῖς 

80,8 χαϑ᾽ ὁμοιότητα γίνεται 81,4. 7] κατὰ 

σύνϑεσιν 82,18 

γνωστικός 82,18 

γνωστός 110,21 

I INDEX 

γόης. 
γονεύς 158,2.9 

γράμμα 157,35 

γραμματεῖον 84.20.28 85,1 

γράμ 18,12 117,3 

γραφεύς. 

ἐπιπέδῳ τὰ μὲν ὡς ἐγγυτέρω, τὰ δὲ ὡς 

γόητες ἄνϑρωποι 180,14 

xal φίλοι 162,20 

γραφεῖς σχήματα τὰ ἐν τῷ αὐτῷ 

πορρωτέρω ὄντα φαίνεσϑαι παρασχευάζουσι 

50,21 

γραφή 194,15 γραφαί 11,18 

γράφω 85,2 158,4 

γωνία 146,18 181,12 

δαίμων ἀνθρώπων ἦϑος 185,24 

δάκνω 1178,18 

δέ in apodosi post οὕτως 38,18 46,11 51,24 

52,15.19 55,4.8 57,8 68,25 712,3 108, 
12. 111,339 141,91. 143,21. 145,17. 155; 
6.26 162,15.19 168,13 181,19 — τοῦ 

. σημεῖον τὸ χαὶ τῶν διαφανῶν ὅσα μὲν 

οἰχεῖον πέρας οὐκ ἔχει, τοιαῦτα δὲ τὰ 

ἀόριστα, ταῦτα δὲ μηδὲ χρῶμα ἔχειν ol- 

«eioy 46,8 

ὄργανον, τῇ δὲ ἀρετῇ προηγουμένως c05- 

τῶν ἐχλογή 166,18 οἵ. Anacoluthon 

119,26 161,36? — ἡ, μὲν... ταὐτῇ - .» 

ἢ δὲ --- ταύτῃ δέ 10,29 63,20 172,9? 
— δέ γε 46,20 14,6 19,10 99,22 126,18 

131,9 
καὶ εἴ τινες δὲ 42,18 καὶ ἡ ἠχὼ δὲ 41,25 

56,4 δὲ παϑούσης 

91,15 11,24. 115,1 
«al τὰ ὑπὸ τοῦ νοοῦντος δὲ γινόμενα 11], 

ἡ δὲ ὑγίεια, εἰ ἦν κἀχείνοις 

— οὐκ εἰ τὴν τροφὴν δὲ 34,8 

οὐχ εἰ τῆς σαρχὸς 

τῇ κοινῇ δὲ 65,9 

24 χαὶ τῷ μὴ ἀνταχολουϑεῖν δὲ 119,6 

133,2 168,34 178,3 183,23 

δέησις 186,3 

δεῖ τινί τινος 33,18 161,12? 162,24 saepe 

ἔδει 66,3 67,8 130,25 131,2 132,6 

134,7.35 136,4 

δείχνυμι c. Part. 13,25 97,14 98,1 99,25 

143, 30 saepe ὅτι 156,29 etc. ὡς δέ- 

δειχται 177,9 etc. 

dv, Tj 153,29 

τὸ... ταύτῃ δεικνύοιτο 

δεικνύοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἐκ 

66,1. ὃ ἀδύνατον δείκνυται τοῖς προχει- 

ιζομένοις 131,0 δείχνυται ἐκ 156,29 D , , 

ef. ὁμολογεῖται 

δειχτιχός 100,9 

δειλία 154,13 

δειλός 154,2. ἐνδώσει διὰ φόβον 154,11 
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δεινός dist. φρόνιμος 156,19 

SM τὰ λεγόμενα πρὸς δεῖξιν τοῦ 99,31 

ὃ. γρήσιμος ποὺς 118,27 

δεξιός 142,19 56. 

αἴτιον 118,10 δεξιὰ τὰ τῆς γνώμης 180,11 

δέομαι 93,21 116,1 120,21 121,6 152, 

10.17 154,1 157,19 160,11 

δεσμός. ὃ. δεόμενος 161,19 

δευτέρως 231,19 102,32 

δή 2,25 33,13.25 40,20 62,16 63, 

171,10 80,5 108,16. 19 109,7 110,10. 

20.95.98.30 111,29 112,16.31 1138,83 

124,18.25.29 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦτο δὴ 

191.9.15.159.5. 147.21 149,14 160,9.29 

164,16 165,33 166,1. 29.33 169,5. 21 

1106,06 171,6 174,2 173,1 7? — ἢ — 

7| δὴ 174,4 οὐ δήπου 12,26 p γὰρ δή 

19,18 102,18 113,393.34 128.19 126,6 

136, 20 135,9 141,13 153,17 158,15 

μόρια 91,25 δεξιοῦ τινος 

19 64,11 

160, 26 164, 9' 166, 11 167, 22 183, 20 

185,3.12 186,26 — μετὰ δὲ τὴν ζωτιχὴν 

Ψυχήν, ἣ .., μετὰ δὴ τὸν περὶ ἐχείνης 

λόγον 38,15 137,2 142,2 146,33 
δῆλος. δῆλον ὅτι, δῆλον, ὡς saepe δῆλον 

ἐχ, 64.110. 8591 150 49: 19. 58:90 114539 

122,11 etc. δηλονότι 109,27 124,80 

131,19 1388,34 148,14 153,10 160,26 

δῆλον αὐτόϑεν 182, 17 ἐντεῦϑεν 

148,14 

δη λόω. 

δῆλον 

γῇ τὴν τῆς Pup τοῦ φωτὸς 
χώραν ἔχει .. δηλοῖ δὲ ὁ ἀὴρ ὁ ἀνάπλεως 

χαπνοῦ 149,23 

δήλωσις 40,18 

δημτουργέω. ὃ. 

δημιουργός 113,8 

φύσις 185,9 

διαβάλλω 11,20 

διαγγέλλω 64.2.20 

διαγινώσχω. οἱ διεγνωχότες ἀδιχεῖν 158,53 

διαγώνιος 147,19.20 

διαδέω. ὁ διαδούμενος 102,5 

διαδίδωμι 39,21 42,18 43,20 48,16 11,6 

διάδοσις. ὃ. ποιεῖσθαι 41,5. χατὰ ὃ. 48,15 

ἡ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῶν αἰσϑητηρίων 
9. 63,16 

διάϑεσις 111,9 ἐμψύχου περὶ 
80,2 χαὶ πάϑος 104.24 

διαίρεσις. τὸ τῆς διαιρέσεως πλῆθος 95,6 
5 τῶν σωμάτων ἡ λέγουσα τὰ μὲν ἔμψυχα 

τὰ πραχτά 

εἶναι, τὰ δὲ ἄψυχα, τὰ δὲ ψυχάς, ψευδής 

114,7sq. ai pod; ἀέρος 41,20 

διαιρέω 91,10 94,3 97,28 98,12 101,15 

199 διατείνω 

105,20 μὴ 

ἀντίφασιν διαιρουμένοις οὐδέποτε ἀντιδιαι- 

ὑγιῶς 114, 18. τοῖς vac' 

ρεῖται τοῦτο, οὗ ἐστιν ἡ ἀντίφασις 114,10 

χαὶ διαστέλλειν 152,32 

διαχονέομαι 239,20 41,20 42,9 

9.12 95,1 104,7 145,27 

διαχονητιχός 59,14 

52,90 62, 

* 

διαχονιχός. τὸ τῆς χινήσεως ὃ. εἴς τε 

νεῦρα χαὶ μῦς γίνεται 100,10 

διάκονος 41,9 94,28 etc. 

διαχόπτω τὴν συνέχειαν 184,28 τὸ συνεχές 

185,0 

διαχρίνω 92,26 93,7 113,8 

διάχρισις γυμῶν 49,14 

διαλαμβάνω 

40,18 
διαλείπω. 

περί τινος inquirere. in. 2,26 

οὐ διαλείπουσι εὐχόμενοι 182,25 

διάλεχτος 49,6.15 

διαμαρτάνω 158,92 186,12 

διαμαρτία αἰσϑήσεως 41,12 φαντασίας 10,21 

διαμάγη τῶν παϑῶν πρὸς τὸν λόγον 118,8 

διαμένω 100,10 110,94 156,50 

ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ 12, 20 διάμετρος 

181,11 
διάνοια 113,5 

διανοοῦμαι 909,5 

διαπέμπωῳω 145,29 

διαπλάττω 104,50 

διαρϑρόω. χαρδία πρώτη διηρϑρωμένη 95,1 

οἱ χαριέστερον δοκοῦντες λέγειν καὶ μᾶλλον 

διαρϑ)ροῦν 100,91. 98. διηρϑρωμένως λέ- 

1e» 153,2 

d 
"n ᾿ , m : 
διάρϑρωσις. διαρ)ρώσεως δεῖται τὸ 

ελεῦ έρα μενον χαὶ διορισμοῦ 152,10. ἐπιμ. ( 

132,16 
. A "I EN Mos. 
διαρχέω 151,6 ἄνϑρωπος οὐδεὶς ἂν Otap- 

κέσαι χωρὶς ἀνθρώπων ἄλλων γενόμενος 

157,8 

διασχέπτομαι 181,5 

διασπάω 25 99,16 

διάστασις 4s 

διαστατός 125,16 

διαστέλλω 152,82 

διάστημα. ὃ. πῶς ὄψις ἀντιλαμβάνεται 00,25 

146,30 πῶς ἀκοὴ ἀντιλ. 50,19 147,5 
1 σύμμετρος 166,28 ὃ. συμμετρία 41,17 

" διάστροφος distortus? 118,14 

διασώζω 11044 
διατείνω. τὸ ὑπηρετικὸν xal εἰς 

H τοῦ σώματος μέρη διατείνει 100,15 διὰ 

τὰ ἄλλα 

σφόδρα διατείνεσθαι ὑπέρ τῶν λόγων 
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τινος 182,21 πόροι διατεινόμενοι ἀπό τι- 

γος μέχρι τινός 50,177 

διατίϑημι 122,28 144,21 145,11 

διαυγής 121,34 145,14 

διαφαίνομαι 43,5 
διαφάνεια 44,21sq. 147,2'718q. προσεχὴς 

ὕλη τῶν χρωμάτων 44,21 147,30 ἐφ᾽ 
ὅσον τι αὐτῆς μετέχει, ἐπὶ τοσοῦτον δε- 

χτιχὸν χρώματος 149,2 150,71 ἐν ἅπασιν 

τοῖς σώμασιν 148,1054. 

διαφανής 42,154. ὃ. ἀόριστα 44,0 54. opp. 

φαινόμενον 148,7 cf. adn. τὰ μὲν μᾶλλον, 

τὰ δὲ ἧττον ποσῇ μίξει τοῦ ἥχιστα δια- 

φανοῦς σώματος 45,0 τὸ φῶς ὡς χρῶμα 

οἰκεῖον δέχεται 150,2 ἀόριστα ὃ. οἰκεῖον 

χρῶμα οὐκ ἔχει 406,8 ὧν ὥρισται τὸ 

πέρας διαφανῶν, ταῦτα χρῶμα οἰχεῖον ἔχει 

40,12 ὃ. οἷς τοὺς οἴκους φράττουσι 149,26 

διαφέρω. κοινὴ φύσις ἐν διαφέρουσι σώμασιν 

142,6 

διαφϑείρω 923,8 

διαφορά τέμνουσα 109,14 τμητιχή 169,22 

οἰκεῖαί τινος διαιρετιχαὶ οὐχ εἰσὶν ἐπὶ πλέον 

ἐκείνου, ὃ διαιροῦσιν 169,11 

μεναι ἀλλήλαις 169, 25 

τὰ εἴδη, εἰδικαὶ opp. ὑλικαί 168,24 

, ^ , 

avttotatpo- 

^ X: 

διαιρετιχαὶ εἰς 

διαφύω 94,29 

διαφωνία. ὃ. ἔχειν περί τι 182,90 

διαψεύδω 10,10 161,19 

διδασχαλία καὶ ἔϑος 157,2 169,39 

ὃ. χελεύονταιῦ 

τῶν 

δεδογμένων 116,5 184,5 

δὼ μι concedere 72,17 179,16 ete. 

ήϑησις 54,11 

(xatoc 153,31sq.. δίχαιον ὅτι φύσει 156,29 

— 159,14 οὐ ϑέσει 157,18 

ἄλλο 157,32 

aequum est 236,14 

δικαιοσύνη 153,31sq. 156,50sq. 

δινέω 21,28 123,2 

διοιχέω 113,7.12 

δίοπτος 148,7 dist. ὁρατόν 150,3sq. 

διορατιχός τῶν χαλῶν 115,26 

δί 
διεγείρω 162,1 

δι 

ὃ 
παρ᾽ ἄλλοις 

συνέχει κοινωνίαν 158, 17 

διορίζ ὦ opp. τοῖς τύποις στοχάζεσϑαι 186,12 

διορισμός. 

ἤ 152,10 ; 
δίοσμος 29,9 123,22 τὸ δίοσμον πλυντιχὸν 

καὶ ῥυπτικὸν ἐγχύμου ξηρότητος 51,20 
διότι 41,7: 58.10 54,3 71,19 112,13. 117,20 

125,12.13.20 126,3 132,32 133,19 140,1 
145,22 149,25 157,33 114,26 

διορισμοῦ δεῖταί τι πότερον — 

I INDEX 

δισχεύω 102,5 

διττός 33,15 80,24 103,17 117,23 152,17 

160,31 
διυγραίνω 53,3 

διφυΐα 152,23 

δίχα χεῖσθαι 169,5 

διωϑέω. διωϑεῖ (διωϑεῖται) ἡ ἀρετή τινὰ 
161,21.24 

Ott x« τὸ χαλόν 155,91 

διωχτός. τὸ ἐν τῷ πραχτῷ ὃ. τε xal φευ- 

χτὸν ἀρχὴ χινήσεως 110,15 

δόγμα 189,5 

δοχέω. δοχοῦντες εἶναι 54, 14. 115,1 158, 

18.21 176,4 179,17 184,29 ἡ τῶν ὃε- 

δογμένων διδασχαλία 176,4 

δόξα ὑπόληψις περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως 

ἔχειν 66, 15 

61,19. 7] καταφατικὴ 7, ἀποφατιχή 67,21 

δόξῃ πάντως πίστις ἕπεται 

ἐν συνϑέσει ib. μετὰ χρίσεως 67,18 ψευδής 

def. 11,3 ἄλλου τινὸς χάριν 72,2 

τὰς mepl.... χαταβεβλημένας 182,6 

οξάζω 99,4 106,5 

ócic 184,11 

ριμὺς 51,24 55,101 

δόξας 

ὃ 

ὃ 

ὃ 

δύναμαι usus impers. δύνασθαι 50,2? 112, 

12? 116,17 133,14 179,2. δύναται 121,24 

145,11 

δύναμις. τελειοτέρα χατὰ προσϑήχην δυνά- 

μεως 7| δυνάμεων 80, 18 ϑεία ὃ. ἐν τῷ 

γενητῷ σώματι ἐγγιγνομένη 112,17 Ψυχῆς 

ὑπαχούουσα λόγῳ 155,16 εἴ. Ψυχή 

δυναστεύω 182,5 

δυσπαϑής 95,14 

δυστυχία 177,20 118,18 

δυσχέρεια 95,19 

ἐγγίνομαι 81,20. 25 82,1 85,20 98,19 106,5 

ἔγγραφος opp. ἄγραφος 157,38 

ἐγγράφω 85,1 

ἐγγύς ποὺ 50,21. τινὶ 150,8 137,7.16 — éq- 

γυτέρω 50,26 51,3 137, 17 .λιπαρὸς 5yo- 

póc ἐγγυτέρω τοῦ γλυχέος 25,5 55,9 τὰ 

ἐγγυτέρω 51,2 143,25 

ἐγείρω 66,27 

ἐγκατάλειμμα 38,10 65,3 68,7 97,18 

ἐγκαταμιίγνυμι 54,16 

ἐγκατοικοδομέω 49,1 50,13 

ἐγκέφαλον 99,81 100,5 

ἐγκρατής 27,0 118,9 

ἔγχυμος 51,20 54,10sq. 
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ἔδαφος 42,11 

ἐθέλω 108,4 

ἐϑίζω 823,5. 154, 12 

175,12 

ἔϑος 16,5 81,25 157,8 169,97 

175.7118, 19-176;11 

εἰ. εἴ γε adversariorum opiniones respicit l7, 

230 19,4 27,14 114,38 124,6 138,7. propria 

scriptoris arrumenta 19,32 55,12 42,6 55,1 

54,20 75,1 84,23 88,1 90,3 92,16 94,15 

101,9 108,24 119,93 1388,11 153,31 156,4 

162,92 εἴ γε φυλάξει τὴν χώραν τῶν... 

111,23 

δαιμονίαν ἔσται 

175. 0.150 μοι ϑηρῶς , po 4T) 

171,26 172,8 

εἴ γε ἀγαϑὸν μὲν καὶ πρὸς ceo- 

συντελῶν, εἴ γε ἡ εὐδα!- 

υονία συμπλήρωσις ἀγαϑῶν 167,25 εἴπερ 

81,3 100,3 131,8 132,238.34 1933,14 

148,1 164,2 173,8 εἰ xai 18,6. 21. 27 

31,6 34,13 36,18 69,10 83,16 84,13 
2625395 4111519; 191:99.145:6. 146, 7 

164,9 169,39 

εἰδιχός opp. ὑλιχός 168,9 

εἰδοποιέω 20,23. 127,14. 145,4 

εἶδος καὶ ὕλη 2,25—11,13 dist. γένος 13,13 

χατὰ τὰ εἴδη αἱ χατὰ τὸ ποιεῖν χαὶ πά- 

-11.15 
φυτῶν 8,95 

101,22 «ey- 

σγειν διαφοραὶ τοῖς σώμασι 1,9 

συνθέτων 8,5. εἰδῶν 8.12 

ζῴων 10,1 17,11 
, , 

ALIO 

νιχὸν 103,20 οὐ σῶμα 121,8 οὐσία 

121,23 xai ὕλη οὐκ ἔστι ὡς σώματος 

μέρη 122,7 χατὰ τέχνην γινόμενον ἐν 

ὑποχειμένῳ 120,5 αἰσϑητηρίου παρεμ.- 

φαινόμενον ἐν ταῖς ἀντιλήψεσι ἐμπόδιον 

106,28 ἔσχατον Ψυγῆς 

εἴδωλον. εἰδώλων ἔμπτωσις 134,30— 126,98 

εἰ, μέγεθος 135,10 

υυωπισϑεῖσα 126,6 

δυνάμεων 29,25 

ὄψις ὑπὸ εἰδώλων 

τὰ ἀπὸ τῶν κατότ- 
τρων 195.20 

εἰχτιχός 98,19 

εἴχω φαντασίαις 185,51 

εἰχών αἰσϑητοῦ 68,9 xal σχιὰ ἀπὸ τοῦ 
ὁρωμένου 142,28.51 

εἰλιχρινής 122,36 126,2.22 

2) —186,91 

οἷς xal τὸ ἐφ᾽ 
ἐν τηύτοι:. ἐν 

χώραν ἔχει 184,9 

ei. ἔργον ἐν τοῖς ἐν γενέσει καὶ φϑορᾷ 
181, 22 φύσις 188,11 

τὸ x49 ' εἱμαρμένην opp. τὸ παρὰ τὴν 

εἰναρμένην 186,25 

εἰμί. A οἱ 190,14 151,18 ἔστι μέν, ἔστι 
7 

etpappévr, 1179 

ἡμῖν, 

οἰχεία ἑχάστου 

DJ 

ἔστιν ὅτε ἔστι ἐφ᾽ ὧν 18,1 

2,1 MUI ἔσϑ᾽ ὅτε 192,25 — τὸ μὴ 

ἐμβαδόν 90] 

ὄν 116,2 123,5 

115q. 

εἰρμός αἰτίων 155,5 

ἐν τοῖς οὖσίν ἐστι 1770, 

τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ὄν 170,12 

εἰσαγγέλλω 16,12 

εἰσάγω 110,5 

σέιμι 15,18.20 21,12 

εἰσέρχομαι 157,51 

110,24 

εἰσχρίνω 112,51 

εἴσοδος 15,21 

εἰσογή καὶ ἐξογή 11,18 195,24 

εἶτα 29,21 104,14. 111,16 191,36 135,12 
143,26 153,16 166,15 

εἴωϑα 71,11 104,12 155,28 157,96 118,25 

185,32 

ἐχεῖ 98,29 119,97 145,23 

ἐχείνως 151,16 

ἐχλέγω 160,28sq. 180,29 

ἔκλειψις παντελὴς ἡλίου 132,16 

ἐχκλογή 160,4.21 161.054. 

ἔκχειμαι 142,19 

ἐχχλίνω τι 19,29 161,22 

ἔχχλισις 160,25 

ἐχκρίνω 112,91 

ἔκκρισις 112,22. 135,88 

ἐχχρούωῳ τὴν τάξιν 185,19 

ἐχλύω 192,0 133,8 

ἐχπέμπω 128,12 129,1. 137,10 

ἐκπίμπρημι 142,11 

ἐχπίπτω 127,9] τὴν αἴσϑησιν διὰ σμιχρό- 

τητὰα 126,0. τινος 160,17 

ἔχπτώῶσις 127,235 

ἐκπυρηνίξω 192,29 

ἔχτασις 14,21 

ἐκτίϑημι Med. 92,14 

ἐκτροπή κατὰ τὰς 

πόω 199,20 

ἐχφύω 04,50 

ia 140,22 

ἔχγυσις 121,28 146,21 

ἑχώῴν 159,20 
ἔλαιον 140,6 

ἐλαττόω 1065,21 sq. 

σαφῶς 2,8 συντόμως 

ὁδοῦ: 10,22 

ἐχτυ 

ἐλαύνω. σίδηρος ϑεομανδεὶς ἐλαύνεσθαι δύ- 

ναται 140,55 

ἐλέγχω 194,10 

ἐλεύϑερος τινός 181,19 

ἕλκω 21,28 123,1 
ἐλλείπω opp. ὑπερβάλλω 59,6 

vnd is 5 ef Periphrastica coniugatio 



202 ἔμπαλιν 

ἔμπαλιν 28,27 95,3 132,0 134,11 

ἐμπειρία 82,8 

ἐμπεριλαμβάνω 104,9 

ἐμπίπτω 79,11 136,5 

ἔμπλαστον 25,1 

ἐμποδίζω 45,9 135,2 185,17 

ἐμπόδιος 106,29 

ἐμποδιστιχός 153,10 

ἐμποδών 20,25 

ἐμποιέω 42,22 

120,1 

ἔμπτωσις εἰδώλων 134,29— 1236,29 

ἐμφαίνω 19,32 142,21 186,6 

ἐμφανής dist. διαφανής 142,23 

ἔμφασις 44,2 133,9 142,23. 146,26 

ἔμψυξις 49,12.21 98,18 

ἔμψυχος 12,9 14,7 19,7 27,20 32,3 etc. 
πρῶτον ἔμψυχον 24,5 

107, 33 xai περιτιϑέναι 

&. διαίρεσις 20,8 

ἔμψυχον εἶναι dist. ἀναπνεῖν 117,50 

ἔναιμος [18,1 πρῶτον ἔναιμον 91,6 

ἐναλλάττω 11,10 

ἐναντίος. d. ἐναντίῳ τρέφεται ὃ8, 10 ἐξ 

ἐναντίας 130,8 

ἐναντίωσις 5,20 93,15. ἁπτή 40,24 55,22 

ἐναπολαγμιβάνω 50,12 

ἐναποπλύνω 523,12.14 

ἐνάργεια 156,31 

ἐναργής 50,25 62,4 81,15 139,24 147,8 

175,1. 183,7.24 184,90 

ἔνδεια 19,6 154,28 160,27 

ἰάσασϑαι 115,91 

ἐνδείκνυμι 30,21 

ἐνδειχτιχός 117,17 

ἐνδέχομαι 21,12 46,16 81,6 82,10 194,10 

τὸ ἐνδεχόμενον 112,4 182,02 54. 184.,7586. 

1, τοῦ ἐνδεχομένου φύσις 180,1 184,92 

ἔνδειαν φύσεως 

ἐνδίδωμι διὰ φόβον 154,11 

ἔνειμι 40,2 ἔνεστι 19,12 174,90 

ἐνειλέω 41,18 

ἕνεχα (ἕνεκεν). 

τινὸς ἕνεχεν 171,26 οἴο. ἕνεχά τινος 177, 

25 etc. 

ἐνέργεια ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τῶν ἕξεων 

ἡ ὡς οὗ ἕνεκα αἰτία 24,14 

θ0,4. ἐ. ἕξεων γνωριμώτεραι 29,9 εἶδος 

οὐ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, ἀλλὰ χατὰ τὴν 

δύναμιν 9.158. ἐ. αἰσϑητιχῆς ἔργα 69,2 

ὀργανικὴ καὶ ὑλική 119,2 δευτέρα τοῦ 

διαφανοῦς (— χρώματα) 142,19. ἕως ἂν 

ὦσιν ἀνεμπόδιστοι ἡδεῖαι 151,93 διττὴ 

χαϑ᾽ ἑκάστην τέχνην 160,32 

λική, ἐσχάτη 152,12 

ἀρίστη, τε- 

I INDEX 

£v9a 39,22 08,28.29 139,15 154,2 

ἐνὶ ἀδε. τὰ ἐ. διοιχεῖν 113,1 

ἐνιδρύω 158,12 

ἔνιοι 100,10 128,5 

ἐνίστημι. ἐνιστάμενοι πρός τι 114,6 ἐνί- 

στασϑαι τῇ τῆς φύσεως χείρονος ἀχολουϑίᾳ 

185,35 

ἐννοέω 112,25 

ἔννοια deser. 85,28 

χοινή 162,93 

ἐνοχλέω 42,2 

&£vów 38,11 48,2 124,15 

ἐνσημαίνω 1325,27.30 

ἔντασις 130,20 134,24 

ἐνταῦϑα που 180,27. τὰ ἐνταῦϑα 113,14 

ἐντείνω 131,38 sq. 

ἐντελέχεια 16,1.6 17,12 24,1. 103,3.9 

ἐντεριώνη 104, 

τῶν πραγμάτων 110,3 

ἔντερον 104,2 

ἐντεῦϑεν ἐπιδειχνύναι 121,8 

ἐντίημι 111,91 

ἔνυδρος 13,14 132,277 169,27 ἔ. ὕποσμα 52,20 

οὐκ ἀναπνεῖ χωρίς τινων 129,4. ὁρᾷ 128,17 

ἔνυλος 16,2 18,10 etc. 

ἕνωσις 21,21 

ἐξάγω 160,27 168,5sq. 

ἐξαγωγή 159,21. 160,28 168,8 84. 

ἐξαιρέω. τῆς χαρδίας ἐξαιρεϑείσης ἔνια ζῷα 

διαμένει ζῶντα 100,10 

ἐξαίρετος 80,22 

ἐξακριβόω 186,12 

ἐξαπλόω 129,12 

ἐξασϑενέω 172,12 

ἐξεργάζω 152,94 

ἐξεργασία ἡ ἐπὶ τὸ πλέον 82,15 

ἐξετάξω 196,27 

ἐξέχω 124,12 146,16 

ἔξειμι 114,90 

ἑξῆς 27,9. τὸ ἑξῆς τοῦ εἰδώλου 135,12 

ἕξις 9,90 31,17 33,4 82,1.21 85,11.25 

86,5 107,21.33 

ἐξισόω 124,11 

ἔξοδος 139,19 

ἐξομιοιόω 22,18 95,1 

ἐξομιολογέω 168,15 

ἐξουσία τοῦ χινεῖσϑαι 22,12 172,31 115,91 

183,930 

ἐξοχή 133,94. 135,24 cf. εἰσοχή 

ἐξυπνίζω 162,2 

ἔξω τινὸς γίνεσϑαι 88,14 εἶναι 160,22 τὰ 

ἔξω χεχωρισμένα 125,20 



VERBORUM 

ἔξωϑεν 983,1 97,18 108,22 160,11 

ἔοιχα 84,25. 100,8 107,24 

ἐπαγωγή. ἐπαγωγῇ πιστόω 122,21 

ἐπακολουθϑέω 104,31. 1171,11.12 

ἐπαναβαίνω 160,16 

ἐπειδήπερ 111,19 

ἐπείσειμι 50,18 

ἔπειτα 17,19 37,15. 118,10, 11 

129,99 131,8 137,10.20 167,24 
ἐπερείδω 120,25. 122,14.52 

ἐπέρεισις 130,22. 121,22.33. 132,32 

ἐπέχω abs. 160,16 161,395.57 

ἄνευ λόγον 160,18 σημείου λόγον 171,92 

ἐπί c. dat. 8,11 28,22 24,19 25,7 26,2.90 

38,22 41,19 66,7 73,8.20 74,9 85,19 

88,18 94,3.4.10 95,3.11 104,27 105,15 

140,7 c. Acc. 23,12 85,7 164,6. 175,28 

ἐπ᾿ ὀλίγον 40,18 ἐπ’ ἔλαττον 112,2 
ἐπὶ πολύ 47,13 100,11 ἐπὶ πλέον (πλεῖον) 

128,82 137,15 157,1:169,11.12.20 117]. 

δῦ ἐπὶ τοσοῦτον 45,17 ἐπὶ τάδε 48,18 

149,20 τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 113,16 169,98--1172,18 

172,17 — 175,32 183,7. 24sq. 184,10 

def. 110,1 τὸ ἐφ᾽ αὑτῷ 119,1. ἐφ᾽ αὑτῶν 

βουλευόμεϑα 182,30 

ἐπιβοάω 180,14.84 182,23 

26,22 

128, 26 

τὸν ὧν οὐχ 

ἐπιγίνομαι τινί 25,2 19,26 

ἐπιγράφω 186,30 

ἐπιδείκνυμι 121,8 

ἐπιδεχτέχός 5,8 10,26. 15,1 

ἐπιδέομιαι 163,1 

ἐπίδοσις 7, κατὰ τὸ ποσόν 35,17 36,20 xoi 

προσϑήχη 94,15 

ἔπειμι 138,35 

ἕπομαι 10,25 26,29 27,1 13,90 93,95 

ἐπιζεύγνυμι. 

x«i αὔξησις 30,6 

αἱ ἀπὸ τῆς περιφερείας τοῦ 

χύχλου ἐπὶ τὸ χέντρον ἐπιζευγνύμεναι 62,9 

ἐπιζητέω 130,19.30 

ἐπιϑυμέω 105,34 119,9 

ἐπιθυμία 12,15 13,2 def. 14,2 18,23 

ἐπιχαλύπτω 52,24 71,25 

ἐπίχουρος 98,16 

ἐπιχρατέω. τὸ ἐπιχρατοῦν μεϑίστησιν εἰς 

τὴν οἰχείαν φύσιν τὸ χρατούμενον 125,29 

ἐπίχρισις 71,27 

ἐπίκτητος xal ὕστερον ἐγγινόμενος νοῦς 82,1 
Ἐ ἐπιχύχλησις. ἡ τῶν ἠπορημένων ἐ. ἐμ- 

ποδὼν πρὸς τὸ παραστῆσαι 80,26 

ἐπιλαμβάνω 148,22.28 Med. τινος 111,20 

ἐπιλέγω τινί, ὡς 185,32 

ἐπιλείπω. τὸ ἀναγκαῖον ἐπιλέλοιπεν διά 179.14 

ἔργον 203 

ἐπιμέλεια 185,20 

ἐπιμελέομαι 165,36 

ἐπιμελής 152,07 

ἐπιμύω 129,8 

ἐπίνοια xal λόγος 6,171.20 124,22. ἐπινοίᾳ 

χωρίζειν 121,52. οὐδὲ ἐπίνοιαν σχεῖν ῥάδιον 

14,9 χατ᾽ 

ἐπίπεδον 146,2. 14 

ἐπιπολάξω 132,90 

ἐπιπόλαιος 12,3 11,6 

ἐπιπροσθέω 182,18.22 104,22 

ἐπίσης 140,3 168,4 

ἐπισχέπτω 28,14 103,21 119,30 179,25 

ἐπισχευαστός 96,8 

ἐπισχιάζω 145,6 146,15 

ἐπισχοτέω 128,5 143,20 166,27 

ἐπισπάω 160,15 

ἰδίαν ἐπίνοιαν 112,8 

ἐπιστήμιη συλλογισμὸς ἀποδειχτιχὸς T) γνῶσις 

τῆς τοῦ ἐπιστητοῦ αἰτίας 66,16 67,10 

82.3 102,30 
108,9 &. ἔργον 186,13 

ἐπιστημονιχός 29,24 81,9 

ἐπιστητός 66,16 145,1 

ἐπιτάσσω πᾶσιν τὴν εἱμαρμένην 181,6 

ἐπ 13,5 41,20 98,14 104, 

ἐντελέχεια πρώτη 105,12 

τήδειος πρός τι 

13 178,19 

ἐπιτηδειότης 12,25 84,24 85,3 

ἐγγραφῆναι 85,1 

181,22 184,15 &. 

id λέγειν 155,28 

ἐπιτ ἐπιτείνεσθαι χαὶ ἀνίεσγαι 26,10 

ἐπ an 99.29 

ἐπ em τὰ αἰσϑητὰ τῷ ὀργάνῳ 57,19.16 

pu τινι 180,23 

ἐπίτριτος 25,12 

ἐπιτυγχάνω 186,9 

πρὸς τὸ 

πρὸς τὰ ἀντικείμενα 

χαὶ εὐφυΐας εἰώϑαμεν 

c 

140, 11. 144,13 146,5 
ἁπλῶς συμπάσχει τῷ 

ἐπιφάνεια 18,1] 

ϑλωμένου σώματος 

σώματι 117,13. χατόπτρου opp. ἐν βάϑει 

135,31 134,19 ὕδατος 129,24 

πουσα 129,30 

ἐπιφέρω 112,6 165,318q. 

ἐπιχρώννυμι 145,27 

ἐργάξω 149,28 

ἔργον φύσεως 2,14 

κι 7 
οιαλει- 

U 

προηγούμενον φύσεως 

183,27 ψυγῆς 23,3 82,10.12 86,21 

97,12. γλώσσης 49,18 αἰσϑήσεως 65,17 

νοῦ 82,12 ζῴου ἔργα 108,20 ἀρετῆς 160, 

29 161,25 εἱμαρμένης 181,22 ἡμέτερον 

119,17. ἔργον ποιεῖσϑαι περί τινος 9taAap.- 

πρὸ ἔργου γενήσεται 181,5 βάνε ιν A 26 



204 ἐραστής 

ἐραστής 19,6 
ἐράω. τὸ ἐρώμενον πῶς κινεῖ 19,6 

ἐρέτης (9,20 

ἔριον 41,5 

ἑρμηνεία τοῦ βελτίονος 49,19 

ἑρπετόν 118,18 

ἐρύϑημα 17,14 
ἔρχομαι 123,17 112,90? 

ἔστ᾽ ἄν 35,11 140,12 175,25 
&. elóog τῶν ψυχικῶν δυνάμεων 

ψυχή 94,4 99,12. τροφή (αἷμα) 

94.18 τὰ ἔσχατα καὶ ῥᾷον ἀπὸ τοῦ ζῆν 

μεϑίστασϑαι δυνάμενα 95,11 

εὖ. τὸ εὖ ἐν τῷ τελείῳ 81,20 τὸ εὖ εἶναι 

81,16 τὸ εὖ 171,2 

εὐαισϑησία 52,6 

εὐδαιμονία ἔσχατον ὀρεκτόν 150,21 

ἔστε. 

ἔσχατος. 

29,99 

dist. 

ἀρετή 159,39 αὐτάρκεια ζωῆς 162,33 

οὐχ αὐτάρχης ἀρ:τὴ πρὸς εὐδαιμονίαν 

159,16—168,20 

εὐδαίμων 159,16 sq. 

εὐζωΐα 162,36 164,11 

εὔϑραυστος 139,20 

εὐϑύς. τὰ εὐθέα dist. κοῖλα κυρτά 190,94 

ἡ εὐθεῖα 199,18.19 ἐπ᾽ εὐϑείας φέρε- 

σϑαι 137,93 ὁρᾶσϑαι 146,27 κεῖσϑαι 

602,0 ἐμφαίνεσθαι 147,25. γίνεσϑαι 146,23 

φωτίζεσϑαι 145,18. — ἐξ εὐϑείας 96,28 

εὐϑός. adv. 492,22 56,19 57,1 74,19 81,12 
82,8 150,929.32 152,28 εὐϑὺς τῷ dva- 

βλέψαι 130,2 110,32 152,11. eb95 113,17 

εὐθὺ τῇ πρώτῃ καταβολῇ 112,21 cf. 56, 

18 135,6 

εὐθυωρία 423,19 

εὐκίνητος 48,7 135,323 

εὔχολος 127,22 136,3. 175,26 

ἂν μάϑοι 110,16 

εὐκρασία 52,5 112,29 162,11 

εὔκρατος. εὔ. μάλιστα σῶμα ἀνθρώπου 52.1 

11,2 

εὐνοῦχος 32,12 

εὐπαϑής 132,38 135,28 
εὐπορία τροφῆς 90,9 163,9 

εὕρεσις 31,8. ϑησαυροῦ 118,2sq. 

εὑρησιλογία 182,91 

εὑρίσκω 21,20 26,12 170,8 182,8 

εὐρύς. φλέβες 95,4 

εὐρυχωρία 129,0 

εὔσημος 146,12 147,3 

εὔστοχος. 

εὐχόλως τις 

εὐστόχως προλέγειν 180.26 

εὐσχημοσύνη 2,22 162,12 

I INDEX 

εὔταχτος 113,9 181,15 

εὐτυχία 171,29 def. 118,11 

εὔφϑαρτος 198,19 

εὐφυής 81,27 169,95 

εὐφυΐα. σημεῖον εὐφυΐας ἡ χατὰ τὴν ἁφὴν 

εὐαισϑησία 52,6 dist. ἀρετή 155,28 opp. 
ἀφυΐα 115,25 

εὐχή 182,26 184,10 
εὔχομαι 165,21. 115,6 180,24 

εὔχρηστος. εὔ. x προηγμένα 161,13 

εὔχροια 91,4 

εὐωδία 21,4 

26.31 
ἐφαρμόξζω 28,19 63,10 ete. 
ἐφεξῆς 12,15 185,2 

ἔφεσις 19.,Ἅ( ἀδανασίας 36,7 

ἐφετός 19,6 106,9 

ἐφίημι 32,15. 106,10 

ἐφίστημι. 

6,7 ἄν τις ἐπιστήσας μάϑοι 170,16 εἰ 

ἀὴν εὐωδίας ἀνεπλήσϑη 122, 

εἰ ἐπιστήσαντες αὑτιὺς ἔμαϑον 

γάρ τις ἐπιστήσας ἐξετάζειν βούλοιτο 182,6 

ἄξιον ἐπιστῆσαι 110,1 182,94 

ἔχω. οὐδὲν τῶν ὑπό τινος ἐχομένων καὶ 

αὐτὸ ἔχει 114,33 

τητος 100,1 οὐδέτερον ἔχομεν βεβαίως 

τιϑέμενον 182,19 

ἕως τινός 26,10 

ἔχεσϑαί τινος πιϑανό- 

ἕως ἄν 1251,94 

Cáwm 9.13 29,4.10 31,7 32,11 103,37 “τῷ 
Cn» ὕλη ϑερμότης τε xa ὑγρότης 94,19 

ζητέω 20,23. 81,12 150,26 

ζήτησις. C. τάξις, 99,8 

ζοφερός 132,12 133,8 

ζοφόω 132,16 

ζῳγράφος 146,14 

ζω ἡ def. 118,20 

ζῷον 30,9 

οὐχέτι τὰ δὲ ϑάνατοι 114,20. τὰ ἐν ὕδατι 

198,17. ἄλογα 11,22 172,23 183,91 τε- 

λειότερα καὶ τῶν ἀφεστώτων αἰσ)άνονται 

58,13 
ζῴου σῶμα στερεὸν καὶ μιχτόν 58,28 

ἀδύνατον ἁπλοῦν εἶναι 93,14. τῷ C. ἐν 

αὐτάρκεια ζωῆς 1623,92 

τὰ μὲν ὕϑνητά, τὰ δὲ ἀϑάνατα, 

dvaqzaiow αἴσϑησιν ἔχειν 92,20 

ϑερμῷ καὶ ὑγρῷ τὸ εἶναι 40,1 ἐστι τὸ ἀλ- 

γοῦν, βαδίζον, τὰ δὲ πάϑη τοῦ σώματος 

ἴδια 117,19 συναγελάζεσλ)αι πέφυκεν 156, 

89 ἔστι που χωρίσαντα ἕν τι τῆς σὺν 

ἄλλοις ἀνατροφῆς ἀνατρέφειν 151,0 χωρὶς 

κεφαλῆς 96,8 
ξζωτιχός 29,23 24,12 38,17 95,9 



VERBORUM 

1, affirmans (cf. Ind. Ar. 31321sq.) 55,26 

56,1.11 58,2 61,30 63,6 2,24 82,12 

113,18 121,16.29 122,7.18 138,7.34 

148,11 152,13.35 163,2 — ἤτοι... ἤ 11,15 

926,15 68,16 104,19 113,6 114,4.24 

115,15 121,8 128,34 129,10 131,12.29 

138,4.25 139,3 145,15 160,4 

ἡγεμονικός 24,5 39,22. ποῦ τὸ ἡγεμονικὸν 

τῆς ψυχῆς ταχτέον 94,1---100,11 100,15 

τοῦ πραχτιχοῦ 105,91 118,95 130,27 

ἡ γέομαι opp. ὑπηρετέω 110,8 ἡγητέον 90,4 

40,4 102,1.6 111,20 
ἤδη a temporali ad logicum usum trans- 

latum 5,9 9,11 16,14 29,4. 22 84,1. 4. 
9.15 35,3.21.22 38,19 44,7 45,16 41, 

2.18 53,9.18 59,7 72,21 74,6 175,9 

83,18 84,96 85,25 86,17 92,21 93,21 

101,25 103,7.16. 17 106,1 107,15. 21. 

26.27 112,80 117,13 125,1 144,31 

162,13 idem in initio apodosis 24,21 

25,19.22 30,27 51,16 
174,28 184,1 186,13 

ἥδομαι 23,15 153,16 

143,94 
ἡδονή 104,25. ἐνέργεια τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως 

19.25 161,10 

οὐκ ἐν χρόνῳ γίνεται 

ἀνεμπόδιστος 159, V αἰσχρά 154,12 δι 

χαὶ ϑερμότητος 

πῇ 151,228 πᾶν 

109. 16 dist. 

160,5 εὐϑὺς ὀρεγόμεϑα ἡδέος 151,23. φαι- 
χατὰ φύσιν τὸ χατὰ φύσιν 

νόμενον ἀγαϑόν 151,26 152,29 

ἦϑος 115,9.23 
ἡλιχία 151,22 

ἥλιος 72,19 132,15 138,35 145,6 ἡ. πρόσοδος 

χαὶ ἄφοδος 119,10 xal εἱμαρμένη 181,16 

ἡλιόω 140,39 

ἡμέρα. ἡ xa8' ἡμέραν διδασχαλία 80,1 

ἡμέρας 128,3 132,11 

μεθ᾽ ἡμέραν ἄστρα ὑρᾶται 1232,19 

ἡμιόλιος 24,20 

ἥμισυ 10,19 24,26 25,14 141,14 

ἥπαρ 95,2 91,1 

ἠρέμα τὰ πόρρωδεν ὁρώμενα χινεῖ 147,1 

ἠρεμέω 22,25 23,2 

86,6 

ἠρεμία 22,24 83,21 

ἠρεμίζω 22,26 

ἀνθρώπων δαίμων 185,23 

τῆς ἡμέρας 128,5 

νοήματα ἠρεμοῦντα 

ἠρόμην ἐρέσϑαι 167,18 

ϑρεπτιχός 205 

ἡσυχία. ἡ. ἔχειν 151,15 

ἧττα 118,9 

ἠγέω 26,1.2 47,14 
ἠχώ 41,25 —48,21 

θαλάσσιος 61,2 

ϑάλαττα ὀσμὴν ἔχει 53,9 σταλαγμῷ ἴσος 

141,20 

θάνατος 95,10 

ἀνενεργησία 14,217 βίαιος 185,27 οὐ 

114.20 

ϑάρρος 155,8 

ΣΡ di 
$ τῆς ϑρ:πτιχῆς ψυχῆς 

p 
UA 

ϑαῦμα 2,14 

ϑαυμάξω 8,13 

θαυμάσιος 168,11 

θαυμαστός. 9. οὐδέν 186,10 

ϑέαμα 157,12 

ϑεάω 131,37 

ϑεῖος 2,17 91,5 143,956 163,26 9. σῶμα 

49,9 45,9 οὐ παϑητόν 144,93 νοῦς 

112,19 113,18 τὸ θεῖον 32,13 112,18 

180,18. 2x τοῦ ὃ. βοήϑειαι 186,2. τὸ ϑεῖον 

108,1.9. 11 «à ϑεῖα 1123,7.15 

οἱ ϑεοί 1,5 165,21 182,25 184,2.13 
ϑεῶν ψυχή 28,21 

ϑεραπεύω 100,6 

ϑερινός. ὃ. pegas 181,17 

ϑερμαίνω 84,9 117,19 138,9 140,35 

26,8 ἀήρ 126,25 — 121,26 

χινητιχόν 35,5 τροφῆς ὄργανον 35,9 96,5 

ἐξ οὐ ϑερμοῦ 6,9 

9 εός. 

ϑερυ ός ϑερμὸν 

ϑερμότης εὔχρατος 17,1 9. πλεονασμός 98,16 

ἡέσις καὶ τάξις 104,23. τοῦ αἰσϑητοῦ 41,16 

δίχαιον εἰ ϑέσει 157,18 ϑέσιν φυλάττειν 

101.21 

ϑεωρέω 84,2]. 144,97 

ϑεωρητιχός νοῦς τῶν ἀιδίων 

82,18 
ϑεωρητός 88,2 
ϑεωρία 2,22 101,5 

ϑήλυς. ὅτι μὴ ἕτερον τῷ εἴδει τὸ 979 zal 

τὸ ἄρρεν 168,21—169,92 

ϑυησαυρός. 

γνωστιχός 

εὕρεσις 9. 11τ8,254. 
ϑιγγάνω 145,1 

9Ado 117,13 
ϑλίβω 123,2 

ϑνητός 104,10 112,9 ἀϑανασίας μετέχει 36,8 

ϑρεπτιχός (δύναμις, ψυχή) 29,2 531,9 92,16 

105,6 ϑρεπτιχόν dist. αἰσϑητιχόν 775,5 

ποιητιχόν 14,28 9p. δυνάμει del ἐνεο- 
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γοῦμεν 14,23 χωρὶς τῆς 9. ἀδύνατον elvat 

τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν 96,20 

9ot£ 97,5 
ϑρύπτω 48,2.6 

ϑρύψις 47,20.23 
ϑυμός 12,15 def. 74,2sq. 

ϑυμόω 105,34 
ϑύραϑεν 90,19sq. 108,22. 30 110, 4.24 

128,1 
ϑώραξ 13,18 18,19 49,22 95,14.22 

ἰάομαι 115,91 

ἰατρικός 24,23. 164,29 

ἰατρός 164,35 177,12 
ἴδιος 115,9 120,26 165,14 167,1 

ἐπίνοιαν 112,8 ἀπὸ τοῦ ἰδίου χαραχτηρίξω 

111,10 ἰδίᾳ 29,1 30,19 40,8.21 121,32 

196,15 180,19 κατ᾽ ἰδίαν 54,12 115,31 

125,9 137,3 ἰδίως 148,9 

ἱδρύω 39,21 
ixavóc 21,1 113,26 128,8 176,2 

ἱμάτιον 80,14 
tva 32,18 111,6 151,29 

ἵππος 169,29 

119,4 
ἵστημι. ἐν μέσῳ στήσονται 190,4 

ἰσόω 139,97 

ἱστορέω 2,21 

ἰσχνότης 171,12 

ἰσχυρός 13,1 98,10 
ἰσχύς def. 162,11 ἐϑῶν 115, 19 

ἔχειν 131,32 182,18 πράγματα τοσαύτην 

ἰ. ἔχειν πεπιστευμένα 117,4 μέχρι τινὸς 

181,3 πρός τι 169,96 

ἔν τινι 151,35 

ἴσχω 104,34. 142,8 

«ac. ἰδίαν 

σωϑεὶς ἀπὸ τῶν πολεμίων 

ἰσχὺν 

περί τι 158,8 

ἰχϑύς. ἰχϑύων χεφαλαὶ λάμπουσαι 128,6 

ἴχνος τοῦ αἰσϑητοῦ 602,1 καὶ ἐγκατάλειμμα 

12,11 

χάδος 115,20 

χαϑαρεύω τινος 126,9 

καϑαρός 45,15 

χαϑέζομαι 119,2 

χαϑείμαρμαι 183,21 

χαϑιδρύω 100,14 

καί saepe abundanter additum 22,24 25,15 

I INDEX 

217,19 31,16 37,2 45,19 91,9 113,15 

123,29 134,834 135,239.30 157,26 112,21 

173,9.33 etc. xal δὴ καί 142,29 150,80 

xai yàp δή 149,10 xai μήν 176,26 χαὶ 

.. xal 36,18 66,23 81,6 82,17 98,2 

111,33 112,10 116,13 143,18 145,12 

149,7 171,26.29 185,18.22 118,9 xol 

65... x0l.. *«0 112,10. xal γὰρ xat 103, 

81 115,96 χαὶ γὰρ xol.. χαί 134,97 

140,26 166,30 καὶ οὐχ .. οὐδέ 174,22 

χἂν (καὶ ἐάν) 10,20 16,16 21,7 22,22 

80,10 117,6 123,28 (xai dv) οὐ γάρ 

ἐστι ἡ ψυχὴ ἐν σώματι ἁπλῶς γινομένη. 

ἐπεὶ κἂν ἐν παντὶ σώματι ἐγίνετο, ὥστε 

xal ἐν τοῖς ἁπλοῖς 120,12. χἂν ἐπ᾽ ὀλίγον 

195,21 

χαιρός 154,10 καὶ περιστάσεις 119,32 

χαίτοι 50,6 67,7 96,23 111,20 134,96 

χαίτοι ye 101,5 131,5 158,26 ὁ. gen. 

abs. 18,20 27,11 30,2 56,20 58,10 63, 

2.4 132,26 145,24 157,1 cum part. 

18,4 30,28 36,158 72,19 87,2 119,28 

128,30 137,21 145,14 168,26.35 

χαίω 138,9 149,12 

χαχία. εἶναι ἐν x. 123,29 

ϑοῦσιν ἀλλήλαις 154,27 

χαχοδαιμονίαν 154,29. αἱ μὲν ἐν ὑπερβο- 

λαῖς, αἱ δὲ ἐν ἐνδείᾳ 104,28 ἀδύνατον τὸν 

οὐκ ἀνταχολου- 

αὐτάρχης πρὸς 

χαχίαν ἔχοντά τινα καὶ ἀρετὴν ἔχειν 154, 

26 διὰ χαχίαν πεπηρωμένοι 115,22 

χαχοδαίμων 154,90 

χαχοδαιμονία 154,90 

καχοπάϑεια 185,29 

χαχός ἁπλῶς ὁ καχίαν ἔχων 154,24 

χαποτεχνία 180,28 

καχουργέω 158,95 

χαλέω 28,97 29,23 30,15 81,24 98,25.28 
92,19 148,9 καλούμενος 49,11 98,11 

105,93 
κάλλος def. 162,12 

χαλός. τὸ x. 154,30sq. πᾶν χ- ἀδιάφορον ἡ 
χαλόν 158.1 κ. μία γνῶσις ἡ καλόν 155,2 

χαπνός def. 149,183.23 

καρδία 40,2sq. 49,13 94,18 sq. 

ἔναιμον 91,7 περὶ τὴν x. ἀλλοίωσις πολ- 

πρῶτον 

λὴν ποιεῖ τοῦ σώματος διαφοράν {7,10 

ἀρχὴ ζῴου (71,13 πρώτη διηρϑρωμένη 

95,0 πῇ μὲν ὁμοιομερής ἐστι, πῇ δὲ ἀνο- 

μοιομερής 98,2 ἐν χ. τὸ ἡγεμονικόν 94,1 

--τ7,0Ὸ0,17 

καρδιαχός. κ. νόσος 98,20 
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καρπός 523,13 

*apceptzóc 185,29 

χατά τὸ αὐτό 114,26 118,34 126,13 190,2 

χατὰ ταὐτόν 126,16 κατὰ τοῦτο 5, 

16 21.9 29,8 85,10 95.19.22 96,2 

149,5 150,8 151,7 161,38 166,39 168, 

20.169, 17 χατ᾽ 

τρόπον 160,22 χατὰ τὸ πλεονάζον 115,24 

ἀργάς 85,29 κατὰ 

κατὰ βραχύ 135,8 χατ᾽ ἐλάχιστον 126,26 

χατά toe εἶναι 38,4.8 74,19.29 πρὸς 

πάντα χατὰ τὸν βίον χατὰ τοῦτο χατὰ 

ἀρετὴν ἐνεργήσει 161,58 

χαταβάλλω σπέρμα 26,23. δόξαν 182,7 

χαταβολή σπέρματος 112,29 

Ἐχαταβυσσόω τὰ εἴδωλα 135,19.20 

χαταγινώσχω τινός 175,4 

χατάδηλος 148,3 

χαταζάω 157,1 

καταλαμβάνω 18,20 106,5 

καταλείπω χρῶμα ἐν ὀφθαλμοῖς 145,8 

λοιπὸν καταλείπεται 182,4 cf. 19,91 121, 

14 ὄνομα μόνον 174,3. οὐ σωζόντων ἐστὶ 

τὴν συνέχειαν τῶν εἰδώλων. προσέτι δὲ 

στερεότητά τινα χαταλιπόντων 180,2 βίον 

109:18.10 

χαταναγχάξζω 174,29.33 188,12 

χαταναλίσχω 138,20 

ὅμοιον ἑαυτῷ 35,18 

χατανοέω 180,15 

καταντιχρὺ 42,16 132,7 146,11 

χαταμανϑάνω 101,4.12 184,14 

χαταληπτιχός. φαντασίαι μηδὲν ἔχουσαι 

χαταληπτιχόν 1],1 τὰ ἀληϑεῖς τῶν φαν- 

τασιῶν χαταληπτιχὰς λέγομεν 11.11] 

χατάληψις ἡ ταῖς τοιαύταις (i. e. χαταλη- 

πτιχαῖς) φαντασίαις συγκατάϑεσις 11,12 

χαταριϑμέω 176,8 
χαταρίϑμησις 31,2 

χατασχευάξω 155,19 108,1 

χατασχευή fj ἐν τοῖς σώμασιν 11,9 σώ- 

ματος 2,19 

λειότητάς τε καὶ 

xÀdyvoo 98,8 σώματος τε- 

οἵας δεῖ χατατχευάς 

163,15 φυσιχαὶ x. «al διαϑέσεις 185,25 

ἡ δὲ κατασχευὴ τοῦ εἶναι ἀναίτιον χίνησίν 

ἐστι, εἰ δειχϑείη 110,10 

χαταστροφή βίων 185,16 

χαταφατιχός 61.2] 

χαταφεύγω 180,7 

χατάφημι 19,21 

καταφορά 119,3 

χαταγράομαι ἐπί 

καταψύχω 110,2 

xti 201 

χατεργασία 95,9 96,5 

κατέχω 21,12 τόπον 1223,30 128,34 τι ἐν 

ϑατέρῳ τῶν ἀντικειμένων 181,24 opp. 

ἐχπνέω 50,2 

χατηγορέω τί τινος 29,4 82,11 101,18 

104,12 117,2 177,90 τὶ χατά τινος 17,9 

66,24 

χατηγορία 116,27 

κάτοπτρον 43,9 48,21 135,26sq. 142,28 

145,13 

καττίτερος χαλχῷ μίγνυται 140,5 

χάτω (χάτωϑεν) 7,20 22.1.19 23,29 128, 

13sq. 131,16sq. 138,13 

χαυλός 94,22 

χαυστιχός 128,13 

κεῖμαι. ἐν ἀσφαλεστάτῳ χεῖται ἡ χαρδία 98,9 

τούτων ὁμολογουμένων χαὶ χειμένων 9,20 

ἣν κείμενον 10,7 κεῖται γὰρ τὸ... 51,16 

ἴσως ἂν τούτου κειμένου χαὶ τὴν ὅλην 

οὐσίαν λάβοιμεν 101,15 δίχα χειμένης 

ἀρετῆς τε σὺν τούτοις καὶ ἀρετῆς μόνης 

109,5 χατ᾽ ἰδίαν κεῖσθαι 192.21 αὐτόϑεν 

δῆλον τὸ χείμενον 189,18 

κελεύω 115,6 184,5 

185,35 

κενός. τὸ x. 49,9 σῶμα μηδὲν ἔχον x. 20,9 

χελεύειν ἐνίστασϑαι 

139,90. x. ἀφωρισμένον 129,1.26 οὔ φασι 

ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι 199,35 ἀὴρ δοχεῖ χενὸς 

εἶναι 48,22 ἀχούομεν τῷ χενῷ 49,2 τὰ 

λεγόμενα χενά 100,1 χενὸς ὁ λόγος 132,32 

κέντρον 63,9sq. 

χεράμιον 19,20 

χέραμος 133,21 

*epávvou.t 11,17 15,5 112,12 116,5 etc. 

κέρας 133,19 τὸ πλεῖον ὕδατος ἔχει 149,28 

x. ἐργασϑέντα πως διαφανῆ γίνεται 149,28 

χεφάλαιον. ὡς ἐπὶ χεφαλαίων ἐχϑέσϑαι 

συντόμως 92,14 

χεφαλή 13,17 18,19 96,3.29 

τὴν χεφαλήν 100,5 τὸ ἡγεμονιχὸν περὶ 

χεφαλήν τε χαὶ ἐγχέφαλον εἶναι λέγειν 

χενόν 99,81 

κηρός 9,6 4,11 6,19 140,6 
κιϑάρα 26,1 

κινδυνεύω c. Inf. 177,1 

κινέω 17,21 21,14 22,1 29,20 χυρίως λέ- 

γεται ἐφ᾽ ὧν χεχώρισται τὸ χινοῦν τοῦ 
χινουμένου 18,27 

- Ν 

νοσεῖν περι 

χατά τι χινεῖσϑαι 78, 

2954. τῷ νοεῖσϑαι κινεῖν 19,13. ζῷον εἰ 

χινηϑήσεται δεῖ οἷον χαταφῆσαι ἢ ἀπο- 

φῆται πρῶτον 19,2ω1 ἄψυχα κινεῖ ἐμπε- 
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σόντα τούτοις, ἃ χινεῖ 79,10 ἀπὸ τῆς 

τοῦ νοῦ δυνάμεως κινούμενοι εἶπον 80,0 

τὰ χινήσαντα ᾿Αριστοτέλη εἰσαγαγεῖν 110, 

5.25 

χίνησις σωματιχή 12,10 πᾶσα βίαιος διὰ 

χινῴη 15,11 

σωματικῆς ἀντερείσεως 21,15. ἡ ἄνω 5,11 

ἡ κατὰ τὴν αὔξησιν 9,32 ἁπλῆ 1,18 ἁπλῆ 

τοῦ ἁπλοῦ, μιχτὴ δὲ τοῦ συνθέτου ἢ κατὰ 

τὸ πλεονάζον 115,28 ζωτιχή 24,12 εὖὔ- 

xaxtoc 113,9 χατὰ τό- 

πον 19,19 ἀρχὴ χινήσεως τὸ ἐν τῷ πραχτῷ 

διωχτόν τε xal φευχτόν 11,15 ἀναίτιος 

170,0 τονιχὴ ἀπορίας ἔχει πολλάς 19], 

9—92 αἱ λεγόμεναι ψυχῆς τοῦ συναμφο- 

τέρου εἰσίν 105,2 αἱ κατὰ αἴσϑησιν 7| 

πάϑος 115,21 χοινὸν αἰσϑητόν 41,5 

ὄψις ἀντιλαμβάνεται x. 147,554. τὰς χαϑέ- 

χαστα κινήσεις πουχειρίζεσϑαι 131,7 

χίρνημι 124,14 

χλάσις 199,4 sq. 

χλάω 199,8 54. 
χλίνη ob xa εἱμαρμένην 181,90 

χοιλία 104,2 

χοῖλος 41.11 133,38 

χοιλότης 124,14 

τεταγμένη 35,6 

τῶς 

χοιμάομαι 14,24 108,19 129.8 102,9 

161,39 
χοινός. τὸ *. χαὶ wadóhoo 85,14 14,14 

τὸ ἐπὶ τοῖς χαϑέχαστα 85,18 τὴν ὕπαρξιν 

ἐν τοῖς καϑέχαστα ἔχει 90,4. ἄνϑρωπος 85, 

16 «. αἴσϑησις 69,6.18.2 91,18 

δύναμις ἐν κοινῷ σώματι 95,20. νοῦς 82, 

χοινὴ 

14 κχ. χριτιχόν 18.21 ὁρμητικόν 18,22 

x. αἰσϑητά 4l,lsq. 65,10 80,11 

17,9 28,18 32,22 ἁπλούστερος χαὶ χοι- 

χοινότατος Λόγος 104, 9 

λόγος 

νότερος 11,6 

διαίρεσις 80,8 λόγος οὐ χοινὸς μένει 28,20 

— ἀδιάφορον κατὰ τὸ χοινόν 110,21 πρὸς 

τί ἐστί τινι πρός τι ἀμφότερα 100,9 

111,8.11 χοινῶς καλεῖται 29,20 ὑπάρχει 

17,7 --- κοιναὶ ἔννοιαι 162,92 --- χοινό- 

τερον λέγεται τὸ ὕδωρ εἶναι τροφὴ τῷ 

πυρὶ 34,11 78,28 
τὸ πεφωτισμένον λέγομεν 144,30 — γρὴ δὲ 

χοινότερον φῶς χαὶ 

τοῦ τύπου χοινότερον ἐπὶ τῆς φαντασίας 

ἀχούειν 12,5 

χοινωνέω 80,2 120,26 172,23. Perf. τὰ 

δὲ λόγω μὲν μὴ χκεχοινωνηχότα, αἴσϑησιν 

δὲ ἔχοντα 29,9 80,12 44,20 11759 125,11 

126,1.5 144,10.13 172,19 

χοινωνία ἀρίστη 49.25. 156,308q. 

] INDEX 

χοινωνιχός 156,34 sq. 

χολάξω 15,5 184,6 

χόλλα. τὸ συνέχον αὐτῆς ἡ ποιότης «al ἡ 

δύναμις ἀσώματος 115,4 

χολλάω 115,2 

κονιορτός 149,24 

χόρη ἐξ ὕδατος A4, (sq. οὐχ ἀναγκαῖον ἔχειν 

οἰχεῖυν χρῶμα 59,14 142,15 

ἔχχειται 142,17. 145,16 

κόρης οὐδεὶς εὐδαιμονίας 168,13 

^ B 
Ota φάνης 

κορυφή γωνίας 146,19 

κόσχινος 129,31 

χόσμος 6,14 131,8 139,53 111,31 

χοτύλη 141,9sq. 

χουφότης 9,11 20,22 

κρᾶμα 19,22 

“ρατέω 125,29 130,6 

χρατύνωῳ 185,8 

κρηπίς φαντασία τῶν χατ᾽ ἀρετὴν πράξεων 
161,50 

χρησφύγετον 180,6 

κριϑή 115,95 

χρίσις. χρίσεως xat αἱρέσεως ἢ φυγῆς dp- 

12,4 

προσπιπτόντων 105,21. περὶ ἐναντίων οὐχ 

01:15. PEE 
b-3 4 0 (Ὁ - - - 

δέονται 99,28. ἐχ τῆς χοινῆς τῶν ἀνϑρώ- 

Ν S ; - 
γαὶ δόξα, φαντασία, αἴσ)ησις τῶν 

ἐναντία ὑπηρετίας ὀργανιχῆς 

vw» χρίσεως 182,18 

χριτιχός. χριτικῶν δυνάμεων ἡ μὲν ὑπη- 

ρετιχὴ χριτιχή 10,9. τὸ δέ τι τῆς buy; 

ἡγεμονικὸν χριτιχόν 16.10 χριτιχῷ al 

πραχτιχῷ ἡ τῶν ζῴων ψυχὴ διζρηται 

15,22 119,3 χοινὸν χριτιχόν 18,117 χρι- 

τιχὸν καὶ πραχτιχὸν ψυχῆς ἑκάτερον a- 

τῶν ἀρχὴ τοῦ ἑτέρου 19,24 

χρουνός 128,90 

χρύσταλλον 132,96 138,11 

χτάομιαι 82,21 

χηαῦος οἴνου 140,22 

χυβερνήτης 14,4 15,9 20,28.80 96,1 

ξύλινος 109,2 

χυριώτατον τῆς Ψψυγῆς 85,6 ὃύ- 

κύχλος 63,8sq. 

χύριης. 

ναμις Ψυηγῆς 80,11 92,12. εἰ μηδὲν ἐκ τῆς 

βουλῆς ἐλέσγαι ἄνϑρωπος χύριος 189,29 
- 

τῆς διδασχαλίας τῶν δεδογμένων 1τύ, 

χυριώτερον χαλεῖσλαι 82,14 

κυρέω,. εὖ χυρεῖ τὰ τῆς τύγης 180,5 

*upot. ὁμολογουμένων χαὶ χεχυρωμένων 

158,4 
99 90 χυρτός 1925,99. 124,14 

zo) octtzós 153,10 



VERBORUM 

χωλύω τι 84,16 οὐδὲν ἔσται τὸ χωλύον 

χαὶ ἄλλο πάλιν αὐτὸ χαὶ ἄλλο δέξασϑαι 

20,11 62,8 134,23 141,28. 25 149,22 

170,20 οὐχ ἐκωλύϑη δέξασϑαί τι 20,12. 

14 27,15 48,16 62,11 168,17 

χῶνος 128,32 130,16 χώνου βάσις 124,17 

πέρας 134,19 γωνία 146,17 

ἐξαπλοῦσϑαι 129,12 

ἀχτίνων 129,15 

εἰς χῶνον 

*. περιέχεται ὑπ᾽ 

λαλέω 119,2 

λαμβάνω. μηδεμίαν ψυχῆς ἐνέργειαν χωρὶς 

σωματικῆς χινήσεως οἷόν τε λαβεῖν 12,22 

85.15.19 101,15 οὕτως λαμβάνειν ὡς 

15,11 κατ᾽ ἰδίαν [32,9 οὐχ ἔστι λαβεῖν, 

ἐν ᾧ ἐστι 120,16 

μάλιστα ἀναπίμπλαται φωτός 148,16 ἀναγ- 

ἐγγὺς τοῦ πυρὸς À., ὃ 

χαῖον πάντα τὸν λαμβανόμενον χηρὸν 

εἶναι μετὰ σχήματος 4.11 cf. 4,24 19,1 

88,18 (cf. adn.) 121,11 125,36.37 155, 

19.25 — εἶδος 18,8 

85,22 φαντασίας 88,3 ἡ αἴσϑησις ἔλαβεν 

ὄψιν ϑεωρητιχήν 

τὸ εἶναι τοιόνδε χρῶμα λευχόν 83,9 λαμ- 

βάνεσϑαί τινος 86,29 112,17 — ἐπίδοσιν 

80,6 ὑγιὲς ληφϑέν 171,15 ληπτὸς ὄψει 

148,1 
λαμπρός 145,20.31 
λαμπυρίς 138,16.23 

λάμπω 128,5.6 

λανϑάνω 19,22 

λάχανος 9.8 

λέγειν 10,16 πρός τι 119,24 τὶ ἐπί τινος 

177,90 λέγω — seilicet. 131,15 132,1 
142,8 148,23 113,32 cf. γάρ. λέγειν ὅμοιον 

τῷ λέγειν (φάναι) 60,25 133,12 162,2 

αἴσϑησις λέγει 61.2.15 ὄψις 147,16. 3c 

αίρεσις 114,7 λέγειν ἐστὶ αὐτῷ τὸ αἰσϑά- 

νεσϑαι 61,18 λόγος λέγων 18,21 117, 
10.22 τὸ μὲν σῶμα λέγειν σχιὰν λέγον- 

tas? 138,90 λεγόμενος 2,10.17 4,2 25,9 

271,18 31,11. 21 41,7 65,9 66,20 19,5 
84,28 85,11 98,22 99,30 103,7.15 105,2 
108,22 112,9 120,19 125,19.32 128,7 
148,15 152,10 154,18 170,14 172,7. 9 
173,18 174,13 117,20 186,4 

λεῖος 41,8.9 135,24.27 X. χαὶ λαμπρά 146,24 
λειότης opp. τραχύτης 55,23.29 142,23 

λείπω 66,3 λείπομαι 12,6 15,28 102,12.16 

109,18 114,26 123,88 127,3. 128,12 
185,11 

Supplem. Arist. IT. Alexand. d. Anima. 
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λέξις. λ. ᾿Αριστοτέλους προσοιχειοῦν τινι 113,4 

λεπτομερής 114,30 

λεπτός. τὰ μάλιστα λ. οὐ δυνατὰ τὸ ἐνση- 
μαινόμενον δέχεσϑαι 199,20 

λεπτυντιχός 139,13 

λεπτύνω 140,24. 36 

λευκότης 133,9 οὐχ ἁπτή 122,21 

λευχός 18,21 45,12.15 83,8 117,25 150,8 

λήϑαργος 161,17 

λῆμμα. λ. ἐλπίς 154,3 

λῃστεύω 158,99 54. 

λῃστής 158,19sq. 

λήψις τοῦ καϑόλου 83,12 
84,11 

λίαν 135,19 141,18 

λίϑος 2,5 25,18 ἄοσμος 53,10 φωτίζων 

138,22. διαφανής 133,19 138,28 142,29 
κατενεχϑείς 179,1 

τῶν νοουμένων 

λιπαρός 51,28 δ8,9 

λογιχός 29,23 30,9 80,18 94,3 cf. Ψυγή 

λογισμός 106,1 

λογιστιχκός. λογιστιχοῦ ἀρετή 155,32. 81 

λόγος (i. e. τὸ λογικόν) 13,10. opp. πάϑη 118,8 

(i. e. ὁρισμός) def. 32,28 18,2 124,34. χατὰ 

τὸν λόγον ἔχειν τὰς διαφοράς 94,9 οἰχεῖος 

9,12. ὡς ἑνὶ λόγῳ περιλαβεῖν 16,18. κοινός 
17,2 28,16.18 30,18 32,23 40,7 92,12 

104,8 τῆς χράσεως 25,4 

24,25 τῶν μιγνυμένων 25,12 cf. 25,1 26,4 

τῆς συνϑέσεως 

καὶ σύνϑεσις 24,29 ὡρισμένος 26,171 δὃι- 

πλάσιος 25,12 26,5 ἐπίτριτος 25,12 κρᾶσις 

ὕλης λόγον ἕξει 26,28 ἐπίνοια καὶ λόγος 

6,117.30 ete. xal μήνυσις τῶν νοημάτων 

157,18 49,28 ὁ αὐτὸς λόγος ἐπί τινος 36,13 

60,19 121,11 141,8 161,28.31 τὸν ὧν οὐχ 

ἄνευ À. ἔχειν 160,12. 11 161,26 γίνεται 

28,25 A. ἰδίᾳ ποιεῖσϑαι 29.1 30,19. ἔσται 

ἡμῖν ἡμῖν μέχρι τινός 30,21 

τῷ περὶ .. λ. ὁ περὶ .. λ. 82,9 ἄλλος ὁ λόγος 

139,31 ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ 140,7 

πρὸς τὸν λόγον 140,23 

τοῦτον 21,16 χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 18,6 

συνέξευχται 

ΠΥ 
οὐῦεν 

χατὰ τὸν λόγον 

χατ᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων 10,6 — À. ἀποδιδόναι 

16,7 125,14 λύεται 114,26 

λοιπός 19,283.27 20,1 55,15 93,19 96,28 
99,25 100,12 155,22 ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ 
τῷ λοιπῷ 14,1 ὡς δι᾽ αὐτοῦ λοιπὸν ἐνερ- 
γεῖν δύνασθαι 8. 26 

χατὰ συνθϑήχην δίκαιον ἰσχὺν ἔχει 158,8 

περὶ ἃ λοιπὸν τὸ 

λοιπὸν καταλείπεται ταῦτα 182,4 

λύεται ἀπορία 141.117 λόγος 114,24 

14 

λύω. 



210 λυμαίνω 

λυμαίνω Med. 154,4.14 

λυπέω 13,7 23,15 104,377 

λυπηρός. λ. xal ἡδέα μετὰ ψύξεως καὶ 

ϑερμότητος 11,19. 151.18 

λύρα 49.8 
λύχνος 124,10.15 128,9 λύχνον ἅπτω 141,1 

μαϑηματιχός συγχατάϑεσις 12,22 τὰ p. 

ἐξ ἀφαιρέσεως 90,10 

μαίνομαι 165,24 

μακάριος 168,2.3.5 
μαχρός. τὰ μακρὰν ὁρᾶν 197,12 

μάλα. μᾶλλον καὶ ἧττον 45,123 107,4 121,8 

188,6 παντὸς μᾶλλον 2,25 11,11 εἰς. 

μᾶλλον δὲ 84,25 153,13 εἰς. οὐδὲν μᾶλλον 
μηδὲν μᾶλλον cf. οὐδέν 

μαλακός 122,29 

μαλαχτός 149,29 

μανθάνω 29,16 82,2 98,8 

pavóc 130,22 132,23 

μαντεία 182,28 

μαντεύω 175,6 

μαντική 119,16 185,34 

μάντις 186,8 

μαραίνω 128,4 

μαρτυρέω 157,19 176,5. τινι 185,3 

μαρτύριον 82,18 

μάστιξ 41,20 

ματαῖος 164,9 

μάτην 12,23. 21,8,9.10 28,4 ef. φύσις 

μάχομαι. μαχόμενα λέγειν 102,30 τῷ χατὰ 

λόγον μαχόμενον 108,11 αὑτοῖς 181,1 

μέγας. τὸ μέγιστον ἐν τῷ μιχροτάτῳ 20,14 

μέγεθος 230,21.29 83,20 84,9 92,4 146,17 
μεϑίστημι 19,17 20,17 1,9 95,12 125,29 

139,6 145,14 
μεϑύω 23,5 
μειόω 35,13 116,2 1378 

μελαγχολία 161,17 

p eA alvo 141,2 

μελανία 122,90 184,19 
μέλας. εἰς τὸ μέλαν ἀποχλῖνον 45,11 55.20 

τὰ μέλανα οὐχ ὁρατὰ προηγουμένως 150.11 

μέλι 11,18 13,22 26,5 

μελίκρατον 11,17 116,7 

μέλλω c. Inf. Praes. 33,11 40,15 παρεμ- 

φαινόμενον τὸ οἰχεῖον εἶδος ἔμελλεν ἐμ.- 

πόδιον γίνεσϑαι 100,29 c. Inf. Fut. 8,0 47,14 

100,21 ἤμελλεν ἕξειν 184,17 μέλλοντα 

l6 118,4. c. Inf. Fut. 2,10 Praes. 2,15 

I INDEX 

μέλος 26,6 49,6 16755 

μέλω. οἷς μέλει τοῦ ἔχειν τι ϑεῖον 91.5 
μέν δὲ non sequitur 110,25 113,26 127,35 

cf. adn. — 109,6 (δὲ v. 14) 106,19 (δὲ 

107,21) 

μέντοι 6,2 9,20 22,13 24,21 29,13 35,19 
38,8 39,7 41,2 45,17 58,1 69,6 18,18 
81,15 85,3 92,23 105,14 114,13 116,24 
119,3 162,29 166,30.39 

μένω 15,8 18,17 19,13 20,5.17 26,10 28,20 

50,14 93,22 100,12 112,32 117,24 125,25 
139,35 ἐν ταῖς ἀπορίαις 2,15 γωρισϑὲν 

ἄφϑαρτον 90,138 ἀὴρ εἷς μείνας 48,1 

ἀμετάβλητον 94,25 ἐν ταὐτῷ ἡ ἐπιφάνεια 

τοῦ ὕδατος 129,24 

180,10 

μεριστός. ψυχὴ πῶς p. 91.1 

μέρος 10,20 18,11 24,1 τὰ ἐντὸς xal ἐχτὸς 

τοῦ σώματος 2,21 ἐν ὅλῳ 18,16 ὕλης 19, 

23 ὡς ποσοῦ 18,24 χατὰ μέρος ὁμοιοῦσϑαι 

91,19. ἐν τῷ ὅλῳ opp. γχωρισϑέν 155, 

24 τὰ χατὰ τὸ ἄνω χαὶ χάτω διῃρημένα 

p. 97,28 

χατὰ ψυχὴν ἐνεργειῶν χάριν 15,28. παρὰ 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς δόξης 

τὰ πλεῖστα μ. σώματος τῶν 

μέρος 118,7 121,25. 26 ἐπὶ μέρους 

1519 

μέσος. τὸ μέσον ἑκατέρου τῶν ἄχρων «pt- 

τικόν 89,9 τὸ ἀσφαλέστατον 95,15 εἰς τὸ 

μ. ἥκειν 141,17 τοῦ χόσμου 131,11 

μεσότης αἴσϑησις τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐν- 

αντιώσεως ὃ9,854. μεσότητες 59,18 

μεστός. p. σῶμα 124,14 αὑτοῦ 20,8 139,34 

μεταβαίνω 112,8.32 141,7 

μεταβάλλω τροφήν 34,28 

intr. 19,13. 15. 17. 34,1 

127,19 

μετάβασις 83,8 85,21. 100,17 149,18. 20 

μεταβατιχός 29,20.22 

μεταβολή 5,9 8,4 19,12 27,5 33,19sq. 

125,35 143,17 184,17 

μεταγινώσχκω 1172,32 

μεταδιώχω 80,10 τὸ χαλόν 154,96 

μετακινέω 131,26 

δόξαν 180,1 
54,92 120,928 

uecaxop tto 123,26.28 

μεταλαμβάνω τινὸς μέχρι τινός 82, 12 

ἕτερον τὸ μετειληφός τινος τοῦ πρὸ τοῦ 

ϑετειληφέναι καὶ ἕτερον τὸ μεταλαμβανό- 

μενον τοῦ μεταλαμβάνοντος 124,28 125,22 

μεταλλευτός. τὰ τηχτὰ τῶν μεταλλευτῶν 

9,18 

μετανοέω [110,0 



VERBORUM 

μεταξύ. οὕτως συγχεῖσθαι ὡς μηδὲν αὐτῶν 

συγγενὲς παραδέγεσναι p. 20,11 μ. εἶναι 

νεύρου τε xal σαρχός 98,12 86,5 (αἰσϑη- 
D 

τήρια) διά τινος p. αἰσϑάνεται 93,19. τὸ 
2 μεταξὺ ἐπὶ τῆς ἁφῆς 58,1 54. τὸ μεταξὶ 

τῶν ἀχτίνων 129.10 

μεταπίπτω ἐπὶ τὸ βέλτιον 180,9 

μετάστασις 17,10 93,5 

μετασχηματίξω 198,28 

μεταφέρω 35,4 72,12 80,15 85,17 124,12 
τι ἀπό τινος ἐπί τι 180,8 

μεταφορά 49,6 55,6 66,22 

μετεμψύχωσις 27,18 

μετέρχομαι 113,23 

μετέχω 22,14 93,20 105,5 

μετουσία τοῦ μὴ ὄντος 100,18 

μετρέω 50,19 135,5 

μέχρι 30,21. 48,14 50,16. 82,12. 132,15 

145,11 181,5 
μῆλον 31,4.5 123,24. 28.30 

μήνυσις 49,24 137,54. 151,12 

μηνυτιχός 59,14 

μηνύωῳ 71,0 157,14. 109,3 

μήποτε. ἀμφισβήτησιν ἔχει, μήποτε οὐ μία 

αἴσϑησίς ἐστιν ἡ ἁφή 55,10 ---- μήποτε 

οὖν 51,1 119,981 111,2 μήποτε οὐ 68,12 

μῖγμα 112,13 

μίγνυμι 19,90. 4 24,29. 25,14. 2644. etc. 

μικρός. τὸ μεγίστον ἐν τῷ μιχροτάτῳ 20,14 

μιμέομαι 3,15 49,7 108,21 140,10 14τ.8 

μῖξις 8,16.23 9,6 19,28 dist. φϑορά 19,34 

24,8.19 ὶ 

μισέω 25,16 

xai συμπλοχή 112,15 

μισϑός. μισθοὺς ἐχλέγειν ὑπέρ τινος 180,28 
μνήμη 68,9 69,19 83,6 

μνημονεύω 23,16 83,5. 105,28 119,25 

162,1 186,21 
μόγις 44,4 128,20 

μοῖρα 180,4 182,15 

μόλιβδος 120,17. γαλχὸς μολίβδῳ μίγνυται 

140,0 

μόνον οὐ 142,24 180,24 

póptov 24,10 82,22 p. σώματος πεπερασ- 

μένα 28,1 

ἢ πέρασιν οἰχείοις μὴ περιγεγραμμένον 

140,12 p. ζῴων φωτίζοντα 144.21 ψυχῆς 
81,2 

μορφή 18,18 
μουσικός 102,14 

μοχϑηρός 151, 17 

175,12 

- Lo , - er 

τοῦ ὅλου ἔστ᾽ ἂν ἐν τῷ ὅλῳ 

μοχϑηρῶς ἐθίζεσθαι 

νησέω 211 

νυ ώδης 195.20 

νῦς 100,16 
pow 52,24 

μυοωπίζω 156,6. 1 

ναῦς 14,4 15,9 20,28 21,9 79,20 

νέμω τι ἡδέων αὑτῷ 154,11 

νεότης 25,4 

νεῦρον 24,9 16,10 "1,6 98,12 100,10 

νευροσπαστικός 105,923 

Neutrum. ϑερμότης xai ξηρότης χαὶ ἡ ἐκ 

τούτων τε χαὶ ἐπὶ τούτοις γεννωμένη 

κουφότης 5,8 ἄλλο ἡ ἁρμονία 25,20 

ἀνάλογον τοῖς ἔχουσι μέν τινα ἐπιστήνην 
"e ac SES MIN M 

e. ὁμοίως γὰρ ἐκεῖνά τε δυνάμει Ext- 

στήμονα 39,7 εἴ τινες παρεστῶτες τύ- 

διδό 

ὑγρὸν ὁ 
, - - ΄ ͵ P ^ * 

χυμός 04,5 ὁρμή τε xal ὀρεξις δραστιχὰ 

χαὶ ποιητιχά 15,24 ὁρμῆς τοῦτο γὰρ 

ἀρχή 105,11 
- . VE 

τοῖς τελειοτέροις " τοῦτο δέ 

ἐστιν ποιητικὸν χαὶ ὁ ἀνϑρωπος 106,4 

παϑητιχὸν ὁ νοῦς 111,4 τοῦ αὐτὸ ἐνερ- 

γεῖν ὀρέγεσθαι 152,12.13.— ἀνενδεὲς ἡ εὑ- 

δαιμονία 162,52. βίος πότερον ἀγαϑύόν ἐστ 
1612219 

τύχη 

φύσις οὐ χενὸν 

ἢ οὐχ ἀγαϑὸν μέν, οἰχεῖον δέ 

τιμιώτατον ἄνθρωπος 112,10. 20 

εἴη ἂν ἑπόμενον 111,91 

οὐδ᾽ ἄστοχον 119,21 cf. τοιοῦτον --- δύνα- 

pte, ὅπερ ἡ βαρύτης T» 9,18 52,5 85,25 

147,91 150,25 164,35.37 166,28 1117,19 

— ἅ εἰσιν οὐσίαι 6,5 xà ἁπλῶς πάσχοντα 

ὅλαι γίνονται 84.2 τὸ ἄρρεν xal τὸ ὕήλυ, 

ἐπεὶ διαφέρουσιν, οὐγ ἕτερα τῷ εἴδει 169,5 

νεώς 25,19 

νήφω 20,4 

νίκη 118,9 

νοέω 22,2.16 84,25sq. 101,9 586. 

νόημα def. 85,22 49,24 90,10 91.4 157,12 

νόησις def. 82,12 4,10 

εἴσϑαι 84,10 

νοητιχός 29,24 

νόησίν τινος ποι- 

νοητός. τὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει νοητόν 81.321 sq. 

108,10 54. 
νοουμένων ὑφ᾽ ἡμῶν (sc. τῶν αἰσϑυχτῶν) 

οὐδέν ἐστι 110,16 sq. 

νόμιμος 158,9 

νομοθεσία 184,5 

: ; - 
ἐνεργείᾳ νοητὸν τούτων τῶν 

νομοϑετέω 158,5 1τὸ,1 

νοσέω 16,16 98,25 165,24 

14* 
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νόσος 185,18 χκαρδιακή 98,23 

νοῦς 8) in libro de anima δύναμις τῶν ἀύλων 

εἰδῶν ληπτική 66,18 δοξαστιχὸς χαὶ βου- 

λευτιχός dist. ἐπιστημονικός τε xal ϑεω- 

ρητιχός 81,9 82,16 ὃ πρακχτιχὸς ἐγγίνεται 

πρῶτος 81,20 ὑλιχός dist. εἶδος ἐχείνου 

81,24sq. ἐπίχτητος 82,1 κοινός 82,14 

ὑλιχός 81,24 — 85,10 εἴδη λαμβάνει 83, 

19sq. ἐπιτηδειότης πρὸς τὴν εἰδῶν ὑπο- 

δοχήν 84,24 ὃ xaW' ἕξιν 85,10 — 86,4 

6 κατ᾽ ἐνέργειαν 86,4. 1 νοῦς dist. αἴ- 

σϑησις 83,3 sq. 15 sq. 85,21sq. 87,ll 

μέχρι τινὸς πάντες μεταλαμβάνουσι 82,12 

δμοίων σύνϑεσις ἔργον νοῦ 823,12 ποιεῖ 

τὰ αἰσϑητὰ αὑτῷ νοητά 84,20sq. 
εἰδῶν 809,7 ἑαυτὸν νοεῖ 80, 1854. σὺν 

τῇ ψυχῇ, ἧς ἐστι δύναμις, φϑειρομένῃ 

φϑείρεται 90,14. ποιητικός 88,24 — 91,6 

ποιητικὸς νοῦς αἰτία χαὶ ἀρχὴ τοῦ εἶναι 

πᾶσι τοῖς 89,11 χωριστὸς 

árabe, ἀμιγής ἄλλῳ 89,12 ἄφϑαρτος 

89.106 τιμιώτερος 89,19 ϑύραϑεν ἐν 

ἡμῖν γενόμενος 90,19 dist. 

89,20sq. b) in de anima libri mantissa 
νοῦς 

τόπος 

νοουμένοις 

- € - - 

ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς 

χατὰ ᾿Αριστοτέλη τριττός 106, 19 

106,19 — 107,20 ἀντίληψις καὶ 

κρίσις τῶν νοητῶν 107,7 

δύναμις 107,16 ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις 107,20 

6 «a9? ἕξιν 1017,21— 28 ὁ ποιητικός 107, 

29—110,9. ἀνάλογον τῷ φωτί 107,505q. 

ϑύραϑεν 108,22 

ϑαρτος 108,29 

αὑτὸν νοεῖ 109,28 --- νοῦς ποιητικός par- 

ticularis doctrina Aristotelis cuiusdam 

(Aristoelis? Zeller) 110,4 — 113,24 ἐν 

παντὶ τῷ ϑνητῷ πτώματι 112,9. ὅταν ὀρ- 

ὑλιχός 

οὐ σώματος 

χωριστός 108,20 ἄφ- 

αὑτὸν νοεῖ 109,4sq. ἀεὶ 

Ἰάνου λάβηται, τότε λεγόμεϑα νοεῖν ἡμεῖς 

112,18 ὁ ϑεῖος νοῦς ἀεὶ ἐνεργεῖ 112,28 
μένει καὶ ἐν τῷ Éx τῆς ἐχχρίσεως λυο- 

μένῳ 112,32 

112,7 ὃ δυνάμει νοῦς (i. e. ὁ 

νοῦς) 112,18 54. — 172,21 

nn 127,36 132,11 

νύττω 1230,15 

σώματι τὰ ἐνθάδε διοιχεῖ 

ἡμέτερος 

ξηρός. τὸ ξηρὸν φύσει ἐν τῇ γῇ 126,21 

ξηρότης 19,955 126,17 131,24 ξηρότητες 

10,25. 58,26 
ξύλον 25,21 101,20 149,12. ὀσυώδη 50,11] 

ξόνειμι v. σύνειμι 

I INDEX 

ὄγκος 140,32 

ὅδε. μᾶλλον γὰρ ἂν τὴν ὑγίειαν τις εὐλόγως 

ἁρμονιάν 7, τὴν ψυχὴν λέγοι. ἐγγυτέρω γὰρ 

ἁρμονίας ἥδε τῆς ψυχῆς 25,5 cf. 24,15 

35,11.21 58,16 65,16 15,18 94,18 118,20 
182,18.54. 182,90 --- ὁμοίων γὰρ ὄντων 

ἑκατέρων οὐδὲν μᾶλλον τόδε μεῖζον ἂν ἐν 

τῇ συνϑέσει γεγονὸς εἴη 94,21 162,11 

19,96? τὸ τόδε opp. τὸ τῷδε, τὸ τοιόνδε 

87,1.15.20 τάδε ἢ τάδε 115,24 cf. 156,24 
— οἱ τῇδε 1112,20 

ὁδηγέω 82,14 

ὁδός 10,22 96,29 

ὄξω 123,22 

οἴακος ἀκαριαῖον μεϑισταμένου πολλὴ 

τάξει καὶ ὁδῷ 235,0 

3| τῆς πρώρας μετάστασις 17,9 

οἶδα 60,25 χυρίως καὶ ἁπλῶς 156,2 

οἰχεῖος 22,16 23,1 30,24 31,12 82,2. 10. 
18.29 84,15 96,7 οἰκεῖοι χαὶ πολῖται 

162,20 πρῶτον οἰκεῖον 150,20 — 153,21 
χατὰ 150:28.31 — xac" 

Ἐπίχουρον 150,33 κατὰ τοὺς Μεγαρικούς 

150,935 

χατὰ ᾿Δριστοτέλη 151,3 
xai Βοηϑόν 151,8 χατὰ Βεργίννιον Poogov 

m, d N CS ͵ 

τοὺς Στωΐχους 

χατὰ τοὺς ᾿Αχκαδημαϊκούς 150,35 
χατὰ Ξέναρχον 

χαὶ Σωσιχράτην 151,90 

οἰκειότης 81,4 

οἰκειόω (οἰκείωμαι οὐ ὠχείωμα!) 150,90..2 

151,5.91 152,8.90. 1593,8.5.14. 162, 16. 

18:93.95.21.99 168,19.28:92 

οἴχημα 192,7 191,91 

οὐχία 11.11.10 2.19 

124,16 

οἰχοδομέω ἐμβαδὸν τὰ εἴδωλα 125,20 

F- 

οἰκίδιον 

olxovop.ta 2,21 58,2 

ol«oc 139,17 

οἰνόμελι 13,22 116,12 

οἶνος 13,20.23 26,5 χαϑεστώς 149,91 

οἷος. ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό 22,19. γεννᾶν 

οἷον αὐτό 12,12 τοιοῦτον οἷον 90,12 

τοιοῦτον οἷον xa παραβαίνεσϑαι 182,17 
οἷοι δέχεσθαι 146,26 γίνεσθαι ἐν ἡμῖν 
ü M te A - N ^N ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ αἰσϑητὰ 

οἷον τύπον τινά 68,5 δεῖ τὸ ζῷον .. οἷον 

χαταφῆσαι ἢ ἀποφῆσαι 79,27 φῶς καὶ 

οἷον ἀὴρ διαυγήῆς 121,94 ΠΗ 16 132,56 

144,6 145,1 185,13. exempli causa 19,22 

31,15 61,26 101,20. 102,19 115,1 

118,29 1217,18 133,32. 197, 11.18 1401 
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157,26 169,12 
18 118,18 

ὀκνέω 182,28 184,2 

ὀλίγος. ὀλίγον 124,20 πρὸς ὀλίγον 13,2 

ἐπ᾿ ὀλίγον cf. ἐπί. δι᾿ ὀλίγων εἰπεῖν 27,2 
ὀλιγωρέω 74,4 185,31 
ὁλόκληρος 7,2 19,94. 152,29 

ὅλος. τὸ δὲ ὅλον ἀπορίας ἔχει 131,5. τ 

ὅλον τοῦτο 154,20 opp. μέρη 155.25 

ὅλα ὅλοις παρεχτείνεται 140,10 ὅλως 

32,6 26,11 103,12 113,3 115,31 118,4 

119,31 131,28 135,18 138,23 147,10 
154,4 165,26.33 166,10 167,2 169,38 
174,39 115,7? 184,31 

πὸ ... χαὶ τὸ us εἶναι καὶ ἐν τοῖς év- 

ταῦϑα νοῦν 113,14 

ὁμαλής 194,17.18 129,14 

ὄμμα 44,10. πρὸ TAN τίϑεσϑαι 145,1? 

ὁμογενής 115,12 
ὁμοειδής 16,19 131,6 

DEDIO SEEN 125,94 

ὁμοιομερής 31,13 98,9 

ὁμοιόμορφος 194,94 
- er ^- 

γεννῆσαι 0. τῳ 

οἷον εἰ 25,12 41,7 169, 

ἀντιπίπτειν ἔδοξε 

ὅμοιος. σπείραντι 2,1] 

ἑαυτῷ χαταλιπεῖν 5.17 ὅ. ὁμοίῳ τρέφεται 
D ? p D 1 

33,16 τρέφει 34,16 sq. ὅ. ἀπαϑὲς ὑπὸ 
- [4 ,F - ^ er *, ^ 

τοῦ ὁμοίου 59,4 -- τὸ ὅμοιον οὐκ ἐπ 

σωμάτων 111,2 ποιότητος τὸ ὅμοιον οὔσης 
, , "m ! E MJ 1 PXPA € , 37 

ἀσωμάτου 117,6 ψυχὴ ψυχῇ ὁμοία οὐχ 
τὸ duyf 117 ἡ ψυχή M58 

ὁμοιότης ἡ 32,13 «a9 
ΠΡ cbel Mau EPIS E δυοιότητα ἡ γνῶσις (τοῖς ψυχῆς μορίοις) 

, L4 - ps hn ! L4 " πε ^ "ON 

γίνεται 81,4. ἥτις περίληψίς τε «al διὰ 

τῆς τῶν καϑ᾽ ἕχαστα αἰσϑητῶν ὁμοιότητος 

πρὸς τὸ ϑεῖον 

τοῦ χαϑόλου λῆψις νόησίς ἐστιν 83,11 

ὁμοιοσχήμων 194,94 
ὁμοιότροποης. ὁμοιοτρόπως τρέπεσϑαι 142,20 

ὁμοιόχροος 146,11 

ὁμιοιόω 59,154. 90,11 54. 91,19 sq. 

ὁμοίωσις γινομένη δι᾿ ἀλλοιώσεως 29,12 

ὁμολογεῖται 11.14 138,8 162,4 

13,10 
ὁμολογούμενον 181,9 

δ᾽ κολογέω. 

185,1 ὁμολογεῖσθαι 

182,24 

μένων xal κειμένων 9.30 χαὶ χεχυρωμένων 

ὁμολογοῦντες 

ὁμολογου- 

158,4 ὁμολογήσει 186,4. ὡμολόγηται 21,21 
ὁμολογία 158,50 

ὁμόχροος 42,18 146,4.5 

ὁμώνυμος 28,27 116,25 155,26. 37 
ὄνειρος 184,5 

ὀνειρωγυός 1i,21 

ὄνομια κύριον T2,1l μόνον χαταλείπω 114,2 

213 ὀργάω 

ὀνομάξω τι ἀπό τινος 30,14 52,9 
ὀνομασία 167,14 

ὄνυξ 15,2 97,5 

ὅς 51,24 ὀσμή 55,11 εἰς 

λήγει φλόξ 128,31 
b [, , , U , - -- 

ὀξύτης opp. βαρύτης αἰσϑητὰ ἀκοῆς 50,28 

LA * , 

ὀξύς χυμό ὀξὺ dmo- 

εἰς ὀξύτητα μεταβάλλειν 53,22 

2. 137,9 189,17.19 

τισῆεν 41,17, ubi V 

cf. Phryn. Lob. p. 8 

ὀπίτω. εἰς τοὐπίσω φέρεσϑαι 48.6 

ὁποῖος 21,22 30,90 58,23 62,15 10,17. 
24.25 88,1 90,10. 18 92,94 116,11 

145,5 111,11 

172,29 1844 

ὑποτερωϑενοῦν 151,14 

ὅπου 9,11 99.1.4 

Optativus cum particula ἄν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τό- 

ex 7l ὄπιϑεν fortasse recte, 

ὁπότερος 

πος τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς" σῶμα γὰρ ἂν ἡ 

ψυχὴ εἴη 14,18 εἴ. 14,6 15,23 17,8 19,30 

20,24 59,18 118,22 122,12 124,3.4.8 133, 
98 154,25 164,21 172,15. 21.23.24 181,25 

ὅπως C. Coni. 33,18 16,13 93,3 164,33 

ὅπως δή 165,4 

ὁπωσοῦν Ι60,0 161,55. 162,80 165, 21 

180,20 183,20 

6páwc def. 44,9 sq. 

χατὰ ᾿ΔΛριστοτέλη γίνεται 141,29 — 147,25 

οὐχ ὁρατόν 62,8 πῶς 

- HP m ΡΒ ^ - ps à L e— , € 

πρὸς τοὺς δι᾿ ἀχτίνων λέγοντας γίνεσθαι 
M € - c € ^ ^ € 

τὸ ὁρᾶν 127,28 — 130,12 πρὸς τοὺς διὰ 

τῆς τοῦ ἀέρος συνεντάσεως τὸ ὁρᾶν ποι- 

οὗντας 190,14 — 134,27 πρὸς τοὺς διὰ 
κου ρα ἀπ δὴν 

τῆς τῶν εἰδώλων ἐμπτώσεως τὸ ὁρᾶν λέ- 

134, 30 — 13 6, 28 πρὸς 

τοὺς διὰ τῆς ἀπορροίας τῆς ἀπ᾽ 

γοντας γίνεσϑαι 

ἀμφοῖν 

(se. τοῦ ὁρῶντος «al τοῦ ὁρωμένου) τ 

ὁρᾶν λέγοντας 126,20— 198,2 ὁρώμενα 

ἀλλοῖα φαίνεταί παρὰ τὰς διαφόρους αὐγάς 

145,92. πᾶν ὁρᾶται κατὰ τὸ πέρας 150,14 

ὄψομαι 129,6. ἃ ὀφθήσομαι 130,3 
ϑήσομαι 146,13 166,28 

ὀργανιχός 11,1 15,4 16,4. 11 24,6 21,11 

19,29 νοῦς 113,18 

ὄργανον 23,25 24,1 21,12.19 
- $m 105. -. 3 805 

τροφῆς 911,11 τῶν 6. Ót ὧν τροφὴν λαμβά- 

ὁρα- 

ἀφ φωρισμένα 

νομιεν καὶ τῶν δι᾿ ὧν ἀποσχευαζόμεϑα τὰ 

ἀπ᾽ αὐτῆς περιττώματα 95,17 χυμῶν ἀν- 

τιληπτιχόν 84,19 54. 38 ἁφῆς 57,18sq. τὰ 

πρὸς τὴν κίνησιν 6. 91,28 σωματιχόν 84,10 

τοῦ νοῦ ἐν σώματι πῦρ ἣ τοιοῦτόν τι 112,12 

ὀργάω 15,4 



914 ὀργή 

ὀργή 12,16-19,1- 01:2 
ὀργίζω 12,6 23,15 105,1 
ὀρέγομαι 16,15. 13,28sq. 104,37 

29,11. 73,218q. 150,20 

ὀρεκτός. ὀρεχτὸν πῶς χινεῖ 79,6 ἔσχατον 

150,20 πρῶτον 150,22 τελιχόν 151,2 

ὀρεχτὰ τρία, καλὸν συμφέρον Tà5 151,21 

ὄρεξις 12,14 14,1 sq. 76,18sq. 

ὀρϑός. ὀρϑῶς λέγειν 20,29 

ὁρίζω 8,1 26,7 29,10.15 92 

1109.34. 13511 

ὁρισμός 17,2.5 28,26 

ὁρεκτικός 

,18 110,20 

δὁρμ ἡ def. 77,16 coni. συγχατάϑεσις 13,11 
V [ T) ? i 

ὄρεξις 123,1 975,15 ὁρμὴ φυσική 157,5 

ἐν ταῖς 6. σῶμά ἐστι τὸ κινούμενον 12,19 

ὁρμητικός Ψυχή 29,11.18 94,1 

18,24 ὁρμητιχόν 105,15 

ζευχται τῷ Opextt 73,27 dist. ϑρεπτι- 

*óv 05,10 

πῶς κινεῖ 

τὸ ζῷον συνέ- 

δυνάμεις ἀλλήλων διαφέρουσι 

10,7 χοινὸν ὁρμητιχόν 18,22 δύναμις 

ἀρχὴ καὶ αἰτία πράξεως xal τῆς κατὰ 

τέλος 119,5 
ὅρον ἔχειν 35,1 

τόπον κινήσεως 19,18 sq. 

ὅρος καὶ λόγος 104,8 

ὀρύττω 118,20 

ὀρχηστής χατὰ ὀρχηστικὴν κινεῖται 10,18 

ὀσμιάομιαι 51,10 

ὀσμή. μόνων τῶν λυπηρῶν καὶ ἡδέων 63- 

μῶν αἰσϑανόμεϑα 51, 11 

ξηρῷ 52,4 expl. δ0,14 84. συνεχῶς ἀπι- 

128,19 ἀὴρ ἔχων ὁ. 129,21 

ἡ ἐν τῷ μήλῳ κατὰ τὴν ὁ. ποιότης 120,24 

ξηροῦ «ai ἐν 

᾿ ME 
οὐσης τῆς ὁ. 

σμιώδης 59,11 

ὅσον ἐπὶ 110.7 181,22 

32,4 94,22 52,8 54,1 78,6 116,12.15 

128,25 130,30 

144,91 

ὅσος. 

ὅσπερ 
n 4 118,19 123,9 126,15 

24 184,19 139,11 140,8 142,3 

TUE .95 152,90 160,28 

ὀστέον 97,4 98,10 128,6 

ὅστις qualis 2,3 25,6 52,8 9,0 56,1 91,1 

qui 5,11 7,15 26,24 29,12 35,27 26,22 

37,6 46,1 73,12 74,3.7 80,7.24 83,11 

85,11 91,24 96,24 112,19 171,24 180,14 

ὁστισοῦν 133,26 142,31 154,14 

(4,6 

ὀστρεώδης 61,5 

τὸ ὀσφρ. def. 59,27 

» 
οστρεον 

ὀσφραντιχός. 

ὀσφραντὰ οὐχ ὁμοίως γνώριμα ὀσφραντός. 

τοῖς ἀκουστοῖς 51,754. εἴδη ἀνάλογον τοῖς 

εἴδεσιν 01,14. διαφοραί 51,25 

52,8 
» Rr MEC ese: 
ὀσφρήησις def. 51,6 διὰ μέσου τε χαὶ ἐχτὸς 

τῶν χυμῶν 
ἢ ὦ - ! | 

οὐδὲν ὁ. τῶν μὴ ev pov 

I INDEX 

ὄντος 52,18 διὰ τοῦ ἀναπνεῖν 52,93. ἀντι- 

λαμβάνεται δι στ τ τος 51,5. “ἐξ ἀέρος 

101,1 

ὀσφρητιχός 52,26 

ὀσφρήσεως ὄργανον 52,24 

ὀσφρητός. ὁ. διαφορὰς οὐ πάσας γνωρίζομεν 

92,8 γένεσιν ἐκ τῶν χυμῶν ἔχουσι 53,23 

οὐ μήν 4,13 22,8 29,21 33,2 34,1.11 35,9 
37,2 46,14.16. x 60,7 62,19 65,16 66,19 
61,14. 68,9. 72,19.46,3.- 19,16 92:91 

113,2.26 117,30 166,34 167,8. 12 178,12 
185,19 

οὐ μὴν ἀλλά 10,5 99,10 178,19 183,4 

οὐδείς (οὐϑείς 104,25 181,21). οὐδέν 20,14 

139, 25 106,14. οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον 

140,24 οὐδὲν μᾶλλον (ou erue 

20,4 132,6 140,25 etc. οὐδὲν ἔλαττον 

138,13 142,18 184,29 ete. οὐδὲν ἧττον 

16,16 20,12 26,1 86,12 103, I8 130,94 

132,9 133,20 ete. 

οὐδέπω 10,217 (cf. οὐχέτι, ἤδη. 

πρότερον 118,98) 

ΓΝ (μηχέτι) a temporali ad logicum 

usum translatum 5,25 4,14 6,16 7,21 

115,19..12,2 104 18: 79.109. 9009] 8 23, 

26.21 21,10-28,19 32,30 37,5 53,11 

58,16 62,3 13,12. 21 14 15,10 82,2. 

4.10 87,1 88,15 96,2.19 114,18 116,6 

117,20 120,7 etc. 

οὐράνιος. οὐρανίων εὔτακτος χίνησις 113,9 

οὐρανός 129,13 161,32 171,33 

οὺς 950,18 

οὐσία 121,16sq. 

οὔπω 105,9 

σωματική 2,21 Ψυχὴ οὐχ 

οὐσία τις αὐτὴ καϑ᾽ αὑτήν 12,8 οὐδὲν 

20,31 

ἄφϑαρτος 108,29. ἡ χατὰ τὸ εἶδος φῦαρ ? i 

συυβεβηχὸς οὐσία 15,1 σύνϑετος 

119,21. οὐσίας ἴδιον τὸ τῶν ἐναντίων παρὰ 

μέρος εἶναι δεχτιχόν 121,25 ἐκ μὴ οὐσιῶν 
/ 

MEDI) 
οὐσίας ἴδιον 

οὐκ ἂν οὐσία γένοιτο 121,20 sq. 

τῆς οὐσίας οὐσίαι 6,5 122,4 

τὸ ταὐτόν, οὐ τὸ ὅμοιον 1117,Ὁ 

οὐσιώδης. πρότερον xal οὐσιῶδες 111,15 

οὔτε... τε 16,19 119.299.. οὔτε, «ἀλλ᾿ οὐδὲ 

12,4 61,8 103,95 107,16 114,34 

37,14 106,30 120,17 172,3 

οὗτος. τοῦτό τοι 8,25 91,1 ταύτῃ διαφέρειν 

125,18 ταύτῃ .. 3j 83,15 89,10 109,6 

153,29 «αὐτί 144,15 

19,25 80,6 105,16 

ὀφθαλμός ὑπὸ τῶν πάνυ λαμπρῶν δάκνεται 

145,30 ἰδών 145,8 

ἡαλυῶν 11.1.19 

οὕτεν 

» * 

ὀφελος 

E T- “ΩΦ eI Ót ἔχειν πῶ τῶν ῷ- 
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ὀχέω 29,1 123,2 

ὄψις οὐχ ὡς ὕλη δέχεται τὰ πάϑη 62,4 οὐ 

γίνεται μέλαινα ib. διαστήματος ἀντιλαμ- 

βάνεται 50,24 διαφορὰς λευκοῦ καὶ μέ- 

λανος γνωρίζει 61.27 πάσχει ἀλλοιουμένου 

πως τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς 141,93. ὄψεως 

ἴδια αἰσϑητά 42,4 

ἔχει 100,31 μυωπισϑεῖσα 130,9 

λεῖαι καὶ διαφανεῖς 44,1 

τοῦ χαϑόλου 85,22 

ἄχρουν τὸ ὄργανον 
ὄψεις 

ϑεωρητιχὴ ὄψις 

πάγος 132,95 133,2 

παϑητικός. ἄλλα ἀπ᾿ ἄλλων π. 144,28. za- 

ϑητιχοῦ ἀρετὴ πρᾶξὶς τῶν ἀγαϑῶν 100,90 

πάϑος ἀνίησιν τὸ σῶμα καὶ αὔξησιν ποιεῖ 

11,1 χαταψύχει καὶ συστέλλει 71,2. τὴν 

ἀρχὴν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἔχει 91,2. ὃλι- 
κόν 108,86 
διάϑεσις 104,25 οὐ κατὰ ψυχὴν γινόμενον 

84,1 ὕλη τῷ πάϑει γίνεσϑαι 84,32 ὑπερ- 
βάλλειν τοῖς πάϑεσιν 10,4 

μάχη πρὸς τὸν λόγον 118,8 
πάϑους προσαγορεύειν 157,31 

παιδίον 153,8 

παῖς 175,12 

παλαιστής 29,18 
παλαιστιχή 28,19 

παλαίω 23,18 104,96 

πάλιν 4,6 17,20 20,10.12 21,12.16 28,23 
29,17 85,19 99,22 114,37 142,9 etc. 

παλινδρομέω. ὥσπερ ἀναλνομένης τῆς 

φύσεως xal παλινδρομούσης ἐπὶ τὴν ἀρ- 
χὴν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 95,11 

τοῦ ὑποχειμένου 168,277 7, 

παϑῶν δια- 

ἀπὸ τοῦ 

πάμπολυ 8,24 

πᾶν τοὐναντίον 185,5 

παντάπασιν 13,2 98,18 138,36 

πανταχοῦ 112,92. καὶ πανταχόϑεν 124,01 

παντελής 139,16 

πάντῃ 10,12 182,17 

πάντοϑεν 50,15 

πάντως 61,15 72,26 15,21 80,17 104,26 

105,30 171,25 

πάνυ 125,20 145,20 180,33 182,11 183,8 

παρά c. gen. 26,23.25 29,6.'7 43,7 85,17 

89,8 98,8 108,17 125,23 126,21 173,8 

180,11 «c. dat. 120,21 150,26 158,3. 

11.38 159,3 e. acc. παρὰ φύσιν 21,14 

praeter 8,5. 13,23 19,5. 54,3 58,8 60,18 

66,2 80,21 107,29 109,24 119,32 124,21 

πάρειμι 215 

125,18 133,29 166,24.33 167,21 113,8 

174, 26 175,8 176,29 180,3.4 186,5 

secundum 8, διαφορά (αἰτία) παρά τί 

ἐστι 27,19 45,10 70,21 110,17. 18. 19 

171,27 185,22 παρὰ τὴν ποιὰν κρᾶσιν 

τοῦ σώματος ἀλλοιοτέραν ἴσχοντα τὴν ψυχήν 

104,24 sim. 116,29 125,24.25.26 145,32 

146,1 171,2 179,13 185,9 

147,32 

παραβαίνω 158,94 παραβασϑῆναι 185,1 

παράβασις 158,27 159,7 

παραγίνομαι 104,26. 119,6 123,15 

παραδέχομαι 25,10. 130,22 

παρὰ μέρος 

παραδίδωμι 2,5 

παράδοξος. τὰ ἔργα τῆς φύσεως x. 2,14. 29 

παραδόξως χαὶ περιττῶς κατεσχευασμένον 

σῶμα 2,21 11,6 etc. 

παράϑεσις 12,2 13,6 115,93 140,9 

παρακαλέω 182,28 183,9 

παράχειμαι 25,17. 125,30. 196,20 145, 

21.29 150,10 

παρακολουϑέω 2,10 

παραχομίξζω 123,22 

παραχοπή 161,17 

παραχόπτω (0,18 161,19 

παραλαμβάνω 32,90 157,21 162,54 

παραλλαγή 8,14.16 10,22 

παραλλάττω τινι 78,12 

μένων ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον 107,3 

δοχεῖ ϑᾶττον τὰ ἐν στενωποῖς χινούμενα 

141,13 

παράλογος 132,97. 140,23 

rapaÀ5w. 

1171,95 

παραμυϑία. τοῦ καλῶς ἕχαστον εἰρῆσϑαι 

τὰς οἰκείας παραμυϑίας παρέχεσθαι 2,9 

παραπλήσιος 144,37 112,22 

παραπομπή 90,8 

παρασχευάζω τὴν ὄψιν 190,10 
παρασχευή φυσιχή 181,23. ἐχ φύσεως ἔχειν 

τὴν π. τῆς εἰς τὸ ἀντικείμενον μεταβολῆς 

184,22 

παρασπείρω 37,12 170,12 111,7 

παρασύρω 135,93 136,4 

παραφέρω 129,23? 138,17 
παραφροσύνη 100,6 

πάρειμι. τὰ τελειότερα τῶν ζῴων οὐ μόνων 

τῶν παρηλλαγ- 

ὅσον παραλύεται τῆς φύσεως 

αἰσθάνεται τῶν παρόντων τε καὶ ἅπτο- 

υένων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀφεστώτων 

88,18. οὐδὲν τοῦ πάρόντος ὀρέγεται 151,15 

ἐπὶ τοῦ παρόντος 110,3 



216 παρεχτείνω 

παρεχτείνω 139,97 παρεχτείνεσϑαι μέχρι 

τῆς ἐσχάτης ἐπιφανείας 140,9.10 

παρεμφαίνω 84,15 106,28 

παρέρχομαι. ἡἣ ἀρετὴ τῆς ἐχλογῆς χάριν 

T. 166,11 

παρέχω 2,9 96,14 112,19 168,2 

παρισόω 141,11 

παρίστημι. ἀκριβῶς παραστῆσαι 28,117 γνω- 

ρίμως x. 80,24 ὅτι 118,26 ὁ ἐξ ἀρι- 

στερῶν παραστάς 143,13 παρεστῶτες 42,18 

τὰ παρεστῶτα 130,10 

παρουσία 29,5:.9 31,28 92,177 

Participium (parataxis) 43,19 47,13 48,1. 

6.12.16 180,28 — φύσις ὁρισϑεῖσα πρὸς 
τὸ .. συμβάλλεται 182,35... φανερὸν ve- 

νόμενον .. πρὸ ἔργου γενήσεται 181,5 

πάσχω opp. ποιεῖν 7,11 16,15 22,14 110,7 

τὰ ἁπλῶς πάσχοντα ὗλαι γίνονται τῶν πα- 

ϑῶν 84,2 6 δεξιὸς γενόμενος πάσχει 142, 

954. οὐ πάσχειν ἐστὶ ἡμῖν τὸ ἐν φωτὶ εἶναι 

144,35 τὸ εἶδος μᾶλλον τοῦτο τῆς ὕλης 
πέπονθεν 4,22 cf. 128,29.33 180,6 πρός 

τινος 142,2 

παύω τί τινος 4,9. παύομαι τοῦ c. inf. 77, 

1.2 97,25 132,34 εἶναι 102,22 143,16 

ὧν 143,14 

παχυμερής 114,357 

παχὺς 129,21 

παχύνω 140,93 

πεζός 13,14 169,277 

πείϑω 1,5 222.18 14,10 184,6 
πειράομαι 117,1: 175,1. 180,29 183,8 

πέλαγος 140,22 

πέλεχυς. χατὰ τὸ σχῆμα πέλεκυς 102,23 

περαίνω 27,4 38,1.14 

πέρας 11,18 

45,23 
48,93. πέρας οἰχεῖον 140,18 τὰ πέρατα 

σωμάτων μόνον πέρας ὁρατόν 

διαφανῶν 46,734. τῶν ὡρισμένων 

τοῦ χόσμου 131,11 τοῦ περιέχοντος 14,20 

περατόω 46,10 

περί c. Acc. 26,17 27,11 39,3.21 41,10.13 
49,13 69,9 70,9 81,1.21 82,6 83,21 

85,21 86,10 94,18 95,22 96,2.8.26 91, 

9.19.17 98,1.7 99,15.25 100,5 112,17 

118,35 119,16 122,19.22 147,2.4 155, 
1.8.9.98.30 156,10 158,7 160,9 167,12 

171,30 — c. Dat.? 112,27 
περιγίνομαι 23,1. 8 151,29. 152, 20. 26 

153,8 165,18 175,20 

περιγραφή. οἰχείαν ἔχειν 135,16 ἡ ἔξωϑεν 

146,2 

I INDEX 

περιγάφω. πέρασιν οἰχείοις περιγεγραμμένον 

140,13.15 
περίειμι 1,9 

περιέλκω 154,2 

περίεργος 127,95 

zeptéy o 14,20 18,7 32,29 48,2 50,15 80,18 
98,10 115,17 129,15 169,13 

zepttctmpt. τὰ περιεστῶτα 14,3.6. 7.8 etc. 

περιχάρδιος 98,11 

περίχειμαι 98,19 

περιλαμβάνω 16,19 17,5 98,11 

ματι 144,23 

περίληψις τοῦ καϑόλου 82,13 83,11 85,12 

92.14 
πέριξ. ὃ m. ἀήρ 123,26 124,11 

περιολισϑάνω 1233,93 

περιπατέω 80,12 82,5 

περιπατητιχός. m. δύναμις 110,31 

Periphrastica coniugatio (elvat, γίνομαι) 

12,20 21,14 22,13. 16 23,11. 14 31,23 

35,18 38,15 39,21 40,7 50,23 54,2 51,16 

97,6 103,10 105,3 109,22 120,11 122,14 
64,5 12,15 125,28 143,8 15,18.22 160, 

17 170,15 177,31 coniuncta cum ellipsi 

verbi 5,10.11 6,15 19,6 21,15 59,10 107, 

15 108,1 117,17 136,20 137,31 142,19 

151,18 168,24 176,3 19,28 

περιπίπτωῳ ἄλλοις σώμασι 93,5. βλάβῃ 98,20 
αὑτοῖς περὶ τὰ μέγιστα διαφωνίαν ἔχοντες 

182,30 

περιπλάττω 1393,96 

περιποιέω τὸ τέλος 160,4. χρῆσις τῶν περι- 

ποιηϑέντων 164,17 

περιποίησις 164,17 

περίστασις 41,12 84,8 85,16 179,33 180,23 

περιτείνω 56,19 

ἑνὶ ὀνό- 

περιτίϑημι. ἐμποιεῖ χαὶ π. τὸ τεχνικὸν 

εἶδος ὁ τεχνίτης 120,7 

περίττός. ἀμήχανος. χαὶ m. 2,12 

δόξως καὶ περιττῶς 2,24 

περίττωμα ὃ6,4 92,20 95,18 

περιφέρεια χύχλου 69,8 

περιφέρων 129,23 

πέσσω 9323,27 53,12 95,2 
πέψις 33,19. 26 35,1 54,11 95,3 103,38 

168,30 

πῇ 69,0 98,8 
πηγή αἵματος 40,32 πνεύματος 40,8 

πήγνυμι. 

πήδησις ἡ ἀπὸ τῶν φαντασιῶν 98,18 

πῆξις 3,19 

παρα- 

πηγνυμένου ὕδατος 132,08 
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πηρός 133,7 

πηρόω 32,18 81,26 82,12 157,97 

ρωμένος καὶ ἀτελής 25,20 διὰ καχίαν 

175,22 

πήρωμα 232,11 

πῆχυς 137,19 sq. 

πιϑανός 131,85 

πιϑανότης 100,1 

πιχρός 51,23 55,9 

πιναχίς 84,25.26 

πίπτω ὑπό τι 91,22 126,19 163,33. ἔξω τινός 

169,13 181,16 φῶς πίπτει 146,9 

zigreóo 1,7 2,14 95,13 177,4 181,1.2 
182,20.23 183,6 

πίστις 67,15sq. 7. 

ἔχει 61,19 

πιστόω 122,21 

πλάγιος. ἐκ πλαγίου 146,10 

πλανάω 18,14 

πλάνη 100,2 

πλατύνω εἰς χῶνον 128,32 

πλεονάζω 13,7 49,13 85,23 125,8.32 

πλεονασμός 98,16 

πλεοναχῶς 13,10 
πλεονεχτέω τινα 86,4 158,20 

πλεύμων (πνεύμων) 49,13 98,19 115,19 

πληγή 46,29sq. κίνησις χατὰ τόπον 46,24 

στερεῶν πρὸς ἄλληλα 475,9 morsus 118,21] 

πλῆϑος 8,17 εἰδῶν 8,15 τῆς διαιρέσεως 

95,6 σώματος πάϑος ἣ διά τινα ἔνδειαν 

7 διὰ πλῆϑος 13,6 

πληκτιχός. 

πεπη- 

ἀλόγων ζῴων οὐδὲν 

οὐ ϑᾶττον ἂν ἴδοιμεν τὸ πλη- 

χτιχὸν καίτοι πλησίον κείμενον 191,10 54. 

πλήν. οὐδὲν ἄλλο πλὴν αὐτός 109,29 πλ. 

ἐν πᾶσίν γέ ἐστιν 147,29 πλ. εἰώϑαμεν 

1δ5,,1 xA. εἰ μή 111,6 

πλήρης 20,10 115,20 140,39 πόρος 129,9 

πληρόω 2,117 20,15. 17. 125,21 

πλησίον 95,21 137,21 οἱ πλησίον 162,19 

πλήσσω 46,28sq. 
πλίνϑος 11,17 

πλοῦτος 166,17 

πλυντιχός 51,20 53,5 

πνεῦμα. ἀναπνεόμενον 49,20sq. 40,9. σύμ- 

φυτὸν (1,9 ἄνευ τοῦ σ. πν. ζῷα οὐχ ἔστι 

118,1 ἀσχὸν πνεύματος πληροῦν 120,2] 

οὐ ψυχή 19,7 sq. 26,16 115,6 116,32 

συνέχει τόν τε σύνολον χόσμον ἅμα τοῖς 

ἐν αὐτῷ κατά τινας 131,8sq.. ὄψις πνεῦμα 

ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ xatd τινας 131,3 sq. 

φωτοειδὲς λευκότητος αἴτιον κατά τινας 

211 
, 

T0804 

133,3 — 

134,10 

ποδαπός 103,25.26 137,28 

ποδιαῖος 12,19 

εἰ ἐν ἀέρι πολὺ πνεῦμα εἴη 

ποιέω opp. πάσχω 7,12 — οἱ τὴν ψυχὴν 

σῶμα 19,22 180,19 137,5 
141, 27 àv φρέατι τὸ αὐτὸ ποιρῦμεν 

(ὁρῶμεν) 133,18 ποιεῖσῆαι 40,8 54,22 

65,1 124,33 153,15 155,13 174,14 175,10 
ποίημα. τὰ δὲ ἄλλα τὰ νοητὰ τέχνῃ τούτου 

ποιοῦντες 

καὶ τούτου ποιήματα 112,] 

ποιητής ὃ νοῦς τῶν πλείστων, ἵνα αὐτὰ 

νοήσῃ 111,6 

ποιητικός 24,12 cf. νοῦς 

ποιχίλος 17,23 8,10 11,2 85,23 

ποιός. εἰς τὸ ποιόν, οὐ τὸ ποσὸν συντελέω 

12,3 18,22 etc. ποιὰ χίνησις, χρᾶσις, 

σύνϑεσις 22,9 οἴο. ποιοὶ γίνεσϑαι 115,9.1] 

ποιὸν σῶμα dist. σῶμα 124,22 sq. 

ποιότης 6,6 17,17 18,4 19,10 ἁπτὴ ποιότης 

καὶ ἐναντίωσις 5,21. τὴν ποιότητα σῶμα 

ἔνυλον λέγειν 18,10. π. ψυχῆς οὐχ αἰσϑη- 
ταί 113,29 π. ὅτι οὐ σώματα 122,11 — 

125,4 οὐδεμία τοπικῶς κινεῖ 122,9. dist. 

σῶμα πεποιωμένον 124,20sq. ἑτέρα τῆς 

ὑποχειμένης αὐτῇ φύσεως 122,18 οὐκ 

οὐσία 122,23 

ποιόω 113,33 124,21 

πολιτιχός 162,20 

πολλαπλάσιος 123,26.30 130,9 

πολυπλάσιος 123,833 

πολύς. οἱ πολλοί 116,4 186,10 πολὺ πλέον 

ἔτι 9,8 51,8 157,10 ete. πολὺ πρότερον 

3,14 7,5 15,21 61,25 159,6 etc. πλέων 

(πλείων) ἐπὶ πλέον (πλεῖον) 20,19 53,25 

82,18 πλέον τι δύνασϑαι 189,89 ἔχειν 

154,8 τι ἔχειν 181,30 τι ἔχειν ἢ κατά τι 

105,10 τι παρά τι 109,24 πλείω χρόνον 

100,10 πλεῖστον 9,1 10, 29 πλεῖστον 

ὅσον 9,1.5 κατὰ τὸ πλεῖστον 156,27 

πολύτροπος 85,24 

πονέω ὑπὲρ τὴν δύναμιν 188,91 

πόνος 185,29 
πορευτιχός 93,4.21 

πόρος ὀσφρητιχός 52,26 π. διατεινόμενοι ἀπὸ 

τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ μέχρι τῶν rov 
50,17 ἀπὸ κόρης ἐπὶ τὸ mp. αἰσϑητιχόν 

142,32 σώματος 129,9 σύμπασα 7| χόρη 

128,25 τοῦ ἀέρος 139,3 

πορφυροειδής 42,18 

ποσός cf. ποιός 
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πόσος 131,26? 138,21 
ποσότης. ἀέρος ποσότητι τὸ διάστημα dva- 

μετρεῖσϑαι 135,4 

ποτὲ... ποτέ 13,3 33,15 45,6 71,14 118,6 

125,26 182,19 ποτὲ .. ποτὲ. 

174,21 ποτὲ .. ὁτέ 177,20 180,1 

πούς 24,10 96,4 98,4 99,30 
ποώδης 42,15 

πρᾶγμα 16,6 28,18 40,7. 72,1 11,9 91,15. 

17.25 92,6 151,14 152,21.33 177,8 

πραγματεία προχειμένη 30,24. m. οἰχείας 
δεῖσϑαι 98,20 

πραχτιχός Cf. νοῦς. τὸ πραχτιχόν 19, 22 

μόριον 98,4 ορρ. χριτικόν 99,10 τὸ 

μὲν ἡγεμονικόν, τὸ δὲ ζὑπηρετιχὸν) ἐν τοῖς 
νεύροις 16,15 

πρᾶξις τὸ τῆς βουλήσεως συμπέρασμα 80,9 

ἡ μετὰ συγχρήσεως τῶν ὀργανικῶν τοῦ 

σώματος μορίων ἐνέργεια 118,98 λογὶχή 

80,9 84ᾳ. opp. γνῶσις 81,12 γρηστιχὴ 

7 κτητιχή 104,12 π. δι᾿ ὀργάνων ἐπιτε- 

λοῦνται 99,29 χαὶ τέλη 189,15 54. 

πράττω 16,16 32,15 172,25sq. 113,28 54. 

175,24 etc. πραχτός 17,15 82,16 πραχ- 

τέος 18,10 172,22 114,18 

πρεσβεύω τὰ Ἀριστοτέλους 2.4 
πρίν 190,1 

πρό 24,15 28,11 30,4 33,26 36,5 39,11 

84,22 86,23 99,8.10.13 109,3 124,28 

132,17 140,14 154,6 
προαγορεύω 1,8 

προάγω διὰ τῶν ἐλῶν αὑτοὺς τῷ προχει- 

μένῳ 175,18. προηγμένον 163,4 167,138q. 

zporx«cat 101,18 54. 

προαγωγή 167,17 

προαίρεσις 169,38 sq. 173,12 sq. 

προαιρέσει ἐστὶ τὸ μὴ ὄν 171,18 

προαιρετιχός 175,16. τὰ π. 111,21 

προβολή ἀχτίνων 130,11 

προγίνομαι τινός 19,21 

προγινώσχκω 1,1 

πρόδηλος 96,26 186,27 

προδιαβάλλω 71,21 

προδότης 154,8 

προεϑίζω 158,7 

πρόειμι 17,19 82,8 94,5 109,23. 110,32 

123,33 144,8 150,94 εἰς τὸ πρόσϑεν 05,5 

τροεισέρχομαι 135,18 

προεμπίπτω 135,4 136,14 

προεπινοέω 111,18 

προέρχομαι 121,10. 121,29 

. ἄλλοτε 

εν tf 

I INDEX 

προηγέομαι 79,24 80,4 113,14 160,32 

161,12 171,8.19 183,22 προηγουμένως 

22,16 35,6.16 150,11 177,8 183,26 
πρόϑεσις 1,2 2,7 
προΐημι φωνήν 49,8 147,5 

προκαταβάλλω 170,6 171,24. 173,15 

πρόχειμαι 80,24 32,24 100,9 140,25 
155,7 156,12 

προχηρύττω 1,6 

προκινέω 97,3 

προκχρίνω £x τῆς βουλῆς 172,29 113,25 

προλαμβάνω 155,96 162,34 
προλέγω 1,8 18,24 21,22 28,15 30,7 180,26 

186,8 

πρόληψις xowf, 176,3 179,21 

προμανϑάνω 182,29 

προμηνύωῳ 180,20 

προνοέω 91,5 153,19 

πρόνοια 113,15 

Pronomen relativum adnectit 5,9 17,5 

18,9 26,15.24 28,1 29,5 33,21 40,11 
41,15 45,8.10 50,26 65,3 66,13 69,19 

11.30.21 80,12 116,37 130,30 135,7 
139,4 146,13. 28 180,30 186,22  at- 

tractio 9,21 31,1 36,21 38,11 42,2 45, 
9.15.17 75,94 76,4.12 96,11 111,20 

118,28.36 119,25 128,9 143,23 151,20 

158,13. 28 159,2.3 161,4 165,7 11]. 
231.98 172,14.25 173,5 174,99 180,4 
182,5.11 186,8 pronomen reflexivum 

130,26 150,33 151,4.5 152,25 (151,16 

152,26 ipsis nobis) 

ἔμφασιν ὁρῶμεν 199,9. κωλυϑείημεν δὲ 

ἐξάγειν ἑαυτούς 168,18. ἐφ᾽ αὑτῶν βου- 

λευόμεϑα 183,90 τὸ ἐφ᾽ αὑτῷ 119,1 

πρόοδος ψόφου 48,105 ἀπὸ τῆς ὄψεως 197, 

92 διὰ τῶν μεταξὺ ἐπὶ τὸ τέλος 150,23 

π᾿ ἄπειρον 28,18 129,70 125,9 

προοράω 185,94 

προπαρασχευάζξζξω 10. 

* ^, - 

τὴν δ᾽ ἑαυτῶν 

προπάσχω 97,9 

προπέμπω 129,21 

πρόπτωσις 121,28 

πρός c. gen. 93,8 132,1 142,2 177,25 ς. 
dat. 32,20.27 41.8.10 48,16 91,24 92,4 
96,06. 7.8 146,18 ὁ. aec. 81,8. 84,11. 
12.94 86,924.25 91,8 93,4.18.20 95,1.2 

πρὸς ὀλίγον 138,16 

ὑπομένειν 128,18 

πρός τινα χρόνον 

προσαγγελία 9021 
προσαγορεῦω τι ἀπό τινος 151,56 
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* προσανατυπόω 10,13 

προσαπορέω 134,51 

προσβάλλω 129,18 126,9 

προσβολή 127,12 145,2 
προσγίνομαι 19,8 37,18 81,19 82,9 116, 

1.14 123,33 124,13 

προσδέομαι 162,7 166,57 

προσδιαστέλλω 167,6 

προσδοχάω 168,9 

προσέτι 44,1. 126,1.2.16 

προσεχής ὕλη 4,23. 10,24 44,21 ὑποκεί- 

μενον 7,21 μέρη σώματος 162,14. ἀχρι- 

βῶς καὶ π. παραστῆσαι 98. 11 οἰκείως 

xai π. λέγειν 40,0 

50.4 

φλέβες εἰς τὸ πρόσϑεν σχίζονται 

προσήκω 

πρόσϑεν. 

05:5 

προσϑήκη 19,10. 13. 80,20. 94,12 
124,283 138,21 154,19 155,23 

προσίζω 146,24 

103,38 

προσίημι. προσίεσϑαι τὰ σωστιχά 05,1 

προσχάϑημαι 146,24 

προσχκαίω δ0,2] 

πρόσχειμιαι 16,11 

πρόσκλισις 155,95 
προσκρίνω 99,1584. 124,95 

προσπίπτω 929,22 101,11 χρίσις τῶν π. 

105.31 ἀήρ 47,17 48,4 198,20 βαχτηρία 

ταῖς ἐξογαῖς τῶν κοίλων [9.,94. γρῶμα 

143,2. φαντασίαι 172,24 sq. 

προσλαμβάνω 16,22 18,9 53.9 1225,20 

141,18 

προσλάμπωῳω 146,25 

πρόσοδος καὶ ἄφοδος τοῦ ἡλίου 113. 

153,5 

περὶ ψυχῆς 113,4 

προσπταίω 151,l 

προσοιχειόω λέξιν ἐν τῷ τρίτῳ 

πρόσταξις ἰατρῶν 185,20 

προστάσσω 1,5 164,2 184,6 

προστίϑημι 19,14 30,5 94,12. 155,16 

προσφέρω 223,13sq. 92,26. 

zpocqo5w 92,24 95,24 96,1 

προσχράομαι 23,25.29 84,11 161,29 165,92 

πρόσω 48,16 

πρότασις 80,15 

11,15 

snp. σώ- 

πρότερος (εἴ. οὐδέπω) πρότερον .. εἶτα 11] 

πολὺ πρότερον cf. πολύς. 

ματα 24,4 (cf. ἁπλοῦς) τὰ κατὰ τὸν λόγον 

πρῶτο 

^ 
πρῶτα 32,28sq. δυνάμεις dist. δε 

20,5 τῶν ἐχόντων ἐν αὐτοῖς τὸ 

ξὐτεραι 
, 
) 

t ὥτόν 

Η 

τ 

" ^ ng * T ^ 7 
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κοινοῦ λόγου τὴν οὐσίαν ἀκριβῶς παρα- 

στῆσαι 238,15 τὸ πρῶτον ἐπὶ τὸ δεύτερον 

ἔχει τὴν βοῶν, 28,9 ζῆν λεγόμενα 

πρώτῃ τὶ ψυχῇ 
31,21. ᾧ πρώτῳ ἐπιστάμεϑα 102,29 ὑγι- 

ΕΝ, 102,32 — ef. οἰκεῖον, αἰσϑητιχκόν, 

LEE M 
ζῇ, δευτέρῳ τῷ σώματι 

alere ριον: parra τινος 15,16. πρώτως 

24,5 etc. πρώτως καὶ κυρίως 120,19 etc. 

. ἔπειτα 17,18 83,5 etc. 

πρῶτον: τὸ ἄρα δεύτερον 223,2 

159,96 τὸ 
δεύτερον 159,91 

πρῶτον — ἀλλὰ 

μὴν τὸ 

122, 22 δὲ πρῶτον, τὸ ἄρα 

προτρέπω 175,4 

111,22 

προὐφίστημι 9,21.24 

προὐύπάρχω 94,12 

προχειρίζομαι 3,4 131,7 

πρόχειρος. οὐ 7. 

μαϑεῖν 101,4 

προχέω 131,15 

οὐδὲ ἐκ τοῦ ῥάστου κατα- 

προχωρέω 128,29 

προωϑέω 126,123.24 

πρῷρα 11,10 

πτέρυξ 96,4 
πτηνός 13,14 144,22 169,19 

πυγολαμπίς 128,6 

πυκνότης 142,23. 26 

πυνϑάνομαι 1617,91 

πυρός 115,25 

πῦρ 5,4sq. 19,22 
120,19 sq. τὸ διαχονιχὸν τῆς παρ᾽ ἡμῖν 

ὕλης δεόμενον 1720, 21 

111,19. ϑερμὸν xal ξηρὸν -- φύσει κοῦφον 

126,95 χαυστικόν 128,13. ἐν τῷ ἄνϑρακι 

τὸ πρώτως καὶ χυρίως 

ποιητικώτατον 

οὐχ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ 120,18 οὐ παχυυ- 

τιχόν 140,87 πληχτικώτερον ἀνθρώπου 

197,17 πυρὶ κατὰ φύσιν ἡ εἰς τὸ ἄνω 

χίνησις 128,18 ἡ ἐν τῷ πυρὶ ἐνοῦσα 

δύναμις 46,2 ἴδιον π. τὸ φωτίζειν καὶ 

ϑερμαίνειν 139,8. ἴδιον π. τὸ ὁρατὸν κατά 

τινας 125,9. ἁπτὸν καὶ ἀντιτυπὲς διότι γῆν 

ἔχει κατά τινας 125,12 

ν αὐγήν τε 

εἶδος 198,4 
τὸς τοῦ χραϑέντος ὄργανον τοῦ νοῦ 112,12 

πυρὸς ἀπ τορροή, 

ἣ λέγουσιν καὶ τρίτον πυρὸς 
μὴ , - , 

Rt ἐχ τοῦ σώμα- 

πυρὸς καὶ ἀέρος συγχείμενον 

3 Ψυχὴ κατά τινας 26,17 

ὥς. πῶς οὐ 18,8 20,15 27,15 116,2. 14 
123,13 124,18.19 126,13 128,26. 28 
131,9 133,3 134,9.31 135,32 162,6.28 
164,6 πως 36,9 37,9 42,8.12 44,3 45,1 
41,18 50,14 51,15 53,16 86,6.8 89,27 

πνεῦμα ἐκ m 

τὶ € 
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91,10. 16. 11.20.21 98,12 116,36 118, 

6.35 141,35 142,2.19 145,4 147,30 
149,28 156,7 161,13 170,12 171,34 
175,16 179,1 

ῥάβδος 133,12 

ῥάδιος 13,7 14,9 ἐκ τοῦ paotoo 101,4 

τὸ ῥάδιον πρὸς πίστιν 180,16 

ῥεῦμα τὸ τῆς ὄψεως 128,26 

ῥέω 128,20 134,10 

ῥήγνυμι 124,20 

ῥίξα 37,18 94,22 104,2 

ῥιπτέω 123,1 

ῥοπή. φυσιχαὶ ῥοπαί 12,10 136,4 

ῥυϑμός 26,6 

ῥυπτικός 51,20 53,6 

ῥώννυμι. ἔρρωται τὰ τῆς γνώμης 180,6 

σάλπιγξ 49,8 

σάρξ τῶν ἁπτῶν ἀντιλαμβάνεται 56,15. 571, 

4.18 99,17 τὸ ἀνάλογον σαρχί 58,24 

οὐ χατὰ σχῆμα σάρξ 98,0 καρδία ἰσχυ- 

ροτάτοις σαρξὶν περιέχεται 98,10 — μεταξύ 

πώς ἐστι νεύρου τε xai σαρχός 98,10 

σαφής 17,2 σαφῶς ἐκχτιϑέναι 2,8 ἀσαφε- 

στέρων γνῶσις διὰ τῶν σαφεστέρων 32,21 

σέβω 188,1.11 

σελήνη φωτίζεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου 145,5. ὑπέρ- 

χεται τὸν ἥλιον 192,18 

σελήνην 148,21 

σημαινόμενον 13,11 117,26 

σῶμα τὸ ὑπὸ 

σημαίνω. 

σημεῖον. τοῦ εἶναι... σημεῖον tO .. 46,17 

ὅ0,11 81,15 94,24 95,1 9 96,22 155,85 

157,9 σημεῖον τοῦ .. 

145, 20 158,24 σημεῖον τοῦ .... γὰρ 

105,4 143,23 — σημείου λόγον ἐπέχει γῆ 

171,32 

σημειόω 120,923 

σήπω 593,21 

σίδηρος 98,12 102,25 140,26 

σχάπτω 178,1 

σκεδάννυμι 128,26. 28 

σχέλος 18,20 

σκέπασμα 80,14 

σχέπτομαι 181,50 

ακιά 133,24 158,90 

ἔχειν. ὅτι 143,13 

τῇ, τοῦ ἐπισκοτεῖν πε- 

I INDEX 

φυχότος παρουσίᾳ 143,19sq. ἀπὸ τοῦ 

ὁρωμένου 142,28.31 

σκίδνημι 136,22 

σκληρότης opp. μαλαχότης 131,23 

σχληρόφϑαλμος 53,1 
σκοπέω 180,91 

σκοπός 35,19 155,6. 10 174,14 176,23 
σχοτεινός 131,37 

σκότος στέρησις φωτός 144,24. σκότους ὄψις 

κριτιχή ὅ2,14 ox. οὐ σῶμα 138,29 sq. 
101,90 σκότους 42,5 48,11 56,14 

σκότωσις 161,17 

σχυτεύς 154,20 

σκώληξ 61,8 14,5 

σμιχρότης. διὰ σμιχρότητα τὴν αἴσϑησιν 
ἐχπίπτειν 196,2 

σοφός. ὁ σοφός 163,5.8 168,12 

σπάνιος 185,4 

σπείρω 52,11] 

σπέρμα 32,2sq. 86,28 317,14 38,4 112,21 
ἐσχάτης ψυχῆς περίττωμα 36,9 92,20 

τὸ αὐτὸ «ai ϑήλυ xal ἄρρεν οἷόν τε γε- 
νέσϑαι 168,55 

μενα 00,10 

τὰ ἀπὸ σπέρματος γεννώ- 

σπερματιχός TIT 

σπλάγχνον 98,8 

σπουδαῖος 82,11 16711 

σπουδή ἡ περὶ τὸ ἀδιάφορον 185,30 

σταλαγμός 141,19 

στάσις. 

147,15 

στέγω 44,7 καὶ ἀϑροίξειν τὴν ἔμφασιν 142, 

23.30 

στενός 128,28 

στενότης 95,5 

πῶς ἀντιλαμβάνεται ὄψις στάσεως 

εἰς στενὸν συνάγειν 129,15 

στενοχωρέω 116,14 

στενόω 128,00 

στενωπός 147,12 

στερεός 45,5 192,18 142,29 149,36 

στερεότης xai ἀντιτυπία 196,1 

στέρησις 4,3 80,18 52,13.16 144,24 149,21 

στερίσχω 29,8 59,24 157,7 163,16 

στερρότης 142,26 

στίλβω 56,14 

στοιχεῖον 1,16 26,19 126,29 sq. 127,12. 22 

182,10 πρὸς τοὺς μηδὲν τῶν τεττάρων 

σωμάτων, ἃ στοιχεῖα λέγομεν. wax ἰδίαν 

ὑφίστασθαι λέγοντας 1395,1---1260,28 

στόμα 104,1 

στόμαγος. στομάχου) πάϑος ἐστὶ ἡ λεγο- 

μένη παρδιαχὴ νόσος 98,24 
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,15 160,13 186,11 

στρατηγός 97,21 

στρυφνός 51,24 55,11 

στοχάζομαι 95 

συγγενής 25,10 22,2 

σύγγραμμα 186,91 

συγχατάϑεσις 67,17 71,16. 21 12,18 sq. 

18,21. 915.105,90 

συγκαταϑετιχός 99,3 

συγχατατίϑημι 67,16 72,19sq. 178,14. 19 

105,28 119,13.18 161,34 172,24.27 

σύγχειμαι 12,6 18,20 25,10.18.21 20, 
12.23 230,28 31,2.16 116,97 156,8 

συγχινέω 22,13. 17. 139,26 

συγχλείω 125,23 

σύγχριμα 115,15.21 
συγχρίνω. πῶς ob συγχρίνεται φῶς ὕδατος 

ψυχρότητι 132,929.98 140,294 — νοῦς σ. 

καὶ διαχρίνει 119,7 τοῦ κινουμένον αἱ- 

ϑάνεται τῷ πρός τι μένον αὐτὸ συγκρίνειν 

147,10 

σύγχρισις 112,29 125,34 182,9 

συγχέω 134,9 195,24 

σύγχρησις 105,24 119,1 

συγχωρέω 1235,11. 140,20 

συζεύγνυμι 29,2. 17 82,8 33,9 18,21 105,15 

συζυγία 127,14 

συλλαμβάνω. χαϑόλου δὲ 

ϑές ἐστιν εἰπεῖν 60,3 

συλλέγω 21,2 

συλλαβόντι ἀλη- ἵ [ 

συμβαίνω. συμβήσεται τούτῳ λέγειν 26,12 

125,93 πῶς οἷόν τε τοῦτο συμβαίνειν 
᾽ ! 

192,10 τὰ ἐπὶ γραφῆς συμβαίνοντα 194,10 

συμβεβηχός 13,20 14,25 19,16 22,14 

40,21 109,22 170,14 sq. 177,8 54. 
συυβάλλω 147,19 

σϑεῖσα πρὸς τὸ .. εὑρεῖν ἡμῖν τὸ μέγιστον 

συμβάλλεται 182,35 

σύμβολον 126,50 127,21 

συμβουλεύω 175,9 185,35 

συμβουλία 185,21 184,3? 

σύμβουλος 182,28 183,32 

συμμένω 15,21 21,19 158,23 

συμμεταβάλλω τινί 104,31 

συμμεταφέρω 14,25 123,91 124,15 139,26 

συμμετρία 25,6 διαστήματος 41,17 σώματος 

αὕτη γὰρ ἡ φύσις Ópt- 

60,10 τῶν ἀνομοιομερῶν σωμάτων 162,13 

σύμμετρος. εἰς σύμμετρον ἄγεται 98,18 

συμμίγνυμι 190,38 137,10 

συμπάϑεια 100,1. 4 

συμπαὃ ἧς 10,17 πάντα τὰ μόρια ἀλλήλοις 

ἐν τῷ σώματι 100,2 

σύνεσις 221 

συμπάσχω 117,10 

συμπαύομαι 62,15 

συμπέρασμα ποιεῖσϑαι 80,12 ἐν τοῖς ϑεω- 

ρητοῖς 80,8 

τω 186,1 

συμπλέκω. 

ἐν τοῖς πρακτοῖς 80,9 

συμπίπ 

τὰ χοινὰ αἰσϑητὰ συμπεπλεγ- 

μένα τῇ τῶν ἰδίων ἀντιλήψει 82.18 

συμπληρόω 122,8 148,32 155,25 

συμπλήρωσις ἀγαϑῶν εὐδαιμονία 162,27 

συμπληρωτιχός 122,8 

συμπλοκή 121,13 

συμφϑείρω 21,22 90,15 116,7 

συνιφορά 180,24 

συμιφυής 56,22 

συμφύω 1217,92 129,10 84. 

24,8 

οἷς pf, ἐστι ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων 

σύμφυτον 184,24 

σύμφυτος πνεῦμα σ. 11,58 118,1 

συμ φωνέω τινί 116,5 

συμφωνία 2,22 

E 153,20 

fo 156,95 157,1.4 

συνάγω xal συνέχω 21,18 εἰς στενότητα 

95,9 εἰς στενόν 128,28 129,15 

συνάδω 152,7 

συναιρέω. ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν 38,20 

συναίρω 184,1 

συναισϑάνομαι 50,18 cf. 65,2 

συναίσϑησις 15,17 65,9sq. 130,23 
συναλλοιόω 116,7 

συναναφέρω 42,14 65,11.15 

συναμφότερος 17,11.19 18,20 20,24 115,14 

117,16 140,11.21 etc. 

συναπέρχομαι 42,22 

συναγελά 

συνάπτω τὰς τῶν ὀσφρητῶν διαφορὰς τοῖς 

χυμοῖς 52,9 πέρατος xal 

χρώματος 46,13. συνάπτων τῇ κόρῃ ἀήρ 
190,18 54. 

συναύξω 34,10 

* συνδιδράσκω 72,2 

συνδυασμός 169,50 

σύνδυο 8,19 

συνηυ μένου 

σύνειμι. συνὸν xal συνοδεῦον 22.14 

σύνειμι. ξυνιέναι xal συμφύεσϑαι 129,14 

συνέντασις. πρὸς τοὺς διὰ τῆς τοῦ ἀέρος 

συνεντάσεως τὸ ὁρᾶν ποιοῦντας 

184,21 

συνεντείνω 131,94 sq. 

συνεργός πρός τι 163,29 166,7.9.20 16,33 

εἴς τι 167,9 «v(? 111,27 

σύνεσις 180,25. «àv ὀρεχτῶν 152,23 

130,14 — 
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συνέχεια ἐμψύξεως 98.117 τῶν αἰτίων 172,15 

εἱμαρμένης 182,20 τῶν ἐν τάξει γίγνε- 

σϑαι δοκούντων 184,29 χατὰ συνέχειαν 

48,14 
συνεχής 18,25 83,6 85,25 123,18 129,9 

συνέχω 21,18 48,5 114,24sq. 
συνήγορος 180,90 
συνήϑεια. διὰ συνηθείας τινὸς ὄψις ἀντι- 

λαμβάνεται ἀποστήματος 146,25 

συνήϑης 81,22 182,11 
σύνϑεσις 24, 20. 29 25,4.6 10,23 82,138 

dist. χρᾷσις 68,1 μελῶν τε xol ῥυϑμῶν 

20,0 πᾶσα δόξα ἐν συνϑέσει 61,21. ὁμοίων 

c. ἔργον νοῦ 82,12 

σύνθετος 3,22sq. 31,10 87,7.23.24 92,2 

112,18 114,18 152,25 
συνϑήκη 151,20.35. 158,21. 30 

συνίστημι. ϑρεπιχὴ Ψυχὴ σ. ὕλην πρός τι 

36,94 185,9 συνίστασθαι 36,25 21,18 

38,1 146,18 112,17 
ὄντα καὶ συνεστῶτα 2,12 32,14 

στάς 132,16 συνεστώς 132,12 τὸ .. εἶναι 

en. ἱχανῶς ἡ χοινὴ τῶν ἀνθρώπων συνί- 

τησιν πρόληψις 119,27 189,1 184,27 186,8 

συνοδεύω 22,14 80,11 81,11 170,12 

σύνοδος 21,21 

σύνοιδα. αὑτοῖς συνειδέναι prov ἄξιον 180,10 

συνέστηχεν 92,9 

ἀὴρ συ- 

σύνολος 151,8 

συνοράωῳ 82,19 

συντείνω εἴς τι 1623,20. πρός τι 156,15 

163,26 164,1. 8. 22 

συντελέω εἴς τι 8,18 12,4 14,7 18,22 105,28 

πρός τι 7,24 8,11 14,21 18,16 21,3 etc. 

συντίϑημι 2,11 72,3 195,14 152,94 158,5 sq. 

συντιτράω. αἱ τρεῖς (αἰσθήσεις) εἰ καὶ μὴ 

ἐξ εὐθείας πρὸς τὴν χαρδίαν συντέτρηνται 

96,29 
σύντομος. συντόμως ἐκϑέσϑαι 92,14 

σύσχιος 132,18 

σύστασις 0,19 πρώτη ζῴων 14,18 χαὶ 

τήρησις ἡμῶν αὐτῶν 150,52 φυσική 184, 

14 185,19 ὑπὸ θερμότητος 84,10 πα- 

χύτης «oi c. 44,9 τοῦ ὑγροῦ 3,19 

pitt καὶ c. 10,19 

συστέλλω 10,2.4 129,14. 141,17 

συστολή σώματος ἐν τοῖς φόβοις 12,1 χαὶ 

ἔχτασις σώματος περὶ τὸ σύμφυτον πνεῦμα 

γινόμενον 11,5. ἃς ποιεῖται τὰ χατὰ γα- 

στρὸς ὄντα 14,21 

ποιὰ 

σφαῖρα 48,18 

σφόδρα 80,12 182,22 

I INDEX 

σφοδρός. σφοδρὰ πληγή 50,29 φαντασία 
11.5.14 σφοδρῶς χινεῖ τὰ ἐγγὺς ὁρώμενα 

141,2 
σφραγίς 12,8 

σχεδόν 52,4 75,11 77,19 103,22 150,277 
159,2 185,4 

σχῆμα 11,21 18,21 20,22 31,5 84,9 opp. 
σῶμα 98,5 πῶς σχήματος ἀντιλαμβάνεται 

ὄψις 146,1 sq. 

σχηματίξω 8,1 19,25 130,15 134,20 

σχίζω 95,5 128,21 

σχολή 30,23 
σώξω 10,15 11,13.16 15,6 18,23 19,8 

20,19 98,22 ete. σώζεσϑαι ἀπό τινος 179,4 

ἁπλᾶ 20,22 
105,33. — χοινοῦ χαὶ φυσιχοῦ σ. λόγος 

σῶμα. πρῶτα σώματα 34,4 

τὸ τριχῇ διαστατὸν μετὰ ἀντιτυπίας 125,15 

τὰ μὲν φυσιχά, τὰ δὲ τεγνιχά 109,24 πᾶν 

σῶμα φυσιχὸν οὐσία 122,17 σ. φυσιχὸν 

τὸ ἀργὴν ἔχον χινήσεως ἐν αὑτῷ 100,90 

c. συναμφότερον wal ὑφεστὸς χα αὑτό 

17,11 
σώματος τοῦ τὴν Ψυγὴν ἔχοντος 2,20 

χοινόν 90,26 — ρχατασχευὴ τοῦ 

ὀργανιχὸν σῶμα 10.1054. αἰτία τῆς toys 

τῆς γενέσεως 104,28 ἀποβαλὸν τὴν Ψυγὴν 

12015. 1 τοὐκ 

ἐνεργείᾳ ὃν καὶ πεποιωμένον ib. 

οὐχέτ ἄποιον 

113,38 

χινοῦν τοπιχῶς χαὶ σωματιχῶς χινεῖ 122, 

ὀργανιχόν 

32 σώματος μέρη συμπληρωτιχὰ τοῦ σώ- 

ματος 122,8 μέρη σώματος προσεχῆ 

162,14 τρίτα xo ἀνομοιομερῇ 102,10 

— σωμάτων ἡ σῴματα διαφοραί 58, 20 

οἷς διαφέρε! σώματα, οὐ σώματα 116,24 

c. ἀδιάφορα καϑὸ σώματα 116,22 c. οὐχ 
ἁπλῶς ἐκ σώματος, ἀλλὰ ἐκ τοῦ τινος 

σώματος 122,2 σώματα μεταβάλλει χοι- 

νῆς ὕλης ὑποχειμένης αὐτοῖς, χαὶ ἔστι 

χατὰ τὸ εἶδος ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς ἄλ- 

ληλα 125,98 — χαρδία ὁμοιομερὴς κατὰ 

τὸ σῶμα. ἀνομοιομερὴς χατὰ τὸ σχῆμα 

98,5 — c. διὰ σώματος οὐ γωρεῖ 14,8 

115,36 μεστὸν αὑτοῦ 20,8 ἐν τῷ αὐτῷ 

οὐ πολλὰ σώματα 129,19. c. διὰ σώματος 

ἀδύνατον διήχειν 139,950 — 141,28 — σ. 

τὸ τῆς ὄψεως 128,24.32 

σωματιχός. σ. ἀντέρεισις 21,10 G. χινεῖν 

21, 21 τοπιχῶς χαὶ σωματιχῶς χινεῖν 

τουτέστι ἁπτόμενον 125,1 

σωρός 41.22 115,95 

σωστιχός. 99,6 151,21 

σωτηρία 35,14 15,9] 92,4. 95,15 
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σωφρονέω 115,21 

σωφροσύνη 154.10 54. 

τάξις 16,19 28,10 92,15 

τάσις 130,29 

τάχα 1325,91 

ταχύς 138,20 

παχυτῆς 41,19 

τε adnectit singula enuntiata 12,14 15, 

l6sq. 19,26.50 20,14 27,15 601,24 

63,26 179,9. 10 (ἔτι xc) 14, 1.14 15,2 

129,20 130,22 140,25 τε.. τε... τε 98,9 

cf. οὔτε .. τε et 168,9 et Anacoluthon 

τέλειος 28,16 30,11. 32,11 80,18sq. 81,20 

94,4. 11 104,8 fem. τέλειος 16,14. 92,12 

94,15 

τελειότης 6,90 8,12 17,12 19,26 20,29 

99,14 etc. 

τελειόω 81,19 82,8 110,31 111,35 etc 

τελευτάω. (xou τελευτῶσιν, ἐχεῖ 97,11 

ἐφ᾽ ὃ αἱ... 

ἀρχήν, ἀπὸ τούτου 97,18 

τελευταῖος 28,11 95,10 

πκελέω "ll 

τελιχός 151,2 

τέλος 16,6 24,15 

o 152,11 

τέμνω 18,15.17 

14sq. 18 

Tempus. Praesens εὑρίσχεται 96,26 δεί- 

χνυται 131,7 156,29 (ef. ὁμολογέω) τε- 

λειουμένοις προσγίνεται 81,19. (cf. λεγό- 

μενος) Praeteritum res, de quibus dispu- 

fatum est, sive notissimas respicit 9.16 

10,7. 15 16,8. 9 19,14 40,6 55,6 58,18 
64,13 78,18 91,26 96,14.24 102,12 

103,24 107,24 119,29 161,11 — ἀναγ- 

χαῖον πρῶτον διειληφέναι xal ἐγνωκέναι 

2,9 (κοιναὶ ἔννοιαι) προειλήφασι 162,54 

δεῖ τὸν μέλλοντα ἐγνωκέναι 2,12 cf. 

χινήσεις τελευτῶσιν ὡς ἐπ᾽ 

^ , A a e à ^N 

OUttOV, τὸ μὲν ὁ. τὸ 0€ 

coni. πρᾶξις 1823,14 sq. 

117,17.19 147,20 169, 

χοι- 
νωνέω, χωρέω, πάσχω -- Aoristus ἔστι 

δὲ ἐφ᾽ ὧν οὐχ ἐπράξαμεν 139,2 dx τῶν 

τοιούτων ἀντιλήψεων ἔλαβεν τὸ εἶναι .. 

λευκόν 83,9 ὥστε τὸ σῶμα ποιότητος 

προσϑήχῃ ποιὸν σῶμα ἐγένετο 124,27 οὐ 

γὰρ ψυχαὶ διαπλάττουσι τὰς μορφάς, ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τῇ ποιᾷ συστάσει ἐπηχολούϑησαν αἱ 

διάφοραι ψυχαί, οὐ Vidi GEM 104, 

Ὁ] ὅταν (νοῦς) Aue τότε ἐνήργησεν 

112,11 εἰ ψεστόν τι ὃν αὑτοῦ σῶμα... 
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δεξάμενον ἄλλο οὐδὲν ηὐξήϑη 139,35. ἔστι 

X09 ἕν τι... ἀνατρέφειν xal αὑτό, καὶ 

διήρχεσέν τινα ἐπὶ πλεῖστον 127,0 τοῦτο 

ἐν τοῖς ἐχτὸς αἰτίοις γινόμενον τὴν τύχην 

ἐποίησεν 171,15 κατενεχϑεὶς λίϑος τήνδε 

Futurum in refu- 

tandis adversariorum opinionibus 12,2 

14,19 15,14. 15 19,4.26 21,14 27,18 

20,7 116,9 131,7.21 137,5 in expo- 

nendis propriis placitis 22, 20 26,12.29 

109,28 110,12.23 134,16 

τέρας 178,11.26 

τέχνη 

τὴν ἕξιν ἔσχεν 119,2 

ὅ,984. μιμεῖται τὴν 

101,28 

γενόμενον εἶδος ἡ τέχ νη ὁ 

φύσιν 3,15. opp. 

τὸ χατὰ zm ἔν τιν! 

9,20 — ἐντελέχεια 

πρώτη 103,12. ἕτερον ἑαυτῆς ποιεῖ 159,32 

φύσις 5,2 

οὐδεμία αὐτάρχης πρὸς τὴν οἰχείαν ἐνέρ- 

γειαν 161,8. χαϑ᾽ ἑχάστην τέχνην τριῶν 

δεῖ πρὸς τὸ τέλος, τοῦ τέλους. τοῦ τυγ- 

χάνοντος τοῦ τέλους xal τοῦ ἐπιφέροντος 

τὸ τέλος 162,92 τέχνη ἐν τῷ τὰς αἰτίας 

εἰδέναι τῶν γινομένων χατὰ τέχνην 119,23 

τέχνῃ ποιήματα 111,36 

τεχνιχός 16,8 

τεχνίτης 3,0 102,8. ἄνευ ὀργάνων ἐνεργῶν 

112,25 113,1 τῆς 

ζεται 160,14 

τέως 52,24 110,23 125,4 
τηχτός 3,18 

τηλιχοῦτος 129,192.20 

τὴν ἄλλως 118,19 

τηρέω 237,8 50,21 158,5 

τήρησις 83,5 150,92 163,31 
τηρητῖχός 35,15 

τίϑημι τι ἔν τινι 111,15 

τιμάω 158,2.9 184,0 

τίμιος 29,235 80,28 116.8 

τιμωρέω. τιμωρεῖσθαί τινα 74.3 

τις. τῷ ἐκ τῆς μίξεώς τινι ὄντι 19,32 116,31 

122,2 119,19 — ἐστι τις ἡ ἀπ᾽ ἀμφο- 

τέρων χίνησις ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτὰ 

γινομένη 48,1 cf. 47,1 16,9. 16 80,11. 

21.22 81,9 88,18 101,22 103,11 106.19 

110,7 116,8 142,5 144,8 169,34 — οἷς 
μήτε τὰ τῆς τύχης εὖ χυρεῖ μήτε τι μᾶλλον 

τὰ τῆς γνώμης 180,5 — - τί δήποτε 125, 

19.21 128,8.14 129,22 133,8. 15 184, 
1.26 139,36 

τοίνυν 9,26 12,6 16,1 30,17 31,4 32,6 

68,4 103,117.30. 36 141,24.30 152,22 

168,28 176,7sq. 177,13 182,11 

οἰκείας ὕλης στοχά- 
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τοῖος 169,36 

τοιοῦτος. ἡ ὕλη τοιοῦτον 8,18 cf. 17,12 

19,28 20,21 25,2 33,19 84,21 45,9 54,23 

58,6 93,16 98,14 104,19 114,35 149,19 

162,37 163,12 182,14.17 ὁ χαπνὸς τοι- 

οὗτον 149,13 156,31 τοιοῦτο 148,31 

τοῖχος 42,16 133,15 135,25 

τονικός 131,2sq. 

τόνος 115,10.12 132,3 

τοπιχός 130,7 139,22 

τόπος 10,23 18,19 def. 14,1'77sq. 20,15 

22.22 99,18.20 30,14 85,6.'1 93,9. 94,19 

95,2 9,28 1838,24 τόπον ἄλλάττειν 112,6 

118,19 ἀμείβειν 113,22 

τότε ab usu temporali ad logicum trans- 

latum 88,10 103,19 113,2 123,20 130,25 

142,8 161,21 178,3 etc. coni. ὅτε, ὅταν. 

πειδάν 29.10.20 85,26 88,7 90,6 108,5 

1)2,17.24.26 etc. 

τουτέστιν 44,24 71,14 90,10 104,15 107,20 

123,1 124,6 128,26 142,1 144,4 149,8 

151,32 152,30 156,5 165,11 171,13 185,24 

τρανής. τρανῶς μηνύειν τὰς διαφοράς gi bri 

τράχηλος 13,11 

τραχύτης 40,25 55,28 

τρέπω. τρέπομαι xat μεταβάλλω 121,20 

142,2.4.15.16.19 τρέπομαι ἐπί τι 118,18 

dist. αὐξάνω | 34, 1O 

οὐδὲν τρέφεται 34,12. expl. 24,28 τὸ τρε- 

τρέφω 9,2 ἀψύχων 

φόμενον τάξει καὶ ὁδῷ πρόεισιν καὶ ὥρον 

ἔχει 85,1.11 80,10 103,97sq. 118,16 

τριβή 180,20 

τρίβω 114,82 

τρίγωνον 181,11 

* «ptxocuAtatoc 141,10 

τριττός 106,19 

τριχῇ 125,15 

τρόμος 11,15 

τροπή ἣ ἐν τῷ διαφανεῖ ὑπὸ χρωμάτων 

142,19 140,0 τροπαὶ χειμεριναί 181,17 

τρόπος 11,21 13,23 15,21 22,12 62,1 102,11 

110,10 111,21 112,31 116,18 119,31 136,8 

137,33 142,16 143,19 144,6.16 171,2 

τροφή 33,13—34,25 διττή 33,13. πρὸ τῆς 

πέψεως ἐναντία 33,26 

τειργασμένη 99,14 ἀκχατέργαστος 29,17 

τροφῆς τὸ τρέφον τροφή, τρέφον δὲ τὸ 

προσχρινόμενον 94, 16 

ἄπεπτος Opp. κα- 

τροφῆς ὄργανον 

τὸ ϑερμόν 35,2. διὰ ἀφωρισμένων ὀργάνων 

λαμβάνει «p. ζῷα 237,17 92,18.24 94,28 

96,5 103,98 118,21 

I INDEX 

τρόφιμος 92,26 

τυγχάνω 123,93.8 24,26 26,6.11 27,16 98,21 
112,28 143,31 

τύπος χυρίως λεγόμενος (2, 6 κοινότερον 

ἐπὶ τῆς φαντασίας χρὴ ἀκούειν 72,5 (ὁ 

ἐπὶ τῆς φαντασίας) 68,5sq.11 83,5 — 
εἴρηται τύπῳ 60,3. τοῖς τύποις οὐ χαχῶς 

στοχάζεσϑαι opp. ἐν τοῖς καϑέχαστα δια- 

μαρτάνειν 186,11 

τυπόω 82,4 130,16 133,28 134,3 
τύπτω 41,9 

τύπωσις 134,1 

τύραννος 154,12 

τύχη καὶ τὸ αὐτόματον 111,15 176,2—119,23 

ἐν τοῖς δι᾿ αὐτὰ γινομένοις οὐχ ἐνυπάρ- 

οὐχ ἀλλοίωσις 197,27 

γχοντὰ 1606,17. οὐδενὶ τῶν γινομένων σχο- 

πός 176,25 ἀόριστα 176,24. ἐν τοῖς ποιη- 

τιχοῖς αἰτίοις 116,25 

xoig; 171,21 

γνομένοις 118,10 οὐχ αἰτία ἄδηλος 119,6 

ἐν τοῖς προαιρετι- 

οὐκ ἐν τοῖς χατὰ φύσιν γι- 

τὰ χατὰ τύχην ἀπὸ τύχης φαμὲν γεγο- 

νέναι 1170,21 

τυχηρός 112,6 

ὕαλος, ἡ 133,18 158,28. ὕδατός ἐστιν 149,26 

οἱ ὕελοι 142,28 

ὑγιάξζω 100,7 

ὑγιαίνω 16,16 31,15 160,21 etc. 

ὑγίεια (V: ὑγίεια et ὑγεία) 25,4.6 91,10 84. 

def. 162,10 

ὑγιής. ἃ λέγουσιν οὐχ ἔστιν ὑγιῆ 117,1. ef. 

117,21 152,95. 166,37 171,5 ace. ὑγιῆ 

156,8 ὑγιᾶ 156,16 

ὑγραίνω 55,2 

ὑγρότης 19,99. ὕλη τῷ ζῆν 94,19 

μένη ἐν ξύλοις χαιομένοις 149,12 

ὑδατώδης 142,31 

ὕδωρ ὕλη χαλχοῦ 3,18 

χαιο- 

ἄχυμον 04,6. διὰ 

τροφὴ 
στέγειν οἷόν τε τὸ 

πέψεως ἔγχυμον γίνεται 54, 10 

πυρί 34,11 149,11 
πάϑος τὸ ὑπὸ τοῦ γρώματος γιγνόμενον 

ἐν αὐτῷ 44,7 ἄχρουν οἰκείῳ χρώματι 

106,352 προχωροῦν ἢ χεῖται ἢ στενοῦται 

128,90 
ὕλη 6,28sq. 101,23sq. 106,22sq. καὶ εἶδος 

ἐπινοίᾳ χωρίζονται 121,33. τὸ ὡς ὕλην 

εἶδος λαμβάνειν τὸ αὐτό (ἐστι) τῷ ὕλην 

γίνεσθαι τῷ λαμβανομένῳ 84,1 ἡ κυρίως 

ὕλη 4,4 τ,1ῦ2 προσεχής 4,20 ἐπιτήδειος 
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36,23 αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν ὑπόστασιν ἔχειν 

οὐ δύναται 120,2 οὐσία 121,23 — ὕλης 

λόγον ἔχειν 20,21 — ὕλη σύσκιος 132,18 

ὑλιχός opp. εἰδικχός 108,90 sqq. 

20sq. 84,18 

ὑμενώδης 126,5 

νοῦς 82, 

ὑμήν 56,19 
ὑμνέω ct ὡς ἀναγκαῖον 182,20. οἱ ὑμνοῦντες 

μάλιστα τὴν εἱμαρμένην 181,8 

ὑπαχούω 155,17 

ὑπαλλαγή 122,1 185,20 

ὑπαλλάττω 116,2 

ὕπαρξις 90,4 101,7 172,12 

ὑπέχχαυμα 148,21 149,15 

ὑπεναντίος 111,3 122,30 159,1 

ὑπέρ c. gen. 92,14 180,28 182,21 e. acc. 

185,91 
ὑπερβάλλω τοῖς πάϑεσιν 13,4. ἀτοπίαν οὐδε- 

μίαν 190.14 τινός 169,11 

ὑπερβολή opp. ἔνδεια 154,29 

138,11 

ὑπέρχομαι 132,15 
ὑπηρεσία 17,23 99,28 

ὑπηρετέω 16,12 16,17 116,8 

ὑπηρετιχός opp. ἡγεμονιχός 99,27 

ὕπνος αἰσϑήσεων ἀνενεργησία 14,21 

ὑπό c. acc. 91,22 101,14 118,26 

ὑποβάϑρα xai ἀρχή (1,27 85,24 
ὑποβάλλω. ἀρετὴ ὃ. τί τινι 168,12 

ὑποδοχή 84,25 

ὑποχάτω 136,22 

ὑπόκχκειμαι. τὸ ὑποχείμενον ταὐτὸν ἐν πᾶσι 

6,28 101,24 οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ ἡ ψυχή 

15,2 119,21 —122,15 

ὑποχρίνομαι τέχνην 180,19 

ὑπολαμβάνω 11,10 25,21 24,18 99.4 etc. 

ὑπομένω 41,11 πρὸς ὀλίγον 138,16 

ὑποπίπτω αἰσϑήσει 41.8 

Ψυχρότητος 

πόνων 185.29 

ὁρισμῷ τινι 42,5 

ὑπόπτωτος. b. τὰ ἁπτὰ τῇ ἁφῇ 131,29 
ὕποσμος 52,21 

ὑπόστασις 18,6 19,19 90.4 117,24 etc. 

ὑποτάσσω 14,10 119,12 180,2 

ὑποτίϑημι 6,12 151,8 
ὑποχωρέω 48,11 120,25. 139,6 

ὑφαίνω 23,21 

ὑφάντης 23,21 

ὑφαντιχός 23,21 

ὑφίημι. ἔλαττον xal ὑφειμένον 45,16 

ὑφίστημι 4,8. 17 17,11 18,17 29,13 117, 
20 155,20 ete. 

Supplem. Arist. II. Alexand. d. Anima. 
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φαίνω. φαίνεσθαι c. Part. 50,27 128,25 

132,11.31 136,6 ete. 
148,8 

φανερός 8,14 

99,90 186,28 

φαντάξω 51,9 

φαντασία 66,9 — 73,13 

25 dist. νοῦς 67,9 dist. αἴσϑησις 66,24 

69,35—1'" dist. δόξα 61,12 cf. 67,25 — 

ὄνομα φαντασίας 19,59 διὰ σώματος 12, 

17 def. 66,21 expl. 68,4 sq. 
᾿ ; UNE 

τὸ δὲ φανταστιχόν, τὸ δὲ 

dist. διαφαίνεσϑαι 

12,14 27,8 φανερώτατα 

dist. ἐπιστήμη 12, 

τὸ μὲν 

φανταστόν, 

φαντασία 68,26 φαντασίαν τινὸς καὶ μὴ 

παρόντος λαβεῖν ἐφ᾽ ἡμῖν 61,1 ,dist. 

τύπος 68,14 dist. τύπωσις 68,11.18.20 

- φαντασίαι χοιμωμένων 10,19 11,1 

παραχοπτόντων 10,18. ὅσαι γίνονται κατὰ 

ἀναζωγράφησιν 10,18 --- καὶ ἐν ἀλόγοις 

61,12. φαντασίας τὰ ὀστρεώδη τῶν ϑαλασ- 

σίων οὐ μετέχει 67, ὃ --- φ. ἕπεται συγ- 

χατάϑεσις 171.10654. συγχαταϑέσει ἐνέργεια 

11,22 --- αἰτία τοῦ βουλεύεσθαι 112,26 

αἴσϑησις συγχατάϑεσις ὁρμὴ πρᾶξις φ. 

ἕπονται ἀλλήλοις 12,16 sq. — φ. χρηπὶς 

τῶν κατ᾽ ἀρετὴν πράξεων 161,90 — αἱ 

πλεῖσται ψευδεῖς 67,4 ψευδεῖς χαὶ ἀλη- 

ϑεῖς 10,534ᾳ. ψευδής def. 11,2 

11,13. ἀκατάληπτος 11.18 χαταληπτιχαί 

11.11 ἀυυδραὶ opp. σφοδραί 11,5 

πόλαιοι 11.0 

ἐναργής ἐναργης 

ἐπι- 

αἱ περὶ τὰ ἐγχαταλείμματα 

ἀπὸ τῶν κοινῶν αἰσϑητῶν πολὺ τὸ Ψεῦδος 

ἔχουσι 10,8 — αἱ ἀπὸ τῶν q. πηδήσεις 

98,19 --- φαντασία χρωμάτων ἐν ἐπι- 

φανείᾳ 45,22 ἡἣ τοῦ μὴ χινεῖσϑαι τοὺς 

ἀστέρας 11, 11 

χρώμεϑα πολλάχις 66,22 

112.20 φαντασίας λαμβάνειν 823,9 

φαντασιόω 18,19 105,27 119,12.18 

φάντασμα 66,21 

χατὰ μεταφορὰν τῇ φ. 

προσπεσοῦσα 

q. ψυχή 29,12.16 93,25 
πρῶτον αἰσϑητήριον χινεῖ 

φανταστιχός. 

66,9 — 13,13 
τὴν φ. v. 69,24 φ. δύναμις xtvougévr 

ὑπὸ τῶν ἐγχαταλειμμάτων 10,15. τούτων 

μία. αἷς ἀληϑεύειν xai ψεύδεσθαι λεγόμεϑα 
60,10 ὑποβάϑρα καὶ ἀρχὴ πρὸς τὴν ἐπί- 

κρίσιν καὶ γνῶσιν τῶν πραγμάτων 11,21 

φάος τουτέστι τὸ φῶς 44,24 

φάρμακον 24,24.25 

φάρυγξ 103,2 

15 
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φαῦλος 118,18 
φέρω 129,2 φέρομαι 195,94 opp. ἠρεμεῖν 

23,5 χάτω 9,16 28,80 ἐπ᾽ εὐϑείας 

137,23 φερόμενος ἀήρ 47,13 σωρὸς ἄμ- 

pou 47,23 ἡ φέρουσα 38,5? τὰς αἰτίας 

φέρειν 8,17 φέρειν τι ἐπί τι 119,0 πολ- 

λάχκις ἐπὶ τοῦτο φερόμεϑα 23,12 φέρε οὖν 

ἐπισχεψώμεϑα 119,29 φέρ᾽ εἰπεῖν 25,13 

102,2 134,20 155,8 171,12 

φεύγω 89,10 τὰς ἀπορίας ἃς ἐπιφέρουσιν 

τῷ 112,0 

φθάνω 47.19.28 141,24 184.21 

φϑαρτιχός 98,6 
φϑαρτός 21,24 90,10 171,3 

φϑείρω 4,19 12,5 90,1.15 96,22 ete. εἰς 

τὸ μὴ ὃν φϑαρῆναι 116,4. 123,94 

φϑορά 1,8 19,33 28,26 29,2 etc. 

φιλαυτία 180,16 

φιλέω 23,16 151,6 soleo 1(0,11 

φιλητός 151,4 

φίλοινος 155,4 

φιλόκαλος 154,32 155,9.5 

φιλοκίνδυνος 185,27 

φιλονειχέω πρός τι 114,54 

φίλος 117,15 161,20 

φιλόσοφος 150,26 

φιλοχρήματος 154,9 

φλέψ 94,27 

φλοιός 104,3 

φλοιώδης 136,3 
φλόξ εἰς ὀξὺ ἀπολήγει 128,91 πάσχει ὑπὸ 

τῶν πάγων 199,1 οὐ δίοπτος 149,25 

χαιόμενος καπνός 149.20 μᾶλλον mop τοῦ 

φωτός 198,8 

φοβερός 154,9 

φοβέω 13,7 23,15 

φόβος 12,17 13,1 97,2 155,9 

φοινικοῦς 145,28 

φορά 12,11 22,7.19 135,2 181,18 

φορός πρός xt 165,10 167,15.28 

φράττω οἴχους διαφανέσιν 149,21 

φρέαρ 132,18 190,8 
φρίκη 11,15 

φρίττω 11,4 

φρονέω 2,6 12,20 

φρόνησις 156,2sq. 9 

φυλάττω 11,20 41,14 135,18 147,24 158,21 

171,23 φυλάττομαί τι 92,29. 182,29 

φυσάω 115,19 

φυσιχός. 

120,5 
q. σῶμα 16,3. νοῦς 82,2 εἶδος 

I INDEX 

e5ste 2,12 3,21 5,4. 1,11. 19. 8, 11 911,1 

18,5 19,17. 18. 22,9 23,2 28,18 30,25 
32,15 53,4 82,14 84,15 95,11 110,27 
113,11 116,20sq. 142,6 163,26 169,34 
171,16 172,10. 19. κινήσεως αἰτία 1,18 

105, 9 οὐδὲν μάτην ποιεῖ 27,9 157, 11 

163,24 183,25 dist. ψυχή 31,26 105,8 

118,14 φύσεως χείρονος ἀκολουϑία 185,36 

φυτεύω 178,1 

φυτιχός 38,13 14,15 75,31 96,9 105,18.22 

118,12. 20.24.25.26.30 119,19 
φυτόν 8,25 9,5.8 29,6.14 30,9 31,7 ὃ, 

4.6.1.13 14,16 94,21 96,14 104,9 105,10 
φωνέω 49,5sq. 50,1sq. 

φωνή ὁ ὑπὸ τοῦ ζῴου ὡς ζῴου γινόμενος 

ψόφος 49, expl. 49,9 

49,28 

ἐν φ. ὀξύτης καὶ βαρύτης 55,21 

φωνητιχός. τὸ φωνητιχόν 108,94 φ. ὄρ- 

γανα 49,108q. 

φωράω 30,20 71,17 

φῶς 43,8sq. 13,4sq. 113,6sq. 127,94 142, 

1.56. 

ὁμόχροον γίνεται πολλοῖς τῶν χρωμάτων 

τοῦ εὖ χάριν 

μετὰ τὴν φωνὴν ἀναπνέομεν 50,2 

ὑπὸ τῶν χρωμάτων χινεῖται 42,11 

42,13. χρῶμα τοῦ διαφανοῦς 44,16 142,16 

144.0.16 ὑπό τινος ἐκτὸς ὄντος χρωμα- 

τίζεται 44,25 

φῶς τὸ χρῶμα λαμβάνει 142,12 ἀχρόνως 

τὸ διαφανὲς ὡς δεύτερον 

γίνεται 49,11 ποιητικὸν τῆς ὄψεως 111,92 

ἀϑρόως ἐν παντὶ διαφανεῖ γίνεται 145,27 

ἅμα ἄπεισιν 143,29. ἐστὶ μᾶλλον xal ἧττον 

138,5 ὁμαλὲς ἐν τῷ ἀέρι 199,14 ἐν 

χρυστάλλοις 188,11 διαχριτιχὸν ἀέρος 

139,13. οὐ σῶμα 42,11 124,10 138,4 
— 139,28 144,30 «al σκιὰ οὐχ ἀλλοίωσις 

τοῦ διαφανοῦς 143,24 — «. μεϑημερινόν 

128,2 διάφορον 145,32 146,9 τὸ ἧττον 

φῶς ὑπὸ τοῦ λαυπροτέρου 

128,4 — νοῦς ἀνάλογον τῷ φωτί 107,91 

οἵ, 89:1 

φωτοειδής 45,15 150,7 φ. πνεῦμα 190,2 

μαραίνεται 

χαίρω 105,1 

χαλάω 131,24. 182,1 

χαλεπός 21,20 τῶν χαλεπωτάτων ὁραϑῆναι 

101,9 
χαλχεύς 96,7 

χαλκευτιχός. y. ὄργανον 96,8 
χαλκός 3,5 11,21 18,18 102,2 

γνῦται 140,5 

χρυσῷ μέ 
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γαμαιλέων 100,11 

χαρακχτηρίζω τι ἀπό τινος 111,9 yapaxcn- 

ρίζεσ)αι ὑπό τινος 111,11 

χαρίεις. οἱ χαριέστερον δοκοῦντες λέγειν 

150,50 

χάριν 24,15 28,11 32,15 72,2 

81,12 105,29 177,28 1718,3.26 

χειμών 186,18 

χείρ 19,16 24,10 96,4 98,4 99,90 114,22 

119,2 134,15 

χελώνη 100,10 

χελώνιον 149,28 

15,96. 91 
119,6 

χερσαῖος 144,21 

χέω 125,29 128,90 140,56 

χιτών. καρδία ἰσχυροτάτῳ χιτῶνι περιεί- 

ληπται 98,11 

χιών 133,2 184,19 

χλωρός 42,15 

χολή 19,4 

χορδή 60,13 

χορηγέω 96,9 95,21 

χορηγία 94.25.21 138,20. 23 

χορηγός 96,25 

χράω ἐχρῆν 128,9 129,18 1231,29 132,55 

133,21. 23 137,92 140,7 ete. γράομαι 

16,13 23,27 24,8 «tw πρός τι 24,6. χατὰ 

μεταφοράν τινι κατά τινος 66,22 

χρεία 137,23 160,21 162,15.22 163,8 

χρήζω 104,4 

χρήσιμος 10,29 81,21. 105,19. 136,11 

χρῆσις ἡ χοινή 182,1 
χρησμός 184,8 

χρηστικός opp. χτητιχός 164,12 

χρόα 199,91 140,31 56. 

χροιά 145,28 

χρονιχός. yp. διάστημα 142,92 

χρόνος 9,21 18,12 38,9 61,19. 20 68,21 

15,16 94,6 101,8 190,7 137,6 139,22 

143,25 145,12 161,32 186,18 

χρυσοειδής 42,14 

χρυσός 42,14 101,21.26 

μίγνυται 140,5 

γρῶμα def. 42,6 

ἐστιν ὧν δ ἀπε; τοι $ ὄψις 

χρυσῷ χαλκὸς 

χαὶ σχῆμα χαὶ μέγεθός 

131,21 
γίνεται ἐν τῷ πεφωτισμένῳ 42,19 ἐμ- 

ὑπ ἄμε ἐν τῷ μεταξὺ διαφανεῖ 145,25 sq. 

ἐν ἀέρι οὐχ ἐμφαίνεται 142,21. χρωμάτων 

αἴσϑησις καὶ χρίσις 43,12 γένεσις 46,6 

— ἐν ὡρισμένῳ διαφανεῖ 44,18 πέρας 
τῶν ὡρισμένων διαφανῶν 45,20. ἐν τῷ 

πέρατι 148, ὃ 
"^ , - 

χατάδηλος σύνεστιν τί 

ψυχή 221 

ἐπιφανείᾳ 45,22. ὅτι πέρας τοῦ διαφανοῦς 
147,26 — 150,18 
45,11 
tots ἀχολούϑως παρακείμενα 150,10. γρώ- 

* e , 

Λευχοῦ τινὸς παρουσία 

φωτοειδὲς χαὶ λευχὸν καὶ τὰ τού- 

ματα διαφέροντα ἢ «am ἐναντία 141,18 [ i , 

γρωμάτων διαφοραί 45,14 150, 84. τὸ 
45,6. 19 

χρώματα χαὶ ὅσα σχότους ὁρᾶται 42,4 

ἐντὸς xal μεμιγμένον καὶ συνόν 

περί τι ὑποχείμενον 83,22 καταλείπεται 

ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀπελϑόντων τῶν ὁρω- 

μένων 148,7 γρώματος δεχτιχὸν τὸ μὴ 

ἔχον οἰχεῖον γρῶμα 44,9 

χρωματίξω 44,25 142,10 

χρώννυμι 42,17.28 46,11 144,6 147,22 

ypovvom 45,16 

χρῶσις 146,25 

χυμός 13,6 31,5 def. 51,16 55,11 54,10.17 

ὑγρόν 54,6 53,2. χυμῶν διαφοραί 51,22 sq. 

55,8 sq. 
53,13. χυμῶν εἴδη ὡς ἐπὶ τῶν χρωμάτων 

ἐν τῇ γῇ 94,14. ἐν τοῖς χαρποῖς 

ἔχει 05,0 

χύσις 47,16 
χώρα μηδαμοῦ χενοῦ 140,4. y. ἔχειν 129,1 

149,21 172,14 184,10 φυλάττειν 186,5 

χωρέω 14,9 112,22 131,15. 152,5 

χωρίξω 17,14 21,12. 26 28,24 29,4 84,8 

99,9 117,23 ete. 
χωρίς 12,10 15,9 17,13 18,4 20,30 24,20 

29,12. 18 30,14 83,15 85,14. 15. 19. 34 

86,29 87,26 88,4.1.25 89,21 90,5 91,8 

92,17.22 96,4.20.21 etc. 129,5 

αἵματος χωρίς 118,3 οἵ. 16,1 118,2 120,1 

157,25 158,14 161,15 

jupes 18,23 

χωριστός 22,5 89,11 117 

— 

pra eter 

Ψαύω 132,96 

νέγω 115,5 
ψευδής 67,5.11.14 10,25 1,2 117,9 

ψεῦδος. τὸ ἀληϑὲς καὶ 2 ὕδος ἔχειν 61,22 

τὸ,17.10 xai τοῦτο Ψεῦδος i ΡΟΝ UA 

ψεύδω. ἀληϑεύειν καὶ ψεύδεσθαι 06,10 

Ψηλαφάω 100,4 
ψόφος ἄλλος τῆς ἁρμονίας 26,3. γίνεται ὑπὸ 

πληγῆς 46,21 41,2 ψόφου πρόοδος 48,15 

ἐμψύχου ψόφοι διάλεκτος μέλος 49,1 Ψ. 

μείζονες 42.2 μεγάλοι 145,22 

Φύξις 11.18.18.19 

Ψυχή [de anima agitur in libro miscellaneo: 
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101,3—122,15] ϑεῶν 28,27 τοῦ ἐν γενέσει 

τε xol φϑορᾷ σώματος 1,2 φϑαρτοῦ σώμα- 

τος 21,24 104,10 τῶν φυτῶν 9,5sq. 92,20 

81,18 104,9 συμφϑείρεται τῷ σώματι 

21,93 90,15 εἶδος 10,8---11,9. 102,10sq. 

ἀχώριστος τοῦ σώματος 17,9 21,23. ἀκχί- 
νητος χαϑ’ αὑτήν 21,24— 24,17 115,25 

ἀσώματος 11,10— 19,20 104,18 115,26 

-- 118,4 191,14. χινεῖ τὸ σῶμα 21,22sq. 

19,8sq. 106,5 οὐ βαδίξει 104,36 χοινὸς 

λόγος 16,18sq. dist. φύσις 31,26 105,8 

118,14 οὐχ ἔστι ἐν σώματι ἁπλῶς qtvo- 

μένῳ 120,11 οὐ διαπλάττει τὴν μορφήν 

104,30 ἐντελέχεια πρώτη σώματος φυσικοῦ 

ὀργανιχοῦ 10,10 ὑποκείμενον (ψυχῇ) ὀργα- 

νιχὸν σῶμα 120,14 ψυχῆς πλείω μέρη 

91,1 -- 28,2, πλείους δυνάμεις 118,6— 

119,20 μέρη πεπερασμένα 28,954. δυνά- 

pete enumerantur 29,154. 118,0---110,20 

δυνάμεων τάξις 92,12— 94,6. τάξιν ἔχουσι 

105,3 μηδεμία τῶν ὑστέρων ἄνευ τῆς 

πρὸ αὐτῆς 30,3 αἱ πρῶται τῶν ὑστέρων 

χάριν 15,280 ϑρεπτιχὴ ψυχή 31,25—38,11 

γεννητιχή 52,9 854. 35,1'5sq. αὐξητιχή 

35,16 ψυχὴ αἰσϑητική 98,12 — 59,24 

δεῖται τῶν αἰσϑητῶν 239,4 δύναμις ópa- 

τιχή 42,4---40,19 ἀκουστική 46,20—51,4 

ὀσφραντιχή 01,5—593,29 γευστιχή 023,90 

—55,14 ἁπτιχή 55,15—59,24 αἴσϑησις 

χοινή 60,1 — 66,7 δύναμις φανταστιχή 

66,9 — 13,14 ὁρμητιχή 09,14 — 80,15 

I INDEX VERBORUM 

λογιχή 80,10---91,6 ψυχῆς ἡγεμονιχὸν ποῦ 

ἐστιν 94,1---100,17 ὅτι τὰ ὄντα πώς ἐστι 

πάντα 91,70— 92,11 οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ 

15,22 119,22— 122,15 οὐχ αἰσϑητή 118, 
99:114.4 οὐχ ἡ ψυχὴ ψυχῇ ὁμοία 117,7 

οὐχ ἔστι ἁρμονία 24,18— 26,90. οὐ πνεῦμα 

συγχείμενον ἐκ πυρὸς xoi ἀέρος 26,16 

115,6.18 οὐ λεπτομερές τι σῶμα 114,96 

οὐδὲν τῶν ἁπλῶν σωμάτων 19,21 115,21 

οὐκ ἐκ συνϑέσεώς τινων κατὰ λόγον τινὰ 

συγχειμένων 20,19 

Ψψυχιχός 82,4 118,28 84. 

ὧδε 11,14 68,4 12,2 

ὠϑέω 21,28 123,1 

ὡς ὁ: Acc. c. inf. 8,20 10,229 1.11 15:19 

16,18sq. 21,19 25,13 ete. c. Gen. abs. 

1,8 31,28 42,18 46,18 53,22 91,18 

119,24 182,25 184,11 ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

66,15 180,4 185,94. 21 ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν 

185,16 ὡς ἂν c. Part. 86,13 ὡς ἂν εἰ 

91,4. ὡς ἂν ἔχωσι ἀποστάσεως 148,19 

ὥσπερ quasi 42,17 68,9.10 69,10 73,21 

95,10 105,29 ὥσπερ γε 49,14 145,21 

ὥσπερ οὖν: ἔστι δὲ ἡ ϑρεπτιχὴ Ψυχὴ αἰτία 

τῆς συστάσεως. .., ὥσπερ οὖν xal τοῦ εἶναι 
36,20 67,11 71,27 12,14 144,2. 28. 95 

147,25 158,32 162,6 

ὠχρότης 1017,14 
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'A x «8m pax o G Ἀχαδημαϊκοῖς ἡ ἀπροσπτωσία 

(ἔδοξεν τὸ πρῶτον οἰχεῖον) 150,95 

᾿Αλέξανδρος. τούτῳ 7| τῶν χρωμάτων αἵἴ- 
σϑησίς τε καὶ χρίσις γίνεται, ὡς δέδεικται 

ἐν τοῖς πεοὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν ἐζη- 

τημένοις οἵ. adn. ad. 48,10 πῶς... ὁρᾶ- 

ται (ὅσα σχότους ὁρᾶται)... ἐν τοῖς περὶ 

τοῦ πῶς ὁρῶμεν εἴρηται 40,18 πῶς 

οὐκ ἄτοπον χαὶ τὸ τὸν πεπληρωμένον τό- 

πον ὑπὸ σώματός τινος λέγειν δύνασθαι 

χαὶ ἄλλο τι σῶμα δέξασθαι ...., ἀλλὰ 

περὶ μὲν τῆς τούτου τοῦ δόγματος ἀτοπίας 

ἐν ἄλλοις ἡμῖν ἐπὶ πλεῖον εἴρηται cf. 

20,18 adn. ἔτι πολλὰ ἂν εἴη σώματα 

ἐν τῷ αὐτῷ. τοῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον ἐν 

ἄλλοις ἐδείξαμεν 122,13. τὸ σπέρμα τῆς 

ἐσχάτης τροφῆς περίττωμα, ὡς ἐν ἄλλοις 

δέδειχται 26,4. τὸ μὲν μνήμη, τὸ δὲ ἀνά- 

μνησίς ἐστι. ὧν περὶ τῆς διαφορᾶς ἐν 

ἄλλοις εἴρηται 69,20 

AvataqTópac. λέγει μηδὲν εἶναι τὴν εἷμαρ- 
μένην ὅλως, ἀλλ᾽ εἶναι χενὸν τοῦτο τοὔ- 

νομα 119.28 τοῖς οὕτως λέγουσιν συμβή- 

σεται χατὰ τὰς ὁμοιομερείας τὰς Ἄναξα- 

γόρου τὴν γένεσιν κατὰ σύγχρισιν χαὶ ἔχ- 

Xptotv τῶν στοιχείων λέγειν, οὐ χατὰ 

μεταβολήν 125,94 

Ἀριστοτέλης. τὰ Δριστοτέλους πρεσβεύομεν 
ἀλχηϑεστέρας ἡγούμενοι τὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ πα- 

ραδεδομένας δόξας τῶν ἄλλοις εἰρημένων 

2,4 ψυχὴ εἶδος οὖσα δείκνυται παρὰ ᾿Δρι- 

στοτέλους 113,27 ἔϑος ᾿Αριστοτέλει τὴν 
τελειότητα καὶ ἐντελέχειαν λέγειν 10, ὃ 

τὸ εἶδος τελειότητά τε χαὶ ἐντελέχειαν ὁ 

᾿Αριστοτέλης λέγει 109,4 τὸ ὀργανιχὸν 
σῶμα καὶ δυνάμει ζωὴν ἔχειν λέγει τῷ 

δυνάμει ζωὴν ἔχον᾽ ἀντι τοῦ δυνάμενον 

xat' ἐνέργειαν ζῆν᾽ γρώμενος 16,13. διτ- 

τὸν τὸ τέλος, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης, τὸ 

μὲν 6, τὸ δὲ ᾧ 102,17 ὁ ἐναπειλημμένος 

τε xal ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐγχατῳ- 

κοδομημένος τοῖς ὠσὶν ἀήρ 50,12 πῶς 

κατὰ ᾿Δριστοτέλη τὸ ὁρᾶν γίνεται 141,29 

— 147,25 δοχεῖ ᾿Αριστοτέλει, ὥσπερ xai 

αἱ ἄλλαι αἰσϑήσεις πασχόντων γίνονται 

τῶν αἰσϑητηρίων, οὕτως δὲ xal τὸ ὁρᾶν 

πασχούσης τῆς ὄψεως γίνεσθαι 141, 30 

ἀχρόνως δείκνυσιν ὁ ᾿Αριστοτέλης γινό- 

μενον τὸ ὁρᾶν 148,80 νοῦς ἐστι κατὰ 

106, 19 
- e ^ , E B - [4 "W ^t 4) 

νοὺς . . ., OY οὐνάμει ον ὁ ριστοτ ^ne 

ἡμέτερος ᾿Δριστοτέλη τριττός 

χαλεῖ 112,30 ποιητιχὸς νοῦς .. εἰκότως 

ἀϑάνατος ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους καλεῖται νοῦς 

108,30 τὸ ϑῆλυ xai τὸ ἄρρεν οὔ φησι 

᾿Αριστοτέλης διαφορὰς εἰδοποιοὺς εἶναι 

(Metaph. 10,9. 1858431) 168,92 τῶν 
παρὰ ᾿Δριστοτέλους περὶ τοῦ πρώτου οἱ- 

χείου 150,19 — 153,27 χατὰ ᾿Αριστοτέλη 

οἱ μέν φασιν εἶναι πρῶτον οἰχεῖον ἡμῖν 

ἡμᾶς αὐτούς... ταύτης τῆς δόξης οἱ περὶ 

Ξέναρχον χαὶ Βοηϑόν 151,8 εἰσὶν δέ, οἱ 

λέγοντες ἡδονὴν εἶναι χατὰ ᾿Αριστοτέλη τὸ 

πρῶτον οἰχεῖον 151,19 τῶν παρὰ Ἄρι- 

στοτέλους περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν 169,33 — 

172,15. τῶν παρὰ ᾿Δριστοτέλους περὶ τοῦ 

ἐφ’ ἡμῖν 172,16 — 175,32 --- οἵ. s. v. 

Περίπατος 
* Αριστοτέλης [Zeller: ᾿Δριστοχλῇς] περὶ 

νοῦ τοῦ ϑύραϑεν 110,5— 112,24 ἔλεγεν 
δι eo fr t --— ) Q , * * 

δὴ ὅτι εἰ ὅλως ὑπολαμβάνειν χρὴ κατὰ 

᾿Αριστοτέλη ϑεῖον xal ἄφϑαρτον εἶναι τὸν 
νοῦν, οὕτως ἡγεῖσϑαι δεῖν, οὐχ ἄλλως, xal 
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τὴν λέξιν δὲ τὴν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Ψυχῆς 
τούτοις προσοιχειοῦν ἔλεγε δεῖν 113,2 

ρχαῖοι. οἱ ἀρχαῖοι τὴν ψυχὴν πάντα ἔλε- 
γον εἶναι τὰ πράγματα τῷ ποιεῖν αὐτὴν 

ἐκ τῶν ἀρχῶν, ἐξ ὧν καὶ τὰ ὄντα πάντα 

αὐτοῖς ἦν 91,24 

Βεργίννιος Ροῦφος. 
olxetoo. 151,90 

Βοηϑός. περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου 151,8 
Δημόχριτος. πλείους δυνάμεις τῆς ψυχῆς 

εἶναι χαὶ μὴ τὴν αὐτὴν ταῖς μεταβολαῖς 

περὶ τοῦ πρώτου 

χαὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλα τε xal OU ἄλλων 

ἐνεργείαις δοκεῖν πλείους εἶναι ὡς Δημο- 

κρίτῳ τε καὶ ἄλλοις τισὶν δοκεῖ 27,6 

Ἐπίχουρος. 
χατ᾽ ἐχείνους σύνϑετος ἡ ψυχὴ ἐκ πλειόνων 

τινῶν xal διαφερόντων σωμάτων 26, 17 

M ) j/ ^ ^. 

οἱ περὶ "Emíxoupov* καὶ γὰρ 

τοῖς δὲ περὶ Ἐπίκουρον ἡδονὴ τὸ πρῶτον 

οἰκεῖον ἔδοξεν εἶναι ἁπλῶς, προϊόντων δὲ 

διαρϑροῦσϑαι ταύτην τὴν ἡδονήν φασιν 

150,35 (fj ἀρετὴ) περὶ τὴν ἐχλογήν ἐστι 

τῶν ἡδεών κατ᾿ ᾿ὺπίχουρον 160,4 

Ζεύς 168,4 

Ἡράχλειτος. ἦϑος γὰς ἀνθρώπων χατὰ τὸν 

Ηράχλειτον δαίμων 185,25 

Θεόφραστος. 
χατὰ τὸν Θεύφραστον τὰς διαφηρὰς οὕτω 

οὐδὲ γὰρ ῥάδιον τῶν ἀρετῶν 

λαβεῖν. ὡς μὴ κατά τι χοινωνεῖν αὐτὰς 

ἀλλήλαις, γίνονται δ᾽ αὐταῖς αἱ προσηγορίαι 

χατὰ τὸ πλεῖστον 156,26 δείχνυσιν ταὐ- 

τὸν ὃν τὸ «aU εἱμαρμένην τῷ κατὰ φύσιν 

ἐν τῷ Καλλισϑένει 186,29 
Καλλίας 188,14 

Καλλισϑένης cf. Θεόφραστος 

Μεγαρικοί. Μεγαρικοῖς τοῖς ἀοχλησία 

(ἔδοξεν τὸ πρῶτον οἰχεῖον) 150,95 

I INDEX NOMINUM 

Eévapyoc. περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου 151,8 

Ὅμηρος (ὃ ποιητής) ll. Z 488—9 182,14 

Il. Y 336 186,5 
Περίπατος. 

δόξαι κατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ [Περιπάτου 152,16 

Πλάτων. κατὰ Πλάτωνα ἐκ συνϑέσεώς τινων 

αἱ περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου 

ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία χατὰ λόγον τινὰ συγ- 

χειμένων, ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ (Tim. 946 54.) 

λέγει 20,20 
Πολύζηλος. 

εἱμαρμένην τῷ χατὰ φύσιν ἐν τῷ οὕτως 

δείχνυσιν ταὐτὸν ὃν τὸ χαῦ᾽ 

ἐπιγραφομένῳ [Περὶ εἱμαρμένης συγγράμ.- 

ματι 186,30 

Πύϑιος 1,6 

Ῥοῦφος v. s. Βεργίννιος 

Στοά. πᾶν σῶμα, 7| ὕλην ἢ ἐξ ὕλης, εἶναι 
ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς δοχεῖ 17.16 οἱ 
ἀπὸ τῆς Στοᾶς πνεῦμα (Ψυχὴν) λέγοντες 

εἶναι συγχείμενόν πως 

ἀέρος 26,16 οἱ μὲν 

πάντες δέ, λέγουσιν πρῶτον οἰκεῖον εἶναι 

ἔχ τε πυρὸς χαὶ 

οὖν Στωϊκχοί, οὐ 

τὸ ζῷον αὑτῷ (ἕχαστον γὰρ ζῷον εὐϑὺς 

γενόμενον πρός τε αὑτὸ οἰχειοῦσϑαι, xal 

δὴ καὶ τὸν ἄνϑρωπον οἱ δὲ γαριέστερον δο- 

χοῦντες λέγειν αὐτῶν al μᾶλλον διαρϑροῦν 

περὶ τοῦδέ φασιν πρὸς τὴν σύστασιν χαὶ τή- 

ρήσιν ὠχειῶσϑαι εὐϑὺς γενομένους ἡμᾶς τὴν 

ἡμῶν αὐτῶν 150,28 (ἡ ἀρετὴ) περὶ τὴν 

ἐχλογήν (ἐστι) τῶν χατὰ φύσιν, ὡς τοῖς 

ἀπὸ τῆς Στοᾶς δοχεῖ 160,5 ἀντιπίπτειν" 

ἐδόκει μοι τούτοις τό τε τὸν νοῦν χαὶ ἐν 

τοῖς φαυλοτάτοις εἶναι ϑεῖον ὄντα, ὡς τοῖς 

ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔδοξεν 119,13 

Σωχράτης 12,20 185,14 

Σωσιχράτης. περὶ τοῦ πρώτου οἰχείου 

151,80 

Ld 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

. 49,8 (adn.) legendum est δὲ om. a 

. 923,29 (adn.) legendum est ἐστιν om. a 

. 60,11 (adn.) post ἤδη addendum est cf. Praef. 

. 18,24 (int. hebr.) anregende und begehrende addendum est 

. 85,4 et 5 Ka legendum est 

. 155,93 adnotatio tlelenda est 

. 155,35 (adn.) δὲ addidit m? V ef. 122,14 addendum est 
Ὡς 

. 185,15 (adn.) οὖσα V legendum est 

. 19331—3 post ἀμφισβητέω (1915) inserendum est 



ΠῚ 

Categoriae 5 p. 3a7 DA 

bp. obf ς ςς ον ς 

Physica auscultatio B 1 p. 192034 
E 5 p. 230232 

de Generatione et corruptione 

B2 p. 330224 
Meteorologica Α 14 p. 352228 . 
de Anima B1 p.412318 .. . 

ΒΤ p.41932. 
B 11 p.423»1 

D 1 p.424022 
I5 p. 430215 
l'5 p. 430216 

119,99 
119,21 
121,1 
186,20 

58,28 
186,14 
121,3 
56,13 
58,4 
66,4 

107,30 
89,18 

LOCI ARISTOTELICI 

de Sensu et sensili 4 p. 441^ 19 . 

4 p.441*19 . 

de Animalium motu 9 p. 702^12 

Metaphysica E 2 (libri ἐν τῷ πέμπτῳ) 

p. 1026233 — 1027 v 16 
Ethica Nicomachea B 2 p. 1104530 

Θ 2 (libri: ἐν τῷ 

ἐνάτῳ) p. 1155517—27 

Ethica Nieomachea [8 (libri: ἐν τῷ 

δεχάτῳ) p. 1108 85--"10 

Ethica Nieomachea K 3 p. 1175210 
K 6 p. 1176526 

54,17 
51,16 
97,26 

110,9 
151,90 

151,9 

151,11 
153,21 
152,14 
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I 

DE QUAESTIONIBUS 

Duo diversa Problematum eorpora contineri Quaestionum quae fe- 

runtur quattuor libris codex Venetus (de quo ef. p. XV) docet. quorum 

prius physiei argumenti, quod tribus libris eonstat, integrum videtur esse, 

alterius, quo moralia continentur, primus tantum liber servatus est. 

inscriptione differunt, nam illius σχολιχαὶ ἀπορίαι xal λύσεις nomen est, 

huius προβλήματα. moralis autem argumenti conspectui si praescriptum 

est in Veneto σχολιχῶν ἀποριῶν xai λύσεων χεφάλαια, hoc fortasse post 

coniunetionem demum physieorum cum moralibus faetum est. 

Sed nolumus de nominibus certare idem signifieantibus, si de re con- 

stat. hoc autem quaeritur, num iure sive problemata sive ἀπορίαι his 

eolleetionibus inseribatur. patet enim vel obiter inspicienti neutram unius 

generis argumento compleri et inesse in quatuor his libris praeter pro- 

blemata multa alia. quare FnEvpENTHAL libri ,Die durch Averroes 

erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles^ pa- 

ginae 13 haec adnotavit: ,Dieser Titel (Quaestiones), wie die Bezeich- 

nung der Sehrift als einer Sammlung von ἀπορίαι xai λύσεις ist ganz un- 

zutreffend, da wir vielmehr hier, wie im sogenannten zweiten Buch der 

Psychologie eine nicht von Alexander ausgegangene Zusammenstellung 

von Entwürfen, Summarien, Auszügen aus exegetischen Collegien, Dia- 

logen und wenigen von Alexander für die Veróffentliehung bestimmten 

Abhandlungen anzuerkennen haben.* 

Cuius iudieii parti adstipulor. qua de re dissentiam a viro doe- 

tissimo, patebit, si singulas Quaestionum partes aceuratius examinavero. 

Exordiar autem ab eis physieorum librorum capitibus, quae vera pro- 

blemata sunt, horum si, qua forma composita sint, quaerimus, duo 
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sunt genera. prioris ea sunt, quae ad normam interrogationis redegit 

auctor, alterius ea, in quibus dubitatio iusta argumentatione explicatur. 

omnibus autem hoc proprium est, quod dubitationi additae sunt causae 

dubitationis. quod inter prioris generis exempla interdum ita institutum 

est, ut condieionali enuntiato illud exponatur, quocum luetari videtur 

sententia, de qua quaeritur. huius generis est I, 20 (33,24): εἰ 6 ὕπνος 

διὰ τὴν τοῦ συμφύτου ἡμῖν ϑερμοῦ εἰς τὸ ἐντὸς ἀντιπερίστασιν, τοῦ δὲ ϑέρους 

ἀντιπεριέστηχε μᾶλλον τὸ ϑερμὸν εἰς τὸ ἐχτός, διὰ τί τοῦ ϑέρους ἐσμὲν ὕπνω- 

τικώτεροι; (ἢ) εἴ γε ὃ ὕπνος γίνεται τῷ χτλ. praeterea 11,6. 7. 8. 9. Saepius 

interrogationem ipsam sequitur brevis expositio pendens plerumque a 

partieula γάρ (δέ 61,0 xa( 63,83 εἴ γε 87,6), qua sententiae proponuntur 

ex quarum diserimine haereat dubitatio. haee habes I,5 (13,9: εἰ 

αὔξεται τὸ ὑποχείμενον τῷ αὔξεσϑαι λεγομένῳ (ὑπομένει δὲ xal ἢ ὕλη, οὐ 

μόνον τὸ εἶδος. οὐ γὰρ δὴ πᾶσα ἀλλάσσεται), διὰ τί χατὰ τὸ εἶδος μόνον, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ xal κατὰ τὴν ὅλην f αὔξησις; οὐ γὰρ πᾶσα f ὕλη ἣ ἐν τοῖς αὐξομένοις 

ἀλλάσσεται, ἀλλὰ μένοντός τινος ἐξ αὐτῆς ἄλλη προσγίνεται" οὐδὲ γὰρ ἂν ἐσώ- 

ζετο τὴν ἀρχήν, οὐδ᾽ ἂν τὸ εἶδος ἔμενεν τῆς προὐπαρχούσης ὕλης. οὐ γὰρ ἐν 

τῷ τοσῇδέ τινι εἶναι τῇ ὕλῃ τὸ εἶναι ὕλῃ, ὥσπερ οὐδὲ τῇ σαρχί. 3| δύο ὄντων 

περὶ τὸ αὐξόμενον ποιοῦ τε xal ποσοῦ x:À. eiusdem generis sunt 1,6. 9. 12, 
II,11. 16. 20. IIIA. 

Alterius elassis aporiarum initium est, ut dixi, brevis, sed perfecta ab- 

solutaque argumentatio, euius summa id placitum est, de quo dubitatur. 

Exemplum sit 1,1 (15,26— 31): εἰ τοῖς χινουμένοις πᾶσιν ἐξ ἐναντίου εἰς 

ἐναντίον ἢ μεταβολή, τὰ δ᾽ αὐξόμενα χαὶ μειούμενα χινεῖται, εἴη dv xal τούτοις 

ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντία ἢ μεταβολή. γίγνεται δ᾽ αὐτοῖς ἢ μεταβολὴ εἰς μέγε- 

ϑος xal μιχρότητα᾽ τῷ μὲν γὰρ αὐξομένῳ εἰς μέγεϑος ἢ ἐπίδοσις, τῷ δὲ μει- 

ουμένῳ εἰς μιχρότητα ἢ συστολή. ἐναντίον (dpa) τὸ μέγα xol τὸ μιχρόν. ἀλλ᾽ 

οὐ δοχεῖ, ὡς διὰ πλειόνων ᾿Αριστοτέλης ἐν χατηγορίαις ἔδειξεν. T; οὐχ ἁπλῶς 

εἰς μέγεθος xol μιχρότητα (ἢ) μεταβολὴ τοῖς αὐξομένοις τε xol μειουμένοις. 

Praeterea ex hoe genere sunt I, 8. 10. 15. 22, 23. 26. (ef. p. VII, adn.) 

1L 4,5. 19. II. 5. 

Dubitanter his adiungo IL,28, etsi externa speeie commendatur. de- 

sideratur autem ante ἢ εἴη (18,6) ipsa dubitationis expositio. an exci- 

derunt post explieatam inter speciem et materiam similitudinem pauca 

verba, quibus de differentia earum dubitabatur? talis enim quaestionis 

responsum inde a 78,7 legitur. denique II,14 hue pertinet, etsi nune so- 

lutio, non dubitationis constitutio caput ineipit (59,4). fortasse enim ea 

verba, quae nune capitis rubrum esse videntur, olim eius initium forma: 
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bant, a quibus penderet solutio. cui coniecturae suecurrit capitum index 

libro praefixus, in quo diversa a 59,1—3 inscriptio legitur. 

Atque haec de quaestionum eonstitutione. solutionem quae inducat 

sollemnis est particula 7, quae interdum excidit in Veneto, ut 14,16 

20,26 24,29 33,28 51,4 87,8, sed plerumque iam pridem restituta est. 

Debebam in textum eam recipere 33,28, nondum adseripsi 61,8. rarius 

denique praeter 7; usurpatur dpa 41,91 55,24 et μήποτε 42,25. 

Videmus igitur eum, qui haee problemata confecit, severiores in 

formandis singulis leges sibi non imposuisse. ita praeter varietates iam 

observatas modo una modo pluribus solutionibus enodavit τὸ ζήτημα 

(plures invenimus I, 7.8. 10. 20 II, 3). interdum etiam interrogationi 

alias adneetit (ἐπιζητεῖ I, 6 III, vel difficultates in quibus aporia posita 

est, auget, cf. I, 26 ). solet aporiam quam brevissime exponere neque, 

ubieunque haee ad interrogationem redacta est, longius exspatiatur. tan- 

tum inter ea capita, ubi solutionem plena argumentatio praecedit, inve- 

niuntur, quae solitum 6—8 versuum spatium exeedant: I,26 (41,21— 

42,25) III, ὃ (87,24—88,19). denique seriptor modo ipse ex rerum eon- 

templatione ad dubitationem pervenisse videtur modo serupulum ex 

Aristotelieis seriptis expiscatur: I, 7. 15. IT, 6. 8. III, 5. 

Haee omnia autem licet varia veste velata, tamen auctor sciens ad 

unam eogitandi normam exegit et aliena sunt ab hypomnematico genere. 

nam etsi eultiore stilo non perpolita sunt, certum tamen eognoscitur 

artis dialeeticae artificium certumque studium diversa colligendi uni 

traetandi rationi apta, quale non is adhibet, qui ut memoriae suceurrat 

chartam implet. Seribuntur talia ut edantur. 

Iam vero singuli tres physiei libri continent 264-284-15 eapita, 

quorum tertia pars occupatur problematis. Problemata enim sunt in 

libro primo 12 in altero 13, in tertio 2. quare nune minus confidenter 

adstipulaberis FREUDENTHALIO ἀποριῶν titulum  opinato ineptissimum 

esse nee posse ab Alexandro inventum esse, si videris tertiae certe parti 

1) Nondum in editione mea aporiae I, 26 textum ita proposui, ut, cuius generis sit, 

appareat. colliguntur enim usque ad 42,25 difficultates, quae oriuntur, ,οεἴ τις λέγοι ἐν 

τῇ ὕλῃ γίνεσϑαι τὸ εἶδος χαϑ᾿ αὑτό. primum συμφϑείροιτ᾽ àv ἡ ὕλη τῷ εἴδει φϑειρομένῳ, 

nam materia non potest esse sine sua specie. patet hanc causam artissime ad priora 

sese adplicare nec tolerari inter φϑειρομένῳ (24) et οὐ γὰρ (25) alienam sententiam. tamen, 

ut nunc est, separantur verbis 7, xai ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐστὶ τῆς ὕλης τὸ εἶδος, quibus olim in 

margine leetor totius capitis argumentum comprehendit. — praeterea autem primae huius 

difficultatis finis deest, quam apparet nondum ad exitum perductam esse, ubi (42,3) ad 

novam transitur particula ἔτι. ante hanc igitur ponas lacunae signa. 



VIII PRAEFATIO 

huius collectionis ne excogitari quidem posse inseriptionem magis 

idoneam. 

Verum est: tertiae tantum parti apta est. et manet haec difficultas, 

etiamsi reliqua perserutantibus augetur numerus problematum. potest 

enim auctor, quem vidimus rem, non formae aequabilitatem curasse, pro- 

blematis destinavisse etiam 11, 29, ubi vanae Empedoclis Demoeriti Dio- 

genis de magnete opiniones et quod de vera quaerendi ratione (ἀναγκαῖον 

ἐζητηχέναι 14,5) ipse praefatur respondent fere aporiae constitutioni, se- 

quitur solutio diffieultatis: Alexandri explicatio. deinde ut II,5 iusto 

problemate pugnat eontra Stoicorum de libera voluntate opinionem, po- 

test etiam ut insereretur problematis I, 4 seripsisse, quo illorum de eo 

quod fieri potest doctrinam refellit. pendet enim certe haec disputatio 

a taeita quaestione εἰ πάντων γινομένων x«i εἱμαρμένην σώζεται τὸ δυ- 

νατὸν xal ἐνδεχόμενον, cuius quattuor responsa ut variae unius aporiae 

solutiones proponuntur. affine denique huie quaerendi generi patet 

esse I, 21, de quo, quia solutio post εἶναι (35,8) mihi videtur mutila esse, 

nil certi affirmaverim. 

Nune vero ad diversum genus venimus. nam ex alia palaestra in 

has aporias irrepsisse ea capita, quae ἐξηγήσεων titulo designantur, 

nemo negabit. sed ne haec quidem accuratius inquirenti ex uno fonte 

derivanda esse videbuntur. nam inter quattuordecim ἐξηγήσεις quinque 

tantummodo hoe nomine ita dignae sunt, ut olim integri commentarii 

partes fuisse possint: II,2. 24. 26 III, 7. 9. contra ne I, 11 ex eommen- 

tario ad Aristotelis psyehologiam desumptum esse putemus, aut II,22 ex 

interpretatione librorum De corruptione et generatione, diserte monemur. 

in illo enim eapite (21,18) legimus ὅτι μὲν o0v..., εἴρηταί μοι ἐν τῷ 

εἰς éxetyo (τὸ πρῶτον Περὶ ψυχῆς) ὑπομνήματι, huius ex inseriptione com- 

perimus aliam interpretationem in Alexandri commentario propositam 

esse (ἐξήγησις ἄλλως ἔχουσα παρὰ τὴν ἐν τῷ εἰς αὐτὸ (τὸ δεύτερον Περὶ 

γενέσεως χαὶ φϑορᾶς) ὑπομνήματι). habemus igitur eommentariorum quasi 

epimetra quaedam, in quibus diffieiliores Aristotelici loei, de quorum 

signifieatione a Peripatetieis dubitabatur, separatim traetantur. quod ut 

elarius pateat, eondueet haee exseribere 21,14: ἐζητεῖτο πῶς εἴρηται 

... 28,8: ἠπόρησε τί πότ᾽ ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ ταύτης τῆς λέξεως ib. 16: 

τό τε λέγειν... ἀπορήσαι τις ἄν (ad ἠπόρησε, si Alexander hoc eaput 

seripsit, supplendus est ,interpres euius nomen tacetur^, cf. 122,34 123,4) 

81,17: ἐζητήϑη χαϑόλου ὑπὸ τῆς ἐξηγήσεως 90,8: δοχεῖ μοι ὃ νοῦς τοῦ 

λεγομένου... τοιοῦτος εἶναι. sentis haec eognata esse eum aporiis neque 



I DE QUAESTIONIBUS IX 

differt a dubitationis eonstitutione 81,8—29, sequitur λύσις eum particula 

μήποτ᾽. 316,16 ineipit quaestio: πρὸς τί —, sequitur expositio aporematis: 

ἀλλ᾽ εἰ —. solutionem introducit solita partieula 7. similis indolis est 

etiam I, 24 (ef. 38,14 δύναταί τις... .). 

Aecedunt igitur problematis novae copiae: et T, 4. 21. II, 22 et 1.11. 

16. 24 II, 22. 25 IIT, 2. 6 quae si priori eomputo adnumeraveris, existet 

haud exigua colleetio 37 quaestionum i. e. physicorum librorum dimi- 

diata pars. 

Nondum egi de ἐξηγήσεων 11,21 et IIL,23, quae, eum meque dubi- 

tetur neque verba Aristotelis illustrentur, adtribui possunt neque inter- 

pretationibus neque problematis. aeeessimus hie ad tertium seriptionis 

genus, quo partes librorum Aristotelieorum non explicantur, sed ad pri- 

marias sententias, quas contineant, quasi redueuntur. talem argumenti 

comprehensionem libri De anima II capitibus 1 et 2 adhibitam eontinet 

II, 27, eiusdem libri summarium capitis quinti III, 3. 60 tantum differunt, 

quod III, 3 et uberiorem et breviorem analysin praebet. interpretationes 

autem haee inepte voeari et per se patet et docent eiusdem generis reli- 

quiae III, 10 et 14, quorum alterum genuinam inscriptionem servavit: 

᾿Βπιδρομή. sed diffieile est originem horum capitum explicare. talia 

enim et diseipuli possunt exercitationis eausa seripsisse et magister dis- 

cipulis dietasse, quibus in leetione uterentur. certum hoc tantum est 

Alexandrum haee neque edidisse neque ad edendum seripsisse. collecta 

autem esse talia intrepretationis subsidia post mortem eius nescio an testi- 

monio sit vetustum scholium adseriptum ad 1, 2 ἄμεινον τέταχται τοῦτο τὸ 

πρόβλημα ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Λέξεών τινων ἐχ τοῦ Περὶ αἰσθήσεως xal 

αἰσϑητοῦ ἐξήγησις καὶ ἐπιδρομή. 

Ferebantur igitur praeter commentaria reliquiae interpretationis 

Alexandri editae ex scholae memoria. quae si extabant ad librum Ari- 

stotelis De sensu, probabile est fuisse alias, quae ad Physieam ausculta- 

tionem, De anima, De corruptione et generatione alia pertinerent. 

Iam vero λέξεων ἐξήγησις quid sit, non est dubium; nimirum inter- 

pretationum colleetio singulorum loeorum. ἐπιδρουῦς autem notionem 

et licebit et oportebit ex Quaestionibus constituere, ex quibus patet duas 

diversas hoe nomine comprehendi significationes. atque de priore dixi, 

qua notantur singulorum capitum Aristotelicorum summaria sive analy- 

ses. haec autem non eadit in eam commentationem (I,2), quam perti- 

nere illud scholion dixit ad λέξεων ἐξήγησιν xoi ἐπιδρουνήν. atqui ne inter- 

pretatio quidem eontinetur hoe capite, quo breviter Peripatetieae euiusdam 
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doetrinae partieula adumbratur. coneludemus igitur non solum librorum, 

sed etiam praeceptorum Aristotelicorum summaria ἐπιδρομὰς vocari. quod 

quam reete eonelusum sit, probatur eapite XXV moralium problematum, 

ubi brevis virtutum secundum Aristotelem deseriptio hoc nomine traditur. 

latius igitur patere hane inseriptionem λέξεων ἐξήγησις xai ἐπιδρομή, quam 

ex aceurata verborum interpretatione videtur, sciebat illius seholii auetor. 

videlieet magistri est diseipulis non solum singula verba philosophi 

interpretari vel explieare dispositionem operum Aristotelieorum, sed ipsa 

plaeita lueide exponere. 

Igitur ex tali colleetione non solum verisimile est provenire II, 2. 

24. 26. III, 7. 9; II, 27. III, 3. 10. 14, sed potest etiam illud et brevitate 

et perspieuitate exeellens I,2 discipulis dietitasse Alexander. similia 

autem sunt I, 1. 3. 18. 19. II, 1. 10. 15. 17. 18. III, 8. 11, quibus omnibus, 

si singulis titulum exeogitare deberemus, non liceret meliore formula uti, 

quam illa, quae in primo eapite adhibita est: διὰ τίνων ἄν τις κατὰ "Apt- 

στοτέλη συστήσαι x:Àà.  aecedunt 1,15. II,12.13, quae eadem brevitate 

utuntur eontra adversarios. 

Noli vero eredere haec omnia ex ore dietantis exeepisse auditores. 

ex multis unam viam indicavi, qua fortasse nonnulla huius generis 

capita explieanda sint. alia possunt fragmenta esse eontinuae scriptionis, 

quam Alexander paravit. unum denique (III, 12) ex eius generis esse 

videtur commentationibus, quales in mantissa libri de anima collectae sunt, 

olim fortasse separatim a seriptore emissae. deinde hoe reputandum est: 

ut illarum eolleetionum auctoribus praeter chirographa discipulorum pa- 

tuisse probabile est serinia philosophi, ita ipsas Alexandri schedas inesse 

in Quaestionibus eertum est. 

Hoe patet ex quarto seriptorum genere, ex quo Quaestiones eompo- 

sitae sunt, fragmenta dieo. huius enim unum certum extat et maxime 

notabile exemplum II,21. initium hoc est dialogi de providentia, quem 

publieo usui certe destinavit auctor, sed non perfecit. qui ubi in eo est, 

ut eontra Platonieos, quid Aristoteles de providentia censuerit, explicet, 

desinit fragmentum, in quo — ut nune est — examinatur, utrum iure 

an iniuria quaeratur, εἰ ἢ πρόνοια προηγουμένως 7, χατὰ συμβεβηχός. verba 

igitur, quae huie eapiti praeseripta sunt, fragmento praemisit editor, non 

inseriptio sunt dialogi, quem Alexander seripturus erat. praeterea moneo 

ex hoe fragmento originem duxisse ineptias, quibus aliquis primi libri 

eaput 14 implevit. conferas enim I, 14 cum 10,2—71. 

Deinde fragmenta esse alterum de prima essentia (39,9—40,9), al- 
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terum de providentia (40,10—41,19), quae sub editoris manu male coa- 

luere, doeui Mus. Rhen. 45,223 sq. neque aliter iudicabit de I, 17 et 

II,26 is, qui quomodo auctor aut integra disputatione aut problemate 

ad finem perdueto hoe argumentum traetaverit, ex De anima II 119,21 8q. 

et Quaest. I, 26 cognoverit. 

Vides quam dispares sint partes, ex quibus physiei Quaestionum 

libri eonstent, quas non possit ipse auctor ita composuisse. immo debe- 

tur hoe tam imperito homini, ut ne discipulum quidem fuisse eum Ale- 

xandri lieeat suspicari. nullam enim in disponendis his variis secutus 

legem problemata interpretationes fragmenta omnia turbavit et cohae- 

rentia separavit, ut I, 19 et IL, 15 vel I, 17. 26. II, 26. ubi autem fontes, 

quibus usus est, idem bis praebuerunt, hoe non vidit, sed utrumque 

recepit. I, 11^ enim et I, 11^ ad verbum eoncinunt, eo tantum differunt, 

quod iterato capiti 11" paragraphus aceessit, quae 115 deest. inepte 

igitur inseriptum est alteri eapiti ἄλλως ἐπιμελέστερον τεταγμένον. item 

easu, non ratione duetus in eommentationum numerum recepit memoriae 

definitionem III, 1. fragmentum esse II,21 non perspexisse eum patet 

ex inseriptione, quam ei finxit. vidimus enim saepe falsos capitum in- 

diees redaetori deberi. dixi de I, 11^. Π 27. III, 9. item, postquam diversa 

eoniunxit I,25, obseuravit hoe rubro εἰς τὰ περὶ προνοίας τιν ἃ συντελοῦντα. 

eandem manum mihi videor agnoscere L,2 περὶ χρώματός τινα οἱ ΠῚ, 15 

περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τινα. porro suspecti mihi sunt 1, 8. 22. II, . sed alia 

genuina sunt, ut I, 1. 13. II, 22. 

Quo tempore compositi sint libri physici, certo constitui nequit. 

sed videtur mihi satis longo post Alexandri mortem tempore hoc factum 

esse ab homine, eui diversae ex Alexandri schola reliquiae fortasse ne 

tum quidem integrae praesto erant. nihil autem praeter has recepit. 

nam ex vasta illa problematum congerie, quam illustris interpretis no- 

mine falso ornabant posteriora saecula — ea dico, quae et DavioNus 

primum edidit et post BvssEMAkERUM UsENEnvs!), ne vestigium quidem in- 

venitur in his libris. 

Nune priusquam ad moralem librum me vertam, operae pretium erit 

quaerere, num eomparato libro altero De anima eis, quae de Quaestionum 

libris I, II, III disputavi, aliqua lux aecedat. nam etiam haee libri de 

anima mantissa varia argumenta continet, quare FnaEUDENTHALIO eiusdem 

videbatur esse generis atque Quaestiones. 

1) Alexandri Aphrod. q. f. Problematorum liber III et IV rec. H. Usener. libellus 

e programmate gymnasii τ. loachimici Ber. seorsum editus. Berolini 1859. 4^. 
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Continet autem Mantissa primum minores commentationes ab ipso 

Alexandro ad finem perduetas et ex parte ni fallor editas, cuius generis 

in Quaestionum I—1II praeter III, 12 exemplum non obvenit: de anima 

mutilam 101,1— 106,17, de mente 106,19— 113,24, de visu seeundum Ari- 

stotelem 141,20—147,25, de colore 147,27—150,18, de primo familiari 

150,20—153,21, specie non differre virile et muliebre 168,22— 169,32, de 

libera voluntate 169,34— 172,15 et 172,17—1 15,32, de casu 116,2—1'9,23, 

de fato 179,25—186,31. quod superest (113,26—141,28 153,29— 168,21) 

oecupant satis singularis generis hypomnemata. collectanea enim sunt, 

in quibus ut in armamentario maximam argumentorum copiam coacer- 

vavit auetor, quibus ad defendenda quaedam placita uteretur oceasione 

oblata. dogmata enim quibus inserviunt haee subsidia pleraque ita ex- 

pressa sunt, ut aperte adversariorum ratio habita sit. cf. 118,5 ὅτι πλεί- 

ους αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις xal οὐ μία 119,21 ὅτι οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ ἢ ψυχή 

122,16 ὅτι at ποιότητες οὐ σώματα 120,0 πρὸς τοὺς μηδὲν τῶν τεττάρων σω- 

υάτων ἃ στοιχεῖα λέγομεν xav ἰδίαν ὑφίστασϑαι λέγοντας 191,21 πρὸς τοὺς 

δι᾿ ἀχτίνων λέγοντας γίνεσϑαι τὸ δρᾶν 130,14 πρὸς τοὺς διὰ τῆς τοῦ ἀέρος 

συνεντάσεως τὸ ὁρᾶν ποιοῦντας 134,20 πρὸς τοὺς διὰ τῆς τῶν εἰδώλων ἐμ- 

πτώσεως τὸ ὁρᾶν λέγοντας γίνεσϑαι 136,29. πρὸς τοὺς διὰ τῆς ἀπορροίας τῆς 

ἀπ᾿ ἀμφοῖν τὸ ὁρᾶν λέγοντας 198,9 ὅτι μὴ σῶμα τὸ φῶς 139,29 ὅτι σῶμα διὰ 

σώματος ἀδύνατον διήχειν 159,15 ὅτι οὐχ αὐτάρχης ἢ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν. 

Permira autem est et prorsus singularis argumentorum eonstipata 

multitudo. ita p. 113,26—116,37 eontinent eiusdem praecepti viginti di- 

versas demonstrationes, p. 118,6—119,20 sedeeim, p. 122,11—125,4 duo- 

deviginti, p. 126,25—1271,26 septem. cetera ipse perlustres: idem ubique 

consilium eognosees. ut demonstretur ὅτι μὴ αὐτάρχης T, ἀρετὴ πρὸς εὐδαι- 

μονίαν, in unum coacta sunt 37 argumenta. vides hie pharetram paratam 

esse, quae pugnanti sine mora suppeditet sagittas. deinde hoe peeuliare 

est his colleetaneis, quod minor pars argumentorum copiosius explicata est. 

non tam argumenta sunt, quam indieia, quibus dueti faeile argumentum 

inveniamus. hine mira illa brevitas, qua paucis versibus saepe plura 

comprimuntur; ef. 115,6—14 (3 argumenta) 118,19—23 (4) 118,38 (2), 

praeterea 119,15—20 123,17—23 135,29—32. forma quoque, qua utitur, 

indieat noluisse auetorem has copias ad legentium usum expolire. solet 

enim sexeenties iterata partieula ἔτι ea eonserere, eui perraro (131,8 

118,10) ἔπειτα substituitur. ubi interrogando argumentatur, πῶς et διὰ τί 

singulas refutationes indueunt. (ef. 135,21 sq.) 

Vix expeetamus in tam eoneisa seribendi brevitate seriptorem de 
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eonsilio suo loeuturum esse. tamen non taeuit, eur haee scripsisset. 

legas haee 118,6 ὅτι..., δειχτέον ἔχ τε τῆς ... ἔπειτα... ὅτι γὰρ ... 

δείξομεν 113,28 ὅτι... καὶ ἐκ τῶνδε τῶν λόγων δειχϑείη dv 114,6 ἄν δὲ 

ἐνιστάμενοι... λέγωσιν, ῥητέον, ὅτι 122,21 τοῦτο δὲ τῇ ἐπαγωγῇ πιστωτέον. 

ex talibus loeutionibus nonne patet ipsum auctorem fateri, se non ipsa 

argumenta exponere, sed viam monstrare qua ad ea perveniri possit? 

Vix reete autem FnxeupENTHAL dixisse videtur eiusdem prosapiae esse 

Quaestiones et Mantissam. in physieis eerte libris, si unum III, 12 ex- 

eeperis, nil inest quod eum illius aut eommentationibus aut collectaneis 

vel comparari possit. eo tantum eongruunt, quod utrumque opus sic non 

ab Alexandro editum est. in utroque quidem insunt, quae aut edidit 

aut ad edendum scripsit ille, sed ut in Quaestionibus diversa miscuit cum 

problematis, ita in mantissa eum eommentationibus eolleetanea. 

Redaetoris vestigia in Quaestionibus crebra et aperta sunt, in Man- 

tissa fere latent, sed non desunt. puto enim verba quae inepte priori de 

libera voluntate commentationi praeseripta sunt, τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ 

τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν a redaetore addita esse. nam doetrina, quae hoe capite eom- 

mendatur, et eum sequente de eadem re argumentatione et cum Alexandri 

Aristotelisque opinione aperte pugnat. noli autem ideo putare haec non 

seripta esse ab Alexandro. nam ut de mente 110,4sq. rettulit, quibus πῇ- 

nime adstipulatus est, potest etiam liberae voluntatis explicationem nar- 

rasse,a qua ipse abhorreret. ut illo loco servavisse (διεσωσάμην) se opinionem 

alieuius dixit, de euius persona nobis non constat, ita hie de alieuius sen- 

tentia refert (ἐλέγετο δέ τις xal τοιάδε δόξα), cuius nomen nos plane latet. 

Itaque redaetoris aeumen in utroque opere simile fuit. eundem fuisse 

inde non eolligam. simile autem est, quod in utroque ἃ redaetore inventum 

est, nomen libri. nam ut in Quaestionibus a praestantissima colleetionis 

parte totam farraginem redaetor denominavit ἀπορίας, ita a primi eapitis ar- 

gumento, quod est περὶ ψυχῆς, universae collectionis inscriptio dedueta est. 

Viam munivimus, qua ad moralia aeeedamus.  Mantissae enim si- 

milior est hie liber, quam physieorum librorum. hie oeeurrunt ecollee- 

taneis illis, quae in physieis desunt, valde similia eapita, de quorum 

eonsilio eisdem formulis loquitur seriptor: δειχτέον. ὅτι... δειχνύοι δ᾽ 

ἄν τις 142,23 ὅτι... δειχτέον ... ἔτι. cerebro obvenit inter singula argu- 

menta ἔτι οἵ, 138,11. 14. 139,23. 20 140,1 142,8. artae autem cognationis 

qua coniunctus est eum mantissa moralis liber non extat testimonium 

magis lueulentum, quam Probl. mor. 22 quoeum conferas De an. 153,29. 

in utroque demonstratur ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρεταί.  Mantissae caput 
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ex genere est colleetaneorum; igitur incipit: τὸ τὰς ἀρετὰς ἀνταχολουϑεῖν 

ἀλλήλαις xal ταύτῃ μὲν ἂν δειχνύοιτο, sequuntur septem argumenta, 

quorum 2---ἰ partieula ἔτι eonseruntur. Problematum eapiti initium est 

fere idem: ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν at ἠϑικαὶ ἀρεταὶ δεικτέον xal ἀπὸ et, ut in 

mantissa, alteram demonstrationem introducit ἔτι. sed tertia non sequi- 

tur, media altera terminatur fragmentum. vides ex eodem penu de- 

sumptum esse utrumque et easu faetum esse, quod duo, non unum eaput 

formant. — ita in Mantissa animam ineorpoream esse et ex ipsa re vi- 

eies demonstratur et contra varia adversariorum conamina quinquies 

defenditur ef. 114,6—24 (quod melius 116,97 posuisset redaetor) 116,91 

—118,4. similiter in Problematis post tria argumenta 138,8—20 (ef. ἔτι 

v. 11 et 14) sequitur triplex defensio (ef. τὸ δὲ λέγειν 138,20.28.30). ef. 

154,15 155,6. 19. 29 156,10. 19. 

[taque ne moralis quidem liber eonstat ex meris problematis. immo 

inter huius eapita non sunt problemata 2. 3. 4. 6. 9. 10. 11. 13. 15. 

19. 20. 21. 22. 23. sed ne haec quidem unius generis. de eolleetaneis 

dixi, alia possunt comparari cum physieorum eapitibus de quibus dixi 

p. X, 13sq., quae utrum ex scholae reliquiis an ex scriniis philosophi 

provenerint ineertum est. nee desunt aperta fragmenta, ut 3 (ubi verbis 

xv αὐτούς adversarii respieiuntur, de quibus antea non dietum est; ef. 

λαμβάνοι et ἐλάμβανε 122,94 123,4) 15. 19. 22. initio ad aporiarum 

exemplum formata sunt 18. 27, ceterum a collectaneis non diversa (etiam 

hoe in Mantissa invenitur ef. 122,17). aecedunt duae interpretationes 

12. 29 et una epidrome 25, de qua dietum est. 

Restant 1. 5. 1. 8. 14. 16. 24. 28, quibus dubius sum num 17 ad- 

numerem. hie habes eam libri partem, quae, ut in physieis, caussa fuit 

inseriptionis toti eolleetioni: problemata sunt, non diversa a physieis; 

igitur de his non opus est singillatim disputare. moneo tantum, in quinto 

bis ἐπιζητεῖσϑαι, et singulis interrogationibus singula responsa addita esse, 

ita ut tres plenae quaestiones hie eoniunetae sint. 

Quare similis est huius libri origo atque physieorum. neque redae- 

toris varia miseentis ingenium dispar fuit, qui cohaerentia seerevit (8. 

28) et non vidit ad verbum eongruere 26 et 23 inde ἃ 144,34. nimirum 

idem et physicam et moralem eolleetionem instituit et a problematum 

parte utramque denominavit. ,primus^ autem liber si moralibus prae- 

seriptus est, hoe ad Alexandri problemata non redit, sed ex colleetione, 

quae erat fortasse trium librorum ut physiea, periere ei libri, qui primum 

olim sequebantur. 
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Alexandri Quaestiones edidi ad normam eius eodicis, quo uno nobis 

servatae sunt, ΝΈΝΕΤΙ Mancrawi 258. de quo eopiose egi in praefatione V 

voluminis prioris p. Vsq. nune haee et repeto et addo. 

Membranaeeus est saeeuli decimi, foliis eonstat 324 formae minoris, 

hoe ordine Quaestionum libros continet: fol. 1—356* librum vulgati ordi- 

nis quartum, 31*— 69" librum primum, 261'—290* seeundum, 291:-- 324» 

tertium. intermediam partem De anima libri duo qui feruntur et De fato 

commentatio oeeupant. quarti autem vulgati ordinis libri titulus est in 

Veneto syoAuxàv') ἠθικῶν προβλημάτων βιβλίον ἃ, eum eapitum enumera- 

tioni verba praeposita sint σχολιχῶν ἠϑιχῶν ἀποριῶν χαὶ λύσεων χεφάλαια 

iterata in ealee libri, cui praeterea littera Z subseripta est, quae quid 

signifieet non video'). differt physieorum librorum nomen: φυσικῶν σχο- 

λιχῶν ἀποριῶν xoi λύσεων ἃ β 1. inde patet non unum, sed duo opera 

Quaestionibus eontineri, quorum prioris praeter primum ceteri periere 

libri, alterius tres extant. servaverunt pristinam hane distinetionem soli 

Mareiani 258 et 261. reliqui eo utuntur ordine, quo Vietor Trincavellus, 

princeps editor, libros disposuit. 

Eadem diligentia, qua ex vetusto exemplo De anima librum cum V' 

mantissa descripsit librarius codieis V, usus est in Quaestionibus. mino- 

ris quidem voluminis partieulas ut μέν, o£, γάρ similia saepe aut supra 

aut infra versum addidit, sed raro inveniuntur voces, quas in textu 

omissas in margine debebat supplere, ef. 123,27 128,1 131,9 140,13 146,3 

1) Δ(ητητέον) supplendum esse suspicatur Diels, i. e. quaerendi sunt libri morales qui 

post primum desunt. similiter hoc signum in lacunis vel mendis a librariis interdum 

adhiberi notum est. 

ἢ) σχολίων ante secundum et tertium librum. 
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159,23. rarius tota enuntiata margini adscripsit, ut 83,23 100,27 130,15. 

saepius peeeavit in fine versuum ita ut sive litteras sive syllabas omit- 

teret: 5,24 9,19 15,28 37,9 89,1 99,24 108,33 119,9 122,12 125,11 129,22 

130,11. 522 134,25. verborum ordinem immutavit 50,19 115,7 129,20 et 

saepe eum correxisse id quod primo seripserat magna liturarum copia 

indieat, quas omnes ne minoribus quidem negleetis adnotavi. raro autem 

priorem leetionem lieet detegere, ut 7,4.9.23 9,6 17,10 25,6 158,28. 

eontra fere desunt in Quaestionibus — id quod in libris De anima et De 

fato saepe animadvertimus — vestigia librarii de lectione deseribenda 

ita dubitantis, ut singulis litteris singulas alias supraseriberet (sed ef. 

102,22). varias leetiones ex archetypo bis descripsit 7,10 et 54,8; item 

ex illo fluxerunt, quae addita sunt 142,7 et 144,34. 

Venio ad veterem correctorem, quem dixi (I p. IX) totum eodicem 

eum prototypo eontulisse et fortasse non diversum esse a primo librario. 

euius etiam in quaestionibus non desideratur cura et industria. nam 

voeulas omissas hie supplevit 2,29 131,31 syllabas addidit 134,25 litteras 

et omissas adseripsit 71,9 15,33 198,19 et corruptas eorrexit 63,13 12,28 

102,12 131,30 134,13, interdum male servato archetypo deceptus 

est 102,20 et 29. sed haec minora sunt prae magno et gratissimo nu- 

mero punetorum, quae ab eodem adposita esse et atramentum testatur 

et calami graeilitas et summa cautio atque modestia, qua usus est huius 

recensionis auetor alienissima a posterioris correetoris (V?) audacia, qui 

non facite monuit, sed confidenter ea, quae displieuerant, mutavit. sunt 

autem tenuissima haec puneta aut supraposita singulis litteris aut in 

ealee adpieta maxima ex parte eis, quae delendae videbantur. sie iure 

notantur e. gr. 48,1. 6 49,10. 28 81,28 129,1 130,15 159,24. deinde ad- 

haerent sive litteris sive syllabis non quidem delendis, sed corruptis vel 

suspeetis 21,16 250,2.19. 21 55,22 72,22 99,24 107,0 116,11 139,12. 

aperte autem collatorem, non criticum adgnoseimus e. gr. 160,2, ubi 

μεγάλοι οὐτε dederat prima manus, quod postea m? optime mutavit in 

μετὰ λόγου vs. haee etsi non perspexit vetus corrector vidit tamen id 

quod m' seripserat non prorsus eonsentire cum archetypi obscura leetione 

et errorem in ot et τε inesse recte monuit: «ἀεγαλόι obte. eodem modo 

eorruptelam indieavit 51,25 13,29, emendandi perieulum non suscepit. de 

aecentu ita dubitasse videtur 40,1 41,25 42,15 120,24. causa latet 51,28. 

Prototypi igitur videmus eam fuisse condieionem quae descri- 

bentes variis diffieultatibus vexaret. aecedit quod aecentibus et aspi- 

rationis indieatione caruit. quae Veneti librarius eum de suo arbi- 
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trio addere deberet, saepe haesit; quo faetum est, ut eae potissimum 

voees, quae diversa prosodia in varias notiones discedunt, ut ἢ ἢ ἢ 7, ἢ 

vel αὐτὴ αὕτη αὐτῇ, saepe aut accentu aut spiritu aut utroque carerent. 

pauea delibabo ex multis 14,36 19,29 21,23 29,28 30,15 35,0 31,12 41,28 

48,6 50,4 52,25 55,25 92,10 98,5 110,22 eto. 

Deinde autem, id quod gravius est, saepenumero eis sive verbis sive 

verborum eoniunetionibus spiritus et aecentus deesse voluit, quae aut non 

intellexit aut corrupta esse plerumque reete suspieatus est. adponam 

nonnulla exempla 

13,18 τὸ δὲ τόδε] τὸ το δὲ 

46,13 ?] πλασμα τε 

48,14 συντελοῖ ἄν τι] τελοιαντη 

49,10 γῆς] τὸ ἡ γῆς 

50,21 διαφοράν] διαφοραι 

939,7 ἣ εἰ] euj 

65,12 ? πρῶτα’ ἣν 

69,7 ἢ τῆς] ἦτισ 
12,1 δ᾽ εἴπερ ἔσται] δὲ περεσϑαι 

19,16 ?] καίειν αν καίειν 

81,12 τὰ] τὰ φϑορα 

112,36 ἢ τῷ ἐχτός, (τῷ μὲν ἐκτός), d] τῶν ἐνεχτοσ ἃ 

Ingratum editori talia offieium impingunt, ut omnes has omissiones 

tradat, haud nescius multas easui non consilio deberi. graviora igitur in 

adnotationem recepi, quam ne nimis onerarem, reliqua in Additamento 

priore collegi. 

Deinde continua seriptura vetustum exemplar seriptum fuit. quod 

diversa vitiorum genera docent, quae omnia hane tantum explieationem 

admittunt. iam pridem restituta sunt haee οὐχαδύνατον 91,95 ἀλλατήχεται 

114,6 ἀποφρονήσεως 128,10 συνείδει 162,13 ete. paullo tectiora sunt, quae 

latent sub his: δ᾽ εἰ (legas ost) 14,22 ἀνομοίως (l àv ὁμοίως) 26,1 ἀλλὰ 

σύμμετρον (l. ἀλλ᾿ ἀσύμμετρον) 31,15 οὐδὲν τούτῳ (l. οὐδ᾽ ἐν τούτῳ) 42,22 

τούτου τὸ (l. τοῦ τοῦτο) 66,31 ἀλλὰ πιϑανῶς (l ἀλλ᾿ ἀπιϑάνως) 145,26 ete. 

saepius perperam disereta novam labem traxerunt, cuius generis mendo- 

rum satis magna copia nune remota est, sed restare puto quae manum 

emendatrieem expectent. certe de origine corruptelae non dubitabitur: 

11,5 12,16 16,18 24,5. 28 25,13 36,20 40,13.21 43,6 12,1 139,29 17,21 

81,13. 26 85,32 98,1 1083,22 105,3 107,37 145,33. 

Uncialibus porro litteris exaratus fuisse videtur ille liber. quod 

suadent tales Veneti errores: πᾶν (legas τί dv) 66,15 πᾶν (l. πάλιν) 

63,33 δεῖ (l. det) 39,18 αὐτά (l. λυτά) 114,9 cf. 196,23, nisi haee ve- 
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tustiora sunt. hoe autem eertum est, si uncialibus seriptus erat codex, 

ex quo fluxit Venetus, multa compendia intermixta fuisse, cuius 

seripturae generis imaginem nobis praebent in Veneto et eapitum rubra 

et marginales adnotationes et argumenti conspectus primo physieo libro 

et morali praefixus (nam pinax qui ante alterum et tertium physieo- 

rum legitur minusculis conseriptus est) tantus est numerus deprava- 

tarum syllabarum terminantium; ef. 7,2.9 8,18 10,23. 24 12,11. 23.21 

15,19. 92 17,19 21,21 22,24 26,6 21,18..28: 29,5- 31,5. 10,20, :36,25. 39,1 

48,3 10,98 83,4 112,3 ete. nolo hoe loeo omnes Veneti eorruptelas in 

sua genera distribuere. sed condueet duo breviter notasse, quae prae 

eeteris respicere debeat emendaturus. latissime enim patet vocalium 

inter se et diphthongorum permutatio, quae non solum in e et t, αἱ et 

s offendit, sed tanta est, ut cuiusvis vocalis eum unaquaque eonfusae 

haud diffieile sit exempla deprehendere. deinde iterum miserrima omis- 

sionum eopia eonquerenda est, de qua dixi in praefatione vol. I, p. X. 

sed taedet singillatim referre et litteras et syllabas et voces et enuntiata 

quae exeidere. legentibus enim ultro se obtrudet lacera archetypi spe- 

eies instar eribri perforati. raro contra removendae sunt otiosae litterae 

syllabaeve, ut 25,13 27,14. 15 35,25 66,0 11,22 129,1; et easu videntur 

olim e margine in textum irrepsisse pauca illa, quae reeidere debui 

23,24 26,20—22 48,4—5 61,22 sq. 92,32. 

Venio nune ad id genus lectionum, quod in libris de anima V* sig- 

navi. nam etiam Quaestiones doetus ille lieet non eadem ubique indu- 

stria pertraetavit. permulta enim cum adnotaverit primo physieo libro 

et moralibus problematis, rareseunt eius vestigia inde ab oetavo eapite 

libri alterius physici. eonfidentius autem nune postquam accuratissime 

iterum eodieem examinavi eidem tempori has leetiones deberi certum 

esse contendo, ab eodem homine provenire verisimile. «certe nemo po- 

terit diversis auctoribus sua reddere. nam litterarum primo obtutu pror- 

sus similium diserepantiae (quas in litteris à et c esse non nego) tales 

sunt, quales faeile homo doctus festinanter scribens admittat. neque ex 

atramento hie fuseiore illie atriore aliquid eoneludere lieet. immo unum 

ubique adhibitum esse eae voees arguunt, in quibus eadem coloris di- 

versitas apparet. — neque de auetoritate earum nune aliter iudico. ἃ 

viro provenerunt peritissimo, qui utinam omnes Alexandri libros pari eura 

pertraetasset. eam enim operam praestitit seriptis per saecula negleetis, 

quam et postulamus et laudamus in primo editore. nam restituit hie 

litteras eorruptas, prosodiam adpinxit, falso seereta reete distinxit, otiosa 
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reseidit, omissa supplevit, comparando ea, quae bis leguntur, recensuit, 

feliei saepe acumine etiam e eorruptioribus locis pristinum sensum eli- 

cuit. ita plus centies in uno libro primo textum sanavit. noli autem id 

quod iudieii sanitati contigit subsidiis tribuere nobis ignotis. Vetant hoc 

loei fere sexaginta eiusdem primi libri, ubi critico res minus prospere 

suecessit. dubitantibus pauca expromam, quae sana quoque eum corru- 

pisse et vix eorrupta gravius obseurasse testantur. ita mutavit φύσιν 

31,19 quod sanissimum est (ef. 47,32 49,4) in ὕλην, μὴ οὔσης (41,18) 

euius sensum exposui in Mus. Rhenano 45,230 sq. in μενούσης. delevit 

41,2 τήν, quia εἶναι latere non vidit (ef. ib. 228), interpolavit 36,24 verba 

εἰ γὰρ πάντα, ubi lenissima mutatione pristinum restitui. item (31,30) ὅν 

τῇ ὕλῃ Dielesius vidit esse ὄν τι ἢ ὕλη. audacius V?: ὃν γάρ τι fj ὕλη. omnia 

sana esse 36,2 modo pro ἕνὶ seripseris ἕν εἰ docuit Schwartz. ille ἑνὶ 

mutavit in ἐπινοίᾳ (nam in apparatu exeidit V^ ante B' quod eorrigas). 

Quare eorreeturas huius manus omnes aecurate et adnotavi et pen- 

sitavi, sed sprevi ubi displieuere. neque eam secutus sum —- nisi alia 

coegerunt — ubi ea, quae ἀσυνδέτως reliquerat ineultum auctoris seribendi 

genus, eopulavit. 

Venetum bis ipse contuli 1881 et 1887. ubi nil adnotavi huius co- 

dieis leetionem eonfidas in textu impressam esse. 

Praeter hune sex mihi innotuerunt apographi eodiees Quaestiones con- 

tinentes: duo Veneti, Estensis, Neapolitanus, Vindobonensis, Vaticanus. 

VreNETUM 261 descripsi vol. I p. X et ex eodiee V eum pendere doeui 

duobus loeis 112,6 et 26, ubi evanidam Veneti V leetionem is qui B con- 

fecit omisit simul fenestra indieans aliquid deesse. addo 48,14 quo loeo 

D pro vetusti Veneti corrupta leetione τελοιαντὴ lacunam indieavit.  pro- 

pius hie abest ἃ V quam reliqui, nam solus veterem moralis libri in- 

scriptionem et multas Veneti V leetiones servavit a reliquis mutatas, e. gr. 

11,5 οὐδ᾽ ἀδύνατα VB: οὐδὲ δυνατὰ FSLa (οὐδὲ δύναται G) 19,9 τὸ ἐφ᾽ ὃν 

VB': τὸ ἕτερον GFS'!L: τὸ μὲν ἕν B'S'a 33,11 ζωτιχῷ V!'B': δεχτικῷ 

V'B?S?a: ζῴῳ μιχρῷ GES'L 12,1 δὲ πέρεσϑαι VB: δέ περ ἔσεσϑαι sim. re- 

liqui 190,9 δέδειχται VD: ἔτυχεν LSFa. non desunt omissiones huie 60- 

diei propriae 31,24 162,15. 16.  permirum autem est in tanta cum V 

similitudine id quod adnotavi ad 55,14 et 15, unde eolligere oportet non 

deseriptum esse ex ipso V eodicem D, sed intermedium esse inter ambos 

eum librum, euius apographum est B. ille vero ad verbum eonsentiens 

eum V rara doeti cuiusdam tentamenta passus est, quorum vestigium 

55,14 in B transiit. 
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Alia via ex Veneto 258 deseripti sunt MurrNENsis EsrENsis III G 6 

cod. chartaceus foliorum 400 (ut adnotatum est in p. 1) numeris non 

signatorum, saec. XV—XVI scriptus; eontinet post Alexandri eommenta- 

rium in Aristotelis De sensu et sensili et Proeli elementa physiea Quae- 

stiones et librum De fato. sequuntur Ps. Alexandri aliorumque proble- 

mata varia. 

NzaronmANUs ΠῚ D 12 ehartaceus fol. 109 absolutus est die 27. 

mensis Junii 15223, ut testatur manus librarii Angeli Constantini. praeter 

Quaestiones nihil continet. οἵ, Cyrillus II, 384. 

VexETUS MancraNus append. A. IV, cod. X ehartaeeus fol. 141 

saec. XVI—XVII continet ante Galeni definitiones medieas Alexandri 

Quaestiones et De fato. scriptus est τῷ εὐφυεῖ xal ἐλευϑέρου τετυχηχότι 

ἀγωγῆς νεανίσχῳ ᾿Αντωνίῳ τῷ τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἱππέως ᾿Αλοεισίου Moxatv(xoo 

(Mocenigo). 

ViNDOBONENSIS eod. chartaceus fol. 104. —, Primum ad Zenobium Ac- 

eiaiolum Florentinum ordinis praedieatorum die 14 Ianuarii 1497, postea 

autem ad Ioannem Sambueum 1536, ut ipsi propria manu ibi testantur, 

olim pertinuit^ cf. Nessel IV, 18. 

(G passim, FS magna ex parte ipse contuli, L totum eontulit Mekler 

Vindobonensis.) 

Communia sunt his libris haec: in omnibus problematum inseriptio 

ante moralem librum periit. deinde in tertio libro post οὕτως (103,21) 

inserunt xa8' o9c (6 εἰς S) πλείους (πλείω G) τὰ ἄπειρα οὐδὲν dv εἴη τὸ, tum 

iterant verba ὡς μέρος usque ad αἴτιον, quae 102,11—30 suo loeo lege- 

bantur. animadvertendum autem verba contra sensum iterata eis mendis 

earere quibus inquinata sunt eadem, ubi iusta sede extant (ef. 102,20. 

21.23). itaque easu in eum codieem, ex quo deseripti sunt GFSL, 

irrepsit folium ex alio codiee, qui Venetum V eum maiore fide expressit. 

porro eommunis eis est magna in quarto libro laeuna, qua periere 

integra eapita 5—8, quartum inde a verbis τῷ πλούτῳ (123,17), nonum 

usque ad verba προαιρούμενοι (129,23). aecedunt minores omissiones, ex. 

gr. in libro primo physieo τὸ---τοιοῦτον 3,13—14. τοῦ---χινουμένου 3,18 ὡς 

σώματος D,D xaxà 06,32 ὅσα---αὐτῷ 18,12 ἐνεργεία 29,23 τῷ---γίνεται γίνεται 

38,29 (G hie non inspexi) ἐπὶ τούτων 39,28. exemplar autem lace- 

rum, ex quo fluxere, pro virili parte quisque ultro foedavit. exactam 

tabulam non desiderabis, sed scias nulli deesse suas laeunas, velut in 

F numeravi libri primi hiatus 12 maioris ambitus. accedunt corruptelae 

his quattuor peculiares, cf. ex libro primo 3,18 5,26 9,10 25,1. 21. 23. 30 
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26,18 28,4. 8 29,21 30,27 31,24 33,25.26 36,11 37,13 38,11. 16.25.31 

39,25 40,14. 19 41,2 (ubique eum V verum servavit B), nam neque ce- 

terorum librorum menda colligam neque ea quae singuli suo Marte 

pececaverint, 

Patrem autem codieum GFSL descriptum esse ex Veneto vel ex 

multis eorum laeunis cognoscitur. neque enim usquam hi libri opem ferunt, 

ubi in Veneto aliquid exidisse suspieamur, et 22,1 2v—c ideo omissum 

est in GFSL, quia hoc enuntiatum manus altera Veneti adseripsit ex 

comparatione sequentis capitis. 

Deinde perlustres eos loeos, quibus utpote corruptis in Veneto aecen- 

tus et spiritus desunt. adponam nonnulla 

46,13 πλασμα τε V: πλᾶσμα τε G: πλάσμα τε SF: πλάσμα τὲ L 

99,7. eum] V: εἴη FSL: εἰ G (ἢ εἰ Spengel recte) 

48,14 τελοιαντη V: τελοῖαν τῇ F: τέλοιαν τῇ S: τελοίαν τῇ L. (συντελοῖ ἂν τῇ Vict. recte) 

12,1 δὲ περεσϑαι V: δέ περ ἔσεσϑαι S: δ᾽ ἐπερέσϑαι GF: δὲ πέρεσϑαι 1, (δ᾽ εἴπερ ἔσται 

Aristoteles) 

19,17 αὐτον οὐ V: αὐτὸν οὐ FGS: αὐτὸν ob L (αὐτὰ recte a) 

85,934 ἡ τω V: 7; τὸ GF: 7j, τῷ SL (fortasse εἴη τῷ) 

86,24 αἰσϑήσει ἡ V: αἰσϑησείη SL: αἰσϑήσει ἡ GF (fortasse αἰσϑήσεως) 
87,12 τὰ φϑορα V: τὰ φϑορὰ SL: ἐν τῇ φϑορᾶ G: enuntiatum deest in F (τὰ recte Vict.) 

105,16 τι ἡ V: τὶ ἡ F: τὶ ἢ SL (fortasse τοῖς) 

112,96 τῶν ἐνεχτος d V: τῶν ἐν ἐκτὸς d FSG: τῶν ἐνεχτὸς ἃ 1, (Spengel recte: 7, τῷ 

ἐχτός, (τῷ μὲν ἐκτός), ἅ) 

Vides quam incerti, ubi dux deest quem sequantur, titubent. idem 

docent vestigia veteris correctoris modo pressa modo neglecta. exem- 

plo sunto 

49,10 co ἡ γῆς V: γῆς F: τὸ ἣ γῆς S: τὸ ἣ τῆς Ι, 

28 ἦσ V: ἢ GF: ἧς SL 
50,2 αὐτοῖς V: αὐτοῖς GFSL 

19 τε V: τε SL: om. F 

21 διαφοραι V: διαφορά SL: διαφοράν FG 

99,94 πλύνομεν V: πλύνον μὲν GE: πλύνομεν LS 
134,1 ἀδιαφόρων V: ἀδιαφόρων GFSL 

25 φεροι V (ev addit v. c.): φέροιεν S: φέροι GFL 

Secundae manus proposita aut sequuntur omnes (20,153.25 24,4.5 

25,830 27,9 28,11. 30) aut neglegunt (40,1 120,14 121,8.5) aut in 

diversas partes discedunt (e. gr. GLV*: SFV! 20,26 — GV*: FSLV' 

15,19 53,5 — GFSV?: LV! 36,14). sed observare licet, ut B soleat al- 

teri manui obsequi, ita cum prima malle ire FGLS. ex quibus consec- 

tarium est librorum GFSL archetypum seeundam manum Veneti plerum- 

que neglexisse, interdum secutum esse, haud raro autem et primam οἱ 
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alteram manum servasse. nam etiam veteris eorreetoris monita ex 

parte videtur ille adnotasse, quod ex apographorum dissensu consen- 

ianeum est. 

Sed propero ad finem et paucos locos adseribam ex quibus, quae 

sit horum codicum affinitas, praecipue eluceat 

17,28 δὲ δεῖ «ai V: δέδειχται FSL 

31 ζητοῖτο V: ζητοίη τὸ GFSL 

28,11 ἐπεὶ ὧν V: ἐπιὼν GL: ἐπὶ ὧν FS 

26,8 χρωμ et lacuna. 10 litterarum V!: χρωμζενων sive χρωμζενων) V?: χρῶμα μὲν 

οὖν GESL 

29,3 ἔτι ἀΐδια μένοι V: αἴτια ἀεὶ διαμένοι GFSL 

33,11 ζωτιχῷ (δεχτιχῷ V?) V!: Coo μιχρῷ GFSL 

51,10 ἔτι ὄν V: αἴτιον GSEL 

112,26 διαχύσεως evanidum V: διαλύσεως ΑΕΒ], 

150,9 δέδειχται V: ἔτυχεν SFL 

154,25 ἕν ἦν V?F: ἐνῆν V: ἐνην G: ἔνην DL: εὖ ἦν 5 

159,14. 15 ξήσας ἀνειμένως FL: ζήσασαν εἰ μὲν ὡς V: ζήσας ἀνειμέν ὡς S 

104,23 παρ᾽ ὃ περαῖνον G: παρ᾽ ὅπερ owov V: map ὕπεροινον TF: παροπέροινον S: παρ᾽ 
ὅπερ οἶνον 1, 

In extremis duobus loeis medela inventa est et a FL et ἃ G. quam 

provenisse puto ex margine eius libri, ex quo dueti sunt GFSL. nam 

hune, postquam descriptus est ex Veneto, a docto homine eorrectum esse 

loci doeent haud pauei, ubi GFSL a Veneti corruptelis liberi sunt. 

sunt autem in primo libro gravissimi: 4,23 5,33 6,29 1,2 24,11 21,23 38,9 

39,13 40,28. 29 41,15 ef. 5,26 9,10 31,24. habes eausam, eur non plane 

neglexerim libros pessimos, sed et in libri primi adnotationem multa 

reeeperim, et Vindobonensis collationem in Additamento altero propo- 

nam, ne desit integer huius classis testis. 

VamICANUS UnBiNAs 54 chartaceus saec. XVI continet fol. 1—105* 

Quaestiones, fol. 105'—136* librum De fato. aceurate contuli librum De 

fato, quem vidi non quidem apographum esse, sed fratrem deteriorem 

libri anno 1536 impressi, qui ante librum De fato unieam usque ad 

annum 1842 continet Quaestionum editionem. cuius eum Vatieano eandem 

fore affinitatem suspieato mihi probavit et quod singularis inseriptio 

ζητήματα φυσικὰ περὶ ψυχῆς ἠϑιχά praeter Vaticanum et editionem illam non 

invenitur et quod eollata quattuor primi libri eapita prorsus consentiunt 

cum ea, nisi quod unus Vatieanus omittit 4,22 alt. μᾶλλον 6,5—6 χαὶ--- 

μόνοις 6,13—14 ἐν αὐτῷ ---᾽αρωμάτων. 

Quare negleeto hoe libro vertam me ad editionem prineipem TniNcA- 

VELLI, quae eum dedieatoria epistola ad PrrRuw DawrEsruM missa prodiit 



II DE CODICIBUS QUAESTIONUM XXII 

anno 1536?) continet autem recensionem Quaestionám ex pluribus co- 

dieibus eonflatam, quos tamen omnes ex Veneto pendere probari potest. 

Exeundum est a permultis loeis, quibus a eontra VB conspirat eum 

GFSL, e. gr. 3,26 4,2. 18. 23 5,2. 6 6,29 1,2 8,34 9,10 10,2. 4 12,12. 13 

13,4. 30 16,35 46,19 50,4.21 51,11. 238. 56,1 102,20 105,16 110,23 112, 
26.36 130,16 133,28 137,16 139,2. 

Sed alia praeter hos libros suppeditabant auxilia Trincavello vel 

quieunque in eius usum hane editionem paravit. nam neque iteratur 

III, 102,11 sq. et integer est moralis liber et maxima pars laeunarum, 

quibus laborant GFSL, resarta est in a (etsi non prorsus desunt, hiat 

enim ἃ eum illis 153,4 et 162, 17). accedit mira 55,14. 15. eum uno 

Veneto 261 similitudo. gravius autem hoe est. leguntur in duobus 

Venetis D et S multae secundae manus correcturae valde memorabiles, 

quarum maxima pars ἃ Trineavello recepta est. οἵ, 3,15. 18. 1,30 

101571359: 19,9 15,90. 16.5 (8:0) 11,92 18.195: 10. 29 19,12.18 23,8 21.13 

29.19. 28 30,8.9 32,22. 29 33,1.28 34,6. 1. 90.9.8. 12:29. 38,23 39,13. 27 

40,2.9. 14. 21. 41,28 ete. quas lectiones si quaerimus unde venerint in 

editionem prinejipem, hoe certum est neque ex D neque ex S in eam mi- 

grasse. obstant enim primum aliae leetiones seeundae Veneti 261 manus, 

quae neque in 5 neque iu a inveniuntur 3,1. 26 4,10 5,20 6,8.9 1,2 8,4 

10,5.24 11,5.6.33 12,2.23.25 18,4 19,29 25,8.13 33,0 42,25 eto., 

deinde 3? quoque sibi peculiares exhibet e. gr. 13,18 21,20 24,21 29,19, 

denique interdum et S? eum a eonspirant contra B (5,33 1,5 8,18 12,11 

48,3) et B? eum a contra S (121,21). . 

Quare haec mihi videtur origo fuisse codicis a Trineavello impressi. 

adhibuit huius auctor primum exemplar familiae FSGL, gemellum ut 

videtur eodieis S. suadent hoc multi loei, ubi Trineavellus eum uno 

S congruit e. g. 20,29 25,12 27,28 29,9 33,18. 19 53,22 ete. deinde 

consuluit Venetum 261, ex quo maximam partem supplevit earum 

laeunarum, quibus FSGL inquinantur, et redegit 55,14. 15. sed ae- 

cessit tertius eodex, cui debentur eae lectiones, quae alteri manui 

codieum B et S eum a communes sunt. fuit is ipse quoque ex 

familia codicum FSGL, sed multifariam correctus ab homine docto sae- 

euli XV, eui neque ingenium deerat neque audacia qua utebantur haec 

tempora. quis fuerit neseimus, sed nolo tacere summis laudibus praedi- 

1) ,, Venetiis in aedibus. Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, aere vero et diligentia I. F. 

Trincaveli mense Aprili* cf. Add. 

B'S?a 
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eari a Trincavello DANEsIUM, de quo haee ille: ,tu mihi in Alexandri 

Quaestionibus quae.ad ealcenr perduetae ad editionem properant, eam 

operam et auxilium impertitus es, ut quidquid studiosi bonarum littera- 

rum ex nostris laboribus se profecisse senserint, id vel maxime tibi de- 

beant.^ ex hoe igitur libro non solum is, ex quo a impressa est, 

sed etiam codiees B et S correcti sunt.") 

Expliecatur autem hae ratione, eur tot lectiones classis FSGL secunda 

manu in Venetum B venerint. nimirum huius familiae librum vir doctus 

ille correxit ef. 4,2. 28 7,2 8,94 10,28 11,1. 5 12,13 18,20 20,14. neque 

offendet, quod S? multas leetiones alterius Veneti 258 manus in S invexit, 

quas eum fratribus hie praeterierat. nam non solum eoniecit, sed 

etiam ex Veneto B (quem seimus fere consentire eum V?) passim in- 

speeto suum librum correxit. ita faetum est, ut saepe S'a consentiant 

eum V?B: 19,7 21,27. 30 22,1 24,18. 19 (ubi B exhibet écxw— eivat) 25, 

22.25 27,17 31,9 32,5 33,19 34,7. simul eausam videmus, cur 46,10 

130,13 eum uno Veneto B congrvant $a. 

Ingeniose dixi eoniecisse auctorem leetionum B?S^a signatarum. vel 

emendavit eorrupta, e. gr. 11,9 15,30 16,5 (ἔτι) 11,32 18,13. 16 30,9 36,12. 

suspieio autem aliis praeter Venetum 258 fontibus eum usum esse quo- 

minus naseatur, haee tabula puto impediet. 

10,13 οὔτε γινόμενον: fortasse ἅτε γινόμενον: οὔτε (x0) γινόμενον S?B"a 

13,3 ἐφ᾽ ὃν V: ἕτερον correxit GFSL: μὲν ἕν D?S?a 
32,99 δεχτιχόν V: correxi δειχτικόν: αἴτιον S?B?a 

34,12 πεσεῖται V: πέσσει τε correxit V?: ἐχπεσεῖται S?a 

36,95 τῆς εἰς V: γῆς εἰς correxit GF: τῆς (τινος) εἰς B?S?a 

66,15 πᾶν V: τί ἂν correxit Spengel: παντοῖον B?S'*a 

103,92 οὔτε ὅτι V: οὐκέτι correxi: οὔτε 5.8 

104,23 παρ᾽ ὅπερ otov V: παρ᾽ ὃ περαῖνον correxit G: παρ᾽ ὅπερ εἶναι Β΄ 558 

129,98 διαγεγόνασιν V: δι᾿ ἃ γεγόνασιν correxi: (ὃν) διαγεγόνασιν B?S?a 

Addas 10,30, ubi, quia οὐχ---αὐτὸ falso tribuerat interloeutorl, ἥγου- 

μένῳ quod optimum est in ἡγοῦμαι pessumdat ἄρα ultro intruso, vel 36,3 

ubi videre lieet quomodo interpolationi seeundae manus Veneti 258 novam 

adiungant B'S'?a. ' porro cf. 46,1. 2 51,2 13,16 129,25. 

!) Difficile vero est de eis secundae manus lectionibus iudicare, quae aut S aut B 

peculiares sunt aut alterutri cum ἃ communes. latet enim, utrum hic accesserint, au 

ilie omissae sint. atque levidensia sunt, quae unus S? praebet. tot autem et tam 

ingeniosae coniecturae, quae secundae Veneti B manui debentur, — etiam ad librum 

De fato in uno hoc codice leguntur notatu dignissimae eiusdem manus adnotationes — 

videntur ad huius codicis possessorem redire eum alienis sua inventa adnotantem. haec 

omnia diligenter collegi et in apparatu proposui. 
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Non lieebat hane de codicibus disputationem magis contrahere. 

sed eo brevius nune de BacouiNi (patris et filii) versione referam, quae 

primum) prodiit Venetiis 1541 (editione anni 1559 usus sum). in adno- 

tationem meam eam non recepi, quia confecta est ad exemplum talis 

libri qualem modo deseripsi. omnia enim additamenta adhibuit quae 

praebet B'S?a et eonsentit eum B 55,14. 15. hoc tantum addo ipsa 

editione Bagolinum non usum esse; verba saltem 136,9, quae a amisit, 

Bagolinus vertit. 

Ab integris codieibus venio ad umbram eodicis, quam retinuerunt lectio- 

nes, quas Monacensi exemplo editionis Venetae adscripsit PErRvs Vicronivs, 

quas, eum ut ipse hie inspieerem hune librum LaungMaNsi viri doetissimi 

benevolentia mihi eontigisset, non ab una sed a diversis duabus manibus 

adpositas esse vidi. «qua re inter vetustiorem manum eamque nitidiorem 

per omnes libros eonspieuam, cui pleraeque leetiones debentur, distinxi 

et neglegentiorem paulloque recentiorem, eui interregationis signum 

in adnotatione adposui. sed has ipsas lectiones, de quibus dubitaveram, 

certe Vietorii esse nune seio, postquam benigne Ruporrus ScuornL mea 

eausa exemplar Monaeense eum aliis Vietorianis reliquiis comparavit. 

contra ineertum esse me docet Schoell, utrum maior illa pars leetionum 

iussu Vietorii a discipulo addita sit, an ab ipso Victorio priore tempore 

adseripta. sed hoc illo verisimilius esse. inveniri enim etiam hanc 

manum inter Vietoriana, nam prorsus simili seriptura argumentum ad- 

notatum esse margini Rhetoricorum ad Alexandrum. 

Multas ex his lectionibus seeutus sum, ut 13,26 24,9 28,10 29,22 48,0. 

14. 17. 25, 30 49,13 (τῷ τὸ) 51,15 ete. quas unde sumpserit tacet Vietorius, 

nisi quod 48,14 v(ariam) l(ectionem?) esse notavit et semel (20,22) ἴσως 

adseripsit, ex quo patet hane eerte leetionem eonieeturae deberi, non 

codieibus. alia addere possum aut falso aut inutiliter novata 6,1. 15. 23 

12,17 13,25 19,12 24,1 26,5 29,21 31,6 40,1 46,24 48,25 49,24 ete. atque 

$i quis ex 48,14 quo loeo praeclare emendatur, quod in nostris eodicibus 

corruptum est omnibus, eoneludere velit auxilia Vietorio patuisse nobis 

negata, me non habebit adstipulantem. tanta enim est harum leetionum 

eum Veneto 261 cognatio (ef. 10,25 11,5 12,15 15,171.22 18,4.29 22,9 

29,25 271,14.15 28,23 36,8 40,14 etc.), ut hoe libro sive huius simili im- 

primis usum esse Vietorium existimaverim, praeterea autem et suis alio- 

rumque inventis et Aldino fortasse Aristotele (cf. 71,3 81,13 156,90. 33). 

1) an 1516?  Neutram editionem vidi, cf. Hoffmann Lex. bibl. p. 111. 

Bagolinus 

γιοῦ. 
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Vietorianis primum usus est SrENGELIUS, cui haee eum T'rincavelli 

editione fundamentum fuere libri qui prodiit Monaehii 1842. in quo 

multa editor emendavit, quae non potuit non expedire vir ut ille eximius. 

Sed plura expeetamus a tali. nam pace viri doctissimi dictum sit festi- 

nationis, qua liber eonfeetus sit, vestigia non prorsus latere. 

Inter ExcERPTA manuseripta, quae mihi innotuerunt, nulla sunt, quae 

ad alium fontem redeant, quam librorum quos commemoravi. itaque quam 

brevissime de eis referam. 

Sunt autem physieorum eapita 1—16 libri alterius excerpta in Hav- 

NIENSI, de quo mox iterum disputabo. quae a Veneto V pendere ar- 

guit vel una corruptela 48,14. sed non ex ipso deseripta sunt, etsi cum 

file eum repraesentare solent. fortasse Veneti 261 simili libro usus 

est exeerptor, quia 55,14. I5 inter manuseriptos Hauniensis unus cum B 

consentit. quem si exseripsit exeerptor, praeterea alios libros usurpavit, 

nam lectionem 48,14 non potuit ex B sumere. sunt autem etiam Hau- 

niensi propria nonnulla, ut 47,25 48,7 49,11. 12. 

Codex PammiNus 1996 miseellaneus saee. XVI eontinet fol. 5—9. 

quaestionem I,4 II, 4. 5 III, 13. I, 47) contulit Immiseh. 

Codex LEvpENsis Sealigeri 51 saec. XV—XVI continet fol. 1—3 

quaest. I,4 (ef. Catal. Bibl. publ. 1716 Lugd. p. 341); contuli ipse. et 

Parisinum et Leydensem ex capite collato I, 4 patet ex Veneti 258 apo- 

grapho deseriptos esse, euius fere ommes lectiones exhibent, ubi non 

laeunis deformati sunt, quibus uterque abundat (ef. 9,14, ubi legas μόνα 

VBRS?) 10,23. 24. 30 11,5,33 et cetera, quae ex R in adnotationem re- 

cepi, quoeum semper consentit Leydensis. nam gemini sunt, quod etiam 

falsa utriusque inseriptio 2x τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν ἠϑιχ ὥν προβλημάτων 

docet. ubi a Veneto dissentiunt, errores sunt. fruetum ex neutro critiei 

pereipient. 

Moralis libri eapita III, XXX, X excerpta leguntur in recentioribus 

nonnullis eodieibus (LavRENTIANO 85,1. VaricAwis 1622, 269 II BARBERINO 

II, 44 MurixENsr 197. (II G 4) BrnonixExst Aecess. 1889 304^) commentarii 

Michaelis ad Aristotelis Ethiea Nieomachea, fini libri quinti sine inseriptione 

!) Idem exhibent excerptum Parisini 2077 et 2544, hic sub eodem titulo, atque 

Parisinus 1996 et Leydensis. non contuli. in catalogo librorum Parisinorum (anni 1140 

p. II) praeter hos libros recensentur hi: solutiones quarundam difficultatum: 

1268. 1630 quaestiones naturales 1883. 1884. 1893. 2047. 2047 Α 2048. 2290. 2381. 

3044. omnes continent diversa sequioris aetatis problemata, Alexandri quaestiones non 

insunt (Immisch). 
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adiuneta. cuius rel notitiam aceuratamque horum capitum cum quinque 

libris eollationem comitati debeo GusrAvr μυμῦ, qui Mus. Rhen. 39,512 

breviter rem exposuit. pendent autem ex eo libro, qui pater erat eodd. 

FSGL. hoe docent eum lectiones 162,4. 5. 15. 16 (ubi N consentit eum 

VGFSL) et similis corruptela 162,6 tum communis laeuna αὐτῶν ---χτήσει 121, 

13 in L et N. accedunt et omissiones et vitia his excerptis propria, ut 

121,16 ἀδικίας 20 ὅλως πόϑεν 31 ἄδιχον] δίκαιον 32 λέγοιμεν 99. λογιχαί 122,10 

ἀλλὰ] ἅμα 20 ἄλλοις λόγοις οὐδέ 22 δόξασϑαι 162,2 μεταβάλλονται 4 τὰ μηδετέρου] 

μηδέτερον 1 ἐχώλυον αὐτῶ 21—22 ἀπ᾿ ---μεταβάλλει om. 23 γίνεται om. 165,4 

τοιαῦτα om. 10—11 ἀλλ ---ἐναντίων bis. praeterea autem in primo et altero 

horum eapitum eritiei alieuius vestigia cognoseuntur, qui 131,13 αὐτῶν 

post χτήσει supplevit, 131,8 τὰς ἀνθρώπου ἀρετὰς male mutavit, item 122,7 

χαχίαν (μεταβάλλειν) 19 (ἀγαϑοὺς 7) χαχούς 21 γὰρ οἱ αὐτοὶ... εἶεν dv. prae- 

eipue autem finis huius eapitis memoratu dignum est, ubi notes: 24 οὕτως 

(ὡς) τὸ (fortasse recte), deinde ἤδη del. et (δὴ) ἢ 2D: ἅπασιν 26 (πᾶν) 

δυνάμει et ὡς del. 27 (ἢ) εἰς bene. 

VixpoBoxENsiS CCOXI membranaceus in 4" nitide seriptus eum va- 

ris excerptis et philosophis et rhetorieis fol. 26'—48* septem moralis 

libri capita continet hoc ordine disposita: 25. 27. 29. 22. 24. 3. 10, 

quibus apud Nesselium (p. IV, p. 149) fietum nomen inditum est Ale- 

xandri ,liber de virtutibus. exeerpta sunt ex simili codice ae N, quod 

lacuna docet 131,13. sed desunt tertio capiti in M coniecturae codieum 

N. levioribus exeeptis consentit M cum L. contulit Mekler. 

M 
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γ' Etiam libellum, quem De Fato ad Imperatores misit, licuit ex Vr- 

NETO MancraNÓo 258 edere. neque differt optimi libri indoles in hae argu- 

menti parte. inveniuntur et crebrae sub primae manus seriptura liturae 

et voeulae breviores sive infra sive supra versum additae. neque desunt 

curae, qua vetustius exemplar deseripsit librarius, testimonia, verborum 

dico sive syllabarum in suas partes nondum diseriptas eonglobationes, 

quibus quippe haud intelleetis, prosodiam ille non adpinxit ef. 176,3. 1. 21 

185,1.8.25 186,21 187,8 189,16 193,16.17 195,15 19,6 209,4. 

