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᾿ς ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ 

TON ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ APISTOTEAOYZX. μὲ πῷ 

AOTOCTIPOTOC. , — S 

Περὶ ψυχῆς. ὅσα δυνατὸν σὺν ἐπιστήμῃ λαβεῖν; É 
B iouseóvcas ᾿Δριστοτέλει, πειρατέον ἡμῖν ἐν τῇδε 5 

τῇ πραγματείᾳ ἐκϑέσϑαι τῷ τὰ μὲν ἐκκαλύψαι, τοῖς 

δὲ S Davon, τοῖς δὲ ppronicar, τὰ δὲ εἰ μὴ φορτικὸν 
εἰπεῖν, καὶ ἐξεργάσασϑαι. καὶ γὰρ πολλῶν ὄντων συν- 

ταγμάτων ἅ τις ἂν ϑαυμάσειεν "᾿φιστοτέλους, πάντων : 

ὃ ὄγασϑαι μάλλον προσήκει τὴν περὶ ψυχῆς πραγματείαν 10 x 

καὶ τοῦ πλήϑους ἕνεκεν τῶν προβλημάτων, ἃ μηδὲ : 

ἐξαριϑμήσασϑαι μόνον οἵ πρὸ ᾿Ζριστοτέλους ἐξέίκον-- 

το, καὶ τῆς εὐπορίας τῶν εἰς ἕχαστον ἀφορμῶν. 
καὶ τῶν μεϑόδων ὅσας ἐνέδωκε τῇ ϑεωρίᾳ᾽ δῆλον 
δὲ ἐξ αὐτῶν ἔσται τῶν λεγομένων. φησὶ δὲ ἀρχόμε- 1ὅ 

vog εὐϑὺς τοῦ λόγου, πᾶσαν μὲν γνῶσιν καὶ ἐπιστή- 

μην καλὴν καὶ τιμίαν ὑπάρχειν, πλεονεκτεῖν δὲ éré- 
ραν ἑτέρας ἢ τῇ τῶν ἀποδείξεων ἀχριβείᾳ, ἢ τῇ τιμιό- 

npn τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων, ὃ πεπόνϑασι πρὸς 

& λλήλας γεωμετρία τε καὶ ἀστρονομία᾽ τῆς uiv γὰρ 20 E 

eu Lh 

V4 €. ar hm 2 
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2 ΠΕΡῚ ΨΥΎΧΗΣ 

πλέον τὸ » ἀχριβές, τῆς δὲ πλέον τὸ ϑαυμάσιον διὰ 

τὴν ὑποχειμένην φύσιν, περὶ ἧς πραγματεύεται, ἐπεὶ 
μαλακώτεραί ys αἱ ἀποδείξεις ἀστρονομίας τῷ γὰρ 
ἔγγιστα χρῆται ἐπὶ πολλῶν. μόνῃ δὲ τῇ περὶ ψυχῆς 
ἐπιστήμῃ συντρέχειν ἄμφω ταῦτα ἀνάγκη καὶ νικᾶν 
αὐτὴν x«i τῷ ἀκριβεῖ καὶ τῷ ϑαυμασίῳ, τῷ μὲν ἀκρι- 
Bst, διότι καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις παρὰ ψυχῆς ἡ 
ἀκρίβεια, τῷ ϑαυμασίῳ δέ, ὅτι σχεδὸν διὰ πάντων δὲ- 
ἥκει τῶν ὄντων ἡ τῆς ψυχῆς φύσις ἀπὸ τῆς ἐσχάτης 
ἀρχομένη τῆς φυτικῆς μέχρι τῆς πρώτης, λέγω δὲ τοῦ 
νοῦ, ὃς εἴτε μέρος εἴτε δυναμίς ἐστι τῆς ψυχῆς, εἴτε 

συγγενὴς ἄλλως καὶ ἐμφύεσϑαι δυνάμενος, ví ἂν εἴη 
τῆς φύσεως ταύτης ϑαυμασιώτερον. τρίτον ἡμᾶς 
πρὸς τούτοις παρακαλεῖ πρὸς τὴν προκειμένην φρον- : ἑ 

τέδα. ὅτι εἰ μὲν περὶ ἄλλου του μάϑοιμεν τἀληϑές, 
οὐκ ἔστιν ἡμῖν τὸ ἀληϑὲς τοῦτο πρὸς τὰ λοιπὰ ὁρμη- 

τήριον, εἰ δέ τι περὶ ψυχῆς ἀληϑὲς κατανοήσαιμεν.: 
? , b 2 

πάμμεγα ἂν ἐφόδιον εἴη τοῦτο πρὸς σύμπασαν τὴν 
ἀλήϑειαν. πρὸς γὰρ ἅπαντα τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας 

ἀξιολόγους δίδωσιν τὰς ἀφορμάς, τὸ μὲν πρακτικόν, 
OTL τὰς ἀρετὰς αὐτῆς καὶ τὰς τελειότητας οὕτως ἂν β 

ὁᾷον καταστησαίμεϑα, εἰ τὴν οὐσίαν αὐτῆς πρότερον 
καταμαϑοιμεν᾽ τὴν δὲ περὶ φύσεως ϑεωρίαν, ὅτι 
πηγὴ καὶ ἀρχὴ πάσης κινήσεως ἡ ψυχὴ ἴσως μὲν καὶ 
πᾶσι τοῖς σώμασι, μάλιστα δὲ τοῖς τῶν ζώων καὶ τῶν 

€ 5. ' 3 , 

φυτῶν. γιγνώσχουσα μὲν οὖν ἑαυτὴν ἀξιοπιστος καὶ. 
περὶ τῶν ἄλλων. ὑπὲρ ἑαυτῆς δὲ ἀπατωμένη περὶ τί- 

pus ἂν ἄλλου πιστὴ γομΕ Πτ αν δ ῃ μὲν ovv χρεία t0- 

σαύτη ἐστὶ τῆς προκειμένης θεωρίας" οὐ μὴν ῥαστόν. 

1 “περὶ M 10 ἀρχομένη] ἀρχομένης Μ. ἀρχομένοις Α 
φυσικῆς M V 12 συγγενὲς Μ 14 περικαλεῖ Μ 20 τὰς 
ante ἀφορμᾶς om A 28 ὧν om M 29 ἐστι post ϑεωρίας M 

FX 

o aram a dp * 



ye τὸ ἔργον, ; ἀλλὰ 5 καὶ ἡ σχεδὸν χαλεπώτατον. αὐτὸ T 
7 "ὰρ πρῶτον τὸ γνῶναι TÜ ἔστι. καὶ τὸν ὁρισμὸν QU- 
τῆς ἀποδοῦναι, οὐ λίαν πρόχειρον. οὐδὲ εὐπετές" 
ὅλως μὲν γὰρ ἡ μέϑοδος ῇ ὁριστική, τίς ποτέ ἔστι 

χαὶ κατὰ τίνα πρόεισι τρόπον, ἔτι καὶ νῦν παρὰ τοῖς 5 
φιλοσόφοις ἀμφισβητήσιμος, καὶ οὐ μόνον γὲ παρὰ 

τ τοῖς φιλοσόφοις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, 

joL vL διὰ λόγου διδάσκουσι. πάντες γὰρ ὁρισμῷ 

᾿ Bs πεϊρῶνται; καὶ τοῖς μὲν εἶναι δοκεῖ μία μέϑο- 

δὸς περὶ πάντων, ὧν βουλόμεϑα γνῶναι τὸν ὁρι- 10 
σμόν, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν καϑ' αὑτὰ ὑπαρχόντων 
uio μξϑοδός ἐστιν ἡ ἀπόδειξις, τοῖς δὲ οὐ μία ἀλλὰ 

χατὰ τὰς τῶν ὄντων διαφορὰς διαφόρους εἶναι καὶ 
τὰς περὶ τῶν ὁρισμῶν πραγματείας. ὃ τὴν χαλεπό- 
ura τῆς σκέψεως μείξω ποιεῖ. δεήσει γὰρ λαβεῖν 15 
1 περὶ ἑχάστου τῶν ὄντων, τίς τρόπος οἰκεῖος ; τοῦτο 
δὲ εἰ καὶ μίαν τις εἶναι συγχωρήσειε τὴν ὁριστικὴν 

πραγματείαν, ἤτοι κατὰ διαίρεσιν, καϑάπερ ἤρεσκε 
p ̓λάτωνι., ἢ συνϑέσει μᾶλλον, xe reo βούλεται ᾿4φι- 

στοτέλης; ἢ τρόπον τινὰ ἕτερον ἀποδείξεως, ὅμως 20 

οὐδὲν ἧττον ἀπαντᾷ" δεήσει γὰρ καὶ οὕτως ὑπὲρ ἕχά- 
στου τῶν οἰκείων ἀρχῶν, εἰ μέλλοιμεν σὺν ἐπιστήμῃ 

: djs φύσεως τοῦ πράγματος περιέσεσϑαι, καὶ εἰς τὴν 
(0 αὐτὴν χαλεπότητα ὁ λόγος αὖϑις ἡμῖν περιίσταται" fol. 

ἄλλαι γὰρ ἄλλων «b ἀρχαί, καϑάπερ ἀρφιϑμῶν καὶ 58 
ἐ ἱπέδων, καίτοι συγγενεῖς «vta, αἱ μέϑοδοι καὶ 

, περὶ τὸ ποσὸν ἀμφότεραι πραγματεύονται. 

EC Ou μὲν οὐν καὶ ἀναγκαία καὶ ἐργώδης ἡ ϑεωρία, 

E τοσούτων εἰρήσϑω᾽ λέγωμεν δὲ ἐφεξῆς, 00e τῷ 
E 

9 δοκεῖ μία εἶναι M V 21 ἀπαντᾷ] num ἀπατᾷ 28 εἰς 
αὐτὴν χαλεπότερον ἃ 25 ἄλλων γὰρ ἄλλαι A 9 λέγο- 
μεν Μ 

Ε. PA 1*5 



x«9' ὁδὸν μετιόντι περὶ ψυχῆς διοριστέον. πρῶτον 1 

μὲν ληπτέον ἂν εἴη τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν, 

εἶθ᾽ ὅσα συμβέβηκε περὶ αὐτήν, ὧν τὰ μὲν ἴδια 

10 

15 

20 

25 

πάϑη τῆς ψυχῆς εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ δι΄ ἐκείνην καὶ - 
“» , c , δ 7 M , M , τοῖς ζώοις ὑπαρχειν᾽ ἴδια μὲν νόησις καὶ ϑεωρία, 

δι᾿ ἐκείνην δὲ καὶ τοῖς ξώοις προσγίγνεσϑαι ἡδονὴ 
καὶ λύπη καὶ αἴσϑησις καὶ φαντασία. δυοῖν δὲ ov- 

Lu 9 ind d ? 

τῶν τῶν περὶ αὐτῆς ξητουμένων τῆς vs οὐσίας καὶ 
Ly y ld e - 

τῶν συμβεβηκότων. πρῶτον ὅσα χρήσιμα πρὸς τὴν 
οὐσίαν, ληπτέον. χρήσιμον. δὲ πρῶτον μὲν ἐξευρεῖν 
τὸ γένος τὸ ἀνωτάτω τῶν ἐν ταῖς κατηγορίαις διη- 
οιϑμημένων, ἐν ᾧ τακτέον τὴν ψυχήν, ἄρ᾽ ἐν οὐσίᾳ 
? -— 0i m ? ? 

ἢ ἐν ποσῷ ἡ ἐν ποιῶ; καὶ οὐ μόνον γε τὸ ἀνωτάτω, 
49 M E * : , iT N ; , Ζ ? e^ 

ἄλλα καὶ τὸ προσεχέστερον καὶ TO ἐγγυτέρω᾽ οὐδὲ 
γὰρ ὅταν ἄνϑρωπον ὁριξώμεϑα. τὴν οὐσίαν λαμβά- 

ψομὲν, ἀλλὰ τὸ ξῶον. δεύτερον ἡνίκα ἂν τὸ γένος 
διακριϑῇ. ἐπειδὴ διχῶς ἕκαστον λέγεται γένος, τὸ 
μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐνεργείᾳ, καϑάπερ τὸ ξῶον καὶ τὸ 
φυτόν᾽ τὸ μὲν γὰρ ὠὸν καὶ τὸ σπέρμα δυνάμει ξῶον 
καὶ φυτόν, ὁ δὲ ὄρνις καὶ τὸ δένδρον ἐνεργεία ξῶον 

A , e / E , , e) * 
καὶ φυτὸν. οπερ λέγομεν ἕντελεχείᾳ, διοτι δὲ οὐτῶ 

λέγομεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἔσται onov" εἴπερ οὖν τὴν 

οὐσίαν εὕροιμεν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι τῶν διαφορῶν, 

τούτων ἀποτμηϑήσεται, e ὡς δύναμις ὑποκειμένη 

καὶ πρὸς οὐσίαν ἔχουσα εὐφυῶς. ἢ μᾶλλον ὡς ἐντε- 

λέχεια; ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐντελεχειῶν τις διπλόη, καὶ 
ἡ μέν τις πρώτη, ἡ δὲ δευτέρα᾽ πρώτη μὲν ἡ ὥσπερ 
ἕξις, δευτέρα δὲ ἡ τῆς ἕξεως ἐνέργεια. σκεπτέον δὲ 

9 τὴν om À 21 λέγομεν) λέγομεν καὶ A 94 ὑπο- | 
κειμένη ^. ὑπομένει V. ὑποκειμένει Μ 28 δὲ καὶ] κὰἀὶ 

om M V ; 1 

] 



* αἱ E μεριστὴ Ul ἀμερής, κ καὶ Σ Ὁ φανείη. ἱμεριστή, 
πότερον ὡς σώμα καὶ ὄγκος [εἰς ὄγκους], ῇ ὡς τέχνη. 
x«l ἐπιστήμη; λέγεται γὰρ καὶ ἰατρικὴ εἶναι μέρη 
E xal υλοσρφεῦο. εἰ δὲ ἀμερής, ἄρα παντάπασιν ἀἁπλὴ 
τις καὶ πλήϑους ἀνέμφατος φύσις, ἢ μερῶν μὲν πλὴ- 5 
ὅς περὶ αὐτὴν οὐ Mounts δυνάμεων δὲ ποικιλία; 

 διάφέρει γὰρ οὕτως ἢ ἐκείνως. μέρους μὲν γὰρ μέ- 
| eos κατὰ TO ὑποκείμενον ἐξαλλάττει. δύναμις δὲ δυ- 

᾿νάμεως τῷ διάφορα ἐνεργεῖν διενήνοχε᾽ διὰ τοῦτο 
᾿ γὰρ οἵ μὲν “πολυδύναμον ἀξιοῦσιν [εἶναι] τὴν ψυχὴν 
Jd? ἑνὸς οὐσαν ὑποκειμένου, oí δὲ duo διορέ- 

- fovreg καὶ τοῖς τόποις τὰ Μέρη; ὥσπερ ot Στωικοί, 
τυχὸν δὲ καὶ Πλάτων. τέταρτον ἂν ei ξήτημα τῶν 

εἰρημένων, ρα ὁμοειδὴρ.: πᾶσα ψυχὴ πρὸς πᾶσαν ἔστιν. 
ἢ οὐδαμώς, καὶ εἴπερ ὑφ᾽ ἕτερον καὶ pego εἶδος. «Q9 
οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕν γένος; οἷον ἡ ἀνθρώπου καὶ ἵππου, εἰ 
μὴ ταὐτὸν ἔχουσιν εἶδος ψυχῆς, ἀρ᾽ οὐδὲ γένος ταύ- 

» 

E 7 3 2t ΒΩ ε Ν » 

τὸν; αλλ ὁ μὲν ἀνϑρῶπος καὶ ἵππος ὑπὸ τὸ £Gov, at 
ψυχαὶ δὲ αὐτῶν οὐκέτι xal ὑφ᾽ ἕν γένος ψυχῆς; 
ταῦτα δὲ οὐχ οἷόν vs διακρῖναι τὰ προβλήματα μὴ 

᾿ περὶ πάσης ψυχῆς ἐπισκοπουμένους, ὅπερ ἔνιοι τῶν 
i πρότερον παρεώρων᾽ περὶ γὰρ τῆς ἀνθρωπίνης μό- 

γῆς ἐοίκασι πεφροντικέναι, ἡμῖν δὲ τὴν καϑόλου φύ- 

σιν ἐπισκεπτέον, ἄρα εἷς ὁρισμὸς καὶ ἕν τὸ τί ἦν εἶναι 

πάσης ψυχῆς, ἢ ἄλλος μὲν τῆς τοῦ ἀνθρώπου. ἄλλος 
X 

δὲ τῆς τοῦ ἵππου; λέγω δὲ ὡδε᾽ ἔστιν ὁρισμὸς τοῦ 

- χαὶ ἀνθρώπου χωρίς, ὅτι ξῶον λογικὸν ϑνητόν. 6q- 

* τοῦντας ovv τῆς ψυχῆς τὸν ὁρισμόν, ἄρα τοιοῦτον 

1 φανείη] φασὶν εἴ M 2 καὶ ὄγκος om MV 10 εἶναι om 

᾿τέρων ἃ 25 τοῦ om ἃ 26 τουδῃίεζππουο ΑΥ 29 τόνοι A V 
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NE , e 9 , " s 

ξώου καϑόλου, or, οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητική, ἔστι δὲ 

M Εν 16 εἰ] e£ 08 MV. 17 ἔχουσιν — ταὐτὸν M 22 προ- ᾿ 
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προσήκει ξητεῖν. οἷός ἐστιν ὁ τοῦ ξώου, ἢ μᾶλλον 
οἷος ὁ τοῦ ἀνθρώπου; τοῦτο δὲ ταὐτὸν τῷ ξητεῖν, 
ἄρα ὥσπερ εἴδους ξητητέον τὸ τί ἦν εἶναι τοῖς καϑ' 

ἕκαστον προσεχομένου, ὥσπερ ὁ ἄνϑρωπος “Σωκράτει 
καὶ Ζέωνι καὶ Θεαιτήτῳ, ἢ ὥσπερ γένους εἰς εἴδη 
ἤδη διαιρουμένου: διαφέρει ὃὲ οὐ παρὰ μικρὸν ἡ 
ϑεωρία᾽ τὸ μὲν γὰρ γένος ἐννόημα ἔστιν ἀνυπόστα- 
τον ἐξ ἀμυδρᾶς τῶν καϑ' ἕκαστον ὁμοιότητος κεφα- 
λαιούμενον καὶ ἤτοι παντάπασιν οὐδὲν τὸ γένος, ἢ 
πολλῷ ὕστερον τῶν καϑ' ἕχαστα, τὸ δὲ εἶδος φύσις 
τις εἶναι βούλεται καὶ μορφή᾽ μόνης γὰρ ὕλης προῦ- 
δεῖται 0 τοῦ ἀνθρώπου λόγος καὶ ἔστιν ἄνϑρωπος 
ἤδη ἐπεὶ καὶ καϑ' αὐτὸ ἔχει τινὰ ἀξιόλογον ϑεω- 
ρίαν, ἄρ᾽ of τῶν γενῶν καὶ τῶν εἰδῶν ὁρισμοὶ νοη- 
μάτων εἰσὶν ὁρισμοὶ ἢ φύσεων ἐν τοῖς καϑ' ἕκαστον 
ὑφισταμένων; ἐοίχασι γὰρ βούλεσϑαι μὲν εἶναι τῶν 

νοημάτων ἃ συναϑροίξεται ἐκ τῆς τῶν καϑ' ἕκαστον 

ὁμοιότητος, ἀποπίπτειν δὲ εἰς τὰ καϑ' ἕκαστον καὶ 
εἰς τὰς φύσεις τὰς ὑφεστηκυίας᾽ οὔτε γὰρ τὸ τοῦ 
ξώου νόημά ἐστιν οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητική. οὔτε 
μᾶλλον τὸ τοῦ ἀνθρώπου ξῶον λογικὸν ϑνητόν, ἀλλὰ 
τὰ καϑ' ἕκαστον ξῶα οὐσίαι ἔμψυχοι αἰσϑητικαί, καὶ 
of χαϑ᾽ ἕκαστον ἄνϑρωποι toc λογικὰ ϑνητά. δῆλον 
δὲ ἐντεῦϑεν᾽ εἰ γὰρ καταλειφϑείη πρὸς ὑπόϑεσιν ἄν- 
ϑρῶωπος εἷς, οἷον οἱ μῦϑοι ποιοῦσι τὸν Ζ᾽ευκαλίωνα 

1 

| 
4 

il 

^ ^ L2 Ὁ -»" -) , , 

ἐν τῷ κατακλυσμῷ, τηνικαῦτα ὁ τοῦ ἀνθρώπου ÀO- 
, 1 - N 3 , , 

yog εἰς τὸν TOU τινος &vOQOzOU περιορισϑησέξται. 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῆς περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν ϑεωρίέας 
»" , - 5 - e Ἁ 

οἰκειότερα, νῦν δ᾽ ἐπεξιτέον τῷ ἀριϑμῷ., ὧν περὶ ψυ- 

6 ἤδη delendum puto δὲ ovÓRA 15 ἕκαστα A 20 οὐσία 
ἐστὶν A 29 οἰκειότερον Α 



qne ἂν τις ξητήσειεν᾽ ἄξιον δὴ καὶ τοῦτο πολλῆς ἂν 
eii qoovríóog , ἄρα πολλὰς ϑετέον ψυχὰς ὑπάρχειν 

τῷ ξώῳ οἷον φυτικὴν ϑρεπτικὴν ὀρεχτικὴν διανοητι- 

ὲ κήν, ὥσπερ καὶ τὰ μέρη ἐφ᾽ ὧν καὶ αὗται. ἢ πολλαὶ 

μὲν οὐκ εἰσὶν ἐν ἕκάστῳ ψυχαί γελοῖον γὰρ ὡς 
φησιν o ϑεῖος Πλάτων, καϑάπερ ἐν δουρείῳ ἵππῳ 
καϑεξομένας φέρειν ἕκαστον ἡμῶν πλείους ψυχάς 
μιᾶς δὲ ὅλης αὐτῆς ὑπαρχούσης τὰ μόρια διενήνοχε, 

καὶ εἰ μιᾶς B'eréov μέρη, χαλεπὸν τὸ διορίσαι; ποῖα 
- «oi πῶς, οἷον εὐθύς, eo ἕτερον τὸ ϑρεπτικὸν 

τοῦ αὐξητικοῦ καὶ ἄμφω τοῦ γεννητικοῦ, ἢ τῷ 

λόγῳ μὲν ἕτερα, τῷ δ᾽ ὑποκειμένῳ ταὐτά; καὶ 

10 

fol. 
ταῦτ᾽ ἀρὰ τὰ τρία ἕτερα τοῦ αἰσϑητικοῦ καὶ Vp τεῦ 65. 

στικοῦ καὶ ὀρεκτικοῦ ; δοκεῖ γὰρ ἐν τούτοις ἤδη καὶ τῶν 
e 5 Lu fn 2 E AA 
ὑποκειμένων εἶναι διαφορα, ἃ γε καὶ χωρίζεται ἀπ᾿ ἀλ- 

, ξ ν ' » -» 
λήλων᾽ πολλὰ γὰρ τρέφεται μὲν καὶ αὐξεται καὶ γεννᾷ, 

3 , N » A E , Y " N » 
αἰσϑανεται δὲ ov, καὶ αἰσϑανεται μὲν νοεῖ δὲ οὔ. 
εἰ δ᾽ οὖν φανείη τινὰ μὲν ἕτερα τῶν μερῶν καὶ πῶς 
ἕτερα, τινὰ δὲ ταὐτά, ἄρα ὑπὲρ τῆς ὅλης ψυχῆς σα- 
φέστερον ἡμῖν ἢ περὶ τῶν μορίων πρῶτον ἐπισκο- : 

πεῖν; δόξειε γὰρ ἄν πως μὲν τὸ ὅλον σαφέστερον 
εἶναι᾽ καὶ γὰρ ἐν τοῖς μεγέϑεσι τρόπον τινὰ τοῦ 
ὅλου πρῶτον αἰσϑανόμεϑα ἢ τῶν μερῶν, καὶ ἐν ταῖς 
ἐπιστήμαις ἀπὸ τῶν καϑόλου πρῶτον ἀρχόμεϑα ὡς 
σαφεστέρων᾽ πὼς δὲ αὖ τὰ μέρη πρότερα᾽ ἀξὶ γὰρ 
πρότερα τὰ ἐξ ὧν, ἐκ δὲ τῶν μερῶν τὸ ὅλον. καὶ εἰ 
δόξειε περὶ τῶν μερῶν, πότερον τὰς οὐσίας αὐτῶν 
ἢ τὰς ἐνεργείας ἡμῖν προτέρας διδακτέον ; σαφέστε- 
θαι γὰρ ἐπὶ πολλῶν ἡμῖν αἷ ἐνέργειαι᾽ ὅτι μὲν γὰρ 

4 ὥσπερ καὶ τὰ μέρη omM 6 ὁ ϑεῖος om M V Πλάτων) 
Theaetet. p. 184 D. 9 som M 16 μὲν omA 22 τρόπον 

- vLy& om Μ 23 πρῶτον αἰσϑανόμεϑα τοῦ ὅλου A, fort, πρότερον 

1ὅ 
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αἰσϑανομεϑα:, δήλον᾽ τί δὲ ἡ αἴσϑησις, οὐ σαφές. 
καὶ εἰ περὶ τῶν ἐνεργειῶν, ἄρα περὶ αὐτῶν πρότε- 3 
gov ἢ περὶ τῶν ὑποκειμένων ταῖς ἐνεργείαις" σαφέ- 

A CON ς LU P 

Greg γὰρ ἐπὶ πολλῶν ἡμῖν τὰ πράγματα περὶ ἃ yí-- 
vovraL καὶ αἵ ἐν τοῖς μέρεσιν ἐνέργειαι ὥσπερ τὰ 
ὁρατὰ τῆς ὁράσεως, καὶ τὰ ἀκουστὰ τῆς ἀκοῆς, ἴσως δὲ 
καὶ τὰ νοητὰ τοῦ voU' καὶ γὰρ ἀντίκειται ὡς τὰ πρός 
τι τὸ μὲν νοητὸν πρὸς τὸν νοῦν, τὸ δὲ αἰσϑητὸν πρὸς 
τὴν αἴσϑησιν᾽ τὰ μὲν οὖν κεφάλαια ταῦτα καὶ τοσαῦτά 
ἐστι τῶν περὶ ψυχῆς ξητουμένων, καὶ πάντα γὲ προῦρ-. 

γου καὶ ἀναγκαῖα πρὸς τὴν δὕρεσιν. τοῦ T.V εἶναι. 
ἔοικε δὲ οὐ μόνον τὸ τί ἐστιν ἐφ᾽ ἑκάστου προληφϑὲν 
καλῶς χρήσιμον εἶναι πρὸς τὸ ϑεωρῆσαι τὰ καϑ' 
αὑτὰ συμβεβηκότα τῷ πράγματι, ὅπερ μάλιστά ἐστιν 

&v τοῖς μαϑήμασι" προλαβόντες γὰρ τὸ τί ἣν εἶναι 
τῆς εὐϑείας καὶ τῆς καμπύλης καὶ τριγώνου καὶ ἐπι- 
πέδου ῥᾷον μανϑάνομεν τὰ x«9' αὑτὰ συμβεβηκότα 
τοῖς σχήμασιν ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν τὸ πφολαβεῖν τὰ 
συμβεβηκότα καλῶς συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς 

τὴν ἐπιστήμην TOU τί qv εἶναι, τὸ δὲ καλῶς εἶπον 

οὐχ ὅτι μετὰ ἀποδείξεως ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τοῦ 
γνώριμον γενέσθαι τὸν ὁρισμὸν ϑηρεῦσαί τι τῶν 
ς , 9.449 5 A 9 τς EY Ν CON 
ὑπαρχόντων δι ἀποδείξεως ἀλλ΄ ἵκανον καὶ τὸ φαι- 

yo A! ? 

νόμενον καὶ ἡ φαντασία᾽ τὰ μὲν γὰρ ἀπηρτημένα 
- » - , ? 

τῶν συμβεβηκότων καὶ λίαν ἔξω τῆς φύσεως οὐδὲν 
» δ - e - [4 ; 

ἡμᾶς ὀνήσει πρὸς τὴν ξὕρεσιν τῶν ὁρισμῶν, ὥσπερ 
εἴ τις ϑεὸν ὁρίσασϑαι προελόμενος τὸ βωμοὺς εἶναι. 

-» 3 , 

ϑεῶν καὶ ϑυσίας καὶ νεὼς καὶ ἀγάλματα οἴοιτο αὐτῷ 
συμβαλεῖσϑαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τί ἦν εἶναι, 

5 καὶ αἴ A V, καὶ M, 7] αἷ Victorius. fort. xci abundat. 
7 ἀντίκεινται ἃ 10 ξητουμένων] ξητημάτων ἃ 20 ὀνήσει! 
ὠφελήσει MV 28 καὶ ante ϑυσίας om AV 29 τὴν om A 



᾿ καθάπερ ὑπελάμβανε Χρύσιππορ" ΟΣ γὰρ ἀπηρτη- 

μένα ταῦτα τῆς οὐσίας ἐστὶ τῶν ϑεῶν᾽ τὸ μέντοι ye 
κινεῖσθαι ἀεί, καὶ τὸ προλέγειν μὲν τὸν ᾿4πόλλω. 

ϑεραπεύειν. δὲ τὸν ̓ Ασκληπιόν, ἱκανὸν ἤδη προοίμιον 
DtoU- τί ἣν εἶναι, οἷον ὅτι ϑεός ἐστι ξῶον ἀΐδιον εὐ-- 

ποιητικὸν ἀνθρώπων. ἀρχὴ μὲν οὖν πάσης ἀποδεί- 

ἕξεως ὁ ὁφισμός, ἔστι μέντοι v6 ὥσπερ κύκλος τις" 
καϑάπερ γὰρ ἐν τοῖς x«9' αὑτὰ ὑπάρχουσιν ἐμφαί- 

ψεέται τὸ τί ἣν εἶναι, εἶ κατὰ τὸ φαινόμενον ὀρϑῶς 

προληφϑείη, οὕτω κἂν τῷ τί qv εἶναι τὰ καϑ' αὑτὰ 

ὑπάρχοντα προσδηλοῦται, καὶ ἐφ᾽ ὧν μὲν βδάων ἡ 
, 2 -» e - 3» 7 , ELA y ? 

προοδὸς ἔκ τῶν PPM 15:4 indi ἕπὶ τὰ X0 

5 αὐτὰ συμβ ἐβηκότα, ὅπερ ἐπὶ τῶν μαϑημάτων μάλι-. 

στα συμβαίνει, ép. ὧν δὲ ἀνάπαλιν ἐκ τῶν καϑ' 

αὑτὰ ὑπαρχόντων. ὡς σχεδὸν ἐπὶ πάντων τῶν φυσι- 
κῶν᾽ κακία: δὲ καὶ τῆς τῶν συμβεβηκότων éxAo pris, 

E ὅταν μηδὲν πρὸς τὸν ὁρισμὸν ὠφελώμεϑα καὶ τῆς 

τῶν ὁρισμῶν κατασκχευής , ἐξ ὧν οὐδέν ἐστι παρα- 

2 δηλῶσαι τῶν ὑπαρχόντων τῷ πραγματι. ὥστε ὁπό- 

σοι τοῦτον τὸν τρόπον εἰσὶν ἀποδεδομένοι. ὡς μηδὲ 
εἰκάσαι τι περὶ τῶν συμβεβηκότων ὑπάρχειν δύμα- 

9&6 , δηλονότι “λογικῶς. bos καὶ κενῶς ἅπαντες. 

e οὐδενὸς οὐν ἧττον τῶν εἰρημένων ἀναγκαῖόν ἐστι 
᾿ πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς οὐσίας αὐτῆς τὸ διελέσϑαι καὶ 

δὴ "sr M Ἁ , » » - e ^t 

τὰ ἔργα καὶ τὰ παϑὴ συμπαντα τῆς ψυχῆς, ὁπὼς ἂν 
: , [^ ἈΠ “ἃ N E 

h- γνοίημεν. πότερον απ αντα κοινά ἐστιν αυτῇ προς το 
- Ἁ -» , , ΦᾺΣ “Ὁ , 

σώμα, καὶ TOU ζωου συμπαντὰ ἔστι TOU συγκειμένου 
» - , ?^ ' 

ἔκ τὲ ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἢ τινὰ μὲν κοινὰ τινὰ 

δὲ αὐτῆς μόνης [τῆς] ψυχῆς. τοῦτο γὰρ προλαβεῖν 

10 προσληφϑείη ἃ 18 περιδηλῶσαν M 21 vig A 
1 εὐμαρῶς V 26 γνοίοιμεν M 29 αὐτῆς] αὖ, αὐτῆς M 
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10 ? ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

μὲν ἀναγκαῖον, ov ῥάδιον δέ᾽ λέγεται μὲν γὰρ ὑπὸ 
πολλῶν τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ ὀργίζεσϑαι καὶ τὸ ϑαρρεῖν 
καὶ τὸ ἐπιϑυμεῖν καὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι ὅλως, qatve- 

ται δὲ τὰ πλεῖστα πάϑη τοῦ ξώου κοινὰ τῆς ψυχῆς 
καὶ τοῦ σώματος, μάλιστα δ᾽ ἔοικεν ἴδιον τῆς ψυχῆς 
τὸ νοεῖν. εἰ δ᾽ ἔστι καὶ τοῦτο φαντασία τις ἢ μὴ 

ἄνευ φαντασίας. οὐκ ἐνδέχοιτ᾽ ἂν οὐδὲ τοῦτο ἄνευ 
σώματος εἶναι ἐξ αἰσϑήσεως γὰρ καὶ Óv αἰσϑήσεως 
ἡ φαντασία. ὅϑεν εὐθὺς ἐν ἀρχῆ διοριστέον, ὡς εἰ 
μὲν ἔστι τι τῶν τῆς ψυχῆς ἔργων καὶ παϑημάτων 
ἴδιον τῆς ψυχῆς. ἐνδέχοιτ᾽ ἂν αὐτὴν καὶ χωρίζεσϑαι 
τοῦ σώματος᾽ εἰ μέντοι γε μηδέν ἐστιν ἴδιον αὐτῆς, 

μηδὲ μόνης τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ πάσας τὰς ἐνεργείας 
μετὰ τοῦ σώματος ἀποδίδωσιν. ἢ τούτου γε τοῦ ὁρω- 

μένου, ἢ ἑτέρου τινὸς ἀφανεστέρου., πάντως δὲ σώ- 
ματος, οὐκ ἂν οἵα ve εἴη σώξεσϑαι καὶ χωρὶς σώμα- 
τος, εἴπερ μηδὲν ἡ φύσις παρήγαγεν ἀργὸν παντε- 
Aog, ἀλλὰ παντὶ τῷ ὄντι καὶ ἔργον τι προσνενέμη- 
ται. ὃ δὲ ἐνιστάμενος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ὡς μὴ 
τὴν ἀγωγὴν ἔχοντα ὑγιῆ. λίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ 
παρακήκοξ. δέον γάρ φησι τὸ τοῦ ἑπομένου ἀντικεί- 
μενον προσλαβόντα ἀνελεῖν τὸ ἡγούμενον, ὁ δὲ προσ- 
λαβὼν τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου πειρᾶται ἀν- 
αιρεῖν τὸ ἑπόμενον. ὁ δὲ τῶν οὕτω προχείρων ἐν 
διαλεχτικῇ ἄγνοιαν. ἐγκαλῶν ᾿Αφιστοτέλει αὐτὸς ἔοι-- 

κεν ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ἐνδέχοιτ᾽ ἂν αὐτὴν καὶ χωρίζε- 
σϑαι οὐκ qv ἀναγκαίας ἀκολουϑίας, ἐφ᾽ οἵας ἡ ἀν- 
αίρεσις τοῦ ἑπομένου συναναιρεῖ τὸ ἡγούμενον, ἀλλ᾽ 

11 χωρίξεται ἃ 14 τοῦ om V yt τοῦ] nonne yt. του 
vel γέ zov? 16 εἴη] εἴη καὶ αὶ 21 περικήκοε M ἕπο- 
μένου] λήγοντος M V. 23 ἀναιρεῖν] ἀνελεῖν Υ 26 αὐτὴν 
καὶ χωρίζεσθαι) κεχωρίσϑαι A 



m ἈῊΡ ΎΝ 

ΝΟ 

P DOBPRENENC SRS 

ἐνδεχομένης. ἐφ᾽ ἧς ἔμπαλίν ἐστι τὸ συμβαῖνον" ἡ 
- ARN fol. 

γὰρ ἀναίρεσις τοῦ ἡγουμένου συναναιρεῖ τὸ ἑπόμε-ὁδυ. 
. ? δὰ ' P? , , SP 2E ΟΝ 

vov' εἰ μὲν γὰρ πλευδεῖται Ζίων. ἐνδέχεται αὐτον 
2 πϑ , 3 E: , o? 2 

καὶ εὐπλοῆσαι, εἰ δ᾽ οὐ πλευσεῖται Zlíov, ovÓ sv- 
- 9 CN 3 , $ ? 3 ? , 4 M ? ^ 

πλοῆσαιν «vtov ἐνδέχεται᾽ ἀλλ᾽ οὐχί. εἰ ur εὐπλοη- 
377 v ? ? M ? 

σαν αὐτὸν ἐνδέχεται. οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν οὐδὲ 
πλεῦσαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ vov βαδίσαι καὶ ἐπὶ τοῦ 

^ ^ 3 , Ὁ , , 3 e e ? , ? 

πρᾶξαι καὶ ἐφ᾽ ἁπάντων. ép ὧν ἡ ἀκολουϑησις &v- 
δεχομένη ἦν οὐκ ἀναγκαία, οὕτως δὲ καί, εἰ μὲν 
ξῶόν ἐστι τὸ πόρρωθεν προσιόν, ἐνδέχεται αὐτὸ 
ἵππον εἶναι εἰ δὲ μὴ ξῶον, οὐδ᾽ ἵππον, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
εἰ μὴ ἵππον. οὐδὲ £dov. ἁπλῶς γὰρ τὸ ἐνδεχομένως 
ἀκολουϑοῦν ὡς μέρος γίνεται τοῦ ἡγουμένου. εἴ ye 
ποτὲ μὲν αὐτῶ ὑπάρχει. ποτὲ δὲ ov, ἐπὶ τούτων δὲ 
ἡ τοῦ ὅλου ἀναίρεσις συναναιρεῖ καὶ τὸ μέρος. οὐκ 
ἀδιάβλητον οὖν καὶ τοῦτο τὸ συνημμένον, εἰ μὲν 
ἔστι τι ἴδιον τῆς ψυχῆς ἔργον, ἐνδέχοιτο ἂν αὐτὴν 
χωρίξεσϑαι᾽ οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης. τί γάρ; εἰ καὶ ἴδιον 
μὲν ἔργον ἔχει, μὴ χωρίξεται δέ, ὥσπερ ὀφϑαλμὸς 
καὶ χείρ; ἀναγκαία δὲ καὶ ἡ τοῦ ἡγουμένου ἀναίρεσις 
συναναιροῦσα τὸ ἑπόμενον᾽ εἰ δὲ μηδέν, οὐκ ἂν εἴη 
χωριστή᾽ ταύτην γὰρ τὴν ἀκολουϑίέαν ἐναργὲς ἀξίωμα 
βεβαιοῖ, τὸ μηδὲν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀργὸν peyevietitne 

πῶς οὖν λέγομεν τὴν ψυχὴν φιλεῖν καὶ μισεῖν καὶ 

᾿ ὀργίξεσϑαι; πῶς δὲ λέγομεν τὴν εὐθεῖαν ἄπτεσϑαι 

τῆς σφαίρας κατὰ στιγμήν; οὐ γὰρ ὅτι ἡ εὐϑεῖα xod 
ἑαυτήν᾽ οὐδὲν γάρ ἐστιν. ἀλλ᾽ ὅτι ὁ κανὼν ὁ εὐϑύς,. 
οὐδὲ ὅτι τῆς σφαίρας xod ἑαυτήν, ἀλλ ὅτι τῆς χαλκῆς᾽ 
ἀχώριστον γὰρ καὶ τὸ εὐϑὺ καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ξυλί- 
vov κανόνος x«i τῆς χαλκῆς σφαίρας καὶ ἡ κατὰ 

16 οὖν καὶ] δ᾽ αὖ οὐδὲ α 17 ἔργον τῆς ψυχῆς A 20 ἡ 
ToU om M 84 χαὶ ante μισεῖν Μ 27 εὐθὴς M 
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1 

2 

no 

στιγμὴν ὁ ἁφή. μᾶλλον δὲ ὅλως ἁφὴ « τοῦ συνόλου πρὸς. 

τὸ σύνολον. οὕτω δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα -— 

0 

0 

E Ἁ 1 -» , - 

ἔοικεν εἶναι κοινὰ μετὰ τοῦ σώματος. τὸ ϑυμοῦσϑαι 

καὶ τὸ πραύνεσϑαι καὶ τὸ φοβεῖσϑαι καὶ τὸ ϑαρρεῖν 
καὶ τὸ χαίρειν, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ φιλεῖν καὶ τὸ μι- 
σεῖν᾽ οὐδὲν γὰρ τούτων οἵα τε ποιεῖν ἡ ψυχὴ μὴ τὸ 
σῶμα ἐφελκομένη. εἰς ὃ καὶ τὰς ἐνεργξίας ἑαυτῆς 
ἐμφανῶς ἀποστηρίξεται᾽ ἐρυϑραίνονται γὰρ καὶ ὠχρι- 
σι καὶ τρέμουσι, καὶ οὐδὲ τοῖς ποιηταῖς ταῦτα ἄδη- 
λα 0008 δὲ οἵ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην. καί, ὥχφος 
τέ μιν εἷλε παρειάς. καί, ἄραβος δὲ διὰ στόμα γένετ᾽ 

ὀδόντων. μηνύει δὲ μάλιστα ἐν άΌ 8 τὸ ταῦτα εἶναι 

τὰ πάϑη κοινὰ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τὸ ποτὲ 
μὲν ἰσχυρᾶς προσπεσούσης τοῖς ξώοις αἰτίας καὶ ἵκα- 
νῆς εἰς ὀργὴν ἐχκαλέσασϑαι ἢ φόβον ἐμποιῆσαι, μη- 

δὲν παροξύνεσϑαι ἢ φοβεῖσϑαι, ἐνίοτε δὲ σμικρῶν 
γινομένων καὶ ἀμυδρῶν τῶν αἰτιῶν κινεῖσθαι λίαν, 

- 
e , NN ? w M " ? [4 M - ^ : 

Or«v ἐνδεὲς ἢ τροφῆς τὸ ξῶον ἢ vzo χυμῶν τινῶν 
ἐνοχλῆται, ὃ μάλιστα ἐπὶ τῶν μελαγχολικῶν ἔκδηλον 
γίγνεται, ot μηδενὸς πολλάκις φοβεροῦ συμπίπτον-- 

2 - , ,ὔ - / M τος £v τοῖς παϑεσι γίγνονται τῶν φοβουμένων διὰ 
' - re , N , Mer me m ν. τὴν χρᾶσιν τοῦ σώματος. καὶ δεδίασι τὰ ἀδεὴ καὶ 

e ^ , PT , 

ἔοικεν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα πάϑη ταῖς κρασεσιν ἕπε-- 
σϑαι τοῦ σώματος καὶ ἐπιτείνεσϑαι καὶ ἀνέεσϑαι 
τοίας ἢ τοίας αὐτῆς ὑπαρχούσης, καὶ οὐχ ὡς ὕργα- 
νον τούτοις τοῖς πάϑεσιν ὑπηρετεῖται τὸ σώμα, ὥσ-- 
πὲρ τῇ αἰσϑητικῇ δυνάμει τὰ αἰσϑητήρια, ἀλλὰ 

πλείων ἡ συγγένεια τῷ σώματι πρὸς τὰ πάϑη. ἢ 

τοῖς ὀργάνοις τῆς αἰσϑήσεως πρὸς τὴν αἴσϑησιν. 

1 μᾶλλον — ἁφὴ om M ὄ τὸ ante μισεῖν om ἃ 6 τὲ] 
τέ ἐστι A 10 ὅσσε 1]. 4, 104. ὠχρος Il. I", 35. 11 «o«- 
Boc TL- KK, 915. 90 oi] οἷον M 



f 
Ἵ ἢ 

»- 
ταῦτα μὲν γὰρ παρὰ φύσιν διατεϑέντα ἐμποδὼν Ὡς 

VetuL μόνον ταῖς τῆς αἰσϑήσεως ἐνεργείαις τοῦ σώ- 

ματος δὲ ἡ φαύλη κρᾶσις οὐκ ἐμποδίξει τοῖς πάϑε- 
σιν, ἀλλ᾽ ἐγείρει μᾶλλον αὐτὰ καὶ ἐπιτείνει, ἅτε τῆς 
τούτου φύσεως προσεχέστερον ἐξημμένα. εἰ δὲ ταῦτα 
τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. δῆλον ὅτι τὰ πάϑη ταῦτα 
καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τῆς ψυχῆς, λόγοι ἔνυλοί εἶσι, 

τουτέστιν ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχοντες, ὥστε καὶ οἵ ὁρι- 

ξόμενοι τούτων ἕκαστον τῆς ὑποκειμένης ὕλης οὐκ 
ἀποστήσονται. ὡς ὁ τὴν ὀργὴν ἀποδιδοὺς ξέσιν τοῦ 
περὶ κα δίαν αἵματος δι ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. καὶ Ero μ 0 i. 

E διὰ ταῦτα οὖν φυσικοῦ τὸ ϑεωρῆσαι περὶ τῆς τοιαύ- 

τῆς ψυχῆς, 0015 πρὸς τὰ ἔργα αὐτῆς ἢ τὰ πάϑη τὴν 
, , ?» ηϊ ς , 

vAQv συνεφέλκεται. διαφεροντῶς δ᾽ αν Oo φυσικὸς τε 
t MC ' er στ 2 , ETC GNES - X&L ὁ διαλεχτικος ἕκαστον αὐτῶν ἀφορίσαιντο᾽ ὁ μὲν 

: Pd , c -"Ὕ 

γὰρ ὁρεξιν ἀντιλυπήσεως. ὁ δὲ ξέσιν τοῦ περὶ καρ- 
c Ἁ M 3 e 

δίαν αἵματος, o δὴ διαλεκτικὸς μὲν τὸ εἶδος. ὁ qv- 
σικὸς δὲ τὴν ὕλην᾽ ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς ὀργῆς ὄρε- 
fig ἀντιλυπήσεως. ἀνάγκη δὲ ἐγγίνεσϑαι τοῦτο τὸ 
εἶδος ἐν ὕλῃ τοιᾷδε. ὥσπερ οἰκίας ὁ μὲν τὸ εἶδος 
καὶ τοῦ εἴδους τὸν λόγον ἀποδέδωσιν. ὅτι σκέπασμα 
κωλυτικὸν φϑορᾶς τῆς ὑπ᾽ ἀνέμων καὶ ὄμβρων καὶ 
καυμάτων. ἄλλος δὲ τὴν ὕλην. ὅτι Atto καὶ πλίνϑοι 

— χαὶ ξύλα. ἕτερος δὲ ἄμφω συλλαβῶν, ὅτι σχέπασμα 

τοιονδὶ ἐξ ὕλης τοιᾶσδε. τίς OUV ὁ φυσικὸς τούτων; 
i h * ri ^ 

πότερον ὁ περὶ τὸν λόγον μόνον, τὴν ὕλην δὲ ἀγνοῶν, 
^ € - n , , - , wis 
ἢ ὁ της vÀug uovov zsggovtuxoOg, tov λόγου δὲ éx- 

1 διαταϑέντα M 11 τὴν καρδίαν A, item v. 106, 14 φυ- 
: σικός τε] φυσικότερος M 15 ὃ post καὶ om V, supra versum M 

| 17 óg om A 21 τοῦ εἴδους τὸν λόγον] τὸν λόγον τοῦ πράγμα- 
Biroc A ex Arist, ut videtur p. 403 b, 2. delendum esse puto τοῦ 
δἴδους 28 ἄλλως Α. ἄλλον 25 τοιᾶσδε fort. add. ἕνεκα τωνδί 
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^ , *t ^ e 2 A 

Ae«véavousvog, ἢ μάλλον ὁ ἐξ ἀμφοῖν; éxsívov δὲ 
τίς ἑκάτερος; ὁ μὲν δὴ τὸ εἶδος ὁριζόμενος καϑ' αὑτό, 
ὃ μὴ πέφυκεν εἶναι καϑ' αὑτό, διαλεκτικός, ὅϑεν 
αὐτῷ κενολογεῖν συμβαίνει πολλάκις ὃ δὲ περὶ τὴν 
ὕλην μᾶλλον πραγματευόμενος καὶ τὰ ἀχώριστα πάϑη 
τῆς ὕλης οὐδεὶς ἄλλος ἐστίν. ἀλλ᾽ ὃ φυσικός᾽ 0 γὰρ 
φυσικὸς περὶ πάντα, ὅσα τῆς ὕλης ἔργα καὶ zo. 

παφαλήψεται μὲν οὖν καὶ τὸ εἶδος, ἀποστήσει δὲ 
αὐτὸ οὐδέποτε τῆς ὕλης, οὐδ᾽ εἴπερ ὁ λόγος δύναιτο, 

συγχωρήσει᾽ δεῖται γὰρ ἀεὶ τῆς ὕλης καὶ οὐχ ὥσπερ 
0 μαϑηματικὸς ἐφήσει. τῷ λόγῳ τὴν εὐϑεῖαν ἄνευ 
τῆς ὕλης ὁριξομένῳ᾽ οὐ γὰρ προσδεῖται τῆς ὑποκει- 
μένης ὕλης αὕτη. καϑόλου γὰρ ἄνωϑεν ὑπομνηστέον, 

ὅτι τοῦ φυσικοῦ σώματος τὰ μέν ἐστι φυσικὰ πάϑη 
καὶ ἔργα, τὰ δὲ ἔξωϑεν αὐτῷ προσγίγνεται. φυσικὰ 
μὲν ϑερμότητες ψυχρότητες, ξηρότητες ὑγρότητες, 
τροφή, αὔξησις καὶ φϑίσις᾽ ἔξωϑεν δὲ προσγίγνεται 
ὅσα αὐτῷ αἱ τέχναι προστιϑέασιν ἢ κοσμοῦσαι τὴν 
ὕλην ἢ διορϑούμεναι τὸ ἐνδεὲς αὐτῆς καὶ ἐλλεῖπον, 
χαλκευτικὴ μὲν καὶ τεκτονικὴ κοσμοῦσαι τὴν ὕλην, 
ἰατρικὴ δὲ καὶ γεωργία βοηϑοῦθοι αὐτῆς ταῖς Aet 
Ψεσιν. ἔστι μέντοι ys καὶ ἕτερον εἶδος ἀχώριστον 
uiv TOU φυσικοῦ σώματος, οὐχ ἡ δὲ φυσικὸν σῶμα 
ὑπάρχον αὐτῷ, εἴτε πάϑος εἴτε συμβεβηκὸς ἐθέλοι 

τις ὀνομάξειν αὐτό, οἷον τὸ εὐϑὺ τὸ κεκλασμένον τὸ 
τρίγωνον τὸ κοῖλον τὸ κυρτὸν καὶ ὅσα ἄλλα ἡ μαϑη- 

ματικὴ ϑεωρεῖ. ἀφαιροῦσα μὲν τὰ φυσικὰ σύμπαντα 
πάϑη. μόνα δὲ αὐτοῦ τὰ πέρατα καὶ τὰ διαστήματα 
ἐξετάξουσα καὶ μηδαμοῦ προσλαμβάνουσα ἐν τοῖς 
λόγοις τὴν ὕλην ἢ τὰς φυσικὰς ποιότητας. 

1 δὲ τίς] δὴ τίς ^ V, δὲ δή τις ap. Ar. 4 περὶ om M V 
13 γὰρ om A 18 ὅσα] ὁπόσαμ V 25 αὐτὸ ὀνομάξειν Α 



E. » E τ 3 d y 

Ε΄ “Πάλιν μὲν ovv ἄνωϑεν ἀναληπτέον, ὅτι πολλαὶ 
| ϑεωρίαι περὶ τοῦ εἴδους. τὸ δὲ εἶδος ἤτοι φυσικὸν 
ἢ μαϑηματικὸν ἢ τεχνικόν. τὸ μὲν ovv φυσικὸν καὶ 
ὁ φυσικὸς καὶ ὁ διαλεκτικὸς ϑεωρεῖ, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄνευ 

- e? e M 2 XX *N € e A AN ^ δ 

τῆς vÀ«qg, ὁ δὲ «ci μετὰ τῆς υλῆς, τὰ λοιπὰ δὲ οἱ 
-" » 9 S 

ἐπιστήμονες καὶ of τεχνῖται, οὗ μὲν ϑεωροῦντες αὐτὰ 
P , φ Οὗ A 

μόνον, οἵ δὲ καὶ ἐργαζόμενοι ἐν τῇ ὕλῃ, διὸ καὶ οἵ 
μὲν ἄνευ τῆς ὕλης, oí δὲ μεϑ᾽ ὕλης. τούτων δὲ 
ἁπάντων ἐστὶν ἀνωτέρω 0 περὶ τὰ ὄντως εἴδη πραγ- 
ματευόμενος τὰ παντάπασι κεχωρισμένα τῆς ὕλης 

— χαὶ τῶ λόγῳ καὶ τῇ ὑποστάσει, ὥσπερ ὃ πρῶτος φι- 
- Aocogog. ταῦτα μὲν οὖν ἔξωϑεν διῃρήσϑω οὐ λίαν 
ὄντα τῆς προχειμένης πραγματείας ἀλλότρια ἐπανι- 
 τέον δὲ ὅϑεν ὁ λόγος , ἐλέγομεν δὲ ὅτι τὰ πάϑη τῆς 
: ψυχῆς ἀχώριστα τῆς φυσικῆς ὕλης τῶν ξώων ἐστί, 
1 καὶ οὐχ ὥσπερ γραμμὴν καὶ ἐπίπεδον τῷ “λόγῳ δυνα- 
τὸν ἀποστῆσαι τῆς ὑποκειμένης ὕλης, οὕτω καὶ ϑυ- 
μὸν καὶ φόβον. ἀλλὰ δεῖ τοὺς ὅρους τούτων συμ- 
᾿πλέχεσϑαι τοῖς παϑήμασι τοῦ σώματος. 

Ταῦτ᾽ οὖν προδιορισάμενοι ἁπτόμεϑα λοιπὸν τῆς 
περὶ ψυχῆς ϑεωρίας, ἀνάγκη δὲ πρότερον τὰς τῶν 

παλαιῶν δόξας ἐπιδραμεῖν καὶ κοινωνοὺς συμπαρα- 
λαβεῖν εἰς σκέψιν, ὅσοι τι περὶ αὐτῆς ἀπεφήναντο, 
ὅπως τὰ μὲν καλῶς εἰρημένα λάβωμεν, τὰ δὲ μὴ 
 χαλῶς φυλαξώμεϑα. 

᾿Επειδὴ τοίνυν τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου δύο τούτοις 
^ μάλιστα διενήνοχε τῷ τὲ κινεῖσϑαι ἐξ ἑαυτοῦ καὶ τῷ e- 

: σϑανεσϑαι. εἰς τὰ Dos ταῦτα εὐϑὺς οἱ LT ταῖς 

É δόξαις διενεμήϑησαν, οἵ μὲν ἀπὸ τῆς κινήσεως μάλιστα, 

E 1 uivom M V 18 τούτων] τούτους M V 20 nonne 
απτώμεϑαξ 22 συμπεριλαβεῖν libri 26 δυοῖν A 
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οἱ δὲ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ὁρισάμενοι τὴν ψυχήν, κινή- 
σεως μὲν Ζ͵΄ημόκριτος καὶ ᾿ἀναξαγόρας. τυχὸν δὲ καὶ 
Πλάτων. οὗτοι δὲ προστιϑέντες ὡς ὥοντο, καὶ τὸ ἐφε- 
Ere; ὅτι TO μὴ κινούμενον. αὐτὸ οὐκ ἐνδέχεται κινεῖν 
ἕτερον, τῶν κινουμένων τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο, ὅϑεν 
“ημόκριτος πῦρ καὶ ϑερμόν qot τὴν ψυχήν᾽ ἀπεί- 
ρῶν γὰρ ὄντων τῶν σχημάτων ἃ ταῖς ἀτόμοις προσ-᾿ 
τίϑησι, τὴν μὲν πανσπερμίαν αὐτῶν στοιχεῖα ποιεῖ 

τῆς ὅλης φύσεως. τούτων δὲ τὰ σφαιροειδῆ τῆς ψυ- 
χῆς διὰ τὸ μάλιστα διὰ παντὸς τοῦ σώματος διαδύ-- 
εὄϑαν τοῦτο τὸ σχῆμα καὶ κινεῖν τὰ λοιπὰ αὐτὴν κι- 
νουμένην. εἰ δὲ μὴ ὁρᾶται ἡ ψυχὴ καίτοι σῶμα 
οὐσα, οὐ ϑαυμαστόν᾽ καὶ γὰρ τὰ ἐν τῷ ἀέρι καλού- 
μενα ὥς quo. ξύσματα. ἃ φαίνεται ἐν ταῖς διὰ τῶν 
ϑυρίδων ἀκτῖσιν. οὐκ ἂν φανείη μὴ ἐκλάμποντος 
τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ κενὸς παντάπασιν ἡμῖν ὁ ἀὴρ δοκεῖ 
καίτοι σωμάτων στερεῶν πεπληρωμένος, ὧν ἔτι πολὺ 
σμικροτέρας καὶ ταχυτέρας τὰς ἀτόμους ὑπολαμβάνει 
καὶ μάλιστά γε ἁπασῶν τὰς σφαιροειδεῖς, ἐξ ὧν ἡ 
ψυχή. διὸ καὶ τοῦ ξῆν ὅρον εἶναί φησι τὴν ἀνα- 
πνοήν᾽ τοῦ γὰρ περιέχοντος συνάγοντος τὰ τῶν ζώων 
σώματα καὶ διὰ τῆς τοιαύτης συναγωγῆς ἐκϑλίβοντος 
ἐν αὐτοῖς τὰ σφαιροειδῆ ὄχήματα, ἅπερ αἰεὶ κινούμενα 
τῆς τῶν ξώων κινήσεως αἴτια γίνεται, βοήϑειαν γίγνε- 
σϑαι τῷ ξώω, ϑύραϑεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιούτων ἐν 

ἘΠ E $ ? : S 
τῷ ἀναπνεῖν καὶ ὥσπερ ἀντισηκώσεως γιγνομένης τῶν 
ὑπὸ τῆς ἐχπνοῆς σκεδαννυμένων καὶ τῶν ὑπὸ τῆς 
πνοῆς εἰσελχομένων., καὶ ξῆν δὴ μέχρις ἂν δύνηται 
τὰς σφαιροειδεῖς ταύτας ἀτόμους εἰσέλκειν τὲ καὶ 
ἀποπέμπειν. μήποτε δὲ καὶ τῶν Πυϑαγορείων τινὲς 

7 ταῖς] τοῖς τ΄ 28 τὰ ante ἐνδ 206 τῶν] τῶν 0' A 
28 δὴ] δὲ A 



E φησὶν ᾿Δριστοτέλης (οὐκ οἶδα οὕστινας λέγων τοὺς 
οὕτω λέγοντας Πυϑαγορείους) εἰς τοιαύτην. δόξαν 

περὶ τῆς ψυχῆς ὑποφέρονται, οἱ μὲν αὐτὰ τὰ ἐν τῷ 

E ἀέρι κινούμενα σώματα, οἵ δὲ τὴν ταῦτα κινοῦσαν 
αἰτίαν τὴν ψυχὴν ἀποφηνάμενοι. διότι μηδέποτε 

: ἠρεμεῖ κἂν παντελὴς ῃ νηνεμία. ἴδιον δὲ “μάλιστα 
τῆς ψυχῆς τὸ κινεῖν ὑπολαμβάνουσι καὶ ὅσοι τὴν 

| ψυχὴν TO αὐτοκινήτῳ uua nQH UM ἐοίκασι γὰρ 

ἅπαντες OUTOL πεπιστευκέναι τὴν κίνησιν οἰκειότατον 
εἶναι τῇ ψυχῇ; καὶ τὰ μὲν ἄλλα κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς 

ψυχῆς; ταύτην δὲ μόνην ὑφ᾽ ἑαυτῆς. ὁμοίως οὖν 
καὶ ᾿Δναξαγόρας ψυχὴν λέγει τὴν κινοῦσαν ἀρχήν, 

καὶ el pta ἄλλος εἴρηκεν, ὡς τὸ πᾶν ἐκίνησε νοῦς. 

οὐ μὴν ὁμοίως ὥσπερ Ζημόκριτος᾽ ἐκεῖνος μὲν γὰρ 
οἴεται νοῦν καὶ ψυχὴν μηδὲν διαφέρειν᾽ τὸ γὰρ ἀλη- 
ig εἶναι. τὸ φαινόμενον τῇ αἰσϑήσει, ὡς καὶ τὸν 
γοῦν συλλαμβανούσῃ. καὶ ταὐτὸν ὑπολαμβάνει τῷ 
αἰσϑάνεσϑαι τὸ φρονεῖν. καὶ ἐπάγεται μάρτυρα Ὅμη- 
ρον, ὅτι καλώς: πεποίηκε τὸν Exrogc ἡνίκα ἔκειτο 

ἀναισϑητῶν. ὅτι ἔκειτο ἀλλοφρονέων. οὐ δὴ χρῆ- 

ται τῷ νῷ ὡς διαφέροντι τῆς αἰσϑήσεως καὶ δυ- 
Ν , A A ' 2 , . “ δ QE i 

νᾶμξι τινὶ περὶ τὴν ἀληϑειαν. ἀλλὰ ταῦτον ποιεῖ 
ἊΣ , SN 

γοῦν τὲ καὶ αἴσϑησιν, τουτέστι ταὐτὸν ψυχήν 
1 - 3 , NA Se N " ' 

τὲ καὶ vovv. ναξαγορας δὲ ἧττον μὲν διασαφεῖ περὶ 
à , Ξ A Ἁ , - -» 

τούτων πολλαχόϑεν μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλῶς 
3 » N -"Ὕ e "ἢ - 

καὶ ὑρϑῶς τὸν νοῦν λέγει ὡς ὄντα ϑειότερον τῆς 
EE»... - , Y 3 ἢ 
ἄλλης ψυχῆς. πολλαχόϑι δὲ καὶ συγχεῖ ταὐτὸν λέγων 

- , J e ' ς , 

γοῦν xol ψυχήν᾽ ἐν ἅπασι γὰρ αὐτὸν ὑπάρχειν τίϑε- 
E 1 ad , ur ^ ται τοῖς ξωοις καὶ μεγάλοις καὶ μικροῖς καὶ τιμιωτέ- 

2 Πυϑαγορίους M ^ 11 ovv] δὲ A 18 τὸ] καὶ τὸ M 
20 οὐ δὴ] οὐδὲ A 82 περὶ] παρα Victorius, vid. Arist, p. 404, 31. 
28 καὶ] τὲ καὶ A 
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gotg καὶ ἀτιμοτέροις. οὕτω δ᾽ ἂν τὴν αἴσϑησιν νοῦν 
λέγοι αὕτη γὰρ σχεδὸν πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ξώοις᾽ 
οὐ γὰρ δὴ ὁ κατὰ φρόνησιν νοῦς λεγόμενος πᾶσιν 

ἴο ὁμοίως ὑπάρχει τοῖς oie, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἀνθρώπων 
5 ἴσως τοῖς πολλοῖς. ὅσοι μὲν οὖν ἐπὶ τὸ κινεῖσϑαι ἐξ 

ἑαυτοῦ τὸ ἔμψυχον ἀπέβλεψαν, οὗτοι τὸ κινητικώ- 
τατον ὑπέλαβον εἶναι τὴν ψυχὴν ὡς αὐτὴν κινοῦσαν 
τὸ ζῶον. 

Ὅσοι δ᾽ ἐπὶ τὸ γινώσκειν καὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι 
10 τῶν ὄντων, οὗτοι δὴ λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἀρχάς, 

of μὲν πλείους ποιοῦντες τὰς ἀρχὰς ταῦτας καὶ τὴν 
ψυχήν. οἱ δὲ μίαν ταύτην. οὕτω γὰρ αὐτὴν ἐκ τῶν 
ἀρχῶν συγκειμένην αὐτῶν ve ἐκείνων ἀντιλαμβάνε-- 
σϑαι καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ ᾿Εμπεδοκλῆς ἀρχὰς 

15 ἡγούμενος εἶναι πάντων τὰ τέτταρα στοιχεῖα καὶ τὸ 
νεῖχος καὶ τὴν φιλίαν ἐκ ταὐτοῦ ποιεῖ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὴν αἴσϑησιν᾽ λέγει γὰρ ὡς γαίῃ μὲν γαῖαν ὀπώ- 
παμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ᾽ τίϑεται δὲ καὶ ἕκαστον τού- 
τῶν ψυχήν, ὡς οὐκ ἂν ἄλλως αἰσϑανομένης τῶν 

50 ἔξωϑεν, εἰ μὴ τῷ ὁμοίῳ᾽ κοινὴ γὰρ καὶ τούτων αὕτη 
ἡ δόξα τὸ γιγνώσκεσθαι τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον. διὰ 
τοῦτο δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος τὴν ψυχὴν 
ἐκ τῶν στοιχείων ποιεῖ ἐκ τῆς ἀμερίστου φύσεως καὶ 
πάντη ἀὔλου καὶ ἀσωμάτου καὶ τῆς περὶ τὰ σώματα 

29 μεριστῆς μέσην αὐτὴν συγκεχκρᾶσϑαι λέγων. τὴν μὲν 

οὖν ἀμέριστον καὶ ἀῦλον ἥντινα λέγει, μᾶλλον Qv 

τις ὑπονοήσειεν᾽ περὶ δὲ τὰ σώματα μεριστὰς εἰ μὲν 
τὰς πφώτας λέγει ποιότητας, οἷον ὑγρότητα καὶ ξη- 
ρότητα καὶ τὰς συστοίχους. οὐκ ἂν εἶεν αὕται περὶ 

2 λέγει M 10 οὗτοι] οὔτε Α δὴ] scrib. δὲ, vid. Arist. 
p. 404 b, 9, 13 αὐτῶν] αὐτήν Μ 15 καὶ τὸ] ἢ τὸμ V 
26 μᾶλλον] τὸν νοῦν ^ 28 "ae AV. 

D 



τὰ σώματα μεριδταί, ἀλλὰ περὶ τὴν ὕλην᾽ εἰ δὲ τὴν 
: D , 3 j EY ^ [7] 3 M , 
φυτικὴν Óvvoautv, εἴη μὲν ἂν αὐτὴ περὶ τὰ σωματα᾿ 

μεριστή᾽ προσχρῆται γὰρ οὐ τῇ ὕλῃ τῇ ἀμόρφῳ παν- 
“τελῶς, ἀλλὰ τοῖς στοιχείοις 5 καὶ ταῦτα συγκρίνει τε 
καὶ διακρίνει, καὶ περὶ ταῦτα ἐστι μεριστή. διὰ τί 
E. ov καὶ τὴν αἰσϑητικὴν τοιαύτην ἂν δίποιμεν καὶ 

τὴν ἐπιϑυμητικὴν καὶ [τὴν] ϑυμικήν; ἅπασαι γὰρ 
περὶ σώματα. καὶ ἐν “σώμασι, καὶ ὅσαι αὐτῶν ἄλογοι 

παντελῶς καὶ ὅσαι ὑπήκοοι λόγῳ. εἰ δὲ ταύτας ἁπά- 

σας λέγοι περὶ τὰ σώματα μεριστάς, τὴν λογικὴν ἂν 

"λοιπὸν μόνην ψυχὴν μέσην εἶναι ποιοῖ τῇδ᾽ T6 ἄμε- 

ρίστου καὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριστῆς καὶ ἐκ τού- 

τῶν συντεϑεῖσθαι καὶ συγκχεκρᾶσϑαι , οὐ κυρίως λέ- 

γῶν. τὸ συγκεκρᾶσϑαι᾽ οὐ γὰρ δήπου συμφϑαρξντος 

τῷ ἀμερίστῳ τοῦ μεριστοῦ καὶ τὴν μὲν οἰκείαν δύ- 

γαμιν ἀπολεσάντων, συστησάντων. δὲ ἕν τῷ κράματι 

ποιότητα ἰδιάξουσαν, οὕτω. γέγονεν ἡ ψυχή, ἀλλ᾽ 

ὅτι ἡ φύσις τῆς λογικῆς ψυχῆς νοῦ μέν ἐστι φαυλο- 
τέρα τῶν δὲ ἀλόγων δυνάμεων πολὺ ned ἐχυῦσα 

j πρὸς ἑκάτερα συγγένειαν, ὥσπερ καὶ τὰ κεχραμμένα 
πρὸς τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ἐκράϑη. καὶ διὰ τοῦτο χρῆ- 
σϑαι δύο δυνάμεσι πρὸς κατάληψιν τῶν ὄντων T] t6 

ταὐτοῦ καὶ τῇ ϑατέρου. ὅταν uiv γὰρ τὰ γένη καὶ 
τὰ εἴδη συνάγῃ, τὴν ταὐτότητα ἀνιχνεύει᾽ ὅταν δὲ 
τὰς διαφορὰς προσλαμβάνῃ. τὴν ἑτερότητα ἐξευρί- 
(exe ἃς καὶ αὐτὰς ἀπὸ τῶν στοιχείων ἐρανίζεται, τὴν 

ταὐτοῦ μὲν ἀπὸ τῆς ἀμερίστου φύσεως, τὴν ϑατέρου 
"δὲ ἀπὸ τῆς μεριστῆς. οὕτω μὲν οὖν καὶ ὁ Τίμαιος 

τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν στοιχείων ποιεῖ. καὶ μήποτε ὕπερ 

ὃ φυτικχὴν)] φυσικὴν A - 4 καὶ ταῦτα] ταῦτα γὰρ ἴτὴν 
om M V [16 nonne ἀπολέσαντος, συστήσαντος 21 χρῆταν 
Victorius 
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15 γὰρ καὶ ἐκείνης εἶναι τῆς φύσεως ἐξ ἑἐνάδων ἀληϑι- 

20 

25 

εἴρηται, οὐ πᾶσαν ἀλλὰ τὴν λογικὴν μόνην, ἥπερ, 

κἢν ΡΟ ἘΌΝ DM 

QU Ὁ TIBELTPTERT 

ἂν εἴη καὶ τοῦ κόσμου ψυχή. τὰς γὰρ παϑητικὰς 
δυνάμεις ὕστερον προσυφῆναί φησι τοὺς δευτέρους 
ϑεούς. τοὺς τῶν ϑνητῶν ξώων δημιουργούς. ἀλλ᾽ 

ὅτι γε καὶ αὐτὸς προσεδεήϑη τῶν στοιχείων εἰς τὴν 
σύστασιν τῆς ψυχῆς. ἵνα γινώσκειν ἔχοι τοῖς ὁμοίοις 
τὰ ὅμοια, δῆλον ἐστιν. 

Ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας διώρισται 

αὐτὸ μὲν τὸ ξῶον ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας εἶναι 
καὶ τοῦ πρώτου μήκους καὶ πλάτους καὶ βάϑους, 

τὰς δ᾽ ἄλλας ὑμοιοτρόπως. τὴν γὰρ ἀσώματον φύσιν 
τοῦ μὲν συνεχοῦς ποσοῦ πόρρωϑεν εἶναι παντάπασιν 
ὑπελάμβανον οἵ ἄνδρες ἐκεῖνοι, ἅτε ἐν ὄγκῳ μὴ ὑφε- 
στῶσαν. τοῦ διωρισμένου δὲ οἰκείαν εἶναι᾽ πλῆϑος 

17 ado ὙΥΡ M E 

vov συντεϑειμένον. ὑπενόουν... οὐχ οἵαις ἡμεῖς χρώ- 
μεϑα ἐπὶ τῶν σωμάτων μονάσιν. ὧν οὐδέν ἐστιν ἕν 
ἀκριβῶς, ἀλλὰ πλείω, μᾶλλον δὲ ἄπειρα, διὸ xal - 

N τω D εἰδητικὸν ἐκάλουν τοῦτον τὸν ἀριϑμὸν ἅτε συγκείμε- 
τ cA Sad M δ 2 Ὦ N 2 , 2 

vov ἐξ εἰδῶν. καὶ vovg ἀριϑμοὺς [δὲ] ἐκείνους εἴδη 
^ , " mw 9, 

τῶν ὄντων ἐτίϑεντο᾽ ἀριϑμῶ δέ ve πάντ᾽ ἐπέοικε. 
-» 5 2 , - , - 

τοῦ μὲν ovv αὐτοξῶώου, τουτέστι TOU κοσμου τοῦ νοη- 
E Γι p “Ὁ ^ 9 

TOU, στοιχεῖα τὰ πρῶτα ἐποίουν τῶν εἰδητικῶν ἀρυϑ- 
E ^ Ἁ N € , ἢ ς. 

μῶν τὴν τοῦ ἑνὸς ἰδέαν καὶ τὴν τῆς πρώτης δυάδος 
- ' - , 

καὶ τὴν τῆς πρώτης τριάδος xol τὴν τῆς πρώτης τε- 
: Ἁ - - , T p 

τράδος᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ νοητῷ xoouo δεῖ πάντως 
Α 9 N - m e ^ 

τὰς ἄρχας παρεμφαίνεσϑαι τοῦ αἰσϑητοῦ. ὁ δὲ 
3 ^ , , » Ἁ Y y. 

αἰσϑητος ἐκ μήκους ἡδὴ καὶ πλάτους καὶ βαϑους, 

3 φησι) Timaeus p. 41 Steph. 44 Bekk. 5 τὴν om M 
6 ἔχη AV 11 ὁμοιοτρόπως! ex Ar.; libri ὁμοιοτρόπους p- 
16 συντιϑέμενον M V 18 ἀκριβὲς A 20 080mMV — 
21 πάντες M z 



δυάδα" ἀπὸ γὰρ ἑνὸς ἐφ᾽ ὃν τὸ μῆκος, τουτέστιν 
ἀπὸ σημείου ἐπὶ σημεῖον᾽ τοῦ δὲ μήκους. ἅμα καὶ 

πλάτους τὴν πρώτην τριάδα" πρῶτον γὰρ τῶν ἐπι- 
 πέδων σχημάτων ἐστὶ τὸ τρίγωνον᾽ τοῦ δὲ μήκους 
καὶ πλάτους καὶ βάϑους τὴν πρώτην τετράδα᾽ πρῶ- 

τὸν γὰρ τῶν στερεῶν ἐστὶν ἡ pouce ταῦτα δὲ 
E ἅπαντα λαβεῖν ἔστιν ἐκ τῶν περὶ φύσεως Ξενο- 

κράτους. 
Ep σὺ μὲν οὖν αὐτοξῶον, τουτέστι τὸν κόσμον τὸν 
p. ἐκ τῶν πρώτων ἐποίουν ἀρχῶν, τὰ δὲ ἐπὶ 
μέρους éx τῶν ὑφειμένων᾽ ὥσπερ γὰρ τὰ αἰσϑητὰ 
DM πρὸς ἄλληλα, οὕτω καὶ τὰς ἰδέας αὐτῶν πρὸς 

ἀλλήλας ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως τὸν αὐτὸν δὴ τοῦτον 

. λόγον μετήεσαν᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἡ ψυχὴ πλείοσι δυνά- 
 μέσι χρῆται εἰς κατάληψιν τῶν C ὄντων ; νῷ καὶ ἐπι- 
| eiu καὶ δόξῃ καὶ αἰσϑήσει, τὸν μὲν νοῦν Een 

ἐκ τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας αὐτὴν διωρίξοντο, τὴν δὲ ἐπι- 

NL éx τῆς πρώτης δυάδος" ἀφ᾽ ἕνὸς γὰρ ἐφ᾽ ὃν 
xol ἡ ἐπιστήμη" ἀπὸ γὰρ τῶν προτάσεων ἐπὶ τὸ συμ- 

πέρασμα, τὴν δόξαν δὲ ἐκ τῆς πρώτης τριάδος, ὅσος 
ἣν xol τοῦ ἐπιπέδου ἀριϑμός" τῆς γὰρ δόξης ἤδη 
 χαὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν προτάσεων, 

τοῦ στερεοῦ σώματος ἰδέα᾽ περὶ γὰρ τὸ τοιοῦτον 
E- - Ὁ n" b . e , 

σῶμα ἡ αἰσϑησις. τῶν μὲν γὰρ ὄντων ἁπάντων ἀρχὴ 
EN » AT c , A , , gore my Ἁ - 93 

᾿ τὰ εἴδη καὶ ὁ εἰδητικὸς ἀριϑμὸς, αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀριϑ- 
r E V " A e 

μοῦ στοιχεῖα τὸ ἕν καὶ ἡ δυὰς ἡ ἀόριστος ἣν ὑπετί- 

14 δὴ om A 

0U μὲν μήκους, ἰδέαν e εἶναι τὴν πρώτην ἀπεφήναντο, 

E- - A ^ ^ 

. QeGav τῷ ἕνὶ πρὸς γένεσιν τοῦ πλήϑους τῶν ἀριϑ-' 
κε πε τς 2 3 Scd N M UM EN » ' 7 . μῶν ἐξ αὐτοῦ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς εἴπερ ἕν εἴη τῷ 80 
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᾿αἴσϑησιν δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης τετράδος ἐξ ἧς καὶ ἡ ὅτ: 

25 
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ὄντι, οὐδὲν ἂν ἕτερον παραχϑείη, πλήϑους δὲ ἐν | 
Tops. εἴδεσιν .Ovrog δεῖ φύσεως ἑτέρας ὑποκειμένης 

τῷ ἑνί, παρ᾽ ἧς τὸ πλῆϑος ἣν ἀόριστον δυάδα ἐκάλουν. 
δυάδα μὲν ὅτι μεριστὴ καὶ πλήϑους ἤδη ποιητική, 
ἀόριστον δὲ ὅτι μὴ εἶχεν οἰκεῖον ὅρον, ἀλλὰ παρὰ 

Tw) ' ? € c e , kJ ^ . TOU £vog αὐτῇ ὁ Ogog ἕχαστου εἴδους ἐχορηγεῖτο, καὶ - 
ταύτης τῷ ἑνὶ παρυποστάσης τῆς φύσεως οὕτω πλη- 

ϑυνϑῆναι τὸν εἰδητικὸν ἀριϑμόν, καὶ ταύτης εἶναι 
εἰχόνα τὴν ἐν τοῖς σώμασιν ὕλην, ὥσπερ τοῦ ἑνὸς τὸ 
ἔνυλον εἶδος. τὴν οὖν ψυχὴν συγκειμένην ἐκ τῶν 
αὐτῶν ἀρχῶν ἐξ ὧνπερ ὁ εἰδητικὸς ἀριϑμός, συγ- 
κειμένην δὲ οὐ τῷ κεκρᾶσϑαι ἀλλὰ τῷ μέσην ἔχειν 
τάξιν ὑπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς παραχϑεῖσαν, τὴν δὲ περὶ 
τὰ σώματα μεριστὴν φύσιν παραγαγοῦσαν. GUyXEL- 

μένην ovv ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν τοῖς εἰδητικοῖς ἀριδ- 
μοῖς εἰκότως γιγνώσκειν τὰ ὄντα. 

Οὕτω μὲν οὖν καὶ ὁ παρὰ Πλάτωνι Τίμαιος καὶ 

αὐτὸς Πλάτων ἐκ τῆς πρὸς τὰς ἀρχὰς συγγενείας τῇ 
ψυχῇ τῶν ὄντων τὴν κατάληψιν ἀποδιδόασιν. ἤσαν 

δ᾽ ἕτεροι οἵ καὶ τὰ δύο ἅμα συμπλέκοντες εἰς τὴν 

ἀπόδοσιν τῆς ψυχῆς, τό vs κινεῖν καὶ τὸ γιγνώσκειν, 
ὡς ὁ τὴν ψυχὴν ἀποφηνάμενος ἀριϑμὸν κινοῦντα 
ἑαυτόν, διὰ μὲν τοῦ ἀριϑμοῦ τὴν γνωστικὴν δύνα- 
μιν ἐνδεικνύμενος, διὰ δὲ τοῦ κινεῖν ἑαυτὸν τὴν 
κινητικήν. ; 

“Ἅπαντες μέντοι ye ὅσοι τὸ γιγνώσκειν οἰκεῖον 
2! ^ d i] M - 3 »" * » 3 Α i 

ἔϑεντο τῇ ψυχῇ καὶ διὰ ταῦτα ἐκ τῶν ἀρχῶν αὑτὴν 

συνεστήσαντο. τῇ περὶ τῶν ἀρχῶν διαφορᾷ καὶ περὶ 
τῆς ψυχῆς συνδιηνέχϑησαν. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν δια- 

1 πραχϑείη M 16 γινώσκειν A et sie saepe 17 «ci. 
om A παρα] περὶ M 19 κατάλησιν M et sic saepius 
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I- - , 9 n 

φέρονται πρὸς ἀλλήλους ov μόνον, τίνες εἰσίν, ἀλλὰ 
; j 9 s ni , prm - 
καὶ ὁπόσαι, καὶ καϑ' ἑκάτερόν ye αὐτῶν ot μὲν μᾶλ- 
λον, οἱ δὲ ἧττον" μάλλον μὲν οἵ “σωματικὰς ποιοῦν-- 

τες τὰς ἀρχὰς τοῖς ἀσωμάτους, ἧττον. δὲ πρὸς τούυ- 

τοὺυς οὗ μίξαντες καὶ τὰς μὲν τοίας τὰς δὲ τοίας τὰς 

ἀρχὰς ἁ ἀποφηνάμενοι᾽ καὶ παλιν γε αὐ περὶ τοῦ πλή- 
ἅγους μᾶλλον μὲν ot μίαν τοῖς ἀπείρους, ἧττον δὲ οἵ 

πλείους μιᾶς πρὸς ἑκατέρους. ἑπομένως δὲ ταῖς περὶ 
τῶν ἀρχῶν ὑποϑέσεσι καὶ περὶ τῆς ψυχῆς διορίξον-- 
ται. τοῦτο δὲ ἠκολούϑει μὲν μάλιστα τοῖς οἰκειότα- 
τον τῆς ψυχῆς τὴν πάντων γνῶσιν ὑπολαμβάνουσι, 
καὶ διὰ τοῦτο ἐκ τῶν ἀρχῶν καὶ ταύτην ποιοῦσιν, 

- ov μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὸ κινεῖν vue ψυχῆς σύμφυτον 

δύναμιν ὑπενόησαν, εἰκότως καὶ οὔτοι συγγενῆ ταῖς 
ἀρχαῖς αὐτὴν ἀποφαίνονται εὔλογον γὰρ καὶ λίαν 

πιϑανὸν τὴν κινητικωτάτην αἰτίαν ἐν ταῖς πρῶταις 
ἀρχαῖς κατατάττειν, ὁϑεν ἔδοξέ τισιν ἐκ πυρὸς εἶναι 

. , c , r A! ^ ,ὔ ^ 

μαλιστὰα ἢ ψυχή. οτι TO πῦρ λεπτομερέστατον καὶ 

ἥκιστα σωματῶδες καὶ αὐτό τε κινεῖσϑαι ἐξ ἑαυτοῦ 

δοκεῖ καὶ τὰ ἄλλα κινεῖν, οἵσπερ ἂν πελάσῃ. Ζ;΄ημό- 
χριτὸς δὲ τούτων ἑκάτερον καὶ γλαφυρωτέρως ἐδείκνυ, 
τὸ μὲν κινεῖν διὰ τὴν σμικρομέρειαν, τὸ δὲ κινεῖ- 
σϑαι διὰ τὸ σχῆμα" ἄμφω γὰρ οἴεται ὑπάρχειν ταῖς 
σφαιροειδέσιν ἀτόμοις, ἐξ ὧν συνίστησιν οὐ μόνον 
τὴν ψυχὴν ἀλλὰ καὶ τὸ πῦρ. ᾿άἀναξαγόρας δέ. ὥσπερ 
καὶ τὸ πρότερον εἴπομεν. διασαφεῖ μὲν οὐδὲν φανε- 
οῶς. εἴτε ταὐτὸν τίϑεται voUv καὶ ψυχὴν εἴτε ἕτε- 
ρον, ἀλλὰ τόν γε νοῦν ἀρχήν φησι σχεδόν τι τῶν 
ὄντων ἁπάντων. μόνον γοῦν αὐτὸν ἁπλοῦν καὶ ἀμι- 

11 κατατάσσειν AV 21 γλαφυοοτέρως M 23 ταῖς] 
τοῖς ἃ 24 ἀτόμοις om M V 
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24 ΠΤ ΠΥ ΕΥ ἌΡ ἘΠΕ T C TM NE x 

- e e - ! 

γῆ προσαγορεύει, τὰς δὲ ὁμοιομερείας ὡς ὕλην αὐτῷ 
, : , ὩΣ L - ». WEB 

ὑποτίϑησιν᾽ οἴεται μέντοι καὶ αὐτὸς ἄμφω τῇ ψυχῇ 
ἀναγκαῖα, καὶ τὸ γιγνώσκειν καὶ τὸ κινεῖν, καὶ τὸ 

N T A , δὴ αν CX ec - , , 
μὲν κινεῖν καὶ πάνυ σαφῶς ἣν ὁμοῦ παντὰ χρήματα, 

€ * ENS J 2 PH Y 4 Y vovg δὲ αὑτὰ διέκρινεν ἐπελθϑῶν᾽ τὸ γιγνώσκειν δὲ 

ὅτι μάλιστα νοῦ ἴδιον τοῦτο. ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς κι- 
' M D » j ^ 

νητικὸν τι τὴν ψυχὴν Ὁπολαβεῖν, εἴπερ διὰ τοῦτο 

ἔφη τὸν σίδηρον ἕλκεσθαι ὑπὸ τῆς λίϑου τῆς ἡρα- 
, e 2! ᾽ , c , e N 

κλείας. OTL ἔμψυχος ἐκείνη ἡ λίϑος. ovrog δὲ xal 
? ἢ ' , Meis 2f ’ ' 
Ava£tu évqg καὶ Ζ΄ογενης καὶ oco, ἀξρα λέγουσι τὴν 

, , - , Ts | 
ψυχήν, ἀμφότερα πειρῶνται διασώξειν, καὶ τὸ κινεῖν 
διὰ τὴν λεπτομέρειαν. καὶ τὸ γιγνώσκειν διὰ τὸ τί- 

» , , , 14€ »» ὦ Xe ΚΝ 9 Ἁ 

ϑεῦϑαι ταύτην ἀρχήν. καὶ Ἡράκλειτος δὲ ἣν ἀρχὴν 
- 2 , » 

τίϑεται τῶν ὄντων, ταύτην τίϑεται καὶ ψυχήν πῦρ 
^ Y e ' 1 3 , 3 e 3 0» 

γὰρ καὶ οὗτος. τὴν γὰρ ἀναϑυμίασιν ἐξ ἧς τὰ ἀλλα 
3 ᾽ ἋἋ »" ς » 

συνίστησιν, οὐκ ἄλλο τι ἢ πῦρ ὑποληπτέον, τοῦτο 
δὲ καὶ ἀσώματον καὶ ῥέον ἀεί. ἐν κινήσει δὲ εἶναι 

» e ROC » ] 
τὰ ὄντα ἅπαντα κἀκεῖνος Gto καὶ οἵ πολλοί. τούτοις 

, ξ ς i 
δὲ παραπλησίως καὶ AÀxuatov o Κροτωνιάτης φυσι- 
κός᾽ φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀϑάνατον εἶναι διὰ τὸ μάλιστα 

ἣν 2 (4 . - ἐοικέναι τοῖς ἀϑανατοις αἰεὶ κινουμένην᾽ κινεῖσϑαι 
?», ^ , Aj 

γὰρ xol τὰ ἀλλα πάντα συνεχῶς ἥλιον σελήνην τοὺς 
? - ri 

ἀστέρας τὸν οὐρανόν. φορτικῶς δὲ Ἵππων καὶ οἵτινες 
Ἵππωνι παραπλησίως. ὕδωρ τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο 

' 1 , DU , " , T M N 

διὰ τὴν yovqv, or, παντῶν vyQc. φορτικῶς δὲ καὶ 
e e , 1 , λ M ; οσοι αἷμα, καϑαπερ καὶ Κριτίας, καὶ vo αἰσϑανξεσϑαι 
τῇ ψυχῇ οἰκειότατον ὑπολαβών, τοῦτο δὲ ὑπάρχειν 
διὰ τὴν τοῦ αἵματος φύσιν᾽ τὰ γὰρ ἄναιμα. οἷον τὰ 

9 γινώσκειν M, item v. 5. 4 καὶ πανυ] οὐ πάνυ M χρή- 
ματα πάντα A, vid. Anaxag. fragm. I, 1. 8 ἠρακλέας A ; 
17 ἀσωμάτου M 26 καὶ ante τὸ om A 28 τὰ ante 00v 
om ἃ 
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 ῤστᾶ καὶ ὄνυχας καὶ ὀδόντας ἀναίσϑητα εἶναι. καί- 

TOL τά yé νξύρα ἄναιμα ὄντα αἰσϑητικώτατά ἐστι. 
πάντα δ᾽ οὖν τὰ στοιχεῖα κριτὴν εἴληφε πλὴν τῆς 

γῆς, ταύτην δὲ οὐδεὶς ἀποπέφανται πλὴν εἴ τις 
2 5 ^ *, 

αὐτὴν εἴρηκεν ἐκ πάντων εἶναι τῶν στοιχείων 1 
’ 9 Ἁ - δ , ^ , 3 D] , A 

παντα. ἐκ δὴ τῆς ἱστορίας δηλὸν ἔστιν, OTL δυο geo 
“προτίϑενται περὶ τὴν ψυχὴν εἰϑρεθοῦν s καὶ 

γνῶσιν, ὑποφέρονται δὲ ὥσπερ καὶ ἄκοντες ἐπὶ τρί- 
TOv ἕτερον τὸ ἀσώματον᾽ οἵ γὰρ λεπτομερέστατον 
αὐτὴν τιϑέμενοι καὶ διὰ τοῦτο εὐκίνητον ὀνειροπο- 
λεῖν ἐοίκασι ταύτην τὴν φύσιν, λέγω δὲ τὴν ἀσώμα- 
τον. ἀλλ᾽ ὅτι γε εἰς τὰς ἀρχὰς ἀνάγουσιν ἅπαντες 
τὴν ψυχὴν οἱ μὲν ὡς κινοῦσαν. οἱ δὲ ὡς γιγνώσκου- 
σαν πάντα διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνα συγγένειαν δηλόν 
ἐστιν. ᾿“Δναξαγόρας δὲ μόνος τὴν συγγένειαν ταύτην 

Qt 

10 

15 
» fol 

αὐτῆς ἀφαιρεῖται, καὶ γιγνώσκεσϑαι πάντα ὑπ᾽ Gib. 

αὐτῆς συγχωρῶν τὰ ὄντα, πάντη ἀμιγῆ xol ἁπλοῦν 
φησιν εἶναι τὸν νοῦν; καὶ οὐδενὶ ὁ ὅμοιον ὧν γιγνώ- 
GxsL' διὰ τίνα δὲ ἕτέραν αἰτίαν γιγνώσκει, οὔτε 

ἐκεῖνος εἴρηκεν, οὔτε ἐκ τῶν εἰρημένων συμφανές 
ἐστιν. οἱ δὲ ἄλλοι πάντες οὐκ ἀφίενται τῶν ἀρχῶν, 
ἀλλὰ καὶ ὅσοι τιϑέασιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐναντίωσιν, 
καὶ τὴν ψυχὴν συνιστᾶσιν ἐκ τῶν ἐναντίων, ὥσπερ 
Ἐμπεδοκλῆς. δοὺς γὰρ ἐν τοῖς στοιχείοις ϑερμότητα 
ψυχρότητα, ὑγρότητα ξηρότητα, δίδωσι καὶ τῇ ψυχῇ 
τὰς ἐναντιώσεις ταῦτας ὑπάρχειν" γαίῃ μὲν γάρ 
φησι γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ᾽ ὥσϑ' ὅσοι γε 

ὃν τῶν στοιχείων τὴν ψυχὴν ἔϑεντο τὴν ἐκείνου ποιό- 

1 οἵ ὄνυχες καὶ ὀδόντες M 6 δὴ] δὲ A 7 προστί- 
ὥϑενται À 12 ye om M V 16 ἀφήρηται ^ 18 φησιν 
om M V καὶ οὐδενὶ] οὐδενὶ καὶ A 19 ἕτέραν] ἕτερον ὃ 
28 τῶν om M 
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τητα μόνην προστιϑέασι καὶ τῇ ψυχῇ, οἵ μὲν πυρὸς 
τὴν ϑερμότητα καϑάπερ Ἡφάκλειτος, oí δὲ ὕδατος 

τὴν ὑγρότητα καϑάπερ Ἵππων. οὕτως οὖν καὶ ἐκ 
τῶν ὀνομάτων κομψεύονται., οἷς ἐπὶ τῆς ψυχῆς xé- 
χρηται ἡ συνήϑεια, of μὲν τὸ ϑερμὸν λέγοντες ὅτι 
καὶ τὸ fuv παρὰ τὸ ξέευν ὠνομάσϑη, οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν 
ὅτι καὶ τοὔνομα τῆς ψυχῆς ἐντεῦϑεν᾽ διὰ γὰρ τὴν 
κατάψυξιν ἢ σώζξει τὸ ζῶον ἐκ τῆς ἀναπνοῆς. τὴν 

μὲν οὖν παραδοθεῖσαν ἡμῖν ἱστορίαν περὶ ψυχῆς 
10 διεληλύϑαμεν. τὰ μὲν οἷς λέγουσιν ἀκολουϑοῦντες, 
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20 
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' e M 2 
τὰ δὲ οἷς εἰκὸς αὐτοὺς βούλεσϑαι λέγειν. 