Paueas ut in ceteris partibus invenit in archetypo varias lectiones 

164,7 167,14 171,25?, quod mirabere in libello omnium leetioni destinato. 

saepe inter scribendum substitisse manum primam iterumque examinasse 

quod scripserat hie quoque docént praeter lituras eum transposita verba 

(186,1 196,16 198,12 199,22) tum hi loei 182,2 202,2. 12. 18 203,18 

ubi librarii sedulitatem adgnoseimus de litterarum in vetusto exemplo 

evanidarum significatione dubitantis (cf. p. XVI). 

V? Pertraetavere libellum et vetus corrector et manus altera. huius 

autem post tertiam ab initio partem vestigia non inveniuntur neque ea 

quae huie parti praestitit aliter censebimus, quam supra faetum est. 

proelive enim erat bonum supplementum excogitare ad 169,20 et adgno- 

scimus felicem docti hominis manum emendatricem eum 165,1. 2. 10. 12 

166,18. 19 167,12. 21 169,31 170,8 171,2. 5 (xai) 172,11. 13. 15. 25 113,24 

175,18. 20 176,7 tum 165,20 172,28. sed hie quoque, ut par est, haud 

raro erravit is, qui ingenii tantum subsidiis instruetus erat, neque vitu- 

perabimus vana tentamenta, ut 164,20 166,23 168,6 169,24—25 111,4.5 

172,14. 15. 113,26, immo laudabimus eum ad gravius corrupta manum non 

admovisse, ut 165.3 166,28 170,25. 
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Per totum autem libellum veteris correctoris praenitent merita. v. c 

cui quid debeamus in nulla codicis regione magis elucet. primum igitur 

permulta correxit, ef. 176,16 179,23.24 (ᾧ) 181,5 184,2 181,21.31 188,3.22 

193,4 (λέγεται) 194,1. 4. 10. 13. 14. 196,27. 28. 29 200,30 202,24, 26 204,22 
201,1. 8. 28 210,18. tum plurimum profuit punetis adponendis, quibus in 

nulla codieis parte eopiosius usus est. ita primum singulis punetis sin- 

gulas litteras delevit 169,24 172,9 15 177,13 179,6. 10 180,10. 15. 184,24 

186,24 194,24 195,19 203,26 204,10 205,2 206,19.20 211,17 deinde sin- 

gulas litteras suspeetas esse indicavit 180,0. 14. 181,16 186,27 181,2 

porro singulis syllabis fidem derogavit 181,14 182,16 187,12 188,11 

196,14 204,83, vocem ut falsam damnavit 186,19 delevit 176,22.  prae- 

terea duobus punetis verba delevit, ut “γενομένη: (sie) 1178,26 cf. 199,25 

208,12 et aecentus damnavit 189,16. χαίρει λέγει 187,1 quid sibi velit 

mihi non plane liquet. nam si lineola supraposita viee fungitur litterae 

», eur puneto littera ut corrupta notetur non patet. fortasse igitur hoec 

ita accipiendum est, ut lectiones puneto designatae 173,4 192,15 195,6 

196,2 200,26. his enim locis suis propositis punetum addidit vetus 

eorreetor, quo fortasse se ipsum dubitare fatetur. denique sunt, ubi 

signi eonsilium lateat: 166,5 119,21 115,0 180,21 181,25 et erravit ar- 

chetypi vetustate deceptus 113,5 119,23 182,92 186,21 193,4 196,23 

198,25. 

Praeter Venetum mihi praesto fuerunt hi codiees apographi, chartacei 

omnes, saeeulo XV—XVI seripti 

VgNETUS MancraNus 261 (ef. p. XIX) B 

VrNETUS ManciaNus App. el. IV eod. 10 (ef. p. XX) S 

MummENsis EsrENsi ΠῚ G 6 (ef. ib.; in Quaestionibus idem mihi E 

erat G). contulit de fato librum Sehwartz. 

VamricANUS. Unnpruas 54 (ef. p. XXII) contuli ipse. K 

HavwieNsis BVH 88 Fabr. forma octava, constat foliis 104 adglutina- H 

tis impressae Pselli in sex philosophiae modos introduetioni; eontinet post 

philosophi argumenti nonnulla excerpta fol. 5(—59 Alexandri de casu, 

59—64 de fato disputatiuneulas ex libri De anima mantissa, fol. 64—94 

librum De fato ad imperatores, 94—104 excerpta ex Quaestionibus II, 

1—16 (ef. Ch. Graux JNot. somm. des ms. gr. de Copenhague Paris 1819 

p. 104). eontuli ipse. 

Panrsmus 1868, miseellaneus, continet fol. 82* sq.; librum De A 

fato inde a verbis ἀπαράβατόν τινα 166,2 usque ad finem. contulit 

Iulius Koch. 



bius 

XXX PRAEFATIO 

PanisINUS 2049 eontinet post Themistii in Aristotelis De anima libros 

paraphrasin totum libellum De fato. partes contulerunt Immiseh et 

Iulius Koeh. 

Pamarus suppl. 292. continet inde a fol. 7(9* totum libellum, sed 

τον et ἡ initium usque ad verba ἀπαράβατόν τινα (exel) ,ex Aldino im- 

presso transseriptum*, ut in margine legitur. sequitur 80" idem quod in 

eod. 1868 inest, praemissis his verhis , Alexandri Aphrodisiensis (antea 

seriptum erat ,ex lamblichi^) traetatus περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν xal εἱμαρμένης, 

eui deest initium in volumine 683 bibliothecae regiae, ibi ineipit verbis 

ἀπαράβατόν τινα.“  eoneludes ex Parisino 1868 deseriptum esse suppl. 292: 

et removetur omnis dubitatio eo, quod in eod. 1868 leguntur pristinae 

computationis vestigia 682 et 2647. de his rebus edoeuerunt me Immiseh 

et Corssen.. neglexi igitur hune eodieem. 

Fragmentum denique eontinet libelli, i. e. initium usque ad verba 

χατὰ φύσιν (181,28) 

VossiaNUs 20 miscellaneus fol. 149—163 (ef. Cat. Dibl. publ. Leyd. 

p. 396). eontuli ipse. 

BrnwENsIS 402 miscellaneus fol. 127—137 (ef. Hagen eatalogus libro- 

rum Bernensium p.365). partem olim eontulit Usenerus et meeum be- 

nigne eommunicavit. 

Aecedunt ad novem hos libros TnixcavELLI editiones duae, ArpiNAE 

offieinae prior anni 1534), altera anni 1536 Zanettianae. 

Haee omnia non exstarent, nisi unus Venetus 258 Alexandri librum 

servasset. quod ut intellezamus, non opus est diffieiliore argumentatione. 

testis est primum 166,28. 29 et 168,18, ubi Veneti laeunas unus EusEBius 

supplet, libri omnes aeque hiant. Eusebium autem, quod in transeursu 

moneam, dolendum est, ea, quae ex hoe libello exeerpsit, non ad verbum 

deseripsisse. diligenter tamen omnia ex Gaisfordiana editione adnotavi, 

ex quibus videmus eum certe in posterioribus Alexandri verba libere im- 

mutasse. quod autem 167,24 et 168,6 eum Eusebio a? et recentiorum 

nonnulli reete χαρφῶν et ἐνστὰν pro χαρπῶν et ἐσταν Veneti praebent, hoc 

puto eonieetura faetum esse. sed redeo ad propositum. ubicumque igitur 

gravius laborat Veneti textus, aegrotare etiam apographa eonsentaneum est, 

ef. 165,9. 169,24 170,25 117,1, 14. 15. 20 185,6.7 181,8 205,1 212,10. 16. 

differentiarum autem, quae in eis obveniunt, praeter vitia et coniecturas 

1.) Omnie Themistii opera. Alexandri. Aphr. libri duo De anima et De fato unus. Ve- 

netiis 15234 (secundo folio Trincavelli epistola ad Contarenum legitur). 
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sequioris temporis explieationem optimam subministrant Veneti V cor- 

reeturae, quas librarii pro suo quisque arbitrio modo secuti sunt modo 

sprevere. hoc observavi e. 6. 166,23 171,25 177,13 180,10 184,24 186,1 

187,21 194,4. 14. 196,18—27. 28.29 199,22. 25 202,2 200,283. sed hoc 

mihi eredas eondonesque exaetam harum minutiarum tabulam. 

lam vero in duas elasses sevocantur apographa lacunis, qua laceri 

sunt 179,5—6 eodiees ACKDTa'a* (item 204,4—5), integri mansere 

BHES. deinde in hae altera familia suum loeum obtinent ES, qui et 

multis peeuliaribus laeunis turbati sunt, et Veneti quasdam proprietates 

fidelius servaverunt quam ceteri. omittunt e. gr. 115,23 χαὶ---σιγῆσαι 24 

τινα 21 τὰ-- ἐνδεχομένως. χατὰ---εἱμαρμένην autem ideo deest 169,20, quia 

haee verba m* margini adseripsit. ita soli ES retinuere πάλιν 112,28. ceterum 

pessimi sunt hi fratres vitiisque referti: 165,24 o0xs0'] αὖ χαϑόλου 1i1,15 

ὅσον ἐπὶ] 6 σωχράτης 112,28 ἐμμενόντων] xewévov 111,12. post ναυμαχίαν ad- 

dunt οὐχ ἔσται ναυμαχία, εἰ δὲ ἔσται μὲν — sed taedet haee amplius persequi. 

Etiam alterius familiae eerta sunt genera ACDTa' et Καὶ et inter 

illa primum prorsus conspirare Α et C notaverim. ita omittunt 166,12 

ἔπραξαν 19 τὰ αἴτια 167,0 ὑπὸ τοῦ τεχνίτου 211,14 τε 20 ἐπιστήμη 29 qwo- 

μένων. addunt 177,1 post ὄντα: οὖσι ἂν τοῖς μάντεσιν, legitur in utroque 

161,18 τούτων τῶν αἰτίων τοσούτων 212,16 βίον] λόγον. — quorum fratrum 

deteriorem esse C apertum est. is solus omittit 167,10—11 τὸ τέλος-- 

ϑεοὺς 201,12—13 εἰ---κμέτρων 201,(—8 οὐχ --- νόμος 211,8—9 τοῖς — εἶναι. 

itaque neglego hune is 166,2; nam initium libri in C solo exstat. 

Aldinae porro eum eodiee A similitudo est maxima. tamen neque ex 

hoe impressa est, neque hie ex illa deseriptus. evitavit enim A haec Aldinae 

vitia 164,8 166,14 167,17 169,15 170,221 171,2 113,4. 11 116,1.16 119,12 

180,12 182,2 183,9.19. 187,25 189,8.28 190,9.19.20 193,5.9 194,11 

196,21 200,22 203,2 205,20.28 206,2 207,9 209,18 210,14. 18 211,15. 

Aecedunt in A aliae differentiae 113,2 τὸ yàp xp. 14 προειρημένην 1p. 

προηγουμένην 111.1 ὄντα οὖσι dy τοῖς wv τεσι M 182,2 δυναμένων 15 

τὴν] xxi 16 συνθέσεως 20 ὀλίγου 183,12 γίνοιτο 184,24 τῷ] τὸ 20 ὄντα] εἶναι 

185,0 βουλοίμεϑα 20 περιεστάσαις 31 συντελεῖ 187,0 πάντων 8 προσοῦσι τισὶν 

188,23 τὸ ποιεῖν 190,14 εἶναι τὸ om. 19 τι x«i ἐφ’ 191,14 ἔχοντες 192,20 

λογισμὸν 22 φησιν 23 ὃ τὲ μὲν μὴ οὕτως συμβαίνει 198,24 τὸ 21 ἀναγχά- 

ζηντας 195,8 ὁ περιπατῶν 18 αἴτιον 24 xol ἀείδεος 196,24 ὑπ’ αὐτῶν om. 

191,25 χαὶ---νοσοῦντας om. 31 δεῖν 200,21 ποιῆσαι τῇ ποιῆσαι 201,8 δύνασϑαι 

12 οὐδ᾽ ἂν] οὐ γὰρ 202,12 φησιν 24 γεννώμενον 203,23 τι xol dibleoz .. . τοῦ 

χόσμου 24 χατ᾽ ἄλλον 206,12 χαρίεντα 207,21 συγχωροῦντας 28 αὐτοῖς] αὐτὴ 

Δα' 
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xai 210,D ἀκόλουϑα 212,D ἡμεῖς 7 εἰς τοὺς ϑεοὺς 10 ἡμῶν 11 ἡμᾶς 15 τοῦτο 

γὰρ μόνον 16 βίον] λόγον 18 ὑμῖν. praeterea cum V eonspirat contra a' 

119,12. 14. 28 186,21 188,13 192,19 193,4 194,24. δἀποία denique de- 

esse in A 180,4 —5 προδήλως ---παρειλήφασι 183,1 — 2 xai ἐνεργούσης 199, 

2—4 ἀλλ --χτώμεϑα 204,9—10 μὴ φρονεῖν 207,18—19 οὐχ---ἐπανόρϑωσις 

210,9—10 οὐδὲ ---ὃδὲ, haee si exceperis et futilissima pauea, quae non 

commemoravi, sit tibi a' instar eodieis A, ex euius gemello aceuratius 

confeeto Aldinam provenisse patet. 

Denique ad eundem fontem, ex quo manaverunt ACa', redit etiam 

DT, quos geminos esse inde primum colligitur, quod in utroque fragmen- 

tum finitur isdem verbis simili modo depravatis (181,28) κατὰ φύσιν] χατά- 

φασιν D χατάφυσιν T. deinde ex communione aliorum vitiorum 165,3 

v εἴη 21 ἀπερρημένος 166,10 δὲ] οὖν 12 τάδε ἀντὶ τῶνδε μᾶλλον ὡς 167,11 

εἴς τινος om. exeeptis his minutiis eongruunt emn ACa.. 

Vineulo vel artiore, quam Α eum a', coniuneta est altera editio (a?) cum 

eodiee Vatieano K, de quo supra dixi. editione hie liber peior est, nam 

multa omisit, ut 116,7 ἐν otc ἐστιν 118,2—3 ὃ δὲ---τοῦτο ἀδύνατον μὴ γενέσϑαι ete. 

tamen quominus apographum eum esse putemus Aldinae, impediunt editio- 

nis quaedam menda, quibus K liber est. ef. 193,5 (περ τῶν). 9. 197,2. 26 204, 

24 205,1 (τι).19 209,26. 26—2'1 (καίπερ ϑεμένους). praeterea videas quae ex eo 

adnotavi 188,13 192,23.24 198,14.15 206,23 210,7. sed haee ideo tantum 

adseribo, ut hune codicem nune plane neglegam. itaque tantum de editione 

loquar, in qua animadvertimus aliquam factam esse eum eerta alterius fa- 

miliae stirpe permixtionem. sunt enim in a? lectiones diversae ab a', quas 

invenimus etiam in ES. huius generis sunt, ut ex multis pauea eligam 

185,95 συμφορον V: σύμφορον a!: συμφέρον ESa? 
187,26 εἰ γὰρ οὕτως ἔτι OU ἡμῶν Va!: ἐπεί γε οὕτως ὄντων ἡμῶν ESa? 

189,14 τῷ γιγνομένῳ πράγματι Và!: τοῖς γινομένοις πράγμασι ESa? 

25 τύχης Va!: ψυχῆς Ea? 

191,2 βίος add. Ea? 

et simile est 176,11, de quo loco inspieias adnotationem meam. 

Quare videntur primum propria via e Veneto V emanasse archetypi 

et editionum et eius familiae, euius nos depravatos tantum prognatos 

ES novimus. in conficiendo autem eo eodiee, ex quo Zanettiana im- 

pressa est, haec ipsa familia adhibita est, euius auetorem non sine 

iudieio Venetum olim exseripsisse testantur etiamnum paucae lectiones, 

quas potui sequi eodieum ES: 170,26 171,4 202,26. 

Sequitur ut Editiones inter se conferam. quas primum satis magna 

eopia deturpat mendorum eommunium. alia deinde alterutri propria 
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sunt, etsi omissionibus pareius peceat a^. quae quia in apparatu omnia 
proposui, hie praetereo. sed duo moneo. primum, diseriminis quod 
intereedit inter duas editiones magnam partem ex Veneti correcturis 
profectam esse, cf. velim 166,18. 19. 22. 169,24 171,25 172,13. 19. 25 
113,24 ete. deinde, iam in eo codice, ad quem a' et a? quasi ad com- 
munem matrem redeunt, vestigia apparere artis eritieae. nam in utro- 
que reete mutatum est e. gr. 173,9 182,16 186,19 189,16 193,106. 17 falso 
176,6 177,15. denique singulae editiones suum passae sunt redactorem, 
euius rarius in a' obveniunt conamina, neque tamen desunt, velut 
165,8 167,8 168,9 118,10. 11. plura invenies in a? 165,26 167,24 1068, 
6. 14 1173,10. 15. 26. 118,14 189,27 191,2. 24. 25 200,16 201,8 cf. prae- 
terea 165,9. 23 168,19. 21 169,22 177,9 181,8. 26 201,10 202,10 203,17. 

Restat ut Veneti 261 et Hauniensis rationem habeamus. quod de B 
illo p. XIX dixi, valet etiam hie. editori inutilis est, sed memoratu digna 
omnia, quae B* adnotavit. Hauniensis autem primo obtutu videtur di- 
receta via descendisse ex Veneto V, euius et varias leetiones iterat et 
verba aecentibus carentia anxie depingit 165,3 (e) 187,8 (προσουτισιν 6), 
veteris eorreetoris monita sequitur, ubi a' et a^ ea neglegunt 180,10 

196,27. 28 199,22.25. idem evitavit vitium editionum 193,5 (πάντων 

τῶν H) et neglegere solet, quae illae novaverunt: 176,6 177,15 182,16 
187,96 191,24. 95 193,16. 17. sed consentit H' eum a? 191,2 cum a! 
110,26 eum E 186,30 189,16 192,20 195,26 (ὡς) 196,16 198,25. maxima 
porro eorum pars, quae margini adscripsit librarius Hauniensis, ex E 
provenit 167,25 (ὅμοια E) 110,25 113,15 181,11 183,17. 82 184,1. 2 187, 
13.24 192,18. postremo et in margine et in textu lectiones iuveniuntur 
quae ex libris mihi notis non desumptae sunt: 165,21 169,24.30 171,5.6 
116,18 185,20 186,19 189,12 193,3 196,29 197,18. videntur igitur huius 
libri auetori praeter fidele Veneti apographum (nam ipsum Venetum non 
exscripsit ef. 194,4) cum alii tum eius familiae codex praesto fuisse, quam 
nos libris ES novimns. 

Habes librorum eatalogum, quo patebit eur Veneti lectiones cum 
pulviseulo exhauserim, ex apographis meo arbitrio mutuatus quae mihi 
digna viderentur. licebat autem eo pareiorem esse, quia veterum edi- 
tionum diserepantia ex consilio harum editionum aceurate adnotata, quid 
litterae renascentes Alexandro cum profuerint tum nocuerint optime docet. 

Daconmwi versionem, quam ille primum edidit Venetiis eum Quaestio- 
nibus anno 1541, in apparatum non recepi. nam etsi certum librum 
inter eos quos supra examinavi non lieet indicare, quem ille interpretatus 
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sit, dubitatione tamen exemptum est, praeter Veneti V apographa nihil 

ei suppeditasse. ne Eusebio quidem usus est, nam vertit 166,28— 29 

xal γὰρ---εἰρημένον] etenim sí nec ommia quae fiunt dictum mumerum mon 

excedunt οἱ 167,24 ubi verum vel ex a? potuit discere eum Veneto /fruc- 

tuum quorundam, attrectationes.  dubitantibus hane tabulam propono lo- 

eorum in Veneto eorruptorum et ad verbum a Bagolinis redditorum 

165,2—3 ὧν--εἰπεῖν] quorum in primis ea de re, quid esset maius quam ex Aristotelis 

sententia dicere 

170,24 — 111,1 ἂν --- εἱμαρμένην] nisi quid melius in ipsa factum ab ea quae secundum 

naturam emoverit, dolores sustinebunt, et mala patientur et in talibus exitus rursus 

vitae secundum fatum sunt 

185,7 ὃ---βουλευοίμεϑα quod si non consuluerimus, fuisse si consulamus 

187,2 περὶ---χαλόν] ipsi pro ipsis sint bonum 

26 εἰ γὰρ---ἡμῶν] nam si eo modo a nobis fiunt 

189,9—12 ἐπαύσαντο — νομοϑέταις] sed omittant sermonum. ambitionem, concedantque id 

quod in nobis solutum esse liberumque arbitrium et auctorem in eligendis oppo- 

sitisque agendis, in his quae hominibus occurrunt merito versari creditum, tum a 

vulgaribus quam a legislatoribus 

205,1—3 τὸ --- πᾶν] dicere vero praestare illos, qui non putant in servando actionem 

animalium impulsoriam servari iam et id, quod in nobis, eo quod non omne. 

Addo ipsum emblema, quod 165,24 casu irrepsit sensu plane earens, 

ab illo servatum esse. ex neutra editionum pendet Bagolinus, etsi cum 

utraque affinitate coniunetus est. consentit enim eum posteriore 171,20 

187,8 189,25 191,2 201,10, cum utraque 182,16 186,19 189,16 199,22.25 

ignorat autem posterioris emendationem 191,24.25 et prioris 165,3; lacu- 

nas, quae a' et a? communes sunt, explevit, et eum codice A et C consentit 

in notabili lectione (cf. p. XXXI) 177,1 οὐκ ἔσται δυνατὰ ὄντα οὖσι μάντεσι 

δυνατοῖς εἰδόσιν μὲν αὐτὰ χεχωλυχέναι] nom erunt possibilia entia: cum pos- 

sint ipsi vates, qui quidem cognoscunt, ea ipsa impedivisse. liber igitur sive 

libri, quibus Bagolini usi sunt, intermedii iacent inter Venetum et editiones. 

Ediderunt libellum post Trineavellum Ioannes Casrrtivs Rostochii 

anno 1588, AwoxYvwus eum latina versione Londini 1658, Ioannes OnELL1 

eum Hugonis Grotii versione latina Turici 1824. 

CasELIUS quibus subsidiis usus sit, in praefatione, quo Andream PAur- 

LIUM adloquitur, ,quoeum ante duo et viginti annos in eodem contuber- 

nio Bononiae satis familiariter vixit^, et tacet neque nos cum diffieultate 

quaerere oportet. nam Zanettianae editioni, cuius et vitia et omissiones 

repetit, tam arte se adplieavit, ut dubitare liceat, num Aldinam noverit. 

ei autem posterioris editionis exemplo, quo usus est, videntur ex libris 

manuseriptis, quos supra recensui, nonnullae lectiones adseriptae fuisse. 

ita explieatur e. gr. 196,16 209,26. 21. 
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Ut Caselio Zanettiana, ita Axoxvwo Aldina editionis fundamentum 

fuit. praeterea autem et illa ei nota fuit et Eusebius, ut in praefa- 

tione ipse fatetur: quae 2n Aldinis exemplaribus Graecis truncata sunt aut 

quovis modo mutilata ex. Eusebio partim ez coniectura non vana restituimus 

et versionem. perspicuam magis quam concinnam adiecimus. et supplevit 

quidem ex Eusebio 166,28—29, laeunas autem quas ex altera editione 

sareire potuit hiantes reliquit. non desunt emendandi conamina Caselii 

audaeiora, velut 177,1. 2. 5 180,16. 

OnzLLH editioni maxime profuit quod Hauniensis collatione uti po- 

tuit; neque Caspari Orellii symbolis, quibus librum ornavit, sine fruetu 

utere. ipse autem nec recensendi nec emendandi muneri par id quod 

ingenio peceavit ne diligentia quidem compensavit. nam adnotatio erro- 

ribus scatet. 

Post Bagolinos elegantissime librum latine interpretatus est Huco 

Gnorrvs in libro JPA?losophorum veterum de fato et de eo quod. in nostra 

est. potestate collectae partim et de graeco versae, Parisiis 1624; Lugduni 

Batavorum 1648. 1679. germanice Scuvrrzss in libro Bibliothek der grie- 

chischen Philosophen 'T. IV p. 150 sq., galliee NounissoN in libro De /a 

liberté et du hasard Paris 1810. 

Chrysippea ex Alexandri libro collegit et recensuit A. Grnckzs in 

Supplementis annalium philologorum anni 1885 p. 691 sqq. nonnullos 

loeos traetavit Heine in programmate ,Stozcorum de fato doctrina^ Naum- 

burgi 1855. 



Un 

IV 

DE CODICIBUS LIBRI DE MIXTIONE 

Περὶ χράσεως xat αὐξήσεως huie libro inseripsi, et auctoritate mo- 

tus eodieis A, de quo infra disseram, et argumento libelli in quo περὶ 

χράσεως agitur ab initio usque ad 233,14, inde usque ad finem περὶ αὐξή- 

σεως; ef. praeterea 214,17 216,14 218,14 228,6. de diserimine, quod 

inter χρᾶσιν et pit intercedit, videas 228,26 sq., unde liquet Parisini R 

et Aldinae") rubrum περὶ μίξεως falsum esse. tertium titulum Themi- 

stius praebet (Paraph. Phys. Ause. 256,21) περὶ χράσεων, quo magis 

placet libris traditus. sed eerto de hac re non licet diiudicare, quia non 

integer liber servatus est. 

Codieum qui eum continent novi hos: 

VxeNETUS ManciaNus 201, in 4? chartaceus fol. 283 saeeuli eireiter 

XII seeundum Zanetti p. 127; rectius Morelli p. 144 saec. XIV eum ad- 

tribuit. fol. 1—11 continet περὶ χράσεως xal αὐξήσεως, sequuntur Varia, 

quorum catalogum a Zanettio eonfeetum Morellius eorrexit l. e. permultis 

compendiis parumque diligenter seriptus est, prima pagina temporis in- 

iuriis attrita lectu diffieillima est. bis ipse eontuli 1881 et 1887. 

Qui sequuntur codices saeculi sunt XV vel XVI 

Taurinensis 94 fol. 84 inter varia excerpta mathematiea et philo- 

sopha hune libellum eontinet fol. 48— 55.  eontuli ipse. cf. Pasini eata- 

logum I, 184. 

Parisinus 1848 continet f. 136—147 nostrum libellum (contulit Elter) 

Parisinus 2540 f. 93—138 (eontulit Elter) 

Parisinus 2028 f. 107—131 (contuli ipse. omnes tres libri Parisini 

Ioannis Francisci Asulani erant, ut ipse in primo folio adnotavit) 

1) Ex Aldina autem videtur in Parisinum R titulus venisse. nam in hoc alia manu 

additum est testante Eltero. 
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Vatieanus 1302 f. 203—218 (contuli ipse) 

Escorialensis X,L, 11 (ef. Miller 350) f. 64—79 (initium contulit 

Bethe). 

Accedit Aldina editio anni 1527 Philoponei commentarii ad Aristo- 

telis De.generatione et corruptione et Alexandri ad Meteorologiea, quorum 

in ealee impressus est hie liber sub titulo περὶ μίξεως. 

Diseedunt hi libri in tres elasses, quorum primae unus testis est 

Venetus A, altera formatur his quinque BSCPL, tertia Parisino R et 

Aldina. hane autem ex Parisino R vel gemino huius libri provenisse 

lacuna testatur 223,34 et adnotationis meae quaevis pagina. 

BCPSL eodem originis vineulo contineri iterum et omissiones et 

menda demonstrant his quinque communia.  eonferas 213,21 214,28 

215,13 218,90 219,2 223,16 224,3 225,16.22 229,94 238,14 ete. alia 

possum addere, quae in adnotationem non recepi, ut 222,20 ἀπείρων] 

ἄπειρον BCPS 26 xpàsw BCPS, sed haee suffieiunt. Escorialensem L ut 

confidenter his adnumerem, etsi pars eius tantum mihi nota est, movet 

me 213,21 γίνεσϑαι] fenestra L et 213,23 τούτῳ τραπέντες. 

Nune si quaerimus, quibus affinitatis gradibus hi libri distineantur, ^. 

primum veri simillimum est patrem esse A eodieum BCPS. nam si 213, 

21, ubi γίνεσϑαι posui, in Veneto, euius primam paginam dixi madore et 

frietione laesam esse, huius verbi intermortua vix vestigia deteguntur, 

fenestra in BL hiat, eum CPS a verbo τἄλλα sine laeunae indicio ad ἐφ᾽ 

transeurrant, B et L religiose, CPS neglegenter eodieem A repraesentare 

videmus. aecedit, quod et 218,5 et 229,34 idem suadent. quod si verum 

est, porro sequitur ex his locis 

935,4 μῦς ex corr. ARa: om. BSP: fenestra C 

238,14 ἐναίμων ΑΒΔ: fenestra BCPS 

non ex ipso Veneto singulos descriptos esse, sed ex eius apographo 

nescio qua causa duobus his loeis mutilato. praeterea pauci et levissimi 

errores in hoe libro eorreeti erant (ef. 215,13 218,33. 34 221,11. 29 (nam 

etiam in B videtur διαιροῦντα esse) 221,1.6 231,17 236,9) temere muta- 

tum 225,16, ubi Alexandri verba restituit Sehwartz μέχρι φωνῇς ἀΐδιος 

αὐτοῖς, quod exeepta una littera servavit ἃ (y. φ. αἰδοῖος αὐ.), illi autem 

u. φωνῆσαι δ᾽ αὐτοῖς. neglegentissime autem confectum esse librum, ex 

quo fluxerunt BCPS, pleraque vitia indicant filiis communia, quorum 

partem supra proposui. accedunt singulorum delieta, quae taedet sin- 

gillatim proponere. hoe tantum ex aceurata omnium collatione comme- 

morabo, minime inter hos peeeare Taurinensem, plurima et fere incre- 

C 

— -- 

Archetypus 
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dibilia Parisinum S. raro in singulis inveniuntur lectiones considera- 

tione dignae, ut 215,29. 30 223,14 221,5.21 229,2.3 231,183. levia sunt 

et ex parte videntur ad Parisinum R redire. 

A? Neque multa adseripsit altera Veneti manus neque quae adseripserit, 

certo mihi lieuit eireumsceribere. videntur autem primae manus corree- 

turae esse eae, quibuseum consentiunt DCPS, ut 216,26.31 235,2— 3. 

contra iure mihi videor eorrectori aetatis minoris tribuere ea, quae eon- 

iectura ex parte falsa inventa sunt, ut ἐστιν εἶναι 214,11 et 214,29. 31. 

secutus sum eam 217,1 232,21. alia ex Parisino R reete desumpsit: 

214,27 219,2 233,28 235,6 236,26. 

R Restat igitur, ut de Parisino R iudicem. non pendet ex fonte eodi- 

eum BCPS, nam 213,21 235,4 238,14 non est laeunosus. eum A autem 

hie quoque mire eonsentit. ita religiose compendium servavit, quod 

etiam in ἃ exstat pro ὑλιχαῖς neglegenter formatum (223,16); hoc BCPS 

falso solverunt in ὑτιχαῖς, a ut non intellectum omisit vaeuo relieto. ge- 

nuinum praebet R, ubi A corruptus est, non saepe quidem, sed praebet 

unus 213,9 216,20 228,9 231,28.31; aecedunt ei loci, ubi A? dixi ex 

R Venetum eorrexisse. sed obstat his virtutibus multo maior pars de- 

pravatarum lectionum, quas ex adnotatione nolo hie repetere. qua re 

verisimilius est, Parisinum quoque R apographum quam fratrem esse 

Veneti. certe hie fundamentum recensionis debet esse, quem in appa- 

ratu eum Parisino R integrum proposui ex DBCPS graviora tantum 

adnotans. — Denique moneo laeunam in archetypo indicatam fuisse 

229,21. 

Venimus ad veteres versiones latinas, quarum duas novi CaNwiNiI 

Anglariensis, quae primum prodiit Venetiis 1555") (editione usus sum 

anni 1559), et Iacobi Scueckn (Tubingae 1540) neutram in adnota- 

tionem critieam recepi. nam Caninium sive Aldina sive gemello codicis 

R usum esse demonstrat laeuna, quae 223,94 his eum Caninii interpre- 

tatione communis est. item 225,16 in verbis interpretis ,cum vero talis 

sit, necessario alterutrum ipsis duntacat dicendum. erit* cognoscitur Pa- 

risini R. lectio τοιοῦτος 0i ὧν εἴη dv μέχρι φωνῆσαι δύο αὐτοῖς μόνης. neque 

tacebo in media parte huius versionis magnam hiare lacunam. desunt 

enim Alexandri verba τὰ μιγνύμενα usque ad μεταβολήν (229,4—9230,13). 

quae utrum in offieina perierint latina an ad graecum exemplar mutilum 

referendum sit quod desunt, nescio, sed memorabile est post magnum 

1) Cf. Hoffmann Lex. Bibl. I, 111. 
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hiatum sequi apud Caninium eius enuntiati abruptum membrum per se 

sensu cassum, quocum ad verbum consentit initium fol. 145* graecae Aldinae. 

Etiam Scugckius ex Aldina pendet, quamquam quominus accuratius 

hoe persequar obstat neglegentissima et semibarbara huius versionis na- 

tura. quae quanta oscitantia eonseripta sit, duo liceat exempla proponere. 

verba 225,13—18 ἔτι --- σύγχριμα] p. 58 ita vertit: AdAaec Deus ille per 

omnia permeans, materia ipsa tempore esset posterior, siquidem materiatum 

corpus omne, materia ipsa posterius est, Deus autem tale corpus est, qua- 

propter duo principia non erunt, quae oratio eorum prae se fert, sed. revera 

tantum unum erit, atque ille Deus procreatus ex materia, aut. elementum 

quoddam erit. aut ex elementis concretus. 222,31—223,1 οὔτε---λέγειν] (p. 55) 

atqui forma. nulla separatim. esse potest, absque eo in quo defixa est, ipsum- 

que lumen misi in. pellucido separatim nemo intueri potest, neque anima sine 

corpore separatim. consistit, et. ut. uno verbo dicam, quid absurdius cogitari 

potest, quam materiam cum sua forma misceri. quam rursus ridiculum 

illud ete. 

Edidit libellum nostratium unus IpErER in Aristotelis Meteorologico- 

rum vol. II p. 589—624 Lipsiae 1826, si editionis nomine ornare volumus 

Aldinae apographum neglegentissime (desunt enim non solum verba, sed 

tota enuntiata) confeetum, in quo sanata quidem sunt pauea, sed multa 

mutata, quae vir doetissimus, si rem iterum pensitasset, ipse removisset. 

Multo plura debeo Ottoni ἄρξει, qui doetissima commentatione 

inserta Philologi volumini XLV p. 82 sq. libellum nostrum persecutus alia 

felieiter emendavit aliis prudenter medelam praeparavit. 

Habes subsidia, quibus usus sum in singulis Alexandri scriptis. 

nondum vero de auxilio dixi, quod mihi per omnia aeque paratum fuit 

iueundissimum, HrERMANNi ΙΕ et EpvuARDI ScHwARTZ amicorum. quo- 

rum opera faetum est, ut viam emenso non tam molestiarum, quibus 

non earuit iter, surgat recordatio, quam laetissima laborum communionis 

memoria. qui viri doetissimi, dum in corrigendis typothetae erroribus 

me adiuvant, quantum studium emendandis ipsius Alexandri vel difficil- 

limis librorum partibus impertiverint, meeum admirabuntur legentes sen- 

tientque, quid debeat haee editio illorum aeumini. VsrNERUs autem, 

qua est erga me benevolentia, gratissima etiam hoe volumen ornare 

dignatus est symbola, quam invenient legentes in Addendis, ubi ea 

deseripsi, quae in exemplo quo utitur VseNERUs Quaestionum Spengelia- 

narum adnotavit. 



ADDITAMENTUM I 

(cf. p. XVII) 

9,9 περας 6,14 8e 7,8 και 25 dibton. 12,5 τὸ 13,9 τὸ 16,3 το 32. 33 ὑπερ- 
QoÀn 20,8 doüevetat 24 ὃὲ 21,0 τὰ 14 περι 15 οὐδέν 22,18 τὸ 23,91 ἐχεινωι 
24,29 apa (corr. V?) 26,24 «aov || οὐδενοσ 25 ὑπο 20 «o. 31,4 ἀντι 82,12 δε 33,21 ἐπι 
35,2 xat 6 8e 80,8 προτερον 87,18 επὶ 88,0 pr. üe 9. αὐτῶι (corr. V?) 39,7 τὸ 

40,24 μὲν 1L 46,17 μεν 47,11 παλιν 24 δε 49,14 εν 60,11 δὲ 51,16 8e (sic) 59,97 εἰ- 
xsv ὅ9,10 pr. τὴ 28 pr. λευχον δ4,10 pr. ζωη 24 alt. προσ (et 26) 60,9 συνεισαγειν 

20 vote 28 alt. τὸ 64,27 pr. τῶν 11,5 εἰσιν 21 τα 73,29 δια 14,19 8e. 75,23 μετα- 

βολὴ [] οὐδε 24 «oóe 29 pr.co 78,29 δη 85,17 αἰσϑητα 86,2 παϑοσ 90,10 το [6 αι- 

σϑητήριον 91,12 διαφοραι 82 ημᾶσ 94,28 χρινει || χεχωρισμενά 96,8 το 99,81] τωι 

104,4 óc 23 τὸ 27 περαίνειν] ante p litura 1 litt. 108,2 προσ 107,2 γενοιτο 112,4 ὀπτω- 
pevot 510 28 μὲν 115,84 μεριστον 119,9 τοῦ 16 τὸ 17 pr. pr 120,21 ἥδοναι 
127,11 ταῖό 17 αἵρεται 129,21 abra 130,20 οὐδεισ 191,2 τὸ 7 το 12 ante χτώμεϑα 

lit. 1 litt. 16 τὸ 24 ante ἀξιῶν lit. llitt. 34 τὸ 132,1 «« 2 pr. τὸ 183,15 ἑχὼν] 

y 
ante ὦ lit. l litt. 29 ἣδε bis 184,18 τοῦτο (v addit v. c.) 136,4 χωρισ 21 pr. περι 

138,9 alt. τα 1 αὐτοῦ 25 αὐτῶν || τὰ 28 óc 140,5 αὐτὸ 9 pr.co 18. 16 χρησίμου] 

xinlit. 18 αὐτὸ 29 αὐτό 29 τὸν 141,19 ὃε 143,14 pr. χαι 16 μὲν 17 ἥδονη 27 «ov 

32 τὸ 146,17 μεταμελίαι 18 αὐτὰς 24 ἧμιν 25 αὐτὴν 147.10 xai in lit. 12 αὐτὰσ 

148,8 «τινὰ)] τι in lit. 29 αὐτὴ 149,7 προειρημένων] εἰ in lit. 18 γνωσισ 14 ἀρετη 

l7 μὲν 28 περι 33 γὰρ 150,1 pr.àe 4 àe 10 τὸ ll ἀρετῶν] ἀ in lit. 151,7 πρῶτὸν 

1Ὁ παρα 155,17 τὰ 156,29 yap 168,19 αὐτοῖς] αὐ in lit. 29 τὴν 159,28 ante πράττει 

lit. 1L litt. 26 αχούσια 160,8 τὰ 7 ὃε 19 δη 102,2 τὸ 14 pev 168,5—8 χατα 16 xata 
163,17 ἡμιν 80 το 171,1 πάλιν] vin lit. 18 ὃε 170,27 αναιρεῖν 174,28 της 115,20 οὐδε 
185,26 τὰ δὲ 189,4 xm 197,26 φροντίδων] inter p et o 1{{{Ζ01 11|| 202, 28 λέγομενα 
209,5 των. 



ADDITAMENTUM II 

(Notantur lectiones Vindobonensis quae a Veneto V sive ab alterutra eius manu dis- 

crepant, cf. p. XXII) 

45,28 τοῖς---τὸ] τῆς χατὰ 92 τὸ ἀμερὲς 46,9 ἐν τῷ mÀ. || ἀδιαιρέτου 6 λέγει 10 ἐφι- 

στάμενον || πλάσμα τὲ 15 ἡ 19 πόσῳ τῷ 24 ἡ κινεῖται αὕτη αὐτὴ ἡ xoi αὐτὴ χινοῦ- 

ται (sic) ἂν 36 ἐξίστατο 47,3 ἡ || αὐτὴν 5. φαμεν om. || αὐτοῦ χινεῖν 8 ἡ 19 καϑότι 

25 τὸ 48,1 εἰ] ἤει 2 πᾶν γὰρ σῶμα om. 93 ἁπλῶς 6 τοὺς || αὐτὸν || αὕτη 8 τελεῖ 

14 τελοίαν τῇ 15 τὸ πυρί 18 éxei τὸ (et 20) 25 ἄμοιρα 80 7, 49,10 τὸ f, τῆς 13 με- 

ταλαμβάνειν. τοῦτο πλέον ἔξον 27 μὲν οὖσα 28 ἧς 980 γειτνιῶν τι δ0,2 αὐτοῖς 4 αὕτη || 

τοῖς τούτων 4 ἡ παντηὴ ὅ μέντοι || ἐναντίων 6 ἄλλοι ἂν 11 αἴτια 19 τε 19. 20 καὶ 

τὸ εἶδος αὐτοῖς 21 διαφορά 80 μὴ ép 81 τοῦτο 51,2 ἡμῖν ὃ ὃ 4 ἢ om. Τ ὥσπερ) 

ὥσω ἐν 20.21 ἀδύνατον τὸ οὖν 25 σώζοιτο ex sil. || xaxà οὐσίαν πάντα 21. 28 τὸ aW 

28 τῷ τὸ δ2,8 οὐ τὸ ὅ μὴν ἐπὶ τῆς αὐτοῖς 12. αὐτὸς om. || ἢ ἕχαστον 20 εἰ om. 29 ἡ 

25 ἡ τούτων || ἐν τῇ || φύσει 27 εἰ || 29 ποιῷ 80 αὐτῆς 59,1 ὄν] ἐν 2 οὗ] οὐχ 4—V! 

5 πολλοὺς ὁ 17 εἴη 8. ὅποιον 12 ἢ 13 οὐχ ἔστι 28 τὸ 80 μὲν εἰ 84,8 ὅρον λόγον 

10 δυνάμεναι 19 ἡ om. 25 αὐτῇ 6. 8. 30 ἡ 55,4 τὴν ψυχὴν 1 καὶ om. 8 ἦν δὴ 

9 οὖν 11 ὃν om. 12 τι ὃν] ἕν 14—17 — V! 19 ἐστιν ἥ τε 22 αὐτοῦ 23 οὗ 25 ἣ 

97 μὲν om. 56,1 ἡ οὐδὲν $j|| καὶ om. 4 τῷ] τῶν || ἐνέργεια || μετὰ ovv sic || τι 5 ἐνέρ- 

γειά τε xol εἶναι xoi ἐν ὑπ. 6 ὧν] ἐν 10 ἕν 18. 14 αὕτη 21. 22 — V! 28 τοῦ éx 

τοῦ ἐν 25 οὐδὲ] τοῦδε 27 ἐχ--γίνεσϑαι om. 28 αἰτιῶν 29 alt. καὶ om. 30 τούτων 

δεχτιχὴ 31 καὶ εἴ 82. ἡ αὐτῶν ἐν 517,1 οὖσιν ὃ 4 ἡ 1 οὐ] εὖ 10 αἴτιον 19 τὴν ἴσον 
26 ὃ || ἡ τὴν 27 ἔτι ἕνι ἂν 58,7 γὰρ μὴ 9 ἡ] ἢ !| τῆς] τῇ 11 πρὸ τοῦ 18 τὸ 24 τὸ 

om. 58,9 οὐδ᾽ ὅσα ὁ 6 χοινὸν τὸ 8 τὸ τῷ 9 ἐνίων 13 ὅστε 17 ὧν || τοῖς 18 οὗτος] 
τω x a 

οὔτε 959,29 εἴ γε ex sil. 60,2 τὴν] τῶν 4 εἴ τι 5 ἀεὶ, εἰς τὸ ΩΝ in mg. 1,1: εἰς 

τὸ ἐναντίον τιιι 8 ἡ 10 τούτων αὕτη 14 αὐτῶ 11 τῶ ἐναντίω L! τῶν ἐναντίων 1,2 

18 ἀδύνατον 21 διαφορά (61,5 τοῦ om. 9 ταύτην 25 παρ᾽ αὐτοῦ 62,4 τὰ γὰρ 12 ἐπι- 
τροφή 13 τὸ] τοῦ 28 ὁρίστω 80 μὲν οὖν 32 δ δεῖ 68,2 μόνης ὃ δ᾽ οὕτω x. 4 ab- 

ται "| οὐδὲ βάσιν] οὐδ᾽ εὔασιν 9 ἐν om. 11] τινι τάξει εἶναι ex sil. 12 ἔχοι 18 προ- 

νοήσαντος 16 προνοήσοντος 17 μέρος 64,7 τὰς om. S ἦν] καὶ || alt. ἦν om. 11 ὃ] 

οὗ 22 τοῦ ἐν om. 32 ἐμμένον 65,1 μεταβάλλοντα 12 τε τὰ || πρῶτα ἦν 22 ἀπο- 

χρίνεσϑαι 24 οἱ ex sil. 60, 2 προτίϑεσϑαι 32 ἕπεσϑαι — 67,4 λέγοντες εἶναι ex sil. 
9 μονάς 11 ἀλλ᾽ ob 26 ἡ 5851 προνοουμένων || ὁρῶμεν] ὁρῶν ἐν 68,1 οὔτοί γε 

τρόπων ex sil. 69,1 ἄτοπον ἂν εἶναι δόξειε παντάπασι τούτω (bete παντάπασι del. et δὲ 

ex àó) ὅ χάριν om. 1 ἦτις χιονος ἀναφελῆται sic 9. τῆς om. ex sil 10. τὸ εἶναι 
20 αὐτῶν 26 τὶ μὴ 70,11 τινα ex sil. 28. 29 οὔτε dt. 88 αὐτόν 11,6 εἰσὶν 

9 δειχϑῆτο 18 εἴη 26 εἴη 72,1 δὲ πέρεσϑαι 12 πρὸς om. 18 τῆς τοῦ 15 φέρεσθα 
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22 αὐτῆς 28 τε || καὶ om. 79,2 χινεῖ τὰ] κινεῖται 4 χέρα || οἰδ᾽ ἐπ. 6 ἔχει 10 οἷς πᾶ- 
σιν ἐξ 14 pr. καὶ om. 10 καίειν ἂν χαίειν || τὸ ex sil. 29 οὐκ ἄλλα 174,1 ἡ ἱχμὰς 

2. ὃ ἀπὸ τούτων εἰχός 16 τὴν c. 21 πᾶν τῶ 21 σιδηρή τις || ἐξ ἰχασμένης 18,17 ἐπεὶ 

8 ἐπὶ 17 ἦν 18 αὕτη 19 εἴδους 28 ἑχάστην ex sil. 80 λέγεται 33 ἐπὶ 176,6 ζωὴ ἥτις 
ll ἡ ψυχὴ 117 τῷ φυσιχῶ 28 τε xal στάσεως om. 26 ἂν om.|| οὖσα] οὔπω — 11,2 λέγων 

μὲν 17 πρὸ om. 178,2 διαφορὰν ex sil. 6 ἢ 14 ταυτὸ 117 εἰς τῷ 24 ἕν ἁπλοῦς 79,5 αἱ 

τὸ] «ai τὸ ὃ μέρος 9. σὺν] νοῦν 17 αὐτὸν οὗ. 81,17. 18 εε 28 μὲν ἢ 82,8 συν- 

τελοῖ ἡ 17 elev] εἰ ἕν 20 αὕτη 26 πρῶτον 80 ὑπὲρ 83,2 αὐτὴ corr. ex αὕτη 18 γε 

νομένην ὁ μὲν ἦν ὁμοίως 26 οὗ xai τῶν 31 δείξας δῆτι μὴ] 35 οὐ om. 84,26 av 

τὴν (sic) 85,8 οἷονται δὲ 19 ὑπερϑεμένους 32 ὑπὸ] ἐπὶ 34 7| và 86,2 ἐπὶ τὰ 

8 τῷ εἶναι τὸ δὲ 23 εἰ 24 αἰσϑησείη 26 ἑαυτῷ 80 μὲν 35 πάσχειν 817,2 φϑορά 

3 (et 10) προσιόντος 10 ἢ 12 τὰ φϑορὰ 28 ἀεὶ] óe sic 88,5 οἷόν] δι᾽ 6v 13 6 δὲ 

19 7 ἡ 21 7 εἰ 24 εἰς τὸ 25 ἐνδεχομένων 21 xai οἴη. 33 τοῦ om. || ἕπεσϑαι 89,1 ὑπο- 

ϑέσεως ὃ ἤει 4 ἢ 1 καὶ εἰ 16 πᾶν τῶν 17 ἢ 80 ἐχλίπειν || αὐτοὶ ex sil. 33. μηδέτερον 

90,5 αἴσϑησιν ἔχομεν 6 τῶν μὴ 12 alt. ἔχομεν αἴσϑησιν ex sil. 18 ἀντιχρὺς ex sil. || τοῦτο 
91,15 δὲ om. 30 ἀναλήψει 31 αὕτη ἤδη 92,2 αὕτη ἡ 10. ll αὗται 14 εἴη 11 ἕξην 

27.28 χεχρῶσται 88 xal λέγει 99,19 τὸ αἰσϑητὸν 260 αἰσϑητῶν 94,9 δὲ μὴ 19. χεχω- 

ρισμένον 18 εἰ 20 ἣ μίαν || ἡ (et 21. 22. 28) 22 οὖν xai δυσὶ 26 αὕτη 90,1 αἰσϑάνεσϑαι 

Ἢ ἔδειξεν οἷον τε μὴ ὅμοιόν τε xp. τὰς 8 μὴ] ἢ || ἣ μὴ ἕν 11. 12 οὐδὲν ἄλλο 25 ἀναχι- 

νήσεις 29 τόνδε 80 αὐτῷ ἢ 91] τῷ τε 82 ἀδιαίρετον 86. 97 ἐναντίων 90,8 μὲν εἴη 10 ἡ 

(ex corr) μία 12 à 24 χεχωρισμένων 86 τὰ om. 37 οἷον] δ΄ ὅν 971,1 τὰ om. ex sil. 

5 ἐφόδια δίδοται 15 μία om. 20 διὰ] κατὰ 28--- 29 χρῖναι---ἐναντία om. 931 pr. τὸ] τι || 
ω 

ταὐτῶ 84 τὸ μέντοι 98,8 ἔτι] ἐστι ὅ. 6 ἡ δύναμις ἢ 22 ἀπὸ τοῦ 29 ἔχη 30 ἡ 99,9 γλυ- 

χὴν 12 λέγομεν Jj τὸ τοῦ 324 πλύνομεν αὐτὸ 94 xol μεταβολαῖς 100,2 ἦν 4 εἰς om. 14 ὅτι 

15 δὲ 22 διὰ om. 23 ὕδατι ἢ τιϑέντα 10],8 ài ἀπολυωνυμίαι 10 ὑποτιϑέντα 11] πέρας 
τι 18 ργ. ἢ 16 διὰ τοῦ 19 τῶ ὡς 22 ἡ μὴ 102,2 ἂν 6Χ 511. 6 οὐ 11 τὸ πᾶν 1, 12 τι 
1, || μέρος L: μέρους La 18 χαχεῖνο ἧς L^ 15 εἴη om.L || ἐφ᾽ o 18 17 p. αὐτῶν L: p. 

αὐτοῦ L3 || ἢ ἀντὶ τοῦ L: εἴη ἄντι La || ὃν] ὃ L: ὃν La 18 εἰ---πεπερασμένον om. L: exh. 

Ls 20 τί ἐστι L: τις εἴς τι La || αὐτὸν ὃν L: ὃν [ἃ 21 ὑπ᾽ αὐτοῦ La: ὑφ᾽ αὑτοῦ 1, 22 τι 

τοῦτο L: δέ ἐστιν τί ἐστιν ὃν τοῦ τε La 20 εἴσο (cf. meam coniecturam) 28 ἐπιστητοῦ La: 

ἐπιχτήτου 1, || τῷ] τοῦ 29 τὸ om. L^ || τεταγμένως L: τεταγμένον L^ 108,2 οὐ χάρις 

4 τοῦτο ex sil. 7 τάξιν 8 τὴν δὲ ἀπ. 20 ἄλλω 21 οὗτος || de emblemate cf. adnotatio- 

nem 80 τούτω 91 δύο] 9x 104,1 ἀπείρους εἶναι τὰς 12 ὅσων] ὧν 22 πᾶν τὸ πεπε- 
ρασμένου 38 παρ᾽ ὃ περ οἶνον 105,4 γινομένοις ὃ τῆς περὶ 16 δὲ ἦν || τι ἢ 106,29 τε 

om. 31 πᾶσαν ex sil. 39 ἀντίβαινος 107,1 μόνων τῶν C. 16 οὗ 22 τὸ ὅσον 108,6 τὸ 

19 πόρος 28 πραγματείαν 39 ἐξ ἑκάτερον 32 καὶ τὰς 323 πασχόντων 109,10 ἡ εἰ 30 τε 

om. 84 λόγων 110,15 καὶ τοῖς 18 ἀσϑενέστερα 22 αὕτη 23 ἡ om. 34 πεσόντος 111,1 ὅτε 

16 περὶ τὰς τεύσεως 3D τότε] τε 86 ξηρότερον 113,6 πάλιν 1ὅ παϑητικὸν 2] οὐ τῷ] τὸ 

90 διαλύσεως 80. 81 πήγνυσθαι 35 τὸ x«l τὰ] καὶ τὸ 36 τῶν ἐνεχτὸς ἃ ὑπὸ 119,1 τῷ 

"7 λέγει 12 ἅμα] ἀνα 21 εἰ πήγνυται] ὑπήγνυται | 323 πήγνυται || alt. xoi om. 114,10 οὐἰ- 

χεῖα 22 εἰς τὸ ἕν 81 ὅρος 33 γῆν 115,5 ἐπειδὴ 7 ψυχρῷ τε καὶ ϑερμῷ 323 ob πάλιν οὐ 

1164 ἀλλ᾽ ὅτι 11 ἡ 118,22 ἀπορία || τοὺς τε C. || λέγοντας καὶ λέγειν 119,0 δυναμένων 

9. δύναμιν 26 τὸ om. 26 pr. τὸ om. 20. 27 ὠχειώμεϑα 28 ἐκείνων ἀλλὰ 84 αἱρετὸν 

120,3 ὁμοιοειδεῖς 9 ἄρα] ὅρα 192 ἐνεργείαις 13. 14 αὐτῶν οὖν διαιροῖντο 14 αὖται 1 αἱ 

55. ex sil. 17 γὰρ ἐπὶ πλ. 20 ἡδονῆς τῇ δ᾽] ἡδονὴ || παραχολουϑεῖ 22 ὁμολογεῖται e. s. 

24 αὗται 28 ἀηδής 38. 29 αὐταῖς 31 ἕπεται 121,8 ταῖς ἐπὶ] ἐπὶ ταῖς ἐν ὅ 0] ἃς 

9 ἄλλην ll ταῖς 6. 58. 14 τε καὶ 6. 8. 16 ἀναπόβληται 34 ἀναποβλήστους 28 οὗ δὲ 31 καὶ 

ὥσπερ 122,8 εὐαπόλητον 9. 10 οὐ ῥᾳδία] οὖσα διὰ 12 μόνιμον 14 αὕτη 20 ἐν om. 

25 ἅπαν τὰ 123,5 αὐτὸ 123,17—129,23 τῷ πλούτῳ — προαιρούμενοι om. 129,20 αὐτοῖς 

97 αὐτοῖς αἴτιοι [830,0 ἠμέλουν 4 τι τοιοῦτο 17 εἰ μὲν om. 15. 16 οὐ βία — ἁμαρτό- 

μενά bis 21 εἰ ἐνὸν] elev ἂν 22 οἱ δὲ 24 ἀεὶ] δὴ 30 αὐτοῖς 131,9 ὁ γὰρ ἄνθρωπος 
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13 αὐτῶν ---χτήσει om. 25 τὸ ἀχούσιον τοῦ ἐχουσίου 2'7 γένος] τινὸς 29 ἐν 20 ἡ om. || 

διπλὴ || ἑκατέρᾳ 80. 31 ἀντικειμένου γὰρ 31 7, 132,7 ἐπὶ 6. s. || τοῦτον 8 μέσειν 12 τὸ 

σημαιν. 14 ὃν om.e.s. 16 τὸ 21 ὅτι---ἡ] ὃ τὸ dvi, 24 μὲν γὰρ 6. 8. 25 λέγομεν || δὲ τοῦ 

28 τοῦ 232 πράττοντι || πρόσχειται ὃ ὃν om. 133,4 ἡττωμένους || αὐτῆς 8 κινήσας 

10 ποιήσει || συνήϑη 21 χατὰ 24 ἐνεργείαις, ἐφ᾽ ὧν (corr. in αἷς) γίνονται 925 τὰς --τί- 

νονται 0m. 28 ταὐτὰ 9] περιγίνεσθαι e. 8. 134,1 ἑνὸς om. || ἀδιαφόρων 8. τῶνδε τῶνδε 

τῶν 8--9 ὡς --- ἡδοναῖς om. 10 φϑαρτιχά. καὶ — 13 αἱρετώτεραι || ποιήσασαι 14 ἐνερ- 

γειῶν τῶν om. 18 εἰς] ἐπ᾿ 20 εἰ e. s. || αἵ om. e. s. 20 φέροι 80. 31 δυνήσονται 
81 χωρήσεσϑαι 135,2 αὕτη ἀπ. 1 ἑκάστην 6. 8. ἡ πρῶτον μὲν elev ταῖς — 15 τε xai ταῖς 

e. S. 18 ἐν ταῖς] αὐταῖς 20 αἱ om. 6. 8. || ἄριστα || ἑκατέρῳ 28 οὖν om. 31. 32 παρα- 

χέχλιται 136,10 αἰσϑανόμεϑα om. 17 ἡ om. e. s. || τῶν αὐτῶν] τούτων 20 τοιοῦδε 24 τῶν] 

τὸ 25 συντεινόντων 26 δὲ xal | 
om. e. S. 

δυνάμεις 24 τε om. 26 αὕτη 28 ἐνέργεια 29 γοῦν 32 ὥστ᾽ ἡ | 

αὐτὸ 197,6—8 ὡς--- γινομένας om. 10 πᾶν 14 alt. «ai 

| τῷ dy. 16 δὴ 18 ἐκχείνοις om. || ἔτι om. 20 λύπη ἔσται 22 ἐπαινετὰ] ἔσται 

ἡδονὴ 2323 πρώτου 96 alt. 

δὲ om. 138,9 αὐταὶ ὃ ἐν τῇ αὐτῇ χώρα 1] αὐτὸ || μόνον εἴη ἡδ. 12 αἱρετὸν καὶ || ἔσται 

coll. post. ἐκεῖνα 14 ἀνδρίαν 11 ἂν οὖν 324 αἱ ζημίαι 20 εἶναι om. 27 γε 28 αὐτὰς 

139,2 ἡ ὃ ἡδὺ ὃ S ἑαυτοῦ 10 δὲ om. 12 ἐρυσϑαίνεσϑαι 13 γινόμενον ἔτι 15 αἱ ἡδῆς αἱ 

ἡδοναί 19 ἡδοναὶ --- σπουδαζομένων om. 21 λυπῇ 22 ἄλλων 298 αὐτῆς 20 clev àv || τ 

εἴδει om. 26 τὴν om. [ἡδονῇ ᾿ ἡσθῆναι 80 χρήσιμον 231 ἀναιρεῖ τὸ 140,2 δὲ om. ὃ yos 

om. 4 ἐάσαι 5 τὸ] τοῦτο 6 ὃ τὸ 1l τὸ 18 μένει [[| ὃ τῷ 20 τοῖς om. 21 τούτου 22 οὐδὲ 

τὸ πρὸς 24 δεῖ 21 ἢδε δόξα 28 συναναιρεῖται 31 πάντα 141,0 γε ἐπιστήμης 8. εἴη ἡμῖν 

9 ἐσμὲν δὲ ἄνϑρωποι om. 10. 11 ἐπ τιστήμην τε καὶ Pe οὔτε 11 ἐν τοῖς om. 20 φησὶν 

αὐτὸ εἶναι λοιπόν 20. 21 δὴ τὴν] διὰ τὸ 21 τὸν---ὠἀδοξίας om. 217 τῆς om. 32 αὐτοῖς αὑ- 

τοῖς 142,9 ἀποχέκλειται 4 ἔδει 6 φόβος om. 1 αὐτὸν 9. 10 νομείζων 14 ἐπ᾽ αὐτοῖς] 

ἑαυτοῖς 18 ἐπ᾿ αὐτῆς 25 ἔχ τε τοῦ 143,0 αὐτη 9 ἡ 12 ἡ οὐχ 22 εἰ om. e.s. 26 ἡ 

om. 27 μᾶλλον ἂν || ἐνεργείᾳ 28 ἐνεργεῖν 29 αὕτη 31 ἀνεμποδίστως 144,4 p om. 6 ἐνέ- 

δειξα. τὸ δια τοῦτο τε S8 χάριν τῆς 7. 10 γε 10 διὰ τὰς om. || ἐν ταῖς || γινομένας 

22 τούτων 320 παραμυϑούμενοι 230 αὐτὸν 145,1 δ αὐτῆς 2 ἔχοντες 6 ἣ d μὴ 9 ἔλατ- 

tov αἰσχρὰν ὡς οὐδὲν ἕχαστον || αἱρετὸν 10 αὐτὴ || παρασχευάζον 1] εἶναι ἡ 13 ἡ om. 

16 τὸ 20 αἱ om. || αἱ αὗται 26 ἀπιϑανῶς || ot συγχ. 21 παρεσκευασμένον 31 τερπνὸν 

146,7 χαχῶν || λυπηραὶ 15 αἱρεταὶ 20 τὴν οἵη. 6. s. || διὰ 24 φ. κοιν. 26 αἱρετὰ 28 ἐν 

αὐταῖς 29 δι᾿ αὐτῶν || ἑκάστης 30 ἀρετή [| αὕτη 147,1 ἦν 4 ἐπ᾽ αὐτῷ 5 ὡς οἰκία 12 τε 

om. 13 αἱρετὸν 22 τουτέστιν 27 ἐν τοῖς 28 χοινωνία 30 ἀνθρώπων 148,1 pr. τῶν om. 

ὃ εἴη ἂν om. || αὑτόν ὃ δὲ τὸ 10 ἡ om. 21 τέλος om. 24. 25 «e οἰκεῖον 21 ζητεῖν τε 

Ὁ] τε e. s. || τελείῳ 149,4 δὲ ὃ ἐπιδέχεσθαι | 
ἐνεργείας 15 ἑκάστη 21. 22 τε τὶ ἔλλειψις 82 ταύτας 150,5 alt. δὲ om. 8 μέσου 9 ἔτυχεν 

λόγον 9. ὀρεχτιχῆς αἵ τε 1Ὁ διανοητιχῆς 

10 εἴη 17 αἱ om. 24 οὕτως λεγομένης λογικῆς 217 λογικόν τε 33 δὲ om. 35 φασιν 36 αὕτη 

151,2 ἔχειν V τι ὃ καὶ 8ὃ οὕτως] ὄντως 9. εὕρεσιν---ἀρχῶν om. 19 ἀλλ᾽ ἡ e.s. 22 χα- 

λοῦ τὸ 24 γρὴ om. 321 ἣ εἰ 28 ὑμῖν 29 αὐτὴ 30 οὐδὲν 30. 31 ἐκείνη 153,1 λέγει 

6 αἱ om. 9 συντελεῖν 12 ἀλλ᾽ Poder 13 c ρας 19 οὔς ἧς sic 20 πῶς οὗ 
21—28 χαὶ μηδεμιᾶς -- ἐνεργείαις om. — 152,95 αὐτό] τό  153,4— 5 καὶ ἐπὶ --- ἀλλὰ om. 

8 ταύτη 9 ὅμοιος 6. 8. 10 pr. ἐπὶ om. 11] τε om. 14 solibus: 16 δεχομένῳ 11 φευχ- 

29 ποιεῖ om. || μέσα σύμμετρά τε 25 alt. δὲ om. 28 τὰ αὐτὰ 

154,1 τοῖς ὃ προγειριζομένοις 4. 5 φυλασσομένης D ἐντυγχάνει 8 φυλάττομεν T, 9 xat! 

αὐτὰ 132 pr. xai om. 16 τι 21 τούτοις 24 δεῖσϑαι. 217. 28 ἑχατέρας 28 ὁρισϑέντος 

155,8 τῶν ἄχρων 12 αὕτη ἀρετὴ 15 ἐν om. 18 ἐναντίαι 19 δεήσει 20 ak 38 ἃ 

μέσως 34 pr. ἄχρον || alt. ἄχρων 26 ταὐτὸν εἶναι ἅμα || alt. εἶναι om. 91 τοῖς 94 οὐδὲν 

156,1 μέσοις om. || χατὰ τέχνην ὃ ἐν] ἐπὶ 6 ἀλλ᾽ οὐδὲ || δὲ om. 9. φήσαι 13 ἡ om. 

τέα || τὸ μέσον 18 ἐν τῷ 

16 δὲ om. 19 αἱρεταὶ 21 χαταλειπόμενον 25 λεγόμενα 38 ἐπιχαιρεχακία 92 ἁμαρτάνει 

τε τὰ 989 ὁτιοῦν] τί οὖν 80 xal τὸ δειλ. || μεσότητας es ὃ ἐλλείψεως---ἔλλειψις om. 

4 τὸ semel [[ εἶναί πως p. 10 γένος ὅλον 14 ἔχειν πρὸς 1 εἵπετο τὸν μὲν 320 ἣν || τε- 
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λείων 292 ἔχει 24 πάσαις 20 παντὶ 27 τὴν 28 τάδε] τήνδε || τῆνδε δὲ 29. 30 ἑκάστῃ 

158,6 φαινομένου ἀγαϑοῦ 1. 8 τοιοῦτο 10 αὐτοῦ 12 ἀϑαίρετος 14 αἱρεθήσεται 19 πάντα 

29 ἐστὶν ἐσμὲν 93 αἱ δὲ ἐν. ἐφ᾽ ἡμῖν 24 διὰ 159,2 pr. καὶ] ἢ || ἀχούσια 7 αὐτῆς 10 τῶν 

τοιούτων] τούτων 14 οὐχ ἔξωϑεν ποιεῖ om. 16 αἰτία] διὰ τί 18 τε xai 22 ἔχον 28 τὰς 
xa^ 928 30 αὐτὰ 30 ποιεῖ 88 ὁριζόμεϑα 84 ἀκουσίων 100, 1 --- 2 γινόμενα — προαίρεσιν 

om. 2 μετὰ λόγου τε ὃ διὸ] δὲ 10 περὶ om. 12 γίνεται 14 αὐτοῦ 15 οἷον || γίνονται 
18 βουλευτὰ 21 συντελοῦντες xol || τε καὶ τέλος 25 ἡ ὄρ. 21 τὰ om. 29 ἑχουσίως || χατὰ 

ταύτας τιῦ 81 ἐχτώμεϑα || γὰρ om. || pr. πράττειν] πρᾶξιν || γινώμεϑα 32 ὡς γὰρ 91 εἰ 
om. 161,2 ἐπ᾿ om. 3 ἑχκάστο sic 5 λέξεως 8. τοῖς τοιαύτοις 14 δεῖ] δὴ 16 εἰ om. 177 χρί- 

νει 19 xai αἱ ἀρεταὶ 20 αὗται φ. 31 αὐτὴ---φύσει] αὕτη δὲ φύσει 25 ἔχοι---χτήσαιτο] οὐχ 

οἵου δαναχτήσαιτο (sic) 26 φῆναι bis 162,1 ἡ ἐστινὴ || ἕξις ἢ 4. 5 — V, sed τούτων 

6 ἡδόντα || τῶν Τ εἴη ἂν 8. μεταβάλλειν 9. δὲ ἡ οπι. [| τοιαύτης 10 γίγνοιτο 12 ἡ ὕλη 

om. || ἑξῆς 18 ἐν εἴδει || γινόμεναι 14 κυρίως] καλῶς || καὶ ἐχ τῆς στ. 14. 15 ὡς ἐν 

ὑποχειμένου 16 εἶναι om. 117 τινος εἶναι 11 οὐ γὰρ — τινος om. — 18 χωρὶς τῆς || τὸ 

24 μεταβάλλουσα 25 τὰ 28 αὐτοῖς om. 163,1 εἰς ὃ || μὲν om. || alt. αἱ om. 4 ἡ 

5 τῆς στερήσεως 0 ἀφ᾽ ὧν || ἡ om. 



ADDENDA 

Ad Praef. p. XXIII. Debeo hanc notitiam Bo yseno meo, qui de exemplo Bibliothecae 

Berolinensis regiae haec mihi scripsit: ^ ,Das Exemplar der Berliner Bibliothek unter- 

scheidet sich von den übrigen nur dadurch, dass es nach Alexander De fato, womit jene 

abschliessen, noch des Magentinus Commentar zu den Analytica enthàlt, mit besonderer 

Paginirung fol. I—XLV, fol. XLV* des Magentinus giebt die auf dem Titelblatt hier wie 

sonst fehlenden Angaben über Druckerei und Druckort. Dass diese àuch für Alexander 

gelten, beweist das auf Titel- und Sehlussblatt (fol. XLV^) gleiche Druckerzeichen (Knabe 

mit Oelzweig und der Umschrift οὐ μετὰ πολὺ ἀνὴρ ἐσόμενος). Dass der Magentinus nicht 

bloss angebunden ist, geht aus dem Registrum der Bogencustoden hervor, welches eben- 

falls fol. XLVb steht ,abcdefghiklmn o aa bb cc dd ee ff quaterniones omnes 

praeter a et ff terniones^. Mit aa beginnt der Magentinus. g—o fehlen und enthielten 

wol die in sàmmtlichen bekannten Exemplaren fehlenden Nummern des Titelblattes (cf. 

Hoffmann lex. Bibl. I, 114 Orelli Al. de fato p. VI xyz Rhein. Mus. 29, 610)“. ceterum 

eadem Magentini editio a Panzero Ann. typogr. VIII, 556 No. 1908 memoratur coniuncta 

cum Ioannis Grammatici Philoponi in priora analytica Aristotelis commentario. 

Deinde quas in extrema praefatione commemoravi emendationes has debeo Usenero: 

101,10 ὁ λόγος (6) δεικνύναι 

18 ἀντιμαρτυροῦν, ἐνῆν τῷ λόγῳ πιϑανότης (ttc) 
2] οὗ μηδὲν ἐχτὸς 

22 ἐχτός τι cum Spengelio, deinde ὄν del. 

21 δεῖν del. | παρὰ τῶν 

28 μεταφέροντ᾽ 
103,94. εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον || τυχόν τι μέγεϑος 
104,4 ἐχ τοῦ μεταξὺ 

20 αὑτοῦ 

105,0 λαμβάνειν 

14 xe σώματα 

130,,,β|,. ἡδονῇ καὶ ὁ πόνος 
145,4. τὸ γινόμενον ἀπ᾽ αὐτῶν 

Postremo pauca adscribam quae impressis Quaestionibus mihi videor invenisse: 

35,9 ante τί οὖν non pauca deesse videntur 

41,25 ἣ καὶ---εἶδος ex margine irrepserunt 

429 αὐτῷ * * * ἔτι τε 

61,8 (ἢ) xa9? οὺς 

11,9 Quaestionis II, 22 sensum, quem, cum editionem meam prelis dedi, nondum 

perspexeram, explicavi in Programmate Universitatis Kiliensis ,De Dione 

et Aristotele critica et exegetica^ 1892, quod velim conferas p. 19—27. 

ipsa autem Alexandri verba, quomodo mihi videantur restituenda esse, 

hie itero: 
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Εἰ ἐν οἷς τὸ ὕστερον ἐξ ἀνάγχης, ἐν ἐχείνοις μόνοις ἀληϑὲς δειχϑείη τὸ “εἰ τὸ πρῶτον, 

ἐξ ἀνάγχης τὸ ὕστερον", ἐπὶ δὲ τῆς εἰς ἄπειρον γενέσεως οὐχ ἔστι τὸ ὕστερον ἐξ ἀνάγκης τῷ 

υηδὲ γίνεσϑαι [τὸ] αὐτό, οὐδ᾽ ἂν πρὸ τοῦ ἐσχάτου γινομένου ἁπλῶς ἄν τι ἐξ ἀνάγκης γίνοιτο 

τῷ μόνως τῶν μεταξὺ τὸ τελευταῖον τὸ ἀναγκαῖον ἁπλῶς ἔχειν παρὰ τοῦ τέλους, εἰ τοῦτο 

ἁπλῶς τὸ γινόμενον ἐξ ἀνάγκης. εἰ γὰρ ἐχεῖνο ἐξ ἀνάγκης ἁπλῶς, τότε χαὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ 

Ξ ἀνάγκης ἔσται, τῶν μεταξὺ τοῦ [τε] [cum Spengelio] ἐπ᾽ ἄπειρον γινομένου ἕχαστον ἐξ 

ποϑέσεως τὸ ἀναγκαῖον ἔχον. εἰ γὰρ τὸ ἕν τοιοῦτο ἔσται, δεῖ χαὶ τοιοῦτο εἶναι τὸ πρὸ 

αὐτοῦ, καὶ ὁμοίως πάλιν ἐκεῖνο τὸ [cum Victorio] ἀναγκαῖον ἕξει" (ἁ πλῶ c) γὰρ ἐκεῖνο ἔσται 

ἐξ ἀνάγκης, εἰ τὸ μετὰ τοῦτο, «al οὕτως προϊόντων. ἐπεὶ (06) μηδὲν ἔσχατόν ἐστι τοῦ ἀπεί- 

ρου, (o9 ἁπλῶς) ἐξ ἀνάγκης μέλλοντος γίνεσϑαι, ἁπλῶς ἐξ ἀνάγχης ἐγίνετο xal τὰ πρὸ ab- 
^ 

τοῦ, olg πάλιν ἐξ ἀνάγχης γινομένοις εἵπετο xal τὸ τελευταῖον ἐξ ἀνάγκης γίνεσθαι, εἰ τὸ 

πρῶτα, οὐκέτ᾽ ἐπὶ τῶν οὕτω γινομένων ἔσται λαβεῖν τὴν τοιαύτην ἀχολουϑίαν τὴν “ 

πρῶτον, ἐξ ἀνάγκης τὸ ὕστερον "-. 

Praeterea scribas 12,60 ἀναγχαίως ἕπεσθαι τούτῳ et ἐγίνετο (x0) εἰ. denique debe- 

bam in inscriptione huius capitis Aristotelica verba (71,7) cum codice E ita scribere 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ "Rota 
p. 11 

ΚΑΙ AYXEQN ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩ͂ΤῸΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 

α. Διὰ τίνων ἄν τις συστήσαι τὸ πρῶτον αἴτιον χατὰ ᾿Αριστοτέλη. 1 

5 β. Περὶ χρώματός τινα. 5 

7. Tévov δρισμοί. 

ὃ. Σχόλιον ἐν διαλύγῳ περὶ τοῦ, εἰ πάντα γίνοιτο xa εἱμαρμένην, 

ἀναιρεῖσϑαι τὸ δυνατὸν χαὶ ἐνδεχόμενον. 
' ' à , ' , “Δ 

Διὰ τί ἣ αὔξησις χατὰ τὸ εἶδος μόνον, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ χατὰ τὴν DAT. 10 [0] 

10 o0 Πῶς εἰ μᾶλλον τὸ ὕδωρ ὕδωρ xa:X τὸ ψυχρὸν T, χατὰ τὸ ὑγρόν, 

ἢ υὲν εἰς τὸ ϑερμὸν αὐτοῦ ix τοῦ ψυχροῦ que οὐ φῦϑείρει 

αὐτό δὲ ἐχ τοῦ ὑγροῦ εἰς τὸ στερεὸν φϑείρει 15 , i - coU Ὶρ υ E 0 epe Y ep. 

C. Πῶς οὐχ ἐναντία τὸ μέγα xal τὸ μιχρόν, εἴ γε εἰς ἐναντία μὲν ἢ 
20e υεταβολή, τὸ δὲ ἀ0 50 μενον xal μειούμενον εἰς ταῦτα μεταβάλλει. 2 

b 

15 ἡ. Πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἐν Omoxet. ()ς νῷ. 
- - RÁ 

ὃ. [Πῶς οὐχὶ τῇ εὐξξία ἢ νόσος ἀντίχειται μᾶλλον τῆς χαχεξίας. 5 
— 2 , ' » 5 » ' 2 - € , A L4 , 

ι. Πῶς εἰ τέσσαρα τὰ αἴτια, οὐχ ἔστιν xal ἐν τοῖς ϑείοις τὸ ὑποχεί- 
u£vov ὕλη. 

ια. Πῶς εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς τὸ γὰρ ζῷον τὸ χαϑόλου ἤτοι 10 

20 οὐδὲν ἔστιν, ἢ ὕστ 
« X $, Α σ᾿ ν΄ 9 - “Ὁ , - ιβ.. Πῶς οἷόν τε ἅμα τὸν αὐτὸν ἥδεσϑαι xal λυπεῖσϑαι, εἰ ἐναντία ταῦτα. 

μ; X e , ΄ 

wq. Ὅτι μὴ SDeleis χατά τε τὰς ; das αἱρέσεις xai χατ᾽ Ἐπίχουρον εἰσά- 15 
»- 
ξ 

ε 

γεται τὰ χρώματα, ὡς ἔλεγεν Κηνσωρῖνος ὃ Jut NES 
0. Ὅτι x40 οὖς μόνον τὸ om ewe ἐστιν. οὐδὲν οἱ ϑεοὶ τοῖς dv- 

25 ϑρώποις παρέχουσιν ἀγαϑόν. 

1 ἀφροδισέως V, sed idem inde a libro secundo ἀφροδισιέως σχολιχῶν] inde a libro se- 

cundo σχολίων V 4 συστήσαι τὸ B? Sp.: συστήσαιτο libri ᾿Αριστοτέλην a Sp. 9 τί- 

νων εἰσιν ot ὁρισμοὶ titulus capiti tertio praefixus 8 τε xai tit. 10 ὕδωρ semel a Sp. 

7| Vict. a Sp.: οὐ codd. ll ci piv a 13 ἐναντίω a τό τε μέγα tit. χαὶ τὸ 

om. à 14 ταυτὰα V 15 uq V 11 τέτταρα a ϑείοις σώμασι tit. 18 ἡ 

ὕλη Vict. Sp. 19 τοῖς] τῷ ἃ tit. Sp. 21 τε] at sic V 22 αἱρέσεις om. tit. 
24 οὺς tit. a Sp.: ob V 

Suppl. Arist. IL 2. Alex. scripta minora. 1 
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ει. Ὅτι εἰ f, αὐτὴ ὕλη xoi ἐν τοῖς ϑείοις, ἔσται χἀχεῖνα φϑαρτά. 20 

ις. λΛέξεως ἐξήγησις εἰρημένης ἐν τῷ ἃ Φυσιχῦῆς ἀχροάσεως περὶ τοῦ τὰ 
ἐναντία πως τὰς ἀρχὰς ποιεῖν πᾶντας. 

ιζ. Ὅτι μὴ τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ. 25 

5 τη. Ὅτι μὴ οἷόν τε τὸν χόσμον ἄφϑαρτον εἶναι διὰ τὴν βούλησιν τοῦ 
2 - Y. € 1 - € - ΄ εοῦ, εἰ εἴη φϑαρτὸς τῇ ἑαυτοῦ φύσει. | 

ιϑ. Πῶς f$ αὐτὴ δύναμις ἅμα τῶν ἐναντίων εἶναι λέγεται. 8 
Y ΄ - ΄ [4 , , 07€ 1 1 - 

X. Διὰ τί τοῦ ϑέρους ὑπνωτιχώτεροί ἐσμεν, εἰ ὃ ὕπνος διὰ τὴν τοῦ συμ- 
φύτου ἡμῖν ϑερμοῦ εἰς τὸ ἐντὸς ἀντιπερίστασιν. E 

10 xa. Ἔν τίνι χατηγορίᾳ ἢ χίνῃσις. 
χβ. Εἰ τὸ χινούμενον ἐπί τινος χατὰ τὸ πρότερον μόριον αὐτοῦ πρότερον 

χινεῖται. 
- 2 DENEN , 3 8s $ 5 AC Ue Y h - xy. Πῶς εἰ φϑαρτὴ ἢ γῆ. οὐχ ἐνδέχεται αὐτὴν xai ἄμα ποτὲ φϑαρῆναι. 10 

2 ^ 5." Ld ad 2 nd — € , ΄ N ΄ 5 ΄ 

x0. Ἐξήγησις λέξεως ix τοῦ ἃ Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἐπὶ τέλει εἰρημένης; 

15 δι᾿ ἧς λέγει εὑρεϑεῖσαν τὴν ὕλην λῦσαι xai τὰς τῶν ἀρχαίων 
ἀπορίας. 

M5 J ' ΄ ' —- xc. Εἰς τὰ περὶ προνοίας τινὰ συντελοῦντα. 10 
- ^ T^ ΟἿ - M. , 3 [d , bil ' , 

xc. Πῶς τὸ εἶδος iv τῇ 0k, πότερον x20 αὑτό, T, κατὰ συμβεβηχός. 

Ι. Διὰ τίνων ἄν τις συστήσαι τὸ πρῶτον αἴτιον κατὰ ᾿Αριστοτέλη. 1] 

e ^ * ^ y , 

20 Ei αἱ οὐσίαι πᾶσαι capta φϑαρτὰ πάντα ἔσται: ἀχώριστα γὰρ τὰ 7 
» T. ΟῚ y , Ὑ ^X ES € ^ “Ω7) ε C RU - € 

ἄλλα τῆς οὐσίας. οὐχ ἔστι ὃὲ πάντα φϑαρτά, οὔϑ᾽ αἱ οὐσίαι πᾶσαι φϑαρ- 

ταί. οὐ πάντα Oi φϑαρτά, ὅτι ἀδύνατον τὴν χίνησιν φϑαρτὴν εἶναι: ἀΐδιος 10 

γάρ. εἰ γὰρ εἴη γενητή, ἐπεὶ πᾶν, γινόμενον ὑπό τινος, χαὶ ἔχ τινος γί- 
5 » » ' Ἁ Ez T E , » [a] Ἁ [ed ΡΞ S y eo , 

νεται, εἰὴ ἂν X"7t τὰ ὃς ὧν T χινησις. a. μὲν 0010s Ety ev, (0016€ unte 

— , ^ - P , ^N 

25 τὸ ποιοῦν μήτε τὸ πάσχον πρὸς τὸ δύνασϑαι τὸ μὲν πάσχειν, τὸ ὃὲ mot- l5 
- - - cT * ' , »- ὅν» 5" 

εἶν δεῖσθαί τινος μεταβολῆς, ἣν ἂν χαὶ | χίνησις ἤδη. ἀλλ᾽ οὐχ ἐγίνετο. 12 
29 7. Jg μ PS , ΄ Y L ^ PARC 7 N 3 

εἰ Óí τι ἦν ἐμποδὼν ἐχείνοις, ἔδει τινὰ χίνησιν γενέσθαι, ὥστε τὸ uiv 
- 

ποιῆσαι, τὸ ὃὲ παϑεῖν, xal γενέσϑαι τὴν χίνησιν 

I2 
Ψ 

, 
cz 
c 

^ *, - e M 

ς αὐτῶν. οὕτω 6& 
3 ΄ 14 Dy - B , ΄ ΄ 

ἀνάγχη ἔσται πρὸ τοῦ γενέσθαι τὴν χίνησιν κίνησιν εἶναι οὐ γενητήν. b 

] ϑείοις tit. a Sp.: θεοῖσ V 2 & τῆς tit.: à περὶ a Sp. ᾿Αριστοτέλους περὶ tit. Sp. 

4 ἐν τῇ] αὐτῇ a 5 βούλησιν] βουλὴν a Sp. 6 εἴη om. a 9 ἀντιπερίστασιν tit. 

Sp.: ἀντιπεριίσταται Va 11 ἐπὶ να τὸ om. tit. αὐτοῦ μόριον a Sp. 

13 φϑαρτὴ tit. a Sp.: φϑαρτιχὴ V 14 ἃ τῆς tit. Vict. Sp. ᾿Αριστοτέλους ἐπὶ tit. 

Vict. Sp. εἰρημένης tit. Viet. Sp.: εἰρημένη V: om. a 19 συστήσαι τὸ Sp.: συστή- 
σαιτο libri 20 primum caput legitur excerptum in Pseudo-Alexandri commentariis ad 

Arist. Metaph. A 6. p. 685,29 Hayduck λαβὼν ὅτι ἡ οὐσία πρώτη τῶν ἄλλων (τοῦτο γὰρ δέ- 

δειχται) λέγει ὅτι" εἰ μὴ ἔστιν οὐσία ἀίδιος, ἀλλὰ πᾶσαι φϑαρταί ca V 21 οὔϑ᾽Ἵ οὐδ᾽ Sp. 

22. 29 ob — ἀίδιος γάρ] ὅτι δὲ οὐ πάντα τὰ παρὰ τὴν οὐπίαν ἐστὶ φϑαρτά, δῆλον. ἡ γὰρ χί- 

νησις δέδειχται ὅτι ἀίδιος xxl ἄφϑαρτος Ps. A]. 23 πᾶν τὸ γινόμενον a Sp. 24 à V 

Ps. Al: ἀλλ᾽ GB? (in lit.) SFLa $p. 26 ἡ χίνησις Ps. AI. 2" ἐυποδῶν Va 

29 alterum κίνησιν add. v. e. V: om. ex parte libri Ps. Al. 
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ἀλλ᾽ ἢ χίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ, ὥστε xal ἢ ἀίδιος ἐν τῷ ἀιδίως χινουμένῳ 

οὐ γὰρ οἷόν τε ἀΐδιόν τι χίνησιν χινεῖσϑαι μὴ ἀΐδιον ὄν. εἰ γάρ τις λέ- 

qot, ἀΐδιον εἶναι χίνησιν τῷ ἄλλο ἐξ ἄλλου σῶμα διαδέχεσθαι αὐτήν, 10 

πρῶτον μὲν οὐ συνεχῆ τὴν χίνησιν ποιήσει xal μίαν (ἢ γὰρ συνεχὴς ἑνὸς 

6 ὄντος τοῦ χινουμένου αὐτήν), ἔτι ἐνδεχόμενον ἔσται τὸ ἐπιλιπεῖν τὴν χίνησιν, 

εἰ μή τι ἄλλο ἀΐδιον ὃν τῆς εὐτάχτου τε xai ὡρισμένης τῶν χινουμένων 15 

διαδοχῆς αἴτιον εἴη, ἀΐδιον σῶμα τὸ τὴν ἀΐδιον χίνησιν χινούμενον. ἀλλὰ 

υὴν αἴδιος xal συνεχὴς μόνη τῶν χινήσεων ἢ χυχλοφορία. τὸ ταύτην χι- 

νηύμενην ἀΐδιον. χαὶ ἄριστον δὴ τῶν σωμάτων τοῦτο τὸ γὰρ ἀίδιον τῶν 90 

10 οὐχ ἀιδίων ἄμεινον. xal τὸ τὴν πρώτην χινήσεων ἁπασῶν χινούμενον xal 

ἔμψυχον. τὸ γὰρ ἄοιστον τῶν σωμάτων ἔυψυχον. dustwov γὰρ σῶμα τὸ 

ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου, τὸ δὲ χυχλοφορητιχὺν σῶμα ἄριστον, ὥστε xal ξμ- 30 

ψυχὴν: τὸ γὰρ τῶν σωμάτων ἁπάντων ἄριστον ἔμψυχον, τὸ ὃὲ χυχλοφο- 

ρητιχὸν σῶμα τοιοῦτον. ἀλλὰ μὴν πᾶν τὸ χινούμενον ὑπό τινὸς χινεῖται, 

15 xal τοῦτο ὃν xal τὸ χατὰ Ψυχὴν | χινούμενον πᾶν ὑπό τινος, εἴ γε τὸ μὲν 13 
χατὰ ψυχὴν χινούμενον xal ópuT» χινεῖται, f, ὃὲ ὁρμὴ xav ἔφεσίν τινος. 

εὶ το C e m ἙΝ - x e C LI ὥστε εἴη dv xal τὸ ἀΐδιον σῶμα χαϑ᾿ δρμὴν xai xat ἔφεσίν 

uzvov. τοῦ δὲ xaÜ' ὁρμὴν xai κατ᾽ ἔφεσιν χινουμένου δεῖ εἶναί τι, οὗ 5 
ἐφιέμενον τοῦτο χινεῖται τὴν ἀΐδιον χίνησιν, ἀΐδιον χαὶ αὐτὸ ὃν xal ἐνερ- 

20 γείᾳ. πᾶν γὰρ τὸ χινητιχόν τινος ἐνεργείᾳ τι ὃν χινεῖ, xal τὸ ἀεὶ xai 

συνεχῶς χινοῦν ἀεὶ τὸ αὐτὸ ἔσται ἐνεργεία, ἄμοιρον παντάπασιν δυνάμεως. 10 

εἰ γὰρ ἔσται δυνάμει, οἷόν τε ἔσται xal τὴν χίνησιν φϑαρῆναι, μὴ ὄντος 

ἐνεργείᾳ τοῦ χινήσοντος αὐτήν. ἀλλὰ xal ἀκίνητον ἔσται. εἰ γὰρ xoi 

τοῦτο χινήσει χινούμενον, δεήσει xal τούτῳ παλιν ἄλλου χινοῦντός τινος. 15 

25 ἀλλ εἰ ἀχίνητον, ἀσώματον. πᾶν γὰρ σῶμα xaü' ὃ σῶμα χινητόν. ἔσται 
- M 

τις ἀίδιος οὐσία ἁπλῇ καὶ ἀχίνητος ἐνεργείᾳ (αἰτία), οὖσα τῆς τοῦ χυχλοφο- 

1 ἀλλ᾽ — ἀιδίως κινουμένῳ] ἐπεὶ οὖν ἀΐδιος ἡ κίνησις, ἡ δὲ κίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ τὸ εἶναι 

ἔχει, καὶ τὸ κινούμενον ἄρα τὴν ἀίδιον κίνησιν ἀΐδιόν ἐστιν Ps. AI. 4 ἡ VB: εἰ FGLSa 

Sp. ἐστι coni. Sp. 9 αὐτὴν ἐστίν: ἔπειτα ἐνὸ. Ps. AI. ἔσται τὸ] ἐστιν Ps. ΑἹ. 

ἐπιλιπεῖν V: ἐπιλείπειν B: ἀπολιπεῖν Ps. AI. 6 ὃν et τε om. Ps. Al. 1 ἀίδιον δὲ B? 

pr. ἀίδιον] ἕν ἄρα xai d(àtóv ἐστι τὸ Ps. ΑΙ. κινούμενον σῶμα Ps. Al. 8 ταύτην 

ἄρα a Sp.: ἄρα ταύτην Ps. ΑΙ. 9 pr. ἀίδιον] τὴν κίνησιν σῶμα ἀίδιον Ps. Al. ἀόρι- 

στον ἃ τοῦτο Om. 8 10 τῶν χινήσεων Ps. Al. a Sp. ll pr. ἔμψυχον] &p.- 

ψυχον δὴ τοῦτο Ps. AI. pr. τὸ] t in it. V 13 c V 14 «o V 15 xal τοῦτο 

ὃν xai τὸ VFGL (sed xai τὸ): xai τὸ B?S?a Sp.: xai διὰ τοῦτο οὖν xai τὸ Ps. AI. 

Ψυχὴν ἄρα a Sp. γε] δὲ a Sp. τὸ μὲν] τὸ Ps. Al. a Sp. 16 κατὰ τὴν Ps. 

Al. a l7 «àv a Sp. alt. xai infra versum V 18 τοῦ B? coni. Sp.: τὸ libri 

Ps. AI. χινουμένου B?S?a Sp.: χινούμενου VB! Ps. AI. δεῖ VB! Ps. Al.: ὄντος δεῖ 

B?S?a Sp. εἶναι VB Ps. Al. coni. Sp.: δὲ εἶναι FGSLa 20 ἀεὶ dpa Ps. Al. 

xmi ἄμοιρον a Sp. 22 ἔσται εἰ 4 Sp. post δυνάμει inserit οὐδεμία δὲ δύναμις, ὡς 

ἐν τῇ ΠΕερὶ οὐρανοῦ (I, 12) δέδειχται, ἐπ᾽ ἀπειρόν ἐστιν, εἰ οὖν ἔχει δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι, ἔσται 

ποτὲ ἐνεργείᾳ μὴ ὄν, ὥστε Ps. ΑΙ. 28 post αὐτὴν inserit ἄμοιρον ἄρα παντάπασίν ἐστι 

δυνάμεως Ps. Al. 24 τούτῳ FGS Ps. Al. a Sp.: τοῦτο VBL τινος] τινος xai 

τοῦτο εἰς ἄπειρον Ps. Al. 25 ἐστι «al ἀσώματον Ps. ΑΙ. 12p V 25. 26 ἔσται 

ἄρα ἀίδιος τις Ps. AI. 20 τις VB!: τις ἄρα FGSa Sp.: ἄρα τις B? ἐνεργείᾳ ἃ 8ρ.: 

ἐνέργεια V : ἐνέργεια FBL αἰτία add. Ps. Al. 
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ρητικοῦ σώματος ἀιδίου τε xal συνεχοῦς χινήσεως. χινηϑήσεται δ᾽ ὑπ᾽ 90 

αὐτοῦ τὸ ϑεῖον σῶμα τῷ νοεῖν τὸ αὐτὸ χαὶ ἔφεσιν χαὶ ὄρεξιν ἔχειν τῆς 
ὁμοιώσεως αὐτοῦ. πᾶν γὰρ τὸ χινούμενον ὕπ᾽ ἀχινήτου τινὸς χεχωρι- 

σμένου τοῦτον χινεῖται τὸν τρόπον. f, δεῖξις χατὰ ἀνάλυσιν. οὐ γὰρ οἷόν 
5 τε τῆς πρώτης ἀρχῆς ἀπόδειξιν εἶναι, ἀλλὰ δεῖ ἀπὸ τῶν ὑστέρων τε χαὶ 9Ὁ 

φανερῶν ἀρξαμένους xaxà τὴν πρὸς ταῦτα συμφωνίαν ἀναλύσει χρωμένους 14 
συστῆσαι τὴν ἐχείνου φύσιν. ὅτι δὲ xol πρῶτον νοητὸν xal μάλιστα, xoi 
πρῶτον ὀρεχτὸν xal μάλιστα τὸ χινητιχὸν τῆς χύχλῳ χινήσεως εἶδος, ἐν- 

τεῦϑεν ἂν δειχνύοιτο. χυρίως νοητὸν τὸ εἶδος. f; γὰρ ὕλη, οὐδὲν οὖσα 5 
10 τῶν ὄντων ἐνεργείᾳ, κατ᾽ ἀναλογίαν ἐστὶν νοητή, xoi ὡς 6 []λάτων φησὶ 

νόϑῳ λογισμῷ, τὸ δὲ εἶδος νοητὸν Siegel τι ὧν, xal τῶν εἰδῶν μᾶλλον 
γοητὸν τὸ ἐν οὐσία, T, τὸ ἐν ἄλλῳ τινί, ὅτι xal μᾶλλον, xai τῶν ἐν τῇ 10 

L 

οὐσίᾳ τὸ μάλιστα ἁπλοῦν xal del ὃν ἐνεργείχ. μάλιστα γὰρ νοητὸν τοῦτο 
(0 c4 τῷ τε μάλιστα εἶναι del Ov ᾳ χαὶ τῷ τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὸ ἁπλοῦν í 

5 , ' 1 , ^ σ ΄ - 91551 e 
15 νοητόν. xai γὰρ τὰ ἐν τοῖς συνθέτοις τότε νοητά, ὅταν ὃ νοῦς αὐτὰ χω- 15 

ρίσῃ τῶν ἐν οἷς ἐστι xal ὥσπερ ἁπλᾶ αὐτὸ ϑεωρῇ. τοιαύτη δὲ ἢ χινη- 
τιχὴ τοῦ παντὸς οὐσία: μάλιστα αὔτη νοητή. ἀλλὰ μὴν xai μάλιστα 

ópsxt μάλιστα γὰρ ὀρεχτὸν τῇ αὑτοῦ φύσει τὸ τῇ αὑτοῦ φύσει χαλὸν 50 
μάλιστα. τοιοῦτον ὃὲ τοῦτο" τὸ γὰρ χαλὸν ἐν τῷ εἴδει μᾶλλον T, ἐν τῇ 
i ἐπὶ i i ῃ 
[d ^ - M * ES - ΄ . » ΄ 

20 ὅλῃ. ἐν γὰρ τῷ ποιοῦντι μᾶλλον T, ἐν τῷ πάσχοντι, xai ἔστι πάσχον ll M^ n D [ - , - 
^ ^ —- ^ bl v ' - " 

u&v τὸ δυνάμει τι ἦν, ποιοῦν ὃὲ τὸ ἐνερ ἢ ὄν. χαὶ ἐν τῷ ὡρισυένῳ 

ἄλλον T, ἐν τῷ ἀορίστῳ-: ἐν τῷ εἴδει τὸ χαλὸν μᾶλλον, T, ἐν vf, ὕλγρ 25 μ i D D i i i il 

xai ἐν εἴδει τῷ ἐν οὐσίᾳ ἄλλον T, ἔν τινι ἄλλῳ | τῶν γενῶν. διὰ γὰρ lo 
^ 

τοῦτο xal τὰ ἄλλα ἔστιν. χαὶ τῶν ἐν οὐσίχ τὸ μάλιστα ὃν χαὶ ἁπλοῦν 
* bI ΄ 

00604 Οξόξιχται Tj Q7 Q^ c xgi ἀσοιρηον τοῦ δυνάμξ' χαλὺὸν υάλιστα. τοιαύτη τῷ [o1] 

΄ , P" , "d 

προξιρημένη vost, χυρίως χαὶ πρώτως αὔτη ὀρεχτή τε xol νοητή. ῦ 

συνεχοῦς} y in lit. V ὑφ᾽ αὑτοῦ coni. Sp. 2 Seiov] χυκλοφορητιχὸν Ps. ΑἹ 

τὸ αὐτὸ VB!: τε αὐτὸ FGB?S Ps. Al. a Sp.: fortasse τοῦτο: τε αὑτὸ coni. Sp. 

9 ὁμοιώσεως) οἰχειώσεως Ps. AI. 2. 4 χεχωρισμένον Sp. 4 ἡ δὲ Ps. ΑΙ. 

post ἀνάλυσιν add. γέγονεν Ps. Al. ὃ τῆς πρώτης ἀργῆς VBSGL Ps. Al. a: τῇ πρώτη 

τῆς ἀρχῆς Ε: τῆς πρώτης Sp. τ ἐχείνων Ps. ΑἹ. 8 χυχλωχινήσεως ἃ 

10 ἐνεργεία V Πλάτων] Tim. 52» νόῳ B? Ps. Al. Vict. Sp.: τῷ libri 11 ἐνερ- 

γειὰ V 12 prius τὸ corr. ex τε V ἢ] καὶ ««9' αὑτὸ ὄν, 7) Ps. AI. τινι ὄν 

Ps. ΑἹ. υᾶλλον ἐστι Ps. Al: fortasse μᾶλλον (ἀπλοῦν) τῇ οἴῃ. ἃ 14 alterum 

τῷ] τὸ a 14. 1 τὸ ἀπλοῦν νοητόν VGFS!B!L: τὸ ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἁπλοῦν μάλιστα 

νοητόν 534: ἁπλοῦν εἶναι" τὸ γὰρ ἁπλοῦν μάλιστα νοητόν B?: τὸ μάλιστα ἁπλοῦν εἶναι wal 

μάλιστα νοητόν coni. Sp.: ἁπλοῦν xai νοητὸν εἶναι Ps. ΑἸ.: fortasse (elvat) τὸ ἁπλοῦν 

νοητόν 15 τότε εἰσὶ Ps. Al. a Sp. 15. 16 γωρίσῃ BFS Ps. Al. a Sp.: χωρήση G: 

χωρίσαι V 16 ὥσπερ] ὡς περὶ B? ἡεωρῇ τοιαύτη Ps. Al.: ἐνεργῇ τοιαύτη VBS?a Sp.: 

ἐνεργῆται αὕτη FGS'L 11 μάλιστα αὕτη VB: μάλιστα αὐτὴ FGS!L: μάλιστα ἄρα αὐτὴ 

S?B? (sed αὕτη) a Sp.: λέγω δὴ γωριστὴ καὶ ἀπλῆ καὶ ἐνεργείᾳ αὕτη ἄρα μάλιστά ἐστι Ps. AI. 

18 γὰρ VB Ps. Al. Sp.: γὰρ τὸ FGSa: γάρ τοι 1, 21 μὲν ὁ. Ps. Al. 22 ἐν 

δὲ τῷ εἴδ. a εἴδει ἄρα Ps. ΔΙ. 23 εἴδει GSB?FLa Sp.: ἰδίωι V: ióu//] B 

24 τἄλλα a 26 χυρίω: dou χαὶ Ps. Al. a 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡῺ 

II. Περὶ 

Τὸ χρῶμα ὡρίσατο ᾿Αριστοτέλης 
διαφανές. 

δὲ διαφανὲς χρῶμα. διὸ χαὶ dua ἐστ 

5 mic σώματος ὡς σώματος 
ἐστι. χαὶ τούτου ας ὡς σώματος πέ 

τὶ τὸ γρῶμα τῇ ἐπιφανεύ. 
, $, 

πέρας ἐπιφάνεια, 

ἢ ἐπιφάνεια. 

TON 1—2 

χρώματός τινα. 

- 

πέρας τοῦ ὡρισμένου διαφανοῦς T 

τοῦ γὰρ σώματος χαϑόσον μὲν σῶμα πέρας εὐ μέτα χαϑόσον 
pi MI 

ἐπεὶ γὰρ 

χαὶ τὸ διαφανὲς OE σῶμά νὲς 
v» 

ἐ ἔστι δὲ αὐτοῦ zal ὡς 

10 

- , ' - ' " v E 

διαφανοῦς πέρας τὸ χρῶμα, xal ἅμα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ πέρατα ἄμφω, εἴ 15 1 
' 

πέρατα οὐκ ὄντα τὰ 

xal σὺν ἐπιφανείχ, o0 uiv πᾶσα ἐπι 

10 σῶμα διαφανὲς ὡρισμένον. 
' vov, τὸ δ᾽ ἀόριστον. τὸ μὲν 

χαὶ τὸ ὕδωρ), ὥσπερ οὐδὲ ἐπιφάνειαν οἰχείαν τε 

φάνεια σὺν χρώματί, 

τοῦ γὰρ διαφανοῦς 

οὖν ἀόριστον Otago 

αὐτὰ ἀλλήλοις. πᾶν μὲν γὰρ χρῶμα ἐν ἐπιφανείᾳ ve 
σ ^N — 

Ott unos παν 

, M ' [d , 

σωματ OS XO μξν ὠρισμε- 

ἐστιν ὅ τε ἀὴρ 

ἔχει (ὁρί- 

avés (ὁποῖά 

χαὶ ὡρισμένην 
M ΄ 3 - Ld 3423 ζεται γὰρ τὰ ὑγρά τε x«l ἀόριστα σώματα τοῖς περιέχουσιν), οὕτως 000 

οἰχεῖον ἔχει χρῶμα, ἀλλ ἔστιν τῶν ἀλλοτρίων χρωμάτων διάχονόν τε wai 
i D i 

15 Oexttxóv ὥσπερ xal σχημάτων (xai 
1 ^ 

εὐλόγως ἢ φύσις dypouv ἐποίησεν 
- , , ^ , ^ b] σ 

τὸ διαχονησόμενον τοῖς ἀλλοτρίοις χρώμασιν διαφανές, ὀιαφανὲς μὲν ὅπως 
RS 

fi 
χρῶμα τῇ υἱξει τῇ πρὸς τὰ ODOU 

D t D ἢ 

γυσιν αὐτῶν), τὸ δ᾽ ἐν τοῖς 

ενὰ 

rH (pto. 

30 σμένον ἔχει τὸ ὡς σώματος σχῆμα τε 

cavoüz, xai 

ὡρισμένου διαφανοῦς. οὔτε Ὑ 
χὸν γρωμάτων), οὔτε πᾶν διαφανὲς ὡρισμένον. 

΄ ^ - e v - 
Guzwoy οιἰαχφάνων οὑτῶς ἔχει pO 

τῶν διαφανῶν δὲ ὡρισμένων τὰ uiv τῷ σι 

μάλιστα μὲν γὰρ διχφανῆ τὰ λαμπρά 

ἔστι 
υτέρως 

^ — 

τὸ 
L 

δὲ xai τρίτως διας 

T τῶν σωμάτων, ταῦτα, ὄντα 

80 φανείας ἐστέρηται. ἐπεὶ qà 
Y 

δεχτιχὸν χρωμάτων, ἀόριστον Oi χαὶ 

ς τε νοι 

ἔστιν ὡς DEDE αὐτοῦ πέρας θυ τὸ 

γὰρ πᾶν σῶμα διαφανές 

Ἰὰρ τῶν τε ὄντων τὸ χρῶμα xol τῶν 

ἄχρουν, ὅπως μὴ τὸ οἰχεῖον αὐτοῦ 
^D , TAE Ve AERSEESN d Sm 1) 07, NA 

ὃι αὑτοῦ ἐμποδίζῃ τὴν αληϑη μή- 

χαὶ στερξοῖς σώμασιν, ὡς ὡρι- 

χαὶ πέρας, οὕτω δὲ xal τὸ ὡς Ota- 

γὰρ χρῶμα πέρας 

(οὐὸξ γὰρ πᾶν ὃδεχτι- 
ἌΡΡΕΝΟΣ M 

τὰ δὲ ἐν βάϑει τῶν ὡρι- 

ἐπιφάνειαν τε xai σχῆμα. xal s 
A ' ^) * -- 

ἄλλόν ἐστι, τὰ δ᾽ ἧττον τοιαῦτα. 
, ἣν , , 

τε xal λευχὰ σώματα, Ts φύσεως 

πῦ δ CN X - ^ A - ἔέλανος- ὄντος πῦρ (ζανϑὸν γὰρ τῇ μίξει τοῦ χαπνοῦ μέλανος ὄντος φαίνεται), 

ἐν στερήσει χρώματος, xal τῆς δια- 

ἐν ἄλλοις 
- 

εἰναι πεφυχότων, εἶναί τι ἔδει χαὶ σῶμα, ἐν ᾧ τὸ χρῶμα, χαὶ ἔστι τοῦτο 

Ἁ τὸ διαφανὲς σῶμα. ὕλη γὰρ τοῦτο π 
^ Y «x 

διαφανὲς ἔχον αὐτὸ ἐνεργείᾳ. τὸ ὃ 

2 ᾿Αριστοτέλης) de sensu 3. 4990] 

coni. Sp. 6 ὡς VB: τοῦ FGSLa Sp. 

de an. II 7. 418226: σῶμα VBSLa 

TOV ἃ "77a 18 τ᾽ ἀορώμενα a 
Vict. Sp.: δεῖ VFLSa: δὴ in lit. B? 2 

24 ἔχει BGSFLa: £| V (χει add. man. rec.) 

39 δὲ δυνάμει FGLS!: 

διαφανὲς δυνάμει S?a 

& δυνάμει ὡς ὕλη ὃν δεχτιχὸν 

ἡ SB?La Sp.: 

ys] sre eoni.-Sp. 

23 2 οὐδὲ γὰρ coni. Sp.: 

δὲ δυναμιῦ (διχφανὲς m. 

ροσεχὴς Xpopnacnes τὸ μὲν ἐνεργεία 

τῶν τε 

n/Vs 3B! 

8 χρῶμα ἃ Trendelenburg ad Arist. 

19 τοῖσ] τ supra versum V 
LÁ [| . : 

οὔτε γὰρ libri 

26 ἧς φύσεως) τῇ φύσει, ὥς FGSL 

rec. in mg.) V: δὲ διαφανὲς δύναμις B: 

20 

15 

ἐστὶ διαφανῆ xaxà τὴν πρὸς τοῦτο ἀπόστασιν, ὅσα 90 

25 

4 ἐπεὶ] ἐπὶ 

de 

14 χρωμάτων] σωμά- 

20 δὲ 

P 
UI 
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ἐναντίων χρωμάτων ἀλλήλοις xal τῶν τούτοις μεταξύ. xal ἐν παντὶ σώ- 
ματι χρῶμα ἔχοντι ἣ ὄντι χρώματος δεχτιχῷ ἐστι μεμιγμένη xai fj τοῦ 
διαφανοῦς φύσις. ἐν οἷς μὲν οὖν σώμασιν, οὖσι διαφανέσιν ἔχουσί τι δια- ὅ : ν μ , 

[4 - ΄ , es - 

φανὲς ἐν αὑτοῖς, τὸ πέρας φανερόν ἐστι xai ὡρισμένον (ἔστι δὲ ἐν τοῖς 

5. στερεοῖς τοῦτο), ἔστιν ἐν τούτοις χαὶ χρῶμα φανερόν τε χαὶ οἰχεῖον, χαὶ 
ἔστιν ἐν μόνοις τούτοις χυρίως λεγόμενον χρῶμα, χαὶ μᾶλλον ἐν οἷς τὸ 10 

el δὴ δι 3 Ἁ » X ^ Md »«w2 € , » 

μᾶλλον. τὸ δὲ ἀόριστον διαφανὲς οὐδὲν μὲν οἰχεῖον οὐδ᾽ ὡρισμένον ἔχει 
— - ^ ^ Ll 3 

χρῶμα τῷ διὰ μανότητα μηδὲν κατέχειν τε xal στέγειν δύνασϑαι. τῷ ὃ 
2 ΄ , , , M . $05 x 5€ ἀλλοτρίων χρωμάτων γίνεσϑαι δεχτιχόν τε xai διάχονον οὐδὲν μὲν αὐτῶν 15 

10 παϑητικῶς ἀναλαμβάνει, χινούμενον δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ τὴν παρουσίαν τε 

χαὶ ποιὰν σχέσιν πρὸς ταῦτα τῶν ἐχόντων χρῶμα οἰχεῖον σωμάτων, ἔστ᾽ 
a LEE -— v - , - , - ΄ 

ἂν ἢ ὁρᾶσϑαι αὐτῷ διὰ τῆς χινήσεως τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν ἐχείνοις 

ὄντων χρωμάτων ἐν αὐτῷ, διακονεῖσϑαι τοῖς τῶν ζῴων ὁρατιχοῖς ὡς ἀντι- 20 
λαμβάνεσϑαι δι᾿ αὐτοῦ τῶν χρωμάτων, τοῦτο δὲ ποιεῖν οἷον (te) τὸ Ota- 

A ΕΞ ΡῚ 3 ? € » Td , zs , 5 *, - € M , 2 -Ὁ 15 φανὲς ἡ ἐφ᾽ ᾧ τι ὕφ᾽ οὗ πρώτου χινουμένῳ ἐν αὐτῷ ὑπὸ παρουσίας τῶν 

φωτίζειν φύσιν ἐχόντων πάσχον χαὶ δεχόμενον αὐτὸ ὡς οἰχεῖον χρῶμα. 
» ^N ' PE - - 3 - ^ , ) » Ψ Ἃ ' 5 - - 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο οἰχεῖον αὐτοῦ χρῶμα, ἀλλ ἐστ ἄν μὲν αὐτῷ παρ 25 
Ν ΄ , bd ' ^ ? δι ^N ' jT 2 , ^ 

τὸ φωτίζειν πεφυχός, ἔχει τὸ φῶς, ἀπελϑόντος δὲ xal và ἐν τούτῳ | φῶς 18 
» E - € o ^ 

πέπαυται. ἔστ᾽ ἂν οὖν Ἢ πεφωτισμένον xui τὰς τῶν ἄλλων χρωμάτων 

20 ποιότητας τε xal διαφορὰς ὁμοίως δεχόμενον, ὡς χαὶ τὸ φῶς, διάχονον 

γίνεται ταῖς ὁρατιχαῖς αἰσϑήσεσιν οὔσαις χαὶ αὐταῖς ἐξ ὁμοίως διαφανοῦς ὅ 

σώματος διὰ τοῦ γινομένου πάϑους ἐν ταῖς ὄψεσιν ὑπὸ τοῦ ἐχτὸς ὄντος 

αὐτῶν διαφανοῦς χινουμένου τὸν προειρημένον τρόπον ὑπὸ tT; παρουσίας 

τῶν χρωμάτων. ὡς δ᾽ ἐν τῷ ἀορίστῳ διαφανεῖ xal διὰ μανότητα μηδὲν 10 

25 χρῶμα παθητικῶς ἀναλαυβάνοντι ἢ μὲν παρουσία τοῦ φωτίζειν πεφυχότος 

φωτὸς αἰτία, f, δ᾽ ἀπουσία σχότηυς, οὕτω xal ἐν τοῖς ὡρισμένοις σώμασιν 
ἢ μὲν πλείων μῖξις xal παρουσία τοῦ μάλιστα διαφανοῦς σώματος (τοιοῦ- 

τὸν δέ, οὗ ἐστι τὸ λευχὸν οἰχεῖον χρῶμα μάλιστα γὰρ τοῦτο χρῶμα χαὶ 15 

μάλιστα ὁρατὸν) τοῦ τε μᾶλλον χεγρῶσϑαι τοῖς σώμασιν αἰτία xal τοῦ 

80 μᾶλλον δρατοῖς εἶναι, ἢ δὲ παντελὴς ἀπουσία τούτου τοῦ μέλανος αἰτία, 
Δ ΄ ^ " Nd EY. - . x 7 Y δὰ * ; 

ὃ στερήσει χρώματος ἔοιχε μᾶλλον T, χρώματι, τὰ δὲ μεταξὺ χρώματα 90 

χατὰ τὴν ποιὰν μῖξιν τῶν τε διαφανῶν xoi τῶν uT τοιούτων ἔχει τὴν γέ- 

γεσιν xol τήν γε διαφοράν. ἔστι ὃὲ τῶν ἁπλῶν σωμάτων μάλιστα μὲν τὸ 

1 ἀλλήλοις (ἀντιχειμένων» Vict. Sp. μεέταξὺν ὃ fortasse (7j) ἔχουσί 4 αὐτοῖσ V 

8 διαφανότητα ἃ τῶν B? 9 γινόμενον B? μὲν supra v. V 10 χινούμενον 

corr. ex χοινούμενον V 11 fortasse τοῦτο scil. τὸ dóp. διαφ. σωμάτων Om. ἃ Sp. 

12 αὐτῷ] fortasse αὐτὰ 13 fortasse διαχονεῖται 14 διαυτοῦ V! οἷόν τε τὸ FG: 

οἷον τὸ SLa: οἵοιτο V! B: οἴοιτο V? 15 ἐφ᾽ ᾧ τι ὑφ᾽ οὗ πρώτου VFG (ἐν φωτὶ G?) B: 

ἐφ᾽ ᾧ τι πρώτῳ 1,34: ἐν φωτὶ πρώτῳ Viet. Sp.: temptavi πεφωτισμένον: οὗ πρώτου 

γινομένου ἐν αὐτῷ ὑπὸ παρουσίας χτλ. ἐν αὐτῷ om. SLa Sp. 16 φύσιν] à s. v. V 

117 οἰκεῖον V 18 «o V 20 δεχόμενον V τον 22 γινουμένου V 23 ab- 

τῶν scripsi: αὐτῷ libri: αὐτοῖς Vict. Sp. 24 6" om. a μανότητα COrT. eX μονό- 

tuta V 26 σχότους]) σχότος a: σκότου Vict. Sp. 29 χεχρῶσϑαι FGSLa: κεχω- 

ρίσϑαι VB 93 γε om. a Sp. ἔτι γε a τοῦ 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤῸΝ 2—3 T 

πῦρ δρατόν τε τῇ αὑτοῦ φύσει xal οὕτως διαφανὲς ὡς προεῖπον (τοιηῦ- 95 

τόν ἐστιν, ὡς χαὶ ΤΌΠΟ δύνασϑαι τὸν ἀέρα χαὶ παρέχειν αὐτῷ τὴν 
, , 7 ἐ E /. ^ T^ - " , ( 

χαϑό ἐστι τελειότητα: τὸ γὰρ φῶς ἐντελέχεια xal εἰδος | τοῦ ἀορίστου 19 

διαφανοῦς ἡ διαφανές), ἥχιστα δὲ τοιοῦτον ἢ γῇ. τῇ 0E τούτων mou μίξει 

5 πρὸς ἄλληλα xal τῇ τῶν γεννωμένων ἐχ τῆς τούτων μίξεως ἢ τῶν χρω- 

μάτων τῶν παρὰ τὰ πρῶτα (πρῶτα δ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς ἁπλοῖς xal πρώτοις 5 
΄ ' ^ , ' 2 ' — Ó m J X À Ld 

xat 0taoopa. ως γὰρ E£mt τῆς συ ς τὰ ὑξν £V αυ- [IJ σώμασιν) γένεσίς τ 
τοῖς τὴν ὀσμὴν ἔχει, ὅσα τοιαύτην ἔχει τὴν γένεσιν χαὶ τὴν σύστασιν, 

ὁποίαν φαμὲν εἶναι τὴν ὀσμῆς γεννητιχήν, τὸ δέ τί ἐστιν ἄοσμον μὲν xal) 10 

10 αὑτό, δεχτιχὸν μέντοι xol υηνυτιχὸν τῶν ὀσμῶν τῶν ἐν ἄλλοις (δίοσμον 
χαλεῖται), οὕτως xai χρῶμα μὲν ἔχει τὰ ὡρισμένα διαφανῆ, (αὕτη γὰρ 

φύσις χρώματος), δεχτιχὸν δ᾽ ἐστὶ χαὶ διάχονον de τὸ ἄχρουν xai 

χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀόριστον διαφανές. ὡς οὖν ἐρωτη- 15 

ϑέντες, τί ποτ᾽ ἐστὶν EUM λέγομεν στ iiL πέρας, οὕτως xal περὶ 

15 χρώματος ἐρωτώμενοι τί πότ᾽ ἐστιν, εὐλόγως dy λέγοιμεν αὐτὸ πέρας δια- 

φανοῦς ὡρισμένου, ἐπεὶ ὃν λόγον ἔχει ἐπιφάνεια πρὸς τὸ ὡρισμένον σῶμα, 30 
τοῦτον ἔχει τὸν λόγον χρῶμα πρὸς τὸ διαφανὲς τὸ ὡρισμένον. 

['Auswov τέταχται τοῦτο τὸ πρόβλημα ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿ Λέξεών 

τινων ἐχ τοῦ [Περὶ αἰσϑήσεως xat αἰσϑητοῦ ἐξήγησις xal ἐπιδρομή᾽.]} 25 

2 20 IL Τίνων εἰσὶν ot δρισμοί. 

Οἱ ὁρισμοὶ τῶν μὲν χαϑέχαστα οὐχ εἰσίν, ὅτι ταῦτα ustà συμβεβη- 20 
χότων τινῶν τὸ εἶναι τοιαῦτα ἔχει χαὶ οὐχ ἀεὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ μετα- 

, M $3 {ὦ hs ^ , , 9 MJ ^t, , 

πιπτόντων, χαὶ αἰσϑήσεων μᾶλλον, T, λόγου δηλώσοντος αὐτὰ δεομένων 

(ἀλλ οὐδὲ χοινοῦ τινος τῶν καϑέχαστα χεχωρισμένου χαὶ ὄντος ἀσωμάτου [^] 

35 τινὸς φύσεως xal ἀιδίου: πῶς (àp ἂν εἴη δίπουν ἀσώματόν τι, ἢ πῶς 

ϑνητὸν ἀΐδιον; λέγομεν δὲ ὁριζόμενοι τὸν ἀνϑρωπον ποτὲ μὲν ζῷον πεζὸν 
M 

δίπουν, ποτὲ δὲ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν), ἀλλ᾽ εἰσὶν ot δρισμοὶ τῶν ἐν τοῖς 10 » 

χαϑέχαστα χοινῶν, T, τῶν χαϑέχαστα xarà τὰ ἐν αὐτοῖς xowd. ἐν γὰρ 

τοῖς χαϑέχαστα τὰ μέν ἐστιν Qua χαὶ χαϑέχαστα [ἐστι], τὰ δὲ χοινὰ xai 
Y M. n - Ld ^ T ΄ » bi 58 7^ M 

30 πρὸς ἄλληλα, (A) ἐν πᾶσιν, οἷς dv ἢ xowd τε ὄντα xal ἀδιάφορα [xai] 
χατὰ τὴν αὑτῶν φύσιν, τοῦ ὁμοίας τε xal τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι πάντα 15 

* Y , , , ν ' UJ e a 9 2 x 

τὰ ἔχοντα αὐτά ἐστιν αἴτια. τὸ γὰρ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, εἰ μὲν λαμ- 

2 δ᾽ ἐστίν B? παρέχειν FGB?S (corr. ex πάσχειν) a Sp.: παρέχει VB! 3 fortasse 

ἐστι (διαφανὲς) 4 1| corr. ex ἢν ποιῷ ἃ ποιᾷ — τῶν om. S 9 xal τῇ τῶν 

γεννωμένων ΝΠ: καὶ τί τῶν γεννωμένων F: xal τῇ τῶν γινομένων B Vict.: xat τι τούτων 

γινομένων 538 (γεννωμένων punctis notatum 81) 1 αὐτοῖσ V 9 ὁποίαν corr. ex 

ὁποῖαν V: ὁποία a ὀσμῆς V? Vict. Sp. B: ὀσμὴν V!FGLa: ὁρμὴν S γενητιχὴν ἃ 

10 δίουμον VF: διὸ ἄσσμον V! (ip) GLBsSa Sp.: fortasse διὸ δίοσμον 12 alterum 

xai om. a Sp. 13 αὐτοῦ V 15 πέρας FGSLa Vict. Sp.: «epi V 11 τοῦτον] 

v s. v. V 23 αἰσϑήσεως a Sp. δηλώσαντος corr. in yn v1 25 ἀι- 

δίου)] oo in lit. V 21 λογιχον V 29 Ve om. B 30 ἃ ἐν scripsi: ἅπερ 

ἐν B?S?a Sp.: ἐν libri 3l καὶ post ἀδιάφορα del. δμοίας) ὅμοια B? 
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βάνοιτο μετὰ τῶν ὑλιχῶν περιστάσεών τε xal διαφορῶν, μεϑ᾿ ὧν f ὑπό- 
στασις αὐτῶν. αἵ εἰσιν ἄλλου ἄλλαι, ποιεῖ τὸν Σωχράτη xai τὸν Καλλίαν 20 
χαὶ τοὺς χαϑέχαστα ἀνθρώπους, εἰ δὲ χωρὶς τούτων λαμβάνοιτο, χοινὸν 
γίνοιτο, οὐχ ὅτι μὴ ἔστιν ἐν ἑχάστῳ τῶν χαϑέχαστα ἀνθρώπων (μετὰ τού- 

5 τῶν γὰρ τὰ ἴδια τῶν χαϑέχαστά ἐστιν), ἀλλ᾽ ὅτι ἐστὶν ἐν πᾶσιν τὸ αὐτό. 25 

τοῦ δὴ τοιούτου xal οὕτω χοινοῦ, διόπερ πολλοῖς τῶν χαϑέχαστα ταὐτόν, 

ot δρισμοί. διὸ οὔτε ἀσωμάτου τινὸς φύσεως xal τῶν χαϑέχαστα χεχω- 

ριπμένης οἱ τῶν τοιούτων | ὁρισμοί. τοῦ γὰρ ἀνθρώπου ὁρισμός, τὸ ζῷον 2] 

πεζὸν δίπουν, χοινόν ἐστιν, ἐν πᾶσιν ὃν τοῖς χαϑέκαστα ἀνϑρώποις ὁλό- 

10 χληρον ἐν ἑκάστῳ, χοινὸν τῷ ἐν πλείοσιν εἶναι τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ οὐ τῷ μέρους 

αὐτοῦ μετέχειν ἕχαστον. ἕχασχος "(00v τῶν ἀνθρώπων ζῷον πεζὸν δίπουν 5 

ἐστί. διὸ οὐδὲ τῶν χοινῶν ὡς χοινῶν οἱ δρισμοί, ἀλλὰ τούτων, οἷς χοινοῖς 
χαϑ’ ἑχάστην φύσιν εἶναι συμβέβηχεν. χαὶ γὰρ ἑνὸς ὄντος ἐν ὑποστάσει 

ἀνθρώπου μόνου 6 αὐτὸς τοῦ dvÜpd ou λόγος" οὐ γὰρ διότι ἐν πολλοῖς 10 

15 ἐστιν οὗτος ὁ λόγος αὐτοῦ, ἀλλὰ διότι χατὰ τὴν τοιαύτην φύσιν ὁ ἀνῦὕρω- 

mos ἀνϑρωπός ἐστιν, εἴτε πλείους εἶεν χεχοινωνηχότες τῇσηε τῆς φύσεως 

εἴτε μή. λέγονται ὃὲ τῶν νοημάτων χαὶ τῶν χοινῶν οἱ δρισμοί, ὅτι νοῦ τὸ 

τὸ χωρίσαι τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῶν σὺν οἷς ὑφέστηχεν ἄλλων χαὶ xa 

αὑτὸν λαβεῖν, 6 δὲ τοῦ ὑφεστῶτος μὲν μετ᾽ ἄλλων, νοουμένου Oi χωρὶς 

90 ἐχείνων xal ἄλλων χαὶ οὐχ ὡς ὑφέστηχεν ὁρισμὸς νοήματος εἶναι δοχεῖ 

χαὶ χοινοῦ, ὅτι χωρὶς τῶν συμβεβηχότων τὸ τοιοῦτον ἐν ἑχάστῳ νοούμενον 30 

χοινόν τί ἐστι x«l ἐν πλείοσι ταὐτόν. ἀἄφϑαρτα δὲ τὰ χοινὰ τῇ τῶν χα- 

ϑέχαστα ἐν οἷς ἐστιν διαδοχῆς αιδιότητι, τοῦ γὰρ ἐν τῇ τῶν χαῦέ- 
2 ἐχ 

χαστα ἸἹενέσει πάντων ὁμοίη" τε xal ταὐτοῦ μένοντός ἐστι. τοιαῦτα γὰρ 25 

95 τὰ χοινά, οὐχ ἐν τοῖς συνυπάργουσιν ἀλλήλοις τῶν χαϑέχαστα μόνοις ὄντα 
xai διὰ τοῦτο ὄντα xot, ἀλλ᾿ ἐν πᾶσι τοῖς ὁμοξιδέσιν. διὸ xal οὐδὲν 

" , € RA ^ » ^ E d : 9 NES * " eu HT "^—- , s 

xe|xóutat ὕνητόν tt ὃν ἀΐδιον εἶναι" ὕνητὸν γὰρ ὃν ὡς χαϑέχκαστα αἰδιόν 22 

ἐστιν. 

IV. Σχόλιον ἐν διαλόγῳ περὶ τοῦ, εἰ πάντα γίνοιτο καϑ' εἶμαρ- 
30 μένην, ἀναιρεῖσϑαι τὸ δυνατόν τε xal ἐνδεχόμενον. D 

1. A. ᾿Αρά σοι δοχεῖ τὰ xa εἰρμὸν αἰτίων γινόμενα οὕτως γίνεσθαι 
ς πάντων τε αὐτῶν προχαταβεβλῆσϑαι τὰς αἰτίας xai ἐξ ἀνάγχης ἕχαστον 

αὐτῶν ἕπεσϑαι τῷ αἰτίῳ προχαταβεβλημένῳ; 10 

B. Πῶς γὰρ ἄλλως οἷόν τε γίνεσϑαι λέγειν τὰ τοῦτον γινόμενα τὸν 

85 τρύπον; 

» 
2 σωχράτην ἃ 4 γίνεται B?: ἂν γίνοιτο coni. Sp. χαϑ᾽ ἕχαστον ἃ 7 for- 

tasse οὐδέ 11 ἕχαστος)] ἕκαστον V!G 13 χαϑεκάστην a Sp. 18 τὸ V 

ἄλλων S?a Sp.: ἄλλοις VFGBS'L 19 ἄλλως Β’ δ᾽ 20 ὁ ὁρισμὸς ἃ 28 for- 

tasse ἐστιν («at^ εἶδος) 29 cf. quae disputavi de hoc capite in Mus. Rhen. 44, 
e 

619 sq. διαλόγω V 9l αἰτίων (accentus et αὐ m?) V ὃ αιτίῳ V! 

34 ἄλλως FGSLB?a Sp.: ὅλωσ εἰ VB! 
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"ms ) L , , [4 , , 3 € , ^ . 

A. Τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης ἑπόμενον αἰτίῳ τινὶ ὡρισμένῳ τε xal mpoxaza- 

βεβλημένῳ dp! οὐ δοχεῖ σοι χεχωλῦσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄλλως πως μὴ γίνε- 15 
Ἃ ν - A] 

σϑαι 7, ἔχειν παρὰ τὴν πρὸς αὐτὸ ἀχολουϑίαν: 

B. δΔοχεῖ χαὶ τοῦτο. 

5 A. ᾿Αλλὰ μὴν ὃ μὴ γίνεται τῷ χεχωλῦσϑαι ενέσϑαι, οὐχ ἄν δυνα- 
D , - , , Y ^ , , - Δ x! /o( 

τὸν ἐχεῖνη γενέσϑαι λέγοιτο, εἴ 1ε δυνατόν ἐστι τοῦτο ὃ οἷόν τε γενέσϑαι 20 
- AN AES v Q? n ' ^ ' 7 ς " ' ^ , ' 
ἀχώλυτον ὄν; xa οὺς γὰρ δυνατὸν γενέσϑαι τὸ μὴ χεχωλυμένον, τὸ χε- 

, ΄ ς * b: v ^ , - ^ , ?—0 

χωλυμένον γενέσϑαι οὐχ ἄν εἴη δυνατόν: τοῦτο δὲ χεχώλυται γενέσϑαι. 
) Q^ Y - ^ - . - B. Ὀρϑῶς uot xai τοῦτο δοχεῖς λέγειν. 25 

3:A 432 , - - Y ^ - ' , ^S [4 
10 A. 'AXX εἰ ταῦτα τοῦτον Ἔχϑιν dor Boxei vb. τρύπον; δῆλον ὡς συγ- 

^ - e M - , € 

χωροίης dv xai τῷ τούτοις  ἑπομένῳ. ἔστι δὲ τοῦτο, τῶν qv(vouévoy 23 
e ) ^ ΜΝ , 

χατὰ εἱρμὸν αἰτίων xal xav αἰτίας προχαταβεβλημένας μηδὲν ἄλλως γίνε- 
€ ^ LE n ^) Z PES m , ^ P] a" ΄ ΄, 

σϑαι δυνατόν. ἕποιτο δ᾽ ἄν τούτῳ χειμένῳ τὸ x«Ü' oüc πάντα γίνεται 

[2] 

- 

x4U' εἱμαρμένην uóva slvat ταῦτα δυνατά, ὅσα γίνεται, τῷ πᾶν τὸ μὴ 

15 γινόμενον μὴ γίνεσϑαι διὰ τὸ [uv] χεχωλῦσϑαι γενέσϑαι ὑπὸ τῶν προχατα- 
βεβλημένων τῶν γινομένων αἰτίων. 

B. [Πῶς γὰρ οὐ συγχωροίην ἂν οἷς φϑάνω συγχεχωρηχώς. 10 

Α. ᾿Αλλὰ μὴν ἔχειτο ἡμῖν xal τὸ πάντα τοῦτον γινόμενα τὸν τρόπον 

ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι. 

20 B. Ἔχειτο γάρ. 

Α. Οἷς πάλιν ἕποιτ᾽ ἂν τὸ μόνα εἶναι ταῦτα δυνατά, ὅσα ἐξ ἀνάγχης 15 

γίνεται. εἰ γὰρ uva μὲν δυνατὰ τὰ γινόμενα, τὰ δὲ Ἰωύμενα πάντα xn 
εἰρμὸν αἰτίων γίνεται, τὰ δ᾽ οὕτως γινόμενα ἐξ ἀνάγχης γίνεται, δῆλον ὡς 
μόνα ἂν εἴη δυνατὰ τὰ ἐξ ἀνάγχης γινόμενα. 

B. Λέγεις ὀρϑῶς. 90 

Α. ᾿Αλλὰ μὴν χαϑ'᾽ ος πάντα χαϑ᾽ εἱμαρμένην γίνεται, χατὰ τού- 

το [27 

τοὺς πάντα χαϑ᾽ εἱρμὸν αἰτίων γίνεται. 
qp à ΜΈ 

B. [ΠΙῶς γὰρ ἄλλως. 
? € 2 [4] » , ) e /, , Ἁ ' d , A. Ka oü: dpa πάντα xa εἱμαρμένην γίνεται, χατὰ τούτους uó- 25 

Δ »» » , , [4 Y ^ - 

30 vov, ὃ ἐς ἀνάγχης γίνεται, ὡς τὸ ἔστιν T ἔσται, τοῦτο μόνον δυνατὸν εἶναι 
χατ᾽ αὐτούς. | 

? ΄ ΄ 

B. ᾿Αναγχη (dp. 24 

Α. ᾿Αλλὰ μὴν ) 7 ὃ ' »» * , 

& ἐξ ἀνάγχης γινόμενα οὐχ οἷόν τε μὴ γενέσϑαι: ὃ 
Y » 5 NX ^S ^ 

γὰρ οἷόν τε [μὴ] γενέσϑαι, ἐνδέχεται τοῦτο xol υὴ γενέσϑαι, τὸ δὲ ἐνδεχό- 
D 

2 πῶσ (acc. del. m?) V: fortasse πως (ἢ) 6 λέγοιτο corr. ex λέγοι «e V ὃ ante 

δυνατόν transposuit a 8 δυνατόν) α s. v. V: àe V 10 δοκεῖ om. FGSLa Sp. 

ante δῆλον iteratum δοκεῖ del. V: om. BR: δοχεῖ δῆλον FGSLa 13 χειμένῳ] o in 

lit V 14 μόνα VBR?S?: πάντα FGS!L: μόνον a Sp. τῷ VBR: αὐτῷ FGSLa Sp. 

15 μὴ del. V: om. libri 18 ἀλλαμὴν V 19 ἀναγ) κησ V 22 μὲν δύ- 

ναται ἃ 24 μόνα] «a in lit. V 90 fortasse γίνεται, (qivexat)* ὡ σϑ᾽ ὃ ἔστιν ἢ 

ἔσται, cf. 1l. e. 629 ἢ τὸ ἔπτται ἃ εἶναι δυνατὸν a 3l αὐτοὺς (ἀνάγκη). B. 

᾿Ἄναγχη coni. Sp. 33 οὐχ] fortasse οὕτως μὴ delendum videtur cf. ib. 
χαὶ om. R 
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2x 
^ , A MJ ΄ σ a 9 , , v 

usvoy μὴ γενέσϑαι δυνατὸν ud, γενέσϑαι, ὥστε τὸ ἀναγκαίως γινόμενον ἔσται 

δυνατὸν μὴ γενέσϑαι. 

Β. Ὀρϑῶς λέγεις. 

A. ᾿Αλλ εἰ δυνατὸν μὴ γενέσϑαι τὸ ἀναγκαίως γινόμενον μόνον, εἴη 
dv xai δυνατὸν γενέσϑαι τὸ ἀναγχαίως uY, γινόμενον μόνον, οὕτω τε ἔσται 10 rae IN Dn c 

τῷ ἀναγχαίως γινομένῳ ἑπόμενον τὸ ἀναγχαίως μὴ γίνεσϑαι, εἴ γε τὸ μὲν 

δυνατὸν τενέσϑαι xal μὴ γενέσϑαι δυνατόν, ἐπὶ δὲ μόνου τοῦ ἀναγχαίως 
γινομένου τὸ δυνατὸν ἀληϑεύεται. οὗ ὄντος ἀτόπου ἕποιτ᾽ ἂν τοῖς πάντα 15 

Ἰίνεσϑαι xot εἱμαρμένην λέγουσιν τὸ δυνατὸν εἶνα! μόνον τὸ γινόμενον ἐξ 

10 ἀνάγχης, τοῦ ἐξ ἀνάγχης μὴ τοῦ ὡς βιαίου, ἀλλὰ τούτου λαμβανομένου, 

οὗ τὸ ἀντιχείμενον ἀδύνατον, χαίτοι χατὰ uóvouc τοὺς πάντα xal εἷμαρ- 20 
ς γινομένου τὸ γινόμενον 

ξ ἀνάγχης γινόμενον ὥς 

, ,A € , J »^* - *, , 

μένην γίνεσϑα! λέγοντας οὐχ ἀλλο τι τοῦ ἀναγχαίω 
» , 5 , ^ 5) Μ ^ M Ji 

οὔτε γινόμενον ἐξ ἀνάγχης. 000 ἔστιν τὸ μὲν € 
UJ 

φασιν τὸ γινόμενον βία, τὸ δ᾽ ἀναγχαίως τὸ χατὰ τὴν τῶν αἰτίων dxo- 

" 

15 λουϑίαν. γνώριμον δὲ τοῦτο ἐχ τοῦ μηδὲ γίνεσθαί τι δύνασϑαι βίᾳ xa" ss 

οὃς xa" εἱμαρμένην πάντα γίνεται. εἰ “᾿ vas aH st & ^ | 2 ! (40 τὰ χαὺ € ἱμαρμένην /tyolueva 25 

Q? ' ^- , , NE ὌΝ - x 

xai εἰρυὸν αἰτίων γίνεται xai χατὰ τάξιν ϑείαν τινά, οὐδὲν ὃὲ τῶν xatd 

τάξιν γινομένων τοιχύτην βίᾳ γίνεται, οὐδὲν ἂν τῶν xa εὐνὴν ἔνην γινο- 

A o ^ [2 μένων βία γίνοιτο. χαὶ γὰρ εἴ τινες μὴ δοχοῦσιν τοῖς περὶ αὐτοὺς 1 

90 μένοις εὐαρεστεῖν, χαὶ τοῦτο παρὰ τῆς εἰμαρμένης χαὶ τῆς ϑείας τάξεως 
- ΄ , J , Y » , * »" , rdi 

εχοιεν αν. τι '(*p ἄλλο λέγειν οἷὴν τξ τοις παντὰ AE(0000tV τὰ γινομξενα 
Y 

Ἰΐνεσϑα: χατά τινας ἀπαραβάτους αἰτίας xal τοῦτο ὀνομάζουσιν εἴμαρμ, tms 10 

τὸ γὰρ λέγειν “τὴν εἱμαρμένην ποιεῖν τινα τοιαῦτα, ἃ χωρὶς βίας οὐ πεί- 
, 33 ^ 5 , » *T N^» , Iw 

σεται τοῖς αἰτίοις ᾽᾿᾿. παντάπασιν ἀλλότριον dv εἶναι δόζαι ϑείας τάξεως" 
΄ ^N ) e , , bI - M , , P4 

95 πάντων (δὲν χαϑ᾽ stuapuévny γινομένων ἀναιρεῖται τὸ βίᾳ τι γίνεσϑαι" εἴη 

Ἰὰρ ἂν χαὶ τοῦτο χαϑ᾽ εἰμαρμένην τάξιν ὡς προείρηται. κατὰ γὰρ τοὺς 1 
Za 
e οἤτω λέγοντας πάντα γίνεσϑαι xal αὐτὸ τὸ wT, βούλεσϑαι ἔπεσϑαι τῷ ποι- 

^ *? , 5 ΄ »» 

οὐντ' ἔσται xa etuapu ξένην ὅπως οὐ παντάπασιν αἀλογον λέ, ΞΘῖν X4tT,- τι "} i 

$ ναγχάσϑαι τινὰς ὑπό τινων προχαταβεβλημένων αἰτίων ἀντιπράσσειν τοῖς 

80 ἀναγχαίως ἐσομένοις: 

Β. ᾿Αλογώτατον μὲν οὖν. 
TAN) Ἁ Y ^ , , ^ Q? e , , M 

Α. Καὶ γὰρ ἔτι πρὸς τούτοις, εἰ τὰ xaU εἱμαρμένην γινόμενα xal 

9 δυνατὸν VFBR: ἀδύνατον GSLa Sp. 3 óp8az — γενέσϑαι (4) om. F 4 δυνατόν VB: 

ἀδύνατον SLFGa Sp.: μὴ δυνατόν R μόνον ora. R 9 ἀναγκαίως B? coni. Sp.: ἀναγ- 

xaiov libri 6 γίνεσϑαι) yevésdat a γε] τε R 8 fortasse ἀτόπου (ἀτοπώτερον) 

peupue ἂν cf. l. c. p. 624 10 ἀνάγκης] va in lit. V 12. λέγοντα γίνεσϑαι οὐχ R 

13 οὔτε γινόμενον VB'S!RL: οὔτε τὸ γινόμενον B'S?a Sp.: fortasse ἅτε γινόμενον B 

15 Bía V 16 πάντα γινόμενα R 18 ἂν τῶν (ἂν τῷ m? in lit.) B: ϑᾶττον | VR: ἄρα 

τὸν Ε: ἄρα τῶν GSLa Sp. 18. 19 γινόμενον ἃ 19 γένοιτο ἃ 21 οἷόν τε 

B'GFLa Sp.: οἷονται sie V: οἴονται B'R 28. 24 πείσεται FGS!L Sp.: πείσεσθαι 

VBRS?a 24 δόξαι Β΄ coni. Sp.: δόξῃ VB'R: δόξει GSLa 25 δὲ V?BR Vict.: οὖν 

G: om. V' LFSa 26 τὴν τάξιν Vict. 28 ὅπως VFB'LR: ὃ πῶς GB?Sa: fortasse xai 

πῶς 29 ἀντιπράττειν ἃ 0 ἐσομένοις RB: ἐσοιμένοιν V: ἑπομένοις SLGa Sp. 
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xarà πρόνοιαν γίνεται. πῶς εὔλογον χατὰ πρόνοιάν τινας ἀντιπράσσειν τοῖς 95 

χαλῶς τινομένοις xal εὐτάχτως τοῖς χατὰ πρόνοιαν; | 

B. Ὀρϑῶς λέγεις. 26 

2. A. Καὶ qàp εἰ ἀναγχαῖον μὴ γενέσϑαι ταῦτα τῷ χεχωλῦσϑαι 

5 Ἱενέσϑαι οὐ γίνεται, ταῦτα οὐδὲ δυνατὰ γενέσϑαι, εἴ γε δυνατὸν (ὃ) οἷόν τε 
σι γενέσϑα: ἀχώλυτον (ὄν). 

B. Ὀρϑῶς λέγε'ς. 
A. "A ἄρα ἀναγχαῖον μὴ γενέσϑαι, ταῦτ᾽ οὐχ ἔστι δυνατὰ γενέσϑαι" 

περὶ ὧν δὲ οἷόν τε προλέγοντας ὅτι μὴ ἔσται ἀληϑεύειν, ταῦτα ἀνάγχη μὴ 

10 γενέσϑαι, εἴ 1ε περὶ ὧν προλέγων τις ὡς ἐσομένων ἀληϑεύει, ταῦτ᾽ ἀναγ- 10 

χαῖον γενέσϑαι. 

Β. Πῶς γὰρ ἄλλως; 
Α. Περὶ ὧν οἷόν τε προλέγοντα ὅτι μὴ ἔσται ἀληϑεύειν, ταῦτ᾽ οὐχ 

ἔσται δυνατὰ joyas 

15 B. Πῶς yàp dv εἴη δυνατὰ γενέσϑαι, ὧν τὰ ἀντιχείμενα ἐξ ἀνάγχης 15 

1tvexat; 

A. ᾿Αλλ εἰ περὶ πάντων τῶν παρὰ τὴν εἱμαρμένην οἷόν τε mpo- 
λέγοντα ὅτι μὴ ἔσται ἀληϑεύξιν, οὐδὲν τῶν παρὰ τὴν εἱμαρμένην δυνατὸν 

ἔσται γενέσϑαι. 20 

20 B. Ὀρϑῶς λέγεις. 
Α. ᾿Αλλὰ υὴν χαὶ περὶ ὧν οἷόν τε προλέγοντα ὅτι ἔσται ἀληϑεύειν, 

ταῦτα ἀνάγχη γενέσϑαι: ἃ δ᾽ ἀνάγχη γενέσϑαι, ταῦτ᾽ οὐχ οἷόν τε μὴ 1ε- 

γέσϑαι. 25 
, ' x, 

B. Οὐ γὰρ oiov τε. 

25 Α. Περὶ ὧν οἷόν τε προλέγοντα ὅτι ἔσται  ἀληϑεύειν, ταῦτ᾽ οὐχ 21 
οἷόν τε uT, γενέσϑαι xai περὶ πάντων τῶν γινομένων οἷόν τε προλέγοντας 

ὅτι ἔστα! ἀληϑεύειν. 
Β. Πῶς γὰρ ἄλλως ἐνδέχεται λέγειν; 
A. Οὐδὲν τῶν xal. εἱμαρμένην γινομένων οἷόν τε μὴ γενέσϑαι. 5 

30 B. Οὐ γὰρ οἷόν τε. 
Α. ᾿Αλλ εἰ δυνατὸν μὲν (0) οἷόν τε χαὶ μὴ γενέσϑαι, οὐδὲν Oi τῶν 

) e , Jor. M ' ; ^ Ἃ - Q? [d ΄ x2 Siuapuewi οἷόν τε καλου μη Ἱενέσϑαι, οὐδὲν ἂν τῶν xal εἱμαρμένην 10 
, 

γινομένων δυνατὸν εἴη. πᾶν γὰρ olov τε xaU' οὖς πάντα τὰ γινόμενα xa 

1 πῶς ἘΒΒΘΕΙμΑ: ὅπως VB! κατὰ] «ai τὰ R τινας] νας in lit. V 3 ὀρϑῶς) 

ὅρα «3 V! (corr. V?) 4 ταῦτα] ταυτα V: fortasse ἃ cf. l. c. p. 625 9 cayxa V! 

οὐδὲ δυνατὰ FSB? La Sp.: οὐδ᾽ ἀδύνατα VB! R: οὐδὲ δύναται G ὃ οἷόν τε B? Vict. Sp.: 

οἷόν τε VRB': ὅτε FSLa 6 ὃν add. B? Sp. 9 προλέγοντα coni. Sp. ἔσται 

B?S?a Sp.: ἔστι VB!S!RL 13 τοῦτ᾽ ἃ 15 ὧν à' vel doa coni. Sp. 20 ὀρϑῶς-- 

γενέσϑαι (22) om. R 22 γένεσθαι V οὐχ] οὐ in lit. V 24 οὐ — γενέσϑαι (26) 

om. R 25 ἄρα add. post ὧν a Sp. 26 οἴονται sic V! (corr. V?) γενο- 

μένων. a προλέγοντα coni. Sp. 29 οὐδὲν dpa a γενομένων a 3l μὲν 

ὃ coni. Sp.: μὴ R: μὲν libri δὲ om. ἢ 92 οἷόν τε --- εἱμαρμένην om. R 

μὴ s. v. V 33 4v εἴη 1, οὃὺς VRB'a: οὺς δὲ B?: οὗ LF: fortasse πᾶν γάρ, 

(εἰ καϑ᾽ o; τὰ om. BR 
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εἰμαρμένην γίνεται, οὐδὲν τῶν γινομένων ὡς δυνατὸν xal μὴ γενέσϑαι γίνε- 
ται. ἐδείχϑη δ᾽ ὅτι υηδὲ τῶν παρὰ τὴν εἱμαρμένην δυνατόν τι ἔστιν. 1ὅ 

οὐδὲν δυνατόν ἐστιν, εἴ ye πᾶν μὲν ἢ xaU' εἱμαρμένην T, παρὰ τὴν 
εἱμαρμένην, οὐδέτερον δὲ δυνατὸν αὐτῶν. 

5 3. B. Καὶ γὰρ εἰ τὸ καϑ' εἱμαρμένην γινόμενον' δυνατόν τις λέγοι, 
τὸ ἀναγχαίως γινόμενον δυνατὸν ἄν εἴη λέγων. ἀλλ᾽ εἰ τὸ δυνατὸν ενέ- 90 

σϑαι δυνατὸν xal μὴ γενέσϑαι, τὸ ἀναγχαίως γινόμενον εἴη dv δυνατὸν μὴ 
γενέσϑαι. εἰ δὲ τὸ παρὰ τὴν εἱμαρμένην δυνατόν τις λέγοι, συμβήσεται 
πάλιν τούτῳ τὸ ἀδύνατον γενέσϑαι δυνατὸν γενέσϑαι λέγειν. περὶ οὗ γὰρ ?5 

10 ὃ προλέγων ὅτι μὴ ἔσται ἀληϑεύει, πῶς οἷόν τε τοῦτο λέγειν ἐνδέχεσϑαι 

γενέσϑαι; δῆλον γὰρ ὅτι, εἰ xal δυνατὸν ἄλλως | ἢν τῇ ἑαυτοῦ φύσει, ἀλλὰ 28 

τῷ χεχωλῦσϑα! αὐτὸ ἀληϑὲς ἦν προλεγόμενον ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ μὴ ἔσεσϑαι. 

4. A. Καὶ γὰρ εἰ [μὴ] ἔστι δυνατὸν τοῦτο, οὗ ὑποτεϑέντος εἶναι 
ὑδὲν ἀδύνατον 3d d παντὶ Of, ᾧ τὸ αντιχείμενον δὰ εἰν ἀλη- ὅ 

15 " ἐστιν, ὑποτεϑέντι εἶναι ἀδύνατον (συμβήσεταὺ τὸ ὅμα τὸ αὐτὸ εἶναί 

τε χαὶ μὴ εἶναι. οὐδὲν ἂν τῶν ἐφ᾽ àv τῆς ἀντιφάσεως εἰς τὸ μέλλον ϑα- 

τερον μέρος ἀφωρισμένως ἀληϑές ἐστιν, εἴη ἐνδεχόμενως. ἐπὶ πάντων δέ 
φασι ϑάτερον μέρος τῆς ἀντιφάσεως ἀφωρισμένως ἀληϑὲς εἶναι. 10 

Β. Φασὶ γάρ. 

20 Οὐδὲν οὖν ἐστιν ἐνδεχόμενον: οὔτε γάρ, χαϑ᾽ ὧν ἀληϑὲς τὸ ἔσται, 
ἐυδεχομενον, ὅτι μὴ οἷόν τε αὐτὰ μὴ 1ενέσϑαι, οὔτε ἐφ᾽ ὧν ψεῦδος τὸ 15 

[οὐχ] ἔσται, [ἔσται] ὅτι μὴ οἷόν τέ τι τούτων γενέσϑαι. εἰ γάρ τις ἐφ᾽ 
οὗ ψεῦδος ἕν τῶν λεγομένων (T, τὸ γενέσϑαι ἢ) wf γενέσϑαι, λέγοι τὸ 

' b 
[ed , “τας , "^ ' M^ 1 Δ RS S [4 ^ 

ἕτερον τούτων ἐνδεχόμενον, T, τὸ γενέσϑαι ἢ τὸ μὴ γενέσϑαι, ἕποιτο ἂν 

25 τούτῳ jd oie λέγειν ἐνδεχόμενα. τό τε γὰρ ἐνδεχόμενον γενέσϑαι ἀλη- 30 
bd , P 34 " , - 

νδέχεσϑα: χαὶ μὴ γεν us Üat, xol ὃ ἐνδέχεται μὴ γενέσϑαι, τοιοῦτον 

Ó τὸ γενέσϑαι ἐνδεχόμενον, ) 

τῷ ἐν ὕει, γενέσϑαι. οὕτω δὲ ἔσται ἐφ᾽ o 

1 fortasse γίνεται, (ἐς ἀνάγχης γίνεταιλ, οὐδὲν γινομένων V ᾿- 2. γίνεται V: δύνα- 

ται BSGFLRa $p. 2 τι ἔστιν B? Sp.: τε ἔστιν libri ὃ οὐδὲν dpa a Sp. 7j Vv! 

(corr. m?) 6 λέγειν ἃ Sp. 7 γενέσϑαι δυνατὸν, τὸ L 8 τὸ om. a Sp. 

γενέσϑαι] ye in lit. V 9 τὸ τὸ coni. Sp. 10 ὁ corr. ex οὐ V? 11 &av- 
τῶν à 12 ἐπ᾿ VRB: ὑπ᾽ FSLGa: fortasse περὶ 13 μὴ ἔστι VB: μὴ ἔσται R: ἔστι 

B?GFSa Sp.: fortasse μέν ἐστι cf. l. c. p. 627 sq. οὐ à 15 {συμβήσεται τὸ scripsi: 

τὸ V!FSLa Sp.: τῷ V? Vict. BR ἀδύνατον — εἶναι οἴη. G 16 ἂν τῶν scripsi: a5- 

τῶν libri l7 ἀληϑὲς τῆς ἀντιφάσεως ἀφωρισμένως ἀληϑές S?a (τῆς -- ἀληϑες punctis 

notat Vict. εἴη ἐνδεχομένως scripsi: εἰ ἐνδεχομένων Ν᾽: ἣ ἐνδεχόμενον V?B: év- 

δεχόμενον G Vict. Sp.: εἰς δεχόμενον F: εἰς δεχομένων LS!: ἡ δεχομένων 524: ἐστιν --- 

ἀληϑές (18) om. R 20 οὖν S?GLa Sp.: 6 VFBS': om. R 20 οὔτε --- ἐνδεχόμενον 

(21) om. R τὸ ἔσται VB: τὸ ἔσται τὸ GF: ἔσται τὸ LSa: τὸ ἔσται ἔσται Sp. 

21 fortasse ταῦτα 22 οὐχ delevi ἔσται delevi cf. l. c. p. 628 sq. 23 ψεῦδος 

B?G Sp.: ψεύδους VFSB'RLa ἕν scripsi: μὲν libri ἢ τὸ yevéoUat ἡ addidi 

λέγοι τὸ BFR Sp.: λέγοιτο VLa 24 τούτων ἐν | των ἃ 25 τούτῳ B?GF Vict. 

Sp.: τοῦτο VRB'LSa ἐνδεχόμενον ἃ 21 γε τῷ L ἐνδέχετϑαι GF Sp. ἐν- 

δέχεται VRBSLa 
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9 τὸ ἕτερον GEFS!L: τὸ ἐφ᾽ ὃν VRB!: τὸ μὲν ἕν B?S?a Sp. 

ΒΙΒΛΙΟΝ IIPQTON 4,2.3.4—5 

^ ^ ) * * / ( 

ἐπὶ τούτου xal | τὸ μὴ γενέσϑαι τοιοῦτον, xal ἐφ᾽ οὗ τὸ μὴ γενέσϑαι, 

ἐπὶ τούτου χαὶ τὸ γενέσϑαι ἐνδεχόμενον. ὁμοίως δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐνδεχομένου 
lm 3 ' /—0 - 5 » M , Ü qq. , γενέσϑαι τε xal μὴ γενέσϑαι, πῶς οὐχ ἄτοπον ἐπὶ τούτων τὸ ἕτερον μόριον 

- ΄ ΕῚ ΄ , ' * H , ri , 

τῆς προλεγομένης ἀντιφάσεως ἀφωρισμένως ἀληϑὲς εἶναι [ve] λέγειν, ϑά- 
^ - e -" » ^ kJ ^ - ^ 

τερον δὲ ψεῦδος, ὁμοίως τοῦ προχειμένου ἄμφω δυναμένου ; ἀχολουϑεῖ γὰρ 
- “" * ΄ , 55 Qc 

τοῖς τὰ γινόμενα τοῦτον τὸν τρόπον γίνεσϑαι λέγουσιν τὸ ὁμοίως Gir, 
, , * ', Dd Led ld , * 

τήν τε χατάφασιν xal τὴν ἀπόφασιν ἐπὶ τῶν οὕτω γινομένων γίνεσϑαι λέ- 

γεῖν T, ὁμοίως αὐτῶν ἐχατέραν ψευδῆ. 

΄ » ^ 3*5 ) , ' ' 

Υ. .Διὰ τί ἣ αὔξησις χατὰ τὸ εἶδος μόνον, ἀλλ οὐχὶ xai χατὰ 

Εἰ αὔξεται τὸ ὑποχείμενον τῷ αὔξεσϑαι λεγομένῳ (ὑπομένει OR xal f, 
- ^ ^ - , ΄ ^ ΄ T^ 

ὕλη, οὐ μόνον τὸ εἶδος" οὐ γὰρ δὴ πᾶσα ἀλλάσσεται), διὰ τί χατὰ τὸ εἶδος 
5 er e v - ΄ σιν ΄ 

μόνον, ἀλλ᾽ οὐχὶ xal χατὰ τὴν ὕλην f, αὔξησις; οὐ γὰρ πᾶσα T, ὕλη T, ἐν 
- *, , *, , ^ aS , 

τοῖς αὐζουένοις ἀλλάσσεται, ἀλλὰ μένοντός τινος ἐξ αὐτῆς ἄλλη προσγίνε- 
$^ ' b] 2 |» ' ; ΄ »^) ^ a v L4 n m . 

tat* οὐδὲ γὰρ dv ἐσώζετο τὴν ἀρχήν, οὐδ᾽ dy τὸ εἶδος ἔμενεν τῆς προῦ- 
΄ e , ' ? - -»7 T - m ES T "m. 

παρχούσης ὕλης. οὐ γὰρ ἐν τῷ τοσῃ δέ τινι εἶναι τῇ ὕλῃ τὸ slvat ὕλῃ» 

ὥσπερ οὐὸὲ τῇ σαρχί. T, δύο ὄντων περὶ τὸ αὐξόμενον ποιοῦ τε χαὶ ποσοῦ 

(τόδε γὰρ τὸ αὐξόμενον, τὸ δὲ τόὸς συναμφότερος οὐσία), χαὶ τοῦ μὲν ποσοῦ 
e Y er € - ^ Ἁ -" - v 

ὡς ὕλης ὑποχειωένου, τοῦ δὲ εἴδους τὴν τοῦ ποιοῦ χώραν &yovtoc, τὸ μὲν 
i D ? i v i 

T^ TAY , / 3 — 7 Y05 ε - ^ / , 
πὴ σὴν ου uzVzt ταῦτην. τὸ O&£ πηῖϊὴῶν XO (0$ &t60 του αὐςζημξνὴῦ μξνξι. Ξ 
2 ' ^ ^ , e ^N ' 2 x x ' 

ξπε' τοινὺν τῇ ποιῶν. O 4206 € ὁξ ποσὸν οὐ μένει. χαι 5 

Y - . , SEX 3 N [s - Y ΄ ^C - Y ' 
αἰτιὴν X00 μὴ uWzvetv αὐτὸ X40t0V Ἢ τὺς ὕλης ρυσις, QUE. 10010 χατὰ μὲν 

5 - " ^ ' ^N T - ' 

τὴν ὕλην οὐχ αὔξεται τὰ αὐξόμενα. χατὰ δὲ τὸ εἶδος. τοῦτο γὰρ ταὐτὸν i i i , 
[4 v» 

D UÉvov. τοῦ yàp x40 αὑτὸ ὑφεστῶτος T, αὔξησις χατὰ τὸ μένον ἐν αὐτῷ 
γίνεται, καϑ᾿ αὐτὸ ὃ i ee - . 

A] M 

P 

ε ers E Li P. [4 , » 2 -— »^ 7. 

ἢ γὰρ ὕλη τὸ ρέξον, ἔπει, εἰ xat ὑπομένει τις ὕλη ἐν τῷ αὐζομένῳ, ἀλλ 

οὐχ ἔστι ταύτης χατηγορῆσαι τὸ γηὐξῆσϑαι, τῷ xac αὐτὴν ἑχάστοτε, εἰ xal 

ὑπέμεινεν, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα ῥεῖν τε xal ἀλλάσσεσϑαι. οὐ γὰρ ἔστιν ἐν 
τῷ ηὐξημένῳ λαβεῖν τινα ὕλην, ἥτις διὰ παντὸς ἢ αὐτὴ μένουσα ἐν αὐτῷ 

xat ἀριϑμὸν προσϑήχην ἔσχεν τινὰ χατὰ ποσόν. ἣν γὰρ ἂν λάβῃς, xai 
᾿ ΄ A 953 9. ὦ E] ) 3 t b , 

xa μεταβάλλεται, χαὶ οὐδὲν αὐτῆς ταὐτὸ xat ἀριϑμὸν μένει" 

ὃης ταὐτὸ μένει, ἔστ᾽ ἂν σώζηται τὸ πρᾶγμα. 
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4 τε om. FSa Sp.: del. 

B: τὸ R 6 λέγουσι γίνεσθαι ἃ Sp. 1 pr. τὴν] τή in lit. V alt. τὴν om. a 

13 γὰρ] p in lit. V 16 τοσῆδε V 11 σαρκί VFB: capzi ἐν (ἐν om. FL) τῷ 

τοσῇδε εἶναι τὸ σαρχὶ εἶναι GS! (in mg.) La Sp. 18 τοῦδε V τὸ δὲ τόδε a Sp.: 

τὸ τοῦδε V: τὸ τόδε ΒΙ'ΕῚ,: τὸ τό δὲ 51: τὸ δὲ δὲ S? συναμφότερος VS?a Sp.: συναμφό- 

τερον Β᾽ΘΕῚ, 29 γὰρ τὸ ταὐτὸν a Sp. 24 χατὰ τὸ VB coni. Sp.: κατὰ ταὐτὸ 651,4: 

χαταυτό F 20 ὑφεστῶτος VB'S!a: ὑφεστός Vict. Sp.: ὑφεστώς GFLB'S? 26 εἰ 

καὶ Vict. Sp.: zai VGFSLa 21 τὸ] τῶ B! τῷ κατ᾽ αὐτὴν (χαϑ᾽ αὑτὴν G, κατὰ 
τὴν Sa) ἑκάστοτε εἰ χαὶ VGFBSLa: τῷ ἐχάστοτε «ai ταύτην εἰ xai Vict. Sp. 29 ταὐτῷ 

coni. Sp. 20 ἣν VB: τινα ἣν GFSa Sp.: τινα ἣν L Ὁ] αὐτὴ F 
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AAESANAPOY AIIOPION ΚΑΙ AYXEON 

VI. Πῶς εἰ μᾶλλον τὸ ὅδωρ ὕδωρ xarà τὸ ψυχρὸν ἣ χατὰ τὸ 
Ἂς , * “7 ὦ Χ ὃς δὴ » m ἐ —-— δι d H ^— e λὴ , ὑγρόν, ἣ u&v εἰς τὸ ϑερμὸν αὐτοῦ ἐχ τοῦ ψυχροῦ μεταβολὴ οὐ 

φϑείρει αὐτό, f, δὲ ἐχ τοῦ ὑγροῦ εἰς τὸ στερεὸν φϑείρει. 

E -Ὁ- ^ UN o8 A ᾿ J ' ! e ' ^ M [4 , [d — 

οἱ μᾶλλον τὸ ὕδωρ ὕδωρ ἐστὶν χατὰ τὸ ψυχρὸν T, τὸ ὑγρόν, ὡς πῦρ 

uiv χατὰ τὸ ϑερμὸν | μᾶλλον T, ξηρόν, ἀὴρ δὲ χατὰ τὸ ὑγρὸν μᾶλλον T, 

ϑερμόν, q3, δὲ χατὰ τὸ ξηρὸν μᾶλλον T, Ψυχρόν, τί δήποτε χατὰ μὲν τὸ 
ε 1 AS , Y c , B SN ec ΄ ANA 
ὑγρὸν μεταβάλλον οὐχ ἔστιν ὕδωρ (οὐ γὰρ ὕδωρ ὃ χρύσταλλος), xarà δὲ 

τὸ Ψυχρὸν μεταβάλλον δδὼωρ ἔτι μένει; ὕδωρ vp ἐστι καὶ ϑερμὸν γενό- 
, , n - ΄ D NM uf P - y YvQ? € 

uzvov. χαΐτοι οὐ τὸ πῦρ ὑεταβάλλον χατὰ τὸ Üspuóv πῦρ ἔτι, οὐδ᾽ ὃ 

ἀὴρ εἰ χατὰ τὸ ὑγρὸν μεταβάλλοι, ἀλλ΄ οὐδὲ 17) μένει ἢ χατὰ τὸ ξηρὸν 
: 

^ Ἵ ΄ 5 "s S a TA) » "m b! - FI) Ψ - ΄ 

μεταβάλλουσα. ἐπιζητήσαι ὃ ἄν τις xal τοῦτο ἐπ΄ αὐτοῦ, τί δήποτε, εἰ 

χατὰ τὸ ψυχρὸν αὐτῷ τὸ εἶναι. f, χατὰ τὸ ψυχρὸν ἐπίτασις φϑείρει αὐτό, 

εἴ γς πήγνυται μὲν διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν ψυχρότητα, παγὲν δὲ οὐχέτι 

ἐστὶν ὕδωρ ἐνεργείᾳ. οὐδὲ γὰρ T, κατὰ τὸ ϑερμὸν ἐπίτασις πυρὸς φϑαρτιχή, 
ν» [d A ^ [d * »4 M - e UJ Ἁ » , vQo o σὴ 

οὔτε ἢ χατὰ τὸ ὑγρὸν ἀέρος, οὔτε γῆς ἢ κατὰ τὸ ζηρόν, oo00 ὅλως ἄλλου 

τινὸς ἢ χατὰ τὸ οἰχεῖον εἶδος ἐπίτασις φϑορᾶς αἰτία. (ἢ) ἐπεὶ ἢ χατὰ τὸ 
! M ΚΟ »1 € ' ἘΞ ja λὴ ^w Icd] P RE - , M ,F $ $94 ψυχρὸν εἰς τὸ Üepuóv μεταβολὴ τοῦ ὕδατος ἀέρος ἐστὶ γεννητιχή (οὐδὲν 
γὰρ οἷόν τε ἄλλο σῶμα ἐξ ὅδατος κατὰ μόνην τὴν ἐκ τοῦ ψυχροῦ γενέ- 

£ 3 » ^N 2:8 € MZ , *, x. Ἢ M ene , - P 

σϑαι μεταβολήν), οὐχ ἔστι ὃὲ ἀὴρ ϑερμὸς μόνον, ἀλλὰ xai ὑγρός, xai τό 

γξ εἶναι αὐτῷ ἀέρι χατὰ τὴν δγρότητα μᾶλλον, ἔστι δ᾽ οὐχ ὅμοιον τὸ 
[4 * Y “φῶ M 9 x M N ι κῶς EOS d τὰ ^ ἐξ Ἂ *, 

ὑγρὸν ἔν τε ὕδατι xai ἀέρι (τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ παχύτερον. διὸ xal ava- 
e - , (^ , ^Y - 

πληστιχόν, ἢ δὲ τοῦ ἀέρος ὑγρότης λεπτή), οὐ uóvov Osi τῆς | χατὰ τὸ 
! * —-— (xs RA , D Y - Α ^ L4 , 3 ΄ 

ψυχρὸν τῷ ὕδατι μεταβολῆς, ἀλλὰ χαὶ τῆς χατὰ τὸ ὑγρόν. χαὶ μάλιστα 

ἐπεὶ fj τοιάδε ὑγρότης εἰδοποιὸς τοῦ ἀέρος, εἰς ὃν ἢ χατὰ τὸ ψυχρὸν τοῦ 
ὕδατος μεταβολή, f, ὃὲ χατὰ τὸ ὑγρὸν τῷ ὕδατι μεταβολὴ ὑπὸ τοῦ ϑερ- ατος μεταβολή, ἣ δὲ (póv τῷ ὕδατι μεταβολὴ ὑπὸ τοῦ ϑερ 
μοῦ xal τοῦ ἐν τούτῳ ξηροῦ γίνεται λεπτύνοντος αὐτὸ xal τὴν ἐν αὐτῷ 
παχύτητα μεταβάλλοντος, ἥτις μεταβολὴ δεῖται χρόνου, διὰ τοῦτο, μέχρις 

ἂν ἢ ἐν τῷ ὕδατι γενομένη ϑερμότης τὴν ὑγρότητα εἰς τοσοῦτον μετα- 
2x e UN 7 ΄ v - e - 

βάλλῃ, ὡς εἶδος ἀέρος γενέσϑαι, ὕδωρ ἔτι μένει ὄν, οὐ τοιοῦτο μὲν ὁποῖον 
^ e * 6 5 ' , - , UJ ' D b: £y Av 

τὸ εἰλιχρινὲς ὕδωρ, ἀλλὰ λεπτότερον. λεπτότερον γὰρ τὸ αὐτὸ ὕδωρ ϑερ- 

μανϑὲν T| πρὸ τοῦ, xal τὰ ἀποψυχϑέντα ὃὲ πάλιν ὕδατα λεπτότερα τῶν 
τὴν ἀρχὴν μὴ τεϑερμασμένων. 000; γὰρ τῷ ὕδατι τῆς εἰς ἀέρα μεταβολῆς 
e € , M , e M edo] [ὁ ἮΞΙ QAZ Ἂν ' ^ hd L4 Ὁ 

ἢ θερμότης, xal οὐχ ὅμοιον τὸ ὕδωρ ϑερμανθέν τε xal πρὸ τοῦ. ὡς ὃ 
ε , - ' ec fne ΄ LÀ » , ε DES ee D Ξ - 

ἢ ϑερμότης τὴν δγρότητα λεπτύνει, οὕτως πάλιν ἢ ψυχρότης παχύνει τε 
xal συνίστησιν. χαὶ ἐπεὶ ἢ τοιαύτη τοῦ ὑγρηῦ σύστασις ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ 
, ᾿ , τὴ ἢ 3 NAP 7 ^N - »^* ra »* d : 9eiz E εὐϑύς 

ἐν χρόνῳ χαὶ αὐτὴ γίνεται, διὰ τοῦτο οὐδὲ 6 ἀὴρ ψυχϑεὶς ὕδωρ εὐδϑύς, 

1 

om. 

Sp. 
o) 
oo 

25 

3l 

10 

15 

25 

10 

15 

óop semel a Sp. 7| κατὰ Vict.: οὐ κατὰ VFSLa: οὐ Ga 1 οὐκ ἔστιν ὕδωρ 

a 10 μεταβάλλοι corr. ex μεταβάλλει F: μεταβάλλει L et coni. Sp. 11 ἐπι- 

ζητῆσαι V 16 7 add. B?S?a 11 γενητιχή a Sp. 19. 20 «6 ye V? Vict. 

: τό τε V!FSLa 21. 22 ἂν ἁπληστιχόν a 22 üei] 0' ei V! (corr. V?) 

na 96 καὶ αὐτὴ Vict. Sp.: καὶ αὐτὴ V: xai αὕτη B: ἡ τοιαύτη GFSLa 
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v " [4 * ΄ 

ἀλλ᾿ ἀὴρ μένει, ἔστ᾽ ἄν τὸ ὑγρὸν ἔτι λεπτὸν T. f δὲ χατὰ τὸ ὑγρὸν 
΄ , ^ Moe 2^ ' ., 55 ὧν τὸς ? ! , ? L2 ὃ: » 

μεταβολή, οὐχ ὃν ὄντως εἰδοποιὸν τοῦ ὕδατος ὡς τὸ ψυχρόν, τὸ ὕδωρ φῦει- 25 
- . - —- e , * * 

ρειν δοχεῖ, ὅτι μὴ μόνον εἰς γὴν μεταβολὴ τῷ ὕδατι γίνεται χατὰ τὴν 
—- M * fr^ 

ὑγροῦ μεταβολήν, ἀλλὰ xal εἰς χρύσταλλον. οὐ μὴν ἀλλὰ xai οὗτος ὕδωρ 
v , ΄ ' -— mv - - ε , v 2d 6 6 

5 πως | ἔτι. ἀνάλογον γὰρ τῷ ὕδατι τῷ ϑερμῷ ὁ χρύσταλλος. ἄμφω γὰρ 33 
[ed] Lb ' ^) 0 

πεπονϑός τι ὕδωρ xal ἐν μεϑορίῳ τὸ μὲν ὕδατός τε χαὶ ἀέρος, τὸ O0  90A- 

τός τε xal τῆς: ἔστι δὲ xal ἐπὶ τῶν ἄλλων σωμάτων τῶν ἁπλῶν τὴν εἰς ὅ 
τὰ παραχείμενα αὐτοῖς μεταβολὴν χατὰ τὴν ϑατέρου τῶν εἰδοποιούντων 

| ' J ^ Ὁ ^ , , , uU € ^ - ' 0.4 αὐτὰ μεταβολὴν ἰδεῖν δεομένην χεδύνους 1b τὰρ ὡς δοχεῖ χατὰ θάτερον 

10 αὐτοῖς ἣ SER μόνον, ἀλλὰ x«i xav ἄμφω. τῷ δὲ τὴν χατὰ ϑάτερον 10 

μεταβολὴν μὴ εἰς τὸ ἐναντίον γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἢ εἰς ἄνεσιν T, ἐπίτασιν τῆς 

αὐτῆς ποιότητος, χατὰ τὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῶν ἐν αὐτῷ μεταβολὴν μόνον 
΄ ^ - v ' 2Q3. - ^ - 2^8 RETE S et AN o Sd ' 

μεταβάλλειν δοχεῖ. οὔτε yàp εὐϑὺς YT, τὸ πῦρ, ἐὰν voy UT (δεῖ γὰρ ποιὰν 
, . Ld , ^ M j v »c v^ - 234 3) 2^0 B γενέσϑαι τὴν ξηρότητα: διὸ οὔτε χαπνὸς οὐτε αἴϑαλος ἤδη 17), ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 15 

Ἃ ^ ow "Y ' - 

15 dv εἰς ὑγρὸν μεταβάλῃ τὸ πῦρ μόνον, ἀὴρ ἤδη: Ost γὰρ οὕτω xai ποιᾶς 
b] 

ϑεριμότητος. διὸ ἐν μεϑορίῳ τινὶ i cod γίνεται. ὃ δ᾽ αὐτὸς xal ἐπὶ τῶν qQ- 

Nd , " x d E P QE ᾿ A ' fus , , ' 
ἄλλων λόγος. τοῦ δὲ ὕδατος εἶδος οὐχ ἁπλῶς τὸ ψυχρόν, si xai χατὰ 30 

τοῦτο μᾶλλον, ἀλλὰ τὸ ψυχρὸν μετὰ τοῦ ὑγροῦ. ἔστ᾽ ἂν οὖν σώζεσϑαι 
΄ » - - * - "Tw 

δύνηται τὸ ὑγρόν, ὄντος ἐν αὐτῷ τοῦ ψυχροῦ, εἶδος τὸ ψυχρὸν τοῦ ὕδατος" 
a ^N € M - Ὁ - ! ^ 5 v »" - ε T 3 » 20 tà δὲ φϑαρτιχὸν τοῦ ὑγροῦ ψυχρὸν οὐχ ἔτι οἷόν τε ὕδατος εἶδος εἶναι. τὸ 25 

- DJ T^ - ἣν» ΄ Y 

τοιοῦτο δὴ Ψυχρὸν εἶδος αὐτοῦ, οὗ ἢ, ἐπίδοσις οὐχ ἔστιν ὕδατος τουτέστιν 
€ , € ΄ 

ὑγρότητος cUapruxm. | 

VII. Πῶς οὐχ ἐναντία τό τε μέγα xal τὸ pixpóv, εἴ γε εἰς 84 x i 
2 , X [4 ^ , εὖ ^) ^»nR* * , , 

ἐναντία μὲν $ μεταβολή, τὸ δ᾽ αὐξόμενον xal μειούμενον εἰς 

25 ταῦτα μεταβάλλει. 

' ^) - ΄ - 3$. ΄ ε ΄ 
τοῖς χινουμένοις πᾶσιν ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον ἢ υεταβολή. τὰ ὃ φι 

Σ΄ - ' x fuerte τ Y ^ ^ ΄ ^ ΄ , P] 

αὐξόμενα xnl uswÜusva χινεῖται, εἴη dv xmi τούτοις ἐξ ἐναντίων εἰς ἐν- 
»» , ΄ ΒΡ. " 

αντία ἢ μεταβολή. γώγνεται δ᾽ αὐτοῖς ἢ μεταβολὴ εἰς μέγεϑος xal μιχρό- 
Ξ WD e die τητα" τῷ μὲν γὰρ αὐξομένῳ εἰς ὠξγεϑος f, ἐπίδοσις, τῷ δὲ μειουμένῳ εἰς 10 

30 μιχρότητα T, συστολή. ἐναντίον (ἄρα) τὸ μέγα xal τὸ μιχρόν. ἀλλ᾽ οὐ δοχεῖ, 
M Y. ὡς διὰ πλειόνων ᾿Αριστοτέλης ἐν Κατηγορίαις ἔδειξεν. ἣ οὐχ ἁπλῶς εἰς 

e^ H — «v Y : M - μέγεθος xal μιχρότητα (f) μεταβολὴ τοῖς αὐξομένοις τε xal μειουμένοις, 15 

1 fortasse ἡ δὲ (τοῦ ὕδατος) 2 ὄντως] fortasse οὕτως 4 (x05) ὑγροῦ Diels 5 xoc V 

χρύσταλλος) « in lit. V 6 πεπονϑός τι] ός τι in lit. V 14 οὔτε αἴϑαλος ἤδη Vict. Sp.: 

οὔτε ϑάλοσ ἤδη V!: οὔτε αἰϑάλη ἤδη V?B: οὔτε δαλὸς ἤδη G: ob ϑαλὸς ἤδη F: οὔϑαλος ἤδη 

SLa γῇ om. FSLa 15 μόνον V! GFSB?a: μένον B!? V? 17 τοῦ δὲ V?D Vict. 

Sp.: τοῦ V!'GVSLa 19 εἶδος V?BG Vict. Sp.: εἴδους V!' FSLa 20 ψυχρὸν om. a Sp. 
alt. τὸ] τὸ ψυχρόν a Sp. 22 ὑγρότητος V?B Viet. Sp.: ὑγρότης V!FSLa 28 με- 

ταβολή] μεταλή V! (corr. V9) 29 alt. t4] τοῦ a μειουμένῳ] μειουμένου a 

30 ἄρα add. B?S*a 31 ᾿Δριστοτέλης ἐν Κατηγορίαι:] Cat. 6. 4520 4] 5 v! 

(corr. V?) 92 ἡ V'B: om. V'GFSLa 
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MJ , - LJ 2 ' M - - 

ἀλλὰ τοῖς uiv αὐξομένοις κατὰ φύσιν (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ τῆς ϑρεπτιχῆς 

Ψυχῆς χεχοινωνηχότα) εἰς τελειότητα xal τέλειον μέγεϑος ἢ ἐπίδοσις, τὰ 

δὲ μειούμενα ἐξίσταται τῆς τελειότητος χαὶ εἰς τὸ ἀτελὲς συστέλλεται. εἰς 
. ΄ T P Ἑ ς ' N^ 15 P 5 ὦ ε N " - 

τὸ τέλειον οὖν μέγεϑος xal τὸ ἀτελὲς αὐτοῖς ἢ μεταβολὴ γίνεται, ταῦτα 
^ ΄ y € - Ὁ - ΄ ' » 

δὲ ἐναντία, εἰ xal μὴ τὸ μέγα τῷ μιχρῷ ἁπλῶς ἐναντίον ἔλεγεν. xai ἔτι 

ὴν χί ἰς τὰ ἐναντί λὴν λέγει τὰ ἐναντί jvepov λαμβά τὴν χίνησιν εἰς τὰ ἐναντία μεταβολὴν λέγει τὰ ἐναντία χοινότερον λαμβάνων. 

ἐναντία γὰρ ἔϑος αὐτῷ λέγειν χαὶ τὴν στέρησιν χαὶ ἕξιν χαὶ τὰ πρός τι 
, , M EM f M ^ by δ ἔλλ ! ἐ ΞΕ Ο5 Ἠϑ - 2 t 

ἀντιχείμενα. | τὴν γοῦν ὑπερβολὴν xai τὴν ἔλλειψιν ἐν «oi ιχοῖς ἐν 
αντία λέγει χατὰ τὸ πρός τι ἀλλήλοις ἀντιχείμενα. χαὶ τὸ μέγα οὖν χαὶ 

' " Y r , Σ Ὁ 2 , , NJ , 3 , 5 3. 

τὸ μιχρὸν ὄντα πρός τι λέγοιτ᾽ dv ἐναντία, οὐ τὰ χυρίως ἐναντία, ἀλλ᾽ ὡς 

τὰ πρός τι. T, οὐδὲ γίνεται χατ᾽ αὐτὸν χίνησις χατὰ τὸ πρός τι. οὐ γὰρ 

δεξιόν τι γίνεταί τινος πάντως χινηϑὲν αὐτό, ϑερμὸν δέ τι γίνεσϑαι ἡ ἄνω 
οὐχ οἷόν τε μὴ χινηϑέν. ἣ εἰ xal μὴ αὐτὸς ὃ δεξιὸς γενόμενος διὰ pecu 

βολῆς τῆς xarà τὴν σχέσιν τοιοῦτος ἐγένετο (διὰ τοῦτο γὰρ οὐχ ἔστι 

χατὰ τὸ πρός τι χίνησις, ὅτι μὴ γίνεται χατὰ ταύτην τὴν σχέσιν μεταβολὴ 

χινήσεξως τῷ μεταβάλλοντι χατὰ τὴν σχέσιν: οὐ Ἰὰρ ὡς χατὰ τόπον γί- 

νεται μεταβολὴ αὐτοῦ τοῦτον τὸν τρόπον ἀλλάσσοντος xal μεταβάλλοντος 

χατὰ τόπον, δμοίως xal T χατὰ ποιότητα xol ἢ χατὰ ποσόν, οὕτως δὲ xal 

ἣ κατὰ τὸ πρός τι, 7| κατὰ τὴν σχέσιν ὑπαλλαγὴ γίνεται χαὶ χινουμένων 
τῶν ὑπαλλασσόντων τὴν σχέσιν χατὰ τὴν σχέσιν: xal γὰρ μὴ χινουμένων 

ἢ σχέσις ἀλλάσσεται) οὐχ ἐπεὶ μὴ οὕτως οὖν ἢ κατὰ σχέσιν ὑπαλλαγὴ γί 
νεται, διὰ τοῦϑ᾽ οἷόν τε ἀλλαγὴν σχέσεως γενέσϑαι χωρὶς χινήσεως. δεξιὸς 

» Nr , » - 

4&p οὐχ ἄν τις ἄλλου γένοιτο μὴ γενομένης χατὰ τόπον ἀμφοῖν χινήσεως 

3, ϑατέρου" ἀλλ᾿ οὐδὲ διπλάσιον ἂν γένοιτο ἄλλο ἄλλου μὴ χατὰ τὸ ποσὸν 

γενομένης χινήσεως. ὥστ᾽ εἰ xal μὴ ἔστι χίνησις χατὰ τὸ πρός τι, ἀλλὰ 

διὰ χινήσεώς γέ τινος ἢ εἰς τὰς διαφόρους σχέσεις μεταβολή. ὥστε χατά 

48 τοῦτο οὐϑὲν ἂν χωλύοι xai τὴν εἰς μέγα xai y μεταβολὴν xarà 
σχέσιν ἀλλήλοις ἀντιχείμενα διὰ χινήσεως γίνεσϑαι, συγχωρουμένου τοῦ xal 

τὰ ὡς πρός τι ἀντιχείμενα ἐναντία λέγεσθαι xal εἶναι xal τὰς εἰς ταῦτα 

υεταβολὰς ἐναντία. ἢ 
ὑπερβολὴ καὶ ἢ ἔλλειψις ἐναντία ὑπ᾽ ᾿Αριστοτόλους λέγεται χαϑὸ πρός 

*, , e » y - Ἁ , 1 , 5^ *N AJ 

οὐ λέγεται ὑπ αὐτοῦ τὰ πρὸς τι ἐναντία. οὐδὲ γὰρ 

τι ἐστὶν, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ λέγεσϑαι μὲν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα (ἢ) γὰρ ὑπερ- 

βολὴ ἐνδείας ὑπερβολή, χαὶ ἢ ἔνδεια ὑπερβολῆς ἔνδεια), ἐναντία δ᾽ εἶναι 
v 
ξ εν 

7t 
Ac υαἡ χατὰ τὴν σχέσιν ταύτην, ἀλλὰ xalocov τὸ μὲν τοῦ συμμέτρου πλέον 

ἐστίν: τὸ (uiv) γὰρ μᾶλλον τοιῦτο, τὸ 0i tee τοῦ συμμέτρου" τοιοῦτον 

γὰρ τὸ ἐλλεῖπον. οὐ γὰρ τὰ ὁπωσοῦν ὑπερβάλλοντα xal ἐλλείποντα ἐν- 
΄ , 3 iJ ^ QN * , H4 Y. ' Δ , , 

αντία λέγει, ἀλλὰ τὰ πρὸς τὸ σύμμετρον οὕτως ἔχοντα, πρὸς ὃ οὐχέτι 

15 

20 

25 

36 

10 

15 

20 

5 εἰ] 7] FG? Viet. μὴ xó VB Sp.: τὸ GF: τὸ μὴ SLa ἐναντίον VS?a Sp.: ἐναντία 
GFS!L μὲν ἔλεγεν L ἔτι B?S?a Sp.: ὅτι VGFB!S!L 8 ἐν τοῖς Ἠϑιχοῖς] Eth. 

Nic. II, 8. 1108*13 9 λέγειν V 13 fortasse ἀλλ᾽ εἰ xai 17 τούτου τὸν 

τόπον coni. Sp. χαὶ add. V?BS?a Sp. 18 τόπον Vict. Sp.: τὸ ποίον V!: τὸ ποῖον 

Ε: 

| 

τὸ ποιὸν V?'SGBLa 21 οὖν ante ἐπεὶ colloc. Sp.: om. a 24 ἄλλου δὲ ἃ 

οὐδὲν a Sp. 3l alt. ἡ om. a 35 τὸ μὲν GFSLa Sp.: τὸ VB 
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, U . | , , ^f , - * * * ?X 

dst τὴν χατὰ τὸ πρός τι σχέσιν οὐδέτερον αὐτῶν. χαὶ τὸ Asoxov δὲ 
^ , M ΓΑ," ΄ i] , , 

xai τὸ μέλαν, χαϑὸ μὲν ἐναντία ἀλλήλοις, λέγεται πρός τι xai οὐχ ἐναντία, 
^ “κυ - ^ ^ * ^ ΄ 487 ΄ 

χα ὸ Oi τὸ μὲν λευχὸν τοιόνδε χρῶμα, τὸ δὲ μέλαν τοιόνδε, ἐναντία, ἀλλ᾽ 30 
, , JU J 2 , Qn 7 x ^. - AE à. κπ) E P 

οὐ πρός tt. τὰ γὰρ ἐναντία χαϑόσον μὲν δηλοῖ φύσεις τινὰς | πλεῖστον 37 

5 ἀλλήλων διαφερούσας, οὐ πρός τι’ χαϑόσον δὲ οὕτως ὀνομάζεται, πρός τι 
ἐστίν. 

VIII. Πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ. 

£F 

[lpóz τὸ μὴ slvat τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ, μηδὲ τὴν 5 
' Σ €- , Ἂν 2 /c T; ψυχὴν ἐν τῷ σώματι ἦν λεγόμενον, ὅτι πρὸς τὸ slvat τῇ ὅλῃ ἐνεργείᾳ τὸ 

^ 

10 εἶδης αἴτιον (οὐ γὰρ οἷόν τε εἶναι αὐτὴν ἐν ὑπηστάσει χωρὶς τοῦ εἴδους), 
΄ » , , , , v (o € Ed M τὸ δ᾽ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν ἔν τινί ἐστιν ἐνεργείᾳ ὄντι ὃ δύναται εἶναι χαὶ 10 

» Y Ἁ 

χωρὶς τοῦ ἐν ἜΠΕΙΣΕ αὐτῷ ὄντος. πρὸς ὃ ἀντέπιπτεν τὸ xal τὰ σώ- 
-» ^ * ^ T Ψ € M — fj , 

ματα βοηϑεῖσϑαι μὲν πρὸς τὸ εἶναι ἐν ὑποστάσει ὑπὸ τῶν συμβεβηχότων, 
ee - $307 ΄ T ΄ t 4 Ξ 

ἴ γε πᾶν σῶμα ἀνάγχη μετὰ σχήματος εἶναί τινος xal χρώματος, δμολο- 15 
- - [4 - v T 

15 γεῖσϑαι δὲ ταῦτα ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι τῷ σώματι. οὐχ αὔταρχες οὖν πρὸς 

τὸ μὴ εἶναι ἐν ὑποχειμένῳ τινὶ τὸ συντελεῖν τῷ ὑποχειμένῳ αὐτῷ εἰς τὸ 
μ i i 4 ι D ! 

e , - , Loi ^ ^ - e 

εἶναι ἐν ὑποστάσει. ἣ εἰ μέν τι ἁπλῶς συντελεῖ τινι elg τὸ εἶναι ἐν ὕπο- 20 

στάσει, οὐ χεχώλυται τοῦτο ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι αὐτῷ, ὡς ἐδείχϑη ἐπὶ 

τοῦ σώματος xal τῆς ποιότητος, ἧς χωρὶς ἀδύνατον εἶναί τι ἐν ὑποστάσει 
20 σῶμα᾽ εἰ δέ τι εἴη ὡς μέρος συντελοῦν τούτῳ ἐν ᾧ ἐστι, τοῦτο οὐχ οἷόν 3 

τε ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι τούτῳ οὗ ἐστι μέρος. τὸ δὲ εἶδος τούτῳ ἐν ᾧ 

ἐστιν, ὡς | μέρος συντελοῦν φαίνεται. δεῖ μὲν γὰρ τὴν ζήτησιν τοῦ πό- 38 
τερον ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τινί ἐστι τὸ προχείμενον T, μὴ ποιεῖσϑαι λαβόν- 
τὰς τι πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἐστι μὲν τοῦτο περὶ οὗ ἢ ζήτησις, ζητεῖται δὲ τὸ ὅ 

25 πῶς ἐστιν ἐν αὐτῷ. ὁ γὰρ δειχνὸς ὅτι τὸ λευχὸν ἐν σώματι ὡς ἐν Ümo- 

iude d λαβών τι σῶμα, ἐν ᾧ τὸ Àeuxóv ἐστι, xal δείξας ὃν i» τῷ σώ- 
uatt αὐτὸ μήτε ὡς μέρος μὴν ὡς δυνάμενον χωρὶς αὐτοῦ εἶναι ἔ 

τοῦ 10 

εἴδους. πότερον ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν T, uf, λαβεῖ ῦ é é ἘΞ pov ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν 7| μή, λαβεῖν τι τοιοῦτο, ἐν ᾧ ἐστι 

[ 

ὸ 
ὅτι ἐστὶν ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ. οὕτω δὲ δεῖ χαὶ τὸν ζητοῦντα περ 

30 μὲν ἤδη τὸ εἶδος, ζητεῖται δὲ τὸ πῶς. ἐν μὲν οὖν τῇ ὕλῃ, εἰ xa" αὖ- 
τὴν λαμβάνοιτο, οὔπω ἐστὶ τὸ εἶδος (διὸ οὐδ᾽ d v ζητοῖτο, πῶς ἐστιν ἐν 15 

αὐτῇ τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὃν ἐν αὐτῇ), ἐπεὶ δέ ἐστιν ἐν τῇ συναμφοτέρῳ 

οὐσίᾳ τὸ τοιοῦτον εἶδος, χρὴ τοιοῦτό τι προχειρισαμένους ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν 

ζήτησιν ποιεῖσϑαι. ἀλλὰ μὴν ἣν ἄν λάβωμεν συναμφότερον οὐσίαν, ἐν 29 

3. 4 ἄλλου a 9 ἐνεργεία V 10 οἷόν τε corr. ex οιονται V! ll υποχειμενω V 
12 ὑποχειμένου V! (corr. V?) 16 μὴ del. Sp. 18 οὐ γὰρ B? 20 τούτῳ] τοῦτο ἃ 
22. 93 πότερον] o in lit. V: corr. ex πρότερον B: πρότερον FLa 24 « VS?a Sp.: 
τὸ FS!L 21 ἔδειξεν in lit. V 28 δὲ δεῖ χαὶ 2 Viet. Sp.: δέδειχται FS (in mg. 
δεῖ) La 29 τι τοιοῦτο GFSa Sp.: τι τοῦτο VB 30 ζητεῖται VS?a Sp.: ζητεῖ FS!L 
31 ξητοῖτο VB coni. Sp.: ζητοίη τὸ GFSa 32 τῷ G ὃν ἐν B?S?a Sp.: ἐν 
VB'S!GL τὸ --- ἐστὶν om. F 

Suppl. Arist. IT 2. Alex. scripta minora, 2 
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αὐτῇ τὸ εἶδος τὸ ὃν ἐν αὐτῇ ὡς μέρος ἐστὶ τοῦ συναμφοτέρου. χαὶ γὰρ 
ἢ ψυχὴ ἐν τῷ ὀργανιχῷ σώματι, ἐν à ἐστιν, οὕτως ἐστὶν ὡς μέρος. εἰ 

1 » [2 [4 τὰ e [cd c 

δ᾽ ὡς μέρος, οὐχ ἂν εἴη ὡς ἐν ὑποχειμένῳ ὃν τούτῳ, ἐν ᾧ ἐστιν οὕτως 25 
i [ἔστιν]. o08" ἢ ψυχὴ οὔτε τι εἶδος ὅλως. ἢ ἐρεῖ τις καὶ τὸ λευχὸν τοῦ 

5 μὲν λευχοῦ σώματος εἶναι μέρος, ἐν ὑπο[χειμένῳ δ᾽ εἶναι τῷ σώματι o 39 

συντελεῖ πρὸς τὸ εἶναι ἐν ὑποστάσει. διὸ χαὶ τὸ εἶδος τῆς μὲν συναμφο- 

τέρου οὐσίας μέρος ἔσεσϑαι, ἐν OE τῇ ὕλῃ ἡ συντελεῖ πρὸς ὕπαρξιν, εἶναι 
; 
έ 

2 
τι ὡς ἐν ὑποχειμένῳ, πάντως εἶναι τόδε τι xnl ἐνεργείχ gr (οὐ γὰρ 

v ΄ 

τὰ 

2 € P4 323, kA S δ Ἂ $c X N μὴ 2. C ME Y àg / & 
εν υποχξειμένῳ. αρ 00V χρη ξγεῖν οξιν μεν tO CV o UE ταῖς €t COT 9 

ὃξ 
, , 3 2 [4 
ἣν τέ τι EtyOt ἕν UTOXztU. EV . τῶν δὲ τούτῳ συντε- 10 δὴ ἐν τῷ μὴ ὄντι o 

λούντων πρὸς τὸ εἶναι ἐν ὑποστάσ € χαὶ xav ἐνέργειαν τῷ εἶναι ἐν οαὐ- 10 
« e P! 2 5 / 2 ' 2 [4 ΄ T - , 

ᾧ, ὅσα uiv ἐν αὐτῷ uóvov εἰς τὸ (iv) ὑποστάσει εἶναι συντελεῖ, μηχέτι 
Q - 71 

τ τ 
^N -— f, - , € , y - τ τ Q? n ^ 

δὲ xal τὸ TOf τινι εἶναι, (ταῦτα ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ εἶναι) (xa0 ἃ γάρ 

τι σῶζον τὴν οἰχείαν τῶν οἷόν τε μεταβάλλειν, ταῦτα ἐν ὕποχε nom ἐστὶν 15 
9 - er ON , X35€ ' -——- 

15 αὐτῷ), ὅσα δὲ μὴ μόνον εἰς τὸ ὑφεστάναι, ἀλλὰ πολὺ πρότερον elc τὸ τῷδέ 
Ἵν - Q? n -f ΄ - 

τινι εἶναι συντελεῖ τινι, x40 4 μεταβάλλοντα οὐχέϑ᾽ οἷόν τε μένειν τοῦτο 
- ^ , 5 € 3 - y 

ὃ Tw, ταῦτα δὲ υηχέτι ἐν αὐτῷ εἶνα! ὡς ἐν ὑποχειμένῳ. πῶς γὰρ ἂν εἴη 30 
* , v i, 

ἐν ὑποχειμένῳ ἀνθρώπῳ τοῦτο οὗ T, ἀπουσία φϑείρει τὸν ἄνϑρωπον ; διὸ 
΄ ^ 3 2 f S " P. -—— 2e * ΄ ᾿Ξ 

ἢ uiv γραμματιχὴ ἐν ὑποχειμένῳ τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἔχοντι αὐτήν. χαίτοι 

90 συντελοῦσαν αὐτῷ πρὸς τὸ γραυματιχῷ εἶναι (οὐ γὰρ ἐν τῇ τῆς γραυμα- 

τιχῆς ἀπουσία. χαὶ ἀἄνϑρωπος εἶναι παύεται), T, δὲ ψυχὴ οὐχέτ᾽ ἐν ὕπο- 9 

χειμένῳ αὐτῷ, ὅτι πρὸς τὸ εἶναι ἀνθρώπῳ f, συντέλεια αὐτῆς. 

πρὸς τὸ ποιῷ T, ποσῷ εἶναι T, ποῦ T, τινι τῶν τοιούτων ὄντων τὸ εἶδος 
A , » MJ A T Ld , ' d o - "d , ^i N 

τὸ | φυσιχόν, εἴ γΞ χατὰ τὸ εἰδης &xdatp τὸ εἶναι τοῦτο ὅ ἐστιν. ἐν uiv 40 
AM na » ΙΑ - Y SN , Σ ΄ 

τξῷ χα! τῷῶῦξ τινι οντι Οἷα τοῦτὸ τῷ Et006 οὐχ £V UT 0- 25 οὖν τῷ συναμῷ ῥοτέρῷ 
Em 5. - ε ΄ er , - Y ον 

χειμένῳ. μέρος γὰρ τῆς οὐσίας τῆς ἐχάστου οὕτως ἐν αὐτοῖς OV, οὐδὲ ἐν 5 
- ἌΝ τὰς e ^N * Gd [4 e 

τῇ ὕλῃ ὃὲ μόνον, ὅτι μηῦδὲ τὴν ἀρχὴν αὔτη οὕτως ὑποχείμενον ὡς τόδε 
^N - 

, 
"“ ΄ * ^ "εἰ e 

tt, μὴ ἔχουσά πω ἐν αὑτῇ τὸ εἶδος, ἐν OE τοῖς οὕτως οὖσι τὸ ἐν ὕπο- 
, A bd Ἂν 5 e , - 

piii à τὶ γὰρ δεῖ εἶναι xai «605 τι ἐν ᾧ τὸ ἐν ὑποχειμένῳ τοιοῦτον 
Ἁ , » Y 

30 γὰρ τὸ μέρη ἔχον. Et εἰ 
' 

τὸ μὲν ὑποχείμενον τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ ὄντος 10 

αὐτῷ διαφέρει τῷ τὸ μὲν ὑποχείμενον δύνασθαι x«i ἄνευ τῶν ἐν ὑποχει- 
, » a 5 - v A Ns ' , J » P rm Ey 25. E 1 E 

μένῳ ὄντων αὐτῷ εἶναι (xot γὰρ εἰ μὴ οἷόν τε χηρὸν εἶναι χωρὶς σχή- 
, , “Ὕ δ - v ΄ 

ματος, ἀλλὰ χωρίς «e τούτου τοῦ σχήματος, ὃ νῦν ἔχει, οἷόν τε αὐτὸν 15 
cT 5 ^ ᾿ ce , " ^, -— f 

εἶναι), τὸ ὃὲ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν μὴ ὀύνασϑαι χωρ!ισϑέντος τοῦ ὑποχειμένου 

35 αὐτῷ εἶναι (τὴν ὃὲ ὕλην x«i τὸ εἴδος ἀδύνατον χωρὶς ἀλλήλων εἶναι τῷ 

1 ταύτῃ coni. Sp. ὡς VB: τὸ ὧν ὡς GFSa Sp.: τὸ ὃν ἐν 1, 4 ἔστιν del. Sp. 

οὔτε τι B? Vict. Sp.: οὐχέτι VFa: οὐχέστι 1, 7 $ VF: $$: ἣ La Sp. 10 οἴονται V! 

(corr. V?) 12 év add. Vict. Sp. 19 τῷδέ, τινι V?B: τῷ δέ τιν V!: τόδε τι GSa Sp.: 
τὸ δ᾽ ἔτι F ταῦτα ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ εἶναι add. B?S?a Sp. χαὴ ἃ V?B!S* Vict. 

Sp.: χατὰ V'GFS'La 15. 16 τῷδέ τινι V?B: τῷ óé τι V!: τόδε τι GFSa Sp. 16 pe- 

ταβάλλον B'S?a Sp.: μεταβάλλοντα VFB'S' 20 συντελοῦσα FSB?a Sp. τὸ scripsi: 

τῷ libri 29 ὄντων VB': om. GFS!L: ὄντων τοιοῦτον γὰρ B?S?a: ὄν, τῶν τοιούτων 

γὰρ Sp. 28 πω VB: πως SGFLa Sp. αὐτῇ V alt. τὸ om. a 29 δεῖ] 

a Q V?B Vict. Sp.: τῶι V'GFSLa 32 αὐτῷ) αὐτὸ a Sp. 
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πρὸς ἄλληλα αὐτὰ λέγεσϑαι, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα λεγόμενα ἅμα εἶναι τῇ 30 
, » ' . ^ , v 

φύσει, εἴ γε πρός τί ἐστιν, ol; τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν), 

οὐδ᾽ οὕτως ἄν τὸ εἶδος εἴη ἐν ὑποχε ἱμένῳ τῇ ὕλῃ. ἢἣ δύναται xal ἐπὶ 
- [μ᾿ * $^ f* 

τῆς ὕλης λέγεσϑαι, ὅτι χωρὶς μὲν εἴδους οὐχ ofa τε εἶναι, ὥσπερ οὐδὲ ὃ 
Ys ΄ | - nd Ύ " χηρὸς χωρὶς σχήματος, χωρὶς δὲ τοῦ εἴδους to00s οἷόν τε αὐτὴν εἶναι, 25 

ὡς χαὶ τὸν xpo χωρὶς τοῦδε τοῦ σχήματος. T, el ἢ ψυχὴ οὐχ ἐν ἄλλῳ 
- - v 

p ὀργανιχῷ, τούτου δ᾽ ἔστι 
σχημάτων ἔχαστον οὐχ ἐν 

τινὶ σώματι ofa τε εἶναι 7, Ἱενέσϑαι, 5 ἐν τι 
μέρος, οὐχ | ἂν εἴη ἐν ὑποχειμένῳ, τῶν δὲ 

ἀφωρισμένῳ γίνεται σώματι. ἔτι ὃ ἀνϑρωπός ἐστι μὲν χαὶ μετὰ ψυχῆς, 

ἔστι δὲ χαὶ μετὰ χρώματός τε χαὶ σχήματος, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ μετὰ 

μὲν ψυχῆς ὡς μέρους καὶ μάλιστα εἰς τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι συντελούσης. ἐν 

ᾧ γὰρ ἄν ἢ ἢ τοιαύτη ψυχή, τοῦτ᾽ ἀνϑρωπος. οὐχέϑ᾽ οὕτω τὸ χρῶμα 
xal τὸ σχῆμα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ’ οὐ γὰρ πᾶν τὸ ἔχον τοιοῦτον σχῆμα ἣ 

ὃ 
^ 

χρῶμα avüpemo:. διὸ τὰ μὲν ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ, οὐχέτι δὲ xai ἢ 
5 

ψυχή. ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγο: xal ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν φυσιχῶν εἰδῶν. 

ΙΧ, Πῶς οὐχὶ τῇ εὐεξίᾳ ἢ νόσος ἀντίχειται μᾶλλον τῆς χαχεξίας. 

M , ἢν» ΄ - E NAR »,»} ΄ ΄ s -5 
Εζητήϑη, πῶς οὐχὶ τῇ εὐεξία οὔσῃ ἐπιτετ ταμένῃ ὑγεία ἢ νόσος μᾶλλον 

g- τῆς gayestus ἀντίκειται, εἴ γε τὰ ἐναντία πλεῖστον ἀλλήλων διέστηχεν ἐν 

τῷ αὐτῷ γένει. εἰ γὰρ ἢ χαχεξία ἐν ὑγιαίνοντι γίνεται, εἴη ἂν ἀνειμένη 
τις οὖσα ὑγεία. οὕτω δὲ ἔσται τῇ ἐ πιτεταμένῃ ὑγεία ἢ ἀνειμένη ὑγεία 
ναντία. ἄτοπον δὲ τῇ μὲν ὑγεία τὴν νόσον λέγειν εἶναι ἐναντίον, μηχέτι 

E τῇ ἐπιτεταμένῃ ὑγείᾳ τὴν νόσον T, τὴν χατὰ τὴν νόσον ἐπίτασιν. αὕτη 
γὰρ ἔσται πλεῖστον αὐτῆς διεστῶσα. ἣ εἰ μὲν περὶ ταὐτὸν ἐγίνετο ἦ τε 
ὑγεία xal f, εὐεξία, ἔτι! δ᾽ f, νύώσος xal | ἢ χαχεξία, T» ἄν ὑγιὲς τὸ λεγό- 

μενον, ἐπειδὴ δεῖ περὶ ταὐτὸν τὰ Sunt γίνεσϑαι. εἰ δ᾽ ἐν ἄλλῳ μὲν ἢ 

ὑγεία, ἐν ἄλλῳ δὲ ἢ εὐεξία, xal ἐν ᾧ μὲν ἢ ὑγεία, ἐν τούτῳ xol ἣ δύση, 
ἐν ᾧ ὃὲ ἢ χαχεξία, ἐν τὸ 

ὲ γινομένη περὶ S RES 3j a o CA) εὶ 
CM 

x S. 
TO δι — vm 

“τ 
x 

D! 

τεταμένη, οὔτ᾽ ἐναντίον αὐτῇ & 

τὰ αὐτὰ αὐτῇ. γίνεται γὰρ ἢ uiv ὑγεία xai νόσος περὶ τὰς DOM τῶν 
MJ ^ e 

4l 

[^1] 

20 

42 

[2n 

πρώτων σωμάτων ἐξ dv τὰ ζῷα, ἅπερ ἐστὶ τὰ στοιχεῖα, ὧν δυνάμεις 10 
Y ϑερμότης ψυχρότης ὑγρότης ξηρότης. ἐν uiv γὰρ τῇ τῶν δυνάμεων τού- 

τῶν πρὸς ἄλληλα συμμετρίᾳ f, ὑγεία, ἐν δ᾽ ἀσυμμετρίᾳ τῶν αὐτῶν τού- 

ὃ ἡ ἃ 9 οἷονται V (corr. V?) 6 fortasse ἀλλ᾽ εἰ 4 7, ἐν V?BS?a Sp.: ἐν V!GFL 

ἔστι VB: οὐχ (in mrg. οὗ G?) ἔστι G?FSa Sp.: οὐχέτι G! 8 ὑποχειμένω V σχημα- 

των V 12 ἂν ἡ ἡ B?S?a Sp.: ἂν ἦ GFS!L: àv ἡ VB οὐχέϑ᾽] οὐχέτι δὲ Vict. 
οὕτω δὲ V?B 18 διέστηχεν in lit. B?S?a Sp.: χαϑέστηχεν VGS!FL 25 ταὐτὸν 

ἐναντία] τὸν τὰ ἐν in lit. V 21 εὐεξία, οὔτ᾽ (εὐεξία) ὑγεία (ἂν) Sp.: εὐεξία ὑγεία V!: 

εὐεξία ἡ δ᾽ εὐεξία ὑγεία V?B: εὐεξία - οὔτε (νόσος post οὔτε del. S) ὑγεία ἂν GFSLa: εὐεξία 

οὐδ᾽ εὐεξία ὑγεία ἂν Vict. 28 αὐτῇ εἴη ἡ νόσος GL: αὕτη εἴη ἡ νόσος FSa: αὐτη 
ἡ νότος V: αὐτῇ εἴη νόστος B: τοὐναντίον αὐτῇ εἴη νόσος Sp. 29 τὰ αὐτὰ αὐτὴ (αὐ 

m?) V: τὰ αὐτὰ αὕτη GFLa: τὰ αὐτὰ αὐτῇ (αὐτή m!) B?: αὐτὰ αὕτη Sa: ταὐτὰ αὐτῇ Sp. 
30 δύναμις a 

iJ 

τα 

εἰ 

τῇ 



20 

10 

20 

τῷ οι 

30 

1 fortasse ταὐτὰ, item 11 et 12 2 χαὶ om. a 9 ἁπλῆν] ἢ in lit. V 12 doa V! 

(corr, V*) 7,— pa superflua 13 πάντοσ V! (corr. V?) 14 οὐ κατὰ V? GFSB?a: οὐδὲ 

χατὰ V!B!: fortasse οὔτε χατὰ ὑγείαν οὔτε 11 ἡ ὅλη BL Vict. 18 fortasse ἀρχαὶ 

ταῦτα] τὰ a Sp. 19 Q. ^A.] phys. ausc. II, 3. 194*16 ἡ ὅλη τε xoi a Sp. 22 τὰς] 
ἴσ (ἴσως ὃ) ταύτας Vict. λέγειν ἃ 24 αὐτοῦ V! (corr. V?) 25 γε ἐχεῖνο V! (corr. V?) 

ἀεικίνητον V?B: ἀχίνητον V! FSLa: ἀεὶ κινητὸν Vict. Sp. 26 εαὐτῷι sic, e infra v. V 

ἢ εἰ ἡ V'GBS?L: εἰ ἡ V!S!F: ἢ ἡ a: ἣ εἰ Viet. Sp. 

τὸ ποῖόν tt FL: ποῖον δὴ Sa Sp. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ AIIOPION ΚΑΙ AYXEON 

ι - e , e ^N *» y 4 M , , Li n «4 it A 

τῶν ἣ νόσος. ἢ δὲ εὐεξία χαὶ χαχεξία περὶ ταῦτα γίνεται, περὶ ἃ xat 1 
€ 7 ' [4 2 'e Ld Δ € M 9. f$ ^ 9 , € M , $ ἰσχύς τε xai ἢ ἀσϑένεια. ἔοιχε γὰρ f, μὲν εὐεξία τῇ ἰσχύι, ἢ δὲ χαχεξία 
τῇ ἀσϑενεία: ὅ τε γὰρ ἰσχύων πλέον τῆς χατὰ τὴν ἁπλῆν ὑγείαν ἰσχύος 

, ἐξ ἐπιμελείας εὐέχτης χαλεῖται xal ὁ εὐέχτης οὕτως ἰσχύει, xol ὁ ἀσϑενέ- 20 

στερος T χατὰ τὴν τῶν ἁπλῶς ὑγιαινόντων ἰσχὺν χαχέχτης xav ἐχεῖνο. 

ἀλλὰ μὴν ἢ ἰσχὺς χαὶ ἢ ἀσϑένεια ἐν συμμετρίᾳ τῶν ὁμοιομερῶν ἐν τοῖς 
͵ 5 , ES * Pa 

ζῴοις μερῶν xal ἀσυμμετρία τὸ εἶνα! ἔχουσιν, ἢ μὲν ἰσχὺς ἐν τῇ τούτων 
/ σ 

συμμετρίᾳ, ἢ δ᾽ ἀσϑένεια ἐν τῇ τῶν αὐτῶν ἀσυμμετρία, ὥστε xal ἢ εὐεξία 95 

xal f, χαἀχεξία ἐν τούτοις | ἂν γίνοιντο, xai εἴη ἂν ὡς ἀσϑένεια ἰσχύ!, 43 
7] x 3 H n" 

οὕτω χαχεξία εὐεξίᾳ ἐναντίον. διὸ xai εἰ μὲν ἦν περὶ ἃ ἢ ὑγεία, περὶ 
, 

IN 

- δι .. δῷ 5. » / ΄ δ 2 σὰ / 
ταῦτα χαὶ μ SU0EGCUX, ειχξν αν λόγον λέγειν τὴν ευξζιαν ἐπιτξε ται ξνὴν ὑγξ! v. 

, ,F 2: -— X A ' - , 9, ^ ^ ρυ "s e ΡΞ F ΕΞ bi 

ἐπεὶ δὲ ud περὶ ταῦτά ἐστιν, οὐχ ἂν δεόντως οὕτως λέγοιτο, T, εἴπερ apa 
- , € ^ s. Ὁ , ^ - , , [4 ΄ Q.^ , τῷ γίνεσϑαι τὴν εὐεξίαν ἐπὶ προὐποχειμένῃ πάντως ὑγεία προσϑήχης μέν 

ῳ E (d 3 

τίνος τῷ ὑγιαλίνοντι γινουένης. ἀλλ οὐ χατὰ ὑγείαν οὐδὲ τὴν χατὰ ταύτην 

συμμετρίαν. 10 

2 - , , ' ν 9 4 ALS - [1 7 , 

X. Πῶς εἰ τέσσαρα τὰ αἴτια, οὐχ ἔσται καὶ ἐν τοῖς θείοις σώ- 

υασι τὸ ὑποχείμενον ONT. 

v 

- 
Εἰ τῶν φυσιχῶν ἀρχὴ xoci στοιχεῖα ταῦτα περὶ ὧν εἴρηχεν ἐν τῇ 15 

M ΄ - , ΄ , * ^ - rr EON 

Φυσιχῇ ἀχροάσει ᾿Αριστοτέλης, ἔστι ὃὲ ταῦτα ἢ τε ὕλη χαὶ τὸ eto: χαὶ 
τὸ ποιητικὸν χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα, τὸ χυχλοφορητικὸν σῶμα ἤτοι οὐχ ἔστα! 

, 

φυσιχὴν σῶμα, T, ἔσται ὕλη wal τὸ ὑποχείμενον ἐν ἐχείνῳ, ἢ οὐχ ἔσται 
΄ , - »" ' a 

πάσας τὰς ἀργὰς τῶν φυσιχῶν λέγων. τί γὰρ τὸ ὑποχείμενον ἐχείνῳ; 90 

ἀλλὰ υὴν φυσιχὺν σῶμα χἀχεῖνο. πᾶν γὰρ σῶμα T, φυσιχὸν ἢ μαϑηματι- 
p *, » ὯΝ { Ἂ' , - , ' - ^ 2 ΄ὔ ἐξα 2 ΄ - 

χόν, οὐχ ἔστι ὃὲ μαϑηματιχὸν ἐχεῖνο, ἐπεὶ πᾶν τὸ ἐν χινήσει τῇ ἐξ αὐτοῦ 
3 - - , , ^ » *, , 

σῶμα φυσιχόν. ἐν χίνήσε! ὃὲ ἐχεῖνο, εἴ "e wai ἀειχίνητον καὶ τὴν 
- ΄ Y 2 [(- - ^ 9. Qe ^ TN ) $..5N , . ΄ 

τῆς χινήσεως ἔχον ἐν ξαυτῷ. ( εἰ T, φύσις χατ αὐτὸν ἀρχὴ χινήσεως 44 
^ ^ , - 2 ᾿ M 9 UJ , 5 

xal στάσεως. ἐν οἷς ἐστι πρώτως χαὶ οὐ χατὰ συμβεβηχός, οὐχ ἔχει δὲ 
- , J , , c - ΡΣ Δ] ^ , ud 3 ^N 

&xsivo ἀρχὴν στάσεως ἐν ἑαυτῷ, 000 ἄν φύσιν Eyot εἰ δὲ υὴἡ φύσιν 
Ὑ 31x19 ^ Ν - y 2 b 2 ' acta. -f A 

ἔχοι, οὐδ᾽ dv φυσιχὸν σῶμα εἴη. ἀλλ᾽ εἰ μὴ cuotxóv, ποῖόν tt; οὐ γὰρ 
^ b/4 

δὴ υαϑηματιχόν, ἐπεὶ ἔμψυχόν ἐστι, πᾶν OR σῶμα ἔμψυχον φυσιχόν. οὐ 

αἰτίαν 95 

e 

' $0 n - 5 Y Nx , “ » CARY. x a 

(QUO'XOY 0 ον σῶμα QUA ξεχξι τὸ υποχξιυξνον ὕλην. ει γε ἢ ὕλη τὴ Tapa 10 

" τω , " ^ / M , Y Ν -“ vy 4 , x 
μέρος τῶν ἐναντίων δεχτιχόν. T, εἰ μὲν τὴν ὕλην ἔλεγεν εἶναι μόνον τὸ 

ε ΄ - J ^ , ζω. 

ἔσχατον ὑποχείμενον τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος δεχτιχόν, οὐχ ἂν ἦν ἐν τῇ 

punctis notat V?) B: //// ἐπεὶ G: ἐπεὶ SFa 5p. οὐ in mg. V! 

29 ποῖόν τι V?B: ποιόν τι V!G: 

30 7| ἐπεὶ V! (et 7, margini adscriptum, et prius ἐ 
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ὕλῃ περιειλημμένον τὸ ὑποχείμενον τῷ πέμπτῳ σώματι, εἰ δ᾽ ὁρίζεται τὴν f i D μ 1 h i 

ὕλην xai οὕτως, ἔσγατον ὑποχείμενον ἀρρύϑμιστον χαϑ᾽ αὑτό, εἴη ἂν ἐν M5 d μ , f 

τῇ οὕτως ὕλῃ λεγομένῃ περιειλημμένον xat τὸ ἐν τῷ ϑείῳ σώματι ὕπο- 
Ἁ M 

χείμενον. χοινότερος γὰρ οὗτος 6 λόγος τῆς χατὰ τὸ ὑ τὶ 
, , -- 

6 etu EVOV 40 Ts 

5 1! περιέ: ἐν € Dn durbrz Y (mTmouz(ue οὐχ εἰ ξτε t ἀλλή- 90 ὃ χᾶι περιέχων ἐν εαὐτῷ αἀμφότερὰ τὰ υποηχείμενα. οὐχ εἰ ἑτέραι ὧξ ἀλλης- 

ων λων αἱ ὗλαι, T, τε ἐν τῷ ϑείῳ σώματι ὑποχειμένη xai f, ἐν τοῖς ἐν γενέσει 
χαὶ φϑορᾷ, ἤδη καὶ σύνϑετοι. εἰ μὲν γὰρ ἦν τι αὐταῖς ἕν τι ὑποχείμενον, 
Μῳ *, - ^ - Q? n »^* - v 9^ X [4 , z ἔδει αὐταῖς διαφορῶν, xa) ἃς εἰδοποιηϑεῖσαι ἔχουσαι ταὐτὸν ὑποχείμενον 25 
5 , ^ , "f ) ey , 3 , , E , MJ , 

ἀλλήλων διαφέρουσι" εἰ δέ εἰσιν ἕτεραι, πάντῃ οὐχ ἀναάγχη αὐτὰς χατά 

10 τινας εἰδοποιοὺς διαφορὰς ἀλλήλων διαφέρειν: οὐδὲ γὰρ τὸ εἶδος xal ἢ 45 
ὕλη. ἐπεὶ ἕτερα ἀλλήλων, διὰ τοῦτο xal σύνϑετα. 

XD. Πῶς εἴρηται ἐν τῷ ἃ [Περὶ Ψυχῆς" τὸ γὰρ ζῷον τὸ χαϑόλου 
ἥτοι οὐδέν ἐστιν T, ὕστερον. 5 

'"ECsteito πῶς εἴρητα' ἐν τῷ πρώτῳ [legi Ψψυγῆς ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους Ὡς] ι ως ειβρη L.C ! np τ ρ 294 UT Apt )tEA0UG, 
à 

là τὸ γὰρ ζῷον τὸ χαϑόλου ἤτοι οὐδέν ἐστιν ἣ ὕστερον. ὅτι μὲν 
T RA MA — αν ἢ A EA "τα PA RIT Ἐπ τὴ M . 3 Lv 

οὖν δύναται παραδείγματι τῷ ζῴῳ χεχρήσϑαι τῶν ἐπὶ τῆς ψυχῆς χα! τῶν 10 
m , Q/ ΄ Y - Y WMSCET, ΑΝ 

οὕτω λεγομένων χαϑόλου ὡς τὸ πρῶτον ἔχειν χαὶ δεύτερον, βουλόμενος 

ὅπως ἔχει δεῖξαι, εἴρηταί μοι ἐν τῷ εἰς ἐχεῖνο τὸ βιβλίον ὑπομνήματι. 
» 3 07X - - ΄ v - 

ἔνεστι μέντοι τὸ εἰρημένον xal ἐπὶ τοῦ ζῴου xat ἐπὶ τῶν χυρίως ὄντων 15 
^ 

xaUóAou, τὸ ὃξ χαϑόλου τινῶν 
-$ 47* 

ON TAE TE AETERNE SEE de Ὁ γενῶν ἐφαρμόξζον δεῖζαι. ἐπεὶ γὰρ τὰ γέν 
v Ὑ € , x. , 9 ἣ ^ ^, “ Q^ 44 A ΜΕ - ^ 

ὃν, ὄν tt χαϑόλου ἐστίν. οὐ γὰρ δὴ μηδέν τι ὃν χαϑόλου τέ ἐστι xat 
b - ^o - x , Ἱένος xai συνωνύμως χατηγορεῖται, ἀλλὰ δεῖ τι εἶναι πρᾶγμα, ᾧ τὸ χαϑό- 

LI Y - - , " , , 

Aou συμβέβηχεν, χαὶ ἔστιν ἐχεῖνο uiv πρᾶγμά τι ᾧ τὸ χαδόληυ συμβέβηχεν, 20 

τὸ δὲ χαϑόλου οὐ πρᾶγμά τι χυρίως, ἀλλὰ συμβεβηχός τι ἄλλῳ. οἷον τὸ 
"o T. EET EN OP ΤΕ ΜΡ ΟΝ 2f ^ je Y WE, 
ζῷον πρᾶγμά τί ἐστι xal φύσεώς τινος δηλωτιχόν, σημαίνει γὰρ οὐσίαν τῷ [91] 

Μ ».€ ΄ Δ Y * JU [4 - ΄ » Y Q / 3^3 - 

ἔμψυχον αἰσϑητιχήν, ὃ χατὰ μὲν τὴν αὑτοῦ φύσιν οὐχ ἐστι χαϑόλου. οὐδὲν 25 
L] AR Y M 3». δι 2] 4 € ^ e ELLA c Tl [4 ^ 

γὰρ Tov ἔσται xal εἰ ἕν xat ἀριϑμὸν ὑποτεϑείη ζῷον εἶναι. ὑπάρχει 46 
^N , -— Y , 2 , 3 " i T€ 51 3.7 ^ , 

ὃς αὐτῷ ὄντι τοιούτῳ ἐν πλείοσιν εἶναι xal xav εἶδος ἀλλήλων διαφέρουσιν. 
, Ἵν» , € —— ^ T J MJ Σ m 2 , AE Ἃ ΄ Fe 

συμβέβηχεν οὖν αὐτῷ τοῦτο. ὃ γὰρ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ τινὸς ὃν ὑπάρχει 

80 αὐτῷ συμβεβηχός. ἐπεὶ τοίνυν τὸ γένος τὸ τοιγῦτο οὐ πρᾶγμα τι, ἀλλὰ à 
᾿ ^ ΄ J SUA ) , -^ e Y T 2» 

συμβεβηχὸς πράγματι, εἶπεν αὐτὸ ᾿Αριστοτέλης "7 μηδὲν slvai", ἐπεὶ 

2 ἀρρύϑμιστον V?B Sp.: ἀρυϑμιστον V'F: ἀρυϑμιστὸν GSLa καϑ᾽ αὑτό V?B? Sp.: κατ᾽ 

αὐτό (αυ in lit.) V!GFSB'La 9 ὕλῃ om. FS!L 4 6 λόγος οὗτος a Sp. 9 à- 

φερον B? 12 περὶ ψυχῆς] de an. 1,1. 402*7 16 τῶν GFSLa Sp.: τὸ (ὁ in ras. 

m?) B: τῶι sic V 18 ἔχει GFBLSa Sp.: ἔχηι (n in lit.) V 20 τὸ scripsi: τὰ 

libri cf. 23,23 τινῶν ὄν, ὄν tt scripsi cf. ib.: τινῶν ὄντα G'LS: τινῶν ὄντι VB: 

τινῶν ὄντων B?a: τινῶν ὃν τῶν S?: τι ὄντα α΄: τὶ νων ὄντα F alt. χαϑόλου om.L 

23 πρᾶγμά τι V?GLa Sp.: πραγμὰ τι V': πράγματι F 26 αὐτοῦ V! (corr. m?) 

27 ὑποτεϑείη Sp.: ὑποτεϑῇ VGB: ὑποτέϑη FSLa ὑπάρχει V?BS?a Sp.: ὑπάρχειν 

S! V!GFL 29 fortasse τὸ γὰρ 30 τὸ τοιοῦτο V?BS?a Sp.: τοιοῦτο V!S'GFL 

cf. 24,1 3l copfegraos V! rpayud τι a Sp.: πράγματί τινι Trendelenburg de 

an.? p. 167 
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μὴ κυρίως (ὄν: τὸ γὰρ ὡς) γένος ζῷον βουλόμενος δηλῶσαι προσέϑηχεν 
? ^ τῷ ζῴῳ τὸ χαϑόλου, εἰπὼν τὸ qàp ζῷον τὸ καϑόλου. τοῦτ᾽ οὖν τὸ 10 

ὡς Ἰένος ζῷον ἤτοι οὐδέν ἐστιν, ἐπεὶ μὴ φύσιν τινὰ οἰχείαν σημαίνει, ἀλλ᾽ 

ἔστιν σύμπτωμα ἐπί τινι γινόμενον πράγματι, ἢ εἰ χαὶ τὸ οὕτως ὃν ὄν τις 

5 λέγοι, ὕστερον ἔσται ἐχείνου ᾧ ὑπάρχει. δεῖ γὰρ εἶναι πρῶτον τὸ πρᾶγμα 15 

τοῦ συμβεβηκότος αὐτῷ. ὅτι δὲ ὕστερον τοῦ πράγματος, δῆλον. ζῴου 

μὲν γὰρ ὄντος οὐχ ἀνάγχη τὸ ὡς γένος ζῷον εἶναι (δύναται γὰρ πρὸς ὑπό- 

ϑεσιν xai ἕν τι ζῷον εἶναι, ἐπεὶ [τὸ] μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ τὸ χαϑόλου), 

εἰ δὲ εἴη τὸ ὡς γένος ζῷον, ἀνάγχη xol τὸ ζῷον εἶναι. καὶ ἀναιρουμένης 30 

10 μὲν οὐσίας ἐμψύχου αἰσϑητιχῇς οὐδ᾽ ἂν τὸ ὡς γένος ζῷον εἴη (οὐ γὰρ 
οἷόν τε τὸ μὴ ὃν ἐν πλείοσιν εἶναι). εἰ μέντοι ἀναιρεϑείη τὸ ὡς γένος 

ζῷον, οὐχ ἀνάγχη xui τὴν οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν ἀνηρῆσϑαι" εἴη γὰρ 30 
ἂν ὡς εἶπον xal ἐν ἑνί, xal ἔστι διὰ ταῦτ᾽ εἰρημένον | τὸ ἣ οὐδέν ἐστιν 47 

3 ὕστερον. ὕστερον δ᾽ ὃν τοῦ πράγματος ᾧ συμβέβηχεν, πάλιν αὐτὸ 

15 πρῶτον ἑχάστου τῶν (ἐν μέρει xal) ὑπ’ αὐτὸ γίνεται, διότι τὸ μὲν γένει 
εἶναί ἐστιν ἐν τῷ χατὰ πολλῶν χαὶ διαφερόντων χατηγορεῖσϑαι, τὸ δ᾽ ἐν 5 

μέρει εἶναί ἐστι τὸ υετὰ πολλῶν εἶναι ὑφ᾽ ἕν τι T, γένος T, εἶδος. διὸ 

ἀναιρουμένῳ μὲν ἑνὶ τῶν ὑπὸ τὸ χοινὸν οὐ συναναιρεῖται τὸ χοινόν, διότι 

ἐστὶν ἐν πλείοσιν: εἰ Ó' ἀναιρεϑείη τὸ χοινόν, οὐδ᾽ ἂν τῶν ὑπὸ τὸ χοινὸν 10 

40 εἴη τι, οἷς τὸ εἶναι ἐν τῷ ἐχεῖνο ἔχειν ἐν αὑτοῖς. 

ΧΙῸΡ, [Ἄλλως τὸ αὐτὸ ἐπιμελέστερον τεταγμένον.] 

R - - » A res H mM ; LS 
Ἐζητεῖτο πῶς εἴρηχεν ἐν τῷ ἃ [Περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλης τὸ γὰρ 15 

ζῷον τὸ χαϑόλου Tot οὐδέν ἐστιν T, ὕστερον. ὅτι μὲν δύναται 
NA. x -" , PET ^ € — REM s ! M x * — rr c^ vs 

παραδείγματι τῷ ζῴῳ χεχροῆσϑαι τῶν ἐπὶ τῆς ψυχῆς xal τῶν οὕτω λεγο 
[4 - , ' , - 4 

95 μένων χαϑόλου ὡς τὸ πρῶτον ἔχειν χαὶ δεύτερον, βουλόμενος πῶς ἔχξι 
^ Ὁ» » , 2 Δα 2 2 i E ’,ὔ ΄ ΄ 5 Ἂν Ἁ 

δεῖξαι, εἴρηταί uot ἐν τῷ εἰς éxeivo τὸ βιβλίον ὑπομνήματι. εἰπὼν γάρ 20 
σ " , - ς » - 1 , - Ys , 
ὅτι χρὴ εὐλαβεῖσϑαι ἄσχεπτον χαταλιπεῖν τὸ πότερον τῷ εἴδει μόνον δια- 

΄ M ΄ € ! X. UU M —- 74 b] V ^ ^ € ΄ 5 

φέρουσιν ἀλλήλων αἱ ψυχαὶ T, χαὶ τῷ γένει" εἰ γὰρ τοῦτο διορισϑείη. οὐ 
Mf. e [4 o LT Lx LER λό » IMS (s A - n ^ ^ Ἢ , 9“ NN oz 

(0:0 ἡμᾶς, πότερον εἷς τις λόγος ψυχῆς χοινός τε xat γενιχῆς. εἰ O6 25 

l μὴ] μὲν a ὃν τὸ γὰρ ὡς add. V?BS?a Sp. et v. 24,3 προτέϑηκεν a 2 cj 
χαϑόλου a 8 ἐπεὶ V?B et v. 24,5: ἐπεὶ τὸ V'GFSLa 9 el δὲ. εἴῃ τὸ ὡς V?B Vict. 

(Vict. fort. εἴη 7) Sp. et v. 24,10: ἔδει 7, τὸ (xo V!) ὡς V'GFSLa 10 αἰσϑητικοῦ FS'L 

οἷονται V! (corr. V?) 13 διὰ τοῦτ᾽ coni. Sp. cf. 24,10 15 ἐν μέρει καὶ add. Vict. 

et v. 24,17 αὐτὸ] αὐτοῦ GF! 18 οὐ συναναιρεῖται Vict. οἱ v. 24,20: οὐκ ἀναιρεῖται 

libri 20 αὐτοῖς V: ἑαυτοῖς v. 24,22 21 Ἄλλως χτλ.] quae secuntur ad verbum con- 

gruunt cum antecedentibus, i. e. 21,14—22,20 — 22,22 — 26 et 23,21-— 24,21. accedunt 

22,26— 23,21, ubi acenratius exponitur ὅτι δύναται παραδείγματι τῷ ζῴῳ χεχρῆσϑαι xz). 
qua de re in priore capite satis habuit ad commentarium de anima provocare 22 εἴρηται 

GFSLa vid. v. 21,14 ἀριπτοτέλη SL: ἀριστοτέλει G. Sp.: ἀριστοτέλῃ ἃ γὰρ om. a 

23 μὲν οὖν Vict. 24 παράδειγμά τι ἃ τῶν G Sp. v. 41,16: τὸ VBS': τὸ τῶν F: 

τῷ S?La 20 εἰπὼν] 4020 9. subintellegas οὕτως ἐζήτησε 21 καταλειπεῖν τῷ ἃ 

21. 28 διαφέρουσιν μόνον ἃ 
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μὴ | ὁμογενεῖς εἶεν, ἑχάστου γένους ψυχῆς ἴδιος ἔσται. τὸ γὰρ χοινὸν 48 
-Ὁ- , , ^ M ^ vs 

Ψυχῆς ὄνομα μόνον ἐστίν, οὐχέτι δὲ xal πρᾶγμά τι. δειχνὺς δὲ πῶς ἴδιος 
- ^y 

[d ^ ^F , e Ἁ "o , Ύ "n Α , , 

ἑχάστης, παραδείγμασιν ἐχρήσατο ὑπὸ ἕν γένος οὖσιν, ὃ x«l ἀσαφέστερον 5 
» , ^ ν d , ' Ld - ΄ ey 

τὸ λεγύμενον ἐποίησεν. εἰ γὰρ εἴη ταῦτά φησι μὴ ὁμογενῆ. ὃ ἵππος χαὶ 
Aem. 15.0 icanicS clade. dps. dune: atri. z5- 'ipovast TP 5 ὃ χύων xai ὁ ἀνϑρωπος x«l ὃ Üsoc, ὡς γένος αὐτῶν τὸ ζῷον εἶναι, ἴδιος 

ἑχάστου αὐτῶν λόγος ἔσται, τὸ δὲ ζῷον τὸ χοινῶς xat αὐτῶν χατηγορού- 
"^ , , ὟΝ v 

μενον ἤτοι οὐδεμίαν οἰχείαν σημαίνει φύσιν, ἀλλ᾽ ἔσται ὁμώνυμον, ἢ εἰ 10 
' , kd [4 ^ Pod y. 2 M - So, APTE 

xal σημαίνει, (ἔχει) ὡς δοχεῖ ἔχειν ἐπὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων τῶν ἐν 

olg ἐστι τὸ πρότερον xal ὕστερον. τὸ γὰρ χοινῶς ἐν ταῖς οὕτως ἔχουσι 

10 χατηγχορούμενον σημαίνει μέν τινα φύσιν, οὐ μὴν ἐν πᾶσιν ὁμοίως ἔχουσαν 15 
hi » -» ' [d - - e 2 ΄ 

τοῖς ὧν χατηγορεῖται" διὸ ὕστερον τοῦτο "τῶν ὕπ᾽ αὐτό. τὸ μὲν γὰρ ὡς 

γένος τινῶν κατηγορούμενον ἀνα!ρούμενον συναναιρεῖ αὐτῷ πάντα τὰ ὑφ᾽ 
αὑτό, ὧν οὐδενὶ ἀναιρουμένων συναναιρεῖται, διὸ πρῶτον τῇ φύσει, τὸ δ᾽ 90 

ἐν οἷς τὸ πρότερον χαὶ ὕστερόν ἐστιν, ἀναιρουμένῳ τῷ πρώτῳ ἔχοντι τὸ 

ιὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ σημαινόμενον συναναιρεῖται, διὸ οὐχέτι πρῶτον ἀλλ᾽ ὕστερον 
γίνεται. τοιοῦτον Oi δείξει xal τὴν ψυχὴν ὄν. διὸ εἰκότως προτίϑεται τὴν 25 
περὶ αὐτοῦ ζήτησιν, LC UE ὃξ τὸν λόγον ἐπὶ ζῴου, ἐπεὶ ὦν ἐμνη- 

μόνευσεν ὑπὸ τὸ ζῷον ἦν, προσεῦιεν τὸ ὁμοίως | δὲ x&v εἴ τι χοινὸν 49 

ἄλλο χατηγοροῖτο, δειχνὺς ὅτι πᾶν, εἴ τι οὕτως κοινῶς τινῶν χατηγορεῖ- 

20 vat ὡς μὴ εἶναι γένος αὐτῶν, T, οὐδὲν ἔσται T, ὕστερον, ὡς προείρηται. 
τοῦτο μὲν οὖν ἐν ἐχείνῳ εἴρηται. ἔνεστι μέντοι τὸ εἰρημένον χαὶ ἐπὶ τοῦ ὅ 

ζῴου xal ἐπὶ τῶν χυρίως γενῶν ὄντων ἐφαρμόζον δεῖξαι. ἐπεὶ qàp τὰ 
γένη χαϑόλου, τὸ Oi χαϑόλου τινῶν ὄν, ὄν τι χαϑόλου ἐστίν. οὐ γὰρ Oc 

μηδέν τι ὃν χαϑόλου τέ ἐστι χαὶ γένος χαὶ συνωνύμως χατηγορεῖται [ὃν 10 

25 μέν τι τὸ γένος, ὃν μέντοι τόνδε τὸν τρόπον]. τὸ uiv ὑποχείμενον ᾧ τὸ 

χαϑόλου συμβέβηχε πρᾶγμα τί ἐστι, τὸ δὲ χαϑόλου τὸ ἐχείνῳ συμβεβηκὸς 

οὐ πρᾶγμά τι x40 αὑτό ἐστιν, ἀλλὰ συμβεβηχός τι ἐχείνῳ, οἷον ζῷον 15 
^ , 

πρᾶγμα τί ἐστι xai φύσεώς τινος δηλωτιχόν, USE γὰρ οὐσίαν ἔμψυχον 

αἰσϑητιχήν, ὃ χατὰ μὲν τὴν αὑτοῦ φύσιν οὐχ ἔστι χαϑόλου. οὐδὲν γὰρ 
* b/4 M , ᾳ : ) , ^ e ΚΞΝ ς ΄ ἘΣ * [4 ΄ ^ 

30 ἧττον ἔσται, xal εἰ ἕν xav ἀριϑῦμὸν ὑποτεϑείη ζῷον εἶναι. ὑπάρχει δὲ 
5 - Y» , , , ks L| ) T , ^ ^ , 

αὐτῷ ovt τοιούτῳ ἐν πλείοσιν εἶναι xol xax εἶδος ἀλλήλων διαφέρουσιν. 20 

συμβέβηχεν οὖν αὐτῷ τοῦτο. ὃ γὰρ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ τινὸς ὃν ὑπάρχει 

Ι ἐστιν FS! 2 ὀνόματι V? πρᾶγμά τι Sp.: πράγματι libri 3 fortasse σα- 
φέστερον ὃ κύνων ἃ ὡς VFB: ὥστε GSa Sp.: φησὶ 1, 4 ἤτοι) ἤτοι οὐδέν 
ἐστιν GFSLa: ἤτοι οὐδέν ἐστιν zai Vict. Sp. 8 (ἔχει ὡς scripsi: (£oxa) ὡς B?S?a Sp. 
ἐν] xat a 12 post ἀναιρούμενον del. m? συναναιρούμενον V αὑτῷ V? 13 ἀναι- 
poouévo a Sp. 14 xai τὸ a Sp. 15 σημαινόμενον ob συναναιρεῖται B? 16 9' ἔδειξε 
coni. Sp. 11 ἐπεὶ ὧν VB: ἐπιὼν GL: ἐπὶ ὧν FSa Sp. ὅτι ὑπὸ coni. Sp. 21 τοῦτο] 
τὸ ἃ ἐν om. ἃ ἐκείνῳ ΝΒ scil. ὑπομνήματι cf. 32,26: ἐκείνοις LGFSa Sp. 22 ὄντων 
γενῶν supra 390 ὄν, ὄν τι] ὄν. ὄντι VB: ὄντι SGFLa: ὄντων Viet. Sp. 24 ἔσται a Sp. 
24. 25 ὃν μέν τι-- τρόπον circumseripsi et desunt 22,2], ubi cf. quae adduntur 25 ὃν 
μέντοι VS'GFL: οὐδέ τι S?a: ὃν δέ τι (τι del m?) B Vict. Sp. τὸ μὲν --- ἐχείνῳ] cf. 
21,22 — 94 26 πρᾶγμά τι Sp.: πρᾶγμα a: πράγματι libri 27 πραγματι V! (corr. V?) 
κατὰ συμβεβηχός a Sp. 30 χρεῖττον FS'I 
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αὐτῷ συμβεβηχός. ἐπεὶ γοῦν τὸ γένος τοιοῦτον οὐ πρᾶγμα τι, ἀλλὰ συμ- 

βεβηχὸς πράγματί τινι, εἶπεν αὐτὸ ᾿Αριστοτέλης ἢ μηδὲν εἶναι, ἐπεὶ μὴ 25 

χυρίως ὄν" τὸ γὰρ ὡς γένος ζῷον βουλόμενος δηλῶσαι προσέϑηχε τῷ ζῴῳ 

τὸ χαϑόλου, εἰπὼν τὸ γὰρ | ζῷον τὸ χαϑόλου. τοῦτο οὖν τὸ ὡς γένος 50 

5 ζῷον ἤτοι οὐδέν ἐστιν, ἐπεὶ μὴ φύσιν τινὰ οἰχείαν ἔχει, ἀλλ᾽ ἔστιν σύμ- 

πτωμα ἐπί τινι γινόμενον πράγματι, T, εἰ xal τὸ οὕτως ὃν (ὄν) τις λέγοι, 

ὕστερον ἔσται ἐχείνου ᾧ ὑπάρχει. δεῖ γὰρ εἶναι πρῶτον τὸ πρᾶγμα τοῦ φι 

συμβεβηχότος αὐτῷ. ὅτι δ᾽ ὕστερον τοῦ πράγματος, δῆλον. ζῴου μὲν 

γὰρ ὄντος οὐχ ἀνάγχη τὸ ὡς γένος ζῷον (εἶναι) (δύναται γὰρ πρὸς ὑπό- 

10 ϑεσιν xal ἕν τι ζῷον εἶναι, ἐπεὶ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ τὸ καϑόλου), εἰ 10 
' [4 - , , ' - " δὲ εἴη τὸ ὡς γένος ζῷον, ἀνάγχη καὶ τὸ ζῷον εἶναι. — xal ἀναιρουμένης μὲν 

οὐσίας ἐμψύχου αἰσϑητιχῆς οὐδ᾽ ἄν τὸ ὡς γένος ζῷον εἴη (οὐ γὰρ οἷόν 
^ a ἊΝ , λ , τ ἰ /, fi 9 cÜüst M δι ^ , P x M 15 

τε τὸ μὴ ὃν ἐν πλείοσιν εἶναι), εἰ μέντοι ἀναιρεϑείη τὸ ὡς γένος ζῷον, 
3. ΕΣ LS M ^ , , » ! 5€ - δ Ὁ -: y. ^ ^ Ἃ οὐχ ἀνάγχη xol τὴν οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν ἀνῃρῆσθαι, εἴη γὰρ ἂν 

€. 3 NE" NS Á ' y i) PN ) 2 , * "T ιν ἃ M" 

15 ὡς εἶπον xal ἐν ἑνί, xal ἔστι διὰ ταῦτ᾽ εἰρημένον τὸ ἢ οὐδέν ἐστιν ἢ 
e e ^M ON - (23 e Y4 A ΄ 9: UN - 

ὕστερον. ὕστερον δὲ ὃν τοῦ πράγματος ᾧ συμβέβηχε, πάλιν αὐτὸ πρῶ- 
£ € ^ ^ , ' Cd b , ^ 7 , Y Y z "t , 

toy ἑχάστου τῶν ἐν μέρει xal ὑπ᾽ αὐτὸ γίνεται, διότι τὸ μὲν γένει εἶναί 20 

ἐστιν ἐν τῷ κατὰ πολλῶν xal διαφερόντων χατηγορεῖσϑαι, τὸ δ᾽ ἐν μέρει 
Ἵν ΄, Ἁ * - y € LENT 2 Ἃ , bl *^ AY 5 

εἶναί ἐστι τὸ μετὰ πολλῶν εἶναι ὑφ᾽ ἕν τι T, γένος Tj εἶδος. διὸ ἀναιρου- 

20 μένῳ μὲν ἑνὶ τῶν ὑπὸ τὸ χοινὸν οὐ συναναιρεῖται τὸ χοινόν, (διότι ἐστὶν 25 
΄ "5 τ ^ P , $3. “ἡ NL δὲ πὰ ' ' LA 

ἐν πλείοσιν.) εἰ δ᾽ ἀναιρεϑείη τὸ xowóv, οὐδ΄ ἄν τῶν ὑπὸ τὸ χοινὸν ctr tt, 

οἷς τὸ εἶναι ἐν τῷ ἐχεῖνο ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς. | 

ΧΙ. Πῶς οἷόν τε ἅμα τὸν αὐτὸν ἥδεσϑαι xat λυπεῖσϑαι, εἰ 51 
ἐναντία ταῦτα. 

, PENA e ' , , - , - [4 ^ - -! e 

25 Ei ἀδύνατον αυα τὰ ἐνάντια τῷ αὐτῷ υπάρχεῖν. πῶς οἷόν τε Qu 

* A REN ΠΡ ΟΕΨΈΝ ( M EN pc ^ ΗΝ COTES Tf Pens Y 

τὸν QUXOV ἥδεσθαι ts xat λυπεῖσϑα!. ὁ συμβαΐνει τοις οἰψώσιν τε χαὶ πι- 8 
, - e , ^N ' X - 362. 27 Y ^x - ! - 

V00G!V, OU.OUOS 02 χαὶ τοις πεινῶσιν tz X924 ἐσύίουσιν, τι O&€ τῆις t9 pteoty 
i 

^ , M" ^ 5 2i , [bj ἣν , -^ 4 , QV ^ Ἁ 

τε xal χνωμένοις; ἢ γὰρ οὐχ ἐναντίον ἡδονὴ λύπῃ. ἡ οὐχ ἀληϑὲς τὸ μὴ 

οἷόν τε Gua τῷ αὐτῷ τὰ ἐναντία ὑπάρχειν, (ἢ) οὔτε τὸ ἀδύνατον Gua 10 
, 

30 τῷ αὐτῷ τὰ ἐναντία ὑπάρχειν ἁπλῶς ἀληϑές, ἀλλὰ χατὰ ταὐτό, οὐδ᾽ 

] γοῦν] τοίνυν 21,30 πρᾶγμά τι Sp. et 21,30: πρᾶγμα VGFBSLa: πράγματι Vict. 

ὃ ὃν — ὡς desunt 22,1 4 ὡς om. V! (add. V?) 5 ἐπεὶ μὴ Vict. et 22,3: ἣ 

εἰ μὴ V!: εἰ μὴ V'GFBSLa ἔχει] σημαίνει 22,3 6 ὃν add. B? Vict. et 22,4 

8 ὅτι] τὸ a δῆλον del. SB?^: om. a 9 ὡς in lit. V εἶναι add. Vict. Sp. 
10 zai] za9' a 17 αὐτὸ GFLSa Sp. et 22,15: αὐτοῦ VB 18. 19 ἐστιν ἐν --- 
εἶναι om. V'GFS!L exh. V?S?a Sp. et 22,16 20. 21 διότι ἐστὶν ἐν πλείοσιν add. Vict. 

et 22,18 91 οὐδ᾽] εἴη δ᾽ a 2]. 92 «t οἷς V?Ba Sp.: tts ois V!: c) οἷς F: τιϑεὶς 

LS': τιϑοῖς S? 25 οἷονται V! 26 prius τε om. a Sp. συβαίνει V! 

26. 21 πινῶσιν V! (corr. V?) τε Om. a Sp. 27 δὲ] τε a Sp. χνωμένοις] 

κνηϑομένοις GLFS 28 ἡδονὴ λύπῃ GFSa Sp.: f κοινὴ λύπη V!: ἡ ἡδονὴ τῇ λύπη 

V?B: λύπῃ 1, 21 7| οὔτε B? 
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[d - σο ' , /, , ' — [b ' , , , , 

ἁπλῶς ἡδονὴ λύπῃ ἐναντία, οὐ γὰρ πᾶσα ἡδονὴ πάσῃ λύπῃ ἐναντία. οὐ 

γὰρ τῇ ἀπὸ τοῦ ϑεωρεῖν ἡδονῇ f, ἀπὸ τοῦ διψῆν λύπη ἐναντία, ἀλλ᾿ ἢ 
-- [-1] ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἥδονὴ τῇ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ λύπῃ ἐναντία, ἃς xal ἀδύνατον 

dua τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν. οὔτε γὰρ ἅμα ἥδεσϑαί τε xal λυπεῖσϑαι ἐπὶ τῷ 
D 4 ' i i 

ὃ ϑεωρεῖν, ὅτι ἢ διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ, οἷόν τε διὰ τὸ αὐτό, οὔτε 
' -" Ἁ - “ e »ὔ M] fy ^ € 

τὸν πεινῶντα ἐπὶ τῷ πεινῆν dua οἷόν τε xat ἥδεσ)αι xal λυπεῖσϑαι, Àu- 30 
΄ / ' - - [rd d [7 SENS -5.0f/ 5 ^, 

πούμενον μέντοι ἐπὶ τῷ πεινῆν ἅμα ἤδεσϑαι ἐπὶ τῷ ἐσϑίειν οὐχ ἀδύνατον. 
, ἣν , - ΄ να -— rf ΄ ΄ ΄ B B , 3 44 

οὐ γὰρ ἐναντία τῇ τοιαύτῃ ἡδονῇ ἢ τοιαύτη λύπη. T, μὲν γὰρ λύπη ἐπὶ 
^ f ΄ " IY σον ' ἐπὶ δ ἘΣ δ ΛΘ π , ^ '€. ^ Y ) M o5 

ἐνδεία, T, δὲ ἡδονὴ ἐπὶ τῇ τῆς ἐνδείας ϑεραπεία, διὸ xal ἔστ᾽ ἄν μὲν 25 

agi 
Nf, € / e , m^ o ^ ^ € , ' 

10 ἢ δεόμενον ϑεραπείοας, ϑεραπευόμενον ἥδεται, ἅμα δὲ δεῖται ϑεραπείας xai 
᾿ , e Ἢ J P. 2 M - - *, - [5d , ' L4 e^ , 9 

στὶν ἐν λύπῃ. ὅτι γὰρ οὐχ ἀπὸ τοῦ | αὐτοῦ ἥ τε λύπη xai ἢ ἡδονή, 52 

i i 

— - ^ , ^ LI , 

XÀov ἐχ τοῦ τοὺς πεινῶντας μέν, μὴ τρεφομένους δέ, λυπεῖσϑαι μόνον, 

χαὶ &x τοῦ τοὺς τρεφομένους μειοῦν τὴν λύπην. οὕτω τὸ uiv εἶναι ἐνδεᾶ 
φι 

PI , - ^ - - λύπης μόνης αἴτιον, τὸ à ἀναπληροῦσϑα: ἡδονῆς, χαὶ οἱ ψωριῶντες xat 

15 χνώμενοι οὐ διὰ τὸ χνῆσϑαι λυποῦνται, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔτι δεῖσϑαι τοῦ χνῆ- 

σϑαι, ὥσπερ xat οἱ ΡΣ με ἐπὶ τῷ ἔτι εἶναι ἐνδεεῖς λυποῦνται, οὐχ ἐπὶ 
Bore τῷ τρεφξεσ αἱ. 

ΧΙΠ. “Ὅτι μὴ ὁμοίως xatd τε τὰς ἄλλας αἱρέσεις καὶ κατ᾽ Ἐπίχου- 10 
ρον εἰσάγεται τὰ χρώματα, ὡς ἔλεγεν Κηνσωρῖνος δ᾽ Αχαδημαιχός. 

20 "Qu μὴ ὁμοίως xav Ἐπίκουρον εἰσάγεται τὰ χρώματα, ὡς ἔλεγέν 15 
τις παριστάμενος αὐτοῦ τῇ δόξῃ, xal κατὰ τὰς ἄλλας αἱρέσεις. ὁ uiv γὰρ 
ἐν τοῖς στοιχείοις, (8) ἀρχὰς ὑποτίϑεται τῶν ἁπάντων, οὐδὲν τούτων φησὶν 

εἶναι, χαϑ’ οὗς δὲ στοιχεῖα τὰ τέσσαρα, χατὰ τούτους ἐν τοῖς στοιχείοις 90 

ἐστὶν xai ταῦτα. διὸ χατὰ μὲν τούτους ἐχ προὐπαρχόντων χρωμάτων τί- 

25 vetat τινα χρώματα, xa9. ὃν δὲ u| ἔστιν ἐν τοῖς στοιχείοις ταῦτα, ἐχ μὴ 
ὧν , e , 5 M t T » ΄ Τῷ , »v T 

προὐπαρχόντων f, γένεσις αὐτῶν. ὡς οὖν, εἰ ὑπέϑετό τις ἄτομα εἶναι 
*, Ἁ - wv MJ M , w 

σώματα ἀρχὰς τῶν ὄντων, uf, μόνον ἔχοντα σχήματα χαὶ μέγεϑος xai 96 

ἀντιτυπίαν, ἀλλὰ xat γρῶμα, οὐχ ὁμοίως χατά τε τοῦτον T, τῶν χρωμά- 53 

τῶν γένεσις ($x προὐπάρχοντος γὰρ χρώματος xal ὄντος ἐν τοῖς στοιχείοις), 
οὐδ᾽ εἰ μὴ 

΄ , v - - - 
30 xol χαϑ᾽ ὃν τὰ ἄτομα ταῦτα στοιχεῖα οὐχ ἔχει χρῶμα, οὕτω 

i ν ν D ? DA 

ἄτομα τις τὰ στοιχεῖα λέγοι, λέγοι δὲ τὰ τέσσαρα τῷ ἐν τούτοις εἶναι μετὰ 5 

|] ἐναντία] ἐναντίον ἃ Sp. 6 πεινῶντα corr. ex πινῶντα V 8 τοιαύτῃ B? coni. 

Sp.: αὐτῇ libri 12 πεινῶντας BV?: πινῶντας V!: πεινόντας F: πείνοντας Sa: πίνον- 

τας L 13 οὕτω] οὐ τῶν V! (corr. V?) εἶναι ἐνδεᾶ Sp.: εἶναι &vóe///a V : el ἐνδεία G: 

εἶναι ἔνδεια FSLa: ἐνδεία B: ἐν ἐνδεία B? 19 χνῆσϑαι V: χνᾶσϑαι V?B: χνήϑεσϑαι 

GFSa (item v. 1) λυποῦνται) Ào in lit. V 16 ὥσπερ] οὕτω a Sp. 18 aipé- 

σεις om. V, sed exhibet tabula 20 χρώματα] τὰ iu lit. V 92 ἐν VBF: οὖν ἐν 

S?a Sp.: οὐχ ἐν GL στοιχείοις (d) ἀρχὰς scripsi: στοιχείοις ἀργὰς V!S!GFL: (ἀτόμοις) 

στοιχείοις (ἅπερ) ἀοχὰς V?S?Ba Sp. 20 ὃν V?BS?a Sp.: ὃ V!GFS'L ταῦτα in 

lit. V ἐκ μὴ VB: ἐκ FL: οὐκ ἐκ Sa Sp. 26 ὡς in lit. B Vict. Sp.: πῶς VFLa 

Zi σχήματα Ν᾽: σχῆμα V*GSLa Sp. 30 οὐδ᾽ εἰ V?GFBSa Sp.: οὐ δεῖ L: οὐδὲ V! 
91 λέγοι semel a τῷ] fortasse «ai 
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τῶν ἄλλων xal τὰ χρώματα, οὐδ᾽ οὗτος dv ὁμοίως Ἐξπιχούρῳ τὴν τῶν 
χρωμάτων εἰσάγοι φύσιν. ὡς γὰρ τὰ γινόμενα ἐχ τῶν στοιχείων οὐχ dv 
εἶχεν ἀντιτυπίαν μηδ᾽ ὅλως ἐν τοῖς στοιχείοις οὔσης ἀντιτυπίας, οὕτως οὐδ᾽ 10 

ἂν χρῶμά τι τῶν γινομένων ἔχοι μηδενὸς ὄντος στοιχείοις χρώματος. τὸ 
5 δὲ ζητεῖν πόϑεν ἐν τοῖς στοιχείοις πυρί τε xal τοῖς ἄλλοις τὰ χρώματα, 

ἴσον ἂν εἴη τῷ ζητεῖν, πόϑεν ἐν τοῖς ἀτόμοις τὰ σχήματα. τὸ ὃὲ ταῦτα 15 
υὲν ὑπό τινων εἶναι λέγεσϑαι γενητὰ xal φϑαρτά, ἀγενήτους δὲ τὰς ἀτό- 

μοὺς ὑπὸ τῶν [ἐν] ἐχείνοις στοιχείοις χρωμένων, οὐδὲν πλέον: xal γὰρ 
χαϑ᾽ οὗς τὰ στοιχεῖα ταῦτα γενητὰ xal φϑαρτά, χατὰ τούτους τῷ ἀριϑμῷ 30 

10 τὸ γενητὸν ἔχει ταῦτα xal τὸ φϑαρτὸν, ἄφϑαρτα δὲ xal ἀγένητα xav. ci- 

δός ἐστιν. εἰς ἄλληλα γὰρ μεταβάλλει χαὶ ἐς ἀλλήλων γίνεται, ὥστε χαὶ 

ἐν τῇ τούτων γενέσει x. προὐπαρχόντων ἣ γένεσις. ὥσπερ οὖν τῶν ἄλλων, 
οὑτωσὶ δὲ xal τῶν χρωμάτων. | 25 

XIV. “Ὅτι xa obc μόνον τὸ χαλὸν ἀγαϑόν ἐστιν, οὐδὲν ot ϑεοὶ 54 
15 toic ἀνϑρώποις παρέχουσιν ἀγαῦ όν. 

Ei ot ϑεοὶ προνοοῦσι τῶν ἀνθρώπων, ἀγαϑόν τι αὐτοῖς παρέχουσιν. ὅ 

πᾶν γὰρ τὸ προνοοῦν τινος ἀγαϑόν τι τῷ προνοουμένῳ περιποιεῖ, ὡς τὸ 

ux ἀγαθόν τι περιποιοῦν τινι τοῦτο οὐδ᾽ ἂν προνοοῖ αὐτοῦ. ἀλλὰ μὴν 

x40 οὺς uóvov τὸ χαλὸν ἀγαϑόν, οὐδὲν οἱ ϑεοὶ τοῖς ἀνϑρώποις περιποι- 

20 οὖσιν, ὡς δείξω. [χαϑ᾽ οὃς [οὐ] μόνον τὸ καλὸν ἀγαϑόν, οἱ ϑεοὶ οὐ προ- 10 
- - δ ἢ , e ^N ^N Non Oy om , Q^ - 3 6 , 

νοοῦσι τῶν dyÜpdmev. ὅτι ὃὲ μηδὲν παρὰ ὑεῶν ἀγαϑὸν τοῖς ανϑρώποις 
D ' ΄ ΄ ^A , -( Ξ * . 3:49). γερο ἔπος a 

χατὰ τοὺς προειρημένους γίνεται, δῆλον ἐντεῦϑεν.)] τὸ xaÀov ἐφ᾽ ἡμῖν, ὃ 
»l ) ε - 5 - ^) € - , € C" ^) e - , -0) ὥ ἐφ᾽ $uiv ἐστι, τοῦτο OU ἑαυτῶν χτώμεϑα, ὃ δι᾿ ἑαυτῶν χτώμεϑα, τοῦϑ᾽ 15 
[4 b ^w M » , Ἁ » ΄ ) δ. P! e - » 

ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου περιγίνεται. τὸ χαλὸν Om οὐδενὸς ἡμῖν ἄλλου mept- 
, » i [4 Ἁ ^ , $5 [4 M mA € — 5 ^ ' 3 M ἢ , 

25 γίνεται. εἰ ὑπὸ μηδενός, οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν ϑεῶν. ἀλλὰ μὴν ταὐτὸν ἀγαϑόν 

τε xal χαλόν.  xaÜ' oüz uóvov τὸ χαλὸν ἀγαϑόν, οὐδὲν ἀγαϑὸν τοῖς dy- 90 

ϑρώποις ὑπὸ τῶν ϑεῶν περιγίνεται. 

XV. Ὅτι εἰ ἢ αὐτὴ ὕλη χαὶ ἐν τοῖς ϑείοις ἔσται, χἀχεῖνα φϑαρτα. 

Ἡ ὕλη ἤτοι 7j αὐτὴ ἔν τε τοῖς ϑείοις xai τοῖς ἐν γενέσει xai φϑορᾷ sé 

30 ἢ ἑτέρα. ἀλλ εἰ μὲν | ἢ αὐτή, ἔσται χἀχεῖνα φϑαρτά, εἴ γε οἷς τὸ δυ- δῦ 
΄ ΄ ΄ n , [d NN e ) » , bd » 

νάμει ὑπόχειται, ταῦτα φϑαρτά (ὡς δέδειχται Om ᾿Αριστοτέλους ἔν τε ἀλ- 

1 ἂν ὑμοίως FSLa Sp.: ἀνομοίως VG 4 χρώματι ἃ 9 ἐν τοῖς στοιχείοις V?B: 

στοιχείοις V! GFSa Sp. ante xai τοῖς add. «ai ὕδατι B Viet. Sp. 6 τῷ GSa Sp.: τὸ 

VBFL 8 ἐν del. V? Sp.: om. B ἐκείνοις V!GFSLa Sp.: ἐκείναις V?B χρωμένων] 

χρωμ. sie ν᾽ cui V? in lacuna, non litura, ea. X litterarum add. ἐν sive ἐνων: χρωμένων 

B Vict. Sp.: χρῶμα μὲν οὖν GFSLa 10 ἐγένητα a: ἀγένητα Sp. 11 μεταβάλλοι ἃ 

18 προνοοῖ ΝΒ: προνοοῖτο δα: zpovo?t τὸ L Sp. 20 οὐ delevi: οὐ V'GFSL: γὰρ B: 

γὰρ οὐ V?S?a: οὖν Vict. Sp., ceterum aU" οὺς — ἐντεῦθεν (22) insiticium 34 ἄρα ὑπ᾽ 

B?S?a Sp. 26 dpa μόνον BS?a Sp. 28 xai om. a Sp. ϑείοις «al toig ἐν qevé- 

σει χαὶ tgUooa coni. Sp. 29 ἡ ante αὐτὴ om. V! (add. V7) ΟἹ τε τοῖς ἃ 
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- - ^) * ^ [4 ^ 

λοις xal δὴ xal ἐν τῷ πρώτῳ [Περὶ οὐρανοῦ), εἰ δ᾽ ἄλλη, δῆλον ὡς Ot 

οίσει ἢ ὑποχειμένη ὕλη τοῖς ἐν γενέσει xai φϑορᾷ τῆς τοῖς ϑείοις ὕποχει- 5 
^ - ^ er ^ 9.4. |» 

μένης. εἰ δὲ τοῦτο, ἕξει τινὰ διαφορὰν πρὸς αὐτήν. οὕτω δὲ οὐδ᾽ dv 

ἄποιος ἔτι εἴη οὐδ᾽ ἁπλῆ. ἢ οὔτε πᾶν τὸ διαφέρον τινὸς διαφορᾷ ὃδια- 
? ΄ ΄ ^ ΄ Ω) ^ , ) ' oa Y. 

5 φέρει, εἴ γέ ἐστι ἢ χυρίως διαφορά, χαϑ᾽ ἣν τὸ γένος εἰς τὰ οἰχεῖα εἴδη 10 

διαιρεῖται (s p μὴ ὃν τοῦ ὄντος Bar ει μέν, ἀλλ᾽ οὐ τῷ διαφορὰν 

ἔχειν, ἀλλ οὐδ᾽ ἐπεὶ διαφέρει τινός, ἤδη xal σύνθετον διὰ τοῦτο γίνεται), 
9.4 ) »^* . hd *, , 5 ' J Ἁ ^ v^ * » 

ἀλλ᾽ οὐδὲ xà ὄντα ἀλλήλων, ἐπεὶ χατὰ τὰς χατηορίας διαφέρει, ἤδη xai 15 

διαφοραῖς διοίσει, ὅτι μηδ᾽ ὑπὸ γένος τι χοινόν ἐστι τὰ δέχα γένη. δέ- 

10 δειχται γὰρ ὅτι μὴ γένος τὸ ὄν. ἔτι πολλὰ ὄντα τῷ μὴ ἔχειν τι διαφέρει 
- , Ὑ ,ὔ 

τῶν ἐχόντων αὐτά, ὡς τὸ μὴ ἔχειν φέρ᾽ εἰπεῖν τρίχας 7 χεῖρας 7j τι τοι- 

οὔὗτο. τὸ δὲ μὴ ics tt xal τὸ ἐστ τερῆσϑαι οὐ ποιότης. ἔτι δὲ οὐ πᾶσα 20 

διαφορὰ ποιότης" εἰ yàp ἣ διαφορά ἐστι x94 Tv ἀντιδιαιρεῖται ἀλλήλοις τυ ( i i i 
(τὰν ἐχ τοῦ αὐτοῦ γένους εἴδη, el dv τοῦ εἴδους ἑχάστου T, διαφορὰ οὗ 

15 ἐστι διαφορά, xaU' ὃ τὸ εἶναί ἐστιν αὐτῷ τούτῳ ὅ ἐστι δηλωτιχή. ἀλλὰ 30 

μὴν πάντων τῶν συνεστώτων Φύσει; (οἷς) οὐχ ἢ ὕλη μόνον οὐσία. ἀλλὰ 
* ^ "o *, , ^ J Y» | bi *, , * * , 

xal τὸ εἶδος. ἐν τούτοις T, διαφορὰ δηλωτιχὴ εἴη | dv οὐσίας τινὸς ἀλλ᾽ 56 - 

οὐ ποιότητος, χαὶ (τὸ χατὰ τὰς τοιαύτας διαφορὰς ἀλλήλων διαφέροντα 

οὐσία, ἀλλ οὐ 3 RU Orca ὥστε, xal τῆς ὕλης οὔσης οὐσίας ἐν τῇ 

20 οὐσίχ τῷ εἶναι αὐτὴν τῶν ἐναντίων δεχτιχήν, ὃ λέγων χατὰ τοῦτο διαφέρειν 5 
L 

ὶ £N J [c4 5 , p » ^ c € x 

τηνὸξς τὴν ὕλην ἐχείνης οὐ ποιότητι ἄν διαφ pepe λέγοι. ἐπεὶ oí τιϑέμενοι 
. 

τὴν ὕλην τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχὴν M αὐτὴν εἶναι λέγουσι, δῆλον 

ὡς οὔ φασιν εἶναι! ποιότητα αὐτῆς τὸ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχήν. εἰ δὲ 10 
- - [d - -.)» v U ΄σ΄ 

μὴ ποιότητος τοῦτο τῆς ὕλης. οὐδ᾽ οἱ λέγοντες τῷ τοῦτ᾽ ἔχειν τὴν ὕλην 
- , 

τὴν ὑποχειμένην τοῖς ἐν γενέσει διαφέρειν τοῦ τοῖς ϑείοις ὑποχειμένου χατὰ τὸ σι 

ποιότητα αὐτὴν ἐροῦσιν διαφέρειν. εἰ γὰρ τὸ τῶν ἐναντίων δεχτιχὸν ποιό- 15 

τητα ἔχει, χαϑό ἐστι τοιοῦτον, οὐ διότι διαφέρει f, τοῦτο ἔχουσα τῆς μὴ 
Μ , " , » 5 γ σ 5 » , , , 5 , n 

ἐχούσης, ἐν ποιότητι ἔσται, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει ἔχει αὐτήν, ἣν 
ἀνάγκη φυλάττειν αὐτήν, ἐάν τε διαφέρῃ τινός, ἐάν τε μή. 

1 περὶ οὐρανοῦ) de caelo I, 10. 2194 sqq. 3 οὕτω] τω in lit. V αὐτήν] ἑαυτήν 

a Sp. 4Ta 5 ct] fortasse 7, ἡ om. a Sp. 9 χοινά V! (corr. V?) 9. 10 δέ- 

δειχται] cf. e. c. Metaph. B, 3. 998922 10 τῷ V?FBSLa Sp.: τῶν V! τὸ 1, 12 pr. 

δὲ} 8 in lit. V 18 el yàp ἡ B?S?a Sp.: οὐ γὰρ εἰ VFB'S!L: οὐ γὰρ ἡ G 13 post 

ἀλλήλοις interpungit Sp. 14 «à ἐκ V?BS?a Sp. εἴδη V? Vict. S? Sp.: ἤδη B: el 

δὲ V'GFS'L: εἰ δὴ a εἴδους] ὃ ἴῃ lit. V 14. 15 οὗ ἐστι V?B Vict. Sp.: οὐκ 

ἔστι V!GFSLa 15 vo V τούτῳ V?B: τοῦτο V!GFSa Sp.: fortasse τούτου 

6 ἐστι V'FS!G!L: οὗ ἐστι V?BS?a Sp.: ὅτι "o G? 16 μὴν V*GFSLB?a Sp.: μὴ V!B! 

οἷς add. V?BS?a οὐσία om. FLS! 11 εἴδος ἐν BS?a Sp.: εἶδοσ οὖσα ἐν V! 

(οὖσα corr. in οὐσία, deinde del. V?) GFS'L xal om. S! οὐσίας τινὸς V?BS?a 

Sp.: οὐσία τίσ V!GFS'L 18 ποιότητος V?S?a Sp.: ποιότης V!GFS!L τὰ add. V?B 

20 τῷ V?B Viet. Sp.: τὸ V!'GFSLa 22 elvat αὐτὴν a Sp. 29 τὸ GFSLa Sp.: 
τῷ VB 24 ποιότητος VFB: ποιότης GL: ποιότητα Sa 21 ἔχει VBFS!L: οὐχ 

ἔχει 6: οὖν ἔχει S?a Sp. 28 ἔχει αὐτήν, ἣν (aec. et spir. supra ἣν in lit.) B: ἔχειν 

αὐτὴν ἣν V: ἔχει αὐτὴν GFL: αὐτὴν Sa: αὐτὴν ἔχει Vict. Sp. 
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ΧΥΙ. Λέξεως ἐξήγησις εἰρημένης ἐν τῷ ἃ τῆς Φυσιχῇς ἀχροά- 30 

σεως ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ τἀναντία πως τὰς ἀρχὰς ποιεῖν 
πάντας. 

Ὅτι μὲν οὖν τἀναντία πως πάντες ποιοῦσι τὰς ἀρχάς, δῆ- 95 

οι 

Ν ^ 3 , , - ^ MJ b] MJ ΄ 

λον. καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως’ δεῖ Ἰὰρ τὰς ἀρχὰς μήτε 

εἶναι μήτε ἐξ ἄλλων, xal ἐχ τούτων πάντα. τοῖς 

τοῖς πρώτοις ὑπάρχει ταῦτα, διὰ μὲν τὸ πρῶτα εἶναι μὴ ἐξ dÀ- 5 

λων, διὰ δὲ τὸ ἐναντία μὴ ἐξ ἀλλήλων. ἠπόρησε τί πότ᾽ ἐστι τὸ 
» , J , - Ld d 'N MJ , "M Ὁ Ὑ» , ^ MJ 5 , 

εἰρημένον διὰ ταύτης τῆς λέξεως, xal διὰ τί Tj οὐχ ἐξ ἀλλήλων τὰ ἐναντία, 

10 7| οὐχ ἐξ ἄλλων (xal) τὰ πρότερα. τό τε γὰρ ἐξ ἀλλήλων τὰ ἐναντία γί- 10 
νεσϑαι αὐτὸς ὀλίγον προελϑὼν λέγει (δείξας 1άρ τινα ἐπήνεγχεν" εἰ τοί- 

νυν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀληϑές, ἅπαν ἂν γίνοιτο τὸ γινόμενον xai φϑεί- 

porto τὸ φϑειρόμενον 7, ἐξ ἐναντίων (7) εἰς ἐναντία xal τὰ τού- 
των μεταξύ. τὰ δὲ μεταξὺ ix τῶν ἐναντίων ἐστίν, olov χρώ- 15 

15 ματα ἐχ λευχοῦ καὶ μέλανος, ὥστε πάντα ἂν εἴη τὰ φύσει γινό- 
μενα T ἐναντία ἣ ἐξ ἐναντίων). τό τε λέγειν τὰ πρῶτα ἐναντία μὴ 
c6 Y^ δ u € , ΄ » - , Q4 ' ^ - 

ἐξ ἄλλων γίνεσϑαι ἀπορήσαι τις ἄν, πῶς λέγεται. χαϑόσον μὲν γὰρ πρῶτα 20 

ὑπόχειται ἐναντία, οὐχ ἂν εἴη γινόμενα ἔχ τινων προὐπαρχόντων ἐναντίων 
(οὐχέτι 1ὰρ ἂν αὐτὰ πρῶτα εἴη), πῶς δ᾽ εἰ μὴ τοῦτο γίνοιτο, ἀίδια ἔσται 

Y - , /À ^ ' ἐς. S ἐν 7 ΄ σ , € 

20 tà πρῶτα ἐναντία; ἣ γὰρ δεήσει αὐτὰ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, ὅπως γί: 25 
, 2 b T [ed b , 13. C9 a d ) 9x 3—N V 9 Ὁ) Ἃ 

νοιτό τι ἐξ αὐτῶν (οὕτως δὲ οὐχέτ᾽ ἂν σώζοιτο οὐδὲ ἀεὶ | μένοι, οὐδ᾽ ἂν 58 

ἄφϑαρτα εἴη οὐδ᾽ ἀυετάβλητα εἰς ἄλληλα), T, εἰ ἀεὶ μένοι τὰ αὐτά, οὐ 
χατὰ υὑεταβολὴν ἄν οὐδὲ xax ἀλλοίωσίν τινα τὰ γινόμενα γίνοιτο, ἀλλὰ 

φι 

συνϑέσει τε χαὶ συγχρίσει καὶ διαχρίσει τῶν πρώτων πρὸς ἄλληλα χαὶ ποιᾷ 
' ἔχειν αὐτῷ δοχεῖ. ἢἣ ἐξ ἀλλήλων μὲν οὔ 

2 
[2 

25 ϑέσει xal τάξει. οὐχ οὕτω ὃ 
e 

σι τίνεσϑαι τὰ ἐναντία. ὅτ' uf οὕτως -ίνεσϑαι ἐξ ἀλλήλων δύναται r , h i Ι 
, , 

ὡς ὑπομενόντων (οὐ γὰρ ὑπομένει τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ϑάτερον), δοχεῖ 10 

δὲ πᾶν γινόμενον ἔχ τινος ὡς ὑπομένοντος αὐτοῦ γίνεσθαι, ὡς προϊὼν 
ΒΝ πὰ NO , ς * ^ »"» ὯΝ ^T σ΄ x Ld , ἊΖ UJ ^h 

αὐτὸς δείχνυσί τε xal διορίζει. εἰ δ᾽ οὕτω μὲν ἐξ ἀλλήλων μὴ γίνεται, 
^ 

30 χατὰ Oi τὴν τοῦ ὑποχειμένου παρὰ μέρος εἰς ἑχάτερον αὐτῶν μεταβολὴν γί- 15 

1 ἐν τῷ ἃ τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως] Phys. ausc. I, 5. 188226 (v. 9 cf. ib. 188521) 
4 τἀναντία Sp.: ἐναντία VBa: ἐναντίας GFSL ὃ τοῦτ᾽] τὸ a 7 ὑπάρχειν a 8 μὴ 

V! in mg. ἠπόρησε (supra € paullulum. rasum) VB: ἠπόρηται GFSLa Sp. 

ποτ᾿] infra o paullulum rasum V 9 7, om. a Sp. 10 xai add. Vict. Sp. 

ll προσελθὼν V! (corr. V?) ἐπήγαγεν a Sp. 13 7j, add. Sp. 16 ἐναντίων) αν 

supra versum V τὸ δὲ Vict. 19 δ᾽ εἰ] δεῖ ἃ 9] οὐδὲ ἀεὶ μένοι (ἀ ΥἹεῖ.: οὐδὲ 
εἰ μένοι VSBa: οὐδεείμενοι FL 22 μένοι (μένει B) τὰ αὐτά BGFSLa Sp.: μὲν, τὰ 

(τὸ supra τὰ V!) abra sic V quod quomodo correxerit V? incertum 23 ἂν V?B Vict.: 

ὃν V': om. GFSLa 25 οὕτω δ᾽] οὕτωσ V! (corr. V?) fortasse δοχεῖ, εἰ ἐξ 

21 ὑπομένει) et in lit. V fortasse ϑάτερον (γινόμενον, 239 διορίζει) Phys. Ause. 

I, 7. 189950 sqq. μὴ γίνεται V : οὐ γίνεται BS?: μὴ γίνοιτο GES'La 30 ὑποχειμένον 

Y! (corr. V?) μεταβολὴν Β΄: μεταβολὴ libri 
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$^* , ' ' - , n4 2. ΜᾺ . ' 

νεται, οὐδὲν χωλύσει xoi τὰ πρῶτα ἐναντία μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα χατὰ 

τοῦτον τὸν τρόπον αἴτια γενέσεως γίνεσϑαι τοῖς μετὰ ταῦτα. ἀλλ᾽ εἰ οὕτως 
, —- v , -^ , ^ ^ , ^ ^ , 

μεταβάλλει, πῶς dv ἔτι ἀΐδια μένοι T, τίνι ἂν διαφέροι τῶν μὴ πρώτων 

ἐναντίων ; xai γὰρ T, τούτων εἰς ἄλληλα iae Τοῦτον γίνεται τὸν τρό- 30 

[51] xov. T, διαφέροι dv xà πρῶτα τῶν ἐναντίων τῶν u mp πρῶτον μὲν 
Li 

a - (Ὁ. b 

$i ΄ ᾿ ' , ΄ , € 
ü ἐξ εχείνὼν LEV. τὰ γινομξενα πᾶντα γίνεσθαι. Ha εἴδους τινὸς χαὶ 
L 

τερήσεώς τινος παρὰ μέρος ἐν τῇ ὕλῃ γινομένων αἱ πάντων γενέσεις χαὶ 25 a τ 

€ ΄ NAT. "2 23 ^ Y * PELA Ὶ as ) 3 
Uopat, 00Xstt Ὁ €&X λευχοῦ χαι ἀξλανης Ti ^Uxz05 *2t πιχρηῦ r τινῶν 

eG 

δμοίων τούτοις ἐναντίων. ἔτι αὐτὰ μὲν ταῦτα ὕστερα ἐναντία, εἰ xoi 

10 pis ἄλληλα μεταβάλλει, τῷ γίνεσθαι παρὰ uipos ἐν τῇ ὕλην ὃ ἔχε! xai 59 

πρῶτα ἐναντία, ἀλλὰ wal ἢ γένεσις τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς ἐς ἐχείνων. διὰ 

γὰρ ποιᾶς ἕξεώς τε xal στερήσεως T, τε τῶν χυμῶν γένεσις xai ἢ τῶν ὃ 

χρωμάτων xai τῶν ἀνάλογον τούτοις ἐναντίων, ἐξ οὐδενὸς δὲ μεταβάλλον- 
' τος τὰ πρῶτα ἐναντία γίνεται. διὸ wai αίδια xaxà τοῦτο τῷ uiv αὐτῶν 

15 προεπινοξῖσϑαι πρῶτον ἐξ ὧν T, τῶνδΞε γένεσις. δειχνύοιτο δ᾽ dv wai at 
, ' , MJ Q? Ys ' € ΄ ἃ ἢ ^ δια. οὐ γὰρ εἰ τὰ xaUÜ ἕχαστα εἴδη xai αἵ στερήσεις δείχνυνται παρὰ 10 

μέρος εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα. διὰ τοῦτο οὐχ ἀίδια, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀεὶ φαίνων- 

ται ἀναγχαίως περὶ τῇ ὕλῃ ἑχάτερον αὐτῶν Ov, εἴη ἂν ἀΐδια T, τε ἕξις χαὶ 
, ΄ ΄ DS ἢ στέρησις, εἰ xai μὴ ἥδε T, ἕξις μηδὲ ἥδε ἢ στέρησις ἀΐδια. ὅτι Oi go 

4 2 ) 2 

ρῶτον υὲν ἐχ τοῦ τὴν ὕλην ὃϊον οὖσαν 
. » 

TI 

3 OMNI 9 COE '5 YA EA τ, [IMs Dm A ΕΣ , - 

UT Οοὐυνασῦασαι ποτε y eps €t00Us εἰναι, Ti ἐπινοίχ μόνον. Οξύτερον £X του 

δυνάμει τὰ ἀντιχείμενά τε χαὶ τὰ ἐναντία οὖσαν αὐτήν, τῷ μὴ δύνασϑαι 90 
- x ^ ^ e ΄ 

Gua ἐν τοῖς ἜΗΝ εἶναι ἐνεργείᾳ, ἀνάγχην ἔχειν, ὅταν ϑάτερον αὐτῇ 

ὃὲ σ 
- ΄ - ^ ΄ τ ^ ΄ H 

τῶν ἐναντίων παρῇ. δυνάμει ϑάτερον εἶνα!. τὸ δυνάμενον (si) ἐν ἐῶ τ 

Ys , - , ^ ^ Lad * 

25 ρήσει τότε ἐστὶν ἐχείνου οὗ δύναται, ἀνάγχη τὴν ὕλην ἀεὶ μετὰ εἴδους 25 
Ἁ τ ' , » , ' e 

τινὸς elvat xai στερήσεως. εἰ ὃ ἀεὶ pst ἀμφοτέρων χαὶ οὐδέποτε ἔστιν, 

is] 

ἃ UM δυνάωει. οὐ (^ iy δὲ ὧν δύναται i e 

τ 

ὅτε ἢ ληφϑεῖσα ὕλη ἢ πάντα, ἃ δυνάμει, dua ἐνεργεία | ἔσται, ἢ πάντα 60 
ΓΕ n^AM EN Zh TW UEM 

ξργξίᾳ (οὐδὲν γὰρ ἂν αὐτὴ εἴη), 
*, , 

ἀναγχαῖον xà πρῶτα ἐναντία ἀίδια εἶναι. 