? / M - OB ' ' , Ἐπισκεπτέον δὲ πρῶτον μὲν τοὺς τὴν κίνησιν 
, - - X "EN Lo 

οἰκειότατον ϑεμένους τῇ ψυχῇ καὶ διὰ τὸ κινεῖν κι- 
ἊΝ ΞΕ ΣᾺ ς , e 08 207 

νεῖσϑαι καὶ αὐτὴν υπολαμβανοντας. ὡς καὶ τὸν 0gov 
» ὦ - 9 , N * 1 » 

αὑτῆς τοιοῦτον ἀποδιδοναι. ψυχὴν εἶναν τὸ κινοῦν 
δ NETS , EET Pu e? N 1 , 
ἑαυτὸ ἡ δυνάμενον κινεῖν ἑαυτο᾽ ουτῶ yc καὶ 11λα- 

- , - , , M 2 - 

vOv ἕν τῷ δεχατῷ τῶν νομῶν. ἴσως γὰρ ov τοῦτο 
, "“ς7 ' ' S ' A 

μόνον ψεῦδος ἐστι. vo τὴν ψυχὴν διὰ τὸ κινεῖσϑαι 
" 93 3 14 9 , , ^ * "m 

κινεῖν, ἀλλ᾽ ὅλως ἀδύνατον ὑπάρχειν αὐτῇ τὺ κινεῖ- 
e D, 2 2 , - ' * 

σϑαι. οτι uiv ovv ovx ἀνάγκῃ πᾶν τὸ κινοῦν καὶ 
αὐτὸ κινεῖσϑαι. δέδεικται μὲν ἐν τοῖς Φυσικοῖς διὰ 

, e - - » A 

πλειόνων, ὄμως δὲ καὶ νῦν τοῦ σαφοῦς ἕνεκα ἐκεῖϑεν 
5, ' ei ' - πὰ 

ὀλίγα μετενεκτέον. εἰ γαρ ἀπαν τὸ κινοῦν καὶ κινεῖται, 
» ΘΟ ΔΆ - p 3. "AE "iaa ?t 
ἤτοι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κινεῖσϑαι αὐτὸ ἀναγκαῖον ἐστιν ἢ 
e 9,5! ᾽ν 9 097 Y ' , nr S ΨΥ 
ὑπ ἄλλου. vx αἀλλου μὲν δὴ ovx ἀναγκὴ᾽ εἰς ἀπειρον 

* c , , €. 9 8 » ese D 1 
γὰρ 0 λόγος προήξει. vq éovrov δὲ ἀδυνατον διὰ 

, i08 ' »» , 3 - - 3:5), 
ταδε᾽ ἡ yag xov CÀÀO μὲν τι αὐτοῦ κινεῖ, κατ ἀλλο 

* ' , Ἵ 1 9 ἘΝ ^ 
δὲ κινεῖται τὸ αὐτοκίνητον, ἡ κατὰ ταῦτον. εἰ μὲν 

8 οὕτως οὖν] οὕτω γοῦν 6 παρὰ] περὶ Μ 17 τῶν 
νόμων] pag. 896 Steph. 19 αὐτῆς M 21 Φυσικοῖς} VII, 1 
VIII, 4 seqq. 27 μέντοι M 
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3 DL - , ' 
δὴ κατ᾽ ἄλλο, ἔσται τι αὐτοῦ κινοῦν μόνον μὴ κινού- 

2 , 3 ὅν, το 

usvov δὲ, ὅπερ οὐκ οἴονται δυνατὸν, καὶ οὐκέτ ἂν 
ἀκφιβῶς αὐτοκίνητον εἴη. ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν αὐτοῦ τὸ 

- χινοῦν ἕτερον δὲ τὸ κινούμενον. τοῦτον δὲ τὸν τρό- 
πον οὐδὲν κωλύει καὶ τὰ ξῶα λέγειν αὐτοκίνητα καὶ 

τὰ φυτά᾽ κινεῖται γὰρ καὶ ταῦτα ὑπὸ τῆς φυτικῆς 
ψυχῆς τρεφόμενα καὶ αὐξανόμενα. εἰ δὲ καϑ' ὅλον 
ἑαυτὸ κινεῖ καὶ κινεῖται, οὐδ᾽ ὑπονοήσαι τις ἄν, πῶς 
φέροιτο ἂν ἅμα καὶ φέροι, καὶ ἀλλοιοῖτο καὶ ἀλλοιοῖ, 
ὥστε ἅμα διδάσκοι ἂν καὶ μανϑάνοι, καὶ ὑγιάξοι καὶ 
ὑγιάζοιτο τὴν αὐτὴν ὑγείαν. ἄτοπα μὲν δὴ καὶ ταῦ- 
τα, ἀτοπώτερον δ᾽ ἂν μᾶλλον φανείη. ὅτι πᾶν μὲν 
τὸ κινούμενον ἔτι δυνάμει ἐστὶ καϑὸ κινεῖται, πᾶν 
δὲ τὸ κινοῦν ἐνεργείᾳ καϑὸ κινεῖ, ὥστ᾽ εἰ τὸ αὐτο- 

: , LU 3 NEU c 3 δ - e "^ 

κίνητον κινεῖται cvrO ολον ὑφ ξαυτου, (ue τὲ ἂν 
ὃ , 2! NDS , M M 2 , S 3 N vvaueL ein καὶ ἐνεργείᾳ πρὸς τὸ cUTO, καὶ ἀτελὲς 

VEGA ^ , er ri ? » A » ^ 

αμα καὶ τέλειον, ὡστὲ Co ἂν ei deguov δὴ καὶ 
» mW. ? » E . n 

ovzo Q5guov, καὶ cuc αν ovzo νοοῖ x«i ηδὴ νοοῖ. 
- CY e * 21s» τ 

ταῦτα μὲν οὖν ὁπερ εἶπον. ém ἀκριβὲς ἐν τοῖς Φυ- 
- , 2 - N 

σικοῖς ἐξείργασται, κακεῖϑεν τὰ λοιπὰ ληπτέον, ὅτῳ 
' 3 p ' Ab te 3 e 3 

μὴ αὐτάρκη τὰ εἰρημένα᾽ ἡμεῖς δὲ o προὐυϑέμεϑα 
e e E ' 2 

τέως. ὅτι μὴ οἷόν τε ὅλως κινεῖσθαι τὴν ψυχὴν ἀπο- 
δείξομεν. διχῶς δὲ κινουμένου τοῦ κινουμένου παν- 

, ^t ^ * 6 δέ. 3. ὦ» 4 3.59 LT , 

τὸς. ἡ y«Q Xc0 αὐτὸ ἡ xov ἀλλο᾽ xav ἀλλο δὲ AÉ- 
e KE - 3 e γομὲν οσα κινεῖται τῷ ἐν κινουμένοις εἶναι, οἷον ἐπὶ 

- 1 - , dre DN -» 3 
τῆς νεὼς καὶ τῶν πλωτήρων᾽ ἡ μὲν γὰρ ναῦς xat 
e , e S u 2 A . / ; ἑξαυτὴν. oí δὲ πλωτήρες xov ἀλλο᾽ κείσϑωσαν yc 
2 - ^ 

ἠρεμοῦντες ἐν τῇ νηὶ xol μὴ κινούμενοι τὴν οἰκείαν 

Κ᾽ οὐκ οἴονται δυνατόν) οὐχ οἷόν τε À γ αὐξόμενα M 
14 ἐνέργεια M 19 ovv ὅπερ] &ztso M V 28 δὲ] δὴ A 
26 πλωτηνων M, deinde 27 πλωτῆες 
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χίνησιν ἀνθρώπου. οὕτω δ᾽ ἂν φαίης καὶ τὰ συμβε- 

p WA RAN S ̂W A n. ott oe hà ma ὧν δας ς a ̂. ad UL SiL v LAM y rera OM *4 τ: NOCT TV T 13 

2 ^ 

98 T2258 390 ERST qmxHx 

, - 4 

βηκότα τοῖς σώμασιν. oiov λευκότητα μελανίαν τὸ 
, EY 93 ^ δίπηχυ καὶ τρίπηχυ xiveioQow, xo) ἕτερον δὲ τῶ 

ς , : 1 - S , | 
&v κινουμένοις ὑπάρχειν᾽ τὰ δὲ τοῦτον τὸν τρόπον Xi- 

νοὐμενὰα ἐνδέχεται μήτε σώματα εἶναι (ἦτε προσ- 

δεῖσϑαι τόπου καϑ᾽ ἕαυτα. διχῶς οὖν λεγομένου τοῦ 

κινεῖσϑαι σκοποῦμεν νῦν ἐπὶ τῆς ψυχῆς, εἰ καϑ' 

αὑτὴν κινεῖσθαι πέφυκε καὶ μετέχειν τοῦτον τὸν 
τρόπον κινήσεως, ἐπεὶ ὅτι κατὰ συμβεβηκὸς καὶ κατ᾽ 

ἄλλο. καὶ ἡμεῖς ἂν Mi due οὐσᾶν γε ἐν σώ- 

ματι κινουμένῳ. τεσσάρων τοίνυν κινήσεων οὐσῶν 
s - 9 , , ? , Ἃ , , 

φορᾶς ἀλλοιώσεως φϑίδεως cvígosog. ἡ μίαν του- 
x , , , , 2 ' 

τῶν κινοῖτ᾽ v ἢ πλείους ἢ πάσας. ἀλλὰ δέδεικται 
e ind , , - 4 f, 

ὡς πᾶν τὸ φύσει κινούμενον κατά τινα τῶν τεσσα- 
, , M A A , Ἂ 

ρῶν τουτῶν κινησεῶν μὴ κατὰ συμβεβηκὸς παντῶς 
3 , 1 , e, , ' N 
ἐν τοπῷ καὶ σώματι. οτι δὲ οὐ κατα ιν τ φον xL 

» »-»"ΣὟὌ΄-ὦ Δ , 

νοῦσιν q«vUTqv, δήλον ἐστιν, οἵγε καὶ τὴν οὐσίαν 

᾿αὐτῆς ἐξάπτουσι τῆς κινήσεως. εἶ δὴ σῶμα ἡ ψυχή, 
δῆλον ὅτι καὶ τύπον οἰκεῖον ἕξει. τίνα οὖν τοῦτον; 

&íg ἐκεῖνον γὰρ φύσει κινήσεται καὶ γενομένη ἐν 
ἐχείνῳ φύσει. ἠρεμήσει. τῷ δὲ ταῦτα συγχωροῦντι, 
λόγῳ καὶ βιαίους συγχωρητέον τινὰς εἶναι κινήσεις 
τῆς ψυχῆς καὶ ἠρεμίας εἰς ὃ γὰρ κινεῖται φύσει, ἔκ 
τούτου καὶ βίᾳ κινήσεται᾽ ποῖαι δὲ βίαιοι τῆς ψυχῆς 
κινήσεις ἔσονται καὶ ἠρεμίαι. οὐδὲ πλάσαι βουλομέ- 
νοις δάδιόν ἐστι᾿ τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον σῶμα ὁρῶμεν. 
καὶ βία πολλάκις καὶ παρὰ φύσιν κινούμενον, ὅταν 
Gre, ἢ ἀναρριπτῆται, τῆς δὲ ψυχῆς οὐχ οἷόν τε 
ταύτας τὰς βιαίους κινήσεις λέγειν᾽ εἶεν γὰρ αὐτῇ 

1 οὕτω δ᾽ ἂν φαίης om M V 2 μελανίας ἃ 8 δὲ 
xc 9" ἕτερον V 8 μετέχει ἃ 18 δὴ] δὲ α 20 ἐκεῖς- 
yo ἃ 28 ἀναρίπτηται À 29 αὐτῇ] b. ἂν αὐτῇ 



T 7 AV EEUU SEV y anos 
ie 9e Y d i or * 

ὍΣ : : : 
E 9:3 ἢ 4. ἡ, * ; 

—. κατὰ φύσιν at ἀντικείμεναι. ἀλλ᾽ ἴσως τὴν μὲν παρὰ 
d » - ? , ' , 
—— vow κίνησιν τῆς ψυχῆς ἀφαιρήσονται, κατὰ φυσιν 

δ , 

δὲ αὐτὴν κινεῖσθαι φήσουσι πάσας τὰς κινήσεις καὶ 
3 2 3, » - 

τὰς ἐναντίας. ἀλλ᾽ οὐϑὲν ὁρῶμεν τῶν στοιχείων 
e 9E UN M 

οὕτω κινούμενον ἐξ ὧν αὐτὴν ποιοῦσιν oí μὲν ἐξ 5 
gU, δ x , , . 2 ' M ET » 5, 93} 

&vog, οἱ δὲ ἐκ πλειονων᾽ ἀλλα TO μὲν ztvQ ἀεὶ CvO, 
- , Ἁ al cn , , 

τὴν δὲ γῆν κάτω, τὰ δὲ λοιπὰ στοιχεῖα μεταξύ. ἔτι 
: 2 N m 2 ^ * ^ ? 0E εἴπερ διὰ τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι νομίζουσι τὸ κι- 
A ' , ' ' - a oc , fol. 

νεῖσϑαι τὴν ψυχὴν, ἐπειδὴ vo σῶμα κινεῖ ὡς cÓv- os 
- - ΖΞ - M , 

vérov καϑεστῶτος TOU κινεῖν τὸ σῶμα μὴ πρότερον 10 
? , ? A 

αὐτὴν κινουμένην. ἑπόμενον ἂν οὕτω καὶ εὔλογον 
E , - 1 AN 347A 

εἴη καὶ τὸν τρόπον τῆς κινήσεως τὸν αὐτὸν αὑτήν τε 
Lh i ^ - - d 9 , 

- χινεῖσϑαι καὶ κινεῖν vo σῶμα εἰ δὲ τοῦτο ἀκόλου- 
ς , A? , 3 ’ e b 

. ov, δηλονοτι καὶ ἀντιστρέψασιν ἀληϑες, ὡς κινεῖται 
E » el - ' Ἄρες - 
E. τὸ σῶμα, OUTO) κινεῖσϑαι καὶ τὴν ψυχὴν τὸ δὲ σῶμα 15 

ui b , e e ' , 
κινεῖται κατὰ τόπον, ὥστε καὶ ἡ ψυχὴ κατὰ τόπον 
» ei ^ M , , 

» 4jtoL y& ὅλη ἡ κατὰ μόρια μεϑισταμένη. τούτῳ δὲ 
| e S 3 M , , , Ἁ A] 

᾿ς ἕπεται xol ἐξελθοῦσαν εἰσιέναι πάλιν, τούτῳ δὲ τὸ 
3 A - - 

ἀνίστασϑαι τὰ τεϑνεῶτα τῶν ξώων. 
c m ^ O δὲ τῶν ᾿Δριστοτέλους ἐξεταστὴς ἐνίσταται τοῖς 20 

E » , e 2 Ly 
εἰλημμένοις᾽ οὔτε γάρ φησιν ἂς αὐτὴ κινεῖται κινή- 

^ Ax A 

Getg, καὶ τὸ σῶμα κινεῖ᾽ κρίσεις μὲν γὰρ καὶ Gvy- 
, - - 

καταϑέσεις αἷ κινήσεις αἷ τῆς ψυχῆς. τοπικαὶ δὲ αἱ 
- , : » 1 3 ' 2 3 δ 

του σωματος᾽ OUTE τὴν ἀντιστροφὴν ἀναγκαίαν εἶναι 
3 M , e M - x 2: 

OU γὰρ παντῶς qv τὸ σῶμα XLVEUTOGL, ταύτην κυνξῖ-- 25 
1 T N Ky Sa Ἁ M e M , e M 

σϑαι καὶ τὴν ψυχην᾽ καὶ γὰρ ἕλκεται τὸ ξύλον ὑπὸ 
e 3 , 3 e S EZ! LY 

τῶν ἀνθρώπων. οὐχ ἕλκονται δὲ of ἀνϑρῶποι, καὶ 
᾿ » P , x N15 

ἕλκει μὲν ἄνω κατ᾽ εὐϑεῖαν γραμμὴν τὰς ἀναϑυμιά- 
e "m , i 3-4 , c Ἁ 

σεις O qÀLOG, κυκλῷ δὲ αὐτὸς περίεισι. πρῶτον μὲν 

. 11 wel]fort. κατὰ 20 ἐταστὴς M ἀνίσταται A — 21 κι- 
νήσεις κινεῖται M 22 immo κινεῖν 28 αἷ ante τῆς 0m A 
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5 ' " 9. τὰν ' t E 

ovv τὰς χρίσεις αὐτῷ καὶ τὰς συγκαταϑέσεις δεικτέον 
-» » 5» ^ 

κινήσεις τηροῦντί ye τὰς ὑποθέσεις, ἐφ᾽ αἷς τὴν κί- 
νησιν ἐνοήσαμεν συνεχῆ ve εἶναι καὶ χρόνῳ παρατεί- 

Y s 2 - 
νεσϑαι καὶ μὴ συγκεῖσϑαι ἐξ ἀμερῶν κινημάτων καὶ 

- , 

προϊέναι ἐκ τοῦ δυνάμει εἰς ἐντελέχειαν σώξουσαν 
B A , e " - , 

ἔτι τὸ δυνάμει, ὧν ἔοικεν ἐκλελῆσϑαι παντάπασι καί- 
, - 

τοι σύνοψιν ἐκδεδωκῶς τῶν περὶ κινήσεως εἰρημέ- 
νῶν ᾿Δριστοτέλει. οἱ δὲ ἕλκοντες τὸ ξύλον ἄνϑρωποι 

ἣν Ὁ χε , [4 MI ^ , LI 

καὶ ὁ xvxÁQ qegopevog ἥλιος ἣν κινοῦσι κίψησιν, καὶ 
- " - ' - AUN 

αὐτοὶ κινούνται᾽ κινοῦσι y&Q καὶ κινοῦνται την κατὰ 
τόπον εἰ δὲ ἑτέραν τῷ ἀριϑμῷ ἢ καὶ τῷ εἴδει. οὐ- 

N 3 1 , ? ERAT xs ) τ » 
δὲν πρὸς τὸν Aoyov' οὐδὲν γὰρ πλέον προᾷκειται νῦν 

- 2 m - N 

τῷ φιλοσόφῳ ἢ ὅτι τὸ κατὰ τόπον κινοῦν, εἰ διὰ τὸ 
^ ^ 32 ^ κινεῖσθαι κινεῖ. καὶ αὐτὸ Gv κατὰ τόπον κινοῖτο. 

? ? - ? e 

ἀλλὰ οὐδὲ τοῦτο ἀνάγκη φησίν, εἰ κατὰ τόπον ἢ 
M LU Ἁ 2 "u | 2 M , , , . ψυχὴ κινεῖται, καὶ ἐξελϑοῦσαν αὐτὴν εἰσιέναι παλιν 

2 v οἱ v 

οὐδὲ γὰρ οἱ πνεῦμα τὴν ψυχὴν λέγοντες xol τὴν κί- 
? “- ^ - 

νησιν αὐτῇ τὴν κατὰ τόπον διδόντες ἐξελθοῦσαν εἰσ- 
, - 5 δ᾽ 

ιέναν πάλιν συγχωρήσειαν ἄν. κακῶς ovv ὦ βέλτι- 
Y E] 3 , de , e , 

στε καὶ ovx cxoAovtog τῇ υὑποϑέδει, qv δογματίζου- 
P) N S T 2! 2 "i [4 ^ , σιν. si γὰρ ὡς σῶμα ἔξεισιν ἐκ vov σώματος. διὰ τί 

, - b P d 

καὶ οὐκ εἴσεισι πάλιν; τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
e E" - - , -Ὕ , , 9 3 

ορῶμεν, οἷον τῶν ἕν τόπῳ καὶ τῶν ἐν ἀγγείῳ. ἀλλ 
, E 9 - 

ὅμως Ζήνωνι μὲν ὑπολείπεταί τις ἀπολογία κεχρᾶ- 
er Dn. m E , , M Ἁ 

σϑαι ολην δι΄ ολου rov σώματος φασκοντι τὴν ψυχὴν 
A " 3 - » - - 

καὶ τὴν ἔξοδον αὐτῆς «vsv φϑορᾶς τοῦ συγκρίματος 
-" x ? »"ΣΝ , 

μὴ ποιοῦντι, τοῖς δ᾽ ὡς ἐν τόπῳ τῷ σώματι περυέ- 
ζεσθαι αὐτὴν τιϑεμένοις καὶ ὡς ἐν ἀγγείῳ τοῦτό Liu 

τὸ ἄτοπον ἀκολουϑεῖν "AouGroréAgg, οὗτοι δὲ ἂν of 

^ 

1 αὐτῶ post οὖν ἃ 19 συγχωρήσειεν 20 ἤν] ἢ M 
27 ποιοῦν M 



5 περὶ Δημόκριτον εἶεν, καὶ εἴ τις πῦρ, καὶ εἴτις ὕδωρ 

; τὴν ψυχὴν ἀπεφήνατο. ἀλλ᾽ ἴσως τὰς μὲν σωματι- 
χὰς ταῦτας κινήσεις διὰ τοῦτο τὴν ψυχὴν κατὰ συμ- 

- P - , » , A 

βεβηκὸς ἐροῦσι κινεῖσϑαι τῷ ἐνυπάρχειν τῷ σώματι 
ς - , δ 

ταύτας γὰρ καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινεῖσθαι αὐτὴν οὐδὲν 
? - 

κωλύει" καὶ γὰρ ὠϑουμένου βίᾳ τοῦ ξώου συναπο- 
, Ἀπ ἢ EY - 5 , , 

λαύειν ἀνάγκη τὴν ψυχὴν τῆς βιαίου ταύτης κινή- 
- - , e lod 

Gecg. ἀλλὰ τὰς τῆς ψυχῆς κινήσεις καὶ ὡς ψυχῆς 
» , e ^ A 

ταύτας ἐροῦσιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς κινεῖσϑαι καὶ ταύ- 
?* b 3 , ^ ^ e ? [d 

τας εἶναι ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ψυχικῆς. ἃς οὐχ οἷον τὲ 
96.7 eau» "d e - "N v* , 

αὕτην vx ἄλλου κινεῖσϑαι. ὡς τῆς ἔνδοϑεν φυσεῶς 

ἐξηρτημένας. τίνες ovv αὗται, διδασκέτωσαν ἡμᾶς 
- e , A d » M 

σαφῶς᾽ ἡ uiv γὰρ αἴσϑησις ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν σχεδὸν 
x e » ἢ 

ϑυροκοπουμένη κινεῖται, ἡ δὲ ὄρεξις σύρεται ὑπὸ 
- - , - 

τῶν ὀρεκτῶν, «t διανοήσεις δὲ ἐξήρτηνται τῶν αἰσϑή- 
᾿ , L 2 , 

σεων, εἴπερ οὐδέποτε ἄνευ φαντασίας εἰ δὲ καϑ' 
ς , ? 3 3 zy 5 e? 9 , ? M , 

αὑτᾶς, αλλ οὐ συνεχεῖς οὐδ᾽ ἐν χρόνῳ οὐδὲ κινήσεις. 
3 [s » n , {Ὁ Ὁ) 

εἶ ovv καὶ ταύτας ὑπ᾽ ἄλλων κινεῖται, τένας ὑφ᾽ ἕαυ- 
- , ἢ 1 ᾿ 9 ANE δὴ AUR 3 E37 ἡ ἐδ d 

τῆς; οὐ γὰρ δὴ τὰς αὐτὰς ἅμα καὶ ὑπ᾽ ἄλλων καὶ vg 
UE » Ἁ - 

fwvtüs' οὐδὲν γὰρ τῶν ὑπαρχόντων τινὶ καὶ καϑ' 
fo AES n er T »e CU 3 (NES Η 

«vto καὶ ἔξωϑεν cuoc ὑπάρχει, οὐδὲ eue δι΄ αὐτο καὶ 
9. 2) e ? e c Ps c , 28 

δι αλλο. ὡσπεὲρ οὐδὲ τοῖς ποταμοῖς ἡ κίνησις οὐδὲ 
» 3 a » » 2 v , ' 

τῇ φλογὶ οὐδ᾽ εἴ τι ἄλλο τοιούτον᾽ ἀχώριστα γὰρ τὰ 
3 A - - / ? , 

καϑ' αὑτὰ καὶ τῆς αἰτίας τῆς ἔξωϑεν ov δεόμενα. 
dna 2 3 Án A 1 m S , , E M 

ἀλλ οὐ κινεῖ φησὶ vqv αἴσϑησιν τὰ αἰσϑητα. ἀλλα 
S ? A , Ἢ 

τὸν ὧν οὐκ ἄνευ λόγον ἐπέχει, καὶ παραβάλλει τοῖς 
δος τ Y » eS z - ; , ἀράχναις τὴν αἴσϑησιν. οἱ προσπηδῶσι τοῖς ἐμπί- 

, e , - , 

πτουσι ξῶώοις εἰς τὰ υφασματα. ov τῶν ἐμπιπτόντων 
, 2 M " » c PONES ^ 

κινούντων ἀλλὰ τῆς οἰκείας ὁρμῆς οὕτω γὰρ τὰ 
A , ἐᾷ τῆς Ἁ 

αἰσϑητὰ ἐμπίπτοντα τοῖς αἰσϑητικοῖς ὀργάνοις τὴν 

2 ἀπεφήνατο] ἀπεκρίνατο ^ V 
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ψυχὴν εἰς ἐπίκρισιν αὐτῶν ἐκκαλεῖται. ἀλλ᾽ εἰ μέν 
τι δεῖ τοῖς κομψοῖς τούτοις ἀκολουϑεῖν παραδείγμα- 

σιν, ὥσπερ τὸν ἀράχνην ἡ ἐμπὶς κινεῖ καὶ πᾶν ϑή- 
ραμα τοὺς ϑηρῶντας καὶ πᾶν ὀρεκτὸν τὸν ὀρεγόμε- 
vov, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν τὰ ἔξωϑεν ἂν κινοῖεν᾽ νῦν 
δὲ καὶ αὐτὸς ἔοικεν αὐτῶν ὡς μὴ οἰκείων καταψηφί- 
ξεσϑαι᾿ ἀπὸ γὰρ τῶν ἀραχνῶν ἐπὶ τοὔδαφος μετα- 
βὰς τοῦτον ἐπέχειν τὸν λόγον φησὶ τὸ ὁρατὸν πρὸς 
τὴν ὕρασιν, ὃν τοὔδαφος πρὸς τοὺς περιπατοῦντας. 
καίτοι γελοῖον εἰ χώρα καὶ τόπος ἐστὶ τὰ αἰσϑητὰ 
ταῖς τῶν αἰσϑήσεων ἐνεργείαις, ἀλλὰ μὴ μᾶλλον ἔοικε 
τοῖς ἕλκουσιν ἢ καλοῦσιν ἢ νύττουσι. τοῦτο δὲ ἐπὶ 
τῶν ὀρεκτῶν φανερώτερον᾽ πᾶν γὰρ τὸ ὀρεκτὸν ἀτε- 
χνῶς ἕλκοντι καὶ σύροντι προσέοικε τὴν δύναμιν τὴν 
ὀρεχτικήν, καὶ οὐ τῷ τόπος αὐτῆς εἶναι καὶ χώρα. 
ἔτι τοίνυν τὰς ψυχικὰς ταῦτας κινήσεις ἄρα καϑό 

ἐστιν ἡ ψυχή, κινεῖσϑαι αὐτὴν ἐροῦσιν ἢ κατ᾽ ἄλλο 
τι; εἰ γὰρ καϑὸ ψυχή. κατὰ τοῦτο γὰρ καὶ κινεῖ, 
ὥσπερ τὸ κινούμενον κατὰ χρῶμα ἐξίσταται τοῦ χρώ- 
ματος καὶ τὸ κινούμενον κατὰ τόπον ἐξίσταται τοῦ. 

, ei ΚΕ ΨΙΣ , 9 "m ' , 205 

τόπου, οὕτω καὶ ἡ ψυχή, ei κινεῖται καϑὸ ψυχή, ἐξί- 
σταιτο ἂν TOU ψυχὴ εἶναι. οἵ μὲν. γὰρ κατά τι τῶν 
συμβεβηκότων αὐτὴν κινοῦντες, οἷον τόπον ἢ μέγε- 
ϑος ἢ ποιότητα, οὐκ ἀνάγκην ἔχουσιν ἔκστασιν ὁμο- 
λογεῖν τῆς οὐσίας αὐτῆς εἶναι τὴν κίνησιν. ἀλλὰ μό- 

fol. - A τον 
cs». vov τοῦ συμβεβηκότος καϑὸ μεταβαλλει᾿ ὅσοι δὲ κι- 

νεῖσϑαι αὐτὴν καϑὸ ψυχή ἐστι, λέγουσι καὶ σχεδὸν 
- ' - ' ? , 3 

ποιοῦσι τὴν κίνησιν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, ἀνάγκη προῦσ- 
ίεσϑαι τούτοις τὴν ἐκ τοῦ λόγου συμβαίνουσαν 

4 τὸν] τὸ A 8 τὸν λόγον ἐπέχειν AV 15 τόπῳ M 
24 ποιότητα ἢ μέγεϑος ^ 



᾿ἀτοπίαν᾽ εἰ γὰρ κινεῖται καϑὸ ψυχή, ἡ δὲ κίνησις αὐ- 
| τῆς οὐσία αὐτῆς ἐστί, κινουμένη καϑὸ ψυχὴ ἐξίσταιτο 
ἂν τῆς οὐσίας αὐτῆς. ὥσπερ γὰρ ὴ φλὸξ καὶ οἱ ἄνε- 
μοι καὶ οἵ ποταμοί, ἐπειδὴ κατ᾽ οὐσίαν αὐτοῖς 3 κί- 
vicis, οὐδὲ ἀκαρεὶ μένουσιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας᾽ 

f μὴ ῥέων γὰρ οὐκέτι ποταμὸς ἀλλ᾽ ὕδωρ, καὶ μὴ κι- 
: νούμενος οὐκέτ᾽ ἄνεμος ἀλλ᾽ ἀὴρ ἢ ἀναϑυμίασις, 

οὕτως ἀνάγκη καὶ τῇ ψυχῇ ἐν συνεχεῖ καὶ ἀπαύστῳ 
ῥοῇ καϑεστάναι αὐτῆς τὸ κινεῖσϑαι. πόϑεν ovv ἡμῖν 
ἡ μνήμη; πόϑεν ἡ τῶν ἐπιστημῶν βεβαιότης; τούτῳ 
δὲ ὥσπερ ὁμόσε χωρῶν καὶ ὁμολογῶν τὴν κίνησιν 

τῆς ψυχῆς οὐσίαν εἶναι καὶ φύσιν, διὰ τοῦτό φησιν, 
ὅσῳ ἂν μᾶλλον κινῆται, τοσούτῳ μᾶλλον τῆς οὐσίας 
αὐτῆς μὴ ἐξίστασϑαι᾽ ξωὴ γάρ φησιν ἐστὶν αὐτῆς ἡ 

κίνησις καὶ τὸ ξῆν αὐτῇ ταὐτὸν τῷ κινεῖσϑαι. ὁ δὲ 
“ταῦτα λέγων ἀγνοεῖν ἔοικε διαφορὰν κινήσεως καὶ 
ἐνεργείας. καὶ ὅτι τὸ μὲν ἐνεργεῖν κατ᾽ οὐσίαν δια- 
τηρητικόν ἐστι τῆς φύσεως τοῦ ἐνεργοῦντος, οἷον καὶ 
τῆς ὄψεως τὸ ὁρᾶν. τὸ δὲ κινεῖσϑαι κατ᾽ οὐσίαν πάν- 
τῶς ἔχστασιν ἔχει τῆς οὐσίας ἐκείνης ἐξ ἧς κινεῖται; 
p ἐνέργεια μὲν καϑ' ἕκαστον μόριον τοῦ χρόνου 
τέλειος ἐν ᾧ γίνεται, ὥσπερ καὶ ἡ ὄψις καὶ 7 νόησις, 

ἀτελὴς δὲ ἡ κίνησις ἐντελέχεια καὶ ἀεὶ τὸ ἄλλο καὶ 
ἄλλο προσλαμβαάνουσα, τόπον μὲν εἰ κατὰ τόπον, μέ- 
γεϑος δὲ εἰ κατὰ μέγεϑος, οὐσίαν δὲ εἰ κατ᾽ οὐσίαν, 
ὥσπερ οἱ ποταμοὶ καὶ τὰ πνεύματα, ἐπεὶ καὶ τὰ οὐ- 

, , N gc d Ἂν e - Q«vic σώματα διὰ τοῦτ᾿ ἄφϑαρτα παντελῶς, ὅτι κι- 
^ ' M » , e , 9 

νεῖται κατὰ τὸν ἔξωϑεν τόπον, καὶ ἡ μὲν φύσις αὐ- 
- e , 2» , e , 3 3 ZA 

τῶν ὡσαύτως ἔχουσα u£ver, ὁ τόπος δ᾽ &ÀAog καὶ αλ- 

9 αὐτῇ ἃ ἡμῖν om A 10 τοῦτο A V 14 uy om A 
16 κινήσεως] καὶ κινήσεως M 
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Aog. εἰ δ᾽ ὅπερ ἡμεῖς ἐνέργειαν ὀνομαξομεν., τοῦτο 
κίνησιν καλεῖν φιλονεικοῖεν, περὶ μὲν τοῦ ὀνόματος 
οὐ διοισόμεϑα᾽ χρῆσϑαι γὰρ ἐφεῖται, ὥς τις βούλεται 
τοῖς ὀνόμασι,, καὶ μάλιστα τοῖς εἴδεσιν ἀντὶ τῶν γε-᾿ 
vOv' εἶδος γὰρ ἐνεργείας ἡ κίνησις, καὶ εἰ μέν τι 
κίνησις. καὶ évéoysw εἰ δέ τι ἐνέργεια. οὐ πάντως 
κίνησις, ἃ οὕτω πολλαχοῦ καὶ ὁ Πλάτων μεταλαμβά- 
νῶν δηλός ἐστι. διὸ περὶ μὲν ὀνόματος οὐ χρὴ φιλο- 
νεικεῖν. τὰ δὲ “πράγματα δεῖ εἰδέναι πάμπολυ διαφέ- 
πα τήν τε ἀτελῆ καὶ τὴν τέλειον ἐντελέχειαν. ἀλλ᾽ 

οἵ γε ὑπολαμβάνοντες κινεῖσθαι τὴν ψυχήν, αὐτὴν 
μὲν ἴσως οὐδεπώποτε εἶδον κινουμένην καϑ' ἑαυτήν, 
τὸ μέντοι ζῶον καὶ τὸ σώμα ἰδόντες προσυπέλαβον αὐ- 
τὴν εἶναι τὴν πρώτην κινουμένην, ὅπερ αὐτοῖς ἐπὶ 
πολλῶν καὶ ἡ αἴσϑησις ἐμαρτύρησε᾽ πολλὰ γὰρ τῶν 
ἄλλα κινούντων καὶ αὐτὰ συνεκινεῖτο. εἰ δὲ κινεῖ- 
ται ὅτε κινεῖ τὸ σῶμα. καὶ ἠρεμοῖ ἂν ὅτε ἠρεμίξει τὸ 
σώμα᾽ οὐ μᾶλλον ἄρα αὐτῇ τουτὶ πρόσεστιν ἢ τουτί᾽ 
οὐκ ἄρα κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐνυπάρχει κίνησις αὐτῇ, 

ἥκιστα δὲ ἡ ἀΐδιος καὶ ἄπαυστος. πόϑεν γὰρ ἡ ἠρε- 
μία τοῖς ξώοις: τοῦτο δὲ ἀπαντᾷ μὲν καὶ τοῖς ἀσω- 

μάτους κινήσεις ὀνειροπολοῦσι τῆς ψυχῆς. 4ημο- 
, poco N ' ὅς ᾿ OMA 2.8 

«oír δ᾽ ἄντικρυς διὰ τὸ κινεῖσθαι τας ἀτόμους «eL 

25 

30 

καὶ μηδέποτε ἠρεμεῖν κινούσας τὸ ξῶον᾽ ὅλως γὰρ 
οἵ κινουμένην κατὰ τόπον τὴν ψυχὴν κινεῖν τὸ σῶμα 
ἀποφαινόμενοι παραπλήσιόν τι λέγουσι Φιλέππῳ τῷ 
κωμωδοδιδασκάλῳ" φησὶ γὰρ ὁ Ζαίδαλος παρ᾽ αὐτῷ 
κινουμένην ποιῆσαι τὴν δυλίναμι ᾿Αφροδίτην ἐγχέας 
ἄργυρον χυτόν. ταὐτὸν δὴ καὶ OUTOL λέγουσι. καί- 
τοι γε ἐναργὲς λίαν ὅτι κινεῖται τὸ ξῶον ov προκινη- 

20 ἀποφηνάμενοι A. 29 δὴ] δὲμ V 
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ϑείσης κατὰ τόπον ἔνδοθεν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ προελο- 
μένης μόνον καὶ χρινάσης εὐϑὺς ὑπηρετεῖται τὸ 
σῶμα. 

OEMIZTIOTYT IIEPI ΦΎΧΗΣ. 

AOFOC AC€YTEPOC. 

Ζόξεις δ᾽ ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος 

“ημοκρίτῳ φυσιολογεῖν περὶ ψυχῆς᾽ καὶ γὰρ ovrog 
τῷ κινεῖσθαι τὴν ψυχὴν τὸ σῶμα κινεῖν ἀποφαίνεται. 
διὰ γὰρ τὸ συμπεπλέχϑαι πρὸς αὐτὸ συνεστηκυῖαν 
ἐκ τῶν ἐγκειμένων στοιχείων καὶ μεμερισμένην κατὰ 
τοὺς ἁρμονικοὺς ἀριϑμοὺς τῇ ἑαυτῆς κινήσει καὶ τὸ 
σῶμα. συμπεριάγειν, κινεῖσθαι δ᾽ αὐτὴν κατὰ κύκλον. 

ὅτι μὲν ovv Πλάτων οὐκ οἴεται σῶμα τὴν ψυχήν, 
πολλαχόϑεν ἐστὶ συμφανὲς ἐκ τῶν ἐν πολλοῖς διαλό- 

γοις αὐτῷ γεγραμμένων ᾿Δριστοτέλης δὲ οὐ πρὸς 
Πλατωνά φησιν ἀντιλέγειν. ἀλλὰ πρὸς Τίμαιον, ὃς 
eire σῶμα νοεῖ τὸν κύκλον. εἴτε μὴ νοῶν σῶμα οὕτως 
ὠνόμαξεν, ὑπεύϑυνός ἐστιν ἢ τῆς δόξης 1) τῆς φωνῆς 
ὑπὸ τῶν μὴ προαιρουμένων ἐν pilosdquo καὶ μάλιστα 

ἐν τηλικούτοις προβλήμασιν ἄλλα μὲν νοεῖν, ἄλλα δὲ 

λέγειν. ἀγαπητὸν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ταὐτὰ φρο- 

νοῦντας καὶ φϑεγγομένους σαφεστέρους γίνεσϑαι τῆς 
ἐν τοῖς πράγμασιν ἀσαφείας, ἄλλως τε πρὸς οὐδεμίαν 

4 Θεμιστίου περὶ ψυχῆς B V, M ipse librum finit, sed titulo 
| caret ; in Aldo omnia arte ἜΜΜΕΝ nullo tituli signo. 19 ὑπὸ] 
ὑπὲρ A 

3 

10 

15 

20 



10 

15 

fol. 
69. 

20 

25 

3G VAI ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ | | * 

οὕτως δόξαν ἀγωνιστέον τοῖς μήτε τὴν ψυχήν, μήτε 
μᾶλλον τὸν νοῦν σώμα εἶναι πεπιστευχόσιν, ὡς πρὸς 
ἐκείνην ἢ πάντα τὰ ἐν ποσὶ σώματα ἀτιμάσασα ἐκ 
τοῦ ϑείου καὶ οὐρανίου σώματος καὶ τὴν ψυχὴν ποιεῖ 
καὶ τὸν voUv' πιϑανότητα γὰρ ἔχει πολλὴν ἥδε ἡ 
δόξα, καὶ παρὰ Πλάτωνι μὲν τὸ αὐγοειδὲς ὄχημα 
ταύτης ἔχεται τῆς ὑπονοίας, τῷ ᾿Δριστοτέλει δὲ τὸ 
ἀνάλογον τῷ πέμπτῳ σώματι ὃ φησιν ὑπάρχειν ἐν 
πάσαις σχεδὸν ταῖς τῶν ξώων ψυχαῖς, ἐπεὶ τό γε μὴ 
εἶναι πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα τὴν ψυχὴν ἢ τὰς σφαιροει- 
δεῖς ἀτόμους οὐδὲν σεμνὸν qv διελέγχειν, ἀλλὰ παντὶ 

ῥάδιον καὶ τῷ τῆς ᾿Δριστοτέλους ἀγχινοίας πολὺ λει- 

πομένῳ. εἰ τοίνυν μέλλων κινεῖν δόξαν ἰσχυρὰν καὶ 
ἀρχαίαν προσιοῦσαν ἐγγὺς τῇ φύδει τῆς ψυχῆς; ἐπι- 
φανὲς ἐν φιλοσοφίᾳ πρόσωπον προεστήσατο, e καὶ 
Πλάτων ἀνέϑηκε τὸν διάλογον, οὐκ ἂν τις ἐπεγχα- 
λοέη δικαίως 1 ὡς Πλάτωνα ἢ ὡς Τίμαιον συχκοφαν- 

» 2 ' ' e , 4 m ᾿ 1 , 
τοῦντι᾽ σχεδὸν γὰρ ὁ λόγος αὐτῷ πρὸς τὴν δόξαν, 
οὐ πρὸς τοὺς ἄνδρας. εἰ καὶ διδόασιν ὑπονοίας ἐξ 
ὧν λέγουσιν, ὡς καὶ αὐτοὶ τῆς δόξης προεστηκότες᾽ 
ὑπομιμνήσκει γὰρ ἐφεξῆς τῶν εἰρημένων ὑπὸ Τιμαίου 
καί φησι κατασχευάσαντα τὸν δημιουργὸν ἐκ τῆς 

εὐθυωρίας τὴν ψυχὴν εἰς κύκλον αὐτὴν κατακάμψαι; 
καὶ ἐπειδὴ πλάτος περὶ τὴν εὐθυωρίαν ἣν τῆς ψυ- 
ne, διελεῖν τὸν ἕνα κύκλον καὶ ποιῆσαι δύο δισσαχῇ 

συνημμένους. τὸν μὲν ἐκτός τὲ καὶ περιέχοντα. τὸν 
δὲ ἐντὸς καὶ περιεχόμενον, καὶ τὸν εἴσω διελεῖν εἰς 
ἑπτὰ κύκλους καὶ διὰ τοῦτο κύκλῳ κινεῖσϑαι τὸν 
οὐρανόν, ὅτι κύκλος ἦν ἡ ψυχή, καὶ δὴ καὶ καϑ᾽ ἀρ- 

ri ὑπονοίας] ἐπινοίας & (41 ἦν om ἃ 10 ἐπικαλοίη Μ 
19 καὶ om M 33 τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς εὐϑ. M 29 κύκλος] 
xvxlov A ἠἡν]ὴΝ δὴ καὶ] καὶ om A V 



᾿μονίαν κινεῖσϑαι τὰ ϑεῖα σώματα, διότι καὶ αὐτὴ ἡ 
ψυχὴ μεμέρισται κατὰ τοὺς ἁρμονικοὺς ἀριϑμούς" 
δύο γὰρ τούτων ἕνεκα εἰς τοὺς λόγους τοὺς μουσι-- 
κοὺς αὐτὴν διῃρῆσϑαι, ὅπως αἰἴσϑησίν τε σύμφυτον 
ἁρμονίας ἔχῃ καὶ τὸ πᾶν φέφηται συμφώνους φοράς. 
πρῶτον μὲν. οὖν οὐκ εὖ λέγει τὴν ψυχὴν μέγεϑος εἶ-- 
vat, καὶ ταῦτα λογικὴν τιϑέμενος᾽ τὴν γὰρ τοῦ παν- 
τὸς δηλονότι τοιαύτην ὁ Tíuotog εἶναι βούλεται, οἷόν 

ποτ᾽ ἐστὶν ὁ καλούμενος voUg' οὐ γὰρ δὴ τῶν ἄλλων 
δυνάμεων ἡ τοῦ παντὸς ψυχὴ προσδεήσεται οὔτε 
γὰρ αἰσϑήσεως οὔτε ἐπιϑυμίας οὔτε ϑυμοῦ᾽ ταῦτας 
γὰρ ὕστερον οἱ δεύτεροι ϑεοὶ προσυφαίνουσι τῇ ψυχῇ 

ἐπὶ τῶν ξώων τῶν μερικῶν. καὶ ὅλως τούτων ἡ κί- 
yuoig τῶν δυνάμεων οὐ κυκλοφορία᾽ καὶ γὰρ ἡ αἴ- 
σϑησις ὥσπερ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐπὶ τὰ ἔξω, καὶ παραπλη- 
σίως ἡ ὄρεξις. ovx ὀρϑῶς οὖν τὸν νοῦν μέγεϑος 

i ποιοῦσιν, eire ὡς κύκλον εἴτε ὡς σφαῖραν αὐτὸν σχης- 

ματίζοιεν᾽ μέγεϑος μὲν γὰρ ἅπαν συνεχές, καὶ οὕτως 
ἕν τῷ συνεχὲς εἶναι καὶ τῷ συνάπτειν αὐτοῦ πρός τινα 
“κοινὸν ὅρον τὰ μόρια᾽ ὁ δὲ voUg εἷς καὶ συνεχὴς κατ᾽ 
ἄλλον τρόπον. εἰ δεῖ τὸ συνεχὲς ὅλως ἐπ᾽ αὐτοῦ 2έ- 

γεν. ἐπεὶ γὰρ δείξομεν ἐφεξῆς. ὅτι ταὐτὸν ὁ νοῦς 
τῇ νοήσει, λέγω δὲ τὸν νοῦν τὸν ἐνεργείᾳ, δῆλον δή- 

πουϑὲν ὅτι, ὅπως ἂν ἡ νόησις ἔχῃ, τὸ συνεχὲς καὶ ὁ 
2 ei A Br xov , ? ? c , ? A 

vovg ἕξει τὸν αὑτὸν τρόπον. ἀλλ ἢ νόησις ταῦτον. 

δείκνυται τοῖς νοήμασι, ταῦτα δὲ τῷ ἐφεξῆς τὸ ὃν 
ἔχει καὶ ὡς ἀριϑμός, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς μέγεϑος. ὅταν γὰρ 

τόδε μετὰ τόδε νοώμεν, διωρισμένα μὲν τὰ νοήματα, 
τὸ δὲ ἐφεξῆς ἀλλήλοις ἔχει, [καὶ ὡς ἀριϑμὸς ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς μέγεϑος,] καὶ τελευτᾷ εἰς ἕν πολλάκις τὰ πλείω, 

: 15omM 18 μεριστῶν M 17 εἴτε --- site] εἴη -- 
οἴη ἃ 29 καὶ -- E om M V 
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ὥσπερ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς τὰ λήμματα εἰς τὸ συμπέ- 

θαῦμα, ἀλλ᾽ οὐ τῷ συνεχῆ εἶναι, οὐδὲ τῷ πρὸς ὅρον. 

κοινὸν συνάπτειν. uk ἢ οὖν τὰ νοήματα οὕτως ἕν, 
δηλονότι καὶ ὁ voUg καὶ ἤτοι παντάπασιν ἀμερής, 

ὥσπερ ἔχει ὁ τῶν πρώτων ὅρων, ἢ οὐχ ὡς μέγεϑος 
, c ' » - 

συνεχής, ἀλλ᾽ ὡς τὸν ἀριϑμὸν εἴποιμεν ἄν, ei ἐφεξῆς 
, r 4 $ 

ἀριϑμοίημεν μονάδα, εἶτα δυάδα. εἶτα τριάδα. xol 
' M 9 , LY , LY , ' 

γαρ ἄλλως «vovv καὶ Τιμαίου καὶ Πυϑαγόρου vov 
» e - 

νοῦν μέγεϑος ὑπολαμβάνειν. πῶς γὰρ δὴ καὶ νοεῖ 
μέγεϑος ὦν, καὶ μάλιστα, εἰ καϑάπερ φησὶν ὁ Τί- 

e - , » - - - 

μαιος. ἀφῆς χρεία τῇ ψυχῇ καὶ τῷ νῷ καὶ πελάσεως 
" , 2 €- , , 

πρὸς τὸ νοούμενον; ἢ γὰρ τῶν μορίων ἑκάστῳ 9vy- 
, ' τ - ? 

γάνων τὸ 0Aov νοήσει, ἢ οὐχ ἑκάστῳ μὲν ϑεὺν μερρύόης 

ὅλη δὲ τῇ τοῦ κύκλου περιφορᾷ, ἢ ἑκάστῳ μὲν τῶν 

μορίων τὰ μόρια, ὅλω δὲ τὸ ὅλον. εἰ μὲν οὖν ἑκάστῳ 

τῶν μορίων τὸ ὅλον vost, ἐπειδὴ τὰ μόρια ταῦτα ἢ 

στιγμαί εἰσιν ἢ μεγέϑη, εἰ δεῖ καὶ τὴν στιγμὴν μόριον 

λέγειν, εἰ μὲν κατὰ στιγμὴν αὗται δὲ ἄπειροι, δῆλον ὡς 

οὐδέποτε διέξεισιν εἰ δὲ κατὰ μέγεϑος. πολλάκις ἢ 
2 , € e 9 N , ? v ' (0 

ἀπειράκις δῆλον ὁτι ταῦτα νοήσει. ἀλλὰ μὴν καὶ ἁπαξ 
5 € 3 

ἀπόχρη᾽ τὸ γὰρ sv οὐκ ἐν τῷ πολλάκις ταὐτόν, ἀλλ᾽ 
, - Fl M ? , 2 ^ δ A * ς - 

ἐν τῷ ἀπαξ τὸ ἀληϑές. εἰ δὲ ἵκανον ϑιγεῖν οτῳοῦν 
Ὁ , , A T ^ (0 , 

τῶν μορίων. τί δεῖ κινεῖσθϑαν ἡ καὶ ὁολῶς μὲεγεϑος 
, e - 1 , 
ἔχειν; ᾧ γὰρ οὐδὲν συντελεῖ τὸ μέγεϑος εἰς τὴν qv- 

- 9:5 , e ^ ἢ ι ^ 
σιν, τοῦτο ἀμέἕγεϑες καϑ' αὔτο, εἰ καὶ κατὰ συμβεβη- 

^ . 5$ N M τι M - 

χοὸς διαιροῖτο᾽ οὐδὲ γαρ τὸ πηχυαῖον λευκὸν μᾶλλον 
- 9 * ^ 

[λευκὸν] τοῦ ποδιαίου., οὐδέ ys τὸ ποδιαῖον τοῦ σπι-- 
iP , , 

ϑαμιαίου. διὸ καὶ τὸ μέγεϑος ταῖς ποιότησιν OU GUV- 
"᾿ , 1 e , ΟΣ , 

τελεῖ, ἀλλὰ ἀδιαίρετος ἡ λευκότης ὡς Agri καὶ 

11 καὶ post và om A 16 νοεῖν A . .— 20 ὅτι ταὐτὰ) 
ταῦτα M V 21 οὐκ ἐν Victorius, ovx cv V, οὐκ ἦν ΑΜ 
97 λευκὸν om M V 



E. Hs Und i gy: SIN Me ἤτον, NULLA - RC" 
ἐν τῷ μεγέϑει. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ νοῦ καὶ τῆς 

à , -Ο. , LZ , 

τούτου δυνάμεως εἰ TOU κύκλου καὶ TOU μεγέϑους τὸ 
: , 

τε μεῖξον ὁμοίως καὶ τὸ σμικρότερον μόριον νοήσει, 
οὐδὲν πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ νοῦ τὸ μέγεϑος, εἴπερ 

5 - e , 9 , 
οὐσία αὐτοῦ ἡ ἐνέργεια. οὕτω γάρ τινα καὶ ἀχρόνως 
γίνεσϑαι λέγομεν, οἷς οὐδὲν ὁ χρόνος πρὸς τὴν τε- 

᾿λείωσιν συνεισφέρει, ἀλλ᾽ εὐϑὺς τέλεια καὶ ὁλόκληρα 
E , ^ , ; 

γίνεται ἐν ὁτῳοῦν μορίῳ τοῦ χρόνου. εἰ δὲ ἑκάστῳ 
μὲν τῶν μορίων οὐκ ἐροῦσι τὸν κύκλον νοεῖν, ὅλῳ 

δέ, τίς αὖ ΤΠ πο ταν πάλιν ἡ χρεία τῆς ἁφῆς τῆς κατὰ 

μόριον; ἢ πῶς ἐκ μορίων μηδὲν νοούντων ὅλος νοή- 
/ 3 M - 2 , 2 , M 

σει; καίτοι εἰ διὰ τοῦτο ἐφάπτεται. ἐφάπτεται δὲ 
e , ^ - ᾿ 

τοῖς μορίοις. τοῖς μορίοις ἂν πρῶτον νοοΐη. si δὲ 
-»Ἢ 2 , - e ^ , 

ταῦτα ἄμφω διαφυγγάνοντες ἐροῦσιν, ὁτι τὰ μὲν uo- 
| E L ' A 2" , - N 
Qux τοῖς μορίοις. τὸ δὲ ολον τῶ ολῷ νοήσει, πῶς TO 

ἀμερὴ γνώσεται. ἐπειδὴ πολλὰ καὶ ἀμερῆ τῶν voov- 
μένων; καὶ τί μάτην ταῦτα ἀκριβολογούμεϑα; εἰ γὰρ 

μέγεϑος ὅλως ὁ νοῦς καὶ ) νόησις διὰ ϑίξεως καὶ 
ἁφῆς, οὔτε κατὰ σημεῖον αὐτῷ ϑιγγάνοντι, δυνατὸν 
νοεῖν, οὔτε κατὰ μέγεϑος ἐφαπτομένῳ᾽ κατὰ μὲν γὰρ 
σημεῖον ϑιγγάνων πῶς τῶν μεριστῶν ἀντιλήψεται: 
εἴπερ ἀδύνατον ἐφαρμόσαι. πρὸς τὰ μεριστὰ τῷ ἀμε- 
ρεῖ᾽ κατὰ μέγεϑος δὲ ἐφαπτόμενος πῶς APO τὰ 

ἀμερῆ καταλήψεται; φαίνεται δ᾽ ἄμφω ταῦτα ποιῶν 
ὁ νοῦς καὶ οὐ μᾶλλον τὰ μεριστὰ νοῶν ἢ τὰ ἀμέριστα. 
ὥστε οὐκ ἂν εἴη μέγεϑος οὐδ᾽ ἂν ἁφῆς δέοιτο πρὸς τὴν 

! , , , δ᾽... ς € » e 

GUvt6OLV , αλλὰ τις ἑτέρα φύσις ὁ νοῦς ἔξω παντελῶς 
mw rj ' ? » τὰ N 

GoueTuxoU διαστήματος. καὶ τὰ ἀμερῆ μὲν vost, διότι 
M ? Ἁ ' Α . , 

μηδὲ αὐτὸς ἐν μεγέϑει, τὰ μεριστὰ δὲ καταλαμβάνει, 
e - n - A o e rj. 

OTL καὶ ταῦτα ἑαυτῷ συναιρεῖ καὶ ποιεῖ, ὡς οἷόν T6 

5 τινα om M V 11 ὅλος V, ὅλως ^ M, fort. ὅλως, ὅλος 
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ἀμέριστα. TO γὰρ εἶδος ἑκάστου καὶ τὸ Tí qv εἶναι 
3 - - ς - - 

ἀμερὲς ἑαυτῷ ποιεὶ καὶ ἁπλοῦν. xal oí πρῶτοι ὅροι, 
v ᾿ B ^ t4 , ως o" ? ; 

ταῦτα δὴ τὰ εἴδη. ἃ ἐκλαμβανὼν τῆς vÀuc, x«v ἐν 
el $ ei ut ei Y 3 , ᾿ς M - 

vÀn 5, oUvrO vost. OtL δὲ ἀκολουϑῶς roig τὸν νοῦν 

οὕτω νοεῖν τιϑεμένοις, λέγω δὲ τῷ περιφέρεσϑαι 
“οὖ΄ ^" 5 N m .XUXÀQ, συγχωρεῖ τοῦτον εἶναι TOV νοῦν κύκλον καὶ 

, - ἀκ ἢ , - z , u£ys9og, δήλον. εἰ μὲν yag ἄλλως ἐνεργῶν vost, τί 
, ? ^ ^ 

μάτην αὐτῷ προσάπτουσι τὴν περιφοράν; εἰ δὲ τῷ 
, , ^ 5 y περιφέρεσϑαι κύκλῳ καϑάπερ φασί, xvxAog ἂν εἴη 

καὶ μέγεϑος. εἴπερ διὰ τοῦτο εἰς κύκλον τὴν εὐϑυω- 
ex ei ^ 

ρίαν κατέχαμψεν ἵνα vooíg. τὸν ovv οὕτω νοοῦντα 
r4 , ? ^ . ^ περιπίπτειν oig εἴπομέν, ἐστιν ἀναγκαῖον᾽ ἡ yàg 

1 d , Y AM 
κατὰ στιγμὴν ἀνάγκη νοεῖν, ἢ κατὰ μέγεθος ἀλλ 

, 9 Ἁ e , ^ 

εἰ μὲν κατὰ στιγμήν, ἐχφεύξεται αὐτὸν ἡ νόησις τῶν 
^ , 93 A e 

μεριστῶν᾽ εἰ δὲ κατὰ μέγεϑος, ἐκφεύξεται αὐτὸν ἡ 
- - A! 2. e , 

νόησις τῶν ἀμερῶν. ἀλλὰ καὶ ἀΐδιος ἡ περιφορᾶ, 
2.4. 5. "^ Ἂν ' 
ἀΐδιος οὖν καὶ ἡ νόησις. ἢ τοίνυν αἰεὶ vost καὶ διὰ 

- SUN ^ "^ o» (0X ἢ Y N 
tOUTO ταῦτον αἰεί. ἢ ἀλλο καὶ ἀλλο. εἰ μὲν γὰρ 

ΠῚ , * e , , , Y 
ταῦτον. ἠρεμήσει μάλλον ἢ vorum νοησις ἔοικεν 

eb δὲ ἄλλο καὶ ἄλλο, πῶς τῆς αὐτῆς οὔσης περιφο- 

ρᾶς καὶ ἅμα πότε Mint eL τὴν νόησιν; μάτην ovv 
ἔτι πεφιενεχϑήσεται;; εἰ οὐδέποτε συντελέσει. οὐδέ- 
ποτε οὐν ἔσται νενοηκώς᾽ καίτοι πάσης νοήσεώς ἐστι 
πέρατα καὶ τῆς πρακτικῆδ᾽ πᾶσαι γὰρ ἑτέρου χάριν 

» ORE e N E , ς 
καὶ τῆς ϑεωρητικῆς᾽ αὕτη γὰρ τοῖς λογοις ὁμοίως 
[1 - s ᾿ AM ^ 
ὁρίζεται. oig κέχρηται πρὸς τὴν ϑεωρίαν. λόγος δὲ 
* *, c , 

ἢ ὁρισμὸς ἢ ἀπόδειξις. καὶ ot μὲν ὁρισμοὶ πάντες 
? Ἁ , 

πεπερασμένοι. ἀπόδειξις δὲ οὐδεμία τὴν πρόοδον 
319 , 3 3 M , 

ἐπ᾿ ἄπειρον ἔχει, οὐδὲ ἀνακάμπτει εἰς τὰς προτάσεις 

8 δὴ ἃ 4 ἀκολουϑεῖ A 5 δὲ τῷ] δὴ τῷ 6 συγ- 
χωρεῖν A 14 τῶν μεριστῶν — νόησις om M 



E. | EA 5 e^ NE: 
E τὰς ἐξ ἀρχῆς. ἀλλ᾽ ευϑυπορίᾳ μᾶλλον ἐοίκασιν c. 

2 » , SO) ri ' , e HS 

ἐπιστῆμαι. φαίνεται δὲ οὐχ ὁπῶς κατὰ φύσιν ἡ κί- 

νησις ὑπάρχειν τῷ vi, ἀλλὰ παρὰ φύσιν μάλλον καὶ 
' -» 2 ’ 6 Se , ' ?! ^ , 

λυμαντικὴ τῆς évegyetag! ἕπιστασξι γὰρ ξοικὲν μαλ- 
^ ^ € ^ “ - 

λον ἡ νόησις ; ἡ μὲν τῶν ἁπλῶν ὁρῶν καὶ παντελῶς, 

οὐδὲν δὲ ἧττον. καὶ U χφωμένη συλλογισμῷ στάσις 

μᾶλλον ἐστι πρὸς τῷ συμπεράσματι καὶ ἠρέμησις ἢ 

κίνησις, καὶ ἀναχώρησις τοῦ δεδειγμένου.. διὰ τοῦτο, 
δὲ καὶ of νήφοντες τῶν μεϑυόντων μᾶλλον νοοῦσι. 
καὶ ἐν νυκτὶ μᾶλλον ἢ ἐν ἡμέρᾳ. καὶ καϑεστῶτος 
τοῦ σώματος ἢ ϑορυβουμένου, καὶ ἧττον οὗ νέοι τῶν 
πρεσβυτέρων, διότι πλείους αὐτοῖς κινήσεις τὸ σῶμα 

 αινεῖται. μάλλον οὖν ἡ κίνησις παρὰ φύσιν τῷ νῶ 

τῆς ἠρεμίας, ὥστε οὐδὲ μακάριον τὸ μὴ ῥάδιον᾽ 
P e ν ' , ' 

βίαιον γὰρ ἅπαν tO παρὰ φύσιν. οἵ δὲ τὴν κίνησιν 

1 
T 

3 , 3 - - , 3 - ^ N 

ουσίὰν αὐτου ποιουντὲς φύυσιν αὐτου ποιουσι τὴν 
M , 2 A c , 

'Avuewvouévqv ταῖς ἐνεργείαις. ἔτι εἴπερ ἡ κίνησις 

οὐσία τοῦ νοῦ, πῶς νοήσει τὰ ἀῦλα καὶ ἀκίνητα; 
τοῦτο δὲ οὐχ οἷόν τε ἀντιστρέφειν. καὶ πρὸς ἡμᾶς 
τοὺς ἀκίνητον αὐτὸν τιϑεμένους. πῶς νοήσει τὰ ἐν 
κινήσει; νοεῖ γὰρ καὶ τὰ κινούμενα οὐχ ὡς κινού- 
μενα, ἀλλὰ καϑύσον τὴν αὐτὴν ἔχει μορφήν. οὐ γὰρ 

κατὰ τὴν ὕλην ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί qv εἶναι 

0 ys κατ᾽ ἐνέργειαν νοῦς, καὶ ὅταν τῶν μεϑ' ὕλης 
9 : , ei ' ET 35, N νὰ ' , 
ἀντιλαμβανηται. ovrco δὴ καὶ αὑτὴν vost τὴν κίνη- : 

σιν, τὸ εἶδος αὐτῆς νοῶν καὶ τὸν λόγον, ὅτι τοιάδε 
ἐστὶν ἡ ἐνέργεια. τοῖς δὲ τὴν κίνησιν οὐσίαν αὐτοῦ 
τιϑεμένοις χαλεπὸν ἀποδοῦναι τὴν νόησιν τῶν ἀκι- 
νήτων, ἐπίπονον δὲ καὶ τὸ μεμῖχϑαι τῷ σώματι μὴ 

15 δὲ] δὴ 2 19 ἀντεπιστρέφειν A 20 αὐτὸν] αὐτὴν M 
24 τῶν] τὸ Μ ὅ δὴ] δὲ᾽ Μ 21 ἡο ΜΝ 
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δυνάμενον ἀπολυϑῆναι. καὶ προσέτι φευκτόν, εἴπερ 
βέλτιον τῷ νῷ τὸ μὴ μετὰ σώματος εἶναι, καϑάπερ 
εἴωθϑέ τε λέγεσθαι καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ xol τῶν 
πάλαι καὶ τῶν xc9 ἡμᾶς. οἱ οὐκ αἰσχύνονται τὰς 
τῶν ξώων ψυχὰς βελτίους ὁμολογεῖν τῆς τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν. εἴπερ τὰς μὲν οἷόν τε ἀπολυϑῆναι τοῦ σώμα- 
τος, τὴν δὲ οὐκ ἐνδέχεται. ἄδηλος δὲ ὅσον ἐκ τῶν 
εἰρημένων, καὶ τοῦ κύκλῳ φέρεσϑαι τὸν οὐρανὸν. 
ἡ αἰτία. εἰ γὰρ δεῖ προσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, 
ovx ἔστι τῆς ψυχῆς ἡ οὐσία κυκλοφορία ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
εὐθυωρίας εἰς κύκλον ὕστερον κατεκάμφϑη, ὡς 

ἐκείνης μᾶλλον οὔσης αὐτῇ τῆς φύσεως οἴκοϑεν ἢ 

τῆς τοῦ κύκλου καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἔξωϑεν ὑπαρ- 
ξάσης τῆς περιφορᾶς. οὐ διὰ τὴν οὐσίαν τὴν ἐξ ἀρ- 
qs, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τὸ πᾶν φέρηται συμφώνους φορᾶς, 
ὥστε τὸ σῶμα αἴτιον ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῆς κινήσεως, 
οὐ τῷ σώματι τὴν ψυχήν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτι βέλτιον αὐτῇ 
τὸ κινεῖσθαι τοῦ ἠρεμεῖν, καὶ τὸ κινεῖσϑαι τοῦτον 

τὸν τρόπον δίδωσι λύγον ὁ Τίμαιος, καίτοι τοῦτο 
μάλιστα ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ϑεοῦ ζητητέον. 

᾿Εκεῖνο δὲ ἄτοπον συμβαίνει καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ 
καὶ τοῖς πλείστοις τῶν περὶ ψυχῆς συνάπτουσι γὰρ 

καὶ τιϑέασιν εἰς σῶμα τὴν ψυχὴν οὐκέτι προσδιορί- 
ἕξοντες, διὰ τίνα αἰτίαν καὶ πῶς ἔχοντος τοῦ σώμα- 
τος καὶ τίνα συγγένειαν κεκτημένου πρὸς αὐτήν. 
οὐδὲ γὰρ τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι σύνεισι καὶ συνάπτε- 
ται, οὐδὲ ἅπαν εἰς ἅπαν τὸ μὲν ποιεῖ, τὸ δὲ πάσχει, 
οὐδὲ τὸ μὲν κινεῖ, τὸ δὲ κινεῖται, ἐὰν μή. τις ἢ κοι- 
νωνία καὶ συγγένεια τούτων τῶν φύσεων. ἐξ ὧν ἕν 

4 οἱ] οἷ δ᾽ AV ὅ ἀνϑρώπων) οὐρανίων ἃ 8 οὐρα- 
νὸν] νοῦν A 18 καὶ τὸ] καὶ τοῦ ἃ 19 τοῦτο] τοῦτο βέλ- 
τιον M, fort. τοῦτο τὸ βέλτιον 



" ,ὕ E v LUE 4 2 N € 
τι γίνεται ἔργον συντιϑεμενῶν &xcGoTtOV. ἕκ δὲ τῶν 

, , U- T ᾽ , ν οὐ "0 
τυχόντων οὐδαμῶς, otov &x λίϑου καὶ δένδρου, ἡ ἐξ 
ἀνθρώπου καὶ δένδρου. οἵ δὲ μόνον ἐπιχειροῦσι λέ- 

-Ὁ ^w M , y&wv ποῖόν τι ἡ ψυχή, ποῖον δέ τι τὸ σῶμα τὸ Ósyo- 
3 ri 

μένον αὑτήν, οὐκέτι προσδιορίξουσιν. ὥσπερ ἐνδε-- 

χόμενον κατὰ τοὺς Πυϑαγορικοὺς μύϑους., οἷς ἐκεῖς 

. vog μὲν ἐχρῆτο πολιτικῶς ; οὗτοι δὲ φυσικῶς ὑπο- 

λαμβάνουσι τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν εἰσ-- 

δύεσϑαι σῶμα᾽ ὁρῶμεν γὰρ ὅτι τῶν ξώων ἕκαστον, 
μᾶλλον δὲ τῶν ἐν τοῖς ξώοις σωμάτων ἴδιον εἶδος 

κέχτηται καὶ ἰδίαν μορφήν, καὶ πολὺ διέστηκε τὸ 
σκώληκος σῶμα πρὸς τὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὸ ψύλλης 
πρὸς τὸ ἀνθρώπου. οἱ δὲ οἴονται εἰς τὸ τυχὸν σῶμα 

τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰσοικίξεσϑαι, εἰς τὸ τοῦ ἐλέ- 

φαντος. ἂν οὕτω τύχῃ; τὴν τῆς ἐμπίδος. παραπλη- 
σίως δή τι λέγουσιν, ὥσπερ, ei τις φαίη εἰς αὐλοὺς 

ἐνδύεσϑαι τὴν ὑφαντικήν, 1 τὴν χαλκευτικὴν εἰς 
κερκίδας" καίτοι καὶ ταῖς τέχναις, εἰ φύσις ἣν ἐξ 
ἑαυτῶν εἰσδύεσϑαι εἰς τὰ ὄργανα, αὐλητικὴ μὲν ἂν 
εἰς αὐλοὺς εἰσέδυ. καὶ οὐκ εἰς λύραν καὶ κιϑαριστι- 
χὴ δὲ εἰς κιϑάραν. καὶ οὐκ εἰς αὐλοῦς᾽ καὶ ταῖς ψυ- 

χαῖς τοίνυν. εἴπερ ὄργανά ἐστι τὰ σώματα, ἕκάστην 
ἂν εἰς τὸ οἰκεῖον εἰσφοιτᾶν προσήκει, μᾶλλον δὲ οὐδὲ 
εἰσφοιτᾶν, ἀλλὰ ποιεῖν οἰκεῖον αὐτῇ καὶ ἐπιτήδειον᾽ 

PM d J "ww ὁ ΤΡ ^ x 
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πλάττει γὰρ αὐτὴ τὸ σῶμα καὶ οὐχ ὅτοιμον παρα- 26 
λαμβάνει. καϑάπερ ἡ κυϑαριστικὴ τὴν sio doa. τί 

οὖν τὸ οἰκεῖον ἑκάστῃ καὶ πῶς αὐτὸ καὶ τίς οὖσα 

2 λίϑου καὶ δένδρου] λίϑου καὶ φωνῆς M V 14 εἰς τὸ 
τοῦ] τὴν τοῦ 1 τὴν] εἰς τὸ ^ παραπλήσιον M 16 φαίη) 
λέγοι AV 18 ταῖς om M 21 καὶ om M post κιϑ. 22 ἑκα- 
cvy M 24 ποιεῖ M 25 αὐτῇ ΝΥ 
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» € , 

πρὸ τοῦ σώματος Pogqéne τὲ καὶ ἐργάσεται, παντε- 
Ere ; ἢ ; 

λῶς ὁ Τίμαιος ἀπεσιώπησε. 

4 Καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς 
πιϑανὴ μὲν οὐδεμιᾶς ἧσσον τῶν λεγομένων, δεδω- 

5 κυῖα δὲ εὐϑύνας καὶ ἐξητασμένη καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς: 
λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις λέγουσι γάρ τινὲς αὐτὴν 

ἁρμονίαν᾽ καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κράσιν καὶ σύνϑε- 
σιν ἐναντίων εἶναι καὶ τὸ σώμα συγκεῖσϑαι ἐξ ἐναν- 
τίων. τὴν οὖν τἀναντία ταῦτα εἰς συμφωνίαν ἄγου- 

10 σὰν καὶ ἁρμόξουσαν, ϑερμὰ λέγω καὶ ψυχρὰ καὶ 
ὑγρὰ καὶ ξηρὰ καὶ σκληρὰ καὶ μαλακὰ καὶ ὅσαι ἄλλαι 
ἐναντιώσεις τῶν πρώτων σωμάτων, οὐδὲν ἄλλο εἶναι. 
ἢ τὴν ψυχήν , ὥσπερ καὶ ἡ τῶν φϑόγγων ἁρμονία 
τὸ βαρὺ καὶ τὸ ὀξὺ συναρμόζξει. πιϑανότητα μὲν οὖν 

15 ὁ λόγος ἔχει. διελήλεγκται δὲ πολλαχῇ καὶ ὑπ᾽ ᾽4ρι- 
στοτέλους καὶ ὑπὸ Πλάτωνος. καὶ γὰρ ὅτι τὸ μὲν 
πρῶτον τοῦ σώματος; τουτέστιν ἡ ψυχή. ἁρμονία ὃὲ 
ὕστερον, καὶ ὅτι τὸ μὲν ἄρχει καὶ ἐπιστατεῖ τῷ σώ- 
ματι καὶ μάχεται πολλάκις, ἁρμονία δὲ οὐ μάχεται 

20 τοῖς ἡρμοσμένοις, καὶ ὅτι τὸ ἐμέν: καὶ ἧττον ἄρμο- 

ví& μὲν δέχεται, ψυχὴ δὲ οὔ, καὶ ὡς ἁρμονία uiv 

σωξομένη οὐ προσίεται ἀναρμοστίαν, ψυχὴ δὲ κακίαν 
προσίεται. καὶ ὅτι εἴπερ τοῦ σώματος ἡ ἀναρμοστία 
νόσος ἐστὶν ἢ αἶσχος ἢ ἀσϑένεια, ἡ ἁρμονία τοῦ 

25 σώματος κάλλος ἂν εἴη καὶ ὑγίξια καὶ δύναμις ἀλλ᾽ 
οὐ ψυχή. ταῦτα μὲν ἅπαντα εἴρηται ὑπὸ τῶν φιλο- 

σόφων ἐν ἄλλοις" ἃ δὲ νῦν “Δφιστοτέλης φησί, τοι- 
αὐτά ἐστιν. ἡ ἁρμονία λόγος ἐστὶ τῶν ἡρμοσμένων 

4 dieser] ἧς M 15 πολλαχῇ] πολλαχοῦ ^V 17 πρῶ- 
τον] fort. πρότερον 24 ἢ ἁρμονία M 



τὴν 3 
xol σύνϑεσις τῶν μεμιγμένων, M ψυχὴ δ᾽ ovre σύν- 

ϑεσις οὔτε λόγος, καὶ ἡ μὲν οὐσία ἡ δὲ οὔ. καὶ ἡ 
μὲν κινεῖ τὸ σώμα, ἁρμονία δὲ οὐ κινεῖ τὰ ἡρμοσμέ- 
v&, ἀλλ᾽ ἐπιγίγνεται μὲν ἡρμοσμένοις ; ἁρμόξει δὲ 
ἄλλο, ὥσπερ τὰς χορδὰς ὁ μουσικός. ἄλλης οὖν δεή- 

G&L τῇ ψυχῇ ψυχῆς τῆς ποιούσης αὐτῇ τὴν ἁρμονίαν. 

φανερῶς δ᾽ ἄτοπος ὁ λόγος φανείη πειρωμένοις τὰ 
πάϑη τῆς ψυχῆς καὶ τὰ ἔργα ἕκαστον εἰς ἁρμονίαν 
τινὰ ἀναφέρειν. ποίας γὰρ ἁρμονίας τὸ αἰσϑάνεσϑαι, 
καὶ ποίας τὸ φιλεῖν ἢ μισεῖν; ἐλήλυϑε δὲ αὕτη ἡ 
δόξα μάλιστα μὲν ἐκ τῶν μεγεθῶν, ὅσα ἔχει ϑέσιν 
καὶ κίνησιν, ἐπειδὴ ταῦτα, ὅταν οὕτως ἀλλήλοις πα- 
ρατεϑῇ. ὥστε μηδὲν συγγενὲς παραδέχεσϑαι, τότε 
λέγεται ἡρμόσϑαι καλῶς. καὶ ἡ σύνϑεσις αὐτῶν ὀνο- 
᾿μάξεται ἁρμονία. ὥσπερ ξύλα καὶ λίϑοι καὶ ὅσα ἀρ- 
ὠόξουσιν αἴ τέχναι φυσικὰ σώματα. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ 
τὰ μεμιγμένα κατὰ λόγον τινὰ ἢ κεχραμένα πρὸς 
ἄλληλα ἡομόσϑαι φαμέν. ὅτι συμφώνως μέμικται καὶ 

οὐ διέστηκεν οὐδὲ ἀπήρτηται οὐδὲ παραδέχεταί τινα 
ἕτερον μεταξὺ λόγον, ὃς μᾶλλον αὐτὰ ἁρμόσει καὶ συγ- 
κεράσει, ὥσπερ καὶ τοὺς φϑόγγους τοὺς μουσικοὺς 
ἡομόσϑαι τηνικαῦτα οἰόμεϑα, ὅταν μηδεὶς εὑρίσκηται 
μεταξὺ λόγος ὃς ἡδίω ποιήσει τῶν φϑόγγων τὴν συμ- 
φωνίαν. κατὰ τίνα ovv τούτων τῶν τρόπων ἁρμονίαν 
καλεῖν ἔνεστιν τὴν ψυχήν; οὔτε γὰρ ὡς σύνϑεσιν ἢ πα- 
ράϑεσιν, οἷον τῶν ὀστῶν πρὸς τὰ ὀστᾶ, ἢ τῶν ὀστῶν 
πρὸς τὰ νεῦρα᾽ γελοῖον γὰρ τοιούτων μορίων ἢ τὸν 

5 δλλος ἈΝ 1 δ᾽ ἀτοπος] scrib. δ᾽ ἂν ἄτοπος 11 ϑέσιν] 
αἴσθησιν Q9écwM 14 ὀνομάξει ἁρμονίαν Ms: X6 φυσικαὶ A 

17 κεκραμμένα M 19 καὶ οὐ διέστηκεν οὐδὲ ἀπήρτηται 
on MV 23 συμφωνίαν] συμμετρίαν A. 24 καλεῖν ἔνεστιν 
αρμον. ἃ 
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νοῦν ἢ τὴν αἴσϑησιν σύνϑεσιν λέγειν. ἀλλ᾽ οὔτε ὡς 
τὸν λύγον τῆς μίξεως ἢ τῆς κράσεως᾽ ἄλλης γὰρ 
οὔσης τῆς ἑκάστου μορίου κράσεως ἄλλη ἂν εἴη καὶ 

ἡ ψυχή, ὥστε πολλὰς ἕκαστον ἔχειν ψυχάς. τοῦτο δὲ 
καὶ παρ᾽ Ἐμπεδοκλέους ἀπαιτητέον κίρνησι γὰρ καὶ 
οὗτος ἕκαστον τῶν τοῦ σώματος μορέων τῷ ἰδίῳ λό- 
ye, ἄλλως μὲν ὀστὰ. ἄλλως δὲ σάρκας. πότερον οὖν 

ὁ λόγος ἔσται οὗτος κατ᾽ αὐτὸν ἡ ψυχή, καὶ εὐ πολ- 

λοὶ οἵ λόγοι. πολλαὶ καὶ αἱ ψυχαί; ἢ ἄλλο τι οὖσα ἡ 

ψυχὴ παρὰ τὸν λόγον τῶ λόγῳ προβάλλοντι ἐμφύε- 

ται; ἔτι δὲ πότερον ἡ φιλία τῆς τυχούσης αἰτία μέ- 
ξεως ἢ τῆς κατὰ λόγον: καὶ αὕτη πότερον ὁ λόγος ἢ 
ἕτερόν τι παρὰ τὸν λόγον: ὅτι μὲν ovv oí λέγοντες 

ἁρμονίαν τὴν ψυχὴν οὔτε ἐγγὺς ἄγαν, οὔτε πόρρω 
τῆς ἀληϑείας βάλλειν ἂν δόξειαν. καὶ ἐκ τῶν νῦν 
εἰρημένων καὶ ἐκ τῶν ἐν ἄλλοις δῆλόν ἐστι πιϑα- 
νότητα δὲ πολλὴν ὁ λόγος ἔχει, καϑάπερ καὶ πρότε- 

οον ἔφην. πάλιν γὰρ εἰ παντελῶς ἕτερον ἡ ψυχὴ 
τῆς μίξεως καὶ τῆς κράσεως. διὰ τί τούτων φϑειρο- 
μένων φϑείρεται εὐθὺς ἡ ψυχή; λυομένου γὰρ τοῦ 
λόγου τῆς σαρκὸς καὶ τῶν ἄλλων ÉxcGTOU τῶν τοιού- 
τῶν λύεται εὐθὺς καὶ ἡ ψυχή. ἀλλὰ καὶ ἔμπαλιν 
ἀπορητέον. διὰ τί τῆς ψυχῆς ἀπολιπούσης τὸ σῶμα 
εὐθὺς φϑείρεται καὶ ἡ κράσις καὶ ἡ μίξις, ἥν φησιν 
ἁρμονίαν τοῦ σώματος. εἰ γὰρ καὶ τῆς κράσεως 
φϑειρομένης φϑείρεται ἡ ψυχή, καὶ τῆς ψυχῆς ἀπο- 
λιπούσης φϑείρεται ἡ κράσις. οὐ πόρρω ἂν εἴη ταῦτα 
ἀλλήλων. ἀλλ᾽ οὐ φϑείρεταί φησιν ἡ ψυχὴ τῆς κρά- 

8 ἡ ψυχὴ om M V 10 “προσβάλλοντι Α΄. 11 τῆς τυ- 
χούσης αἰτία] ταύτης αἰτία τῆς M V 12 κατὰ λόγον] τυ- 
χούσης Μ 15 δόξειεν A 21 τῶν ante τοιούτων om M 
28 φαδὶν Victorius 



"σεως φϑειρομένης.. ἀλλ᾽ 3j ἐμψυχία, ἣν. 1 ψυχὴ τῷ 

σώματι ἐπιδίδωσιν, αὐτὴ μὲν οὐσα χωριστή: ἐλλάμ- 

'πουσα δὲ τὴν fov, ὥσπερ ὁ ἥλιος τὸ φῶς τῷ ἀέρι. 
ἐγὼ δὲ ϑαυμάξω τῶν ταῦτα λεγόντων, ὅτι πρῶτον 
μὲν ἀποδείξεις οἴονται τὰ παραδείγματα, καίτοι τῶν 5 
πίστεων ἀσϑενέστατον τὸ παράδειγμα. ἔπειϑ᾽ ὅτι 

᾿ μηδὲ αὐτοῖς τούτοις ἀκολουϑοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ ἥλιος 
-&ig ὧν χορηγεῖ τὸ φῶς πᾶσι τοῖς σώμασι, τὴν ψυχὴν 
“δὲ οὐκ ἂν εἴποιεν μίαν τὴν ἐλλάμπουσαν τὴν ξωὴν 
πᾶσι τοῖς ζώοις. διὸ καὶ ὁ ἥλιος μὲν εἷς, μεταλαμ- 10 

βάνει δὲ τοῦ φωτὸς οὐχ ἅπαντα παραπλησίως, (AA —— 

'ἄλλως μὲν ἀήρ, ἄλλως δὲ ὕδωρ, ἄλλως δὲ ἄργυρος, 
ἄλλως δὲ λίϑος,. ἄλλως δὲ ξύλον, καὶ ἑτέρως μὲν 
τοδὶ τὸ χρῶμα. ἑτέρως δὲ τοδί τὴν ψυχὴν δὲ εἰ 
(μίαν τις λέγοι, δεῖ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπολαύειν 15 
"αὐτῆς ἄλλως καὶ ἄλλως τὰ ξῶα. καὶ οὐ ψυχαῖς ἔτι 

'διοίσει τὰ ζῶα ἀλλ᾽ ἐμψυχίαις. ἔπειτα ἐκείνη ἡ uet. 

ἱψυχὴ τίς ἔσται; καὶ ἥτις ἂν ἢ. τῷ γὲ ᾿Αφιστοτέλους 
λόγω οὐδὲν διοίσει. φησὶ γὰρ ἐκεῖνος τὴν μὲν ψυχὴν 
ἐκείνην τὴν μίαν οὔτε ἐπιξητεῖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ 20 
οὔτε ὁρίζξεσϑαι, ἐπιξητεῖν δὲ τὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τὴν τοῦ ἵππου καὶ τὴν τοῦ βοός. ἣν εἴτε ἐμψυχίαν 
ὀνομάξειν ἐθέλουσιν εἴτε ψυχήν. συγχωρήσει᾽ ἀλλ᾽ 
ὥσπερ τὸ φῶς ὁριζόμενος ἐντελέχειαν τοῦ κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν διαφανοῦς οὐ τὸν ἥλιον ὁρίξεσϑαί φησιν, ἀλλ᾽ 25 

ὃ δίδωσιν ὁ ἥλιος. καίτοι γε τὸν ἥλιον ἄλλως ἔχων 

εἰπεῖν ἐντελέχειαν τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς. 
οὕτω καὶ νῦν τὴν ψυχὴν ὁριξόμενος οὐ τὴν ἔξωϑεν 
καὶ μίαν ὁρίζεσϑαί φησιν, ἀλλὰ τὴν παρ᾽ ἐκείνης 

τ 9 εἰποιμὲν A 18 ἥτις] ei rig M 21 τοῦ bis om ἃ 
22 τὴν τοῦ βοός] τοῦ βοῦς ^ 
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ἐγγινομένην τοῖς σώμασι τοῖς ὀργανικοῖς ἐντελέχειαν, 

δυνάμενος ἴσως ὁρίσασϑαι κἀκείνην τὸν αὐτὸν τρό- 
πον. οὐδὲν γὰρ κωλύει τῶν ἐντελεχειῶν τῶν δυοῖν 
τοῦ διαφανοῦς τὴν μὲν εἶναι τελειοτέραν. οἷον τὸν 
ἥλιον, τὴν δὲ ἀτελεστέραν, οἷον τὸ φῶς. οὕτω τοί- 
νυν καὶ τῆς ψυχῆς τὴν μὲν εἶναι τελειοτέραν, οἷον 
τὴν ἔξωϑεν, τὴν δὲ ἀτελεστέραν, οἷον τὴν ἑκάστου. 
ταύτην οὐν τὴν ἑχαστου ψυχὴν ἣν σὺ μὲν ἐμψυχίαν 
ὀνομάξεις, ἐγὼ δὲ ψυχήν, ἀχώριστον φημι καὶ φϑαρ- 
τήν, φϑαρτὴν δὲ οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἐν τῷ 
ὕδατι φῶς, καὶ σὺ δὲ ὡς ἔοικε παραπλησίως περὶ γὰρ 
τοῦ ὀνόματος ἀμφισβητῶν τὸ πρᾶγμα καὶ λίαν σαφῶς 

ὁμολογεῖς. ὅτι δὲ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν εἰκὸς ἐλλάμ- 
πεῖν τοῖς σώμασι τὴν εἴτε ψυχὴν εἴτε ἐμψυχίαν 

δύναμίν τινα ὑπάρχουσαν ξωτικὴν xci διὰ παντὸς 

τεταμένην, μάλιστα ἂν δόξειε δῆλον ποιεῖν τῶν ζώων 

τὰ αὐτομάτως γινόμενα, ἃ τῇ τοιᾷδε χράσει τοῦ 
σώματος ἅμα εὐθὺς ἐμπνεῖ τε καὶ ξῇ καὶ κινεῖται ἐξ 

ἑαυτῶν, ὥσπερ τοὺς μῦς φασὶν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ 
παρ᾽ ἡμῖν εὐλαὶ καὶ ἐμπίδες καὶ πολλὰ εἴδη ξώων 
τοιαῦτα. ἀλλὰ τί τοῦτο πρὸς τὸ χωριστὰς εἶναι τὰς 
τοιαύτας ψυχάς; ἀλλ᾽ ἴσως τοῦ μὲν παραδείγματος 
ἀμελήσουσι, φήσουσι δὲ ἑχάστῳ παρεῖναι ψυχὴν 
ἰδίαν τῆς ἐμψυχίας vis. ἑχάστου ποιητικήν. λεγετω-- ᾿ 
σαν οὐν ἡμῖν, ἀφ᾽ ἐπὶ πάντων τοῦτο τῶν ξώων ἢ 

ἐπὶ μόνων ἀνϑρώπων; ἐπὶ πάντων μὲν γὰρ μὴ γε- 

λοιότερον ῃ τῶν μύϑων ἐφιστάναι τινὰ ψύλλης ψυ- 

χὴν ἐλλάμπουσαν τῇ ψύλλῃ τὴν ἐμψυχίαν᾽ εἰ δὲ 

ἐπὶ μόνων τῶν ἀνθρώπων. τίς ἡ ἀποκλήρωσις καὶ 

2 δυνάμενα M 8 δυεῖν M 10 τῷ om M 12 ὁμο- 
λογεῖς σαφῶς M 18 ἐμπνεῖ τε] ἐμπνεῖται Μ 21 ἐφε- 
στάναι À ' 



-πόϑεν ἡ διαφορὰ ταῖς ἀνθρωπίναις ταύταις ψυχαῖς, 
λέγω δὲ ταῖς ἔξωϑεν ἐφεστώσαις; ὁμοειδεῖς γὰρ 
πᾶσαι. τὸ δ᾽ ὁμοειδὲς ἅπαν τῷ τῆς ὕλης μερισμῷ 
τὰς διαφορὰς προδλαμβάνει, ὅλως τε ἡ τὴν φυτικὴν 
ξωὴν χορηγοῦσα πῶς ἔξωϑεν ἐφεστήξει τῷ σώματι, 
ἢ ἡ τὸν ϑυμόν, ἢ ἡ τὴν ἐπιϑυμίαν:; ὁ νοῦς μὲν γὰρ 

ἴσως οἷός τε καὶ ἔξωϑεν ἐφεστὼς ἐλλάμπειν δύναμιν 
νοερὰν τῇ ψυχῇ. ταύτας δὲ ἀνάγκη τὰς φύσεις ἐν- 

ὑπάρχειν καὶ ἐμπεπλέχϑαι voig σώμασιν, εἰ μέλλουσι 
τὰ αὐτῶν ἔργα παρέξεσϑαι. ἀλλ᾽ ἡ μὲν τοιαύτη κομ- 
ψεία καὶ καϑ᾽ ἑαυτὴν ἴσως τεύξεται λόγου, ὅτι δὲ 
DOCU C 3 ' / , A 

ovt αἀρμονίαν otov τὲ εἶναι τὴν τοιαυτὴν ψυχὴν, 

οὔτε ἄνευ ἁρμονίας, παντάπασιν δῆλον ἐκ τῶν εἰ- 
φημένων. 

Βὐλογώτεφον δὲ ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς 
κινουμένης εἰς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. φαμὲν γὰρ τὴν 

ψυχὴν φοβεῖσϑαι ϑαρρεῖν λυπεῖσϑαι, ἔτι δὲ ὀργίξεσϑαι 

καὶ αἰσϑάνεσϑαι καὶ διανοεῖσϑαι, ταῦτα δὲ ἅπαντα 
κινήσεις εἶναι δοκοῦσιν, ὅϑεν οἰηϑείη τις ἂν αὐτὴν 

ταύτας τὰς κινήσεις κινεῖσϑαι" τὸ δὲ οὐκ ἔστιν ἀναγ- 

καῖον. διπλοῦν γὰρ ἔχει τὸν ἔλεγχον οὗτος ὁ λόγος" 
N A , ^ M , M 3 " E 

οὔτε γαρ κινήσεις ταῦτα TO πάϑη, καὶ εἰ δοϑεῖεν xc. 

νήσεις εἶναι, οὐ τῆς ψυχῆς κινήσεις εἰσίν, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
ψυχῆς ὅλου τοῦ £oov, οἷον ἕν ταῖς ὀργαῖς κρίνει μὲν 
ἄξιον εἶναι τὸ πρᾶγμα ὀργῆς 1 ψυχή, τοῦ ξώου δὲ ἡ 
καρδία κινεῖται καὶ Get TÓ περὶ αὐτὴν αἷμα καὶ cvoL- 
δαίνει. εἰ μὲν οὖν ἡ ξέσις καὶ ἡ πήδησις τῆς ψυχῆς 
ἐστίν, ἡ ψυχὴ κατὰ τὰς ὀργὰς ἂν κινοῖτο᾽ εἰ δὲ ἀδύ- 

- - - 2 4 [ νατον τοῦτο συγχωρεῖν τοῖς ἀσώματον αὐτὴν τιϑεμέ- 

7 οἷος) o? M 22 δοϑεῖεν] fort. 9o9 2/q 29 ἀσωμά- 
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νοις, τὸ ξῶον μὲν ἂν κινοῖτο ὅτε ὀργίζεται, ἡ ψυχὴ 
δὲ χρέίνοι ἂν μόνον, ἡ κρίσις δὲ οὐ κίνησις, ἀλλ᾽ ἠρε- 
μία καὶ στάσις μᾶλλον. οὕτω δὲ ἔχει καὶ πρὸς τοὺς 
φόβους. ἡ μὲν κρίνει τὸ φοβεῤόν, συστέλλεται δὲ 
μόριόν τι τοῦ σώματος καὶ καταψύχεται καὶ ἀλλοιού- 
ται" χλωροὶ γάρ φησιν ὑπαὶ δείους: ὁ ποιητής, καὶ 
ὦχρός τέ μὲν εἷλε παρειάς, ταῦτα δὲ τοῦ μὲν σώμα- 
τος τοῦ ἐμψύχου, τουτέστι τοῦ ξώου., πάϑη καὶ κινή- 
σεις φανερῶς ἂν εἶεν, τὴν ψυχὴν δ᾽ αὐτὴν ὠχριᾶν ἢ 
ἐρυϑραίνεσθϑαι γέλοιον πάνυ. καὶ τὸ διανοεῖσϑαι 
τοίνυν, εἴπερ κίνησις ὅλῳ ἂν τῷ ἀνθρώπῳ προσή- 
κοι. οὐ τῇ ψυχῇ τῇ τοῦ ἀνθρώπου. μορίου τινὸς 
ἔνδοϑεν ἀλλοιουμένου τοῦ ἀνάλογον τῷ αἵματι ἢ τῷ 
πνεύματι. διχῶς γὰρ ἴσως ἐν τοῖς πάϑεσι toig τοιού- 

τοις ὑπὸ τῆς ψυχῆς EUAEEEQD TÓ Spabegu σώμα, ἢ κατὰ 

φοράν τινα μορίων αὐτοῦ κινουμένων, ὥσπερ τὸ αἷμα 
ἐν τοῖς ϑυμοῖς προπηδᾷ ἐπιπολῆς καὶ προεξάλλεται 

τοῦ λοιποῦ σώματος, ἢ κατὰ ἀλλοίωσιν, ὅταν κατα- 

ψύχηται ἐν τοῖς φόβοις. ποῖα δὲ πάϑη ποίας συνα- 
πολαύει κινήσεως σωματικῆς, ἕτερος λόγος. οἵ δὲ τὰς 
ὑπὸ τῆς ψυχῆς κινήσεις εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὴν ἀναφέ- 
ροντὲς ὁμοίως ποιοῦσιν. ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν ψυ- 
χὴν ὑφαίνειν ἢ οἰκοδομεῖν ἢ κιϑαρίξειν᾽ καὶ γὰρ 

τούτων αἰτία μὲν ἡ ψυχὴ τῶν κινήσεων᾽ ἡ γὰρ ἕξις 
ἡ οἰχοδομικὴ ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὥσπερ 0 οἰχοδόμος oíxo- 
δομεῖ, οὐχ ἡ τέχνη, καὶ 0 κιϑαριστὴς κιϑαρίζει, οὐχ ἡ 

μουσική, καίτοι 0 μὲν οἰκοδόμος οἰκοδομεῖ τῇ οἰχοδο- 
μικῇ, ὁ δὲ κιϑαριστὴς κιϑαρίζει τῇ κιϑαριστικῇ οὕτω 
καὶ οὐχ ἡ ψυχὴ ἐλεεῖ ἀλλ᾽ 0 ἄνϑρωπος, τῇ μέντοι ψυχῇ; 

6 ὑπαὶ δείους] ἡπὸ δέους A. ΤΙ. XIV, 4. * Goog ll. 
"AIL 39. 10 ἐρυϑαίνεσϑαι M 18 καταψύχεται AV 



ὡς καὶ λούεται καὶ ἀριστᾷ καὶ νήχεται ὁ ἄνϑρωπος, οὐχ 
4j γνώμη ἀφ᾽ ἧς ταῦτα ποιεῖ. ὅταν δὲ λέγω τὴ ψυχῇ, 

οὐχ οὕτω λέγω ὡς ἐν ἐκείνῃ τῆς κινήσεως ἐνυπαρχού-- 
σης. ὥσπερ ὅταν λέγω κινεῖσϑαι τὸν ἄνϑρωπον τῇ 
χειρί" τότε μὲν γὰρ αὐτὴ ἡ χεὶρ τὴν κίνησιν ὑπομένει. 

"i 

ἀλλὰ πῶς λέγω κινεῖσθαι τὸν ἄνϑρωπον τῇ ψυχῇ; ἢ 
e ; ; ? ^ c 93.5.5, ws " e, ' ΨΥ ΤΟΙ 
ως usxots exevvng 1] ως απ exceuvng. οταν μὲν 7«€0 τῶν τι. 

 ἔξωϑεν αἰσϑητῶν ἀντιλαμβάνηται, μέχρι τῆς ἐπ᾽ 
ἐκείνην ἀναφορᾶς τὸ σῶμα κινεῖται, τῶν αἰσϑητηρίων 

εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς παραπεμπόντων τὰ πάϑη, ὃ 
ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν &vsuctero, ὧν ἀντιλαμβάνεται 
αὐτὴ ἀκίνητος μένουσα. λεγόμεθα τοίνυν τῇ ψυχῇ 
ταύτην κινεῖσθαι τὴν κίνησιν, ὅτι τοῦ πάϑους τῶν 

αἰσϑητηρίων ἡ ψυχὴ ἡμῖν αἰτία, καὶ τῆς δι᾿ αὐτῶν 

διαδόσεως, ἐπεὶ νεκρωϑέντων ys τῶν ὀργάνων τὸ 
τοιοῦτον πάϑος οὐχ ἅπτεται. αἷ δὲ ἀναμνήσεις οὐκέτι 
μέχρις ἐκείνης, ἀλλ᾽ ἀπὶ ἐκείνης eig ὃ γὰρ ἐτελεύτησεν 
4 αἴσθησις, ἐντεῦϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναμνήσεως" 
᾿προβάλλουσα γὰρ τὰ φαντάσματα ἀφ᾽ αὑτῆς ἡ ψυχὴ 
καὶ ταῦτα ἀνελίττουσα ἐπὶ τὴν ἀνάμνησιν ἀφικνεῖται. 

: $ ^ar 9. Ὑὴν » " Y ^ 
Τρ ow. ἀπ᾿. ἐκείνηβ ἄρχεσϑαι τὴν προβολήν τῶν 

φαντασμάτων, ἣν ὡς ϑησαύρισμα ἔχει, λέγεται ἀπ 
ἐχείνης ἡ ἀνάμνησις. εἰ δὲ μὴ κίνησίν τις λέγοι τὰ 
ἐγκαταλείμματα τῶν αἰσϑητῶν, ἀλλὰ μονὴν μᾶλλον 

καὶ ἠρεμίαν, πρός γε τὸν παρόντα λόγον οὐδὲν διοίσει. 
πολλάκις μὲν γὰρ ἡ ἀνάμνησις ἀπὸ τῆς προβολῆς 
ἀρξαμένη τῶν φαντασμάτων εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀπε- 
τελεύτησεν ἄνευ τοῦ κίνησιν σωματικὴν ἐφελκύσα- 
σϑαι, πολλάκις δὲ ἀναμνησϑέντες αἰσχροῦ τινὸς ἐρυ- 

ὃ évom AV 5 uivonM V 22 ϑησαύρισμα] ϑησαυ- 
ροίσασα A 26 προσβολῆς A 29 ἐρυϑῥαινόμεϑα M, sineo 
etiam V; infra et ἃ ἐρυϑαίνεσϑαι 
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59 ΠΈΡΙ «FTXHE. 