V ' ^ -— m ΄ ΄ 

30 XVII. "O«t μὴ τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ. 5 

EC tà P - , [apes eas , 2 Lr » o d r» ?) [4 

t tt εἰδος τινος ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν, ἤτοι ἐν τῇ ὕλῃ ἐν ὑποχει- 

] ἄλληλα] M in lit. V ὃ πῶς ἂν ἔτι ἀίδια μένοι (μένει B) VB: πῶσ ἂν αἰτία ἀεὶ δια- 
οι 

μένει Ε: πῶς ἂν αἴτια ἀεὶ διαμένοι GSLa Sp. 9 πρῶτον Sp.: πρώτωι V: πρώτω 
LBSa: πρῶτα F 6 primum τὸ, deinde τοῦ denique τῶ B 9 ταῦτα V!B: ταῦτα 
τὰ V?B*: «à GFL: om. Sa Sp. 11 ἐξ ἐχείνων αὐτοῖς a 13 x«i τῶν om. a 
16 εἴδη] ὃ in lit. V 17 ἀεὶ) fortasse «ai 18 ὃν εἴη V Vict. Sp.: ἕν εἴη FSa: 
2 “ἢ E 19 νὴ ἥδε B?S?a Sp.: μὴ roe V: μὴ ἢ δὲ Bi: μηδὲ GFS!L alt. ἥδε] 
ἥδε B? Viet. Sp.: ἡ δὲν: ἢ δέ B': om. GFS!La μηδὲ --- στέρησις om. S? 2] ix τοῦ 
VB: £x τοῦ μὴ GFSLa: ἐχ τοῦ εἰ μὴ Vict. Sp. 22 τῷ μὴ Vict.: τὸ μὴ libri 
20 ἐνεργεία ἀνάγχην ἔχειν ΝΒ": ἀνάγχην ἔχειν GFS!L: ἐνεργεία ἀνάγχη B?S?a Sp. 24 εἰ 
addidi 99] fortasse ὃ “1 δυνάμει V!: δύναται V*FGLBSa Sp. 28 ὧν FGSLa 
Sp.: óv VB αὐτὴ B: αὐτὴ sic V: αὕτη FLa Sp: αὐτῇ G 
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μένῳ ἐστὶ τῇ πρώτῃ, T| ἐν τῷ σώματι οὗ εἶδός ἐστιν, T, ἐν τῷ εἰς τοῦτο 
΄ , v ^N 3 M , [sd Ὁ , € 

μεταβάλλοντι σώματι. οὐτε OR ἐν τῇ πρώτῃ ὕλῃ οἷόν τέ τι ἐν Ümoxst- 10 
, τ σ Pe * ΩΣ A ^ € , ἐν c " ΄- , 9 1 

μένῳ εἶναι, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὑπόχειται ἢ τοιαύτη ὕλη ἐνεργεία. ἀλλὰ 
δεῖται πρὸς τὸ εἶναι ἐν ὑπάρξει τοῦ εἴδους (οὔτε γὰρ τὴν ὅλην χωρὶς εἴ- 

ὃ δους οἷόν τε ἐν ὑποστάσει εἶναι οὔτε τὸ εἶδος ἄνευ τῆς ὅλης" ἑἕχάτερον 
γὰρ αὐτῶν τοῦ ἑτέρου δεῖται πρὸς τὸ εἶναι ἐνεργείχα τε xal ἐν ὑπάρξει" 15 
o ons N ᾿ T 

δεῖ δὲ τὸ ἐν ᾧ τί ἐστιν ὡς ἐν ὑποχειμένῳ, αὐτὸ εἶναι πρῶτον ἐνεργείᾳ, 
ῃ 

μηδὲν πρὸς τὸ εἶναι ὃ ὑπόχειται βοηϑούμενον ὑπὸ τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν- 
D 

hd * , 

τος αὐτῷ), ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν ᾧ ἐστι σώματι χαὶ οὗ εἶδός ἐστιν, οἷόν τε αὐτὸ 20 

10 ἐν ἐχείνῳ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. μέρος γάρ ἐστι τούτου, εἴ 1ε χατὰ 
^ ) 5 » , M ux , 3 4.3 , —- , e 

τοῦτ ἐστιν ἐχείνῳ τὸ εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῷ εἰς τοῦτο μεταβάλλοντι 

σώματι εἴη ἄν, ὅτι μηδέ ἐστιν ἐχεῖνο τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἐφθάρη. ἢ γὰρ 9ὅ Fees αν Poche Feb OS γα ρχήνον ἀλη σφ χοῦ 
χατὰ τὰ εἴδῃ τῶν σωμάτων μεταβολὴ φϑορά. οὐδὲν εἶδος ἔνυλόν [τι 61 

xa( τινος ὃν οἷόν τε εἶναι ἐν ὑποχειμένῳ. si δὲ 
E - ^^ H [4 , Y 

15 ψυχὴ τοῦ ἐμψύχου σώματος, οὐδὲ αὐτὴ dv εἴη ἐν ὑποχειμένῳ (οὔτε γὰρ 
MA κοι πα κὰν ἡ εχ ΕΞ ΕΣΟΣ Mess e EE ἐν τῷ ζῴῳ: μέρος yàp ἢ ψυχὴ τοῦ ζῴου χυριώτατον), οὔτε ἐν τῷ εἰς 5 
τὸ ἔλψυχον σῶμα μεταβάλλοντι σώματι. πῶς γὰρ ἂν ἐν τῷ ἐφϑαρμένα 

1 ' $e e τῳ ε 3 M Mog E ΄ δὴ 
φϑορὰ γὰρ ἐχείνῳ ἐγένετο ἢ εἰς τὸ ἔμψυχον μεταβολή. ὅλως τε dbi 

* wv ^-^ ' 

vov εἶναι τὴν ψυχὴν ἔν τινι ὃ μὴ ψυχὴν ἔχει. & τὴν ἀρχὴν μὴ ἔστιν 
20 ἕν τινι, οὐδ᾽ ἂν ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῷ εἴη. εἰ ὃ 

ea o []] 

Y τ: , 
psv ῳ ἔστι σώματι, 10 q^ (02 

a S 5 aes , *, , , ^ , 24 , δ DA! ' ΝΜ Q^ 355.) Ἃ 

εἰὸος ἐστιν ExstyoU χαὶ ML £V «t 0&£ μὴ ἔστι τὴν ἀρχήν “ 000 ἂν &y 

ὑποχειμένῳ αὐτῷ εἴν: οὐχ ἂν 7 ψυχὴ ἐν ὑποχειμένῳ ees £n. 

XVIIL. "Oct μὴ οἷόν τε τὸν χόσμον ἄφϑαρτον εἶναι διὰ τὴν βού- 15 

m ) ϑεοῦ, sl εἴη φϑαρτὸς τῇ αὑτοῦ φύσε σιν του ξεου, £t €t φύαρτος τῇ αὐτοῦ 2UGszt. 

, 

25 Τὸ δυνατὸν ἣ εἶναι 7, γενέσϑαι ἐπὶ τούτων χατηγορεῖται χυρίως, ἐπὶ 
τῶν ἐνδεχομέ νων xal μὴ εἶναι xai μὴ γενέσϑαι ταῦτα ἃ λέγεται δυνατὰ 20 

εἶναι ἢ γενέσϑα!. λέγομεν γοῦν δυνατὸν εἶναι οἷόν τε εἶναι ἢ γενέσϑαι 

αἀχώλυτον Ov. οὐ γὰρ τῷ πάντως γενέσϑαι ἢ τοῦ δυνατοῦ χρίσις, ἀλλὰ τῷ 

υἡ χεχωλῦσϑαι γενέσϑαι αὐτό. δυνατὸν γὰρ οὐδὲν ἧττον τὸ μὴ χωλυό- 25 

30 μενον ὑπό τινος περιστάσεως γενέσϑαι πρὸς ὃ τὴν ἐπιῖη ὀειότητα Se xày 69 

3 γένηται. δυνατὸς γὰρ Δίων Ἰραμματιχὸς γενέσϑαι, ἔστ᾽ ἂν T, xdv μὴ 

γένηται, εἰ μὴ εἴη τὸ δύνασϑαι γενέσϑαι γραμματιχὸν αὐτὸν χεχωλυμένον. 

| pr. ἢ] ἤτοι ἃ 1 αὐτὸ V!GFSLa Sp.: αὐτῶ V?B 8 μηδὲν B'S?a Sp.: μηδενὶ 

VB!S!L ὃν V. (eorr. V7) 9 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν ᾧ ἐστι σώματι καὶ οὗ εἶδός ἐστιν B* (post 

verba γρ. οὕτως) 554. Sp.: ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἕν ἐστι xai οὗ εἰδὸς ἐστιν VB!FGS!L καὶ del. Sp. 

11 οὐδὲν V* (eorr. V7) 13 οὐδὲν V'GFS!L: οὐδὲν δὲ V?B?: οὐδὲν dpa S?a Sp. 

e B? 14 οἴονται V! (corr. V?) τε GFSLa Sp.: δὲ VB Vict. 15 αὐτὴ 

La Sp.: αὐτὴ V: αὕτη S: αὐτῇ F γὰρ om. a: fortasse οὐδὲ γὰρ 24 εἰ ein] ἢ 

εἰ ἃ αὐτοῦ VB: ἑαυτοῦ FSa Sp. et tabula 25 δυνατὴν sic V (sub o litura) 

21 οἷόν VB: τὸ οἷον FGSLa Sp.: ὃ οἷόν Vict. οἷόν τε εἶναι del. B? 28 τὸ ἀχώ- 

λυτον V?BS?a Sp. 30 ὑπό in lit. V 32 ein] » s. v. V 
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εἰ δὲ τοιοῦτον δῆλον ὄν, ἀληϑεύοιτ᾽ dv τὸ δυνατὸν γενέσϑαι τόδε τι ἐπὶ 5 
, - ^ ^ ^ 5.» - * , n ^ AE *, P a ban -^ 

τούτων, ἢ δυνατὸν τὸ αὐτὸ τοῦτο xal μὴ γενέσϑαι. ὃ δὲ ἐξ ἀνάγχης τι ἢ 
Μ ^ , ^ » , Q* , ^ Fo Fa - 

ἐστιν T, γίνεται, τοῦτο οὐχ ἀληϑὲς λέγειν δύνασϑαι γενέσϑαι, εἰ μή τις τῷ 

δυνατῷ ἀντὶ τοῦ ἀναγχαίου χρῷτο. χαὶ τὸ ἀδύνατον τὸ γινόμενον τοιοῦτον 10 
^ — — ^ - ^ , , ^ 

διὰ τὸ χεχωλῦσϑαι, xal μεταπῖπτον τοῦ δυνατοῦ διὰ τὴν χωλύουσαν αὐτῷ σι 

γενέσϑαι περίστασιν τοῦτο, ὃ ἦν δυνατὸν χατὰ τὴν ἑχυτοῦ φύσιν, εἴη ἂν 

ἐπὶ τούτων γινόμενόν τε xal λεγόμενον, ἃ xal πρὸς τὸ γενέσϑαι χαὶ πρὸς t5 
τὸ μὴ γενέσϑαι τὴν ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως παρασχευήν τε xal ἐπιτηδειό- 

τητα ἔχει. διὸ τὸ μὲν ἄχυρον, δυνατὸν (ὃν) χκαυϑῆναι χαὶ μὴ χαυϑῆναι, 

10 ἀδύνατον γίνεται χαυϑῆναι, ἂν ἐν τῇ ἀτόμῳ γένηται, χαὶ ἢ Ψηφὶς δυνατὴ 90 

οὖσα δραϑῆναί τε xal μὴ δραϑῆναι ἀδύνατος ὁραθῆναι "πιά ὅταν ἐν τῷ 
βυϑῷ γένηται, τῷ χεχωλῦσϑαι εἰς ἐνέργειαν ἐλϑεῖν τὴν πρὸς τ ἡ ἕτερον ὧν 

ἐδύνατο ἐπιτηδειότητα. οὐχέτι δὲ Ioue spe ἀδύνατος σύμμετρος εἶναι τῇ 25 

πλευρᾷ διὰ τὸ χεχωλῦσϑαι (τὴν γὰρ 2 ἀνεπίδεχτός ἐστ' τοῦ σύμμετρος 

| πλευρᾷ δύνασϑαι) εἶναι λέγεται, ἀλλ᾽ ἀσύμμετρον αὐτὴν ἐξ 63 
ἀνάγχης εἶναι λέγοντες τὸ σύμμετρον αὐτῆς ἀδύνατον χατηγοροῦμεν, xai 

δηλ γεν, y 5 Y» ἢ ^ b A Se. un E 

τὸ Ustoy ες ἀνάγχης ἄφϑαρτον εἰναι Λε ἔγοντες «450vax0y αὐτὸ φᾶμξεν ε 
t 

τῇ αὑτοῦ φύσει φϑαρῆναι. διττῶν τοίνυν τῶν ἀδυνάτων ὄντων, τῶν μὲν 

φύσει, τῶν δὲ διὰ τὸ χεχωλῦσϑαι, χαὶ φύσει μὲν ὄντων ἀδυνάτων τούτων, 
A ' 

20 (οἷς) τισιν ὑπάρξειν τὰ ἀντιχείμενα αὐτοῖς ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει. διὰ δὲ τὸ 
- ΄ y 

χεχωλῦσϑαι τούτων, ἃ ἔχοντα πρὸς τὸ γενέσϑαι opum ἐπιτηδειότητα ὑπό 10 
Y 

τινος περιστάσεως ἐν αὐτοῖς γενέσϑαι χεχώλυται, xal μόνων ἀδυνάτων γί- 

νεσῦϑῦαι δυναμένων διὰ τὸ χεχωλῦσϑαι τῶν ἐνδεχομένων τι ἡ δυναμένων 
Sd i i , 

ὅτ ) 5 ^ S. sp , t , ^ δ δυναμένων] ἀλλ οὐχ ἐξ ἀνάγχης. εἰ μὲν ὃ χύσμος γενητὸς ὧν ἔχει τι 
PS 

τῷ σι ἐν ἑαυτῷ δύναμιν χαὶ τοῦ φϑαρῆναι χαὶ τοῦ μὴ φϑαρῆναι, δύναιτ᾽ ἂν ὑπό 
. 

Kv τινος χωλυϑεὶς φϑαρῆναι ἀδύνατος φϑαρῆναι γενέσϑαι, εἰ δέ ἐστιν ἐ 

ἀνάγκης xal ἐν τῇ φύσει παντὸς τοῦ γενομένου τὸ φϑαρῆναι, ἐξ ἀνάγχης ἂν 20 

ὑπάρχο! παντὶ τῷ γινομένῳ τὸ δεῖν αὐτὸ φϑαρῆναι. ᾧ Oi ἐξ ἀνάγχης τὸ 

φϑαρῆναι, τοῦτ᾽ ἀδύνατον μὴ φϑαρῆναι διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτοῦ ἀνέφιχτον 
ον D δ ἢ, σ ΕΑ ΣΝ Δ f s 9 -— 4 , re v 

30 αιοιότητος εἰναι, ὥστε xal ὁ χόσμος φϑαρτὸς ὧν ἐς αἀνάγχης, εἴ γε xai 35 

1 óv V!: ὧν ΘΕ: ὅτι V*BS?a: om. S! 2 ἢ (prius) VLa: ἡ S: 7j B (acc. 

et spir. in 111.) F: εἰ Sp.: fortasse ἃ : τὸ sic V! μεταπῖπτον V?B coni. Sp. 

(vel μεταπίπτειν): μεταπίπτοντα V!FSa: μεταπίπτοντος G (corr. ex μεταπιπ rie L 

αὐτὸ V?B 6 ὃ 7v] οὖν Vict.: οὖν δυνατὸν ὄν Sp. sed omnia sana πρὸς τὸ 

ante μὴ om. a Sp. 9 óv add. V?BS?a Sp. 10 ἂν V?B: ἀν V!: ἐὰν TOM Sp. 

MS. LUN ψηφὶς GF Sp.: Ψψῆφοσ V (inter o et c paullulum rasum) B: Ψῆφις Sa 

δυνατή] a s. v. V 15 elvat om. a Sp.: εἶναι λέγεται om. B ἀλλ᾽ ἀσύμμετρον 

V?B Sp.: ἀλλὰ σύυμετρον V!GFSLa 17 αὐτὸν a Sp. 18 διττῶν] διτ in lit. V 

20 oig τισιν V?B Vict. Sp.: τισιν V!'GFSLa ὑπάρξειν scripsi: ὑπάρξεων V!FSG!La 

Sp.: ὑπάρξεως G: ὑπάρξεσι Vict.: ὑπάρξαι V?B: τὸ ἐν ὑπάρξει elvat coni. Sp. ὑπάρ- 

χει VGFSa Sp.: ὑπάρχοι L: οὐχ ὑπάρχει V?B Vict. 2] «à ἔχοντα a 22 μόνων 

V!GFSa Sp.: μόνον V?B 22. 23 γίνεσθαι VB: γενέσϑαι GFSLa Sy. 23 δυναμέ- 

vov] fortasse γινομένων 24 ὅτι δυναμένων (wm in lit.) γι: ὅτι δυνάμει ἦν GFSLa 

Sp.: del. V?: om. B recte ut videtur 28 ᾧὸς V! ἡανάγκησ ΒΊΟΝ 
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qswvqtóc, κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀνεπίδεχτός ἐστιν ἀιδιότητος. τὸ δ᾽ οὔ- 

τως | ἀνεπίδεχτον ἀϊδιότητος χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀδύνατον ἀιδιότητα 64 
δέξασϑαι. τὸ δ᾽ οὕτως ἀδύνατον, πᾶσιν ὃν ἀδύνατον, xal τοῖς ϑεοῖς ἂν 

εἴη τοιοῦτον. οὔτε γὰρ τὸ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον τινὶ οἷόν τε ὑπάρχειν αὐὖ- 5 
τῷ χωλυϑῆναί ποτε oüx Tv» οὕτως ὑπάρχον, οὔτε τὸ ἀδύνατον ὑπάρχειν οι 

δυνατὸν ὑπάρχον γενέσϑαι. μόνα γὰρ ἐχεῖνα χωλυϑῆναι ὑπάρχειν τισὶν 
οἷά τε, πρὸς ἃ xai τοῦ ἔχειν αὐτὰ χαὶ τοῦ μὴ ἔχειν φυσιχὴν παρασχευὴν 

- » M n M ἔς ,F "PF »? , ^ , e , 

ἔχει, xol ἃ χωρὶς τοῦ κωλύεσϑαι δύναται ἐν αὐτῷ μὴ γενέσϑαι. ἅ ἐστιν τὸ 
^ , ΄ ^ € - ἘΣ L4 “Ὁ Qc ΓΑ͂ΞΙν 

ἐξ ἀνάγχης τισὶ παραχολουϑοῦντα, οὐχ οἷόν τε ταῦτα χωλυϑῆναι γενέσϑαι. 
Y 10 ἔσται γὰρ οὕτω ταὐτὸν ἅμα γινόμενόν τε xol μὴ γινόμενον, γινόμενον μὲν 
wo * - ἣν , C 3 , CN , cT , - διότι ἀναγχαῖον Tv γενέσϑαι, οὐ γινόμενον δὲ διότι ἣν χεχωλυμένον, τοῦτο 15 

δὲ ἀδύνατον. ἀδύνατον χαὶ τὸ φϑαρτὸν χωλυϑῆναι φϑαρῆναι, ἐπειδὴ ἀναγ- 

χαῖον τῷ φϑαρτῷ τὸ φϑαρῆναι xal ἀδύνατον τὸ μὴ φϑαρῆναι. ἔσται 
1 e ΄ , ΄ . 1 € , σ ^N 1 NA γὰρ οὕτως Gua φϑειρόμενός τε xai ur, φϑειρόμενος. ὅτι ὃὲ τὰ ἀδύ- 90 

15 ναταὰ τῇ αὑτῶν φύσει xal τοῖς ϑεοῖς ἐστι τοιαῦτα, χαὶ Πλάτων αὐτὸς 
- ' εἰ «m 

μαρτυρεῖ, Ov ὧν λέγει: “ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι τὰ χαχὰ δυνατόν, ᾧ 
Θεόδωρε: ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ αεὶ εἶναι dvd xn, οὔτ᾽ ἐν ὕεοῖς 25 

D 

/ON 

αὐτὰ ἱδοῦσϑαι, τὴν Oi ϑνητὴν φύσιν xal τόνδε τόν τόπον περιπολεῖ ἐξ 

ἀνάγκης". 

90 ΧΙΧ. Ιῶς ἢ αὐτὴ δύναμις ἅμα τῶν ἐναντίων εἶναι λέγεται. 65 

€ » Α ^F * , , , i e (e ^ , 

H «otf, οὐνᾶμις ξιναι τῶν ξναντιῶὼν λέγεται, ουχ «Qs αμὰ OUVAUEVOYV 

- ^ , Yy - , M 

x9i τῶν ἐναντίων περὶ τὸ τὰς δυνάμεις ἔχον αὐτῶν γενέσϑαι (τοῦτο yàp ὅ 
348 δ ) o Ἁ er »v ^ - , , Md MJ ^ , 

ἀδύνατον), ἀλλ᾿ ὅτι μὴ οὕτως ἔχειν τὸ τῶν ἐναντίων ἐχὸν τὰς δυνάμεις, 
[d € V b] fF L6] € , , ΝΡ C MJ PA - ^-^ 

ὡς πρῶτον μὲν ὀφείλειν τόδε τῶν ἐναντίων δέζασϑαι, μετὰ ὃξ τοῦτο τόδε. 

ἐν παντὶ γὰρ χρόνῳ ἐνδέχεται τὸ ἐν μηδετέρῳ ὃν τῶν ἐναντίων ἐν Ómo- 10 τῷ [20 Qu. 

τερῳοῦν αὐτῶν γενέσϑαι, οὐχ ἀφωρισμένως ἐν τῷδε. διὸ xal λέγεται ἅμα 
Y ἢ - 3 y ^ , ^ ν᾿ 29 w7 { σ ϑ' ' v ,F 

ἔχειν τὰς τῶν ἐναντίων δυνάμεις. τὸ γὰρ ἐνδέχεσθαι, ὅσον ἐπὶ τῇ φύσει 
τοῦ ἐναντία δεχομένου, ὅτε τὸ ἕτερον (ἐν) αὐτῷ γίνεται, μηδὲν ἧττον ἀντὶ 16 

τούτου τὸ ἕτερον ἐν αὐτῷ γενέσϑαι, δειχτιχὸν τοῦ ἅμα αὐτῶν τὰς δυνάμεις 

80 ἔχειν. παρὰ γὰρ τὰ ποιητικὰ αὐτῶν τόδε τι πρῶτον τῶν ἐναντίων ἐν τῷ 

ῃ | | 

1 a Sp. 2 αὐτοῦ V! (corr. V?) ἀιδιότητα) alterum « in lit. V 

4. ὃ αὐτὸ V?B b οὐχ ἦν V'G'FS!L: xat οὐχ εἶναι V?S?Ba Sp.: οὗ εἶναι α΄: fortasse 

οἷς ἣν 8 d ὃδέ ἐστιν V?B?S?a Sp. 12 ἄρα καὶ S? V?a Sp. 13. καὶ — φϑαρῆ- 

ναι in mg. V!: in textu GSBL: om. F 15 αὐτῶν V! (eorr. V?) Πλάτων] 

Theaetetus 176a 16 ἀπωλέσϑαι V! (corr. V?) l7 ἀεὶ VS?Ba Sp.: λέγειν 
ΕΒ, ἀνάγκη εἶναι ἃ Sp. 18 ἵδρυσϑαι V! (corr. V?) τόπον] τρόπον a 

περιπολεῖ V! Viet. Sp.: περιπολεῖν V'BGFSLa 20 λέγεται εἶναι 4 Sp. 21 δύ- 

ναμιῖς (ἅμα) coni. Sp. τῶν ἐναντίων εἶναι ἃ Sp. ἅμα om. GFS!L 22 καὶ 

VGFEL: del. S?B?: om. a 23 μὴ οὕτως ἔχειν] fortasse δὴ οὕτως ἔχει: οὕτως ἔχει 

coni. Sp. ἔχον) ἔχειν FS!L 26 «ai οὐχ V?BS?a Sp. 28 τοῦ τὰ a Sp. 

ἐν add. B?S?La Sp. αὐτῷ] αὐ in lit. V 29 δειχτιχὸν scripsi: δεχτιχὸν 

VFB'S!GL: αἴτιον B?S?a. Sp. 
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ἀμφητέρων δεχτιχῷ γίνεται τῷ παρεῖναι τοῦτο, τὸ δὲ μὴ τοιαύτην σχέσιν 

ἐσχηχέναι πρὸς αὐτό, T, μετὰ ἰσχυροτέρας δυνάμεως αὐτὸ χινεῖν. εἰ γὰρ 90 

μὴ ἅμα τὰς δυνάμεις εἶχεν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, 

ἀδύνατον ἂν ἣν ποτε τόδε τι τῶν ἐναντίων δέξασϑαι αὐτό, οὐ τῷ ἕτερον 
; ; Sa ni " ῳ Y , 1 ' ^ , ΄ 

ὑτῶν ἐν αὑτῷ προλαβὸν εἰναι, ἀλλὰ χαὶ μηδετέρου παρόντος χαὶ παρόντος 25 σι 2 

^ Déc P. ἘΝ ὦ Ἐπ ὑπ ἢ Ou CMM Lr A : 
αὐτῷ τοῦ ποιητιχοῦ τῷ μὴ ἔχειν τὴν δύναμιν τοῦ τότε δέϊζασϑαι αὐτό. εἰ 66 

δὲ μηδεὶς χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ δεχτιχὸν τῶν ἐναντίων ὁμοίως χεχώλυταί τι 

αὐτῶν ἔχειν * x X μόνον γὰρ τότε τὸ ἕτερον αὐτῶν χωλύεται ἐν τῷ δεχτιχῷ 

γενέσϑαι, ὅταν ὑπὸ ϑατέρου τὸ δεχτιχὸν αὐτῶν προληφῦῃ τῷ ἀδύνατον 5 

10 εἶναι τὰ ἐναντία συνυπάρχειν ἀλλήλοις. οὐδὲν μέντοι χεχώλυται. χαϑόσον 
^; 
00V. uet 

T 
ἐπὶ τῇ τοῦ δεχτιχοῦ φύσει, φϑεῖραν τὸ mpoündpyov τῷ Osxux 

- ^ , - L] " , 5, 

ἔχειν τὸ τοῦτο ποιητιχὸν αὐτὸ ἐν αὐτῷ γενέσϑαι. χαὶ γὰρ εἴ τί ἐστι ἐν 10 

τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐναντίων, τότε δύναμιν ἔχει τοῦ μεταβάλλειν εἰς θάτερον 

(εἰ γὰρ μὴ ἔχοι τὸ ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐναντίων ὃν δύναμιν τοῦ μεταβαάλ- 

15 λειν εἰς ϑάτερον, μένοι dv ἐν τῷ ἑτέρῳ ἀδύνατον ὃν εἰς τοῦτο μεταβάλλειν 15 
L 

. δὶ 
aq 

ἔτι), εἰ δὲ τοῦ γώ δῆλον ὡς τῷ δύναμιν ἔχειν τοῦ δέξασϑαι χαὶ (τὸ 
y 3 b Ἁ A nd 4 5 *, Ls 

ὁ. ἀλλὰ μὴν xal τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ 
ι 

ἐναντίον) t μεταβάλλοι ἂν πᾶν εἰς αὖτ 
^ ΄ Y 

t ἢ uf δυνάμενον εἶναι ἐν αὐτῷ ἐστι ἐναντίου δύναμιν ἔχει. οὐ γὰρ 

ἐν αὐτῷ. ὅτε τοῦ ἑτέρου τῶν ἐναντίων τὴν δύναμιν ἔχει, τότε xoi 20 

20 ϑατέρου, ὥστε ἅμα μὲν ἀμφοτέρων: xal ὅτε τοῦ ἑτέρου xal τοῦ ἑτέρου, 
, ^ , 3^ -T eo , M ^ , 

τότε ϑάτερον προειληφέναι, οὐδὲν ἧττον, ὅσον ἐπὶ τῇ τοῦ δεχτιχοῦ φύσει, 
δεδυνημένου ἄν xal τούτηυ προειληφέναι, γίνεται τούτων ὧν δύναται. τὸ 95 

Y Y . δὶ TA μὲν ἔχον τὸ δὲ ἕζον. | 

XX. Διὰ τί τοῦ ϑέρους ὑπνωτιχώτεροί ἐσμεν, εἰ ὃ ὄπνος διὰ τὴν 67 
2 25 τοῦ συμφύτου ἡμῖν ϑερμοῦ εἰς τὸ ἐντὸς ἀντιπερίστασιν. 

A 2 »1 3 Εἰ ὃ ὕπνος διὰ τὴν τοῦ συμφύτου ἡμῖν ϑερμοῦ εἰς τὸ ἐντὸς ἀντι- Φι 

περίστασιν, τοῦ δὲ Üépouc ἀντιπεριέστηχε μᾶλλον τὸ ϑερμὸν εἰς τὸ ἐχτός, 
, διὰ τί τοῦ ϑέρους ἐσμὲν ὑπνωτιχώτεροι; εἴ γε ὃ ὕπνος γίνεται τῷ χατέ- 

1 τὸ δὲ μὴ V'GFL: τῶ δὲ μὴ 51: ob τῶ μὴ V?B!: οὐ τῷ B'S?a Sp. 4 αὐτὸ] οὐ τῷ 

Vict. (sic) 4 ob τῷ] οὕτω a 9 αὐτῶν V?B? Sp.: αὐτῷ V!GFSB!La aot V 

1 νῦν δὲ οὐδεὶς χρόνος ἐστίν coni. B? 8 excidit tale quid οὐδὲ τὰ ἐναντία ὁμοίως 

χεχώλυται ἐν τῷ δεχτιχῷ γενέσθαι δεχτιχῷ] o in lit. V 11 δεχτιχῷ V?B?S?a Sp.: 

ζωτιχῷ V!B!: ζῴῳ μιχρῶ GFS!L fortasse (19) δύναμιν 12 τὸ τοῦτο V!GSa: τὸ τούτου 

V?B: fortasse (τούτου) τὸ τούτου ἔχ. τοῦ mot. coni. Sp. εἴ τί ἐστι ἐν scripsi: εἴ 
τέ ἐστι ἐν VFS!B'GL (sed εἴτε FS ἔν τε Β'): ὅτε δὲ ἐν S?a Sp.: ὅτέ ἐστιν ἐν B? 16 ἔχειν] 

& in lit. V 16. 17 xai τὸ (ἐναντίον) scripsi: xal τοῦ V: xal τοῦ μὴ GFS!L: xal τοῦ 

μεταβάλλειν V?BS?a Sp. 11 μὴν] ἡ in lit. V ὄντωσ V! 18. 19 αὐτῷ ἐστι ἐν 

αὐτῷ VGFB coni. Sp.: ἐν ἂν τῷ ἐν αὐτῷ Sa: ἐν τίω ἐστὶν ἐν αὐτῷ 1, 19 ὅτε γὰρ V?BS?a 

Sp. 21 τό τε (v9) coni. Sp. προειληφέναι) infra alterum e paullulum erasum V 

22 τούτου] fortasse τοῦτο 25 ἀντιπερίστασιν (post medium t paullulum rasum) VS?Ba 

Sp.: ἀντιπεριίσταται FS'L 26. 27 ἀντιπερίστασιν VS?a Sp.: ἀντιπεριιστησι FS!L 

2( be V1 28 εἴγε VGFS'L: 7, B? (in lit.) S?a Sp.: fortasse (7) εἴγε 
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90 
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χεσϑαι ὑπὸ τῆς χατενεχϑείσης ἀναθυμιάσεως ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἐπὶ τὸν 
9 , A , ΄ - Q- , [s N , , , N 3c 

ώραχα τὸ σύμφυτον ἡμῖν ϑερμόν (ἢ γὰρ τούτου αὐτόϑι συστολὴ αἰτία 

τῆς ἀργίας ταῖς αἰσϑήσεσιν), ἥτις γίνεται χατοχὴ τοῦ ϑερμοῦ περὶ τὸν ϑώ- 

αχα. ἕως ἂν ἢ χατενεχϑεῖσα ἀναθυμίασις οὖσα παχεῖα ὑπὸ τῇ- χατεγο- 
, i : i i 

, e 2 L4 , , y 5 , 

μένης ὑπ᾽ αὐτῆς ϑερμότητος ἀϑρόας αὐτόϑι συνεσταλμένης πεφϑῇ τε χαὶ 

λεπτυνϑεῖσα διαχριϑῇ. T xac αὐτὴν χατὰ φύσιν αἰτία τοῦ ὕπνου καὶ τοῦ 
D i i à 

iy τῷ χειμῶνι xal τοῦ ἐν τῷ ϑέρει γινομένου. τοῦ μὲν χειμῶνος τῷ ὑπὸ 

τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος ὄντος ψυχροῦ ἐπιψύγεσϑαι τὴν ἐπιφάνειαν οὐχ 

ὁμοίως τὸ σύμφυτον ἡμῖν ϑερμὸν ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπιρρεῖ τε xai χεῖται ἐπ 
3. τα , b y y M N M uu ^ . ὯΝ - 

αὐτῇ. αλλ ἔστιν ἔνδον περ' τὸν ϑώραχα xxt τὴν XOT πλεῖον Güvm- 

TA δ 

ϑροισμένον (διὸ ὑπὸ τῆς χαταφερημένης ἀναϑυμιάσεως οὔτε ὁμοίως χρατεῖται. 
΄ - ΄ς DRE ἘΠ ἢ Y E RN HER 

χρατηϑέν τὸ τῷ πλήδε: ταχέως πέσσει τε χαὶ λεπτύνει τὴν χατέγουσαν 
, v tdg - E - v : 

ἀναϑυμίασιν αὐτό: διὸ οὔτε ῥάδιοι οἱ τοῦ χειμῶνος ὕπνοι οὔτε πολυχρόνιοι) 
- ^ - 2 , , [4 - 

τοῦ δὲ ϑέρους | διὰ τὴν τῆς ἐπιφανείας μανότητα τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς Iam 

iv ϑερμὸν πλεῖον ἐπ᾽ "e ἐν τῷ pru ἀέρι ϑερμότητος τὸ σύμφυτον ἢ 

αὐτὴν φερόμενον xui διαπνεόμενον ἔλαττόν ἐστι περί τε τὸν ϑώραχα xai 

τὴν xapbtav- διὸ ὑπὸ τῆς χαταφερυμένης ἀναϑυμιάσεως χρατούμενόν τε 

χαὶ χατεχόμενον ῥαδίως, ἔτ' τε μὴ δυνάμενον 6j υοίως αὐτὸ διαχρίνειν τε 

χαὶ λεπτύνειν OU LM ἐπὶ πλείονα χρόνον χρατούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

αἴτιον γίνεται πλειόνων ἡμῖν ὕπνων τοῦ ϑέρους. ἴσως Oi xal f, τῶν vo- 

χτῶν βραχύτης φαντασίαν ἡμῖν [πλείω] παρέχει τοῦ δοχεῖν τοῦ ϑέρους χοι- 

μᾶσϑα! πλείω διὰ τὸ xoi τῆς ἡμέρας ἐπιλαμβάνειν τι. εἴη δ᾽ ἂν wai δὲ 

ἀσϑένειαν τῶν αἰσϑητηρίων τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς περιεχούσης ἡμᾶς τοῦ 

ϑέρους ϑερμότητος πλείων ὁ ὕπνος γἱνόμενος τοῦ ὑπ 00 ξηροτέρων γινο- 

μένων ὑπὸ τῆς ἔξωϑεν θερμότητος αὐτῶν, xui διὰ τοῦτο μὴ δυναμένων 
, Ca P 

ἐνεργεῖν, ἢ εἰς ὕπνον γἵνετα! χαταφορὰ «09 ἐν αὐταῖς ὄντος οἰχείηου τε χαὶ 

c^ [a eo c [0] Pa 
, , € - 2 * xs ERA ARS ER 7 - 

ἐμφύτου ὕξριοῦ S ao ΠΑΡΉΣΩ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῷ Um 

- ^ * » - C [Δ] ' , -" e - ΄ 

ὕερυοῖ πλειώνος ὠντοςξ χρατεῖσθϑαι, ὃ χαὶ τὸ τῶν λύγνων 0$ op QU zv ποι- 

e ^w Y - -— p p 

σγὴν ὑπὸ X600 (6s τοῦ τὴς f| Ep. 

XXL Ἔν τίνι χατηγορίᾳ ἢ χίνησις. 

ται Ὑ - 9 - - - T3 - 

Τὴν χίνησιν εἴ τις μὴ παραδέχοιτη £v τοῖς ποσοῖς τῷ ἐν (ταῖς) Ka 

, PEU , - Bru N f ARM PA ES » X , (4 

γορίαις αὐτὴν ἐν τοῖς | ποσοῖς ui χεῖσθαι, λέγοιτ ἀν εἶναι πρός τι. ᾧ 
. ^ v - ΄ [4 ΄ ' ΄ 

ὃξ τινι οὐσῃ τῇ χινησξει ὑπάρχξ' τὸ πρός τι εἶναι, εἴη ἂν πάϑος. εἰ γὰρ 
- ΄ ΄““Ῥ: ^ , ΄ 

τὸ χινεῖσϑαι πάσχειν τί ἐστι, πάϑους ὃς παρουσίᾳ τὸ πάσχον πάσχει, καὶ 

15 

90 

25 

10 

15 

20 

25 

69 

ὃ ἥτις7 c in lit. V χατογὴ VL: χατοχῇ in lit. S?a Sp. 6 xav αὐτὴν V!FS!L: 

χαὶ αὐτὴ V?B: καὶ αὕτη B?S?a Sp.: fortasse x«i (5) αὐτὴ ἡ 1 ἀλλὰ 

B?S?a Sp. τῷ ὑπὸ V?BS?a: τοῦ ὑπὸ V'GFS!: τοῦ πὸ L 12 πέσσει τε V?B: 

σεῖται V!GES!L: ἐκπεσεῖται S?a: ἐχπέσσεται Sp. λεπτόνει V?Ba Sp.: λεπτυνεῖ V! 

13 διὸ οὔτε] ὁ οὔ in lit. V 2] πλείω circumseripsi 29 ἣ ὑπὸ 

τοῦ 

πε- 

V! 

(corr. V?) 24 γὰρ γινομένων B?S?a Sp. 26 αὐταῖσ sic V 21 τῷ V?BS?a 

Sp.: 

in lit. V 

τὸ V!GFS!L 31 ταῖς add. V?BS?a Sp. 94 πάϑους δὲ παρουσίᾳ) oos δὲ π 
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wv , , , , 

ἔστι τὸ χινούμενον χινήσεως παρουσίᾳ χινούμενον, f, χίνησις dy πάϑος εἴη. 5 

τὸ δὲ παάϑος ποιότης" τρίτον γὰρ εἶδος ποιότητος παϑητιχαὶ ποιότητες xal 
*( ΄ A cv * E A ^( * v , L4 ^'* 

πάϑη. ἢ μὲν οὖν ἀτελὴς ἐνέργεια πάϑος οὖσα εἴη dv ποιότης, ἢ δὲ τέ- 
, ν : , ^ ΄ λειος ἐνέργεια τί ἄν εἴη xal ὑπὸ κατηγορίαν τίνα; ἣ εἰ ἢ τοιαύτη ἐνέρ- 10 

5. (et τε xal ἐντελέχεια εἶδος, τῶν δὲ εἰδῶν τὰ μὲν φυσιχά, τὰ δὲ τεχνιχά, 
' Y ^ ' Ys , » J $4 ' P - Y ὥ M xai ἔστι τὰ μὲν φυσιχὰ εἴδη οὐσίαι, τὰ δὲ τεχνικὰ ποιότητες, εἴη ἂν xal 

- - [ed ^ , v ^N 

τῶν ἐνεργειῶν αὕτη διαφορά. ἔστι δὲ xal τῶν φυσιχῶν εἰδῶν pisc 15 

ἃ μὴ εἰς τὴν οὐσίαν τῶν ὑποχειμένων συντελεῖ, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τοιῷὸς εἶναι. 

τί οὖν χρὴ λέγειν τὸ φῶς εἶναι, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς 
δι, ὡς ΄ I 

10 ἢ διαφανές; T, εἰ μὴ φύσξι τοῦ διαφανοῦς εἶδος τὸ φῶς, μηδὲ οὐσία τις 90 

γίνεται αὐτοῦ (οὐ γὰρ σύνεστι τῷ διαφανεῖ οὐδ᾽ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν αὐ- 

τοῦ, ἀλλὰ παρουσίᾳ τινὸς ἐν αὐτῷ γίνεται χαὶ χατὰ σχέσιν ἄλλου πρὸς 

ἄλλη), εἴη dv πάϑος τι xal αὐτὸ γινόμενον χατὰ σχέσιν χαὶ παρουσίαν 

τινὸς ἐν τῷ διαφανεῖ, ἀνάλογον ὃν γρώματι, ὡς xal ᾿Αριστοτέλης εἶπεν" 25 
M 

15 otov γὰρ τὸ ἡρῶμα τὸ φῶς εἶπεν τοῦ OtacavoO.. | δώσ : | 

XXII. Εἰ τὸ χινούμενον 

πρ 

πί τινος χατὰ πρότερον μόριον αὐτοῦ 70 
eO. οὖν τερον χινεῖται. 

Ei τὸ χινούμενον ἐπί τινος μεγέϑους χατὰ ἘΡΟΤΕΡΗΝΣ Bop» αὐτοῦ πρό- 
τερον χινεῖται (διὰ τοῦτο γὰρ ἐν χρόνῳ πᾶσα χίνησις, ὅτι μὴ οἷόν τε Gua 5 

20 τὸ χινούμενον ἐπὶ παντὸς τοῦ ὑποχειμένου ἀϑρόως χινηϑῆναι, ἀλλὰ δεῖ τὸ 

μέν τι αὐτοῦ πρῶτον διελθεῖν τὸ δὲ ὕστερον), εἰ δὴ τοῦτο, xol χατὰ τὸ 

πρότερον μόριον τοῦ μεγέϑους πρῶτον χινεῖτα! τὸ χινούμενον, εἰ ἐπ᾽ ἄπει- 10 

pov ἐν τῷ μεγέϑει τὸ πρότερον, πᾶν τὸ χινηύμενον ἄπειρα ἔσται χινού- 

uEVOY, χαὶ πᾶν τὸ χεχινημένον ὅσον δὴ A ἄπειρα πρότερα [xoi 

25 ἄπειρα] μόρια χεχινημένον: ἀλλὰ ἀδιεξίτητα τὰ ἄπειρα. ἤτοι οὖν οὐχ 
ἐπ’ ἄπειρον ἢ τομὴ τῶν συνεχῶν, ἣ οὐ χατὰ τὸ πρό dd np 

$ χίνησις. Tj γίνεται μὲν xaxà τὸ πρότερον ϑόριον τοῦ ey 

ἣ χίνησις, οὕτω μέντοι χατὰ τὸ πρότερον popu, ὥς ἐστιν ἐν τῷ et 
, , 

τὸ μὲν πρότερον μόριον, τὸ δὲ ὕστερον. οὐ γὰρ ἄλλως po ἐστιν ἐν ἐχε ίνῳ, 30 
i 

3 

80 ἄλλως δὲ αὐτὸ τὸ χινούμενον δίεισιν λαμβάνον. πῶς οὖν ἐστιν ἐν τῷ συν- 

τῷ παϑητιχαὶ VSLa: καὶ post lacunam, non lituram ca. X litterarum Β', quam explet B? 

3. 4 τέλειος VB: τελεία GFSa Sp. 4 τ. Sp.: &ct V!: ἔτι libri εἰ ἡ] εἴη a 

7 αὐτὴ sie V!: αὕτη GFBSLa: αὕτη ἡ coni. Sp.: an ἡ αὐτὴ ἔστι VFG!'S!L: εἰσὶ 

G*BS?a Sp. 8 τοιῷδε VB!: τοιῶσδε GFS'!: τοιοῖσδε B?S?La Sp. 9 quc V 
1X. (corr, V3) 10 ἣ ei] εἴη a εἶδος} εἴδους a 18 ἄλλο B?SLa Sp.: ἄλλου 
(supra o paullulum rasum) VSB! ἂν om. a παρουσίᾳ coni. Sp. 14 τὸ 

post yap del. B? 14 Ἀριστοτέλης) de anima II, 7, 418511 16 κατὰ (r0) coni. 

Sp. 24 xai ἄπειρα circumscripsi 20 x. ἔσται. ἀλλὰ V?BS?a Sp. ἀδιεξίτητα 

V?BS?a Sp.: ἀδιεξιδιότητα V!: ἀδιεξίτατα LFG (sed ἡ F, in lit. ( 6) S! 26 ἄπειρον 

VGFS!L: ἄπειρα BS?a. Sp. ἢ τὸ μὴ a χατὰ τὰ FSL πρότερον semel 1, 
21 ἡ κίνησις πρότερον a Sp. 29 ἐστι μὲν a Sp. 80 λαμβάνον τι. πῶς ἃ Sp. 
οὗν] v in lit. V 
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- b , X ey, , x UNE Ψ , "^ SIL » d 

εχεῖ τὸ πρότερον xat PUDE βύριον udptigte ἐνεργείᾳ suit oes νον ἦν 

BOUE οὐδέν, εἰ ἦν αὐτοῦ τὰ μέρη διῃρημένα χαὶ EEEB [sx ἐν τῷ ὅλῳ. 25 

τῷ γὰρ ἀδιαίρετον εἶναι τὸ βεγεθὸς τούτῳ ἕν: εἰ γὰρ ἦν διῃρημένον, 
» 5. ν᾿ ΤΙΣ, Ζ E 7 

οὔτ᾽ ἂν αὐτὸ ἕν τι μέγεϑος ἦν 008" ἢ χίνησις μία. εἰ δὲ μὴ ἐνεργεία ΤΙ 
M , lj ΟῚ -Ὁ-σ 2 d , , 9. AP m —- (f 

5 τὰ μόρια τὰ ἐν τῷ ὅλῳ ἐστί, λείπεται δυνάμει αὐτὰ εἰναι ἐν τῷ ὅλῳ τε 

χαὶ du i xal τὸ πρότερον δὴ χαὶ τὸ ὕστερ) ἔσται ἐν τῷ συνεχεῖ δυ- 5 

νάμει οὐχ ἐνεργείᾳ. χαὶ τὸ χινούμενον δὴ ἐπ᾽ αὐτοῦ οὕτως χατὰ τὸ πρό- 

ρον πρότερην τ στό: ὥς ἐστιν xol ἐν τῷ μεγέϑει: δυνάμει δέ ἐστιν, 

οὕτως ὃν xai αὐτὸ ἐπ᾽’ αὐτοῦ χινήσεται. τοῦτο δὲ ποιήσει, εἰ μὴ ὡς δι- τὸ 

10 αιροῦν αὐτὸ χινοῖτο καὶ ἐνεργεία ποιοῦν πρότερόν τι ἐν αὐτῷ χαὶ δεύτερον, 
ε 

ἀίγου Up δὲ οὕτως, ὅταν xti ἐπὶ τοῦ μεγέϑους, ὡς εἶχεν τὸ μέγεϑος 

τὰ πρότερα ἐπ᾽ ἄπειρον, οὕτως ἔσται xul αὐτὸ χεχινημένον αὐτά. δυνάμει 15 
J 

δὲ εἶγεν ἐχεῖνο im! ἄπειρον πρότερα. xal τοῦτ᾽ ἔσται τὰ δυνάμε 
v 3 V 

» , ^ , 

ἄπειρον πρότερα διεληλυϑός, 
- , » 38 4 T , Y jJ 5 , AME OA Xe de » - 

15 νάμει ἄπειρα ἀδιεξίτητα εἶναι, ἀλλὰ τὰ ἐνεργεία. διαιρει OS xat ὁ ἀξιῶν 20 

^ 

α ι 

e 2 - P NEA , A, ' ^ 

O0 οὐχ Ἣν αουνατον. οὐ γᾶρ ἔχ ειτὸ τα οὐ- 

ΖΡ 

ἀριϑμεῖν τὰ πρότερα ἃ διέξεισιν τὸ χινούμενον. 

e 

XXIIL Πῶς εἰ φϑαρτὴ ἢ γῆ. οὐχ ἐνδέχεται αὐτὴν xal ἅμα 

ποτὲ vn oA 

9 232.7 AG ' - € € UJ FON 

Ei ἐνδέχεται τήνὸς τὴν βῶλον φϑαρῆναι χατὰ τονὸξ 

90 οὕτω διεξιοῦσιν ἐπὶ παντὸς μέρους τῆς γῆς ἀληδὲς τὸ 
^ 

φϑαρῆναι, SIDE (OE ἂν xoi πᾶσαν τὴν γῆν φϑαρῆναι. εἰ ὃὲ τοῦτο, ἐνδέ- 

γ᾿ ἂν μὴ εἶναι τἦν, ὅπερ ἀδύνατον. οὐδὲ γὰρ 6 χύσμος εἴη (ἂν) ἀναι- 
Δ E m ET Ἂς 

ρουμένου τοῦ περὶ ὃ ἢ φορὰ αὐτῷ. ἢ οὐχ ἕπεται τῷ πᾶσαν ἐνδέχεσϑαι 5 

φϑαρῆναι τὴν γὴν τὸ χαὶ ἅμα. τοῦτο τὰρ ἀδύνατον, εἰ ἀπὸ τῆς τῶν οὐρα- 

25 νίων χινήσεως, (ὡς) ἐχ γῆς εἰς ἄλλο τι γίνεται μεταβολή, οὕτως χαὶ ἐξ ἄλλου 

τινὸς εἰς (zv. χαὶ ἐπ’ ἀνθρώπων 0i 6 αὐτὸς λόγος. οὐ γάρ, εἰ πάντες 10 

] ἢ V'BSa Sp.: ἡ γ᾽: ἡ Τὶ ἦν ΝΒ: ἡ V!'GFSa Sp.: ἢ L ἔστ᾽ ἂν ἡ sive ἔτ᾽ ἂν εἴη 

2 εἰ ἦν V?B: εἴη ἂν V!FGSLa: εἰ εἴη coni. Sp. 9 μέγεϑος τούτῳ ἕν: εἰ γὰρ ἦν 

διῃρημένον Schwartz: μέγεϑος τούτῳ ἐνὶ γὰρ ἦν διῃρημένον V'S'GFL: μέγεϑος ἐπινοίᾳ γὰρ 

ἣν διῃρημένον Β΄: μέγεϑος ἐπινοίᾳ γὰρ ἣν διῃρημένον τούτῳ ἔστι συνεχές. εἰ (ἐν a, corr. 

Viet.) γὰρ ἦν ἐνεργείᾳ διῃρημένον B?S*a Sp. ". 8 πρότερον πρότερον (alterum in lit.) 

VB: alterum om. FS5GLa 5p. 8 χαὶ---μεγέϑει oin. F δέ ἐστιν V?B Vict. Sp.: τέ ἐστιν 

V'GS (sed τε in lit. 51) L: τέ ἐστιν ἔστιν a 8 post ἐστιν add. ἐν τῷ μεγέϑει S?B?a 

v» V!FSLa: οὖν V? Vict. Sp. 11 ἐπὶ VS?a Sp.: ὑπὸ ΕΞ], 12 abxó s. v. V 

αὐτά B?S?a Sp.: αὐτό VB': om. S'LF 13 ἐχεῖνα coni. 5p. πρότερα ἐπ᾽ ἄπει- 

pov a Sp. 14 ἐχεῖ τὸ V! (corr. V?) L 17. 18 πῶς -- φϑαρήναι repetitum ante 

εἰ (19) B 19 τὴν om. GFSLa $p. 90) οὕτω διεξιοῦσιν B: οὕτω OU ἐξιοῦσιν V?: 

οὕτωσ εἰ ἕξουσιν V: οὑτωσὶ ἕξουσιν GFSLa 5p. 22 ἂν add. Sp. 29 φορὰ BS? 

Sp.: φϑορὰ (ὃ erasum) VGFS'!La 24 τὸ xai V: τε καὶ GFS'La: τὸ S?B Sp.: τε τὸ 

a Sp. ἀδύνατον, εἰ ἀπὸ scripsi: ἀδύνατον διὰ τὸ V!GFS!L: ἀδύνατον el γὰρ πάντα διὰ 

τὸ (τὸ del. V? Sp. om. B) V?BS?a Sp. 925 «s addidi Te εἰς GF: «9o εἰσ 

VS!B!L: τῆς τινος εἰς S'B?a Sp. μεταβολή S FL: μεταβολῆς VBS?a Sp. 
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΄ 

φϑαρτοί, xai ἅμα πάντες. ὁ δὲ τῇ ἐπαγωγῇ ὃδειχνὺς διὰ τοῦ ἕνα ἔχαστον 

τῶν δειχνυμένων ἐνδέχεσθαι αὔριον φϑαρῆναι, xal πάντας ἅμα ἐνδέχεσθαι 
M cft) - m € HA LS οἷ βάνε e NS. 2 Aa A zy ^, 

αὔριον φϑαρῆναι, (οὐχ) ὑγιῶς λαμβάνει. χαὶ γὰρ εἰ λάβοι πάντας, 05; 
el - v * , € ΄ s , Y^ ' ΄ - 
ἐπεξῆλθεν, αὔριον ἀϑρόους φϑαρήσεσϑαι, οὐχ ἤδη xai πάντας εἴληφεν τῷ 
Sod πεξοληλυδάναιν m "HE POENIS S RUE INSRRC  CTU μὴ ἐπεξεληλυϑέναι πάντας. ἔτι τε οὐὸὲ oc ἐπεξῆλθεν, οὕτως ἔλαβεν ὡς 

* , v Ὁ * L4 [rd ^ 

ἀϑρόως ἐνδεχομένους αὔριον φϑαρῆναι, ἀλλ᾿ ὡς ἕνα Éxactov. διὸ οὐ συν- 
ἄξει τὸ πάντας ἀϑρόους, ἀλχὰ τὸ πάντας ὡς ὁντιναοῦν αὐτῶν, ὡς χαὶ ἐπὶ 

τῆς ἐπ᾽ ἄπειρόν τε xal πάντῃ τομῆς. πάντῃ γὰρ τμητὸν τὸ συνεχές, οὐχ 
$^5*5 [d , , 4t) e " N ^N "Ὁ 

ua πάντῃ, ἀλλ᾿ ὅτι xa ὁτιοῦν. ἴσως δὲ οὐδὲ ὁμοίως γῆν τε ἀναγ- er er 

ott ἃ 
- * ' w. € 2 ' ' ' M ΄ - , ΄ * ^ ^ 

χαῖον εἶναι χαὶ ἀνῦρωπον, ἀλλὰ τὴν μὲν γῆν ἁπλῶς ἀναγχη εἴναι, τὸν 6&6 
v (€ t Q4 ον - ^ , ΄ - , , ε , 

ἄνθρωπον ἐξ ὑποϑέσεως. διὰ τοῦτο γὰρ οὐχ ἁπλῶς ἀναγχαία ἢ λέγουσα 

πρότασις τὸν ἄνϑρω πον ἐξ ἀνάγχης ζῷον εἶναι. ἀλλὰ μετὰ διορισμοῦ τοῦ 
v , b v y 

ἔστ᾽ dy ἀνῦρωπος T. 

XXIV. ᾿ἘἘξήγησις λέξεως ix τοῦ πρώτου τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- 
) , -] ᾿ , 2 , ^ Ἣν» , [4 € - 

σεως ᾿Αριστοτέλους ἐπὶ τέλει εἰρημένης, Oc ἧς λέγει εὑρεϑεῖσαν 

τὴν ὅλην λῦσαι xai τὰς τῶν ἀρχαίων ἀπορίας. 

Δ ΄ s b Her p t A 22 4 2 - ΤΗ͂Ν Φ - 

ιαφέροιεν (Av) ai δείξεις αἱ δύο εἰρημέναι ἐν τῷ πρώτῳ Φυσιχῆς 
τέλει τοῦ βιβλίου, δι’ ὧν εἰπὼν περί τε τῆς ὕλης xal τῆς ΟΝ τὶ - ἀχροάσεως 

στερήσεώς φησιν εὑρεϑεῖσαν ταύτην τὴν φύσιν λύειν χαὶ τὴν τῶν ἀρχαίων 

, 

ἀπορίαν, Ot ἣν ἀνήρουν γένεσιν x«i φϑορὰν τῷ δεῖν uiv τὸ γινόμενον T, Ld: ? I Πρ [ev (αι φύοί "M x inc v í heise T| 
IY E BH »v ΄ € ΄ NN 34 “Ἂν 

ἐξ ὄντος ἢ ἐχ wm ὄντος Ἰίγνεσϑαι, μήτε (δὲ) ἐξ 
FRA - 

ὄντος δύνασϑαι (προῦ- 
΄ ' ^ Δ , 3 , M * P4 L4 ' ^M 2k Y 

πάρχοι γὰρ dv ὃ γίνεται, εἰ γίνεται μὲν τὸ μηδέπω ὁν. τὸ δὲ ἐξ Ovtoc 
, 4 wv ΄ Y - 

“πινόμενον 3x φϑάνοντος εἶναι λέγοιτ᾽ dv), μήτε ἐχ μὴ ὄντος τῷ μηδὲν 
U w ^ - , XP y uy ὄντος γίνεσϑαι. ἃς δὴ τῆς ἀπορίας ταύτης λύσεις εἴρηχεν, εἰ 

^ v - ) e , ^ J ^ "^ v i» - "^ Ἁ wv $^ L4 

διὰ τοῦ x40 αὑτό tz xal χατὰ συμβεβηχὸς T, ὄντος ἡ μὴ ὄντος, ἢ 
— ΄ ν 2 , 3 NA NA Le y ' fY* M ΄ 

τοῦ δυνάμει τε χαὶ ἐνεργείᾳ. εἰσὶ ὃὲ αὗται, εἴ τις τὴν ὕλην λαβὼν λέγοι 
ix ταύτης xaÜ' αὑτὸ μὲν οὔσης χατὰ συυβεβηχὸς δὲ μὴ οὔσης τὰ γινό- 

μενα Ἰίνεσϑα!, χαὶ ὁμοίως ix ταύτης πάλιν γίνεσϑαι τὰ γινόμενα δυνάμει 
Ψ 

μὲν οὔσης ἐντελε 
τῆς φύσει ὄν τι ἢ ὕλη, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ μὴ οὔσης, διότι ἢ στέρησις pisos TT , ϑρερηχος de μὴ 15: Ἰποτερηθτο 
x4U' αὑτὸ μὴ ὃν οὖσα συμβέβηχεν αὐτῇ οὐ γὰρ ἄλλως ἐχ τῆς ὕλης οἷόν C το μὴ ὧν οὐ 0UpeprAe τ οὐ γᾶρ ς cns MS οἵ 

, 

τε γενέσϑαι τι. εἰ uy εἴη αὐτῇ συμβεβηχυῖα T, στέρησις τοῦ γίνεσϑαι μέλ- i , vedi ἢ 1 [^t i i i i n 

, TY ' ν * v M —- € 

ysía δὲ μὴ οὔσης. χαϑ᾽ αὑτὸ piv οὔσης, ἐπεὶ τῇ ἕαυ- 

Vict. Sp.: ὑγιῶσ V?S!B?L: ὑγειῶσ V!B': οὐχ ὅτι ὡς 853 4 φϑαρήσεσϑαι) at 

lit. V 9 ἐξεπεληλυϑέναι V! (corr. V?) 1 χαὶ om. a Sp. 9. 10 àvay|//aiov 

sic V 11 λέγοσα V! (corr. V?) :13 ἡ VB Sp: εἴη SFGLa 14. 15 ἐκ 
τοῦ — Δριστοτέλους] Phys. ausc. I, 8. 191223 17 ἂν add. B'S?a Sp. ai δύο ai 

a Sp. 
D - 

να V?BS?a Sp.: ἕν V!GFS!L 2 αὔριον ἐνδέχεσθαι a ὃ. (οὐχ) ὑγιῶς B?GF 
in 

πρώτῳ τῆς φ. a Sp. 18 ἐπὶ τῷ τ. a Sp. 19 φύσιν V!'GFS!L: ὕλην 

BS?a Sp. 21 δὲ V?BS?a Sp.: om. VGFS!L 38 εἶναι τῷ p. a Sp. 24 εἴρηχεν 

λύσεις a Sp. 39 ἐπεὶ scripsi: ἐπὶ libri 30 ὄν τι ἡ ὕλη Diels: àv τῇ ὕλῃ V!FS!L: 

ον 

N 
γάρ τι ἡ ὕλη NV? BS?a Sp. διότί δὲ ἡ GFS'L 31 οὔση V?B 32 αὐτῇ 

αὐτὴ sic δ᾽; αὕτη GSLa Sp. γίνεσθαι om. FS!L 
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X » 2 AN e M [4] , 

Àovtoc. xoi δυνάμει uiv οὔσης. ἐπειδὴ δυνάμει ἐστὶν ὕλη τοῦτο ὃ γίνεται" 

ἐνερήεια δὲ μὴ οὔσης; ὅτι οὐδέπω ἐστὶν ὃ γίνεται: οὐ γὰρ ἂν ἐτγίνετο. 

αὗται δὴ διαφέροιεν ἂν ἀλλήλων τῷ τὴν μὲν πρώτην ἀπὸ τοῦ ὕπο- 10 

χειμένου τῇ γενέσει xol mpoümdpyovroe τῇ φύσει γεγονέναι (τοιαύτη γὰρ 

5 ἢ ὕλη τῇ αὑτῆς φύσει, ἐξ ἧς γίνεται ὃν μέν τι χατὰ τὴν αὑτῆς φύσιν, μὴ 

ὃν δὲ χατὰ τὴν συμβεβηχυῖαν αὐτῇ στέρησιν), τὴν δὲ δευτέραν ἀπὸ τῆς 15 

σχέσεως αὐτῆς τῆς πρὸς ὃ γίνεται. τῷ γὰρ δύνασϑαι μὲν γενέσϑαι, εἰς ὃ 

ἀεταβάλλει, μηδέπω δὲ εἶναι ἐν τούτῳ τὸ γινόμενον ἐξ αὐτῆς γίνεται. εἴτε 
MJ x y^ , 3 s 5. ^ 2-52. ἌΣ M n ᾿ς ἂν ^Y 100 

(«p TM TjOr ἕν Qut, οὐχ ἂν εγίνετο. EXE UT| Ἣν μὲν. TV O0£ αὐυνᾶτοὴν. € 

10 ἀδύνατον εἰς αὐτὰ μεταβάλλειν: οὐδὲν γὰρ τῶν ἀδυνάτων γίνεται. τῷ 
ὃ γίνεται μεταβάλλειν, μηδέπω δὲ εἰς αὐτὸ ἐνερ- δύνασϑαι uiv εἰς | E) 

, , y - , € ^ CN w 

γεία μεταβεβληκέναι τούτῳ τὸ γινόμενον ἐξ αὐτῆς γίνεται. ὑπάρχει ὃξ 25 

αὐτῇ τὸ μὲν δύνασϑαι παρὰ τῆς οἰχείας φύσεως (ἐν τούτῳ γὰρ αὐτῇ τὸ 
σ᾿ τ M ^N NA 2 , A. ' ape , - DA » 

ὅλῃ εἶναι). τὸ ὃὲ μηδέπω ἐνεργείᾳ εἶναι παρὰ τῆς στερήσεως. δύναταί 

15 τις 
^ ^N z) - e d ' ^ 

τῆς στερήσεως εἰρῆσϑαι λέγειν. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς ὕλης, οὔσης γὰρ τῆς μὲν 

ΟΝ 
* - , , ΕἾ , , ^ - ΄ ' M 37 »] ^ ox 

nt τὴς πρώτης λύσεως 14 εἰρημξνα οιαιρεῖν. ὡς τὸ μὲν αυτης | ἐπὶ 15 

v ^ v m 

στερήσεως χαϑ᾿ αὑτὸ uiv μὴ ὄντος, χατὰ συμβεβηχὸς ὃὲ ὄντος, διότι 
» Ὑ - m , « Ὁ fs Q? [ES N M ' ὄντι οὔσῃ τῇ ὕλῃ συμβέβηκε, τῆς δ᾽ ὕλης χαϑ᾽ αὑτὴν μὲν οὔσης, χατὰ 5 

M ^N N M ΤᾺ [2 ᾿ς δ y ^" n Sd o TERES 

συμβεβηχὸς δὲ μὴ οὔσης, διότι ἢ στέρησις αὐτῇ uy, ὃν οὖσα συμβέβηχεν. 
Ἁ ^ — -» - ^ Y» 

20 τὸν γὰρ λύοντα τὴν τῶν ἀρχαίων ἀπορίαν ἐρεῖν xoi ἐχ τοῦ μὴ ὄντος 

ἁπλῶς γίνεσϑαι τὰ γινόμενα χαὶ ἐχ τοῦ ὄντος ἁπλῶς, χαὶ ἰδίᾳ μὲν μηδέ- 10 
P ΄ x2 [d - 

τερον αὐτῶν ἱχανὸν πρὸς γένεσίν τινα εἶναι (μήτε γὰρ τὸ μηδ᾽ ὃν ἁπλῶς, 
YN 

ὅτι Pup ὃν ἐχ τοῦ οὕτω υἡ ὄντος γίνεται, μήτε τὸ ὃν xaÜ' αὑτό: ἤδη 

γὰρ dv εἶναι), ἀμφότερα δὲ γίνεσϑαι τῆς γενέσεως αἴτια, ἀλλὰ τὸ piv μὴ ὃν 

τῷ [27] 

e , € b δ ' MJ - , , r1 , *, " 

χαὶ τὴν στέρησιν μὴ x40. αὑτό. (χαϑ᾽ αὑτὸν γὰρ ἂν ἐκ ταύτης ἐγίνετο, εἰ 15 
΄ , 9 , —- -f, 

ὑπομένουσα μετέβαλλεν εἰς τοὐναντίον αὐτῇ. τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον: οὐ γὰρ οἷόν 
τε ὑπομένειν xal ὑποχεῖσϑαί τινι τὸ τῇ αὑτοῦ φύσει μὴ ὄν, οὐδὲ τὸ ἐν- 

αντίον τινὶ οἷόν τε σωζόμενον δέξασϑαι τὸ ἐναντίον αὐτῷ. χατὰ oppi 20 

χὸς δὲ τὸ γινόμενον ἐχ ταύτης γίνεται τῷ ἐξ οὗ γίνεται εν δὲ ἐχ τῆς 

30 ὕλης) ἐχείνῳ τὴν στέρησιν ἐξ ἀνάγχης ὃεῖν quise εβηχέναι (xai οὕτως μὲν 

ἢ Ὑένεσις ἐχ τοῦ μὴ ὄντος xal αὑτό" χαϑὸ γὰρ ὄν πως" τοιοῦτο δὲ τῷ 25 

τῷ ὄντι συμβεβηχένα!), ἐχ ὃὲ τῆς ὕλης γίνεσϑαι μὲν χαϑ᾽ αὑτὴν τὰ γινό- [ ΓΞ Feeder E) - i js qs eM Tj (o C(tvo 

μενα (ὃν γὰρ οὖσα χατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ὑπομένει τε χαὶ σώζουσα τὴν 

D ] μέν γε B? ἡ ὕλη a Sp. ὃ αὐταιγ! ἂν om. a Sp. 1 αὐτῆς] αὐ s. v. V 

μὲν γίνεσϑαι a Sp. 9 ἀδύνατον (ἀδύνατον) GFSa Sp.: ἀδύνατον (vv in lit.) VB 10 αὐτὸ 

coni. Sp. 11 οὖν δύνασϑαι a Sp. γίνεται VB: δύναται GFSLa Sp. μεταβάλλειν μη- 

δέπω] λειν p. in lit. V 13 alt. αὐτῇ αὐτῇ VS?: αὕτη FL: αὐτῆς a Sp. alt. τὸ om. 

FL 15 δέ τις V?BS?a Sp. 16 γὰρ VS?a Sp.: δὲ FSL 18 ὄντι om. a Sp. 

αὑτὴν BGFSLa Sp.: αὑτῆσ V 19 αὐτῇ VBS?a Sp.: αὕτη S!'GF: αὐτὴ L οὖσα V'SGFLa: 

0501, V?B 20 γὰρ om. B?S?a Sp. (δύνασϑαι») ἐρεῖν a Sp. ἁπλῶς ὄντος a Sp. 

22 τινος a Sp. μὴ ὃν FSBa Sp. 29 μηδὲ ὃν VGFS!B'L: μηδὲν B?S?a Sp. 26 στέρησιν 

χατὰ συμβεβηχὸς μὴ FS'G (κ. σ. in mg.) «4X αὑτὸ addidi ἡ ante γὰρ add. V?BS?a 

Sp. 26 μετέβαλεν a Sp. αυτη V! 21 οὐδὲ Schwartz : οὔτε libri 90 δεῖν om. ἃ Sp. 

9l ὄντος ὃν «ad^ ἃ ὄν πως VS? Vict. Sp.: ἄν πως FSL: πως a τῷ] τὸ ἃ 



10 

τῷ [2n 

30 

| laeunam ind. Schwartz 2 αὐτὴ] αὐτη V! 9 ὄν πως V?BS?a Sp.: ὄντωσ V!S!: ὄντος 

FGL { ἐστι V? Ba Sp.: ἐστὶ μὲν V! GFSL 8 cf. quae disputavi de hoc capite in 

Mus. Rhen. XLV p. 225 sqq. 9 Δριστοτέλην a Sp. 10 ἐνέργειά VF: ἐνεργείᾳ La Sp.: 
ἐνεργεια S 13 αὐτὸν V' (corr. V?) δὴ ἀεὶ GFSL: δὴ δεῖ VB!: δὴ B?S?a Sp. 
16 ἀλλ᾽ om. Sp. 11 ὄντα V?S?Ba Sp.: ὄντως VGFS!L 18 γὰρ] δὲ a Sp. 

αὐτοῦ V! 23 ἣν πρώτη V?B: ἦν πρώτην V!L: ἣν πρώτην GFS': ἣν ἣν πρώτη S?a: 

1; πρώτη coni. Sp. 24 πᾶσ VSa Sp.: πᾶν GF ὁ νοῦς a Sp. 25 αὐτὸν V! 

ὁ add. B?S?a 5p. αὐτὸς VS?a Sp.: αὐτὸν GFS'L 26 γίνεται] v s. v. V 21 ὅτι] 

τὸ S?B?aà Sp.: τὸ B! 28 νοῶν νοῦς V"GFSBa Sp.: νοῦσ νοῦσ V! τὸ om. a Sp. 

29 λαμβάνειν] λαμβάν in lit. V 

ΒΙΒΛΙΟΝ HPOTON 24—25 : 

ἑαυτῆς φύσιν δέχεται | τοῦ γινομένου τὸ εἶδος) τ * s mpüs ἣν μεταβολὴν f, 

στέρησις αὐτὴ τοῦ γινομένου συντελεῖ προύπάρχουσα χαὶ συμβεβηχυῖα αὐτῇ" 

πᾶσι γὰρ τοῖς ἐξ ὕλης γινομένοις f, γένεσις χατὰ τὴν ἐχ τῆς στερήσεως, 

εἰς ἃ γίνεται, μεταβολήν. διὸ οὔτε ἐχ τῆς στερήσεως xal τοῦ μὴ ὄντος 

χαϑ᾽ αὑτὸ ἢ γένεσις (χαϑὸ «qàp ὄν πως’ Ov γάρ πως τῷ τῇ ὕλῃ ὄντι 
»ν - rr ' - v ) [4 , v 

οὔσῃ συμβεβηχέναι), οὔτε ἐκ τῆς ὕλης xai τοῦ ὄντος χαϑ᾽ αὑτό, εἴ 1 [0] 
e - 4“) b] Y , [4 ? , χαῦ᾽ ὅ ἐστι [μὲν] στέρησις, ἢ εἰς τ 0€ αὖτ ΘΟ». c c2 

XXV. Εἰς τὰ περὶ προνοίας τινὰ συντελοῦντα. 

Ἰῶν οὐσιῶν χατὰ ᾿Δριστοτέλη ἢ μέν ἐστιν ἀσώματός τε χαὶ ἄνευ 

σώματος εἰδός τι ἄυλον xal χωριστόν, ἐνέργειά τις οὖσα πάσης δυνάμεως 

χεχωρισμένη, ἣν οὐσίαν xal νοῦν χαλεῖ, νοῦν Oi τὸν xav ἐνέργειαν, ἀεὶ 

γὰρ νοοῦντα xal νοηῦντα τὸ τῶν ὄντων ἄριστον, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν αὐτός. 

αὑτὸν δὴ ἀεὶ νοεῖ ὁ νοῦς οὗτος" τὸ γὰρ μάλιστα νοητὸν ὁ μάλιστα νοῦς 
' Ἁ ey T^^ - 

λιστα ὃς νοητὸν τὸ χωρὶς ὕλης siónc. τῇ γὰρ αὐτῆς (Ost ἢ tot- 
΄ 

νοεῖ, μα 
^M 5» p d AJ Ἁ Αἰ v ^ Y κι Ἁ , A $35 « 5 bd ΄ 

ds οὐσία νοητή (τὰ μὲν γὰρ ἔνυλα ziv νοητὰ μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ τῇ αὖ- 

τῶν φύσει, [ἀλλ᾽] οὐδὲ xaU' αὐτά, ἀλλ᾽ ὁ νοῶν αὐτὰ νοῦς νοητὰ αὐτὰ ποιεῖ 
- ^w b) Pe, sd x e Ed p , - M e - I M ES τ € » » € * ^ [,] ^ 

χωρίζων αὐτὰ τῆς ὕλης τῇ ἐπινοίᾳ χαὶ ὡς | ovx χαϑ᾽ αὑτὰ λαμβάνων), 
^ Led , ^ ΄ * M [d - 

τὸ γὰρ πάσης ὕλης xal πάσης δυνάμεως εἶδος χεχωρισμένον τῇ αὐτοῦ 
, , 5 - Ἃ [ ΄ , , , , 

φύσει νοητόν ἐστι χυρίω:. ἀλλὰ μὴν Tj, τοιαύτη οὐσία ὁ προειρημένος 

νοῦς ἐστιν, διὸ ἑαυτὸν vosl. χαὶ yàp εἰ ἢ τοιαύτη οὐσία μηδὲν ἔχουσα 

δυνάμι ἀεὶ ἐνεργείᾳ ἐστὶ νοητή, ἐνεργείᾳ Of ἐστι νοητὸν τὸ ἀεὶ xav ἐνέρ- 

γξιαν νοούμενον, εἴη ἂν νηούμενην ὑπὸ τοῦ νοῦ τοῦ ἀϊδίου τε χαὶ ἐνεργεία, 

τοιοῦτον OE ἢ προξιρηυένη οὐσία ἦν, πρώτη οὐσία νοῦς τε ὁ πρῶτος xai 
νοητὸν τὸ πρῶτον xal νοῦς ἀεὶ νοῶν xai ἐν τούτῳ τὴν οὐσίαν ἔχων. πᾶς 

- e * - E Pu - D ΄ » - ε 3X 

uy γὰρ νοὺς ὅταν ἐνεργῇ, αὑτὸν vost τῷ γίνεσϑαί πως ἐνεργῶν (6) αὐτὸς 

I 

ΚΝ ΠΡ 
ἧς μεταβολή. 10 

15 

E: 

10 

- ΄ Y - - , - , V ας * 
τῷ νηουμένῳ, εἴ γ8 τῇ τοῦ νοουμένου λήψει τὸ νοεῖν γίνεται, τὸ δὲ τὸ 15 

εἶδος νοουμένου λαβὸν γίνεταί πως τὸ νοούμενον. τὸ ὃὲ πῶς ε 
' , A , v 3 ' , 5 Ld Ν -» [d - - 

ἐφ᾽ ὧν μὲν τὸ νοούμενον ἐνυλον, ἐπὶ τούτων οὐχ ἁπλῶς 0 νοῶν νοῦς τὸ 
J A T. E δ mom. E ELA -Σ 35, Curs 3-9 ΠΩ ^S γοούμενην γῴξεται τῷ μὴ μετὰ τῆς ὕλης τὸ εἶδος λαμβάνειν, ἐφ᾽ ὧν δὲ 30 i 

Y ΗΝ PA E e S us e 
τὸ νοούμενον εἶδός ἐστιν ὕλης χεχωρισμένον, ἐπὶ τούτων ἁπλῶς vÓvstat 6 

νοῶν νοῦς ὃ αὐτὸς τῷ νοουμένῳ. ὅταν OR προσῇ xui αὐτῷ τῷ νοοῦντι 
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γῷ αὐτῷ τε εἶναι (καὶ) xa αὐτόν, τότε πάντῃ γίνεται νοῶν ἑαυτόν, μάλιστα 
ἂν προσῇ τὸ μηδ᾽ ἄλλο τι εἶναι τὸ χωριστόν τε τῆς ὕλης xal νοητὸν καϑ᾽ 3 
CN NJ Y - 3... ἃ Y ' - ΄ - ΠΝ Y LR », - 

αὐτο παρα τὸν VO0UV. επι μεν γᾶαρ τῶν ἐνύλων τῷ E&EtÓSt τὰ αῦὔτα, οὐ τῷ 

«- oo ἀριϑμῷ,, γίνεται τὰ τοῦ αὐτοῦ εἴδους xexotvovr|xóra, παρὰ τῆς ὕλης τὴν 

΄ι 

M b 5 S ^ à | »y o v ΑἹ 3 ' Y »y- » 2 3 

χατὰ τὸν ἀριϑμὸν διαφορὰν ἔχοντα, ὅσα δὲ τὰ αὐτὰ ὄντα εἰόη ἀυλά ἐστιν, 
-— 2 MJ x 3 , , ' ^N NJ $t 2 , ^ 9 , ταῦτα οὐ χατὰ τὸ εἶδος μόνον, ἀλλὰ xoi xaxà τὸν ἀριϑμόν ἐστι τὰ αὐτά. 

ex 
A — ^ —M , ἕν γὰρ τῷ ἀριϑμῷ τὰ πάντα, ὡς αἱ συντιϑέμεναι στιγμαί τε xol γραυμαὶ 

M 2 , ^ Y , , [d "^N , E) Hs » , xoi ἐπίπεδα. xai τοιαύτη μέν, ὡς διὰ βραχέων ἐπιδείξασϑαι, ἢ πρώτη τε 
χαὶ ἀσώματος χαὶ ἀκίνητος xai ἀίδιος οὐσία. xal μετ᾽ ἐχείνην τὸ ϑεῖον 

10 σῶμα τὸ χυχλοφορητιχὸν ἔμψυχον χαὶ χατὰ ψυχὴν χινούμενον. χαὶ ἐπεὶ 10 

πᾶν τὸ χατὰ ψυχὴν χινούμενον ἐφέσει τινὸς T, ἀποστροφῇ χινεῖται, xal τὸ 
χυχλοφορητιχὸν ὃὲ σῶμα χατὰ ψυχὴν χινεῖται τὴν χίνησιν τὴν κύχλῳ, ἣ 

uóvn χινήσεων πασῶν ἀΐίδιός τέ ἐστι xal συνεχὴς xal ὁμαλή τις, δῆλον 1 
£ x mA y »^ ΕΣ , KI 3 “Ὁ; , » ' ^ ^ ὡς χαὶ τοῦτ᾽ εἴη ἂν ἐφέσει τινὸς αὐτῷ χινούμενον. ἀλλὰ μὴν (εἶδ πᾶσα 

15 σωματιχὴ οὐσία ὑστέρα τοῦ σώματος ἐχείνου, οὐδενὸς τούτων ἐφέσει χινεῖ- 

σϑαι οἷόν τε αὐτό. τῆς ἄρα πρώτης οὐσίας ἀιδίου τε καὶ ἀχινήτου λεί 
- , , Ὁ) b - 

πεται ἐφιέμενον αὐτὸ χινεῖσϑαι τὴν ἀΐδιον περιφοράν. ἣ δ᾽ ἔφεσις αὐτῷ 30 

οὐ τοῦ λαβεῖν αὐτό, ἀλλὰ τοῦ ὁμοιωϑῆναι χατὰ δύναμιν αὐτῷ, ὁμοιοῦται 

δ᾽ αὐτῷ χατὰ τὴν χίνησιν (τῷ τε ἀιδίῳ xol τῇ ὁμοιότητι xol ὁμαλότητι 

20 τῆς χινήσεως" στάσει eu; ἔοιχξέ πως ἢ περιφορὰ ἢ del χατὰ τὰ αὐτὰ xai 25 
[d , Y» Y e , , , - * , M e LES n ^, 

ὡσαύτως ἔχουσα)" ἔτι τε δμοίωσίς ἐστι τῷ τελείῳ xal ἢ χαϑόλου ἣν δύ- 
ναται ἕχαστον τῶν ΡΥ ἐφιεμένων αὐτῷ (τελειοῦσϑαι» τελειότης, 
τελειότης δὲ τοῦ | χυχλοφηρητιχοῦ σώματος ἢ τοιαύτη περιφορά. πλειό- τϑ 

νων ài σφαιρῶν οὐσῶν τῶν τοῦ ϑείου σώματος ἢ μὲν πρώτη τε χαὶ ἐξω- 

εὶ et 

- , , , ^ 5 [4 ^ 

€ xoi μίαν χινεῖται χίνησιν ἐχείνης ἐφέσει τῆς οὐσίας, αἵ δὲ τάτω ἁπλῆν [v] οι 

μετὰ ταῦτα ἑπτὰ χινοῦντα! μὲν χαὶ τούτων ἐχάστη ἐφέσει τε χαὶ ὀρέξει 

τῆς οὐσίας, ὁποίας xul ἢ πρὸ αὐτῶν, οὐ μὴν μύνην τήνδε χινοῦνται, ἀλλ᾽ 

ἐξ ἑαυτῶν χινεῖται ἐχάστη. ἣν χινεῖτα! χαὶ περ'ιφέρεται ἀνάπαλιν ἐχείντ 

τῷ τὴν ϑέσιν τε χαὶ τάξιν τοιαύτην ἔχειν, χινεῖτα! ài χαὶ δευτέραν χίνησιν 10 

80 ὑπὸ τῆς πρώτης πε 
M “Ὁ 

οιφερομένη τὴν αὐτὴν ἐχείνῃ. τῆς ὃὲ διπλῆς τούτοις 

iv uiv εἶναί τι xal ἄλλο σῶμα παρὰ τὸ ἀϊΐδιόν τε αἰτία χινήσεως τὸ 

1 αὐτῷ τε GFBSL: αὑτῷ «c sic V!: αὑτῷ ΝΠ: αὐτόν τε Vict. καὶ add. Sp. xa 

αὐτόν V: κατ᾽ αὐτόν Fa 9 ἂν V?FBS!L: ὃ᾽ ἂν B?S?a: ἀν V! τῆς] καὶ ἃ Sp. 

3 yàp S. v. V ὃ εἴδη} ἤδη a 1 ἕν GB Vict.: ἐν V!FSLa Sp.: ἕν V? 9 «ai 

μετ᾽ ἐκείνην VGEB'S!L: μετ᾽ ἐκείνην δὲ B'S?a Sp. cf. l. c. p. 231 11 ἐπιστροφῇ B* 

καὶ om. FS'L 13 ὁμαλή τις Abs Sp.: ópaAótns Ν᾽): ὁμαλὴς GFS!L 14 αὐτῷ 

VB': αὐτὸ G: αὐτο- FS'L: om. B?S?a Sp. εἰ ΒΥ Viet. Sp.: ἡ S?a: om: V!GES!D 

11 περιφοράν) φορά in lit. V 19 τε] fortasse γὰρ cf. l. c. 224 τε χαὶ ὁμαλ. 

GFSa 20 πως] « in lit. V 21 ὁμοίωσίς ἐστι scripsi: ὁμοιωσίστε V!: ὁμοίωσις 

V?GFSBa Sp. χαϑόλου ἣν VGFB'S'L: χαϑόσον B'S?a Sp. 32 ὁμοιοῦζσϑαι ἐφιε)- 

μένων scripsi: ὁμοιουμένων libri τελειοῦσθαι addidi 24 δὲ] τε a 25 χίνη- 

σιν ἐχείνης) v ἐκ in lit. V 26 ἑχάστη GFSBLa Sp.: &«4otrt V 97 τῆς Scripsi: 

τινος libri τήνδε) vo in lit. V 28. 29 ἐχείνῃ τῷ τὴν ᾿ς Sp.: ἐκείνη τῇ 

τῶν V'; ἐχείνη τῇ tà V?: ἐχείνῃ τῷ B 90 ἐκείνη, V! (corr. V? 



BIBAION IIPOTON 25—26 41 

^ ^ *, ᾿ € - ' ^ U EA , - T 

ϑεῖον. ον ξεν γενέσει τε χαὶι φϑορᾶ, ἐπεὶ "pos τὴν αἰοιὴὼν αὐτοῖς περ!- 15 

^ φορὰν συντελεῖ xal τὸ τοιόνδε σῶμα, οὐχ οἷόν τε δὲ εἶναι τὸ τοιοῦτο 
σῶμα xat εἶδος ἀΐδιον u£vew μὴ ταῖς ἐχείνων ποιχίλαις χινήσεσι χυβερ- 

γώμενον. τούτων δὲ τοῦτον ἐχόντων τὸν τρόπον, εἰ μέν τις βούλοιτο λέ- 30 

5 γεῖν προνοεῖσθαι πᾶν τὸ διά τι xal παρά τινος ὁπωσοῦν τὸ μεταβάλλειν 

ἔχον χαὶ τὸ χινεῖσϑαι, εἴη ἄν πᾶσα Pes οὐσία T, t ἀΐδιος χαὶ ἢ ἐν 

(&véost xal φϑορᾷ ὑπὸ τῆς πί 

ἀσωμάτου προνοουμένη. εἰ à. τις ταῦτα μόνα ume λέγοι, ὧν χάριν 25 

τὸ προνοεῖν αὐτῶν λεγόμενον ἜΝ τινὰς ἐνεργείας χινούμενον, μόϊνον 80 

10 ἂν εἴη [χατ᾿ ᾿Αριστοτέλη] τὸ ὑπὸ σελήνην σῶμα προνοούμενον, τοῦτο δ᾽ 
ἐστὶ τὸ ἔνυλόν τε xal ἐν γενέσει xal ἐν φϑορᾷ, ἐπειδὴ τῆς τούτου χάριν 
τεταγμένης μεταβολῆς wal ἀιδίου χατ᾽ εἶδος διαμονῆς χεῖνται χινεῖσϑαι τοῦ 5 

χυχλοφορητιχοῦ σώματος αἱ μετὰ τὴν πρώτην τε xal ἀπλανῇ χαλουμένην 
[d - ' ^ ^ 7; LP - 

ἑπτὰ σφαῖραι τὴν χύσιν τὴν δευτέραν, διότι γὰρ ἔδει τοῖς γινομένοις xai 
wr 2 i e , » ΄ 

15 φϑειρομένοις ποιχίλης χινήσεως. οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ T» ὡσαύτως ἔχοντα πάντα 10 
΄ - Ἵ - v - - 

à ϑεῖλ δυοῦ μὲν γενέσεως ὁμοῦ Oi φϑορᾶς τεταγμένης αἴτια τοῖς τῇδε 

Ἰίνεσϑαι. OU ἃς γενέσεις xai φϑορὰς τοῦτον γινομένας τὸν τρόπον ἀίδια 

χαὶ ταῦτα xa εἴδος u£vst, ἡ οὔσης τινὸς xal ἐν ἐχείνοις ποιχίλης xt- 13 

γήσεως. 

30 XXVI. lloc τὸ εἶδος ἐν τῇ E oix zaU' αὑτὸ T, χατὰ 

[4 

Ἂς X40 αὑτό, εἰ τὸ xaU αὑτὸ ὑπάρχον τινὶ ἐν τῇ 
- 

eM E E 
E uiv λέγοι τις ἐν τῇ ὕλῃ q(vesUat τὸ εἶδος xa αὑτό, ἔσται ἐν τῇ 

οὐσία τῆς ὕλης τὸ εἶ T 
, 

t 

20 
΄ - 2A ω » Ἃ ΄ ^ - Y^ 

οὐσίᾳ αὐτοῦ. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, συμφϑείροιτ᾽ dv ἢ ὕλη τῷ εἰόει φϑειρομένῳ. 
T PR. 3 5 - 5 D ' » ' τς ἢ 

25 7, χαὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐστὶ τῆς "ἊΝ τὸ εἰῦος. οὐ γὰρ οἷόν τε | ὕλην εἶναι 8l 
v , - ^ * h. Q7 ΡΣ ΝΥ 

ἄνευ τοῦ οἰχείου εἴδους. ἀλλὰ φϑαρέντος τοῦ εἴδους T, χωρισϑέντος οὐχέϑ 
Ay 5 , ' Lens 3 ^ Do SUN [c4 DIE e ) 

οἷόν τε ἐχξίνην τὴν ὕλην εἶναι, ἧς ἣν εἶδος ἐχεῖνο, ἀλλὰ dua ἐστίν, ὥστ 
^ P E a. "3. [29 ΓΞ ec ΄ ΄ - bo vU . Q? εν 

ἰς τὸ εἶναι ὕλῃ συμβάλλεται αὐτῇ ἢ παρουσία τοῦ εἰόους. χα αὑτὸ ὃ 

2 δὲ εἶναι scripsi: δὲ τὴν Ν᾽: δὲ V?BS?a Sp.: δὲ 7» GFS'L ὦ τῶν ἐχείναισ Υ! 

(corr. V?) ὃ τὸ V!GSFB?a Sp.: τόδε B'V? διά τι V^FBa Sp.: διατι V!: δια τί GS 

4 γενέσει] veo in lit. V τε om. FSa Sp. 8 χάριν] p in lit. V 9 προνοοῦν ]. c. 

p. 229 otiose corrigebam λέγομεν coni. Sp. κινούμενον (scil. ἐστίν) libri: κινουμένων 

coni. Sp. 10 ἂν εἴη V?B Sp.: ἂν εἰ S?a: ἀεὶ V!GFS'L ἀριστοτέλην a Sp. χατὰ 

Ἀριστοτέλη delevi cf. ]. c. p. 229 sq. 12 διαμονησ sic V! χεῖνται]) κινεῖται a 15 οὐ 

γὰρ οἷόν τ᾽ ἦν GFSa Sp.: οὐ γὰρ οἷον τὴν V!: οὐχ᾽ οἷόν τ΄ ἦν V?B 16 αἴτια τοῖσ VG: 

αἰτία τοῖς FL: αἰτιατοῖς Sa Sp.: αἰτιατὰ τοῖς coni. Sp. τῆδε V 11 γενέσϑαι ἃ Sp. 

(tz) καὶ ἃ Sp. 18 μὴ οὔσης V!GFS'L: μενούσης V?BS? Sp.: μενούσας Vict.: om. a 

20. 21 πῶς .-- συμβεβηκὸς repetit ante εἰ (22) B 235 ἢ GFSB? in lit. a Sp.: 7j sic V: 

ἢ V? ἐστὶ] ἔτι a: ἐπὶ 1, 26 τοῦ om. ἃ Sp. 21 dpa] ἄλλη coni. Kroll De Q. 

Aurelii. Symmachi studiis (Vratisl. 1891) p. 43, II 37. 28 ὥστ᾽ εἰς] ὥς τις a 

28 ὕλῃ V: τῇ ὕλῃ B?S?a Sp.: ὕλη B'S!: ὅλην GFL αὐτῇ V?B Sp.: αὐτὴ V!: αὐτὴ 
SLa Kroll: αὕτη F ἡ ante z49^ del. V!: ἢ x49 a: εἰ «a^ coni. Sp. 
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οὖν ὑπάρχει τὸ εἶδος τῇ ὕλῃ ὡς ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῆς Ov, ὥσπερ xal τῳ 
ζῴῳ 6 ἄνθρωπος xal παντὶ τῷ ἐν τῇ οὐσία αὐτοῦ ὄντι xaU' αὑτὸ ὑπαρ- 
χοντι αὐτῷ. ἔτι τε οὐχ ἔσται ἐν τῇ αὑτῆς φύσΞι ἔχουσα τὸ τῶν εἰδῶν 
δεχτιχόν, ἀλλ᾿ αὐτὰ τὰ εἴδη. ἔτι ἤτοι ἑχάστη ὕλη ἅμα τὰ εἴδη πάντα 10 

σιν, ὡς ἐπὶ Qt 

o D '- Ν ἢ ἊΨ. AT ^ 37 , , » - ,*S » ἕξει, ὃ ἀδύνατον (ἔστι γὰρ xoà ἐναντίωσις ἐν τοῖς ἐνύλοις εἴὴε 
- , e — -— , 5 ld - ἌΡ 

τῶν στοιχείων δρῶμεν, ἐξ οὗ δῆλον ὅτι μὴ πάντα ἐν τῇ αὐτ τῇ tne (st) 
Y ΄ c δ τα , » T ε Y ΄ ΡΨ) Y^ - 

sys πᾶντα ἢ αὐτή, οὐχ ἄν Ἣν T χατὰ γένεσιν μεταβολή), εἰ ὃ᾽ ἄλλη 15 

ἄλλο, ἄφϑαρτον dv ἕχαστον Ty τῶν ἐνύλων. εἰ δ᾽ ἣν φϑαρτόν, χαὶ ἢ ὕλη 
^ , EES ^ [4 , 

dv συνεφϑείρετο, ἐδείχϑη δ᾽ ἀΐδιος οὖσα. αλλ οὐδ᾽. ὡς τὰ συμβεβηχότα 
10 τῇ ὕλῃ τὰ εἴδη ἐστὶν ἐν αὐτῇ. ἔσται γὰρ ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῇ, xal ἤτοι 30 

οὐσία ὄντα συυβεβηχότα ἔσται, ὃ ἄτοπον, T, εἰ GU ΠΥ χότα. εἴη xni τῆς 

φύσεως τῶν συμβεβηχότων., ἔσται f, οὐσία TO ἐξ ὕλης xai συυ- 
, Pp ^ ἊΨ. e Y - e , τὰ , o] * - 

βεβηχότος, οὕτω δ᾽ οὐχ ἔσται ἁπλῶς f, συναμφότερος οὐσία οὐσία, ἀλλ᾽ 35 
— [e Ὑ 

ὥσπερ τῶν χατὰ τέχνην γινομένων ἕχαστον. ἔτι εἰ μὲν ἣν ἢ ὕλη χωρὶς 
* 

t 
N ES - »* *Y , PRA 2 μ᾿ £ , - 3 3 

15 εἴδους εἶναι δυναμένη. ἐδύνατ᾽ ἂν ἐν ὑποχειμωένῳ εἶναι αὐτῷ τὸ εἴδος. εἰ 
D | 4 [! /| 

^ Ys [d [4 —- 3 Md [rd e" - 3. 

ὃὲ σὺν εἴδει ἢ ὑπόστασις αὐτῇ, χαὶ ἔστιν οὕτως ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῇ 82 
, TY 3 Ys 3 e ^ ^ σὰς 

γινόμενον τὸ εἶδος, ὡς οὔσῃ μετ᾽ εἴδους xai ἐν ὑποστάσει xal ἤδη σώμα- 
, 2 "ἘΝ y ' Ex - [sd 

tt, ἤτοι ἐν ἐχείνῳ ἔσται τῷ σώματι τῷ ἔχοντι τὸ εἶδος, ἐξ οὗ τῇ ὕλῃ ὃ 
- ' »» 5 E N^ 05 227 

εἰς τοῦτο έετὰ ΟΛῊ (6 αουνάτοων’ πως γαρ OtOV xS &V τῷ (cUs ιρομένῳ i Ι rts i d. 

o 

τῷ , E - (e , x , ΄ 

30 τῇ εἰς τοῦτο x c vj λέγειν εἶναι τοῦτο, (0) οὐχ οἷόν τε ἐχείνου σωζο- 
, * - - . , ^ 7 5 € », 

μένου γίνεσϑα! ἐν αὐτῇ!) ἢ ἐν τῇ τοῦτο ἐχούσῃ τὸ εἶδος εἰς ὃ uzcapé- 
ns 9 ) 5:3 *, , -/ pud y » jo m P M - 5 

ἤληκεν. αλλ οὐδ᾽ ἐν τούτῳ oiov τε, εἰ '& τοῦτο μὲν τὸ σῶυνα ἐχ τῆς 10 
e - MAJ *Y » » ^'^ ^N 3 AY e - , 

ὕλης xai τούτου τοῦ εἴδους τὸ εἶναι ἔχει, οὐδὲν OE αὐτὸ αὑτῷ συμβέβηχεν. 
τ [4 ^ ' [4 * ' NS T - 

χαὶ ἣν ἐν ὑποχειμένῳ τὸ μὴ ὡς μέρος ὃν ἐν ᾧ ἔστιν, τὸ δ᾽ εἶδος τοῦτο 
΄ , — f , ΄ , T - , - 

25 ὑέρος ἐστὶ τοῦ ὑποχειμένου. υήποτ᾽ οὖν οὕτως συμβεβηχὸς ἐν τῇ ὕλῃ τὸ 15 
, ) 

λέγεται x20 αὐτὰ ὑπαρ- 
' 

* ' ΄ ΄ ) εν - e 

siüoc, xul ἐν ὑποχειμένῳ xa αὑτὸ οὕτως, ὡς 
' ^v , b] - Y» SN 

χειν τινὶ xà ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ ὄντα, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἣν xai ἄλλος τρόπος τοῦ 

χαϑ᾽ αὐτό, οὗ χαὶ ᾿Αριστοτέλης xai Θεόφραστος ἐν τοῖς Ὑ στέροις ἄναλυτι- 50 

χοῖς υνημονεύουσιν, οὗτος δ᾽ ἐστὶν xd ὃν M λέγετο xal! αὑτὸ ὑπάρχειν 

30 τινί, ob ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ o ὑπάρχει παραλαμβάνεται, xa ὃν τρόπον 

τοῦ χαῦ᾽ αὑτὸ ὃ περιττὸς ἀοιϑμὸς xai ἄρτιος ὑπάρχουσιν τῷ ἀριθμῷ (έχα- 25 
B 5 € tuc E τ ἢ τως ΟΣ AN eS em du eet 

πτερῶν "(4D αὑτῶν ορι-ομξνηι τ a pt) uo ξν τῷ ορισιμῷ οώμενα αὐτῶν 

2 exspectas πᾶν τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ ὄν τι et ὑπάρχον [xt] αὐτῷ (ὑπάρχον τι ab. Kroll) 

ὃ αὐτῇο V 4 ἤτοι] fortasse οὐχέτι 6 εἰ om. V! (add. V?) 8 ibo ud φϑαρτὸν coni. 

Sp. εἰ δ᾽ ἦν V?BS?a Sp.: ἡ εἰ L: 7; εἰ GFS!: εἴη V! 10 αὐτῇ V? Sp.: αὕτη Fa: αὐτὴ 

Vs αὐτῇ L 15 αὐτῇ a Sp.: αὐτὴ sie V: αὐτὴ L 16 αὐτῇ (prius V? Sp.: αὐτὴ V: 

αὕτη SLa: αὐτὴ F αὐτῇ (alterum) V?a: αὐτὴ FL: αὐτὴ V! 19 ἡ εἰς. V?B Sp.: eic 

V'GFSLa 20 ὃ add. V?*B Sp. 22 οὐδ᾽ ἐν τούτῳ V? GFS?L: οὐδὲν τούτωι ΒΘ: 

οὐδὲν τούτων Β΄: οὐδὲ τούτω 5:4: οὐδὲ τοῦτο Sp. 29 τοῦ τούτου a Sp.: τοῦ ταύτην cODi. 

Sp. αὐτῷ V! (corr. V?) 24 ἦν V'GFS'L: ἐστιν V?BS?a τούτου ἃ Sp. 

25 μήποϑ᾽ V! (corr. V?) οὕτως) οὔτε Β΄: οὐ Schwartz, quod placet 260 x49 αὑτὸ 

Tes scripsi: οὕτως καϑ᾽ αὑτὸ V?'GFSBLa Sp.: κατ᾽ αὐτὸ οὕτωσ V! οὕτως] οὔτε Β 

29 “γστέροις ἀναλυτιχοῖς) Anal. post. I, 4. 13234 sqq. 3l αὐτὸ V?BS?a Sp.: αὑτὸν 

Y inc 29 ἐν τῶ ss vor V αὐτῶν V: om. a Sp. 



ΒΙΒΛΙΟΝ HPOTON 26 43 

λέγοντες τὸν | uiv περιττὸν ἀριϑμὸν εἰς ἄνισα διαιρούμενον, τὸν δ᾽ ἄρτιον 823 

ἀριϑωὸν εἰς ἴσα διαιρούμενον)" δοχεῖ γὰρ xal ἐν τῷ τοῦ ἐνύλου εἴδους λόγῳ 

() ὕλη παραλαμβάνεσϑαι, ἐν ἢ ἐστι. παντὶ μὲν γὰρ ἐνύλῳ χατὰ τὸ εἶδος ὃ 
ὃ λύγος (χατὰ 1ὰρ τοῦτ᾽ αὐτῷ τὸ τί ἣν εἶναι), οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τῆς ὕλης 

ὃ ἀναγχαῖον μνημονεύειν αὐτόν" xal γὰρ σαρχὸς χαὶ ὀστοῦ, ἀλλὰ χαὶ χειρὸς 

χαὶ προσώπου οἱ λόγοι τοιοῦτοι. χαὶ τὴν ψυχὴν δὲ ὁριζόμενοι εἶδος οὖσαν 10 

ἔνυλον ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτῆς χαὶ τὸ o0 ἐστι παραλαμβάνομεν. τοῦτο γὰρ 

σημαίνεται ὑπὸ σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ. xal ὡς ἐπὶ τῶν ἀριϑμῶν οὐ 

πᾶς μὲν ἀριϑμὸς περιττός, οὐδὲ πᾶς ἀριϑμὸς ἄρτιος, πᾶς μέντοι ἄρτιος 1ῦ 

10 ἀριϑμός, xal πᾶς περιττὸς ὁμοίως ἀριϑμὸς xai οὗτος, οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ 

εἴδους χαὶ τῆς ὕλης οὐ πᾶσα μὲν ὕλη μετὰ τοῦδέ τινος τοῦ εἴδους, πᾶν 

£ ἔνυλον εἶδος ἐν ὕλῃ, χαὶ ὡς ἐπ᾽ ἐχείνων 6 μὲν ἀριϑμὸς οὐχ ἀπόλλυται 

ἐν τῇ εἰς τὸ ἄρτιον T, περιττὸν μεταβολῇ; τὸ δ᾽ ἄρτιον χαὶ περιττὸν ἐν 20 

αὐτῷ παρὰ μέρος φϑείρεται τῇ εἰς τὰ εἴδη μεταβολῇ, [τὰ μέντοι εἴδη παρὰ 

15 μέρος φϑείρεται.] οὕτω xat 7, ὕλη οὐχ ἀπόλλυται ἐν τῇ εἰς τὰ εἴδη μετα- 

βολῇ, τὰ uévtot εἴδη παρὰ u£poc φϑείρεται ἐν τῇ τῆς ὕλης εἰς αὐτὰ με- 25 

ταβολῇ. | 

3 ἡ V?BS?a Sp.: om. V!GFL ὃ αὐτόν, scil. τὸν λόγον scripsi: αὐτῶν V!GFS!L: 

αὐτῆς V?BS?a Sp. 6 ot λόγοι τοιοῦτοι V'GFSLa Sp.: del. V?: om. B δὲ ὁριζό- 

μενοι V'GFSBLa Sp.: διορ'ζόμενοι V! 10 ἀριϑμοσ V καὶ οὗτος οὕτως V'!GS'L: 

xai οὗτος οὗτος F: καὶ οὕτως V?S?a: οὕτως B coni. Sp. ll πᾶσα piv] a p in lit. V 

12 ἀπόλλυται V?B (prius À in lit. 2 litt.) G?Sa Sp.: ἀπολέλυται V!G'FL 14. 15 «à— 

φϑείρεται circumscripsit Sehwartz; cf. v. 16 16 εἴδη} ἤδη a 
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ϑεῖσι τὸ πάντα τὰ χινούμενα χατὰ τοῦ ἀμεροῦς ἰσοταχῶς χινεῖ- 
cÜat. 

23 (5; om. tif. χαὶ om. tit. 24 αὐτοῦ tit. 

/ o €- M ' , ' ' , ES bb , 

Oct επέται τοις XOt TO υξγεῦος χαὶ τὸν χρήνὴν EG ἀοιχιίρξέτων συντι- 2 

" »»2»- , » ΄ - , 

5 B. Ἐξήγησις λέξεως ἐν τῷ d περὶ ψυχῆς | τέλους εἰρημένης εἰς dvat- 4 

ρξσιν τοῦ τὴν ψυχὴν αὐτοχίνητον εἶναι. 
os f SN m n - ΄ D , , - - 

- TG ἢ ἀπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ϑείου σώματος ἐγγινομένη δύναμις τῷ 

γειτνιῶντι αὐτῷ ὕϑνητῷ τε xal ἐν γενέσει σώματι. 5 
'h [4 € - ^V 

ὃ. Ὅτι εἰ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ ἀντιχείμενον μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐδὲ [τὸ] αὐτὸ 
- ) - 

10 ἐφ᾽ ἡωῖν, οὐδὲ τὸ E ἡμῖν ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι. , [tn li D 

c. llept τοῦ ὅτι xal τὸ ἐφ’ ἡμῖν χαϑ᾽ sciuapuévmv. 
c. {Πῶς χαὶ ἀχίνητον εἴη ἂν τὸ πρῶτον χινοῦν, εἴ qe ὥς φησιν ἕχαστόν 10 

* Ἵν. 3: v e ὩΣ —-— » « € - ^) , 3C , 

ἐστιν ὦν ἐστιν ἫΝ ἕνεχα τοῦ ἔργου, ϑεοῦ δ᾽ ἐνέργεια ἀϑανασία, 
- ^ bi , 3 ' ΄ - ΄ 

τοῦτο δ᾽ ἔστι, ζωὴ ἀΐδιος, ὥστ᾽ ἀνάγχη τῷ ϑεῷ χίνησιν ἀΐδιον 

15 ὑπάρχειν. 15 
r Τί Y E e. , Y ^ - ΄ - y. ^ » τ 

^ ς ἔσται ἢ ὕλη. εἰ παρὰ uiv τῆς στερήσεως ἔχει τὸ ἄποιος εἶναι 

χαὶ ἀσχημάτιστος,. παρὰ δὲ τοῦ εἴδους τὸ πεποιῶσϑαι χαὶ ἐσχη- 

υατίσϑαι. 
[Πῶς , DIN ^D c - [4 , N ! ^ e ΄ EXT , ἡ. lléc οὐχ αὐτὸ δι᾿ αὑτοῦ ὡρίσατο τὴν ψυχὴν ὁρισάμενος ἐντελέχειαν 20 

- - ^ , * Y 

20 σώματος φυσιχηοῦ ὀργανιχοῦ Ouvduet ζωὴν ἔχοντος. 

ὃ. Πῶς οὐ πρός τι ἢ ψυγή, εἰ ἐντελέχεια σώματος τοιούτου. 
t Ὅτι μὴ αὐτοχίνητος ἢ ψυχή. 25 

Δ A , ^ " , δὶ , - NA Ld - ^ ," ΄ ev * 5 

ια. Διὰ τί τὸ γινόμενον ἐχ τῆς στερήσεως ὡς μεταβάλλον ἅμα xal ἐχ 

τοῦ ἐναντίου αὐτῷ | μεταβάλλει, εἴγε μὴ ταὐτὸν ἥ τε στέρησις ὅ 

25 χαὶ τὸ ἐναντίων. 

2 ante τὸ litt. erasa V 2 Ψυγῆς ᾿Δριστοτέλους tit. Sp. 9 τοῦ] τοῦτο tit. Sp. 

pr. τὸ] οὗ τὸ tit.: ὃν τὸ Vict. 9 alt. τὸ om. tit.: del. Sp. οὐδὲ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν del. 

Viet. 12. χαὶ om. tit. ἂν κατὰ ᾿Λριστοτέλη tit. αὐτὸς φησιν {{{: φησιν αὖ- 

τὸς Vict. Sp. 16 τί ἐστι tit. εἰ] 7j tit. 19 ὁ τὴν tit. 20 ὀργάνιχοῦ V 
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ιβι Ὅτι οὐ δείκνυται διὰ τοῦ συστέλλεσθαι τὰ σώματα sl; ἑαυτὰ τὸ σῶμα 
χωρεῖν διὰ σώματος. 

w. Πρὸς τοὺς ἐχ τῶν τριγώνων τὰ σχήματα χαὶ τὰ εἴδη τῶν σωμάτων 5 

συγχεῖσϑαι λέγοντας, οὐ τὰ σώματα. 
δ 10. Εἰ τὰ χοινὰ νοήματα οὐ σῶμα, οὐδ᾽ ἂν τὸ χοινὸν σῶμα, σῶμα εἴη 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁρισμὸς αὐτοῦ σώματος δρισμὸς ἔσται. 10 

i. Πῶς λέγομεν τὴν αὐτὴν δύναμιν Gua τῶν ἐναντίων εἶναι. 

c. [Πῶς οὐχ ὁμοίως ταῖς στοχαστιχαῖς τέχναις χαὶ ἄλλαι τέχναι τέλος 15 
Ἁ , ^ ? 5 - Lu , 

ἕξουσι τὸ πάντα τὸ παρ᾽ αὐτὰς ποιεῖν πρὸς τὸ τοῦ προχειμένου 

10 τυγχάνειν. 
Ld ΓΝ Y v - LJ e, P , ^ (0 Ν z M, $ 559 

ιζ. Ὅτι oUx, εἰ ἔστιν τοῦ ὡς ὑπεχχαύματος πυρὸς ὃ xal τοιχεῖόν ἐστιν 
J [ὃ xai] ϑερμότερόν τι ἄλλο πῦρ, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν uisi τοῦ 90 

ἐναντίου τοιοῦτον ἐχεῖνο εἶναι. 
- Di , , * v. llepi τοῦ τὴν φύσιν ἀρχὴν χινήσεως εἶναι. 

€ τ ΄ , EA ESI ^N , J » — [5 ΄“» 2 

15 | . 0 el 0 X08u0$ Qtótos, τὸ O& *090.0 εἰναι αὐτῷ T| τᾶςις ξστιν. eun 

? τὶ zx Li y τῇ οἰχεία οὐσία αὐτοῦ xal τοῦτο. 25 
- 
' 

ἐ 

x. Πῶς τὸ μεταβάλλον εἴς τι χαϑ᾿ ἣν ἔχει δύναιμιν τηρεῖ τὴν δύναμιν ὁ 
ταβάλλειν εἰς ὃ μετ ἔβαλλε ν. ὃ usc 

χα. Ὅτι μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ἢ sodio χατὰ ᾿Αριστοτέλη. 
20 xB. Ἐξήγησις λέξεως à 

ἔχουσα παρὰ τὴν ἐν τῷ εἰς αὐτὸ ὑποωνήματι. 1 i ! 

[^1] £x τοῦ δευτέρου [lepi γενέσεως xai φϑορᾶς ἄλλως 

Ἵ ' - e A ν᾽ E £i 

xq. epit τῆς ἡραχλείας λίϑου. 

xà. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ δευτέρου Περὶ ψυχῆς μετ᾽ ὀλίγον τῆς ἀρχῆς. 10 
xs. ᾿ΑἌλλης λέξεως ἐχ τοῦ αὐτοῦ ΠΗ͂ΡΕ ς 

CAM, ἐχ τοῦ αὐτοῦ λέξις. τῷ [91] XN [4] 

χζ. [Ἄλλη ἐχ τοῦ αὐτοῦ λέξις.) 

χη. Ὅτι μὴ ἣ ὕλη γένος. 

ν ἐξ ἀδιαιρέτων 84 
τη σ - Y » / 

I. tt ἕπεται τοῖς xat τὸ μέγεϑος xal 

συντιϑεῖσι τὸ πάντα τὰ χ 

τὸν 0 

tvoópeva χατὰ τοῦ ἀμεροῦς ἰσοταχῶς 6 
30 χινεῖσϑαι. 

ἽἭπεται τῷ xal τὸ μέγεϑος xal τὸν χρόνον ἐξ ἀδιαιρέτων συγχεῖσϑαι 10 
λέγειν τὸ πάντα τὰ χινούμενα χατὰ τοῦ ἀμεροῦς ἰσοταχῶς χινεῖσϑαι- εἰ 

1 δι᾽ αὐτοῦ a 2 διὰ σώματος χωρεῖν tit. ὃ τοὺς [[λατωνιχοὺς τοὺς ἐχ tit. 
9. 6 οὐ -- ἔσται] τὰ δὴ νοήματα οὐ σώματα οὐδ᾽ ἂν τὸ κοινὸν εἴη σῶμα, νόημά τε ὃν τοῦ 
κοινοῦ | σώματος οὐδ᾽ ὁρισμὸς οὐχ ἔστι σώματος ὁρισμός tit. a Sp. 8 xai αἱ ἄλλαι tit. 
9 τὰ nap tit. 11 οὐχ, el a Sp.: οὐχ V: εἰ tit. 12 ὃ zai om. tit. Sp. 13 εἶναι 
om. tit. ὑπάρχειν ἀρχὴν χινήσεως tit. 15 εἰ om. tit. ἀίδιος ἐστι τὸ tit. 
19 ᾿Αριστοτέλην a Sp. 20 φϑορᾶς ᾿Αριστοτέλους ἄλλως tit. 21 αὐτὸ tit. a Sp.: 
αὐτῶ V 22 A800 διὰ τί ἕλχει τὸν σίδηρον tit. Sp. 289 ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους μετ᾽ 
tif.: ψυχῆς εἰρημένης μετ᾽ Vict. ἀρχῆς εἰρημένης tit. 24 ἐκ τοῦ αὐτοῦ λέξεως 
corr. in λέξεως ἐκ τοῦ αὐτοῦ V ἄλλης λέξεως ἐχ τοῦ δευτέρου τῶν περὶ Ψυχῆς "Api- 
στοτέλους ἐξήγησις tit. 26 add. Vict. 21 Eu Sp. 28 «ai τὸ] χατὰ a 
92 κατὰ τοῦ ἀμεροῦς B?HS?a Sp.: τὸ ἀμερὲς VGB'S 
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' Y ^ ^ - SCRUNS ΄ N -— 5 - , τ 

γὰρ εἴη τὸ μὲν ϑᾶττον τὸ OE βραδύτερον χατὰ τοῦ ἀμεροῦς χινούμενα, εἶτα 
A δ᾿ 2 - 95^ JF 74 , ) , d xl , 

τὸ χινούμενον ἐν τῷ ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ χεχίνηται xav αὐτοῦ, τὸ βραδύ- 85 
τερον ἐν πλείονι χινεῖσϑαι xat! αὐτοῦ xal διαιρετῷ: εἰ δ᾽ ἐν διαιρετῷ 
χρόνῳ, διαιρετὸν ἔσται xai τὸ μέγεϑος, ἐφ᾽ οὗ T, χίνησις. εἰ γάρ τις 

5 λέγοι τὸ βραδέως χινούμενον μὴ χινεῖσϑαι χατὰ τοῦ ἀμεροῦς τς ἐν τῷ ὅ 
ἀμερεῖ χρόνῳ, οὗτος οὐδ᾽ ὅλως (Av) λέγο! χινεῖσϑαι τὸ βραδύ, εἴ is 

πᾶν υὑέγεϑος ἐξ aps ρῶν σύγχξιται xal ὃ πᾶς χρόνος, οὐχ οἷόν τε δὲ 

χινηϑῆναι τὸ βραδὺ χατ᾽ οὐδενὸς ἀμεροῦς. διὸ ἰσοταχῶς ἂν χινοῖτο πάντα 10 

"E (^ bud 

- H 

τὰ χατὰ τοῦ ἀμεροῦς χινούμενα. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ ἀμεροῦς ἰσοταχῶς, xal 

10 ἐπὶ τοῦ παντὸς ἂν μεγέϑους pos dv χινοῖτο, εἴ γε πᾶσι toi; uETÉ- 

ὕεσιν ἐξ ἀμερῶν f, σύνϑεσις. γὰρ T λεπτὸν ἡμῶν ἀμερὲς πᾶν ὁμοίως 

χαὶ ἰσοταχῶς χινεῖσϑαι, CRAS δὲ ἄλλο ἄλλου δοχεῖ χινεῖσϑαι διὰ τὰς 36 

ἀντιχοπὰς τῶν ἐν αὐτῷ ἀτόμων ἐφιστάμενον, πλάσμα τε αὐτό, προσέτι τε 

πῶς οὐ φαίνεται τὰ οὕτως χινούμενα * x x T, χίνησις αὐτοῖς γίνεται βραδεῖα 
, ΄ , ) v , ' n ode - ( v P ' , B 

15 αὐτή, ἀλλ᾽ ἔνστασις αὐτὰ χωλύξι συνεχῶς χινεῖσϑαι, ἄλλως τε xat εἰ πολυ- 30 

πλασίως τὸ ϑᾶττον ϑᾶττον. ἔσται γὰρ οὕτως χαὶ βραδέως χινούμενον πλείω 
χρύνον ἑστὸς T| xwoüusvov. εἰ γὰρ εἴη ὥρᾳ μὲν (μιᾷ) τὸ ϑᾶττον χινού- 

1 E « ^ Q^ $.— AC INA T [14 PEN M, NI - 
μενον τὸ διάστημα διεληλυϑός, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὥραις & τὸ βραδέως, δεήσει 2s 

αὐτὸ μιᾷ μὲν χινεῖσϑαι, ταῖς δὲ τέσσαρσιν | ἑστάναι. ἄτοπον δὲ ποσῷ 80 

90 τῷ πλείονι χρόνῳ ἑστὸς [ἢ] ἑστὸς uiv μὴ φαίνεσθαι, χινούμενον OE τὰ O0 τῳ πλξίῆνι yp o£ $ i τῆς UBI Ur cuz ; ! 4) ξ, 

ὥρα!ς, xal τοῦτο ὁμαλῶς, 

IL Ἐξήγησις λέξεως ἐν τῷ (2) Περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους εἰρη- ὅ 
μένης εἰς ἀναίρεσιν τοῦ τὴν ψυχὴν εἶναι αὐτοκίνητον. ἔστι δὲ ἢ 

λέξις ἥδε: “᾿Αλλὰ μὴν χαὶ εἰ χινεῖται αὐτὴ αὑτῇ; xal αὐτὴ χινοῖτ᾽ 
- » v , - 

25 dv, ὥστ᾽ ἐπεὶ πᾶσα χίνησις ἔχοστασίς ἐστι τοῦ χινουμένου εἰ xt- 10 

y 
- Ἁ Ν 73 

εἴται, xal ἢ ψυχὴ ἐξίσταιτο ἂν ἐχ τῆς οὐσίας, εἰ μὴ κατὰ συμ- 

1. 2 κινούμενα εἶτα τὸ χινούμενον ΥΑΒΊΕΒΗ: κινούμενα εἰ τὸ τάχιον (ϑᾶττον Vict. τάχειν a) 

χινούμενον B?S?a: κινούμενον εἰ τὸ ϑᾶττον κινούμενον Sp. 2 αὐτοῦ {(ϑᾶττον» coni. Schwartz 

ὃ πλείονι ἀνάγκη B? Viet. Sp.: fortasse πλείονι ζδοχεῖ κε)χινῆσθαι διαιρετῷ B?S?a: 

διαιρετοῦ VHB!: ἀδιαιρέτου H (γρ.) FS!G: ἐν διαιρετῷ coni. Sp. 6 ἂν orm. libri 

λέγει B. coni. Sp. 1 πᾶν Diels: τι ἢ del. v. c. VB? Sp.: τοι 7; F 10 τοῦ del. B?S?: om. 

a Sp. ἂν post παντὸς del. S?: om. Ba Sp. 11 ἡμῶν ἀμερὲς VHGB'FS!: χατὰ μὲν τοῦ 

ἀμεροῦς S?a Sp.: qp. ὡς δοχῶ: τὸ γὰρ λέγειν (bene addidisset τὸ χινούμενον» κατὰ μὲν τοῦ 

ἀμεροῦς B? in mg. 12 δοχεῖν Sp. recte 13. ἐφισταμένων GF: ἐνισταμένων coni. 

Schwartz πλασμα τε V: πλᾶσμα τε G: πλάσματε SBFH: πλασματῶδες ἐστι S?a Sp. 

14 πῶς B in lit. S?a Sp.: φῶσ VFS!H fortasse χινούμενα (οὐχ ὁμαλῶς χινεῖσϑαι" οὐ 

γὰρ) ἡ κίνησις. lacunam Schwartz indicavit ἡ] εἰ Vict. Sp. βραδεια V 15 αὐτή) 

αὕτη a Sp. ἔνστασις Schwartz: ἔχστασις libri et. B? Sp.: 7j libri 17 ἑστὸς Sp.: 

ἑστὼς libri μιᾷ add. S?B?a Sp. 19 ποσῷ τῷ GFSa Sp.: πόσῳ τῷ VB: τὸ πόσῳ 

τῷ Η: τὸ πολλῷ Schwartz: πως τὸ τῷ Diels 20 7, del. Sp. 22 ἐν τῷ (0) llepi 

ψυχῆς] de an. I, 9. 40611 & add. Vict. 24-.el B: 7] Vict.: 7| libri χινεῖται 

VHGFSB': χινεῖ B?: εἰ χινεῖ γε Vict. αὐτὴ αὑτῇ H: αὐτὴ αὑτή V: αὕτη αὕτην Sa: 

αὕτη αὐτὴν GBF: αὐτὴ αὑτήν Vict. Sp. καὶ (alt. B (post lit. l. litt.) a: ἡ καὶ VH: 

ἢ καὶ GFS 25 εἰ] ἡ Sp. 
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ἄτας - » ΄ , E , (0? 

ded eda αὐτὴν χινεῖ, ἀλλ᾿ ἔστιν ἢ χίνησις τῆς οὐσίας αὐτῆς xal 
« 

αὑτήν." 
2 *H [FE NA , Ὁ ; Ad TA v , ) X) 6 z s í 2r X4 15 

y fi. φησιν. εἰ χινξι αὐτὴν, τοι χατ αλλὴ μὲν τι χῖνξι, (τ MK 

ἄλλο δέ τι χινεῖται, χαὶ οὕτως ἔσται αὐτοχίνητος, ὥστε χαὶ τὸ ζῷον αὐτο- 

χίνητόν φαμεν. τῷ γὰρ τὸ μὲν αὐτοῦ χινεῖν τὸ δὲ χινεῖσϑαι τὸ ὅλον αὐτο- 

χίνητον. χινεῖ μὲν γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ ἢ ή ἴται δὲ τὸ σῶ ) 

οὔτε ἢ ψυχὴ διότι χινεῖ χινεῖται, οὔτε τὸ σῶμα" χινεῖται vp. χαὶ τῶν 

τῆς ψυχῆς δυνάμεων, εἰ οὕτως εἴη χινουμένη. f, μέν (ἐστι) χινοῦσα ἢ δὲ 

χινουμένη, οὔτε τῆς | χινούσης χαϑὺ χινεὶ χινουμένης, οὔτε τῆς χινουμένης 

χαϑὸ χινεῖται χινούσης. ἔσται οὖν οὕτως τὸ πρῶτον χινοῦν ἀκίνητον χαὶ 

ἐπὶ τῆς ψυχῆς. εἰ γὰρ πάλιν ἢ χινοῦσα δύναμις χινεῖσϑαι λέγοιτο, ἔτη! 

ὕφ᾽ αὑτῆς T, ὑπ᾽ ἄλλης ἔσται χινουμένη. εἰ uiv οὖν ὑπ᾽ ἄλλης, ἐπ 

ἄπειρον προελεύσεται T, ἔσται τι πρῶτον χινοῦν μὲν ἀχίνητον δέ, εἰ δ᾽ ὑφ᾽ 
to^ e L v , , 

αὐτῆς. εἴη ἂν 69010: αὐτοχίνητος, ὡς X406 χινεῖ. αμξινὴὼν τηινὺν αὐτὴν 
ε 

Ψυχή. χινεῖται δὲ τὸ σῶμα. χαὶ 20 

΄ , 5 ΄- , , 
τὴν ψυχὴν οὕτω λέγειν αὐτοχίνητον. αλλ εἰ Ti Ψυχὴ τως αὐυτολχινη τὴς 10 

2 ^ Ἁ “« 7 

λέγοιτο, ὡς χαῦὸ χινεῖ χατὸ τοῦτο χινεῖσϑαι, εἰ χαϑὸ ψυχὴ χινεῖ, x49 ὃ 
Ἁ , » M SN , Ἦν , 

ψυχὴ χαὶ χινη)ήσεται. εἰ γὰρ εἴη xax ἄλλο τι χινουμένη, οἷον φξοςξ εἰ- 
- 5» , * Q. [Ὁ] E 

πεῖν χατὰ τόπον. οὐ χατὰ τὸ αὐτὸ χινήσει τε xol χινηϑήσεται. x30. ὃ 15 
πα ΠΝ EET S UMS MEINE n AG AD ee T RP γὰρ ψυχὴ χινοῦσα, οὐ χαϑὸ Ψυχὴ ἔσται χινουμένη. εἴ γε χατὰ τόπον" οὐ 

' ΄ , "n -) v » | v^ V 

γὰρ χατὰ τόπον ἢ ψυχή. οὕτω δ᾽ ἔσται xar! ἄλλο μὲν χινοῦσα. xac 
ἄλλο δὲ χινουμένη, οὐχ οὕτως (δὲ) ἐλέγετο χινεῖσϑαι ὕφ᾽ αὑτῆς. χαϑὸ 90 

' , - »»7 - Q* - » ' P "ose 

εςιόσταται ^00 χαῦϑὸ χινεῖται. τὸ υὲν χατὰ τόπον τοῦ ΤΟΙ 

' , - M , , ' 0. 

ψυχὴ κινηϑήσετα!ι. ἀλλ᾽ εἰ πᾶν τὸ χατά τι χινούμενόν τε xal μεταβάλλον 

00, τὸ δὲ χατὰ 

παϑος τοῦ παάῦϑους, τὸ δὲ xaxd υξγεϑος τοῦ υξεγέϑους, χαὶ τὸ χατὰ Ψυχὴν 25 
^ 

χινούμενον Pon τοῦ ἐν τούτῳ, ὥστε xol ἢ ψυχὴ εἰ χαϑὸ Ψυγ 
- ε NT | ΣΡ» ; 

ἀεὶ χινεῖται, ὑφ᾽ αὑτῆς xal μὴ xatd ΠΝ leBrxóc | ἐξίσταιτο ἄν τῆς οὐσίας 88 
- T ; —- 

τῆς ἐν ἣ ἐστι xal τῆς ψυχῆς xaU ἣν τὸ εἶναι αὐτῇ. 

ΡΥ e 2 λ 4 - . , Tr,n- 2 4 IIL Τίς ἢ ἀπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ϑείου σώματος ἐγγινομένη 
, 

ó ^- » - € “ ' E AP A - AS 

vVauts τῷ γειτνιῶντι αὐτῷ ϑνητῷ τε χαῖτ ὃν ἵἹέενεσει σώματι. 

γειτνιῶντι αὐτῷ ϑνγτῶ τε xal ἐν γενέσε ματι: dod γε ἄλλῃ τίς ἐστ Ἱειτνιῶντι aoc ὕνητῳ τὲ xat £v γενέσει σώματι; ἀρὰ γε ἀλλὴ τίς ἐστιν 

[21] 

αὕτη φύσις παρὰ τὴν οἰχείαν ἑχάστου τῶν φυσιχῶν σωμάτων, ἣν ἀρχὴν 10 
, ' 

, ^. 7 * ΄ ) [d ' χινήσεώς τε xal ἠρεμίας φαμέν, ᾧ ὑπάρχει πρώτῳ x40 αὑτὸ xai υὴ 

1 αὐτὴν] αὐτὴν V 9 αὑτὴν] ἑαυτὴν Vict. Sp.: αὐτὴν a 4 ὥστε] ὥσπερ a Sp. bene 
5 αὐτοῦ χινεῖν VBG: αὐτοχινεῖν S: αὐτὸ χινεῖν ἃ Sp. ὅλον φαμὲν a Sp. pr. 
del. B? ( σῶμα διότι κινεῖται κινεῖ" χινεῖται a Sp. 8 ψυγῆς οὖν a Sp. 
εἰ B? Viet. Sp.: ἡ V: ἡ SHFa ἐστι add. a Sp. 14 κινεῖ χινουμένη ἃ Sp. 
10 εἰ B? Viet. Sp.: ἡ VBF: ἤ Sa ΤΊ. ci om. a Sp. 21 οὕτως δὲ a Sp. 
χαϑὸ ἄρα ἃ Sp. 20 τοῦ B Vict. Sp.: τῷ Η: τὸ VFSa 21 αὐτῆι corr. in αὐτῇσ 
videtur V 28 cf. ea quae disputavi de hoc capite in Mus. Rhen. XLIV p. 139 sq. 
29 

np 

τε Om. a 90 ἐγγινομένη a Sp. 39 ἡρεμίας V ut solet ἐν ᾧ Vict. Sp. 
(t0) πρώτως a Sp. 

ut 
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1 X RR 1 . A - EN , Εν E23 ». 
χατὰ συμβεβηχός; xal γὰρ εἰ τῷ γειτνιῶντι αὐτῷ γίνεται σώματι, Torn ἄν 

- ΄ v , - - S 
εἴη τοῦτο ἔχον olxs(av φύσιν 0v τε ἐνεργεια σῶμα: πᾶν γὰρ σῶμα ἐνερ- 15 

ἡείᾳ ϑνητὸν ἁπλῶν τί ἐστιν T, ix τούτων σύνϑετόν τε xal μιχτόν, τούτων 

DE 

5 οὗτον], εἴη τε ἂν οὕτω πρῶτον ἀπολαῦον τὸ πῦρ τῆς τοιαύτης £x τοῦ 90 

2 ἕἔχαστον οἰχείαν ἔχει τινὰ φύσιν [ἢ xal à ἐχείνην ἐστὶν ἐνεργείᾳ τοι- 

ϑείου δυνάμεως, ἔπειτα τοῖς μετ᾽ αὐτὸ διαδιδὸν αὐτήν, ὡς πάντα τὰ σώ- 
ματα τῇ τοιαύτῃ διαδόσει μεταλαμβάνειν αὐτῆς. τὰ μὲν πλεῖον τὰ δὲ ἔλατ- 

τον. ἀλλ εἰ τοῦτο, ἐπιζητήσαι τις ἂν τί συντελεῖ τῶν σωμάτων Eu 725 

τοιαύτη δύναμίς τε xal φύσις. χατὰ yàp τὴν πρώτην φύσιν τὴν ἐγγινο- 89 

10 μένην αὐτὴν ἑκάστῳ, xaÜ' ἣν τὸ μέν ἐστι πῦρ, τὸ ὃὲ ἀὴρ, τὸ δὲ ὕδωρ, 
τὸ δὲ γῆ, ἢ ἐπὶ τοὺς οἰχείους αὐτοῖς τόπους χίνησις γίνεται, xa0^ ἣν ἔχα- 8 
στον αὐτῶν τῆς ἰδίας το δυεῖν τελξι τητος: δμοίως δὲ εἰ χαὶ ἐν τοῖς συν- 

ϑέτοις γίνοιτο opua χαὶ ἐν ἐχείνοις οὐ πρὸς τὸ εἶνα! ἀἄνϑρωπον T, ζῷον 

3, φυτὸν ἕχαστον αὐτῶν συντελοῖ dv τι’ ἤδη 8p οὖσιν αὐτοῖς ἐγγίνοιτ᾽ dy 10 

18 ὡς τῷ πυρὶ χαὶ τῶν ἁπλῶν ἐχάστῳ: οὕτω δ᾽ ἂν οὐχέϑ᾽ ἢ δύναμις ἐχείνη 

αἰτία Ἰίνοιτο τοῦ τὰ μὲν ἔμψυχα εἶναι, τὰ δὲ ἄψυχα τῶν σωμάτων, xni 

τῶν ἐμψύχων τὰ μὲν τὴν ϑρεπτικὴν ψυχὴν μόνην ἔχοντα, τὰ δὲ χαὶ τὴν 

αἰσϑητικὴν, τὰ δὲ πρὸς τούτοις χαὶ τὴν λογιχήν" αὕτη δ᾽ ἔχειτο τῆς xav 15 

αὐτὰς διαφορᾶς ἔχειν τὴν αἰτίαν: διὰ γὰρ ταύτης τῆς δυνάμεως πρόνοια 

20 ἔχξιτο λογιχὸν ζῷον τὸν ἄνϑρωπον ποιοῦσα, χαὶ διὰ τοῦτο ἐλέγετο πάντα, 

ὅσα διὰ τὸν λόγον τε xai τὸν νοῦν οἷά τε ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ, ταὐτὸν 20 

ἔχει παρὰ τῆς ϑείας προνοίας. μήποτ᾽ οὖν χρὴ λέγειν τοῖς μὲν ἁπλῶς 

σώμασι mpoümdpyoust τήνδε τὴν δύναμιν ἐγγίνεσϑαί τε x«i προσγίνεσϑαι, 

δι᾿ ἣν αἰτίαν αὐτὰ μὲν οὐδέν τι ϑεῖον αὐτοὺς ἔχει πως" τοιοῦτο γὰρ ἢ ?5 

ψυχή ἐστιν, ἄμοιρα παντάπασιν, ὅτι μὴ ἔστιν αὐτῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ ἢ τοι- 90 t2 σι 

ἀὸς δύναμις ἔξωϑεν αὐτοῖς xal προυπάρχουσι προσγινομένη, ἀλλ᾽ ἔστιν 

ἁπλῶς σώματα: ὅσα δ᾽ ἐχ τῆς τούτων φυσιχῆς μίξζεώς τε xal χράσεως 

γίνεται. τούτων δ᾽ ἐν τῇ γενέσει χατασπειρομένην xol τὴν ϑείαν δύναμιν 6 

χαὶ φύσιν ἀμείνω xui τελειότερα ταῦτα ποιεῖν τὰ σώματα, συνεισφερόντων 

30 χαὶ τῶν ἁπλῶς σωμάτων εἰς τὴν γένεσιν τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων σωμά- 

εἰ BS?HF!a Sp.: εἰη sie V: εἴη FS ὃ ἁπλῶν scripsi: ἁπλῶς VFHB'S!: ἁπλοῦν B?: 

ἁπλῶς ὃν S?a: ἁπλοῦν ὃν Vict. 4. ὃ Tj καὶ---τοιοῦτον embleina esse docui l. c. 139 sq. 
ὃ ἀπολαβόν a Sp. 6 αὐτὸ H: αὐτον sic V: αὐτὸν FSBa Sp. διαδιδον V 

αὐτήν Vict. Sp.: αὐτὴ V: αὐτῇ F: αὕτη Sa 1 πλεῖον Sp.: πλέον H: πλείω VFSBa 

12 fortasse τηλειύότητος. (οὐκ ἄρα ἡ δύναμις ἐκείνη τελείοις ἤδη προσγινομένη σώμασιν 

αἰτία ἂν εἴη αὐτῶν τῆς τελειότητος)" ὁμοίως δὲ scripsi: τὸ libri: τῷ coni. Sp. 

14 συντελοῖ ἄν τι Vict. post litteras V(aria) L(ectio): τελοιαντη V: τελοῖαν τῇ Εἰ: τέλοιαν 

τῇ S: τέλοιαν τῇ à: τελοῖ ἂν τὴ sic H: om. in spatio 9 litt. vacuo rel. B 17 ἐυ.- 

Ψψυχων G mg. Viet.: ἀψύχων libri ἔχειν coni. Sp. 21.22 ταὐτὸν ἔχει) ταῦτα ἔχειν 

Viet. Sp.: fortasse ταῦτ᾽ αὐτὸν ἔχειν 22 μήποτ᾽ Vict.: μήτ᾽ libri 29 προσγίνεσϑαι 

Vict. Sp.: προγίνεσϑαι libri 24 αὐτοὺς] ἐν αὑτοῖς Sp. recte coni. 25 ἄμοιρα GFSHa: 

apotpa V: ἧς ἄμοιρα Vict. Sp.: ἐστιν colloc. post ἄμοιρα H: fortasse (xal) πῶς; τοιοῦτο 

γὰρ ἡ Ψυχή, (2 ἐστιν ἄυνοιρα 26 προσγινομένη Sp.: προσγινομένης libri 2T πῆς 

S. vo N. 29 ποιεῖν S?Ba Sp.: ποιεῖ VHGFS! 30 καὶ Vict.: ἢ libri 
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αἵ ' , “ ἢ - * , UJ J , ^) 

τῶν xai τὴν ϑείαν δύναμιν, ἧς μεταλαμβάνουσιν χατὰ τὴν γειτνίασιν. OU 10 
n , » - , - ' ' ΄ 

Ἣν BUY οὐχέτι ταῦτα μόνης τῆς χατὰ τὴν pom ἣν χινήσξως ἀρχὴν ἐν 
. 

e τὴν ἀρχὴν xai τὴν γένεσιν αὑτοῖς ἔχει, ἀλλά τινα χαὶ o kV προσείληφ 

ἔχουσαν ἀπὸ τῆς ϑείας δυνάμεως. ἥτις φύσις τε xal Ψυχὴ χατὰ τὴν 38 

5 ποσότητα τῶν ἁπλῶν σωμάτων. ἐξ ὧν ἐστι τὸ ἔγον αὐτὴν σῶμα (Ov τὸ Ι i 4 e i n 
x *, ' A μι ^M d € , ^ , Ind A , ^ 

μὲν ἐπὶ πλέον [ὃν] χηινωνεῖ τῆς ϑείας δυνάμεως τῷ ἐγγυτέρω τε εἶναι τῷ 

-— - Ἰείῳ σώματι xal εἶναι λεπτομερές ts xal χαϑαρώτερον, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον 90 
Ἁ - 

ιά τε τὸ ἀπόστημα τὸ πλεῖον xal διὰ τὴν τῆς συστάσεως παχύτητα), OUi- e 

φόρον xai αὐτὴ γίνεται. ὅσα μὲν γὰρ τῶν συνθέτων σωμάτων τὸ πλεῖ- 

10 στὴν γῆς ἔχει, qd ταὐτὸν γῆς τινος χοινωνεῖ ψυχιχῆς δυνάμεως τῷ xal τὸ 

τὴν πλείστην μοῖραν τῆς οὐσίας αὐτῶν σῶμα ἔλαττον τῆς ϑείας μετα- 95 

λαμβάνει δυνάμεως: ὅσα δὲ πλεῖον ἐν αὑτοῖς ἔχει τῆς πυρώδους τε xal 91 

θερμῆς οὐσίας, ταῦτ᾽ ἔσται voy τελειοτέρας μεταλαμβάνοντα τῷ τὸ mÀso- 
νάζον σῶμα ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πλέον τῆς ϑείας μεταλαμβάνειν δυνάμεως. οὕτω 5 

15 ὃ ἂν εἴη δευτέρα φύσις, ἣν εἰρήχαμεν ϑείαν δύναμιν εἶναι ἐγγινομένην 

τοῖς ὑπὸ σελήνην σώμασι διὰ τὴν πρὸς ἐχείνην γειτνίασιν, ὡς ὕλῃ χρω- 
: 

μένη τοῖς ἁπλῶς φυσιχοῖς σώμασι πρὸς τὴν τῶν τελειοτέρων τε χαὶ &u- 10 

ψύχων γένεσιν σωμάτων. τὰ μὲν οὖν χατὰ χρᾶσιν τῶν ἁπλῶν σωμάτων 

χαὶ xav ἀλλοίωσιν γινόμενα σύνϑετα σώματα τῷ ἔχειν xal τὴν τοιαύτην 

20 δύναμιν ἐν τῇ τῶν ἐχόντων αὐτὴν σωμάτων μίξει συγχρινομένην πως xal 15 

υἱγνυμένην xat' αὐτὴν τελειότερα γίνεται σώματα xal ϑειοτέρας φύσεως 

xal ἀρχῆς χεχοινωνηχότα, ὅσα δὲ συνϑέσει τε χαὶ παραϑέσει τῶν ἁπλῶν 
σωμάτων γίνεσϑαι δοχεῖ σώματα σύνϑετα, ταῦτα οὐχέτι τῆς τοιαύτης χοι- 
νωνεῖν δυνάμεώς τε χαὶ φύσεως οἷά τε, ὧν ἕχαστον τῶν ἁπλῶν σωμάτων 90 

25 ἐνεργείᾳ σώζει τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐν τῇ τοιαύτῃ υἵξει xal συνθέσει. οὐ γὰρ 

εἰς τὴν τῶν οὕτως συνθέτων σωμάτων οὐσίαν ἢ ϑεία δύναμις συντελεῖ 

Hood ἐν ἑχάστῳ αὐτῶν, ὁποία xal πρὸ τῆς συνϑέσεως αὐτῶν. | 25 

2."H τῆς πρὸς ἄλληλα δύναταί τις λέγειν [xat τῆς] τῶν ἁπλῶν σωμάτων 92 

ἔσεως τὴν ἀπὸ τῶν ϑείων δύναμιν αἰτίαν εἶναι αὐτὴν γινομένην αὐτῶν 
-l 

Qo x 

^€— ' , [2 eT n Ἁ € ^ , » 

80 εἶδός τε xai φύσιν. ἢ γὰρ ὕλη (7) κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἄποιός τε οὖσα 5 
xal ἀσχημάτιστος ὑπὸ τῆς ἀπὸ (τῆς) τῶν ϑείων σωμάτων δυνάμεως γινο- 

, » —- z - v , ^ €- 

υένης ἄνευ τῆς ἐνεργείας σῶμα ἔστι τε xal γίνεται, εἰδοποιεῖταί τε xal 

τῷ ϑείῳ σώματι αὐτῆς χαὶ γειτνιῶν [τι] 
Y 

σχηματίζεται, ὡς τὸ μὲν πρὸ LA 

ὦ αὐτοισν 6 ὃν del. Sp. ἐγγυτέρω] ἐγγύτερον Vict. Sp. τε Scripsi: τὸ libri: αὐτὸ 

vel del. Sp. 9 αὐτὴ seripsi: αὐτῆς libri 10 γῆς HBF: «o ἡ (sie) γῆσ V: «à 7) γῆς 
S: τὸ γῆς a Sp. ταὐτὸν ---τινος] fortasse ταῦτ᾽ εἰ xat τινος τῷ xal τὸ] fortasse τῷ 

(elvat). κατὰ ll αὐτῶν scripsi: αὐτῷ VHFSBa: αὐτῶν (elvat) Viet. Sp. 11. 12 pe- 

ταλαυβάνων Vict.: μεταλαμβάνειν H 12 πλεῖον coni. Sp.: πλείονος libri 13 ταῦτ᾽ 

ἔσται Scripsi: ταὐύτησ tio libri: ταῦτα τῆς Sp. μεταλαμβάνοντα scripsi: μεταλαμβάνειν 

libri: μεταλαμβάνει Sp. τῷ τὸ Vict. Sp.: τοῦτο VFHSa: τοῦ B 14 αὐτοῖς] αὑτῷ 

coni. Sp. 15 fortasse εἴη (1) 2] xac' Vict.: xai libri 24 ὧν] διότι Vict. Sp. 

25 αὐτοῦ V 28 ἢ GF: ἦσ sic V: ἧς SBHa: ἦν Vict. Sp. 28 «ai τῆς delevi 
30 7; addidi 3l ἀπὸ (τῆς) scripsi δυνάμεως} δυνάμεων a 92 ἄνευ 

τῆς] fortasse ἄνωϑεν 23 γειτνειῶν V τι del. Sp. 
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, ἐχείνῳ πλείονος τῆς ϑείας μεταλαμβάνον δυνάμεως εἰδοποιεῖσϑαι ϑερμότητι 10 

xai ξηρότητι (ταῦτα γὰρ τὰ πρῶτα τῶν ἀπ᾽ ἐχείνων ἐν τοῖς ὕνητοῖς πά- 
ϑη). τὸ ὃὲ πλεῖον ἀφεστὸς τῶν ταύτης τῆς μεταβολῆς τε xal γενέσεως 

αἰτίων αὐτῇ ϑείων σωμάτων T, πάντῃ τοῖς (εἴδεσι) τούτων ἐναντίως εἰδο- 15 

ποιεῖσθαι, ἢ τὸ μέν τι τούτων, τὸ δέ τι τῶν τούτοις ἐναντίων εἶδός τε χαὶ 

πάϑος λαμβάνειν χατὰ τὴν ἐχείνων ἄλλοτε ἀλλοίαν πρὸς τὰ τῇδε σχέσιν 
E NAI ἊΝ , ^ ^ , , ,F , 5^ à , 

οιά τὴν ἔπι XOU τοηοιουτοὺ χινησιν χύχλου διαφόρως ειοοποιϊουμέξνον. τοιαύτη 20 

σι 

τὰρ ἣ τοῦ ζῳδιαχοῦ διάϑεσις, ἐφ᾽ οὗ χινούμενα ἥλιός τε xal σελήνη xai 
τὰ ἄλλα τὰ πλανᾶσϑαι τῶν ἀστέρων λεγόμενα τῷ μέν τινι τῆς ὕλης μέρει, 

10 ᾧ μᾶλλον T, χαὶ νῷ πρόσεισιν, ἑχάστῳ ϑερμότητός τε xol ξηρότητος 25 

αἴτια γίνεται, ἐν οἷς τὸ εἶναι τῷ πυρί, | τῷ δὲ ϑερμότητός τε xol ὑγρό- 93 
τητος, ἥτις φύσις ἀέρος, τῷ δ᾽ ὑγρότητός τε xal ψυχρότητος, T, ἐστιν 
ὕδατος φύσις, τῷ δὲ τῆς ἔτι χδξαλει ποβενης ἐχ τῶν ἁπλῶν τῶν πρώτων 

δύο νὰν τι θεῶν, ἥπερ ἐστὶ ψυχρότης τε xal ξηρότης, ἃ τὴν τῆς γῆς 5 

15 συνίστησι φύσιν. xai τοιαῦτα μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ϑείας δυνάμεως εἴδη ἐν τῇ i i n Ἢ 

ὯΝ 

ὕλῃ ἁπλᾷ τε χαὶ πρῶτα εἴδη γενόμενα τῆς τῶν ἁπλῶν σωμάτων οὐσίας 

τε χαὶ φύσεως αἴτια, τὰ δ᾽ ἐχ τῆς τούτων Ἰινόμενα pitedis τε xal χρά- 10 

σεως ἅτε πλειόνων χοινωνοῦντα δυνάμεών τε χαὶ διαφόρων σωμάτων σύν- Ll 

»^ M 

ὕετά τε ἤδη γίνεται xo τελειότερα, xai f, τελειότης δὲ xal τὸ εἶδος αὐὖ- 

20 τοῖς διαφέρον γίγνεται χατά τε m ἐν τοῖς πρώταιει εἰρημένην τῶν ἐν τῇ 15 

υαἱξει τῶν σωμάτων διαφοράν. ἔστι γὰρ αὐτῶν τὰ μὲν λεπτότερα χαὶ ποι: 

τιχώτερα (τοιαῦτα γάρ, ὅσα ἐγγυτέρω χεῖται τῆς τῶν ϑείων χινήσεως), τὰ 

ὃὲ παχυμερέστερα χαὶ i M ς νει ὅσα πλέον ἀφέστηχε τῆς ἐχείνων 

φορᾶς. ὅσα μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ μίξει τε χαὶ χράσει πλεῖον ἔχει τῶν λε- 30 

25 πτομερῶν τε χαὶ hosted σωμάτων, τούτων τελειότερον τὸ εἶδος, ὅσα 
^ κι » , e - Y n ^ T 

ὃὲ τοῦ μὲν τοιούτου σώματος ἔλαττον ἐν αὑτοῖς ἔχει, πλεῖον ὃὲ τοῦ ma- 
τῷ [A ϑητιχοῦ τε xnl παχυμερεστέρου. τούτων χαὶ τὸ εἶδος ἀτελέστερον. | 

or - IV. Ὅτι, εἰ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ ἀντιχείμενον μὴ ἐφ᾽ ditus οὐδ᾽ αὐτὸ 94 

à E] τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐφ’ ἡμῖν ἔσται. 

E ΟῚ 3 ve - 2 ne Mm - M *, Lem N 5» “ M - 

30 4 ἐφ ipi ἐστι τοῦτο, οὗ τὸ ἀντιχείμενον [u$] ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ οὗ τὸ 5 
) LEES 3 - 5 , 

ἀντιχείμενον UT, ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐχεῖνο οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν. τοῦ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ dy- 

9 ἐν τοῖς G?: ἀυτοῖσ sic V: αὐτοῖς G!BFSa: τοῖς coni. Sp. 4 αὐτῇ HB: αὐτη V: αὕτη 

GSa ϑείων scripsi: oiov libri τοῖς (εἴδεσι) scripsi: post τοῖς rasura 4--- litt. V 

ἐναντίως seripsi: ἐναντίων libri: ἐναντίοις Sp. 4. ὃ εἰδοποιεῖται Vict. ὃ τούτοις scripsi: 

τούτων libri ἐναντίων F!H. Sp.: ἐναντίον 56 Ε 3 ἃ 11 τοιούτου] οὐρανίου Schwartz 

ὃ διάϑεσις] ϑέσις Vict. 9 ἄστρων Sp. 10 pr. «ci om. a Sp. 11 atta V 13 c7; 

Vict.: τοῖς libri καταλειπομένης Sp.: καταλειπομένοις libri 14 ἥπερ Vict.: ἅπερ libri 

19 δὲ scripsi: τε (sic) VH: τε SBa Sp.: om. F 19. 20 αὐτοῖς «ai τὸ εἴδος m! signis 

adpositis ita colloc.: «aet τὸ εἶδος αὐτοῖς V: αὐτοῖς χαὶ τὸ εἶδος B: x«i τὸ εἶδος αὐτοῖς 

FSGa Sp. 21 διαφοράν FGa Sp.: διαφοραι (sic) V: διαφορᾷ BH: διαφορά S 26 «5- 

tois V 28 εἰ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ tabula: εἰ τοῦτο (εἰ H) ἐφ᾽ ἡμῖν οὗ τὸ lihri 

οὐδὲ τὸ αὐτὸ tabula 29 ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐδὲ circumsceripsi 20 μὴ del. ν “52: om. a Sp. 

οὗ τοῦ 1 τοῦ V?S?B: τοῦτο V'S'GHa Sp.: τὸ VH: οὗ τὸ SHa Sp. 
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» ἢ Ων 6 , ἃς ) [4 € m P DH 14 - τὸ » ὺ ἃ, ) D Ul ἀντι- 

τιχείμενον οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, τῷ γὰρ ἡμῖν τὸ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀντ 
( Me TER UE SUE PP Rr NT xe(uevov. οὐδὲ τὸ ἐφ ἡμῖν. εἰ ὃὲ τὸ ἐφ ἡμῖν μὴ ἐφ ἡμῖν, οὐ 

-, A ) (^ €- ) e 2. e - x * ' 5 f 

δέν ἐστιν ἐφ᾽ ἧἣμῖν. xa0 ὃ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν, οὗ xal τὸ ἀντιχείμενον 10 

ἐφ 
[τὸ] ἐφ’ ἡμῖν τὸ εἶναι ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ἡμῖν. τὸ μὲν 3 

- ^ ) e - | B! —— ^ ' 

' ἣμῖν, xatà τούτους οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ἣμῖν. (ἢ) ψεῦδος τὸ εἰ μὴ 

[91] 

ς « - ΄ f - ' - 35-7 ^ , 2 - 
ἡμῖν τι εἶναι ἐν τῃ φύσει μων χαὶ τῇ 000!4 ὧν 004 εῷ ὑμῖν ἔστι, 15 

2 

eo δῶν Ἁ ὍΝ T. Ἁ Z , » , € ' ^ 

ὠσπερ οὐὸξς τὸ λογιχοῖς εἰναι, τά μέντοι πραγματὰα ots χρώμεθα χατὰ TO 

᾿ t 

ἐφ᾽ ἡμῖν, ταῦτα ἐφ᾽ ἡμῖν. τούτων γὰρ χαὶ τὰ ἀντιχείμενα ἐφ᾽ ἡμῖν. τὸ 
M UJ A - | € - - , ) [4 €- AM ἜΝ 27 [4 - [ed 

μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν τι εἶναι οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δὲ περιπατῆσαι ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅτι 
- Ub , , - [4 

10 xal τὸ μὴ περιπατῆσαι. χαὶ γὰρ ἴδιον τὸ ἀντιχείμενον τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν οὐχ 90 
2 9 e - ' , ^ $9. 2 3 € €- ^s [ES * ' LER , A 

ἐφ᾽ ἡμῖν διὰ τούτου, τὸ δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν Td δῆλον. ὡς οὖν τὰ ἀντιχείμενα ἐφ i , ΤῸ i i 
΄ - -» *, Ν ? - [14d » Ld - - - , 

ἡμῖν, ταῦτα xal αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅτι μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πραχτοῖς. οὐ 
, eo - - ' - ) - 

πραχτὸν | 08 τὸ εἶναί τι [τὸ] ἐφ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς βουλευτοῖς χαὶ τοῖς ivos- 95 
, γ ἄλχως T x Myvoc BE. Ey πρῆππεοι don e or χομένοις xal ἄλλως ἔχειν. οὐχ ὄντος δὲ ἐν τούτοις τοῦ εἶναί τι ἐφ᾽ ἡμῖν 

^ , Ὁ - Ld Ll n 

15 εἰχότως $ piv δύναμις, xal ἦν ἐστιν ἐφ’ ἡμῖν, οὐχ ἐφ’ ἡμῖν, πρὸς (4) 5 
ΡΥ μ᾿ , — - 2 ) [4 - 7r ^ , Ξ 2. ? ΄ e μ5 m [74 B 

& χρώμεϑα τῇ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τι εἶναι δυνάμει, ἐφ᾽ ἡμῖν ταῦτα, ὥσπερ 
- - , 7) [4 - , 3 - ^ ΄ ^ - 

xai ἣἥ uiv χρῆσις τοῦ λόγου ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ f δύναμις τῆς 
, 

χρήσεως. 

n I1 9 ' 2.2 6 υ- Q? ς ΄ V. Περὶ τοῦ ὅτι καὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν χαϑ’ εἱμαρμένην. 10 

20 Τῷ ἐφ᾽ ἡμῖν τι εἶναι ἀντίχειται τὸ μηδὲν εἶναι ἐφ᾽ ἡμῖν. T ἀδύνατον 
' 3 - 2 ) (4 - E T δ ΕΝ "2s PENA PEEL ' T7 

τὸ οὖν τῷ ἐφ᾽ ἡμῖν τι εἶναι [τὸ] ἀντιχείμενον ἀδύνατον. ἀλλὰ uw c i 

τὸ ἀντιχείμενον ἀδύνατον, τοῦτο χαϑ᾽ εἱμαρμένην, εἴ γε ταῦτα χαϑ᾽ sipap- 15 
μένην γίνεται, οἷς τὰ ἀντιχείμενα ἀδύνατόν ἐστιν T, εἶναι T, γενέσϑαι. τὸ 

) m , ) [4 E * ^ δ , ψ NN 2 Ψ 4 

600y eo Tuv τι εἰναι xa etuapuevry. τῷ 6£ £9 TU τι ειναᾶΐ: χαὺ 

Jo δ, τἂν ' T 1 o , € 
(ety tt εἰναι χατὰ τοὺς αἀπαντὰα χίνεσϑαι τῷ [22 

z$ A "e Ἃ XM 2 

ξιμαρυξενην σωςοῖιτὴ ἂν τὸ eg 

^ Y T ' 2 , , € ΄ ΄ , , αν PENA 
χα εἱμαρμένην λέγοντας. ἣ οὐχ ἀληϑὲς τὸ « τὸ ἀντιχείμενον ἀδύνατον, 30 

τοῦτο εἶναι χαϑ᾽ εἱμαρμένην. εἰ μὲν γὰρ ταὐτὸν ἣν τὸ ἀνάγχης τῷ 
" 9 AC , (ἢ ἋἋ σ - - ar b] Duas e e σ AN T - E T 

xa) εἱμαρμένην, (ἦν) dv ὥσπερ τοῦ ἐξ ἀνάγχης ὁρισμὸς τὸ ᾧ τὸ ἀντι- 
χείμενον ἀδύνατον, οὕτως xal τοῦ xaU' εἱμαρμένην. ἐπὶ πλέον δὲ τὸ ἐξ 96 

΄ - ΄ - 5] , ) ΄ 

80 ἀνάγχης τοῦ xa9' εἱμαρμένην: οὐ γὰρ πᾶν τὸ ἐξ ἀνάγχης χαῦ εἴμαρ- 

* 
2 οὐδὲ αὐτὸ τὸ G: οὐδὲ τὸ αὐτὸ (αὐτὸ S. V.) F ἡμῖν V!FS: ἡμῖν ἄρα ἐφ᾽ ἡμῖν B?S?a Sp.: 

ἡμῖν ἄρα V?B! Vict. H ὃ ὃ V!; o, dpa V?B?S?Ha Sp.: ὃ dpa G: οὺς οὖν ἄρα F 
4 pr. £g] μὴ ἐφ᾽ Vict. τοῦτο Diels ἢ add. V?S?BHa Sp. 5 τὸ ἐφ᾽ VB'S!H Viet.: 

ἐφ᾽ B?S?a: μὴ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν τι coni. Sp. 10 xai τὸ μὴ B?S?a Sp.: μὴ καὶ τὸ VHB!FS! 

11 ἐφ᾽ ἡμῖν (p. in lit.) δῆλον ὡς οὖν τὰ VHB: ἐφ᾽ ἡμῖν ἐφ᾽ ἡυῖν δῆλον ὡς οὖν τὰ H (γρ.) GFSa: 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἐφ᾽ ἡμῖν δῆλον οὖν ὧν τὰ Vict. Sp.: apodoseos initium videtur δῆλον ὡς ὧν τὰ, 

protasis fortasse xai γὰρ εἰ δι᾿ οὗ τ. d. τ. ἐφ᾽ ἡμῖν [οὐχ] ἐφ᾽ ἡμῖν ὃ. τ. τόδε ἐφ᾽ ἡμῖν 
12 μὴ] exspectas τὰ 13 alt. τὸ del. Sp. fortasse (οὐδ᾽) ἐν 14 τοῦ Sp.: τὸ 

libri 15 4 add. Viet. 20. 21 ἀδύνατὸν (sic) τὸ οὖν V: ἀδύνατον τὸ οὖν HFS!B!: 

τὴ οὖν B?S?a Sp.: fortasse «ai δυνατόν. τὸ οὖν 21 τὸ post εἶναι del. Sp. 24 τῷ 

Scripsi: τὸ libri 25 σώζοιτο] σώζοι τὸ V: σώζοι ἂν τοὺς Sp. χατὰ τοὺς ἅπαντα 

scripsi: χατ ὑσίαν (sic, supra τ m! a) πάντα V: χατὰ οὐσίαν πάντα ceteri 21 τὸ] 

τῷ Η 21. 28 τῷ χκαϑ VB Vict. Sp.: τὸ xa" HSa: τὸ οὐ χαϑ F 28 ἦν add. Sp. 
^ τ H e 

τοῦ Om. ἃ τὸ o τὸ H Vict. B Sp.: "τὸ ᾧ τὸ" sic V: τῶ τὸ FSa 
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, , ^ ^ ^N ^F PE C] ^ , ΑἹ Q? [d , 

uevrv. τξεσσαρα M τὰ ὃϊς 000 ες ἀναγχης. 00 Wf zo eiu Mice is 

»y , - , ' Q? [4 / σ ? MEME] ' - 

€t (€ £V τοις Taie vous τὸ xa etuapu. μά (001 οὐχετ ἂν ὁρισμὸς εἴη o 

- 

τοῦ xa εἰμάρμενην ὃ λύγος ὃ jw ob τὸ ἀντιχείμενον ἀδύνατον. ἀλλ᾽ 

εἱμαρμένην, ἐπεὶ χαὶ αὐτὰ ἀναγχαῖα, ? 

ὑπάρχοι μὲν dv xai τοῦτο τοῖς χα 

5 οὐ uiv ὡς ἐπ᾽ ἴσης αὐτοῖς εἶναι. εἰ ἀν υὴἡ ἐπ᾽ ἴσης, οὐχ ἐπιστρέψει. οὐ 10 
- ΄ 7 - , H . * 

δεῖται πάντως ᾧ τὸ ἀντιχείμενον cipue τοῦτο x4" εἱμαρμένην, ἀλλὰ 
ν᾿ 

ἀναγκαῖον τοῦτο, οὗ γὰρ ὁρισμὸς ὃ προξ!ρημένος λόγος. τὸ ἐφ᾿ ἡμῖν δή 

ἐστιν ἀναγχαῖον μέν, ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῇ οὐσία τινὸς ἣν ἀναγχαίως αὐτῷ 15 
ΩΡ e Ld ) e 

ὑπάρχει, οὐ μὴν χαϑ’ εἱμαρμένην. οἷς γὰρ χα υὸν αἰτίων γινομένοις 
p 

p 
, 3^ -“ ) Ψ 

10 τὸ ἀντιχείμενον ἀδύνατον, ταῦτα εἴη ἂν χαϑ' εἰμαρμένην. 

- A , » Ἃ δι Ὁ , ' - - 

VL Πῶς ἀχίνητον εἴη ἂν χατὰ ᾿Αριστοτέλην τὸ πρῶτον χινοῦν, 90 
4 [d 5 , A € ec , 2 - 2 » o 

εἴγε. ὡς αὐτός φησιν, [ἢ] ἕχαστόν ἐστιν ὧν ἐστιν ἐργὴν $vexa 
RD 
-—» € - AA μὰ 34 A *, , ΝΣ , 9 ἘΠ * ' 9 VN 

τοῦ ἔργου, ϑεοῦ δὲ ἐνέργεια ἀϑανασία, τοῦτο δέ ἐστι ζωὴ dtotoc, 

ὥστε ἀνάγχη τῷ ϑεῷ χίνησιν ἀίδιον ὑπάρχειν. 

" ΕῚ *, Y 5 - * 9 ἘΞ » - Ὑ Ὑ iy ' τ 

15 H οὐχ ἔστιν ἐχεῖνο, ὧν ἐστιν ἔργον τι. εἴ qe ἔργον μὲν τὴν 35 i 
[2 , - ' $^ LA * 

ἐνέργειαν λέγει τὴν ὡς τέλος, τῷ Gi 000£v τέλος ἐσ 

αὐτοῦ ij ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὅν τι ἄλλο, ἔπειτα ἐνέργεια. ὅλον Oi 

- τὸ ὅν ν᾿ 5. Δ (IAE €23, αν 2X4 * E X - » 

τοῦτο οἱ ὁ ux di 0 ἔστιν, ἔπει OS O0 οὐυρᾶνης τοιοῦτος. σωμα ἀρὰ » 

-" b - - 

ϑεῖον᾽, ἐχεῖνο γὰρ οὐ τοιοῦτον. 

o0 ΥΠ. Τί ἔσται ἢ ὕλη εἰ παρὰ y 

εἶναι xal ἀσχημάτιστος, παρὰ 
ἐσχηυνατίσϑαι. 

[2v 1 bI - ΄ τ E s 

Ὕλη sb παρὰ μὲν τῆς στερήσεως ἔχει τὸ Umxotos εἶναι χαὶ SOUS 

ER c 5 ων 
* ^ - »^- 

τιστος. παρὰ OZ τοῦ εἰόους τὸ πεποιὼσ σγηματίσθαι. τῷ αὑτῆς 

NA ^ ΄ - 5» ΄ » 

25 λόγῳ τί ἔσται; T, τούτων τῶν ἀποφάσεων ἐν τῇ τῆς ὕλης. φύσει" χατὰ γὰρ τῦ 
^ ς ὦ , " » M ΄ Eq. P m 1 Ἢ e pu 

τον quts λόγον οὐτε Qmwotoz οὐτξ XOU, ὡς ὦ ἀνϑρωπος χατὰ τῶν αὑτοῦ 

, Jd » »" A e aet LUE T CER , 3 T 2 -— 8f 

λόγον οὔτε ἄμουσος οὔτε μουσιχής.  Omntepov γάρ. st sbysv ἐν τῷ tot 
io) LY 

^ X 2 [0 ARMED! MR ey T Y zw fy m » 

λόγῳ, οὐχ ἂν Ty ἐν τῷ ξτέρῳ γενόμενον. nuits οὖν xat τῇ ὕλῃ εἴη ἂν 
1 * 5 7i - - τ 3333 3 —- 93 b.) , » Y 

τὸ m εἶναι οὐχ ἐν τῷ ποιῷ εἶναι, ἀλλ ἐν τῷ ἐπιτηδειότητα ἔχειν xat 20 
» E ΄ ' 

^ ) e 
^ M4 - 

30 δύναμιν, x20 ἥν ἐστι δεχτιχὴ ποιοτήτων. τὸ ὃ ἄποιον αὐτῇ συμβέβηχεν 

5 ἀντιστρέψει B? coni. Sp. recte 6 δεῖται γοῦν Vict.: ὃ᾽ εἴ τι B?: δεῖ γοῦν εἶναι Sp.: 

forlasse οὐδ᾽ del v.i 1 οὗ Vict.: οὐ libri 9 ὑπάρχει] et in lit. V εἰρμὸν 

Vict.: εἱμαρμένην libri αἰτιῶν a Sp. 12 ὡς αὐτός φησιν] de caelo |I, 9. 

28628 sqq. ἕχαστον B? Sp.: ἡ ἕκαστον VFSH (in mg.) B'a 19 ἐνεργείᾳ a 

20 ἔσται Vict. tab.: ἐστι libri εἰ Vict. tab.: ἢ libri 25 εἰ: Vict.: 7, libri 

25 ἐστιν B ἢ S!'GF: ἡ V': οὐ γὰρ ἐκ BV?S*a Sp.: οὐ γὰρ ὡς Vict.: 7, (οὐδετέρα) 

Sehwartz recte ἐν τῇ V'GSFa: ἡ V?B Vict. Sp. φύσει V!GFSa: φύσις V*B 

Vict. Sp. 27 el] ἂν εἰ V?S?Ba: ἂν Sp. 28 γενόμενον Sp.: γενόμενος libri 

29 ποιῷ V'Sa Sp.: ποιᾷ ΝΒ: ἀποίω GF 30 αὐτῇ V?B Sp.: αὐτῆς V'GF5Sa 
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"v - . ^ - » , L4 ^ i] — ^ —- ^ 

οὐχ ὃν αὐτῆς συμπληρωτιχὴὸν τῆς οὐσίας, ὡς χαὶ παντὶ τῷ δεχτιχῷ τινὸς 
Ν M Y - » M ^ , " ^) 29 - € , , v ( 

τὸ μὴ εἶναι τοῦτο | o0 ἐστι δεχτιχόν. οὖσα δ᾽ ἐν τῷ μεϑορίῳ τούτῳ εἴη 98 
bul Ἁ M4 € -* ἐν ^ "7 ( , ^. E * A p * 

dv» χαὶ ἄφϑαρτος. ᾧ γὰρ ἐν τῷ δύνασθαί τινα δέγεσϑαι παρὰ μέρος τὸ 
τ ^ "Ὁ v 5 - l4 4 —- ^ w 

εἶναι, τοῦτο [ἐν τῷ μὴ εἶναι ἔν τινι αὐτῶν] οὔτ᾽ ἐν τῷ μὴ εἶναι ἔν τινι 
*, - wv ) E )* , , *, , 3 *, LEES 

5 αὐτῶν οὐτ ἐν τῷ εἶναι ἐςισταται τὴς OUAZUIS οὐσ!ιας. 00 γὰρ απολλυσι φ'ι 

ΠΥ, € , (d Y - * 1^ , ' , - 
τὸ δύνασῦαι ἐν ῳ ἂν Ἢ ποῦ τῶν ὧν εὐυνατὴ" 092 («4p omotov τοῦτο ἐδύνατο. 

αὗ- 
3 * U "Ὁ [ad e [4 ΓΝ , 

7 εἰ ἀπόφασίς τις ἐστιν ἐπὶ τῆς ὕλης. ὅτι ἢ ὕλη οὐχ ἔστι ποιὰ 
Ξ- 

^) τῆς φύσει, τὸ δ᾽ οὐ ποιὸν ἄποιόν ἐστι [ἐπὶ τῆς. ὕλης δεχτιχῆς οὔσης ποιό- 10 

τητος}, εἴη ἂν ἢ ὕλη τῇ αὑτῆς φύσει ἄποιος. ἣ οὐχ ἔστι ταὐτὸν εἰπεῖν 

l0 ἐπ᾿ αὐτῆς “οὐχ ἔστι ποιὰ τῇ αὑτῆς φύσξι᾽ χαὶ “ἔστιν οὐ ποιὰ τῇ 

αὑτῆς φύσει᾽ τὸ μὲν γὰρ ᾿ἔστιν οὐ ποιὰ τῇ αὑτῆς φύσει᾽ χατάφασις 1ῦ 

οὖσα ἢ ἐχ μεταϑέσεως λεγομένη, ἣ ἴσον δύναται τῇ στερήσει, τὸ δ᾽ “οὐχ 
ἔστι τῇ αὑτῆς φύσει ποιά᾿ ἀπόφασις, ἥτις οὐχέτι ἴσων τῇ στερήσει 

e ^ - cr * J ^ ΄ , 

δύναται, 6 ἐστιν τῆς ὕλης ἀληϑές. ἢ γὰρ ἐπιτηδειότης f, πρός τι με- 
΄ 5 - , - ?* 

15 ταξὺ ἐχείνου τε ἧς στερήσεως αὐτοῦ, εἰ xai ὅτι μάλιστα τῷ ἐν ᾧ 30 
΄ἥ Y ' 

D, i 
e ^ , *, " ' v 

ἐστιν ἢ ἐπιτηδειύότης ἀδύνατον εἶναι χωρὶς ϑατέρου. οὐ γὰρ ταὐτὸν εἴη 
΄ e ΑἹ e , [d , [i ^ , 

στρ σειν. mo pev γορ᾽ ὑπόμενε!; ὡς ερρείδηται, ἢ ói στέ- 
Ü ' 

ἐπιτηδειότης τῇ 

ησις φῦϑείρεται. διὸ τὸ μὲν μὴ εἶναι ποιὰν ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, οὐχέτι s» 
M 

0 
S a » , , , , - x , * « 

ὃὲ xai τὸ ἄποιον. ᾿Δριστοτέλης ἐν πρώτῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν | 
M Pm -— - , LO LN Ξ (6^ A ΑΞ 4 A ''Ti 

20 περὶ τῶν προειρημένων οὕτω λέγει" “διαφέρει δέ τι [5] ἐν τῷ χατα- 99 

PUES (Xj ἀνασχευάζειν) τὸ ὑπολαμβάνειν T, ταὐτὸν ἡ ἕτερον ση- 
, SY x Y M ^^ ' v ' - (5 ' 3 

μαΐνειν τὸ μὴ εἶναι [xai] x60: χαὶ εἶναι μὴ τοῦτο, οἷον τὸ μὴ elvat 5 
3 - , , ^ 

λευχὺὸν τῷ εἶναι μὴ Asüxóv. οὐ 1τὰρ ταὐτὸν σημαίνει, οὐδ᾽ ἔστιν 
^ - ^ M Ed ^ 44 ' 

ἀπόφασις τοῦ εἶναι λευχὸν (τὸ εἶναι μὴ λευχόν, ἀλλὰ τὸ μὴ εἶναι 
^ T » bd ^-^ , e οἷ Ἁ σ ^^ 5 Q* * M - σν 

25 λευχόν). ἔστι δὲ λέγειν, ὅτι εἰ xol ὅτι μάλιστα ἀληϑὲς ἐπὶ τῆς ὕλης 
- ς -ῳ v * 3 - , 

τὸ τῇ αὑτῆς φύσει ἄποιον αὐτὴν εἶναι, ἀλλ οὐχ ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ 10 
- - , d 

αὐτῆς τοῦτο, ἀλλὰ συμβέβηχεν αὐτῇ, ὥσπερ ποτὲ xal τὸ ποιότητα 
΄ 

ἔχειν, ὡς xal τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ τὸ ἄμουσον xal μουσιχόν, xal ὃ χηρὸς 
δὲ ἀπ ἢ ματιστος ὧν τῇ αὑτοῦ φύσει σχηματιζόμενος οὐ φϑείρεται, ὅτι 15 

80 μένει τούτῳ τὸ χηρῷ εἶναι. Wo 

4 ἐν τῷ — αὐτῶν del. V^: exh. GFS: om. Ba Sp.: ἐν τινι αὐτῶν notat lineola sub- 

ducta S? 9 ἀπόλλυσι V?GBS?Ha Sp.: πολλοὺσ ὁ V'!FS! 6 fortasse δύνασθαι {τὸ 

γενέσϑαυ ποὺ τῶν] τούτων Sp. ὁποῖον) οὐ ποιὸν Sp.: οὐ ποῖον Vict.: οὐ γάρ, 

ὅτι ποιόν, Diels T ἣ εἰ Sp.: euj sie V: εἴη FSHB: εἰ 6: εἰ εἴη ἃ 8 οὐ ποιὸν 

Sp.: ὑποῖον libri ἐπὶ — ποιότητος circumseripsit Schwartz 12 ^j] 7| a: ἡ Vict. 

15 τῷ] τὸ Vict. Sp. 16 (Zv) εἴη coni. Sp.: ἡ Schwartz 19 ἐν πρώτῳ τῶν Πρ. 4:] 

Anal. pr. I, 46. 8108 20 ὅτι del. Vict. Sp. 21 7, ἀνασχευάξειν add. Vict. cum 

Aristotele 22 σημαίνειν Sp. ex Arist: σημαίνει ἢ libri pr. xai del. Sp.: om. 

Arist. τοδὶ Arist. εἶναι μὴ τοῦτο Arist.: μὴ slvat τοῦτο VFGBH: τοῦτο 

νἢ εἶναι Sa: εἶναι μὴ τόδε Vict. Sp. 23 οὐδ᾽ Vict. cum Arist. Sp.: οὐ γὰρ VFSBa 

24. 25 τὸ clvat — Aeoxóv Vict. add. cum Arist. 26 αὐτῇ del. Viet. 28 τὸ] τῷ a: 
om. Vict. Sp. 
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VIH. Πῶς οὐχ αὐτὸ δι᾿ αὑτοῦ ὡρίσατο ὃ τὴν ψυχὴν δρισάμενος 
ἐντελέχειαν σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 30 

Εἰ τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον σημαίνει τὸ δυνάμενον ζῆν, τὸ δὲ δυνά- 
as ΤῸΝ 3€ ΄ $9 y. αν Ὁ 3. ) LIAE CUNT 

μενον ζῆν ἐστι τὸ δυνάμενον ψυχὴν ἔχειν, πῶς οὐχ αὐτὸ OU αὑτοῦ | ὡρί 100 

5 Gato 6 τὴν ψυχὴν δρισάμενος ἐντελέχειαν σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ δυ- 
΄ ΝΥ Y NAA ON 5. ΣΕ . » - I5 r2 - - " 

νάμει ζωὴν ἔχοντος; T, οὐ χέχρηται ἐν τῷ τῆς ψυχῆς ὁρισμῷ τῷ δυνάμει 
MJ y , ' , ^ XC (ὁ ^ 'N » 22 [rd ec ζωὴν ἔχοντι, ἀλλὰ πρότερον λαβὼν τὸ " δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. ὕστερον ὅτε 6 

λοιπὸν τὸν ὅλον λόγον ἀποδίδωσι, μετέλαβε τὸ ὀργανιχὸν εἰς τὴν εὕρεσιν 
» ' E - 3 * - ΄ qu ee (0 UN ^ X. ὙΣ 2 M 3 5 xai λῆψιν τοῦ ἠργανιχοῦ χρησάμενος τῷ δυνάμει ζωὴν ἔχοντι" τὸ δ᾽ ὀρ- 

, τ ἃ , € - ΄ 

10 γανιχόν ἐστιν ὃ ἔχει μόρια διαφερούσαις ἐνεργείαις ὑπηρετεῖσϑαι δυνάμενα, 
T » » E Y ^ ΄ J » yy. SUN P] ΄ ' 
ᾧ ἴσον ἔλαβεν xai τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον. ἔτι εἰπὼν ἐντελέχειαν τὴν 10 

ψυχὴν τοῦ σώματος δυναμένου ζωὴν ἔχειν οὐ OU αὐτοῦ τὴν ἀπόδοσιν πε- 
, ' - , , ee ΄ [d ΄ 

ποίηται. τὴν γὰρ τοῦ σώματος φύσιν, ἐν ᾧ ἢ ψυχή, ὁποία ἐστίν, ἐδή- 
λωσεν. οὐχ ἄρα τὴν ψυχὴν ἐδήλωσεν, οὐδὲ τὴν Ψυχὴν ὡρίσατο Or αὑτῆς. 1 σεν, ρας την pu] [ev MS 2i ba d Tie», 
»y 5 Y », Ἁ ! e EN * , 3 ^ -: Χ hi - A m € , [ed ee. 

15 ἔτι οὐχ ἔστι ταὐτὸν ψυχὴ xai ζωή. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐνεργὲς ἢ ζωή; ὅτι ^J 

δι᾿ αὐτοῦ τροφή τε xai αὔξησις᾽, τὸ OE δυνάμει ζωὴν ἔχον λέγοιτ᾽ dy τὸ 

ὀργανιχὸν ἔχον OU αὐτοῦ [πρὸς] τὸ δύνασϑαι τρέφεσϑαί τε xol αὔξεσϑαι, 20 
[4] 5 » v -Ὕ ^ LIN v 

ὃ οὐχ ἔστιν ἴσον τῷ τὴν ψυχὴν ἔχειν. 

IX. Πῶς οὐ πρός τι ἢ ψυχή, εἰ ἐντελέχεια σώματος τοιούτου. 

20 Ἢ τὸ μὲν ἐντελέχεια ἴσον ἐστὶ τῷ εἶδος, τὸ δὲ εἴδος οὐ πρός tt, εἰ ?5 
M eo , , , 2 , a » , F , »50* 5 - 

ὶ ὅτι μάλιστά τινός | ἐστιν. οὐ γὰρ εἴ τί τινός ἐστιν, εὐθύς ἐστι τοῦτο 10] 

xdi πρός τι. χαὶ γὰρ f, ἐπιφάνειά τινος οὖσα οὐ πρός τί ἐστιν. ἀλλὰ 

ὶ τὰ μέρη τῶν δευτέρων οὐσιῶν τινὸς μέν ἐστιν, οὐ μήν ἐστι xal πρός 
τι. πρός τι γάρ ἐστιν οἷς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν, ἢ 5 

25 δὲ Ψυχὴ σώματος μέν ἐστι τοιοῦδε ἐντελέχεια, οὐ μὴν τὸ εἶναι αὐτῇ ἐν 
τῷ πρός τί πως ἔχειν ἐστίν. οὖσα γάρ τι τοῦ σώματός ἐστιν, ὡς xoi ἣ 
χεφαλὴ οὖσά τί ἐστιν χεφαλωτοῦ χεφαλή. τὸ μὲν γὰρ ὅμοιον χαϑὸ ὅμοιον, 10 

M ^ v ^ »y 2 - οἷ n" , ΄ M x Ὑ * 5 

χαὶ τὸ ἴσον χαϑὸ ἴσον ἐν τῇ πρὸς ἃ λέγεται σχέσει τὸ εἶναι ἔχει, χαὶ οὐ- 
δὲν ἄλλο παρὰ τὴν πρὸς ὃ λέγεται σχέσιν δηλοῖ, ἢ δὲ ψυχὴ xal f, χεφαλὴ 

30 οἰχείαν τινὰ φύσιν xal οὐσίαν σημαίνουσιν, T, συμβέβηχεν ἄλλου εἶναι, οὐχ 15 
εἴ τι δὲ ἄλλου ἐστίν, ἤδη xai πρός τί ἐστιν, 

1 ὁρισάμενος) de an. II, 1. 412»5 6.705 8. v. V 7 λαβὼν] cf. 1. c. 412227 

8 ὅλον λόγον V (i. mg.: ὅρον λόγον) BSFG: ὅρον B?S?a Sp. εἰς G?B?S?a Sp.: ds 

VG!FB'S'H 10 ἔχει Sp.: ἔχειν libri 12 ζωὴν] w s. v. V αὑτοῦ V (et 16) 

18 ὁποία HS?B?a Sp.: óxotoo VFS!B!G 14 οὐχ ἄρα scripsi: ob γὰρ libri 

οὐδὲ FB? Vict. Sp.: οὐ VHSB'!a 15 ἔτι Vict.: ἔστιν libri ἡ δι᾽ αὐτοῦ ut. 

cf. l. c. 412414 16 λέγοιτ᾽ F Sp.: λέγοι libri 17 πρὸς del. B?S?: om. a 

Sp. τρέφεσθαι om. a τε Om. a Sp. 20 τῷ Vict.: τὸ libri 25 αὐτῇ 

coni. Sp.: αὐτὴν libri 28 ὃ Diels 
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X. "Ou μὴ αὐτοχίνητος ἥ Ψυχή. 

Ψυχή ἐστι καϑ᾿ ὃ τὸ ζῷον ζῷόν ἐστι. «aW ὃ γὰρ διαφέρει ἐνυπάρχον 
- - - , - - ^ " ' 

αὐτῷ τὸ ζῷον τοῦ μὴ ζῴου, χατὰ τοῦτο ζῷον: χατὰ δὲ τὴν ψυχὴν ἐνυ- 90 
, 5 -" , - - * , ^ ' J »1 

πάρχουσαν αὐτῷ διαφέρει τὸ ζῷον τοῦ μὴ ζῴου, χατὰ τὴν ψυχὴν τὸ 

5 ζῷον ζῷόν ἐστι. xa ὃ δὲ τὸ ζῷον (ζῷόν) ἐστιν, εἶδος τοῦτο αὐτοῦ. πᾶν 
N Q? ^ , , - / ΓΝ ^ M *e zs - & -^ OL γὰρ xaÜ' ὃ λέγεταί τε καί ἐστιν τόδε τι, εἶδος τοῦτο. χαὶ γὰρ τῶν χατὰ 95 

τέχνην γινομένων ἕχαστον (xai) τῶν χατὰ φύσιν χατὰ τὸ | εἶδός ἐστιν 102 
-" ' — ^t - * ^ ^ Ἁ 

τοῦτο (0) ἐστι. χαὶ τὸ ζῷον δὴ ζῷόν ἐστι χατὰ τὸ εἶδος, ἦν δὲ χατὰ 
' ' - e , PEE H ^ v ^ Y 

τὴν ψυχὴν ζῷον, εἶδος οὖν ἢ ψυχή. ἀλλὰ υὴν τό τινος εἶδος ἔνυλον εἰ- 
΄ , ^r, - " ΄ ' * v 

10 δός ἐστιν, ἢ ψυχὴ δέ τινος εἰδός ἐστιν, τοῦ γὰρ ζῴου. ἢ ψυχὴ οὖν £vulov 5 

(ὃν) εἶδος ἀδύνατον αὐτὸ xaÜ' αὑτὸ εἶναι. ὃ γὰρ ὕλης δεῖται πρὸς τὸ 
΄ * , , - M [4 ' Tr 

εἶναι ταύτης tt ὄν, ἀδύνατον τοῦτο χωρισϑὲν αὐτῆς αὐτὸ x«l) αὑτὸ εἶναι. 
£ SX n  ,ἃ 4 Ào ΞΡ M d 5 PN) T ΝΗ y 8 : 9 Li ΔΝ T / 10 ἢ 0& ψυχὴ ἔνυλον εἶδός ἐστιν’ ψυχὴν οὖν ἀδύνατον αὐτὴν χα αὑτὴν εἶναί 

ποτε. ὃ δ᾽ ἀδύνατόν ἐστι τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ χινεῖσϑαι τὴν ψυγὴν Td ἀδύνατόν 

15 ἐστι xaÜ' αὑτὴν εἶναι!" τὴν Ψυχὴν ἄρα ἀδύνατόν ἐστι xal αὑτὴν χινεῖ- 
σϑαι. ὃ δὲ μὴ χαϑ᾿ αὑτὸ χινητόν, (οὐχ) οἷόν τε εἶναι (αὐτοχίνητον.) ἢ ιὸ 

δὲ ψυχὴ xaü' αὑτὴν οὐ χινεῖται, T, ψυχὴ ἄρα οὐχ ἔστιν αὐτοχίνητος. 

ΧΙ. Διὰ τί τὸ γινόμενον ἐχ τῆς στερήσξως μεταβάλλον ἅμα ἐκ 

τοῦ ἐναντίου αὐτοῦ μεταβάλλει, εἴ γε μὴ ταὐτὸν Tj τε στέρησις 20 

x 20 

Διὰ τί τὸ γινόμενον ix τῆς στερήσεως μεταβάλλον dua xoi ἐχ τοῦ 
΄ - ΄ v ε n 

ἐναντίου αὐτοῦ μεταβάλλει, εἴ γε μὴ ταὐτόν ἐστιν ἢ στέρησις xal τὸ &vav- 
΄ " M δὲ 2 PEL Y, ΄ Y , , , / rd τίον; τὸ μὲν γὰρ ἐναντίον εἶδός τι, ἢ δὲ στέρησις ἀπουσία τούτου οὗ 96 

" UJ Ld - , ' e , £ *, 9 ^ , 3. 2 x ' 

xatà τὴν ξαυτοῦ | φύσιν τὸ ὑποχείμενόν ἐστι ἐπιδεχτιχόν. dp! οὖν τὸ 103 

25 τούτου αἴτιον T, ὕλη. T, τῶν οὐσιῶν τῶν ἐν γενέσει τε xal φϑορᾷ χοινὴ 
πασῶν αὐτῶν οὖσα xai ὑποχειμένη αὐτοῖς, Quvdyust πάντα ἐστὶ τῷ εἰς ἕχαστον 5 

αὐτῶν μεταβάλλειν δύνασϑαι (διὰ τοῦτο γὰρ λέγεται δυνάμει πάντα (slvat), 

4 τὴν ψυχὴν V!GFS: δὲ τὴν ψυχὴν V?B: τὴν ψυχὴν ἄρα S?B?a 9 ζῷον add. Β΄ 53 

Sp. T xai add. V?BS?a Sp. 8 ἐστι] (0) ἐστι scripsi: ὅπερ ἐστι BS?a. Sp. δὲ] δὴ 

VL Orb V 9 οὖν V!SGa Sp.: dpa V?BH 11 ὃν add. Diels: post εἶδος V?BS?a Sp. 

13 clàog] εἴ in lit. V 14 τοῦτο τὸ F ψυχὴν δὲ ΑΕΒ ἐστι τὸ χαὶ punctis, |U αὑτὸ 

χινεῖσϑαι τὴν Ψυχὴν lineola subducta delevisse videtur V?: ἐστι --- Ψυχὴν om. Ba del. S? 
post ψυχὴν add. αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ elvat, ἀδύνατον καὶ xaU' αὑτὸ κινεῖσϑαι V?S?: post Ψυχὴν 

add. αὐτὸ xa" αὑτὸ εἶναι ἀδύνατον xal καϑ' αὑτὸ χινεῖσϑαι. ἀδύνατον δὲ xa^ αὑτὴν εἶναι 

τὴν ψυχήν, τὴν ψυχὴν ἄρα Ba Sp. 15 pr. ἐστι] δὲ V? slvat — «a9 αὑτήν om. Ba 

(qui corrupti loei sensum certe restituisse videntur) Sp. 16 οὐχ add. S?Ba Sp. 

post εἶναι add. abtox(vqzov S?Ba Sp. 19 ἥ τε] ἐστιν ἡ! a Sp. 22 αὐτοῦ V"S?a Sp.: 

αὐτῇ FS!': αὐτὴ sie V! 28 o5] οὐ V! (eorr. V?) 24 δεχτιχόν coni. Sp. τὸ coni. 
Sp.: τόδε libri (τόδε τούτου αἴτιον; T; ὕλη [ἢ] Schwartz) 25 $ WV^a.Sp.: 4 ν᾽: 3 

HGS χοινῇ à 21 λέγεται μὲν V?S?Ba Sp. εἶναι addidi: erasum videtur V 
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ΘΝ ΄ Ζ » , »2— , H , n" , , οὐδὲν μέντοι τούτων τῶν ἐξ αὐτῆς γινομένων (xoi) εἰς ἃ μεταβάλλει ἐν 
τῷ οἰχείῳ λόγῳ xal ἐν τῇ οἰχείᾳ οὐσίᾳ ἔχει, ἀλλ᾿ ἔστιν ἁπάντων αὐτῶν 
χωριστὴ τῷ λόγῳ, τῇ μέντοι ὑποστάσει τε xal ὑπάρξει ἀχώριστός ἐστιν 10 

αὐτῶν τῷ ἀεί τι αὐτῶν ἔχειν ἐνεργεία, xol μετὰ τοῦ σὺν τούτων. τινὶ si- 
5 vat ἐνεργεία τε xal (ἐν ὑποστάσει) εἶναι xul ἐν ὑπάρξει; οὔτε γὰρ τῶν 

εἰδῶν τι ὧν ὕλη δεχτιχὴ ἄνευ τῆς ὕλης οἷόν τε εἶναι ἐν ὑπάρξει, οὔτε 15 
' [od » M »y- 5 ) v 5 , - ΄ M e ü 

τὴν ὕλην ἄνευ τινὸς &tóouc, ἀλλ ἔστιν ἀχώριστα ἀλλήλων πρὸς ὕπαρξιν. 

οὖσα οὖν ἀεὶ μετά τινος εἴδους, ὧν ἐστι δεχτιχὴ τῶν εἰδῶν, ἐν οἷς οὐχ 

ἔστι, τότε ἐστερῆσϑαι λέγεται τῷ δύναμιν ἔχουσα τῆς εἰς αὐτὰ μεταβολῆς 20 
' 4 , , - HW Ee Y. A. 2 LI. , " 5 , 10 μὴ εἶναι ἐν (αὐτοῖς) διὸ xai ὅταν εἴς τι μεταβάλλῃ, Bx τῆς οἰχείας ἐχεί- 

νου εἰς ὃ μεταβάλλει στερήσεως μεταβάλλειν λέγεται τῷ χατὰ μὲν τὴν 
- ^, , * - bd Ψ ^ e 

πρὸς τοῦτο δύναμιν γενέσθαι τὴν εἰς τοῦτο μεταβολὴν αὐτῇ. ἦν δὲ ἢ 
P] - - ^ , -" ΄ ' 

πρὸς τοῦτο δύναμις αὐτῇ χατὰ τὴν τούτου στέρησιν. οὔτε qàp si παρῆν 25 
-» , , » 3d re M 3 ὡς ἘΝ ΡΣ 2^ , Y J ^ 

QUT. ἐστέρητο αν QU|t60, οὐτξ ει Uf, Ἣν ξἐπιτηοξιοτητα £/0090a0 τὴν προς 104 

15 αὐτό. τῷ οὖν μὴ χατ’ ἄλλην τινὰ δύναμιν ἢ τὴν χατὰ τοῦτο τὴν εἰς 

τοῦτο αὐτῇ γίνεσϑαι μεταβολήν, τούτῳ ἔχαστον τῶν γινομένων ἐχ τῆς οἱ- 

χείας στερήσεως λέγεται γίνεσθαι χατὰ τὴν μεταβολὴν τοῦ ὑποχειμένου τῆς 5 

τούτου στερήσεως. διὸ xal χατὰ συμβεβηχὸς ἢ στέρησις ἐχάστου τῶν γι- 

νομένων ὡς στοιχεῖον ἀρχὴ τῷ τὴν μεταβάλλουσαν εἰς αὐτὸ ὕλην xoi 
20 στοιχεῖον αὐτοῦ γινομένην χυρίως διὰ τὸ προυπάρχειν ἐν αὐτῇ τὴν στέ- 10 

ρησιν αὐτοῦ, τούτῳ χατὸ τοῦτο εἰς αὐτὸ μεταβάλλειν. διὰ τοῦτο T ἐξ οὗ 

γίνετα! τὸ ϑερμὸν ϑερμοῦ ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ &x γλυχέως, ὅτι τὸ “οὐχ ἐχ ὕερ- 

uo0' δηλωτιχόν ἐστι τοῦ 'iíx τοῦ ἐν στερήσει ϑερμοῦ ὄντος xal χατὰ i5 

τὴν στέρησιν ταύτην μεταβάλλοντος. οὐ γὰρ χατὰ τὴν πρὸς γλυχύτητα 
M 

^ 

25 δύναμιν ἢ εἰς τὸ ϑερμὸν μεταβολή, οὐδὲ xaxà τὴν ταύτης στέρησιν. 

xai διὰ τοῦτο μὲν ἐχ στερήσεως, τῷ ὃὲ τὴν ὕλην εἰδοποιεῖσϑαι τοῖς 90 

ἐναντίοις xat τούτων εἶναι παρὰ μέρος ὄεχτιχήν. τῶν γοῦν πρώτων 

ἐξ αὐτῆς γινομένων σωμάτων εἴδη O05, αἱ πρῶται τῶν αἰτίων ἐναν- 

τιώσεων, ϑερμότητος χαὶ ψυχρότητος, χαὶ ζηρότητος χαὶ ὑγρότητος. 

30 xai τούτοις ὁρίζεται τὸ ἁπλὰ σώματα. ἐπεὶ τοίνυν τούτων δεχτιχὴ 25 

xui εἴ ἐστι μετά tos; τούτων ἤ τινων, ἀναγχαῖόν ἐστιν αὐτήν, 105 

ὅταν μὴ ἔχῃ τι τούτων ἀλλ᾽ ἐν στερήσει ἢ αὐτῶν, Td ἐν τοῖς ἐναν- 

1 οὐδὲν B Vict. Sp.: ἢ οὐδὲν ἡ GFSa: et ante οὐδὲν videtur εἶναι erasum esse et post 

οὐδὲν lit. 2 litt. V (x21) add. V*BS?a 2 οὐσία V 4 μετὰ τοῦ del. Sp. 

τινὶ V?S?HBa Sp.: τι V!GFS! ὃ ἐνεργεια V καὶ (ἐν ὑποστάσει» εἶναι scripsi: al εἶναι 

V!GFS!: ἐστι V?HS? a Sp. 9 ἐστερῆσθαι Sp.: ἐστερεῖσϑαι Vict.: στερεῖσϑαι VFSBHa: στε- 

ρῆσϑαι ἃ 10 ἐν αὐτοῖς V?S*BHa Sp.: ἐν τούτοις G: ἕν τούτοις F: ἔν Υ 5! μετα- 

βάλλει Viet. 13 αὐτῇ] αὕτη GSa Sp. 14 αὐτῇ V? Sp.: αὕτη V!'GSa Sp.: αὐτῷ H 

14 (xapriv) ἦν (ἂν) coni. Sp. 16 αὐτῇ Sp.: αὕτη libri 21. 22 ἐξ οὗ ---γλυχέως] 

ἐξ ob (οὐ B!S?) ϑερμοῦ γίνεται τὸ ϑερμὸν οὐχ ἐκ γλυχέως (γλυκέος S*B*a Sp.) V!S?Ba Sp. 

20 ἐχ τοῦ del. V?S?: om. Ba 21 post δεχτιχήν: ἐξ ἐναντίου λέγεται γίνεσθαι add. V?S? 

(sed γενέσϑαι S?a) Ba Sp. 28 αἰτίων V!H: αἰτιῶν S'F: del. S?V?*: om. Ba Sp. 

90 τούτων ἐστι δεχτικχὴ V?^HB 91 zal εἴ V!FS: zai 7j Vict.: zai V?Ba: 7, coni. Sp. 
€: ac : Ξ UM - ; ; (xoi ἥ in textu) 92 αὐτῶν] αὐτοῦ DB: αὐτῶν σὺν ϑατέρῳ εἶναι τῶν ἐναντίων Vict. Sp. 



ΒΙΒΛΙΟΝ AEYTEPON 11—12 o «ἢ 

, - , - ΄ ΄ - 4" 

τίοις αὐτῶν γένεσιν οὖσιν ἔσται ἐξ ἀνάγχης ἐν τῇ τούτων στερήσει. χαϑὸ 
΄ 3 , *, - * Z " 

Ἰάρ ἐστιν ἐν τῷ ἐναντίῳ τοῦ ϑερμοῦ, ἔστιν ἐν στερήσει αὐτοῦ, xal ἕως 5 
* , - , , a ^ - ^ , 

ἂν ἐν ἐχείνῳ 7. [ἢ] μένει xai ἐν στερήσει. τῷ οὖν τῇ τοῦ ἐναντίου 
D il* i i L ' 

' - , - ' M , | 0 y 

παρουσία τὴν τοῦ ἐναντίου στέρησιν συνεζεῦχϑαι wai ἀναγχαίως χαὶ ὅταν ἐχ 

[Ὁ 

- ΄ - BJ e ^^ ) E] - n * »" m 

τῆς στερήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν ἕξιν μεταβάλλῃ, xax ἐχεῖνο ὃ παρὸν αἰτιῶν 10 
- -" * * — , , , 

ἣν τῷ ὑποχειμένῳ τοῦ εἶναι, ἐν τῇ τούτηυ γίνεται στερήσει. 

XII. Ὅτι οὐ δείχνυται διὰ τοῦ συστέλλεσθαι τὰ σώματα εἰς 

ἑαυτὰ τὸ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. 15 

Οὐ γὰρ τὰ συστελλόμενα (xul) εἰς ἑαυτὰ ἀναχωροῦντα συστέλλεται 

10 σώματος γωροῦντος διὰ σώματος. συστέλλεται γὰρ τοῦτο ὃ ἐνεργείᾳ ἔτι ὃν 

υένον ἐπὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας (εἰς) ἐλάττονα ὄγχον συνάγεται ἢ ὑπό τινος ἢ 30 
ὑφ᾽ ἑξαυτοῦ. πάντα Oi τὰ τοῦτο πάσχοντα ἀποχρίσει τινὸς τοῦτο ποιεῖ (ἢ 

γὰρ τοῦ πνεύματος χωριζομένου τὸ λοιπὸν σῶμα εἰς τὴν τέως ὑπ᾽ ἐχείνου 

ώραν χατεχομένην συνέρχεται, Y, τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν αὐτοῖς eges 25 

15 μένου), ἢ δὲ ὕλη οὐδὲ τὴν ἀο[χὴν συστέλλεται τῷ μηδ᾽ ἐνεργείχ ὕφε- 106 90 MEV6O , , δὲ UAT| 02 τῇ 0 fi τελλετα ! Uo ἐνεργξε Tt 

στάναι. γίνεται ὃὲ τὰ ὑπ’ αὐτῆς σώματα ποτὲ μὲν ἐπὶ μείζονος ὄγχου, 
' x) * ** —- ^ , à M * , ΄ ^ 

ποτε ὁ ἐπ ελαττονης τῷ τῶν σωμάτων τὰ ὑξν ειναι παχύτερα τε xat 

[21] 
' ^ , ^ ΄ , :- J b , ^ ^ 

στερεώτερα, τὰ δὲ λεπτότερα τε xai PIpusepay ὧν τὰ μὲν παχύτερα τε χα! 

τερξώτερα εἰς τὸν ἴσον ὄγχον πλεύώνος ὄγχου δεῖται, τὰ ὃὲ ὑγρότερα τε 
, ^ ** , ἊΝ M Led , ^ — 

90 χαὶ λεπτότερα ἐλάττονος. διὸ ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὅλης ἐστὶν σῶμα 
, , , ^ ?* ΄ - ^ * ' - Ld 

πλείονα χατέχον τύπον, ποτὲ OR ἐλάττονα τῷ τὴν αὐτὴν ὕλην τῶν ἔχα- 10 
bI Ων ; n ; : 

τέρου τῶν σωμάτων ποιητιχῶν e εἶναι ὄεχτιχήν. εἰ μὲν οὖν ἐν 
- c ΄ ΄ ^) "S 
E τῶν σωμάτων γωρήσει OU ἀλλήλων 

L 
ων» (ys to dun τὶς [καὶ] ἢ μεταβολὴ 

ἴα τον οα 

, v Ἃ 2^ P * 

παχυμερέστερα σώματα, ἴσως ἂν ἐδύνατο ὃν τέως τὸ ἕτερον cde cd 15 wy? 

/ - m ΄ γε 
25 τῶπων. τῆυτον ὑστξρὴν χατέχειν το ἐχ fti αυφότξρων ἘΣ γινόμενον, τ 

5 X. -— 5 ' Ἵ [d , ' - ^ x y εἰ ὃὲ τὰ αὐτὰ μένει (ξχάτερον [6] γὰρ αὐτῶν δοχεῖ σώζειν [ἢ] τὴν 
» c - , — hl v , - , 

ἑαυτοῦ φύσιν), πῶς ἂν Ὁ ἔτι γίγνοιτο τοῦτο ὙΠ ΘΗΝ ἔτι ἔνια αἱιγνύ- 20 
, , b] 3 5 ^ UPC 

μενα, οὐ μόνον οὐ παχύτερον ἀλλὰ χαὶ λεπτ ὅτερον Ὑ αὐτὸ T, πρόσϑεν ἣν 
D 

Y^ - , 

ποιεῖ, ὥστε ἔδει αὐτὸ ἐπὶ μείζονος γιγνόμενον ὄγχου xal τόπον χατέχειν 

80 πλείονα. | 

1 οὖσιν V!'GFS!: οὖσα V?BS?a Sp.: οὖσαν Η 34 V3B'Sp.: ἡ ἢ V!s ἢ εἰἴος ἡ ἡ 

F: ἡ ἢ, Sa 9 xai add. Sehwartz 10 ἔτι ὃν VB: αἴτιον GSFa: τι ὃν Ἡ Vict. 

8p. 11 εἰς add. B?S? a Sp. ὑπό Sp.: ἀπό libri 18 πνεύματος) ματος 

Sy Vi 16 ὑπ᾽ αὐτῆς Vict: ὑφ᾽ αὑτῆς libri: intellegerem ἐπὶ τῆς αὐτῆς (Ano, ut 
v. 20 lY τε zai T: τὰ δὲ libri 19 ὄγκου] τόπου coni. Sp.: immo τόπον 

πλείονος ὄγκου 22 ποιητικῶν Vict.: ποιητικὴν libri 25 ἢ scripsi: xal ἡ libri 

24 ἕτερον κατεῖχεν Vict. Sp.: ἕτερον κατέχει B?S?: ὕστερον κατέχειν (χατέχει B!S!) 

VHGFB'S!; ἕτερον κατέγειν a 25 τὸ] τότ᾽ a Sp. 26 ὃ a: del. Sp. 

αὐτῶν Sp.: αὐτοῖς libri 7, del. Sp. 21 γίνεσθαι] ὃ γίνεται Vict.: ᾧ γίνεται 
Sp.: ἂν ἐνδέχοιτο τ. q., ἐπεὶ Diels recte 28 ἀλλὰ s. v. V post λεπτότερον 

excidisse coni. Sp. παχύτερον γὰρ οὐ λεπτότερον 29 δεῖ coni. Sp. 
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XII. ΤΙρὸς IlXacevizobc τοὺς ix τῶν τριγώνων tà σχήματα 107 
N 

xal tà εἴδη τῶν σωμάτων συγχεῖσϑαι λέγοντας, οὐ τὰ σώματα. 

Ἔν πάσῃ μεταβολῇ ἐστι τὸ ὑποχείμενον, οὗ τὸ μεταβάλλειν χατηγο- 5 
ρεῖται (ἔν τε γὰρ τῇ φορᾷ τὸ φερόμενον ὑπόχειται χαὶ ἐχεῖνο τὸ usta- 

5 βάλλον, ἔν τε τῇ αὐξήσει τε xal μειώσει τὸ αὐξόμενόν τε xal υειούμενον, 
χαὶ ἐν τῇ χατ᾽ ἀλλοίωσιν τὸ ἀλλοιούμενον), ἀλλὰ xal ἐν τῇ χατὰ γένεσιν 10 
& M Q S E Y P IE À d Ξ TUS M [4 I [4 , ^ ' 2 xai φϑορὰν μεταβολῇ ἐξ ὑποχειμένου τινὸς ἢ μεταβολή (οὐ γὰρ [ux] àx 

- ' Ὑ ΄ y ' , ^ jJ " [4 ΄ M » ? , 

τοῦ μὴ ὄντος T, γένεσις x«i εἰς τὸ μὴ ὃν T, qUopd), καὶ ἔστιν ἐν ταύτῃ 
τῇ μεταβολῇ τὸ ὑποχείμενον ἡ ὑποχείμενον. xal ἐπὶ τῆς τῶν ἁπλῶν δὴ 15 

10 σωμάτων γενέσεώς τε xal φϑορᾶς ὑποχεῖσϑαί τι δεῖ xai τοῦτο εἶναι ὕλην 
αὐτῶν. ἐξ οὗ γὰρ πρώτου ἐνυπάρχοντός τινα γίνεται χαὶ εἰς ὃ ἔσχατον 
Ὁ λύξ - [r4 ; - 2. L ' ' € λᾷ ^N , 25 * 9 

διαλύεται, τοῦτο ὕλη αὐτῶν ἐχείνων. xai τὰ ἁπλᾶ δὴ σώματα ἐξ οὗ 30 
πρώτου ὑποχειμένου γίνεται, xat εἰς ὃ ἔσχατον διαλύεται, τοῦτο ὕλη αὖ- 

τῶν. ἀλλὰ μὴν εἰ τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν ὑποχείμενον τὰ τρίγωνα (ἐχ τού- 
e - ΄ - Y € 

15 των γὰρ πρώτων T, γένεσις αὐτῶν xot' αὐτούς, xal εἰς ταῦτα ἔσχατα f, 

ἀνάλυσις), τὰ τρίγωνα ὕλη τῶν ἁπλῶν σωμάτων, εἶδος δὲ f, ποιὰ χαὶ 3 
, ΄ Ἧς - , , ^ ub 

X007 τούτων σύνϑεσ'ς. εἰ δὲ τοῦτο, τὰ σώματα ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ τὰ εἴδη 108 
- , - , »y 

τῶν σωμάτων τὰ γινόμενα ἐχ τῶν τριγώνων xat αὐτούς. εἰ γὰρ εἴη τις 
» - X. ἣν [od ΄ , y ^N M ' , ^, Ἃ ΄- ἊΝ 

αὐτοῖς xai ἄλλη ὕλη ὑποχειμένη, εἴη OE xai τὰ τρίγωνα, δύο ἂν ὅλας ἔχοι, 5 

20 οὐδετέρας εἰς οὐδετέραν ἀναφέρεσϑαι δυναμένης. εἰ ὃξ λέγοιεν τὴν ὕλην 

χατὰ ταῦτα. x«l γίνεσϑαι χατὰ μὲν τάδε τὰ τρίγωνα χαὶ ὧδε σχηματι- 

σϑεῖσαν πῦρ. χατὰ δὲ τάδε γῆν, τί δήποτε ἢ γῆ ἀμετάβλητος αὐτοῖς 10 

εἰς τὰ ἄλλα γενήσεται, ὁμοίως τῆς ὑποχειμένης ὕλης τῇ γῇ δυναμένης χαὶ 

χατὰ τὸ τοῦ πυρὸς χαὶ χατὰ τὰ τῶν ἄλλων σωμάτων εἰδηποιὰ σχηματίζε- 
€ , : »^* * 5.50 5» " - , QNO M , σϑαι τρίγωνα; 9002 γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν τριγώνων αὐτὰ ἦν τὰ τρίγωνα μεταβαλ- 16 

Ào - DA ie [4 E y oe Di 2 fr 1d o ^ S P Cx - 2 χλλ Χ ντα, dÀM ἢ ὑποχειμένη ὕλη ἐσχηματίζετο χατὰ ταῦτα ἃ x εἰς ἄλληλα, 
μενούσης τῆς ὑποχειμένης ὕλης, ὁμοίως ἂν εἰς ἄλληλα πάντα μεταβάλλῃ, 

T οὐ φησὶ δ᾽ αὐτὰ ὁμοίως εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν δῆλός ἐστιν ὅλην αὐὖ- 
- Ls ' Mj , 2 ἢ ' e , τὰ ) 2 N Ld ΄ τοῖς ὑποτιϑεὶς τὰ τρίγωνα, ἐπεὶ μὴ ὁμοίως οἷά τ᾽ ἐστὶ συντίϑεσϑαί τε 20 
' , NE » ^ ^ 

30 xai σχηυατίζεσθϑαι, οὐδ᾽ εἰς ἄλληλα ἔτι μεταβάλλειν αὐτά φησιν. εἴ τι 
παρὰ τῆς ὕλης ἔχουσιν: εἰ γὰρ xal τὴν βαρύτητα παρὰ τῶν τριγώνων: 

τὸ 1ὰρ $x πλειόνων τῶν αὐτῶν συγχείμενον βαρύτερον λέγειν οὐχέτ᾽ dw, εἰ 95 
EA [i 

wf, 109 
[ἐχεῖνο τὸ φυσικὸν] παρὰ τῶν τριγώνων αὐτοῖς τὸ φυσιχοῖς εἶναι σώμασιν. 

τῷ [2r 

τῇ γίγνοιτο ἐκ τῆς ἐχείνων συνθέσεως τὸ αϑηυαστιχὸν | σῶμα" εἰ ὃ [0 Ld 

Ι τοὺς ID. a Sp. IIA. om. tab. 4 xal scripsi: xac libri 1 μὴ del. V?B Sp.: ἡ Vict. 

9 τῇ μεταβολῇ G Sp.: ἡ μεταβολὴ VHFBSa: ἡ ὕλη Diels ἢ] ἢ sic V: ἔχουσα 7, B 11 πρὸ 

τοῦ ἃ εἰς ὃ Vict.: εἰς τὸ libri 13 ὃ] τὸ ἃ 14 εἰ Sp.: ἐν libri 15 πρώτων Sp.: 

πρῶτον libri 19 ἔχοιεν coni. Sp. 20 ἂν φέρεσϑαι a 21 fortasse supplendum σχημα- 

τίζεσϑαι — 22 γῆν scripsi: τήνδε libri: τὴν γῆν Vict. 24 «à Schwartz: τὸ libri — 25 αὐτὸ a 

26 supplet εἰ δ᾽ οἷά τ᾽ ἦν μεταβάλλειν Schwartz: εἰ δὲ μεταβάλλοι ταῦτα Diels 27 μετα- 

βάλλοι Schwartz 28 φήσας Schwartz 20 εἴ τι] fortasse ἔτι τι ol εἰ] fortasse οὐ 

93 ἂν (cip Sp. bene 294 éxelvo τὸ φυσικὸν del. Schwartz 
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A MJ ' , ' ^ , , , 53) 

XIV. Ei xà χοινὰ νοήματα, τὰ δὲ νοήματα οὐ σώματα, 006 
v - ΄ - - 9.2 

ἂν τὸ χοινὸν εἴη σῶμα, νόημα τε ὃν τοῦ χοινοῦ σώματος o06 6 

δρισμὸς οὐχ ἔστι σώματος δρισμός. 

^ ^ ' , [d - ΄ , ^ , , ' P1 n H τὰ χοινὰ οὐχ ἁπλῶς νοήματα, ἀλλὰ ἀπό τινων χαὶ περί τινων, 

ὃ 
- H - , v 

ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ χαϑέχαστα. γίνεται δὲ ἀπὸ τούτων τῶν οὐχ ὄντων [1] 

χοινῶν τῷ ἀφαιρεῖσϑαι αὐτῶν τῇ ἐπινοία, ταῦτα δὲ χαϑ᾽ αὑτὰ διαφέροντα 10 

ἀλλήλων χαϑέχαστά ἐστιν, ὧν ἀφαιρεϑέντων τὸ χαταλειπόμενον viua. ἢ 

ἐν ἅπασι τὸ χοινόν ἐστιν, ὃ τῷ ut) οὕτως ὑφεστάναι, ὡς νοεῖται, δοχεῖ 

τὴν ὑπόστασιν ἔχειν ἐφ᾽ ὧν λέγεται, xal ἔστιν ὁρισμὸς τοῦ τοιούτου χαὶ 15 
10 τοῦτον τὸν τρόπον νοουμένου xal διὰ τοῦ νοήματος εἶναι δοχοῦντος, οὐ τοῦ 

νοήματος, ἀλλὰ τοῦ οὕτω νοουμένου. μηνυτιχὸς γὰρ 6 ὁρισμὸς τοῦ ἀπὸ 

τοῦ πράγματος τοῦ ὁριζομένου νοήματος γεγονότος. σημεῖα γὰρ τὰ μὲν 90 

νοήματα τῶν πραγμάτων, οἱ δὲ λόγοι τῶν ἀπ᾽ ἐχείνων νοημάτων, ὥστε 

χαὶ ὃ τοῦ σώματος ὁρισμὸς εἴη ἂν τοῦ νοήματος μηνυτιχός, ὃ λέγομεν Π0 

15 ἀπὸ τοῦ σώματος χατὰ ἀφαίρεσιν τῶν ὑπαρχόντων τοῖς χαϑέχαστα σώ- 
- * , * , ^ ' ^ e A PARS , 

μασιν, ὧν ἀφαιρεθέντων τὸ χαταλειπόμενον χοινὸν x«i ταὐτὸν ἔστιν ἐν 
φι ἅπασι τοῖς σώμασιν. ὧν δὲ τῆς τοῦ σώματος φύσεώς τε xal οὐσίας Wr 

5 ^ ^ , 

νυτιχὸς οὐχ ἂν εἴη ἀσωμάτου, οὐδ᾽ ἐπεὶ ἀσώματος οὗτος, xal τὸ νόημα 
3 - « ^ Md Ld Ld ' 

τὸ ἀπὸ τοῦ σώυατος διὰ τοῦτο ἄτοπόν tt λέγεται. ὁ μὲν γὰρ ὁρισμὸς 
, 5 , ^N M — Α ? ^ -' 5 - , ^ 20 λόγος. οὐ λόγος δὲ τὸ σῶμα. xai ἐν πᾶσι δὴ οὐ τοῦ σημαινομένου τὸ 10 

M , 5 " lx - , 

σηυαινόμενον, ἐπεὶ αὐτὸ τοῦτο τίς ἀξιώσει xai τὸν τοῦ λευχοῦ λόγον λευ- 
- eo - ΄ » 

χὸν εἶναι xal τὸν τοῦ βαρέος βαρύν; ὅτι μὲν γὰρ οὐ τοῦ νοήματος ὁ 6pt- 

σμός, ὃ μὲν λέγει ᾿τὸ τριχῇ διεστὸς ἁπτόν᾽, οὐ τοιοῦτο OE τὸ νόημα" 
AS e ' c ΤῚΝ * EN € ,}) 2 9x ^N ΄ 2 mm ΄ - χαὶ 6 μὲν “ζῷον λογιχὸν ὕνητόν᾽, οὐδὲν ὃὲ τούτων ἐν τῷ νοήματι. 15 

235 XV. Πῶς λέγομεν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἅμα τῶν ἐναντίων εἶναι. 

Ὅταν λέγωμεν τὴν αὐτὴν δύναμιν εἶναι τῶν ἐναντίων, οὐ τοῦτο λέ- 30 
ἴομεν, ὅτι τῇ αὐτῇ δυνάμει xal περιπατεῖ τις xal ἠρεμεῖ, xal λέγει xai 

σιγᾷ. οὐ γὰρ xaU ἣν δύναμιν χινεῖται, χατὰ ταύτην xai ἠρεμεῖ (οὕτω 

γὰρ ἂν γίνοιτο xal τὸ χινεῖσϑαι ταὐτὸν τῷ ἠρεμεῖν. εἴ γε ὧν ἢ δύναμις 
30 ἢ αὐτή, τούτων xal f, ἐνέργεια ἢ αὐτή), ἀλλ᾽ ἔστι | τὸ λεγόμενον ἴσον τῷ 25 

ὃ τὸ ἐναντίον τινὶ δύναται, τοῦτο xal τὸ ἐναντίον ἐχείνῳ δύναται. ὃ γὰρ ΠῚ 

| titulum tabula sic exhibet εἰ τὰ χοινὰ νοήματα οὐ σῶμα, οὐδ᾽ ἂν τὸ κοινὸν σῶμα σῶμα 

εἴη, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁρισμὸς αὐτοῦ σώματος ὁρισμὸς ἔσται 2 (σῶμα) εἴη et [τε} ὃν 
Schwartz ὃν — οὐδ᾽) ὧν τοῦ χοινοῦ ὃ coni. Sp. οὐχ ἔστι] αὐτοῦ Sehwartz 
6 κοινῶν τῷ Sp.: χοινὸν τὸ (νὸν in ras.) ΥΒΕῊ: χοινὸν τῷ G 8 νοεῖται) εἴ in 

1 τὴν 9 ἐφ᾽ ὧν coni. Sp.: ἐνίων VS: ἐνιῶν Fa: ἐνίων δὲ B 10 νουμένου V 

15 σωματοα V 11 ὧν] ὧν a τῆς BHGSa Sp.: τοῖς VF 18 ἀσώματος] 

σώματος Diels 19 ἄτοπόν] ἁπτόν Diels 20 enpatvopévoo] νοουμένου B?S?a Sp. 

2]. 22 Aeuxóv om. a 24 xai ὁ μὲν] ὁ δὲ coni. Sp. 26 λέγομεν a 29 el γε 

G Viet. Sp.: εἰ δὲ VHSFBa 
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x € , — ἘΝ , , ^ w x6 *» , ^ SY ^ 

πρὸς ϑάτερον τῶν ἐναντίων ἐπιτηδειότητα ἔχει, ἐξ ἀνάγχης χαὶ πρὸς U4- 

τερον" συνεισάγει γὰρ ἢ ϑατέρου δύναμις τὴν ϑατέρου. f, αὐτὴ οὖν ἀντὶ 5 
- Y - A ^ ^, *£ Ὑ ὋΝ S ν᾿ ΡῚ 3 , 

τοῦ ἴση. τῷ γὰρ τὸ δύναμίν τινος ἔχον μηδέπω μὲν εἶναι ἐν ἐχείνῳ, 

δύνασϑαι ὃὲ μεταβάλλειν εἰς αὐτὸ τὸ I8] us ταβάλλον εἴς τι ἐξ ἐναντίου 
^ AJ a 5" - ΄ A ' - P , ^5 

τινὸς αὐτῷ υξταβάλλει. χαὶ γὰρ τὸ usato ἐναντίον ἀεὶ τῷ τὸ εἰς τὸ ἐν- 10 ζῶσι 

, 4 ' , , , —- v] ,F , “ὦ T » L4 ^ 

αντίον τινὶ μεταβάλλειν μέλλον ἐν τῷ ἐναντίῳ αὐτοῦ εἶναι" £x τούτου γὰρ 
΄ Y ' ^ ^ Y ' f . - 

f, μεταβολή. τὸ δ᾽ ὃν ἔν τιν: xal ἀποβάλλον αὐτό, ὡς δέχεσϑαι αὐτοῦ 

τὸ ἐναντίον, [ἢ] ἀμφοτέρων δύναμιν ἔχει τῷ ἑχάτερον αὐτῶν παρὰ μέρος 1 
, ^ ^ - * , - € 

χατέχειν xal ἀποβάλλειν δύνασϑα!ι. τῷ οὖν συνεισάγειν τὴν τοῦ ἑτέρου 

10 δύναμιν xal τὴν ϑατέρου, τούτῳ T, αὐτὴ δύναμις τῶν ἐναντίων λέγεται. τὸ 

ὃὲ πῦρ οὐχέτ' τοῦ ψυχροῦ δύναμιν ἔχει ϑερμὸν Ov, ὅτι μηδὲ ϑερμὸν οἷόν ὃὲ πῦρ οὐχέτ' τοῦ ψυχροῦ δύναμιν ἔχει Üspubv ὄν, ὅτι μηδὲ ϑερμὸν oio 

τε δυνάμει εἶναί τότε πῦρ [xs] ὃν T ἀλλὰ ἢ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον. χαὶ χαϑόλου 30 
᾿ Y E 
ἀληϑὲς τὸ οὗ τις δύναμιν ἔχει, τούτου δύνασϑαι xai τὸ ἀντιχείμενον. ἣ γὰρ 
ST. τς ^ Y ΄ ^ - 
ἐξ ἀνάγχης ἐν αὐτῷ ἔσται xal οὐ δυνήσεται ἔτι αὐτό, εἰ δύναται τοῦτο, 

τον. UN ΄ SN, Pee X N Y S/N M Y. , Y Y M Y. € 

15 δυνήσεται αὐτὸ τότε | μὴ ἔχειν αὐτὸ δύναμιν ἕξει. εἰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν 112 
bl € ^ y - - - 

ἀντίχειται τῷ ἔχειν, τὸ δύναμιν ἔχον τινὸς xal τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ 
Ὁ, v 3 y , ^ — ^ , ^ 

δύναμιν ἔχει. οὐχ ἀνάγχη ὃὲ τῶν ἐναντίων xal τὰς δυνάμεις ἐναντίας λέ- 

ἴξιν. τὰ μὲν γὰρ ἐναντία ἀδύνατον ἅμα τῷ αὐτῷ ὑὕπαρχειν, αἱ O& τῶν ὅ 

ἐναντίων δυνάμεις ἅμα εἰσὶν ἐν τῷ δυναμένῳ αὐτά, ὅταν ἐν μηδετέρῳ πως 

90 αὐτῶν ἡ Évspysía. ὅτε γὰρ χηρὸς δύναται xai τρίγωνος γενέσϑαι, τό 

δύναται xal περιφερής. πρὸ τοῦ γοῦν ἐν μηδετέρῳ τούτων εἶναι τῶν σχη- 10 

μάτων οὐδὲν υᾶλλον εἰς τὸ ἕτερον αὐτῶν pucr (üóva tut) ἔχον 

νάμεις οὐχ οὕτως ἔχει ὡς χαὶ ἀμφότερα ὧσ 
PAN e c μέντοι ἀμφοτέρων ἅμα τὰ 

[44 ^ ^N NI M pl , * ^ , 

dy ὀέξασϑαι δυνάμενον. οὐδὲν γὰρ Gua τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχόν, χαί- 15 
. . - ' ^ Y e n o 

25 tot ἅμα αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἔχον. εἰ γὰρ μὴ ἔχοι ἢ ὕλη ἅμα πρὸς τὰ 
Ν , ^ * *, - ^w ^ - ^ ^. 

ἐναντία ἐπιτηδειότητα, ἀλλὰ νῦν μὲν αὐτῶν tóOs δύναιτο, νῦν Oi τόδε, οὐχ 
v v ' € - Ψ' v , ' ^ -— 

ἂν ety, ext χατὰ τὸν αὐτὴς λόγον αποηιὴς 3X X ἃ παρουσιχ τινος X6 022609. 20 i 
- ^N ^ M - 3 , 4 - ^ ^ ^" N * ^ — 

νῦν OZ τὸ μὲν τῶν EVA4VXQUOV, νυν OC τὸ ἔτε pov δυνήσεται. οἰῶ τὰς μξν τῶν 

*5 ^ ^ ΄ ^ [4 , , v Y od 

ξεναντιὼν οὐνᾶάμεις οὐ DT tEOY ἐναντίας, ει γξ αυται υὲν συνυπάργχο 0Otv, οὐχ 

NS , D M 
ο 80 otóv tz ὃὲ συνυπάρχειν τὰ ἐναντία, τὰς ἰς τὴν ἐνέργειαν ον τὶ Q C» Ἢ εἰ e x [ΟἹ 

προόδους ἐναντίας ἐροῦμεν δὴ χαὶ αὐτάς. 23 

» 

] ἔχει, «ἔχε coni. Sp. ὃ ἔχον Sp.: ἔχειν libri 4 δὲ del. Sp. ὃ τῷ τὸ 

Sp.: τὸ libri: τῷ Viet. Ὁ αὐτοῦ δεῖν εἶναι Vict. Sp. 8 ἢ del. B? 5p. 

10 τὴν Sp.: τοῦ lihri τούτῳ ἣ αὐτὴ Sp.: τούτων αὐτὴ VHB: τούτων αὕτη SFa 

11 μηδὲ Sp.: μήτε libri 12 alt. τε] γε vel del. Sp.: fortasse πῦρ γε ὄν, {μὴ δυνάμει), 

ἀλλὰ [ἡ] ἐνεργείᾳ τοιοῦτον ἀλλὰ 1j VHSBa: ἀλλὰ ἡ G: ἀλλ᾽ ἀεὶ Vict. Sp. 
19. δύνασθαι Schwartz: δύναται libri ἼΩΝ 14 αὐτὸ] αὐτῶ ἃ εἰ) χαὶ εἰ 

Vict.: 7, εἰ coni. Sp. bene 15 αὐτὸ τότε] xal αὐτὸ τῷ τε Vict. Sp. fortasse 

(dj) εἰ δύναται, τοῦτο δυνήσεται [αὐτὸ] τότε (, ὅτε) 17 τῶν ἐναντίων FG. Vict. Sp.: 

τῷ ἐναντίῳ VHBSa 18 ἀδύνατον GB?Sa. Sp.: δυνατὸν VHB'! 19 ἐναντίων] τι 

in lit. V μιηδετέρᾳ coni. Sp. 20 ἡ ἐνεργείᾳ Sp.: ἡ ἐνέργεια libri 22 δύ- 

ναται add. Vict. 29 ἔχει ὡς Sp.: ἐκείνως libri 25 ἔχοι Sp.: ἔχον libri 

2? lacunam ind. Sehwartz 28 pr. δὲ Vict. transposuit ante τινος (27) 90 ἐναντία 

S!B!a Sp.: αἴτια VB!GS! 
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XVI. Πῶς οὐχ ὁμοίως ταῖς vdd diui τέχναις xai αἱ ἄλλαι 

τέχναι τέλος ἕξουσιν τὸ πάντα τὰ παρ᾽ αὐτὰς ποιεῖν πρὸς τὸ 

τοῦ προχειμένου τυγχάνειν 

- - - * , Ἃ d d ) 

Εἰ τῶν στηχαστιχὼν τέγχνων τέ MS εἰναι τις Λλεγοι τὸ πάαάντα τὰ παρ 

»] ^ M “ ΄ *, L4 , ^ * 

αὐτὰς ποιεῖν πρὸς τὸ τοῦ προχειμένου τυγχάνειν, πῶς οὐχ ὁμοίως xul αὖ- 
- , , ^ , - *, - - - ^ - 

ται τοὺ OUZELOU τευςονται τέλους ταις οὐ στηχαστιχαις τῶν t£ VV, 0^*098 

ὃὲ χατὰ τοῦτο υάλιστα διαφέρειν τῶν ἄλλων oí BEONASRUC [xv] τῷ μὴ 
La “Ὁ ) (^ - 

ὁμοίως τοῦ τέλους Birnen xaU' οὖς μὲν τέλος ἐστὶν αὐταῖς τὸ τυχεῖν 
M ^ ) [4] 2 

τοῦ προχειμένου, διαφέροιεν ἂν ταύτῃ" χαϑ᾽ οὗς ὃὲ τὸ προχείμενόν ἐστιν 
5 -» ΄ - ' ΄ ΄ Ἃ 

αὐταῖς τέλος, εἰ xal τὰ τοῦ τέλους υὴ ὁμοίως τυγχάνει, οὐ διαφέροιεν (dv) 
» »“ΨὦἍ ' M NJ e 3 - M ΄ ν - ji ' - - 

αὐτῶν χατὰ τὸ υὴἡ ὅμοιον αὐταῖς τὸ τέλος ἔχειν. ἐχεῖναι μὲν γὰρ τῷ τοῖς 
er ' ' , ΄ , * *, 

χατὰ τὴν τέχνην γινομένοις ἕπεσϑαι τὸ οὗ χάριν γίνονται, xul τὴν ümo- 
, 5 —- - , Ἁ ' , — , 3 

R0 XV αὐταις X00 πρηχξιμξνὴῦ κατὰ τὴν διαμαρτίαν τῶν "(tvouzvmv. oU 
. 

— , eo , wv - , 

τέγνιχως χινομξνων. ἕπεσϑαι ς τελης gy ouo: τὸ τυχξιν X00 πρηχξιμξνο:)" 

- ' Ἁ ν ΄ A ? , -€- 

ἴσον γὰρ ἐν ἐχείναις τῷ πάντα τὰ παρ᾽ αὐτὰς ποιῆσαι πρὸς τὸ τυχεῖν 
- ' ' — , - - iJ , Ἁ 1 

τοῦ mwpoxstuévoo τὸ xal τυχεῖν αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ποιούντων τὰ map 
, * ^ — —— —- , - , 

αὐτὰς γίγνεται. ἐπὶ δὲ τῶν στοχαστιχῶν τῷ μὴ πάντως τοῖς γινομένοις 
AUN A [LE - | * AOL Ψ' NA Mo j ' ME 

χατὰ τὴν τέχνην ExsoÜat τὸ | oU χάριν. διὰ τὸ δεῖσϑαι πρὸς τὸ τυχεῖν 
- n" v : 3 , - , ^ A iJ 

ἐχείνου πολλῶν, ἃ μὴ ἔστιν ἐπὶ μόνῃ τῇ τέχνῃ, ἔτι Ob χαὶ αὐτὰ τὰ χατὰ 
Ἁ 

f, 
΄ f 

τὴν τέχνην γινόμενα μὴ (píoUat, υνηδὲ τῶν αὐτῶν εἶναι ποιητιχὰ τῷ un 

πάντῃ ὁμοίως ἔχουσιν προσφέρεσϑαι, ἀλλὰ πάντα T, γέ τινα wai ἄλλως ἐν 
RES REY ser en Masa 2i nce e de ER nez αὐταῖς οὐχ ὡς πρησεδοχᾶτο ἐσεσῦαι, οὐ τὸ τυχεῖν τοῦ ἘΡΡ. πρτύου τέλης 

2 E N * δ - - "E ps P e m Bl c ^ ' 

ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἀποπληρῶσαι τὰ τῆς τέχνης. ἢ τέλος uiv xai ταύταις τὸ 

τυχεῖν τούτου οὗ χάριν πάντα τὰ παρ᾽ αὐτὰς NEM διὰ τοῦ πάντα τ 
, 

παρ᾽ αὐτὰς πρὸς e 
b ^N ΜᾺ $9 «ὦ ΄ 

παρ αὐτὰς ποιῆσαι, ἔργον ὃξ ἰθτον αὐτῶν τὸ πάντα τ 

' - —-— , — - * , —- 

τὸ τυχξιν X600 προλχξιαξνοῦ ποιήσαι τῷ μὴ uovov «6010 áp (Sly προς τὸ 
*, b] LI ^ ὦ ATIS — -w - 

. ἀλλὰ δεῖν xo! ἄλλων τινῶν, ἃ οὐχ ἔστιν ἐπὶ τῇ 
- 
ιν 

- , 

«00 προχξιυξνὴυ τὺγξ 

τέχνῃ- 

ΓΑ tj, » Y ^ ΄ ΄ L ' 
XVII. Ὅτι (o0x,) εἰ ἔστιν τοῦ ὡς ὑπεχχαύματος πυρός, ὃ xai 

* , MS "S ^ ΄ , 

τοιχεῖόν ἐστι, ϑερμότερόν xt ἄλλο πῦρ, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 

t τοῦ ἐναντίου τοιοῦτον ἐχεῖνοη. 

[4 ^d 

Οὐχ ἐπεὶ μᾶλλον Üspubv τοῦ ὡς στοιχείου nie. ὃ χαὶ ὑπέχχαυυα 3 
a Ir CEST AE S DE E ws SAY 2 

λέγεται. ἢ ζέσις τοῦ πυρός, ὁποῖόν ἐστι χαὶ τὸ παρ᾿ (uiv πῦρ, TOT, ἕν 

61 

n3 

10 

20 

25 

114 

15 

Ü καὶ del. Vict. 10 εἰ καὶ τὰ τοῦ Vict: ob καὶ τὰ τοῦ VHBSFa: οὐχ ἀπὸ τοῦ G: 

tl zal τοῦ Sp. 4v add. Sp. 11 ἐχεῖναι)] ἐχείναις Vict. (?) τῷ τοῖς Vict. 

Sp.: τούτοις libri 15 αὐτὰς Sp.: αὐτῶν libri 11 αὐτὰς Sp.: ἑαυτοῖς libri 

19 μονὴ a 2] ἀλλὰ πάντα scripsi: διὰ πάντα libri (διαπαντα sie V) ἤ γέ scripsi 

ἠδὲ libri (8e V): 7j διά Vict. 24 αὐτὰς Vict.: αὐτοῦ (οὔ in lit. V) libri 25 αὐτὰς 

Sp.: αὐτοὺς libri 29 οὐχ add. a Sp. et tab. 
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ἐχείνῳ τὸ ἔλαττον ϑερμὸν μίξει τοῦ ἐναντίου. ἢ Ἰοῦν φλὸξ ἔλαττον μὲν 

ϑερμὸν τοῦ πεπυρωμένου σιδήρου, ἀλλ᾽ οὐ ψυχρότητος μίξει, ἀλλ᾿ ἔστιν ἢ |95 

ἐπίτασις ἐν τῷ σιδήρῳ παρὰ τὴν τῆς ὕλης στερεότητα τε xal ἀντιτυπίαν. 115 

τῷ γὰρ ἀντι α τ τ εἶναι xal μὴ sixty xai τὸ ἐν αὐτῇ ϑερμὸν τοιοῦτον 
παρέχεται. xal τὸ ὡς στοιχεῖον δὴ πῦρ, τὴν φύσιν ὃν μανόν τε xal ξηρὸν 6 
χαὶ ἄμιχτον ὕλης χορηγίαν παρέχειν δυναμένης τοιούτῳ πυρί, οὕτω ϑερμόν 

ἐστιν. ἀμέλει ταῦτα αὐτοῦ ἐξάπτεται, ὅσα ἐν αὐτῷ πίλησίν τινα ἔχει χαὶ 

πυχνότητα xal τῷ τοιούτῳ πυρὶ τροφήν. διὸ xal εὐλογώτερον ἄν τις λέ- 
(0t τὸ τοιοῦτο πῦρ μευῖχϑαι τῷ ἐναντίῳ. τροφῆς γὰρ τοῦτο δεῖται xal 10 

σώξεται, ἕως ταύτην ἔχῃ, τροφὴ δὲ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ. ἔτι οὖν ἐπεὶ 

ὅλη τὸ τοιοῦτο πῦρ, 2 ἄν tt xal τοῦ ἐναντίου αὐτῷ ὃ φέρον εἰς αὑτὸ 

μεταβάλλει. τὸ δὲ οὐκ ἐπὶ τροφῇ πῦρ, ἀλλ᾽ εἱλιχρινές τε xal χαϑαρὸν 1ῦ 

ἄμιχτον τοῦ ἐναντίου, τὸ χαϑ' αὑτὸ ὑφεστός, ὡς χαὶ τῶν ἄλλων στοιχείων 

ἕχαστον. 

XVIII. Περὶ τοῦ τὴν φύσιν ὑπάρχειν ἀρχὴν χινήσεως. 

Ὅτι μὲν ἢ φύσις ἀρχὴ χινήσεως, δῆλον ἐχ τοῦ τῆς χινήσεως ἀρχῇ 30 
διαφέρειν τὰ φυσιχὰ τῶν μὴ φυσιχῶν σωμάτων, ᾧ δὲ διαφέροντα τὰ φυ- 
σιχὰ τῶν μὴ φυσιχῶν φυσιχά ἐστι, τοῦτο εἶναι τὴν φύσιν. ὅσα μὲν οὖν 

σώματα γενητά ἐστιν ὄντα φυσιχά, τούτοις ἢ γένεσις ἐν ἀλλοτρίοις γίνεται 25 

τόποις, xal ἔστιν ἢ χίνησις αὐτοῖς συνεργοῦσα | πρὸς τὸ ἐν τῷ οἰχείῳ 10 

γενέσθαι τόπῳ, ἐν ᾧ γενόμενα ἠρεμεῖ τε χατὰ τόπον xal ἔστι χαϑό ἐστι 
- - ^ , -Ὁ- b] x 

γινόμενα τελειότητι (εἶχε γὰρ ἐν αὑτοῖς xal τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τοῦτο xt- 
ex νήσεως), τοῖς δ᾽ ἀγενήτοις τε xal τῇ ἑαυτῶν φύσει τελείοις σώμασιν χαὶ 

οὖσιν ἐν τῷ χατὰ φύσιν αὐτοῖς τόπῳ ἣ φύσις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἣ ἐν αὐτοῖς 
, Ἂν , 2 3 ^ 5 , , 3, Ν 

ἀρχὴ τῆς χινήσεως, οὐχ εἰς τὴν ἐξ ἀτελείας εἰς τελειότητα υὑεταβολὴν 
- , , & $3. Y Y , , » ΄ , Ox , ΄ συντελεῖ, οὐδὲ εἰς τὸ ἐπὶ τὸν χατὰ φύσιν αὐτοῖς τόπον ἐνεχϑῆναι (τέλειά 10 

ξίσταται τοῦ χατὰ φύσιν ἑαυτοῖς τόπου), ἀλλ᾽ εὶ 

c (0) 

- 
δῷ 

το 
(02 a e c ΡΩΝ E o c e ()- μ᾿ o c [0 (02 

ς τὸ διὰ τῆς χατ᾽ αὐτὸν ἐνεργείας ὁμοιοῦσϑαι τῷ τῶν ὄντων ἀρίστῳ, 

τῇ αιδίῳ τε xal συνεχεῖ xal ὁμαλῇ χινήσει, υἱμούμενα τό τε ἐνεργείᾳ 

δεῖν εἶναι αὐτοῦ x«l τὸ ἀχίνητον xai τὴν στάσιν. ὃ7τΆὰ μὲν τοῦ χινεῖσθαι 15 

τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι αὐτοῦ (Euge τις ἢ χίνησις: ἔδει γὰρ τὰ υιμού- 

μενα τὸ ἁπλῶς ἐνεργεία ὃν xal μηδαυῶς χοινωνοῦν δυνάμεως δι᾿ ἐνεργείας 

τῆς χατὰ φύσιν αὐτοῖς τοῦτο ποιεῖν), διὰ δὲ τοῦ συνεχῶς [ἢ] x«l τεταγ- 20 

ϑένως xal δμοίως ἀεὶ χινεῖσϑαι τὴν ἀΐδιον αὐτοῦ μευίμηται φύσιν. οὔτε 

γὰρ μὴ χινούμενον ἦν ἂν σῶμα φυσιχόν, ὃ χυριώτατον τῶν σωμάτων, οὔτε 

χινούμενον τοῦ στῆναί ποτε xal μὴ συνεχῶς χινεῖσϑαι εὔλογον αἰτίαν ἔχει" 95 

οὔτε γὰρ παρὰ τοῦ τόπου, οὔτε παρὰ τοῦ χινεῖσϑαι παρὰ φύσιν, οὔτε 117 

6 fortasse (05) οὕτω 10 ἔχει a Sp. 11 αὐτὸ V 12 ἐπὶ τροφῇ scripsi: ἐπὶ τροφὴ 

V: ἐπιτροφὴ a: ἔστι τροφῇ Sp. 15 τὸ] expectas x«i 22 γενόμενα coni. Sp. ἐν τε- 

λειότητι Viet. αὐτοῖσ V 26 τελεία a Sp. 21 ἑαυτοῖς] αὐτοῖς coni. Sp. 90 δεῖν 

del. vel ἀεὶ Sp. bene 3l γάρ: τίς B? Vict. Sp. fortasse αὐτοῖς 323 7, del. Sp. 

24 οὔτε scripsi: οὐδὲ libri 
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' 

παρὰ τῆς διὰ τὸ ϑνητὸν ἀσϑενείας. διὸ χινούμενα συνεχῶς χατὰ τὴν ἐν 

αὐτοῖς φύσιν διὰ τῆς ἐν τῇ χινήσει μονῆς τὴν ἐχείνου μιμεῖται στάσιν. 

ὅτι δ᾽ οὐ τὸ χινεῖσϑαι μόνον, ἀλλὰ xui τὸ συνεχῆ τε χαὶ ἀΐδιον χινεῖσ)αι 5 

χίνησιν χατὰ φύσιν αὐτοῖς, δείκνυσι χαὶ τὸ σχῆμα ἔχειν αὐτὰ σφαιριχόν, 
M 

ἐπεὶ τὸ μὲν ἄριστόν τε xal τελειότατον τῶν σχημάτων τῷ ἀρίστῳ τῶν 
c 

, - ^N , , Ld s - 

σωμάτων χατὰ φύσιν. τῷ δὲ τοιούτῳ σχήματι παρὰ φύσιν T, στάσις" διὸ 10 
5 

οὐδὲ βάσιν & (ει τινὰ xo ἣν στήσεται. 

y y 5^5 ^ , Es ME - 

XIX. Ὅτι (el) 6 xóapoc d(0tóc ἐστι, τὸ δὲ χόσμῳ εἶναι αὐτῷ 
e VY ad 2 , v » ; - b] , , »] ὦ m - us 

$ τάξις ἐστίν, εἴη ἂν ἐν τῇ οἰκείᾳ οὐσίᾳ αὐτοῦ xal τοῦτο. 

ἊΝ Ld ,F ^. τῷ. [2 — ,F A ἊΝ , Es; / A 2 - ΣᾺ 2 - 

10 Ei ὃ χόσμος ἀΐδιος τῇ ἑαυτοῦ φύσει, τὸ OE χόσμῳ εἶναί ἐστι τὸ ἐν 1 
— ^ » ^ * ΄ * — L4 ἌΝ 

τοιᾷὸε τάξει εἶναί τινι. εἴη dv χαὶ τὴν τάξιν παρὰ "s ξαυτοῦ φύσεως 

[ὩΣ 

Y - Y τς DHPEUIER Fe ἔχων. εἰ δὲ τοῦτο, οὔτε πρὸς tb εἶνα! οὔτε πρὸς τὴν τάξιν id ἔχει δέοιτ 
» - ΄ , DJ 1 - ' ἐν dv τοῦ προνοήσαντος. ἀλλὰ μὴν πᾶν τὸ προνοοῦν T, τοῦ εἶναι (τὸ) mpo- 

νοούμενον προνοεῖ T, τοῦ εὖ εἶναι, ὧν πρὸς υνηδέτερον δεόμενος τοῦ mpn- 30 
e » "^ - ΄ ^D - es N [4 » 

15 νοησοντος 0 χόσμης 600 ὧν πρηνηηιτὴ G6AQZz. 7 πας μξν ὦ χόσμος no 

eo e 

- , , » ^ - » ' ^ 

ειτᾶι τινος προηνηησαντης. οὔτε προς εινάϊ,. οὐτε προς τὸ εὖ εἰνᾶιϊ. Ἢ 

AX 7 , ? - , , , , 2 ed » o 
ὃς γινουξενη wpovoux EV τῷ X06U.0 γίνεται pepous μὲν τινος ὃν τῳ | X050 25 

οὔ σῶμα 118 c 
- bI e b] 

TROYOODIGOS. μέρους δέ τινος mpovoouufvou. ὅσον uiv γὰρ αὖ 
» » ᾿ " - ΄ . ' 

ἰγένητόν τε xal ἀφϑαρτόν ἐστι, xui ἀεὶ χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν τε xat ψυχὴν 

90 τεταγμένον, xal τὴν αὑτοῦ χίνησιν χινούμενον ἐφέσει μιμήσεως τοῦ πρώ- 5 

τοῦ ϑεοῦ, τοῦτ᾽ οὐδὲν δεῖται τοῦ προνοήσοντος. ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει τὴν τε 
M a ' , ^ , 

χατὰ τὸ εἶναι καὶ τὴν χατὰ τὸ εὖ εἶναι τελειότητα ἔχον, ὅσον δὲ αὐτοί 
, M € Ν M - ἈΝ € ΄, ὃ ἢ , P M ενητόν tz xal φϑαρτὸν xai τῆς παρ᾽ ἄλλου βοηϑείας δεόμενον πρός τε τὸ 10 

τ ' ^ , — — 95 ἃ , 

εἶναι xal πρὸς τὴν διὰ τῆς εὐτάχτου ὑεταβολῆς xav! εἶδος ἀιδιότητα, τοῦτ 
X » € - - ΄ * 

25 ἐστὶ τὸ προνοούμενον ὑπὸ τῆς τοῦ ϑείου μέρους τοῦ χόσμου χινήσεως εὑ- 

τάχτου xal ποιᾶς σχέσεως πρὸς αὐτὸ χυβερνώμενον: [ὑφ᾽] ἧς, ἐφ᾽ ὅσον 1 
: 
ἐνδέχεται ὕνητόν τι ὄν, μετέχον τάξεως. παρ᾽ ἐχείνων αὐτῆς τυγχάνον [δι᾿ 

αὐτῆς] φυλάσσει δι᾿ αὐτῆς τὴν xav' εἶδος ἀφϑαρσίαν. 

XX. Πῶς τὸ μεταβάλλον εἴς τι xaU' ἣν ἔχει δύναμιν, τηρεῖ 

80 τὴν δύναμιν καὶ μετὰ τὸ μεταβάλλειν, εἰς ὃ ον 30 

ΠΠὥς τὸ μεταβάλλον εἴς τι τῷ δύναμιν ἔχειν πρὸ τοῦ μετ 
2 5 

a( 
EM Tc - - : 57. nct Tc T3 εν TYyA f. αὐτὸ τῆς εἰς αὐτὸ βοταβολης [χινεῖται] τηρεῖ [ve] τὴν δύναμιν τὴν τὸ ΄ 

, , Ὁ ^^ ' * - ΄ 

γίνεσϑαι ἐχεῖνο πάλιν ἐξ οὗ μετέβαλλεν; xat γίνεται πάλιν ἐχεῖνο, ὡς 119 

2 μόνης ἃ ὃ εἰ add. B? tab. Sp. 11 «tw ante τάξει colloc. ἃ Sp. 13 προνοή- 

σαντος v. €. VSGFa Sp.: προνοήσοντοσ V!B 13 τὸ add. Sp. 14 προνοεῖ Sp.: προνοεῖ- 

zat libri 16 προνοήσοντος a Sp. 19 et 20 αὐτοῦ V 21 ϑείου coni. Sp. 

26 ποιᾷ σχέσει Sp. αὐτὸ Sp.: αὐτοῦ libri ὑφ᾽ delevi 21 xe παρ᾽ Vict. 
27. 28 δι᾽ αὐτῆς del. S*B*? om. a Sp. 30 (et 33) μετέβαλεν a Sp. 92 χινεῖται et 
τε del. Sp. 223 γίνεσθαι scripsi: δύνασθαι libri πάλιν scripsi: πᾶν libri xai qt 

ve5Uat. Viet. Sp. signum interr. posui post μετέβαλλεν, post éxetvo libri 
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λέγει ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τοῦ χόσμου, εἰ γενητὸς εἴη" διὰ τοῦτο γάρ φησιν αὐτὸν 
χαὶ φϑαρήσεσϑαι. οὐ γὰρ οὕτως ἔχοντα δρᾶται τὰ γινόμενα" οὔτε γὰρ τὸ 

βάϑρον τὸ ἐχ τοῦ τοιοῦδε ξύλου γεγονὸς φυλάσσει τὴν δύναμιν ἔτι τοῦ τοι- 5 

οὔτο γενέσϑαι ξύλον, οὐδ᾽ εἰς ταὐτὸ ἢ υξταβολή τε xal φϑορά, οὐϑ᾽ ὃ ἔχ 

τίνων χατὰ μεταβολὴν γινόμενος ἄνϑρωπος πάλιν εἰς ἐχεῖνα PUERUM ἐ ca 

ἦν ΄ , , - FN ^ » M ^- ' , - 

ων ἢ γένεσις αὐτῷ. τοὺς τὸ £uuTVvov χαὶ τὸὸοξ τὸ σπερμα. Ἢ τὰ μὲν 10 

J 

χατα τὰς τέχνας γινόμενα οὐχ ἀναχάμπτει πάλιν ἐπὶ τὸς ὕλας, ὅτι unos 

x - Ξ M DIR u E T " , 
ἣν τῆς τέχνης ἔργον ἢ ὕλη. ἐξ ἧς ἐποίει τὸ ἔργον, ἀλλὰ μηδ᾽ Tv ἀντι- 

, - » , , e [2 * - , v ^N M » 

χειμένη τῷ ἔργῳ γινομένῳ, εἰς ὃ ἢ μεταβολὴ τῷ γινομένῳ. ἔχον δὲ τὸ 15 

10 ὑποχείμενον φυσιχόν τε ὃν δύναμιν τοῦ δέξασϑαί τε τοῦτο τὸ εἴῆος xal μή, 
Ἃ mf . , Ἁ PA J - d d € YN EN 38/ 

xüy δέξηται, φυλάσσου τὴν δύναμιν τὴν τοῦ χωρίζεσϑαι τοῦ εἴδους ὃ ἐδέ- 

ξατο, χωρίζεταί xs αὐτοῦ χαὶ quse xal γίνεται αὐτῷ ἢ φϑορὰ ὥσπερ 

οὖν χαὶ ἢ γένεσις ὑπὸ ἔξωϑέν τινος T, τινος τοιούτου, εἰ ὡς τεχνιχὸν φϑεί- 20 

potto, T| ὑπὸ φύσεως, εἰ τῇ τοῦ ὑποχειμένου σώματος φυσιχῇ φϑορᾷ συμ- 
» € -. : SY ^ ὍΣΣ Po Ld Ὑ ΕΣ à ^ E d - , x , 

15 φϑείροιτο xal τὸ τῆς τέχνης ἔργον. ἐπὶ δὲ [τῇ:] τῶν φύσει γινομένων, 

ἐστιν ἐνεργείᾳ wa αὑτήν, ἐνερ- 120 
, ^ α ΜΆ ΄ 

γεία ὃὲ ὑποχείμενα τὰ στοιχεῖα, & ἤδη ὑετά ttvoc ποιότητός τε ὄντα χαὶ 

I x [sd [s y hd » 

ὥσπερ οὖν τὸ γινόμενον, οὕτω xal τὸ ὑποχείμενον φύσει, xoi ἔστι πρῶτον 25 

υὲν ὑποχείμενον ἢ ὕλη, ἥτις οὐδέποτέ 

A1 

T 
n 

εἰς ἄλληλα μεταβάλλει χατὰ τὰς ἐναντιώσεις. ἃς ἔχει πρὸς ἐναντιώσξως 

90 ἄλληλα, τῆς ὑποχειμένης αὐτοῖς ὕλης χοινῆς τε οὔσης ἁπάσης xal diÀot- ὃ 
, 

ούσης τὸ εἶδος χατὰ τὴν ἐπιχρατοῦσαν τῆς ποιότητος ἐναντίωσιν. τῷ γὰρ 

5» NN 

[Δὲ v » ^N ^, N - 5 - 3 , nd 6 Ὁ 

100g τι γξγόνξναι,. ξχξ' ν οὁε ουναυῖν χαὶ τοῦ ὃν τῷ ξεναντιῷ t0U0& εἰναι 

ivo* διὸ οὐδὲν ἄφϑαρ- 10 φυλάσσουσα τὴν δύναμιν μεταβάλλει ποτὲ xal εἰς ἐχε 

τὸν τῶν ἁπλῶν τε χαὶ Ἰενητῶν σωμάτων. γίνεται δὲ ἐχ τῶν ἁπλῶν τού- 

25 τῶν σωμάτων xal τὰ ΠΥ͂ΟΝ χατὰ υἱἵξίν τινα x«i χρᾶσιν xai συμμετρίαν 

τῶν δυνάμεων, xaÜ' ἣν οὐχ εἰς ἕν τι τῶν ἁπλῶν μεταβολὴ γίνεται. ἀλλ᾽ ιὖ 

εἴς τι μεταξὺ uit τέχον ἁπασῶν τῶν ποιοτήτων τε χαὶ δυνάμεων τῶν ἐν 

τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν ὑποχειμένων, ἔχοντα ὃὲ δύναμιν xat τοῦ χωρίζεσθαι 

εἰ 8 πάλιν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ σώματα ix τῆς τοιαύτης μίξεως ἀναλύεταί 

80 τε χαὶ χωρίζεται. διὸ οὐχ οἷόν τέ τι τῶν ἐξ αὐτῶν συγχειμένων ἀφϑαρ- 20 

τον εἶναι. γίνεται OR χαὶ ἢ τῶν ζῴων γένεσις χατὰ συμμετρίαν τινῶν 

σωμάτων TOT usu ἰγμενῶν αὐτῶν (οὐ γὰρ ἁπλοῦν σῶμα τὸ ἔμμηνον), xa 

ἣν συυυετρίαν ἐμ ῦχά τε Ἰίνεται xal ἡνωμένα χαὶ τασὸς τινὰς τὰς δ0- 95 

ς 
, , - i | 

υετρίας NUS PtE τῷ τὰ νάμεξις ἔχοντα. ἧς [7] συμ 
1 ^ ε ΄ EA , 

τηρεῖν τὰς δυνάμεις, χαϑ᾿ ἃς ἢ συμμετρία, ἀνάλυσίς τε 12] 85 βάλλοντα μὴ 
M ὃν, τὰ 5 € M ras » ' T 74 ^ 2 ὦ Κῶ » 

“αὶ οιάλυσις αὐτῶν γίνεται οὐχ εις τὰ υηχέτ᾽ αν αὑτηις σωςύμξνα,ς ἡτὴν 

M MOM Σ “Ὁ » J ἣν M SON ^ - τ Ὁ 

χαι τὴ guuwtnvov. &OoUt0 ὑὲν γάρ ἫΝ χαὶ αὐτὸ σύνϑετων. τις σύνϑεσις usu ὃ 

' , €- 6B " ' [4 , - 2t * e EIN Q ᾿Ξ - F , 

τὴν πρώῶτὴν ute τε χαὶ ἀρμηνιᾶν τῶν £5 (OV ἢ σύνϑεσις τῷ O0 σωμά- 

] λέγει] cf. de Caelo I, 10. 27954 fortasse γενητὸν et αὐτὸ 4 οὐδ᾽ scripsi: οὔτ᾽ 
libri οὐδ᾽] οὐ γὰρ coni. Sp. 10 pr. τε del. Sp. recte τε τοῦτο Sp.: 

1€ τοῦτο libri ,. 11 δέξηται B?S?a Sp.: δέηται VB!S!F 13 εἰ B? Sp.: ἢ libri 

14 εἰ B? Sp.: ἢ libri 15 τῆς del. Sp. 16 γιν. et ὑποχ. mutat Schwartz 

22 ποῦν Vict.: «9 libri 29 μίξεως) ὦ in lit. V 90. 31 ἄφϑαρτον] alt. « in 

lit. V. 92 éuufvov ἃ 24 Te Sp.: 7) VS!B': ἧς ἡ B'S?a 36 αὐτοῖς) fortasse αὐτὰ 
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των. μεταβάλλοντα δ᾽ ἐξ ὧν ταῦτα τὰ σώματα (ταῦτα δ᾽ ἣν τὰ στοιχεῖα 
, »" ἡ , , ) 5 , , , - S 2 a A - 

σωζόμενα) λύεταί τε ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀσυμμετρίας τινὸς ἐν αὐτοῖς γινομένης 

τῷ πλεονεχτήσαντι ἐξ αὐτῶν (οὐ γὰρ δύναμιν ἔχοντα, ὥστ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον 10 

τὴν τοιαύτην συμμετρίαν φυλάσσειν), καὶ ἔστιν Tj τε τῶν ζῴων xal τῶν 

5. ἄλλων τῶν συνθέτων σωμάτων φϑορὰ γινομένη εἰς τὴν τῶν στοιχείων ἀνά- 

λυσιν, ἐξ ὧν χατὰ συμμετρίαν τινὰ τὴν πρὸς ἄλληλα τῶν στοιχείων T, γέ- 15 

γεσίς τε αὐτῶν χἀὶ ἣ σύστασις. χαὶ ὁ χύσμος δὲ τῶν ἔχ τινων σωμάτων 
ἐνεργείᾳ ὄντων κατὰ μεταβολήν τινα γέγονεν 7 δῆλον ὅτι τὰ σώματα ἐχεῖνα 

, é Í, — - jJ ' e τὰ 3 ἐὰν σι ^x ' σώζεται ἐν αὐτῷ, ὧν xarà μεταβολὴν T, γένεσις αὐτῶν, σωζόμενα δὲ xoi 90 

10 δυνάμενα χἀχείνως ἔχειν, ὡς ἔχοντα μεταβάλλειν εἰς τὸ χύσμος εἶναι, πάλιν 

ἂν μεταβάλλοι, εἰς ὃν μεταβάλλοντα οὐχέτ᾽ dv ὁ χόσμος εἴη, ὥσπερ 
δρῶμεν μεταβάλλοντα τά τε ἁπλᾶ σώματα εἰς ἄλληλα πρῶτα 7 ἣν ὑπο- 

χειμένην αὐτοῖς ὕλην εἶναι δεχτιχὴν τῶν εἰδοποιούντων τὰ πρῶτα σώματα, 
' jJ , c € 00v. 1 ΄ «rm Y»- , χαὶ τὰ σύνϑετα, | ὅταν ἣ διὰ τὴν φύσιν 7| διά τινα ἔξωϑεν περίστασιν 122 

15 ἐπιχρατήσῃ τι ἐν αὐτοῖς, ὃ λύει τὴν συμμετρίαν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα, xol. 

ἣν τὸ εἶναι τῷ συνϑέτῳ σώματι. 

XXI. Ὅτι μὴ κατὰ συμβεβηχὸς ἣ πρόνοια χατὰ ᾿Αριστοτέλη. δ 

, €- , , ,ὔ ài; 

ΠΠρῴην ἡμῖν γινομένων πρὸς τοὺς ἑταίρους περὶ προνοίας λόγων, xal 

πειρωμένου μου δειχνύναι, ὅτι τέ ἐστι χατὰ ᾿Δριστοτέλη ἀπὸ τῶν ϑείων 
9 σον, ὃ - - 2 VS ^ E * , h ^ , * , - " À * ΜΞ , 

20 τῶν ὕνητῶν ἐπιμέλεια τις καὶ πρόνοια, xai τίς, xai τίνα γινομένη τὸν τρὸ- 10 
Ὑ [4 , - - w 

mov ὄντος ἑτοίμου λέγειν, εἶπέ τις τῶν παρόντων πρῶτον ἄξιον εἶναι μα- 
ϑεῖν, πῶς ἀποχρίνασϑαι δεῖ πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας, πότερα χρὴ προηγου- 

, $. € - ^ € [4 “ , 

μένως λέγειν τὰ ϑεῖα τῶνδε mpovosigüat χαϑ᾽ ἡμᾶς, T, χατὰ συμβεβηχός. 15 
UM ; : 1 NE - 

οἱ γὰρ οὐ φάσχοντες εἶναι χατὰ ᾿Αριστοτέλη πρόνοιαν τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν λε- 
25 Ἰομένην γίνεσϑαι, πρόνοιαν χατὰ συυβεβηχός φασι γίνεσϑαι λέγεσϑαι. εἰ i i i i 

ρ , ὦν M — , 

ó& ἐν πᾶσιν, οἷς προστίϑεται, τὸ χατὰ συμβεβηχὸς τοῦ μὴ χυρίως εἶναι 90 
, D i D i 

΄ , - ^ , ^ ^ ' ^ τούτοις ἃ λέγεται σημεῖόν ἐστι, τὸ Oi μὴ χυρίως ὃν οὐδ᾽ Gv πως, οὐδ᾽ 
Ἃ e * , ^ dv ἢ xaxà συμβεβηχὸς λεγομένη πρόνοια εἴη πρόνοια μετὰ τοιαύτης προσ- 

ξι - ^ : * ΞΔ ^ P CM εν δ ΟΣ TS T x Y!- € ϑήχης λεγομένη.  xaxà συμβεβηχός τε γὰρ χε χινῆσϑαι λέγεται τὰ μὴ χι- 123 

30 νούμενα χυρίως τε xal χαϑ᾿ αὑτά, χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς αἴτια uiv ταῦτα, 
399 ΄ , do ὧν μηδεμία συντέλεια προηγουμένως πρὸς τὰ ὧν αἴτια εἶναι λέγεται. 
, ^ * , - , εἰ δὴ xal τὴν πρόνοιαν μετὰ ταύτης γίνεσϑαι τῆς προσϑήχης λέγομεν, ἴσως 5 

T ΄ ' , - ἐξ ὧν λέγομεν αὐτοὶ περὶ προνοίας dvatpoiusv ἂν τὸ εἶναι τὴν πρόνοιαν. 
e ^ ' ^n ^ Ἢ ὡς γὰρ τὴν χίβδηλον ὁραχμὴν οὐχ οἷόν τε δραχμὴν εἶναι λέγειν τῷ ἀναι- 

1 Ü 35 pettxby αὐτῆς εἶναι τὸ προσχείμενον, οὕτως οὐδὲ τὴν χατὰ συμβεβηχὸς 10 

1 μεταβάλλον τὰν ταῦτα] fortasse τοῦτο - 8 ἔχοντα VFB!S!: ἔχει B?S? Sp.: ἔχειν ἃ 

4 φυλάσσειν B?S?Fa Sp.: φυλάσσει VB!S! ἢ τῶν ἐχ VB!S!: τῶν εἰ B?S?a: éx Vict.: εἰ 
ex Sp. 8 γέγονεν] γίνεσθαι 7, γεγονέναι Vict. 9 ὧν] o a Sp. αὐτῶν] αὐτοῦ 

Schwartz 10 ὡς] εἰς τὰ B? μεταβάλλειν] μεταβάλλει Sp.: fortasse μετέβαλλεν 

ll ὃν] τὰ a: fortasse ὃ ὁ del. Diels 12 πρῶτα: ἣν sic V: πρῶτα ἣν B!'S': 
πρῶτα τῷ τὴν B?S?a Sp. 14 alt. ἢ SB?a Sp.: zai B!V 23 προνοεῖσϑαι) προνοεῖν 

τῶν coni. Sp.: προνοεῖν Schwartz, melius 24 ei B?S?a Sp.: εἰ VB!S!F 29 χεχι- 

νῆσϑαι] pr. « in lit. V 39 προχείμενον a Sp. τὴν Sp.: τὸ libri 
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,F *-, * 7 , - N N P E *, — 2 M πρόνοιαν οἷόν τε λέγειν πρόνοιαν τῷ τὸ xaxà συμβεβηχὸς ἐν πᾶσιν ἐπὶ 
, , € * ^C , ἀναιρέσει τοῦ ᾧ συντίϑεται προστίϑεσϑαι. 

r ^ - , - p t 

Καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτόν: τί δέ; ἀναγχαῖον εἶναί Got δοχεῖ τὴν πρόνοιαν 15 

ϑατέρῳ τούτων προσγενέσϑαι. xal δεῖν τὸν ἀποχρινόμενον πρὸς τὸν οὕτως 
2 - ^ , ' ) CN , € P 9 ὍΝ; mr E ἢ 5 ἐρωτῶντα T, προηγουμένως xoi χαϑ' αὑτὸ γίνεσθαι λέγειν αὐτὴν T, χατὰ 

συμβεβηχός: 
^d , » » ^ *' , 

Καὶ 8c* τί γὰρ dv τις λέγων ἄλλο παρὰ ταῦτα δόξειεν χατὰ λόγον 90 

ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόχρισιν : 
- Y e 5 τ ^v ΄ ^ ΄ a - EN - Δῆλον, εἶπον. ὡς εἰ μὲν μηδὲν φαίνοιτο δυνάμενον εἶναι μεταξὺ τοῦ 

10 χαϑ᾽ αὑτὸ xal τοῦ χατὰ συμβεβηχός, ἀναγχη τὸν ἀποχρινόμενον ὑγιῶς πρὸς 
τὴν ἐρώτησιν ἐν ϑατέρῳ τὴν πρόνοιαν τίϑεσϑαι, εἰ δ᾽ ἐστί τι δυνάμενον 25 
ἣν , ERA ^ e LÀ - ^ γᾷ v ^ PR Ml m ^ 3 , εἶναι τούτων μεταξύ, φανερὸν ὡς ὃ τοῦτο δείξας εἴη dv Ostxvüc τὴν ἐρώ- 

, , ΄ - DJ " ' ^ ΄ - MEAS LONE M ς 
τησιν οὐχ ἀναγχαίαν τῷ μὴ πάντας | τοὺς δυναμένους λέγεσϑαι τρόπους 124 

τῆς προνοίας περιειληφέναι. 

15 Kal τί dw, εἶπεν, εἴη τοιοῦτον, ὃ τῷ παραλελεῖφϑαι παραλύει τὸ τῆς 

ἀποχρίσξως dvorxaiov; 
d ^ - - * M » », 

Καγώ: δοχῶ μοι τοῦτο Ἰνώριμον ἔσεσϑαι. εἴτε τοῦτον ἔχει τὸν τρό- 5 

xov εἴτε xal μή, εἰ πρῶτον ὑπομνήσαιμεν ἑαυτούς, τίνος ποτὲ ἐχείνων ἐχά- 
, ^ [2 , - 

τερον T εἶναι μηνυτιχόν, λέγω δὲ τό τε x90 αὑτὸ xoi χατὰ συμβεβηχός. τοῦ 
- ΄ e 7 ς , 

δ᾽ ὀρθῶς pe φήσαντος λέγειν ἐπειρώμην τὸ σημαινόμενον ὕφ᾽ ἑἕχατέρου 10 
- ΡΥ - , , 2 ^Q , ) Ld M Y -wÜ τῶν ἐν τῇ ἐρωτήσει χειμένων ἐχτίϑεσϑαι, λέγων xa0' αὑτὸ μὲν προνοεῖν 

τινος λέγεσϑαι τοῦτον, ὃς ποιησάμενος σχηπὸν τὴν ὠφελίαν τοῦ προχειμένου 

ἐνεργεῖ τε xal πράττει ταύτης χάριν τὰ OU ὧν οἴεται τοῦ προχειμένου 15 

τεύξεσϑαι σχοποῦ, τέλος ποιούμενος τῶν ἐνεργειῶν τὴν ὠφελίαν τοῦ mpo- 
25 νοουμένου: χατὰ συμβεβηκὸς 0& προνοεῖν λέγεταί τί τινος, ὅταν, μηδὲν τοῦ 

προνοεῖν οὕτως λεγομένου πράττοντος ὑπὲρ ὠφελίας τοῦ προνοουμένου, ἔχ 90 
(1235 , ΄ 5 - ΄ , ^N ' 5 * 

τινων ὑπ᾽ ἐχείνου γινομένων ὠφελεῖσϑαί τι συμβαίνῃ. μηδὲ τὴν ἀρχὴν 

γνωρίζοντος τὸ συμβαῖνον τοῦ τοῦτον προνηοοῦντος τὸν τρόπον. ϑησαυρόν 
AM LN € AM ^ - ^Y ANS 6 , ΣΉΝ, δι, BT. ^ τε γὰρ εὑρηχέναι δοχεῖ χατὰ συμβεβηχὸς ὁ πρώτως ἄλλου τινὸς ὀρύσσων 90 

30 χάριν, μηδὲ εὑρήσειν προσδοχῶν: x«i ὑπὸ χεραυνοῦ τινος ἀπόλωλε χατὰ 

συμβεβηχὺὸς τῷ τὸν χεραυνὸν μήτε | τούτου γάριν ἐνεχϑῆναι, μήτε τοῦ 195 
M » wv ΄ Ll - - —— 

τοῦτο ἔσεσϑαι ἔννοιάν τινα γεγονέναι τῷ τοῦ χεραυνοῦ ποιητῇ εἴτε xal Or- 
m ἕν Ἂ - , - [4 P - , » ΄ 

μιουργῷ. ἢ γὰρ γνῶσίς τινος τῶν ἑπομένων τοῖς γινομένοις ἄλλου χάριν 

φι παραλύει τὸ γίνεσϑαι κατὰ συμβεβηχὸς αὐτὰ τῷ χατὰ συμβεβηχὸς μὲν εἶναι 
ἊΝ 

35 τὸ παρὰ λόγον γίνεσϑαι δοχοῦν, τὴν Oi πρόγνωσιν τῶν χατὰ λόγον γινο- 

2 τοῦ B'?S?a Sp.:: τῷ VFS!: τὸ B! T τί G Sp.: τίς Va post ἄλλο litura 

| liti. V 15 τί dv Sp.: πᾶν VGFS'B!: παντοῖον B?S?a Sp. 18 ἐκείνων] e 

in ras. V 19 elvat] fortasse ἐστὶ 20 με Sp.: μὲν libri 22 ὠφέλειαν a Sp. 

semper προκειμένου] zpovooupévoo Diels recte 29 χάριν] p in lit. V 25 λέ- 

γεσϑαι coni. Sp. 26 συμβαίνῃ S?a Sp.: συμβαίνει B?: συμβῆναι VFB!S! 

29 ὀρύσσων Sp.: ὀρύσσειν libri 90 τινος] fortasse τις 31. 32 τοῦ τοῦτο scripsi: 

τούτου τὸ VBSa: τούτου τὶ τὸ Vict.: τοῦτο coni. Sp. 94 αὐτὰ τῷ scripsi: αὐτῷ VB!S!F: 

αὐτῷ τῷ B?S?Ga Sp. 99 παρὰ λόγον a Sp.: παράλογον codd. supra τὴν B?: εἰ 

τῶν Svo NI 
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ένων σημεῖον slvat δοχεῖν. T, γὰρ οὐχ ἐπὶ τούτων xal τῶν οὕτως qtvo- 
ἕνων χατηγοροῦμεν τὸ συμβεβηχός; 10 

2 - , ) v , δ - 2 * f ῃ » T , 

Kdxeivoc* οὐκ ἐπ᾽ ἄλλων μέν. τὴν γοῦν τύχην χατὰ συμβεβηχὸς ai- 

v 

, , b » 3. A Kr - , , € - 

τίαν εἶναι λέγοντες T o0x ἔλαττον αὐτὴν δρίζομεν τοῦ σπανίως γίνεσϑα! τῷ 

5 ἀπροοράτῳ. 
᾿Αλλὰ μήν, ἔφην ἐγώ, τοιαύτης οὔσης τῆς τε χαϑ᾽ αὑτὸ xal τῆς 15 

UJ , , Lan , ^7 € * - , 3 

χατὰ συμβεβηχὸς προνοίας οὐχέτ᾽ οἶμαί cs δεήσεσϑαι πολλῶν λόγων πρὸς 
M ΄ - - ' *, - , v 

τὸ μὴ ἡγεῖσϑαι ἱκανῶς ἔχειν τὴν ἐρώτησιν τὴν ἀξιοῦσαν τὴν πρόνοιαν εἴς 
J Q^ CES ' J ^ ' ^ , , B 

τε τὴν χαϑ᾽ αὑτὸ xai τὴν χατὰ συμβεβηχὸς διαίρεσιν μόνας. 20 

10 Ὀρϑῶς λέγεις, εἶπεν: εἰ γάρ τις γνωρίζει τὴν γινομένην ὠφελίαν εἴς 

τινα ἐχ τῶν ὑφ᾽ αὑτοῦ γινομένων ἄλλου χάριν, δῆλον ἐχ τῶν προειρημέ- 
σ ΄ ᾿ , εν ΄ " E - - νων ὅτι μήτε xa) αὑτὸ μήτε χατὰ συμβεβηχὸς οὗτος προνοεῖ τοῦ τοῦτον 95 

τὸν τρόπον ὑπό τινος τῶν ὕφ᾽ αὑτοῦ γινομένων ὠφελουμένου. | 

Tí δέ, εἶπον ἐγώ, εἰ πρὸς τῷ γνωρίζειν τὴν ὠφελίαν τὴν γινομένην 126 ξ, εἰπὴν ἔγώ. ει προς τῳ ἢ ρ -Ξ UV ὠφελ f l E 

» [d M , ' “πὰ 

15 εἴς τινα xal χατὰ τὴν ξαυτοῦ βούλησιν γίνοιτο, οὐ πολὺ πλεῖον ἔτι τὴν 
- 

οὕτως γινομένην πρόνοιαν ἐρεῖς ἀφεστάναι τῆς χατὰ συμβεβηχός: 5 

Kai ὅς: πάνυ μὲν οὖν. σχεδὸν γὰρ f, τοῦτον γινομένη τὸν τρόπον 
ὄντα χαϑ᾽ αὑτὸ προνοεῖν τινος τὸ ἕνεχα τοῦ προνοουμένου πάντα ποιεῖν, 

χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ ἕνεχα μὲν ἄλλου τινὰ ποιεῖν, οὐ γνωρίζον δὲ τὴν 10 
' 

20 εἰς τοῦτο OU ἐχείνου γινομένην ὠφελίαν, οὐδὲ βουλόμενον. τὸ δὲ μὶ 
' gs 

ενεχα 
- 

v , - , ^ ^ , *, - - 

μὲν τούτου ποιοῦν, γνωρίζον δὲ xal βουλόμενον ὠφελεῖσθαι τοῦτο, προνοοῖ 
^ » , » ^N ) [4 Μ ' , M 

uiv ἄν τούτου, οὔτε ὃὲ xaUü αὑτὸ οὔτε χατὰ συμβεβηχός. [xoi 

υὲν τοῦτο, ἐφ᾽ ἑαυτὸ ὃξ τὴν ἀναφορὰν ποιοῖτο τῆς ὠφελίας, οὐδὲ τοῦτο 
? CT »^* J ' €- M v ^ P , b 

x40 αὑτὸ οὐδὲ χατὰ συμβεβηχὸς προνοεῖ" xai εἴ xt τῶν μὲν χαϑόλου xal 
"d - p» ^ - [d M » ( 

25 αὑτό, τῶν δ᾽ ἐν μέρει κατὰ συμβεβηχός, οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς οὔτε καϑ᾽ αὑτὸ 30 
»v ^ - - 7 σ - , b [4 ν , o 

οὔτε χατὰ σΌΠΡΕο ἢ χὸς τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα npe οὐ x4Ü αὑτὸ μέν. ὅτι 

(οὖ) τούτων ἕνεχα, οὐ χατὰ SOUPE ς δέ, ὅτι ae ἕτερον τὸ χαϑόλου τῶν 
χατὰ μέρος (ἐν γὰρ τούτοις αὐτῷ τὸ εἶναι) ἀποδεῖν τοῦ γίγνεσϑαι xa" αὐ- 25 

LI 

* , 

τὴν προηγουμένως.] 
r^ ὦ) » x αὶ ΄ LY - d , 9 ) e ' 

30 [( δ᾽ dw, εἶπον, λέγοις περὶ τοῦ προνοοῦντος μέν τίνων, ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
μέντοι τὴν ἀπὸ τῶν προνοουμένων ὠφελίαν ἀναφέροντος: ὃν τρόπον δρῶ- 127 
μεν τούς τε ποιμένας τῶν προβάτων προνοουμένους, xai τοὺς βουχόλους 

τῶν βοῶν, xai τῶν αἰγῶν τοὺς αἰπόλους, ὁμοίως δὲ xai τοὺς ἱππονόμους 
b] x«i τοὺς συβώτας τῶν νεμομένων τε xal βοσχομένων ὑπ᾽ αὐτῶν. φι 

1 δοχεῖ Sp. quia falso interpunxit ante σημεῖον 4 λέγοντες elvat a. Sp. οὐχ] ἐπ᾿ 

B?S?a Sp.; fortasse recte cf. Simpl. ad Phys. II, 5. 334,6 sqq. τοῦ] οὐ τῷ B*?S?7a Sp.: 

τῷ Diels 9 ἀπροοράτῳ] ἀπροαιρέτῳ Vict. 9 fortasse διαιρεῖσϑαι 18 ὄντα xa αὑτὸ] 
xal αὑτὸ ὄντα xa9 αὑτὸ Vict.: xa9 αὑτὸ ὃν τὸ «aW αὑτὸ Sp.: sensus postulat tale quid: 
(17) οὖν, εἶπεν, ἡ τοῦτον et (17. 18) τρόπον ὅτι xa 18 τινος ἢ τὸ ἃ 19 τινὰ] 

τινὸς B?S?a ποιεῖν B?S?a Sp.: ποιεῖ VFB!S! 22—29 xai e( — προηγουμένως emblema 

ex 30 sqq. 24 (οὔτε) «aW αὑτὸ οὔτε coni. Sp. 25. 26 οὔτε — οὔτε Sp.: οὐδὲ ---οὐδὲ 
libri 26 οὐ B?S?a Sp.: ἢ VB!S! post ὅτι add. οὐ B?S?a Sp. 28 fortasse 
(ὀλίγον) ἀποδεῖ 28. 29 αὑτὴν] αὑτὸ xai coni. Sp. recte 3] προουμένων V 

32 ποιυένας) inter t et p. 2 litt. erasae V προνοοῦντας coni. Sp. recte 
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, — ^ - , , , 

'AXX οὗτοί qe, ἔφη. x«l πᾶσά γε fj τοῦτον τὸν τρόπον γινομένη mpo- 

γοια ὀλίγον τι διαφέρει τῆς γινομένης προηγουμένως τε xal xo αὑτήν" 

τῶν γὰρ ἄλλων γινομένων ὁμοίως ὁ σχοπὸς μετατιϑέμενος μόνος τῆς τοι- 10 

αὐτῆς προνοίας [Ὁ] πρὸς τὴν χαϑ᾽ αὑτὸ ποιεῖ τὴν διαφοράν. 
AO - , ' 

5 Τί ὃ’, οὐχὶ xul ὃ λέγων, ἔφην, τῷ μὲν xaü' αὑτὸ γίνεσθαι τὴν mpó- 
- , Fr ^ ph 

νοιαν, τῷ δὲ χατὰ συμβεβηχός, xaU' αὑτὸ μὲν τῶν χαϑόλου, χατὰ συμβε- 15 
- ΄ » MJ 

βηχὸς δὲ τῶν ὑπ᾽ αὐτά, ἄλλον τινὰ τρόπον προνοίας λέγει παρὰ τοὺς pm- 
, - 

ϑέντας ἐξ ἀρχῆς: 

Πῶς γάρ, εἶπεν, οὐχ ἄλλον, εἴ γε τὸ χοινὸν ἄλλο μὲν ἑχάστου τῶν 
€ € » ^ - L2 

10 ὑφ᾽ ἑαυτό, ἐν τούτοις μὲν τὸ ἕν τι εἶναι ἔχον, xal διὰ τοῦτο χοινωνοῦν 30 

πως αὐτοῖς τῶν εἰς αὐτὸ γινομένων προηγουμένως; 
, ^ Ν , , ^ , X. d , - e , e 

Κἀγὼ πρὸς αὐτόν: δῆλον τοίνυν, εἶπον, £x τῶν ὡμολογημένων, ὅτι 

xoi ὃν ἄν τις τῶν ὕστερον ῥηϑέντων τρόπον τὴν P γίνεσϑαι | 25 
"s Lm e ya τς y " ^ Eo US » b ΕΞ ίνεσϑ "Cs 

ἔγῃ. οὔτε προηγουμένως οὔτε χατὰ συμβεβηχὺς dv αὐτὴν γίνεσϑαι λέγοι. 128 

18 Δῆλον γὰρ οὖν εἶπεν. 

᾿Αλλὰ υήἦν, ἔφην, τούτου δήλου γεγονότος δῆλον, ὡς οὔτε ἢ πρώτη 5 i i» i io i i 
εἰς ἣν ἔφης ἐρωτᾶν τινας, ἀποχρίσεως ἀξία, οὔ ϑ᾽ ὁ xatd τινα τούτων τῶν 

τ τον τὴν πρόνοιαν γίνεσθαι λέγων ἀναιρεῖ τὴν πρόνοιαν, ὡς δοχεῖ ποιεῖν 

ὃ χατὰ συμβεβηχὸς αὐτὴν γτίνεσϑαι λέγων. τὸ γὰρ ἀφεμένους τούτων τινὶ 10 

90 τῶν τρόπων ἀνατιϑέναι τὴν ἐχ τῶν ϑείων τῶν ἐν γενέσει τε xal ὕνητῶν 

πρόνοιαν τοὺς ϑεοὺς λέγειν διὰ τὴν τῶν ϑνητῶν σωτηρίαν τὰς οἰχξίας ἐν- 

εργείας ἐνεργεῖν παντελῶς ἀλλότριον ϑεῶν. παραπλήσιον γὰρ τοῦτο τῷ λέ- 15 
Pi i f i ' 

γοντι τοὺς ἐλευϑέρους χαὶ τοὺς δεσπότας τῶν οἰχετῶν εἶναι χάριν χαὶ τὰς 

οἰχείας ἐνεργείας ἕνεχα τῆς ἐχείνων σωτηρίας τε χαὶ τάξεως ἐνεργεῖν, εἴπερ 

5 δεσπόται τῶν ἄλλων πάντων οἱ ϑεοί. εἰ γὰρ ἐν πᾶσι τιμιώτερον τοῦ ἄλλου 
D L f τῷ 

' ^ » X - ^ 5 , » ^ — 

χάριν ὄντος τὸ οὐ γάριν ἐστίν τι, εἰ γξ τιυιώτερον τὸ τέλος τῶν πρὸ αὐ- 30 
- » MJ Ἁ » LL λέ —— e A 2? AEN M ἘΣ Ἂν τς, ὡς , 

τοῦ. ἔσται χατὰ τοὺς 0010 AE (τας ὦ μεν OUAZTfüS τῇ χαι δοῦλος τιμιὼ- 

τερος τοῦ δεσπότου, τῶν δὲ ϑείων τὰ ὕνητα. χαίτοι qs ἐπὶ μὲν τῶν δού- 

λων χαὶ τῶν δεσποτῶν ἔστιν εἰπεῖν ἀντίδοσιν αὐτοῖς τινὰ γίγνεσί)γαι παρ᾽ 95 
* ͵΄ ^ - 2 - [e] 2 - 1 PS cs τὰ 

30 ἀλλήλων wk τῶν ἐνεργειῶν ας d τὰς μὲν γὰρ τῶν δεσποτῶν 
- , - ACE 25 

ἐνεργείας τῆς σωτηρίας | τῶν ὀούλων γίνεσθαι γάριν, συντελεῖν πάλιν εἰς 129 Φ 

- 

τὴν τῶν δεσποτῶν σωτηρίαν. ἐν γὰρ τῇ τῶν δούλων GRO τὴν τῶν 

δεσποτῶν σωτηρίαν xsiolat, ὡς εἶναι ξἑχάτερόν πως ἑχατέρου τέλος. τὸ δὲ 

τὴν τῶν ϑεῶν σωτηρίαν ὀεῖσϑαι λέγειν τῆς τῶν ὑνητῶν ἐνεργείας ἄτοπον 5 

35 ἂν εἶναι δόξεις παντάπασιν. 

Πῶς γὰρ 09x; 

1 οὗτοί γε] οὗτος οὔτι γε Vict.: οὗτός γε ἃ: οὗτος ἔφη vel οὗτοι οὔτι coni. Sp. 

4 6 del. Sehwartz ὃ ἔφην Vict. Sp.: ἔφη VFB!S': ἔφη ἔφην B?S?a τῷ] τῶν 

Sp. 6 τῷ] τῶν Sp. 10 μὲν] μέντοι Vict. Sp. recte 13 τρόπων a Sp. 

γίνεσθαι del. S?: om. B 11 εἰς} ἐρώτησις coni. Sp. recte ἔφης scripsi: ἔφην 

libri ^ 18 λέγω a 22 δεῶν Sp.: ϑεῷ libri 1 qtvesdot] fortasse. γινομένας 

συντελεῖν δὲ πάλιν Vict. 06 οὐχ ἄτοπον; coni. Sp. 
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y j ^N , " , ' ' /^ ' , Q* - nm 

Ατοπον δὲ τούτῳ παραπλησίως xal τὸ τέλος wai τἀγαϑὺν τῶν ϑεῶν 10 
* ΕΣ - - - ^. , E -() ΄ - 

εἶναι λέγειν ἐν τῇ τῶν ὕνητῶν τάξει τε χαὶ προνοίχ. χαὶ ταῦϑ᾽ ὁρῶντα 
* -" Ὗ - δ᾿ , M LI , ΄ $544) 3 

πολλὰ τῶν ἐν xoigós γενομένων οὐχ ἄξια τῆς ϑείας τάξεως. ἀλλ᾽ εἰ τὰς 
, , - , , 2 , — ^ ^ , * [4 ^ 

οἰχείας τὸ ϑεῖον ἐνεργήσει ἐνεργείας τῆς τῶν ὕϑνητῶν σωτηρίας, οὐχ αὑτοῦ 15 
jJ 
- 

, , ^ P 4 - - ΄ , ^ “- 

6 χάριν, παντάπασιν ἂν δόζεις τῶν Dune εἶναι χάριν. ποιήσξι ὃξ τοῦτο 
, J " 5 - - , , H MAS 

χατὰ τοὺς ἐν τῷ προνοεῖν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τιϑεμένους. τί γὰρ ἄλλο 
[4 ' , ^ Ν - v ^ ^ 

τὸ θεῖον ἔσται χατὰ τὸν γράφοντα “ἐπεὶ τί τὸ χαταλειπόμενηον T, τῆς 20 
" , pa bul » , ἘΞ Ἁ Ξ . ^ ^ ἘΠῚ ' "4 , " - P ᾿Ξ P, ἜΣ { - ^ 

χιόνος, ἂν ἀφέλῃ τὸ λευχὸν xai τὸ ψυχρόν; τί ὃὲ πυρός, ἄν τὸ ϑερμὸν 
, * ^ * * ' ^ M ' 

σβέσῃς, υὑέλιτος ὃὲ τὸ γλυχὺ xai τῆς ψυχῆς τὸ χινεῖσθϑαι χαὶ τοῦ 
- a 

ὑεῷ χατὰ τὸν | e^ o x S —- 10 Uso) τὸ mpovosiv; el γὰρ ἐν τῷ προνοεῖν τ 

οὕτω λέγοντα τε xai γράφοντα, πᾶν ὃὲ τὸ προνουῦν προνοξῖ τινος, xai 130 

ἔστ' προνοεῖν τὸ τὰς οἰχείας ἐνεργείας ἐνεργεῖν χάριν τοῦ προνηουμένου, 

πᾶσα ἂν ἀνάγχῃ γένοιτο ἢ ὡς Uso0 ἐνέργεια τῷ ϑεῷ χάριν τῶν προονηου- 5 

μένων, T, πῶς Got Ooxsi; 

15 Καὶ ὅς: τί γὰρ ἄλλο λέγει ὃ τὴν οὐσίαν τῶν ϑεῶν ἐν τῷ προνοεῖν 

τιϑέυενος οὕτως, ὡς ἐν τῷ ϑερμῷ τὴν τοῦ πυρός; 
Τί οὖν, ἔφην, οὐχ ἐν πᾶσιν ἀτελέστερα τὰ πρὸς τὸ τέλος συντελοῦντα 10 

τοῦ τέλους αὐτοῦ; 

Πῶς jos πεν, ἄλλως: 
- , 

20 10 δ᾽. οὐχὶ xal πᾶν τὸ τὰς οἰχείας αὑτῷ χαὶ χατὰ φύσιν ἐνεργείας 

ἄλλου χάριν ἐνεργοῦν ἐχείνου χάριν. ἀναγχαΐην εἶναι λέγειν, ἄλλως τε zai 1ὅ 

ἂν ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον 1; 
΄ Ψ 

[Πάνυ μὲν οὖν. 
' D ΄ MSN , ΕΣ - ΄ (^ - ' 

᾿Αλλὰ μὴν τὸ τέλος ἄλλο τι πρόχειται, οὔ ποιεῖ χάριν ὃ ποιεῖ, xai 
"Y , , » »^ ^ - * - * 

25 (Ὁ) ἐν τῇ οἰχεία οὐσία ἔχει τὸ slvat ἄλλου χάριν, τοῦτ᾽ ἀναγχαῖον ἀτελές 90 
x , 

τε εἶναι χαὶ ποδοῖν τιμῇ τούτου, οὗ χάριν ἐστίν. 

Οὕτως, ἔφη. 
) 5 T » LS ΄ τ B , - ΄ ΄ 
Αναγχαῖον οὖν ἄρα τοῖς τοιαύτην εἶναι τὴν ἐχ τῶν ϑείων πρόνοιαν 25 

τῶν ϑνητῶν λέγουσιν dc. τε τὸ ϑεῖον τῶν ὕϑνητῶν λέγουσι xal ὃν | 
RR MR Mt d "e TA b)l 3 x24 P p - - Q.- € 

30 τούτων χάριν, οὗ τί γένοιτ᾽ dv ἀσεβέστερον T, ἀλλοτριώτερον τῆς τῶν ϑεῶν 181] 

οὐσίας τε χαὶ προλήψεως: 

Καὶ ὅς: ἀληϑῇ μὲν λέγεις, εἶπεν, xai ἀνάγχη ταῦτά τε ἕπεσϑαι τοῖς 5 

τοιαύτην καὶ οὕτως γίνεσϑαι τὴν πρόνοιαν λέγουσι χαὶ ἄλλα τούτοις παρα- 

2 ὁρῶντα scripsi: ὁρῶν τὰ VFB!S!: ὁρῶντας B?S?a Sp. 9 γενομένων Sp.: γενομένοις 

libri ϑείας scripsi: οἰχείας libri 4 οὐχ αὑτοῦ B?: οὐχ αὐτοῦ libri ὃ δόξειε 

Sp.: δόξει libri τοῦτο scripsi: τούτου libri: τούτων coni. Sp. 6 χατὰ τοὺς 

scripsi: κατὰ τούτους VFB!S!: (χάριν) κατὰ τοὺς B?S?a Sp. τὸν οὕτω γράφοντα Vict. Sp. 

7 τῆς Sp. (,sed melius absunt*): ἠτισ sic V: εἴ τις GFV Vict: ἤτις SB: ἥτις ἃ 

8 ἂν ἀφέλῃ Sp.: ἂν ἀφέληται V: ἀναφέληται FSa pr. et alt. τὸ om. a Sp. 9 τῆς 

om. a Sp. 10 alt. τὸ SFBa Sp.: τῷ V 13 ἀνάγκῃ scripsi: ἀνάγχη libri: del. 

Sp. (vel τὴν --- ἐνέργειαν coni.) 14 εἶναι ἢ a Sp. 15 λέγει B. Sp.: λέγοι Va 

16 οὕτως Sp.: ὅπως libri 20 αὑτῷ Sp.: αὐτῷ V: αὐτῶν a .24 τὸ] fortasse o 
25 ὃ add. B?*S?a Sp. 26 τὶ μὴ. 8 29 ἀτελέστε τὸ VB'!S': ἀτελέστερον B?S?a Sp. 

alt. τῶν ϑνητῶν λέγουσι) expectas λέγειν 
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πλήσια. πολλὰ γὰρ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ γνώσεως ἄξια εἶναι δόξει τῶν ἐν- 

ταῦϑα γινομένων, μήτε ὑπὸ τῆς ἐχείνων γίνεσϑαι προνοίας. ἄτοπον δ᾽ ἂν 10 

ἕποιτο τοῖς ἀνατιϑεῖσι μὲν πάντα τῇ mpovo(a, λέγουσι δὲ xal μόνον τὸ 
' , / ' - 2 3 JE 3 / N ΟῚ Q. €- 2 χαλὸν ἀγαϑόν, xoi τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τιϑεμένοις. τινὸς ἀγαϑοῦ τοῖς dv- 

[91] ϑρώποις xav! αὐτοὺς d οἷόν τι γίνεσϑαι τὴν ϑείαν πρόνοιαν, ἐν ἧ τὸ 
T - € - 3 νιν 3 b ' 7 , € Q7 

εἶναι τοῖς ϑεοῖς φασιν εἶναι. διὸ τὸν μὲν περὶ τούτων λόγον ὑπερϑώμεϑα 15 
εἰς σχολὴν μαχροτέραν. ὃ δέ γε νῦν ἡμῖν προχαταβεβλημένος λόγος ἀπαι- 
τεῖν μοι δοχεῖ, τίνα τρόπον οὖν χρὴ γίνεσθαι λέγειν χατὰ ᾿Αριστοτέλη τὴν 

πρόνοιαν, ἐπεὶ μήτε xal" αὑτὴν μήτε χατὰ συμβεβηχὸς αὐτήν φαμεν γί- 20 

10 νεσϑαι λέγειν, εἰσὶ δέ τινες παρὰ τούτους τρόποι προνοίας εὑρημένοι πλεί- 

ους, ὧν τί φαμεν οἰχεῖον εἶναι τῶν ϑεῶν, ἀπαιτήσαι τις dy. 
M 3 , Κἀγὼ πρὸς αὐτόν: τί δέ, οὐ τὸ προχείμενον ἣν ἡμῖν δεῖξαι τὴν ἦρω- 25 

τημένην ἐρώτησιν ὑπὸ τῶν προηγουμένως λεγόντων τὰ ὕεῖα προνοεῖν | 

τῶν ἐν γενέσει xal φϑορᾷ 7, χενήν γε οὖσαν xal μηδὲ τὴν ἀρχὴν dmo- 132 $ γενέσε püopg 7T, χενήν γε οὐ αἱ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἀπο- 
P: 55^ y , ». , ) [4] -P UJ , 15 χρίσεως ἀξίαν, εἴ γε πλειόνων ὄντων τρόπων. x40  oüc οἷόν τε τὴν mpó- 

νοιαν εἶναι λέγειν γίνεσθαι, Ts περὶ δύο μόνων ἐγίνετο, ὧν ἐδείχϑη xav 5 
9f 57 , € M 2 - , , οὐδέτερον οἷόν τε γίνεσϑαι τὴν ἐκ ϑεῶν ἐπιζητουμένην πρόνοιαν; 

Ἦ DA Y “Ὦ, 3" b P] M e - , e , v μέν, ἔφη, τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπεὶ (xavàc παρέστησας, ὃν προεϑέμην, 
πρὸς ἐχείνους λόγος ἐστί σοι πεπληρωμένος. ἡυῶν δὲ χάριν ἄξιόν σε τὰ 10 

20 τοῖς δεδειγμένοις ἀχόλουϑα πρησϑεῖναι. εἰ γὰρ φαίνοιτο χατὰ τὴν ὑπ᾽ "Ape 
,^ , , 3 , nd n - 

στοτέλους λεγομένην πρόνοιαν ἀναιρούμενα ταῦτα, ὃ ταῖς προειρημέναις 
δόξαις ἔπεσϑαι δέδειχται, εἴη ἂν οὐ μιχρὸν xai τοῦτο μαρτύριον γινόμενον 15 
εἰς τὴν τῆς δόξης ὡς ἀληϑοῦς σύστασιν. 

» , 7T 2) CATION, [d M - , , ' ΄ , ἔστι μέν, εἶπον. οὐ ῥάδιος ὃ περὶ τῶν τοιούτων λόγος. xal μάλιστ 
- 5 ^ » ΄ - ζω n zx 

25 ἐπεὶ μὴ [ἐπὶ] τῶν πρὸ ἡμῶν ἔργον τις ἐποιήσατο τοῦτο δεῖξαι: οὐδεὶς γοῦ 

δόξει, ὅσα χἀυὲ εἰδέναι μὴ προηγουμένως, τῶν προαγόντων τὸν ᾿Αρ!ιστοτέ- 20 

λους λόγον περὶ τούτο" τοῦ προβλήματος διειληφέναι,. ὡς δεῖξαι τοῖς ὑφ᾽ 
- γος ΄ 2 

αὑτοῦ λεγομένοις συνάδοντα (xà) ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους εἰρημένα. ἀλλ᾽ ἐπεὶ σύ 
ΕῚ - - - » Ψ' ΄ eol 

τε ἀξιοῖς ἡμᾶς τε χαλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνω, ἐφ᾽ ὅσον οἷοί τέ ἐσμεν περὶ 25 

80 αὐτοῦ διαλαβεῖν, ἐπὶ τοσοῦτον προα Ἰαγεῖν τὸν λόγον, ἄμεινον ἡγουμένῳ 138 

τὸ χἂν ἐπ᾽ ὀλίγον εὐπορῆσαι τῶν περὶ αὐτοῦ λέγεσϑα! δυναμένων, ἢ φόβῳ 

τοῦ ἂν μὴ δυνηϑῆναι τέλος ἐπιϑεῖναι τῷ προβλήματι. xol τῶν ὀλίγων ἀπο- 

στῆναι, οὐχ ὀχνητέον πρὸς αὐτό. πειράσομαι δ᾽ ὁμοῦ τῷ περὶ τούτων 5 

λόγῳ xal τοὺς τὰ [Π᾿Ιλάτωνοης μὲν ὑπισχνουμένους, σφόδρα δὲ πεπειχότας 

2 μήτε] nisi plura exciderunt, legas μηδὲ (vel μήτι ye Schwartz) ὅ οὐχ otov B?S? 

a Sp. τὶ VB!S': τι B*:-co S*a: τε Vict. Sp. 10 λέγειν {δεῖν Schwartz 

11 τῇ τίνα ἃ Sp. 12 δέξαι ἃ 14 xai κενήν γε B?: χενήν τε coni. Sp. 

16 εἶναι suspectum Sp. ἥδε Sp.: ἡ δὲ B?: εἰ δὲ VB!Sa 17 ἐπιξητουμένην} οὐ 

in ht. V 18 παρέστησας punctis notat B?: παρέστησα Vict. ὃ προεϑέμιην 

(ὃ μὲν) Schwartz προεϑούμην ἃ: προεϑείμην Vict. 24 μὲν ὡς εἶπον a Sp. 

25 ἐπὶ del. S?: om. a Sp. 26 προηγουμένως {σχεινάμενον» Schwartz recte 28 τὰ 

ὑπὸ B?S?a Sp.: ὑπὲρ VGB!S! 28. 29 c τε] οὔτε a 90 ἡγουμένῳ] ἡγοῦμαι B?S?a 

Sp. ab isdem perperam οὐχ ὀχνητέον πρὸς αὐτό interlocutori tribuitur additurque ἄρα post 

ὀχνητέον 32 τοῦ Diels: τῷ libri 33 ὅμου V 



10 

18 

30 

τῷ τῷ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΈΡΟΝ 21— 11 

" " ) f^ ' , 5 , ^ , 

ἑαυτοὺς ὡς μηδὲν ᾿Δριστοτέλους .περὶ προνοΐας εἰρηχότος, δειχνύναι ὅτι 
μηδὲν μετ᾽ ἐπιστάσεώς τε χαὶ φροντίδος λέγουσιν. 10 

r * , ΄» 2 - ΄ B ᾿ 

XXII. ᾿Βξήγησις λέξεως £x τοῦ δευτέρου [Περὶ γενέσεως xal 
€ - ) , » v ' B * - , y φϑορᾶς ᾿Αριστοτέλους ἄλλως ἔχουσα παρὰ τὴν ἐν τῷ εἰς αὐτὸ 

΄ , ΄ ^ fb , * ἝΝ «c h Ἁ T , Mv Ύ ὑπομνήματι: $ δὲ λέξις ἐστὶν ἥδε: “εἰ μὲν οὖν εἰς ἄπειρον εἷσιν 16 
, 

ἐπὶ τὸ κάτω, οὐχ ἔσται ἀνάγχη τὸ ὕστερον τόδε qevécUat ἁπλῶς, 
AX ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεως: del γὰρ ἕτερον ἔμπροσϑεν ἀνάγχη ἔσται, oq 

^ ) - , , , 7) 

ót éxsivo ἀνάγχη qevésUat . 20 e» 

Εἰ ἐν ot τὸ ὕστερον ἐξ ἀναγχης, (εν) ἐχείνοις μόνοις ἀληϑὲς δειχϑείη 
3 ^ e ' , * 

τὸ ὕστερον᾽, ἐπὶ δὲ τῆς εἰς ἄπειρον γενέσεως 134 
UE SEN οὖ - ES 

τὸ €&t tO πρώτων. ες 

, ' m 2k 3 ΄ - ^N € ' , , 23) ^ ' 

οὐχ ἔστι τὸ ὕστερον ἐξ ἀνάγκης τῷ μηδὲ γίνεσϑαι τὸ αὐτό, οὐδ᾽ dw πρὸ 

τοῦ ἐσχάτου γινομένου ἁπλῶς dv τι ἐξ ἀνάγχης γίνοιτο τῷ μόνως τὰ με- 5 t 
Ἢ 

ταξὺ τοῦ τελευταίου τὸ ἀναγχαῖον ἁπλῶς ἔχειν παρὰ τοῦ τέλους, εἰ τοῦτο 

ἁπλῶς τὸ γινόμενον ἐξ ἀνάγχης. εἰ e ipd: ἐξ ἀνάγχης ἁπλῶς, τότε 
ν - 

χαὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ ἐξ ἀνάγχης ἔσται, τῶν 
€ , “ Ε . , 1 * P RET vouévou ἔχαστον ἐξ ünolssboe τὸ E ἔχον. εἰ γὰρ τὸ μὲν ταὐτὸ 10 

ἔσται, δεῖ xal τοῦτο ὃν πρὸ αὐτοῦ, xai ὁμοίως πάλιν ἐχεῖ τὸ ἀναγχαῖον 

M *, ) wv 

oT 100 t£ ἐπ AQmEtpov γι- m 

b ἂν 

- 

ἕξει T γὰρ ἐχεῖνο ἔσται ἐξ ἀνάγχης, εἰ τὸ μετὰ τοῦτο, xal οὕτως mpot- 
΄ ι ^S Y , , - 5 ΄ 2^ NA , ΄ - όντων., ἐπεὶ μηδὲν ἔσχατόν ἐστι τοῦ ἀπείρου ἐξ ἀνάγχης μέλλοντος γίνε- 15 
n t - Mo 3 3-7 ' ' ' ? - x ΄ Pe EA 

GÜat, ἁπλῶς ἐξ ἀναάγχης ἐγίνετο x«l xà πρὸ αὐτοῦ, ol; πάλιν ἐξ ἀνάγχης 

γινομένοις εἵπετο xal τὸ τελευταῖον ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι, εἰ τὰ πρῶτα. οὐ- 
χέτ᾽ ἐπὶ τῶν οὕτω γινομένων ἔσται λαβεῖν τὴν τοιαύτην ἀχολουϑίαν τὴν 30 ; 

9 

» SON - ἐξ . ΝΑ m ^ e e - δὲ C0 ἘΝ, ST ^ Y m. 3 WU 

ει τὸ TQ(t5V, ἔς αναγχης τὸ ὑστερην. το € οὠστε εἰ uT εστιν A py 

δ - ΄ ^ - v ^ , - ) τοῦ ἀπείρου, οὐδὲ τὸ πρῶτον ἔσται, OU ὃ ἀναγχαῖον ἔσται γενέσϑα!'". 
σ 

-: 

c 2 » M - μὶ Y» , - 5 , ) , ht ΑἹ ὅν - ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ὥστε εἰ μὴ ἔστι τέλος τοῦ ἀπείρου᾽ ἀρχὴν γὰρ νῦν 25 

τὸ TEN εἶπεν, ἐπεὶ ἀπὸ τοιούτου ἀρχή, sl ἀναγχαίως γίνοιτο τὸ xal τὰ 
^ v Dd € 

ρὺ αὐτοῦ πᾶντα ἐξ ἐφ νυ: ὀφείλειν Ue I εἰ δὲ | ut ἔστι τοῦτο, 135 π 

οὐδὲ ἢ ἀχολουϑία αὕτη ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀληϑής ἐστιν s ἔγουσα, εἰ τὸ πρῶτον 
} ev gt — S um s * Q^ » | yz 2 A "s 

τὸ Ug o. τῷ τὴν τοιαύτην ἀχολουϑίαν Jai 1 vsoUat ἐν οἷς ἐστί τι 
Y aed ον - ἔσχατον ἐξ epifc γινόμενον τῷ ἕπεσϑαι τοῦτο τῷ ; di ἀνάγκης γινομένῳ 5 
-— 4 L At , , X VC ME Er A ) € , 

τὰ xal πρὸ αὐτοῦ ἐξ ἀνάγχης τε γίγνεσϑαι xal ἀληϑὲς εἶναι ἐφ’ Exd3tou 

εἰ on 7, tot- 
e 

? -- - *, , ΄ 

αὐτῶν τὸ εἰ τὸ πρῶτον, xai τὸ ὕστερον. ἀναάγχη γάρ, 

ἀμ τῇ ἀχολουϑία d ἔσεσϑαι. εἶναί τι Ed ἐν τοῖς λαμβανομένοις. 10 
“ yt ᾿ b 

ὅτι δ᾽ ἀρχὴν xai τὸ πέρας λέγει, ἔδειξεν δι’ ὧν μετ᾽ ὀλίγον εἶπεν οὕτως 

ὃ. Περὶ γενέτεως xai φϑορᾶς] II 11. 331 6 pr. τὸ] o in lit. V εἰσιν V 
τὸ Arist: τῶν libri 8 διὸ xai ae Vict. 9 ἐν add. a Sp. δειχϑείη 

τὸ coni. Sp.: δειχϑῃῇ τὸ (t subser. v. c.) V: Leu a IO εἰ τὸ s. v. V 

13 ἁπλῶς suspectum el Sp.: εἴη sie V: εἴη a 14 τὸ suspectum 15 τε del. 

Sp. 11 ἐχεῖ τὸ V: ἔκειτο Sa: ἐχεῖνο τὸ Vict. Sp. 18 ἕξει! ec s. v. V 

(xa) γὰρ Sp. 2] «à V 23 pr. εἰ Sp.: εἰς libri 24 τὸ πρῶτον ἔσται) πρῶτον 

ἔσται οὐδὲν Arist. 26 εἰ Sp.: cir sic V: εἴη ἃ τὸ «ai τὰ Sp.: τοῦ xai τὸ libri 

28 ἀληϑής) ἀληϑές Sp. 90 τῷ ἐξ] τὸ ἐξ a οὕτως] 1. c. 23836 
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Ὁ τούτων δ᾽ εἴπερ ἔσται ἀΐδιος, οὐχ εἰς εὐθὺ οἷόν τε διὰ τὸ μηδαμῶς 

εἶναι ἀρχὴν μήτ᾽ ἂν χάτω, ἐπὶ τῶν ἐσομένων λαμβανομένων, μήτ᾽ 1ὖ 

dy ἄνω ἐπὶ τῶν γινομένων᾽. τὸ γὰρ “μήτ᾽ ἂν χάτω ἐπὶ τῶν ἐσομένων᾽᾽ 
τῆς ὡς πέρατος ἀρχῆς ἐστι δηλωτιχόν. τὴν μὲν οὖν χάτω δεῖ εἶναι 

5 ἀρχήν, εἰ υὑέλλοι τὸ ἁπλῶς ἀναγκαῖον ἕξειν τὰ γινόμενα, ὅτι τῷ τοῦτο 

ὑποχεῖσϑαι ἁπλῶς ἀναγχαίως ἔσεσϑαι τούτῳ ἀληϑὲς ἐγίνετο, εἰ τὸ 20 

πρῶτον ἐξ ἀνάγχης, xai τὸ ὕστερον, τὴν 0à ἄνω, ὅτι οὕτω δυνησόμεϑα 
λαβεῖν τὸ εἰ τὸ πρῶτον τὸ ὕστερον. 

XXIII. Περὶ τῆς Ἡραχλείας λίϑου, διὰ τί ἕλχει τὸν σίδηρον. — 196 

- «οὶ ΠΡ ἢ , €- 3 75 , - 

10 Ἔμπεδοχλῆς piv ταῖς ἀπορροίαις ταῖς ἀπ᾿ ἀμφοτέρων xol τοῖς πόροις 
- € X d - - ^ 

τοῖς τῆς À(0oo συμμέτροις οὖσιν ταῖς ἀπὸ τοῦ σιδήρου τὸν σίδηρον φέρε- 5 
θαι. Kévstatphe- τὴν λίθον" αἱ iy ἀδ τὸ τοῦ ὦ ἀρ eod tuu bn σϑαι λέγει πρὸς τὴν λίϑον: αἵ μὲν γὰρ τούτου ἀπόρροιαι τὸν ἀέρα τὸν ἐπὶ 

τοῖς τοῦ σιδήρου πόροις ἀπωϑοῦσί τε xal χινοῦσι τὸν ἐπιπωματίζοντα αὖ- 
΄ , CN "a Mi , b] , Ἔ. , ^ ^. co 

τούς" τούτου δὲ χωρισϑέντος ἀϑρόᾳ dmoppnía ῥεούσῃ τὸν σίδηρον ἕπεσϑαι" 10 
Ὧν - 3. 9 - - M - ^ 

15 φερομένων δὲ τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπορροιῶν ἐπὶ τοὺς τῆς λίϑου πόρους, διὰ 

τὸ συμμέτρους τε αὐτοῖς εἶναι χαὶ ἐναρμόζειν χαὶ τὸν σίδηρον σὺν ταῖς 
5 χα ὩΣ δ t ΄ὕ EN EN V2 e 2 ΓΞ S ^) » A: , ' c. 

ἀπορροίαις ἔπεσϑαί τε xai φέρεσϑαι. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις, εἰ xal συγ- 15 

ωρηϑείη τὸ τῶν ἀπορροιῶν, τί δήποτε ἢ λίϑος οὐχ ἕπεται ταῖς ἰδίαις 

ἀπορροίαις, χινεῖται δὲ πρὸς τὸν σίδηρον. οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἐχ τῶν εἰρη- 
, [4 ^( iT M /6 ^ ΄ I^ Q.^ » δ ^C 

20 μένων T, λίϑος πρὸς τὸν σίδηρον T, ὁ oiónopoc χινηϑήσεται πρὸς τὴν λίθον. 
» ^N , 5 ^ N M ^C , , P » » 

ἔτι διὰ τί οὐ χαὶ χωρὶς τῆς Aou χινηϑήσεταί ποτε σίδηρος ἐπ᾽ ἄλλο τι 30 

τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπορροιῶν ἀϑρόων φερομένων. διὰ τί γὰρ μόναι αἱ ἀπὸ 
M 

τῆς λίθου ἀπόρροιαι χινεῖν δύνανται τὸν ἐπιπωματίζοντα τοὺς τοῦ σιδήρου Ξ 
, $7 M 3 , UJ 5 , y SM /oYv δῶν X » ἘΣ 

πόρους ἀέρα xai ἐπέχοντα τὰς ἀπορροίας; ἔτι διὰ τί ἄλλη οὐδὲν πρὸς ἄλλο 9 

25 tt οὕτω φέρεται, χαίτοι πολλὰ λέγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ συμμέτρους τοὺς πόρους 137 
ὃς ἀλλήλας ταῖς ἀπορροίαις ἔχειν; λέγει γοῦν “ὕδωρ οἴνῳ μᾶλλον &v- προς α ἊΝ ς XR "axoppotuats εχ 3 See i? 4 p 4) "lh ΝΥ ΔΝ] ξ 

/ 3^ *X Sn Ψ , 507 ) , ) , ΄ , PI ' 
αρίϑμιον, αὐτὰρ ἐλαίῳ οὐχ ἐϑέλει᾽. ἀλλ᾽ οὐ φέρεται τούτων οὐδέτερον πρὸς 

ἕτερον. ὁ Δημόχριτος OE xal αὐτὸς ἀπορροίας τε γίνεσϑαι τίϑεται xol τὰ 5 
σ , € ' cA 3 1 jY 51 ' 1 ΄ , € 
ὅμοια φέρεσθαι πρὸς τὰ ὅμοια, ἀλλὰ xai εἰς τὸ xotóv πάντα φέρεσϑαι. 

30 t«00' ὑποϑέμενος λαμβάνει τὸ τὴν λίϑον xal τὸν σίδηρον ἐξ ὁμοίων ἀτό- 
- ΄ ^ ' LH ' e m , , Y 

vov συγχεῖσϑαι, λεπτητέρων δὲ τὴν λίθον x«l T ὅτι εἶναι ἀραιοτέραν τε xal 10 

πολυχενωτέραν αὐτὴν εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐχινητοτέραν ϑᾶττον ἐπὶ τὸν 

^ 
] δ᾽ εἴπερ ἔσται Vict. Arist. Sp.: δὲ περεσϑαι sic V: δέ περ εσϑαι sic B: δέ περ ἔσεσϑαι 
S!: ὃ᾽ εἴπερ ἔσϑαι B?: δ᾽ ἐπερέσϑαι GF: 0 εἴπερ ἔσεσθαι S?a 2 χάτω ὡς ἐπὶ Vict. ex 
Arist. vulg. 2 διαλαμβάνομεν Vict. cf. Arist. vulg. 4 (μὴ) εἶναι coni. Sp. 

6 τούτῳ] τοῦτο coni. Sp. (10) εἰ Schwartz ( ἄνω μὴ ὅτι Vict. ut videtur 

Sp. 11 τῆς om. a Sp. ταῖς) τοῖς B?S?a Sp. 12 τούτου] ταύτης B?S?a 

Sp. 22 αὐτοῦ B'S?a Sp.: αὐτῆς Ν( puncto notatum)GB''S! 26 λέγει Sp.: λέγεις 

libri (cf. v. 284 St.) 28 δὲ v. ΘΝ Sp τὸ V'GSAa 29 χενὸν Diels 

90 λαμβάνει Sp.: λαμβάνειν libri τὸν S.V. VW 91 λεπτοτέραν coni. Sp. 

xai ὅτι elvat. VS!B!: xal τῶ εἶναί B?: at τὸ εἶναι S?a: εἶναι xai coni. Sp.: xoi ἐκείνου 

Diels 92 fortasse εὐχινητότερα ϑᾶττον)] τἄτομα Diels i i 
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^ V ^70 ΄ ΄ ^f, H ' , σίδηρον φέρεσϑαι (πρὸς γὰρ τὰ ὅμοιχ ἢ φορά), xai &vüonusva εἰς τοὺς πό- 
7) - ΄ - ER ὦ T) 9 - ME. 

ρους τοῦ σιδήρου χινεῖν τὰ ἐν ἐχείνῳ σώματα διαδυόμενα OU αὐτῶν OU Yo 

λεπτότητα, τὰ δὲ χινηϑέντα ἔξω τε φέρεσθαι ἀπορρέοντα χαὶ πρὸς τὴν λί- 

ὕον Otd τε δωοιότητα xal διὰ τὸ χενὰ ἔχειν πλείω, οἷς ἑπόμενον τὸν σί- 
^ T SN J (C , v ΄ ' 1 , € ' $. ἃ M.) 

ὃ ofjpov οια τὴν aU poav £X Apt3ty τε χαι (opa (MA χαὶ αὑτὸν προς ΤΥ 20 

U v 

λίϑον. οὐχέτι δὲ ἢ λίϑος πρὸς τὸν σίδηρον φέρεται, ὅτι μὴ ἔχει τοσαῦτα 
΄ "^ ^. 2E ὃ σίδηρος xevà ὅσα T, λίϑος. ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν λίϑον xal τὸν σίδηρον ἐξ 
L4 , - RE ) » - ^ M] M » * M » Φ » 

ὁμοίων Ls: δέξαιτ᾽ ἂν τις, πῶς δὲ χαὶ τὸ ipso d χαὶ τὸ SUDO 25 

T ὅτι δὲ χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων λέγεται ταύτην τὴν αἰτίαν, ἔτι πολλὰ ἑλχόμενα ὑπὸ 

10 τοῦ  ἠλέχτρου. οἷς πᾶσιν εἰ ἐξ ὁμοίων σύγχειται, χἀχεῖνα ἐξ ὁμοίων ἀλλήλοις 138 

συγχείμενα ἕλχοι (ἂν) ἄλληλα. Διογένης δὲ 6 ᾿Απολλωνιάτης πάντα τὰ 
, 5» À d ^" 5 € ^ ey ΜΈ » 

ἐλατά φησιν xal ἀφιέναι τινὰ ἰχμάδα ἀφ᾽ αὑτῶν πεφυχέναι χαὶ ἕλχειν ἔξωϑεν, 5 
i 

^N , e Tur ^ ^ *, ^" - τὰ uiv πλείω, τὰ δὲ ἐλάττω, πλείστην δὲ ἀφιέναι χαλχόν τε χαὶ σίδηρον, οὗ 

σημεῖον τό τε ἀποχαίεσϑαί τι xal ἀπαναλίσχεσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ πυρί, xai 
ΣΕ 

là τὸ χριόμενα αὐτὰ ὕξει xal ἐλαίῳ ἰοῦσϑαι: τοῦτο γὰρ πάσχειν διὰ τὸ ἕλχειν ἐξ 10 
*, - ' ^— ' M ul ' ' M ^ , ^ , , -»" PM ^N 

αὐτῶν τὴν ἰχμάδα τὸ ὄξος. T x5 γάρ τὸ πὺρ xatetv ἄν χαίῖειν αὑτῷ " τῷ 6€ 
^] ^ , , [rd [r4 M * , M $; , -" [4 , A red eloüuóusvov εἰς ἕχαστον ἕλχειν τε xol ἀναλίσχειν τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρόν. τοῦ 

σιδήρου ἕλχοντός τε xol πλεῖον ἀφιέντος ὑγρὸν τὴν λίϑον οὖσαν ἀραιοτέραν 15 

τοῦ σιδήρου χαὶ γεωδεστέραν πλεῖον ἕλχειν τὸ ὑγρὸν τὸ ἀπὸ τοῦ παρα- 
, EI T 3 £o mim E 

20 xetuévou ἀέρος T, ἀφιέναι. τὸ μὲν οὖν apis ἕλχουσαν ἐν αὑτῇ δέχε- 

σϑαι, τὸ δὲ uy, συγγενὲς ἀπωϑεῖν. εἶναι δ᾽ αὐτῇ συγγενῆ τὸν σίδηρον, 
SN ^ * ^ , [có ' Ὁ 7 € τι € — ' ^ Ν A - E , € 

OQt0 τὸ ἀπὸ τούτου &SAXSty τε 404 e) /z8 σϑαι ἐν αὑτῇ. χαὶ οιά τὴς τούτου 20 

a 
- l , € D ἕλξεως xal τὸν σίδηρον ἐπισπᾶσϑαι διὰ τὴν αϑρόαν ἕλξιν τοῦ ἐν αὐτῷ 139 

(Q^ 

Ἂς ^ ΄ T 

ὑγροῦ, μηχέτι ὃξ τὸν σίδηρον ἕλχειν τὴν λίϑον (x) μηδ᾽ οὕτως εἶναι τὸν 

25 σίδηρον ἀραιὸν ὡς δέχεσϑαι δύνασϑαι αϑρόαν τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ὑγρότητα. 
, ) v) - NN , ΄"΄χ σ ' LJ -" ^) Ue , 

ἀλλ εἰ τοῦτο, διὰ τί μόνη f, λίϑος ἕλχει τὸν σίδηρον, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ- 5 

ὁὲν τὸ Gu eve. olov γαλχὸς xoi μόλιβδης; ἀφίησι γὰρ xal ταῦτα ὑγρὸν 
ὥ 

χαὶ ἕλχει, χαὶ pond τινα xal τούτοις ἐστίν, ὠσπερ χαὶ τοῦ σιδηροῦ 1 

λίϑος. ἔτι Otà τί οὐ xal ἄλλα τινὰ ἢ λίϑος ἕλχει τῶν στερεῶν, ἃ ἀφίησι 10 

^ , [rd - Ld - 

μενα διὰ τὴν συμμετρίαν ἕπεται τὸ ἀφ᾽ οὗπερ ῥεῖ τὸ 

^t » * , 5 , ^ , , [4 , 

30 πλείονα ἰχμάδα, dv x«l ὁ γχαλχός ἐστιν; οὐ γὰρ διότι ἐμμένει τὰ ἑλχό- 

ξλχόμενον, ἀλλὰ 

2 χινεῖν Sp.: κινεῖ libri 4 οἷς B?a Sp.: οἷδ᾽ VB!F: οἷς δ᾽ 55: οἱ δ᾽ S! 6 ἔχει] t 
puncto notatum V 8 xai scripsi: εἰς libri post ἄχυρον posui sign. interr., post 

αἰτίαν libri 9 ὅτι) εἰ Schwartz δὲ om. a Sp. λέγεται] λέγει a. Sp. 

10 οἷς] ὡς coni. Sp. πᾶσιν εἰ VB!F: πᾶσιν S!: εἰ πάντα B?S?a: εἰ πάντα ἃ coni. 

Sp. 11 ἂν addidi δὲ Sp.: τε libri cf. 72,28 16 τῷ γὰρ Sp. coni. 

alt. τὸ del. Panzerbieter (Diog. Apoll. p. . 08) καίειν av xatety 515 V: xatety ἂν χαίειν 

FGB'S!: καίειν τὴν ἐν αὐτῷ ἰχμάδα ἂν χαίειν (Ux. ἀποκχαίειν Sp. ix. ἀνα καίειν vir doctus 

apud Sp.) B?S?a Sp. τῷ VS!FG: τὸ BS?a Sp. αὐτὰ τὸ δὲ (ὄξος) εἰσδυόμενον 

vir doctus apud Sp.; fortasse xal γὰρ τὸ πῦρ χαίειν ἃ χαίει αὐτῶν τῷ [δὲ 11 αὐτῷ 

B?S?a Sp. τοῦ) xai vel ὥστε τοῦ vir doctus apud Sp. 20 ἢ ἀφιέναι] ἢ à in 

ht. Vv 2] τὸ δὲ Panzerbieter: τότε libri 22 διὸ scripsi: διὰ libri διὸ — 

τούτου) διὰ τοῦτο Panzerbieter: διὰ τοῦτο {τὸ ὑγρὸν» Sp. coni. 24 τῷ add. B?S?a 

Sp. μηδ᾽ scripsi: μήϑ᾽ libri: μὴ Sp. τῷ σιδήρῳ Diels 29 οὐ xai ἄλλα B: 

οὐκέαλλα sic V: οὐκ ἄλλα GSFa Sp. 
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διότι ἕλχεται, χαὶ εὐλυογώτερόν ve, ὧν μηδὲ ἐμμένει ἐν τῷ ἕλχοντι ἰχμὰς 
' ὶ ἀλλὰ παραπέμπεται, ταῦτα μᾶλλον χινεῖσϑαι. χαὶ γὰρ TUM ἀπὸ τούτων l5 

εἰχὺς ἕλχεσϑαι τῷ τὸ ἑλχόμενον ἐν ἑαυτῷ μηδὲ πληρούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
LÀ ec A ἕλχε [c , - PN. ᾿Ξ ὃόλ , " €- ^ Ὡς 'N , ἀλλ᾽ ὅμοιον μένον Ékxsw. ὁδιοίως ὃὲ χαϑόλου ἀναγχαῖον τὸν περὶ τούτου 
pos 4 - ων AF " (4 "e e εν 6). M ü z: ἕλ - ΑἹ ' ' 20 

5 λέγοντα πρῶτον ἐζητηχέναι, τίς ὃ τῆς ὁλχῇς τρόπος. ἕλχει γὰρ τὰ μὲν 

βία χαὶ ἁφῇ" ταῦτα αὐτὰ χινούμενα χινεῖ, οὐχ οὕτως ὃὲ ἢ λίϑος: ἀχίνητος 

γάρ. xai οὔτε τοῦ σιδήρου ἁπτομένη, οὔτε σπῶσα τὸν μεταξὺ ἀέρα T, τὸ 
b *, -Ὁ 3. ^) 5 - M M Y Ἁ ΡῚ ΄Ψ Ψ 9. - ὕδωρ ἐπισπᾶται αὐτὸν δι᾿ αὐτῶν. χαὶ γὰρ ἂν τὰ ἐπιπολῴζοντα ἐν αὐτῷ 95 

χαὶ χουφότερα ἕλχοι τῷ ἐπισπᾶσϑαι τὸν μεταξὺ ἀέρα, (ὡς) τῷ ϑερμῷ τῷ 140 
- U —7 2 

10 ἐν αὐτοῖς τὸ ἤλεχτρον xal f, σιχύα. οὐχ οὕτως ἐχείνη. ἐν ἐχείνοις γὰρ 

τὸ πῦρ χινούμενον xal ἐξιὸν σπᾷ τὸ παραχείμενον ὑγρὸν xal ἁπτόμενον 

ὡς σπώμενῳ τὸ συγθχᾶς ἐφέλχεται, ἢ δὲ λίϑος τὸν σίδηρον μόνον. εἰ γὰρ 5 
΄ €- , - 

ἔσπα τὸν μεταξὺ ἀέρα, ἐφέρετ᾽ ἂν πάντα τὰ ἐν τῷ ἀέρι χουφότερα τοῦ 
»ν 7 SUN ' ΄ » - ^r σ' - DNO € , J 

σιδήρου ἐπὶ τὴν λίϑον πρῶτα τοῦ σιδήρου. ἕλχειν δοχεῖ xal T, ὑστέρα τὰ 
, ' e PA M AJ , iJ , , [ed ^N e , 

15 σπέρματα χαὶ αἱ φλέβες xal τὰ μέλη τὴν τροφήν. οὐχ οὕτως δὲ f, λίϑος 10 

ἕλχει τὸν σίδηρον. χαὶ γὰρ τούτων ὅσα ἕλχει τῷ τὸν ἀέρα χαὶ τὸ ὑγρὸν 
- - -— - , ^ ^ - 

σπᾶν πρῶτον (τὸ) μεταξὺ τοῦτο ποιεῖ χατὰ συμβεβηχός. ἕλχειν δοχεῖ xal 

6 ἥλιος τὸ ὕδωρ (μεταβάλλον γὰρ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητα dva- 15 
, , i A , 33 ἅωλ , [24 2 » aC M e [54d 

φέρεται εἰς τὸν χατὰ φύσιν αὐτῶν τόπον, ὅς ἐστιν ἄνω ἔνϑα xal ὁ ἥλιος) 
e f 3 ^ /. [r4 U 

20 οὐχ ὡς ἢ λίϑος: οὐ γὰρ μεταβάλλει τὸν aua ἕλχει χαὶ τὰ ΤΡ ΩΝ 

τὸ ζῷον χαὶ πᾶν τὸ uc χαὶ dem. οὐ τῷ ποιεῖν τ 

(χαὶ x00) ὀρεγομένου ὅμοιον ἑαυτῷ (οὐ γὰρ τροφὴ γίνεται τὸ EDEN οὐδ᾽ 
“ -» . 1 Q* D ἌΝ ΛΟ Ν - 5 - /*5 SN 1 T^ 
ἕλχεται τοῦτο). ἀλλὰ χινηϑὲν τὸ ustato ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ (δια)δίδωσι τὸ &tO0z , f t 

ξταξζὺ b αὐτοῦ 20 

a ὦ» 

ἐπὶ τὸ χινούμενον, ὡς ἐπὶ τοῦ ὁρᾶν γίνεται. οὕτως χαὶ ὃ σίδηρος ἐπὶ τὴν 
T , , σ $0 5 ΄ & τς ΄ Ὁ} 50 Ψ ὦ 

25 λίγον φέρεται, οὐχ ἕλχουσαν αὐτὸν βίᾳ πρὸς ἑαυτήν, ἀλλ ἐφέσει τούτου S5 
- 3  mLUN , , , , »y COD 9 SN e ^ ^ - LY 4 ΄ 

οὗ ἐνδεὴς μέν ἐστιν αὐτός, ἔχει δ᾽ αὐτὸ T, Aoc: δοχεῖ γὰρ xal ἢ 
΄ ^ - ^ , »y » £e b 

Aog σιδηρῖτις εἶναι, | ἐξιχμασμένη μέντοι ἤδη xot ὑπὸ χρόνου T, |I 
΄ , » , y y 

ὑπό τινος ἄλλης αἰτίας. οὐ μόνον γὰρ τὰ αἴσϑησιν ἔχοντα xal τὰ 
5 - - 9 ? er ^ — 

ἔμψυχα ἐφίεται τοῦ χατὰ φύσιν ἑαυτοῖς, ἀλλ᾿ οὕτω πολλὰ χαὶ τῶν 5 

80 ἀψύχων ἔχει. 

XXIV. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ SEDED Περὶ ψυχῆς ᾽᾿Αριστο- 

Lid τῆς ἀρχῆς εἰρημέ ner “λέγομεν δὴ γένος ἕν 
Ἃ 

ὄντων τὴν οὐσίαν, ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην, ὃ 10 

1 ἐμμένει Panzerbieter: ἐμμένειν libri ἡ ἱκμὰς a Sp. 2. 9 ἀπὸ τούτων εἰχὸς corr. ex 

εἰκὸς ἀπὸ τούτων V 3 ἑαυτῷ {μὴ κατέχειν) Schwartz 4 μένον Sp.: μένειν libri 

6 βίᾳ Sp.: βία libri ἁφῇ Sp.: ἁφὴ V: ἄφη a ταῦτα αὐτὰ scripsi: ταῦτα τὰ VGSa: 

ταῦτα Ε: ἃ xai αὐτὰ Sp.: ἃ (ἃς) «oi τὰ Vict. 7 ἢ Vict. Sp.: εἰς VSBa 8 ἀν sic V 

9 ἕλχοι Vict. Sp.: ἕλκει libri ὡς addidi 10 οὐχ Sp.: οὐδ΄ libri οὕτω δὲ coni. Sp. 

ἐχείνη Sp.: ἐκεῖνος libri 12 sozwpévwp] σπώμενον a Sp. l7 τὸ add. B?S?a Sp. 

19 αὐτῶν] αὐτοῦ ἃ Sp. 20 ὡς] οὕτως Sp. 21] οὐ τῷ ποιεῖν Vict.: οὕτω ποιεῖ 

libri 22 χαὶ add. B?S?a Sp. τοῦ add. Diels 25 διαδίδωσι Diels: δίδωσι libri 

21 cnpttts V ἐξιχυκασυένη scripsi: ἐξιχασμένης V: ἐξ ἰχασμένης a Sp. 3l ὃευ- 

τέρου)] de an. II, 1. 41226 32 ἄλλων del. Vict., om. Arist. Sp. 
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) [2 ' ' , Y Lb "Y 1 *^ 

xaU' αὑτὸ μὲν οὐχ ἔστι τόδε τι, ἕτερον δὲ μορφὴν χαὶ εἶδος, 
) n ΜΝ ΄ F^ )» 

xat ἣν ἤδη λέγεται τόδε (tt, xal) τρίτον (τὸ ἐχ τούτων.) 
3e "m Q? € 4 , - ^^ Q.V ' 2 

(Εἰ $) ὕλη xaU' αὑτὴν οὐχ οὖσα τόδε τι, χαϑὰ τὴν μορφὴν xai τὸ do 
Y^ MEX2IJ , ^ - LJ &J LA , ^ -^ [9 , 

εἶδος ἂν δέξηταί τε xal σχῇ, ἤδη λέγεται τόδε, ἀπὸ τοῦδε τοῦ εἴδους £xd- 

5 cup τῶν ἐνύλων τὸ εἶναι τούτῳ. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἁπλῶν τε χαὶ πρώ- 

των σωμάτων οὐδ᾽ ὅλως χαϑ᾽ αὑτὴν ἢ ὕλη τόδε τι τῷ τὴν πρώτην χαὶ 
, ev , e ἘΞ ΄ bd € é A] ὧν — n4. , 4 »i χυρίως ὕλην τούτοις προσεχῶς ὑποχεῖσϑαι, ἐπὶ δὲ τῶν συνϑέτων σωμάτων, 30 

ἐπεὶ τούτοις μηχέτι προσεχῶς ὑποχείμενον ἢ πρώτη τε xal χυρίως ὕλη, 142 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἢ ὕλη σώματα τούτοις ὑποχείμενα. εἴ γε τὰ χαλούμενα ΠΧ ΤΣ 

10 f, τούτων ὕλη, ἔσται μὲν f, τούτων ὕλη τόδε τι, οὐ μὴν τὸ Ἱενόμενον ἐξ 

αὐτῶν τὸ εἶναι τοῦτο ὃ γέγονεν ἀπὸ τῆς ὕλης ἔχει xul τοῦ ἐχείνης εἴδους, ὅ 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ εἴδους τοῦ γεγονότος ἐν τῇ ποιᾷ συνϑέσξι τε xal μίξει τῶν 
ὑποχειμένων αὐτῷ σωμάτων. οὐ γὰρ ἐπεὶ πῦρ xat ἀήρ, ὕδωρ χαὶ YT, ὕλη 

σαρχί, f, σὰρξ ἀπὸ τούτων σὰρξ χαλεῖταί τε xal ἔστιν, ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ 7ε- 10 
, b , od y C P1 t £712 — 2B , - , 

15 γονοτος ἐν αὕτηις EtODUc, xa) ὃ τὸ εἶναί ἐστι τῇ ἐξ αὑτῶν γεγονυία σαρλι. 

οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐχεῖνα ἐν τῇ σαρχὶ ἔτι σώζεται. αλλ ὥσπερ ἐπὶ 

τῆς τῶν ἁπλῶν γενέσεως σωμάτων f, ud i αὐτοῖς, αὕτη O ἦν 

ἤ DOS οὐχ Tv uiv αὐτὴ xai αὐτὴ τόδε τι, ἦν μέντοι ἐν ὑποστάσει 15 
ΓΝ E 4 

ἐπ᾿ ἄλλου τινὸς εἴδους οὖσα, xol xav ἐχεῖνο τόὸδε τι οὖσα (τὸ γὰρ γινό- 
^w ' €: ' p γι P , - 3 [^ ^ , E Ἁ Ἁ ΒῈΞ c 20 μένην πῦρ χατὰ μεταβολὴν τῆς ὕλης γίνεται ἀποβαλλούσης μὲν τὸ mpoo- 

΄ ^ - * ΄ ^ - e 

a εἴδος ἐν αὐτῷ; μεταβαλλούσης δὲ εἰς τὸ τοῦ πυρός. xal οὐχ ὅτι 20 

ἐς ἀέρος, ἂν οὕτω τύχγ, T μεταβολὴ αὔτη. τὸ πῦρ χατὰ τὸν ἀέρα τὸ εἶναι 

ἔχει, ὥς γε οὐδ᾽ ὕλης εἰς τὸ πῦρ μεταβολή), οὕτως οὐδὲ τὰ σύνϑετα σώ- 

ματα, οἷς ἤδη προσεχὴς ὕλη τόδε τί ἐστιν, τόδε τι εἶν τοῦ 35 Ξ ( 
2 

[0] o9 S2 τῇ e 

) 

^ L4 *, - , T'AS ^ ) ' - Ἁ 

95 τῶν ὑποχειμένων αὐτοῖς σωμάτων εἴδους. ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ ἐξ ἐχείνων τε χαὶ 
D 

ἀπ᾿ ἐχείνων γενομένου. διὸ χατὰ παντὸς μὲν ἀληϑές | à στιν τὸ πᾶσαν [48 
᾿" 

συναμφότερον οὐσίαν ἀπὸ τοῦ εἴδους ἔχειν τὸ εἶναι τοῦτο ὅ ἐστι, τούτου 
» ^D 5 Q* ' e Q? € 9 - 

οὔτ το )ς ἔχοντος ἀληὴὲς χαὶ ὃ χαὺ ξεχαστὺὴν τῶν συναμφὴτ pov 60010 

, T 3 * , € gu - ^ T e ) ; ' ' 
TO τξ &tyat X242l τὸ λέγεσϑαί εστι, τοὺτ οος εἰνα!, (0x ἔἕἔπέει χᾶι ὃ 

Ἂν 

ὑτῶν ε 
5 - , M ΄ « αὐτῷ εἶναί τε xal λέγεσϑαι 

α 

80 τὸ ζῷον συναμφότερος οὐσίχ χαὶ τῷ ζῴῳ 

; y ἐστιν. ε παρὰ τῆς ψυχῆς τε xal χατὰ τὴν ψυχή ὃος ἂν εἴη ἢ Ψυχὴ τῶν 

Q- ζῴων, οὕτως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων τῶν παρὰ xà ζῷα ἐμψύχων. ὅτι δὲ εἶδος 10 
D 

' E ,F Y c Pw E ^, c μα P. s. 2 2) 5: , , » e E. 2 : 

ἢ Ψυχή, ἔδειξεν ὁδῷ χρησάμενος τοιαύτῃ. ἐπεὶ τῆς οὐσίας fj μέν ἐστιν 
[cd ^ mq SY » e 

ὕλη. ἢ ὃὲ εἴδος, ἢ δὲ συναμφότερος, xai ἔστιν ἢ piv συναμφότερος ἐξ 

35 ὕλης τε xal εἴδους ἔχουσα τὸ τόδε (τι) οὐ παρὰ τῆς ὕλης, ἀλλὰ παρὰ τοῦ 

| μορφὴν Sp. ex Arist: μορφὴ libri 2 τι χαὶ et ἐκ τούτων suppl. Vict. ex Arist. 

(sed hie τὸ éx) 9 (el ἡ) ὕλη scripsi: ἡ ὕλη Vict.: ἤδη libri οὐχ Om. a 

χαϑὰ] «ata Vict. 4 àv δέξηταί scripsi: ἐὰν δέξηται Sp.: ἐνδείξηται libri oy, 

τόδε {τι} coni. Sp. 4. 5 ἑκάστῳ Sp.: ἑκάστου libri 8 ἐπὶ ἃ 11 εἴδους Viet.: τόδε 

libri 14 alterum σὰρξ om. a Sp. 15 γεγονυῖα V 11 ἣν SFa Sp.: ἣν V 

19 εἴδους SFa Sp.: εἶδος V 23 ὥς γε Vict.: ὅς γε libri 24 ἀπό του] ἀπὸ τοῦ 

a Sp. 35 ὑποχειμένων Sp.: ὑποχειμένου libri 28 ὃ scripsi: τὸ libri 

ἑχάστην BS?a Sp.: ἑχάστη VS! 88 τοιαύτη V (corr. v. 6.) ἐπὶ a 35 τι add. 
B'S?a Sp. 
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εἴδους τοῦ ἐν αὐτῇ, λαβὼν τὰ φυσιχὰ σώματα οὐσίας εἶναι (ἐνεργεῖ γάρ. 15 
Ν 5 hi ^N ? , δ σ , 9 ΄ ^ ^ ^ M - 

τὸ ἐνεργὲς ὃὲ (οὐσία) xal ὅτι σύνϑετος οὐσία, διελὼν τὸ φυσιχὸν σῶμα 
-- A 4 rx z) X ^ P ^ ^ -" N f£ N y. , , l4 

τῷ ζωὴν ἔχειν, ἔλαβεν τὸ εἶναι τὸ φυσιχὸν σῶμα τὸ ζωὴν ἔχον οὐσίαν σύν- 
€ ; cr M M » δὴ - Q? CUN 5 , ΄ , M ὕετον, οὐχ Ott μὴ xal τὸ φυσιχὺὸν σῶμα x40 aoro οὐσία σύνϑετός τε χαὶ 90 

3 y ^ , ΄ 

5 συναυφότερος. ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὴ ἤδη χαὶ ἐχ τίνων σύγχειται φανερά (ἐχ "và 
Sn] f i f i 

, ME Ὡς M rs ΕΑΝ ΟῚ M ΄ ! ΄ ^ ^ Y ' F y y σώματος φυσιχοῦ xat LoT ἥτις ἐστὶν ἢ ψυχή), λαβὼν δὲ τὸ ζωὴν ἔχον 

σῶμα συναμφότερον οὐσίαν εἶνα! ἐξ ὕλης τε χαὶ εἴδους, xa δείξας ὅτι ἢ 25 
! ES v ? - ΠΝ € TA » 2 - Ἢ , Ys Li ey e M ^ 73. ψυχὴ oos σῶμα οὐδ᾽ ὑποχείμενον ἐν τῷ ζῴῳ, ἔδειξεν ὅτι ἢ χατὰ τὸ εἶ- 

^ ὌΠ ΄ ὡς ὦ ^ z 4 E y 
δος οὐσία ἐστὶ ψυχή. δεῖ γὰρ αὐτὴν T, ὡς εἶδος ἢ ὡς ὕλην εἶναι ἐν 

10 αὐτῷ. | 

ΧΧΥ. ᾿᾽Αλλης λέξεως ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν llepi ψυχῆς ᾿Αρι- 144 
στοτέλους ἐξήγησις. 

“Οὐ γὰρ τοιούτου σώματος τὸ τί ἦν εἶναι xal ὃ λόγος $j Ψυχή ' | : e (9s dps 
NA - - v * , , 

ἀλλὰ φυσιχοῦ τοῦ ἔχοντος ἀρχὴν χινήσεως xal στάσεως ἐν 5 

15 αὑτῷ. 
ῃ - Ὑ Ψ ' s p Ls — 

Πρὸς τί τοῦ ἔχοντος ἀρχὴν χινήσεως xal στάσεως ἐν αὑτῷ; 
*, - --Ὁ- - Ὑ , 

ἀλλ᾽ εἰ τοιοῦτο τὸ φυσικόν, πῶς ἔτι φυσιχὸν τὸ ϑεῖον οὐχ ἔχον στάσεως 
SEEN A [d ως M pr c y , - e SS ἣν» y PS 4 ΝΥ M UJ ji 

ἀρχὴν ἔν αὑτῷ; Ἢ ἔχξι πὼς στάσεως ἀρχὴν. st (e χατὰ μὲν τὰ μέρη 10 

χινεῖται, τὸ ὃ ὅλον ὡς ὅλον ἕἔστηχεν: ἐν τῷ αὐτῷ γάρ ἐστιν ἀεί. 7, οὐ 
3 - - « c T ε 

20 περὶ παντὸς εἶπεν τοῦ φυσιχοῦ σώματος, ἀλλὰ τοῦ ἐν « ἢ ψυχὴ γίνεται. 
Bi - Ὗ ^ , , € - *, - » 

ἢ τοῦ ἔχοντος ἀρχὴν χινήσεως xal στάσεως ἐν αὑτῷ οὐ περὶ φυσιχοῦ 15 
, , ΟΣ ' ' UJ » [o N E ^ 2 (4 rs " ἐν 3 

σώματος λέγει, ἀλλὰ περὶ ψυχὴν ἔχοντος. ἢ γὰρ ψυχὴ ἐν τούτοις ἀρχὴ 

χινήσεώς τε χαὶ στάσεως. 

XXVI. ᾿Αλλη ἐχ τοῦ αὐτοῦ λέξις. 

€t rs ^N , N e X M ^ ΄ , ^ - 2) 25 [ὃ δὲ σπέρμα xai ὃ χαρπὸς τὸ δυνάμει τοιόνὸς σῶμα. 20 

Μάλιστ᾽ ἂν δειχνύοιτο ἢ Ψυχὴ μὴ οὖσα ἐν ὑποχειμένῳ διὰ ταύτης 
2x Aden eios τὺ ρυανυκὴν, $3 E Rc EOM Y τῆς λέζεως. εἰ yàp τὸ ὀργανιχὸν σῶμα, ἐν ᾧ ἐστιν ἢ ψυχή, παρὰ τῆς | 

- ^ - bd 

ψυχῆς ἔχει τὸ ὀργανιχὸν εἶναι xal οὔτε πρὸ τοῦ ἔχειν τὴν ψυχὴν ὀργα- 145 
M E » » € HON - ! Paare 2: 3 , 2 » y. 2: 9 νιχὺν ἦν, οὔτς ἀπελϑούσης τῆς Ψυχῆς ἐστιν ὀργανιχόν, οὐχ ἂν εἴη ἐν αὐὖ- 

80 τῷ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐν ἄλλῳ τινί ἐστι σώματι ἣ ἐν ὅ 

τούτῳ. τὸ γὰρ σπέρμα δυνάμε: ἔμψυχον τῷ δύνασϑαι γενέσθαι τοινῦτο 
- ᾿ [i ^ , , , ' δ X 3 , eo A ΟῚ ud 

σῶμα, οὗ T, ψυχὴ τελειότης ἐστί, xal ᾧ τὸ εἶναι τούτῳ, ὅ ἐστι, παρὰ τῆς 
Ψυχῆς ἐστιν. 

l. 2 fortasse γάρ [τὸ]. 2 ἐνεργὲς seripsi: ἐναργὲς V οὐσία add. Schwartz óte- 

λὼν δὲ τὸ Vict. Sp. 9 αὕτη V 11 δευτέρου) de an. II, 1. 412^ 15 13. τοιουδὶ 

Vict: 14 τοῦ] τοιουδὶ Arist. 15 (16. 18. 21) aco V 23 τὴν ψυχὴν D? 

24 ἐκ τοῦ αὐτοῦ] de an. II, 1. 412026 25 τοιονδὶ Arist. 32 τελειότης (c in lit. 

B Vict. Sp.: τελειότητος libri 
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XXVII. "AAA ἐχ τοῦ αὐτοῦ λέξις. 

* Aé4 ν οὖν τὴν ἀργὴν τῆς σχέψεως τοῦ πράγματος λαβόν- 10 BETTE HDTV P ep ον σῶς 
ες ὃ σϑ ὁ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν [ἔχοντι σώματι.}᾽ τες ὁιωρισὕῦαι τὸ ἐμψυχη e) ψῦχο D φῊν y ovt D | τι. 

- - v - , , - 2 
Διὰ τοῦ λαβεῖν μὲν τὸ ψυχὴν ἔχον σῶμα συναμφότερον οὐσίαν. πᾶσαν Ys 

, e ^ Y^ U Ύ p 

5 δὲ συναμφότερον οὐσίαν ἐξ ὕλης τε xal εἴδους εἶναι, μὴ εἶναι τὸ σῶμα ἐν 
4 2 * e , ^ ^ ^ , 

ὑποχειμένῳ τινί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑποχείμενον, xui ἀποδοὺς λόγον 

ἡέπω 90 - Ψυχῆς ἐντελέχειαν τὴν πρώτην σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ, ὡς οὐ 

ἱχανῶς δεδειγμένου τοῦ τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι διὰ τὸ μηδὲ τὴν αἰτίαν ἐν 
τῷ ἀποδεδομένῳ λόγῳ ἐμφαίνεσθαι, δι᾿ ἣν εἶδός ἐστι χαὶ ἐντελέχεια ἢ 

10 ψυχὴ τοῦ τοιούτου σώματος, πάλιν ἀναλαβὼν ὄνωϑεν αὐτὸ τοῦτο πει- 140 
ρᾶται δειχνύναι, χαὶ πρῶτον μὲν ἐχτίϑεται τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, χαὶ 
^ - » ' - * ' 

(Eas τὰς μέν τινας αὐτῶν οὔσας πρώτας xai χωριστὰς τῶν ἄλλων, τὰς 0c 
^N on 2 , - ΟΣ ^| 7 ' Y e 
Og ὀξὺτε fpa, xat τάξιν τινὰ οὖσαν ἐν αῦὔταις οξειζας,. χαὶ Ott τὸ ὑὲξν n^ ὃ iz 

€ - ' ^N pr Ϊ ' - 

τοῖς ἐμψύχοις παρὰ τῆς ϑρεπτιχῆς ἐστι ψυχῆς, τὸ δὲ ζῴῳ εἶναι παρὰ τῆς 
4 

15 αἰσϑητιχῆς, δείξας 0i xal ἐπὶ τῶν αἰσϑητιχῶν τάξιν τινὰ οὖσαν, χαὶ τὰς 

μὲν πρώτας τε xai χωριζομένας τῶν gius τὰς δὲ δευτέρας 

πρὸ αὐτοῦ ἀχωρίστους. ζητήσας OR xal πότερον χρὴ ἕχάστης δυνάμεως 

τε χαὶ τῶν 10 [0] 

ψυχῆς ψυχὴν λέγειν ἢ μόριον ψυχῆς, xai εἰ μόριον, πότερον τῷ λόγῳ 

υόνον χωριστὸν T, xal τόπῳ, χαὶ δείξας τὰς πλείστας δυνάμεις αὐτῇ; 1 

20 χωριζομένας λόγῳ μόνον, περὶ δὲ τοῦ νοῦ εἰπὼν εἶναί τινα ἀμφισβήτησιν, 

εἰπὼν δὲ xal xav εἶδος γίνεσϑαι διαφορὰς τῶν ἐμψύχων . (τῷ) τὰ μὲν πάσας 

ἔχειν τὰς δυνάμεις, τὰ δέ τινας, τὰ δὲ uíav μόνην, ἘΠ τούτοις ἔδειξε, πῶς 90 

--- εἶδος f, ψυχὴ χα 

χειμένου T δμοία οὖσα χα 
ε 

ἐντελέ:ε σι, vn σὰ Tnn , πῇ eT rM εντε Ξχξια. τι γάρ τῷ X00 σωμᾶατωῶς τι εἰνάι X00 UTO- 

' ^5 » - ^ ^ ΄ »^ 

ι χωριστὴ ἔστιν QUX00. ἢ δὲ δεῖξις τοιαυτὴ " ἔλαβεν 
, 

95 τὸ ἐπὶ πάντων τῶν λεγομένων εἶναι τοιούτων, ὁποῖα ἐστὶ τες τε xal | 

δευτέρως, [xai] χαϑὺ VM πρώτως λέγονται, τοῦτο pon siünz αὐτῶν, χαϑὸ 147 
[4 , ' e , UJ - ^ 

ὃὲ δευτέρως, [τὸ] ὑποχείμενόν τε xal ὕλην τὴν ἐχεῖνο τὸ sión; συνέχουσαν, 
- NE ^ ^ ed 2 - n - τ ᾧ Ἂ RA L- AS " 5 £m— ' v MR. 

χαὶ τοῦτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς πιστωσάμενηος ἔλαβεν τὸ xai ζῆν τὰ ἔμψυχα ὃ 
, € ' E Ἢ B " x Y. [od " Y. - τν * 

λέγεσϑαι χατὰ πρώτην uiv τὴν ψυχὴν X x x ἔχον, οὕτως ἔχοντος ἢ μὲν 
^ PIDE τς ES AN Z τ - ἐν -———» μι ΄- ^ - 

30 Ψυχὴ $0:C 07, sióoc οὖσα τοῦ σώματος τοῦ ἔχοντος αὐτὴν, ὕλη OR τὸ σῶμα. 

XXVIII. Ὅτι μὴ ἢ ὕλη γένος. 

»- AJ - , ' - e * » - 

Kot τῷ γένει xal τῇ ὕλῃ τὸ xow& εἶναι πλειόνων, xol τὸ πρῶτα 10 
) ^ - - , - [4 5 ΄ ' ^D ^ ^ N 

τῇ φύσει τῶν ὑπ᾽ αὐτά τε xai [Oc ] ὧν ἐστι xowd, xal τὸ τῇ εἴδους τινὸς 

1 éx τοῦ αὐτοῦ] de an. II,2. 413220 2 οὖν ἀρχὴν λαβόντες τῆς σχέψεως διωρίσθαι 

Arist. ὃ ζῆν] ζωὴν B?S?a. Sp. ἔχοντι σώματι om. Arist.: del. Vict. ὃ (δείξας) 

μὴ coni. Sp. recte 15 αἰσθητικῶν Sp.: αἰσϑυητῶν libri 11 αὐτῶν coni. Sp. 21 τῷ 

τὰ Scripsi: x«i τὰ Vict. Sp. 21. 22 πάσας ἔχειν Vict. Sp.: πάσχειν libri 22 τὰ δέ 

τινας Sp.: τὰς δέ τινας libri 24 ὁμοία] Sp. videtur ἀχώριστος coniecisse 29 ὁποία 

a Sp. 26 χαὶ delevi 27 pr. τὸ delevi 29 Ψυχήν, (κατὰ δεύτερον δὲ τὸ σῶμα τὸ 

τὴν Ψυχὴν) Schwartz ἔχον, οὗ οὕτως Vict. Sp. 35 δι del. B* 
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συνϑέσει πρὸς αὐτὰ τὰς διαφορὰς πη τυ ὡς γὰρ χοινῆς οὔσης τῆς 
ὅλης τὰ εἴδη ἐν αὐτῇ γινόμενα χατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα de διαφοβον 
ποιεῖ χαὶ τὸ συναμφότερον, οὕτως χαὶ τοῦ γένους ὄντος χοινοῦ τὰ εἴδη χαὶ 
αἱ διαφοραὶ συντιϑέμεναι αὐτῷ χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς διαφορὰν ποιοῦσι τὴν 
ἐν τοῖς γένεσι διαφοράν: τὰ γὰρ αὐτὰ ἕτερα γίνεται τῇ τῶν διαφερόντων 

συνθέσει. ἣ εἴη ἂν αὐτῶν ἢ πρὸς ἄλληλα διαφορὰ χατὰ τὸ μὴ ὁμοίως 
ἔχειν τὸ χοινὸν πρὸς τὰ εἴδη ὧν ἐστι χοινόν. ἢ μὲν γὰρ ὕλη χοινὴ ὡς 
ὑποχείμενον τούτοις ὧν ἐστι χοινόν (ὑπόχειται γὰρ τοῖς εἴδεσιν), τὸ δὲ | 

15 

20 

, D ε 2 J - 0 
Ἱένος χοινὸν ὡς χατηγορούμενον τῶν ὧν xowóv ἐστιν. ἐν γὰρ τῇ ὕλῃ 148 

f *, e "^ 

ὑποχειμένῃ τὰ εἴδη γίνεται ὡς ἐν τῷ χαλχῷ τὰ σχήματα, οὐχ οὕτως δ᾽ 
, - , Nd Y^ ' Y NA - 3L PAN , E31 Rm AUS 

ἐν τῷ γένει τὰ εἴδη: τὰ γὰρ γένη ὧν ἐστι γένη τούτων κατηγορεῖται. xal 
[ed - - : »v e - 

ἢ μὲν ὕλη ἅμα τε πᾶσα λαυμβανομένη χοινὴ τῷ πάντ᾽ ἔχειν ἐν ἑαυτῇ τὰ 
Ὑ y 2 ) er E] “Ὁ » Q? e ' Ἂν ' » x - 

ἕνυλα etr, ἀλλ ἕχαστον αὐτῆς μόριον xa αὑτὸ xotvov χαὶ αὑτὸ τῷ 
΄ - ^ P4 , 

πάντων εἶναι παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων δεχτιχόν, τὸ Oi γένος αὐτὸ μὲν 
M - 3 y δὼ ὦ» S ox (3 μά P δ — J - , . , 

χηινὴὸν τῶν οἰχείων εἰδῶν, τὸ δὲ χα Exacta αὐτοῦ οὐ Xotvóv* οὐ γὰρ 

οἷόν τε τὸ ἐν Σωχράτει ζῷον ἐν ἄλλῳ γενέσϑαι τινί. χαὶ ἢ μὲν ὕλη 

pud ἐστι χαὶ ὑπόχειται συντελοῦν εἰς τὸ εἶναι αὐτῶν ἑχάστῳ τῷδέ 

τινι, τὸ δὲ γένος ὡς γένος λαμβανόμενον οὐ πρᾶγμά τί ἐστιν ὑποχείμενον, 

ἀλλὰ μόνον ὄνομα, χαὶ ἐν τῷ νοεῖσϑαι τὸ χοινὸν εἶναι ἔχον, οὐχ ἐν ὑπο- 
f - 

στάσει τινί. xal ἢ μὲν ὕλη xai xac ἀριθμὸν ἄφϑαρτος, τὸ δὲ γένος τῷ 

εἴδει τὸ ἄφϑαρτον E xol τῇ τῶν γινομένων ἀνεπιλείπτῳ διαδοχῇ, τὸ ὃ 
e^ ὦ» χαϑέχαστα φϑαρτὸν αὐτοῦ. xal ἢ μὲν ὕλη τῆς συναμφοτέρου οὐσίας τ 

ἕτερον μόριον ἐν τῇ τοῦ συναμφοτέρου φϑορᾷ τὰ ἐμὰ τε χαὶ ΕΝ 

τὸ δὲ γένος ἐστὶ μὲν χαὶ ἐν ἁπλοῖς (τοιαῦτα γὰρ τὰ τῶν εἰδῶν χαὶ τῶν 

ὄυμβε ται Ld οὐ γὰρ σύνϑετον οὐδὲ συναμφότερον ὡς ἐξ εἴδους χαὶ 

ὑποχειμένου οὔτε ποιότητος οὔτε ποσότητος οὔτε τι τῶν παρὰ τὴν οὐ- 

b] 

σίαν γενῶν), ἐν δὲ τῇ συϊναμφοτέρῳ τε xai ἐνύλῳ οὐσίᾳ σύνϑετον μὲν 149 

τὸ γένος xal τὸ χοινὸν ὡς σύνθετον ἐν αὐτῇ. ὡς γὰρ τὰ χαϑέχαστα ἐν 
- 

τῷ ζῴῳ σύνθετα, οὕτω δὴ xal τὰ εἴδη αὐτῶν xal τὰ γένη" τὸ γὰρ ζῷον 

10 

15 

20 

25 

- " E , N o0 , - ΄ 

80 εἶδός τι σημαίνει σὺν ὕλῃ» οὐ μὴν τὸ ἕτερον μέρος ἐστὶ τοῦ συναμφοτέρου 5 
ε y E t * A05 B - 

ὡς ὕλη, dÀX αὐτὸ τὸ ζῴῳ εἶναί ἐστι τὸ εἶναι ἐξ ἀμφοῖν. διὸ οὐδ᾽ ἐχω- 
" ET e ΄ Y ζ ^ N - - , 

ρίζετο τῆς ὕλης παραπλησίως" ἔχον γάρ τι τοῦ εἴδους ἐν τῷ τοῦ οἰχείου 
, -€- - - c “Ὁ »y- ΄ 

λόγῳ ἐν τῇ φϑορᾷ τοῦ ὅλου, ἥτις γίνεται χατὰ τὴν τοῦ εἴδους φϑορᾶν., 10 

χαὶ αὐτὸ χατὰ τὴν τοῦ φϑαρτοῦ χοινωνίαν φϑείρεται. διὸ τὸ ἐν Σωχράτει 
- μ᾿ “Ὁ , , Ἢ ^ 

35 ζῷον αόριόν πως ὃν τοῦ γένους οὐχ ὑπομένε. φϑειρομένου Σωχράτους. 
M ΄ ' , - M - 

τοῦτό τοι χἂν πάντα τὰ χαϑέχαστα ζῷα φϑαρῇ ἀναιρεῖτα! xal τὸ ὡς γέ- 15 

ς ζῷον ὄν, τῆς ὕλης υηδὲν τοιοῦτο m ἤσης. οὐδὲ τὰ εἴδη δμοί vos ζῷον ὄν, τῆς ὕλης μηδὲ o πασχούσης. οὐδὲ τὰ εἴδη ὁμοίως 

διαφορὰν διάφορον scripsi: διαφορὰν διαφορὰν VS: διαφορὰν διάφοραν (av alt. in lit.) B: 

διαφορὰν a: διάφορον Sp. 63v 10 ὑποκειμένη V 123 τῷ Vict.: τὸ libri 

15 «49^ ἕκαστον coni. Sp. 21 pr. τὸ om. a Sp. 22 χαϑ᾽ ἕχαστον coni. Sp. P P Pp 
26 ποιότητες et ποσότητες Schwartz recte τι] τινὸς B?S?a Sp. 3l αὐτῷ coni. 

Sp. pr. τὸ Sp.: τῷ libri 21. 32 οὐδὲ χωρίζεται τῇ ὕλῃ coni. Sp. 92 ἐν 

τῷ 
LI 

οἰκείῳ coni. Sp. 26 τοῦτό tot suspectum Spengelio, sed cf. Ind. De an. 
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ἔν τε τῇ ὕλῃ ἔν τε τῷ γένει. ἐν μὲν γὰρ τῇ ὕλῃ πᾶν τὸ εἶδος γίνεται 
- t Ἢ EET pere Ξι τ γὰρ v3j ^ ^l δ᾿" ) M mtem 

d ^ e - * ^ - , v^ 

οὔσῃ χωρὶς εἴδους χατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον, ἐν OÀ τῷ γένει φϑάσαν ἤδη 30 

τὸ εἶδος τὸ χοινότερόν τε xal ἐν πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸ γένος εἰὸεσι συνείλη- 
πται. διὸ οὐδὲ τὸ εἶδος πᾶν ἔτι ἐν τῷ Ἰένει γίνεται τῷ μέρος αὐτοῦ 

5 φϑάσαν τὴν τοῦ Ἰένους συμπληροῦν φύσιν, αἱ δὲ διαφοραὶ αἵ τὸ χοινὸν τοῦ 
ΜᾺ ^ ^ , , e - , Q4 ^N ^ ^ , 9 , - εἴδους διαιροῦσαί εἰσιν αἵ τῷ γένει συντιϑέμεναι. διὸ τὸ μὲν γένος ἀχώ- 25 

ριστον τούτων ὧν ἐστι γένος xal συμφϑειρόμενον αὐτοῖς. xai οὐχ εἰδῶν 150 

ἀλλὰ μέρους εἰδῶν δεχτιχόν, xal οὐδὲ τούτων ὡς ὑποχείμενον δεχτιχόν, 

ἀλλὰ τῇ νοήσει λαμβανόμενόν τε xai χωριζόμενον τῶν σὺν οἷς ἐστιν αὖ- τῇ νου σε μ ! τε Jf prsougvo )t$ ἔστ 

10 τῷ τὸ εἶναι, τῆς ὕλης πρώτης οὔσης παντὸς τοῦ ἐνύλου σώματης. ἢ uiv ὃ 
, i i i [ h Ó| d 

N 3 εὖ ΄ - ' ' , - , 2 , ^ B ΓΑΕ, M T^ E , 

γὰρ οὐχ οὖσά πως χατὰ τὸν οἰχεῖον λόγον ἐνεργεία δεξαμένη τὸ εἶδος τόδε 
΄ X à , “- ^ PA , 

tt γίνεται ἢ πρώτη οὖσα ἀρχὴ τοῦ τόδε τι xal συναμφοτέρου, τὸ OZ γένος 
8. τνΝν , - 30 " Δ: 7 * * , ^ 1 »! 

ἀπὸ τούτων τῶν ἐνύλων τε xal xa0' ἔχαστην τὸ εἶναι λαμβανομένου διὰ τὸν 10 

χωρισμὸν τῶν τὴν διαφορὰν αὐτοῦ δειχνύντων τε χαὶ ποιούντων. χαὶ ἢ 

15 μὲν ὕλη πᾶσι τοῖς ἐν γενέσει τε χαὶ φϑορᾷ αἰτία τοῦ εἶναί τε xal ὕφε- i ; ; 

στάναι, tà δὲ γένη ἐν τοῖς διὰ τὴν ὕλην τὸ εἶναί τε xal τὴν ὑπόστασιν 
^ ^ Y 2 , Y ' - ῃ 7 » " - - »^ 

ἔχουσιν ἐπιγίνεται ἔργον [τὰ] τοῦ συντιϑέντος αὐτὰ διὰ τοῦ τῶν ἄλλων 
— , 9 - - ? , ^ 

τῶν συνυπαρχόντων αὐτῷ τῇ ἐπινοία γωρ!σμοῦ. | 

18 τῶν om. a Sp. χαϑέχαστα coni. Sp. τὸ] τοῦ Sp. aut τὸ — λαμβάνον bene 

λαυβάνει B? 11 «à del. B? Sp. αὐτὰ S?B?a Sp.: αὐτὸν οὐ sic V: αὐτὸν οὐ 

B!FGS! 18 τῶν s. v. V αὐτῷ S?a Sp.: αὐτῶν libri 
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α. i ἐστιν ἀνάμνησις. 6 

8. "Ex τοῦ δευτέρου [Περὶ ψυχῆς λέξεως ἐξήγησις, δι ἧς λέγει “ϑεωροῦν 
(&p γίνεται τὸ ἔχον ἐπιστήμην, ὅπερ οὐχ ἔστιν ἀλλοι- 20 

b οὔσϑαι: εἰς αὑτὸ γὰρ ἣ ἐπίδοσις xal elc &vxveléyetav." | 

4. Ὁμοίως ἐκ τοῦ δευτέρου Περὶ ψυχῆς λέξεως ἐξήγησις, OU ἧς περὶ 7 

αἰσϑ ήσεως λέγει. 
^ - ^ Ὁ , ^ M [4 , X [s » ^ € , Ἔ Ὅν AT 

ὃ. [Πῶς xai ἢ πρόσοδος τοῦ ἡλίου xai ἢ ἄφοδος ὁμοίως αἰτία xal γε- 
νέσεως χαὶ φϑορᾶς εἴη" ἢ γὰρ ἄλλου γένεσις ἄλλου φϑορά. 5 

10 s. Ὅτι τὸ ἁπλῶς ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι xoi μὴ ἐξ ὑποϑέσεως ἐν τοῖς del 
χύχλῳ γινομένοις. 

» - -" ^O - - vs 

c. Λέξεως ἐξήγησις $x τοῦ τρίτου [Περὶ ψυχῆς. OU ἧς ζητεῖ, πῶς ἢ 

συναίσίησις ἡμῖν γίνεται αἰσϑανομένοις. 10 
Τ᾿» 36. », - ,F δ. ! IS s ἂς 2" Y lad er A] 

C. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ τρίτου [Περὶ ψυχῆς ὃι ἧς ἔδειξεν, ὅτι μὴ 

15 πλξίους τῶν ε εἰσὶν αἰσϑ ἤσεων. 

5. Et αἰσϑητὸν ὃ πάσαις ταῖς αἰσϑήσεσ: χατὰ συμβεβηχὸς αἰσθητόν. — 15 

ὃ. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ τρίτου [Περὶ ψυχῆς, OU ἧς δείχνυσιν, ὅτι ἐστὶν 

ᾧ ἅμα πάντων αἰσϑανόμεϑα. 

ι. [legt ϑαλάσσης ἐχ τῶν Μετεωρολογιχῶν. 
op" , Pre ' , , (QUA S 

20 t. — Emnysiprnot ὅτι τὰ ὀνόματα ϑέσει. 20 
“᾽ ^ » ^ 4 

ιβ. Ὅτι μὴ ἄπειρον τὸ ὅν. 
^ “Ὁ *, ) e - 

v. Περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τινα. 
^ p ^ ᾿ -“ 2 -“ . ^ - 3 ΄ 

ιὸ, Ἐπιδρομὴ τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ δΜετεωρολογικῶν, ἀτελής. 

tz. [Περὶ τοῦ οἷον ἀμεροῦς. 25 

2 post τί 2 litt. erasae V 9 λέξεως ἐξήγησις ἐκ τοῦ δευτέρου I|. Ψ. λόγου ᾿Αριστο- 
τέλους tit. 4 ἔχον τὴν ἐπιστήμην tit. 6 λέξεως ἐξήγησις ἐκ τοῦ δευτέρου ὁμοίως 

ΠῚ v. tit. 8 πῶς οὐχὶ καὶ tit. Sp. πρόσοδος tit.: πρόοδοσ V tert. χαὶ om. 
tit. 9 εἴη om. tit. 11 γινομένοις ἐστι tit. 12. ἄλλης λέξεως tit. (nam non 

sexto, sed septimo loco disputat de hoc) 15 πλείους tit. Sp.: πλείω V: πλείως a 

18 τι o tit. 20 ϑέσει τὰ ὀνόματα tit. 
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I. Tí ἐστιν ἀνάμνησις. 5 

VA , , A [^ 4 : "^N Fr LN m Ξ ΄ Αἱ n » p , E , 

νάμνησίς ἐστιν εὕρεσις διὰ ζητήσεως φαντάσματος ὃ ἐγένετό ποτε 
- , "T e Tn PEN ΡΥ: 

ἐν τῷ σώματι ἐν o 7| αἰσϑητιχὴ ψυχή. 

II. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ δε υτέρου Περὶ φυχῆς λόγου ᾽Αρι- 10 
5 στοτέλους, δι᾿ ἧς λέγει “ϑεωροῦν γὰρ γίνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπι- ς i 

, e , v 3 ^ , , * " e A (ὃ 

στήμην; ὅπερ οὐχ ἔστιν ἀλλοιοῦσϑαι: εἰς αὐτὸ γὰρ f ἐπίδοσις 

xai εἰς ἐντελέχειαν. 

, 3-] , —-—— 4 » | a pe MI LS , Ἁ - Εἰπόντος ᾿Αριστοτέλους ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ ψυχῆς Ὁ ἐπὶ τῆς * x ἀπὸ 15 
τῆς ἕξεως, ἣν εἶπεν | δευτέραν δύναμιν (πρώτη γὰρ ἦν δύναμις (ἢ) πρὸς τὴν 152 Ἰ5ΒΞ ΞΟ; SM" asovepan uve πρῶ τη wp pte xq) mpoe vv. doa 

10 ἀνάληψιν τῆς ἕξεως ἐπιτηδειότης). εἰπόντος οὖν αὐτοῦ περὶ αὐτῆς οὕτως 
ϑεωροῦν γὰρ γίνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην, ὅπερ οὐχ ἔστιν 

ἀλλοιοῦσϑαι (εἰς αὐτὸ γὰρ f, ἐπίδοσις xal εἰς ἐντελέχειαν) ἢ ὅ 
΄ 5, , ^N , - Y , * - 

ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. διὸ οὐ χάλῶς ἐχει λέγειν τὸ φρονοῦν 
σ 

q 

ὅταν φρονῇ ἀλλοιοῦσϑαι, ὥσπερ οὐδὲ τὸν οἰχοδόμον ὅταν olxo- 

15 δομῇ. τὸ μὲν οὖν εἰς ἐντελέχειαν ἄγον ἐκ δυνάμει ὄντος κατὰ 10 

τὸ νοεῖν xai φρονεῖν οὐ διδασχαλίαν ἀλλ' ἑτέραν ἐπωνυμίαν ἔχειν 
ü(xatov, ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἐζητήϑη χαϑόλου ὑπὸ τῆς ἐξηγήσεως, εἰ 

($) εἰς τὴν ἐνέργειαν μεταβολὴ χίνησίς ἐστιν. εἰ γὰρ μὴ ἀλλοίωσις, πολὺ 15 

μᾶλλον ἂν οὐχ εἴη τις τῶν ἄλλων [οὐ] χινήσεων. τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς νοητι- 

20 xc ἕξεως μεταβάλλον εἰς τὸ νοεῖν τε xai ἐνεργεῖν ἀλλοίωσις μὲν οὐχ ἄν 
εἴη τις, (εἶδ ἢ μὲν ἀλλοίωσις χατὰ πάϑος μεταβολή, (fj δὲ) οὐχ ἔστιν μετα- 20 

Bom χατὰ παάϑος, εἴ γ᾽ ἐστὶν εἰς ταὐτὸν ἐπίδοσις. xal ἔστιν ἢ ἀπὸ τῆς 

ἕξεως ἐνέργεια σωστιχὴ τῆς ἕξεως xal τελειότης αὐτῆς, εἴ γε τέλος Exd- 

στῳ τὸ οὗ χάριν ἐστί, πᾶσα δὲ ἕξις ἕνεχα τῆς ἐνεργείας γίνεται τῆς κατ᾽ 25 
^ 

uy, xav ἀλλοίωσιν 6 οὕτως ἐνεργῶν χινεῖται, πολὺ | μᾶλ- 153 co o2 [0d 25 αὐτήν. € 

λον οὐδ᾽ dy xaxà τόπον T, χατ᾽ αὔξησιν χινοῖτο: σωμάτων γὰρ αἱ χινήσεις 

τοιαίδε. καὶ γὰρ (ai) ἀπὸ τῶν χατὰ τὰς τέχνας ἕξεων ἐνέργειαι γίνοιντο 

μὲν διὰ χινήσεως, ἐπεὶ σωματιχῆς ὑπηρεσίας δέονται, αὗται δὲ χαϑὸ τε- 5 
λειότητές εἰσι τῶν ἕξεων, οὐχ ἄν χινήσεις εἶεν. μήποτ᾽ οὖν ἄμεινον γε- 

80 ἐν αὐτὰς λέγειν τινάς, εἴ γε πρὸς τὴν τελειότητα τῶν οὐσιῶν ὧν εἰσι 

ντελοῦσιν᾽ οὐ γὰρ ἑχάστῳ τῶν διὰ γενέσεως τὸ εἶναι ἐχόντων (ἢ) ἐπὶ τὴν 10 

4 δευτέρου] de an. II, 5. 4170 6 ἢ οὐχ Arist. 8 ἐπὶ] περὶ Sp.: fortasse περὶ (τῆς 

ἐνεργείας) 9 ἕξεως S? Vict.: λέξεως libri ἡ add. Diels 11 ἢ οὐχ Arist. 
13 οὐ καλῶς ἔχει Vict. ex Arist. Sp.: οὐχ ἄλλως ἔχειν G: οὐχ ἄλλως ἐχεῖ VBS: ob χαλώς 

ἔχει ἐκεῖ F λέγειν] λέγει ἃ 16 νοοῦν καὶ φρονοῦν Arist. 11 ὑπὸ scripsi: 

ἀπὸ libri 17. 18 εἰ ἡ V?B coni. Sp.: εἰ V!FSa: ἡ 8 19 οὐ del. B?S?: om. a 
Sp. 21 εἰ add. Vict. Sp. ἡ δὲ add. B?S?a Sp. 26 χινοῖτο σωμάτων Sp.: xt- 

νεῖ τὸ σῶμα τῶν libri: χινοῖτο (xtvotto τὸ) σῶμα τῶν Vict. 21 αἱ add. Sp. 

28 μὲν 5538 Sp.: μὲν ἡ sic V: μὲν ἡ GF: μὲν ἣ B: μὲν ἢ S! ἐπεὶ GFB Viet. 
Sp.: ἐπὶ VS (i in lit.) 31 οὐ] ἐν coni. Sp. (et (ἡ) ἐπὶ): ἡ Diels 

Suppl. Arist. II 2. Alex. scripta minora. 6 
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τελειότητα πρόοδος τῆς γενέσεως αὐτοῦ μέρος. τρόπον οὖν τινα μέρος 
τῆς γενέσεως τῆς τέχνης καὶ f, ἀπὸ τῆς ἕξεως εἰς τὴν ἐνέργειαν μεταβολὴ 
γινομένη διὰ χινήσεών τινων, ἐπεὶ xai πᾶσα τένεσις δοχεῖ γίνεσϑαι διὰ 

£F , 9 ^ A a Ld -Ὁ i Y » - "t , - ^ - r χινήσεων. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο ἐπὶ τῶν τεχνῶν χρὴ λέγειν, ἀρά γε δεῖ τὸ αὐτὸ 15 

5 τοῦτο λέγειν xal ἐπὶ τῶν χατὰ τὰς ϑεωρητιχὰς ἐπιστήμας, ἐνεργειῶν τινων 
οὐσῶν χαὶ αὐτῶν; πολὺ γὰρ ἐπὶ τούτων εὐλογώτερον τὸ μὴ εἶναι χίνησίν 
τινα. ἀλλ᾽ εἰ χρὴ xai ταῦτα γενέσεις λέγειν, πᾶσα δὲ γένεσις διὰ χινή- 20 

σεως, διά τινων χινουμένων εἴη ἄν γινομένη τοιάδε γένεσις. ἢ δεῖ πρῶ- 
toy γενέσϑαι γνώριμον εἰς τίνος τελειότητα ἣ τοιάδε ἐνέργεια συντελεῖ. ἢ αἱ 

10 μὲν χατὰ τὰς τέχνας ἃ x s τῶν τεχνῶν xol τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων, | χαϑό 154 
εἰσι τεχνῖται, ἐπὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν ϑεωρητιχῶν ἕξεων 

3 ἢ “- 3. ἢ , , - 2 9. »! ^ lod , εἰς τὴν τοῦ ἀνθρώπου dv τελειότητα συντελοῖ ἢ ἀπὸ τῶν ἕξεων τούτων 
ἐνέργεια, εἴ γε xal αἱ ἕξεις αὗται τελειότητές εἰσι τῆς τοῦ ἀνθρώπου φύ- 5 

» , , . » Ὁ e X Qe Y 

σεως, χαϑὸ ἄνθρωπός ἐστι. χυρίως γὰρ ἄνϑρωπος ὃ τὰς ἕξεις ἔχων τε 

15 xal ἐνεργῶν χατὰ ταύτας, xaU' ἃς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ μάλιστα xal χυρίως 
εἶναι ἀνϑρώπῳ. αἱ δὴ διδασχαλίαι χινήσεις τε χαὶ ἀλλοιώσεις εἰσὶ τῶν 10 

ἕξεων, τούτων ποιητιχαὶ OU ὧν ἥ τοῦ ἀνθρώπου τελειότης γίνεται, εἶεν 
dy xai τῶν ἀπ᾿ αὐτῶν ἐνεργειῶν αἴτιαι, εἴ γε πᾶν τὸ τὴν ἕξιν ἔχον εὐ- 
QV - ΟῚ ΓΝ ΄ - ^ - 
Ubc ἐνεργεῖ xav αὐτήν, εἰ μή τις ἐμποδίζοι τῶν ἐμποδιζόντων ταῖς ἐνερ- 

20 γείαις ἀναίρεσις χαὶ αὐτὴ γινομένη μετά τινος χινήσεως. 15 

, 5 , ^ κᾳ , e , ^ V * -. 2 III. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ δευτέρου ὁμοίως Περὶ Ψυχῆς; δι 
ἧς περὶ αἰσϑήσεως λέγει, ἔστι δὲ ἥδε “διωρισμένων δὲ τούτων 

» 2 λέγωμεν χοινῇ περὶ πάσης αἰσϑήσεως. 20 

Εἰπὼν περὶ τῆς ϑρεπτιχῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὸν περὶ αἰσϑή- 
25 σεως μέτεισι λόγον, xai πρῶτον μὲν χαϑόλου χαὶ χοινῶς περὶ αἰσϑήσεως 

λέγει, ἔπειτα ἐρεῖ προελϑὼν περὶ ἑκάστης ἰδία. πρῶτον μὲν οὖν λαμβάνει, 30 
ὅτι ἢ αἴσϑησις γίνεται ἐν τῷ χινεῖσϑαί τι καὶ πάσχειν (διὰ γὰρ χινήσεώς 195 
τινος xai πάϑους γίνεσθαι δοχεῖ), λαβὼν δὲ τὸ τὴν αἴσϑησιν OU ἀλλοιώ- 

σεως xal πάϑους γίνεσθαι ἐμνημόνευσε τοῦ πάϑους xai τοῦ πάσχειν, ὅπως ὃ 

80 γίνεται, ὅτι γὰρ τοῖς μὲν δοχεῖ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ δμοίου πάσχειν, τοῖς 
δὲ τὸ ἐναντίον ὑπὸ τοῦ ἐναντίου. τούτου δ᾽ ἐμνημόνευσεν, ἐπεὶ πρὸς τὸ 
ἀποδοῦναι, τί πότ᾽ ἐστιν αἴσϑησις, χρήσιμον αὐτῷ τὸ χεῖσϑαι, ὑπὸ τίνος 

πάσχει τὰ πάσχοντα, ἐπεὶ xai f, αἴσϑησις χεῖται πάϑος τι εἶναι xal διὰ 10 

πάϑους. πρὸ δὲ τοῦ περὶ τούτου διαρῦρῶσαι πρῶτον ἀπορήσας περὶ τῆς 

35 αἰσϑήσεως, διὰ τί, ὄντων ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις τῶν αἰσϑητῶν, οὐχ αἰσϑά- 
νεται ἢ αἴσϑησις τούτων, ἀλλὰ τῶν ἐχτὸς μόνων, χαὶ λύσας τὴν ἀπορίαν 15 

1 πρόοδος Diels: πρόσοδος libri 3 χινήσεων Sp.: κινήσεως libri 4 fortasse χινή- 

σεως, cf. v. 7 8 χινουμένων) κινήσεων Vict. unde διὰ τίνων χινήσεων coni. Sp. 

τοιαδε V ἢ Vict.: εἰ libri 10 excidisse videtur ἐνέργειαι εἰς τὴν τελειότητα συντε- 
λοῖεν ἂν 11 τεχνιται V 12 ἂν post ἀνθρώπου del. Vict. Sp. συντελοῖ ἡ V!G: 

συντελοί ἡ V?: συντελεῖ 7j B: συντελοιῇ FSa: συντελοῖ ἂν ἡ Vict. Sp. 16 αἱ Schwartz: 

ai libri: εἰ Sp. 18 aictat V 19 fortasse «t et τὰς ἐνεργείας 21 δευτέρου) de an. 
II, 5. 416» 32 26 πρῶ τὸν (sic) V 2' πάσχει a 33 τὰ] τὸ a: 6 Vict. 
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- ΄ ^ ΄ J Y. € 3 ε D Μ ᾿ , 
τῷ τότε δυνάμει τὴν αἴσϑησιν εἶναι (ἢ γὰρ αἴσϑησις πρὸς τὸ αἰσϑητόν, 

αἰσϑητὸν δ᾽ αὐτῇ τὸ χεχωρισμένον: οὐδὲν γὰρ ὕφ᾽ ἑαυτοῦ πάσχει, ἢ δὲ 
y € AU *( L4 ) T ' - ^ , ^ “ἢ ΄ » 

αἴσϑησις διὰ πάϑους: ἔστ᾽ ἄν οὖν μὴ παρῇ τὸ αἰσϑητόν, δυνάμει f, αἴ- 20 

σϑησίς ἐστι). λαβὼν δὲ τὸ διχῶς λέγεσϑαι τὸ αἰσϑάνεσϑαι (xal γὰρ ὃυ- 
νάμει χαὶ ἐνεργείᾳ), ἔλαβεν τὸ τῆς αἰσϑήσεως τὴν μὲν εἶναι δυνάμει, τὴν [51] 

δὲ ἐνεργεία, ὁμοίως δὲ xal τὸ αἰσϑητόν. λαβὼν δὲ τὸ [τὴν αἴσϑησιν] διὰ 90 

πάϑους γίνεσϑαι τὴν αἴσϑησιν τὴν μὲν δυνάμει, τὴν δὲ ἐνεργείᾳ, ἐφεξῆς 

λέγει περὶ τοῦ πάσχοντος ὑπὸ τίνος πάσχει, ὃ πρὸ ὀλίγου ἐχίνησε. χαὶ 

b as ὅτι πᾶν τὸ πάσχον πάσχει ὑπὸ τοῦ χινητιχοῦ χαὶ ἐνεργείᾳ ὄντος 

10 τούτου, ὃ τὸ πάσχον ὑπ᾽ αὐτοῦ | δύναται γενέσϑαι, ἔδειξεν ἐχ τούτου, ὅτι τὸ 150 

πάσχον ἔστι μὲν ὡς ὑπὸ ὁμοίου πάσχει, ἔστι δὲ ὡς ὑπὸ ἀνομοίου 

πάσχει. ipe e υὲν γὰρ ἀνόμοιον, πεπονθὸς δὲ ὅμοιόν ἐστιν. χρή- 
σιμὸν δ᾽ αὐτῷ τοῦτο πάλιν πρὸς τὸ xai [τὸ] τὴν αἴσϑησιν τὴν δυνάμει, εἰ ὅ 
διὰ πάϑους γίνεται, πάσχουσαν μὲν ἀνομοίαν εἶναι τῷ ποιοῦντι, ὅ ἐστι τὸ 

15 αἰσϑητόν, παϑοῦσαν δὲ χαὶ γενομένην ὁμοίως αὐτῷ εἶναι. οἷς ἐφεξῆς ἐπέ- 
λαβεν τὴν αἴσϑησιν τὴν μὲν δυνάμει εἶναι, τὴν δὲ ἐντελεχείᾳ, (xal) διαί- 10 

γον ποιεῖται τοῦ δυνάμει χαὶ τοῦ ἐντελεχείω » βουλόμενος δι᾿ αὐτοῦ δεῖξαι, 

ὅτι μὴ χυρίως πάσχειν λέγεται ἢ αἴσϑησις xal χινεῖσϑαι. οὗ γὰρ πάσης 

δυνάμεως ἢ εἰς ἐνέργειαν πρόοδος διὰ πάϑους χαὶ χινήσεως. διχῶς γὰρ 1 

20 τὸ δυνάμει ἐπιστῆμον, ὁμοίως δὲ χαὶ πᾶν ἄλλο. λέγεται. τό τε δ φύσιν 
ἔχον δέξασϑαι ἐπιστήμην δυνάμει ἐπιστῆωον, ἀλλὰ xal τὸ ἔχον ἤδη xal 
δεδεγμένον τὴν ἐπιστήμην, μὴ p γοῦν δὲ χατ᾽ αὐτὸ δυνάμει λέγεται ἐπι- 

στῆμον, ὅτι μὴ ὁμοίως λέγεται, ἔδειξεν. εἰπὼν δὲ xal τὸν ἔχοντα μὲν 30 

ἤδη τὴν ἐπιστήμην, μὴ ἐνεργοῦντα δέ, δυνάμει ἔτι χαὶ αὐτὸν ἐπιστήμονα λέ- 

25 γεσϑαι, προσέϑηχεν, ὅτι ὁ ἤδη ϑεωρῶν τε xal Sup) οὗτός ἐστιν ὁ χυρίως 
εγόμενος ἐπιστήμων, οὐχέτ᾽ ὧν δυνάμει. ἐφ᾽ οἷς τὴν διαφορὰν λέγων 25 

τῶν δυνάμει λεγομένων ἐπίστασϑαι ἔδειξεν, ὅτι | 6 μὲν πρῶτος λεγόμενος 157 
X τὸ πεφυχέναι, οὐχ ἄλλως εἰς τὸ E γενέσϑαι μετα- 

β ιὰ τοῦ παϑεῖν τε xal ἀλλοιωϑῆναι διὰ μαϑήσεως, (6) δὲ 
80 ἤ τὸ ἐνεργεῖν οὐ διὰ πάϑους ἔτι xol ἀλλοιώσεως μεταβάλλει. 5 

δείξας δ᾽ ὅτι μὴ παντὸς τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ μεταβολὴ διὰ πάϑους 

τε χαὶ ἀλλοιώσεως, ἐφεξῆς χαὶ τοῦ ἀλλοιοῦσϑαί τε χαὶ πάσχειν διαίρεσιν 
ἐποιήσατο, χαὶ ἔλαβεν τὸ μέν τι φϑορὰν εἶναι ὑπὸ τοῦ ἐναντίου χαὶ ἔχ- 10 
στασιν τοῦ ἐν ᾧ ἦν, ὡς πάσχει πάντα τὰ εἰς τὰ ἐναντία μεταβάλλοντα, 

35 τὸ δέ τι πάσχειν εἶπεν εἶναι οὐ τῷ φϑείρεσϑαι, ἀλλὰ τῷ σώζεσϑαι xal 

δυνάμει, ὃ χατ 
ὃ 

1 τότε coni. Sp.: τό γε libri 2 αὕτη ἃ 4 λέγεσϑαι Vict.: λέγεται libri 6 τὴν 

αἴσϑησιν del. Schwartz ( xai τὴν αἴσϑησιν G: καὶ Vict. Sp. 11 et 12 πάσχει Sp.: 

πάσχειν libri ὑπὸ τοῦ Arist. 12 τὸ ἀνόμοιον Arist. 18 τὸ del. Sp. δυνάμει G? 

Sp.: δύναμιν VG!FBSa 15 ὁμοίως VFBSa Sp.: ὁμοίαν α Sp.: ὅμοιον Vict. 16 xai 

add. Viet. Sp. (ἐπιλαβὼν Schwartz) 20 ἐπιστῆμον Sp.: ἐπιστήμονα VEGS: ἐπιστήμον a 

22 αὐτὴν Sp. 22. 289 ἐπιστῆμον (in lit.) VFB Sp.: ἐπιστήμην a: ἐπιστήμων Vict. 

29 ὅτι (δὲ) coni. Sp.: fortasse (0) ὅτι ὅτι---ἔδειξεν τὰ 11. mg. V 25 ὅτι ὁ ἤδη scripsi 

(cf. 1. c. 417228): 6 ἤδη Vict. ex Arist.: ὅτι μηδὲ VBS!a: ὅτι ὅδε μηδὲ F: ὅτι ὅδε 6: 
ὅτι S? 20 οὐχέτ᾽ ὧν] οὐ καὶ τῶν 88 29 6 add. Sp. 35 πάσγον a 
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ἐν ἐπιδόσει γενέσϑαι τῇ χαϑὸ ἔχει ὑπὸ τοῦ ἐνεργεία ὄντος xol ὁμοίου. ἣ 16 

γὰρ κατὰ τὴν ἕξιν καὶ τοιαύτην δύναμιν ἐνέργεια τελειότης οὖσα τῆς ἕξεως 

οὐ χατὰ τὴν εἰς τοὐναντίον μεταβολὴν γώνεται, ἀλλὰ χατὰ τὴν τοῦ αὐτοῦ 
, ΄ , , E NAgcN y. Dy » ΩΝ 7 P] ἐξ ἀργίας εἰς ἐνέργειαν: τὸ γὰρ ἔχον τὴν ἐπιστήμην ἐνεργοῦν γίνεται xar! 20 

5 αὐτήν, ὃ εἰς τὸ αὐτὸ xal ὅμοιον ἐπίδοσίς ἐστιν. ὁμοίως δὲ εἰπὼν ὡς δύ- 
ναμις ἔχει πρὸς ἐντελέχειαν, πῶς χαὶ ποία δύναμις xal πρὸς ποίαν ἐντελέ- 
χειαν ἔδειξεν προσϑείς. ϑεωροῦν γὰρ γίνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην; 

ἥτις μεταβολὴ οὐχ ἔστιν ἀλλοίωσις, εἴ γε ἢ μὲν ἀλλοίωσις ἐξ ἄλλου εἰς 9 
ἄλλο xai ἐξ ἐναντίου ἐστὶ μεταβολή, f, δ᾽ ἐχ τοῦ οὕτω δυνάμει εἰς τὴν 

10 ἐνέργειαν (εἰς αὐτὸ γὰρ τοῦτ᾽ ἐστίν, ὃ ἔχει xal χαϑὸ ἔχει) ἐπίδοσίς ἐστιν. 158 
» $3 ἃ ὦ ' - 3 » , z v » , z M » 

T. εἰ δεῖ xai τοῦτο ἀλλοίωσιν λέγειν, ἕτερον dv τι εἴη γένος xai ἄλλη τις 

φύσις ἀλλοιώσεως. ὅτι δὲ τὸ πάσχειν ὡς ἴσον ἔλαβεν τῷ ἀλλοιοῦσϑαι 
ἔδειξεν εἰπὼν ὅπερ οὐχ ἔστιν ἀλλοιοῦσϑαι: ὡς γὰρ ἴσον T εἴη ἐν αὐτῷ 
Co 3. y ΄ ρὲ [4] “» ΄ο σ δ N , a 

ὅπερ οὐχ ἔστι mdGyetv'. ὃ δείξας προσέϑηχεν, ὅτι μὴ χρὴ λέγειν τὸν 
15 φρονοῦντά τι xai νοοῦντα ἀλλοιοῦσϑαι. εἰ δὲ μὴ ἀλλοιοῦσϑαι, οὐδὲ χινεῖ- u , 

σϑαι. εἰ γὰρ μὴ ἀλλοίωσις, δῆλον ὡς οὐδὲ χατὰ τόπον οὐδὲ ποιὸν μετα- 10 

βολή. τοιαύτη δὲ xal ἢ τοῦ δυνάμει αἰσϑανομένου εἰς τὸ ἐνεργείᾳ αἰσϑά- 
νεσϑαι ἐπίδοσίς τε χαὶ μεταβολή. διὸ χοινότερον T, αἴσϑησις ἀλλοίωσις. 

2 ^ ὲ d ὃ ἐξ 2 m2 3 ^, ΄ ΄ Y M 2 -— x ΄ εἰπὼν δὲ ταῦτα διέξεισιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, ὁποία μὲν μεταβολὴ ἐχ τοῦ δυνάμει 
20 εἰς τὸ ἐνεργεία ἀλλοίωσίς ἐστι, ποία δὲ οὔ, ἢ μὲν γὰρ ἐχ τῆς ἕξεως εἰς 15 

τὴν ἐνέργειαν τὴν διὰ ταύτην, ὡς τὸ νοεῖν ἔχειν χαὶ τὸ φρονεῖν, ἐπεὶ μὴ 
INTE UN 7 / , , ΄ 383 ΄ e 3 nO UP , 

διὰ διδασχαλίας γίνεται, οὐχ ἀλλοίωσις o00& χίνησις, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι γένος 

μεταβολῆς (ὑπὸ γὰρ τὴν γένεσιν εἴη ἂν τοιαύτη μεταβολή, εἴ γε τὸ τελει- 90 

οὔσϑαι xal T, εἰς τοῦτο ἐπίδοσις γινομένου πώς ἐστι), τὴν (δὲ) ἐχ τῆς ὑλι- i i ; QU) i 

25 x7; δυναμέως εἰς τὴν ἕξιν μεταβολήν, ἥτις γίνεται χατὰ διδασχαλίαν τινὰ 
M (ὃ » $^) A CN (ὃ A , € [d , y " , Ξ 

xal μάϑησιν, Tot οὐδ᾽ αὐτὴν διὰ πάϑους γίνεσϑαι ῥητέον, εἴ γε γίνεται 2» 

ex 

xal αὐτὴ εἰς τὸ ἐνεργείᾳ τὴν ἕξιν ἔχειν xol τελειότητα 3x τῆς ὑλιχῆς Qu- 
νάμεως | (γένεσις γάρ πως xat $, τοιαύτη υεταβολή), (ἢ) εἰ xal τὴν τοι- 159 
αὐτὴν μεταβολὴν λέγοι τις ἀλλοίωσιν τῷ μὴ φυσιχοῦ τινος εἴδους ἀνά- 

30 ληψιν εἶναι, δύο χρὴ τρόπους ἀλλοιώσεως εἶναι λέγειν, τήν τε ἐπὶ τὰς 

ἕξεις γινομένην xai τὴν φύσιν τε xal τὸ χατὰ φύσιν (τὸ γοῦν βέλτιον μέρος 5 

ὧν δύναται τὸ δυνάμενον χατὰ φύσιν αὐτῷ), τὴν δέ τινα ἀπ᾿ αὐτῶν βελ- 

τιόνων ἕξεων εἰς τὰς στερητιχὰς διαϑέσεις. εἰπὼν δὲ ταῦτα xal διορίσας 
-Ὁ ' ^ y M y^ , Pi €. , DNA , ' μετῆλϑεν ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν, xal ἔδειξεν, τίς μὲν ἢ πρώτη δύναμίς ἐστι, xol 10 

35 πῶς xal ὑπὸ τίνος εἰς τὴν ἕξιν μεταβάλλει ἢ τοιαύτη δύναμις, πῶς δὲ 

xal ὑπὸ τίνος ἢ δευτέρα εἰς τὴν ἐνέργειαν, xal λέγει τὴν μὲν ix τῆς ὕλι- 

χῆς δυνάμεως μεταβολὴν εἰς τὴν χατὰ τὴν ἕξιν γενέσϑαι ὑ πὸ τοῦ γεννῶν- 15 
, ^ - ^ ' , 3 € ' ad ἊΨ. ^ 2 toc δηλονότι τὸ ζῷον (τὸ γὰρ γεννώμενον οὐδέπω τὴν ἕξιν ἔχει τὴν αἱ- 

9 ἡ S?*G?a Sp.: εἰ VS!FBG! 11 ἀλλοίωσις a Sp. 12 ὅτι Vict.: ἔτι libri 13 εἴη 

ἐν (ἂν Vict.) αὐτῷ] fortasse εἶπεν αὐτὸ (c9) 18 ἀλλοιώσεως coni. Sp. 21 ἔχειν] 

fortasse ἔχει 24 ἐστι τὴν δὲ Sp.: ἐπὶ τὴν libri 25 μεταβολήν Sp.: μεταβολὴ libri 

26 ητοι V αὐτὴν Vict.: ἂν τὴν libri γε Vict.: τε libri 21 αὐτὴ Viet.: αὐτὴν 

libri 28 ἢ add. Sp. 29 τῷ F Vict. Sp: τὸ VSa 32 αὐτῷ Schwartz: αὐτῶν 

libri τὴν Os V ἀπ᾿ αὐτῶν] ἀπὸ τῶν coni. Sp.: fortasse ἀπ᾿ αὐτῶν (t àv) 
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' 

σϑητιχήν, ἀλλ᾽ ἔτι ἐστὶ δυναμένης ἕξεως δεχτιχόήν, τεννηϑὲν δὲ ἔχει τὴν 

αἰσϑητικὴν ἕξιν εὐθύς, ὥσπερ τὸ ἀναλαβὸν τὴν ἐπιστήμην), δείξας δὲ πῶς 30 

ἑχάτερον τῶν δυνάμει ἐπὶ τῆς αἰσϑ ἡσεώς ἐστιν, προσέϑηχεν, ὅτι xal τὸ xac 

ἐνέργειαν δὲ αἰσϑάνεσϑαι ὁμοίως λέγεται τῷ ϑεωρεῖν τε χαὶ νοεῖν. 

5 μόνον γὰρ ταύτῃ διαφέρουσιν T, τε αἰσϑητιχὴ xal νοητιχὴ ἐνέργεια" ἔξωϑεν 

γὰρ xal οὐχ ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ xal τὸ ἀχουόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ xal τὸ 25 

δρώμενον, ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον. οὗ αἰτίαν ἀπέδωχεν, ὅτι 
c Y Y , a δ Lew QZ 5. -y/ ^x "* & 160. ἣ μὲν αἴσϑησις ἀντιληπτιχή ἐστι τῶν | χαϑέχαστα, οὐχ οἷόν τε δὲ εἶναι ἐν 160 

τῷ αἰσϑανομένῳ, ἀλλ᾽ οἰχείαν ὑπόστασιν ἔχει, ἢ δ᾽ ἐπιστήμη xai 6 νοῦς 

10 τῶν χαϑόλου ϑεωρητιχά, ἃ χαϑόλου οὐχ ἔχει ἰδίαν ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ ἐν αὐ- 
τῇ πώς ἐστι τῇ διανοίᾳ, τὸ ᾿πῶς᾽ προσϑείς, ὅτι ἢ μὲν ὑπόστασις xal 5 
τούτοις xal τοῦ εἶναι ἢ αἰτία ἐν τοῖς χαϑέχαστα, ὡς δὲ χοινὰ ἐν τῷ νοεῖ- 

σϑαι τὸ εἶναι ἔχει, xal ἔστιν ὡς χοινῶν ὄντων τὸ εἶναι ἐν τῷ νοοῦντι 
αὐτὰ νῷ, διὸ xai νοεῖν μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν, αἰσϑάνεσϑαι δὲ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐπεὶ 10 

15 πρὸς παρὸν μὲν xal παρόντος T, αἴσϑησις, οὐχ ἐφ’ ἡμῖν δὲ f, τῶν αἰσϑη- 
τῶν παρουσία, ὡς ὅτε βουλόμεϑα ἔχειν αὐτά. ὡς δὲ αἱ αἰσϑήσεις ἔχουσιν, 

οὕτως xai ai τέχναι, ὅσαι περὶ αἰσϑητά. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς ταύτας ἔχουσι 15 

τὸ ἐνεργεῖν ὅτε βούλονται, τῷ δεῖν αὐτοῖς παρεῖναι τὰ περὶ ἃ ἐνεργοῦσιν. 

ὑπερϑέμενος δὲ τὸ περὶ τῆς τῶν αἰσϑητῶν τε xal νοητῶν διαφορᾶς ἐπὶ 

20 πλέον νῦν λέγει τὸ μὲν νοεῖν ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δὲ αἰσϑάνεσϑαι οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, 20 
τὰ εἰρημένα δὲ χαὶ δεδειγμένα τῇ αἰσϑήσει ἐφαρμόσας ἀπέδωχε τὸν χοι- 
γὸν λόγον τῆς αἰσϑήσεως. ἔδειξεν 1ὰρ πρῶτον, ἐπεὶ διχῶς λέγεται τὸ 
δυνάμει (ἄλλως γὰρ λέγεται ὁ παῖς δύνασϑαι στρατηγεῖν xai 6 τέλειος ἄλ- 

x ' , H / - ' P [r4 Y ^, Y " Aeg: οὗτος yàp οὐχ ὁμοίως τῷ τὴν μὲν ἕξιν ἔχοντι μηδέπω δὲ ἐνερ- 25 

25 γοῦντι), κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον τοῦ δυνάμει τὸ δυνάμει αἰσϑάνε- 

σϑαι xal | τὴν δυνάμει αἴσϑησιν λέγεσϑαι. ᾿ ὧν δυνάμεων᾽ εἰπών, “ἐπεὶ οὐχ 10] 
ὠνόμασται T, διαφορά, φανερὰ δὲ γέγονεν διὰ τοῦ λόγου. χρῆσϑαι δὲ ἀναγ- 

χαῖον χαὶ τῷ πάσχειν xai τῷ ἀλλοιοῦσϑαι ὡς χυρίοις ὀνόμασιν᾽ 5 

ἐπὶ τῆς μεταβολῆς τῆς ἐχ τῆς χατὰ δύναμιν αἰσϑήσεως εἰς τὴν ἐνέργειαν, ἐπεὶ 
' » » V v3 ! i ^ , - T M M , 5 ^ “« - 

30 μὴ ἔχομεν ἄλλα τινὰ ὀνόματα χύρια αὐτῶν, ἤλϑεν ἐπὶ τὸ λόγον ἀποδοῦναι τῆς 

αἰσϑήσεως, χαὶ εἶπεν τὸ αἰσϑητιχὸν δυνάμει εἶναι οἷον τὸ αἰσϑητὸν 
ἤδη ἐντελεχείᾳ ἐστίν, ὅτι πάσχει μὲν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ οὐδέπω ὅμοιον 10 
ἋἋ 2 - ' bI € , | Y * ? - ^ ^ e 

ὃν αὐτοῦ, παϑὸν δὲ ὡμοίωται xat ἔστιν οἷον ἐχεῖνο, τὸ δὲ παϑὸν ὡς 
» € ^ ^ 93 x * 5 ἊΝ ' — M , , e , 

ἴσον πᾶν ἣ τῷ ἀλλοιωϑὲν εἶπεν. ἀποδοὺς δὲ τοῦτον τὸν λόγον οὐχ ὡς χυρίως 

35 ὄντος τοῦ αἰσϑάνεσϑαι, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν κυρίων ὀνομάτων ἀπορίαν (ἐδείχϑη 15 

1 ἔχει G Vict. Sp.: ἔτι ἔχει Ε: ἔτι VBa: del. 88 4 fortasse 05  ΤἔἔΥῷξἕχαστον scripsi: ἑχάστου 
libri οὗ Diels: οὖν libri —8 fortasse(d)oby οἷόν τε [δὲ] 11 τῇ οἴη. 8 Sp. 14 αὐτὰ scripsi : 

αὐτῷ libri 10 βολόμεϑα V αἰσϑήσεις] als. v. V 17 ταύτας scripsi: ταῦτα libri 18 τῷ 
coni. Sp.: τοῦ libri 20 fort. πλέον (λέγειν νῦν λέγει] ov λέγει ἴῃ lit. V 21 δὲ Sp.: τε libri 

26 δυνάμει αἴσϑησιν G Vict. Sp.: δύναμιν αἰσϑήσει VFBSa.— 28 ἐπὶ οἴη. ἃ Sp. 29 ἐπεὶ coni. 
Sp.: ἔτι eL VFBS: ἔτι ἐπεὶ G: ὅτι εἰ Vict.: ὅτι Sp. in textu. 81.82 ἤδη ἐντελεχείᾳ Sp. ex Arist. : 

ἤδη ἐντελέχειά Vict.: ἡ δὲ ἐντελέχειά libri — 32 ἐστίν om. F, sed cf.86,29 ὅτι scripsi: ὃ libri 
πάσχει GF. Vict. Sp.: πᾶσ ἔχει VBSa.— 33. πᾶν] fortasse ἂν 34 ἢ τῷ Sa: ἦ t V: ἡ τῷ B: 

ἡ τὸ Β΄: ἢ τὸ GF: ἦν τῷ coni. Sp.: fortasse εἴη τῷ ἀπὸ 0obo V — 34.35 fortasse χύριον ὄντα 
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γάρ, ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ τοῦ οὕτω δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ μεταβολὴ οὔτε 
πάϑος οὔτε ἀλλοίωσις οὔτε χίνησις), ἐπὶ τὸ περὶ ἑχάστης αἰσϑήσεως xat 
ἰδίαν λέγειν μετῆλϑεν. 20 

Τὰ δὲ χεφάλαια τῶν εἰρημένων: πρῶτον ἔλαβεν, ὅτι f, αἴσϑησις ἐν 
5 τῷ χινεῖσϑαί τε xol πάσχειν, μεϑ’ ὃ ἐζήτησεν, πῶς τὸ πάσχειν, τὸ εἰ δύ- 

ναταί τι χαὶ ὑπὸ τοῦ δμοίου πάσχειν: ἐφ᾽ | οἷς ἀπορήσας, διὰ τί οὐχὶ 162 
xal τῶν αἰσϑητηρίων αὐτῶν αἴσϑησις γίνεται ὄντων αἰσϑητῶν. εἰς τὴν 
λύσιν τῆς ἀπορίας ἔλαβεν τὸ εἶναι τὸ δὲ δυνάμει τὴν αἴσϑησιν, xol διὰ 

[21] τοῦτο δεῖν αὐτῇ πρὸς τὴν ἐνέργειαν παρόντων τῶν αἰσϑητῶν ποιεῖν δυνα- 

10 μένων. ἐφ᾽ οἷς ἔλαβεν ᾿ διχῶς ἢ αἴσϑησις, ἢ μὲν δυνάμει T, δὲ ἐνεργείχ᾽, 
μεϑ’ ἃ εἶπεν δεῖν λέγειν ἔτι, εἰ μηδέπω διώρισται, τίνι διαφέρει τὸ χινεῖ- 
σϑαί τε xol πάσχειν τοῦ ἐνεργεῖν, εἰ τὸ πάσχειν τε xai χινεῖσϑαι χινου- 10 

μένου, ἐπεὶ xal λέγεται ἢ χίνησις ἐνέργειά τις εἶναι. ἐφ᾽ οἷς SAapev, ὅτι 
πάντα τῷ πάσχειν xai χινεῖται τε ὑπὸ τοῦ ποιητιχοῦ ἐνςε εργείᾳ ὄντος τούτου, 

15 ὃ δύναται τὸ πάσχον γενέσϑαι" διὸ πάσχον μέν ἐστιν ἀνόμοιον, ἐπεὶ πᾶν τὸ 15 
- ΄ 3 X e ^» eo PAPE. ' A - 

πάσχον ἀνόμοιον, πεπονθὸς Oi ὅμοιον, ἐπεὶ τῇ αἰσϑήσει ἦν xal δύναμις 
' ΄ ^ y^ ' M ὃ ΄ I - 

xai duos xai ἔδειξε διττὸν τὸ xL o xoi ὅτι μὴ πάντως τῷ ὃυ- 

νάμει $ εἰς τὴν ἐνέργειαν βεταθολὴ OU ἀλλοιώσεως. ἐφ᾽ οἷς διαίρεσιν 20 

ἐποιήσατο τοῦ ἀλλοιοῦσθαι: τούτου γὰρ δηλωτιχὺὸν τὸ πάσχειν. τὸ μὲν 

90 γάρ τι πάσχειν κατὰ φϑορὰν γίνεται, ἥτις ὑπὸ ἐναντίου γίνεται, τὸ δέ τι 
J 

πάσχειν λέγεται σωζόμενον xal ἐπιδιδὸν εἰς τὴν αὑτοῦ τελειότητα ὑπὸ τοῦ 25 
e , 5 —- id 9 , ^ 3 λ “ ye σ» 

ομοιοῦ αὐτῷ O6u0tX γὰρ πῶς ἢ ἅπὸ tms εςεωὼς ἐνέ PAS τῇ εςξει, ἀφ᾽ ἧς 

γίνεται, ὃ | πάσχειν οὐχ ἀλλοίωσις ἂν εἴη. ἐφ᾽ οἷς ἔδειξεν, ὅτι ἢ χατὰ 163 
τὴν δύναμιν αἰσϑήσεως εἰς τὴν xav ἐ νέργξιαν μεταβολὴ οὐχ ἔστιν ἢ αὐτὴ 

? 

ἐν ξ 

» 
οὐ [2] 

^ , s ^ 
25 τῇ xav. ἀλλοίωσιν γινομένη. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτω πάσχει τὸ alcüavóuevov, ὡς 

Ὑ Ἁ , b] ) [4 ^ , [4 ' ^ , c1 ' , 

ἔπασχε τὰ φϑειρόμενα, ἀλλ᾽ ὡς τὸ εἰς ἑαυτὸ ἐπιδιδόν. — xai τὴν τελειότητα 

διορίσας εἰπὼν δεῖν τοῖς χοινοῖς ὀνόμασι χρῆσϑαι ἐν τῷ λόγῳ τῷ τῆς ati 

σϑήσεως, ἐπεὶ μὴ ἔχομεν τὰ χύρια τῶν σημαινομένων, ἀπέδωχεν λόγον 10 

αὐτῆς xal εἶπεν [τὴν αἴσϑησιν] δυνάμει τὸ αἰσϑητιχὸν εἶναι, ὁποῖόν ἐστι 
᾿ δ. ΠῚ στα 2 ΄ ΝΗ NA TCU OMM - ΟΝ 5 Y " 

30 τὸ αἰσϑητὸν ἐντελεχείχ. πάσχον OS Ug ξαυτηῦ x«i Ot ἄλλου, οὐ μὲν ὡς 

εἶπεν πρότερον γίνεσϑαι τὴν xat! ἐνέργειαν αἴσϑησιν, πῶς δεῖ τοῦ πάσχειν 

xal ἀλλοιοῦσϑαι ἀχούειν ἐπὶ τῆς μεταβολῆς τῆς χατὰ τὴν δύναμιν αἰσϑή- 15 

σεως εἰς τὴν ἐνέργειαν προειρηχώς. ὃ δ᾽ ἀποδοϑεὶς λόγος τῆς αἰσϑήσεώς 

ἐστι τὸ GU δυνάμει ὃν olov τὸ αἰσϑητὸν Tür, ἐστὶν ἐντελεχείᾳ, ὃ 
, $3 N57 ES 

35 πάσχον μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδέπω ὅμοιόν ἐστι. πεπονθὸς δὲ ὅμοιον. | 20 

2 τὸ Diels: τὰ libri id τὰ GESa Sp.: ἐπι (ἐπει v. c.) ra sic V: ἔπειτα B 9 τὸ] 

xoi coni. Sp., sed supplendum ἐζήτησε τὸ 9. 6 δυναται V ὃ τὸ δὲ] τὸ óc (supra 

o ras.) V: τότε coni. Sp. οἵ, 88,1: τόδε Schwartz 9 δεῖν] δεῖσθαι coni. Sp. αὐτῇ 

scripsi: αὐτὴν libri (cf. 85,18) 12 εἰ τὸ scripsi: ἐν τῷ libri 14 fortasse πᾶν τὸ 

πάσχον πάσχει τε καὶ χινεῖται ὑπὸ εἴ. 89,9 (πάντα πάσχει, τε del., (xai) ἐν. Sp.) 15 ἐστιν 

scripsi: ὅτι libri: ct coni. Sp. 17 alt. zai del. Sp. 2] ἀυτοῦ sic V 22 αὐτῷ Sp.: 

αὐτοῦ libri 23 ἡ] εἰ a: fortasse ἡ (τῇς) 24 αἰσϑήσεως Vict. Sp.: αἰσϑήσει ἡ GFB: 

αἰσϑήσει ἡ sic. V: αἰσϑησείη Sa 26 ἕαυτο V ἐπιδιδόν scripsi: ἀποδεῖ libri: ἐπειδὴ 

Viet. 29 τὴν αἴσϑησιν circumseripsi 20 fortasse ὑπ᾽ αὐτοῦ piv] pev. V: μὴν 

Vict. Sp. 32. 33 αἰσϑήσεως Vict.: αἴσϑησιν libri 94 mon V ἐντελέχεια V 
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^ [4 , 

IV. Πῶς οὐχὶ xai ἣ πρόσοδος τοῦ ἡλίου xal f ἄφοδος ὁμοίως 164 

αἰτία γενέσεως xal φϑορᾶς. ἣ γὰρ ἄλλου γένεσις ἄλλου φϑοραά. 

Ei προσιόντος μὲν ἐγγυτέρω τοῦ ἡλίου γένεσίς ἐστιν, ἀπιόντος δὲ 5 

πόρρω φϑορά, ἔστιν δ᾽ ἢ ἄλλου γένεσις ἄλλου φϑορά, xai f, ἄλλου φϑορὰ 
5 γένεσις ἄλλου, πῶς οὐχ ἅμα xai φϑορᾶς xal γενέσεως αἴτιός ἐστι xal προ- 

σιὼν xal ἀπιών, εἴ γε: δεῖ xal τὰ γινόμενα ἐξ ἄλλων τινῶν γίνεσϑαι φϑο- 10 

ρᾶς, xal τὰ φϑειρόμενα εἰς ἄλλων γένεσιν μεταβάλλειν; οὕτω δ᾽ οὐδὲν ἂν 
ἔτι διαφέροι ἣ πρόσοδος αὐτοῦ τῆς ἀφόδου. (ἢ) εἰ τῶν γινομένων τὰ μέν ἐστι 
προηγούμενα, τὰ δὲ δεύτερα xai τοῖς προηγουμένως γινομένοις ὑπεναντία, 15 

10 εἴη ἄν ἣ μὲν τῶν προηγουμένων γένεσις χυρίως, T γίνεται, προσιόντος Ex&- 

στοις τοῦ ἡλίου (xol ἐπεὶ f, τινῶν γένεσις ἄλλων ἐστὶ φϑορά, εἴη àv φϑει- 
ρόμενα τὰ [φϑορᾷ] τοῖς προηγουμένως γινομένοις ἐναντία), ἢ δὲ φϑορὰ o 

τῶν προηγουμένων, ἧτις xoi χυρίως φϑορά, γένεσις δὲ τῶν τούτοις ἀντι- 

χειμένων, οὐχ οὖσα χυρίως γένεσις, ἀποχωροῦντος πορρωτέρω, εἰ χατὰ φύσιν 

15 αἱ γενέσεις γίνοιντο xal φϑοραί, μηδενὸς ἀντιβαίνοντός τε xal ἀντιχόπτον- 

tog τῶν | αἰτίων. ἐν δὲ ταῖς ἀνωμαλίαις ταῖς τοιαύταις γίνοιντο ἄν ποτε 165 

xal ἔμπαλιν. λέγεται γὰρ γένεσις xal φϑορὰ χυρίως ἐπὶ τῶν προηγουμένως 
γινομένων. ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ βελτίω τῶν xav ἀντίϑεσιν γινομένων ἐξ ἀλ- 5 

λήλων. xai γὰρ [γενέσεις] at τούτων γενέσεις xat φϑοραί, [at] γινόμεναι χατὰ 
20 τὴν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου περίοδον, προσιόντος μὲν οἷς πρόσεισι προδήλως 

γίνονται, ἀπιόντος δὲ φϑείρονται xai ϑνήσχουσιν. 

e V. Ὅτι «à ἁπλῶς ἐξ ἀνάγκης γίνεσϑαι xal μὴ ἐξ ὑποθέσεως ἐν 10 

τοῖς ἀεὶ χύχλῳ γινομένοις ἐστίν. 

ΣΝ Τὸ ἁπλῶς ἐξ ἀνάγχης γίνεσθαί τινα ᾿Αριστοτέλης ἐδίδαξεν ἐν τῷ Περὶ 

28 γενέσεως xal φϑορᾶς B ἐπὶ μόνων ἀληϑὲς ὃν τῶν χύχλῳ γινομένων χαὶ 1 
ἀχοληυϑούντων τῇ τῶν ϑείων σωμάτων περιφορᾷ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐξ ἀναγ- 

χης ὃν ἀεί ἐστι (τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγχης τοῦ ἀιδίου δηλωτικόν ἐστι), xal ἐξ 
, , y -Q? n , , , M 3 * , 5 x ἀνάγκης ἄν εἴη ταῦϑ᾽ ἃ γινόμενα ἀναγκαίως τε xal ἀεὶ γίνεται. εἰ δὲ 20 

γίνεται τὰ γινόμενα πάλιν xal πάλιν, ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἀναχυχλούμενα, 

80 ταῦτ᾽ οὖν ἐστι xal γινόμενα ἐξ ἀνάγχης. ὅτι γὰρ μηδὲν τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας 
γινομένων (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ μὴ πάλιν χαὶ πάλιν γινόμενα), ὅτι δὴ μηδὲν 

- e , * Sun ΄ o Y - , *, 
τῶν | οὕτω γινομένων ἐξ ἀνάγχης γίνεται, οὕτως ἔδειξεν. τῶν ἐπ᾽ εὐ- 106 

2 φϑορά GFSa Sp.: qopá V ὃ προσιόντωσ V γενεσισ V 8 αὐτοῦ Sp.: αὐτῷ 

libri ἢ εἰ Vict. Sp.: εἰ VSB?a: ἢ GFB! 10 ἣ a: ἢ V: ἤ Vict.: ἢ Sp.: for- 
tasse οἷς (vel ἣ «upiwoe v. cf. v. 13) προσιόντωσ V 11 q9opa V 12 «à 

Vict. Sp.: «à q9opa sic V: τὰ φϑορὰ Sa: ἐν τῇ φϑορᾶ G: τὰ φϑορᾶ B 16 γίνοιτο coni. 
Sp. 19 γενέσεις et αἱ delevi 2] φϑείρονται] τ in lit. V 24 ἐδίδαξεν] de gen. 

et corr. II, 10. 336231 sqq. 21 ὃν om. Sp. 28 cra09! d Sp.: ταῦτ᾽ ἃ Sa: ταῦτα 

VFGB δὲ] δ᾽ ἀεὶ Diels 29 fortasse γίνεταί τινα γινόμένα sie V 3l xai 
πάλιν om. a Sp. 32 ἔδειξεν] de gen. et corr. II, 11. 33822 sqq. 
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, 

οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεται, ὡς ἄλλο ἐξ ἄλλου γίνεσϑαι xal μηδέποτε ἵστα- 
σϑαι, Tj πέρας τε λαμβάνει xal παύεταί ποτε γινόμενον. οὔτε δὲ ἐν τοῖς 
ἐπ᾽ ἄπειρον γινομένοις τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας οἷόν τε γίνεσϑαι ἐξ ἀνάγχης ἁπλῶς, 

οὔτε ἐν τοῖς πέρας ἔχουσιν, διὸ τὸ ἐξ ἀνάγχης γινόμενον οὕτως γίνεται, (ic) 10 
ἢ διὰ τὸ γινόμενον λοιπὸν ἀΐδιον μένειν, T, διὰ τὸ del γίνεσϑαι. οὐδὲν δὲ 

τῶν γινομένων οὔτε γενόμενον ἀίδιον μένειν οἷόν τε, οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον vC 
νεται. πᾶσά τε γὰρ γένεσις πεπερασμένη, xal μετὰ τὸ γενόμενον φϑαρῆναι 15 

οὐχέτ᾽ ἀναχάμπτει “οὐδὲ γίνεται πάλιν. τοιοῦτο γὰρ ἦν τὸ ἐπ᾽ εὐϑείας, 

ὥστε οὐδὲν τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας γινομένων πεπερασμένως ἐξ ἀνάγχης οἷόν τε 

λέγειν γίνεσϑαι. τὰ μὲν γὰρ γινόμενά ἐστι τὰ χαϑέχαστα, ὁ Σωχράτης, ὃ 

Πλάτων, ὅδε ἵππος: τούτων οὐχ οἷόν τε πάλιν ἀναχάμπτειν καὶ γίνεσϑαι 

πάλιν. εἰ γὰρ ἦν τι τούτων ἐξ ἀνάγκης [τὸ] γινόμενον, ἀληϑὲς ἐπ’ αὐτῶν 

΄ 20 

xai τὸ “εἰ τὸ πρῶτον, τὸ Üctepov'. νῦν δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει. χατὰ γὰρ τὸ 25 
T Y - ^ ΄ 3/4 ^ » y / - ^N κ᾿ / - 

εἶδος τὰ τοιαῦτα διαμένει ἀΐδια, ὃ οὐχ ἔστι γενόμενον, ἦν ὃς τὸ ζητού- 107 
μένον περὶ τῶν γινομένων. εἰ ὃὲ xai οἱ ἄνϑρωποι ἀεὶ γίνονται xal οὐ 

διαλείπουσιν, ἀλλὰ χύχλῳ xai ἢ τούτων γένεσις. χαϑὸ ἄνϑρωποι ἂν εἶεν 
ἐξ ἀνάγχης γινόμενοι, x χαϑὸ 6 μὲν ΠΠλάτων, ὁ δὲ Σωχράτης. ἢ f, τούτων 5 
γένεσις ἐπ’ ἄπειρον ἐπ᾽ εὐϑείας ἐστὶν ἄλλοτε ἄλλου γινομένου xal μηδέ- 

ποτε ἔτι τοῦ αὐτοῦ. διὸ ἐπὶ τούτου μὲν ἢ ἀχολουϑία ὑγιὴς ἢ ̓ εἰ τὸ ὅστε- 
ρον, ἐξ ἀνάγχης xol τὸ πρῶτον᾽. ὅτι (δὲ) μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον οὔσης τῆς ἐπ᾽ 10 

, y. , rS T ἌΡ LA Ψ 5 , » »y^- A DN - 5 ^ 

- ςυξζῶςζω.- ς “ἰὼ z e - z “ eUcte- , M ΠΝ εὐϑείας γενέσεως [εἰ] οἷόν τέ τι ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι, ἔδειξεν ὁιὰ τοῦ ἐπὶ 
- 3 , 7 b] Qc 5 , ". » , M decoc) S 

τῶν ἐξ ἀνάγχης Ἰενομένων ἀληθῆ ἀχολουθϑίαν εἶναι οὐ μόνον τὴν “εἰ τὸ 

ὕστερον, xal τὸ πρῶτον᾽ (αὕτη μὲν γὰρ xai ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένως γινομένων 
ἀληϑής), ἐφ᾽ ὧν δ᾽ ἐξ ἀνάγκης τι τῶν ὑστέρων ἁπλῶς γίνεται, ἐπὶ τού- 15 

των ἀληϑὲς xol τὸ “εἰ τὸ πρῶτον, τὸ ὕστερον᾽. τῷ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγχης τὸ 
e , "n ^) 3*5 20V 21 ^ - μὲς ^ c 2 ὕστερον γενέσϑαι, εἶναι δ᾽ ἀληϑὲς ἐπὶ πάντων τῶν γινομένων (x0) '&l 

ὕστερον, xal τὸ πρῶτον ἀνάγχη γενέσϑαι᾽, ἀναγχαῖον, ἐφ᾽ ὧν τὸ ὕστερον 

εὶ c^ 

20 
, 

ἀνάγχης γίνεται, ἐπὶ τούτων xal τὸ πρῶτον ἐξ ἀνάγχης γενέσϑαι, ἐπὶ Q2 ὧν Q^ «vv 

- ) » ΄ 3^7 ; Led 8. Ὁ 3 rod y 5 P * 

τοῦ ἐπ᾿ ἄπειρον γινομένου οὐδέν ἐστιν ὕστερον, ἐφ᾽ οὗ ἔσται ἀληϑὲς τὸ 
ἐξ ἀνάγχης αὐτὸ ἁπλῶς ἐσόμενον: οἷς ὃὲ τὸ ὕστερον υὴ ἐξ ἀνάγκης ἁπλῶς, 25 

αἱ ,ὔ $ ^N M ^ - 6 , ^ , ^ , ^ v 

ἐπὶ τούτων οὐδὲ τὸ πρὸ τοῦ ὑστέρου οἷόν τε λέγειν ἐξ ἀνάγχης ἔσεσϑαι 168 
ἁπλῶς. τὸ γὰρ ἀναγχαῖον τοῖς πρὸ τοῦ ὑστέρου παρὰ τοῦ ὑστέρου, ὅταν 

ἐξ ἀνάγχης ἐχεῖνο γίνηται, υηδενὸς ὃὲ ὄντος ὑστέρου, ἐπὶ τῶν οὕτω γινο- 
3 ^ , - , ^ 

μένων οὐδ᾽ dy τῶν πρώτων τι γινομένων ἐν αὐτοῖς γίνοιτο ἐξ ἀνάγχης, 5 

] τι ὅρ.: ἔτι libri 5 fortasse τέ {τὺ 6 fortasse διότι ὡς addidi 

8 γενόμενον seripsi: γενομένων libri 13 ὁ δὲ a fortasse τέ (t0) 14 τὸ 
delevi τὸ — ἀληϑὲς) ἀληϑὲς àv ἦν coni. Sp. 19 οὐ καϑὸ coni. Sp. ἢ ἡ Sa 

Sp.: 

23 
Sp. 

35 

3j 4$ VB: i s G: 7 $5 F 2] ἔτι Sp.: ἐπὶ libri 22 δὲ add. Vict. 
εἰ del. Sp. 25 ἐνδεχομένως] ἐνδεχομένων a 26 ἀληδής] ἧς in lit. V 27 τῷ 

: τῶν libri 28 τὸ addidi 32 dvwwpwna V Ὁ τὸ Sp.: τὸν libri 

γίνηται Sp.: γίνοιτο libri fortasse ὑστέρου (ἐξ ἀνάγχης 
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Ld ^ b] e 

ἀλλ᾿ ἔσται ἐπ᾿ αὐτῶν ἀληϑὲς τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγχαῖον, τὸ εἰ τὸ ὕστε- 
, ^ ^ ^ ^ *, , ^) hd » ] ^ 

pov, ἔσται ἐξ ἀνάγχης xai τὸ πρῶτον αὐτοῦ. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ ἐπὶ 
- , , Ἁ 5 , , , Q^ , 0^4 [4 [4 h 

τῶν χύχλῳ γινομένων xai ἀναχαμπτόντων πάλιν ἀληϑὴς ἀχολουϑία T, εἰ 10 
Ld ^ "Ὁ ΄ , ΄ ^ , 

τὸ πρῶτον, xal τὸ ὕστερον᾽. ἢ ἐπὶ τῶν ὡρισμένως γινομένων ὑπὸ τῶν χύχλῳ 
΄ , , Y 

5 χινουμένων ἀληϑὴς ἢ τοιαύτη ἀχολουϑία. εἰ γὰρ τροπαὶ χειμεριναί. xat 

ἰσημερία, xal εἰ ἰσημερία, xai τροπαὶ ϑεριναί, xal εἰ τροπαὶ ϑεριναί, ἰση- 15 
e ' * LÀ A 

μερύα, xal εἰ αὕτη, τροπαὶ χειμεριναί, ἀλλὰ (xal) el χειμών, xai ἔαρ, xal εἰ 

ἔαρ, Üépoc, xal εἰ ϑέρος, μετόπωρον, xat εἰ μετόπωρον, χειμών, πάλιν xai εἰ 
^ , , [d ^ »v e € 

ἐπὶ τῶν πρώτων ῥηϑέντων f, τάξις ὡρισμένη xal ἑστῶσα xal οὔτε ὑπο- 30 
΄ ΄ “ , M P od e 

10 λείπουσά ποτε οὔτε προλαμβάνουσα, ὅτι τῆς τούτων οὐσίας τε xal τάξεως 
αἰτία μόνη ἣ τῶν πρώτων χίνησις σωμάτων, οὐῤενὸς εἰς αὐτὴν ἄλλου 

ἘΦ ^x. n Y , ΝΜ ὲ ᾿ ΄ t LIF PDAS PM CER συντελοῦντος (διὸ xal τὸν χρόνον ἔστιν ἐπὶ τούτων ὁρίζοντας λέγειν, πότε 
τῷ Qx ἐξ ἀνάγκης ἔσται), ϑέρη τε καὶ μετόπωρα xai χειμῶνες οὐχέϑ᾽ διοίως 

ἔχουσι τὸ ὡρισμένον. χαίτοι γινόμενα χύχλῳ xal ἑπόμενα τῇ χινήσει xal 

15 αὐτὰ τῶν ἀιδίων, ὅτι ταῦτα xal ὑπὸ τῆς ὕλης πρὸς τὸ γίνεσθαι συνερ- 169 

χεῖται πασχούσης ὑπὸ τῆς ἐχείνων χινήσεως, Ts ἐπεὶ μὴ πάντῃ δυοίως 

[ἢ] ἕπεται χατὰ τὰ πάϑη ταῖς ἐχείνων χινήσεσί τε xal περιφοραῖς, οὐχ 
ὁμοίως τοῖς xaU' ἕχαστον ὥρισται. ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ ἀόριστον ἐν τοῖς 5 
πλειόνων δεομένοις συνεργούντων αὐτοῖς πρὸς τὸ εἶναι, ὧν ἐστι xai f, τῶν 

20 ζῴων γένεσις. διὸ ἀληϑὲς ἐπ᾽ αὐτῶν χαϑόλου, ὅτι ἀΐδιον ἕχαστον αὐτῶν 
xat' εἶδος (τούτου γὰρ αἰτία ἢ τῶν ϑείων περιφορά), τῆς δὲ τῶν xal 10 

ἕχαστα γενέσεως, ἐφ᾽ ὧν τὸ πλεῖστον δύναται T, τῶν προσεχῶς ποιητιχῶν 
αἰτία, οὐχ ἐπὶ τούτων ἀληϑὲς τὸ “εἰ τὸ πρῶτον, ἐξ ἀνάγχης τὸ ὕστερον᾽, 

ἀληϑὲς δὲ τὸ “εἰ τὸ ὕστερον, ἐξ ἀνάγκης xai τὸ πρὸ αὐτοῦ᾽. 

95 VI. Λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ τρίτου Περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλους, 15 
δι’ ἧς ἔδειξεν, ὅτι μὴ πλείους τῶν πέντε εἰσὶν αἰσϑηή σεων. 

“Εἰ γὰρ παντὸς οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, καὶ νῦν αἴσϑησιν 
ἔχομεν (πάντα γὰρ (xà) τοῦ ἁπτοῦ dj ἁπτὸν πάϑη τῇ ἁφῇ ἡμῖν 20 

σϑητά ἐστιν), ἀνάγχη τε εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, xai al- 

80 αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν: xal ὅσων μὲν αὐτοὶ ἁπτόμενοι 
αἰσϑανό μεϑα, τῇ ἁφῇ αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες" 170 
ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξύ, χαὶ μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι τοῖς ἁπλοῖς, 

z , λέγω otov ἀέρι τε xal ὕδατι ἕως τοῦ “μηδ᾽ ἕτερόν ἐστι σῶμα xal 5 

1 ὑϊϑέσεωσ V 4 τὸ om. Sp. ἣν 9 τοιαύτη] τὴ in lit. V T xai add. Sp. 

8 πάλιν xoi) sensus postularet ἀλλὰ; fortasse excidit aliquid 12 xai S?a: «àv» VS!GF 

Sp. 13 τε] δὲ Vict. Sp. 16 πάντῃ] πάντων a Sp. 17 ἡ delevi (7; V) 18 τοῖς 

GS? Sp.: oi; VFS!a 25 ἐκ τοῦ τρίτου] de an. III, 1. 4240 24—425213 28 τὰ add. 
Vict. ex Arist. cf. 90,8 πάϑη om. a 30 ἐχλείπειν 6Β Vict.: ἐχλέίπειν sic. V: àx- 

λίπειν FS: ἐκχλιπεῖν a Sp. αὐτοὶ (ut p. 90,21 et Arist. TW) Sa: αὐτῶν Arist. vulg.: 
αὐτῇ B*: abxoio V, cf. 90,21 απτόμενοι V 952, 83. ἁπλοῖς διαστήμασι λέγω δὲ οἷον Vict. 

33 λέγω] ὦ in lit. V: λέγω 9^ Arist. τε Om. Arist. ἕως τοῦ] l. c. 425311 uno 

ἕτερόν Ε΄: μὴ δέτερόν sic V: μηϑέτερον BSa: ὥστε εἰ μή τι ἕτερον Vict. Sp. ex Arist. 
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πάϑος, ὃ μηδενός ἐστι τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων, οὐδεμία ἂν ἐχλεί- 
ποι αἴσϑησις᾽". 

Δοχεῖ μοι ὃ νοῦς τοῦ λεγομένου συστέλλοντι εἰς τὰς χυρίας προτά- 
σεις τῶν λόγων τοιοῦτος εἶναι. ὧν ἔχομεν τὰ αἰσϑητήρια, τούτων 10 

5 πάντων xai αἴσϑησιν ἔχομεν. εἴ τινων μὴ ἔχομεν αἴσϑησιν, τούτων 
τῷ λ M. ^ 3 ϑ ΄ , S EE. D 2 9 , ὃ Ἵν δὲ P ty ἐξ ῦ μὴ ἔχειν τὰ αἰσϑητήρια αὐτῶν οὐχ αἰσϑανόμεϑα. εἶπεν δὲ τὸ μὲν ἐξ 
ὧν ἔχομεν πάντων διὰ τοῦ εἰ γὰρ παντὸς οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή; 15 
χαὶ νῦν αἴσϑησιν ἔχομεν: πάντα γὰρ τὰ τοῦ ἁπτοῦ Tj ἁπτὸν 

πάϑη τῇ ἁφῇ ἡμῖν αἰσϑητά ἐστιν. εἰπὼν γὰρ περὶ τῆς ἁφῆς χατέ- 

10 λιπεν τὸ (xal ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑητηρίων τε xal αἰσϑήσεων᾽ προσϑεῖναι, 
ὧν πάντων ληφϑέντων γίνεται χαϑόλου τὸ ᾿ εἰ ὧν ἔχομεν τὰ αἰσϑητήρια, 20 

, ΄ M y Y » Ν Ut o M y » 

τούτων πάντων xal αἴσϑησιν ἔχομεν᾽. τὸ “εἴ τινων μὴ αἴσϑησιν ἔχομεν, 17] 
, - ^ Y Ἁ 3 , 5 » , , € ) κ αὶ ΄ 

τούτων τῷ μὴ ἔχειν τὰ αἰσϑητήρια αὐτῶν οὐχ αἰσϑανόμεϑα᾽ εἶπεν T πάλιν 

διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀνάγχη te, εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, xai αἰσϑη- 5 

τήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν, ὅτι συνημμένον δυνάμει προσλαμβάνει τὸ 
ἀντιχείμενον τοῦ ὑποχειμένου τῷ ἑπομένῳ τὸ ᾿ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ἡμῖν αἰ- 

σϑητήριον ἐλλείπει᾽, οὗ δειχϑέντος ἕπεται τὸ μηδ᾽ αἴσϑησίν τινα ἐχλιπεῖν. 10 
^ ΄ v9 .* er ιν» - ΄ 5 J Η͂ ΄ Y 
δυνάμει δ᾽ εἶπον, ὅτι μὴ ἄντιχρυς τοῦτο προσλαμβάνει, ἀλλὰ λαβὼν τίνα ἔχο- 

-- σι 

, , νῷ »» σ , , τς -x , , ΄ 

μεν αἰσϑητήρια, χαὶ δείξας, ὅτι πλείω τούτων οὐχ οἷόν τέ ἐστιν αἰσϑητήρια, 
20 δείχνυσιν, ὅτι μηδὲν ἡμῖν αἰσϑητήριον λείπει. λαμβάνει δὲ τίνας ἔχομεν αἰσϑή- 15 

σεις διὰ τῶνδε: xal ὅσων μὲν αὐτοὶ ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα, τῇ ἁφῇ 

αἰσϑητὰ εἶναι, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες, ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξὺ χαὶ 
y , - ρ Λ ἘΞ -ν (d - Z ) ? 3f " (0*5 ' 

ud αὐτῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς, λέγω δ᾽ οἷον ἀέρι xal ὕδατι. διὰ 20 
Ἁ , e N c o ἢ ἰ € ΄ Y. P" » MT , [ed γὰρ τούτων, ὅτι τὸ ἁπτιχὸν αἰσϑητήριον ἔχομεν, ἔλαβεν, xai πρὸς τούτῳ, ὅτι 

25 ὧν αἰσϑανόμεϑα διά τινος μεταξύ, τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν τούτων T, αἴσϑησις 
ζεται, ἐξ ὧν ἔχομεν αἰσϑητήρια, ἐξ ὕδατός τε xal ἀέρος. οἷς ἀχκόλουϑον 25 
ὃν τὸ δεῖξαι, ὅτι τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἐχ τῶν δύο τούτων μόνων αἰσϑη- 
τήρια δύναται εἶναι, ἐχ δὲ πυρὸς xal γῆς οὐχ | οἷόν τε εἶναι αἰσϑητήριον. 172 
τούτου γὰρ δειχϑέντος δεδειγμένον γίνεται χαὶ τὸ μηδὲν ἡμῖν αἰσϑητήριον 

30 λείπειν. ὃ δὲ τοῦτο μὲν ὕστερον δείχνυσι, πρῶτον δὲ ἐπιλαμβάνει τρία 

εἶναι τὰ αἰσϑητήρια, τὴν ἁφὴν xal τὰ ἐχ τῶν ἁπλῶν, τό τε £x τοῦ ὕδατος 5 
^ Ἁ , M 2 À , ^, 2 J Y. ^ » ^ »y NI , χαὶ τὸ ix τοῦ ἀέρος, πλείω δέ ἐστι τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν, εἴ γε τὰ μέν 

ἐστιν ὁρατά, τὰ δ᾽ ἀχουστά, τὰ δ᾽ ὀσφρητά, τὰ δὲ γευστά, τὰ δ᾽ ἁπτά. 
ὅτι μηδὲ ἰσάριϑυα τὰ αἰσϑητήρια εἶναι τοῖς αἰσϑητοῖς δείκνυσιν διὰ τοῦ" 10 

35 ἔχει δ᾽ οὕτως, ὥστ᾽ εἰ μὲν δι᾿ ἑνὸς πλείω αἰσϑητὰ ἕτερα ὄντα 
, ΄ CON os , APR ' V ' - ? n 
ἀλλήλων τῷ γένει, ἀνάγχη τὸν ἔχοντα τὸ τοιοῦτο αἰσϑητήριον 
, - s: ' εὖ y NE) ^Y - y τ b e S259 ἀμφοῖν αἰσϑητιχὸν εἶναι. ἔστι γὰρ διὰ τοῦτο λαμβάνειν τὸ ὅτι, εἴ ιὖ 

1ε εἴη τινὰ [ἃ] διαφέροντα ἀλλήλων τῷ γένει αἰσϑητὰ δι᾽ ἑνός τινος αἰσϑη- 
τηρίου αἰσϑητὰ γινόμενα, τὸ ἔχον τὸ ἕν τοῦτο αἰσϑητήριον ἀμφοτέρων τῶν 

1 ἐκλίποι Arist. vulg. 8. συστέλλοντι Diels: συντελοῦντι libri — 5 alt. ἔχ. αἴσϑ. corr. ex αἴσϑ. 
£j. ν — 6. 1 fortasse ἐξ “ὧν Éyopev! ζέως) “πάντων (καὶ ἔχομεν, atsünatv)" 9 περὶ scripsi: 

ἐπὶ libri — 12 τὸ δὲ Viet. Sp. ἔχομεν coll. ante αἴσϑησιν a Sp. — 18 cf. Addenda — 15 éx- 

Ae(xet a. 17 τὸ Vict. Sp.: τοῦ libri 18 ἀντιχρὺς Sp. τοῦτου sic V — 22 ἣν τυγχάνομεν 

B?S?a Sp.: ἐτυγχάνομεν VB'S! 24 τούτῳ Sp.: τοῦτο libri 84 ὅτι] ef. Ind. 38 ἃ delevi 
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τῷ γένει διαφερόντων αἰσθητῶν αἰσϑάνεται. οὐ γάρ, ἐπεὶ δύο xal τῷ γένει 

διαφέροντα αἰσϑητά, τά τε ἀχουστὰ xal τὰ ὀσφραντά, δεῖ αὐτῶν χαὶ τὰ 90 

ὄργανα δι’ ὧν ἐστιν αἰσϑητὰ διαφέροντα εἶναι (OU ἀέρος γὰρ ἀμφοτέρων 

$ ἀντίληψις), ὥσϑ᾽ ὁ τοῦτον ἔχων ἀμφοτέρων ἄν διὰ τούτου ἀντιλαμβά- 
νοιτο. πάλιν τε αὖ, εἰ πλείω εἴη αἰσϑητήρια [τὰ], δι᾿ ὧν οἷόν τε ἑνὸς al- 25 Cn 

, e y - ΑἹ ) , , ' ^ ^ Y 52 

σϑάνεσϑαι (ὡς ἔχειν δοχεῖ τὰ ὀσφραντά: τούτων γὰρ δοχεῖ xai Or ὕδατος 
, ^ » ^ ^" 3 - 

xal ἀέρος αἴσϑησις γίνεσθαι" QU ὕδατος μὲν γὰρ τὰ ἔνυδρα, | (V) ἀέρος 173 
δὲ τὰ ἀναπνέοντα δοχεῖ ὀσμῇς ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἐπεὶ διὰ τούτων πάντα τὰ 

΄ , 5 - , Ἁ ^w 

ἕτερον τούτων ἔχοντα [τὸ] αἰσϑητήριον μόνον αἰσϑήσεται αὐτῶν" οὐ γὰρ δεῖ 
10 ἀμφότερα ἔχειν τὸ μέλλον ὀσμῆς αἰσϑάνεσϑαι) x x canta. λαβὼν xai ἀνελὼν ὃ 

T v id ! 

δι᾿ αὐτῶν τὸ ἀνάγχη εἶναι & τὰ αἰσθητήρια, ἐπεὶ τοσαῦται τῶν αἰσϑητῶν 
" ΄ ΄ LES ^ v B x/ χα ΤΥ ὶ m 2 : 

χατὰ γένος διαφοραί, ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι uj οἷόν τε εἶναι αἰσϑητήριον 
k 4 M -Ὁ- ΄ ^ ow , - Ld] ' 27 Ξ e δ X 

ἐξ ἄλλου τινὸς τῶν ἁπλῶν σωμάτων, T, ἐξ ὕδατος xal ἀέρος, ὧν τὴν μὲν 10 
, T - ΄ M € , € » ΟΝ Y. ^ PP B. " 2/ 

χύρην, ἢ τῶν δρατῶν αἰσϑανόμεϑα, ἐξ ὕδατος ἔχομεν, τὴν Ó ἀχοὴν ἀέρος, 

ce ΓΝ 
' ) » e - ^ ^ UJ Μ A^ oZ Ἁ PP X ^ δ 15 τὴν δ᾽ ὄσφρησιν ἡμεῖς μὲν xai τὰ μὴ ἔνυδρα ἐξ ἀέρος, τὰ OE ἔνυδρα ἐξ 

ὕδατος. οὔτε δὲ ἐχ πυρὸς οἷόν τε αἰσϑητήριον slvat, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἱ- 
fedi ji ὧν Bett ΟΣ cc Ue) wu REREDEL LL AN ἀξ σϑήσεώς τε xal αἰσϑητῶν δείξει, οὔτε ἐκ γῆς μόνης. εἰ ὃξ τοῦτο, οὐχ 15 

οἷόν τε ἄλλο τι αἰσϑητήριον εἶναι παρὰ ταῦτα, ἃ ἔχει τὰ τέλεια τῶν 
^ 3 , , €- , Y ζῴων. οὐδὲν ἐλλείπει αἰσϑητήριον τοῖς τὰς πέντε αἰσϑήσεις ἔχουσιν, 

20 ὥστε οὐδ᾽ αἴσϑησις. οὐδὲν γὰρ παρὰ τὰ τέσσαρα οἷόν τε ἁπλοῦν παϑη- 30 
P! E - 7d 2 2 , M, € , ? z T ^ ^ 

τὸν εἶναι σῶμα. (ὡς ἐξ ἐχείνου δύνασϑαί τι αἰσϑητήριον εἶναι. δεῖ μὲν 

(&p τὸ αἰσθητήριον πάσχειν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, διὸ xai παϑητοῦ εἶναι 

σώματος" τὸ δὲ πέμπτον σῶμα ἀπαϑὲς ἐνδέδειχται. | 

ὙΠ. ᾿Αλλης λέξεως ἐξήγησις ἐχ τοῦ τρίτου Περὶ ψυχῆς, 6v ἧς 174 
25 ζητεῖ, πῶς 7, συναίσϑησις ἡμῖν γίνεται αἰσϑανομένοις. 

ΣΝ M 3 2 , € o Ὁ - M 3 , E , δια Y -» 
πεὶ αἰσϑανόμεϑα ὅτι δρῶμεν xal ἀχούομεν, ἀναάγχη ἥτοι ὅ 

4 ) 

, »} Δητεῖ, πῶς ἢ συναίσϑησις ἡμῖν γίνεται, ἐπειδὰν αἰσϑανώμεϑα τινων, 
' , 5» € , € ^N € FH , ^ ' ».€ L x«i τίνι" αἰσϑανόμεϑα Oi αὑτῶν αἰσϑανόμενοι. παντὶ γὰρ αἰσϑανομένῳ 
' - e M ΩΣ - » E ^ dw ' —- , τ 5 , ^ , amps , , ba M 30 τινὸς πρὸς τῇ ἀντιλήψει τούτου οὗ αἰσϑάνεται, γίνεται συναίσϑησίς τις xal 10 

- 0 " E ^ ε ΄ , - ^ - “- 
τοῦ ὅτι αἰσϑάνεται. αὕτη δὴ f, συναίσθησις πότερον ἡμῖν διὰ τῆς αὐτῆς 

, PCM RIA AINE xri Ma , 6.5 XE Aq ME, vor eo ES dM My 4 SEE A. 

αἰσθήσεως γίνεται, OU ἧς καὶ τοῦ αἰσϑητοῦ ἢ ἀντίληψις, ὡς τῇ ὄψει ἡμᾶς 
δρᾶν τε τὰ ὁρώμενα xai αἰσϑάνεσϑαι ἑαυτῶν ὁρώντων, T, τῇ μὲν ὄψει τῦ 
τῶν δρατῶν αἰσϑανόμεϑα, ἄλλῃ δέ τινι αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν; xal ὅτι μὲν οὐχ 

4 τοῦτο ἃ Sp. ὅ xc] δὲ a Sp. τὰ delevi: τινὰ coni. Diels 7 δι᾽ add. Sp. 

8 ἐπεὶ διὰ scripsi: ἐπειδὴ libri τὰ Sp.: τὸ libri 9 τὸ del. Sp. 18 (ἐξ) ἀέρος 

coni. Sp. 11 δείξει] de sensu 2. 436222 sqq. 18 ταῦτα, d scripsi: ταῦτα δ᾽ libri: 

ταῦτα (ταῦταλ Vict. Sp. 19 οὐδὲ coni. Sp. 21 ὡς add. Vict. 24 éx τοῦ τρίτου] 

de an. III, 2. 425*12 26 ἤτοι] ἢ τῇ Arist. 21 ὅτι] εἴ τι BS?a Sp. 28 αἰσϑα- 

νόμεϑά a 29 τίνι scripsi: τινι libri 29 αὑτῶν scripsi: αὐτῶν libri 9l αὕτη 

δὴ ἡ G? Sp.: αὕτη ἤδη FSa: αὐτὴ nb» sic V 34 αὐτοῦ scripsi οἵ. p. 92,21: οὐ τῇ 
libri: del. Vict. Sp. οὐκ G? Viet. Sp.: οὖν xal libri 
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ἄλλῃ, ἔδειξε διὰ τοῦ πλείους ἔσεσϑαι τοῦ αὐτοῦ αἰσϑητοῦ αἰσϑήσεις, εἰ 
' χλλ ^ »v e - PUE ΟἹ 9 (2 ἢ N δ e SION Na z. 20 γὰρ ἄλλη τις ἔσται, ἧ τοῦ δρᾶν αἰσϑανόμεϑα xai μὴ f, αὐτὴ ὄψις, 30 

(Q) δρῶμεν, ἔσται ἢ τοῦ ὁρᾶν αἰσϑανουένη ἅμα xal χρωμάτων αἰσϑανο- 
, € ' - , ES s 5 ^ ^ », JJ P £ t4 μένη. ἣ Ἰὰρ τῆς ἐνεργείας τῆς περὶ τὰ αἰσϑητὰ γινομένης αἰσθανομένη 

, ^ M ^ M n Ὁ 2.7 [4 * M e - »y PA! me 5 αἰσϑάνοιτο (ἂν) xal | τούτων, περὶ ἃ ἣ ἐνέργεια ἢ χατὰ τὸ δρᾶν, ἔστι δὲ 175 
ταῦτα τὰ χρώματα. οὐ γάρ ἐστι τὸ ὁρᾶν ἄλλο τι ἣ ἐνεργεῖν τῇ ὄψει περὶ 

X ες ΄ σ Je -— tM Y y. ΄ - / ' ' τὰ ὁρατά, ὥσϑ᾽ T, τοῦ ὁρᾶν αἴσϑησις αἴσϑησίς ἐστι τῆς γινομένης περὶ τὰ 
e Y , € * - e - , ΄ , 4») ^N ἯΤΟ 

δρατὰ ἐνεργείας ὑπὸ τῆς ὁρατιχῆς αἰσθήσεως. οὐχ οἷόν τε δὲ αἰσϑέσϑαι 5 

τῆς περὶ τάδε τινὰ ἐνεργείας μὴ xal τῶνδε αἰσϑανόμενον, περὶ ἃ T, ἐνέρ- 
10 γεια γίνεται. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, ἔσονται τῶν αἰσϑητῶν πλείους αἰσϑήσεις, at 

τε αἰσϑανόμεναι αὐτῶν προηγουμένως xal ai τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ 10 
b] ' - b ΓΑ € , d ) » δ M Y. , αἰσϑητὰ τῶν αἰσϑήσεων αἰσϑανόμεναι. τοῦτο δ᾽ ἄτοπον τὸ τὰ ἰδια αἱ- 

σϑητὰ ἑχάστῃ αἰσϑήσει πλείοσιν αἰσϑήσεσιν αἰσϑητὰ εἶναι λέγειν. προσέτι 
τε εἰ [Ὁ] ἄλλη μέν ἐστιν fj αἰσϑανομένη, ἄλλη δὲ χαϑ᾿ ἣν αἰσϑανόμεϑα 15 

15 ἑαυτῶν αἰσϑανομένων, ἐπ᾽ ἄπειρον προελεύσεται. χαὶ γὰρ τῆς τοῦ ὁρᾶν 
αἰσϑήσεως πάλιν ἔσται συναίσϑησις ἡμῖν δι’ ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως, χά- 
χείνη πάλιν, οὗ αἰσϑανομένη ποιεῖ τὴν συναίσϑησιν, ἄλλην τινὰ ἕξει τὴν 20 

αἰσϑανομένην, xol τοῦτ᾽ εἰς ἄπειρον, ἀτοπώτατον δὲ τοῦτο. καταλείπεται 
^ - , - - , - [TURA € € so δὴ - AN J 5 J 

τὸ τῇ αὐτῇ τῶν τε αἰσϑητῶν αἰσϑάνεσϑαι ἡμᾶς xal τῆς περὶ τὰ αἰσϑητὰ 

20 ἑαυτῶν ἐνεργείας. ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν ἐνέργεια τῆς δρατιχῇς δυνάμεως τὸ ὁρᾶν, 25 

ἔσται ἢ ὄψις τῶν τε χρωμάτων ἀντιλαμβανομένη χαὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν. 
ἀλλ εἰ οὗ ἐστιν ἢ ὄψις αἰσϑητιχή. τοῦτ᾽ ἀνάγχη χεχρῶσϑαι, | xai τὸ 176 
ὁρᾶν, εἰ ἔστιν ὁρατόν τι, χεχρωσμένον. πρώτην λύων ἀπορίαν πρῶτον 
μὲν ἐχρήσατο τῷ τὴν ὄψιν μὴ μόνον χρωμάτων ἣ χεχρωσμένων αἰσϑητι- 

25 χὴν εἶναι, ἀλλὰ χαὶ τῆς στερήσεως αὐτῶν. ἐδείχϑη γὰρ πᾶσα αἴσϑησις ὅ χη , ἢ στερσες : KU γάρεοτ 7 
- , L4 - , bd - » 

αἰσϑανομένη xal τῆς στερήσεως τῶν αἰσϑητῶν ἢ αὐτή. τῇ γοῦν ὄψει xal 
N N , , € m v » [sd ^ [4 - , 

φωτὸς xal σχότους αἰσϑανόμεϑα. δεύτερον ἔλαβεν, ὅτι xai τὸ δρᾶν xé- 

χρωσταί πως, εἴ γε τὸ δρᾶν γίνεται τοῦ αἰσϑητηρίου δεξαμένου τὸ εἶδος 10 

τοῦ αἰσϑητοῦ χωρὶς τῆς ὕλης τῆς ὑποχειμένης αὐτῷ, οὗ σημεῖον παρέϑετο 

80 πολλάχις ἀπελϑόντων τῶν ὁρωμένων ἔτι ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν ὑπομένειν τινὰς 

αὐτῶν αἰσϑήσεις τε xal φαντασίας. ταῦτ᾽ εἰπὼν εἰς λύσιν τῶν ἠπορημένων 
διὰ τῶν ἑξῆς [ἐχρήσατο εἰς λύσιν τῆς ἀπορίας], ὅτι γίνεται xat πῶς γίνεται, 15 
δείχνυσιν. λέγει τὴν τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργειαν xai τὴν τῆς αἰσϑήσεως μίαν 
εἶναι χατὰ τὸν λόγον μόνον διαφερούσας, ὅτι τῇ μὲν xat' ἐνέργειαν αἱ- 

- O.^ ' S , 7 y M - € M - (m 

35 σϑήσει τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ ἔχειν τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ χωρὶς τῆς ὕλης, 20 

2 γὰρ] cf. Ind. ἄλλη τίς Sp. καὶ G?: εἰ libri ἡ αὐτὴ] αὐτὴ ἡ FGSa Sp. ὃ ἡ 
add. Viet. 4 ἡ] καὶ Vict. Sp. 4. 5 αἰσϑανομένη αἰσϑάνοιτο Vict. Sp.: αἰσϑανόμενοι αἰσϑά- 
νοιντοὸ libri — 5 ἂν add. Sp. 8 .αἰσϑέσϑαι) pr.o s.v. V 9. τῶνδε Sp.: τῷδε libri αἰ- 

σϑανόμενον Schwartz: αἰσϑανόμενοι libri 10. 11 αἵ τε scripsi: αὗται libri (αυται V) 

11. 12 τὰ---τῶν] τὰ αἰσϑη et τῶν in lit. 14 εἰ Sp.: εἰ ἡ V: εἴηϑε 17 ἔξει Sp.: ἕξιν libri 

18 post τοῦτο interpunxi. Spengelius post ἄπειρον 19 οὖν τὸ GF τῇ αὐτῇ Sp.: τὴν αὐτὴν 

libri 22 xai τὸ Sp.: τε xallibri — 23 τι scripsi: τὸ libri: ἔσται Sp. 24 τῷ Sp: τῇ τῶν 

libri 27. 28 χέχρωσταί Sp.: κεχρῶσϑαι 1011 — 30 πολλαχισν — 32 ἐχρήσατο--ἀπορίας cir- 

cumscripsi 33 δείκνυσιν) v in lit. V 84 διαφέρουσαν coni. Sp. 980 εἶναι del. Vict. 
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τῷ δὲ xav ἐνέργειαν αἰσϑητῷ (iv) τῷ ἔχεσϑαι τὸ εἶδος αὐτοῦ χωρὶς τῆς 
Lad , Li [4 e ^ ^ , L4 - 

ὕλης. εἰ γάρ ἐστιν ἣ χίνησις (ἢ) ὑπὸ τοῦ χινοῦντος γινομένη [ἢ] ἐν τῷ χινου- 

μένῳ xai τὸ πάϑος τὸ ὑπὸ τηῦ ποιοῦντος γινόμενον ἐν τῷ ποιουμένῳ xal 25 

πάσχοντι, | ἀνάγχη xal τὴν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ χίνησιν χαὶ τὸ γινόμενον 117 
- , - D RA , - UJ ) 

5 ὑπ᾽ αὐτοῦ πάϑος ἐν τῇ χατὰ δύναμιν αἰσϑήσει qevóusvov ποιεῖν τὴν xax 

ἐνέργειαν αἴσϑησιν: ὡς γὰρ ἢ ποίησις xal T, πάϑησις ἐν τῷ πάσχοντι, 

ἀλλ οὐχ ἐν τῷ ποιοῦντι (ἦν γὰρ τὸ ποιοῦν πάσχον, xal ταὐτὸ τὸ ποιεῖν 5 
᾿ ΄ ΄ YN - 5 LS [4 »" Y C lm ?.«€ 

τε xal πάσχειν, ὡς ἔδειξεν ἐν Φυσιχῇ ἀχροάσει), οὕτως xal T, τοῦ αἰσϑη- 

τοῦ xal T, τοῦ αἰσϑητιχοῦ. τούτων δὲ τοῦτον ἐχύντων τὸν τρόπον xai τῆς 

10 xat ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γινομένης τῇ τῶν εἰδῶν τῶν αἰσϑητῶν λήψει τὸ 
᾿ - m , El LEE 5» 7 [24 - Cs TR ARA -- ς - 

χωρὶς τῆς ὕλης, γένοιτο ἄν ἡμῖν εὐλόγως ἅμα τῇ αἰσϑήσε: τῶν αἰσϑητῶν 
M , - 3f , kJ ' , Ἁ y ( 5 -" ^ UJ 

xai συναίσϑησις τοῦ αἰσϑάνεσϑαι χατὰ τὴν αὐτὴν αἴσϑησιν. τῷ μὲν γὰρ 
- 2 ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἔξωϑεν ὄντων λαυβάνειν τὸ εἶδος ἢ ἐχείνων ἀντίληψις, 15 

τῷ δὲ ἐν ἑαυτῇ τὴν αἴσϑησιν τὸ εἶδος ἔχειν τῶν αἰσϑητῶν xai διὰ τοῦτο 
' , $3.0 7 € e , ᾿ ' e “ὦ ' ' 

15 xai ταύτης πως αἰσϑάνεσϑαι T, συναίσϑησις. εἰ γὰρ τὸ ὁρᾶν xaxd τὴν 
- »V - - xmi , Pt eo » δι Ld f v ^ 5 ^ - 

τοῦ εἴδους τοῦ αἰσϑητοῦ λῆψιν γίνεται, ὅμοιος δὲ 6 λόγος xai ἐπὶ τῶν 20 

ἄλλων αἰσϑήσεων, λαβοῦσα τὸ εἶδος ὁρᾷ χαὶ αὑτὴν ἅμα ὁρῶσαν ὁρῶσα 
’ , ^ ^ , ^ , , , z z -- ' v 

γίνεται. ἢ μὲν -δὴ συναίσϑησις τοῦ αἰσϑάνεσϑα! γινομένη ἐν τῷ τὴν αἴ 

σϑησιν ἅμα τε [τῷ] τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ τῆς ἰδίας περὶ τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργείας 25 

20 αἰσϑάνεσϑαι. διὸ ἐξ ἀνάγκης ἕπεται παντὶ τῷ αἰσϑανομένῳ συναισϑάνεσϑαι 
er 

χαὶ ἑαυτοῦ | αἰσϑανομένου τῷ ἕπεσϑαι τῇ αἰσϑήσει αἰσϑανομένῃ τινὸς 118 

τῶν αἰσϑητῶν ἔξω ὄντος τὸ Gua χαὶ ἑαυτῆς αἰσϑάνεσϑαι. 

VIL... Et αἰσϑητὸν ὃ πάσαις ταῖς αἰσϑήσεσιν χατὰ συμβεβηχὸς 5 
αἰσϑη τόν. 

28 Ei μιᾷ αἰσϑήσει χατὰ συμβεβηκός ἐστιν αἰσϑητὸν τὸ ἔχον τῶν ἰδίων 
τι ταύτῃ τῇ αἰσϑήσει αἰσϑητῶν συμβεβηχὸς ἑαυτῷ (διὰ γὰρ τῆς τοῦ αἰ- 
σϑητοῦ ἀντιλήψεως γίνεται xol ἢ τοῦ χατὰ συμβεβηχός" οὕτω γὰρ f, ὄψις τὸ 
“λ A Ξ σ - 3 € 4 5 Y - M /, 

ἵλυχέος ὅτι τῷ ὠχρῷ συμβέβηχεν slvat γλυχεῖ τε xal μέλιτι), & 

τι πάσαις ταῖς αἰσϑήσεσι χατὰ συμβεβηχὸς εἶναι αἰσϑητόν, οὗτος λέγοι 

30 ἄν, τοῦτο, ὅ φησι πάσαις χατὰ συμβεβηχὸς ταῖς αἰσϑήσεσιν αἰσϑητὸν εἶναι, 15 
Y - -€- [s - [4 

ἔχειν τινὰ συμβεβηκότα τοιαῦτα, ὧν τὸ uiv τῇ ἁφῇ xa^ αὑτό ἐστιν αἰ- 
^ bd ^ - , - - ^ σϑητόν, τὸ δὲ τῇ γεύσει, τὸ δὲ τῇ ὀσφρήσει, τὸ δὲ τῇ dxojj, τὸ δὲ τῇ 

1 αἰσϑητῷ) τῷ s. v. V ἐν add. Sp. εἶδος} εἶναι a 2 alt. ἡ add. Sp. tert. 
ἡ del. Sp. 4 ἀπὸ) ὑπὸ coni. Sp. 8 Φυσιχῇ ἀκροάσει] III, 3. 202221 sqq. 
9 αἰσϑητικοῦ Vict. Sp.: αἰσϑητικωτάτου libri 12 συναίσϑησις Sp.: συναισϑήσει libri 
11 fortasse (xal ἡ ὄψις) λαβοῦσα αὐτὴν 19 τε damnat Sp. 19 τῇ 
cireumscripsi αἰσϑητοῦ λήψει καὶ Vict. Sp. τὸ αἰσϑητὸν Sa Sp.: τοῦ αἰσϑητὸν 
(αἰσϑητῶν) V 21 τῷ F Sp.: τοῦ libri 22 ἑαυτῆς] ἑαυτοῦ Sp. 23 ταῖς 
Om. a 25 cl] ἐπεὶ coni. Sp. 26 αἰσϑητῶν FSa Sp.: αἰσϑητὸν V 29 τι 
scripsi: ὅτι libri αἰσϑήτον V οὗτος Vict.: οὕτως libri 32 τῇ ante ὀσφρήσει 
infra versum V 
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ὄψει, ὥστ᾽ εἴη ἂν τὸ πᾶσι χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητὸν τῷ πάσαις xa" 
αὑτὸ εἶναί τι αἰσϑητὸν ἐν αὐτῷ τούτῳ πάσαις [αὐτὸ εἶναι] χατὰ συμβεβη- 

χὸς αἰσϑητόν, ἑχάστης αὐτῆς διὰ τοῦ οἰχείου αὐτῇ αἰσϑητοῦ αἰσϑανομένης 

αὐτοῦ. οὐ γὰρ τὸ πάσαις χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητὸν οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶν αἰ- 

5 σϑητόν, ὡς ἂν δόξαι ἁπλῶς ἀχούσαντι. τὸ γὰρ μηδεμιᾷ αἰσϑητὸν αἰσϑήσει 25 

ἀναίϊσϑητον: οὐ ταὐτὸν δὲ τὸ πάσαις ἀναίσϑητον τῷ πάσαις κατὰ συμβε- 119 
βηχὸς x x x αἰσθητὸν τοιοῦτον εἶναι τὸ ὑποχείμενον τοῖς πάσαις ταῖς 

αἰσϑήσεσιν αἰσθητοῖς. τῷ γὰρ τὰ συμβεβηχότα τούτῳ αἰσϑητὰ εἶναι 5 
πάσαις, αὐτὸ δὲ μή, τούτῳ γίνεται πάσαις χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητόν. 

-€ 

j0 ΙΧ. Λέξεως ἐξήγησις Ex τοῦ τρίτου Περὶ ψυχῆς. δι᾿ ἧς δει- 
V 

[4 ΄ 

χνυσιν ᾿Αριστοτέλης, ὅτι ἔστιν τι ᾧ ἅμα πάντων αἰσϑανόμεϑα. 10 

CCo ? * o Y ' 3 - 2^ ΄ EY 

Ap' οὖν ἅμα μὲν xat ἀριϑμῷ ἀδιαίρετον xal ἀχώριστον τὸ 
b - Ἣν ^N y ^ 

xpivov, τῷ elvat δὲ χεχωρισμένον; ἔστι ὃ 
τῶν διῃρημένων αἰσϑάνεται, ἔστι δὲ ὡς ἀδιαί ἤρετο τῷ εἶναι 15 

bj , , ὯΔ 3 “« , 

15 μὲν γὰρ διαιρετόν, τόπῳ δὲ xal ἀριϑῦμῷ ἀδιαίρετον: 3, οὐχ οἷόν 
τε; δυνάμει μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ xal ἀδιαίρετον τἀναντία, τῷ δὲ εἶ- 
ναι οὔ, ἀλλὰ τῷ ἐνεργεῖσϑαι διαιρετόν, xal οὐχ οἷόν τε ἅμα λεὺ - 20 

χὸν καὶ μέλαν εἶναι, ὥστε οὐδὲ τὰ εἴδη πάσχειν αὐτῶν, εἰ τοι- 
οὔὗτον ἢ αἴσϑησις xal fj, νόησις, ἀλλ ὥσπερ ἣν χαλοῦσί | τινες 180 

N M ΄ ^ NA , M A * X x 5^ , 

20 στιγμὴν Tj, μίαν ἣ δύο, ταύτῃ xal διαιρετή. ἢ μὲν οὖν ἀδιαί- 
-" Y T ow ^ ΄ ΄ ^ 

ρετος, ἕν τὸ xpivóv ἐστι xal ἅμα’ dj δὲ διαιρετὸν ὑπάρχει, δὶς 
- - - , 7 LI Ad - - 

τῷ αὐτῷ χρῆται σημείῳ dua. T| μὲν οὖν δυσὶ χρῆται, τῷ mÉ- 5 

ρατι δύο χρίνει καὶ χεχωρισμένα ἐστιν ὡς τῷ χεχωρισμένῳ" 1 ^ 

SN o c οἵ ' [t4 »» δὲ ἕν, ἑνὶ xal ἅμα. 
e , €- , [4 

Λαβὼν ὅτι ἑχάστη αἴσϑησις iv τῷ αἰσϑητηρίῳ οὖσα, ἐν ᾧ οὖσα a- 
[! τῷ σι 

σϑάνεται, τῶν τε αἰσϑητῶν αὐτῇ αἰσϑάνεται χαὶ χρίνει αὐτῶν τὰς πρὸς 10 
b) RA -— , - v JJ " N A " 2f x. TEES M 

ἀλλήλας διαφοράς (λευχοῦ μὲν γὰρ χαὶ μέλανος ὄψις, γλυχέος O& xat mt- 

χροῦ γεῦσις, ὁμοίως δὲ xol τῶν ἄλλων ἕχάστη), xoi διὰ τούτου συστήσας, 

ὅτι ἢ αἰσϑανομένη τινῶν xal τὰς διαφορὰς αὐτῶν χρίνει (οὐ γὰρ ἄλλης τὸ 

80 μὲν τὸ αἰσϑάνεσϑαί τινων, ἄλλης δὲ τὸ χρίνειν τὰς διαφορὰς αὐτῶν, xaU' 
dc ἐστιν αἰσϑητά, dAX ἥ τε αἰσϑανομένη τινῶν xai χρίνει αὐτά, xai ἢ 

χρίνουσα τὰς διαφορὰς αὐτῶν χαὶ αἰσϑάνεται αὐτῶν: ταὐτὸν γὰρ χρίνειν 30 

2 αὐτὸ εἶναι delevi 9 αὐτῇ scripsi: αὐτῷ coni. Sp.: αὐτοῦ libri 6 8c V 

πάσαις ἀναίσϑητον (xal τὸ πάσαις χατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑητὸν) Vict. Sp. 7 αἰσϑητῷ τῷ 

supplet Schwartz recte 8 τούτῳ scripsi: τούτων libri: τούτου a Sp. 9 δὲ μή 

534 Sp.: 9' εἰ μὴ VBFS! τούτῳ Sp.: τοῦτο libri 10 ἐκ τοῦ τρίτου] de an. 

III, 2. 42122 13 χεχωρισμένον FS?a Sp.: κεχωρισμένοσ VBS! alt. δέ] óc V: 

μὲν δή Vict.: δὴ Arist. vulg. 15 ἀδιαίρετον FSB?a Sp.: διαιρετὸν VB! 16 αὐτὸ 

διαιρετὸν χαὶ do. Vict. xal τἀναντία Viet. 18 εἰ Sp.: ἡ (supra ἡ lit.) V: ἢ S5 

εἰ ἡ S?a 20 ἢ μίαν καὶ δύο Vict.: fj μία καὶ ἡ δύο Arist. vulg. ἡ] ? V (et 

21— 23) 20. 21 ἀδιαίρετον Arist. vulg. 29 ὡς χεχωρισμένων Arist. vulg. 

24 ἕν) ἐν libri 26 αὕτη ἃ 28 τούτου Sp.: τοῦτο libri 
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τῷ αἰσϑάνεσϑαι: διὰ τοῦτο γὰρ wai ἢ αἴσϑητις χρίσις τις εἶναι δοχεῖ), 

εὑρών τι οὐ μόνον τῶν ἐναντίων ἀλλήλοις αἰσϑητῶν τὰς διαφορὰς χρῖνον, 

ἀλλὰ χαὶ πάντων τῶν αἰσϑητῶν (χρίνομεν γὰρ xal τὰς τῶν ὁρατῶν Our 

φορὰς πρὸς τὰς τῶν γευστῶν, ὁμοίως δὲ xal πρὸς τὰς τῶν ἀχουστῶν, ἀλλὰ 

25 

xal πρὸς τὰς τῶν ὀσφρητῶν xal πρὸς τὰς τῶν ἁπτῶν), πρῶτον μὲν ἔλαβεν, 

ὅτι αἰσϑήσει ταῦτα χρίνομεν (αἰσϑητά τε γάρ ἐστι xal ὡς αἰσϑητῶν αὐ- 15] 

τῶν ποιούμεϑα τὴν χρίσιν), μεϑ᾿ ὃ ἔδειξεν, ὅτι μὴ οἷόν τε χρίνειν τὰς 
διαφορὰς τῶν αἰσϑητῶν μὴ αἰσϑανόμενον αὐτῶν ἕν τε ὃν xal ταὐτόν. οὐ 5 

γὰρ οἷόν τε τὸ μὴ αἰσϑανόμενον πάντων χρίνειν αὐτῶν τὰς πρὸς ἄλληλα 

διχφοράς: εἰ γὰρ τοῦ uiv ἄλλο, τοῦ δ᾽ ἄλλο αἰσϑάνοιτο, o 
΄ ΄ £t ^ M ' ^) οἷόν τε γνωρίζειν, τίνι τὰ ὧν ἠἡσϑθάνοντο ἀλλήλων διαφέρει. χαὶ γὰρ οὐδ᾽ 10 

Μ - 7 ^ € ΄ M ^) 

iy ἄλλῳ τινὶ ἦν τῇ αἰσϑήσει τὸ xpivew T, ἐν τῷ αἰσϑάνεσϑαι. λαβὼν ὃ 

ς 
2^, »- 
υόξτερὴν αὐτῶν 

, ^ ^ Mw 

ix τούτων τὸ ἕν εἶναι τὸ πάντων αἰσϑητῶν αἰσϑανόμενόν τε χαὶ xpivov 
3.,» ' ^ ΄ ) € Y- ^ [rd , » 5 - , —- . , Α ' 

αὐτῶν τας οιαφορᾶς, ἐφεξ is ξεόξιζεν, OX! χαι, εἰ EV τῷ quta χρόνῳ χαὶ 

[r4 ») ΄ σ ΄ ' ^ 1 ».7 Y p 29m (Ae - 
αμα αὐτῶν αἰσϑάνεται, ote xptvet τὰς οιἰαφώραᾶς αὐτων (ει YE, τε Xptyvzt 15 

αὐτάς. τότε αἰτϑάνεται, χρίνει δ᾽ ἅμα τὰς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν διαφοράς), 
' ΄ , [4 - ΄ 2 DJ - Qs € c H 

χαὶ αἰσϑάνοιτ᾽ dv ἅμα τῶν χρινομένων: ἐν γὰρ τῷ αἰσϑάνεσϑαι τῇ ai 
,ὔ - * - , 

σϑήσει τὸ xpívew. ταῦτα λαβών, τό τε μίαν αἴσϑησιν slvat, Ὁ πάντων 20 
ι͵ 

αἰσϑανόμεϑα, καὶ τὸ ἅμα αἰσθάνεσθαι τούτων ὧν ἅμα χρίνει τὰς διαφορᾶς, 
ἐπὶ τούτοις ἠπόρησεν, ἐπεὶ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑάνεσθαί ἐστι τὸ τὸ εἰ- 

ve QS o 
ΟΣ - , - ' - [rd ΄ - x! y ^ -΄ 

ὃος τοῦ αἰσϑητοῦ χωρὶς τῆς ὕλης λαμβάνειν, πῶς οἷόν τε ἕν τι ὃν d 

πλειόνων xal τῶν ἐναντίων αἰσϑαάνεσϑαι. εἰ γὰρ τοῦτο, δεήσει αὐτὸ Gua 
ἐναντία εἴδη τε xal πάϑη δέχεσθαι, λευχότητα xal μελανίαν, | ὅταν τού- 183 

των αἰσϑάνηται xal ταῦτα χρίνῃ. γλυχύτητα xai πιχρότητα, ὁμοίως τὰ ἄλλα. 
5 AJ ἣν 5 , x 2 / ο s [ed , T ΡΞ € Ἁ *, , 2 

ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ τὰς ἐναντίχς ἅμα χινήσεις χινεῖσθϑαι τὸ αὐτό, εἰς 
, eo M , ΄ ' Ἁ 2 , T ^ , 

λευχότητα ἅμα xai μελανίαν μεταβάλλον, xai τὰ ἐναντία elvat δεχόμενον. 5 
ταῦτα δείξας χαὶ ἀπορήσας, λύων τὴν ἀπορίαν ἔλαβεν τὸ ἅμα μὲν τὸ χρῖ- 
voy χρίνειν τε xai αἰσϑάνεσϑαι τῶν πλειόνων, ἕν ὃν xai μὴ διῃρημένον, 

bed , a; - , e ᾿Ξ [4] Ἃ x ) » A. €", δ ' ES ré 4 

τῷ λόγῳ χεχωρισμένον, ὡς ἕν ὃν xax ἄλλην μὲν δύναμιν δεχτιχὸν τοῦδέ 10 
Ἂν 3 » DAR ^ P) "o Ἂν -“ - , e ^ , 

τινος elvat, xav ἄλλην δὲ τοῦ ἐναντίου αὐτῷ T, διχφέροντος, [ὡς] ἀδιαίρε- 
tov ὃν τῷ τε τόπῳ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ, τουτέστιν τῷ ὑποχειμένῳ. τόπῳ γὰρ 
ἀδιαίρετον τὸ ἕν ἐν τόπῳ Ov, τοιοῦτο δὲ συνεχὲς xai μὴ διῃρημένον, ὃ χαὶ 1 
z 9 (ς - 3 P - Hd P ΄ - 35 / ΡΨ, 
ἕν ἐστι τῷ ἀριϑμῷ. εἰπὼν δὲ τοῦτο ὡς εἰς λύσιν τοῦ ἠπορημένηυ ἐπή:- 

- 5 */ ^ M eo 3 , , M 5 , , νεγχεν T, οὐχ οἷόν τε, δειχνὺς ὅτι μὴ λύεται τούτῳ τὸ ἠπορημένον. δύ- 
" * ^ - - ΄ v 

ναται μὲν γὰρ ἕν τι ὃν xav! ἀριϑμὸν τῷ λόγῳ διαφέρειν τῷ δυνάμεις ἔχειν 

διαφερούσας, χαϑ’ ἃς τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχόν, οὐ μὴν οὕτω τῶν ἐναν- 30 
ΝΥ ' ^ - , y [d ev $, Ἁ - - - 

τίων τὰς δυνάμεις ἔχειν, ὡς Gua αὐτὰ δύνασθαι δέχεσϑαι. τὸ γὰρ τῶν 

| αἰσϑάνεσϑαι S?a Sp.: αἰσϑάνεται VS! Ἴ οἷον S?a Sp.: ὅμοιον VBFS! τὰς BSa? 

Sp.: ἢ τὰς S'F: ἡ τὰσ sic V 8 μὴ Vict. Sp.: ἡ (supra ἡ lit) VB: ἢ FSa 

£v scripsi: μὴ ἕν Vict. Sp.: ἢ ἕν FSa: ἡ ἕν V 13 ἕν elvat] ἐνεῖναι ἃ Sp. 14 εἰ 

del. Sp. 15 pr. ὅτε Sp.: ὅτι libri 25 pr. τὸ suspectum 29 fortasse τῷ (δὲ) 
λόγῳ τοῦδέ S?Fa Sp.: τόδε VS! 30 αὐτῷ ἢ Sp.: αὐτῷ ἡ VF: αὐτῷ αὐτῷ ἢ Sa 

ὡς delevi 81 τῷ τε FSa Sp.: τότε V 32 ἀδιαίρετον FSa Sp.: διαιρετὸν V 

36. 37 ἐναντίων) avzov V 
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ἐναντίων δυνάμεις ἔχον οὐχ οὕτως ἔχειν δύναται αὐτάς, ὡς ἅμα αὐτῶν 
^ AT ΡῈ , P 34 9 5 - ΑΙ * ^ 2 , ὐ Y ὃ 9*5 xal τὰς ἐνεργείας δέχεσϑαι. ἀναγχαῖον γὰρ χατὰ τὰς ἐνεργείας αὐτὸ διαι- 25 

ρεῖσϑαι, ὡς ἐν ἄλλῳ μὲν χρόνῳ τὸ ἕτερον αὐτῶν γίνεσϑαι. ἐν ἄλλῳ δὲ 

τὸ ἕτερον, f, δὲ αἴσϑησις ἅμα ἔχρινεν αὐτῶν τὰς διαφοράς, ὡς ἅμα αὐτῶν 
5 αἰσϑανομένη καὶ τὰ εἴδη λαμβάνουσα, | εἴ γε τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἐν τῇ τῶν 183 

εἰδῶν τῶν αἰσϑητῶν λήψει. ἐπεὶ δὲ xal νόησις δοχεῖ τῇ τοῦ εἴδους τοῦ 
, » ΄ CN — 3 N 5 - y M νοουμένου λήψει γίνεσϑαι, διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ εἰ τοιοῦτο αἴσϑησις xai 

Y (4 , SUN Y - M ^B [d / CAN. zem , ; 
TJ yomnots. ειπὼν δὲ ταῦτα χαὶι ὁξιςας, Ott UEVEL ἔτι Tj ἀπορηϑεῖσα αποριχ 5 

ὃ 

ὡς (μὴ δυναμένη λύεσϑαι, OU ὧν ἐπήνεγχεν, T ὡς προεῖπεν ἀλλ ὥσπερ 
- ΄ ^ ^ ^ , M , 

10 ἣν χαλοῦσί τινες στιγμὴν ἣ μία T] δύο, ταύτῃ xal διαιρετή; 

χαὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐπὶ τούτοις, ἥτις λέξις σφόδρα ἀσαφῶς τε χαὶ βραχέως 10 

εἰρημένη τοιοῦτο σημαίνει. ἀξιοῖ τοιοῦτον εἶναι τὸ ᾧ ἢ αἴσϑησις τοῖς 
, , - 3. - e ^ o Y e 3 [t4 ^N , 

ζῴοις γίνεται τῶν αἰσϑητῶν, ὡς δύνασϑαι ἅμα μὲν ἕν εἶναι, ἅμα δὲ πολλά, 

οὕτως ὡς xal τὸ σημεῖον, ὅταν ὡς πολλῶν γραμμῶν πέρας ληφϑῇ. αἱ γὰρ 15 

15 ἀπὸ τῶν τῆς περιφερείας τοῦ χύχλου ἐπὶ τὸ χέντρον ἀγόμεναι εὐϑεῖαι πέρας 

ἔχουσι πᾶσαι τὸ χέντρον τοῦ χύχλου, ἕν σημεῖον, ὃ σημεῖον ἕν ὃν χαὶ 
΄ , σ [4 € , - -- b », M 3 - , 

πολλά πώς ἐστιν, ὅταν ὡς ἑχάστης τῶν γραμμῶν ἐπ᾽ αὐτὸ ἀχϑεισῶν πέρας 20 

λαμβάνηται. εἰ γὰρ τοιοῦτό τι ἢ αἴσϑησις εἴη, xaO μὲν ἕν τι καὶ ἀδιαί- 
, [4] y ' - 5 ' M [14 ’, ' ? -" , 

ρετόν ἐστιν, ἕν ἔσται τὸ xpivov (ἀλλὰ xal ἅμα χρίνει τὰ ἐν τοῖς πέρασι 
- - - ΄ ᾿ ΄ σ T. | mw ΄ Sie - 20 τῶν γραμμῶν τῷ πάντα τὰ πέρατα ἅμα εἶναι xai ἕν τι), χαϑόσον δὲ ὡς 25 

τῆσδε xal τῆσδε πέρας λαμβάνεται | xal τοσαῦτα λαμβάνεται, ὅσαι χαὶ 184 
5 - * , M Mi - , Q/ AT E d ' J , 

εὐϑεῖαι. πολλά. xoi χατὰ τοῦτο πάλιν χαϑόσον μὲν οὖν πολλὰ τὰ πέρατα 

χαὶ διαφερουσῶν γραμμῶν, πολλὰ ἔσται τὰ χρινόμενα χαὶ χεχωρισμένα χαὶ 
διαφέροντα xo τρόπον τινὰ ἡ οὔπω χεχωρισμένον, καϑόσον τὸ χέντρον πολλά 5 

95 πὼς ἦν, ὧν ἕχαστον χριτιχὸν ὃν τοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ γραμμῇ πάϑους ὄντος, 

χαϑόσον δὲ ἕν τὸ Ex πάντων ἐστὶν ἀδιάφορον xai πάντῃ τὸ αὐτό, αὐτὸ ἕν 
τε ἔσται τὸ χρῖνον χαὶ ἅμα χρῖνον. χαὶ τὸ μὲν εἰς λύσιν εἰρημένον 10 
τῶν ἠπορημένων τοιοῦτον. τί δὲ τοιοῦτον λαμβάνειν ἔστιν ἐπὶ τῆς αἱ- 

σϑήσεως, (ὡς) ἅμα ἕν τε εἶναι xal πολλά, ὁμοίως τῷ τοῦ χύχλου 
30 χέντρῳ τῷ ὡς πέρατι τῶν πολλῶν εὐϑειῶν ληφϑέντι, οὐ ῥάδιον εὗ- 15 

ρεῖν. σῶμά τε γὰρ τὸ ἔσχατον αἰσϑητήριον, ἐν ᾧ γίνεται τὰ τῶν αἰ- 

σϑητῶν πάϑη. x«l οὐχ οἷόν τε τὰ ἀπὸ τῶν πέντε αἰσϑητηρίων πάϑη 
, ) 3 [4 ^ - - - ΄ - 

διαπεμπόμενα ἐπ᾽ αὐτὸ ὡς διὰ γραμμῶν τῷ αὐτῷ μορίῳ τοῦ σώματος 20 

ἐπιβάλλειν. γένοιτο γὰρ ἂν πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ τὰ ἐναντία γινόμενα πάϑη 

35 xal ἐναντίαι χινήσεις, εἴ γε διὰ τοιαύτης χινήσεως f, xxv ἐνέργειαν αἴ- 
LED E ' 3509. SER XN € ΄ ^ , 2u43 b ἐν ΄ 

σϑησις. οὐδὲ γὰρ τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς αἰσϑητηρίου διαπεμπόμενα ἐπ΄ αὐτὸ πάϑη 
' » », ' 

οἷά τε χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον αὐτοῦ γίνεσϑαι, T olov, εἴ γε τῶν μὲν ἐναν- 25 

1 ἔχειν Sp.: ἔχον libri 7 τοιρῦτον ἡ Sp. 8 μένει] μὲν εἴη Sa 9 μὴ add. Viet. 

δύ ὧν προεῖπεν, ἐπήνεγχεν coni. Sp.: λύων ἐπήνεγχεν, ὡς προεῖπον, Schwartz bene 10 ἡ 
υἱα (n μια V) αἱ libri: ἡ μία καὶ v, Vict. cf. 94,21 12 σημαίνει a Sp.: σημαίνειν V e 

sic V 17 αὐτὸ ἀχϑεισῶν] αὐτὸ ἀχϑ in lit. V 22 πολλὰ Sp.: πολλαὶ libri 

24 fortasse οὕτω ey. (τὸ xpivov) χεχωρισμένα Sp. 25 τοῦ B?a Sp.: τῇ 

VB!IFS 26 αὐτὸ ἕν Vict. Sp.: αὐτῷ ἕν libri 29 ὡς addidi 31 olov su- 

spectum Spengelio fortasse ἅμα cf. 97,2 
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tov δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ αἰσϑητηρίῳ xaxa 185 
, , ^ 

τίων τὰ αὐτὰ [τὰ] αἰσϑητήρια, ἀδύ 

τὸ αὐτὸ μέρος ἅμα τὰ ἀπὸ τῶν ἐναντίων γίνεσϑαι πάϑη. ὅταν γὰρ βλέ- 

πωμεν ἅμα λευχόν τε xal μέλαν, οἷς μέρεσι τῆς χύρης ἐχατέρου αὐτῶν ἢ 

ἔμφασις q(vexat, ὥσπερ δρῶμεν γινόμενον xal ἐπὶ τῶν χατύπτρων, * αὶ 5 

5 οὔτε ἐφ᾽’ ὃ διαδίδηοται ταῦτα, τοῦτο δ᾽ ἔστιν ὡς εἶπον τὸ ἔσχατον αἰσϑη- 
τήριον, οὕτως οἷόν τε διαδιδόσϑαι ὡς μὴ ἐν χεχωρισμένοις αὐτοῦ γίνεσϑαι 

΄ σ ) 3 ὶ - , δῶ, D. “ - , 
μέρεσιν, «ot ἐπ ὶ μὲν τοῦ σώματος ἀδύνατον λαβεῖν τι ὁμοῖὴν τῇ elxóvt 10 

- - ^) 

τῇ τοῦ σημείου τε χαὶ τῶν Ἰραμμῶν ὧν πέρας τὸ σημεῖον. ἴσως δ᾽ ἂν 

ἐφαρμόζειν δύναιτο μᾶλλον τῇ δυνάμει τῇ τοῦ σώματος ἐχείνου, ὃ λέγομεν 
v 3-0 , " [4 4 ' ^, T^ - [24 - ^F s Q^ rd 

10 ἔσχατον αἰσϑητήριον, οὗ ἢ uiri δύναμις εἶδος, ἥτις δύναμις αἰσϑάνε- 16 
Ll , UJ 

ται xal χρίνει τὰ ἐν τῷ σώματι, οὗ δύναμις xai εἶδός ἐστιν γενόμενα χατὰ 
Ύ 

τὴν ἀπὸ τῶν αἰσϑητηρίων διάδοσιν. ἣ γὰρ δύναμις e μία οὖσα xal 
ὥσπερ πέρας τοῦ σώματος τούτου οὗ δύναμίς ἐστιν, o c2 .Ξ- € τὴ S dà 

o 

ct 
1 
o c1 Ὁ 

: : ] * 
ἔσχατον ai χινήσεις φέρονται, ἀσώματός τε οὖσα xal 

15 πάντῃ. ua οὖσα, πολλαί πως γίνονται τῷ τῶν xaÜ ἕχαστον ug τοῦ 

σώματος, οὗ δύναμίς ἐστι, χινήσεων αἰσϑάνεσϑαι ὁμοίως, ἄν τε χατὰ ἕν τι 

μόριον ἢ χίνησις ἐν αὐτῷ γένηται, ἄν τε χατὰ πλείω. ἐν γὰρ τῇ τῶν 25 
, $9 , ^ , e F ,F Ld € , , 

πλειόνων χρίσει πολλαί πως ουνάμεις Ἢ μία γινεται ὡς εχαάστου μοριὴὺ 

Ξ ἰϊχεῖον λαμβανομέν τὸ μὲν γὰρ σῶμα οὐχ ἐδύνατο ἅμα χατὰ τὸ 180 πέρας οἰ χεῖο υβανομένη. μὲν γὰρ μα οὐχ ἐ Ι τὸ 
PETS , P4 € ^Q. ÀJ S1 287 E - ' 2 , 2 d P AN d 

20 αὐτὸ πλείω δέχεσϑαι πάϑη, διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ t 
e M ) , , 9 ΄ ^N ' Eb M v - 3 ' "E τ νεσϑαι ἄμα τε (xo) κατ᾽ αὐτό" ἐναντία (02) τὸ εἶδος τὸ τοῦ λευχοῦ xal (τὸ) τοῦ 5 

, Ὁ N »5^w* -* - eo ^f ^ 5 Ἁ M 3 xn 

μέλανος. διὸ οὐδὲν οἷόν τε σῶμα ἅμα δέχεσϑαι ταῦτα, ἀλλὰ τοῦ αἰσϑητη- 

ρίου ἐχείνου xax' ἄλλο uiv μόριον τάδε τινὰ τῶν αἰσϑητῶν τῶν ἅμα προ- 
πιπτόντων γίγνεται, xav! ἄλλο δὲ τάδε τῶν ἀπὸ τῶν πρώτων αἰσϑητηρίων 

229 ἢ δὲ δύ e ἢ αἰσϑητιχὴ οὐχέτι χεχώ- ἐπ᾿ αὐτὸ φερομένων τὸν τρόπον. ἣ δὲ δύναμις T, αἰσϑητιχὴ οὐχέτι χεχώ- 10 i h i i i τῷ σι 

λυται ἅμα τὴν χρίσιν αὐτῶν ποιεῖσϑαι, ὅτι μὴ ταὐτόν ἐστι τὸ χρίνειν τῷ 
Quz ὃ: X , M 304v ec J A ΄ PENA o 39087 παϑεῖν. παῦεῖν μὲν γάρ τι τὸ αὐτὸ dua τὰ ἐναντία ἀδύνατον, ὅτι ἀδύνα- 
tov ἅμα τι δέχεσϑαι τὰ ἐναντία (ἀσυνύπαρχτα δὲ τὰ ἐναντία), χρῖναι δὲ 15 
[zd ὩΣᾺΝ 2. , 2 5M 5 XD v. ' L4 , , ; , * » dua τὰ ἐναντία οὐδὲν ἀδυνατεῖ, ὅτι μὴ ἔστιν ἐν χρίσει ἐναντία τὸ τὸ λευ- 

80 χὸν λευχὸν χρῖναι χαὶ τὸ μέλαν μέλαν. ὡς γὰρ ἐν τῷ πάσχειν ἐναντίον 
E: τὸ τὰ ἐναντία [τὸ] παϑεῖν τὸ αὐτὸ μέρος καὶ ἐν ταὐτῷ χρόνῳ, xal διὰ 

τοῦτο ἐν ας 

πάσχειν τοῦτο ἀδύνατον, οὕτως ἐν χρίσει πάλιν ἀδύνατον τὸ 
τὸ λευχὸν ὁμοῦ μὲν λευχόν, ὁμοῦ δὲ μέλαν ὑπολαμβάνειν εἶναι. διὸ πάλιν 
ἐν χρίσει τὸ οὕτως τὸν πἰσυνυταρχτον, τὸ μὲν μέλαν μέλαν, τὸ δὲ λευ- 25 

- 

met 

35 xbv λευχὸν εἰπεῖν οὐχ ἀδύνατον, ὅτι μηδ᾽ ἐναντίον. εἰ μὲν γὰρ ἦν ἀνάγχη 
xai ἐν τῇ δυνάμει τῇ χρινούσῃ τὰ αἰσϑητὰ τὰ εἴδη | πρῶτον τῶν αἰσϑη- 187 

1 τὰ om. a Sp. 4 fortasse ζοῦτε ἅμα ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐμφαίνεται» οὔτε ὅ ἐφόδια 

διαδίδοται FSGa 8 ὧν Vict. Sp.: ὡς libri l5 fortasse γίνεται 16 χι- 

νήσεων Scripsi: χινήσεως libri 19 λαμβάνοντος B? 21 xai et δὲ et τὸ addidi 

κατ᾽ αὐτὸ] χατὰ ταὐτὸ Sp. ἐ. γὰρ τὸ B? 28 ἐχείνου Sp.: ἐκεῖνο libri 
25 ἐπὶ τὸν αὐτὸν φ. τόπον coni. Sp.: fortasse {παϑῶν) ἐπ. αὐτὸ φ. (τοῦτον) τ. τρ. 

28 δὲ] γὰρ a Sp. 31 τὸ del. B?S? a Sp. παϑεῖν κατὰ τὸ B?S?a Sp. 81 τῷ 

αὐτῷ a Sp. 39 οὐκαδύνατον V 296 αἰσϑητὰ] c9 in lit. V εἴδη} fortasse 

πάϑη πρῶτον] πρὸ τῶν coni. Sp. τῶν om. a Sp. 
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τῶν ἐγγενέσϑαι, οὐδ᾽ ἂν ἐχείνη χρίνοι ἂν [ἐν ἢ] τἀναντία τῷ μὴ δέξασϑαι 
τἀναντία ἅμα οἷόν τε εἶναι: ἐπεὶ δ᾽ ἐν μὲν τῷ αἰσϑητηρίῳ τὰ πάϑη γίνεται, 
ἢ δὲ τῶν ἐν τούτῳ iuo χρίσις ἐν τῇ δυνάμει (οὐ γὰρ οἷόν τε ἔτι 
τοῦτο τὰ πάϑη δέχεσϑαι τὰ σωματιχὰ ὃν Sut gn οὐδὲν ug. τὰ 

5 ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ γινόμενα κατ᾽ ἄλλο xal xav! ἄλλο μέρος ἅμα χρίνειν ἢ 
δύναμις ἢ παντὸς αὐτοῦ. ἣ γὰρ αἴσϑησις χρίσις ἐστὶ τῆς αἰσϑητοιῆς δυ- 10 
νάμεως τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῶν [αὐτῶν] ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ γινομένων παϑῶν 
δι᾿ αὐτῶν, γίνεται δὲ οὕτως ἣ αὐτὴ xal μία δύναμις πολλαί πως ἅμα γι- 
νομένη τῷ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον μέρος τοῦ αἰσϑητηρίου παϑῶν γινομένων 15 

10 ἅμα ποιεῖν αἰσϑητὴν χρίσιν. ἣ γὰρ χρίνουσα δύναμις τὸ χατά τι ἕν μέρος 
τοῦ αἰσϑητηρίου γινόμενον πάϑος αὐτὴ χρίνει χαὶ τὰ χατὰ πάντα τὰ μόρια 
ἅμα [δ᾽] αὐτοῦ γινόμενα πάϑη. T, αὐτὴ xol μία xol πολλαί πως γινομένη 

χατὰ τὴν τῶν μερῶν τοῦ αἰσϑητηρίου χαϑὸ πάσχει διαίρεσιν, ὡς ἐγίνετο 

x«l τὸ σημεῖον ἕν ὃν πολλὰ χατὰ τὸ πλῆϑος τῶν γραμμῶν διαιρούμενον 

15 ὧν [ἢ] ἑκάστῃ πέρας. 

φι 

ha 

X. Περὶ ϑαλάσσης ἐκ τῶν Μετεωρολογιχῶν. 25 

ΠΡροϑέμενος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν MezeopoXo γιχῶν εἰπεῖν περὶ Pecan 188 
τίς τε fj φύσις αὐτῆς xal διὰ τίνα αἰτίαν τοσοῦτον ἁλμυρὸν ὕδατός 

ἐστι πλῆϑος. πρῶτον τὰς περὶ αὐτῆς προχαταβεβλημένας δόξας παρέϑετο, 

20 ὧν f, μὲν τῶν Pedkonet πηγὰς οἰχείας ἔλεγεν ἔχειν τὴν ϑάλασσαν, τῶν 5 

δὲ φυσικῶν οἱ μὲν αὐτὴν γεγονέναι ἔλεγον ἐκ τῆς πολλῆς ὑγρότητος τῆς 

περὶ τὴν γῆν ἀναχϑείσης ὑπὸ τῆς [ἀπὸ] τοῦ ἡλίου χίνησεώς τε xal ϑερ- 
μότητος, ὑπολειφϑείσης δὲ ταύτης, ἣν χαλοῦμεν ϑάλασσαν, οἱ 0$ ϑερμαινο- 10 

μένης φασὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ἡλίου ἱδρῶτα ἐχχριϑῆναι τὸ 

5 ὕδωρ τοῦτο, ὃ χαλεῖται ϑάλαττα. διὰ τοῦτο γὰρ xal ἁλμυρὸν τὸ ὕδωρ 

εἶναι, ὅτι xal ὃ ἱδρώς. οἱ δὲ τῆς ἁλμυρότητος τὴν γῆν xoi τὴν ποιότητα 
τὴν ταύτης αἰτιῶνται. τὸ γὰρ ὕδωρ ῥέον OU αὐτῆς τοιούτους τοὺς χυμοὺς 

λαμβάνει, ὁποίους ἂν ἔχῃ καὶ T γῆ. δι ἧς δίεισί τε xol διηϑεῖται. μεϑ᾽ 
ἃ δείξας, ὅτι μὴ ἔχει πηγὰς οἰχείας ἢ ϑάλασσα τῷ πᾶν μὲν τὸ πηγαῖον 

80 ὕδωρ, εἰ μὲν αὐτόματον Tj, ἀπορρεῖν τε ἀπὸ τῶν πηγῶν, do! ὧν ἄρχεται, 30 

χαὶ μεϑίστασϑαι, τὸ δ᾽ ὅσον οὐχ ἀπορρεῖ χειρόχμητον εἶναι xal οὐχ αὐτὸ 
φύσει (τοιαῦτα γὰρ τὰ φρέατα), τὴν δὲ ϑάλασσαν μήτε τῶν γειροχμήτων 

εἶναι μήτε τῶν φερομένων τε xal μεϑισταμένων x x x. διὰ γὰρ τῆς Üa- 25 
λάσσης χινήσεις τε xoi ἀντιπεριστάσεις αἱ μὲν γίνονται τοῦ αὐτοῦ ὕδατος 189 

35 μεταορέοντος (ὃ γινόμενον ἐν πάσῃ ϑαλάσσῃ φανερὸν ἡμῖν γίνεται ἐν τοῖς 

ιῷ 

15 

1 ἐγγενέσϑαι G?S?a Sp.: ἐν γενέσει VBFG!S! ἐν ἡ cireumseripsi: fortasse αὐτὴ 2 εἶναι 

scripsi: ct libri $-3:;Vieto.S::9 V: dn αὐτῶν delevi 10 αἰσϑητὴν] fortasse (τὴν 

τῶν) αἰσϑητῶν 12 δ᾽ delevi ^ fortasse αὐτῷ 13 διαίρεσιν G? Vict.: διαιρεῖν libri 
15 ὧν Schwartz: ὧν ἡ libri: ὃν Vict. 17 ἐν τῷ δευτέρῳ] Arist. Met. IT, 1—2 (353331— 

359926) 119 πρῶ τὸν — 22 ἀναγϑείσης Schwartz: ἐνεχϑείσης libri τοῦ Sp.: ἀπὸ t6 V: 
ἀπὸ to0 a 29 ἔχει Sp.: ἔχῃ libri — 30 ἀπορρεῖν Sp.: ἀπορρεῖ 101] 91 μεϑίστασϑαι Sp. : 

μεϑίσταται libri χειρότμητον V (corr. Sp. ex Arist.) οὐχ αὐτὸ (αὐτο V)] fortasse οὐ στά- 
σιμον 39 excidisse videtur τὴν αἰτίαν ἀπέδωκεν τῆς φαινομένης τῆς ϑαλάσσης ῥύσεως 
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στενοῖς τῷ παρὰ τὴν γῆν ἐν τοῖς τοιούτοις τόποις φανερὰν αὐτῆς γίνεσϑαι 

τὴν μετάρρυσιν), εἰ δέ τις γίνεται αὐτῆς χίνησις ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ἐπὶ 5 

τὰ χοιλότερα φερομένης, οὐχ ἀπ᾽ οἰχείων πηγῶν ἀλλὰ τῇ τῶν ποταμῶν 

ἐπιχύσει ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ἐπιρρεόντων, ἀφ᾽ ὧν τὰς πηγὰς ἔχουσιν, 

ὡς τὴν τοιαύτην χίνησιν ἀπὸ πηγῶν μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν 10 [91] 

M , , J - M M » MY [4 , ) T v^ k 

τῆς ϑαλάττης, ἀλλὰ τῶν ποταμῶν τῶν εἰς αὐτὴν ῥεόντων. ἐφ᾽ ᾧ ἔδειξεν, 

ὅτι μὴ ϑάλαττά ἐστιν ἀρχὴ τοῦ ὕδατος χαὶ τὸ τέταρτον στοιχεῖον, ὅ τινες 

ὑπολαμβάνοντες ἔλεγον μὴ μόνον τοὺς ποταμοὺς εἰς τὴν ϑάλασσαν ἰέναι, 
3 jJ M 2 ' M € ^ ' ^A) v 3 (Y -“ 5 ' “ - - 

(ἀλλὰ) xal ἀπὸ τῆς ϑαλάττης, γλυχὺ δ᾽ ἔχειν τὸ ὕδωρ τῷ ἀπὸ τῆς γῆς 1 
5 t5 5 ΄ / € γ - ΄ σ T y ES DA 

10 αὐτὸ ἠθϑούμενον φέρεσϑαι. ἐφ᾽ οἷς δειχνύς, ὅτι μὴ ἔστι τὸ ὕδωρ τὸ δια 

τῆς γῆς ἁλμυρὸν τῇ αὑτοῦ φύσει, ἀπέδωχεν αἰτίαν τῆς ἁλμυρότητος, ὡς 
T λεγομένη, τὸ τοῦ ὅδατος περιχειμένου τε xal περιτεταμένου περὶ τὴν γῆν 30 

τὸ μὲν λεπτότατον χαὶ γλυχύτατον ἀνάγεσϑαι xal ἀναϑυμιᾶσϑαι xa) ἔχά- 
€ , ^ Ν — Ὁ“ [4d , , 7 , PA bi , -— , S 

στὴν ἡμέραν ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως, ἀτμίζον διὰ τὸ χουφότερον τὲ 

15 ὃν xal χαϑαρώτερον ἐπιπολάζειν, τούτου δ᾽ ἀναγομένου συνεχῶς xal πάλιν 25 

μεταβάλλοντός τε χαὶ χαταφερομένου τὸ ἁλμυρὸν ὑπολείπεσϑαι διὰ βάρος 
b ἐν τῷ τοῦ ὕδατος οἰχείῳ τόπῳ. | ἐφ᾽ οἷς ἀπορήσας πόϑεν T, ἀρχὴ xoi ἣ 190 

αἰτία τῆς ἁλμυρότητος τῆς οὔσης ἐν τῷ ὕδατι xal τῆς ϑαλάσσης, ἔδειξεν 
πᾶν τὸ γινόμενον ὕδωρ ἁλμυρὸν οὐχ ἐχ τοιούτου χατὰ μῖξίν τινος γίνεσϑαι. 

90 τό τε γὰρ σύστημα τῶν ζῴων τὸ ἐν τῇ χύστει διὰ τοῦτον τὸν χυμὸν εἶναι ὅ 

τοιοῦτον: φαίνεται γὰρ μεμῖχϑαί τι αὐτῷ γεῶδες, ὃ δῆλον γίνεται ὑφιζάνον 

ἐν αὐτῷ. ἀλλὰ xoi 6 ἱδρὼς μιγνύμενον ἔχει τοιοῦτον ἐν ἑαυτῷ, ὃ λαμ- 
βάνει τὸ πινόμενον ὕδωρ ἀπὸ τοῦ σώματος, διηϑούμενον δι᾿ αὐτοῦ xai 10 
ὥσπερ πλῦνον αὐτὸ xal χαϑαῖρον. τοιοῦτον δὲ xal τὸ διὰ τῆς τέφρας διη- 

ϑούμενον. ἔστι δὲ τὸ μιγνύμενον τούτοις χαὶ τῆς αὐτῆς ἰδιότητος αἴτιον τῷ σι 

τὸ ὅσον ἄπεπτον ἐν τοῖς σώμασι μένει, μὴ δυνηϑὲν ὑπὸ τῆς πεπτούσης 15 
3 ὮΝ Qc , “- ' [rd CN NT M Y T 

αὐτὸ μεταβληϑῆναι ϑερμότητος. τοιοῦτος γὰρ ὁ τε ἱδρὼς xai τὸ οὔρον 

χαὶ τὸ διὰ τῆς τέφρας διηϑούμενον: xai γὰρ ἣ τέφρα τὸ μὴ δυνηϑὲν τῆς 
ed [4 ' A r A ^ M E 2 p 3 ' » [zs ὑπὸ τοῦ πυρὸς χρατηϑῆναι xal μεταβαλεῖν εἰς αὐτό, ἀλλὰ αἀπεπτον 20 

80 μεῖναν τῆς χαομένης ὕλης μόριον. ἃ χατασχευάσας ἔλαβεν, ὅτι δεῖ τοιοῦτό 
τι εἶναι χαὶ ὃ τῷ ὕδατι μιγνύμενον τὴν ϑάλασσαν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ. εἰπὼν 
δὲ δεῖν ἄπεπτόν τι εἶναι περίττωμα, οὗ $ μῖξις τῆς πρὸς τὸ ὕδωρ αἴτιον 25 

2 » - e , , ' , ,») , —- » M 

αὐτῷ τῆς ἁλμυρότητος γίνεται, | δειχνὺς τί πότ᾽ ἐστι τοῦτο, ἔλαβεν τὸ 191 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων τῶν ζῴων ἐν ταῖς τροφαῖς τε (xai) μεταβολαῖς 
35 ἄπεπτά τινα περιττώματα γίνεται, ὧν τῇ πρὸς τὸ ὕδωρ μίξει γίνονταί τινες 

1). ^d a € pe. S 2 3 - M , ΚΒ ^N ' 2 you EL! 2 εὖ ἁλμυραί τε ὑποστάσεις ἐν αὐτοῖς xal πιχραί, οὕτω δὴ xai (ἐν t9) παντὶ ἀπὸ 5 

πάντων τῶν φυομένων χαὶ γινομένων ὑπολαμβάνειν δεῖ τοιαύτην τινὰ ἄπεπτον 

9 ἀλλὰ add. B?F Sp. 9 γλυχὺν libri ll γῆσ in lit. V fortasse γῆς (διηϑού- 
μενον) 12 λεγομένη τὸ] λεγομένης τῷ Sp.: γενόμενον τὸ G?: fortasse (μὴ) γενομένης τὸ; 

cf. Arist. Met. 35725 100] c in lit. V 11 ἀπορρήσασ V 18 xai delevi 
20 τοῦτον] τοῦτο Sp. 24 πλύνον Sp.: πλύνομεν sic V: πλύνον μὲν GF: πλυνόμενον B: 

πλύνομεν Sa αὑτὸ Sp. 25 δὲ in lit. V αὐτῆς] τοιαύτης Schwartz 29 τοῦ 

in lit. V χρατηϑῆναι] τὴ in lit. V 32 τῆς] fortasse 7 94 xai add. Sa Sp. 
39 àv Schwartz: ὡς libri 36 ἐν τῷ addidi cf. Alex. in Meteor. 97216 

1* 
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c , 4 - e ΡΩΝ ; ES rd ΄ ΄ e - ὑπόστασιν γίνεσϑαι, xai πλήρη τὴν γῆν τοιαύτης χαταμεμιγμένης ξηρᾶς 
xal ἀπέπτου περιττώσεως ὁμοίως τῇ τέφρα" ἣν ἐν ταῖς ὑπὸ τοῦ ἡλίου γι- 10 

νομέναις ἀναϑυμιάσεσιν ἀπό τε τῆς γῆς xai τοῦ ὕδατος ἐγχαταμεμιγμένην 

ἅτε οὖσαν χουφοτέραν ἐν ταῖς εἰς ὕδωρ συστάσεσί τε τῶν νεφῶν χαὶ μετα- 

5 βολαῖς ἐγχαταμιγνυμένην xal συγκαταφερομένην ἀεὶ ἀρχὴν xal αἰτίαν εἶναι 15 
τῆς ποιότητος τοῦ τῆς ϑαλάττης ὕδατος, ἧς περιττώσεως ἐν ταῖς ἀπὸ τῆς 

ϑαλάττης ἀναϑυμιάσεσι τὸ πλεῖστον ὑπομένον. εἶναι γάρ τι xol συνανα- 
φερόμενον τῷ ὕδατι xai μεταβάλλον εἰς γλυχὺ ἐν τῇ πέψει τε xal τῇ ἐχ 20 

- - - - ^N δὰ € , “Ὁ € , »y 

τῶν νεφῶν μεταβολῇ, * Ὁ ἃ τοῦτο 0& τὸ ὑπομένον τῆς ἁλμυρότητος αἴτιον 

10 τῷ ὕδατι τῷ τῆς ϑαλάσσης. ὅτι δὲ σὺν τῷ δομένῳ ὕδατι τοιαύτη τις 
συγχαταφέρεται περίττωσις, ἔδειξεν ἐχ τοῦ τά τε νότια ὕδατα μάλιστα εἶναι 

πλατέα τῷ xal τὸν νότον ἀπὸ τῶν μερῶν ἐχείνων τὴν γένεσιν ἔχειν, ἐν 95 
Td jd [i ' 9 € ΄ ΄, , j M ^ - - οἷς πλείων ἢ ξηρὰ ἀναϑυμίασις γίνετα!, πλατύτερα δὲ χαὶ τὰ πρῶτα τῶν 

Ξτοπωρινῶν ὑδάτων, ὅτι ἀνάγχη τὰ βαρύτατα πρῶτα | χαταφέρεσϑαι, 192 

15 βαρύτατα δὲ τὰ πλεῖστον τὸ γεῶδες ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα. ὅτι δὲ τοιοῦτο 
περίττωμα τῇ ϑαλάσσῃ πολύ, ἐπιστώσατο χαὶ διὰ τοῦ ϑερμὴν αὐτὴν εἶναι. 

΄ ν σ P4 Y J ^F , e M [rd 

πᾶντα γὰρ ὅσα πεπύρωται ἔχει τινὰ δύναμιν ϑερμότητος ἐν αὑτοῖς, ὡς ἥ 5 

τε χονία xal T, τέφρα xoi T, τῶν ζῴων ὑπόστασις, xai T, τῶν θερμοτέρων 
τὴν χοιλίαν ζῴων χαὶ ὑπόστασις ϑερμοτέρα. ἐπιστώσατο δὲ ἁλμυρὸν γί: 

20 νεσϑαι χατὰ μῖξιν τοιούτου τινὸς περιττώυατος xal ἀπὸ τῆς ἱστορίας, παρα- 10 

ϑέμενος λιμένας τε xol ποταμούς, ὧν ὄντων ἁλμυρῶν συμβέβηχεν xal τὸ 

ὕδωρ παχύτερόν τε εἶναι καὶ γεωδέστερον, ὡς τὸ μὲν μὴ ἐᾶν διὰ παχύ- 
τητα χαταφέρεσϑαι ἐν ἑαυτῷ τὰ φύσιν ἔχοντα ἐν τι ὕδατι τεϑέντα κάτω 

΄ No ANAS XC Q4Z ^M J ΄ σ - 
φέρεσϑαι, τὰ δὲ θερμανθέντα διὰ τὴν παχύτητα ἅλας ποιεῖν. 15 

35 XI. Ἐπιχείρησις ὅτι ϑέσει τὰ ὀνόματα. 

Εἰ ϑετιχοὶ τῶν ὀνομάτων ἐσμὲν φύσει, xal τοῦτο παρὰ τῆς φύσεως 

ἔχομεν τὸ δύνασϑαι ὀνομάζειν χαὶ τίϑεσϑαι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν, 20 

δῆλον ὡς ϑέσει τὰ ὀνόματα: ϑέσει γὰρ ἡμεῖς τιϑέμεϑα. οὐ γὰρ οἷόν τε 

τοῦ ὀνόματος ἑχάστου τῶν πραγμάτων ὑπάρχοντος φύσει ἡμᾶς ἐπ᾽ αὐτοῖς 

80 τίϑεσϑαι αὐτά. ὡς γὰρ ἐπιστήμης | ὄντες δεχτιχοὶ φύσει οὐχ ἔχομεν τὰς 193 
ἐπιστήμας φύσει, ἀλλὰ τὸ μὲν δύνασϑαι δέχεσϑαι ἐπιστήμην παρ᾽ ἐχείνης 
ἡμῖν ἐστιν, οὐχ ἔτι μέντοι xal ἐπιστῆμαι παρ᾽ ἐχείνης (οὐ γὰρ ἄν ἦμεν 
δεχτιχοὶ τῶν ἐπιστημῶν ἀλλ᾽ ἔχοντες αὐτὰς xal ἐπιστήμονες), οὕτω xol τὸ ὃ 

μὲν δύνασϑαι τίϑεσϑαι χαὶ τὰ ὀνόματα παρ᾽ ἐχείνης, οὐ μέντοι xol τὰ ὀνο- 

35 ματα ἔτι: οὐ qàp ἂν ἔϑ᾽ ἡμεῖς τοῦ τίϑεσϑαι αὐτὰ χύριοι. οἷς γὰρ τὸ χεῖ- 
΄ σϑαι φύσει, τούτοις οὐχέτι χατὰ φύσιν τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν τίϑεσϑαι. εἰ δὲ μὴ 10 

9 ἐγχαταμιγνυμένην xal] ἐγκαταμεμιγμένην καὶ a Sp.: fortasse del. 9 fortasse {τῷ δὲ 

ἔλαττον elvat τοῦτο τοσούτῳ, ὅσῳ xal ἐν τῷ ὑομένῳ τὸ ἁλμυρὸν τοῦ γλυχέος ἔλαττον) τούτῳ 

δὴ τὸ: cf. Al. in Met. 97v29 14 ὅτι Sp.: ὅταν libri 15 δὲ Sp.: τε libri 

19 ϑερμοϑέρα] Seppo s. v. V 23 ὕδατι τεϑέντα Sp.: ὕδατιητιϑέντα (9 in lit.) VB: ὕδατι 

ἡτιϑέντα Sa 21. 28 τοῖς --- ὀνόματα V! in mg. - 29 fortasse ἑχάστῳ 35 ἔτ᾽ 

ἦμεν ἡμεῖς coni. Sp. recte 929. 96 χεῖσϑαι Sp.: κινεῖσθαι libri 
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- ^ " ΄ ) [4 - - , 

εἴη χατὰ ούσιν τοῖς πράγμασι τὸ ὕφ᾽ ἡμῶν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τίθϑεσϑαι, 
^) [4 - Μ ' , EY fno c ' , , *, - , ^ , 

δ᾽ ἂν ἡμῖν εἴη xaxà φύσιν τὸ τίϑεσϑαι τὰ ὀνόματα αὐτοῖς: ob γὰρ ταὐ- 
TD (t » τ - Wt e Y^ ΜΝ PNE D 

τόν ἐστι ϑέσϑαι ὄνομα xal εἰπεῖν τὸ χείμενον. ἔδει τε εἰ ἔχειτο φύσει τὰ 
42 ) i 

, ΄ 311457 
φύσει τὰ OÓvo- 
4 

^ 

ὀνόματα, xai τοὺς λέγοντας πάντας λέγειν τὰ αὐτά. ἀλλ᾽ ε 

δ ματα, δεῖ xal τὰ στοιχεῖα δι’ ὧν τάσσεται εἶναι φύσει. οὐ γὰρ ἄλλη τίς 
x ^ ^ bod —- v ^ - »- ΄ 

ἐστι τῆς διαφορᾶς τῶν χατὰ ἔῦνη διαφερόντων ἐπὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων 

παρὰ τὴν τῶν στοιχείων τε χαὶ συλλαβῶν ποιὰν σύνϑεσιν. ἱχαναὶ ὃὲ τοῦτο 

συστῆσαι χαὶ αἱ δμωνυμίαι χαὶ αἱ πολυωνυμίαι χαὶ μετονομασίαι. 

ΧΙ. Ὅτι μὴ ἄπειρον τὸ ὄν. 

10 Ὁ λόγος δειχνύναι ϑέλων ἄπειρον τὸ ὃν | διὰ τοῦ τὸν ὑποτεϑέντα εἶναι 25 
ἐν τῷ τοῦ κόσμου πέρατι ἤτοι ἐχτενεῖν ἐπέχεινα τοῦ κόσμου τὴν χεῖρα, 194 
^ ^2 e. ^N n X 07, ἫΝ Η] 2 , , E A Y - Ü , ^ NUS, ves Th *6 0! 

ἢ (δι) δτιδὴ κωλυϑήσεσϑαι, ἀμφοτέρως ὃὲ ἔσεσθαί tt ἐχτὸς τοῦ χόσμου 

(3j 1ὰρ τὸ χωλῦον ἐχτός ἐστιν, ἣ ἐν ᾧ ἔσται τὸ ἐχτεινόμενον), τὴν πιϑα- φι 

νότητα ἔχει παρὰ τῆς φαντασίας τε xai αἰσϑήσεως, ὥσπερ χαὶ 6 λέγων 

15 πᾶν τὸ πεπερασμένον πέρατι περαίνειν: ἀμφοτέρων γὰρ T, πιϑανότης ἀπὸ 
τῆς αἰσϑήσεως. τῷ γὰρ ἡμᾶς διὰ τὸ ἀφαντάστους εἶναι τοῦ ἀντιχειμένου 10 

τοῖς ἐρωτωμένοις μηδὲν αὐτοῖς ἐξ αἰσϑήσεως ἔχειν παρασχέσϑαι τούτοις 

ἀντιμαρτυρούμενον T, τῷ λόγῳ πιϑανότης. οὔτε γάρ τινι περιπεπτώχαμεν 
τοιούτῳ πεπερασμένῳ, οὗ μηδέν ἐστιν ἐπέχεινα (τοιαῦτα γὰρ πάντα τὰ ὡς 1 

20 μέρη πεπερασμένα, ὧν ἐσμεν αἰσϑανόμενοι μόνων), οὔτε προσπίπτει ἡμῖν 
- x ^ P Y ΄ τ ν ' - 5. , τοιοῦτον, οὗ μηδὲ ἐχτὸς εἶναι δυνήσεται" ἁπάντων γὰρ ὧν αἰσϑανόμεϑα 

ἐχτός τι ὄν. διὸ δεῖ τοὺς ἐνισταμένους τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων [ἢ] μὴ παρὰ 
3 Cas 5 3 τ messi mu» daedc- dam ἘΝ τοί d. τῶν αἰσϑήσεων πειρᾶσϑαι τὴν μαρτυρίαν φέρειν, ὧν ἐχτός ἐστι τὰ ζητού- 20 

μενα, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων πειρᾶσϑαι φέρειν τὰς ἐνστάσεις, 
, A La hA S M Ἃ P1 | Sp A , ' 39 X τς , 

προσλαβόντας ἐν αὑτοῖς ἐναργὲς ὃν τὸ | μὴ δύνασϑαι πάντα τὰ αὐτὰ ὑπάρ- 195 
χειν τῷ τε μορίῳ xal τῷ ὅλῳ, xal τῷ παντὶ xal ἑχάστῳ τῶν μερῶν αὐ- 
τοῦ. διὸ μηδὲ δεῖν ζητεῖν τὰς ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων μαρτυρίας περὶ τῶν 
μερῶν, οἷς εἰσι σύντροφοι, μεταφέρειν ἐπὶ τὸ πᾶν, ὃ πάσης ὃν ἐχτὸς αἰ- 5 

σϑήσεως πρὸς τῷ ὑπὸ μηδεμιᾶς φαντασίας αἰσϑητιχῆς βοηϑεῖσϑαι xal 
80 πολλαῖς αὐτῶν ἐναντιοῦται. οὐδὲ γὰρ ἂν διέφερέν τι τὸ πᾶν τοῦ μέρους, 

εἰ ἦν δμοίως, ὥσπερ ἑχάστου αὐτῶν ἐχτός tt, οὕτω δὴ χἀχείνου. x x 3x 10 

ιῷ [51] 

[r4 X M M , τ , M T - , ^ » /, € ) 

ὥστε χατὰ μὲν τὸν λόγον εἶναί τι xal πᾶν οὗ πάντα τὰ ἄλλα μέρη. ἢ ὃ 

αἴσϑησις οὐδενός ἐστιν ἀντιληπτιχὴ τοιούτου, οὐ διὰ τὴν αἴσϑησιν ἀποστα- 
-— “Ὁ € ^ - , , » x ' A ' - δ» [rd ἘΞ 

τέον τῶν ὑπὸ τοῦ λόγου τιϑεμένων. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων οὕτω ποι- 1 

ὅτι urbi τὰ αἰσϑητά φαμεν εἶναι μόνα: οὐδ᾽ ἐπεὶ χρώμεϑα πρὸς , abf d τὰ aue μ Ξ ΧΡΘῚΙ pose 

τὰς πίστεις τῶν ζητουμένων ἐπὶ πολλῶν ταῖς ἐχ τῶν αἰσϑήσεων μαρτυ- 

9 τάττεται ἃ Sp. 6 fortasse ζὀνομάτων αἰτία) τῆς 10 ὁ λόγος] " Arch. in Eud. 
phys." Sp. cf. Simpl. in Phys. (Diels) 461,26 ἐχτενεῖν Blass: ἐχτείνειν libri 12 (80) 

ὁτιδὴ κωλυϑήσεσθϑαι Blass: ὅτι δὴ κωλυϑήσεται libri 13 pr. ἢ ἡν 18 ἀντιμαρτυ- 

ρούμενον, ἣ Sp.: ἀντιμαρτυρουμένη libri 20 προσπίπτει Sp.: προσπίπτειν libri 

22 ἐκτός τι ὄν Sp.: ἕκαστον libri 7 (ἡ Νὴ] del. Sp. 26 παντι V 9l excidit 

tale quid εἰ δὲ τοιοῦτον ἡ τοῦ παντὸς φύτις 39 οὐδ᾽ del. Sp. 
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ρίαις διὰ τὴν συντροφίαν τε χαὶ τὴν πρὸς αὐτὰ συνήϑειαν, ἤδη χρὴ μό- 
vate ταύταις χρῆσϑαι μέτρῳ τῆς ἀληϑείας: οὐδὲν ἂν τῶν ἀλόγων πρὸς τὴν 30 
νῶσιν τῆς ἀληϑείας διαφέροιμεν, ἱχανὸν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐν τοῖς οἰχείοις αἰ- 

σϑητοῖς ἀληϑές. ἃ δ᾽ οὐκ ἔστιν αἰσϑήσεων ἴδια, ἄτοπον τὸ τὴν ἐν τού- 

5 τοῖς ἀλήϑειαν τῆς ἐχ τῶν αἰσϑήσεων. μαρτυρίας πᾶσαν ἠρτῆσϑαι λέγειν. 36 

ὅτι μὲν οὖν εὔλογον εἶναί τι xal πᾶν, οὗ μέρη τε ὧν αἰσϑανόμεϑα, xoi 196 
ὅσαι τούτων ἀρχαί τε xol αἰτίαι, ἱχανὸν μὲν συστῆσαι τὸ ὅλον τε xal τὸ 

΄ 1 » , , B n σ΄ / / τ 
μέρος πρὸς ἄλληλα λεγόμενον. τό τε γὰρ μέρος ὅλου μέρος τινός, xat τὸ 

ὅλον τοῖς μέρεσι τοιοῦτον, εἴ γέ ἐστιν ὅλον, οὗ μηδὲν τῶν μορίων ἄπε- 5 

10 στιν, ὥστ᾽ εἰ μέρη τὰ χαϑ’ ἕχαστά τε xal αἰσϑητά ἐστιν, χαὶ τὸ ὅλον οὗ 
μέρη ταῦτα (τὰ γὰρ μέρη ὅλου μέρη τινός), ἄτοπον τῷ πᾶν τὸ ὡς μέρος 
λεγόμενον ἐπὶ τὸ ὅλον τε τὴν ἀναφορὰν ἔχειν. διὸ οὐδ᾽ ἂν ὡς μέρους 10 

μέρη λέγηται τὰ πρῶτα ληφϑέντα, ἀνάγχη κἀχεῖνο, fj μέρος ἐστίν, ἄλλου 

τινὸς εἶναι T. μέρος, εἰ μὴ ὅλον τι εἴη, ἀναιροῖτ᾽ ἂν τὸ xal ταῦτα εἶναι μέρη. 

15 ἀλλ εἰ ὅλον τι ἀναγχαῖον εἶναι εἴη, ἐφ᾽ ὃ πᾶν τὸ ὡς μέρος ὄν τε χαὶ 1 

λεγόμενον ἔχει τὴν ἀναφοράν, ταὐτὸν ὃὲ ὅλον τε χαὶ πᾶν, εἴ γε ἑχάτερον 
αὐτῶν ὁρίζεται τῷ μηδὲν αὐτοῦ τῶν μερῶν ἀπεῖναι, εἴη dv τι τοιοῦτο ὃν 
πεπερασμένον, εἴ γε πεπερασμένον, οὗ μηδὲν τῶν μερῶν ἄπεστιν. τὸ δὲ 
πᾶν τοιοῦτον. οὔτε γὰρ ἄλλο τι ὃν ἐχτὸς αὐτοῦ ἔσται mepalvóv τε xal 30 

90 πεπερασμένον, οὔτε ἐχτείνειν τις εἴς τι μετ᾽ αὐτὸ ὃν δυνήσεται τὸ χρατού- 

μενον ὅπ᾽ αὐτοῦ. οὐχέτι γὰρ ἂν εἴη πᾶν τε xal ὅλον, οὗ ἔξωϑέν τί 
ἐστιν ὄν. ἔξωϑεν δέ ἐστίν τι [ἐστι xal ὃν] τοῦ τε περαίνοντος παρ᾽ ἄλλο 25 
τι xal τοῦ [δὲ] χαταλείποντός τι μετ᾽ αὐτό, εἴτε τοξεύειν τις ἢ ἐχτείνειν | 
τῶν αὑτοῦ μορίων T, τῶν ὑφ᾽ αὑτοῦ χρατουμένων τι δυνήσεται. ἱχανὸν 197 

25 δ᾽ ἔτι συστῆσαι ταὐτὸ τοῦτο xal τὸ τὰς ἀρχὰς τῶν ὄντων εἶναι πεπερασ- 
μένας. ἀπείρων γὰρ οὐσῶν οὐδὲ γνῶσις αὐτῶν ἔσται. εἰ δὲ μὴ τούτων, 
οὐδε τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων τινός, εἴ γε πᾶσα ἐπιστήμη ἐχ τῆς τῶν 5 

ἀρχῶν τοῦ ἐπιστητοῦ γνώσεως πρόεισιν. ἕπεται δὲ τῷ ἀπείρους εἶναι τὰς 
ἀρχὰς xal τὸ μηδὲν γίνεσϑαι τῶν γινομένων τεταγμένως. τίς γὰρ ἂν τάξις 

80 ἀπείρων γένοιτο; τί γὰρ ἂν εἴη τῆς ἐν τοῖς ἀπείροις τάξεως αἴτιον; οὔτε 10 

γὰρ φύσις ἐν αὐτοῖς ἔχοι χώραν ἄν τινα, ἧς ἴδιον τὸ ἕνεχαά τοῦ πάντα τὰ 

xav αὐτὴν γινόμενα γίνεσϑα! ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οὔϑ᾽ οἷόν τε γίνεσϑαι 

] ἤδη Schwartz: εἰ δὲ libri δ᾽ ἐχρῆν coni. Sp. 2 ἂν Vict.: γὰρ libri 
6 ob V 11 ἄτοπον] fortasse αὐτὸ ὅλον τῷ] τὸ Viet. τὸ Om. Sa 12 τε 
(s corr. v. c. V): τι BFa Ss 10 χἀχεῖνο scripsi: χἀχεῖνα libri 1 BSaF*: ἣι V: ὧν 

FSa 14 fortasse (pépouc) μέρος, (0) el μὴ ὅλου (οὖ) εἰ Vict. 15 ci V 

17 p. αὐτῶν 8 εἴη dv tt] ἢ ἀντὶ τοῦ a 20 τίσ cis τι (supra eis: ἔστι v. c.) 

V: τις εἴς τι ΒΕΔ δα; τι ἐστι GSFa: τὶς εἰς τὸ Vict. Sp. 21 ὑπ᾽ αὐτοῦ (αὐτου V)] 

ὑφ᾽ αὑτοῦ a Sp. 22 ἐστι xal ὃν delevi δὲ ἔστιν τι ἐστι χαὶ (καὶ supra ἐστι) 
ὃν τοῦ τε (o supra e) V: τι τοῦτο GFS: δέ ἐστιν ὃν (haec in mg. S!) τοῦτε (τοῦτο S!) 

SF3a Sp.: δὲ ἔστιν τί ὃν τοῦτε B: ὃέ ἐστὶ τί ἐστι ὃν τοῦ τε S2 περαίνοντος] post ε 

lit. 1—2 litt. V 29 τοῦ FaSaS'a Sp.: τοῦδε VBFS' εἴτε] fortasse εἰς ὃ 

24 αὐτοῦ V Um 25 δ᾽ ἔτι) δὲ a Sp. τὸ om. a Sp. 28 τῷ om. a 
29 τεταγμένως V!GBFSa Sp.: τεταγμένον v. c. VFaSa 9l ἂν χώραν coni. Sp. 

92 οὔϑ᾽ Sp.: οὐχ libri 
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ἐν μὴ δεχομένοις τάξιν πράγμασι. τί γὰρ μᾶλλον ἐν τοῖς ἀπείροις τόδε 15 

πρὸ τοῦδε, χαὶ τὸ μὲν πρῶτον τὸ δ᾽ ὕστερον, οὗ χωρὶς οὐχ οἷόν τε τὸ 

ἕνεχά του γινόμενον γενέσϑαι; πῶς γὰρ ἄν ἀνϑρωπος ἢ ἵππος T, τι τῶν 
ἄλλων τῶν φύσει γινομένων γένοιτο, ἀναιρεϑέντος τοῦ τὸ μέν τι εἶναι πρῶ- 20 

toy τῶν εἰς αὐτὰ συντελούντων, τὸ δὲ δεύτερον χαὶ ἀνϑρωπον μὲν ἐξ ἀν- 

ϑρώπου, ἵππον δὲ ἐξ ἵππου γίνεσϑαι κατὰ φύσιν, οὐσῶν τῶν ἀρχῶν ἀπεί- 

ρων τε χαὶ τάξιν οὐ δεχομένων; τί γὰρ τὸ τὰ ἄπειρα τάξον; εἰ δ᾽ ἀνάγχη 

μὲν τύχῃ τε xal τῷ αὐτομάτῳ τὴν ἀπειρίαν διοιχεῖσϑαι, οὐχ οὕτω δὲ qt- 90 

νόμενα φαίνεται τὰ γινόμενα | (τὰ γὰρ T, ὁμοίως ἀεὶ T, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- 198 

10 στὸν γινόμενα πόρρω χεχώρισται τῶν προειρημένων αἰτίων, οὕτω δὲ ὁρᾶ- 
ται τὰ γινόμενα χατὰ φύσιν), ἀναιροῖτ᾽ ἂν xai τῶν ἀρχῶν τε xal τῶν 

τί γάρ; εἰ ἀδύνατον ἄπειρον ἀπείρου μεῖζον εἶναι, χατὰ 5 

[91] 

ὄντων ἀπειρία. 

δὲ τὰς δόξας τῶν ἀπείρους τὰς ἀρχὰς εἶναι τιϑεμένων οὐ τοῦτο μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ ἄπειρα πολλά, μᾶλλον δ᾽ ἀπειράχις ἄπειρα ἕπεται εἶναί τε χαὶ 

Ἰίνεσϑαι λέγειν, πῶς dv τις οὐχ ἀτοπωτάτην ὑπολάβοι τήνδε τὴν δόξαν: 10 

ἄπειρον qàp ἀπείρου μεῖζον οὐχ οἷόν τε λέγειν εἶναι, εἴ γε τὸ μὲν ἄπειρον 
ἀνάγκη πανταχοῦ λέγειν εἶναι, καὶ πάντα χατέχειν τόπον. οὐχέτι γὰρ 

τὸ γὰρ ὑπολιπεῖν τινα χαὶ ἄλλῳ χώραν 

15 

ἄπειρον τὸ μὴ ὃν πανταχοῦ. 

πεπερασμένου, τοῦ δὲ τοιούτου οὐδὲν ὑπερέχειν οἷόν τε, οὐδὲ παρ᾽ αὐτὸ 15 
9 X À 3 ANS rA » ἘΞ 2 οὐδὲ - b £yoy οὐ ᾿ς lj » Y 
90 ἄλλο εἶναι, μὴ ὅτι ἄπειρον, ἀλλ᾽ οὐδὲ πεπερασμένον. οὐχέτι γὰρ dy εἴη 

Εν e c ) Α ΄ EE PE x DJ πανταχοῦ οὕτως. ὥστε χαϑ᾽ οὗς πλείω τὰ ἄπειρα, οὐδὲν dv εἴη χατὰ 
τούτους ἁπλῶς ἄπειρον. εἰ γὰρ πλείω τὰ ἄπειρα, οὐχέτι τὸ ἄπειρον ἔσται 20 
πανταχοῦ, ἔσται τε ἄπειρον ἀπείρου μεῖζον, εἴ γε τά τε δύο ἄπειρα ἀνάγχη 
[τε] τοῦ ἑνὸς ὑπερέχειν, xal ἄπειρον xai τὸ ix τῶν δύο ἀπείρων συγχεί- 

ὑενην. πάλιν δ᾽ αὖ τὰ τρία μείζω τῶν δύο, xai οὕτω προστιϑέντων ἐπ᾽ 25 

ἄπειρον fj αὔξησις τοῦ ἀπείρου προελεύσεται. ἢ γὰρ οὐχ ἐροῦσιν τὰ δύο 
» - ' , σι 5 - , - 

ἄπειρα τοῦ ἑνὸς μείζω τε xai πλείω, xal οὕτως αὐτοῖς συμβήσεται ἀμερῇ 199 

τὰ ἄπειρα λέγειν (ἐχ γὰρ τῆς τῶν τοιούτων συνϑέσεως μόνων οὐδὲν μεῖζον 
ἑχάστου τῶν ἐν τῇ συνϑέσει τὸ ἐχ πάντων συγχείμενον, ὃ ταῖς στιγμαῖς 

, , » P] “- 3. , M ' » , *, τὰ 

30 συμβέβηχε μόναις), Tj, εἰ τοῦτο ἀλογώτατον, xal τὰ ἴσα συντιϑέμενα dv- 5 
ἄγκη τὸ λοιπὸν ποιεῖν διπλάσιον, ἔσται τὸ ἐχ τῶν δύο ἀπείρων συντιϑέ- 

μένον διπλάσιον, xal οὕτως ἔσται τι xal ἴσον ἄπειρον ἀπείρῳ, xal διπλά- 
σιον ἄλλο ἄλλου xal ἥμισυ, οὕτω δὲ χαὶ τριπλάσιον (xai) ἐπ’ ἄπειρον αὐξό- 10 

μενον, οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀλογώτερον; ἔτι δ᾽ ἀναγχαῖον xal τῶν τυχόντων 
35 μέγεϑος ἐχόντων, ἀπείρων δὲ χατὰ τὸν ἀριϑμὸν τὴν σύνϑεσιν ἄπειρόν τι 

C € ΡΥ *x -/7 - LES -—- T EST p^ e» 3 3» - 

υέγεϑος ποιεῖν, οὐδὲν δὲ οἷόν (re) τούτου τοῦ μεγέϑους μεῖζον elvat, ἀνάγχη 15 

3 alt. ἡν 4 τοῦτο Sp. 10 αἰτιῶν a Sp. 12 τί γάρ; Schwartz: τε γάρ libri: del. Sp. 

15 ἄν τις Schwartz: yàp libri ((£v τις) τήνδε Sp.) 16. yàp. 5, v... V. 21 οὕτως BS?a 

Sp.: οὗτος VFGS! post οὕτως inseruerunt: xaU' οὺς (ὃ εἰς S) πλείους (πλείω G) τὰ ἄπειρα" 

οὐδὲν ἂν εἴη τὸ, deinde iteraverunt ὡς μέρος (102,11) — αἴτιον (102,30) FGS (del. 521, 

ὥστε om. G 7| πλείους τὰς ἀρχὰς G in mg. 22 οὐχέτι scripsi: οὔτε ὅτι VBFES!: οὔτε 

S?a Sp. 24 τε del. S?B?: om. a Sp. 25 προστεϑέντων coni. Sp. 21 ἀμερῆ scripsi: 
μέρη libri 90 ἀλογώτατον Sp.: ἀλογώτατα libri 3l ποιεῖν Sp.: ποιεῖ libri 93 xai 

addidi 34 fortasse δ᾽ (el) 35 ἀπείρων Sp.: ἄπειρον libri 36 τε add. FS! Sp. 
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τῷ ἀπείρους τὰς ἀρχὰς ὑποτιϑεμένῳ εὐϑὺς ταύτας ἀλλήλων ἅπτεσϑαι λέ- 
γειν καὶ μηδὲν αὐτῶν εἶναι μεταξύ" x x s γίνοιτ᾽ ἂν οὕτως τοῦ Ex τῶν 
ἀπείρων συντιϑεμένων γινομένου ἀπείρου μεῖζον τὸ ἔχ τε τῶν ἀπείρων 
ἀρχῶν xal ἐχ τῶν μεταξὺ αὐτῶν συγχείμενον. ὅτι δὲ πλείω τὰ ἄπειρα 30 

5 χατὰ τοὺς ἀπείρους τὰς ἀρχὰς λέγοντας, xal ἐχ τούτων γνώριμον. λέγουσι 

μὲν γὰρ τοὺς χόσμους ἀπείρους, τούτων δὲ εἰ μὲν xal ἕκαστος αὐτῶν ἐξ 

ἀπείρων ἀρχῶν ἐστι συγχείμενος, ἀπειράχις ἄπειρα τὰ ἄπειρα ἀναγχαῖον 95 

εἶναι, ἑχάστης ἰδία τῆς ἀρχῆς τῶν | ἐν τοῖς ἀπείροις χόσμοις πρὸς ἑχά- 200 

στην ἄπειρον μέγεϑος ποιούσης ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους τῇ κατὰ μίαν σύν- 

10 ϑεσιν, εἴ γε ἄπειρον ἀναγχαῖον εἶναι τὸ ἐξ ἀπείρων μέγεϑός τι ἐχόντων 

σύγχειμενον. εἰ δὲ ἐκ πεπερασμένων ὄν, τοσαυτάχις ἄπειρα τὰ ὄντα, ἐξ ὅ 

ὅσων ἕχαστος χόσμος πεπερασμένων στοιχείων ἐστίν. εἰ δὲ xal τὸ μεταξὺ 
χενὸν συγχαταριϑμοῖτο, πολὺ μεῖζον ἂν ἔχοι τὸ γινόμενον γίνοιτο. εἰ δὲ 

ταῦτα παράλογα xal ὑπερβάλλοντα πᾶσαν ἀτοπίαν, δῆλον [δ᾽] ὡς ἄτοπος 10 

15 $ τῆς ἀπειρίας ὑπόϑεσις. ἧς ἑπομένης xal τοῖς πᾶν τὸ πεπερασμένον παρὰ 

τὸ ἐχτὸς περαίνειν λέγουσι καὶ τοῖς ἀξιοῦσιν ἐχτείνειν δύνασϑαί τι τὸν ἐπὶ 

τοῦ πέρατος γενόμενον ἐπέχεινα χαὶ ἔξω τοῦ πέρατος, δῆλον ὡς xol ταῦτα 15 

ἐνέχοιτο ἂν τοῖς ἀτόποις τοῖς προειρημένοις. διὸ λύειν αὐτὰ πειρατέον 

[οὐχ] ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντας, οὐχ ἀπὸ τῆς at 

20 σϑήσεως τῆς μηδὲν εἰς τὴν γνῶτιν αὐτῶν συντελούσης. εἰ μὲν οὖν τῷ 90 

πεπερασμένῳ τὸ εἶναι πεπερασμένῳ ἐστὶν ἐν τῷ ϑεωρεῖσϑαι παρ᾽ ἄλλο, 

ἔγοιεν (ἄν τι οἱ ἐναντίοι, ἀξιοῦντες παντὸς πεπερασμένου ἐχτὸς ὀφείλειν εἶναί 

τι παρ᾽ ὃ περαῖνον φαίνεται, εἴ γέ ἐστιν ἐν τούτῳ τῷ πεπερασμένῳ τὸ εἶναι" 

εἰ δέ ἐστι πεπερασμένον τὸ πέρας ἔχον xal τὸ οἷόν τε εἰς ἴσα διαιρεῖ- 35 

95 σϑαι χαὶ τὸ ἐχ πεπερασμένων μερῶν συγχείμενον, ὧν οὐδενὶ τὸ εἶναι ἐν 20] 

τῷ ἐχτὸς ἔχειν αὐτοῦ τι, οἱ λαμβάνοντες πᾶν τὸ πεπερασμένον παρά τι 
περαίνειν οὐ τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ πεπερασμένου περιεχομένων λαμβάνοιεν 5 

ἄν τι, ἀλλά τι συμβεβηχὸς τούτοις, οἷς τοῦ παντὸς μέρεσιν ὑπάρχει τὸ 

πεπεράνϑαι. τούτοις γὰρ ὑπάρχοντος τοῦ παρ᾽ ἄλλο ὁρᾶσϑαι, οὐ διὰ τὸ 

30 πεπεράνϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ μέρεσιν τοῦ παντὸς εἶναι, ἀξιοῖ τοῦτο μεταφέρειν 10 

χαὶ ἐπὶ τὸ ὡς πᾶν πεπερασμένον, μόνοις τοῖς ὡς μέρεσι πεπερασμένοις 

τούτου παραχολουϑεῖν δυναμένου, οὐχ T, πεπερασμένα, ἀλλ dj μέρη. xoi 

2 excidit tale quid εἰ γὰρ λείπεταί τι μεταξύ, (xal γίνοιτ᾽ Vict.) 7 ἐστι συγκείμενος 

Sp.: ἐπισυγχείμενον libri ἀναγκαῖον) ἀνάγκη a Sp. 8 ἑκάστης ἰδίᾳ Sp.: ἑκάστη διὰ 

libri, sed G in mg.: ἑχάστης ἀρχῆς 9 alt. τῇ suspectum 9. 10 fortasse συνϑέσει 

11 ὄν Vict: ὧν libri 12 πεπερασμένος ἃ Sp. 1Ὁ συγχαταριϑμοῖτο)] pr. « in 

lit.-V ἔχοι] ἔχον sive ἔτι coni. Sp.: éxet Schwartz 14 9^ del. Sp. 16 τοῖς 

S?a Sp.: τῆς VS!B 19 pr. obóx del. S?: om. Sp. alt. οὐχ Vict.: ἀλλ᾽ libri 

21 εἶναι πεπερασμένον B 22 λέγοιεν (ἄν τῇ Scripsi: χαλῶς λέγοιεν Vict.: καλῶς àv 

λέγοιεν Sp. 22 map ὃ περαῖνον G: παρ᾽ ὃ περαίνειν Vict. Sp.: παρ᾽ ὅπερ otvov 

(supra ot litura) VB: παρ᾽ ὅπεροινον (otvov in lit.) F: παροπέροινον S: παρ᾽ ὅπερ εἶναι 

S?B?a 24. 25 διαιρεῖσϑαι Vict.: διαιροῦνται libri 25 τὸ Sp.: τι libri 

28 τι scripsi: «tva libri fortasse οἷς (ὡς) 29 ἄλλα Sp. καὶ οὐ Vict. 

67] p. τὸ scripsi: τοῦτο libri 30 δια V ἀξιοῦσι coni. Sp. 32 dÀX T, 

Sp. ἀλλὰ libri 
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MJ ^ 7 - (4 - , ' * (€ v à ON , - 

γὰρ εἰ μὲν τὸ πεπερασμένον τῇ αὑτοῦ φύσει (x5) πεπεράνϑαι ἔχει, τὸ δὲ πρός 15 
τι περαίνειν [ἐν] τῇ πρὸς ἄλλο σχέσει τοιοῦτον, οὐχ ἂν εἴη τὸ πεπερασμένον 

ἐν τῷ περαίνειν πρός τι ὃν ἐχτὸς αὐτοῦ. γρὴ γὰρ τὸν εἰσάγοντα διὰ τῶν 

λόγων φύσιν οὕτως ἄτοπον xal τοῖς οὖσί τε xal γινομένοις μαχομένην, ὡς 20 
- ἐὸ m , , h , Y ἐδείξαμεν, οὐχ ἐχ βραχείας πιϑανότητος ποιεῖσθαι τὴν χατασχευήν τε xal 

τὴν πίστιν αὐτῆς, οὐδὲ ἀπὸ συμβεβηχότος τινός τισι τῶν πεπερασμένων 

τὴν φύσιν τοῦ πεπερασμένου λαμβάνοντος. οὔτε γὰρ ἕπεται τοῦτο ἐπὶ τῷ 25 

λέγοντι τὸ πᾶν εἶναι πεπερασμένον, οὔτε ἐχ τῆς αἰσϑήσεως ἔχουσί τι περὶ 
ὺ ^ - s [rd E , Ἀ - [4 ^ 2 y € T e E € 9 

αὐτοῦ τοιοῦτο | λέγειν, ἥ τε ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν πεπερασμένων 202 

10 παράϑεσις οὐχ ὁμοία, εἴ qe ταῦτα μὲν ὁμολογεῖται πρὸς τῷ πεπεράνϑαι 
ΠΝ ' , € ' T * ^N €T , /Q? -», , , [τὸ] καὶ μέρη τοῦ παντὸς εἶναι, τὸ δὲ πᾶν οὐχέϑ᾽ οἷόν τε μέρος τινός. 5 
σ ^N y 2 M , X ΡΞ a LARA " A , ' L7 α ΄ 47; 

ὅτι δὲ μὴ ἐπὶ πάντων τῇ αἰσϑήσΞει χρηστέον, αὐτοὶ: πρὸς: οὖς ὁ λόγος 

δειχνύασιν, drop γέ τινα μεγέϑη τιϑέωμενοι ἐχπίπτοντα τὴν αἰσϑητὴν φύσιν 

xal χενόν τι elvat λέγοντες xal ἀμερῆ τινα xal ἀσώματα xai χινήσεις xai 

15 χρόνους εἰσαγόμενοι. 10 
Ὡς ὌΝ T , AI λό" ΕῚ ^ - , ὌΝ » ja - 

ς OE ἦν τούτου τοῦ λόγου ἀπὸ συμβεβηχότος τοῖς πεπερασμένοις ἢ 
"2 - - ' ' - 

ἐπιχείρησις, ἀλλ οὐχ ἀπὸ τῆς οὐσίας τοῦ iios uei. xai ἀπὸ τῆς xatd 
τὴν αἴσϑησιν συνηθείας, οὐχ ἀπὸ ΤῊ: χατὰ τὸν λόγον ἀχολουϑίας, οὕτω 15 

δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου, ὃς ἀξιοῖ τὸν ἐν τῷ πέρατι τοῦ παντὸς γενόμενον 

90 ἐχτείνειν τε ἐπέχεινα τοῦ πέρατος 7, χωλυϑήσεσϑαι, ἀμφοτέρως δὲ ἔσεσϑαί 
M , * ^ — 

τι τοῦ παντὸς ἐχτός. xal γὰρ οὗτος ἀπὸ τῶν [ix] μερῶν πεπερατμένων τὴν 20 

ἐπιχείρησιν ἐπὶ τὸ πᾶν μεταφέρει xal ἀξιοῖ τοῖς ἀπὸ τῆς περὶ ταῦϑ᾽ ἡμῖν 
) - - ΄ * ΄ 

αἰσϑήσεώς τε xal ἀπ’ αὐτῶν φαντασίας γινομένης proe. ὡς ἐπὶ παν- 
3 » s 

των οὕτως ἐχούσης. τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει. οὐ γὰρ τὸ φαινόμενον ἀλη- 

25 ϑές. οὐ γὰρ εἰ φαντασίαν ἑαυτοῦ τις Mot 6 ὄντος ἔν τισι τόποις, ἐν οἷς 95 
v /2 "^ 9$ «* E ' - * v 4 € 

ἤ ποτε γέγονεν 7, | οὐδὲ γέγονε τὴν ἀρχήν, διὰ τοῦτο xal ἔστιν ἔνϑα. 208 

[οἷόν τε] τοῦ γὰρ μὴ πᾶν τὸ Qon ἀληδϑὲς εἶναι ἱχανὰ Ἐπ τύρια χαὶ 
V 

td , , 

τὰ χοιμωμένων xal ἐργηγορότων χενὰ γινόμενα φαντάσματα, οἷς ὅμοιον xal 5 

τὸ ὑποτίϑεσϑαι ἐν τῷ πέρατί τινα γίνεσϑαι τοῦ παντὸς τῶν δυναμένων ἐπέ- 
- , E a 2m . f x MW ^ OE AS uc 

30 xetva τοῦ πέρατος ἐχτείνειν τι χρατούμενον. τί γὰρ διαφέρει τῆσδε τῆς 
M s rr m 94 "HN 2 - J » e BA . ER ΄ IQ 

φαντασιας τε χαι ὑπούὔξσεως τὸ Cy τῷ μὴ ὠντι ξαυτον γίνομξενον υὑποτιῦε- 
^ 

t 
σϑαι xal ζητεῖν, πότερον αὐτὸν προσιόντα αὐτῷ Paus εται ἣ οὐ παρα- 10 

M , , - * *, - 

δέξεται, xal πότερον γινόμενος ἐν αὐτῷ στήσεται (ἣ) οὐδὲν τὸ ἀντιβαῖνον 
ἐξ δεν αμ αν τ δα ΝΣ ΕΣ ΩΣ t 5 ἕξει xal ἐχτεῖναι τὴν χεῖρα δυνήσεται T, ἐμποδὼν ἔσται τι αὐτῷ, ὅτι γὰρ 

Y H , , , ^ ^ , 

35 τούτων ὑποϑετέον τί ἐστι τὸ μὴ ὄν. διὸ βέλτιον τὰς τοιαύτας φαντασίας 1 

ἔνους ταῖς διὰ τῶν λόγων ἀποδείξεσι xal χρω- 

1: yàp s. v. V αὐτοῦ V τὸ add. Sp. ἔχει S? Sp.: ἔχειν libri 2 ἐν de- 

levi 3 fortasse (elvat) ἐν ἐκτὸς αὐτοῦ scripsi: ἐχ τοσούτου libri 4 γινομένοις BSa 

Sp.: γινομένοι sic V 1 λαμβάνοντα Schwartz ἐπὶ) fortasse ἔτι 8 τι] τῆς a 

11 τὸ del. S? Sp. 139 δειχνύασιν scripsi: δείχνυσιν V: δειχνῦσιν Sp. 16 δὲ ἦν 

GFSa Sp.: óc ἣν sic V: δέην B τοῖς Vict. Sp.: τι ἡ V: τι ἢ B: τὶ ἡ F: τὶ 7) Sa 

20 τε] fortasse τι κωλυϑ ήσεσϑαι Sp.: κωλυϑήσεται [101] 21 ἐχ delevi 22 τοῖς 

Sp.: τὰ libri Zi οἷόν ve delevi: oiov ταί τε G: ᾧετο coni. Sp. 29 τῶν δυν.} δυνά- 
μενον Schwartz 93 ἢ addidi: χαὶ add. Viet. 34 3 V 35 fortasse τούτῳ 
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10 

15 

Ul [1] 

30 

μένους τοῖς δεδειγμένοις διὰ πλειόνων, ταῦτα δ᾽ ἐστίν, ὅτι μὴ σῶμα “οἷόν 
τέ τι ἄπειρον εἶναι μήτε τῶν ἁπλῶν μήτε τῶν συνθέτων, ἀλλὰ μηδξ τὸ 90 

χενόν τι. χαϑόλου γὰρ ἀδύνατον ὑφεστάναι διάστημα ἄνευ σώματος. οὔτε 
γὰρ μῆχος οἷόν τέ τι εἶναι χα αὑτὸ χεχωρισμένον σώματος, οὔτε πλάτος, 

οὔτ᾽ οὖν βάϑος. τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν γεωμετρῶν λεγόμενα διαστήματα ἐφ᾽ ?5 
ἕν τε χαὶ δύο xal τρία οὐχ ὡς ὑπόστασιν οἰχείαν ἔχοντα λέγονται πρὸς 
αὐτῶν. χωρίζονται γὰρ αὐτῇ τῇ ἐπινοίᾳ τῶν φυσιχῶν σωμάτων, ἃ χαὶ 

χυρίως | ἐστι σώματα, xal χωρὶς σώματος λαμβάνοντες ποιοῦνται περὶ 204 

αὐτῶν τοὺς λόγους ζητοῦντες xal δειχνύντες, τίνα ἐστὶ τὰ ὡς τοιούτοις αὐὖ- 
τοῖς ὑπάρχειν τε χαὶ συμβεβηχέναι δυνάμενα. οἱ δὲ τὸ χενὸν εἶναι τιϑέ- 5 

μενοι οὐδὲν ἄλλο ἢ τρεῖς διαστάσεις ἐν ὑπάρξει λαμβάνουσιν εἶναι χωρὶς 

ὅλης [οἷ], λέγοντες εἶναι δεχτιχὸν σωμάτων, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ διάστημα διαστή- 

ματός φασιν εἶναι δεχτιχόν. οὐδὲ γὰρ τὸ σῶμα χατ᾽ ἄλλο τί ἐστιν ἐν 

τόπῳ, ἢ χατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις τὰς ἐν αὐτῷ. οὐ γὰρ χαϑὸ χρῶμά 10 
τι T| χυμόν τινα Tj ἄλλο τι τῶν συμβεβηχότων ἔχει τὸ σῶμα, ἐστὶν ἐν 
τόπῳ, ἀλλὰ χατὰ τὰ ἐν αὐτοῖς διαστήματα, ὧν εἰ δεχτιχὸν τὸ ἴσον ἐστί, 

χενὸν ἔσται τὸ διάστημα γινόμενον ἐν διαστήματι" ἀλλ εἰ μὴ dpxet τῷ 1 
σώματι πρὸς τὸ εἶναι τὸ οἰχεῖον διάστημα, ἀλλὰ ἄλλου ἴσου τοῦ ἐν αὐτῷ 

δεῖται διαστήματος, τί δή ποτε οὐ xal τὸ χενὸν ἐν ἄλλῳ τινὶ ἔσται δια- 
στήματι, εἴ γε τὰ διαστήματα ἄλλων δεῖται πρὸς τὸ εἶναι διαστήματα; 20 

χαί τοι εὔλογον, ὡς μῆχος οὐχ οἷόν τε ὑφεστάναι χωρὶς ὕλης αὐτό τι xa^ 

αὑτό, δμοίως δὲ οὐδ᾽ ἐπίπεδον, οὕτω μηδὲ πρὸς τοῦτο ὃ προσειληφὸς τὴν 

τρίτην διάστασιν, βάϑος ἣν ὀνομάζομεν, ὁποῖόν φασι τὸ χενὸν εἶναι. χενὸν 25 

υὲν οὖν διὰ τοῦτο οὐχ ἂν εἴη τὸ τοῦ παντὸς ἐχτός. δέδειχται δὲ διὰ 
πλειόνων xal | ὅτι υνηδὲ σῶμά τι οἷόν τε ἄπειρον εἶναι" οὐδὲ γὰρ τὰ ἁπλᾶ 205 

σώματα οἷόν τε πλείω εἶναι τῶν πέντε σωμάτων, τεσσάρων μὲν τῶν ἐν- 
ύλων, πέμπτου ὃὲ τοῦ ϑείου σώματος xal χυχλοφορητιχοῦ, οὔτε τι τούτων 5 M 

z 
2 

/w 
z 
- ἄπειρον εἶναι. δέδειχται δὲ xal ὅτι, τῶν ἁπλῶν ὄντων πεπερασμένων xai 

τὸν ἀριϑωὸν χαὶ τὸ μέγεϑος, ἀνάγκη x«i τὰ ἐχ τῆς τούτων συνϑέσεώς τε 

χαὶ μίξεως χαὶ χράσεως τὸ εἶναι ἔχοντα εἶναι χαὶ αὐτὰ πεπερασμένα. δέ- 10 
δειχται δὲ ὅτι μηδὲ πλείους οἷόν τε χύσμους εἶναι, ἀλλ᾿ ἀνάγχη πᾶσαν τὴν 

τῶν σωμάτων φύσιν εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ. ὧν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν ἂν εἴη 

τοῦδε χόσμου, ὃ χαὶ πᾶν ἐστιν, ἐχτός, οὔτ᾽ ἄλλου σώματος παρὰ ταῦτα 
εἶναι, οὔτε χενοῦ τινὸς διαστήματος ὄντος ἔξω τῆς διαστάσεως τῶν σωμά- 1ὅ 

των, ἃ πάντα ἀναιρεῖν ἄτοπον βραχείᾳ τινὶ ἐνδόντας πιϑανότητι, ἀλλὰ χρὴ 

τοὺς ϑαρροῦντας πρὸς τοὺς ἐξετάζοντας, εἰ ὃ γενόμενος ἐν τῷ πέρατι τοῦ 
παντὸς ἐχτείνει τὴν χεῖρα T, χωλυϑήσεται, λέγειν ἀποχρινομένους, ὅτι οὐχ 30 

ἐχτενεῖ, ἀλλὰ χωλυϑήσεται, (χωλυϑήσεται δὲ οὐχ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ὑπό 
τινος ἀντιβαίνοντος ἐχτὸς περιχειμένου τῷ παντὶ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὑπὸ 

2 ct in lit. V 10 o? scripsi: ot libri 12 oi delevi ἄλλ᾽ scripsi: ἀλλ᾽ libri 
16. 11 fortasse ἐστὶ κενόν, 18 τοῦ] fortasse τῷ 21 οὐχ᾽ οἷόν τε Sp.: οὐ μόνον τε libri 

22 fortasse μηδ ὃ m. τούτῳ (sic Sp.) [τὸ] 24 τὸ] fortasse τι 25 οὔτε coni. 