ϑραινόμεϑα. ἢ φοβεροῦ vavtuOuev, πολλάκις δὲ βα- 
δίζομεν καὶ διαλεγόμεϑα ἐξ ἀναμνήσεως. ἀλλὰ τὸ μὲν 
βαδίζειν καὶ διαλέγεσϑαι καὶ ναυτιᾶν καὶ ἐρυϑραί- 
νεσϑαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα κινήσεις ἐναργῶς, τὸ 
δὲ χρίνειν καὶ ἀντιλαμβάνεσϑαι κινήσεις μὲν οὐδα- 

μῶς ἢ οὐ τοιαῦται. ἐνέργειαι δὲ τῆς ψυχῆς. εἰ δὲ 

καὶ τὰς ἐνεργείας τις κινήσεις λέγοι. πρὸς τοὔνομα 
ὅπερ εἶπον καὶ πρότερον. οὐ χρὴ φιλονεικεῖν, διορί- 
ξεσϑαι δὲ ὅτι, εἴπερ καὶ τὰ τοιαῦτα κινήσεις, ἀλλ᾽ 
ἕτερόν γε εἶδος τοῦτο κινήσεως, ὅπερ καὶ αὐτὸς 
διαρρήδην ἐφεξῆς συγχωρεῖ. φησὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ ϑεω- 
οοῦντος καὶ φρονοῦντος καὶ διδασκομένου, ὅπερ ἢ 
οὐκ ἔστιν ἀλλοιοῦσϑαι᾽ εἰς αὐτὸ γὰρ ἡ ἐπίδοσις καὶ 
εἰς ἐντελέχειαν ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. καὶ 
πάλιν" τὸ δὲ ἐκ δυνάμει ὄντος μανϑανον καὶ λαμβα- 
νον ἐπιστήμην ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ ἐπισταμένου ἤτοι 
οὐδὲ πάσχειν φατέον, ἢ δύο τρόπους εἶναι ἀλλοιώ- 

σεως. καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ys αὖϑις᾽ φαίνεται δὲ τὸ μὲν 
αἰσϑητὸν ἐκ δυνάμει ὄντος τοῦ αἰσϑητικοῦ ἐνεργεία 
ποιοῦν᾽ οὐ γὰρ παάδχει οὐδὲ ἀλλοιοῦται, διὸ ἄλλο 
τοῦτο εἶδος κινήσεως ἡ γὰρ κίνησις τοῦ ἀτελοῦς 
ἐνέργεια᾽ ἡ δὲ ἁπλῶς ἐνέργεια ἕτέρα ἐστὶν ἡ τοῦ 
τετελεσμένου,. ἐν οἷς σαφῶς τὴν μὲν κυρίως λεγομέ- 
vqv κίνησιν οὐχ ἁπλῶς ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ ἀτελοῦς 
ἐνέργειαν λέγει. τὴν δὲ τοῦ τετελεσμένου ἁπλῶς 
ἐνέργειαν, καὶ διὰ τοῦτο ἄλλο εἶδος κινήσεως, ὥστε 
δῆλον ὅτι μάχοιτο ἂν οὐ πρὸς τὸ κινεῖσϑαι προηγου- 
μένως τὴν ψυχήν, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ κινεῖσϑαι τὰς 
τοῦ σώματος κινήσεις. καὶ ταῦτα μὲν οὐχ οὕτω χα- 

4 τὰ om M 1 φησὶ] Il, 5 p. 417 b, 5. 15 πάλιν] ibi- 
dem v. 12 ubi pro ἐπισταμένου legitur ὄντος καὶ διδασκαλιχοῦ 
16 ἠἡτοι] ἢ M 18 voíro] ΠΙ, 7 p. 431, 4. 
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λεπῶς ἂν διακριϑείη. καίτοι καὶ ταῦτα οὐ πολλὴ 
ῥαστώνη διεδεῖν. εἰ γὰρ ὥσπερ ἡ μάχαιρα τέμνει τῷ 
σχήματι; καὶ ἡ σφαῖρα κυλινδεῖται τῷ σχήματι; αὐτὸ 
δὲ τὸ σχῆμα οὔτε τέμνει οὔτε κυλινδεῖται, οὕτω καὶ 
Ὁ 5.2.) P] /, Y - - SUN N ? 
0 ἄνϑρωπος ὀργίξεται μὲν vy ψυχῇ. αὐτὴ δὲ ovx 

’, . ς » ς ,ὔ , « ὀργίζεται ἡ ψυχῆ. ἄγαν ὁμοίαν ἐστὶ ποιούντων τοῖς 
συμβεβηκόσι τὴν ψυχήν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν σφαῖρα οὐχ οἵα 

- » 3 3 2 ^ "i. e , 

τε ἐξ ἑαυτῆς ἄλλας cx ἄλλων κινεῖσθαι κινήσεις, 
2 e , - e 

οὐδὲ ἡ μάχαιρα τέμνει ποικίλας τομὰς ἐξ ἑαυτῆς. ἢ 

0b ψυχὴ τῶν κινήσεων αὐτὴ κατάρχει καὶ μεταβαί- 
er ) » ; P7 d X M , 

νειν οἵα τε ἐξ ἀλλης εἰς ἄλλην, καὶ τὸ μεταβαίνειν 
2 ARN ^ N SUN 

ἐπ᾽ αὐτῆς. καὶ τὸ μεταβάλλειν οὐ λέγεται τὸν αὐτὸν 
, ri - ^ » 

τρόπον ὃνπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων᾽ ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν 
σωμάτων ἅπασαι αἷ τοιαῦται φωναὶ σημαίνουσι τὸ 

"ul €- - , 

κινεῖσϑαι αὐτὰ σωματικῶς, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν χρόνῳ 
καὶ συνεχεῖ κινήσει καὶ ἐξ ἀτελοῦς εἰς τέλειον" ἐπὶ 
δὲ τῆς ψυχῆς «6 τοιαῦται μεταβολαὶ ἄχρονοί ve πᾶ- 

9 ^— 3 ^ 

σαι καὶ διωρισμέναι καὶ ovx ἠρέμα προϊοῦσαι ἐκ τοῦ 
, 3 rn e». 

δυνάμει εἰς ἐνέργειαν, ἀλλὰ ἀϑρόως. ὥσπερ ἡ ὄψις 
^ » €- N 3 M » 

ἅπὸ τῶν λευκῶν εἰς τὰ μέλανα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
e 2 : 3 , 2 ,ὔ E e TERT. , » 
ὁπὲρ ἔφην. οὐ λίαν ἐργώδη ἃ δὲ ἐπάγει περὶ τοῦ 

- - " 3 , N ,ὕ 2 “νοῦ, πολλῆς δεῖται ἐπισκέψεως καὶ φροντίδος. ἀναγ- 
Eu M 5 M ) - , ^ E 

καῖον δὲ αὐτὴν παραϑέεσθϑαι rov φιλοσόφου την Qq- 

σιν μηδὲν μεταϑέντας ἕνεκα τῆς σαφηνείας" οὐ γὰρ 
e, E - ' 4 , c 5. 

οὑτῶς ἀσαφῆ τὰ λεγόμενα ὡς δύσκχριτα εἶναι καὶ 
δυσδιόριστα. λέγει τοίνυν᾽ ὁ δὲ νοῦς ἔοικεν ἐγγίγνε- 
ouo οὐσία d οὐσα καὶ οὐ φϑείρεσϑαι᾽ μάλιστα 

γὰρ ἐφϑείρετο ἂν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήρᾳ ἀμαυρώσεως᾽ 

8 ἀπ᾽] ὑπ᾿ A 10 αὐτὴ] αὐτῶν V 12 fort. τὸ με- 
ταβαλλειν. τὸ δὲ μεταβάλλειν 16 ἐξ om M τὸ τέλδιον V 
20 τὰ om M 21 ἄπεομ V ov] οὕτω M 26 λέγει τοί- 
vvv] pag. 408 b, 18. 
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. w m ^ ᾿ , , 

vbv δὲ ὁπερ ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων συμβαίνει. εἰ γὰρ 

10 

15 

20 

- " T $ 
λάβοι 0 πρεσβύτης ὄμμα τοιονδί, βλέποι ἂν ὥσπερ. 
καὶ ὃ νέος, ὥστε τὸ γῆρας οὐ τῷ τὴν ψυχὴν πεπον- 

ϑέναι, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ, καϑάπερ ἐν μέϑαις καὶ νόσοις. 
A » 

καὶ τὸ νοεῖν δὴ καὶ τὸ ϑεωρεῖν μαραίνεται ἄλλου 
᾿ » / 35i M N29 , E : ' 

τινος εἴσω qpiletgapevav, αὕτὸ δὲ empero ec ἔστι TO 

δὲ διανοεῖσϑαι καὶ φιλεῖν ἢ Hin οὐκ ἔστιν ἐκείνου 

ALD ἀλλὰ τουδὶ τοῦ ἔχοντος ἐκεῖνο ἡ ἐκεῖνο ἔχει" 
διὸ καὶ τούτου φϑειρομένου οὔτε μνημονεύει οὔτε 
φιλεῖ οὐ γὰρ ἐχείνου qv, ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ ὃ ἀπό- 

λωλεν,. ὁ δὲ νοῦς ἴσως ϑειότερόν τι καὶ ἀπαϑές 

ἐστιν. ἐν γὰρ τούτοις πρῶτον μὲν ἐπιξητητέον ὑπὲρ 
τῆς ἀκολουϑέας τῶν λεγομένων᾽ περὶ γὰρ τοῦ μὴ 
κινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν λέγων τὸν νοῦν οὐσίαν φησὶν 
οὖσαν ἐγγίγνεσθαι καὶ μὴ φϑείρεσθάι; οὐδεμιᾶς 

οὔσης ἀνάγκης περὶ φϑορᾶς νῦν ἐπισκοπεῖν τοῦ νοῦ, 
διότι μηδὲ περὶ τῆς ἄλλης ψυχῆς, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα 
περὶ τοῦ κινεῖσϑαι τὸν νοῦν ἢ μὴ κινεῖσϑαι. εἶτα ὃ 
φέρει εἰς σύστασιν τοῦ μὴ φϑείρεσϑαι τὸν vovv, 
πῶς οὐ ταῦτα ἀρμύσει καὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ἄντι- 
κρυς; καὶ οὐχ ἡμᾶς τοῦτο δεῖ προσαπορεῖν, ἀλλ᾽ 

αὐτός φησι διαρρήδην᾽ μάλιστα γὰρ ἐφϑείρετ᾽ ἂν 
ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήρα ἀμαυρώσεως, νῦν δὲ ὅπερ ἐπὶ 

d» TOv αἰσϑητηρίων συμβαίνει. εἰ γὰρ λάβοι ὁ πρεσβύ- 

25 
' » , , “1 Ω ἂν ἢ / 4 

τῆς ομμα τοιονδί, βλέποι &v cOzsQ καὶ ὁ νέος καὶ 
' ese, .Ψ e e " uh y μ τὰ ἑξῆς ἐξ ὧν δῆλον ἐστι, χαϑάπερ τὴν αἴσϑησιν 
΄ N - A 2 , m 

τίϑεται μὴ συμπάσχειν καμοῦσι τοῖς ὀργάνοις ὑπὸ 
de , e - ᾿ , -" 

τοῦ γήρως. οὕτω καὶ τὸν νοῦν μὴ συγκαμνειν τῷ 
2! 3 , ' 9:QN 09 Ni , e ἔνδον ὀργάνῳ, καὶ οὐδὲ ἐπὶ τῆς αἰσϑησεῶς ἵσταται 

1. δὲ ὅπερ] δ᾽ ἴσως ὅπερ Ar. alii δ᾽ ὥσπερ 8 và] τὸ M 
ψυχὴν} ψυχήν TL Ávist. 4 ἐν νόσοις καὶ μέϑαις M 8 ἢ 
ἐκεῖνο ἔχει om M V 26 δῆλος A 28 οὕτω] οὔτε A 



ἐπ Με IURATI EUN 

E μόνης. ἀλλὰ τί φησι" ὥστε τὸ γῆρας οὐ τῷ τὴν ψυ- 
| χὴν πεπονϑέναι;, ἀλλ᾽ ἐν o ὦ καϑαάπερ ἐν μέϑαις καὶ 

νόσοιβ » εἰ ουὐν μάλιστα μὲν ὁ νοῦς ἐφϑείρετ᾽ ἂν ὑπὸ 
τῆς ἐν τῷ γήρα ἀμαυρώσεως. οὐ φϑείρεται δέ, ἀλλὰ 

ἄλλου τινὸς εἴσω φϑειρομένου αὐτὸς ἀπαϑὴς καὶ 
ἀϑάνατος, ταὐτὸν ἀρμόξει καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς᾽ εἰ γὰρ 

᾿ τὸ γῆρας οὐκ ἐν τῷ τὴν ψυχὴν πεπονϑέναι. ἀλλ᾽ £v 

e ᾧ καϑάπερ ἐν μέϑαις καὶ νόσοιβ , εἰ δὲ ids: καὶ ἡ 
φυτικὴ ἀπαϑὴς ἂν di καὶ ἡ ψυχή. καὶ διὰ τοῦτο 
ἀϑάνατος. ἀλλὰ καὶ τὸ ὄργανον τοῦ νοῦ τί ποτ᾽ ἂν 

᾿ εἴη τὸ τοῖς ὄμμασιν ἀναλογοῦν, οὗ φησιν εἴσω φϑει- 
| θομένου τὸν νοῦν ἀπαϑῆ διαμένειν: καὶ τοῦτό γε τὸ 
ὄργανον ἄρα μόνον ἐν ἀνθρώπῳ 3 καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις ξώοις ὑπάρχει; καὶ ὅλως εἰ χρῆται τῷ ὀργάνῳ 
ἀφανεστέρῳ, πῶς οὐκ εὔλογον καὶ τὴν ψυχὴν τὴν 
αἰσϑητικὴν χωριστὴν ποιεῖν τῶν ὀργάνων; οὐ γὰρ 
δὴ ὅτι τοῦ μὲν εἴσω τὸ ὄργανον; τῆς δὲ ἔξω καὶ ἐν 
προδήλῳ, τοῦτο ἀρκέσει πρός γε τοσαύτην διαφοράν. 

τί δὲ δὴ διαφέρει τὸ διανοεῖσϑαι τοῦ νοεῖν; ἄρα τὸ 
νοεῖν μὲν ὅταν τοὺς ἁπλοῦς ὅρους καταλαμβάνῃ, τὸ 
διανοεῖσθαι δὲ ἐν τῷ συντιϑέναι τούτους καὶ διαι-- 

Qv; τίς οὖν ἀμείνων δύναμις: ἄρα ἡ τῶν ἁπλῶν 
ἀντιλαμβανομένη ἢ ἡ τὰ ἁπλᾶ ταῦτα συντιϑεῖσα καὶ 

διαιροῦσα; δόξειε γὰρ ἂν τοῦτο μείζονος εἶναι δυνά- 
μεῶς, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν. τὸ μὲν γὰρ τὰ 
ἁπλὰ γιγνώσκειν ξύλα καὶ λίϑους. οὐ τέχνης τὸ δὲ 
τὴν τούτων σύνϑεσιν, τοῦτο ἤδη τέχνης. ἢ τοῦτο 
uiv οὐ χαλεπὸν ἀπολύσασϑαι; τὸ γὰρ ψεῦδος ἐν τῇ 

 συνϑέσει καὶ τὸ ἀληϑές. καὶ νοεῖν μὲν οὐχ οἷον τὲ 

1. οὐ τῷ] οὕτω M 8 εἰ δὲ τοῦτο καὶ 7 φυτικὴ om M 
14 τῷ om A 16 χωριστὴν om M 17 δὴ ὅτι] διότι AV 

"Ue 

. 93 ῃ ἢ] ἢ Δ 28 ἀπολύυσασϑαι] ἐπιλύσαι M 29 vosiv] vost M 
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E od L3 t . ? " ψευδῶς, διανοεῖσϑαι δὲ oiov ve' κἀκεῖνο. μὲν ἐπιβο- 
^ » - e 

Aq xal ϑίξις ἐστὶ τοῦ νοουμένου. τοῦτο δὲ ὥσπερ 
, Ν do ΟΝ cow E T] $o 475 , - 

χίνησις zsQií αὐτὸ καὶ ἐπελευσις καὶ ἀσϑενεια TOU 
"^ » ri x 

κατασχεῖν ἄϑρουν, ὥσπερ καὶ of τυφλώττοντες παρὰ 
τοὺς ὀξὺ ὁρῶντας. ἀλλ᾽ ἃ μὲν ἀπορήσειεν ἄν τις, 
ταῦτα καὶ τοιαῦτά ἐστιν ἃ δ᾽ ἂν τις περὶ αὐτῶν 

ϑαρρήσειεν ὑπονοῆσαι, εἰς ἕτερον χρὴ καιρὸν vp 
εύεσϑαι, ἐν ῷ καὶ ὁ φιλόσοφος φανερόν TL περὶ αὐ-- 

τῶν διοαίξέται. νῦν γὰρ ἀποροῦντι καὶ αὐτὸς μαλ- 

λον ἢ διδάσκοντι προσέοικξ. 
Μετὰ δὲ ταῦτα διελέγχει τὸν Ξενοκχράτους ὁρι- 

σμὸν τῆς ψυχῆς. οὐ πρὸς τοὔνομα τοῦ ἀριϑμοῦ μα- 
qousvog, ὡς φησιν Ανδρονικος xai Πορφύριος. αλλὰ 

καὶ πάνυ τὴν διάνοιαν ἐπιζητῶν τὴν Ξενοκράτους;, 
ὡς δῆλόν ἐστιν ἐκ τῶν περὶ φύσεως αὐτῷ γεγραμμέ- 
vOv, ἐν οἷς ἂν δόξειε μοναδικὸν ποιεῖν ἀριϑμὸν τὴν 
ψυχὴν ὁ Ξενοκράτης. τοῦτον γὰρ τὸν λόγον φησὶ 
πολὺ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον εἶναι ὑπάρχειν γὰρ 
τὰ ἀδύνατα τοῖς οὕτω λέγουσι, πρῶτον μὲν τὰ ἐκ 
τοῦ κινεῖσϑαι συμβαίνοντα. ἰδίᾳ δὲ τὰ ἐκ τοῦ λέγειν 
αὐτὴν ἀριϑμόν. πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι μονάδας κινου- 
μένας ; καὶ πότερον αἵ μὲν κινοῦσιν αὐτῶν. e δὲ κι- 
νοῦνται; ἢ ἑκάστη ἅμα κινεῖ καὶ κινεῖται; εἰ μὲν γὰρ ἡ 
ἑκάστη ἅμα, πῶς ἀμερὴς καὶ ἀδιάφορος οὖσα κινὴη- 
τική τε ἅμα ἂν εἴη καὶ κινητή; ταῦτα γὰρ πολὺ δια- 
φέρει. εἰ δὲ αἴ μὲν κινοῦσι τῶν μονάδων, ai δὲ κι-- 
νοῦνται, οὐ τὸ σύστημα αὐτῶν ὅλον ψυχή, ἀλλ᾽ εἴ- 
περ ἄρα αἵ κινοῦσαν μόνον ἐν τῷ συστήματι. ὅλῶς 

6 περὶ om A 8 τι om M 10 προσέοικε] ἔοικεν M 
ἔοικε V 11 δὲ om M V 19 τὰ om M πρῶτον] sic in 
Ar. cod. X, ceteri πρῶτα 23 κινεῖ --- ἅμα om M 25 ἅμα 
om ἃ 



δὲ εἰ κινεῖται μονάς. ἀναγκαῖον δήπου ϑέσιν ἔχειν 
1 αὐτήν. ϑέσιν δὲ πφοσλαμβάνουσα μονὰς. στιγμὴ γί- 

νεται. στιγμῆς δὲ κίνησις γραμμὴν μὲν ποιεῖ, ξωὴν 
δὲ οὔ. ἀναγκαῖον δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ μονάδα ϑέσιν 
ἔχειν. καὶ ἤδη που εἶναι" καὶ γὰρ καὶ ἡ ψυχή. 

^ δ E15 2 M "^ , 

ὃὲ ἀπ᾿ ἀριϑμοῦ μὲν ἐὰν ἀφέλῃ ἀριϑμὸν ἡ μονάδα, 
λεέπεται [ἄλλος] ἀριϑμός᾽ τὰ δὲ φυτὰ καὶ τῶν ξώων 

' e No» , 2 Ν ^ à πολλὰ oiov τὰ ἔντομα διαιρουμενὰ Cr καὶ δοκεῖ τὴν 
αὐτὴν ἔχειν ψυχὴν τῷ εἴδει. πρὸς δὲ τούτοις εἰ 9£- 

" »" » 3 , 

σιν ἔχουσιν αἷ μονάδες ai τῆς ψυχῆς, οὐδὲν διοίσει 
, , " , ^ ' , τ 

μονάδας λέγειν, ἡ σώματα σμικρὰ τὴν ψυχήν, oic 

καὶ zí«uoxourog τὰ σφαιρικά᾽ καὶ γὰρ εἴ τις ὑπό- 
' , , , , 3 S 

ϑοιτο τὰς Ζημοκρίτου σφαίρας μηκέτι σφαίρας. ἀλλὰ 
, - ’ 1 , 9 

στιγμᾶς, μόνον δὲ αὐτῶν τηροίη τὸ ποσόν, οὐδὲν κω- 
Ἂν » rn 

λύει τὰς uiv κινεῖν αὐτῶν, τὰς δὲ κινεῖσθαι, ὥσπερ 
εἰ σμικρὰ σώματα ἦσαν. οὐ γὰρ διὰ τὸ μεγέϑει δια- 
φέρειν ἢ σμικρότητι ot μὲν ἔσονται ψυχαί, αἱ δ᾽ ov. 

3 , ORA , ' , e , 2 
αλλ si τὸν ἀριϑμὸν qvAGTTOLSV, ἡ σμικροτῆς γὲ αὖ- 

M 9 ^ - 

τὰς οὐδὲν κωλύσει. πῶς δὲ δὴ καὶ δυνατὸν μονάδας 

εἶναι τὴν ψυχήν; τίνι γὰρ διοίσουσι τῶν ἄλλων μο- : 
, 3 Ἂ , a ’ A e ^ vcOcov; εἰ γὰρ uovy τῇ ϑέσει καὶ vo κινεῖσϑαι, στιγ- 

“μὰς αὐτὰς ἤδη προσήκει καλεῖν, οὐχὶ μονάδας. 
ἐπειδὴ τοίνυν ἅπαν σῶμα στιγμὰς ἔχει. καὶ πρὸ τῆς 

ψυχῆς δῆλον ὅτι αἷ τῆς ψυχῆς στιγμαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
* ? R - , , 

ἔσονται TOT ταῖς ἐν τῷ σώματι; καὶ καϑέξει χῶραν 
ἔ ἑκάστη στιγμὴ τῆς ψυχῆς τῆς στιγμῆς τῆς ἕν τῷ σώ- 
ματι, καὶ τί κωλύσει ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι καὶ δύο: καὶ 

" 

4 

ati 
Á 

εἰ δύο, διὰ ví μὴ καὶ πλείους ἢ καὶ ἀπείρους; ὧν 

1 ἀναγκαῖον — μονὰς om M 3 ξωὴν]) ξῶον A 6 ἀφέ- 
Ame ἃ 7 &Aiog om M V 14 τὸν ποσὸν M 16 διὰ τὸ 
μεγέϑει διαφέρειν] δῆτα μεγέϑει M 21 καὶ ví] καίτοι τί 
- Aristot, - 

10 . 
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D8 IIEPI ΨΥΧῊΗΣ | 

γὰρ ὁ τόπος ἀδιαίρετος. καὶ αὐτὰ συντιϑέμενα διαι- 
ρετὸν οὐ ποιεῖ μέγεϑος, οὐδὲ δεῖ πλείονος τόπου. εἰ 
δὲ ὁ τῶν ἐν τῷ σώματι στιγμῶν ἀριϑμός ἐστιν ἡ 
ψυχή, διὰ τί οὐ πάντα ψυχὴν ἔχει τὰ σώματα; ἔτι δὲ 
πῶς ἂν ἀπολύοιντο τῶν σωμάτων, εἴπερ μηδὲ at στιγ- 
uci τῶν γραμμῶν, μηδὲ αἵ γραμμαὶ τῶν ἐπιπέδων; 

Συμβαίνει γὰρ τοῖς οὕτω τιϑεμένοις τὸ μὲν τι 

κοινὸν ἄτοπον, ὃ xol τοῖς σῶμα "λεπτομερὲς τὴν ψυ- 
χὴν ποιοῦσιν, ἕτερον δὲ παρὰ τούτους. ὃ καὶ τοῖς συν- 
ιστᾶσιν αὐτὴν ἔχ μικρῶν σφαιρίων. ὥσπερ Ζ]ημό- 

κριτος. τὸ μὲν οὖν κοινὸν τοῖς σῶμα αὐτὴν τιϑεμέ- 
vote, ὅτι. ἐκεῖνοι μὲν δύο σώματα ποιοῦσι ἐν τῷ αὐτὼ 
τόπῳ. οὗτοι δὲ ἐν “μιᾷ στιγμῇ πολλὰς G στιγμάς" ἴδιον 
δέ, ὅτι κινοῦσι τὸ ξῶον ὑπ᾽ ἀριϑμοῦ, καϑάπερ καὶ 
Ζημόκριτον ἔφαμεν ὑπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν σφαιρῶν᾽ 
τί γὰρ διαφέρει σφαίρας μικρὰς ὑποτέϑεσϑαι τῆς κι- 

νήσεως αἰτίας τῷ μεταρρεῖν ἢ μονάδας, εἶτε μεγάλας 
eive μικράς, ἀλλ᾽ ὅμως κινουμένας, καὶ κατὰ τοῦτο 
κινούσας; τοῖς δὴ συμπλέξασιν εἰς τὸ αὐτὸ κίνησιν 
καὶ ἀριϑμὸν ταῦτα τε συμβαίνει καὶ πολλὰ ἕτερα 
τοιαῦτα᾽ OU γὰρ ὅλως τοῦ εἴδους τῆς ψυχῆς εἰς ἔν- 

2 PO H Ὁ , , - , ei 

 vouXv ἐλθεῖν ἐκ τοῦ τοιουτου λόγου δυνατὸν, OzxtQ 

βούλεται πᾶς ὁρισμός, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν συμβεβηκότων 
τι λαβεῖν. δῆλον δὲ εἴ τις ἐπιχειρήσειεν ἐκ τοῦ λο- 
γου τούτου τὰ πάϑη καὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἀποδιδό- 
ναι. οἷον λογισμοὺς αἰσϑήσεις ἡδονὰς λύπας, ὅσα 

ἄλλα τοιαῦτα᾽ ὡς γὰρ εἴπομεν πρότερον, οὐδὲ μαν- 
τεύσασϑαι ῥάδιον ἐξ αὐτῶν. 

1 συντεϑημένα M, συντεϑιμενα V, pro συντεϑειμένα. 
20 vs] ye M 29 ἐχ] καὶ M V 24 λόγου τούτου] τοιού- 
vov M V 98 ῥᾳδιον] τι ῥάδιον A 



ΕΝ | S ONSE ^ ; k- . ' : 
— "4 uiv ovv ᾿Δριστοτέλης ἀπορεῖ πρὸς τὸν Ξξενο- 
7 ς ' - - - 2 ers I ERES 
χράτους ὁρισμὸν τῆς ψυχῆς. ταῦτ ἔστιν᾽ ἃ δὲ ὁ τὰ 
2 , 3 , ? , 1 1 0M 
“4ριστοτέλους ἀδιανοητα ὀνομαξων, καὶ τὰ καλῶς CÀ- 

- » - ^ 

λοις εἰρημένα καὶ ἐν καιρῶ ovre καλῶς οὔτε ἐν και- 
- 9 , » ἊἪ , € , 

| 059 μεταφέρων cvroc, «AAgg «v εἴη σχολῆς ἐξεταξειν, 
5 EC ^ fF42^ 3-2 , M ^ , ) 

ἀλλὰ χρη τον μόρα τὰ ἀρ ρον τον προς τὰ ÉX&EL- 

vov, ὅσῳ καὶ σαφέστερα καὶ πιϑανώτερα πρὸς σύυ- 

στασιν τοῦ λόγου τοῦ Ξενοκχράτους. ἀριϑμὸν γὰρ. 
ἐχάλουν φησὶ τὴν ψυχήν, ὅτι μηδὲν ξῶον ἐξ ἁπλοῦ 
σώματος, ἀλλὰ κατά τινας λόγους καὶ ἀριϑμοὺς «Qua 

ϑέντων τῶν πρώτων στοιχείων. σχεδὸν ovv ταὐτὸν 
| ἀπεφαίνοντο τοῖς ἁρμονίαν αὐτὴν τυϑεμένοις, πλὴν 
000 σαφέστερον OUTOL τῇ προσϑήκῃ τὸν λόγον ἐποί- 
ovv, οὐ πάντα ἀριϑμόν, ἀλλὰ τὸν κινοῦντα ἑαυτὸν 

' ' 2 , e "i y: 
τὴν ψυχὴν cqogi£ousvor, ὡσπερ cv εἰ xoi ἐκεῖνοι 

1 Ἁ - e 3 i] Y e 2 

μὴ πᾶσαν ἁρμονίαν. ἀλλὰ τὴν ἀρμόξουσαν ἑαυτήν 
4 ? A , e 'N - , , 

αὐτὴ γαρ ἐστιν ἡ ψυχὴ τῆς κράσεως ταύτης αἰτία 

» x«l τοῦ λόγου καὶ τῆς μίξεως τῶν πρώτων στοιχείων. 
E32, 9 ὦ» E e 4 δ " Y , Y 
ἀλλ᾽ οπὲρ εἴπον, OzOg μὲν ἔλεγε τὴν ψυχὴν ἀριϑμον 

εἶναι κινοῦντα ἑαυτὸν Ξενοκράτης, ἐκ τῶν ἐχείνου 
ληπτέον καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ πέμπτου τῶν περὶ φύ- 

9 

ὄεως τἀνδρὶ γεγραμμένων. 
: N N ? e e , ^ - 3 , 

Τὰ δὲ ἐφεξῆς vzouvqgow ἔχει τῶν ἀχολουϑουν- 
2 :: ^ ' 

τῶν ἀτόπων τοῖς τὲ κινεῖσϑαι λέγουσι τὴν ψυχὴν καὶ 
: r3 ^ 9 2 

τοῖς σῶμα αὐτὴν τιϑεμένοις, x&v τὸ λεπτομερέστατον 
3 N - “ D ^ 

αὐτὸ ποιῶσι, x&v τὸ τῶν ἄλλων ἀσωματώτατον. λεί- 
» Ἁ - 

tero δέ φησιν ἐπισκέψασϑαι, πῶς λέγεται τὸ ἐκ τῶν 
, 3 ς $7 ^ , N , er E , στοιχείων αὐτὴν εἰναι λέγουσι μὲν yag, ἵνα αἰσϑα- 

- » , -" 

Ψήται τῶν ὄντῶν καὶ ἕκαστον ὅπως ἔχει γνωρίξῃ. 

i 

E 2 ὁρισμὸν] ἀριϑμὸν MV 8 γὰρ om ἃ 18 ὅσον ^ 
1ὸ ἑαυτήν) ἑαυτῶμ 19 ἀριϑμὸν τὴν ipvyrv M 429 ἔχη ^ 
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5 οὖν τὰ μόλις ἃ μόνα ἣν τὰ ὄντα, καλῶς" νῦν δὲΪ 

ἡ“ ὙΠ΄. My 3 ἮΣ gp " nl ^ t 
fS ni ν Y hdi". Ἶ 1 n i. - e Ao LU MANSIT iD ANS (νι ἢ 

ἢ 
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ἀναγκαῖον δὲ μηδ᾽ οὕτω συμβαίνειν ὃ προαιροῦν- 
ται. ϑέμενοι γὰρ ὅτι γνωρίζεται τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, | 
διὰ τοῦτο ποιοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν στοιχείων οἰόμενοι. 
πάντα αὐτὴν οὕτω τὰ πράγματα γνωριεῖν. εἰ μὲν 

πολλῷ πλείω τὰ ἐκ TOV στο ει “μᾶλλον δὲ ἴσως Ὶ 
καὶ ἄπειρα᾽ yaíp μὲν οὖν γαῖαν ὀπώπαμεν. καὶ ὕδατι 
ὕδωρ, ϑεὸν 0$ πῶς: ἄνϑρωπον πῶς; τὰ δὲ ἀλλα 
σύνϑετα οἷον σάρκας καὶ ὀστοῦν; οὐ γὰρ δήπου τῷ 

10 ἐν ἡμῖν ἵππῷ τὸν ἔξω 1 ἵππον; οὐ γὰρ ὁπωσοῦν aime i 

15 

20 

25 

τὰ στοιχεῖα τούτων ἕκαστον, ἀλλὰ λόγῳ τινὶ χαὶ συν- | 
ϑέσει, χαϑάπερ φησὶν ᾿᾿μπεδοκλῆς τὸ ὀστοῦν | 

ἡ δὲ χϑὼν ἐπίηρος ἐν εὐστέρνοις χοάνοισι 
τῶν δύο τῶν ὀχτὼ μερέων λάχε νήστιδος ETE 
τέσσαρα δ᾽ Ἡφαίστοιο, τὰ δ᾽ ὀστέα λεύκ᾽ ἐγένοντο. 

οὐδὲν οὐν ὄφελος εἶναι τὰ ὐνζ,..- τὴν ψυχήν, EU μὴ 
“καὶ ὁ λόγος ἕχάστου ἐνέσται καὶ ἡ σύνϑεσις ἡ éx&- 
στου᾽ γνωριεῖ γὰρ οὕτως ἑκάστῳ τὸ ὅμοιον, τοῖς μὲν 
στοιχϑδίοις ἐξ ὧν αὐτή, τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν τὸ πρᾶγμα, I 
τῇ δὲ συνϑέσει τῇ ἕν αὐτῇ τὴν σύνϑεσιν τὴν ἐν τῷ 
πράγματι. τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατον. οὐδὲν δεῖ λέγειν. | 
τίς γὰρ ἂν ἀπορήσειεν, εἰ ἐν τῇ ψυχῇ λίϑος ἢ &v- | 
ϑρῶπος, καὶ εἰ πλάτανος, καὶ εἰ UD, ὁμοίως δὲ καὶ 
τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ μὴ ἀγαϑόν, καὶ ὅλως πάντα τὰ 
ὄντα, καὶ oU τοὺς λόγους αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὰ ὅλα τὰ πράγματα. τὰ δὲ γένη καὶ τὰ καϑόλου 
σῶς γνωριεῖ, δ διηρίϑμηται ἕν κατηγορίαις, οἷον οὐ- 
σίαν ποσὸν ποιὸν καὶ τὰ ἐφεξῆς; οὐ γὰρ δὴ καὶ τὰ 
"νι Peptide ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ἐκ τῶν στοιχείων. ἀλλὰ τὰ | 

8 πῶς τὰ δὲ] δὲ πῶς τὰ A. fort, τώ τὲ 18 εὐστέρνοις} 
εὐρυστέρνης A-4419 αὐτὴ Victorius, αὐτὴ libri 94 τὸ ante μὴ om MV 38 καὶ ροβὶ ἀλλὰ om A 98 ποιὸν] καὶ πρός τι M V 



μὲν πλείω τῶνδε καὶ πόρρω παντάπασι τοῦ καὶ νο- 

μισϑῆναι iron eli; otov TÓ πρός TL ἢ τὸ ποιεῖν ἢ τὸ 

πάσχειν " τὸ κινεῖσθαι ἢ τὸ ἔχειν, τὸ ποιὸν δὲ εἴπερ 

ἄρα καὶ τὸ ποσὸν ἀμφισβητήσιμα᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα. 

νοήματα γὰρ ἦν ἡμέτερα τὰ γένη καὶ οὐ στοιχεῖα τῶν 

ὄντων. ἀλλ᾽ ἔστωσαν καὶ αἵ κατηγορίαι στοιχεῖα. 

j 

, 5 , c - E] c , 9 9 2 τ 
E roo" ovv él QUUM ἑσται ἢ Vv; ἀλλ΄ οὐ δοκεῖ 

κοινὰ πασῶν εἶναι τὰ puo οἷον ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ ποιεῖν καὶ τοῦ πάσχειν καὶ τῶν ἐφεξῆς, ἀλλ᾽ ἐκ 
μόνης τῆς οὐσίας. πῶς οὖν γνωριεῖ τὸ ποσόν: ἢ φή- 
σουσιν ἑκάστου γένους εἶναι στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς ἰδίας 
, " ' ' , LISSE cte Ye 4 ' 3 
ἐξ ὧν τὴν ψυχὴν συνεστάναι; ἀλλ ἡ μὲν ψυχὴ ov- 

- - ω ' $5 
σία, ἐκ δὲ τῶν τοῦ ποσοῦ στοιχείων ποσὸν yíyvetat 

9 , (ww - , , 

καὶ ovx οὐσία, καὶ ἐκ τῶν TOU πρὸς TL πρὸς τι yíve- 
? n » i] "t - , 

ται καὶ οὐκ οὐσία. τοῦ δὲ δὴ ποιεῖν καὶ τοῦ παὄχειν 
» " ΑΝ ?f ^ ^ Y 

καὶ τοῦ κινεῖσϑαι καὶ τοῦ ἔχειν στοιχεῖα ξητεῖν μὴ 
γέλοιον 7, εἰ δεῖ γέλοιον λέγειν τὸ ἀδύνατον. ὃτέ- 

ouv ovv αἰτίαν ξητητέον τοῦ τὴν ψυχὴν γιγνώσκειν 
τὰ ὄντα καὶ τοῦ τὰ ὄντα πῶς εἶναι" τοῖς γὰρ διὰ 
τοῦτο λέγουσιν ἐκ πάντων αὐτήν. ἵνα πάντα γνωρίξῃ 
καὶ ἅπαντα ἡ. ταῦτα καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα ἄτοπα συμ- 

βαίνει. 
» , ^ , e , A 3 M 3 

Zirozorsgo, δὲ τουτῶν οὗ δόντες μὲν ἀπαϑὲς εἰ- 
Ns CP, e ' m e , , , * , 

ναι τὸ OuOLOV ὑπὸ τοῦ ομοίου, αἰσϑανεσϑαι δὲ παλιν 
v; δὴ - € 5“ ' , 

τιϑέμενοι τὸ Ouotov τοῦ ὁμοίου, εἶτα [καὶ] vo αἰσϑα- 
, ^^ ψεσϑαί τι λέγοντες πάσχειν καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ γι- 

2p ^ v 9 ^ , 4 Ἂν 

γνώσκειν. ϑαυμαστὸος δὲ Εμπεδοκλῆς, γαίῃ μὲν γὰρ 
» B y D oue τς e “ 

γαῖαν ὁπώπαμεν λέγων, οὐχ ορῶν δὲ Ort καὶ ἐν τοῖς 
-" , e - δ »" - 7 - ^ 

TOU ζωου μορίοις οσα γῆς ἁπλῶς. οἷον ὀστὰ νεῦρα 

9 τοῦ ante πάσχειν om AV 14 καὶ ἐκ — οὐσία om M 
15 πάσχειν] ἐπέχειν M 21 συμβαίνει ἄτοπα ^ 25 «eL 
om M V 26 πάσχειν τι λέγοντες M 

v 
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προσῆκε τῶν γοῦν ὁμοίων ταῦτα αἰσϑάνεσϑαι. ἔτι, 
δὲ ἑχάστῳ τῶν στοιχείων ἄγνοια πλείων ἢ σύνεσις, 
ὑπάρξει" γνώσεται μὲν γὰρ ἕν, πολλὰ δ᾽ ἀγνοήσει᾽ 
πάντα γὰρ τὰ ἄλλα. συμβαίνει δὲ Ἐμπεδοκλεῖ καὶ 
ἀφρονέστατον ποιεῖν τὸν ϑεόν᾽ O μὲν γὰρ σφαῖρος, 
αὐτῷ ὁ ϑεὸς παριὼν &x τῆς κατὰ τὴν φιλίαν Gvyxot- | 

fol | 

T2b. σεως: ἀμέτοχος δὲ ὧν τοῦ νεέκους οὐ γνωριεῖ μόνος I 
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25 

TO vsixog, τὰ δὲ ξῶα καὶ ϑνητὰ πᾶντα τῷ πάντων 
e s * M 

μετέχειν ἅπαντα γνωριεῖ ἐκ πάντων γὰρ τὰ ϑνητὰ 
» nm 3 Dé 

τῶν στοιχείων. ὅλως τε διὰ τένα αἰτίαν οὐχ ἅπαντα 
“2, 

* 14 [ 

ψυχὴν ἔχει τὰ ὄντα. ἐπειδὴ πάντα ἢ στοιχεῖα ἐστιν 
? - , | 

ἢ ἐκ στοιχείων; πῶς δὲ δὴ καὶ ἕν ἔσταν κατ᾽ αὐτοὺς | 
ς , Y ' M E: ' E - l| 
ἢ ψυχή; πλῆϑος γὰρ τὰ στοιχεῖα. διο καὶ μαλλον᾽ 
oz 2t , - S - ' , 2 a ὕλῃ ἔοικεν, εἰδοποιεῖ δὲ ταῦτα καὶ κέρνησιν ἄλλη τί 
φύσις κυριωτέρα. ἡ καὶ συνέχουσα. ταῦτα καὶ ὅνοποι- | 
ovG«. ἐκείνην ovv μάλλον εἶναι τὴν ψυχὴν ϑετέον ἢ I 

* 

τὰ στοιχεῖα᾽ τὸ γὰρ βέλτιον καὶ κρεῖττον ψυχή᾽ 

κρεῖττον δὲ ἀεὶ τὸ συνέχον τοῦ σκεδαννυμένου. οἵ 
9 ET -" A - 

δὲ οὐκ αἰσχύνονται xal τοῦ νοῦ τὰ στοιχεῖα ποιοῦν- 
eX A Te ^ 

τες στοιχεῖα᾽ τὸ γὰρ βέλτιον αἰεὶ ποιεῖ, ὥσπερ ἂν εἰ 
» 2i 

καὶ τοῦ τεχνίτου τὴν ὕλην, καίτοι ye εὔλογον τὸ βέλ- 
5 , ? N 

τιον εἶναι καὶ προγενέστατον καὶ κυριώτατον, OU τὰ 
^ n" ^ 

στοιχεῖα. κοινῇ δὲ ἅπασιν ἂν τις τοῦτο ἐπικαλέσειεν, 
e ' Hi , , - - 3 3 δ N 
OTL μὴ περι πασὴς λέγουσι τῆς ψυχῆς. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

Ἁ » 2 E 

ἐπὶ τὴν κινητικὴν δύναμιν αὐτῆς ἀπενεχϑέντες τῶν 
- : ' ' 

λοιπῶν ὠλιγώρησαν. ot δὲ ἐπὶ τὴν καταληπτικὴν καὶ 
2 3 

γνωριστικήν, τὰς δ᾽ ἄλλας οὐ προσπεποίηνται. καί- 
, N - - , 

TOL y& ἔστι πολλὰ τῶν ξώων φανερῶς μὲν ἔμψυχα, 

7 ὁ ϑεὸς] 0 om A 15 ὕλη ἔοικεν M 18 τὸ γὰρ] καὶ 
γὰρ À 21 βέλτιον] βέλτιστον A (V?) 28 εἶναι καὶ] καὶ om A 
26 ἐπενεχϑέντες A 



É ᾿ : ἊΣ ri p ^ " M 

μόνιμα δὲ κατὰ τόπον, ὥστε οὐκ ἂν ἔχοι τὴν κινητι- 
τ: - , 
κὴν ψυχὴν ἧς οὐκ ἀπολαύει. δυοῖν τοίνυν ϑάτερον 
ἀναγκαῖον" ἢ γὰρ ἄψυχα ταῦτα ϑετέον, ἢ εἴπερ ἔμ- 
ψυχα ὡς δοκεῖ, ξητητέον, τί δήποτε οὐ κινεῖται κατὰ 

, , ' J ^ ' » RIT) / τόπον. ἀλλὰ τρέφεται uiv καὶ αὔξεται καὶ αἰσϑαάνε- 
f , , ν 

ται, μεταβαίνει δὲ οὐκέτι. χαίτοι ταύτας μὲν τὰς 
, , 4 A P Ἁ ' »" 

χινήσεις. λεγῶ δὲ τὴν αὔξησιν καὶ τὴν αἴσϑησιν. εἰ 
M - ς μὴ 3. zi 3 e M , - ζι 

᾿ χαὶ κινεῖται ὡς ἔωψυχα. αλλ΄ οὐχ vxo μονῆς τῆς ψυ- 
| - 9 N ’ , , τ A Now ἂν 
qus, ἀλλὰ συναίτια γίνεται αὐτοῖς καὶ τὰ ἔξωϑεν τοῦ 
μὲν τρέφεσθαι τὰ τρέφοντα, τοῦ δὲ αἰσϑάνεσϑαι τὰ 
eiae: τῆς δὲ κατὰ τόπον κινήσεως ἡ ψυχὴ μάλι- 
στα κυρία εἶναι δοκεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι τὸν νοῦν 
“καὶ τὴν αἴσϑησιν ἐκ τῶν στοιχείων ποιοῦσι. καὶ μά- 
λιστα ἰδίας εἶναι ὑπέλαβον τῆς ψυχῆς ταῦτας τὰς 
δυνάμεις. ἀμελοῦσι τῆς φυτικῆς. ἐκ ποίας οὖν λέ- 

9 »" 

γεται ξὴν τὰ φυτά; οὐκ ἔχει γὰρ αἴσϑησιν οὐδὲ νοῦν 
»Ὗ ^ » er 

ταῦτα μέν γε οὐδὲ κίνησιν τὴν κατὰ τόπον. ὅταν δὲ 
x ? " , Lr , 

δὴ καὶ ταὐτὸν λέγωσιν αἴσϑησίν vs καὶ νοῦν, ὥσπερ 
, Ὁ , ' " ἣν 

Zhiuoxorog , πῶς ov λέγουσι παρὰ τὰ λίαν ἐναργῆ: 
^. Α » , i 

δῆλα γὰρ δὴ πολλὰ τῶν ζώων αἰσϑησεῶς μὲν κοινῶω- 

νοῦντα, διανοίας δὲ μή. εἰ δὲ ovv τις καὶ τοῦτο συγ- 
3 , A ^ 

χωρήσειεν Avo£&ayooa xal ϑείη τὸν νοῦν ἐνυπάρχειν 
ν , - 5 , » 

Az] ψυχῇ. καὶ μέρος τι εἶναι ταύτης τῆς φύσεως. 
- 53 ^ € ^ , " 

καὶ πᾶσαν εἶναι ψυχὴν ἐκ πασῶν τῶν Óvvcusov 
e, ' ^ , (3 , i*- e e 

ovro γὰρ ἂν δοξειεν ὑπολαμβανειν καὶ ὁ ovtO 

λέγων 
» , 3j, ὦ ΩΝ , "Ὡς: , 
ἤδη γὰρ ποτ΄ ἐγὼ γενόμην xovgQy τὲ xogog τὲ 

, 3 

ϑάμνος τ᾽ οἰωνός τε 

; 2 ψυχὴν καπολαβει. δυοῖν Μ 3 ἄψυχα om M £u- 
eye] οὐκ ἄψυχα M 16 ἔχει γὰρ]. ἔχουσιν M 17 οὐδὲ 
ante κένησιν om M 27 κόρος] κοῦρος ^. Empedoclis ver- 

-sus 362 Sturz. 
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ὅμως οὐδ᾽ ἂν οὗτοι λέγοιεν καϑόλου περὶ πάσης ψυ- 

χῆς᾽ οὐδὲ γὰρ ἐπεξίασιν ἁπάσαις ταῖς δυνάμεσιν, 
οὐδὲ περὶ ὅλης οὐδεμιᾶς διαλέγονται. 

Τοῦτο δὲ πέπονθε καὶ ὁ λόγος O λεγόμενος ἐν 
τοῖς καλουμένοις Ὀρφέως ἔπεσι" φησὶ γὰρ τῆς US 

ys μεταλαμβάνειν τὰ ξῶα παρὰ τὴν πρώτην ἀνα- 

πνοήν. πόϑεν οὖν τὰ μὴ ἀναπνέοντα e; λέγω δὲ 
τὰ φυτὰ καὶ τὰ καλούμενα ξωόφυτα καὶ τὰ ἔντομα. 
καὶ τοῦτο δὲ λέληϑε τοὺς διὰ τοῦτο ἐκ τῶν στοι- 
χείων ποιοῦντας τὴν ψυχήν, ἵνα γινώσκῃ τὰ ὄντα," 
ὡς οὐκ ἐχρὴν γε ἐξ ἁπάντων διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
αὐτὴν συντιϑέναι᾽ ἵχανὸν γὰρ ϑάτερον μέρος τῆς 
ἐναντιώσεως ἑαυτὸ τὲ κρίνειν καὶ τὸ ἀντικείμενον᾽ 
καὶ γὰρ τῷ εὐϑεῖ καὶ τὸ εὐθὺ xgívousv καὶ τὸ καμ- 
πύλον᾽ κριτὴς γὰρ ἀμφοῖν ὁ κανῶν, τὸ δὲ καμπύ- 
λον οὔτε καμπύλου κριτήριον οὔτ᾽ εὐϑέος. 

Ἔστι δὲ καὶ ἕτέρα τις δόξα παρὰ τὰς εἰρημένας | 
περὶ ψυχῆς ἐν παντὶ τῷ ὄντι μεμῖχϑαι λέγουσα τὴν ἡ 
ψυχὴν καὶ διὰ παντὸς διήκειν τοῦ κόσμου καὶ πᾶν 
αὐτοῦ μόριον ἔμψυχον εἶναι. διὰ γὰρ ταύτην τὴν 
δόξαν καὶ Θαλῆς ὠήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. 
τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ 

μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, 
πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραί 

τάχα δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ Ζήνωνος σύμφωνος ἡ δόξα. 
διὰ πάσης οὐσίας πεφοιτηκέναι τὸν ϑεὸν τιϑεμένοις, 
καὶ ποῦ μὲν εἶναι νοῦν, ποῦ δὲ Ψυχήν, ποῦ δὲ φύ- 
σιν, ποῦ δὲ &&w, τάχα δὲ καὶ αὐτῷ Πλάτωνι" ψυχὴν 
γάρ φησιν εἰς τὸ μέσον ϑεὶς διὰ παντὸς τε ἔτεινε. 

11 ὡς] καὶ Μ ἐξ om ἃ 20 αὐτοῦ) αὐτῶμ 88 με- 
σταὶ] Aratus v. 2, 25 ἀπὸ] ὑπὸ ^ 29 φησιν] Timaeus 

- p. 34 St, 80 Bekk, 
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καὶ ἔτι ἔξωϑεν τὸ σῶμα αὐτῇ. “περιεκάλυψεν. ἔχει δὲ 

καὶ αὕτη 1 δόξα πολλὰς ἀπορίας. διὰ τίνα γὰρ at 

τίαν ἐν uiv τῷ ἀέρι καὶ τῷ πυρὶ ἐνυπάρχουσα ἡ 

ψυχὴ οὐ ποιεῖ tov, ἐν δὲ τοῖς μικχτοῖς : καίτοι φασὶ 

τὴν ἐν τῷ ἀέρι Beivito; μηδὲ αὐτοῦ τούτου τὴν αἰτίαν 5 

ἐποδιδόντες. διὰ τί. βελτίων ἡ ἐν τοῖς ἁπλοῖς σώ- 

ΒΕ σι ψυχὴ τῆς ἐν τοῖς συνϑέτοις. ἀλλ᾽ ἀμφοτέρως γξ 

ἄτοπον τι καὶ παράλογον ἀπαντᾷ καὶ γὰρ τὸ λέγειν 

ξῶον τὸ πῦρ ἢ τὸν ἀέρα τῶν παραλογωτέρων ἐστί, 

καὶ τὸ μὴ λέγειν ξῶα σώματα ἔμψυχα ὄντα οὐδὲν ἡτ- 10 

τον καὶ αὐτὸ ἄτοπον. ὑπολαβεῖν δὲ ἐοίχασι τὴν ψυ- 

χὴν εἶναι ἐν ὅλοις τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν. οἷον ἐν ὁλῷ 

τῷ ἀέρι καὶ ἐν ὅλῳ τῷ ὕδατι. ὅτι ἑώρων ἕκαστον 

τούτων τοῖς ἑαυτοῦ μορίοις ὁμοειδέβ; ὥστε εἴπερ τὸ 

ἕν ὑμῖν ὕδωρ ἔμψυχον. καὶ τὸ πᾶν ὕδωρ᾽ ὥσπερ 15 

γὰρ τὰ μόρια τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἐναπολαμβανό- 

E τοῖς ξώοις σύνϑετα αὐτὰ ἐκ πάντων ποιεῖ. οὕτω 

καὶ τὰ μόρια τῆς ἑκάστου τῶν στοιχείων ψυχῆς ἔμ- 

ψυχα αὐτὰ ἀπεργάξεται. &Q οὖν ὥσπερ τὸ σῶμα 

ὁμοειδὲς τοῦ ἀέρος τὸ τε ἐν ἡμῖν καὶ τὸ τοῦ ὅλου; 20 

οὕτω καὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἐν τῷ ὅλῳ ἀέρι ὁμοειδὲς 

μόριον τὸ ἐν ἡμῖν; ἀλλὰ ὁμοειδὲς μὲν ov φασι" βελ- 

τίω γὰρ ἐκείνην καὶ ἀϑανατωτέραν τιϑέασιν. ἀνο- 

μοειδὲς δὲ εἴπερ eg, οὐκέτ᾽ ἂν αὐτοῖς ὁδῷ προβαΐ- 

νοι τὸ εὔλογον. τοῦ λόγου οὗ ἠκολούϑησαν. ὅτι διὰ 5ὅ 

τοῦτο ἔμψυχος ὁ ὅλος ἀήρ: ἐπειδὴ καὶ τὸ μόριον αὖ- 

τοῦ τὸ ἐν ἡμῖν, sit ἄλλο μὲν ἐν τούτῳ εἶδος ψυ- 

Ais , ἄλλο δὲ ἐν ἐχείνῳ ἐστί, καὶ τὸ μέν τι ὑπάρχει 

τῆς ψυχῆς εἶδος τῷ ἀέρι τῷ ἐν ὑμῖν, τὸ δέ τι οὐκέτι- P 

| 6. ἡ om ἃ 9 παῤαλογωτέρων]) παραβολωτέρων M V, cf, 
- Trendelenb. p. 30. 27 εἴπερ) εἰγὰρ A 
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αἰ, ἀν ΟΝ Ἀν οὐ ων ἐν δλν κοντα RE. T ET 
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, D »Ἥ ὦ ^ al , ' Υ - ἄλλα τῶ 94g. ἢ ovv ov ῥητέον τὴν uiv ἐν τῷ ὅλῳ d] , Y a YA, 3 ^i ΄ TQ ἄξρι ἄϑανατον, τὴν δὲ ἐν ἡμῖν οὐκέτι, ἢ οὐδεμία, 2 , [4 - 5, 3, - - ἀνάγκη, 060v ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῶν λεγομένων, ἐπειδὴ ᾿ ἔν PS » 
' - τὰ ἔν ἡμῖν στοιχεῖα ἔχει ψυχήν, καὶ τὰ ἐν τῷ παντὶ 

5 στοιχεῖα ἔμψυχα εἶναι. ταύτης δὲ τῆς λέξεως ὅτι μὴ , Ἁ e - , κατεχρατήσαν οὗ πρὸ ἡμῶν, ῥάδιον συνιδεῖν τοῖς “ D » | βουλομένοις. ἄλλην οὖν αἰτίαν ξητητέον τοῦ ywo- M » M 

| σκξιν τὰ OVtC τὴν ψυχὴν xcl μὴ τὴν σύνϑεσιν τὴν ὦ , P , | £x τῶν στοιχείων, ἄλλον δὲ καὶ τρόπον κινήσεως. 5. τι τυ ^ 2 2 ν᾿ Dee ᾿ 10 αὐτῇ δοτέον, εἴπερ ἄρα ἀναγκαῖον αὐτῇ τὸ κινεῖσϑαι : ' , e 3. be PE καὶ μὴ τούτων τινά, ὧν ὑπ᾽ αὐτῆς κινεῖται τὰ σώ- δ" M - , 3 , ? , | ματα, μηδὲ ὁλῶς τὴν τοῦ τέλους ἐντελέχειαν, -ἀλλ 5 ' » ξἴπερ τὴν ἐνέργειαν τοῦ τετελεσμένου. 
3 y A 

Ezxaó» δὲ τὸ ἐπίστασϑαι καὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι καὶ 15 A ὃ É , m ? 9 , e , ὃ M ^ Ὁ .15 τὸ Oobabewv τῷ ἀν QOO ὑπάρχει διὰ τῆς ψυχῆς. 2 M ' s: ' Y ΩΣ - ' ' ^ ἔτι δὲ τὸ ϑυμοῦσϑαι καὶ τὸ ἐπιϑυμεῖν καὶ τὸ βου- y^ 9 ^ 04 e ὃ , [50 20) , , δὲ £OUGL, χαὶ ολῶς ἡ δυναμις ἡ ὀρεκτική, γίνεται δὲ N , , E , Ἐς ἢ - - καὶ ἡ κατὰ τόπον κίνησις τοῖς ξῶοις ὑπὸ τῆς ψυχῆς, 
3 καὶ πρὸς τούτοις δὲ αὔξησις καὶ ἀκμὴ καὶ φϑίσις, , M » N ἣν uy M , , x 20 ἀλλὰ αὐξησις μὲν καὶ ἀκμῇ προηγουμένως. φϑίσις δὲ 

ri - - mone 3 κατὰ συμβεβηκός, ὅταν περιῃ τῆς ἐπιρροῆς ἡ ἀπορ- - δ Ó , La - Qon] ταῦτα δὴ ἅπαντά τις ἐννοήσας τὰ ἔργα τῆς vv- -- e 5) ᾿ » . , 04 χῆς καὶ ὁπόσην ἔχει πρὸς αλληλα διαφορᾶν. εἰκότως 
ri -“ » , ἂν ἀπορήσειε, πότερον ὅλῃ τῇ ψυχὴ τούτων ἕκαστον 

Ln ET is d e , , 25 ἐνεργοῦμεν, καὶ πᾶσα ἡμῖν ὁμοίως αἰσϑήσεώς τε αἰ- 
τία καὶ ἐπιστήμης καὶ δόξης καὶ ἐπιϑυμίας καὶ 9v- - ET , LI - ^M ΤΥ n : μου καὶ βουλήσεως καὶ τῶν ἄλλων ἃ διηρίϑμηται. | n , 0 δ - - ei 3 ’ UA καὶ δὲ ολης ἑαυτῆς ταῦτα ἅπαντα ἀποδίέδωσι, καὶ τὸ 

- 
N "i , ?^ ξήν δὲ πότερον ἐξ ἑνὸς τούτων ἐστὶν 7 zÀ&ovov ἢ 

1 τῷ ὅλῳ] τὸ 01ov M V 8 τὴν dx] τῆς $4 AV 16 βού- λεσϑαι Victorius, βουλεύεσϑαι libri 19 καὶ ante πρὸς om A 
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xol ἐκ πάντων; ἢ τούτων μὲν οὐδενός, ἄλλης δέ τι- 
νος αἰτίας συνυπαρχούσης. ὕπερ ovv εἶπον. ἢ διὰ 

πάσης ἅπαντα, ἢ τὸ μέν τι μόριον αὐτῆς BS roy, 
τὸ δὲ émwrquovixóv, [τὸ δὲ ἐπιϑυμητικόν.) ὡς δό- 
ξειεν ἂν ποιεῖν καὶ ὁ Τίμαιος ἄλλῳ μὲν ἐννοεῖν ἡμᾶς 
λέγων, ἄλλῳ δὲ ἐπιϑυμεῖν, ἄλλῳ δὲ ϑυμοῦσϑαι, καὶ 
διουκίξων γε ταῦτα τὰ μόρια τῆς ψυχῆς τὸ μὲν ἐν κε- 

φαλῇ. τὸ δὲ ἕν καρδίᾳ, τὸ δὲ ἐν ἥπατι. τί οὖν δή- 

ποτε συνέχει τὴν ψυχὴν καὶ μἱὰν ποιεῖ καὶ μάλιστα, 
Eve τοσοῦτον ἐδήλλακται αὐτῆς τὰ μόρια, ὅσονπερ 

καὶ αἱ ἐνέργειαι. ὧν αἵ πλείους οὐδὲ ἀλλήλων ἀντι- 

λαμβάνονται; τί οὖν τὸ συνέχον τὰς τοσοῦτον διε- 

στηκυίας δυνάμεις; οὐ γὰρ δὴ τὸ σῶμα συνέχει τὴν 

ψυχὴν καὶ ἑνοῖ᾽ δοκεῖ γὰρ τοὐναντίον αὐτὸ “μάλλον 
συνέχεσϑαι ὑπὸ τῆς ψυχῆς. ἀπολιπούσης οὖν αὐτὸ: 

, τῇ ΄ 
σκίδναται εὐθὺς καὶ διαπνεῖται καὶ διασήπεται. εἰ 

5 , δ FUN E. ἣν , μι 
ovv ἕτερον τι μίαν αὐτὴν ποιεῖ, ἐκεῖνο μάλιστα ἂν 

D , 2 πὰ * 5 Ὗ 

εἴη ψυχή, δεήσει ve πάλιν κακεῖνο ξητεῖν. coa ἕν ἢ 
s 4 L , E 

πολυμερές. εἰ μὲν γὰρ ἕν. διὰ ví ovx εὐϑὺς xal ἡ 
T , N D ?» 0€ Ἦ 

ψυχὴ ἕν; αἰτίαν γὰρ ἀποδοτέον. δι ἣν ἐκεῖνο μὲν 
, N - , » - . d x» N M 

συνέχον τὰ διεστῶτα μέρη τῆς ψυχῆς &vot, ψυχὴ δὲ 
3 - , , - - 

αὐτὴ συνέχουσα τὰ τοῦ σώματος μόρια πολλῷ μᾶλλον 
διεστηκότα οὐχ ἕν. εἰ δὲ μεριστόν. ἐξ ἀνάγκης ἅπαν 
ὅπερ ἂν συνεκτικὸν ἢ τοῦ μεριστοῦ, μεριστὸν ὃν ὑπ᾽ 
ἄλλου συνέχεται δηλονότι καὶ τὸ τὴν ψυχὴν συνέχον 
τ τ» ᾿ ἢ U^ €. 9A 
ὑπ ἄλλου τινος συσχεϑήσεται. κακεῖνο vx ἄλλου. 

e ' 25 97. 

καὶ οὕτω δὴ πρόεισιν ἐπ᾿ ἄπειρον. καὶ ov στήσεται 
9 X e^ N e , AN f , , ^ "A - 

εἰς τὸ ἕν οὔτε ὁ λόγος οὔτε ἡ ψυχή, ἐπεὶ x&v τῷ 

4 τὸ δὲ ἐπιϑ. om M V 13 δὴ om M 14 £voi] ἐν 
οἷς M 15 τῆς om À ovv] y&o M V 24 μεριστὸν ὃν 
vx ἄλλου συνέχεται δηλονότι om M V 97 ov στήσεται] ov- 
στήσεται V 
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ὑποκειμένῳ τις μίαν αὐτὴν λέγῃ, πλείοσι δὲ χρῆσϑαι 
δυνάμεσιν, ὥσπερ τὸ μῆλον τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ἕν, 
διαφόρους δὲ ἔχει δυνάμεις. τὴν εὐωδίαν τὴν εὕ- 
χφοιαν τὸ σχῆμα τὸ χρῶμα. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὕτη y& ἡ 
ὑπόϑεσις ἀναμφισβήτητος, καὶ μάλιστα κατ᾽ ἐκεί- 
νους. ὅσοι τὴν μέν τινα δύναμιν ἀϑάνατον αὐτῆς 
ποιοῦσι τὰς δέ τινας ϑνητᾶς, 0 μοι δοκούσιν ὑπειδό- 

μενοι Πλάτων καὶ ᾿Δριστοτέλης. ὁ μὲν εὐϑὺς ἐν τῇ 
συστάσει τὸν νοῦν τῶν ἄλλων διοικίξειν, ὁ δ᾽ ἐπεισ- 
κρίνεσϑαι ϑύραϑεν., ὅπως ἂν περὶ τῆς ἀφϑαρσίας 
αὐτοῦ ὁ λόγος ὑπὸ τῶν φϑαρτῶν εἴτε μερῶν εἴτε δυ- 
νάμεων μὴ διοχλῆται. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ τοῖς ἐκ με- 
ρῶν αὐτὴν ποιοῦσιν ὁμοίως ἐμποδών, τὸ διηλλάχϑαι 
τοσοῦτον αὐτῆς τὰ μέρη. ὅσον τὰ ϑνητὰ τῶν ἀϑανά- 
τῶν. χαλεπὸς δὲ ὧν ὁ λόγος κατ᾽ ἄμφω. καὶ εἰ πο-- 

λυδύναμος εἴη καὶ εἰ πολυμερὴς ἡ ψυχή, ὅμως χα- 
λεπώτερος, εἰ πολυμερής. εἰ γὰρ ὅλη ἡ ψυχὴ ὅλον 

) σῶμα συνέχει, προσήκει δὴ καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς 
ἕκαστον συνέχειν τι μέρος τοῦ σώματος. ποῖον δὲ 
μόριον 1) πῶς ὁ νοῦς συνέξει, δύσκολον καὶ πλάσαι. 
καίτοι γξ ὅτι τοῖς μέρεσι τοῖς τοῦ σώματος οὐ συν- 
διώκισται τὰ μέρη τῆς ψυχῆς. δῆλον μαλιστα ἐπὶ 
τῶν φυτῶν᾽ ov γὰρ ἐν ταῖς ῥδίξαις μὲν ἀλλο μόριον 
τῆς φυτικῆς ψυχῆς. ἐν τῷ στελέχει δὲ ἕτερον, καὶ 
ἕτερον «v ἐν τοῖς κλάδοις, ἀλλ᾽ ἐν ὕλῳ τῷ φυτῷ 

πᾶσα καὶ ἡ αὐτή. ξῇ γοῦν διατεμαόμενα, καὶ φυτευ- 
ϑέντα ὁμοειδὲς φυτὸν ἀποδίδωσιν. ὁρῶμεν δέ, ὅτι 
καὶ τῶν ξώων τινὰ τῶν ἐντόμων διακοπτόμενα ὅμως 
ἐπὶ πολὺ ξῇ καὶ κινεῖται ἑκατέρῳ χωρὶς τῶν μερῶν 
ὡς ἐνυπαρχούσης τῆς ψυχῆς ἀριϑμῷ μὲν οὐκέτι μιὰς" 

6 αὐτῆς] αὐτὴν M 10 αν] ἂν δ ἃ 18 δὴ] δὲ ^ 



Arena xtd evtl MM A CE ES τάν ἐν πο m 

πῶς γὰρ ἐν τοῖς μέρεσι τοῖς διῃρημένοις ; εἴδει δὲ 
μιᾶς. πάσας γὰρ ἑκάτερον τῶν μερῶν τὰς δυνάμεις 
ἀποδίδωσιν ἐπί τινα χρόνον᾽ καὶ γὰρ αἰσϑανόμενα 
δῆλά ἐστι καὶ κινούμενα κατὰ τόπον. εἶδον δὲ ἐγὼ 

^ , ^ Ὁ e 

τοῦτο καὶ ἐπὶ (y0vov τινῶν συμβαῖνον ὡς Ovo- . 
᾿χκάϑεκτα εἶναι τὰ μέρη τοῦ ὅλου διακοπέντος, ἑτέρων 
δὲ οὐραὶ δηλαί εἰσιν ἰλυσπώμεναι ἐπὶ πολύ, ἑτέρων 
ὃὲ τὸ ἄλλο σώμα ἄνευ τῆς κεφαλῆς, ὥσπερ τῆς 
στρουϑοῦ τῆς καταγαίου, ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν 
ἐστιν, ὅτι ὁμοειδὴ τὰ μόρια τῆς ψυχῆς καὶ ἀλλή- 
λοις καὶ τῇ ὅλῃ, ἀλλήλοις μὲν τὰ ἐν τοῖς μέρεσι 
τοῖς διῃρημένοις τοῦ σώματος, ὕλῃ δὲ τῇ πρὸ τῆς 
διαιρέσεως ἐνυπαρχούσῃ τῷ ξώῳ. καὶ φαίνονται ἐν 
ταὐτῷ μὲν ἅπασαι εἶναι καὶ περὶ ἕν τι ὑποκείμενον 
καὶ ἀχώριστοι ἀλλήλων. διαιρεῖσϑαι δὲ ἡ ψυχὴ μὴ 

10 

" 

xo 9 ἑαυτήν. μηδὲ κατὰ τὰς ἰδίας δυνάμεις, ἀλλὰ io. 

κατὰ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος, ἐν ᾧ ὑπάρχει. εἰ δὲ 
ιὴ διατελεῖ τὰ μέρη τῶν ἐντόμων καὶ τῶν ἰχϑύων 
ξῶντα καὶ κινούμενα, οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ ὄργανα γὰρ 

e , eur 
αὐτοῖς οὐχ ὑπάρχει, cGre σώξειν τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ἧττον ἑκατέρῳ τῶν μορίων ἅπαντα ὑπάρχει τὰ 

e - “- - 

καὶ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι προὐπαάρχοντα μόρια τῆς ψυ- 
»-Ὁ M i! x Α L1 Er » Xt , 

qus, τὰ δὲ δὴ φυτα καὶ διατελεῖ ξῶντα καὶ oAoxAqgoov 
42 ᾿ ' gus , * $2 ΟΣ M 3 
αποδίδοσι τὴν ξωὴν οὐ γὰρ δη ἄξιον ye NE 

τεῖν περὶ τῆς φυτικῆς δυνάμεως, εἰ παρὰ ψυχῆς, καὶ 
ψυχῆς ἐστὶν ἡ ϑρεπτικὴ καὶ αὐξητικὴ καὶ γεννητική᾽" 
ἧς γὰρ μόνης κοινωνεῖ ψυχῆς τὰ ζῶα καὶ τὰ put, 
αὕτη ἐστί. πῶς οὖν ἡ αὐτὴ ἐν ξώῳ μὲν οὖφα ψυχή. 
ἐν φυτῷ δὲ ov; πόϑεν δὲ τὸ ξὴῆν τοῖς φυτοῖς. εἰ μὴ 

8 αἰσϑανόμεϑα Μ 91 ἅἄπανταου M V. ὕὄἧπαρχειν M 
22 μόρια τῆς ψυχῆς om M V 2ὅ παρὰ] περὶ M et p. 10 v. 1. 
26 καὶ γεννητική om ἃ 

20 

25 



παρὰ ψυχῆς; διαφέρει γοῦν καὶ ἐπὶ τούτων τὰ fase: 

τῶν μὴ ἐώντων. τῷ δύνασϑαι [καὶ] τρέφεσθαι καὶ I αὔξε- 

E καὶ γεννῶν. εἰ δὲ χωρίζεται ἐπὶ τῶν φυτῶν καὶ 

xo ἑαυτὴν. ἐνεργεῖ. οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ καὶ γὰρ ἡ 

5 αἰσϑητικὴ τῆς κινητικῆς κατὰ τόπον ἐπί τινῶν ξώων 

χωρίζεται; ἀλλ᾽ ὅμως ψυχή, μήποτε ài χαὶ ἧ ζῶμεν 

δυνάμει, αὕτη πρώτη ἐστίν. ὡς ὕστερον ἀκριβέστε- 

οον ἐπιδειχϑήσεται. 

2 τών om ΑΝ καὶ om M V 

aiii odi. andi ttd Sat 



bi 

OEMIZTIOT IIAPAOPAXIX 

ΤΩΝ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ APIZSTOTEAOYZ 

BIBAION AETTEPON. 

AOTFOC TPITOC. 

e 5 - , » 

A μὲν ovv παρὰ τῶν πρότερον εἴχομεν παραδε- 
P AN » ai , ' δομένα περὶ ψυχῆς, εἴρηται ἱκανῶς. νῦν δὲ ἀρχὴν 

2, - 2 

ἄλλην ποιησάμενοι πειραϑῶμεν αὐτοὶ διορίσαι τί 
ἐστι ψυχὴ καὶ τίς ἂν εἴη κοινότατος λόγος αὐτῆς, ὃς 

ἁπάσῃ τῇ ψυχὴ ἐφαρμόσει καὶ οὐ μόνῃ τῇ τοῦ ἀν- 
ϑοώπου. εἰς οἵους λόγους οἵ πρὸ ἡμῶν οἵ μὲν ἄκον- 
τες. οἱ δὲ éxovreg ὑπεφέροντο. λέγομεν δὴ γένος ἕν 

τι τῶν ὄντων τὸ πρῶτον καὶ κυριώτατον τὴν οὐσίαν, 
ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην φαμέν, τὸ δὲ ὡς εἶδος, 
καὶ τρίτον τὸ ἐξ ἀμφοῖν. περὶ τούτων δὲ ἱκανῶς μὲν 
εἴρηται ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ὅλης φύσεως, 
καὶ νῦν δὲ ὑπομνηστέον, ὅτι ἡ μὲν ὡς ὕλη οὐσία 
δυνάμει ἐστὶν οὐσία καὶ οὔπω τόδε τι καϑ' αὑτήν, 
ἀλλ᾽ οἷον εὐφυία πρὸς τοῦτο καὶ παρασκευὴ πρὸς τὸ 

1 Titulum praebet 4, praeter λόγος τρίτος quae ex V sum- 
simus in quo est Θεμιστίου περὶ ψυχῆς λόγος y. y. Versus vacuus 

»inM 5 ovvom M V παρὰ] περὶ M ἔχομεν! 15 εἴρηται 
μὲν ἱκανῶς M : 

Y ATTEN TH A Ta CLIE NE Eee TES Orr Bem MONET LSNBRMEUTEAT AS RITU ILIUM Pt 
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. 4 Y 3 c , γενέσϑαι τόδε τι. τὸ δὲ εἶδος ἡ τελειότης καὶ ὥσπερ 
ἀναπλήρωσις τῆς εὐφυίας καὶ τοῦ δυνάμει πρὸς τὸ 
τέλος προαγωγή.- καὶ τοῦτό ἐστι καϑὸ λέγεται ἤδη 

τόδε τι. τρίτον δὲ ἦν τὸ ἐκ τούτων ὥσπερ συγκξίμε- 

10 

1ὅ 

20 

25 

e 

vov, Q πάρεστι μὲν ὕλη, πάρεστι δὲ μορφή, καὶ 
- , , 

τοῦτο ἐστι TO σύνολον, καὶ οὐκ ἔστι μόνως τῷ λόγῳ, 
v. ' LT - ; , , 3 M ' ^ , 

αλλὰ καὶ vr αἰσϑησει τοδὲ τι ἀπολαβοὸν τὸ μὲν γί- 
N uz r2 νὰ ΤᾺΝ 5 m » νεῦϑαι παρὰ τῆς ὕλης. τὸ δὲ εἶναι παρὰ vov εἴδους. 

3442 εἰ ὦ P 

αλλ οὖν λέγεται τηνικαῦτα τέλειον εἶναι καὶ ἔντε- 
λεχῶθ ἔχειν. ἡνίκα ἂν ἀπολάβῃ τὴν οἰκείαν μορφήν, 

ἐφ᾽ ἣν ἐσπουδάκει. ταύτην ovv τὴν μορφὴν καὶ τὸ 

εἶδος εἴ τις ἐντελέχειαν ὀνομάζοι, οὐ δικαίως ἂν συ- 
ἊΣ e , , - 9 , , 

xopavroiro ὡς πάνυ ξένῳ τῷ ὀνόματι κεχρημένος. 
/ τε A εἰ γὰρ τὰ προειρημένα ἀληθῆ, καὶ ἡ τελείωσις &xa- 

y - 7 N ' 2 A 2 M στῷ παρὰ TOU εἴδους καὶ τὸ ἐντελεχῶς ἔχειν παρὰ 
- - , ' , τῆς μορφῆς, σημαίνοι ἂν οὐδὲν ἀλλο ἢ ἐντελέχεια 1] 

τὴν ἕξιν τῆς τελειότητος. ἀλλὰ διχῶς γε ἡ ἐντελέχεια 

ἐφ᾽ ἑκάστου, ἡ μὲν ὡς ἐπιστήμη, ἤ δὲ ὡς τὸ ϑεω- 

ρεῖν, καὶ ἔστι τὸ μὲν ὡς ἕξις, τὸ δὲ ὡς ἔργον τῆς 
, - *5 , , 3 
ἕξεως. ταῦτ᾽ ovv ἀναμνήσαντες τοὺς ἀχροωμένους 

προαγαγωμεν εἰς τὸ ἐφεξῆς. 
3. ς ἢ , , - * ^ / 

Ουσίαι τοίνυν μαλιόστα δοκουσιν εἶναι τὰ 6GQ- 
e - » ei 

ματα, καὶ τούτων τὰ φυσικά, οἷον γῆ πῦρ vÓoQ 
2.» , , e ’, , , - 
ἀήρ, καὶ ὅσα ἐκ τούτων ἡ φύσις ἀπεργαάξεται᾿ ταῦτα 

' » » 2 ἐς / SEN A , X3 m ἐππν 
y«o τῶν αλλῶν ἀρχαί κλίνη δὲ καὶ πρίων καὶ ιμα- 

ei ^ A , , ?! 

τιον καὶ ὅλως τὰ τεχνικὰ συμβεβηκότος χώραν ἔχει 
' - , j^ * ' ^ , 

πρὸς τὰ τῆς φύσεως. ἐπισυμβαίνει γὰρ τὸ μὲν ξυ- 
A , M ^ »"Ἢ 

λοις, τὸ δὲ σιδήρῳ, τὸ δὲ ἐρίοις, καὶ πὰν σῶμα τεχνι- 
M - zd -ν κὸν ἐν ὑποκειμένῳ τῷ φυσικῷ ϑεωρεῖται. τὰ μὲν 

6 μόνης M ri ἀπολαβὸν] ἀπολαῦον AV τὸ πὶ τὸ] 
τοῦ — τοῦ À 9 ἐντελεχῶς] ἐντελῶς M 15 ἐντελῶς M 
926 oÀogg on M V 

" ) " X 
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ovv τεχνικὰ ἀφείσϑω, τῶν δὲ φυσικῶν σωμάτων τὰ 
μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δὲ οὐκ ἔχει. ξωὴν δὲ λέγομεν τὴν 
δι᾿ ἑαυτοῦ τροφήν τε καὶ αὔξησιν. δῆλον τοίνυν. ὅτι 
πᾶν σώμα φυσικὸν μετέχον ξωῆς οὐσία, οὐσία δ᾽ οὕτως 

ὡς συνϑετή, συνθϑετὴ δὲ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ἐπεὶ 5 
τοίνυν οὐχ ἁπλῶς σῶμα τὸ ξωὴν ἔχον, ἀλλὰ σῶμα 

τοιονδὶ καὶ ἔστιν ἐν αὐτῷ τὸ μὲν σῶμα, ὥσπερ ὑπο- 
κείμενόν τι καὶ ὕλη. τὸ δὲ τοιονδὲ ἡ μορφὴ καὶ τὸ 
εἶδος οὐδεὶς γὰρ ἂν εἴποι τὸ σῶμα εἶδος τοῦ ξῶντος 

σώματος᾽ τοῦτο γὰρ ὑποκειμένου χώραν ἔχει καὶ 10 
ὕλης, καὶ ἡ διαφορὰ αὐτῷ πρὸς τὰ μὴ ζῶντα σώμα- 
τα οὐχ ἡ σῶμα; ἀλλ᾽ ἡ τοιόνδε, τουτέστιν ἢ £j] καὶ 

ψυχὴν ἔχει᾽ ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι 
καὶ ἐντελέχειαν καὶ οὕτως οὐσίαν ὡς εἶδος. ὅτι γὰρ 
οὐ σῶμα ἡ ψυχὴ οὐδὲ ὑποκειμένου χώραν ἔχει. δέ- 1? 
δειχται μὲν [καὶ] ἤδη καὶ πρόσϑεν. οὐ χαλεπὸν Ob 
καὶ νῦν ὑπομνῆσαι. τὰ γὰρ ἔμψυχα τῶν ἀψύχων 
διαφέρει μὲν τῷ ζωὴν ἔχειν, οὐ διαφέρει δὲ τῷ σώ-. 

poca εἶναι, ὥστε οὐ σώμα ἡ ζωή, οὐδ᾽ ἄρα ἡ ψυχή, 

7] τῆς bonis ταύτης αἰτία. ἔτι καὶ ὧδε ταὐτὸ τοῦτο 20 
γένοιτ᾽ ἂν φανερύν. ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ συνθέτω οὐσία 
οὔτε ἄμφω ὑποκείμενα οἷόν τε εἶναι, οὔτε ἄμφω εἴδη, 
τὸ σῶμα δὲ ὑποχείμενον, δῆλόν ἐστιν ἐν τῷ ὅλῳ. 
τὸ γὰρ ἀγόμενον καὶ πλασσόμενον καὶ μορφούμενον 
καὶ χρατούμενον καὶ ἕτοιμον πρὸς σκέδασιν καὶ φϑο- 25 
gov, εἰ μὴ συνέχοιτο ὑπὸ ψυχῆς. τοῦτό ἐστιν ἀνάγκη 
πᾶσα τὸ εἶδος εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ ἐντελέχειαν" καὶ 
γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἄλλως ἔχοιμεν εἰπεῖν τὸ ξῶον ἐκ σώμα- 

- TOg καὶ ψυχῆς, εἰ μὴ ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. τριχῶς 

2 λέγωμεν ἃ 16 xol om M V 19 ἡ ξωὴ οὐδ᾽ ἀρὰ ἡ 
20 καὶ] δὲ Μ x (- διὰ Ξ: Sa x c διὲ m] e lÉ - 
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γὰρ τὸ ἐκ τῶνδε ὡς “ἐνυπαρχόντων, φανερώτατα μὲν 
ὡς ἐκ τῶν μερῶν, ὅταν τὴν οἰκίαν ἐκ τῶν πλίνϑων. 
μ 

ἢ [ἐκ] τῶν τοίχων λέγωμεν. καὶ τὸ ξῶον ἐξ ὀστέων 
M , e M ' , e » ) € 

καὶ σαρκὸς. εὶς μὲν δὴ τρόπος ovrog. ἄλλος δέ, οταν 
t "ὃ A "1 ' AL A 0À 2 ἐξ ὕδατος καὶ μέλιτος τὸ μελίκρατον, καὶ ὅλως ἐκ 

» Ἁ 

τῶν κερασϑέντων τὸ κεκερασμένον. διαφέρει δὲ οὐ- 
» er , 

τος τοῦ προτέρου, οτι ἐπ᾿ ἐχείνου uiv καὶ τὰ μέρη 
Ἁ Dé , (d 

καὶ TO OÀOV τόπῳ κεχωρισται, ἐπὶ δὲ τούτου τὰ κε- 
Ἁ , » 

χωρισμένα κατὰ τόπον οὕπω κέκραται. δοκεῖ μὲν 
M - 5 - , e * 

γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ καὶ τὸ 0Àov εἶναι καὶ τὰ μέρη, 
» 9 , ' ' , 

τῇ δὲ ἀληϑείᾳ τὰ μὲν διέφϑαρται, vo δὲ ἐστι. τρίτος 
rt χω ^ ^w , , 

δέ, οταν ἐκ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ σχήματος τὸν ἀνδριάντα 
φῶμεν, καὶ ἐκ τῶν πλίνϑων καὶ ἐκ τῆς συνθέσεως 

* j Ὁ NC S τὴ 
τὴν οἰκίαν, ὥστε καὶ τὸ ζῶον, ἐπειδή φαμεν ἐκ ψυχῆς 
καὶ σώματος, εἰ μὲν κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον, οὐκ 
ἂν εἴη τὸ σῶμα ἔμψυχον ὅλον δι᾿ ὅλου, οὐδ᾽ ἂν ci- 
σϑάνοιτο ὅλον δι’ ὅλου, οὐδὲ ἂν τρέφοιτο, ἀλλὰ παρα- 

X- 2594 1. 

κείσεται ἡ ψυχὴ ἡ ὅλη ὕλῳ τῷ σώματι, ἢ τὰ μόρια 
τοῖς μορίοις. ὅπερ οὐδ᾽ ἐννοῆσαι δυνατόν. καὶ εἰς 

^ ^ y! ) » , iS [4 ? Ü Ἁ 

τὸ ποσὸν συντελέσει TQ ξωῷ ἡ ψυχή. ovx εἰς TO 
M n A m. ty 2 ^ , hl M 

ποιὸν ὥσπερ τὰ μέρη τῷ 0ÀQ. οὐ μὴν οὐδὲ κατὰ τὸν 
N , , " 3 εἶ , 2 TA 

δεύτερον vrQgozOv' ov γὰρ φϑειρομένης τῆς ψυχῆς 
? » , A - , 

οὐδὲ φϑειρομένου τοῦ σώματος TO ξῶον γίγνεται, 
^ 3 , δ ' - , 

ἀλλὰ τοὐναντίον σώξοντος ἑκατέρου τὴν ἑαυτοῦ Qu- 
A , , 

σιν καὶ ἐνέργειαν. λείπεται τοίνυν TOV τρίτον TQO— 
- y τῇ N -" 3; Y e 

πον ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος εἶναι τὸ ξῶον. qv δὲ οὕτω 
τὸ μὲν ὕλη. τὸ δὲ εἶδος. καὶ οὐ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς 
[τὸ] εἶδος. αὕτη ἄρα εἶδος τοῦ σώματος. ὥσπερ οὐν 
ἀνδριὰς ὀνομάξεται κατὰ τὴν μορφήν, οὕτω καὶ τὸ 

ὃ à om MV 06 κεχρασμένον A, fort. κεκραμμένον, conf. 
Alex. Aphrod. fol. 124 b. fine. 13 xol post φῶμεν om M 
28 r0 om M V 
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ξῶον. κατὰ γὰρ τὴν ψυχὴν τὸ uiv ξῶον λέγεται, τὸ 
δὲ νεκρὸν εἶναι᾽ ἅμα γὰρ ταύτῃ πάρεστι καὶ ἄπεστι 
τὸ ζῆν αὐτοῖς. εἶδος ἄρα τι καὶ ἐπὶ τοῦ ξώου καὶ 
μορφὴ D ψυχή. αὕτη δὲ λέγεται διχῶς, ἢ μὲν ὡς 
ἐπιστήμη, ἡ δὲ ὡς τὸ Semoeln , καὶ ἡ μὲν ὡς ἕξις. ἡ 

0b ὡς ἐνέργεια τῆς ἕξεως. καὶ ταύτην οὖν ἐστὶν εὺ- 
ρεῖν ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὴν διπλόην᾽ ὁ μὲν γὰρ ὕπνος 

οἷον ἕξις τις τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ ἐγρήγορσις οἷον ἐνέρ- 
γεια, καὶ οὐ τοῦτο λέγω. ὅτι ἐν τοῖς ὕπνοις σύμπασα 
παύεται ἡ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, μόνη δὲ μένει ἡ ἕξις" 
τὸ γὰρ ϑρεπτικὸν αὐτῆς καὶ ἡ δύναμις ἡ τοιαύτη 
ἀκοίμητος καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις. ἀλλὰ πολλαί γε δυνά- 
μξις αὐτῆς καϑευδόντων τῶν ξώων οὐκ ἐνεργοῦσι, 

λέγω δὲ τὴν αἰσϑητικὴν καὶ τὴν κατὰ τόπον κινητι- 

κήν. ἐντελέχεια οὖν ἡ ψυχὴ τοῦ ξωὴν ἔχοντος σώμα- 
τος καὶ ὡς 7 πρώτη, οὐχ ὡς ἡ δευτέρα. προτέρα γὰρ 
τῇ γενέδει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡ ἐπιστήμη᾽ πρότερον γὰρ 
“λαμβάνει τὴν ἐπιστήμην Σωκράτης, εἶϑ᾽ οὕτω ϑεω- 

ρεῖ. ὁ οὖν λέγων. ὅτι εἴπερ ἐντελέχεια, ἡ ψυχή, οὐκ 

ἂν ὕπνος ἐγένετο, ϑαυμαστός. εἰ μὴ συνίησι τὰ : 

' διαρρήδην ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους λεγόμενα. ἐν γὰρ τῷ 
ὑπάρχειν φησὶ τὴν ψυχὴν καὶ ὕπνος καὶ ἐγρήγορσις. 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνό ys ἐπισκεπτέον. ὅταν γὰρ προσϑῶμεν 
τῇ ἐντελεχείᾳ τὴν πρώτην, μήποτε τὴν μὲν ἄλλην 
ψυχὴν ὁ λόγος περιλαμβάνῃ, τὴν ϑρεπτικὴν δὲ ovx- 
ἔτι ἐπ᾽ ἐκείνης γὰρ οὐ χωρίξεται ἡ ἕξις τῆς ἔνερ- 
γείας, ἢ ὕπου μὲν ἡ ἐνέργεια, πάντως καὶ ἡ ἕξις, 
καὶ μάλιστα ἐν τοῖς φυσικοῖς, ἃ γίνεται οὐκ ἔξωϑέν 

τινος ἐπιστατοῦντος οὐδὲ διδάσκοντος᾽ ὅπου δὲ ἡ 

ξξις, οὐ πάντως καὶ ἡ ἐνέργεια. ore ὁ πρώτην ἐν- 

10 μένει δὲ δὴ μόνη M ἡ om AV 16 ovy] x«L M V 
22 φησὶ] φύσει M 285 scrib. περιλαμβάνει 
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͵ e , ' ^ e , * , 

τελεχειαὰν OgiCousvog τὴν ψυχὴν ἀπασὰς τὰς δυνα- 
, s! »^ "n - 

u&ig περιλαμβάνει. ἐν γὰρ τοῖς ὕπνοις τῶν μὲν ἡ 
ἕξις ἐστὶ μόνη. τῆς ϑρεπτικῆς δὲ μετὰ τῆς ἕξεως ἢ 

, 5 e 
ἐνέργεια. τί μὲν ovv ἐστὶν ἡ ψυχὴ κατὰ τὸ γένος. 
εἴρηται" οὐσία γὰρ ἡ κατὰ [τὸν] λόγον καὶ ἐντελέχεια 
ἡ πρώτη. τίνος δὲ αὕτη, λοιπὸν ἀποδοῦναι. ὅτι μὲν 

[δὴ] σώματος, ÓrAov: ὁποίου δέ. σαφέστερον ἐφεξῆς 
^ - , : ' 5 

διοριστέον. φαίνεται δὴ τῶν SA. τὰ μὲν εἶναι 

φυσικά, τὰ δ᾽ οὔ, λέγω δὲ φυσικὰ μὲν σα ἔχει καϑ' 
ἑαυτὰ κινήσεως ἀρχήν. οἷον γῆ καὶ ὕδωρ καὶ φυτὰ 
καὶ ξῶα. οὐ φυσικὰ δὲ ὅσα μὴ ἔχει, οἷον χλίνη xol 
ναῦς καὶ ἱμάτιον. καὶ ταῦτα διώρισται σαφῶς καὶ 
ἡμῖν καὶ πρώτῳ ᾿Ζριστοτέλει ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν 
τῆς ὕλης φύσεως. τῶν δὲ φυσικῶν τὰ μὲν ἔχει fov, 

M N NP asp , A J M , » τὰ δὲ ovx ἔχει. τίνα δὲ λέγομεν τὴν &£oqv., ἔφϑημεν 
εἰπόντες. ὅτι τὴν δι᾽ ἑαυτοῦ τροφήν τε καὶ αὔξησιν. 
ταῦτα δὲ ἣν τὰ ξῶα καὶ τὰ φυτά᾽ τὰ γὰρ λεγόμενα 
στοιχεῖα φυσικὰ μέν. ὅτι κινήσεως ἀρχὴν ἔχει, οὐ 

- [y - e - 

ξῶώντα δέ. ὅτι μὴ τρέφεται δι᾿ ἑαυτῶν ἡ γὰρ τῶν 
τ /'9 e e , ἐν à 9 p ^ " 

(9v αὐξησις ομώνυμος. or& προσϑήκχη, ἡ εἴπερ 
^ δ , , »Ἤ » ^ LY 9 , 

καὶ ot λίϑοι διόλου αὐξονται. εἴη «v καὶ ἐν τούυτοις 
Ξ Ἐν , ' , , - 3 i M Ὁ εἶδος ζωῆς. ἀλλὰ λίαν ys αμυδρᾶς, ἐπεὶ καὶ γενναν 

, M $ ' τινὲς λέϑοι λέγονται, ὡς KA£aoyog φησιν. ἀλλὰ καὶ 
E e 45A , " 

ἐπὶ τούτων ἢ ὁμώνυμος ἡ γένεσις ἡ ἄλλον τρόπον 
ES e : 2 * ᾿ 

πολλαχοῦ γὰρ ἡ φύσις δήλη γίνεται κατὰ σμικρὸν 
" , 1 , 

μεταβαίνουσα, ὥστε ἀμφισβητεῖσϑαι ἐπί τινων, πό- 
- ? ' " , Ξ 

τερον ζῶον ἢ φυτόν, καὶ πότερον φυτὸν ἡ λέίϑος 
E 3 ' 3-4 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῶν σωμάτων τὰ uiv φυσικὰ τὰ δὲ οὐχί, 
E Ἐξ z E D , » 

xoi τῶν φυσικῶν τὰ μὲν ἔχει ξωὴν τὰ δὲ οὐχί. οὔτε 
(s , 3 AT - 

παντὸς σώματος ἐντελέχεια ἡ ψυχή. ἀλλὰ τοῦ φυσι- 

5 τόνοι ΜΝ. 7 δὴ οἿΜΥ 



κοῦ, οὔτε παντὸς φυσιχοῦ, ἀλλὰ τοῦ καὶ ζῶντος. πᾶν 
Né gs 6S - ἢ ᾽ ΄ , Nc ' n 

δὲ τὸ ζωῆς μετέχον ὀργανικον, λέγω δὲ oco ϑνητα καὶ 

ἐν γενέσει᾽ πάντα γὰρ ταῦτα προσδεῖται τροφῆς καὶ 
οὐδὲν αὐτῶν γέγονε καὶ ἔστιν ἁπλῶς. αλλ᾽ αἰεὶ καὶ 
συνεχῶς γίνεται τῆς τοιαύτης ψυχῆς οὐ δυναμένης 
ποτὲ ἠρεμῆσαι, διόπερ ὀργάνων προσ ϑεαν τῶν πρὸς 
τοῦτο διακονούντων. καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ζώων δηλον᾽ 
στόμα γὰρ καὶ γαστὴρ καὶ φλέβες καὶ τὰ λοιπὰ δρ- 

᾿ς γανα τῆς τροφῆς, ἐπὶ δὲ τῶν φυτῶν τὸ ἀνάλογον 
ϑηρευτέον ἐκ τῶν ἔργων᾽ αἵ μὲν γὰρ δίξαι τῷ στό- 
ματι ἀνάλογον᾽ ἄμφω γὰρ ἕλκει τὴν τροφήν. ἵνες δὲ 
καὶ ἐντεριῶναι φλεψί, καὶ φλοιὸς uiv καὶ ξύλον 
ὥσπερ ὀστοῦν καὶ σάρξ, καὶ φύλλον δὲ οἷον σκέ- 
πασμὰα περικαρπίου, τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ, λέγω 
δὲ “περικάρπιον μέν, ᾧ τὰ σπέρματα ἀμφιέννυσιν ἡ 
φύσις, εἴτε ἐδώδιμον τοῦτο εἶτε χαὶ μή. καρπὸν δὲ 
τὸ σπέρμα. εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέ- 

᾿ς y&w, εἴη ἂν ἡ ψυχὴ ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος 
φυσικοῦ ὀργανικοῦ, διὸ καὶ ov δεῖ ζητεῖν. πῶς ἕν ὁ 

X Y A - , 3 Ω᾽ A δ , "n? ) 

κήῆρος xai τὸ ὄχημα, οὐδ᾽ ολὼς τὴν δχαστου υλὴν 

καὶ τὸ ἐπικείμενον αὐτῇ πῶς ἕν᾽ ὥσπερ γὰρ τὸ εἶναι 
παρὰ τοῦ εἴδους, οὕτω καὶ τὸ ἕν παρ᾽ ἐκείνου. πολ- 
λαχῶς δὲ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ ἕν εἶναι᾽ δεκαχῶς γάρ, 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐφ᾽ ἁπάντων τὸ εἶδος ἀμφοῖν αἴτιον καὶ 
τι , " ᾿ * - c 

ἣν λέγομεν ἐντελέχειαν, otov εἰ φυσικὸν σῶμα ὁ πέ- : 

λεκυς ἣν καὶ τὸ εἶδος τυῦτο εἶχεν, ὡς δύνασϑαι 
τέμνειν οὐ παρὰ τῆς τέχνης ἀλλὰ παρὰ τῆς φύσεως 

ξῶον ἂν qv, καὶ τὸ μὲν σώμα αὐτοῦ ὁ σίδηρος, 
ψυχὴ δὲ τὸ τοιόνδε σχῆμα καὶ ἡ ἀκμὴ καὶ τὸ τέμνειν" 

“τῷ 

13 καὶ φυλλον] τὸ φύλον A 14 τὸ δὲ περικάρπιον καρ- 
ποῦ 0m Μ 
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- 1 s 1 53 3 
τοῦτο γὰρ ἣν τὸ πελέχει εἶναι, ἀμβλυνϑέντος δὲ καὶ 

- 3 3 

μεταβαλόντος τὸ σχῆμα, οὐκέτι πέλεκυς ἀλλ᾽ ὁμω- 
, e ? , A 

vvucOg, ὥσπερ οὐδὲ Σωκράτης ἄνϑρωπος μετὰ τὸ 
, 3 2» X , € ? , e 

κώνειον ἀλλ ὁμωνύμως. vov δὲ x«v σωξηται ἡ μορ- 

φή. πέλεκυς μέν ἐστι. ζῶον δὲ οὐκ ἔστιν᾽ οὐ γὰρ 
- Ἃ , N * | S: , e , , ' 

t£yVLXOU 0Qycvov τὸ εἶδος καὶ o Aoyog ἡ ψυχή, ἀλλα 

φυσικοῦ ξωὴν ἔχοντος, τοῦτο δὲ ἣν τὸ ὀργανικόν. εἰ 
3 »Ὕ ^ , ^ E 

δὲ ἀντὶ τοῦ ὀργανικοῦ τὸ δυνάμει ξωὴν ἔχοντος £9£- 
λοις λαμβάνειν. ληπτέον ἐνταῦϑα σοι δυνάμει τῇ 

e [s 
παρούσῃ, ἢ δὴ ὑποβέβληται ἐνέργεια, ὡς λέγεται 
δυνατὸν εἶναι βαδίζειν, ὅτι βαδίξει;, καὶ ὅλως δυνα- 

τὸν εἶναι, ὅτι ἤδη ἐστὶ κατ᾽ ἐνέργειαν᾽ ἣν γὰρ καὶ 
οὗτος ὁ τρόπος τοῦ δυνατοῦ. ὥσπερ rp ἐν τοῖς 
περὶ προτάσεων. τοῦ ζῶντος ovv ἤδη καὶ τοῦ οὕτω 

ξῆν δυναμένου ὡς ἐντελέχεια πρώτη ἡ ψυχή. τοῦτο 
T 5 M , x 3 δ ^ M , 3 δ 

δὲ ἣν τὸ συνϑετον καὶ τὸ ὁλον xoi τὸ ἐξ ἀμφοῖν, 
e * E - Y ' E 
ὅπερ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ξώον᾽ τὰ γὰρ εἴδη yt- 

PE 3 τ P - [7] 
νεται μὲν ἐν τῇ ὕλῃ, ovx ἔστι δὲ εἴδη τῆς vàng, 
3 A bd , Ξ , ' e " , 

ἀλλα TOU συνϑέτου᾽ tOUTOV y&Q ἕκαστον ἤδη τοδὲ 
, D . M , 

τι. ἐξήγησιν ovv τὸ ὀργανικὸν νομιστέον τοῦ δυνα- 
M 2! Y 3 ᾿- » EY , » 

quet Gov ἔχοντος. καὶ ovy ὥς ἄλλο μὲν rovrov, ἀλλο 

δὲ ἐκείνου σημαίνοντος. ϑεώρει δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ue- 
ρῶν τὸ λεχϑεέν. εἰ γὰρ ἦν ὁ ὀφϑαλμὸς toov, ἤ. ψυχὴ 

ἂν αὐτοῦ ἡ ὄψις qv αὕτη γὰρ οὐσία ὀφθαλμοῦ καὶ 
εἶδος καὶ μορφή. ὁ δὲ ὀφϑαλμὸς τὸ σύνολον. τὸ δὲ 
σῶμα τοῦ ὀφθαλμοῦ ὕλη τῆς ὄψεως, ἧς ἀπολιπούσης 
οὐκέτ᾽ ὀφϑαλμὸς πλὴν ὁμωνύμως, καϑάπερ ὁ λίϑι- 
νος καὶ ὃ γεγραμμένος. δεῖ δὴ λαβεῖν τὸ ἐπὶ μέρους 
λεχϑὲν ἐφ᾽ ὅλου τοῦ ξῶντος σώματος ἀνάλογον γὰρ 
ἔχει τὸ μέρος πρὸς τὸ μέρος, τουτέστιν ἡ ὄψις πρὸς 

1 ἀμβλυϑέντοο M V 19 rovrov] τοῦτον V 
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τὸν ὀφθαλμόν, καὶ ἡ ὅλη αἴσϑησις πρὸς τὸ ὅλον 
σῶμα τὸ αἰσϑητικόν, καὶ ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ ἔμψυχον 
σῶμα. δῆλον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων. ὡς οὔτε τοῦ 
νεκροῦ σώματος ἐντελέχεια ἡ ψυχή, οὔτε τοῦ σπέρ- 
ματος" τὸ μὲν γὰρ οὐκ ἔχει ξωήν, τὸ δὲ οὐδέπω, καὶ 
τὸ μὲν οὔτε δύναται ξῆν ἔτι, τὸ δὲ δύναται μὲν ἀλλ᾽ 
ὕστερον. καὶ τὸ δυνάμει ἐπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι δύναται γε- 
νέσϑαι ὀργανικὸν καὶ δέξασϑαι ξωήν᾽ ὥσπερ γὰρ ὃ 
σίδηρος ὁ ἀμόρφωτος δυνάμει πρίων, ὅτι δέξασϑαι 
δύναται τοιόνδε σχῆμα, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέπω πρίων, 
ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν μορφωϑῇ καὶ ἔχῃ τὸ σχῆμα τὸ τμητι- 

, [64 LY M , , ^ n , 

κὸν, OUTO καὶ TO σπέρμα δυναμὲι ξῶον, or. δυναται 

γενέσϑαι ὀργανικὸν σῶμα, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέπω ξῶον, 
ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν δι᾽ αὑτοῦ τρέφεσϑαι δύνηται. ὡς μὲν 
οὖν ἡ πρίσις καὶ ἡ ὅρασις, οὕτω καὶ ἡ ἐγρήγορσις 
ἐντελέχϑια᾽" ὡς δὲ ἢ τοιάδε κατασκευὴ καὶ ἡ ἕξις, ἀφ᾽ 
ἧς τὸ πρίειν καὶ τὸ ὁρᾶν. οὕτως ὁ ὕπνος. τούτων δὲ 
τὸ μὲν 1 πρώτη ἦν ἐνφεβἐχδυὰ;; τὸ δὲ ἡ δευτέρα. 