Sp. 3l πᾶσαν Vict.: πᾶσα libri 33 τοῦδε {τοῦ coni. Sp. 94 εἶναι] fortasse 

ὄντος 90 ἃ πάντα Sp.: ἅπαντα libri 38 χωλυϑήσεται add. Sp. 
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- - » ΝᾺ , Ἅ - Pl d oz 

τοῦ μηδὲν εἶναι. πῶς γὰρ dv τις εἰς τὸ μηδὲν ἐχτείναι τι, T, πῶς ἄν ἐν 25 
- J , ' ^) ΄ e. ^p » 

τῷ μηδὲ ὅλως ὄντι γένοιτο; τὴν ἀρχὴν | yàp οὐδ᾽ àv ὁρμήν τι λάβοι 206 
4 - a - " ^ , ' e - ' 

εἰς τὸ ἐχτείνειν τι τῶν αὑτοῦ μερῶν ἐν τῷ μηδενί: τοιαύτη γὰρ f, τοῦ μὴ 
wv , 

0VtOS φυσις. 

5 XIII. Περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τινα. 

Ἐπεὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι ἐν λογικῇ συγχαταϑέσει (διὰ τοῦτο γὰρ ἐν ὃ 

μόνῳ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅτι καὶ μόνος τῶν ζῴων ἄνϑρωπος λο- 
γικός τέ ἐστι xal βουλευτιχός), συγχατατίϑεται μὲν γὰρ xai τὰ ἄλογα ζῶα, 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ταῖς φαντασίαις ταῖς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν διὰ τῶν αἰσϑή- 10 

10 σεων γινομέναις ἐν αὐτοῖς ἑπόμενα χαὶ τῷ ἀπὸ τούτων ἐν αὐτοῖς γινο- 

μένῳ πάϑει τὰς συγχαταϑέσεις ποιεῖται ἀγόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, ἡ ἂν ἐχεῖνα 

ἄγῃ. ὃ δ᾽ ἄνθρωπος, ὅταν ὡς ἄνϑρωπος ποιῆται τὰς συγχαταϑέσεις, δεῖται 15 

πρὸς ταῖς φαντασίαις χαὶ λόγου, ὃν ἔχων παρὰ τῆς φύσεως πρὸς τὴν τῶν 

τοιούτων χρίσιν ἀἄνϑρωπός ἐστιν, δι᾿ οὗ λόγου χρίνει τὰ φαντάσματα. διὸ 
15 χἄν βουλευομένῳ περὶ τῆς προσπεσούσης φαντασίας αὐτῷ μὴ τοιγῦτον 20 

δοχῇ, ὁποῖον τήν ἀρχὴν ἐφαίνετο, οὐ συγχατατίϑεται αὐτῇ. συγχατατιϑέ- 

μενος ἂν τῷ ὅσον ἐπὶ τῷ ἀπὸ τῆς φαντασίας πάϑει, xal ἔστι προαίρεσις 

$ τοιαύτη συγχατάϑεσις ὄρεξις οὖσα βουλευτιχή. τὸ γὰρ ἐχ τῆς βουλῆς 5 

περὶ τοῦ ἐχ τοῦ αἰσϑητοῦ [τε] | xai πρὸ αὐτοῦ προχριϑὲν T, προαίρεσις. εἰ 207 

τὸ τῇ 
L 

iy 

20 μὲν οὖν xal βουλευομένοις ἡμῖν εἴπ ε φαντασία. συγχατατίϑεσϑαι, οὐχ 

ἂν ἣν ἐφ᾽ ἡμῖν οὐδ᾽ ἢ μετὰ τῆς βουλῆς συγχατάϑεσις, ἐπεὶ δὲ ἀλλοιο- 

τέραν ἡμῖν πολλάχις τὸ βουλεύσασϑαι τὴν συγχατάϑεσιν ποιεῖ τὴν ἐπὶ φαν- 5 

τασίᾳ τοῦ ἀπ᾽ αὐτῆς πάϑους, οὐχέτ᾽ ἂν εὐλόγως ταῖς φαντασίαις λεγοίμεϑα 
΄ 2 M x - , Ω 2 € E ^N ΄“ συγχατατίϑεσϑαι. ἐπεὶ μηδὲ ταῖς φαντασίαις συγχατατιϑέμεϑα, ἦν δὲ τοῦ i i i 2a 

MIT 3 MEL ars 230 0Ἃὄὕἡ UOS τ E 4. f; , - ' 
25 é μιν ἀναιρέτιχον toUto, 000 ἄν τὸ ἐφ ἡμῖν εἰναὶ τι ἄναιροιτο. — xat 10 i , TP- JP 

γὰρ εἰ μὲν εἵπετο πάντως ἡμῖν τὸ βουλεύεσϑαι ἐπὶ πάσῃ φαντασίᾳ, ἴσως 

ἂν ἐδόχει xai αὐτὸ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι, ἀλλὰ σύμπτωμα τι τῆς φαντασίας 
iu , i i i 1 

, 3 — b d ^ ΄ » 

ἐνόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς, οὗ παρ᾽ ἐχείνης τὸ εἶναι ἔχοντος ἔδοξεν dy xal ἣ 1 i i, i 

E αὐτῷ συγχατάϑεσις xav ἐχείνην γίνεσθαι, xa^ ἣν xoi τὸ βουλεύεσϑαι, d Y , i | 
30 ἐφ᾽ ᾧ ἢ συγχατάϑεσις. εἰ δὲ μὴ ἢ φαντασία τοῦ βουλεύεσϑαι τὸν dv- ΧΗ μὴ ἢ φ 

, 3 ) ν 3 ? , - , ὕρωπον xopía, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐπ’ αὐτῷ xai τὸ βουλεύσασϑαι x«l τὸ μή 30 
A M4 - -- , ^ s * - , (8 a PT e A - nS (πολλαῖς γοῦν φαντασίαις χωρὶς τοῦ βουλεύσασϑαι συγχατατιϑέμεϑα τοῖς 

* , , ΄ , ΄ - 

ἀλόγοις boot; παραπλησίως), οὐδ᾽ dv T, τοιαύτη συγχατάϑεσις τῆς φαντα- 
, Y M [4 - € M * - e ^ 

σίας ἔργον εἴη ὑπεναντιουμένη ἐν πολλοῖς τε αὐτῇ xal πολλαχῶς. ὅτι δ᾽ 25 

35 ἡμεῖς τοῦ βουλεύεσϑαι περὶ τῶν φαντασιῶν χύριοι, δῆλον ἔχ τε τοῦ προ- 
£F - - Y , - rd ' , N 

εἰρημένου τοῦ ἡμᾶς ἔχειν τὴν ἐξουσίαν τοῦ βουλεύσασϑαί τε x«l μή, xai 
ἣ N , , , J , » 

μὴ τὴν φαντασίαν εἶναι τούτου χυρίαν. εἰ γὰρ μὴ φαντασία, τί dv ἄλλο 208 

1 μόνῳ Sp.: μὲν libri μόνος Sp.: μόνων libri (μόνων sic V) 16 αὐτῇ scripsi: αὐτῷ 

libri l7 pr. τῷ] τὸ a Sp.: fortasse delendum 19 τε del. Schwartz 21 7$ Schwartz: 

ἣν libri 28 λεγοίμεϑα Sp.: λεγόμεϑα libri 24 μηδὲ] fortasse δὲ μὴ 26 μὲν F Vict. 

Sp.: pij] Va τὸ Sp.: τοῦ libri 84 αὐτῇ Sp.: αὐτῆς libri: αὐτοῖς Vict. 91 φαν- 
τασία Sp.: φαντασίαν libri 91. p. 108,1 ἄλλο τεϑείη Vict.: ἀλλοιωϑείη libri 
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εϑεί ? ἡμᾶς τὸ χύ 05e; οὐ γὰρ ἐπεὶ χοινότερον λέγομεν φαίνε- τεϑείη παρ᾽ fuas τὸ χύριον τοῦδε: οὐ γὰρ ἐπεὶ χοινότερον λέγομεν φαίνε 
€ e. N WT δ᾿ Ν λό X εϑέ S δόξ Y δ Y σϑαι ἡμῖν xal τὸ χατὰ τὸν λόγον εὑρεϑέν τε xal δόξαν, dU HEN 

σίαν τε xal ἐπὶ φαντασίᾳ λέγειν τὴν ue" συγχατάϑεσιν, st γε f, n 
φαντασία ἐστὶν χίνησις ὑπὸ τῆς xav ἐνέργειαν Ric gn ἀλλὰ τὸ ἐπαι- 

ex νεῖσϑαι μὲν τοὺς βουλευομένους, ψέγεσϑαι δὲ τοὺς uf, σημεῖον si ἐφ᾽ 

ἡμῖν εἶναι τὸ βουλεύεσϑαι χαὶ μὴ τῆς φαντασίας ἔργον. οἱ γὰρ ἔπαινοι 10 

xal οἱ ψόγοι ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν, διὸ ἐπὶ ταῖς φαντασίαις οὔτε ἐπαινούμεϑα 

οὔτε ψεγόμεϑα, εἰ μή τισιν αὐτῶν ἡμεῖς αἴτιοι. ἐπὶ δὲ ταῖς ἐπ’ αὐταῖς 
συγχαταϑέσεσιν ἤδη τούτων ϑάτερον. ψεγόμεϑα γὰρ χαὶ τῶν φαντασιῶν 1ὅ 

10 ἐπ᾿ ἐχείναις, ὅσαι τω (e δι’ ἀνασχησίαν ἡμῖν τοιαῦται, ἧς ἀσχήσεως 
μεῖς ἦμεν χύριοι. ἐπεὶ τὸ συμβούλους παραλαμβάνειν T, xai τοῦδε μᾶλλον 

7 ἀντὶ τῶνδε ἐφ᾽ ἡμῖν, δῆλον ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν xol τὸ DEN τὴν ἀρχήν. 20 

εἰ γὰρ ἐφ᾽ dns. τὸ τοῖσὸς χρήσασϑαι συμβούλοις, δι᾿ o0; T, τοιαύτη συγ- 

χατάϑεσις, ἐφ᾽ ἡμῖν xai τὸ βουλεύεσθαι. ἐπεὶ περὶ τῶν ἐχ προνοίας 

15 ἁμαρτανομένων μείζους αἱ χολάσεις ὡς χατὰ προαίρεσιν πεποιηχότων, δῆλον 25 
ὡς xai πᾶν τὸ ἐχ προνοίας γινόμενον ἐφ᾽ ἡμῖν. | 

XIV. Ἐπιδρομὴ τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ Μετεωρολογιχῶν, ἀτελής. 209 

-— Ed [0] "o 
2 e e ()- a [0] ξ LA x 2 -G c o o SQ [47 - tO a € - a o a a S9 "o € ἊΣ 

Y3 ὃς 2 -— ^ ΄ Εἰπὼν ἐν τῷ δευτέρῳ | 
στοιχείων, πυρὸς ἀέρος ὕδατος γῆς, τίς αὐτῶν ἢ xat εἶδος οὐσία τε xal 5 

20 αἰτία, δείξας δ᾽ οὖσαν αὐτοῖς xal τὴν γένεσιν ἐξ d us χατὰ τὴν τῶν 

εἰδοποιουσῶν αὐτὰς διαφορῶν εἰς ἀλλήλας τ το Ὁ τ ἐν τούτῳ τῷ ἐπι- 

ἡἸραφομένῳ μὲν τετάρτῳ Μετεωρολογιχῶν, ὄντι δὲ μᾶλλον οἰχείῳ τῇ περὶ 10 

γενέσεώς τε xai φϑορᾶς πραγματείᾳ πρῶτον ὑπέμνησεν τῶν εἰδοποιουσῶν 

τὰ στοιχεῖα τὰ τέσσαρα διαφορῶν, oi ἦσαν δύο αἱ πρῶται τῶν ἁπλῶν ἐν- 
E ς , S TATUM E ERU Re ^ M EET TIS αντιώσεων, ϑερμότης ψυχρότης, ὑγρότης ξηρότης. τούτων γὰρ τετραχῶς 15 

^ / , ΄ σ 2 - 2^ - Q? C" V - 

συνδυαζομένων ἀλλήλοις ἕχαστον αὐτῶν εἰδοποιεῖται. μεϑ᾿ ἃ ἔδειξεν τῶν 

ιῷ [32] 

τεσσάρων τούτων διαφορῶν τὰς μὲν δύο ποιητιχὰς οὔσας, ϑερμότητα τε 

χαὶ ψυχρότητα, παϑητιχὰς δὲ τὰς δύο, τήν τε ξηρότητα χαὶ τὴν ὑγρότητα, 
$2 ς χαὶ ἑχάστῳ τῶν στοιχείων ἐξ ἑχατέρων τῆς ἐναντιώσεως τὴν ἑτέραν, ὡς 3 

30 xai τοῦ ποιεῖν χαὶ τοῦ πάσχειν δύναμιν ἐν ἑαυτοῖς πάντα. μεϑ᾽ ἃ προ- 
ἔϑετο uiv εἰπεῖν τὰ ἔργα τὰ γινόμενα ὑπὸ τῶν ποιητιχῶν δυνάμεων, d 

e - 4 - - ἐστιν, ὡς ἐρεῖ, πέψις, ἀπεψία, wai τὰ ἑχατέρου τούτων εἴδη. ἔτι δὲ τῶν 25 
, [4 b , - - P4 2 ^ , M e , ' y € 

πασχόντων ὑπ᾽ αὐτῶν, ταῦτα ὃέ ἐστι ξηρόν τε xal ὑγρόν, τὰ εἴδη τε 210 

χαὶ τὰς διαφοράς. χαὶ πρῶτον εἰπὼν ἐν οἷς ἐστίν τε xal γίνεται ἢ τοι- 

35 αὐτὴ μεταβολή, ὅτι ταῦτ᾽ ἐστὶν τὰ πεφυχότα xai τὰ ζῷα xal τὰ τούτων 
- - ΄ ΄ L5 ΄ Y - Ξ uípr, ὡς [δ᾽] ἐχ τῆς τῶν τεσσάρων σωμάτων συνόδου τούτων ὄντων τῶν ὅ 

6 co// V 11 ἐπεὶ Vict.: ἐπὶ libri 11. 12 fortasse χαὶ τούσδε μᾶλλον [7] ἀντὶ 

18 φϑορᾶς B?S?a Sp.: διαφϑορᾶς VFB!S! 20 τὴν Sp.: τὰς VBSa: τὰ F 22 δεν 

28 πρῶτον] 108,28— 110,26 — Arist. Meteor. IV, 1. 9780 10 — 379*9 26 συνδοιαζομέ- 
yov V 29 fortasse ἑχατέρας 30 fortasse πάντα ζἔχειν, 91 μὲν] cf. 110,27 

39 πασχόν! V 26 δ᾽ del. Sp 
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, 

προηγουμένως γινομένων χατὰ φύσιν, xal ἐπὶ τούτοις ἀποδιδούς, τί ἐστιν fj 
ἁπλῇ τε xal ἣ φυσιχὴ γένεσις, ὅτι γὰρ μεταβολὴ ὑπὸ τῶν ποιητιχῶν 

δυνάμεων ϑερμότητός τε xai ψυχρότητος τῆς ὑποχειμένης ὕλης ἐν ἑχάστῃ 10 

φύσει χατὰ τὰς δυνάμεις τὰς παϑητιχάς, ξηρότητά τε xal ὑγρότητα, ὅταν ἔχωσι 

λόγον πρὸς ἀλλήλας, ὡς δύνασϑαι τὰς μὲν ποιεῖν τε χαὶ μεταβάλλειν, τὰς δὲ 

μεταβάλλεσϑαί τε xal πάσχειν * * ἀ. γεννῶσι γὰρ τὸ ϑερμὸν xal τὸ 15 

ψυχρὸν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν χατὰ ταῦτα γεννώμενα, χρατοῦντα τῆς ὕλης, ὕλη 

σι 

- [4 , M ΄ σ 

δέ ἐστιν αὐτοῖς ἢ ἑτέρα ἐναντίωσις, ἥ ἐστι τὸ ξηρόν τε χαὶ ὑγρόν. ὅταν 
δὲ μὴ χρατῇ μηδὲν T τούτῳ τῷ λόγῳ πρὸς τὴν ὑποχειμένην αὐτοῖς ὕλην, 20 

^ Y. Jj / 1 B - - ε MUNERE , 
10 [7] εἰ μὲν εἴη κατὰ μέρη τινὰ μὴ χρατοῦντα τῆς ὑποχειμένης ὕλης, μώ - 

λυσίς τε καὶ ἀπεψία γίνεται, εἰ δ᾽ ἐν τῇ γενέσει χαϑόλου γίνοιτο ἢ τοι- 
- LÀ , , - e" , (4 ' ν , 

aócr τῶν ποιητικῶν ἀσϑένεια, εἰς σῆψιν ἢ μεταβολή. (ἢ) γὰρ κατὰ φύσιν 

πᾶσα φϑορὰ δὸός ἐστιν εἰς σῆψιν, χατὰ φύσιν δ᾽ ἣ εἰς φϑορὰν ὁδὸς διὰ 2» 
ὧν ἣ μὲν ξηρότης τε xal αὔανσις εἴη ἂν ἐπὶ 21] γήρως τε xoi αὐάνσεως, 

15 τῶν φυτῶν χυριώτερον λεγομένη, τὸ δὲ γῆρας ἐπὶ τῶν ζῴων, εἴ γε χατὰ 
υὲν τὴν ἐν τοῖς μέρεσιν ἀσϑένειαν τῶν ποιητιχῶν δυνάμεων kk γίνεσϑαι τήν i i psp i i i 
τε DÀ ' e d * bÀ » Y ^ f. oor e EAT. ett μώλυσιν xal ἀπεψίαν, ὧν μώλυσις μὲν πάλιν χυριώτερον ἂν ἐπὶ τῶν 5 

ερῶν τῶν ζῴων x x x. ἁπαντων γὰρ χατὰ φύσιν γενομένων τὸ χατὰ φύσιν 

τέλος σαπρότης τε xal σῆψις. οὐ γὰρ χατὰ φύσιν ἣ βίαιος φϑορά. διὰ 

90 τοῦτο γὰρ τὰ χατὰ φύσιν φϑειρόμενα πρῶτον μὲν εἰς ὑγρότητα μεταβάλλει 10 
τῷ μηχέτι χρατεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς ϑερμότητα τῆς ὑγρότητος, ὡς πέττειν 
αὐτὴν δύνασϑαι, τέλος δέ, τῆς αὐτῆς ὑγρότητος διατμηϑείσης xal συνεχ- 
χριϑείσης, ἐχχρινομένης xat διαχρινομένης τῇ ϑερμότητι, τὰ ὑπολειπόμενα 15 

? i i 5 i i D 1779 ἱ 

ξηρά. γίνεται γὰρ τῶν σηπομένων τέλος τὸ εἰς ταῦτα διαλυϑῆναι, ἐξ ὧν 

25 ἐγένετό τε xal συνέστη. ὁριζόντων xai μιγνύντων τῷ ξηρῷ τὸ ὑγρὸν τῶν 
ποιητιχῶν, ἃ ἣν τὸ ϑερμὸν xal ψυχρόν. γίνεται δ᾽ ἢ τοιαύτη φϑορά, τουτ- 20 

ἔστιν ἢ κατὰ φύσιν, ὅταν διὰ τὸ περιέχον χρατῇ τοῦ δρίζοντος, ὅπερ 
ἦν τὸ ϑερμὸν προηγουμένως, τὸ δριζόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ ὃ ἦν ὑγρόν τε xai 

ξηρόν, ἀναλισχομένου ὑπὸ τῆς ἐν τῷ περιέχοντι πλείονος ϑερμότητος τοῦ 

80 ἐν τοῖς φϑειρομένοις τε xal σηπομένοις ϑερμοῦ ἣ τῶν πασχόντων mÀso- 25 D i i i 

veta γίνεται. χαϑόλου | yàp GT; τε τῶν σηπομένων γίνεται διὰ τὸν 212 i A9 p | 
χωρισμὸν τῆς φύσεως ἐξ αὐτῶν, φύσις δ᾽ ἐν ἑχάστῳ τῆς χινήσεως ἐν αὐτοῖς 

ἀρχή, ἐστὶν δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖς χατὰ φύσιν συνεστῶσι προηγουμένως τοιοῦτο 
ϑερμόν. μεϑ᾽ ὃ λόγον ἀπέδωχε σήψεως, φϑορὰν αὐτὴν εἰπὼν εἶναι τῆς ἐν 5 

35 ἑχάστῳ T περιέχοντι. ἐπεὶ δὲ κατ᾽ ἔνδειαν ϑερμοῦ f σῆψις, πᾶν δὲ τὸ 

τοιαύτης δυνάμεως ἐνδεὲς duy póv, ἀμφότερά πως ποιητιχὰ τῆς σήψεως 

6 tale quid excidit τῆς γενέσεως xal φϑορᾶς λόγον ἀπέδωχε 9 temptavi μηδὲν τούτων 

τῷ (μὴν λόγον (ἐν λόγῳ — εἶναι ἢ) π. τ. ὑ. d. ὕ. ἔχειν, εἰ cf. Alex. δα Arist. Met. 12779 

10 7j del. Sp. 12 ij add. Vict. 15 εἴγε] εἰ δὲ Sp. fort. recte 16 fortasse 

(εὔλογον) iv. 18 fortasse ζῴων (λέγοιτο, ἀπεψία δὲ ἐπὶ τῆς τροφῆς τῶν ζῴων) cf. l. c. 

121τ110 22 ὡς διατμ. ἃ Sp. 24 σηπομένων Vict.: σημαινομένων libri ἴοτ- 

tasse ταὐτὰ 28 ὃ ἣν scripsi: ἢ ὃν libri: ὃν Sp. 29 γὰρ ὑπὸ Vict. 9l τε] ἐπὶ coni. 

Sp. 32 φύσεως Vict. Sp.: σήψεως libri ἐν θερμότητος αὐ. a 99 (ϑερμότητος τῆς 

(immo τῇ) | ἐν τῷ) περ. Vict. 36 τοιαύτης scripsi: τῆς libri, cf. l. c. 127v1 
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30 

9T Ἁ y. M ! , ; , - ' € N A τὴν € 2 - 

γίνεται, τὸ ϑερμόν τε xal ψυχρόν: γίνεται γὰρ ὑπὸ πλήϑους ἑκατέρου τοῦ 10 
ἘΞ { nn - M m 9s ed LÀO d t * οἱ ΄ ὃ - δὲ ἀλλ ΄ τε ψυχροῦ χαὶ τοῦ ϑερμοῦ, ἀλλὰ ψυχροῦ μὲν οἰχείου, ϑερμοῦ δὲ ἀλλοτρίου. 
ΙΑ ' δ » M c, N , ^ ΄ N M , διὰ γὰρ τὴν τοιαύτην xal τοῦτον τὸν τρόπον γινομένην μεταβολὴν τὰ σηπό- 
μενα ξηρότερα γίνεται xal τέλος γῆ xal χόπρος. γίνεται γὰρ τοῦτο ὅτι 15 

ἐξιόντος ἐξ ἑχάστου τῶν σηπομένων τοῦ οἰχείου ϑερμοῦ συνεξατμίζεται 

xal τὸ οἰχεῖον ἐν αὐτοῖς ὑγρόν, (0) αἴτιον γίνεται τῆς ξηρότητος, τῷ μηχέτι 
ἐν αὐτοῖς εἶναι τὸ ἐπαγόμενον xal ἐπισπώμενον τὸ ὑγρόν, ὃ ἦν ἔμφυτος 20 

ἐν ἑχάστῳ ϑερμότης. προσέϑηχεν δὲ ἀχόλουϑον οὖσαν τοῖς προειρημένοις 
χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ ὁμοίως ἐν τοῖς ψύχεσι σήπεσϑαί τινα. τῷ γὰρ 

ἔλαττον τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ ϑερμὸν ἐν τῷ περιέχοντι οὐχ οὕτως μα- 25 

ραίνεταί τε xal χατισχύεται τὸ ἐν ἑχάστῳ ϑερμὸν οἰκεῖον, ἀλλ᾽ οὐδὲ | τὰ 213 
e E , mo Y ! - LARA ec , ᾿Ξ εὐ - Ἁ * p E-: , . πεπηγότα διὰ ψυχρότητα δμοίως σήπεται τῷ διὰ ψυχρότητα πλείονα μὴ 

"ὦ δ Ὁ € JN - , - / 5.» € , 2 ' x ) Y 
χρατεῖσϑαι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ περιέχοντι ἀέρι ϑερμότητος, ἐπεὶ δὲ εἰ ἔμελλεν 

αὐτὸ χινεῖν τε xal μεταβάλλειν, τῷ χρατεῖν χινεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ζέοντα 5 

σήπεται, διότι καὶ τῆς ἐν τούτοις ϑερμότητος ἐλάττων ἣ ἐν τῷ περιέχοντι 

αὐτὰ ἀέρι ϑερμήτης. αλλ οὐδὲ τὰ χινούμενα xal ῥέοντα ὁμοίως ὑπὸ τοῦ 

ἐν τῷ περιέχοντι ϑερμοῦ χρατεῖται τοῖς ἀχινητίζουσί τε xal ἡρεμοῦσι. xal 10 

γὰρ οὕτως ἀσϑενεστέρα γίνεται ἢ ἐν τῷ ἀέρι ϑερμότης (τῆς) ἐν τῷ χινουμένῳ. 

$, γὰρ χίνησις συναύξει τὸ ἐν ἑχάστῳ ϑερμὸν ῥιπίζουσά τε καὶ ἐξάπτουσα. 

τὴν δ᾽ αὐτὴν αἰτίαν εἶπεν εἶναι χαὶ τοῦ τὸ πολὺ ἧττον τοῦ ὀλίγου μετα- 
΄ NES ΄ AM y SN ' ὃ ' M λ ! λ A - βάλλειν τε χαὶ σήπεσϑαι. πλεῖον γὰρ xal τὸ ϑερμὸν xal τὸ ψυχρὸν ἐν 15 

τῷ πλείονι, διὸ χρατεῖ ταῦτα τῶν ἐν τῷ περιέχοντι δυνάμεων. αὕτη γὰρ 
αἰτία, ἡ καὶ ἢ ϑάλαττα xoi τὸ ἄλλο ὕδωρ διαιρούμενον σήπεται. εἶπεν 

xai τὴν αἰτίαν τοῦ ἐχ τῶν σηπομένων γεννᾶσϑαί τινα ζῷα. ἢ γὰρ ix τῶν 90 
7, 3 Jd E "SNP T RA) ^ oc Es Y ΄ὔ σηπομένων ἐχχρινομένη θερμότης οὖσα φυσιχὴ γεννᾷ τινα xal συνίστησι 

τὰ ἐχχριϑέντα, ἐν οἷς ἂν εὔχρατα τύχῃ γενόμενα. 
AS ^ ^N Q4 Y - M , A € e , i i Εἰπὼν δὲ χαϑόλου περὶ τῆς χοινῆς γενέσεως xal φϑορᾶς ὁμοίως ἦλ- 25 

ὃεν ἐπὶ τὸν περὶ ὧν | προέϑετο λόγον, ταῦτα δ᾽ ἦν τὸ εἰπεῖν, διὰ τίνων 314 

αἱ προειρημέναι δυνάμεις, Tj, τε ϑερμότης xal ἢ ψυχρότης, ἐργάζονται 
τήν τε γένεσιν τῶν γινομένων xal τὴν φϑορὰν ix τῶν ὑποχειμένων αὐταῖς, 
ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τοῖς φυσιχοῖς σώμασι τὰ ξηρά τε χαὶ τὰ ὑγρά: ταῦτα γὰρ 5 
ἐχείνοις ὕλη. ἐπεὶ γὰρ πᾶσα γένεσις xui μεταβολὴ ὑπὸ τῶν ποιητικῶν 

δυνάμεων, ὧν τὸ μὲν ϑερμότης, x * x* χυρίως γενέσεως αἴτιον, χρατοῦντος 

γὰρ τοῦ ϑερμοῦ χαὶ συγχρίνοντος τὸ ξηρόν τε χαὶ τὸ ὑγρὸν πέσσοντος χαὶ 10 

δρίζοντος ἢ γένεσις. εἰ δὲ μὴ χρατοίη τοῦτο τῷ ψυχρὸν πλεῖον εἶναι, χατι- 
, 3 σχῦον τὸ ψυχρὸν τῶν ἐναντίων αἴτιον φϑορᾶς τε χαὶ σήψεως. ἐπεὶ δὲ 

4 ὅτι Sp.: τοῦ libri 6 (0) αἴτιον Vict. Sp. 13. 14 intellegerem v. 13 χινεῖσϑαι 

ὑπὸ et ἐπειδὴ (ἐπεί γε Sp.) ἃ &. et v. 14 αὐτοῦ χρατεῖν et κινεῖν χρατεῖ (xp. xtvei Sp.) 

15 διότι seripsi: διὸ libri 16 ὑπὸ τοῦ Sp.: ὑπ᾽ αὐτοῦ libri 17 ϑερμοῦ S? Viet.: 

ϑερμῷ libri 18 ἀσδ)ενεστέρα scripsi: εὐσϑενεστέρα libri: εὐσϑενέστερα Sp. 7| 7j Vict. 

Sp. τῆς addidi 20 εἶπεν om. a Sp. τοῦ τὸ Sp.: τοῦτο libri 22 αὕτη 

Fa Sp.: αὐτὴ V: αὐτὴ B: αὕτὴ S 23 ἡ Viet. Sp.: 7] V: om. FSa ἡ ϑάλαττα Sp.: 
τὴν ϑάλατταν libri 21 χενῆς V 33 fortasse ϑερμότης, (x0 δὲ Ψυχρότης, ϑερμότης 
30 τῷ] τῷ τὸ coni. Sp. 
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^ 5 , — $4 f ΝΞ 

xal ἢ πέψις πλεοναχῶς xal f, ἀπεψία, περὶ τούτων εἰπεῖν εὐλόγως mpo- 10 
- * , 

ἔϑετο, xai πρῶτον μὲν λέγει, διὰ τίνων τὸ ϑερμὸν τὰς xat! αὐτὸ γινο- 
— -" ΄ - ^ v 

μένας ἐν τῷ ὑποχειμένῳ ποιεῖται μεταβολάς, xal φησιν οἰχεῖον μὲν ἔργον 

εἶναι τῷ ϑερμῷ τὴν πέψιν, εἶναι 0À τῆς πέψεως εἴδη τε xal διαφορὰς 
^ - ^ v 

πέπανσιν ὄπτησιν ἕψησιν, τῆς δὲ ψυχρότητος οἰχεῖον ἔργον μὲν ἀπεψίαν 
^ * , , 

εἶναι, ταύτης δὲ εἴδη πάλιν xal διαφορὰς ὠμότητα μώλυνσιν στάτευσιν. 
à ) 2. - Bet Y συ ' β΄ bI - ' "5 , B A 2 9 * f: z 

q' οἷς εἰπὼν ὅτι μὴ οἰχεῖα μὲν ταῦτα τὰ ὀνόματα τοῖς χαϑ᾿ ὧν εἴρηται, 25 

20 

τῷ δὲ μὴ χεῖσϑαι ἐχάστῳ αὐτῶν ὄνομα οἰχεῖον ἀπὸ τῶν ὠνομασμένων 

ἀνάγχη μεταφέρειν τὰ ὀνόματα xal ἐπὶ τὰ ὅμοια τοῖς ὠνομασμένοις, διὸ 

οὐ ταῦτα ἀλλὰ [τὰ] τοιαῦτα | χρὴ νομίζειν εἶναι τὰ εἰρημένα, 215 

ἔγει τε xal δρίζεται, τί τῶν εἰρημένων ἕχαστόν ἐστιν, καί πρῶτον τί ἐστι 

πέψις λέγει, χαὶ ἐπὶ τούτοις τί ἐστιν ἀπεψία, ἥτις ἐστὶν ἀντιχειμένη τῇ χοινῇ 

πέψει. μεϑ᾽ ἃ περὶ πεπάνσεως ποιεῖται τὸν λόγον ὑπὸ τὴν πέψιν οὔσης, 5 
xal μετὰ τὸν περὶ ταύτης λόγον περὶ ὠμότητος λέγει, T, οὖσα ὑπὸ τὴν 

ἀπεψίαν ἀντίχειται τῇ ἑψήσει. ἐφ᾽ οἷς τί ἐστιν ὄπτησις εἰπών, T xal 
αὐτὴ πέψις τίς ἐστι, dd περὶ στατεύσεως, ἣ τῶν ὑπὸ τὴν ἀπεψίαν οὖσα 10 

τῇ ὀπτήσει ἀντίχειται. ὧν τὴν μὲν πέψιν εἶπεν εἶναι τελείωσιν ὑπὸ 
τιχειμένων παϑητιχῶ y 

, 

τοῦ φυσιχοῦ xai οἰχείου ϑερμοῦ τῶν d 
(ἀντικείμενα δὲ ἣν ἀλλήλοις παϑητιχὰ $ ἐν ἑχάστῃ ὅλῃ ξηρότης τε χαὶ go 

δγρότης᾽ ταῦτα γὰρ τὰ πεσσόμενα xal δριζόμενα ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ), ἀπεψία 

δὲ ἀτέλεια δι᾽ ἔνδε ἧς οἰχείας ϑερμότητος, ὃ ψυχρότης ἐστίν & ἀτέλεια δι’ ἔνδειαν τῆς οἰχείας ϑερμότητος, ὃ ψυχρότης ἐστίν. 
ux J ^E [4 41} , e 3 ! , 2) , ὧν γὰρ τέλος f, πέψις, τούτοις ἣ ἀπεψία ἀτέλεια. 

[Πάλιν πέπανσιν μὲν εἶπεν πέψιν xal τελείωσιν τῆς ἐν τοῖς περιχάρ- 30 
πίοις τροφῆς, τελείωσις δὲ τούτοις τὸ δύνασϑαι ἐξ αὐτῶν γίνεσϑαι ἄλλο 

τοιοῦτον (λέγεσϑαι εἶπεν χαὶ ἄλλα πέπονα χατὰ τὴν 1 πρὸς αὐτὰ ἀναφορά any 

ὠμότητα δὲ ἀπεψίαν xal ἀτέλειαν τῆς ἐν τῷ περιχαρπίῳ xpoges ἐφ᾽ 95 

ἔχειν μὴ μόνον υγρό- 210 
5 Y ' ! RNCRE 33129 50.27 - ife a ἡ ' σ᾽ P2 ΄ P ὲ um ἀλλὰ χαὶ ξηρότητα. ἐφ᾽ οἷς ὡρίσατο τὴν ἕψησιν πέψιν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ 

is ἔχοντι ὕδατι ὃε ερ ύτῆτος τοῦ ἐν αὐτῷ i τς ἀορίστου ὑγροῦ, 
ὅ ἐστιν T, πνεῦμά τι Y, ὕδωρ. προσέϑηχεν δὲ xol ἐφ᾽ ὧν fj ἕψησις χατηγορεῖται 5 

^ 
3 DS E ὃ e^ £ «ον LS INN EE. τὸν M ἣν αν 42 E. 
X0'VOXepov ξῳξσ αι ξγόμέξνων. ὠρισατο 0€ χαι τὴν | ωλῦνσιν env εναντιᾶν 

? Y e - ἣ Ld , - 

οις ἔδειξεν, Ott παν τὸ πεποϊνομξνὴν ἀναγχανον 

. “ὦ 

ἑψήσει ἀπεψίαν εἶναι, ἐπεὶ δὲ πλεοναχῶς f, ἕψησις, xal τὴν μώλυνσιν 

τοσαυταχῶς, ἑχάστῃ ἰοῦ ἑψήσεως οἰχείας τινὸς ἀντιχειμένης μωλύνσεως. 10 
b , 

peU' ἃ τί ἐστιν ὄπτησις εἶπεν. ὅτι γὰρ πέψις ὑπὸ ϑερμότητος empüs 

xai ἀλλοτρίας. ὑπὸ ξηρᾶς δὲ εἶπεν γίνεσϑαι ϑερμότητος τότε, ὅταν )^ ) 
? 

, , [« , » 

ξηρότερον γίνηται τὸ πεσσόμενον οὕτως. τὴν δὲ τῇ ὡς ὀπτήσει λεγο- 15 

2 πρῶτον] 110,27— 111,22 — Arist. Meteor. IV, 2. 879010 --- 880410 8 ἔψησιν 
semper V δὲ coni. Sp.: «e libri 6 διαφορὰς Sa Sp.: διαφορᾶς Β΄: διαφοραὶ 

i 

VFB! 10 «à del. Sp. cf. 1. c. 319*16; ib. zip. εἴδη 15 7| a: ἡ Viet. 18 ix 

τῶν Arist. 298 πάλιν] 111,23 — 112,4 — Arist. Meteor. IV, 3. 380311 — 381*^22 

25 

25 

λέγεσϑαι (08) coni. Sp. πέπονα Sp.: πέπανα libri πρὸς] εἰς B 32 μώλυσιν V 

ξηρᾶς χαὶ ἀλλοτρίας corr. S! Sp.: ξηρὰ καὶ ἀλλότρια libri 86 ξηρότερον S!GF (Arist. 

981428): ξηρὸν VBS?a Sp. 
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μένῃ πέψει ἀντιχειμένην ἀπεψίαν οὐχ εἶπεν μὲν ὠνομάσϑαι πάνυ τι, εἶναι 
^N m , M reium. [rd ' 2i ΄ ΄ A , ^ Zz 

δὲ παραπλησίαν στατεύσει, ὅταν τὸ ὀπτώμενον μεταβάλλῃ μέν, μὴ μέντοι 
1 Y , 2Q.r e! 27 ἊΝ mS y S - , zi Il. « ΄ ᾿Ξ E 

xai ὀπτηϑῇ, ὃ γίνεται T, δι᾿ ἔνδειαν ϑερμότητος τῆς μεταβαλλούσης τὸ 
ὀπτώμενον, ἢ διὰ πλῆϑος τῆς ἐν τῷ ὀπτωμένῳ ὑγρότητος. 20 

Εἰπὼν δὲ περὶ τούτων μετῆλθεν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν παϑητιχῶν δυνά- cC 

ὕξων λόγον, ai ἦσαν ξηρότης xal ὑγρότης, xal δειχνύς, τίνες τούτων πάλιν 
εἰσὶν διαφοραί, xal τίνα xai πόσα εἴδη τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῶν, πρῶτον μὲν 26 

ὑπέμνησε τοῦ ἀρχὰς εἶναι τῶν σωμάτων, χαϑὸ παϑητιχά ἐστι, τὸ ὑγρόν 217 

τε xal ξηρόν, τὰ δ᾽ ἄλλα, ὅσα μὴ ἀρχαί, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἀρχῶν ὄντα τε xod 
10 γεγονότα, μιχτὰ μὲν ἐχ τούτων εἶναι (ὃ ποτέρου γὰρ πλέον ἔχει τὸ μεμιγ- 

ϑένον, τούτῳ συντάσσεσϑαι αὐτό, τὰ μὲν χατὰ τὸ ξηρὸν πλεονεχτοῦντα τῷ 5 

ξηρῷ, τὰ δὲ χατὰ τὸ ὑγρὸν τῷ ὑγρῷ), πάντα δὲ τῶν τε ὑγρῶν xai τῶν 

ξηρῶν τὰ μὲν ἐντελεχείᾳ ταῦτα λέγεται εἶναι, τὰ δὲ δυνάμει. ἐφ᾽ οἷς 
λαβών, ὅτι ἣ μῖξις τοῦ δγροῦ τε χαὶ τοῦ ξηροῦ αἰτία τοῦ ὡρίσϑαι τὰ ἐξ 10 

ον. 

5 Ll , 9. f δὴ , € , € ) € ^ » ^ 

15 αὐτῶν μεμιγμένα (ἀόριστον γὰρ ἐχείνων ἑχάτερον xaÜ' αὑτὸ ὄν), λαβὼν 

δὲ xol τὸ ὑγρὸν μὲν παϑητιχὸν τῶν στοιχείων τὸ ὕδωρ εἶναι, ξηρὸν δὲ 
B - 2 ? M N ' AMBAE T3 ᾿ Qo CN 

τὴν γῆν, ἐν οἷς xai τὸ ψυχρὸν ὃν δοχεῖ μᾶλλον εἶναι χαϑ’ αὑτὸ παῦητι- 

χὸν T, ποιητιχόν, προσλαβὼν τὸ πᾶν ὡρισμένον παϑητὸν σῶμα ἣ μαλαχὸν 16 
A^ ' * Y P) , , , 3 N , FOMN x , 

7, σχληρὸν εἶναι, xal εἰπών, τί μέν ἐστι τὸ μαλαχόν, τί δὲ τὸ σχληρόν 

90 (σχληρὸν μὲν γὰρ τὸ ἀντιβαῖνον χαὶ μὴ ὑπεῖχον χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, μα- 
λαχὸν δὲ τὸ ὑπεῖχον χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῷ ὑπείχειν, οὐ τῷ διαιρούμε- 20 

i i , D 

νον ἀντιπεριίστασϑαι), ἑξῆς, ἐπεὶ πᾶν τὸ ὡρισμένον σῶμα σχληρὸν T, μα- 

Àaxóv, πεπηγὸς δὲ ἤδη τὸ ὡρισμένον, ἐπὶ τὸ περὶ πήξεως λέγειν ἦλϑεν, 

χαὶ ὑπουνήσας τῶν παρὰ τὴν ὕλην αἰτίων, ὅτι ἐστὶ τό τε ὅϑεν f, ἀρχὴ τῆς 25 

χινήσεως xal τὸ εἶδος, xal λαβὼν ταῦτα αἴτια εἶναι τῶν | γινομένων ἁπάν- 218 Ue σι 

PNE 5 ' Y ^6 E ᾿ δὲ OESTE hs . 1 - £k. ΄ ' των φύσει (xal γὰρ πήξεως χαὶ διαχύσεως, xat τοῦ ξηραίνεσϑαι xal 
τοῦ ὑγτραίνεσϑαι), τίνα ἐστὶ τὰ ποιητιχὰ xal τίνα πάϑη τε xal εἴδη τῶν 

P ) ^ 

γινομένων ἔλαβεν, ποιητικὰ μὲν εἰπὼν εἶναι ϑερμότητά τε χαὶ ψυχρότητα, 5 
^( ^N AJ € ^ , 3 , - , , ' M ^ 

πάϑη ὃὲ τὰ ὑπὸ τούτων ἐπιγινόμενα τοῖς σώμασιν, τό τε Üspuóv xal τὸ 
/ s 

30 Ψυχρόν. ἐφ᾽ οἷς ἐπανελϑὼν ἐπὶ τὸν περὶ πήξεως λόγον, xal λαβὼν τὸ πήγνυ- 
σϑαι ξηραίνεσϑαί πως εἶναι, ἔφη δεῖν περὶ τούτου πρῶτον εἰπεῖν, 10 

- ' , 7 7m “ 

χαὶ πρῶτον μὲν ἔλαβεν, τίνα τὰ ξηραινόμενα, ὅτι γὰρ ὕδωρ, χαὶ ὅσα ὕδατος 
AY. E d y. ON ἊΝ , ἊΝ Y DIA) » 2 T ^ - [- ^ 

εἴδη, χαὶ ὅσα ἔχει ὕδωρ ἢ σύμφυτον ἣ ἔπαχτηον. ἐφ᾽ οἷς ἐζήτησεν ὑπὸ 
, ξ , ^ , e , J e ,F "M € , " 

τίνων ξηραίνεται, χαὶ λαβών, ὅτι πάντα τὰ ξηραινόμενα T, θερμαινόμενα ἣ 
Ἂ FUP ΤΌΝν e. MP VO erm Ns VID PE Q , E τ ' ' L4 ΄ 35 Ψυχόμενα ξηραίνεται, προσέϑηχεν τὸ xal (τὸ) ϑερμαινόμενα xat τὰ ψυχό- 15 

à μενα ϑερμῷ ξηραίνεσϑαι T, τῷ ἐντὸς ἢ τῷ ἐχτός, (τῷ μὲν ἐχτός,) ἃ ὑπὸ 

l μὲν s. v. V ὠνομάσϑαι V 9 γίνεται Vict.: γίνεσϑαι libri 9 μετῆλϑεν] 112,5— 

113,22 — Arist. Meteor. IV, 4. 381^ 28—9, ὅ820 28 6 πάλιν GFSa Sp.: z//// V: lacuna 

5 litterarum B 13 fortasse λέγεσθαι 14 ὑγροῦ Vict.: Ψυχροῦ libri 18 παϑητὸν) 

παϑητιχὸν a Sp. 21 τῷ ὑπείχειν Vict. Sp. cf. Arist. 3982213: τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου libri 
24 1j om. a Sp. 26 διαχύσεως V (litteris madore evanidis) Viet. Sp.: om. relicto spatio 

9 litterarum B: διαλύσεως GFSa 30. 31 πήγνεσϑαι V 39 τὰ add. Sp. 206 τῷ 

ἐντοσ V ἢ τῷ ἐχτός, (τῷ μὲν ἐκτός», ἃ Sp.: τῶν évexxos d V: τῶν ἐν ἐχτὸς ἃ FS!Ga: 

τῶν ἐνεχτὸς ἃ B: (ὴ) τῴδ ἐχτὸς d Vict. 
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τοῦ περιχειμένου ξηραίνεται ϑερμοῦ, τῷ δ᾽ ἐντός, ὅσα ὑπὸ ψυχροῦ. ὑπὸ 

γὰρ τοῦ ψυχροῦ ἀναλισχόμενον τὸ ἐνυπάρχον ἐν τοῖς ξηραινομένοις ϑερμὸν 90 

χαὶ διαφορούμενον συνεξατμίζει χαὶ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν αὐτοῖς, οὗ γινομένου 
ξηραίνεται. 

5 Εἰπὼν δὲ τίνα v ἐστὶ τὰ ξηραινόμενα χαὶ ὑπὸ τίνων xal διὰ τίνος, 

ὅτι γὰρ διὰ τοῦ ϑερμοῦ ἢ τοῦ ἐντὸς ἢ τοῦ ἐχτός, μετῆλθεν ἐπὶ τὸ [90 

περὶ τῶν ὑγραινομένων λέγειν, ἃ τοῖς ξηραινομένοις ἐναντίον πάσχει πά- 319 
Uoc. xal λαβὼν τοῦ ὑγραίνεσϑαι διαφορὰς εἶναι (ὑγραίνεται γὰρ τὰ ὑγραι- 
νόμενα τὰ piv χατὰ σύστασιν, T ὑγραίνεσϑαι τὸν ἀέρα, τουτέστιν εἰς ὕδωρ 5 

10 μεταβάλλειν, ὃ ἣν παϑητιχὸν ὑγρόν: ψυχόμενον γὰρ τὸ πνεῦμα xal συνι- 

στάμενόν τε χαὶ παχυνόμενον χαὶ γινόμενον τὴν εἰς ὕδωρ ποιεῖται μετα- 

βολήν, * * 4), περὶ τήξεως xal τῆς τοιαύτης εἰς ὕδωρ μεταβολῆς εἶπεν ἅμα 10 

δῆλον ἔσεσϑαι χαὶ περὶ πήξεως, ἐπεὶ δοχεῖ τὰ πεπηγότα τηχόμενα. οἷς 
προσέϑηχε, τίνα ἐστὶν τὰ πηγνύμενα. πάντα γὰρ τὰ πηγνύμενα Tj ὕδωρ ἣ 

18 ὕδατος εἴδη ὄντα πήγνυται ἢ Ἰῆς καὶ ὕδατος μόνων, οἷς προσέϑηχεν τὸ 
CES , " PLA M XA [4 ^ ὃς nn ^ [d ὴ (Ὁ) 70 rri i € Ü Ca ^ ἣ M 16 ὑπὸ τίνων πήγνυται. ἢ γὰρ ὑπὸ ϑερμοῦ, T ὑπὸ ψυχροῦ, T ὑπὸ ὑγροῦ. διὸ 

- LI [4 - - 

χαὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων λύεται. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ξηροῦ ϑερμοῦ παγέντα, 
συ - ΄ M ew ΡΞ λύε [rd δ -- LS , d M ! , NX Om. ὅ ἐστι πῦρ, ὑπὸ ὕδατος λύεται, ὅ ἐστιν ὑγρόν τε xal ψυχρόν, τὰ δὲ 

P1 ς ΠΣ ΩΣ πα πὸ üeouoó Νή ΕΣ: T £Onxe ὑπὸ ψυχροῦ παγέντα omo ὕερμοῦ λύεται, πυρὸς γάρ. οἷς προσέϑηχεν, 
σ 

E 
o 

20 ὅτι ὅσα μὲν τῶν πηγνυμένων ὅδατός ἐστιν, ταῦτ᾽ οὐ πήγνυται ὑπὸ πυ- 

póc, λύεται γὰρ ὑπὸ τούτου. xol γὰρ εἰ πήγνυται ταῦτα τῷ τὸ ἐν αὐτοῖς 
ϑερμὸν χωρίζεσϑαι, εὐλόγως dv λύοιτο παρουσίᾳ τούτων. ἀλλὰ τῆς τούτων 25 

δι γαῖα ὃ ψυχρὸν πηχτιχόν. διὸ μηδὲ παχύνεσϑαι τὰ τοιαῦτα τῷ τὴν μὲν 

ἔχυνσιν γενέσϑαι τοῦ μὲν ὑγροῦ ἀπιόντος, συνισταμένου | δὲ 220 
25 τοῦ ξηροῦ, xal τὸ ὕδωρ μὴ δύνασϑαι μόνον τῶν ὑγρῶν παχύνεσϑαι διὰ 

τὸ μηδὲν ἔχειν ἐν αὑτῷ ξηρότητος, τὸ μὴ μεμιγμένον ἐξ ὕδατός τε xol γῆς 

φι ὑπ᾽ ἀμφοτέρων πήγνυσϑαι χαὶ ὑπὸ ϑερμοῦ xal ὑπὸ ψυχροῦ. ἐπεὶ δὲ διὰ τοῦ 
παχύνεσϑαι ἢ τούτων πῆξις, εἶπεν αὐτὰ παχύνεσϑαι μὲν ὕπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ 
τε ϑερμοῦ xai τοῦ ψυχροῦ, οὐ μὴν τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ ὑπὸ μὲν 

80 τοῦ ϑερμοῦ τὸ ὑγρὸν ἐξατμίζοντος, ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ τὸ ἐν αὐτοῖς 10 

ϑερμὸν ἐχϑλίβοντος, μεϑ᾽ οὗ συνεξατμίζεσϑαι τὸ ἐν αὐτοῖς Óqpóv. ἐφ’ 
οἷς προσέϑηχεν, τίνα μὲν τῶν μιχτῶν παχύνεται, τίνα δὲ οὐ παγύνεται. ἀλλὰ D i 3 X , 

πήγνυται. εἰπὼν δέ, τίνα τε πήγνυται, xal πῶς, καὶ ὑπὸ τίνων, ἐφεξῆς εἶπεν 

περὶ τῶν λυομένων τε χαὶ τηχομένων. τὰ μὲν ὑπὸ ψυχροῦ τῶν μιχτῶν 1 

35 παγέντα, ἐν οἷς ἐστι γῆς πλέον, ὅσα μὲν τῷ ϑερυμὸν ἐξεληλυϑέ ή 5 παγέντα, ς γῆς πλέον, μὲν τῷ ϑερ! ξεληλυϑέναι πή- 
ἴνυται, ταῦτα λύεταί τε καὶ τήχεται ϑερμῷ, εἰσιόντος πάλιν εἰς αὐτὰ 

1 τῷ S? Sp.: τὸ libri 6 μετῆλθεν] 113,5 — 114, 13 — Arist. Meteor. IV, 6. 

382528 — 383^ 17 7 λέγειν Ba Sp.: λέγει FS: λεγεῖ sic V 9 ὡς ὑγραίνεσϑαι 
Viet. Sp. ll (νέφος) γινόμενον Diels ll. 12 fortasse μεταβολήν, (xà δὲ χατὰ 
τὸ τήχεσϑαι τὸ πεπηγός) 12 τήξεως scripsi: πήξεως libri 13 xal περὶ πήξεως 
ef. 1. c. 382530: περὶ τήξεως Sp. 21 el Sp.: 7j libri 22 τούτου coni. Sp. 
26 αὑτῷ Sp.: αὐτοῖς libri μὴ] δὲ Sp. fortasse recte 33 πήγνεται V 94 μιχτῶν 
Sp.: μιχρῶν libri 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. “9 
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τοῦ ϑερμοῦ, ὡς γίνεται ὑπὸ τοῦ πεπηγότος πηλοῦ διὰ ψυχρότητα, ὅσα 20 
δὲ διὰ ψῦξιν μὲν πέπηγεν, οὐχ οὕτως δέ, ὡς τὸ ϑερμὸν αὐτῶν χεχωρίσϑαι 
μόνον, ἀλλ᾽ ὡς σὺν τούτῳ xal τὸ δγρὸν ἐξητμίσϑαι, ταῦτ᾽ οὐ λύεται, εἰ 
μὴ ὑπερβαλλούσῃ ϑερμότητι, ἀλλὰ μαλάττεται xal ἐλαύνεται ὡς σίδηρος 25 

5 καὶ χέρας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν xal τήχεσϑαι λέγει, διὸ καὶ προσέϑηχεν, τίνα 

xal ἄλλα | τήχεται. (ὅσα) μὲν ὑπὸ ϑερμοῦ ξηροῦ πηγνύμενα, τουτέστι 22] 
πυρός, τὰ μὲν ἄλυτα μένει, τὰ δ᾽ δγρῷ λύεται" χέραμος μὲν ἄλυτον χαὶ 
λίϑοι τινές, ὧν ἢ γένεσις ὑπὸ πυρὸς γῆς συγκαυϑείσης xal ἐνωϑείσης 5 

[γίνονται], νίτρον δὲ χαὶ ἅλες λυτὰ ὑγρῷ, ὥς φησι, ψυχρῷ, λέγων τῷ 

10 ἐν τῇ οἰχεία φύσει τε xol οὐσίᾳ ἔχοντι τὸ ψυχρόν, ὁποῖόν ἐστι τὸ ὕδωρ. 
5 /, Ac UM - e ^ , M * , M ! Ἂν * »y ' $3) & 

οὐχέτι τὸ ἔλαιον ἐν τῇ αὑτοῦ φύσει xal οὐσίᾳ τὸ ψυχρὸν ἔχει. διὸ 000 ἐν 
- - [edi] yt. »y X ^, , *, y. ΡΝ μὴ ! AS 2: — € vu. τοῖς τοῦ ὕδατος εἴδεσιν ἔλαβεν αὐτό, οὐχ ἔχει δὲ τὸ ψυχρὸν ἐν τῇ αὑτοῦ 10 

φύσει, ὅτι ἔχει πολὺ ἀέρος. 
eu ^ -Ὁ- , [r4 , M - » , 

Oca γὰρ τῶν μεμημένων ὕδατος πλέον T, Ἰῆς ἔχει, (παχύνεται 
15 μὲν ὑπὸ mopóc,) πήγνυται δέ, ὅσα γῆς πλέον, OU ὧν ἔδειξεν, ὅτι xal 

3 , ' € o - -“ 1 ΄ 3 € - * τὸ νίτρον xal ot ἅλες γῆς εἰσι μᾶλλον (πηχτὰ γάρ ἐστι τῷ ϑερμῷ, ὧν 15 

χαὶ λίϑος xal χέραμος). ἑξῆς περὶ ἐλαίου ἠπόρησεν (οὔτε γὰρ πήγνυται ὑπὸ 

ψυχροῦ, ὃ ἔπασχε τὰ ἐξ ὕδατος ὄντα, οὔϑ᾽ ὑπὸ ϑερμοῦ πήγνυται, ὃ πάσχει τὰ 
τὸ πλεῖον ἔχοντα γῆς, τὸ Oi πήγνυται μὲν ὑπ᾽ οὐδετέρου, παχύνεται δὲ ὑπ᾽ 20 

20 ἀμφοῖν), αἰτίαν ἀπέδωχε τὸ εἶναι πλῆρες ἀέρος, οὗ σημεῖον παρέϑετο τὸ 
ἐποχεῖσϑαι τῷ ὕδατι, ὃ ποιεῖ ὁ ἀὴρ χαὶ ὅσα ἔχε: πολὺν ἀέρα ἐν αὑτοῖς, 

ὡς τὰ ξύλα. ἐφ᾽ οἷς πῶς μὲν ὑπὸ τοῦ. ψυχροῦ παχύνεται τὸ ἔλαιον εἶπεν, 95 
πῶς ὃς ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν παχύνει αὐτὸ μετα- 222 
βάλλον τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα εἰς ὕδωρ τῇ ψύξει (ἢ γὰρ τοῦ ὕδατος ψῦξις τῷ i ep $ p τῇ quse  Ἰὰρ $ ψύξις τῷ 

25 ἐλαίῳ παχύτερον αὐτὸ ποιεῖ), ὑπὸ δὲ πυρὸς xat χρόνου παχύνεται xal 
λευχαίνεται, (ευχαίνεται μὲν ἐξατμίζοντος τὸ ὑπολειπόμενον ὑδα- 5 

— P - , "NON ON ' , à 2 7 M 2 £e ^ 2 

τῶδες ἐν αὐτῷ, παχύνεται δὲ διὰ τὸ μεταβάλλειν τὸν ἀέρα τὸν ἐν ἑαυτῷ εἰς 

ὕδωρ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ μαραινόμενον. μαραίνεται γὰρ ὑπὸ τοῦ πλείονος ϑερμοῦ 

τὸ ἔλαττον. μεῦϑ᾿ ἃ χαϑόλου ἔλαβεν ὡς δεδειγμένον τὸ ὅσα μὲν τῶν μιχτῶν 10 

30 μὴ παχύνεται ὑπὸ ψυχροῦ, ἀλλὰ πήγνυται, μᾶλλον ταῦτα ὕδατος 
εἶναι, (τοιαῦτα οἶνος ὄξος χονία οὖρον ὀρρός), ὅσα δὲ παχύνεται 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς μὴ ἐξατμιζομένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ, τὰ μὲν γῆς τὰ δὲ 15 

χοινὰ ὕδατος xal ἀέρος, μέλι μὲν γῆς, κοινὰ δὲ ἔλαιον [μέλι γάλα αἶμα]. 
λέγει δὲ χοινὰ εἶναι ὅδατός τε χαὶ γῆς, ὥσπερ ἦν τὸ μέλι, οὕτω δὲ xal τὸ 

35 γάλα, τὸ αἴμα. τοῦ δὲ τὸ γάλα ἐξ ἀμφοῖν ὃν πλεῖον γῆς ἔχειν παρέϑετο Ostx- 90 

| ὑπὸ] fortasse ἐπὶ 6 ἀλλατήχεται V ὅσα add. Vict. ex Arist. 38359 T κέραμος 

Vict. cf. Arist. 383511: χέρας libri 8 τῆς γῆς Arist. 9 γίνονται delevi δὲ Sp.: 

τε libri λυτὰ Vict. cf. 1. c. 383513: αὐτὰ libri 10 οὐσίᾳ Vict.: οἰκείᾳ libri 11 οὐδ᾽ 
ἐν] οὐδὲν a Sp. 14. 15 παχύνεται μὲν ὑπὸ πυρὸς addidi ex Arist. 3839 18: παχύνεται τῶ 

ϑερμῷ add. Viet. 15 ἔδειξεν) 114,14—115,22 — Arist. Meteor. IV, 7. 383518—384^23 
1t:65..5e8 fortasse ἀπορήσας 19 τὸ (pr.) Sp.: τε libri 20 οὗ αἰτίαν. Vict. 21 6 

Sp.: ὃν libri 22 εἶπεν Schwartz: εἰς τὸ ἕν (ἐν V) libri 20 λευκαίνεται add. Sp. ex Arist. 

90 μᾶλλον Sp. ex Arist.: μάλα libri 31 ὀρρός Sp.: óppoz Vict.: ópó; VB: ὄρος FSa 
33 μέλι γάλα αἶμα del. Sp. 34 οὕτω Sp.: τούτῳ libri 35 χαὶ τὸ aipa Vict. 
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τιχὸν τὸ dày δὴ χωρισϑῇ 6 ὀρρὸς τοῦ γάλαχτος ἑψομένου τοῦ γάλαχτος ἐχ- 
, , [4 - Y^ * - € - - 9 

χαίεσϑαι αὐτό, ὡς xal τῶν ἄλλων τῶν ἑψομένων, ἃ πλεῖον γῆς ἔχει. ἐφ 

οἷς τὰς αἰτίας ἀπέδωχε τοῦ τὰ μὲν λυτὰ τῶν πεπηγότων εἶναι, τὰ δὲ ἄλυτα. 25 

λυτὰ μὲν νίτρον ἅλες, ἄλυτον δὲ χέραμος, xal τὰ μὲν μαλαχτὰ ὡς 223 

10 

χέρας, τὰ δὲ ἀμάλαχτα ὡς κέραμος xal λίϑος. ἣ δ᾽ αἰτία, ἐπεὶ δύο 

ἐστὶ τὰ πηγνύντα, ὡς εἴρηται, ϑερμόν τὲ χαὶ ψυχρόν, λύεσϑαι αὐτά ποτε 
ἀνάγχη ψυχρῷ τε xat ϑερμῷ, τὰ μὲν ὑπὸ ϑερμοῦ παγέντα ψυχρῷ, τὰ δ᾽ ὑπὸ 

ψυχροῦ ϑερμῷ. διὸ τὰ μὲν πυρὶ λύεται τὰ ὅσα ὕδατι ἐπάγη, τὰ δὲ ὕδατι, 
" 

ὅσα ὑπὸ πυρὸς ἐπάγη. ὑπὸ ὕδατος μὲν οὖν λυϑήσεται, ὅσα ὑπὸ πυρὸς mé- 

πηγεν μόνου, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς πάλιν, ὅσων ὕδωρ τῆς πήξεως αἴτιον. εἰ δή 10 

τινα ὑπ᾽ ἀμφοῖν μὲν πηγνύμενα, ταῦτα ἄλυτα ἔσεσϑαι μάλιστα, πήγνυται 
δὲ ὑπ᾽ ἀμφοῖν, ὅσα προϑερμανϑέντα πήγνυσι τὸ ψυχρόν, οὗ τὴν αἰτίαν ἀπέ- 
δωχεν. ὅταν γὰρ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τῶν ὑπὸ ἀμφοῖν πηγνυμένων ἐξατμισϑῇ τὸ 1 (x&v. ὅταν γὰρ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τῶν ὑπὸ ἀμφοῖν πηγνυμένων ἐξατμισϑῇ τὸ 
΄ B ὸ 2 iw LA A ERA 1 - 9) n - ὸ NP ὶ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ πηγνυμένῳ, τὸ ψυχρὸν μετὰ ταῦτα συνϑλίβει τε αὐτὸ χα 
οὕτως πυχνοῖ, ὡς μηδὲ διδόναι μηδ᾽ Pine δίοδόν τινα, xai διὰ τοῦτο 

ΕΣ. ἡ , - » ' [cd , ' , ς΄ 2 , € 

ὑπ ἀμφοῖν ἄλυτα τὰ οὕτω παγέντα. zs δὲ xal τὸν σίδηρον ὑπ᾽ ἀμφοῖν 20 

πήγνυσϑαι, πρῶτον γὰρ ὑπὸ πυρὸς ταχέντα (ἢ γὰρ γένεσις αὐτοῦ διὰ τού- 
του), μετὰ ταῦτα ὑπὸ ψυχροῦ πήγνυσθαι, διὸ xal πρὸ ὀλίγου αὐτὸν εἶπεν 
οὐ τήχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐλαύνεσϑαι xal μαλάσσεσϑαι. οὐδὲ τὰ ξύλα δὲ τηχτὰ 90 

εἶπεν εἶναι, ἀλλὰ καυστά, διότι ἐχ γῆς ἐστιν xal ἀέρος, ἀλλ᾿ οὐχ ὕδατος, 

οὗ σημεῖον παρέϑετο πάλιν τὸ ἐποχεῖσϑαι αὐτὰ τῷ ὕδατι" ὃ γὰρ ἀὴρ 

5 

9 

τοιοῦτος. | 
΄ JJ ER y 4 [Tos "EN: ^ € - 2 Z 2 - 

[Λείπει τινὰ ὡς προέγραψεν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν εἰρημένων ἐν τῇ τε- 224 

τάρτῃ τῶν Μετεωρολογικῶν ᾿Αριστοτέλους.] 

95 XV. Περὶ τοῦ οἱονεὶ ἀμεροῦς. 

Τὰ otovst ἀμερῆ ἐστιν ὅμοια ἀμερεῖ, οὐχ ἀυσερῇ. ὅτι μηδ᾽ ἄλλ " 
α ως t 2pm u με τὺ 4 us Ἢ» μη Di 9) τι 

0T, 
30 ἔστα'. παν Ἐπ το λαυβανόμενον μέ αὐτοῦ χαὶ αὐτὸ οἱονεὶ ἐπὶ ὶ i 

ν T , 3 - 

ι 
wv bd 

εσται τῷ τὸ EJ τῷ Mat. «usps 

^ 

πεὶ ὅμοιον ins τε 

v JU ^N τ 

εἴ γε διὰ τούτου ἀπολύονται τὸ μὴ Sore σϑαι à ἐξ ἀμερῶν τὸ μέγοϑος, εἰ δὲ 15 το 

, A 2 

λέγοι τις αὐτὸ οἱονεὶ μέγεϑος,. nolo οὐ μέγεϑος ἔσται. εἰ 
M usptatóv, τὸ οἱονεὶ μέγεϑος ἀμερὲς ἔ ἔσται τῇ αὑτοῦ φύσει. εἰ δ᾽ ἀμερές, 

35 ἐχ τῆς τῶν ἀμερῶν συνϑέσεως ἔσται τὰ μεγέϑη. εἰ OR λέγει τις τὸ οἱονεὶ 20 

2 pr. τῶν] ὦ in lit. V τῶν Om. a Sp. 4 xai τούτων τὰ Vict. 

χαὶ Ψυχρῷ corr. in Ψυχρῷ τε xai depu V 9 λύϑησεται V 11 μὲν Vict.: 20 pq 29 pu pu ] p 
18 πήγνεσϑθαι V 2] ἀὴρ] ἀη in lit. V 29 τῇ ἐπιδρομῇ]} ἐπιδρομὴ Sp. 

7 ϑερμῷ τε 
μὴ libri 

24 Δρι- 
στοτέλους] ἀτελής Vict. Z7 ἐπεὶ] ἔτι εἰ coni. Sp. bene ἀμερές τε] ἀμερεῖ τὸ coni. 

Sp. bene 28 fortasse (τὸ φαινόμενον ἀμερὲς) οὐχ 31 lacunam indicavi 
39 οἱονεὶ Sp.: οἷον libri 

33 οὗ ἃ 
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10 

ἴσον δύνασϑαι τῷ δυνάμει, ἔσται τὸ οἱονεὶ ἀμερὲς δυνάμει ἀμερές. εἰ δὲ 
τοῦτο, οὐδὲν ἔσται ἐνεργεία, ὃ ἔσται: ἀμερές, εἴ γε μηδὲν τῶν δυνάμει τι 
ὄντων ἐστὶ τοῦτο ὃ δύναται, ὥστε οὐδὲ τὸ οἱονεὶ | ἀυερὲς ἀμερές ἐστιν. 225 
ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ δυνάμει τὸ οἱονεὶ ἀμερὲς ἀμερές ἐστιν, ἄλλο τι 

ὃν δυνάμει τοῦτό ἐστιν. τί οὖν ὄν ἐστι δυνάμει ἀμερές; χαὶ εἰ μέγεϑός 
2 ' [4 3273 ΄ 2 ^N Z NM ΄ 2 1 - [4 3059 - ἐστι τὸ οἱονεὶ ἀμερές, ἐχ δὲ τούτων τὸ μέγεϑος (Ex γὰρ τῶν οἱονεὶ ἀμερῶν), 5 
L4 - - , 

ἔσται πᾶν μέγεϑος ix μεγεϑῶν συγχείμενον x«l διαιρούμενον εἰς μεγέϑη, 
[cd D! ^ ) v e * , y * € M 5 PY 

οὕτω δὲ xal ἐπ᾽ ἄπειρον f, τομὴ προελεύσεται. Ext (el) τὸ οἱονεὶ ἀμερὲς 
ὕλη τοῦ ἀμεροῦς, πᾶσα δ᾽ ὕλη τινὸς xatd τινα μεταβολὴν s x x τὸ οἱονεὶ 10 

ἀμερὲς ἀμερὲς ἔσται, ἐπεὶ ὕλη τοῦ ἀμεροῦς τὸ οἱονεὶ ἀμερές, ἄλλο ἔσται 
τοῦ ἀμεροῦς. εἰ δὲ τοῦτο, ἤτοι συντιϑέμενον ποιήσει τὸ ἀμερὲς T, ὃιαι- 
ρούμενον, ἕπεταί τε πάλιν τῷ λέγειν εἰς ἀμερῇ αὐτὸ διαιρεῖσϑαι τὸ ἐχ τῆς 

τῶν ἀμερῶν συνϑέσεως γίνεσϑαι τὰ μεγέϑη. | 15 

2 ἀμερεα V ὃ Ouvatat V οὐδε V οἱονεὶ Ε' coni. Sp.: οἷον libri 4 ἀλλ 

ὅτι a 9 ὄν ἐστι VFSa: ὃν ἔσται B: ἔσται Vict. 6 γὰρ delevi 8 εἰ add. Diels 

9 (τοῦτ᾽ αὐτὸ γίγνεται, waxá τινα μεταβολὴν» τὸ Schwartz 10 fortasse (x«i) ἐπεὶ 

11 εἰ B Υἱοί.: ἡ V: ἡ GFS 
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ΒΙΒΛΙΟΝ Α. 

AAESANAPOY EXOAIKON H8IKON AIIOPION ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙᾺ 

' 

α. ᾿Απορίαι πρὸς τοὺς τὸ ζῆν (οὐχ) ἀγαϑὸν εἶναι λέγοντας. 8 

5 B. Ὅτι μὴ ὁμοειδεῖς αἱ ἥδοναί. 
γ. Ὅτι δικαιοσύνης xal ἀδιχίας xal ὅλως ἀρετῆς xal χαχίας ἐστί τις ἕξις 

ε 

μεταξύ. 

6. ᾿Απορίας λύσις τῆς λεγούσης ὀργάνῳ μὲν μηδὲν εἶναι ἐναντίον, πλούτῳ 
δὲ πενίαν εἶναι ἐναντίον, διὸ μὴ εἶναι τὸν πλοῦτον ὄργανον. 10 

10 ε. ᾿Απορία ὅτι ἣ χοινὴ ἡδονὴ ὡς γένος λαμβανομένη οὔτ᾽ ἀγαϑόν ἐστιν 

οὔτε χαχὸν οὔτ᾽ ἀδιάφορον. 
c. Ὅτι τῇ ἡδονῇ ἢ λύπη ἐστὶν ἐναντίον, ἀλλ᾿ οὐ πόνος. 15 

Διὰ τί, εἰ $j λύπη πᾶσα χαχὸν τῇ ἑαυτῆς φύσει, οὐχὶ xal T ἣδονὴ 4£N 

πᾶσα ἀγαϑὸν ἔσται τῇ ἑαυτῆς φύσει. 
15 ἡ. Ὅτι ἢ ἀρετὴ οὔτε γένος οὔτε ὅλον. 

ὃ. Ὅτι μὴ πάντες ol ἁμαρτάνοντες ἀγνοία τοῦ χαχὰ εἶναι xal βλαβερὰ 530 
ἃ πράττουσιν, ἁμαρτάνουσιν. 

t Ὅτι 6 ἄνθρωπος τῶν ἀρετῶν χάριν, ἀλλ᾿ οὐχ ἔμπαλιν. 
ια. Ὅτι μὴ πολλαχῶς τὸ ἀχούσιον, ἐπεὶ xal βία xai δι᾿ ἄγνοιαν. | 25 

20 tQ. λέξεώς τινος ἐξήγησις ἐχ τοῦ τρίτου τῶν Νιχομαχείων ἠϑιχῶν ᾽Αριστο- 9 
τέλους. 

Ww. Ὅτι οἰχεία ἢ ἣἥδονὴ τῇ ἐνεργείᾳ ἐφ’ d γίνεται. 

ιὸ. Πῶς σωϑήσεται τὸ εἶναί {τι} μεταξὺ ἡδονῆς xal λύπης. 5 
ιε. Ὅτι ἢ ἀφροσύνη τούτων ἔσται ἄγνοια, ὧν ἐστιν ἣ φρόνησις ἐπιστήμη" 

25 ἔστι ὃὲ ἢ φρόνησις ἐπιστήμη ποιητέων τε xal οὐ ποιητέων. 

4 οὐχ add. Vict. (οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε κακόν B?) 8 ἐναντίον ἁπλοῦν τῷ δὲ πλούτῳ ἃ: ἐναν- 

τίον τῷ δὲ πλούτῳ Vict. Sp. 9 δὲ om. a Sp. εἶναι om. tit. 10 ὡς] ἡ ὡς 

tit. 15 ob γένος tit. l7 d om. a 20. 21 ἡ λέξις ἐκ τοῦ T τῶν N. tit. 
Νικομαχιῶν V (semper) 22 περὶ ἡδονῆς tit. 28 ϑήσεται a Sp. 29 τι add. tit. 
24 ἐστιν om. tit. 20 ἐστι--- ἐπιστήμη om. tit. ποιητέον (bis) V 
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vc. Πῶς εἰ ἣ λύπη χαχὸν πᾶσα, οὐχὶ xal ἢ ἥδονὴ πᾶσα ἀγαϑόν. 10 
€ ^ , A , - i ec * »y , — , -^ — 

(C. Ὑπὸ τί τῶν ἀγαϑῶν T7 ἡδονὴ ἂν εἴη, πότερον τῶν τιμίων ἢ τῶν 
ἐπαινετῶν T, τῶν ὠφελίμων. 

wm. Διὰ τί φορτιχωτάτους εἶπεν εἶναι τοὺς ἐν ἡδονῇ τὸ τέλος τιϑεμένους 15 

5 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Νιχομαχείων ἠϑιχῶν ᾿Αριστοτέλης. 
d. Ὅτι μὴ δμοειδεῖς αἱ ἡδοναί. 

(ἢ ^ MJ ΄ ΄"»"» ' M , " ΄ ΕῚ 

x. Ὅτι μὴ χρὴ ἐν πάσῃ πράξει xol παντὶ μαϑήματι τὸ χρήσιμον dmat- 
τεῖν. 

χα. [Περὶ αἰδοῦς. 90 
ψ d e ΄ 

10 xB. Ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρεταί. 
xy. Πῶς εἰ ἡδονή ἐστιν χατὰ ᾿Αριστοτέλη ἐνέργεια τῆς χατὰ φύσιν ἕξεως 

ἀνεμπόδιστος, οὐχ ἔσται xol T, εὐδαιμονία χατ᾿ αὐτὸν ἡδονή. 
x0. [Πῶς αἱ ἀρεταὶ OU αὐτὰς αἱρεταί. δῇ 

xt. Ἐπιδρομὴ πόϑεν ἢ τῶν ἀρετῶν εὕρεσίς τε xal σύστασις. 
" [(/ , Y M € φῶ - ΄ - ) € σο ' - ^ ἢ 

15 xc. Ὅτι οὐ τὸ καλὸν τῆς ἡδονῆς χάριν, ἀλλ ἢ ἡδονὴ τοῦ χαλοῦ. | 

xC. Διὰ τί αἱ ἠϑιχαὶ ἀρεταὶ μεσότητες. 10 
xn. llept τοῦ πότερον ἢ ἀρετὴ γένος ἢ ὅλον. 

x0. Ὅτι xai αἵ χαχίαι ταῖς ἀρεταῖς ὁμοίως ἐφ᾽ ἡμῖν, ὃ δείχνυται διὰ 5 
λέξεως ἐχ τοῦ τρίτου τῶν Νιχομαχείων Ἠϑιχῶν ᾿Αριστοτέλους. 

20 λ. Πῶς οὐχ ἔσται διχαιοσύνη μὲν ἐξ ἀδιχίας, ἀδιχία δὲ ix διχαιοσύνης 
5 ἣν , y E , 7" , εἰ τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλήλων γίνεται. 

I Απορίαι πρὸς τοὺς τὸ ζῆν (oóx) ἀγαϑὸν εἶναι λέγοντας. 226 

Ei τὸ εὖ πλεῖν ἀγαϑόν, τὸ δὲ χαχῶς χαχόν, τὸ πλεῖν οὔτε ἀγαϑὸν 7 

οὔτε χαχόν: xai εἰ τὸ εὖ ζῆν ἀγαϑόν, τὸ δὲ χαχῶς χαχόν, τὸ ζῆν οὔτ᾽ 
25 ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν. T, οὐχ ἀληϑὲς τὸ τὰς δυνάμεις τῶν ἀντιχειμένων 10 

ἀδιαφόρους εἶναι χαὶ μέσας. πᾶσα γὰρ τοιαύτη δύναμις ἀγαϑόν τε χαὶ 

αἱρετὸν τῷ σχοπὸν ἔχειν τὸ βέλτιον ὧν δύναται: τὸ γὰρ χεῖρον ἐν τοῖς 

δυνάμει τι οὖσιν γίνεται xal χατὰ ἀποτυχίαν τινά. ὅσα τε 1ὰρ χατὰ τέ- 16 

χνὴν τῶν τοιούτων γίνεται. τοῦ βελτίονος χάριν τῶν δυναμένων ἐν αὐτῷ 

80 γενέσϑαι γίνεται, ὅσα τε χατὰ φύσιν, ὁμοίως. τὸ γὰρ πλεῖν ὑπὸ τῆς 227 

χυβερνητιχῆς τῆς εὐπλοίας χάριν εὑρέϑη, xoi τὸ πρίειν ὑπὸ τῆς τεχτονι- 

2. ὃ πότερον — ὠφελίμων 0m. tit. 9 τῷ om. a Sp. ᾿Αριστοτέλους a Sp.: om. tit. 

1 ἐν-- μαϑήματι] πανταχοῦ tit. 10 ἀκολουϑοῦσιν a 11 7 79. a Sp. 13 ἑαυτὰς a Sp. 

15 χάριν αἱρετόν, ἀλλ᾽ tit. τοῦ καλοῦ om. a Sp. 10 μεσότητές εἰσιν τοῦ χαλοῦ a 

Sp. 11 πότερον ἢ (7, add. Vict.) ὡς γένος 7| ὡς ὅλον τῶν ἀρετῶν ἡ ἀρετή tit. Vict. Sp. 

18 ἄλλης λέξεως ἐξήγησις ἐκ τοῦ τρίτου τῶν Νιχομαχείων Ἠϑιχῶν ᾿Δριστοτέλους, 9C ἧς δείχνυται, 
ὅτι xal αἱ χαχίαι ταῖς ἀρεταῖς ὁμοίως ἐφ᾽ ἡμῖν tit. Vict. Sp. 20 πῶς εἰ ἐχ τῶν ἐναν- 

tov τὰ ἐναντία γίνεται, οὐχ ἔσται ἐχ μὲν δικαιοσύνης ἀδικία, ἐκ δὲ ἀδιχίας δικαιοσύνη, καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν τε καὶ χκαχιῶν ὁ αὐτὸς λόγος tit. Vict. Sp. 22 οὐκ add. B? Sp. 

(οὐχ d. οὔτε xaxóv B?) 24 τὸ δὲ) xai τὸ a Sp. 26 ἀδιαφόρους S?Fa Sp.: διαφό- 
ρους VS!B': ob διαφόρους B? 29 δυναμένων] δυνάμεων a 
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χῆς τοῦ πρίειν καλῶς, διὸ καὶ αἱρετὸν τῇ μὲν τὸ πλεῖν τῇ δὲ τὸ πρίειν, 
ὅτι χωρὶς τούτων οὐχ οἷόν τε ταύταις τοῦ προχειμένου τέλους τυχεῖν. οὐ 65 
γὰρ ἀπὸ τῶν OU ἀποτυχίαν τινὸς γινομένων ἔν τινι ἥ χρίσις τῶν ὑποχει- 
μένων, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὧν χάριν ἔστιν τε xal γίνεται προηγουμένως. ὡς 

5 δ᾽ ἐπὶ τῶν χατὰ τὰς τέχνας γινομένων ἔχει, οὕτω xal ἐπὶ τῶν χατὰ φύσιν. 10 
xal γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων σχυπὸς τῇ φύσει τὸ βέλτιον, τῶν δυναμένων ἄμφω, 
xai τούτου χάριν ἢ φύσις δίδωσιν αὐτό. ὅσα γὰρ μὴ οἷόν τε εὐϑὺς ὑπὸ 
τῆς φύσεως γινόμενα τὴν οἰχείαν ἔχειν τελειότητα, τούτοις f φύτις δίδωσι 16 
δύναμιν τοῦ τελείοις Ἰενέσϑαι, ἀδύνατον δέ τι δύναμιν ἔχειν τινὸς μὴ χαὶ 

10 τὸ ἀντιχείμενον αὐτῷ δυνάμενον: ταύτῃ γὰρ δύναμις ἐνεργείας διαφέρει. 

διό εἰσιν μὲν αἱ δυνάμεις προηγουμένως τῶν βελτιόνων, ἕπεται δ᾽ αὐταῖς 90 
ἐξ ἀνάγχης τὸ xal τῶν ἀντιχειμένων εἶναι τούτοις. εἰ δὴ ἢ χρίσις Éxd- 
στου ἀπὸ τῶν προηγουμένων xal ὧν ἐστιν (οὐ γὰρ τοῦ μὴ περιπατεῖν 

χάριν ἣ δύναμις ἢ περιπατητιχή, εἰ xal γίνεταί ποτε ἐν τῷ τοῦτο δυνα- 95 

15 μένῳ xal ἣ στέρησις αὐτοῦ, xol εἰ μὲν αἱρετὸν εἴη τὸ περιπατεῖν, αἱρετὸν 

τῇ ἑαυτοῦ φύσει xal τὸ δύνασϑαι περιπατεῖν, εἰ | xal τὸ δύνασϑαι xal 228 
μὴ περιπατεῖν ἔχει" εἰ δὲ ἐχεῖνο μὴ αἱρετόν, οὐδὲ τὸ δύνασϑαι) καὶ τὸ ζῆν 

δὴ ἔχον δύναμιν ἐν αὑτῷ τοῦ τε εὖ ζῆν καὶ τοῦ χαχῶς δεδομένον παρὰ 

τῆς φύσεως ἡἣμῖν τοῦ εὖ ζῆν χάριν (οὐ γὰρ ἦν οἷόν τε εὐϑὺς γενομένους 
940 ἔχειν τὸ εὖ ζῆν: οὐδὲν γὰρ ἐν ἀτελεῖ τέλειον, πᾶν δὲ ἀτελὲς εὐϑὺς τῷ 

γενέσϑαι), εἴη dv αἱρετὸν τοῦ ἀρίστου χάριν τῶν ἐν ἡμῖν γενέσϑαι δυνα- 

μένων [δεδομένον]. ἄριστον μὲν γὰρ καὶ τέλος τὸ εὖ ζῆν, τοῦτο δ᾽ οὐχ 10 
οἷόν τε χωρὶς τοῦ ζῆν γενέσϑαι. πῶς γὰρ οὐχ ἀπεμφαῖνον τὸ ὁμοῦ μὲν 
λέγειν ἡμᾶς ὑπὸ τῆς φύσεως πρὸς τοῦτο οἰχειῶσϑαι χαὶ τῆς ἑαυτῶν σω- 

25 τηρίας χάριν ποιεῖν πάντα, ὁμοῦ δὲ μὴ λέγειν [ἡμᾶς] ὡς πρὸς τὸ ἀγαϑὸν 
αὐτὸ τὴν φύσιν ἡμᾶς οἰχειοῦν; ὅτι γὰρ ὡς πρὸς τὸ ἀγαϑὸν τὸ ζῆν χειώ- 15 

μεθα, δῆλον xal ἐχ τοῦ περί τε τὸ παῖδας ποιήσασϑαι πολλὴν σπουδὴν 
εἰσφέρεσϑαι ὡς ἐσομένους τρόπον τινὰ δι᾿ ἐχείνων, ἀλλὰ xal διὰ τοῦ πάντα 

ἃ φοβούμεϑα φοβεῖσϑαι μειζόνως, διότι ὑποπτεύεται χαὶ ϑανάτου αἴτια ἔσε- 90 

30 σϑαι. ὅτι δ᾽ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ βελτίω δυνάμεως ἣ χρίσις τῶν μεταξύ, 
δῆλόν ἐστιν xal ἐκ τοῦ τὸν ἄνθρωπον ὁμολογεῖσϑαι τῶν ἄλλων ζῴων 

ἄμεινον ζῷον εἶναι, τοῦτο δέ, διότι τῶν ἄλλων οὐδὲν ἀρετῆς δεχτιχόν. τῷ, 25 
οὗ ἐστιν ἀμείνονος δεχτιχόν, τοῦτο τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις γινομένων 

αἱρετῶν ἄμεινον εἶναι, | τούτῳ βελτίων ὃ ἄνϑρωπος, ἐπεί, εἴ γε xoi ἀπὸ 299 
35 τῶν χειρόνων ἣ χρίσις ἐγίνετο τῶν μεταξύ, οὐδὲν ἐχώλυεν τὸν ἄνθρωπον 

ἢ χάχιστον τῶν ζῴων λέγειν, τοῦ χαχίστου τῶν ὄντων τῆς χαχίας ὄντα 

δεχτιχόν, ἢ μηδενὸς τῶν ἄλλων ζῴων εἶναι αὐτὸν βελτίονα, ἐπεὶ ἐν πᾶσι 5 

φι 

1 τῇδε V 6 δυναμένων Vict.: δυνάμεων libri 8 ἔχειν) v s. v. V 9 óbv|a|va- 

py V 9 ἔτι ἃ 13 ἐστιν (ydpww) sive ἐστιν (Évexa) coni. Sp. 15 αὐτῶ a 

alt. xai om. a Sp. 18 abc V εὔζηῃν V 19 γενομένοις Sp. 20 τῷ VBS 

Vict.?: τὸ Fa: τοῦ Sp. 22 δεδομένον circumscripsi 20 ἡμᾶς circumscripsi 
τὸ Om. a Sp. 26 ἡμᾶς del. Sp. 26. 2 οἰχειώμεϑα a Sp. 21 τε del. Sp. 

28 éxevo , ἀλλὰ sic V — 29 διότι] ὅτε Schwartz — 32.33 τῷ οὖν ob a Sp. 87 $a 
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τοῖς αἱρετοῖς τε xal φευχτοῖς ἕπεσϑαι δεῖ τῇ τοῦ σπουδαίου χρίσει αἵ- 
ρετόν. 

IL. Ὅτι μὴ ὁμοειδεῖς at ἥδοναί. 

COxt μὴ ὁμοειδεῖς αἱ ἡδοναί.) δειχνύοιτ᾽ ἂν πρῶτον μὲν ἀπὸ τῆς ἐπι- 10 
5 ϑυμίας. εἰ γὰρ πᾶσα μὲν ἐπιϑυμία ὄρεξις ἡδέος, χαὶ ἐν τούτῳ αὐτῇ τὸ μιᾶς. γὰρ μ e peste ἢ $5 D i 

εἶναι, εἰσὶ δὲ τῶν ἐπιϑυμιῶν ὁμολογουμένως αἱ μὲν αἱρεταί, αἱ δὲ φευχταί, 
δῆλον, ὅτι μὴ παρ᾽ ἄλλου τινὸς αὐταῖς ἢ διαφορά, T, παρὰ τῶν ἡδονῶν, δι᾿ 15 Inns n ] SUP Opec Hj i , 
ἅς εἰσι, τῷ τούτων τὰς μὲν εἶναι αἵρετάς, τὰς δὲ φευχτάς. διοίσουσιν 
Ld Nc , ΄ ΑΙ SUE - 2 ΄ y ' ΄ ἄρα xal ἡδοναὶ ἀλλήλων χατὰ ταὐτὰ ταῖς ἐπιϑυμίαις, εἴ γε παρὰ τούτων 

10 xal ἐχείναις αἱ διαφοραί. ἀλλὰ δὴ οὐχ οἷόν τε ὁμοειδῇ ἀλλήλοις εἶναι τὰ 20 

τῇ ἑαυτῶν φύσει διάφορα. δεύτερον ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν. ἐπεὶ γὰρ πᾶσα 

ἡδονὴ ἐπὶ ἐνεργεία τινὶ γίνεται, χαὶ ἔστιν οἰχειότης ταῖς ἡδοναῖς πρὸς τὰς 

ἐφ᾽ αἷς γίνονται ἐνεργείας (τέλη, γάρ πώς ἐστιν αὐτῶν δῆλον, ὅτι οὕτω 230 Pi "E , i 
συνδιαιροῖντο dy ταῖς ἐνεργείαις xai αὐταί’ ἀλλὰ μὴν τῶν ἐνεργειῶν τῶν 

, - €^ ' c , ς ΄ H * L [r4 » ' 15 ἐφ᾽ αἷς (al) ἡδοναὶ αἱ μέν εἰσιν αἵρεταί αἱ δὲ φευχταί. ἕξουσιν dpa xai 
αἱ ἡδοναὶ τὴν αὐτὴν πρὸς ἀλλήλας διαφοράν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ὁμοειδεῖς. c 

xal γὰρ εἰ πλέον ἀφέστηχεν τὸ ἐφιέμενον xal ἐπιϑυμοῦν τινος xal μηδέπω 

ἔχον αὐτὸ τοῦ ἔχοντός τε xul συνόντος αὐτῷ, εἴη ἂν xol T ἐπιϑυμία πλέον 
ἀφεστῶσα τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας, ἐφ᾽ | Tj füovf T, μὲν γὰρ ἔφεσίς 10 

20 ἐστιν ἡδονῆς, τῇ δ᾽ ἐνεργείᾳ σύνεστιν. ἡδονὴ xal παραχολουϑεῖ,. ὥστ᾽ εἰ 

ταῖς ἐπιϑυμίαις συνδιαιροῦνται αἱ ἡδοναί, πολὺ dv μᾶλλον ταῖς ἐνεργείαις 

συνδιαιροῖντο. ὡμολόγηται ὃὲ τῶν ἐνεργειῶν, ἐφ᾽ αἷς αἱ ἡδοναί, τὰς μὲν 15 

εἶναι αἱρετάς, τὰς δὲ φευχτάς. ὅτι δ᾽ οἰχεῖαι ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἡδοναὶ 
ἐφ᾽ αἷς γίνονται, xal ὁμοίως ταῖς ἐνεργείαις xol αὐταὶ χατ᾽ εἶδος ἀλλήλων 

25 διαφέρουσιν, xal οὐ μόνον τῷ ἐπὶ διαφερούσαις γίνεσϑαι ἐνεργείαις ἢ δια- 
φορὰ αὐταῖς ἢ πρὸς ἀλλήλας, δῆλον ἐχ τοῦ μὴ δύνασϑαι τὴν ἐπ᾽ ἄλλῃ 30 

τινὶ ἐνεργείᾳ ἡδονὴν &m' ἄλλῃ γενέσϑαι. τῷ γὰρ σώφρονι αἱ τῶν ἀχο- 
λάστων ἐνέργειαι οὐ μόνον εἰσὶ φευχταί, ἀλλὰ xal ἀηδεῖς, ὡς τῆς ἐπ᾽ αὐ- 
τῇ ἥδονῆς οἰχείας οὔσης ταῖς ἐνεργείαις xal συνδιαιρουμένης αὐταῖς. εἰ 25 

80 γὰρ μὴ τοῦτ᾽ ἣν, οὐδὲν ἂν ἐχώλυεν τὰς μὲν | ἐνεργείας φευχτὰς αὐτοῖς 28] 

εἶναι, ἡδονὴν μέντοι xal τοῖς σώφροσιν αὐτὰς φέρειν. ἔτι εἰ αἱ ἐπ᾽ ἄλλαις 

1 δεῖ τὸ τῇ 8 1. 2 fortasse (t6) αἱρετόν αἱρετὸν suspectum Sp. 3 ὁμοιοει- 
δεῖς a 4 ὅτι --- ἡδοναί repetit B Sp. 5 αὕτη ἃ 7 ἢ) ἡ ἃ 9 ταῦτα ἃ 

ἐπιϑυμίας Sp. 11 διαφορά ἃ 13 οὕτω V?: οὐ των V!: οὕτων B!: αὐτῶν GS!F: 

ὡσαύτως S?B?a Sp. 14 συνδιαιροῖντο V?: οὖν διαιροῖντο V!B'GS'F: διαιροῖντο S?B?a 
Sp. 15 ai ante ἡδοναὶ add. Ga Sp. 11 εἰ ἐπὶ πλέον SF 20 παραχολουϑεῖ 

a Sp.: yàp ἀχολουϑεῖ libri 22 ὡμολόγηται] ὁμολογεῖται ἃ Sp. 29 τὰς Om. a 

post φευχτάς, add. ὥστε xai ai ἡδοναὶ τοιαῦται B? 24 αὐταὶ a Sp.: αὖται sic V: 

αὕται SF 28 μόνον sive μόνον οὐ coni. Sp. 28. 29 αὐτῇ scripsi: αὐτῆῇσ V: 

αὐταῖς GFSa Sp. 81 ἔτι εἰ αἱ Schwartz: ἕπεται V! (V?? in mg.: qp. ἐπεὶ αἵ qe ἐπ᾽ 

ἄλλαις) S'FB!G: εἰ δὲ αἱ B?S? (in mg. addit ἔπειτ᾽ αἱ S?) Sp.: εἰ δὲ αἱ ἔπειϑ᾽ αἱ ἃ (ἔπειϑ᾽ 
αἱ lineola subducta del. Vict.?) 
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ἐνεργείαις ἡδοναὶ ἐμποδίζουσι τὰς ἐπ᾽ ἄλλαις γινομένας (οἱ γοῦν χαίροντες 
m» 5 rd ὺ ^ [4 -“ ἣν / ^, é 2254 2. , 5) “« τῇ ἀπὸ τοῦ αὐλεῖν ἡδονῇ οὐχέτι δύνανται, ἐπειδὰν ἀχούσωσιν αὐλοῦ, 5 

ἤδεσϑαι ταῖς ἐπὶ τῷ μυϑολογεῖν φέρ᾽ εἰπεῖν γινομέναις), εἶεν ἄν ἡδοναὶ 

ἡδονῶν φϑαρτιχαί. εἰ δ᾽ εἰσὶν ἡδοναὶ ἡδονῶν φϑαρτιχαί, οὐχ ἄν εἶεν 
[4 - Y , - M , , αν 5 , ' ΜᾺ ἃ * 

5 ὁμοειδεῖς, ἔχουσαί γε τοῦτο πρὸς ἀλλήλας ὃ ἔχει τἀναντία πρὸς ἄλληλα. 10 

οὐ γάρ, ὥσπερ T, αὐτὴ ὑγεία περιγίνεται τοῖς τὰ αὐτὰ ἰατρευομένοις δια- 

φόρως, χαὶ οὐδὲν χωλύεταί τις τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑγείαν ἄλλοτε ἄλλως ϑερα- 

πευόμενος. οὕτως δὲ ἔχει xal ἐπὶ τῶν ἐνεργειῶν τε xol τῶν ἐπ᾽ αὐταῖς 15 

ἡδονῶν. οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν ἐπ᾽ ἄλλῃ τινὶ ἐνεργείᾳ ἥδονὴν γινομένην χαὶ 
10 ἐπ᾿ ἄλλῃ γενέσϑαι. οὐ γὰρ οἷόν τε τὰς ἐν ταῖς σωφρονιχαῖς ἐνεργείαις 

ἡδονὰς ἐπὶ τοῖς ἀχολάστοις γενέσϑαι ποτέ. 

III. Ὅτι δικαιοσύνης καὶ ἀδιχίας xal ὅλως ἀρετῆς τε xal xax(ac 20 
ἐστίν τις ἕξις μετα ξύ. 

V , 32^ ΄ νι 97 9 - ' ΄, , 
τι διχαιοσύνης xal ἀδιχίας xal ὅλως ἀρετῆς τε xai χαχίας ἐστίν τις 

» e , n f 4 [rd , , [4 ^ , ^ [4 5^ , ^ $)O«& 

15 ἕξις μεταξύ, ἣν | μέσην ἕξιν λέγομεν. εἰ $ Otxatocóvr xal f, ἀδιχία δια- 232 
, ) 3 , € ^" ^ Q^ , , 39 2^ δ , 

ϑέσεις χατ᾽ αὐτούς, αἱ δὲ διαϑέσεις ἀναπόβλητοι, οὔτ᾽ ἂν ἐξ ἀδίχου γί- 

γνοιτό τις δίχαιος, οὔτε Bx διχαίου ἄδιχος. γίνονται δέ τινες δίχαιοι xal 

[2 ἄδιχοι οὐ πρότερον ὄντες" γίνοιντο dy ἔχ τινος ἄλλης χαταστάσεως. ἀλλὰ 
μὴν πᾶν τὸ γινόμενον ἢ ἐξ ἐναντίου γίνεται ἤ τινος μεταξὺ ὄντος τῶν ἐν- 

20 αντίων. xal 6 δίχαιος ἄρα xal ὁ ἄδιχος T, ἐξ ἐναντίου γίνονται T, ἐχ τοῦ 
, , , PI 2 ^ 2 d 2 “ᾧ ' v 25 un 

μεταξύ. οὐ γίνονται δὲ ix τοῦ ἐναντίου, ἐχ τοῦ μεταξὺ (dpa). ἐξ ἧς τὸ 
δὲ) χαταστάσεως οἱ δίχαιοι xal οἱ ἄδιχοι γίνονται. αὕτη dv εἴη μεταξὺ i i i 

διχαιοσύνης xal ἀδιχίας. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xai ἐπὶ πάσης ἀρετῆς xoi xa- 
χίας. εἰ δὲ λέγοιεν τὰς χαχίας μὴ εἶναι διαϑέσεις μηδ᾽ ἀναποβλήτους, 15 

28 ἀλλὰ μεταβάλλειν τινὰς μηδὲν χωλύειν ἐξ ἀδιχίας εἰς διχαιοσύνην, χαὶ ὅλως 
, 2 x 5 ) P4 y , ZQ , , iJ 

ἐχ χαχίας εἰς ἀρετήν, ἀλλ᾽ εἴς γε τὴν χαχίαν πόϑεν μεταβάλλουσιν: εἰ γὰρ 

δὴ ἐν τῇ φύσει τοῦ ἀνθρώπου τὴν χαχίαν εἶναι xal πάντας γεννᾶσϑαι χα- 20 

χούς, χαὶ εἴη ἂν χατὰ φύσιν ἢ χαχία τοῖς ἀνθρώποις. οὗ δὲ τὸ ἐναντίον 

χατὰ φύσιν τινί, τούτῳ τὸ ἐναντίον παρὰ φύσιν: παρὰ φύσιν ἄρα τοῖς ἀν- 
30 ϑρώποις ἢ διχαιοσύνη xal ἢ ἀρετή. εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον, δεῖ γίνεσϑαι τὸν 95 

ἄδιχον ἄδιχον, ὥσπερ γίνεται xal ὁ δίχαιος (δίχαιος.) ἐξ ἧς δὲ ἕξεως εἰς 

τὴν ἀδιχίαν ἢ | μεταβολή, αὕτη ἂν εἴη f, μέση. εἰ δὲ λέγοιεν μηδέπω 288 
τοὺς παῖδας λογιχοὺς εἶναι, διὸ μηδὲ δικαίους μηδὲ ἀδίχους (λογιχοῦ γὰρ 

l γινομέναισ V! (corr. V?) 2 δύναναι V! (corr. V?) αὐλοῦ Vict.?: αὐτοῦ libri 
8 ἂν οὖν V? 9 ὃ V? Vict.? Sp.: ἃ V!: ἃς SFa 6. 1 διαφόρως B?S?a Sp.: δια- 
qópot; VFB!S! ll τοῖς] ταῖς Sp. 12 pr. καὶ] τε χαὶ a Sp. 14 pr. καὶ] τε xai 
a Sp. 18 ἂν οὖν a Sp. 19 γίνεται Sp.: γίνοιτο libri 2]. 22 τοῦ μεταξὺ dpa. ἐξ ἧς 
δὲ B?a (sed τῆς a) Sp.: τῆσ μεταξὺ ἑξῇσ (ἐξ ἧς S!) VS'L: τῆς μεταξὺ οὖν ἐξ ἧς δὲ S?L: 
τῆς οὖν μεταξὺ ἐξ ἧς ἄρα F: τῆς μεταξὺ ἑξῆς ἄρα 6 26. 21 εἰ γὰρ δὴ] εἰ γὰρ δεῖ 1, 
Viet.: 7, γὰρ δεῖ S?B?a (,εἰ si verum, καὶ ante εἴη del.* Sp.) 28 οὖδε V: ᾧ δὲ Vict.? 
91 ἄδικον alt. rn! in mg. V δίχαιος add. Sp. δὲ xai ἕξεως B 23 fortasse 
μήτε — μήτε 
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10 

15 

τῷ e 

30 

e 

αἱ ἕξεις αὗται, εἰ δ᾽ αὗται λογικοῦ, xal ἢ μέση" διὸ ὃ παῖς ἄλογος ὧν 
οὔτ᾽ ἐν ἀρετῇ ἐστιν οὔτ᾽ ἐν χαχία οὔτ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων, ὥσπεῤ οὐδ᾽ 
ἄλλο τι τῶν ἀλόγων), μεταβάλλοντας δ᾽ εἰς τὸ λογικὸν εὐϑὺς εἶναι χαχούς, 
dÀX o) γίνεσϑαι, ὁμολογοῖεν (ἄν) διὰ τούτων τῷ λογικῷ χατὰ φύσιν εἶναι 10 
τήν τε ἀδιχίαν xal τὴν χαχίαν, εἴ γε ἐν τῇ εἰς τὸ λογιχὸν μεταβολῇ ἅμα 

xal εἰς ταῦτα γίνεται, xoi ἴσον ἐστὶ τὸ εἰς λογιχὸν μεταβάλλειν τῷ εἰς 

χαχίαν: παρὰ φύσιν οὖν τῷ λογιχῷ ἢ ἀρετή.“ ἔτι τε εἰ ὅλως ἐστὶν ἐχ 
χαχίας εἰς ἀρετὴν μεταβολή, τὴν χαχίαν ἤτοι εὐχίνητον χαὶ εὐαπόβλητον 1 

ἐροῦσιν T, μόνιμον xal δυσχίνητον. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εὐχίνητον, τί δή ποτε οὐ 
ῥᾳδία ἢ εἰς τὰς ἀρετὰς ix τῆς χαχίας μεταβολή; εἰ δὲ δυσχίνητον xal 
μόνιμον, δῆλον ὡς ἐν τῇ εἰς ἀρετὴν μεταβολῇ ἐξ αὐτῆς δεῖ πρῶτον ἀπο- 90 

βληϑῆναι τῆς χαχίας τὸ δυσχίνητον xal μόνιμον, ἦ γε διὰ μαϑήσεως xal 

ἀσχήσεως εἰς τὴν ἀρετὴν μετέβαλλε xal μὴ ἐξαίφνης. ἀλλ᾽ εἰ πρῶτον 

εὐχίνητος γίνεται, ἦν δὲ τὸ εἶναι αὐτῇ χαχία ἐν τῷ δυσχινήτῳ, ἐν ᾧ ἐστιν 25 
εὐχίνητος, οὐχέτ᾽ ἂν ἐν τούτῳ ὡς χαχία εἴη. ἀλλὰ uy οὐδ᾽ ἀρετή. πῶς 

ἄρα | ἔσται ἐν μέσῃ τινὶ ἕξει ὃ οὕτως ἔχων, ἐπεὶ xal ἣ μεταβολὴ ἣ εἰς 284 
τὴν ἀρετὴν ἐχ ταύτης τῆς διαϑέσεως γίνεται: ἔτι δ᾽ εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ol 
παῖδες οὔπω εἰσὶ λογιχοὶ xal διὰ τοῦτο οὔτε ἀρετὴν ἔχουσιν οὔτε χαχίαν, 5 

ἀλλὰ τῷ γίνεσϑαι αὐτοὺς ἐχ τῶν οὕτως ἀλόγων λογιχούς τε χαὶ χαχούς, 
εἶεν ἂν ἐν μέσῃ ἕξει. οὐ γὰρ ὁμοίως οὗτοι ἄλογοι τοῖς ἄλλοις, οὐδὲ γὰρ 
dv οὐδὲ αὐτοὶ δεχτιχοὶ χαχίας ἦσαν ἢ ἀρετῆς. εἰ δὲ μηδέτερον ἔχοντες 
δύνανται ἑχάτερον αὐτῶν δέξασϑαι. οὔχ εἰσιν οὕτως ἄλογοι. τὸ δὴ ἄλογον 10 

τὸ ἐπιδεχτιχὸν λόγου, ἄλλο ὃν τοῦ ἀδυνάτου ἐπιδέξασϑαι, ἄλλως dy ἄλογον 
εἴη. xal οὐχ οὕτως τὸ χυρίως ἄλογον. ἤδη xal χατάστασις ἢ τοῦ οὕτως 
ἀλόγου εἴη ἂν μέση ἕξις, ἐπεὶ ἅπαντα εἰς ἑχάτερον τῶν ἐναντίων ἣ μετα- 15 
βολή, xai οὕτως ἐστὶ δυνάμει ἑχάτερον τῶν ἄχρων ὡς μηδὲν ὃν ἐνεργείᾳ. 

ἔστι γάρ τις xal περὶ τὸν παῖδα ἕξις τε xal κατάστασις, ἀφ᾽ ἧς εἰς τὴν 

χαχίαν xai τὴν ἀρετὴν μεταβολή, ἥτις ἐν οὐδενὶ τῶν χυρίως xal ἁπλῶς 90 

ἀλόγων λεγομένων ἐστίν. 

IV. ᾿Απορίας λύσις τῆς λεγούσης ὀργάνῳ μὲν μηδὲν εἶναι ἐναν- 
τίον, πλούτῳ δὲ πενίαν ἐναντίον, διὸ μὴ εἶναι τὸν πλοῦτον ὄρ- 25 

γανον. 

Τῷ ὀργάνῳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, πλούτῳ δὲ | ἔστιν τι ἐναντίον, οὐχ 235 
ὃ πλοῦτος ὄργανον. εἰ μὲν χαϑόλου λαμβάνοι μηδενὶ ὀργάνῳ εἶναί τι 

ὃ χαχοὺς ἢ σπουδαίους ἀλλ᾽ B! 4 ὁμολογοῖεν (ἂν) Sp.: ὁμολογοῖεν VFS: ὁμολογεῖεν Ba 
12 

14 

19 

μόϊν μον V ἥ γε] εἴ γε LS?F Vict. Sp.: ἤ γε a 18 μετέβαλε ἃ Sp. 

αὕτη a χακίᾳ Sp.: χαχία libri 16 ἄρ᾽ οὐκ coni. Sp. ἔσται] ἐστὶν a Sp. 
οὔτωσ V 24 ἤδη καὶ] ἤδη δὲ καὶ Vict. Sp.: fortasse ἣ δὴ [καὶ] 25 ἅπαντα] 

ἀπαντᾷ Sp.: fortasse ἀπ᾿ αὐτοῦ (αὐτῆς Ὁ) 28 μεταβολή] μεταβάλλει coni. Sp. 

jj tto V 29 λεγομένων (λεγο in lit. V)] λεγομένη S*Ba Sp. 33 οὐχ dpa S?*B?a Sp. 
94 λαμβάνοι] ,adversarius, sed fortasse hic et postea λαμβάνοιτο“ Sp. 
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ἐναντίον, οὐ συγχωρητέον τῷ xai τῷ πλούτῳ ὄντι ὀργάνῳ εἶναί τι ἐναντίον 

δοχεῖν, εἰ δὲ ἀδιορίστως xal ἐν μέρει λαμβάνοι, δειχτέον ὅτι μὴ συλλογί- 5 
ζεται. γίνονται γὰρ ἀμφότεραι αἱ προτάσεις ἐν μέρει. τότε Ap ἀναγχαίως 
χαϑόλου ἄν ἐλάμβανε τὸ μὴ εἶναί τι τῷ ὀργάνῳ ἐναντίον, εἰ Ty ἐν τῷ 

5 λόγῳ xal τῇ οὐσία τοῦ ὀργάνου ἐμφαινόμενον τὸ μηδὲν εἶναι αὐτῷ ἐναν- 10 

τίον: εἰ δὲ μὴ ἔστιν ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ ὀργάνου τὸ μὴ εἶναί τι αὐτῷ ἐναν- 

τίον, συμβεβηχὸς δέ τι, οὐδὲν χωλύει τοῦτο μὴ πᾶσι συμβεβηχέναι. οὐδὲ 
γάρ, ἐπεὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχει τῶν πεπερασμένων τὸ παρά τι περαίνειν, 

ἤδη xal πᾶσιν. τὸ μέντοι ὄργανον εἶναι, δι᾿ οὗ ἢ μόνου τι T, χάλλιστον 15 
10 γίνεται, εἰ ἐν τῇ οὐσία ἐστὶ τοῦ ὀργάνου. πάντα ἂν εἴη ὄργανα οἷς τοῦϑ᾽ 

ὑπάρχει" xai πᾶσι τοῖς ὀργάνοις τοῦτο. διὸ ἐπεὶ xai τῷ πλούτῳ τοῦτο 

ὑπάρχει (διὰ γὰρ τούτου αἵ χατ᾽ ἐλευϑεριότητά τε χαὶ μεγαλοπρέπειαν 90 

ἐνέργειαι τῷ σπουδαίῳ), εἴη ἄν ὄργανον τῷ σπουδαίῳ: ἀπὸ γὰρ τῶν ἐν 
τῇ οὐσία τοῦ ὀργάνου ὄντων ἢ τῶν ὀργάνων χρίσις, ὥσπερ xui ἐπὶ τῶν 

15 ἄλλων ἁπάντων, οὐχ ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων. δειχνύοι δ᾽ ἄν τις χαὶ ὅτι 25 

μηδετέρα τῶν προτάσεων εἴληπται χαλῶς, μήτε ἢ λαμβάνουσα τῷ ὀργάνῳ 

μηδὲν εἶναι ἐναντίον, | αήτε ἢ λέγουσα τῷ πλούτῳ εἶναί τι ἐναντίον. (si 236 
D e D 

^, 2 

μὲν γὰρ διότι τῷ ὅλῳ τε xal συναμφοτέρῳ ὀργάνῳ μηδέν ἐστιν ἐναντίον, 

διὰ τοῦτο μηδὲ τῷ πρίονι μηδὲ τῇ χιϑάρα λέγοι τις εἶναί τι ἐναντίον, οὐδ᾽ 5 

20 ἂν τῷ πυρὶ εἴη χατὰ τὸν οὕτως λέγοντα ἐναντίον τι, οὐδὲ ἄλλῃ τινὶ συναμ- 
φοτέρῳ οὐσία τῷ τῇ ὕλῃ τῇ ὑποχειμένῃ πᾶσι τοῖς τοιούτοις μηδὲν εἶναι 

ἐναντίον: εἰ δὲ κατὰ τὰ πάϑη xai τὰς ποιότητας (ἢ) ἐναντίωσις (τῷ γὰρ 

Ξ 
τ 

σχεπάρνου ἐὰν ληφϑῶσιν αἱ ποιότητες, χαϑ᾽ ἐστιν αὐτῷ τὸ εἶναι, &b- LA] 
L 

25 ρήσει κατὰ ταύτας ἐναντιότητά τινα αὐτῷ τῷ μὲν γὰρ ὀξεῖ τὸ ἀμβλὺ év- 
αντίον, τῷ δὲ βαρεῖ τὸ χοῦφον, δεῖ δὲ xal βάρους xai ὀξύτητος αὐτῷ ὁ 15 

αὐτὸς xui ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων λόγος). ὁ x s οὔτε τῷ πλούτῳ OR χαλῶς 

ἐλήφϑη εἶναί τι ἐναντίον. ἣ γὰρ πενία οὐχ ἐναντίον πλούτῳ, ἀλλὰ πλού- 
tou ἀπουσία τε xal στέρησις, ἢ δὲ ὑγεία οὐχ ὡς ὄργανον ἀγαϑόν., ἀλλ᾽ 30 

-Ὁ- ΄ - M - e » ^ , 

30 ὡς τοῦ σώματος ἀρετή, ἐξ οὗ xal τῆς ψυχῆς ὃ ἄνϑρωπος. εἰ δέ τις λέγοι 
^ , ' , , ) τ μὲ » Ἁ ΟΣ £o , 

τὴν στέρησιν τὴν τοιαύτην, ἀφ᾽ ἧς οἷόν τε τὴν ἕξιν γενέσϑαι πάλιν ἐναν- 
΄ - - , » €- , -* / , , , 

τίον, πᾶσιν οὗτος λέγοι (Av) τοῖς ἐν γενέσει εἶναί τι ἐναντίον, οὐ μόνοις 
& τοῖς ὀργάνοις" ἐν πᾶσι γὰρ t, τοιαύτη στέρησις. | 

4 ἐλάμβανε τὸ Sp.: ἐλαμβάνετο libri 8 παρά] πρός a Sp. 9 χάλλιστον] μάλιστα Sp.: 

χάλλιστα Schwartz 11--129,28 τῷ πλούτῳ — προαιρούμενοι om. GFSL (6 in mg.: ἐν- 

τεῦϑεν λείπεται τὸ τέλος τοῦδε τοῦ ὃ κεφαλαίου χαὶ τὰ λοιπὰ ἄλλα ὃ χεφάλαια ὁλόχληρα. τὸ 

δ᾽ ἑπόμενόν ἐστι τὸ τέλος τοῦ 009 χεφαλαίου τὸ ἀρχόμενον ἐχ τοῦ “βιάζονται. ὁ ζητῶν 

δ᾽ ἴσως εὑρήσει. excidisse plura signo notatum in S. lacunae vestigium deest in FL) 

22 ἡ add. B?a Sp. 21 ἄλλων V! in mg. οὐδὲ τῷ πλούτῳ δὴ coni. Sp.: lacunam 
indicavi 32 λέγοι (àv) Sp.: λέγοι V. Vict.: λέγει a 93 τοιαύτη] τ in lit. V 
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V. "Amopía ὅτι ἣ χοινὴ ἥδονὴ f, ὡς γένος λαμβανομένη οὔτ᾽ 297 
ἀγαϑόν ἐστιν οὔτε xaxóv οὔτ᾽ ἀδιάφορον. 

E [4 N f, 6 ' ^ (4 ΄ δι , » 2) A 96 2 v οἱ ἢ χοινὴ ἡδονὴ ἢ ὡς γένος λαμβανομένη οὔτ᾽ ἀγαϑόν ἐστιν οὔτε 5 
, [4 M , , ioter [2 * , M ' ' , χαχόν, διότι ἢ μὲν ἀγαϑόν ἐστιν αὐτῆς ἣ δὲ xaxóv (τὸ γὰρ χοινὸν οὐχ 

y c - CEN Ν᾽ , $90 59 7 L4 y ΄ / ' 6 ἔστιν ἕν τι τῶν ὑπὸ τὸ χοινόν), οὐδ᾽ ἀδιάφορος ἔσται, εἴ γέ εἰσί τινες xal 
ἡδοναὶ ἀδιάφοροι, ὥσπεο xai αἱ μὲν ἀγαϑαί, αἱ δὲ μοχϑηραί. ταῦτα δ᾽ dv i douce eun | pov αγαῦσι; OU Tpat. 

, M 2 - 2 - T / e C6 , TN M τις ζητήσειεν xal ἐπὶ τῶν ἐνεργειῶν, ὦν τέλη πως oi ἡδοναί, διὸ xoi 10 
συνδιαιροῦνται αὐταῖς. εἰ γὰρ τῶν ἐνεργειῶν αἱ μέν εἰσιν ἀγαϑαί, αἱ δὲ 

μοχϑηραί, αἱ δὲ ἀδιάφοροι. ἢ χοινὴ χαὶ ὡς γένος ἐνέργεια λαμβανομένη 

10 οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε χαχὸν οὔτ᾽ ἀδιάφορον ἔσται. ἀλλὰ μὴν πᾶν τὸ ὃν 1ὅ 
ἀναγχαῖον T, ἀγαϑὸν T, χαχὸν T, ἀδιάφορον εἶναι. T, πᾶν τὸ ὃν ἐν ὑποστάσει 

xal τὸ εἶναι χαϑ'᾽ αὑτὸ δυνάμενον" εἰ δέ τι χοινὸν εἴη, ὑφ᾽ ὃ ταῦτα πάντα 
ἐστίν, ἐχεῖνο οὐχέτι οἷόν τε τούτων τι εἶναι τῷ πάντα ἔχειν ὑφ᾽ αὗτό. 20 
οὐδὲ γὰρ ἐπεὶ πᾶν ζῷον τὸ ἐν ὑποστάσει ὃν ἢ λογιχόν ἐστιν ἢ ἄλογον, 

15 διὰ τοῦτο xal τὸ χοινὸν τὸ ὡς γένος χατὰ τῶν ἐν ὑποστάσε!: χατηγορού- 

usvov ἐν ϑατέρῳ τούτων ἐστί. οὔτε οὖν T χοινὴ ἡδονὴ οὔτε T, χοινὴ ἐνέρ- 

γεια ἔσονται T, ἀγαϑὰ T, χαχὰ T, ἀδιάφορα, πάσης | ἥδονῆς xal πάσης 25 
ἐνεργείας τῆς ἐν ὑποστάσει τούτων τι ἐχούσης. ἐπεὶ δὲ αἱ ἡδοναὶ ταῖς 238 
ἐνεργείαις, ἐφ᾽ αἷς γίνονται, συνδιαιροῦνται, xal αἱ μὲν ἐπιγινόμεναί τε xal 

20 ἑπόμεναι ταῖς ἀγαϑαῖς ἐνεργείχις ἀγαϑαί, at 0& ταῖς μοχϑηραῖς μοχϑηραί, ὃ 

ἀδιάφοροι δὲ αἱ ταῖς ἀδ'αφόροις, ἐπιζητήσαι τις ἂν, πῶς χρὴ περὶ λύπης 
Ψ' ^N [sd , , m Cw - , 2 " ^ nd P4 " λέγειν, ἐπειδὴ αὕτη ἐναντία τῇ $Oovijj. εἰ γὰρ xal ταύτην λέγοι τις σὺν 

διαιρεῖσθαι ταῖς ἐνεργείαις, ἐφ᾽ αἷς γίνεται, πρῶτον μὲν τίνα τρόπον T, δι- 10 
y 3:8 - , - ΄ m αίρεσις ἔσται; πότερον τὰς uiv ἐπὶ ταῖς ἀγαϑαῖς ἐνεργείαις γινομένας ἐροῦ- 

25 μὲν χαχάς, τὰς δὲ ἐπὶ ταῖς μοχϑηραῖς ἀγαϑάς, τὰς δὲ ἐπὶ ταῖς ἀδιαφόροις 
ἀδιαφόρους: ἣ ἄτοπον τὸ λέγειν (iv) ἀγαϑῷ εἶναι τὸ λυπούμενον ἐπὶ 
ταῖς μοχϑηραῖς ἐνεργείαις, ἃς ἐνεργεῖ; ἐν χαχῷ γὰρ ὃ τοιοῦτος. πῶς γὰρ 1ὅ 

*, - e ^ » [d ^ J 

οὐχ ἐν χαχῷ ὁ ἐν τοιαύταις ἐνεργείαις ὥν; ἔπειτα ἢ μὲν ἡδονὴ εὐλόγως 
)ὼ 7 ^ €- b -“ ἐδόχει συνδιαιρεῖσϑαι ταῖς πρὸ αὐτῆς ἐνεργείαις (xav ̂  οἰχειότητα γὰρ τὴν 

80 πρὸς αὐτὰς ἐγίνετο xal ὡς τέλος τι ἣν αὐτῶν), ἢ δὲ λύπη ἀλλοτριότητός 20 
ἐστι σημεῖον τοῖς ἐφ᾽ οἷς γίνεται. ἢ εὔλογον QU αὐτὸ τὴν ἐπὶ ταῖς ἀγα- 

ϑαῖς ἐνεργείαις γινομένην εἶναι χαχήν, διότι ἀλλοτρία ἐστὶ τῶν ἀγαϑῶν p 179 ? 
Ans NN - - - , , C , , , - 

χαὶ διὰ ταῦτα τὴν ἐπὶ ταῖς χαχαῖς ἀγαϑήν, ὅτι ἐστί τις ἀλλοτρία τῶν xa- 25 
- Id e , , , 2 χῶν, ὅτι τε ὁ λέγων τὴν τοιαύτην λύπην ἀγαϑὸν οὐ τὰς ἐνεργείας ἐφ᾽ αἷς 

35 γίνεται, τίϑησιν ἀγαϑὰς εἶναι, ἀλλὰ τὴν ἀλλοτριότητα πρὸς τὰς τοιαύτας 
ἐνεργείας T, | περιστάσεις τε χαὶ τύχας. ἢ ὅλως ἄτοπον τὸ τὴν λύπην 239 

5 οὐδ᾽ scripsi: οὔτ᾽ libri ἀδιάφορόν ἐστιν coni. Sp. 6 ἀδιάφοροι scripsi (,indifferentes* 

Bagolinus): διάφοροι libri ταῦτα δ᾽] ταὐτόν coni. Sp. 10 ἀδιάφοροι V 11 ἡ πᾶν coni. 

Sp. 14 pr. ἢ 7, V 15. 16 κατηγορούμενον] inter o et ν una littera erasa V 16 ϑατέ- 

poV 21 ἀδιαφόροις) e in lit. V — 26 ἐν add. B'a Sp. — alt.«ó] τὸν B'a Sp. — 27.28 πῶς 

γὰρ οὐχ] ὡς γὰρ οὐκ in lit. V 3l τοῖς Vict.: τῆς libri ὃι αὐτὸ] fortasse διὰ τὸ 
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- € ΄ , -« f - , Ύ - v 

οὕτως διαιρεῖν. δοχεῖ γὰρ ἢ λύπη τῇ ἑαυτῆς φύσει χαχὸν εἶναι τοῖς ἔχουσιν 
, , , ^ ^ , ^ ^ , 

αὐτήν. ἀλλ᾽ εἰ λύπη waxóv, τὸ δ᾽ ἐναντίον τῷ xax ἀγαϑὸν T, χαχόν, 
^ , UJ [ÀJ Ἁ 2 , Ύ - Af; , Q* - u 3 ὩΣ δεήσει xal τὴν ovy» ἐναντίαν οὖσαν τῇ λύπῃ ἀγαϑὸν ἢ χαχὸν εἶναι. 5 

v m " * » - , * ^ "EX 

εὑρέϑη δὲ οὔτε πᾶσα ἀγαϑὸν οὖσα οὔτε πᾶσα χαχόν, ἣν δέ τις xal ἀδιά- 
ε E v -— 4, " , Q^ 

à φορος. ἄρ᾽ οὖν ἢ uiv ἀγαϑὴη οὕτως ἔσται ἐναντία τῇ λύπῃ. ὡς ἀγαϑὸν 

χῷ, f, δὲ μοχϑηρὰ ὡς χαχὸν χαχῷ;: ἀλλ᾽ εἰ οὕτως, τί χρὴ περὶ τῆς 10 χοχῷ. T, δὲ μοχϑηρα ὡς χαχὸν χαχῷ; αλλ εἰ οὕτως, τί χρὴ περὶ τῆς 
2^ τού ἢ λέ: " a A e M -— 10 rtenf) nic A 2 m " A you. sv, Tuc 

ἀδιαφόρου λέγειν: Tv γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀδιαφόροις ἐνεργείαις γινομένη, ἥτις 
» - 5 ΠῚ 

οὐχ ἔσται ἐναντία λύπῃ, ἔσται τῷ χαχῷ οὐ μόνον χαχὸν χαὶ ἀγαϑὸν 
, P] δὶ M 98 ^ [td 2 ^ - ^ M ^ [b] M τ Ω ^13 - 

ἐναντία, ἀλλὰ wai ἀδιάφορον, ὅπερ οὐ δοχεῖ. T, γρὴ τῶν ἡδονῶν χαϑόλου 15 
^ bl ^ Ἁ , 

10 διαίρεσιν ποιησάμενον λαβεῖν τὰς μέν τινας αὐτῶν εἶναι χατὰ φύσιν τὸ 
΄ ΄ 2 

ἡδομένοις αὐτάς, τὰς δὲ παρὰ φύσιν. χατὰ φύσιν μὲν τὰς γινομένας ἐπ 
LE * , ew. , AE A UJ , 9x -* " Ἁ A 74 aiia Ξε € 

ταῖς χατὰ φύσιν TOouévots ἐνεργείαις, παρὰ φύσιν δὲ dw χαὶ ἐνέργειαι τοι- 20 
“" , MM , — , 

αὖται. ἑχάστῳ γὰρ ζῴῳ εἰσί τινες οἰχεῖαί τε xal χατὰ φύσιν αὐτῶν ἐνέρ- 
, , 

γειαι. xol γὰρ ἀνθρώπου εἰσὶν ἐνέργειαί τινες χατὰ τὴν ἀνθρώπου γινό- 

15 μεναι φύσιν, xal ἵππου χατὰ τὴν τοῦ ἵππου, χαὶ χυνὸς xai τῶν ἄλλων 25 
jg , [4 , f ' JJ CN ' M , M 35x 4 3. xs LESE. ζῴων δυοίως, ὧν xol τὰς ἡδονὰς χατὰ φύσιν xal αὐτὰς χρὴ λέγειν ἐχεί- 

AY ^) , M - € , ' Α , , , , - 

yotc, τας ὁ ἐπὶ ταις ὑπὸ τινῶν οὐ X010. τὴν οἰχειᾶν φύσιν αὐτῶν γινο- 

, , ew Ἁ Α ΄ ^N M e , ) 2 , τ γα Ἁ 

μέναις ἐνεργείαις ἡδονὰς παρὰ φύσιν (διὸ xai ὁμωνύμους ἐκείνας), ὧν τὰς 
υὲν χατὰ φύσιν ἑχάστοις xal ἡδονὰς χυρίως εἶναι | ῥητέον, τὰς δὲ παρὰ 30 

20 φύσιν ἐχείνοις τοῖς ἡδομένοις αὐτὰς ἡδονάς, οὐ μὴν χυρίως τε χαὶ ἁπλῶς 240 
Ἁ (Fw , e M € δ UJ ' e - J ^M ας M 

Tj00yàs, ὡσπέρ XQ υγιεινα τὰ μὲν ἁπλῶς, τὰ ὃξ τοισὸξ, χαὶ τὰς ΤΑῚ "e (^ x g mn RS] 
LI 

Q ϑῶς τε xal χυρίως ἡδονὰς ἀγαϑὰς εἶναι τοῖς ἡδομένοις αὐτὰς ῥητέον, τὰς 

δὲ παρὰ φύσιν γινομένας τισὶν οὐχ οὔσας ἁπλῶς ἡδονὰς μοχϑηράς τε χαὶ 
χαχάς. εἰ δὴ μάλιστα ἄνϑρωπος xal χατὰ φύσιν ἔχων μάλιστα 6 ἀγαϑός, 

95 εἶεν ἂν xal ἀνϑρώπῳ χατὰ φύσιν ἡδοναὶ μάλιστα αἱ τούτῳ φαινόμεναι, xol 
ἡδέα οἷς οὗτος χαίρει. ὅσα δὲ τούτῳ δυσχερῆ, ταῦτα παρὰ φύσιν τε χαὶ 10 

οὐχ ἁπλῶς ἡδέα, εἰ xai ἥδοιντό τινες ἐπ᾽ αὐτοῖς. διάφεροιεν δ᾽ ἂν χαὶ 
τῶν χατὰ φύσιν ἑχάστῳ ἡδονῶν τῷ αἱ μὲν αὐτῶν μᾶλλον, αἱ δὲ ἧττον 

οἰχεῖαι εἶναι. οὕτω δ᾽ ἂν εἴη τῇ λύπῃ χαχῷ ὄντι T, χυρίως τε xai ἁπλῶς 15 

80 ἡδονὴ ἐναντία οὖσα ἀγαϑὸν πᾶσα, εἰ xol μὴ 6uoíoc, αἱ δὲ παρὰ φύσιν 
οὔτε ἡδοναὶ ἁπλῶς οὔτε ἀγαϑαί, sx κα x εἶεν δ᾽ ἂν xal ἐπὶ τοῖς ἀδιαφόροις 
τοιαῦται. οὐδὲ γὰρ τὰ ἀδιάφορα ἐν τοῖς χατὰ φύσιν. ἡδονῇ δὲ ἐναντίον 20 

λύπη, ἀλλ᾽ οὐ πόνος, εἴ γε πόνος ϑλῖψιν σωματιχὴν δηλοῖ xal λύπην τινά, 
ἀλλ᾿ οὐ τὴν ἁπλῶς. ἢ δὲ λύπη ἢ χαϑόλου τὴν τοιάνδε ψυχιχὴν διάϑεσιν 

35 σημαίνει, εἴτ᾽ ἐπὶ ϑλίψει γίνοιτο σωματιχῇ εἴτ᾽ ἐπὶ διαϑέσει τινὶ ψυχιχῇ, 
ὥσπερ xoi T, ἥδονὴ οὐχὶ σωματιχὴ μόνον, ἀλλὰ x«l ψυχιχή. τῇ χοινῇ 536 

-" 

οὖν ἡδονῇ λύπη χοινὴ οὖσα ἐναντίον, ἢ δ᾽ ἐπὶ ταῖς παρὰ φύσιν | ἡδονή, 241 

l δοκεῖ] ci in lit. V 8 οὐχ] fortasse εἰ λύπῃ a: Aomm V ἔσται γὰρ οὕτω 

τῷ a Sp. ΤΙ δὲ [δὲ V 12 ἡδομένοις scripsi: ἡδομένας VB: γινομέναις B?a 
Sp. 20 éxeivots sic V 20. 21 οὐ μὴν --- ἡδονάς om. Ba Sp. 91 lacunam 

indicavi 34 χαϑόλον Sp. ψυχικὴν] χὴν in litt. 5 litterarum V 35 pr. εἴτ᾽ 
B?a Sp.: εἴδ᾽ VB! 91 λύπη (5) coni. Sp. fortasse τοῖς ἡδονὴ — p. 126,1 ἀγα- 
9óv in lit. V 
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10 

15 

τῷ Όι 

90 

φϑείρουσα τὴν ἐπὶ τοῖς χατὰ φύσιν ἡδονὴν οὖσαν ἀγαϑὸν, ὁμοίως τῇ οὐ- 
χείᾳ λύπῃ, εἴη ἂν xal αὐτὴ χαχόν T ὡς ὑπερβολὴ γὰρ τὸ ἐφ᾽ οἷς μηδὲ γε- 
νόμενον, ὡς εἶναι πᾶσαν μὲν λύπην χαχόν, τῶν δ᾽ ἡδονῶν τὰς μὲν χατὰ 5 

φύσιν τε χαὶ χυρίως ἡδονὰς ὡς ἀγαϑὰ ἐναντίας εἶναι ταῖς λύπαις, τὰς δὲ 
παρὰ φύσιν ὡς χαχὸν χαχῷ. 

VI. Ὅτι τῇ ἡδονῇ ἢ λύπη ἐστὶν ἐναντίον ἀλλ οὐ πόνος. 

ὋὉ μὲν γὰρ πόνος σωματικήν τινα ϑλῖψιν ἐμφαίνει, ἢ ὃὲ λύπη ψυχι- 10 
΄ T ς CN € - , χὴν συστολήν. εἰ uiv οὖν xal ἣ ἡδονὴ πᾶσα ἣν ἐν σωματιχῇ διαχύσει, 

ἣν ἂν ὁ πόνος αὐτῇ ἐναντίος, ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡδονὴ διάχυσίς τις τῆς Ψυχῆς 
, ^ , Φ᾽ , p , » y. € , οὐ διὰ σώματος 000 ἐπὶ σώματι γινομένη μόνῳ, οὐχ ἂν εἴη τῇ τοιαύτῃ 15 

ἡδονῇ ἐναντίον πόνος, ἀλλὰ λύπη. ἣ uiv γὰρ λύπη χαὶ ἐπὶ ταῖς ϑλίψεσι 
- 3 ἮΝ - - - 355 ς M e ἂν Ὁ CN "a e D 

τοῦ σώματος xol αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐφ᾽ αὑτῆς, ὥσπερ xal ἢ ἡδονή, ὁ δὲ 
, ^ , , CN Y » e —- M ΓΑ M ,F " A us M 9 πόνος ἐπὶ σώματι μόνον. διὸ εἴη ἂν ἁπλῶς μὲν ἡδονῇ λύπη ἐναντία, τινὶ 20 

^N [ibo] - e e , fut N ἔν ^ , - ' - - [4 δὲ ἡδονῇ ἢ ὡς πόνος. τῇ yàp σωματιχῇ διαχύσΞι xal τῇ τοῦ σώματος 
εὐσϑενείᾳ xal τῇ ἐπὶ τούτοις ἡδονῇ εἴη | ἂν ἢ τοῦ σώματος ϑλῖψίς τε 242 

xai ὀδύνη ἐναντίας. ὃ δὲ ἐπὶ τῆς ψυχῆς λεγόμενος πόνος, ὡς λέγονταί 
X , » ^N x , Ἁ πὶ , - [δ Ὁ ΦΩ͂Σ, Q? δὼ “ H “Ὁ ἣν 3 τινες φιλόπονοι, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐναντίος ἡδονῇ μεῦ᾿ ἡδονῆς γοῦν γίνε 

ται. εἰ δέ τις ἐπὶ τῷ πονεῖν λυποῖτο, ἢ λύπη ἄν, οὐχ ὃ πόνος εἴη τὸ ὅ 
ἐναντίον τῇ ἡδονῇ. οὔσης δὲ λύπης τῇ ἡδονῇ ἐναντίας πᾶσα μὲν λύπη 

χαχὸν εὐλόγως ἂν λέγοιτο: τῇ γὰρ αὑτῆς φύσει φευχτή. ἣ δ᾽ ἡδονὴ οὐ 
πᾶσα ἀγαϑόν, ἀλλ᾿ ὅται μὲν τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐφ᾽’ αἷς ἢ ἡδονὴ ὕπερ- 10 

βολὴν ἔχουσιν, ἕξουσιν ὁμοίως xal αἴ ἐπ᾽ αὐταῖς ὑπερβολὴν TOovat, τοι- 

αὖται δ᾽ αἱ σωματιχαί. διότι τούτων αἱ μὲν σύμμετροι αἵρεταί, δποῖαί 

εἰσιν xai αἱ περὶ τὰ ἀναγχαῖα τὰ πρὸς τὸ σῶμα (αἱρετὰ γὰρ xal τὰ ἀναγ- 

χαῖα), αἱ δ᾽ ὑπερβάλλουσαι φευχταί, ὁποῖαί εἰσιν αἱ τῶν ἀχολάστων, χαὶ 1 

εἴη dy ἐπ’ αὐτῶν xai f, λύπη ὡς ἔνδειά τις χαχόν, xal ἢ ὑπερβάλλουσα 
εῷ N c € eres ΄ » e PN ΄ P x 3 (CN 2 FS. ΄ n x 

ἡδονὴ ὡς ὑπερβολή τις, ἢ ὃὲ σύμμετρος ἀγαϑὸν ἐν μεσότητί πως οὖσα 
τῶν προειρημένων. ὧν δ᾽ ἡδονῶν μὴ ἔστιν ὑπερβολή (τοιαῦται δ᾽ εἰσίν, 90 

ὅσαι ἐπὶ ἐνεργείαις γίνονται, ὅσων τὸ αἱρετὸν ix τῆς ἐπιδόσεώς τε xal 

προσϑήχης αὔξεται, ὁποῖαί εἰσιν ai γινόμεναι χατὰ τὰς ἀρετάς), ἐπὶ τού- 
των οὐδὲ τῶν ἡδονῶν ἔσται τις ὑπερβολή διὸ αἱ τοιαῦται αἵρεταί τε χαὶ 5 

ἀγαϑαὶ τῇ οἰχείᾳ qos. πᾶσαι. | 

1 toic] ταῖσ a Sp. 2 χακόν VB!: ἐναντίον ὡς xaxov χαχῷ B?a Sp. τὸ ἐφ᾽ οἷς 

μηδὲ γενόμενον VB!: ἐλλείψει B?a Sp. 8 διαχύσει Viet. (ubique restituit): διαλύσει 

libri 9.6,0m. a Sp. αὐτῇ Sp.: αὐτῆς libri διάλυσις V 10. 11 τῇ 

τοιαύτῃ ἡδονῇ Sp.: τῆς τοιαύτης ἡδονῆς libri 13. ἐναντία V: ἐναντίον Ba 

14 διαλύσει V 19 τῇ $9ovi, B? Sp: τῆς ἡδονῆς libri bis 21 ὅσαι B?a Sp.: ὅσα 

libri 22 αὐταῖς] v in lit. V 23 à coni. Sp. Ὁ] post τῶν add. ἐνεργειῶν, 

εἰ δὲ τῶν B?a: τῶν (ἐνεργειῶν ἡδονῶν) coni. Sp. 
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E 
) ύπη πᾶσα xaxóv τῇ ἑαυτῆς φύσει, οὐχὶ xat 24: 

ἄσα ἀγαϑόν ἔσται τῇ ἑαυτῆς φύσει. ἢ Σ΄ 

Ἢ γὰρ πᾶσαν ἔδει xal τὴν ἡδονὴν χαχὸν εἶναι οὖσαν ἐναντίον τῇ 
λύπῃ ὡς χαχὸν χαχῷ, T, εἰ μὴ ὡς φευχτὸν μηδὲ xaxov ἢ ἡδονή, ἀλλ᾽ ὡς 

ἀγαϑὸν χαχῷ ἀντίχειται, πᾶσαν ἀγαϑὸν εἶναι. εἰ γὰρ εἴη τις ἡδονὴ χαχόν, 10 

εἴη dy τῶν λυπῶν χαχῶν οὐσῶν πασῶν ἢ ἡδονή, ἐναντία οὖσα τῇ λύπῃ, 
μὲν ὡς χκαχὸν χαχῷ ἐναντία, ἢ ὃὲ ὡς ἀγαϑὸν χαχῷ, ὅτι δεῖται λόγου. 

| οὐδὲ λύπη πᾶσα xaxov, εἴ γε xal ἐν τούτοις ἢ ἀρετὴ τοῦ μέσου στοχα- 1 
στιχή, χαί εἰσιν οἰχεῖαι τῷ σπουδαίῳ xal λύπαι τινὲς χαὶ πόνοι. εἴη δ᾽ 

10 ἄν χοινότερον ὁ πόνος τῆς λύπης. τὶς γὰρ πόνος ἣ λύπη. xai γὰρ ὥσπερ 

$ ἡδονὴ ταῖς ἐνεργείαις ἑπομένη xal μέρος πως T, τέλος οὖσα αὐτῶν map 
ἐχείνων ἔχει τὸ αἵρετόν τε xal φευχτόν (αἱρεταὶ μὲν γὰρ αἱ ἐπὶ ταῖς aí- 30 

ρεταῖς ἐνεργείαις, φευχταὶ δ᾽ αἱ ἐπὶ ταῖς μὴ τοιαύταις), οὕτως εὔλογον χαὶ 
τὰς λύπας ὑπολαμβάνειν ἐπὶ ἐνεργείαις τισὶ γινομένας παρ᾽ ἐχείνων χαὶ 

15 αὐτὰς ἔχειν τὸ αἱρετόν τε xal φευχτὸν ἔμπαλιν τῶν ἡδονῶν. τὰς μὲν γὰρ 25 

ἐπὶ ταῖς χαλαῖς γινομένας ἐνεργείαις φευχτὰς εἶναι, | τὰς δ᾽ ἐπὶ ταῖς αἰ- 244 

σι 

- e , ) ^ 

e αἵρετάς. εἰ δέ εἰσιν λῦπαί τινες αἱρεταὶ xal πόνοι, εἶεν dy xoi 

ὶ φευχταὶ αἱ ταῖς λύπαις ταύταις ἐναντίαι. ἐναντίαι OR ἡδοναὶ λύπαις 

E γινόμεναι ἐπὶ ταῖς τοιαύταις ἐνεργείαις. xal διὰ τοῦτο οὐ πᾶσα ἀγαϑὸν 5 
V 

o 

20 ἥδονή, ὅτι μηδὲ πᾶσα λύπη χαχόν.. ἐλέγετο δέ τι xal τοιοῦτον, ὅτι οὐδὲ 
τοῖς ὑποϑεμένοις πᾶσαν εἶναι λύπην χαχὸν ἀχολουϑεῖν ἀνάγχη τὸ T, πᾶσαν 

ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι T, πᾶσαν χαχόν, χειμένου τοῦ τὴν λύπην ἐναντών εἶναι 10 

τῇ ἡδονῇ. ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἡδονῶν ὑπερβολαί τινές εἰσιν, ἐν τούτοις εἰσὶ xal 
αἵρεταί τινες ἡδοναὶ xal φευχταί. αἱ μὲν γὰρ μέσαι αἱρεταί, αἱ δὲ χατὰ 

25 τὰς ὑπερβολὰς φαῦλαι, εἰσὶ δὲ τοῦτο ἔχουσαι αἱ σωματιχαὶ τῶν ἡθονῶν. 

ἐφ᾽ ὧν δὲ μή εἰσιν ὑπερβολαὶ τῷ xai τὰς ἐπὶ πλέον αὐτῶν γινομένας ἐν 15 

ᾧ αἱρετῷ μένειν, αὖται πᾶσαι αἱρεταί, οἷαί εἰσιν αἱ ἐπὶ ταῖς χατὰ 
ϑεωρίαν ἐνεργείαις. εἰσὶ δέ τινες xal ἜΣ φύσιν ἡδοναί, ὁποῖαί εἰσιν αἱ 

ϑηριώδεις τε xal νοσηματώδεις, περὶ ὧν εἴρηται ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν Ἦϑι- 50 

30 χῶν, αἱ οὔτε χυρίως ἀνθρώπου λέγοιντο ἂν ἣἧδοναί, ὅτι μὴ χατὰ φύσιν, 
οὔτε αἵρεταί, οὕτως δὲ ἐχουσῶν τῶν ἡδονῶν πάσαις μὲν αὐταῖς ἔσται λύπη 
ἐναντίον ὡς χαχὸν τῷ χεῖσϑαι πᾶσαν εἶναι λύπην χαχόν, τῶν δὲ ἡδονῶν 25 

ὅσαι μέν εἰσι παρὰ φύσιν, αὗται ὡς xaxbv χαχῷ τῇ λύπῃ ἔσονται ἐναν- 
τίαι, εἴ τις καὶ ταύτας ἐν ταῖς ἡδοναῖς χαταλέγοι, ὅσαι δὲ ἔχουσιν ὅπερ- 245 

35 βολήν, ἐπὶ τούτων αἱ μὲν ὡς ἀγαϑὸν ἔσονται τῇ λύπῃ ἐναντίαι, αἱ ἐν με- 
, e d - CON ΄ ΄ 

σότητι χαὶ ὡρισμέναι τῷ ὀρϑῷ λόγῳ, at δὲ xa0' ὑπερβολήν, ἐν αἷς xai 

2 ἐστι Ba Sp. 3 ante ἢ titulum iterat Ba Sp. 9 πᾶσαν B?a Sp.: πῶσ àv VB 
6 πασῶν. (7) ἡ Vict. Sp. 7 óu—Aóqoo punctis notat B? (in mg.: λύσις ob μέντοι 
ἀχριβής): om. a 8 οὐδὲ Sp.: οὔτε libri 14 Aózag]v in lit. V 29 àv]v s. v. V 
29. 30 ἑβδόμῳ τῶν ᾿Ηϑικῶν] Eth. Nic. VII, 1. 1145215 566. 31. 32 ἐναντίον ἔσται 
λύπη Ba Sp. 36 αἷς Sp.: οἷς libri 
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αἱ τῶν ἀχολάστων, αὗται δὲ ὡς χαχὸν χαχῷ, ὧν δὲ οὐχ ἔστιν ὑπερβολή, 5 
αὗται ἂν εἶεν πᾶσαι ὡς ἀγαϑὸν χαχῷ τῇ λύπῃ ἐναντίαι. 

VIII. Ὅτι ἢ ἀρετὴ οὔτε γένος οὔτε ὅλον. 

» , , cO S , 9 - CN -— 25 ὦ 5 Οὔτε γένος μέν, ὅτι τὸ γένος ob συναναιρεῖται ἑνὶ τῶν εἰδῶν ἀναι- 10 

ὃ ρουμένῳ, ἢ δὲ ἀρετὴ συναναιρεῖται μιᾷ (εἴτε γὰρ ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρε- 
ταὶ ἀλλήλαις, ἡστινοσοῦν ἀναιρουμένης ἀναιρεῖται xal ἢ ἀρετή, ἔσται γε 

[cd M c. ^— 55 9 y. ^w ^ 59? 3 ' e Ἂν οὕτως xai ἕν τι τῶν εἰδῶν τἄλλα εἴδη συναναιροῦν, ὃ οὐδὲ αὐτὸ ὑγιὲς 15 
πα ^ - ' Rd - 

εἶναι δοχεῖ, εἴτε UT, ἀνταχολουϑοῦσι, φρονήσεως ἀναιρουμένης ἀναιροῖτο 
» ΄ , ' - A ' , Q* , ΄ 5 - A * κα ᾿ 5 

ἂν ἢ ἀρετὴ τῷ χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον ἐν πάσαις αὐταῖς τὸ εἶναι, ὃ δ᾽ ὀρ- 
10 ϑὸς λόγος ἀπὸ φρονήσεως), ὅλον δὲ οὐχ ἂν εἴη ἢ ἀρετή, ὅτι τὸ μέρος 20 

οὐχ ἐπιδέχεται τὸν τοῦ ὅλου λύγον ἐν τοῖς ἀνομοιομερέσιν, διαφέρουσι δὲ 
E) £ e ΕῚ M M δὴ - , -Ὁ , ^F d "M ; - M 

ἀλλήλων αἱ ἀρεταὶ xat τὸν τῆς ἀρετῆς ἐπιδέχονται λόγον. ἣ ἐν οἷς τὸ 

υὲν πρῶτόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον, ὡς ἀναιρουμένου τοῦ πρώτου ἀναιρεῖ- 246 
σϑαι τό τε χοινὸν xal τὰ ἄλλα τὰ μετ᾽ αὐτό, ταῦτα τῶν πολλαχῶς λεγο- 
δ Δ Ay - 5 3 Cor - M e , eo ) 2 'N ec δι ἐδ 15 μένων ἐστὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς T, πρὸς ἕν λεγομένων, ὥστ᾽ εἰ xai ἣ ἀρετὴ 

υἱᾶς τινος ἀναιρουμένης ἀναιροῖτο, εἴη ἂν χαὶ αὕτη τῶν οὕτως λεγομένων. ὅ 

ἢ μᾶλλον ῥητέον τὸν δοχοῦντα συνωνύμως τῶν ἀρετῶν ὅρον τῆς ἀρετῆς 

χατηγορεῖσϑαι χοινότερον εἶναι xal οὐχ ἴδιον τῆς ὅλης ἀρετῆς ἧς αὗται 
4 m4 ND 0X ΞΕ μος ; PEE ΄ 2 PNE - YR D. ^. μέρη. εἴη O dv ἐχείνῃ λόγος ἣ πάσης λογιχῆς ψυχῆς ἕξις ἀρίστη. ὃς 
, ΄ - , - ^ d 20 λόγος οὐ χαϑεχάστῃ τῶν ἀρετῶν ἐφαρμόζει. δοχεῖ OE xal ᾿Αριστοτέλης 10 

σ ΄ ' 3, , 

ὅλον tt λέγειν τὴν τέλειον ἀρετὴν ἀλλ᾽ οὐ γένος. 
- , - € , , 

[Περὶ τῆς ἀπορίας ταύτης xoi ἐν τοῖς ὑστέροις εἴρηταί τι"] 

/ JU ^ ΄ ΄ , " , - 

ΙΧ. Ὅτι μὴ πάντες ot ἁμαρτάνοντες ἀγνοίᾳ τοῦ xax& εἶναι xal 15 

βλαβερὰ ἃ πράττουσιν, ἁμαρτάνουσιν. 

25 (Ὅτι μὴ πάντες οἱ ἁμαρτάνοντες ἀγνοίᾳ τοῦ χαχὰ εἶναι xmi βλαβερά, 
& πράττουσιν.) ἁμαρτάνουσι, δῆλον ἐχ τῶν πεπεισμένων ὅτι ἁμαρτάνουσι, 20 

χαὶ μὴ ἀντεχόντων αὑτοῖς διὰ μαλαχίαν χαὶ ἀνασχησίαν. ὧν εἰσι xoi οἱ 

νοσοῦντες xai τὰ βλάπτοντα αὑτοὺς πράττοντες, οὐχ ἀγνοοῦντες ὁποῖά 247 

ἐστιν" ὅτι γὰρ οὐχ ἀγνοοῦσιν, αὑτοῖς ἐπιχαλοῦσι, τοὺς μὴ τὰ ὅμοια ἅμαρ- 

30 τάνοντας ἐπιχαλοῦνται, εὔχονται τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ τοῦ χάλλιον φρονῆσαι. ἐν 

1 alt. δὲ V! in mg. ὃ οὔτε γένος Ba Sp.: οὐ γένος V 4 ante οὔτε titulum 

iterat Ba Sp. οὔτε] οὐ B?a Sp. 6. 7 γε οὕτωσ V: τε Ba Sp.: fortasse δὲ 

οὕτως 1 εἰδῶν οὕτως τἄλλα Ba Sp. 8 ἀναιρουμένης) ἧς s. v. in lit. V 
9 ἐν] εἶναι coni. Sp. bene 10 ἀποφρονήσεωσ V οὐχ àv] ox ἂν in lit. V 

cin] ἡ add. v. c. V 11 τῆς ἀρετῆς coll. post κατηγορεῖσϑαι Ba Sp. 19 ei] q 

add. v. e. V ἐχείνη a 20 οὐ punctis notat B: om. a 21 τελείαν Sp. 

22 τι ἃ Sp.: «to (tc in lit.) V 25. 26 ὅτι --- πράττουσιν add. Ba Sp. 21 ἀνασκησίαν) 

ἀναισϑησίαν Vict. Sp. 28 αὐτοὺς Sp. 90 ἐπικαλοῦνται B?a Sp.: ἐπιχαλοῦσιν V 

ἔχονται a 
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[4] 

οἷς εἰσι xai οἱ ἐρῶντες, οἱ εἰ ἐρασϑῆναι ἐπ᾽ αὐτοῖς (ὡς) τὸ ἐρῶσιν 5 ed Ὁ 

΄ € aet. - à t D ' ? Y ΄ Ξ }}) DJ παύσασϑαι, ἑχόντες dv εἶεν τὰ χατὰ τὸν ἔρωτα πράττοντες. ἀλλὰ 
xal ἐκ τῶν ἀρχομένων ἁμαρτάνειν δῆλον. οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἀγνοῶν τὰ 

, , * v ΄ - 

χαχὰ ὅτι xaxd ἐστιν ἐπ᾿ αὐτὰ τὴν ἀρχὴν ἔρχεται. πάντες Ἰοῦν ἀρχόμενοι 10 

αἰδοῦνται xal λανθάνειν σπεύδουσιν, xal ὡς μὴ χαὶ δεύτερον πράξοντες τὰ [91] 

ὅμοια εἶσιν ἐπ᾽ αὐτά, πεπεισμένοι βλαβήσεσϑαί τι ἀπ᾽ αὐτῶν, εἴχοντες τῇ 

ἡδονῇ, οὐ πίστει τοῦ αἱρετωτέραν αὐτοῖς εἶναι, ἀλλὰ τῷ μὴ βούλεσϑαι 15 
πονήσαντες ὀλίγον ἀντισχεῖν πρὸς αὐτήν. τοῦ δὲ ταύτην περὶ τῶν χαχῶν 

ἔχειν τὴν πρόληψιν ὡς ἔννοιαν αὐτῶν ἔχειν ὁποῖά ἐστιν αἰτίαν πρώτην μὲν 

10 τὴν φύσιν ἔχουσιν (οὐ γὰρ ἀνεννόητοι τῶν βελτιόνων οἵ μηδέπω παντά- 
πασιν διεστραυμένοι, ἀλλὰ τὰς χοινάς τε xal φυσιχὰς σώζοντες ἐννοίας" ὅτι 0 

γὰρ πρὸς τὰ βελτίω νένευχεν ἢ φύσις ἑχάστου, δῆλόν ἐστιν ἐχ τοῦ xal τοὺς 
ἐν ἁμαρτήμασιν ὄντας ἤδη ἐπαινεῖν ἔτι τοὺς οὐχ ἁμαρτάνοντας, χαὶ τοὺς 
ἁμαρτάνοντας τοὺς αὑτῶν παῖδας μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ dqew), ἱχανὴ δὲ xal ἢ 90 

15 χοινὴ φήμη τε xal πρόληψις τῶν ἀνθρώπων τὴν τῶν χαχῶν ἀτοπίαν ὁποία 

τίς ἐστι διδάξαι. ἀλλὰ χαὶ οἱ νόμοι ταῦτα χηρύττοντες ἱχανοὶ τὰ βελ- 248 

tío διδάσχειν. πρὸς δὲ τούτοις διδάσχαλοί τε xal παιδαγωγοὶ πάντες χοι- 
γῶς τὰ χαχὰ φεύγειν παραινοῦντες οὐχ ἀνεννοήτους τῶν βελτιόνων τοὺς 

- M eo p - M ΄ ΄ 

νέους ἐῶσιν εἶναι. χαὶ ὅτι μὲν οὐχ ἀγνοίᾳ τῶν χαχῶν τὰ ἁμαρτήματα, σι 

20 δῆλον ἐχ τούτων tz xal τῶν τοιούτων. ὅτι δὲ μὴ βίᾳ πράττουσιν τὰ φαῦλα, 

δῆλον ἐχ τοῦ αὐτοὺς εἶναι τοὺς πράττοντας αὐτά, xal χατὰ τὴν ἐξ αὑτῶν 

ὁρμὴν χινεῖν ἐπὶ τὰς τοιαύτας πράξεις τὰ ὀργανιχὰ μέρη xai βουλευομέ- 10 

νους περὶ αὐτῶν xoi προαιρουμένους αὐτά. εἰ γὰρ οἱ προαιρούμενοι βιά- 
, - ' ag E » M A ce -Ὁ- e , 

ζονται, τίνες dv εἶεν οἱ μὴ βιαζόμενοι; εἰ δὲ ἐν ἕξει τῶν ἁμαρτανομένων 

25 γενόμενοι μήτε αἰδοῦνται αὑτοὺς Ὁ x τῶν χαχῶν φρονοῦσιν, οὐδὲν τοῦτο 
πρὸς τὸ εἶναι αὐτὰ ἀχούσια. τοῦ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει γενέσϑαι, ὡς τὰ 

' UJ L4 ΄ M c - y , 3 3 y eo ) xr ) 

χαχὰ μὴ ὑπολαμβάνειν καὶ αὑτοῖς εἶναι xax. αὐτοὶ αἴτιοι, ὅτε γ᾽ Ty ἐπ 
€- UJ ΄ - (i9 - ^ 

αὐτοῖς μἢ πράττειν ταῦτα δι᾿ ἃ γεγόνασιν τοιοῦτοι μὴ φυλαξάμενοι. εἰ 20 

δὲ ἀρχομένοις μὲν αὐτοῖς τῶν ἁμαρτημάτων οὐχ ἐφαίνετο τὰ χαχὰ ὠφέ- 
΄ Y T4 ΄ € ^N P) , € - à δ} b] , ς »- 

30 λιμά τε χαὶ αἵρετά, προελθοῦσιν δὲ ἐν αὐτοῖς xai OU ἀμέλειαν αὑτῶν ἐν 

ἕξει γενομένοις μοχϑηρᾷ [τὰ] τοιαῦτα φαίνεται, ἑαυτοῖς ἂν εἶεν τῆς ἀπ᾽ αὐ- 25 

1 ἐρῶντες B?a Sp.: ἐρωτῶντες sic V: ἐρωτῶντες B! ὡς addidi: ἐστὶ xal add. B?a Sp. 

6 elatv (εἰσιν V)] ἴασιν coni. Sp. fortasse recte πεπεισμένοι μὲν βλαβήσεσϑαι B?a Sp. 

εἴχοντες δὲ τῇ a Sp. 8 αὐτήν] vv in lit. V 9 ἔννοιαν) εὔνοιαν a Sp. 10 d|vevvónzot 

(vev in lit.) V οἱ μηδέπω B Sp.: οἱ μὴ δέπω (μὴ s. v.) V: ὅρμη δέπω a 15 χοινὴ] ἢ 

in lit. V 117 τούτοις Sp.: τούτους libri 19 ἁμαρτήματα] tert. a in lit. V 20 ὅτι] o in 
lit. V δὲ μὴ corr. ex μὴ δὲ V: δὲ μὴ δὲ Ba Sp. βίᾳ] B in lit. V 21 αὐτοὺς (al- 
τίους) Diels 22 ópi|vxà (x4 in lit.) sic V 28 προαιρουμένους] pr. v in lit. V 24 εἶεν] 

v in lit. V εἰ] ot Vict. 25 αὑτοὺς Sp.: αὐτοὺς V: om. a τῶν χαχῶν φρονοῦσιν VFB!S!: 

(μήτε περὶ τῶν χαχῶν ὡς αὑτοῖς ὄνγτων χ. tp. Schwartz: τὰ χαχὰ πράττοντες, τῶν δὲ (τε 

Sp.) νόμων καταφρονοῦσιν, τὰ χαχὰ οὐχ ἡγούμενοι εἶναι χαχά B?S?a Sp. 21 abtois V 

αὐτοὶ Ba Sp.: αὑτοῖσ V: αὐτοῖς FS ὅτε γ᾽ ἦν Schwartz: ὅτε μὴν VBFS': εἴ γε B?a Sp. 

28 τὸ μὴ πράττειν B?a Sp. δι ἃ γεγόνασιν scripsi: διαγεγόνασιν VBIS!F: ὃν διαγεγόνασιν 

B?S?a Sp. 3l μοχϑηρᾷ Schwartz: μοχϑηρὰ VFB!S!: αἱρετὰ B?S?a Sp. τὰ delevi 
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- ThE / y. » € eris - ΄ 7s Y. , τῶν τοιαύτης φαντασίας αἴτιοι, ὄντες αὑτοῖς τῆς τοιαύτης ἕξεως αἴτιοι. δι 
ἣν φαντασίας περὶ τῶν χαχῶν τοιαύτας ἔχουσιν. τούτοις δὲ μαρτυρεῖ χαὶ 

τὸ μισεῖσϑαι xal χολάζεσϑαι τοὺς οὕτως ἁμαρτάνοντας, ὡς ἑχουσίως καὶ 249 

αὑτοῖς αἰτίους ὄντας τῶν τοιούτων πράξεων, τῶν ἀχουσίως τοιοῦτόν τι 

5 πραττόντων συγγνώμης τυγχανόντων. διὰ τί γάρ, εἰ πάντα ἀχούσια, τὰ μὲν 
αὐτῶν συγγινώσχετα!, τὰ δ᾽ οὖ; εἰ γάρ, ὅτε ἐπ᾽ αὐτοῖς ἣν τὸ μαϑοῦσιν 5 
δποῖά ἐστιν ἀπέχεσϑαι αὐτῶν, εἰ μὲν εἰδότες τοῦτο ἠμέλουν αὐτοῦ, αὐτοὶ 

αἴτιοι πάλιν xal ἑχόντες τοιοῦτοι, εἰ δὲ χἀχεῖνο ἠγνόουν, πῶς οὐ χαὶ αὐὖ- 

τοὶ συγγνώμης ἄξιοι; ἱχανὴ δὲ πίστις τοῦ μήτε βία μήτε OU ἄγνοιαν τῶν 10 

10 βελτιόνων τινὰς ἁμαρτάνειν τῶν ἁμαρτανόντων χαὶ τὸ μήτε λυπεῖσϑαι μήτε 

μεταγινώσχειν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν" τὰ γὰρ ἀχουσίως πραττόμενα ἐπίλυπά 

τέ ἐστι xal ἐν μεταμελεία. ὅτι δὲ εἰ ἀχούσια τὰ ἁμαρτήματα, οὐδὲ ἐφ᾽ 15 

ἡμῖν ἂν εἴη, δῆλον ἐκ τοῦ ἀχούσια μὲν εἶναι τὰ βία T, óU ἀγνοιαν γινό- 

εν ὔὕτε δὲ ἃ βιαζόμενοι ποιοῦμεν ἐφ᾽ ἡμῖν μὴ ποιεῖν (ἃ γὰρ μὴ ἐφ᾽ μενα, οὔτε ὃὲ ἃ βιαζόμενοι ποιοῦμεν ἐφ ἡμῖν μὴ mots γὰρ μὴ ἐφ 

15 ἡμῖν xol ποιῆσα! xal μὴ ποιῆσαι, ταῦτα [οὐ] βία). τὰ δὲ διὰ ϑυμὸν ἢ 

ἐπιϑυμίαν ἁμαρτανόμενα βία φασὶν ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας, ὥστε (xà) διὰ 
f" Χ ἊΝ 2 y [2 , *, PUN] ^ - 5 8 c , Ls DEN 

Üopóv T, ἐπιϑυμίαν ἁμαρτανόμενα οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν. εἰ δὴ αἱ χολάσεις ἐπὶ 20 
- οὶ [4 -€- ps UN ^ ὍΔΕ ας; 3 5 € , (d ΄ t , » , , 

τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν, ot διὰ θυμὸν ἢ Ot ἐπιϑυμίαν ἁμαρτάνοντες οὐχ ἂν εὐλύ- 

γως χολάζοιντο. ὅσα δὲ Ot ἀγνοιαν ἁυχρτάνεται. ταῦτα εἰ μὲν τῆς ἀγνοίας - i n i i 
3/3 

τῷ [^1] 90 αὑτοῖς οἱ ἁμαρτάνοντες αἴτιοι, εἶεν ἂν ἐπ᾽ αὐτοῖς" εἶεν δ᾽ dv αὑτοῖς αἴτιοι 
? 

, 

ι 
- 9. y , ΟΝ 9. - 2 V ' , ' » 2 [ed 

τῆς ἀγνοίας, εἰ ἐνὸν αὐτοῖς ἐπὶ τὰ βελτίω τραπομένοις μὴ γενέσϑαι ἐν ἕξει 
΄ Q3 9^ 7X E] ΄ ' 3, Q^ P NN , , - ΄ 5 Aj 

τοιαύτῃ, Ot ἣν ἀγνοήσουσι τὰ ἀγαθά, οἱ ὃὲ ἠμέλησαν τοῦ τοιούτου. ἀλλὰ 
» - - , ΨΨ , 

υὴν οὐχ ἄλλως ἐνῆν αὐτοῖς ἐπὶ τὰ βελτίω τραπέσϑαι, εἰ μὴ εἶχόν ποτε 250 

ὑπολήψεις τινὰς περὶ τῶν ἀγαϑῶν ὡς ὄντων τοιούτων. εἰ γὰρ ἀεὶ τὰ χαχὰ 

25 αὐτοῖς ἀγαϑῶν φαντασίαν ἐπέστελλεν, οὐχ ἦν ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ μὴ αἱρεῖσθαι 

αὐτά. ἀλλὰ μὴν οἱ ἔχοντες ὑπολήψεις περὶ τῶν ἀγαϑῶν ὡς ἀγαθῶν ὃ 

ἔπειτα μὴ αἱρούμενοι αὐτὰ ἐχύντες ἡμάρτανον. οὔτε γὰρ διὰ βίαν οὔτε 
^D » (d à) — , [r4 o [- 3123 5 - M δι᾿ ἄγνοιαν παρεώρων τὴν τῶν βελτιόνων αἵρεσιν, ὥστε ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ 
ἁμαρτάνειν, οὕτως χαὶ ἑχούσιον. εἰ ὃὲ μὴ αὑτοῖς τῆς ἀγνοίας αἴτιοι, οὐδ᾽ 10 
» , ) , - y ^ CJ » [s ULMNE [o4 CES SUNDON » 5 , 

30 dy ἐπ᾽ αὐτοῖς εἴη τὸ OU ἄγνοιαν ἁμαρτάνειν, οὕτως δὲ οὐδεὶς dv εὐλόγως 
V 

χολάζοιτο τῶν ἁμαρτανόντων, εἴ γε αἱ χολάσεις uiv ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν, 

οὐδὲν δὲ τῶν ἁμαρτανομένων ἐφ᾽ ἡμῖν, εἴ γε ἀχούσιον, πᾶν δὲ ἀχούσιον 15 
Ἃ ^2 » δ , 

ἢ δι᾿ ἄγνοιαν 7, βία. 

X. Ὅτι ὁ ἄνϑρωπος τῶν ἀρετῶν χάριν, ἀλλ οὐχ ἔμπαλιν. 

35 Ei ἐν τοῖς φύσει γινομένοις ἐστίν τι, οὗ χάριν τὰ οὕτως γινόμενα γί- 90 

1. 2 δι᾽ ἣν] 98 ἦν ἃ 6 εἰ] fortasse xai ὅτε Diels, cf. 129,277: ὅτι libri 
ἠμέλλουν V 13 7| δι᾿ --- ob βίᾳ (15)] om. Ba Sp. del. S? 14 fortasse {ποιοῦμεν 

οὔϑ᾽ ἃ OU ἄγνοιαν) ποιοῦμεν 15 οὐ del. v. c. V βίᾳ — ἁμαρτανόμενα (16) V! 

in mg. 16 τὰ add. B?SFa Sp. 17 ápaptavópeva] ἁμαρτανόμεν | V 

20 abrots V εἶεν] εἴη Sp. 22 dqade« V οἱ δὲ] ot δὲ V 24 ὑπολήψεις] εἰ 

in lit. V ἀεὶ] δὴ a 21 ἐπεὶ τὰ 8 30 αὑτοῖς VB: αὐτοὶ a Sp. 

32 dxoó|c(ov V 35 γινόμενα] vo in lit. V 
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^ ^ ἡ , 1 , € , 

νεται, τὸ δέ, οὗ χάριν γίνεταί τινα, τέλος ἐχείνων, ἐν τοῖς φύσει γινομένοις 
I , Xx MJ UJ ' , - - / , , v uio 

τέλος τί ἐστιν. ἀλλὰ μὴν τὸ τέλος τῶν τοῦ τέλους χάριν ἡνομένων ἄμει- 

νον, ὥστε χαὶ τῶν φύσει γινομένων τὰ τέλη τῶν ἐχείνων γινομένων χάριν 30 

ἀμείνω. ἔστι δὲ xal ὁ ἄνϑρωπος τῶν φύσει γινομένων, ὥστε ἐστίν τι xad 

τούτῳ | τέλος, xai τοῦτο τῶν ἐφ᾽ οἷς τοῦτο βέλτιον. τέλος δὲ τοῦ ἀν- 251 c 

ϑρώπου τὸ σπουδαῖον ἄνϑρωπον γενέσϑαι, τούτου χάριν ὁ ἀνὕϑρωπος, τὸ 

δὲ σπουδαῖον γενέσϑαι ἐστὶ τὸ ἔχειν τὰς ἀνθρώπου ἀρετάς. ἀλλὰ μὴν ὅ 

οὐχ οἷόν τε σχεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τὰς ἀρετάς, εἰ μὴ πρῶτον ἀνὕϑρωπος γέ- 
νοιτο. 6 ἄνθρωπος ἄρα τῆς τῶν ἀρετῶν χτήσεως χάριν, ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ἀρε- 

10 ταὶ τοῦ ἀνθρώπου. διὸ xal ἀμείνων ὃ χεχτημένος τὰς ἀρετὰς ἄνϑρωπος 10 

τοῦ χωρὶς τούτων ἀνθρώπ του. οὐ γὰρ at ἀρεταὶ γίνονται. οὐ γὰρ ἡμεῖς 

αὐτὰς χτώμεϑα ὡς χωρίον T, ἀνδράποδον T, olx(av, ἀλλ᾿ ἢ τῶν ἕχάστου 

ἀρετῶν γένεσις ἐν τῇ χτήσει αὐτῶν. εἰ δὲ ἢ γένεσις αὐτῶν ἐν τῇ . rds 

xal τὸ εἶναι αὐταῖς ἐν τούτῳ, ἔστι δὲ τὸ τέλος ἡμῖν ἢ χτῆσις αὐτῶν, εἶεν 15 

15 dy xai ai ἀρεταὶ τέλη ἡμῶν xal τούτων χάριν ἡμεῖς. διὸ xal ἀμείνους 
, 

ἡμῶν αἱ ἀρεταί, διότι χαὶ τὸ τέλος ἡμῶν ἐν τῇ τῶν ἀρετῶν παρουσίᾳ τε 

χαὶ χτήσει. 

Α ἂν 9 Ὅτι μὴ πολλαχῶς τὸ ἀχούσιον, ἐπεὶ xal βίᾳ καὶ δι᾽ ἄγνοιαν. 90 

Ὥσπερ οὐ λέγεται πολλαχῶς τὸ ζῷον, ἐπεὶ τὸ μέν ἐστιν αὐτοῦ λογι- 
20 χὸν τὸ δ᾽ ἄλογον, ἀλλ᾿ οὐδὲ f, xaxía πολλαχῶς, ἐπεὶ ἢ μὲν xa Drops 

βολήν, ἢ δὲ χατὰ ἔνδειαν, οὕτως οὐδὲ τὸ dxoó|owv Ee ἐπεὶ τὸ 25 
δ » ed , S1 Y ) » , * -^ Y - *, , - 

μὲν αὐτοῦ βία, τὸ δὲ δι᾿ ἄγνοιαν. μέρη γὰρ T, εἴδη τοῦ dxouctou ταῦτα. 952 
»,.δδἕὰ - ' 5 ΄ 3. Ἃ [4 , » PI - ^ ΄ 

εἰ δὲ μὴ πολλαχος τὸ ἀχούσιον, οὐδ᾽ dy ὁ τόπος ἔτι διὰ τοῦτο διαβάλ- 
2 

λοιτο ὁ ἀξιῶν “εἰ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων πολλαχῶς, xai τὸ ἕτερον πολ- Φι 

τὸ ἑχούσιον τοῦ ἀχουσίου τοῦ ἐναντίου αὐτῷ πολ- λαχῶς: οὐ πολλαχῶς n2 [51] 

λαχῶς Aejouévou'; οὐδὲ γὰρ f, xax(a πολλαχῶς, ἐπεὶ ἣ μέν ἐστιν ἐν 
Y ὑπερβολῇ ἢ δὲ ἐν ἐνδεία. γένος γάρ τι ἢ χαχία ἐπὶ εἴδεσιν τῇ τε ὑπερ- 10 

L 

xe xal τῇ ἐνδείᾳ, xal ὥσπερ χαχία μὲν Lu xai ἣ ἐν ὑπερβολῇ xai 

ἐν ἐνδείχ (οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἅμα τὸν χαχὸν xav! ἄμφω χαχὸν εἶναι, οὐ 
^ 

Ld 

30 ot χαὶ ἢ ἀρετὴ ἤδη διπλῇ &xaxépa τῶν χαχιῶν ἰδία τις ἀντιχειμένη᾽ 15 Ἔ (Qu y εἰ 

^ ς E Ἁ δ M 3 A € €- bi ^ —T-— MJ 

αὔταρχες πρὸς ἀρετὴν τὸ μὴ εἶναι ἐν ὑπερβολῇ, ἢἣ πάλιν τὸ μὴ 

ἐνδείᾳ, ἀλλὰ δεῖ, εἰ ἀρετὴ ἔσοιτο, ἐν μηδετέρῳ ἐχείνων εἶναι) οὕτως o9 - picas S » - Ὁ o 
24. * b ε ΄ - 5 - - 5 ΄ Y c; ?—3 xal τὸ ἑχούσιον ἐν τῇ ἑχατέρου τῶν ἐν οἷς τῷ ἀχουσίῳ τὸ εἶναί ἐστιν 

ἀντιϑέσει ἅμα τὸ εἶναι ἔχει. δεῖ γὰρ τὸν ἑχουσίως τι ποιοῦντα ἐν αὑτῷ 20 

6 γὰρ χάριν B? coni. Sp. (1 apecdo V τ᾽ ἔχειν coni. Sp. 9 ἄρα (in mg. 

m!) VB: ὁ yàp ἄνϑρωπος GFS (S? in mg. ἄρα) MNL: ὁ ἄνθρωπος ἄρα a Sp. 

11 οὐ --- γίνονται) sententia aut manca (ἀρεταὶ (χωρὶς) Diels) aut delenda 12. 13 éx4- 

τοῦ ἀρετῶν] υ dp in lit. V 2] οὐδὲ coni. Sp.: οὔτε libri 22 ἢ 7| V 

24 post ὁ litura V 26 οὐδὲ Sp.: οὔτε libri 21 γένος] τινὸς ἃ 29 ἐν Sa 

Sp.: ἐπὶ VB 90 ἡ om. a Sp. διπλῇ a Sp. £xatépa corr. in ἑκατέραι 
Yo M 31 7j add. v. c. V 92 δεῖ] δὴ a 84 δεῖ S?B (in lit.) a: διὰ VS! 
a): V 



132 (ALIOPION ΚΑΙ AYXEON ΒΙΒΛΙΟΝ TETAPTON 11—13] 

^ 5 I »y - , M y , ' 3- ὦ “ἣν, 

τὴν ἀρχὴν ἔχειν τῶν πραττομένων xoi ἔτι εἰδέναι τὰ xa. Exacta, ὧν 

τὸ μὲν τοῦ βίᾳ ἀναιρετιχόν ἐστι, τὸ δὲ τοῦ δι᾿ ἄγνοιαν. διὸ ἅμα ἀμφο- 

τέροις τοῖς τοῦ ἀχουσίου μέρεσιν ἀντίχειται τὸ ἑχούσιον ἐχείνων μηδὲ συνυ- 25 
πάρχειν ἤδη δυναμένων. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν βία τι ποιοῦντα ἢ πάσχοντα 

5 xol ἀγνοοῦντα τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα ἁμαρτάνειν. οὐδὲν γὰρ πρὸς τὸ ἀχουσίως 253 

ποιεῖν τοὺς βιαζομένους ὑπό τινων συντελεῖ ἢ ἄγνοια T, Ἰνῶσις τῶν χαϑέ- 

ἰχαστα. οὐχ ἀναιρεῖται δὲ ὃ τόπος οὐδὲ ὑπὸ τοῦ τὸ μὲν φιλεῖν πολλαχῶς 
λέγεσϑαι, τὸ δὲ υἱσεῖν ἐναντίον ὃν αὐτῷ μηχέτι λέγεσϑαι πολλαχῶς. εἰ 5 

? D ᾿ i v 

uiv γὰρ ἦν τὸ μισεῖν παντὶ τῷ φιλεῖν ἐναντίον, xal μὴ πολλαχῶς ἐλέγετο, 

10 ἀνγρεῖτο ἂν 6 τύπος: εἰ δὲ τὸ μισεῖν μόνῳ ἐστὶν ἐναντίον τῷ φιλεῖν τῷ 

χατὰ διάϑεσιν, οὐχέτι δὲ χαὶ τῷ χαταφιλεῖν, οὐ διαβάλλεται ὁ τόπος. 10 

τότε γὰρ διαβάλλοιτο ἄν, εἰ παντὶ τῷ σημαινομένῳ ὑπὸ τοῦ πολλαχῶς 
λεγομένου ὃν ἐναντίον τι μὴ εἴη χαὶ αὐτὸ πολλαχῶς λεγόμενον. τῷ γὰρ 
λευχῷ πολλαχῶς λεγομένῳ τὸ μέλαν ἐναντίον ὃν πολλαχῶς λέγεται, ὅτι 15 

€ - [4 Ν - - Ψ * 7 MJ - 

15 πᾶσι τοῖς σημαινομένοις ὑπὸ τοῦ λευχοῦ ἐναντίον ἐστίν: xal γὰρ τῷ ἐν 
- - - , ΄ Y , 

χρώματι λευχῷ xal τῷ ἐν φωνῇ ἐναντίον τὸ μέλαν. ὡς εἴ γε μόνην ἦν 
T £4 ES 2 / E) SUN. ON c Nun 

τῷ ἑτέρῳ αὐτῶν ἐναντίον, οὐδ᾽ αὐτὸ ἂν ἐλέγετο πολλαχῶς. 

XIL Ἡ λέξις ἐχ τοῦ τρίτου τῶν Νιχομαχείων. 

""Eotxev δὴ τὸ βίαιον εἶναι, οὗ ἔξωϑεν ἢ ἀρχή: μηδὲν συμ- 

20 βαλλομένου τοῦ βιασϑέντος᾽᾽. 25 
VU * ^ ΄ l e , "ot ΄ 

Ow τὸ ἐν ἢ μηδὲν συμβαάλλείται ὃ πράττων ἡ ὃ πάσχων 254 

εἶπεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀντὶ τοῦ ὃ βιασϑείς, διὰ τοῦ νῦν εἰρημένου 
Y Ξ ^ M , , ^ € ^N , - ΄ 

ἔδειξεν μεταλαβὼν χαὶ μηχέτι εἰπὼν ' μηδὲν συμβαλλομένου τοῦ πράττοντος 

ἢ πάσχοντος᾽, ἀλλὰ ἀντὶ τούτων εἰπὼν τοῦ βιασϑέντος. ποτὲ μὲν 5 
΄ ΄ Y ^N is ' ' € QA » Ld 3 3. 0C. £y). 

25 πράττειν λέγομεν, ποτὲ Oà πάσχειν: xal γὰρ ᾿βιασϑεὶς ἔπραξεν᾽ καὶ “βίᾳ 

ἔπαϑεν᾽ λέγομεν. ἀρχὴν δ᾽ dv λέγοι ἔξωϑεν εἶναι ἐπὶ τῶν βιαζομένων 

τὴν ποιητιχήν. ἢ μὲν γὰρ τελιχὴ χαὶ οὗ ἕνεχεν αἰτία οὖσα ἔξωϑέν ἐστιν 10 

ἐπὶ πάντων τῶν πρασσομένων, εἴ Ξ πᾶς ὁ πράττων ἕνεχά τοῦ πράττει 

πράττει, ὅ ἐστιν ἐχτὸς αὐτοῦ. ἔτι τε οὐδ᾽ ἂν εἴη ἐν τοῖς βίᾳ τι 

80 πράττουσιν 7| πάσχουσιν ἢ ὡς τέλος αἰτία. οὐ γὰρ ὁ βιαζόμενος ὑπό 15 

τινος τέλος τ' ἔχει προχείμενον αὑτῷ, οὗ χάριν ὑπὸ τοῦ βιαζομένου βιά- 
ζεται. τῷ μὲν γὰρ βιαζομένῳ τινὰ T xal τοῦτο πράττον T, τέλος τι πρόχε s PM [op Ξι τι τη p ] τολὸς τὲ TDOXSt- 

ται, xal διὰ τοῦτο τοῦτον, ὃν βιάζεται, (βιάζεται), αὐτῷ O& οὐδέν. οἱ δὲ 

»o 

e2 

2. ὃ ἀμφοτέροις] ἀμφοτέρας ἃ 7 ὑπὸ] ἐπὶ ἃ Sp. 10 τῷ B?S?a Sp.: τοῦ VB!S! 

14 ὃν om. a Sp.* 16 τῷ] τὸ 8 18 titulum ea forma reddunt Vict. et Sp. qua ex- 

stat in tabula ἐκ τοῦ τρίτου] Eth. Nic. III, 1. 1110*15 21 év 1j B?: in. lit. Ιου ὃ: 

ἕν ἡ VB!a Sp. 22 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] Eth. Nic. III, 1. 111022 23 μεταβαλὼν ,vir 

doctus in exemplo bibl. univ. Monac.* Sp. 24. 25 μὲν γὰρ πράττειν a Sp. 25 λεγοίμεν 

(u sive ou supra v v. c.?) V 28 τοῦ sic V — 29 πράττει ὃ B? Vict.? Sp.: πράττειν ὃ VFa 
a0t00 V 30 ἢ ὡς ἃ 31 αὐτῷ a Sp. 32 πράττον 7) V: πράττοντι SB (ante τέλος rasura) 

a Sp.: fortasse xal (x09) τοῦτο πράττειν τέλος 25 ὃν om. a Sp. θιάζεται addidi 
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πάσχοντες τὰ βίαια εἰσιν, ὧν ἔξωϑέν ἐστιν ἢ ἀρχὴ ἢ ποιητιχή, μηδὲν εἰς 90 

τὸ γινόμενον τοῦ πάσχοντος συμβαλλομένου τε xal συμπράττοντος, ὡς 

ἔδειξεν γινόμενον ἐπὶ τῶν πλεόντων, ὅταν ὑπὸ πνεύματός vwos ἐξωσϑῶσιν, 

χαὶ ὑπὸ τῶν χυρίων ὄντων χαὶ ἀγόντων τοὺς ἡττημένους, ὅπῃ ἄν αὐτοῖς 25 

δοχῇ. οὐχ εἴ τις δὲ βιαζόμενος ὑπό τινος χινήσαι | τι τῶν ὀργανιχῶν 255 [51] 

- , , ΄ n B ' , n' * Ys 
μορίων χίνησίν τινα, T, συντελεῖ πρὸς τὸ γινόμενον βία, οὗτος ἤδη συμ- 

΄ Ἃ [s — ji ' , , , ' , [ M [4 , 

βάλλοιτο ἂν [ἢ τοῦ] πρὸς τὸ γινόμενον βία (οὐ γὰρ εἰ ἀπωσϑεὶς ὑπό τινος 

χινήσας τὰ σχέλη ἐμπέσοι τινὶ T, χαταβάλοι τι, ἤδη ἄν λέγοιτο συντελεῖν 5 
' ' , , ᾽ ? Y ' ' , ΄ ' Hi δι 

πρὸς τὸ γινόμενον), ἀλλ᾽ εἰ μὲν χατὰ τὴν οἰχείαν ὁρμὴν xai πρόϑεσιν 

10 ποιήσαι τοῦτο, εἴη ἄν συντελῶν" εἰ δὲ χατὰ συνήϑη τινὰ χαὶ φυσιχὴν με- 

ταφορὰν τῶν σχελῶν χινηϑείη, οὐχέτι. ὅπερ εἶπεν xal ᾿Αριστοτέλης διὰ 10 

τοῦ xal γὰρ ἢ ἀρχὴ τοῦ χινεῖν τὰ ὀργανιχὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύ- 

ταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ ἐστιν. 6 γὰρ ἐχ τῆς νεὼς τὰ φορτία ταῖς 
n " D 2 () ). εἰς " ὃ (). | ἊΝ * fuz 25 vo ? Pd B 

αὑτοῦ χερσὶν ἐχβάλλων c SA ασσαν διὰ τὸν x(vüuvov, οὐχ ὅτι χινεῖ 15 
15 τὰς χεῖρας ἐχὼν ποιεῖ. ἀλλ ὅτι προελόμενος τοῦτο ποιῆσαι, οὕτως αὐτὸ 

ποιεῖ, οὐχέτι (δὲν οἱ δι᾿ ἡδονῆς τι ποιοῦντες βία, ὅτι αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ 
- ^N ^ [ ΄ b , , Y- M σι y ' ^ CNN 

ποιοῦσιν διὰ τὴν ἡδονήν, ἀλλ᾽ οὐχ ἔξωϑεν τὸ ποιοῦν ἔχουσιν" τὸ γὰρ ἡδὺ 

ὡς τέλος xal σχοπὸς αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ ποιοῦν. 20 

XIII. Περὶ ἡδονῆς. 

20 Ὅτι οἰχεία $ ἡδονὴ τῇ ἐνεργείᾳ, ἐφ᾽ ἡ γίνεται, xal οὐχ ἔστιν $ ui χεία Ἢ. ἢ 1 τῇ ἐνεργείᾳ, ἐφ᾽ ἡ γίνεται, UMS oid 
» ^ , Y^ S » 

ἡδονὴ δμοειδὴς πᾶσα, | χατὰ τὸν ἀριϑμὸν μόνον ἄλλη ἄλλης διαφέρουσα, 256 

τὰ OE ποιητιχὰ τῶν ἡδονῶν διαφέρει: ἀλλ εἰσὶν xai αἱ ἡδοναὶ ὁμοίως ἀλ- 
λήλων διαφέρουσαι, ὥσπερ xai τὰ ποιητικὰ αὐτῶν, ἐναργῶς ἔδειξεν ᾽Αρι- 
στοτέλης διὰ τοῦ δεῖξαι τὰς οἰχείας ταῖς ἐνεργείαις ἡδονὰς συναυξούσας 5 

25 τὰς ἐνεργείας, ἐφ᾽ αἷς γίνονται. ἣ γὰρ ἐπὶ τῷ γεωμετρεῖν ἡδονὴ συναύξει 

τὰς χατὰ γεωμετρίαν ἐνεργείας, xai (f) ἐπὶ τῷ χιϑαρίζειν τὰς χατὰ τὴν χιϑα- 

ριστιχήν, ὡς ἔχουσαι πρὸς αὐτὰς οἰχειότητα χαὶ διαφέρουσαι ἀλλήλων χατὰ 10 

ταὐτὰ ταῖς ἐνεργείαις, ἐφ᾽ αἷς γίνονται. εἰ γὰρ ἦσαν ai ἡδοναὶ ai αὐταί, 
, Ἃ [£P M ^ e dd ^N , I- UJ *, - , -» - ^ * 

οὐχ dv ἥδε μὲν τάσδε, ἥδε δὲ τάσδε τὰς ἐνεργείας συνηῦξεν. οἷς μὲν γὰρ 

30 αϑροίζειν χρήματα πρόχειται, OU ὧν ἐνεργειῶν ἡγοῦνται δύνασϑαι τοῦτ᾽ 15 

αὐτοῖς περιγενέσϑαι, ταύτας ἐνεργοῦσιν, xal δι’ ὧν πλεῖον, μᾶλλον, ὡς ὄν- 

3 ἔδειξεν] cf. 1. c. 111023 ὑπὸ] ὁ in lit. V 4 ὑπὸ] ἐπὶ Sp. 6 οὗτος a Sp.: 

οὕτως libri 1 ἡ τοῦ om. a Sp.: δι᾽ αὑτοῦ Diels χαταβάλοι Diels: καταβάλλοι 

libri 8 χηνήσασ V 10 ποιήσαι Diels: ποιήσει a Sp.: ποιήσῃ V συνήϑη 

810 11 εἶπεν] Nic. Eth. III, 1. 1110215 14 xwei] c in lit. V 16 δὲ add. 

B?S?a Sp. δι᾿ ἡδονῆς] διὰ ἡδονὴν a Sp. 19 titulum ea forma qua exstat in tabula 
reddunt B? Vict. Sp. 21 «tà sic V 25 ἔδειξεν] Eth. Nic. X, 5. 1175320 sqq. 

24 ἐφ᾽ αἷς γίνονται add. ante ἡδονὰς FSa Sp. συναυξομένας FS! 25 τὰς ἐνεργείας 

S?B?a Sp.: ταῖς ἐνεργείαις VB! 26 7 addidi τὰς — (28) γίνονται om. S'!F 

28 ταὐτὰ B Vict. Sp.: τ᾽ αὐτὰ V: ταῦτα SFa ἐνεργείαις] ἡδοναῖς Vict. 91 περι- 

γίνεσθαι ἃ Sp. 
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^ - -᾽ - , -Ὁ-Ὁ΄᾿ ^ 

toc τινὸς ἑνὸς xal τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀδιαφόρων ἐνεργειῶν περιγινομένου. διὸ 
* - οἵ αὐτοὶ διὰ τῶν διαφόρων χτῶνται τὰ χρήματα, xal οὐδὲν μᾶλλον διὰ 20 

τῶνδε ἢ τῶνδε, d ἐστι χτημάτων τε xal πλούτου περιποιητιχά. ἐπὶ δὲ 
τῶν ἡδονῶν οὐχ οὕτως. οὐ γὰρ ὡς ἀπὸ πάντων τῶν ποιητικῶν ἡδονῆς 

5 τῆς αὐτῆς περιγινομένης ἡδονῆς, δι᾿ ὧν μάλιστα γίνεται ταῦτα, ζητοῦσιν, 
ἀλλ ὡς ἄλλων οὐσῶν τῶν ἐπὶ διαφόροις γινομένων ἐνεργείαις τὰς ἐπὶ 96 

ταῖσδε γινομένας αἱροῦνται, xal λυποῦνταί qe xal ἄχϑονται ταῖς ἀπα- 957 
γούσαις αὐτοὺς ἀπὸ τῶνδε τῶν ἐνεργειῶν ἐνεργείαις τε xal ἡδοναῖς, ὡς 

ἐμποδὼν γινομέναις ταῖς προχειμέναις αὐτοῖς ἡδοναῖς διὰ τοῦ τὰς ἐνεργείας 

ex 10 ἐμποδίζειν, ἐφ᾽ αἷς γίνονται. φϑαρτιχαὶ γὰρ ἀλλήλων, ὥσπερ ἐνέργειαι, 

ἐφ᾽ αἷς ἥδοναί, οὕτως δὲ xal αἱ ἐπ᾽ αὐταῖς ἡδοναί. χαίτοι, εἰ ἦσαν ὅὃμο- 
ειδεῖς αἱ ἡδοναὶ πᾶσαι, xal τὰς ἐνεργείας ἡρούμεϑα τῶν ἡδονῶν χάριν, 
"5. ^ , 2 Ζ n [- , - ^ Lb ΄ 5». ^4) ἦσαν (ἂν) αἱρετώταται ἐνέργειαι αἵ μάλιστα ποιοῦσαι τὴν ἡδονήν, εἰ δ᾽ 10 

οὐχ ἀπὸ τῆς γινομένης ἡδονῆς ἢ τῶν ἐνεργειῶν τῶν ποιητιχῶν αὐτῶν 
,F » ^ b hi - 2 mp rn M Cw Ἁ , 253 "V δὸν ΟΝ 

15 χρίσις, ἔμπαλιν δὲ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τὰς ἡδονὰς χρίνομεν, οὔτ᾽ ἂν διὰ 
RT ew δ £e , - v e M y Y» [d ^ € » x κ᾿ 5 , E 

τὰς ἡδονὰς αἱ ἐνέργειαι τὸ αἱρετὸν ἔχοιεν, οὔτε διοειδεῖς ἂν εἶεν ἀλλήλαις. 15 
Ὑ δ 3- δὲ “- bi b - , 5 y , iH - 

ἔτι δέ, εἰ ὃ ποιοῦμεν ἐφ᾽ αἷς λυπούμεϑα ἐνεργείαις (παυόμεϑα γὰρ τοῦ 

ἐνεργεῖν αὐτάς), τοῦτο ποιοῦμεν εἰς αὐτάς, ὅταν ἡδώμεϑα τισιν ἄλλαις 

ἐνεργείαις, δῆλον ὡς οἰχεῖαι ταῖς ἐνεργείαις αἵ γινόμεναι ἐπ᾽ αὐταῖς ἡδοναί, 30 
» 5 m X , e , " ' A P4 4 a: A . Cw Ἁ S L4 

20 ἔτι (el) τοῖς μὲν σώφροσιν at αἰσχραὶ ἐνέργειαι λύπην φέρουσιν, ἡδονὴν δὲ αἱ 
σωφρονιχαί τε xal χαλαί, τοῖς δὲ ἀχολάστοις ἔμπαλιν, οὐχ ἂν εἶεν αἱ ἀπὸ 

τῶν αἰσχρῶν ὁμοειδεῖς ταῖς ἀπὸ τῶν χαλῶν. οὐχ ὅμοιον τὸ ἐπὶ τῶν 

χρημάτων’ οὐ γὰρ τοῖς φρονίμοις τε xal σώφροσιν ἢ πορνοβοσχία πενίας 25 

αἰτία, τοῖς δὲ μοϊχϑηροῖς περιουσίας, ἀλλὰ xal τοῖς σώφροσιν τῆς αὐτῆς 258 
25 εὐπορίας ἂν αἰτία γίνοιτο, εἰ φέροιεν αὐτὰς ἐνεργεῖν. ἐπὶ γὰρ τῶν ἡδονῶν 

οὐ μόνον at αἰσχραὶ ἐνέργειαι φευχταί, ἀλλὰ x«l πρὸς τῷ μηδεμίαν αὐτοῖς 5 

ἡδονὴν φέρειν χαὶ λύπης αὐτοῖς εἰσιν αἰτίαι. 

XIV. Πῶς σωϑήσεται τὸ εἶναί τι μεταξὺ ἡδονῇς xai λύπης. 

[Πῶς, εἰ ἡδονὴ ἐνέργειά ἐστι τῆς χατὰ φύσιν ἕξεως ἀνεμπόδιστος, ὡς 10 
4 ^" CN. - , CNN ^ , ^ ^ , 

30 εἴρηχεν ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν Νιχομαχείων, at δὲ ἐμποδιζόμεναι λυπηραί, δυνή- 

σεται χωρίζεσθαι τῆς ἡδονῆς ἢ ἀλυπία; ἐν ποίαις γὰρ ἐνεργείαις ἔσται; οὔτε 

1 ἀδιαφόρων GFS!: ἀδιαφόρων sic V: διαφόρων B?S?a Sp.: διαφορῶν B!: fortasse αὐτοῦ 

τοῦ ἀπὸ τῶν διχφόρων 2 αὐτοὶ] oi in lit. V διαφορῶν V 3 7]7 V 

περιποιητιχά] ε in lit. V 7 γε] τε coni. Sp. 10 post ὥσπερ add. αἱ a Sp. 

11 post αἷς add. αἱ a Sp. 13 ἂν add. Sp. αἱρετώτεραι GFS! ποιοῦσαι v. c. VS?Ba 

Sp.: ποιῆσαι V!: ποιήσασαι GFS! 14 αὐτῆς coni. Sp. 11 post ὃ paululum era- 

sum V 20 εἰ add. a Sp. at om. a Sp. 25 αἰτία γίνοιτο Sp.: αἴτιοι γίνοιντο 

libri φέροιεν Sa Sp.: φέροι! sic V!: εν in mg. add. v. c. V: φέροι B'GF: φέροι ἐν B? 

26 τοῖς σώφροσι add. ante φευκταί B? 21 αἴτιαι ἃ Sp. 29 ἐνέργείά i. e. ἐνερ- 

γεία V 30 ἐν τῷ ἑβδόμῳ] Eth. Nic. VII, 13. 1153214 90. 31 δυνήσονται a 

31 χωρίζεσθαι V. Sp.: χωρήσεσϑαι SFG Vict.: χωρήσεται ἃ: χωρίσεται Viet.? ἐνερ- 
γείαις] ante αἷς 2 litt. erasae V 
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4àp ἐν ταῖς ἀνεμποδίστοις, οὔτε ἐν ταῖς ἃς ἐνεργοῦμεν ἐμποδιζόμενοι. — ιτῦ í p » μ ᾽ ' D i i 

δὲ αὐτὴ ἀπορία ἕπεται xai τοῖς εἰρημένοις περὶ ἡδονῆς αὐτῷ ἐν τῷ τε- 

λευταίῳ, δι᾿ ὧν λέγει αἰσϑήσεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐνερ- 

γούσης, τελείως δὲ τῆς εὖ διαχειμένης πρὸς τὸ χάλλιστον τῶν 
[4 BJ Y - J ΄ ^ - € ΄ 

5 ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν: τοιοῦτον γὰρ μάλιστα εἶναι δοχεῖ f$ τελεία 90 
, UJ ^ , - ^ * ^ ^ " 

ἐνέργεια (αὐτὴν δὲ | λέγειν ἐνεργεῖν ἢ ἐν ᾧ ἐστι μηδὲν διαφε- 259 

ρέτω). χαϑ’ ἕχαστον δὲ βελτίστη ἐστὶν ἢ ἐνέργεια τοῦ ἄριστα 
διαχειμένου πρὸς τὸ χράτιστον τῶν ὑπ᾽ αὐτήν. αὕτη δ᾽ ἄν τε- 
λειοτάτη εἴη χαὶ ἡδίστη χατὰ πᾶσαν γὰρ αἴσϑησίν ἐστιν foy, 5 
[4 ^ ^ , "A, MAD ς΄ * , 

10 ὁμοίως δὲ xal διάνοιαν καὶ ϑεωρίαν, ἡδίστη δ᾽ ἣ τελειοτάτη, 

τελειοτάτη δ᾽ ἣ τοῦ εὖ ἔχοντος πρὸς τὸ σπουδαιότατον τῶν bm 
, ' ^ , 5 , d * 

αὐτήν. xal yàp £x τούτων xal τῶν τούτοις ἐφεξῆς λεγομένων ἣ αὐτὴ 10 
, 

τοῖς μέση τις εἶναι ET Q ἀπορία συνίσταταί τε xai μένει. ἀλλὰ μὴν Ooxs 

χατάστασις ἡδονῆς τε xal λύπης. ἣ πρῶτον μέν, εἰ ἐν ταῖς ἐνεργείαις aí 

15 ἥδοναί τε xai λῦπαι ταῖς τῶν αἰσϑήσεων xai ταῖς τῆς διανοίας τε xod ϑεω- 15 
ρίας, δῆλον ὡς ἐν ταῖς ἀνενεργησίαις ταῖς χατὰ ταῦτα ἐν οὐδετέρῳ τούτων 
ἐσόμεϑα. ἔστιν δὲ ὅτε οὔτε χατὰ τὰς αἰσϑήσεις οὔτε χατὰ ϑεωρίαν ἐνερ- 

Ἰοῦμεν, ὡς ἔν τε τοῖς ὕπνοις xal ἐν ταῖς χωρὶς ὕπνων ἀναπαύσεσιν. 90 

ἔπειτα εἰ ἐν ταῖς βελτίσταις ἐνεργείαις τὸ ἥδιστον, βέλτισται δὲ ἐνέργειαι 

90 αἱ τῶν ἄριστα διαχειμένων ἕξεων, ὅταν γίγνωνται περὶ τὰ χράτιστα τῶν ὑπ᾽ 
΄ ^ t 2 v Y y Ἃ ^ , 

αὐτάς, δῆλον ὡς εἰ μὴ οὕτως ἄμφω ἔχοι, οὐχέτ᾽ dv ἥδισται γίνοιντο αἵ 95 
Snc x ἡ , M 5: ὡς ms c , 

ἐνέργειαι. ὀλίγης μὲν οὖν παραβάσεως xai ἀνέσεως τοῦ ἐν ἑχατέρῳ xpa- 
΄ , Y »* , eN S , * ' 7^ ) 75 Y 

τιστοῦ γινομένης | ετι ἄν μένοιεν γδεια!. εἰ xat μὴ TOtotat. εἰ ὃ ec 260 
- 5, - ^- ΄ , ' n ^t^ - ' ΄ , ἃ 

μᾶλλον ἀνεϑεῖεν (OT,Aov at εἰς τὸ χωρὶς ἥδονῆς τε xal λύπης ἐνεργεῖσϑαι" 

T αἰτίαι τοῦ χρησίμου χάριν γινόμεναι ὄψεις τε χαὶ ἀχοαὶ xal ὀσφρήσεις xal 
ἅφαί, οἷον τοῦ φυλάξασϑαί τι 7, τοῦ γνωρίσαι), δῆλαί εἰσιν οὔτε τὸ λυπηρὸν 5 

τῷ σι 

ἔχουσαι οὔτε τὸ ἡδύ, εἰ αὐτὸς εἶπεν, ποῖαί εἰσιν ἐνέργειαι μέσαι, δι᾿ ὧν 

προσέϑηχεν, λέγων πῶς οὖν οὐδεὶς συνεχῶς ἥδεται T, χάμνει; πάντα 
γὰρ τὰ ἀνθρώπεια ἀδυνατεῖ συνεχῶς ἐνεργεῖν. οὐ γίνεται οὖν 10 

80 οὐδὲ δονή" ἕπεται γὰρ τῇ ἐνεργεία. ἔνια δὲ τέρπει χαινὰ ὄντα, 

ὕστερον δὲ οὐχ ὁμοίως διὰ ταὐτό: τὸ μὲν γὰρ πρῶτον παραχέ- 
y 

Ν 

0 

e ὃ ΄ X ST ES , M ; ' à - e 

χληται f, διάνοια, xal διατεταμένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὥσπερ 1 

2. ὃ ἐν τῷ τελευταίῳ] Eth. Nic. X, 4. 1114014 ὃ δὲ xai a Sp. 9 post αἴσϑησιν 
add. χειμένων Vict. τοιοῦτον Vict.? B? Sp.: τοιούτων VBSa 6 d] ante o lit. 
l litt. V: in lit. B 7 ἑχάστην B? Sp. 8 ὑφ᾽ αὑτὴν a Sp. ex Arist. 11 εὖ 

ἔχοντος B? Viet. Sp.: περιέχοντος VB'Sa 11. 12 ὑφ᾽ αὑτὴν a Sp. ex Arist. (ὑπ᾽ ab. 

Arist. Kb)- 14 ἡ ἃ μὲν εἰ] μένει ἃ 10 τε xal ταῖς a Sp. 20 αἱ om. 
ι 

a Sp. ἄάρστα sie V 22 ἑκατέρῳ Fa Sp.: ἑχατέρου V 28 μὴν 24 δῆλον ai εἰς 

VS!B!F: à. ὡς εἰς B?: ὃ. ὡς S?a Sp.: fortasse δηλονότι εἰς 25 αἰτίαι VS!BE: οἷαι αἱ 

B?S?a Sp.: fortasse αὗται δ᾽ (at) 26 ἅφαι V 27 εἰ VS!F: ὃς. B?a: ὡς S? Vict.? Sp.: 

εἴ γε Schwartz post εἶπεν add. δηλῶν a Sp. ἐνέργείαι sic V 28 λέγων] Eth. Nic. 

X, 10. 117533 οὐδεῖσ V 29 ἀνϑρώπεια corr. ex ἀνϑρώπια V 90 xatvà B?S?a 
Sp.: κενὰ VB!S!F 32 διανοια V 91. 32 παραχέχλιται Sa: παραχέχλισται F 
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ἘΞ lJ 4 y ! ΐ ἐ λ , , P , - , , χατὰ τὴν ὄψιν ot ἐμβλέποντες, μετέπειτα δ᾽ οὐ q(vezat τοιαύτη 
δ / 2 ' , ' M e e" δ 2 d ἢ ἐνέργεια, ἀλλὰ παρημελημένη;, διὸ xal f, ἡδονὴ ἀμαυροῦται. 
ἐν γὰρ ταῖς τοιαύταις ἀνέσεσίν τε xal ἠμελημέναις ἐνεργείαις xal ἀμαυρώ- 90 

σεσιν τῆς ἡδονῆς τὸ χωρὶς ἡδονῆς ἀλυπόν ἐστιν εὑρεῖν. ὅτι δέ τινων αἰσϑανό- 
» [4 7. P » , , ' —-— 8 , M ! s 

5 μεϑα οὔτε ἡδόμενοι οὔτε λυπούμενοι, λέγει xai ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς. 
^ A 5 ΄ A ' - » - 2 », ew, λέ 15 e , n περὶ γὰρ ὀσφρήσεως xal τῶν ὀσφρητῶν ἐν αὐτῷ λέγων εἶπεν: φαύλως 261 

γὰρ ἄνϑρωπος ὀσμᾶται xat οὐδενὸς αἰσϑάνεται τῶν ὀσφραντῶν 
ἄνευ τοῦ λυπηροῦ ἡ τοῦ ἡδέος. εἰ γὰρ φαύλως, διότι μόνων τῶν 

ἡδέων τε xal λυπηρῶν αἰσϑάνεται, δῆλον ὡς ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσιν, αἷς 5 
10 οὐ φαύλως αἰσϑανόμεϑα, αἰσϑανοίμεϑ᾽ dv xal οὔτε ἡδέων οὔτε λυπηρῶν. 

ἀλλ εἰ xai τῶν στερήσεων τῶν αἰσϑητῶν ἑχάστῃ αἰσϑήσει τῶν οἰχείων 
αἰσϑανόμεϑα, δῆλον ὡς f, τούτων αἴσϑησις οὔτε μεϑ᾽ ἡδονῆς οὔτε μετὰ 10 
λύπης γίνοιτο. 

XV. “Ὅτι f, ἀφροσύνη τούτων ἔσται ἄγνοια, ὧν 1, φρόνησις ἐπι- 

15 στὴ wm. 

Ei ἢ φρόνησις ἐπιστήμη ἐστὶ ποιητέων τε χαὶ οὐ ποιητέων, εἴη ἂν 

xal ἢ ἀφροσύνη ἄγνοια τῶν αὐτῶν, χαὶ ἄφρονες ot τούτων τι ἀγνοοῦντες 15 
xai περὶ ταῦτα διεψευσμένοι. εἰ δὲ τοῦτο, οὐ πάντες οἱ ψευδόμενοί τι τῷ 

ἠπατῆσϑαι ἄφρονες ἂν εἶεν. οὐ γὰρ πᾶσα Ἰνῶσις T, ἀπάτη περὶ τῶν ποιη- 

20 τέων T, οὐ ποιητέων ἐστίν. οὔτε γὰρ T, περὶ τοῦ τὸν χόσμον εἶναι τοῦδέ 30 
τινος σχήματος γνῶσις 7, ἀπάτη περὶ ποιητέων ἐστίν, οὔτε περὶ τοῦ γενη- 

τὸν T, ἀγένητον αὐτὸν εἶναι, T, πεπερασμένον T, ἄπειρον, T, ἕνα T, ἀπείρους, 
οὔτε τὸν τῶν ἄστρων ἀριϑμὸν T, περιττὸν εἶναι T, ἄρτιον, οὔτε τὸ εἶναι 

τοῦ χύσμου τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ χάτω, οὔϑ᾽ ὅλως τι τῶν εἰς γνῶσίν τε 25 

25 xai ϑεωρίαν συντελούντων μόνην. ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν ἢ περὶ ταῦτα ἐπιστήμη 262 
ἄλλης ἀρετῆς, ἀλλ΄ οὐ φρονήσεως, ὁμοίως xal ἢ ἀπάτη περὶ αὐτὰ οὐχ 
ἀφροσύνη, ἀλλὰ χαχία τις ἄλλη. 5 

M XVI. Πῶς εἰ ἣ λύπη xaxóv πᾶσα, οὐχὶ xal ἢ ἡδονὴ πᾶσα 

ἀγαὺ όν. 

80 Εἰ ἢ λύπη καχὸν πᾶσα, ἐναντίον δὲ τῇ λύπῃ ἢ ἡδονή, πῶς οὐχὶ xol 

αὐτὴ πᾶσα ἀγαϑὸν ἡ πᾶσα χαχόν, εἴ (e τῷ χαχῷ τὸ ἐναντίον ἀνάγχη T, 10 

Ι ἐμβλέποντες B?S?a Sp.: ἐχβλέποντες VB!'S'F γίνεται οἴη. Arist. vulg. 2 ἐνέργεια] 

«8, Y. V ὃ τοιαύταις] c in lit. V τοιαύταις --- ἠμελημέναις om. ἃ (ἀνέσεσι --- ἠμελη- 

μέναις add. Υἱοί.. qui τοιαύταις delere videtur, quod om. Sp.) 4 τὸ] ὁ in lit. V: τοῦ 

Vict. 9 ἐν τῷ δευτέρῳ [Iept ψυχῆς] de an. II, 9. 421210 l7 ἡ om. a Sp. 

20 τοῦ τὸν B? Vict.?: τοῦτον libri τοῦδέ] toto38€ a Sp. 21 περὶ] πρὸ a 23 (τοῦ) 

τὸν coni. Sp. τὸ] vo V: τοῦ coni. Sp. 26 x«i coni. Sp.: δὲ zai V: δὲ zai a 

ἀπατὴ V 21 ἀφροσύνης a Sp. καχίας τινος ἄλλης coni. Sp. 28 x««óv πᾶσα] 

πᾶσα καχόν coni. Sp. item v. 80 
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-^ ' ^' - , - * Ἃ 

ἀγαϑὸν 3, χαχὸν εἶναι: T, εἰ μὲν μονοειδὴς ἦν πᾶσα ἡδονή. πᾶσα Ty ἄν 
Ἃ , M Ἃ , ^N ^ "m L4 5 ' ^ - -" s 

ἢ ἀγαϑὸν T, χαχόν, εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ συνδιαιρεῖται ταῖς &vsp- 

γείαις ἐφ᾽ 
* € , e ον - € - , e A ,5 € , : » M] m 

ἀγαϑαί, αἱ δὲ ἐπὶ ταῖς μοχϑηραῖς xaxat, ὥσπερ xal αἱ ἐπιϑυμίαι" xat γάρ 

» ΄ c Y 1 3.4 - , n3 , , x p 
αις γινεται (αἱ μεν γάρ επι ταις αγαϑαῖς ἐνεργειαις (opo 

- € - € ' - , ῶ“ “ * € ΄ ν δὰ ΄ - PES , 
τῶν ἐπιϑυμιῶν af μὲν τῶν ἀγαϑῶν ἀγαϑαί, χαχαὶ δὲ αἱ τῶν φαύλων), 05- 

δὲν χωλύσει τῇ λύπῃ οὔσῃ χαχῷ ἐναντίας εἶναι τῶν ἡδονῶν τὰς μὲν ὡς 
, , ' ^N [d , ^ ' ' , ^ ^ "M IA ro 

ἀγαθάς, τὰς δὲ ὡς καχάς, τὰς μὲν χατὰ λόγον τε xal ἐπὶ voi; αἀγαϑοῖς 
ένας ὡς quaa 1- δὲ παρὸὰ , UL ^t ἔνεις λόγον χαὶ ἐπὶ τοῖς γινομενᾶς ως aa. ας, τας OE παρα τον Ap nu (wopevas λόγον χαὶ g£nt τοις 

΄ 

οἱ 

20 

LES ΄ - - , ^ * ^ E, ^ ,χρε 

φαύλοις ὡς χαχάς. ἦν γὰρ τῷ χαχῷ τὸ ἐναντίον T, ἀγαϑὸν ἡ xa|xov, ὁ 263 
- δὲ πόνος οὐ πᾶς xaxóv: ὁ γὰρ τῶν χαλῶν χάριν γινόμενος aipstos. 7T, 

Mp , ' DJ DE ' , Q* / ' B ΄ , y s 
χρὴ ὁμοίως xal τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν λέγειν xal τὴν λύπην xaxov. χαὶ γὰρ 

ἡδονὴν εἴποι dv τις πᾶσαν ἀγαϑόν, ἀλλὰ τὴν uiv xal ἁπλῶς xal τῇ οἱ- 
χείᾳ φύσει, ἥτις ἐστὶν ἢ τῶν σπουδαίων (τὰ γὰρ τοῖς σπουδαίοις ἀγαϑὰ 

χαὶ χαχὰ xai τῇ αὑτῶν φύσει τοιαῦτα), τὴν δὲ τῷδε ἀγαϑὸν τῷ οὕτως 
Y 2 ) 5 [s - 5 , - [d - Q. M bd , 2 , 

ἔχοντι, ἀλλ᾿ οὐχ ἁπλῶς ἀγαϑόν" τοιαῦται αἱ τῶν μοχϑηρῶν ἡδοναί. ἐχεί- 

νοις γὰρ ἀγαϑαὶ xol αἵρεταί, οὐχ ἁπλῶς. xai λῦπαι δὲ αἱ μὲν ἐπὶ τοῖς 
5» - » ^ , , - , 

ὄντως xaxoic γινόμεναι ἁπλῶς ἂν εἶεν χαχαί, αἱ δ᾽ ἐπὶ τοῖς μὴ τοιούτοις 
b , , 5 Ἁ Ἁ ρ ^ » » ^f * e *, Q* , 

ἐχείνοις xaxa(, οὐ μὴν xal ἁπλῶς ἔτι: ἔσται δέ ποτε xal ὃ ἀγαϑὸς ἐν 
, nd - , , e ^ —- 

τούτῳ τῷ χαχῷ, ὡς xal ἐν πενίᾳ xal νόσῳ τὰ γὰρ ἐφ᾽ οἷς ὃ σπουδαῖος 

λυπήσεται χαχά. 

XVII. Ὑπὸ τί τῶν ἀγαϑῶν ἢ ἡδονὴ ἂν εἴη. 

Ἁ E «Ὦ € » Q^ MJ ' , Y ^N 2 ΄ ^N ^ "A 1 

"nest τῶν ἀγαθῶν τὰ υεν τιμιᾶα,. τὰ O£ ἐπαινετᾶ, τὰ O&£ οὐνάᾶμεις, τὰ 
i D , , h 

ΕΞ (0^ ΝΕ za Ὁ a 2 
X * [4 2F aC [4 M , /, ' * . e , Εν 

δὲ ὠφέλιμα, ἐζητήϑη ὑπὸ τί τούτων χρὴ εἶναι τὴν ἡδονήν. & 

ἀγαϑὸν xal πᾶσαι ὁμοειδεῖς αἱ ἡδοναί, περὶ πάσης τε χρὴ ζητεῖν χαὶ ὑπὸ 

τί εἶεν τῶν ἀγαϑῶν πᾶσαι, εἰ δὲ οὐ πᾶσαι ἀγαϑόν, ἀλλ ἑπόμεναι ταῖς 
e - ΕΙΣ — ^ ᾿Ξ 5 ΄ 3 ρ΄ ew N 3. ἃ Q? e ΄ 2343 2 , 

αἱρεταῖς ἐνεργείαις (οὐ γάρ ἐστιν ἢ ἡδονὴ αὐτὴ «aU αὑτήν, ἀλλ ἐπί τινι 
M d ἐνεργεία γίνεται, xoi γίνεται wax! οἰχειότητα τὴν 

10 

20 

25 

πρὸς τὴν ἐνέργειαν: οὐ 264 

γάρ ἐστιν f, ἀπ᾽ ἄλλης ἐνεργείας ἡδονὴ ἢ αὐτὴ τῇ ἀπ’ ἄλλης" φϑείρουσιν 

τοῦν’ πολλάχις αἱ ἀπ᾿ ἄλλων ἐνεργειῶν ἡδοναὶ τὰς ἀπ᾿ ἄλλων: ὁ γὰρ 

80 χαίρων τῇ ἀπὸ τοῦ αὐλεῖν ἡδονῇ σφόδρα, χἂν τύχῃ τινὰ ἐνέργειαν ἡδέως 5 
ἐνεργῶν, ἀχούσας αὐλῶν χαταλιπὼν τήν τε ἐνέργειαν τὴν ἐν ποσὶν χαὶ τὴν 

ἡδονὴν τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ τῷ αὐλοῦντι προσέχει, ὡς τῇ ἀπὸ τοῦ αὐλεῖν ἡδονῇ 

χαίρων ἄλλῃ οὔσῃ τῆς ἐπὶ τῶν πρὸ τοῦ ἐνεργουμένων), εἰ δὲ ἄλλαι ἐπ᾽ 10 

ἄλλαις xal διαφερούσαις ἐνεργείαις γινόμεναι. χαί εἰσιν οἰχεῖα! ταῖς ἐνερ- 

35 γείαις, ἐφ᾽ αἷς γίνονται, δῆλον ὡς συνδιαιροῖντο ἄν αὐταῖς, ὡς τῶν μὲν 

αἱρετῶν αἱρεταὶ εἶναι, φευχταὶ Oi τῶν φευχτῶν. συνδιαιρούμεναι Oi ἐχεί- 1 

ὃ alt. αἱ om. a Sp. ( dya8àc] pars superior litt. 9 in lit. V 10 χάριν] ya in lit. V 

14 alt. χαὶ om. a Sp. 16 δὲ V?B: óei V!: δὴ SFGa Sp. 18 ἔτι om. a Sp. 

20 λυπήσεσϑαι a 22 ἐπεὶ] el in lit. V δυνάμεις SFa Sp.: δύναμις VB 23 1) 

εἰ Vict. 25 εἶεν (àv) Schwartz 29 γοῦν SFa Sp.: οὗν VB 33 δὲ] fortasse δὴ 

94 ἐνέργειαισ V 96 φευχτὰς B?a δὲ om. a 
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- - - 7) ναῖς δῆλον ὡς xal ὑπὸ τὸ εἶδος τῶν ἀγαϑῶν εἶεν ἂν ἐχεῖνο, ὑφ᾽ ὃ χαὶ 
αἱ ἐνέργειαι αἷς εἰσιν οἰχεῖαι. εἰ μὲν γὰρ εἶεν αἱ ἐνέργειαι τῶν ἐπαινε- Ψ 

-— - , c , , , Y ' ? - ? Y - ε τῶν, ὧν εἰσιν αἱ χατ᾽ ἀρετήν, ἔσονται xal αὗται τοιαῦται, εἰ OE τῶν ὡς 
δυνάμεων εἶεν ἀγαϑῶν, ὁποῖαί εἰσιν αἱ περὶ τροφήν τε χαὶ τὰ ἀφροδίσια, 20 

, χαὶ αὗται ἐν ταύτῃ τῇ χώρα τῶν ἀγαϑῶν ἔσονται. [51] 

XVIIL Διὰ τί φορτιχωτάτους εἶπεν τοὺς ἐν ἡδονῇ τὸ τέλος τι- 
ϑεμένους ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ἠϑιχῶν Νιχομαχείων. 25 

^ - - ΟῚ ^ , Lí 

Ἢ διότι τὴν εὐδαιμονίαν ἐν ταῖς σωματιχαῖς | ἀπολαύσεσι τίϑενται, 265 
3 Ld ΑΝ, A " ^ , ^ M A , QN y. " "^ 7 € 2 [4] 

ἐν αἷς xal τὰ ἀνδράποδα xal xà βοσχήματα, εἰσὶ φορτιχοί, (7) διότι χαϑ᾽ o0; 
e e ^ ε ΄ Ὑ ) 

10 7, υόνη ἡδονὴ αἱρετὴ xal 6 πόνος Ot αὑτὸν φευχτός, οὔτε τὸ χαλὸν δι 
΄ ec » M ^ e 4 [2 ^ 

αὑτὸ αἱρετὸν οὔτε τὸ αἰσχρὸν OU αὑτὸ φευχτόν. ἔτι εἰ μόνον T, ἡδονὴ 5 
€ , , ΄ “Ὁ ^ y - 9 ΜΒ 

αἱρετή. (αἱρετὰ) πάντα τὰ ἡδονῆς ποιητικά, ὥστε ἔσται χαὶ ἐχεῖνα ἀγαϑά" καὶ 
22 Id »y 

εἰ τὰ πόνου ποιητιχὰ φευχτά, ἔστι δέ ποτε χαλὰ πόνου ποιητιχὰ, ἔσται 
΄ ΄ - 4 3.". ἃς , y 3 

χαλά τινα φευχτά, ὁποῖαί εἰσιν xai αἱ χατ᾽ ἀνδρίαν ἐνέργειαι. ἔτι xaU 10 
[4! ^ - [4 - , ^ 

15 ος μηδὲν τῇ αὑτοῦ φύσει xaÀóv ἐστιν μηδὲ αἰσχρόν, φαίνεται δέ τινα 

τοιαῦτα διὰ τὸς προλήψεις τὰς τῶν ἀνθρώπων, δι᾿ ἃς οὐχ ὃν τῇ ξαυτοῦ 
φύσει (αἰσχρὸν) τὸ αἰσχρὸν ὡς χαχὸν φυλασσόμεϑα, εἴημεν dv ζηυιού- 15 φ c χρο ὍΘ, "OU / pov (ὡς 9) e )ue 0. 8t (lU a f! )0 

μενοι εἰς τὰς ἡδονὰς τὰ μέγιστα τῷ φυλασσόμενοι τὸ αἰσχρὸν ἀπέχεσϑαι 
3: —- e $3 wX [4] ^ ^ , Νὰ, σ ἊΨ, Ἃ [o - M —- ' αὐτῶν, ὃ οὐδὲ ἕν τῶν ἀλόγων ποιεῖ, ὥστε εἴη dv ἡμῖν πρὸς χαχοῦ τὸ 

-ὠ T M ^C , o ^2 , M ' 5 'N ew ' E -— 20 λογιχοῖς εἶναι. τὸ δὲ λέγειν, ὅτι wx! αὐτοὶ τὰς αἰσχρὰς ἡδονὰς ἀξιοῦμεν 

αἱρεῖσϑαι, εἰ μὲν οὕτως χαὶ διὰ τοῦτο λέγοιξν, διότι τὸ αἰσχρὸν OU αὑτὸ 30 

ρευχτόν ἐστι, χαλῶς uiv ἂν λέγοιεν, οὐχέτι μέντοι φυλάσσοιεν (ἂν) τὸ μόνον 
' , rr ' Q9 e. , 3 € 1 b! 2 M , , , ) τὸν πόνον εἶναι φευχτὸν Ot αὑτόν, εἰ ὃς μὴ ὃιὰ τὸ αἰσχρὸν αὐτό, ἀλλ 

[1d CUN T. ΄ τς e a. ΄ A cone - [TL COLS, o ES ) ox 

ὅτι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις [at] ζημίαι τινὲς ὑπὸ τῶν νομοϑετῶν ὁρίζονται, εἰ 25 

τῷ [3n uiy χαλῶς, εἶεν ἂν τῇ αὑτῶν πάλιν φύσει τὰ αἰσχρὰ χαχά, εἰ ὃὲ μὴ xa-| 
, - - .) ' ΄ 3 - , - 

λῶς, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ λέγειν ζημίαν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις τὸ λογιχοῖς εἶναι, 266 
^ Ἁ Ν ^ *, - mw? 

εἴ γε διὰ τὸν λόγον τὰ μὴ χαχὰ χαχὰ ὑπολαμβάνοντες ἀποστεροῦνται Ot 
5 δ - e 5 - , hd Ἂν P5! , “ e e ΄ [d “ὍΝ » αὐτὰ τῶν ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑῶν. τὸ δὲ λέγειν πᾶν ὃ αἱρούμεϑα ὡς ἡδὺ ὅ 

ἡμᾶς αἱρεῖσθαι, xai τούτῳ χρῆσϑαι εἰς πίστιν τοῦ τὴν ἡδονὴν εἶναι τὸ 
, , Q7 , Ἅ Q7 » e , ey - e * Mi 

30 μέγιστον ἀγαϑόν. οὐχ ἀληϑές, εἴ qe αἱρούμεϑα ἔχαστον ὧν αἱρούμεϑα ἡ 
[4 A "M e , "^ [4 δῶ 7 οἷ ^N , M ' , € 8 

ὡς xaÀóv ἣ ὡς συμφέρον T, ὡς $00. τὸ δὲ λέγειν xal τὸ συμφέρον ἡδὺ 10 

2 οἰκεῖαι V 9 αὐταὶ ἃ Sp. 4 τὰ om. a Sp. 9 αὐταὶ a Sp. T ἐν τῷ 

πρώτῳ] Eth. Nic. I, 3. 1090016 8 titulum iterat B ante 7, διά τι ἃ 

9 (v5 διότι scripsi 10 ἡδονὴ μόνη B? αὑτὸν V?Sa Sp.: αὐτὸν V!: ab- 

τῶν G* ll αὑτὸ V? Sp.: αὐτὸ V!: αὑτὸν Sa αὑτὸ V μόνον] μόνη a Sp. 

12 αἱρετὸν GFS! αἱρετὰ addidi: xat add. V??BSGFa Sp. ἔσται coll. post 

ἐχεῖνα GSFa. Sp. 14 ἀνδρίαν sic V 11 αἰσχρὸν addidi: post τὸ αἰσχρὸν add. S?B*a 

Sp. εἴη μὲν a χαχὸν S?B?a Sp.: καλὸν V 18 φυλασσόμενοι B'S?a Sp.: qo- 

λασσομένῳ V 19 οὐδε V 4» om. a Sp. 21 αὐτὸ V! 22 ἂν addidi 

23. 24 ἀλλοτι V 24 αἱ del. (sive corr. in si) V? 25 εἴη coni. Sp. 

26 couv V! 27 γε in ras. BSFG a Sp.: δὲ V 28 αὐτὰς a Sp. 3l καλὸν 
ἡ] ν ἢ in lit. V 
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εἶναι ψεῦδος. πολλάχις γὰρ φανερῶς αὐτὸ ὃν ἀηδὲς αἱρούμεϑα, χαὶ εἰ 
συμβέβηχεν δὲ xal τῷ χαλῷ, fj χαλόν ἐστι, καὶ ἡδεῖ εἶναι, ἀλλ οὐ διότι 

ἡδὺ αὐτὸ αἱρεῖται. τὸ γοῦν asi iod πολλάχις ὃν ἡδὺ ἀποστρεφόμεϑα xai 

φεύγομεν. εἰ δὲ τοῦτο διὰ τὸ αἰσχρὸν φεύγομεν, χαὶ αἰροίμεϑα ἂν διὰ M5 

5 τὸ χαλὸν τὸ $00. ἀλλὰ wai τὸ λέγειν μηδὲν εἶναι τῇ αὑτοῦ φύσει χαλὸν 

μηδὲ αἰσχρόν, ἀλλὰ πρὸς ἰδίας προλήψεις λέγεσϑαι ταῦτα, χαὶ ἀπαιτεῖν διὰ 

λόγου τινὸς δειχϑῆναι τὸ χαλὸν αὐτοῖς, ὅμοιον τῷ ἀπαιτεῖν λόγον τοῦ εἶνα! 20 

τι λευχόν. οὐδὲν γὰρ τῶν ἐναργῶν τῇ αὑτῶν φύσει δεῖται τῆς ἐχ τῶν 

λόγων Tiens, ἐναργὲς ὃὲ πᾶσιν τοῖς μὴ πεπηρωμένοις τὸ ὄμμα τοῦτο 
10 τῆς ψυχῆς, ᾧ ταῦτα Tioptess τὸ εἶναί τι χαλὸν xai αἰσχρόν. ὅτι δὲ 25 

ἐχ φύσεως ἡμῖν τὸ Dp ety τά τε αἰσχρὰ xoi τὰ χαλά, δῆλον τῷ ἐπὶ 

τοῖς αἰσχροῖς οὐ γινομένοις μόνον, ἀλλὰ xai λεγομένοις ἐρυϑαίνεσϑαι ὥς 267 
΄ “ ν € € 

τι πάσχοντας, xal τοῦτο ἔστιν ἰδεῖν zal ἐν τοῖς ind ἔτι γινόμενον παι- 
S^ M , - 2 € ΄ 3. ἢ 

δίοις. χαὶ γὰρ ταῦτα ἐρυϑριᾷ πολλάχις ὡς ἐπὶ 

15 XIX. Ὅτι μὴ ὁμοειδεῖς αἵ ἥδοναί. 5 

L4 M [4 ^m $343 7 -i L4 9. £^ » ' M 

[à ὁμοειδῆ ἀλλήλοις οὐχ ἔστιν ἀλλήλων φϑαρτιχά. οὔτε γὰρ λευχὸν 

ὑπὸ λευχοῦ χαϑὸ λευχὸν φϑείρεται, οὔτε μέλαν ὑπὸ I MA οὔτε ϑερμὸν 
΄ ' M & “-- οι ^ ^s e, ' ΄ “Ὁ 2 ὑπὸ ϑερμοῦ, ἡδονὴ δὲ ὑπὸ ἡδονῆς ἐστι φϑαρτιχή. αἵ γοῦν ἀπὸ τῶν σφό- 10 

ὃρα σπουδαζομένων ἡδοναὶ φϑείρουσι τὰς ἀπὸ τῶν σπουδαζομένων ἔλατ- 

20 tov. ἐν γοῦν τοῖς ϑεάτροις f, ἀπὸ τοῦ ἀχούξιν τινὸς χωμῳδοῦντος χαλῶς 

φϑείρει τὴν ἀπὸ τοῦ τραγηματίζειν. εἰ δέ, ὃ T, ἐναντία λύπη ποιεῖ τῇ 1 

ἡδονῇ τοῦτο, ποιεῖ $ m τινος ἄλλου ἡδονή, οὐχ ἂν εἴη ὁμοειδὴς 

γείαις, Ἂν αἷς Mtem. i? οὖσαι αὐτῶν τῶν xav εἶδος διαφερουσῶν 

25 ἀλλήλων ἐνεργειῶν, εἶεν dv xai αἱ ἡδοναὶ ἕτεραι τῷ εἴδει ἀλλήλω». ἔτι 50 
εἰ τὴν τοῦ ἀχολάστου ἥδονὴν uT οἷόν τε ἡσϑῆναι τὸν σώφρονα, δ τὴν 

τοῦ σώφρονος τὸν ἀχόλαστον, οὐχ dv εἶεν ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις αἱ ἡδοναὶ 

πᾶσαι. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον, τὸ ἄρα δεύτερον. | 25 

uu UJ - , € 

XX. Ὅτι μὴ χρὴ πανταχοῦ τὸ χρήσιμον ζητεῖν. 208 

80 Ὁ ἐν πάσῃ πράξει χαὶ παντὶ μαϑήματι τὸ χρήσιμον ἀπαιτῶν χαὶ Ti μαύηματι τὸ jypnotu dads 
b 

M ὶ 
υηδὲν ἀξιῶν pavüdvew ἢ ποιεῖν, ὃ μὴ ἔστι χρήσιμον, οὗτος ἀναιρεῖ τὸ 5 

2 ἡ SFa Sp.: εἰ VB 9 αισχρὸν V 5 post ἡδὺ add. ὃ a 8 αὑτῶν V: ab- 
τοῦ B!: αὑτοῦ B?a Sp.: ἑαυτοῦ S? 10 ᾧ Vict.? Sp.: ὡς libri δὲ om. a 

11 τῷ Viet.? Sp.: τὸ libri 12 ἐρυϑαίνεσϑαι V?GSFB: ἐρυϑένεσϑαι V': ἐρυϑραίνεσϑαι 

a Sp. 13. γινόμενον ἔτι a Sp. 19 τῶν ἧττον on. Vict.? 20 κωμωδοῦν- 

105 V 21 τραγηματίζειν] μα in lit. V ὃ ἡ Diels: δὴ VS!B! GF: δὴ ὅπερ S?B?a 

Sp. λύπει V! (corr. V?) 29 αὕτη V: αὐτὴ a Sp.: αὐτῆς SF ἔτι in lit. V 
εἰ add. Schwartz 25 εἶεν οὖν ἂν V?B Vict. Sp. 26 ἀχολάστου) x in lit. V 

ησϑῆναι V! (corr. V?) 90 χρήσιμον] σι add. V? 3l y V ἀναιρεῖ τὸ] 
ἀναιρεῖτο V 
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, ) CN , , M e , » M M ΄ » 

εἶναί τι δι’ αὑτὸ ἀγαϑόν τε xal αἱρετόν, εἴ qe τὸ uiv χρήσιμον ἄλλου 

τινὸς χάριν γίγνεται, πρὸς ὃ χρήσιμόν ἐστι, τὸ (δὲ) ἄλλου τινὸς γινόμενον 
χάριν παρ᾽ ἐχείνου τὸ αἱρετὸν ἔχον ἔχοι ἂν παρ᾽ ἐχείνου xal τὸ ἀγαϑὸν 10 

εἶναι, πᾶν δὲ χρήσιμόν ἐστι τὸ ἀγαϑοῦ τινος ποιητιχὸν χαὶ γινόμενον, διότι 
E 2 , 3 ' l , - ) , ' («43 e b Ἢ € , x e x ^ 

5 ἐχείνου ἐστὶ ποιητιχόν. αλλ εἰ τὸ δι᾿ αὑτὸ ἀγαϑόν τε xai αἱρετὸν μᾶλ- 

Àov ἀγαϑὸν τοῦ παρ᾽ ἄλλου τὸ ἀγαϑὸν ἔχοντος, ὁ τὸ χρήσιμον ἐν πᾶσιν 15 
- - , , e 

ἀπαιτῶν ἀναιρεῖ τὸ εἶναί τι ἀγαϑὸν χυρίως τε xal χαϑ᾿ αὑτό. ἔτι ὃ τὸ 

χρήσιμον μόνον ἀγαϑὸν εἶναι λέγων χαὶ αἱρετὸν ἀναιρεῖ τὸ εἶναί xt χρή- 
Pj ' ' sf ew e ^ - LA 2 ς Ἀν A 'N E σιμον. εἰ γὰρ τὸ χρήσιμον ὡς ἀγαϑοῦ ποιητιχόν ἐστιν αἱρετὸν χαὶ τὸ 

10 εἶναι ἀγαϑὸν ἔχει παρὰ τοῦ γινομένου πρὸς αὐτοῦ, μηδὲν δέ ἐστι τοιοῦτο 30 

χα οὖς μόνον αἱρετόν ἐστιν τὸ χρήσιμον x x x ἀναιοουμένου τοῦ δι᾿ ὃ A dei! dn i i 

“ινόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ χρύήσιμον τὸ αἱρετὸν ἔχει. εἰ τὰρ εἴη τὸ χρήσιμον i h ref dir é i i {πὶ 
, ^ ^ —- y -- 

χρήσιμον, διότι χρησίμου τινός ἐστιν ἀγαϑοῦ ποιητιχόν, ἔστα! πᾶν τὸ ὑπὸ 3 
LL Ἢ , x , ἃς ΗΜ , e - "SH fi 4 Εἴς el ) 3). 2 26 

τοῦ χρησίμου γινόμενον χρήσιμον, ὃ τῷ | εἶναι χρήσιμον ἐπ᾽ ἄλλη πάλιν 269 
* ^ Ψ "^ 3 » - 

15 ἕξει τὴν ἀναφοράν. οὕτως δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον προελεύσεται, ἀεὶ uiv τοῦ χρη- 

(uou, διότι ποιεῖ τι, ὄντος χρησίμου, παντὸς δὲ τοῦ ὑπὸ τοῦ χρησίμου a 

γινομένου ὄντος xal αὐτοῦ ΧΡ ΩΣ τούτου δ᾽ οὕτως ἔχοντος οὐδ᾽ ἂν ὅ 
-«φ δ) 

τὸ χρήσιμον ἔτι μένοι ἀρ Εν; οὐχ ὄντος ἐσχάτου τινός, ὃ τῷ Ót αὑτὸ 
^ [! 

- 

3. »1 à 

αἱρετόν τε χαὶ ἀγαϑὸν εἶναι xai τοῖς εἰς αὐτὸ συντελοῦσιν xai οὖσι πρὸς 

20 αὐτὸ χρη δηλοῖς τὸ εἶναι τοῖς τοιούτοις παρεῖχεν. ὡς γὰρ μὴ ὄντος αἷρε- 10 

τοῦ τοῦ γινομένου οὐδὲ τὸ πρὸς τοῦτο χρήσιμον ἔχοι ἂν (x5) αἱρετόν, οὕτως 

οὐδὲ τῶν πρὸς χρήσιμόν τι χρησίμων ἔχοι ἂν τὸ αἱρετὸν τῷ μηδὲν τῶν 

γινομένων ὑπ’ αὐτῶν αἱρετὸν εἶναι δι’ αὑτό. εἰ δὴ ἄτοπον τὸ ἀναιρεῖν 
τό 1ε εἶναί τι ἀγαϑόν (ἀναιρεῖται γὰρ χατὰ τοὺς λέγοντας μόνον ὃεῖν σπου- 1ὖ 

^ AN 

δάζεσϑαι τὸ χρήσιμον, ὡς δέδεικται), ἄτοπον ὃὲ χαὶ τὸ λέγειν αμηδὲν εἶναι τῷ Οι 

χρήσιμον, ὃ xal αὐτὸ ἀναιροῦσιν οἱ τὸ χρήσιμον μόνον σπουδάζεσϑα! λέ- 
᾿ς i 3 D bd 

4ovtec, ἄτοπος ἂν $óe ἢ δόξα εἴη. πρὸς δὲ τούτοις εἰ τὰ uiv χρήσιμα 20 i , i i i* i i 

qut συναίρεται πρὸς τὰς ἐνδείας τε xal ἐνοχλήσεις xal περιστάσεις τὰς 

οὐ τὸ (ux) ἐνοχλεῖσϑα', ἀλλὰ τὸ μηδὲν ἐνοχλου- e [Ord χατὰ τὸν βίον, τέλος 

30 μένους ἐνεργεῖν τινας ἐνεργείας, αἱ οἰχεῖαί τε τοῖς ανϑρώποις xoi ἐλευϑέρων 25 

ἐνέργειαι * x s. ἀνδραπόδων γὰρ τὸ πάντα ποιήσαντας πρὸς τὸ | μὴ 210 

^ 

] αὐτὸν 9 δὲ add. V?BS?a Sp. 4 πᾶν δὲ V?BS?a Sp.: ἐᾶσαι V!FS!: 

ὥστε G 5 ποιητικόν] ó in lit. V 7 ct] t in lit. V 9 αγαϑοῦ (ὃ in lit) V! 

10 αὐτοῦ V 11 οὺς B?Sa Sp.: ὃ VB!F Vict. 'post μόνον add. τὸ χρήσιμον 

Vict. Sp. τὸ V!GF: οὐκ ἔσται τὸ V?BSa Sp.: fortasse τὸ χρήσιμον, φἀναιρεϑήσεται 

τὸ χρήσιμον» ἀναιρουμένου 12 5x7] éz a post ἔχει add. ἀναιρεῖται τὸ χρήσιμον 

GF 13 χρήσιμον in lit. V διότι χρησίμου) διότι χρη in mg. V' (ὡς) ἀγαϑοῦ 

Schwartz 14 8 V? corr. ex ὦ 117 ypnsuoo V 18 ὅτῷ V 20 τοῖς om. SFa 

21 τοῦτο] τοῦτου a Sp. ἔχοι ἂν τὸ scripsi: ἔχοι ἂν VFS!B!: ἂν τὸ S?a: ἂν τὸ (εἴη, 

quod ante ἂν scripserat, del) B?: ἂν εἴη τὸ coni. Sp. 22 οὐδὲ VS!B'F: οὐδὲν S?B^a 

fortasse recte: δὲ οὐδὲν Vict. Sp. 23 δὴ] δὲ Vict. Sp. 24 τό γε] τὸ vel τότε 

coni. Sp. 21 εἰ om. F del. Sp. ,nisi apodosis excidit* 28 συναίρεται V?B Vict. Sp.: 

συναναιρεῖται VFGa 29 τὸ (μὴ) F Sp.: τὸ VBSa 20 ἐνεργείας] « in lit. V 

931 lacunam indicavi πάντα] τὰ add. V? 
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ἐνοχλεῖσδ)αι ἐν παιδιᾷ τοῦ λοιποῦ χαταζῆν μηδεμίαν ἐνέργειαν σπουδῆς ἀξίαν 
- " E v ' - ῃ-.“ δ᾽. κι ἤζ α: -Ἃ δ αν d ᾿ ΡΞ " 

ἐνεργοῦντας. ὡς γὰρ ἄτοπον τὰς τῶν ϑεῶν ἐνεργείας T, πρὸς τὸ χρήσιμον 
j - NW. - ^ ' ΄ ^ $85 Y ΄ 

αὐτοῖς γίνεσϑαι λέγειν τοῖς μηδενὸς τοιούτου δεομένοις, ἀλλὰ ἔξω πάσης 
^ , ἊΨ "^ ^ 6 ' , "» , 

ἐνδείας xal παντὸς πάϑους οὖσιν, T, ἐν παιδιᾷ τὸ τέλος αὐτοῖς τίϑεσϑαι, 
Le d » -Ὁ-- * * 7r ^ ^ , 

οὕτως ἄτοπον xal τὸ τοῖς ἀνθρώποις λέγειν τέλος εἶναι τῶν σπουδαίων 

ἐνεργειῶν xal παντὸς τοῦ βίου παιδιάν. xal γὰρ εἰ πάντες τῶν ἄλλων 
e la t - ΄ - ^ ' ' Μ 

ἁπάντων ζῴων διαφέρομεν τῷ ἐπιστήμης τε εἶναι δεχτιχοὶ xai αἴσϑητιν 
Sie heios τῷ πὶ τὸ ΝΕ "nir ἀληϑείας ἔχειν, δῆλον ὡς χαὶ τὸ τέλος dv ἡμῖν εἴη ἐν ταῖς xat αὐτὰ 

2 , - , Q^? 7 ἌΡ εἴς ' ^ v» Q , 

ἐνεργείαις ταῖς γινομέναις xa. ὅ ἐσμεν ἀνῦρωποι, ἐσμὲν δὲ ἄνϑρωποι ud- 
^ - Y , ε ΄ ἂν ^) T - 

Auto, χαϑ’ ἃ διαφέρομεν τῶν ἄλλων ζῴων ἁπάντων, ταῦτα ὃ ἣν ἐπι- 
΄ 1 fa] M2 δ om Y ις à Ἂς UNION S CAN 6} E 

στήμη τε xai ἀλήϑεια, (4) οὔτε ἐν παιδιᾷ χεῖται, οὔτε ἐν τοῖς διὰ τὸ y pt 

otuov αἱρετοῖς. 

XXI. Περὶ αἰδοῦς. 

., gt ἘΝ ὑδερ δοινεξ ΑΕ Eo οὐχ ἕξις οὐδὲ ἀρετή, λέγει δὲ xal ἐν τῷ τετάρτῳ, xal “δείχνυσίν 1ε ὅτι παάϑος 
δια τε τοῦ ὁρισμοῦ τῆς αἰδοῦς xal διὰ τῶν τοῖς αἰδουμένοις συμβαινόντων. 

5 3 » 3 ΄ ^- ^ - 

ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν ἐπαινετὸν | αὐτὸ πάϑος εἶπεν, ἐνταῦϑα ài τοῖς μὲν νέοις 

- 2 

SLE e hen SI. σὴ vTh)reuirc £nh hc 7 — amnh-tes φησὶν εἶναι αἱρετὸν αὐτό, διότι τῆς ἡλιχίας ἐχούσης εὐεμπτώτως πρὸς τὰ 
e , - ΄ -" ^N | 

ἁμαρτήματα T, αἰδὼς πολλοῖς αὐτῶν ἐμποδὼν γίνεται, τοῖς δὲ χατὰ τὴν Ἁ 

τη 
S. D T ES 4 ^ 

φησιν αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τῷ εἶναι μὲν ὃ ἡλιχίαν προβεβηχύσιν ἀλλότριόν φ 
^N 

6z 
Ἁ 5^ * “Ω δ Ὁ , τὸν , d ὟΝ »7ὔ "^ 2 M , ? τὴν αἰδὼ φόβον ἀδοξίας, τὸν φόβον τῆς ἀδοξίας T, ἐπὶ γεγονόσιν αἰ- 

- M05 93 P ΄ € a EE es Y ^ - - » ΄ ΄ 

σχροῖς T, ἐπὶ μέλλουσιν γίνεσϑαι T, ἐπὶ δοχοῦσιν, ὧν οὐχέτι οἱ προβεβη- 

χότες χατὰ τὴν ἡλιχίαν χαὶ τὰς ἀρετὰς ἔχοντες πραχτιχοί. ῥάδιον γὰρ 
*, - L M e , v ^ , ἣν ^ -— ^N , € M αὐτοῖς φυλάττεσϑαι xal ὅσα οὐχ ἔστι μὲν αἰσχρά, δοχεῖ δὲ γίνεσϑαι χαὶ 
EA 38 ^7 y »» ^N ' , ^ y - à] ΄ 2 M αὐτὰ ἀδοξίας αἴτια. ἄξιον δὴ περὶ τούτου διαλαβεῖν x«i μάλιστα, ἐπεὶ 

σύνισμεν αὑτοῖς ἤδη ταύτην (τὴν) ἡλιχίαν γεγονόσιν αἰδουμένοις πολλὰ χαὶ 

πολλάχις. εἰ μὲν οὖν ἦν λεγόμενον τὸ δεῖν χαταφρονεῖν τῆς ἀδοξίας, οὐχ 

λεγόμενον, ἀλλὰ χεῖται μὲν 
M à Ἃ e Y^ , ? 3 ow b] αν. Δ 19. 

ἂν Ἡμῖν εὗει λόγων. ἐπεὶ δ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἐστὶν 

σ ΄ 

τ 
σ - ^ € ' 25^ -/ » [5 ΤΕ ᾿ & , - 2 ὅτι δεῖ φυλάττεσθαι τὴν ἀδοξίαν, εἴ γε T, δόξα xal τιμὴ μέγιστον τῶν ἐχ- 
τὸς ἀγαϑῶν, λέγεται δὲ ὅτι μηχέτι ἐν ἀδοξίο , e , 

γίνονται ot τε ποῖοι ντές 

^ τι αἰσχρὸν μήτε ποιήσαντες, λέγοιμεν ἄν τι πρὸς τὰ εἰρημένα, iw! οἷς 
, e € ^ e 5. , € σύνισμεν αὑτοῖς αἰδουμένοις. οὐ γὰρ ἔοιχεν ἢ ἀδοξία ἐπὶ τοῖς πραττο- 

9:0 

10 

15 

20 

25 

1 παιδιὰ Vict.?: παιδείᾳ libri item v. 6. 17 χαταζὴν Scripsi: xatà τὴν VB'!S!: (elvat) 
χατὰ S?B?a Sp. σπουδῆς] c in lit. V 6 παιδιάν Vict. ὃ: παιδείαν libri 
7 τε Sp.: γε libri, quod S'F coll. ante ἐπιστήμης 8 εἴη ἡμῖν a Sp. 11 (d) οὔτε 
Sp. 

14 

1128510 19 αἰδὼς] ante 

: οὔτε VS?B. Vict.: οὔτε d S!a ἐν τοῖς om. a 13 περὶ αἰδοῦς in lit. V 
ἐν τῷ δευτέρῳ] Eth. Nic. IT, 7. 11082330 15 ἐν τῷ τετάρτῳ] Eth. Nic. IV, 

2 ς 
δὴ V?: διὰ V!a: om. B? Vict. Sp. 26 συνίσμεν Υ (et v. 32) αὐτοῖσ V 
add. Sp. αἰδομένοις a Sp. 92 αὑτοῖς V?B?: αὐτοῖς VFB!: αὐτοῖς αὐτοῖς a: αὐτοὶ 

)J 

aoc oic Vict. ? Sp. 

B? 

15. 
una lit. erasa V 20 λοιπὸν αὐτό φησιν εἶναι a Sp. 

τὴν 
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ϑένοις μὴ χαλῶς γίνεσϑαι μόνοις, ἀλλὰ xal τοῖς ὑποπτευομένοις xal τοῖς 

διαβληϑῆναι δυναμένοις, ἃ μάλιστα ἰσχύει παρὰ | τοῖς ἀγνοοῦσιν. εἰ δὲ 272 

γίνεταί τις χαὶ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀδοξία, οὐχ ἀποχέχλεισται 6 μηδὲν αἰ- 

Gypàv ποιήσας τοῦ ἐν ἀδοξίᾳ δύνασϑαι γενέσϑαι. ἣν ἀδοξίαν εἰ δεῖ φοβεῖ- 
5 σῦαι, ἣ οὐδὲν ἔλαττον &x διαβολῶν T, ἐχ πράξεων γίνεται [ὃ δὲ τῆς ἀδο- 5 

ξίας φόβος αἰδώς], οὐχ ἀλλότριον τοῦτο (x0) πάϑος οὐδὲ τῶν ἐπιεικῶν εἴη 

dy xal χατὰ τὴν ἡλικίαν προβεβηχότων, οὐδὲ χατ᾽ αὐτόν, εἴ γε δεῖ μὲν 
φυλάττεσϑαι χαὶ φοβεῖσϑαι τὴν ἀδοξίαν, τοῦτο δ᾽ ἐστιν αἰδώς. ἔτι τοῖς 10 

χαλῶς τε χαὶ σεμνῶς βιοῦσιν τῷ πάντα αἰσχρὰ Ὑ πάντα διαβεβλῆσϑαι μεί- 
LT ἘΝῚ iS 9 [vieni XP [ e 
e € ) - ^ , ΄ , 10 ζων ὃ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀδοξίας φόβος, xal μειζόνως αὐτὸν φυλάττονται, διὸ 

xoi συμβέβηχεν τούτοις αἰδεῖσϑαι μάλιστα, οἷς σφόδρα ἐστὶ τὰ αἰσχρὰ μι- 15 

σητά. ἢ γὰρ αἰδὼς οὐχ ἔοιχεν ἁπλῶς εἶναι φόβος ἀδοξίας, ἀλλὰ πολὺ 
, 3; ' ν᾿ ΄ ^ " [d [ed 7 “ πρότερον ἀλλοτριότης πρὸς τὰ αἰσχρά, δι᾿ ἣν oi οὕτως ἔχοντες φοβοῦνται 

Δ , ? *, - δὰ Ὁ» 3 -) , ^ b [5 “αν 7 3 ,) » 5 ^ τὴν ἐπ΄ αὐτοῖς ἀδοξίαν. εἰ δ᾽ ἐστὶν τοιοῦτον ἢ αἰδώς, οὐχέτ᾽ ἂν οὐδὲ 20 
^C [2 - Y , 3. M NP 1-4 ' Ja ER 

15 πάδος ἁπλῶς εἴη, ἀλλ᾽ ἕξις τις xal διάϑεσις, Tj τὸ προειρημένον ἕπεται 

πάϑος. τῶν γοῦν χατὰ τὴν ἡλιχίαν προβεβηχότων τοὺς μὲν οὐ φυλασσο- 
υένους τὰ αἰσχρὰ οὐδ᾽ ὅλως ἂν ἴδοι τις αἰδουμένους: διὰ γὰρ συνήϑειαν 

τῶν πραττομένων αὐτοῖς χαταπεφρονήχασιν τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀδοξίας. οἱ δὲ 95 

χαϑαρεύοντες ἀπὸ τῶν τοιούτων μᾶλλον αἰδοῦνται τότε, ὅσῳ | πεπείχασιν 273 
90 xoi αὑτοὺς αἰσχρότερον εἶναι τοῖς ταύτην τὴν ἡλιχίαν γεγονόσιν τὴν ἐπὶ 

τοῖς αἰσχροῖς ἀδοξίαν T, τοῖς νέοις. 

XXII. Ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρεταί. ρ 

, Ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἠϑικαὶ ἀρεταί, δειχτέον xal ἀπὸ τῆς mpoat- 5 
ρέσεως. εἰ γὰρ ἢ ἀρετὴ μάλιστα τῇ προαιρέσει χρίνεται, ἢ 0& ὀρϑὴ mpo- 

P, Ὑ ΒΟῸΣ - y 4c - o aL € M r£ P M *€ cm 

25 αίρεσις £x τε φρονήσεως T εἵπετο βουλεύεσθαι τῆς φρονήσεως xoi ἠϑιχῆς 

ἀρετῆς, εἴ γε δεῖ μὲν τῷ χαλῶς βουλευομένῳ τὸν σχοπὸν ὀρθὸν χεῖσϑαι, 10 
΄ 

ἰς αὐτὸν βουλεύεται, ὁρίζεται δὲ ὁ σχοπὸς 
[4] 

ἰς ὃν περὶ τῶν συντελούντων 
p ἐφιέμεϑα, περὶ τούτου βουλευόμεϑα, ἣ 

ε 
e δὴ m? *€ “- 3 - - 

ὑπὸ τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς (οὗ q ἱ 
* - ΄ Y - , - - T ω 

ὃξ τῶν προσηχόντων ἔφεσις ἀπὸ τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς, ὥσπερ εἶπεν ᾽Δριστο- 15 
5 ^ , , Ὑ ΄ , 5 ^ v , 55) » 

30 τέλης), οὐχ ἔστιν ἢ προαίρεσις ὀρϑὴ ἄνευ φρονήσεως οὐδ᾽ ἄνευ ἀρετῆς. 
". ΑἹ Ἁ M /, [i ^N ^ M b , - ^ Y , , 

ἢ μὲν γάρ τὸ τέλος, Ἢ Og τὰ προς τὸ τέλος πήιξι πρᾶττξιν. Ext εἰ αναγχη 

! 9 ἀποχέχλεισται B?S! Viet.? Sp.: ἀποχέχληται VFB!: ἀποχέκλειται G: ἀποχέχλεισϑαι S!a 

4 εἰ δεῖ V? Vict. Sp.: εἰδει V': &oet Fa 9 ἣ V? corr. ex ἢ 5. 6 6 — αἰδώς 
cireumseripsi 6 τοῦτο (x0) coni. Sp.: τοῦ Vict. πάϑους Vict. οὐδὲ] fort- 

tasse οὐδενὶ 1 αὐτὸν (in mg. οἴμαι ᾿Δριστοτέλη V!) V!'FS!B!G: αὐτὸν τὸν ᾿Δριστοτέλη 

λέγοντα (δηλοῦντα B?) B?S?a Sp. 8 ἐστιν] στ in lit. V 9 αἰσχρὰ πάντα VFB'S: 

τὰ αἰτγρὰ παρ᾽ αὐτοῖς S?B?a Sp. 10 πῆς} ΘΕ V 23 ἠϑικαὶ] 9t s. v. V 

20 τε VSB!FML: del. B?: om. a Sp. εἴπετο VB!: ἔχ τε τοῦ S!FLM (τοῦ corr. ex 

τὸ): εἴπετο (ἕπετο a: ἕπεται Sp.) τὸ γὰρ S?B?a Sp. fortasse φρονήσεως (xai ἠδιχῆς ἀρε- 

τὸ 26 σχοπὸν] inter o et z paull. eras. V αὐτὸν] αὐτὴν a Sp. 

üa] t s. v. V 29 ex gr. Eth. Nic. II, 9. 1109220 sqq. 
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t ἡ ἢ): 1 ξ- ὠντὰ τοί" uc Ü VÍ στιν 7 T0 1 20 μὲν ἡντινοῦν ἀρετὴν ἡϑιχὴν ἔχοντα φρόνησιν ἔχειν, εἴ γέ ἐστιν ἢ ἠϑιχὴ 5 
΄ , , * — — , ΄ 

ἀρετὴ πραχτιχὴ τῶν ὡρισμένων φρονήσει τε xai τῷ ὀρϑῷ λόγῳ, ἀναγχη 
Y ν ΄ L4 - - 

δὲ xal τὸν φρόνησιν ἔχοντα ἔχειν ἠϑιχὴν ἀρετήν, εἴ γε οἰχεῖον τῇ φρο- 
΄ - c - ^ , — n ^ - 

νήσει τὸ ζητεῖν, πῶς οἷόν τε τυχεῖν τοῦ δέοντος σχυποῦ, ὃν τῆς ἠϑιχῆς 
3 - ΄ e ' - , - ^ ^ , 

5 ἀρετῆς ὁρίσαι. αὕτη γὰρ τῆς ὀρεχτιχῆς δυνάμεως ἀρετή" | ταύτῃ γὰρ 90 
΄ ΄ ^ , "7 Ὁ - ' 

φρόνησίς τε xai δεινότης QIRTSPUBITUN, ἢ ἢ μὲν φρόνησις τῶν πρὸς τὸν 974 
Y^ , [d ^ , — ὀρϑὸν σχοπὸν φερόντων ἐστὶν εὑρετιχή τε xal ζητητική, f$, δὲ δεινότης τῶν 

πρὸς τὸν τυχόντα X Xx ἃ 

- (4) ἡδονή ἐστι χατὰ ᾿Αριστοτέλη ἐνέργεια τ ς ὃ ΧΧΠΠ. Πῶς 
10 χατὰ φύσιν ἕ » T ως ἀνε πρὸ 0c, οὐχ ἔσται xal ἣ εὐδαιμονία tot 

9 [2 J , 

xav αὐτὸν fj0ov$. 

' T e Ld , , FS FN , Ld 

Ei οὖν ἐστιν ἢ χατὰ φύσιν ἑκάστῳ ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος ἡδονή, ταύ- 10 
"8. 2 ^N S y. A Lf e £N Δ γ 9 ν: 

τῆς ὃξ πάντα ἐφίεται, Ps δια τοῦτο a xat E 1 ro) xat τὸ Qmv 
- 

ἣν τὸ χυριώτατον ἀγαϑόν, εἰ δὲ ἃ ΕἾ ἡδονή. ἄλλο δέ τι, ὭΣ ἂν. ἦν "toD 1s 
τοιούτου βίου, ὥστ᾽ εἰ τοῦ οὕτως ἐνεργεῖν τοῖς ἀνθρώποις αἰτία μάλιστα 
f, ἀρετή (συντελεῖν γάρ τι δόξει πρὸς τὸ ἀνεμποδίστως xal τὰ ἀπὸ τῆς 

24 c ^ -— "i " M (). 2 ps 205 (pee bd os m4 , 9, 20 τύχης), ἐχείνη ἂν τὴν αἰτίαν ἔχοι μάλιστα ἐν τοῖς ἀνθρώποις τοῦ τοιού- 20 
^ b] N Y - 2 , € , 3 ' τοῦ βίου. διὸ εἰ xal τὸ εὐδαιμονεῖν τῷ αἀνϑρώπῳ τεϑείη ἐν ταῖς χατὰ 

, P] - Q? "n 2 m €) 3 , 2 , ^, φύσιν αὐτῷ, χαϑ᾽ ἣν εἰ ἀνϑρωπός ἐστι, χεῖσϑαι ἐνεργείαις, εἰ ἀνεμποδίστως 
ε B ^ LS - ^ , κι γίγνοιντο, ἢ ἀρετὴ ἂν xai μάλιστα | γίνοιτο τῆς εὐδαιμονίας αἰτία, xol 975 

- ἢ 3 , » » 2 , - , kl - τοῦ τὰς οἰχείας ἐνεργεῖν d eec ἀνθρώπου οὖσα αἰτία χαὶ τοῦ ἀνεμ- 
^ Y , D ε - - 25 ποδίστως. ἔτι (εἶδ ἢ i ἐνέργεια ὡς ἑπομένη τῇ τοῦτον γινομένῃ τὸν 
, 2 Y^ - , - 2 - ΄ ^ [4 

τρόπον ἐνεργείᾳ. ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ τελευταίῳ τῶν Ηϑιχῶν, ἑπομένη ὃὲ $ 5 
à 

δ Ψ ἡδονὴ τῇ τοῦτον γινομένῃ τὸν τρόπον ἐνεργείᾳ, σημεῖον ἂν μᾶλλον εἴη τοῦ 

(04 ii 
παρεῖναι τὸ εὐδαιμονεῖν τοῖς οὕτως ἐνεργοῦσιν, ἀλλ᾿ οὐχ εὐδαιμονία. ἐν 

Δ e 
Ἔ "1 (ew γὰρ ἣ ἡδονὴ λέγεται ὑπ᾽ Pug οὐχ ὡς αὐτὴ χατὰ τὸν οἷ- 10 

30 χεῖον λόγον οὖσα ἐνέργεια, ἀλλ᾿ ὡς ἐπ᾽ ἐνεργείᾳ τὸ εἶναι ἔχουσα χαὶ μὴ 
, δυναμένη χωρὶς ταύτης γίνεσϑαι. διὸ ὡς pem εἶναι ἀνεμπόδιστος 
m E. ' 3 ^ ^ E , » ἔχει, οὕτως dv ἔχοι χαὶ τὸ εἶναι NU ἐνέργειλ δέ ἐστιν ἀνεμπό- 1 

διστος τῷ τοιαύτῃ παραχολουϑεῖν ἐνεργείᾳ, xai εὖ 

1 ἡντινοῦν] pr. v in lit. V ἡ om. a Sp. 9 αὕτη M: αὑτὴ (erat αὕτη) V: αὐτη 
L: αὐτὴ a Sp. 8 δοχεῖ pot ἐλλιπὲς εἶναι G in mg. 9 el ἢ Vict.? Sp.: el 
Υ: ED ἐνεργεία a 12 εἰ οὖν ἐστιν a Sp.: ἢ οὐχ ἔτι VB: 7) οὐχ ἔστιν FS 
φυσιν V 14 ἐφιεται V οὐ add. Schwartz 15 αιτιον V 16 (4v), ἐν coni. 
Sp. 18 fortasse (aíttov) τοῦ 2] xai om. a Sp. 22 fortasse (xai) καϑὸ ἄνϑρω- 
πός ἐστι, οἰχείαις dv. εἰ om. a Sp. 23 γίνοιτο a 25 ἔτι (ε ἡ Vict. Sp.: 
ἔτι ἡ VSEB/a: ἔτι εἰ B! | ἐνέργεια) a s. v. V 26 τρόπον] v in lit. V ἐν 
τῷ τελευταίῳ] Eth. Nic. X, 4. 5. 11140 14 sq. 7 om. a Sp. 21 εἴη] εἴ in lit. V 
ἐνεργείᾳ Β΄ ἃ Sp.: ἐνεργείας VE: 29 ἥδονη V aye V 3l ἐνεργείᾳ a 
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χολουϑεῖν τῇ εὐδαιμονίᾳ xal εἶναι σημεῖον τῆς παρουσίας αὐτῆς. ὅσον δὲ 
πρὸς τὸ ἀνεμποδίστως ἐνεργεῖν δεύμεϑα πρὸς τὰς ἀρετάς, χαϑ’ ἃς τὰς τοι- 30 

αὐτὸς (δεῖ) ἐνεργεῖν ἐνεργείας, τοσοῦτον ἀπολείπεται χαὶ ἢ xav ἀρετὴν 

ἐνέργεια τοῦ τὸ πλέον ἔχειν ἐν αὑτῇ. ὅτι μὲν ἀνδραποδῶδες τὸ τὴν εὐ- 
5 δαιμονίαν τίϑεσϑαι ἐν ταῖς σωματιχαῖς ἡδοναῖς xal τῷ ἀπολαυστιχῷ βίῳ, 

ἱχανῶς αὐτὸς ἐνεδείξατο διὰ τοῦ τά τε ἀνδράποδα wal τὰ βοσχήματα τὸν 95 

τοιοῦτον βίον χρίνειν, χαὶ ἔτι διὰ τοῦ Σαρδαναπάλου: ὅτι δὲ μηδὲ ἐν ταῖς | 
χατὰ ψυχὴν ἐνεργξιαις αἱ EE τῆς ἡδονῆς χάριν, ἀλλὰ ἢ δονὴ τῶν 276 

sspe δῆλον. εἰ γὰρ xai ὅτι μάλιστα ἡδεῖαι ab χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι, 

10 ἀλλ᾽ οὐ τῆς γε ἡδονῆς ἕνεχα σπουδάζονται, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν. τὰς μὲν γὰρ 5 

xav ἀρετὴν ἐνεργείας αἱρούμεϑα, χἂν λύπης xai πόνων αἰτίαι γίνωνταί 

ποτε, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ τὴν ἀνδρείαν ἐνεργειῶν γίνεται, ἡδονὰς δὲ αἰσχρὰς 
οὐδέποτε αἱρεῖσϑαι εὔλογον, ὥστε εἰ αἱ μὲν χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι αἱρεταί, 
χἂν usxà λύπης ὦσιν, ὃ ἐναντίον ἐστὶ τῇ ἡδονῇ, at δὲ ἡδοναὶ οὐδέποτε 10 

15 αἱρεταὶ μετὰ τοῦ ἐναντίου τῇ ἀρετῇ τε xal τῷ χαλῷ, δῆλον ὡς τὰς ἡδονὰς 

διὰ τὰς ἐπὶ ταῖς xav ἀρετὴν γινομένας ἐνεργείαις αἱρούμεϑα, xal διὰ τὰς 

τοιαύτας ἐνεργείας. μάλιστα δ᾽ ἂν διαχριϑείη τοῦτο, εἰ τῇ φύσει ἐπαχο- 15 
λουϑήσαντες χατανοήσαιμέν τε χαὶ λάβοιμεν, πότερον ποτέρου χάριν T φύσις 
ἡμῖν εὐθὺς γινομένοις ἔδωχεν τὴν ἐνέργειαν διὰ τὴν ἡδονήν, ἢ τὴν ἡδονὴν 

90 διὰ τὰς ἐνεργείας. ἀλλὰ μὴν γνώριμον τὸ τὴν ἡδονὴν τοῖς ζῴοις διὰ τὰς 30 

ἐνεργείας ὑπὸ τῆς φύσεως δεδόσϑαι, εἰ μέλλοι σώζεσθαι" ἀδύνατον γὰρ αὐὖ- 
τοῖς μὴ τρεφομένοις. τούτῳ τὴν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς ἡδονὴν ἔχομεν παρ᾽ 

αὐτῆς, δι’ ἣν ἡδονὴν ζητοῦμέν τε τὴν τροφὴν μὴ παροῦσαν xal παρούσῃ 95 

χρώμεϑα. τὴν ἀπὸ τῶν βελτιόνων ἀσχολίαν γινομένην ποτὲ διὰ ταύτης 

25 παραμυϑούμενοι. παντάπασιν γὰρ ἄτοπον τὸ λέγειν τρέφεσϑαι ἡμᾶς μὴ 

ὡς σωϑησο μένους διὰ τούτου, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ. ἀλλὰ 277 

χαὶ τὴν ἐπιγινομένην τοῖς ἀφρηδισίοις ἡδονήν, εἴ τις φυσικῶς ἐξετάζοι, οὐχ 

ἄλλου χάριν εὑρήσει παρεσπαρμένην 7, τῆς τεχνοποιΐας, ὅπως ὑπὸ τῆς ὅ 

ἡδονῆς παραπεμπόμενα τὰ ζῷα μὴ ὀχνῇ πρὸς τὸν συνδυασμόν, ὃς αἴτιος 
30 τῆς χατ᾽ εἶδος τοῖς ζῴοις ἀιδιότητος. OU ἣν xal αὐτὸν συμβαίνει τὸν 

»] 

ἐπὶ τούτων at ἡδοναὶ gi [41 χόσμον ὅμοιον ἀεὶ μένειν ξαυτῷ. εἰ ὃὲ φανερ 
* i 

- , 7 — b , -Ὁ- » P1 LA 

τοῖς ζῴοις γίνονται τῶν ἐνεργειῶν χάριν, xa τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν 10 

ων. (Q0 

z 

- c^ 

-G 
τῶν χατὰ φύσιν οὕτως ἔχειν εὔλογον. ὅτι δὲ ὧν συνυπάρχει τό τε 

M ' [2 σοι ΄ 5 Ἀ Ὁ - ew P ΄ [d , 3N 82 [4 ftw * χαλὸν xol ἢ ἡδονή, οὐ xb χαλὸν τῆς ἡδονῆς χάριν αἱρετόν, ἀλλ᾿ ἢ ἡδονὴ 
- - - ^c δὺς à -Ψ - M. N 2 —— 27 2 3 PEL ew - ^ 

35 τοῦ χαλοῦ, δῆλον (ὡς ἐμνήσθημεν ἔδη) ἐχ τοῦ, εἰ Tw τῆς ἡδονῆς χάριν 15 

2 ταῖς ἀρεταῖς Schwartz 2 δεῖ add. S?B?a Sp. 4 τοῦ τὸ B?a Sp.: τοῦτο VFB! 

πλεῖον 8, Sp.: τέλεον Sehwartz αὐτῇ V μὲν οὖν V?B Vict. Sp. 6 ἐνεδεί- 

ξατο] Eth. Nic. I, 3. 1095*14 sqq. 1 Σαρδανάπαλου V 8 χάριν coll. ante τῆς 

FSa 9 ἡδειαι V! 10 γε Diels: «c libri: om. a Sp. 16 διὰ τὰς Om. à 

ἐπὶ] ἐν a Sp. γινομένας (as in lit. B) Ba Sp.: γινομέναις VF 22 τούτῳ VB: 

τούτων SIE: ζῆν. διὸ S?B?a Sp.: fortasse τοῦτό τοι cf. de an. 8,25. 97,1 25 mapa- 

u99o5pevos V! (corr. V?) 30 αὐτὴν V! (corr. V?) συμβαίνει] pg in lit. V 

93 govozdpyet] υ pr. in lit. 4—5 litt. V 34 τὸ ζήτημα τοῦτο γέγραπται αὐτολεξὶ δι᾿ 

ὅλου τοῦ ἃς χεφαλαίου V mg. cf. infra 151,17 sq. 
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e ' 4; [- ' M 3 ^) e ' [4 M 

αἱρετὸν τὸ xaAóv, ὡς ἐχείνης μὲν οὔσης τέλους τε χαὶ OV αὑτὴν aípsto0, 
ὡς ποιητιχοῦ δὲ τῆς ἡδονῆς τοῦ χαλοῦ τὸ αἱρετὸν ἔχοντος, ὁμοίως τῷ 

c 

χαλῷ τὸ αἰσχρὸν αἱρετὸν γίνεσϑαι, ἐπεὶ xal τοῦτο iade ἡδονῆς. οἷς 20 
γὰρ τὸ αἱρετὸν ὡς ποιητιχοῖς, τούτοις τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς αἱρέ- 

σεως μέτρον. 7, γὰρ οὐ χρὴ λέγειν γίνεσθαί τινας xal ἐπ’ αἰσχραῖς πρά- [51] 

- 
t 

Lad Fw , *, ) A A , ὦ - m -^ F» Ἁ ^ 5» B € — e a; Ἁ 

ξεσιν ἡδονάς, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόναις ταῖς χαλαῖς, T, εἰ μὴ τοῦτο, ἀληϑῶς αἱρετὸν 

ἔσται χαὶ τὸ αἰσχρὸν ὁμοίως τῷ χαλῷ, εἰ ἢ γινομένη ὑπ᾽ αὐτῶν ἡδονὴ 80 

τῆς αἱρέσεως αὐτῶν | αἰτίας εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον, προξενοῦν ἡμῖν πᾶσαν 218 
πρᾶξιν αἰσχρὰν ὡς οὐδὲν ἔλαττον τῆς χαλῆς αἱρετὴν (ἢ xai μᾶλλον) τρ δ σχρ ως 6U00c τὴ ΠΝ (Tis pz f 1 UA KAOV). 

iu) ἥτη χαὶ πλείοσι" -παῤασχεοάξει πὰς. SOavdEs οὐδ᾽ ὥὺιπὸ kel 10 xal μᾶλλον αὕτη χαὶ πλείοσι παρασχευάζει τὰς ἡδονάς, οὐδ᾽ ἄν τὸ χαλὸν 

εἴη διὰ τὴν ἡδονὴν αἱρετὸν ὡς ἐχείνης ποιητικόν. εἰ OE δεῖ μὲν εἶναι ἢ 5 

διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ χαλὸν αἱρετόν, T, διὰ τὸ χαλὸν τὴν I μὴ ἔστι 

δὲ τὸ χαλὸν διὰ τὴν ἡδονήν, εἴη ἂν T, ἡδονὴ τὸ αἱρετὸν παρὰ τοῦ χαληῦ 
λαμβάνουσα. οὐ γὰρ δὴ ταὐτὸν οἷόν τε λέγειν εἶναι τὸ χαλόν τε xal τὴν 10 

15 ἡδονήν, ἐφ’ ὧν συνυπάρχει τε xal ἅμα ἐστὶν ἀλλήλοις. εἰ γὰρ εἴη ταὐ- 

τὸν αὐτοῖς τὸ slvat, χαὶ ἀντιστρέφειν αὐτὰ ἀλλήλοις ἀνάγχη, ὡς πᾶν τὸ 
' 2 “- j Y M ' Y M Ὁ j £N o E 

xaÀóv ἐν τῷ xaÀov εἶναι xai τὸ ἡδὺ εἶναι ἔχειν xal πᾶν τὸ sy ἅμα τε lo 
* L2 [αν Δ᾽ Tt ' , , 9x qw - Pom 

ἡδὺ εἶναι x«l x«Àóv. εἰ ὃς ψεῦδος τὸ λέγειν πᾶσαν ἥδονὴν εἶναι χαλὸν 
-" ^N [OE ΘΝ b 

τῷ μηδὲν ἔλαττον δρᾶν τὰς ἡδονὰς γινομένας ἐπ᾽ αἰσχραῖς ἐνεργείαις, οὐδ᾽ 
» H SEN - - 2 REESE "m , ς 5 ' T - 2,2) 20 dv (ai) ἐπὶ ταῖς xaÀaic ἐνεργείαις ἡδοναὶ γινόμεναι ai αὐταὶ εἶεν ταῖς ἐφ᾽ 90 

αἷς γίνονται ἐνεργείαις. τὸ γὰρ ὁμοῦ μὲν λέγειν τὰς ἡδονὰς μόνας εἶναι 
XU [s M e ^T) » e - c Δ UP 2? [4.1 ΄ 

δι᾿ αὑτὰς ΠΉΡΑΣ τῶν δ᾽ ἄλλων αἱρετῶν ἕκαστον ἐφ᾽ ὅσον εἰς ἠδονήν τι 
συντελεῖ, ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ τὸ αἱρετὸν ἔχεῦ ὁμοῦ δὲ τὸ μὲν χαλὸν aípe- 

τὸν εἶναι λέγειν ὡς ποιητιχὸν Jg: μήκετι δὲ xal τὸ αἰσχρὸν φάσχειν 25 

25 αἱρετὸν γίνεσϑαι διὰ τὴν γινομένην ἡδονὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὐχ ὁμολογούμενα | 
εἸόντων, dÀX ἀπιϑάνως ἀρνουμένων οἷς συγχωροῦσι διὰ τῶν αἱρέσεων 279 

οὕτως ἔχειν. οὐδεὶς γὰρ μὴ τοῦτον παρεσχευασμένος τὸν τρόπον οὕτως 
ἀτόπου προΐσταται δόξης. τὸ γὰρ λέγειν τὰς μὲν ἐπὶ ταῖς χαλαῖς ἐνερ- ὅ 

γείαις γινομένας ἡδονὰς εἰλιχρινεῖς τε εἶναι xal ἀμίχτους ταῖς ἐναντίαις 

80 λύπαις, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὰς ποιητιχὰς αὐτῶν ἐνεργείας ἔχειν τὸ αἱρετόν, 

τὰς δ᾽ ἐπὶ ταῖς αἰσχραῖς ὀλίγον ἐχούσας τὸ τέρπον πολλὰ ἔχειν καὶ πλείω 10 

τὰ λυποῦντα, διὸ μηδὲ τὰς ἐνεργείας εἶναι τὰς τοιαύτας αἱρετὰς οὔσας 

ποιητιχὰς λύπης μᾶλλον Y, ἡδονῆς, πῶς οὐ συνδιαιρούντων ἐστὶ ταῖς ἐνερ- 
2 , ) » , € e ^w , 

γείαις ἐφ᾽ αἷς γίνονται τὰς ἡδονὰς xal οὐχ’ ὁμοειδεῖς φυλασσόντων: εἰ 

] τὸ xaÀov V μενούσης a B αὑτὴν a Sp.: δύ αὐτῆς S'F: διὰ αὐτὴν V 2 Eyov- 

τες ἃ ὃ αἱρετὸν om. ἃ Sp. 4 ὑπ᾽ in lit. V 6 ἢ εἰ μὴ V?SBFa Sp.: εἴη μὴ V! 

ἀληϑὲς a Sp. 9 7) καὶ μᾶλλον add. B?, recte cf. 151,29 9. 10 εἰ καὶ] ἢ xat a: εἰ infra 

10 αὕτη V?B: αὐτὴ V': αὐξὴ Sa Sp.: αὐτῇ F παρασκευάζει (παρασχευάζοι V?B? infra) 

τὰς S?V?B?a infra: παρασχευάζοντας V!S!F 11 xai ἢ ἃ Sp. 12 ὴ V 13 ἡ om. 

a Sp. ἡδονὴ] ἢ s. v. V 16 alt. τὸ Fa Sp.: τε VB infra 20 αἱ ante ἐπὶ add. 

V?B infra ἡδοναὶ] αἱ in lit. V αἱ αὐταὶ V?SFBa Sp. infra: αὗται V εἶεν] le 

inh V 22 ab:ào V 26 ἐστιν, ἀλλ᾽ Vict. ἀλλ᾽ ἀπιϑάνως Sp.: ἀλλὰ πιϑανῶς 
V(et infra)FB: ἀλλ᾽ ἀπιϑανῶς Sa 91 τερπνὸν a Sp. 32 πῶς οὐ συνδιαιρούντων in 
lit. B? Viet. Sp. infra: ὁπωσοῦν διαιρούντων libri ἐστι] ἐπὶ Sp. 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 10 
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Ἰὰρ αἱ μὲν ἐπὶ τοῖς καλοῖς τοιαῦται, αἱ δ᾽ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς τοιαῦται, εἴη 15 
Ἃ ' J Aj Ἁ P] ' »y aped - [; ^ μος » ^ » - 

dy τὰ χαλὰ xal τὰ αἰσχρὰ αἴτια τῆς τῶν ἡδονῶν διαφορᾶς. οὐ γὰρ ἀπὸ 

τῶν ἡδονῶν ταῖς ἐνεργείαις ἐστὶ τὸ αἱρετόν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ταῖς 

ἡδοναῖς, xal εἶεν ἄν ἄλλαι μὲν τῷ εἴδει αἱ ἀπὸ τῶν χαλῶν, ἄλλαι δὲ αἱ 90 

5 ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν, εἴ γε πᾶσαι μὲν αἱ ἀπὸ τῶν χαλῶν χαϑαραί τε xai 

ἄμικτοι xol μηδεμιᾶς μετανοίας T, λύπης αἴτιαι εἰδοποιούμεναι ταῖς τοιαύ- 

ταις ἐνεργείαις, πᾶσαι δὲ αἱ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν μιχταί τε xal ἐν μεταμελεία. 25 
m ^N - - QN τον P1 ^ ἐ ΄ FIN [Lm y € 

οὕτως δὲ ἐχουσῶν | t&v ἡδονῶν πρὸς τὰς ἐνεργείας πρόδηλον, ὅτι μὴ 280 

παρὰ τῶν ἡδονῶν ταῖς ἐνεργείαις τὸ αἱρετόν, ἀλλὰ παρὰ τῶν ἐνεργειῶν 

10 ταῖς ἡδοναῖς, ταῖς μὲν τὸ αἱρετόν, ταῖς δὲ τὸ φευχτόν, εἴ γε φευχταὶ αἱ 
πλέον τοῦ ἥδοντος τὸ λυποῦν ἔχουσαι. τοιαῦται δὲ πᾶσαι oi ἐπὶ ταῖς αἰ- 5 

σχραῖς ἐνεργείαις. 

XXIV. Πῶς αἱ ἀρεταὶ δι᾽’ αὑτὰς atpecat. 

PEN - Ἃ AI » JJ ' Jj b 3: —4N 2 ΄ δ) (EST 

Kai πῶς τις dv τὰς ἀρετὰς xoi τὰς χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργείας δι᾿ αὑτὰς 

15 αἱρετὰς εἶναι λέγοι, εἴ γέ εἰσιν ἡμῖν αἱρεταὶ διὰ τὴν τῶν ἀμέτρων παϑῶν 10 

ἀποσχευήν; (χαὶ γὰρ τὴν μὲν ἀνδρίαν αἱρούμεϑα, ὅπως μετρεῖν δυνώμεϑα 

τούς τε φόβους χαὶ τὰ ϑάρρη. τὴν 0à σωφροσύνην, ὅπως τὰς δι᾿ ἁφῆς 

λύπας τε xai ἥδονάς: αἱρούμεϑα ὃὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἑχάστην 7| 1ῦ 
δ Qm , T US: TA ^R X ' LAN 2 qz , ᾿ 

ἐπὶ παϑῶν τινων μέτρον T, ἐπὶ πράξεων: τὴν μὲν γὰρ ἐλευϑεριότητα xal 
B ΄ 3m - » SM € 1 "E n NUS TNI. , 

20 τὴν μεγαλοπρέπειαν ἐπὶ τῷ μετρεῖν δύνασθαι τὸς πράζεις, ἃς διὰ δόσεώς 

τε xal λήψεως χρημάτων ἐνεργοῦμεν, τὴν ὃς μεγαλοψυχίαν τε xal φιλοτι- 20 

υἱαν ἐπὶ τῇ συμμέτρῳ xol xat! ἀξίαν τῶν τιμῶν ἀΐρέσει, τήν τε mpaó- 20 

τητὰ ἐπὶ τῷ περὶ τὰς ὀργὰς συμμέτρῳ, αἱρούμεϑα δὲ xal τὴν διχαιοσύνην, 
, ^ , Ὑ ε - 

διότι ἐστὶ σωστιχὴ τῆς χοινωνίας οὔσης ἡμῖν χατὰ φύσιν, εἴ γέ ἐσμεν 
^5 

, , ἔων ᾿ * 4 , €. ^ MJ , "^D ΄ ^ e J ΄ , € 

95 φύσει xotwevtxo( τε χαὶ πολιτιχοί). ὡς γὰρ οὐ δι᾿ αὑτὴν | αἱρετὴ ἢ ol- 281 
^ , , , - NM. e 

χοδομιχή, ὅτι ἐστὶν αἱρετὰ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῆς, οὐδὲ ἢ παλαιστιχὴ OU 

αὑτήν ἐστιν αἱρετὴ διὰ τὸ τοῦ χαλῶς παλαίειν εἶναι ποιητιχή, οὐδὲ τῶν 
, ^ ^ 2 e e , , M - 

ἀρετῶν εἴη τις dv üt αὑτὴν αἱρετή, εἰ τὸ aípstóv ἐστιν αὐταῖς παρὰ τῶν ὃ 

γινομένων δι’ αὐτῶν. T, εἰ μὲν Tv ἄλλο μὲν τὸ OU ὅ φαμεν ἑχάστην τῶν 
, z^ ε νει Y e i " » ΒΕ 

30 ἀρετῶν εἶναι αἱρετήν, ἄλλο ὃὲ αὐτὴ ἢ ἀρετή, εὐλόγως (ἂν) ἀνῃρεῖτο τὸ εἶναι 
αὐτῶν ἑχάστην OU αὑτὴν αἱρετήν, εἰ δέ ἐστιν ἑχάστῃ τῶν ἀρετῶν τὸ εἶναι 10 
9. , ^D e 2 e , »y ^ *, , , LAN ó* ' , 

ἐν τούτῳ OU ὅ ἐστιν αἱρετή, εἴη ἂν εὐλόγως λεγόμενον τὸ εἶναι τὰς dpz- 

1 αἰσχρῶν] κακῶν S'F μικταὶ] λυπηραὶ Sa 14 à0 αὐτὰ V 15 αἱρεταὶ 

FB?a Sp.: ἀρεταὶ VB! 16 «ci B?: εἰ libri δυνώμεϑα om. a 19 μέτρον B? Sp.: 

μέτρων libri 20 τὴν om. SFa ἃς διὰ V: αἱ διὰ Vict. Sp.: διὰ SFMLa 

22 τε] δὲ coni. Sp. 94 χοινωνίας coll. post φύσιν a Sp. ((τῆς) οὔσης Schwartz) 

26 αἱρετὴ V! (corr. V?) 27 αὐτὴν V aipecr, V 28 ἐν αὐταῖς a Sp. 29 δι᾽ 

αὐτῶν V!FS!M? (sed αὑτῶν) L: δι᾿ αὑτάς V?B!: δι᾽ αὐτάς B?S?a Sp.: ὑπ᾽ αὐτῶν M' 

ἑχάστην V?BS?a Sp.: ἑχάστης V'FS! ML 30 αἱρετήν V?B?S?a Sp.: αἱρετή V!: ἀρετή 

FS'ML ἂν addidi 91 δι᾽ αὐτὴν V! in mg. ἑκάστῃ] t adscripsit V? 

τῶν] v S. v. V τὸ] τῷ Vict.? Sp. 
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τὰς QU αὑτὰς αἵρετάς. ὡς γὰρ εἰ ἦν ἢ οἰχοδομιχὴ οἰχία, ὃν ἦν ἐστιν 
αἱρετή, ἦν ἄν à αὑτὴν αἱρετή, οὕτως xai τῶν ἀρετῶν ἑχάστη, εἰ ἔστιν ἢ 
αὐτὴ τούτῳ Or ὅ ἐστιν αἱρετή, εἴη ἂν OU αὑτὴν αἱρετή. xal ἔτι μᾶλλον 16 
χαὶ φανερώτερον, εἰ ἕχαστον τῶν xar! αὐτὰς ἔχοι τὸ "αἱρετὸν ἐν αὑτῷ χαὶ 

56 μὴ διὰ τὴν ἐπ’ ἄλλο τι ἀναφοράν, ὡς f, οἰχία. V ἣν ἢ οἰχοδομιχὴ ἔχει 
τὸ αἱρετόν, διὰ γὰρ τὴν γινομένην ἀπ’ αὐτῆς σχέπην χειμῶνός τε χαὶ 90 
ϑέρους. ὅτι δὲ αἱ ἀρεταὶ αἱ αὐταὶ τούτοις δι’ ἃ αἱρετὰς αὐτὰς εἶναί φα- 
μεν, δῆλον ἐχ τοῦ εἶναι μὲν αὐτὰς μεσότητας παϑῶν τε χαὶ πράξεων, τὴν 
μὲν ἀνδρίαν φόβου τε χαὶ ϑάρρους, τὴν δὲ σωφροσύνην λύπης τε χαὶ 36 

10 ἡδονῆς τῶν δι’ ἁφῆς, τὴν δὲ ἐλευϑεριότητα δόσεως xal λήψεως χρημάτων, 
ὃ δ᾽ αὐτὸς xal ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος, | ὥστε εἰ ἐν τούτοις τὸ εἶναι αὐ- 982 
ταῖς, OU d εἰσιν αἱρεταί, εἶεν [δ᾽] dv δι’ αὑτὰς αἵρεταί, xai ἔτι μᾶλλον 
δι᾿ αὑτάς, ὅτι μὴ δι’ ἄλλο τι ἡμῖν αἱρεταὶ αἱ μεσότητες αἱ περὶ φόβους 
τε xal ϑάρρη, ἀλλὰ δι’ αὑτὴν ἑχάστη. τὸ γὰρ ἐν αὑτῷ xal τῇ αὑτοῦ 5 

15 φύσει τὸ αἱρετὸν ἔχον, τοῦτο δι᾿ αὑτὸ αἱρετόν, τοιαῦται δὲ αἱ μεσότητες 
M (7 ' 1 ΄ ^ € 4 TA ΄ ^X Ld P. ' t περι τὰς χατὰα φυσιν γ μιν πράᾶςεις, τούτων ὃς οὑὐτως ξχόντων., εἰ μεν 

ὴ ὦ ois ἀνθρώποις ἢ σωτηρία τῆς τε πολιτιχῇς χοινωνίας xoi τῆς οἰχονομιχῇς 10 
μὴ δι᾿ αὑτὰ αἱρετά, ἀλλὰ δι’ ἄλλο τι, οὐδ᾽ ἂν ἢ διχαιοσύνη, οὖσα μεσό- 
τὴς τούτων ἐν οἷς ἐστι ἢ σωτηρία τῶν προειρημένων, εἴη dv δι’ αὑτὴν 

20 αἱρετή, xaÜ' οὖς τοῦτ᾽ ἐστὶν ἢ διχαιοσύνη. εἰ δέ ἐστιν 1$, χοινωνία xal 15 
ἧ σωτηρία ταύτης δι’ αὑτὴν τοῖς ἀνθρώποις αἱρετή, εἴη ἂν xai ἢ διχαιο- 
σύνη δειχνυμένη δι’ αὑτὴν αἱρετή, χαϑό ἐστι μεσότης xai ἰσότης τοῦ τε 
ἐν ταῖς νομαῖς χαὶ τοῦ ἐν τοῖς συναλλάγμασιν ἴσου, ἐν οἷς ἣ σωτηρία τῆς 
πολιτιχῆς τε χαὶ πρώτης χοινωνίας. ἀλλὰ μὴν ὅτι δι᾿ αὑτὸ τοῖς ἀνϑρώ- 90 

25 ποις αἱρετὸν f, χοινωνία, γνῶναι πρόχειρον ἀπό τε τοῦ χατὰ φύσιν αὐτοῖς 
εἶναι τὴν χοινωνίαν, οὗ σημεῖον φανερώτατον τὸ τούτῳ μάλιστα τῶν ἄλ- 
λων ζῴων τὸν ἄνϑρωπον διαφέρειν, ὃ μόνον ἐστὶν αὐτῷ χρήσιμον ἐν τῇ 95 
πρὸς ἀλλήλους χοινωνίᾳ. ἴδιον μὲν γὰρ ὁ λόγος αὐτοῦ, τούτου δὲ χρεία 
πρὸς μήνυσιν τοῖς πλησίον τῶν ἰδίων νοημάτων τε χαὶ παϑῶν. ἐναργὲς 

80 δὲ τοῦτο xal ix τοῦ μηδὲ ἐπ᾽ ὀλίγον δύνασϑαι ζῆν ἄνϑρωπον μόνον γε- 983 
νόμενον. διότι δὲ ἐν χοινωνίᾳ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ εἶναι χαὶ ὃ λόγος τούτου 
χάριν, ἀρίστη δὲ xoi τελειοτάτη τῶν χατὰ λόγον γινομένων χοινωνιῶν ἢ 5 

l autác V ὡς] c in lit. V εἰ ἦν ἡ scripsi: εἰ ἣν ἡ V?: εἴην V!: εἰ ἦν BS?a Sp.: 
ἦν FS!ML ὃ αὐτὴ V! (corr. V?) αιρετὴ V! (eorr. V?) αὐτὴν V! (corr. V?) 
4 αἱρετὴν Sp. ἐν αὑτῷ V?: ἐν αὐτῷ V!BSF: ἐπ’ αὐτῷ (ig? αὑτῷ coni. Sp.) MLSFa 
Sp. 6 τὴν] v in lit. V 7 pr. αἱ in lit. V ἃ Sp.: ὃ libri 10 τῶν] ὧν 
in lit. V xai in lit. V 11 αὐτὸς] ὁ in lit. V ὥστε] ὥσ in lit. V 12 δ᾽ del. 
B? Sp. 13 avucac V! (corr. V?) αἱρεταὶ V?S?a Sp.: αἱρετὸν V!FS!'ML 14 αὐτὴν! 
(eorr. V?) τὸ yàp s. v. V αὐτῶν αὐτοῦ 15 αὐτὸ V! (corr. V?) 
l7 σωτηρία] ante a una litt. erasa V 18 αὑτὰ (αυτὰ V!) αἱρετά] αὑτὴν αἱρετή 
B?S?a Sp. 19 ἡ om. a Sp. αὐτὴν V 21 αὐτὴν V! (corr. V?) 
εἴη] εἴ in lit. V 22 αὐτὴν V! (eorr. V?) ' τοῦ τε VB: τουτέστιν SFMLa Sp. 
23 νόμοις a 26 τούτῳ B? (in lit.) SFMa Sp.: τούτων (των s. v.) VE?: τοῦτο L 
26. 27 ἄλλων] 4 in lit. V 
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10 

25 

, 5 ji - Y [e ^? ^ , c , » y 

πολιτιχή, ἀπὸ δὲ τῶν ἀρίστων T$, τῶν χατὰ φύσιν ἑχάστῳ χρίσις, εἴη dv 

ὃ ἄνθρωπος λογιχόν, οὕτως δὲ x«l πολιτιχόν, xal τὸ σώζειν δὲ τὴν τοι- 

αύτην χοινωνίαν εἴη ἂν αὐτῷ μάλιστα χατὰ φύσιν τε χαὶ αἱρετὸν δι᾽ αὑτό, 
τοιοῦτον δὲ ἢ δικαιοσύνη. 

XXV. Ἐπιδρομή. πόϑεν ἣ τῶν ἀρετῶν εὕρεσίς τε xat σύστασις. pop, i p 

Ἐπεὶ f εὐδαιμονία τοῖς ἀνθρώποις σχοπός, xol δεῖ πάντα πράττειν, 

ὅπως ταύτην χτησαίμεϑα ὡς τέλος τε xal μέγιστον τῶν ἡμετέρων ἀγαϑῶν, 

ἀδύνατον δὲ τὸ πράττειν τινὰ ὡς εἴς τι συντελοῦντα T, ὅλως γνωρίζειν τὰ 
) 

15 

τῆς εὑρέσεως τῶν εἰς τὸν σχοπὸν συντελούντων xal τῶν ἐχείνου χάριν γι- 30 
, Ic [4 - M - ^N ^ - E E , » νομένων πράξεων (ἢ) γνῶσις τοῦ σχοποῦ, διὸ xal τῆς ἠϑιχῆς φιλοσοφίας 

ἀρχὴ τὸ γνῶναι, τί ποτ᾽ ἐστὶν εὐδαιμονία, ἧς χάριν ἡμᾶς δεῖ πάντα πράτ- 
^ ΄ κὰν, - Y 

τειν), ἐζητήσαμεν, τί ποτέ ἐστιν εὐδαιμονία, xal εὑρόντες ἑχάστου τῶν ὀν- 
Ae u$ QV " ? ἂν Οἱ ΄ 2 " - Q^? 7 2 SU gear € των τὸ ἀγαϑὺν Ov ἐν τῇ οἰχεία | ἐνεργείχ τῇ xal ὅ ἐστιν αὐτῷ τὸ εἶναι 2 

τούτῳ ὅ ἐστιν, εἰ εὖ γίνοιτο: ἐπί τε γὰρ τῶν φύσει συνεστώτων τοῦτον 
Ὑ , 3 ^ - » M 

ἔχει τὸν τρόπον, ἀλλὰ xai ἐπὶ τῶν χατὰ τέχνην, utueirat τὴν φύσιν" τοῦ 
3 ' Aw, » , ' 3; - » 3 - Q* 

τε γὰρ ἵππου τὸ ἀγαθὸν τοιοῦτον, εἴ γέ ἐστιν μὲν οἰχεῖον ἔργον αὐτῷ xao 
o , QV ^N , - ἣ 3 à e AD 2. UN , T 

ἵππος ἐστὶ t) τρέχειν, ἀγαϑὸν ὃὲ αὐτῷ τὸ εὖ τρέχειν, ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος 
y 

xal ἐπὶ xovóg* εἴτε γὰρ τὸ φυλάττειν, εἴτε τὸ ϑηρᾶν pi (ον χυνός, εἴτε 

τῶν μὲν τοῦτο, τῶν δὲ τ (yo, xal τὸ ἀγαϑὸν αὐτοῖς ἐν τῷ εὖ ταῦτα 
- , ' S ^ M , ' Y M , 2 bd i 3 ^ 

ποιεῖν: ἀλλὰ xal τῷ οἰχοδόμῳ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ τέλος ἐν τῷ εὖ οἰχοδο- 

μεῖν, ἐπεὶ xal ἔργον τὸ οἰχοδομεῖν αὐτῷ, x«i ἐπεὶ ἐφ᾽ ἑἕχάστῳ τὸ (τέλος) 
- ΄ 3 - - , c n 

τῇ ἐνεργεία xal τῷ ἔργῳ παρὰ τῆς οἰχείας ἀρετῆς περιγίνεται, ἑχάστου 

τὸ τέλος ἐν τῷ τὸ οἰχεῖον ἔργον ποιεῖν xav ἀρετήν. εἰ OE τοῦτο, εἴη ἂν 
, 

χαὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀγαϑόν τε xal τέλος ἐν τῷ xav! ἀρετὴν [xoi] οἱ- 

25 

84 

χείαν τὰς χαῦὸ ἀἄνϑρωπός ἐστιν ἐνεργείας ἐνεργεῖν. ἀλλὰ μὴν οἰχεῖαι 20 

SUIS ὠὰ αἱ γινόμεναι χατὰ Ψυχὴν λογιχήν: τὸ γὰρ ἀνθρώπῳ 

εἶναί ἐστιν ἐν τῷ ζῆν τε χαὶ χατὰ Ao foe ψυχὴν ἐνεργεῖν. εἰ δὲ τοῦτο, 

εἴη ἂν xal τὸ τέλος αὐτῷ ἐν τῷ xav ἀρετὴν ψυχῆς λογιχῆς ἐνεργεῖν, 
^N σ y. » ΄ 2 Sis H - , , 

ωστε eun αν 7 εὐδαιμονία, ξπειὴῦ αὐτῇ τὴ 100 ἀνθρώπου ἀγαθόν τε 

^ xal cíÀoc. ἐνέργεια xac το χα γε ES iue χαὶ τέλος. ἐνέργεια χατ Ἔν ψυχῆς Aoc, πρήδχει μενοῦ τοῦ 285 

γε ἐν βίῳ τελείῳ (οὐδὲν γὰρ τέλειον ἐν ἀτελεῖ) xmi ἔτι τοῦ ἐν προη- 
δεῖσϑαι ὀργάνων τὰς προηγουμένας τε xai βουλευτὰς 
Σ 

' 

γουμένοις διὰ εἰ c^ 

ἐνεργείας. ὄντος δὲ τούτου σχηποῦ, δῆλον ἐχ τῆς εὑρέσεως αὐτοῦ xol 

3 εἴη ἂν om. a αὑτὸ (αυτὸ V!)] αὐτὸν a 8 δὲ τὸ FSa Sp.: δέ τι VB 

ἡ add. V?M 13 αὑτῷ a Sp. 14 τούτῳ] τοῦτο B? 15 εἴ qe ἡ τέχνη ante 

μιμεῖται add. S?B?a Sp. fortasse recte 2] τέλος add. V?BS?a Sp. 22 παραγίνεται 

Vict.? Sp. 28 ἔσται ἐν a Sp. 24 «ai del. V? τὰς οἰχείας [τὰς] Diels 

10 

24. 25 οἰκεῖον a Sp. 95 ἐνεργεῖν] y in lit. 2 litt. V 26 τῷ γὰρ B coni. Sp. dvo p ΡΥ Y » γὰρ I t 
VBM coni. Sp.: ἄνθρωπον FL: ἀνθρώπου Sa 29 ἂν «ai ἡ Vict. Sp. αὕτη Diels 

31 18] τε a Sp. τελείῳ SFa Sp.: xeeioo VB 92 βουλευτὰς Sp.: βουλητὰς libri 

25 

TO 
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Ἰνώσεως τὸ δεῖσϑαι πρὸς τὴν χτῆσιν τῆς εὐδαιμονίας τῶν τῆς λογιχῆς 

ψυχῆς ἀρετῶν, ϑητοῦντοὰ δὲ) τίνες εἰσίν, εὐλόγως πρῶτον ἤλθομεν ἐπὶ 

τὸ ἰδεῖν, τίς ποτ᾽ ἐστὶν ἢ λογικὴ ψυχή, ἐπεὶ τὴν ταύτης ζητοῦμεν dpe- 
, ^ ^ e * - ΄ , e » * ) 

τήν. διττὴ δὴ T, λογιχὴ δύναμις εὑρέϑη. T7, μέν τις ἄλογος μὲν xa 10 

5 αὑτήν, λογιχὴ δὲ τῷ πείϑεσθϑαί τε δύνασϑαι λόγῳ xal ὑπὸ λόγου ῥρυϑμίζε- 
, , 3 [4 3 [d » 2 ' , e «7 , ^ 

σϑαι (τοιαύτη γάρ ἐστιν ἢ ἐν ἡυῖν ὀρεχτιχὴ ψυχή), ἣ δέ τίς ἐστι λο- 
» » ] , v , £ ^ v , - 

γιχὴ τῷ αὐτὴν λόγον ἔχειν ἐν αὑτῇ, xai ἔστιν ἑχατέρας τῶν προειρη- 15 
, ^ , hj , »j , ' , , Q? n M V d - 

uívov δυνάμεων οἰχεία τις ἐνέργεια xai ἀρετή, xaU ἣν τὸ εὖ ἐν τῇ ol- 

χεία ἐνεργεία γίγνεται, τῆς μὲν ὀρεχτιχῆς at τε πράξεις xai αἱ χατὰ πάϑη 
, 5 M X n 5 UJ ^ 3 ' — ^ ον 50) A , 

10 χινήσεις, ἀρεταὶ δὲ ἃς Tjürxàs χαλοῦμεν ἀπὸ τοῦ διὰ ἐϑῶν τινων ἐγγίγνε- 20 
^ — P e Ll 

σϑαι, τῆς δὲ διανοητιχῇς ἐνβῤησιαι μὲν αἱ γνώσεις τῇ φύσεως τῶν γενη- 

τῶν xal ὅλως τῶν ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν, ἀρετὴ ὃὲ xa Tw ἢ γνῶσις 

τῆς ἐν τούτοις ἀληϑείας, τῆς δὲ νοητιχῇς ἐνέργεια μὲν ἣ γνῶσις τῶν 25 

ἀιδίων οὐσιῶν, ἀρετὴ δὲ xaÜ' ἣν T, τούτων  ἀληϑὴς γίνεται γνῶσις. 286 
, [4 ^ - 3 - ^ , [4 ^ 

15 οὕτως δὲ τῶν ἀρετῶν διῃρημένων, τίς ἐστιν ἑχάστη xal τί ἔργον αὐτῆς 

() xai τίς ἢ εἰς εὐδαιμονίαν συντέλεια, ἀπὸ τῶν ἔργων τε xoi ἐνεργειῶν τῶν 
ἑχατέρας τῆς λογιχῆς δυνάμεως εὑρίσχεται. ἔργον τοίνυν τῆς μὲν ὀρεχτι- ὅ 

χῆς δυνάμεως ai πράξεις ab περὶ ἥδονάς τε xai λύπας, τὰς μὲν αἱρουμένης 

τε χαὶ διωχούσης, τὰς ὃὲ ἀποστρεφομένης, ἐὰ ἐπεὶ πέφυχεν ἐν τοῖς τοι- 
2) ᾿ ͵ b Ld ; e , MI e 2 , , 

90 oótot; πᾶσιν, ἐν οἷς ἐστιν ὑπερβολή τε xai ἔλλειψις. ἢ μὲν ἀμετρία φϑαρ- 10 
ὃ [£d 

ς, 
J C y - 5 e , » - τ M e * ἢ [4 

τιχὴ εἶναι τοῦ ἐν ἑχάστοις αὐτῶν εὖ, τοιοῦτον δὲ ἥ τε ὑπερβολὴ xoi ἥ 
ἔλλειψις, ἢ δὲ συμμετρία σωστιχύν τε τοῦ εὖ xal ποιητικόν (ὡς δῆλον ἐπί 

, 

( τε τῶν γυμνασίων xal τῶν Spes xai γὰρ ai τῶν γυμνασίων ὑπερβολαί 15 

τε χαὶ ἔνδειαι τῆς εὐεζίας, ἥ τίς ἐστιν ἀρετὴ τοῦ σώματος, φϑαρτιχά, f, 

τῷ c eoa δὲ συμμετρία αὐτῶν xal ἢ μεσότης xal ποιητιχὰ αὐτῆς xai τηρητιχά, 

ἐστι τὸ ἐν τούτοις εὖ: ἀλλὰ x«l τῶν σιτίων πάλιν αἱ μὲν ὑπερβολαὶ xal 
ἔνδειαι τῆς ὑγείας εἰσὶ φϑαρτιχαί, at ὃὲ συμμετρίαι ποιητιχαί τε xal τη- 30 

ρητιχαί: οὕτως δὲ xal ἐπὶ τῶν παϑῶν ἔχει xol τῶν περὶ ταῦτα πράξεων), 
αἱ υὲν ὑπερβολαὶ αὐτῶν χαὶ αἱ ἔνδειαι τοῦ εὖ τοῦ ἐν τούτοις εἰσὶ φϑαρ- 

80 τιχαί, at δὲ συμμετρίαι ποιητιχαί τε xal ἘΠΠΉ τι καῖ, xal ἐπεί ἐστι τὸ εὖ ἐν 95 

πᾶσιν ἢ οἰχεία ἀρετὴ xal πᾶν τὸ γινόμενον χατ᾽ ἀρετήν, συμβαίνει τὰς 

περὶ ταῦτα ἀρετὰς συνίστασθαι συμμετρίᾳ πράξεων τε xal παϑῶν. ἥ τε 287 

ὑπερβολῆς τε χαὶ 
e 

γὰρ σωφροσύνη φϑείρεται μὲν ὑπό [τε] τῆς τῶν ἡδονῶν ὑ 

ἐνδείας τούτων, περὶ ἃς πέφυχεν ἀρετὴ μὲν γίνεσϑαι σωφροσύνη. χαχία 

2 δὲ add. S?B?a Sp. 4 διττὴ] ἢ in lit. V δὴ (in lit) VB: δὲ GSa Sp. 

5 πείϑεσϑαι] ἐπιδέχεσθαι ἃ Sp. λόγῳ] λόγον a Sp. λόγου] λόγον Vict.? Sp. 

6 ὀρεχτιχὴ] «x in lit. V 7 abci V 9 ἐνεργείᾳ] εἰ add. V? post ὀρεχτιχῆς 

add. ἐνέργειαι μὲν V? 10. 11 ἐγγίγνεσϑαι] ἐγγί in lit. V 12 ἀρετὴ M Vict.? Sp.: 

ἀρετὴν Va 13 ἐνέργεια M: ἐνέργειαι Sp.: ἐνεργείαι Vict.?: ἐνέργειασ (o corr. fortasse in :) 

V: ἐνεργείας LFa 14 γίνεται) νεται in lit. V 15 apecàv V ἑχάστη Ba Sp.: 

ἑχάστου (ds. v.) VF τί (x0) coni. Sp. 18 δυναμεωσ V aipoopévne] ἡ in lit. V 

2] τε xai a Sp. 22 τε τοῦ] μὲν τοῦ a Sp. 29 alt. αἱ s. v. VB: om. 588 

Sp. 32 ταύτας a ἀρετὰς] ἀς in lit. V συνίστασϑαι) cov in lit. V 33 pr. 

τε del. Sehwartz: alt. Sp. 
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δὲ ἀχολασία τε xoi ἀναισϑησία, σώζεται δὲ xal συνίσταται ὑπὸ τῆς τῶν 5 

αὐτῶν τούτων μεσότητός τε xol συμμετρίας, ἀλλὰ καὶ ἣ ἀνδρία συνίστα- 
ται μὲν éx τῆς περὶ φόβους τε xal ϑάρρη μεσότητός τε xal συμμετρίας, 
ὑπὸ δὲ τῆς ὑπερβολῆς τε xol ἐνδείας τῶν αὐτῶν τούτων φϑείρεται. ὡς 10 

5 δὲ ἐπὶ τούτων, οὕτως δὲ xal ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἔχει, ὥστε εἰ τὸ ἐν τούτοις 

εὖ ἐν μεσότητί ἐστι παϑῶν τε xal πράξεων. τὸ δὲ εὖ ἐν ἑχάστῳ xatà τὴν 
οἰχείαν ἀρετήν, εἶεν dv xol oi περὶ ταῦτα ἀρεταὶ ἐν μεσότητι τῶν προ- 15 

εἰρημένων, οὐχ ἁπλῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν τοῦ ἐν τούτοις μέσου λαμβανομένου, 

ἀλλ ὡς δέδειχται ὡρισμένου χατὰ τὸν Bx φρονήσεώς τε xol ὀρϑὸν λόγον, 
10 χαὶ εἴη ἂν τὸ χατὰ τὴν ὀρεχτιχὴν ψυχὴν εὐδαιμονίας μέρος χείμενον ἐν 

ταῖς ἀπὸ τῶν ἀρετῶν περὶ τὰ πάϑη τε χαὶ τὰς πράξεις εὖ γινομέναις 90 

ἐνεργείαις. / ἔτι δέ, εἰ f, τοῦ ἀνθρώπου ἀρετή ἐστιν, ἀφ᾽ ἧς ἀγαϑὸς dv- 

ὕρωπος γίνεται (xol γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἕχαστον ἀγαϑόν ἐστί τε 
xal γίνεται χατὰ τὴν ἀρετὴν ἑαυτοῦ), ἀγαϑὸς δὲ ἄνθρωπος γίνεταί τε χαὶ 90. 

15 ἔστιν ὁ μήτε ἐν τοῖς πάϑεσιν ἄμετρος μήτε ἐν ταῖς περὶ ταῦτα πράξεσιν, 

εἴη ἂν xai ἐκ τούτου δειχνύμενον τὸ τὴν ἀρετὴν τὴν ἠϑιχὴν ἐν μεσό- 288 
τητι εἶναι τῶν προειρημένων. αἱ γὰρ ἐνέργειαι αἵ περὶ πάϑη τε xal τὰς 
πράξεις, ὅταν διὰ τῶν ἐϑῶν παιδαγωγηϑῶσιν οὕτως, ὡς τοὺς ἐϑιζομένους 

ἥδεσθαι μὲν ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις ταῖς χαλαῖς, ἄχϑεσϑαι δὲ ἐπὶ ταῖς ἐναν- 5 

20 τίαις, ὃ γίνεται ἐν τῇ αἱρέσει τε xal εὑρέσει τοῦ ἐν αὐτοῖς μέσου, τῆς 

ἀρετῆς εἰσιν ποιητιχαί. διὸ xol λέγομεν τὰς ἠϑιχὰς ἀρετὰς ἕξεις ἐν μεσό- 
titt οὔσας παϑῶν τε xal πράξεων ὡρισμένας τῷ ὀρϑῷ λόγῳ. 10 

Καὶ τοιαύτη μὲν περὶ ταῦτα ἢ σύστασις τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν. τῆς 

μέν ἐστι περὶ τὴν 
e 

δὲ διανοητιχῆς τε xal οὕτως λογιχῆς ψυχῆς, ἐπεὶ 
τ --- 

M 

95 γνῶσιν τῶν ἀιδίων τε xal del δμοίως ἐχόντων, T, ὃὲ περὶ τὴν τῶν ἐν- 15 

δεχομένων χαὶ ἄλλως ἔχειν, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἐπιστημονιχόν, τὸ δὲ 

δεύτερον λογιστικόν τε χαλοῦμεν xal βουλευτιχόν, ἔσται xol περὶ Éxa- 
τέραν ἐνέργειαν τῶν εἰρημένων τό τε εὖ xal τὸ xav' ἀρετήν. ἔστι δὲ 20 

ἀρετὴ Ἰνώσεως ἀλήϑεια, f, δὲ x" ἑχατέραν δύναμιν τῆς λογιχῇς ψυχῆς 

80 ἀρετὴ περὶ τὴν τῆς ἀληϑείας γνῶσιν ἔσται τῶν ϑεωρουμένων ὑπ᾽ αὐτῆς, 
ως 15. ἢ μὲν περὶ τὰ βουλευτά τε χαὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν ἑπομένη τῇ ὀρϑῇ Ἢ Mu ρ /. Mevr, τῇ ῃ 

9. ὀρέξει (ἢ γὰρ εὕρεσίς τε xal γνῶσις τῶν συντελούντων πρὸς τὰ ὀρεχτὰ 25 

τῇ ópüT, ὀρέξει aipetr τὴν τοιαύτην ἕξιν τε xal ἀρετὴν χαλοῦμεν φρό- 

νησιν᾽ $, γὰρ φρόνησις εὑρετικὴ τῶν πρὸς τὸν | ὀρθὸν σχοπὸν συντε- 289 
- ^- ιν E jT M S RA ιν Αι το 2 M c 35 λουσῶν πράξεων, διὸ χαὶ τὴν φρόνησιν πραχτιχὴν ἀρετήν φαμεν, ἐπεὶ $ 

γνῶσις αὐτῇ περὶ τῶν εἰς ὀρϑύτητα πράξεων συντελούντων), f, δὲ περὶ τὴν 

νῶσιν τῶν ἀιδίων ἐνεργοῦσα ἔχει μὲν τὸ εὖ ἐν τῇ τῶν ἐν τούτοις dÀm- 5 
V V i T 

2 τούτων S. v. V 5 alt. 6£ om. a Sp. 8 μέσου sic V 9 δέδεικται ΝΒ Vict. 
Sp.: ἔτυχεν MLSFa 10 εἴη] st V! (eorr. V?) 11 τῶν in lit. V 12 7, om. 

a Sp. 11 ai περὶ V? Vict. Sp.: περὶ V!SFa 26 μὲν om. a Sp. 29 ἡ, δὲ 

B Vict. Sp.: ἣ δὲ V?^: ἡ οὐ V!F: ἣ οὐ S!M: ἢ δὲ S?a: ἣ οὗ 1, 90 περὶ scripsi: ἐπὶ 
libri 923 τὴν δὲ τοιαύτην V? 96 αὐτῇ Schwartz: αὐτὴ V!: αὔτη V?: αὐτὴ a Sp. 
97 ante pr. τῶν 2—3 litt. erasae V 
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ϑῶν εὑρέσει τε xal γνώσει οὖσα ϑεωρητιχή, ἀλλ᾽ οὐ πραχτιχή. οὐδὲν γὰρ 
—-- *, — ^M , , v ^ , 

τῶν ἐν τούτοις ἀληϑῶν εἰς πρᾶξίν τινα τὴν ἀναφορὰν ἔχει, διό ἐστιν ab- 

τοῖς τέλος ἢ γνῶσις τῶν ἐν τοῖς ἀιδίοις ἀληϑῶν, xal ἔστιν ἐν τούτοις τὸ 10 
Ἁ v M , Q0* Ἁ *, € e Leona Peu pe & , κἂν ᾿ al , n *, 

μὲν εὖ τε xal ἀγαϑὸν xai ἀληϑές, ψεῦδος δὲ τὸ ἐν αὐτοῖς xaxov, ἣν dpe- 
, - ᾿ , ^ , ^ M [4 4 /"- 

5 τὴν ἐπιστήμην χαλοῦμεν οὖσαν ἕξιν ἀποδειχτιχήν. χαὶ ἐπεὶ ἢ ἀπόδειξις 
΄ M , ' , - ' ) H 

διά τινων πρώτων τοῦ δειχνυμένου xai οἰχείων x«l ἀληϑῶν x«i οὐχ ἐπ᾽ 15 
v - — , ) v - - 

ἄπειρον ἐν αὐτοῖς τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ἔστιν τι xal χυρίως ἐν αὐτοῖς πρῶτον, 

7 τοῦ οὕτως πρώτου γνῶσίς τε xal εὕρεσις νοῦς χαλεῖται, σοφία δὲ ἢ 

ἄμφω ἔχουσα τήν τε τῶν ἀρχῶν εὕρεσιν χαὶ τὴν διὰ τῶν ἀρχῶν τῶν 
) , ' [£d , ' ^ o eo ) * /^ eC ^5 : ' , 10 pet αὐτὰς εὕρεσίν τε xal δεῖξιν (ὥστ᾽ εἶεν dy πάλιν αἵ διανοητιχαὶ ἀρε- 20 

ταί, οὖσαι τοῦ εὖ τοῦ ἐν ταῖς προειρημέναις ἐνεργείαις εὑρετιχαί τε χαὶ 

ζητητικαί, τὸ χυριώτατον τῆς εἰς εὐδαιμονίαν συντελείας ἔχουσαι τῷ τῶν 

χυριωτάτων δυνάμεων τῆς λογιχῇῆς ψυχῆς τὰς ἐνεργείας τὸ εὖ παρὰ τού- 95 

των ἔχειν), τὴν μὲν ἀρχὴν λαμβάνουσα ἀπὸ τῆς εἰς εὐδαιμονίαν συντε- 

15 λείας, τὸ δὲ εἶναι ἔχουσα ἐν ταῖς χκαϑ᾽ ἑχαϊτέραν λογιχὴν δύναμιν ψυχῆς 290 
; - T - ͵ V5 » ἐνεργείαις, τοῦ εὖ τοῦ ἐν ταύταις οὖσα εὑρετιχή τε xal ἀποδειχτιχή. 

c XXVI. Ὅτι οὐ τὸ χαλὸν τῆς ἡδονῆς χάριν αἱρετόν, ἀλλ ἢ ἡδονὴ 
τοῦ χαλοῦ. 

(Ὅτι) οὐ τὸ χαλὸν τῆς ἡδονῆς χάριν αἱρετόν, ἀλλ᾽ (ἢ) ἡδονὴ τοῦ χα- 
20 λοῦ, δῆλον ἐχ τοῦ, εἰ ἣν τῆς ἡδονῆς χάριν αἱρετὸν τὸ χαλόν, ὡς ἐχείνης 

μὲν οὔσης τέλους τε xal OU αὑτὴν αἱρετοῦ, ὡς ποιητιχοῦ δὲ τῆς ἡδονῆς 10 

τοῦ χαλοῦ τὸ αἱρετὸν ἔχοντος, ὁμοίως τῷ χαλῷ τὸ αἰσχρὸν αἱρετὸν γίνε- 

σϑαι, ἐπεὶ χαὶ τοῦτο ποιητιχὸν ἡδονῆς. οἷς γὰρ τὸ αἱρετὸν ὡς ποιητιχοῖς, 

τούτοις τὸ γινόμενον ὑπ’ αὐτῶν τῆς αἱρέσεως μέτρον. ἣ γὰρ οὐ χρὴ 
i [ D i ἵ χρη 

λέγειν γίνεσθαί τινας xal ἐπ᾽ αἰσχραῖς πράξεσιν ἥδονάς. ἀλλ᾿ ἐπὶ μόναις 15 i pov. 
ταῖς xaÀaic, T, εἰ μὴ τοῦτο ἀληϑές, αἱρετὸν ἔσται xal τὸ αἰσχρὸν ὁμοίως 5. Ὁ μη i , μ 

τῷ χαλῷ, εἰ ἢ γινομένη ὑπ’ αὐτῶν ἡδονὴ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν αἰτία. εἰ D Τ᾽ i D i i i 

δὲ τοῦτο ἄτοπον, προξενοῦν ἡμῖν πᾶσαν πρᾶξιν αἰσγρὰν ὡς οὐδὲν ἔλαττον 20 i 
τῆς χαλῆς αἱρετὸν ἢ xai μᾶλλον, εἰ μᾶλλον αὕτη xai πλείοσι παρασχευ- 

30 ἄζει τὰς ἡδονάς, οὐδ᾽ dv τὸ χαλὸν εἴη διὰ τὴν ἡἥδονὴν αἱρετὸν ὡς ἐχεί- 

νης ποιητικόν. εἰ δὲ δεῖ μὲν εἶναι ἢ διὰ | τὴν ἡδονὴν τὸ καλὸν aípe- 291 
τὸν ἣ διὰ τὸ χαλὸν τὴν ἡδονήν, μὴ ἔστι δὲ τὸ χαλὸν διὰ τὴν ἧδονήν, 

εἴη ἂν $, ἡδονὴ τὸ αἱρετὸν παρὰ τοῦ χαλοῦ λαμβάνουσα. οὐ γὰρ δὴ ταὐ- 

τῷ [51] 

4 xai ἀληϑές VB'L: xai ἀληϑὲς τὸ Ma: ἀληϑές, τὸ Vict.? Sp.: τὸ ἀληϑὲς τὸ B? 
6 δια V 1*0]. eie V* (corr. -V^) 14 εἴη dv οὖν ἡ ἀρετὴ add. ante τὴν S?B?a cf. 

144,34 sqq. 19 ὅτι add. ante οὐ B Vict. Sp. ἡ add. BSFa Sp. supra τοῦ] τού- 

τοὺ Viet. 20 χάριν] ydp in lit. V 22 χαλοῦ τοὺ sic V 24 μέτρον (ov in lit.) 

BS? Viet.? Sp. supra: μέτριον VS'Fa χρὴ add. V?S?Ba Sp. supra: om. V!FS! 21 1) 
εἰν 8 αἱρεσεωσ V 29 7, xai μᾶλλον om. Vict. Sp. εἰ] εἰ xai Vict. Sp. αὕτη 

scripsi: αὐτὴ V: αὐτὴ Sp. cf. 145, 10 29. 30 παρασχευάζει Sp.: παρασχευάζοι libri cf. 
supra 30 οὐδ᾽ dv] οὐδὲν a ἡδονὴν) ovr in lit. V 31 elvat xai 7j Vict. 
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τὸν οἷόν τε λέγειν εἶναι τὸ χαλόν τε xal τὴν ἡδονήν, ἐφ᾽ ὧν συνυπάρχει 5 

τε χαὶ ἅμα ἐστὶν ἀλλήλοις. εἰ γὰρ εἴη ταὐτὸν αὐτοῖς τὸ εἶναι, ἀντιστρέ- 
φειν αὐτὰ ἀλλήλοις ἀνάγχη, ὡς πᾶν τὸ χαλὸν ἐν τῷ χαλὸν εἶναι xal τὸ 
ἡδὺ εἶναι ἔχειν, xal πᾶν τὸ ἡδὺ ἅμα τε ἡδὺ εἶναι xal χαλόν. εἰ δὲ 10 

5 ψεῦδος τὸ λέγειν πᾶσαν ἡδονὴν εἶναι χαλὸν τῷ μηδὲν ἔλαττον ὁρᾶν τὰς 
56 " a ΞΖ » ) 2 ^ 2 ^ » P TUM » e ἐ M - À - ἡδονὰς γινομένας ἐπ᾽ αἰσχραῖς ἐνεργείαις, οὐδ᾽ ἂν αἱ ἐπὶ ταῖς χαλαῖς 
ἐνεργείαις ἡδοναὶ γινόμεναι ai αὐταὶ εἶεν ταῖς ἐφ᾽ αἷς γίνονται ἐνεργείαις. 1 

D 
^D € τὸ γὰρ ὁμοῦ μὲν λέγειν τὰς ἡδονὰς εἶναι μόνας OV αὑτὰς αἵρετάς, τῶν 

δ᾽ ἄλλων αἱρετῶν ἕχαστον ἐφ᾽ ὅσον εἰς ἡδονήν τι συντελεῖ, ἐπὶ τοσοῦτον 
10 xal τὸ αἱρετὸν ἔχειν, ὁμοῦ δὲ τὸ uiv χαλὸν αἱρετὸν εἶναι λέγειν ὡς ποιη- 

τιχὸν ἡδονῆς, μηχέτι δὲ xal τὸ αἰσχρὸν φάσχειν αἱρετὸν γίνεσθαι διὰ τὴν 20 
γινομένην ἡδονὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὐχ ὁμολογούμενα λεγόντων, ἀλλ᾽ ἀπιϑάνως 
ἀρνουμένων, οἷς συγχωροῦσιν διὰ τῶν αἱρέσεων οὕτως ἔχειν. οὐδεὶς γὰρ 

μὴ τοῦτον παρεσχευασμένος τὸν τρόπον οὕτως ἀτόπου προΐσταται δόξης" 2 

15 τὸ γὰρ λέγειν τὰς μὲν ἐπὶ ταῖς χαλαῖς ἐνεργείαις γινομένας ἡδονὰς εἰλι- 

χρινεῖς τε | εἶναι xal ἀμίχτους ταῖς ἐναντίαις λύπαις, xol διὰ τοῦτο xai 292 

τὰς ποιητιχὰς αὐτῶν ἐνεργείας ἔχειν τὸ αἱρετόν, τὰς δὲ ἐπὶ ταῖς αἰσχραῖς 
ὀλίγον ἐχούσας τὸ τέρπον πολλὰ ἔχειν xal πλείω τὰ λυποῦντα, διὸ μηδὲ 5 

τὰς ἐνεργείας εἶναι τὰς τοιαύτας αἱρετὰς οὔσας ποιητικὰς λύπης μᾶλλον 1) 

20 ἡδονῆς, πῶς οὐ συνδιαιρούντων ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις ἐφ᾽ αἷς γίνονται τὰς 

εἰ , ew UJ ^ ε ^ , ^ ΄ * RUN - - 

ἡδονὰς x«l οὐχ δμοειδεῖς φυλασσόντων; γὰρ αἱ υὑὲν ἐπὶ τοῖς χαλοῖς 
' τοιαῦται, αἱ ὃὲ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς τοιαῦται, εἴη ἂν τὰ χαλὰ xal τὰ αἰσχρὰ 10 

τῆς τῶν ἡδονῶν διαφορᾶς αἴτια" οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἡδονῶν ταῖς ἐνεργείαις 

ἐστὶ τὸ αἱρετόν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ταῖς ἡδοναῖς, αἷς γε διὰ ταύτας 

25 xal τὸ εἶναι τοιαύταις, xni εἶεν ἂν ἄλλαι μὲν τῷ εἴδει αἱ ἀπὸ τῶν χα- 15 

λῶν, ἄλλαι δὲ αἱ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν. εἴ qe πᾶσαι μὲν αἱ ἀπὸ τῶν χαλῶν 

χαϑαραί τε xal ἄμιχτοι xai μηδεμιᾶς μετανοίας T, λύπης αἴτιαι εἰδοποι- 

ούμεναι ταῖς τοιαύταις ἐνεργείαις, πᾶσαι ὃὲ αἱ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν μιχταί 30 

τε χαὶ ἐν μεταμελείᾳ. οὕτως δὲ ἐχουσῶν τῶν ἡδονῶν πρὸς τὰς ἐνεργείας 

80 πρόδηλον, ὅτι μὴ παρὰ τῶν ἡδονῶν ταῖς ἐνεργείαις τὸ αἱρετόν, ἀλλὰ παρὰ 
τῶν ἐνεργειῶν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς uiv τὸ αἱρετόν, ταῖς δὲ τὸ φευχτόν, εἴ 

γε φευχταὶ at πλέον τοῦ ἥῤοντος τὸ λυποῦν ἔχουσαι, τοιαῦται δὲ πᾶσαι 
αἱ ἐπὶ ταῖς αἰσχραῖς ἐνεργείαις. | 

XXVII Διὰ τί αἱ ἠϑιχαὶ ἀρεταὶ μεσότητες. 293 

35 Ἢ, ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ἡ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ xal τὸ | [ 

ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν. ἦ τε γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφϑαλ- 

1 ὧν B?a Sp. supra: o V 3 pr. τὸ Sp.: τε libri 4 ἅμα] alt. « in lit. V 6 at 

om. a Sp. 8 αἱρετάς s. v. (ἱρετὰς in lit.) V 9 αἱρετῶν] αἱρετὸν a Sp. συντε- 

λεῖν ἃ 10 piv] p. in lit. V 12 ἀλλ᾽ ἀπιϑάνως SFa Sp.: ἀλλὰ πιϑανῶς VB 

18 τερπνόν a Sp. 19 οὔσας BS!a Sp.: οὔσης VS?F 20 ἐνεργείαις] τς in lit. ς 

βοῦν 23 αἰτία a Sp. 21 αἰτιαι V 29. ἐνεργειαῦ (5 in lit.) V 

99 ἐνέργειαι ἃ Sp. 35 αὐτό τε] τότε ἃ 36 αὑτοῦ Sp. 
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“ v - - - - Y 
μὸν σπουδαῖον ποιεῖ xal τὸ ἔργον αὐτοῦ" τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ 5 

ὁρῶμεν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xai ἐπὶ τῶν ἄλλων s τοῦ σώματος. ἀλλὰ 

χαὶ f, τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ xul ἀγαϑὸν δραμεῖν χαὶ 
- b] ΄ Y - ' , ΄ ^ 9 4 4; MS ERU 

ἐνεγχεῖν ἐπιβάτην xal μεῖνα! τοὺς πολεμίους" ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xai ἐπὶ 10 

5 τῶν ἄλλων ζῴων ἑἕχάστου. ἀλλὰ xai ἐπὶ τῶν τεχνῶν τε χαὶ ἐπιστημῶν 
er v - * - - , LIMES: ENTE - E 

οὕτως ἔχει: τῇ γὰρ τῆς γυμναστιχῆς ἀρετῇ τό τε σῶμα τῶν ἀνθρώπων 
' ΄ T , ^ SN ^) Ξ 

εὖ ἔχον γίνεται xai τὰς οἰχείας ἐνεργείας εὖ ἀποδίδωσιν. ὁ δ᾽ αὐτὸς 15 
- — *, nd e , , * 

λόγος xai ἐπὶ ἰατριχῆς᾽ τῇ γὰρ ταύτης ἀρετῇ ὑγιαίνουέν τε τὰ σώματα 
' ε E ΄ , ES X A mes ^ 

χαὶ τὰς ὑγιεινὰς ἐνεργείας ἐνεργοῦμεν. ὁμοίως ὁ λόγος xvi ἐπὶ oi«oóo- 
»| 

2i 

10 μιχὴς xai ἐπὶ πλαστιχῆς xal πὶ τεχτονιχῆῇς χαὶ ἐπὶ πασῶν τῶν τεχνῶν. 
- -" 2 *» - *, ΄ 3 f * Y. 

ὄντος ὃὲ ἀληϑοῦς τοῦ πασᾶν γε τ ἦν, οὐ ὧν  ἀἄρξτη αὐτὴ τε εὖ ξγον 20 

- ' v , - T , ^ ΄ ᾿ - * 

ἀποτελεῖν xai τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδιδόναι, δῆλον ὡς xul τοῦ ἀνϑρώπου 
€ , ' y v 5 ) - 3 ες ΩΡ» Ἁ LI v i] 

ἢ ἀρετὴ ξἰὴ ἂν. σῷ τς αὐτός τε 6 ἄνϑοωπος ξυ ἔςει χὰὶ τὸ Ep'(q0V τὸ 

HE UU M nA/A JM tO V ESSE Bets 96 
OULXELOV. ὡς OX! αριστον σαπηοιῶωσ!ν. τι | TOt οὺν ξστι τοιοῦτον. ξεῴξτης 294 

e NM M ^ E Q* ν Ἃ τι 5 5 ' , ΄ - 2 ' “- 

18 ἰόξιν" τὸ γάρ εὑρεϑὲν etr ἂν Ἢ αρετ ξπει X10'!V0V ὠρῶμὲξν £y πᾶντ' ποσῷ 
ε 

ὃ μὲν ὑπερβάλλον χαὶ τὸ e 
, * , ^ 

xai πρόσϑεσιν xai ἀφαίρεσιν Bron 
2) 

e 

b , »y e , 

ἐν αὐτοῖς ἘΕ τε λον ταν τὸ δ᾽ ἴσον x«l τὸ σύμμετρον xal μέσον αἱρετά Ἔ 
τε χαὶ ἐν αὑτῷ τὴν οἰχείαν ἀρετὴν ἔχοντα (ἐπί τε γὰρ τῆς τῶν σωμάτων 

εὐεξίας τε χαὶ ἀρετῆς τοῦ σώματος τὰ μὲν ὑπερβάλλοντα χαὶ ἐνδέοντα 

20 γυμνάσια xal γενέσϑαι χωλύξι τὴν εὐεξίαν xa 

σύμμετρά τε χαὶ μέσα xai σώζει xol ποιεῖ: ἀλλὰ xai τὶ 

n is. ^ 
φϑείρει γενομένην, τὰ δὲ 10 

€ 7 AJ A] 

v ὑυγειᾶὰν τὰ μὲν i 
΄ DEN A ΄ ^ ῶ 7 "»- ^S ' B 

ΠΕ τε xai ἐνδέοντα σιτία Dto püsipst, σώζει ὃξ οὖσαν χαὶ μὴ 

οὖσαν ποιεῖ τὰ μέσα τε χαὶ σύμμετρα" ἀλλὰ alien πλαστιχῆς ἰδεῖν ἔστιν 15 
» - - μ᾿ V , ) 

£v; τῇ ON τῆς PUE τε χαὶ ἐλλείψεως ὃν τὸ γινόμενον χατ᾽ ἀρε- 
4 

25 τὴν ὑπ᾽ aüTZ:' ὡς δὲ ἐπὶ τούτων, οὕτως δὲ xol ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων 

ἔχει, ἔστιν δὲ xol ἢ ἠϑιχὴ ἀρετὴ δες παάϑη τε xal πράξεις, ἃ xal πρόσ- 

ϑεσιν xai ἀφαίρεσιν δέχεται), δῆλον οὖν ὡς εἴη ἂν χατὰ τὰ αὐτὰ xol T, 90 
-— 

περὶ αὐτὰ ἀρετὴ ἐν μεσότητι τούτων. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ μέσον 
Gef Ἢ COST - ES NES. m ἧς LOS ' - Qc Y 

«ptSETO ὑπο τοὺ χατὰ un ce νὴ λόγου, οὕτως χα! ἐπὶ τῶν παῦῶν τε χαὶ 

GN 

- ^ 14 » r , 30 τῶν πράξεων εἴη ἂν δριζόμενον τὸ μέσον τε χαὶ σύμμετρον ὑπὸ φρονή- 25 
LI 

T - , p] ΄ ΄ 

σεώς τε xal τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, χαϑ᾿ | Ov Poem τε χαὶ πραττόμενα τὸ 295 
-- T » 7 ^ - * - - A 

ἐν τῷ εὖ dxpov ἔχοι. διὸ χαί φαμεν εἶναι λόγον τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς 

ἕξιν προαιρετικὴν τῆς μεσότητος τῆς πρὸς ἡμᾶς. τῆς περὶ τὰ πάϑη 

1 αὑτοῦ Sp. 4 ἐπιβάτην) supra lit. V xai ἐπὶ --- 5 ἀλλὰ om. a (Vict. suppl., sed 
falso post Aóyoc (8), quod perspexit Sp.) 9 ζῴων ἄλλων Viet. Sp. 9 ὁμοίως] ὅμοιος 
Sp.: ὁμοίοις ἃ: ὁμοῖος Vict.? 9. 10 οἰκοδομικῆς} « in lit. V 10 pr. ἐπὶ om. a Sp. 
11 τε om. a Sp. 13 ἀφ᾽ ὧν B! 14 ἀποδίδωσιν V!SFa Sp.: ἀποδώσει B: dzobd- 
σειν V? 16 δεχομένων V! (corr. V?) 11 ἐν) ὃν Sy. φευχταῖα V! (corr: ν 2) 
τὸ μέσον ἃ Sp. 18 αὑτῷ Sp.: αὐτῷ V?: τῷ V!Sa: “ἴσως εὖ aut potius ἐν αὐτῷ Vict. 
20 τὴν] τ in lit. V γενομένην Sp.: γινομένην libri 25 alt. δὲ om. a Sp. 26 pr. 
χαὶ om. a ἠϑιχὴ] ἡ s. v. V d Vict.?: 6 libri 21. 28 κατὰ ταῦτα καὶ περὶ 
ταῦτα coni. Sp. 28 τὰ αὐτὰ SFa Sp. ΟἹ τὸ post εὖ coll. Sp. falso, cf. 155,22 
et Arist. Nie. Eth. II, 6. 110728 93 προαιρετιχὴν Viet.?: διαιρετικὴν διὰ libri cf, 
]. e. 11065 36 
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τε χαὶ τὰς πράξεις, τῆς ὡρισμένης τῷ ὀρθῷ λόγῳ, τοῦ ἐν τοῖς ἄχροις 5 

εὖ τε χαὶ χαλοῦ τυγχάνουσαν. ὅτι δὲ οὕτως ἔχει. δῆλον ἑχάστην τῶν 

ἡϑιχῶν ἀρετῶν προχειριζομένοις. ἥ τε γὰρ ἀνδρεία τὰς ὑπερβολὰς τοῦ 
τε ϑάρρους xal τῶν φόβων, ὁμοίως δὲ xal τὰς ἐλλείψεις φυλασσο- 10 

5 μένη τοῦ ἐν τούτοις εὖ τυγχάνει" τῶν δὲ περὶ τὰς ὑπερβολάς τε τούτων 

xai τὰς ἐνδείας ἕξεων ἢ μέν ἐστι ϑρασύτης, ἣ δὲ δειλία, χαχία οὖσα 

αὐτῶν ἑχατέρα. ἀλλὰ xal ἢ σωφροσύνη τοῦ αὐτοῦ περὶ τὰς σωματιχάς l5 

τε χαὶ OU ἁφῆς γινομένας ἥδονάς τε xal λύπας τυγχάνει, φυλαττομένη μὲν 

νδείας, αἱρουμένη δέ τι χατὰ τὸν ὀρ- (Q^ τὰς χατὰ ταῦτα ὑπερβολάς τε xai 
10 ϑὸν λόγον μέσον ἐν αὐταῖς, τῶν δὲ ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς τούτων χαὶ ἐν- 90᾽ 

mS A ΄ € e ^ A 

δείαις ἕξεων ἢ μὲν χατὰ τὴν ὑπερβολὴν ἀσωτία, f, 0b xarà τὴν ἔνδειαν 
b] € , e , ^N ' Ὁ oe , v Χ M AJ » 

ἀναισϑησία. ὁμοίως ὃὲ xal ταῖς ἕξεσιν ταύταις ἔχουσιν xal περὶ τὰς ἄλλας 
da * - ^ « i d ε 

πράξεις xal τὰ ἐν αὐταῖς πάϑη at τε ἀρεταὶ μεσότητες οὖσαι xal ai κατὰ 
, [4 ΄ ' ' 2 UN UA , » τὰς ὑπερβολάς τε xol τὰς ἐνδείας xaxíat. | 25 

15 Τῶν δὲ ob φασχόντων τὰς ἀρετὰς εἶναι υξσότητας T, δι᾿ ἄγνοιαν 296 
τῶν εἰρημένων ἢ διὰ φιλοτιμίαν τοῦ xal πρὸς τοῦτο δοχεῖν τι λέγειν οἵ 
μὲν οὐ φάσκοντες δύνασϑαι μεσότητα τὴν ἀρετὴν εἶναι διὰ τὸ δεῖν μὲν τὸ ὅ 

μέσον ὁρίζεσϑαι τοῖς ἄκροις xal ἀπὸ τούτων ἴσον ἀφεστάναι, μὴ εἶναι δὲ 

αήτε ἐν τοῖς πάϑεσιν μήτε ἐν ταῖς πράξεσιν μήτε τὰς ὑπερβολὰς μήτε τὰς 
90 ἐνδείας ὡρισμένας, οὔτε γὰρ ἢ τοῦ ϑαρρεῖν ἀμετρία μέχρι τίνος πρόεισιν, 10 

ἐστὶν ὡρισμένον, οὔτε ἢ τοῦ φοβεῖσϑαι" πρὸς δὴ τούτους λέγοιτο dw, ὅτι 
μὴ ἐνόησαν τὸ ἐν τῷ δρισμῷ προσχείμενον τῇ μεσότητι, ἔστι δὲ τοῦτο τὸ 

“πρὸς fud, χαίτοι σαφῶς αὐτὸ διορίσαντος ᾿Αριστοτέλους xai δείξαντος, 
ὅτι τὸ μὲν πρὸς τὸ πρᾶγμα μέσον δεῖται τοῦ τῶν ἄχρων ὅρου, εἴ γε τὸ 15 

25 οὕτως μέσον ἴσον ἀπέχει τῶν ἄχρων, τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς μέσον οὔτε ἕν ἦν 

χαὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν οὔτε εὑρίσχεται ἐν τῇ ἴσῃ τῶν ἄχρων ἀποστάσει. τοὐ- 
ναντίον γὰρ ἢ εὕρεσις τοῦ οὕτω μέσου νωρίμους ἐποίει xal τὰς ἐφ᾽ ἔχά- 30 

τερα ἐχβάσεις τοῦ μέσους ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν τεχνῶν ὁρισϑὲν τὸ χαϑ᾽ ἕχα- 

στον τῶν εἰρημένων μέσον τε χαὶ σύμμετρον τῷ τῆς τέχνης λόγῳ τὰς 
2. ΄ - 

q' ἑχάτερα τοῦ μέσου, οὕτως δὲ ^ 

30 ἐχτροπὰς xai παραβάσεις δείχνυσιν τὰς 
Y b , Qm ' ^m [d Q* ^ ' ) SEN 

ἔχει xoi ἐπὶ τῶν παϑῶν τε xai πράζεων. ὁρισϑὲν γὰρ τὸ xav αὐτὴν 297 

25 

1 toig] αὐτοῖς V! (corr. V7?) 2 ἔχοι a ὃ προχειριζομένοις FSa. Sp.: προχειριζο- 

οι 
μένη (supra v lit.) V: προχειριζομένης sic Β' 4. ὃ quAaccopév V? Vict.? Sp.: 

φυλασσομένης V!SL (ex corr.) Fa 5 ἐν VBL Vict.?: ἐκ S?*: εὖ GFMS! a Sp. 

εὖ τυγχάνει V: ἐντυγχάνει G'FLMS'!a Sp.: εὐτυγχάνει G?S?: τυγχάνει Vict.? 6 ἕξεων 

B? Vict. Sp.: ἐξ ὧν libri δειλία in lit. V 8 φυλάττομεν ἡ ἃ 9' xar 

αὐτὰ ἃ ἐνδείας] ἀνδρείας B! αἱροῦμεν ἡ ἃ 11 ἕξεων] ἐξ ὧν ἃ 

12 pr. zai om. ἃ Sp. 16 τοῦ. Vict.? Sp.: τῷ VS! B!FG: τούτῳ S?B?a τι Corr. 

éx πε Ὁ 2l τούτοις ἃ 25 ἕν ἦν ΥΞΒΕΜ Vict.?: ἐνῆν V!: ἐνην G: ἔνην 1,: εὖ 

ἦν Sa: ἣν Vict.: £v Sp., qui confert Arist. Eth. Nie. 1106230 26 ἴσῃ] «s in lit. V 
20. 27 cob|vavtiov (ante v pr. lit. 1 litt.) V 27 γνωρίμους S?: γνωρίμου VFLMS*: qvo- 

ρίμου γεγονότος man. rec. VBS'a Sp. 28 ὁρισϑὲν τὸ V?S?Ba Sp.: ὁρισϑέντος V'FGS!ML 

91 πράξεων] wv in lit. V 
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σύμμετρον ἑχάστῳ ὑπὸ τῆς φρονήσεως xal τοῦ χατ᾽ αὐτὴν λόγου πάσας 
τὰς τούτου παραβάσεις ποιεῖ γνωρίμους, οὐδὲν δεομένη τῆς προσόδου τῆς 5 

ἐπὶ τὰ πέρατα αὐτῶν, ἀλλ᾽ αὐτόϑεν χωλύουσα αὐτὰς τῷ ταῖς πρώταις αὐ- 

τῶν ἐχτροπαῖς ἐνίστασϑαι ταῖς γινομέναις παρὰ τὸ μέσον τε χαὶ σύμ- 

5 μετρον. 
᾿Αλλὰ xal ὁ λέγων μὴ εἶναι τὴν ἀρετὴν μέσην δύο χαχιῶν τῶν ἕχα- 10 

τέρωϑεν αὐτῆς, μὴ γὰρ ἕπεσϑαι αὐτῇ χαχίαν ἐναντίαν τῷ τὸ μὲν μέσον 

μηδετέρου τῶν ἐφ᾽ ἑχάτερα τῶν ἄχρων πλεῖστον ἀφεστάναι, ἐναντία δὲ 

εἶναι τὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα, οὐδὲ οὗτος εἴη 

10 ἄν χινῶν τι τῶν χειμένων. εἰ uiv γὰρ ἣν T, ἀρετὴ αὐτὰ τὰ μέσα πάϑη 15 
χαὶ αὐταὶ αἱ μέσαι πράξεις, ἔλεγον ἄν τι. νῦν δ᾽ οὐ ταῦτα ἢ ἀρετή, ἀλλὰ 

, 

ὡρίσϑαι τῷ ὀρϑῷ λόγῳ xai 
D L L τοὶ 

περὶ ταῦτα. τὸ δὲ εἶναι αὐτῇ ἀρετῇ ἐν τι 

συμμετρία τὸ εἶναι ἔχειν, ταῖς δὲ ὑπερβολαῖς xal ἐνδείαις τὸ χαχίαις εἶναι 90 

παρᾶ τε τοῦ Tj ἀρτημενου λόγου xal τῆς ἀσυμμετρίας, χαϑ᾽ ὅσον T, μὲν 

15 χατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ἃ πράττει πράττει, xoi ἔστιν ἐν συμμετρία, T, δὲ 
χατὰ τὸν ἡμαρτημένον λόγον, xal ἐν ἀσυμμετρία f, ἐναντίωσις αὐταῖς, ἐπεὶ 95 

χατά γε αὐτὰ τὰ dil xal τὰς πράξεις xal τὸ ἐν τούτοις ποσὸν αἱ ἔν- 
- [4 | ^ € ) , - n 2 , 

ὁειαι ταῖς Um ερβολαῖς εἴρηνται ὑπ αὐτοῦ εἰναι ἐναντίαι. | 
, Ἁ , ' , ^ , ' Ἁ Ἁ ς 

Καὶ ὁ λέγων δὲ μὴ εἶναι τὴν ἀρετὴν μεσότητα, δεήσειν γὰρ τὸν τὴν 298 
V 

, Do 3 * » $9) 2 ^ 

υετιέναι, ἀλλ οὐ τὸ ἄχρως, οὐδ᾽ οὗτος δὴ 20 ἀρετὴν ἔχοντα τὸ μέσως εὖ v 
δ ν ΒΞ μὰν σ pA € AEN EN ^C a ^ νοήσας τὰ εἰρημένα HI εἴρηται γάρ, Ott ἐστὶν $, περὶ τὰ πάϑη xal 5 

τὰς πράξεις μεσότης χατὰ τὸν προειρημένον τρόπον ἐν τῷ εὖ ἀχρότης. 

ἄχρως γὰρ εὖ ἔχει τὸ γινόμενον ἐν ἐχείνοις μέσως τε χαὶ συμυέτρως. 

οὐδὲν γὰρ χωλύει τὸ ἄχρων τινῶν ἐν μεσότητι ἄχρον τινῶν εἶναι. διὸ 
ν» ' «0 ? € , AS *, , A ' ! DNI —- '. δή 25 ἄτοπος xai ὁ λέγων, εἰ f ἀρετὴ ἀχρότης ἐστὶ voxis Mrs, uy, δύνα- 10 

σϑαι αὐτὴν slvat μεσότητα τῷ μὴ οἷόν τε εἶναι ταὐτὸν ἅμα ἄχρον τε εἶναι 
χαὶ μέσον. εἰ μὲν γὰρ τοῦ αὐτοῦ τις ἠξίου, ἔλεγον ἄν τι, ἐπεὶ Oi οὐ τοῦτο 
λέγεται, εἶεν ἂν αἰτιώμενοι τὰ ἀναίτια. 15 

2 H A Y ^ ' 

AAM οὐδὲ ὃ λέγων, εἰ ἣ ἀρετὴ μέση δύο χαχιῶν, εἴη ἂν χαὶ συγ- 

30 χειμένη ἐχ τούτων τῷ τὰ μέσα τῶν ἐναντίων ἐχ τῆς υἱξεως τῶν ἐναντίων 
» ΄ ΄' - - - ἔχειν τὴν σύστασιν, ὡς ἐπὶ penus xai ὀσμῶν χαὶ χυμῶν αὐτὸς ἐν τῷ 20 

o , 

"spi EU. εἴρηχεν, οὐδ᾽ οὗτος δὴ ἅπτεταί τινος τῶν χειμένων. 0 Qu 
γὰρ εἰ τὰ iid Lala τοιαῦτα. ἤδη xai πάντα υέσα ἐναντίων τινῶν ἐχ 

τῆς ἐχείνων υἵξεως τὸ εἶνα! ἔχει. οὐδὲ γὰρ τὸ χατὰ ποσότητά τινα μέσον 
' 

35 ἐχ τῶν ἐναντίων ἔχει τὴν σύστασιν, ἀλλὰ | πᾶν τοὐναντίον ἐν τῇ πρὸς τὰ 35 

1 ἕχαστον coni. Sp. 2 mpoó0o) V 8 alt. τῶν del. V? ll αὐταὶ B?Sa Sp.: 

αὗται VFB ἔλεγεν coni. Sp. vov B?MS?a Sp.: εἰ VB'S!FL 12 αὕτη 

ἀρετή ἃ 13 συμμετρίαν 15 ἐν om. a 18 ἐναντίαι a: ἐναντία V 19 δεή- 

a Sp. 20 τὸ μέσως Schwartz: τῷ μέσῳ libri ((05) τῶ μέσῳ {τὸ εὖ p., ἀλλὰ τῷ 

ἄκρῳ coni. Sp.) τῷ ἄχρως B? Vict.? M! οὐδ᾽] ἀλλ᾽ a μὴ δὴ ἃ: μὲν δὴ 
Sp. 22 τὰς s. v. V 29 d μέσως a: ἀμέσως FLM 24 ἄχρων] &xpov a Sp. 

ἄκρον] ἄχρων V! (corr. V?) a 26 ταὐτὸν εἶναι a Sp. alt. εἶναι om. a Sp. 

31 αὐτὸς] τοῖς S'F: oic 538 91. 32 ἐν τῷ llepi αἰσθήσεως) De,sensu c. 4. 441^ 14 
94 οὐδὲ V?B: οὐδὲν V!F a Sp. 
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v , ΄ ^ 3 5 - , ^ - ' MJ fs 7: 

ἄχρα ἀποστάσει xb εἶναι αὐτοῖς μέσοις. ἐπί τε γὰρ τῶν χατὰ τὰς τέχνας 299 
- QUAE UE - C rs 

γινομένων τὸ μέσον τε xal σύμμετρον οὐχ ἐχ τῆς συνθέσεως τοῦ τε ὑπερ- 
΄ » - - - , ' 5 “"- 

βάλλοντος xai τοῦ ἐνδέοντος, ἀλλ᾿ ἐν τῇ φυγῇ τούτων. οὐ γὰρ ἐχ μίξεως 5 

τῶν 
^ " ε - , $3 PESE 

5 σότητι abtGv* ἀλλ᾿ οὐδὲ ἢ ὑγεία τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ 
A M 2 N 

πλαστιχὴ τὰς ὑπερβολὰς xal τὰς &£vOs 

τοῦ 

10 

ὑπερθπλλόντῶν χαὶ ἐνδεόντων τυμνασίων εὐεξία, χαίτοι οὖσα ἐν με- 

f ας συντίϑησιν. οὐδὲ τὸ χέντρον OZ 10 
Ἁ ΄ , ' *, - » ) ^ 

χύχλου $x υἱξεως τούτων ἐστὶν ὧν ἀφέστηχε πλεῖστον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ 
RN ^ 5 Qu M - e 2 Aue h va Ap cm , 3 SUN. 

μεταξὺ τῶν τε ἀγαϑῶν xal τῶν χαχῶν ἐξ ἐχείνων μέμιχτα!ι. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
, - , 3 - » - 

τὸν προχόήπτοντα συγχεῖσϑαι &x χαχίας τε χαὶ ἀρετῆς φήσαι τις ἄν. 15 
L 

x 
Οὐδὲ ἐχεῖνο ὑγιὲς τὸ λέγειν, εἰ μεσότης f, ἀρετή, δεήσει ἀπὸ τῆς ἐν- 

δείας εἰς τὴν ὑπερβολὴν προϊόντα πρῶτον ἐν dosci γενέσθαι. εἰ υὲν γὰρ ἡξίας εἰς τὴν ὑπερβολὴν προϊόντα πρῶτον ἐν ἀρετῇ γενέσϑαι, εἰ μὲν γάι 

ἦν τὰ μέσα πάϑη χαὶ αἱ μέσαι πράξεις αἱ ἀρεταί, ἴσως ἄν τι ἦν λεγό- 30 

15 ὀρϑὸ 
Y ^ nd - C NES] ΄ ΄ , 3 * ; t€" 

ἄλλως δὲ τοῦτο τοῦτον ἐπὶ πάντων συμβαίνει τὸν τρόπον. οὐ γὰρ ἐχ τοῦ 35 
ε 

3 ἀν 3 ὦ ' e , MJ 2 — e J^ - - 3: γεν , 9 ΄ 

εἰ δ᾽ ἐστὶν ἢ ἀρετὴ ἐν τῷ ὡρίσϑαι ταῦτα τῷ ὀρϑῷ λόγῳ, οὐ παν- 
΄ M , "v^ , - [τὸ 

ὃ ἐν μέσῳ πάϑε!: τινὶ γενόμενος ἤδη γίνεται ἐν αὐτῷ ὡς χατὰ τὸν 

λ 
A ΄ r4 , , 

υέσην πρᾶξιν πράττειν ὁμοίως. οὐδὲ y λόγον αὐτὸ πάσχειν Tj τὴν ! 

y» w , PE S E - - M. Ἂς ) ' ) " - apes nM ! 
QU ὑπερβολήν τινος τῶν μερῶν αἴσχους εἰς τὸ xav ἐνδειάν τε xai ἔλλειψιν 

υεταβάλλον πρῶτον γίνεται χάλλος. 

"Atxonov δὲ xol τὸ λέγειν, χαϑ᾽ oUc βΕθύτηεξ: | at ἀρεταί, χατὰ 300 

20 τούτους γίνεσϑαι xal χαχίας μέρος ἀρετήν" τῆς Ἰὰρ ὕρα συτήτης εἰ τὸ ὕπερ- 

βάλλ 
χαὶ 

νεσὺ 

τῆς ανὸὼ Ξίας et PIT ez us feb x2 ὃ τῆς δειλίας: πε £- et "t ὃ Us ps ας εἰ uc ιρε eun uzpo5s τι, X2 ) τῆς 0€ JS ὦ ξρξχϑξι:. i 

ον ἀφαιρεθείη, τὸ χαταλειπόμενον αὐτῆς μέρος ἀνδρεία dv εἴη- ἀλλὰ 

, “ ^ £e — ' , 

αι τὸ χαταλειπόμενον αὐτῆς υὑέρος δειλίαν. ἱχανῶς γὰρ περὶ τούτων 

xal αὐτὸς εἶπεν, δειχνὺς ὅτ' πᾶν τὸ τῆς χαχίας μέρος χαχία, xui πᾶν ἀρε- 

τῷ οι 

Ἁ ' ^ M lJ 5 A" - J , ΄Φ me He EE τς 

τῇ τὸ Tf αἀρξτγς. ἡ γὰρ οὐ ταῦτα Ἢν τὰ λυύώμενα oU τὴς λέξεως τς 10 

5 € ^N 2 Ὁ, - ϑ ον - "n ' Ἔν α s 

οὐ T4694 0&£ ἐπιοξχέεται πρᾶς!:ις 000g πᾶν παῦϑος τὴν μεσητητα 

ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τ 

οἷον 

ἧς φαυλότητος; 

ἐπιχαιρεχαχία ἀναισχυντία φϑόνος, xal ἐπὶ τῶν πράξεων 1 

υοιχεία χλοπὴ ἀνδροφονία. πάντα γὰρ ταῦτα xai τὰ τοιαῦτα 

80 ψέγεται τῷ φαῦλα εἶναι, ἀλλ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδὲ ἐλ- 
À Ξ , Y 3 38.7 m N , ' zd Q - 3:978. 2 RN 
είψεις. οὐχ ἔστιν οὖν οὐδέποτε περὶ αὐτὰ χατορϑοῦν, ἀλλ det 

ἁμαρτάνειν, οὐδέ ἐστι τὸ εὖ Tj μὴ εὖ περὶ [τε] τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ 20 

ἣν δεῖ xal ὅτε xal ὡς μοιχεύειν, ἀλλ ἁπλῶς ποιεῖν ὁτιοῦν τού- 
» 

τῶν 

35 xa 

, 

. ὅμοιον | xat τὸ ἀξιοῦν περὶ τὸ ἀδιχεῖν 301 
4 

ἁμαρτάνειν ἐστ 

x d δειλαίνειν xal ἀχολασταίνειν μεσότητα εἶναι xat ὑπερβολὴν 

9 φήσει V! (corr. V?) 10 δεήσειν Schwartz 13 ἡ om. a Sp. ὡρίσϑαι] «t in lit. V 

14 γινόμενος a Sp. 11 ἔνδειαν) α in lit. V 19 at ἀρεταί] atpezat a 20 εἰς τὸ a 

21 ἀφαιρεϑείη] et in lit. V χαταλιπόμενον V! (corr. V?) item v. 23 25 τὰ del. Sp. 

λυόμενα] λεγόμενα Vict.? M λέξεως] Eth. Nie. II, 6. 110728 28 ἐπιχαιρεχακίαι V 

29 πάντα (d in lit.) V 90 Ψέγεται scripsi cum Arist. vulg.: λέγεται libri τῷ αὐτὰ 

φαῦλα Vict. ex Arist. vulg. οὐχ αἱ Vict.? ex Arist.: οὐ xal libri: οὐ καὶ (at) Schwartz 

οὐδὲ V M: ἀλλ᾽ οὐδὲ LSa: οὐδὲ αἱ Vict. ex Arist. 32 ἁμαρτάνεια ἢ μὴ V?B Vict.? Sp.: εἰ 

pr 534: μὴ VS'LM τε del. V?: om. B Arist. 33 ἣν ΒΞ in lit. Viet.? ἦν libri ἁπλῶς 

τὸ ποιεῖν Viet. ex Arist. ὁ ὅμοιον οὖν Vict. Sp. ex Arist. — zai περὶ Arist. εἶναι μεσ. Arist. 
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xal ἔλλειφιν' ἔσται γὰρ οὕτως γε ὕπε [Ὁ τ χαὶ ἐλλείψεως με- 
σότης χαὶ ὑπερβολῆς ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλ 

ὃὲ σωφ pou xal ἀνδρείας οὐχ ἔστιν ὁπερβολὴ χαὶ ἔλλε 

διὰ τὸ τὸ μέσον εἶναί πως dxpov, οὕτως οὐδὲ ἐχείνων μεσότης 
9 ' 

οὐδὲ ὑπερβολὴ xai ἔλλειψις, ἀλλ ὡς dv πράττηται ἁμαρτάνε- 10 σι 

1 rs à v L4 ^ Α Αλλκς.Ρ » p ri ται. ὅλως γὰρ οὔτε ὑπερβολῆς xal ἐλλείψεως us αὐτῆς ἐστίν, 
' , 

" , PM 
οὔτε μεσότητος ὑπερβολὴ χαὶ ἐλλειψις. διὰ γὰρ τούτων οὐ μόνον 

- , , , PUES ^» : 

τὴν προειρημένην λέλυχεν ἀπορίαν, ἀλλὰ xal πάντα τὰ πρὸς τὴν δόξαν 15 

ἀπορεῖσϑαι δυνάμενα. 

10 ΧΧΥ͂ΠΙ. Πότερον ὡς γένος 7, ὡς ὅλον τῶν ἀρετῶν ἢ ἀρετή. 

Ἐπεὶ τοῖς μὲν ὡς γένος τῶν ἀρετῶν τὴν ἀρετὴν χατηγορεῖσϑαι λέ- 20 
γουσιν εἵπετο ἄτοπον τὸ μιᾶς ἀναιρουμένης ἀναιρεῖσθαι πάσας (τῆς γὰρ 
φρονήσεως ἀναιρεϑείσης οὐδ᾽ ἄλλην οἷόν τε ἔχειν ἀρετήν, οὐχ οὕτως ὁὲ 
τὸ γένος ἔχει πρὸς | τὰ εἴδη, ὡς ἑνὸς εἴδους ἀναιρέσει συναναιρεῖσϑαι 302 

15 αὐτό τε χαὶ τἄλλα εἴδη), τοῖς δὲ ὡς ὅλον μερῶν εἴπετο τὸ μὲν ὅλην τῶν 
μὴ ὁμοιυμερῶν αὐτῷ μερῶν μὴ χατηγορεῖσϑαι συνωνύμως (οὐ γὰρ χατὰ 5 
τῆς χεφαλῆς τοῦ ἀνὸριαντος ὃ ἀνδριὰς xal ὁ λόγος αὐτοῦ" οὐσῶν OÍ γε τῶν 
ἀρετῶν διαφερουσῶν ἀλλήλων ἢ ἀρετὴ χατὰ πασῶν συνωνύμως χατηγορεῖ- 
ται x ox ἃ ἢ εἰ τὸ ὅλον τὸ ὁμοιομερὲς τῶν μερῶν συνωνύμως χατηγορεῖ ται, 

20 πᾶσαι ὁὲ αἱ ἀρεταὶ ὅμοιαι ἀλλήλαις, εἴ γε ἣν ἂν λάβῃς ὡς τελείαν, ὁμοίως 10 
ἐχ πασῶν μέμιχται, εἴη ἂν ὡς ὅμη οιομερὴς ὅλη χατη [ορουμένη ἑχάστης 
συνωνύμως. ὃ γὰρ ἔχων τὴν En ἀρετὴν ὁμοίως πάσας ἔχει, ἔχων 
δὲ ὁμοίως πάσας λέγεταί 
σύνην ἐνεργεῖν τῷ περὶ ἃ ἰδίως ἐστὶν ἢ σωφροσύνη, περὶ ταῦτα ἁπάσαις 

b ) ^ A 

οτε μὲν χατ᾽ ἀνδρείαν, ποτὲ ὁὲ χατὰ σωφρο- 15 τὶ 

25 ὁμοίως ἐνεργεῖν. ὡς γὰρ ἐν τοῖς σώμασιν τοῖς ἐχ διαφερόντων αἱγνυμένοις 
τινῶν τὸ μιχὕξν ὁμοιομερὲς πάντῃ γίνεται, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ξξεών τε 90 
xai τῶν ἀρετῶν γίνεται. αἵ γὰρ διαφέρουσαι ἀλλήλων ἀρεταὶ τῷ τήνδε 
μὲν αὐτῶν περὶ τάδε τινὰ εἶναι, τήνδε ὃὲ περὶ τάδε (ὡς à ἔχον ἐπὶ τῶν 
φυσιχῶν ἀρετῶν ὁρῶμεν" αὖται γὰρ ἐν τῇ τελειώσει, ἣ γίνεται ἐν τῇ Exd- 25 

30 στὴς αὐτῶν πρὸς τὰς ἄλλας μίξει), τὸ πᾶν | ὁμοιομερὲς ποιοῦσιν, ὡς 303 
γίνεσθαι μὲν δοχεῖν xal" ἑχάστην αὐτῶν ἐνέργειαν, ὅταν περὶ ταῦτα γίνη- 
ται, mept ἃ ἣν τῇ ἀτελεῖ τε xai φυσιχῇ ἀνδρείᾳ φέρ᾽ εἰπεῖν τὸ εἶναι: οὐ 

y , , - E ^ ^ M μὴν xav' ἐχείνην μόνην ἐνεργεῖ περὶ αὐτά, ὧν διὰ τὴν τοιαύτην ule ὅ 

1 ἔλλειψειν V 4 τὸ τὸ] τὸ a Sp. 9 xai] οὐδὲ a Sp. 6 ἐλλείψεως xoi ὑπερ- 
βολῆς a Sp. 1 οὐ] b in lit. V 10 (75 ὡς γένος a Sp. ll ante ἐπεὶ titulum 
iterat B, eui B? verba praemittit eixócwc ζητεῖται 14 ἔγει πρὸς] ἔχειν πρὸς a Sp. 
15 ὡς ὅλον VBS (seil. τὴν ἀρετὴν): τὸ ὡς ὅλον F: τὸ ὡς Dus a Sp. εἴπετο τῶν 
μὲν ἃ 19 fortasse (μήτε ὡς γένος μήτε ὡς ὅλον δεῖ x τηγορεῖσϑαιλ. ἢ εἰ 20 τε- 
λείαν B?: τελείων VFB!: τελειῶν a: τελεία coni. Sp. 21 μέμικται (péperxzat?) Schwartz: 
δέδειχται VFB!S! Vict.: σύγχειται S?B?a Sp. 22 ἔχει SBFa Sp.: ἔχειν V 24 πάσαις 
a Sp. 26 παντὶ a Sp. 21 τήνδε (τῆν Oe V)] τὴν a Sp. 28 τάδε V?F Vict. Sp.: 
τὴν δὲ V!Sa τήνδε δὲ] τὴν δὲ δὴ Vict. Sp. 29. 80 ἑκάστης) ἑκάστῃ a Sp. 
90 μίξει scripsi: μίξεις libri 
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ὁμοίων οὐσῶν ἀλλήλαις εἰχότως ἢ ἀρετὴ συνωνύμως χατηγορεῖται: ταύ- 
τας γὰρ χαὶ χυρίως ἀρετάς φαμεν. 

, XXIX. Αλλης λέξεως ἐξήγησις ix τοῦ τρίτου τῶν Νικομαχείων 10 

Ἠϑικῶν ᾿Αριστοτέλους, δι᾿ ἧς δείχνυται, ὅτι xal αἴ χαχίαι ταῖς 

5 ἀρεταῖς ὁμοίως ἐφ᾽ ἡμῖν. 

!4 -“ , "Ei δέ τις λέγοι ὅτι πάντες ἐφίενται τοῦ φαινομένου ἀγαϑοῦ, 
τῆς δὲ φαντασίας οὐ ὙΡΙΟΝ ἀλλ οἷός ποϑ᾽ ἕχαστός ἐστι, τοι- 15 

οὔτον xal τὸ τέλος φαίνεται αὐτῷ’ εἰ μὲν οὖν ἕχαστος τῆς ἕξεως 
bd , α τί πως αἴτιος, xal SIE φαντασίας ἔσται πως αὐτὸς at- C^ εὶ ον 

ena ἡ 10 tto, εἰ δὲ μηδεὶς αὑτῷ αἴτιος τοῦ χαχὰ ποιεῖν, ἀλλ ἣ δι᾿ 90 
- 

A Tv νηιᾶν τοῦ τέλους ταῦτα πράττει, διὰ τούτων οἰόμενος αὑτῷ 
[ 

τὸ ἄριστον ἔσεσϑαι. ἣ δὲ | τοῦ τέλους ἔφεσις οὐκ αὐϑαίρετος, 304 
» MJ Md "ow Uy el Ὑ T - Ms M ^ 24 

ἀλλὰ φῦναι δεῖ ὥσπερ ὄψιν ἘΧΟΥταΣ Ἢ χρινεῖ καλῶς xai τὸ xac 

ἀλή ϑεἰὰν PUE αἱρήσεται, xal ἔστιν gogo ᾧ τοῦτο χαλῶς 

15 πέφυχεν᾽ τὸ γὰρ μέγιστον χαὶ χάλλιστον, χαὶ ὃ παρ᾽ ἑτέρων μὴ 9 

οἷόν τε λαβεῖν μηδὲ μαϑεῖν, ἀλλ otov ἔφυ τοιοῦτον ἕξει, xal 

εὖ xal καλῶς τοῦτο πεφυχέναι ἣ τελεία xal ἀληϑινὴ εἴη ἂν 
εὐφυΐα. 

Ἢ τὸ μὲν πάντας ἐφίεσϑαι τοῦ φαινομένου αὐτοῖς ων ἀληϑές, 10 

20 οὐχ ἀληϑὲς δὲ τὸ τῆς φαντασίας μὴ χυρίους ἡμᾶς πως εἶναι. οἷος μὲ 

γάρ ποτε ἕχαστός ἐστι, τοιοῦτον αὐτῷ xal τὸ τέλος φαίνεται, τῆς ὃὲ ἕξεως, 
χαϑ᾿ ἣν ἕχαστος ἡμῶν ἐστι τοιοῦτος, αὑτοῖς ἐσμεν συναίτιοι; εἴ γε ἐχ μὲν 

τῶν ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις, ἐφ᾽’ ἡμῖν δὲ αἱ ἐνέργειαι. εἰ 13 ἀχούσιον T μὲν 

τό τε βίᾳ χαὶ τὸ διὰ τὴν τῶν xaÜ' ἕχαστα ἄγνοιαν γινόμενον idem 
25 γὰρ ὅτι (8) ἀγνοοῦντες πράττουσίν τε xal ἁμαρτάνουσιν ὡς ἀγνοίας αὐτοὶ 20 

αἴτιοι, ταῦτα οὔτε ἀχούσια οὔτε τὴν ἀρχὴν OU ἄγνοιαν γίνεται" διὰ ταύ- 
τὴν γοῦν τὴν αἰτίαν οὐδὲ τὰ παρὰ τὰς μέϑας ἁμαρτανόμενα ἀχούσια, χαί- 
το! ὑπὸ ἀγνοούντων γίνεται, ἀλλ᾽ ἐπεὶ αὑτοῖς οἵ μεϑύοντες αἴτιοι τῆς 95 

ἀγνοίας τῆς παρὰ τὴν μέϑην. οὐχ ἐν] τοῖς ἀχουσίοις ἁμαρτανομένοις ταῦτα 305 
80 τίϑεται" Πιτταχὸς γοῦν ὁ Μιτυληναῖος διπλᾶ ἐπιτίμια ὥρισεν τῶν παρὰ τὴν 

ὃ éx τοῦ τρίτου] Eth. Nic. IIT, 7. 1114231 6 post φαινομένου add. αὐτοῖς V? in mg. 
Ἢ post χύριοι add. ὑπάρχουσιν Vict. ὁποῖος Arist. 1. 8 τοιοῦτο a Sp. 8. 9 αὑτῷ 
τῆς €. Arist. τῆς S. V. V 10 μηδεὶς] μή, οὐϑεὶς Arist. vulg. αὑτῷ Vict. Sp.: 

αὐτῷ V: αὐτοῦ SFMLa ἀλλὰ OU Arist. 11 τέλους] supra ς lit. V 12 ἔσεσϑαι]) 

eG S. V. V 13 ἡ κρινεῖ B? Arist.: ἡ κρίνει ὁ V: ἢ χρινεῖ V?B?: ἢ εἰ (ἠει G ἣ εἰ Viet: 

3| εἰ L): χρίνει GMLSF Vict. a: ἢ χρίνει Sp. 14 o] ὡς a τοῦτο] τοῦ S. v. V 

15 ἑτέρου Arist. καὶ τὸ Arist. 11 xai (pr. VB: καὶ τὸ Vict. Sp. ex Arist.: xai τὸ 

m. SFMLa 19 πάντα a Sp. 22 αὐτοῖσ V 23 ἐφ᾽ ἡμῖν coll. post ἐνέργειαι ἃ 

Sp. ai δὲ a Sp. piv] om. a Sp.: fortasse μόνον, nisi exciderunt nonnulla post 

γινόμενον (24) 24 βία V τὸ διὰ V?B: διὰ τὸ V!: διὰ SFa Sp. S?B? in mg.: 

ἴσως οὕτως ὀφείλει λέγειν: τὸ γὰρ OU ἑχούσιον ἄγνοιαν οὐ βίᾳ οὐδὲ ἀκούσιον 25 (4) 

ἀγνοοῦντες Scripsi: ἀγνοηῦντες (d) Vict. 27 περὶ ἃ Sp. 28 ἐπεὶ corr. ex ἐπὶ V! 

αὐτοῖσ V! 29 παρὰ] περὶ coni. Sp. 
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μέϑην ἁἀμαρτανωμένων), ἃ 1ὰρ αἰτίαν ἔχει τῶν ἁμαρτανομένων [ἐχούσιόν τε 

ἐφ᾽ ἡμῖν], εἴη dv ταῦτα xal αὐτὰ &xoóou τε xal ἐφ᾽ ἡμῖν. ὡς δὲ ὃ 
τῶν παρὰ τὴν μέϑην ἀγνοουμένων οἱ μεϑύοντες αἴτιοι, οὕτως χαὶ τῶν QU 

ἄγνοιαν τῶν χαλῶν τε xal αἰσγρῶν ἁμαρτανομένων οἱ ἀγνοοῦντες αἴτιοι, 

5 εἴ qs ἐφ᾽ ἡμῖν f, γνῶσις τῶν βελτιόνων τε xal χειρόνων. οἱ γὰρ ὃ'᾽ ἀμέ- 10 

λειαν ἀγνοοῦντες τά τε ὑπὸ τῶν νόμων ὡρισμένα xal τὰ ὑπὸ τῶν ἐπαι- 
; 

tO 

- eT ; in c ἈΝ - 2 
νουμένων ἀνδρῶν γινόμενα τῆς ἀγνοίας αὑτοῖς αἴτιοι, εἴ γε ἀμελεῖν ἐφ 

5 

5 ἡμῖν. ἢ yàp τῶν χαλῶν τε xai συμφερόντων ἀγνοια vulbics οὐ τοῦ 1 

ἀχουσίου, ἀλλὰ τῆς μοχϑηρίας αἰτία. ἐφ᾽ οἷς γὰρ οἱ φόγοι τε xal αἵ xo- 

10 λάσεις, ταῦτα ἑχούσια, ἐπὶ δὲ τῇ τῶν τοιούτων ἀν ἀφίενταί τε χαὶ ζη- 

μιοῦνται. οὔτ᾽ οὖν ταῦτα τῶν ἀγνοουμένων ἀχούσια οὐτε τῶν βία τίνε- 

σϑαι λεγομένων, (ὧν) ἐν ἡμῖν ἢ ἀρχή. 6 γὰρ ὕφ᾽ ἡδονῆς βιαζόμενός τε 90 

xal ἡττώμενος, ἐν αὑτῷ τὴν ἀρχὴν ἔχων τοῦ ἐπὶ ταῦτα χινεῖσϑαι, (3) διὰ 

τὴν ἡδονὴν ποιεῖ, οὐχ ἔξωϑεν ποιεῖ τῆς τοιαύτης βίας τὴν αἰτίαν ζήσας 

15 ἀνειμένως xal διὰ τῆς τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα ἐν epyelas ἐϑίσας αὑτὸν ἡττᾶσϑαι 25 
n τὸς ἡ τὰν ; ND m Ις τ . 

τῆς ἡδονῆς, εἴ γε βία γίνεται ὧν ἢ ἀρχὴ xai ἢ αἰτία ἔξω ϑεν, μηδὲν 306 

ἡμῶν πρὸς τὰ OU αὐτὴν γινόμενα συντελούντων, ὁ ὃξ ἐν αὑτῷ γε τὴν 

ἀρχὴν τοῦ πράττειν ἔχων ἃ πράττει xai τοῦ βουλεύεσϑαι περὶ αὐτῶν 

ἐξουσίαν ἔχων, οὗτος οὐχ ἔχει τῶν οὕτως ἁμαρτανομένων βίαιον αἰτίαν. 5 

20 ὄντος δὴ ὡς ἐρρέϑη ἀχουσίου τοῦ προειρημένου τὸ ἑχούσιον γίνεται, οὗ ἣ 

ἀρχὴ ἐν ἡμῖν εἰδόσιν τὰ xaÜ' ἕχαστα, περὶ ἃ ἢ πρᾶξις. οὔτε γὰρ ὃ τὴν 

ἀρχήν τε χαὶ αἰτίαν τῶν πραττομένων ἔχων ἐν αὑτῷ βία ταῦτα πράττει, 10 

οὔτε ὁ εἰδὼς τὰ xal ἕχαστα, περὶ ἃ xal OU ὧν f, πρᾶξις, OU ἄγνοιαν 
αὐτὰ ποιεῖ, ὥστε εἰ ἀχούσια τὰ βία T, δι᾿ ἄγνοιαν, ὧν ὃὲ πραττομένων ἣ 

nd ν ? eo - w , Y 

BUT τε ἐν Tu ἵν xai γνωρίξζ ζεται τὰ χαὺ γεχαστα. ταῦτα οὔτε βία οὔτε τῷ c 

»^) v 

δι᾿ ἄγνοιαν, οὐδ᾽ ἂν ἀχούσια εἴη, εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἑχούσια. διὸ χαὶ τὰ 1 
^N PU 22 € ΄ m DON T ὩΣ , 2 LEES A ε i$ YN 
διὰ ϑυμόν τε xai ἐπιϑυμίαν πραττόμενα ἑχούσια. ἐν ἡμῖν γὰρ ἢ ἀρχὴ L| 

τῶν τοῦτον γινομένων τὸν τρόπον. προσέτι τε εἰ τὰ διὰ ταῦτα γινόμενα 
UN 

ἀχούσια, οὐδὲν ἂν οὔτε τῶν ἀλόγων ζῴων οὔτε τῶν παιδίων ξχουσίως τι 20 

80 ποιοῖ" διὰ γάρ τι τούτων τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν γίνεται πάντα. ἔτι τε 
ῃ 

M 

πολλὰ x«l τῶν χαλῶν διὰ ταῦτα γίνεται. ἔτι δ᾽ εἰ ἄτοπον ἀχούσια λέγειν 
B , ' , E 3X; Nox, ^N 5 ΄ Ω 7 " 

τὰ γινόμενα χατὰ λόγον τε χαὶ εὐλόγως, χατὰ λόγον δὲ ὀρεγόμεϑαά τινων 25 
M »] LU AEN. YA , ^ » , , MJ , ON “ » € - 

xai ὀργιζόμεθα τισιν, οὐχ dv εἴη ἀχούσια τὰ γινόμενα διὰ ταῦτα. | ὄν- 307 
' νιν , - e -Ο ΄ , Dl 

τῶν O7, πάντων τῶν οὕτως γινομένων ἑχουσίων, τῶν ἑχουσίων ταῦτα τὸ 

1 ἃ γὰρ] fortasse ἅπερ ἑχούσιον L?BS?a Sp.: ἀκούσιον VS!FML'! 1. 2 ἑχούσιον---ἡ μῖν 

del. Sp. 2 pr. xai V?'S?Ba Sp.: ἡ V': ἢ S! ἀχούσια à alt. ἡμῖν] ἡ in lit. V 

12 ERR o in lit. V ὧν add. B? 13 ab: V (ἃ) διὰ scripsi 14 ποιεῖ 

ante τῆς om. ἃ Sp. fortasse αἰτίαν ζἔχων), 14. 15 ζήσας ἀνειμένως FML: ζήσασαν εἰ 

μὲν dc V: ζησας ἀνειμέν ὡς 51Β1: ζητήσας ὡς S?B?a Sp. 16 gia V 16. 17 μηδὲν 

μὲν ἡμῶν Vict. 11 αὐτῶ V 18 τε xai a Sp. 2] εἰδοσιν V οὔτε yàp] ε γὰρ 

in lit. V 22 abt) V ταῦτα] τι ML 28 οὔτε V! in mg. τὰ] τὰς a 

24 τὰ scripsi: ἢ τε sie V!: οἵ τε V?: ἥ τε FSIML: ἢ τὰ S?: τὰ 7j B in lit. a Sp. 

día V 28 ταυτὰ a 90 ὑπ᾽ αὐτῶν Sp.: ὑφ᾽ αὑτῶν libri 81 ακχούσιαῦ 84 τὸ 
B'S'a Sp.: cà ΥΒ1: om. S'FML 
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ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει, ὅσα ἐστὶ mpoatpet τε xal xaxà προαίρεσιν γινόμενα, πᾶν 

τε τὸ χατὰ προαίρεσιν γινόμενον μετὰ λόγου τε χαὶ προαιρέσεως γίνεται, 
διὸ xol δοχεῖ ἢ προαίρεσις εἶναι ἑχούσιον προβεβουλευμένον. περὶ γὰρ τὰ 5 

βουλευτὰ f, προαίρεσις, βουλευτὰ δέ ἐστιν περὶ ὧν ἐστι βουλή τε xal τὸ 
5 βουλεύεσϑαι, βουλεύεται Oi οὐδὲν ζῷον ἄλλο παρὰ τὸν ἄνϑρωπον, βουλευό- 

usüa δὲ οὔτε περὶ τῶν ἀιδίων xal ἀεὶ ὁμοίως ἐχόντων, οὔτε περὶ τῶν γινο- 10 

μένων μέν, ἀεὶ δὲ γινομένων δυοίως τε xal χατὰ τάξιν ὡρισμένην, ὧν εἰσιν 

ἀνατηλαί τε xal δύσεις χαὶ τροπαί, ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως ἐχόντων 

χαὶ qnos ἔγων, olov αὐχυῶν τε χαὶ ὄμβρων, ἀλλ᾿ οὐδὲ περὶ τῶν γινομένων 15 

10 ἀπὸ τύχης, ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ὑπ ἀνϑρώπων γινομένων ἁπάντων: οὐδεὶς 
^ — ) , " » 3 M € "^ NY , v , 

γὰρ τῶν ᾿Αϑήνῃσιν ὄντων βουλεύεται, πῶς dy Σχύϑαι ἄριστα πολιτεύοιντο. 
H ᾿ , , n n *7; Fo» PI MEE LS ΄ v 1 

περὶ γὰρ τούτων βουλευόμεϑα, ἃ οἷά τέ ἐστιν δ ἡμῶν γίνεσϑαι" ἔστι γὰρ 90 
- 

βουλὴ περὶ τῶν ἡμῖν τοῖς βουλευομένοις πραχτῶν. οἱ γὰρ βουλευόμενοι Ἢ E τ (et cote ξυὴμξ e Τί . (1*Pp | S00 evo 

c 

, ΑἹ - * e £ - bd ^N - [4] M4 

βουλεύονται περὶ τῶν Ot αὑτούς πραχτῶν, ἔστι δὲ τοιαῦτα, ἃ ἄλλοτε 
» - , - y [4 , 

15 ἄλλως οἷοί τε ποιεῖν ἐσμὲν τῷ μὴ ἔχειν ὡρισμένα τὰ ἐφ᾿ οἷς γίνεται, 
- ^N A -* ^ » d Y " , - i£ NEN , M - “- ν τοιαῦτα δὲ περὶ ὧν δοξάζομεν. ἔτι γίνεται ἢ βουλὴ οὐ περὶ τῶν τελῶν, 25 

, ' ' € ' ' / * ' ' ΄ ' »2 2 » 
ἀλλὰ περὶ τῶν προς τὰ τέλη. ὧν γὰρ τὰ τέλη βουλητά ἐστιν, ὄντων 

- ΄ , 1 1 »v 3359 LN ΄ ΄ πραχτῶν τούτων, ἐστὶ βουλευτὰ τὰ ἄγοντα ἐπ αὐτά" βουλευόμεϑα do, | 
^) K c ^ , - Y ^N - - ἐφ Nw ud 

οι ὧν δυνησόμεϑα αὐτῶν τυχεῖν. ὄντων δὴ τῶν βουλευτῶν τοιούτων τὸ 308 
, 2 ' , - - Q* ε - - » 

20 mpoatostóv ἐστι τὸ ἐχ τῶν βουλευτῶν προχριϑὲν ὡς μᾶλλον τῶν ἄλλων 

συντελοῦν τε χαὶ ἄγον πρὸς τὸ προχείμενον τέλος, at εἰσιν ai χατὰ τὰ 5 

προχριϑέντα ἐχ τῶν βουλευτῶν γινόμεναι πράξεις προαιρεταί, αἱ γίνονται 

μετὰ ὀρέξεως τοῦ προχριϑέντος. οὐ γὰρ αὐτάρχης ἣ χρίσις πρὸς τὴν 
πρᾶξιν τῶν χριϑέντων, ἀλλὰ δεῖ xal ὀρέξεως, διὸ xal ἢ προαίρεσις εἶναι 10 

τῷ σι λέγεται ὄρεξις βουλευτιχή. ὄντων δὲ τῶν χατὰ προαίρεσιν γινομένων &xou- 

σίων τε xoi &q ἡμῖν, χειμένου δὲ χαὶ τοῦ τὰς ἕξεις τὰς περὶ τὰ πραχτὰ 
ἐχ τῶν ἐνεβγθιῶν τῶν περὶ [τὰ] αὐτὰ γίνεσϑαι χατὰ προαίρεσιν ἐνεργουμέ- 
νων, εἴη dy διὰ τούτων χείμενον xai τὸ τὰς ἕξεις τὰς περὶ τὰ πραχτὰ 15 

ἑχουσίγυς τε εἶναι x«l ἐφ᾽ ulv* ὡς γὰρ τὰς χατὰ τὰς DOES ἕξεις ἐχ τῶν 

30 χατ αὐτὰς ἐνεργειῶν χτώμεϑα, οὕτως δὲ xal τὰς χατὰ τὰς ἀρετὰς ἕξεις 

χτώμξεϑα: ἐϑιζόμενοι γὰρ τὰ χαλὰ πράττειν ἐν ἕξει γινόμεθα τοῦ πράττειν 

αὐτά, ὡς x«l τὰ τεχτονιχὰ οἱ σπουδάζοντες γένέσϑαι τέχτονες. ὥσπερ ἐπὶ 90 

τῶν τεχνῶν ἄλλος μὲν ἄλλου ἀμείνων πέφυχεν πρὸς τὸ τὴν ἕξιν χτήσασϑαι 

τῆς προχειμένης τέχνης, οὐ μὴν τῶν χατὰ φύσιν ἐχόντων bal pes τις 
35 πρὸς τὴν ἀνάληψίν τε xai χτῆσιν αὐτῆς, οὕτως ἔχει πολὺ μᾶλλον ἐπὶ τῶν 25 

ἀρετῶν, ὅσῳ xai χατὰ φύσιν | τοῖς ἀνθρώποις μᾶλλον ἢ τῶν ἀρετῶν 309 
χτῆσις τῆς τῶν τεχνῶν. (si) o& ἢ τῶν ἀρετῶν, δῆλον ὡς xal T| τῶν 

2 μετὰ λόγου] μεγαλοι οὐτε V! (corr. V2) 15 oióv V! (corr. V?) 17 βουλευτὰ a 

Sp. 18 βουλευτὰ sie V 21 ^t] fortasse «at al s. v. V 23 ὀρέξεως] 

infra ἐξ lit. V 25 ἡἣ ὄρεξις ἃ Sp. τῶν S. v. V 27 «à om. a Sp. 

29 χατὰ τέχνας a Sp. 3l ἐχτώμεϑα a γὰρ om. a τὰ in lit. V 92 ὥσπερ 

(δ᾽) V?S'Ba Sp.: ὡς γὰρ S!FML 35 ἀνάληψίν}] ante Ψ una littera erasa V 

36 ὅσων 31 εἰ add. V?a Sp. 
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^ y ^ LJ " , , -— e , - - 

χαχιῶν, εἴ 1: διὰ μὲν τῶν ἀντιχειμένων ἐϑῶν αἱ χαχίαι ταῖς ἀρεταῖς συνι- 
» ΝΑ Ἁ *, ^ "en mi T M A, ) s - ὦ A ) A A ᾿ -. 

στανται, οἷς δὲ τὰ ἀντιχείμενα τί ὃεῖν (pg αὑτοῖς, im ἐχείνοις xal τὰ οἷς 5 

ἐχεῖνα ἀντίχειται, ὥστε ἀληϑὲς συνημμένον τὸ λέγον εἰ ἕχαστος τῆς ἕξεως 
—- , v ^ - A 

ἑαυτῷ ἐστί πως αἴτιος, xol τῆς φαντασίας ἔσται πως αὐτὸς αἴτιος, (sl) 
, QV ^N ' ' v - [rd d 

ἀληδὲς δὲ xai τὸ αἴτιον τῆς ἕξζε [2] 

» * , [4 - , Q*Y v 

ὡς αἴτιον εἶναί πως ἑαυτῷ, dÀAnüi; ἔσται 10 

χαὶ τὸ τῆς φαντασίας τῆς γινομένης περί τε τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν χαχῶν 
v ^N ^ 

ἕχαστον εἶναί πως αἴτιον ἑαυτῷ. τούτου ὃὲ τοῦτον E£ynvtoc τὸν τρόπον 

χαὶ τοῖς χαχοῖς, τῆς τοιαύτης ξεως ἑαυτοῖς πως οὖσιν αἰτίοις, ἕπεται τὸ 
e Qu ) €- , - 

ἐπ᾿ αὐτοῖς εἶναί πως xal τὰ ἀγαϑὰ αὐτοῖς xax φαίνεσθαι, οὐ γὰρ εἰ ιτὖ 

10 ἀγνοοῦντες τὸ τέλος οἵ χαχοὶ τὰ χαχὰ πράττουσιν, ἤδη xai δι ἄγνοιαν 

αὐτὰ πράττουσιν. ἐδείχϑη γὰρ ἢ τούτων ἄγνοια ἑχούσιος οὖσα, Oi xui τοῦ 
*, - [d - »v v ^» € Ἁ  " - J ^ 

ἀγνοεῖν αὑτοῖς αἴτιοι. τὸ γὰρ οἴεσϑαι τεύξεσϑαι [τε] xai διὰ τοῦ τὰ φαῦλα 20 
΄ M ) , “ d , - 

πράττειν τοῦ τέλους map αὐτοῖς, εἴ 1ε ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ γνῶναι xà ἀγαϑὰ 

xai τὸ πράττειν, δι ὦν ταῦτα περ νεται φῦναι μὲν γὰρ δεῖ πως τὸν 
, , x "^ , ὃξ: J ^— » - P A , - 

15 μέλλοντα ἀρετὴν ἢ xaxtav δέχεσϑαι, εἴ γε μὴ πᾶν ζῷόν ἐστι τούτων 25 

δεχτιχόν, ἀλλ᾿ ἀνϑρωπος μόνον" οὐ μὴν εἰ ποιᾶς φύσεως τῷ ταῦτα ἕξοντι | 
» LÀ Y. ^ 3 Me 3. ΟΝ TS " v n 7T I ' / 0 

ἕῳῳ, ἤδη δεῖ xal ἔχειν αὐτὸν φύσει τὸ ὄμμα τοῦτο, ᾧ χρινεῖ τὰ xptvó- 310 
3 

ον εὶ c L3 
: - Ἵ , NC " Q* €. ; ΄ 

ΩΣ χαλῶς xal τὸ xav ἀλήϑειαν αγαϑὸν αἱρήσεται, ὅπερ ἀρετή. 

τε αἰσϑήσεις καὶ ἀρεταὶ φύσει. ἀλλ᾿ αἱ μὲν αἰσϑήσξις 5 ! 

20 2 Στ T, δὲ ἄρετη οὐχ αὐτὴ φύσει, ἀλλ᾿ ἢ μὲν τοῦ δέξασϑαι δύναμις 

αὐτὴν φύσει, αὐτὴ δὲ οὐ φύσΞι. διὸ μᾶλλον ἢ ἀρετὴ δυοίως φύσει ταῖς 

τέχναις, οὐ ταῖς αἰσϑήσεσιν. ὡς γὰρ τῶν τεχνῶν τὸ μὲν εἶναι δεχτιχοῖς 10 

ἡμῖν αὐτῶν ὑπάρχει φύσει, οὐδεὶς δὲ γίνεται τεχνίτης φύσει, τὸν αὐτὸν 

τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει. διὸ χαὶ τὴν μὲν αἰσϑητιχὴν ὄψιν, εἰ μὴ 

95 φύσει τι Ξ ἔχοι, οὐδ᾽ ἂν χτήσαιτο αὐτήν ποτε, ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν ἀρετὴν 
ὄψεως οὐ φῦναι ἔχοντα δεῖ τῆν τὴν ὄψιν, ἀλλὰ φῦναι δεῖ δέξασϑαι δύνασθαι 15 

(E τὸ δὲ ἔχειν αὐτοὺς map αὑτῶν πειρᾶσϑαι λαμβάνειν, xal ἔστιν εὐ- 

quic οὐχ ὃ ἤδη τὴν ἀρετὴν ἔχων xai τὸ ὄμμα τοῦτο, ἀλλ᾿ ὃ ῥᾷον ἄλλου 
λαβεῖν αὐτὴν δυνάωενος, ὃν τρόπον xal ἐπὶ τῶν τεχνῶν ἔχον ἐδείγϑη. 20 

i D Χ χ 

80 ΧΧΧ, Πῶς εἰ ἐχ τῶν ἐναντίων τὰ 
ix μὲν δικαιοσύνης ἀδιχία, ἐχ δὲ 

τῶν ἄλλων ἀρετῶν τε χαὶ χ 

^ , M 

2 ἐ 
5 , 2 M PONE διχαιοσύνη, xai ἐπὶ 

αχιῶν ὁ αὐτὸς λόγος. δ 

MJ » ' - “ , [4 MN /4 y 2 3 , 

H xat ταῦτα οὕτως γίνεται. ὃ γὰρ δίχαιος γινόμενος ἤτοι ἐξ ἀδιχίας 

2 τί δεῖν om. S?B?a Sp.: fortasse ποιεῖν ἐφ᾽ αὑτοῖς] ἐπ᾽ αὐτοῖς ἃ Sp. ἐπ del. 

Sp. 4 αὐτὸς] inter o et c lit. V εἰ add. V?B Vict. 5 αἴτιον] ἕχαστον a Sp.: 

αὐτὸν Schwartz ἕξεως V?SBa Sp.: λέξεως V!FLM 6 τῶν ἀγαϑῶν)] ὦ et pr. à in 

lit. -V. 9 χαχὰ] χαχοὶ ἃ Sp. 11 οἱ xai scripsi: οἷς libri: o? coni. Sp. 

12 αὐτοῖς V τε delevi 16 ei om. a ποιᾶς Diels: ποίας libri (δεῖ) τῷ 

a Sp. ἔξοντι V 17 χρίνει a Sp. 19 xai αἱ ἀρεταὶ a Sp. 20 αὐτάὶ] avocat 

V! (corr. V2): αὗται, a 21 ὁμοίως (ἔχει sive ὁμοία coni. Sp. 22 fortasse (ἐπὶ 

τῶν 26 fortasse δυνάμενον 21 αὐτοὺς) αὐτὴν a λαμβάνειν] Q in lit. V: 

λαμβάνει ἃ Sp. 33 ante 7, B iterat titulum usque ad διχαιοσύνη (91) 
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μεταβάλλει εἰς διχαιοσύνην, Tj ἐστιν ἐναντία τῇ δικαιοσύνῃ ἕξις, ἢ ix τῆς 
μεταξὺ χαταστάσεως, xal τὰ ἐχ τῶν μεταξὺ δὲ μεταβάλλοντα εἰς τὸ ἕτερον 
ἄχρον ὡς ἐξ ἐναντίου τοῦ μεταξὺ μεταβάλλει. τῷ γὰρ τὸ μεταξὺ τῷ 10 
SERO πως μετέχειν τῶν ee xal τὰ μηδετέρου ὁλοχλήρως ἔχειν 

5 εἶναι αὐτῶν ie τούτων, xal ὅταν εἰς τὸ ἕτερον αὐτῶν μεταβάλλῃ, ὡς 

ἐξ ἐναντύυ αὐτοῦ μεταβάλλει τῷ ἐχ τούτων μεταβάλλειν, ἃ ὅντα τῶν τ 

uetato ἐχώλυεν αὐτὸ Tür εἶναι ἐν τούτῳ εἰς ὃ μεταβάλλει. εἰ (δὲ) πᾶν τὸ 
μεταβάλλον εἴς τινα ἕξιν éx τῆς στερήσεως τῆς ἕξεως ἐχείνης μεταβάλλει, 
ἐναντίον δὲ ἢ τοιαύτη στέρησις τῇ ἕξει, εἰς ἣν ἢ μεταβολή, xal T, δικαιοσύνη 90 

10 ἂν xai ἢ ἀδιχία ἐξ ἐναντίων γίγνοιντο. ἐχ γὰρ τῶν στερήσεων" τό τε γὰρ 

δίχαιον γινόμενον ἐν στερήσει τοῦ διχαίου. xal τὸ ἄδιχον ὁμοίως τοῦ ἀδίχου. 

εἰ μὲν οὖν | ὅλη, ἐξ ἧς T, χυρίως γένεσις, αὕτη δέ ἐστιν ἢ τῶν | οὐσιῶν, 312 
χαϑ᾽ αὑτὴν ἦν ὑφεστῶσα ἄνευ τοῦ εἶναι σὺν εἴδει τινί, ἁπλῶς ἂν γινόμενα 
χυρίως ἐκ τῆς ὕλης ἂν ἐγίνετο xal τῆς στερήσεως, τῆς μὲν ὕλης ὡς Ümo- 

15 χειμένου τε xal ὑπομένοντος, ἐχ ὃὲ τῆς στερήσεως ὡς ἐναντίου τε xai ὅ 

μὴ ὑπομένοντος: ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον εἶναι τὴν ὕλην ἐν ὑποστάσει γωρὶς 
εἴδους τινός (οὐ γὰρ οἷόν τε ὅλην τινὰ χωρὶς εἴδους εἶναί τινος" τῷ γὰρ 

λόγῳ χωριστὴ τῶν εἰδῶν χαὶ τῷ παρὰ μέρος δέχεσϑαι τὸ 215 ἐπεὶ ἥ 10 

γε ὑπόστασις αὐτῆς ἀεὶ μετά τινος τούτων, εἰς ἃ μεταβάλλει παρὰ μέρος. 

20 ὅταν εἴς τι εἶδος uscapa Map δῆλον μὲν ὅτι ἐν στερήσει οὖσα αὐτοῦ εἰς αὐτὸ 
μεταβάλλει, ἐπεὶ ὃὲ ἢ οὖσα ἐν στερήσει τούτου, εἰς ὃ μεταβάλλει, ἀπ᾽ 15 

ἄλλου τινος εἴδους ἐστί, δηλονότι τούτῳ εἰς ὃ μεταβάλλει, ἐναντίον εἶδος 
ἔχει, xa ὃ χαὶ αὐτῷ ἢ μεταβολὴ αὔτη γίνεται. ἐν ᾧ γὰρ ἀδύνατον μένειν 

μεταβάλλουσαν, εἰς ὃ μεταβάλλει, χατὰ τοῦτο μεταβάλλει τε xal ἀμείβει 

5. τὸ εἶδος. τοιαῦτα δὲ τὰ ἐναντία εἴδη, ἐφ᾽ οἷς ἔστι τε xai εἶναι δύναται 20 τῷ 

τὸ ὄν τινων ἐν στερήσει, χαὶ διὰ τοῦτο προηγουμένως μὲν ἐχ τῆς στερή- 

σεως χαὶ τῆς ὡς e ἐναντιώσεως ἼΣΟΣ γένεσις, vv) ὃξ xal ἐχ 

τῶν ἐναντίων εἰδῶν, ἐφ᾽ οἷς οὖσα πρὸ τῆς εἰς τὰ ἐναντία αὐτοῖς μεταβο- Ὁ 

λῆς οὐ δύναται μὴ μεταβάλλουσα ἐξ | αὐτῶν μεταβάλλειν εἰς τὸ εἶδος, 313 

5] 7; Sp. jj B*N:. xal VaxSpos 3j xat F ὃ τῷ scripsi: τῶν libri 

4 τὰ] τοῦ Vict.: om. N 4. ὃ ἔχειν — τούτων (τοὐτὼν V)] οἷον ἐναντίον ἐστὶ τῶν 

ὧν ἐστι μεταξύ S?B?a Sp., sed praemissis verbis λείπεται ῥῆμα λείπει (?) ἤ τι τοιοῦ- 

τον B? 6 ἃ ὄντα VB Viet. Sp.: ἠδόντα FG!: ἰδόντα Sa: ἀεὶ ὄντα Ν: ἢ εἰ οὐδὲν 

τὰ G! et S! in mg. τῶν a Sp.: τῷ libri ( sl δὲ πᾶν S?B?a Sp.: el πᾶν 

VB: εἴη ἂν S'F: 7) εἰ πᾶν N 9 alt. ἡ om. a Sp. 10 γίγνοιτο a Sp. 11 ἐν 

τῇ Ν ἦν, καὶ a Sp. 13 «aV αὑτὴν B? Sp.: κατ᾽ αὐτὴν libri σὺν εἴδει 

S?Ba Sp.: συνείδει V: ἐν εἴδει S'F τινι τὰ a Sp. ἁπλῶς τὰ N 14 zai 

ix τῆς ὅτ. a Sp. 15 ἐκ δὲ τῆς] τῆς δὲ S?B?a Sp. 15. 16 τε xai μὴ ὑπομέ- 

νοντος VES'N: τῇ ἕξει εἰς ἣν ἡ μεταβολή S?B?a Sp. ἐκ δὲ — ὑπομένοντος om. B! 

(B? supplet lectionem, quam exhibent S?a) 16 εἶντα a 117 οὐ — τινος om. 

SKa οἴονται V 18 χωριστὴ VB Sp.: γωρὶς τῆς SFa: χωριστὰ Vict. 

τῷ] τὸ Vict. 20 μεταβάλλῃ] m in lit. V 2]. 22 diz'— εἴδους] ἐν ἄλλῳ τινὶ εἴδει 
B?S?a Sp. ó V 23 αὕτη V: αὐτὴ a Sp. 24 μεταβάλλουσα a Sp. ἀμείβει] 

βει s. v. V 25 τὰ] τὰ xa V 
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(εἰς) ὃ μεταβάλλει. ὅταν μὲν οὖν ὦσιν αἱ ἕξεις εὐμετάβολοι χαὶ αἱ ἐναν- 
τιότητες εἰς ἀλλήλας, χαὶ ἐκ τῶν ἐναντίων εἰδῶν f, μεταβολὴ γίνεται τοῖς 

v ΄ σ 35 - ΄ - [4] “ 

εἴς τι μεταβάλλουσιν ὥσπερ xal ἐχ τῆς στερήσεως τοῦ εἰς ὃ υὑεταβάλλει. 6 

ὅταν δὲ ἢ τὰ ἐναντία τοιαῦτα, ὡς μόνιμά τε εἶναι xal μὴ ῥαδίως μετα- 
5 βάλλειν, ai γενέσεις τοῖς τοιούτοις ἔχ τε τῶν στερήσεων γίνονται xal Ex 

τῶν μεταξύ, ἀφ᾽ ὧν ὡς ἀπ᾽ ἐναντίων xal αὐτῶν τοῖς εἴδεσιν, εἰς ἃ ἢ μετα- 
' / , ' , [4 ' - ) 2 , M βολὴ γίνεται, μεταβάλλει τὰ γινόμενα, ἣ μὲν τῶν xav ἀλλοίωσιν xai 10 

αὔξησιν xal μείωσιν xal xaxà τόπον μεταβολῇ γινομένη γένεσις, οὖσα τις 
΄ , ) , ΄ - ΄ [s ^ ) 3 ὦ 5 / 

10 γένεσις, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς γένεσις ἐξ ἐναντίων, ἢ δὲ wav οὐσίαν οὐχέτι 
ἐξ ἐναντίων, ἀλλ ἐχ τῆς χατὰ ἀντίφασιν ἀντιϑέσεως, ὅτι μηδέ ἐστι τῇ τὸ 

οὐσίᾳ τι ἐναντίον. 

| εἰς add. a Sp. ai om. a Sp. 5 τῆς στερήσεως a Sp. 6 ἀφ᾽ ὧν S'FN: 

ἁφῶν V: ἀμφοῖν S?B?a Sp.: ἀφῶν B! 1 om. a Sp. 1 δὲ τὰ a Sp. 9 μεταβολῇ 

scripsi: μεταβολὴ SFGa Sp.: μεταβολὴν VB 11 μηδέν a Sp. 12 τι om. a Sp. 

11: 
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ΠΕΡῚ EIMAPMENHS*. 

- 

Ἦν μὲν δι᾽ εὐχῆς μοι, μέγιστοι αὐτοχράτορες Σεβῆρε xai ᾿Αντωνῖνε, 1 

αὐτῷ Teese παρ᾽ ὑμῖν ἰδεῖν τε ὑμᾶς xal προσειπεῖν xai καϑομολθγῆσπι 

5 χάριν ἀνθ᾽ ὧν ἔπαϑον εὖ παρ᾽ ὑμῶν πολλάχις, αἰεὶ τυχὼν πάντων ὧν 6 

ἠξίωσα μετὰ μαρτυρίας T ἧς δίχαιος εἶναι τυγχάνειν τοιαῦτα αἰτούμενος. ἐπεὶ 
- NX. 2 NE - ' 3 es , P ic ic Q4 Ὁ. Y ϑύ 9 προς 

οξ ἐφειται. χαὶ εἰ uj πάρων τις τοις ἱεροῖ € ὑύειν οὐνᾶται, τῷ UUSLY αὐὑτοις 
b] , 

πανταχόϑεν τε χαὶ πανταχοῦ xal πέμπειν ἀναϑήματα, ἃ μὴ χομίζειν ab- 

τὸς οἷόν τε, ἐθάρσησα πρὸς ὑμᾶς τῇ πρὸς τὸ ϑεῖον ἐξουσία, καί τινὰ 10 

10 ἀπαργὴν ὑμῖν τῶν ἡμετέρων χαρπῶν ἀνάϑημα πέωψαι οἰχειότατον ὑμῖν ava- 

ϑημάτων ἁπάντων. τί γὰρ ἂν οἰχειότερον τοῖς Ἰνησίως φιλοσοφίαν τιμῶ- 

σίν τε χαὶ προάγουσιν ἀνάϑημα γένοιτο βιβλίου ὑπισχνουμένου ϑεωρίαν φιλό- 15 

σοφον; περιέχει τε τὸ βιβλίον τὴν δόξαν τὴν ᾿Αριστοτέλους, ἣν ἔχει περί ? "C tp ξχε 2 | «fi 26$ CT p LOL E f ξχε περ 

τε εἱμαρμένης χαὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὗ τῆς φιλοσοφίας προΐσταμαι ὑπὸ τῇ 

18 ὑμετέρας μαρτυρίας διδάσχαλος αὐτῆς senno δ νης: ἔστι δὲ οὐδε e ὃεύ- 20 

vepov τῶν χατὰ φιλοσοφίαν δογμάτων τουτὶ τὸ δόγμα" ἦ τε γὰρ ἀπ᾽ αὐ- 

τοῦ e πανταχοῦ | τε xal ἐπὶ πάντα διατείνει (οὐ γὰρ ὁμοίως περὶ τὰς 4 
΄ 5 , ΄ ) ΄ 

πράξεις ἔχουσιν οἵ τε πάντα ἐξ ἀνάγχης xoi χαϑ᾽ εἱμαρμένην γίγνεσθαι πε- 
2 πιστευχότες χαὶ οἷς Ooxsi γίνεσθαί τινα xai μὴ τοῦ πάντως ἔσεσϑαι mpo- 

20 χαταβεβλημένας αἰτίας ἔχοντα), T, τε εὕρεσις τῆς ἀληϑείας τῆς ἐν αὐτῇ 

χαλεπωτάτη τῷ δοχεῖν τῶν δοξῶν ἐχατέρᾳ πολλὰ ἀντιμαρτυρεῖν τῶν ἐν- 

4 αὑτῷ V ὑμῖν ἰδεῖν τε om. O 4. ὃ χάριν καϑομολογῆσαι ἃ" 9 πολλαχισ V 

6 ἧς να]: ὧν a?: àv E mg.: ὡς Lond. Diels: τῆς Β΄: ὡς ὧν coni. O: fortasse del. 

elvat]. εἴην coni. O 7 ἐφεῖται in ing. ἐντέλλεται V toig θεοῖς δύναται Cas. O 

8 ἀναϑύματα a! 9 τε ἦν ἐθάρσησα Cas. O ἡμᾶς a! ἐξουσίᾳ] μιμήσει B? τινας 

Lond. 9. 10 ἀπαρχὴν HESO Cas. B?: ἀπαρχῆς Va!*: ἀπ᾿ ἀρχῆς K: ἀπαρχὰς Lond. 

10 xai ἀνάϑημα B? ἡμῖν 83 18 περιέχει Β΄: περισχεῖν a?: περιέχειν Va! τε] δὲ 

coni. O: γὰρ Diels τε τὸ βιβλίον] «at Lond. O 13. 14 τε περί τε a? 14 προίστα- 

ταὶ a? 16. 11 ἀπ᾽ αὐτοῦ] ἁπανταχοῦ a! 18 τε καὶ καϑ' a? 19 alt. χαὶ] ἃ xat a?O 
20 ἔχοντα a': ἔχοντες V?: ἔχουσιν V!a?O εὕρεσιν a? ἐν αὐτῷ coni. Casp. O 2] τῷ 

δοκεῖν Va!: ἐστιν (ἐστιν del.) δοκεῖ τῷ δοχεῖν E: δοχεῖ τῷ δοχεῖν a? ἑχατέρα al? 
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^ *, b! $, , ^ , F^ * U ^ * ΄ ἀργῶν. ἐπεὶ ὃὲ ἐνίων δογμάτων (1) κατασχευὴ διὰ τὴν πρὸς τοὺς μὴ, ὁμοίως 
λέγοντας ἀντιλογίαν γίνεται φανερωτέρα (ὦν ἐν τοῖς μάλιστα xat! αὐτοῦ Ἑ kk 10 

* 3.1 J^ ^ ᾿Ξ , * . 
tz εἴεν μείζω ἢ χατὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους δόξαν εἰπεῖν), ποιήσομαι τὸν λόγον 

^ ' , L4 , , , A , ^ — * πρὸς τοὺς οὐχ ὁμοίως ἐχείνῳ περὶ τούτων εἰρηχότας. ὅπως ἐν τῇ τῶν Àz- 

5 Ἰομένων παραϑέσε! φανερώτερον óuiv τἀληϑὲς γένηται. ἔστι δὲ ἢ, τῶν λόγων 15 
7 h ' i i r T, Li 

τῶν ἡμετέρων προαίρεσις οὐ πρὸς ἐπίδειξιν νενευχυῖα, ἀλλὰ πρὸς ἐξέτασίν τε os 
' ^ , , *, fj , n * ^ — * 

x«i διδασχαλίαν τῶν προχειμένων ἀχριβεστέραν, ἣν χαὶ ὑμᾶς πᾶσιν οἷς 
L 

, ΄ -- ν , - — [d £ € πράσσετε ὁρᾶν ἔνεστιν ἐζηλωχύτας. οὐδεμίαν γοῦν πρᾶξιν ὑμῶν ἔστιν εὑρεῖν, 
n iJ , - 1 , , ^ * 

ἣ τὴν φαντασίαν πρὸ τῆς ἀληϑείας σχοπὸν mem τοίηται. εἰ δέ τι χατὰ σχο- 20 ἐς 

*'N , e - -“" , ^ ow ^ e ^ 

10 λὴν ἐντυγχάνουσιν ὑμῖν τῷ βιβλίῳ δεῖσϑαι δόξει ῥηϑῆναι γνωριμώτερον, 
5 E : PEN : " e ἀξιῶ τιμηϑῆναι xal ταύτῃ τῇ τιμῇ πρὸς ὑμῶν xal γραφῆναί μοι περὶ τῶν 

΄ $^ ΄ ΄ - ^ ε ΄ 

ζητουμένων" οὐδὲ γὰρ ῥάδιον πάντα γνώριμα ποιῆσαι δι’ ἑνὸς βιβλίου αὐτά 
Ü 

5 25 
- - M Ἁ , 3 - 

τε τὰ προχείμενα xol οἷς τις χρῆται πρὸς τὴν υαήνυσιν αὐτῶν. 

ὃ μὲν οὖν εἶναί τι τὴν εἱμαρμένην xal αἰτίαν εἶναι τοῦ γίνεσϑαί Il 

15 τινα xav' αὐτὴν ἱχανῶς $ τῶν ἀνθρώπων συνίστησιν πρόληψις (οὐ γὰρ 30 

χενὸν οὐδ᾽ ἄστοχον τἀληϑοῦς f, χοινὴ τῶν ἀνϑρώπων φύσις, χαϑ’ ἣν περί 
τινων ὁμοδοξοῦσιν ἀλλήλοις, ὅσοι Ys αὐτῶν μὴ διά τινας προχαταβεβλημέ- 

νας δόξας 0g | αὑτῶν διὰ τὸ σώ ety βούλεσϑαι τὴν πρὸς αὐτὰς dxokou- 6 
Ἀ 

ϑίαν ἄλλως ἀναγχάζονται λέγειν: δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐδὲ ᾿Αναξαγόρας ὃ Κλα- 
2 

20 ζομένιος, χαίτοι τἄλλα ὧν ἐν τοῖς τὴν φυσιχὴν φιλοσοφίαν φιλοσοφήσασιν ὅ 

οὐχ περ Ρ ενθς; οὐχ ἀξιόπιστος ἀντιμαρτυρῶν τῇ χοινῇ τῶν ἀνϑρώπων 

πίστει περὶ εἱμαρμένης" "τ γὰρ οὗτός γε μηδὲν τῶν joue γίνεσϑαι 
, e 

xxi siuapu Vh ἀλλ᾽ εἶναι χενὸν τοῦτο τοὔνομα), τί δέ ποτ᾽ ἐστὶν 1, εἰ- 

uagpuévm xai ἐν τίσιν, οὐχέϑ᾽ [οὐ γὰρ μόνον οὐχ ἀλλήλοις ἅπαντες, ἀλλ᾽ 10 

25 οὐδὲ] ἢ τῶν ἀνϑρώπων χοινὴ πρόληψις ἱχανὴ τοῦτο μηνῦσαι. οὔτε γὰρ 
, ΄ e 2 ) 5j b inem 6 - , 2. », ^ à. ἀλλήλοις ἅπαντες, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸς αὑτῷ τις περὶ αὐτῆς αἰεὶ [αὐτῷ] τὰ 

' 

αὐτὰ δοξάζει. πρὸς γὰρ τοὺς χαιρούς τε xal τὰς περιεστώσας τύχας xal 

l ἡ add. Diels pp Va4c. om. V^ mn hi^ B 2 ἀντιλογια sic V! (corr. V2): ἐν 

ἀντιλογίαν B μάλιστα] pr. « in lit. V lacunam indicavi 8 τε] cet εἰεν (in 

mg. τι ut videtur v. c.) V: «et etev Sie B: τί εἶεν HSa?: elev (in mg. εἰρηχότες) E: τί ein? 

K: τί εἴη àv Cas. O: οὐδὲν oluat a! Lond. μεῖζον Cas. Ἢ 85: ἘΠ ΞΟ.) VH 

τε --ἢ om. C vacuo relicto 10 litt. τὴν om. O 4 εἰρηχότας] ἂς in lit. V 

9 ἡμῖν a? 6 veuveuxuia V 8 πράσσεται a? γοῦν] οὖν E: γὰρ O 

ἐστιν V 9 7 V(infra versum)a!: ἐν ἡ a?O πεποίησϑε Cas. O τι 

om. a? 10 ἡμῖν 42 δεῖσϑαι om. a? δόξει V?a1?: δόξαι V: δόξει 

{τινὰ coni. O ῥηϑῆναι δεῖν Cas. ll πρὸς Va!: παρ᾽ a? 12 ράδιων V! 

(corr. V?) 14 ad sequentia cf. Alex. De anima II, 179,25 sq. 1t] τε coni. O 

20 τἄλλα ὧν iv τοῖς V?a'?O: ἄλλα «v αὐτοῖς Vi: ἄλλα ὧν αὐτοῖς ES? (sed τἄλλα S?) 

21 ἀπεριμμένος Va': ἀπερριμένος a? οὐχ] ἀλλ᾽ H: del. Casp. O 22 τῶν γινομένων 

μηδὲν a* 23 δή ποτ᾽ οὖν a? 24 οὐχέϑ᾽ V: οὐ χκαϑόλου ES: οὐχέτι a'?O 

οὐ γαρ--οὐδὲ (25) delevi 25 μηνύσαι V 26 αὐτῷ om. a*O 
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τὴν περὶ τῆς εἱμαρμένης δόξαν μεταφέρουσιν. ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν πάντα 15 
b € , , es ^ € / € , b] , xa0' εἱμαρμένην γίνεσϑαι λέγουσιν, τὴν εἱμαρμένην ὑπολαμβάνουσιν ἀπαρά- 
, ^ , ^ ^ , 

βατόν τινα αἰτίαν εἶναι xai ἀναπόδραστον, εἰσὶ δ᾽ οἷς οὐ πάντα τὰ γινό- 
, - 3 35 , [d ^ - 

μενα γίνεσϑαι δοχεῖ xaU εἱμαρμένην, ἀλλ᾽ εἶναί τινας ὑπολαμβάνουσιν τῶν 20 
΄ LIA 9s 2 2 98 ΧΑ N € , 3,58 ' ; , 

6 γινομένων xai ἄλλας αἰτίας: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν εἱμαρμένην αὐτὴν τὸ πάγιόν τε 
xal ἀπαράβατον ἔχειν τίϑενται, ἀλλὰ γίνεσϑαί τινα xai τῶν χαϑ᾽ εἱμαρμέ- 
νὴν Ἰίνεσϑαι πεφυχότων οὐ xat αὐτήν, ἀλλὰ παρὰ μοῖραν, ὡς οἱ ποιηταί 
φασιν, χαὶ παρὰ τὴν εἱμαρμένην. ἔστι δ᾽ οἷς ποτὲ πάντα γίνεσθαι τὰ γινό- 25 

μενα δοχεῖ χαϑ᾿ εἱμαρμένην xol μάλιστ᾽ ἂν αὐτοῖς τὰ τῆς τύχης ἀντι- 
10 πίπτῃ, χατορϑοῦντες δὲ ἐν τοῖς προχειμένοις αὑτοὺς αἰτίους εἶναι τῶν χατορ- 

ϑωμάτων ὑπολαμβάνουσιν, ὡς οὐχ ἂν ἀπαντησάντων τῶν ἀπηντηχότων, 80 
5 UJ 5 ' , M v , ^ ^ ^ [4 » A - MJ , εἰ μὴ αὐτοὶ τάδε μᾶλλον ἔπραξαν ἀντὶ τῶνδε, ὡς ἔχοντες xui τοῦ μὴ πράτ- 

τειν αὐτὰ τὴν ἐξουσίαν. OU ἣν διαφωνίαν ἀναγχαία τοῖς φιλοσοφοῦσιν f, 

ζήτησις ἢ περὶ τῆς εἱμαρμένης, οὐχ εἰ ἔστιν, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστὶν xal ἐν 
σ n v ε T 

15 τίσιν τῶν γινομένων τε xxi ὄντων ἐστὶν ἢ τοιαύτη φύσις. ὅτι μὲν οὖν 8 

αἰτίαν τινὰ τὴν εἱμαρμένην τοῖς γινομένοις [ὦν] εἶναι λέγουσιν πάντες οἱ 

περὶ εἱμαρμένης λέγοντές τι, γνώριμον (ταύτην γὰρ ἀποδιδόασίν τε xat φασιν 
αἰτίαν εἶναι τοῦ γίνεσϑαι τὰ γινόμενα ὃν τρόπον γίνεται), ἐπεὶ δὲ πλεοναχῶς 5 

λέγεται τὰ αἴτια, ἀναγχαῖον τοῖς ἐν τάξει τὸ πρόβλημα μετιοῦσιν πρῶτον 

20 λαβεῖν, ὑπὸ τίνα τρύπον τῶν αἰτίων χρὴ τιϑέναι τὴν εἱμαρμένην: οὐδὲν 
-ν ^ - , Y - , ΄ ^ , , 

γὰρ τῶν πολλαχῶς λεγομένων γνώριμον χωρὶς τῆς οἰχείας διαιρέσεως λεγό- 

μενον. διαιρεῖται δὴ τὰ τῶν γινομένων αἴτια εἰς τρόπους αἰτίων τέσσαρας, 10 
' 3» 7 ) ΄ IN - 1 Len) 1 ΄ , ΄ 

χαϑὼς [αἰτίας] ᾿Αριστοτέλης δέδειχεν. τῶν 1ὰρ αἰτίων τὰ μέν ἐστι ποιητιχά, 
' ^N e 2 , , Ld ^, 2 3 -»" M £ J M T 37 

τὰ δὲ ὕλης ἐπέχει λόγον, ἔστι δέ τις ἐν αὐτοῖς xal f, χατὰ τὸ εἶδος αἰτία" 
25 παρὰ δὲ τὰς τρεῖς ταύτας αἰτίας ἐστὶν αἴτιον ἐν αὐτοῖς xal τὸ τέλος, οὗ 1 

χάριν χαὶ τὸ γινόμενον γίνεται. χαὶ τοσαῦται μὲν ai τῶν αἰτίων διαφοραί. 

ὅτι γὰρ ἄν αἴτιον ἢ τινος, ὑπὸ τούτων τι τῶν αἰτίων ὃν εὑρεϑήσεται. 

xai γὰρ εἰ uY, πάντα τὰ γινόμενα τοσούτων αἰτίων δεῖται, ἀλλὰ τά γε 
NF 

πλείστων δεόμενα οὐχ ὑπερβαίνει τὸν aptüuóv τὸν εἰρημένον. γνωριμωτέρα 20 

4 δοκεῖ γίνεσϑαι a! ὃ οὐδὲ alO: οὐ 83: οὐδὲ sic V 7 «av αὐτὴν Vah xoá 

ταύτην a? 9 εἱμαρμένην] vv in lit. V τύχης (supra τὺ lit.) V: ψυγῆς 8": ψυ- 

χοῖς Καὶ 12 ἔπραξαν om. a! 14 ἡ om. 83 15 τε xal ὄντων om. Ὁ 

τοιάδε a! οὖν om. Ὁ 16 ὧν del. V? 17. τε] τὶ V! (eorr. V9) 18 γί- 

νεται V?al; γίνεσϑαι V!a? 19 τὰ αἴτια om. a! πρῶτον V?a! πρώτην Va? 

22 δὴ] δὲ Eusebii vulg. O διαιρεῖται --- τιϑέναι τὴν εἱμαρμένην (169,5)] Euseb. praep. 

ev. VI, 9. 1—16 268a — 2700 τόπους Cas. Lond. αἰτιῶν Eusebius Lond. Ὁ 

23 χαϑὼς V^a': χαϑὼσ αἰτίασ V!: xaU ἃς αἰτίας a*: καϑὼς ὁ ϑεῖος Eusebius Lond. O fortasse 

recte: χαϑὼς ϑεῖος Cas. δέδειχεν] cf. Arist. Metaph. I, 3. 9832293 sqq. 

ποιητὰ Eusebii pars librorum 24 ἐπέχοντα Eusebii vulg. τὸ oim. Eusebii 
p.d. 25 τὰς om. Cas. ἐν αὐτοῖς αἴτιον Eusebius 25 et 26 «6 om. 

Eusebius 26 at τῶν om. Eusebii p.]l. 21 τι τούτων Eusebius 

ὃν a? 28 μὴ] καὶ B? γινόμενά τις σκέψαιτο, εὑρήσει οὐχ B? 28. 29 τοσού- 

των — δεόμενα Eusebius (τὰ δὲ p.l): om. (signo in mg. adposito V) codd. a'* 29 τὸν 

tip. ἀρ. Eusebius 

IH 
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δ » er? - [A 5 " J "m AP 1A ^ f. L RE - "T ) ἂν αὐτῶν ἢ διαφορὰ γίγνοιτο, εἰ ἐπὶ παραδείγματός τινος τῶν γινο- 

μένων ὁραδείη. ἔστω δὴ ἐπ᾽’ ἀνδριάντος ἡμῖν ἢ τῶν αἰτίων δειχνυμένη 

διαίρεσις. τοῦ δὲ ἀνδριάντης ὡς μὲν ποιητιχὸν αἴτιον 6 ποιήσας τεχνίτης, 25 
[A] » ^ ὴ ny [4 T e ev Ld , bl D ,( 

ὃν ἀνδριαντοποιὸν χαλοῦμεν, ὡς δὲ f, ὕλη 6 ὑποχείμενος χαλχὸς T, λίϑος 
"^ Ἵν» * 

5 Y, ὅτι dy ἡ τὸ ὑπὸ τηῦ τεχνίτου ὀχ ματιζομε νον χατὰ τὴν τέχνην" αἴτιον 
v ^ 

γὰρ xal τοῦτο τοῦ γεγονέναι τε xal εἶναι τὸν ἀνδριάντα. ἔστι δὲ xal τὸ 
- - ΄ 

εἶδος τὸ ἐν τῷ ὑποχειμένῳ τούτῳ γενόμενον ὑπὸ τοῦ τεχνίτου xal αὐτὸ 30 
- 3 ΄ v "2? 0 A "5 ^ , -^ 5 κ - zi ) x τοῦ ἀνδριάντος αἴτιον, δι᾿ 6 ἐστιν εἶδος δισχεύων T, ἀχοντίζων ἣ ἐπ᾽ ἄλλου 

τινὸς ὡρισμένου σχήματος. οὐ μόνα δὲ ταῦτα τῆς τοῦ ἀνδριάντος γενέσεως 
ν ΄ 2 5 98 em ' - , - ms ἌΣ EFE ji 94 10 αἰτιά ἐστιν: οὐδενὸς γὰρ τῶν αἰτίων τῆς γενέσεως αὐτοῦ δεύτερον τὸ τέ- 10 

jab ποῦ τος Bono. d - i τινος ἢ εἰς ϑεοὺς εὐσέβειά τις vds je, οὗ χᾶριν γεγονός ἐστι, ἣ τιμή τινος T, εἰς ϑεοὺς εὐσέβειά τις. ἄνευ 
, [d *, v γὰρ τοιαύτης αἰτίας οὐδ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ὃ ἀνδριὰς ἐγένετο. ὄντων τοίνυν 

τοσούτων τῶν αἰτίων χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα ens ἐχόντων γνώριμον 5 
^ 

τὴν εἱμαρμένην ἐν τοῖς ποιητιχοῖς αἰτίοις διχαίως ἂν χαταριϑμοῖμεν dvao- 
15 γίαν σώζουσαν πρὸς τὰ γινόμενα χατ᾽ αὐτὴν τῷ τοῦ ἀνδριάντος δημιουργῷ 

, ) e L4 , , € Ἃ » ' - - τεχνίτῃ. τούτου δ᾽ οὕτως ἔχοντος ἀχόλουϑον dv εἴη περὶ τῶν ποιητιχῶν 10 
αἰτίων ποιήσασϑαι τὸν λόγον. οὕτως γὰρ ἔστα! γνώριμον, εἴ τε πάντων τῶν 

, ' UJ ec , . ^ Y» - M » M Ἁ 

γινομένων χρὴ τὴν εἱμαρμένην αἰτιᾶσϑαι, εἴ τε δεῖ χαὶ ἄλλοις τισὶν παρὰ 

τήνὸς συγχωρεῖν ὡς οὖσιν ποιητιχοῖς τινων αἰτίοις. ἁπάντων δὴ τῶν 

20 γινομένων ᾿Αριστοτέλης ποιούμενης τὴν διαίρεσιν τὰ μὲν αὐτῶν τινος χάριν 15 
γίνεσϑαι λέγει σχοπόν τινα χαὶ τέλος τῶν γινομένων προχείμενον ἔχοντος 

- - gy. Ὁ X ἂν »^ , σ 1 5» Dj Zn C τοῦ ποιοῦντος aora, τὰ δὲ οὐδενός. ὅσα γὰρ οὐ χατὰ πρόδεσίν τινα ὑπὸ 
τοῦ ποιοῦντος γίνεται οὐδ᾽ ἐπὶ τέλος Rud ἔχει τὴν ἀναφοράν, τοιαῦτα 90 
(ὁποῖά ἐστι χαρφῶν τέ τινων διαχρατήσεις χαὶ περιστροφαὶ χαὶ τριχῶν ἐπα- 
φαί τε χαὶ ἐχτάσεις χαὶ ὅσα τούτοις ὁμοίως und [ἃ] ὅτι μὲν γίνεται 
χαὶ αὐτὰ γνώριμον, οὐ μήν ἔχει τὴν χατὰ τὸ τέλος xal τίνος χάριν αἰτίαν. 25 

[ovi οι 

1 9' Eusebius B? Lond. O: γὰρ Va"? γένοιτο Eusebius l. 2 γινομένων] εἰρη- 

μένων a! δὴ Eusebius O: γὰρ libri 3 δὲ Eusebii p. l. Cas.: δὴ libri ὡς om. 

Cas. 5 τὸ om. a? τούτῳ γενόμενον om. a? γινόμενον Lond. O 

8 clàóc ἐστιν Eusebius δισχεῦον a! Eusebius ἀκοντίζον a! Eusebius 9 μόνον 

Eusebius 10 γὰρ supra versum V ἐστιν--- τῶν] ἀλλ᾽ ἔστιν οὐδενὸς τῶν Eusebius 

δευτερεῦον Eusebii p. l. 10. 11 τέλος] γένος Eusebii p. l. ll γεγονός ἐστι Va": 

γέγονε τουτέστιν Eusebius (γεγονέναι τ. D) εἴς] εἴ Cas.: del. B? ϑεοὺς scripsi: 

ϑεὸν Eusebius O: τινος libri 12 τῆς τοιαύτης Eusebius οὐδ᾽ dv] ob γὰρ V! 
(corr. V?) 13. αἰτίων τῶν τοσούτων a?: τούτων τῶν αἰτίων τοσούτων Lond. 

14 ποιητιχοῖς V' qp. aU: τοιούτοις V! 15 σώξουσαν)] c£ in lit. V τῇ τοῦ Eu- 

sebius 16 τέχνῃ Eusebius 117 τὸν om. a! 18 δεῖ] δὴ Eusebius ἄλλως 

Eusebii cod. B 19 δὲ Cas. 21 λέγειν V! (corr. V?) «xai τέλος om. a? 

22 γὰρ om. Eusebius: qe coni. O o9 om. Eusebii cod. B xpóUeotv] προαί- 

peo» Eusebii eod. S ὑπὸ om. Eusebius 28 ἐπὶ] ἐπεὶ a? 28. 24 τοιαῦτα 

ὑποῖα)] τοιαῦτα οἷον Eusebius: ὁποῖα B? 24 χαρφῶν Eusebius 85: χαρπῶν Va! 

25 ὁμοίως γίνεται Eusebius: ὁμοίως (ὅμοια qp. H) γίνεται ἃ VHa! Lond.: ὅμοια 845: ὅμοια 
4 K: ὁμοίως γίνεται ἃ (qàp) O διότι Diels (cf. Ind. Arist. p. 200549; Doxogr. 

p. 142) μὲν οὖν a?: μὲν γὰρ Eusebius 26 τὸ om. O τίνος Val: τινὸς a?; 

τὴν οὗ Eusebius 

IV 
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τὰ piv οὖν οὕτως γινόμενα ἀσχόπως τε xal ἁπλῶς γινόμενα οὐδεμίαν εὖ- 
λογον ἔχει διαίρεσιν, τῶν δὲ ἐπί τι τὴν ἀναφορὰν ἐχόντων xat τινος γινο- 
μένων χάριν τὰ μὲν χατὰ τὴν φύσιν, τὰ δὲ χατὰ τὸν λόγον γίνεται. τά 
τὸ γὰρ φύσιν αἰτίαν ἔχοντα τῆς γενέσεως χατά τινας ἀριϑμοὺς xal τάξιν 80 

5 ὡρισμένην πρόεισιν εἴς τι τέλος, ἐν ᾧ γενόμενα τοῦ γίνεσϑαι παύεται, εἰ 

μή τι αὐτοῖς ἐνστὰν ἐμποδὼν γένοιτο τῇ χατὰ φύσιν αὐτῶν ἐπὶ τὸ προχεί- 12 

μενον τέλος ὁδῷ, ἀλλὰ xai τὰ χατὰ λόγον γινόμενα ἔχε! τι τέλος. οὐδὲν 

(&Q ὡς ἔτυχεν τῶν χατὰ λόγον γινομένων γίνεται, ἀλλ᾽ ἐπί τινα σχοπὸν 
ἢ ἀναφορὰ πᾶσιν αὐτοῖς. ἔστι δὲ χατὰ λόγον γινόμενα, ὅσα ὑπὸ τῶν ποι- 5 

10 ούντων αὐτὰ γίνεται λογιζομένων τε περὶ αὐτῶν xai συντιϑέντων χαϑ᾿ ὃν 
ἂν τρόπον γένοιντο. οὕτως γίνεται τά τε χατὰ τὰς τέχνας γινόμενα πάντα 

χαὶ χατὰ προαίρεσιν, ἃ διαφέρει τῶν γινομένων φύσει τῷ τὰ μὲν φύσει 
γινόμενα ἐν αὐτοῖς ἔχειν τὴν ἀρχήν τε xal αἰτίαν τῆς τοιαύτης γενέσεως 10 
(τοιοῦτον γὰρ ἢ φύσις" xol γίνεται μὲν χατὰ τάξιν τινά, οὐ μὴν τῆς ποι- 

15 ούσης αὐτὰ φύσεως ὁμοίως ταῖς τέχναις λογισμῷ περὶ αὐτῶν χρωμένης), 

τὸ δὲ γινόμενα χατὰ τέχνην τε xmi προαίρεσιν ἔξωϑεν ἔχει τὴν ἀρχὴν τῆς 15 
χινήσεως xal τὴν αἰτίαν τὴν ποιοῦσαν, ἀλλ᾿ οὐχ ἐν αὐτοῖς x«l τῆς γενέ- 

σεως αὐτῶν τοῦ ποιοῦντος γίνεται περὶ αὐτῶν λογισμός. τρίτον δέ ἐστιν 
ἐν τοῖς ἕνεχά τοῦ γινομένοις xal τὰ ἀπὸ τύχης τε xal ταὐτομάτου γίνεσϑαι 

20 πεπιστευμένα ταύτῃ τῶν προηγουμένως ἕνεχά τοῦ γινομένων διαφέροντα, 20 

ἡ ἐπ’ ἐχείνων μὲν πᾶν τὸ πρὸ τοῦ τέλους γινόμενον τοῦ τέλους χάριν γἱ- 

vetat, ἐπὶ δὲ τούτων τὰ μὲν γινύμενα πρὸ τοῦ τέλους ἄλλου χάριν γίνετα!, 
ἀπαντᾷ δ’ αὐτοῖς ἄλλου χάριν γινομένοις ὡς τέλος τὸ αὐτομάτως τε χαὶ 9 

ἀπὸ τύχης γίνεσϑαι λεγόμενον. τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων xal πάντων τῶν V 

25 γινομένων εἰς τούτους τοὺς τρόπους νενεμημένων ἀχόλουϑον ἐπὶ τούτοις 

ἰδεῖν, ἐν ποίῳ τῶν ποιητικῶν αἰτίων χρὴ τιϑέναι τὴν εἱμαρμένην. ἀρά 

γε ἐν τοῖς οὐδενὸς γινομένοις γάριν; T, τοῦτο μὲν παντάπασιν ἄλογον" αἰεὶ 80 

] τε om. Eusebius 9 τὴν om. Eusebius a! τὸν Om. Eusebius a! 4 τὴν 

γενέσεως Eusebii cod. I 9 εἴς] ἐπί Eusebius τι om. a? γινόμενα Eusebius 

γενέσϑαι a? παύονται Eusebii vulg. 6 évoràv Eusebius δ΄: ἐστ᾽ ἂν V!: del. V?: 

om. a!O γίνοιτο Eusebii vulg. ( pr. τέλος om. Eusebius τὰ Om. a! 
8 σχοπὸν] φορὰν Eusebii p. l. 11 γένοιτο Eusebius O γίνεται] γίνοιτο a? 

τε om. Eusebii p. l. a? 12 τὰ κατὰ Eusebius 4 om. Eusebii cod. I τῷ in lit. 

6 litt. V 13 τὰς αἰτίας Eusebius 14 γίνεται α΄: γίνεσϑαι V. Eusebius a!O (ὡς 
γίνεσϑαι Schwartz ) μὲν om. Lond. 15 χρωμένοις vel χρωμένως Eusebii p. l. 

16 τῆς om. O lY ποιοῦσαν] « in lit. V χαὶ τὴν ποιοῦσαν αἰτίαν Eusebii p. l. 

18 pr. αὐτῶν) αὐτοῖς a? ὃ τοῦ Eusebius Ὁ ποιοῦνται Eusebii cod. B 

γίνεται (y iu lit.) Va!?: ἡγεῖται Eusebius τρίτον δέ ἐστιν Eusebius: ἔστιν libri 

19 οὖν ἐν τοῖς a?: οὖν τοῖς Lond. Cas. καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου a?: καὶ τοῦ αὐτο- 

μάτου Eusebius 20 mentoteopéva] πε supra versum V προηγουμένως B? Eu- 

sebii vulg. Lond. O: προηγουμένων V Eusebii cod. C 21 μὲν ὅτι πᾶν τὸ πρὸ a*: 

μὲν δῆλον ὅτι πᾶν τὸ πρὸ E: μὲν τὰ πρὸ (πρὸς cod. ΒΟ) Eusebius γινόμενον om. 

Eusebius alt. τοῦ τέλους om. Eusebii cod. BC 28 τε Om. 843 

25 τρόπους] σχοποὺς a! 26 ποίῳ] τίνι Eusebius τῶν] τ ἰπ 1  ἸῊΥ 21 γενο- 

μένοις Ο 750 
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γὰρ ἐπὶ τέλους τινὸς τῷ τῆς εἱμαρμένης ὀνόματι χρώμεϑα wa εἱμαρμένην 

αὐτὸ λέγοντες γεγονέναι. διὸ ἐν τοῖς ἕνεχά τοῦ γινομένοις ἀναγχαῖον τιϑέναι 14 
΄ * ^ , ^ , UJ 

τὴν εἱμαρμένην: x«i ἐπεὶ τῶν Évexd coo γινομένων τὰ μὲν γίνεται χατὰ 

λόγον, τὰ δὲ χατὰ φύσιν, T, ἐν ἀμφοτέροις αὐτοῖς τὴν εἱμαρμένην ἀναγχαῖον 

σι εἶναι τίϑεσϑαι, ὡς πάντα τὰ γιγνόμενα xu εἱμαρμένην γίνεσθαι λέγειν, 

ἢ ἐν ϑατέρῳ. ἀλλὰ τὰ μὲν χατὰ λόγον γινόμενα τούτῳ δοχεῖ γίνεσϑαι χατὰ 5 
, Ll * ' - » , J 

λόγον τῷ τὸν ποιοῦντα αὐτὰ xni τοῦ μὴ ποιεῖν ἔχειν ἐξουσίαν. τά τε γὰρ 
, ; ^ — ^ , 5 , , | 4 - ] 

ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν γινόμενα χατὰ τέχνην οὐχ ἐς ἀνάγχης ὑπ᾽ αὐτῶν τίνε- 

σϑαι δοχεῖ (οὕτως γοῦν ἕχαστον ποιοῦσιν αὐτῶν ὡς χαὶ τοῦ μὴ ποιεῖν 10 
᾿ Ἢ B Y Y ^ ΄ Μ - - , » ' $7 EN C TuS 

10 aot4 τὴν ἰσὴν ξγόντες ἐςουσιᾶν" &tL τε πως οὐχ QX0TO| την οἰχιὰαν χαὶι ΤῊΝ 

, , * e ? 

χλίνην xaU' εἱμαρμένην λέγειν γεγονέναι T, τὴν λύραν ἡρμόσϑαι xa εἰ- 
a , *, ' . M T , , “- ^D 

μαρμένην;), ἀλλὰ μὴν xal ὧν προαίρεσις χυρία (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα xat 
) - 

'2 15 Qu 

* ἃ , , - ) ΄ b ^ € 

ἀρετήν τε χαὶ χαχίαν πράττεται) xai ταῦτα ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δοχεῖ, εἰ 
᾿ς» ^ - - - - - ΄ - Ἴ 

ἡμῖν ὃὲ ταῦτα, ὧν xoi τοῦ πραχϑῆναι χαὶ τοῦ μὴ πραχϑῆναι ἡμεῖς εἶναι 
“ , ^ e » i 4 

15 δοχοῦμεν χύριοι, τούτων δὲ οὐχ οἷόν τε λέγειν αἰτίαν τὴν εἱμαρμένην οὐδὲ 
EAE T Le Ξ Σ M ΡΞ ΧΕ 9z nu 23) Yd n m ΄ » 7 90 

ἀρχὰς εἶναί τινας καὶ αἰτίας ἔξωϑεν προχαταβεβλημένας τοῦ πάντως T? 
΄ ) - ^ jJ 3. v7 1 Ἢ Y , , 

Ἱενέσϑαι τι αὐτῶν ἣ μὴ γενέσϑαι (οὐχέτι γὰρ ἂν εἴη τι τούτων ἐφ 
, , - ^ , ΄ ^ ^ ' [4 , 5 €- 7 

εἰ γένοιτο τοῦτον τὸν τρόπον), λείπεται δὴ λοιπὸν τὴν εἱμαρμένην ἐν τοῖς VI 

qóost γινομένοις εἶναι λέγειν, ὡς εἶναι ταὐτὸν San € χαὶ φύσιν. 
, 

ν᾿ 

, 
z 
Ll 

y 
20 τό τε γὰρ ΕΠ ΡΠ ενον χατὰ da xai τὸ χατὰ φύσιν siuapuévow. οὐ γὰρ 25 

ς ἵππου γίνεσϑαι, 
σ΄ 
t χατὰ φύσιν μέν ἐστιν ἄνϑρωπον ἐξ ἀνθρώπου xai ἵππον ἐ 

à 7s [4 Ἃ 

οὐ χαϑ᾽ εἰ μαρμέν Ἣν δέ, ἀλλὰ συνοδεύει τὰ αἴτια ταῦτα ἀλλήλοις ὡς v 
v - M 

ἔχοντα χατὰ τοὔνομα μόνον τὴν διαφοράν. διὸ xal τὰ πρῶτα τῆς χατὰ 
, e , ,F v v ^N - Ἁ bd ' e 

φύσιν ἐχάστοις γενέσεως αἴτια (ἔστιν δὲ ταῦτα (xà) ϑεῖα xai f, τούτων 30 ἢ 

, » y va L4 
ς ξ νης αἴτια λέγουσιν. πάσης γὰρ γενέ- τῷ σι ΟἹ d S9 Xx c o KY zi Ὁ 

"rS τῷ ις "S S V x 8 e -« MK » Ἐ 2 το LI 

5» B ε - , ' J , ' 

σεως ἀρχὴ T, τῶν ϑείων χατὰ τὴν χίνησιν ποιὰ σχέσις πρὸ 
€ JJ “» v ὺς τὰ τῇδε. οὔ- 

σης δὲ τῆς εἱμαρμένης ἐν τούτοις τε xai τοιαύτης ἀναγχαῖον ὡς ἄν ἔχῃ 10 
| γινόμενα χατὰ φύσιν οὕτως ἔχειν χαὶ τὰ χαῦϑ᾽ εἱμαρμένην. ἀλλὰ μὴν 

*, Ld 3 * » ΄ , -" 

τὰ γινόμενα χατὰ φύσιν οὐχ ἐξ ἀνάγχης γίνεται, ἀλλ᾿ ἔστιν ἢ γένεσις τῶν 
e » , ' d ON Ἁ V , ^ - 

30 οὕτω γινομένων ἐμποδιζομένη d διὸ ποτὲ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν γι- 5 

γεται τὰ γινόμενα χατὰ φύσιν, οὐ μ 

2 τε αὐτὸ Eusebius τοῦ γινομένων γινομένοις a? ἀνάγκη a? 9 εἶναι 

om. a!O 6 λόγον γινόμενα] ov q in lit. V 1 ποιεῖ Cas. 9 γοῦν] γὰρ 

Lond. O αὐτῶν Va!: αὐτοὶ a? 10 τε] δὲ EO 11 ἢ] καὶ Ο 

ll. 12 zaà' εἱμαρμένην om. a? 14 ἡμεῖς om. à? 15 οὐχ a! εἰ] 
7| a? 20 χατὰ φύσιν καὶ---εἱμαρμένον add. V? 21 «ai om. Cas. 22 "i δέ] 

xa^ εἱμαρμένην δὲ οὔ 40 24 αἴτια (ἔστιν δὲ ταῦτα {τὰν scripsi: αἴτιασ ἔστι οδὲ 

ταῦτα V!: αἴτια τάτε V?Ba!: αἴτια Η: αἴτιά ἐστιν: οἱ δὲ αὐτὰ τὰ KE (pro οἱ δὲ: ἤτοι E?) 

Sa? Lond. (sed hic οἱ 9") Cas: αἴτια τὰ O 5] τὴν a? 25 εὔτακτον 
περιφορὰν a* δὲ αἴτια λέγουσιν τὰ αὐτά V?a! 26 τὴν om. a! 

τῆϊδε sic V 2 τε om. a? 90 ἐμποδιζομένη ποτέ. διὸ [μὲν] ὡς 

Diels ποτὲ μὲν] περ B μὲν om. a?O: post γίνεται coll. H 31 ἔχει del. 

V?: om. a!O 
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αὐτοῖς ἔχει xal τὸ παρὰ φύσιν xal γίνεται, ὑπό τινος αἰτίας ἔξωϑεν ἐμπο- 
δισϑείσης τῆς φύσεως εἰς τὸ ἔργον τὸ ἑαυτῆς. διὸ οὔτε ἐξ ἀνάγχης ἄν- 
ὕρωπος ἐξ ἀνθρώπου ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὥστε καὶ χατὰ τὴν ὡρίσϑαι 10 

δοχοῦσαν προϑεσμίαν τοῖς γινομένοις χατὰ φύσιν ἕχαστον τῶν οὕτως γινο- 

5 μένων del γίνεται. ὄντος δὲ ἐν τοῖς γινομένοις χατὰ φύσιν xal (τοῦ) παρὰ 

φύσιν, ὥσπερ χαὶ ἐν τοῖς χατὰ τέχνην, χώραν ἂν ἔχοι χαὶ ἐν τοῖς κατὰ 
τὴν εἱμαρμένην γινομένοις τὸ παρὰ τὴν εἱμαρμένην, ὥστ᾽ εἰ χώραν ἔχει 16 

τὸ παρὰ φύσιν xoi wt, χενόν ἐστιν ὄνομα, ἔχοι ἂν ἐν τοῖς γινομένοις χώραν 
χαὶ τὸ παρὰ τὴν εἱμαρμένην. διὸ χαὶ λέγοι τις ἂν εὐλόγως τὴν οἰχείαν 

V V 

, 10 φύσιν ἀρχὴν ἑχάστου χαὶ αἰτίαν εἶναι τῆς τῶν γινομένων ἐν αὐτῷ χατὰ φύσιν 20 

τάξεως. ἀπὸ ταύτης γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἵ τε βίοι τῶν ἀνθρώπων 

τὴν τάξιν χαὶ αἱ χαταστροφαὶ λαμβάνουσιν. δρῶμεν γοῦν ὅτι χαὶ τὸ σῶμα 

τῷ τοῖον T, τοῖον εἶναι τὴν φύσιν xal ἐν νόσοις χαὶ ἐν φϑοραῖς ἀχολούϑως 

τῇ φυσιχῇ συστάσει γίνεται, οὐ μὴν ἐξ ἀνάγχης" ἱχαναὶ γὰρ ἐχχροῦσαι $5 

15 τὴν τοιάνδε τάξιν ἐπιμέλειαί τε xal ἀέρων ὑπαλλαγαὶ xal προστάξεις 

ἰατρῶν xai συμβουλαὶ ϑεῶν. χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον xai ἐπὶ τῆς ψυχῆς 

εὕροι τις ἂν παρὰ τὴν φυσιχὴν χατασχευὴν διαφόρους γινομένας ἑχάστῳ τάς 80 

τε προαιρέσεις xoi τὰς πράξεις χαὶ τοὺς βίους. ἦϑος γὰρ ἀνθρώπων δαί- 
τὸ πλεῖστον γὰρ ταῖς t 

5 ' 
- 
T 

^ , ^ 

εις χαὶ τοὺς βίους xoi 

J Y c ^, , ΄ ε , 
μων χατὰ τὸν "HpdxAewov, τουτέστι φύσις. ὡς ἐπ 

90 φυσιχαῖς χατασχευαῖς τε χαὶ διαϑέσεσιν τάς τε πρά 
AJ Ἁ 3 - *, ΄,α 7" € » M Χ Ν P 4 

τὰς χαταστροφὰς αὐτῶν ἀχολούϑως ἰδεῖν ἔστι. τῷ μὲν γὰρ φιλοχινδύνῳ 18 
^ Q RJ , , , ' [ ^ ΄ , ^ Ν - Ld MJ 

x«i ϑρασεῖ φύσει βίαιός τις xoi ὃ ϑάνατος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον (αὕτη γὰρ 
D ἢ τῆς φύσεως εἱμαρμένη), τῷ δέ 1ε ἀχολάστῳ τὴν φύσιν τό τε ἐν t0o- 

vals τοιαύταις χαταζὴν καὶ 6 τῶν ἀχρατῶν βίος, dv μή τι χάλλιον ἐν αὐτῷ ὅ 

95 qevóuevov ἐμποδίζῃ, (τῷ δὲ χαρτεριχῷ) χατὰ φύσιν αἱ τῶν πόνων ὑπομο- 

ναὶ xal αἱ χαχοπάϑειαι xol (ai) ἐν τοῖς τοιούτοις τοῦ βίου χαταστροφαὶ 

alt. xat infra versum V Ι. 2 παρεμποδισϑείσης a? 2 οὔτε) fortasse οὐδὲ 

ἐξ s. v. V: om. a! ὡς V?a!l*; οὐκ V! ὥστε] ὅϑεν a! χαὶ del. Diels 

οὐκ ἀεὶ Schultess O 109 add. Lond. O 6 τέχνην (τοῦ παρὰ τέχνην) coni. O 

ἔχοι a? 12 τὴν καταστροφὴν a?: αἱ ἀναστροφαὶ B* γοῦν] οὖν a? ὁρῶμεν -- 

βίους (18)] Eus. pr. ev. VI, 9. 270c — 2104 13 τοῖον bis scripsi οἵ Al. De an. 169,36: 

τοιὸν bis libri: τοιόνδε bis Eusebius ἐν ante φϑοραῖς om. Eusebius a? 14 xata- 

Ó 

cC ὡὉ 

ej 

στάσει Eusebii p. l. ὁμοίως ἐπὶ πάντων οὐδὲ ἐξ ἀνάγκης Eusebius 15 πολλάκις τὴν 

Eusebius τοιάνδε al: τοιάνδε sic V: τοιὰν δὲ Lond.: τοιαύτην Eusebii p. l. a? 

τάξιν] ἕξιν Eusebius τε om. Eusebius ἀέρων] βίων Eusebius 10 συμβουλίαι 

Eusebius χατὰ — τρόπον] οὕτως Eusebii p. l. 11 χατὰ O γινομένας] ἐν Eu- 

sebius 17. 18 τάς τε om. Eusebius 18 τὰς om. Eusebius τοὺς Om. 
Eusebius βίους ἐξ ἀσκήσεως καὶ ἀπὸ μαϑημάτων χαὶ ἀπὸ λόγων χρειττόνων βελτιου- 

μένων Eusebius ἀνϑρώπῳ Lond. O 2] ἀκολούϑους Lond. Cas. O φιλοχιν- 

δύνη a! 22 τὸ om. a? 29 γε om. Lond. O 24 χαταγῆν a? ἂν μή] ἀλλ᾽ εἴ 
a?0 αὐτῶ V 25 γενόμενον ἐμποδίζῃ scripsi coll de an. 185,16: γενόμενον &x- 

σείσῃ τῆς (ἀκολασίας) Diels: γενόμενος ἐχπισητὴσ sic V: γενόμενος ἐκ πίση τῆς a': yevó- 

μενος ἐχπέσῃ τῆς H: γενόμενον ἐχστῇ τῆς H yp. ESKa? (sed γενώμενον a?) Lond. Cas. O 

(sed τοῦ pro τῆς Cas. O) τῷ δὲ χαρτεριχῷ addidi coll. de an. 185,29 (similiter O in 

adn.) 26 αἱ ἐν τοῖς ES: ἐν τοῖς a?O: pev votó V: μὲν τι τοῖς VÀ: μέντοι τοῖς Ha! 
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πάλιν εἰσὶ xaU' εἱμαρμένην. xai τοῖς ἀνελευϑέροις ὃὲ τὴν φύσιν χαὶ 
΄ n - ΄ ' D - t , ^ ^ ἀπλήστοις περὶ χτῆσιν χρημάτων xal τὰ τῆς εἱμαρμένης συνῳδά" ἐν ἀδι- 10 

΄ ΄ - ΄ -ν AE. - ΄, ^N 

χίαις γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁ τῶν τοιούτων βίος, xai ἢ τοῦ βίου δὲ χατα- 

στροφὴ τοῖς xav αὐτὰ πράττουσιν ἀχόλουϑος τούτοις. χαὶ ἐπιλέγειν 

5 εἰώϑασιν τοῖς τοιούτοις, ὅταν ἐν ταῖς ἀχολούϑοις τε τοῦ βίου (χαὶ) χα ci- τὸ 
μαρμένην περιστάσεσιν ὦσιν, ὡς ἑαυτοῖς γεγονόσιν αἰτίοις τῶν παρόντων 

αὐτοῖς χαχῶν. χαὶ τοῦτ᾽ ἂν τις παρίστασϑαι βουλόμενος τοῖς τὰς μαντείας 

ἐπαγγελλομένοις τοῦ μὴ πάντως αὐτοὺς ἐπιτυγχάνειν φέροι τὸ αἴτιον, μὴ 

πάντα τὴν φύσιν ἐχάστου χαὶ τὴν εἱμαρμένην εὐοδεῖν, ἀλλὰ γίνεσθαί τινα 90 

10 χαὶ παρ᾽ αὐτήν, εἶναι δὲ τοὺς μάντεις μηνυτὰς τῶν γινομένων χαϑ᾽ εἱμαρμέ- 
νην, ὥσπερ οὖν xai τοὺς φυσιογνώμονας. εἰπόντος γοῦν Ζωπύρου τοῦ 

φυσιογνώμονος περὶ Σωχράτους τοῦ φιλοσόφ 000 ἄτοπα τινα χαὶ πλεῖστον 
᾿ - - 5 - bod * , [d - 

ἀφεστῶτα τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ τῆς χατὰ τὸν βίον xai ἐπὶ τούτοις ὑπὸ τῶν 25 
, 

πε 
^ NY n , 55* - ΄ N nna. * r , 

ερὶ τὸν “Θερατη χαταγχελωμένου οὐδὲν εἶπεν ὁ Σωχράτης IH τὸν Δώ- 
σ 2 M M , J ^ 

15 πυρον᾽ ἦν γὰρ dv τοιοῦτος ὅσον ἐπὶ τῇ φύσει, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐχ φιλοσο- 
, » , - , L4 * 

φίας ἄσχησιν ἀμείνων τῆς φύσεως ἐγένετο. χαὶ αὕτη μὲν T, περὶ εἱμαρμένης 30 

ὡς ἐπὶ χεφαλαίων εἰπεῖν χατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ []εριπάτου δόξα. 
b 

Ἡ δὲ χατασχευὴ τῶν ui φόρα ἔσται φανερωτέρα παρατιϑέντων ἡμῶν VII 
x 

ταῖς προηγουμέναις τῶν χειμένων ἀποδείξεσιν τὰ ἑπόμενα ἄτοπα τοῖς πάντα 20 

20 xai εἱμαρμένην γτίνεσϑα! λέγουσιν μιγνύντες γὰρ οὕτω τὸν λόγον τῇ [τε] 

τῶν δοξῶν παρ ἀλλήλας ϑέσει γνωριμώτερον τἀληϑὲς ποιήσομεν xal πρὸς 

τούτῳ οὐχ ἕξομεν ἀνάγχην μεμνῆσθαι τῶν αὐτῶν πολλάχις. εὐλόγως γὰρ 5 
ἄν τις ἀπορήσαι, πῶς φιλοσοφεῖν τινες λέγοντες χαὶ τὴν ἀλήϑειαν τὴν ἐν 

τοῖς οὖσιν μετέρχεσϑαι καὶ ταύτην τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πλέον ἔχειν [τοὺς 
' 

φιλοσοφοῦντας] ὑπολαμβάνοντες xal διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τοῦτο τῷ [32 

προτρέποντες ἐπέδοσαν αὑτοὺς τῇ δόξῃ τῇ πάντα ἐξ ἀνάγχης τε xal xal 10 

εἱμαρμένην γίνεσϑαι λεγούσῃ, ἐφ᾽ ἣν μόνους ὀρῶμεν ERE Ἴοϑ της τῶν 
^ 

ἰδιωτῶν τοὺς οὐδὲν αὑτοῖς συνειδότας δεξιὸν ἐπὶ τὴν εἱμαρμένην ἀφ᾽ a- 

] εἰσὶ in lit. V 2 ἀπλείστοισ V! (corr. Ν᾽): ἀπληστοὶς a! σύνωδα Va? 

4 xat. αὐτὰ] fortasse χατὰ ταῦτα τούτοις ES: τούτοις διὸ a? Cas.: τούτουσ V!: διὸ 

V?Ha! Lond. O: τοῦτο οὖν Schwartz ὃ ταῖς] τοῖς Lond. ἀχολούϑοισ τε V!a! 

ἀχολουϑοῖσ γε V^: ἀχολουϑίαις τε a? xai add. V?a"O 5. 6 εἱμαρμένην H Lond. O: 

εἱμαρμέναις V: εἱμαρμένας ES: εἱμαρμένης a!? Cas. 6 γεγόνοσιν V! αἴτιοι a? 

8 πάντως αὐτοὺς Va': πάντα αὐτοὺς a* πάντα αὐτοῖς O φέρει a! 10 μηνυτὰς 

om. Lond. 11 εἰπόντος --- ἐγένετο (16) Eus. praep. ev. VI, 9. 270c— 211a Zw7:5- 

poo] ποτε Eusebius 12 περὶ τοῦ Eusebii vulg. 14 Σωχράτην a! Eusebius 
εἶπεν] εἰ in lit. V ἐσφάλϑαι Eusebius 16 ἡ om. 8" 11 à» χεφαλαίῳ a?O 

ἡ κατὰ a? δόξας a! 20 τῇ τὸν λόγον τε O τε Om. Cas. 2] παραλλή- 

λας Va!: παράλληλα a*: παραλλήλῳ Lond. Cas. O 22 τοῦτο a* οὐχ a? 

23 ἀπορῆσαι V!: ἀπορήσειε V?a'* λέγοντες Schwartz: λέγονται (λεγονται V) 

libri 24 ταύτῃ a? fortasse recte ἄλλων] prius ἃ in lit. V 24. 25 τοὺς 

υσιν 

φιλοσοφοῦντας delevi 25 ὑπολαμβάνοντες a?: υὑπολαυβάνοντες sic V: ὑπολαυβάνουσι 

alO 26 προτρέποντες] e post p in lit. 2 litt. V τῇ δόξῃ) utrumque ἢ in 

lit. V 
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τῶν τὴν αἰτίαν τῶν περιεστώτων αὐτοὺς χαχῶν μεταφέροντας, δόξῃ οὔτε 
τοῖς ἐναργέσι συναδούσῃ οὔτε τινὰς πιστὰς ἀποδείξεις τοῦ οὕτως ἔχειν τ 

ἐχούσῃ προσέτι τε ἀναιρηύσῃ τὸ εἶναί τι ἐφ’ ἡμῖν, οὗ πιστευϑέντος τίς ἂν 
ἄλλη μείζων ἐχ λόγων γένοιτο ζημία; ὅτι μὲν γὰρ παρὰ τὰ ἐναργῆ, δῆλον 

5 £x τοῦ πεπιστεῦσθαι μὲν σχε)ὸν ὑπὸ πάντων ἰδιωτῶν τε χαὶ φιλοσόφων 20 

τὸ γίνεσϑαί τινα χαὶ αὐτομάτως χαὶ ἀπὸ τύχης, εἶναι δέ τινα τῶν γινομέ- 

νων xai ἐνδεχομένως γινόμενα χαὶ ἔχειν τινὰ χώραν ἐν τοῖς οὖσιν χαὶ τὸ 

μηδὲν υᾶλλον τόδε τοῦδε, τούτων Oi μηδὲν σώζεσϑαι χατὰ τοὺς ἐξ ἀναγ- 
χης πάντα γίνεσϑαι λέγοντας, εἴγε σώζει μὲν αὐτὰ τὸ ἐφ᾽ οἷς σημαινομέ- 86 

10 vote τὰ ὀνόματα ταῦτα χεῖσϑαι πεπίστευται, ταῦτα μὴ χινεῖν: οὐ γὰρ τὸ 

ἄλλα τινὰ ὑποβάλλοντα σημαινόμενα τοῖς ὀνόμασιν διὰ τοῦ μένειν ἐχεῖνα 

uívety ἡγεῖσθαι xal τὰ προειρημένα σωζόντων ἐστὶ τὰ xsíusva. οὐ γὰρ 
σώζεται τὸ γίνεσϑαί τινα ἀπὸ τύχης, (ἂν) ἀνελών τις τὴν τῶν οὕτως γινο- 30 

μένων φύσιν ὄνομα ϑῆται τοῖς γινομένοις ἐξ ἀνάγχης τὴν τύχην, ἀλλ᾽ αὐτὰ 

15 δεῖξαι δυνάμενα σώζεσθαι, ἐφ᾽ ὧν τὸ τῆς τύχης ὄνομα χατηγορεῖσϑαι πεπί- 
στευται. 22 

Λέγεται δὴ πρὸς ἁπάντων ἀνϑρώπων χοιναῖς τε xai φυσιχαῖς ἐννοίαις VIII 

ἐμμενόντων ταῦτα ἀπὸ τύχης τε xal τοῦ αὐτομάτου γίνεσϑαι, ἃ αἰτίαις 

ἄλλων τινῶν ποιητιχαῖς προηγουμέναις ἐπιγίνεται. ὅταν γὰρ ἄλλου τινὸς 5 
20 χάριν γινομένῳ τινὶ μὴ τοῦτο ἀπαντήσῃ οὗ χάριν ἐγένετο, ἄλλο δέ, ὃ τὴν 

ἀρχὴν μηδὲ ἠλπίζετο, τοῦτ᾽ ἀπὸ τύχης λέγεται γεγονέναι χαϑ’ αὑτὸ μὲν 

γεγονὸς ἀναιτίως, χατὰ συμβεβηχὸς δ᾽ ἐσχηχὸς αἴτιον τὸ γενόμενον ἐπ᾿ ἄλλου 
Ἱενέσει τινός. χαὶ ὅτι τοιοῦτόν τι λέγουσιν πάντες τὸ γινόμενον ἀπὸ τύ- 10 

χης δῆλον ἐξ ὧν ὑποβάλλουσιν σημαινομένων οἷς ἀπὸ τύχης φασὶν γίνε- 

95 σϑαι. ϑησαυρόν τε γάρ φασιν ἀπὸ τύχης εὑρηχέναι τινά, χἂν ἄλλου γά- 

pw» ὀρύσσων τίς τινος, ἀλλ᾿ οὐ τοῦ ϑησαυρὸν εὑρεῖν ϑησαυρῷ περιπέσῃ 
(6 μὲν γὰρ τούτου χάριν ὀρύσσων οὐχ ἀπὸ τύχης: οὗ γὰρ χάριν ὥρυσσεν, 15 

τοῦτο ἀπήντησεν αὐτῷ, ᾧ δὲ μηδὲν τῆς εὑρέσεως τοῦ ϑησαυροῦ ἔμελε, 
ποιοῦντι δὲ ἄλλου τινὸς χάριν ἢ εὕρεσις ἀπήντησεν ὡς τέλος ἐχείνου, τοῦ- 

80 τὸν ἀπὸ τύχης τὸν ϑησαυρὸν εὑρηχέναι πάντες λέγουσιν), ἀλλὰ χαὶ τὸ ἀργύ- 

1 αὐτοῖς Η δόξῃ del. Diels ἀναφέροντας in mg. μεταφέροντας H 3 τι om. a! 

4 γίνοιτο O 9 μὲν om. a? 9 σώζει Lond.: σῴζειν sic V: σώζειν a? αὐτὰ (supra 

τὰ m? scripsit ἢ ut videtur) V: αὐτά ἐστι a"? 10 ταῦτα om. O 11 ἄλλασ τιναα V! 

(eorr. V?) 18 σώζεται V?a': σώζξεσϑαι V! ἂν V?alO: om. V!a? 

ἀνελών sic. V 14 ϑοῖτο B? ἀλλ ἀλλ᾽ ἂν V?a! 14. 15 αὐτὰ δεῖξαι] 

ἂν ἀποδείξῃ Schwartz bene 1) δυνάμενα a*: δυνάμενασ sic V': δυνηϑῇ V?a!O 

χατηγορεῖτϑαι V?a'?: χατηγορεῖται V! 19 προηγουμέναις V?a'O: προηγουμένως V!a?, 

expeetas προηγουμένως ποιητιχαῖς ὅταν — περιπεσεῖν (173,10)] Eus. praep. ev. VI, 9. 

2118- 2719 τὰ δὲ ἀπὸ τύχης τοιαῦτα, ὅταν κ.τιλ. 20 γινομένου V! (corr. v. €): γε- 

νομένῳ Eusebius δέ τι ὕπερ Eusebius 21 οὐδὲ Eusebius τοῦτ᾽ — γίνε- 

σϑαι (24. 25) om. Eusebius 24 σημαινομένου a? 25 φησιν Eusebius 

τινας a? ἂν V?ak χὰν V'a*: ὅταν Eusebius 26 τινος om. a! τίς τινος 

om. Eusebius οὐ] μὴ Eusebius 27 6 μὲν --- ἀλλὰ (30) om. Eusebius 

ὥρισσε a! 28 ἔμελε V7O: ἔμελλε aU: πάλιν V! 
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ριον ἀπὸ τύχης χεχομίσϑαι τινὰ λέγουσιν, ὅταν εἰς τὴν ἀγορὰν προελθὼν 20 

ἄλλου τινὸς χάριν ἀργύριον ἔχοντι Peppe τῷ χρεώστῃ τὸ ὀφειλόμενον 

αὑτῷ λάβῃ. τῷ γὰρ (x00) προελϑεῖν εἰς τὴν ἀγορὰν ἄλλο v προηγούμενον τέ- 

u Àoc EXE τὸ τὸ προοφειλόμενον λαβεῖν ἀπήντησεν ὡς τέλος χατὰ UE 2: 

βηχὸς αὐτῷ γενόμενον: [τὸ μὲν ποιητιχὸν αἴτιον τὸ δὲ τούτου τέλος] οὐ γὰρ σι 

ἀπὸ τύχης ἔτι λέγεταί τις τὸ ὀφειλόμενον εἰληφέναι, εἰ τούτηυ χάριν εἰς 

τὴν ἀγορὰν προῆλϑεν, ὅτι τὸ προχείμενον αὐτῷ τέλος ἢ πρόοδος ἔσχεν. 
χαὶ ὃ ἵππος δὲ αὐτομάτως τισὶν λέγεται σεσῶσϑαι, ὅταν τροφῆς μὲν ἐλπίδι 30 

ἢ ἄλλου τινὸς χάριν ἀποφύγῃ τοὺς χατέχοντας αὐτόν, ἀπαντήσῃ δὲ αὐτοῦ 
- 
ι I0 τῇ φυγῇ xal τῷ δρόμῳ τὸ τοῖς δεσπόταις περιπεσεῖν. xai τί ὃδὲεῖ ὑμῖν 

πλείω παραδείγματα χατατίϑεσϑαι T, ἀχριβοληγεῖσϑαι περὶ τῶν προξιρημέ- 34 

νων; ἱχανὸν γὰρ ὡς πρὸς τὰ προχείμενα τὸ δεῖξαι Eo ὧν σημαινομένων 

τὰ ὀνόματα χατηγορεῖται τὰ εἰρημένα. ὄντων δὴ τῶν ἀπὸ τύχης τε χαὶ 

αὐτομάτως γινομένων τοιούτων, ὡς μὴ γίνεσϑαι κατὰ προηγουμένην αἰτίαν ὃ 

15 (τῶν γὰρ σπανίως ἐπὶ τοῖς πρὸ αὐτῶν γεγονόσιν ἀπαντώντων τό τε αὐτό- 

μαάτον xai f, τύχη), πῶς ἂν σώζοιτό τι τῶν apnd xa) οὃς πάντα 
προηγησαμένοις τισὶν αἰτίοις χαὶ προηγουμένοις ἐξ ἀνάγκης ἔστι τε τὰ ὄντα 

xai τὰ γινόμενα γίνεται ἑχάστου τῶν γινομένων αἴτιόν τι προχαταβεβλημέ- 10 

νον ἔχοντος, οὗ ὄντος T, γεγονότος ἀνάγχη xal αὐτὸ T, εἶναι T, γενέσϑαι, 
20 [τὸ] μηδὲν μὲν σώζοντας τῶν προειρημένων, zat! ἄλλου δέ τινος τὸ τῆς 

τύγης νομοϑετήσαντας ὄνομα; (x0) γὰρ τῷ μὴ ἀναιρεῖσϑαι ἐχεῖνο ὑπὸ τοῦ πάντα 15 

ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι τιϑεμένου μηδὲ τὴν τύχην dg ἴσϑαι λέγειν, σοφιζο- 

υένων ἐστὶν ὁμοίως αὑτούς τε xal τοὺς ἀχούοντας αὐτῶν: οὕτως μὲν γὰρ 

οὐδὲν χωλύσΞξι up ταὐτὸν eiuapuévmw τε εἶναι xal τύχην xal τοσοῦτον 
25 ἀποδεῖν τοῦ τὴν τύχην ἀναιρεῖν, ὡς xal πάντα τὰ γινόμενα γίνεσϑαι λέγειν 20 

[οὐχ] ἀπὸ τύχης. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῷ τοὔνομα σώζειν τὸ τῆς τύχης εἶχον 
M Y i9 A2 WEE DOEIEN TN D PS es τὴν αἰτίαν. ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ ἀναιρεῖν τὸ οὕτως γίνεσϑαί τινα. ὧν τὸ ἀπὸ τύγης i , ὶ , χη 

2 χρεωστῇ a? ὃ αὐτῶν αὑτῷ λάβῃ] λήψαιτο Eusebii vulg.: αὐτὸ λάβῃ Eusebii p. 1. 

4 τοῦ addidi τὸ τὸ al: τὸ vo (sic) add. v. c. V: τὸ a?O προσοφειλόμενον a?: 

προφειλόμενον a! 9 αὐτῷ V!a!: αὐτῶν v.c. V γινόμενον Lond. O τέλος] 

c in lit. V: (o5) τέλος O τὸ --- τέλος] aut multa exciderunt ante haec verba, aut inter- 

pretamentum sunt sequentis enuntiati 9 ἀπαντήσῃ a'? Eusebius: ἀπαντήσει V 

10 τὸ] τῷ δὲ Eusebii p. 1. περιπεσεῖν. ὧν οὕτως ἐχόντων οὐδὲ ταῦτα ἂν εἴη χαϑ' εἰ- 

μαρμένην Eusebius δεῖ a?: δεῖν Va! 11 παραδείγματι a! 15 τῶν a?: τῶν corr. 

m! ut videtur in τὸν V: τὸν qp. τῶν H: τὸ a! τοῖς V. C. Va!?: τῶν V! ἀπαντών- 
τῶν τό τε a7 ἀπαντὼν, τό, τε m?? corr. ex ἀπαντῶν t0 τε V: ἀπαντῶν τότε a! 

τό γε Cas. 19 ἔχοντα a! γίνεσϑαι O 20 τὸ delevi: τὸ V': τωι ut videtur 

v. C. infra vers. V: τῷ a!: τοὺς a?O 21 νομοϑετήσαντος a': νομοϑετήσαντες O (τὸ) 

γὰρ τῷ scripsi: τῷ yàp v. c. VaU: τῷ V!: τὸ γὰρ Ο ἐχεῖνα Lond. O 22 τύχην 

καὶ Lond. O 22. 23 σοφιζομένων] alt. o in lit. V: σωφιζωμένων a! 29 αὑτοὺς O: 

αὐτοὺς V “αἱ om. a? 24 χωλύσει V?a!: χωλύσαντες (post o lit. 1 litt.) V!a?: 

χωλύσαντας E Cas. 26 ἀπὸ V?a!?: οὐχ ἀπὸ V! ἀλλ᾽ (ἀλλὰ a?) οὐχ ἐπὶ τῷ B?a*: 

ἀλλ᾽ ἐπὶ V!: dÀX οὐχ ἐπὶ τὸ V?: ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ a!B': ἀλλὰ ES 21 ἀλλ sic V 

τῷ] m! eorr. ex τῶν V 
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τε xal τὸ αὐτόματον γίνεσϑαι χατηγορεῖται. τί γὰρ ἄλλο ποιοῦσιν oi τὴν 2 

τύχην xal τὸ αὐτόματον ὁριζόμενοι αἰτίαν ἄδηλον ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ, (ἢ) τύχην xai τὸ αὐτόμ, ριζόμενοι αἰτίαν ἄδηλον ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ, (ἡ 
X τύχης τι σημαινόμενον ἴδιον εἰσάγουσίν τε χαὶ νομοϑετοῦσιν; τὸ γὰρ εἰς 

τὴν τούτου σύστασιν χρήσασϑαι τῷ λέγειν τινὰς αὐτομάτως νοσεῖν, ὅταν 

5 ἄδηλος ἢ αὐτοῖς ἢ αἰτία τῆς νόσου, ψεῦδος. οὐ γὰρ ὡς οὔσης μέν τινος 80 

αἰτίας, ἀδήλου δὲ αὐτοῖς οὕτω λέγουσιν, ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ὧν ἀναιτίως id πεί- 
Üousty αὑτούς, ἐπὶ τούτων τὸ αὐτόματον Sani ροῦσιν: οὐδεὶς γοῦν, ἐφ᾽ οὗ 

ζητοῦσιν τὴν αἰτίαν ὡς οὔσης, αὐτομάτως αὐτὸ γεγονέναι λέγει, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ὃ πέπεισταί τις αὐτομάτως γεγονέναι τούτου ζητεῖ τὴν αἰτίαν. διὸ οὐχέϑ᾽ 20 

10 οἱ ἰατροὶ περὶ τούτων οὕτω λέγουσιν, xdv τυγχάνωσιν αὐτῶν ἔτι τὰς αἰτίας 

ἀγνοοῦντες. οὐ γὰρ ἐφ’ ὧν προειρήχαμεν ὡς ἐπὶ πάντων ἀπὸ τύχης Ὑγίνε- 

σϑαι λεγομένων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλων τινῶν χυριώτερος ὁ τοιοῦτος λόγος τῆς ὅ 
τύχης ἂν χατηγοροῖτο, περὶ ὧν οὐδεὶς ὡς ἀπὸ τύχης γινομένων εἶπέν ποτε. 
τῆς υὲν γὰρ εὑρέσεως τοῦ ϑησαυροῦ χαὶ τοῦ τὸ ὀφειλόμενον λαβεῖν οὐχ 

15 ἄδηλα ἀνϑρωπίνῳ λογισμῷ τὰ αἴτια, ἀλλὰ φανερὰ x«i πρόδηλα. τῆς μὲν 10 

γὰρ εὑρέσεως τὸ ὀρύξαι, τοῦ ὃς τὸ ὀφειλόμενον λαβεῖν τὸ εἰς τὴν ἀγορὰν 

προελϑεῖν. οὔτε γὰρ dv ἐχεῖνος μὴ ὀρύσσων εὖρεν οὔτε οὗτος μὴ mpo- 
ελϑὼν τὸ ὀφειλόμενον ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ὅτι vij προηγούμενα τούτων αἴτια (τὰ) 
προειρημένα, ἀλλὰ ἄλλου τινὸς xp ἐγίνετο, διὰ τοῦτο ἀπὸ τύχης γίνε- 15 

20 σϑα! προείληπται. ἄδηλα δὲ τὰ αἴτια ἀνϑρωπίνῳ λογισμῷ ἐχείνων μᾶλλον 

ἃ xaxd τινας ἀντιπαϑείας γίνεσϑαι πεπίστευται ἀγνοουμένης τῆς αἰτίας δι᾿ 

ἣν γίνεται, ὁποῖα περίαπτά τέ τινα προσείληπται οὐδεμίαν εὔλογον χαὶ πιϑα- 
γὴν αἰτίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν ἔχοντα, ἔτι δὲ ἐπαοιδαὶ χαί τινες τοιαῦται 20 

υαγγανεῖαι. τούτων γὰρ ὁμολογεῖται μὲν ὑπὸ πάντων ἄδηλος εἶναι ἢ αἰ- 

25 τία, διὸ xal ἀναιτιολόγητα λέγουσιν αὐτά. οὐδεὶς ὃὲ ἀπὸ τύχης τούτων (τὸ 

ποιεῖν λέγει, ὅτι πεπίστευται χατά τινα ὡρισμένην αἰτίαν ἃ ποιεῖ ποιεῖν, 25 

ὡς τῶν ἀπὸ τύχης οὐ διὰ τὸ τῆς αἰτίας ἄδηλον οὕτως γίνεσϑαι λεγομέ- 

νων, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀναίτιον τῆς προηγουμένης τε xal χυρίως αἰτίας. 

Καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ περὶ τῆς τύχης ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα x«i οὕτως IX 

80 τοῖς χειμένοις συνάδοντα" ὅτι δὲ χαὶ τὸ ἐνδεχόμενόν τε xal τὸ ὁπότερ᾽ 30 

1 τὸ om. a? 2 ἢ add. V? 4 τῷ m! corr. ex ταῦ V 6 αὐτοῖν sic V 

1 αὐτοὺς V ὑδεὶς γοῦν Val: οὐ δεῖ γὰρ a^ 8 λέγει Val: λέγειν a? οὐδ᾽ 

om. a? 9 ζητεῖ B*: ζητεῖν Va!O: μὴ ζητεῖν a? οὐκέτι a? 12 ἀπ᾿ O 
» 

χυριωτέρως coni. O 13 ἂν a?O: //j) sic V: ὧν a! 14 μὲν om. a? 

τοῦτο a! 16 τοῦ δὲ] τοῦδε a?: τοῦτο δὲ a! 18 προηγουμένως 
a? 

τὰ add. a? 20 ἄδηλα xtÀ.— λέγουσιν αὐτά (25)] cf. Eus. pr. ev. VI, 9. 2710 — 2771e 
καὶ ἄδηλα δέ ἐστί τινα Eusebius ἐκεῖνα a? ἐκείνων μᾶλλον om. Eusebius 

£j 
22 ὑποῖα περίαπτά Eusebius coni. O: οἷα περίαπτα a^ ὅμοια πίαπτά sic V: ὅμοια περὶ 

ἁπτά H: ὅμοια περίαπτά a! τέ τινα] τινα ποιεῖν Eusebius προείληπται Eusebii 

vulg. 23 ἔτι δὲ V Eusebius a: ἔτι τε a^ ὅτι τε E τοιαῦταί τινες Eusebius 

24 υαγγανεῖαι) μαντεῖαι Eusebii p. l. 25 τύχης om. a? τούτων τι Cas. (sed ante 

ἀπὸ Cas.) Lond. O: τούτων Va!?: οὐδὲν τούτων B? 26 ποιεῖ om. a? (ποιεῖν ἃ ποιεῖ Cas.) 

29 οὐ om. a? 29 περὶ a^: ἐπὶ Va! 90 τε om. a? p 
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ἔτυχεν γίνεσθαί τινα ὑπὸ τῶν mayo ἐς ἀνάγκης γίνεσϑαι λεγόντων ἀνα!- 
- 5 “ὃ An λ er vo "(T x " &y6 p 2 vua ἣ λέ 

ρειται, αὐτοῦξν mpooTAov, εἰ "(E ταυτὰ μὲν χυρίως νδεχομένως ἵίνεσῦαι AE- 

γεται, ἐφ᾽ ὧν xal τὸ ἐνδέχεσθαι μὴ γενέσϑαι χώραν e ὡς χαὶ αὐτὸ 28 
ge" τὸ ὁπότερ᾽ ἔτυγεν λεγόμενον ποιεῖ "veoptuov, τὰ δ᾽ ἐξ /"wnz γινόμενα jsp ετὺχ SR £t "(Veptuov, ς den (ous 

* 
, ^l. UJ , 7 ^ ^ *, , , LI [^14 

5 οὐχ ἐνδέχεται μὴ γενέσϑαι. λέγω δὲ τὸ ἀναγχαῖον οὐχ ἐπὶ τοῦ βία τινο- 
, ^ Ἁ , , , »v . ' --- , μένου μηδὲ xarà τούτου τις εὐϑυνέτω τοὔνομα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν φύσει γινο- 5 
, ΄ , - E. 3 , LA h.l » , , Ld 

μένων ὑπό τινων, ὧν τὰ ἀντιχείμενα ἀδύνατον (dv) εἴη τίνεσϑαι. χαίτοι πῶς 
οὐχ ἄτηπα x«i παρὰ τὰ ἐναργῆ xoi μέχρι τούτων τὴν ἀνάγχην προεληλυ- 
ϑέναι λέγειν, ὡς μήτε χινηϑῆναί τινα δύνασϑαι χίνησίν τινα AS χινῆσαί 

d 10 tt τῶν αὑτοῦ μερῶν, ἣν χίνησιν xai μὴ χινεῖσϑαι τότε οἷόν τε ἦν, ἀλλὰ 10 
- 

τὴν τυχοῦσαν τοῦ τραχήλου περιστροφὴν xal τὴν δαχτύλου τινὸς ἔχτασιν 

χαὶ τὸ ἐπᾶραι τὰ βλέφαρα 7, τι τῶν τοιούτων προηγουμέναις τ'σὶν αἰτίαις 
ἑπόμενον ἄλλως ὕφ᾽ ἡμῶν μὴ δύνασϑαι γίεσϑαί ποτε, χαὶ ταῦτα ὁρῶν- 

" τ : 
τας ἐν τοῖς οὖσίν τε xal γινομένοις πολλὴν οὖσαν διαφορὰν τῶν πραγμά- 15 

ΣΕ LOL d "n - o Ἁ ΄ " /^ € , ΄ 15 των, ἐξ ἧς ῥάδιον ἦν μαϑεῖν ὅτι μὴ πᾶντα ἐνδέδετας ταῖς τοιαύταις αἰτί- 

ate; δρῶμεν γοῦν τῶν ὄντων τὰ μέν τινα οὐδεμίαν ἔχοντα δύναμιν τῆς ε 
, 

2 εἰς 
5» -Ό- T 

τὸ ἀντιχείμενον τοῦ ἐν ᾧ ἐστι μεταβολῆς, τὰ δ᾽ οὐδὲν μᾶλλον αὐτῶν i x $ 
, ἫΝ - " 2 Ἂν» ΄ 

τῷ ἀντιχειμένῳ T, ἐν € ἐστιν εἶναι δυνάμενα. πῦρ μὲν γὰρ οὐχ οἷόν Pa] Qo 
D] D 

δέξασϑαι ψυχρότητα. bus ἐστὶν ἐναντία αὐτοῦ τῇ συμφύτῳ ϑερμότητι, 

90 ἀλλ οὐδὲ χιὼν δέξαιτ᾽ ἄν ϑερμότητα χιὼν μένουσα, ὕδωρ δὲ χἂν ἢ ψυχρὸν ^ , 
* , » Ead € , - οὐχ ἀδύνατον ἀποβαλὸν ταύτην δέξασϑαι τὴν ἐναντίαν αὐτῇ ϑερμότητα᾽ 25 

δμυοίως δὲ xal τούτῳ δυνατὸν χαὶ τὸν χαϑεζόμενην στῆναι xul τὸν χινού- 

μενον ἠρευῆσαι xai τὸν λαλοῦντα σιγῆσαι χαὶ ἐπὶ μυρίων εὕροι τις ἂν 

δύναμίν τινα ἐνυπάρχουσαν τῶν ἐναντίων Pak ὦν, εἰ τὰ ἐξ ἀνάγχης 
25 ὄντα ἐν ϑατέρῳ οὐχ ἔχει δύναμιν τοῦ o£t * P 2 ? *, 5 

ασῦαι τοῦ ἐν ᾧ ἔστι τὸ ἐναν- Ξ 

τίον, οὐχ ἐξ prse ἂν εἴη ἐν οἷς ἐστι τὰ xai τοῦ ἐναντίου αὐτοῖς 
2 εἰ δεχτιχά. δὲ μὴ ἐξ ἀνάγχης, ἐνδεχομένως. τὰ δὲ ἐνδεχομένως £v τινι 

[cd 2 ' ; ^ c 2 2 3 7 3 ? e 2 

οὕτως ἐστὶν ἐν αὐτῷ ὡς οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἀλλ ὡς ἐ 

ἐφ᾽ ὧν --- δεχτιχὴν (24)] cf. Eus. 1. c. VI, 9. 271e λέγεται δὲ ἐνδεχομένως γίνεσϑαι ταῦτα 

ἐφ᾽ ὧν χτλ. ἐνδέχεσθαι om. Eusebius γίνεσϑαι Eusebii p. l. 4 τὰ 6 — τινα 

μήτε (9)] οἷον τὸ Eusebius 4 γινόμενα om. a! 9 γίνεσϑαι O 07 a? 

6 τῶν] τοῦ a? 6. V γινομένου a? 1 οὐκ ἀδύνατον B? (ἂν) εἴη scripsi: εἴη 

Lond. O: en pr, (sie i.e. ge) V: εἴη μὴ a!*: μὴ ΕΘΗ qp. γίνεσϑαι V: γενέσϑαι at? 
8 fortasse ἄτοπον ἀνάγκης O 10 αὑτοῦ V: αὐτοῦ a!?*: er Lond. 

τότε Va!: ποτὲ δ“: πότε Lond. ἣν --- ἀλλὰ] καὶ Eusebius τὴν (alt.) B? Cas. 

Lond. O: τὸ Va": τὴν τοῦ Eusebius τινος om. Eusebius 12 ἤ «t — τούτῳ 

δυνατὸν (22) om. Eusebius 13 ἄλλως Schwartz: ἀλλ᾽ ὡς libri 15 ἐνδέδοται 

α΄: ἐνδέχεται a! 16 γοῦν ὅτι 41: γοῦν τὰ Lond. 18 ἢ V?a!?: τῷ V!: « ES 

19 αὐτοῦ om. O τῆς συμφύτου ϑερμότητος a? 20 δέξετ᾽ V! (eorr. V?) 
21 ἀποβάλλον a?O: ἀποβαλλὸν a! 22 pr. x«i del. B? τούτῳ] τῷ αὐτῷ Lond. 

O: fortasse τοῦτο στῆσαι Eusebius (?) 24 ὧν εἰ τὰ] εἰ οὖν B? 

δεχτικήν, ἃ οὐχ ἂν γένοιτο ἐξ εἱμαρμένης. τὰ γὰρ ἐξ αὐτῆς οὐ δέχεται τοῦ ἐν ᾧ ἐστι τὸ 

ἐναντίον Eusebius τὰ Va!: τὸ a? τὰ --- ἐνδεχομένως om. ES fortasse 

(üvxa) ἔν τινι 
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, 3 o5 29..^ ΄ A LM 3 y » 2 3 EL) γεγονότα. τὸ δὲ ἐνδεχομένως γεγονὸς £v τινι xal μὴ γεγονέναι ἐν αὐτῷ 30 
' , 7 ^ ΄ 

οἷόν τε ἦν. ἔστι μὲν γὰρ ἕκαστον χαὶ τούτων ἐν ᾧ ὃν τυγχάνει, διότι 
- 2 , Ld - - , "3 2 δ΄ ^) »? ^ - 9 , , 

ἦν ἐν ϑατέρῳ αὑτῷ ἀντιχειμένῳ εἶναι, ἐν ᾧ δ᾽ ἐστὶ νῦν, οὐχ ἐξ ἀνάγχης 6 
f "EI 3 Pj , ^N Αι. ^ N 5 , NA 3 ' ' ἁπλῶς ἐστιν ἐν τούτῳ διὰ τὴν πρὸς τὰ ἀντιχείμενα δύναμιν. ἀλλὰ 2 

[^1] 

AJ [τὰ Ὑ μ 4 9, MD PIN 2 ' 

τὰ οὕτως ὄντα ἔν τισιν οὐ δι᾿ αἰτίας τινὰς προκαταβεβλημένας [τε] à 

ἀνάγχης εἰς ταῦτα ἀγούσας ἐστὶν ἐν αὐτοῖς. ὥστ᾽ εἰ πάντα τὰ doo 
τῶν ἀντικειμένων ὄντα δεχτιχὰ ἐνδεχομένως τέ ἐστιν ἐν οἷς ἐστιν χαὶ 10 

, » 2l - 3 Y , » » Y 3,1 y, A. A 

οὐχ ἔστιν ἐν οις οὐχ ἔστι, υυὐρια αν eun a £y0£/ 0u.£vq«c ωντὰ τε χαι "ns 

νόμενα. ἄτοπον γὰρ ὁμοίως ἐξ ἀνάγχης εἶναι λέγειν ἔν τινι τά τε ἀνεπί- 

10 δεχτα τῶν ἐναντίων τούτοις ἐν οἷς ἐστι χαὶ τὰ μηδὲν μᾶλλον xa ὄντιν- 

οὖν χρόνον τούτων T, τῶν ἐναντίων αὐτοῖς δεχτιχά. εἰ γὰρ τὰ ἐξ QUEUE 15 
zl c c [Ὁ] ὄντα ἔν τινι ἀνεπίδεχτα τοῦ ἐναντίηυ αὐτῷ, τὰ ἐπιδεχτιχὰ τοῦ ἐναντίου οὐχ 

3e 615. 5 » 2 COP Y. 
ἐξ ἀνάγχης ἂν ἐν ᾧ ἐστιν εἴη. 

Τὸ δὲ λέγειν μὴ ἀναιρεῖσθαι πάντων γινομένων x«U' εἰυαρμένην τὸ X 

15 δυνατόν τε χαὶ ἐνδεχύμενον τῷ δυνατὸν μὲν εἶναι γενέσϑαι τοῦτο ὃ ὕπ᾽ 90 
^ * ΄ ΄ὔ » ' ΄ - ἘΠῚ Q^ ec , 

οὐδενὸς χωλύξται γενέσϑαι, χἀν » γένηται (τῶν 08 χαὺ εἰ μαρῃ 7 qc 

ὑομενων οὐ χεχωλῦσϑαι τὰ ἀντιχείμενα γενέσϑαι- διὸ χαίτοι μὴ γινόμενα 
ὅμως ἐστὶ δυνατά), χαὶ τοῦ μὴ ἐν in γενέσϑαι αὐτὰ ἀπόδειξιν φέρειν 

" τὸ ἡμῖν τὰ χωλύοντα αὐτὰ [ὦν] ἄγνωστα εἶναι πάντως μέν τινα ὄντα (ἃ 25 

20 γάρ ἐστιν αἴτια τοῦ γίνεσϑαι τὰ Dus αὐτοῖς χαϑ᾽᾿ εἱμαρμένην, ταῦτα 

χαὶ τοῦ μὴ γίνεσϑαι τούτοις αἴτια, εἴ γε ὥς φασιν ἀδύνατον τῶν αὐτῶν 

ΤΡ d M τίνεσϑαι τὰ ἀντιχείμενα: ἀλλ᾿ ὅτι μὴ ἡμῖν ἐστι γνώριμά 
' - S007. ἯΙ ὦ 1 1 y. σι SUE 

τινα d ἐστι, διὰ τοῦτο ἀχώλυτον αὐτῶν τὸ | [μὴ] γίνεσϑαι λέγουσιν), τὸ 32 

δὴ ταῦτα λέγειν πῶς οὐ παιζόντων ἐστὶν ἐν οὐ παιδιᾶς λόγοις δεομένοις; 

25 τὸ γὰρ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὐδὲν πρὸς τὸ εἶναι T, μὴ εἶναι τὰ πράγματα: δῆλοι 
- ᾿Ξ Y 

τάρ εἰσιν οἱ λέγοντες οὕτως ὡς τῇ ἡμετέρᾳ Ἰνωρίσει τὸ δυνατὸν ἔσται xav ὅ 
, ΄ - DJ /F 5 v ᾿ Y. ^ 4 » N30 79 E 

αὑτηὺύς. tots γὰρ χνγώρι-ειν αὕτωῶν τὰ QUU ουναμξνοηις (οὗτοι Ο ἂν εἰεν 

1 γεγονός. τὸ Lond. O: γεγονώς. τὸ E7K δὲ om. a! ὃ ἦν ἐν ϑατέρῳ HS: 

qv ev αἀτερωι sie V: ἣν ἐν ϑατέρω sic B: ἦν ἔν]ϑατέρῳ E: ἦν ἐνδεχόμενον ἐν ϑατέρῳ 

a1? αὑτῷ scripsi: αὐτῶν libri ἀντικειμένῳ Scripsi: ἀντιχειμένων V: «al τῶν 

ἀντικειμένων a^ xal τὸ ἀντικείμενον a! 5 τε del. V?: om. a'? 6 ἐστιν dy 

αὐτοῖς V: ἐν αὐτοῖς ἐνδεχόμενόν ἐστιν a: ἐν αὐτοῖς B: ἐν αὐτοῖς ἐστιν O τὰ 

om. O 1 τῶν ἀντιχειμένων ὄντα V?al: τοῖς ἀντιχειμένοις «v sic V': τοῖς ἀντι- 

χειμένοις ὧν a? τέ ἐστιν dy οἷς ἐστιν ν 2412: ἐν οἷς ἐστιν Ν᾽: ἐν οἷς τέ ἐστιν 

ESK 9 τε «at Ὁ 10. 11 ὅντινα οὖν a? 11 ἐναντίων] τ iu lit. V 

εἰ γὰρ -- ἐπιδεχτικὰ τοῦ ἐναντίου (12)] μὴ τοῦ ἐναντίου α΄: τοῦ ἐναντίου ES 14 cf. quae 

disputavi de sequentibus in Mus. Rhen. XLIV, 615 sq. μὴ -( :add. sw. Ὁ. ὟΝ Τοῦτ 

ex ἢ E, 7 5}] εἰ γὰρ τὰ ἐξ ἀνάγχης ὄντα ἔν τινι ἀνεπίδεκτα τοῦ ἐναντίου αὐτῷ τὰ ἐπι- 

δεχτιχὰ a? 16 χἂν] ἂν a" δὲν ΜῆΠῸΣ Val: Ομ δ" 16. 17 γενομένων O 

17 χεχωλῦσϑαι Usener: χεχώλυται libri 18 φέρει HO 19 αὐτὰ ν’α1": αὐτὰ à» V! 

20 γενέσϑαι a! 21 γενέσϑαι a'? τούτοις) οὔτοι Gercke εἴγε al?:."ouet qe 

sic V: οὗ εἴ γε ES 29 & om. a? pij sic V: μὴ a"? 24 τοιαῦτα O 
Get 

παιδείας a* 26 ὡς s. v. V γνωρίσει ν 3412: γνωρίζει V: γνωρίζειν S 21 ὃδυνα- 

μένοις] ὃ in lit. V 
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οἱ μάντεις) οὐχ ἔσται δυνατὰ Tp ὄντα δυνατοῖς εἰδόσιν μὲν αὐτὰ χεχωλυχέναι 

ἀγνοοῦσιν δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν χωλύοντες. σώζοντες δὲ τὴν τοῦ δυνατοῦ φύσιν 10 
"m e σ᾽ ^ SN m" »ὔ 2X J A , Ν Ω᾽ t οὕτως ὡς εἰρήχαμεν διὰ τοῦτό φασιν μηδὲ xà γιγνόμενα xa εἱμαρμέ- 

νὴν χαίτοι ἀπαραβάτως γινόμενα ἐξ ἀνάγχης γίνεσϑαι, ὅτι ἐστὶν αὐτοῖς 

[91] δυνατὸν γενέσϑαι xal τὸ ἀντιχείμενον, δυνατὸν οὕτως ὡς προείρηται. ἀλλὰ 15 

ταῦτα μὲν παιζόντων ὥσπερ εἴπόν ἐστιν, ἀλλ᾿ οὐ παρισταμένων δόγματι. 

ὅμοιον δὲ τούτῳ xal τὸ λέγειν, τὸ ἀξίωμα τὸ ᾿ ἔσται αὔριον ναυμαχία᾽ ἀλη- 

ϑὲς μὲν εἶναι δύνασϑαι, οὐ μέντοι χαὶ ἀναγχαῖον. ἀναγχαῖον μὲν γὰρ τὸ 

ἀεὶ ἀληϑές, τοῦτο δὲ οὐχέτ᾽ ἀληϑὲς μένει, ἐπειδὰν ἢ ναυμαχία γένηται. 90 

10 εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἀναγκαῖον, οὐδὲ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ σημαινόμενον τὸ ἐξ ἀνάγχης 
ἔσεσϑαι ναυμαχίαν. εἰ δὲ ἔσται μὲν οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἀληϑές, ἀληϑοῦς 

ὄντος τοῦ ἔσεσϑαι ναυμαχίαν, οὐχ ἐξ ἀνάγκης δέ, ἐνδεχομένως δηλονότι. 

εἰ δὲ ἐνδεχομένως, οὐχ ἀναιρεῖται τὸ ἐνδεχομένως τινὰ γενέσϑαι ὑπὸ τοῦ 90 

πάντα γίνεσϑαι χαϑ' εἱμαρμένην. πάλιν γὰρ xal τοῦτο (ὅμοιον τῷ προειρημένῳ)" 

c^ 

Ω - HJ ΄ [4 - 3:025 , | ΄ Ὑ B - 
15 0u00 γὰρ παιζόντων 0u00 δὲ αγνηηυντῶν περ! ὧν λέγουσιν. οὐτε γᾶρ παν τ 

^Yv s ἐξ ἀνάγχης γιγνόμενον ἀναγχαῖον, st γε τὸ μὲν ἀναγχαῖον ἀΐδιον. τὸ δὲ ἐ ἵ Tj D , i 

ἀνάγχης γινόμενον ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ γίνεσϑα! τοιοῦτον slvat χεχώλυται, οὔτε 

τὸ ἀξίωμα τὸ τοῦτο λέγον ἀναγχαῖον, εἴ γε μὴ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ σημαινόμενον 
τοιοῦτον. οὐ γὰρ πᾶν ἀξίωμα, ἐν ᾧ τὸ ἀναγκαῖον περιέχεται, ἀναγχαῖον 
Ys y ΄ 5 J ΄ Χ 3 €- BR, ΄ 233 V - ' 20 ἤδη T εἴ γε μήν: οὐ γὰρ | ταύτῃ τὸ ἀναγχαῖην ἀξίωμα χρίνεται. ἀλλὰ τῷ μὴ 34 

΄ ΕΖ hen 35 - , ΄ NM - »^Y 
υξταπίπτειν δύνασϑαι εἰς ψεῦδος ἐξ ἀληϑοῦς. εἰ τοίνυν μὴ ἀναγκαῖον, οὐδὲν 

χεχώλυται ἀληϑὲς εἶναι [ὡς] τὸ “ἔσται αὔριον ναυμαχία᾽ " sc 

ἀναγχαῖον λεγόμενον διὰ τὴν τοῦ ἀναγκαίου προσϑήχην οὐχ ἀληϑές, sc e 

μὴ λέγοιτο ἀναγκαῖον τῇ τοῦ ἐξ ἀνάγκης προσϑέσει, ἀληϑὲς dv μένοι 
ὁμοίως τῷ χωρὶς τῆσδε τῆς προσϑήχης λεγομένῳ. ἀλλ᾽ εἰ τότ᾽ ἀληϑές, 
ἀληϑὲς ἔσται, ἐνστάσης τῆς αὔριον, ἀξίωμα τὸ ἐξ ἀνάγχης γεγονέναι ναυ- 10 

υαχίαν. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγχης, οὐχ ἐνδεχομένως. χαὶ γὰρ εἰ ἀληϑές ἐστι τὸ 

"C Q' 

C Y Y 73 ΜΒ. / ΄ ) ς ΄ Y Y 
αὔριον ἔσται ναυμαχία. ἀεὶ γενέσϑαι ναυμαχίαν xa εἱμαρμένην ἔσται, εἴ γε 

] εἰδόσιν V: εἰσι 42: εἴδοσι a! χεχωλυχέναι al 1. 2 ὄντα — κωλύοντες] αὐτὰ 

τοῖς εἰδόσι δυνάμενα αὐτὰ (αὐτὰ om. O) χεχωλυχέναι, ἀγνοοῦσι δὲ ἡμῖν τὰ χωλύοντα δυ- 

νατὰ ἔσται Lond. O 4 ἐν αὐτοῖς Καὶ 9 ἀντιχειμενον V δυνατοῦ (alt.) 

Lond. O ὡς] λεγομένου ὡς Lond. O 6 τοῦτο O μὲν] μὴ a! 

7 λέγ. καὶ τὸ ἀξ. a? 9 μένει Usenerus: μὲν libri ἐπειδὰν ἡ Va! Lond.: ἐπει- 

δὰν δὲ ἡ a?: εἰ μὴ ἐπειδὰν B?: ἐπειδὰν μὴ ἡ Usenerus sed cf. l. c. p.613 

γένηται ἀληϑές a? 10 ἀνάγκης) εἱμαρμένης Heine ll ἔσεται a? 

13 ἐνδεχομενὸν ὡσ i.e. ἐνδεχομένως (alt) V: ἐνδεχόμενον ὡς a!? (ἐνδεχόμενον ὥστε γε- 

νέσϑαι B?) 14 πάντα λέγοντος γίνεσϑαι Lond. O πάλιν] εἰ πάντα H qp. 

ES (ὅμοιον τῷ προειρημένῳ): ὁμοῦ scripsi 19 γὰρ παιζόντων V: μὲν yàp παι- 

ζόντων B: παιζόντων ἐστὶ a" 16 γενόμενον O 17 γίνεσϑαι] σϑαι in 

lit: V. 18 μὴ τὸ Lond. O: τὸ μὴ Va!: τὸ a?: del. B?; cf. l. c. 614 sq. 

19 μὴ τοιοῦτον B? 20 εἴ γε μὴν Va': om. 85: εἴ γε μὴ Β΄: fortasse δεῖ λέγειν 

οὐ γὰρ del. B? ἀναγκαῖον om. a? 22 ὡς delevi 29 λεγόμενον 
seripsi: γινόμενον libri 24 λέγοιτο scripsi: γίνοιτο (γένοιτο KES) libri 

25 τότ᾽ scripsi: τοῦτ᾽ libri 26 ἐνστάσει a? γεγόνεναι 21 δὲ] 
γὰρ Ὁ 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. I2 
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πάντα τὰ γινόμενα xa0' εἱμαρμένην. ἀλλ᾽ εἰ χαϑ᾽ εἱμαρμένην, ἀπαραβά- 
τως, εἰ (δ᾽) ἀπαραβάτως, οὐχ ἐνδέχεται μὴ γενέσϑαι, ὃ OE οὐχ ἐνδέχεται 15 
μὴ γενέσϑαι, τοῦτο ἀδύνατον μὴ γενέσϑαι, ὃ δὲ ἀδύνατον μὴ γενέσϑαι, 

Ld y e d Edd , ἐ b 4 ^ ' - Z e Ἁ J 3 , πῶς οἷόν τε τοῦτο λέγειν ἐνδέχεσϑαι xai μὴ γενέσϑαι; τὸ γὰρ ἀδύνατον 
μὴ γενέσϑαι ἀναγκαῖον γενέσϑαι. πάντα ἄρα τὰ xaU' εἱμαρμένην γινό- 20 σι 

μενα ἐξ ἀνάγχης ἔσται χατ᾽ αὐτούς, ἀλλ᾽ οὐχὶ xal ἐνδεχομένως, ὡς παί- 

ζοντες λέγουσιν. 
᾿Αχολουϑεῖ δὲ τῷ πάντα τὰ γινόμενα προχαταβεβλημέναις xal ὡρισ- XI 

μέναις xal προυπαρχούσαις τισὶν αἰτίαις ἔσεσϑαι τὸ xoi βουλεύεσϑαι τοὺς 25 

10 ἀνθρώπους μάτην περὶ τῶν πραχτέων αὐτοῖς. εἰ δὲ τὸ βουλεύεσϑαι μά- 
την, μάτην (ἂν) ἄνϑρωπος εἴη βουλευτιχός. χαίτοι εἰ μηδὲν μάτην f 

φύσις ποιεῖ τῶν προηγουμένων, τὸ δὲ βουλευτιχὸν εἶναι ζῷον τὸν ἄν- 
ϑρωπον | προηγουμένως ὑπὸ τῆς φύσεως, ἀλλ᾿ οὐ χατ’ ἐπαχολούϑημα 36 

τι xal σύμπτωμα τοῖς προηγουμένως γινομένοις γίνοιτο, συνάγοιτο ἂν (x5) μὴ 

15 εἶναι μάτην τοὺς ἀνθρώπους βουλευτιχούς. ὅτι δὲ τὸ βουλεύεσϑαι μάτην 5 

πάντων γινομένων ἐξ ἀνάγχης. βράδιον γνῶναι τὴν τοῦ βουλεύεσϑαι χρείαν 
εἰδόσιν. ὁμολογεῖται δὴ πρὸς ἁπάντων τὸ τῶν ἄλλων ζῴων τὸν ἄνϑρω- 
mov τοῦτο παρὰ τῆς φύσεως ἔχειν πλέον τὸ «ἡ ὁμοίως ἐχείνοις ταῖς φαν- 

τασίαις ἕπεσϑαι, ἀλλ ἔχειν παρ᾽ αὐτῆς χριτὴν τῶν προσπιπτουσῶν φαν- 10 

90 τασιῶν περί τινων ὡς αἱρετῶν τὸν λόγον, ᾧ χρώμενος, εἰ μὲν ἐξεταζόμενα 

τὰ φαντασϑέντα, οἷα τὴν ἀρχὴν ἐφάνη, χαὶ ἔστι, συγχατατίϑεταί τε τῇ 

φαντασίᾳ xal οὕτως μέτεισιν αὐτά, εἰ δὲ ἀλλοῖα φαίνεται ἢ ἄλλο τι αὖ 

αἱρετώτερον, ἐχεῖνο αἱρεῖται χαταλείπων τὸ τὴν ἀρχὴν ὡς αἱρετὸν αὐτῷ 1 

φανέν. πολλὰ γοῦν ταῖς πρώταις φαντασίαις ἡμῖν ἀλλοῖα δόξαντα οὐχέτ᾽ 

τῷ [21 

Y 3:2 8 L "2 4 Σὺ 2. Ε L. 3. ἃ - , ^N ΄ 
ἔμεινεν ἐπὶ τῆς προλήψεως ἐλέγξαντος αὐτὰ τοῦ λόγου. διὸ πραχϑέντα 

t dv ὅσον ἐπὶ τῇ αὐτῶν γενομένῃ φαντασίᾳ [γενομένη], διὰ τὸ βουλεύσασϑαι 30 

περὶ αὐτῶν οὐχ ἐπράχϑη. «ἡμῶν τοῦ τε βουλεύσασϑαι xal τῆς αἱρέσεως 

τῶν ἐχ τῆς βουλῆς ὄντων χυρίων. διὰ τοῦτο γοῦν οὔτε περὶ τῶν ἀιδίων 

βουλευόμεϑα οὔτε περὶ τῶν διολογουμένως γινομένων ἐξ ἀνάγχης, ὅτι 

80 μηδὲν ἡμῖν ix τοῦ περὶ αὐτῶν βουλεύεσϑαι περιγίνεται πλέον. ἀλλ᾽ οὐδὲ 25 

περὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης μὲν μὴ γινομένων, ἐπ᾿ ἄλλοις δέ τισιν ὄντων βου- 

λευόμεϑα, ὅτι μηδὲ ἀπὸ τῆς περὶ ἐχείνων βουλῆς ὄφελός τι ἡμῖν. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ περὶ τῶν ἡμῖν μὲν πραχτῶν, παρεληλυϑότων δὲ βουλευόμεϑα, ὅτι 

2 δ᾽ om. Va! 4 xai s. v. V 9 ἔσεσϑαι] fortasse ἕπεσθαι 10 αὑτοῖς O 

10. 11 μάτην μάτην ἂν al: μάτην μάτην V: μάτην ἂν a? 12 φύσιν a? 14 τὸ 

add. a'? cf. 208,2 16 βουλευεσϑαι V χρείαν) p im lit. V 17 δὲ Cas. 

Lond. O ἄλλον Lond. 18 τοῦτο om. Ὁ τοῦτο παρὰ τῆς φύσεως — 

λόγου (25)] cf. Eusebius praep. ev. VI, 9. 272a: ἀλλ᾽ ἐναργῶς φαίνεται τῶν ἄλλων ζῴων ὁ 

ἄνϑρωπος μόνος τοῦτο χτλ. ἔχων Eusebius 19 ἔχειν τῶν προσπιπτόντων χριτὴν 

τὸν λόγον Eusebius τῶν om. a!? 2] τε] τι K: om. ES Eusebius 22 1| 

B!ES: εἰ VB?a7: καὶ Lond. O ἢ-- δόξαντα (24) om. Eusebius 23 αὐχὴν a* 

25 ἐλέγξαντος)] q s. v. V λόγου διὰ τὸ συμβουλεύσασϑαι (βουλεύσασϑαι p.l) περὶ αὐτῶν 

Eusebius 26 γενομένη sic i.e. del. V: γενομένῃ B?: γινομένη a'* 98 ὄντωσ 

κυρίωσ V! (corr. v. €.) γοῦν] γὰρ O 
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μηδὲ τῇ περὶ τούτων βουλῇ πλέον τι uiv γίνεται. βουλευόμεϑα δὲ so 

περὶ μόνων τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν τε πραττομένων xal μελλόντων, δῆλον ὡς 

ἕξοντές τι διὰ τούτου πλέον εἰς τὴν αἵρεσίν τε xal πρᾶξιν αὐτῶν. εἰ dp, 
ἐν οἷς οὐδὲν ἡμῖν πλέον ix τοῦ βουλεύεσϑαι (τοῦ βουλεύεσϑαι) αὐτοῦ μόνου 

ὅ περιγίνεται, οὐ βουλευόμεϑα, | δῆλον ὡς ἐν οἷς βουλευόμεϑα πλέον τι ἕξοντες 38 

&x τοῦ βουλεύεσϑαι παρὰ τὸ βουλεύσασϑαι βουλευόμεϑα περὶ αὐτῶν T ἐπ᾽ αὐτό 
τε τὸ βουλεύσασϑαι περιγίνεται χαὶ περὶ τῶν ἄλλων βουλευομένοις περὶ 

ὧν προειρήχαμεν. τί ποτ᾽ οὖν τὸ περιγινόμενον ἐχ τῆς βουλῆς; τὸ ἔχον- δ 

τας ἡμᾶς ἐξουσίαν τῆς αἱρέσεως τῶν πραχτέων, ὃ οὐχ ἂν ἐπράξαμεν μὴ 

10 βουλευσάμενοι τῷ ἄλλο πρᾶξαι dv διὰ τὸ εἶξαι τῇ προσπεσούσῃ φαντασία, 
τοῦτο αἱρετώτερον ὑπὸ λόγου φανὲν αἱρεῖσϑαί τε xal πράττειν πρὸ ἐκχεί- 10 

νου" ὃ γίνοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ πάντα πράττομεν χατηναγχασμένως. εἰ δὲ εἴη- 
μὲν πάντα ἃ πράττομεν πράττοντες διά τινας αἰτίας προχαταβεβλημένας ὡς 

μηδεμίαν ἔχειν ἐξουσίαν τοῦ πρᾶξαι τόδε τι xal μή, ἀλλ᾿ ἀφωρισμένως 
15 ἕκαστον πράττειν ὧν πράττομεν, παραπλησίως τῷ ϑερμαίνοντι πυρὶ xal i5 

τῷ λίϑῳ τῷ χάτω φερομένῳ χαὶ τῷ χατὰ τοῦ πρανοῦς χυλιομένῳ χυλίν- 

ὅρῳ, τί πλέον ἡμῖν εἰς τὸ πράττειν ἐκ τοῦ βουλεύσασϑαι περὶ τοῦ πρα- 

χϑησομένου γίνεται: ὃ γὰρ ἄν ἐπράξαμεν μὴ βουλευσάμενοι, τοῦτο χαὶ 90 

μετὰ τὸ βουλεύσασϑαι πράττειν ἀνάγχη, ὥστ᾽ οὐδὲν ἡμῖν πλέον ix τοῦ 

30 βουλεύσασϑαι αὐτοῦ τοῦ βουλεύσασϑαι περιγίνεται. ἀλλὰ μὴν τοῦτο καὶ 

ἐπὶ τῶν (οὐχ) ἐφ᾽ ἡμῖν δυνάμενοι ποιεῖν ὡς ἄχρηστον ὃν παρῃτούμεϑα. 
ἄχρηστον ἄρα τὸ βουλεύσασϑαι, xal ἐφ’ ὧν αὐτῷ ὥς τι χρήσιμον ἡμῖν 90 

παρεχομένῳ χρώμεϑα. ᾧ εἵπετο τὸ μάτην ἡμῖν ὑπὸ τῆς φύσεως τὸ βου- 

λευτιχοῖς εἶναι δεδόσϑαι. ᾧ προστεϑέντος τοῦ αὐτοῖς γε τούτοις χαὶ xot- 
25 νῶς πᾶσιν σχεδὸν τοῖς φιλοσοφοῦσιν δοχοῦντος, τοῦ μηδὲν ὑπὸ τῆς φύσεως 80 

΄ Ld ud * ΄ [4 Pu 

γίνεσϑαι μάτην, ἀναιροῖτο ἄν, ᾧ εἵπετο τὸ μάτην ἡμᾶς εἶναι βουλευτιχούς. 

Ι πλέον τι Lond. O: δέόντι Va" βουλευόμεϑα)] cf. Eusebius pr. ev. VI, 9. 212υ: 

βουλευόμεθα γοῦν περὶ μόνων ὧν δυνάμεϑα (βουλόμεϑα p. 1.) πράττειν: εἰ δέ ποτε μὴ βου- 

λευσάμενοι πράττοιμεν, πολλάχις μετανοοῦμεν xal μεμφόμεϑα ἑαυτοῖς τῆς ἀβουλίας: ἀλλὰ 

κἂν ἄλλους ἴδωμεν ἀβούλως πράττοντας ἐπιχαλοῦμεν ὡς ἁμαρτάνουσιν ἀξιοῦμέν τε συμ- 

βούλοις τοῖσδε χρῆσϑαι ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων τῶν τοιούτων 2 ἡμωνῖ 3 ἔξοντός a? 
τοῦτο Ὁ 4 τοῦ βουλεύεσϑαι addidi cf. v. 20 5. 6 πλέον --- βουλευόμεϑα om. a!? 

6 τὸ corr. ex τοῦ B: τὸυ sic V: τοῦ HESO 6 (et 7) βουλεύσασϑαι] βουλεύεσθαι O 

6—8 fortasse αὐτῶν. (εἰ δέ τι) ἐπ᾽ αὐτό γε τ. Q. π. [xol] m. τῶν ἄλλ. βουλ. x. ὧν 

προειρήχαμεν, τί ποτ᾽ κτλ. Ὁ παρὰ τοῦ βουλεύεσϑαι περὶ αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ βουλεύε- 

σϑαι περιγίνεται πλέον coni. Casp. O T xe omi a^ xai] πλέον ἢ Lond. O 

9 ἐξουσιαν V: τὴν ἐξουσίαν O 10 ἄλλου sic V: ἄλλο HB?: ἄλλου B!a'?: ἄλλο τι Cas. O 

εἶξαι V πρόσ πεσούσηι V 12 εἴη pij a? 14 ἐξουσίαν ἔχειν a'? 

10 καταφερομένογ a? τῷ χατὰ om. a! 21 οὐχ add. Lond. O παραιτού- 

μεϑα Cas. 0 22 ὥς τι] fortasse ὡς (εἴς) τι 29 παρεχομένωι V: παρεχόμενοι 

v. €. V: παρεχομένων ES: παρεχομένη «3 23—180,2 ᾧ εἵπετο --- ἀντιχείμενα] dubito 

num haee Alexandri sint o v. e. V: ὡς V!a': oic Lond. alt. τὸ B* τοῦ 
libri 24 ᾧ v. c. V: ὡς V!a!*: οἷς Lond. 94. 25 χινῶς a!? 25 τοῦ 

Β΄: τὸ libri 26 ἀναιρεῖτο a'?: ἀνῃρεῖτο Cas. o Β΄: ὡς Va!* οἷς Lond. 

βουλευτιχοῖς K: βουλευτιχοῦς a!? 
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εἵπετο δὲ τοῦτο τῷ τῶν πραττομένων ὑφ᾽ ἡμῶν μὴ ἔχειν ἡμᾶς τοιαύτην 
ἐξουσίαν, ὡς δύνασϑαι τὰ ἀντιχείμενα. | 

᾿Αναιρουμένου δὲ ὡς ἐδείχϑη τοῦ βουλεύσασϑαι κατ᾽ αὐτοὺς ἀναιρεῖ- 40 XII 
M DAEXC ἴα 4 ^v ' PLC d d o J 

ται xal τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν προδήλως. τοῦτο γὰρ ἐφ᾽ Tiv πάντες, ὅσοι μὴ 

5 ϑέσει τινὶ παρίστανται, παρειλήφασιν εἶναι, οὗ ἡμεῖς μὲν xal τοῦ πραχϑῆ- 
* M ^ M ,F 5 € , , »*, € s vat xai τοῦ ui, πραχϑῆναι xóptot, οὐχ ἑπόμενοί τισιν ἔξωϑεν ἡμᾶς περι- 5 

Lol , , - - ᾽ M 

στᾶσιν αἰτίοις οὐδὲ ἐνδιδόντες αὐτοῖς, ἢ ἐχεῖνα ἄγει, xal ἢ προαίρεσις, τὸ 
Y »y - Φ , M 2. , e ' NY a ' M 

ἴδιον ἔργον τῶν ἀνθρώπων, περὶ ταὐτό: ἣ γὰρ ἐπὶ τὸ προχριϑὲν éx τῆς 

βουλῆς μετὰ ὀρέξεως δρμὴ προαίρεσις. διὸ οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀναγχαίως Ὑγινο- 10 
, € , » * - Ἁ 3 a , ' ^D e. - 4 

10 μένοις f, προαίρεσις οὔτε ἐπὶ τοῖς μὴ ἀναγχαίως μὲν μὴ OU ἡμῶν (δέν, 
ἀλλ οὐδὲ ἐν πᾶσιν τοῖς Or ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν τούτοις τοῖς γινομένοις δι’ 
ς Los το € - M d —- ' ΄“« ^ “- , Ld A Y 

ἡμῶν, ὧν ἡμεῖς xal τοῦ πρᾶξαι xai τοῦ μὴ πρᾶξαι xóptot. ὃ γὰρ βου- 
, ΄ Y 1 - - ΄ E M z Ἢ λευόμενος περί τινος ἤτοι περὶ τοῦ δεῖν αὐτὸ πράττειν T, μὴ πράττειν 1o 
λ , -^ ^ Y € a M 2 9 , z d ὃ 2 * dà , , βουλεύεται, ἣ σπουδάζων ὡς περὶ ἀγαϑόν τι ζητεῖ, δι᾿’ ὧν ἂν τούτου τύ- 

15 χοι x&v μὲν ἀδυνάτῳ τινὶ ζητῶν ἐντύχῃ. τοῦ μὲν ἀφίσταται, ἀφίσταται δὲ 

ὁμοίως xal τῶν δυνατῶν μέν, οὐχ ὄντων δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ, μένει δὲ ἐν τῇ 
M - /, , [sd , , * x hi , ? Ν περὶ τοῦ προχειμένου ζητήσει, ἕως ἂν ἐντύχῃ τινί, οὗ τὴν ἐξουσίαν αὐτὸς 20 

ἔχειν πέπεισται, μεθ’ ὃ παυσάμενος τοῦ βουλεύεσϑαι ὡς ἀναγαγὼν τὴν 

ζήτησιν ἐφ᾽ αὑτό, ὅ ἐστιν ἀρχὴ τῶν πράξεων, ἄρχεται τῆς πρὸς τὸ mpo- 

20 χείμενον πράξεως. γίνεται δὲ χαὶ ἢ ζήτησις αὐτῷ ὡς ἐξουσίαν ἔχοντι τοῦ 
πράττειν xal τὰ ἀντιχείμενα. χαϑ᾽ ἕχαστον γὰρ τῶν ὑπὸ τὴν βουλὴν $25 

ζήτησις βουλευομένῳ γίνεται, πότερον τοῦτο T| τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ πρα- 
χτέον μοι, χἂν πάντα λέγῃ γίνεσϑαι xa εἱμαρμένην. ἐλέγχει γὰρ ἣ ἐν τοῖς 
πραχτοῖς ἀλήϑεια τὰς περὶ αὐτῶν ἡμαρτημένας δόξας: ἣν πλάνην χοινῶς πάν- 

35 tac ἀνθρώπους ὑπὸ τῆς φύσεως πεπλανῆσϑαι πῶς οὐχ ἄτοπον λέγειν; ὅτι 80 

γὰρ ταύτην ἔχειν τὴν ἐξουσίαν ἐν τοῖς πραχτοῖς προειλήφαμεν, ὡς δύνα- 

σϑαι διαιρεῖσϑαι τὸ ἀντιχείμενον, xol μὴ πᾶν ὃ αἱορούμεϑα ἔχειν προχατα- 
, , b n 3 -, [4 - ' - € - e ' 

βεβλημένας αἰτίας, δι᾿ ἃς οὐχ οἷόν τε ἡμᾶς μὴ τοῦτο αἱρεῖσϑαι, ἰχανὴ 42 

δεῖξαι xal fj ἐπὶ τοῖς αἱρεϑεῖσιν γινομένη πολλάκις μετάνοια, ὡς γὰρ ἐνὸν 
80 ἡμῖν xal μὴ ἡρῆσϑαι xal μὴ πεπραχέναι τοῦτο μετανοοῦμέν τε xal peu- ὅ 

φόμεϑα αὑτοῖς τῆς περὶ τὴν βουλὴν ὀλιγωρίας. ἀλλὰ x&v ἄλλους ἴδωμεν 

2 δύνασθαι {πράττειν O 5 οὗ] ᾧ Casp. O 6. 1 παριστᾶσιν al?: περιισταμέ- 

νοις B? Ἵ αὐτοῖς (αὐτοισ V) 412: αὑτοῖς B: αὑτοὺς Lond. O: αὐτοὶ ES: αὐτοὺς 

Cas. ἡ 0 ἄγει B?a!: ἄγη sie V: ἄγη BI!HES: ἄγῃ O 8 περὶ ταὐτό] 

m 
τοῦτο ES: περὶ ταὐτεξούσιον Casp. O τὸ om. Ὁ 10 alt. μὴ] ἡμιν (sic i. e. 

ἧμιν corr. v. c. in μὴ) V: ἡμῖν a": μὴ B?H: εἰ μὴ Lond. O δὲ add. B? 
12 pr. x«i om. a? χύριοι ἐσμέν HO 14 ἀγαϑόν HB? Cas.: αγαϑών sic V: 

ἀγαϑῶν a? 15 ἀδυνάτατωι sic V ἐντύχῃ scripsi: τύχῃ V: τύχοι a!?: ἐντύχοι 

Cas. 100] xàv Lond. 16 μένει B? Lond. O: ei Va? 11 ἐντύχοι B? 

18 πέπεισται] πεπίστευται a? ἀναγαγὼν} alterum y in lit. V 19. 20 προσχεί- 

μενον Ὁ 21 xa$? sic V 23 γίνεσϑαι] c in lit. V 20 coto V 21 διαιρεῖ- 

σϑαι] fortasse αἱρεῖσϑαι 28 αἰρεισῆαι V 20 ἡμῖν xal τὸ μὴ a? ἡρεῖσϑαι a1? 

31 ἰδῶμεν V 
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μὴ χαλῶς περὶ τῶν πραχτέων διαλαμβάνοντας, χἀχείνοις ἐπιχαλοῦμεν ὡς 
΄ , ^ - ^N , p - ὦ " ^ € TE 5 ) t£ - "^ 

ἁμαρτάνουσιν, ἀξιοῦμεν δὲ συμβούλοις T τοιοῖσδε χρῆσϑαι ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν ὃν 

— τό τε παραλαμβάνειν αὐτοὺς συμβούλους ὄντας T, μὴ παραλαμβάνειν τοὺς 10 

πρᾶξαι dv διὰ τὴν τῶν τοιούτων παρουσίαν ἄλλα [χαὶ] τινὰ xal μὴ ταῦτα 
2 , , ) ΄ - * , - 

5 ἃ πράσσομεν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐπὶ τούτων χατηγορεῖται, dy ἐν 
ἡμῖν ἢ ἐξουσία τοῦ ἑλέσϑαι xal τὰ ἀντιχείμενα, γνώριμον ὃν xal ἐξ ab- 15 

τοῦ, (xavà ὑπομνῆσαι χαὶ τὰ προειρημένα. τοιούτου δ᾽ ὄντος αὐτοῦ, τὸ XIII 
μὲν δειχνύναι τοῦτο σωζόμενον χατὰ τοὺς πάντα λέγοντας γίνεσϑαι xal) 

εἱμαρμένην οὐδὲ ἐπιχειροῦσιν τὴν ἀρχήν (ἴσασιν γὰρ ἐγχειρήσαντες ἀδυνά- 
ε ^N - ΄, ΩΣ ΄ ΄ ΄, - -Ὃ ΄ 

10 τοῖς), ὡς δὲ ἐπὶ τῆς τύχης ἄλλο τι σημαινόμενον ὑποϑέντες τῷ τῆς τύχης 

E: 

ὀνόματι παράγειν πειρῶνται τοὺς ἀχούοντας αὐτῶν ὡς σώζοντες χαὶ αὐτοὶ Á ! 
τὸ ἀπὸ τύχης γώεσϑαί τινα, οὕτως δὲ xai ἐπὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν ποιοῦσιν. 
ἀναιροῦντες γὰρ τὸ ἐξουσίαν ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον τῆς αἱρέσεώς τε wal πρά- 25 

ξεως τῶν ἀντιχειμένων λέγουσιν ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τὸ γινόμενον xal δι᾿ ἡμῶν. 

18 ἐπεὶ γάρ, φασίν, τῶν ὄντων τε xai γινομένων αἱ φύσεις ἕτεραί τε xai 

διάφοροι (οὐ γὰρ αἱ αὐταὶ τῶν ἐμψύχων τε xal τῶν ἀψύχων, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τῶν ἐμψύχων ἁπάντων αἱ αὐταὶ πάλιν: ab γὰρ xaT εἶδος τῶν ὄντων δια- 80 

φοραὶ τὰς τῶν φύσεων αὐτῶν διαφορὰς δειχνύουσιν), γίνεται δὲ τὰ ὑφ᾽ 

ἑχάστου γινόμενα χατὰ τὴν οἰχείαν φύσιν, τὰ μὲν ὑπὸ λίϑου χατὰ τὴν | 
^Q J TD [d ' 32 ' m P ' ' [4 ' F. 7 ^ UJ 

20 λίϑῦου, τὰ ὃ ὑπὸ πυρὸς xata τὴν πυρὸς xat τὰ ὑπὸ ζῳου xata τὴν 44 

[ὑπὸ] ζῴου, οὐδὲν μὲν τῶν χατὰ τὴν οἰχείαν φύσιν ὑφ᾽ ἑκάστου γινομέ- 
νων δύνασϑαί φασιν ἄλλως ἔχειν, ἀλλ᾿ ἔχαστον τῶν γινομένων ὑπ᾽ αὐτῶν 

5 m , ΠῚ] - 
γίνεσϑαι κατηναγχασμένως, κατ᾿ ἀνάγχην οὐ τὴν ix βίας, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ μὴ 5 

δύνασϑαι τὸ μὴ πεφυχὸς οὕτως (ὄντων τῶν περιεστώτων τοιούτων (dc) 

95 ἀδύνατον αὐτῷ μὴ περιεστάναι) τότε ἄλλως πως χαὶ μὴ οὕτως χινηϑῆναι. 
μήτε γὰρ τὸν λίϑον, εἰ ἀπὸ ὕψους ἀφεϑείη τινός, δύνασϑαι μὴ φέρεσϑαι 10 

, ^ δ, “ Y » LN - 

χάτω μηδενὸς ἐμποδίζοντος --- τῷ βαρύτητα μὲν ἔχειν αὐτὸν ἐν αὑτῷ, 

ταύτην δ᾽ εἶναι (τὴν) τῆς τοιαύτης χινήσεως κατὰ φύσιν (αἰτίαν), ὅταν χαὶ τὰ 

ἔξωϑεν αἴτια τὰ πρὸς τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν τῷ λίϑῳ συντελοῦντα παρῇ; 
5 , ^ M fi ΄ , , , ^) , - MI 5 E 30 ἐξ ἀνάγκης τὸν λίϑον ὡς πέφυχεν φέρεσθαι: πάντως δ᾽ αὐτῷ xal ἐξ 15 

1 πραχτέων] πρα v.c. 8. v. V ὡς in lit. B Schulthess O: οἷς Va? 2 τοιοῖσδε] 

fortasse τοιούσδε, scil. τοὺς μὴ χαλῶς διαλαμβ. (v. 1) 3 αὐτοὺς---ὄντας] fortasse αὖ - 

τοῖς συμβουλεύσοντας τοὺς Va!?: τῷ B?: τοῦ ES Cas. ὡς Lond. O: fortasse 

χαὶ τὸ 4 xai del. V!: xai a!? D Uv ὃς sx V ἡμῶν O 9 γὰρ 
(àv) Schwartz ἐγχειρήσαντες Va!?: ἐγχειρήσοντες B?: ἐπιχειρήσοντες O 11 σώζεσϑαι 

καὶ αὐτοῖς H yp. ES 14 τὸ B? Lond.: τό τε Cas.: τε sic V: τε 812 xai del. 

B? idem in mg.: ἴσως δεῖ λέγειν: λέγουσιν ἐφ᾽ ἡμῖν elvat τὸ ὑπό τε τῆς εἱμαρμένης γινόμενον 

χαὶ OU ἡμῶν 15 ἐπεὶ] ἐπὶ vel εἰσὶ Gercke 16 διάφοραι sic V 21 ὑπὸ om. 

Cas. O μὲν] δὲ S: μὴν Gercke 23 τὴν] μὴν Gercke fortasse ἀλλζὰ τὴν») 

24 μὴ S. v. v. c. (Ὁ) V: om. ES: δὴ Gercke οὕτως] ὅλως Gercke ὡς add. Lond. O 

25 pr. μὴ sic V περιεστάναι xal ἀδύνατον τότε a? 20 μηδὲ Gercke 28 τὴν 

addidi χατὰ del. O: κάτω Casp. O αἰτίαν add. B? ὅταν] ὥστ᾽ àv Schwartz 
ξ 

bene 29 παρῆν sic V! 29. 30 παρῇ ὡς ἐξ Lond. O 
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ἀνάγχης παρεῖναι ταῦτα τὰ αἴτια, δι᾿ ἃ χινεῖται τότε, --- οὐ μόνον μὴ 

δυνάμενον μὴ χινεῖσϑαι τούτων [μὴ] παρόντων, ἀλλὰ xat ἐξ ἀνάγχης χι- 

νεῖσϑαι τότε, xal γίνεσϑαι τὴν τοιαύτην χίνησιν ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης διὰ 20 
- ,ὕ 225/60 3, Ἄν iN AVES τ Ὁ - » , (d CN & ^ - 2d ΄ 

τοῦ λίθου" 6 δ᾽ αὐτὸς xai ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν ἀψύχων 

ὃ ἔχει, οὕτως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων ἔχειν φασίν. εἶναι γάρ τινα χαὶ τοῖς 
ζῴοις χίνησιν κατὰ φύσιν, ταύτην δ᾽ εἶναι τὴν xaÜ' ὁρμήν. πᾶν γὰρ 
ζῷον ὡς ζῷον χινούμενον χινεῖσϑαι (τὴν) xaü' ὁρμὴν χίνησιν ὑπὸ τῆς 35 

εἱμαρμένης διὰ ζῴου γινομένην. οὕτως δὲ τούτων ἐχόντων, xol γινομέ- 
V 

[4 ' νων ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης χινήσεών τε xal ἐνεργειῶν ἐν τῷ xócp τῶν 

10 μὲν διὰ τῆς, ἂν οὕτω τύχῃ, τῶν δὲ OU ἀέρος, τῶν δὲ διὰ πυρός, τῶν δὲ 
^ UA , 34 ν᾿ , € ^ [4 

QU ἄλλου τινός, γινομένων δέ τινων xol διὰ ζῴων (τοιαῦται ὃὲ αἱ xa" 80 
e ' ,F Ἁ ^ A -Ὁ , € ^ M € , , 5 M ὁρμὴν χινήσεις), τὰς διὰ τῶν ζῴων ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης γινομένας ἐπὶ 

τοῖς ζῴοις εἶναι λέγουσιν, ὁμοίως δὲ ὡς πρὸς τὸ ἀναγχαῖον τοῖς ἄλλοις 
H o - NT ' ὦ ΕἾ CI OU MEA V ες x. - γινομένας ἅπασιν. τῷ δεῖν χαὶ τοῖς ἐξ ἀνάγχης | τὰ ἔξωϑεν αἴτια παρεῖναι 46 

15 τότε, ὥστε αὐτὰ τὴν ἐξ ἑαυτῶν τε xol χαϑ᾿ ὁρμὴν χίνησιν ἐξ ἀνάγχης 

οὕτω πως ἐνεργεῖν. ὅτι δὲ αὗται μὲν OU ὁρμῆς τὲ xal συγχαταϑέσεως, 
ἐχείνων δὲ αἴ uiv διὰ βαρύτητα γίνονται, αἱ δὲ διὰ ϑερμότητα, αἱ δὲ 5 

xac ἄλλην τινά ox ἃ, ταύτην μὲν ἐπὶ τοῖς ζῴοις λέγοντες, οὐχέτι δὲ ἐχείνων 
[d » ^ ^ a - ^ ΖΟ J ιν 3 ht — £z ^ , V 

€49401TM. τὴν μεν τι τῷ AQ o, τὴν oc Ἐπὶ τῷ TUpt. xat 7010.01 T) μεν 

[ , 
(0o. ὧν 

, ^ e ' - [d - ^R [4 ^) , , , M » ^) Ld - 

20 αὑτῶν T; περὶ 160 εῷ TU 600c0. ὡς Ot ὀλίγων εἰπειν. ενεστι ὁ ορᾶν, 10 

΄, ) 

εἰ ταῦτα λέγοντες σώζουσιν τὰς χοινὰς περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν πάντων ἀνϑρώ- 
, *, ^ *, - , , v 

πων προλήψεις. οἱ γὰρ ἀπαιτοῦντες αὐτούς, πῶς οἷόν τε πάντων ὄντων 
e - 14 M ΄ - 

ἐφ᾽ ἡμῖν σώζεσθαι, οὐχ ὄνομα μόνον τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν Q? e , ^ 

χαῦ εἰμαρμένην τὸ 
$3 

τιϑέντες τοῦτ᾽ ἀπαιτοῦσιν, ἀλλὰ xui σημαινόμενον ἐχεῖνο τὸ αὐτεξούσιον. 15 
NUN ' ' - *Y M 2.4203. (7 I 4591 0 3 , ' 2^ διὰ γὰρ τὸ τοιοῦτον εἶναι τὸ ἐφ’ ἡμῖν πεπιστεῦσθαι εὐϑύνουσιν τοὺς ἐξ τῷ [51] 

, * 

ἀνάγχης πάντα γίνεσϑαι λέγοντας. οἱ δὲ δέον αὐτόϑεν μὴ σώζεσϑαι λέ- 
Η͂ 1 - E IA P δι, πο Pur x DR € x D X P] ' 48v. χαὶ τοῦ μὴ σώζεσθαι ζητεῖν τε xal παρέχεσϑαι τὰς αἰτίας, ἐπεὶ 20 

τοῦτο ἑώρων παντάπασιν ἄδοξόν τε ὃν xal πολλὰ τῶν χαὶ αὐτοῖς d τοῦ ἐφ᾽ 

fulv πᾶσαν τε ταὐτὸ δειχνὺς συνοδεῦον τῷ τῆς εἱμαρμένης λόγῳ, (up) διὰ 

80 τῆς ὁμωνυμίας παραχρούεσϑαι τοὺς ἀχούοντας ἡγοῦνται φεύγειν τὰ ἄτοπα, 
ὅσα ἕπεται τοῖς μηδὲν ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι λέγουσιν. ταῦτα ài λέγοντας αὐ- 25 

^ ' Ψ , , , , w ^ » 

τοὺς πρῶτον μὲν ἂν ἀπαιτήσαι τις εὐλόγως, τί δή ποτε ἄλλου OU ἄλλων 

9 δυνάμενον a7: δυναμένων sic. V!: δυναμένων B'ES: δυναμένου B? zwiogat a! 

pi om. a! 5 δὲ om. Ὁ: δὴ ES 1 τὴν add. B? Uno] ^w O 

10 πυρός, (τῶν δὲ δι᾿ ὕδατος) coni. O 135 ἀναγκαῖον) y in lit. V 14 γινομένοις 

Sehwartz 16 ὅρμησ V συγχαταϑέσεως «12: νυνϑέσεωσ sie V: συνϑέσεως HBES! 

18 lacunam indieavi 2] περὶ B?: ἐπὶ libri 26 λέγοντες ES Lond. 

(ὅτε) δέον Lond. O αὐτόϑεν] αὐτοῖς Lond. 28 xai αὐτοῖς] παρ᾽ αὐτοὺς λεγό- 

μενα (λεγομένων O) περὶ Lond. O τοῦ} περὶ τοῦ Β΄: τῶ ES 29 post ἡμῖν 

B? add. δοχούντων ἀναιρετιχόν πᾶσαν] ὡς ἂν Lond. πᾶσαν --- συνοδεῦον) μὴ 

συνοδεύοντα coni. O δεικνύναι Lond. λόγῳ, πειρώμενοί τε B* τῷ add. 

Schwartz 30 φεύγειν (xe) Lond. O 91 λέγοντασ] cac in lit. V 32 ἄλλου] 

ἄλλως v. c. V 

XIV 



ΠΕΡῚ EIMAPMENHX 13—14 183 

, e - ΄ , ^ lod , , Ld 

γινομένων ὑπὸ τῆς, εἰμαρμένης, xal διὰ τῆς οἰχείας φύσεως τῶν ὄντων 
΄ ^ ^ , , ^ v ^ ^ * 

ἑχάστου τῆς εἱμαρμένης ἐνεργούσης, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐδενὸς τὸ ἐπ᾽ so 

αὐτοῖς εἶναι χατηγοροῦσιν, ἐπὶ δὲ τῶν ζῴων μόνον. OU ἃ γὰρ λέγουσιν 
“« * - ΄ - E ' ' - M^ s 

ἐπὶ τῶν ζῴων τὰ διὰ τοῦ ζῴου γινόμενα, ταῦτ᾽ ἔνεστι xal ἐπὶ τῶν ἄλλων 

5 ἑχάστου λέγειν. ἐπεὶ γὰρ οὐχ ἄλλως γένοιτο τὰ διὰ τοῦ ζῴου γινόμενα, 48 
΄ , - , , ^ ' - 

μὴ ὁρμήσαντος τοῦ ζῴου, ἀλλὰ διὰ τὸ συγχατατίϑεσϑαι μὲν τὸ ζῷον χαὶ 

ὁρμῆσαι γίνεται, μὴ συγχαταϑεμένου δὲ οὐ γίνεται, ταῦτα ἐπὶ τῷ ζῴω 
M v 2 , , Ld - , Y^ 

φασὶν εἶναι, ἐξ ἀνάγχης μὲν ἐσόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ (οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως), 5 
^ ^ ) L4 * ^ ^ ^ » 

τῷ δὲ μὴ δύνασϑαι δι’ ἄλλου τινὸς T, διὰ τούτου γενέσϑαι, μηδ᾽ ἄλλως 
10 T em -" N 0 Ἁ i , ' é Ἁ - , h ἣέ , UJ ^ , 

ἡ οὕτως διὰ τούτου, τὸ εἰναι αὐτὰ ἐπὶ τῷ ζῴῳ οἰηϑέντες. ἀλλὰ τοῦτό 

4& καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐχάστου λέγειν ἔστιν. οὔτε γὰρ τὸ διὰ τοῦ πυρὸς 
, " , » D , v) M ^ Y - E 

γινόμενον ὑπ᾽ ἄλλου τινὸς ἄν γένοιτο οὔτ᾽ ἄλλως διὰ τοῦ πυρὸς 7,10 

διὰ τοῦ ϑερμῆναι, ὥστ᾽, ἐπεὶ ἁηδ᾽ ἄλλως γένοιτο τὰ διὰ τοῦ πυρὸς 
ῃ 

, 

γινόμενα ἣ ϑερμήναντος τοῦ πυρός, xai ϑερμήναντος μὲν αὐτοῦ ἔσται, 

15 μὴ ϑερμήναντος δὲ οὐχ ἔσται, εἴη dv ἐπὶ τῷ πυρὶ ταῦτα. τὰ δ᾽ αὐτὰ 
, 

xai ἐφ᾽ ἑχάστου τῶν ἄλλων ἔσται λέγειν. τί γὰρ δεῖ μαχρολογεῖν γεγο- 15 
- , , ^ ^ 

γότος τοῦ λεγομένου γνωρίμου; ὀνομάτων μὲν οὖν οὐδεὶς φϑόνος, τὸ δ᾽ 
ξ΄ - , -- , "WP - , ^) , - Ἁ ἡξῖσϑαι πλέον τι τοῖς ζῴοις διδόναι ἐν τοῖς γινομένοις δι᾿ αὐτῶν παρὰ 
k s $. Ee " 9. » , Χ ΄ € 95 7 , - , τἄλλα, OU ὧν τι xal αὐτῶν γίνεται, μηδὲν πλέον τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὀνόματος 90 

- 5 - —-— ) [4 - ^ ' 

90 τηροῦντας αὐτοῖς, τοῦτ᾽ αὐτὸ αἰτιατέον, ὡς αὐτῶν ἀπατωμένων διὰ τὴν 

τοῦ ὀνόματος χοινωνίαν, ἣ ὡς τοῦ ἄλλους ἀπατᾶν προαιρουμένων. ἐπὶ 

τούτῳ δὲ ἐχεῖνο ἄν τις αὐτῶν ϑαυμάσειεν, τί παϑόντες ἐν τῇ oppi τε 
) ) [4 €- ^ ' ΄ , M * 

xal συγχαταϑέσει τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν φασιν εἶναι, δι᾿ ὃ xal ὁμοίως ἐν πᾶσιν 25 
- , € 5 , , ' , - 3 Ll 

τοῖς ζῴοις τηροῦσιν αὐτό. οὐ γὰρ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐν τῷ φαντασίας προσπε- 
' 

25 σούσης εἶξαί τε ἐξ ἑαυτῶν τῇ φαντασίᾳ xal δρμῆσαι ἐπὶ τὸ φανέν, ἀλλὰ 
LI 

τοῦτο μὲν dy ἴσως εἴη τοῦ ἑχουσίου χατασχευαστιχόν τε xal δειχτιχόν. οὐ 30 

μὴν ταὐτὸν τό τε ἑχούσιον xai τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἑχούσιον μὲν γὰρ τὸ ἐξ 

ἀβιάστου γινόμενον συγχαταϑέσεως, ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ τὸ γινόμενον μετὰ τῆς 

χατὰ λόγον τε xol χρίσιν συγχαταϑέσεως. διὸ εἴ τι μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν, τοῦτο 
30 καὶ ἑχούσιον, οὐ μὴν πᾶν τὸ | ἑχούσιον ἐφ᾽ ἡμῖν. ἑχουσίως μὲν γὰρ xal τὰ 50 

» - id , , ' , —- 

ἄλογα ζῷα, ὅσα χατὰ τὴν ὁρμήν τε xal συγκατάϑεσιν τὴν ἐν αὐτοῖς (ποιεῖ), 

ποιεῖ, τὸ δὲ ἐπ’ αὐτῷ τι εἶναι τῶν γινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ ἴδιον ἀνθρώπου. 
- L4 5 3, - - τ ^ - L0 4 5 e - Là - τοῦτο γάρ ἐστιν αὐτῷ τῷ εἶναι λογιχῷ τὸ ἔχειν ἐν αὑτῷ λόγον τῶν προστι- 

πτουσῶν φαντασιῶν xal ὅλως τῶν πραχτέων τε xal μὴ χριτήν τε χαὶ 

φι 

[γινομένου ES Lond. 2. ὃ ἐπ᾿ αὐτοῖς] ἐφ᾽ ἡμῖν O 4 fortasse ἐπὶ τῷ ζῴῳ 6 v3] 

fortasse 7 ἡ fortasse ὁρμῆσαν συγχατατιϑεμένου a!* ταῦτα] διὰ τοῦτο B? 

8 ἐπ᾿ αὐτῷ Ο: ἐπ᾽ αὐτοῦ Cas. 9 ἄλλως] ἄλλω a? 10 τούτου] ov in lit. V 

τὸ in lit. B?: τῷ libri 13 ὡς ὃ O 15 abxa V 16 ἐφ] ὑφ᾽ Cas. 
Lond. O 17 λεγομένου] inter o et p. lit. 1 litt. V γνώριμου V οὖν] γὰρ 

H γρ. ESO 19 τᾶλλα V τὶς al? γίνηται O 20 τοῦτ᾽ αὐτὸ] τοῦτ᾽ 

αὐτοῖς Η: τοῦτο ES 21 τοῦ (alt.) Va!?: τοὺς KESO: fortasse τὸ 21 γὰρ om. O 

29 λόγον] Ào in lit. V 3l ποιεῖ add. Schwartz 32 τι elvat H qp. ESO: τιϑέναι 

Via 2 ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὑπὸ τοῦ Κα: ὑπ᾽ τοῦ a? 33 τῷ Lond. O: τὸ Va?: τὸ corr. 

ex τῷ B ἐν αὐτῷ V τῶν om. Ὁ 
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εὑρετήν. διὸ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα, ἃ εἴκει ταῖς φαντασίαις μόναις, xat) 
αὐτὰς ἔχει τῶν συγκαταϑέσεών τε καὶ τῶν χατὰ τὰς πράξεις ὁρμῶν αἰ- 10 
τίας, ὁ δὲ ἄνϑρωπος ἔχει τῶν προσπιπτουσῶν ἔξωϑεν φαντασιῶν αὐτῷ 
περὶ τῶν πραχτέων χριτὴν τὸν λόγον, ᾧ χρώμενος Éxdotry αὐτῶν ἐξετά- 

5 ζει, μὴ μόνον εἰ φαίνεται τοιαύτη, ὁποία φαίνεται, ἀλλὰ xol εἰ ἔστι. χἂν 

εὕρῃ ζητῶν χατὰ τὸν λόγον ἀλλοῖον αὐτῆς τοῦ φαίνεσϑαι τὸ εἶναι, οὐ διότι 15 

τοιάδε τις φαίνεται συνεχώρησεν αὐτῇ, ἀλλ᾽, ὅτι μὴ xal ἔστι τοιαύτη, 
ἐνίσταται πρὸς αὐτήν. οὕτως γοῦν χαὶ ἡδέων τινῶν φαινομένων πολλά- 
χις ἀπέχεται, καίτοι ὄρεξιν (ἔχων) αὐτῶν, ὅτι μὴ τὸν λόγον ἔσχεν τῷ 

10 φαινομένῳ συνάδοντα, ὁμοίως δὲ xal συμφέροντα φανέντα τινὰ παρῃτή- 20 

Gato, τῷ λόγῳ τοῦτο δόξαν. εἰ δὲ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι ἐν τῇ λογικῇ συγχα- 

ταϑέσει, ἥτις διὰ τοῦ βουλεύεσθαι γίνεται, οἱ δὲ ἐν τῇ συγχαταϑέσει τε 
2 

ἢ d - * 3» [td T M χλό ΄ 6TÀ6 e) * λέ * 9 xat ὁρμῇ φασιν εἶναι, ὅτι xal ἀλόγως γίνεται, δῆλοι OU ὧν λέγουσιν ῥαϑυ- 90 
μότερον περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν διαλαμβάνοντες, (ὅτι) οὔτε ὅτι mov ἐστὶν 

15 αὐτό, οὔτε ἐν τίνι γίνεται, λέγουσιν. τὸ γὰρ εἶναι λογικῷ οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, 
ω ^ ΕΣ M ΄ τ ΄ ' 37^ * ? » VN T - ' ' 

T, τὸ ἀρχὴν πράξεων εἶναι. ὡς yàp ἄλλῳ ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι, τῷ μὲν ζῴῳ 
, - € - T o^ δ΄ ἡ - - - ' € - Y^ $. £v τῷ ὁρμητιχῷ, τῷ δὲ πυρὶ ἐν τῷ ϑερμῷ ve xai ϑερμαντικῷ, ἄλλῳ δὲ 30 

ἐν ἄλλῳ, οὕτως 0& τῷ ἀνϑρώπῳ ἐν τῷ λογικῷ, ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐν αὑτῷ 
ἀρχὴν ἔχειν τοῦ xal ἑλέσϑαι τι καὶ μή" xoi τὸ αὐτὸ ἄμφω, ὥστε ὃ 

20 τοῦτο ἀναιρῶν ἀναιρεῖ τὸν ἀνῦρωπον. ἐοίϊχασιν δὲ παραλελοιπότες τὸν 52 
λόγον ἐν τῇ ὁρμῇ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν τίϑεσϑαι, ὅτι μηχέτ᾽ ἐν τῷ βουλεύεσϑαι 

, » - x , ) ΄ - * -» ' , ' ' ' λέγουσιν αὐτοῖς τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι προχωρεῖ τὸ σόφισμα. ἐπὶ piv γὰρ 
-Ὁ ΄ -“ y / ' . - , X M , 3 e , 

τῆς δρμῆς ἔχουσιν λέγειν τὸ ἐπὶ τοῖς ζῴοις εἶναι τὰ γινόμενα xo^ ὁρμήν. Φι 

σ ^ T - s e M MJ ^) *, - , - - ἘΞ ^25 - 

ὅτι μὴ οἷά τε χωρὶς ὁρμῆς τὰ δι᾿ αὐτῶν γινόμενα ποιεῖν, εἰ δ᾽ ἐν τῷ 
, € * 2 P) [4 - y € 5 2-3 3 €- o ' A M, [Ὁ ' 

25 βουλεύεσθαι τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἔνϑεν οὐχέτ᾽ αὐτοῖς εἵπετο τὸ μὴ δύνασϑαι τὰ 

δι᾿ ἀνθρώπου γινόμενα ἄλλως γενέσϑαι τῷ τὸν ἄνϑρωπον ὄντα βουλευτι- 10 

χὸν μὴ πάντα τὰ γινόμενα OU αὐτοῦ βουλευόμενον ποιεῖν. οὐ γὰρ πάντα, 

ἃ ποιοῦμεν, βουλευσάμενοι ποιοῦμεν, ἀλλὰ πολλάχις μέν, οὐ συγχωροῦν- 

τὸς τοῦ χαιροῦ τῶν πραχϑῆναι δεόντων τῷ βουλεύσασϑαι χρόνον, χαὶ μὴ 

30 βουλευσάμενοί τινα ποιοῦμεν, πολλάχις δὲ xal OU ἀργίαν ἤ τινα ἄλλην 1 

αἰτίαν. εἰ δὲ τὰ μὲν βουλευσαμένων ἡμῶν, τὰ δὲ χαὶ μὴ βουλευσαμένων 

γίνεται, οὐχέτι χώραν ἔχει τὸ λέγειν τὸ τὰ διὰ τοῦ βουλεύεσϑαι γινόμενα 

1 εὑρέτην V ἄλλα] ἄλογα Η 1. 2 χατ᾽ αὐτὰς] καὶ ταύτας H p. ES 

2 πράξεις v. ὁ. Να"": τάξεις VIES 9 προσπιπτουσῶν)] δων in lit. m! sive v. c. 

S V αὐτῷ φαντασιῶν al 5 ὑποία] ὅμοια Lond. 6 ζητῶν] Cn supra 

vers. V αὐτοῖς O 9 xattot V ὄρεξιν ἔχων B?HES: ἔχων ὄρεξιν a!*: 

ὄρεξιν V 11 (ὅτι) τῷ Lond. O 13 ὅτι περ B? 14 ὅτι addidi: ante ῥαϑυ- 

μότερον (13) Casp. Or. (,vel λέγουσιν del.4) 15 αὐτῷ «3 λογικὸν Lond. O 

16, 3 V ἄλλῳ ἐν Cas. O: ἁπλῶς ἐν Casp. O: ἄλλως libri 18 alt. ἐν. om. a? 

αὑτῷ scripsi: αὐτῷ Lond. O: τῷ Va? 19 ἐλέσϑαι scripsi: ἔχεσθαι libri: évep- 

γεῖν B? tt] τοῦ coni. O ἄμφω] seil. τὸ λογιχὸν et ἄνθρωπος (xal τὸ αὐτὸ 

ἀφιέναι coni. Casp. O) 20 παραλελιπότεσ V: παραλελειπότες H 24 μὴ HSB in lit. 

Lond. O: μὴν sie V: μὴν a? 25 ἡμιν V 21 ποιεῖ a? 90 ἀργιαν V 
92 λέγειν τὸ om. O 
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- E , Y - D M, ( M^ ^ 5 - , ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι τῷ μὴ δύνασϑαι ἄλλως τι δι᾿ αὐτοῦ γίνεσϑαι. 20 
σ ) ) ' x 3 ΄ Y ^N ' f. , - , ^o? ὥστ᾽, εἰ τὰ μὲν βουλευσάμενοι, τὰ δὲ μὴ βουλευσάμενοι ποιοῦμεν. οὐχέϑ 

οὕτως τὰ OU ἡμῶν γινόμενα ἁπλῶς γίνεται, ὡς τὰ γινόμενα διὰ τῶν ζῴ- 

ων T, διὰ τοῦ πυρὸς T, διὰ τῶν βαρέων δύο σωμάτων. εἰ δ᾽ ἔχομεν vai 

5 τοῦ βουλευσάμενοί τι ποιεῖν παρὰ τῆς φύσεως τὴν ἐξουσίαν, δῆλον ὡς 25 
Y. ^ δὲ , ' ^ NN αν. ἢ , € » M ' J 

ἔχοιμεν (dv) ἐξουσίαν xal τοῦ διὰ τοῦ βουλεύσασϑα! ἄλλο τι πρᾶξαι, χαὶ μὴ 
, δὲ - [4] M , ν Ἃ ΄ € | Ἁ ^) 3 : - 

πάντως τοῦτο ὃ xai βουλευσάμενοι T ἦν dv βουλευοίμεϑα. | τὸ δ᾽ ἐποχου- 54 
, ^ € - - ΄ e LT ^* LPS 

μένους τῷ “εἰ δὴ τῶν αὐτῶν περιεστώτων ὁτὲ μὲν οὕτως ὁτὲ δὲ ἄλλως 

ἐνεργήσει τις, ἀναίτιον χίνησιν εἰσάγεσϑαι᾽ διὰ τοῦτο λέγειν μὴ δύνα- 

10 σθαι οὗ πράξει τις πρᾶξαι τὸ ἀντιχείμενον, μήποτε χαὶ αὐτὸ τῶν ὁμοί- 5 
- , , , ' , ' ὡς τοῖς προειρημένοις παρορωμένων. οὐ ὰρ πάντως ἀεὶ τὰ γινόμενα χατὰ 

, v. v - ' , “ΣΝ , * 

αἰτίαν ἔξωϑεν ἔχει τοῦ γίνεσϑαι τὴν αἰτίαν. διὰ γὰρ τὴν τοιαύτην ἐξου- 
σ 

σίαν ἐστί τι ἐφ᾽’ ἡμῖν, ὅτι τῶν οὕτως γινομένων ἡμεῖς ἐσμεν χύριοι, αλλ 

οὐχ ἔξωϑέν τις αἰτία. διὸ (οὐχ) ἀναιτίως τὰ οὕτω γινόμενα γίνεται, παρ᾽ 10 

15 ἡμῶν τὴν αἰτίαν ἔχοντα. ὃ γὰρ ἄνϑρωπος ἀρχὴ xol αἰτία τῶν δι᾿ αὐτοῦ 

γινομένων πράξεων, xai τοῦτό ἐστι τὸ εἶναι ἀνϑρώπῳ τὸ τοῦ πράττειν οὕτως 
' *, ' v e - Ld — , ^- -. ^ , 

τὴν ἀρχὴν ἔχειν ἐν αὑτῷ, ὡς x * x* τῇ σφαίρα τὸ χατὰ τοῦ πρανοῦς χυλιομέ- 15 
΄ € ' - P Y» σ c ὦ Wes ἐξ 2 - 

νῃ φέρεσϑαι. διὸ τῶν μὲν ἄλλων ἔχαστον ἕπεται ταῖς ἔξωϑεν αὐτῷ περι- 
, 3 . ^D » v e ; ' , - ^ T * - 

εστώσαις αἰτίαις, ὁ δ᾽ ἀνϑρωπος οὔχ, ὅτι ἐστὶν αὐτῷ τὸ εἶναι ἐν τῷ 
Y * , , - e ΄ - - 

90 ἔχειν ἀρχήν τε xai αἰτίαν ἐν αὐτῷ, (ὡς) μὴ πάντως ἕπεσϑαι τοῖς περιεστῶσιν 
» Q.- , - A ' A 2 3 € [s M I -- A " , » P RE 

ἔξωϑεν αὐτῷ. xal γὰρ (c) ἦν ἡμῖν ἢ περὶ τῶν πραχτέων χρίσις πρὸς 99 
, ΓΜ ^ T , $5 ' - b] - 

ἕνα γινομένη σχοπόν, ἴσως (ἂν) εἶχέ τινα λόγον τὸ ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν 
΄ , e - , ' , , ^ ^) *, m v [4 , € 

ὁμοίας Ἡμῖν γίνεσθαι τὰς χρίσεις. ἐπεὶ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει (αἱρούμεϑα 
΄ n e , € V ^ "^ ι j' A f ᾿ ^ ^ ΟῚ E ' σον ^ 

(ap, ἃ αἱρούμεϑα, ποτὲ μὲν διὰ τὸ χαλόν vt, ποτὲ δὲ διὰ τὸ $00, ποτὲ 
' £ 

25 δὲ διὰ τὸ σύμφορον, xai οὐ ταὐτὰ τούτων ποιητιχα), ἐνδέχεται νῦν μὲν 95 

ἐπὶ τὸ χαλὸν χινηϑέντας ἡμᾶς * * x τάδε τῶν περιεστώτων προχείμενα, αὖϑις 

δὲ ἄλλα, πρὸς τὸ δύ 7, τὸ συμφέρον τὴν ἀναφορὰν τῆς χρίσεως ποιου- 
, »" [d ' $, Á - »- s ' "E ) n - M S EX 

μένους. ὡς yàp οὐ ζητοῦμεν ἄλλην τινὰ αἰτίαν, Ot ἣν χατὰ βαρύτητα τὴν 30 

ἐν αὐτῇ ἢ γῆ φέρεται χάτω, Y, OU ἣν αἰτίαν, ἃ πράσσει τὸ ζῷον, πράσσε! 
le 30 xaU' ὁρμήν, τῷ ταύτην ἕχαστον αὐτῶν τὴν αἰτίαν ἐξ αὐτοῦ πρὸς τὰ qt- 

νόμενα συντελεῖν, τοιοῦτον | Ov τὴν φύσιν, οὕτως οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλοτ᾽ 56 

| (οὐχ) ἐπὶ Schulthess τῷ ἀνθρώπῳ Lond. O: τῶν ἀνϑρώπων Va!?: τοῖς ἀνθρώποις B? 