ψυχὴ μὲν οὖν ἄμφω αἱ ἐντελέχειαι καὶ μᾶλλον ἡ 

πρώτη; τὸ δὲ σῶμα τὸ ὑποκείμενον. πάλιν δὲ ὥσπερ 

ἐκεῖ ὁ ZU. OTE σίδηρος ἣν καὶ τὸ τοιονδὶ σχῆμα 

ὁμοῦ, καὶ ὀφϑαλμὸς αὖϑις ἥ τε κόρη καὶ ἡ ὄψις, οὔ- 

τῶ καὶ τὸ ζῶον jte ψυχὴ ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα. ὅτι μὲν 
οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἢ ὅλη, 
εἴπερ ὅλη εἶδος τοιοῦτον. οἷον ἦν καὶ τὸ σχῆμα τοῦ 
σιδήρου, ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς εἰ μεριστὴ πέφυκεν, 

οὐκ cÓgAov' ἐνίων γὰρ μερῶν τοῦ σώματος ἔνια 
μέρη τῆς ψυχῆς προφανῶς ἐντελέχεια καὶ τελειότης, 
ὥσπερ ἡ ὄψις τοῦ ὀφϑαλμοῦ. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε 

2 πρὸς τὸ] r0 om A. 11 ἔχει M 15 ἡ ante ἐγρήγορσις 
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οὐδὲν χωλύει τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς δύνασϑαι καὶ 
χωρίξεσϑαι τοῦ σώματος, ὅσα μήτε ὅλου τοῦ σώμα- 
τὸς μήτε μερῶν τινῶν τοιαύτη ἐστὶν ἐντελέχεια, ὡς 
τὸ σχῆμα καὶ ὴ μορφή. οὕτω δὲ καὶ ὁ νοῦς ἔχειν 
δοκεῖ. οὔπω γὰρ δῆλον, εἰ καὶ οὗτος σώματός τινος 
ἐντελέχεια ἄρα τοιαύτη; ὥστε ἀχώριστος εἶναι; ἢ 
ὥστε χωρίξεσϑαι, ὥσπερ ὃ κυβερνήτης τοῦ πλοίου. 

οὗτος γὰρ ἐντελέχεια μέν, ἀλλὰ χωριστή. τάχα δὲ 
καὶ περὶ πάσης τῆς ψυχῆς τύπῳ μὲν ἤδη διώρισται, 
ἀκριβῶς δ᾽ οὔ ἀλλ᾽ ὑπογραφῇ προσέοικε τέως ὃ 
λόγος, ἕως ἂν ἐπέλθωμεν πάσαις τῆς ψυχῆς ταῖς 

δυνάμεσιν᾽ οὕτω γὰρ ἂν γένοιτο δῆλον. εἴτε ὅλη 

χωριστὸν εἶδος τοῦ σώματος, εἴτε τὰ μέν τινὰ μέρη 
χωριστὰ αὐτῆς. τὰ δὲ ov. 

er t e, 

“έγομεν ovv, ὃ πολλάκις εἰώϑαμεν λέγειν. ὅτι 

τὸ πρὸς ἡμᾶς σαφὲς καὶ τὸ πρὸς τὴν φύσιν τοὔμπαλιν 
“ἔχει, καὶ τὰ μὲν συνϑετα ἡμῖν σαφῆ: τὰ δὲ ἁπλᾶ τῇ 

φύσει. καὶ τῷ λόγῳ πρότερον [οὖν] προϊτέον ἀπὸ 
τῶν ἡμῖν φανερῶν ἐπὶ τὰ τῇ φύσει τοιαῦτα, ὥστε 
καὶ περὶ ψυχῆς ὁμοίως ὑποληπτέον, αὐτὴν μὲν ἁπλῆν, 
τὸ δὲ ξῶν σῶμα τὸ σύνϑετον εἶναι. ἐκ τούτου οὐν 
ἐπ᾿ ἐχείνην ἡμῖν βαδιστέον᾽ οὕτω γὰρ γένοιτο ἂν 
A EG € c , 2 ν Δ , - “ δ AL τ΄ 

ἡμῖν 0 ὁρισμὸς. OU τὸ Ot, μονον δηλῶν, ὥσπερ οἱ πλεῖ- 

GrOL τῶν ὅρων ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἐνση- 
μαινόμενος. νῦν δ᾽ ὥσπερ συμπεράσματα ἀποδεί- 
ξεῶν οὗ πλείους τῶν ὅρων εἰσίν, οἷον τί ἐστι τετρα-. 
γωνισμός ; τὸ ἴσον ἑτερομήκει τετράγωνον κατασκχευά- 
σασϑαι, καὶ οὗτος μὲν ὥσπερ συμπέρασμα, ὁ δὲ 

11 ἀπέλθωμεν M 15 λέγομεν] λέγωμεν V λέγω. μὲν ἃ 
18 oo» om M V 23 ἂν γένοιτο ^ 23 0 0m A ὥσπερ] 
ὕπεο ^ 26 πλείους] πλεῖστοι A 
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λέγων ὅτι ἐστὶ τετραγωνισμὸς μέσης εὕρεσις, τοῦ 
πράγματος λέγει τὸ ἀΐζτιον. λέγομεν οὐν ἀρχὴν ποιη- 
σάμενοι φανερωτέραν. ἡμῖν πρὸς τὴν εὕρεσιν. τῶν 
ἀφανεστέρων. διώρισται δὴ τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου 

"τῷ ζῆν. πολλὰς δὲ ἐχούσης δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἃς 
πολλώκις ἀπηριϑμήσαμεν, πρὸς μὲν τὸ ξῆν αὐτὸ ἀπο- 

χρῶσαν xoi μίαν ὁρῶμεν, οἷον τὴν καλουμένην φυ- 
τικήν. ἧς ἔργα πρῶτον μὲν τὸ ϑρέψαι, δεύτερον δὲ 

B τὸ: αὐξῆσαι , τὸ τελευταῖον δὲ τὸ γεννῆσαι. διὸ καὶ 

τὰ φυόμενα πάντα δοκεῖ env φαίνεται γὰρ ἐν αὑτοῖς 
ἔχοντα δύναμιν καὶ ἀρχὴν τοιαύτην; δι᾿ ἧς κινεῖται 
ἅμα [καὶ] ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους᾽ τὸ γὰρ αὐξα- 
“νόμενον ἅμα τοῖς κλάδοις ἐπὶ τὸν ἄνω τόπον αὐξά- 
νεται καὶ ταῖς ῥίξαις ἐπὶ τὸν κάτω, ὅπερ οὐδενὶ τῶν 
μὴ ξώντων φυσικῶν δὲ σωμάτων συμβαίνει. ἀλλὰ 

μοναχῶς τούτων 7 κίνησις, τὰ δὲ φυτὰ ovx αὔξεται 
μόνον ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους. ἀλλὰ καὶ φϑίνει 

᾿ χαὶ μειοῦται. ἀλλ᾽ οὖν πρὸς τὸ ξῆν ἀποχρῶσά ἐστιν 
᾿ ἡ δύναμις αὕτη ἡ καλουμένη φυτική, καὶ ταύτης μά- 
λιστὰα τὸ ϑρεπτικὸν μέρος᾽ πολλὰ γὰρ μήτε αὐξανό- 
μενα ἔτι μήτε γεννῶντα ὅμως ξῇ καὶ φυτὰ καὶ ξῶα. 
χωρίζξεσϑαι δὲ αὕτη μὲν ἡ δύναμις τῶν ἄλλων δύνα- 
ται, αἱ δὲ ἄλλαι ταύτης οὐχ οἷαί τε. λέγω δὲ ἔν γε 
τοῖς ϑνητοῖς, ἐπεὶ ταῖς γε φύσεσι ταῖς ϑειοτέραις εἰ- 

.X0g εἶναι τὸν νοῦν οὐκ ἄνευ φυτικῆς μόνης, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἄλλων δυνάμεων. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ϑνητῶν χωρί- 
ξεται αὕτη ἡ δύναμις, φανερὸν ἐκ τῶν φυομένων" 
οὐδεμία γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει δύναμις. ἄλλη ψυχῆς. τὸ 

μὲν ovv ξὴν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει πᾶσι τοῖς 

12 καὶ οὔ MV 90 ,αὐξόμενα M 23 ofovA 26 τῶν 
"post ἐπὶ οὔθ A 27 ἐλ) ἐπὶ A 

THEMISTII PARAPHR. VOL, II. 6 

Qt 

10 

15 

20 

25 



ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

ξῶσι. τὸ δὲ ζῶον διὰ τὴν αἰσϑητικὴν πρώτως. καὶ 
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15 

20 

25 

γὰρ τὰ μὴ κινούμενα κατὰ τόπον, ἔχοντα δὲ αἴσϑη- 
σίν τινα, ὥσπερ τὰ ὄστρεα. ἤτοι ξωύφυτα ἢ [καὶ] 
ξῴα. αἰσϑήσεως δὲ πρώτη πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ξῶσιν 
ἁφή. ὥσπερ δὲ τὸ ϑρεπτικὸν δύναται χωρίξεσϑαι 
τῆς αἰσϑήσεως. οὕτως αὖ πάλιν ἡ ἁφὴ τῶν λοιπῶν 
αἰσϑήσεων χωρίξεται ἐπὶ τῶν ζωοφύτων, καὶ ταύτην 
ἄπαντὰα φαίνεται τὴν αἴσϑησιν ἔχειν, λέγω δὲ τὴν 

ἁπτικήν᾽ δι᾽ ἣν δὲ αἰτίαν ἡ μὲν φυτικὴ τῆς αἰσϑη- 
τικῆς, ἡ δὲ ἁφὴ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων χωρίζεσϑαι 
δύναται. ὕστερον ἐροῦμεν. ὅτι δὲ τῆς αἰσϑήσεως 
προσγενομένης οὐκέτι φυτόν, ἀλλὰ ζῶον ἤδη, φανε- 

ρὸν ἐκ τῶν ὀνομάτων. οἷς χρώμεϑα πρὸς τὴν δήλω- 
σιν τούτων τῶν πραγμάτων. ξῆν μὲν γὰρ ἄμφω καὶ 
τὰ φυτὰ καὶ τὰ ξῶά φαμεν. ὅτι τρέφεται ἐξ αὑτῶν, 
toa δὲ οὐκέτ᾽ ἄμφω καλεῖται, ὅτι οὐκ ἄμφω αἰσϑά- 
νεται, ἀλλὰ τὸ μὲν φυτόν. τὸ δὲ ζῶον᾽ τὸ δὲ ξῆν ἐπ᾽ 
ἀμφοτέρων οὐχ ὁμώνυμον, ὡς οἴονταί τινες, ὅτι τὸ 
μέν ἐστι φύσει χρῆσϑαι, τὸ δὲ ψυχῇ. εἰ γὰρ τὸ τρέ- 
qeu καὶ αὐξάνειν φύσεώς ἐστι καὶ οὐ ψυχῆς, ἦτοι 
ῥητέον μηδὲ ξῆν ἡμᾶς, ὅταν μὴ αἰσϑανώμεϑα, ἢ δύο. 

foc ἡμῖν ὑπάρχειν, Qv ἑκάτερον ἄτοπον. ἔτι δὲ καὶ 
πολλὰ κινούμενα κατὰ φύσιν, ὥσπερ τὰ ἁπλὰ φύσει 

μὲν χρῆται, οἷον γῆ καὶ ὕδωρ, fjv δὲ οὐ λέγεται, 

ὥστε οὐκ ἂν εἴη τὸ φύσει χρῆσϑαι τὸ fiv, ἀλλὰ τὸ 
ψυχῇ καὶ ταύτης τῷ πρώτῳ καὶ ϑρεπτικῷ. πῶς δὲ 
ὁμολογούμενον τὸ μὲν γεννητικὸν μέρος αὐτοὺς ποι- 
εἴν ψυχῆς μέρος, τὴν φυτικὴν δὲ αὐτὴν δύναμιν, 
ἧς ἔργον καὶ τέλος τὸ γεννῆσαι, μηκέτι λέγειν ψυχήν, 

|. 8 xabomM. . 6 πάλιν] πάσιν M 15 ἐξ αὑτῶν] ἕαυ- 
τῶν ΜΝ 28 τὐξ»] φυσικὴν A 



ἀλλὰ φύσιν; δητέον τοίνυν καὶ τὰ φυτὰ ψυχῆς μό- 
— Quov ἔχοντα xoi ξῆν καὶ ἔμψυχα εἶναι. ξῶώα δὲ οὐ- 

κέτι. καὶ τούτου λόγον οὐκ ἀπαιτητέον διὰ τί ξῶντα 
οὐ ξῶα λέγεται, ἀλλ᾽ ἐπικλητέον τὴν κοινὴν συνή- 

; M UN S oe AA 
ὅειαν μόνην. ott ξὴν μὲν vc φυτὰ λέγομεν. ζῶα δὲ 

μὴ εἶναι᾽ οὐδὲ-γὰρ τὸν τρέχοντα πάντα δρομέα, οὐδὲ 
τὸν παλαίοντα παλαιστήν, ἀλλὰ τῆς τελειοτέρας τοῦ 

πράγματος ἕξεως ταῦτα ὀνόματα. μέσος τοίνυν Πλά- 
τῶνος καὶ τῶν ἀπὸ τῆς στοᾶς ᾿Δριστοτέλης. ἔμψυχα 

μὲν τὰ φυτὰ λέγων, ξῶα δὲ μή᾽ ἐκείνων δὲ ὁ μὲν 
ἄμφω; οὗ δὲ οὐδέτερον. 

“Ὅτι μὲν ovv τὰς πρῶτας ταύτας δυνάμεις, xe 
ἃς ἔμψυχα λέγεται καὶ ξῶα, λέγω δὲ τήν τε φυτικὴν 

καὶ τὴν αἰσϑητικήν, ἐντελεχείας εἶναι σώματος φυ- 
σικοῦ ὀργανικοῦ ἀναγκαῖον οὐ πολλοῦ ἂν δεοίμεϑα 

λόγου. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἑτέρων ἐστὶν ἡ ψυχὴ δυνά- 

μεών τε καὶ ἔργων ἀρχή. λέγω δὲ ὀρέξεως διανοίας 
κινήσεως τῆς κατὰ τόπον. ἐπεξιτέον ἁπάσαις. sive 
καὶ ταῦτας ἐντελεχείας εἶναι παραπλησίως ταῖς εἰρη- 

 μέναις ἐστὶν ἀναγκαῖον, ἢ τὰς μὲν τὰς δ᾽ οὔ. τοῦτο 
δὲ γένοιτ᾽ ἂν φανερόν, εἰ πρότερον διακρίναιμεν, 
πότερον ἑκάστη τούτων τῶν προειρημένων δυνά- 
μεῶν ἐστιν ἡ ψυχὴ καϑ' ἑαυτήν, ἢ μόριόν TL ψυχῆς, 
καὶ εἰ μόριον; πότερον οὕτως, ὥστε εἶναι χωριστὸν 
τῷ λόγῳ μόνον, ἢ καὶ τῷ τόπῳ. περὶ μὲν [οὖν] τινῶν 
οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν, ὅτι λόγῳ μὲν κεχώρισται, τόπῳ 
δὲ ov' τὸ γὰρ ϑρεπτικὸν xol αὐξητικὸν καὶ γεννητι- 

κὸν οὔτε ἐπὶ τῶν ξώων κεχώρισται, οὔτε μᾶλλον ἐπὶ 
τῶν φυτῶν, ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ σώματος τῶν τριῶν 

| 6 οὐδὲ γὰρ] ov.yag M V 18 sive] s/ys M V 23 ἡ om A 
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ἅμα πεφοίτηκεν ἡ τοιαύτη ἀρχή. δῆλον δέ, ὅτι καὶ 
διαιρούμενα ξῇ καὶ κεχωρισμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων ὡς 
οὔσης τῆς ἐν αὑτοῖς. ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς ἐν 

ἴδ ἕ ἑκάστῳ φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων. ὁμοίως δὲ καὶ 
5 τὸ αἰσϑητικὸν τοῦ κινητικοῦ χαλεπὸν τόπῳ διαστῆ- 

σαι, ἀλλ᾽ ὅπουπερ ἴχνος αἰσϑήσεως. πάντως ἐκεῖ 
καὶ ἴχνος κινήσεως, ὥσπερ ἔφαμεν ἐπὶ τῶν ἐντόμων. 
καὶ γὰρ οἰσϑησιν ἑκάτερον τῶν μερῶν ERN καὶ κίνη- 

σιν τὴν κατὰ τόπον. εἰ δὲ αἴσϑησιν., καὶ κρίσιν τινὰ 
10 τοῦ οἰκείου καὶ [τοῦ] ἀλλοτρίου. [καὶ κίνησίν τινα 

καὶ φαντασίαν δήπου.] καὶ διὰ τοῦτο λύπην καὶ ἡἠδο- 
vQv, καὶ διὰ ταῦτα ὄρεξιν, ὥστε ὅπερ εἶπον. ταύτας 
ἁπάσας τὰς δυνάμεις τῷ λόγῳ μὲν ῥάδιον διαστῆσαι. 
(ὧν γὰρ ἕτερα τὰ ἔργα περιφανῶς, οὐκ ἄδηλον ὡς 

15 καὶ αὐτὰ ἕτερα) τόπῳ δὲ ἀδύνατον. περὶ μέντοι τοῦ 
νοῦ xol τῆς ϑεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν πω φανε- 
gov, ἀλλ᾽ ἔοικε ψυχῆς ἕτερον γένος εἶναι; καὶ τοῦτο 
μόνον ἐνδέχεσϑαι χορίξεσθαν, καϑάπερ τὸ ἀΐδιον 

τοῦ φϑαρτοῦ. τῇ μὲν οὖν πρώτῃ διαφορᾷ τὰ ξῶα 
20 ταύτῃ διήνεγκεν, ὅτι τοῖς μὲν ἅπασαι τῆς ψυχῆς 

ὑπάρχουσιν αἱ εἰρημέναι δυνάμεις. τοῖς δὲ πλείους, 
τοῖς δὲ ἐλάττους, τοῖς δὲ καὶ μία μόνη, ἅπερ ov ξωά 

φαμὲν. ἀλλὰ ξῶντα. δευτέρα δέ, ὅτι τοῖς μὲν μᾶλ- 

λον, τοῖς δὲ ἧττον ἀκριβής, ἀλλ᾽ ὕστερον περὶ τού- 
"- P! ἕν , 2 -" J 

25 τῶν. νῦν δὲ τοσοῦτον λαβωμεν £x τῶν εἰρημένων. 

εἴρηται. δέ. ὅτι τὸ μὲν ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διώρι- 
σται τῷ ζῆν, τὸ δὲ ζῶον τοῦ μὴ ξώου καὶ τῷ αἰσϑά- 

νεσϑαι. ᾧ τοίνυν ἐῶμεν καὶ e αἰσϑανόμεϑα, διχῶς 

Ὁ dan ὥσπερ καὶ ᾧ ἐπιστάμεϑα᾽ διχῶς γὰρ καὶ ᾧ 
4 
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ἐπιστάμεϑα᾽ καὶ γὰρ τῇ ψυχῇ καὶ τῇ ἐπιστήμῃ. δι- 
χῶς δὲ καὶ ᾧ ὑγιαίνομεν᾽ καὶ γὰρ τῷ σώματι καὶ τῇ 
ὑγιείᾳ, καὶ ἔστι τούτων τὸ μὲν ᾧ δεδέγμεϑα, τὸ δὲ 
ὃ δεδέγμεϑα, καὶ τὸ μὲν οἷον ὕλη, τὸ δὲ οἷον εἶδος. 

ἐπιστάμεϑα δὲ πρῶτον τῇ ἐπιστήμῃ κατὰ γὰρ ταύ- 
τὴν ἐπίστασϑαι καὶ τῇ ψυχῇ λεγόμεϑα. καὶ ὑγιαί: 

ψομὲν πρῶτον τῇ ὑγιεία᾽ διὰ γὰρ ταύτην καὶ τῷ σώ- 
ματι. καὶ τοίνυν ζῶμεν τῇ ψυχῇ πρώτῃ καὶ αἰσϑα- 
νόμεϑα τῇ ψυχῇ. πρώτη ἄρα αὕτη αἰτία τοῦ ξῆν οὐχ 
ὡς ὑποκείμενόν τι καὶ ὕλη, ἀλλ᾽ ὡς εἶδος καὶ ἐντε- 

᾿λέχεια. ὡς γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ὑγίεια 
μορφή τις καὶ εἶδος καὶ λόγος καὶ ἐντελέχεια τῶν 
δεκτικῶν τοῦ. τε ἐπίστασϑαι δυναμένου καὶ τοῦ 
ὑγιαίνειν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ξώντων ἡ ψυχή. καὶ 
γὰρ δἰ παρ᾽ ἄλλων ἐνίοτε ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ Mene 

οἷον παρὰ τοῦ διδάσκοντος καὶ τοῦ ἰατροῦ, ἀλλ᾽ 
y& τῷ πάσχοντι καὶ διατιϑεμένῳ τὰς τῶν ποιούντων 
ἐνυπάρχειν ἐνεργείας ἔφϑημεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως 
ἀποδείξαντες, ὥστε καὶ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι ὡς 
εἶδος ἐν ὕλῃ. τριχῶς γὰρ λεγομένης τῆς οὐσίας (πολ- 
Acxig γὰρ τὰ αὐτὰ ὑπομνηστέον εὐλαβουμένους; μή 
τι παρίδωμεν) τὸ μὲν ὕλη. τὸ δὲ εἶδος, τὸ δὲ ἐξ 
ἀμφοῖν. τούτων δὲ ἡ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἶδος 

ἐντελέχεια, τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν τόδε τι καὶ τὸ σύνϑετον 
ἤδη. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔμψυχον ἐξ ἀμφοῖν, οὐχ ἡ ψυχὴ δή- : 
πουϑέν ἐστιν ὑποκείμενον τῷ σώματι. ἀλλὰ τῇ ψυ- 
χῇ τοῦτο᾽ καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ὑπολαμβάνουσιν, οἷς 
δοκεῖ μήτε σῶμα εἶναι μήτε ἄνευ σώματος ἡ ψυχή᾽ 
σῶμα μὲν γὰρ οὐκ ἔστι, σώματος δέ τι. καὶ ἐν σώ- 

ματι ὑπάρχει καὶ σώματι τοιούτῳ, λέγω δὲ φυσικῷ 

|. 18 ὑπάρχειν αὶ περὶ] παρὰ Μ 20 πολλάκις) πολλὰ M 
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xci ὀργανικῷ. καὶ οὐχ ὥσπερ of πρότεροι τὴν τυ- 
- ^ A - , 

χοῦσαν εἰς τὸ τυχὸν σῶμα ἐνήρμοξον, καίπερ οὐδα- 
μοῦ φαινομένου τοῦ τυχόντος δέχεσθαι τὸ τυχόν. 

2? $^ N , y / ? 2 8 ' 2 ; 
οὐδὲ γὰρ λίϑος φωνὴν δέξαιτο ἂν οὐδὲ φυτὸν ἐπι- 

, - - 

στήμην. νῦν δὲ γίνεται κατὰ AOyov' οὐ γὰρ πᾶσα 
E E , 367 ; ? E & N 

ψυχὴ παντὸς σώματος εἰδος ἔστιν, ἀλλὰ τοῦ πρὸς ᾿ 

αὐτὴν ὀργανικῶς κατεσκευασμένου καὶ ἔχοντος πρὸς 
τὰς ὑπαρχούσας τῇ ψυχῇ δυνάμεις ἐπιτηδείως. ὁρῶ- 
uev γὰρ ταῖς ξωαῖς καὶ τοῖς βίοις τὸ σῶμα ἐπιτη- 
δείας πλασσόμενον ἑκάστου ξώου καὶ οἰκείως ἔχον 

πρὸς τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, καὶ ἔστιν ἁπλῶς 

οἰκεία ὕλη ἑκάστῳ εἴδει οἰκεία μὲν ἡδί, κοινὴ δὲ 

ἡδί, καὶ ξώῳ μὲν ἁπλῶς τὸ φυσικὸν σῶμα καὶ ὀργα- 
νικόν, τοιῷδε δὲ fo τὸ τοιόνδε C ὄργανον. ὅτι μὲν 

οὖν ἐντελέχειά τίς ἐστι καὶ λόγος τοῦ δύναμιν ἔχον- 

τος εἶναι τοιούτου, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

Τῶν δὲ δυνάμεων τῆς ψυχῆς ai λεχϑεῖσαι τοῖς 
μὲν ὑπάρχουσι πᾶσαι, καϑάπερ εἴπομεν, τοῖς δὲ τι-- 
vig αὐτῶν, ἐνίοις δὲ μία μόνον. xol πάλιν ys αὖ- 
τὰς ἐν κεφαλαίῳ τοῦ προϊέναι τὸν λόγον ἐφεξῆς ἀνα- 
ληπτέον. δυνάμεις δὲ εἴπομεν ϑρεπτικὴν αἰσϑητικὴν 
ὀρεχτικὴν κυνητικὴν κατὰ τύπον, διανοητικήν. ὑπάρ- 
χει ὃὲ τοῖς μὲν φυτοῖς ἡ ϑρεπτική, τοῖς δὲ ξώοις καὶ 
ὴ αἰσϑητική, ἢ ἀκολουϑεῖν ἀναγκαῖον τὴν ὀρεκτιυκήν. 
ὀρεχτικὴ δέ ἐστιν ὄρεξις ϑυμὸς καὶ ἐπιϑυμία καὶ 
βούλησις. καὶ οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι τοῖς αἰσϑανομένοις 
ἅπασιν ἡ ὀρεχτικὴ πᾶσα ὑπάρχει πολλοῖς γὰρ OUTE 
ϑυμὸς οὔτε βούλησις, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμία μόνον. ὅσοις 

1 ὥσπερ] ὡς ^ 19 μόνον] μόνη ^ 25 ὄρεξις fort. 
delendum 



γὰρ οὐδὲ ἡ Ἐπ PM TOUTOLG οὐδὲ U ὕρε- 

P P ὅλη. τοῖς δὲ καλουμένοις ξωοφύτοις͵ ἁφὴν μό- 

vav προσοῦσαν ὁρώμεν. ὥσπερ οὔν τῆς ἐσχάτης αὖ- 
᾿ τοῖς μέτεστι τῶν αἰσϑήσεων. οὕτω καὶ τῆς ἐσχάτης 

τῶν ὀρέξεων καὶ κοινοτάτης, λέγω δὲ τῆς ἐπιϑυμίας᾽ 
, , c. N^ 29 

ἅπασα γὰρ αἴσϑησις κρίνει τὸ τε οἰκεῖον xal τὸ ἀλ- 
P -- » , ς , -Ὁ AóvQiov, ἀκολουϑεῖ δὲ τοῖς μὲν οἰκείοις ἡδονή. τοῖς 
δὲ ἀλλοτρίοις λύπη καὶ ἀποστροφή, καὶ ἡδονῇ μὲν 
ἐπιϑυμία, λύπῃ δὲ ἀποστροφή. αἰσϑάνεται δὲ τὰ 
ξωόφυτα τῆς ys τροφῆς᾽ τῇ γὰρ ἁφῇ χρῆται καὶ ἀντὶ 
γεύσεως. ξηροῖς γὰρ καὶ ὑγροῖς καὶ ϑερμοῖς καὶ 
ψυχροῖς τρέφεται τὰ ξῶντα πάντα, τούτων δὲ ἡ ai 

p σϑησις ei. ἁπτόμενα οὖν τῶν ξηρῶν καὶ τῶν 

ὑγρῶν καὶ τῶν ϑερμῶν καὶ τῶν ψυχρῶν καὶ οὐχ ὡς 
ἁπτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς γευστῶν συναισϑανόμενα 
τὰ μὲν οἰκεῖα προσίεται. τὰ δὲ ἀλλότρια ἀποσκευάζξε- 
ται, ὥστε καὶ τῶν μὲν ὀρέγεται, τὰ δὲ ἐκκλίνει ὡς 

οἷόν τε. δῆλον δὲ [καὶ] τοῦτο ἐπὶ τῶν ὀστρεωδῶν 

"On nm Ὁ 

μῶν τε καὶ ψυχρῶν καὶ τῶν ὑγρῶν καὶ ξηρῶν. δη- 
λον ποιοῦσιν c6 τῆς τροφῆς ἐπιϑυμίαι, πεῖνα καὶ 

, ἣν. E - is δίψα καὶ oí λόγοι αὐτῶν᾽ πεῖνα μὲν γάρ ἐστιν ἐπι- 
ϑυμία ξηροῦ καὶ ϑερμοῦ, δίψα δὲ ἐπιϑυμία ψυχροῦ 
καὶ ὑγροῦ, τῶν δὲ ἄλλων αἰσϑητῶν κατὰ συμβεβη- 

—X0g ταῖς τροφαῖς ὀρεγόμεϑα᾽ οὐδὲν γὰρ εἰς τροφὴν 
συμβάλλεται ψόφος οὐδὲ χρῶμα οὐδὲ ὀσμή, ὁ δὲ χυ- 
μὸς μάλιστα μὲν καὶ ἁπτός., εἴπερ γευστός᾽ γεῦσις 
γὰρ ἅπασα δι᾿ ἁφῆς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τροφὴ ὁ χυμός, ἀλλ᾽ 
ἥδυσμα τροφῆς. διασαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕστε- 

1 ἡ δηίε αἴσϑησις om A. 19 5 om M 18 x«i om M V 
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ρον. νῦν δὲ τοσοῦτον διωρίσϑω, OTL τῶν ἑώων. τοῖς 

ἔχουσιν ἁφὴν καὶ ὄρεξις ὑπάρχει. εἰ δὲ καὶ φαντα- 

σία, μετὰ ταῦτα ἐπισκεπτέον. τοῖς δὲ τελειοτέροις 

τῶν ξώων πρὸς ταύταις ὑπάρχει καὶ ἡ κατὰ τόπον 
δ , Ἢ ^ e ’ av. € - 

8. κινητική, ἑτέροις δὲ καὶ ἡ διανοητικὴ τὲ καὶ ὁ νοῦς, 

10 

15 

0 
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oiov ἀνϑρώποις καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἕτερον ἢ καὶ 
τιμιώτερον. οὔπω “γὰρ φανερόν; εἰ δύναιντο εἶναι 
φύσεις ἄλλαι τοιαῦται; αἷς μετὰ τοῦ νοῦ καὶ τῶν 
ὑποκειμένων τινὲς δυνάμεων ἀκολουϑοῦσι. πέφηνε 
τοίνυν, ὅτι καϑάπερ ἐν τοῖς σχήμασι τάξις ἐστὶ καὶ τὸ 
ἐφεξῆς, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. ὧσ- 
πὲρ ovv οὐδὲ ἐπὶ τῶν σχημάτων τούτων ἐστὶ κοινὸν 
λαβεῖν γένος καὶ μίαν ὁμοίως ἁπάντων διήκουσαν 

φύσιν, οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τῶν ψυχικῶν τούτων Óv- 

νάμξων. ἐν οἷς γὰρ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον, ἐν 
τούτοις τὸ κοινῇ κατηγορούμενον οὐ γένος οὐδὲ φύ- 
Giv μίαν σημαίνει. ἣν δυνατὸν ἐπινοῆσαι χωρίσαντα 

τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς δηλουμένων. διόπερ καὶ τοὺς Ogi- 
σμοὺς αὐτῶν ἐξαριϑμήσει μᾶλλον ἐοικότας ἀποδιδόα- 

σιν, ἢ γενικήν τινα φύσιν δηλοῦντας. τοιοῦτος γὰρ 
καὶ ὁ τοῦ σχήματος ὁρισμός, τοιοῦτος καὶ ὁ τῆς προ- 
τάσεως. δῆλον δὲ ἐκ τοῦ μηδὲ ὁλοκλήρως. αὐτοὺς 
ἐφαρμόξειν ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν. ὅμως δὲ καίπερ oU- 
τῶς ἐχόντων πολλῶν οὐ χρὴ δυσκολαίνειν, ἀλλὰ δέ- 
'χεσϑαι τοὺς ἀποδεδομένους λόγους ἑπομένους τῇ φύ- 

ὅει τῇ τῶν πραγμάτων. ὥσπερ οὖν ὁ τοῦ σχήματος 
νῦν ἀποδεδομένος λόγος περιξίληφε μὲν πάντα τὰ 
σχήματα, ἴδιος δὲ οὐκ ἔστιν οὐδενός, οὕτω καὶ ὁ τῆς 
ψυχῆς λόγος ὁ εἰρημένος περιείληφε μὲν ἁπάσας τὰς 

1 τοσούτου A 29 sm 4 ταῦταις] ταῖς τοιαύταις M v4 
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δυνάμεις αὐτῆς, ἴδιος δὲ μιᾶς οὐκ ἔστι᾽ τοῦτον δὲ 
' ἀφέντας. χαλεπὸν δὐρεῖν ἕτερον παραπλήσιον. εἶτε 

: γὰρ ἀπὸ τῆς κινήσεως ὁριούμεϑα τὴν ψυχήν, “μιᾶς 

οἰκεῖος ἔσται δυνάμεως τῆς κινητικῆς, εἶτε ἀπὸ τῆς 
αἰσϑήσεως, μιᾶς ὁμοίως τῆς αἰσϑητικῆς. διὸ γελοῖον 
ἐπὶ τῶν οὕτω κοινῇ κατηγορουμένων, ὡς μᾶλλον 
ἐοικέναι τοῖς πολλαχῶς λεγομένοις ἢ τοῖς γένεσι, 

τοιοῦτον ξητεῖν τὸν κοινὸν λόγον, ὃς οὐδενὸς ἴδιος 
“ἔσται τῶν ὑπὸ τῆς κοινῆς φωνῆς δηλουμένων. οὐδὲ 
οἰκεῖός τινος τῶν ἀτόμων εἰδῶν. ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοίως 

ἐφαρμόσει τοῖς εἴδεσιν. εἴπερ εἴδη χρὴ καλεῖν τὰ 
τοιαῦτα, ἐφ᾽ ὧν μία κοινὴ φύσις οὐ ϑεωρεῖται. ἀγα- 
πᾶν δὲ τὸν ἐνδεχόμενον τρόπον τῶν κοινῶν λόγων, 
οἵῳ καὶ νῦν ἡμεῖς ἐχρησάμεϑα᾽ καὶ γὰρ εἰ μηδὲ 
οὗτός γε τελείως ἁπάσης ψυχῆς. ἀλλὰ κοινότατός γὲ 
ἅπαντων τῶν νῦν λεγομένων. διὸ καϑάπερ ἐπὶ τῶν 
σχημάτων. καὶ τῶν ἀριϑμῶν ἀεὶ τῷ ἐφεξῆς ἐ ἐνυπάρχει 
δυνάμει τὸ πρότερον, οἷον τετραγώνῳ τρίγωνον, καὶ 
δυάδι μονάς; οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων ἐν αἰσϑη- 
τικῶ μὲν τὸ ϑρεπτικόν, ἐν ὀρεκτικῷ δὲ τὸ αἰσϑητι- 

κόν. τύπῳ μὲν οὖν εἴρηται περὶ ψυχῆς καὶ ὡς οἷόν 
TE ἦν εἰπεῖν, καϑόλου περὶ τοῦ μὴ ὄντος καϑόλου᾽ 

τὸν δὲ μέλλοντα ἀκριβέστερον ὁριεῖσϑαι ἀποδοτέον 

ἰδίᾳ, τίς ἐστι λόγος ἑκάστης ψυχῆς, οἷον τῆς φυτοῦ, 
ὅτι ἐντελέχεια τοῦ πρὸς τροφὴν ὀργανικοῦ, καὶ αὖ 
πάλιν τῆς ϑηρίου, οἷον ἐντελέχεια τοῦ πρὸς τροφήν 

τε καὶ ὄρεξιν ὁ ὀργανικοῦ" οὕτω δὴ ταῖς τελειοτέραις 
ἐφεξῆς τὰς ἀτελεστέρας περιληπτέον μέχρι τῆς τελευ- 

ταίας μὲν τῇ γενέσει, πρώτης δὲ τῇ δυνάμει τῆς λο- 

6 οὕτω] τοιούτων MV 13 τῶν. κοινῶν λόγων} τῶ κοινῶ 
λόγω Ν yo τοῦ κοινοῦ λόγου 22 ἦν oin Μ 28 ὁριεῖσαιν Μ 
24 φυτοῦ] φυτικῆς Α 25 καὶ αὖ --- 21 ὀργανικοῦ om Α 

10. 

15 

20 

25 



 HEPI *PTXHX 

γικῆς, εἰς ἣν προελϑοῦσα ἐπὶ τῶν φϑαρτῶν ἡ φύσις 
ἀπεπαύσατο. οἷς μὲν γὰρ ἔδωκε λογισμὸν τῶν ϑνητῶν, 

τούτοις καὶ τὰς λοιπὰς ἁπάσας δυνάμεις εἰς δορυφο- 
ρίαν τοῦ λόγου προὐποβαλλεται᾿ οἷς δὲ ἐκείνας, οὐ πᾶσι 

5 λογισμόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασίαν, τὰ δὲ τε-. 
λειότερα τῶν ἀλόγων ταύτῃ μόνῃ ξώσι. περὶ δὲ τοῦ 

ϑεωρητικοῦ νοῦ ἕτερος λόγος" μήποτε γὰρ οὗτος οὔτε 

δύναμις οὔτε μέρος τῆς προειρημένης ψυχῆς. οὐσία 

δὲ ἑτέρα βελτίων ἐγγιγνομένη τῇ χείρονι. ὅτι μὲν 

10 οὖν οἰκδιότερον ἀποδίδωσιν ὁ τὰς δυνάμεις τῆς ψυ- 

t 
15 

20 

25 

qns χωρὶς ἑκάστην ἀφοριξόμενος, ἢ ὃ φιλονεικῶν. 

ἐξευρεῖν τινὰ λόγον, ὥσπερ μιᾶς φύσεως ἁπάσης 
ψυχῆς. φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

᾿᾿ναγκαῖον δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σκέψιν 
ποιήσασϑαι Mafiete ἑκάστης τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς 

πρῶτον τὸ τί ἐστι καὶ τὸν ὁφισμόν, εἶθ᾽ οὕτω περὶ 
τῶν ἐχομένων ἐπιξητεῖν. ἐχόμενα δέ ἐστι τὰ καϑ' 
αὑτὰ ὑπάρχοντα ἑκάστῃ δυνάμει. εἰ δὲ χρὴ λέγειν, 
τί ἕκαστον τούτων. οἷον τί τὸ νοητικόν, ἢ τί τὸ 
αἰσϑητικόν, ἢ τί τὸ ϑρεπτικόν, πρότερον ἐπισκε- 
πτέον τί τὸ νοεῖν καὶ ví τὸ αἰσϑάνεσϑαι᾽ πρότεραι 
γὰρ καὶ σαφέστεραι πρὸς ἡμᾶς τῶν δυναμεῶν εἰσιν 
αἵ ἐνέργειανι᾽ προεντυγχάνομεν γὰρ αὐταῖς. καὶ τὰς 
δυνάμεις ἀπὸ τούτων ἐπινοοῦμεν καὶ τὸ εἶδος δὲ 

ἑκάστης καὶ ὁ λόγος κατὰ τὸ ἔργον᾽ τοῦτο γὰρ αὐτῶν 
τὸ τέλος ἐστίν. εἰ δὲ ἡ φύσις προὐποβάλλεται τὰς 

δυνάμεις καὶ προτέρας ἐκείνας ἐνδίδωσι τῶν ἐνερ-- 
γειῶν, οὐδὲν ϑαυμαστόν. ἄλλο γὰρ τὸ τῇ φύσει πρό- 

τερον καὶ ἄλλο τὸ πρὸς ἡμᾶς. πάλιν τοίνυν, ἐπειδὴ 

....2 μὲν om A 3 ἁπασας om M V 5 τελεώτερα M V 
14 τούτου M 925 τοῦτο] τούτων ^ 
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ϑεωρεῖται, καὶ ov πάσης περὶ ἅπασαν ὕλην ἐστὶν ἢ 
» - e - E Ne , - 

ἐνέργεια, ἀλλὰ τῇ uiv ορατικῇ περὶ τὸ ὁρατὸν. τῇ 
- N 3 , - n" 

δὲ ἀκουστικῇ περὶ τὸ ἀκουστὸν, καὶ ταῦτα. ὠδσπὲρ 

ἘΣ 5 cx TE τ rw : : hr dra ev c PO 

|. τὸ ἔργον £x&GTQgs δυνάμεως περί τι ὑποκείμενον 

*? , 3 ^s. BEEN ' , , » ^ 

ἀντίκειται ἀλλήλοις κατὰ TO πρὸς TL, ταχὰα ἴσως ἂν 5 

προσήκοι τὰ ὑποκείμενα ταῖς ἐνεργείαις πρὸ τῶν 
ἐνεργειῶν διορισϑῆναι. ταῦτα γὰρ σαφέστερα ἡμῖν 

fol.. 
τῶν ἐνεργειῶν. πρὸ τοίνυν τοῦ νοεῖν τί τὸ νοητὸν τὸν. 

ἐξεταστέον, καὶ πρὸ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι τί τὸ αἰσϑη- 

TOv, καὶ πρὸ τοῦ τρέφειν τίς ἡ τροφή. 
Ὅτι μὲν οὖν τὸ αἰσϑητὸν καὶ ἡ τροφὴ σαφέστερα 

τῆς θρεπτικῆς δυνάμεως καὶ τῆς αἰσϑήσεως καὶ τῶν 
χατὰ ταῦτας ἐνεργειῶν, δῆλον᾽ τὰ μὲν γὰρ τῇ αἰσϑή- 
ὅει πρόκειται εἰς τοὐμφανές. αἵ δὲ ἐνέργειαι καὶ ἔτι 
μᾶλλον αἵ δυνάμεις τῷ λόγῳ μόνῳ ϑηρεύονται. εἰ 
δὲ χαὶ τὸ νοητὸν τοῦ νοεῖν πρότερον. οὐ ῥάδιον ἀπο- 
φήνασϑαι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπισκεπτέον προϊόντος 
"τοῦ λόγου, νῦν δὲ ἀχολουϑοῦντες ᾿Δριστοτέλει τὴν 
κοινοτάτην xc πρώτην τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων 
προχειρισώμεϑα καὶ τοὔργον αὐτῆς καὶ τὴν ὕλην, 
περὶ ἣν πραγματξύεται᾽ ἀπὸ γὰρ ταύτης ἀρκτέον. 
κοινοτάτη δὲ ἡ ϑρεπτικὴ ψυχὴ καὶ πᾶσιν ὑπάρχουσα 
τοῖς ζῶσι᾽ παρὰ ταύτης γὰρ τὸ ζῆν πρῶτόν ἐστιν, 
ἧς ἐστὶν ἔργα ϑρέψαι τε καὶ αὐξῆσαι καὶ γεννῆσαι 
καὶ ἕτερα παραπλήσια τοῦτο γὰρ ὥσπερ τέλος καὶ 
τῶν ἄλλων ἔργων τῆς ϑρεπτικῆς ψυχῆς καὶ φυσικώ- 

τατον ἁπάντων τοῖς ξῶσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώ- 
ματα, μηδὲ τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει, ἢ καὶ ἐκ 
τέχνης πεπορισμένην, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό. 

2. ἡ οι A 6 πρὸ] πρὸς Α 11 σαφεστέρα Μ 11 ἐπι- 
σκέψεται προϊὼν ὁ λόγος M V 20 προχειρισόμεϑα Μ 
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92 7 ΠΕΡῚ ΨΥΧΉΣ 

ζῶον μὲν Edov, ὦ φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ 
ἁείου μετέχωσιν ἡ δύναται τὰ ἐν γενέσει. πάντα 
γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει, 
ὅσα πράττει κατὰ φύσιν, τὸ δ᾽ οὗ ἕνεκα δισσόν, τὸ 
uiv 0, τὸ δὲ Q' ὥσπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς ἐλέ- 
γετο, διττὸν τὸ τέλος, ὡς μὲν τὸ ὃ εὐδαιμονία, ὡς 
δὲ τὸ ᾧ αὐτὸς ἕκαστος αὑτῷ. καὶ γὰρ τὴν εὐδαιμο- 
νίαν δι’ αὑτὸν αἱρεῖται, καὶ ὥστε ἑαυτῷ ταύτην 
περιποιήσασθαι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ ἰατρικῆς ὃ μὲν ἡ 
ὑγίεια, Q δὲ τῷ κάμνοντι. οὕτω δὴ καὶ ἐν τῇ φύσει 
τὴν διπλόην ταύτην ϑετέον τοῦ τέλουθο, καὶ ὃ μέν 

ἔστι, ῥητέον τοῦτο εἶναι τὸ ϑεῖον καὶ τὸ ἀΐδιον, o 
δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἔμψυχον καὶ τὸ ἐν γενέδει᾽ τούτω 
γὰρ περιποιῆσαι βούλεται εἰκόνα ϑειότητος καὶ ἀϊδι- 
ὅτητος ἡ φύσις, καϑόσον δύναται δύναται δὲ τῇ 

συνεχείᾳ μόνῃ διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσϑαι τῶν φϑαρ- 

TOV ταὐτὸ καὶ ἕν ἀριϑμῷ διαμένειν. ἡ οὖν δύναται 

μετέχειν ἕκαστον, ταύτῃ κοινωνεῖ τοῦ ϑείου τὸ μὲν 
μᾶλλον. τὸ δὲ qvvov' μᾶλλον μὲν ὅσων ἡ γένεσις ἐξ 

ἀλλήλων οὐδεπώποτε διαλείπει. ἧττον δὲ ὡς ἐπί 

τινῶν ζώων. ἃ ταῖς ὥραις δοκεῖ ποτὲ μὲν φϑείρεσϑαι 

ὁλόκληρα, ποτὲ δὲ γίνεσϑαι. διαμένει τοίνυν οὐκ 
αὐτὸ ἕκαστον, ἀλλ᾽ οἷον αὐτό, ἀριϑμῷ μὲν οὐχ ἕν, 
εἴδει δὲ ἕν. ἔστι δὲ ἡ ψυχὴ τοῦ ξῶντος σώματος 
αἰτία καὶ ἀρχή. πλεοναχῶς δὲ λεγομένης τῆς ἀρχῆς 

καὶ τῆς αἰτίας ὁμοίως ἡ ψυχὴ κατὰ τοὺς διωρισμέ- 

.5 0] οὗ A, legit Themistius in Arist. p. 415 b, 21 τό τὲ ὃ καὶ 
τὸ ὦ αἱ Alexander Aphrod. fol. 154 b. Ἠϑικοῖς] Nicom. I, 1. 
conf. Eudem. p. 1249 b, 15. At Philoponus de anima II, 4 P. 198 
διὰ τοῦτό φησιν ὅτι. οὐ ἕνεκα τουτέστι τὸ τέλος διττόν ἐστι τὸ 
μὲν ov ἕνεκα τὸ δὲ ὦ, ὅπερ καὶ ἐν τῇ ποιητικῇ καὶ ἐν τῷ περὶ 
γενέσεως εἶπεν. 6 0] οὗ A 8 ἑαυτῷ] ἑαυτῶν M 9 6j 
00 ^ 11 0] οὗ A 19 alterum τὸ om A 19 ὅσον M 
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Jer TEE (Uoc cin) i MEAS 

vovg ἕν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν τρόπους τριχῶς ἐστὶν 
αἰτία TOU ξῶντος δώματος᾽ καὶ γὰρ ὅϑεν ἡ κίνησις 

αὐτή, καὶ οὗ ἕνεκα, καὶ ὡς εἶδος. ὅτι μὲν οὖν ὅϑεν 
ἡ κίνησις αἴτιον ἡ ψυχή, γένοιτ᾽ ἂν δῆλον. εἰ τὰ 

VHS AS dk PEDOTOCPT dM 

εἴδη πρῶτον τῆς κινήσεως ἀριϑμήσαιμεν. παάντῶν 5 
T Hr , : - D , 

. y&g εὑρεϑήδεται τοῖς ξώοις αἰτία καὶ τῆς κατὰ τόπον. 
- - λ 2 e Ἁ 

εἰ καὶ μὴ πᾶσι. καὶ τῆς κατὰ ἀλλοίωσιν (ἡ μὲν γὰρ 
“" 2 n 5 ce , 

αἴσϑησις ἀλλοίωσίς τις εἶναι δοκεῖ, αἰσϑάνεται δὲ 
2 , e ' ' E] Ce , Y b c f 

οὐδέν. ὃ μὴ ψυχὴν ἔχει) ὁμοίως δὲ καὶ αὐξήσεως 
A A - Ἁ , 

αὕτη αἰτία᾽ οὐδὲν γὰρ αὔξεται φυσικῶς μὴ τρεφο-- 
2 e Á: 5 

μενον, τρέφεται δὲ οὐδέν. ὃ μὴ κοινωνεῖ tois. 
3 - ^ , 2 - z 1 uA m" 
Εμπεδοκλῆς δὲ ovx ὀρϑῶς ποιεῖ τὴν αἰτίαν τῆς 

2 --ὦ ^ X , 2 αὐξήσεως ἀνάπτων ταῖς ῥοπαῖς τῶν στοιχείων. οὐ 
» » » ^N 

τῇ ψυχῇ và γὰρ φυτά φησι κάτω μὲν ῥιξοῦσϑαι διὰ 
- e Que » 

τὸ τὴν γῆν φέρεσϑαι κάτω. καὶ ὅσον ἐν αὐτοῖς μᾶλ- 
πο Ver; 4 E , m2 , , - 

λον γεῶδες. ἄνω δὲ roig κλαδοις καὶ οσον ἐν αὑτοῖς 
-" » » A A 54 -» 

μᾶλλον πυρῶδες. οὔτε γὰρ τὸ ἄνω καὶ κάτω καλῶς 
Z ? ' 2 - * 2, 

λαμβάνει᾽ ov γὰρ τὸ αὐτὸ πᾶσι TO ἄνω καὶ κάτω. 
MA e ^ A 9 Α ἣν er? Ἁ ᾿ b , 

ἀλλ᾽ ἡμῖν μὲν ταὐτὸν τὸ ἄνω. ὅπερ [καὶ ἐν] τῷ παντί, 
ψ L5 » » E E ie , - 

τοῖς φυτοῖς δὲ τοὔμπαλιν ἔχει᾽ -τὸ γὰρ κατω TOU 
3 ᾿ 2 AA ᾿ - 
παντὸς ἐχείνοις ἄνω ἐστίν" ὃ yao H κεφαλὴ τῷ ξώῳ, 
τοῦτο ἡ ῥίζα τῷ φυτῷ. εἰ χρὴ τὰ ὕργανα λέγειν ὃ ἕτερα 

καὶ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις. ὥσπερ οὖν τοῖς ξώοις ἡ κε- 
φαλὴ ἄνω: ἐν ἢ τὸ στόμα καὶ τὰ ὄργανα τὰ πρὸς 

τροφήν, οὕτω τοῖς φυτοῖς «t ῥίζαι ἄνω. δι᾽ ὧν ξλ- 
Ν ^ » 

κουσι τὴν τροφήν. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἂν Tig παρὰ 
Ἐμπεδοκλέ Dro λέ 3 To / 10 συν- πεδοκλέους ovro λέγοντος ἐπιζητήσειε, τί τὸ συν 

3 , , - ^ - 

ἔχον εἰς τἀναντία φερόμενα τὸ τὲ πῦρ καὶ τὴν γὴν; 
, Y x 

διασπασϑήσεται γὰρ ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα γιγνομένης 

8 αἰσϑάνεται) αἰσϑήσεται A 14 qnot xoc] φυσικὰ 
τῶν 19 καὶ ἐν om M. ἐν om V 24 ἡ] 4s M 25 ἄνω) 
xcro M V 29 γιγνομένης] γενομένης ^ 
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τῆς φορᾶς τῶν στοιχείων. εἰ μὴ τὸ συνέχον ἄμεινον 
ἔσται καὶ διακρατήσει τὰς ἀντικειμένας δοπάς. τοῦτο 
δὲ οὐ τῶν στοιχείων ἄν τι εἴη, ἀλλὰ ψυχή. si δὲ 
τοῦτο. αὕτη αἰτία τοῦ αὐξάνεσϑαι καὶ τοῦ τρέφεσϑαι. 
οὐ τὰ στοιχεῖα. ᾿Εμπεδοκλῆς μὲν οὖν τὴν γῆν καὶ 
τὸ πῦρ τῆς αὐξήσεως αἰτιᾶται, ἄλλοι δὲ οὐ συναριϑ-- 
μοῦσι τὴν γῆν, ἀλλὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν xo9' ἕαυ- 
τὴν ἀποχρὴν ὑπολαμβάνουσι πρὸς τὰς αὐξήσεις" 
φαίνεται γὰρ μόνον τῶν στοιχείων τὸ πῦρ τρεφόμε- 
νον καὶ αὐξανόμενον, ὥστε καὶ τοῖς ξώοις καὶ τοῖς 

φυτοῖς ἐν τούτῳ ϑετέον τὴν αἰτίαν τῆς αὐξήσεως, 
τὸ δὲ συναίτιον μέν πώς ἐστιν, οὐ μὴν καϑ' αὑτό 
ye αἴτιον, ἀλλ᾽ ἡ χρωμένη τούτῳ ψυχή" ἡ μὲν γὰρ 
TOU πυρὸς αὔξησις ἀόριστος. ἕως ἂν ἔχῃ τὴν ὕλην 
τὴν πρὸς τὸ χκαίεσϑαι ἐπιτηδείαν, τῶν δὲ φύσει συν- 
ισταμένων πάντων ἐστὶ πέρας καὶ λόγος καὶ μεγέ- 
ϑους καὶ αὐξήσεως, λόγος δὲ οὐ πυρὸς ἔργον. ἀλλὰ 
ψυχῆς καὶ εἴδους μάλλθι ἢ ὕλης. | 

AAA ovv ἐπειδὴ ἡ δύναμις αὕτη τῆς ψυχῆς ἄρ- 
χεται μὲν ἐκ τοῦ τρέφειν. τελευτᾷ δὲ εἰς τὸ γεννᾶν, 
περὶ τροφῆς ἀναγκαῖον διορέσασϑαι πρῶώτον᾽ TOUTO 
γὰρ τῷ ἔργῳ πρώτῳ διενήνοχε τῶν λοιπῶν δυνάμεων 
τῆς ψυχῆς. τοῖς μὲν ovv ἔδοξεν εἶναι τροφὴ τὸ ἐναν- 
τίον τῷ ἐναντίῳ, οὐ πᾶν δὲ ἐναντίον παντὶ ἐναντίῳ, 
ἀλλ᾽ ὅσα τῶν ἐναντίων μὴ μόνον γίνεται ἐξ ἀλλή- 
λων. ἀλλὰ καὶ τρέφεται ἢ καὶ αὔξεται ἔστι γάρ τινα 
ὰ γίνεται μὲν, οὐ τρέφεται δέ, οἷον τὸ χάμνον ἐκ τοῦ 
ὑγιαίνοντος, τὸ λευκὸν ἐκ τοῦ μέλανος᾽ ἔστι δὲ ἃ πρὸς 
τῷ γίνεσϑαι. καὶ τρέφεται ἐξ οὗ γίνεται, ὥσπερ τὸ πῦρ᾽ 

80 τρέφεται γὰρ ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ καὶ τῆς φύσεως τῆς 

τ ἢ 

96 καὶ αὔξεται] αὐξάνεται ^ 29 τρέφεσϑαι M] 
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: 3 Y ἢ ἜΡΙΝ, 
υδατώδους᾽ καὶ γὰρ τὸ ἔλαιον ὑδατὸς ἐστι καὶ ἀέρος, 

- LT c , oed A e? ^ AN v X τι 

ταῦτα δὲ ὑγρά, καὶ πάντα οσα λιπαρὰ καὶ τηκτά. οὐκ 
ἀνακάμπτει μὲν οὖν οὐδὲ ἐπὶ τούτων ἡ τροφή, ἀλλὰ τὸ 
μὲν ὑγρὸν τροφὴ τοῦ πυρύς, τὸ πῦρ δ᾽ οὐκέτι ὑγροῦ. 
αἴτιον δὲ ὅτι εἰδικώτερον μὲν τὸ πῦρ, ὑλικώτερον δὲ 
Ao » Α 535 em , - C0" Ἁ 3 ’ * 

TO vócg. εἴδει μὲν ovv ar τὶ vA δὲ OUXETL TO 
εἶδος. ὅσα τοίνυν τῶν ἐναντίων φασὶν οὕτως ἔχει πρὸς 
ἄλληλα, ὡς ὕδωρ καὶ πῦρ, ἐπὶ τούτων ἡ τροφὴ φαί- 

ψεται οὖσα τοῦ ἐναντίου τῷ ἐναντίῳ. 
3 4 ; e É » εἶ 

Τοῖς μὲν οὖν οὕτως ἀρέσκει, τοῖς δὲ ἔμπαλιν 
- δ Ἁ m , 

τρέφεσθαι γὰρ τῷ ὁμοίῳ TO ὅμοιον, καϑάπερ καὶ 
9 ΄ NA ^ δ , » 

αὐξανεσϑαι. λόγους δὲ ἔχουσιν ξκατδροι βοηϑοῦντας 

ὧν ἀκουστέον. ὁ μὲν δὴ ἐκ τῶν ἐναντίων τρέφεσϑαι 
53 ΠΝ * - € , 

λέγων ἀπαϑὲς εἶναί φησι vo ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ομοίου, 
M N - P wa. e M τὴν δὲ τροφὴν δεῖ παϑεῖν καὶ μεταβαλεῖν᾽ ἡ γὰρ 

c mv 

πέψις μεταβολή, ἡ δὲ μεταβολὴ πᾶσιν εἰς τὸ &vri- 
,ὔ e ^ 

κείμενον καὶ τὸ μεταξύ, ὥστε ἐκ τῆς ἐναντίας δρμη- 
ὅηναι προσήκει φύσεως εἰς τὴν ὁμοίαν, ἵνα προσ- 

κριϑῇ; ἀμήχανον δὲ προσκριϑῆναι μηδὲν παϑοῦσαν 
τὴν τροφήν, ἀλλὰ μείνασαν ἐν τῇ αὐτῇ φύσει, οἷον 
τὸν ἄρτον ἢ τὸ χρέας᾽ μεταβάλλει γὰρ ἡ τροφὴ ὑπὸ 

- - 3 - 

TOU σώματος τοῦ τρεφομένου, ἀλλ᾽ οὐ τὸ σῶμα ὑπὸ 
- - i] , »-» 9 

τῆς τροφῆς ἕλκει γὰρ αὐτὴν τὸ σῶμα καὶ ἀλλοιοῖ, 
9 -» - e 5 ς 

λέγω δὲ τὸ ἔμψυχον ξῶον καὶ σῶμα. ὡσπερ ovv ὁ 
, : , , Hg - , * 37e $3 

vÉXTOV οὐ μεταβαλλεται vxo τῶν ξυλων, ἀλλ᾽ ὑπ 
ἐκείνου μεταβάλλεται τὰ ξύλα, οὕτω καὶ τὸ σῶμα τὸ 
ἔμψυχον ἔχει πρὸς τὴν τροφήν. εἰ δὲ καὶ τοῦτο με- 
ταβάλλειν φιλονεικοίη τις, συγχωρητέον μὲν τοὔνομα, 
ἕτερον δὲ εἶδος τοῦτο ϑετέον εἶναι τῆς μεταβολῆς, 

e 

4 οὐκέτι] οὐκ ἔστιν ν 6 οὐκέστι M 16 ἡ δὲ μετα- 
βολὴ om M 21 γὰρ] δὲ ΜΥ 84 λέγω) λέγει MV ζῶον 
καὶ σῶμα] σῶμα καὶ ξῶον Victorius 7 
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καϑὸ μεταβάλλει εἰς ἐνέργειαν ἐξ ἀργείας " οὕτω 
γὰρ καὶ τὸ ἔμψυχον σῶμὰ περὶ τὴν τροφὴν καὶ 
0 τέκτων μεταβάλλει περὶ τὰ ξύλα. οὕτω μὲν οὖν 

ὁ ἐξ ἐναντίων, ὁ δὲ ἐκ τῶν ὁμοίων ἰσχυρίζεται 
τῇ προσκρίσει" προσχρίένεσϑαι γὰρ οὐ τὸ ἐναν- 
τίον τῷ ἐναντίῳ. ἀλλὰ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. ἃ μὲν 
οὖν ἑκάτεροι λέγουσι, ταῦτά ἐστιν ἡμᾶς δὲ ὥσπερ 
διαυτῶντας αὐτοῖς ἄξιον προσανέρεσϑαι, τί λέγουσι 
τὴν τροφήν; “πότερον τὸ τελευταῖον πφοσχρινόμενον 
τῷ σώματι. “ τὸ πρῶτον, οἷον πότερον τὸν ἄρτον ἢ 
τὸ αἷμα: ὁ μὲν γὰρ ἄρτος ἡ πρώτη τροφή, τὸ δὲ 
αἷμα ἡ ἐσχάτη. δῆλον ovr ὡς oí μὲν τὸ οἱ δὲ τὸ 

ἐρούσιν᾽ ἡμεῖς δὲ ἀμφότερον κατά τινα τρόπον" τὴν 
μὲν γὰρ ἄπεπτον τροφὴν τὴν δὲ πεπεμμένην, οὕτω 
δὲ ἀμφοτέρους ἐνδέχοιτο ὁ ἂν λέγειν ὀρϑῶς᾽ ἢ μὲν γὰρ 
ἄπεπτος, ὡς ἐναντίον. ἂν εἴη τροφὴ τῶν ἐναντίων, 

ἢ δὲ πεπεμμενη ὡς τὸ ὅμοιον. ὥσπερ οὖν ἐξ ἡμισείας 
ἑκάτεροι καὶ ψεύδονται καὶ ἀληϑεύουσιν, ἀληϑεύει 
δὲ ó ἄμφω συνάγων. εἰ δὲ οὐδὲν τρέφεται μὴ μετέ- 

χον Cog, τὸ taie on ἂν εἴη σῶμα τὸ τρεφόμενον, 
3] ἔμψυχον. καὶ οὐχ ἢ λευκὸν 1 μέλαν, ὧστε καὶ ἡ 

τροφὴ πρὸς τὸ ἔμψυχόν ἐστι, καὶ οὐ πρὸς τὰ συμβε- 

25 

- , , ^ 

βηκότα τῷ τοιούτῳ σώματι. ἔστι δὲ ἕτερον τροφῇ 
- * - e ? , 

xal αὐξητικῷ εἶναι, καὶ τῷ μὲν ὑποκειμένῳ TOUTOV, 
- , ἐν ὃ , : , ^ M 4 96 ' 

τῷ Aoyo δὲ μενήνοχε;" «τρέφεις μόϑι οι domo. τὴν 
bd — L 

ουσίαν διαφυλαττει. αὔξει δὲ καϑὸ τῷ ποσῷ πρυστί- 
3 58 "eae, » , , , 

Pgun, ovx ἀξὶ δὲ ἄμφω. ταῦτα συναύξεται; ἀλλ 

ἐνίοτε τρέφει μὲν αὔξει δ᾽ ov' τοῦ μὲν γὰρ τφέφεσϑαι 
δεῖται. ἕως ἂν ἡ τὸ ἔμψυχον σῶμα, τοῦ αὔξεσϑαι 

18 ἀμφότερα Μ 21 ἢ] οὐδὲ M V 28 τροφὴ A 29 αὖ- 
ξάνεσϑαι A 



δὲ οὐκ ἀεί. n μὲν ovv τόδε τί ἐστιν, οἷον ἵππος Ἶ 
ἄνϑρωπος, τοῦ τρέφεσϑαι δεῖται. ῃ δὲ πῶλος καὶ 

μειράκιον, καὶ τοῦ αὔξεσθαι" ὅταν δὲ ἤδη εἰς ἀκμὴν 
ἔλϑη τὸ ἔμψυχον σῶμα, τοῦ μὲν αὔξειν παύεται ἡ 
τροφή; τοῦ τρέφειν δὲ οὐδαμῶς. ἀλλ᾽ ἤδη ποιεῖ καὶ 
γεννητικὸν τοῦ ὁμοίου" τὸ γὰρ σπέρμα περίττωμα 
qv τῆς ἐσχάτης τροφῆς. γίνεται οὖν τηνικαῦτα καὶ 

γενέσεως αἰτία τροφή. γενέσεως δὲ οὐ τοῦ τρεφομέ- 
f " c ox E 2 M "vs ? Ὁ / 
vOUV' τοῦτο γαρ ἔστιν, ἀλλὰ του ἐξ αὐτοῦ γεννωμε- 

- D; 2 - - " - / 
TOv. τριῶν ουν δργῶν τῆς τροφῆς OVT(OYV, TOU τρὲ- 

- P/4 - ^ LI m , * μὰ 

. Q&Lv τοῦ αὔξειν τοῦ γεννᾶν, τὸ πρῶτον ἔστι τὸ ἀαναγ- 
» » ' ' ' 3 3 - 

χαιότατον τῷ ξῶντι δώματι᾽ πρὸς "yap το εἰνῶι ἀὐνῷ 

συντελεῖ καὶ πρὸς τὴν οὐσίαν᾽ τὰ δὲ πρὸς τὸ ποσὸν 

εἶναι ἢ ποιητικὸν ἄλλου ὁμοίου. ὀφέγεται yovv ῇ 

δύναμις αὕτη τοῦ ϑείου καὶ μιμεῖται ἐκεῖνο. ὡς ἐν- 
τ M , ^ e 

δέχεται. σώξουσα ys τὸ ὑποκείμενον xai Gvvsígovoc 
A , Ἁ A - M - 3 , 

τὴν γένεσιν. διὸ στερηϑὲν τροφῆς τὸ ζῶον ov δυνα- 
* 1 ς ET F^ [2 , 2 A 

ται εἰναι οὐ y&Q οἵα τὸ ἐνεργεῖν ἡ σώζουσα avro 

* δύναμις χωρὶς τῆς ὕλης. τρία δέ ἐστιν ov μόνον 
᾿ poro ταύτης τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς τρία; ἃ: 

NATU. 

περὶ αὐτὴν ϑεώρεϊται. τὸ γὰρ τρεφόμενόν ἔστι καὶ 
ῷ τρέφεται καὶ τὸ τρέφον. τὸ μὲν οὖν τρέφον ἐστὶν 
ἡ πρώτη ψυχή. λέγω δὲ πρώτην τὴν ϑρεπτικήν. τὸ 
δὲ τρεφόμενον τὸ ἔμψυχον σῶμα καὶ τὸ ταύτην ἔχον 
τὴν ψυχήν, ᾧ δὲ τρέφεται, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ τροφή, 
ὥστε ἀνάγκη τὰ τρία ὑπάρχειν εἰς σύστασιν τοῦ γεν- 
νητικοῦ ξώου. εἴτε δὲ γεννητικὸν λέγεις τὸ τοιοῦτον 
ζῶον, εἴτε ϑρεπτικόν. οὐ λίαν τῷ λόγῳ διοίσει. 

πλὴν ὅσον γε ἀπὸ τοῦ τέλους μᾶλλον ἅπαντα προς- 

6 ὁμοίου] ὁ ὁμοίου γὰρ MV 8 γενέσεως δὲ] γένεσις δὲ ̂ 
[12 τὸ] τῷ ἃ ΟἿ εἴτε δὲ ϑρεπτικὴν λέγεις τὴν τοιαύτην ζωὴν 
εἴτε γεννητικὴν A 2 
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ἀγοφεύειν δύκαιον; τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό, 

ὥστε καὶ τὴν τοιαύτην ψυχὴν γεννητικὴν ἂν δικαιό- 
τερον HOP ON TOU ὁμοίου ἢ φυλακτικὴν τοῦ OvTOG' 

τέλος γὰρ ἐκεῖνο καὶ οὐ “χάριν, καὶ τὸ φυλάττειν. 

ἔστι δὲ δύο οἷς χρῆται ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ τροφεῖν τὸ 
ἔμψυχον σῶμα, τῇ τε δυνάμει τῇ ϑρεπτικῇ καὶ τῷ 

ϑερμῷ τῷ ἐμφύτῳ ̓  ἀλλὰ τῇ μὲν ἑαυτῇ συμφυεῖ, τῷ 
δὲ οσπεῦ ἔξωϑεν ὑποβεβλημένῳ Opyovo, xoxo 
αν καὶ τὸν κυβερνήτην εἴποις χρῆσϑαι πρὸς τὸ κι- 

νεῖν τὴν ναῦν τῇ τὲ χειρὶ καὶ τῷ πηδαλίῳ, ἀλλὰ τῇ 
μὲν EUR τῷ δ᾽ ἔξωϑεν κεχωρισμένῳ. ἡ μὲν 

ovv δύναμις ἀκίνητος οὖσα κινεῖ μόνον, τὸ ϑερμὸν 
δὲ κινεῖται μὲν ὑπὸ τῆς δυνάμεως, κινεῖ δὲ τὴν τρο- 

φήν, ἡ τροφὴ δὲ αὖϑις κινεῖται μόνον ὥσπερ τὸ 
πλοῖον. πᾶσαν δὲ ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασϑαι πέ- 
ψεσϑαι᾿ ἡ γὰρ μὴ τοῦτο πάσχειν δυναμένη οὐδὲ 
τροφή. ἐργάξεται δὲ τὴν πέψιν τὸ ἔμφυτον ϑερμόν, 
διὸ πᾶν ἔμψυχον. ἔχει τοιαύτην ϑερμότητα. τύπῳ 
μὲν οὖν τί ἐστιν ἡ τροφή, MA umuprcon δέ 

ἐστιν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις. 
νῦν δὲ τοσοῦτον ἔστω δῆλον, ὅτι ἔστιν ἡ ϑρεπτικὴ 
δύναμις τῆς ψυχῆς σωστικὴ τοῦ ἔχοντος αὐτὴν διὰ 
τῆς οἰκείας ἐνεργείας παρουσίᾳ τροφῆς, ἢ πρώτη 
δύναμις τῆς ψυχῆς γεννητικὴ τοῦ ὁμοίου τῷ ἔχοντι. 

Διωρισμένων δὲ τούτων λέγομεν κοινῇ πρῶτον 
περὶ πάσης αἰσϑήσεως. εἶτα οὕτω περὶ ἑκάστης ἰδία. 
δοχεῖ δ᾽ ἅπασα αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσϑαί πὼς καὶ 

πάσχειν συμβαίνειν, χρὴ δὲ ἁπλούστερον τέως ἀκούειν 

12 ϑερμὸν δὲ] δὲ ϑερμὸν Μ 14 κινεῖται μόνον] non 
aliud legit in Ar. Themistius, conf. Trend, p- 359. 15 δὲ om M 
mé so o] πεύυσσεσϑαι M 19 ἡ τροφὴ τί ἐστιν M 
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TOU πάσχειν τε καὶ τοῦ κινεῖσθαι" ὕστερον γὰρ πῶς 

ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως ταῦτα λέγομεν, διορισϑήσεται" 
πᾶν γὰρ τὸ ἀλλοιούμενον διὰ πάϑους τινὸς καὶ κι-- 
νήσεως ἀλλοιοῦται. ἡ δὲ αἴσϑησις ἀλλοιουμένη δοκεῖ 
τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἀναμάττεσϑαι, ὥστε καὶ m«- 

σχουσα. δείξει δὲ ὁ λόγος προϊὼν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν 
Ed αὐτῆς, ὅπως χρὴ λέγειν. καὶ τὸ πάσχειν ἐπ᾽ 
αὐτῆς. ὅτι μὴ κυρίως τέως δὲ ὅπερ ἔφην, ἁπλου- 
στερον ἀκουστέον τούτῶν ἁπάντων τῶν ὀνομάτων. 
ἐπεὶ δὲ καὶ πάσχειν τὴν αἴσϑησιν οἵ μὲν ὑπὸ τοῦ 
ὁμοίου φασίν, οἵ δὲ ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου. ταῦτα δὲ 
διωρίσϑη τε ἤδη ἐν τοῖς κοινοῖς λόγοις περὶ γενέσεως 
καὶ φϑορᾶς, ὅτι ἀμφότερά πώς ἐστιν ἀληϑῆὴ οὐκ ἐπὶ 
τῆς αἰσϑήσεως μόνης. ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἃ 
ἐλέγομεν πάσχειν, καὶ vov δὲ διορισϑήσεται. ἐπειδὴ 
γὰρ τὸ πάσχον ὑπό τινος δυνάμει ἐστίν. οἷον τὸ 
ποιοῦν, πεπονϑὸς μὲν ὅμοιόν ἐστι τῷ ποιοῦντι, πάσχον 
δὲ ἀνόμοιον, ἀλλ᾽ ὅπερ εἶπον, περιμένειν προϊόντα 
προσήκει τὸν λόγον᾽ διοριεῖ γὰρ ταῦτα ἅπαντα ἀκρι- 
foc, πῶς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως λέγεται᾽ πρότερον δὃὲ : 
ὅσα ἄν τις ἀπορήσειεν ὑπὲρ αὐτῆς. ἐπεξίωμεν. 

Εἰ τοίνυν ἡ coda ἐστιν ἡ ἀντιληπτικὴ τῶν 

αἰσϑητῶν, ἔστι δὲ καὶ τῶν de Md ΡΟΝ: ἕκαστον αἰσϑη- 

r0v' σῶμα γὰρ ἕκαστον καὶ ἐκ τῶν ΤΟΙ ΒΙΩΝ: οἷον 

ὀφθαλμὸς καὶ γλῶττα καὶ οὖς. διὰ τί οὐχὶ καὶ τῶν 

αἰσϑητηρίων αὐτῶν ἡ αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται, ὡς καὶ 

μηδενὸς ἔξωϑεν παρόντος ὑπὸ τῶν αἰσϑητηρίων κινεῖ- 
σϑαι; πῶς οὖν οὐχ ὁρῶμεν τοὺς ὀφρϑαλμόύς, ἢ τὰ χοώ- 
ματα τῶν ὀφθαλμῶν. ἀλλὰ τοῖς ὀφϑαλμοῖς τὰ ἄλλα; 
καὶ πῶς οὐχ ἁπτόμεϑα τῆς σαρκὸς καὶ τῆς περὶ τὴν 
σάρκα ϑερμότητος, ἀλλὰ τῇ σαρκὶ τῶν ἄλλων; δῆλον 

οὖν ὅτι τὸ αἰσϑητὸν καὶ ἡ αἴσϑησις συνείληπται ἐν τοῖς 
Tow 
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ὀργάνοις καὶ δυνάμει ἐστὶν ἑκάτερον, οὐκ ἐνεργείᾳ. 
καϑάπερ οὖν τὸ καυστὸν οὐ κάεται ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ 

ὑφ᾽ ἑτέρου τοῦ καυστικοῦ᾽ ἔκαξ γὰρ ἂν ἑαυτὰ δήπου 
* , - i " Bu e Lt Al 

τα ξυλα, νῦν δὲ δεῖται zvgog' οὕτω καὶ τὸ αἰσϑητι- 
1 , er ς S; » 

χὸν οὐχ οἱόν τε. καϑ' ἣν ἔχει δύναμιν, ἐνεργῆσαν 
A » 3 Α » - A: 

μὴ κινοῦντος αὐτὴν TOU αἰσϑητοῦ, κινεῖ δὲ ὅταν 
- 9. M 

ἔξωϑεν ἢ καὶ μὴ συνειλημμένον καὶ ὥσπερ ἕν᾿ οὐδὲ 
^ c , 9 , - 

γὰρ ἡ σφύρα αὐτάρκης κινῆσαι τὴν τέχνην οὐδὲ τὸ 
, 2 ; E τ : 

τρύπανον οὐδὲ ὁ πρίων. ἂν μὴ τὸ μέλλον πρίεσϑαι 
?^ ^ , ^ ^ 5 "E J , 

ἢ τὸ μέλλον τρυπάσϑαι ἔξωϑεν ῃ. δοκεῖ δὲ μοι vav- 
Ne - T; M 2 ; 2 

τὴν μὴ ἁπλῶς κινεῖν τὴν ἀπορίαν [ταύτῃ] ᾿4ριστοτέ- 
2 » 9 ς ^ 

λης, ἀλλ΄ ὡς καϑαπτομένην μαλιστα τῶν καὶ χωρι- 
^ ' M -" , ^ [cT 

σϑεῖσαν τὴν ψυχὴν vov σώματος αἰσϑητικὴν εἶναι 
, “ 3 , ἢ 

Aeyovrov. εἰ γὰρ οἵα τε καὶ χωρὶς τῶν ὀργάνων 
2 , M / 3 Ἃ N AE ? , - αἰσϑανεσϑαι, διὰ ví οὐχὶ καὶ αὐτῶν αἰσϑαάνεται τῶν 

2 , 5 ' δὰ νὸς, 

ὀργάνων; ἐπεὶ οὖν τὸ αἰσϑάνεσϑαι λέγομεν διχῶς 
M - 

καὶ γὰρ τὸν χαϑεύδοντα ἀκούειν καὶ ὁρᾶν λέγομεν 
A EARN , 1 ' 2 , LES AU aee 
ἀλλὰ δυνάμει. xci τὸν ἀκούοντα ἤδη καὶ ogovta. 
3 3 -Ὁ ? / 

ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, διχῶς ἂν λέγοιτο καὶ ἡ αἴσϑησις καὶ 
^ ἢ à Xs dx ; NS SIND , ᾿ 

TO αἰσϑανεσϑαι, τὸ μὲν δυνάμει. vo δὲ ἐνεργείᾳ. ἔστι 
^ ΠΣ ἘΣ ἢ ' δ δι, νὰ δεν 9 ? δὲ τὸ ἐνεργεῖν καὶ τὸ κινεῖσϑαι οὐχὶ τὸ αὐτο. ἀλλ 

* x 2 , Ἢ 
οὐδὲ τὸ ἐνεργεῖν ταὐτὸν καὶ τὸ πάσχειν, ἀλλ᾽ εἰ τι 

μὲν κινεῖται, πάντως καὶ ἐνεργεῖ; τὸ δὲ ἐνεργοῦν οὐ 
πάντως Ἀινεῖται., ἀλλ᾽ ὃ τὰ γένη πέπονϑε πρὸς τὰ 

εἴδη. τοῦτο πάσχει καὶ ἡ ἐνέργεια πρὸς τὴν κίνησιν" 
- e c 

"ijs γὰρ ἐνεργείας ἡ μέν τις ἀεὶ τελεία καὶ ἐν ὁτῳ- 
οὖν μέρει τοῦ χρόνου, καϑ' ὃν γίνεται δὰ αὐτή, ἡ ài 
ἀτελὴς καὶ ἀεὶ ἄλλη". ἡ δὲ ψ θη θ18 οὐκ ἦν ἡ τέλειος 

ἐνέργεια, καϑάπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ἀλλ᾽ ἡ; 

item ἔχαιξ 11 ταύτῃ om M V 29 δἴρη Ὁ 
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ἀτελής. πάσχει δ᾽ αἰεὶ τὰ δυνάμει τοιαῦτα ὑπὸ τῶν 
ἐνεργείᾳ τοιούτων ; διὸ ἔστι μὲν ὡς ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, 
ἔστι δὲ ὡς ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου. πάσχει μὲν γὰρ το 
ἀνόμοιον, πεπονϑὺς δὲ Ὁ ὅμοιον γίνεται. τοῦτό τε οὖν 
διαιρετέον, ὅτι οὐ ταὐτὸν τὸ ἐνεργεῖν καὶ τὸ κινεῖ-- 5 

σϑαι, οὐδὲ δὴ τὸ ἐνεργεῖν καὶ τὸ πάσχειν, καὶ ἔτε 
πρὸς τούτῳ καϑόλου περὶ δυνάμεως καὶ ἐντελεχείας. 
ὅτι οὐχ ἁπλῶς λέγεται. λέγεται μὲν γὰρ καὶ οὕτως 
ἐπιστήμων ὁ ἄνϑρωπος., ὅτι πέφυκε δέχεσθαι τὴν 
ἐπιστήμην, λέγεται δὲ ἐπιστήμων καὶ ὁ γεωμέτρης. 
ὅτι ἔχει ἤδη τὴν ἐπιστήμην᾽ ἕχάτερος δὲ τούτων οὐ 
τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὅτι τὸ 
γένος τοιοῦτον καὶ ἡ φύσις ἡ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς 
εἶναι δεκτικὴ ἐπιστήμης. ὁ δὲ ὅτι βουληϑεὶς ϑεω- 
ρεῖν εὐϑὺς δύναται, εἰ ui TL κωλύει τῶν ἔξωϑεν. 
τρίτος δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν Ó γεωμετρῶν qon καὶ 
ϑεωρῶν. ἐντελεχείᾳ τις. ὦν. οὗτος ἐπιστήμων καὶ τέ- 
λειος μόνος. οἵ δὲ πρότεροι ἀμφότεροι μὲν κατὰ δύ- 
ναμιν ἐπιστήμονες. ἀλλ᾽ ὁ μὲν δεῖται μαϑήσεως καὶ 
τῆς κατὰ τὴν μάϑησιν ἀλλοιώσεως καὶ τοῦ μεταβαλ- 
λειν ἐκ τῆς ἕξεως τῆς ἐναντίας ἐκ γὰρ [τῆς] ἀγνοίας 
εἰς γνῶσιν καὶ ἐξ ἀνεπιστημοσύνης εἰς ἐπιστήμην 
κινεῖται" ὁ δὲ ἔχει μὲν τὴν ἕξιν. οἷον τὴν ἀριϑμητι- 
κὴν ἢ τὴν γραμματικήν δεῖται δὲ μόνου τοῦ £veg- 
γῆσαι. οὐκ ἔστιν ovv O αὐτὸς τούπος ἀμφοῖν τῆς 
ἐνδείας, τοῦ ve μὴ ἔχειν ὅλως ἀλλὰ πεφυκέναι. καὶ 

τοῦ ἔχοντα μὴ κεχρῆσϑαι,. καὶ οὐ ταὐτὸν τὸ πάσχειν 
ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τοῦ τε μανϑάνοντος τὴν ἐπιστήμην 
καὶ τοῦ ἔχοντος ἠρεμοῦσαν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἣν ἔχει διά- 

; 9 τὴν omM 18 ἀνϑρώπου] οὐρανοῦ À 14 δεχτικὴν ̂ 
[17 ἐγτ. τίς οὗτος ὧν M 21 «τῆς οἵη M 25 τόπος À 
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ϑεσιν, ταύτην ἀπόλλυσι᾽ φϑείρεται γὰρ ἡ ἄγνοια 
καὶ ἐκχωρεῖ ἐπεισιούσης τῆς ἐπιστήμης. ὁ δὲ ἡνίκα 

Ἰ. * - ' 1 , i En e ᾽ν ἐνεργῇ κατὰ τὴν ἐπιστήμην. ἣν ἔχει. ταύτῃ χρῆ- 
ri x Ἁ Ἁ ^ ^ , 

ται, ὥστε ἐκεῖ μὲν φϑορὰ τῆς προὐπούσης ποιότητος. 
2 m ^ / ἐν . τς ' , 
ἐνταῦϑα δὲ τελείωσις μαλλον᾽ ϑεωροῦν γὰρ γίνεται 

. E Ἁ , - 3 τῷ ^ 

τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην, τοῦτο δὲ ovx ἀναιρεῖ τὴν 
3.2 , 3 y p ' - 5 9 qq 9 , 

ἐπιστήμην. ἄλλα τελειοῖ. δια ταῦτα ovv ουδὲ &AAoC- 
- , ? , - , 

ὦσιν ταῦτα ϑετδον, εἴπερ ἀλλοίωσις πᾶσα ἐξίστησι 
- m 9 - 3 ς n 

TOU προὔπαρχοντος. ἐνταῦϑα δὲ εἰς αὐτὸ ἡ ἐπίδοσις 
Ἁ , » “: , 

καὶ εἰς τὴν τελειότητα TOU προύπαρχοντος. εἰ δὲ vig 
» 2 , - , : , 

τοὔνομα ἀγαπώῃ τῆς ἀλλοιώσεως καὶ ἐπὶ τούτων. 
- JE 3 Ἐν e 1 x » 2 
ἀλλὰ διοριστέον ys ἀκριβῶς. ov; τὸ [μὲν] ὄνομα ἴσως 

, - ? , 

ταὐύτον, τὸ δὲ πρᾶγμα οὐχὶ ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἕτερον 
m 2 , , - 7 

τοῦτο γένος ἀλλοιώσεως. διὸ οὐ καλῶς ἔχειν λέγειν 
^ - Ἁ , ri - , - m 

τον ἔχοντα τὴν φρονησιν., οτὰαν qoovy ἀλλοιουσϑαι 
EP Y 3 ' , / [77 , A $ ἘΝ * 

οὐδὲ γὰρ vOv οἰκοδομον orav οἰκοδομῃ., οὐδὲ vov 
, [y , , 

χαλκοτύπον ὅταν χαλκεύῃ. μήποτε δὲ οὐδὲ τὸν μαν- 
, M , e - 

ϑάνοντα xci λαμβάνοντα τὴν ἐπιστήμην ὑπὸ τοῦ 
, 3 - , 

κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμονος οὐδὲ τοῦτον παόχειν xv- 
2 ^ , - ^ , 

οίως ϑετέον, ἀλλὰ δύο τρόπους εἶναι τοῦ τὲ πάσχειν 
^ (v. 9 - ὙΠ ΓᾺ M , ' M ? καὶ τοῦ ἀλλοιοῦσϑαι, καὶ TOV μὲν κυρίως. τὸν δὲ oU 

2 * ς , ' Y 
z&vv' ov γὰρ ὁμοέως πάσχειν ῥητέον rov μεταβαλ- 

, ^ Ἁ 2 , 

λοντα ἐξ ἐπιστημῆς εἰς ἄγνοιαν, καὶ τὸν ἐξ ἀγνοίας 
, 7) , "e , 

εἰς ἐπιστήμην. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν πάσχειν κυρίως. 
^ 7, - 9 L- 

μεταβάλλει γὰρ ἐπὶ τὴν στέρησιν, τοῦτο δὲ οὐκέτι 
^ n * ^ jd , 

πρόεισι γὰρ ἐπὶ τὴν ἕξιν καὶ τὴν τῆς φύσεως τελειο- 
[i e ei AY - , 

τητα. εἰς ἣν ἡ κίνησις. ὥσπερ ovv ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης 
e a , ' , E 
ὁ uiv ἄρτι μανϑάνων τὴν πρῶτην κινεῖται μεταβο- 
À , c δὲ 9 ' 2! N ) à b 2 προς- 
qv, ὁ δὲ μεμαϑηκῶς ἔχει μὲν ηδὴ τὴν ἕξιν, προς 

2 τῆήξου M ὅ ϑεωρῶν A 8 .ταῦτα] τοῦτο 10 δὲ 
om A 19 uiv om M V 
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δεῖται δὲ τῆς ἐνεργείας, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως 
τὸ μὲν σπέρμα τοῦ ξώου καὶ τὸ ὠὸν τὴν πρώτην με- 
ταβάλλει μεταβολήν, x«9' ἣν γίνεται αἰσϑητικόν᾽ 
ὅταν δὲ γένηται ξῶον, ἔχει ἤδη τὴν ἕξιν, ἐλλείπει 
δὲ αὐτῷ ἡ ἐνέργεια. διαφέρει δὲ τοσοῦτον τῆς ἐπι- 
στήμης ἡ αἴσϑησις. ὅτι τῇ μὲν ἔξωϑεν δεῖ παραγε- 
νέσϑαι τὰ προαξόμενα αὐτὴν εἰς ἐνέργειαν τὸ ὁρα- 
τὸν καὶ τὸ ἀκουστὸν καὶ τὸ ἁπτόν ἡ δὲ ἐπιστήμη 
οἴκοϑεν ἔχει τὰ ἐπιστητά᾽ τὰ γὰρ νοήματα ἐπιστητὰ 

ἐστι τὰ καϑόλου, ἅπερ αὐτὴ συναϑροίζξει καὶ ἑαυτῇ 

ϑησαυρίζεται᾽ καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ προχειρίζεσθαι. ὅταν 
βούληται, τῇ δὲ αἰσϑήσει τὰ καϑέκαστα ὑπέκειτο 

ἘΠ MORE 108 

10 
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xol τὰ ἐν μέρει, ταῦτα δ᾽ ἔξωϑεν καὶ τῆς qvosog - 
ἔργα οὐ τῆς ψυχῆς. διὸ νοῆσαι μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν. ὅταν 
βουλώμεϑα, αἰσϑάνεσθαι δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἀλλ᾽ 
ἀνάγκη ἔξωϑεν ὑπάρχειν τὸ αἰσϑητόν. διὰ δὲ τοῦτο 
χαὶ ὅσαι τῶν τεχνῶν ποιητικώτεραι. ἃς τῶν ΟΡ ῊΣ 
τῶν ἐπιστήμας ὠνόμασεν “Αφιστοτέλης, καὶ περὶ τὸ 
x00. ἕκαστον “μάλλον n περὶ τὸ καϑόλου, οὐδὲ «vta 

ἐνεργοῦσιν, ὅταν προαιρῶνται. ἡ γὰρ ὕλη καὶ ταύ- 
ταις ἔξωϑεν. ὡς χαλκευτικῇ μὲν ὁ χαλκός, οἰκοδο- 
μυκῇ δὲ οἵ λίϑοι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ὕστερον. 
νὺν δὲ λέγομεν, ὅτι ἔστι τὸ αἰσϑητικὸν δυνάμει, οἷον 

τὸ αἰσϑητὸν ἐντελεχείᾳ. τὸ δὲ δυνάμει. ὅπως ἀκου- 
στέον, προξέρηται, ὅτι οὐχ ὡς τὸν παῖδα λέγομεν 
δυνάμει στρατηγόν. ἀλλ᾽ ὡς τὸν ἐν ἡλικίᾳ ὄντα καὶ 
ἕξιν ἔχοντα. πάσχον μὲν οὖν οὐχ Ouotov, πεπονϑὺς 
δὲ ὡμοίωται. καὶ ἔστιν οἷον ἐκεῖνο. 