γινεσϑαι V ὃ ὡς ὃ 0 9 τι (xal τοῦ μὴ βουλευσάμενοι» Schwartz 6 ἂν addidi 

(p) βουλεύσασϑαι Schulthess T βουλευσαμένων Cas. O ἦν ἂν 413: ἣν av (sic) V: ἣν 

ἂν 510 Β: ἣν ἂν Καὶ βουλευώμεϑα a? xal (μὴ) βουλευσάμενοι (ἂν ἐπράξαμεν: μάτ)ην 

(γὰρ) ἂν β. Schwartz 1. ὃ ἐποχουμένους scripsi, ef. 196,15: ἐποχουμένων libri 8 τῷ 

εἰ δὴ Schwartz: τωιειδει V: τῷ εἴδει a7: τῷ εἰ Casp. O ὅτε... ὅτε Lond. O Ὁ vopt- 

ζειν κίνησιν B? (xal) διὰ B? Cas. Gercke 12 ἔχει] χει in lit. V 13 ἐστί] ἔτι Cas. 

14 alt. οὐκ add. Schultess Ὁ ἀναιτίως (τῶν ἔξωϑεν» Cas. 15 τὴν supra vers. V 

αὐτου 11 lacunam indicavi 20 (ὡς) μὴ scripsi: μὴ Va!?: τὸ μὴ H: τῷ μὴ SO: τοῦ 

μὴ E 21 zai] εἰ O ei addidi ἦν om. a" 22 ἂν addidi εἶχέ Lond. O: εἰ 

δὲ Va! τῶν om. HO 25 ὁμοίως a? 25 σύμφορον Ba!: συμφορον V: συμφέρον a? 

26 lacunam indicavi 21 ἄλλα (aipeia9ar) Schultess O 28 χατὰ τὴν B? 29 abt V 

πράσσει) σσει in lit. V 30 ὁρμὴν V fortasse τῷ (διὰ) ταύτην 

ΧΥ 
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ἄλλως ὑφ᾽ ἡμῶν γινομένων ἐπὶ περιεστῶσι τοῖς ἄλλοις ἄλλην τινὰ αἰτίαν 
ἀπαιτητέον παρ᾽ αὐτὸν τὸν ἄνϑρωπον. τοῦτο 1ὰρ ἣν τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι, 
τὸ γὰρ ἀρχὴ xai αἰτία εἶναι τῶν δι᾿ αὐτοῦ γινομένων πράξεων. τὸ δὲ 5 
λέγειν χαὶ τοὺς βουλευσαμένους τῷ φαινομένῳ συγχατατίϑεσϑαι, xot διὰ 

5 τοῦτο xal τῇ φαντασία ὁμοίως “τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἕπεσϑαι, οὐχ ἀληϑές. 
οὐ γὰρ φαντασία τὸ φαινόμενον πᾶν. ἢ μὲν γὰρ φαντασία ἁπλῇ τε χαὶ 10 

χωρὶς λόγου ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων (vetat, ἐοιχυῖα ταῖς αἰσϑη- 

τιχαῖς ἐνεργείαις, διὸ χαὶ τὴν ἰσχὺν ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἔχει μάλιστα, 
φαίνεται δέ τινα χαὶ διὰ λόγου τε χαὶ παρὰ συλλογισμοῦ τὴν αἰτίαν τοῦ 

10 φαίνεσϑαι λαμβάνοντα, ἃ οὐχέτ᾽ dv τις φαντασίας λέγοι. ὃ γὰρ διὰ τὸν 1 

γινόμενον παρ᾽ αὐτοῖς ἐν τῷ βουλεύεσϑαι συλλογισμὸν συγχαταϑέμενός τινι 

αὐτὸς αὑτῷ τῆς συγχαταϑέσεως αἴτιος. 

᾿Αλλ ὅτι μὲν οὔτε σώζουσι τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν οἱ λέγοντες πάντα χαϑ᾽ ci- 20 

μαρμένην (γίνεσθαι (οὐ γὰρ περὶ o0 ζητοῦμεν, εἰ σώζεται χατ᾽ αὐτούς, 

15 τοῦτο σώζεται, οἵ γε xal αἰτίαν ἀποδιδόναι πειρῶνται τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν 

δυνατὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα), οὐδὲ ἣν ἀποδιδόασιν αἰτίαν ἐπ᾽ ἀναιρέσξι τῆς 
τοιαύτης ἐξουσίας, ἀληϑής, uy, ἔχουσα τι εὔλογον, ἐχ τῶν εἰρημένων 25 
Ἰνώριμον. ἀλλὰ μὴν τοῖς ἀναιροῦσιν τὸ εἶναί τι οὕτως ἐφ᾽ ἡμῖν ἕπετα - 

τὸ συγχεῖν τε xui ἀνατρέπειν, ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς, τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον. 

90 εἰ γάρ, ἐχόντων μὲν οὕτως τῶν πραγμάτων ὡς ἔχει (οὐδὲ γὰρ αὐτῶν τινα 
30 πεῖσαι δυνατὸν uj πράττειν, ἃ πράττουσιν ὡς ἔχοντες τοῦ xui πράττειν 

αὐτὰ xol uy πράττειν τὴν ἐξουσίαν, | uv, τι (e τῶν ἄλλων τινά: τοσαύτην 58 

ἰσχὺν ἔχε: τἀληϑὲς xol τὴν παρὰ τῶν γινομένων μαρτυρίχν ἐναργῆ), εἰ 

δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων ἰσχὺν αὐτῶν ἢ δόξα τοσαύτην λάβοι, ὡς πάν- 
ὧι 95 tac ἀνϑρώπους πιστεῦσαι, ὅτι ἡμεῖς μὲν οὐδενὸς χύριοι, ἑπόμεϑα ài τοῖς 

περιεστῶσιν ἀεί, τούτοις ἐνδιδόντες τε χαὶ συγχατατιϑέμενοι, χαὶ πράττο- 

υέν τε ἃ πράττομεν τῷ πάντως ὀφείλειν ταῦτα πράττειν (μὴ γὰρ εἶναι 

δυνατὸν ἡμῖν ὄντων τῶν περιεστώτων τοιούτων ἄλλο τι ποιεῖν), οὐ πράττο- 

μέν τε πάλιν ὁμοίως διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἀντιβαίνειν τοῖς περιεστῶσιν οὖ- 10 

30 σιν τοιούτοις, τί ἄλλο T, συμβήσεται, πάντας ἀνθρώπους διὰ τὴν τοιάνδε 

πίστιν τὰ μὲν ὅσα μετὰ πόνου τινὸς χαὶ φροντίδος γίνεται, τούτοις μὲν 

Ι ὑφ᾽ ἡμῶν quod scripserat post τῶν (185,31) transposuit post ἄλλως V!: ὑφ᾽ ἡμῶν ἄλλοτ᾽ 

ἄλλως a? ἄλλοις) fortasse αὐτοῖς  ἄνϑρωπον εἶναι O 2 γὰρ del. 0 

5 τῇ φαντασίᾳ Schwartz: τὴν φαντασίαν libri 6 πᾶν τὸ φαινόμενον φαντασία HO 

ἁπλῇ} fortasse ἁπλῶς 9 συλλογισμοῦ} alterum 6 supra vers. V (παρασυλλογισμοῦ 

412) τοὺνΐν 11 αὐτοις V: αὐτῷ Lond. O 14 γίνεσϑαι add. O ad e- 

ται a?: σώζεσθαι Va! 15 εἴγε E: fortasse οἷς γε 16 οὔτε Cas. dx05623tv a"? 

énavatpéoet V 19 συγχεῖν a"*: συνεχεῖν sic V: συνεγχεῖν Η: τυχεῖν K: συνέχειν ES 

τὸν om. Ὁ 20 εἰ] καὶ O αὐτὸν a? 21 ἔχοντες scripsi: ἔχοντα Lond. O: 

ἔχοντας libri 22 μή τῇ μήτε O 24 δὲ Lond. Ὁ ἰσχὴν ἃ: 5] 7 a" 

δόξα B? Lond. O: δόξαν sie V: δόξαν a'? λαβεῖν H: λαβόντων a* 21 τῷ B?als: 

τὰ V πάντωσ οφίλειν sic V ταῦτα al?: cat (supra ἢ: Tv v. C.) V: ταῦτα 

corr. ex ταύτη B: ταύτην E: τοῦτο O 29steesValeibe at 30 [ἡ] συμβήσεται 

(p coni. O πάντας HE: πάνταν V: ἂν πάντας al* 

XVI 
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χαίρειν λέγειν, αἱρεῖσϑαι δὲ τὰς μετὰ ῥαστώνης ἡδονάς; ὡς, πάντως ἐσο- 15 

μένων τῶν ὀφειλόντων γενέσϑαι, μηδὲν αὐτοὶ περὶ αὐτῶν T ὦσιν χαλόν. 

οὕτως δ᾽ αὐτῶν διαχειμένων xal τῶν πραττομένων ἀχολουϑούντων ταῖς 

αἱρέσεσιν αὐτῶν (οὐ γὰρ δὴ διὰ τὴν περὶ αὐτῶν ἐψευσμένην πίστιν ἄλλως 
5 πως ἕξει τὰ πράγματα, (ἢ) ὡς ἔχει) ἄλλο τι T, τῶν μὲν χαλῶν παρὰ 

πάντων ὀλιγωρία τις ἔσται (πάντων γὰρ ἢ χτῆσίς τε χαὶ παρουσία τῶν 

ΕΞ 

τοιούτων μετὰ χαμάτου περιγίνεται), τῶν δὲ χαχῶν αἵρεσις ἅτε γινομένων 

μετὰ ῥαστώνης te xai ἡδονῆς; πρὸς οὗς τίς dv ὁ παρὰ τούτων εἴη λύγος, 
γ , - ^F τὴς ' - , 1 ^ , » ὧν πεισϑέντες τοῖς δόγμασιν ἦλθον ἐπὶ ταῦτα; λέγοιεν dv γὰρ διχαίως 25 

- 

10 πρὸς αὐτούς. εἰ αἰτιῷντο αὐτούς. ὅτι μὴ οἷόν τε ἦν αὐτοῖς τῶν περιεστώ- 
Ἵ *, i i 

, 3 

των ὄντων τοιούτων ἀλλοῖόν τι πράττειν. οἷς πῶς ἐπιτιμήσουσιν εὐλόγως 

οἱ διὰ τῶν δογμάτων τούτων αὐτοῖς διδάσχαλοι γεγονότες; μᾶλλον Oi οὔτε 30 

ἐπιτιμήσεις οὔτε χολάσεις οὔτε προτροπὴ οὔτε τιμὴ οὔτ᾽ ἄλλο tt τῶν 
τοιούτων τὴν οἰχείαν σώσει xav αὐτοὺς φύσιν, ἀλλ᾿ ἔσται χαὶ τούτων 

15 ἕχαστον γινόμενον χατηναγχασμένως, ὥσπερ χἀχεῖνα, ἐφ᾽ οἷς ταῦτα γίνε- 

ται. πῶς γὰρ (Av) ἔτι ᾿Αλέξανδρος ὁ [Πριάμου ἐν αἰτία εἴη ὡς διαμαρτὼν 60 
περὶ τὴν τῆς Ἑλένης ἁρπαγήν; πῶς δ᾽ dv ᾿Αγαμέμνων εὐλόγως αὐτοῦ 

χαταψηφίζοιτο λέγων “οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι: εἰ μὲν γὰρ εἶχεν ἐξουσίαν » 
ὑπεριδεῖν 7, ̓ Αλέξανδρος τῶν τότε περιεστώτων αὐτὸν χαὶ παραχαλούντων 

20 ἐπὶ τὴν ἁρπαγήν [ἢ Μενέλαος τῶν ἀγαναχτεῖν ἐπαιρόντων] 7, ᾿Αγαμέμ- 
νων, ἐφ᾽ οἷς ὡς ἂν ἁμαρτήσας αὑτοῦ χατατρέχει, εὐλόγως dv ἦσαν ἐν 

aix(q. εἰ Ó' ἣν πάλαι καὶ πρόπαλαι xai πρὸ τοῦ τὴν ἀρχήν τινα αὐτῶν 10 
γενέσϑαι ἀληϑὲς περὶ ἑκάστου προλεγόμενον τούτων ἕχαστον, ἐφ᾽ οἷς ποι- 

σας εὐϑύνεται, πῶς ἄν ἔτ᾽ αὐτῶν τῶν γενομένων τὴν αἰτίαν ἔχοιεν; πῶς 

25 0É τις ἐξηγήσεται xal τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τάς τε üpet j 
P] , 

᾿Ξ 
- E e v * Ld ^ , - 

γὰρ οὕτως T ἔτι δι᾿ ἡμῶν, πῶς ἔτ᾽ ἂν εὐλόγως ot μὲν εἶεν ἐν ἐπαίνοις, t5 

ὃ 

Qe 
, 

ἰ 
΄ X *, d Ὁ 4 nna Y XXX ^ "n , : nus - n - 4 IL z 

t ὃξ ἐν tjo(ot;; οὐδὲν γὰρ ἀλλ ἢ συνηγορίαν τοῖς χαχοῖς τὸ δόγμα Φ 

τοῦτο προξενεῖ. ὁρῶμεν γοῦν τῶν μὲν ἀγαϑῶν τε χαὶ χαλῶν πράξεων 
, δῶν 5 ' € L4 ^ ' 

ὐὑδένα τὴν εἱμαρμένην οὐδὲ τὴν ἀνάγχην αἰτιώμενον, τοὺς ὃὲ χαχοὺς OU 30 
, , 

e 

30 ἐχείνην τοιούτους εἶναι λέγοντας. ὃ πιστεύσαντες χαὶ τοὺς φιλοσόφους λέ- 
γειν πῶς οὐ μετὰ παρρησίας αὐτοί 1ε ἐπὶ ταῦτα ἐλεύσονται τούς τε ἄλλους 

] yatpet λέγει sic V 06 Y. 6. 8. V 2 ὀφιλόντων V 44v μηδὲν B? 

αὐτῶν ὧσιν χαλόν] αὐταὶ πονῶσιν B? ὧσι] οἴσωσι vel ἔχωσι coni. O 4 δὲ 

Lond. ὃ ἢ add. a? ὃ μετὰ] κατὰ Cas. πρὸς οὺς τίς ἂν ὁ scripsi: πρὸς οὺς 

τίς ἂν Lond.: προσουτισινὸ V: πρόσου τισιν ὁ al; πρὸς οὖσιν ὁ E: πρὸς οὺς τίς ὁ Cas.: πρὸς 

οὕς τις ὁ δ: 10 αἰτιωντο V 12 ot B^ εὖ a^: eo V 13 ἐπιτίμησις . . κόλασις 

1p. HE 14 οιχείαν V τούτων HB?E Cas. Lond.: τούτῳ Va? 16 àv add. B 

διαμαρτῶν V I? ἂν om. Ὁ 18 καταψηφίζοιτο] t et ot s. v. V 19 zai om. 

σασ 
a 20 7, — ἐπαιρόντων delevi 21 ἂν ἀμαρτήσας scripsi: ἀναμάρτήτοσ alter 

accentus et cac sive tag v. c. 8. v. V: ἐναμάρτητος Casp. O: ἀναμάρτητος a"? 24 αὐτοὶ 

H yp. EO γινομένων a!? 25 ἐξηγήσηται V Tutv V χαὶ τὰς] xai a?: om. a! 
26 εἰ-- ἡμῶν] ἐπεί γε οὕτως ὄντων ἡμῶν a?O (qui pro ὄντων coni. ἐχόντων) ἔτι] for- 

^ tasse ὡς τὰ 28 γοῦν) γὰρ HE 3l παρησιασ V! (corr. v. c): παρουσίας E 
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προτρέψουσιν; πῶς δ᾽ ἂν σώζοιεν τοιαῦτα λέγοντες τὴν ὑπὸ τῶν ϑεῶν 95 XVII 

γινομένην τῶν ὕνητῶν πρόνοιαν: εἰ γὰρ at τε τῶν ϑεῶν ἐπιφάνειαι, ἅς 

φασιν γίνεσϑαί τισιν, χατά τινα γίνονται προχαταβεβλημένην αἰτίαν, ὡς πρὸ 

τοῦ γενέσϑαι τινὰ αὐτῶν ἀληϑὲς εἶναι τὸ τοῦδε μὲν ἔσεσϑαί τινα ἐχ ϑεῶν 

5 χηδεμονίαν, τοῦδε δὲ ἡ, πῶς ἂν ἔτι τοῦτο πρόνοιαν τις δικαίως λέγοι, 30 

τὴν οὐ χατ᾽ ἀξίαν γινομένην, ἀλλὰ κατά τινα ἀνάγχην προχαταβεβλημένην; 

πῶς δ᾽ ἂν σώζοιτο καὶ ἢ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσέβεια τῶν εὐσεβεῖν δοχούν- 
των, διότι μὴ ἐπ᾽ αὐτοῖς | ἣν τὸ τοῦτο μὴ ποιεῖν, οὕτως ποιούντων; γί- 62 

νοιτὸ δ᾽ dy xai παρὰ τῶν ϑεῶν, εἰς oüc γίνεταί τι παρὰ τοὺς ἄλλους 

10 πλέον, ὅτι xai τούτων ἦσαν αἱ ἀρχαὶ καὶ πρὸ τοῦ τούτους εἶναι προχατα- 

βεβλημέναι. πῶς δ᾽ οὐχ ἀναιροῖεν dv xai μαντιχήν, τῆς ἀπὸ μαντιχῆς ὅ 

χρείας ἀναιρουμένης; τί γὰρ dv T, μαϑεῖν T, διὰ τὸ μαϑεῖν παρὰ τῶν 

μάντεων φυλάξαιτ᾽ dy τις, εἰ μόνα ταῦτα ἡμῖν τε μαϑεῖν ἐχείνοις τε 

μηνῦσαι δυνατόν, ὧν τοῦ μαϑεῖν ἡμᾶς χαὶ ποιῆσαι 7, μὴ ποιῆσαί τι ἕχαστον 

15 ἣν x«l πρὸ τῆς ἡμετέρας γενέσεως χατηναγχασμένον, τοῦ τε ἐμμένειν τοῖς 10 

ὑπὸ τῶν ϑεῶν προαγορευομένοις οὐχ ἡμεῖς χύριοι τῷ τῶν ἐσομένων ὑφ᾽ 

ἡμῶν προχαταβεβλῆσϑαι τὰς αἰτίας. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τὸ δόγμα τοῦτο ἀνα- XVIII 

τροπῆς αἴτιον παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου, παντί που μαϑεῖν ῥάδιον, 15 

ὅτι δὲ xat ψεῦδος, ἱχανὸν μαρτύριον τὸ μηδ᾽ αὐτοὺς τοὺς προστάτας 

20 αὐτοῦ δύνασϑαι πείϑεσϑαι τοῖς ὑφ᾽ αὑτῶν λεγομένοις. οὕτω γὰρ ἐν πᾶσι 
$ 

- , ΄ ἂν ἐδ AQ T E , A e y , , 
tole λύγοις φυλάσσουσιν τὸ ἐλεύϑερόν τε xal αὐτεξούσιον, ὡς μὴ ἀχούσαν- 

τές ποτε map ἄλλου τοιούτου τινὸς δόγματος, τοῦτο μὲν προτρέπειν 

τινὰς πειρώμενοι, ὡς τοῦ τε ποιεῖν T, μὴ ποιεῖν τοῦτο τὴν ἐξουσίαν 

3 φησιν V! (corr. v. c.) προκαταβεβλημένην)] ca s. v. V 5 τι Cas. ὃ àr- 

ότι] fortasse ἀλλ᾽ ὅτι 10. 11 προχαταβεβλημένους a? 11 ἀναιροῖεν àv Casp. O 

(vel ἀναιροῖτ᾽ dv καὶ μαντικὴ idem): ἀναιροῖαν xal sic V: ἂν ἀναιρεῖ ἄν KB! (dvatpoi B?): 

ἀναιρεῖ ἂν a'^: dvatpot ἂν O 12. χρείαις O μαϑεῖν {δέοι B?: μάϑοι Schwartz 

18 φυλάξαιτ᾽ V: φυλάξετο a?: φυλάξασϑ᾽ a! εἰ Καὶ Cas. Lond. Ο: ἣ sie V: ἢ 413 

ταῦτα Va!: ταῦϑ᾽ ἃ a?: ταῦϑ᾽ Καὶ 14 τοῦ] fortasse τὸ τι del. Schwartz 15 πρὸ 

a!: πρὸς Va? τοῦ τε a?: τοῦτο Va!: τούτοις E ἐνμένειν sic. V 16 προα- 
σ 

γορευόμενοι, oby V! 17 pev V 19 ὅτι] cf. Eusebius pr. ev. VI, 9. 2726 ὅτι δὲ 
» 

ψεῦδος ἦν αὐτῶν ὁ περὶ εἱμαρμένης λόγος, ἱκανὸν κτλ. τοι ὃ SIC V 20 ὑπ᾽ 

αὐτῶν Llusebius, qui pergit: xai γὰρ al προτρέπειν καὶ διδάσκειν ἐπαγγέλλονται, καὶ 

μανϑάνειν wal παιδεύεσθαι συμβουλεύουσιν, ἐπιτιμῶσί τε χαὶ ἐπιπλήττουσι τοῖς οὐ τὰ προσή- 

χοντα δρῶσιν, ὡς κατὰ προαίρεσιν ἰδίαν ἁμαρτάνουσιν. ἀλλὰ καὶ συγγράμματα πλεῖστα 

χαταλείπουσι, ὃ: ὧν ἀξιοῦσι παιδεύεσθαι τοὺς νέους. ἐπαύσαντο ὃ᾽ ἂν τῆς ἐν τοῖς λόγοις 

φιλοτιμίας, εἰ προσέσχον ὅτι wal συγγνώμης ἀξιοῦσι τοὺς ἀχουσίως ἁμαρτάνοντας, τοὺς δὲ 

ἑκουσίως πλημμελοῦντας χολάσεως ἀξίους εἶναί φασιν (d. &. φ. del. eum 1. p. Gaisford), ὡς 

ἐπ᾿ αὐτοῖς δηλονότι τοῦ τε ἁμαρτάνειν καὶ τοῦ μὴ κειμένου. ὥστε xal κατ᾽ αὐτοὺς ἀναι- 

ρεῖσϑαι τὴν ἐξ εἱμαρμένης ἀνάγκην, συνίστανϑαι δὲ κατὰ φύσιν ἡμῖν ὑπάρχειν τὸ αὐτεξού- 

σιον: μετὰ τοῦ πλεῖστα εἶναι καὶ τὰ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ τὰ χατὰ φύσιν, «mi τὰ ἐκ τύχης, 

ἕτερα ὄντα χαὶ αὐτὰ παρὰ τὸν τῆς εἱμαρμένης λόγον, καϑὼς προδέδειχται 22 μὲν v. ὁ. 

b]; v. V: 56 Vial 
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Y ^e - ^ - * 

ἔχοντες αὐτοί; xal τῶν προτρεπομένων διὰ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν λόγους 
€ -" € , ^ , αν v k , , , ^ , 

αἱρεῖσϑαί τινα δυναμένων (ὧν) ἔπραξαν ἄν τἀναντία αὐτῶν σιωπώντων, 95 

τοῦτο δὲ ἐπιτιμῶντες χαὶ ἐπιπλήττοντές τισιν ὡς οὐ τὰ προσήχοντα 

πράττουσιν. ἀλλὰ χαὶ συγγράμματα πλείω χαταλείπουσίν τε χαὶ συγγρά- 

» 
, , T , - ^r, ' . / 
ὃ φουσιν, δι’ ὧν ἀξιοῦσιν παιδεύεσθαι τοὺς νέους, οὖχ ὡς χεχωλυμένοι 

τοῦτο συγγράφειν διὰ τὸ τὰ περιεστῶτα αὐτοῖς εἶναι τοιαῦτα. ἀλλ᾽ ὡς 

ὃν μὲν ἐπ’ αὐτοῖς συγγράφειν τε xal μή, αἱρούμενοι δὲ τὸ γράφειν 

διὰ φιλανϑρωπίαν. 64 XIX 

Ἐπαύσαντο δ᾽ ἂν τῆς ἐν τοῖς λόγοις φιλοτιμίας xoi συγχωρησάντων 

10 εἶναι τὸ ἐφ᾽ dd ἐλεύϑερόν τε xal αὐτεξούσιον xal xÓptov τῆς τῶν ἀντι- 

χειμένων αἱρέσεώς τε xal πράξεως * * x ἐπὶ περιεστῶσιν ἀνθρώποις δίχαιος 

γίνεσϑαι πεπιστευμένος ὁμοίως ἰδιώταις τε xal νομοϑέταις. ἔστι δὲ τοῦτο ὃ 

τὸ συγγινώσχεσϑαι μὲν ἀξίους εἶναι τοὺς ἀχουσίως τοιοῦτόν τι πράξαντας, 

οὐχ ὡς ἐπὶ τῷ mni πράγυατι τῆς χολάσεως δι ορενηει ἀλλ᾽ ἐπὶ 

15 τῷ τρόπῳ τῆς πράξεως: ὅπερ οὔτε τῶν ἄλλων τις οὔτε αὐτῶν τούτων 10 

ὡς οὐ χαλῶς Lid αἰτιᾶται. καίτοι τί τῶν δι᾿ ἄγνοιαν [xpa EL ἅμαρτα- 
δῶ f 

γόντων T, βίᾳ ἧττον ἂν εἶεν συγγνώμης ἄξιοι (οἷ) εἰδότες μὲν ἃ πράττουσιν, 
οὐχ ἔχοντες δὲ ἐν αὐτοῖς τὴν ἐξουσίαν τοῦ, τούτων αὐτοῖς περιεστώτων, 15 

ἃ πάντως TES xal ἐξ dein περιεστάναι δεῖ, ἄλλο τι παρ᾽ ἃ πράττου- 

20 σιν (πράττειν) τῷ τὴν φύσιν αὐτῶν εἶναι τοιαύτην, xal εἶναι τὸ χατὰ τὴν 

οἰχείαν αὐτοῖς φύσιν ἕχαστα πράττειν ὧν πράττουσιν χαϑ’ εἱμαρμένην, ὡς 
- 
ι τοῖς βαρέσιν ἀφεϑεῖσιν ἄνωϑεν τὸ φέρεσϑαι χάτω, xal τοῖς ὥ περιφερέσι τὸ 

' - - , Q.- SN [4 - ^ o ' 3 - 
χατὰ τοῦ πρανοῦς, εἰ ἀφεϑεῖεν, ἀφ᾽ αὑτοῦ χινεῖσϑαι; ὅμοιον γὰρ τὸ [τοῦ] 

? 

ἰ 
, —- e v v - » 

τὸν ἵππον χολάζειν ἀξιοῦν, ὅτι μἢ ἔστιν ἀνϑρωπος. xai τῶν ἄλλων ζῴων » 

35 ἕχαστον, ὅτι ταύτης τῆς τύχης xal μὴ βελτίονος τετυχήχασίν τινος. ἀλλ᾽ 23 
* ^ , *, e , — 

οὐδεὶς Φάλαρις οὕτως ὠμός τε xal ἀνόητος, ὡς ἐπί τινι τῶν οὕτως γινο- 

μένων χολάζειν τὸν ποιήσαντα. ἐπὶ τίσιν οὖν αἱ χολάσεις εὔλογοι; οὐχ 
2 ) Mv , -^ 2 M Ap ' y € L4 ' σ ' 4 

ἐπ᾿ ἄλλοις τισίν. T| ἐπὶ τοῖς παρὰ τὴν αὑτῶν μοχϑηρὰν αἵρεσιν γινομένοις. 

1 ἔχοντας αὐτοὺς B? τῶν προτρεπομένων Cas. Lond. O: τῷ προτρεπομένῳ Va: τὸ 
προτρεπομένω E τοὺς παρ᾽ αὐτῶν λόγους Lond. O: τῶν παρ᾽ αὐτῶν λόγους Va: 
τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λόγων a? 2 ὧν add. Cas. Lond. O αὐτῶν O: τῶν libri 

σιωπώντων) primum ὦ supra vers. V ὃ ἐπιπλῆττες a! 4 πλείω] fortasse 

πλεῖστᾳ ὃ χεχωλυμένοι a! 6 fortasse τοῦτο (μὴ) 9 συγχωρήσαιντο Lond. 

O: fortasse συνεχώρησαν τῷ 1] c] «t Cas. laeunam indicavi γὰρ 

περιεστώτων O δίχαιος om. K ἄνϑρωποι δίχαιοι Lond. O 12 πεπι- 

στευμένος Val: πεπιστευμένοις H: πεπιστευμένοι Lond. O Casp. Or. xai ἰδ. καὶ 

ν.0 14 τοῖς γινομένοις πράγμασι τῆς a? πραγματιχῆς χολάσεως a! 

16 οὐ καλῶς 415: ουχαλλῶσ sic V: οὐχ ἄλλως HE πραττομένων delevi: ἀπατω- 

uéwov coni. O: {τῶν) Too VD Casp. O l7 ἢ Cas. Lond. Ὁ: ἡ V: $ H: οἱ in 

lit: B* 5 8? συγγώμης a! οἱ addidi 18 τοῦ om. a? αὐτοῖσ V 

19 αὐτοῖς V 20 πράττειν add. B?O (sed post τι v. 19) 2] ἕχαστον O 22 Bape- 

ow V 29 αὑτῶν B? τοῦ del. B? 25 ὅτι] ὡς O τύχης] ψυχῆς a?: Ψύχης 

Lond. tec Ὁ 21 τὸ κολάσαι O εὔλογοι a*: εὔλογον Va! οὐχ Ο 

28 ἢ om. 872 
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ἐφ᾽ ὧν γὰρ αὐτοὶ τὴν ἐξουσίαν τῆς αἱρέσεως ἔχοντες, καταλιπόντες τὸν 30 

σχοπὸν τῶν πραττομένων ὑφ᾽ αὑτῶν ποιεῖσϑαι τό τε χαλὸν χαὶ τὸν νό- 

νὸν, xípünuc χάριν ἢ ἡδονῆς τινος, ὑπερορῶντες ἐχείνων, πράττουσι τὰ 

φαῦλα, τούτους | ἀξίους ἡγοῦνται χολάσεως πάντες ἄνϑρωποι, συγγνώμην 66 

5 διδόντες τοῖς οὐχ οὕτως ἁμαρτάνουσιν. ὅρα δὴ πᾶσιν τοῖς χαχοῖς τὸ 

ϑαυμαστὸν δόγμα τοῦτο παρὰ τῶν φιλοσόφων μαϑοῦσιν διδάσχειν τοὺς 

διδάσχοντας, ὅτι εἰσὶ xal αὐτοὶ συγγνώμης (άξιοι), οὐδὲν ἔλαττον τῶν dxou- ὅ 
σίως ἁμαρτανόντων. οὐ γὰρ ὑπό τινος ἔξωϑεν χαταναγκάζοντος αὐτοὺς 

- n" τ d » 2 re 5 - A 7 2 2) C ἐν - ποιοῦσιν ἃ ποιοῦσιν, ὧν ἴσως ἐνῆν αὐτοῖς xai φυλάξασϑαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 
10 φύσεως τῆς ἐν αὐτοῖς οὐδὲν οἷόν τ᾽ ἐστὶν λαϑόντας ποιῆσαι xal τίς οὐχ 10 

ἂν Ὁ αὐτοῖς τοῖς ἁμαρτανομένοις αἴτιον. εἰ δ᾽ οὔτ᾽ ἄλλος τις οὔτ᾽ ol τοῦ 
δόγματος τούτου χύριοι συγγνώμην δοῖέν τινι ταύτην τῶν ἁμαρτανομένων 

φέροντι τὴν αἰτίαν ὡς ψεῦδός τι [καὶ ψευδεῖ] λέγοντι, δῆλον ὡς ὑπὸ τούτων 
χαὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων δμοίως πεπίστευται τὸ εἶνα! τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 1ὸ 
» - € » , , [ed 5 ^ , ^ - ΄ E 

15 οὐχ οἷον ὑπὸ τούτων πλάσσεται, ὅταν εἰς τὸ. πρόβλημα μελετῶντες λέγω- 
E , » cr ἜΣ , τῷ. Ὁ οὖ ^1 - » * , νὴ AY M , 

σιν, ἀλλ᾽ οἵῳ εἶναι αὐτῷ [Ost] διὰ τῶν ἔργων οὗτοί τε αὐτοὶ xal πάντες 

ἄνϑρωποι μαρτυροῦσιν. εἰ γὰρ ἦσαν οὕτως ἔχειν πεπιστευχότες, συνεγί- 20 

ἵνωσχον ἂν πᾶσιν τοῖς ἁμαρτάνουσιν ὡς οὐχ ἔχουσιν τοῦ μὴ πάντα πράτ- 
2k , , , o Y V X 27-9 6. “Ὁ ) d ^N δὶ ΓΝ ΟΝ, 

τειν ἐξουσίαν. ἀλλ᾽ ὅτι uv xal ἐστι τι ἐφ ἡμῖν ὀνομάσαι, xat οὐ διὰ XX 

90 τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἀναιτίως τι τίνεται, τῷ τῶν οὕτως γινομένων αἴτιον 
τὸν ἄνϑρωπον εἶναι, ἀργὴν αὐτὸν ὄντα τῶν γινομένων ὅφ᾽ αὑτοῦ, ἱχανὰ 25 

μὲν δεῖξαι xal τὰ εἰρημένα, ἱχανῶς δ᾽ ἂν ἐπείσϑησαν xol οἱ ἀντιλέγειν 

πρὸς αὐτὸ πειρώμενοι, εἰ xdv πρὸς ὀλίγον πάντα ἃ πράττουσιν ὑπέμειναν 
MB [4 , € , P. AN ᾽ν Lm , ἘΠ δὲ - 

πρᾶξαι ὡς ἀληϑεύοντες περὶ ὧν λέγουσιν, πιστεύσαντες τῷ μηδὲν τῶν γι- 30 

25 νομένων ὑπό τινος οὕτως γίνεσϑαι, ὡς xal τοῦ μὴ πράττειν αὐτὸ τὴν ἐζου- 

σίαν ἔχοντος τότε. τῷ γὰρ τοῦτο πεπιστευχότι οὐχ ἐπιτιμῇσαί τινι, οὐχ 
3 : E] λ A" , *, A ! 9 ^ 3, » 9 a 

ἐπαινέσαι τινα. οὐ συμβουλεῦσαί τινι, οὐ προτρέψασϑαί τινα, οὐχ εὔξασϑαι 68 

ϑεοῖς, οὐ χάριν αὐτοῖς γνῶναι περί τινων. οὐχ ἄλλο τι ποιεῖν οἷόν τε τῶν 

ὀφειλομένων εὐλόγως ίνεσϑαι ὑπὸ τῶν xai τοῦ ποιεῖν ἕχαστον ὧν 

] καταλειπόντες (supra εἰ τη: 0) V 2 αὑτῶν a* Cas. O: αὑτοῦ Va! (ὑπ᾽ αὐτῶν 

Lond.) 2. ὃ τὸ νόμιμον coni. Ὁ 3 χέρδος a* ὃ dpa E Cas. Casp. Or. 

1 ἄξιοι add. a? S ἄξιοι add. B? ante οὐ χαταναγκάζοντος a? Cas.: κατα- 

ναγκάξζοντας Vahl χαταναγκάζοντες Lond. 9 ἃ ποιοῦσιν om. a! 10 fortasse 

(ἣν) οὐδὲν λαϑόντας] ἄλλως coni. O: ἑκόντας Casp. O: λαχόντας Gercke 

10. 11 καὶ --- ἂν] ἥτις οὖν Lond. O: ἥτις οὖν ἐν Gercke 11 τῶν ἁμαρτανομένων 

coni. O αἴτιος 83 alt. οὔτ᾽ scripsi: οὐδ᾽ libri ot τοῦ in lit. B?: οὗτοι 

(supra ot: oz ut videtur m!) Va? 12 ταύτην v. e. (Ὁ) VO: ταύτῃ V!a'? 13 ψεῦδός 

τι] Ψεῦδος τε B?: Ψεύδοντι sive ψῦϑός τι Casp. O χαὶ Ψευδει sic V: delevi: καὶ 

Ψευδῆ a!? 16 οἷον εἶναι αὐτὸ a*: οἷον εἶναι αὐτῷ E δεῖ] δεῖν Lond.: delevi 

19 pr. «atom. εἰ «t a?O: τις Va! ὀνουάσαι] ἐξουσία Lond. 20 ἀναιτίως] ἐναντίως a! 

οὑτωσ sic V 2] αὐτοῦ a'* 22 ἀνεπείσϑησαν V 93 εἰ χἂν a?: εἰ κἂν sic V: 

εἴχ ἂν B: εἴη ἂν a': ἢ κἂν E: ot μὴ ἂν Lond. πάντα πρὸς ὀλίγον a! Lond. 

ὑπέμεινεν a?: ὑπὸ μένειν E 24 ἂν πρᾶξαι a* 25 ὑποῦ τινος O: τινων 

libri 26 ἔχοντες a? πεπιστευχκότι Sehwartz: πεπιστευμένῳ libri 28 οὐδ᾽ O 
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- D » ΄ , , ' ' Y^ , 7) " ΄ - E ποιοῦσιν τὴν ἐξουσίαν πεπιστευχύτων. ἀλλὰ μὴν ἔξω τούτων ἀβίωτος ὁ τῶν ὃ 

ἀνϑρώπων (βίος) xat οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀνθρώπων ἔτι. μηδὲ ἐχεῖνο δὲ ἡμῖν XXI &f i 
, —- —M * ^ ^ 

ἀνεξέταστον παραλελείφϑω. εἴ τις ὑποϑοῖτο, μηδὲν μᾶλλον ἀληϑῆ εἶναι τὸ i iV T, 
Y ΄ - e ε - , 

εἶναί tt οὕτως ἐφ᾽ ἡμῖν, ὡς ἡμεῖς τε ἀξιοῦμεν xal f, τῶν πραγμάτων φύ- 10 
v - Ld ΄ 

5 σις ἔχειν μαρτυρεῖ, τοῦ πάντα ἐξ ἀνάγχης τε γίνεσϑαι χαὶ xa εἰμαρμέ- 
2 ) 2 v 2. tf , ^ j - v^ , , , ^, 

εἰνα! & ς & £00 ) ), ποτξρ 00C νην, ἀλλ᾽ slvat ἐπ᾿ ἴσης ἑχάτερον ἣ πιστὸν T, ἄδηλον αὐτό, ποτέρα δόξῃ 
΄ ς - , , , ΄ , 5 ^ ΄ ᾿ - 

πείϑεσϑαι τοῖς ἀνθρώποις ἀσφαλέστερόν τε x«l dxtwüuvótspov, χαὶ ποῖον 
νεῦδης αἱρετώτερον, πότερον τὸ πάντων γινομένων x«0 εἱμαρμένην [ἢ] 1 ? i n i i 

μὴ οὕτως ἔχειν ὑπολαμβάνειν, ἀλλ᾽ εἶναι xal ἡμᾶς τοῦ τι πρᾶξαι 7, μὴ 

10 πρᾶξαι χυρίους, ἢ ὄντος τινὸς xal ἐφ᾽ ἡμῖν οὕτως, ὡς TROP, πε- 
πεῖσϑαι τὸ τοῦτο μὲν ψεῦδος εἶναι, πάντα δὲ χαὶ τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν πραττύ- 

μενα χατὰ τὴν ἡμετέραν ἐξουσίαν γίνεσϑαι χατηναγχασμένως. ἢ γνώριμον 20 

ὅτι οἱ μὲν ἁπάντων γινομένων χαϑ᾽ εἱμαρμένην αὑτοὺς πείϑοντες ὡς ἐξου- 
σίαν ἔχοντάς τινων τοῦ τε πράττειν ᾿ αὐτὰ xal ἡ οὐδὲν ἄν παρὰ τήνδε 

15 τὴν πίστιν ἐν τοῖς πραττομένοις ἁμάρτοιεν. τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τῶν γινο- 25 

μένων τινὸς ὑφ᾽ αὑτῶν εἶναι χύριοι, ὥσϑ᾽ 6 χίνδυνος τῆς χατὰ τοῦτο δια- 

μαρτίας πρόεισιν μέχρι ῥημάτων. εἰ δέ γε, ὄντος τινὸς xal ἐφ᾽ ἡμῖν xal 

μἢ πάντων γινομένων ἐξ ἀνάγχης, πείϑεσϑαι μὲν μηδενὸς ἡμᾶς εἶναι χυ- 

ρίους, πολλὰ παραλείψομεν τῶν δεόντως ἂν πραχϑέντων ὕφ᾽ ἡμῶν χαὶ 80 

90 διὰ τὸ βρυλεύσαρῦδι. iie αὐτῶν xal διὰ τὸ τοὺς ἐπὶ τοῖς πραττομένοις 

χαμάτους προϑύμως ὑφίστασϑαι, ἀργότεροι γενόμενοι πρὸς τὸ OU αὑτῶν 

τι | ποιεῖν διὰ τὴν πίστιν τοῦ, xoi μηδὲν ἡμῶν πραγματευομένων περὶ τῦ 

τῶν πραχτέων. τὸ ὀφεῖλον (ἂν) γενέσϑαι. οὕτως δὲ τούτων ἐχόντων πρόδηλον 

ὡς αἱρετώτερον τοῖς φιλοσοφοῦσιν, τὴν ἀχινδυνοτέραν ὁδὸν αὐτούς τε αἷ- 5 

25 ρεῖσϑαι xai τοὺς ἄλλους ἄγειν. 

Οὐ χεῖρον δέ, τούτων προτεϑεωρημένων xal αὐτὰ τὰ περὶ τῆς si- XXII 

μαρμένης ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα παραϑεμένους ἰδεῖν, εἴ τινα τοιαύτην ἔχει 
βίαν. ὡς εὔλογον εἶναι διὰ τὴν πρὸς τὸ ἀληϑὲς οἰχειότητα xai τῶν ἐναρ- 10 

γῶν οὕτως ὑπερορᾶν. ἔσται δὲ ἡμῖν χαὶ ὁ περὶ τούτων λόγος ἐπὶ τοσοῦ- 

80 tov, ἐφ᾽ ὅσον ἐστὶ χρήσιμος πρὸς τὰ προχείμενα. φασὶν δὴ τὸν dH 

τόνδε, ἕνα ὄντα xal πάντα τὰ ὄντα ἐν αὑτῷ περιέχοντα, xal ὑπὸ φύσεω 
. 

διοιχούμενον ζωτιχῆς τε xal λογικῆς xai νοερᾶς, ἔχειν τὴν τῶν ὄντων 15 

1 fortasse ποιοῦσιν (ἢ μὴ ποιεῖν ἔχειν) 2 ἀνθρώπων βίος 45: ἀνθρώπων Va! 

9 ὑποϑοῖτο V: ὑπόϑοιτο a!?: ὑποτίϑοιτο Lond.: ὑποϑεῖτο Καὶ ἀληϑῆ sie V: ἀληϑεῖ K 

4 τε Om. a! ὃ μαρτυρεῖ a'?: μαρτυρεῖν VH 6 fortasse αὐτῶν ὃ πάντως γινόμενον 

H qp. E ἢ del. B?*: τὰ Lond. O 9 τουτί vel τοῦ τί V: τοῦ τε E 11 τὸ om. O: 

fortasse τῷ 11. 12 πραττόμενα) exspectas πράττεσϑαι δοχοῦντα χαὶ 12 γίνεσϑαι Cas. 

Lond. O: γίνεται libri 5] οὐ 0 16 χύριος a! (ci — ἡμᾶς εἶναι (18) om. a! 105- 

των Ο 18 ἁπάντων τῶν Ο πείϑεσϑαι μὲν] πεισϑείημεν B?: διὰ τὸ πείϑεσϑαι aut πει- 

ϑόμενοι coni. O ἡμᾶς elvat Va!: elvat ἡμᾶς H: ὄντας a? 19 παραλείψομεν B?: παραλί- 

πομεν V: παραλείπομεν a!*: παραλείποιμεν Lond. 20 alt. τὸ Cas. Lond. O: τοῦ libri 

21 γευόμενοι, sed » et p. litura obscurae V: γινόμενοι E αὐτῶν V 28 ὄφειλον O 

ἂν add. Schwartz 24 αὐτοὺσ V 24. 25 τε αἱρεῖσϑαι α΄: ἐπαίρεσϑαι Va!: τε ἐλέ- 

σϑαι B? 21 προϑεμένους al? 90 ἐφόσον V 9l] αὐτῷ V 
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διοίχησιν ἀΐδιον χατὰ sípuóv τινα χαὶ τάξιν προιοῦσαν, τῶν πρώτων τοῖς 

μετὰ ταῦτα γινομένοις αἰτίων γινομένων χαὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ συνδεομένων 
ἀλλήλοις ἁπάντων, καὶ μήτε οὕτως τινὸς ἐν αὐτῷ γινομένου, ὡς μὴ mdv- 
τως ἐπαχολουϑεῖν αὐτῷ xal συνῆφϑαι ὡς αἰτίῳ ἕτερόν τι, qv αὖ τῶν 30 
ἐπιγινομένων τινὸς ἀπολελύσϑαι δυναμένου τῶν προγεγονότων, ὡς uf τινι ΄ι 

ἐξ αὐτῶν ἀχολουϑεῖν ὥσπερ συνδεόμενον, ἀλλὰ παντί τε τῷ γενομένῳ 
ἕτερόν τι ἐπαχολουϑεῖν, ἠρτημένον (££) αὐτοῦ ἐξ ἀνάγχης, ὡς αἰτίου, xoi 30 

πᾶν τὸ γινόμενον ἔχειν τι πρὸ αὑτοῦ, ᾧ ὡς αἰτίῳ συνήρτηται. μηδὲν 

γὰρ ἀναιτίως μήτε εἶναι μήτε γίνεσϑαι τῶν ἐν τῷ χόσμῳ διὰ τὸ μηδὲν 

10 εἶναι τῶν ἐν αὐτῷ ἀπολελυμένον τε χαὶ χεχωρισμένον τῶν προγεγονότων 

ἁπάντων. διασπᾶσϑαι γὰρ xal διαιρεῖσϑαι xol μηχέτι τὸν χόσμον ἕνα μέ- 30 
; ἰ ΄ ^ , ^P 3 , ^ 

γειν αἰεί, xarà μίαν τάξιν τε xai oixovouíav διοιχούμενον, [0] ἀναίΐτιός τις 

εἰσάγοιτο χίνησις: ἣν εἰσάγεσϑαι, εἰ μὴ πάντα τὰ ὄντα τε xol γινόμενα 

ἔχοι τινὰ αἴτια προγεγονότα, | οἷς ἐξ ἀνάγχης ἕπεται: ὅμοιόν τε εἶναί τῶ 
15 φασιν xal ὁμοίως ἀδύνατον τὸ ἀναιτίως τῷ γίνεσϑαί τι ἐχ μὴ ὄντος. τοι- 

αύτην δὲ οὖσαν τὴν τοῦ παντὸς διοίχησιν ἐξ ἀπείρου εἰς ἄπειρον ἐναργῶς 
e τε xal ἀχαταστρόφως γίνεσϑαι. οὔσης δέ τινος διαφορᾶς ἐν τοῖς αἰτίοις, 

ἣν ἐχτιϑέντες (σμῆνος γὰρ αἰτίων χαταλέγουσιν, τὰ μὲν προχαταρχτιχά, 

τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ ἑχτικά, τὰ δὲ συνεχτιχά, τὰ δὲ ἄλλο τι’ οὐδὲν γὰρ 

90 δεῖ τὸν λόγον μηχύνειν πάντα τὰ λεγόμενα παρατιϑέμενα τὸ βούλημα αὐ- 10 

τῶν δεῖξαι τοῦ περὶ τῆς εἱμαρμένης δόγματος), ὄντων δὴ πλειόνων αἰτίων, 

ἐπ᾿ ἴσης ἐπὶ πάντων αὐτῶν ἀληϑές φασιν εἶναι τὸ ἀδύνατον εἶναι, τῶν 

αὐτῶν ἁπάντων περιεστηχότων περί τε τὸ αἴτιον καὶ ᾧ ἐστιν αἴτιον, ὃτὲ 

μὲν δὴ μὴ οὑτωσί πως συμβαίνειν, ὁτὲ ὃὲ οὕτως. ἔσεσϑαι γάρ, εἰ οὔ- τὸ 

(^ 
e , 3 ^ Νὴ Ἂν y 

e&tuapuevrv αὐτὴν xat τὴν Qu- 

σιν xal τὸν λόγον, xaU' ὃν διοιχεῖται τὸ πᾶν, ϑεὸν εἶναί φασιν, οὖσαν ἐν 

τως Ἰίνοιτο, ἀναίτιόν τινα χίνησιν. τὴν ὃ UD σι 

τοῖς οὖσίν τε χαὶ γινομένοις ἅπασιν χαὶ οὕτως χρωμένην ἁπάντων τῶν 

ὄντων τῇ olxsía φύσει πρὸς τὴν τοῦ παντὸς οἰχονομίαν. xai τοιαύτη μὲν 

2 συνδεδεμένων a* 3 ἁπάντων ἀλλήλοις a'* γενομένου Gercke 6 ἐπαχολου- 

ϑεῖν Lond. O παντί B?O: πάντῃ Va!* 1 ἐξ add. O 8 πρὸ] ἐξ H (in ug. 

πρὸ) 10 pr. τῶν om. O 13. e s, v; V! 14 ἔχει al? 15 τῶι sic 

v. C. S. V. V: om. EH 16 ἐνεργῶς Usener 11 supra ἀχαταστρόφως: μετὰ B? 

18 ἐχτίϑενται H yp. E σμῆνος E Cas. O: μηνὸς Va? αἰτίων E Cas. O: αἴτιον 

Vai? σμῆνος — αἰτίων] [μηδὲν ἀναίτιον] sic Lond. 19 ἑχτικά Καὶ Cas. Lond.: 

ἀκτικά V: ἀρχτιχά E: ἐκτιχά al 20 εἰς πάντα Lond. O: 7| σύμπαντα Usener: διὰ 

(vel εἰς) τὸ πάντα Gercke παρατιϑέμενα Va!: παρατιϑεμένους HKE Cas. Lond. O: 

παρατιϑέμενους α΄: παρατιϑέντας in lit. B (s. v. βουλομένους B7): παρατιϑέμενον Gercke 

29] δὲ O: δ᾽ ἤδη E 23. 94 ὁτὲ μὲν δὴ μὴ οὑτωσί πως συμβαίνειν Usenerus: ócà 

óc μὴ ἢ ὃτε δὲ μη οὕτως εἴπως συμβαίνει (sic acc. et spir. supra ἡ, ote, ουτως del.) 

V: ὅτε δὲ μὴ ηοτεδεμη οὕτως πὼς συμβαίνει B': ὁτὲ μὲν ὁτὲ δὲ μή, οὕτως εἴπως συμ- 

βαίνει H: ὁτὲ μὲν ὁτὲ δὲ μὴ οὕτως πως συμβαίνειν E: ὅτε μὲν καὶ ᾧ ὅτε δὲ μὴ οὕτω 

συμβαίνειν Καὶ: ὃτε μὲν οὑτωσί πως συμβαίνειν Β΄: ὁτὲ μὲν δὲ μὴ οὕτως συμβαίνειν a! Lond.: 

ὁτὲ μὲν ὁτὲ δὲ μὴ οὕτω συμβαίνειν α΄: ὅτε μὲν μὴ οὕτω συμβαίνειν Cas.: ὁτὲ μὲν δὴ μὴ οὕτω 

συμβαίνειν Ο 24 οὕτως (εἴ πως συμβαίνει». ἔσεσϑαι O 21 γρωμένην a: 

“ρωμένησ V 
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e ^N , LJ M ΄ ΄ - 

ὡς διὰ βραχέων εἰπεῖν ἢ περὶ τῆς εἱμαρμένης ὕπ᾽ αὐτῶν χαταβεβλημένη 
M LE ud v ^N — - , Aor, - ^ 

ota. ἔστι δὲ τὸ ψεῦδος τῶν λεγομένων οὐ λόγων τινῶν οὐδὲ ἐλέγχων 25 ^ i 
(02 O2 ἔξωϑεν δεόμενον, ἀλλ᾿ αὐτόϑεν γνώριμον. τίς γὰρ ἔλεγχος λόγου φανε- 

ρώτερος τοῦ μὴ ἐφαρμόζειν τούτοις περὶ ὧν λέγεται; τὸ γοῦν πρῶτον 

οι εἰρημένον ὡς πάντων τῶν ὄντων αἰτίων τινῶν γινομένων τῶν μετὰ ταῦτα 

x«i τοῦτον τὸν τρόπον ἐχομένων ἀλλήλων τῶν πραγμάτων τῷ δίχην ἁλύ- so 

σεως τοῖς πρώτοις συνηρτῆσϑαι τὰ δεύτερα, ὃ ὥσπερ οὐσίαν τῆς sipapué- 

νης ὑποτίϑενται, πῶς οὐ φανερῶς ἀπάδει τῶν πραγμάτων; εἰ qàp τῶν 

τέχνων οἵ πατέρες αἴτιοι xal δεῖ | xav οἰχειότητα τὰς αἰτίας ἀπαιτεῖν, 74 
€ , V » 74 , 

10 ὡς ἀνθρώπου μὲν ἄνϑρωπον αἴτιον εἶναι, ἵππου δ᾽ ἵππον, τίνος αἴτισι τῶν 
) , M e , , 

μετ αὐτοὺς οἱ τὴν ἀρχὴν μηδὲ γήμαντες, τίνος ὃ Q^ o τὴ S2 o [0] WM o ie τὴ 
TO 

eo E -N LAT 

Ἡλιχίας διαφϑαρέντες: πολλὰ γὰρ τῶν γινομένων, ὑπὸ τῆς χατὰ τὸ ποσὸν 5 

ἐχλείψεως ἢ μὴ χινηϑέντα T, φϑαρέντα πρότερον, οὐδενὸς ἔφϑη γενόμενα 

[τῷ] κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν αὐτοῖς αἴτια. τίνος δὲ ἐροῦσιν αἴτια 
15 τὰ ἔν τισιν μέρεσιν τοῦ σώματος φυόμενα περιττώματα: τίνος δὲ τὰ τέρα- 10 

M ΄ M , ' , , ^ ^ , 

τά τε xal γινόμενα παρὰ φύσιν, ἃ ΤῊ ἀρχὴν οὐδὲ διαμένειν ὁ 
^ - 1 

) [4 - 

δ᾽ ὁ μὲν [εἰ] φλοιὸς ἐν τοῖς φυτοῖς ἕνεχα τοῦ περιχαρπίου. τὸ δὲ περι- 

χάρπιον τοῦ χαρποῦ χάριν. xai ἀρδεύεται μὲν ἵνα duc diis τρέφεται δὲ 

ἵνα καρποφορῇ. ἀλλ᾽ ἔστιν γε πολλὰ ἐν αὐτοῖς εὑρεῖν xal μὴ τοῦτον γινό- 15 
20 μενα τὸν τρόπον. τίνος γὰρ ἄν τις εἴποι τὰ σεσηπότα xal τὰ ξηρὰ τῶν 

χαρπῶν αἴτια τῶν μετὰ ταῦτα; τίνος δὲ τήν τινων φύλλων διδυμότητα: 
᾿ 

€ ὧν φανερὸν τοῖς ὁρᾶν τἀληϑῇ βουλομένοις τε χαὶ δυναμένοις, ὅτι, ὥσπερ 20 o» 
UJ 

οὗ πᾶν τὸ δυνατὸν SE (ἐνεργεῖ), οὕτως οὐδὲ πᾶν. ὃ ἂν γένοιτο αἴτιον, καὶ 
Y VN - €T 

ἔστιν αἴτιον ἤδη ἣ γέγονεν ἣ γενήσεται. ἀλλ᾽ οὐδὲ πᾶν τὸ γεγονὸς εὐθὺς τῷ 
t M x ' ME ἢ 2 2 , M ) e , - λ 

25 &tyat fT χαὶ αἴτιον ἔστιν £80U.£v650 τινός. τὸ ὃ δυόσε χώρουντας μεν 

΄ 
ι ἔγειν xal ταῦτα, χαταφεύγειν δὲ ἐπὶ τὸ ἄδηλον εἶναί τινος αἴτια (ὥσπερ 90 

ἀμέλει xai ἐπὶ τῆς προνοίας τῆς κατ᾽ αὐτοὺς ἀναγχάζονται ποιεῖν πολλά- 
M 

xt?) εὐπορίαν ἐστὶ τοῖς ἀπόροις μηχανωμένων. τούτῳ γὰρ χρωμένους 
à , ^ ^ M ? , , ΄ ^ » ' 5 , 

νέσται περὶ πάντων τῶν ἀτοπωτάτων λέγειν ὡς xal ὄντων xal εὐλόγους 

80 ἐχόντων τινὰς αἰτίας. ἡμῖν δὲ ἀδήλους ἔτι. ἀρ’ οὖν τούτων οὕτως ἐχόν- 30 
, τ , ΄ v TQ? € - e Li - M^ , - 

των ἀναιτίως τι γενήσεται xal τοῦϑ᾽ ἡμῶν ὃ λόγος προξενεῖ; T, δύναται | 76 

l τὴν 85 2 γνωριμώτερος (mg. φανερώτερος) H 4 τούτοις a!?: τοῦτο (v supra 

alt. o v. c.) V: τούτω τούτω B'E λέγεται v. c. Va!?: λέγονται V! ὃ εἰρημένον V: 

εἰρημένων a!* πάντων τῶν V: περτῶ a* περτῶν τῶν al; τῶν B? alt. τῶν om. a!? 

6 τούτῳ τῷ τρόπῳ O: τούτων τὸν τρόπον Cas. 1 συνηρτῆσϑαι sic V 8 οὐ ga- 

νερῶς om. a'*: φανερῶς om. Cas.: οὐ φανερωτέροις E 9 εἰχειότητα a? 

ἀπατεῖν a! 10 tzov V 11 τὴν del. B? 12 ἡλιχίας] x in lit. V τὸ πο- 

σὸν] τόπον a! 13 ἐλλείψεως a!? alterum ἢ in lit. V 14 τῷ del. B?O 

15 περιπτώματα a? 16. 17 εἰ δ᾽ ὁ μὲν «15: εἰδομεν | el V: εἴδομεν εἰ H 18 τρέ- 

φεται τρέφεται a'?: τρέφηται τρέφηται Lond. 19 χαρποφορῇ!]} alt. o in lit. V 

20 σησεπότα 85 ξηρανϑέντα τῶν H mg. E: ξηρανϑέντα τὰ Ο 21 διδημότητα a? 

28 πᾶν τὸ Schwartz: πάντα libri ἐνεργεῖ addidi 94 εὐϑὺς] c in lit. V 25. 26 λέ- 

γειν μὲν καὶ ταῦτα εἶναι αἴτια χαταφεύγειν B? 26 fortasse αἰτίαν 29 ἔν ἐσταιῖ 

31 (4 ἀναιτίως Schultess O λόγος] alt. o in lit. V 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 19 

XXIII 

XXIV 
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σώζεσϑαι τὸ υηδὲν ἀναιτίως τῶν γινομένων γίνεσϑαι xal τοῦτον τὸν τρό- 

mov ἐχόντων ὡς ἡμεῖς λέγομεν τῶν πραγμάτων. dv γὰρ παυσάμενοι τῆς 

ἁλύσεως τῶν αἰτίων xal τοῦ τοῖς πρώτοις γενομένοις λέγειν ἐξ ἀνάγχης 5 

ἕπεσϑαι τὸ αἰτίοις φύσει ὀφείλειν γίνεσϑαι ὡς ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν τὸ αἴ- 

τιον περιέχουσιν, ἀπὸ τῶν γινομένων τε χαὶ ὑστέρων τὴν ἀπόδοσιν τῶν [51] 

27 , Ὑ - , , - b ΄ Y 
αἰτίων ποιώμεϑα ἔτι τε τῶν γινομένων χυρίως ζητῶμεν τὰς αἰτίας, οὔτε 

ἀναιτίως τι τῶν γινομένων γενήσεται οὔτε διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης xal ci- 10 
M , y ΄ 

μαρμένην τοιαύτην πᾶν τὸ γινόμενον ἔσται. οὐχ ἐξ ἀνάγχης μὲν γὰρ ὃ 
Σωφρονίσχος τῷ εἶναι ἤδη xal πατήρ ἐστι xal αἴτιός τινι τῶν μετ᾽ αὐτόν. 

10 εἰ μέντοι Σωχράτης εἴη ἐξ ἀνάγχης, αὐτῷ τῆς γενέσεως Σωφρονίσχος ἐξ 
ἀνάγχης αἴτιος. ὡς γὰρ ϑεμελίου μὲν ὄντος οὐχ ἀναγχαῖον οἰχίαν γενέ- 15 

cüat, οἰχίας δὲ οὔσης προχαταβεβλῆσϑαι τὸν ϑεμέλιον, ἀνάγχη οὕτως ἔχειν 

ὑποληπτέον χαὶ ἐν τοῖς γινομένοις φύσει τὰ αἴτια ἐξ ἀνάγχης, οὐ τοῖς 
πρώτοις ἐξ ἀνάγχης ἑπόμενον τὸ αἰτίοις εἶναί τινων, ἀλλὰ τοῖς ὑστέροις 30 

15 γινομένοις τὸ ἐξ ἀνάγχης ἔχειν τι τῶν πρὸ αὐτῶν αἴτιον. ἔστι δέ τινα 

τῶν γινομένων xai τοιαῦτα, ὡς ἔχειν μὲν αἴτιόν τι, οὐ μὴν οἰκεῖον οὐδὲ 
, 2 » e e € y , UJ , [4 ' [4 

προηγούμενον, ἀλλ ὡς ἡμῖν ἔϑος λέγειν xatà συμβεβηχός. ὁ γὰρ εὑ- 

ρεϑεὶς ϑησαυρὸς ὑπὸ τοῦ διὰ τὸ φυτεύειν σχάπτοντος ἔχει μὲν τὸ σχάπτειν 25 
δ, , bi , € »^* , ^ 2 , , ' Y J ΄ 

αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐχ οἰχεῖον οὐδὲ γενόμενον ὃι αὐτὸν. τὰ μὲν γὰρ χυρίως 
"7 ^ $19 47» , e ΄ ^ LT 3r CRY b (Ne , 

20 αἴτια T, ἐξ ἀνάγχης μόνον ὡς τούτοις δοχεῖ xal ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑπόμενον 

ἔχει τὸ αἴτιον, τὰ δὲ χατὰ συμβεβηχὸς οὕτως αἴτια σπανίως γίνεται τῶν 80 

τοιούτων αἰτιλ. ὥστε τοῖς τοῦτον τὸν τρόπον λέγουσιν ἅμα uiv ἕπεται 
' ^N , (oc γίνεσϑ λέγε Ὁ P λ ,F s ERST d. » Ν τὸ υηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι λέγειν, ἅμα δὲ τὸ σώζειν τό τε ἀπὸ τύχης χαὶ 

΄ ΄ , * M Ν 3 ) [5 - N ^ YÁ m 

αὐτομάτως γίνεσϑαί τινα xal εἶναι xal | xó ἐφ᾽ ἡμῖν xal τὸ ἐνδεχόμενον 78 

25 ἐν τοῖς πράγμασιν ἀλλ᾿ οὐ φωνὴν μόνον. πῶς γὰρ οὐ φανερῶς τὸ λέγειν XXV 

ψεῦδος πᾶν τὸ ἑπόμενόν τινι ἐξ ἐχείνου τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ἔχειν xal 5 

πᾶν τὸ προηγούμενόν τινος αἴτιον ὑπάρχειν ἐχείνῳ; ὁρῶμεν γὰρ ὅτι τὰ 

ἐφεξῆς ἀλλήλοις ὄντα τῷ χρόνω οὐ πάντα διὰ τὰ ἔωπροσϑεν xal πρὸ αὐὖ- : i [ i i i 

τῶν γεγονότα γίνεται. οὔτε γὰρ τὸ βαδίσαι διὰ τὸ ἀναστῆναι, οὔτε νὺξ 
A S 

30 διὰ τὴν ἡμέραν, οὔτε 6 τῶν ᾿Ισϑμίων ἀγὼν διὰ τὸν τῶν ᾿θλυμπίων, ἀλλ᾽ 10 

1 τῶν s. V. v. c. V 3 ἀλύσεως Schultess O: ἀναλύσεως libri αἰτιων V 

y εἰ 

ante λέγει (λέγειν corr. v. c.) lit. 4 litt. V 4 φύσει ὀφείλειν y. B? Cas.: φησὶν ὀφείλειν 
γ. (sic v sive v et et superser. v. c.) V: φησὶν ὀφείλειν y. a!?: φησὶν ὀφείλειν φύσιν y. H: φησὶ 

γ. ὀφείλειν E: τισιν ὄφειλον y. Lond. O 6 χυρίας Lond. O T ἀνάγκης (ἀνάγκη 

K) γενήσεται a* 8 πᾶν τὸ B?: πάντοϑεν libri μὲν om. a!? 9 ἔσται O 

10 εἴη add. v. c. V: exh. a'^ 11 αἴτιος ante Σωφρονίσχος colloc. B? μὲν om. O 

οἰχεῖαν a! 12 προκαταβεβλῆσϑαι) alt. β add. v. e. V 129. ἐξ ἀνάγκης del. B*; 

fortasse (xà) ἐξ ἀ. 13. 14 οὐ τοῖς πρώτοις (m! scripserat αὐτοῖς πρώτης (sic), sed οὐ τοῖς 

corr. v. €., πρώτοις m!) V: οὐχ αὐτοῖς πρώτοις a^ αὐτοῖς πρώτοις a!: αὐτοῖς ἠρώτησεν E 

19 ἀλλ᾽ οὐχ] οὐ μὴν H fortasse αὐτό 20 χαὶ] fortasse 7, 2] τὸ αἰτιατὸν 

B?: τοιοῦτον Lond.: fortasse τὸ (00) αἴτια τῶν] τὰ O 24 αὐτομάτου O τινα 

B? Lond. O: τινας sic. V: τινας a! 25. 26 ψεῦδος τὸ λέγειν ΗΒ": τὸ À. τὸ d. Cas. 

28 τὰ] τὸ ΚΕ 29 βαδίζειν O 



ΠΕΡῚ EIMAPMENHZ 24—25 195 

οὐδὲ διὰ τὸν χειμῶνα τὸ Üépoc. ὅϑεν xal ϑαυμάσειεν ἄν τις αὐτοὺς τὴν 
τῶν αἰτίων ἀπόδοσιν τοῦτον ποιουμένους τὸν τρόπον ὡς αἰεὶ τὸ πρῶτον γε- 

γονὸς αἰτιᾶσϑαι τοῦ μετὰ τοῦτο χαὶ ποιεῖν ἐπισύνδεσίν τινα xal συνέχειαν 16 

τῶν αἰτίων, χαὶ ταύτην τοῦ μηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι φέρονται τὴν αἰτίαν. 

ὅ δρῶμεν γὰρ ἐπὶ πολλῶν (τὸ) αὐτὸ xai τοῖς πρώτοις χαὶ τοῖς ὑστέροις γι- 

νημένοις ὃν αἴτιον. τοῦ γοῦν ἀναστῆναι χαὶ τοῦ περιπατῆσαι τὸ αὐτὸ αἴ- 
, ^ ^ -— 5 Ld 

τιον, οὐ γὰρ τὸ ἀναστῆναι τοῦ περιπατῆσαι, ἀλλ᾿ ἀμφοτέρων ὁ ἀναστὰς 20 

xal περιπατῶν αἴτιος xai ἢ τούτου προαίρεσις. ὁρῶμεν δ᾽ ὅτι xal νυχτὸς 

χαὶ ἡμέρας τάξιν τινὰ ἐχουσῶν πρὸς ἀλλήλας ἕν χαὶ ταὐτὸν αἴτιον, ὁμοίως 
10 δὲ xal τῆς τῶν χαιρῶν μεταβολῆς" οὐ γὰρ ὃ χειμὼν αἴτιος τοῦ ϑέρους, 90 

*, LH 2 , ^ , [4 ld , , Υ - , , Ἁ 

ἀλλ᾽ ἐχείνων τε xal τούτου (ἢ) τοῦ ϑείου σώματος χίνησίς τε xal περι- 
^ Y ΄ ' ' ' FON L4 Q? n La [rd , 

φορὰ xal ἢ xaxà τὸν λοξὸν χύχλον ἔγχλισις, wal! ἣν 6 ἥλιος χινούμενος 

ἁπάντων δυοίως τῶν προειρημένων αἴτιος. χαὶ ὅτι αἡ (ἢ) νὺξ τῆς ἡμέρας 
αἰτία ἢ ὃ χειμὼν τοῦ ϑέρους μηδὲ ἐμπέπλεχται ταῦτα ἀλλήλοις ἁλύσεως 80 

15 δίχην, T ἂν ἕως ταῦτα γίνεται, T) εἰ μὴ οὕτως γίνοιτο, διασπασϑήσεται ἢ τοῦ 

χόσμου τε χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ γινομένων τε χαὶ ὄντων ἕνωσις. ἱχανὰ γὰρ 

τὰ Üeix xai | f, τούτων περιφορὰ τὴν τῶν γινομένων ἐν τῷ χόσμῳ συνέ- 80 

χειὰν φυλάσσειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ περιπατεῖν ἀναίτιον, ἐπεὶ μὴ ἐχ τοῦ ἀνα- 

στῆναι τὴν αἰτίαν ἔχει. ὥστ᾽ οὐχ Td οὕτως αἰτίων εἱρμὸς ὑπ᾽ αὐτῶν λε- 

20 γόμενος εὐλόγως ἂν τοῦ μηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι φέροιτο τὴν αἰτίαν. ὡς ὃ 
γὰρ αἱ χινήσεις xal οἱ χρόνοι ἔχουσι μέν τινα αἰτίαν (οὐ υὴν οὔτε T, x 

νησις τὴν πρὸ αὐτῆς οὔτε ὃ χρόνος τὸν πρὸ αὐτοῦ χρόνον), οὕτως ἔχει 
χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς τε χαὶ τὰ δι’ αὐτῶν γινόμενα πράγματα. τῆς μὲν γὰρ 10 

συνεχείας τῶν γινομένων ἐστί τις αἰτία, δι’ ἣν ὃ χόσμος εἷς τε xal ἀίδιος 
EX 

χατὰ τὸ αὐτό τε χαὶ ὡσαύτως ἀεὶ διοιχούμενος, xat δεῖ ταύτην ζητεῖν τε τῷ σι 

χαὶ (μὴ) παραλιπεῖν τὴν αἰτίαν, οὐ μὴν χρὴ τοιαύτην ὑπολαμβάνειν, ὡς 

ἐχ τοῦ πρεσβυτέρου γίνεσϑαι τὸ νεώτερον, ὡς δρῶμεν γινόμενον ἐπὶ τῆς 1 
M 5 - Φ! , » ^N ΄ , - , L3 , 

τῶν ζῴων γενέσεως. εὔλογον δὲ xai ἀρχήν τινα ἐν τοῖς αἰτίοις εἶναι λέ- 

30 τὰ γινόμενα πάντα αἴτια ἔχει, ἤδη xol πάντων εἶναί τινας αἰτίας ἀνάγχη. οὐ 20 

2 αἰτίων B? Cas. O: ἰσϑμίων ΝΑ)" 3 τοῦ] τὸ Cas. Ὁ ποιεῖ V! (corr. v. c.) 

4 φέρεσϑαι B? ὃ τὸ αὐτὸ B?: τὸ E: αὐτὸ rel. 6 τὸ (sic) ante αὐτὸ add. v. 

GV 9 ἐχουσῶν Lond. B?O: ἔχουσιν Va"? 10 καιρῶν] καρπῶν a!? 11 ἐχεί- 

νον Ὁ τούτου v. €. Va?: τούτω V! (p τοῦ B? 12 ἔγκχλισις a7: ἔγχλη- 

eu V 13 αἴτιος] τι s. v. V: αἴτιον KEa? ὅτι del. O ἡ addidi 

yo6E V 14 ἐμπλέχεται a? ταῦτα om. H 15 ἂν ἕως ταῦτα 4:2: av ἕως 

ταῦτα Sic V: ἕως ἂν ταῦτα Cas. O: fortasse (οὐ διὰ τοῦτ᾽) ἀναιτίως ταῦτα γίνεται 

γίνοιτο] γένοιτο Lond. O 16 pr. «c om. O 19 οὐχ (i.e. vy del. v. e.) V 

οὕτως] ὃ τῶν B? fortasse recte αὐτῶν v. c. V: αὐτοῦ Vial? 24 γινομένων] 
αἰτίων O 26 καὶ] ai in lit. V μὴ παραλιπεῖν B?: παραλιπεῖν V: παραλιπεῖν 

a!'?: παραλίπειν E: παραλαβεῖν Cas. 0 μὴν] γὰρ Lond. ὡς HEB?O: ἕως Va: ὥστ 

Casp. Ὁ 29 ἔχουσαν a!?: ἔχουσα V πάντα ante τὰ del. V: exh. a!? 

90 πάντα om. EO 

is 
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γὰρ πάντα τὰ ὄντα γίνεται. πῶς γὰρ οὐχ ἄτοπον τὸ λέγειν ἐπ᾽ ἄπειρον 

εἶναι τὰ αἴτια χαὶ τὸν εἱρμὸν αὐτῶν χαὶ τὴν ἐπισύνδεσιν ὡς μήτε πρῶ- 

τόν τι εἶναι μήτε ἔσχατον; τὸ γὰρ μηδὲν εἶναι πρῶτον αἴτιον λέγειν dvat- 
ρεῖν ἐστι τὸ αἴτιον: ἀναιρουμένης γὰρ ἀρχῆς ἀναιρεῖσϑαι καὶ τὸ μετ᾽ 25 

5 αὐτὴν ἀνάγχη. ἀναιροῖτο δ᾽ ἂν xal ἐπιστήμη χατὰ τὸν λόγον τοῦτον, εἴ 

qe ἐπιστήμη μέν ἐστι χυρίως T, τῶν πρώτων αἰτίων γνῶσις, οὐκ ἔστι δὲ 

xat αὐτοὺς ἐν τοῖς αἰτίοις τὸ πρῶτον. οὐ πᾶσά τε τάξεως παράβασις 80 

ἀναιρετιχὴ τῶν ἐν οἷς γίνεται: γίνεσϑαι γὰρ ἔνια καὶ παρὰ τὴν τοῦ βασι- 

λέως τάξιν οὐχ ἀδύνατον, ἃ οὐ πάντως τῆς βασιλείας ἤδη γίνεται φϑαρτι- 

10 χά, οὐδὲ εἴ τι τοιοῦτον ἐν τῷ χόσμῳ γίνοιτο, πάντως ἤδη τοῦτο λύει τὴν 
εὐδαιμονίαν τοῦ χόσμου, | χαϑάπερ οὐδὲ τὴν τοῦ οἴχου xal τὴν τοῦ δεσπότου 82 

ἣ τυχοῦσα τῶν οἰχετῶν ῥᾳδιουργία. 

"A δὲ ἀποροῦσιν πρὸς τὸ εἶναι τοιοῦτον τὸ ἐφ᾽ fuiv, ὁποῖον f, XXVI 
χοινὴ πρόληψις τῶν ἀνθρώπων πεπίστευχεν, ἀπορεῖν μὲν οὐχ ἄλογον, 

15 τὸ δὲ τοῖς ἀπορουμένοις ἐποχουμένους ὡς ὁμολογουμένοις ἀναιρεῖν μέν, 5 

ἃ οὕτως ἐναργῆ. σχιαγραφίαν δέ τινα xal παιδιὰν ἀποφαίνειν τὸν τῶν 

ἀνθρώπων βίον xal συναγωνίζεσϑαι τοῖς ἀπορουμένοις χαϑ᾽ αὑτῶν, 

πῶς οὐ παντάπασιν ἄλογον; οὐδὲ γὰρ τῷ μὴ δυναμένῳ λύειν τινὰ τῶν 10 

Δήνωνος λόγων τῶν χατὰ τῆς χινήσεως ἤδη χίνησιν ἀναιρετέον.  ixa- 

90 νωτέρα γὰρ ἣ τοῦ πράγματος ἐνάργεια πρὸς συγχατάϑεσιν πάσης τῆς 

διὰ λόγων ἀναιρούσης αὐτὸ πιϑανότητος. οὐ χεῖρον δὲ ἴσως xal ἡμᾶς 15 

τῶν ἀπορουμένων ὑπ᾽ αὐτῶν, οἷς μάλιστα ϑαρροῦσιν, ταῦτα προχειρισαμέ- 

νους ἐξετάσαι, πῶς ἔχει. ἴσως γὰρ οὐδὲ ἄγαν φανεῖται 7 εἰς αὐτά. ἔστι δή 

τι τῶν ἀπορουμένων ὑπ᾽ αὐτῶν xal τοιοῦτον. “εἰ, φασίν, ταῦτά ἐστιν ἐφ᾽ 

25 fuiv, ὧν xal τὰ ἀντιχείμενα δυνάμεϑα, xui ἐπὶ τοῖς τοιούτοις οἵ τε ἔπαι- 20 

vot xai οἵ ψόγοι, προτροπαί τε xal ἀποτροπαί, χολάσεις τε xo τιμαί, οὐχ 

ἔσται τὸ φρονίμοις εἶναι καὶ τὰς ἀρετὰς ἔχειν ἐπὶ τοῖς ἔχουσιν, ὅτι μηχέτ᾽ 
εἰσὶν τῶν ἀντιχειμένων χαχιῶν ταῖς ἀρεταῖς δεχτιχοί, ὁμοίως δὲ οὐδὲ αἷ 25 

χαχίαι ἐπὶ τοῖς χαχοῖς οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τούτοις τὸ μηχέτ᾽ εἶναι χαχοῖς: ἀλλὰ 

1 ἐπάπειρον V 2 ὡς μητε (sic) v. c. V: ὡς V!a!? S τὶ μὴ a εἶναι om. Lond. 

9 àv om. Ὁ τοῦτον ante τὸν colloc. HO 9 γίνεται] νεται in lit. V: om. Cas. 

10 τοιοῦτον] τούτων O γίνεται O πάντων V! (corr. v. c.) 11 alt. τὴν 

om. a! 12 ραδιουργία V 13 alt. τὸ om. Ὁ 14 πεπίστευκεν «12: πεπιστευκεναι 

sic V: πεπιστευχέναι E 16 à Va": «à B?HE Cas. Ὁ τῶν om. O 

18 πῶς ob B?E mg. O: πῶς (corr. ex ὡσ m!) οὖν Va!: ὡς οὖν a? ἄλογον E mg. 

Lond. O: ὀλίγον Va??: ὀλίγωρον B* οὐδὲ γὰρ τῷ μὴ (sic transp. μὴ τῷ m!) VB*: 

οὐδὲν γὰρ μὴ τῷ KB!: οὐδὲ γὰρ μὴ τῷ «": οὐ γὰρ O 20 ἐνάργεια Lond. Ο : ἐνέργεια 

libri 23 οὐδὲ V!: οὐδὲν v. c. Va? εἰς αὐτά] fortasse δύσλυτα 25 τοιούτοις] 

αὐτοῖς Gercke 21 εἶναι (ἐπὶ τοῖς φρονίμοις) Gercke ἔχει a! 21. 28 ὅτι μὴ δὲ 

τισὶ (supra ὃ: «X, supra t6: εἰ v. c., accentus supra μη et àe deleti) V: ὅτι μηκέτισι Β΄: 

ὅτι μηχέτεισι B?: ὅτι μηκέτι εἰσὶ Η: ὅτι μὴ δέ τισι «12: ὅτι μηδέ εἰσι Lond. O 28 xa- 

χιῶν [corr. τι} (v. c.?) ex χἀκεινῶν] VO: καχείνων a? δεχτιχοί v. c. VB (οι in lit.) O: 

δεχτιχαὶ Va? 29 οὐδὲ γὰρ ἐπὶ (corr. v. c. ex οὐδὲ γὰρ ἐπεὶ μὴ) VB?: οὐδὲ γὰρ ἐπεὶ 

μὴ a' οὐδ᾽ ἐπὶ Η mg.: οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ E: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ μὲν Cas. Lond. O 
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μὴν ἄτοπον τὸ μὴ λέγειν τὰς ἀρετὰς xal τὰς χαχίας ἐφ᾽ ἡμῖν μηδὲ τοὺς 
ἐπαίνους xal τοὺς ψόγους ἐπὶ τούτων γίνεσϑαι" οὐχ ἄρα τὸ ἐφ’ ἡμῖν τοι- 30 

οὔτον. | οἱ συγχωρήσαντες ἀναποβλήτους τὰς ἀρετάς τε xal τὰς χαχίας εἷ- 84 XXVII 

ναι, ἴσως προχειρότερον λαμβανόμενον λέγοιμεν ἄν χατὰ τοῦτο τὰς ἕξεις 

5 ἐπὶ τοῖς ἔχουσιν εἶναι, χαϑόσον πρὸ τοῦ λαβεῖν αὐτὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦν xal 
μὴ λαβεῖν. οἵ τε γὰρ τὰς ἀρετὰς ἔχοντες καὶ τοῦ τῶν βελτιόνων ὅ 

ἀμελεῖν ἑλόμενοι τὰ βελτίω αὑτοῖς αἴτιοι τῆς τῶν ἀρετῶν ἐγένοντο χτή- 

σεως, οἵ τε τὰς χαχίας ἔχοντες παραπλησίως. ὁ δ᾽ αὐτὸς χαὶ ἐπὶ τῶν 
τεχνῶν λόγος: χαὶ γὰρ τῶν τεχνιτῶν ἕκαστος πρὸ μὲν τοῦ τὴν τέχνην 10 

10 ἔχειν εἶχεν xal τοῦ μὴ γενέσϑαι τὴν ἐξουσίαν, γενόμενος δὲ οὐχέτ᾽ ἔσται 
χύριος τοῦ μὴ γεγονέναι τε χαὶ εἶναι τοιοῦτος. αἱ γὰρ γενέσεις τῶν τοι- 
ούτων ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὅμοιον τὸ ἀληϑὲς ἐπί τε τῶν μελλόν- 

των xal ἐπὶ τῶν ὄντων τε xal γεγονότων, ὅτι (τὸ) μὲν ὄν τε xal γεγονὸς 15 

οὐχ οἷόν τε ἣ μὴ εἶναι T, μὴ γεγονέναι, τὸ δὲ μέλλον γίνεσϑαι ἐνδέχεται 

15 xai μὴ γίνεσϑαι. διὸ πρὸ μὲν τοῦ τὴν ἀρετὴν ἔχειν τόνδε τινὰ ἀληϑὲς 
ἦν τὸ ἐνδέχεσϑαι xal μὴ γενέσϑαι τοιοῦτον, ὃ δὲ τοιοῦτον γίνεται, τοῦτο 20 

χαὶ γενόμενον ἀληϑὲς οὕτως λέγειν γεγονέναι. εἰ μὲν οὖν ἦν ἐχ γενετῆς 

ὃ φρόνιμος τοιοῦτος χαὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις τοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως αὐ- 

τῷ δεδομένοις εἶχεν παρ᾽ ἐχείνης λαβών, οὐδ᾽ ὅλως ἂν ἣν ἐπ᾿ αὐτῷ τὸ 
20 εἶναι τοιούτῳ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ εἶναι δίποδι T| λογιχῷ, οὐδ᾽ ἂν ἐπῃνεῖτο 95 

ἔτι ἐπὶ τῷ τοιοῦτος εἶναι, ἀλλ᾿ ἐθαυμάζετο ὡς ἔχων παρὰ τῆς ϑείας φύ- 
σεως δῶρον τηλικοῦτον. ὡς γὰρ τῶν ὑγιαινόντων, ὅσοι μὲν ἀσϑενεῖς ὄν- 

τες τὴν φύσιν διὰ τῆς οἰχείας ἐπιμελείας εἰσὶ τοιοῦτοι, τούτους μὲν ἐπαι- 
γοῦμεν ὡς ἑαυτῶν πρόνοιαν τὴν προσήχουσαν ποιουμένους, OU ἣν πρόνοιαν 30 

25 οὔχ εἰσιν ἐν τῷ νοσεῖν, τοὺς δὲ ἐχ φύσεως ὑγιεινοὺς [xal τοὺς νοσοῦντας] 
ἄνευ πραγματείας χαὶ φροντίδων οὐχέτι μὲν ἐπαινοῦμεν, μαχαρίζομεν δὲ 

ὡς χωρὶς καμάτων | τοῦτο ἔχοντας, ὃ χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀγαπητόν, εἰ χαὶ 80 

μετὰ χαμάτου παρείη, τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ χαὶ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἀρε- 

τῶν ἐποιοῦμεν ἄν, εἰ ἦσαν ἐκ φύσεώς τισιν παροῦσαι, ὅπερ ἀμέλει ποι- 

80 οὔμεν ἐπὶ τῶν ϑεῶν. ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον ἡμῖν τοῦτο, xal οὐδὲν ἀδύνατον 
δεῖ παρὰ τῆς φύσεως ἀπαιτεῖν (αὕτη γὰρ δυνατῷ τε xat ἀδυνάτῳ μέτρον" 

φι 

ψόγος 83 γίνεσϑαι ἐπὶ τούτοις E 3 οἱ om. B: ἡμεῖς δὲ B? (supra lit. 2 litt.): 

oig EO: ὃ vel οὐ vel del. Gercke: fortasse 7, alt. τὰς om. O 4 ἴσως 

del. O λαμβάνοντες λέγοιεν Lond. O: λαμβανόμενοι Gercke 5 ἐπ᾿ Cas.: ἔτι Ν)412: 

ἔτι ἐπ B? Lond. O 6 τοῦ τῶν E: τουτωι (sic) V: τούτῳ a!: τούτων a?: τὸ τῶν 

Lond.: ἐξὸν «ai τῶν Cas. Casp. O: ἐξὸν χαὶ τὸ τῶν O 9 τεχνιτῶν sic V τὴν om. 

n 12 ὁμοίως O 13 ὄντων] μενόντων a7: μὲν ὄντων Lond. τὸ μὲν ὄν Η γρ. 

O: μόνον V': μένον v. c. Va!: μὲν ὄν Lond.: ὄν a? 14 pr. ἢ] ἦν O I9. χαὶ ΒΕ v. V4 

17 7» om. BO £x γενετῆς} εγγενετὴσ (sic, acc. deletus) V 18 χαὶ μὴ a? 
τοῖς om. Ὁ τῆς om. a? 19 δεχομένοις O 22 ὑγιαινόντων B?E mg. Lond. 

O : ἐπαινούντων Va? 25 xai τοὺς μὴ E Lond. O: καὶ μὴ vel xal διὰ τοῦτο μὴ Gercke 

νοδουντας sic V: εὐεχτοῦντας B? xai— νοσοῦντας delevi 26 ἄνευ] εὔευ a? 

φροντίδος O 27 alt. xai om. O: del. B? 28 ἢ Casp. O: el libri 31 τῆς 

S. v. V 
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τελειότης μὲν γὰρ ἣ ἀρετὴ xoi [ἢ] ἀχρότης τῆς οἰχείας φύσεως ἑχάστου. 

ἀδύνατον δὲ ἀτελές τι ὃν ἐν τελειότητι εἶναι, ἀτελὲς δὲ τὸ γενόμενον εὐϑὺ 
τῷ γενέσθαι), οὐδὲ τὴν ἀρετὴν οἷόν τε τὸν ἄνϑρωπον (Éyovxa) φῦναι. οὐ 10 

AJ 3. Ὁ , 5 - bi ' “ S d 2 » T ) 5 

μὴν ἀσύμβολος ἢ φύσις αὐτῷ πρὸς τὴν χτῆσιν αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἔχει mop αὐὖ- 

5 τῆς δύναμίν τε xal ἐπιτηδειότητα δεχτιχὴν αὐτῆς, ἣν οὐδὲν τῶν ἄλλων 
y ' "CN ZU ^ , e » — » , » 

ζῴων ἔχει. χαὶ διὰ τήνδε τὴν δύναμιν ὃ ἄνϑρωπος τῶν ἄλλων Cu ov 15 

φύσει διαφέρει, καίτοι πολλῶν ζῴων ἀπολειπόμενος ἐν τοῖς σωματιχοῖς πλεο- 
νεχτήμασιν. εἰ μὲν οὖν οὕτως εἴχομεν παρ᾽ αὐτῆς τὴν δύναμιν τὴν τῶν ἀρετῶν 

€ δεχτιχήν, ὡς προιόντες xai τελειούμενοι xal ταύτην λαμβάνειν, ὡς τὸ περιπα- 

10 τεῖν, ὡς τὸ ὀδόντας, ὡς τὸ γένεια φύειν, ὡς ἄλλο τι τῶν ἐπιγινομένων ἡμῖν 90 

χατὰ φύσιν. οὐδ᾽ οὕτως ἂν ἐφ᾽ ἡμῖν ἦσαν at ἀρεταὶ ὥσπερ οὐδὲ τῶν προειρη- 
μένων τι, ἐπεὶ δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον αὐτὰς χτώμεϑα (εἰ γὰρ ἣν ὥσπερ τὰ 
ἄλλα, οὕτως δὲ xai φρόνησίς τε xai ἀρετὴ τοῖς ἀνϑρώποις συγγενῆ, πάντες ἂν 25 

ἢ οἵ γε πλεῖστοι, ὥσπερ τῶν ἄλλων χατὰ φύσιν αὐτοῖς τυγχάνουσιν, οὕτως 
15 οὐ τὴν δύναμιν τὴν τῶν ἀρετῶν δεχτιχὴν μόνην, ἀλλὰ xui τὰς ἀρετὰς 

αὐτὰς παρ᾽ ἐχείνης ἂν εἴχομεν χαὶ οὐδὲν οὐδ᾽ οὕτως ἂν ἔδει ἐπαίνων ἣ 80 
ψόγων T, τινος τῶν τοιούτων ἐπὶ [02] ταῖς ἀρεταῖς τε xal χαχίαις ϑειοτέραν 
πρόφασίν τε xal οὐσίαν τῆς παρουσίας αὐτῶν ἔχουσιν), ἐπεὶ δὴ οὐχ οὔ- 

τως ἔχει (οὐ γὰρ τοὺς πάντας οὐδὲ τοὺς πλείστους ὁρῶμεν τὰς ἀρετὰς 
90 ἔχοντας, ὃ τῶν χατὰ φύσιν γινομένων σημεῖόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν ἕνα 88 

που λαβεῖν τοιοῦτον, ὃς δι’ ἀσχήσεώς τε χαὶ διδασχαλίας δείχνυσιν τὴν 

τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα φυσιχὴν πλεονεξίαν, δι᾿ αὑτοῦ προστι- 
[2 

€ ^ ^ 9 - 9. NUR [4 - X , NE - , 9 ΄ - , , 

ϑεὶς τὸ ἀναγκαῖον ἐνδέον ἡμῶν τῇ φύσει), διὰ τοῦτο ἐφ᾽ ἡμῖν τέ ἐστιν 
- εἶ “Ὁ - 3 » ^ * e " 

ἢ τῶν ἀρετῶν χτῆσις xul οὐχ ἄχρηστοι οὐδὲ μάτην οὗτε οἱ ἔπαινοι οὔτε 
25 οἱ ψόγοι οὔτε (at) πρὸς βελτίω mpotpomal οὐϑ᾽ ἢ διὰ τῶν βελτιόνων ἐϑῶν 

χατὰ τοὺς νόμους ἀγωγή. τῶν μὲν γὰρ φύσει τισὶν ὑπαρχόντων οὐδὲν 10 

οἷόν τε ὑπό τινος ἔϑους ἀλλοῖον γενέσϑαι (οὐχ οὕτως πολλάχις τὸ βάρος 
y , Ἄν e 20 Qc ' y ΄ - , » , e 

ἔχον ἀναρριφϑήσεται, ὡς éütcÜTvat χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἄνω qépsolat), 

τὰ δὲ für, τῶν ἀνθρώπων τοῖα χαὶ τοῖα διὰ τῶν διαφερόντων ἐθῶν γίνε- 

1 ἡ del. Sehwartz 2 εὐϑυσ sic H 3 τῷ ἀνϑρώπῳ Lond. Ὁ ἔχοντα 

add. B? συμιφῦναι Lond. O 4 μὴν] μέντοι Lond. O αὐτῆς V ὃ αὐτῆς V 

“ πολλῶν] τῶν ἄλλων O 8 εἴχομεν Cas. O: ἔχομεν libri 9.ae «di TEÀ- uns 

12 δὲ μὴ (sic coll. m! quod scripserat μὴ δὲ) V: μηδὲ a" εἰ γὰρ ἦν Lond. O: οὐ 

γὰρ ἦν Va!: οὕτω ἦν 42: 7| γὰρ ἂν ἦν B?: εἰ μὲν γὰρ ἦν Cas. 18 χαὶ πάντες B? 

14 ἂν αὐτῶν ἐτύγχανον καὶ B?: αὐτῶν có[yavotev Lond. O: αὔτως τυγχάνουσιν Gercke 

14. 15 οὕτως οὐ τὴν B?E: οὕτως οὖν τὴν Va!?: οὕτως οὖν xal τὴν K: οὕτως οὖν οὐ τὴν Cas.: 

οὕτως οὖν οὐδὲ τὴν Lond. 0 16 ἂν εἴχομεν (εἴ et o in lit.) B Cas.: ἂν ἔχωμεν Va!: ἂν 

ἔχομεν E: ἀνέχομεν a? 11 δὲ delevi ἔπαινοί τε καὶ Ψόγοι γίνονται post κα- 

χίαις ins. B* 18 οὐσίαν] ὁσίαν Casp. Ὁ: αἰτίαν Gercke εἴχομεν Cas. O 

δὴ οὐχ scripsi: δ᾽ oby libri: οὖν οὐχ in lit. B? 20 ἀγαπητὸν] v in lit. V 
21 0c] € 8. v. V! 22 «a V αὐτοῦ V 23 τί ἐστιν Lond. O 34 οὐδὲ] 

οὔτε O pr. οὔτε] ὑτ in lit. V 25 οὔτε αἱ πρὸς βελτίω B?: οὐ πρὸς βελτίων V!: 

οὔτε πρὸς βελτίων v. c. VaU: οὔτε αἱ πρὸς βέλτιον HEO : οὔτε πρὸς βελτίω Cas.: οὔτε πρὸς 

βέλτιον Lond. 21 οὐχ] οὐδ᾽ vel οὐ γὰρ Gercke 28 ἀναριφϑήσεται V παρὰ 
Gercke 29 τοιὰ — totà V 
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ται. xal ἐπὶ μὲν τῶν φύσει πρώτας τὰς ἕξεις χτησάμενοι οὕτως ἐνεργοῦ- 15 
) , δ 3 ' ἰδέ - » TNCS [4 U Zz* , € , ) 

pev χατ᾽ αὐτάς (ob γὰρ ἰδόντες πολλάχις τὴν δρατιχὴν ἕξιν χτώμεϑα, ἀλλ 

ἔχοντες αὐτὴν οὕτως ὁρῶμεν), ἐπὶ δὲ τῶν οὐ φύσει ἐχ τῶν ἐνεργειῶν τὰς 
ἕξεις χτώμεϑα. οὐ γὰρ ἄλλως τέχτων τις ἄν γένοιτο μὴ πολλάχις ἐνεργή- 

5 σας τὰς τοῦ τέχτονος ἐνεργείας κατὰ τὰς ὑποϑήκχας τοῦ διδάσχοντος. ὥστ᾽ 90 

ἐπεὶ χαὶ τὰς ἀρετὰς οὕτως χτώμεϑα (ἐνεργοῦντες γὰρ χαὶ τὰ σωφρονιχὰ 

ινόμεϑα σώφρονες), οὐχ ἂν ἡμῖν ὑπάρχοιεν φύσει. οἱ δὲ φάσχοντες ἐξ XXVIII γινομ φρ iM py T ? 
ἀνάγχης ἡμᾶς εἶναί τε xal γίνεσϑαι τοιούτους, χαὶ μὴ χαταλιπόντες ἣμῖν 25 

τὴν ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα πράττειν τε xal μή, OU ὧν ἂν τοιοῦτοι γενοίμεϑα, 

10 χαὶ διὰ τοῦτο μήτε τοῖς χαχοῖς γινομένοις ἐξεῖναι μὴ ταῦτα πράττειν, ἃ 

πράττοντες γίνονται τοιοῦτοι, μήτε τοῖς ἀγαϑοῖς, πῶς οὐχ ὁμολογήσουσιν 80 

χάχιστον γεγονέναι τῶν ζῴων ἁπάντων ὑπὸ τῆς φύσεως τὸν ἄνϑρωπον, δι’ 

ὅν φασιν πάντα τἄλλα γενέσϑαι ὡς συντελέσαντα πρὸς τὴν τούτου σωτη- 

ρίαν; εἰ γὰρ ἢ μὲν ἀρετή τε xoi ἢ χαχία μόναι χατ᾽ | αὐτοὺς ἢ μὲν ἀγα- 90 

15 ϑόν, ἢ δὲ χαχόν, χαὶ οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων οὐδετέρου τούτων ἐστὶν ἐπι- 

δεχτιχόν, τῶν δὲ ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι χαχοί, μᾶλλον δὲ ἀγαϑὸς μὲν εἷς 

ἢ δεύτερος ὑπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι μυϑεύεται, ὥσπερ ct- παράδοξον ζῷον xal 5 
παρὰ φύσιν σπανιώτερον τοῦ φοίνιχος τοῦ παρ᾽ Αἰϑίοψιν, οἱ δὲ πάντες 

χαχοὶ χαὶ ἐπίσης ἀλλήλοις τοιοῦτοι, ὡς μηδὲν διαφέρειν ἄλλον ἄλλου, μαί- 

0 νεσϑαι δὲ ὁμοίως πάντας ὅσοι μὴ σοφοί, πῶς οὐχ ἄν ἀϑλιώτατον ζῷον 

ἁπάντων ὁ ἄνϑρωπος εἴη, ἔχων τήν τε χαχίαν xai τὸ μαίνεσϑαι σύμφυτα 10 

αὑτῷ xal συγχεχληρωμένα; ἀλλὰ τὸ μὲν τὰς παραδοξολογίχς αὐτῶν τὰς 

ἐν τοῖς δόγμασιν ἐξετάζειν, OU ὧν πρὸς τἀληϑῇ διαφωνοῦσιν, πλεῖστον 
παραιτητέον τοῦ νῦν, ἐπανιτέον δὲ ὅϑεν ἐξετραπόμεϑα. ἐδείξαμεν δὲ ὅτι 1 

95 οὕτως ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ φρονίμῳ τὸ εἶναι τοιούτῳ, ὅτι τῆς τοιαύτης ἕξεως 
χαὶ τῆς χτήσεως αὐτῆς αὐτὸς αἴτιος τῷ χαὶ τοῦ μὴ γενέσϑαι τοιοῦτος 

ἔχειν πρότερον τὴν ἐξουσίαν. τὴν μὲν οὖν ἕξιν μηχέτ᾽ ἔχει ὡς ἐπ᾽ αὐ- 20 
τῷ (ὥσπερ οὐδὲ τῷ αὑτὸν ἀπὸ ὕψους ἀφέντι τὸ στῆναι χαίτοι τοῦ ῥῖψαί 

τε xol μὴ τὴν ἐξουσίαν ἔχοντι), ἐπ᾽ αὐτῷ δὲ τῶν ἐνεργειῶν ὧν τὴν ἕξιν 

80 ἔχων ἐνεργεῖ χαὶ μὴ ποιῆσαί τινα. χαὶ γὰρ εἰ ὅτι μάλιστα εὔλογον τὸ τὸν 
φρόνιμον (τὰς) χατὰ τὸν λόγον xal τὴν φρόνησιν ἐνεργείας ἐνεργεῖν, πρῶτον 3 

^ ^ μὴ e , - τὸ νὲς - Lk 0086s à , 2v 

μὲν οὐχ ὡρισμένως atóe τινες τοιαῦται ἢ μέχρι τοῦδε ἐνεργούμεναι. d 

] πρῶτας «': οὐ πρῶτον Schulthessius 6 post γὰρ add. τὰ δίχαια γινόμεϑα δί- 

χαιοι B? 10 γινομένης 85: γενομένοις Cas. O pr ταῦτα sic V 13 συντελέ- 

σοντὰ H Casp. Ὁ 11 fortasse δεύτερός (τις) μηϑεύεται a? 21 πάν- 

των al? 22 τὰ μὲν a? παρὰ | τὰς δοξολογίας m! corr. in τὰς παραδοξολογίας 

V: τὰς παραὸδ. ΗΒ“: παρὰ τὰς δοξολογίας a'?: παρὰ τ. ὃ. Schulthess 24 ἐπανη- 

τέον a? τοῦ νῦν] τοίνυν E: τὰ (à in lit.) νῦν B ἐδείξαμεν) cf. 197,2 54. 

20 οὕτως del. B? (iov) τὸ B? ὅτι] fortasse ὡς ἕξεως m! corr. ex 

ἐξετάσεως V: ἐξετάσεως B!Ka!? Cas. Lond.: ἕξεως B?HEO 96 αὐτὸς om. O 

τοῦ HO: τὸ Va? 27 ἔχειν] σχεῖν Gercke ἔχει scripsi: ἔχειν libri ὡς ἐπ 

Va": ἐπ᾽ Lond. O: οὐχ (in lit.) ἐπ B? coni. O: μηκέτ᾽ ἐπ Casp. O 28 ὑπὸ O 

ρίψ αι 29 ἐπ᾽ αὐτῷ scripsi: (ἐπὶ τῶ Gercke: ἐπ᾽ αὐτῶν libri 90 ἐνεργεῖ 
ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ B? 81] τὰς add. B? 

rj 

XXIX 
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ἔστιν ἐν πλάτει τινὶ πάντα τὰ γινόμενα τοῦτον τὸν τρόπον, xoi τὸ παρὰ 

μιχρὸν ἐν τούτοις οὐχ ἀναιρεῖ τὸ προχείμενον: ἔπειτα δὲ οὐ κατηναγχασμέ- 30 

νως 6 φρόνιμος ὧν αἱρεῖταί τι πράττει, ἀλλ᾿ ὡς xol τοῦ μὴ mpàtat τι 
τούτων αὐτὸς ὧν χύριος. εὔλογον γὰρ ἂν δόξαι ποτὲ τῷ φρονίμῳ xol 

5 ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι τὸ τῶν ἐνεργειῶν ἐλεύ ϑερον xai μὴ ποιῆσαί ποτε τὸ γι- 92 

νόμενον ἂν εὐλόγως ὕπ᾽ αὐτοῦ, εἰ προείποι τις αὐτῷ μάντις ἐξ ἀνάγχης 

αὐτὸν τοῦτο πράξειν. τοῦτό τοι χαὶ οἱ μάντεις εἶναι λέγουσίν γε ὑφορώ- 

μενοι φεύγοντες τοὺς παρὰ πόδας ἐλέγχους οὐδὲν τοιοῦτο προλέγουσιν τοῖς 
ἐλέγξαι δυναμένοις, ἀλλ᾿ ὥσπερ τὸ τοὺς χρόνους ὁρίζειν τῶν προλεγομένων 

10 ὑπ’ αὐτῶν ὡς ἐσομένων ὡς εὐέλεγχτον φυλάσσονται, οὕτω φεύγουσιν xol 

φι 

τὸ λέγειν τι χαὶ μαντεύεσϑαι τοῖς δυναμένοις παραχρῆμα τὸ ἀντιχείμενον 10 

ποιῆσαι τοῦ μαντεύματος. τὸ δὲ λέγειν εὔλογον εἶναι τοὺς ϑεοὺς τὰ ἐσό- ΧΧΧ 

μενα προειδέναι (ἄτοπον γὰρ τὸ λέγειν ἐχείνους ἀγνοεῖν τι τῶν ἐσομένων) 

χαὶ τοῦτο λαμβάνοντας χατασχευάζειν πειρᾶσθαι OU αὐτοῦ τὸ πάντα ἐξ 

15 ἀνάγχης τε γίνεσϑαι xal χαϑ᾽ εἱμαρμένην οὔτε ἀληϑὲς οὔτε εὔλογον. τῆς ιὖ 
μὲν γὰρ φύσεως τῆς τῶν πραγμάτων τοῦτο χωρούσης. οὐδένα [μᾶλλον] 
εὐλογώτερον εἰδέναι μᾶλλον τῶν ϑεῶν τὰ μέλλοντα, ἀδυνάτου δ᾽ οὔσης 
τὴν τοιαύτην πρόρρησιν xai πρόγνωσιν δέχεσϑαι, οὐδὲ τοὺς ϑεοὺς εὔλογον 

ἔτι γίνεται [τὸ] εἰδέναι τι τῶν ἀδυνάτων. τὰ γὰρ ἀδύνατα τῇ αὑτῶν φύ- 

΄ 20 

20 Get xai παρὰ τοῖς ϑεοῖς τὴν αὐτὴν φυλάττει φύσιν. ἀδύνατον γὰρ xal 

τοῖς ϑεοῖς T, τὸ τὴν διάμετρον ποιῆσαι τῇ πλευρᾷ σύμμετρον ἣ «à δὶς 

δύο πέντε εἶναι T, τῶν γεγονότων τι μὴ γεγονέναι. οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν 9ῦ 

βούλονται ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων οὕτως γὰρ ἣν ἐν τοῖς λεγομένοις δυσχωρία. 

οἷς ὁμοίως ἀδύνατον xai τὸ ἐν τῇ οἰχείχ φύσει ἔχον τὸ δύνασϑαι γενέσϑαι 
25 τε xal μὴ ὡς ἐσόμενον πάντως T, ὡς μὴ ἐσόμενον οὕτως προειδέναι. εἰ 

γὰρ ἢ περὶ αὐτῶν πρὸ αὐτῶν πρόγνωσις ἀναιρεῖ τὸ ἐν αὐτοῖς ἐνδεχόμενον, 80 

δῆλον ὡς. εἰ σώζοιτο τοῦτο, ἀδύνατος ἂν ἢ περὶ αὐτῶν πρόγνωσις εἴη. 

ὅτι γὰρ | xai [εἰ] κατὰ τούτους τοῦτο οὕτως ἔχει, δῆλον ἐχ τοῦ λαβόντας 94 

αὐτούς, ὅτι οἱ ϑεοὶ προγιγνώσχουσιν τὰ μέλλοντα, OU αὐτοῦ χατασχευάζειν 

30 τὸ ἐξ ἀνάγχης αὐτὰ γίγνεσθαι, ὡς οὐχ ἂν εἰ μὴ οὕτως γίνοιτο προγνω- 
σομένων. εἰ δὲ τῇ. τῶν ϑεῶν προγνώσει τε xal προχγορεύσει τὸ ἀναγκαῖον ὅ 
σ 

ἕπεται, καὶ χατ᾽ αὐτούς, εἰ μὴ τὸ ἀναγχαῖον ἐν τοῖς γινομένοις εἴης. οὐχ ἂν xax 

1 χατὰ τοῦτον HO ὃ πράττειν a? 3: xal. S. v. V! 9. 6 γινόμενον Lond. O: 

λεγόμενον libri V οἱ Casp. O: οἱ libri qs scripsi: τε libri: ve del. B? 

1. 8 ὑφορώμενοι τε χαὶ φεύγοντες B? 8 παραπόδας a"? λέγουσι a? 11 zpo- 

λέγειν O «ai om. a'? 16 χωρούσης a?: χωροῦσιν Va! οὐδένα a?: οὐδενασ 

V: οὐδένας al: οὐδὲν Lond. μᾶλλον del. B? Lond. O 11 μᾷλλον del. ES Cas. 

τῶν ϑεῶν εἰδέναι ES 18 πρόρρησιν SE Cas. O: πρόσρησιν Va"? 19 τὸ delevi 

22 τι τὸ a! 29 ἐπὶ τῶν] ἐπὶ τὴν Ba: τι τῶν B?O: τὴν ἐπὶ τῶν Cas. ἡ ἐν SE 

δυσχέρεια B? (ἐπεὶ τ. ἀ. αὐτοῖς παρῆν (i) ἐν Diels) 24 τῇ om. O 25 pr. ὡς om. 

Lond. 26 ἡ sic add. v. c. V πρὸς B? 28 ei del. B?: om. SE: ei (o s. v. m!) 

Ne vet a? 30 αὐτὰ v. c. Va!?*: αὐτῷ V': fortasse πάντα ἂν suspectum 

32 xai fortasse del. οὐκ ἂν Lond. OO: οὐ γὰρ Va!?^: οὐδὲ B? 
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αὐτοὺς οἱ ϑεοὶ προγινώσχοιεν τὰ μέλλοντα. ὥστε χαὶ αὐτοὶ τὴν αὐτὴν 

ἀδυναμίαν τοῖς ϑεοῖς φυλάσσουσιν, εἴ γε χατ᾽ ἀδυναμίαν χρὴ χαὶ ἀσϑέ- τὸ 

νειαν λέγειν γίνεσϑαι τὸ τὰ ἀδύνατα μὴ δύνασθαι. οὐ δὴ τῷ ϑείω 

πλέον τι δύνασϑαι διὰ τῆς προρρήσεως ἀνάπτουσιν, ἀλλὰ διὰ τοῦ προσ- 

5 λαμβάνειν τοῦτο τὴν φύσιν τὴν τῶν πραγμάτων τοιαύτην εἰσάγουσιν 05- 

δαμῶς ἀχόλουϑα χαὶ συνῳδὰ τοῖς γινομένοις τε χαὶ ἐναργέσιν λέγοντες. 15 

τούτῳ γὰρ προσχρωμένους ἐνέσται πάντα τὰ ἀδύνατα (δυνατὰ) δειχνύναι 

τῷ εὔλογον εἶναι μὴ ἀγνοεῖν αὐτὰ τοὺς ϑεούς. δύναται qp τις λαβὼν 

τὸ ἄτοπον εἶναι τοὺς ϑεοὺς μὴ εἰδέναι τὸ ἄπειρον πόσων ἐστὶ μέ- 

10 τρων, ϑέμενος τοῦτο προσλαμβάνειν τὸ δυνατὸν εἶναι γιγνώσχεσϑαι τὸ 20 

ἄπειρον πόσων ἐστὶ μέτρων. εἰ δὲ τοῦτο, δυνατὸν εἶναι τὸ ἄπειρον ὡρισμέ- 
νων τινῶν μέτρων. εἰ γὰρ μὴ ἦν, οὐδ᾽ ἂν οἱ ϑεοὶ ἤδεσαν αὐτὸ πόσων 
ἐστὶ μέτρων. ἐπεὶ δέ, εἰ τὸ προγινώσχειν τὰ μέλλοντά ἐστι τὸ ὁποῖά ἐστι 30 

τοιαῦτα αὐτὰ γνωρίζειν ὄντα (ἄλλο γὰρ τὸ προγινώσχειν τοῦ ποιεῖν) δηλον 

15 ὅτι (6) τὰ ἐνδεχόμενα προγινώσχων ὡς τοιαῦτα προγνώσεται. οὐ γὰρ 
πρόγνωσις τὸ τὸ ἐνδεχόμενον ὡς ἐσόμενον ἀναγχαίως ἔσεσϑαι: λέγειν. ὥστε χαὶ 

οἱ ϑεοὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἂν ὡς ἐνδεχόμενα προγιγνώσχοιεν, ᾧ οὐ πάντως dxn- 30 

λουϑήσει τὸ ἀναγχαῖον διὰ τὴν τοιαύτην πρόγνωσιν. οὕτως δὲ x" mpo- 

λεγόντων ἀχούομεν. ot γὰρ μετὰ τοῦ συμβουλεύειν τινὰ αἱρεῖσθαί τε χαὶ 

20 πράττειν ἃ χρὴ προλέγοντες οὐχ ὡς ἐξ ἀνάγχης ἐσομένων περὶ ὧν mpo- 96 

λέγουσιν (λέγουσιν). χαϑόλου δὲ εἰ μὲν πάντα τοῖς ϑεοῖς δυνατά φασιν εἶναι, 

ἔσται δὲ χαὶ τὰ ἀδύνατα ἐχείνοις δυνατά, οὐ μὴν ὅειχϑήσεται διὰ τῆς ἐχείνων 

περὶ τῶν μελλόντων προγνώσεως τὸ πάντα ἐξ ἀνάγχης τὰ γινόμενα γίνε- 5 

σϑαι. εἰ δὲ συγχωροῦσιν τὰ ἀδύνατα xai τοῖς ὕεοῖς εἶναι τοιαῦτα, πρῶ- 

t2 c tov μὲν αὐτοὺς χρὴ δειχνύναι δυνατὴν εἶναι τὴν τοιάνδε πρόγνωσιν, εἰϑ᾽ 

οὕτως αὐτὴν ἀνατιϑέναι τοῖς ϑεοῖς. οὔτε γὰρ ἐναργὲς οὔτε ὑπὸ τῶν γινο- 

μένων δῳολογούμενον τὸ τοιαύτην τὴν περὶ τῶν μελλόντων πρόγνωσι"» mot- 10 

εἶσϑα! τοὺς ϑεούς. ἡμεῖς μὲν οὖν οὔτε ἀναιροῦμεν μαντιχὴν οὔτε τὴν 
πρόγνωσιν τῶν ϑεῶν, ὡς ἔχει φύσεως τὰ πράγματα οὕτως αὐτοὺς περὶ 

: 
φι 30 αὐτῶν προλέγειν λέγοντες, ἀλλ οὐδὲ ἀφαιρούμεϑα τῶν ἀνθρώπων τὸ ἀπὸ 1 

μαντιχῆς χρήσιμον, ὃ γίνεται τῷ δύνασθαί τινα xal φυλάξασϑαί τι, μὴ 

φυλαξάμενον ἂν μὴ συμβουλεύσαντος τοῦ ϑεοῦ: οἱ δὲ ὑμνοῦντες τὴν μαν- 

2 γε] γὰρ Ο: fortasse γοῦν 3 δύνασϑαι] γίνεσϑαι B! 4. ὃ προσλαμβάνειν scripsi: 

προλαμβάνειν libri τούτῳ Val: τούτων a? προσχρωμένοις Ὁ ἔνεσται V 

δυνατὰ add. Casp. O 8 γάρ α΄: εἰ γάρ Va! 9 εἰδεναι V 9. 10 μέτρων, 9é- 
i 

9 
μενος Casp. O: ϑέμενος μέτρων libri: μέτρων O Schwartz 10 τούτῳ a? Sehwartz 

ἀδύνατον a? 10. 11 γιγνώσχεσθαι---εἶναι om. a! 11 ἀδύνατον a? 12 μέτ : 

ἦν οὕτως οὐδ᾽ a? 13 εἰ τὰ corr. in εἰ τὸ V: τὸ B μέλλοντα τά ἐστι a? 

τὸ Va!: xai a? ποῖα Καὶ 15 ὁ addidi τὰ sic V 16. τὸ τὸ] τὸ O 

11 àv post ὡς ἐνδεχόμενα coll. a!* 20 ὧν] οὗ Cas.: αὐτῶν coni. O 20. 21 mpo- 

λέγουσιν (λέγουσιν) scripsi: προλέγουσιν 412: λέγουσιν V: (λέγουσι) xp. Casp. O 21 τοῖς 
ES Cas. Ο: τὰ τοῖς V: τὰ δυνατὰ τοῖς 412 22 τῆς s. v. V: om. ES 29 τῆς τῶν 

ESa? Cas. 21 τοιαύτην] ταύτην O 3l ὃ] ὅτι a? ur V 32 et δὲ S Lond. 
^5 

O: δ᾽ VH: om. B: àv a? Cas.: εἰ δ᾽ H mg.: $9" Ea! 

XXXI 
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τιχὴν χαὶ χατὰ τὸν αὑτῶν λόγον μόνον σώζεσϑαι λέγοντες αὐτήν, χαὶ ταύ- 90 

τῇ (τῇ) πίστει τοῦ πάντα xal εἱμαρμένην γίνεσϑαι χρώμενοι πρὸς τῷ μηδὲν 

ἀληϑὲς λέγειν προσέτι xal ἄτοπά τινα xal ἀλλότρια παντάπασιν ϑεῶν πέρι 

αὐτῶν τολμῶσι λέγειν. πῶς γὰρ οὐχ ἄτοπα τὰ περὶ τούτων ὑπ᾽ αὐτῶν 
5 λεγόμενα; ἀπορούντων "(dp τινων πρὸς αὐτούς, τί δήποτε, εἰ πάντα τὰ γι- 25 

νόμενα ἐξ ἀνάγχης γίνεται, αἱ παρὰ τῶν ϑεῶν μαντεῖαι μὲν γίγνονται συμ.- 

βουλαῖς ἐοιχυῖαι ὡς δυναμένων OU ὃ ἤχουσαν xai φυλάξασϑαί τι xal ποι- 
70a. τῶν ἀχουσάντων, χαὶ δὴ xol τὸν τῷ Λαΐῳ δοϑέντα χρησμὸν παρεχο- 30 

μένων, OU οὗ λέγει πρὸς αὐτὸν 6 []ύϑιος περὶ τοῦ μὴ δεῖν παιδοποιεῖσθαι 9 oc 

10 "el γὰρ φυτεύσεις παῖδα, ἀποχτενεῖ σ᾽ ὁ φύς 
χαὶ πᾶς σὸς οἶχος βήσεται δι’ αἵματος" 

(οὔ) φασιν, ὡς χηρύττει τὰ συγγράμματα αὐτῶν, οὕτως αὐτὸν χρῆσαι 
΄ ^ , - “δ ὡς οὐχ εἰδότα ὅτι μὴ πεισϑήσεται (παντὸς γὰρ μᾶλλον ἴδει), ἀλλ᾽ ὅτι 5 

μηδὲν μὲν αὐτοῦ τοιοῦτον χρήσαντος οὐδὲν ἔμελλεν τῶν χατὰ τὴν περι- 

15 πέτειαν τὴν περὶ τὸν Λάιόν τε xat τὸν Οἰδίπουν γενομένων γίνεσϑαι. οὔτε 
Ἂ 5» 7 ε ΄ EY , , - ED ε ὁ 7ς Y» 

γὰρ dv ἐξέϑηχεν 6 Ado; τὸν γενόμενον αὐτῷ παῖδα, ὡς ἐξέϑηχεν, οὔτ 

ἀναιρεϑεὶς ὁ παῖς ὑπὸ τοῦ βουχόλου xal δοϑεὶς πρὸς εἰσποίησιν τῷ Κοριν- 10 
(^ , , ^ € M M ^ mw M M MJ € NN bi - 

ϑίῳ Πολύβῳ, ἀνδρωϑεὶς xal περιτυχὼν τῷ Λαΐῳ χατὰ τὴν ὁδὸν ἀγνοῶν 
4 , b] » € e y ο ) 

€ xal ἀγνοούμενος ἀπέχτεινεν αὐτόν. οὐ γὰρ ἄν ποτε ὡς υἱὸς ἔνδον παρ 

20 αὐτῶν τρεφόμενος ἠγνόησε τοὺς γονεῖς, ὡς τὸν μὲν αὐτῶν ἀποχτεῖναι, τὴν 15 

δὲ ἀγαγέσϑαι πρὸς γάμον. ὅπως οὖν πάντα ταῦτα σωϑῇ χαὶ πληρωθῇ 
Y - c ΘΝ RC: , FOE ^C. T. Á - - di τὸ τῆς εἱμαρμένης ὃρᾶμα, φαντασίαν ὃ ϑεὸς διὰ τοῦ χρησμοῦ τῷ Λαΐῳ 

ε΄ ΄ ^P ^ D ' ? 

παρέσχεν ὡς δυναμένῳ φυλάξασϑαι τὰ λεγόμενα, xai ἐπεὶ μεϑυσϑεὶς ἐπαι- 
^ ΄ ^ , ^ [d - [r4 Y 

δοποιήσατο, ἐξέϑηχεν τὸ γενόμενον παιδίον ὡς διαφϑερῶν, ἥτις ἔχϑεσις 30 
2] L4 - , , ^ - ^ -Ὁ Ἃ , - 

25 αἰτία τῶν ἀνοσίων μύϑων ἐγένετο. εἶτά τις ταῦτα λέγων πῶς ἡ σώζει 
£ ἊΝ -Ὃ-Ὁ - ^ ^ , bil , , Nf 

μαντιχήν, T, περὶ ϑεῶν εὐσεβεῖς διδάσχει προλήψεις, 7, χρήσιμον τι Ost- 
΄ ΄ N ^ - -" , * 

χνυσιν ἔχουσαν τὴν μαντιχήν; ἢ μὲν γὰρ μαντικὴ δηχεῖ τῶν μελλόντων 25 2 

Ι αὑτῶν SE Lond. O: αὐτοῦ V l. 2 καὶ ταύτῃ H Lond. O: xai ταύτην Va" 

Cas.: καίτοι Casp. O: zai διὰ ταύτην Gercke 2 cj addidi χρώμενοι a": 

“ρώμενοσ (supra c: t m!) V!: χρώμενος H 4 ἄτοπα] α in lit. V τὰ add. 

Υ: Ὁ τούτων V: αὐτῶν a?: (τὰ περὶ) τούτων om. a! 6 μὲν del. B? 

7 δι᾿ ἃ ἤκουσαν HO 8. Ὁ. παραδεχομένων a? 9. διὸ οὐ K: δι᾽ ὃ O 

λέγει] cf. Euripides Phoen. 19 10 φυτεύσεις] τεχνώσεις Euripides φύς] 

παῖς a? 12 οὔ addidi κηρύττει B?O: κηρύττειν Va? τῶ V αὐτῶν 

al? scil. Stoicorum: αὐτῶν (sie, supra v: t) V: αὐτῷ H (οὐχ οὕτως Usenerus 

13 οὐχ ὡς B? Cas.: μὴ ὡς Lond. O οὐκ V παντὸς a!? Casp. O: πάντοσ 

(supra ος: ὡς m!) V: πάντως Lond. O: τὸ SE ἤδι V! (corr. m!) aX oct 

sie V 14 μηδὲ ἕν αὐ. Gercke τῶν B Lond. O: τῷ Va"? 14. 15 περιπε- 

τείαν V 15 γινομένων Ὁ 10 ἀνέϑηχεν (ἐξ supra ἀν v. c.) V 17 ἤγουν 

ἀναληφϑείς B? 18 χαὶ add. v. c. V 20 αὐτῶν Schwartz: αὐτὸν 

libri t0y]. vs: Wa V 21 ταῦτα πάντα a? 24 διχφερὼν (sic, supra 

q: 9 v.c.) V: διαφέρον ES: διαφϑερῶν a" 25 «(c et del. tà B? 26 1 

περὶ sic V εὐσεβεῖς SE: εὐσεβέας O: εὐσεβείας libri προλήψεις v. c. corr. ex 

πρόληψις V 
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προαγόρευσις εἶναι, οἱ δὲ τὸν ᾿Απόλλω ποιητὴν ὦν mpowjnpsóst ποιοῦσιν. 

ὃ γὰρ οὐχ ἄν οὕτως ἐγένετο μὴ τοῦτον τὸν τρόπον γρήσαντος τοῦ ϑεοῦ, 

xal διὰ τοῦτο οὕτως ἔχρησεν, ὅπως γένηται τὰ ἐπ’ αὐτοῖς γενόμενα, πῶς 

οὐχ ἔργα τοῦ χρήσαντος, ἀλλ᾽ οὐ μήνυσις τῶν ἐσομένων; ἀλλ᾽ εἰ χαὶ δεῖ 30 

5. πλέον τι τῶν ἄλλων μάντεων ἔχειν τοὺς ϑεούς, ὡς xal συμπράσσειν τοῖς 

ἐσομένοις πρὸς τὸ γίνεσϑαι T συνεργούμενον (xol γὰρ οἱ ποιηταὶ τοῦτό T6 

περὶ ϑεῶν ὑμνοῦντες διατελοῦσιν, ὅτι ἄρα εἰσὶ δωρητῆρες ἐάων) | xxi (s 100 

τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα εἰς ἀγαϑὸν μὲν οὐδὲν ὁ [Πύϑιος τῷ «λαΐῳ συντε- 

λεῖ, ἀγωνίζεται δὲ χαὶ πάντα πράττει πρὸς τὸ μηδὲν τῶν ἀνοσιωτάτων τε 

10 xai ἀσεβεστάτων παρελϑεῖν τὸν οἶχον αὐτοῦ. ὧν ἀχούσας τίς οὐχ ἂν εὐ- 5 

σεβεστέραν εἴποι τὴν λεγομένην ὑπὸ τῶν περὶ ᾿᾿πίχουρον ἀπρονοησίαν τῆς 

τοιαύτης προνοίας; πῶς δὲ συνῳδὰ ἀλλήλοις τὸ ὁμοῦ μὲν Usüv λέγειν 

εἱμαρμένην xal χρῆσϑαι τοῖς οὖσίν τε xal γινομένοις ἐν τῷ χύσμῳ 

σωτηρία αὐτοῦ τε τοῦ χόσμου xal τῆς τῶν ἐν αὐτῷ τάξεως, ὁμοῦ OE τοι- 10 

18 αὖὗτα περὶ αὐτῆς λέγειν ὡς παραλαμβάνειν πρὸς τὰς πράξεις τὰς ἀνοσιω- ς 
^ ^ ' Ἁ ? ' ^N M M ^Q€ , 3.2 , 

τάτας διὰ τὴν περὶ αὐτὰ σπουδὴν χαὶ τὸν [Πύϑιον συνεργόν; ἐπὶ τίνων 

γὰρ σωτηρία ἐροῦσι χρῆσϑαι τὴν εἱμαρμένην πατρὸς ὑπὸ παιδὸς ἀναιρέσει 15 

χαὶ γάμῳ μητρὸς χαὶ παιδὸς ἀνοσίῳ χαὶ γενέσει παίδων ἀδελφῶν χαὶ 

πατρί; τί τῆς ἐν χόσμῳ διοιχήσεως ἐχ τούτων ἔχειν εὔλογον τὴν σωτηρί- 

20 ἄν, ὡς χαὶ τὸν ᾿Απόλλω φοβεῖσϑαι μή τι παρέλθῃ τούτων ἄπραχτον; πό- 
^ J “- -Ὁ *, ' , 

tepov ἐμπόδια μὴ γινόμενα τῇ τῶν ἀνθρώπων χατὰ πόλεις τε χαὶ νόμους 30 

οἰκήσει, T, τῇ τῶν στοιχείων τοῦ χόσμου σωτηρία, T, τῇ τῶν ϑείων εὐτά- 

Xt τε χαὶ ἀιδίῳ περιφορᾷ T, τίνι τῶν ἐξ ὧν τὸν χόσμον συνεστάναι τε 
Te δ οτν το e 21 ΞΕ Me SE Sedidsssmh. fires χαὶ OtotxsioUat χατὰ λόγον συμβέβηχεν; δῆλον δ᾽ ὅτι, χἂν ἄλλων τινὰ μῦ- "5 

25 ϑὸον πάλιν ἀχούσωσιν παρά τινος τῶν τραγῳδοποιῶν, οἷς ἔργον τὰ τοιαῦτα 
΄ ^ A ς MN ΄ , Γ΄ ΄ ' NN cd 

πλάσματα, T, τυναῖχα τινα διὰ ζηλοτυπίαν ἐπιβουλεύσασαν μὲν ἀλλοτρίοις 

τέχνοις, ἀποχτείνασαν δὲ τὰ ἑαυτῆς, 7, Θυέστην τινὰ δυστυχῆ γέροντα τῶν 
- - Ὁ 3 - 2 07 ) , ' 3^ ^ . , » 

σαρχῶν τῶν παίδων αὐτοῦ ἐσϑίοντα ᾿Ατρέως τινὸς ἀδελφοῦ τοιαύτην παρα- 30 

ϑέντος αὐτῷ τράπεζαν, πιστεύουσί τε τοῖς μύϑοις ὡς γεγονόσι χαὶ τὴν 
e , ' — , wv 

30 εἱμαρμένην τε xai πρόνοιαν OU αὐτῶν χατασχευάζουσιν, ὥσπερ ἔργον ποι- 

2 ὃ γὰρ libri: εἰ γὰρ B? ἐγίνετο a"? 3 χαὶ (d) διὰ O γενόμενα] o in 

lit. V 4 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλου V: om. K: ἀλλὰ ES 6 συνεργοῦντας Casp. O (supra 

συνεργούμενον B?: τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοὺς δεῖ συνεργεῖν)  διατελωῦσιν a? 

ἄρα V δοτῆρες al? γε scripsi: δὲ libri 8 Λαί 43 8. 9 συντελεῖ 

Cas.: συντέλει Va?: συνετέλει a': συνεργεῖ H qp. O 9 δὲ] om. 415: γὰρ Lond. O 

10 ὧν τίς (τίς in lit.) ἀκούσας (litura 3 litt.) οὐχ B 12 σύνωδα V 15 παραλαμ.- 

βάνει a? 15. 16 ἀνοσιωτάτους Lond. 11 πατέρα μὲν a? ἀναιρεθῆναι a? 

18 ἀδελφῶν «15: ἀδελφων (sic, supra ω: t m") V: ἀδελφῶ,, B: ἀδελφῷ ΗΟ (παί- 

δων ἀδελφῶν πατρί Casp. O) 19 τῆς v. c. Va!: τῶν V!: fortasse τῆς 

(tv) 20 τούτων B?H qp. ES Lond. O: τούτῳ Va?: τοῦτο Καὶ 21 ἐμ- 

ποδιεῖ H vp. ES νομοὺς Lond. O 24 χατὰ λόγον om. O 26 ζηλωτυ- 

πίαν V ἐπιβουλευσαμένην O 21 τὰ] καὶ 43 28 παιδίων O 

αὑτοῦ V 29 πιστεύσουσι Schwartz "e y, Ὁ, VB':ioe V5 δὲ Δ ἘΞ ὃ 
90 χατασχευάσουσι Schwartz 
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ούμενοι ἃ βούλονται χατασχευάζειν δι᾿ αὐτῶν τῶν χατασχευῶν ἀναιρεῖν. 
χαί τοι μαχρῷ βέλτιον (dv) ἣν xo εὐγνωμονέστερον ἀναιρεῖν τὰς ὑποϑέσεις διὰ 102 

τὴν τῶν ἑπομένων αὐταῖς ἀτοπίαν, T) τοῖς οὕτως “ἀτόποις διὰ τὰς ὑποϑέ- 

σεις παρίστασϑαι. οἱ δὲ χαὶ πιστεύουσιν τοῖς ἀτοπωτάτοις ῥαδίως χαὶ τοῦ ὅ 

5 χατὰ λόγον αὐτὰ γενέσϑαι αἰτίας τινὰς λέγειν οὐχ ὀχνοῦσιν. ἀλλὰ τῶν XXXII 

μὲν τοιούτων ἅλις (ἱκανὸν γὰρ ἐφ᾽ ἑἕχάστου τὸ ἐνδείξασϑαι τὴν τῆς δόξης 

ἀτοπίαν), ἱχανῶς δ᾽ οἶμαι δεδηλῶσϑαι, πῶς λέγεται τὸ ἐπὶ τῷ φρονίμῳ 10 

εἶναι τὸ φρονεῖν χαίτοι μὴ δυναμένῳ μὴ φρονεῖν: οὐ γὰρ ὅτι νῦν, ὅτε 

ἐστὶ φρόνιμος, ἐπ’ αὐτῷ τὸ εἶναι τοιούτῳ (ἦν γὰρ dv xal τοῦ νῦν μὴ 

10 φρονεῖν χύριος), ἀλλ᾽ ὅτι πρὸ τοῦ τοιοῦτος γενέσϑαι εἶχεν ὥσπερ [δὲ] τοῦ 
τενέσϑαι οὕτως δὲ xal τοῦ μὴ γενέσϑαι τοιοῦτος τὴν ἐξουσίαν, OU ἣν προ- 15 

ειρήχαμεν αἰτίαν πρὸς τὸ γενέσϑαι τοιοῦτος συνήργησεν αὑτῷ. ἐπὶ δὲ τῶν 

ϑεῶν οὐχ εἴη ἂν τὸ εἶναι τοιούτοις (ὅπερ ἦν xal αὐτὸ ἐν τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν 

ἀπορουμένοις), ὅτι γάρ ἐστιν αὐτῶν ἐν τῇ φύσει (τὸν τοιοῦτον, οὐδὲν δὲ 20 

15 τῶν οὕτως ὑπαρχόντων ἐπ᾽ αὐτῷ. διὰ τοῦτο γὰρ τὰ μὲν ἐχείνων ἀγαϑὰ 

τίμιά τε xal μαχαριστά, μεῖζόν τι τῶν ἐπαινετῶν ἀγαϑῶν ἔχοντα, ὅτι 
τὴν ἀρχὴν *, φύσις αὐτῶν ἀνεπίδεχτός ἐστιν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῇ χτήσει τῶν 
ἀρετῶν ἐπαινούμεϑα, ὅτι, τῆς φύσεως ἡμῶν ἐπιδεχτιχῆῇς οὔσης xal τοῦ ?5 

χείρονος, οὐχ ὠχνήσαμεν πρὸς τὰ βελτίω, xai τῶν μὲν χειρόνων ἀνιδρωτὶ 

20 χαὶ χωρὶς χαμάτων περιγίνεσϑαι δοχούντων, τῆς δὲ ἀρετῆς μετὰ πόνων τε 

χαὶ μετὰ χαμάτων χαὶ πολλῶν ἱδρώτων. ἔχει μέντοι χαὶ ὁ φρόνιμος ἐπὶ 
τῶν χαϑέχαστα πράξεων τοῦ χαὶ μὴ πράττειν αὐτὰς τὴν ἐξουσίαν, εἴποτε 80 

χἀχείνοις πράξεις τινὲς γίνοιντο περὶ τὰ ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλως ἔχειν. οὐ 

γὰρ ἀφήρηται τὴν ἐξουσίαν οὔτε 6 []ύϑιος τοῦ τῷ αὐτῷ χρῆσαί τε xoi 104 
25 μή, οὔτε ὃ Λσχληπιὸς τοῦ παρίστασϑαι. πάντες γοῦν σχεδὸν ἄνϑρωποι 

χαταφεύγουσιν ἐπ᾽ αὐτόν, ἔνϑα ἂν ἐπιφανέστατος Tj, πεπιστευχότες ὅτι τοῖς 

σπουδάζουσιν αὐτὸν ἔχειν ἰατρὸν μᾶλλον τῶν οὐ σπουδαζόντων ἐπιδίδωσιν ὅ 

αὑτόν. 

1 ἀναιρεῖν] ἀν add. v. c. V 2 ἂν addidi xoi om. a'? 3 ἣ Lond. O: 

οὐ sie V: ob rel. T etr a* 1. 8 τὸ --- εἶναι τὸ φρονεῖν] ἐν μηδενὶ ὃν (ὃν 

φύσει ES) τὸ φρονεῖν φύσει H yp. ES 8 pr. τὸ] ὁ in lit. V φρονεῖν χαίτοι] 

ρονειν καίτοι in mg. V! δυναμένῳ μὴ seripsi: δυναμένων τὸ Va!?: δυναμένου τὸ μὴ 

B?: δυναμένῳ τὸ οὐ Lond. O: δυναμένῳ οὐ Cas.: [μὴ] δυναμένῳ τότε ob coni. O: δυνα- 

μένῳ τότε οὐ Casp. Ὁ ὅτι del. B?: ἔτι Gercke 10 alt. τοῦ ES: δὲ τοῦ V: 

/ll| τοῦ B: δὲ τοῦ a!?: γὰρ τοῦ H mg.: δὴ τοῦ Casp. Ὁ 11 καὶ δι᾽ ἣν Lond. O 

12 αὐτῷ V 13 οὐχ εἴη scripsi: obxér? libri: οὐχ ἔστ᾽ ES τοιοῦτοι 

Gereke ὑπ᾽ ἐχείνων O 14 τὸ add. HO 15 ἐπ᾿ αὐτῶν Gercke 

μὲν om. Ὁ Ι0 μαχάριστα V 11 αὐτῶν {τοῦ χείρονος) O ἀνεπίδεκτος 

ὧν ἐναντίων B? τῇ om. Ὁ χτίσει. a? 19 χαὶ] χαίτοι Gercke fortasse 

recte 20 παραγίνεσϑαι Casp. O 22 εἴποτε] εἴτε V! (eorr. v. e.) 24 ἀφήρ- 

τηται a? τοῦ τῷ a!?: τοῦ τῷ sic V: τούτῳ ES: coo τῷ Cas. χρῆσαι Grotius 

(in vers.) Sehwartz: χρῆσϑαί τε καὶ v. c. V: χρήσεται καὶ V! 25 dsxÀnntoc V 
παρίστασϑαι coni. O: προίστασϑαι libri fortasse παρίστασϑαι {τε xal pf 21 οὐ v. c. 

Va!?*:; ὡσ V! 28 αὐτὸν V 
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Τὸ δὲ λέγειν d ἡγεῖσϑαι τοὺς οὐχ ἡγουμένους ἐν τῷ σώζεσϑαι τὴν XXXIII 
χαϑ᾽ ὁρμὴν τῶν ζῴων ἐνέργειαν ἤδη σώζεσϑαι xai τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν τῷ [μὴ] 

πᾶν τὸ xaÜ' ὁρμὴν γινόμενον ἐπὶ τοῖς ὁρμῶσιν εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο ἐρω- 10 μὴν γνομ 
- , 1 , ΄ ἢ ὲ »γ,,ενυ , ' λ , 2 σας ΟΝ “4 

τᾶν, εἰ μὴ ἐνέργημα τι τὸ ἐφ᾽’ ἡμῖν ἐστι, xal λαβόντας ἐπὶ τούτῳ πάλιν 
- — ^ ^ —- Y] ΄ , * ^ 

5 ἐρωτᾶν, εἰ μὴ τῶν ἐνεργημάτων τὰ μὲν εἶναι Ooxel xaU' ὁρμήν, τὰ δ᾽ 
᾿ 

οὐ χαϑ᾽ ὁρμήν, ὃ λαβόντας πάλιν προστιϑέναι τούτῳ τὸ μὴ τῶν ἐνεργη- 
΄ * e UJ ^ "» , [d Ld * LI “ - - 

μάτων μέν, μὴ xaÜ' ὁρμὴν δὲ εἶναί τι ἐφ᾽ ἡμῖν, οὗ xal αὐτοῦ συγχω- 15 
M 

poópevou ἐπὶ τούτοις λαμβάνειν τὸ πᾶν τὸ xal ὁρμὴν γινόμενον ἐπὶ τοῖς 
[rd — "t Ἁ ^ Ἁ -»" » , , 

οὕτως ἐνεργοῦσιν εἶναι, ἐπειδὴ ἐν μηδενὶ τῶν ἄλλως ἐνεργουμένων ἐστί, 
b , ^ ' ^ - , 

10 xal διὰ τοῦτο λέγειν σώζεσθαι xav αὐτοὺς xal τὸ τοιοῦτον ἐφ᾽ ἡμῖν, ὃ 

δυνατὸν ὑφ᾽ TfuOvw γενέσϑαι τε xal uf. εἶναι δὴ xat τὰ οὕτως γινόμενα 90 Φ Ti b i (tv0| 
- 

ἐν τοῖς χαϑ’ ὁρμὴν γινομένοις [ἔστι], πῶς οὐ παντάπασιν ἀγνοούντων ταῦτα (C i D , 
[s] - ' , , J ?) - Q^? Τὴ D 2 ΄ 

πρὸς ἃ ποιοῦνται τοὺς λόγους; οὐ γὰρ εἰ ἐν τοῖς χαϑ ὁρμὴν ἐνεργουμέ- 
' ) [d D ἣν , "^ YN M , Y ^ ^ Q? γοις τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι συγχεχώρηται, διὰ τοῦ λόγου ἤδη πᾶν τὸ xa 95 pP- "p P 16] 

, € M - , —- Ld 

15 ὁρμὴν ἐνεργούμενον ἐφ᾽ fiv. ταῦτα γὰρ μόνα τῶν xol ὁρμὴν γινομέ- 

yy τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει, ὅσα χατὰ λογιχὴν ὁρμὴν ἐνεργεῖται. λογιχὴ δ᾽ 

ἐστὶν ὁρμὴ (ἢ) ἐν τοῖς βουλευτιχοῖς τε χαὶ προαιρετιχοῖς γινομένη, τουτέστιν 
- 

f, τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἐπὶ τούτοις γίνηται. τῶν γὰρ ἄλλων ζῴων αἵ 30 
i 

2 

xaU' ὁρμὴν ἐνέργειαι οὐ τοιαῦται, ὅτ' μηχέτ᾽ ἐν ἐχείνοις ἐξουσία τοῦ xai 
, ^N , - Q? e * 

γούμενον. διὸ ἐν ταῖς xa ὁρμὴν ἐνεργεί- 106 90 μὴ ποιῆσαι τὸ xal ὁρμὴν ἐνερ 

αις τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐ μὴν διὰ τοῦτο πᾶσα xa ὁρμὴν ἐνέργεια γινομένη 

τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει. πῶς δ᾽ οὐχ ἀγνοούντων τὰ ὕφ᾽ αὑτῶν γινόμενα τὸ τῇ 5 

ἀληϑείᾳ τῶν γινομένων, ἣν ἀναιροῦσιν διὰ τοῦ δόγματος, αὐτῇ [πρὸς τὸ] 

χεχρῆσϑαι πρὸς χατασχευὴν τοῦ ἀναιροῦντος αὐτὴν δόγματος: λαβόντες 

95 γὰρ τὸ ἕχαστον τῶν συνεστώτων φύσει x«i εἱμαρμένην εἶναι τοιοῦτον. 

ὁποῖόν ἐστι, ὡς ταὐτοῦ ὄντος τοῦ τε φύσει xal τοῦ χαϑ᾽ εἱμαρμένην, 10 
προστιϑέασιν τὸ ᾿οὐχοῦν κατὰ τὴν εἱμαρμένην καὶ αἰσϑήσεται τὰ ζῷα χαὶ 

δρμήσει, xai τὰ μὲν τῶν ζῴων ἐνεργήσει μόνον τὰ δὲ πράξει τὰ λογιχά, 

χαὶ τὰ μὲν ἁμαρτήσεται τὰ δὲ χατορϑώσει. ταῦτα γὰρ τούτοις χατὰ φύ- 
M fs 30 σιν μέν, ὄντων δὲ xal ἁμαρτημάτων xai χατορϑωμάτων xal τῶν τοιούτων 15 

1 ἡγεῖσθαι] (οὐχ) ἡγεῖσϑαι Casp. O: πλᾶνασϑαι B?: ληρεῖν sive νηπιάζεσϑαι Gercke: ζἄτοπα) 

ἡγεῖσϑαι Heine οὐχ sie V: del. Casp. O 2 μὴ sic V: μὴ rel. (τὸ μὴ Casp. O) 
4 ἐνέργήμάτι V: ἐνέρωτήματι ES τι τὸ] τι τῶν coni. O 4. ὃ εἰ μὴ — ἐρωτᾶν 

om. a"? ὁ τούτῳ] ῳ in lit. B μὴ scripsi: μήτε libri: del. Heine: μηδὲν B? 

7 δὲ (μηδὲ) Heine tt] τὸ Gercke: τε a?: del. B? οὗ xal αὐτοῦ (xai in lit.) 

B: οὐκ αὐτοῦ (b in lit. 3 litt.) V: οὐχ αὐτοῦ a!: xal αὐτοῦ Lond. O 10 τούτου 

Lond. O 12 ἔστι delevi: coll. post παντάπασιν B* οὐ cOrr. ex οὖν V 

ἀγνοοῦντες B? cauta V 11 ἡ addidi 18 γίνεται Ο 19 οὐ] αἱ «3 

toU V 20 μή τι a? τῶν .. ἐνεργουμένων coni. O 22 οὐχ] v in lit. V 

γινόμενα] λεγόμενα Casp. O 29 αὐτὴν (sie, supra v: t) προστὸ (i. e. αὐτῇ) V: αὐτῇ 

Lond. O: αὐτὴν πρὸς τὸ KB (his verbis B? lineolam subducit, i. e. del.) a'? Cas.: αὐτῇ 

πρὸς τὸ HES 24 nonne χρῆσϑαιν αὐτὸν al? 26 ωσζταυτοῦ sic V 

28 μόνον] χρόνον a! 29. 90 fortasse χατὰ φύσιν. (κατὰ φύσιν μὲν (00v) ὄντων 
[δὲ] καὶ 30 μενόντων τῶν δὲ a* 

XXXIV 
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φύσεων xai ποιοτήτων μὴ ἀγνοουμένων, xal ἔπαινοι καὶ ψόγοι xal χολάσεις 
xai τιμαί, ταῦτα γὰρ οὕτως ἔχει ἀχολουϑίας τε καὶ τάξεως. οὐ μὴν 

ξ ἀχολουϑεῖ ταῦτα ἔτι τοῦτον γίνεσϑαι τὸν τρόπον τοῖς τὴν φύσιν τε xol τὰ 

γινόμενα χατὰ φύσιν εἰς τὴν εἱμαρμένην τε καὶ τὴν ἀνάγχην μεταφέρουσιν. 
A -» - - 12 

5 χατὰ φύσιν μὲν γὰρ τοῖς πραχτιχοῖς τε xal λογιχοῖς ζῴοις τὸ xal ἅμαρ- 

τάνειν χαὶ χατορϑοῦν δύνασϑαι τῷ μηδέτερον αὐτῶν ποιεῖν χατηναγχασμέ- 
νως, χαὶ τοῦτ᾽ ἀληϑές ἐστι χαὶ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. οὐ μὴν τοῖς 90 
πάντα ἃ ποιοῦμεν ἐξ ἀνάγχης ἡμᾶς ποιεῖν λέγουσιν ἕπεται τοὺς μὲν χατορ- 

ϑοῦν τῶν λογικῶς ἐνεργούντων, τοὺς δ᾽ ἁμαρτάνειν. ἐξ ἀνάγκης 
10 ὃὲ πάντα ποιοῦμεν χαϑ᾿ οὃς ἀδύνατον μὲν τῶνδέ τινων περιεστώ- 30 

* ? 

tern 
AD e 

ὃ QU ἃ πράσσομεν. οὐ γὰρ τὸν ὁπωσοῦν χαρίεν ποιοῦντα χαϑορ- 

΄ 

των πράσσειν ἡμᾶς, τὰ δ᾽ ἐξ ἀναάγχης | ἡμᾶς ἀεὶ περιστήσεται 108 
[4] 

ταῦτα 
Q.- , , ) ^2 [s ΄ v ε ^ €-— f ΄ 

ϑοῦν τις λέγει, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἁμαρτάνειν τὸν ὁπωσοῦν φαῦλόν τι πράττοντα, 

Sgt ἀλλ εἰ ὁπωσοῦν ἐν ἐξουσία τις ὧν τῶν χειρόνων αἱρεῖται xal πράσσει 

15 [ἡ] τὰ βελτίω τοῦτον λέγομεν χατορϑοῦν. τὸν γοῦν τὰ αὐτὰ ταῦτα ἀπὸ 

τύχης ποιήσαντα οὐχέτι λέγομεν χατορϑοῦν ὡς τοῦ χατορϑοῦν τὴν χρίσιν 

οὐχ ἀπὸ τῶν πραττομένων ἔχοντος μόνον, ἀλλὰ πολὺ πρότερον ἀπὸ τῆς 
- 1*4 NET ' ^ , 3.22 ΄ ' [d 3. , M - 

ξεζεῶς τε X40 οὐυὐνάμξως Op Ὡς πραᾶσσεται. x«t ὁ autoc λόγος ἐπὶ τῶν 10 

ἁμαρτημάτων. ὧν δὲ ἢ ἐξουσία τοῦ πράττειν ἄλλα τινὰ παρ᾽ ἃ πράττου- 

20 σιν ὑπὸ τῶν περιεστώτων ἀφήρηται. οὐδὲν αὐτοὶ συντελοῦσιν εἰς τὸ [τὰ] 
αὐτοῖς περιεστάναι OU ἃ πράττουσιν. πῶς dy ἔτι τούτους τις ἢ ἁμαρτά- 15 
vsty Tj χατορϑοῦν λέγοι; οὔτε γὰρ τῆς τοιαύτης ἕξεως, ἀφ᾽ ἧς τῶνδέ τι- 

νων περιεστώτων περὶ τὸ τάδε τινὰ πράττειν δρμὴ γίνεται, αὐτός ἐστιν 
ἐν ἐξουσία οὔτε τοῦ τὰ περιεστῶτα τοιαῦτα εἶναι. διὰ τοῦτο γὰρ τῶν 

25 ἀλόγων ζῴων οὐδὲν τούτων χατηγορεῖται. ἀγόμενος δὴ ἐπὶ τὸ πράττειν 20 
o 

ὑπό τε ἕξεως xal περιστάσεών τινων μηδενὸς χύριος αὐτὸς τοῦ μὴ τοῦτον 

ἔχειν τὸν τρόπον. οὐδ᾽ ἂν ἁμαρτάνειν ἔτι T, χατορϑοῦν ἐπὶ τοῖς οὕτως 
σ 
ι (^ πραττομένοις λέγοιτο. ἐπεὶ δὲ οἵ τε ἔπαινοι χαὶ ψόγοι, χολάσεις τε xai 

τιμαὶ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασίν τε xal χατορϑώμασιν, ὡς x«l αὐτοὶ λέγουσιν. 95 
^A Li *, ΕΣ - [7d ^ 

30 δῆλον ὡς ἀναιρουμένων τούτων ἀναιροῖτ᾽ ἂν χἀχείνων ἕχαστον. τὸ δὲ 

χατορϑοῦν ἐπὶ τῶν ϑεῶν οὐ χυρίως ἂν λέγοιτο, ἀλλ᾿ ὡς ἴσον τῷ τὰ ἀγαϑὰ 

|] ποιητήτων a? ἔπαινοι m! eorr. ex ézxatyoupevoo V l. 2 τιμαὶ zal χολάσεις 

HO 2 τομαὶ a! 9 ἔτι ταῦτα a? 4 alt. τὴν om. a? ἀνάγκην V 

( μὴν τοῖς Va!: μέντοι γε τοῖς a?: μέντοι γε ES: μέντοι γε ὅτι Lond. O 8 πάντα] pr. 

« in lit. V: πάντα {ποιεῖν d) Schwartz ἕπεται scripsi: ἔπειτα libri 10. 11 mept- 

στώτων a? 11 τὰ] fortasse ταῦτα 12 ταῦτα suspectum 13 ἁμαρτάνειν sic V 

14 εἰ v. c. V: om. 412 15 «à βελτίω HESO: /////Bekzio B: 1j τὰ βελτίων sic V: 7j τὰ 

βελτίω «3 16 τουῦ 18 των V 19 àv H: ημῶν sie V: ἡμῶν a: εἰ 

γὰρ (del. δὲ) B?: οἷς Lond. O 19. 20 à πράττομεν B? 20 αὐτοὶ] αὐτοὶσ sic 

V: αὐτοῖς a!? τὰ om. ES: ταῦτα (conl. v. 12) Diels 21 aoxoio V (zepuacá- 

ueya) περιεστάναι B? τούτοις a* 23 7 ὁρμὴ Καὶ: ὁρμὴν a'? 24 ἐν om. a? 

25..602.a1? 28 o πε, v. c. corr. ex obzs V 29. τιμαὶ] τὸ 8. v V. 30 τὸ 

γὰρ O 
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ποιεῖν, εἴ ye ἐν ol; μὲν τὸ χατορϑοῦν, ἐν τούτοις xal τὸ ἁμαρτάνειν. [ἐν so 

τούτοις] ἀνεπίδεχτον δὲ ἁμαρτημάτων τὸ ϑεῖον. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ ἐπαινοῦ- 
M , o , 3-5 -^ ) / M ' 2 ) » e 

μὲν τοὺς ϑεούς, ὅτι χρείττους εἰσὶν ἢ xav ἐπαίνους xal τὰ ἐφ᾽ οἷς οἱ 
ἔπαινοι χατορϑώματα. | μηδὲ ἐχεῖνον δὲ παραλείπωμεν τὸν λόγον. ᾧ ϑαρ- MO 

- [4 ^ , - , ' 

δ ροῦσιν ὡς δειχνύναι δυναμένου τῶν προχΞξιμένων τι. λέγουσιν τὰρ ob γὰρ 
e v ^ * w 

ἔστι μὲν τοιαύτη f$ εἱμαρμένη, οὐχ ἔστι δὲ πεπρωμένη, x x x οὐχ ἔστι 5 
^N ^Y Y ? P ams A PATE nAA. ar Σ p4 - δὲ αἶσα, οὐδὲ ἔστι uiv αἶσα, οὐχ ἔστι Oi νέμεσις, οὐδὲ ἔστι μὲν νέμεσις. 

5 ν ^ , »^) » 3 , »^) » ὌΝ "7 5 09 

οὐχ ἔστι δὲ νόμος, οὐδ᾽ ἔστι μὲν νόμος, οὐδ᾽ ἔστιν δὲ λόγος ὀρϑὸς 

προσταχτιχὸς μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτιχὸς ὃὲ ὧν οὐ ποιητέον. ἀλλὰ 
" ΄ t , ΄ ^t ' , 

10 ἀπαγορεύεται μὲν τὰ ἁμαρτανόμενα, πρηστάττεται δὲ τὰ χατορϑώ- 10 
*, » v Y , — m5 A nc X - e A 

ματα. οὐχ ἄρα ἔστι μὲν τοιαύτη T, εἰμαρμένη, οὐχ ἔστι δὲ ἁμαρτήματα 
3 » e ΄ ' » 

xai χατορϑώματα. ἀλλ᾿ εἰ ἔστιν ἁμαρτήματα xmi χατορϑώματα, ἔστιν 
bl J ' , ^N - Y 43 M M , 2 Mj P X 

ἀρετὴ xai xaxía, εἰ δὲ ταῦτα, ἔστι xaÀóv xal αἰσχρόν. ἀλλὰ τὸ uiv xa- 

λὸν ἐπαινετόν, τὸ δὲ αἰσχρὸν ψεχτόν. οὐχ ἄρα ἐστὶ μὲν τοιαύτη ἢ εἶμαρ- 15 
v 9 , M 

15 μένη, οὐχ ἔστι δὲ ἐπαινετὸν xal ψεχτόν. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐπαινετὰ τιμῆς 
» ^ ^ z , e - 

ἄξια, τὰ Oi ψεχτὰ χολάσεως. οὐχ ἄρα ἔστι μὲν τοιαύτη ἢ εἰμαρμένη, οὐχ 
L 

' , ^N MJ M ,* , ) Ν AT B, , 

ἐστι δὲ τιμὴ xat χόλασις, ἀλλ ἐστιν μὲν τιμὴ γέρως ἀξίωσις, ἢ δὲ χόλασις 20 
» Y ε ε 

ἐπανόρϑωσις. οὐχ ἄρα ἔστι μὲν τοιαύτη ἢ εἰμαρμένη, οὐχ ἔστι (0i) γέρως 
5 

ἀξίωσις χαὶ PLA εἰ δὲ ταῦτα, (οὐχ) ἀπείρηται μὲν εἶναι πάντων γινο- 

ἱμαρμένην χατορϑώμυατά τε xai ἁμαρτήματα xal τιυαὶ xat χολά- 
^ 

σεις xal γέρως ἀξιώσεις χαὶ ἔπαινοι xal ψόγοι᾽. ἀλλὰ ταῦτά γε el μὲν ὑπό τι- 25 

νων αἰτίων περιεστώτων αὐτοῖς οὕτως ἀναγχάζονται λέγειν, συγγινώσχειν αὖ- 

τοῖς ἄξιον, xai οὐδὲν δεῖ oDU ἡμᾶς περὶ τῶν ὑπ᾽ ἐχείνων xac ὄναγκὴν λξγο- 
μένων τ προ μονειν οὗτε ἐχείνους περὶ τῶν οὐχ δμοίως αὐτοῖς λεγόντων 30 

25 (ἑχάστοις γὰρ τῶν λεγομένων τε χαὶ δοξαζομένων αἰτία Ra περιεστώτων 

δύναμις). χαὶ οὐδὲν δεῖ. τοὺς λέγοντας | αἰτιᾶσϑαι οὐδὲν εἰς τὸ οὕτως λέγειν 119 
Y “« » , - , M ΄ 

υντελοῦντας, εἴ γε μήτε τῶν περιεστώτων HE τῆς Eie 5, x20 Tv ὑπὸ 
Ἁ 

τῶν περιεστώτων οὕτως αὐτοῖς χινεῖσϑαι συμβέβηχεν, τὴν ΚΕΝ ἔχουσιν ἐν i i 4 
i 

, 5 ^N 2 , 5 

αὐτοῖς. εἰ ὃὲ 260 υσίαν ἔχομεν χαὶ χεῖρόν τι χαὶ βέλτιον εἰπε V, τις 007 8 

1. 2 ἐν τούτοις del. V!: om. 45 2 δὲ τῶν Lond. O γὰρ om. Lond. O 

ὃ τοῦ ὅτι O 7, B?HES: ob (v superscr. v. c.) V: οὗ a!?: οὐ B! Cas. 4 μηδὲ] 

p add. v. c. V παραλείπωμεν KE Cas. O: παραλίπωμεν V: παραλείπομεν 43 

ὃ δυναμένου Va: δυνάμενον ES: δυναμένῳ Lond. O: om. Καὶ 9. 6 οὐ γάρ ἐστι] οὐχ 

ἔστι Lond. O cf. 208,19 6 οὐχ ἔστι δὲ V!a!'?O: οὐδέ ἐστι v. c. V: οὐχ ἔστι ES 

6. 1 οὐχ ἔστι δὲ αἷσα Va!*: (οὐδὲ ἔστι μὲν (μὲν om. Lond. coni. O) πεπρωμένη), οὐχ ἔστι δὲ 

αἷσα B? Lond. O recte οὐδέ ἐστι μὲν νέμεσις v. c. V: οὐδέ ἐστι νέμεσις V!a!?: οὐχ ἔστι 

μὲν νέμεσις O: οὐδὲ νέμεσις Lond. 8 δὲ νόμος v. c. 4} : μὲν νόμος V!: νόμος HES 

μὲν νόμος v. €. γα" Ὁ : δὲ νόμος V!: νόμος ES οὐδ V: οὐκ «" Ὁ δὲ λόγος a'?O: 

μὲν λόγος HB': /// μὲν λόγος V: λόγος ES 9 προστατιχός a? 13 αισχρόν V 

17 alt. 92 V 18 ἔστι (62) D?S 19 εἰ V!a'?: ob v. c. V ταῦτα (οὐχ) B? 

ἀπείρηται V: ἀπήρηται aU: ἀφήρηται Lond. O: ἅπερ εἴρηται ES μὲν] μὴ B? 

91 ἀξίωσις Ο 25 δοξαζομένων αἰτία Schwartz: δοξάντων αἰτία Lond. O: δοξαζόντων 

αἰτία καὶ B?: δοξαζόντων τινὰ libri 28 αὐτοῖς] αὐτὴν «'2: αὐτοὺς O ἐν add. 

v. €. V: exh. a?: om. HKES 

XXXV 

XXXVI 
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" -Ὁ ^ - e ^ e 

ἂν αὐτῶν ϑαυμάσαι τὴν σύνϑεσιν τοῦ λόγου ὡς ἀπέριττον xai ἐξ ὅμολο- 
γουμένων xai ἐναργῶν συνάγουσαν τὸ μὴ δεῖν T ὧν ἣν τὸ ἄρα τῆς περὶ 
- M - ^ M , , a Pers , à Y ^ ᾿ (4 z ,F - ^ 

τοὺς συλλογισμοὺς ἀσχολίας μαχρᾶς. ϑέμενοι γὰρ τὸ τὴν εἱμαρμένην χρῆ- 10 

σϑαι πᾶσιν τοῖς γεγονόσι τε xal γινομένοις xal εἱμαρμένην πρὸς τὴν ἀχώ- 

λυτὸν τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς γινομένων ἐνέργειαν οὕτως, ὡς γέγονεν ἕχαστον αὐ- [4| 

τῶν χαὶ φύσεως ἔχει, λίϑῳ μὲν ὡς λίϑῳ, φυτῷ δὲ ὡς φυτῷ, ζῴῳ δὲ ὡς 

ζῴῳ, εἰ δὲ ὡς ζῴῳ, xal (ὡς) δρμητιχῷ, ἐν τῷ τιϑέναι τὸ χρῇσϑαι αὐτὴ D 15 
(vore "4 5 [er] : py 1 [ 7 χρη Ἢν τῷ 
, e , - E - 

Ca ὡς ζῴῳ τε χαὶ δρμητιχῷ χαὶ γίνεσϑαι τὰ ὕφ᾽ αὑτῶν διὰ τῶν ζῴων 

γινόμενα χατὰ τὴν τῶν ζῴων ὁρμὴν ἑπομένων xoi τούτων τῶν ἐξ dvdq- 

10 χης περιεστώτων αὐτὰ τότε αἰτίοις ἅτινα ἂν x s x ἡγούμενοι διὰ τοῦ τὸ 

χαϑ᾿ δρμὴν ἐνεργεῖν τὰ ζῷα τηρεῖν ἐν τῷ ἅπαντα γίνεσϑαι xal εἱμαρμένην 20 
M ' à 2C - 3 zem M. Len - » » ^. 2 - , 2. ᾿ 

χαὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναί τι τηρεῖν, τούς τε ἄλλους [οὗς] ἐρωτῶσιν λόγους xal 

δὴ xai τὸν προειρημένον ἐμοὶ δοχεῖ ὡς οὐχ ἀληϑεῖ πιστεύοντες τησοῦτον 

αὐτῷ ὅσον διὰ μῆκός τε xal πλῆϑος ὀνομάτων xal ἀσαφῇ σύνϑεσιν παρά- 25 

15 ἕξειν ἡγούμενοι τοὺς ἀχούοντας. ἴδωμεν δὲ τὸ λεγόμενον ἡμεῖς OU αὐτοῦ 
τὰ πολλὰ τῶν χειμένων ὀνομάτων παραιτησάμενοι τὸ νῦν, τὴν δὲ πεπρω- 

υένην xai τὴν αἶσαν καὶ τὴν νέμεσιν ὑφελόντες, οἷς ὀνόμασιν ἐφ᾽ ὧν αὐὖ- 

τοῖς δοχεῖ σημαινομένων χρῶνται, ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐξετάσωμεν. ἄξιον γὰρ 80 

υαϑεῖν τὴν ἀνάγχην τῆς ἀχολουϑίας τῆς “οὐ γὰρ ἔστι μὲν τοιαύτη ἣ ci- 

20 μαρμένη, οὐχ ἔστι δὲ νόμος᾽. εἰ γὰρ τὰ μὲν γινόμενα xal εἱμαρμένην 
σ΄ 73) 56 τὰ ΠῚ - 3:35 ' . - ' ) ἕπεται τοῖς ἐξ ἀνάγκης αὐτὰ περιεστῶσιν αἰτίοις xal οὐχ | οἷόν τε τὸν xaU" 114 
€ ^ b] m i , Ω Ὁ , €- 3. ' Jy ' ? » δρυὴν ἐνεργοῦντα μὴ ἀχολουϑεῖν τούτοις τοῖς αἰτίοις τὴν αἰτίαν τὴν ἐξ αὐ- 

- , 51 , , ΄ ΡΞ » 05 ' , Y el , Q4 , 

τοῦ πάντως ἐχείνοις συνάπτοντα, ὡς οὐδὲ τὸν ἀπὸ ὕψους ἀφεϑέντα λίϑον 
υἡ χάτω φέρεσϑαι ἣ τὴν σφαῖραν χατὰ τοῦ πρανοῦς μὴ χυλίεσϑαι ἀφε- 5 

Ἀν " 5 - / Y ΄ , UE 0s lj e ΄ , » CON - 
ϑεῖσαν χατ αὕτωηυ. τις Stt y peux Y0U.OY ; ως χγᾶρ [^ λίϑος OQUX ἂν ὑπὸ TOU 

λέ: » δ Act " ríT f P - 9 3 nU ϑεί, ΚΞ; Di - » LAE ^ " , 

eE(ovtos ut ὦξιν χάτῳὼ φξρξεσ αι χωλη)ύξιη TOT ν τῷ αὐτῆς τε τὴν φυ- 

τῷ σι 

ES - ΄ YR € Y Y. M ' - e δῶν 
σιν ειναι τοιοῦτος τὰ tZ ξξωϑεν ξχξιν mua συνεργὰ πρὸς τοῦτὴ, OUT(OS οὐδὲ 

|] περίττην Ο: ἀπέραντον Casp. O 2 pr. τὸ] τοι B?? δεῖν — ἄρα] δέον, otov 

ἦν τὸ ἀπόρημα Diels ὦ μακράς a" 4 γινομένους O εἱμαρμέ- 

νης a? 6 μὲν om. O ( χαὶ (ὡς) scripsi: del. Gerceke ὁρμητιχὴ 

(sie, supra ἡ: ὦ) V: fortasse ὁρμητιχῷ, (xal) τῷ χρῆσθαι a? 8 ὑπ᾽ 

αὐτῆς Gercke διὰ τῶν ζῴων del. Heine 10 αἰτίοις a'?: αἰτίοισ (supra ote: 

oy m!) V: αἰτίων HK: αἰτίαις Lond. O τοῦτο HKES: τοῦ Gercke lacunam 

indicavi τούτων τοῖς .. περιεστῶσιν... αἰτίοις Gercke: ταῖς τῶν .. περιεστώτων 

.. αἰτίαις Heine {πράττῃ ἡγούμενοι Heine 12 xeb τὸ 1: τὸ xal V 

τε] δὲ a? οὺς delevi: “οὗσ' sic V: οὺς a!?: οὖν Lond. O 18 τὸν] τὸ V! 

(corr. v. c. V) 14. 18 παρέξειν E: ταράξειν Lond. 15 λεγόμενα a? 
δι᾽ αὐτοῦ (αὖ m! s. v.) V: διὰ τοῦ α΄: ««i διὰ τοῦ Lond. O: διὰ τούτων περὶ Cas.: διὰ 

τοῦτο coni. O aut del. 19 alt. τῆς] ταύτης Cas. O: om. ES 20 δὲ B?S 

Lond. O: γὰρ Va? 22 (xa) τὴν αἰτίαν Cas. O 23 συνάπτοντα B? Lond.: 

συνάπτον VB! (sed o in lit. B) a'*: συνάπτειν E. Cas. O: συνάπτων S ὡς H: ὧστε 

sic V: ὥστε «15: ὥσπερ B? οὐδὲν a? ἀφεθέντα Gercke: ἀφέντα libri 

24 σφαίραν a! χυλήεσϑαι «': κωλύεσϑαι a? 21 αἴτια ἔχειν a!? 09105 

δὲ V! (corr. v. c.) 
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ἡμῶν τις πεισϑείη ποτ᾿ dv λόγῳ T, νόμῳ ἄλλως ἀξιοῦντι πράττειν παρὰ 10 

τὴν τῶν περιεστώτων ἀνάγχην. οὐ γὰρ πλέον τι ἡμῖν ἐχ τοῦ συνιέναι 

τῶν προστασσομένων ὑπὸ τῶν νόμων ἔχουσιν προχαταβεβλημένας αἰτίας, 
αἷς περιεστώσαις ἀχολουϑεῖν τὴν ὁρμὴν ἀνάγχη. οὕτως δὲ ἀναιροῖτ᾽ ἄν 15 

τὸ ἐχ τῶν νόμων χρήσιμον, εἴ γε οἵ μὲν νόμοι προσταχτιχοὶ μέν εἰσι τῶν 

ποιητέων, ἀπαγορευτιχοὶ OE τῶν οὐ ποιητέων, οὐχ ἕπεται δὲ τῇ τῶν νό- 
σι 

μων προστάξει τὸ χαϑ᾽ ὁρμὴν ἡμᾶς ἐνεργεῖν, ὅταν τὰ περιεστῶτα αἴτια 

ἐξ ἀνάγκης ἡμᾶς ἐπ᾿ ἄλλα τινὰ χινῇ τε χαὶ φέρῃ. ἀναιρουμένου δὲ διὰ 30 

τὴν τοιαύτην εἱμαρμένην τοῦ ἀπὸ τῶν νόμων χρησίμου, ἀναιροῖντ᾽ ἂν xal 

10 (οἵδ νόμοι. τί γὰρ ὄφελος νόμων, οἷς πείϑεσϑαι τὴν ἐξουσίαν ὑπὸ τῆς 
εἱμαρμένης ἀφῃρήμεϑα; οὐχ ἄρα τῷ τοιαύτην εἶναι τὴν εἱμαρμένην ἕπεται 95 
τὸ νόμον εἶναι. ἐναντία γὰρ εἱμαρμένη τε xal νόμος, εἴ γε ὃ μὲν νόμος 
προσταχτιχός ἐστι τῶν πραχτέων τε χαὶ μή, ὡς τῶν πραττομένων δυναμέ- 
νων αὐτῷ πείϑεσϑαι χελεύοντι (διὸ xal τοὺς μὴ πειϑομένους ὡς ἁμαρτά- 80 

15 νοντας ζημιοῖ, τιμῶν τοὺς πειϑομένους ὡς χατορϑοῦντας), f δὲ εἱμαρμένη 

πάντα τὰ γινόμενα ἀναγχαίως τε xai δι᾿ ὁμοίας αἰτίας φησὶ γίνεσϑαι, τῶν 

δὲ δι᾿ ὁμοίας γινομένων αἰτίας οὐχ οἷόν τε τὰ μὲν ἁμαρτήματα λέγειν, τὰ 

δὲ χατορϑώματα. εἰ γὰρ λέγοι τις xal τὸν νόμον ἐν τοῖς ἀναγχαίοις τε 110 

χαὶ προχαταβεβλημένοις ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης αἰτίοις εἶναι, δῆλον ὡς xai 

20 τοῖς πράσσουσιν χαϑ᾽ ὁρμὴν τὰ xav αὐτὸν ἐν τοῖς περιεστῶσιν αἰτίοις 

xal αὐτὸς ἔσται χατηναγχασμένως, οὐ περιστήσεται δὲ τοῖς πράττουσιν τὰ 6 

υἡ xaT αὐτόν. οἱ δὲ ταύτην τοῦ μὴ πράσσειν τὰ χατὰ τοὺς νόμους 
ἔχοντες τὴν αἰτίαν πρόδηλον ὡς οὐχ ἄν ψέγοιντο. πῶς γὰρ ἄξιοι; τὸ γοῦν 

ἐν τοῖς περιεστῶσιν xav ἀνάγχην αἰτίοις, οἷς μὴ ἕπεσϑαι τὴν ὁρμὴν οὐχ 

25 οἷόν τε, οὐχ ἣν Éx τῶν νόμων αἰτία, χατ᾿ ἀνάγχην τινὰ xai εἱμαρμένην 10 

παρεῖναι χεχωλυμένη. ἀλλὰ οὕτως γε οὐδ᾽ ἂν νόμος ἔτι εἴη ἔχων xai 
πειϑομένους αὑτῷ, εἴγε χρὴ τούτῳ πείϑεσϑαι λέγειν ἐξ ἀνάγχης ἑπομένους, 
χαὶ τοὺς μὴ πειϑομένους ὑπὸ ἀνάγχης τινὸς πείϑεσϑαι χεχωλυμένους. ὥστε 15 

πολὺ ἂν ἀληϑέστερον εἴη συνειλημμένον τὸ “εἰ ἔστι τοιαύτη εἱμαρμένη, 

80 οὐχ ἔστι νόμος᾽. ἀναιρουμένου δὲ νόμου xal σὺν αὐτῷ ἁμαρτήματός τε 

xal χατορϑώματος, ἀναιροῖτ᾽ ἄν, ὡς xal αὐτοὶ διὰ τῆς ἀχολουϑίας ἐλάμβα- 

3 ἀντίας a? 1 τὸ HB! (ex corr.) O: τὰ rel. τὰ S. v. V 9 ἀναιροῖντ᾽ 

(alt. v s. v.) Va!?: ἀναιροῖτ᾽ KS 10 οἱ add. 8:3 τὸ γὰρ 4'3 12 τὸ] τὸν 4132 
18 πραττόντων ES Cas. Lond. O 13. 14 δυνάμεων Καὶ 14 αὐτῷ corr. ex αὐτῶν V 

15 τῇ δὲ εἱμαρμένῃ coni. O 16 φασι coni. O 16. 17 τῶν... γινομένων Lond. O: 

τῷ .. γινομένῳ libri 18 λέγει a? 20 πράσσουσιν] mpocouctv V! (corr. v. c. V) 

x«t' αὐτὸν Lond. O: xa9? αὑτοῖς Va!?: καϑ᾿ αὑτοὺς HES Cas.: xac? αὐτοὺς B? 
21 κατηναγχασμένως KES: χατηναγμένωσ (sic, supra ὦ: o m!) V: χατηναγχασμένος al? 

22 αὐτόν Lond. O: αὐτούς libri νόγους a! 28 τὸ] ὅτι Lond.: fortasse τότε 24 xa9 
ὁρμὴν O 25 fortasse ἦν (ἡ) ἐκ 26 κεκωλυμένη Lond. O: χεκωλυμένην V: κεχωλυ- 

μένης (supra ἡ: ot) ES νόμοις a? ἔχων] ἐξὸν Casp. O 26. 27 xai πειϑομένους 

H qp. S? Cas. Casp. O: καίπερ ϑεμένους Va!: xal περιϑεμένους a? 21 αὑτῷ scripsi: 

αὐτῷ H rp. Cas.: αὐτῶν Va!?: αὐτὸν B? Lond. O τούτῳ] τοῦτο (supra o: o m!) V 

29 συϊνει[λημμένον sie. V: συνειλημένον at. 30 νόμον a? 

Suppl. Arist. Π 2 Alex. scripta minora. 14 
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voy τῆς χατὰ τὸν λόγον, ἀρετή τε xal χαχία xoi τὸ εἶναί τι ἐν ἀνϑρώποις 20 

αἰσχρόν τε xol καλὸν xal ἐπαινετόν τε xal dextüv xol τιμῆς τε xal χολά- 

σεως ἄξιον. οὐδὲν ἄρα μένει τοῦ ὑπὸ τοῦ ustà τοσαύτης τέχνης ἠρωτη- 
μένου λόγου χατεσχευασμένου, ἀχολουϑήσει τε αὐτοῖς ἀρξαμένων χάτωϑεν 

5 ἀκολουϑία, ἣν ἔπεσϑαι λέγουσιν τοῖς ἀναιρεῖν πειρωμένοις τὸ ἐφ᾽ ἣμῖν 9 
T εἶναι ὡς αὐτοὶ τηροῦντες ὁμολογουμένως αὐτὸ διὰ τοῦ προλαβόντας 

ἄλλοις ἐπιφέρειν αὐτὰ τὸ μὴ δοχεῖν ἔχεσϑαι τὸ xol τοῖς διαφεύγειν ἧγου- 
μένοις. εἰ γὰρ μή εἰσι τιμαὶ μηδὲ χολάσεις, οὐδὲ ἔπαινοι οὐδὲ ψόγοι, εἰ 80 

δὲ μὴ ταῦτα, οὐδὲ χατορϑώματά τε xal ἁμαρτήματα, εἰ δὲ μὴ ταῦτα, οὐ- 

10 δὲ ἀρετὴ xol χαχία, εἰ δὲ μὴ ταῦτα, φασίν, ὅτι μηδὲ ϑεοί. ἀλλὰ μὴν τὸ 

πρῶτον τὸ μὴ εἶναι μήτε τιμὰς μήτε χολάσεις ἕπεται τῷ πάντα γίνεσϑαι 118 

χαϑ’ εἱμαρμένην, ὡς δέδειχται. (xal) τὸ τελευταῖον ἄρα, ὃ ἄτοπον xai 
ἀδύνατον. ἀναιρετέον (ἄρα) τὸ πάντα τίνεσϑαι καϑ’ εἱμαρμένην, ᾧ τοῦτ᾽ 

εἴπετο. ἴδωμεν δὲ xal (τὸν) ἐπὶ τούτῳ λόγον ἠρωτημένον, εἰ μὴ τὰς ὁμοίας 5 XXXV 

15 ἀνάγχας ἔχει. λέγει δὲ οὕτως: “οὐ πάντα μὲν ἔστι χαϑ᾽ εἱμαρμένην, οὐχ 
ἔστι δὲ ἀχώλυτος xal ἀπαρεμπόδιστος f, τοῦ χόσμου διοίκησις. οὐδὲ ἔστι 
μὲν τοῦτο, οὐχ ἔστι δὲ χόσμος, οὐδὲ ἔστι μὲν κόσμος, οὐχ εἰσὶν δὲ ϑεοί. 
εἰ δέ εἰσι ϑεοί, εἰσὶν ἀγαϑοὶ οἱ ϑεοί, ἀλλὰ εἰ τοῦτο, ἔστιν ἀρετή, ἀλλ᾿ εἰ 10 

ἔστιν ἀρετή, ἔστι φρόνησις, ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, ἔστιν ἢ ἐπιστήμη ποιητέων τε 

20 χαὶ οὐ ποιητέων. ἀλλὰ ποιητέα μέν ἐστι τὰ χατορϑώματα, οὐ ποιητέα δὲ 
τὰ ἁμαρτήματα. οὐχ ἄρα πᾶν μὲν γίνεται χαϑ᾽ εἱμαρμένην, οὐχ ἔστι δὲ 
ἁμάρτημα xal χατόρϑωμα. ἀλλὰ τὰ μὲν χατορϑώματα χαλά, τὰ δὲ ἅμαρ- 16 

τήματα αἰσχρά, xal τὰ μὲν χαλὰ ἐπαινετά, τὰ δὲ χαχὰ ψεχτά. οὐχ ἄρα 

πάντα μέν ἐστι χαϑ᾽ εἱμαρμένην, οὐχ ἔστι δὲ ἐπαινετὰ xal ψεχτά. ἀλλ 

25 εἰ τοῦτο, εἰσὶν ἔπαινοι xal Ψόγοι: ἀλλ᾽ ἃ μὲν ἐπαινοῦμεν τιμῶμεν, ἃ δὲ 30 

ψέγομεν χολάζομεν, xol ὃ μὲν τιμῶν γεραίρει, ὃ δὲ χολάζων ἐπανορϑοῖ. 

οὐχ ἄρα πάντα μὲν γίνεται καϑ᾿ εἱμαρμένην, οὐχ ἔστι δὲ γεραίρειν xol ἐπα- 

νορϑοῦν᾽. xal οὗτος δὴ ὁ λόγος ἀπὸ τῆς αὐτῆς παλαίστρας ὧν δῆλον ὡς 

διὰ τῶν αὐτῶν ἂν ψευδὴς ὧν ἐλέγχοιτο. πρῶτον μὲν γὰρ dv τις συγχω- 25 

30 ρήσειε προχείρως τῷ “οὐ πάντα μέν ἐστι χαϑ᾿ εἱμαρμένην, οὐχ ἔστι δὲ 

2 alt. «oi s. v. V 4 χατασχευασμένου V: «al κατεσχευχσμένου B?S mg.: κατεσχευασμένον 

Cas. Casp. O τε] τὸ a? ἀρξαμένοις B? 5 fortasse {(τῆς) ἀκολουϑίας 6 ds corr 

ex πωσ V!: πῶς a": ὡς Lond. O τοῦ προλαβόντος KES: τὸ προβάλλειν Lond. O 
1 ἄλλους Lond. ἐφέρειν 4᾽: ἀφαιρεῖν Lond. O αὐτὸ Lond. O τὸ: pi Va": cà pi 

H mg. E Lond. O: τὸ (supra o: ὦ) μὴ S ἔχεσϑαι τὸ xal τοῖς Va!?: ἕπεσϑαι τὸ xol τοῖς 

KES: ἕπεσϑαι xai τοῖς Η mg.: ἔχεσϑαι ὃ xat Lond. O 1. 8 ἡγοῦνται Lond. O 11 τὸ μὴ 
HB?E Cas. Ο: μὴ τὸ Va!*: τὸ μηδὲ S pr. μήτε, om. a!? τιμαὶ Lond. 12 χαὶ 

add. B? 13 ἀναιρεῖται HES ἄρα add. B? 14 τὸν addidi ἠρωτημένων a!? 

15 οὗτοσ corr. in οὕτωσ V!: οὗτος ES, fortasse recte: οὕτως rel. 16 pr. ἔστι 
s. v. V 11 pev “τοῦτο sic V 18 ἀλλὰ εἰ τοῦτο, ἔστιν ἀρετή, ἀλλ᾽ v. c. Va!*: ἀλλὰ 

εἰ το ἔστι dpa. ἀλλ᾽ sic V!: ἀλλ ἀεὶ τὸ εἴ ἐστιν ἄρα ἀλλ᾽ sic S: ἀλλὰ εἰ τὸ εἰ (supra τὸ εἰ: 
ϑεοίδε) ἐστὶν ἀρετὴ ἀλλ᾽ sic E: ἀλλὰ τοῦτο ἔστι ἀρετή, ἀλλ᾽ K tert. εἰ om. a? 
19 vouto V ἡ del. Gercke 24 pr. ἐστι] εἰσι «12 20 εἰσιν] οὔχ εἰσιν Ο: οὐχ 

ἂν Lond. 28 οὗτοι a: ουτοι a? 29. 80 συγχωρήσειε Β΄: συγχωρήσει Va!*: συγχωρήσῃ 

ES 80 τὸ Cas. Lond.O 
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ἀχώλυτος xal ἀπαρεμπόδιστος ἢ τοῦ χόσμου διοίχησις᾽ [ἐν] τῷ γίνεσθαι 
D ^. yrs Vo ^ ' / D D ΄ 

τὰ μὲν ἐξ ἀνάγχης, τὰ δὲ ἐνδεχομένως, xal τούτων τὰ μὲν κατὰ φύσιν, 

τὰ δὲ χατὰ προαίρεσίν τε χαὶ λόγον, τὰ δὲ xal" ὁρμήν, τὰ δ᾽ ἀπὸ τύχης 30 
τε xal αὐτομάτως. ἀναιρεῖται δὲ πάντα τὰ ἄλλα ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης. οὐχ 

5 ἄρα (οὐχ dv) ἀπαρεμπόδιστος οὐδὲ ἀχώλυτος ἢ τοῦ χόσμου διοίχησις μένοι. 
ἀλλ᾽ εἰ xal συγχωρηϑείη τοῦτό τε xal τὸ xócpoc εἶναι xal χόσμου ὄντος 120 

ϑεούς, καίτοι κατ᾽ 'Em(xoupov ἐχτὸς ὄντας αὐτούς, χαὶ τοὺς ϑεοὺς ἀγαϑοὺς 

εἶναι, εἴη δὲ xal τὸ ἀρετὴν εἶναι τοῖς ϑεοῖς ἑπόμενον, πῶς τῷ τὴν τῶν 6 
ϑεῶν ἀρετὴν εἶναι ἕποιτ᾽ ἄν τὸ εἶναι φρόνησιν; τίς γὰρ ἢ τῆς ἀχολου- 

10 ϑίας ταύτης ἀνάγχη; εἰ μὲν γὰρ ἢν εἰλημμένον τὸ τὴν ἀνθρώπων ἀρετὴν 

εἶναι, ἕποιτ᾽ ἄν τούτῳ xal f, φρόνησις, ἐπεὶ δ᾽ ἐχ τῶν χειμένων εἴληπται 
τὸ τὴν τῶν ϑεῶν ἀρετὴν εἶναι, πῶς dv ἔτι ἕποιτο τῇ τῶν ϑεῶν ἀρετῇ 10 

φρόνησις, ἀνϑρώπων οὖσα ἀρετή; οὐ γὰρ τὰς αὐτὰς ἀρετὰς οἷόν τε λέγειν 

εἶναι τῶν τε ἀνθρώπων xal τῶν ϑεῶν. οὔτε γὰρ ἄλλως ἀληϑὲς τὸ τὰς 
15 τῶν τοσοῦτον ἀλλήλων χατὰ τὴν φύσιν διεστώτων τὰς αὐτὰς τελειότητάς 

τε xal ἀρετὰς λέγειν, οὔϑ᾽ οἵ πρὸς αὐτῶν περὶ αὐτῶν λεγόμενοι λόγοι 15 
εὔλογόν τι ἐν αὑτοῖς ἔχουσιν. ἀνθρώπου δὲ ἣ φρόνησις ἀρετή, ἥ ἐστιν, 

ὥς φασιν, ἐπιστήμη ποιητέων τε χαὶ οὐ ποιητέων. ἐν οἷς γὰρ οἷόν τε (μὴ) 

πραχϑῆναί τι xal τῶν ποιητέων, ἐν τούτοις f, τῶν ποιητέων τε καὶ οὐ ποι- 

20 ἡτέων ἐπιστήμη χώραν ἔχει. ἀλλὰ μὴν πάντων γινομένων χαϑ᾽ cipapyué- zo 

γὴν ἄχρηστος ἣ γνῶσις τῶν ποιητέων τε xal μή. τί γὰρ ὄφελος τῆς τοι- 
αύτης γνώσεως τοῖς μηδὲν ὧν πράττουσι φυλάξασϑαι δυναμένοις; εἰ δὲ μη- 
δὲν 7, τούτων ἐπιστήμη χρήσιμον, ἀναιροῖτ᾽ ἂν f, φρόνησις, ὡς εἶναι τὴν 25 
ἀχολουϑίαν ἀληϑεστέραν τὴν εἰ ἔστιν εἱμαρμένη, μὴ εἶναι φρόνησιν. χαϑ’ 

28 ὃν γὰρ λόγον ὃ νόμος ἀνῃρεῖτο χειμένης τῆς εἱμαρμένης, κατὰ τοῦτον ἀναι- 

ρεϑήσεται χαὶ (ἢ) φρόνησις, ἧς ἀναιρουμένης δῆλον ὡς χαὶ τῶν ἄλλων ἕν 

ἕχαστον ἀναιροῖτ᾽ ἂν τῶν χατὰ τὴν dxoÀouü(av τὴν πρὸς τὴν φρόνησιν τι- 30 

ϑεμένων. ὅτι δὲ μηδὲ [ot] ἐχ τοῦ δειχνύναι τὴν xa ὁρμὴν χίνησιν τοῖς ΧΧΧΥ͂ΠΙ 

ζῴοις μένουσαν πάντων γινομένων xa εἱμαρμένην σώζουσιν τὸ ἐφ’ ἡμῖν, 

30 εἰ μὴ βούλοιτό τις ἁπλῶς τὸ ὑπό τινος χατὰ τὴν οἰχείαν γινόμενον φύσιν 122 
ἐπ᾽ ἐχείνῳ λέγειν ἄλλο τι σημαινόμενον τοῦ ἐφ’ ἡμῖν εἰσάγων παρὰ τὸ 
πεπιστευμένον τε χαὶ προειλημμένον, ὅ φαμεν εἶναι διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς ἐξ- 
ουσίαν τῶν ἐν τοῖς πραττομένοις ἀντιχειμένων, φϑάνει διὰ τῶν πρώτων 5 

1 ἐν cireumscripsi 4 δὲ] γὰρ B? ἄλλα] αὐτὰ H Lond. Ο (πάντα ταῦτα O) 

5 οὐχ ἂν add. Diels: οὐχ add. 412 ἀνεμπόδιστος 412 Lond. O μένει Cas. 

6 pr. xai om. a'? τὸ κόσμον H Cas.: τὸν κόσμον Lond. O τοῦ χόσμου O 

ὄντος) ἐντὸς Diels αὐτοῦ O 8 εἰ δὲ Lond. O IO εἰ s. v. 

ys6 V 12 τῶν ϑεῶν] ἀνϑρώπων Lond. 19 ἀνθρώπων --- ἀρετή om. O 

15 τοσούτων a!: τοιούτων a? 17 obi εὔλογον Lond. O αὐτοῖς V ἀρετησ ijs 

sie (i.e. dpevn 5) V 18 μὴ add. Lond. O 19 xai (μὴ) τῶν Schwartz 

τε om. Ὁ 20 μὴν] μὴ V! (corr. v. c.) 20 τοῦτον ΒΗ Cas.: τοῦτο Va! 
τούτῳ Καὶ 25. 20 ἀναιρηϑήσεται a* 26 ἡ add. Καὶ ἕν om. a!? 21 καὶ 

τῶν a? πρὸς φρόνησιν O 28 oi del. B? 91 παρεισάγων H 32 διὰ suspectum 
ἡμᾶσ V 
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πλεονάχις εἰρῇσϑαί τε καὶ δεδεῖχϑαι. παραπλήσιοι δὲ τούτοις xal ὅσους 
ἄλλους εἰς σύστασιν τοῦδε τοῦ δόγματος λόγους παρατίϑενται ἐπὶ πλέον 

xal μέχρι ῥημάτων τὴν χομψείαν ἔχοντες, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῆς πρὸς τὰ πράγμα- 10 

τα περὶ ὦν λέγονται συμφωνίας τὴν πίστιν λαμβανοντες. 
5 Ταῦτα ὑμῖν, ὦ ϑειότατοι αὐτοχράτορες. τῆς ᾿Αριστοτέλους δόξης περί τε XXXIX 

εἱμαρμένης xal τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν κατ᾽ ἐμὴν δόξαν τὰ χεφάλαια, καϑ᾿ ἣν δοξάζοντες 
εἴς τε ϑεοὺς εὐσεβήσομεν, τὰ μὲν εἰδότες αὐτοῖς χάριν ἀνθ᾽ ὧν φϑάνομεν 15 

ὑπ᾽ αὐτῶν εὖ πεπονϑότες, τὰ δὲ αἰτούμενοι παρ᾽ αὐτῶν ὡς ὄντων xal τοῦ 

δοῦναι xal τοῦ μὴ χυρίων: ἐσόμεϑα δὲ xal περὶ τοὺς Ἡμῖν ὁμοίους ἄρχοντας 

10 εὐχάριστοι T ταῦτα πράττεται εἰς ἡμᾶς τε xal f περὶ * * sx ὑμῶν οἰχεία 90 
προαίρεσις πράττειν ὑμᾶς αἱρέσει τοῦ βελτίονος χαὶ τοῦ περὶ τὴν χρίσιν αὐτοῦ 
φροντίζειν ποιοῦντας ἃ ποιεῖτε, ἀλλ᾽ οὐ προχαταβεβλημένοις τισὶν αἰτίοις 
ἑπομένους, οἷς ἀναγχαῖον ἕπεσϑαι Tj ἂν ἐχεῖνα ἄγῃ. ποιησόμεϑα δὲ xol 
ἀρετῆς ἐπιμέλειαν ὡς ὄντες αὐτοὶ χύριοι τοῦ βελτίους 7, χείρους γενέσϑαι. 26 

15 τούτων Xp μόνων χύριός τις, ὧν xal τοῦ μὴ πράττειν αὐτὸς ἔχει τὴν 

ἐξουσίαν * x ὁ xal τὰ ἄλλα δὲ ὅσα πράττομεν κατὰ τὸν βίον ὅτι μόνως 

εὐλόγως πράττειν ἂν δοχοῖμεν, εἰ χατὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους δόξαν περὶ αὐ- 80 

τῶν ἀποδιδοίημεν τὰς αἰτίας, (ἃς) διὰ παντὸς ἐπειράϑην ὑμῖν παραστῆσαι 

τοῦ λόγου. 

l τε] σε a? Ι. 2 ὅσοις ἄλλοις Ο 2 λόγοις Ο ἐπὶ πλέον] ἐπιπόλαιον Schwartz 

bene ὃ àÀÀ om. O ὃ ὑμῖν HB (sed iv in lit. B): ὑμεῖς Va!?: μὲν ὑμεῖς K: ἡμῖν 

ES 6 δόξαντες O 8 pr. αὐτων V 9 xai too V χυρίων B? Cas. Lond.: χυρίους 

Va?: δοῦναι κυρίοις ES (sed χυρίων s. v. S) δὲ---ὁμοίους] δὲ περί τε ὑμᾶς καὶ περὶ τοὺς 

ὑμῖν ὁμοίους Cas. 0 ὑμῖν Lond. ὁμοίως E 10 οὐχ ἀχάριστοι τοιαῦτα πράττεται 

ὑφ᾽ ὑμῶν εἰς ἡμᾶς χαὶ ἡ περὶ ἡμῶν οἰχεία Cas. ταῦτα (yàp) O πράττοντας Lond. O 

v 

ante ταῦτα B? in mg.: νομίζοντες ἃ περὶ ἡμῶν τε xol τὴν ἡμετέραν πρό ποιεῖτε εἰς--- 

ὑμῶν] εἰς ἡμᾶς ἃ ποιεῖ ὑμῶν Lond. O τε om. ES lacunam indicavi 11 ὑμᾶς) 
ἡμεῖς K: ἡμᾶς a? αἵρεσις ES: αἱραίσει a! alt. τοῦ] τῷ O αὐτῶν B? 

19 φροντίζειν sic V ποιοῦντες ES ποιεῖτε] ποιεῖται V! (corr. v. c.) χαταπροχατα- 

βεβλημένοις ΝῊ 13 ἕπεσϑαι yo. ἄγεσθαι H: ἄγεσϑαι ES 15 μόνον Cas. Casp. O 

ὧν O: ὧν libri τοῦ om. Casp. Ὁ αὐτὸς αὐτὰ Lond. 16 lacunam indicavi 
ὅτι] οὕτω B? 117 πράττειμεν ἂν a? 17. 18 αὐτῆς 412 18 ἃς add. HB?ES 

δια v ὑμῖν (b in lit.) V: ἡμῖν a'? 
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Ρ. ὁ 

Ι * x* x πῶς δ᾽ dy παραδέξαιτό τις τὸ ἐν τῇ τοιαύτῃ χράσει τῶν σωμάτων 

ἕχαστον τῶν χιρναμένων φυλάττειν δύνασϑαι τὴν οἰχείαν ἐπιφάνειαν, ὡς 

ὁμοῦ μὲν μηδὲ τὸ τυχὸν αὐτοῦ μόριον εἶναί [τε] χκαϑ’ αὑτὸ χεχωρισμένον 
5 ϑατέρου, ὁμοῦ δὲ φυλάττειν ἕχαστον αὐτῶν τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἑαυτοῦ, 5 

ἣν εἶχε xal πρὸ τῆς χράτεως: τοῦτο γὰρ ὑπεραίρει xai τὰς ἐν τοῖς μύϑοις 

παραδοξολογίας, ὃ τίϑησι Χρύσιππος ὅσην ἐν τούτῳ τὸ δύνασθαι τὰ χε- 
χραμένα χωρίζεσθαι πάλιν. τοῦ τε γὰρ λέγειν δύνασϑαι χωρίζεσθαι τὰ 
χεχραμένα. ἀλλὰ χαὶ τοῦ μηδ᾽ ὅλως χιρνᾶσϑαί τινα δύνασϑαι λέγειν μα- 10 

10 χρῷ παραδοξότερον xai παρὰ τὰς ἁπάντων ἐννοίας τὸ λέγειν ὁμοῦ μὲν 
mu er , , € , Ld M , Ll , ? δι᾿ ὅλων ἀλλήλων χωρεῖν τινα σώματα, ὡς μηδὲν αὐτῶν μόριον εἶναι χαϑ 

αὑτό, ὁμοῦ δ᾽ ἕχαστον αὐτῶν ὑπὸ τῆς οἰχείας ἐπιφανείας περιέχεσϑαι, 

ὑφ᾽ ἧς περιείχετο xal πρὸ τῆς μίξεως. τό τε οὖν σῶμα διὰ σώματος T 
οὐδεμιᾶς ἐλάττω διαφορὰν ἔχειν συμβέβηχε τῶν χατὰ φιλοσοφίαν δογμά- 15 

15 τῶν xal τῶν περὶ μίξεώς τε xal χράσεως λόγων. οὐ γὰρ μόνον διηνέ- 
M ; , ^ -—- —" «fF e , σ € - 

χϑησαν πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦδε τοῦ δόγματος οἱ μίαν ὕλην ὑποχεῖσϑαι 

πᾶσι τοῖς ἐν γενέσει σώμασιν λέγοντες πρὸς τοὺς ἐχ διωρισμένων τε χαὶ 

χεχωρισμένων σωμάτων ποιοῦντας αὐτήν (ὧν ot μὲν ἄτομα σώματα ἄπειρα 20 

τῷ πλήϑει, χατὰ σχῆμα xal μέγεθος μόνον τὴν πρὸς ἄλληλα διαφορὰν 
20 ἔχοντα, τὰς ἀρχὰς | xal τὰ στοιχεῖά φασιν εἶναι, xal τῇ τούτων συνϑέσει 590 

Y - - v ad M , τ , ? b - " 

τε xal xoti περιπλοχῇ ἔτι τε τάξει xai ϑέσει τἄλλα γίνεσϑαι" ἐφ᾽ ἧς δό- 

Exc πρῶτοι μὲν Λεύχιππός τε xal Δημόχριτος γενέσϑαι δοχοῦσιν, ὕστεροι 
δὲ ᾿Επίχουρός τε xal οἱ τὴν αὐτὴν τούτῳ τραπέντες: οἱ δὲ αὐτῶν, 5 

i [ Dy , 

ὡς 

1 περὶ χράσεως xai μίξεως B: περὶ μίξεως Ra 4 μηδὲ scripsi: μήτε libri 

τε circumsceripsi Ἢ ὅσον] fortasse ὡς ὃν (ὡς ὄντος ἐν τούτῳ τοῦ Apelt) τὸ] 

τῷ ἃ 9 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ Ra δύνασϑαι Ra: δύναται (υνατ ex corr.) rel. 
10 ἐνοίας Ra ante τὸ add. 7; man. rec. Ra 11 εἶναι] ἡ Ra 14 οὐδεμιᾶς 

μηδευνιᾶς Ra 15 λόγον A! (corr. A?) 16 oi] οὐ Ra 11 γενέσει 4: qevéat 

codd. T€ Om. à 18 ποιοῦντες Ra 19 post μέγεϑος 2 litt. erasae A 

21 ποιά a γίνεσϑαι Ra: inter τἄλλα et ἐφ᾽ 7— 8 litterae. evanuerunt in A: 
fenestra in B: om. CPS 29 τούτῳ τραπέντες] τούτων ἐπέντες Ra: τούτων ἐπιόντες 

δόξαν Ideler 
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οὐχ ἀτόμους, ὁμοιομερῆ δέ τινά φασιν ἄπειρα εἶναι σώματα, ἐξ ὧν f, τῶν 
αἰσϑητῶν γένεσις σωμάτων γινομένη χατὰ σύγχρισιν χαὶ σύνϑεσιν, ἧς δόξης 
"Avatar ópac - ὶ ᾿Αρχέλαος δοχοῦσ ονέναι: ἤδη δέ τινες xal ἀμερῆ αγόρας. τε καὶ ᾿Αρχέλαος δοχοῦσι γεγονέναι: ἤδη δέ τινες xal ἀμερῆ 
τινα σώματα τὰς ἀρχὰς xal στοιχεῖα τῶν πάντων προήχϑησαν εἰπεῖν" 10 

5 ἔστι δέ τις δόξα xal ἐξ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ποιοῦσα τῶν σωμάτων xal 

ἐξ ἀριϑμῶν τις ἄλλη), οὐ δὴ πρὸς ἀλλήλους μόνον, ὡς ἔφην, οὗτοι διη- 
νέχϑησαν χατὰ τὴν πρὸς τὰς ἀρχὰς διαφόρους οὔσας ἀχολουϑίαν xal τὰς 

, , , , 5 ' ' 3 m— ^—- e , J χράσεις διαφόρως Ἰίνεσϑαι λέγοντες, ἀλλὰ xal αὐτῶν τῶν ἡνωμένην τὴν 15 

ὅλην λεγόντων xai πάλιν αὖ τῶν διωρισμένην ts xal χεχωρισμένην ἐστί τις 
Ἁ 5 , , p 3 , - M ΄ M - e 

10 πρὸς ἀλλήλους διαφωνία. αἰτία δ᾽ αὐτοῖς τῆς διαστάσεως τῆς τοσῆσδε ἢ 

χαλεπότης τοῦ δόγματος. (τῷ) μὲν γὰρ ἐναργές εἶναι χιρνᾶσϑαί | 
τινα τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα πάντες σχεδὸν ol περὶ φύσεώς τε xoi 591 

τῶν γινομένων φύσει φιλοσοφοῦντες ἦλθον ἐπὶ τὸ ζητεῖν τὴν αἰτίαν αὐ- 
τοῦ, τῷ δ᾽ εἶναι χαλεπήν τε αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν χαὶ ἑχάστῃ τῶν ἀπο- 

15 διδομένων αἰτιῶν οἰχείας τινὰς ἕπεσθαι δυσχερείας ἄλλος ἄλλῃ ἀπετρά- 5 
II πετο. Διὸ οὐ χεῖρον καὶ ἡμᾶς περὶ αὐτῆς διαλαβεῖν xol μηνῦσαι τὰ δο- 

χοῦντα ἡμῖν εὐλογώτερα λέγεσθαι τῶν περὶ χράσεως εἰρημένων τοῦ δοχεῖν 

οὕτως ἔχειν παρεχόμενους τὰς αἰτίας. Δημόχριτος μὲν οὖν ἡγούμενος τὴν 
λεγομένην χρᾶσιν γίνεσϑαι χατὰ παράϑεσιν σωμάτων, διαιρουμένων τῶν 10 

20 χιρναμένων εἰς μιχρὰ xai τῇ παρ᾽ ἄλληλα ϑέσει τὴν μῖξιν ποιουμένων, 

οὐδὲ τὴν ἀρχήν φησιν εἶναι πρὸς ἀλήϑειάν τινα χεχραμένα, ἀλλ᾽ εἶναι τὴν 
δοχοῦσαν χρᾶσιν παράϑεσιν σωυάτων ἀλλήλοις χατὰ μιχρὰ σωζόντων αὐ- 
τῶν ἑχάστου τὴν οἰχείχν φύσιν, ἣν siyov xal πρὸ τῆς μίξεως: δοχεῖν δ᾽ 15 

αὐτὰ χεχρᾶσϑαι τῷ τὴν αἴσϑησιν διὰ μιχρότητα τῶν παραχειμένων μηδε- 
25 νὸς αὐτῶν αἰσϑάνεσϑαι δύνασϑαι μόνου. φιλαλήϑως τε xal φιλοσόφως 

οὐκ ὥχνησεν εἰπεῖν τὸ ἑπόμενον τοῖς οὕτω τὰς χράσεις λέγουσι γίνεσϑαι. 

παραϑέσει δὲ τοιαύτῃ τὰς χράσεις ἀνάπτοηυσι χαὶ οἱ τὰς ὁμοιομερείας ὕλην 
* - , , ) Ψ ^N , A ^ [4 Y 

εἶναι τῶν γινομένων λέγοντες. ᾿Επίχουρος δὲ φεύγειν βουλόμενος τὸ ὑπὸ 30 

Δημοχρίτου ῥηϑὲν ἕπεσϑαι [βούλεται] τοῖς παραϑέσει τῶν χιρναμένων τὴν 

80 χρᾶσιν γίνεσϑαι λέγουσι παραϑέσει μέν τινων σωμάτων χαὶ αὐτὸς τὰς 

χράσεις γίνεσϑαι λέγει, ἀλλ οὐχ αὐτῶν τῶν μιγνυμένων σωμάτων σωζο- 

1 οὐκ ἀτόμους Diels Apelt: οὐ κατ᾽ ἄλλους libri 2 post σύνϑεσιν fenestra 7 litt. in fine 
versus A fort. (ἐφ) ἧς 9 αὖ τῶν Diels: αὐτῶν libri διωρισμένη .. χε- 

χωρισμένη Ra 10 τοσῆςδε) τοι σὸς Ra 11 (τῷ) μὲν scripsi: μὲν ARa: ὅτι 

μὲν BPS: ἐπεὶ μὲν Ideler εἶναι] ἐστιν εἶναι A?a 14 χαλεπήν τε Diels: χαλεπὴν 

(χαλεπὸν. Β8Ρ) δὲ ABSCP: χαλεπὴν Ra ἑχάστη A 15 ante ἄλλος C del. δὲ 

ἄλλος ἄλλη ABCP: ἄλλος S: ἄλλη ἄλλην Ra 15. 16 ἀπετράπετο] ἐράπτετο Ra 

16 διαλαβεῖν] διαλαχεῖν Ra 17 (xat) τοῦ Ideler 18 παρεχομένους] παρεχόμενα 

BRa 19. 20 xarà — χιρναμένων om. PS 19 τῶν διαιρουμένων Ra τῶν ABC: 

xai Ra 24 παραχειμένων] περιχειμένων Ra 25 δήνασϑαι om. a 26 ὥχνησεν Schwartz: 

ὥχνησαν libri 21 παραϑέσει δὲ τοιαύτῃ A?Ra: παράϑεσιν δὲ τοιαύτην A! BCPS 

χρίσεις Α' xai οἱ ACPS: xai ὁ B: oi Ra 27. 28 εἶναι ὕλην Ra 28 Bo»- 

λόμενος om. BCPS 29 βούλεται om. A!: βουλῆς CP: fortasse δὲ 81 λέγει" A5 
λέγων rel. 
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μένων ἐν τῇ διαιρέσει, ἀλλ᾽ ἀναλυομένων εἰς τὰ στοιχεῖα wal τὰς ἀτό- 90 

μους, ἐξ ὧν ἕχαστον αὐτῶν συγχείμενόν πως τὸ μὲν οἶνος ἦν, τὸ δὲ ὕδωρ, 
τὸ δὲ μέλι, τὸ δὲ ἄλλο τι, ἔπειτα ποιᾷ τούτων τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν ἦν 

τὰ χιρνάμενα πρὸς ἄλληλα, συνϑέσει γεννώντων τὸ χεχραμένον | σῶμα, 592 
5 συμμιγνυμένων (οὐχ) ὕδατός τε xal οἴνου, ἀλλὰ τῶν ὑδροποιῶν ἀτόμων, 

ὡς ἂν εἴποι τις, ταῖς οἰνοποιοῖς, φϑορᾷ τε χαὶ γενέσει τινῶν τὴν χρᾶσιν 

γίνεσϑαι λέγων: (ἢ) γὰρ εἰς τὰ στοιχεῖα ἀνάλυσις ἑχάστου xal $, ἐχ τῶν 
στοιχείων σύνϑεσις αὐτῶν (τὸ μὲν γένεσις), τὸ OE φϑορά. τούτων μὲν οὖν 5 
οὔτε οἱ τὴν παράϑεσιν αἰτιώμενοι τῆς χράσεως οὔϑ᾽ οἱ τὴν εἰς τὰ στοι- 

10 χεῖα ἀνάλυσιν τὴν περὶ τὴς χράσεως σώζουσι πρόληψιν, εἴ γε f μὲν χρᾶ- 
σις εἶναι δοχεῖ ἐν ἑνώσει τῶν χεχραμένων, ὡς μηδὲν μόριον τοῦ χράματος 

ἄμικτον εἶναί τινος τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν τὸ χεχραμένον, οὔτε δὲ ἢ παρά- 10 

ϑεσις ἕνωσις, οὔτε ἢ φϑορά τε xal ἀναστοιχείωσις μῖξίς ἐστι" ἣ γὰρ μῖξις 

σωζομένων γενέσϑαι δοχεῖ. οὐ γὰρ αὐτὰ μιγνύουσιν οἱ τοῦτον τὸν τρόπον 

15 τὴν χρᾶσιν γίνεσϑαι λέγοντες, ἀλλ ἐξ ὧν ἐστι ταῦτα ἐχεῖνα μιγνύουσιν. 

εἰ δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων οἷόν τε xal ὕδωρ xal οἶνον γενέσϑαι τῇ 15 
ποιᾷ συνϑέσει τε xal περιπλοχῇ τῆς τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν διαφορᾶς 

γεννωμένης, οὐδ᾽ ὅλως ἂν ἔτι χρᾶσις τούτων γίνοιτο τῷ τῇ ἀναστοιχειώσει 
φϑείρεσϑαι ταῦτα, χαϑ᾿ ἃ f, χρᾶσις τῶν χιρναμένων γίνεται. γίνεται μὲν 

20 γὰρ ἣ χρᾶσις διαφερόντων τινῶν χατὰ ποιότητα, ἀναιρεῖται δὲ ἢ χατὰ 593 
τοῦτο διαφορὰ τοῖς ἔχουσιν αὐτὴν ἐν τῇ τῶν αὐτῶν ποιᾷ συνϑέσει τῆς 

συνϑέσεως αὐτῶν ἀναιρεθείσης. Ὑ ὃ ἴσως δὲ xal τοῖς ἐξ ἐπιπέδων γεννῶσι 
τὰ σώματα T, χρᾶσις γίνεται χατὰ ἀναστοιχείωσίν τινα. εἰ μὲν οὖν ἦν ὅ 
ἔχουσά τι füc ἢ περὶ τῶν ἀρχῶν δόξα εὔλογον, ἴσως ἐπὶ πλέον ἔδει τὴν 

25 ἐξέτασιν ποιεῖσϑαι τῆς τοῦτον τὸν τρόπον γίνεσϑαι λεγομένης χράσεως, 
ἐλεγχομένης δὲ ἐχείνης περιττὸν τὸ ζητεῖν ἔτι, εἰ χατὰ παράϑεσιν μερῶν 

7 μῖξιν ἀτόμων ἣ ἐπιπέδων T, ἀμερῶν τινων σωμάτων ἣ χρᾶσις γίνεται. 
διὸ περὶ μὲν τῆς τῶν τοιαύταις ἀρχαῖς χρωμένων διαφωνίας τε πρὸς ἀλ- 10 

λήλους xai δόξης περὶ χράσεως οὐδὲν δεῖ μηχύνειν τὸν λόγον. οὐ γὰρ 

80 ἐπίδειξις ἡμῖν ἱστορίας xal πολλῆς γνώσεως τὸ προχείμενον, ἀλλ᾽ ἐξέτασίς 
τε χαὶ ζήτησις τοῦ, πῶς ἄν τις λέγων γίνεσϑαι τὰς χράσεις τῶν σωμάτων 
συμφώνως λέγοι ταῖς περὶ αὐτῶν αἰσϑήσεσί τε xal χοιναῖς προσλήψεσι. 15 

1 εἰς} eta: ec R ὃ ἔπειτα ποιὰ Usener, cf. Epicurea p. 207,13: ἐπὶ τὰ ποιὰ libri 

4 σῶμα (οὐ) Ideler 9 συμμιγνυμένων (οὐχ) Usener TE 8. V. À 6 φϑορᾷ τε 

Usener: φϑοραῖς libri 1 ἡ add. Usener ἀνάλυσις Usener: ἀναλύσεις libri 1] 

ἐστιν Ideler 8 τὸ μὲν γένεσις add. Usener τὸ del. Ideler φϑορά Usener: 

φϑεῖρα ACRa: φϑεῖραι BP: φϑεῖρας S 9 οὔϑ᾽ ot Ideler: οὗτοι libri 10 ἀνάλυσιν 
Ideler: ἀνά libri εἴ qe] εἴτε Ra 11 χράμματος Ra 12 δὲ scripsi: δὴ libri 

13 ἔνωσις a ἐστι] ἔτι ARa 15 ἐχεῖνα om. Ideler 16 pr. χαὶ om. Ideler 

11 ποιὰ a διαφορᾶς) διαφϑορᾶς Ra 18 γεννωμένης} γενομένης Ideler 19 pr. 

γίνεται om. B 22 ὃ ἴσως) ὁμοίως Diels bene: ἴσως Ideler 26 éxe(vmc] ἧς periit 

in A 28 περὶ] παρὰ BCPS μὲν οὖν τῆς Ra 29 fortasse δόξης (τῆς) 
μηχύνειν] μηνύειν a τὸν] τὸ ΑΒ 80 πολλῆς SRa: πολλῶν ABCP 91 λέγων} 

λέγειν Ra κράσεις] σεις evanuit in A 92 χοιναῖς om. Ra 
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III Μετέλϑωμεν δὲ ἐπὶ τοὺς χοινῶς ἡνῶσϑαι τὴν ὕλην λέγοντας xai μίαν πᾶσι 
τοῖς γινομένοις χαὶ τὴν αὐτὴν ὑποϑέντας, ὧν χαὶ αὐτῶν παραιτησάμενοι 

τὰς ἐπιπολαιότερόν τε xol προχειρότερον εἰρημένας τὰς μάλιστα δοκούσας 
ἔχεσϑαί τινος λόγου αὐτὰς ἐξετάσωμεν προχειρισάμενοι. τῶν δὴ ἡνῶσϑαι 20 

5 τὴν ὕλην λεγόντων δοχοῦσι μάλιστά τε xal περὶ χράσεως οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς 
περὶ χράσεως διαλαμβάνειν. οὔσης δὲ χαὶ ἐν τούτοις πολυφωνίας (ἄλλοι 

γὰρ ἄλλως αὐτῶν τὰς χράσεις γίνεσϑαι λέγουσιν), 1, μάλιστα δοχοῦσα δό- 
ξα εὐδοχιμεῖν παρ᾽ αὐτοῖς περὶ χράσεώς ἐστιν T, ὑπὸ Χρυσίππου λεγομέ- 25 
νη. τῶν γὰρ μετ᾽ αὐτὸν οἱ μὲν Χρυσίππῳ συμφέρονται, οἱ δέ τινες ab- 

10 τῶν τῆς ᾿Αριστοτέλους δόξης ὕστερον ἀκοῦσαι δυνηϑέντες πολλὰ τῶν εἰ- 
ρημένων ὑπ᾽ ἐχείνου περὶ χράσεως xal αὐτοὶ λέγουσιν: ὧν εἷς ἐστι xal 
Σωσιγένης, ἑταῖρος | ̓Αντιπάτρουι οἷς οὐ δυνάμενοι πάντῃ συμφέρεσϑαι 594 
διὰ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις διαφωνίαν ἐν πολλοῖς αὑτοῖς λέγοντες εὑρίσχονται 

μαχόμενα. ἔστι δὲ f Χρυσίππου δόξα περὶ χράσεως Te: ἡνῶσϑαι μὲν 
15 ὑποτίϑεται τὴν σύμπασαν οὐσίαν, πνεύματός τινος διὰ πάσης αὐτῆς διή- b 

xovtoc, ὕφ᾽ οὗ συνέχεταί τε xal συμμένει xal σύμπαϑές ἐστιν αὑτῷ τὸ 
πᾶν, τῶν δὲ μιγνυμένων ἐν αὐτῇ σωμάτων τὰς μὲν παραϑέσει μίξεις vC 
νεσϑαι λέγει, δύο τινῶν ἢ xal πλειόνων οὐσιῶν εἰς ταὐτὸν συντεϑειμένων 

xai παρατιϑεμένων ἀλλήλαις, ὥς φησιν, x«0' ἁρμήν, σωζούϊσης ἑκάστης 595 
90 αὐτῶν ἐν τῇ τοιαύτῃ παραϑέσει χατὰ τὴν περιγραφὴν τὴν οἰχείαν οὐσίαν 

τε χαὶ ποιότητα, ὡς ἐπὶ χυάμων φέρε εἰπεῖν χαὶ πυρῶν ἐν τῇ παρ᾽ ἀλλή- 
λους ϑέσει γίνεται, τὰς δέ τινας συγχύσει δι᾿ ὅλων τῶν τε οὐσιῶν αὐτῶν 
χαὶ τῶν ἐν αὐταῖς ποιοτήτων συμφϑειρομένων ἀλλήλαις, ὡς γίνεσϑαί φησιν 

ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν φαρμάκων χατὰ σύμφϑαρσιν τῶν μιγνυμένων, ἄλλου τι- 

25 νὸς ἐξ αὐτῶν γεννωμένου σώματος" τὰς δέ τινας γίνεσϑαι μίξεις λέγει δι᾿ 
ὅλων τινῶν οὐσιῶν τε χαὶ τῶν τούτων ποιοτήτων ἀντιπαρεχτεινομένων ἀλ- 
λήλαις μετὰ τοῦ τὰς ἐξ ἀρχῆς οὐσίας τε χαὶ ποιότητας σώζειν ἐν τῇ μί- 10 
ξει τῇ τοιᾷδε, ἥντινα τῶν μίξεων χρᾷσιν ἰδίως εἶναι λέγει. τὴν γὰρ δύο 

ἢ xal πλειόνων τινῶν σωμάτων ὅλων OU ὅλων ἀντιπαρέχτασιν ἀλλήλοις 

Qo 

[c4 [4 7, y , - i - 4E A pem ΄ ! , 30 οὕτως, ὡς σώζειν ἕχαστον αὐτῶν ἐν τῇ μίξει τῇ τοιαύτῃ τήν τε οἰχείαν 
οὐσίαν καὶ τὰς ἐν αὐτῇ ποιότητας, λέγει χρᾶσιν εἶναι μόνην τῶν μίξεων. 15 
εἶναι γὰρ ἴδιον τῶν χεχραμένων τὸ δύνασϑαι χωρίζεσθαι πάλιν ἀπ᾽ ἀλλή- 

2 ὑποϑέντας Ideler: ὑποϑέτας ABRC?S?a: ὑποθέσεως P 3 ἐπὶ πολαιότερον a 

προχειρότερον Ra 4 αὐτὰς) δόξας Diels ὃ περὶ «pdoeme] fortasse πρὸ πάντων 

6 περὶ χράσεως del. Ideler 9 αὐτὸν] αὐτῶν a 11 ἐκείνου) κείνου ex corr. 

ut videtur A εἷς A: εἰς P 14 μαχόμενα] μαχόμενοι R(?)a, cf. Ind. s. v. 

Neutrum 16 οὗ s. v. A συνέχεται] συνάγεται Ra 16. 17 τὸ πᾶν, 

τῶν Apelt: τὸ πάντων A!Ra: τῶν πάντων A?BCPS 17 παραϑέσει μίξεις Ideler: 
παραϑέσεις μίξει libri 18 ταὐτὸν] ταυτὸ Ra 19 ἁρμήν scripsi, cf. p. 219,8: 

ὁρμὴν ABCPS: ὁρμῆς Ra 20 περιγραφὴν Ra: περιγραμμιὴν rel. 2] φέρε corr. 

ex φέρειν A 22 γίνεται scripsi: γίνεσθαι libri (üéoev* γίνεσϑαι τὰς Apelt) 

συγχύσει Ideler: συγχύσεις ABCRSa: συγχύσεως P 25 τῶν om. Ra 26 τοιού- 

των ΑἹ 28 τοιάδε a δύο] διὸ a 30 τε S. V. ἃ 31 λέγειν A! 

32 τὸ] τῷ a 
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λων, ὃ μόνως γίνεται τῷ σώζειν ἐν τῇ μίξει τὰ χεχραμένα τὰς αὑτῶν 

φύσεις. τὸ δὲ ταύτας τὰς διαφορὰς εἶναι τῆς μίξεως πειρᾶται πιστοῦσϑαι 
διὰ τῶν χοινῶν ἐννοιῶν, μάλιστα δὲ χριτήρια τῆς ἀληϑείας φησὶν ἡμᾶς 

παρὰ τῆς φύσεως λαβόντας. ἄλλην γοῦν φαντασίαν ἔχειν ἡμᾶς τῶν xa 20 

5 ἁρμὴν συγχειμένων, xol ἄλλην τῶν συγχεχυμένων τε χαὶ συνεφϑαρμένων, 
xai ἄλλην τῶν χεχραμένων τε xal ἀλλήλοις δι᾿ ὅλων ἀντιπαρεχτεινομένων 
οὕτως, ὡς σώζειν ἕχαστον αὐτῶν τὴν οἰχείαν φύσιν. ἣν διαφορὰν φαντα- 

σιῶν οὐχ y εἴχομεν, εἰ πάντα τὰ ὁπωσοῦν μιγνύμενα παρέχειτο ἀλλήλοις 25 
xal" ἁρμήν. τὴν δὲ τοιαύτην ἀντιπαρέχτασιν τῶν χιρναμένων ὑπολαυβαάνει: 

10 γίνεσϑαι χωρούντων δι’ ἀλλήλων τῶν χιρναμένων σωμάτων, ὡς μηδὲν 
μόριον ἐν αὐτοῖς εἶναι μὴ μετέχον πάντων τῶν ἐν τῷ τοιούτῳ χεχραμένῳ 

μίγματι. οὐχέτι γὰρ ἄν, εἰ μὴ τοῦτο εἴη. χρᾶσιν, ἀλλὰ παράϑεσιν τὸ 1:- 30 
IV νόμενον εἶναι. Τοῦ δὲ τοῦτο οἴεσϑαι γίνεσϑαι πίστεις φέρουσιν οἱ mpoi- 

στάμενοι τῆσδε τῆς δόξης τό τε πολλὰ τῶν σωμάτων σώζειν τὰς ἑχυτῶν 

15 ποιότητας ἐπί τ᾽ ἐλαττόνων ἐναργῶν ὄγχων xal ἐπὶ μειζόνων ὄντα (ὡς 
δρᾶν ἔστιν ἐπὶ τοῦ λιβανωτοῦ, ὃς ἐν τῷ ϑυμιᾶσϑαι λεπτυνόμενος ἐπὶ 
πλεῖστον τὴν | αὑτοῦ φυλάσσει ποιότητα), ἔτι τε τὸ πολλὰ εἶναι, ἃ χαϑ᾿ 596 

ἑαυτὰ μὴ οἷά τε ὄντα ἐπί τι ἐλϑεῖν μέγεϑος ὑπ᾽ ἄλλων βοηϑούμενα ἐπ᾽ ΓΝ 

' 
πι ων αὐτὸ πρόεισι. τὸν γοῦν χρυσὸν ὑπό τινων μιγνυμένων φαρμάχων 

20 πλεῖστον γεῖσϑαί τε xal λεπτύνεσϑαι, ἐφ᾽ ὅσον xa αὑτὸν ἐλαυνόμενος ὃ 

οὐχ ἐδύνατο. xai ἡμεῖς δέ, ἃ χαϑ’ αὑτοὺς ὄντες οὔχ ἐσμεν οἷοί τε ἐνερ- 
γεῖν, σὺν ἄλλοις ἐνεργοῦμεν. τούς τε γὰρ ποταμοὺς διαβαίνομεν ἀλλήλων 
ἐφαπτόμενοι, οὗς οὐχ οἷοί τέ ἐσμεν διαβαίνειν ww αὑτούς. χαὶ βάρη 
τινὰ φέρομεν μετ’ ἄλλων. ὧν τὸ ἐπιβάλλον ἡμῖν μέρος μόνοι γενόμενοι 

25 φέρειν οὐ δυνάμεϑα. χαὶ ἄμπελοι δὲ xal αὑτὰς ἵἴστασϑαι μὴ δυνάμεναι 10 
ἀνίστανται ἀλλήλαις ἐμπλεχόμεναι. ὧν οὕτως ἐχόντων οὐδέν φασι ϑα"- 

μαστὸν τὸ xai σώματα τινα βοηϑούμενα ὑπ᾽ ἀλλήλων οὕτως ἀλλήλοις 

ἑνοῦσϑα! OU ὅλων, ὡς αὐτὰ σωζόμενα μετὰ τῶν οἰχείων ποιοτήτων ἀντι- 
παρεχτείνεσϑαι ἀλλήλοις δι᾿ ὅλων ὅλα, xdv ἡ τινα ἐλάττω τὸν ὄγχον xol do 

30 μὴ δυνάμενα χαϑ᾽ αὑτὰ ἐπὶ τοσοῦτον χεῖσϑαί τε xal σώζειν τὰς οἰχείας 

ποιότητας. οὕτω γὰρ χαὶ τὸν χύαϑον τοῦ οἴνου χιρνᾶσϑαι τῷ ὕδατι τῷ 
πολλῷ βοηϑούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν ἐπὶ τοσοῦτον ἔχτασιν. τοῦ δὲ 
τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν ὡς ἐναργέσι χρῶνται μαρτυρίοις τῷ τε τὴν ψυχὴν ἰδίαν 20 
ὑπόστασιν ἔχουσαν, ὥσπερ xal τὸ δεχόμενον αὐτὴν σῶμα, δι᾿ ὅλου τοῦ 

35 σώματος διήχειν ἐν τῇ μίξει τῇ πρὸς αὐτὸ σώζουσαν τὴν οἰχείαν οὐσίαν 
(οὐδὲν γὰρ ψυχῆς ἄμοιρον τοῦ τὴν ψυχὴν ἔχοντος σώματος), ὁμοίως δὲ 
ἔχειν χαὶ τὴν τῶν φυτῶν φύσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἕξιν ἐν τοῖς συνεχομένοις 

] γίνεται A?: γίνεσϑαι BA!CPS: γίνεσϑαι τάττεται Ra τῷ A?Ra: τὸ A!BPS 2 τὰς 

om. Ra 4 λαβόντας] fortasse λαβεῖν cabcac τῶν om. Ra 5 ἁρμὴν scripsi: 

ὁρμὴν libri 6 ἀλλήλοις Apelt: ἀλλήλους libri 9 ἁρμήν scripsi: ὁρμήν libri 

11 τῷ] αὐτῷ Ra κεχραμένῳ om. Ra 18 τε] δὲ Ideler 19 τὸν SR Ideler: 

τὸ ABCPa 24 γενόμενοι] γινόμενοι Ideler 25 δὲ om. Ra 26 ἀλλήλαις om. R? 

Ideler 33 τοῦϑ᾽) τόσοϑ Ra 35 αὐτὸ] αὐτὴν Ideler οὐσίαν] φύσιν [deler 



218 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ 

ὑπὸ (τῆς) ἕξεως. ἀλλὰ xal τὸ πῦρ ὅλον δι᾿ ὅλου χωρεῖν τοῦ σιδήρου 25 
λέγουσι, σώζοντος αὐτῶν ἑχατέρου τὴν οἰχείαν οὐσίαν. xol τῶν στο! χείων 
δέ φασι τῶν τεσσάρων τὰ δύο, τό τε πῦρ xal τὸν ἀέρα, λεπτομερῇ τε 

χαὶ χοῦφα xal εὔτονα ὄντα, διὰ τῶν δύο, γῆς τε xoi ὕδατος, παχυμερῶν 
5 χαὶ βαρέων xai ἀτόνων ὄντων διαπεφοιτηχέναι ὅλα δι᾽ ὅλων, σώζοντα τὴν 30 

οἰχείαν φύσιν xal συνέχειαν αὐτά τε xol ἐχεῖνα. δηλητήριά τε τὰ φϑεί- 
ροντα xai τὰς ὀσμάς, ὅσαι τοιαῦται, ἡγοῦνται χιρνᾶσϑαι τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν 

πάσχουσιν, ὅλα δι’ ὅλων παρατιϑέμενα. xal τὸ φῶς δὲ τῷ ἀέρι 6 Χρύ- 

σιππος χιρνᾶσϑαι | λέγει. χαὶ αὕτη μὲν ἢ περὶ χράσεως δόξα Χρυσίππου 597 
10 τε xal τῶν xav' αὐτὸν φιλοσοφούντων. θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις αὐτῶν, πῶς 

ταῖς χοιναῖς ἐννοίαις δεῖν χρῆσϑαι λέγοντες πρὸς τὰς τῶν τιϑεμένων ἀπο- 

δείξεις, ὡς οὔσαις φυσιχοῖς τῆς ἀληϑείας χριτηρίοις, οὐ πάσαις μᾶλλον ἢ 5 
ταύταις χρῶνται πρὸς τὰς ϑέσεις τῶν οἰχείων δογμάτων. τὰ γοῦν περὶ 
χράσεως ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα οὐ μόνον οὐ προσχρῆται ταῖς φυσιχαῖς ἐν- 

15 νοίαις, ἀλλὰ xal πλεῖστον ὅσον ἀποδεῖ. τό τε γὰρ σῶμα διὰ σώματος 

χωρεῖν ὅλον ὅλῳ παρεχτεινόμενον οὐ μόνον (οὐ) προσπίπτει χατὰ τὰς χοι- 
νὰς ἐννοίας, ἀλλὰ xal ἀδύνατον εἶναι προείληπται. φυσιχὴ γὰρ ἔννοια τὸ 10 

τὸ πλῆρες μηχέτ᾽ ἐν αὑτῷ δύνασθαι δέχεσϑαί τι. μὴ γὰρ ἔτι πλῆρες 

εἶναί τι τῶν σωμάτων δεχτιχόν, ὃ χαλοῦμεν τόπον. πῶς γὰρ dv τις μὴ 15 
φωνὰς χενὰς βουλόμενος λέγειν ἐπινοήσαι σῶμα τι πλῆρες αὑτοῦ xal pm 

δὲν ἔχον ἐν αὑτῷ χενὸν διάστημα, δεχόμενον ἐν αὑτῷ ἄλλο σῶμα ὁμοίως 
πλῆρες αὑτοῦ; εἰ μὲν γὰρ διὰ πόρων τινῶν χωρεῖν αὐτὰ OU ἀλλήλων λέ- 

25 γε... οὐ χενοὺς ἐρεῖ τοὺς πόρους τοὺς δεχομένους τὸ σῶμα; ἀλλ᾽ οὕτω 20 

ἐν τῷ σώματι χενά. εἰ δὲ πλήρεις ἄλλου τινὸς σώματος, εἰ μὲν ὑπεξι- 

ὄντος τούτου xai παραχωροῦντος τῆς χώρας τῷ ἐπεισχρινομένῳ σώματι, 

οὐδ᾽ οὕτως ἔσται τὸ σῶμα, χαϑὸ σῶμα, δεχόμενόν τι σῶμα ἐν αὐτῷ, εἴ 
γε ὑποχωρεῖ ϑάτερον ϑατέρῳ, εἰ δὲ ὑπομένοντος, πῶς οἷόν τε τοὺς πεπλη- 

30 ρωμένους πόρους σώματος ἐν αὑτοῖς ἄλλο τι δέχεσθαι σῶμα; xal γὰρ διὰ 25 
τῆς αἰσϑήσεως γνώριμον, ὅτι μηδὲ τὰ λεπτότατα τοῦ σώματος ἀγγεῖα πε- 
πληρωμένα οἷά τέ ἐστι δέξασϑαι σῶμα ἐν αὑτοῖς τῷ χεχωλῦσϑαι xoi ἐπι- 

πεφράχϑαι τὰς τῆς μεταστάσεως αὐτῶν ὁδούς. ἔτι δ᾽ εἰ διὰ πεπλη- 598 
ρωμένων τῶν πόρων ἣ πάροδος τοῖς σώμασι, περιττόν ἐστι τὸ πόρους εἰ- 

Ι τῆς add. Ideler R? ὃ ἀτόνων Ra: τόνων (a suprascr.) A: τόνων BCPS 6. 7 φϑεί- 

ροντα] φάρμακα Ideler 12. 19 οὐ πάσαις μᾶλλον 7) ταύταις scripsi: οὔσαις μᾶλλον ἡ ταύ- 

ταις ABCPS: μᾶλλον 7, τοῦταις R:. μᾶλλον ἣ τούτοις ἃ 15 ἀποδεῖ Apelt: ἅπαν δεῖ libri 

16 οὐ add. Apelt 17 φυσιχῆ ABPa τὸ] τῷ Ra: om. PS 19. 20 ὥφϑησαν.---ἣν] 

σαφήνειαν ἔχει, δι᾽ ἣν Diels: ὀφθαλμοῖς ἔστιν ἰδεῖν. ἣν Ideler: ὥφϑησαν ἔχειν. 9t ἣν Apelt 

20 δοχεῖν BCPS 2] «t Apelt: τὸ libri δεχόμενον ἐν αὐτῷ ἄλλο σῶμαϊκτικὸν R 

ὃ scripsi: ὃν libri 24. 20 λέγει] ἔχει Ra: ἐρεῖ Apelt 25 οὐ scripsi: ἢ libri 

ἀλλ᾽ οὕτω scripsi: ἀλλὰ τὰ (τῷ S) libri: ἢ ἄλλα τινὰ Ideler 26 πλήρεις Apelt: πλῆρες 

libri 28. 29 εἴ γε Apelt: εἴτε libri 31 λεπτότατα τοῦ] λεπτοτάτου R?a 39 μετὰ 

στάσεως A ἔτι δ᾽ εἰ Apelt: ὅτι δεῖ libri 34 ἔτι A 
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^F ναι λέγειν. δέχοιντο γὰρ dv ἄλλα σώματα xal χωρὶς τῶν πόρων. χαϑό- 

Àou γὰρ f, διὰ τῶν πόρων πάροδος οὐ χρᾶσίς ἐστιν, οἵαν ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ 
παράϑεσις, ὡς αὐτοὶ λέγουσι χατὰ ἁρμήν, εἰ μή τις πᾶν τὸ σῶμα πόρους ὃ 

ποιοίη. οὕτως γὰρ μόνως ἔσται τὸ διὰ τῶν πόρων διερχόμενον διὰ παντὸς 

ἐρχόμενον τοῦ σώματος, εἰ πᾶν εἴη πόρος" ἀλλὰ μὴν ἄτοπον τοῦτο. τινὸς σι 

γὰρ ὃ πόρος (xal ἄλλο τὸ ἔχον xal τὸ ἐχόμενον), εἴ γε 6 πόρος διάστημά 

τί ἐστι χενὸν τοῦ ἔχοντος τοὺς πόρους σώματος. ὥστ᾽ εἰ πᾶν εἴη * * sey 10 
Η4 ^D , Μ UJ Ἃ ^? v») - v v» , P 

οὕτως δ᾽ dy οὐκ dy εἴη tv μὴ ὃν δ᾽ οὔτ᾽ ἄν χιρνῷτο ἔτι οὔτ᾽ ἄν πόρους 
VI (ἔχοι. Εἰ δ᾽ οὕτω μὲν οὔ φασι τὰ σώματα ἄλληλα δέχεσϑαι, χαϑὸὺ δὲ 

10 μεστά ἐστι αὐτά, χωρεῖν δι’ ἀλλήλων αὐτά φασιν, πρῶτον μὲν ἐπιζητή- 

σαι τις, τί δήποτε οὐ τὸ τυχὸν σῶμα τὸ τυχὸν πάντῃ συναυξητιχὸν τοῦ 1 

ὁμοίου. τὰ γὰρ ποσὰ [τὰ] κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σύνϑεσιν τὴν τοιαύτην 
τὸ ἐξ αὐτῶν μεῖζον ἑχατέρου ποιεῖ τῶν συγχειμένων. γραμμαί τε γὰρ 

χατὰ σημεῖον ἀλλήλαις συντεϑεῖσαι τὸ μῆχος αὔξουσιν (οὕτως γὰρ συντι- 
ὃϑέ - ἐξ NR Ω͂ , ' N CLA LER M LM »Ν ^S. Tier 15 ϑέμεναι ἐξ ἀνάγχης ἕξουσί τι παρὰ τὴν ἁφήν), ἐπίπεδαά τε τὸ αὐτὸ ποιεῖ, 

- M - ' . ^ , 

ἂν xaxa τ γραμμὴν συντεϑῇ, τὸ σῶμα, τὸ τριχῇ τε xai πάντῃ δ'ξστά- 30 

ναι, χαϑ᾽ ὃ ἐὰν ἄλλῳ ὁμοτώς αὐτῷ διεστῶτι συντεῦῇ, ἐξ ἀνάγχης συναύζει ει 
"7 

.- τοῦτο. εἰ δὴ τοῦτο μὲν οἰχεῖον τοῖς σώμασιν xal ἴδιον αὐτῶν, οἱ δὲ A 

οντες σῶμά τι διὰ σώματος χωρεῖν xal ἔλαττόν ποτε xal ἴσον τὸ ἐξ dy- 
L ͵ L 

20 qoiv ποιεῖν ἀναιροῦσι τοῦτο, ἀναιροῖεν | dv τὴν τοῦ σώματ'ις φύσιν. 599 

συναναιρεῖται γὰρ ἀναιρουμένῳ τῷ ἰδίῳ τινὸς τὸ πρᾶγμα, οὗ ἦν ἴδιον τὸ 
ἀναιρούμενον. SUB gent δὲ xat' αὐτοὺς xal χενὸν γίνεσθαι τὸν χατε- 

χόμενον τέως τόπον ὑπὸ τοῦ οὕτως ἔν τινι γινομένου σώματος, ὡς μηδένα 
προσεπιλαμβάνειν ἄλλον τόπον τὸ σῶμα, ἐν ᾧ τοῦτο γίνεται, ἀλλ᾿ ἀρχεῖ- ὃ 

95 σϑαι τῷ xal πρὸ τῆς τούτου μίξεως ὑπ᾽ ἐχείνου πεπληρωμένῳ. 6 γὰρ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ χατεχόμενος τόπος ἔσται χενὸς τῶν δύο σωμάτων εἰς τὸν ὕα- 
τέρου χωρησάντων τόπον. τί γὰρ ἔσται τὸ ἐξ ἀνάγχης γινόμενον iv τῷ 

- 

τοῦ εἰς τὸ σῶμα μεταστάντος τόπῳ; ὅσα δ᾽ αὖ πάλιν ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα 10 
LI 

' 

μίξει τῶν χιρνᾶσϑα! λεγομένων αὔξεται, αὐτόϑεν ἤδη προσπίπτει τὸ μὴ 

30 τὸ σῶμα εἶναι τὸ σῶμα δεδεγμένον ἐν αὐτῷ, εἴ γε ἄλλην τινὰ χώραν πρ΄σ- 

£s xal οὐχ ἠρχέσϑη τῇ χώρᾳ τῇ τοῦ λεγομένου αὐτὸ ἐν αὐτῷ δέ- 
χεσϑαι σώματος. ὅτι δὲ μὴ σῶμα ἐστι τὸ δεύτερον ἐν αὐτῷ τὸ πρῶτον 1o 
δεχόμενον τὸ σῶμα, δηλοῖ xal T, γενομένη διαίρεσις ὑπ᾿ ἀλλήλων τῶν 

2 οἵαν A?R: οἷαν A!: ot BCPS ὃ ἁρμὴν ABCS: ἀρμὴν PR: ἀρχὴν a: ὁρμὴν Ideler 

4 ποιοίη] ποιήσῃ Ra ἔσται om. Ideler 77 τοὺς corr. ex τοῦ α πόρους τοῦ σώματος Ra 

fortasse ὡς δ᾽, εἰ πᾶν εἴη (πόρος, διάστημα πᾶν ἂν εἴη) 8 àv]fortasse ὃν ἔτι] ἔχοι Apelt 

alt. οὔτ᾽ Schwartz (idem add. ἔχοι): δ᾽ οὐδ᾽ libri 10. 11 ἐπιζητήσαι τις Apelt: ἐπιζητῆσαν 

libri: ἐπιζητητέον Ideler 11 «(] ei Ra οὐ ex corr. A alt. τὸ τυχὸν om. Ideler: 

fortasse τοῦ τυχόντος 12 τὰ del. Schwartz 14 σημεῖον) στοιχεῖον Ra συντε- 

ϑείσαις R'! 18 ἕξουσῇ ἕξ in lit. A: προέξουσι Diels fortasse τι {πλέον παρὰ 

16 fortasse τὸ (08) σῶμα τῷ 11 xaW ὃ] fortasse «ai αὐτό, συντεθῇ (corr. ex συντε- 
9e) ARa: συντεϑεῖ BCPS 20 ἀναιροῦσι AB (σι add. B?) CPS: ἀναιρεῖ Ra: ἀναιροῖεν 

Apelt 21 ante τινος fenestra 8 litt. R 22 τὸν corr. ex τὸ AR: τὸν a: τὸ BCPS 

26 χενὸς ἔσται Ra 29. 30 μὴ τὸ] fortasse μηδὲ 90 δεδεγμένου a 31 οὐ ἠρχέ- 

σϑαι a 32 fortasse δεύτερον {τὸ ἐν et τὸ (33) del. 33 γενομένη] γινομένη Ra 
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χιρναμένων σωμάτων. τὰ γὰρ διαιροῦντα διΐστανται- διαιρούμενα δὲ χῴραν 
ἑαυτοῖς παρασχευάζει, ὡς μὴ δυνάμενα διὰ συνεχοῦς καὶ ἀδιαιρέτου τοῦ 
ὑποχειμένου σώματος εἰς τὸ T προσελϑεῖν. χαϑόλου δὲ εἰ ἔδει μὲν τὸ 
δεχόμενον σῶμα ἐν αὑτῷ ἄλλο σῶμα T, μηδέν τι μεῖζον γίνεσϑαι: τοῦτο 20 

ὅ γάρ ἐστι τὸ δέξασϑαι ἐν αὑτῷ τι. ἐπὶ μηδενός τινος σωμάτος ἣ μῖξις 
τῶν σωμάτων ἴσον τηρεῖ τὸν ὄγχον Évi τῶν μιγνυμένων. ἐφ᾽ ὧν γὰρ 
ἴσον δοχεῖ μένειν, ἐπ’ ἐχείνων οὐ σώματων μῖξίς ἐστι, ἀλλ ἢ εἶδός ἐστι 
χαὶ ὅλη τὰ λαμβανόμενα, ὡς f, ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα, T, σῶμα καὶ πάϑος, 25 
ὡς ὁ σίδηρος x«i ἢ ϑερμότης, ἢ μεταβολή τινος γίνεται οἷον ἔς τι ἄλλο, 

10 ὡς ἐπὶ τῆς τέφρας. οὔτε δὲ τὰ πάϑη οὔτε τὰ εἴδη σώματα, d οὐδ᾽ ἂν 
ἄλλο σῶμα ἐν αὐτῷ δέχοιτο. χαὶ γὰρ εἰ οἷά τε εἴη τὰ σώματα ἄλληλα 
δέχεσϑαι, οὐδ᾽ dv τῆς ἀντιπεριστάσεως ἔτι δέοι πρὸς τὴν χίνησιν αὐτοῖς" 80 
οὐ γὰρ δὴ χωρὶς χινήσεως σῶμα δίεισι διὰ σώματος. πρὸς δὲ τούτοις, 
πῶς οὐχ ἄλογον xoi τὸ λέγειν ἕν βραχύτατον σῶμα παρισοῦσϑαί τε xoi 

15 παρεχτείνεσϑαι τῷ | μεγίστῳ, ὡς τὸν χύαϑον τοῦ οἴνου πολλοῖς ὕδατος 600 
μέτροις ἴσον γινόμενον χατὰ μέγεϑος αὐτῷ; πῶς δ᾽ οὐχ ἄτοπον τὸ πειρᾶσϑαι 
χατασχευάζειν διὰ τοῦ τὸν λιβανωτὸν χαὶ τὰ ἄλλα τὰ ϑυμιώμενα ἐν τῇ 
θυμιάσει ἐπὶ πλεῖον ὁρᾶσϑαι χεόμενα; ὃ μὲν γὰρ λιβανωτὸς xal τὰ 5 

δμοίως τούτῳ ϑυμιώμενα xal εἰς ἄλλο τι σῶμα μεταβάλλοντα λεπτότερον, 
20 οὕτως τὴν ἐπὶ πλέον δέχεται χύσιν, τὰ δὲ χιρνάμενά τε xal μιγνύμενα 

χαὶ xut' αὐτοὺς σώζοντα τὴν οἰχείαν φύσιν χιρνᾶται, ὡς xal χωρισϑῆναι 
δύνασϑαι πάλιν. ὥστε οὐδὲν αὐτοῖς εἰς παραμυϑίαν τῶν ἑπομένων ἀτόπων 

VII τοῖς χενῶς λεγομένοις ἢ τούτων συντελεῖ παράϑεσις. To τε οὖν σῶμα διὰ 10 
σώματος χωρεῖν, ᾧ χρῶνται πρὸς τὴν τῆς χράσεως ἀπόδοσιν, ψεῦδός τε 

25 χαὶ παρὰ τὰς χοινὰς προλήψεις xal τὰ φυσικὰ χατ᾽ αὐτοὺς τῆς ἀληϑείας 
χριτήρια,. x«i πολὺ μᾶλλον ἔτι τούτου τοιοῦτον τὸ σώματά τινα λέγειν, 

δύο T, χαὶ πλείω, δύνασϑαι πάντῃ παρεχτεινόμενα αὐτοῖς xal μιγνύμενα δι᾿ 1 

ὅλων αὐτά τε σώζεσϑαι τὰ ἐξ ἀρχῆς μένοντα, χαὶ σώζειν τὰς οἰχείας ποι- 
ὄτητας. τοῦτο γὰρ T, χρᾶσις αὐτοῖς τῆς συγχύσεως διαφέρει, ὅτι ἐπὶ μὲν 

80 τῆς συγχύσεως ἕν τι τὸ ἐχ τῶν συγχεομένων γίνεται, μηδενὸς τῶν ἐν τῇ 
συγχύσει μήτε χατὰ τὴν οὐσίαν σωζομένου, μήτε χατὰ τὰς ποιότητας, ἐπὶ 30 

δὲ τῆς χράσεως ἑχάτερον τῶν ἐν τῷ χεχραμένῳ σωμάτων ἔτι σώζεται xal 
χατὰ τὸ ὑποχείμενον xal χατὰ τὰς ποιότητας, χαίτοι δι᾿ ὅλων ἀλλήλοις 
χεχραμένων τῶν σωμάτων. ὃ λέγουσι μὲν βουλόμενοι σώζειν τὸ δύνασϑαι 
x«i τὰ χεχραμένα χωρίζεσθαι πάλιν ἀλλήλων. ἀδυνάτου δ᾽ ὄντος τοῦ 

λεγομένου, ἀδύνατον ἂν εἴη xat αὐτοὺς T, τὸ τὴν χρᾶσιν διὰ πάντων εἶ- 26 

ναι ἣ τὸ δύνασϑαι χωρίζεσϑαι τὰ χεχραμένα. εἰ μὲν γὰρ ὅλα OU ὅλων 

ῷ9 [2n 

1 τὰ] fortasse αὑτὰ, nisi praestat ἄλληλα cf.221,25 ὃ. προσελϑεῖν] fortasse πρόσω ἐλϑεῖν 

εἰ del. Ideler 9.4 fortasse [εἰ] ἔδει, (ei) ἕν τι ey. o. ἐν αὑτῷ ἄλλο c. (μηδὲν μείζον γίνε- 

ταιδ, μηδέν τι μεῖζον γίνεσϑαι 9 μηδενὸς ex corr. A: fortasse μηδενὸς (86) 7 σωμάτων] 

σώματος Ra 9 ἔς τι Apelt: ἐστὶν libri 12 τῆς] τις Ra: τι Ideler 14 ἕν Diels: μὲν 

libri 16 πῶς 9 οὐκ Diels: οὕτως 9 ὃν libri τὸ cOrr. ex τῷ AÀ 18 χεόμενα Diels: 

καιόμενα libri 19 μεταβάλλοντα] μεταβαλόντα Ra 21 alt. xai om. Ra 23 τό τε] τότις 

PCS 24 χωρεῖν] χαίρειν R'a 29 fortasse τούτῳ 30 τῇ] αὐτῇ Ra — 94 ὃ] d Ra 
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E - , w 

τὰ χεχραμένα μέμιχται xal μὴ ἕτερον αὐτῶν ἐν τῷ μίγματι ἄμιχτον ϑα- 
, , v ΄ ΄ ^, , 

τέρου μόριον ἔχει, ἀδύνατον αὐτῶν ἐχάτερον ὑπὸ ἰδίας ἐπιφανείας περι- 
΄ 

έχεσϑαι: πᾶν γὰρ μόριον αὐτῶν, τὸ ὑπὸ οἰχείας ἐπιφανείας περιεχόμενον, 30 
v v € , 5 Ἁ » U ^ v ; , 4d * 

ἄμιχτον ἔσται ϑατέρου. | οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν τοῦ οἴνου ἐπιφάνειαν ὕδατος 601 
er v ) T ^ ' -— ^05 Μ e , ^ [o M ΄ 

5 elvat, ἢ τὴν τοῦ ὕδατος οἴνου, ὥστε οὕτως 00x ἔπτται Ot ὅλων μῖξις ἢ 
- ) ΄ - ΄ ΄ e 

χρᾶσις, ἀλλ᾽ εἶεν dv παράϑεσιν τὴν χρᾶσιν μορίων μορίγις λέγοντες" ὃ 
, » ' M. $0» - Y , E , 

φυλασσόμενοι ἄλλο φασὶ μῖξιν xal ἄλλο χρᾶσιν εἶναι. εἰ δὲ μηδὲν μόριον ὃ 
, ΄ ΄ - 934^ , 

xat olxsíav περιγραφήν τε xal ἐπιφάνειαν εἴη τῶν μεμιγμένων, ἀλλ᾽ εἴη 

πᾶν Óuotouspic γεγονὸς τὸ σῶμα, οὐχέτι μὲν ἂν εἴη παράϑεσις, ἀλλὰ δι᾿ 
σ ^ , N A ud ^ ' 2^ 3 -" , 

10 ὅλων χρᾶσις: οὐ μὴν ἔτι σώζοιτο dy τὰ ἐξ ἀρχῆς σώματα τῶν μεμιγμέ- 

D ἀλλ i e συγχεχυμένα τε xai Goveglapuíva. εἰ δὴ ἔδει τὰ χω- 
Ἁ x x - [4 . — E. s P 3 

v, συγχεχύσϑα! (τούτῳ γὰρ ἢ χρᾶσις xav αὐὖ- 10 

τοὺς E bed ΡΝ ἀναγχαῖον δὲ τοῖς QU ὅλων μεμιγμένοις 
, 8 ^ , 

au ΚΕ χυσϑδι, ἀδύνατον τὰ δι᾿ ὅλων μεμιγμένα xav αὐτοὺς χωρίζεσϑαι 

18 δύνασϑαι. ἔτι δέ, εἰ ἀνάγχη μὲν τὰ χεχραμένα δι᾿ ὅλων μεμῖχϑαι, τὰ δὲ 
2x7 ^ PII [rd , MJ ^ , M 

δι᾿ ὅλων μεμιγμένα ἀδύνατον μὴ συγχεχύσϑαι, τὰ δὲ συγχεχυμένα τε χαὶ 1 

Z συνεφϑαρμένα οὐχ οἷόν τε αὐτὰ σώζεσθαι, οὐδ᾽ ἂν ἕξεις σώζοιντο αὐτῶν, 

εἴ γε ἕν μέν τι τὸ γεγονὸς ἐχ τῶν συγχεχυμένων τε xal συνεφϑαρμένων. 

ἀνάγχη δὲ τὸ ἕν σῶμα ὑπὸ μιᾶς, ὥς φασιν, ἕξεως συνέ ἔχεσϑαι, ὥστε χαὶ 
20 χατὰ τοῦτο ἂν ἀχώριστα ἀλλήλων εἴη τὰ χεχραμένα xav αὐτούς. εἰ δὲ 20 

M X , e ) ; M 5 , 2 ΄ b - T ' 

χατὰ μὲν τὰ λεγόμενα ὕπ᾽ αὐτῶν ἀχώριστα ἀλλήλων ἀναγχαῖον εἶναι τὰ 
, 3 MJ ^N 25» ' S. σ - ' 

χεχραμένα (οὐ γὰρ δὴ οἷόν τε τὴν δι᾿ ὅλων χρᾶσιν γενέσϑαι χωρὶς συμ- 
φϑαάρσεως. ἀχώριστα δέ -Θ ασιν εἶναι τὰ συνεφϑαρμέναλ, ὁρῶμεν δὲ ἐπ᾽ ἐνίων 

χωριζόμενα, δῆλον ὡς οὐχ ἂν ἢ χρᾶσις γένοιτο χατὰ τὸν ὕπ᾽ αὐτῶν εἰ- 

25 ρημένον τρόπον. [Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ διαιρούντ ων ἄλληλα τῶν κιρναμέν ὧν 25 

χρᾶσις γίνοιτο (διὰ τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς ὑγοοῖς ἢ χρᾶσις μάλιστα, ὅτι ἐστὶν 

εὐδιαίρετα ταῦτα xai ῥαδίως ϑάτερον διὰ ϑατέρου δίεισι διαιροῦν αὐτό, ὡς 

δρᾶται xal ὁ οἶνος ὁ εἰς τὸ ὕδωρ ἐπιχεόμενος, χιρνάμενος αὐτῷ), εἰ μὲν 

οὖν διαιροῦντα ἄλληλα ἀδιαίρετα ἀλλήλων χαταλείπει τινὰ μέρη. οὐχέτ᾽ ἂν 80 

30 εἴη ἐχεῖνα τὰ μέρη χεχραμένα (ἀμιγῆ γὰρ xoi ἄμιχτα ἀναγχαῖον εἶναι τὰ 
μὴ διῃρημένα μέρη, εἴ γε ἢ χρᾶσις xal f, κατ᾿ αὐτὴν μῖξις xaxà τὴν 602 

D 

διαίρεσιν γίνεται xal ταύτην ὅρον ἔχει: οὕτω τε πάλιν γίγνοιτο ἂν ἢ xpà- i i ᾿ς i 

γινομένη παραϑέσει, ἀλλ οὐχ ὅλων ἀλλήλων QU ὅλου τῶν χεχραμένων 
διηχόντων), εἰ δὲ μηδὲν ἀδιαίρετον ἀλλήλων ἐν τῇ χράσει χαταλελοίπασιν. 

i , wif i fi ? 

35 εἴη ἂν πάντῃ διῃρημένα xal οὐχ sic μέρη, ἀλλ᾽ εἰς διαιρέσεις tran γε- 5 

γονυῖα, st γε μηδὲν αὐτῶν μόριον παρὰ τὴν διαίρεσιν χαταλέλειπται. χαὶ 

2 μόριον ἔχει] ἔχει μόριον R: ἔχειν μόριον ἃ 5 ἣ R (man. rec.) a: τι rel. ὥστε Apelt: ὡς 

ὁ libri 6 ὃ Apelt: οἱ libri 8 περιγραφὴν Ra: περιγραμμὴν rel. τε om. a 12 τούτῳ] 

τοῦτο ἃ 14 ante τὰ add. δὲ Ra: δὴ Ideler 11 ἕξ εἰς AB! 18 τε om. Ra 19 cuvé- 
χεσϑαι Apelt: συνελέσϑαι (συνελέχϑαι B) libri — «ai om.Ideler 20 τὰ om. Ideler — 22 οὐ γὰρ 

δὴ scripsi: εἰ γὰρ μὴ libri 298 évívov αὶ 25 εἰ Ideler: ἢ libri 21 διὰ om. Ideler 

αὐτὸς Ra 28 ἐπιχεόμενος Ξα' 29 διαιροῦντα CPRS: διαιροῦν τὰ ΑΒὰ ἀδιαίρετα Ideler: 

διαιρετὰ libri — 32 γίγνοιτο] φαίνοιτο Schwartz — 33 γενομένη BCPS 98. 86 ἡ τομὴ γε- 
γονυῖα ABC: ἡ τὸ μὴ γεγονυῖα PS: ἡ μὴ γεγονυῖα Ra: om. Ideler 96 παρὰ Α: περὶ rel. 

D 
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e" Y c 5 ^ - [d ΄ ΄ τ ἔτι εἰ ἕχαστον, εἰς ἃ διαιρεῖται ἕχαστον, ἐκ τούτων συντιϑεμένων πάλιν 

- F^. » a Y e 74 bi , 5 b] LAE »^* [tvevat, etr, ἄν τὰ οὕτως διῃρημένα ix διαιρέσεων, οὐχ Ex μερῶν οὐδὲ éx 
σωμάτων συγχείμενα. ἣ γὰρ διαίρεσις οὐ σῶμα, ἀλλὰ πάϑος σώματος. 10 
[04 CN - DI A P) » * Y Y * ^ MA , ἕπεται ὃὲ τοῖς λέγουσιν ἐπ’ ἄπειρον τὴν τομὴν xal τὸ ἢ ἀδύνατον λέγειν 

5 πάντῃ διαιρεῖσϑαί τι σῶμα ἐνεργείᾳ (οὕτως δὲ χαὶ μήνυσϑαι δι᾿ ὅλων) (3) τὸ 
εἰς ἄπειρα ἐνεργείᾳ διαιρεῖσϑαι τὰ σώματα. εἰ μὲν γὰρ λέγουσιν ἐπ’ ἄπει- 
pov εἶναι διαιρετὰ τὰ σώματα τῷ μηδέποτε ἐπιλείπειν τὴν τομήν, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ ἐχ τῶν τεμνομένων περιλείπεσϑαί τι τέμνεσϑαι δυνάμενον, οὐχ οἷόν τε 15 
y ' - [ - ἔσται σώματι παντὶ διαιρεῖσϑαι ὡς μηχέτι ὑπολείπεσϑαί τι ἐξ αὐτοῦ τομὴν 

10 ἀναδέξασϑαι δυνάμενον. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδέποτε dw εἴη τὰ χιρνάμενα δι’ 
ὅλων χεχραμένα, εἰ δὲ χίρνανται μὲν T ἀλλήλοις, καὶ παρεχτείνεται διαιροῦντα 
»» " € 74 C ' re A - , , - , ' ^ δὰ ἄλληλα * * x διῃρηχέναι, ὡς μὴ ὑπολείπεσϑαί τινα αὐτῶν μέρη μὴ διῃ- 30 

p ' ^ ^ ^-^ — ἊΝ prpsva. χατὰ γὰρ τὰ μὴ διῃρημένα οὐδέπω dv ἀλλήλοις εἴη χεχραμένα. 
εἰ δὲ λέγοιεν ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὰ σώματα διαιρετά, τῷ εἰς ἄπειρον δύ- 

15 νασϑαι διαιρεῖσϑαι [τὸ] πᾶν διῃρημένον σῶμα, xav! αὐτοὺς εἴη ἂν εἰς ἄπειρα 
ἐνεργείᾳ διῃρημένα τὰ χεχραμένα ἀλλήλοις. εἰ γὰρ πάντῃ χέχραται,, 30 
πάντῃ διύρηται. πάντῃ δὲ διῃρημένα s x κα xol εἰ μὲν τὰ εἰς ἃ διήρηται 

΄ Y , ^ » » [e4 - e / » MN € μεγέϑη xal αὐτά, εἴη | ἂν ἕχαστον τῶν οὕτως μιγνυμένων ἄπειρον (τὸ γὰρ 603 
ἐξ ἀπείρων μέγεϑός τι xol διάστασιν ἐχόντων συγκείμενον ἄπειρον: γί- 

€ PRA & ΄ bd AS y 2 5 / ΄ LE 2225 y ^ 20 vetat γὰρ ἐχάτερον τῶν χεχραμένων ἐξ ἀπείρων μέγεϑός τι ἐχόντων, εἴ γε 
32 ἢ 7 T ΄, ' Ro fia ἈΝ ΤΣ ΄ IDEE - ΄ E εἰς 4 tépyetat τι xat Gu xsiaat αὐτὸ ἐχ τούτων ἀναγκαῖον, συμβαίνοιτο (δ᾽) ὃ 

ἂν οὕτω χαὶ πλείω ἂν εἶναι σώματα ἄλλα ἄπειρα), εἰ δὲ Uy μεγέϑη τὰ 
ὑπολειπόμενα εἰς ἃ ἢ τομὴ τῶν πάντῃ διῃρημένων (οὐ γὰρ δὴ ἐλάχιστά 
τινα ἐροῦσιν εἶναι xoi ἀδιαίρετα σώματα), εἴη dv αὐτοῖς τὸ μέγεϑος οὐχ 
2 - H (OBS ' ' "Ὁ mA d f ' 25 £x μεγεϑῶν συγχείμενον, ᾧ ἕπεται τὸ xal τῆς γραμμῆς μέρη λέγειν τὰ 

X σημεῖα, Πῶς δὲ σωζόντων ἐστὶ τὴν περὶ χράσεως κοινὴν πρόληψιν τὸ λέ- 10 
qs xal τὴν ἕξιν τοῖς ἔχουσιν αὐτὴν μεμῖχϑαι, xal τὴν φύσιν τοῖς φυτοῖς 
xol c) ouo ed EDT m AR Lees NEA x ΥΩ MiynSo. ΤΣ (- χαὶ τὸ φῶς τῷ ἀέρι xal τὴν ψυχὴν τῷ σώματι, εἴ γε χιρνᾶσϑαι μὲν mposí 
ληπται (τὰν χατ᾽ ἰδίαν πρὸ τῆς χράσεως ὑφεστάναι δυνάμενα; διὰ τοῦτο γοῦν 

80 χαὶ αὐτοί φασι τὰ χεχραμένα χωρίζεσϑαι πάλιν δύνασϑαι, χαὶ ταύτῃ ὃδια- là 

φέρειν χρᾶσιν συγχύσεώς τε xal φϑάρσεως. οὔτε ἕξις τις χωριστὴ τοῦ 
ἔχοντος αὐτήν, ὡς χκαϑ’ αὑτὴν εἶναι δύνασϑαι, οὔτε f, τῶν φυτῶν φύσις 
χωρὶς φυτῶν ὑποσταίη mot ἄν. τό τε φῶς πῶς οἷόν τε ἐπινοῆσαι χεχω- 
ρισμένον τῶν διαφανῶν σωμάτων; ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ἢ ψυχὴ τοιοῦτον, ὡς οἷόν 

7^ y »» σ΄ ) τε, εἴγε εἶδος ἔνυλον οὐχ οἷόν τε εἶναι χωρὶς ὕλης τε xai σώματος. ἀλλ᾽ 90 90 τε 

οὐδὲ τὸ πῦρ τῷ σιδήρῳ, χαϑά φασι, μίγνυται, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς χυμοῖς 

4 ἢ del. Ideler 9 (p τὸ scripsi: τὸ libri: τῷ Apelt 9 παντὶ] fortasse 
πάντῃ post τι A! del. τέμνεσϑαι δυνάμενον 11 χίρναται Β fortasse εἴ 
γε κίρναται μόνα, (ἃ) ἀλλήλοις καὶ παρεχτ. παρεχτείνονται ἃ 12 fortasse ἄλλη- 
λα, (ἀδύνατον δὲ οὕτως ἄλληλα» διῃρηκχέναι del. Ideler: καὶ διῃρημένα Apelt 
13 post xexp. lacunam ind. Caninius 15 τὸ del. Sehwartz 11 lacunam in- 
dieavit Ideler 21 δ᾽ addidi 29 «à add. Schwartz 91 χωρὶς BCPRSa 
92 δύναται Ideler 94. 35 οἷόν τε] fortasse οἴονται 329 εἶναι om. Ra 36 φασι 
Scripsi: φησι libri 
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οὐδὲ τοῖς ξύλοις. ὅλως γὰρ ἄτοπον τὴν ὅλην τῷ εἴδει μίγνυσϑαι λέγειν. 
m ' D! /, , | , 2 ) c ᾿ » 

ὕλη δὲ πυρὸς τὰ χαιόμενά τε xal πεπυρωμένα πάντα, ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἄφϑαρ- 

τος, ἣ δ᾽ οὔ. διὸ xal μέχρι πολλοῦ σβεννύμενά τινα ταὐτὸ εἶδος τῷ ἐξ 20 
ἀρχῆς δύναται φυλάττειν, οὐ μὴν ἀμείωτα πάντῃ" xal 1ὰρ τούτων ὑπὸ 

τοῦ πυρὸς ἀναλίσχεταί xt xal φϑείρεται. διὸ xal ταῦτα χρονίζοντα ἐν αὐ- οι 

X τῷ πλέον ἀπόλλυταί τε xal τοῦ οἰχείου εἴδους ἐξίσταται. Πῶς δ᾽ οὐχ 
ἄτοπον xal τὸ λέγειν ἡνῶσϑαι τὴν σύμπασαν οὐσίαν πνεύματός τινος διὰ 30 

πάσης αὐτῆς διήχοντος, ὑφ᾽ οὗ συνέχεταί τε xal συμμένει τὸ πᾶν xal συμ- 
παϑές ἐστιν αὑτῷ ; τὴν γὰρ χυριωτάτην αἰτίαν τῆς τοῦ παντὸς ἑνώσεως 

10 οὐχ εἰδότες (αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἢ τοῦ | ϑείου τε xal χυχλοφορητιχοῦ xal αἰ- 604 

ϑερίου σώματος φύσις, ἥτις περιέχουσα πᾶσαν τὴν ἔνυλόν τε χαὶ παϑητὴν 
χαὶ μεταβλητὴν οὐσίαν τῇ συνεχεῖ τε χαὶ διηνεχεῖ χινήσει χαὶ ἄλλοτε ἀλ- 

λοίᾳ σχέσει πρὸς αὐτὰ τὰς εἰς ἄλληλα τῶν ἐν γενέσει σωμάτων μετα- 
βολὰς ἐν ὡρισμένῃ τάξει ποιουμένη συνέχει xal σώζει τὸ πᾶν), ταύτην 5 

15 μήτ᾽ ἰδόντες ἑαυτοῖς, μήτε τοῖς ἰδοῦσιν ἀχολουϑῆσαι δυνηϑέντες, διὰ τὸ 

ὑπὸ πολλῶν τινων δοξῶν προειλῆφϑαι δεσμοῖς τισι xal ὑλιχαῖς αἰτίαις χαί 

τινι πνεύματι διὰ πάσης τῆς οὐσίας διήχοντι ἀνατιϑέασιν αὐτοῦ τὴν ἕνωτιν. 

ἥτις δόξα, πρὸς τῷ xeyproUat τῷ ψευδεῖ σῶμά τι διὰ σώματος διήχειν, 10 

xal διὰ τῶν ἄλλων, ὅτι ἐστὶ ψευδής, ἤδη ἐλέγχεται: φανερῶς γὰρ ἔνια τῶν 

20 σωμάτων οὐχ οἷά τε ἐνεργείᾳ τι ὃν ἔχειν πνεῦμα ἐν αὐτοῖς: τὸ γοῦν 

ὕδωρ τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ ἔχειν διὰ παντὸς αὐτοῦ υὑεμιγμένον πνεῦμά τι, 
ὡς μηδ᾽ ἄν τὸ τυχὸν ἐν αὐτῷ γένηταί ποτε, T, ἀποπνιγέντος ἐν αὐτῷ 16 

ζῴου tóc τῶν ἀναπνευστιχῶν T, χαὶ OU ἄλλην αἰτίαν τινὰ γενομένου. 

μηδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐν αὐτῷ δύνασϑαι μένειν, ἀλλὰ παραχρῆμα μετὰ βίας 
25 ἀναφέρεσϑαί τε xai ἐχχρίνεσϑαι, xdv ἐν βυϑῷ γενόμενον τύχῃ. τούτου δ᾽ 

οὕτως ἔχοντος, πῶς dv ἔτι ἀληϑὲς εἴη τὸ πᾶν ἡνῶσϑαί τε xal συνέχεσϑαι, 20 
πνεύματός τινος διὰ παντὸς διήχοντος αὐτοῦ; ἔπειτα δ᾽ εὔλογον μὲν ἦν, 
ὁποίαν τὴν ἀπὸ τοῦ πνεύματος συνοχὴν γινομένην ἐν πᾶσιν εἶναι τοῖς σώ- 

^)? 2 e δ, - ΄ , M 

uagtv* οὐχ οὕτως δ᾽ ἔχει. τῶν yàp σωμάτων τὰ μέν ἐστι συνεχῆ, τὰ 

30 δὲ διωρισμένα. διὸ εὐλογώτερον, ἕχαστον αὐτῶν ὑπὸ τοῦ οἰχείου εἴδους 25 
, € 74 : M e - ,F * € , » , Ld , 

συνέχεσϑαί τε xui ἡνῶσϑαι λέγειν πρὸς ἑαυτό, καϑό ἐστιν αὐτῶν ἑκάστῳ 

τὸ εἶναι, τὴν (08) συμπάϑειαν αὐτῶν σώζεσϑαι τὴν πρὸς ἄλληλα διά τε τὴν 
τῆς ὕλης χοινωνίαν xoi τὴν τοῦ περιχειμένου ϑείου σώματος αὐτῷ φύσιν. 

ἢ τὸ διὰ τοῦ πνεύματος: δεσμώτης γὰρ xal ὁ τόνος τοῦ πνεύματος, ὃφ᾽ 
- ΄ é LL * γι y. J - Y - 7 NA Y t 

35 ob συνδούμενα τήν τε συνέχειαν ἔχει τὴν πρὸς τὰ οἰχεῖα μέρη xal συνῇ- 30 
J 

πται τοῖς παραχειμένοις. βιαζόμενον μὲν γὰρ ὑπό τινος τὸ πνεῦμα. διὰ 
I V D μ , 

4 ἀμείωτα Ideler: ἀμείω τὰ libri " xai om. Ideler 10 αὕτη Ideler: αὐτὴ libri 

13 αὐτὰ] αὐτὰς Ra γενέσει] γένεσι ἃ Ideler 14 συνέγει RSa: συνεχεῖ ABCP 15 αὐτοὶ 

Diels 16 ὑλικαῖς) ὑτικαῖς BCPS: om. a 11 οὐσίαις a 18 τῷ scripsi: τὸ libri 

σώματι Ra 19 ψευδεὶς A'! 20 τι ὃν] τινι Ra 22 ποτε Ideler: τότε libri 

21 fortasse (àv) ἦν 28 ὁποίαν) ὁποία ἂν (ἢ) Diels: ὁποιαντινοῦν (om. τὴν) Schwartz 

γενομένην Ideler 232 δὲ addidi alt. τὴν Apelt: τῇ libri tert. τὴν om. a 34 τὸ] 

τῷ Ra: fortasse del. τοῦ Om. à δεσμώτης --- πνεύματος om. Ra 39 συνδεόμενα 

A pelt 96 μὲν s. V. A 
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' m" “ - ^ - - 

τὴν πρὸς τοῦτο εὐφυΐαν, τῷ μηδεμίαν ἀντίβασιν ἔχειν τῷ χινοῦντι δι’ εὐ- 
, D 2A € A Ὁ , , , 5 , , *, 

πάϑειαν δύνασϑαι, ὑπὸ τῆς ἀϑρόας χινήσεως ἰσχύν τινα λαμβάνει, ἀπαϑὲς 

δὲ ὃν | χατὰ τὴν οἰχείαν φύσιν. ὑγρὸν δ᾽ ἐστὶ xal εὐδιαίρετον, ὡς xal 605 
- »v UJ i i “Ὁ - n ΄ 

τῶν ἄλλων, ἐν οἷς ἄν Ἢ τοῦτο μεμιγμένον, χατὰ τοῦτο μάλιστά τε xal 

5 ἀρεστὴν γίνεσϑαι τὴν διαίρεσιν. διὰ τοῦτο γοῦν οἱ μὲν χενόν τι αὐτὸ ὠή- 
itx ' , iJ 5 v. e ^ Md » » - , M 

ὕϑησαν εἶναι xol φύσιν τινὰ ἀναφῇ, οἱ δὲ πολλὰ ἔχειν ἐν αὐτῷ xevd. xal 

γὰρ εἰ τοῦ μὴ διαπίπτειν, ἀλλὰ συμμένειν τὰ σώματα, αἴτιον τὸ συνέχον 

αὐτὰ πνεῦμα, τὰ διαπίπτοντα τῶν σωμάτων δῆλον ὡς οὐχ ἂν ἔχοι τὸ 

πνεῦμα τὸ συνδέον. πῶς δ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἣ διαίρεσις σώζοιτο τῶν σωμάτων, 

10 εἴ γε ἣ μὲν διαίρεσις χωρισμός ἐστι τῶν ἡνωμένων, μένει δὲ xav! αὐτούς, 10 
΄ e ΄ e , , ΄ ^ ΡῚ - - b] 5 ^ 

πάντων ἡνωμένων ὁμοίως ἀλλήλοις, πάντα, xdv διαιρεϑῇ; πῶς δ᾽ οὐχ ἂν πάντα 

φαίνοιτο τὰ παραχείμενα ἀλλήλοις xai ῥᾳδίως ἀλλήλων χωρίζεσϑαι δυνά- 

μενα ὑπ᾽ αὐτοῦ xat δυοίως ἀλλήλοις ἡνῶσϑαι λέγειν, τοῖς συνεχέσι τε οὖσι xal 

χωρὶς διαιρέσεως μὴ δυναμένοις τινὸς ἀλλήλων χωρισϑῆναί ποτε; πρὸς δὲ 
15 τούτοις, εἰ τὸ πνεῦμα γεγονὸς ἐχ πυρός τε xal ἀέρος διὰ πάντων πεφοί- 15 

τὴχε τῶν σωμάτων (τῷ) πᾶσιν αὐτοῖς χεχρᾶσϑαι xal ἑκάστῳ αὐτῶν ix 

τούτου ἠρτῆσϑαι τὸ εἶναι, πῶς ἂν ἔτι ἁπλοῦν τι εἴη σῶμα; πῶς δ᾽ ἄν, 
εἰ ὕστερον τὸ ἔχ τινων συγχείμενον τῶν ἁπλῶν, τὸ πῦρ ἂν xal ὃ ἀὴρ sim, 

ἐξ ὧν μιγνυμένων τὸ πνεῦμα γίνεται. οὗ χωρὶς ἀδύνατον εἶναί τι σώμα: 20 
- 5 ^ 

20 εἰ γὰρ ἐξ ἐχείνων μὲν T, γένεσις τῷ πνεύματι, ἀδύνατον δὲ ἐχείνων εἶναί 

τι χωρὶς πνεύματος, οὔτ᾽ ἂν ἐχείνων τι εἴη πρὸ τῆς τοῦ πνεύματος γενέ- 
σεως, οὔτ᾽ dy τὸ πνεῦμα γίνοιτο, οὐχ ὄντων, ἐξ ὧν ἢ γένεσις αὐτῷ. πῶς 

δ᾽ ἄν τις ἐν τῷ ψυχρῷ ἐνεργείᾳ τ' ϑερμὸν εἶναι λέγοι; τίς δὲ xal ἣ εἰς 2» 

τὸ ἐναντίον ἅμα χίνησις αὐτοῦ, χαϑ᾿ ἣν συνέχει τὰ ἐν οἷς ἄν T, ὃν ὥς 

25 φασι, πνεῦμα χινούμενον ἅμα ἐξ αὐτοῦ τε xai εἰς αὐτό; xal χατὰ τί εἶδος 

χινήσεως γίνεται; κατ᾽ οὐδὲν γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ νοῆσαί τι dua εἰς τὰ ἐναν- 

ΧΙ τία χινούμενον xa0' αὑτό. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐοίκασιν, ὡς εἶπον, οἱ οὕτω λέγον- 80 

τες τῷ μὴ δυνηϑῆναι διαλαβεῖν τῷ λόγῳ τῆς ὕλης τὸ εἶδος, χαϑὸ εἶδος 

ξἕχαστόν τ᾽ ἐστὶ τῶν ὄντων ὅ ἐστι, xal πρὸς τἄλλα διαφορὰν ἔχει, χατὰ 

30 τὴν ὕλην οὐδὲν ἀλλήλων διαφέροντα. χαϑὺ εἶδος ἔχει, xal τῷ σώζε- θ00 

σϑαί τε χαὶ μένειν ταῦτα, ἅ ἐστι, πνεύματι ὡς διὰ πάντων διήχοντι ἀνά- 

mtety τό τε εἶναι ἑχάστου xal τὸ σώζεσϑαί τε xal συμμένειν. αἰτιάσαιτο 
δ᾽ ἄν τις εὐλόγως αὐτῶν ἐνταῦϑα τοῦ λόγου γενόμενος xal τὸ δύο ἀρχὰς 
τῶν πάντων λέγοντας εἶναι ὕλην τε x«i Üsáv, ὧν τὸν μὲν ποιοῦντα εἶναι ὅ 

1. àU seripsi: 9^ libri 2 ἀπαϑὲς δὲ] εὐπαϑὲς Schwartz 3 δ᾽ om. BCPS 

4 μάλλιστα AB 5 ἀρεστὴν]) ἀρίστην Diels τὴν S. V. À 8 ἔχοιτο Ra 11 πάν- 

τῶν scripsi: τῶν libri 11. 12 πάντα φαίνοιτο] fortasse ἀπεμφαίνοι τὸ 12 ἀλλήλων 
om. Ra: ἀλλήλοις BS 13. λέγειν del. Ideler 14 ἀλλήλοις Ideler 16 (và) πᾶσιν 

Ideler 2] τοῦ om. Ra 22 ἂν τὸ] αὐτὸ a 23 ἡ om. Ra 24 τὸ] 

τὸν à αὐτοῦ Apelt: αὐτοῖς; οὐ libri συνέχει Ideler: συνέχειν libri ἡ CPR$a: ἢ 

ΑΒ ὃν Apelt: ὧν libri 20 πνεύματος Ideler κινούμενον Apelt: κινουμένου libri 

τί Apelt: τι libri 26 γίνεται) λέγεται Ideler: fortasse κινεῖται 28 διαλαλεῖν 

Ra 29 ἔχει) ἔχειν Ideler 32 alt. τε om. a αἰτιάσαιτο] αἰτιᾶσαι ἃ : αἰτιάσαι Ideler 

33 εὐλόγως om. Ideler ἐνταῦϑα)] ἐνθάδε Ra 94 ποιοῦντα scripsi: ποιοῦν libri 



ΠΕΡῚ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥ̓ΞΗΣΕΩΣ 10—11 225 

τὴν δὲ πάσχουσαν, μεμῖχϑαι τῇ ὕλῃ λέγειν τὸν ϑεόν, διὰ πάσης αὐτῆς 

διήχοντα χαὶ σχηματίζοντα αὐτήν, χαὶ μορφοῦντα χαὶ χοσμοποιοῦντα τούτῳ 

τῷ τρόπῳ. εἰ γὰρ ϑεὸς χατ᾽ αὐτοὺς σῶμα, πνεῦμα ὧν νοερόν τε xal 

ἀΐδιον, xai ἢ ὕλη δὲ σῶμα, πρῶτον μὲν ἔσται πάλιν διῆχον σῶμα διὰ 10 

σι σώματος, ἔπειτα τὸ πνεῦμα τοῦτο ἤτοι τι τῶν τεσσάρων τῶν ἁπλῶν ἔσται 

σωμάτων, ἃ xal στοιχεῖά φασιν, T, ἐχ τούτων σύγχριμα (ὥς που xal ab- 

τοὶ λέγουσιν: xal γὰρ ἀέρος xal πυρὸς ὑφίστανται τὴν οὐσίαν ἔχειν τὸ 

πνεῦμα), T, (e) ἄλλο τι εἴη, ἔσται τὸ ϑεῖον αὐτοῖς σῶμα πέμπτη τις οὐ- 1ῦ 

σία, χωρὶς ἀποδείξεώς τινος καὶ παραμυϑίας λεγομένη τοῖς πρὸς τὸν μετὰ 

10 τῶν οἰχείων τιϑέμενον τοῦτο ἀντιλέγουσιν ὡς λέγοντα παράδοξα. εἰ δὲ ἢ 

τῶν τεσσάρων τι εἴη ἤ τι ἐξ ἐχείνων σύγχριμα, ἔσται τὸ Ex τῆς ὕλης 
γεννώμενον σῶμα πρὸ τοῦ γενέσϑαι πεφοιτηχὸς δι᾿ αὐτῆς xai τεχνοῦν 20 

ἐξ ἐχείνης ὁμοίως τοῖς ἄλλοις xai ἑαυτό. ἔτι τε ὕστερον ἄν ὁ ϑεὸς τῆς 

ὕλης εἴη, εἴ γε πᾶν μὲν τὸ ἔνυλον σῶμα τῆς ὕλης ὕστερον. τὸ γὰρ x 

15 τῆς ἀρχῆς ὕστερον, ὁ δὲ ϑεὸς τοιοῦτον σῶμα: οὐ γὰρ δὴ τῇ ὕλῃ ὃ αὐ- 
tóc. τοιοῦτος δὲ ὧν εἴη ἄν μέχρι φωνῇς ἀΐδιος αὐτοῖς μόνης: εἰ γὰρ 
γέγονε (γέγονε δὲ ix τῆς ὕλης), εἴτε τι τῶν ἁπλῶν ἐστι σωμάτων. εἴτε Ex 96 

τούτων σύγχριμα. πρὸς δὲ τούτοις ἐπιζητήσαι τις ἄν, εἰ τῶν ἐχ τῆς ὕλης 

γενομένων οἷόν τε δημιουργὸν λέγειν τὸν διαπεφοιτηχότα τῆς ὕλης χαὶ ὄντα 

20 ἐν αὐτῇ ϑεόν. φέρουσι μὲν γὰρ εἰς τὴν κατασχευὴν τοῦδε τὸ μὴ ὁμοίως 
τοῖς φύσει γινομένοις γίνεσϑαι τὰ χατὰ τὰς τέχνας. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς 30 

φύσεως ἀποτελέσματα οὐχ ἐπιπολῆς, ἀλλὰ OU ὅλων εἰδοποιεῖταί τε | xal 607 

διαπλάττεται, χαὶ τὰ ἔνδον αὐτῶν γλαφυρώτατα πεφιλοτέχνηται, τὰ δὲ τῶν 
τεχνῶν διαμεμόρφωται, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνδριάντων ἔχει" τὰ γὰρ ἔνδον τούτων 

25 ἀδιάπλαστα. διὰ δὴ τοῦτό φασιν τῶν μὲν γινομένων χατὰ τέχνην 

ἔξωϑεν εἶναι xot χεχωρισμένον τὸ ποιοῦν, ἐπὶ δὲ τῶν γινομένων φύσει ἐν ὅ 

τῇ ὕλῃ εἶναι τὴν δύναμιν τὴν μορφοῦσαν τε χαὶ γεννῶσαν αὐτά. ταῦτα 

δὲ οὐχ ὁρῶμεν τοῖς γινομένοις συνάδοντα. ἐπὶ γὰρ πάντων τῶν γινομένων 

φύσει ἔξωϑέν τί ἐστι τὸ τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως αὐτῶν ἔχον xal τῆς 
80 πρώτης ἐν τῇ ὕλῃ μεταβολῆς αἴτιον. τά τε γὰρ ἁπλᾶ σώματα τῆς τε 10 

εἰς ἄλληλα μεταβολῆς ἔξωϑεν ἔχει τὴν αἰτίαν. ψῦξις γὰρ καὶ ϑερμότης 
ἢ γινομένη διὰ τὴν τῶν οὐρανίων σωμάτων ἄλλοτε ἀλλοίαν πρὸς αὐτὰ 
σχέσιν τῆς γενέσεως αὐτοῖς καὶ τῆς φϑορᾶς xal τῆς εἰς ἄλληλα μεταβο- 
λῆς αἴτια. ἀλλὰ χαὶ τῶν φυτῶν χαὶ τῶν ζῴων ἕχαστον ὑπό τινος ἔξωϑεν 

] λέγειν Apelt: λέγει libri: λέγουσι Ideler 6 ὥσ που] ὥσπερ Ra 8 εἰ add. 