8 καὶ post ὁρατὸν om A 12 βούλεται A 18 ἐν μέρει] 
μέρη M 18 ἐπιστήμας] ἐπιστήμονας A 21 πάσχον μὲν] 
πάσχομεν M 
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Πῶς δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ πάσχειν ἀκουστέον, καὶ 
ὅτι μὴ κυρίως, πρθδίρηγον τίνα γάρ ἐστι τὰ πάσχον- 

τα κυρίως. καὶ τίνα τὰ ἀλλοιούμενα, διώρισται ἐν 
τοῖς προτέροις λόγοις ἱκανῶς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μήτε τῆς 
δυνάμεως ἔχομεν ὄνομα ἴδιον ἐπὶ τῶν τὴν &&w ἐχύν- 
TOv, μήτε τοῦ τὴν ἕξιν μεταβάλλειν εἰς ἐνέργειαν, 
χρώμεϑα μὲν ἐπ᾿ αὐτῶν τῇ κοινῇ λεγομένῃ δυνάμει 
καὶ τῷ xou) λεγομένῳ πάσχειν; διαστελλόμεϑα δὲ 

τὰ σημαινόμενα. ὅτε γὰρ οὐ πάσχουσα κυρίως ἡ 
αἴσϑησις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀλλοιουμένη 

δέχεται αὐτῶν τὰ εἴδη, δῆλον ἐκεῖϑεν᾽ οὐ γὰρ λευκὴ 
γινομένη τῶν λευκῶν ἀντιλαμβάνεται, οὐδὲ ϑερμὴ 
τῶν ϑερμῶν. οὐδὲ γλυκεῖα τῶν γλυκέων. ἀλλ᾽ ἐκ- 
μάττεται μὲν τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν καὶ τοὺς λόγους 
ἄνευ τῆς ὕλης, ὥσπερ ὁ κηρὸς τὸ εἶδος τῆς χρυσῆς 
σφραγῖδος ἄνευ τοῦ χρυσοῦ, οὐ μὴν ὕλη γινομένη 

. τῷ εἴδει, οὐδὲ τρεπομένη σωματικῶς, ἀλλ᾽ οὐδὲ σχη- 
᾿ ματιξομένη ἐπιπολῆς 0 γὰρ κηρός, εἰ καὶ μὴ τὴν 

20 

25 

ὕλην δέχεται τῆς σφραγῖδος. ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς ἐσχημα- 
τίζξετο, ἡ δὲ αἴσϑησις ὅλη δι᾽ ὅλης τὸ εἶδος ἀναλαμ- 
βάνει τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ οὐ μεταβάλλουσα £x τῆς 

ἕξεως, ἧς πρότερον εἶχεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἣν ἔχει 
τελειοῦσα καὶ βεβαιουμένη τῷ ἐνεργεῖν. τοιοῦτο μὲν 

οὖν ἡ καϑόλου αἴσϑησις, xc ἑκάστην δὲ ἰδίᾳ δη- 
τέον᾽ οὐδὲ γὰρ ὁ χοινὸς λόγος αὐτὸς ἀκριβῶς ἂν εἴη 

κοινός, ἐπειδὴ καὶ ἐν τῇ αἰσϑήσει τὸ πρότερον καὶ 
τὸ ὕστερον, τοῦ δὲ περὶ ἑκάστης αἰσϑήσεως λόγου 
πρότερον τὰ αἰσϑητὰ διαιρετέον. τῶν τοίνυν αἰσϑητῶν 

τὰ μὲν καϑ' αὐτά ἐστιν αἰσϑητά, τὰ δὲ κατὰ συμβε- 

7 κοινῇ] κοινῶς M V, ita et paulo post 19 Poynuorcite- 
ται À, σχηματίζεται ἜΜ ΤΗ͂Ν 29 αὐτὸς] αὐτῆς A 



τὰ δὲ ἴδια xo9* ἑκάστην᾽ ἴδια μὲν ἑκάστης, ὧν οὐχ! oiov 
τε ἄλλην ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ περὶ ἃ ἥκιστα ἀπατᾶται, 

εἶ καὶ κατὰ φύσιν τε ἔχον καὶ μηδὲν ἐμποδίξοι τῶν 
ἔξωϑεν,. οἷον ἢ ϑέσις ἢ διάστημα ἀσυύμμετρον᾽ ἀνεξ- 
απάτητος γὰρ περὶ τὰ χρώματα ἡ ὄψις, ὅταν αὐτή τε 
ἔχη εἰλικρινῶς, καὶ διὰ καϑαροῦ τοῦ ἀέρος τὰς ἐνερ- 
γείας ποιῆται καὶ ἀπὸ συμμέτρου διαστήματος καὶ 
τῶν χρωμάτων οὕτω κειμένων. οὕτω δὲ ἔχει καὶ ἡ 
ἀκοὴ περὶ τοὺς Ψόφους᾽ δεῖ γὰρ αὐτήν Té ὑγιαίνειν 
καὶ τὸ μεταξὺ ἠρεμοῦν εἶναι καὶ τὸ διάστημα σύμμε- 
τρον. οὕτω καὶ περὶ χυμοὺς UR γεῦσις. ἡ δὲ ἁφὴ 

πλείους μὲν ἔχει διαφορὰς καὶ οὐχ οἷόν τε ἑνὶ περι- 

λαβεῖν ὀνόματι τὸ ὑποκείμενον ταύτῃ τῇ αἰσϑήσει., 
ὡς τὸ χρῶμά ἐστιν ἐπὶ τῆς ὄψεως καὶ οἵ ψόφοι ἐπὶ 
τῆς ἀκοῆς καὶ γὰρ λείων καὶ τραχέων καὶ σκληρῶν 
καὶ μαλακῶν καὶ βαρέων καὶ κούφων καὶ ϑερμῶν 
καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν ἀντιλαμβάνεται. 
x«l ἔστι πεντὰς αὕτη συζυγιῶν ἀνώνυμος ἑνὶ καϑά- 
περ εἶπον. ὀνόματι. οὐ μὴν εἰ καὶ πλείω ταύτῃ τὰ 
ὑποκείμενα ἕτερον τρόπον ἐνεργεῖ περὶ αὐτά. ἢ ὃν- 
760 ἑκάστη τῶν λοιπῶν περὶ τὰ ἴδια, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

περὶ τὰ αὑτῆς ἥκιστα εὐεξαπάτητὸς. καὶ ὥσπερ yis. 
“ 3 3 E" , ' - 3 M] 

ὄψις ovx &&ozovüvot, Tí τὸ χρώμα. ἀλλὰ τί τὸ κε- 
, e 2? 1 , » 1 

χρωσμένον, οὐδὲ ἡ ἀκοὴ τίς ὁ ψόφος. ἀλλὰ tí τὸ 
€ ?^ , , ma) , 

ψοφοῦν ἡ ἐν ποίῳ τόπῳ, πότερον ἐν δεξιὰ ἡ ἐν ἀρι- 
ELS "o5 à , i ciem x - 

στερᾷ, ἡ ὁπισϑεν ἡ ἔμπροσϑεν᾽ οὕτω καὶ ἡ ἁφὴ τοῦ 
δκλ - N nt. À , 9^ Clau , δὲ ' ηροῦ μὲν ἀντιλαμβάνεται καϑ᾽ αὑτήν, τί δὲ τὸ 

, 3 3 3 ex M c 
σκληρόν, ovy οἵα τε εἰπεῖν καϑ' αὑτήν. τὰ uiv οὖν 

4 καὶ postsíon M 9 y omM 12 δὲοι αὶ 16 μα- 
λακῶν καὶ σκληρῶν M 

- Buxos.. καὶ τῶν καϑ'᾽ αὑτὰ τὰ μὲν κοινά ἐστιν ἁπασῶν, 7 
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ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

τοιαῦτα λέγεται ἴδια ἑκάστης εἶναι αἰσϑήσεως. κοινὰ 
δὲ πλειόνων κίνησις ἠρεμία ἀριϑμὸς σχῆμα μέγεϑος. 
ἀλλὰ κένησις μὲν ἁπασῶν κοινὸν τι τῶν αἰσϑήσεων᾽ 
ἀντιλαμβάνεται γὰρ αὐτῆς καὶ ὄψις καὶ ἀκοή᾽ ἵππων 

αὐ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει. ἀλλὰ καὶ 
ὕσφρησις προσιόντος καὶ ἀπιόντος τοῦ ὀσφρητοῦ, 
καὶ γεῦσις ὁμοίως. ἡ δὲ ἁφὴ καὶ σαφέστερον, τάχα 
ὃὲ οὐ μόνον κίνησις. ἀλλὰ καὶ ἠρεμία καὶ ἀριϑμὸς 
κοινὰ πασῶν αἰσϑητὰ τῶν αἰσϑήσεων᾽ ἕκαάστη γὰρ 
οἵα τέ ἐστι τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν συμπαρατηρεῖν τὸν 
ἀριϑμόν. μέγεϑος δὲ καὶ σχῆμα κοινὰ μάλιστα τῇ τὲ 
ὁράσει καὶ τῇ ἀφῇ. κατὰ συμβεβηκὸς δὲ λέγεται 
αἰσϑητὰ ἃ xo9' αὑτὰ μὲν οὐκ ἔστιν αἰσϑητά, τῷ δὲ 
συμβεβηκέναι τοῖς. ἁπλῶς eio rois αἰσϑητὸς γὰρ ὁ 

Ζάρους υἱὸς ἢ ὁ “ιάφης οὐχ ql Διάρης, ἀλλ᾽ ἢ συμ- 

βέβηκε τῷ Διάρει καὶ λευκῷ εἶναι. ᾿Δριστοτέλης δὲ 

τὰ κατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑητὰ οὕτως ἑρμηνεύει" κατὰ 
συμβεβηκὸς γὰρ τούτου αἰσϑάνεται. διότι τῷ λευκῷ 

ου αἰσϑάνεται, τοῦτο συμβέβηκεν, ὥσπερ ἂν εἰ λέγοι 

ὅτι κατὰ συμβεβηκὸς τοῦ Διάρους αἰσϑάνεται. Ort 
τῷ λευκῷ συμβέβηκε Ζιάρει εἶναι. ἔϑος γὰρ αὐτῶ 
πολλάκις καὶ ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων τῷ τοῦ συμβεβη- 
κότος ὀνόματι κεχρῆσϑαι, ὥσπερ καὶ ἐν κατηγορίαις. 
πεφριαιρουμένων γάρ φησι τῶν ἄλλων, ὅσα συμβεβης. 

κότα ἐστὶ τῷ δεσπότῃ, οἷον τοῦ ἄνϑρωπον εἶναι καὶ 
τὰ ἑξῆς. διὸ᾿ καὶ οὐδὲν πάσχει φησὶν ὑπὸ τῶν τοιού- 
τῶν ἡ αἴσϑησις ἡ τοιαῦτά ἔστιν. οἷον ἡ ὄψις ὑπὸ 
τοῦ “ιάφους ἡ Διιάρης ἐστίν᾽ οὐ γὰρ ὁ ΖΔιιάρης ἐστίν, 

4 ἵππων] 188. K, 535. ὅ μ᾽] μὲν Α 15 ἀλλ᾽ ἡ] ἀλλ᾽ 
ὅτι M 17 τὰ κατα] τὰ om M 18 διότι] ὅτι ΗΝ tum 
συμβ. τοῦτο οὗ αἰσϑ. 20 ὅτι τῷ λευκῷ om M 21 'y&o] 
δὲν ν 23 κατηγορίαις] cap. 7 pag. 7, 88. 28 ἐστὶν ante 
ἀλλὰ om M 



ἀλλὰ τὸ χρῶμα 5c τῶν δὲ ace" αὑτὰ αἰσϑη- 
τῶν τὰ ἴδια κυρίως αἰσϑητίώ, καὶ πρὸς ἃ ἡ ἑκάστης 

πέφυκεν οὐσία τε καὶ ἐνέργεια. περὶ ὧν καὶ δὴ λέ- 
γομὲν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ὄψεως ποιησάμενοι. 

ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ IIEPI ΨΥΧΗΣ. 

ΛΟΓΟς TE€TAPTOC. 

Τῆς ὄψεως ἴδιον αἰσϑητὸν τὸ ὁρατόν ἡ γὰρ 
ὄψις ὅρασις, ἡ δὲ ὅρασις πρὸς τὸ ὁρατόν. ὁρατὸν 
δὲ λέγω πρώτως τὸ χρῶμα᾽ εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐστὶν 
ὁρατόν, προϊῶν ὁ λόγος μηνύσει" δοκεῖ γάρ τινα ἐν 
φωτὶ μὲν οὐχ ὁρᾶσθαι, ὅπερ ἴδιον τῶν χρωμάτων, 
ἐν σκότϑι δὲ λάμπειν. ἀνώνυμα δὲ ἑνὶ ὀνόματι. ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν ὥσπερ ἔφην, προϊὼν ὁ λόγος διακρινεῖ, 

νῦν δὲ τοσοῦτον κείσϑω τὴν πρώτην. ὅτι τὸ ὁρατὸν 
ἐστι χρῶμα. τοῦτο δὲ εἶναι πέφυκε αἰεὶ ἐπὶ τῆς τῶν 
σωμάτων ἐπιφανείας. ἢ ἐστι xaO αὑτὴν ὁρατή. καϑ' 
BE oco ouo, oe MP. Pup 

αὑτὴν δὲ οὐχ ὅτι ἐνυπάρχει αὐτῆς ἔν τῷ λόγῳ τὸ 
ὁρατόν, οὐδὲ ov, αὐτὴ ἐν τῷ λόγῳ τοῦ ὁρατοῦ περι- 
ἔχεται, οἵπερ ἦσαν δύο τρύποι τῶν καϑ' αὑτὰ ὑπαρ- 
χόντων, ἀλλ᾽ ὅτι πάντως ἐν ἑαυτῇ ἔχει τὸ χρῶμα, 
χαὶ οὐχ οἷόν τὲ ἄνευ χρώματος ἐπιφάνειαν σώματος 
οὔτε εὑρεῖν οὔτε νοῆσαι. ἐπεὶ τοίνυν τὸ αἴτιον τοῦ 
ὁρατὴν εἶναι τὴν ἐπιφάνειαν ἐν αὐτῇ ἐστὶ τῇ ἐπιφα- 

2 ἑκάστη M 5 Θεμιστίου περὶ ψυχῆς λόγος ὃν, inM 
libri finis, sed titnlus deest, nullum siguum in A, — 11 οὐχ] μὴ A 
15 τοῦτο] οὕτωΜ Υ 106 ἤ ἐστι] ἢ M 5nvwN 
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νδίᾳ, διὰ τοῦτο λέγοιτ᾽ ἂν ἡ ἐπιφάνεια καϑ᾽ αὑτὴν 
ὁρατή. τῷ μὲν οὖν ὑποκειμένῳ ταὐτὸν τό τε ὁρατὸν 
καὶ τὸ χρῶμα, τῷ λόγω δὲ ἕτερον τὸ μὲν γὰρ ὁρα- 
τὸν πρὸς τὴν ὅρασιν λέγεται, τὸ χρῶμα δὲ καϑ᾽ αὑτό, 
καὶ ὁρατὸν μὲν οὐκ ἔστιν ἀπελθϑούσης τῆς ὁράσεως, 
εἰ μὴ δυνάμει. χρῶμα δὲ οὐ κωλύεται εἶναι, κἂν μὴ 
ορᾶται. πᾶν δὲ χρῶμα κίνησίς ἐστι τοῦ κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν διαφανοῦς, καὶ τοῦτό ἐστιν αὐτοῦ ἡ φύσις. καὶ 
οὐκ ἔστιν ὁρατὸν ἄνευ φωτός. ἀλλὰ πάντως ἕκαστον 
χρῶμα ἐν φωτὶ ὁρατόν. διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον 
λεκτέον, τί ἔστιν. εἴπερ διὰ τοῦτο γίνεται ὁρατὸν 
τὸ χρῶμα. πρῶτον δὲ τί ἐστι τὸ διαφανές τούτου 

γὰρ τὸ φῶς οἷον ἐνέργειά τις καὶ τελειότης. λέγω 
τοίνυν εἶναι διαφανὲς ὃ ἐστι μὲν ὁρατόν. οὐ καϑ' 
αὑτὸ δὲ ὁρατὸν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ Óv ἀλλότριον 
χρῶμα. τοιοῦτον δέ ἐστιν ἀὴρ καὶ ὕδωρ. εἴποις δ᾽ 
ἂν καὶ λέϑους τινάς, ot καὶ αὐτῷ τούτῳ τῷ ὀνόματι 
προσαγορξδύονται, καὶ τὴν ὕελον καὶ τὰ κέρατα καὶ 
ἄλλας φύσεις σωμάτων, μάλιστα δὲ τὸ ἀΐδιον καὶ 
ϑεῖον σῶμα. καὶ τοῦτο μὲν πρώτως διαφανές, δευ- 
τέρως δὲ ὁ ἀήρ, τρίτον δὲ τὸ ὕδωρ, ἔπειτα ὅσα ἐφε- 
ξῆς ἠριϑμήσαμεν, καὶ τούτων ἕκαστον διαφανές, οὐχ 
ἡ ὕδωρ οὐδ᾽ y ἀήρ, ἀλλ᾽ qm κοινῆς τινὸς φύσεως 
ἅπαντα κεκοινώνηκε, δι᾽ ἣν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς 
καὶ ἔστι διαφανῆ καὶ ὀνομάξεται. γίνεται. ovv ἅπαντα 
ταῦτα ὁρατὰ οὐ δι᾽ οἰκεῖον χρῶμα᾽ οὐ γὰρ ἂν εἴη τι 
διαφανὲς κεχρωματισμένον. ἀλλ᾽ ὅσα μάλιστα ἀχρω- 

μάτιστα, ταῦτα μάλιστα διαφανῆ. ὁρᾶται ovv, εἴπερ 
ὁρᾶται, δι᾿ ἀλλότριον ὡς ἔφην χρῶμα᾿ κινεῖται γὰρ 

ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων χρωμάτων, κινεῖται δὲ οὐχ ὡς 

8 ἡ ΜΝ 12 ἐστι om AV : 



ἀλλοιοῦσϑαι, οὐδ᾽ ὡς μεταβάλλειν εἰς αὐτά , οὐδ᾽ 
ὥσπερ ὁ κηρὸς τῶν σφραγίδων δέχεται τὰ γλύμματα. 
οὗτος μὲν γὰρ ἐπιπολῆς; ὁ δ᾽ ἀὴρ ὅλος δι᾿ ὅλου πα- 
ραπέμπει τῇ ὄψει τὰ χρώματα, καὶ ὁ αὐτὸς ἐνίοτε 
ἅμα τὰ ἐναντία πλείοσιν ὄψεσιν. ὅπερ οὐχ οἷός τ᾽ ὅ 

— &v ἦν, εἰ συνετρέπετο τοῖς χρώμασι καὶ συνηλ- 
 Λοιοῦτο, παραπέμπει δὲ οὐκ ἀεὶ τὰ χρώματα πρὸς 

τὴν ὄψιν οὔτε ὁ ἀὴρ οὔτε τὰ ἄλλα προειρημένα δια- 
φανῆ, ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν γένηται ἐνεργείᾳ διαφανῆ γέ- 
νεται δὲ ἐνεργείᾳ διαφανῆ φωτὸς paguen τὸ μὲν 10 

οὖν ϑεῖον σῶμα ἀεὶ διαφανὲς ἐνεργείᾳ" ἀεὶ γὰρ αὐτῷ 
πάρεστι καὶ τὸ φῶς. ὁ δὲ ἀὴρ καὶ τὰ λοιπὰ ποτὲ μὲν 
δυνάμει, ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ διαφανῆ. ἐν οἷς οὖν δυνάμει 
τὸ φῶς. ἐν τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ σκότος᾽ οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο ἐστὶ τὸ σκότος ἢ τὸ δυνάμει διαφανές. τὸ δὲ φῶς 15 

ἐντελέχειά τις καὶ τελειότης τοῦ διαφανοῦς ἡ διαφα- 
vég. οὐ γὰρ ἡ ἀήρ, οὐδὲ ἡ ὕδωρ᾽ ἑτέρα γὰρ ἑκάστου 
xc. 0 ἐστιν ἕκαστον τελειότης ; ῃ δὲ διαφανῆ πάν- v. 

τῶν τελειύτης τὸ φῶς᾿ οἷον γὰρ χρῶμά ἐστι TOU δια- 

φανοῦς. τὸ δὲ οἷον εἶπον. ὅτι OU χρωματίζξει τὸν 20 

ἀέρα τὸ φῶς, ὥσπερ ἡ λευκότης τὴν χιόνα, ἀλλ᾽ 
αἴτιόν ἐστι τῷ ἀέρι τοῦ γενέσϑαν αὐτὸν ὁρατόν, ὥσπερ 
ἃ χρώματα τοῖς σώμασι τοῦ ὁρᾶσϑαι αἴτια γίνεται, 

καὶ προάγει τὸ δυνάμει διαφανὲς εἰς τὸ γίγνεσϑαι 

ἐντελεχείᾳ. ἔστι δὲ οὔτε τὸ πῦρ αὐτὸ [τὸ] φῶς οὔτε ?5 
ὁ ἥλιος οὐδὲ τὰ λοιπὰ ἄστρα, ἀλλ᾽ ἡ ἐν τῷ διαφανεῖ 
αὐτῶν παρουσία, καὶ τοῦτο κοινὸν ὑπάρχει τοῖς τοι- 
οὕτοις ἅπασι σώμασι τὸ δύνασϑαι τὰ δυνάμει δια- 

4 cd om M V 6 ἂν om M 8 προειρημένα] τὰ προ- 
διειρημένα M V, fort. προδιῃρημένα 17 ἢ ante ὕδωρ om M 
ἕχαστου xo 9^ ej ἕκαστον καὶ ὃ A 18 ἕκαστον] ἑκάστου ἃ 
22 γενέσϑαι] γίνεσϑαν A 25 τὸ om ΜῪ 
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φανὴ ἐνεργείᾳ ποιεῖν. καὶ μάλιστα τῷ ἡλίῳ καὶ τοῖς 
λοιποῖς ϑείοις σώμασι, δεύτερον δὲ τῷ πυρὶ καὶ εἴ 
τι ἄλλο πυρῶδες. ἔοικεν οὖν οὐχ ἡ πῦρ ὑπάρχειν 
αὐτῷ τὸ φωτίζειν. ἀλλ᾽ ἡ τινὸς ἄλλης φύσεως κεκοι- 
νώνηκε. δῆλον δὴ καὶ ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ξώων, οἷον 
τῶν καλουμένων πυγολαμπίδων, ἃ πῦρ μὲν οὐκ ἔχει. 
φωτίξει δὲ ὅμως κατὰ τὸ μέγεϑος τοὺ σώματος τὸν 
πέριξ ἀέρα. 

Τί μὲν οὖν τὸ διαφανὲς εἴρηται. εἴρηται δὲ 

ὁμοίως καὶ τί τὸ φῶς. ὅτι οὔτε πῦρ οὔτε ὅλως σῶμα 
οὐδὲ ἀπορροὴ σώματος οὐδενός εἴη γὰρ ἂν καὶ οὔ- 
τως σῶμα, ἀλλὰ πυρὸς ἢ τοιούτου τινὸς ἐν τῷ δια- 
φανεῖ παρουσία. παρουσία δὲ οὐχ ὡς ἡ τῶν κιρνα- 
μένων πρὸς ἄλληλα, οὐδ᾽ ὡς τῶν ἐν τῷ αὐτῷ τόπω 
παρακειμένων ἀλλήλοις ἅπαντα γὰρ ταῦτα σωμάτων 
τὰ πάϑη. ἀλλ᾽ ὡς ἡ τοῦ δρῶντος ἐνέργεια ἐν τῶ 
πάσχοντι, μᾶλλον δὲ τελειουμένῳ. οὔτε γὰρ σῶμα 
διὰ σώματος χωρεῖν ὅλον δι᾽ ὅλου δυνατόν, οὔτε 
δύο σώματα ἅμα κατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον. ὡς διὰ 
πολλῶν ἔμπροσϑεν ἀποδέδεικται. ἐχρῆν δὲ καὶ πα- 
χύτερον εἶναι τὸν ἀέρα, ἡνίκα ἂν ἔχῃ τὸ φῶς ἢ ὁπη- 
νίχα ἂν ἔχῃ τὸ σκότος. νῦν δὲ τὸ ἐναντίον δοκεῖ, 
ἄλλως δέ, εἰ τὸ σκότος στέρησις ἐν τῷ διαφανεῖ τῆς 
τοῦ πυρὸς παρουσίας, ἡ τούτου παρουσία τὸ φῶς 
ἐστί. παρουσία δὲ ἅπασα σχέσις τοῦ παρόντος πρὸς 
ἐκεῖνο, ᾧ πάρεστι, καὶ οὐχὶ σῶμα. ἔτι δὲ εἰ σῶμα 
τὸ φῶς, x&v ἐκινεῖτο ὑπὸ τῶν πνευμάτων. ἀλλ᾽ ovó 

ἂν ἡ κίνησις αὐτοῦ κατὰ φύσιν ἦν ἡ εἰς τὸ κάτω, 
εἴγε καὶ λεπτότερον τοῦ πυρὸς τὸ φώς. ἔτι ἐχρὴν ἐν 

2. εἴ τι) εἰλ Τ ὅμως] ἴσως M V 10 τὰ πάϑη om M V 
18 ὅλον] ὅλως A 20 καὶ om M 
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χρόνῳ κινεῖσϑαι τὸ φῶς. εἴπερ σῶμα ἦν, νῦν δὲ 

(99006 ἅπας ὃ οἶκος πυρὸς εἰσκομισϑέντος qo- 

τίξεται, μᾶλλον δὲ ἅπας ὁ ἀὴρ ἀνατείλαντος τοῦ 

ἡλίου. 

Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς λέγει, οὐδ᾽ εἴ τ αλ- 

Aog οὕτω λέγει, ὡς κινουμένου τοῦ φωτὸς καὶ γινο- 
μένου πρῶτον μεταξὺ τῆς γῆς, εἶϑ᾽ οὕτω πρὸς τὴν 
γῆν, ἡμᾶς δὲ λανθάνοντος διὰ τὴν ταχύτητα τῆς κι- 
νήσεως᾽ τοῦτο γάρ ἐστι καὶ παρὰ τὴν ἐν τῷ λόγῳ 
ἀλήϑειαν καὶ παρὰ τὰ φαινόμενα. ἐν μικρῷ μὲν γὰῤ 
διαστήματι καὶ μικροῦ φωτὸς κίνησις λάϑοι ἄν, ἀπ᾽ 
ἀνατολῆς δὲ εἰς δυσμὰς λανϑάνειν τηλικούτου σώμα- 

τος κίνησιν μέγα, λίαν τὸ αἴτημα. ἔστι δὲ χρώματος 
μὲν δεκτικὸν τὸ ἄχρουν, ψόφου δὲ τὸ ἄψοφον, ὥσπερ 
σχήματος τὸ μὴ ἔχον οἰκεῖον σχῆμα, καὶ χυμοῦ τὸ 

(ἡ ἔχον οἰκεῖον χυμόν. ἄχρουν δέ ἐστι τὸ διαφανὲς 
οἰκείου χρώματος διὰ τοῦτο γὰρ διαφανὲς καὶ κι- 

νεῖται ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων χρωμάτων, ὡς εἴπερ οἷ- 
κεῖον εἶχεν, ἐκεῖνο ἂν ἀντιφράττον ἐκώλυε τὴν αἴ- 
σϑησιν τῶν ἀλλοτρίων. ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ἐνεργείᾳ, γέ- 

νηται διαφανὲς ὑπὸ τοῦ φωτός. τότε γίνεται αὐτοῦ 
οἷον χρῶμα τὸ φῶς, καὶ τηνικαῦτα γίνεται καὶ αὐτό 
πῶς ὁρατὸν καὶ αἴτιον τοῖς σώμασι τοῦ ὁρᾶσϑαι᾽" 
ὅταν δὲ δυνάμει. οἷον δοκεὶ τὸ σκότος εἶναι, τότε 
καὶ αὐτὸ ἀόρατον καὶ ἀφαιρεῖται τῶν ἄλλων χρωμά- 

τῶν τὴν ϑέαν. ἀόρατον δ᾽ ἔφαμεν τὸ σκότος οὐχ ὅτι 
παντελῶς οὐχ ὁρᾶται, ἀλλ᾽ ὅτι μόλις διακρένει γὰρ 
καὶ τὸ σκότος ἡ ὄψις, ὥσπερ καὶ ἅπασα αἴσϑησις 
τὴν στέρησιν τοῦ αὐτῆς αἰσϑητοῦ, ἡ δὲ αὐτὴ φύσις 

πρῶτον] ποτὲ Α 8 παχυτῆτα A. conf. Ideler ad Me- 
ienr.- 1, 961. 

10. 
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καὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ὁτὲ μὲν σκότος, ὁτὲ δὲ φῶς 
ἐστίν. ὥσπερ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ὁτὲ μὲν ὁρᾷ, ὁτὲ 
δὲ τυφλοῦται. οὐ πάντα δὲ τὰ ὁρατὰ ἐν φωτὶ ὁρατά, 
ἀλλὰ τὸ μὲν οἰκεῖον ἑκάστου χρῶμα ἐν φωτὶ μόνον. 
ἕνια is ἐν μὲν τῷ φωτὶ οὐχ ὁρᾶται; ἐν δὲ τῷ σχότῳ 
κινεῖν τὴν αἴσϑησιν, ἅπερ ἢ οὐ χρώματα ῥητέον, 

εἴπερ ὀρϑῶς ἀφώρισται i ἴδιον χρώματος εἶναι τὸ χι- 
νητικὸν. τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς 1 ῆ ἄλλον τρό- 
πον. οἷον τὰ πυρώδη φαινόμδναο καὶ ἐν νυκτὶ λάμ- 
ποντα, ὧν ὃν μὲν γένος οὐκ ἔστι. διόπερ οὐδὲ ὀνο- 

μάξεται ἑνὶ ὀνόματι, πολλοῖς δὲ οὐσι καὶ διαφέρουσι 

κατ᾽ εἶδος ἀλλήλων ἕν κοινὸν ὑπάρχει τὸ πυρώδη 

εἶναι δοκεῖν καὶ λάμπειν ἐν σκότει᾽ τοιοῦτοι δὲ καὶ 
of μύκητες καὶ κέρατα τινῶν ξώων καὶ ἰχϑύων κε- 
φαλαὶ καὶ λεπίδες καὶ ὀφϑαλμοί, καὶ ξύλα δέ τινα 
σεσηπότα. καὶ τούτων δὲ ἕκάστου τὸ μὲν οἰκεῖον 
χρῶμα ἐν φωτὶ ὁρᾶται, τὸ δὲ πυρῶδες τοῦτο καὶ 
᾿ἐχλάμπον ἐν τῇ νυκτὶ ἴσως οὐδὲ χρῶμα, ἀλλὰ τῶν 

ἡμετέρων πάϑος ὀφθαλμῶν. δι’ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν 

ταῦτα ὁρᾶται, ἄλλον εἶναί φησι λόγον καὶ προσήκοντα 

μᾶλλον τοῖς περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν᾽ λέγει δὲ 
αὐτὸν Σωσιγένης ὁ ᾿Ζλεξάνδρου διδάσκαλος ἐν τῷ 
τρίτῳ περὶ ὄψεως. εἴ τῷ πιϑανὸς ὁ Σωσιγένης, μετ- 

ἔχειν καὶ ταῦτα φάσκων φύσεώς τινος ἐπ᾽ ὀλίγον 

τοιαύτης. οἵας καὶ τὸ πέμπτον σῶμα καὶ τὸ πῦρ᾽ 
αὕτη δέ ἐστι τὸ δύνασϑαι λάμπειν. τε καὶ φωτίξειν 
τὸν παρακείμενον ἀέρα n) τὸ σῶμα τὸ διαφανές. φω- 

τίξεσϑαι οὖν πῶς καὶ ὑπὸ τούτων τὸν ἀέρα νύκτωρ. 
ὅταν μὴ ὑπὸ τοῦ μᾶλλον φωτίζοντος καταλάμπηται 

ὅ σκότῳ] scrib. σκότει 14 κέρατα] κρέα M V 16 ὅχκα- 
στον À 26 τε οἵ A 28 καὶ om ἃ 29 ὅταν] ovs M V 
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καὶ ἀφανὲς τὸ παρὰ τούτων γίνηται φῶς ἀμαυφού- 
μενον. τῷ λαμπροτέρῳ" ἐν μέντοι τῇ νυκτὶ , Uxor »- 

νὸς oic τε φωτίζειν τὸν πλησίον αὐτῶν ἀέρα, οὐχ 
ὥστε καὶ ἄλλα ποιεῖν ὁρατά, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὰ ἀγαπητῶς 

διαφαίνεσθαι διὰ τὸ τὴν οὐσίαν ἐχδίνην ὀλίγην 5 
αὐτοῖς ὑπάρχειν. παρ᾽ ἧς τὸ φῶς. καὶ τὸ πὺρ δὲ 

αὐτὸ τὸν μὲν πλησίον ἀέρα οὕτω φωτίζει, ὥστε καὶ 
τὰ τῶν ἄλλων χρώματα ποιξῖν ὁρατά, τὸν πόρρω δὲ 
οὕτως, ὥστε ἑαυτὸ μόνον ποιεῖν ὁρατόν. νῦν δὲ ἐπὶ. 
τοσοῦτον ἔστο) δῆλον, ὅτι τὸ μὲν ἕν φωτὶ ὁρώμενον 10 
τοῦτο κυρίως χρῶμά ἐστι᾿ τοῦτο γὰρ ἤν αὐτῷ χρώ- 
ματι εἶναι τὸ anm εἶναι τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν δια- 
φανοῦς. τὸ δὲ ἐν σκότει ἢ οὐ χρῶμα, ἢ ἕτερον τρό- 
σον, ὥστε δύο εἶναι διαφορὰς ταύτας τῶν ὁρατῶν τὲ 
καὶ χρωμάτων, ὅτι τὰ μὲν ἐν φωτὶ ὁρᾶται ἕν σκύτει 15 

δ᾽ οὔ, τὰ δὲ ἐν σκότει μὲν ἐν φωτὶ δ᾽ ov, τὸ πῦρ δὲ 
ἕν ἀμφοῖν ὁρᾶται. καὶ εἰκότως" τὸ γὰρ διαφανὲς ὑπὸ 
τούτου γίνεται διαφανές. καὶ τὸ φώς τοῦ πυρὸς ἦν 
τιβ δύναμις καὶ πηθρυθίω. ὥστε ἀναγκαίως καὶ ἐν 
ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ τὸ πῦρ ὁρατόν᾽ φῶς γὰρ πάντως 20 
περὶ αὐτὸ καὶ τοῦτο μόνῳ τῷ τοῦ πυρὸς χρώματι 
ὑπάρχει τὸ φωτίζειν δύνασϑαι τὸν πλησίον ἀέρα, 
τοῖς “λοιποῖς δὲ χρώμασιν οὐκέτι; τάχα δὲ οὐδὲ τῷ τοῦ 
πυρὸς χρώματι ῃ πῦρ, ἀλλ᾽ ἡ τινὸς ἄλλης φύσεως 
κεκχοινώνηκε᾽ διὸ ἐκεῖνο μὲν ὁρᾶται καὶ ἐν τῷ σκότει, 25 
τὰ λοιπὰ δ᾽ οὔ. ὅτι δὲ τὸ χρῶμα κινητικὸν. ἐστι τοῦ 
κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς, σημεῖον᾽ ἐὰν γάρ τις ϑὴ 
τὸ ἔχον χρῶμα ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν ὄψιν, οὐκ ὄψεται; ἀλλὰ 
τὸ μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ διαφανές, οἷον τὸν ἀέρα, ὑπὸ 

8 τὸ πόρρω MV 10 ἔστω d ἐστὶν Arist, 14 διαφορὰς 
εἶναι M. 16 τὸ πῦρ — ὁρᾶται om M V 
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τούτου δὲ ἤδη GvvsyoUg ὄντος κινεῖται τὸ αἰσϑητή- 
ριον. εἰ δὲ μὴ χφεία τοῦ διαφανοῦς ἦν, ὥστε δια- 
πορϑμεύειν τὸ χρῶμα τῇ ὄψει, καὶ ἐπ᾿ αὐτὴν ἂν τὴν 

ὄψιν τιϑέμενον ἑωρᾶτο. οὐ καλῶς οὖν λέγει 4ημό- 

κρύτὸς οἰόμενος, εἰ γένοιτο κενὸν τὸ μεταξύ, ὁρᾶσϑαι 
ἂν ἀκριβέστερον᾽ τοῦτο γὰρ ἀδυνατον᾽᾿ ἀλλοιουμένης | 

| γὰρ τῆς αἰσϑήσεως καὶ οἷον πασχούσης γίνεται TO 
I ὁρᾶν. ὑπ᾽ αὐτοῦ μὲν οὖν τοῦ ὁρωμένου χρώματος ἢ 

οὐ πάσχει" ἡ γὰρ ἂν μᾶλλον ἔπασχεν ἐπιτιϑεμένοι. 

τῇ κόρῃ, λείπεται δὲ ὑπὸ τοῦ μεταξύ᾽ τοῦτο δέ ἐστι ἢ 
M , 3 - | 

TO διαφανές, ὥστε ουχ ὅπως ἂν ἀκριβέστερον ἑωρῶ- 
^ - - ? ? 3. "M δ - ri 

μὲν διὰ τοῦ xsvoU, ἀλλ΄ οὐδὲ «v ἑωρῶμεν oÀcoc μη- | 
?, € -» 2 3 " 

δενὸς ὄντος, ὃ πρῶτον αὐτὸ ἀλλοιούμενον οὕτω Ti 
" 9 ^ a e M 2 τ , ἣ Y , 

αἴσϑησιν ἁλλοιοῖ. ὁ δὲ αὑτὸς Aoyog καὶ περὶ ψοφοτ! 
A M? ^ P] P. or. 5 $^ N LES , 2$ 3*1 | 

καὶ περὶ ὀσμῆς ἐστίν᾽ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ rovrov ovOA] 
. , ^ P 3 »" ? "a 

ἁπτόμενον τῶν ὀργάνων κινεῖ τὴν αἴσθησιν, ἀλλ᾽ 
e 3 - ; x jJ eM 
ὑπὸ μὲν ὀσμῆς καὶ ψόφου τὸ μεταξὺ κινεῖται. ὑπὸ 

' 2 un my 

δὲ τούτων τὰ αἰσθητήρια. ἐὰν δὲ αὐτοῖς τις τοῖς 
9 τὶ ? M d ^. 

ὀργάνοις ἢ ψόφον ἢ ὀσμὴν προσαγάγῃ. οἷον τᾷ 
- 4 E" w ?i ? 

πόρῳ τῶν ὦτων ἢ τῷ πόρῳ τῶν μυχτήρων, T οὐδ 
? ς 

ὅλως ἂν κινήσειξ ταῦτας τὰς αἰσϑήσεις ἢ οὐχ ὁμοίως 
e w 3 | 

περὶ δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἔχει μὲν ὁμοίως. ov ox 
Ἁ . 

δέ δι᾽ ἣν δὲ αἰτίαν, ὕστερον. λεχϑήσεται. τὸ à: 
μεταξὺ ψόφου καὶ ὀσμῆς ἀὴρ καὶ ὕδωρ, οὐχ 7 ἀὴς 
καὶ ὕδωρ. ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ διαφανὲς κοινὸν ἦν πάϑοιἢ 
τῶν δύο μάλιστα τούτων στοιχείων, δι᾿ οὗ παραπέμ! 
ztL τὰ χρώματα, οὕτως ἄλλο τι ὑποληπτέον κοινὸ! 

- - E" MJ 

εἶναι πάϑος τῶν αὐτῶν τούτων στοιχείων, ὁ παρὰ 

95 γὰρ] nam ἢ vel εἶ ἴπερ 11 ἂν post ὅπως üm.A 15 οὐ 
δὲν} οὐδὲ A 19 τῷ πόρω] τὸ πόρρω M, etsicinfra — 24 c7, 
καὶ ὕδωρ] couf. Trendelenb. p. 317 sed non aliud legit Themistiu 
inAr οὐχ] καὶ ovy M 



πέμπει τοὺς ψόφους, καὶ αὖ ἄλλο, ὃ παραπέμπει τὰς 
ὀσμάς. ὀνομάξουσι δὲ οἵ ἐξηγηταὶ τὸ μὲν διηχές., τὸ 
δὲ δίοσμον᾽ οὐ γὰρ αὐτός γε ᾿Ζριστοτέλης᾽ φαίνεται 
γὰρ καὶ τὰ ἔνυδρα τῶν ξώων ἔχειν αἴσϑησιν ὀσμῆς, 
ἀλλ᾽ 0 μὲν ἄνθρωπος καὶ τῶν ξώων ὅσα ἀναπνεῖ, 
ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσϑαι μὴ ἀναπνέοντα, τὰ δὲ ἔνυδρα 

χαὶ μὴ ἀναπνέοντα ὅμως ὀσμᾶται. ἡ δὲ αἰτία καὶ 
περὶ τούτων ὕστερον λεχϑήσεται. νῦν δὲ ἐκ τῶν 
εἰρημένων δῆλόν ἐστι, τί ποτέ ἐστιν ἡ ὄψις ἡ γὰρ 
δύναμις ἡ δεχομένη τοὺς τῶν χρωμάτων λόγους ἄνευ 
τῆς ὕλης διὰ τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς ὄψις ἂν εἴη. 

M] 2 2 - , 

Μετὰ δὲ τὴν ὄψιν περὶ ἀκοῆς δητέον καὶ πρό ye 
»ν 3 -» EY , ? X A e , c Ἁ 

τῆς ἀκοῆς περὶ ψόφου. ἔστι δὲ διττὸς O ψόφος ὁ μὲν 
2 L e b , Σ A i M Boe 2 ny 

ἐνεργείᾳ Tig, ὁ δὲ δυναμει᾽ τὰ μὲν yag οὐδ ολως 
' 2 , LA , » z 

φαμὲν ἔχειν ψόφον οὔτε δυνάμει οὔτε ἐνεργείᾳ, oiov 
, " A » 

σπόγγους καὶ ἔρια, τὰ δὲ ἔχειν, ἀλλὰ ποτὲ uiv Óv- 
, ὔ δ: 

νάμει ποτὲ δὲ καὶ ἐνεργείᾳ, οἷον χαλκὸν καὶ λέϑους 
E. -. e , x DA [4 3 » 

Xa oca στερεὰ τὲ καὶ λεῖα, ἅπερ ὁταν μὲν ἠρεμῇ. δυ- 
, δ , E] χά Ἁ ς 3 9 , 

veut τὸν ψοφον ἔχει, ovv δὲ πλήττηται ὑπ΄ ἀλλήλων, 
, ' 32 , PA δε EN A , 

τοτὲ δὴ καὶ ἐνεργείᾳ ψοφεῖ. ψοφεῖ δέ, orav δύνηται 
^ A ^ ? En - 

ἑαυτοῦ μεταξὺ καὶ τῆς ἀκοῆς ἐμποιῆσαι τὸν κατ᾽ 
, e 3 

ἐνέργειαν ψόφον, γένεται δὲ 0 κατ᾽ ἐνέργειαν ψόφος 
3 , , " ΡΞ , - 

ἀεί τινος πρός τι καὶ ἔν TwL' σώματος γὰρ στερεοῦ 
᾿ - ' 2 : 3 er 

πρὸς σῶμα στερεὸν καὶ ἐν &éQu οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ 
^w M e , 

φορᾶς πληγὴν γενέσϑαι, αὕτη δὲ πάντως ἐν ἀέρι, 
πληγὴ ὃὲ οὐχ 1 τυχοῦσα ποιεῖ τὸν ψόφον οὐδὲ τῶν 
τυχόντων σωμάτων , οἷον καὶ ἐρίου καὶ σπόγγου, 
ἀλλὰ δεῖ εἶναι στερδὰ καὶ λεῖα ἢ κοῖλα ἢ πλατέα τὰ 

εἰρημένων] ὁρατῶν M V ἐστι») ἐστι καὶ Μ 12 πρός M 
αἱ] δὲ AV 19 πλήττεται αὶ 34 évom M V 
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μέλλοντα ποιήσειν τὸν ψόφον ἡ uiv γὰρ λειότης 
αἰτία τοῦ μὴ ϑρύπτεσϑαι τὸν ἀέρα" δεῖ γὰρ ἀϑρόον 
καὶ μὴ διῃρημένον προσπεσεῖν , ὥστε κινῆσαι τὴν 
ἀκοήν, ἡ πλατύτης δὲ τοῦ πλείω τὸν ἀέρα κατα- 
λαμβάνεσϑαι ὑπὸ τῶν ψοφούντων, τὰ κοῖλα δὲ ὅτι 
πολλὰς ἤδη πληγὰς ποιεῖ μετὰ τὴν πρώτην ἀδυνα- 
τοῦντος ἐξελθεῖν τοῦ κινηϑέντος ἀέρος, ἀλλ᾽ ἐνει- 
λουμένου καὶ ἐπὶ πολὺ σειομένου, ὃ μάλιστα ἐπὶ τῶν] 
χαλκῶν ἀγγείων συμβαίνει καὶ τῶν ὁμοίων, ἐφ᾽ ὧι 
καὶ ἡ λειότης συντρέχει. ψόφος δὲ xol ἐν ἀέρι καὶ ἢ 
ἐν ὕδατι, ἀλλ᾽ ἧσσον ἐν ὕδατι. ὅμως δ᾽ εἰ καὶ ue | | 
λον τοῦ ὕδατος ὁ ἀὴρ συντελεῖ πρὸς ψόφον, ἀλλεὶ 

οὐκ αὐτάρκης ὁ ἀήρ, οὐδὲ κύριος τοῦ ψόφου, ἀλλο | 

δεῖ καὶ ποιῶν σωμάτων καὶ ποιᾶς πληγῆς καὶ zou. 
μὲν στερεῶν v& χαὶ λείων καὶ πλατέων καὶ κοίλων. 
ὡς προειρήκαμεν, ποιὰν δὲ τὴν πληγὴν ὅτι σφοδρὰν 
καὶ ταχεῖαν, ἵνα μὴ φϑάσῃ διαιρεϑεὶς ὁ ἀὴρ καὶ 

διαφύγῃ τὴν κίνησιν τοῦ ῥαπίζοντος᾽ εὔϑρυπτος γὰς] 
καὶ εὐόλισϑος, διὸ καὶ ταχείας δεῖ τῆς πληγῆς, ἐπε 
εἰ καὶ τύμπανον τυμπάνῳ ἠρέμα προσαγοις, οὐ ποιή] 
ὅεις ψόφον, αἷ δὲ μάστιγες ποιοῦσι τὸν ψόφον κα 
αἵ ῥάβδοι παραπλησίως αὐτὸν τύπτουσαι τὸν ἀέρα 
κἂν τῇ ταχυτῆτι προλαμβάνουσαι αὐτοῦ τὴν ϑρύψιν 
ὥσπερ καὶ εἰ ἄμμου σωρὸν φερόμενον παίδοι TL 
προλαμβάνων τῇ πληγῇ τὴν φοράν᾽ τηνικαῦτα δ᾽ 
τοὺς δύο ἀναδέχεται λόγους ὁ ἀὴρ τὸν τὲ τοῦ TUTTO. 
μένου σώματος καὶ τὸν τοῦ ἐν Q τύπτεται. ἠχὼ ὃ 
γίνεται, ὅταν ὃ πληγεὶς ἀὴρ ὑπὸ τοῦ ψοφήσαντος : 
φωνήσαντος προσπεσὼν στερεῷ τὲ καὶ λείῳ καὶ ἕν 

1 ἡ] ἣ ἃ 2 τοῦ μὴ] μὴ om M 11 δ᾽ εἰ] δὲ Μ΄ 



» M N , 3 e, 5. /* 3 2N , 

ὄντι διὰ τὸν τοπον TOV ορίζοντα αὐτὸν καὶ κωλυοντα 

"A. e μὴ ὁ ἃ 

3 e" 

ϑούπτεσϑαι εἰς τοὐπίσω πάλιν ἀποπάλληται, ὥσπερ, 
καὶ σφαῖρα. ἔοικε δὲ ἀεὶ μὲν γίγνεσϑαι ἠχώ, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀεὶ σαφής" ἀνακλᾶται μὲν γὰρ ἀεὶ ὁ πληγεὶς 

εἷς ἀήρ᾽ οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἂν ἣν αὐτόν τινα ἀκούειν 
ἑαυτοῦ φωνοῦντος, ἀλλὰ τὰ πολλὰ συμβαίνει τὴν 

ἀνάκλασιν διαλανϑάνειν, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ φω- 
TOg' καὶ γὰρ τὸ φῶς ἀεὶ μὲν ἀνακλᾶται οὐ γὰρ ἂν 
ἐγένετο φῶς καὶ ἐν ταῖς σκιαῖς, ἀλλὰ σκότος παντε- 
λὲς ἔξω τοῦ ἡλιουμένου ἀέρος. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἀνα- 
κλᾶται ἁπανταχόϑεν, ὥσπερ ἀπὸ τῶν λείων οἷον ὕδα- 
τος ἢ ἀργύρον᾽ διὰ τοῦτο δὲ οὐδὲ ἀνακλᾶσϑαι δοκεῖ" 
ἐκ γὰρ τῶν λείων καὶ στιλπνῶν ἡ ἀνάκλασις ἐκδη- 
λοτέρα διὰ τὸ καὶ σκιὰν δύνασϑαι ποιεῖν τὸ ἀπο- 
παλλόμενον φῶς. ὕπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνακλάσεων 
οὐ συμβαίνει. οὕτω [γοῦν] καὶ ἠχὼ πανταχόϑεν 
μὲν γένεται oU ἀέρος ἀνακλωμένου, οὐ πανταχόϑεν 
δὲ γεγωνεῖ, ἐὰν μὴ ὁ πληγεὶς ἀὴρ λείῳ καὶ κοίλῳ 
προσπέσῃ καὶ ἕν ἐπίπεδον ἔχοντι᾽ ἕν γὰρ τὸ τοῦ 
λείου ἐπίπεδον. τότε δὲ καὶ αὐτὸς εἷς γίνεται ἅμα 
καὶ συνεχὴς καὶ ἀποπάλλεται ὡς εἷς καὶ Guo. ἡ δὲ 
τραχύτης διαιρεῖ καὶ ὥσπερ πλείω ποιεῖ τὰ ἐπίπεδα 
τοῦ ἀέρος ψαϑυροῦ κατὰ φύσιν ὄντος καὶ εὐδιαιρέ- 
του. “κύριος μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ὃ ἀὴρ τοῦ ψόφου. 
κυριώτατος δὲ τῶν ἄλλων στοιχείων᾽ διὸ καὶ ὅσοι τὸ : 

κενὸν κύριον ὑπολαμβάνουσι τοῦ ἀκούειν, κενὸν 
ἡγούμενοι τὸν ἀέρα, οὐ πάνυ διαμαρτάνουσι. ψοφη- 
τικὸν μὲν οὖν ἐστὶ τὸ κινητικὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχοῦς 
μέχρις ἀκοῆς, ἀκοὴ δὲ συμφυὴς ἀέρι᾽ ἐγκατῳκοδόμη- 

. .8 wal om M 4 ἀεὶ post γὰρ om M 6 ἕαυ- 
τὸν A 9 ἐγίνετοα' [10 ἡλιωμένου A 11 πανταχόϑεν M 
16 yovv on M V 22 τὰ om ἃ 27 παᾶνυ] πάντη M 
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ται γὰρ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ ὑπὸ τῆς φύσεως τῇ μήνιγγι 
συμφυὴς καὶ τῷ ἐν αὐτῇ πνεύματι ἐν ᾧ πρώτῳ ἡ 
αἴσϑησις. κινουμένου τοίνυν τοῦ ἔξω ἀέρος γίνε- 
ται διάδοσις εἰς τὸν εἴσω συνεχῆ αὐτῷ γινόμενον᾽ 
συνεχὴς γὰρ ἀὴρ ἀέρι. καὶ οὐχ ἅπτεται, ὥσπερ οὐδὲ 
ὕδωρ ὕδατος, ἀλλ᾽ ἕν γίγνεται. παραπέμπει οὖν ὃ 
ἔξω διὰ τοῦ εἴσω τὴν φωνήν. διόπερ οὐκ ἐκ παντὸς 
μορίου τὸ ξῶον ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐν à μόνῳ ὑπὸ τῆς φύ- 
σεως ὁ ἀὴρ ἐγκατῳκοδόμηται. αὐτὸς μὲν δὴ ἄψοφον 
ὁ ἀήρ᾽ οἰκείαν γὰρ ἀρχὴν ψόφου οὐκ ἔχει, ἀλλ᾽ εὖ- 
ϑρυπτος καὶ εὐδιαίρετος καὶ εὔεικτος ἅπαντι σώματι. 
ὅταν δὲ xov) ϑρύπτεσϑαι xal διαχεῖσϑαι. ἡ vov- 
του κίνησις ψόφος. ὁ δὲ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ γίνεται 
μὲν συνεχὴς καϑάπερ ἔφην, τῷ ἔξω, ἄψοφος δὲ μᾶλ- 
λον αὐτὸς τῇ οἰκείᾳ φύσει. ὥστε ἀκριβῶς αἰσϑάνε- 

σϑαι πάσας τὰς διαφορὰς τῶν ἔξωϑεν ψόφων μὴ 

ταραττόμενος ὑπὸ οἰχείου σάλου γένεται γὰρ ὥσπερ 
μεϑόριον ὁ τῇ μήνιγγι συμφυὴς ἀὴρ τοῦ τε εἴσω 
πνεύματος τοῦ αἰσϑητικοῦ καὶ τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος, καὶ 
οὐκ ἐᾷ τὸν ἀέρα τὸν ἔξωϑεν πλήττειν τὴν μήνιγγα. 
ἀλλὰ αὐτὸς ὑποδεχόμενος τὰ εἴδη τῶν ψόφων διὰ τὸ 
εἷς καὶ ἤρεμος καὶ ἄϑρυπτος εἶναι τῇ αἰσϑητικῇ ἀρχῇ 
διαπέμπει. ὅτι δὲ οὐκ εἰσιόντος τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος 
οὐδὲ τὴν μήνιγγα αὐτοῦ πλήττοντος, ἀλλὰ τὸν ἐν 
τοῖς ὠσὶν ἀέρα τὸ ἀκούειν συμβαίνει; δῆλον μάλιστα, 
ὅταν ἀκούωμεν καὶ ἐν ὕδατι. οὐ γὰρ εἴσεισι τὸ ὕδωρ 

ἄχρι, τῆς μήνιγγος. ἀλλ᾽ ἅπτεται τοῦ ἐν τοῖς ὠσὶν 

ἀέρος. ἀλλὰ ἐνταῦϑα μὲν ἡ διαφορὰ τῶν στοιχείων 
τὴν ἁφὴν ἔνδηλον ποιεῖ ἀέρος δὲ πρὸς ἀέρα ἁφὴ 

14 τῷ] iv x9 M 1 αὐσθάνεται M V — 25 συμβαίνειν ^ 
29 ἔχδηλον A 



οὐκ ἔστιν. ἀλλ᾽ ἘΣ συνεχὴς γίνεται ὃ ἁπτόμενος, 

ἀλλ᾽ Loo τὸ ὕδωρ, εἴπερ δὺς τὸ οὖς παφαρρύη, 

κωλυόμεϑα ἀκούειν, οὕτω καὶ 0 ἔξωϑεν ἀήρ. ὅταν 

διὰ σφοδρότητα πληγεὶς αὐτῆς ἅψηται τῆς μήνιγγος 

καὶ τοῦτο ἡ φύσις εὐλαβουμένη ἐν τῷ διὰ τῶν rov 
πόρῳ τὰς ἕλικας ἐμηχανήσατο,. ὥστε μὴ ῥαδίέαν εἶναι 
τὴν εἴσδυσιν μήτε τοῦ ὕδατος μήτε τοῦ ἔξωϑεν à ἀέρος 
els τὴν ἀχοήν. ὥσπερ οὖν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπὶ τῆς “κόρης 
καὶ αὐτὸ διαφανὲς ὑπάρχον δέχεται παρὰ τοῦ ἔξω- 
ϑὲν διαφανοῦς τοὺς τύπους τῶν χρωμάτων καὶ παρα- 
πέμπει τῇ ὄψει, οὕτως ὁ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ δέχεται 
παρὰ τοῦ ἔξωϑεν τοὺς ψόφους καὶ τῇ ἀκοῇ παρα- 
πέμπει. ἀλλὰ τοῦ μὲν ὑγροῦ τοῦ ἐπὶ τῆς κόρης 
προεβάλλετο ὑμένας UN φύσις. τὴν σχέδασιν αὐτοῦ 
φυλαττομένη᾽ οὐ γὰρ οἷόν τὲ qv τὸ ὑγρὸν συμμένειν 
μὴ ὥσπερ ἀγγείῳ τινὶ συνειλημμένον, ἡ μῆνιγξ δὲ 
αὐτὴ περιέχει μᾶλλον τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρα᾽ ἔδει 
γὰρ αὐτὸν συνεχὴ εἶναι τῷ ἔξω. ἀντὶ σκεπάσματος 
δὲ αἱ ἕλικες ovx ἐῶσαι ϑρύπτεσϑαι αὐτὸν καὶ δια- 
χεῖσϑαι᾽ κάματος δὲ μήνιγγος βλάβη τῆς ἀκοῆς, 
ὥσπερ καὶ κάματος τοῦ ἐπὶ τῇ κόρῃ ὑμένος βλάβη 
τῆς ὄψεως. οὐ μὴν ἐπεί γε ἀκίνητον ἔφην τὸν ἐν 
τοῖς ὠσὶν ἀέρα. παντελῶς αὐτὸν ὑποληπτέον ἀκίνη- 
τον εἶναι, ἀλλὰ ἀκίνητος οὕτως. ὅτι οὐ μεϑίσταται 
ὅλος οὐδὲ ἄλλος καὶ ἄλλος ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ὃ αὐτὸς 
ἀεὶ διαμένει συμφυὴς ὧν τῇ μήνιγγι καὶ τῇ ἀκοῇ, 
ἐπεὶ τοῖς γε μορίοις οἰκείαν τινὰ κίνησιν csi κινεῖται 

ἤρεμον καὶ ἀτάραχον᾽ διὸ χαὶ ἠχεῖ τὸ οὖς ἀεὶ ὑπὸ 
τῆς τοιαύτης κινήσεως. ὃ δὲ ψόφος οὐχ ἡ τοιαύτη 

2 παραρρυῆ M, scrib. παραρρύει vel παρερρύη 9 ἔξω- 
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κίνησις ἦν, ἀλλ᾽ ὁ ἀλλότριος καὶ μὴ ἴδιος. κατὰ 
φύσιν δὲ ἀέρι παντὶ τὸ κινεῖσϑαι, διὸ καὶ ἐν ταῖς 
μάλιστα νηνεμίαις κινεῖται ὁ ἀήρ. καὶ τοῦτο γίνεται 
ἔκδηλον διὰ τῶν ξυσμάτων᾽ οὐδεπώποτε γὰρ ἠρεμεῖ" 
διὰ τοῦτο δὲ x&v προσϑῶμεν κέρας τοῖς ὠσίν, ἀκού- 
ouv ψόφονυ᾽ κινεῖται γὰρ ὁ ἐν τῷ κέρατι τὴν οἰκείαν 
κίνησιν. σημεῖον δὲ τοῦ ὑγιαίνειν τὴν ἀκοὴν τὸ ἠχεῖν 
τὸ οὐς᾽ δῆλος γὰρ ὁ ἀὴρ ὁ συμφυὴς. τῇ μήνιγγι κατὰ 
φύσιν ἔχων καὶ οἷον ξῶν. πότερον δὲ ψοφεῖ τὸ τυ- 

10 πτόμενον ἢ τὸ τύπτον; ἢ δῆλον ὡς ἄμφω; ἀλλὰ τὸ 
μὲν ὡς πάσχον, τὸ δὲ ὡς ποιοῦν, πεῖσις δὲ ποιήσει — — 
τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ταὐτόν, τῷ λόγῳ δὲ διενήνοχεν. 
ἔστι δὲ ὁ “όφος ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν πάϑος ἀέρος. δι- —— 
τὸς δὲ οὗτος ὁ μὲν γὰρ τοῦ μεταξὺ τῶν συναρατ-- 

15 τόντων σωμάτων, ὁ δὲ κατὰ [τὴν] ἐκείνου κίνησιν 
sob; é ἐκ διαδοχῆς ἀποπαλλόμενος ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀκουόμενον, 

ὅταν ἀκοῆς ἐπιλάβηται. οὐδὲ τὸ παράδειγμα ᾧ κέ- 
xot ᾿Δριστοτέλης πάντη ἔοικε᾽ φησὶ γὰρ τὸν ψό- 
φον εἶναι κίνησιν τοῦ δυναμένου κινεῖσϑαι τὸν τρό- 

20 zov τοῦτον, ὃν τὰ ἀφαλλόμενα ἀπὸ τῶν λείων. ὅταν 

τις κρούσῃ. τὰ μὲν γὰρ ἀφαλλόμενα χωρίξεται; ὧν 

ἀφάλλεται. ὁ δὲ πρώτως ψοφήσας ἀὴρ οὐκ αὐτὸς 

ἀφάλλεται ἐπὶ τὴν ἀκοήν. ἀλλὰ τὸν συνεχῆ ἀέρα κι- 

νεῖ, καὶ ἔοικε μᾶλλον τοῖς κύμασιν, ὧν ἄλλο ὑπ᾽ 
25 ἄλλου προωϑεῖται. αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ψόφων ἐν 

τοῖς κατ᾽ ἐνέργειαν ψόφοις δηλοῦνται, ἐπεὶ μέχρις 
ἂν ἢ ψοφητικὰ τῇ δυνάμει, ἄδηλος ἡ τῶν ψόφων τῶν - 
παρ᾽ αὐτῶν γινομένων διαφορά. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων αἰσϑήσεων., ὅταν αἰσϑητὰ γένηται ἐνεργείᾳ, 

30 τότε χαὶ τὰς διαφορὰς παραδείχνυσιν, οὕτως ἔχει 

σι 
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καὶ ἐπὶ τοῦ ψόφου. ψόφου δὲ πρῶται διαφοραὶ τὸ 
« i] 

ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ, ταῦτα δὲ λέγεται κατὰ μεταφορὰν 
E » * A] A ? A ^ , "x 

ἀπὸ τῶν ἁπτῶν᾽ τὸ uiv γὰρ ὀξὺ τῷ ὄχήματι κινεῖ 
^ 2 , X 

τὴν σάρκα ἢ τὸ σῶμα ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπὶ πολύ, τὸ 
3 - , [4 

δὲ ἀμβλὺ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐν πολλῷ χρόνῳ. οὕτω δὲ ἔχει 
- 9 - Ἁ Α Ἁ ΓΒ M Ἁ ^ 

καὶ ἐπὶ τῆς ἀκοῆς τὸ ὀξὺ xoi τὸ βαρυ᾽ TO μὲν yao 
9 1 [i ἘΞ M Ἁ “ ? d e LY 

ὀξὺ oiov κεντεῖ, TO δὲ βαρὺ oiov ὠϑεῖ. cGzsQ καὶ 
ν᾽ ᾿ , M M eR N Ἁ E] 324^ , ΟΝ 

τὸ ἄμβλυ, διὰ τὸ κινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ χρονῳ ἐπὶ 
, hi ^ , A 7 [4 , , ? , ? ἌΝ Ἁ 

πολὺ. TO δὲ ἐν πολλῷ χρονῷ ἐπ᾿ ὀλίγον. ov ταυτον 
5 1 Ἰξὺ » " ms ' β δὺ c E : 

ovv τὸ ὀξυ τῷ ταχεῖ. οὐδὲ τὸ Do«Ov τῷ βαρεῖ. ὡς 
, 5 rr » 9 

οἴονταί τινες. αλλ᾽ τι συμβαίνει τοῦ μὲν ὀξέος τα- 
E *4 , ^ N 3 *? » 

χεῖαν εἶναι τὴν κίνησιν, τοῦ δὲ ἀμβλέος ἡ τοῦ βα- 
n: - .9 - 

οέος βραδεῖαν. διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν λειοτέρων καὶ 
- 5. ἃ o 

λεπτοτέρων καὶ μᾶλλον τεταμένων ὀξύτερος ἦχος 
9 e e, - ' » ^ 
ἀποτελεῖται. ὃὁτι ϑᾶάττον τὴν κίνησιν ἐνδίδωσι τῷ 
9 - 9 - 5, — 

ἀέρι καὶ διὰ τοῦ ἀέρος τῇ ἀκοῇ. φωνὴ δέ ἐστι ψόφος 
, , 7 L B 3 iE PEPSEY δὲ 2 2: ὦ 
ἐμψυχου᾽ τῶν yog ἁψυχῶν οὐδὲν φωνεῖ. ἀλλ᾽ orav 

, » ς DAN MI 4 , 32--e , 

λέγηται δυφῶνος o αὐλὸς καὶ ἢ λυρα,. καϑ' ομοιοτητα 
’ mw i] , , A 

λέγεται τῷ ὑπὸ τοιούτων ὀργανῶν ἐνίοτε καὶ τας 
, 3 5 MS - , NN 

λέξεις ἀποσαφεῖσϑαι. πολλὰ δὲ τῶν ξωῶν ovx ἔχει 
, €T , - Α 

φιονῆν, οἷον τά τε ἄναιμα πάντα, ταῦτα δέ ἐστι τὰ 

ἔντομα καὶ τὰ ὀστρακόδερμα καὶ τὰ μαλακόστρακα" 

ὁ γὰρ ἀπὸ τῶν τεττίγων ἀποτελούμενος 1308 ὑμένος 

τινός ἐστι ψόφος. ἀλλ᾽ οὐδὲ οἵ ἰχϑύες φωνούσι. καὶ 

τοῦτο εὐλόγως ἀέρος γὰρ κίνησίς ἐστιν ἡ φωνή, οἵ 
δὲ οὐ δέχονται τὸν ἀέρα ἅτε ἐν ὕδατι διαιτώμενοι. 
τοὺς δὲ ἐν τῷ ᾿4χελώῳ ψοφεῖν τοῖς βραγχίοις μάλλον 

ῇ φωνεῖν ἄν τις νομίδειεν. ξώου μὲν οὖν ψόφος 3 
φωνή, ov παντὸς δὲ ὥσπερ ἔφην, ἀλλ᾽ οὐδὲ παντὶ 

. 11 ὀξέως Α 18 λέγηται) λέγεται AV λάϑηται Μ᾿ καὶ] 
qy 4 223 μαλακύστραχα] μαλακύσαρχα M V 
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uogío' οὐ γὰρ τῷ τυχόντι᾽ ψοφοῦμεν γὰρ καὶ τὰς 
χεῖρας συμπαταγοῦντες " τινὶ οὖν καὶ πῶς. ἐπειδὴ 
οὖν τρία ταῦτά ἐστι. δι᾽ ὧν ἅπας ψόφος, τὸ τύπτον 
τὸ τυπτόμενον. καὶ ἐν ᾧ τύπτεται. τὸ μὲν ἐν ᾧ τύ- 

4 

M 
πτεται. οὐκ ἐπὶ τῆς φωνῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ 

ἅπαντος ψόφου ἐστὶν ὁ ἀήρ, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἐπὶ τῆς φω- 
νῆς ὁ ἀήρ; ἀλλ᾽ ὃν ἐχπνέομεν καὶ ὃν εἰσπνέομεν. τούτῳ 
γὰρ χρῆται ἐπὶ δύο ἔργα, καϑάπερ, τῇ γλώττῃ ἐπί τε 
τὴν γεῦσιν καὶ τὴν διάλεκτον, ὧν ἡ μὲν γεῦσις ἀναγ- 
καΐία᾽ πρὸς γὰρ τὸ εἶναι συμβάλλεται, διὸ καὶ πλείο- 

σιν ὑπάρχει. ἡ δὲ ἑρμηνεία, χάριν τοῦ εὖ. διὸ καὶ 

τοῖς τελειοτέροις ὑπάρχει τῶν ξώων. οὕτω δὴ καὶ 

τῷ ἀναπνεῖν χρῆται ἡ φύσις πρός τε τὴν ϑερμότητα 
τὴν ἐντὸς ὡς ἀναγκαίῳ καὶ πρὸς τὴν φωνήν, τοῦτο 
δὲ τοῦ βελτίονος ἕνεκεν. ὄργανον δὲ τῆς ἀναπνοῆς 
ὁ φάρυγξ. ἀναπνέομεν δὲ εἰσπνέοντες καὶ ἐχπνέον- 
τες. φαρυγξ δὲ ἕνεκεν πνεύμονος, τούτῳ δὲ τῷ μο- 
φίῳ; quu δὴ τῷ πνεύμονι. πλεῖον ἔχει τὸ ϑερμὸν 
τὰ πεζὰ καὶ τὰ ἔναιμα £o παφάκειται γὰρ τῇ καρ- 
δίᾳ πηγῇ οὔσῃ τῆς ϑερμότητος. αὐτός τε ovv δεῖται 
τῆς καταψύξεως καὶ πολλῷ μᾶλλον ἡ καρδία, διόπερ 

ἀναγκαία ἡ ἀναπνοή" εἴσεισι γὰρ διὰ τοῦ φάρυγγος 
ἑλκόμενος ὁ ἔξωϑεν ἀὴρ καταψύχων τὴν ϑερμότητα. 

τούτου δὲ τοῦ ἀέρος ὃν ἀναπνέομεν ; ἡ κατὰ τὴν 09- 
μὴν τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων yi- 
νομένη πληγὴ πρὸς τὴν καλουμένην ἀρτηρίαν φωνή 
ἐστιν. ἀναπνευστικὰ δὲ ὄργανα γλῶττα καὶ ὑπερῶα 
καὶ φάρυγξ. ἡ βῆξις δὲ οὐκ ἔστι φωνή, εἰ καὶ διὰ 
τούτων γίνεται τῶν Ogy&vov' οὐ γὰρ καϑ᾽ ὁρμήν, 

4 καὶ ἐν] ἐν 11 ὑπάρχειν Α 16 φάρυξ A M, sic et 
infra 22 διὰ τῆς M. 28 φαρυγξ omnes sic h. Ι. βῆξις] 

βηξ M 



ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ χφέμπτεσϑαι οὐδὲ τὸ ποππύξειν 
φωνεῖν ἐστίν οὐ γὰρ γίνεται μετὰ φαντασίας τινός᾽ 
δεῖ γὰρ τοῦτο πρθαεῖναι TO ὅρῳ τῆς φωνῆς᾽ σηϊιον- 
τικὸς γάρ τις ψόφος ἐστὶν ἡ φωνή. ἀλλὰ τῶν μὲν 

φύσει, οἷον ὁ τῶν ἀλόγων ξώων᾽ σημαίνει γὰρ καὶ 
τὰ ἄλογα τὰ πρῶτα πάϑη τὸ ἥἤδεσϑαι ἢ τὸ λυπεῖσθαι, 

τῶν δὲ κατὰ συνθήκην οἷον ἡ τῶν ἀνθρώπων. καὶ 
ἄλλως δὲ ἡ βῆξις οὐκ ἔστι φωνή᾽ τοῦ γὰρ ἀναπνεο- 
μένου ἀέρος ἐστὶ πληγή. ἡ φωνὴ δὲ οὐχὶ τούτου 
πληγή, ἀλλὰ vovrQ' τούτῳ γὰρ πλήττει τὸν ἀπειλημ- 
μένον τῇ ἀρτηρίᾳ" ὧδε γὰρ χρὴ νοῆσαι τὸ συμβαῖνον. 
ὁ μὲν ἀναπνεόμενος ἀὴρ τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πλήττει, 
οὗτος δὲ αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἀκοαῖς 
ὁ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατωκοδομημένος ἀὴρ ὑπὸ τοῦ 
ἔξωϑεν πληττόμενος αὐτὸς ἔπληττε τὴν μήνιγγα. 

σημεῖον δὲ τοῦ τὸν ἀναπνεόμενον ἀέρα χρησιμώτατον 

εἶναι τῇ φωνῇ τὸ μήτε εἰσπνέοντα μήτε ἐκπνέοντα 
δύνασϑαι φωνεῖν᾽ δεῖ γὰρ κατασχεῖν τὸν εἰσπνεύ- 
σαντα ἀέρα καὶ οὕτω πλῆξαι τὸν εἴσω ὁ γὰρ ἐπὶ 
πολὺ τοῦτο δυνάμενος μακροφωνότατος᾽ οὐ γὰρ συγ- 
χωρεῖ ἡ ἔνδον ϑερμότης δεομένη συνεχοῦς καταψύ- 
ξεως. συνελόντι δ᾽ ovv εἰπεῖν ἡ φωνή ἐστι ψόφος 
vx ἐμψύχου γινόμενος διὰ τῶν ἀναπνευστικῶν μο- 
οίων τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος πρὸς τὸν ἐν τῇ ἀρτη- 
οίᾳ περιειλημμένον ἢ πρὸς αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν κατά 
τινα ὁρμὴν τῆς ψυχῆς μετὰ φαντασίας σημαντικῆς. 

ς à? 1 M 3? ' , / 5 2 
H δὲ ὀσμὴ καὶ vo ὀσφραντὸν τί ποτὲ ἐστιν. οὐχ 

e L7 » 

οὕτω ῥάδιον ἀποδοῦναι, ὥσπερ καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ 

2 φωνεῖν) φωνὴ A "V κατὰ συνϑήκην] καὶ συνθήκη MV 
8 βὴξ Μ τοῦ] oo5MV 10 πλήττει] τύπτει M ἀπειλη- 
μένον M, et sic saepe 
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διαφανὲς καὶ τὸν ψόφον. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ ὁ ὀνόματι 
δηλῶσαι τὸ ὀσφραντόν ἔστι, καϑάπερ τὸ ἀκουστὸν 
ὅτι φωνή. καὶ τὸ ὁρατὸν ὅτι φῶς ἢ χρῶμα. αἴτιον 

οὐδέ, ὅτι τὴν αἴσϑησιν ταύτην ἀσϑενεστάτην κεκτή- 
δ usto καὶ πολλὰ τῶν ξώων ἀκριβεστέραν ἡμῶν τὴν 
ὄσφρησιν ἔχει, ὥσπερ τῶν πεξῶν κύνες καὶ τῶν πτη- 
νῶν γύπες. οὔκουν οὐδὲ τοσαύτας διαφορὰς κατα- 

λαμβάνομεν τῶν ὀσφραντῶν, ὅσας τῶν ψόφων ἢ τῶν 
χρωμάτων, καὶ οὐδενὸς αἰσϑανόμεϑα τῶν ὀσφραν- 

10 τῶν ἄνευ τοῦ λυπεῖσϑαι ἢ ἥδεσϑαι, οὐχ ὡς ἡ ὄψις 
οὐδ᾽ ὡς ἡ ἀκοὴ πολλῶν αἰσϑάνονται χρωμάτων καὶ 
ψόφων ἄνευ τῶν τοιούτων παϑῶν. τοῦτο δὲ σημεῖον 
[rov] πρὸς τὴν χρείαν μόνην ἡμῖν μεμηχανῆσϑαί 
τινές φασι ταύτην, τὴν δὲ ἔξω τῆς χρείας ἀκρίβειαν μὴ 

15 προσειληφέναι, καὶ διὰ τοῦτο, πῶς ἔχει πρὸς ἡμᾶς, 
οὐ πῶς ἐστὶ τὰ ὀσφραντά, διαγινώσκομεν. εὔλογον 
δὲ οὕτω καὶ τὰ σκληρόφϑαλμα τῶν χρωμάτων eic9«- 
νεσϑαι, καὶ μὴ δήλας αὐτοῖς εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν 
χρωμάτων πλὴν τοῦ φοβεροῦ καὶ τοῦ ἀφόβου διὰ 

20 τὴν παχύτητα τοῦ ὀργάνου ὅμως δέ, ἐπειδὴ μήτε 
τὰ ὀνόματα τῶν διαφορῶν τῆς ὀσμῆς μήτε τὴν φύσιν 

. αὐτῶν καταλαμβάνομεν. ἐκ τῶν γευστῶν μεταφέρο- 
μὲν τὰς ἐπικλήσεις καὶ ταῖς τῶν χυμῶν προσηγορίαις 
ἀνάλογον χρώμεϑα ἐπὶ τῶν ὀσφραντῶν᾽ οὐδεμία γὰρ 

95 λανϑάνει χυμοῦ διαφορὰ τὴν γεῦσιν τὴν ἀνθρωπί- 
νην: ἀλλ᾽ ἀκριβῆ ταύτην ἔχομεν τὴν αἴσϑησιν᾽ ἔστι 

γὰρ οἷον ἁφή τις ἡ γεῦσις, τῇ δὲ τῆς ἁφῆς ἀκριβείᾳ 

σύμπαντα πλεονεχτοῦμεν τὰ fc. διὸ καὶ φρονιμώ- 

τατόν ἐστι τῶν ζώων 0 ἄνϑρωπος᾽ μαλακώτερον γὰρ 

11 οὐδ᾽ ὡς] ὡς om M V 18 τοῦ om M V 20 ἐπειδὴ 
om A 28 ἐπιλήσεις M 
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ἡμῶν ἡ σὰρξ παρὰ τὰ λοιπὰ ζῶα, αὕτη δὲ ἡ κρᾶσις 
πρὸς φρόνησιν. μᾶλλον ἐπιτηδεία. σημεῖον δέ, ὅτι. 
καὶ ἐν αὐτῷ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων οἵ μαλακόσαρ- 
κοι τῶν σκληροσάφκων ὡς ἐπίπαν εὐφυέστεροι, λέγω 
δὲ τὴν κατὰ φύσιν κρᾶσιν καὶ μή. ei τῷ δι᾽ ἄσκησιν 

ἢ γυμνασίαν. αἴτιον δὲ ἴσως τὸ τὴν μαλακότητα τῆς 

σαρχὸς εὔλυτον καὶ εὐδίοδον εἶναι τῷ πρώτῳ πνεύ- 
gum τῆς ψυχῆς. τὴν σκληρὰν δὲ οἷον δεσμὸν μᾶλλον 
καὶ ἔμφρφαξιν, καὶ τὰ μὲν ἄλλα αἰσϑητήρια μορίῳ 
τινὶ τοῦ πνεύματος ὑπηρετεῖται οἷον κεχωρισμένα 
τῆς πρώτης. οὐκ ἔστιν ovv γνωρίσματα τῆς ὅλης 
ψυχῆς, ἡ σὰρξ δὲ τῷ Ov ὅλης διήκοντι, πλὴν ὅπερ 
εἶπον, οὐκ εὐποροῦντες τῶν οἰκείων ὀνομάτων ἐπὶ 
τῆς ὀσμῆς ἀπὸ τῆς γεύσεως αὐτὰ μεταφέρομεν, καὶ 
ὥσπερ τῶν χυμῶν τοὺς μὲν γλυκεῖς, τοὺς δὲ πικροὺς 
ὀνομάξομεν, οὕτω καὶ τῶν ὀσμῶν τὰς μὲν γλυκείας, 
τὰς δὲ πικράς. ἐνίοτε μὲν οὖν ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων 
ἀμφοτέρων συντρέχει καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ πραγ- 
ματα. καὶ ὁ γλυκὺς τῇ γεύσει χυμὸς καὶ τῇ ὀδμῇ 
γλυκύς, ὥσπερ τοῦ μέλιτος᾽ πολλὰ δὲ ἡδέα μὲν τῇ 
ὀσμῇ, πικρὰ δὲ τῇ γεύσει, ὥσπερ τὰ πολλὰ τῶν 
μύρων. ὁμοίως δὲ καὶ αὐστηρὰ ὀσμὴ καὶ λιπαρὰ 

λέγεται καὶ ὀξεῖα καὶ πάντα ταῦτα ἀπὸ τῶν γευστῶν 
μετελήλυϑεν. 

Πῶς δὲ ποτε καὶ τοῖς γευστοῖς παρακολουϑούσης 
ἡδονῆς καὶ λύπης ὅμως ἀκριβεστέρα ἡ γεῦσις τῆς 
ὀσφρήσεως. οὐδὲ ὁ φιλόσοφος αὐτὸς οὐδὲ τῶν ἐξη- 
γουμένων τις ἐπεξήτησεν. ἔστι δὲ ὥσπερ ἡ ἀκοὴ καὶ 
ἡ ὄψις, ἡ μὲν τοῦ ἀκουστοῦ καὶ ἀνηκούστου., ἡ δὲ 

- 
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τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου. οὕτω χαὶ ἡ ὄσφρησις τοῦ 
ὀσφραντοῦ καὶ ἀνοσφράντου᾽ τῆς γὰρ αὐτῆς κρῖναι 
καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ οἰκείου αἰσϑητοῦ καὶ τὴν 
στέρησιν, ἀλλὰ τὴν μὲν xa9 αὑτό, τὴν δὲ κατὰ συμ- 

5 βεβηκός. ἀνόσφραντον δὲ ὥσπερ: καὶ ἀόρατον πολλα- 
χῶς᾿ καὶ γὰρ τὸ ἀόρατον τὸ μὲν διὰ τὸ μηδ᾽ ὅλως 

τῆς φύσεως εἶναι τῶν ὁρατῶν, ὥσπερ ἡ φωνὴ καὶ ὃ 
ψόφος, τὸ δὲ διὰ τὸ μόλις ὁρᾶσϑαι ὥσπερ τὸ σκότος, 
τὸ δὲ καὶ διὰ τὸ βλάπτειν τὴν ὄψιν ὡς τὰ λίαν στιλ- 

10 πνὰ καὶ ἀνταυγοῦντα τοῖς ὄμμασιν. οὕτω δὴ καὶ τὸ 
ἀνόσφραντον καὶ τὸ μηδ᾽ ὅλως πεφυκὸς ἔχειν ὀσμὴν 
καὶ τὸ μικρὰν ἔχον, καὶ τὸ φαύλην λίαν, καὶ οὗ ἡ 
ὄσφρησις οὐκ ἀνέχεται. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐπὶ γευστοῦ 
καὶ ἀγεύστου διαιρετέον, δεῖται δὲ καὶ ἡ ὄσφρησις 

15 ὥσπερ καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἀκοή, μεταξύ τινος ἑτέρου 
σώματος τοῦ διαπέμποντος πρὸς αὐτὴν τὰς τῶν 
ὀσφραντῶν διαφοράς. καὶ ἔοικε καὶ πρὸς ταύτην 
ὑπηρετεῖσϑαι ταὐτὰ στοιχεῖα ἅπερ καὶ πρὸς τὴν 
ἀκοὴν καὶ πρὸς τὴν ὄψιν. λέγω δὲ ἀέρα καὶ ὑδωρ᾽ 

50 xxi γὰρ τὰ ἔνυδρα τῶν ξώων ὀσμῆς αἰσϑάνεσϑαι 
πέφυκε, καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως ἦν τὸ διαφανὲς 
κοινόν TL πάϑος ἀέρος καὶ ὕδατος, οὕτως ἐπὶ τῆς 
ὀσφρήσεως ἄλλο ἂν ei τι πάϑος κοινόν, ὃ καϑάπερ 
ἔφην, δίοσμόν τινες ὀνομάζουσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

25 οὐδὲν ϑαυμαστόν. εἰ ἐοίκασιν ἀλλήλαις αἱ αἰσϑήσεις, 
ἐχεῖνο δὲ ἄξιον ἀπορίας᾽ ἐπειδὴ γὰρ ὁρῶμεν καὶ τὰ 
ἔντομα τῶν ξώων αἰσϑανόμενα τῆς ὀσμῆς ὥσπερ τὰς 
μελίσσας" πόρρωϑεν γοῦν ἀπαντῶσιν ἐπὶ τὴν τρο- 
φὴν καὶ φεύγουσιν αὐϑις καπνοῦ ϑυμιωμένου. ἕπε-- 

16 τῶν om M V 21 πέφυκε] φαίνεται αὶ 2ὅ af om M V 
28 yovv] ovv ἃ 



ται ξητεῖν. τί δήποτε ἄνϑρωπος μὲν καὶ τὰ ἔναιμα 
σύμπαντα ὀσφραίνεται ἀναπνέοντα, μὴ ἀναπνέοντα 
δὲ ἢ κατέχοντα τὸ Treni. οὐδαμῶς οὔτε πόρρωϑεν 
οὔτε ἐγγύϑεν, οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ μυκτῆρός τις ERN 
καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄτοπον᾽ κοινὸν γὰρ qv καὶ πρὸς 
τὰς εἰρημένας αἰσϑήσεις᾽ οὐδὲ γὰρ ἐκεῖναι τοῖς 0g- 
γάνοις αὐτοῖς ἐπιτιϑεμένων τῶν αἰσϑητῶν ἀντελαμ-- 
βάνοντο. ἀλλὰ τὶ τὸ ἄξιον ἀπορίας, πῶς ὀσμᾶται τὰ 
ἔντομα un ἀναπνέοντα᾽ elg γὰρ ὁ τρόπος ἐφ᾽ ἁπάσης 
αἰσϑήσεως τοῖς ἔχουσιν αὐτήν. ἢ οὖν ἑτέραν τινὰ 
αἴσϑησιν ἂν ἔχοι τὰ τοιαῦτα ξῶα παρὰ τὴν τοιαύτην 
ὄσφρησιν, ἢ ῥητέον τὴν αἰτίαν τῆς διαφορᾶς. ἀλλ᾽ 

ἑτέραν μὲν οὖν οὐκ ἂν ἔχοι" τῶν γὰρ ὀσφραντῶν 1 
ἀντέληψις ὄσφφησις qv, ὥσπερ τῶν ὁρατῶν ὄψις καὶ 
τῶν ἀχουστῶν ἀκοή. ἀδύνατον οὖν ἀντιλαμβάνεσϑαι 
μὲν ταῦτα τὰ ξῶα τῶν ὀσφραντῶν καὶ τὸ εὐῶδες 
ἑαυτοῖς καὶ τὸ δυσῶδες διαγινώσκειν, ἑἕτέρᾳ δὲ 
αἰσϑήσει χρώμενα καὶ μὴ ὀσφρήσει. ἔτι δὲ φϑειρό- 
ueva φαίνεται ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν καὶ ταῦτα 
τὰ ἐῶα, ὑφ᾽ ὥνπερ καὶ τὰ ἀναπνέοντα, οἷον ἀσφάλ- 

2 

του καὶ ϑείου καὶ τῶν τοιούτων , ὥστε ὅτι μὲν ὀδ-βιυ. 

φφαίνεται δῆλον, πῶς δὲ μὴ ἀναπνέοντα. τοῦτο δη- 
τέον. ἔοικεν ovv τοῖς ἐναίμοις διαφέρειν τὸ αἰσϑη- 
τήριον τοῦτο τῶν ἐντόμων, καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως 
τὰ μὲν χρῆται βλεφάροις ὥσπερ περιφράγμασι καὶ 
ἐλύτροις, ἃ μηδὲ κινήσαντα μηδὲ ἀνασπάσαντα οὐχ 
ὁρᾷ, τὰ δὲ οὐδὲν ἔχει προκάλυμμα ἐπικείμενον, ὡς 
τὰ σκληρόφϑαλμα, ἀλλ᾽ εὐθὺς ὁρᾷ ὡς οἷόν τ᾽ ἐστὶν 
ὁρᾶν τὸ γινόμενον ἐν τῷ διαφανεῖ χρῶμα. οὕτω δὲ 

8 τὶ τὸ] fort. ἐστὶν vel τοῦτο 11 παρὰ] περὶ M 18 οὖν 
om A 19 ὀσμῶν M 23 ἐναίμοις] ἀνέμοις M ἀναισϑη- 
τήριον A 26 μηδὲ κινήσαντα)] μὴ κινήσαντα M V 
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ἄρα ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς ὀσφρήσεως τοῖς uiv ἐντόμοις 
ἀκάλυφες εἶναι τὸ ὀσφραντικὸν ὄργανον, ὥσπερ τὸ 
ὄμμα τοῖς σκληροφϑάλμοις, τοῖς δὲ ἀναπνέουσιν 
ἔχειν τι ἐπικάλυμμα, ὃ ἀναπνεόντων ἀναπετάννυται 

5 διευρυνομένων. τῶν φλεβῶν καὶ τῶν πόρων. διὰ 
τοῦτο OUV τὰ ἀναπνέοντα οὐκ ὀσμᾶται ἐν τῷ ὕδατι" 
οὐδὲ γὰρ ἀναπνεῦσαι αὐτοῖς δυνατόν, ὥστε μὴ Óv- 
ναμένων ἀναπετασϑῆναι τῶν πόρων εἰκότως οὐ δύ- 
ναται τηνικαῦτα χρῆσϑαι τῇ ὀσφρήσει. τὸ τοίνυν 

10 ἀναπνεῖν οὐ τοῦ ὀσμᾶσϑαι αἴτιον ϑετέον, ὥσπερ 
οὐδὲ τὰ βλέφαρα τοῦ ὁρᾶν. ἀλλὰ τῆς τοῦ πόρου τοῦ 
ὀσφραντικοῦ ἀνακαλύψεως. ἔστι δὲ ἡ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, 
ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ ὑγροῦ᾽ δοκεῖ γὰρ τὰ ϑυμιώμενα 
καὶ ϑερμαινόμενα μᾶλλον ὀδωδέναι. δείξει δὲ ταῦτα 

15 ἐν τοῖς περὶ τῆς αἰσϑήσεως ἀκριβῶς. καὶ ἐκεῖνα 
περιμενετέον, τὸ δὲ αἰσϑητήριον τὸ ὀσφραντικὸν τὸ 
δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τὸ ὀσφραντόν, ὅταν δὲ 
ὀσφραίνηται ἤδη. οὐκέτι ὀσφραντικὸν ἀλλ᾽ ὀσφραι- 

νόμενον γίνεται. 

10 
90 Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἁπτόν τι, ὥστε καὶ ἡ γεῦσις 

ἁφή τις. ὅτι γὰρ τὸ γευστὸν ἁπτόν, οὕτως ἂν λά- 
βοις᾽ ἐπεὶ γὰρ τὸ γευστὸν οὐδὲν ἄλλο ἐδτὶν ἢ χυμός, 
πᾶς δὲ χυμὸς ἐν ὑγρῷ, τὸ δὲ ὑγρὸν ἁφῇ κρίνεται, 
ἀνάγκη τὸ γευστὸν καὶ ἁπτὸν εἶναι. διὰ τοῦτο ἄρα, 

25 ἐπειδὴ ἁφή τις καὶ ἡ γεῦσίς ἐστιν, οὐ δεῖταί τινος 
μεταξὺ ὄντος ἀλλοτρίου σώματος τοῦ μέλλοντος αὐτῇ 
παραπέμψειν τὰς διαφορὰς τῶν χυμῶν, ὥσπερ ἡ ὅρα- 
σις τοῦ διαφανοῦς ἐδεῖτο, καὶ ἡ ἀκοὴ τοῦ διηχοῦς, 
καὶ ἡ ὄσφρησις τοῦ διόσμου᾽ πᾶσαι γὰρ αὗται δέον- 

9 τηνικαῦτα] τὰ τοιαῦτα ἃ 21 παραπέμπειν À 
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ται μεταξύ τινος ἀλλοτρίου, δι᾽ οὗ ποιοῦνται. τὰς ἀν- 
τιλήψεις τών αἰσϑητῶν , καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τι τὸ 
μεταξὺ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀπολέλυται τῆς αἰσϑήσεως. ἡ δὲ 

γεῦσις οὐχ οὕτως᾽ οὐδὲ γὰρ ] ἁφή. ἀλλ᾽ εἰ καὶ δέ- 
οιντό τινος καὶ αὗται μεταξὺ € ὄντος, ὡς ἐπιδείξομεν, 
ἀλλὰ τοῦτο τὸ μεταξὺ ὁ λόγος εὑρήσει, αὐτῶν τι ὃν 

vOv αἰσϑήσεων᾽ τοιοῦτο γὰρ ἡ σὰρξ 1 ἢ τὸ τῇ σαρκὶ 
ἀνάλογον. διὰ τοῦτο κἂν ὅν ὕδατι ὦμεν; αἰσϑάνε- 
σϑαι δυνάμεϑα τοῦ χυμοῦ, ὄντινα ἂν ἔχῃ τὸ ὕδωρ, 
καϑάπερ καὶ οἵ ἐν τῇ ϑαλάττῃ καταδυόμενοι" αἰσϑά- 
γονται γὰρ καὶ οὗτοι τὴ ἁλμυφότητος , ἀλλ᾽ οὐ τῇ 

ἁφῇ ἀλλὰ τῇ γεύσει, καὶ οὐ διὰ τοῦ ὕδατος μεταξὺ 
ὄντος, ἀλλὰ τῷ μεμῖχϑαι τῷ ὕδατι τὸν qyvuov' καὶ 
γὰρ τῶν πομάτων γευόμεϑα ἐν ὑγρῷ ὄντων, ἀλλ᾽ οὐ 
τοῦ ὑγροῦ μεταξὺ ὄντος ἀλλ᾽ αὐτοῦ δεξαμένου τὸν 
χυμόν, δεξαμένου δὲ οὐχ ὡς τὸ διαφανὲς τὰ χρώματα᾽ 
οὐ γὰρ οὕτως ὁρᾶται τὰ χρώματα τῷ ἀναμίγνυσϑαι 
πρὸς τὸν ἀέρα ἢ ἀπορρεῖν τι αὐτῶν καὶ ἀνακίρνασϑαι 
πρὸς τὸ διάφανες. τὸν χυμὸν δὲ κερασϑήναι δεῖ τῇ 
ὑγρότητι καὶ μυιχϑῆναι καὶ ὥσπερ ἐν ὕλῃ εἶδος γενξ- 
σϑαι᾿ ποιότης γὰρ ὑγροῦ ὁ χυμός, ἀλλ᾽ οὐχ ῇ ὑγρόν᾽ 

ἄλλαι γὰρ ποιότητες ὑγροῦ ἢ ὑγρόν, οἷον τὸ εὔεικτον 

καὶ εὐόλισϑον καὶ εὐδιαίφετον, ὁ χυμὸς δὲ ποιότης 
ὑγροῦ, ὅτι πάντως ἐν ὑγρῷ. καὶ οὕτω [xoi] καϑ' 
αὑτὸ ὑπάρχει τῷ ὑγρῷ ὁ quos , ὅτι τῷ εἶναι αὐτοῦ : 

ἐμπεριέχεται ἡ ὑγρότης, ἐμπεριέχεται ài ἢ δυνάμει 
ἢ ἐνεργείᾳ" οἵ γὰρ ἅλες δυνάμει ὑγροί. ἅμα γὰρ τῷ 
πελάσαι τῇ γλώττῃ ξυντήκονται καὶ ἐξυγραίνουσι 
τὴν γλώτταν. τὸ μὲν οὖν μεταξύ. λέγω δὲ τὸ τοιοῦτο 

8 τοῦτο om A 4 ἡ om AV 24 καὶ om M V 
25 τὸ εἶναι M 
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μεταξὺ τὸ ἀλλότριον, ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων τούτων 
ἐλλείπει, τὰ μέντοι͵ y& λοιπὰ ἀνάλογόν ἐστιν᾽ ὡς γὰρ 

τὸ χρῶμα ἣν ὁρατόν, οὕτω γευστόν ἔστιν ὁ χυμός᾽ 
καὶ ὥσπερ ὴ ὄψις TOU τε ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου᾽ τὸ 

γὰρ σκότος ἀόρατον, κρένει δὲ καὶ τοῦτο 1) ὄψις" οὕτω 
e ld lod ^— ^" ^— 

καὶ ἡ γεῦσις TOU τε γευστοῦ καὶ τοῦ ἀγεύστου᾽ τῆς γὰρ 
, 4 -»" 

οἰκείας στερήσεως ἑκάστη τῶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτι- 
, » Ll 

x1, καὶ ov μόνον ys τῆς στερήσεως. ἀλλὰ καὶ τῆς 
e - 3 Y , ' am A * N 
ὑπερβολῆς, ἀλλὰ ταὐυτῆς ys cvv βλαβῃ᾽ ov γὰρ 
iX ΄, -" c - , 

ὁμοίως αἰσϑάνεται σιγῆς ἡ ἀκοὴ καὶ τῶν μεγάλων 
M , , ὌΝ δεν, 208 s M - eo xci βιαίων ψοφων, ἀλλ éxsivus μὲν τῷ μὴ κινεῖσθαι, 
, - ; , 

τούτων δὲ τῶ φϑείρεσϑαι᾽ γένονται γάρ πῶς καὶ αἵ 
f 4 e ; , 9 , ᾿ 3 ' , 
ὑπερβολαὶ τῶν αἰσϑήησεῶν ἀναίσϑητοι διὰ τὸ την δυ- 

f - 3 » 2 

v«uLv ὑπερτείνειν τῆς αἰσϑήσεως, καὶ διὰ τοῦτο οὐ 
ς 9 ' , b 

μόνον o μικρὸς ψόφος ἀνήκουστος. ἀλλὰ τρόπον τινὰ 
[y 3 

καὶ ὁ μέγιστος καὶ ὁ βίαιος. οὕτως οὖν διττὸν καὶ 
νι» M 1 n , ? , ei δ , 

TO ἄγευστον τὸ μὲν τῷ λίαν ἐλλείπειν. ὡσπερ οἱ AC- 
ι EY - , e , M D ' 

SOL, TO δὲ τῷ MM φπερβαλάειν zo pocigem τὴν 

γεῦσιν, ὥσπερ καὶ τὰ ἀγαν δριμέα καὶ ὀξέα καὶ αὖυ- 
, - , 

στηρά. τρίτος δὲ ἐστι τρόπος ἀγεύστου τοῦ παντα- 
Cx E 41 

πασι χυμὸν δέχεσϑαι μὴ πεφυκότος, οἷον φωνῆς y 
ἀέρος. οὕτω δὲ εἶχε καὶ ἐπὶ vov ἀοράτου καὶ ἀνηκού- 

στου᾽ ἦν γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ οὗτος. 0 τρόπος τοῦ ἀδυνά- 

του. τῶν γευστῶν τοίνυν ἀρχὴ τὸ ὑγρόν ̓ ὕλη γὰρ τοῦτο 
γίνεται τοῖς qvuois , ἀρχὴ δέ τις ἣν καὶ ἢ ὕλη, τῶν 
γευστῶν δὲ καὶ τὸ ποτόν᾽ ὑγρὸν γὰρ καὶ τοῦτο καϑὸ 

' » ^ , ci A 3 9.09 ' S M 
χυμὸν ἔχει ἡ πλείονα ἡ ἐλάττονα, ἀλλ᾽ ἤδη τὸ μὲν κατὰ 

ei , , ' ^ 

φύσιν τοῖς ζώοις. ὅπερ καὶ κυρίως ποτὸν, τὸ δὲ ÀAv- 

6 vs γευστοῦ] γευστοῦτε M — 12 cíom AV — 15 τρόπον 
τινάοια M 18 τὸ δὲ] τῷ δὲ ΑΜ 19 coto καὶ] καὶ om M. 
27 τὸ μὲν om A 28 καὶ post ὕπερ om M 
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μαντικὸν μᾶλλον καὶ φϑαρτικὸν. ὅπερ καὶ ἄποτον 
μᾶλλον ἂν εἴποις᾽ φϑείρει γὰρ [καὶ] τὴν γεῦσιν, καὶ 
χρὴ πρῶτον αὐτὸ γευστόν, εἶϑ᾽ οὕτω καὶ ποτὸν ye- 
νέσϑαι. κοινὸν δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως τὸ ποτόν καὶ 

γὰρ ὑγρὸν καὶ ἔγχυμον, ὧν τοῦ μὲν ἡ ἁφή, τοῦ δὲ 
ἡ γεῦσις ἀντιλαμβάνεται. εἰ οὖν ὑπερβάλλει τὴν 
συμμετρίαν, ὡς μὲν γευστὸν iie. τὴν γεῦσιν, ὡς 

δὲ ἁπτὸν ὅλον τὸ ξῶον. ἐπεὶ ovv ἐν ὑγρῷ τὸ peus 

στόν, ἀνάγκη τὸ αἰσϑητήριον αὐτοῦ, λέγω δὲ τὸ C 09- 

γανον ὦ κέχρηται ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν γεῦσιν. μήτε 
ὑγρὸν εἶναι ἐντελεχείᾳ μήτε ἀδύυνατον ὑγραίνεσϑαι" 
πάσχει γὰρ ἥ Vie ὑπὸ TOU γευστοῦ ἢ γευστόν᾽ δεῖ 

οὖν αὐτὸ δυνάμει μὲν εἶναι ὑγρόν, ὑγραίνεσϑαι δὲ 

10 

fol. 
ἐνεργείᾳ, ὑγραίνεσϑαι δὲ οὕτως, ὥστε σώξεσϑαι αὐ-- 89. 

τοῦ τὴν οἰκείαν κατασκευὴν καὶ ὁπηνίκα ὑγραίνεται. 

σημεῖον δὲ τὸ μήτε κατάξηφον. οὐσαν τὴν Tie 

αἰσϑάνεσθαι, μήτε λίχν ὑγράν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
καμνόντων᾽ τότε γὰρ διὰ τὴν περικεχυμένην ὑγρότητα 
τῆς πρώτης ἀντιλαμβάνεται, τοὺς δὲ ἄλλους χυμοὺς 
μόλις διακρίνει. καὶ φαίνεται τοῖς κάμνουσι πάντα 
πικρά, διότι τῇ γλώσσῃ περικέχυται τοιοῦτος χυμός. 
ὥσπερ καὶ ὅταν προγευσάμενοι χυμοῦ ἰσχυροῦ γευ- 
σώμεϑα εὐθὺς ἑτέρου, οὐχ ὁμοίως δ᾽ αἰσϑανόμεϑα 
τῆς διαφορᾶς τῷ προκατέχεσϑαι τῷ σφοδροτέρῳ. 
ἔστι δὲ καὶ τὰ εἴδη τῶν χυμῶν ἀνάλογον τοῖς 
τῶν χρωμάτων, ἁπλᾶ μὲν τὰ ἐναντία, τὸ γλυκὺ καὶ 
τὸ πικρόν, ἐχόμενα δὲ τοῦ μὲν γλυκέος τὸ λιπαρόν, 
τοῦ πικροῦ 0b τὸ ἁλμυρόν, μεταξὺ δὲ τούτων τὸ 
δριμὺ καὶ αὐστηρὸν καὶ στρυφνὸν καὶ ὀξύ" σχεδὸν 

γὰρ αὗται δοκοῦσιν εἶναι διαφοραὶ χυμῶν. συγκε- 

2 καὶ om M V 
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φαλαιοῦται δὲ καὶ ἐπὶ ταύτης ὁμοίως. ὃ λόγος, καϑά- 
περ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, ὃ ὅτι τὸ μὲν γευστικὸν 

ὄργανόν ἐστι τὸ δυνάμει τοιοῦτο, [oiov τὸ yevacóv,] 
γευστὸν δὲ τὸ ποιοῦν ἐντελεχείᾳ τὸ ὄργανον οἷον 

ὅ αὐτό. 

11 Περὶ δὲ ἁφῆς δύο ταῦτα ἂν τις ἀπορήσειεν᾽ ὃν 
μὲν πότερον μία αἰσϑησίς ἐστιν ἢ πλείους, ὅτερον δὲ 

τί ταύτης τὸ ὄργανον τῆς αἰσϑήσεως, ἄρα ὴ σὰρξ καὶ 
τὸ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν μὴ σάρκας ἐχόντων, ἢ οὔ, ἀλλὰ 

10 τοῦτο μέν ἐστι μεταξύ, τὸ δὲ ὄργανον ἄλλο τι καὶ 
εἴσω; ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι μία αἴσϑησις ἡ ἁφή, ση- 

μεῖον Qv τις. νομίζοι τὸ μὴ μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι 
χριτικὴν ταύτην τὴν αἴσϑησιν, ὥσπερ τὴν ὄψιν λευ- 
κοῦ καὶ μέλανος μόνον καὶ τῶν μεταξύ, καὶ τὴν 

15 ἀκοὴν ὀξέος καὶ βαρέος καὶ τῶν μεταξύ, καὶ τὴν γεῦ- 
σιν πικροῦ καὶ γλυκέος᾽ ἐν δὲ τοῖς ἁπτοῖς πολλαί 

εἰσιν ἐναντιώσεις καὶ πᾶσαι ἔμμεσοι μεσότητος 
καϑ'᾽ ἑκάστην οἰκξδίας ϑεωρουμένης, οἷον ϑερμὸν ψυ- 
χρόν, ξηρὸν ὑγρόν, σκληρὸν μαλακόν, βαρὺ χοῦφον, 

20 λεῖον τραχύ. τοῦτο μὲν οὖν ἴσως ἂν τι οὐκ ἀποχφών- 
τῶς μὲν ἀλλὰ πιϑανῶς διαλύσειεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων αἰσϑήσεων πλείους μιᾶς φαίνονται ἐναντιώ- 

G&g, οἷον ἐν φωνῇ οὐ μόνον ὀξύτης καὶ βαρύτης, ἀλλὰ 
καὶ μέγεϑος καὶ σμικρότης καὶ λειότης καὶ τραχύτης 

25 φωνῆς, εὕροι δ᾽ ἂν τις καὶ περὶ τὸ χρῶμα διαφορὰς 
ἴσως τοιαύτας, ἀλλ᾽ οὐχ ἱκανὴ καϑάπερ εἶπον, ἡ πα- 
ραμυϑία᾽ μέγεϑος μὲν γὰρ καὶ σμικρότης κοινὰ πα- 
σῶν εἰσὶ τῶν αἰσϑήσεων καὶ τοῦ x«9' ἑαυτὴν ἕχά- 

1. δὲ] δὴ ΝΜ αὶ 8 οἷον τὸ γευστόν om M V 15 ὀξέως 
καὶ βαρέως A 19 κοῦφον βαρὺμ 21 διαλύσειεν] διαλύσει 
libri καὶ om M 27 μὲν om ἃ 28 εἰσὶ] ἐστὶ M 



στη μεγάλου καὶ μικροῦ αἰσϑάνεται. λειότης δὲ καὶ 
τραχύτης ἤτοι λέγονται ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἁπτῶν, ἢ 
τοῦ σχήματος καὶ αὐται ἂν εἶεν, εἴπερ καὶ ga- 
vii σχήμα᾽ ϑετέον διὰ τὸν πληττόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς 
ἀέρα, τὸ δὲ σχῆμα κοινὸν ἦν καὶ αὐτὸ αἰσϑητόν. οὐχ 

οὕτω δὲ ἔχει τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, καὶ τὸ σκλη- 
ρὸν καὶ τὸ μαλακόν, καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦ- 
dede ἀλλὰ καὶ πάντα ταῦτα ἴδια τῆς ἁφῆς αἰσϑητὰ 

καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἑτέρᾳ αἰσϑήσει προσήκει. τί OUV 
τὸ γένος ἢ τίς ἥ φύσις i ὑποκειμένη ταύτῃ τῇ 
αἰσϑήσει; καὶ πότερον μία ἢ πλείους ; οὐδὲ γὰρ vov- 

voue αὐτῆς πρόχειρον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀκοῆς ὁ ψόφος. 
καὶ ἐπὶ τῆς ὄψεως τὸ χρῶμα, καὶ ἐπὶ τῆς γεύσεως ὁ 
χυμός. αὕτη μὲν οὖν τοιαύτη τίς ἐστιν ἀπορία. 

Πότερον δέ ἐστι τὸ αἰσϑητήριον τῆς ἁφῆς εἴσω 

τῆς σαρκός, ῇ οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἡ σαρξ. οὐκ ἀκρι- 
psi o ἄν τις χρῷτο σημείῳ ἔχ τοῦ γίνεσϑαι τὴν α o 

σιν ἅμα ϑιγγάνοντι" καὶ γὰρ νῦν εἴ τις περὶ τὴν 
σάρκα περιτείνειεν οἷον ὑμένα ποιήσας ἢ λεπτὴν 
ὀθόνην, ὅμως εὐϑὺς ἀἁψαμένοις γίνεται ἔνδηλος ἡ 

ϑερμότης ἢ ἡ ψυχρότῃς ἢ ἡ σκληρότης ἢ ἡ μαλα- 
κότης ἢ ἑκάστη τῶν λοιπῶν ἐναντιώσεων" καίτοι 
δῆλον ὡς ovx ἔστιν ὁ ὑμὴν αἰσϑητήριον᾽ οὐδὲ γὰρ 
εἰ συμφυὴς γένοιτο, ὥσπερ, οὗ μῦϑοί φασι τὸν χιτῶνα 
τῷ Ἡρακλεῖ, οὐδὲν ἧττον ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἡ αἰἴσϑη- 

σις ἂν διικνοῖτο. τάχα οὖν καὶ νῦν τὸ τοιοῦτον μό- 
οίον τοῦ σώματος οἷόν ἐστιν ἡ σάρξ, ἔνδον οὐσι τοῖς 
ὀργάνοις τοῖς πρὸς ἑκάστην τῶν ἐναντιώσεων πεφυ- 
κόσι καὶ τοσούτοις γε, ὅσαιπερ καὶ αἵ ἐναντιώσεις 

3 cv om M V 20 caboiévorc] hoe igitur, non ἁψάμενος 
Themistius in Arist. p. 423, 4 invenit, conf. Trend, dativum habet 
etiam Alexaflder fol, 133 b. ἔνδηλος] ἔκδηλος A 324 συμφυὲς ἃ 
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εἰσί, περιπέπλασται ἕν καὶ ὅμοιον ἅπασιν ὥσπερ ἔλυ- 
τρον, χαϑάπερ. εἰ καὶ ἀὴρ ἐν κύκλῳ ἡμῖν περιεπεφύ- 
χει καὶ συμφυὴς ἣν καὶ ἀχώριστος ἄχρι τινὸς ἐν τῷ 
σχήματι τοῦ στερεοῦ τούτου σώματος περικεχυμένος, 
ἐν à v0 ξῶον᾽ ἐδοκοῦμεν γὰρ ἂν τηνικαῦτα δι᾿ ἑνὸς 
ἀντιλαμβάνεσϑαι αἰσϑητηρίου καὶ ψόφων καὶ χρω- 

μάτων καὶ ὀσμῶν, καὶ μίαν τινὰ αἴσϑησιν εἶναι ὄψιν 
ἀκοὴν ὕσφρηὄιν μὴ διακρινομένων τῶν ὀργάνων ἐν 
τῷ περυικεχυμένῳ ἀέρι, ἀλλὰ διὰ παντὸς ὁμοίως καὶ. 
τὰ χρώματα ὁρώντων ἡμῶν, καὶ τοὺς ψόφους ἀκου- 
ὄντων, καὶ τὰς ὀσμὰς ὀσμωμένων. νῦν δὲ ὅτι διώ- 
οισται τὰ ὄργανα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν τοῦ σώ- 
ματορ, δι᾿ ὧν γίνονται αἱ αἰσϑήσεις, φανερὰ τὰ εἰρη- 
μένα αἰσϑητήρια ἕτερα ὄντα᾽ ἐπὶ δὲ τῆς ἁφῆς ἄδη- 
λον εἰ πλείω ἢ ἕν. τί γὰρ κωλύει πλείω μὲν εἶναι, 
τὴν σάρκα δὲ ἅπασιν ἔξωϑεν ὁμοίαν οὖσαν ὥσπερ 

ἔλυτρον. περιπεπλάσϑαι, τὸ δὲ ὥσπερ ἔ ἔλυτρον εἶπον, 
ὅτι ἐξ ἀέρος ἢ ὕδατος ἀδύνατον qv συστῆναι τὸ ἔμ- 
ψυχον σῶμα. δεῖ γὰρ στερεὸν εἶναι ὦ χρῆται τὸ γεν-- 
νητὸν καὶ φϑαρτὸν ξῶον. λείπεται δὴ μικτὸν εἶναι 
ἐκ τῆς γῆς καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων, οἷον βούλεται 
εἶναι ἡ σὰρξ καὶ τὸ ἀνάλογον. εἰ δέ τις ὑπόϑοιτο 
ξῶα εἶναι πύρινα ἢ ἀέρινα, ἐπὶ τοιούτων χαλεπὸν 
διακρῖναι ὥσπερ ἔφην, τὰς πέντε αἰσϑήσεις. καὶ τὰ 
ὄργανα, οἷς χρῆται ἑκάστη. ϑέα δὲ καὶ τὸν λόγον, 
εἰ μὴ προσάγεται. εἰ γὰρ πᾶσα αἴσϑησις διὰ τοῦ 
μδταξύ, καὶ ἡ ἁφή᾽ τοῦ δὲ ἁπτοῦ καὶ [τοῦ] ἁπτικοῦ 

2 τὰν ci , ,- ^ "^ A - 3 - » 

οὐδὲν ἕτερον ἔστι μεταξὺ ἡ τὸ σώμα, TO σῶμα (QC 

1 s/chlom A 2. περιπεφύκει M V 9 παντὸς πάντων ἃ 
1ὅ εἰ] ἢ AV 16 ἅπασιν] ἄπασανλ 22 y om À — 23 τοι- 
ovtov] τούτων M 25 ϑέα] ϑεὰ A, conf. IIT, Y. Orat, p. 53. 
174 Dind. 21 τοῦ om M 
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τὸ μεταξύ, δι᾿ ov γίνεται ἣ iiiv. διοίσει δὲ 
τοῦ ἀέρος τε καὶ τοῦ ὕδατος, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
αἰσϑήσεων ἦν μεταξύ, ὅτι μὴ κεχώρισται ὥσπερ 
ἐχεῖνα, ἀλλ᾽ ἔστι συμφυὲς τῷ £00. ὅτι δ᾽ οὐχ κα- 

νὸν τεχμήφιον τοῦ pue εἶναι αἴσϑησιν τὴν ἁφὴν τὸ 
τὴν σάρκα εἶναι μίαν, δι᾿ ἧς τῶν ἁπτῶν λεγομένων. 

- 

Qt 

ποιούμεϑα τὰς ἀντιλήψεις, δηλοῖ ἡ ἐπὶ τῆς γλώττης δ). 

ἁφή. ἁπάντων γὰρ τῶν ἁπτῶν αἰσϑάνεται. κατὰ τὸ 
αὐτὸ μόριον καὶ χυμοῦ. εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ ἄλλη σὰρξ 
ἠσθάνετο τῶν τε ἄλλων ἐναντιώσεων καὶ τοῦ χυμοῦ. 
ἐδόκει ἂν ἡ αὐτὴ καὶ μία αἴσϑησις γεῦσις καὶ ἁφή" 
ψῦν δὲ δύο φαίνονται διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν τὰ δρ- 
γανα, ἀλλὰ δι’ οὗ μὲν μορίου τῶν χυμῶν αἰσϑανό-. 
μεϑα, διὰ τοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν ἁπτῶν᾽ δι᾽ ov δὲ τῶν 
ἁπτῶών. οὐ διὰ παντὸς καὶ τῶν χυμῶν ἐπεὶ καὶ 
τοῦτο ἂν τις περὶ τῆς ἁφῆς ἀπορήσειεν: εἶ γὰρ πᾶν 
σώμα βάϑος ἔχει, τοῦτο δέ ἐστι τὸ τρίτον μέγεϑος, 

ὧν δέ ἐστι σωμάτων μδταξὺ ἕτερον σῶμα, οὐκ ἐν- 

δέχεται ταῦτα ἀλλήλων ἅπτεσϑαι, εἴπερ ἅπτεται 

ἀλλήλων, ὧν τὰ πέρατά ἐστιν ἅμα, τοῖς δὲ ὑγροῖς 

περίκειται πάντως ὑγρότης καὶ τοῖς διεροῖς, πῶς 
ἂν ἅπτοιτο ἐν τῷ ὕδατι στερεὰ σώματα ἀλλή- 
λων: ἢ γὰρ ἀνάγκη ξηρὰ εἶναι τὰ ἄκρα καὶ ταῦτα 
"ἕν ὕδατι ὄντα, ἢ ὕδωρ γίνεσϑαι αὐτῶν μεταξύ, 

οὗ ἀνάπλεα τὰ ἔσχατα. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑές, ἀδυνα- 
3 A 

vov ἄλλο ἄλλου ἄψασϑαι ἐν ὕδατι, ὥστε οὐδὲ τὰ 
2 r - , , ? e m ἡ) , 3 

ἀγκιστρα ἀπτεται τῶν ἰχϑυῶν. οὐδὲ οἱ ἐχϑυες αλ- 
4 T! , δὲ e 7 , M ἕξ P, ^01 ^ δ. 

ἤλῶν. εἰ θὲ Ov, ὀλίγον τὸ μεταξύ. οὐδὲν προς τὸν 
7] ? N , Ἁ - » 

λόγον. εἴποι δ᾽ ἂν τις ταῦτον καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ 

^ 

2 ze om ἃ 9 ἡο ΑΥ̓͂ 26 ἅψασθαι ἄλλο ἄλλου M 
28 εἰ δὲ] οὐδὲ A 
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136 ΠΕΡῚ ΨΥΎΧΗΣ 

2319 . , ri Ω , LT e--"9.« 

ἀέρι δοχούντων ἀπτεῦϑαι, ὅτι πάντως μὲν ὁ ἀὴρ 
A] - e nd - - 

μέταξυ παρεμπίπτει τῶν τε ἀπτικῶν καὶ τῶν ἁπτῶν, 
λανϑάνει δὲ μᾶλλον ἡμᾶς ἧττον γὰρ αἰσϑητὸς ὃ 
AN ' ^ v , "i Ἁ e [4 Ἁ ς 3 , 

ἄηρ πρὸς τὴν ἁφήν, ἡ τὸ vÓcoQ. αὕτη 0£-1 ἀπορία 
Ν - ku 

τὸ μέν TL πιϑανῶς ἂν λέγοι. τὸ δέ τι xol σφόδρα ἂν 
, 93 ^ A M E 

παρορώη. αὐτοῦ γὰρ τοῦ ὕδατος πῶς ἄπτεται τὰ ἐν 
ei , ma νιν - ^v 

ὕδατι, καὶ αὐτοῦ TOU ἀέρος πῶς ἄπτεται τὰ ἐν ἀέρι; 
2 ι , , E ! P 

ov γὰρ δήπου δι ἑτέρου καὶ τούτων εἴτε πλείονος 
b Xa , 3 5. ὩΣ ς M E , 

εἴτε ἕλαττονος,. αλλ εὐϑυς ἡ σαρξ τοῖς στοιχείοις 
,ὕ 9 3 oe , , b » , 

τουτοις προσπίπτει. ἀλλ᾽ ὁ γε ἐξ ἀρχῆς προὐϑέμεϑα 
Ma τ zT ' M 

ξητεῖν, οὐ τοῦτο qv, ἀλλ᾽ εἰ ἡ σὰρξ αὐτὴ αἰσϑητή- 
- e ^ e L1 ^w 

ριον τῶν ἁπτῶν, ὥσπερ ἡ κόρη τῶν ὁρατών. ἢ τὸ 
μ , n € ^ , 

μὲν αἰσϑητήριον εἴσω, ἡ σὰρξ δὲ μεταξὺ τοῦ τε 0p- 
γάνου τοῦ πρώτου καὶ τῶν ἁπτῶν. δοκεῖ γὰρ δυσω- 

n ς - c ^ - » 

πεῖν ἡμᾶς ὁ λόγος τὸ ὅμοιον ἀπαιτῶν ἐπὶ τῆς ἁφῆς. 
ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων., καὶ ἀξιῶν καὶ 

' - e - Li 

τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ἁφὴν μὴ τῷ ἄπτεσϑαι καὶ ϑιγ- 

γάνειν αὐτὰς τῶν αἰσϑητῶν, ἀλλὰ διά τινος μέσου 
3 - ' E τὰς ἀντιλήψεις zOLs(G8cL, τὴν διαφορὰν δὲ εἴπερ 

ἄρα ὑπάρχειν ἐν μόνῳ τῷ πόρρωϑεν καὶ ἐγγύϑεν. 
Ἁ Ν - , , N 

ἐκείνας μὲν γὰρ διὰ πλείονος vov usra&v, vavvog δὲ 
^ 

δι᾿ ἐλάττονος ἐνεργεῖν. διὸ xol λανθάνειν τὸ μέσον 
2 , e 3E UE , 2. Α . Y τὰ , 

OU μόνον, οτι ὀλίγον. ἀλλ΄ οτι καὶ συμφυὲς ταῖς αἰσϑη- 
E »" , 

650). πῶς δὲ ἅμα ἁφήν ve ῥητέον τὴν αἴσϑησιν vcv- 
την καὶ διὰ μέσου τινός, οὐ χρὴ ϑαυμάξειν. πλεονα- 

E" e Y - 3 

χῶς γὰρ ἡ ἁφή, καὶ ἄλλον μὲν “τρόπον κοινῶς ἐφ 
ἁπάντων τῶν μεγεϑῶν ἐάν τὲ σώματα; ἐάν τε ἀσώ- 
ματα y. λέγονται γὰρ καὶ γραμμαὶ ἅἄπτεσϑαι κύκλων, 
καὶ κύκλοι ἀλλήλων᾽ ἑτέρως δ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν 

2 M M , - 2149 ’ N s 1 
XCcbi τῶν αἰσϑησεῶν ἐπι €Xcivov μὲν γαρ XOT 72 10{--- 

100m4A 7 ἀέρι] và ἀέρι M 
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ράϑεσιν μόνον λέγομεν τὴν ἁφήν; ὅταν ὁμοῦ τὰ πέ- 
ρατα Ji» ἐπὶ δὲ τῆς ὡς αἰσϑήσεως ἁφῆς κατὰ ἀντίέλη-- 
ψιν ὥστε ἐπ᾽ “ἐκείνων μὲν οὐχ οἷόν τε εἶναι μεταξύ, 
τὴν δὲ ὡς ἁφὴν. αἴσϑησιν ἅτε οὐ ψιλὴν παράϑεσιν 

οὔσαν, ἀλλ᾽ ἀντίληψιν TOU προχξιμένου οὐδὲν κωώλύει 
καὶ διά τινος μέσου ἀντιλαμβάνεσθαι, τὸ δὲ μέσον 
λανϑάνειν ἡμᾶς. ὥσπερ καὶ vov, ἡνίκα ἂν ἐν ὕδατι 
ἁπτώμεϑα, λανϑάνει ἡμᾶς ἡ ὑγρότης ἡ περικεχυ- 
μένη τοῖς ἐσχάτοις τῶν ἁπτομένων σωμάτων, καὶ ἐν 
ἀέρι παραπλήσιον μὲν τὸ συμβαῖνον, ἡμᾶς δὲ μᾶλλον 
ἐκφεύγει τὸ μέσον. ταὐτὸν δ᾽ ἂν συνέβαινεν ἡμῖν, 
καϑάπερ καὶ τὸ πρότερον εἶπον. εἰ καὶ δι᾿ ὑμένος 

- -» , e 

αἰσϑανοίμεϑα τῶν ἁπτῶν λανϑάνοντος, ἢ διείργει.. 
*, ) n" 3 - nM , A - 
αλλ ὠσπερ ἕν τῷ υδατι ϑιγγάνειν μὲν Ooxovusv 

᾿Ξ ς - , NY 1 , e 2 1 

τῶν ἁπτῶν. λανϑάνει δὲ τὸ μεταξυ. ovrog ἴσως καὶ 
- ’ὔ ς » , N A 

ἐπὶ τῆς πρῶτης «quo, λέγω δὲ πρώτην τὸ ἐντὸς 
, ri ? - » 

αἰσϑητηριον. ἄπτεσϑαι μὲν γὰρ αὐτῷ δοκοῦμεν &x e(- 

vov, λανϑάνει δὲ τὸ μέσον καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, 

ὅσῳ καὶ συμφυέστερον τῷ ὀργάνῳ. μέσον μὲν οὖν 

τι εἶναι ϑετέον καὶ ταύτης τῆς αἰσϑήσεως. καὶ μὴ 
κατὰ τοῦτο εἶναι τὴν διαφορὰν τῆς ἁφῆς καὶ τῆς 

Ls M N p ? 1 Le MA INE » 
γευσεῶς προς τας ἄλλας, ἀλλα κατ΄ ἐκεῖνο μᾶλλον, 
e ? , 3 3 - 

ὃτι ἐπ᾽ ἐκείνων μὲν οὐ τὸ μέσον αὐτὸ ἀλλοιοῦται, 
9 N Ν » ’ hi , , ^ LY ri 

αλλὰ διὰ vov uécov τὸ αἰσϑητήριον. τὸ δὲ οπῶς 
, oS - E τι 
ἀκουστέον τοῦ ἀλλοιούσϑαι. προείρηται᾽ ἐνταῦϑα δὲ 
re , , A 

ἅμα παάδχει τὸ τε αἰσϑητικὸν καὶ τὸ μέσον᾽ ψύχεται 
x 2i Nu 6 ^ e 3 

γὰρ αὐτὴ ἡ σαρξ καὶ ϑερμαίνεται. ὥσπερ οὐν Ó τὴν 
3 ,ὕ , e , Ἁ Ἁ e Ln e 

ἀσπίδα πληξας cue πλήττει xol τὸν οπλίτην. ovtO 
^ ΠΝ Ὅλ ᾿ ,ὔ ' Eo 

TO αὐτὸ ἅμα τὴν σάρχα x«l τὴν ἁφήν. τὸ διαφανὲς 

18 αἰσϑανώμεϑα A 19 οὖν τι εἶναι) εἴναίτι Μ 28 ἐκεί- 
vov MV 26 αἰσϑητικὸν] αἰσϑητήριον A 

10 

25 



ἸΘῪ τ ΠΡΙ ΤΎΧΗΣ, 

10 

1ὅ 

20 

25 
.fol. 
89, 

^ , » 4 - ' τ, δὲ ἢ T ww 
δὲ ovx ἡρόθλοντο, λευκὸν αὐτὸ ἡ μελαν γιγνόμενον, 

οὐδὲ ὁ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδομημένος ἀὴρ αὐτὸς 
ὀξὺς 1 ἢ βαρὺς γινόμενος ἀπὸ τοῦ ψόφου. οὐχ ὅτι οὖν 
a μὲν χρῶνται μέσῳ. ἡ δὲ οὐ χρῆται, διενηνόχασιν, 
ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μὲν ἄλλο ἴσως, τοῖς δὲ ἄλλο ὑπηρετεῖ- 

ται τὸ μέσον, ἐπεὶ ταὐτόν γε ἡ σὰρξ πρὸς τὴν ἁφήν. 
ὅπερ ἀὴρ καὶ ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοήν. 
σκόπει δὲ καὶ TOUTO' τῇ μὲν κόρῃ εἶ τις ἐπιϑείη τι 
λευκὸν ἢ τῷ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρι τὸν ψόφον ἢ τῷ πόρῳ 
τῷ διὰ τῶν μυκτήρων τὴν ὀσμήν, οὐ γίνεται ταῖς 
αἰσϑήσεσι ταύταις ἀντίληψις, τῇ σαρκὶ δὲ αὐτῇ ἐπι- 
τιϑεμένων τῶν ἁπτῶν αἰσϑανόμεϑα. δῆλον ἄρα. ὡς 
οὐδὲ αὕτη τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον τῶν ἁπτῶν᾽ ταύ- 
τὸν γὰρ ἂν ἔπασχε τοῖς λοιποῖς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν 
εἴσω. αὕτη δὲ μεταξύ. οἵ λόγοι δὲ οἵ περὶ τῆς ἁφῆς 
of σύμπαντες ὧδε ἔχουσιν, ἐπειδὴ καὶ φιλοτιμότερον 
ἀνέστραπται περὶ τὸν τόπον ᾿Δριστοτέλης. πᾶσα 
αἴσϑησις διὰ τοῦ μεταξύ, ὥστε καὶ ἡ ἁφή. καὶ οὐδὲν 
ἄλλο μεταξὺ εὑρίσκεται τῆς τε ἁφῆς καὶ τῶν ἁπτῶν, 
εἰ μὴ ἡ σάρξ, ὥστε αὕτη μεταξύ. εἰ δι᾿ ὑμένος ἁπτοί- 
μεϑα ἢ δι’ ὕδατος, λανϑάνει τὸ μέσον. οὐδὲν οὖν 
ϑαυμαστόν, εἰ καὶ νῦν λανϑάνει τὸ μέσον. ὅσῳ καὶ 
συμφυέστερον οὐδενὶ τῶν αἰσϑητηρίων προστιϑεμέ- 
νου τοῦ αἰσϑητοῦ γίνεται ἀντίληψις. τῇ σαρκὶ δὲ 
προστιϑεμένων τῶν αἰσϑητῶν γίνεται. οὐχ ἄρα ἡ 

σὰρξ αἰσϑητήριον. τοῦ κούφου καὶ τοῦ βαρέος οὐ 
ϑιγγάνοντες αἰσϑανόμεϑα, ἀλλὰ τῇ εἴσω δυνάμει. 
οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, εἰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναν- 
τιώσεων ταὐτὸ συμβαίνει, εἴσω μέν τισι δυνάμεσιν 

* 

3 ἀπὸ] ὑπὸλ  Δ11 περὶ] πρὸς A 19 τῆς ἁφῆς εὑρί- 
σκεται καὶ M 90 εἰμὴ ἡ ΜΥ — 22 νῦν] οὕτω ^ . 



ἑκάστης αἰσϑανόμεϑα, δοκοῦμεν δὲ τῇ σαρκί. οὗτος 
δὲ οὐκ sig ὑπ᾽ ᾿Δφιστοτέλους ὁ λόγος. 

Ὅτι μὲν οὖν διὰ τοῦ μεταξύ, τοσοίδε᾽ ὅτι δὲ 
πλείους αἰσϑήσεις ἡ ἁφή, τοσοίδε. μία αἴσϑησις 

περὶ μίαν ἐστὸν ἐναντίωσιν. ἡ δὲ δοκοῦσα ἁφὴ περὶ 
πλείους, οὐκ ἄρα μία αἴσϑησις ἡ ἁφή. ὥσπερ 
πλείους αἰσϑήσεις ὄψις καὶ ἀκοή, δι᾿ ἑνὸς δὲ τοῦ 
μεταξὺ ἐνεργοῦσιν, οὕτως οὐδὲν κωλύει πλείους 

μὲν εἶναι αἰσϑήσεις καϑ' ἑκάστην τῶν λεγομένων 
ἁπτῶν ἐναντιώσεων, ἑνὶ δὲ χρῆσϑαι τῷ μεταξύ. λέ- 
yo δὲ τῇ odd περὶ τὸ αὐτὸ μόριον οἷον τὴν 
γλῶτταν, καὶ γεῦσίς ἐστι καὶ ἁφή; καὶ ὅμως πλείους 

εἰσὶν αἱ αἰσϑήσεις. οὐδὲν ovv κωλύει καὶ περὶ πᾶ- 
σὰν τὴν σάρκα ταὐτὸν συμβαίνειν, αἰσϑάνεσϑαι μὲν 

διὰ τοῦ αὐτοῦ μορίου τῶν ἁπτῶν ἁπάντων, εἶναι δὲ 
πλείους τὰς αἰσϑήσεις. εἰ ἦν τι ξῶον ἀέρινον, οὐκ 
ἂν ἐδόκει διαφέρειν ἡ ὄψις τῆς ἀκοῆς δι᾿ ὅλου γὰρ 
ἂν καὶ ἤκουεν ἑαυτοῦ καὶ ἑώρα, ἀλλ᾽ ὅμως ἦσαν ἂν 
δύο τῇ διαφορᾷ τῶν κρινομένων᾽ καὶ νῦν τοίνυν, 
ἐπειδὴ σάρκινόν ἐστι τὸ fov καὶ δι᾿ ὅλης αἰσϑάνε- 
ται τῆς σαρκὸς ἁπάντων τῶν ἁπτῶν, δοκεῖ μὲν εἶναι 
uo αἴσϑησις ἡ «qj, οὐκ ἔστι δὲ ἀλλ᾽ ὅσαι ἐναντιώ- 
σεις. ὃ δὲ ἐπιζητεῖ πρὸς τὸν περὶ τῆς σαρκὸς λόγον 
᾿Αλέξανδρος, οὐχ ἵκανόν᾽ εἰ γὰρ μὴ ἡ σάρξ αἰσϑητή- 
Quov TOV ἁπτῶν, τί φησὶν ἕτερον: δεῖ γὰρ εἶναί τι 
ἀφωρισμένον, ὡς ὀφϑαλμοὶ ὄψεως καὶ ὦτα ἀκοῆς 
καὶ τῶν ὀσφραντῶν oí μυκτῆρες καὶ τῶν ὑπὸ τὴν 
γεῦσιν ἡ γλῶττα. ἀκουέτω γὰρ ᾿Αριστοτέλους τῶν 
ἁπτῶν εἶναι τὸ αἰσϑητήριον πρὸς τῇ καρδίᾳ. πάλιν 

3et4 vocóvós? 8 οὐδὲ πλείους μὲν κωλύει M 16 ἀέ- 
oiov M V 18 ἑαυτοῦ καὶ ἤκουε MV. 194 4λέξανδρορ] haec 
frustra fol. 133 quaerimus 26 ὄψεων AV 27 of] ov ^ 
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εἰ δεῖ τὸ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ξητεῖν., ἔδει 
φησὶν ὥσπερ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων τὰ μεταξὺ οὐκ 
αἰσϑάνεται, οὕτω μηδὲ τὴν σάρκα αἰσϑάνεσϑαι, εἴπερ 
δι᾿ αὐτῆς μέσης ἡ ἁφή. ἀκουέτω δὲ πρὸς τοῦτο Agi- 
GroréAovg, ὅτι οὐκ αἰσϑάνεται τῇ σαρκὶ τὸ ξῶον, 
ἀλλ᾽ ἅμα τῇ σαρκί. καὶ τὸ ἀνάλογον οὖν οὐ πάντη 
ληπτέον, ἐπεὶ καὶ συμφυὲς τὸ μεταξὺ τῆς ἁφῆς καὶ 
τῆς γεύσεως. τῶν λοιπῶν δὲ ov' καὶ οὐχ οἷόν τε τοῦ 
αὐτοῦ σώματος τῷ ἀριϑμῷ κατὰ ταὐτὸ μέρος πλείο- 

e e 3 E A » 

νας ἄψασϑαι ἅμα. ὥσπερ οὐδὲ γεύσασϑαι τοῦ αὐτοῦ 

χυμοῦ πλείονας ἅμα , ἐδεῖν μέντοι τὸ αὐτὸ χρῶμα 
πλείονας ἅμα καὶ ἀκοῦσαι τοῦ αὐτοῦ ψόφου μυρίους 
δυνατόν, καϑάπερ ἐν rolg ϑεάτροις. ταῦτα μὲν οὖν 
τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ἠπορήσϑω καὶ διακεκρίσϑω. 
σωματικωτάτη μέντοι τῶν αἰσϑήσεών ἐστιν ἡ «qu 
καὶ γὰρ τὰ ὑποκείμενα ταύτῃ σωματικώτατα καὶ σώ- 
ματος καϑὸ σώμα διαφοραί, ov καϑὸ σῶμα ἔμψυχον᾽ 

εἰδοποιοὶ γὰρ τῶν πρώτων gros E ϑερμότης ψυ- 
χρότης: ὑγρότης ξηρότης, περὶ ὧν εἴρηται ἐπ᾿ ἀκρι- 
βὲς ἐν τοῖς περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς. τὸ δὲ αἰσϑη- 

τήριον τῶν ἁπτῶν καὶ ἐν ᾧ ἡ καλουμένη ἁφὴ πρώτῳ 
ὑπάρχει, καλεῖν μὲν ἁπτικὸν προσήκει; ὥσπερ ἀκου- 
στικὸν καὶ ὁρατικὸν καὶ ὀσφραντικόν, εἰδέναι δέ, 

OrL τὸ μόριον ἐν Q πρώτῳ ῇ δύναμις αὕτη τῆς ψυ- 
χῆς, δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἷα τὰ ἁπτὰ m 
δυνάμει οὐν ϑερμὸν καὶ δυνάμει ψυχρὸν καὶ τὰ λου- 
πα᾿ διόπερ εἶπον αὐτὸ καὶ σωματικώτατον εἶναι" τὸ 
γὰρ αἰσϑάνεσϑαι καϑόλου εἴρηται, ὅτι πάσχειν πῶς 
ἦν, εἴρηται δ᾽ ὅτι χαὶ τὸ πάσχον πῇ μὲν ταὐτόν ἐστι 

7 τῆς ἁφῆς καὶ om M 8 τῶν] καὶ τῶν A 10 τοῦ αὐτοῦ] 
τοῦδετοῦ A 11 ἔμψυχον σῶμα M. 18 εἰδοποιεῖ M 21 πρώ- 
τωνΜ 25 οἷα) οἷον A 29 ὅτι] omg M V 



E ἘΠΕ ἫΝ BH T rà "ML. 

τῷ ποιοῦντι, πῇ δὲ οὐ ταὐτόν᾽ πάσχον μὲν γὰρ οὐ 

ταὐτόν, πεπονϑὸς δὲ ταὐτόν. διὸ TOU ὁμοίως ϑερμοῦ 
7 ψυχροῦ ἢ σκληροῦ ἢ μαλακοῦ τὸ αἰσϑητήριον τῆς 
ἁφῆς οὐκ αἰσϑάνεται, (καὶ οὐ μόνον γε τὸ εἴσω, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τὸ μεταξύ, οἷον ἡ σὰρξ) ἀλλὰ τῶν ὑπερβολῶν 
καὶ τῶν ἐλλείψεων, ὡς τῆς αἰσϑήσεως οἷον μεσότη- 
τός τινος οὔσης τῶν ἐν τοῖς ela roig. ἄκρων, μεσό- 
τήτος δὲ οὐχ ὡς τὰς ἀρετὰς λέγομεν τῶν κακιῶν εἶναι 
μεσότητας᾽ αὑται γὰρ τῷ ἴσον αὑτῶν ἀφεστάναι με-- 
σότητες καὶ εἰσὶ καὶ λέγονται" ἐνταῦϑα δὲ ὅτι δυνά- 
uec τὰ μέσα ἄμφω τὰ ἄκρα, καὶ ταύτῃ δὲ οὐχ ὁμοία 
ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσιν ἡ ἁφή, ὅτι οὐδὲ ὁμοίως μδ- 

σότης. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἄχρουν παντάπασιν qv, ἐν ᾧ 
πρώτῳ ἡ “δύναμις ή ὁρατική, καὶ ἄψοφον παντελῶς, 
ἐν ᾧ πρώτῳ ἡ δύναμις ἡ ἀκουστική᾽ ἐνταῦϑα δὲ οὐχ 
οἷόν τε ἁπάσης αὐτὸ ἁπτῆς ποιότητος ἀμοιρεῖν᾽ σῶμα 

γάρ ἐστι τὸ ἁπτικόν. Doer δέ. ὅτι σώματος n 

σώμα “ποιότητές εἰσιν αἱ ἁπταί. ἄλλως οὖν μεσότης 

y ἁφή, καὶ ἄλλως αἱ ἄλλαι, ἐκεῖναι μὲν τῷ μηδὲν 

ἔχειν ὧν δέχονται, αὕτη δὲ τῷ ἔχειν ἤδη τὸ μεταξὺ 

τοῦ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ τοῦ σκληροῦ καὶ τοῦ μα- 

λακοῦ᾽ τὸ γὰρ μέσον κριτικὸν τῶν ἄκρων᾽ γίνεται 
γὰρ πρὸς ἕχάτερον αὐτῶν ϑάτερον τῶν ἄκρων ἤδη 
καὶ πάσχει ὑφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων. οὐχ ἡ ὅμοιον, 

2 e - e - » 

ἀλλ᾽ jJ ἀνόμοιον. ἔτι δὲ ὥσπερ τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ : 
ἀοράτου ἦν πῶς ἡ ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ αἷ λοιπαὶ τῶν 
οἰκείων στερήσεων, οὕτω καὶ ἡ ἁφὴ τοῦ ἁπτοῦ καὶ 
τοῦ ἀνάπτου, ἄναπτον δὲ τό τὲ μιχρὰν παντάπασιν 
ἔχον καὶ ἀμυδρὰν τῶν ἁπτῶν διαφοράν, καὶ τὸ ὑπερ- 

5 ἣ om A 11 τὰ μέσα] τὸ μέσον A 12 οὐδὲ] μηδὲ Μ 
20 αὕτη] «vro. M V : 
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βάλλον αὖϑις καὶ φϑαρτικόν, ὡς τὸ λίαν ϑερμὸν καὶ 

ψυχοόν. καϑ᾽ ἑκάστην μὲν ovv περὶ τῶν αἰσϑήσεων 

εἴρηται τύπῳ᾽ τεύξονται γὰρ ἰδίου λόγου. 

— b2 Ka90Aov δὲ ἔστω περὶ πάσης αἰσϑήσεως δῆλον, 

5 ὅτι ἡ μὲν αἰσϑησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν εἰδῶν ἀνευ 
τῆς ὕλης, οἷον ὃ κηρὸς τοῦ δακτυλίου ἄνευ τοῦ σι- 

δήρου καὶ τοῦ χρυσοῦ, καὶ λαμβάνει μὲν τὸν χρυ- 
σοῦν ἢ χαλκοῦν τύπον, οὐχ ἡ δὲ χρυσοῦς ἢ qaxovs. 
οὕτω δὲ καὶ ἡ ̓ ὄψις τὸ χρῶμα τοῦ ἔχοντος, καὶ τὸν 

10 ψόφον ἡ ἀκοή. οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ 00- 
φρησις. εἰ καὶ μὴ ÓoxoUGv καὶ γὰρ εἰς ταύτας αἵ 
ποιότητες uiv διικνοῦνται, ἡ δὲ ὕλη καὶ τὸ ὑποκεί- 
μενον ἔξω. πάσχειν μὲν οὖν λέγονται αἱ αἰσϑήσεις 
ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, πολὺ δὲ τὸ πάϑος διάφορον. ἢ 

15 ὡς πάσχει τὰ ἄψυχα, μᾶλλον δὲ ἀναίσϑητα σώματα" 

αἵ μὲν γὰρ αἰσϑήσεις λέγονται πάσχειν ὑπὸ τῶν αἰ- 

σϑητῶν ἔξω μενούσης αὐτῆς τῆς ὕλης, τοῦ δὲ εἴδους 
μόνου κινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον, τὰ δὲ τεμνόμενα ἢ 

ον, ϑλώμενα ἢ καόμενα συνεισιούσης “πάσχει τῆς ὕλης τῆς 
20 τοῦ ποιοῦντος TÉUVEL γὰρ οὐχ ἡ ὀξύτης, ἀλλ᾽ ὴ μά- 

χαιρα τουτέστιν ὀξύτης ἡ μετὰ σιδήρου , καὶ κάει τὸ 
πῦρ οὐχ ἡ τοῦ πυρὸς μορφὴ καὶ ὁ λόγος. διόπερ ἐπὶ 
τούτων μὲν τὸ πάϑος κυρίως εἰς γὰρ τροπήν τινα 
χαὶ εἰς μεταβολὴν τελευτᾷ, μᾶλλον δὲ ὕλη γένεται 

?5 τοῦ ποιοῦντος τὸ πάσχον καὶ κυρίως, ὥσπερ τὸ καό- 
usvov τοῦ xcovrog, καὶ τὸ ϑλώμενον τοῦ ϑλῶντος. καὶ 
τοῦ τέμνοντος τὸ τεμνόμενον᾽ αἷ δὲ αἰσϑήσεις οὐχ 
ὕλαι γίνονται τῶν αἰσϑητῶν᾽ οὐ γὰρ λευκαίνεται ἡ αἴ- 
ὄϑησις οὐδὲ μελαίνεται οὐδὲ βαρύνεται οὐδὲ ὀξύνεται, 

18 μόνον ἃ 19 καιόμενα A V 99 οὐδὲ ὀξύνεται ἡ 
ὀξύτης M V 



ἀλλ᾽ ὃ πολλάκις καὶ εἰρήκαμεν καὶ ἐροῦμεν, τὸ εἶδος 
ὑποδέχεται μόνον καὶ τὸν λόγον. διὸ καὶ εἰς κρίσιν καὶ 
εἰς ἀντίληψιν τελευτῶώσιν᾽ ὕλη γὰρ οὐδεμία δύναται 

κρίνειν τὸ ἐγγινόμενον δἶδος᾽ ἀσύνετον γάρ τι καὶ 
ἄκριτον καὶ ἀναντίληπτον 7| γε ὕλη. ὃ λόγος μέντοι καὶ 

τὰ ἄλλα κρένει καὶ εἶδος εἴδους ἀντιλαμβάνεται, εἶἷ- 

δὸς δὲ ἡ αἴσϑησις καὶ ὁ λόγος τοῦ πρώτου αἰσϑητη- 
, A ? ^" A» 

Qíov. δύναμις γὰρ αὐτοῦ ἐστὶ καὶ μορφή. καὶ τῷ 
A [s , ΕΝ ei - V 1 ; 

μὲν vzoxsuuévo ταῦτον ἢ ve αἴσϑησις xal τὸ αἰσϑη- 
τήριον, ὥσπερ καὶ ἅπασα μορφὴ và δεδεγμένῳ, τὸ δὲ 

5 ei ^ 2 , » , " A 

&ivot ἕτερον τοῦ τε 0gyavov καὶ τῆς δυνάμεως τὸ μὲν 
M 2i - 

γὰρ ὄργανον μέγεϑός τι καὶ σῶμά ἐστιν, ἡ δύναμις δὲ 
λόγος καὶ εἶδος ἐκείνου φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημέ- 

, , - ^ ς 

νῶν καὶ διὰ τέ δήποτε τῶν αἰσϑητῶν a6 ὑπερβολαὶ 

φϑείρουσι τὰ αἰσϑητήρια᾽ ἐὰν γὰρ ὑπὲρ τὴν δύνα- 
uiv ἢ τοῦ αἰσϑητηρίου ἡ κίνησις, φϑείρεται ἀναγ- 
καίως ἡ δύναμις" λύεται γὰρ ὁ λόγος, τοῦτο δὲ ἦν 
ἡ αἴσθϑησις᾽ πᾶς μὲν γὰρ λόγος συμμετρία τις καὶ 
ἁρμονία καὶ oiov μεσύτης. πᾶν δὲ ἡρμοσμένον φϑεί- 
perat. ὑπὸ τοῦ καϑ᾿ ὑπερβολὴν ἀναρμόστου, ὥσπερ 

e * , - » e 

xoi ἡ συμφωνία καὶ ot τόνοι τῶν χορδῶν. orav σφο-. 
δρότερον πλήττωνται ὑπὸ τῆς δυνάμεως, καϑ' ἣν 

ἡρμόσϑησαν. τοῦτό τε οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων To 

QÓv, ὅπως συμβαίνει; καὶ διὰ τί ποτε τὰ φυτὰ οὐκ 
αἰσϑάνεται ἔχοντά τι μόριον ψυχικὸν καὶ πάσχοντα 
ὑπὸ τῶν ἁπτῶν᾽ καὶ γὰρ ψύχεται καὶ ϑερμαίνεται 
καὶ ὑγραίνεται καὶ ξηραίνεται. περὶ μὲν οὖν τῶν 
ἄλλων αἰσϑήσεων οὐδ᾽ ἂν ἀπορήσειέ τις εὐλόγως, εἰ 
ἀκούει τὰ φυτὰ ἢ ὀσφραίνεται᾽ περὶ τῆς. ἁφῆς δὲ 

6 κρίνει] καὶ λόγον κρίνειν A 7 00m A 14 διὰ 
om ἃ 22 πλήττονται ἃ 29 τῆς ἁφῆς δὲ] δὲ τῆς ἁφῆς A 
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οὐκ ἀπεικότως" πάσχει γὰρ ὑπὸ τῶν ἁπτῶν, ἢ πά- 
ὄχει μέν, οὐχ οὕτω δὲ πάσχει, ὡς τὸν λόγον τοῦ πά- 
ϑους ἀναμάττεσϑαι χωρὶς [τῆς] LUN οὐδὲ γὰρ ὅλως 

ἔχει τοιαύτην ἀρχήν, οἵαν ψιλὰ τὰ εἴδη δέχεσϑαι τῶν 

ἁπτῶν. οὔτε μήν tL μόριον τοῦ σώματος ἢ ὅλον τὸ 
σῶμα ἐν μεσότητι κεκραμένον τῶν ἁπτῶν ἐναντιώ- 
σεῶν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ξώων ἡ σὰρξ καὶ τὸ ἀνάλογον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τῶν ἐναντίων τὸ σῶμα αὐτῶν νένευ- 
κεν. ἀναισϑητότερα δὲ καὶ αὐτῶν τῶν ξώων ἐστὶ 
τὰ τοιαῦτα. πάσχει οὖν συνεισιούσης τῆς ὕλης τῆς 

τοῦ ποιοῦντος ὑγραίνεται γὰρ εἴσω τοῦ ὑγροῦ εἰσι- 
ὄντος, καὶ ψύχεται εἴσω τοῦ ψυχροῦ εἰσιόντος μετὰ 
τῆς ὕλης. τῶν μὲν οὖν τρεφομένων ἔνδον χρὴ γενέ- 
σϑαι τὴν ὕλην᾽ καὶ γὰρ τὴν τροφήν, τῶν αἰσϑανομέ- 
vov δὲ ἢ αἰσϑάνεται οὐδαμῶς. ἀλλ᾽ ἔξω μένειν τὸ 
τῷ αἰσϑητῷ ὑποκείμενον, ἄλλως τὲ καὶ μάτην εἶχεν 

» 5 " z 2| 3 3 HM “εἴπερ εἶχεν αἴσϑησιν τὰ φυτά οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς 

20 

25 

τὸ φεύγειν τὰ ἀλλότρια καὶ τὰ οἰκεῖα διώκειν, ὅπερ 
ἐπὶ τῶν ξώων ὁρῶμεν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ μένει τῷ τόπῳ 
κατερριξωμένα᾽ οὐδὲν δὲ ἡ φύσις μάτην ποιεῖ. &4- 
κει μὲν οὖν ἕκαστον οἰκεῖον χυμόν, οὐ μὴν αὐτὰ κρί- 
νοντα ὡς οἰκεῖον, ἀλλὰ τῆς φύσεως. τὰ οἰκεῖα προδο- 

γομένης ἄνευ τινὸς ἀντιλήψεως τῶν φυτῶν, ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν ξώων ἡ φύσις ἐποίει᾽ τῆς γὰρ τροφῆς 

τὸ μὲν οἰκεῖον προσάγεται; τὸ δὲ ἀλλότριον ἀπωϑεῖ- 

ται; αἴσϑησις δὲ ἡμῖν οὐδεμία τοῦ γινομένου. οὔτε 
οὖν ὄργανον ἐν τοῖς φυτοῖς ἀφωρισμένον πρὸς ei- 
σϑησιν, οὔτε τὸ κοινὸν πάσης αἰσϑήσεως. oiov τὸ 
πνεῦμα κεκραμένον ἐν συμμετρία τοιαύτῃ. 

8 τῆς om M V 4 otav] oíov M V 6 ἐναντιώσεων] 
ἐναντίων A 



Καϑόλου δ᾽ ἂν τις καὶ τοῦτο ἐπιξητήσειεν. el 
πάϑοι ἄν τι ὑπὸ τῆς ὀσμῆς τὸ ἀδύνατον ὀσφρανϑῆ- 

ναι, ἢ ὑπὸ χρώματος τὸ μὴ δυνάμενον. ἰδεῖν. 1j 
ὑπὸ ψόφου τὸ μὴ δυνάμενον ἀκοῦσαι, T ὑπὸ τοῦ 
ἀχουστοῦ μὲν ὡς ἀκουστοῦ τὸ μὴ ἀκοῦον παϑεῖν 
ἀδύνατον, οὗ δὲ ῥηγνύμενοι λίϑοι καὶ τὰ διιστάμενα 
φυτὰ ὑπὸ τῶν βροντῶν οὐ πάσχουσιν ὑπὸ τοῦ ψό- 
φου ὡς ἀκουστοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἀέρι ὃ ψόφος, οὗτος δὲ 

πληττόμενος ἄγαν ὁμοίως πλήττει, ᾧ ἂν προσπέσῃ, 
ἐπεὶ καὶ ὅταν ὑπὸ τῆς ἅλμης διατήκηται τὰ χιτώνια, 
οὐχ ὑπὸ τοῦ χυμοῦ πάσχει τῆς ἅλμης ἡ γευστὸς ὃ 
χυμός, ἀλλ᾽ ἡ τοιαδὲ ποιότης. πάσχει. δὲ ὁ ἀὴρ καὶ 

ὑπὸ τοῦ ψόφου καὶ ὑπὸ ὀσμῆς. ἀλλ᾽ ὅμως ὄξειν μὲν 

τὸν ἀέρα λέγομεν, ὀσμᾶσϑαι δ᾽ οὔ. πάσχει δὲ καὶ τὸ 
ὕδωρ καὶ ὑπὸ ψόφου καὶ ὑπὸ ὀσμῆς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 
τοῦτο αἰσϑάνεται, ἀλλ᾽ εἰ καὶ εὐπαϑέστερα τῶν σω- 
μάτων τὰ ἀόριστα, ὅμως τὸ αἰσϑάνεσϑαι οὐ τὸ κυ- 

ρίως πάσχειν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ γίνεσϑαι ἐν τῷ αἰσϑα- 
νομένῳ τὸ εἶδος ἄνευ τῆς ὕλης καὶ μένειν χρόνον τινὰ 
καὶ τοῦ ποιήσαντος ἀπελϑόντος᾽ ὅλως γὰρ ὃ καὶ πρότε- 
gov εἴρηται, τὸ πάσχον κυρίως ὕλη γένεται τῶν ποι- 
οὐντων᾽ ϑερμαίνεται γὰρ καὶ ψύχεται καὶ ξηραίνεται 
καὶ ὑγραίνεται οὐ τελευτώμτος τοῦ πάϑους εἰς κρίσιν, 
ἀλλ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν τροπὴν καὶ τὴν μεταβολὴν ἷσ ἱσταμέ- 

VOU. διὸ μήποτε καὶ ἡ σὰρξ διὰ τοῦτο οὐκ qv αἰσϑητή- 

QLOv, ὅτι καὶ αὐτή πως ἀπολαύει τῶν ἁπτῶν ἐναντιώ- 
σεῶν τοῦτον τὸν τρύπον, ὥσπερ τὰ ἄψυχα ϑερμαινο- 
μένη καὶ ψυχομένη καὶ ὥσπερ ὕλη γιγνομένη ταῖς 
ἁπταῖς ἐναντιώσεσι. τοῦτο δὲ [καὶ] ἐπὶ τῶν ἄλλων at- 

10 τήκχηται ) MV 11 5]7 M ἡ καὶ A. 13 ro om AV 
17 κυρίως] ῥᾳδίως M V 20 ὃ xei]oM 24 τὴν post «v- 
τὴν om M 28 ἁπταῖς] αὐταῖς M 9 καὶ om M 
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σϑητηρίων οὐχ ὁρῶμεν" ἡ γὰρ χόρη οὐ “λευκαίνεται 

' οὐδὲ ὁ ἕν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδομημένος ἀὴρ βαρύτερος 

γίνεται ἢ ὀξύτερος, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἂν εἴη ἡ 

σὰρξ αἰσϑητήριον᾽ οὐ γὰρ οἵα τὲ ἀναμάττεσϑαι τὸ 

5 εἶδος ψιλὸν χαὶ τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ὕλη. (ael τῶν ποι- 

ovvtOv, τὸ δὲ κρῖνον ἀπαϑὲς εἶναι ὑπὸ τοῦ κρινομέ- 

νου προσήκει. 

5 ἀλλ᾽] ἀλλ Μ 60 κρῖνον] κρίνειν ^ 
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ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ Pu 

TON IIEPI ΨΎΥΎΧΗΣ APISTOTEAOYZ. 

BIBAION TPITON. 

AOF OC TTEMTTTOC. 
Ἀ 

- Ὅτι δὲ ovx ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε, ὅ 
ἐκ τῶνδε πιστεύσειεν ἂν τις. οὐ γὰρ ἐπειδὴ διηπο- 
ρήσαμεν ἐν τοῖς προτέροις. μήποτε ἄρα πλείους ὦσιν 
αἷ τῆς ἁφῆς δυνάμεις. διότι πλείω τὰ ὑποκείμενα. 
διὰ τοῦτο ἄλλην τινὰ περιβλεπτέον αἴσϑησιν ὡς ἐκ- 
λιμπανουσαν᾽ καὶ γὰρ εἰ πλείω τὰ ἁπτά,. καὶ πλεί- 10 
ove αὐτῶν αἴ ἐναντιώσεις, ἀλλ᾽ οὐδέν γε ὅμως αὖὐ- 
τῶν ἐχφεύγει τὴν κρίσιν τῆς αἰσϑήσεως᾽ καὶ γὰρ τὸ 
βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, εἰ καὶ μὴ ϑίγουσιν εὐϑὺς ἔνδη- 
λον ὥσπερ τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ Ψυχρόν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ 

διαλανϑάνει τὴν αἴσϑησιν᾽ ἔχομεν γάρ τινα δυνα- 15 

μιν κριτικὴν τῆς δοπῆς. ξητοῦμεν δὲ νῦν ovx, εἴπερ 
ὀρϑῶς αὐτὴν συντάττομεν ταῖς δυνάμεσι ταῖς ἅπτι- 

xig, ἀλλ᾽ εἴ τις ὅλως ἀντίληψις ἡμῖν ἐλλείπει τῶν 
ὑπαρχόντων παϑῶν τοῖς σώμασιν. οὐ φαίνεται δέ᾽ 

1 Titulas postremis duobus vocabulis omissis A, Θεμιστίου 

περὶ ψυχῆς λόγος E V, lacuna in M 17 τάττομεν M 

T6075 
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πάντα γὰρ κρίνομεν καὶ πάντων αἰσϑανόμεϑα. ἔτι 
εἴ τις αἴσϑησις ἡμῖν ἐλλείπει, καὶ τὸ ὄργανον αὐτῆς 
ἀνάγκη ἡμῖν ἐλλείπειν. πᾶν γὰρ ὄργανον αἰσϑητι- 
κὸν σῶμα, σῶμα δὲ ἅπαν ἐξ ἕνός τινος τῶν ἁπλῶν 
στοιχείων ἢ ἐκ πλειόνων. ἔχομεν δὲ καὶ ἐκ τῶν ἁπλῶν 
καὶ ἐκ τῶν συνϑέτων τὰ αἰσϑητήρια᾽ ἡ μὲν γὰρ 
κόρη ἐξ ὕδατος ἦν, ἡ δὲ ἀκοὴ ἐξ ἀέρος ἢ τοῖς γε ἐνύ- 
δροις ἐξ ὕδατος, n δὲ ὄσφρησις ϑατέρου τούτων ἔκ 
πυρὸς γὰρ ἢ viis ἡ φύσις οὐδὲν ἑποίησεν αἰσϑητή- 

QLOV , πυρὸς μὲν ὁτι κοινὸν αὐτὸ ἅπασι τοῖς ἄλλοις 
ἐνεκεράσατο᾽ i γὰρ ϑερμότης ἐν ἅπασι καὶ οὐδὲν 
ἄνευ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος αἰσϑητικόν᾽ γῆ δὲ 

αὐτὴ μὲν xo αὑτὴν οὐχ οἵα τε ἣν ὄργανον εἶναι" 
παχύτατον γὰρ τὸ ὌΤΟΡΤΕΡΟΝ καὶ πρὸς mue ἀνεπιτή- 

ÓsLov, ὅϑεν καὶ τὰ πλείονος αὐτῆς μετέχοντα μόρια 
τῶν ξώων ἀναισϑητότατα ὀστὰ καὶ τρύχες καὶ ὄνυχες. 
μέμικται δὲ μάλιστα ἐν τῇ ἀφῇ τῶν λοιπῶν αἰσϑη- 
τηρίων. ὅπερ ovv ἔφην, τῶν μὲν ἁπλῶν αἰσϑητηρίων 
οὐδὲν ἂν ἡμῖν ἐλλείποι᾽ ἔχομεν δὲ καὶ τὸ σύνθετον ἐκ 

πλειόνων᾽ τοιοῦτον γὰρ ἡ σὰρξ καὶ τὸ ἀνάλογον, εἴπερ 
ἄρα καὶ ταύτην ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ϑετέον, ὥστε εἰ 

M »]} ^ ce 

μηδὲν τῶν ὀργάνων ἐλλείπει, οὐδὲ δύναμίς τις τῶν τοῖς 
ὀργάνοις χρωμένων. πάλιν ἐπειδὴ πέφηνεν ἅπαν ἡμῖν 
αἰσϑητήριον διά τινος μεταξὺ ὄντος ἀντιλαμβάνεσϑαι. 
ἀνάγκη τὸ μεταξὺ τοῦτο ἢ ἀλλότριον εἶναι ἢ συμ- 
φυές. ἔχομεν δὲ καὶ τὸ συμφυές᾽ τοιούτῳ γὰρ κέ- 
χρηται ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή. ἔχομεν καὶ τὰ ἀλλότρια᾽ 
τοιοῦτον γὰρ ὃ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ. οἷς κέχρηνται αἵ 
λοιπαὶ μέσοις πρὸς τὸ εἰσαγγέλλειν τὰ αἰσϑητα΄ τοῖς 

1 ἔτι] ὥστε A 8 γὰρ) δὲ ΜΝ 18 πλείονα ^ 17 ἐν 
om M V 22 ἐλλείποι A V 23 πέφηνεν] fort. πέφυκεν 
27 ἡ γεῦσις om M 29. εἰσαγγέλειν libri 



μὲν γὰρ πεζοῖς καὶ πρὸς τὰ χρώματα καὶ πρὸς τοὺς 
ψόφους ὁ ἀὴρ ἐξαρκεῖ, τοῖς δὲ ἐνύδροις τὸ ὕδωρ, 
ἱκανὸν δὲ καὶ ϑάτερον αὐτῶν πρὸς ἄμφω. οἷον ἀὴρ 
πρὸς ψόφους καὶ χρώματα, καὶ ἄμφω πρὸς ϑάτερον 
αὐὖϑὲς οἷον πρὸς χρώματα ἀὴρ καὶ ὕδωρ. οὐδὲν ἄρα 
ἂν τῶν μεταξὺ ἡμῖν ἐλλείποι. εἰ δὲ τὰ ἀπαγγέλλοντα 

ἅπαντα ἔχομεν. δηλονότι καὶ τὰ δεχόμενα τὰς εἰσαγ- 
γελίας, οὐδεμία ἄρα αἴσϑησις τοῖς ξώοις ἐλλείπει. 
λέγω δὲ οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς τελείοις καὶ μὴ κολο- 
pois μηδὲ οἷον πεπηρωμένοις᾽ τὰ γὰρ καλούμενα, 
ξωόφυτα μίαν ἔχει τὴν ἁφήν, τὰ δὲ ἴσως καὶ τὴν 
γεῦσιν, τὰ δὲ ἴσως καὶ τὴν ὄσφρησιν. ὅσα δὲ πορευ- 
τικὰ καὶ τέλεια, ταῦτα ἔχει τὰς πέντε πάσας᾽ φαίνε- 

ται “γὰρ καὶ ἡ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχουσα ὀφϑαλ- 

μούς, ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ πρὸς τὸν Brov οὐκ qv αὐτῇ 

ἀναγκαία ἡ ὕψις, ἐξεπλήρωσε μὲν καὶ ἐπὶ ταύτης ἡ 
| qvGig τὸν ἀριϑμὸν τῶν αἰσϑήσεων., τῷ δέρματι δὲ 
. ἐπεκάλυψεν ὡς μὴ δεομένου τοῦ ξώου ταύτης τῆς 
κρίσεως , ὥστε εἰ μὴ ἕτερον σῶμα παρὰ τὰ τέσσαρα 

στοιχεῖα καὶ τὰ συγκείμενα ἐξ αὐτῶν. οἷα τὰ ἐνταῦ- 
ϑα σύμπαντα σώματα. μήτε πάϑος ἕτερον τούτων 
ἐστὶ τῶν σωμάτων παρὰ τὰ νῦν ὑπάρχειν δοκοῦντα, 
οὐδεμία ἂν ἐκλείποι τοῖς ξώοις αἴσϑησις. δήλη δέ 

ἐστιν ἡ φύσις, ὅτι πανταχοῦ τὰς ἀτελεστέρας δυνά- 
ustg ὁλοχλήρους ταῖς τελειοτέραις προὐποβάλλεται., 
ὥστε εἴπερ ἐν ἀνθρώπῳ λόγος καὶ νοῦς, πᾶσαι ἂν 
αὐτῷ προὐπάρχοιεν αἵ αἰσϑήσεις. 

᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι τῶν κοι- 

νῶν αἰσϑητῶν, ὧν νῦν ἁπάσαις ἀντιλαμβανόμεϑα 

3 οἷον --- χρώματα om M 11 ξώφυτα M 13 πάσας] 
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ταῖς αἰσϑήσεσιν. εἶναι μὲν αἴσϑησιν ἐδίαν ἔστιν 
ἀναγκαῖον, ἐκλείπει δὲ νῦν. διὸ νῦν μὲν αὐτῶν σχε- 
δὸν κατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑανόμεϑα τῷ μὴ ἔχειν τὴν 

ἐπ᾽ αὐτοῖς τεταγμένην οἷον κινήσεως στάσεως σχή- 

ματος μεγέϑους ἀριϑμοῦ, χρὴ δὲ εἶναι πάντως. U 
τὰ κοινὰ ταῦτα νῦν οὐχ ὡς κοινὰ ὑπόκειται ἀλλ᾽ ὡς 
ἴδια, ἐπεὶ νῦν γε ἡ ὄψις μεγέϑους οὐκ αἰσϑάνεται 
προηγουμένως, ἀλλ᾽ οὐδὲ σχήματος οὐδὲ στάσεως 
οὐδὲ τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ αἰσϑανομένη τοῦ χρώματος 

καὶ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ συναισϑάνεται καὶ τοῦ σχή- 

ματος καὶ τοῦ κινεῖσϑαι αὐτὸ ἢ ἠρεμεῖν καὶ τοῦ εἶναι. 
τὸ γὰρ ἕν ἢ πολλὰ πᾶσαι γνωρίζουσι, τοῦτο δὲ ἀριϑ- 

ἱνιμός. εἴπερ οὖν κατὰ συμβεβηκὸς αὐτῶν αἰσϑανόμε- 
9α, εἶναί τινα αἴσϑησιν αὐτῶν προηγουμένην προσή- 
xtL, ἀλλ᾽ ἀδύνατον οὐ γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑα- 
νόμεϑα τῶν κοινῶν᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς 
αἰσϑητῶν κινεῖ τὸ αἰσϑητήριον καὶ ἀλλοιοῖ καὶ ἐνδί- 
δωσι τὴν ἰδίαν μορφήν καὶ γὰρ εἰ μὴ κυρίως ταῦτα 
ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων λέγεται, ἀλλὰ γίνεταί γέ τις καὶ 
τῇ ὄψει ἀλλοίωσις ὑπὸ τοῦ χρώματος. καὶ τῇ ἀκοῇ 
ὑπὸ τοῦ ψόφου, καὶ μάλιστα τοῦτον τὸν χρόνον xod 
ὃν ἂν τὸ αἰσϑητήριον εἰς αὐτὰς ἐνεργῇ; τὰ κατὰ 
συμβεβηκὸς δὲ οὐ τοιαῦτα ἦν᾽ διττὸς γὰρ ὁ τρόπος 
τῶν κατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑητῶν᾽ ἢ γὰρ ὅταν τῇ ὕψει 

΄ δ er , 1 , , » 
ὅ Ἀρίνωμεν τὸ yAvxv' πολλακις γὰρ ϑεασαμενοί τι τῶν 

ς - , , € ΠΥ 2 , ? 

ὑγρῶν ἕανϑον, μέλι τοῦτο εἶναι ἀποφαινομεϑα, ovz- 

ἔτι τὴν τοῦ γλυκέος αἴσϑησιν ἀναμείναντες. τοῦτο 
δὲ ὧδὲ συμβαίνει ἐπειδὴ γὰρ τοῦ ξανϑοῦ καὶ τοῦ 

) ? , [4 » 3 ΤΗ͂Ν, - /, 3 

yAvxé&og ἡσϑομεϑα cox οντῶν ἕπὶ τοῦ μέλιτος ἀμφο- 

———— o 

6 τὰ κοινὰ] τὰ μεγέϑη M vy ὑπόκεινται M 18 καὶ 
γὰρ] ov y&ào V 



J φέραις περὶ αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐνεργήσαντες τῇ 
ὄψει καὶ τῇ γεύσει, καὶ ἐτελεύτησαν αἱ δύο ἀντιλή- 
ψεις εἰς τὴν πρώτην δύναμιν τὴν αἰσϑητικήν. εἰς 
ἣν ἁπάντων τῶν αἰσϑητῶν at εἰσαγγελίαι μέαν οὖσαν 

ὑποστηρίζονται, ταύτην τηνικαῦτα συμβαίνει τὴν 5 

δύναμιν ἀπατᾶσϑαι καὶ τὸ ξανϑὸν εὐϑὺς ἀποφαίνε- 
σϑαι καὶ “γλυκύ, συνδραμεῖν αὐτὰ καὶ νῦν οἰηϑεῖσαν, 
ὥσπερ ἡνίκα ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἅμα τῶν αἰσϑήσεων 
ἐκινήϑη. εἷς μὲν ovv ὁ τρόπος ovrog τῆς κατὰ συμ- 
βεβηκὸς ἀντιλήψεωρ, ἕτερος. δὲ ὅταν προσιόντα τὸν 10 

Κλέωνος υἱὸν ϑεασάμενοι μὴ τοῦτο ἀποφαινώμεϑα, 

μόνον ὅτι λευκός, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ Κλέωνος. υἷός. καίτοι 

ὁ Κλέωνος υἱὸς ἡ Κλέωνος υἱός. οὐκ «v αἰσϑητός, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συμβαίνει τῷ λευκῷ καὶ υἱῷ Κλέωνος 
εἶναι. οὐχ ἵσταται ἡ ὄψις ἄχρι τοῦ χρώματος ὃ προς- 15 
ἥκει μόνον αὐτῇ. ἀλλὰ κἀκεῖνο πφοσαποφαίνεται; ὃ 
μήτε αὐτῆς ἴδιον μήτε ἄλλης τινός. μᾶλλον δὲ οὐχ ὴ 
ὄψις. ἀλλ᾽ ἐκείνη αὖϑις ἡ μία, εἰς ἣν τελευτῶσι καὶ 

αἵ λοιπαί. οἱ μὲν οὖν τρόποι τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς 

οὗτοι, κατ᾽ “ἀμφοτέρους δὲ οὐδὲν ἡ αἴσϑησις τρεπο- 30 

μένῃ οὔτε πάσχουσα ὑπὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ΔΙΌΣ 

τοῦ κρένει περὶ αὐτοῦ καὶ γνωματεύει; οἷον JH ὄψις 

οὔτε ὑπὸ τοῦ Κλέωνος υἱοῦ τι πάσχουσα οὔτε ὑπὸ τοῦ 

γλυχέος τὸ μὲν ξανϑὸν εἶναι μέλι τὸ δὲ λευκὸν Κλέω- 
i] 9 , ᾿ - - 

vog viov ἀποφαίνεται. ἐπὶ μέντοι τῶν κοινῶν αἰσϑη- 25 
τῶν, ὅταν αἰσϑάνηται μεγέϑους ἢ ὄψις; ἐγγίνεται 

τοῦ μεγέϑους αὐτῇ χαρακτήρ, καὶ τῆς κινήσεως δὲ 

ὁμοίως καὶ τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ σχήματος. πῶς ἂν οὖν 

κατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑάνοιτο τούτων ὧν ἀπομάττεται 

1 αὐτὸ] αὐτοῦ ν΄ ὅ ἀποστηρίξονται MV 2960mAV 
19 καίτοι ὁ Κλέωνος víóg om M 13 ἣν om A 
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τὸ εἶδος οὐχ ἧττον ἢ τὸ τοῦ χρώματος; οὐκ ἄρα ἡ 
αἴσϑησίς ἐστιν ἰδία τῶν κοινῶν οὐδαμῶς, κρίνουσι 

ὃὲ τὰ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὸς αἱ αἰσϑήσεις, 
ὅτι εἰς μίαν ἅπασαι τελευτῶσιν. ὅταν οὖν τῇ μιᾷ 

ἐκείνῃ τὸ αὐτὸ ὑγρὸν ἡ μὲν γεῦσις πικρόν, ἡ δὲ ὄψις 
ξανϑὸν εἰσαγγείλῃ, συμβῇ δὲ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ τοῦ 
ξανϑοῦ μόνον αὐτὴν λαβέσϑαι διὰ τῆς ὄψεως, προς- 
τίϑησιν εὐθέως καὶ τὸ πικρὸν τὴν γεῦσιν μὴ περι- 
μείνασα, καὶ τότε οὐχ ἡ ὄψις ἐστὶν ἡ ἀπατωμένη, 
ἀλλ᾽ ἡ μία ἐκείνη εἰς ἣν καὶ ἡ ὄψις καὶ ἡ γεῦσις 
ἅμα τελευτώσιν᾽ αὕτη γὰρ ἡ τὸ ἀμφοῖν ἔργον μιᾶς 
ποιοῦσα, καὶ ταύτης ἐστὶ τὸ εἰπεῖν ἄμφω περὶ τῆς 
χολὴς καὶ τὸ πικρὸν καὶ τὸ ξανϑόν, καὶ ὅτι τὰ δύο 
ταῦτα ἑνὶ σώματι ὑπάρχει. διὰ τοῦτο xol ἀπατᾶται. 
ἀπατᾶται δὲ καὶ περὶ τὸν Κλέωνος υἱόν, ὅταν éx 

μόνου τοῦ χρώματος Κλέωνος υἱὸν αὐτὸν ἀποφὰίνη- 
αι΄ οὐ γὰρ ἐκ τοῦ χρώματος γνωστὸς ὃ τοῦ Κλέωνος 

υἷός, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρων πολλῶν ἃ συνϑεῖναι καὶ 
ἐξετάσαι οὐ τῆς μιᾶς αἰσϑήσεως ἦν, ἀλλ᾽ ἑτέρας. 
ἴσως ἤδη τιμιωτέρας δυνάμεως, ἧς οὐ. κοινωνεῖ τὰ 
ἄλογα Coe. ἀπατᾶται δὲ καὶ περὶ τὰ κοινά, ὅταν ἐπι- 
τρέψῃ μιᾷ οἷον " ὄψις περὶ τὸ σχῆμα᾽ κοινὸν γὰρ τὸ 
σχῆμα ὄψεως καὶ ἁφῆς. 

Ὅτι βὲν οὖν OUX εἰσὶ τῶν πέντε πλείους αἰσϑήσεις, 

φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων, διὰ τί δὲ οὐ μία ζητή- 

GeLEV ἂν τις, εἰ καὶ τῶν ψόφων. καὶ τῶν χυμῶν καὶ 
τῶν λοιπῶν αἰσϑητῶν οἷόν τε QV ἀντιλαμβάνεσθαι. 
ἢ τὰ κοινὰ ἂν οὐχ ὡς κοινὰ ἐγνωρίξετο μιᾶς οὔσης 
ἁπάντων αἰσϑήσεως; νῦν δὲ τῷ πλείοσιν αἰσϑήσεσιν 
&xoAovOsiv ἐλέγχεται μιᾷ μὴ προσήκοντα. αὕτη τὲ 

- 

170om4A 4 ἅπασαι om M V 26 ei] g M V 



οὖν ἀποχοῶσα αἰτία καὶ ὅτι δύσκριτά ἐστι τὰ κοινά. 
πλείους οὖν κρίσεις δεῖ συμφωνῆσαι καὶ τό ys τοῖς 
εἰρημένοις ἀκόλουϑον᾽ εἰ γὰρ αἴσϑησις μία, ἕν ἂν 
που καὶ αἰσϑητήριον qv, τοῦτο δὲ ἀμήχανον δυνά- 
ἕξι γὰρ τὸ αἰσϑητήριον ὅπερ τὸ αἰσϑητόν., Óvva- 

μεν δὲ οὐχ ἅπαντα πρὸς ἅπαν, ἀλλὰ πρὸς μὲν χρῶμα 
τὸ &ygovv, πρὸς δὲ ψόφους τὸ ἄψοφον᾽ οὔτε γὰρ 
ποιεῖν τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν πέφυκεν οὔτε πάσχειν 
τὸ τυχὸν παρὰ τοῦ τυχόντος. καὶ ταῦτα ἐν ἄλλοις 
ἱκανῶς ἀποδέδεικται. 

Ἐπειδὴ δὲ αἰσϑανύμεϑα ὅτι ὁρῶμεν, καὶ αἰσϑα- 
᾿ψόμεϑα ὅτι ἀκούομεν, ἀνάγκη ἢ τῇ ὄψει αὐτῇ αἰσϑά- 
νεῦϑαι ὅτι ὁρῶμεν ἢ ἑτέρᾳ αἰσϑήσει χρινούσῃ τὴν 
» * 3 92 7 ^ ? "n , ^ 

οψιν. εἰ μὲν δὴ ἑτέρᾳ καὶ ov vr, ὄψει, δυο ἔσονται 
αἰσϑήσεις τοῦ αὐτοῦ, οἷον χρώματος ἢ τε ὄψις ἡ 
προηγουμένως ὁρῶσα τὸ χρῶμα καὶ ἡ τῆς ὄψεως αἶ- 
σϑανομένη᾽ οὐ γὰρ οἷόν τε ἀποφήνασθαι περὶ τῆς 
» [7 (s - M , ὃ NX ANC , M 2 
οψξεῶς οτι OQc μὴ γινωσκουσα το DDISHEUQUE IM εἰ 

τῇ ὄψει χρεία κρινούσης αὐτὴν ἑτέρας, διὰ τί οὐ καὶ 

τῇ κφινούσῃ «vius ἑτέρας, κἀκείνῃ ἄλλης, καὶ τοῦτο 

εἰς ἄπειρον πρόεισιν; εἰ δὲ ταῦτά τις τὰ ἄτοπα προ- 

ορώμενος συγχωροίη, ὅτι ἡ τὴν ὄψιν κρίνουσα αἴσϑη- 

σις δυναιτ᾽ ἂν κρίνειν καὶ ἑαυτήν, τί δήποτε τοῦτο 
οὐχὶ καὶ τῇ ὄψει αὐτῇ συγχωρεῖ; κρινέτω τοίνυν 

3 ον ν € » ze Ae 5 
αὐτὴ ἑαυτὴν ἡ ὄψις. ἀλλ᾽ ὄψεως αἰσϑητὸν ἴδιον τὸ : 

, χρῶμα, χρῶμα ἄρα ἕξει ἡ ὄψις. φανερὸν τοίνυν ὅτι 

οὐχ ἁπλῶς λέγεται τὸ αἰσϑάνεσϑαι᾽ καὶ γὰρ ὅταν μὴ 

ὁρῶμεν. τῇ ὄψει κρίνομεν καὶ οὐ μόνον φωτὸς ἀλλὰ 

5 740: δὲΜ 8 τὸ τυχὸν ποιεῖν Μ 25 αὐτὴ] αὐτῇ AV 
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“-- 

καὶ σκότους συναισϑανόμεϑα,. ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως. ἡ 
'τοίνυν αἰσϑήσει αἰσϑανόμεϑα ὅτι οὐχ ὁρῶμεν. τῇ 
αὐτῇ ταύτῃ αἰσϑήσει αἰσϑανόμεϑα καὶ ὅτι ὁρῶμεν. 

- er e » , » * 

αὕτη δέ ἐστιν ἡ οψις. οὐδὲν δὲ ἀτοπον τὸ xol τὴν 

10 

15 

20 

25 

A , ^. ' M , n 
οψιν πῶς Ἀεχρωματίσϑαι" τὸ γὰρ αἰσϑητήριον δεκτι- 

A -ὝἭ , - » - rn) i! Ἁ 9 , 

κὸν τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης. διὸ καὶ ἀπελϑον- 
τῶν τῶν αἰσϑητῶν ἔνεισιν αἰσϑήσεις καὶ φαντασίαι" 

᾿ , - -» TG ; 2 M. 
οἵ γὰρ Aoyou τῶν αἰσϑητῶν ovg ἡ αἴσϑησις ἀνελέξατο, 

, S , — ?! 

ἐμμένουσί τινα χρόνον καὶ μὴ παρόντων τῶν ἐξωϑεν. 
» ri M Ἁ - ἔς » 

ἄτοπον δὲ or. μὲν ξανϑὸν τὸ χρῶμα 0 ορῶμεν γιγνώ- 
£ - - y e c est e 

ὄκειν ἡμᾶς τῇ ὄψει, ὅτι δὲ ὁρῶμεν ὅλως μὴ yvyvo— 
e - ^ 9 ὦ 5.4 ? » mM 

GxeLv ἡμᾶς τῇ αὐτῇ αἰσϑήσει, ἀλλ᾽ ἄμφω uiv τῇ 
Nu seu δ ? c , / ,ὔ M M - 

αὐτῇ OweL ovy ὠσαυτῶς δέ. λέγομεν γὰρ ξἕανϑον τῷ 
, € ? ? » N e - - ? 

πάσχειν ὑπ᾽ αὐτοῦ, TO δὲ OrL ὁρῶμεν τῷ πάϑους cv- 
, e N os , LM ym ST M 22 

τιλαμυβανεσϑαι. ἡ δὲ vov αἰσϑητοῦ ἕνέργεια καὶ τῆς 
2 / E DCN , ? ' , j NU ? αἰσϑήσεως ἡ αὐτὴ μέν ἐστι καὶ μία, vo δὲ εἶναι ev- 
ἐν EE , , 3 

ταῖς οὐ τὸ αὐτό, λέγω δὲ ταὐτόν ἐστι τὸ κατ᾽ ἐνέρ-- 
2 A c ? 

γειαν ἀκουστὸν xol ἡ ἀκοή. καὶ τὸ xov ἐνέργειαν 
e ν [2207 : E E e 2 
ὁρατὸν καὶ ἡ ὃρασις᾽ οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἀκουστὸν γε- 

9 9 EZ 3 e * 3 

νέσϑαι κατ ἐνέργειαν χωρὶς ἀκοῆς; οὐδὲ ὁρατὸν κατ 
» ?A4 A ^ , 3 

ἐνέργειαν χωρὶς ὄψεως. ἀλλὰ τὸ μὲν δυνάμει ἀκου- 
A c 3 ' ? 9 

στὸν καὶ ἡ δυνάμει ἀκοὴ δύναται χωρίξζεσϑαι ἀπ 
2 x , N ? 3 , 

ἀλλήλων᾽ ἔστι γὰρ ἀκοὴν ἔχοντα μὴ ἀκούειν. καὶ 
D ἘΣ, e ' , . € 

ἀκουστὸν ὄντα μὴ ἀκούεσϑαι oiov τὸν ψόφον᾽ οταν 
3 2 , ? F Ἁ 

ὃὲ ἀκούῃ τὸ δυνάμενον ἀκούειν, καὶ ἀκούηται τὸ 
M n 2 

δυνάμενον ἀκούεσϑαι, τότε ἅμα ἡ κατ ἐνέργειαν 
3 Ἁ ' ? ? , pl : 

ἀκοὴ γίγνεται καὶ τὸ Xov ἐνέργειαν ἀκουστὸν, ἄμφω 
- 2 - , , ^ - 

ὃὲ ἐν τῇ ἀκοῇ. διότι καϑόλου πᾶσα ποιητικοῦ καὶ 
- z , : ᾿ 

κινητικοῦ ἐνέργεια ἕν τῷ πασχοντι᾽ δέδεικται γὰρ 

4 ἐστιν] ἔσται AV Y φαντασίαι] αἵ φαντασίαι V 
10 μὲν ξανϑὸν τὸ] τὸ μὲν ξανϑὸν AV 0 om A 20 ἀκοῆς 
— χωρὶς om M 
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τοῦτο ἐν τοῖς Φυσικοῖς. οὕτω τοίνυν xol ἡ τοῦ ci- 

σϑητοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ αἰσϑητικῶ, καὶ ἐντεῦϑεν ἐστι 
δῆλον ὅτι μὴ πᾶν τὸ κινοῦν ἀνάγκη καὶ κινεῖσϑαι. 
εἶ γε τὰ αἰσϑητὰ κινεῖ μὲν τὰς αἰσϑήσεις, αὐτὰ δὲ 
πολλάκις ἀκίνητα μένει, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ὄψεως 
τοῦτο δῆλον᾽ κινεῖ γὰρ τὸ χρῶμα τὴν ὄψιν, αὐτὸ δὲ 
ἀκίνητον μένει. καὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς δὲ εἴποι ἄν τις 
“παραπλησίως τὸ γὰρ ψυχρὸν ἀλλοιοῖ μὲν τὴν σάρκα 
ἢ τὸ πρὸ τῆς σαρκὸς αἰσϑητήριον, αὐτὸ μέντοι γε 
οὐδὲν ἀλλοιοῦται, λέγω δὲ οὐδὲν τηνικαῦτα, ὅτε 
ἀλλοιοῖ. ἐπ᾽ ἐνίων μὲν οὖν ἐστὶ ταῖς δύο ἐνεργείαις 

ὀνόματα. λέγω δὲ δύο ἐνεργείαις τήν τε τοῦ αἰσϑη- 
τοῦ καὶ τὴν τοῦ αἰσϑητικοῦ᾽ τοῦ μὲν γὰρ ψοφοῦντος 
ψοφησίν ἐστιν εἰπεῖν τὴν ἐνέργειαν, τοῦ δὲ ἀκουστι- 
κοῦ ἄκουσιν, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ ἀνώνυμον ϑάτερον᾽ ἡ μὲν 

γὰρ τῆς ὄψεως ἐνέργεια ὅρασις λέγεται. ἡ δὲ τοῦ 
χρώματος ἀνώνυμος, καὶ ἡ μὲν τοὔ.γευστικοῦ ἐνέρ- 
γειὰ γεῦσις, ἡ δὲ τοῦ χυμοῦ ἀνώνυμος. οὐκ ὀρϑῶς 
οὖν οἱ πρότερον φυσιολόγοι οὔτε χρῶμα ἄνευ ὄψεως 
ὑπολαμβάνοντες εἶναι οὔτε χυμὸν ἄνευ γεύσεως δὲ- 
χῶς γὰρ λεγομένων τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν γευστῶν 
τὰ μὲν κατ᾽ ἐνέργειαν ὁρατὰ οὐχ οἷόν τε χωρὶς ὁρά- 
σεως εἶναι, τὰ δὲ κατὰ δύναμιν δυνατόν᾽ λευκὸν 
γὰρ εἶναι καὶ χωρὶς ὄψεως δυνατόν. ὥστε διὰ τοῦτο 
αὐτοὺς μεμπτέον. ὅτι. ἁπλῶς ἔλεγον περὶ τῶν λεγομέ- 
νῶν οὐχ ἁπλῶς. εἰ δὲ ταὐτὸ τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκου- 
στὸν καὶ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκοή, ὀρϑῶς [δὲ] ἐλέγοντο 
λόγοι αἱ αἰσϑήσεις. δῆλον δὲ ἐντεῦϑεν᾽ ἡδίω γὰρ 

ἡμῖν ἀεὶ τὰ κεκραμένα τῶν αἰσϑητῶν ἤπερ τὰ ἄκρα- 

1. Φυσικοῖς} ΠΙ, 8. ὃ καὶ om A 18 καὶ τὴν] τὴν om A 
14 ἀκονστιμοῦ) ἀκουστοῦ A 21 alterum τῶν om M. 2717 δὲ 
om A 28 ἡδίω) πλεί M V 29 κεχκραμμένα M V, item infra 
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Tu, οἷον ἐν ψόφοις uiv at συμφωνίαι. ἐν χυμοῖς δὲ 
οὗ μεμιγμένοι. καὶ τῶν χρωμάτων δὲ τὰ κεκραμένα, 
διὸ καὶ τέχναι μουσική ve καὶ γραφικὴ καὶ μυρεψικὴ 
καὶ ὀψοποιία περὶ τὰς μίξεις καὶ τὰς κράσεις τῶν 
ἄκρων. πᾶσα δὲ μέξις καὶ κρᾶσις λόγος. ὃς ὅταν γέ- 

3 3 - 

νηται κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητός, ὁ αὐτὸς γίνεται τῇ 
αἰσϑήσει. εἰκότως ἄρα ἡ αἴσϑησις λόγος λόγῳ γὰρ 
ἡ αὐτή. οἱ δὲ ἄκρατοι ψόφοι καὶ ἄμικτοι χυμοὶ εἴτε 
ὑπερβάλλοντες εἴτε ἐνδέοντες ἢ οὐ κινοῦσι τὴν ai- 
σϑησιν ἢ φϑείρουσιν ἢ λυποῦσιν᾽ οὐκέτι γὰρ λόγοι 
οὐδὲ κράσεις οὐδὲ συμφωνίαι. 

AAA. ἐπειδὴ πολλάκις εἰρήκαμεν ἑκάστην αἴσϑησιν 

ὑπάρχειν ἐν τῷ οἰκείῳ αἰσϑητηρίῳ καὶ κρίνειν οὕτως τὸ 
ὑποκείμενον ἑαυτῇ καὶ τὰς ἐν αὐτῶ διαφορᾶς, τοῦτο 
ἄνωϑεν.. ἀναλαβόντες ἀκριβέστερον ἐπισκεψώμεϑα. 

αἰσϑανόμεϑα τοίνυν οὐ μόνον τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος 
διαφέρον, ἀλλὰ καὶ τὸ λευκὸν τοῦ γλυκέος. ταύτην 

ovv τὴν διαφορὰν καϑ' ἣν τὸ λευκὸν τοῦ γλυχέος 
διενήνοχε; τίς ἔστιν " κρύνουσα δύναμις; οὔτε γὰρ 
ἢ ὄψις" γλυκέος γὰρ οὐκ αἰσϑάνεται, οὔτε ἡ γεῦσις" 

M XS ᾽ - 

"λευκὸν γὰρ οὐκ οἶδεν. ἀνάγκη δὲ αἰσϑήσει καὶ τοῦτο 
χρίνεσϑαι᾽ τῶν “γὰρ αἰσϑητῶν αἰσϑηταὶ καὶ αἵ δια- 

φοραί. οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, δἰ ἔμπροσϑεν ἡμῖν 

ἐδόκει μὴ εἶναι τὴν ἁφὴν ἐν σαρκί, ἀλλὰ τὴν σάρκα 

μὲν εἶναι μεταξὺ τοῦ τε ἁπτοῦ καὶ τοῦ ἁπτικοῦ. ἢ 
εἴ τις καὶ βούλοιτο καλεῖν αὐτὴν αἰσϑητήριον, ἀλλ᾽ 
οὔτι ye πρῶτον οὐδὲ ἐν ᾧ ἡ δύναμις ἐγχαϑίδρυται 

ἡ ἁπτική᾽ προϊὼν γὰρ ὁ λόγος εὑρήσει μὴ περὶ τὴν 
σάρκα τοῦτο μόνον συμβεβηκέναι, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ 

4 ὀψοποιία] ὀψοποιητικὴ ^ ἴ γὰρ] δὲ M 8 δὲ] γὰρ Ν 
15 ἐπισκεψόμεϑα Μ 17 διαφέρειν M V 21 δὲ] scrib. δὴ 
25 μεταξὺ] μέσην M 
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"λοιπὰ αἰσϑητήρια, οἷον λέγω τὴν κόρην καὶ τοὺς διὰ 

τῶν ὦτων πόρους. μικρὸν δὲ ἀναληπτέον᾽ ὥσπερ ἡ 
αρένομεν δυνάμει τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος διαφέρειν. 
αὕτη μία ἐστίν. οὕτω καὶ ἡ χρίνομεν τὸ γλυκὺ τοῦ 

ϑερμοῦ διαφέρειν, καὶ ταύτην ἀνάγκη μίαν εἶναι" 
οὐ γὰρ οἷόν τε κεχωρισμέναις εἶναι δυνάμεσιν ἢ διε- 
στηκχυίαις ἀλλήλων. καὶ τὴν μὲν τοῦ δεῖνος αἰσϑα- 

- x Α 3 M 

vouévqv τὴν δὲ τοῦ δεῖνος κρίνειν, ὅτι μὴ ταὐτὸν 
"^^ ^ ' ^ 

τοδὶ x«l τοδί. οὕτω uiv γὰρ xXv εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ 
S τ ^" ; » , , 

δὲ σὺ αἴσϑοιο. δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἕτερα ταῦτα ἀλλή- 
5 ? ? ἘΠ 3 “ὁ δὲ «τς ’ εὐ 9 

λῶν, ἀλλ᾽ οὐχ οἷον ve, ἀλλ ἕν δεῖ ὑπαρχειν 0 ἀμ- 
πο ἊΣ , ; PEE E 

qoiv αἰσϑανόμενον ov λέγει £v ἄμφω καὶ ταὐτὸν δεῖν 
5 t ^ - ' , e 

εἶναι ὃ μὴ ταὐτὸν φησι τῷ γλυκεῖ τὸ λευκὸν. ὡς 
5 a ^" " e ^ b ovv λέγει περὶ τοῖν δυοῖν, οὕτω τοῖν δυοῖν καὶ αἰ- 

ς 3 , 

σθϑάνεται, λέγει δὲ ὡς ἕν ἀμφότερα ἐπεσκεμμένον. 
2 ? “ , ? , c 

οὕτως ἄρα αὐτῶν καὶ αἰσϑάνεται, ov μόνον δὲ ὡς 
ANT Δ τῶν 2 A * c , , BV p n A , P 

αὐτὸ ἕν ἀλλα καὶ ὡς ἕν yogovo &vi^ orav yog αἰσϑα- 
- ^ "^ - 

γνηται τοῦ μέλιτος EavO9oU καὶ γλυκέος. ἡ τῆς χιόνος 
m »" ? ? ἢ w 

ψυχρὰς τε καὶ λευκῆς, οὐκ ἐν ἄλλω μὲν τῆς λευκό- 
τητος αἰσϑάνεται χρόνῳ ἐν ἄλλῳ δὲ τῆς ψυχρότητος, 

10 

15 

20 
fol 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἑνί καὶ ὅτε λέγει ϑάτερον Otis». 