Apelt 9 λεγομένη Apelt: λεγομένης libri τοῖς] τῆς Ra 10 λέγοντα Ide- 

ler: λέγοντι libri 12 πεφοιτηχὼς Ideler δι] τι Ra τεχνοῦν Apelt: τέχνων 

libri 13 ἑαυτό Apelt: ἑαυτῷ libri τε] δὲ Ideler 16 μέχρι φωνῆς ἀίδιος αὐ- 

τοῖς Sehwartz: μέχρι φωνῆς αἰδοῖος αὐτοῖς A: μέχρι φωνῆσαι δ᾽ αὐτοῖς BOPS: μέχρι φω- 
νῆσαι δύο αὐτοῖς Ra: εἰ χρὴ φωνῆσαι, δι᾿ αὐτῆς Apelt μόνοις Ideler 11 δὲ] δὴ 

Apelt sive del. 2] τὰ xatà τὰς) τὰς χατὰ Ra ἀπὸ] ὑπὸ Ideler 22 ἐπι- 

πολῆς A: ἐπιπολλῆς BPCS: ἐπὶ πολλῆς Ra: ἐπιφανείᾳ Ideler 20 φασιν scripsi: φησάντων 

libri: ἔφησαν Apelt 26 (elvat) τὸ ποιοῦν Ideler 28 τῶν om. Ra 32 ἡ γινομένη) 

ἡγουμένη Ra ἄλλοτε om. a 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 15 
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Y , - [κά * c a. d , δ δ z ὄντος χεχωρισμένου τῆς ὕλης, ἐξ ἧς ἕκαστον αὐτῶν (vexat, τὴν ἀρχήν τε 15 

τῆς γενέσεως λαμβάνει x x * xal τὰ χατ᾽ αὐτῆς πηγνύμενα πάντα xai τὰ ἐν 
τοῖς μετεώροις συνιστάμενα χεχωρισμένα χεχωρισμένον ἔχει τὸ ποιοῦν. 

» . - ΄ 

οὔτε γὰρ τὸ ϑερμαινόμενον xai διὰ τοῦτο μεταβάλλον αὐτὸ ϑερμαίνει" 

5 ψυχρὸν δὲ καϑὸ ϑερμαίνεται. ἀλλὰ xal οἷς ἢ γέννησις ἀπὸ σπέρματος, 90 
y, - ^ - “Ὁ - 

ἔξωϑεν τὸ γεννῶν διὰ τῆς προέσεως τοῦ σπέρματος. εἰ δ᾽ οὕτως τὰ ἐχ τῆς 
[rd 9 , ^ » » * Y 5 “- 4 A “Ὁ “ἄρ᾿ ΟΡ. 

ὕλης γινόμενα γίνεται, πῶς ἂν (αἴτιος) ἔτι ὃ ϑεὸς αὐτῶν εἴη διὰ τοῦ τῇ ὕλῃ 
μεμῖχϑαί τε xal χεχρᾶσϑαι; τοῦ γὰρ οὕτως ἐν τοῖς γινομένοις φύσει mot- 
οὖντος ἄλλο τι πρῶτόν ἐστιν αἴτιον ἔξωϑεν ὄν. οὐδὲν δὲ ποιητιχὸν πρῶ- 25 

10 τὸν τοῦ ϑεοῦ. ἐοίκασι δὲ δι᾿ ὧν λέγουσιν εἶδος τῆς ὕλης λέγειν τὸν ϑεόν. 
εἰ AJ o € 9 A , — DÀ ) 2 , es s € - C , € 

εἰ γὰρ οὕτως ὃ ϑεὸς μέμιχται τῇ ὕλῃ χατ᾽ αὐτούς, ὡς ἐν τοῖς ζῴοις f, 
ψυχὴ τῷ σώματι, xal f, δύναμις τῆς ὕλης ἐστὶ ὃ ϑεὸς (φασὶ γὰρ τὴν 
ὕλην ποιεῖν τῇ ἐν αὐτῇ δυνάμει), εἶδός πως dy λέγοιεν αὐτῆς τὸν ϑεόν, 

ὡς τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος xol τὴν δύναμιν τοῦ δυνάμει. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, 80 
15 πῶς ἄν ἔτι ἣ ὕλη ἀνείδεος εἴη κατὰ τὸν αὑτῆς λόγον, | εἴ γε τὸ συμμέ- 608 

νειν αὐτῇ xal εἶναι ὕλῃ παρὰ τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ δυνάμεως; μάλιστα δ᾽ 
ἐν τῇ ἐχπυρώσει φαίνεται χατ᾽ αὐτοὺς ὁ ϑεὸς τῆς ὕλης εἶδος ὦν, εἴ γε ἐν 

€T ΄ ὃ , à 1 " ) 2 S UE , [4 ῦλ e $ us τ OA τῷ πυρί, ὃ μόνον ἐστὶ xav! αὐτοὺς τότε, ἣ ὅλη xal 6 ϑεὸς [τῆς ὕλης] 
σώζονται μόνοι. εἴη γὰρ ἂν ὃ ϑεὸς τότε εἶδος τὸ ἐπὶ τῇ ὕλῃ τοῦ πυρὸς. 5 ζονται μόνοι. εἴη γὰρ εὸς τότε εἶδος τῇ ὕλῃ ρὸς. 

20 εἰ δὲ τοῦτο, μεταβάλλει δὲ τὸ πῦρ εἰς ἄλλα τινὰ σώματα, τὸ εἶδος ἀλλάσ- 
σον εἴη ἂν ὁ ϑεὸς φϑειρόμενος τότε, εἴ γε χατὰ φϑορὰν τοῦ προυπάρ- 

y ς à 2 » À “- τς DÀ 4 i ἰ LÉ 

χοντὸος εἴδους ἣ μεταβολὴ εἰς ἄλλο σῶμα τῇ ὕλῃ γίνεται. καὶ εἰ τῆς 
^ ΄“ν [d M y y e M ) » M , τοιαύτης μεταβολῆς ὃ ϑεὸς αἴτιος, εἴη dv ὃ ϑεὸς xav αὐτοὺς φϑείρων 

& , - , , , e x ) » ᾿Ξ - ) , , , - , 

ἑαυτόν, ob τί dv ἀτοπώτερον ῥηϑείη ποτ᾽ ἄν; πῶς δ᾽ οὐχ ἀνάξια τῆς ϑείας 10 

95 προλήψεως τό τε τὸν ϑεὸν διὰ πάσης τῆς ὑποχειμένης πᾶσιν ὕλης χεχω- 

ρηχέναι λέγειν xal μένειν ἐν αὐτῇ, ὁποία ποτ᾽ ἂν T, xal τὸ προηγούμενον 
ἔχειν ἔργον, τὸ ἀεί τι γεννᾶν τε χαὶ διαπλάσσειν τῶν ἐξ αὐτῆς γενέσϑαι 
δυναμένων, xal ποιεῖν τὸν ϑεὸν δημιουργὸν σχωλήχων τε χαὶ ἐμπίδων, ἀτέ- 15 

χνως ὥσπερ χορόπλαϑόν τινα τῷ πηλῷ σχολάζοντα καὶ πᾶν τὸ δυνάμενον 

80 ἐξ αὐτοῦ γενέσϑαι τοῦτο ποιοῦντα; πρὸς ὃὲ τούτοις εἰ τὰ χκιρνάμενα ἀλλή- 
λοις σώματα ἀντιπάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀνάγχη (διὰ τοῦτο γὰρ οὐδέτερον 
αὐτῶν φϑείρεται, ὅτι ἑχάτερον αὐτῶν πάσχον ὕφ᾽ ἑχατέρου ἐν τῷ πάσχειν 90 

ἀντιποιεῖ), τὰ δὲ δι᾿ ἀλλήλων χωροῦντα σώματα χιρνᾶται ἀλλήλοις, εἴη 
XII τ᾽ dy ἄλληλα * * * Ταῦτα μὲν εἰπεῖν προήχϑην διὰ τοὺς ἀντιλέγοντας μὲν 

35 Αριστοτέλει περὶ τοῦ πέμπτου σώματος xai τοῖς μόνοις κατ᾽ ἀξίαν τῶν 

2 γεννέσεως AC lacunam indicavi κατ᾽ αὐτῆς] κατὰ γῆς Apelt À χεχωρισμένα 

suspectum 5 γένεσις RSa 6 προέσεως Apelt: προϑέσεως libri διὰ τοῦ cr. Ra 

1 αἴτιος add. Diels τῇ ὕλῃ] τὴν ὕλην Ra 12 φασὶ] φύσει Ra Apelt 13 ποιεῖν 

Ideler: ποιεῖ libri τῇ Apelt: τὴν libri πως Apelt: ὡς libri 16 ὕλῃ A: ὕλη 

rel. παρὰ AB: περὶ rel. 18 τῷ] τῇ 8 ἐστὶ om. Ra τῆς ὕλης del. A: om. a 

19 ἂν om. Ra 20. 21 ἀλλάσσον R: ἀλάσσον rel. 22 εἰ R?a: ἡ rel. 29 χο- 

ρόπλασϑόν RC!a: κορόπλαστόν Ideler 33 χωροῦντα om. Ideler 24 lacunam indi- 
cavi. sententia quae excidit legitur 227,23—25 προήχϑω a μὲν] τῷ Ideler 

35 τοῖς τοὶ a μόνοις Schwartz: νόμοις libri 



ΠΕΡῚ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥ̓ΞΗΣΕΩΣ 11—12 92 

ϑείων εἰρημένοις ἐνίστασϑαι πειρωμένους διὰ φιλοτιμίαν, τῆς δὲ ἀτοπίας 25 

τῶν ὕφ᾽ αὑτῶν λεγομένων μηδὲ τὴν ἀρχὴν συνιέντας, οἷς xal τὰ χυριώ- 

τατα xai μέγιστα τῶν χατὰ φιλοσοφίαν δογμάτων ἤρτηται χαὶ τὴν χατα- 

σχευὴν ἀπὸ τοῦ ϑαυμαστοῦ δόγματος ἔχει τοῦ ᾿ σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος "᾿ 
5 ὅ τε γὰρ περὶ χράσεως αὐτοῖς λόγος οὐχ ἐν ἄλλῳ τινί, ἀλλὰ xal τὰ περὶ so 

ψυχῆς ὑπ᾽’ αὐτῶν λεγόμενα ἐντεῦϑεν ἤρτηται T, τε πολυϑρύλλητος αὐτοῖς 
εἱμαρμένη xal f, τῶν πάντων πρόνοια δὲ τὴν πίστιν λαμβάνουσιν, 609 

ἔτι τε τὸ περὶ ἀρχῶν τε xal ϑεοῦ xal ἢ τοῦ παντὸς ἕνωσίς τε xal συμ- 

πάϑεια πρὸς αὐτό. πάντα γὰρ αὐτοῖς ταῦτ᾽ ἐστὶν ὁ διὰ τῆς ὕλης διήχων 

10 ϑεός. τούτου δὲ τοῦ σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος, ἐξ οὗ σχεδὸν πάσης τῆς φυ- 

σιολογίας αὐτοῖς ἀνήρτηται τὰ πείσματα, παρά τε τὰς χοινὰς προλήψεις ὅ 

λεγομένου xal παρὰ τὰς ἁπάντων δόξας τῶν φιλοσόφων, τὴν πίστιν xat 
, M , e » Ἀ - - ν Lvl o " 

αὐτοὺς λαμβάνει ὡς ἂν ἀπὸ ἐναργοῦς τοῦ τὸν σίδηρον, ὅταν ἢ πεπυρω- 

μένος [μὲν] μὴ αὐτὸν ἐξάπτεσθϑαί τε χαὶ πυροῦσϑαι λέγειν ὁμοίως τοῖς 
15 οἷς ὕλη τὸ πῦρ, ἀλλὰ διὰ παντὸς αὐτοῦ χωρεῖν τὸ πῦρ ὑπολαμβάνειν μετὰ 10 

^ Bx 2. ef » ào! $ a mer - V, 29€ Ζ sey ΕΣ 
τῆς ὕλης ἐχείνης, ἐφ’ ἧς ὃν γειτνιᾶσαν τῷ σιδήρῳ ἐϑέρμαινέ τε xal ἐξῇ 

ψεν αὐτόν. χαίτοι πῶς οὐ πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τοῦτο παντάπασιν ἄτοπον 
' A - ji [cd δ , Y », , JJ 

τὸ τὴν τῆς φλογὸς ὕλην, μὴ κατέχουσαν τὴν ἔξωϑεν χορηγίαν, μὴ χατα- 
, , ^N $ - , - - y ναλίσχεσϑαι, σώζεσϑαι δὲ ἐπὶ τοσοῦτον λέγειν ἐν τῷ πυρὶ τῷ μεμιγμένῳ 15 

- M Y e D , - » - E 

20 τῷ σιδήρῳ, ἕως dv 6 σίδηρος πεπυρωμένος μένῃ, ἐναργοῦς ὄντος τοῦ τὴν 
φλόγα συνεχοῦς δεῖσϑαι τῆς χατὰ τὴν ὕλην χορηγίας, ὡς ἔχουσαν ἐν τῷ 

΄ S ^. N - [4 ΄ [rd 2 “ - ΄ 
γίνεσϑαι τὸ εἶναι διὰ τὴν τῆς ὑποβεβλημένης ὕλης αὐτῇ ταχεῖαν φϑορᾶν. 

[xal ὃ ϑεὸς χιρνάμενος τῇ ὕλῃ εἰ δὲ τοῦτο, xal ἀντιπάσχων ὑπ᾽ αὐτῆς" 

οἷς ἕπεται τό τε τὸν ϑεὸν πάσχειν χαὶ τὸ τὴν ὕλην ποιεῖν, ἀλλὰ ταῦτα 90 

95 * * x] εἰ γὰρ μὴ ὁ σίδηρος ὕλη ποτὲ τῷ πυρί, τίνα χρὴ τὴν χαιομέ- 

γὴν ὕλην λέγειν εἶναι; ὅλως δὲ ἐπεὶ ὁ σίδηρος ὑπό τινος ἐξάπτεται πυρὸς 

ὄντος ἐφ᾽ ὕλης τινός, εἰ διὰ τοῦ σιδήρου δίεισι τὸ πῦρ, δεῖ φυλάσσον αὐτὸ 
τὴν ὕλην, ἐφ᾽ ἧς ὃν ἐπλησίασε τῷ σιδήρῳ, χωρεῖν δι’ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὔτε 95 i je p e gs OP STUNT INEO τα jx DE , 

' ΄ » » € » - € ΄ o - ' 
τὰ ξύλα οὔτε οἱ ἄνϑραχες οὔτε τις ἄλλη τῶν ὑποχειμένων ὕλη τῷ πυρὶ 

30 τῷ πυροῦντι τὸν σίδηρον, ἐν τῷ σιδήρῳ γίνεται. λείπεται δή, χωριζόμενον 610 
αὐτὸ τῆς ὕλης γίνεσϑαι ἐν αὐτῷ. ἀλλ᾽ εἰ χωρίζοιτο, ἀναγκαῖον αὐτὸ ἐν 

- ΄ ΄ ' ΄ xc ΕΝ , » ^" € "^ 

τῇ μεταβάσει ὕλην τινὰ μεταλαμβάνειν, xal ἔστιν οὐχ ἄλλη τις ἢ ὃ σίδη- 

poc αὐτός. χαϑόσον γὰρ ἣ ὑγρότης ἐστὶν ἐν αὐτῷ, χατὰ τοσοῦτον ὕλη τῷ 

Ι πειρωμένους AR: πειρωμένοις Ra: πειρωμένου CPS τῆς δὲ ΒΟΡ: τῆσδε ARSa 9 λόγος 
ΒΒ: λόγοις ABCPa θ6θ πολυϑλύλλητος αὶ Τ ób]fortasse τήνδε 8 ἔτι τε] εἴτε Ra: εἴ γε 

Apelt τὸ scripsi: ὃ libri: ὁ (λόγος) Apelt 9 αὐτοῖς om. Ra 10 τούτου δὲ libri: τοῦτο 

δὲ Apelt τοῦ scripsi: τὸ libri 11] πείσματα] πύσματα Ra περὶ ΒΌΡΞα [2 λεγόμενον 

Ideler περὶ BCPSa 13 àv Apelt: αἱ libri ἢ] εἰ a 14 μὲν delevi 16 ἐϑέρ- 

μανε Diels 18 ἔξωϑεν] ἔξω μὲν Ra. 19 δὲ om. Ra. 20 τῷ σιδήρῳ om. Ideler 2] φλόγα 

RSa: φλόγαν ABCP 23. 24 «ai— ταῦτα cireumsceripsi, cf. 226,94 24 τὸ ante τὴν om. 

Ideler ταῦτα (ἄτοπαν Ideler 26 πυρὸς ἐξάπτεται Ra 21 τινός om. Ra εἰ Apelt: 

ἢ libri φυλάσσειν A?Ra 28 (χαὶν ἐφ᾽ Ideler ἧς ὃν Schwartz: ὅσον libri ἐπλησίαζε Ra 
28. 29 οὔτε τὰ scripsi: οὐ τά τε libri: οὐδὲ τὰ Ideler 29 ργ. οὔτε scripsi: οὐδὲ libri — 30 δὴ 

χωριζόμενον scripsi: διαχωριζόμενον libri 82 ἢ] ἡ A 33 αὐτός Ideler: αὐτή libri 



228 AAESANAPOY AQOPOAIZIEOZ 

XIII 5 

10 

20 

25 

30 

35 

πυρὶ γίνεται, σχληρότερος γοῦν ὁ πυρούμενος σίδηρος μετὰ τὴν σβέσιν τοῦ 
πρώτου γίνεται, ὡς ἀναλισχομένης ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ὑγρότητος τῆς ἐν 

$ - ^ LE , , € , A , - o τ ἃ ^ αὐτῷ, xal ἐξάπτεταί τε μέχρις dv ὑγρότης ἡ τις ἐν αὐτῷ, ὥσπερ οὖν xai 
ξύλα. ἀλλὰ τούτων μὲν ἅλις. 

1. , * Α Ρ , -Ὁ , 5 UJ AJ 3 , [24 

᾿πανίωμεν δὲ ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον. εἰ γὰρ τὰ εἰρημένα οὕτως 
περὶ χράσεως παντελῶς ἄτοπα, ἀναγχαῖον ἄλλως πως τὰς χράσεις γίνεσϑαι 

λέγειν. λείπεται δὲ παρὰ ταύτας, ὧν ἄξιον ποιεῖσϑαι λόγον τινά, (ἢ) ὑπ᾽ 
᾿Αριστοτέλους εἰρημένη δόξα. εἴπωμεν δὴ χαὶ περὶ ταύτης, χαὶ δείξωμεν 

» 7 , ^N , , - - — , 

τίς ποτ᾽ ἐστίν, ἐπεὶ μηδὲ γνώριμός ἐστι τοῖς πολλοῖς τῶν φιλοσοφούντων 

διὰ συντομίαν τῶν περὶ αὐτῆς εἰρημένων ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου. πρῶτον μὲν μ 
δρίσωμεν, τίνα ἐστὶν ἀλλήλοις χιρνᾶσϑαι λεγόμενά τε xal δυνάμενα. ὅρι- 

σϑὲν γὰρ ἡμῖν τοῦτο ἀποσχευάσεται πολλὰ τῶν ἐνοχλούντων τὸν περὶ 

χράσεως λόγον. ἔστι δὴ f, μῖξίς τε xal f, χρᾶσις ἐν τοῖς καϑ᾽ αὑτὰ ὕφε- 
στάναι φύσιν ἔχουσι. διὸ xal δοχεῖ δύνασϑαι χωρίζεσϑαι πάλιν ἀλλήλων 

τὰ μεμιγμένα ὅτι ἐκ τούτων συνῆλϑεν. εἰ δὲ μηδὲν ἄλλο χωριστὸν παρὰ 
Ὶ ^ - [4 -»» Y [4 - » , - 5 τὴν οὐσίαν, οὐσιῶν dv f, μῖξίς τε xal T, χρᾶσις εἴη. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ 

ἂν ᾿Αναξαγόρας εἴη καλῶς λέγων, πάντα ἐν πᾶσιν μεμῖχϑαι. οὔτε γὰρ 
1 ΄ ΄ ε γ ΘΟ N) ᾽ν ΄ NN ^^ M, D 

τὰ πάϑη χωριστά, ὡς xaü' αὑτὰ εἶναι δύνασϑαι (διὸ οὐδὲ pits τε xal 

χρᾶσις ἄν εἴη παϑῶν πρὸς ἄλληλα, T, παϑῶν πρὸς τὰ ὧν ἐστι πάϑη), 

ἀλλ οὐδὲ τὰ εἴδη τῶν οὐσιῶν. xal γὰρ εἰ οὐσίαι xal ταῦτ᾽. ἀλλ᾽ οὐ χαϑ᾽ | 
αὑτὰ συνυφίστανται. οὐ γὰρ οἷόν τε χωρὶς ὕλης εἶναί τι αὐτῶν. ἀλλ᾽ 

δῷὼν [d e ΄ Ὁ P X [cd * N » é 7. 3 Ψ' 234- 

οὐδὲ ἢ ὕλη μιχτή. οὐδὲ γὰρ αὕτη χωρὶς εἴδους ἐνεργείᾳ ποτ᾽ ἐστίν. οὔτ 
T » ΄ Ἃ , , e -R, EY - Ὑ » ^ 

οὖν ἐν ἄλλοις τισίν, T, ἐν οὐσίαις T, ui&(c τε xal χρᾶσις, οὔτε ἄλλαι τινὲς 

τῶν οὐσιῶν εἰσὶ μιχταὶ παρὰ τὰς χωριστάς τε xal xav ἰδίαν ὑφεστάναι 

δυναμένας χαὶ χατεχούσας τόπον. τοιαῦτα δὲ τὰ σώματα. τούτου τοίνυν 

διωρισμένου μετὰ ταῦτα ἄξιον ἐπιστῆσαι, πότερον ταὐτόν ἐστι μῖξίς τε χαὶ 
- ΄ » ^ ^ , (4 Y 

χρᾶσις, T, διαφορὰν ἔχει τινά. ἔοιχε δὴ διαφέρειν, Ἢ τὸ μὲν χοινότερόν 
€ ^w, ^ ^ Ἁ J ^w, ^ Ll 

ἐστιν ἢ μῖξις, ἢ δὲ χρᾶσις ἰδιχώτερον. ποιὰ γὰρ μῖξις ἢ xpüotc. τῶν 

γὰρ μίξεων f, μέν τις χατὰ παράϑεσιν τῶν οὐσιῶν x«l ἁφὴν γίνεται, ἣν 

λέγομεν τῆς μίξεως γίνεσϑαι χατὰ σύνϑεσιν (οὐ πᾶσα μὲν γὰρ σύνϑεσις 

αἴξις: σύνϑεσις μὲν γὰρ xal τῶν δμοίων τε xal ὁμοειδῶν γίνεται, T, δὲ 

μῖξις ix διαφερόντων τε xal ἐν διαφέρουσι. διὸ ὃ μὲν τῶν πυρῶν σωρὸς 

χατὰ μόνην σύνϑεσιν, ὁ δὲ τῶν πυρῶν τε χαὶ χυάμων ἤδη τῇ συνϑέσει 

xal τὴν μῖξιν προσείληφεν), T, δὲ ὡς χρᾶσις μῖξις γίνεται, οὐ σωζομένων 

ἔτι τῶν μιγνυμένων χαὶ οὕτως ἀλλήλοις παραχειμένων, ἀλλ᾽ ἑνουμένων 

χατὰ τὸ ὑποχείμενον. διὸ ἐν τοῖς εὐορίστοις τε xal ὑγροῖς ἢ ὡς χρᾶσις 

υἱξίς ἐστιν. ὥσπερ δὲ οὐχ ἢ τῶν τυχόντων σύνϑεσις μῖξις ἦν. οὕτως οὐδὲ 

10 
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1 πυρὶ γίνεται] περιγίνεται a ὦ τις COIT. eX τῆς À ( ἀνάξιον Ideler ἡ add. Ideler 

8 εἰρημένα ΑἹ δὴ δὲ [4616 9 ποτ᾽ ἐστίν Ra: τότ᾽ ἔσται A: τότεστιν ΒΌΡΒ [0 αὐτῆς] 
αὐτῶν Ra 12 ἀποσχευάσεται Diels: ἀποσχευάσαι τε libri 15 (δὲ) δὴ Ideler 15 

οὗτων CPSRa χωριστὸν Apelt: χωρὶς τῶν libri 16 àv om. ἃ 23 οὔτε scripsi: οὐδὲ 

libri 25 τόπον] τότε BPS 30 fortasse σύνϑεσιν (γένεσιν) — 22 πυρῶν corr. ex πυρὸς 

35 περιχειμένων Ra 36 εὐχωρίστοις vel εὐδιαιρέτοις Diels 21 τῶν om. Ideler 

TOt- 
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ἢ τῶν τυχόντων ὑγρῶν ἕνωσις χρᾶσίς τε xal μῖξις. οὐ γὰρ ὕδωρ ὕδατι 

χιρνᾶται, χαΐτοι ἑνούμενον αὐτῷ, οὐδὲ ἔλαιον ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔλαιον ὕδατι" 
, * - " [ D , ^ v ^ e , ΄ 

ἀλλὰ τοῦτο μὲν διὰ γλισχρότητα. ὅταν δὲ Tj τοιαῦτα τὰ ἑνούμενα, ὡς 
v , , - Α ΄ [4 * , , 

ἔχειν ποιότητας, xaU' ἃς τὰ μιγχνύμενα ποιεῖν te xal πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλή- 90 
5 λων ἐστὶν οἷά τε (ἢ γὰρ χρᾶσις ἐν τοῖς ποιεῖν τε xal πάσχειν ὕπ᾽ ἀλλή- 

λων δυναμένοις), τότε χαὶ τούτων χρᾶσις γίνεται. διὰ τοῦτο γὰρ ἄμιχτον 

πᾶν τὸ ϑεῖον σῶμα τὸ ποιητιχὸν ὃν μηχέτ᾽ ἀντιπάσχειν ὑπὸ τοῦ πάσχον- 

τος ὕπ᾽ αὐτοῦ δύναται. μόνα γὰρ τὰ ἔνυλα πάσχει. διὸ ταῦτα μόνα τῶν 

ποιούντων ἀντιπάσχει ὅσα τῆς αὐτῆς χεχοινώνηχεν ὕλης. ταῦτα δὲ τῶν 

10 τῆς αὐτῆς | ὕλης χεχοινωνηχότων ὑπ’ ἀλλήλων ἀντιπάσχειν οἷά τε, ὅσα 612 

ἐναντίωσιν ἔχει τινὰ πρὸς ἄλληλα. οὐ γὰρ τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος 

οἷόν τε πάσχειν: οὐδὲ γὰρ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. ἀπαϑῇ γὰρ ὑπ᾽ 

ἀλλήλων τὰ ὅμοια. ἐν διαφέρουσι γὰρ xal ὑπὸ διαφερόντων τὸ ποιεῖν τε ὅ 
' , , 2 b δῶν ^ c ΄ ΄ ΄ ) 5 , 

xal πάσχειν γίνεται. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ἕτερα πάντῃ πάσχει τι ὑπ᾽ ἀλλήλων. 
- , ' [4 - €- ^ € ^t 

15 οὐδὲ γὰρ παϑεῖν οἷόν τε φωνὴν ὑπὸ γραμμῆς, τῷ μηδὲν ὑπ’ ἀλλήλων 

ἀντιπάσχειν, α * x χοινὴν ὑποχεῖσϑαί τινα φύσιν τῶν ἑχατέρων παϑῶν 

ἐπιδεχτικήν. διό ἐστιν ἐν τούτοις τὸ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν, ὅσα τὴν αὐτὴν 10 

ὅλην ὑποχειμένην ἔχοντα ἐναντίωσίν τινα ἔχει πρὸς ἄλληλα. οὔτε γὰρ ὑπὸ 
x , - ^ x , *. 9c A , (ὃ , » w € a - ^ t , 

χρώματος τὸ γλυχύ, χαϑὸ γλυχύ, πάϑοι ποτ᾽ ἄν, οὔτε ὑπὸ ϑερμοῦ τὸ ξηρόν, 

20 ἀλλ οὐδὲ ὑπὸ ψυχροῦ τὸ ὑγρόν χαϑὸ ὑγρόν, ὅτι μὴ ἔστι ταῦτα ἀλλήλοις 
ἐναντία, ἀλλὰ x s x ἐναντίοις τε xal τοῖς μεταξύ. οὐ γὰρ μόνον τὸ ϑερ- 
μὸν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ xal τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ μεταβάλλεταί τε xai 1 

^ 5 M X (4 Ἁ La ' Mu — M M ' € Α —- € -Ὁ b] Ἁ 

πάσχει, οὐδὲ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ξηροῦ xal τὸ ξηρὸν ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ, ἀλλὰ 
χαὶ τὰ μεταξὺ ἑχατέρου τῶν ἄχρων, ὅτι χατὰ μῖξίν ἐστι τῷ πρὸς Éxd- 

25 τερον τῶν ἐναντίων τὸ μεταξὺ τὸν ϑατέρου τῶν ἐναντίων σώζειν λόγον. 
τοῖς γὰρ προειρημένοις συμβέβηχε τὴν αὐτὴν ὕλην ἔχουσιν xai ἐναντίωσιν 90 

χατὰ τὸ εἶδος ἔχειν πρὸς ἄλληλα. τῆς γὰρ ὕλης ἴδιον τὸ τὴν αὐτὴν cl- 
vat τῶν ἐναντίων ἐπιδεχτιχήν. πάντα γὰρ τὰ ἐν γενέσει τε xal φϑορᾷ 

΄ b - $5 » ΄ a [4 e- NS a 5 ὦ ΄ 

σώματα ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀλλήλοις ἐστὶν ὕλης, f; δὲ διαφορὰ αὐτῆς xatd τε 
30 εἴδη xal συμβεβηχότα πάϑη. τὰ γοῦν τέσσαρα σώματα, ἃ στοιχεῖα λέγεται, 25 

ἔστι ταῦτα. 17, xai ὕδωρ, ἀήρ τε xai πῦρ, ἃ ὕλην τὴν αὐτὴν ἀλλήλοις 
ἔχοντο χατὰ τὰ εἴδη τὴν πρὸς ἄλληλα σώζει διαφοράν. διαφέρουσι γὰρ 
3 , me M 9 - , 3. E M , ' , P1 ἀλλήλων τῷ τὸ μὲν αὐτῶν Üepuóv τ᾽ εἶναι xal ξηρόν (ἐν γὰρ τούτοις cb 

εἶναι τῷ πυρί πυρί’ ἐστὶ μὲν γὰρ καὶ ἐν τῇ ὕλῃ αὐτῷ τὸ εἶναι. τῇ ταῦτα 

2 καίτοι BR?a: καί τι rel. 3 μὲν] ἐογτία588 μένει τοιαῦτα CPRS: ταῦτα ABa 9 οἷόν 

τε Ra: διά τε S 5. 6 ἐστὶν --- ἀλλήλων om. Ideler 8 δύναται Ideler: δύνασθαι libri 
9 ἐχχοινώνηχεν R Ideler: ἐχκοινώνημεν a 10 τῆς αὐτῆς] τῆς B: τοιαύτης a: τῆς τοιαύτης 

Ideler ἐχχοινωνηχότων Ra 11 ἐναντίωσιν] αἰτίωσιν Ra 12 οὐδὲ scripsi: οὔτε libri 

14 πάντῃ] πάντα Ra 16 ἀντιπάσχειν (μηδὲ) [deler: fortasse. ἀντιπάσχειν (, εἰ μὴ διὰ 

τὸ» 18 ἔχει] ἔχε A: ἔχειν B οὔτε scripsi: οὐδὲ libri 20 χαϑὸ ὑγρόν om. ἃ 

91 ἐναντία A! Apelt: ἐναντίοις rel. ἐναντίοις] (£v) ἐναντίοις Apelt: ἐναντίους Ideler: ante 

ἐναντίοις fenestra 15 litterarum A: 20 litterarum BC: fortasse ἀλλ᾽ ζἔστι τὸ ἀντιπάσχειν 

μόνον ἐν τοῖς) ἐναντίοις 24 ἐστι τῷ] fortasse ἔνεστι τὴν 30 γοῦν] yap in ras. C 

34 πυρὶ semel Ideler μὲν s. v. A: om. BCPS τὸ εἶναι om. Ideler 
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δεδεγμένῃ, ἀλλ᾽ ἐν | τούτοις ὡς πυρί τε xal τῶν ἄλλων διαφέροντι" χατὰ 613 
γὰρ τὴν ὕλην τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις τὰ τέσσαρα), τὸ δέ τι αὐτῶν ἐστιν ὑγρόν 

' L ΄, Y ^ ' T PIE ' D , 
τε xal ϑερμόν (ἐν τούτοις γὰρ πάλιν τὸ εἶναι τῷ ἀέρι), τὸ δὲ ψυχρόν τε 
xai Óypóv (τῷ γὰρ ὅδατι ἐν τούτοις τὸ εἶναι), τὸ δὲ ξηρόν τε καὶ ψυχρόν 

5 (τοιοῦτον γὰρ ἢ γῆ). ἃς ἔχοντα διαφοράς τε xal ἐναντιώσεις πρὸς ἄλληλα, 
ποιοῦντά τε χαὶ πάσχοντα εἰς ἄλληλα ποιεῖ τὰς μεταβολάς, τῆς ὕλης με- 
ταβαλλούσης εἰς τὸ τῶν ποιούντων χρατοῦν. ὅταν γάρ τι αὐτῶν πλεονά- 

gt 

cav τινὸς τῶν ἐναντίωσιν ἐχόντων πρὸς αὑτὸ χατισχύῃ ταῖς ἐναντιώσεσι 10 

ταῖς ἐν αὑτῷ ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς ἀποβάλλουσαν τὴν ὑποχειμένην ὕλην, ἣν 
10 πρότερον εἶχε ποιότητα μεταλαβεῖν τὸ τοῦ χρατήσαντος εἶδος, τότε γίνεται 

τοῦ μὲν οὕτω μεταβάλλοντος φϑορά, γένεσις δέ, εἰς ὃ γένονεν ἢ μετα- 
βολή. αἱ μὲν οὖν γενέσεις χαὶ φϑοραὶ τῶν σωμάτων at γινόμεναι χατὰ 

μεταβολὴν τὴν χατὰ τὸ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν τοῦτον γίνονται τὸν τρόπον. l5 

XIV Ἐπεὶ δὲ ἄλλο γένεσις xoi φϑορά, xol ἄλλο χρᾶσις (ἢ γὰρ χρᾶσις σωζομέ- 
15 νων τινῶν μῖξις εἶναι δοχεῖ: οὔτε γὰρ ὑπὸ τοῦ ἑτέρου φϑαρέντος xol με- 

ταβάλλοντος εἰς τὸ χρατῆσαν χρᾶσις, ἀλλὰ τοῦ μὲν αὔξησις, τοῦ δὲ φϑορά 
— διὸ οὐδὲ ἢ τροφὴ λέγεται χιρνᾶσϑαι xol τὸ τρεφόμενον — οὔτ᾽, εἰ 30 
ἀμφότερα παντάπασιν φϑαρείη τὰ μιγνύμενα, τὰ μεμιγμένα χρᾶσις ἔτι" 

σωζομένων γάρ τινων μῖξις ἢ χρᾶσις), ἀχόλουϑον dv εἴη τὴν τῆς χράσεως 

90 πρὸς τὴν γένεσίν τε καὶ φϑοράν (λέγειν διαφοράν). χοινὸν μὲν γὰρ αὐταῖς ἥ τε 

χατὰ τὴν ὕλην χοινωνία, χαϑ᾽ ἣν ὥσπερ φϑείρεταί τι, οὕτως xal χιρνᾶται, καὶ 25 
ἢ διὰ ἐναντίωσιν διὰ τοῦ ποιεῖν τε xal πάσχειν μεταβολή. ἴδιον δὲ χρά- 
σεως πρὸς τὴν γένεσίν τε xai φϑορὰν τὸ ἐπὶ μὲν τούτων τέλεον ϑάτερον 
εἰς ϑάτερον μεϑίστασϑαι xol μεταλαμβάνειν τὰς ἐναντιώσεις, χαϑ᾿ ἃς πα- 

25 ϑὸν ἀπέβαλε τέλεον, ἃς εἶχε πρὸ τούτου. ἐπὶ δὲ τῶν χιρναμένων οὐ τοῦ- 30 
tov ἔτι γίνεται τὸν τρόπον. ἀλλ ὅταν πλείω σώματα τοῦ ποιεῖν xal πά- 
σχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων ἔχοντα δύναμιν ἀλλήλοις συνέλϑῃ, ἔχῃ δὲ οὕτως, ὡς 

μὴ ὑπερέχειν χατὰ τὰς ἐναντιώσεις ἄλλο ἄλλου δύνασϑαι ὡς φϑεῖραν αὐ- 
τὸ εἰς τὴν ἑαυτοῦ μεταστῆσαι φύσιν, τότε ταῦτα διὰ τὴν τῶν δυναμένων | 

80 ἰσότητα, χαϑ᾿ ἃς ποιεῖ xnl πάσχει, ὁμοίως ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀντιπάσχοντα 614 

μέχρι τούτου πρόεισιν, ἕως ἀποβαλόντα τὰς χατὰ ἐναντιώσεις ὑπεροχάς, 

δι’ ἃς ἕτερά τε ἣν ἀλλήλων xal ἐναντία, μίαν ἐξ ἁπασῶν τῶν δυνάμεων 

γεννήσει ποιότητα, ἑνωϑείσης xai μιᾶς γενομένης τῆς ἀμφοτέροις ἢ πᾶσιν 5 

αὐτοῖς ὕλης ὑποχειμένης. γίνεται OE ἢ τοιαύτη Mitte, ἣν χρᾶσιν χαλοῦμεν, 

35 ἐν τοῖς ὑγροῖς τῶν σωμάτων. xai γὰρ ἢ ἐν τοῖς ξηροῖς γίνεσϑαι δοκοῦσα 
χρᾶσις οὐ γίνεται χωρὶς ὑγρότητος. ἑνοῦται γὰρ τὰ ὑγρὰ συντιϑέμενα xal 

1 ὡς πυρί τε scripsi: ὡς πῦρ ἐστι Apelt: ὥσπερ είτε libri διαφέροντι) διαφέρον τι 

A pelt 6 ποιεῖ τὰς Apelt: ποιεῖται libri 8 αὑτὸ scripsi: αὐτὸν libri 

8 χατισχύῃ Apelt: xai ἰσχύει libri 11 fortasse δὲ (τοῦ), εἰς 16 ἀλλὰ] fortasse 

οὔτε 117 χαὶ del. Apelt τὸ τρεφόμενον scripsi: τῷ τρεφομένῳ libri 18 με- 

ptypéva Apelt: μὴ μιγνόμενα libri 20 λέγειν διαφοράν addidi 26 ὅταν] ὅτε Ra 

21 ἔχῃ scripsi: ἔχει libri 3l ἀποβάλλοντα Ra τὰς κατὰ Apelt: κατὰ τὰς libri: 

χαὶ τὰς Ideler 93 γενήσει Ra 
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οὐ φυλάσσει τὰς οἰχείας ἐπιφανείας, ἐὰν μὴ T γλισχρόν. ὅταν δὴ τοῖς 10 

χατὰ τὴν ὕλην διὰ τὴν ὑγρότητα χατὰ τὴν παράϑεσιν ἑνουμένοις σώμασιν 
προσήχῃ τὸ ἐναντίωσιν ἔχειν ἰσοχρατῇ πρὸς ἄλληλα, γίνεται αὐτοῖς χατὰ 

τὰς ποιότητάς τε xal δυνάμεις ἕνωσις, ὅπερ ἐστὶν ἢ χρᾶσις. ἑχάτερον γὰρ 

5 τῶν οὕτως ἐχόντων διὰ μὲν τὴν ἐνυπάρχουσαν ἐν αὐτοῖς ἐναντίωσιν χαὶ 16 

τὴν τῆς ὕλης χοινωνίαν μεταβάλλει τε χαὶ πάσχει, διὰ δὲ τὴν ἰσότητα τῶν 

ἐναντιώσεων οὐχ ἐπὶ τοσοῦτον ποιεῖ τὴν μεταβολήν, ὡς ταὐτὸν γενέσϑαι 
ϑατέρῳ ϑάτερον. ἀντιπάσχον γὰρ τὸ ποιοῦν ὑπὸ τοῦ πάσχοντος πρὸς ab- 

τοῦ χαὶ μὴ μένον ὅμοιον αὑτῷ, παύεται τοῦ ποιεῖν ἔτι δύνασϑαι πρὸ τοῦ 

10 χρατῆσαι τέλεον αὐτοῦ. xai τοῦτ᾽ ἐστὶν T, χρᾶσις" T, γὰρ διὰ τοῦ ποιεῖν 90 
χαὶ πάσχειν τῶν παραχειμένων ἀλλήλοις σωμάτων διὰ μεταβολῆς χωρὶς 

XV φϑορᾶς αὐτῶν τινος ἕνωσις. Συνεργεῖ δὲ τοῖς ὑγροῖς πρὸς τὴν ϑάττω με- 

ταβολήν τε χαὶ χρᾶσιν χαὶ τὸ εὐδιαίρετον. διαιροῦντα γὰρ ἄλληλα πρὸ 
τῆς ἑνώσεως xal χατὰ μιχρὰ παρατιϑέμενα ἀλλήλοις, pdov χαὶ ϑᾶττον ἀν- 95 

15 τιπάσχοντα ὑπ᾽ ἀλλήλων, ταχέως ἕν τι γίνεται σῶμα xal χατὰ τὸ ὑπο- 
χείμενον χαὶ χατὰ τὴν ποιότητα, ἐνεργείᾳ μὲν οὐδὲν ὃν τῶν μεμιγμένων, 
δυνάμει δὲ πᾶν τι, τοσοῦτον ἀπολειπόμενον τοῦ χαὶ ἐνεργείᾳ σώζειν τὰ 

ἐν αὐτῷ μεμιγμένα, ὅσον διὰ τοῦ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν ἀφήρηται διὰ 30 
τῆς δυνάμεως αὐτῶν &xdctou. διὸ xal ὀλίγης δεῖται βοηϑείας τῆς πρὸς 

20 T αὐτὴν εἰς ταύτην μεταβολήν ὃς ἦν γε αὐτῶν τοιαῦτα χωρεῖ μὴ πάντα 615 
χωριστὰ τὰ πεπραγμένα. προσϑήχης γὰρ δεῖταί τινος εἰς τελειότητα, ἀλλ᾽ 

οὐ παντελοῦς γενέσεώς τε χαὶ μεταβολῆς. διὸ χαὶ προσφερομένων αὐτοῖς 

τινων, ἃ πρὸς τὴν τοιαύτην τελειότητα συνεργεῖν ἐστιν οἷά τε, ῥαδίως ἐπὶ 
τὴν οἰκείαν ἀνατρέχει φύσιν, οὐ τοῦ πρότερον ὄντος ὕδατος T, οἴνου [τοῦ] 5 

ἐχχρινομένου πάλιν (οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐσώζετο ἐν τῷ μίγματι, παρά- 
ϑεσις γὰρ ἄν, οὐ χρᾶσις ἦν: ἐν γὰρ τοῖς χεχραμένοις ἕν τε xal ὅμοιομε- 

t [20 

pie πᾶν τὸ γεγονὸς ix τῆς χράσεως), ἀλλὰ δυναμένου [ἀπὸ] τοῦ τοιούτου 
χράματος εἰς ὕδωρ μὲν ῥᾳδίως μεταβάλλειν "p μεταβαλόντος εἰς τοῦτο ἀρχήν, 10 

UT, μιχϑὲν ἐχ τοιούτων ἐπὶ τοιαύτης ποιότητος. ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ γάλαχτος 
80 ὄντος ὁμοιομεροῦς σώματος, ἔχοντος δὲ ἐν αὑτῷ [τι] δυνάμει xal ὑγρόν τι 

M , L4 ΄ 9 ' /i [4 ^ », - $; - 1 M 

xal στερεόν, ὃ πεπυρωμένος ἐμβληϑεὶς λίϑος ἑχάτερον αὐτῶν ἐξ αὐτοῦ δι- 
έχρινε γεννήσας τρόπον τινά, χαὶ τὸ μὲν αὐτοῦ τυρὸν ἐποίησε, τὸ δὲ ὀρρόν, 15 

οὐ μέρος τι ἐνυπάρχον αὐτῷ ἐνεργείᾳ χωρίσας, ἀλλ᾿ ἀπὸ παντὸς μορίου 

3 προσήχῃ scripsi: προσῆχε libri ἄλλη Ra 11 περιχειμένων Ra 12 ϑᾶτ- 
τον A? 13 διαιροῦντα] διαιροῦν Ra πρὸ BCRS: πρὸς APa 14 περιτιϑέμενα 

Ra 17 πᾶν τι Ideler: παντὶ libri τοσοῦτον BCPS: τὸ σοῦτο Α΄: τοσούτων A*: 

τοσούτῳ Ra τοῦ Apelt: τὸ libri: τῷ Ideler 19 αὐτῶν om. PRa ὀλίγης] ὀλι- 

γάκις Ra: ὀλίγης τινὸς Apelt 19. 20 πρὸς αὖ τὴν Apelt 20 ὃς ἦν γε αὐτῶν 

ABCPS: ὃς ἦν γε Ra: ἤν γε [ἀ6]6Γ, qui ante ἢν lacunam esse statuit: ὅση ye Apelt 

χωριεῖ A pelt 20. 21 πάντῃ ἀχώριστα Apelt recte ut videtur, reliqua ita constituerim 
[τῆς] πρὸς (tv) αὐτῶν εἰς ταύτην (scil. δύναμιν) μεταβολήν, ὅσα γε αὐτῶν τοιοῦτο χωρεῖ, 

(ἐπεὶ μὴ πάντῃ ἀχώριστα τὰ «expapéva 21 τὰ om. Ra εἰς] πρὸς Ra 24 τοῦ 

circumscripsi 26 xai οὐ Ra 21 ἀπὸ circumscripsi τοιούτου COIT. eX τοσούτον Α 
28 μεταβἄλλοντος (sc. τοῦ χράμ.) εἰς τὸ τὴν dp. Diels 80 τι delevi 
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γεννήσας αὐτῶν ἑἕχάτερον, οὕτως ὑποληπτέον ποιεῖν xai τὴν χαϑιεμένην 
σπογγίαν εἰς τὸ ἀγγεῖον τὸ ἔχον ἐν αὑτῷ χεχραμένον οἶνον ὕδατι. τῇ 
γὰρ οἰκείᾳ ποιότητι ἀπὸ παντὸς τοῦ μίγματος γεννῶσα τὸ δυνάμενον ῥᾳ- 20 

δίως ὅδωρ χαϑαρὸν ὕπ᾽ αὐτοῦ γενέσϑαι ὑπὸ τοσαύτης τε xal τοιαύτης 

5 δυνάμεως χωρίζον ἀναφέρει. ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ γλεύχους, ὁμοιομεροῦς ὄντος 

σώματος, T, ὀλίγη πέψις προσελϑοῦσα ἐξ ἅπαντος αὐτοῦ γεννᾷ τε χαὶ δια- 

χρίνει πνεῦμα τε xal οἶνον (ὅτι γὰρ μὴ πρότερον Tj» ἐν αὐτῷ ταῦτα ἐνερ- 

γείᾳ, δῆλον ἐχ τοῦ μὴ δύνασϑαι μὲν οὕτως ὑγρῷ χατέχεσϑαι ἐνεργείᾳ 96 

πνεῦμα, ὡς εἴρητα! xal πρὸ ὀλίγου,. ἀλλὰ τὸ γενόμενον ἐχχρίνεσϑαι παρα- 
10 χρῆμα πᾶν ἐπὶ τῆς πέψεως), οὕτως ὑποληπτέον xat τὰ χωρίζοντα ἀπὸ 

τῶν χεχραμένων, ἐξ ὧν χέχραταί τινα, οὐχ ἐνυπάρχοντα ἐνεργείᾳ χωρίζειν. 

ἀλλὰ μεταβάλλοντα δυνάμει τινὶ χαὶ τελειοῦντα τὰ δυνάμει διὰ τὴν χρᾶσιν 80 

ἐνυπάρχοντα αὐτοῖς. ὡς γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων ἐπιπόλα!ιός τινος γένεσις γί- 610 

νεται (οὐ γὰρ τοῦ γάλαχτος εἰς ἐναντίας τινάς, αἷς ἔχει, μεταβαλόντος ποιότη- 

15 τὰς τὸ μὲν ὀρρὸς τὸ δὲ τυρὸς γίνεται, ἀλλὰ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ δυνά- 

uet οὕτως, ὡς ὀλίγης τινὸς πρὸς τὸ ἐνεργεία εἶναι δεῖσϑαι βοηϑείας, εἰς 5 

τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι γίνεται), οὕτως μεταβολὴν ἣγητέον γίνεσϑαι xoi ἐπὶ τῶν 

χεχραμένων. ἕπεται δὲ τῇ ἐπὶ τῶν χεχραμένων τοιαύτῃ μεταβολῇ [ἢ] τὸ 

διαχρίνεσϑαι δύνασϑαι δοχεῖν αὐτά, ὅτι χαὶ τὴν ἀρχὴν ἐχ μίξεως τοιούτων 
90 ἢ γένεσις τῷ ταῦτα πάσχοντι σώματι. χαὶ ἔστιν 6 χωρισμὸς λεγόμενος 10 

M - 

τῶν χεχραμένων οὔτε ὅμοιος τῷ ἐπὶ τῶν ἀλλήλοις παραχειμένων, οὔτ᾽ 
αὖ τῷ πάλιν τῶν χατὰ φϑορὰν χαὶ γένεσιν χαὶ τὴν εἰς τοὐναντίον μεταβο- 

λὴν ἀποχρινομένων, ὡς ἐξ ὕδατος ὁρῶμεν εἰς ἀέρα γινομένην dmóxptaw, 
ἀλλ ἔστι τὸ γινόμενον μεταξὺ τούτων. οὔτε γὰρ ἐνεργείᾳ ἐνυπάρχοντα 15 

25 διαχρίνεται οὔτε εἰς τοὐναντίον τῷ ὑποχειμένῳ μεταβάλλοντα ἀποχρίνεται. 

ἐπὶ μὲν γὰρ τούτων ταὐτὸν χατὰ τὸ εἶδος μένει μετὰ τὴν ἀπόχρισιν τὸ 
ὑπομένον τῷ πρὸ τοῦ, μόνον χατὰ ποσὸν ἐλαττούμενον, ἐπὶ δὲ τῶν χεχρα- 

t μένων οὐχ ὁμοίως, τῷ ἕχαστον τῶν ὄντων δυνάμει ἐν τῷ ἐχ τοῦ χράμα- 20 

τος γεγονότι σώματι ἐχχρίνασϑαι, μεταβάλλον εἰς τὴν τελειότητα, ἧς ἀφῃ- $ ἤει y p voe EM ΤΠ ΧΕ ΛΕ T eH P e A] 
30 ρέϑη διὰ τοῦ ἐπ᾿ ἴσης αὐτὰ ἀντιπαϑεῖν ὑπ᾽ ἀλλήλων, OU ὃ πάϑος xol 

ἐπὶ τούτων τὸ χωρίζεσθαι χατηγορεῖται. εἰ οὖν τά τε διὰ τῆς τοιαύτης 
μεταβολῆς τελειούμενα οὐ γενέσϑαι, ἀλλὰ χωρίζεσϑαι λέγειν εὔλογον, τὰ 
τε ἄλλα περὶ τῆς γενέσεως τῆς χράσεως εἰρημένα ἀχόλουϑα τε ταῖς ὕπο- 25 

χειμέναις ἀρχαῖς χαὶ συνῳδὰ ταῖς μεταβολαῖς τε χαὶ γενέσεσι τῶν σωμά- 

5 χωριζόμενον Apelt τοῦ γλεύχους] τοὺς λευχοὺς Α! ὁμοιομεροῦ [deler 6 προελ- 

ϑοῦσα Ra αὐτοῦ] αὐτῶν Ra γεννᾷ τε Apelt: γεννᾶται libri 8 fortasse χατέ- 

χεσϑαι (σώματι τὸ» 9 εἴρηται] 223, 19 πρὸς Ra γεννώμενον Apelt 
10 ἀπὸ] fortasse ἐπὶ 14 ἔχει) εἶχε Ideler μεταβάλλοντος ΒΗ 8 18 τοιαύ- 

τῆς ἃ ἢ del. Apelt 19 διαχρίνασϑαι a 21 ὅμοιος Ideler: ὁμοίως libri 

ἐπὶ τῶν ἀλλήλοις scripsi: ἐπὶ τοῖς (τῆς a) ἀλλήλων (ἀλλήλοις A7) libri: ἐπιπολῆς ἀλλήλων 

Apelt παρακειμένων] περιχειμένων Ra: περιϑέσεως κειμένων Ideler 22 αὖ τῷ scripsi: 

αὐτὰ libri: ὁ αὐτὸς Ideler: αὖ Apelt τῶν scripsi: τῷ libri 25 τὸ ἐναντίον Ra 

26 ταὐτὸν] ταὐτὰ Ideler 21 ὑποχείμενον BCP τοῦ] τούτου Ideler πόσον [deler 

29 ἐχχρίνεσϑθαι Apelt 80 ὑπ᾽] δι᾿ a Ideler 92 fortasse γίνεσθαι 
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των xal σώζοντα τὰς περὶ τῆς χράσεως χοινὰς προλήψεις, μόνος "Aptato- 

τέλης εἴη ἄν τὸν ἀληϑῇ περὶ τῆς χράσεως ἀποδεδωχὼς λόγον. ὅτι δὲ 
(τὰ) χιρνάμενα διαιροῦντά τε πρῶτον ἄλληλα | χαὶ τῇ χατὰ μιχρὰ παρα- 617 

ϑέσει εὐπαϑέστερα γινόμενα ἑνοῦταί τε χαὶ ὁμοιοῦτα' χατὰ τὸ εἶδος χαὶ τὰς 
5 ὁμοιότητας, xai χατὰ τὴν αἴσϑησίν ἐστι γνώριμον. ἕως γὰρ ἔτι μένει τῶν 

χιρναμένων ἑχάτερον ἐπὶ τῆς οἰχείας οὐσίας, ἢ ὑπ᾽ ἀλλήλων γινομένη διά- 

χρισις αὐτῶν xal ἀπὸ τῆς τῶν χρωμάτων διαφορᾶς γίνεται γνώριμος" 5 

ὑγρὰ ὄντα χαὶ εὐδιαίρετα χαὶ ἀνόμοια ὑπὸ τῆς πληγῆς τῆς χατὰ τὴν ἐπί- 
χυσιν ϑατέρῳ ϑάτερον ἀρχὴν λαβόντα τοῦ διαιρεῖν ἄλληλα, ὄντα χαὶ ἄνι- 

10 σόρροπα, εἰ οὕτως τύχοι, τὸ μὲν βαρύτερον αὐτῶν διαιροῦν φέρεται χάτω, 
τοῦ δὲ χουφοτέρου τὰ μόρια ὑποχωροῦντα τοῖς βαρυτέροις ἐπιπολῆς αὐ- 10 

τῶν σπεύδει γενέσϑαι. ἣν τοπιχὴν μετάβασιν αὐτῶν ἵστησι φϑάνουσαν ἢ 
χατὰ πάϑη μεταβολή, ἑνοῦσα αὐτὰ τῇ χατὰ πάντα ὁμοιότητι, ὃ χαὶ αὐτὸ 

XVI τῇ ὄψει γίνεται γνώριμον. Ἐπεὶ δὲ πρὸς χατασχευὴν τοῦ σῶμα διὰ σώ- 
τ ἐγ M - - , J S MD: LS 5.5.2 . T 

15 patoc χωρεῖν χρῶνται xai ταῖς τῶν ζῴων διὰ τῆς τροφῆς αὐξήσεσιν (εἰ 15 
' » - , ^ ^ , »v 

γὰρ [αὔξησις] τῇ προσϑήχῃ τῆς τροφῆς πάντῃ xal αὔξεται τὰ αὐξανόμενα, 

πάντῃ dv f, τροφὴ προσχρίνοιτο τῷ ὑπάρχοντι σώματι: οὐχ οἷόν τε δὲ 
«a € ' ' M M - πάντῃ προσχριϑῆναι τὴν μὴ διὰ παντός τε xal πρὸς πᾶν ἐνεχϑεῖσαν" 

ἀλλ᾽ εἰ διὰ παντὸς ἢ τροφὴ τοῦ σώματος φέρεται. σῶμα οὖσα, ἀναγχαῖον 90 
20 εἶναι δόξει, σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν, εἴ γε μόνως οὕτως οἷόν τε τὴν ἐχ 

τῆς τροφῆς προσϑήχην παντὶ τῷ τρεφομένῳ γίνεσϑαι σώματι), ὅτι οὖν 
' Lcd εἶ , , M v ΄, 58 Ἁ - 3^ ΄ 

μὴ οὕτως τὸ τρέφεσϑαί τε xal αὔξεσϑαι γίνεται (οὐδὲν γὰρ τῶν ἀδυνάτων 

γίνεται) φέρε ἡ xoi ὧν ἐχϑέμενος τὴν Αριστοτέλους δόξαν τὴν περὶ αὐξή- 
σεώς τε χαὶ τροφῆς. ποιήσομαι δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τῶν χυρίως αὔξεσϑαι 25 

25 λεγομένων. ἐπὶ τούτων γὰρ xal f| ἀπορία πρόεισιν - ἔστι δὲ ταῦτα τὰ διὰ 
τοῦ τρέφεσϑαι τὴν προσϑήχην λαμβάνοντα. τρέφεται δὲ ὅσα τὴν ὕρεπτ'- 

χὴν ἔχει δύναμιν ἐν αὑτοῖς, [ τοιαῦτα δὲ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα. ὅσα δὴ 018 

τοῖς οὕτως αὐξανομένοις ὑπάρχει χαὶ ὅσα δεῖ φυλάττειν τοὺς περὶ αὐξή- 
σεως λέγοντας, ἀνάγχη ταῦτα πρῶτον ἐχϑέσϑαι: ταῦτα γὰρ ἡμῖν ὄντα 

80 γνώριμα συντελέσει πρὸς τὴν τῶν ῥηϑησομένων χρίσιν. τὰ δὴ αὐξανόμενα 

πάντα προσιόντος γέ τινος αὑτοῖς ἔξωϑεν αὔξεται, εἴ γε διὰ τοῦ τρέφεσϑα!ι 5 
^ » , Y », ' , ^ Lo ^ ' 

τὸ αὔξεσϑαι γίνεται, ἔτι τε (00) χατὰ μόριον τὴν ἐπίδοσιν λαμβάνει. οὐ 
^ [rd [4 » - 3 , J , [74 - ΨΜ Q4 γὰρ ἕν τι ἢ αὔξησις τοῖς αὐξανομένοις xarà φύσιν, ὥσπερ οἷς ἔξωϑέν τι 

1 χοινοὺς ἃ 1. 2 Ἀριστοτέλους Ra 2 λόγου ἃ 9 τὰ addidi διαιροῦντά Schwartz: 

διαιρεῖταί libri 4 εὐπαϑέστερα Apelt: ἀπαϑέστερα libri 5 ὁμοιότητας] fortasse ποιό- 
τητας ( τῆς] τὰς Ideler 8 fortasse ὑγρὰ (yàp) 10 τύχοι] τύχη a 11 χου- 

φοτάτου Ra 13 ἑνοῦσα] ἑνοῦσα sic A : ἐνοῦσαν P 15 αὐξήσεσιν, (xal περὶ τούτων διαλεχ- 

τέον» [4618 εἰ scripsi: 7 libri — 16 αὔξησις delevi τροπῆς πάντῃ] fortasse πάντα 

11 ὑπάρχοντι A'BPSC (signo praeposito): προυπάρχοντι A?Ra 11 et 18 πάντῃ] fortasse 

παντὶ 18 μὴ scripsi: μίαν libri πρὸς ἐνεχϑεῖσαν a: προσενεχϑεῖσαν Ideler 29 φέρε χαὶ 

(νῦν ἀποδειξώμεϑαν ἐχϑέμενοι Ideler: fortasse φέρ᾽ εἴπωμεν ἐχϑέμενοι ἐχϑέμενοι BCPS 

21 ἔχει coll. post αὑτοῖς Ra δὴ] δεῖ Apelt 28 ὑπάρχει scripsi: ὑπάρχειν libri δεῖ Ideler: 
δὴ libri τοὺς A?Ra: τῆς A!BCPS 29 ὄντα om. Ideler 329 αὐξάνεσϑαι Ra ἔτι τε οὐ 

scripsi: ἔτι τε libri: ἔτι δὲ Ideler: οὔτι δὲ Apelt 33 fortasse (xa97) ἕν τι: ἐστι Apelt 
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προσπλάσσεται (οὐ γὰρ τῶν αὐξομένων τινὸς ὃ ποῦς αὔξεται μόνος), ἀλλὰ 
χαὶ πάντων τῶν μορίων ἐπίδοσις x«t! ἀναλογίαν γίνεται. χαὶ γὰρ ταὐτὸν 10 

ὑπομένον τε xal σῶζον τὴν οἰχείαν φύσιν τὸ αὐξόμενον τὴν προσϑήχην 
λαμβάνει. οὔτε γὰρ μὴ ὑπομένοντος τοῦ αὔξεσϑαι λεγομένου αὔξησις τὸ 

6 γινόμενον τ sx x εἰς ὄγχον μεταβάλλειν μείζονα (διὰ τοῦτο γὰρ οὔτε τῶν 
χιρναμένων τι αὔξεσϑαι λέγεται μεταβαλλόντων εἰς ἄλλο τι σῶμα 15 

ὃν ἐπ᾽ Oqxou μείζονος, ὡς δρῶμεν γινόμενον ἐχ τῆς ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα 
μεταβολῆς, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν γένεσις xal φϑορά, ὕδατος μὲν φϑορα, γέ- 

νεσις δὲ ἀέρος, ἐχεῖ δὲ υἱἷξίς τε xal χρᾶσις), οὔτε τὸ τυχὸν τῶν εἰς τὴν 
10 αὔξησιν συντελούντων αὔξεται, ἀλλὰ τὸ σωζόμενόν τε αὐτῶν xal ὑπομένον, 

χαὶ ἔτι τὴν αὐξητιχήν τε χαὶ ϑρεπτιχὴν ἔχον δύναμιν ἐν αὑτῷ. διὰ ταῦτα 20 

γὰρ οὐχ ἣ τροφὴ αὐξανόμενον, χαίτοι xal αὐτὴ σῶμα xai γινομένη τῆς 

αὐξήσεως αἰτία, ἀλλ᾿ ᾧ ἣ τροφὴ προσχρίνεται. ἢ μὲν γὰρ μεταβάλλει, 
τὸ OE σώζεται. χαὶ ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις, ἣ μεταβλητιχὴ δὴ xal προσχρι- 

15 tuj τῆς τροφῆς, ἐστὶν ἐν τούτῳ. (τούτων) τοίνυν τοῖς αὐξανομένοις ὑπαρ- 25 
χόντων ζητεῖται, ἐπεὶ ἢ αὔξησις προστιϑεμένῳ γίνεται, τί ἐστι (x0) προσ- 

τιϑέμενον; ἢ γὰρ σῶμα 7, ἀσώματον εἶναι δεῖ τὸ προστιϑέμενον. οὔτε δὲ 

ἀσωμάτῳ τὴν αὔξησιν εἶναι λέγειν εὔλογον, οὔτε σώματι εἶναι δοχεῖ. ἀσω- 
μάτῳ μέν, ὅτι οὐχ ἀσώματος ἢ τροφή, ἀχολουϑήσει τε τοῖς χατὰ 

20 ἀσωμάτου τινὸς προσϑήχην τὴν αὔξησιν εἶναι λέγουσι T κατέχειν τόπον“ οὐ 30 
χατεῖχε δὲ τόπον τὸ αὐξῆσαν αὐτό: ὃν γὰρ ἐπιλαμβάνει τὸ αὐξανόμενον, 

οὗτός ἐστι πρὸ τῆς αὐξήσεως αὐτοῦ χενός, | εἴ γε μόνων σωμάτων τὸ 619 
χατέχειν τινὰ τόπον. εἰ δὲ σώματι λέγοιτο ἢ αὔξησις γίνεσϑαι προστιϑε- 

μένῳ, ἔσται σῶμα τε διὰ σώματος χωροῦν xal T γινόμενον σώματι, εἴ γε 

χαϑὸ μὲν αὔξεταί τι, χατὰ τοῦτο τὴν προσϑήχην λαμβάνει, χατὰ πάντα 

δὲ τὸ αὐξόμενον αὔξεται, ὥστε χατὰ πᾶν χαὶ προσϑήχην λήψεται. ἀλλ᾽ 
εἰ σῶμα ὃν χατὰ πᾶν ἑαυτὸ τὴν προσϑήχην λαμβάνει, δεήσει διὰ παντὸς ὅ 

αὐτὸ χωροῦν τὸ προστιϑέμενον αὐτῷ (τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ τροφή) τὴν αὔξη- 
σιν αὐτοῦ ποιεῖσϑαι. εἰ γὰρ λέγει τις διά τινων χενῶν γενέσϑαι τὴν δίο- 

30 ὃον τῆς τροφῆς, ἀνάγχη τούτῳ λέγειν, πᾶν τὸ τρεφόμενον σῶμα εἶναι χε- 10 
νόν, εἰ χαϑ᾽ ὃ μὲν ἢ πάροδος τῆς τροφῆς. xevóv χατὰ τοῦτο, χατὰ πάντα 

δ᾽ αὐτοῦ ἣ πάροδος τῆς τροφῆς, εἰ δὴ xarà πάντα αὔξεται. τῷ δὴ μέλ- 

λοντι φυλάττειν τε τὰ τοῖς αὐξανομένοις ὑπάρχοντα xal λύσειν τὰ ἀπο- 
ρούμενα ἀναγχαῖον πρῶτον, τί ποτέ ἐστι τὸ αὐξόμενον λαβεῖν, xal χατὰ 15 

τῷ [21 

| αὐξανομένων RSa 2 τῶν om. Ra ταὐτὸν Apelt: τοιοῦτον ldeler: τρίτον libri 

9 εἰς] fortasse (ct «ai) εἰς fortasse μεταβάλλει μεῖζον A! 6 λέγεται (οὔτε τῶν» 

Apelt 1 ἐκ] fortasse ἐπὶ Ὁ τῶν om. a 10 ἐπιτελούντων Ra ὑπομένον scripsi: 

ὑποχείμιενον libri 12 αὐξανομένη Ra 14 δὴ scripsi: δὲ libri 14. 15 προκριτιχὴ 

Ra 15 ἐστιν ἐν τούτῳ. {τούτων» scripsi: ἐστιν. τούτων Apelt 16 ἐπεὶ] ἐπὶ A 

προστιϑεμένῳ scripsi: προστιϑεμένου libri τὸ add. Diels 19 μὲν (οὐ) Apelt 

20 intellegerem λέγουσι (τὸ αὐξῆσαν αὐτὸ μὴ λέγειν) κατέχειν τόπον - [οὐ] χατεῖχε δὲ 28 δὲ 

Apelt: τε libri 24 γινόμενον σώματι] fortasse δεχόμενον σῶμά τι 28 αὐτὸ] αὐτοῦ 

Apelt δ᾽ om. BCPSR 30 τούτῳ scripsi: τοῦτο libri 32 post αὔξεται add. Ideler: 
χενὸν ἄρα κατὰ πάντα 33 τε] δὲ a 84 πρῶτον (μὲν) Ideler λαβεῖν] λέγειν Ra 
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ποῖα μόρια τῶν αὐξομένων τῆς προσϑήχης γινομένης τὰ ὅλα αὔξεται. ἐπεὶ 

(o^ τοίνυν ἐν τοῖς αὐξομένοις ἐστὶ τῶν μερῶν tà μὲν ἀνομοιομερῆ, τὰ ὃ 

ὁμοιομερῇ (καὶ ἀνομοιομερῆ μὲν τὰ ἐχ διαφερόντων μερῶν συνεστῶτα, ὡς 
πρόσωπον xai χείρ, ὁμοιομερῆ δὲ σάρξ τε xal ὀστᾶ, μῦς χαὶ αἶμα xni 30 

5 φλέψ, xai ὅλως ὧν τὰ μόρια τοῖς ὅλοις ἐστὶ συνώνυμα), χαὶ σύγχειται ἐχ 

τῶν ὁμοιομερῶν τὰ ἀνομοιομερῆ, ἀλλ᾽ οὐχ ἀνάπαλιν (οὐ 1ὰρ ἐχ προσώ- 

πων ἣ σάρξ, ἀλλ᾽ &x σαρχῶν τε xal ὀστῶν τὸ πρόσωπον), f, αὔξησις χατὰ 
τὴν τοῖς ὁμοιομερέσι προσϑήχην γίνεται. τούτοις γὰρ αὐξομένοις ἕπεται 25 

xal ἢ τῶν ἀνομοιομερῶν ἐπίδοσις. οὐ γὰρ f, προσχρινομένη τροφή, πρό- 

10 σωπὸν ἢ χεὶρ γινομένη, προσχρίνεται, ἀλλ᾿ εἰς σάρχα χαὶ ὀστοῦν xal τῶν 

ἄλλων τῶν ὁμοιομερῶν ἕχαστον μεταβάλλουσα τε χαὶ προσχρινομένη τού- 

τοις τῆς τοῦ παντὸς αὐξήσεως σώματος αἰτία γίνεται. εἰ τοίνυν ἢ μὲν 

αὔξησις τοῦ αὐξανομένου σωζομένου τε xal μένοντος, αὔξεται δὲ τὰ ὁμωοι- 30 
ομερῆ;. δῆλον ὅτι ταῦτα σώζεσϑαί τε xal μένειν δεῖ. ἀχόλουϑον τοίνυν 620 

΄ 

15 τούτοις ἰδεῖν, πῶς τις λέγων ὑπομένειν ταῦτα ἀληϑεύσει. χαϑὸ γὰρ ὑ 
* 

! 

«C ἀντ 

μένειν οἷόν τε ταῦτα, χατὰ τοῦτ᾽ αὐτῶν χαὶ τὴν αὔξησιν ἀναγχαῖον εἶναι 
- ^ MJ e ΄ - 

ἔγειν. πᾶν δὴ τὸ ἐξ ὕλης τε xal εἴδους συγχείμενον xaU' ἑχάτερον τῶν 
5 x i 2 3 , M Ἁ ' ' e» ' M Ἁ 7T 

ἐξ ὧν ἐστιν εἶναι λέγεται: xal γὰρ χατὰ τὴν ὕλην xal χατὰ τὸ εἶδος. 5 
, d 2x : ' ^ [d ^ Q? n £e " - [2 , Y. 

£x τούτων ὃὲ xai τὰ ὁμοιομερῇ; xaU ἃ λέγομεν τὴν τῶν ζῴων αὔξησιν 
L n SN Y T) Y 3 oS , ' , v 2 Y 

20 γίνεσϑαι, διὸ xal ταῦτ᾽ ἔχει τὸ διττόν. xal λέγεται ἕχαστον αὐτῶν ποτὲ 
Y M M ey M ^t J ' T^ o x ' , ' μὲν χατὰ τὴν ὕλην, ποτὲ δὲ χατὰ τὸ εἶδος. ὅταν μὲν γὰρ λέγωμεν τὴν 

σάρχα ῥεῖν χαὶ εἶναι ἐν συνεχεῖ ἀποχρίσει τε χαὶ προσχρίσει, χατὰ τὴν 10 
ὕλην τὴν σάρχα ταῦτα πάσχειν λέγομεν, ὅταν δ᾽ αὖ πάλιν λέγωμεν τὴν 

, ' M y , 

σάρχα τὴν αὐτὴν μένειν, ἀπὸ τοῦ εἴδους xal τὴν χατὰ τὸ εἶδος σάρχα 
, - 5.“ - ΄ Y M23 "7 ᾿ E; d 

35 λαβόντες ταῦτα αὐτῇ μαρτυροῦμεν. πάντα γὰρ xà ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχον 

τα χατὰ uiv τὴν ὕλην ἄλλοτε ἄλλα γίνεται, διὰ τὸ μὴ μένειν ταύτην 1Ὁ 

ε xa et χατὰ τὸν ἀριϑμὸν μίαν, συνεχῶς xaxà τὰ μόρια μεταβάλλουσάν 
M MN S ^ - ) ^ 

γινομένην ἄλλοτε ἄλλην, χατὰ δὲ τὸ εἶδος ἐν αὐτῷ xat ἀριϑμὸν ἔχαστον 

μένει. χατὰ γὰρ τὸ εἶδος ἢ σὰρξ T; αὐτὴ χατ᾽ ἀριϑμὸν μένει. xdv τὸ 
t 30 μὲν ἀπορρέῃ τῆς ὑποβεβλημένης ὕλης αὐτῇ, τὸ δὲ ἐπιρρέῃ, T ἔστι μένον 20 

αὐτῆς ἐν αὐτῷ, φυλάσσει τὸ τῆς σαρχὸς εἶδος, τῇ χατὰ διάδοσιν μονῇ 

χωλῦον αὐτοῦ τὴν παντελῇ φϑοράν. οὐ γὰρ τὸ εἶναι τῇ σαρχὶ ἐν τῷ τό- 
- , e^ »| 3 ΄ ^N M - m Lo A , ) 2 - Y 

σῷδε μεγέϑει, ὃ οὐ ταὐτὸ μένει διὰ τὴν τῆς ὕλης ῥύσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ εἴδει 
- - [4] b EST , ἊΨ b ^ , , - , e , B 

τῷ τοιῷδε, ὃ ταὐτὸν μένει, ἔστ᾽ dy σώζηταί tt τῆς σαρχός. οὕτως τοίνυν 25 

2 ὁμοιομερῇ A! 2. ὃ τὰ δὲ --- xai dvo add. A? in mg. 4 τε] τις Ra 

μῦς a: ex corr. AR: om. BPS: om. cum indicio lacunae C 9 pr. καὶ om. Ra 

6 ἀνομοιομερῃῇ A?Ra: ὁμοιομερῆ A!'B (post ὁ spatium 2 litt.) CPS 6. τ ἐκ προσ- 

(ev scripsi: εἰς πρόσωπον libri: ἐστι πρόσωπον sive ἐχ προσώπου Apelt 10 εἰς 
χαὶ σ. x. Ra 14 δεῖ Diels: διὸ libri 17 δὲ18 238 λέγωμεν a 24 ἀπὸ] 

αὐτὸ Ra τὸ εἶδος] τοῦ εἴδους Ra 25 μαρτηροῦμεν Ra 2) xarà τὸν dp. 

Ideler 30 ἔστι μένον] ἔτι μενον Ideler: εἴ τι μένοι Apelt: fortasse ἔστ᾽ dv τι μένη 

οἷ. v. 34 32 αὐτοῦ Apelt: αὐτὸ libri 32. 88 ἐν τῷ τοσῷδε Apelt: ἐντὸς 

τόσῳ δὲ libri 33 μεγέϑη Ra ὃ ob Apelt: ob libri εἴδη a 294 ὃ 
Apelt: οὐ libri 
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τούτων ἐχόντων, χειμένου δὲ xal τοῦ τὸ αὐξανόμενον δεῖν ὑπομένειν, dv 
μὲν χατὰ τὴν ὕλην τις λέγῃ γίνεσϑαι τὴν τῆς σαρχὸς αὔξησιν, ἀναιρήσει 

τὸ τὸ αὐξόμενον τὸ αὐτὸ σωζόμενον κατ᾽’ ἀριϑμὸν αὔξεσϑαι (αὐτὴ γὰρ 

ἄλλοτε ἄλλη), εἰ δέ τις χατὰ τὸ εἶδος λέγοι τὴν αὔξησιν γίνεσϑαι, οὐχέτι 80 

5 dv ὁ λόγος ἐμποδίζοιτο. τοῦτο γὰρ ὑπομένει, τοῦ δὲ ὑπομένοντος ἦν. 
χειμένου δὲ τοῦ τὰ αὐξανόμενα χατὰ τὸ εἶδος αὔξεσϑαι, ἐπὶ τούτοις ἄξιον 

ἰδεῖν, πῶς τῆς τοῦ αὔξοντος αὐτὰ προσχρίσεως αὐτοῖς γινομένης αὔξεται. | 
εἰ μὲν οὖν χατὰ τὴν ὕλην T, αὔξησίς τε xol $ πρόσχρισις ἐγίνετο, dva. 621 
χαῖον ἂν ἦν λέγειν τῷ χατὰ πᾶν μόριον αὔξεσϑαι τὰ αὐξανόμενα λέγοντι, 

10 χατὰ πᾶσαν τὴν ὕλην γενέσϑαι τὴν προσϑήχην τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς, ἥτις 

οὐχ ἄλλως ἐδύνατο γίνεσϑαι (τῆς 1ε ὕλης τῆς αὐτῆς ὑπομενούσης), ὅ 
(ἢ) σώματος χωροῦντος διὰ σώματος, εἴ γε σῶμα f, τροφή᾽ ἐπεὶ δὲ χατὰ 

τὸ εἶδος 7, αὔξησις, οὐχέτι ἀναγχαῖον, εἰ xal χατὰ πᾶν τὸ εἶδος 

αὔξεται, τοῦτο γίνεσϑαι σώματος χωροῦντος διὰ σώματος. οὐδὲ γὰρ τὴν 

15 ἀρχὴν προὐπάρχον ὑπομένει, ὥστε γίνεσϑαι τῷ αὔξοντι σώματι OU αὐτοῦ 10 

τὴν ὁδόν, ἀλλὰ γίνεται μὲν T, τροφὴ τῆς σαρχὸς ὕλη, προσχρινομένη δὲ 
χατὰ μέρη τινὰ τῇ τῆς προὐπαρχούσης ἔτι, μενούσης δὲ καὶ τὸ εἶδος φε- 
ρούσης, εἰ μὲν εἴη ἐλάττων ἢ ἴση τῆς ἀπορρεούσης, σώζει οὐ μόνον τό, 
ᾧ προσχρίνεται, τρέφουσα αὐτὸ xal χωλύουσα πᾶν διαφϑαρῆναί τε χαὶ is 

20 φϑαρῆναι διὰ τὴν συνεχῆ ῥύσιν, ὅταν δὲ πλείων ἢ ὑπὸ τῆς ϑρεπτιχῆς δυ- 
νάμεως χατεργαζομένη τε χαὶ προσχρινομένη ὕλη τῆς ἐπαναλισχομένης τε 

χαὶ ἀπορρεούσης, τότε πρὸς τῷ τρέφεσϑαι τὸ ὑποχείμενον χαὶ αὔξεται, τῆς 
μὲν οὐσίας τοῦ σώζοντος εἰς τὸ εἶναί τε χαὶ σώζεσϑαι συντελούσης τῷ 
τρεφομένῳ, τῆς δὲ ποσότητος εἰς αὔξησίν τε x«l μέγεϑος. διὸ ὅταν μὲν 

25 ἐνεργῇ χαϑὸ τροφή, τότε μόνον σώζει τὸ ὑποχείμενον, ὅταν OE xal ὡς 

ποσή, πρὸς τῷ σώζειν χαὶ συναύξει. [μὴ] πάντῃ δὲ τῆς προσχρίσεως 20 

γινομένης, αὔξεται πάντως, ὅτι τῆς ϑρεπτιχῆς δυνάμεως τῆς ἀλλοιούσης 
τε τὴν τροφὴν χαὶ ἐξομοιούσης χαὶ προσχρινούσης τῷ τρεφομένῳ ἴδιον 

ὥσπερ τὸ σώζειν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ τρεφόμενον, οὕτω δὲ xal μετὰ τοῦ ἰδίου 

80 αὐτὸ τηρεῖν σχήματος" μᾶλλον δὲ ἕπεται xai τούτῳ τὸ σώζειν. τότε γὰρ 
" χυρίως σώζεταί τι, ὅταν τηρῆται μετὰ παντὸς τοῦ χατὰ φύσιν ὑπάρχοντος 95 

τ T , MS Y Am » “ΕΝ Y ᾿ » 7 Ἐε ἘΞ αν ΡΝ ον 

αὐτῷ, ὧν ἐστι χαὶ τὸ σχῆμα. πᾶν γὰρ ἔμψυχον αὐτό τε μετά τινός ἐστι 

οἰχείου σχήματος xal τῶν μερῶν ἕχαστον αὐτοῦ, ὃ φυλάσσεται τότε 622 
σχῆμα, ὅταν προσχρινόμενον ix τῆς τροφῆς μὴ μένῃ τὴν χαϑὸ προσετέϑη 

2 μὲν om. Ra λέγῃ corr. ex λέγει Α' ὃ τὸ τὸ ACPSa: τὸ RB αὐξανό- 

μενον Ra τὸ τὸ αὐτὸ Α 4 τὸ om. Ra 7 αὐτοῖς) corr. in αὐτοὺς B: 

αὐτὰ |deler 9 τῷ Apelt: τὸ libri ll τῆς αὐτῆς ὕλης Ra 12 (5) σώματος 

Ideler 13 εἰ καὶ Ideler: εἶναι libri: om. ἃ cum indicio lacunae 11. τῇ] τῆς 

σαρκὸς Ideler 18 σώζει I[Ideler: σώζειν libri 22 ἐπιρρεούσης a πρὸς — 

τότε (25) om. Ideler 26 ποσή ΑΒ: πόσει A!: mos. BC: xoc PS: πόση a τὸ Ra 

συναύξειν Ideler μὴ del. Ideler 27 πάντως Α: πάντη, BCPS: πάντα Ra 

29 alt. τὸ om. Ideler 34 fortasse ὅταν {τὸ ἀεὶ ἐκ om. Apelt μένει 

Ra προσετάϑη Ra 
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χώραν φυλάσσον xal χατὰ τοῦτο προσχείμενον, ἀλλὰ προωϑῇ τὸ πρὸ αὖ- 

τοῦ, χἀχεῖνο τὸ πρὸ αὐτοῦ πάλιν, μέχρι τοσούτου, ἕως ἄν ἕχαστον τῶν 5 

μορίων αὐτοῦ κατὰ ἀναλογίαν προστιϑεμένου τοῦ τρέφοντός τε xal αὔξοντος 

ἴσην ἐπίδοσιν λαβὸν ταὐτὸν ἔχοντα σχῆμα μείνῃ, ὃ ἔχει χαὶ πρὸ τῆς προσ- 

5 χρίσεως τοῦ «τρέφοντος. ὡς γὰρ τῆς γῆς βαρέος ὄντος σώματος xal χάτω 

τε xal ἐπὶ τὸ ἀέσον φερομένου xai χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν xai τῷ ἰδίῳ 10 

μέσῳ τὸ τοῦ παντὸς χατέχοντος μέσον τε xal χέντρον, dv βάρος ἐπ᾽ ab- 
τῇ τι μεῖζον τεϑῇ κατὰ ϑάτερον ἡμισφαίριον, οὐ διὰ τῆς προὐπαρχούσης 

γῆς διαδύεται τοῦτο τῆς ἐν τῷ μέσῳ μενούσης, ὡς τῆς ἰδίας ῥοπῆς τὸ 

10 χέντρον ἔχειν χατὰ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ἀλλ ἄνωϑεν τῇ προὐπαρχούσῃ 10 

Υἧ μέχρι τοσούτου τὸ πρὸς αὐτὸ μόριον τῆς γῆς προωϑεῖ, ἕως ἄν τὸ 1ε- 

vópsvov τοῦ τῆς γῆς βάρους χέντρον διὰ τὴν προσϑήχην τοῦ βάρους γένη- 

ται χατὰ τοῦ παντὸς μέσον (τοῦτο γὰρ χατὰ φύσιν τοῖς βαρέσι τε χαὶ 

χάτω φερομένοις σώμασιν. οὗ γινομένου xal τὸ σχῆμα ἅμα T, γῆ φυ- 90 

15 λάσσει τὸ σφαιριχόν, ὃ εἶχε xai πρὸ τοῦ). οὕτως ὑποληπτέον xai ἐπὶ τῶν 
δμοιομερῶν [γίνεσϑαι}, τῶν αὐξομένων διὰ τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς πρόσχρισιν,. 

εὐθὺ τῇ προσχρίσει τε xai ἐξομοιώσει πρὸς τὸ τρεφόμενον τῆς τροφῆς 

παρ᾽ αὐτῶν τῶν μερῶν τοῦ τρεφομένου πρόσοδόν τινα γίνεσϑαι xai μετά- 25 

στασιν ἄλλου προωϑοῦντος ἄλλο, ἕως ἂν τὸ πᾶν. ἐν ᾧ πρότερον ἣν σχή- 
͵ 

Ἁ 20 ματι, ἐν τούτῳ χαὶ μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς προσϑήχην γένηται. ὡς 

γὰρ αὔξεταί τε xal φυλάσσεται τὰ τῶν ὁμοιομερῶν τοῦ τρεφομένου σχή- 
ματα ἐν τῇ τῶν ὁμοιομερῶν αὐξήσει, οὕτως χαὶ τὰ τῶν ἀνομοιομερῶν 80 

ὑποληπτέον φυλάσσεσθαι σχήματα τῆς χατὰ μόρια προσχρινομένης αὐτοῖς 

τροφῆς ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ ϑρεπτιχῆς δυνάμεως εἰς πάντα αὐτὰ ἀγομένης 

25 ἀναλόγως. xaÜ' ἣν ἀναλογίαν μετὰ τῆς τοῦ σώματος σωτηρίας ἕκαστον 623 

αὐτῶν πᾶν αὔξεται, χαὶ δεῖ τὸ γινόμενον ὑπὸ τῆς φύσεώς τε χαὶ ϑρεπτι- 
χῆς δυνάμεως τοῖς διὰ τῆς τροφῆς αὐξανομένοις ὑπολαβεῖν ὅμοιον εἶναι, 

υ ὡς ἂν εἰ οἶνόν τις ἐπινοήσαι διά τινος σωλῆνος φερόμενον, φυλάσσοντος 5 
΄ μὲν τὸ σχῆμα ταὐτόν, OU ὑγρότητα δὲ xal μαλαχότητα, ὅταν μὲν ἔλαττον ΟἹ 

Ύ ' TD 5 -" , ΄ , * / ᾿" b - « ᾿ 
30 ἢ τὸ δι᾿ αὐτοῦ φερόμενον ὑγρόν, συστελλομένου τε xai τὸ σχῆμα ἐπὶ 

ἐλάττονι σώζοντος ὄγχῳ, ὅταν δὲ πλεῖον ἡ τούτων, ἀνευρυνομένου τε πάντῃ 
» 

χαὶ μείζονα τὸν ὄγχον λαμβάνοντος. ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ σωλῆνος τοῦ τοι- 10 

ούτου οὐ τὸ ὕδωρ τὸ αὐξανόμενόν ἐστιν, ὅ γε τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ὑπομένει. 

3 τοῦ Apelt: xoi libri 4 ἔχοντα] ἔχον τὸ Ideler μείνῃ] μένῃ Ideler 

ἔχει] εἶχε Ideler 6 τὸ om. Ideler 8 τι Diels: ἢ libri: del. Apelt 

9 τοῦτο Apelt: τὸ ὑπὸ libri: del. [Ideler 10 ἄνωθϑεν (dv) Schwartz ll πρὸς 

αὐτὸ] πρὸ αὐτοῦ Apelt 13 fortasse χατὰ (r0) τοῦ 14. 15 φυλάσσειν ἡ γῆ Ra 

16 γίνεσθαι delevi αὐξανομένων BPRa 18 γενέσϑαι Ra 19 ἄλλου προωϑοῦντος 

Apelt: ἀλλ᾽ οὐ προοδοῦντος libri 21 ὁμοιομερῶν Apelt: ἀνομοιομερῶν libri 

21. 22 σχήματος Ra 22 pr. τῶν] τῆς Ra ὁμοιομερῶν À (eorr. ex ἀνομοιομερῶν) 

BRa: ἀνομοιομερῶν CPS 23 σχήματα A: σχηματι rel. 26 δεῖ Apelt: διὰ libri 

21 τῆς om. a 28 si ζὕδωρ πρὸς» οἶνον sive εἰ (ὕδωρ ἢ) οἶνον Diels τις Ra: τις 

εἰς A: τις εἰς BCPS διὰ om. A! 29 ὑγρότητος Ra μαλακότητος Ra 

31 ἡ Ra: ἦν ABCPS 
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ἀλλὰ ἄλλο τι γίνεται, καὶ ποτὲ μὲν πλέον, ποτὲ δὲ ἔλαττον, τὸ δ᾽ ἐπὶ 
“- σῷ - , é ^ , M * /, / M ^ iJ τῷ ὕδατι σχῆμα ἐστι τὸ μένον xal τὴν ἐπίδοσίν τε xal τὴν συστολὴν λαμ.- 

βάνον, οὕτως ὑποληπτέον γίνεσϑαι xal ἐπὶ τῶν αὐξανομένων φύσει: τὴν 15 

μὲν ὕλην, ἐφ᾽ ἧς τὸ αὐξόμενον εἶδος, ἄλλοτε ἄλλην εἶναι δεῖ διὰ τὰς 
5 συνεχεῖς ἀποχρίσεις, τὸ δὲ εἶδος τὸ μὲν ἐπὶ τῇ ὕλῃ τῇ ῥεούσῃ ἀναλόγως 
τῷ σωλῆνος σχήματι μειοῦσϑαι μέν, ὅταν ἐλάττων ἣ ὕλη γένηται, αὔξε- 
σϑαι δέ, πλείονος τῆς χατὰ τὴν ὕλην προσχρίσεως γινομένης, μετὰ τῆς 20 

ον 2 , , A ΑΞ Ó AM M , [rd , 3^ 

5 ED 1 9 Σ τοῦ οἰχείου σχήματος σωτηρίας. τὸ γὰρ ἐπὶ πλείονι ὕλῃ ταὐτὸν εἶδος 

εἴζον τοῦ ἐπ᾽ ἐλάττονι, ὡς xal τὸ σχῆμα τοῦ σωλῆνος, τοῦ δι᾿ ὑγρότητα , T|voe, T 

10 συμμεταπίπτοντος τῷ δι᾿ αὐτοῦ ῥέοντι. ἣ δὲ πρόσχρισις 7| τῆς τροφῆς 
τοῖς τρεφομένοις γίνεται μὲν χατὰ μεταβολὴν ἐξομοιουμένης αὐτῆς τῷ τρε- 
φομένῳ, οὐ γενομένη δὲ πρῶτον t, αὐτὴ τῷ τρεφομένῳ, ἔπειτ᾽ αὐτῷ 25 

προσχρίνεται. γένεσις γὰρ τοῦτο σαρχός, ἀλλ᾿ οὐ τροφή. ἀλλ᾽ ἣ ἐσχάτη 
΄ σ -] e) 2 M - 2 , M T A M δὲ — X). M 5 , τροφή, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἐναίμων τὸ αἷμα, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ ἀνά- 

15 λογον, ἑχάστῳ τῷ τρεφομένῳ διὰ τῶν ἀγγείων φερομένη τῶν χαϑηχόντων 30 ? [ à i [ i 1 

ἐπ᾿ αὐτὰ xal ἐπιρρέουσα ὑπὸ τῆς ἐν ἑχάστῳ δυνάμεως, μεταβάλλεταί τε 

xai ἐξομοιοῦται τῷ τρεφομένῳ. καὶ δεῖ τὸ γινόμενον ἐπινοῆσαι, ὡς εἰ 
» , σῷ e 2 ἕω ν , E EST δὴ T 2 à 

οἴνῳ ἐπιχεομένου ὕδατος | ἣ ἐν τῷ οἴνῳ δύναμις del τὸ ἐμπῖπτον εἰς 624 

αὐτὸν ὅδωρ οἶνον ποιοῦσα, σώζει τε xal αὔξει τὸν οἶνον. ὅπερ ὁρᾶται 
90 χαὶ τὸ πῦρ ποιοῦν, ἐπειδὰν αὐτῷ γειτνιάσῃ τι τῶν χαυστῶν. οὕτως δὲ 

* Zr Y AL MJ E 
pov &tyat τὸ unos τὴν αὖ TJOtv συν- ὃ 

παραδόξου τε xal ϑαυμαστοῦ δόγματος. 

1 fortasse ἀλλ᾽ (ἀεὶ πλεῖον 8 3 οὕτως om. A! 4 fortasse δεῖν 10 συμ- 

μεταπίπτοντος)] σύμμετρα πίπτοντος Ra 12 γενομένην a 13 ἡ Ideler: ἢ libri 

14 ἐναίμων οἵη. cum indicio lacunae BCPS 19 φερόμενα Ra 18 οἴνῳ ἐπιχεο- 

μένου Apelt: οἶνον, ὦ ἐπιχέον οὗ libri: οἶνον à ἐπιχεομένη Ideler 19 αὐτὸ Ra σώζει 

τε Apelt: σώζεται libri 21 μηδὲ] μὴ Ideler 22 σώματα Ra 23 τε om. Ra 
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ἀναδέχομαι 222,10 

ἀνάϑημα 164,8. 10 
ἀναϑυμίασις ἡ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 94,1 

ἀναίρεσις 82,20 202,17 

ἀναιρετικός 65,94. 107,25 

ἀναιρέω 10,25 22,9. 11. 12. 19. 23,13 26,22 
31,20 65,33 18,36 128,6 139,91 146,90 

1517,12 175,2 116,14 180,3 181,13 186, 

18 196,3. 25 201,28 205,23 215,20 219, 

21 τι διά τινος 91,10 παῖδα 202,17 

τόπον 132,7 

ἀναισϑησία 150, 

ἀναίσϑητος 94,6 

ἀναιτιολόγητος 114,25 
ἀναίτιος 114,6. 28 185,9. 14. κίνησις 192, 

12 a Stoicis negatur ib. ἀναιτίως γεγο- 
vós, κατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ ἐσχηκὸς αἴτιον 

172,92sq. ἀναιτίως γίνεσϑαι 192,15 194, 

1.54. 

ἀναχάμπτω 64,7 88,10 
Anacoluthon 148,14 190,4 192,17 

ἀναχυχλόω 81,29 

ἀναλαμβάνω 6,10. 22 ἄνωθεν 11,10 

ἀνάληψις 81,10 160,95 

ἀναλίσκω 19,11 228,5 

ἀναλογία 167,14 234,2 281,9. 20 

ἀνάλογος 15,5 29,13 35,14 237,25 238,5. 

14 
ἀνάλυσις 4,4.6 64,95 215,7 

ἀναλύω 64,29 215,1 

ἀνάμνησις def. 81,1 sq. 

ἀνάξιος 226,24 

ἀνάπαλιν 40,27 235,6 

165 



244 ἀνάπαυσις 

ἀνάπαυσις χωρὶς ὕπνου 195,18 

ἀναπληστιχός 14,21 

ἀναπνευστιχός 223,23 

ἀναπόβλητος 121,16 197,3 

ἀναπόδραστος 166,3. 6 

ἀνάπτω 201,4 214,27 224,31 

ἀναρρίπτω 198,28 

ἀναρτάω 22,11 

ἀνασκησία 108,10 128,27 

ἀναστοιχείωσις comp. φϑορὰ παράϑεσις 
ἕνωσις 215,13 

ἀνατίϑημι 70,3 201,20 223,17 

ἀνατολή 160,8 

ἀνατρέπω 186,19 

ἀνατρέχω 231,23 

ἀνατροπή 188,17 

ἀναφέρω 58,20 14,18 225,25 232,5 ἐπί 

τι ἀπό τινος 61,31 

ἀναφής 224,6 

ἀναφορά 61,29 167,23 168,2. 9 185,27 

ἀναχωρέω 57,9 

ἀνδράποδον 131,12 138,9 140,31 144,6 

ἀνδραποδώδης 144,4 

ἀνδρεία (ἀνδρία) 138,14 150,2 154,3 

ἀνδριαντοποιός 167,4 

ἀνδριάς 167,2 sq. 225,24 

ἀνδρόω 202,18 

ἀνείδεος 226,15 

ἀνελεύϑερος 171,1 

ἀνεμπόδιστος 135,1. 143,13 sq. 

ἀνενεργησία 135,16 

ἀνεννόητος 129,10. 18 

ἀνεξέταστος 191,8 

ἀνεπίδεχτος 31,14 32,1 176,9 

ἀνεπίλειπτος 18,21 

ἄνεσις 15,11 135,22 136,8 

ἄνευ 18,31 30,5 56,6. 7 162,13 167,11 
ἀνευρύνω 2237,31 

ἀνέφικτος 31,29 

ἄνϑραξ 221,29 

ἄνϑρωπος 19,9 48,13 169,21 170,2 184,18 

def. 7,26 ἄνθρωπος τῶν ἀρετῶν ydp 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔμπαλιν 130,95—131,177.— ἀρχὴ 

πράξεων 190,21 βέλτιον τῶν ἄλλων ζῴων 

119,94 198,6 χάχιστον ζῷον secunduin 

Stoicos 199,12 πλεῖστοι χαχοί 199,10 

ἀνθρώπῳ αἴτιον 195,10 μηδὲ ἐπ᾽ ὀλίγον 

ζῇ μόνος γενόμενος 147,30. ἀνθρώπων πρό- 

ληψις 100,10 τελειότης 82,8 τέλος 131,5 

148,23 οἰχεῖαι ἐνέργειαι 148,25 

ἀνιδρωτί 204,19 

I INDEX 

ἀνίημι 19,19. 135,24. 159,15 

ἄνισος 43,1 

ἀνίστημι 194,29. 195,6 2117,26 

ἀνόητος 189,26 

ἀνομοιομερής 128,11 235,2 sq. 

ἀνόσιος 202,25 203,9 

ἀνταχολουϑέω 128,5 142,23 sq. 

ἀντέχω. ἑαυτῷ 128,27 πρός τι 129,8 

ἀντί 31,4 60,2 108,12 164,5 166,12 212,14 

ἀντιβαίνω 87,15 105,33sq. 106,39 186,29 

ἀντίβασις 224,1 

&vttQactxóc 62,4 

ἀντιδιαιρέω 27,13 

ἀντίδοσις 68,29 

ἀντίϑεσις 87,18 131,34. 163,11 

ἀντίχειμαι 12,14. 16,9. 28 19,18. 31,20 

50,30 51,1. 20 60,13 64,8 87,13 90,16 

101,16 118,25 127,5 161,1 175,7 116,11 

180,21 196,28 200,11 

ἀντιχοπή τῶν ἀτόμων 46,12 

ἀντιχόπτω 87,15 

ἄντιχρυς 90,18 

ἀντιλαμβάνω 6,12 

ἀντιλέγω 190,22 225,10 226,24 

ἀντιλογία 165,2 

ἀντιμαρτυρέω 101,18 164,21 165,21 

ἀντιπάϑεια 174,21 

ἀντιπαρέχκτασις 216,29 211,9 

ἀντιπαρεχτείνω 216,26 21,6 

ἀντιπάσχω 226,91 227,23 229,7 sq. 280, 
30 231,14 232,30 

ἀντιπεριΐστημι 33,21 

ἀντιπερίστασις 39,21 sq. 220,12 

ἀντιπίπτω 17,12 166,9 

ἀντιποιέω 226,33 

ἀντιπράσσω 10,29 11,1 

ἀντιστρέφω 52,5. (ἐπιστρέφω libri) 145,16 
ἀντιτυπία 26,3 62,8 

ἀντίφασις 12,16 19,4 163,11 

ἄνωϑεν 71,10 189,22 237,10 

ἀνωμαλία 87,16 

ἀξία 146,22 188,6 226,35 

ἀξιόπιστος 165,21 

ἄξιος 65,21 10,1 

ἀξιόω 36,15. 59,21 6,8 10,29 90,12 104, 

22 131,24 138,20 139,81 155,97 164,6 

165,11 181,1 189,5 191,4 209,2 219,2 

ἀξίωμα 1U,7 

ἀξίωσις 201,1 

ἀόριστος. τὸ d. ἐν τῇ τῶν ζῴων γενέσει 89,18 
ἄοσμος 1.9 
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ἀπαγορευτιχός 207,9 

ἀπαγορεύω 201,10 ἀπείρηται 207,19 

ἀπάδω 193,8 

ἀπαιτέω 210,7. 11 

193,9 197,31 

ἀπαναλίσχω 13,14 

ἀπαντάω 166,11 168,23 172,20. 28. 29 sq. 

ἀπαράβατος 10,22 166,9 171,2 178,1. 2 

ἀπαρεμπόδιστος 210,20 

139,6. 30 182, 22. 32 

ἀπαρχή 164,9 

ἅπας 165,26. 167,19 213,10 
ἀπατάω 189,20 

ἀπάτη varia genera 1236,19 

ἄπειμι 87,8 

ἀπειράκις 103,14 

ἀπειρίᾳ τύχη διοικεῖται 103,8 

ἄπειρος. τὸ ἄ. 101,10 5ᾳ. 102,24— 105,15 

ἡ εἰς &. γένεσις 71,10 sq. ἁπλῶς ἀ. 103, 

22 μηδὲν ἔσχατον τοῦ d. 71,19. τὰ με- 

ταξὺ τοῦ ἀπείρου 71,12 (cf. Add.) ἀ., 

πόσων μέτρων 201,9 ἴσον ἀπείρῳ 103,32 

4. ἀπείρου μεῖζον 108,12 ἄπειρα πολλά 

103,14 τρία 103,25 ἀδιεξίτητα 35,25 

ἀπείρων τάξις 102,29 ἀπείρων ἀρχῶν οὐ 

γνῶσις 102,26 ἐπ᾽ (εἰς) ἄπειρον 35,22 

31,8 47,13 88,1 103,26 140,15 196,1 

ἄπειρα χινεῖσϑαι 35,23 

ἀπεμφαίνω 119,28 224,11} 

ἀπέριττος 208,1 

ἀπέχω 130,7 184,9 

ἀπίϑανος 145,26 

ἀπλανής 41,18 

ἄπληστος 171,2 

ἁπλοῦς. οὐσία 3,26 4,18.14 ὕλη 21,4 

σώματα 48,22 (cf. ἄτομος) ἁπλῶς 59,4 

62,32 162,13 168,1 ἁπλῶς ἐξ ἀνάγχης 

γίνεσϑαι 11,12 87,22 sq. τὸ ἀναγκαῖον ἁ. 

ἔχειν 11,13. ἁ, opp. μετὰ διορισμοῦ 31,12 

ἀποβάλλω 60,7.9 15,20 230,9 

ἀποδειχτιχός. d. ἕξις [151,5 

ἀπόδειξις 4,5 151,5. 171,19. 172,2 176,18 

χωρὶς d. xal παραμυϑίας λέγειν 225,9 

ἀποδέω 67,28 113,25 223,21 

ἀποδίδωμι 85,7. 84 152,35 166,17 186,15 

214,14 

ἀπόδοσις 54,12 194,5 195,2 220,24 

ἄποιος 21,4 52,23 60,27 

ἀποχαίω (19,14 

ἀποχλείω 142,3 

ἀποχρίνω 65,22 66,4 106,37 232,23 

ἀπόκρισις 57,12 66,8 235,22 238,5 

ἀπειρία. 

ἀρεστός 245 

ἀποκτείνω 202,19 

ἀπόλαυσις 138,8 

ἀπολαυστιχός 144,5 

ἀπολαύω 48,5 

ἀπολείπω 144,3 198,5 231,17 

ἀπόλλυμι 43,12. 15 53,5 222,6 
ἀπολύω 115,32 

ἀποπληρόω 61,23 

ἀποπνίγω 223,22 

ἀπορέω 28,8. 17 82,94 86,6 89,2 96,8 171, 

23 196,13. 17. 22. 24 202,5 

ἀπορία 231,20 118,21 124,1 135,13  mpóct- 

σιν 232,25 ἀπορηϑεῖσα 96,8 
ἄπορος 193,28 

ἀπορρέω 123,9 235,90 236,18 

ἀπορρίπτω 165,21 

ἀπόρροια. ἡ ἀπὸ τῆς HpaxAeíac λίϑου 72, 
10 84. 

ἀποσχευάξζω 228,12 
? 
ἀποσχευή 146,16 

ἀπόστασις 5,28 154,26 

ἀποστερίσκω 138,27 

ἀπόστημα 49,8 

ἀποστρέφω 139,3 149,19 

ἀποστροφή 40,11 

ἀποτέλεσμα 225,21 

ἀποτελέω 152,35 

ἀποτρέπω. ἄλλος ἄλλῃ ἀπετράπετο 214,15 

ἀποτροπή 196,26 

ἀποτυχία 61,12. 13 118,28 119,3 

ἀπουσία 6,26 18,18 55,23 123,29 

ἀπόφασις 52,15 53,1. 13 

ἀποφεύγω 113,9 

ἀποχωρέω 87,14 

ἀποψύχω 14,31 

ἄπραχτος 209,20. 

ἀπρονοησία 203,11 

ἀπτός 59,19? 23 

ἅπτω 14,0 155,32 

ἀπωϑέω 12,13 15,21 133,7 I 

ἄρα 9,29 11,8 40,16 54,14 55,15. 11 121, 

20sq.29 120,15 122,16 131,9 208,2 
209,12 210,7. 27 εἴπερ dpa 20,12 

ἄρα 8,91 9.2 dpá ye 36,1 47,31 82,4 168, 

26 ἀρ᾽ οὖν 18,8 55,24 125,5 193,30 
ἀραιός 72,31 13,18 

ἀργία 34,3 184,30 
ἀργός 191,21 
ἀργύριον 173,1 

ἀρδεύω 193,18 
ἀρεστόςῦ 224,5 
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ἀρετή 161,32sq. 210,22 xai xaxía ἀναι- 

ρεῖται Stoicis 210,5 — varia genera 149, 
lOsq. ἠϑικαί 149,17—150,22 142,23sq. 

διανοητικαί 150, 28 — 151,16 νοητιχῇς 
Ψυχῆς 149,13 150,28sq. πραχτιχή 151,1 

ἀρετῶν κτῆσις dist. γένεσις 131,13. 197, 

3sq. εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν 187,25 ἀναπόβλητοι 
197,8 ἀρετὴ συναναιρεῖται μιᾷ 128, ὅ. 

15 μεσότης 121,8 5ᾳ. 147,8 διὰ τὴν 

τῶν ἀμέτρων παϑῶν ἀποσχευήν 146,15 

χατὰ πασῶν συνωνύμως κατηγορεῖται 
157,18 ἀρετή, οὗ ἂν ἢ ἀρετή, αὐτό τε 
εὖ ἔχον ἀποτελεῖ χαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ 

εὖ ἀποδίδωσι 152,95 ὁ ἔχων τὴν τε- 

λείαν πάσας ἔχει 157,22 ἀρετὴ ὅτι οὔτε 

γένος οὔτε ὅλον 128,4 —21 ἄνϑρωπος τῶν 

ἀρετῶν χάριν ἀλλ᾽ οὐκ ἔμπαλιν 130,35 — 
131,17. ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν αἱ ἀρεταί 142, 

23 --148,8 cf. 128,5 πῶς αἱ ἀρεταὶ δι᾿ 
αὑτὰς αἱρεταί 146,14---148,4 ᾿Επιδρομή, 

πόϑεν ἡ τῶν ἀρετῶν εὕρεσίς τε xal σύ- 

στασις 148,6—151,16 διὰ τί αἱ ἠϑικαὶ 

ἀρεταὶ μεσότητες 152,95 — 157,9. πότερον 

ὡς γένος ἢ ὡς ὅλον τῶν ἀρετῶν ἡ ἀρετή 

157,11—158,2 
ἀριϑμέω 26,16 
ἀριϑμός 40,4 42,31 43,12 139,25 166,29 

168,4 235,27 περιττός def. 43,1 ἄρτιος 

def. 43,1 
σωμάτων 214,6 

ἀρχέω 61,26 106,17 219,24.31 

ἁρμή 216,19 217,5. 9 219,3 
ἁρμόξω 169,11 

ἁρμονία 64,98 

ἀρνέομαι 145,26 

ἁρπαγή 1875,17 

ἀρρύϑμιστος 21,2 

ἀρτάω 102,5 192,7 224,17 227,3. 6 
ἄρτιος 42,31 vid. ἀριϑμός 

ἀρχή 56,19 159,13 sq. 169,16. — στοιχεῖον 

20,18sq. (ἀρχαί) 25,22 dist. πέρας 11, 

339 ἡ χάτω 12,4 à. τῶν ὄντων πεπε- 

ρασμέναι 102,25 88. ψυχιχή 49,3. πρά- 

ξεων 184,16 185,15 στάσεως 76,18 «c 

νήσεως 47,32 62,16 sq. ἐν τοῖς αἰτίοις 

195,28 ὁ ἐξ d. λόγος 228,5 ἐξ à. 68,8 
τὴν ἀ. 13,15 14,32 17,32 18,27 29,11 
30,3. 21 31,4 66,23 167,12 214,21 232, 
19 

ἄρχω 4,6 129,3 180,19 210,8 212,16 
ἀσαφής 23,3? 96,11 208,14 

ἀρετή 

ἐξ d. ποιεῖν τὴν γένεσιν τῶν 

I INDEX 

ἀσεβής 69,80 203,10 
ἀσϑένεια 20,2 84,28 63,1 

ἀσϑενής 197,22 

ἄσχεπτος 22,21 

ἄσκησις 108,10 122,13 171,16 198,21 
ἄσκοπος 168,1 

ἀστήρ 90,9 

ἄστοχος 165,16 

ἀσύμβολος 198, 

ἀσυμιμιετρία 65,2 

ἀσύμμετρος 25,5 

Asyndeton 19,12 34,24 38,14 107,24 122, 
32 222,81 

ἀσυνύπαρχτος 97,28 
ἀσφαλής 191,7 

ἀσχημάτιστος 49,90 52,23 

ἀσχολία 144,24 208,3 

ἀσώματος 59,18 sq. 

ἅτε 187,7 10,13? 

ἀτελής 35,9 50,27 69,17 119,20 198,2 
&ctty voc 226,28 

ἄτομος 25,26 26,6 46,13 72,30 213,18 ἡ 

ἄ. 26,0 31,10 215,1 ὑδροποιοί 215,5 

οἰνοποιοί 215,6 

ἄτονος 218,5 

ἀτοπία 129,15 204,3. 7 

ἄτοπος 10,8 19,21 46,19 42,11 68,34 69,1 
10,2 169,10 171,12. 193,29 

αὖ 214,9 219,28 

αὖϑις 185,26 

αὐλός 121,2 

αὔξησις 08,5 213,1 

μόνον, ἀλλ᾽ οὐχὶ xai κατὰ τὴν ὕλην; 18, 

9— 32. xal τροφή sec. Aristotelem ex- 

ponitur 233,23 — 238,23 deser. 236,8— 

26 dist. μῖξίς τε xol χρᾶσις 234,9 γέ- 

νεσις καὶ qUopd 234,8 προστιϑεμένῳ γί- 

διὰ τί χατὰ τὸ εἶδος 

vexat. 294,16 τὸ προστιϑέμενον οὔτε ἀσώ- 

ματον οὔτε σῶμα εἶναι δοκεῖ 294,11 κα- 

τὰ τὴν τοῖς ὁμοιομερέσι προσϑήχην 235,8 

ἡ, προσχρινομένη τροφὴ εἰς τῶν ὁμοιομερῶν 

ἕχαστον μεταβάλλουσα αὐξήσεως αἰτία γι- 

νεται 235,10 sq. 

τὰ (ὑμοιομερῆ), κατὰ τοῦτο ἡ αὔξησις 235, 

18 84ᾳ. cf. τροφή 

αὔξω (αὐξάνω) 13,11 sq. 219,14 233,16 sq. 
τὰ αὐξόμενα xal μειούμενα οὐχ ἐξ ἐναν- 

τίων εἰς ἐναντία μεταβάλλει 15,23 — 11,6 

τοῖς αὐξανομένοις χατὰ φύσιν εἰς τελειό- 

τητα ἡ ἐπίδοσις 16,1 αὐξανομένων μέρη 

235,1 sq. τὰ αὐξόμενα κατὰ τὸ εἶδος 

χαϑὸ ὑπομένειν οἷόν τε 



VERBORUM 

αὔξεται 235,15 — 236,6 τηρεῖ τὸ σχῆμα 

236,26 — 237,5 idem exemplis aliunde 

petitis commendatur 237,5—238,23 ἐπὶ 

τῶν φύσει αὐξανομένων πάντων τῶν μο- 

ρίων ἐπίδοσις xax! ἀναλογίαν 234,2 sq. 

σῶζον τὴν οἰχείαν φύσιν τὸ (χατὰ φύσιν) 

αὐξόμενον τὴν προσϑήχην λαμβάνει 234,2 

οὐδὲν τῶν χιρναμένων αὔξεσθαι λέγεται 

234,6 cf. τροφή, αὔξησις 

αὔριον 31,2 171,1 

αὐτάρχης 17,15 131,91 160,24 

αὐτεξούσιος 182,24 

αὐτόϑεν 155,3 175,2 182,26 193,9 219,29 

αὐτόϑι 34,2. 5 

αὐτοκίνητος 41,4 sq. 

αὐτοχράτωρ 164,9 212,12 

αὐτόματος 168,19 sq. 172,6. 18 sq. 

αὑτοῦ. τὸ χαϑ᾽ αὑτό opp. τὸ χατὰ συμβε- 
βηχός 41,23 sq. 41,38 ἄλλος τρόπος τοῦ 

χαϑ᾽ αὑτό 42,21 sq. 

26 180,31 
αὐχμός 160,9 

αὑτοῖς — ἡμῖν 141, 

ἀφαίρεσις 59,15 
ἀφαιρέω 59,6. 7. 16 69,8 156,21 201,530 

204,24 206,20 209,12 232,29 

ἀφάνταστος 101,16 

ἀφϑαρσία 63,28 

ἄφϑαρτος 8,22 31,17 53,3 63,19 78,20 

223,2 
ἀφίημι 68,19 73,12. 13. 159,10 181,26 189, 

22 199,28 208,23 
ἀφίστημι 50,3. 23. 67,16 10,32 101,33 120, 

17sq. 154,18 155,8 171,13 180,15 

ἄφοδος 81,1 

ἀφορίζωῳω 12,18 13,4 179,14 
ἀφροδίσιον 144,27 

ἀφροσύνη ὅτι τούτων ἔσται ἀγνοια, ὧν ἡ 

φρόνησις ἐπιστήμη 136,14—27 

ἄφρων def. 136,17 

ἄχϑομαι 134,7 150,19 

ἄχρηστος 179,21. 22 198,24 211,27 

ἄχρους 9,15. 17 

ἄχυρον 31,9 19,8 

ἀχώριστος 2,20 

ἄψυχος 181,16 sq. 

βαδίζω 194,29 
βάϑος 106,5 τρίτη διάστασις 106,18 τὰ 

ἐν βάϑει τῶν ὡρισμένων διαφανῶν 5,23 

15 241 

βάϑρον 64,2 

βάρος 123,26 231,7 sq. 

231,12 
βαρύς 59,22 123,26 189,22 233,10 231, 

5. 13 

βαρύτης 58,91 181,27 185,28 
βασιλεία 198,9 

βασιλεύς 196,8 

βάσις 63,7 

βία 10,9.15sq. 74,6 129,20sq. 175,5 

191,28 223,24 dist. ἄγνοια 131,18 sq. 

158,24 sq. dist. ἀνάγκη 181,23 

βιάζω 129,23 sq. 130,14 sq. 132,26. 30. 31 

159,12 223,36 

βίαιος 10,10 sq. 159,19 170,22 

βιβλίον 21,18 37,18 164,12. 13. 165,10 

βίος 170,24.26 171,9.5.13 186,19 212,23 

τέλειος 148,31 βίοι 170,11. 18. 20 

βλαβερός 128,25 

βλάπτω 128,28 129,6 sq. 

βλέπω 971.2 

βοήϑεια 63,25 231,19 232,16 
βοηϑέω 17,13 30,8 101,29 217,18.21.32 

βόσκημα 130,9 

βόσκω 67,94 

βουκόλος 67,32 202,17 

βουλευτιχός 178,11 sq. 

βουλευτός 51,13 160,18 

βουλεύω 108,9 129,22 

178,8 —180,2 185,2 sq. 

βουλή 107,18 160,4 178,8—180,2 

βούλημα 192,20 
βούλησις 61,15 

βουλητός 160,17 

βούλομαι 10,27 165,18 171,7 

βοῦς 67,23 

βραδύς 46,1 sq. 

βραχύς 40,8 96,11 105,5 198,1 220,14 

βραχύτης 34,21 

βυϑός 31,12 223,25 

βῶλος 36,19 

βάρους χέντρον 

14235 160,5 

γάλα 231,29 232,14 

γαμέω 193,11 

γάμος 202,21 

γάρ scilicet. 38,16 41,14 52,0 55,10 76,5 

11,23 82,27.30 105,34 1456 231,10 

in responso 8,94 9,17. 20. 28. 32 11,30 

1s 83,1 121,5 122,12 140,24 129,27? 



248 γειτνίασις 

γειτνίασις 49,16 
γειτνιάω 47,31 48,1 49,33 227,16 238,20 

γένειον 198,10 
γένεσις (xal φϑορά) 21,6 37,20 48,80 

55,95 58,6 68,20 163,5.9.10 168,4 169, 
94sq. ἡ χυρίως 87,2—17 162,12 ἡ εἰς 
ἄπειρον 71,10. ἡ χατὰ φύσιν, τέχνην 168, 

1854. ἡ πρὸς ἄλληλα 49,29 dist. κίνησις 

81,99sq. πᾶσα διὰ χινήσεως 82,7 ἐπιπό- 

λαιος 232,13 dist. χρᾶσις 250,14 dist. 

αὔξησις 234,8 φυσιχοῖς σώμασι ἐν ἀλλο- 

τρίοις τόποις 62,19 τὰ ἐν y. 26,29 sq. 

γενετή 197,17 

γενητός 2,28.29 31,24 62,19 64,1. 24 

γενιχός 22,29 

γεννάω 1,8 121,27 215,18 216,25 225,21 

230,33 231,92 
γέννησις 226,5 

γεννητιχός 14,17 

γεννητός 32,1 
γένος 21,20 5,1. τὰ δέχα 21,9) τὰ κοινὰ 

τῷ γένει χαὶ τῇ ὕλῃ 11,92 ὕλης διαφέρει 
18,054. οὐ πρᾶγμά τι 78,18 ἄφϑαρτον 

τῇ τῶν γινομένων ἀνεπιλείπτῳ διαδοχῇ 

18,21] ἔργον τοῦ συντιϑέντος 79,16 οὐ 

συναναιρεῖται ἑνὶ τῶν εἰδῶν 128,4 

γεραίρωῳ 211,2 

γέρας 207,17 

γέρων 202,27 

γεώδης 19,19 

γεωμετρέωῳω 133,25 

γεωμέτρης 106,5 

γἤ κατὰ τὸ ξηρὸν μᾶλλον 7, ψυχρόν 14,6 

opp. βαρὺ σῶμα 237,5 πῦρ 49,10 πῶς 

εἰ φϑαρτὴ ἡ γῆ. οὐκ ἐνδέχεται αὐτὴν καὶ 

ἅμα ποτὲ φϑαρῆναι 36,17—37,18. τὸ παν- 

τὸς χατέχει μέσον 237,6. 7 σχῆμα σφαι- 

ριχόν 23,15. γῆς μέσον 291,1 

γίγνομαι dist. χωρίζεσθαι 232,32 
χάριν 167,20 ἐξ ἐναντίου ἢ τοῦ μεταξύ 

121.19 ἐπί τινος 213,22. χατά τι 84.8 

96,97 παρά τινι 104,4 διά τινος 82,28 

91,32 ἐν 82,27 περί τι 19,23 

γιγνώσκω χάριν 190,28 

γλαφυρός 225,23 

γλεῦχος 232,5 

γλίσχρος 231,1 

γλισχρότης 229,3 

γλυχύς 56,22 

γλυχύτης 56,24 

γνήσιος 164,11 

οὐδενὸς 

I INDEX 

γνωρίζω 139,10 176,27 201,14 
γνώριμος 10,15 66,17 82,9 144,20 165,10 

166,17. 21 167,13. 26 175,4 181,6 191,12 
γνώρισις 176,26 

γνῶσις 70,1 102,3 132,6 136,19 211,27 

πολλὴ 215,30 
γονεύς 202,20 

γοῦν 8,11 27,6 30,27 107,32 129,4 139,3. 
20 142,16 206,15 217,4. 19 

γραμματιχή 18,19 sq. 30,11 

γραμμή 40,7 96,14 sq. y. χατὰ σημεῖον συν- 

τεϑεῖσαι τὸ μῆχος αὔξουσιν 219,13 
γράφω 165,11 189,32 

γυμνάσιον erercitatio 149,23 153,20 156,4 

γυμναστιχή 153,6 

γυνή 203,26 

δαίμιων 170,18 

δέ ye 157,17 

δειλία 154,6 

δείχνυμι 17,25 37,1 63,4 105,18. 123,2 

142,23 181,18 198,21 διά τινος 83,17 

90,34 ἔχ τινος 89,10 ἐπί τινος 17,18 

ἀπό τινος 120.4 

δειχτιχός 32,29. 1895,26 

δεινότης dist. φρόνησις 143,6 

δεῖξις 4,4 37,17 71,24 

δεχτιχός 20,82 42,4 52,30 56,6. 30 100,30 

198,5 

δεξιός 16,12 sq. 171,28 

δεσμός 2223,16 

δεσμώτης 223,94 

δεσπότης 68,23 173,10 196,11 

δεύτερος 164,15 

δέχομαι 32,24 89,1 60,7 64,20 162,18 

200,18 218,18 concedo 13,8 

δέω 93,24 14,22 15,15 61,27 δεῖσϑαι 2,26 

1,38 14,217 25,10 30,4 55,11 57,19 62,9 

63,12 ὁ. Inf. 165,10 δεόντως 20,12 

191,19 

δέω. ἐνδέδεται αἰτίαις 115,15 

δή 60,381 87,31 119,12.18 121,27 130,17 

140,23 145,14 154,21 159,34 160,19 

186,24 196,23. 214,6 220,13 221,11 

225,25 234,14 δή ποτε 14,6. 11 53,22 

δηλητήριον 218,6 

δῆλον ὅτι 12,13. 42,6 etc. 

38 etc, δῆλον ὡς 9,10 etc. 

52,18 

δηλονότι 84, 

δῆλον διά τι 



VERBORUM 

δηλόω 7,23 17,4 22,1 54,13.29 125,93 

204,7 219,33 
δηλωτιχός 21,15. 27,15. 17. . 56,23. 62,15 

87,2 

δημιουργός 66,32 167,15 295,19 226,28 
διά c. Gen. 51,11 54,4. 12 51,28 62,28. 30. 

32 63,2.28 161,1. 14. 164,3 165,12 
172,11 δι᾽ ἡμῶν γίνεσθαι dist. τὸ ἐφ᾽ 

ἡμῖν 180,10 181,14 84. c. Acc. 52,18 
55,21 56,26 61,18. 24 63,1 165,1. 17. 19 

166,13 167,8 171,15. 13 174,19. 21. 27 

δι᾿ αὑτόν per se 138,23 
διαβαίνω 211,22 

διαβάλλω 142,2. 9 

διαβολή 142,5 

διαδέχομαι 3,3 

διαδίδωμι 48,6 0,5 

διαδοχή 9,0 18,21 

διάδυσις 48,7 97,12 235,31 
διαδύω 129,2 231,9 

διάϑεσις 50,8 125,34 132,11 142,15 170, 
20 

διαίρεσις 124,23. 219,92. def. 224,9 οἰκεία 

166,221 τῶν χιρναμένων 221,32 54. οὐ 

σῶμα ἀλλὰ πάϑος 222,9 ορρ. μέρος 

221,85 ὃ. ποιεῖσϑαι 83,16 

διαιρετός. χρόνος, μέγεϑος 46,2 sq. 222, 

14 sq. 

διαιρέω 86,10 38,15. 43,2. 79,6 104,24 

125,1 sq. 149,15 166,22 ορρ. συντίϑημι 

116,11. ἄλληλα 221,25 sq. 231,13 233,3 
ef. 220,1? 214,19 

διαχονέω 5,16 6,13 

διάκονος 5,14 6,9. 20 

διαχράτησις 167,24 

διαχρίνω 34,6. 18 144,17 231,31 252,19 
διάχρισις 28,24 

διαλαμβάνω 10,27. 30 141,25. 181,1. 214, 

16 216,6 τί τινος 224,28 

διαλείπω 88,18 

διάλυσις 64,96 

διαλύω 58,12. 13 

διαμαρτάνω 187,16 

διαμαρτία 191,16 

διαμένω 88,16. 193,16 

διάμετρος 25,5 31,13 200,21 

διαμονή 41,12 

διαμορφόω 225,24 

διάνοια dist. ϑεωρία 135,15 
διαπέμπωῳ 96,33 

διαπίπτω Opp. συμμένω 224,7 

τόπον 131,23 sq. 

διοίχησις 249 

διαπλάττω 225,22 226,21 

διαπνέω 234,16 

διαρϑρόω 82,54 

διασπάω 192,11. 195,15 

διάστασις 106,14 214,10 222,19 sq. 

διάστημα 35,24 46,18 218,25 219,6 οὐχ 

ἄνευ σώματος 106,9 ὃ. διαστήματος 

100,12 

διαστρέφω 129,1] 

διατείνω 164,17 

διαφανής 5,11. 28. 28 6,7. 8. 9. 26 222,94 

διαφέρω 17,5 61,7 sq. 62,17 213 l5 

διαφεύγω 210,11] 

διαφϑείρω 150,22 190,12 202,24 

διαφοιτάω 218,5 
διαφορά 21,8 27,93 sq. 68,4 18,1 108,21 sq. 

166,26 169,23 

διάφορος 170,17 

διαφωνέω 199,23 

διαφωνία 166,13 214,10 215,28 216,153 

διάχυσις σωματιχή 120,8 τῆς ψυχῆς 126,9 

διαψεύδω 1236,18 

διδασκαλία 165,7 198,21 

λοίωσις τῶν ἕξεων 82,16 

διδάσχαλος 129,17 187,12 

μαρτυρίας 

κίνησις καὶ ἀλ- 

φιλοσοφίας ὑπὸ 

τῆς ὑμετέρας χεχηρυγμένος 

164,15 

διδάσκω 199,5 

διδυμότης 193,21 

δίδωμι 212,16 

δίειμι 35,90 36,20 

διέξειμι 84,19 

διέρχομαι 35,21 36,14 46,18 219,4 221,21 

διήχω 216,15 217,35 221,94 

διηνεκής 229,12 

διίστημι 19,18 59,23 211,21 219,16. 17 

220,1 

(xatoc 121,17 sq. 

ικαιοσύνη διάϑεσις 121, 15 

ἐν ταῖς νομαῖς ἴσου 147,22 

ὃ γινόμενος 161,90 sq. 

ὃ ἰσότης τοῦ 
ὅτι δικαιο- 

σύνης καὶ ἀδιχίας χαὶ ὅλως ἀρετῆς τε 

xal χαχίας ἐστίν τις ἕξις μεταξύ 121,14— 

192,29 πῶς εἰ ἐχ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναν- 

tla γίνεται, οὐκ ἔσται ἐκ δικαιοσύνης ἀδι- 

χία 161.98--- 108,12 

δίκη. δίχην ἁλύσεως 192,6 

διό 25,9. 24 32,26 84,18 56,10 57,20 etc. 

διόπερ 8,6 

δίοδος 234,29 

διοιχέω 103,8 192,12. 26 203,24 

διοίκησις 192,1. 209,19 



200 διορίζω 

διορίζω 28,29 84,33 86,27 

διορισμός 31,12 

δίοσμος 7,10 

6tóct 8,14. 15 22,15. 18 27,21 32,11 38,17 

41,14 47,7 119,29.32 123,18 131,16 
184,6 

διπλάσιος 103,31 

διπλοῦς 158,30 

δίπους 7,25 197,20 

δίς 52,1 200,22 

δισχεύω 167,8 

διψάω 24,26 

9t xw 149,19 

δόγμα 164,16 177,6 187.9. 12. 27. 188,22 

199,23 205,23 212,9 213,14 238,23 

δοκέω 66,17 212,24 232,19 

δόξα 145,28 164,21 ἡμαρτημένη 180,94 

προχαταβεβλημένη 98,19 165,18 

παρ᾽ ἀλλήλας ϑέσις 171,21 ᾿Αριστοτέλους 

164,12 165,3 ᾿Επικούρου 95,21 ἐμή 212,6 

μέγιστον τῶν ἐχτὸς ἀγαϑῶν 141,29 

δοξάζω 160,16 165,27 212,13 
δόσις 146,20 

δοῦλος 68,27 

δρᾶμα εἱμαρμένης 202,22 

ὃρα y vr, 65,34 

δρόμος 173,10 

δύναμις 3,21. 47,8 119,20 

51,16 

γουμένως τῶν βελτιόνων 119,11 

δοξῶν 

τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν 
τοῦ τέλειον γίνεσθαι 119,9 προη- 

συμμε- 

τρία 64,36 πῶς ἡ αὐτὴ δύναμις τῶν ἐν- 

αντίων λέγεται 32,21 —33,23 59,26 —60,31 

ὃ, τῶν ἀντιχειμένων ἀδιάφορος 118,25. τῆς 

εἰς τὸ ἀντιχείμενον μεταβολῆς 175,10 πρός 

τι 56,12. 13. 24 δευτέρα 81,9 πρώτη ib. 

τοῦ ἐσχάτου αἰσϑητηρίου descr. 97, 9. sq. 

τὰ ἐξ ἀνάγχης ὄντα ἐν ϑατέρῳ οὐχ ἔχει 

δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ἐστι τὸ ἐναντίον 175,25 

ὁμοία πάντῃ 91,14 ὥσπερ πέρας τοῦ 

σώματος, οὗ ὃ. ἐστι 97,18 εἶδος ἀγαϑῶν 

137,22 cf. 118,26 μία πολλαί πῶς γί- 

νεται 97,18. ἡ ἀπὸ τοῦ ϑείου σώματος ἐγ- 

γινομένη τῷ ἐν γενέσει duplici ratione 

explicatur 47,90 ---49.,217 et 49,28—50,27 

δυνάμει ζωὴν ἔχειν 54,9. 11. dist. οἱονεί 

116,1. οἷς τὸ ὃ. ὑπόκειται, φϑαρτά 26,30 

36,14 55,26 

δυνατός. τὸ ὃ. ἀναιρεῖται, εἰ πάντα xo^ 

εἰμαρμένην γίνεται 8,29 -- 18,8 def. 9,7 

20, 25 sq. 

σϑαι κα" εἱμαρμένην λέγουσιν τὸ δυνατὸν 

μὴ » » - , , 

εποιτ 4» τοις πᾶντα γινε- 

I INDEX 

εἶναι μόνον τὸ γινόμενον ἐξ ἀνάγκης 10,9 

Stoicorum 176,15 ορρ. ἀδύνατον 177,8 
180,14 sq. 200,19 sq. 

δυσχίνητος 122,9 

90sÀucoc? 196,23 

δυστυχής 203,27 

δυσχέρεια 214,15 

δυσχερής 125,26 

δυσχωρία 200,23 

δῶρον φύσεως 197,22 

ἔαρ 89,6 

ἐάω 129.19 

ἐγγίγνομαι 41,28 48,9. 98 

ἐγγυτέρω 49,6 50,10 87,3 

τῶν ϑείων χινήσεως 50,22 

ἐγκαταμίγνυμι 100,3 

£qx tote 195,12 

ἐγχειρέω 181,9 

ἐθίζω 150,18 159,15 160,31 198,28 
ἔϑνος 101,6 

£9oc 149,10 161,1 198,25. 27. 28 
εἰδοποιέω 21,8 49,32 56,26 

ποιούμεναι ταῖς ἐνεργείαις 146,6 

εἰδοποιός 14,24 15,2 58,22 

εἶδος 52,24 55,8.23sq. 77,93 162,13 οὐ 
πρός tt 54,20 xal σχῆμα σωμάτων se- 

cundum Platonicos 58,1 —34 αἰτία 166,24 

ἐν τῇ ὕλῃ οὖχ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ 17,7— 
19,10. 29,30— 30,22 

τερον xal αὑτὸ 7, πατὰ συμβεβηκός 41,20 

—43,17 ορρ. ὕλη 13,llsq. 41,21 sq. 

τὸ ἐν οὐσίχ 4,12 τὸ μάλιστα ἁπλοῦν 4,13 
τὸ ἐν τοῖς συνϑέτοις 4.15 

18,8 sq. 

ἀναιρέσει οὐ συναναιρεῖται 

κατ᾽ εἶδ. ἀιδιότης 63,24 
ἄνλον 40,5 

εἰχότῶς 23,16 51,15 

εἰκτός 62,4 

εἴκω 129,6 179,10 184,1 
exe v 97,7 

εἰλικρινής 14,30 62,12 145,29 

εἱμαρμένη 8,29 sq. 51,22. 28 297,7 dist. 

τὸ ἐξ ἀνάγχης 51,27 de fato librum ad 

Caesares mittit 164,3 — Aristotelem se- 

quetur ib. 13  Adversariorum placita 

explieabit 165,1 ἡ εὕρεσις τῆς ἀληϑείας 

χαλεπωτάτη τῷ δοχεῖν τῶν δοξῶν ἕχα- 

χεῖσϑαι τῆς 

ἡδοναὶ εἰδο- 

πῶς ἐν τῇ ὕλῃ πό- 

συναμφότερον 

καὶ πάϑος λαμβάνειν ὅ0,5 ἑνὸς 

γένος 157,14 

ἔνυλον 239,15 
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τέρᾳ πολλὰ ἀντιμαρτυρεῖν τῶν ἐναργῶν 

164,20  Peripati de fato doctrina 165, 

14—171,17 Stoicorum de fato doctrina 

adumbratur 171,18— 172,16 εἶναί τι τὴν 

tl. ἱκανῶς ἡ τῶν ἀνϑρώπων συνίστησιν 

πρόληψις 165,14 

γινομένοις χώραν ἔχει τὰ παρὰ τὴν cip. 

170, 7 

τοῖς ποιητιχοῖς αἰτίοις 167,14 ἐν τοῖς 

ἕνεχά του γινομένοις 169,2 ἐ. τ. E. τ. χατὰ 

φύσιν γ. 169,18 ταὐτὸν εἷμ. καὶ φύσις 

169,19 xai νόμος ἐναντία 209,13 

dist. 

τῶν ὄντων ἄριστον 62,28 

ἐν τοῖς χατὰ τ. εἶμ. 

αἰτία τοῖς γινομένοις 166.15 ἐν 

εἰμί. τὸ τί ἦν εἶναι 48,4 εὖ εἶναι 
63,16 

37,21 ἢ ἀγαθὸν ἢ χακὸν T, ἀδιάφορον 

124.10 ὅτι μὴ ἄπειρον 101,10---Ἰ07.4 

ὁ λόγος δεικνύναι θέλων ἄπειρον τὸ ὃν 

L4 

το ον 

διὰ τοῦ τὸν ἐν τῷ τοῦ κόσμου πέρατι 

ἤτοι ἐχτενεῖν τοῦ κόσμου τὴν χεῖρα 7, 

κχωλυϑήσεσϑαι 101,1054. 102,10 105,19 sq. 

106,32. τὸ μηδέπω ὄν 27,22 τὸ μὴ ὄν 

18,10 27,6 37,23 105,91 1073. ἐχ μὴ 
ὄντος γίνεσϑαι — ἀναιτίως γίνεσϑαι 192,15 

τὴν ἀλήϑειαν τὴν ἐν τοῖς οὖσιν μετέρχε- 

σϑαι 171,24 εἶναί τινος, πρός τι 54,21 sq. 

τινι 18,13. 22sq.. 34,33. 35,8 etc. τι 

48,13 35,9 περί xt 20,10 ἔστιν 15,9 

89,0. 25 68,29 217,16 ἔστιν ὅτε 135,17 
eipp.óc 192,1 195,19 

tic. πρὸς ἕν λέγεσϑαι opp. πολλαχῶς À. 

128,15 

εἰσαγώ. 25,19. 20 26,2 105,4.15 

185,9 192,13 201,5 212,5 
εἰσποίησις 202,17 

εἶτα 46,1 201,25 202,25 
εἴωϑα 111,5 

ἕχαστος. τὰ χαϑέχαστα Opp. τὰ xot 7, 

21sq. 59,5 sq. 88,12 132,1 sq. 

ἐχάστοτε 183,8.27 30,5 42,31 57,21 

ἔχκϑεσις 209,94 

ἐχχρίνω 223,25 231,25 232,9. 29 

ἐχχρούωῳ 110,14 

ἔχλειψις 193,13 

ἑχούσιος Opp. ἀχούσιος 130,3 sq. def. 131, 

39 sq. 183,27 dist. τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 183,26 

ἐχπίπτω τὴν αἰσϑητὴν φύσιν 105,13 
ἐκπύρωσις 226,17 

ἕχτασις 167,25 115.11 217,32 

ἐκτείνω 101,11 102,20 105,20 106,31 

ἐχτίϑημι 66,22 77,11 192,18 9233,23. 29 
παῖδα 202,16 

114,5 

251 ἐναντίος 

ἐχτιχός 192,19 

ἐκτός 33,27 101,21. 23. 28 211,13 

101,12. ἀγαϑά 141,29 

ἐκτρέπω 199,24 

ἐκτροπή 154,90 

ἑκών 129,2 
ἔλαιον 13,15 229,2 

£A acóc 13,12 

ἐλαττόω 232,27 

ἐλαύνω 217,20 

ἔλεγχος 199,2 

ἐλέγχω 178,25 180,23 200,9 211,5 215,26 

223,19 
ἐλευϑεριότης 125,12 146,19 

ἐλεύϑερος 68,23 189,12 200,5 

ἕλχω 12,9 sq. 

ἐλλείπω 16,56 

ἕλξις 73,23 

ἐλπίζω 172,21 

ἐλπίς 173,8 

ἐμβάλλω 231,31 

ἐμμένω 73,30 14,1 172,18 188,15 

ἔμμηνος 64,6 

ἔμπαλιν 87,17. 127,10. 130,34. 134,15. 21 

144,20 

ἐμπίπτω 133,8 238,18 

ἐμπίς 226,28 

ἐμπλέκω 195,14 217,21 
ἐμποδίξω 5,18 82,19 121,1 134,10 135,1 

169,30 170,25? 181,27 236,5 

ἐμπόδιος 203,21 

ἐμποδών 2,21 105,94 168,6 

ἔμπροσϑεν 132,22 194,28 

ἐμφαίνω 11,9 128,5 

ἔμφασις 97,4 
ἔμψυχος 3,11. 12 20,390 48,16 

ἐν. ἐν ἁμαρτήμασιν εἶναι 129,13. cf. 124,21 

ἔναιμος 298,14 

ἐναντίος 32,21 sq. 175,19 sq. τὸ κυρίως ἐ. 

16,10 ποιητιχὰ τῶν ἐ. 32,90 opp. στέ- 

ρησις 55,22 sq. παρὰ μέρος τῶν ἐ. δεχ- 

τιχόν 20,32 33,0 ἐν μηδετέρῳ ὃν τῶν ἐ. 

32,225 ἅμα ἔχειν τὰς τῶν ἐ. δυνάμεις 

32,27 τὰ &. διὰ τί ἢ οὐχ ἐξ ἀλλήλων ἢ 

οὐχ ἐξ ἄλλων 28,9 sq. εἰ τὸ ἕτερον τῶν 

ἐναντίων πολλαχῶς, χαὶ τὸ ἕτερον πολ- 

λαχῶς 131,24 sq. τὰ ἐ. πλεῖστον ἀλλή: 

λων διέστηχεν ἐν τῷ αὐτῷ γένει 19,18 

τὰ ἐ. τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν χατὰ ταὐτὸ ἀδύ- 

vatov 24,25.90 πῶς λέγομεν τὴν αὐτὴν 

δύναμιν ἅμα ἐναντίων εἶναι 59,26— 60,31 

, 
κόσμου 



202 ἐναντιόω 

cf. 32,21 — 89,238. πῶς εἰ ἐκ τῶν ἐναν- 

τίων τὰ ἐ. γίνεται, οὐχ ἔσται ἐχ διχαιο- 

σύνης ἀδιχία 161,33— 163,12. τινος 60,8 

τινι 59,31 

ἐναντιόω 101,30 

ἐναντίωσις 42,5 50,10 sq. 56,28 64,19 sq. 

108,24 123,22 229,11 sq. 230,28 

ἐνάργεια 196,20 

ἐναργής 133,28 139,8 164,21 172,2.4 

175,8 196,16 201,6 208,2 217,15 2271,13 

ἐναρμιόξω 12,16 

ἐνδεής 25,9. 19. 16 74,26 

ἔνδεια 126,26 131,27 140,28 

ἐνδείκνυμι 144,6 204,6 

ἐνδέχομαι. ἐνδέχεται 36,19 63,27 185,25 

τὸ ἐνδεχόμενον 8,90 sq. 30,26 sq. 51,13 

88,25 174,28 — 176,13 176,14 — 178,7 

201,16 sq. ἐνδεχομένως 172,0 175,2 

ἐνδέω 198,23 

ἐνδίδωμι 180,7 186,26 βραχείᾳ πιϑανότητι 
100,95 

ἔνδον 34,10 225.28 

ἐνδύω 78,1] 

ἔνειμι 21,19. 130,21. 28 165,8 180,29 182, 
20 183,4 190,9 193,29 201,7 

ἐνέργεια l7,llsq. 52,16 — τέλειος. ἀτελής 

35,9 ἀδιάφοροι, μοχϑηραί, ἀγαϑαί 124,9 

ἡ ἀπὸ τῆς ἕξεως σωστιχὴ ἕξεως 81,28 

ἀνεμπόδιστοι 195,1 αἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἡδεῖαι 

144,9 et ἡδονή 120,12. 20 124,7 sq. 

ταῖς ἐνεργείαις συνδιαιρεῖται 124,2 

ἐνεργέω 199,91 146,21 160,27 183,2 185,9 

193,23 199,1. 32 205,9. 28 217,22 

ἐνέργημα 205, 

ἐνεργής 54,15 76,2? 

ἐνέχω 104,18 

ἔνϑα 105,26 204,26 

ἔνϑεν 184,25 

ἐνιαύσιος 87,20 

ἔνιοι 57,27 165,1 196,8 221,23 223,19 

ἐνίστημι 101,22 155,4 168,6 177,26 184,8 

227,1 46,13? 

ἔννοια 66,32 129,9. 11 172,17 217,3 218,11 

ἐνοχλέω 140,29 τὸν λόγον 228,12 

ἐνόχλησις 140,28 

ἑνόω 64,33. 214,8 216,1. 14 217,28 228,1. 

31 224,10 228,35 230,33 

ἔνστασις 46,15 101,24 

ἐνταῦϑα in terra 10,1 224,83 234,8 

ἐντελέχεια 04,11. 20 sq. 

ἐντεῦϑεν 221,6 

I INDEX 

ἐντός 33,26 

ἐντυγχάνω 165,10 180,15. 17 

ἔνυλος 42,5 55,10 229,8 
ἐνυπάρχω 55,9 58,11 

ἕνωσις 195,16 215,11 223,9 229,1 
ἐξαίφνης 122,13 
ἐξάπτω 62,7 227,14. 16. 26 228,3 
ἐξασϑενέω 934,27 

ἔξειμι (εἶμι) 74,11 

ἔξεστι 199,10 

ἐξέτασις 165,6 215,25 

ἐξετάζω 106,36 178,20 184,4 199,23 208, 
18 216,4 

ἐξηγέομαι 187,95 

ἐξήγησις 71,9 81,4 

81,17 
ἐξιχμάξω 14,21 
ἕξις 16,71 δ71,5 81.18 102,1.54ᾳ. 197,4.54. 

εὐμετάβολος 163,1 

μεμιγμένων 221,17 sq. ἀφ᾽ ἧς πράττομεν 
200,18 μέση 121,14 sq. ἀπὸ τῆς ἕ. ἐνέρ- 

Yeux εἰς ταὐτὸν ἐπίδοσις 81,23 τοῖς ἕξιν 

ἐζητήϑη ὑπὸ τῆς ἐ. 

μοχϑηρά 129,91 τ. 

ἔχουσιν αὐτὴν μεμῖχϑαι λέγειν 222,27 

ἐξίστημι 16,3. 47,28. 25.26 58,5 62,21 
223,6 

ἐξομοιόω 2236,28 238,11 

ἐξομοίωσις 231,17 

ἐξουσία 107,96 159,19 164,9 166,13 169,7 

180,20 181,6 186,17 187,18 189,1 197, 

10 205,19 
ἔξω 191,1 

ἔξωϑεν 48,26 64,13 102,21 159,14 168,16 

180,6 181,29 184,3 190,8 193,3 208,27 

225,26 233,831 

ἐξωϑέω 133,3 

ἔοικα 20,2 184,20 202,7 

ἐπαγγέλλω 171,8 

ἐπαγωγή 37,1 71,28 

ἐπαινετός 210,27 

ἐπαινέω 108,4 159,6 197,20 211,1 

ϑαυμάζω 197,20 

ἔπαινος 206,1 sq. 

ἐπαίρω 175,12 187,20 

ἐπακολουϑέω 144,17 192,4 

ἐπα κολούϑημα 178,13 

ἐπαναλίσκω 236,21 

ἐπάνειμι 199,24 228,5 

ἐπανορϑόω 211,2 

ἐπανόρϑωσις 207,18 

ἐπαοιὸ ἡ 174,23 

ἐπαφή 161,24 

dist. 



VERBORUM 

ἐπεισχρίνω 218,27 

ἔπειτα 52,17 82,26 130,27 215,9 238,12 

ἐπέχεινα 101,11. 19 104,17. 105,20 

ἐπεξέρχομαι 31,4. 5 

ἐπέχω 12,24 

ἐπὶ c. Gen. 52,5 53,10. 14. 57,11.16.17.20. 

29 58,9 59,9 61,7 64,1. 15 75,19 161,24 

174,7 118,25 191,6 199,19 217,15 234,7 

c. Dat. 61,19. 27 62,12 161,2. 9. 13 162, 

28 168,24 173,27 178,31 180,29 189,14 

237,30 238,8 

ἐπιβάλλω 96,94 217,24 

ἐπιβάτης 153,4 

ἐπιβουλεύω 203,26 
ἐπιγίγνομαι 19,17 124,19 144,27. 172,19 

192,5 198,10 

ἐπιγράφω 108,21 

ἐπιδείχνυμι 40,8 

ἐπίδειξις 165,6 215,90 

ἐπιδεχτιχός 55,24 199,15 

ἐπιδέχομαι 122,23. 128,11 

ἐπιδίδωμι 171,26. 204,27 

ἐπίδοσις 15,21. 29 81,23 

238,2 239,82 

ἐπιδρομή 108,17 148,5 

ἐπιεικής 142,6 

ἐπιζητέω 14,11 488 70,17 172,17 124,21 

219,10 225,18 

ἐπιϑυμέω 120,17 sq. 

ἐπιϑυμητός 14,21] 

ἐπιθυμία def. 120,5 cf. 39 130,16 159,22 

ἐπικαλέω 128,29. 30 181,1 

ἐπιχρατέω 64,21] 65,15 

ἐπιλαμβάνω 34,22 83,15 90,30 234.21 

ἐπιλέγω 071,4 

ἐπιλείπω 23,5 

ἐπίλυπος 130,11 

ἐπιμέλεια 20,4 65,20 170,15 197,23. 212, 

21 

ἐπινοέω 218,22 231,28. 238,11 

ἐπίνοια 29,21 39,17 59,6 79,18 

ἐπίπεδον 40,8 219,15. ἐξ &. τ. γένεσιν ποιεῖν 

σωμάτων 214,5 

ἐπιπλήττω 189,4 

ἐπιπολάξω 14,8 

ἐπιπόλαιος 216,3 232,13 

ἐπιπολή 283,11 

ἐπιπολῆς in superficie 225,22 

126,29 237,4 

ἐπιπωματίζω 12,15. 29 

ἐπιρρέω 34,9 235,50 298,10 

ἐπισπάω 19,23. 14,8 

εὐδοχιμέω 209 

ἐπίστασις 11,2 

ἐπιστέλλω 130,25 

ἐπιστήμη descr. 102,27 82,5 100,30 151,5 

196,5 210,23 

ἐπισύνδεσις 195,3 196,2 

ἐπίτασις 14,12. 14 15,11 

ἐπιτείνω 19,17 

ἐπιτηδειότης 30,30 31,8 52,29 53,14. 11 

56,14 60,1. 26 198,5 

ἐπιτίϑημι 70,31 

ἐπιτιμάω 187,11. 190,26 

ἐπιτίμησις 187,13 

ἐπιτίμιος 158,30 

ἐπιτυγχάνω 171,8 

ἐπιφάνεια 5,2sq.. 34,8.14. 54,22 188,2 

221,2 213,3. 12 231,1 

ἐπιφανής 204,26 

ἐπιφέρω 28,11 52,18 95,33 96,9 210,11 

ἐπιφράσσω 218,32 

ἐπιχειρέω 181,9 

éxtyelonote 100,25. 105,17 

ἐπιχέω 221,28 238,18 

ἐπίχυσις 99,2 233,8 

ἐπιψύχω 234,8 

ἕπομαι 9.21 10,8.27 12,24 36,23 4 

61,12: 14 11:21.90 72714: 13,4 157: I9. 

15 171,19 178,19 179,93.96 184,25 

208,21 

ἐποχέομαι 114,21: 115,21. 185,7 196,15 

ἐράω 129,1 

ἔργον 52,15 61,25 64,8 10,25 79,11 107,34 

208,4. 25 204,1 

ἐρυϑαίνω 129,12 

ἐρυϑριάω 139,14 

ἐρωτάω 7,13 65,22 66,5 68,17 101,17 

205,3 208,12 210,7. 18 

ἐρώτησις 66,11 sq. 

ἐσθίω 24,27 203,28 

ἔστε 6,11. 17. 19 15,1.18 25,9 30,91 377,4 

83,3 

ἔσχατος 58,11. 13 11,12 140,18 238,14 

ἑταῖρος 216,12 

ἕτοιμος 65,21 

εὖ 148,17 149,21 152,95 164,5 

εὐαπόβλητος 122,8 

εὐαρεστέω 10,20 

εὐγνώμων 204,2 

εὐδαιμονία 198,8 def. 148,29 cf. ib. 6. 

12 sq. 144,1 196,11 

εὐδιαίρετος 221,21 231,13 224,9 233,8 

εὐδοχιμέω 216,8 



204 εὐέχτης 

εὐέχτης 20,4 

εὐέλεγκτος 200,10 

εὐεξία. πῶς οὐχὶ τῇ εὐεξίᾳ ἡ νόσος ἀντίχει- 

ται μᾶλλον τῆς καχεξίας 19,11—20,15 

140,24 
εὐδθύνω 175,6 182,25 187,24 

εὐθὺς 15,18 54,21 119,7. 19 144,19 c. Dat. 

193,24 237,1 «à ἐπ᾽ εὐϑείας γινόμενα 

88,1 sq. εὐϑεῖαι scil. γραμμαί 96,15 

εὐκίνητος 12,92 122,8 

εὐλαβέομαι 22,21 

εὔλογος 62,8. 86 168,1 170,9 

εὐμετάβολος 100,1] 

εὐοδέω 171,9 

εὐόριστος 228,96 

εὐπάϑεια 224,1 

εὐπαϑής 298,4 

εὐπλοία 118,91 

εὐπορέω 170,91 

εὐπορία 194,20 193,28 

εὕρεσις 54,8 81,2 148,5. 32.164,20 214,14 

εὑρετής 184,1 

εὑρίσκω 172,25 216,13 

εὐσέβεια 167,11. 188,7 

εὐσεβέω 188,7 

εὐσεβής 202,26 

εὐσθένεια 126,15 

εὔταχτος 2,6 11,2 63,24 169,25 203,23 

εὔτονος 218,4 

εὐφυής 161,27 

£0 guía 224,1 

εὐχάριστος 212,11 

εὐχή 164,3 

εὔχομαι 128,20 

ἐφάπτω 217,23 

ἐφαρμόξζω 21,20 97,9 128,20 193,4 
ἐφεξῆς 83,7. 15 sq. 135,12 153,14 

ἔφεσις 3,16 40,11 63,20 74,25 120,20 142,29 

ἐφίημι 9,19 40,17 74,29 120,1 7sq. 142,28 

164,7 
ἐφίστημι 228,26 

ἔχω 210,1 opp. ἔχομαι 219,6 

171,22 

tt εὔλογον 186,17 ὀλίγον τὸ τέρπον 145,31 
χώραν 184,92 λόγον 185,22 

τινι 180,8 λέγειν 184,25 

11,4 ὡς ἔχει φύσεως 201,29 

τινος 193,6 216,4 

ἕως 57,2 180,17 227,20.230,91. 233,5 291, 

241. 19 

3 5 
ἀνάγκην 

ἀνάγκας 210,19 τ. αἰτίαν 119,26 

ἰσχὺν ἔν 

ἄλλως παρά τι 

ἔχεσϑαί 

I INDEX 

ζάω 34,9 159,14 ἀπορίαι πρὸς τοὺς τὸ ζῆν 

(οὐχ) ἀγαϑὸν εἶναι λέγοντας 118,22-120,2 

ζέσις 61,38 

ζηλοτυπία 203,26 

ζηλόω 165,8 

ζημία 138,24. 114,4 
ξζημιόω 188,11 209,16 

ζΚητέω 17,28 74,5 86,5 137,23 148,12 165, 

12 174,8.9 180,14. 17 

ζήτησις 17,22. 34. 23,17. 81,2 166,14 180, 

17. 20 

ζητητιχός 143,7 
ξῳδιαχός 50,8 

ζωή 52,13 54,3. 11. 12. 15 

ζῷον 19,90 55,2sq. 15,30 sq. — xac? εἶδος 

ἀίδιον 89,20 — C. γένεσις 64,31 89,90 

φϑορά 64,55 65,5 ἄλογα συγκατατίϑεται 

107,8 ἕλχει τὴν τροφήν 14,20 

ζωτιχός 191,32 

7, primam solutionem aporiae inducit 15,91 

17,17 18,4 19,23 20,26? 28,25 85,4. 21 

236,23 41,25 84,11 88,19 118,25 124,11 

primae alias addit 16,11. 13. 30 19,9. 6 

20,832 29,5 35,10 36,1 89,4 124,31 125,9 

ἤτοι.. ἢ 20,21 29,90 47,11 etc. 

ἡγέομαι 112,12 183,18 205,1 208,10 

ἤδη 21.1.8 91,4 38,9 108,2 122,24 123,9 
131,30 155,33 156,14 205,14 214,3 223,19 

πῶς οἷόν τε τὸν αὐτὸν ἥδεσθαι xal 

94,23 — 25,11 121,3 139,96 
ἥδομαι. 

λυπεῖσθαι 

125,11 sq. 

ἡδονὴ ἐν ἐνεργείαις αἰσϑήσεων, διανοίας, 

ϑεωρίας 195,15 σύμμετρος 120,21 εἰλι- 

κρινήῆς 145,29 ὀλίγον ἔχουσα τὸ τέρπον 

145,31 ἀπὸ τοῦ αὐλεῖν 121,2 137,30 ἐπὶ 

τῷ γεωμετρεῖν 199,2 τοῦ ϑεωρεῖν 25,2 

τροφῆς 144,21 τεχνοποιίας ἕνεκα 144,27 

dist. πόνος 125,33. λύπη 25,1 βία 133, 

26 ἀνεμπόδιστος ἐνέργεια 148,10. 32 
ἐνεργείας χάριν 144,3 ἡ ἐπ᾽ ἄλλῃ ἐνερ- 

γείᾳ ἀδύνατον ἐπ᾿ ἄλλῃ γίνεσϑαι 120,26 
ϑηριώδης 127,29 νοσηματώδης 121,29 

φϑαρτιχαὶ ἀλλήλων 121,9 188,10 sq. 

127, 28 συνδιαιροῦνται ταῖς ἐνεργείαις 

120,14.21 124,8 137,35 οὐχ ὁμοειδὴς 
πᾶσα 1323,20 sq. 137,1sq.24sq. ὁμώνυ- 

μοι 128,18 ἐν ἡ. καταζῆν 170,23 ὅτι 

μὴ ὁμοειδεῖς 120,4—121,11 ἀπορία, ὅτι 
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J| κοινὴ Tj. ἡ ὡς γένος λαμβανομένη οὔτ᾽ 

ἀγαϑόν ἐστιν οὔτε κακὸν οὔτε ἀδιάφορον 
124,3—126,5 ὅτι τῇ ἡ. λύπη ἐστὶν ἐναν- 

τίον ἀλλ᾽ οὐ πόνος 126,7-32 διὰ τί, εἰ 

λύπη πᾶσα κακὸν τῇ ἑαυτῆς φύσει, οὐχὶ 

xal ἡ ἡ. πᾶσα ἀγαϑὸν τῇ ἑαυτῆς φύσει 

121,8 -- 128,2) περὶ ἡ. 133,20 — 134,27 
πῶς σωϑήσεται τὸ εἶναί τι μεταξὺ ἡ. xal 

λύπης 134,29— 136,13 — πῶς εἰ ἡ λύπη 

χαχὸν πᾶσα, οὐχὶ καὶ ἡ ἧ. πᾶσα ἀγαϑόν 

1356,30— 137,20 
ἡ. ἂν εἴη 137,21— 138,5 
χωτάτους εἶπεν τοὺς ἐν ἡ. τὸ τέλος τιϑε- 

ὑπὸ τί τῶν ἀγαϑῶν ἡ 

διὰ τί φορτι- 

μένους ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν Νιχο- 
μαχείων 138,8—139,14. ὅτι μὴ ὁμοειδεῖς 

αἱ ἡ. 139,16 —28 πῶς εἰ ἡ ἡ. ἐστι 

κατὰ Ἀριστοτέλη ἐνέργεια τῆς χατὰ φύσιν 

ἕξεως ἀνεμπόδιστος, οὐχ ἔσται xal ἡ εὐ- 

δαιμονία χατ᾿ αὐτὸν ἡδονή 143,13 — 

140,72 ὅτι οὐ τὸ καλὸν τῆς T. χάριν αἱ- 

ρετόν, ἀλλ’ ἡ ἡδονὴ τοῦ χαλοῦ inscrip- 

tum est iteratae parti extremae cap. 

XXIII 151,17 cf. 159,12 sq. τὸ ὁμοῦ 
μὲν λέγειν τὰς 7. μόνας εἶναι δι᾿ αὑτὰς 

αἱρετάς... ὁμοῦ δὲ τὸ μὲν καλὸν αἱρετὸν 

. ὡς ποιητιχὸν 7., μηχέτι δὲ xal τὸ 

αἰσχρὸν φάσχειν αἱρετὸν γίνεσθαι 145,21 

τὸ λέγειν τὰς μὲν ἐπὶ ταῖς χαλαῖς ἐνερ- 

γείαις γινομένας ἡδονὰς εἰλιχρινεῖς εἶναι 

.. τὰς δ᾽ ἐπὶ ταῖς αἰσχραῖς ὀλίγον ἐχούσας 

τὸ τέρπον 145,28 sq. 

ἡδύς 125,20 sq. 184,8 dist. ἥδιστος 135,23 

ἡϑικός comp. διανοητικός, νοητικός 149, 10 

ἦϑος 170,18 198,29 
ἤλεχτρον 73,8 14,10 

ἡλικία 141,26 142,7 193,12 

ἥλιος 50,8 195,12. ὕδωρ ἕλχει 14,18. πῶς 

οὐχὶ ἡ πρόσοδος τοῦ ἡλίου καὶ ἡ ἄφοδος 

ὁμοίως αἰτία γενέσεως καὶ φϑορᾶς 81, 

1—21 

ἡμεῖς. τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν def. 180,4. dist. τὸ &xo5- 

σιον 183,26 107,6— 108,16 130,14 sq. 169, 
12 sq. 172,9 sq. 180,3—186,12 205,1 sq. 

208,12 Stoicorum doctrina 181,13— 

182,19 cf. 196,24 sq. 

τὸ ἀντιχείμενον μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἐφ᾽ ἡμῖν ἔσται 50,90 — 51,18 
^ - uu ^ M 3 «- - , € 

περὶ τοῦ ὅτι «ai τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν xal  eipaup- 

ὅτι εἰ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν 

μένην 01,20—52,10 τῷ ἐφ᾽ ἡ. ἀντίχειται 

τὸ μηδὲν εἶναι ἐφ᾽ ἡμῖν 51,20 

ἡμῖν τι εἶναι οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν 51,5 

τὸ do 

ϑέσις 200 

ἡμέρα 34,22 194,50 

ἥμισυ 103,95 

ἡμισφαίριον 251,8 

ἠρεμέω 59,27 62,21 175,23 

ἠρεμία 41,33 

ἡττάω 132,4 159,13 

ϑάλασσα. ea quae Aristoteles de mari do- 

cuit Meteor. Il, 1—5 in compendium 

contracta sunt. 98,11 — 100,24 

ϑάνατος 119,29 170,22 

ϑαρρέω 106,56 154,20 207,4 196,22 (ϑαρ- 

σέω) 164,9 

ϑάρρος 146,17 

ϑαυμάξω 185,22 195,1 197,21 208,1 

θαυμαστός 190,6 217,26 227,4 238,25 

ϑέατρον 139,20 

ϑεῖος 4,2 10,17 26,29 sq. 51,11 40,24 sq. 

48,24. 28 62,25 69,7 89,21 164,9 169,24 

195,11 198,17 201,9 207,2 

πρόνοια 65,19 sq. 68,20 69,3. 1. ϑειότατοι 

τῶν ϑείων 

αὐτοχράτορες 212,12 

197,21 

θεμέλιον 194,11 

ϑεολόγος 98,20 

θεός 32,15 52,13 68,21. 22.25 69,10. 30 

10,6 128,90 170,16 188,2 192,26 1971,30 

200,12 sq. 210,22 sq. Stoicorum 224,32 

— 2206,94 221,8.29 --- ϑεῶν οὐσίαν ἐν 

τῷ προνοεῖν ποιεῖν 69,6 

δείας φύσεως δῶρον 

οὐδὲν οἱ ϑεοὶ 

ἀνθρώποις περιποιοῦσιν χαϑ' οὺς μόνον 

τὸ χαλὸν ἀγαϑόν 20,10 --- 22 cf. 10,2 τὰ 

ὃ. ἀδύνατα 32,9 200,21 201,17 πρῶτος 

63,21 φϑειρόμενος 226,22 ϑεῶν ἐν φύσει 

τὸ φρονεῖν 204,13. ϑεῶν πρόγνωσις 200, 

l6sq. 201,29 ἀρετή 211,18 ἔξω πάϑους 

141.2 ἐπὶ τῶν 9. τὸ κατορϑοῦν οὐ κχκυ- 

ρίως λέγεται 206,91 

ϑεραπεία 25,9. 10 

ϑεραπεύω 25,10 121,7 

ϑερμαίνω 14231. 179,15 

ἐθέρμανε 221,16 

ϑερμός 14,5 sq. 56,22 60,11 61,31 54. τὸ 

τὸ ἐν τοῖς 

189,14 226,4 

9. σύμφυτον ἡμῖν 80,20 sq. 

αἰσϑητηρίοις 84,21 

ϑερμότης 19,231 94,5. 25 50,1. 10. 56,29 

89,6 175,20 
ϑέρος 33,27 34,1. 21 89,8 195,10 

ϑέσις 28,25. 40,229 171,21 180,5 218,13 



206 ϑεωρέω 

opp. φύσις 100,28 sq. 7j παρ᾽ ἄλληλα 

214,20 ϑέσει τὰ ὀνόματα 100,25---101,8 

ϑεωρέω 4,16 25,2 104,21 
ϑεωρία 121,28 164,12 

ϑηράω 148,18 

θηριώδης 127,29 

ϑησαυρός 66,28 172,25.28.30 
194,18 

ὕλῖψις 125,33 126,7 

ϑνήσκω 87,21 

ϑνητός 63,1. 27 65,20 
ϑρασύς 170,22 

ϑρασύτης 154,6 

ϑρεπτικός 48,17 233,26 
9ptE 271,11 167,24 
ϑυμίασις 220,18 

ϑυμιάω 217,16 220,17 

ϑυμός 130,15 159,27 

ϑύω 164,7 

ϑώραξ 34,2. 10 

114,14 

ἰατρεύω 121,6 

ἰατρικός 2106,24 

ἰατρός 170,16 174,10: 204,26 

ἰδικός opp. κοινός 228,27 

ἴδιος 7,29 38,21 48,12 52,97 61,25 72,18 

82,26 174,9 216,28 xav ἰδίαν 222,28 

ἰδιώτης 171,28 172,5 189,12 

ἱδρώς 204,21 

ἱερός. τ. ἱεροῖς ϑύειν 164,7 

ἵημι 129,6 

ἱχανός 38,22 165,15. 25. 173,12 

ἰχμάς 19,12 

ἰόω 13,15 

ἱππονόμος 67,98 

ἵππος 23,4 159,5. 112,8 

ἰσημερία 89,6 

ἰσοκρατής 231,9 

ἴσος 49,2 59,12.13 24,11.18.28 51,19..59; 

30 60,3 71,25 84,12 102,30 116,1 122,6 

169,10 206,51 220,6 sq. sim. σύμμετρον 

μέσον 159,17. τὸ ἐν ταῖς νομαῖς 147,23 

ἐπ᾿ ἴσης 232,90 ἴσωσ 94,20 27,9 51,24 

65,32 97,8 185,22 190,9 215,22 ? 24 

ἰσοταχής 45,21 sq. 

ἰσότης 147,22 230,30 221,6 

ἵστημι 46,117.19. 62,30 65,7 88,3. 105,33 

175,22 211,25 233,12 

ἱστορία 100,20 215,50 

I INDEX 

ἰσχυρός 33,2 

ἰσχύς 20,2 186,8. 23. 25 224,9 

ἰσχύω 20,3 142,2 

χαϑαρεύω 142,19 

χαϑαρός 49,0 50,25 62,12 146,5 232,4 

χαϑέζομαι 175,22 
χαϑήχω 238,15 

χαϑίημι 232,1 

χαϑομολογέω 164,4 

καὶ γάρ 8,13 11,4 12,5.13 26,8 33,19 37,3 

48,1 51,10 55,6 60,5 120,17 146,16 

218,13 220,12 225,7 298,20 καί τοι 

10,11 14,9 18,19 60,24 68,28 72,25 89, 

14 154,23 178,11 184,9 211,13 2920,33 

2271,17 234,12 κἂν — xal ἐὰν 30,30 

107,15 144,11. 184,5 203,24 217,29 

223,25 235,29 etc. 

καιρός 165,27 195,10 

χαίω 31,9 73,16 223,2 227,25 

κακία 196,28 εὐχίνητος 122,8 μόνιμος 192,9 

ἐν ὑπερβολῇ, ἐνδείᾳ 131,27 

ὄντων 119,90 ὅτι xal αἱ χαχίαι ταῖς 

ἀρεταῖς ὁμοίως ἐφ᾽ ἡμῖν 158,19—161,29 
χαχοπάϑεια 110,2] 

xaxóc 128,25 sq. 129,8 54. 171,7 

καλέω 15,9 

καλός 26,14 770,4 128,30 144,34 185,94 

xaW^ oüc τὸ x. διὰ τὰς πολήψεις τὰς τῶν 
ἀνθρώπων 138,16 

χάματος 187,7 191,21 197,28 

χαπνός 5,21 15,14 

καρδία 24,10 

καρπός 164,10 193,18 

καρποφορέω 193,19 

καρφός 167,24 

χαταβάλλω 133,8 193,2 

χατά cum Gen. 75,26 173,20 196,17. 19 

χαταξάω 141,1? 170,24 

χαταλέγω 127,94 192,18 

καταλείπω 22,27 50,13 59,1. 16 69,7 92, 

18 156,21 178,23 199,8 221,29 

χαταναγχάζω 10,28 179,12 181,23 etc. 

χαταναλίσχω 221,18 

χατανοέω 144,18 

χαταριϑμέω 167,14 

χατασχευή 105,5 165,2 170,17 171,18 

205,24 227,9 233,14 238,22 

κατασχευάξω 99,390 200,14. 203,30 210,8 

χατασχευαστιχός 183,26 

χάχιστον τῶν 
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κατασπείρω 48,28 

κατάστασις 121,18 122,27 135,14 162,2 

χαταστροφή 170,12. 21.26 

χατατίϑημι 1173,11 

χατατρέχω 187,21 

κατάφασις 13,7 53,11 

χαταφέρω 924,1 

χαταφεύγω 171,27 193,26. 204,26 

χαταφιλέω 132,11 

χαταφορά 34,26 

χαταφρονέω 141,27 142,18 

καταψηφίξομαι 187,18 

χατεργάζομαι 236,21 

κατέχω 239,28 57,14. 21. 24 60,9 112,9 

219,22 227,18 232,8 234,20 

χατηγορέω 123,27 30,25 31,16 58,9 18,9 

173,13. 14 172,15 181,5 232,31 

κατηγορία 2,8 

κατισχύω 230,7 

κάτοπτρον 91,4 

κατορϑόω 166,10 205,29 sq. 

κατόρϑωμα 166,10 205,50 sq. 210,24 sq. 

χατοχή 84,8 

χάτω 179,10 208,24 

κάτωϑεν 210,8 

καυστός 238,20 

χκαχέκτης 20,5 

χαχεξία 19,18 

κεῖμαι 9,18. 20. 34,32 48,18 00,21 68,23 
82,32 100,35 101,3 127,92 141,28 155, 

10 160,26. 28 171,19 172,10 

χελεύω 209,15 

κενός (0,14 72,4. 104,12 165,16. 28. τὸ 

7. Epieureorum 106,10 διάστημα ἐν δια- 

στήματι 100,11 «evo; 220,23 

κέντρον 96,15sq. 156,6 παντός 201,1 τοῦ 

τῆς γῆς βάρους 201,12 

κεράννυμι. ἴδιον τῶν κεχραμένων τὸ δύνα- 

σϑαι χωρίζεσϑαι πάλιν sec. Chrysippum 

216,92 τὰ xexpapéva εἰ ἀχώριστα 212,1 

221,20 ῥᾳδίως ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἀνατρέχει 

φύσιν 231,23. τὰ χωρίξοντα ἐπὶ (libri ἀπὸ) 

τῶν χεχραμένων οὐχ ἐνυπάργοντα χωρίζει 

232,10. 324 χωρισμὸς τῶν χεχρ. dist. ὁ 

ἐπὶ τῶν παρακειμένων, ὁ τῶν χατὰ φϑορὰν 

ἀποκχεχριμένων 292,21 34. χρωμάτων δια- 

φορά 239,1 

χεραυνός 66,30 
χέρδος 190,3 

χεφάλαιον 86,4 171,1 212,13 

χεφαλή 34,1 54,21 

Suppl. Arist. II 2. Alex. scripta minora. 

vide «paste 

251 χοινός 

χεφαλωτός 54,27 

κχηδεμονία 188,5 

κηρός 18,92 53,28 60,20 

κηρύττω 129,16 164,15 202,12 

χίβδηλος 65,94 

κίνδυνος 191,16 

χινέω 15,26 34,34 sq. 55,14 59,28sq. 182, 
2sq. 209,9 τὸ πρῶτον χινοῦν 417,10 τὸ 

ἀεὶ x. 2,1 sq. 2184. τὸ ἕτερον τῶν ἐναν- 

τίων μετὰ ἰσχυροτέρας δυνάμεως κ. 323,2 

τὸ πρῶτον *. πῶς ἀχίνητον εἴη ἂν κατὰ 

Ap., εἴ γε ἕχαστόν ἐστιν ὧν ἐστιν ἔργον 

ἕνεχα τοῦ ἔργου, ϑεοῦ δὲ ἐνέργεια ἀϑα- 

νασία, τοῦτο δέ ἐστι ζωὴ ἀΐδιος, ὥστε 

ἀνάγκη τῷ ϑεῷ κίνησιν ἀίδιον ὑπάρχειν 

52,15 — 19 
μεγέϑους κατὰ πρότερον μόριον αὐτοῦ mpó- 

τερον κινεῖται 35,18 ---86,16 ἕπεται τῷ 

xai τὸ μέγεϑος xal τὸν χρόνον ἐξ ἀδιαι- 

ρέτων συγχεῖσϑαι λέγειν τὸ πάντα τὰ χι- 

νούμενα ἰσοταχῶς χινεῖσϑαι 45,91 ψυχὴ 
εἰ x. αὑτὴν 47,5. 34. τι τῶν χειμένων 

155,10 λόγον 83,8 ὄνομα 172,10 

κίνησις 2,20—3,8 182,2 sq. 190,19 συνε- 

χής 9,4 40,13 223,12. opp. διὰ κινήσεως 

81,28 varia χινήσεως genera 81,18 sq. 

φύσις ἀρχὴ κ. 62,16 sq. 168,17 κίνησις 

χόσμου 63,20 σφαιρῶν 40,390 ϑείου σώ- 

ματος 47,90 ἐπὶ τοῦ χύχλου 50,7 cf. 2, 

22 3,8sq. 40,12 ἀναίτιος 185,9 ἐξ ab- 

τοῦ 20,24 χατὰ τ. ῥοπήν 49,2 ἐν χρόνῳ 

39,19 κατὰ τ. x. ποιὰ σχέσις 169,26 ἐν 

τίνι κατηγορίᾳ 34,31—35,15 

κίρνημι 213,9 217,91 219,8 220,20 229,2 
χιρνάμενα διαιρεῖ ἄλληλα 221,25 sq. χιρ- 

νᾶσϑαι προείληπται τὰ χατ᾽ ἰδίαν πρὸ τῆς 

κράσεως ὑφιστάναι δυνάμενα 222,28 τὸ 

λέγειν μηδ᾽ ὅλως χιρνᾶσϑαί τινα δύνασϑαι 
219,9 cf. χεράννυμι 

κλίνη 169,11 

χνάω 24,28 25,15 

xotp do 34,21 105,28 

κοινός 22,18 77,932 sq. 128,14 165,16. 21 
χοινότερον 16,6 108,1 127,10 128,18 

κοινῶς 216,1 

εἰ τὸ κινούμενον ἐπί τινος 

εἰ τὰ κοινὰ νοήματα οὐ 

σῶμα, οὐδ᾽ ἂν τὸ χοινὸν σῶμα σῶμα εἴη, 
ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁρισμὸς αὐτοῦ σώματος ὁρισμὸς 

ἔσται ὅ9,4--24 τὰ x. ἄφϑαρτα 8,20 opp. 

τὰ χκαϑέχαστα 1,24 54ᾳ. χ. ἡδονή 124,8 

λόγος χοινότερος 21,4 χοινὸν ὄνομα (opp. 

πρᾶγμα) 21,4 

1 



χοινωνέω 208 

χοινωνέω 8,10 40,4 49,6 62,32 146,24 sq. 

229,9 

xotvo vía 147,32 sq. 230,21 

21 

xotv o vtxóc 146,24 

χολάξω 130,3 sq. 211,2 
χόλασις 108,15 130,17 187,13 189,14 sq. 

196,28 206,1 

χολωνός 36,19 

χομίξω 164,8 173,1 

xop decía 212,10 

κοροπλάϑος 226,29 
χοσμοποιέω 225,2 

κόσμος 31,24 sq. 36,22 64,1 182,8 210,20 

χόσμου διοίχησις 210,20 τάξις 203,13 

τὰ ἐπέχεινα lOl,11 μεταβολαί 6, 7 sq. 

ἀεὶ ὅμοιος ἑαυτῷ 144,21 εἷς 106,31. 191, 

31 ϑεός 192,20 τὸ μεταξὺ χενόν 104,12 

χόσμος εἰ ἀίδιός 

ὀνόματος 185, 

περὶ κ. ἀπορίαι 196,20 

ἐστι, τὸ δὲ χόσμῳ εἶναι αὐτῷ ἡ τάξις ἐστί, 

εἴη ἂν ἐν τῇ οἰκείᾳ οὐσίᾳ αὐτοῦ καὶ τοῦτο 

08,10---28 ὅτι μὴ οἷόν τε τὸν x. ἄφϑαρ- 

τον εἶναι διὰ τὴν βούλησιν τοῦ ϑεοῦ, εἰ 

εἴη φϑαρτὸς τῇ αὑτοῦ φύσει 00,23—32,19 

χοῦφος 129,20 218,4 233,11 

κρᾶμα 215,11 231,28 232,28 
χρᾶσις 49,18 64,25 213,1 sq. def. 231,10 

descr. 231,13—19 2323,2—14 γωρισμὸς 

τῶν χεχραμένων 231,19— 232,2 (ef. χεράν- 

vopt) secundum Chrysippum 216,28 sq. 

dist. σύγχυσις 220,29 secundum Ari- 

stotelem 228,5 sq. τὰ δοχοῦντα εὐλογώ- 

«epa. λέγεσϑαι τῶν περὶ χράσεως εἰρημένων 
recensentur. 214, 17 sq. 

ἄν τις συμφώνως λέγοι ταῖς χοιναῖς π. κ. 

ἡ ἐξέτασις, πῶς 

προλήψεσι 215,90. διαφερόντων τινῶν κατὰ 

ποιότητα 215,20 μῖξις οὐσιῶν 228,10. 25 

4, μῖξις κοι- 

εἶναι δοκεῖ ἐν ἑνώσει τῶν 

οὐ παϑῶν 228,19. ἰδικώτερον κ 

νότερον 228,21 

κεχραμένων 215,10 ἐν ὑγροῖς xai εὐδι- 

αιρέτοις 221,26 228,30 ἐν τοῖς ποιεῖν τε 

καὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων δυναμένοις 229,5 

ἑνουμένων χατὰ τὸ ὑποχείμενον 228,94 
7, ἐν τοῖς ξηροῖς γίνεσθαι δοκοῦσα 2230,95 

συνεργεῖ τὸ εὐδιαίρετον τῷ ὑγρῷ πρὸς τὴν 

ϑάττω xp. 291,12. χρωμάτων διαφορά 
239,0 βαρύτερα xal κουφότερα μόρια 235, 

10 χράσεως πρὸς τὴν γένεσιν καὶ φϑορὰν 

διαφορά 230,20—231,12 

χρατέω 34,11. 28 102,20. 24 105,30 280,1. 
10 231,10 

I INDEX 

χρίνω 107,14 177,20 

κρίσις 80,28 107,14 119,3. 13. 30. 35. 123, 
14 183,29 185,23 206,16 212,18 

κριτήριον 217,9 218,11 220,26 

χριτής 178,19 183,34 

κρύσταλλος 14,7 15,5 

χτάομαι 26,23. 198,12 

κτῆμα 134,3 

κτῆσις χρημάτων 171,2. ἀρετῶν 197,7 sq. 

xai παρουσία 187,6 

χύαϑος 217,31 220,15 

κύαμος 216,2]. 228,33 

χυβερνάω 41,9 63,26 

χυβερνητική 118,31 

χύχλος 50,7 88,18 sq. 96,15 sq. 

γινόμενα 81,23 sq. 

τὰ κύχλῳ 

σῶμα ὃ,12.54ᾳ. 40, 

—21,11 

κυχλοφορητιχός. . 

1054. τί τὸ ὑποκείμενον 20,16 

κυχλοφορία 2,8 

χὐλινδρος 119,16 

χυλίω 119,16 185,17 

κύριος 4,9 6,G 16,10 30,16. 25. 39,19 56, 

20 62,35 65,26 82,14 90,8 100,34 107, 

31.37 127,90 143,17 162,14 169,12 1714, 

12. 28 180,6. 12 185,13 206,26 212,16. 

2] 225,9 233,24 δόγματος 190,12 

κύων 23,5 

κωλύω 5.27 9,2. 5. 6sq. 16,27 17,18:99,1 

30,29. 32 31,5. 12. 14. 21. 26 32.5, 8 33, 

4.10 46,15 162,7 173,24 176,16 235,32 

236,19 

λαλέω 115,23 

λαμβάνω 7,92 8,9 10,10 13,24 16,6 17,23. 

31 29:21 πεν . 5. 26. 80 40,18 54,1 "11, 

39 72,8 17,28 82,26 82.5. 88 sq. 86,8. 

90 90,20. 24 Es 28 97,0 122,33 123,16. 

17 110,12 200,14 205,6 211,16 
λαμπρός 5,26 

)av9ávwo 129,5 190,10 

λείπω 36,5 40,16 169,18 227,30 228,1 

λέξις 28,9 81,4 82,21 14,31 76,11. 24 1,1 

89,25 σφόδρα ἀσαφῶς εἰρημένη 96,11 

λεπτομερής 49,7 218,9 

λεπτός 14,80 50,91 57,18 72,81 218,81 

220,19 

λεπτότης 19,9 
λεπτύνω 14,26 34,6. 12 217,10 

λευχός 17,8. 25 18,4 59,92 139,17 

τῇ φωνῇ 132,16 

τὸ ἐν 
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λῆψις 39,26 54,9 146,21 
λιβανωτός 217,16 220,17 

λίϑος 208,25 πεπυρωμένος ἐμβληϑεὶς εἰς 

γάλα 231,91 ὋἩραχλεία διὰ τί ἕλχει τὸν 
σίδηρον 72,10— 74,30 — Empedocles de 
Heraeleo lapide 72,10 — 17  refutatur 

12,17 — 28 Democritus 72,28 — 13,8 

refutatar 73,8 — 11 Diogenes Apollo- 

niata 73,11—20  refutatur 73,20— 444. 

Alexander 74,4—30 

λογίζομαι 168,10 

λογικός 107,6 sq. 206,9 def. 184,15 

λογισμός 168,15. 18 
λόγος 7,28 15,17 20,11 23,17 38,93 43,2 

49,30 52,3. 25. 28 54,8 56,1 59,13. 20 

60,21 10,6. 7. 19 162,18 107,13 171,20 
176,24 184,21 205,14 μετὰ τέχνης 

ἠρωτημένος 210,7 ἔχειν πρός τι 7,16 
sermo 65,18 lingua 147,28 ὀρϑός 127, 

36 128,11 sq. 207,8 ἐν 'λόγῳ τινὸς ἐμ.- 

φαίνεσθαι 123,5 

λοιπός 54,8 57,18 141,1 

λόξος 195,12 
λυπέω 124,26 134,7 145,82 

λύπη dist. πόνος 125,33 opp. ἡδονή 125,2 

126,7 sq. ἀλλοτριότητος σημεῖον 124,30 

ἀγαϑή, ἀδιάφορος, μοχϑηρά 124,26 sq. 

εἰ συνδιαιρεῖται ταῖς ἐνεργείαις 124, 22 

πῶς ἐναντίον λύπῃ ἡδονή 121,9 sq. οὐ- 

κεῖαι τῷ σπουδαίῳ 127,9 φευκχταί, αἱ- 

ρεταί 127,16 54. οἱ πᾶσαν λ. καχὸν εἶναι 

ὑποθέμενοι 127,21 

λύρα 169,11 
λύχνος 34,28 

λύω 87,19 64,84 68,2. 15 104,19 234,33 
τὴν εὐδαιμονίαν 196,10 

μαγγανεία 114,34 

μαϑηματιχκός 20,24 58,33. 34 
μάϑησις 122,12 

paívo 199,20 

μακαρίζω 1917,26 

μακαριστός 204,16 

μακχρολογέω 183,16 

μακρός 208,9 

μαλακία 128,27 

μαλακότης 231,29 

μανϑάνω 130,6 

μανός 62,5 

μετά 209 

μανότης 6,8. 24 34,14 

μαντεία 171,7 200,12 202,7 

μαντεύω 200,11 

μαντιχή 188,11 201,28 sq. 202,26 sq. 

μάντις 171,10 177,1 188,13 200,6. 7 203,5 
μαρτυρέω 32,15 130,2 235,25 

μαρτυρία 101,27. 28 164,6. 15 186,25 

μαρτύριον 70,22 105,27 188,19 217,93 

μάτην 178,10. 11. 1179,26. 198,24 

μάχομαι 105,4 216,14 

μεγαλοπρέπεια 123,12 146,20 

μεγαλοψυχία 146,21 

μέγας. τὸ p. xal μιχρόν 15,20 

αὐτοχράτορες 164,9 μέγιστα ζημιοῦσϑαι 

138,18 

μέγεϑος 15,28 35,18 45,51 sq. 47,24 108, 
36 sq. 115,33 sq. 222,18 sq. 235,33 

μέϑη 158,21 

μεϑίστημς 219,28. 230,24. 29 

μεθόριον 15,6. 16 52,2 
μεϑύω 158,28 202,23 

μειόω 15,27 sq. 25,13 58,5 258,6 

μελανία 95,28 

μέλας 5,29 

μελετάω πρόβλημα 190,15 

μέλι 98,28 69,9 

μέλος 14,15 

μέλλω 12,16 60,6 71,19 72,5 144,21 161, 

15 119,2 197,12 201,1 sq. 202,14 234,32 
μέμφομαι 180,31 

μέντοι 21,19 33,10 35,28 51,7 56,1. 3 60, 

29 67,91 74,27 100,32 120,31 123,9 
131,30 138,22 204,21 

μένω 12,14 28,21 49,21 53,30 57,3. 11 58, 

27 127,27 153,4 162,23 172,11 178,25 
180,16 211,11 212,3 «à ἐξ ἀρχῆς 220, 
28 οὐδὲν p. τοῦ λόγου 210,7 

μέρος 17,20 18,30 20,7 30,10 42,24 43, 

14. 16 101,20. 26 115,29 opp. ὅλον 128, 

10 opp. διαίρεσις 221,35 sq. γενέσεως 

82,1 19,8 κόσμου 63,117.25 

ὕλης 50,9 ἀντιφάσεως 12,18 τὰ ἐν p. 

22,15 123,2 

μέσος 118,26 127,8 «à p. ὑπὸ φρονήσεως 

ὁρίξεται 152,90 τὸ πρὸς τὸ πρᾶγμα, πρὸς 

ἡμᾶς 154,24 sq. τὸ μέσως (opp. τὸ ἄκρως) 

εὖ 155,20 τὰ p. ἐχ τῆς μίξεως 155,90 

μεσότης 141,8 54ᾳ. 149,25 

μεστός 219,10 

μετά cum Gen. 162,19 164,6 183,28 cum 

Acc. 64,31 11,834 

μέγιστοι 

εἰδῶν 

1} 
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μεταβάλλω 13,31 14,7 sq. 28,20 30,11 sq. 

33,13 38,8sq. 47,22 88,8 5ᾳ. 60,4 sq. 
62,12 715,21 87,7 sq. 162,1 sq. etc. διὰ 

τί τὸ γινόμενον ἐκ τῆς στερήσεως μετα- 

βάλλον ἅμα ἐκ τοῦ ἐναντίου αὐτοῦ μετα- 

βάλλει, εἴ γε μὴ ταὐτὸν ἥ τε στέρησις χαὶ 

τὸ ἐναντίον 55,20—5'1,6 πῶς τὸ μετα- 

βάλλον εἴς τι καϑ᾽ ἣν ἔχει δύναμιν τηρεῖ 

τὴν δύναμιν xal μετὰ τὸ μεταβάλλον εἰς 

ὃ μετέβαλλεν 63,30— 65,16 
μετάβασις 227,82 233,12 

μεταβλητιχός 284,14 

μεταβλητός 228,12 

μεταβολή 2,20 28,30sq. 30,13 36,25 42, 
"sq. 56,9 57,23 63,31 223,13 varia 
genera 58,9sq. ἐναντίων εἰς ἐναντία 15, 

26 sq. εὔταχτος 623,24 dist. μῖξις 220,9 

εἰς ἀρετήν 122,8 εἰς τὸ λογιχόν 122,5 

τῶν χεχραμένων 291,20 χατὰ πάϑη opp. 

τοπική 233,13 

μεταγιγνώσκω 150,11 

μετάϑεσις 53,12 

μεταλαμβάνω 48,7 49,11.13 54,8 192,23? 

221,32 230,10 
μεταμέλεια 130,12 146,7 

μετανοέω 180,90 

μετάνοια 146,6 180,29 

μεταξύ 6,1.31 53,14 60,5 64,27 121,14 sq. 
τὸ p. ὅμοιον ποιεῖν ἑαυτῷ 74,31 τοῦ ζῴου 

χινηϑὲν ὑπὸ τοῦ 

μεταβάλλω 

«ai τοῦ ὀρεχτοῦ 74,21 

ὀρεχτοῦ 14,20 cf. ib. 7 τοῦ καϑ᾽ αὑτὸ καὶ 

τοῦ χατὰ συμβεβηκός 66,9 τὰ μεταξὺ τοῦ 

ἐπ᾿ ἄπειρον γιγνομένου 11,12. 15 54. (cf. 

Add.) τὸ p. τῶν χόσμων χενόν 104,12 

ἡ p. κατάστασις 162,2 

μεταπίπτω 1,22 31,5 170,21 

μετάρρυσις 99,2 

μετάστασις 218,93 231,18 

μετατίϑημι 68,3 

μεταφέρω 101,28 

206,4 

μεταφορά τῶν σκελῶν 133,10 

μέτειμι (elu) 82,25 155,20 106,19 178,22 

μετέρχομαι 84,94. 86,5. 171,24. 216,1 

μετέχω 8,11 63,27 64,27 162,4 217,11 

μετέωρον 226,9 

104,31 166,1 172,1 

μετονομασία 101,8 

μετόπωρον 89,8 

μετρέω 146,16 sq. 

μέτρον 197,91. 201,9 220,16 παϑῶν 146, 

19 αἱρέσεως 145,5. ἀληϑείας 102,2 

I INDEX 

μέχρις 14,27. 228,8 

μέχρι 154,20 199,32 223,3 230,31 τοσού- 

του ἕως dv 297,2. ll φωνῆς 225,16 
ῥημάτων 191,17 212,10 

μῆκος 106,4 208,14 219,14 

μηκύνω 192,20 215,29 

μήνυσις 5,18 147,29 203,4 165,13 
μηνυτής 171,10 

μηνυτικός 7,10 59,11 66,19 

μηνύω 165,25 188,14. 214,16 

μήποτε 42,25 48,22 81,29 185,10 

μήτι γε 186,22 

μηχανάω 193,28 

μῖγμα 231,25 232,8 221,1 217,12 

μαίγνυμι 6,2 49,21 57,27 64,32 157,21 11], 

20 214,31 sq. 

μιχρός. τὸ παρὰ p. 200,1 

μικρότης 15,28 214,24 

μιμέομαι 62,29. 84 08,2 

μίμησις 63,20 

μιμνήσκω 144,35 171,22 

μῖξις 6,27 57,25 62,2 καὶ χρᾶσις 48,27 

50,17 64,25 secundum Aristotelem ex- 

plicatur 228,5sq. secundum Chrysippum 

explicatur 216,17 sq. (ἡ παραϑέσει sive 

«aW ἁρμήν 216,17— 22 ἡἣ συγχύσει δι᾿ 
ὅλων 216,22—-25 ἡ κράσει 210,28 -- 

217,13) comp. εἶδος ὕλη πάϑος σῶμα μετα- 

βολή 220,17 dist. αὔξησις 294,9 dist. χρᾶσις 

228,20 54. 

μισέω 150,9. 142,11 

μνημονεύω 29,17 43,5 82,29. 31 

μοῖρα 49,11 166,7 

μόλιβδος 73,2 

μονή 63,2 285,91 

μόνιμος 122,9 165,4 

μόριον 25,18 80,1 54,10 96,33 101,26 
218,4 215,11 2342 

μορφόω 225,2. 21 
μοχϑηρία 159,9 

μοχϑηρός 124,5 189,28 

μυϑεύω 199,17 

υυϑολογέω 121,3 

μῦϑος 202,25 203,24 213,6 
μυρίοι 175,23. 116,8 

υῦς 235,4 

ναυμαχία 110,1 sq. 

νέμεσις 201,7 



VERBORUM 

νέμω 67,94. 168,25 
νέος 129,19 142,21 195,27 

Neutrum. πᾶσα δύναμις ἀγαϑόν 118,27 

149,25. 21 ὅσα γένοιντο 168,11 cf. 222, 

11 ἕνωσις ὅπερ ἐστὶν ἡ κρᾶσις 231,4 228, 

14 οὐδὲν δεῖ τὸν λόγον μιηχύνειν παρατι- 

ϑέμενα 192,20 cf. 180,19 1977,15 

νεύω 129,12 165,6 

votpóc 191,32 225,9 

νοέω 4,2 8,19 39,12 59,8 sq. 154,22 155, 

21 224,26 
νόημα 8,17 59,4sq. 

νόησις 79,9 

νοητός 39,13. τὸ μάλιστα v. 4,1 sq. 

νομὴ 147,23 

νομοϑετέω 1723,21. 174,9 

νομοϑέτης 138,24 

νόμος 129,16 159,6 198,26 203,21 207,8 

208,25 νόμων χρεία ἀναιρεῖται Stoicis 

208,25 sq. 209,11 

νοσέω 128,28 114,4 
νοσηματώδης 127,29 

νόσος def. 19,29 170,13 

νοῦς ὁ xav ἐνέργειαν 90,11 sq. dist. σοφία 

151,8 τοῦ λεγομένου 90,3 

νῦν μέν .. v. δέ 60,26 v. δέ 155,11 

208,16 

νύξ 194,29 

τὸ V. 

νυχτῶν βραχύτης 34,21 

ὄγχος δ1,11. 10. 19. 29. 217,15. 29 
334,5 931,31 

ὅδε. τάδε humana 65,29 τὰ τῇδε 50,6 

ὁδός 14,32 191,24 168,7 218,33 236,16 

ὁδούς 198,10 

ὀδύνη 126,16 

οἶδα 178,17 200,17 201,12 202,13 
ἐγχειρήσαντες (4v) ἀδυνάτοις 181,9 ὅσα 
χἀμὲ εἰδέναι τ0.20 

οἰκεῖος 5,12 48,2. 11 61,6 62,24 108,22 
164,10. 11 218,13 

οἰκειότης 120,12 124,29 191,28 193,9 

οἰκειόω 119,24 sq. 

οἰχέτης 68,23. 27 196,12 

ἴσασιν 

ὄνομα 261 

οἰκία 147,1 169,10 

οἰκοδομιχή 146,25 14,1 

οἰκονομία 192,28 

οἰνοποιός 215,6 

οἶνος 215,2 221,28 232,2 238,18 οἶνον δια- 

κρίνει πέψις ἐξ γλεύχους 232,1 

οἵομαι 6623 161,12 183,10 217,13. 224,5 
οἷον 47,11 220,9 οἱονεί 115,26 
ὀκνέω 204,5 214,26 πρός τι 10,35. 144,29 

204.19 

ὀλίγος. ὀλίγον 28,11 129,8 145,31 

147,90 δι᾽ ὁ. 182,20 

ὀλιγότης 94,19 

ὀλιγωρία 187,7 

ὁλχή 14,5 Sq. 

ὁλόχληρος 8,9 162,4 

ὅλος 36,2 sq. 417,5 101,26sq. 102,7sq. 157, 

18 ὅλως 18,4 30,18 46,6 63,15 122,7 

124,96 148,8 149,12 183,34 213,9 χα- 

ϑόλου 21,17 sq. 60,12 81,17 82,25 106,5 

122,83 125,9 159,8 201,21 219,1 220,3 

opp. ἀδιορίστως x«i ἐν μέρει 129,9 

ἐπ᾿ ὁ. 

ὁμαλής 62,29 

ὁμαλός 40,18 
ὁμαλότης 40,19 

ὄμβρος 160,9 

ὄμμα ψυχῆς 199,9 161,17. 28 

ὁμογενής 23,1 

ὁμοδοξέω 165,17 

ὁμοειδής 8,26 120,9 sq. 228,91 

ὁμοιομέρεια 214,21 
ὁμοιομερής 20,6 157,16 214,1 221,9 231, 

26.30 232,5 235,9 sq. 

ὅμοιος 7,91 8,24 54,27 12,29 105,10 115, 
26 sq. 229,12 ὁμοίως 13,5 25,20 34,9. 

11 37,9. 28 48,12 58,23. 21 61,5. 10. 21 

62,34 71,17 89,16. 164,17 165,4 161,25 
173,23 180,16 186,29 207,24 212,16 

ὁμοιότης 40,19 72,4 

ὁμοιόω 40,18 62,28 299,4 

ὁμοίωσις 40,21 

ὁμολογέω 17,15 68,12 105,10 119,51 

120,7. 22 122,4 145,25 174,24 118,11. 
29 196,15 199,11 201,27 208,1 210,10 

ὁμιόσε 193,25 
ὁμοῦ μὲν ... ὁμοῦ δέ 41,16 119,23. 145,21 

208,19 218,4. 10 6. qdp .. ὁ δέ: 177,14 

ὁμωνυμία 101,8 182,90 

ὁμώνυμος 23,1 125,18 

ὄνομα 165,24 172,10. 14 173,26 183,17. 

19 208,14. 16 εἰ φύσει ἔχειτο, ἔδει τοὺς 
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λέγοντας πάντας λέγειν τὰ αὐτά 101,4 

ὅτι ϑέσει τὰ ὁ. 100,26---101.8 

ὀνομιάξω 10,22 17,5 100,27 190,19 

ὄξος 13,15. 16 
ὀξύς 123,25 
ὀξύτης 123,26 
ὁποῖος 14,29 40,27 49,27 54,13 61,33 167, 

24 226,26 
ὅπως 10,28 28,20 144,28 146,17 148,7 

202,21 
ὁπωσοῦν 16,96 41,5 206,12. 13. 14. 217,8 

ὁρατός 6,29 

ὁράω 31,11 64,2 65,12 167,2 168,26 170, 
12 182,20 τὸ ὁρᾶν κέχρωσταί πως 92,27 

tt ἑαυτῷ ἡ 229,10 ὅρα δὴ 190,5 

ὀργανικός def. 54,9 19,7 84,8 10,29 129, 

32 

ὄργανον 148,32. 123,5 sq. 

τῆς λεγούσης ὀργάνῳ μὲν μηδὲν εἶναι év- 

ἀπορίας λύσις 

αντίον, πλούτῳ δὲ πενίαν ἐναντίον, διὸ 

μὴ εἶναι τὸν πλοῦτον ὄργανον 122,92 --- 

128,88 

ὀργή 146,23 

ὀργίζω 159,93 
ὀρεχκτός 14,280 πρῶτον ὁ. 4,1 

ὄρεξις 107,18 160,24 184,9 

ὀρϑός 9,9 66,20 λόγος 1523,31 156,13 

ὁρίζω 3,6 5,2 17,26 21,1 43,6 54,4. 14 56, 
30 61,20 89,12. 14 142,27 170,8 228,11 

τὰ ὡρισμένως γινόμενα 89,4 

ὁρισμός 42,30 51,28 52,2. 1 54,6 ὁρισμοὶ 

τίνων εἰσί 7,20---ὃ,28 σώματος 59,4—24 

δρμάω 183,6 54. 

ὁρμή 3,16 129,22 182,6 205,1. 16 208,9 

ὁρμὴν λαμβάνειν 107,2 

ὅρος 128,17 221,32 
óppóc 231,32 232,15 

ὀρύσσω 172,26 

ὅς dem. 66,7sq. 

ὀσμιή 1,7. 10 218,7 
ὅσος. ὅσον ἐπί τινι 32,27. 33,21 ete. ὁσονδὴ 

35,94 ὅσον... τοσοῦτον 144,2 etc. χα- 

ϑόσον 5,3 28,17 197,5 
lIOete. χ..... χατὰ τοσοῦτον 221,99 

ὅσπερ 19,30 36,22 50,14 125,9 238,19 

ὀστέον 43,5 235,4 
ὁστισοῦν 97,0 128,6 143,1 176,10 

ὅτι eum Inf. 66,19? 90,34? 

οὐ μήν 23,10 40,27 125,20 157,32 183,30 
195,26 201,22 205,21 206,2.'7 221,10 
229,4 οὐ μὴν ἀλλά 15,4 43,4 

*. ἐπί τινι 33, 

I INDEX 

οὖν 51,11 106,5 

οὐράνιος 225,32 

οὐσία 11,33 35,6 47,26 48,25 51,6. 16 52,8 
53,1.5. 26 54,23 56,2 69,6 163,12 γέ- 

γεσις οὐσίας 162,12 varia genera 75, 

33 sq. ἐν γενέσει 55,25. πρώτη 39,9 sq. 

ὕλης 41,24 πυρώδης 49,13 

32,10 
οὐ πᾶσαι φϑαρταί 2,21 

οὐκοῦν 20 5.217 

αἰσϑητιχή 

χινητιχὴ τοῦ παντός 3,18— 4,26 
παϑητή 228,12 

πέμπτη 220,8 εἱμαρμένης 193,7 ἡ σύμ- 

πασα 216,015 223,0 χαὶ φύσις οἰχεία 54, 

90. ορρ. αἴσϑησις 104,19 

τοῦτό τοι 78,96 200,7 

10 «ei ταῦτα 175,13 

62,94 95,31 
ὀφείλω 32,24 171,27 173,2 186,26 181,2 

194,4 

ὄφελος 178,32 209,11 211,27 

ὄψις 6,22 92,24. 233,14. αἰσϑητιχή opp. ἣ 

κατὰ τὴν ἀρετήν 161,25 

οὗτος. τουτί 164. 

τουτέστιν 15,21 

πάγιος 166,5 

παϑητιχός 6,10, 25 35,2 50,23 

παϑητός 223,12 

πάϑος 6,22 34,33 sq. 47,24 50,2 97,20 

107,1 142,6 146,15 sq. 149,9 

παιδαγωγός 129,18 

παιδεύω 189,6 

παιδιά 141,l sq. 176,24 196,16 

παιδίον 139,12 202,24 

παιδοποιέω 202,9. 28 

παίξω 176,24. 171,6 

παῖς 122,1 193,11 202,16 

πάλαι 187,22 

παλαίστρα 211,4 

παλαίω 146,27 

πάλιν 129,9 14,31. 34. 397,28 68,31 11,20 

11,10 115,33 130,8 149,26 177,14 181, 

17 m. καὶ T. γίνεσϑαι 87,29 πάλιν τε 

αὖ 91,5 

παντάπασι 3,2] 10,24. 28 68,95 69,5 129, 

10 168,27 144,25 182,28 196,18 202,3 

205,12 221,117 

πανταχόϑεν 164,8 

πανταχοῦ 164,8. 17 
παντελής 6,30 68,22 228,6 231,22 235,92 

πάντῃ 31,4 40,1 50,4 61,21 89,16 216,12 

219,11. 16 

πάντως 16,12 30,28 61,1 164,19 169,16 
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171,8 181,30 185,11 186,27 187,1 196, 

10 208,23 
πάνυ μὲν οὖν in responso 67,17 69,23 

παρά cum Gen. 10,20 38,123 40,4 119,18 

146,9 161,27 164,5 186,29 187,8 cum 

Dat. 61,32 161,13 164,3 216,8 200,20 

212,15 cum Acc. 7,6 9,3 11,17 20,31 

38,90 32,80 53,9 60,8 61,9. 15 62,8. 87 

158,30 162,18 166,7.25 170,1. 17. 117], 

10 172,4 175,8 189,28 219,15 

παράβασις 135,22 154,30 196,7 

παράγω 181,11 208,14 

παράδειγμα 13 21,16 167,1 172,11 

zapabéyop.at 94,91]. 105,32 210,2 

παραδοξολογία 199,22 213,7 
παράδοξος 199,17 213,10 225,10 238,23 

παράϑεσις 49,22 105,10 165,5 214,19 

Chrysippi 216,17 χατὰ μιχρά 214,22 

233,9 

παραινέω 129,18 

παραιτέομαι 179,21 184,10 199,24 208, 

16 216,2 

παράχειμαι 

223,96 

παραχολουϑέω 32,9 104,32 120,20 

παραχρούω 182,50 

παραλαμβάνω 42,50 43,95. 7 108,11 180,5 

181,3 203,15 

παραλείπω 66,15 184,20 191,3 195,26 

201,4 

παράλογος 104,14 

παραλύω 66,15. 34 

παραμυϑέομαι 144,25. 220,22 

παραμυϑία 225,9 

παραπέμπω 174,2 144,29 

παραπλήσιος 68,22 69,1 78,32 107,33 

179,15 197,8 212,8 

παρασχευάζω χώραν τινι 220,2 

σκευασμένος praeoccupatus 145,27 

πρός τι 21,8 

οὐγ ἕνωσις 215,12 

15,8 73,19 214,24 217,8 

rape- 

παρασκευὴ wal ἐπιτηδειότης 

παρασπείρω 51,14 144,28 

παρατίϑημι 92,29 98,19 100,20 171,18 

191,27 192,20 212,9 216,19 218,8 931, 
14 

παραχρῆμα 200,11 223,24 232,9 

παραχωρέω 218,21 

πάρειμι (εἰμὶ) 29,24 33,1 56,13 57,5 65,21 

143,28 144,23 164,7 111,6 181,29 182,1 
197,28 

παρεχτείνω 217,29 218,16 220,15. 27 sq. 

παρέρχομαι 178,33 203,10. 20 

πειράω 65,19 66, 

203 πέρας 

παρέχω 26,16 62,5 101,17 179,22 182,277 

202,8 214,18 

παρισόω 220,14 

παρίστημι 25,21. 70,18 171,7 117,6 180,5 

204,4. 25? 212,25 

πάροδος 218,94 234,51 

παροράω 130,28 185,13 

παρουσία 6,15. 23. 21 34,24 

51,4 60,27 131,16 144,1 

παρρησία 187,91 

Participium.  Genetivus absolutus ὦ 

58,20 82,5 104,15. 31 107,98 153, 

166,11 167,12 168,24 169,27 170,5 118, 

217 200,30 205,26 214,81 216,24 22", 

20  Acceusativus absolutus 95,8 180,29 

182,26 184,11 213,7? ὃν — ἔστι 90,21 

119,18 

πᾶς. τὸ τ. 

ρας 105,29 

291,1 

πάσχω 24,28. 24 sq. 51,12 

164,9 183,22 212,15 

« πατήρ 193,9 

παύω 18,21 88,2 129,2 168,5 180,18 189,9 

194,2 281,9 

παχυμερής 500,23 218,4 

παχύς 14,21 344 49,8 5,17 

πείϑω 10,23 70,34 128,26 142,19 149,5 

174,6.9 180,18 186,21 187,9 188,20 

202,13 209,2. 11. 28 ἑαυτὸν ὡς cum 

Gen. abs. 71,1 

πεινάω 24,277 

35,12 41,28 
181,4. 198,18 

3,22 

11 

101,26 sq. 216,17 παντὸς πέ- 

οἰκονομία 192,26. 28 μέσον 

18,91 91,21 

0, a 11,10 101,23 RTI 

17,2 2 20,16 297,1 

3 

181,11 212,25 21 

πεῖσμα 227,11 

πέμπω 164,8. 10 

πενία 122,31 sq. 123,28 

πεπρωμένη 207,6 
τι 102,22 

πρός τι 105,9. me- 

πεπε- 

περαίνω πέρατι 101,15 παρά 

104,15. 23. 26 128,8 

paivov «al πεπερασμένον 102,19 

ρασμένου varia genera 104,23 sq. τῇ ao- 

τοῦ φύσει dist. τῇ πρὸς ἄλλο σχέσει 105,1 

οἷόν τε εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι 104,24 
ἁπλῶν ὄντων πεπερασμένων, 

τὰ ἐχ τῆς τούτων συνϑέσεως πεπερασμένα 

(εἶναι) 106,30 πεπερασμένη πᾶσα γένεσις 

88,9 πεπερασμένου τὸ ὑπολιπεῖν καὶ 

ἄλλῳ γχῴραν 103,19 

πέρας 8,1.1 88,4 960,1454ᾳ. 97,18. 155,3 
dist. ἀρχή 11,93 sq. 

τῶν 

ἀνάγκη καὶ 



264 περί 

περί τινι 29,18 

περίαπτον 114,22 

περιγίγνομαι 30,24 1323,31. 161,14 178,30 

179,5 sq. 187,7 
περιγραφή 216,220? 221,8? 
περιέχω 5,13 104,27 164,123 177,19 194,5 

213,12 
περιΐστημι 165,27. 172,1. 176,22 sq. 180,6 

181,24 186,28 187,19 189,18 206,10 sq. 

περίκειμαι 106,56 

περιλαμβάνω 21,1.3 

περιλείπω 222,8 

περίοδος 81,20 
περιουσία 1234,24 

περιπατέω 51,9 59,27 195,6 

περιπατητιχός 119,14 

περιπέτεια 202,14 

περιπίπτω 101,018 172,26. 173,2 

περιπλοκή 213,21 sq. 215,17 

περιποιέω 20,17 
περίστασις 8,1 80,20 51,22 65,14 124,80 

140,28 171,6 
περιστροφή 167,24 175,11 

περιττός 42,31 sq. 215,26 218,94 

περίττωμα 193,15 

περιτυγχάνῳ 202,18 

περιφερής 60,21 189,22 

περιφέρω 40,27 

περιφορά 40,17. 20 89,17 195,11 

πέσσω 24,5. 12 
πέψις γλεύχους 232,6. 10. quae περὶ πέψεως, 

ἀπεψίας μωλύσεως σήψεως sim. Aristo- 

teles docet Meteor. IV c. 1—6 in com- 

pendium redacta 108,18 —115,22 

πήγνυμι 14,3 226,2.29 
πηρόω 139,9 160,94 

πιϑανός 114,22 

πιϑανότης 101,14 196,21 

πίλησις 62,7 

πίνω 24,26 

πιστεύω 164,19 168,20. 172,3. 5. 10. 174,26 

182.25 186,25 187,90 190,14.24 191,l 

136,14 208,13 
πίστις 129,7 138,29 139,9 165,22 186,51 

187,4 191,15 209,2 212,11 217,18 221, 

1. 12 

πιστός 172,2 191,6 

πιστόω 1700,28 100,16 217,2 

πλανάω 50,9 180,25 

zÀácpa? 46,13 203,26 

πλάσσω 190,15 

I INDEX 

πλαστική 153,10 156,6 ἐπὶ πλ. ἰδεῖν ἔστιν 

ἐν τῇ φυλαχῇ τῆς ὑπερβολῆς ὃν τὸ γινό- 

μένον χατ᾽ ἀρετὴν ὑπ᾽ αὐτῆς 153,23 
πλάτος 106,4 ἐν πλάτει 200,1 

πλεονάξω 49,13 280,7 

πλεονάκις 219,8 

πλεονεχτέω 065,3 

πλεονέχτημα 198,7 

πλεονεξία 198,22 

πλευρά 25,5 31,14 200,21 

πλέω 118,28 sq. 

πληγή 233,8 

πλῆϑος 34,12 208,14 213,19 
πλήρης. φυσιχὴ ἔννοια τὸ τὸ πλῆρες μηχέτ᾽ 

ἐν αὑτῷ δύνασϑαι δέχεσϑαί τι 218,18 

πληρόωῳ 70,19 74,9 202,21 219,25 πεπλη- 

ρωμένοι πόροι 218,29 

πλησιάξω 221,28 

οἱ πλ. 141,29 

πλοῦτος 194,8 

πλησίον. 
^ ^ - , [4 3 

διὰ τοῦ πλούτου αἱ χατ 

ἐλευϑεριότητα ἐνέργειαι τῷ σπουδαίῳ 129, 

12. ὀργάνῳ μηδὲν ἐναντίον, πλούτῳ δέ τι 

ἐναντίον, οὐκ (ἄρα) πλοῦτος ὄργανον 122, 

32— 123,33 

πνεῦμα 57,13 232,0.9 Stoicorum 2106,15 

223,6— 226,94 ἀέρος καὶ πυρὸς 224,15 

225,0 ὑγρόν 224,3 

φήϑησαν..., οἱ δὲ πολλὰ ἔχειν κενά 224,6 

οἱ μὲν χενόν τι αὐτὸ 

ἔνια σώματα οὐχ οἷά τε ἔχειν π. ἐν αὑτοῖς 

229,20 

πόϑεν 121.26 

ποιέω 2,25 4,20 54,12 107,12 132,6 136, 

16 142,31 160,15 165,9 168,14 172,21. 

29 206,10 210,24 211,25 212,19 226,13 

221,24 229,l1 

ποιητῆς 66,92 166,7 203,1.6 

ποιητικός 32,90 33,12 50,21 57,22 61,20 

82,17 166,23 

ποικίλος 41,9. 15 

ποιμὴν 61,92 

ποιός 7,4 13,17 sq. 28,25 52,26 sq. 58,16 

213,21:215,11 

ποῖος 20,99 

ποιότης 159,19 16,18 27,12sq. 35,2 52, 

30 sq. 57,22 64,27 18,26 123,22 200,1 

220,28 

ποιόω 22,24 sq. 

πολέμιοι 188,4 

πόλις 208,21 

πολιτεύωῳ 160,11 

πολιτικός 147,24 sq. 
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πολλάκις 107,22 139,1 171,22 184,8. 28 

πολλαχῶς 23,8 107,954 128,14 131,19 sq. 

132,7. 14. 166,20 
πολυϑρύλλητος 227,6 

πολύχενος 12,32 

πολυπλάσιος 46,15 

πολυπραγμονέω 207,24 

πολύς 67,15 81,18 142,12 206,17 220,26 
οἱ πολλοὶ τῶν φιλοσοφούντων 228,9 

πλείων (πλέων) 10,34 20,3 26,8 34,10sq. 
50,24 127,20 171,24 118,18. 30 179,1. 

4.5.19 183,18. 19 209,8 πλεῖστον ὅσον 

218,10 ἐπὶ πλέον (πλεῖον) 49,6.14 51,29 

85,19 212,9 215,24 220,18 ἐπὶ πλεῖστον 

217,16 
πολυφωνία 216,6 

πολυχρόνιος 24,13 

πολυωνυμία 101,8 

πονέω 129,8 

πόνος 138,13 186,31 dist. λύπη 125,33 
xowótepov λύπης 127,10. opp. ἡδονή 125, 

32 126,0sq. εἰ φευχτὸς δι’ αὑτόν 1238, 

23 Atv σωματιχὴν δηλοῖ 125,99 ἐπὶ 

t. ψυχῆς 126,16 πόνων ὑπομοναί 170,25 

πορνοβοσχία 184,28 

πόρος def. 219,6 218,24 sq. τῆς Ἡραχλείας 
Aou, τοῦ σιδήρου 72,10 sq. 

πόρρω 87,4. 14 103,10 

ποσός 16,18 18,23 34,31 153,15 

ποσότης 49,9 18,26 236,24 

ποταμός 211,22 

ποτέ 23,27 57,17.20.21 144,24 137,23 

132,24 

ποῦς 294,1] ἐν ποσίν 137,81 παρὰ πόδας 

200,8 

πρᾶγμα 17,24 21,22 51,7 59,12. 13 18,18 

100,27 175,14 176,25 186,16. 20 193,8 
196,20 201,5 219,21 

πραγματεία 108,23. 19,26 

πραχτιχός 143,2 

πρανής 179,16 185,11 189,23 
πρᾶξις 159,21. 164,17 165,8 170,20 179,3 

180,19 181,13 184,2. 16 185,16 
πραότης 146,22 

πράττω (πράσσω) 51,12 128,26 sq. 132,25 
159,18 160,13 sq. 165,8 169,14 178,10. 
25.99 179,2.9. 12. 13. 15. 11 180,6. 12 
24. 26. 30 185,16. 29 186,21.27 187,11 
206,11 πάντα xp. πρός τι 203,9 

πρέσβυς 195,27 

πρίω 118,81 

προλαμβάνω 265 

πρίων 123,19 

πρό 60,21 83,8 232,9 237,1. 15 162,98 
165,9 168,22 

προαγόρευσις 203,1 

προαγορεύω 188,16 200,21 

προάγω 170,26. 30 164,12 214,4 226,34 

προαίρεσις def. 180,7 107,17 142,23. 24 

160,1 54. 168,12 170,18 171,13 195,8 
212,17 

προαιρετιχός 205,17 

προαιρετός 160,20 sq. 

προαιρέω 129,22 sq. 185,21 

προβαίνω 142,7 

πρόβατον 67,32 

πρόβλημα 70,27 166,19 190,15 

προβουλεύω 160,9 

προγίγνομαι 192,5 

προγιγνώσχωῳ 200,29 sq. 

πρόγνωσις 66,35 200,18. 31 

προγράφω 115,23 

πρόδηλος 87,20 146,8 174,15 175,2 180,4 
209,24 

πρόειμι (εἶμι) 28,28 71,18 102,28 154,20 

156,11 168,5 191,17 195,9 217,19 

προεπινοέω 29,15 

προέρχομαι 47,13 82,26 92,15 129,20 

173,1 175,8 230,81 
πρόεσις 226,6 

προηγέομαι. 

μένων, τὰ δὲ δεύτερα «al τοῖς πρώτοις 

ἐναντία 87,8 τῶν mp. μηδὲν μάτην ἢ 

φύσις ποιεῖ 118,12 ὁ ἐν mp. βίος 148,31 
τέλη 172,19 173,3. 14 174,18 προηγου- 

μένως ἕνεχά του γίνεσϑαι 168,20 πρ. 

ἀποδείξεις 171,19 

πρόϑεσις 133,9 167,22 

προϑεσμία 170,4 
προϑεωρέω 191,26 

πρόϑυμος 191,21 

προίστημι 145,28 217,13. προίστασϑαι τῆς 
᾿Δριστοτέλους φιλοσοφίας 164,14 

προκαταβάλλω 70,7 165,17 169,16 179, 
13 ete. 

προχαταρχτιχός 192,18 

πρόχειμαι 61,5 69,24 133,30 165,7 166, 

10 167,21 168,6 180,17 200,2 207,5 
215,30 

προχόπτω 156,9 

προχρίνω 107,19 160,20 sq. 180,8 

προλαμβάνω 33,5.9.21 89,10? 174,20. 

22 180,26 210,10 212,6 218,17 222,28 

τὰ μὲν προηγούμενα τ. γινο- 



266 πρόληψις 

προειλῆφϑαι ὑπὸ πολλῶν τινων δοξῶν 223, 
16 

πρόληψις 69,31. 129,9. 15 138,16 139,6 
165,16.25 178,25 182,92 196,14 202,26 
215,10 218,20 220,25 226,25 

προλέγω 6,23 7,1 10,26 187,23 200,6 
201,19 sq. 208,13 

προνοέω vide πρόνοια 26,16 41,5. 8. 9. 10 

63,13 sq. 65,18 sq. 

πρόνοια 11,1 48,20. 22 63,17sq. 108,14 

187,2. 5 193,21 197,24 203,12. 30 221,1 
εἰς τὰ περὶ προνοίας τινὰ συντελοῦντα 39, 
8—41,19 ὅτι μὴ κατὰ συμβεβηκὸς xac 
Αριστοτέλη 65,17— 11,2 πότερα χρὴ προη- 
γουμένως λέγειν τὰ ϑεῖα προνοεῖν ἢ χατὰ 

συμβεβηχός 65,23 μήτε xa9' αὑτὸ μήτε 

χατὰ συμβεβηκὸς προνοεῖν 67,11 τῶν 

καϑόλου καϑ᾽ αὑτό, τῶν δὲ ἐν μέρει κατὰ 

συμβεβηκὸς προνοεῖν 67,24 προνοεῖν μέν 

τινων, ἐφ᾽ ἑαυτὸν δὲ τὴν ἀπὸ τῶν προ- 
5 νοουμένων ὠφελίαν ἀναφέρειν 67,31. xa8 

αὑτὸ τῶν καϑόλου, κατὰ συμβεβηχὸς τῶν 

ὑπ᾽ αὐτὰ προνοεῖν 68,6 
προξενέω 145,8 187,28 193,31 

πρόοδος 60,31 82,1 173,7 

προοῖδα 200,18. 25 

προοφείλω 179,4 

πρόπαλαι 187,22 

πρόρρησις 200,18 

πρός. τὸ πρός τι 16,7 sq. 

Opp. τινος εἶναι 54, 20 sq. 

ἔχειν 54,24. — πρός cum Gen. 138,19 

165,11 172,17 cum Dat. 10,32 48,18 

171,21 πρὸς ἄλληλα λέγεσϑαι 102,8 πρὸς 

ἀλήϑειαν 214,21 
προσγίγνομαι 13,14 48,23 66,4 

προσδοχάω 61,22 66,30 

πρόσειμιι (elpé) 39,31 40,2. (εἴμ) 50,10 87, 

9 sq. 105,32 233,31 

προσεῖπον 164,4 

πρός τι εἶναι 

πρός τί πως 

προσεπιλαμβάνω 219,24 

προσέρχομαι 232,6 

προσέτι 46,13 92,13 159,28. 172,3 202,3 
προσεχής 9,92 15,0 89,22 

προσέχω 137,92 142,29 

προσήκω 189,4 197,24 231,3 
πρόσϑεν 57,28 
πρόσϑεσις 177,24 

προσϑήχη 13,30 20,13 65,28.32 88,1 126, 

39 177,23 233,16 sq. 234,25 sq. εἰς τε- 

λειότητα dist. παντελὴς γένεσις 231,21 

I INDEX 

πρόσκειμαι 65,95. 148,30 154,22 

προσχρίνω 288,17 sq. 

πρόσχρισις 235,22 

προσλαμβάνω 90,15. 18 101,25 201,4. 20 
228,34 

πρόσληψις 215,32 
πρόσοδος 87,1] 23,18 

προσπίπτω 97,24 107,15 178,19 179,10 
183,24. 33 218,16 219,29 

προσπλάσσω 234,1 

προσταχτιχός 201,9 

πρόσταξις 170,15 209,8 

προστάσσω 207,10 209,4 

προστάτης 188,19 

προστίϑημι 22,1 23,16. 18 65,26 0,20 

83,25 84,7.14 85,3.11 90,10 179,94 
198,22 205,6. 21 234,16 sq. 

προσφέρω 61,21 231,22 

προσχράομαι 201,7 218,14 

πρόσωπον 43,6 235,4 

πρότασις 31,12 90,3 123,3. 16 

πρότερον xal ὕστερον 28,9 54. 28,10 54,7 

πρῶτον. τῇ φύσει 74,92 εἰ τὸ πρῶτον 

τὸ ὕστερον 71,10 88,15 sq. 

pov ἐξ ἀνάγχης τὸ πρῶτον 88,21] 54. cf. 

128,19 203,2 ἀλλὰ μὴν τὸ mp... καὶ 

τὸ τελευταῖον ἄρα 210,10sq. πρώτως 
20,27 πρ... ἔπειτα 48,5 124.28 ἐν τοῖς 

πρώτοις 50,20 

προτίϑημι 10,18 98,17 

προτρέπω 171,26 188,1. 22 189,2 190, 
21 

προτροπή 187,13 196,26 198,25 

προὐπάρχω 25,24 28,18 33,11 37,21 48, 

23 56,20 286,17 

προὐπόκχειμαι 20,13 

πρόφασις 198,18 

προχειρίζω 17,94 154,3 196,22 216,4 

πρόχειρος 147,25 197,4 211,6 216,3 

προχωρέω 184,22 

προωϑέω 237,1. 19 

πρῴην 65,18 

πυχνότης 62,8 

πῦρ 5,27 7,1 14,4 48,11 50,11 58,22 60,11 

61,82sq. 123,23 175,18 179,15 188,14 
218,1 238,20 ἀναλίσκει τὴν ὑγρότητα ἐν 

τῷ σιδήρῳ 228,2) ἐν τῇ ἐχκπυρώσει 226, 

, No 
Et tO UOTE- 

18 sec. Stoicos διὰ παντὸς τοῦ σιδήρου 
- à - e, ^ d » - χωρεῖ μετὰ τῆς ὕλης ἐφ᾽ ἧς ὃν ἐξῆψεν 

αὐτόν 221,16 

πυρός 216,21 228,52 
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πυρόω 62,2 223,2 227,13. 14. 20. 30 228,1 
231,31 

πυρώδης 49,12 

ῥάδιος 70,24 163,4 221,27. 231,14 
ῥᾳδιουργία 196,12 

ῥάϑυμος 184,13 

ῥᾳστώνη 187,1.8 

ῥέω 13,26 72,14 13,91 235,22 238,5.10 
ῥῆμα 191,17 

ῥοπή 49,2 231,9 
ῥυϑμίζω 149,5 

ῥύσις 13,22 235,33. 226,20 

σάρξ 43,5 75,14 235,4. 22. 35 sq. 

dist. τροφή 238,13 

σβέννυμι 69,9 223,3 228,1 

σελήνη 41,10 49,16 50,8 
σεμνός 142,9 

σημαίνω 21,25 22,3 23,7.10 43,8 54,3 

99,20 78,30 96,12 σημαινόμενον 66,20 

132,12 172,9.11. 24 173,12 177,10 181, 

10 182,24 208,18 212,5 

σημεῖον 65,27 92,29 96,14 108,5 124,31 

144,1 147,26 198,20 219,14 γραμμῆς 

μέρος 222,26 

σήπω 193,20 

σιγάω 59,28 115,23 

σιδηρῖτις 74,27 
σίδηρος φέρεται πρὸς τὴν “Ηραχλείαν λίϑον 

12,10 sq. πεπυρωμένος 62,2 ἃ Stoicis 

explicatur 227,13 ab Alexandro 227,30 

σικύα 74,10 

σιτίον 149,26 153,22 

σιωπάω 189,8 

σχάπτω 194,18 

σχέλος 133,8 

σχέπαρνον 123,24 

σχέπη 141,6 

σχιαγραφία 196,16 

σχληρός 228,1 

σκοπός 66,22 142,26 143,4 148,6sq. 165,9 

167,21 168,8 190,2 
σχώληξ 226,28 

σμῆνος 192,18. 28 

σοφία dist. νοῦς 151,8 

σοφίζω 173,22 

γένεσις 

συμβαίνω 261 

σόφισμα 184,22 

σοφός 199,20 

σπάνιος 67,9 173,13 194,21 199,18 
σπάω 14,7.12 

σπέρμα 64,6 14,15 16,31 226,5 

σπεύδω 129,5 233,12 

σπογγιὰ καϑιεμένη εἰς τὸ ἀγγεῖον τὸ ἔχον 

χεχραμένον οἶνον ὕδατι 232,2 

σπουδάζω 139,19 144,10 180,14 204,21 
σπουδαῖος 120,1 123,13 131,7 

στάσις 20,27 40,20 62,30 63,6 176,18 
στέγω 6,8. 24 

στενός 99,1 

στερεός 57,18 79,29 231,30 

στερεότης 62,3 

στέρησις 16,7 29,7 37,19 52,23 55,21 119, 
15 123,29 162,8. 11 

στερίσκω 25,90 27,12 56,14 

στιγμή 40,0 1093,29 

στοιχεῖον 20,18 25,22 42,6 56,19 61,32 

64,18 75,9 213,20 215,1 218,2 225,1 

ὀνομάτων 101,5 

στοχαστιχός 61,4. 127,8 

συβώτης 61,94 

συγγενής 123,20 198,13 

συγγιγνώσχω 130,6 189,13 sq. 207,22 

συγγνώμη 130,5 189,13 sq. 

σύγγραμμα 189,5 202,12 

συγγράφω 189,5 

συγχατάϑεσις 182,16 183,29 184,2 

συγκαταριϑμέω 104,13 

συγχατατίϑημι 107,8 sq. 

6 sq. 

σύγχειμαι 45,931 58,2 64,30 13,8 155,29 

2175 

συγχληρόω 199,22 

σύγχριμα 225,6. 11 

συγχρίνω 49,20 
σύγκρισις 214,2 

συγχέω 186,19 217,5 220,30 221,11 

σύγχυσις secundum Chrysippum 216,22 

dist. χρᾶσις 220,29 sq. 

συγχωρέω 9,10. 17. 16,28 72,17 123,1 

167,19 184,7. 28 197,8 201,24 205,7 
211,5 

συζεύγνυμι 57,4 

συλλαβή 101,7 

συλλαμβάνω 79,8 210,2 

συλλογίζομαι 123,2 
συλλογισμός 186,9. 11. 208,3 

cop Batvo 7,21 12,8. 14 17,13 42,9 sq. 52, 

178,21 183, 



208 συμβάλλω 

30 sq. 84,30 54. 56,18 123,7 sq. 192,94 

213,14 

συμβάλλω 41,29 133,2 

συμβουλεύω 190,27 201,19. 32 

συμβουλή 170,16 202,7 

σύμβουλος 108,11 181,2 

συμμένω 216,16 224,7 

συμμεταπίπτω 238,10 

συμμετρία 19,32 64,25. 81. 34 65,4. 13,31 

149,22 sq. 

σύμμετρος 16,34 126,23. πόροι 72,11 at- 

ρεσις 146,22 sq. 

συμμίγνυμι 215,5 
συμπάϑεια 223,92 227,8 

συμπαϑής 216,16. ἑαυτῷ 223,8 

σύμπας 216,15 223,7 

συμπληρόω 79,5 

συμπληρωτιχός 53,1 

συμπράσσω 133,2 203,5 

σύμπτωμα 224 107,27 118,14 

συμφέρω 184,10. τὸ o. sim. ἡδύ, καλόν 

138,31 συμφέρομαι consentio 216,9. 12 

σύμφϑαρσις 216,24 221,22 

συμφϑείρω 41,24 42,9 64,14 216,23 21755 
221,11 

σύμφυτος 33,26 199,21 

συμφωνία 4,6 212,11 

σύμφωνος 215,32 

συνάγω 237,6 57,11 178,14 208,2 

συναγωνίζομιαι. συναγωνίζεσθαι τοῖς ἀπο- 

ρουμένοις xat? αὑτῶν 196,17 
συνάδω 172,2 174,30 184,10 225,28 

συναϑροίζω 34,10 

συναίρω. συναίρεταί τινι πρός τι 140,28 

συναίσϑησις secundum Arist. De anima 
III, 2. 425*12 explicatur 91,28—93,22 

τῇ αὐτῇ αἰσϑήσει τῶν τε αἰσϑητῶν αἰσϑά- 
νεσϑαι ἡμᾶς καὶ τῆς περὶ τὰ αἰσϑητὰ ἑαυ- 

τῶν ἐνεργείας 91,28---92,20 
συναίτιος 158,22 192,19 

συνάλλαγμα 147,23 
συναμφότερος 13,25. 42,12sq. 715,21 123, 

22 ὅλον καὶ c. ὄργανον 123,18 

συναναιρέω 22,18 23,12 157,14 128,4 sq. 

219,21 

συναναφέρωῳω 100,7 

συνάπτω 90,15 161,3 192,4 208,23 223,35 
συναρτάω 192,8 193,7 219,11 

συναύξω 236,26 

συνδέω 192,2 224,9 συνδούμενα 223,35 

συνδιαιρέω 120,14.22.29. 124,8 sq. 145,33 

I INDEX 

συνδυάζω 108,26 

συνδυασμός 144,29 

σύνειμι 35,11. 120,18 

συνεισάγω 60,2. 9 

συνεισφέρω 48,29 

συνεχτιχός 192,19 

συνεργέω 62,20 203,6 231,12. ὑπὸ τ. ὕλης 

συνεργούμενα πρὸς τὸ etc. 89,15 
συνεργός 203,16 209,1 

συνέρχομαι 57,14 228,15 230,27 
συνέχεια 195,3 218,6 229,88 

συνεχής 3,4. 21 35,28sq. 37,8 46,15 62, 

29.36 220,2 227,21 235,22.27 238,5 
συνέχω 216,16 217,37 223,8 

συνηγορία 187,27 

συνήϑεια 102,1 142,17. ἡ κατὰ τὴν at 

σϑησιν G. opp. ἡ κατὰ τὸν λόγον ἀχολου- 

ϑία 105,18 

συνήϑης 133,10 

σύνϑεσις 28,24. 46,11 58,17 64,36 78,1. 6 

156,2 208,14 213,20 215,4 ἀμερῶν 115, 

35 λόγου 208,1 οὐ πᾶσα μῖξις 228,30 

σύνϑετος 4,15 21,7 64,37 

συνίημι 209,3 221,2 

συνίστημι 2,19 4,7 14,34 27,16 50,15 94, 

29 101,8 149,32 165,15 205,25 226,3 

συνίσταται ἀπορία 135,18 

συνοδεύω 169,22 182,29 
σύνοιδα 141,26. 32 171,28 

συντέλεια 18,22 65,31 

συντελέω 17,16 sq. 18,6 39,8 48,8 

συντίϑημι 40,7 58,29 66,1 78,4. 19,6 168, 
10 216,18 219,14 

συντομία 228,10 

συντροφία 102,1 

σύντροφος 101,28 

συνυπάρχω 8,25 60,29 79,18 144,33 

συνυφίστημι 228,21 
συνῳδός 171,2 201,6 203,12 232,34 

συνώνυμος 21,22 128,17 157,16 sq. 235,5 

σύστασις 7,8 14,95 49,8 65,7 10,23 148,5 

150,27 155,85 170,14 174,4 δόγματος 

219,9. 
συστέλλω 16,3 34,5 57,9sq. 237,930 εἰς 

τὰς προτάσεις 90,3 — ὅτι οὐ δείκνυται διὰ 

τοῦ συστέλλεσϑαι τὰ σώματα εἰς ἑαυτὰ τὸ 

σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν 57,9—90 

σύστημα 99,20 

συστολή 15,90 34,2 126,8 238,2 
σφαῖρα 185,17 208,24 πλείονες τοῦ ϑείου 

σώματος 40,24 πρῴτη τε xal ἐξωτάτω 
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μίαν χινεῖται χίνησιν 40,24 al ἑπτά 40, 

26 χινήσεις αὐτῶν ib. ἡ ἀπλανὴς xaÀou- 

μένη 41,13 

σφαιριχός 623,4 

σφόδρα 10,34 96,11 142,11 

σχεδόν 172,5 119,25 204,25 214,12 221, 

10 
σχέσις 6,11. 32 16,14 sq. 33,1. 35,12 38,7 

50,6 54,28 63,26 169,26 223,12 225, 

33 
σχῆμα 5,15 26,6 60,21 236,30 sq. 237,29 

σφαιρικὸν φυλάττει γῆ 291,14 ef. 63,4 

ἀτόμων 218,19 πρὸς τοὺς []λατωνικχοὺς 

τοὺς ἐχ τριγώνων τὰ σχήματα xal τὰ 

εἴδη συγχεῖσϑαι λέγοντας 58,1 —94 

σχηματίζω 49,33 52,24 53,29 58,21 107,8 

σχολάζω 226,29 

σχολή 10,0 165,9 
σώζω 28,21 42,20 49,25 51,25 57,26 62, 

10 64,36 15,16 144,21 165,18 161,15 

172,8 173,8.16. 26 177,2 181,8 186,13 

191,1 205,1 214,22 

σωλήν 231,28. 32 238,6 
σῶμα 30,1 sq. def. 219,16 ἀγένητον 62,18 

γενητόν 623,23. ἐν γενέσει 41,1 

λήνην 49,16 cf. 62,17 sq. φυσιχὸν ἢ μα- 

ϑηματικόν 20,285 62,17154. cf. 106,8 

συνεχές Opp. διωρισμένον 2223,29 ϑεῖον, 

πέμπτον, κυκλοφορητιχόν 3,10— 20 4,23 

20,20 sq. 21,1 sq. 40,10 106,27 223,10. 

33 2206,85 229,0 ἁπλᾶ, σύνϑετα 19,230 

48,2 sq. 49,9 sq. 56,30 58,9 64,24 15,5 

89,11 

βολῆς ἔξωϑεν ἔχει τὴν αἰτίαν 225,90. σῶμα 

ὑπὸ σε- 

σώματα ἁπλᾶ τῆς εἰς ἄλληλα μετα- 

πλείω πάϑη κατὰ τὸ αὐτὸ ἀδύνατον δέχε- 

σϑαι 91,19. εἰ ἐνεργείᾳ διαιρεῖται εἰς ἄπειρα 

222,5 sq. σῶμα ὅτι μὴ οἷόν τε ἄπειρον 

εἶναι μήτε τῶν ἁπλῶν μήτε τῶν συνϑέτων 

106,2 sq. 

τινος xal χρώματος 17,14 

τος χωρεῖ 97,9—30 τίς ἡ ἀπὸ τῆς χινή- 

ἀνάγχη μετὰ σχήματος εἶναί 
3 *. s , 

οὐ δια σωμα- 

σεως τοῦ ϑείου σώματος ἐγγινομένη δύνα- 

Uis τῷ γειτνιῶντι αὐτῷ ϑνητῷ τε xal ἐν 

γενέσει σώματι 47,30—50,27 πρὸς [λα- 

τωνιχοὺς τοὺς ἐκ τριγώνων τὰ σχήματα 

καὶ τὰ εἴδη τῶν σωμάτων συγκεῖσϑαι λέ- 

γοντας 58,1—34 τέσσαρα πῶς μεταβάλλει 

229,30—230,1 
σωματιχός 125,33 126,7. 23 138,8 198,7 

σωρός 228,92 

σωστικχός 81,283 

τίϑημι 209 

σωτηρία 08,21 119,24 199,13 202,14 

σωφρονιχός 121,10 199,6 

σωφροσύνη 146,17 149,93 154,7 

σώφρων 120,27 134,24 139,26 199,6 

τάξις 10,17 63,11 68,24 69,9 89.9 166,19 

168,4. 14. 170,11 196,7 

τάσσω 41,12 62,33 101,5 

ταχύς 94,12 46,1 227,22 231,12. 14. 15 

τεχνοποιία 144,28 

τεχνόω 225,12 

τεχτονιχός 160,32 

τέχτων 199,4 

τέλειος (τέλεος) 48,29 49,17 50,19 

funditus 230,25. 25 231,10 

τελειότης 16,2 40,23 48,12 50,19 62,22 sq. 

63,22 198,2 

τελειόω 88,2 198,9 

τελείωσις 157,29 

τελευταῖος 11,13 

τέλος 31,18 52,16 61,4 68,26 69,1 11,13 

124,7 131,2 141,8 148,20 166,25 167,10 

168,3 

τέμνω 222,8 

Tempus. Praeteritum nota respicit 107,24 

108,11 122,14. 21 125,7 151,12. 15 

praesentia notat 178,25. 21 179,21 184, 

10 194,14 213,16 (Δριστοτέλης) ἐρεῖ 

82,26 91,17 

τέρας 193,15 

τέρπω 145,31 

τέφρα 220,10 
τέχνη 64,7 81,27 82,4 sq. 148,15 168,11 

169,8 197,9 sq. 210,7 
- - ^ Mw 

ταῖς στοχαστικαῖς τέχναις καὶ αἱ ἄλλαι 

τέλεον 

πῶς οὐχ ὁμοίως 

τέχναι τέλος ἕξουσιν τὸ πάντα τὰ παρ᾽ 

αὐτὰς ποιεῖν πρὸς τὸ τοῦ προχειμένου τυ- 

χεῖν 61,4— 28 

τεχνιχός 35,5 61,14 64,13 

τεχνίτης 82,11 167,8 

τέως 51,13. 24 219,23 

τηλιχοῦτος 197,22 
τηρέω .64,35 183,20 208,11. 12. 210,10 

220,6 236,30 
τίϑημι 27,21: 100,27. 101,34 108,1 124,35 

166,20 168,26 172,14 182,24 208,4 

219,0 218,11 μετὰ τῶν οἰχείων τιϑέναι 

τι iusta. argumentatione aliquid contendere 

225,10 



210 

τιμάω 164,11 165,11 209,16 211,1 

τιμή 69,26 165,11 167,11 187,13 206,2 

τίμιος 68,25 137,22 204,16 

τμητός 958 

τοίνυν 13,21 21,30 56,30 68,12 153,15 

177,21 228,25 234,15 235,2.12.14.34 

τοῖος 170,13 198,28 

τοιόσδε 48,25 63,11 64,3 82,7 etc. 

τολμάω 202,4 

τομή 37,8 116,8 

ἄπειρον 222,4 

τόνος 223,94 

τοξεύω 102,2 

τοπικχός 2895,12 

τόπος 16,15 47,23 48,11 57,21 62,19 sq. 

218,21 219,253 228,25 294,20 διαβάλλε- 

ται 131,23sq. 

τοσαυτάκις 104,11 

τοσόσδε 214,10 

τραγηματίξω 139,21 

τιμάω 

εἰς διαιρέσεις 221.3ῦ0 εἰς 

τραγῳδοποιός 202,25 
τράπεζα 208,29 

τράχηλος 175,11 

τρέπω 130,21.25 

218,28 

τρέφω 25,12 54,17 144,22 193,20 238, 

22sq. cf. τροφή, αὔξησις 

τρέχω 148,17. 

τρίγωνον 58,1 sq. 

τὴν αὐτήν τινι τραπέντες 

τρίγωνος 00,20 

τριχῆ 509,22 

τρόπος 42,21 66,13 14,5 82,1 166,20 168, 

11.25 189,15 231,22 
τροπή 89,5sq. 

τροφή 62,8.9.12 74,15 172,8 144,22 sec. 

Aristotelem exponitur 233,23 — 238, 22 

xai τὸ τρεφόμενον οὐ κιρνᾶται 290,11 

cf. αὔξησις 

τυγχάνω 61,5sq. 68,21 78,22 164,5.6 

174,10 182,10 

150,8 
τυρός 231,32 232,15 

τύχη 61,3 124,36 166,9 168,19 172,18 sq. 

Peripati de casu doctrina consentiens 

cum communi hominum opinione 172, 

16—173,13 Stoicorum ratio in univer- 

sum adumbratur 173,12— 174,1  singil- 

latim recensetur 174,1 —28 τύχαι 166,1 

βελτίονος τ. τυγχάνειν 189,25 

ὡς ἔτυχεν Opp. ἁπλῶς 

I INDEX 

ὑγιαίνω 19,19sq. 197,22 

ὑγίεια (ὑγεία) 19,17sq. def. 19,32 153,21 
ὑγιεινός 125,21 197,25 

ὑγιής 19,24 37,3 66,10 88,21 128,7 

ὑγρός 5,13 14,4sq. 57,14.18 228,36 280, 

35 232,8 τὸ 0. τὸ ἐν τῷ Ao 73,17 
καὶ εὐδιαίρετος 221,26 

δδροποιός 215,5 

ὕδωρ 215,2 231,24 238,18 ὕδατι οὐ κιρ- 

νᾶται 229,1 εἰς ἀέρα ἀπόκρισις 232,93 

294,7 εἰ μᾶλλον ὕδωρ κατὰ τὸ ψυχρὸν 
ἢ τὸ ὑγρόν, τί δήποτε κατὰ μὲν τὸ ὑγρὸν 

μεταβάλλον οὐχ ἔστιν ὕδωρ (οὐ γὰρ ὕδωρ 

ὁ χρύσταλλος), κατὰ δὲ τὸ ψυχρὸν μετα- 

βάλλον ὕδωρ ἔτι μένει 14,1—15,92 

ὕλη 117,85ᾳ. 20,19 29,30sq. 30,1sq. 37,18 

38,27 41,21sq. 49,30 52,23 55,11.95sq. 

58,10 60,25 64.11 75,3sq. 18,1'7sq. 89, 

15 162,12 235,21sq. ἀίδιος 42,9 αἴτιον 

166,24 οὐ μίγνυται 223,1 228,22 ὑπάρ- 

χει τῇ ὕ. τὸ δύνασϑαι παρὰ τῆς οἰκείας 

φύσεως, τὸ δὲ μηδέπω ἐνεργείᾳ εἶναι παρὰ 

τῆς στερήσεως ὅ8,14 ὑπὸ τῆς ἀπὸ τῆς τῶν 

ϑείων σωμ. δυνάμεως γινομένης ἐνεργείας 

εἰδοποιεῖται 49,32 οὐ πᾶσα ἀλλάσσεται 

(τοῦ αὔξεσϑαι λεγομένου) 13,12. χατ᾽ ἀνα- 

λογίαν νοητή 4,10 comp. γένος (consen- 

tiunt) 77,32sq. (differunt) 78,6sq. οἱ 

£x διωρισμένων ποιοῦντες ὕλην 213,17 

οἱ τιϑέμενοι τὴν ὕλην τῶν ἐναντίων εἶναι 
δεχτιχήν 21,22 οἱ μίαν ὕλην ὑποκχεῖσϑαι 

λέγοντες πᾶσι τοῖς ἐν γενέσει 213,16. cf. 

210,1 54. πυρός 62,3 

τέχνας γινομένων 04,7 ὡς ὕλῃ χρῆσϑαι 
49,16 

ἐν γενέσει καὶ φϑορᾷ, ἔσται χἀχεῖνα φϑαρτά 

26,29 — 27,29 τί ἔσται, εἰ παρὰ μὲν τῆς 

τῶν χατὰ τὰς 

εἰ ἡ αὑτὴ ἐν τοῖς ϑείοις καὶ τοῖς 

στερήσεως ἔχει τὸ ἄποιος εἶναι χαὶ ἀσχη- 

μάτιστος, παρὰ δὲ τοῦ εἴδους τὸ πεποιῶ- 

σϑαι χαὶ ἐσχηματίσϑαι 52,20—53,30 ὕλη 

ὅτι μὴ γένος 10,32 — 19,18. ἐφ᾽ ὕ. 

221,16. 21 

ὑλιχός 8.1 223,16 

ὑμνέω 201,31 203,7 

ὑπαλλαγή 10,19 ὑπαλλαγαὶ ἀέρων 170,15 

ὑπαλλάσσω 16,20 

ὕπαρξις 18,7 80,4 100,1] 

ὑπάρχω 21,27 22,5 31,20 42,1 sq. 59,15 

60,18 

ὑπέκχαυμα. ὅτι οὐχ, εἰ ἔστιν τοῦ ὡς ὑπεχ- 

καύματος πυρός, ὃ καὶ στοιχεῖόν ἐστι, 

εἶναι 
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ϑερμότερόν τι ἄλλο πῦρ, διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν μίξει τοῦ ἐναντίου τοιοῦτον ἐχεῖνο 

61,31—62,14 

ὑπεναντιόομαι 107,34 

δπέξειμι 218,26 
ὑπέρ 128,30 144,26 200,5 

ὑπεραίρω 212,6 

ὑπερβαίνω 166,29 
ὑπερβάλλω 14,13 104,14. 153,16 
ὑπερβολή 16,8.32 126,2 127,23 131,27 

149,22 
ὑπερέχω 103,19 156,22 220,28 

ὑπεροράω 187,19 190,3 191,29 

ὑπεροχή 230,31 

ὑπερτίϑημι 70,6 85,19 

ὑπηρεσία 81,28 

ὑπηρετέω 54,10 

ὑπισχνέομαι 10,94. 164,12 

ὕπνος 135,18 ὕπνου αἰτία 33,28 sq. τοῦ 

χειμῶνος οἱ ὃ. οὐ πολυχρόνιοι 34,12 

ὑπνωτικχός. διὰ τί τοῦ ϑέρους ὑπνωτιχώ- 

τεροί ἐσμεν 89,24---84.29 

ὑπό eum Aec. 22,15. 17 23,12 27,8 11,388 
84,23 166,20 

ὑποβάλλω 172,11.24 227,22 235,30 
ὑπόϑεσις 22,7 204,2 ἐξ à. ἀναγκαῖον 97, 

1] 71,16. ὅτι τὸ ἁπλῶς ἐξ ἀνάγχης γί- 

γεσϑαι καὶ μὴ ἐξ ὑποθέσεως ἐν τοῖς ἀεὶ 

χύχλῳ γινομένοις ἐστί 81,24 — 89,24 

ὑποϑήκη 199,5 

ὑπόχειμαι 11,8 sq. 20,22, 33. 29,30 sq. 35, 

20 55,24 58,35q. 64,10 90,16 162,14 

220,3 
ὑπολαμβάνω 70,29 166,2. 4. 11 

217,9 
ὑπολείπω 89,9 103,18 222,12 

ὑπόληψις 130,24. 26 

ὑπομένω 28,27 38,27 53,17 190,23 

29 234,3 
ὑπομιμνήσκω 66,18 108,23. 181,7 

ὑπόμνημα 21,18 171,5 

ὑπομονή 110,25 
ὑποπτεύω 119,29 142,1 

ὑπόστασις 8,13 17,10sq. 30,5 42,16 sq. 
56.9 59,9 75,18 106,6 124,11 162, 

16. 19 

ὑποτίϑημι 12,13. 21,21 25,22 

12,30 101,10 104,1 105,31 12 
193,8 216,2. 15 

ὑποχωρέω 218,29 233,11 

ὕστερον opp. πρῶτον sive πρότερον 71,9 

195,26 

218, 

.26 58,29 

1,21 191,9 

φιλοσοφία 211 

89,24 194,14 ἀπὸ τῶν b. καὶ φανερῶν 
ἄρχεσϑαι 4,6 cf. 194,5 

ὑστέρα 14,14 

ὑφαιρέω 208,17 

ὑφίστημι 8,18 18,24 57,15. 59,8 62,14 

162,13 191,21 222,33 225,1 228,13 
ὑφοράω 200,7 

ὕψος 181,26 199,28 

φέρω 34,16 58,4 62,11. 26 66,31 171,5 
195,20 2325,20 ὁ σίδηρος φέρεται πρὸς 

τὴν λίϑον 12,11 φέρ᾽ εἰπεῖν 27,11 47,17 

121,9 151,52 216,21 

φεύγω 129,18 182,30 200,8 

φαίνω 115,28 129,29 178,21 182,25 184, 

884. 196,23 226,17 

pov λεγόμενον 108,1 

φανερός 66,12 76,5 165,2. 5 111,18 

φαντάξω 118,21 

φαντασία def. 108,4. 24,21 182,24 217,4 

φαντασιῶν διαφοραί 217,7 ἐπὶ q. οὐκ 

ἐπαινούμεϑα 108,7 δι ἀνασκησίαν 108,10 

cf. 180,1 φ. λαμβάνειν ἑαυτοῦ ὄντος κτλ. 

105,25 πρὸ τῆς ἀληϑείας σχοπὸν ποιεῖ- 
σϑαι 165,9 ὁ ϑεὸς παρέχει 202,22 

φάντασμα 81,2 105,28 107,14 

φάρμακον 216,24 217,19 

φάσκω 65,94 145,24 154,15 199,7 
φαῦλος 129,20 190,4 206,13 

φήμη 129,15 
φϑάνω 9,17 37,23 19,2. 5. 193,13 212,1.14 

233,12 
φϑαρτιχός 14,14 15,20 

φϑαρτός 2,20 26,30 623,29. 78,24 
φϑείρω 3,22 14,12 18,19 30,12 31,14 33, 

11 36,19 sq. 41,26 sq. 53,18. 29 64,2. 5. 

15 18,84 87,1sq. 88,9 126,1 215,19 

230,21 
φϑόνος 185,17 
φϑορά 14,16 30,13 57,23 64,4 87,2 sq. 18, 

23 87,13 110,13 215,6 

φιλαλήϑης 214,25 
φιλανϑρωπία 189,9 

φιλέω 132,7 
φιλοκίνδυνος 110221 

φιλόπονος 126,16 

φιλοσοφέω 165,20 171,23 179,25 191,24 

214,13 218,10 228,9 
φιλοσοφία 148,10 164,11 165,20 171,15 

213,14 

φαίνεσαι κοινότε- 
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φιλόσοφος 164,12 172,5 187,30 190,6 
214,25 

φιλοτεχνέω 225,28 
φιλοτιμία 146,21 154,16 189,9 227,1 

φλέψ 14,15 235,5 
φλοιός 193,17 
φλόξ 62,1 227,18. 21 
φοβέω 119,29 142,13 203,20 
φόβος 70,31 146,17 
φοίνιξ 199,18 

φοιτάω 224,15. 225,12 

φορά 36,23 50,24 58,4 773,1 
φορτιχός 138,9 

φορτίον 133,13 

φρόνησις def. 156,16 cf. 210,28. 142,25 

150,94 211,23 sq. 

φρόνιμος 197,18 sq. 199,25 200,3 

φροντίξω 212,19 

φροντίς 71,2 186,31 197,26 

φυγή 173,10 

φυλαχή 153,24 

φυλάσσω 63,28 64,3.11.23 65,4 129,28 
135,26 142,10 145,34 188,13. 21 190,9 
195,18 200,10. 20 201,2. 31 202,7 211, 
28 213,9 221,6 223,4 233,28 234,93 

φύλλον 193,21 

φυσιχός 18,24 31,21 47,32 35,5 62,17 
φυσιχῶς ἐξετάζειν 144,27 οἱ φ. 98,21 

φυσιογνώμων 171,11 

φυσιολογία 221,10 

φύσις 6,3 7,25 8,13 23,7 31,8. 21 31,19 
47,32 48,2 49,4 50,12 51,6 59,17 62,54 
63,10. 19. 21 64,14. 130,35 165,16 166, 

15 170,10 151,15. 19 189,20. 191,51 
192,28 198,1. 4 200,16. 20 201,5 200,1 
223,11 224,6 228,14 229,16 
171,2 γένους 19,5 

τοῖς ὑπὸ σελήνην σώμασι 49,15. — εἷμαρ- 

μένη 169,20 205,26 opp. λόγος 168,2 
Opp. τέχνη 118,30 225,21 opp. ἀνάγχη 

169,29 opp. ϑέσις 100,25 sq. παρὰ q. 
121,29 sq. 170,1 ἐμποδισϑεῖσα 170,1 ἐν 

ἀπείροις οὐ χώραν ἔχει 102,32. οὐδὲν μά- 

τὴν ποιεῖ 178,11 179,26 

197,29. 31 
λέσματα OU ὅλων διαπλάττεται 225,22. φ. 

φιλόσοφος 

δυνατοῦ 
δευτέρα ἐγγινομένι͵ 

δυνατῷ μέτρον 

τὰ ἀπὸ τῆς φύσεως ἀποτε- 

πρὸς τὰ βελτίω νένευχε 129,12 φύσεως ἀμεί- 

vov 171,16 τὰ φ. γινόμενα ἔχει ἐν αὑτοῖς 

τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως 168,13 ἄτοπος 

105,4 δίδωσι 119,8 

ὑπάρχειν ἀρχὴν χινήσεως 62,16—63,7 

περὶ τοῦ τὴν φ. 

I INDEX 

φυτεύω 194,18 

φυτόν 48,14 193,17 233,27 
5w 161,14 193,15 198,10 
φωνή 132,16 194,25 218,22 

φῶς 34,28 35,9 ἀέρι χιρνᾶται sec. Chrysip- 

pum 218,8 cf. 222,28 

φωτίξω 6,18. 25 

χαίρω 121,1 125,26 18,1 
χαλεπός 164,21 

χαλεπότης 214,11 

y*^xóc 12,13 16,4 

χαρίεις 206,12 

χάρις. χ. εἰδέναι 212,14. χάριν 41,11 61, 

12 131,1 101,11. 20 108,8. 22. 25. 172. 
20.21.29 173,6 114,19 

χειμερινός 89,5 

χειμών 934,7 89,6 147,6 195,10 
χείρ 192,14 235,4 

χείρων 118,27 191,26 

206,14 214.16 

χέω 94,9 217,26. 30 220,18? 
χιών 69,8 175,20 

χορηγία 62,6 221,18. 21 

χράωῳ vaticinor 202,12 202,4 204,24 χράο- 

μαι 31,4 42,32 49,16 51,7.16 54,6.9 
165,13 168,15 202,2 

χρεία 147,28 164,17 178,16 188,12 

χρεώστης 113,2 

χρῆμα 135,90 146,21 171,2 
χρήσιμος 82,32, 83,12 135,25 179,22 191, 

30 202,96 209,6 211,29 ὅτι μὴ χρὴ 
πανταχοῦ τὸ χρήσιμον ζητεῖν 100, 90 -- 

141.12 

χρῆσις 51,17. 18 

χρησμός 202,8 

χρίω 13,15 

χρονίξζω 223,5 

χρόνος 14,271.36 32,25 32,3. 34,19 35,19 

45,91 46,2 14,21 89,12 105,15 184,29 
194,28 200,9 

χρυσὸς ὑπό τινων φαρμάκων λεπτύνεται 

217,19 
γρῶμα 5,2—,1i 35,14 223, 

ὁμοίως uv Entkoopov εἰσάγεται τὰ γρώ- 

190,21 204,19 

ὅτι μὴ 

ματα xal κατὰ τὰς ἄλλας αἱρέσεις 25, 

20— 206,13 

χρώννυμι 6,29 

χυμός 29,12 
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χύσις 220,20 222,36 

χώρα 13,19 57,14 138,5 169,31 172,7 184, 
32 218,27 219,31 220,1 237,1 

χωρέω. σῶμα διὰ σώματος 51,10 54. 217, 

1054. 218,1.1654. ὁμόσε 193,25 

cedere 200,16 2531,20 

χώρησις 51,23 

χωρίζω 4,15 39,18 41,26 55,12 57,13 64, 
11 78,23 220,21 232,10 

χωρίον 131,12 

χωρίς 8,221 17,19. 25 18,23 59,16 166,21 

χωρισμός 19,18 232,25 sq. 

χωριστός 55,9 162,18 

CONH- 

Ψέγω 108,5 

Ψεχτός 201,14 210,21 

φευδής 13,8 211,5 223,18. 19 
ψεύδομαι 171,14 187,4 

ψεῦδος 13,5 51,4 139,1 145,18 174,5 171, 
21 190,13 193,2 194,26 220,24 

Ψηφίς 31,10 

ψόγος 108,7 159,9 187,27 198,17 206,1 
ψύξις 225,31 
Ψυχή def. 54,5. 16,2 18,2 30,16 48,18. 25 

69,9. 75,32 16,22 sq. 17,954. 149,4. δὲ 

ὅλου τοῦ σώματος διήχει sec. Chrysippum 

217,33 σώματι οὐ μίγνυται 222,28. ψυχαὶ 

πότερον εἴδει διαφέρουσιν 7| γένει 22,29 

εἰ χινεῖ αὑτήν 41,3—2' 1 πῶς οὐ πρός τι, 

ὠχρός 213 

εἰ ἐντελέχεια σώματος τοιούτου 54,20—31 

πῶς οὐκ αὐτὸ OU αὑτοῦ ὡρίσατο ὁ τὴν 

ψυχὴν ὁρισάμενος ἐντελέχειαν σώματος φυ- 

σιχοῦ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος 54, 

3—18 

oy vx 6e 49,3 125,32 

ψυχρός 14,4 sq. 

Ψυχρότης 62,2 175,19 

ὅτι μὴ αὐτοχίνητος 55,2—1'7 

Ψωριάω 24,21 

ὠμός 189,26 

ὥρα 46.17.18 

ὡς. λέγεται οὐχ ὡς... δυναμένων τῶν ἐναν- 

τίων, ἀλλ᾽ ὅτι 32,21 τοῦτ᾽ αὐτὸ αἰτια- 

τέον ὡς αὐτῶν ἀπατωμένων ἣ .. ἀπατᾶν 

προαιρουμένων 182,2] ἔχει οὕτως ὡς... 
, 

δύνασϑαι, ὡς .. μεταστῆσαι 220,21 πίστιν 

λαμβάνειν ὡς ἂν ἀπὸ ἐναργοῦς τοῦ... 221, 

19 ὡς ἂν εἰ 23,28. ὡς εἰ 298,11 οἵ. 

178,12. 14. 114,8. 8. 18 et Participium 

ὡσαύτως 195,25 

ὥσπερ 4,16 19,4 26,12 51,7.16. 28 53,27 

121,6 177,6 187,15 193,7 226,29 etc. 

ὥσπερ οὖν 171,11 228,9 

ὥστε 120,20 131,3. 4 144,13 236,15 

ὠφελέω 61,13 sq. 

ὠφελία 66,22 67,14 sq. 

ὠφέλιμος 129,50 157,23 

ὠχρός 93,28 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 18 



II INDEX NOMINUM 

Ἀγαμέμνων 187,17 
᾿Αϑήῆναι 160,11 

Αἰϑίοψ 199,18 

᾿Αλέξανδρος ad suos commentarios provo- 

cat in libros De anima 21,18 in libros 

De generatione 71,5 Severum et Anto- 

ninum imperatores adloquitur 164,5— 

165,13 212,5—19 eosdem visere voluit 

164,9 ab isdem Aristotelicae doctrinae 

professor legitime constitutus 164,14 

Ἀλέξανδρος ὃ IIptápou 187,16 
᾿Ἀναξαγόρας universae hominum de fato 

doctrinae obloquitur 165,19 περὶ χρά- 
σεως 228,17 cf. 214,8 cf. 97 

Anonymus de fato 10,23 

69,0 ὁ λόγος δειχνύναι ϑέλων ἄπειρον τὸ 

ὄν (Archytas? )) 101,10 sq. 

Ἀντίπατρος 216,12 cf. Σωσιγένης 
Ἀντωνῖνος 164,3 

Ἀπόλλων 208,1. 20 

᾿Αριστοτέλης. οὐδὲ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλει- 

de providentia 

Ψις ἐναντία ὑπ. A. λέγεται 10,31 χίνησις 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐν τοῖς ποσοῖς οὐ χεῖ- 

ται 34,91 

λειον ἀρετὴν ἀλλ᾽ οὐ μέρος 128,20 μόνος 

δοχεῖ ὅλον τι λέγειν τὴν τέ- 

A. εἴη ἂν τὸν ἀληϑῆ περὶ τῆς κράσεως 
λόγον ἀποδεδωκώς 293,1 οἱ ἀντιλέγοντες 

᾿Αριοστοτέλει περὶ τοῦ πέμπτου σώματος 226, 

35 ἡ προσηχόντων ἔφεσις ἀπὸ τῆς ἦϑι- 

χῆς ἀρετῆς ὥσπερ εἶπεν ᾿Δριστοτέλης 142, 
29 περὶ νοῦ 39,9 περὶ προνοίας 65,19 sq. 

10,8sq. 71,1 41,10? περὶ αἰτίων 166,23 

περὶ τελῶν 167,20 περὶ εἱμαρμένης 164, 

13 165,5 212,12.24 Aristotelis περὶ κρά- 

σεως δόξα explieatur inde a 228,8 cf. 

216,10 (οὐ γνώριμος τοῖς πολλοῖς τῶν 
φιλοσοφούντων διὰ συντομίαν τῶν περὶ 

αὐτῆς εἰρημένων ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου 228,9) 

περὶ αὐξήσεως χαὶ τροφῆς 299,28 56. 

Apyaiot οἱ d. ἀνήρουν γένεσιν καὶ φϑοράν 
91,19 

Ἀρχέλαος περὶ χράσεως 214,3 
Ἀσχληπιός 204,25 

Acpe5c 203,28 

Δημόκριτος περὶ κράσεως 213,22 214,18— 

28.29 eius de lapide Heracleo opinio 

exponitur 72,28—'(3,7 refutatur 73,7 —11 

Διογένης ὃ Ἀπολλωνιάτης de lapide He- 
racleo 73,11—20  refutatur 73,20— 14,4 

Δίων 30,31 

“Ἑλένη 187,17 

Ἐμπεδοκλῆς de lapide Heracleo 72,10—17 

refutatur 72,17 —28 ἔν, 284 Stein 72,26 

Ἐπίκουρος περὶ χρωμάτων 25,18sq. (— Use- 

ner fr. 289) περὶ κράσεως 214,28—215,8 

(—Usener fr. 290) 218,28 περὶ ϑεῶν3 1.17 
(ef. Usener p. 242 adn.) περὶ ἀπρονοησίας 

203,11 (— Usener fr. 368). Cf. 104,6 

(Usener fr. 301) 104,20  (Usener fr. 297) 

105,13. 106,10 

Euripides Phoenissarum v. 19.20 202,10 

Homerus Iliadis IX, 116 187,18 

Ζήνων. λόγος κατὰ τῆς χινήσεως 196,19 

Ζώπυρος ὃ φυσιογνώμων 171,11. 14 

Ἡρακλεία λίϑος vide λίϑος 

Ἡράκλειτος 110,19 

1) Praeter Simplicii verba p. 101, 10 adn. citata cf. eiusdem in Ar. De caelo comm. 
(ed. Karsten) p. 128* 12 



Θεόφραστος Π 

Θεόφραστος ἐν τοῖς "Yotépotg; ἀναλυτιχοῖς 
42,28 

Θυέστης 203,21 
Ἴσϑμια 194,50 

Καλλίας 8,2 

Κηνσωρῖνος ὁ Ἀχαδημαϊχός. ὅτι μὴ ὁμοίως 

χατά τε τὰς ἄλλας αἱρέσεις καὶ xac Ἐ)πί- 

xoupov εἰσάγεται τὰ χρώματα, ὡς ἔλεγεν 

K. ὁ "A. 25,19 sq. 

Κορίνϑιος vide Πόλυβος 
Λάιος 202,8. 15. 16. 18 203,8 
Λεύχιππος 213,22 

Μιτυληναῖος vide Itccaxóc 
᾿Ολύμπια 194,30 
Περίπατος. οἱ ἀπὸ τοῦ II. (περὶ εἱμαρμένης) 

171,17 οἱ προάγοντες τὸν ᾿Λριστοτέλους 
λόγον (περὶ προνοίας) 10,26 

Πιτταχὸς ὁ Μιτυληναῖος διπλᾶ ἐπιτίμια ὥρισεν 

τῶν παρὰ μέϑην ἁμαρτανομένων 158,50 

Πλάτων Timaeus 525 4.10  Theaetetus 170 ἃ 

32,15 cf. 88,13. 19 

ΠΠλατωνιχοί. πρὸς τοὺς [Πλατωνιχοὺς τοὺς 

ἐχ τῶν τριγώνων τὰ σχήματα χαὶ τὰ εἴδη 

τῶν σωμάτων συγκεῖσθαι λέγοντας, οὐ τὰ 

σώματα 98,9— 84 ἑαυτοὺς πεπειχότες ὡς 

μηδὲν ᾿Δριστοτέλους περὶ προνοίας εἰρηχό- 

τος 10,94 cf. (περὶ σωμάτων γενέσεως) 

214,5 215,22 
Πύϑιος 202,9 203,8. 16 204,24 

Πόλυβος ὁ Κορίνϑιος 202,18 

Πρίαμος 181,10 
Σαρδανάπαλος 144,1 
Σέβηρος 164,3 
Σχύϑης 160,11 

Στοά (οἱ ἀπὸ τῆς Στ.) de fato 171,18—172, 

16 hanc doctrinam ne ipsi quidem vita 

sequuutur, quia huiana evertit 186,13— 

189,8 cf. 190,19 improbis ignoscere de- 

bent 189,9 fatum non obstare dicunt 

quominus legibus poenis laudibus vitu- 

peratione utantur 207,5 —21  refutan- 

tur 207,21—210,18 non obstare fatum 

quominus laudemus et vituperemus 210, 

19—211,4  refutantur 211,4— 212,5 

Oedipi fabulam interpretantur 202,12— 

24 refutantur 202,25—204,5 deorum 

providentia fati doctrinam firmant 200, 

12— 15. 29—30  refutantur 200,16 — 

202,5 fati doctrina Stoicorum periculo- 

INDEX NOMINUM Χρύσιππος 210 

sior Aristotelica 191,2 sq. de mundo 

191,30— 192,28 de causis 192,8 sq. ut- 

rumque refutatur 195,1—196,12 de casu 

174,2sq. de eo quod fieri potest 175, 

7sq. aliquid fieri posse demonstrare 

conantur 8,21 —13,9 176,15—25  discri- 

men esse statuunt inter id, quod fieri 

potest et necessarium 177,8—14  refu- 

tantur 177,14—178,7 de libera volun- 

tate (τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν) 181, 15—182,19 185, 

8—10 196,24—197,83 205,1—12 re- 

futantur 182,20 — 186,12. 197,3 — 200, 

12 205,12--22 de peccatis et poenis 

905,27—206,2  refutantur 206,2—207,4 

δύο ἀρχὰς τῶν πάντων λέγουσι εἶναι ὕλην 

τε xal ϑεόν 224,22 
34 ϑεός 224,32—226,24 φϑείρων ἑαυ- 

τόν 226,23 

γούμενον ἔργον 226,26 

πνεῦμα 2225,6— 226, 

ἐν ἐχπυρώσει 226,18 προη- 

δημιουργὸς σκω- 

λήχων 226,28. — μαντικὴν μόνον σώζειν 

λέγουσι 202,1. — περὶ κράσεως 216,5 sq. 

oi προιστάμενοι τῆσδε τῆς (Chrysippi περὶ 

χράσεως) δόξης 217,13 οἱ τῆς Ἄριστο- 

τέλους δόξης ὕστερον ἀκοῦσαι δυνηϑέντες 

216,10. — secundum eos σώματα δι᾿ ἀλ- 

λήλων δίεισιν καϑὸ μεστά 219,10  (refu- 

tatur eum 219,11 sq. tum 220,22 54.) σώ- 

ματα παρεχτείνεται καὶ μίγνυται δι ὅλων 

τὰ ἐξ ἀρχῆς μένοντα (refutatur 220,23 — 

221,25) κρᾶσις κατὰ διαίρεσιν γίνεται (re- 

futatur 221,25 — 222,25). ὃ πεοὶ χράσεως 

(καὶ ὁ περὶ ψυχῆς, ϑεοῦ, εἱμαρμένης ete.) 

λόγος ἤρτηται ἐχ τοῦ σῶμα χωρεῖν διὰ σώ- 

ματος 227,9 γρῶνται ταῖς τῶν ζῴων διὰ 

τροφῆς αὐξήσεσιν πρὸς χατασχευὴν τοῦ σῶμα 

διὰ σώματος χωρεῖν 2323,15 πῦρ σιδήρῳ 

υίγνυσϑαι dicunt 222,96 haec et similia 

refutantur 222,26 — 223,6 

πεπυρωμένον explicant. 227,13 sq. 

tantur 227,17 sq. 

Σωχράτης 8,2 18,34. 35 88,12. 19 171,12. 

14 194,10 τὸ ἐν X. ζῷον 18,16 

Σωσιγένης ἑταῖρος ᾿Αντιπάτρου 216,12 

Σωφρονίσχος 194,9. 10 

Φάλαρις 189,26 
Χρύσιππος 213,7 216,8. 9 

216,14—218,10 (οἱ μετὰ Χρύσιππον περὶ 

χράσεως 216,9 54.) refutatur 218,10 -- 

220,28 περὶ φωτός 218,8 

τὸν σίδηρον 

refu- 

περὶ χράσεως 



II--LOCISARISTOTELLGI 

Respiciuntur: 

Categoriae 6. 4520. . . . 15,31 

Analytica priora 

I, 46. 5155 . 99,19 

Analytica posteriora 

I, 4. | 79234 (vel 1,22 

84212) 42,28 

Physiea auseultatio 

L7. 189950. . 98,29 
II, 3. 194*16. 220719 

111. 3.- 20242]. ; . . 93,8 

De Caelo 

I; 10::249 04 sq; 715552091 0451 

I], 3. 28638 02,11 

De Generatione et corruptione 

ἐν τῷ δευτέρῳ. 108,18 

IIl; 10. 936491. . . «81,24 

II, 11. 33822 . . 81,32 

Meteorologica. 

μὲν τετάρτῳ Μετεωρολογιχῶν, ὄντι δὲ μᾶλ- 
ἐν τούτῳ τῶ ἐπιγραφομένῳ 

λον οἰκείῳ τῇ περὶ γενέσεώς τε xot φϑορᾶς 

πραγματείᾳ 108,21 

De Anima 

II, 1. 41255 . 9441 

11;:5.* 41755 2 02$81,8 

1 — 418511 2 .:7295,14 

I], 9. 421.10. . 136,6 

De Sensu et sensili 

9. 4862322. . . .O01;16 

3: 0159511:2 924 2045.9 
4. 441914. . . 155,32 

Ethica Nieomachea 

Ι, 8. 1095514. . . 14456 

H,5. 1106229. . 145,23 

IL, 6. 110728 4 1525:156;26 

1: 8. 1108518... «7$ 216,8 

IL, 7g. 11082330. 141,14 

III, 1. 111022 132:92 

Ethica Nicomachea 

II], 1. 111023 133,3 
UL1. 1110415. -'. 193.01 
IV, 15. 1198910. . . 141,14 
VII, 1. 1145115. . . 127,29 
VI, 13. 1153214 . . . 134,30 
X,4.5. l174bl4sq.. . 143,26cf.135,3 
X,4. 117533 135,28 
Χ, 5. 1178430... [138,28 

Explanantur: 

Physica auseultatio 

I, 5. .188226 188521. . 28,41—29,29 

1,8: 190893 veo S90 e 31,14 —39,7 

De Generatione et corruptione 

117 110330025 9 05e ne 11,9—12,8 

De Anima 

]: 1.40204 T. en 21,14-—22,20 

I, 3. 406^»11 .. . 46,22—4'1,21 

Il; 4. 41226... τε 15,3—'06,10 

ΠῚ 4195157. So 16,16—23 

I5, 1. 412»9260/92 53 X 0X 16,26— 395 

11:5: 414556, — omm 81,4— 82,20 

III, 1l. 424924—425213 . 90,3—91,23 

1/2; 24255129 . i4. 75 91,28— 93,22 

II, 2. 42732—14 . . . . 94,26—98,15 

Ethica Nicomachea 

I, 3. 1095516 . 138,8—139,14 

HII, 1. 11105 15—17 . 132,21—133,18 

IIT, 7. 1114331—*2 . .158,19—161,29 

In epitomen contracta sunt (ἐπι- 

8pop.at): 

Meteorologica 

II, 1—3. 353431—359*26. .98,17—100,24 

IV, 1-—7. 318*10—384*23. 108,17—115,22 

De anima 

II, 2. 41243—414328 . . 77,4—30* 

II, 5. 416532—41826 fusius 82,24- —86,3* 

brevius 86,4— 86,95 

(Asterisco notata sub falsa specie interpretationis verborum Aristotelicorum De an. 

I] 413220—22 et 416532—33 tradita sunt cf. Praef. c. I.] 



CORRIGENDA 

(in adnotatione) 

adnotationem ad v. 15 deleas et substituas ,14 περὶ V Vict. Sp.: πέρας FGSLa* 
pro ,τὸ V* legas ,1o V* 

post ,9ovacóv] a s. v. V* deleas ,: 

pro »μόνα VBR?S?* legas ,μόνα VBRS?« 

post ,fortasse ἅτε γινόμενον“ deleas: ,B* 

pro ,(év om. FL)* legas «(ἐν om. GL)* 

post ,τὸ δὲ δὲ S?* addas ,«6 δὴ τόδε B?* 
pro ,τοῦ V!'GVSLa* legas ,τοῦ V!GSLa* 

« 

pro ,xa9' 4 V?B'S? Vict. Sp.* legas ,xa8? ἃ V?BS? Vict. ΞΡ." 
in extrema adnotatione legas non 21, sed 29 

pro ,ἀγένητα Sp.* legas ,γένητα Sp.^ 
alterum adnotationem legas sic , alt. δὲ VB Vict. Sp.: τε GFSLa* 
pro οὑπάρξεως G^ legas οὑπάρξεως G?* 

pro ,a0:7 GFBSLa* legas ,αὕτη V*GFBSLa* 

»1, V! (corr. V?)* referas ad ἡ (v. 10) 

post ,£«' ἂν εἴη“ excidit , coni. Sp.* 

ante B! addas ,V?* 

,0v et q. s.^ referas ad v. 9 

ante ,BS?a Sp.*^ addas , V?* 

post ,αὐτῷ τε GFBSL* addas ,a*^ 
26 corrigas in 25 

27 corigas in 26 

pro ,εἴη ΕΒ“ legas ,εἴη F?S* 
11 corrigas in 7? 

verba ,τὸ VH et q. s.* novam adnotationem incipiunt 
pro »ἐναντία S!B!a Sp,* legas ,£vavcta S?B?a Sp.* 
pro ,st «tc GFV Vict.* legas ,εἴ τις GF Vict.* 
pro ,τὰ V* legas ,«« V* 

post , ὁμοίως VFBSa* deleas ,S p.* 
323 corrigas in 34 

pro ,τε]“ legas ,alt. τε] “ 

pro »τὰς BSa?* legas ,«àc BS?a* 
pro οαὐτοὶ a Sp.* legas ,αὐτοῖς ἃ Sp.* 
post ,ἢ ei (ἠει G ἡ el Vict. ἡ εἰ L)* deleas ,:* 
post ,λαμβάνει a^ deleas ,Sp.* 
addas ἵππων a!* 

addas ,&£y ot a!* 
in prima ad verba πῶς οὐ adnotatione legas non ,Va!: ὡς οὖν a?*, sed 

»V: ὡς οὖν 8413 “ 

post verba tertiae adnotationis , οὐδὲ γὰρ μὴ τῷ a?:* addas ,οὐ γὰρ 
μὴ τῷ a!* 

pro ,ἔτι V!/a!?* legas ,£ct Υ 412 “ 

ἐξετάσεως sic Venetus (puncta addidit v. c.) 
post ,oiav A!* addas: , ἃ “ 

pro ,AR* legas ,AB* 
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