ἕτερον, τότε καὶ ϑατερον᾽ λέγω δὲ ov κατὰ συμβε- 
M Ὧν δᾺ » ΕΝ ' 3 ^ -" e n. " 

βηκὸς vo Ovs. εἴποιμ᾽ ἂν γὰρ ἐγὼ νῦν οτι Πλάτων ὁ 
LU ? Lv. φιλόσοφος εἰς Σικελίαν ἀφῖκται, ἀλλὰ νῦν μὲν λέγω, 

3 y » c - 

OU μέντοι γε ὅτι καὶ νῦν. ἡ δὲ xgívovGa τὴν τοῦ 
- εἰ Ἁ SA 

λευκοῦ πρὸς τὸ ψυχρὸν διαφορὰν καὶ νῦν λέγει. καὶ 
Ω’ - rn? "» e , 9 A , 

οτι νῦν λέγει. Cu ἄρα. ὥστε οὐκ αὐτὴ μόνον μία 
, ' NE) , nc, , , 2 ᾿ c , 
dut xoh. P» gout, Své; Mio motor ἐστὶν ἡ δυναμις 

ῃ αἰσϑητικη. εἰς ἣν αἱ τῶν πλειονῶν αἰσϑητηρίων 

: 5 ϑερμοῦ) πικροῦ A — 9 καὶ] εἶναι ἃ 15 ἀμφότερον A 
1T αἰσϑάνεται A 22 λέγω] λέγεται αὶ 2 οὐ μέντοι y8 ὅτι] 
ὅτι οὐ μέντοι γεν — 21 ὅτι νῦν λέγει] νῦν M 
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τελευτῶσι διαφέρουσαι ἀγγελίαι. ἀλλὰ μὴν τοῦτο 
ἀδύνατον" συμβήσεται γὰρ ταὐτόν τι καὶ ἀδιαίρετον 
πλείους ἅμα κινήσεις κινεῖσϑαι καὶ μάλιστα ἐν χρόνῳ 
ἀδιαιρέτω. καὶ τί "λέγω πλείους: μήποτε καὶ ἔναν- 

5 vías δῆλον γὰρ ὅτι τῇ μιᾷ ταύτῃ ἥτις ποτ᾽ ἂν ἦ, 
οὐχ ἡ κόρη μόνη καὶ ἡ γλῶττα εἰσήγγειλε τὸ ξανϑὸν 

καὶ τὸ γλυκύ, ἀλλὰ καὶ ἡ κόρη μόνη καϑ' ἑαυτὴν τὸ Ὁ 
λευκὸν καὶ μέλαν, ὥσπερ ὅταν βιβλίοις ἐντυγχάνω. 
μὲν γεγραμμένοις᾽ αἰσϑανόμεϑα γὰρ ἅμα ἀμφοῖν 

10 καὶ τοῦ μέλανος καὶ τοῦ uen ταῦτα δὲ οὐχ ἕτερα 

μόνον ἀλλὰ πρὸς τῷ ἕτερα καὶ ἐναντία. πῶς ovv we 

οὖσα κινήσεται ἅμα τὰς ἐναντίας κινήσεις: οὐκ ἣν 

οὖν τὸ ἄτοπον τηλικοῦτον ἐπὶ τῶν διαφόρων αἰσϑή- 
ceQv' ἐπ᾽ ἐκείνων γὰρ τὰ ἀγγελλόμενα ἕτερα μὲν. Ἢ 

15 Qv, οὐ μὴν ἐναντία ὡς εἶχε τὸ γλυκὺ καὶ τὸ ξανϑόν, 
ἀλλ᾽ ἔοικεν ἐπὶ τῆς μιὰς αἰσϑήσεως καὶ τοῦ ἑνὸς αἰὐ- 

σϑητηρίου τὸ συμβαῖνον εἶναι ἀτοπώτερον, πῶς τῶν 
ἐναντίων ἅμα. αἰσϑάνεται. &Q οὖν ἱκανὸν καταφυγεῖν 
εἰς ἐκεῖνον αὖϑις τὸν λόγον τὸν λέγοντα τὴν δύναμιν 

20 τὴν αἰσϑητικὴν εἰς ἣν πᾶσαι αἵ τῶν αἰσϑητηρίων εἰς- 
αγγελίαι διαπέμπονται, μίαν μὲν εἶναι τῷ ἀριϑμῷ καὶ 
τῷ ὑποκειμένῳ, τῷ λόγῳ δὲ πλείους; ἐπὶ πολλῶν 
γὰρ οὗτος ὃ λόγος πολλὰς διέλυσεν ἡμῖν ἀπορίας. 

πῶς μὲν οὖν διῃρημένη αὕτη ἡ δύναμις τῶν διῃρη- 
25 μένων αἰσϑάνεται; πῶς δὲ ἀδιαίρετος τῶν διῃρημέ- 

νῶν; τῷ εἶναι μὲν γὰρ διῃρημένη, τουτέστι τῷ λόγῳ, 
τύπῳ δὲ καὶ ἀριϑμῷ ἀδιαίρετος, ἢ ἐπὶ ταύτης ys τῆς | 
ἀπορίας οὐδὲ τοῦϑ᾽ ἱκανόν; δυνάμει μὲν γὰρ ταὐτὸν 

καὶ Hütterov εἶναι καὶ ἀδιαίρετον ἴσως οὐδὲν ϑαυμα- 

6 μόνη] μόνον Α 7 ἀλλὰ re M, om V 8 ὅταν ἂν A 
13 αἰσϑήσεων)] αἰσϑητηρίων M V 16 ἐπὶ] τῶν A 20 αὖ- 
σϑητηρίων] αἰσϑήσεων M V ἀγγελίαι Μ 
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στόν, ὥσπερ δυνάμει ταὐτὸν ψυχρὸν καὶ ϑερμὸν καὶ 
λευχὸν καὶ μέλαν, ἀλλ᾽ ἐνεργεῖν γε ἅμα κατ᾽ ἄμφω 
τὰ ἐναντία ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη, τὰς διαφερούσας 
ἐνεργείας ἢ τῷ χρόνω διῃρημένας ἢ τοῖς ἐνεργοῦσιν 

ὑπάρχειν. οὕτως οὖν οὐδὲ τὰ εἴδη παραδεχεσθθι 5 
ἅμα τὰ ἐναντία δυνατόν, εἰ τοιοῦτον 1) αἴσϑησις καὶ 
ἡ νόησις, ὡς δέχεσϑαι τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἢ τῶν 
νοητῶν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἂν τις μᾶλλον εὐλογώτερον ὑπο-- 
λαμβάνοι ἐοικέναι τὴν δύναμιν τὴν αἰσϑητικὴν τῇ 
στιγμῇ. μάλλον δὲ τῷ κέντρῳ τοῦ κύκλου, εἰς ὃ πᾶ- 10 
σαι αἱ ἐκ τῆς περιφερείας γραμμαὶ τελευτῶσιν. αὕτη 
γὰρ ἡ στιγμὴ ἅμα καὶ μία καὶ πλείους, μία μέν ἕν 
γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, πλείους δὲ ὅτι πλειόνων 
εὐθειῶν καὶ διαφερουσῶν ἐστὶ πέρας, ὥστε καὶ ἀδιαί- 
οὗτος ἡ στιγμὴ καὶ διαιρετὴ καὶ ταῦτα ἅμα. τοῦτον 15 
τοίνυν τὸν λόγον ἐχέτω καὶ ἡ δύναμις ἣν πρώτως 
αἰσϑητικὴν δεὶ καλεῖν καὶ πρώτως dd Cus μία EC 

γὰρ οὐσα πλειόνων ἐστὶ πέρας ὀργάνων. ῃ μὲν oUv 
uta καὶ ἀδιαίρετος, ἕν τὸ κρῖνόν ἐστι καὶ ἅμα, ἡ δὲ 

τολλθὺν διῃρημένων πέρας ἐστί, πολλαὶ γένονται ἡ 90 

μία. ὥστε καὶ πολλὰ κρένειν οὐ κεκώλυται NeNUQE 

σμένα καὶ μία εἶναι" ἔστι γὰρ ἅμα καὶ μία καὶ πολ- 
λαί. ἔτι ὃ πολλάκις εἰρήκαμεν . οὐκ αὐτὴ υὑξλαίνεται 
ἄμα καὶ λευκαίνεται, ῇ ψύχεται καὶ θερμαίνεται" 
τοῦτο γὰρ τὸ ἄτοπον qv, ἄλλ᾽ εἰσαγγέλλει μὲν ἕκα- 9ὅ 

στον αἰσϑητήριον τὰς ϑὐεδίας διαφοράς, ἡ δὲ ἀσώ- 
ματος οὐσα τῷ λόγῳ καὶ ἐπὶ τοῦ πνεύματος βεβῆκυϊα 

τοῦ πρώτως αἰσϑητικοῦ, ἐξ. οὗ τὰ αἰσϑητήρια σύμ- 

παντα., ὥσπερ ἐν πηγῆς ἐκπνεῖται. καὶ εἰς ὃ πᾶσαι 

2 ys] ve ἃ 8 δυνατὸν M ? τῶν posi 7 om A 14 πέ- 
ρας] TR M 248 λευκαίνεται καὶ μελαίνεται ἅμα M 284 χαὶ 

ϑερμ.] ἢ ϑερμ. M 
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᾿ περὶ πάντων ἀποφαινόμενον. ταύτῃ τοίνυν αἰσϑα- 
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συμφοιτῶσιν αἷ παρὰ τῶν αἰσϑητῶν ἀγγελλίαι. οὐκ 

αὐτὴ πάσχουσα τὰ ἐναντία ἀλλὰ ϑεωροῦσα τὰ évav- 
τία κρίνει καὶ ἀποφαίνεται τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος 
ἕτερον εἶναι καὶ τὸ λευκὸν τοῦ γλυκέος. οὐ τὸ κρί- 
νειν δὲ ἅμα τὰ ἐναντία ἄτοπον qv, ὥσπερ οὐδὲ δικό- 
ἕξειν ἅμα τοῖς ἀντιλέγουσι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ τὸ 
πάσχειν ἅμα τὰ ἐναντία. δῆλον τοίνυν ἐξ ἁπάντων 
ἐστὶν Ovi μήτε ἡ ὄψις ἡ πρώτη ἐστὶν ἐν τῇ κόρῃ. 
μήτε ἡ ἀκοὴ ἡ πρώτη ἐν τοῖς ὠσί ; μήτε ἡ γεῦσις ἐν 
τῇ γλώττῃ, ἀλλὰ καὶ ἡ ponite ἣ πρώτη καὶ ἡ ὄψις 

καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὑσφρησις καὶ ἡ ἁφὴ ἐν τῷ πνεύ- 
ματι τῷ πρώτῳ ὑπάρχουσι τῷ αἰσϑητικῷ., καὶ ὅταν. 
λέγωμεν πέντε εἶναι τὰς πάσας αἰσϑήσεις. πέντε 
εἶναι λέγομεν τὰ αἰσϑητήρια καὶ πέντε εἶναν τοῦ 
πνεύματος τοῦ αἰσϑητικοῦ, ὥσπερ ἐκ πηγῆς μιᾶς 
ὀχετοὺς διὰ τῶν ὀργάνων ἀποχετευομένους τὴν δὲ 
κυρίως prd: καὶ πρώτως οὖσαν ἐν τούτοις χϑῶ- 

μένην καὶ χώραν μὲν εἰσαγγελέων ἔχειν τὰς πέντε, 
ἄρχοντος δὲ ἢ βασιλέως τὴν μίαν. ὡς γὰρ ἐκεῖ πολ- 

λοὶ μὲν ot ἀγγέλλοντες, εἷς δὲ ὁ χρίνων , οὕτω καὶ 

ἐνταῦϑα πολλὰ μὲν τὰ μηνύοντα ὄργανα, ἕν δὲ τὸ 

νόμεϑα καὶ ὅτι ὁρῶμεν τῇ ὄψει, καὶ ὅτι ἀκούομεν 
τῇ ἀκοῇ᾽ ἡ γὰρ τῆς διαφορᾶς τῶν ἐνεργειῶν. ταύτῃ 
καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν αἰσϑανόμεϑα. οὐ τῇ ὄψει 

οὖν χρίνομεν τὴν ὄψιν, ὡς μικρῷ πρόσϑεν ἐδόκει, 

ἀλλὰ τῇ pur τῇ πρὸς ἕκαστον τῶν αἰσϑητῶν τεταγμέ- 

νῃ. περὶ μὲν ovv αἰσϑήσεως ἔστω ταῦτα διωρισμένα. 

1 φοιτῶσιν A — 10 ὄψις 5 πρώτη καὶ ἡ γεῦσις ΝΠ 11 4v 
ἡ ἀκοὴ om M V πνεύματι τῷ 0m ἃ 14 εἰναν ante λέγο- 
μὲν om A τοῦ πν. τοῦ αἰσϑ'.Ἶ τοῦ αἰσϑ. zv. AV 16 ἐπο- 
χετευομένους M 18 εἰσαγγελλέωνα 84 τῶν om M 



ΗΝ ; E27. au. 
Ἐπειδὴ δέ φαμὲν ovx αἰσϑήσει μόνον γνωρίζειν 3 

20€ 
καὶ κρίνειν ἀλλὰ καὶ λόγῳ καὶ διανοίᾳ, Tí ἂν δια- 
φέροι τὰ κριτήρια ταῦτα ἀλλήλων, σκεπτέον ἐφεξῆς. 
ὅτι δὲ ov παρέλκουσα ἡ ξήτησίς ἐστιν, δῆλον ἐκ τῶν 

- M A - 

ἀρχαιοτέρων qvGuxOv' σχεδὸν γὰρ ταὐτὸν ποιοῦσι 5 

* 

τὴν αἴσϑησιν οὗτοι τῷ λόγῳ, ᾿Εμπεδοκλῆς μὲν λέγων 
πρὸς τὸ παρεὸν γὰρ μῆτις ἀέξεται ἀνθρώποισι" τοῦτο 
γὰρ αἰσϑήσεως ἴδιον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν παρόντων 8: 
κινεῖσθαι. καὶ Ὅμηρος δὲ συντρέπεσϑαι τὸν νοῦν 
ὑπολαμβάνων καὶ συναλλοιοῦσϑαι τῷ περιέχοντι Gc- 10 

ματικὴν οἴεται τὴν φύσιν τοῦ λόγου. καὶ σχεδὸν 
αἴσϑησιν ποιεῖ τὸν νοῦν᾽ 

τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
οἷον ἐπῆμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

ὅλως δὲ ὅταν ἐκ τῶν τοῦ παντὸς ἀρχῶν συνιστάντες 15 
καὶ τὴν ψυχὴν εἶτα ποιῶσιν αὐτὴν τὰ ὄντα γνωρίξειν 
τῇ ϑίξει τοῦ ὁμοίου, οὐδὲν ἄλλο ἢ σῶμα μὲν ποιοῦσι 
τὸν νοῦν , συντρέπεσϑαι δὲ τοῦτον τοῖς σώμασιν ó 

γινώσκει. καίτοι ys ἐχρὴν αὐτοὺς οὐ μόνον ὅπως yt- 
νώσκει διδάσκειν ἡμᾶς, ὅτι ϑιγγάνουσα τοῦ ὁμοίου, 20 
ἀλλὰ καὶ ὅπως ἐξαπατᾶται᾽ συνηϑέστερον γὰρ τὸ 
πάϑος τοῦτο τοῖς ξώοις καὶ πλείω παραμένει χρόνον᾽ 
of δὲ ὅπως μὲν γινώσκομεν, ὅτι τῇ ϑίξει τοῦ ὁμοίου 
φασίν᾽ ὅπως δὲ ἀγνοοῦμεν. ov προσδιδάσκουσιν, 
οὐκ ἐννοοῦντες ὅτι πολλοστὸν μέρος ἐστὶν ἃ γινώ-- 25 
σχομεν ὧν ἀγνοοῦμεν, ἄλλως τε ὅτι καὶ τῶν ἐναντίων 
μία ἐστὶν ἐπιστήμη καὶ μία ἄγνοια᾽ ὃ γὰρ τὸ ἀγαϑὸν 
ὡς ὠφέλιμον γινώσκων καὶ τὸ κακὸν ὅτι βλαβερὸν 

3 διαφέροι] φέρη M i δῆλον] σκεπτέον A 6 '"Euzsó.] 
v. 917 Karst. Y μῆτις] μή τις libi 9 Ὅμηρος] Od. Σ΄, 136. 
16 ποιωσιν]) z0:0U0civlibri 18 τὸν νοῦν] αὐτὴν MV 19 χρῆνΜ 
217 ἐστὶν om M 
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συνεπίστυται, xal ὁ περὶ ϑάτερον ἐξαπατώμενος é£- 
απατάται καὶ περὶ ϑάτερον. χρὴ οὖν ἢ τοῖς ἐναντίοις 
ἡμᾶς ὁμοιοῦσϑαι ἅμα, ὅταν τἀναντία γιγνώσκωμεν, 
ἢ τοῖς ἐναντίοις ἀνομοιοῦσϑαι, ὅταν περὶ τἀναντία 
ἐξαπατώμεϑα, ἄμφω δὲ ὁμοίως ἀδύνατα. ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν ἔξω τοῦ παρόντος λόγου. ὅτι δὲ ἡ αἴσϑησις οὐ 
ταὐτὸν τῇ λογικῇ δυνάμει τῆς ψυχῆς, προχειρότατον 

εἰπεῖν. ὅτι τῆς μὲν μετέχει πάντα τὰ ξῶα, τῆς δὲ 
ἄνϑρωπος μόνος. καὶ τῆς μὲν λογικῆς δυνάμεως 
ἄλλαι διαφοραί. τῆς αἰσϑήσεως δὲ αἱ πέντε, καὶ τὰ 
κατορϑώματα ἕτερα μὲν τῆς αἰσϑήσεως. ἕτερα δὲ τοῦ 
νοῦ. ταράττεσϑαι δὲ οὐ χρή, εἰ ποτὲ μὲν νοῦν, ποτὲ 
ὃὲ δύναμιν λογικήν. ποτὲ δὲ νόησιν, ποτὲ δὲ διά- 
νοίαν τὸ αὐτὸ πρᾶγμα τοῦτο καλοῦμεν᾽ προϊόντες 

γὰρ τὰ ὀνόματα ἀκριβέστερον διακρινοῦμεν. νῦν δὲ 
ὅσον τὰς πρὸς τὴν αἴσϑησιν διαφορᾶς εἰπεῖν ὡς 

ταὐτὸ σημαίνουσι πᾶσι τούτοις κεχρήμεϑα τοῖς ὀνό- 
μασι, καὶ νοῦ μὲν ἀρετὰς δόξαν ὀρϑήν φαμεν καὶ 
ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν, αἰσϑήσεως δὲ οὐδαμῶς, 
καὶ αὖϑις λόγου μὲν κακίας ψευδολογίαν καὶ ἀνεπι- 
στημοσύνην καὶ ἀφροσύνην. αἰσϑήσεως δὲ οὐδεὶς ἂν 

εἴποι ταύτας κακίας, καὶ αἴσϑησις ἡ μὲν τῶν ἰδίων ἡ 
δὲ τῶν κοινῶν. καὶ ἢ γε τῶν ἰδίων ὡς τὰ πολλά ἐστιν 
ἀληϑής, νοῦς δὲ εἰ καὶ ἄλλως τῷ νῷ τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ 

κοινά, ὅμως περὶ τὰ ἴδια μᾶλλον ἢ περὶ τὰ κοινὰ 

ἐξαπατᾶται. λαμβάνει γοῦν τὰ κοινὰ πρῶτον ὡς 
[y M - 3 , , 

γνωριμώτερα. εἰ δὲ ὅτι πολλὰ καὶ τῶν ἀλόγων toov 
, EY , LEPEY ' ' , : 

uereyeuv φαμὲν διανοίας, οὐδὲν πρὸς vov Aoyov' xa- 
, 9'- P - - , ; ᾿ ταχρώμεϑα γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν τῷ τῆς διανοίας ὀνόματι. 

5 δὲ οι Μ 18 νοοῦ Μ 20 ψευδολογίαν] ψευδοδο- 
ξίαν A 21 οὐδεὶς] οὐδ M V 2422 εἴποι] εἴπη τις M. εἴποι 
τις V 26 yovv] ov» ^ πρῶτα M 
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τὰ δὲ διανοίας μὲν οὐδαμῶς κοινωνεῖ, φαντασίας 
δὲ ἴσως ἔνια ἥπερ ἀμείνων μὲν δύναμις τῆς αἰσϑή- 
σεως, πολὺ δὲ ὑποβεβηκυῖα τῆς διανοίας, καὶ ὥσπερ 
ἀμφοῖν ἐν μεϑορίω κειμένη καὶ ἐπακολουϑοῦσα μὲν 
τῇ αἰσϑήσει, προλαμβάνουσα δὲ τὴν ὑπόληψιν. ὑπό- 
ληψιν γὰρ ὀνομάζω πᾶσαν τὴν κριτικὴν ἕξιν τῆς λο- 
γικῆς δυνάμεως συλλαβών. ἧς καϑάπερ γένους ὑπ- 
ἄρχοντος εἴδη ἂν νομέξοιτο δόξα καὶ ἐπιστήμη καὶ 

᾿ φρόνησις. δέονται μὲν οὖν ἅπασαι αἵ δυνάμεις αὗται 

φαντασίας προηγουμένης, οὐ μὴν «t αὐταί εἶσι τῇ 
φαντασίᾳ. ὅλως γὰρ τὸ ὑπολαβεῖν εἴτε δοξαστικώῶς., εἴτε 
ἐπιστημονικῶς, εἴτε δὴ κατὰ φρόνησιν ἑτέρας ἐστὶ δυ- 
νάμεως καὶ οὐ φαντασίας. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πάϑος. 
λέγω δὲ τὴν φαντασίαν. ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶν ὅταν βουλώ- 
μὠεϑὰ ὑποβαλέσϑαι᾽ πρὸ ὀμμάτων γάρ ἐστι ποιήσασϑαι 
προελομένους νῦν μὲν ἵππον. νῦν δὲ κύνα, νῦν δὲ ὃ τι 

, £ A Ev 

δήποτε, ὑπολαβεῖν δὲ καὶ κρῖναι περί τινος ovy ὃ τι 
^ Ac ABER , , , PEE E 
«v ἡμεῖς προελώμεϑα δυνατόν. ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν τὸ Óo- 

T — , ? S S 

xovv ἐναργὲς ἐπαναγκάσῃ. οὐ γὰρ oiov τε πρὸς τὸ 
φανὲν ψεῦδος μὴ ἀνανεῦσαι. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τὰ δὶς 
δύο τέσσαρα ἀναγκαῖον συγκαταϑέσϑαι, &v τε βου- 
λώμεϑα ἄν τε καὶ μή᾽ ὅτι δὲ τὰ δὶς δύο πέντε. οὐκ 
ἄν τις γινώσκων ἀριϑμὸν συγχωρήσειεν. ἢ ὅτι &v- 

ϑρῶπος οὐκ ἔστι δίπουν, ἢ ὅτι τὸ πῦρ οὐκ ἔστι ϑερ- 
μόν. κἂν γὰρ εἴπῃς τὸν ἄνϑρωπον εἶναι τετράπουν, 
κἂν λέγῃς ψυχρὸν εἶναι τὸ πῦρ, λέγεις μέν, οὐχ 
ὑπολαμβάνεις δὲ οὕτως. τῇ γλώττῃ μὲν ovv ἄλη- 

ϑεύειν ἢ ψεύδεσθαι ἐφ᾽ ἡμῖν, τοῦ δὲ δοξάξειν ἢ 
ὑπολαμβάνειν, καὶ συγκατατίϑεσϑαι' ἔνδον ἢ ἀνα. 
νεύειν οὐχ ἡμεῖς κύριοι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀκούσια τὰ πάϑη 

29 καὶ om A 2428 εἴπῃς) λέγη M V 29 xoi]v A 
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ταῦτα τῆς ψυχῆς᾽ Exe γὰρ αὐτὴν τὰ uiv ἐναργῶς 
εἶναι δοκοῦντα εἰς συγκατάϑεσιν, τὰ δὲ ἐναργῶς μὴ 
εἶναι δοκοῦντα εἰς ἄρνησιν, τὰ δὲ ἄδηλα ὅπως ἔχει 
εἰς ἐποχήν, τὸ μέντοι φαντάξεσϑαι ἐφ᾽ ἡμῖν κεῖται, 
καὶ οὐ τὰ δυνατὰ μόνον. ἀλλὰ καὶ τὰ ἀδύνατα παν- 
τελῶς. οἷον πολυκεφάλους ἀνθρώπους ὡς τὸν Γη- 

ουόνην, καὶ πτερωτοὺς ὡς τοὺς Βορεάδας. καὶ Imzo- 
κενταύρους καὶ Σκύλλας. ὡς γὰρ τοῖς ξωγράφοις 
ἐπ᾿ ἐξουσίας γράφειν ἃ βούλονται. οὕτω καὶ τῇ ψυχῇ. 
πρὸς δὲ τούτοις ὅταν μὲν ὑπολάβωμεν δεινόν τι εἶναι" 
καὶ φοβερόν, εὐϑὺς συμπάσχομεν καὶ τῷ σώματι 
τρέμοντες ἢ ὠχριῶντες, ὁμοίως δὲ κἂν ϑαρραλέον τι 
φαντασϑῶώμεν. ἐναντίως διατιϑέμεϑα᾽ φαντασίας δὲ 
προβάλλοντες ἑαυτοῖς πολλάκις μὲν σεισμῶν, πολλά- 
xig δὲ ἐπιόντων ϑηρίων οὐ συμπάσχομεν οὐδ᾽ ὅτι- 
οὖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς πίναξι τὰ γεγραμμένα ϑεώ- 
μένοι πάσχομεν οὐδέν, οὕτω καὶ ἐν τῇ ψυχῇ τὰ φαν- 
τάσματα. ὅτι μὲν οὖν ὑπολήψεως ἁπάσης καὶ συγ- 

καταϑέσεως διενήνοχεν ἡ φαντασία. δῆλον ἐκ τῶν 

εἰρημένων ἐστίν. ἐπειδὴ 05 πολλὰ νοοῦμεν ἄνευ τοῦ 
συγκατατίϑεσϑαι καὶ ὑπολαμβάνειν τι περὶ αὐτῶν. 
ἕποιτ᾽ ἂν διδάσκειν, καϑ' o τι ἡ φαντασία νοήσεως 

διενήνοχεν. οὐ γὰρ εἰ πάντως δεῖται φαντασίας 
fol. τὸ e - - 3 , 
86b.7:00 U7LOVO 1] O vovg, διὰ τοῦτο ταὐυτὺν φαντασία καὶ 

25 
d 3 - , » 

νοῦς. ἵνα δὲ ἀκριβέστερον τοῦτο καταμάϑωμεν. cvca- 
ὃὲν πρῶτον περὶ φαντασίας διοριστέον. 

᾿Δποσκευαξόμενοι τοίνυν τὰ λοιπὰ σημαινόμενα 
τοῦ ὀνόματος, ἐφ᾽ ὧν αὐτὸ μεταφέροντες λέγομεν" 
πολλάκις μὲν γὰρ τὴν αἴσϑησιν φαντασίαν καλοῦ- 

«8 ἔχει] ἔχῃ libri 18 ovv om M 2 ἕποιτ ̓  ἔπειτ᾽ Ν 
24 ὁ νοῦς προὐπούσης ! M 25 ἄνωϑεν] ἄνω oM 29 μὲν 
om A καλοῦμεν] λέγομεν M 



μεν. πολλάκις δὲ καὶ τὴν νόησιν, περὶ ἐκείνης λέγο- 

μὲν τῆς φαντασίας, καϑ' ἤν φαμεν φάντασμά τι ἡμῖν 
ἐγγίγνεσθαι, οἷον τύπον τινὰ καὶ μορφὴν τοῦ αἰσϑή- 

ματος ἐν τῇ ψυχῇ αὕτη τοίνυν ἣν κυρίως φαντα- 
σίαν καλοῦμεν, μέα τις ἂν εἴη τῶν δυνάμεων καὶ τῶν 
ἕξεων τῶν κριτικῶν αἷς ἀληϑεύομεν ἢ ψευδόμεϑα. 
τοιαῦται δέ εἰσιν αἴσϑησις δόξα ἐπιστήμη νοῦς. νοῦν 

0i λέγομεν ὃν δή τις ἀκριβῶς ὀνομάσειε τὸν μὴ δια- 
μαρτάνοντα τῆς ἀληϑείας" νοῦς γὰρ ὁ τοιοῦτος Xv- 
φίως, ὥσπερ καὶ ἐπιστήμη κυρίως ἡ μὴ ψευδομένη. 
ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν αἴσϑησις 1 φαντασία, ἐκ τῶνδε 
δήλον᾽ ἐν γὰρ τοῖς ὕπνοις φανταξόμεϑα μέν, οὐκ 
αἰσϑανόμεϑα δέ᾽ διχῶς γὰρ λεγομένης τῆς αἰσϑήσεως 
τῆς μὲν δυνάμει. τῆς δὲ ἐνεργείᾳ, οὔτε τὴν δυνάμει 
αἴσϑησιν οἷόν τε λέγειν ἔχειν ἡμᾶς ἐν τοῖς ὀνείρασι" 
κίνησις γάρ τίς ἐστι τὰ ὀνείρατα τῶν αἰσϑητῶν [ἐγ- 
καταλειμμάτων]; οὔτε δὴ πολλῶ μᾶλλον τὴν ἔνερ- 
γείᾳ᾽ οὐ γὰρ ἂν οἷόν T. ἦν ὑπνώττειν τὸ ξῶον ἕνερ- 

γούσης τῆς αἰσϑήσεως. ἔπειτα οἵ πηρωϑέντες τὰς 
ὄψεις φαντάξεσϑαι μὲν χρώματα οὐ κωλύονται. αἰσϑή- 
σεως δὲ ἀπεστέρηνται καὶ τῆς δυνάμει καὶ τῆς ἐνερ- 
γείᾳ. ἔπειτα αἴσϑησις μὲν πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζώοις, 
φαντασία δὲ τοῖς μὲν τοῖς δ᾽ οὔ, μύρμηκι μὲν ἴσως 
καὶ μελίττῃ καὶ πολλῷ μᾶλλον κυνὶ καὶ ἵππῳ καὶ ὅσα 
μετέχει αἰσϑήσεως., σκώληκι δὲ οὔ. εἶτα αἰσϑήσεις 

X e 2 « 
.uév τῶν ἰδίων ἀληϑεῖς αἷ πλείους. φαντασίαι δὲ αἵ 
πλείους ψευδεῖς καὶ τῆς αἰσϑήσεως ἐκλυομένης. dca 
λον δέ᾽ οὐ γὰρ λέγομεν, c ὅταν ἐνεργώμεν ἀκριβῶς περὶ 

: τὰ αἰσϑητά, τότε φαντάξεσϑαι. ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν μὴ 

1 λέγομεν] λέγωμεν V 15 λέγειν οἷόν τὲ αἴσϑησιν Μ 
16 ἐγκαταλειμμάτων om M V E ἐνέργειαν M 21 vüUgs — 
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ἐναργῶς αἰσϑανώμεϑα᾽ οὐδεὶς γὰρ πλησίον ὁρῶν 
Σωκράτην λέγει, τοῦτον φαντάξομαι εἶναι Σωκράτην, 

ἀλλ᾽ ὅταν πόρρωϑεν, καὶ ὅταν ἡ αἴσϑησις ἐξατονῇ. 
ἔπειτα καὶ μύσαντες τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὁρᾶν μὲν οὐχ 
οἷοί τ᾽ ἐσμὲν τὰ χρώματα, φαντάξεσϑαι δὲ οὐ κωλυ- 
ὄμεϑα. αἰσϑήσεως μὲν ovv καὶ τούτοις καὶ ἄλλοις πολ- 

Aois open διενήνοχε. νοῦ δὲ xol ἐπιστήμης, ὅτι 

ταύταις μὲν ἀεὶ ταῖς ἕξεσιν ἀληϑεύομεν, ἐν ταῖς φαν- 
τασίαις δὲ ὀλιγάκις. λείπεται ἄρα ξητεῖν, εἰ δόξα ταὐ- 
τὸν καὶ φαντασία. ἀλλ᾽ ἔφϑημεν καὶ τῆς δόξης αὐ- 
τὴν διακρίναντες᾽ ὅτε γὰρ ἁπάσης ὑπολήψεως ἐχω- 

οίζομεν φαντασίαν, τότε δήπου καὶ τῆς δόξης ἑτέραν 
αὐτὴν ἀπεδείκνυμεν᾽ ἦν γὰρ εἶδός τι τῆς ὑπολή- 
ψεως ἡ δόξα. τὸ μὲν οὖν ἀληϑεύειν καὶ ψεύδεσϑαι 
τὴν φαντασίαν ὥσπερ τὴν δόξαν κοινὸν ἀμφοῖν, ἀλλὰ 
δόξῃ μὲν ἕπεται πίστις οὐκ ἐνδέχεται γὰρ τὸν δοξα- 
ξοντα τοῖς δοκοῦσιν αὐτῷ μὴ πιστεύειν, πίστει δ᾽ 
ἕπεται τὸ πεπεῖσθαι, πειϑοῖ δὲ λόγος λογικὴ γάρ 
τίς ἐστι συγκατάϑεσις ἡ δόξα. τῶν δὲ ἀλόγων ξώων 
ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπάρχει. λόγου δέ ἐστι παντά- 
πασιν ἀκοινώνητα, καὶ δοξάξειν μὲν ὅπερ καὶ πρότε- 
gov εἴπομεν, οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ ἀδύνατα, οἷον πτερω- 
τοὺς ἀνθρώπους, φαντάξεσϑαι δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

Φανερὸν δὲ ὅτι οὔτε δόξα μετ᾽ αἰσϑήσεως, οὔτε 
συμπλοκὴ δόξης καὶ αἰσϑήσεως ἡ φαντασία᾽ λέγει 
γὰρ Πλάτων, ὅταν αἰσϑανώμεϑαά τι καὶ προσδοξαξω- 
μὲν, ὅτι τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, τοῦτ᾽ εἶναι τὴν φαντασίαν. 
ἐδείχϑη δὲ οὐ πάντως ἡ φαντασία συνεφελκομένη 

τὴν δόξαν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἀναξωγραφήσεσι τῶν ἀδυ- 

8 ἐν deletVietorius 16 γὰρ] δὲλ δόξαντα M 26 Πλά- 
' τῶν] Theaetet. p. 152 C. 
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vive καὶ ἀμηχάνων. καὶ χωρίς y τῶν εἰρημένων δη- 
Aov ἐστιν ὅτι, εἴπερ συμπλοκὴ δόξης ἐστὶ καὶ αἰσϑή- 
GsQg φαντασία. οὐκ ἄλλου μὲν τὴν αἴσϑησιν si- 

! , ^ X Y , UM m ΑἉ 

ναι προσήκει, ἄλλου δὲ τὴν δοξαν. οἷον λευκοῦ μὲν 
2 2 - ? - , - ^ 

τὴν αἴσϑησιν, δόξαν δὲ ἀγαϑοῦ, οὐδὲ τοῦ αὐτοῦ μὲν 
ς , ον» MES DAD, T EC 
υποκχειμένου xov ἀλλο δὲ καὶ ἀλλο. οἷον εἰ TO ὑπο- 

, y 9 , 3 

κείμενον εἴη λευκὸν καὶ ἀγαϑόν, τὴν μὲν δοξαν εἶναι 
, € N , , 

περὶ αὐτου καϑὸ ἀγαϑὺν. τὴν δὲ ἀΐσϑησιν καϑὸ λευ- 

XÓv' κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἡ δόξα τὲ 

καὶ ἡ αἴσϑησις. δεῖ οὖν καὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ 
αὐτὸ γενέσϑαι τὴν συμπλοκὴν τῆς τε δόξης καὶ τῆς 

2) ᾿ αἰσϑήσεως. καὶ ἔτι συνοδεύειν αὐτας καὶ μὴ μάχε- 
- - A 227.7 

σϑαι. ὅταν τοίνυν περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ 
- γενομένης τῆς δόξης καὶ τῆς αἰσϑήσεως ὑπάρχῃ δια- 
φωνία, καὶ ἡ μὲν δόξα ἀληϑεύῃ. ἡ αἴσϑησις δὲ δια- 
ψεύδηται, πῶς ἐροῦμεν τὴν τούτων συμπλοκὴν φαν- 
τασίαν; ὅταν γὰρ ἡ μὲν αἴσϑησις λέγῃ ποδιαῖον si- 

ναι τὸν ἥλιον, ἡ δὲ δόξα πολλῷ μείξω τῆς οἰκουμέ- 

νης. πῶς ταύτας οἷόν τὲ συμπλακῆναι, ἢ πῶς οἷόν τε 
μίαν ἐξ αὐτῶν γενέσϑαι κρᾶσιν. τῆς μὲν ἀληϑευούσης 

τῆς δὲ ψευδομένης: ἀνάγκη γὰρ ἔσται τηνικαῦτα ῇ 

τὴν ἀληϑινὴν περὶ τοῦ ἡλίου δόξαν ἀποβαλεῖν, ἵνα 

μεταλάβωμεν τὴν ψευδη καὶ σύμφωνον τῇ αἰσϑήσει. 

ἢ τὴν αὐτὴν φυλάττοντας ἔτι δόξαν ἀμελεῖν τῆς 
αἰσϑήσεως καϑ' ἣν μάλιστα ἐκτυποῦται ἡ φαντασία. 
ἑχάτερον δὲ τούτων ἀδύνατον᾽ οὔτε γὰρ ἀποβαλεῖν 
οἷόν τε τὴν ἀληϑῆ δόξαν μὴ καὶ τοῦ πράγματος με- 
ταπεσόντος. ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχοντος καὶ σωζομένου καὶ 

αὐτὸν σωζόμενον τὸν δοξάξοντα, οὔτε τὴν ἀληϑῆ κατ- 
ἔχοντα δόξαν, ὅτι πολλῷ μείξων ὁ ἥλιος τῆς oixov- 

15 διαί εῦδε ταν Α 20 κρᾶσιν] κρίσιν ^ 21 ἔσται) 
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μένης. πιστεύειν τῇ φαντασίᾳ ὅτι ποδιαῖος. οὐκ ἄρα 
κίρναται τηνικαῦτα πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἡ δόξα, ἀλλ᾽ 
ἐκκρούεί μᾶλλον τὴν αἴσϑησιν καὶ συνεκκρούει καὶ 
τὴν φαντασίαν᾽ τύπος γὰρ τῆς αἰσϑήσεως καὶ ἴχνος 
ἐστὶν ἡ φαντασία καὶ οὐ κρᾶσις δόξης καὶ αἰσϑη- 
σεως" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῆς κώπης ἐν τῷ ὕδατι κρᾶσις 
δυναιτ᾽ ἂν γενέσϑαι δόξης καὶ αἰσϑήσεως ἡ φαντα- 
σία, ἀλλ᾽ ἡ φαντασία μὲν ἀκολουϑεῖ τῇ αἰσϑήσει., ἡ 
δόξα δὲ διαμάχεται. εἰ οὖν μήτε αἴσϑησις ἡ φαντα- 
σία, μήτε ὑπόληψις οὔτε γὰρ δόξα οὔτε φρόνησις 
οὔτε ἐπιστήμη οὔτε “νοῦς, κυρίως ἄρα οὐδεμία λεί- 
ποιτ᾽ ἂν δύναμις τῆς ψυχῆς πρὸς ἣν ἀμφισβητήσι- 
μός ἐστιν ἡ φαντασία. εἰ μὲν ovv ἅπας νοῦς ἐστὶν 
ἀναμάρτητος, οὐδεμία λείπεται δύναμις" εἰ δέ τις 
νοῦς ἐστὶ καὶ ἁμαρτάνειν. καὶ μὴ μόνον ἀληϑεύειν 
ἀλλὰ καὶ ψεύδεσϑαι, τούτου διακρῖναι τὴν φαντα- 

σίαν οὐ ῥάδιον᾽ πολλὴν γὰρ ἔχει τὴν ὁμοιότητα. 
πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο ὕπερ ἔφην, τὸ δύνασϑαι καὶ 
ἁμαρτάνειν, εἶτα ὅτι καϑάπερ φαντάξεσϑαι ἐφ᾽ ἡμῖν, 
οὕτω καὶ νοεῖν ἃ βουλόμεϑα. τίς οὖν ἡ τῆς φαντα- 
σίας πρὸς τὸν τοιοῦτον νοῦν διαφορά, ξητῶμεν ἐφε- 
ξῆς. πρῶτον δὲ τὴν ἑκατέρου φύσιν χωρὶς ἂν εἴη 
διοριστέον οὕτω γὰρ καὶ πῇ διενηνόχατον ἀλλήλοιν 
καταφανὲς ἡμῖν γενήσεται, καὶ πρῶτόν ys τίς ἐστιν 
ἡ φαντασία᾽ τέως γὰρ ov τί ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅσα οὐκ ἔστι, 

προείρηται. 
᾿Επεὶ τοίνυν πολλὰ κινηϑέντα vx ἄλλου κινεῖν 

ἕτερον πέφυκεν, ὥσπερ ὁ μοχλὸς κινηϑεὶς ὑπὸ τῆς 
χειρὸς κινεῖ τὸν λέϑον, καὶ ἡ ϑάλαττα ὑπὸ TOU πνεύ- 

ματος κινηθεῖσα κινεῖ τὴν ναῦν, οὐδὲν ϑαυμαστὸν 

2 τηνικαῦτα post δόξα M ip κυρίως] οὔτε κυρίως M 
15 ἐστὶ καὶ] ἐστιν οἷόν τε καὶ A. fort, ἐστὶν οἷος καὶ 



ERI ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως τοῦτο συμβαίνειν. ς αὕτη γὰρ 
κινηϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰσϑητῶν καὶ τὸ εἶδος ἀνα- 

λαβοῦσα τοῦ κινήσαντος κινεῖ δύναμιν ἑτέραν τῆς ψυ- 
χῆς ἐπὶ τῶν τελειοτέρων ξώων ταύτην ἣν φαντασίαν 
καλοῦμεν, ἧς φύσις ἐστὶ τοὺς τύπους οὗς ἡ αἴσϑησις 
αὐτῇ παραδίδωσιν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἀναμαξαμένη, 
κατέχειν ἐν ἑαυτῇ καὶ ἐνσφραγίξεσϑαι καὶ δύνασθαι 
καὶ ἀπελθόντων τῶν αἰσϑητῶν διατηρεῖν ἐπί τινα 
χρόνον. τὰ yvy. ἀπελϑόντων μὲν ovv τῶν αἰσϑητῶν 

ἐχφανῶς ἡ δύναμις ἡ φανταστικὴ τῆς αἰσϑητικῆς 
διενήνοχεν᾽ ἡ uiv γὰρ παύεται ἐνεργοῦσα. ἡ δὲ 

οὗς παρείληφε τύπους. ἔτι κατέχει. παρόντος δὲ τοῦ 
αἰσϑητοῦ καὶ ἅμα ἄμφω ἐκκαλουμένου, λέγω δ᾽ 
ἄμφω τήν τε αἴσϑησιν ἅμα καὶ τὴν φαντασίαν, 
τηνικαῦτα χαλεπὸν ἐφευρεῖν τῶν δυνάμεων τού- 
τῶν τὴν διαφοράν. δοκοῦσι γὰρ αἵ δύο τηνικαῦτα 

καὶ περὶ ταὐτὸν ὑποκείμενον ἐνεργεῖν καὶ ἐν ταὐτῷ 
χρόνῳ. ἢ μήποτε καὶ τηνικαῦτα περὶ ταὐτὸν μὲν 
καὶ ἐν ταὐτῷ χρόνῳ, οὐχ ὡσαύτως δὲ ἐνεργοῦ- 
σιν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν αἴσϑησις πρὸς τὸ ἔξωϑεν αἰσϑητον 

ἀπερείδεται καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου κινεῖται, ἡ φαντασία δὲ 
'περὶ τὸ εἶδος ὃ ἡ αἴσϑησις ἀνεμάξατο, καὶ γίνεται 
ὅπερ τὸ αἰσϑητὸν τῇ αἰσϑήσει, τοῦτο ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν 
αἴσϑησις τῇ φαντασίᾳ. τῷ δὲ ἀμφοτέρας τὰς κινή- 
σεις ἅμα συμβαίνειν μάλιστα ἐντεῦϑεν αὐτῶν δυς- 
ϑήρατος ἡ διαφορά. ἐπεὶ ὅτι γὲ ἕτεραι . δῆλον ἐκ 
τοῦ τὴν μὲν αἴσϑησιν τῆς ἐνεργείας παυεσϑαιν προ- 

τέραν ἐπὶ πολλῶν, τὴν φαντασίαν δὲ παραμένειν" 
τηνικαῦτα γὰρ τὸ ἴχνος ὃ κατέχουσα ἡ αἴσϑησις εἰς 

-, 4 τελειοτέρων] τελείων ἃ ταύτην om A 8 καὶ ante 
ἀπελϑόντων om A 10 ἐμφανῶς A 14 ἅμα om M 15 ἐφευ- 
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τὸ ἔξωϑεν αἰσϑητὸν ἀπετείνετο, γίνεται ὑποκείμε- 
vov τῇ φαντασίᾳ, ὥσπερ εἰ δι᾿ ὅλου μὲν ὁ κηρὸς ἀνε- 
μάττετο τὴν σφραγῖδα, ἀναμαξάμενος δὲ καὶ περι- 
πτυγεὶς αὐτῇ πάλιν τὸν αὐτὸν τύπον ἐνεσημαίνετο τῷ 
ἀέρι. ὥστε καὶ ἀπελϑόντος τοῦ κηροῦ καὶ τοῦ δα- 
χτυλίου μεμορφῶσϑαι τὸν ἀέρα. τὸν πεθιΘ ΠΡΙ ΘΝ ἀλλ᾽ 

αὗται μὲν ἀψύχων σωμάτων αἵ πείσεις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐμ- 
ψύχων ἕτερος τρόπος᾽ τὸ γὰρ πάσχειν ἐπὶ τούτων ἐνερ- 
γεῖν ἐστὶ μᾶλλον καὶ τελειοῦσϑαι, τελειοῦται δὲ ἡ φαν- 
τασία ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως εἰς ἐνέργειαν προϊοῦσα, 
ὥσπερ ἡ αἴσϑησις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, μάλιστα δὲ ἐπὶ 
τῶν ξώων ἐστὶ “λαβεῖν τὴν διαφοράν, ἕν οἷς φαμὲν 

αἴσϑησιν μὲν εἶναι, φαντασίαν δὲ μή, οἷον μυιῶν τε 
καὶ σκωλήκων καὶ πολλῶν τοιουτοτρύπων ἑτέρων. 
κινεῖται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, οὐ μὴν ὥστε κατ- 
Eye δύνασθαι τὰ αἰσϑητά. φέρεται ovv ὅπῃ καὶ 
τύχῃ ἀποροῦντα δυνάμεως καϑεκχτικῆς τῶν αἰσϑη- 
τῶν. πλήξει τοίνυν ἔοικεν ἡ αἴσϑησις ἐπ᾿ αὐτῶν 
μηδὲ ἀκαρῆ παραμένουσα. ἐφ᾽ ὧν δὲ τὸ ἐκμαγεῖον 
τῶν αἰσϑητῶν στερξώτερον. ἐπὶ τούτων ἡ φύσις προς- 
ἐϑηκὲ τῇ αἰσϑήσει δύναμιν ἑτέραν ὥσπερ ταμιεῖον 
ἐσόμενον τῶν αἰσϑημάτων. διὰ τοῦτο οὖν οὔτε ἄνευ 
αἰσϑήσεως ἡ φαντασία οὔτε ἄλλων πραγμάτων; ἀλλ᾽ 

ὥνπερ ἡ αἴσθησις" καὶ γὰρ εἰ νοητῶν ποτὲ γίνεται 
φαντασία, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐξάπτεται τῆς αἰσϑήσεως. 

ὥσπερ οὐν ὁ αὐτὸς κηρὸς καὶ δέχεσθαι, τὴν σα θύγίδα 

πέφυκε καὶ τηρεῖν, καὶ καϑὸ μὲν δέχεται, ἑτέραν ἄν 
τις φαίη περὶ αὐτὸν δύναμιν ϑεωρεῖσθϑαι καϑ' ἣν 
εἰκτικὸς καὶ εὐτύπωτος ὑπὸ τοῦ γλύμματος. καϑὸ δὲ 

ὃ περιπτυχϑεὶς Μ 4 ἐνεσημήνατο Α 5 κηρίου MV 
14 τοιοτρόπων MV 16 καὶ] fort. κἂν ᾿ς 17 ἀποροῦν M 
19 ἀκαρεῖ M ; 



τηρεῖ, ἑτέραν vidis κεκτῆσϑαι T. qv στερεωτέρας 

φύσεως καὶ μονιμωτέρας τετύχηκε᾽ τοῦτο αὐτό ἐστι 

καὶ περὶ ψυχῆς ἀποφήνασϑαι, ὅτι καϑὸ μὲν κινεῖται 

ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, αἰσϑητικὴν ἔχει τὴν δύναμιν, 

καϑὸ δὲ vuosiv. οἵα da τὰ αἰσϑήματα, φανταστικήν. 5 

δῆλον τοίνυν ὅτι, ἡνίκα καὶ ἡ αἴσϑησις περὶ τὸ 

αἰσϑητὸν ἐνεργεῖ; τηνικαῦτα καὶ ἡ peut o οὐ 

γὰρ δὴ ἀσύνετος οὐδὲ ἀναντίληπτος γινομένη vd 

οἵα τὲ ἦν τὸ ἰχνὸθ καὶ ἀπελϑόντος τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ 

προβάλλεσϑαι ὡς ἐγνωκυῖα. ὅσα τοίνυν τῶν ξώων 10 

ταύτης. δτομῆς τῆς δυνάμεως, πολλὰ κατ᾽ αὐτὴν 

καὶ ποιεῖ καὶ πάσχει ποτὲ μὲν ὀρϑῶς ἐνεργούσης 

ποτὲ δὲ ἡμαρτημένως, τ τὸ δὲ ὀρϑῶς καὶ μὴ ὀρϑώς 

παρὰ τῆς αἰσϑήσεως αὐτῇ προσγίνεται" συναπολαύ- 

ξὺν γὰρ ἀνάγκη τοῖς ἐκείνης κατορϑώμασι καὶ TIT T 15 

τήμασι τὴν φαντασίαν. καὶ συναληϑεύειν. μὲν ἀλη- 

ϑευούσῃ. συμψεύδεσϑαι δὲ ψευδομένῃ. ὥσπερ, τοί- 

vvv ἡ αἴσϑησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληϑής ἐστιν ἢ ὅτι 

ὀλίγιστον ἔχουσα τὸ veudo6 , δεύτερον δὲ τῶν ὑπο- 

κειμένων τοῖς ἰδίοις καὶ οἷς ἐκεῖνα συμβέβηκε, καὶ 20 

ἐνταῦυϑα ἤδη ἐνδέχεται διαψεύδεσϑαι, (ὅτι μὲν γὰρ 

λευκὸν τὸ προσιόν, ὀρϑῶς καὶ κρένει καὶ ἀποφαίνε- 

ται. ὅτι δὲ Σωκράτης ὁ προσιών, διαμαφτάνει) τρί- 

τον δὲ τῶν κοινῶν καὶ τοῖς ἰδίοις συναπτομένῶν, 

λέγω δὲ οἷον κινήσεως καὶ μεγέϑους καὶ ἀριϑμοῦ τον 

καὶ σχήματος περὶ ἃ μάλιστά ἐστιν ἀπατηϑῆναι κατά το 

τὴν PNIS ὅταν τὸ πλειόνων ἔργον μιᾷ τινὶ αὐ- 

τῶν ἐπιτρέπωμεν, οὕτω δὴ καὶ ἡ φαντασία περὶ μὲν 

τὰ ἴδιά αἰσϑητὰ τῆς αἰσϑήσεως ἐνεργούσης ἀληϑὴς 

4 τὴν om A — 5 φανταστικήν] φανταστικὴ libi 8 γὰρ 
δὴ] δὲ γὰρ A 19 ποιεῖν καὶ πάσχειν Α 15 ἐκείνοις A M 

92 τὸ προσιὸν λευκὸν M 
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καὶ αὕτη, περὶ δέ γε τὰ ὑποκείμενα καὶ τὰ κοινὰ 
παρούσης τῆς αἰσϑήσεως καὶ ἀπούσης διαψεύδεται; 
παρούσης μὲν ἐξ ἀνάγχης᾽ συνεξαμαρτάνειν γὰρ 
αὐτὴν ἀναγκαῖόν ἐστι τῇ αἰσϑήσει., ἀπούσης δὲ ὅταν 
ἐγκαταλείμματα μὴ οἷάπερ εἴληφε διαφυλάττῃ. καὶ 
μάλιστα ὅταν πόρρω ὄντος τοῦ αἰσϑητοῦ ἡ αἴσϑησις 

ἀντιλάβηται. εἰ τοίνυν ὅτι μέν ἐστιν ἡ φανταστικὴ 
δύναμις τῆς ψυχῆς. ἅπασι φανερόν, οὐδεμίαν δὲ 
ἄλλην τῶν διηριϑμημένων οὖσαν “τοιαύτην 0 λόγος: 

10 ἐξεῦρε, λείπεται ταύτην εἶναι ἣν ἡμεῖς φαμὲν κίνη-- 
σιν τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν 

γινομένην. ἐπειδὴ δὲ ἡ ὄψις μάλιστα τιμιωτάτη πα- 
σῶν τῶν αἰσϑήσεων. καὶ τὸ ὄνομα ἐντεῦϑεν ἐκλη- 
ρονόμησεν ἀπὸ τοῦ φάους. ὅτι ἄνευ φωτὸς οὐκ ἔστιν 

15 ἐδεῖν, καὶ ὅπερ εἶπον. διὰ τὸ παραμένειν καὶ ὁμοίας 
εἶναι ταῖς αἰσϑήσεσι τὰς φαντασίας πολλὰ κατ᾽ 

αὐτὰς πράττει τὰ ξώα, τὰ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἕτέ- 
ραν δύναμιν κυριωτέραν οἷον τὰ ϑηρία. τὰ δὲ διὰ 
τὸ πολλάκις ἐπικαλύπτεσϑαι τὴν κυριωτέραν τῆς 

90 φαντασίας ἢ νόσοις ἢ ὕπνῳ οἷον [of] ἄνϑρωποι. [περὶ 
μὲν οὖν φαντασίας τί ἐστι καὶ διὰ τί ἐστιν, εἰρήσϑω 
ἐπὶ τοσούτον. 

Qt 

A X oz ,ὕ Ὁ c m" ξ μ 
- Περὶ δὲ τοῦ μορίου τοῦ τῆς ψυχῆς. 9 χρῶμεϑα 

εἰς ϑεωρίαν καὶ πράξιν, εἴτε χωριστοῦ ὄντος κατὰ 
, e : Ll - 

25 τόπον, ὡς ὥετο Πλάτων τὸν λόγον μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ 

2 διαψεύδονται MV 3 συναμαρτάνειν Α 7 φαν- 
ταστικὴ] immo φαντασία, aut ἔστι φανταστικὴ scribendum. 
10 ἐξεῦρε] ἐξευρεῖν δύναται ^ 12 γινομένην] γινομένης 1 Μ 
conf. Trend, .p. 462. 20 ἢ vócoic] ἣν ὅσοις M of om M V 
20—22 περὶ -- τοσοῦτον om M V. (ex Aristotele A, ubi τοσού- 
TOv) 24 εἰς] πρὸς ^ 25 Πλάτων] Timaeus Locr. p. 100. 
(366 Bekk.) 
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καϑιδρύων, τὸν ϑυμὸν δὲ ἐν τῇ καρδία, τὴν ἐπιϑυ- 
, x 2 -"- ("9 » , A , - 

μίαν δὲ ἐν τῷ ἥπατι, sive τόπῳ μὲν ov διεστῶτος 

ὃν ἄλλων δυνάμεων τῆς ψυγῆς. λόγῳ δὲ uovo χω- τῶν u 1j Ps, apu ΡΟΝ ΘΕ A 
, , 2^ οιζομένου σκεπτέον, τίνα ἔχει διαφορὰν πρὸς τὰς 

A! 

προειρημένας δυνάμεις καὶ μάλιστα πρὸς τὴν φαν- 
,ὕ M , 1 Ly 

τασίαν, καὶ πῶς ποτὲ γίνεται τὸ νοεῖν. εἰ δὴ τὸ 
, - Y »25 A 

vosiv ἀνάλογόν ἐστι τῷ αἰσϑανεσϑαι᾿ OL ἀμφοῖν γὰρ 
χρύνει, τὲ καὶ γνωρίξει., καϑάπερ καὶ πρότερον ἔφα- 
uev , ἡ Ψυχή, πάσχοι Qv τι καὶ ὃ νοῦς ὑπὸ τῶν voi 
τῶν, ὥσπερ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἡ αἴσϑησις, τὸ 

πάσχοι δ᾽ ἂν καὶ ἐνταῦϑα ἀκουστέον παραπλησίως" 
κυριώτερον γὰρ εἰπεῖν. ὅτι μάλιστα τελειοῖτο ἂν εἰς 

ἐνέργειαν ἐκ δυνάμεως προαγόμενος. ὅτι δὲ ἐκ δυ- 
νάμξως, δῆλον᾽ διὰ γὰρ τοῦτο οὔτε ἀεὶ νοοῦμεν. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ αὐτὰ ἀεί, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλα᾽ τοῦτο 
γὰρ σημεῖον τοῦ δυνάμει εἶναι τοῦτον τὸν νοῦν᾽ οὐ 
γὰρ οἷόν τε μεταβαίνειν ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ἐνέρ- 
γειαν μὴ δυνάμεως ὑπομενούσης. 7 τὰς διαφόρους᾽ 
ἐνεργείας ἀποδίδωσι. δεῖ τοίνυν αὐτὸν ἀπαϑὴ εἶναι 
τοῦ κυρίως λεγομένου πάϑους καὶ μὴ ἔχειν οἰκείαν 
μὲν μορφήν, δεκτικὸν δὲ εἶναι παντὸς εἴδους καὶ 
δυνάμει τοιοῦτον ἀλλὰ μὴ τοῦτο, καὶ ὁμοίως ἔχειν 
πρὸς τὰ νοητὰ ὥσπερ ἡ p sies e πρὸς τὰ αἰσϑητά, 

καὶ ὥσπερ ἐκείνη κατ᾽ ἐνέργειαν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἣν ὧν 

ἠσθάνετο, οὕτω μηδὲ τὸν τοιοῦτον νοῦν κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν εἶναί τι τῶν νοουμένων. ἀνάγκη ἄρα. ἐπειδὴ 
πάντα νοεῖ. πάντα εἶναι δυνάμει, τουτέστι μὴ ἔχειν 
εἶδος οἰκεῖον μηδὲ μορφήν. οὐ φαύλως ἄρα Avoka- 
γόρας ὠνειροπόλει τὸν νοῦν ἀμιγῇ ποιῶν καὶ φύσεως 
διαφερούσης ἁπάντων τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινωσκομένων᾽ 

12 μάλιστα] μᾶλλον A 18 διαφόρας M 
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οὕτω γὰρ ἂν ῥᾷστα γνωρίζοι μηδενὸς οἰκείου παρ- 
ἐμφαινομένου καὶ συνυπάρχοντος᾽ κωλύσει γὰρ καὶ 
ἀντιφράξει τὸ ἐνυπάρχον εἶδος, τὰ ἄλλα ὥσπερ ἀλλό- 

τρια. ἀναγκαῖον ἄρα τοῦ τοιούτου νοῦ μὴ εἶναι ,9u- 
σιν οἰκείαν μηδεμίαν μηδὲ μορφὴν ἀλλ᾽ ἢ ταύτην, 
ὅτι δυνατὸς περιλαβεῖν τὰς ἀλλοτρίας φύσεις τε καὶ 
μορφᾶς, καὶ μηδὲν ἔχειν εἶδος ἀφωρισμένον, ἐπειδὴ 
καταλαμβάνειν. ἅπαντα πέφυκεν. ὁ ἄρα καλούμενος 
τῆς ψυχῆς νοῦς. (λέγω δὲ νοῦν c διανοεῖται καὶ 

ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή. οὐχ ὃν πολλάκις καταχρώμενοι 
φέρομεν καὶ ἐπὶ τῆς φαντασίας) οὐδέν ἐστιν ἐνερ-- 
γείᾳ τῶν ὄντων πρίν τι νοεῖν. διὸ οὐδὲ μεμῖχϑαι 
αὐτὸν εὔλογον τῷ σώματι᾽ σώματος γὰρ πρὸς σῶμα 
μέξις ἐστίν. ἀνάγκη δὲ σῶμα ὑπάρχοντα ἐνεργείᾳ 
εἶναι καὶ μορφὴν οἰκείαν ἔχειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὀργάνῳ 
ἂν χρῶτο τῷ σώματι, ὥσπερ ἡ αἴσϑησις᾽ καὶ γὰρ 
οὕτως ἀπολαύσεται τῆς TOU ὀργάνου ποιότητος. ἢ 
συνυπάρχουσα ἀεὶ ταῖς ἐνεργείαις αὐτοῦ τὰ ἄλλα 
εἴδη κωλύσει. δῆλον δὲ μάλιστα ἐκ τῆς αἰσϑητικῆς 
τοῦτο δυνάμεως αὕτη γὰρ σώμα μὲν οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ 

. ἐπειδὴ χρῆται ὅλως ὀργάνοις σωματικοῖς, συναπο- 
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λαύει τούτοις TOU πάϑους. καὶ τοῦτο φανερὸν ἐπὶ 
τῶν αἰσϑητηρίων᾽ ἡνίκα γὰρ ἂν ὑπὸ τῶν σφόδρα 
αἰσϑητῶν σφοδρότερον κινηϑῇ τὰ αἰσϑητήρια, οἷον 
ὑπὸ ψόφου μεγάλου ἡ ἀκοή, καὶ λαμπροῦ χρώματος 
ἡ ὄψις. ἢ βαρείας ὀσμῆς ἡ ὄσφρησις, οὐ δύναται ἔτι 
τῶν ἐκλελυμένων αἰσϑητῶν καὶ ἀμυδροτέρων ἀντι- 
λαμβάνεσϑαι ῥᾳδίως, ἀλλ᾽ ἐμμένει τὸ ἴχνος τῆς 
βιαιοτέρας πληγῆς ἐχκροῦον τὴν ἀμυδροτέραν καὶ 

1 γνωρίζει ^ 13 πρὸς om M 15 ἔχειν οἰκείαν Μ 
28 &v om A V 25 μεγάλου] μᾶλλον A 97 ἐκλελειμμέ- 
vovM 



ἀσϑενεστέραν. ὁ ΠΣ ΕΞ γε νοῦς ὅταν νοήσῃ σφόδρα 
νοητόν, οὐχ ἧττον νοεῖ τὰ ὑποδεέστερα. ἀλλὰ καὶ 
μᾶλλον. οὕτως ἄρα ὴ μὲν αἴσϑησις οὐκ ἄνευ σώμα- 

τος, ὁ δὲ χωριστὸς ἅπαντος σώματος, καὶ εὐ δὴ οἵ 
λέγοντες τὴν ψυχὴν τόπον εἶναι εἰδῶν. εἰ καὶ τῷ 

ὀνόματι καταχρῶνται τοῦ τόπου. πλὴν ὅτι οὔτε ὅλη 
ἡ ψυχή, ἀλλὰ αἱ δύο μόναι δυνάμεις καϑ' ἦν τὲ 
νοοῦμεν καϑ' qv τὲ αἰσϑανόμεϑα. ov) οὕτω τόπος 
ὡς περιέχειν, ἀλλ᾽ ὡς γίνεσϑαί πως ἃ νοεῖ καὶ ὧν 
αἰσϑάνεται. οὗτος τοίνυν ὁ δυνάμει νοῦς γίνεται 
μὲν καὶ ἐν τοῖς νηπίοις. ὅταν δὲ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν 
καὶ τῶν ἀπὸ τούτων φαντασιῶν καὶ τῆς περὶ ταῦτα 
γυμνασίας τὸ καϑόλου δύνηται ϑηρεύειν καὶ συν- 
ἄγειν τὸ ὅμοιον ἐν τοῖς ἀνομοίοις καὶ τὸ ταὐτὸν ἐν 
τοῖς διαφόροις. τηνικαῦτα τελεώτερος γίνεται νοῦς 
2505, » c , e 1 , fol. 
αναάλογον ἔχων τῷ ἑπιστήμονι. οστις τὰ ϑεωρηματα sg," 

τῆς ἐπιστήμης συνειληχὼς οἷός τε x«9' ἑαυτὸν ἐνερ- 
γεῖν ἕκαστον αὐτῶν ἰδίᾳ προχειριξόμενος. καὶ οὔτε 
διδασκαλίας ἔξωϑέν τινος οὔτε γυμνασίας δεόμενος. 

ἔστι μὲν οὖν καὶ τηνικαῦτα δυνάμει, οὐ μὴν ὁμοίως 
καὶ πρὶν μαϑεῖν ἢ εὑρεῖν᾽ ἐγγίνεται γὰρ οἷον ὄψις 
αὐτῷ πρότερον οὐκ ἐνοῦσα ὁρατικὴ τῶν ὁμοίων καὶ 
τῶν ἀνομοίων καὶ ταὐτοῦ καὶ ἑτέρου καὶ ἀκολούϑου 
καὶ μαχομένου. καὶ αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν τηνικαῦτα Óv- 
ναται vosiv' οὐδὲν γὰρ ἄλλο ὁ νοῦς ἐστὶν ἢ τὰ νοή- 

, 5 € 9 P" LU 

ματα. γινόμενος ovv ὁ αὐτὸς τοῖς νοουμένοις νοεῖ 
- ri 5 

τηνικαῦτα καὶ ἑαυτόν. ὅταν μὲν οὖν σὴν &&w ἔχῃ 
Za Ἁ , , r? 9 zs TA 

μόνον, τὰ νοήματα ἐστιν ὥσπερ ἀποκείμενα᾽ οταν δὲ 
* - , , , - , A 

éveQyt, TOTt συνδρομος γίνεται τῷ νοουμένῳ καὶ 
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εἰκότως ἑαυτὸν νοεῖ τηνικαῦτα᾽ αὐτὸς γάρ ἐστιν G 

νοεῖ. ὥσπερ γὰρ ἡ ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά ἐστι ϑεω- 
ρήματα᾽ οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ γεωμετρία ἢ τὰ γεωμε- 
τρικὰ ϑεωρήματα, οὕτω καὶ ὁ νοῦς τὰ νοήματα, καὶ 
μέχρι μὲν ἂν ἡ ἕξις αὐτὴ ἠρεμῇ. ἠρεμεῖ καὶ τὰ ϑεω- 
ρήματα, κινηϑεῖσα δὲ ἡ ἕξις καὶ ἐνεργοῦσα ἐνεργεῖ 
μὲν πάντως περὶ ἕν τῶν ϑεωρημάτων τῶν ἑαυτῆς, 
γίνεται δὲ ταὐτὸν ἐκείνῳ ὃ ϑεωρεῖ. ἡ γὰρ ἐπιστήμη 
τοῦ δύο ὀρϑὰς ἔχειν τὸ τρίγωνον. τὸ ϑεώρημάα ἐστι 
καὶ ὃ λόγος x«9' ὃν δύο ὀρϑὰς ἔχειν ἀποδείκνυται 
τὸ τρίγωνον. οὕτω τοίνυν καὶ ὁ νοῦς ὅταν μὲν ἦἠρε- 
wn, τὴν ἕξιν λέγεται ἔχειν τῶν νοημάτων, ὅταν δὲ 
ἐνεργῇ περὶ ἕν τῶν νοημάτων, τότε ὃ αὐτός ἐστι τῷ 

7 - 7" GN ἂν 5 
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ἡ διαφορὰ τοῦ τοιοῦδε νοῦ καὶ τῆς δυνάμεως τῆς 

αἰσϑητικῆς φαντασίας μετὰ τὸ διαστήσασϑαι τὴν 
ἑχάστου τῶν εἰρημένων φύσιν, ῥητέον ἐφεξῆς. 

[4 Te 

Ἐπειδὴ τοίνυν ἄλλο μέν ἐστιν ὕδωρ, ἄλλο δὲ 
e 5 p "m x M ' 3. e b 7 

ὕδατι sivo." ὕδωρ μὲν γὰρ vo ἐξ vÀgg καὶ εἴδους. 
N ^ [i4 * N 5 , , - e A 

τὸ δὲ υδατι εἶναι τὸ εἶδος ἔστι τοῦ υδατος καὶ 

καϑ' ὃ ἐστιν vÓOQ' ἕχαστον γὰρ οὐ κατὰ τὴν 
ὕλην. ἀλλὰ κατὰ τὴν μορφὴν χαρακτηρίζεται. 

n N » ee pe RACE IU y DEM, 
οὐτῶ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεχνικῶν᾽ ἃλλο γὰρ οἰκία 

3 5, , A M 3 kJ 

καὶ οἰκίᾳ εἶναι. καὶ ἄλλο ἀνδριὰς καὶ ἀνδριάντι ei- 
ναι, καὶ οἰκία μὲν τὸ σχῆμα σὺν τοῖς λέϑοις καὶ τοῖς 

, iy €" , DP ASA e ' URS ξύλοις καὶ τῷ κεράμῳ. οἰκίᾳ δὲ εἶναν ἡ μορφὴ καὶ ἡ 
, e , e ^ 3 MEC E ^ ' 

συνϑεσις ἡ τοιάδε. ομοίως δὲ καὶ ἀνδριας μὲν τὸ 
-»Ὕ m ? w - 3 , (x 

σχῆμα σὺν τῶ λίϑῳ ἢ τῶ χαλκῷ, ἀνδριάντι δὲ εἶναι 
E «tog 3, 4 5.7 3 , 

τὸ εἶδος τοῦ ἀνδριάντος. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ παντῶν 
3 ? 9; τ e 

ὁμοίως ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ ταὐτὸν ἐστιν οἷον στιγμὴ καὶ 

. 8 ἐκείνων M 18 τῶν νοουμένων M 19 εἴδους καὶ 
υλης M 
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E. στιγμῇ εἶναι, 7 εἴ τι dr τῶν pares καὶ ἁπλοῦν, ἐφ᾽ 

ev ὁ “λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ εἶδος καϑ' ὅ ἔστι, 

ταῦτόν ἐστιν ὅλῃ τῇ φύσει τοῦ πράγματος. οὕτω δὴ | 
τούτων ἐχόντων ὅταν μὲν τὴν μορφὴν κρίνωμεν ὡς 
συνειλημμένην τῇ ὕλῃ, οἷον τὸ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν 
σὺν τῇ ὕλῃ, τουτέστιν ὅταν κρίνωμεν ὅλον τὸ ὕὑδωρ᾽ 
0 γὰρ λόγος τούτων καὶ ἡ σύνϑεσις ἡ μετὰ τῆς ὕλης 
τὸ ὕδωρ ἦν᾽ ὅταν ovv χρένωμεν τὸ ὕδωρ ὅλον ἢ τὴν 
σάρκα ὕλην, ἀποχρῶσα ἡμῖν ἐστὶν ἡ αἰσϑητικὴ δύ- 

ναμις, μᾶλλον δὲ καὶ ἡ σύξυγος αὐτῇ φαντασία᾽ 
ὅταν δὲ ἐξετάξζωμεν τί τὸ ὕδατι εἶναι καὶ τί τὸ σαρκὶ 
εἶναι, ἄλλο τι ἤδη τὸ χρῖνόν ἐστιν ἢ ἄλλως ἔχον. 
μήποτε γὰρ ὥσπερ μίαν ἀνάγκη δύναμιν εἶναι τὴν 
κρίνουσαν, ὅτι τὸ γλυκὺ τοῦ ξανϑοῦ διενήνοχεν, οὔ- 
τως αὖ πάλιν μίαν καὶ ταύτην εἶναι ἀνάγκη τὴν κρί- 
νουσαν. ὅτι ἄλλο μὲν ὕδωρ, ἄλλο δὲ ὕδατι εἶναι, καὶ 
ταύτην ἀντιλαμβάνεσθαι μὲν ἀμφοτέρων ἄλλως δὲ 
ἔχουσαν καὶ ἄλλως, ὅταν τε τὴν ὕλην σὺν τῷ εἴδει 

 παρασκοπῇ καὶ ὅταν τὸ εἶδος ἐκλαμβάνῃ χωρίς. πρὸς 
μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ δεῖται τῆς φαντασίας ἐπαγγελλού- 
σης; πρὸς δὲ τὸ ὕδατι εἶναι ἀπόχρη ἑαυτῇ. ὥσπερ 
οὖν τὴν αὐτὴν γραμμὴν ἐκτεινομένην τε καὶ κλωμέ- 
νὴν τὴν αὐτὴν μὲν εἶναι, φαίης ἄν. ἄλλως δὲ ἔχειν 
καὶ ἄλλως. οὕτω δὲ καὶ τὸν νοῦν, ὅταν τε ὡς σύνϑε- 

τον τὸ σῶμα καταλαμβάνῃ καὶ ὅταν τὸ εἶδος αὐτὸ 
μόνον καὶ τὴν μορφήν᾽ συνεξομοιοῦται γὰρ τοῖς 

πράγμασιν ἃ ϑεωρεῖ, καὶ ποτὲ μὲν ὥσπερ σύνϑετος 
γίνεται, ὁπόταν τὸ σύνϑετον νοῇ, ποτὲ δὲ ὡς ἁπλοῦς. 

. ὅταν τὸ εἶδος ἐκλαμβάνῃ μόνον, καὶ ποτὲ μὲν ἐοικὼς 
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ΠΕΡῚ D'UPTXHE 

τῇ εὐϑείᾳ γφαμμῇ ποτὲ δὲ τῇ κεκλασμένῃ. Πλά- 

τῶν μὲν γὰρ κύκλοις ἀφομοιοῖ τὰς ἐνεργείας τοῦ 
νοῦ τῷ T6 εὐτρόχῳ καὶ τῷ 0990, ᾿Αφιστοτέλης δὲ 

γραμμῇ ἐκτεξινομενῃ τὲ καὶ κλωμένῃ" γένεται γὰρ 
ἀνθ᾽ ἑνὸς ὥσπερ διπλοῦς τηνικαῦτα, ὅταν. τὴν 
ὕλην συμπαρασκοπῇ τῇ μορφῇ. ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
E 3 , , ' ^ ; , “ὦ : 
ἐξ ἀφαιρέσεως λεγομένων τὰ μὲν ἐοικότα τῷ υδατι., 

^ , ^ e 3 3 » * 

τὰ δὲ ἐοικότα TO ὕδατι εἶναι ἄλλο γὰρ καὶ ἐν 
τούτοις τὸ εὐθὺ καὶ τὸ εὐϑεῖ εἶναι. καὶ τὸ μὲν 
εὐϑὺ μετὰ τοῦ συνεχοῦς, ὥσπερ τὸ σιμόν ὑπό- 

' ' RD LUE "uu κειται γὰρ τὸ συνεχὲς τῇ εὐϑείᾳ, vo δὲ εὐϑεῖ εἶναι ὁ 
e » 3 - 

λόγος ὁ τοῦ εὐϑέος. ἐπὶ τούτων δὴ τῶν ἐξ ἀφαιφέσεως 
ἄμφω ὁ νοῦς ἔοικε πρίνευν, λεγῶ δὲ ὦ ἄμφω TO τὲ σύν- 
ϑετον ἐκ TOU. ὑποκειμένου καὶ τῆς μορφῆς καὶ αὐτὴν 
τὴν μορφήν. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἔχων καὶ τηνικαῦτα, 
3 Y LT $ , * iT c c - M N 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ποτὲ μὲν ὡς ἁπλοῦς, ποτὲ δὲ 
er , , L1 M P d M e 

ὥσπερ συνϑετος γινόμενος. καὶ yog εἰ ἄλλη μὲν và 
bd ^ B ^ 

τοῖς αἰσϑητοῖς ὑπόκειται σώμασιν. ἄλλη δὲ τοῖς ἐξ 
? , ^ " 

ἀφαιρέσεως λεγομένοις. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ὅμως 
p ? - -»" ποτὲ uiv ἁπλουστέρας εἴποιμεν ἂν τὰς τοῦ νοῦ ϑεω- 

Vor ν΄ πε - , ' M 3, ΄ οίας. ποτὲ δὲ μάλλον συνθέτους. τὰ μὲν ovv σῶ- 
ματα ἐπισκοπῶν δεῖται τῆς δυνάμεως τῆς αἰσϑητι- 

- 3 e - ? e - 5 
xij οὐ γὰρ οἷόν τε αὐτῷ καϑ᾽ αὑτὸν κρῖναι, τί ὑδὼρ 
“᾿ 7 a7 2 , , - " , 1 MSN 
ἢ σαρξ. ἀφεμένῳ πανταπασι τῆς αἰσϑήσεως, προς δὲ 

, A , - - 2 , 

TÓ τρίγωνον καὶ πρὸς τὸ εὐϑὺ μᾶλλον ἑαυτῷ αὐτάρ- 
as ὁ dac ὡς γὰρ τὰ πράγματα χωριστὰ τῆς ὕλης, 
οὕτω καὶ ἡ τοῦ νοῦ ϑεωρία. ὡς ovv ταῦτα τῷ λόγῳ 

χωρίξεσϑαι μόνῳ δύναται, καϑ'᾽ αὑτὰ δὲ οὐκ ἂν ὑπυ- 
, - 3 - , , 

σταίη, οὕτω καὶ ὁ νοῦς χωρίζειν αὐτὰ τῷ λόγῳ uovo 
» 79 3 - » -Ὁ ἐπιχειρεῖ. ᾿ἀναξαγόρας δὲ πῇ μὲν ὀρϑῶς ἔλεγε περὶ τοῦ 

1 Πλάτων] Tim. p. 37 C. (35 Bekk.) 



EB P » - ToS 2 ἈΠ ΩΣ ων x , M 9a τ c , 

—. ψοῦ, πῇοδὲ ovx ορϑῶς" ἄμικτον μὲν γὰρ cUtTOV ἀπα- 
| d UE TET: , - -» *v- fol. 

Ε΄ 076 ὕλης ποιῶν ὀρϑῶς ὑπενοξι, πῶς δὲ τοιοῦτος GV sb. 

v 

πάντα νοήσει, εἴπερ τὸ νοεῖν πάσχειν ἐστίν, οὐκ ὁρ- 
ϑῶς διδάσκειν ἡμᾶς παρεώρα᾽ πάσχει γὰρ οὐδὲν ὃ 
μὴ κεκοινώνηκεν ὕλης, ἀλλὰ ταύτην δεῖ κοινὴν ὑπο- 

κεῖσϑαι καὶ τῷ πάσχοντι καὶ τῷ ποιοῦντι. διόπερ 
οὐδὲ πάσχει τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος, οἷον ὑπὸ ψό- 
«ov γραμμή, ἀλλ᾽ ὧν ἡ αὐτὴ καὶ κοινὴ ὕλη. ἀλλὰ 
τοῦτο ᾿Δἀναξαγόρας μὲν οὐ διέκρινεν, ἡμῖν δὲ αὖϑις 
ὑπομνηστέον τῶν ἤδη πολλάκις διωρισμένων. εἰ γὰρ 
τὸ πάσχειν μηδὲ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως λέγεται κυρίως, 
πόσῳ δὴ μᾶλλον ἐπὶ voU νοῦ; ἡ μέν ys αἴσϑησις 
προσχρῆται γοὺν τοῖς σωματικοῖς καὶ ἔχοι ἄν τι xot- 
νὸν ὑποκείμενον πρὸς τὰ ποιοῦντα, λέγω δὲ τὰ αἱ- 
σϑητά᾽ σώματι γὰρ χρωμένη κινεῖται ὑπὸ σωμάτων. 

πτ ς ^ b r / , ^ ri A^ 3 ' 

ὁ δὲ vovg ὥσπερ εἴρηται, δυναμὲι μὲν ἀπανταὰ ἔστι τα 
: , ? D Ὰ 5$ A ?^t - J 
νοητὰ, ἐντελεχείᾳ δὲ οὐδὲν πρὶν αν vor. πορρωτέρω 

- // ? , 

τοίνυν TOU πάσχειν ἐστίν, Og γε οὐδὲ φύσεως τετύ- 

- χῆκεν ἀφωρισμένης. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν γραμματείῳ μη- 
? em - ^ 

δὲν ἔχοντι γεγραμμένον ἐντελεχδίᾳ, οταν γραφῇ τὰ 
, i p » 

γράμματα, τελείωσιν Cv εἴποις τοῦ γραμματείου τὰ 
3 A Ἁ τι w 

γεγραμμένα, ov πάϑος, ἐπειδὴ πρὸς ἃ γέγονε ταῦτα 
D : ’ το - 2 ' ἀπείληφεν" οὕτω συμβαίνει καὶ ἐπὶ τοῦ νοῦ. οὐ yag 

, iN ' - ? 2 ij Ww [4 Ἁ 

πασχει τὰ νοητὰ ἐνεργῶν ἀλλα τελειοῦται, ὥστε κατὰ 
ET ? ' e - t. ri e » 

τοῦτο ἀμιγὴς καὶ ἁπλοῦς O0Àcg γὰρ ὁ δυνάμει νοῦς 
d 9 [ 3 , 2 3 , mio ΟΝ ὡς φησιν ᾿Δ4ριστοτέλης. οὐδὲν ἐστιν ἐνεργεία τῶν ὃν- 

Ἁ ἃ ^ , - 9 «9.401 , * ἀνε ir δὲ 

TOV, μηδὲν δὲ ὧν ἐνεργείᾳ οὐδ΄ ἂν πάσχοι. ovÓ ἂν 
X - A! » M , 

μιγνύοιτο᾽ TOU γὰρ ὄντος TL ἐνεργείᾳ καὶ τὸ πάσχειν 
« Ἁ lod NM , - 

καὶ τὸ μίγνυσϑαι. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ δυνάμει νοῦ 

1 πάσης Μ 4 διδάσκων À — 11 μηδὲ] μὴ Μ 12 γε] 
γὰρ M 21 γραμματίου AV 28 μιγνύοιτο]) μίγνυτο M 
29 vov on M 

52 27» - 

10 

15 

20 

25 



ὙΌΣ ΤῊ 

180 |. ΠΕΡΙ ΨΥΧΗ͂Σ - 

»" ς ^ 3 w 

νοῦς ἐνεργείᾳ, ἡνίκα ἂν αὐτῷ γένηται τὰ νοήματα, 
, er - , , , , 

καὶ rOTS ἀμα νοῦς τὲ καὶ νοητὸς. OU παὄσχει τοίνυν 
ς ^ - - ? , 9 Xx 2 ^ , A P ᾿ 

ὕπο τῶν νοητῶν. ἀλλ᾽ αὕτος ἐκεῖνα γίνεται καὶ ἔοι-- 

κεν ἐν μόνῃ γίνεσϑαι τῇ ψυχῇ τῇ ἀνθρωπίνῃ ὁ δυ- 
νάμει voUg' ταύτης γὰρ μόνης καὶ τὰ πάϑη ἐπήκοα 
λόγου καὶ πρὸς λόγον εὐφυῶς ἔχει. τῶν δ᾽ ἄλλων 
ξώων οὐκέτι. ἀλλὰ πῶς ἅμα νοῦς τε καὶ νοητός; καὶ 
ἄρα κατὰ ταὐτὸ ἢ κατ᾽ ἄλλο μὲν γίνεται νοῦς. κατ᾽ 
» EY £3 ^ ϑι Ἃ EY - » ei Po 

 €&AÀo δὲ νοητὸς; ἡ ἐπὶ μὲν τῶν ἄνξυ ὕλης ταῦτον 

10 

15 

τὶ » Α Ζ e , e 

ἐστι TO νοοῦν καὶ τὸ voovusvov' ἡ γὰρ ἐπιστήμη ἡ 
c e. N 

ϑεωρητικὴ ταὐτὸν καὶ τὸ οὕτως ἐπιστητόν, ἐπὶ δὲ 
^^ - 9 ?, e 

τῶν ἐνύλων εἰδῶν XAAo μὲν τὸ νοητόν, ἄλλο δὲ ὁ 
» * 5 -»" 

νοῦς. οὐδὲ γὰρ ἣν φύσει ταῦτα νοητά, λέγω δὲ τὰ 
» » 9 9. € - 9.1 UR ' LA d 2. € 
ἔνυλα εἴδη, ἀλλ΄ ὁ vovg αὑτὰ νοητὰ ποιξῖ τῆς υλης 

, 

ἀποτεμνόμενος καὶ δυνάμει ἐστὶ νοητά, ovx ἐνερ- 
. e M ?f "Ὁ ? γείχ᾽ Ort γὰρ ἐπιτηδείως ἔχει πρὸς τὸ νοεῖσϑαι, ovy 

e ς , 9: Ὁ ον 3 ΟΣ , ei ON RA 
OTL ἡ φυσις αὑτῶν xo? αὐτὴν vont), ὥστε s(XOTOG 

20 

25 

nu ^ M bd 3 N » c 4 ^ e 
νοξῖται μὲν τὰ τοιαῦτα, νοεῖ δὲ οὐ. ὁ δὲ vovg ovroc, 
ς , e , d ri 

0 δυνάμει λέγω, ὥσπερ δυνάμει νοῦς, ovro καὶ δυ- 
, uS NS , 2 2 ^ - 

νάμει vouvog' διόπερ ovx ἀεὶ νοεῖ καὶ νοῶν συνε- 
- , SEHE c, A 3 » N , Ὁ ? b 

χῶς καμνει᾿ ὕπεστι yog αὐτῷ τὸ δυναμει, ὥστε οὐδὲ 
9 Α : 

ἀεὶ νοητός, ἀλλ᾽ ὅταν συλλέξηται τὰ νοήματα. εἰ δέ. 
- - - Sx A 

τις νοῦς παντάπασιν ἄνευ τοῦ δυνάμει, οὗτος ἀεὶ 
E δ . , € A 

καὶ νοῦς ἅμα καὶ νοητός, περὶ ov καὶ δὴ λέγομεν 
3 ^ 

ἀρχὴν ἄλλην ποιησάμενοι. : 

1 τὰ] καὶ ΜΥ 6 λόγου] λόγῳ — 10 τὸ post καὶ om A 
18 νοητὰ] τὰ νοητὰ Κ 
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Ἐπειδὴ τῶν ὑπὸ τῆς φύσεως γινομένων ἕκαστον 5 
προλαμβάνουσαν ἔχει τὴν δύναμιν, ἑπομένην δὲ τὴν 

2 2? Ὁ M : 
τδλειότητα, καὶ οὐχ ἵσταται ἄχρι τῆς εὐφυίας καὶ τοῦ 5 
δυνάμει μάτην γὰρ ἂν ἔχοι ταῦτα παρὰ τῆς φύσεως. 
δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ οὐκ ἄχρι τοῦ τὸν 
δυνάμει νοῦν ἔχειν προελήλυϑεν οὐδὲ ἄχρι τοῦ πε- 

. ᾿ x 2 api 9 S 
φυκέναι πρὸς τὸ νοεῖν ἐπιτηδείως, ἀλλ΄ ἀκολουϑεῖν 
2 M - 1 ὩΣ C δ. ΔΝ 
ἀναγκαῖον τῇ ευφυίᾳ τὸ τέλος, ov ἕνεκα οὗτος ὑπὸ 10 

- , m ' , 
τῆς φύσεως παρεσκευάσϑη. δεῖ τοίνυν τὸν δυνάμει 

- » E 2 αἱ ? » 

νοῦν τελειοῦσϑαι. τελειοῦται δὲ οὐδὲν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, 
? 2 ς TN , 3 , » LI , - € , 

ἀλλ᾽ vg ἑτέρου. QOvoyx coc καὶ ἕν τῃ ψυχῇ υπαρ- 
Υ A , * 1 

q&wv ταῦτας τὰς διαφορᾶς. καὶ εἶναι vov μέν τινα δυ- 
j , - ' , ^ /, 

νάμει νοῦν, τὸν δέ τινα ἐνεργεία vovv τέλειόν τὲ καὶ 15 
, - 9 ^ - » 

μηκέτι δυνάμει καὶ τῷ πεφυκέναι. ἀλλὰ νοῦν ὄντα 
ϑ , ex 2 , à * - , ^ 
ἐνεργείᾳ, 0g ἐκείνῳ συμπλακεὶς τῷ δυνάμει καὶ προα- 

M Hd e - 2 
γαγῶν αὕτον εἰς ἐνέργειαν vov καϑ' ἕξιν vovv ἀπερ- 

, e Ἁ 7 - 

γάξεται, ἐν ᾧ τὰ καϑόλου νοήματα καὶ αἱ ἐπιστῆ- 
ς Α ^ , A N n * V E] j 

μαι. ὡς γαρ τὴν οἰκίαν τὴν δυνάμει καὶ τὸν ἀνδρι-- 20 

ἄντα τὸν δυνάμει. τουτέστι τοὺς λίϑους καὶ τὸν 
χαλκόν. οὐχ οἷόν τε ἀπολαβεῖν τὴν τῆς οἰκίας ἢ τὴν 
τοῦ ἀνδριάντος μορφήν, εἰ μὴ τέχνη ταῖς ὕλαις 

ταῖς ἐπιτηδείως πρὸς τοῦτο ἐχούσαις τὴν οἰκείαν ἐν- 
- , 5 - δοῦσα" δύναμιν καὶ τὸ τεχνικὸν εἶδος ἐνθεῖσα τὴν 25 

, 3p , , 4 Y 3 , 
συνϑετον οἰκίαν ἀἁπεργάσαιτο καὶ TOV QCvÓQUuxvVTC, 

[74 NO REIN / - 2 L (2 Ep 
-OUTO καὶ TOV δυνάμει vovv ἀναγκαῖον ὑπ΄ ἀλλοῦ τι- 

1 Θεμιστίου περὶ ψυχῆς λόγος & V; maius spatium, novi 
libri indieium in A M 6 παρὰ] περὶ M 15 vovv post évso- 
ysíc om A. 24 ἐπιτηδείοις M 
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νὸς νοῦ τελειοῦσϑαι τελείου ὄντος ἤδη καὶ ἐνεργείᾳ 
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οὐχὶ δυνάμει; ὃ 0g ἀνάλογον ἔχων τῇ τέχνῃ κινεῖ τὸν 
δυνάμει νοῦν. καὶ τὴν εὐφυίαν τὴν πρὸς τὸ νοεῖν 
τῆς ψυχῆς τελειοῖ καὶ ἕξιν κατασκευάζει, χαὶ ἔστιν 
οὗτος ὁ νοῦς χωριστός τὸ καὶ ἀπαϑὴς καὶ ἀμιγής. 
ὃν δὲ λέγομεν δυνάμει νοῦν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα αὐτῷ 

τὰ αὐτὰ ἐπιφημίζομεν. ἀλλὰ μᾶλλόν γε ἔστι τῇ ψυχῆ 
συμφυής, λέγω δὲ οὐ πάσῃ ψυχὴ ἀλλὰ μόνον τῇ ἀν- 

ϑρωπίνῃ. καὶ ὥσπερ τὸ φῶς τῇ δυνάμει ὄψει καὶ 
τοῖς δυνάμει χρώμασιν ἐπιγινόμενον. τὴν μὲν ἔνερ- 
γείῃ ὄψιν ἐποίησε, τὰ δὲ ἐνεργείᾳ χρώματα. οὕτω 
καὶ ὁ νοῦς οὗτος ὁ ἐνεργείᾳ προαγαγὼν τὸν δυνάμει 
νοῦν οὐ μόνον αὐτὸν ἐνεργείᾳ νοῦν ἐποίησεν, ἀλλὰ 

καὶ τὰ δυνάμει νοητὰ ἐνεργείᾳ νοητὰ αὐτῷ κατεσκεύ- 
ασεν. ταῦτα δὴ τὰ ἔνυλα εἴδη καὶ τὰ ἐκ τῶν καϑ' 
ἕκαστον αἰσϑητῶν συλλεγόμενα κοινὰ νοήματα. ἃ 
τέως μὲν οὐχ οἷός τέ ἐστι διακρῖναι. οὐδ᾽ éd 
ἑτέρων εἰς ἕτερα μετιέναι, οὐδὲ συντιϑέναι καὶ 
διαιρεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ϑησαυρὸς νοημάτων ἢ μᾶλ- 

λόν γε ὥσπερ ὕλη τοὺς παρὰ τῆς αἰσϑήσεως καὶ τῆς 
φαντασίας τύπους τίϑησι διὰ τῆς μνήμης. ἐπελϑόντος 

fol. 
89. 

25 

δὲ αὐτῷ τοῦ ποιητικοῦ νοῦ καὶ τὴν ὕλην ταύτην τῶν 
νοημάτων καταλαβόντος γενόμενος εἷς μετ᾽ ἐκείνου 
καὶ ROME οἷός τε γίνεται καὶ συντιϑέναι καὶ 

διαιρεῖν καὶ περισκοπεῖν ἄλλα ἐξ ἄλλων. ὅνπερ οὖν 

ἡ τέχνη πρὸς τὴν ὕλην λόγον ἔχει, τοῦτον καὶ 0 
, -" M ' , : e c M 

νοῦς ὁ ποιητικὸς πρὸς τὸν δυνάμει. καὶ οὕτως O μὲν 
, D (s ^ , x N EC TIBET cer 

παντα γίνεται. ὁ δὲ πανταὰ ποιεῖ. διο καὶ ép ἡμῖν. 
- e , 3 2 1 aec e » e 

νοεῖν orav βουλωμεϑα᾽ ov γὰρ vüg vÀgg ἔξωϑεν ἡ 

12 προσαγαγὼν AV 17 οἷόν ἃ 25 ἄλλων] ἄλλου A 
29 ξξωϑεν τῆς ὕλης A 



τέχνη, ὥσπερ χαλκευτικὴ τοῦ χαλκοῦ καὶ τεχτονικὴ 
τοῦ ξύλου, ἀλλ᾽ ἐνδύεται ὅλῳ τῷ δυνάμει νῷ ὁ ποιη- 
τικός, ὥσπερ ἂν εἰ ὁ τέκτων τοῖς ξύλοις καὶ ὁ χαλ- 
κοτύπος τῷ χαλκῷ μὴ ἔξωϑεν ἐπεστάτει, δι᾽ ὅλου δὲ 
αὐτοῦ φοιτᾶν οἷός τε qv. οὕτω γὰρ καὶ ὁ κατ᾽ évég- 
γειαν νοῦς τῷ δυνάμει νῷ προσγενόμενος εἷς τὲ γί- 
νεται μετ᾽ αὐτοῦ £v γὰρ τὸ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους καὶ 
αὖ ἔχει τοὺς δύο λόγους τόν τε τῆς ὕλης καὶ τὸν τῆς 
δημιουργίας πῇ μὲν ἅπαντα γινόμενος, πῇ δὲ ἅπαν- 

τα ποιῶν᾽ γίνεται γάρ πῶς αὐτὰ τὰ πράγματα ἐνερ- 
γῶν κατὰ τὴν νόησιν καὶ φαίνεται αὐτοῦ τὸ μέν τι 

e e e M - € , N ^ e 

ῶς ὕλη. οπου τὸ πλῆϑος τῶν voquctov, τὸ δὲ ὡς 
, . 4:72 3 - M DA , , 

τεχνίτης ἐπ αὐτῷ γὰρ ors βούλεται νόημα περιλα- 

-Beiv καὶ μορφώσαι᾽ ποιητικὸς γὰρ αὐτὸς καὶ ἀρχηγὸς 
€- , ὃ X) 4 9 - 7! E à x M 

τῶν νοηματῶν. διο καὶ ϑεῷ μαλιστὰ ἔουικε᾽ καὶ yc 
ς A ' τ 4... 3» E , Y A: 6 , 
0 050g πῶς μὲν αὐτὰ τὰ OvTG ἐστί, πῶς δὲ ὁ TOUTOV 

, - iT t - 

χορηγός, τιμιώτερος δὲ ὁ νοῦς καϑὸ δημιουργεῖ ucA- 

λον ἢ καϑὸ πάσχει" πανταχοῦ γὰρ ὴ ποιητικὴ ἀρχὴ 
τῆς ὕλης τιμιωτέρα, καὶ γίνεται μὲν ὥσπερ ἔφην 
πολλάκις; ὃ αὐτὸς νοῦς καὶ νοητός, ὥσπερ ᾿ ἐπι- 

στήμη ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτό ἐστι τὸ ἐπιστητόν, οὐ 
μὴν κατὰ ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν συνείληφε τὸν δυνάμει 
νοῦν, νοητός᾽ 5| δέ ἐστιν αὐτὸς κατ᾽ ἐνέργειαν. νοῦς. 
ἐν μὲν οὖν ἀνθρώπῳ πρότερος ὁ δυνάμει νοῦς τοῦ 
ἐνεργείᾳ᾽ προτέρα γὰρ τῷ χρόνῳ πᾶσα εὐφυία τῆς 
ἐνεργείας, ἁπλῶς δὲ οὐ πρότερος οὐδέποτε γὰρ πρό- 
τερον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου, οὐδὲ δύναμις ἐνεργείας. 
ἡ δὲ οὐσία τοῦ ποιητικοῦ νοῦ ταὐτόν ἐστι τῇ ἐνερ- 

LITE 2 N 2 , , 2 3 € 3 508 
γείᾳ᾽ ov γὰρ ἐκ δυναμεῶς προεισιν, ἀλλ᾽ ἡ αὑτὴ 

18 .vonua] τὰ νοήματα ἃ 18 πανταχοῦ] πάντων Α 
22 ταὐτὸ M V 24 ἀνθρώπῳ] £vi Arist. p. 430, 21. 29 ov 
γὰρ] καὶ οὐκ M V 
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184 | HEPICPTXHS OO GO ET 

, e ' - ? ἽΝ - , 1 

φύσις ὁμογενὴς τῇ ἐνεργείᾳ, καὶ οὕτως ὁ νοῦς ὅπερ ἤδη 
καὶ πρότερον εἴρηται, χωριστὸς καὶ ἀπαϑὴς καὶ ἄμυ- 
γὴς ὄντως, οὐχ ὁτὲ μὲν νοῶν ὁτὲ δὲ μὴ νοῶν. τοῦτο 
μὲν γὰρ ὑπομένει. ὅταν ὑποβάλληται τὸν ,ϑυνάμει, 
ὅταν δὲ αὐτὸς x«9' ἑαυτὸν q, τοῦτ᾽ ἔστι μόνον ὅπερ 
ἐστίν. ἔστι δὲ ἐνεργείᾳ ἄπαυστος καὶ ἀκάματος καὶ 

, Jf. - 5 

ἀϑάνατος καὶ ἀΐδιος, νοῦς τε καὶ νοητὸς ὁ αὐτὸς 
2 - 2 2:7 ? ? 

ἀκριβῶς, οὐκέτι xov “ἄλλο καὶ ἄλλο, οὐδὲ δι΄ ἄλλο 
ri A A , Ω ? e » e 3. "0f 

ὥσπερ τὰ λοιπὰ νοητὰ. OoG« ἂν ὁ νοῦς O καϑ' ἕξιν 
^ » , -» ei 9 Ἁ 3 t A 

νοητὰ ποιῇ χωρίζων τῆς υλης. ἀλλὰ δι αὕτον voq- 
M - -» 3 ^ a 

τὸς καὶ τῇ φύσει τῇ παρ ἑαυτοῦ καὶ τὸ νοεῖσϑαι 
καὶ τὸ νοεῖν ἔχων. ἐν μὲν οὖν τῷ δυνάμει νῷ διῃρη- 
μένα τὰ νοήματα, ἐν ὦ καὶ af τέχναι καὶ αἵ ἐπιστῆμαι, 
ἐν δὲ τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν. μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ἐνεργείᾳ, 

T 396v , , - € , - » 
εἴπερ ταυτὸν ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ οὐσία τῇ ἐνεργείᾳ, «AAov 

^ Jie , , 
τρόπον «v εἴη δυσφραστότερον καὶ ϑειότερον οὐ μετα- 

^ δὰ, ? 

βάλλοντος ἐκ τοῦδε εἰς τόδε, οὐδὲ συντιϑέντος. οὐδὲ 
E 3 , A X 

διαιροῦντος, οὐδὲ διεξόδῳ προσχρωμένου πρὸς τὰς 
, 2 1 / j , , 1 ; 

νοήσεις. ἀλλὰ παντὰ ἔχοντος ἀϑρόως τὰ εἴδη καὶ 
Ω e er M , *? 

ἀπαντὰ cuc προβεβλημένου. ovto γὰρ uovog cv 
» , ? / EE] e? DET 

εἴη. καϑὰ φησιν ZoiororéAqg, ταῦτον ἢ τὲ οὐσία 
» e : , 

αὐτοῦ καὶ ἡ ἐνέργεια᾽ εἰ γὰρ μεταβαίνοι καϑάπερ οἵ 
E , , 

ἐπιστήμονες. ἀνάγκη ὑπομένειν μὲν τὴν οὐσίαν, ἐξ-- 
4 - 2 

αλλάττεσϑαι δὲ τὴν ἐνέργειαν, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ διαφέ- 
? 9 » ^ - ev , 

οειν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν τῆς ἐνεργείας. ὁ διαρρή- 
3 δ , - 

δὴν ̓ Δφιστοτέλης oU συγχωρεῖ. ταύτῃ τοιγαροῦν καὶ 
ἐν τοῖς πρώτοις φησί, τὸ δὲ διανοεῖσθαι καὶ φιλεῖν 

καὶ μισεῖν οὐκ ἔστιν ἐκείνου πάϑη. 

4 ὑποβάληται Μ 5 μόνος AV 6 ἐνέργεια ! MY! 
10 ποιεῖϊ A V 18 προσχρωμένω M V 20 «po ἅπαντα ἃ 
26 τοιγαροῦν] voL A V 21 φησί] 1, 4 p. 408 b, 25. 
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Ἡμεῖς οὖν ἢ ὁ δυνάμει νοῦς ἢ ὃ ἐνεργείᾳ. εἴπερ 
οὖν ἄλλο ἐπὶ τῶν συγκειμένων ἁπάντων ἔκ τε τοῦ 
δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ τὸ τόδε καὶ τὸ τῷδε, ἄλλο 
ἂν εἴη τὸ ἐγὼ καὶ τὸ ἐμοὶ εἶναι, καὶ ἐγὼ μὲν ὁ συγ- 
κείμενος νοῦς ἐκ τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ, τὸ δὲ 

ΡΣ RECS Ὁ Ἢ 9 , 2 / e X SV; e 
éuoL &Lv«L €x TOU ἑνεργξεια eOtLv, ὥστὲ καὶ C διανοου- 

μαι ταῦτα, καὶ ἃ συγγράφω, γφάφει μὲν ὃ σύνϑετος 
νοῦς “ἔκ τοῦ δυνάμει, καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ, γράφει δὲ 
οὐχ ἡ δυνάμει, ἀλλ᾽ ῇ ἐνεργείᾳ τὸ γὰρ ἐνεργεῖν 
ἐκεῖϑεν αὐτῷ ἐποχετεύεται. εἰ δὲ οὐχ οἷός τε δέξα- 
σϑαι ἀμερὼς, ἃ ἐκεῖνος δίδωσι ἀμερῶς. οὐδὲν ϑαυ- 
μαστόν οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων τὰς ποιότητας 
αἱ ὕλαι δέχονται ἀμερώς. καίτοι κατὰ τὸν ἴδιον À0— 
yov ἀμερεῖς οὔσας. ἀλλὰ τὴν λευκότητα ἀμέριστον 

οὖσαν δέχεται μεμερισμένως ἤ ὕλη. ὥσπερ, ovv ἄλλο 
τὸ ζῶον καὶ ἄλλο τὸ ξώῳ εἶναι; τὸ δὲ ξώῳ εἶναι παρὰ 

τῆς ψυχῆς ἐστὶ τοῦ ξώου, οὕτω καὶ ἄλλο μὲν τὸ ἐγώ, 

ἄλλο δὲ τὸ ἐμοὶ εἶναι" τὸ οὖν εἶναι ἐμοὶ παρὰ τῆς 

ψυχῆς. καὶ ταύτης ye ov πάσης" ov γὰρ τῆς αἰσϑη- 
τικῆς᾽ ὕλη γὰρ ἣν τὴς φαντασίας. οὐδὲ «v τῆς φαν- 
ταστικῆς" ὕλη γὰρ av TOU “δυνάμει νοῦ, οὐδὲ τοῦ 
δυνάμει voU' ὕλη γὰρ ἣν τοῦ ποιητικοῦ. παρὰ μόνου 
τοίνυν τοῦ ποιητικοῦ τὸ ἐμοὶ εἶναι" μόνος γὰρ οὗτος 
εἶδος ἣν ἀκριβῶς, μᾶλλον δὲ οὗτος εἶδος Fide τὰ 

δὲ ἄλλα καὶ ὑποχείμενα ἅμα καὶ ei Don, καὶ προήει 
δὴ αὐτῶν ἣ φύσις εἴδεσι μὲν πρὸς τὰ ἀτιμότερα QU- 
τῆς χρωμένη; ὕλαις δὲ πρὸς τὰ ἐντιμότερα. ἔσχατον 

δὲ καὶ ἀκρότατον τῶν εἰδῶν ὃ ποιητικὸς οὗτος νοῦς, 

8 καὶ τὸ] τὸ om A τῷδε] scrib. τῷδε εἶναι 6 δια- 
νοοῦμεν ΑΥ τί συγγράφομαι MV 10 Émoysvevot MV 
oiov A 16 τὸ δὲ] καὶ τὸ Α 22 τοίνυν μόνου Α 24 ἣν 
--- εἰ δὺς om M V 26 αὐτῶν post ἀτιμότερα À 
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 vU)v ἐπέξεισιν ἐμφανέστερον. σχεδὸν γὰρ ἄντικρυς. 

186 Ἶ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

καὶ ἄχρι τούτου προελϑοῦσα ὴ φύσις ἀπεπαύσατο ὡς 
μηδὲν ἔχουσα ἕτερον τιμιώτερον, ὅτῳ ἂν αὐτὸν ἐποίη- 
σὲν ὑποκείμενον. ἡμεῖς οὐν ὁ ποιητικὸς vovg , καὶ 

εἰκότως ᾿Δφιστοτέλης ἀπορεῖ πρὸς ἑαυτόν, πῶς οὖν 

μετὰ τὸν ϑάνατον οὐ μνημονεύομεν ὧν ἂν ἐνταῦϑα 

νοήσωμεν; καὶ ἡ λύσις ἀκόλουϑος καὶ τοῖς ἀρτέως 

περὶ τοῦ νοῦ καὶ τοῖς πρότερον εἰρημένοις, ὅτι ὁ μὲν 
ποιητικὸς ἀπαϑής, ὃ δὲ παϑητικὸς νοῦς φϑαρτός. 
τίνα μὲν οὖν λέγει τὸν παϑητικὸν νοῦν καὶ φϑαρτόν, 
προϊόντες ἐπισκεψόμεϑα καὶ ὅτι μὴ τὸν δυνάμει τοῦ- 
τον παραλαμβάνει, ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα νοῦν, ὃν κοινὸν 
ὠνόμασεν ἐν τοῖς πρώτοις, us" οὗ τὰ ἐνταῦϑα νοεῖ, 
καὶ σὺν ᾧ περὶ τῶν ἐνταῦϑα διανοεῖται ov καὶ τὸ 
φιλεῖν φησὶ καὶ τὸ μισεῖν καὶ τὸ μεμνῆσϑαι. νῦν δὲ 
τοῦτο ἡμῖν βεβαιότερον. ὅτι ἡμᾶς οἴεται τὸν ποιητι- 

κὸν εἶναι νοῦν, ὁπόταν x«l ἀπορῇ καὶ ἐπιλύηται 
λέγων ov uvquovsvousv δὲ ὅτι τοῦτο μὲν 
ἀπαϑές. ὁ δὲ παϑητικὸς νοῦς φϑαρτός. τοῦτο 
γὰρ ἀκόλουϑον τὸ ἀπόρημα καὶ πρὸς πάντας κοινὸν 
τοὺς ἀϑάνατον τὸν νοῦν τιϑεμένους, ví δήποτε οὐ 

μνημονεύομεν τῶν ἐν τῷ βίῳ μετὰ τὸν ϑάνατον οὐδὲ 
ἔχϑρας ἀμειβόμεϑα οὐδὲ φιλίας οὐδὲ φαινύμεϑα τοῖς, 

οἰκείοις ὧν μάλιστα ἑαλώκαμεν. διὸ καὶ ἐν τοῖς πρώ- 
τοις αὐτὸ διορϑώσεως καὶ νῦν ἀξιοῖ, καὶ τὰς αὐτὰς 
αἰτίας ἀπολογίζεται τοῦ τὸν νοῦν ἡμῶν μὴ μεμνῆ- 
σϑαι ἐν οἷς vs ἀρχόμενος εἶπε περὶ αὐτοῦ καὶ οἷς 

" 3 - - " , Ν x 
καὶ τοῖς ῥήμασιν αὐτοῖς χρῆται ἐκεῖ μὲν εἰπών, τὸ δὲ 

1 ἐπαύσατο A 5 ἐνταῦϑα] ἐντεῦύϑεν M V 10 ἐπι- 
σκεψώμεϑα AV 13 περὶ τῶν] τὰ α 14 μισεῖν] νοεῖν Μ 
19 ἅπαντας ^ 24 αὐτὰς om M 28 εἰπων] 1], 4 p. 408 b, 
25— 30. 
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: : PDT E - 2 , 
διανοεῖσϑαι καὶ φιλεῖν ἡ μισεῖν οὐκ ἔστιν 
E] ’ , 2 b ' - 7) 
ἐκείνου παϑημα ἀλλα τουδὶ τοῦ ἔχοντος 

L3 Ἁ 

ἐκεῖνο ἡ ἐκεῖνο ἔχει. διὸ καὶ τούτου φϑειρο- 
2 j , ΒΩ rA 5 1 

μένου οὔτε μνημονεύει οὔτε φιλεῖ" ov γὰρ 
2 ’ 3 2 M - DEC , c 

ἐκείνου yv, ἀλλα τοῦ κοινονυ O ἁἀπολῶλεν,. O 
» , 

δὲ vovg ἴσως ϑειότερόντι καὶ ἀπαϑές ἐστιν. 
- er ? ? 3 3 

ἐνταῦϑᾳ δέ, ὅλως δὲ οὐδὲ ἐν χρόνῳ, ἀλλ᾽ οὐχ 
ς m 3 zr ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δὲ ov νοεῖ. χωρισϑεὶς δέ 
P) , - 3:0 3 , 1 - , 

ἐστι uovov τοῦϑ' ozsg ἐστί. καὶ τοῦτο μόνον 
, , 2. ? , 

ἀϑάνατον καὶ αἴδιον, οὐ μνημονεύομεν δὲ 
Ω’ w 3 e - 

τι τοῦτο μὲν ἀπαϑές., ὁ δὲ παϑητικὸς νοῦς 

φϑαρτός, καὶ ἄνευ τούτου οὐδὲν νοεῖ. τὸ 
μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἐν χρόνῳ νοεῖ καὶ οὐχ ὁτὲ μὲν 
νοεῖ ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ, ταὐτὸν ἄντικρυς τῷ οὐ δια- 
ose t ἀλλ᾽ ἑτέρου τὸ διανοεῖσθαι οὗ καὶ τὸ μὴ 

ἀεὶ νοεῖν ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ᾽ τὸ δέ, χωρισϑεὶς δέ 
ἐστι μόνον τοῦ 9 ὅπερ ἐστὶ καὶ τοῦτο μόνον 
ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον, τῷ ὁ δὲ νοῦς ἴσως 

ϑειότερόν τι καὶ ἀπαϑές ἐστι᾿ τὸ δέ, οὐ 
μὠνημονεύομεν δὲ ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαϑὲς ὃ 
δὲ παϑητικὸς νοῦς φϑαρτὸς καὶ ἄνευ τού- 

του οὐδὲν νοεῖ, τῷ διὸ καὶ τούτου φϑειρο- 
μένου οὔτε μνημονεύει οὔτε φιλεῖ" οὐ γὰρ 
ἐκείνου ἦν ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν. 

ὥστε παρηνέχϑησαν ἅπαντες τῶν δοκούντων ἐγκα- 
λεῖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅσοι καὶ ἀπορεῖν αὐτὸν καὶ δια- 
λύειν ὠήϑησαν. 1 

Διὰ τί ποτ᾽ ovv οὐ μεμνήμεϑα ὧν ὁ ποιητικὸς 

2 πάϑημα) immo παάϑη 8 ἔχει om M V 7 οὐδὲ ἐν 
χρόνῳ] Aristotelis libri plurimi οὐδὲ yoOvo p.430, 21, omnes 

μὲν 
p. 431, 3. 11 uiv] μόνον M 17 μόνον post ἔστι om A 
τοῦτο] τὸ M 
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νοῦς ἐνεργεῖ καϑ' ἑαυτὸν καὶ πρὶν εἰς τὴν σύστασιν 
συντελέσαι τὴν ἡμετέραν; φϑειρομέγου γάρ φησι 
TOU κοινοῦ οὐχ οἷός τέ ἐστιν ὁ ποιητικὸς οὔτε, δια- 
νοεῖσϑαι οὔτε μνημονεύξειν᾽ οὐ γὰρ ἐκείνου ἦν τὸ 
διανοεῖσϑαι, ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν, ὥστε καὶ 
ὅταν λέγῃ πάλιν, οὐ μνημονεύομεν δὲ ὅτι τοῦ- 

το μὲν ἀπαθὲς ὁ1.δὲ παϑητικὸς vovg φϑαρ- 

τός, ἡμᾶς μὲν ποιεῖ τὸν ποιητικὸν vovv, Q9 elos- 

σϑαι δέ. φησι τὸν κοινόν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασϑαι 

μνημονεύειν ἡμᾶς ἀθανάτους ὄντας. ὧν σὺν τῷ 
ϑνητῷ νῷ ἐνηργήσαμεν. παραβάλλειν οὖν χρὴ τὰς 

δήσεις ἀμφοτέρας καὶ συμφώνους ye εὑρήσομεν ἀλ- 

λήλαις καὶ τὸ δοκοῦν ἀκριβῶς διδασκούσας τῷ φιλο- 

σόφῳ. ἐπεὶ κἀκεῖνο τοῖς ἐνταῦϑα σύμφωνον ἀκρι- 
βῶς, περὶ δὲ τοῦ ϑεωρητικοῦ νοῦ οὐδέν zo 
φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοικε τῆς ψυχῆς ἕτερον γέ- 

20 

25 

vog εἶναι τοῦτο, [καὶ τοῦτο μόνον ἐν δέχε- 
σϑαι χωρίξεσϑαι; κα ϑιάπερ τὸ ἀΐδιον τοῦ 
φϑαρτοῦ. ἀκόλουϑον γὰρ περὶ ὧν ἐν τοῖς πρώτοις 

ἠπόρησε καὶ μετρίως ἐπελύσατο, ἐνταῦϑα αὐτὸν ἐπι- 
λύεσϑαι ἀκριβέστερον᾽ ἠπόρησε δὲ ἐν τοῖς πρώτοις 
οὐ, διὰ τί ποτε ὁ φϑαρτὸς καὶ παϑητικὸς νοῦς οὗτος 

οὐ μνημονεύει τῶν ἐνεργειῶν, ἃς ὁ ἀπαϑὴς ἐνεργεῖ 
καὶ ἀΐδιος᾽ οὐδὲ γὰρ ἦν ἄξιον ἀπορίας᾽ κομιδὴ γὰρ 
ἀνοήτου τὸ διαπορεῖν πῶς ὁ φϑειρόμενος τῶν τοῦ 
, , - , , , X 
ἀφϑάρτου ἐνεργειῶν ov μνημονξυξι. τουναντίον δὲ 
» 3 , E ,ς ᾿ , N , 
ἄξιον ἀπορίας διὰ ví ὁ μὴ πασχωὼν μηδὲ φϑειρομενος 
οὐ μέμνηται τῶν σὺν τῷ φϑειρομένῳ ἐνεργειῶν. 
ἐπιλύεται δὲ ἐκεῖ μὲν εἰπών, διὸ καὶ τούτου 

45 περὶ 0i] Arist. IT, 2 p. 413 b, 24 ubi τοῦ νοῦ καὶ τῆς 
ϑεωρητικῆς δυνάμεως, item ἐνδέχεται. 1T καὶ — χωρίζε- 
σθαι M V 23 ἐνεργεῖν AV 25 ἀνόητον ἃ 

"— 

eur αν νυν τ εν υγμνυνννν ERWTNI NT 



NEéd. d 

i Z 

φϑειρομένου οὔτε μνημονεύει οὔτε φιλεῖ" 

οὐ γὰρ ἐκείνου. ἣν ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ ὃ ἀπόλω- 
λεν. ἐνταῦϑα δέ, οὐ μνημονεύομεν δὲ ὅτι 
τοῦτο μὲν ἀπαϑές, ὁ δὲ παϑητικὸς νοῦς 

3, , 2 TO 3 M 

φϑαρτός,. καὶ ἄνευ τούτου οὐδὲν νοεῖ οὐδὲ 

μνημονεύει. οὕτω δὲ καὶ Θεόφραστος, ἐν οἷς ἐξετά- 
ξεν τὰ ᾿Δριστοτέλους περὶ τοῦ ποιητικοῦ νοῦ, ἀπορεῖ᾽ 
εἰ μὲν γὰρ ὡς ἕξις φησὶν ἡ δύναμις, ἐκείνῳ 
εἰ μὲν σύμφυτος, ἀεὶ καὶ εὐθὺς ἐχρῆν᾽ εἰ δ᾽ 
ὕστερον. μετὰ τίνος καὶ πῶς ἡ γένεσις; 
ἔοικε δ᾽ οὖν ὡς ἀγέννητος εἴπερ ἄφϑαρτος. 

, 2 , , 5 M , , 2 ^ ' , 
ἐνυπαρχῶν Ó ovv διὰ τέουκ ἀεί; ἡ δια τί 

, n M 

λήϑη καὶ ἀπάτη; ἢ διὰ τὴν μέξιν; 
2 Ἁ Ὁ 2 € [A , 3 ,ὕ 

Ex δὲ τῶν αὐτῶν ῥήσεων ϑαυμασαι κακείνων 
d A b - ^ ^ 3 - 

ἄξιον. ὅσοι τὸν ποιητικὸν τοῦτον νοῦν ἡ τὸν πρῶτον 
Y 5." : ν 2 , νι ' 

ϑεον φήϑησαν εἶναι κατὰ Αριστοτέλην. ἡ τὰς προ- 
, ' δ ὦ ΄ eC hy 

τάσεις καὶ τὰς ἐξ αὐτῶν ἐπιστήμας αἵ vorsgov ημῖν 

5 

10 

15 

παραγίνονται. of μὲν γὰρ τὰς προτάσεις ὑπολαμβά- 
νοντὲς ἐκκεκώφηνται παντελῶς καὶ οὐδὲ ἐμβοῶντος 

ἀκούουσι τοῦ φιλοσόφου, ὅτι ὁ νοῦς οὗτος ϑεῖος καὶ 

ἀπαϑὴς καὶ ταὐτὸν ἔχων τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐνέργειαν καὶ 

οὗτος μόνος ἀϑάνατος καὶ ἀΐδιος καὶ χωριστός᾽ οὗ 

δὲ τὸν πρῶτον ϑεὸν λέγεσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ τὸν ποιη- 
M - , ? - , 

τικὸν νοῦν ὑπολαμβάνοντες, ví δήποτε ἐν αὐτῇ ταυτῃ 

τῇ ῥήσει ταῦτα παρορῶσι; προειπὼν γὰρ ἐν ἁπάσῃ 
- , ΌΝ 1 e σι 1 NP εἰ 1 ei Ἂς 

τῇ φύυσὲει τὸ μὲν vÀqv εἶναι. τὸ δὲ O την υλὴν κινεῖ 

καὶ τελειοῖ, ἀνάγκη φησὶ καὶ ἐν ψυχῇ ὑπάρχειν 
ταύτας τὰς διαφοράς, καὶ εἶναί τινὰ τὸν μὲν τοιοῦ- 
τον νοῦν τῷ πάντα γίνεσϑαι, τὸν δὲ τοιοῦτον τῷ 
πάντα ποιεῖν. ἐν τῇ ψυχῇ γὰρ εἶναί φησι τὸν τοιοῦ- 

6 ἐξετάξων A 11 ἀγένητος M 1275omMV 19 éx- 
κεκώφηται M — 26 τὴν ὕλην post ὃ om A 
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τον νοῦν καὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης οἷόν τινὰ 
μοῖραν τὴν τιμιωτάτην. τοῦτο δὲ καὶ ἐξ ἐκείνης τῆς 
ῥήσεως δῆλον ἧς μιχρῷ πρόσϑεν ἐμνημονεύσαμεν, 
περὶ δὲ τοῦ ϑεωρητικοῦ νοῦ οὐδέν zo φα- 

, 3 9. NE - , e * 
vegov, ἀλλ €OLX € ψυχης 7evog erceogov e€Lvet 

- - , 

τοῦτο [καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεσϑαι χωρέξε- 
, ^ 5 «πὶ » » , Α 

σϑαι] καϑάπερ τὸ ἀΐδιον τοῦ φϑαρτοῦ. ἐπεὶ 
e 4 ruo 7 3 

καὶ orav λέγῃ, τοῦτ ἐστὶ μόνον ἀϑάνατον καὶ 
9...» Du - E "- 

ἀΐδιον, οὐκ ἂν λέγοι ἐπὶ τὸν πρῶτον ϑεὸν éxava- 
i 2 ' - ὕ , 9 : 

φέρων ov γὰρ τοῦτον τίϑεται μόνον ἀϑάνατον καὶ 
3... 2 A al e i - 

ἀΐδιον. ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ἁπάσας τὰς κινητικὰς τῶν 
9 , , ὃ , κι A c 3 2 M » 

ἑείων σωμάτων δυναμεις, ἃς καὶ vx ἀριϑμὸν ἄγειν 
^ , ^ Ἁ Ἢ A 3 7 

“ἐν τῇ συντάξει τῇ μετα τὰ Φυσικὰ οὐ παραιτεῖται. 

ἐπὶ μέντοι τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τῶν περὶ 
ταύτην δυνάμεων μόνην εἶναι αὐτὴν ἀϑάνατον διο- 
οἰξόμενος ὀρϑῶς ἂν λέγοι, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι μόνον ἀϑά- 
νατον. ἐκ δὴ τῆς αὐτῆς ταύτης ῥήσεως καὶ τοῦτ᾽ 
ἔστι βεβαιώσασϑαι. ὅτι ἢ ἡμῶν τι εἶναι οἴεται τὸν 

ποιητικὸν νοῦν ἢ ἡμᾶς᾽ ἡμῶν μὲν γὰρ τοῦτο μόνον 
ἀϑάνατον λέγων σύμφωνα ἂν ἑαυτῷ λέγοι, ἁπλῶς 
δὲ τοῦτο μόνον ἀϑάνατον λέγων οὐκ ἂν ἑαυτῷ συμ- 
φωνοίη πολλὰ καὶ ἄλλα οἰομένῳ εἶναι ἀϑάνατα. 

"AMAA ταῦτα μὲν οὐχ οὕτω χαλεπὸν ἀπολύσασϑαι., 
ἐκεῖνο δὲ ἄξιον καὶ πάνυ πολλῆς ἐξετάσεως, dioc εἷς 
ὁ ποιητικὸς OUTOG νοῦς ἢ πολλοί: ἐχ μὲν γὰρ τοῦ 

φωτὸς o παραβέβληται, εἷς ἂν ein ἕν γάρ που καὶ 
τὸ φῶς. μᾶλλον δὲ καὶ ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός , ὑφ᾽ οὗ 
πᾶσαι αἵ τῶν ξώων ὄψεις προάγονται ἐκ δυνάμεως 
εἰς ἐνέργειαν. ὥσπερ οὖν οὐδὲν πρὸς ἑκάστην τῶν 

1 τῆς post ψυχῆς om AV 6 καὶ — χωρέξεσθϑαι om M V 
10 τοῦτον τίϑεται τοῦτο τίϑησι ἃ 18 μετὰ τὰ Dvcixa] 4, 
cap. 8. 18 y om M 
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» e ^ AEST 4^ ; "- D 3S - Ὁ 
Eurer kin XOLVOUV φῶτος ἀφϑαρσία, ουτῶς οὐδὲν 

- e - ^ - 2 , 

πρὸς. ἕκαστον ἡμῶν "m FoU ποιητικοῦ νοῦ αϊδιοτης. 

εἰ δὲ πολλοὶ xoi καϑ' ἕκαστον τῶν δυνάμει εἷς ποιη- 

—. τικός, πόϑεν ἀλλήλων διοίσουσιν; ἐπὶ γὰρ τῶν «v- 

- 

ὙΠ CREE 

ü 

τῶν τῷ εἴδει κατὰ τὴν ὕλην ὁ μερισμός, ἀνάγκη δὲ Acad dec (Lia CPU eie cies: : 
τοὺς αὐτοὺς εἶναι τῷ εἴδει τοὺς ποιητικούς, εἴ γὲ 

? * , - 

ἅπαντες τὴν αὐτὴν ἔχουσιν οὐσίαν τῇ ἐνεργείᾳ καὶ 
- M N 3 A ? 3 

τὰ αὐτὰ πάντες νοοῦσιν. εἰ γὰρ μὴ τὰ αὐτὰ ἀλλ 
ei , " e ? , , x EY c 

ἕτερα, τίς ἔσται ἡ ἀποκχλήρωσις;: ποϑὲν δὲ καὶ O 
» » , 

δυνάμει νοῦς πάντα νοήσει. εἰ μὴ πρῶτος πάντα 
ἌΣ , DOM " , 

νοεῖ ὁ προάγων αὐτὸν εἰς ἐνέργειαν; v 0 μὲν πρῶ- 
e ^ ; . , 

vOg ἐλλάμπων tig, οἵ δὲ ἐλλαμπόμενοι καὶ ἐλλαμ-- 
zOvreg πλείους ὥσπερ τὸ φῶς; ὁ μὲν γὰρ ἥλιος εἷς, 

A x - »" ^t , δὴ ^ E] M 

τὸ δὲ φῶς εἴποις αν τρόπον τινὰ μερίζεσϑαι εἰς τας 
2 M - Ἁ 2 Ἁ ri J 

ὄψεις. διὰ τοῦτο γὰρ ov τὸν ἡλιον παραβέβληκεν 
3 * ^ - , ^ * nm x ^ N , - 

ἀλλὰ τὸ φῶρ, “Πλατῶν δὲ τὸν qAtov' τῷ pag. ἀγοϑῷ 
» - M δ - 

ἀνάλογον evrOv ποιεῖ. εἰ δὲ εἰς ἕνα ποιητικὸν VOUV 
ri 2 , , - 

ἄπαντες ἀναγόμεϑα οἵ συγκείμενοι ἐκ τοῦ δυνάμει 
x 719 , X UP , c ^" S Ly, ' - n" 

καὶ δμεργεία, καὶ ἑκαστῷ Tv τὸ εἶναι παρὰ τοῦ ἕνος 
3 , 3 δ 

ἑκείνου éGTív, οὐ χρὴ ϑαυμαάξειν. πόϑεν yag αἵ κοι- 
M 2) , A c 3 , X c , - 

vaL ἕννοιαι; πόϑεν δὲ ἡ ἀδέδακτος καὶ ομοία. τῶν 
, n E ? , 

X onis onc σύνεσις καὶ τῶν πρώτων ἀξιωμάτων ; 

μήποτε γὰρ οὐδὲ τὸ συνιέναι ἀλλήλων ὑπῆρξεν ὁ ἄν, 

εἰ μή τις qv εἷς νοῦς... οὗ πάντες ἐχοινωνοῦμεν, καὶ 

τὸ Πλάτωνος ἀληϑές, ὡς εἰ μή τι qv vois ἀνθρώποις 

τοῖς μὲν ἄλλο τι τοῖς δὲ ἄλλο TL ταὐτόν, ἀλλά ss 

ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχε πάϑος ἢ οἵ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἦν 

ῥάδιον ἐνδείξασθαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάϑημα; 

10 πρῶτος] zoo M 16 Πλάτων] Republ. p. 508. 238 ὑπ- 
ἤρξεν] ὑπῆρχεν A 25 Πλάτωνος] Gorg. p, 481 c. (τ Bkk.) 
μή τι] μή τις AV ἀνθρώποις πάϑος Plato 27 οἵ om M 
28 τῷ om A, ἑτέρῳ ante ἐνδείξασϑαι A 
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οὕτω δὲ καὶ £v ταῖς ἐπιστήμαις 0 διδάσκων τῷ μαν- 

ϑάνοντι τὰ αὐτὰ νοεῖ" οὐδὲ γὰρ ἂν ἦν τὸ διδάσκειν 
καὶ τὸ μανϑάνειν, εἰ μὴ ταὐτὸν ἦν τὸ νόημα τοῦ 
διδάσκοντος καὶ τοῦ μανθάνοντος. εἰ δὲ ταὐτὸν 

ὥσπερ ἀνάγκη, δηλονότι καὶ ὁ αὐτὸς γένεται νοῦς ὃ 
τοῦ διδάσκοντος τῷ τοῦ μανϑάνοντος, εἴπερ ταὐτὸν 

ἐπὶ τοῦ νοῦ ἡ οὐσία τῇ ἐνεργείᾳ, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως 
ἐπ᾿ ἀνθρώπων μόνων τὸ διδάσκειν καὶ τὸ μανϑάνειν 
καὶ τὸ συνιέναι ὅλως ἀλλήλων, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 
ξώων οὐκέτι, διότι μηδὲ ἡ κατασκευὴ τῶν ἄλλων 
ψυχῶν τοιαύτη, ὥστε δέχεσθαι τὸν δυνάμει νοῦν 

X Vt M m9 , - M b! , καὶ ὑπὸ TOU ἑνεργείᾳ νοῦ TtÀtLOUGÜGL, καὶ TO παρα. 

τινῶν ζητούμενον καὶ νεωτέρων καὶ πρεσβυτέρων, 
εἰ χα δ Ἁ , (AA Ἃ ἐξ ^T Ü , a 

( πᾶσαι ob ψυχαὶ μία, κάλλιον ἂν ἐξητεῦῖτο, εἶ παν" 
τες of voi εἷς. ψυχὴ μὲν γὰρ Tovg; εἰ καὶ μία κατ᾽ 
αὐτούς ἐστι καὶ χωριστή, ἀλλ᾽ αἵ γε δυνάμεις αὐτῆς 
πολλαὶ καὶ φανερῶς ἀλλήλων διενηνόχασιν᾽ ἄλλη 

“-“ "Ὁ ^ 9 

γὰρ ἡ ϑρεπτικὴ τῆς αἰσϑητικῆς, καὶ αὕτη τῆς ὁρε- 

κτικῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ μάλιστα τοῦ ϑεωρητικοῦ 
τὸ ξήτημα καὶ ἀκόλουϑον καὶ ἀναγκαῖον τοῖς γε πα- 

2 & , M "᾽ν 4 
ραδεχομένοις ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν την αὐτὴν εἶναι 

» 5 , , - ei e 
τῇ ἐνεργείᾳ. ἢ γὰρ oU τὰ αὐτὰ νοοῦσιν. ὁταν ὁ μὲν 
ὃ ὃ y e δὲ 9 , Ἃ " ^ 2 XX LA E zs. 

ἐδάσκῃ 0 δὲ μανϑάνῃ, ἡ εἴπερ τὰ αὐτὰ νοοῦσιν , ἡ 
2 M! 3 - M - pu 

αὐτὴ αὐτῶν ἐνέργεια, xol διὰ τοῦτο x«i ἡ οὐσία. 
. » - * ? , e 

ἀλλ᾽ εἰ τῆς τοῦ φωτὸς ἀφϑαρσίας ov συναπολαύει 1j 
3 -Ὁ m —- Ll 

δύναμις 7 αἰσϑητική οὐδὲ τῆς τοῦ νοῦ τοῦ ποιητι- 
e T , M »" ^ κοῦ ὁ νοῦς ὁ δυνάμει. ἡ ἡ μὲν αἴσϑησις εἰ καὶ ἀπα- 

E 7 , $t 
δεστέρα πολὺ τῶν ὀργάνων ἐστί, καὶ πασχουσιν C'UTOLG 

"» ς , 

οὐ συμπάσχει. εἰ γὰρ λάβοι φησὶν ὄμμα 0 πρεσβύτης 

5 γίνεται ἐγγίνεται Α 19 νοῦ] νόος A 15 οἷ voi] 
ἄνϑρωποι A 24 ἢ post καὶ om A V 29 φησὶν] I, 4. p. 
408 b, 21. 



ας - 

τοιονδί, βλέποι ἂν ὥσπερ καὶ ὁ νέος. ἀλλ᾽ ὅμως οὐ 
παντάπασιν ἀπαϑής: ἀλλὰ συναπολαῦει πῶς τοῖς 
αἰσθητηρίοις τοῦ πάϑους, ὁ δὲ voUg παντάπασιν 

ἀπαϑὴς καὶ χωριστὸς. καὶ τοῦτο δῆλον ἐξ ὧν ἔμ- 
προσϑεν εἴρηται. ἔτι περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ διαλεγό- 
μένος καὶ οὔπω τοῦ ποιητικοῦ μνησϑείς, ὅτι δὲ 
οὐχ ὁμοία φησὶν ἡ ἀπάϑεια τοῦ αἰσϑητικοῦ 
καὶ νοητικοῦ, φανερὸν ἐπὶ τῶν αἰσϑητη- 
ρέων καὶ τῆς αἰσϑήσεως᾽ ἡ μὲν γὰρ αἴσϑη- 
σις οὐ δύναται αἰσϑάνεσϑαι ἐκ τοῦ σφόδρα 
αἰσϑητοῦ οἷον ἐκ τοῦ ψόφου τοῦ μεγάλου 
τῶν μικρῶν ψόφων οὐδ᾽ ἐκ τῶν ἰσχυρῶν 
χρωμάτων καὶ ὀσμῶν τῶν ἀμυδροτέρων 
ὀσμῶν καὶ χρωμάτων, ὁ δὲ νοῦς ὅταν νοήσῃ 
σφόδρα νοητόν, οὐχ ἧττον νοεῖ τὰ vzoOsé- 

στερα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον᾽ τὸ μὲν γὰρ αἰσϑη- 

τικὸν οὐκᾶἄνευ σώματος ὃ δὲ χωριστός. ταῦ- 
τὰ γὰρ ἄντικρυς περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ διορίξεται᾽ 
ἡ μὲν γὰρ μετάβασις τούτου καὶ ἀνωτέρω μικρόν, 
διὸ οὐδὲ μεμῖχϑαν εὔλογον αὐτὸν τῷ σώ- 
ματι, οὐδὲ ὄργανόν τι αὐτῷ εἶναι, ὥσπερ 
τῷ αἰσϑητικῷ᾽ καὶ ἔτι μικρὸν ἀνωτέρω, ἀπαϑὲς 
ἄρα δεὶ εἰναι TO νοητικον., δεκτικὸν δὲ τοῦ 
εἴδους, ὥστε τὴν μὲν αἴσϑησιν δῆλός ἐστι δυσπα- 
ϑεστέραν μὲν τῶν ὀργάνων τουτέστι τῶν αἰσϑητη- 
ρέων νενομικώς, οὐ παντάπασι δὲ ἀπαϑὴ οὐδὲ χωρι- 
στήν, τὸν νοῦν δὲ ἅτε μὴ χρώμενον ὀργάνῳ σωμα- 

1 zoiovó/ om M V 4 cxt som M φησὶν] III, 4 
quae rectius in Themistio quam in Arist. libris leguntur. 10 οὐ 
om A 11 “μεγάλου 7, τῶν A 12 οὐδ᾽ ἐκ]. οὐδὲ M V 18 ὀσμῶν 
τῶν] ὀσμῶν οὐδ᾽ αὖ τῶν V, et qui αὐτῶν M 28 τὸ] τὸν Μ 
24 δῆλόν A 
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194 ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

τικῷ πρὸς τὴν ἐνέργειαν καὶ ἄμικτον TO σώματι 
παντάπασι καὶ ἀπαϑὴ καὶ χωριστόν. 

᾿4λλ᾽ εἰ τοιοῦτος ὁ δυνάμει, τίνα ἂν λοιπὸν λέγοι 
τὸν παϑητικὸν νοῦν καὶ φϑαρτόν; τοῦτο γὰρ ἀνεϑέ- 

5 μεϑα ἐπισκέψασϑαι. οὕτω δ᾽ ἂν ῥᾷστα ἐπισκεψαί- 
uites εἰ αὐτὸν παραλάβοιμεν κοινωνὸν “Αφιστοτέλην. 

φέρε οὖν εἰδῶμεν αὖϑις, ἃ λέγει διαπορῶν περὶ τοῦ 

νοῦ καὶ φροιμιαξόμενος ἐν τῷ πρώτῳ" τάχα γὰρ οἷον 

90b; ἐκ πυρείων τριβομένων πολλάκις τῶν ῥήσεων τοῦ 
10 φιλοσόφου ἐκλάμψειεν ἂν ἡ διάνοια᾽ τὸ δὲ δια- 

νοεῖσϑαι καὶ φιλεῖν ἢ μιδεῖν οὐκ ἐκείνου 

πάϑη ἀλλὰ τουδὶ τοῦ ἔχοντος ἐκεῖνο 1) ἐκεῖ- 
vo ἔχει διὸ καὶ τούτου φϑειρομενου οὔτε 

μνημονεύει οὔτε φιλεῖ" οὐ γὰρ ἐκείνου ἦν, 
15 ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν. ὥστε τὸν κοινὸν 

ἂν λέγοι τὸν παϑητικὸν καὶ φϑαρτόν. ἀλλὰ μὴν περί 
ye TOU δυνάμει νου ? διαρρήδην φησὶν. ἀπαϑῆ δεῖν αὐτὸν 
εἶναι καὶ χωριστὸν καὶ δεκτικὸν τοῦ εἴδους καὶ δυνά- 
μὲι τοιοῦτον, ἀλλὰ μὴ τοῦτο, καὶ μηδὲ μεμῖχϑαι αὐτὸν 

20 τῷ σώματι, μηδὲ ὄργανον ἔχειν σωματικόν, μηδὲ ὁμοίαν 
τὴν ἀπάϑειαν εἶναι τούτου τε καὶ τῆς αἰσϑήσεως. εἰ 
οὖν μὴ μαχόμενα λέγει περὶ τούτου, ἄλλος ἂν ei τ 

XOT. αὐτὸν ὃ κοινός, ἄλλος δ᾽ ὁ δυνάμει, καὶ ὁ μὲν 

κοινὸς καὶ φϑαρτὸς καὶ παϑητικὸς καὶ ἀχώριστος καὶ 

25 τῷ σώματι μεμιγμένος, ὁ δυνάμει δὲ ἀπαϑὴς καὶ 
ἄμικτος τῷ σώματι καὶ χωριστός᾽ ταῦτα γὰρ περὶ 
αὐτοῦ διαρρήδην φησίν, οἷον πρόδρομος τοῦ ποιητι- 
κοῦ. ὥσπερ ἡ αὐγὴ τοῦ φωτός, ἢ ὥσπερ ἄνϑος πρό- 

4 παϑητικὸν] ποιητικόν ΜῈ φϑαρτόν] ἄφϑαρτον M V 
1 εἰδῶμεν} nonue ἴδωμεν A0 ἂν om A ,19 μηδὲ] μὴ ^ 
22 λέγει] λέγη ΑΝ. 28 κατ᾽ αὐτὸν ὁ] ὁ κατ᾽ cvr0v A  924* 
παϑητικὸς om M V καὶ post ἀχώριστος om M 



δρομον τοῦ καρποῦ᾽ οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἡ φύ- 
σις ἀφροιμίαστον τὸ τέλος εὐϑὺς παραδίδωσιν, ἀλλὰ 
τὰ καταδεέστερα μὲν συγγενῆ δὲ τῶν τελειοτέρων 
προτρέχει. χωριστὸς μὲν οὖν καὶ αὐτὸς καὶ ἀμιγὴς 

UMP Sk Log eR TUTUP 

LUE Nr E RISST 

"Tt CAM 
wii em 

xol ἀπαϑής᾽ δητῶς γὰρ περὶ αὐτοῦ ταῦτά φησιν. OU 5 
᾿ e yc ' - -ς , ᾿ D 

μὴν ὁμοίως χωριστὸς τῷ ποιητιχῷ᾽ παλιν γὰρ og, 

| A& L TOU 7 βάλλων αὐτὸν τῷ τί λέγει περὶ τοῦ ποιητικοῦ παρα v 6 
δυνάμει, καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ 
πάντα γίνεσϑαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν ὡς 
ἕξις τις; οἷον τὸ φῶς" τρόπον γάρτινα καὶ 
τὸ φῶς ποιεῖ τὰ δυνάμει χρώματα ἐνεργείᾳ 
χρώματα, καὶ οὗτος ὁ vovg χωφιστὸς καὶ 

ἀπαϑιὴς καὶ ἀμιγὴς τῇ οὐσία ὧν ἐνεργ eto 
ἀεὶ γὰρ τιμιώτεφον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσ σχον- 
τος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τὸν 
ἥλιον λέγοιμεν μάλλον χωριστὸν τῆς αὐγῆς, ὥστε 
δῆλός ἐστι χωριστοὺς μὲν ἀμφοτέρους ὑπολαμβάνων, 
μᾶλλον δὲ χωριστὸν τὸν ποιητικὸν χαὶ μᾶλλον ἀπαϑῆὴ 
καὶ μᾶλλον ἀμιγῆ, καὶ χρόνῳ μὲν πρότερον ἐγγίνε- 
σϑαι ἡμῖν τὸν δυνάμει, φύσει δὲ εἶναι πρότερον καὶ 
τῇ τελειότητι τὸν ἐνεργείᾳ, μᾶλλον δὲ μηδὲ τῷ χρό- 
νῷ τὸ πρότερον ἔχειν τὸν δυνάμει, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν 
ἢ σοὶ πρότερον παραγίνεσϑαι., ἁπλῶς δὲ μὴ πρότερον 
εἶναι, ὥσπερ οὐδὲ τὸν πρόδρομον τοῦ βασιλέως οὐδὲ 
τὴν αὐγὴν τοῦ φωτὸς οὐδὲ τὸ ἄνϑος τοῦ καρποῦ. 
φϑαρτὸν δὲ λέγει τὸν κοινόν. καϑ᾽ ὃν ὁ ἄνϑρωπος 
ὁ συγκείμενος ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, ἐν ᾧ ϑυμοὶ 
καὶ ἐπιϑυμίαι ἃ καὶ Πλάτων φϑαρτὰ ὑπολαμβάνει, 
ὡς δῆλον ἐκ τῶν λεγομένων ἐν τῷ Τιμαίω᾽ ot δὲ 

12 χρώματα om M V 29 Τιμαίῳ} pag. 69. 
(97 Bekk.) 
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196 .— 5 ΠΕΡῚ :PYXHE 

λαβόντες ἀρχὴν ψυχῆς ἀϑάνατον τὸ μετὰ 
τοῦτο ϑνητὸν σῶμα αὐτῇ περιετόρνευσαν 
ἄλλοτι εἶδος αὐτῇ ψυχῆς προσοικοδομοῦν- 
τες ϑνητὸν δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα παϑήματα 
ἔχον ἐν ἑαυτῷ, πρῶτον μὲν ἡδονὴν μέγι- 
στον κακοῦ δέλεαρ, ἔπειτα λύπας ἀγαϑῶν 
φυγάς, ἔτι αὖ ϑάρσος καὶ φόβον ἄφρονε 
ξυμβούλω, ϑυμὸν δὲ δυσπαραμύϑητον., ἐλ- 
πίδα δὲ εὐπαράγωγον, αἰσϑήσει δὲ ἀλόγῳ 
καὶ ἐπιχειρητῇ παντὸς ἔρωτι συγκερασάμε- 
νοι τὸ ϑνητὸν τῆς ψυχῆς γένος συνέϑεσαν. 
καὶ διὰ ταῦτα πάντα σεβόμενοι μιαίνειν τὸ 
ϑεῖον, τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, χωρὶς ἐκείνου 
κατοικίξουσι τὸ ϑνητὸν ἐσϑμὸν καὶ ὅρον 
τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ στήϑους αὐχένα μετα- 
£o ϑέντες, ἵνα εἴη χωρίς. ἐν δὴ τοῖς στή- 
ϑεσι καὶ ἐν τῷ καλουμένῳ ϑώρακι τὸ τῆς 
ψυχῆς ϑνητὸν γένος ἐνέδουν. καὶ ἐπὶ πᾶσι 
τὰ περὶ τῆς ψυχῆς εἰρημένα συγκεφαλαιούμενος γφά- 
gei τὰ μὲν ovv περὶ ψυχῆς ὅσον ϑνητὸν 
ἔχει καὶ ὅσον ϑεῖον. καὶ οἵ λόγοι δὲ οὖς ἠρώ- 

τησὲ περὶ ψυχῆς ἀϑανασίας εἰς τὸν νοῦν ἀνάγονται 
σχεδόν τι οὗ πλεῖστοι καὶ ἐμβριϑέστατοι, 0 τ ἐκ τῆς 

αὐτοκινησίας᾽ ἐδείχϑη γὰρ ὡς αὐτοκίνητος μόνος ὁ 
vovg, δἰ τὴν κίνησιν ἀντὶ τῆς ἐνεργείας νοοίημεν,. 

1 λαβόντες] μιμούμενοι παραλαβόντες Plato 8 αὐτῇ] 
scrib. αὐτῷ, Plato περιετόρνευσαν ὄχημά τε πᾶν τὸ σῶμα ἔδο- 
σαν ἄλλο τε εἶδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσῳκοδόμουν τὸ ϑνητὸν 
5 ἐν avro παϑήματα ἔχον Plato 8 συμβούλω AV 10ovyx. 
τ᾽ αὐτὰ ἀναγκαίως τὸ | ϑνητὸν γένος ξυνέϑεσαν ΡΙαίο 12 πάν- 
τα] δὴ Plato 18 nv ἀνάγκη Plato 14 κατοικίζουσι] εἰς 
ἄλλην τοῦ σώματος οἴκησιν add Plato 15 τῆς] διοικοδομή- 
σαντὲς τῆς τε Plato 19 γράφει] p. 72. (103 Bekk.) 25 d 
εἶ καὶ A 
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! , 3 , 
- χαὶ ὁ τὰς μαϑήσεις ἀναμνήσεις εἶναι λαμβάνων. καὶ 

ς ' 1 1 1 e , 3 - » n 
0 τὴν προς τὸν ϑεὸν ομοιότητα, καὶ τῶν ἄλλων δὲ 

-" 3 - » 

τοὺς ἀξιοπιστοτέρους δοκοῦντας οὐ χαλεπῶς ἂν τις 

τῷ νῷ προσβιβάδσειεν., ὥσπερ, γε καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

᾿Δριστοτέλους ἐξειργασμένων ἐν τῷ Εὐδήμῳ, ἐξ ὧν 
^ e ET , Y - 9 

δῆλον ὅτι καὶ Πλάτων τὸν νοῦν ἀϑάνατον μόνον 
- -"Σο 3 5, 

ὑπολαμβάνει τῆς ψυχῆς τι καὶ αὐτὸν ὄντα, φϑαρτὰ 
N M , A M , f , C 3 

δὲ τὰ παϑὴ καὶ τὸν TOUTOLG ἕνοντα λόγον, ον AQi- 
- 2 3 4 

στοτέλης παϑητικὸν νοῦν ὀνομάζει. οὐ γὰρ παντάπασιν 
, ^ - ^ , n e 

ἄλογα τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης. ἃ ys καὶ 
ς m ^^ ὑπακούει τῷ λόγῳ καὶ παιδεύεται xol νουϑετεῖται. 

^ , , ? 

ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ἀλόγων ἀσύνετα λόγου παντάπασιν, ἢ 
^ ; n , 

μόλις γέ τινα καὶ ἀμυδρῶς ἴχνος ἐμφαίνοντα λόγου, 
τὰ δὲ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ ψυχῇ συμπέπλεκται λόγῳ" 

, M ET , A 2 T 2 M 2 , N 

ϑαρσος γὰρ καὶ φοβος καὶ ἑλπὶς evàvg ἐμφαίνει τὸ 
- cnn -" * 2 , 

λογικῆς εἶναι ψυχῆς εἰς γὰρ τὸν μέλλοντα ἀποτεί- 
, » , 

νεται χρόνον. διόπερ ov γίνεται ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις, 
3 ιν LY , X , 2" - ἘΞ c , 
αλλ ἡδονὴ μονὴ καὶ λύπη ἐπὶ παροῦσι τοῖς ηδέσιν 
?^ E zn ^ 

ἢ [τοῖς] λυπηροῖς, καὶ ταῦτα παντάπασιν ἀνεπαί- 
, b e σϑητα λόγου καὶ νοῦ ἐν ἀνθρώποις δὲ οὕτως ἄρα 

' , / 
καὶ τὰ πάϑη μέτοχα λόγου, ὥστε μετρηϑέντα yívov- 

9 » E - ^ 2 3 

ται ἀρεταί. τοῦτο δὲ σημεῖον τοῦ μὴ τὴν φύσιν c«v- 
- ^ 5 2 192 2 ^ 

τῶν ἄλογον εἶναι. ἀλλὰ τὸ ἄμετρον, καὶ ov κακῶς οἵ 

ἀπὸ Ζήνωνος τὰ πάϑη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς τοῦ 
λόγου διαστροφὰς εἶναι τιϑέμενοι καὶ λόγου κρίσεις 
ἡμαρτημένας, καὶ εἴη ἂν ταὐτὸν εἰπεῖν παϑητικόν 
τε νοῦν καὶ πάϑος λογικόν. τουτέστι πᾶϑος ψυχῆς 
ἀνθρωπίνης, ἃ διὰ τὴν εἰς σῶμα τοῦ νοῦ κατοίκισιν 
λόγου μέτοχα γένεται καὶ ἐπήκοα᾽ οὐδὲ γὰρ ἄλλως 

4 προβιβάσειεν M 7 7,0m M 12 ἀσύνετα] ἀσύνϑε- 
ταῦ | 18 τινά om ἃ 14 συμπλέκεται αὶ 19 roig om M V 
28 κατοίκησιν M 
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οἷόν τε ἦν τὸν νοῦν ἐγκατοικίξεσϑαι τῷ σώματι μὴ 
διὰ μέσων τῶν παϑῶν συνδούμενον καὶ συναπτόμε- . 
vVOV' uj καϑαρῷ γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι οὐ d 

τὸν 7) φησὶν ὁ ϑεῖος Πλάτων. λαβόντες οὖν φησὶ τῆς 

9 ψυχῆς τὴν ἀρχὴν τὴν ἀϑάνατον τὸ μετὰ τοῦτο ϑνη- 
1 -"- 2 nd , w 

?l.c0y σῶμα αὐτῇ περιετορνευσαν. ἵνα δὲ τοῦτο Üvva- 

10 

15 

20 

25 

τὸν γένηται καὶ ἀρχὴ ἀϑάνατος ἐγκατοικισϑείη τῷ 
σώματι , ἄλλο φησὶν εἶδος προσύφηναν αὐτῇ ψυχῆς 
ϑνητὸν καὶ ἐπίκηρον᾽ ἀνάγκη γὰρ ἣν τὸν σύνδεσμον 

τοῦ ἀϑανάτου πρὸς τὸ ϑνητὸν καὶ αὐτὸν ϑνητὸν 

εἶναι φϑειρομένου γὰρ τοῦ ϑνητοῦ συμφϑείρεται ὁ 
πρὸς αὐτὸ δεσμὸς τοῦ ἀϑανάτου. |. 

“ἄμεινον δὲ καὶ τὰ Θεοφράστου παραϑέσϑαι περί 

τε TOU δυνάμει νοῦ καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ. περὶ μὲν ovv 
τοῦ δυνάμει τάδε φησίν᾽ ὁ δὲ νοῦς πῶς ποτε 
ἔξωϑεν ὧν καὶ ὥσπερ ἐπίϑετος ὅμως συμ- 
φυής; καὶ τίς ἡ φύσις αὐτοῦ; τὸ μὲν γὰρ 
μηδὲν εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν δυνάμει δὲ 
πάντα καλῶς, ὥσπερ καὶ ἡ αἴσϑησις. οὐ 

γὰροὕτως ληπτέον ὡς οὐδὲ αὐτός" ἐριστι- 
κὸν γάρ, ἀλλ᾽ ὡς ὑποκειμένην τινὰ δύνα- 
μιν καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὑλικῶν. ἀλλὰ τὸ 
ἔξωϑεν ἄρα οὐχ ὡς ἐπίϑετον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῇ 
πρώτῃ γενέσει συμπεριλαμβάνον ϑετέον. 
πῶς δέ ποτε γίνεται τὰ νοητὰ καὶ τέτὸ πά- 
σχειν αὐτόν; δεῖ γάρ, εἴπερ εἰς ἐνέργειαν 
ἥξει καϑάπερ ἡ αἴσϑησις.. ἀσωμάτῳ δὲ ὑπὸ 
σώματος τί τὸ πάϑος ἢ ποία μεταβολή; καὶ 
πότερον ἀπ᾽ ἐκείνου ἡ ἀρχὴ ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ; τὸ 

8 καθαρῷ] καϑαρὸν A A 4] ἡ libri Πλάτων] Phaed. p. 67. 
(23 Bekk.) (ri ἐγκαϑοικησϑείη A (V?), malim ἐγκατοικισϑῇ 
11 ϑνητοῦ) φϑιτοῦ MV 18 τὰ] τοῦ Μ 16 ἐπίϑετον M 
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EY LI χε 3 3 3 n ὃ , », Ξ 

μὲν γὰρ πάσχειν ἀπ᾿ ἐκείνου δοξειεν ἂν 
3 LT ^ ? ? n Ὁ “ 3 , x LY 

οὐδὲν γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τῶν ἐν παϑει, τὸ δὲ 
3 3 3 - N " 

ἀρχὴν πάντων εἶναι καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ νοεῖν 
- , 9 2 3 - 

καὶ μή, ὥσπερ ταῖς αἰσϑήσεσιν, ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
^— e 

τάχα δ᾽ ἂν φανείη καὶ τοῦτο ἄτοπον, δἰ ὁ 
- e » , LY ?i n M 

vovg ὕλης ἔχει φυσιν μηδὲν ὧν ἀπαντα δὲ 
Lr A! κ᾿} »" 

δυνατός καὶ τὰ ἐφεξῆς μακρὸν «v εἴη παρατίϑε- 
, A - 9 , 2 ' : , , 

σϑαι καίτοι μὴ μακρῶς εἰρημένα, ἀλλὰ λίαν συντο- 
m r " , 

μῶς rs καὶ βραχέως τῇ ys λέξει᾽ τοῖς γὰρ πράγμασι 
μεστά ἐστι πολλῶν μὲν ἀποριῶν, πολλῶν δὲ ἐπιστά- 
σεῶν, πολλῶν δὲ λύσεων. ἔστι δὲ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν 

^ emu - - : e ς , 

φυσικῶν. δευτέρῳ δὲ τῶν περὶ ψυχῆς. ἐξ ὧν ἀπαν- 
vov δῆλόν ἐστιν. ὅτι καὶ περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ δχε- 
δὸν τὰ αὐτὰ διαποροῦσιν, sir& ἔξωϑέν ἐστιν εἴτε 

συμφυής. καὶ διορίζειν πειρῶνται, πῶς μὲν ἔξωϑεν 
- , ^ 250€ 9 mw 

πῶς δὲ συμφυής. λέγουσι δὲ xol αὐτὸν ἀπαϑῆ καὶ 
Ω, Ἁ » 

χωριστόν, ὥσπερ TOv ποιητικὸν καὶ τὸν ἐνεργεία 
3 NAME , e - 3 A] » P ^ 

ἀπαϑὴς γάρ φησιν ὁ νοῦς, εἰ μὴ ἄρα [ἄλλως] παϑη- 
? (0 ' ' SE 3 - 5 [3 . 

TUXOG., XXL OTL TO παϑητικον υπ αὐτου ουχ ὡς κινή- 

τὸν ληπτέον ἀτελὴς γὰρ ἡ κίνησις, ἀλλ᾽ ὡς ἐνέρ- 
γειαν. καὶ προϊών φησι τὰς μὲν αἰσϑήσεις οὐκ ἄνευ 
σώματος, τὸν δὲ νοῦν χωριστόν. ἁψάμενος δὲ καὶ 
τῶν περὶ τοῦ ἀορτὴ νοῦ διωρισμένων "᾿φιστοτέλει 

ἐκεῖνο φησὶν ἐπισκεπτέον, ὃ δή φαμεν ἐν 
πάσῃ φύσει τὸ μὲν ὡς ὕλην καὶ δυνάμει, τὸ 
δὲ αἴτιον καὶ ποιητικόν, καὶ ὅτι ἀεὶ τιμιώ- 
τερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος. καὶ ἡ ἀρχὴ 
τῆς ὕλης. ταῦτα μὲν ἀποδέχεται, διαπορεῖ δέ 

2 ἀφ᾽ ὑφ᾽ M 8 ἀρχὴ Usener ap. Brand. IIT, 290. 7 ἂν 
om M V 11 ἔστι] ἔτι M V 14 διαποροῦσιν] imnio δεαπο- 
esi -- πειρᾶται --- λέγει δὲ 18 ἄλλως om M V 19. ὑπ᾽ 
fort. ἐπ’ κινητὸν] τὸ κινητικὸν Δ, vid. Arist. IIT, 7 p. 431, 5. 
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oU e er m ΠΕΡῚ ΨΎΧΗΣ - 

τίνες οὖν αὗται αἱ δύο φύσεις: καὶ τἐπάλιν 
τὸ ὑποκείμενον ἢ συνηρτημένον τῷ ποιη- 
τιχῷ; μικτὸν γάρ πῶς ὁ νοῦς ἔχ τε τοῦ ποιη- 
τικοῦ καὶ τοῦ δυνάμει. εἰ μὲν οὖν σύμφυ- 
τος ὁ κινῶν, καὶ εὐθὺς ἐχρὴν καὶ ἀεί εἰ δὲ 

ὕστερον, μετὰ τίνος καὶ πῶς ἡ γένεσις; ἔοι- 
κεν ovv καὶ ἀγέννητος, εἴπερ καὶ ἄφϑαφ- 

τος. ἐνυπάρχων δ᾽ ovv διὰ τί ovx ἀεί: ἢ διὰ 
τί λήϑη καὶ ἀπάτη καὶ ψεῦδος; ἢ διὰ τὴν 
μέξιν; ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν ἐστιν, ὅτι οὐ φαύλως 
ὑπονοοῦμεν ἄλλον μέν τινα παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸν 
παϑητικὸν νοῦν καὶ φϑαρτόν, ὃν καὶ κοινὸν ὀνομά- 
ξουσι καὶ ἀχώριστον τοῦ σώματος. καὶ διὰ τὴν πρὸς 
τοῦτον μίξιν τὴν λήϑην καὶ τὴν ἀπάτην γίνεσϑαί 
φησιν ὁ Θεόφραστος᾽ ἄλλον δὲ τὸν ὥσπερ συγκείμε- 
νον ἐκ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργεία, ὃν [καὶ] χωριστὸν 
εἶναι τοῦ σώματος τιϑέασι καὶ ἄφϑαρτον καὶ ἀγέν- 
νητον, καὶ πῶς μὲν δύο φύσεις τούτους τοὺς νοῦς. 
πῶς δὲ μίαν᾽ ἕν γὰρ τὸ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ἀλλ᾽ 
ὅπερ εἶπον, τὸ μὲν ἀποφαίνεσϑαι περὶ τοῦ δοκοῦν- 
τος 5015 φιλοσόφοις ἰδίας καὶ σχολῆς ἐστὶ καὶ Tan 

τίδος. ὅτι δὲ μάλιστα ἄν τις ἐξ ὧν συνηγάγομεν ó5- 
Gscv λάβοι τὴν περὶ τούτων γνῶσιν "4guGroréAovg 

καὶ Θεοφράστου, μᾶλλον δὲ ἴσως καὶ αὐτοῦ Πλάτω- 
vog, τοῦτο γοῦν πρόχειρον ἴσως διισχυρίξεσϑαι. 

Οὗτος τοίνυν ὁ δυνάμει voUg ὅταν ἀπολάβῃ τὴν 
οἰκείαν μορφὴν ἐλλάμψαντος αὐτῷ τοῦ ποιητικοῦ, 
πρῶτον μὲν νοεῖ τὰ ἁπλᾶ «καὶ ἀδιαίρετα σημαινό- 

οὖν καὶ] δ᾽ οὖν ὡς MV 414 τοῦτον] τοῦτο ἈΠ 10 «x 
om M 23 τούτων] τούτου À 25 γοῦν) οὖν À 28 vosi] 
ποιεῖ M V 



TOU PAN iK 
ΤΙ, 6. 

μενα, ὅσα ἐν ταῖς ΠΝ τς διώρισται, ἐν οἷς οὔπω 
τὸ ἀληϑὲς ἢ τὸ ψεῦδός ἐστι᾿ προϊὼν δὲ καὶ συντίϑησιν 
αὐτὰ πρὸς ἄλληλα, οἷον τὸ Σωκράτης καὶ τὸ βαδίζει, 
ἐν οἷς ἤδη τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος. συντίϑησι δὲ 
οὐχ ὥσπερ σωρόν, ἀλλ᾽ ὥστε ἕν αὖϑις τὰ πολλὰ ποι- 
ἤσαι καὶ περιαγαγεῖν εἰς μίαν νόησιν τὸ πλῆϑος τῶν 
ἁπλῶν σημαινομένων᾽ τοιοῦτον γὰρ τὸ ὁ Σωκράτης 
φιλοσοφεῖ, καὶ ἔοικεν αὕτη 3 σύνϑεσις τῶν ἐννοημά- 
τῶν τῇ παρ᾽ Ἐμπεδοκλεῖ τῶν μελῶν, ἣν ἐκείνῳ συν- 
τίϑησιν. ῇ φιλία τὰ μέλη τῶν ξώων διεσπαρμένα, καὶ 

ὥσπερ ἐκείνῳ οὐ πᾶσα σύνϑεσις τῶν μελῶν ποιεῖ τὸ 
toov, οὕτως οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πᾶσα σύνϑεσις τὸ ἀληϑές, 

ἀλλὰ τὶς μὲν τὸ ἀληϑὲς ποιεῖ σύνϑεσις, τὶς δὲ τὸ ψεῦ- 
δος, οἷον τὸ ἀσύμμετρον μὲν συντεϑὲν τῇ διαμέτρῳ τὸ 
ἀληϑές, τὸ σύμμετρον δὲ τὸ ψεῦδος. καὶ ὥσπερ ἐκεῖ ἐξ 
ἁπλῶν τῶν ιξλῶν ἁπλοῦν γίνεται αὖϑις τὸ ζῶον, οὕτως 

ἐξ ἁπλῶν σημαινομένων ἁπλοῦς avere yivevat ὁ λόγος. 

πολλοῖς δὲ προσνοεῖ καὶ τὸν χρόνον ὅταν ὡς περὶ γε- 
νομένων ἢ ἐσομένων διανοῆται, καὶ τοῦτο ἴδιον ἤδη 
τοῦ νοῦ ἢ τῆς ὑπὲρ τὴν φαντασίαν δυνάμεως τὸ συν- 
ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ χρόνου ἤτοι παρελθόντος ἢ 
μέλλοντος ἡ γὰρ αἴσϑησις καὶ ἡ φαντασία ἀναντί- 
ληπτοι παντάπασι χρόνου καὶ μάλιστα παρεληλυϑό- 
τος ἢ μέλλοντος᾽ οὐδὲν γὰρ ἐγγίνεται φάντασμα τῆς 
ψυχῆς οὐδὲ αἴσϑησις τοῦ πεφιλοσοφηκότος 1 δεδρα- 
μηκότος, ὥσπερ οὐδὲ εἰκών, ἀλλ᾽ ἕκαστον ὡς παρὸν 

ἄρτι κινεῖ τὴν αἴσϑησιν ἢ τὴν φαντασίαν. τὸν χρό- 
edd δὲ epus otn TOU VOU, καὶ ἔστι τὸ ἀληϑὲς καὶ 

τὸ ψεῦδος καὶ περὶ τὸν χρόνον. τὸ μὲν γὰρ ἦν 

13 τὸ post δὲ om A 14 διαμέτρῳ] ἀμέτρω M 18 προς- 
vosi]scrib. zroocsvvos? 29 ἦν Κροῖσος] Herodotus I, 6. 
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Κροῖσος 0 Τυδὸς ἀληϑές, τὸ δὲ ἔστι Κροῖσος ὁ ὁ 
Avóào E ψεῦδος. πολλάκις μὲν οὖν συντίϑησι τὸ ὑπάρ- 

o. χον τῷ πράγματι ὡς ὑπάρχον, ὅταν λέγῃ, ἡ χιὼν 
λευκή ἐστι, πολλάκις δὲ τὸ ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον, 

5 ὅταν λέγῃ, ἡ χιὼν οὐκ ἔστι λευκή᾽ συντίϑησι γὰρ 
τηνικαῦτα τῷ τοιούτῳ τὸ τοιοῦτον μὴ ὑπάρχειν. εἰ 
δέ τις μὴ σύνϑεσιν τὰ τοιαῦτα ἀλλὰ διαίρεσιν λέγοι, 
οὐδ᾽ οὗτος ἂν λέγοι κακῶς διαιρέσει γὰρ ἔοικεν ἡ 
ἀπόφασις, συνθέσει δὲ ἡ κατάφασις. τάχα δὲ καὶ 

10 πάντα διαίρεσις" ἃ γὰρ ἡ φαντασία συγκεχυμένως 
παρατῆς αἰσϑήσεως ὑπεδέξατο, ὁ νοῦς διαιρεῖ" ἡ μὲν 
γὰρ ὡς ἕν φαντάξεται τὸν βαδίζοντα Σωκράτην. ὁ 
νοὺς δὲ διαιρεῖ χωρὶς μὲν τὸ Σωκράτης, χωρὶς δὲ τὸ 
βαδίξει, καὶ ἐξαγγέλλει χωρὶς τὰ μὴ χωρίς" χωρίσας 

T5 μέντοι ye αὖϑις ἕν᾿ ποιεῖ εἷς γὰρ λόγος καὶ ὃν αὖϑις 

νόημα τὸ Σωκράτης φιλοσοφεῖ, καὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ 

ψεῦδος ὡς ἑνὸς λόγου. δύο τοίνυν ἴδια ταῦτα τοῦ 

νοῦ, TO τὲ πολλὰ δύνασϑαι νοήματα εἰς ἕν συνάγειν 
ὥσπερ ἕν, καὶ τὸ προσεννοεῖν τὸν χρόνον, τούτων δὲ 

90 οὐδέτερον οὔτε τῆς φαντασίας οὔτε τῆς αἰσϑήσεως 

ἔργον ἐστί. τὸ δὲ ἁπλοῦν καὶ ἀδιαίρετον λέγεται δι- 
χῶς" ἢ γὰρ ὅτι μήτε δυνάμει μήτε ἐνεργείᾳ τοῦτό 
ἐστι διαιρετόν, ὥσπερ εἶχε τὰ ἄῦλα εἴδη καὶ ἡ στιγμή, 
ἢ ὅτι δυνάμει μὲν διαιρετὸν ἐνεργείᾳ δὲ ἀδιαίρετον, 

25 ὥσπερ ἡ γφαμμὴ καὶ πᾶν μέγεϑος. καὶ ὁ νοῦς τοί- 

νυν καὶ ὁ χρόνος ᾧ προσχρῆται εἰς τὴν νόησιν, τοῖς 
πράγμασιν ὁμοίως καὶ διαιρετὸς καὶ ἀδιαίρετος, ἐπὶ 
μὲν τῶν ἀύλων εἰδῶν παντάπασιν ἀδιαίρετος ὁ τὲ 
χρόνος καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς. ὅταν δὲ τὰ δυνάμει μὲν δὲ- 

10 συγκεχυμένα A 11 ἐπεδέξατο A 18 τό τε] ve M 
28 διαιρετὸν Victorius, ἀδιαίρετον libri 



* 2 , AS) , - ^ M 9' ^ ? 

αιρετὰ ἐνεργείᾳ δὲ ἀδιαίρετα vor, vost καὶ αὐτὸς ὧν 

- - e , 

γὰρ ὡς ἕν τὸ μῆκος καὶ ovx ἐν τῷ ἡμίσει μὲν χρόνῳ 
, 1 - c , 4 ys [4 A "^A K , 

τόδε, ἐν τῷ ἡμίσει δὲ τοδί ovro yog ἂν μήκη δυο 
» : ,’ bd 1 - , 

καὶ οὐχὶ μῆκος νοοίη, διαιρῶν δὲ τὸ μῆκος sig μήκη 
διαιροίη ἂν καὶ τὸν χρόνον. τὸ δὲ μὴ κατὰ πο- 

' 2 , 3 1 C ON rz E (M s 
σὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἴδει otov τὸ ἀνϑρῶπος ἢ τὸ 

. 2 2 ,ὕ e E . N Zoxgcvus' ἄμφω γὰρ ἀδιαίρετα τῷ εἴδει" οὔτε γὰρ 
- ? , P A 2 2 L4 τὸ τοῦ ἀνθρώπου νόημα διαιρετὸν τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ ei- 

» " ^» e » MEL 1 
z&g ἄρα τοῖς xo ἕκαστον, ovre δὴ μᾶλλον vo 2Zo- 
κράτους ταῦτα τοίνυν τὰ ἀδιαίρετα τῷ εἴδει καὶ ἐν 

^ 2 . χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ vost καὶ νοήσει ἀδιαιρέτως οὐ γὰρ 
τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ “Σωκράτους ἐν τῷ ἡμίσει, τὸ δὲ 
ἥμισυ αὖϑις ἐν τῷ ἡμίσει, οὐδὲ παρατείνεται τῇ 
διεξόδῳ τῆς λέξεως, δι᾿ ἧς προφερόμεϑα τὸ ἄνϑρω- 
πος. ἡ σύνϑεσις τοῦ νοήματος᾽ καὶ γὰρ τοῦτο ἤδη 

-"Ξ - - ^3 - τῶν τοῦ νοῦ ϑαυμάτων, ἀκούει μὲν ἐν χρόνῳ, νοεῖ 
9 2 3 » - " e 

δὲ οὐκ ἐν χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν ὅπερ ἢ οὐδὲ ὅλως 
, "o2 ἢ , PEE 2 ἐξ 

χρόνος ἐστὶν ἡ ἀμερὴς χρόνος. καὶ αὐτὸς δὲ ἀμερεῖ 
- , " 2 

τῇ νοήσει vost, οὐ συμπαρατεινόμενος ὥσπερ ἔφην. 
- 3 , ? , ^ 

τῷ ὀνόματι οὐδὲ κατὰ μόριον τοῦ ὀνόματος καὶ xo 
, - , 

ἑκάστην συλλαβὴν προσλαμβάνων τι μόριον τοῦ vorj- 
2 N 1 LY » , 3 , N M 

ματος. ἀλλὰ TO μὲν ὄνομα διαίρετον, ἀδιαίρετον δὲ τὸ 

νόημα. εἶ δὲ καὶ τὸ νόημα διαιρετὸν φιλονεικοίη τις 
λέγειν, κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ἂν αὐτὸ λέγοι διαιρετόν, 
καὶ οὐχ ἢ αὐτὸ διαιρετόν, ἀλλ᾽ ἡ τοὔνομα καὶ ἥ φωνή, 

δι᾽ ἧς καὶ προφέρεται αὐτὸ καὶ vost, x«l ἧ ἀμερὲς ὃν 
μεριστῇ οὔσῃ τρόπον τινὰ δυσφραστον ἐναρμόξεται. 
πολλὰ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἀδιαίρετα καὶ οὐχ ἡ αὐτὰ 

2 ἀδιαίρετος om M V 12 ᾿ἀδιαιρέτως] ἀδιαιρέτῳ ΝΥ 
17 μὲ») μὲν γὰρ A 18 ἀλλ᾽ iv τῷ vóvom M V 21 καὶ καϑ' 
— 22 νοήματος om M 25 λέγειν] λέγων ὃ 

ἢ “ ) , NET S , 3 , H et 
e€veoyeuc [ἀδιαίρετος] και ἐν χθονῷ ἀδιαιρέτῳ Vost 

NS E esed PEN dnb AEN aba rcd A n M Rec etc de ean gi "ORI da, al 
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ἀδιαίρετα, ἀλλ᾽ ὴ ἐχεῖνα δι᾽ ὧν γνωρίζξεται. οὕτω γὰρ 

καὶ τὸ πέρας τοῦ χρόνου ἐν ᾧ νοεῖ, κατὰ συμβεβηκὸς 
διαιρετὸν SIDE ἂν ὅτι συμβέβηκε τῷ χρόνῳ οὐ ἐστὶ 

, , . 

πέρας καὶ δι ἐκείνου γνωρίζεται εἰ uc γαρ τὸ ἐν 
, - P4 6 -" 

πλάτει νῦν ἤνυεν 0 ἐνιαυτὸς 0 νῦν καὶ ὁ μὴν καὶ ἡ 
e TIU SW ἫΝ ' - 

ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα, οὐδ᾽ ἂν τὸ ἀμερὲς vOv ἐνοήσαμεν. 
E] ei A m. 

αἴτιον δὲ οτι ἐν πᾶσι τοῖς διαιρουμένοις ἔνεστί τι καὶ 
3 RU, ^" - 

ἀδιαίρετον καὶ ἐν πᾶσι τοῖς συνθέτοις ἁπλοῦν, καὶ 
- M » 2 ^ 3 L ? $^ ? c ^ 

τοῦτο μὲν ἴσως οὐ χωριστον ἐκείνων οὐδὲ καϑ' ἑαυτὸ 
, e c ; e, d D E 

δυνάμενον ὑποστῆναι, ἔνεστι δ᾽ ὅμως οὔτε γὰρ τῆς. 
, b ' y, , ^ 

σημαινουδης φωνῆς τὸ σημαινόμενον ἐστι διαστῆσαι, 
9 3 ? ΩΝ 3 ab (a » - , Y 3 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξειπεῖν οἷον τε ἀνευ φωνῆς, ταχα δὲ οὐ 
^ 2 Ὁ - , / Ἁ Nj e ' 3 

συνεῖναι παρ ἑαυτῷ μὴ τινι λέξει καὶ πρὸς ατον ἐναρ- 
-- 3 -J 

μοσαντα, ἀλλ᾽ ομῶὼς τοῦτο ἔστιν 0 μεριστὴν ovGav τὴν 
3 ^ " , 

λέξιν ἀμερῆ ποιεῖ καὶ διαιρετὴν ἀδιαίρετον. ὁμοίως 
BOX * , [ - , i] 9 , LT 3 , 

δὲ καὶ ἐν [e| Xoovo τὸ ἀδιαίρετον καὶ ἔν μήκει 
356 Y -Y - Ἔ Ἂν H 
ἐστὶ καὶ ἁπλῶς ἐν ἀπαντι τῷ συνεχεῖ. ἃ ποιεῖ καὶ 

Ἂ »" N " 

TO μῆκος ἕν καὶ τὸν χρόνον ἕνα᾽ τὸ γὰρ συνεχὲς καὶ 
M - s 5 ς 

τὸ ἕν᾽ διὰ λέγομεν εἶναι τὸ στάδιον &y, καὶ τὴν ἡμέ- 
ραν μίαν. καὶ τὸν μῆνα ἕνα, τουτέστιν ὃ φημι εἶναι 
ἐν τῷ μήκει καὶ ἐν τῷ χρόνῳ καίτοι διαϊρενοῖ οὖσιν 
ἀδιαίρετον καὶ συνϑέτοις οὐσιν ἀσύνϑετον, ἐπεὶ πάντα 
^ 5 ' - - 
ἂν qv τὰ ποσὰ διωρισμένα καὶ πάντα πλῆϑος, νῦν δὲ 

» - , 2 

καὶ τὸ πλῆϑος ὑπὸ τοῦ ἑνὸς περιλαμβάνεται. καὶ οὐ 
, ' v , , »» N * , 

μονον τὸ συνεχὲς z000v, ἀλλ ἤδη καὶ τὸ διωρισμε- 
2 M N LY M ^ N bd δὺς δεν 

vov' δυὰς γαρ καὶ τριὰς καὶ δεκὰς πλῆϑος vp évog 
e Ἁ Χ 3 

ἐστι περιειλημμένον. οταν δὲ λέγω τὴν στιγμὴν ἀδι- 
^ , A! - 3 , 

αίρετον καὶ τὸ vOv, ἕτερον τρόπον χρὴ ταῦτα ἀκου- 
2 ’ ED XS ΟΝ δι τὸ τῶν, M 

ειν ἀδιαίρετα xoi ἀσυνϑετα, καὶ ὠσπερ ἔστι QUOEL 

4 ἐν πλάτει] ἐμπλάτει ΜΟ ὅ μὴν] μὲνλ 10 δυνάμε- 
vov om M V 12 ov] οὐδὲ ^ 16 τῷ om M ἀδιαίρετον] 
διαιρετὸν M V 18 τὸ γὰρ] καὶ γὰρ ^ 
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καὶ xc9' ἑαυτὸ τὸ ἀδιαίρετον ταῦτα γὰρ τῇ στερή- 
σει τοῦ συνεχοῦς ἀδιαίρετα. οὕτω γοῦν αὐτὰ ὁ νοῦς 
καὶ νοεῖ καὶ δρέξεται᾽ οὐ γὰρ αὐτοῖς ἐπιβάλλων" 
οὐδὲ γὰρ ἔχει μορφὴν οἰκείαν, ἀλλὰ ἀφαιρούμενος 
τὸ διάστημα καὶ τὸ μέγεϑος οὗ πέρατα qv ἔστι γὰρ 5 
καὶ τῷ v6 καϑάπερ καὶ τῇ αἰσϑήσει τὰ μὲν κατ᾽ ἐπι- 
βολὴν νοητὰ καὶ τῆς φύσεως αὐτῶν δραττόμενα. τὰ 
δὲ κατὰ στέρησιν καὶ ἀφαίρεσιν. ὥσπερ γὰρ καὶ τῇ 
αἰσϑήσει τὸ μὲν λευκὸν καὶ τὸ φῶς κατ᾽ ἐπιβολήν, 
τὸ δὲ μέλαν καὶ τὸ σκότος κατὰ στέρησιν, καὶ τῇ 10 
ἀκοῇ ὃ μὲν ψόφος κατ᾽ ἐπιβολήν. ἡ σιωπὴ δὲ κατὰ 

ο΄ στέρησιν, οὕτω καὶ τῷ νῷ τὸ μὲν ἀγαϑὸν κατ᾽ ἐπιβο- 
λήν, τὸ δὲ κακὸν κατὰ στέρησιν. καὶ τὸ Πλατωνικὸν 
τοῦτο ἂν εἴη περὶ τῆς ὕλης, ὅτι νόϑῳ λογισμῷ ληπτή᾽ 
νόϑος γὰρ ἀκριβῶς ἐνέργεια καὶ τοῦ νοῦ καὶ τῆς 15 
αἰσϑήσεως ἡ μὴ κατ᾽ ἐπέρεισιν εἴδους ἀλλὰ κατὰ ἀνα- 
χώφησιν γινομένη. καϑάπερ τοίνυν ἡ αἰσθησο: εἰ 

μὴ δύναμιν εἶχε καὶ πρὸς τὸ ἐνεργεῖν καὶ πρὸς τὸ μή, 
ἀλλὰ ἀεὶ ἐνήργει; οὐκ ἄν ποτὲς ἠσϑάνετο τοῦ σκότους, $2; 

οὐδὲ ἡ ἀκοὴ τῆς σιωπῆς, οὕτως, εἰ μὴ καὶ νοῦς τις ἣν 20 
πρὸς ἀμφότερα πεφυκὼς καὶ πρὸς νόησιν καὶ πρὸς 
ἠρεμίαν, ἢ μᾶλλόν γε καὶ πρὸς νόησιν καὶ πρὸς 
ἄνοιαν, οὐκ ἄν ποτε ἐνόησε τὰ κακά, οὐδὲ τὸ ἄμορ- 
φον καὶ ἀνείδεον. τοιοῦτος τοίνυν ἐστὶν ὁ δυνάμει" 
τρόπον γάρ τινα τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία γνωρίζξει 25 
τῷ μὲν ἐνεργεῖν τὰ εἴδη. τῇ δυνάμει δὲ τὰ κατὰ στέρη- 
Gv ἐναντία γάρ πῶς δύναμις καὶ ἐνέργεια. εἴ τις 

πω ΟἿ ν᾽...» - 

2 αὐτὰ] αὐτὸλ 8 οὐ] οὐδὲμν ὅ 0» πέρατα] οὗπερ 
αὐτὰ Dr τε τὸ δὲ Μ 8 καὶ post y&oomA 11 ὁ μὲν ψόφος] 
ἡ μὲν ἀκοὴ ^ 18 Πλατωνικὸν] Timaeo pag. 52. (64 Bekk.) 
17 αἴσϑησις] nonne ὄψις 20 μὴ καὶ] καὶ μὴ A 231 καὶ πρὸς 
ἠρεμίαν --- νόησιν om A 28 mors om M 26 δὲ τὰ] δὲ M 
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οὖν νοὺς μὴ κοινωνεῖ τοῦ δυνάμει, οὐδὲ τὰς στερήσεις 
vost' οὐδὲ ἄρα τὰ κακά. τοιοῦτος δὲ ὁ τε ἔξωϑεν καὶ 
πολλῷ μᾶλλον τὸ πρῶτον αἴτιον ὅσῳ καὶ μᾶλλον ἀπήλ- 
λακται τοῦ δυνάμει᾽ διὰ τοῦτο γὰρ οὗτος καὶ τὸ μάλι- 
στα ὃν καὶ τὸ μάλιστα εἶδος νοεῖ καὶ πορρωτάτω στε- 
ρήσεως καὶ ἀμορφίας᾽ τοιοῦτος δὲ αὐτός, ἑαυτὸν ἄρα 
[vosi], καὶ οὗτός ἐστιν οὗ τὴν οὐσίαν ἐνέργειαν. λέγειν 
προσήκει καὶ ὃν ἀκριβῶς χωριστόν, οὐδὲ ἀκαρεὶ προς- 
αρμοξόμενον τῷ δυνάμει. οὐ διὰ τοῦτο δὲ ὁ τοίοῦτος 
νοῦς οὐ τιμιώτερος τοῦ νοοῦντος τὰ ἐναντία᾽ τιμιώτε- 
οος γὰρ νοῦς οὐχ ὁ τὰ πλείω νοῶν ἀλλ᾽ ὁ τὰ ἀμείνω, 
οὐ διήρηται δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ νοητὸν καὶ ὁ νοῦς, 
Ὁ EC , 9 3 ' , 

. ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δυνάμει, ἀλλ΄ ἔστι καϑὸ νοῦς νοητὸς, 

15 

90 

N 5 ἮΝ ^ 

καὶ καϑὸ νοητὸς αὐϑις καὶ νοῦς. καὶ τὸ ἀληϑὲς ἄλλως 
25 9 - - Ἢ $0 e 9.2 9p. 9 ᾿ " 
&m αὐτου, μαλλον δὲ αὐτὸς ἡ ἀληϑεια. οὐ γαρ ἀλλο 

- 4 , , 9von , e «€ , [7] A 

νοῶν ἄληϑευει ἀλλ écvrov, o δὲ ἡμέτερος ατε σμικρον 
, ς - 

ἴνδαλμα ἐκείνου φέρων καὶ τὸ ἀληϑὲς ovy ἁπλοῦν ἐπι- 
, 2 35€ - τὸ 3 

δείκνυται, ἀλλ᾽ ὃ τῷ ψεύδει ἀντίκειται. ἀνάγκη γὰρ 
» , Nu. 925 - -- 3 , 

εἰ ἐν τῇ καταφασει τὸ ἀληϑές, ἐν τῇ ἀποφαδὲι γένε- 
i! ^ e , 27 ^ ^ 

σϑαι τὸ ψεῦδος, ὥστε ἀεὶ συμπεφυρμένον ἔχει τῷ 
9 τ δι » , e" 

ἀληϑεὶ TO ψεῦδος καὶ συμπαραϑεωρούμενον. ὁταν 
μέντοι y& τῶν ἁπλῶν τι σημαινομένων ἐπισκοπῇ καὶ 
τὸ εἶδος αὐτοῦ ϑεωρῇ καὶ τὸν λόγον τοῦ τί ἣν εἶναι; 
ἥκιστα μὲν διαψεύδεται, οὐ μὴν ἀεὶ τυγχᾶνει τοῦ 

ὄντος. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ ὄψις μόνον μὲν κρίνουσα τὸ 

λευκὸν ἐλάχιστα ἂν διαμαρτάνοι, Κλέωνα δὲ εἶναι τὸ 
, ri 

λευκὸν ἀποφαινομένη πολλάκις διαμαρτανει; OUTO 

καὶ ὁ vovg , ἔστ᾽ ἂν μὲν. ἵστηται ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς év- 
νοίας τοῦ τί ἦν εἶναι, οἷον τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ τοῦ καλοῦ, 
ὡς τὰ πολλὰ ἀναμάρτητος καὶ ἀψευδής᾽ ὅταν δὲ ἀγα- 

7 vost om M V 17 ἐδείκνυται M 19 si] εἰ x&L A 
25 μόνον μὲν Ἀρίνουσα] κρίνουσα μόνον A 28 ἵσταται ^ 
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90v τοῦτο λέγῃ καὶ τοῦτο καλόν, ἀλλοτριονομεῖ πολ- 
, A! - Taie A , 

λάκις καὶ ἐπαλλάττει τὰ τοιαῦτα τοῖς μὴ TOLOUTOLG, 
Nero Ἂν » N ' -" τ ΔΒ. ἢ » 

καὶ ἐνταῦϑα δὴ πολυ τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἀπατη. δεῖ 
5 - ^ , c " 

ovv ἵστασϑαι ἐπὶ τῶν εἰδῶν xal μαλιστα ξητεῖν τὸ 
, . ied y M E 2! ^ “Δ ἄνευ ὕλης περὶ ταῦτα γὰρ τὸ ἴδιον ἔργον τοῦ νοῦ. 

“Ὅμως δὲ εἰ καὶ πολὺ βέλτιον ὁ νοῦς τῆς αἰσϑη- 

τῆς δυνάμεως, τὰ πολλὰ αὐτῷ ὑπάρχει ἀνάλογον 

καὶ τῇ αἰσϑήσει. ὡς γὰρ ἡ ἐκείνης ἐνέργεια οὐ πά- 
Sog ἐστὶν οὐδὲ ἀλλοίωσις, ἀλλ᾽ οὐδὲ κίνησις ὅλως 

(ἀτελοῦς γὰρ ἥ γε κίνησις καὶ ἀεὶ προσλαμβάνοντος 
τὸ ἄλλο καὶ ἄλλο, ἡ δὲ τῆς αἰσϑήσεως ἐνέργεια ἀεὶ 
τελεία διόπερ οὐδὲ κίνησις ἢ ἕτερον εἶδος κινήσεως). 
οὕτως καὶ ἡ τοῦ νοῦ πρὸς τὰ νοητὰ ἐπιβολή, οὐδὲ 
ἡ τοῦ τὴν ἕξιν ἔχοντος ἤδη. ὥσπερ τοῦ ἐπιστήμονος 
ἡ περὶ τὰ ἐπιστητὰ ἐνέργεια καὶ ἐπιβολὴ οὐ κίνησις 
ἀλλ᾽ ἐνέργεια, διότι τελείου καὶ αὐτὴ τελεία. ἡ γὰρ 
τοῦ δυνάμει γενέσει μάλλον poco ἢ τελειώσει. 

τοῦτό τε οὖν αὐτοῖς ἀνάλογον καὶ ἔτι ἡ ὄρεξις καὶ ἢ 
φυγή. μικρὸν δὲ ἄνωϑεν. ἡ γὰρ αἴσϑησις ποτὲ μὲν 
τοῦτο ἀποφαίνεται μόνον ὅτι ξανϑόν, ποτὲ δὲ καὶ ὅτι 
ἡδὺ τὸ ξανϑόν. ὅταν μὲν οὖν τοῦτο μόνον ἀποφαίνη- 
ται ὅτι ξανϑόν, οὔτε φεύγει οὔτε διώκει" ὅταν δὲ προς- 
αποφαένηται ὅτι ἡδὺ ὥσπερ τὸ μέλι. τότε διώκει, καὶ 
ὅταν γε ὅτι λυπηρὸν ὥσπερ τὴν χολήν, τηνικαῦτα φεύ- 
γει. ϑέα τοίνυν ταὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ νοῦ. ὅταν μὲν 
γὰρ νοῇ μόνον τὸ τί ἦν εἶναι τῆς ὑγιείας, οὔτε φεύ- 
γει οὔτε διώκει" ὅταν δὲ προσνοῇ καὶ προσδοξάξῃ 
ὅτι ἀγαϑὸν ἡ ὑγίεια, τότε διώκει. ὅπερ τοίνυν τῇ 

1 ἀλλότριον νομεῖΜ 6 βελτίων! 8 xclom ἃ 17 7 
om A 18 ἔτι] 6 oc, MV 19 φυγή] φάσις M V, num φύξις ἢ 
21 ἀποφαίνηται) ἀποφαίνεται Α 21 προσνοῇ] fort. προς- 
ἐννοῇ 

10 

1ὅ 

20 

25 
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, , Mets , -" E » , AT. T E. | 

ἔθνη σεν τὸ ἡδυ, τοῦτο τῷ νῷ δυναται τὸ ἄγαϑον, 

καὶ ὅπερ τῇ αἰσϑήσει τὸ λυπηρόν, τοῦτο τῷ νῷ δυ- 

ναται τὸ κακόν" ἀγαϑοῦ γὰρ ἡ αἴσϑησις ἡ αἴσϑησις 

ἀντιλαμβάνεσϑαι οὐχ οἵα τε οὐδὲ κακοῦ, ἀλλὰ μόνον 
» ^ 3 »" 

τοῦ τέρποντος ἢ ἀνιῶντος, τὸ δὲ ἀγαϑὸν καὶ τὸ κα- 
κὸν τοῦ νοῦ μόνου i ἐστί, νοῦ δὲ [οὐ] πολλα- 

XLG εἰρήκαμεν τοῦ καὶ τὸν χρόνον ἐφεξῆς προσενῦο- 

οὔντος. ἀλλ᾽ ὅμως fv οἴεται τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαϑὸν 
* c , N M ^ , . εἶναι ἡ αἴσϑησις καὶ τὸ λυπηρὸν καὶ vo κακὸν ἕλκει 

A ? lod ^w ? . 

γὰρ ἐπὶ τὰ ἡδέα xol ἀπὸ τῶν λυπηρῶν ἀποστρέφει 
e DE E ’ , IN: / ς τ, 3» 
0 νοῦς δὲ ἀντιβαίνει πολλακις ταῖς ἐκείνης ορμαῖς αλλο 

ς Ἁ - 2 - A - m 

τι λέγων τὸ ηδὺυ τοῦ ἀγαϑοῦ xol τὸ λυπηρὸν τοῦ κακοῦ, 
- : ET ^ , , 

τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ τὰ μὲν φαντάσματα πρόκειται 
Fr v * 3 , ? ^ , , * iT ? A 

ὥσπερ καὶ τὰ αἰσϑηματα τῇ αἰσϑήσει, τὸ δὲ ἀγαϑὸον 
M M e "a u€ A e 

καὶ τὸ κακὸν ὥσπερ ἐκείνῃ vo ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν. ὅταν 
5 , - 

ovv αὐτὰ συμπλέξῃ οἷον τὸ φάντασμα καὶ τὸ ἀγαϑόν, 
^ N , EY λ , , Jl ὃ ET 

1 TO pou καὶ TO ii dd. τοτὲ kiss ΜΕ ῃ θνῶΐεν καὶ 

ἔοικε καταφάσει ἡ δίωξις, ἀποφάσει δὲ ἡ φυγή. ἀλλ᾽ 
ὥσπερ οὐχ οἷόν τε ἡντὴν αἰσϑησιν ἄνευ τῶν αἰσϑητῶν 

ἐνεργῆσαι., οὕτως οὐδὲ τὸν voUv τὸν συμφυῆ τῇ ψυχῇ 
τῇ ἡμετέρᾳ ἄνευ τῶν ἐκ τῆς αἰσϑήσεως φαντασμάτων᾽ 
καὶ γὰρ ὅταν ὀφέγηται καὶ ὅταν φεύγῃ, προτρέχει 
πάντως ἡ φαντασία. εἰ δέ τις νοῦς μήτε ἐνδεὴς ὥστε 
ἐφίεσϑαι, μήτε ἀσϑενὴς ὥστε φεύγειν. οὗτος οὐκ 

ἂν δέοιτο φαντασίας. ὄρεξις δὲ αἰσϑητικὴ μὲν ἐπι- 
, ' M , EMI M "Ἤν ὃς" 

ϑυμία, διανοητικη δὲ βούλησις, καὶ ἡ μὲν τοῦ 10806, 
ἡ δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ,. καὶ τῷ μὲν ὑποκχειμένῳ ταὐτὸν ai- 

, | Y , , - , que 3 

σϑησίς τὲ καὶ ὄρεξις αἰσϑητικήη, τῷ λογῷ δὲ αλλο, 

ὥσπερ καὶ νοῦς καὶ βούλησις τῷ μὲν ὑποκειμένῳ 

6 μόνον ^ ov om M V 10 γὰρ] γοῦν A 11 νοῦν 
δὲ ἀντιβαίνειν Α 18 πρόκειται] ὑπόκειται Μ 15 τὸ ante 
λυπηρὸν om A 
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ταὐτόν, διαφέφει, δὲ τῷ τί ἦν εἶναι. οὐχ ἕτερον δὲ 
τὸ ὀρεκτικὸν καὶ τὸ φευκτικὸν. οὔτε ἀλλήλων͵ οὔτε 

τῆς δυνάμεως τῆς αἰσϑητικῆς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ βου- 
λόμενον καὶ μὴ βουλύμενον οὔτε ἀλλήλων οὔτε 
αὐτῆς τῆς δυνάμεως τῆς νοητικῆς, ἀλλ᾽ ἡ αὐτὴ 
δύναμις καὶ φεύγειν πέφυκε καὶ διώκειν, ἡ αὐτὴ 
καὶ βούλεσϑαι καὶ μὴ βούλεσϑαι., ὀρέξεις δὲ ἅπαντα 
"TOUT ὀρέγεται γὰρ καὶ ὅταν φεύγῃ τοῦ φυγεῖν, καὶ 

χη, τὲ FU NA Tm 209 .— 

ὅταν μὴ βούληται, τοῦ μὴ περιπεσεῖν e o μὴ βούλεται. x 
0 τοίνυν πολλάκις εἰρήκαμεν, τοῦτο πάλιν ἀναληπτέον, 

ὅτι τῷ νῷ τὰ εἴδη ἐν τοῖς φαντάσμασίν ἐστιν, ὥσπερ 
“τῇ αἰσϑήσει τὰ εἴδη ἐν τοῖς αἰσϑήμασι, καὶ ἐν ἐκεί- 

votg αὐτὰ νοεῖ. συμβαίνει οὖν αὐτῶ καὶ παρούσης 
τῆς αἰσϑήσεως καὶ ἀπούσης κινεῖν. τὴν ὄρεξιν παρα- 
πλησίως." ἡ γὰρ δόξα 3 τοῦ ἀγαϑὸν ἢ κακὸν εἶναι ὃ 
ψοεῖ, διωκτὸν αὐτὸ ἢ φευχτὸν ποιεῖ. ὁρῶν μὲν γὰρ 
τὸν φρυχτὸν καὶ συνείς, ὅτι πολέμιος, φεύγει, καὶ μὴ 

ς ^ Ἂχ 9 3. e b , Ἁ , 

ὁρῶν δὲ ἀλλ᾽ ἑαυτῷ zgofAAov τὰ φαντασματα καὶ 
προστιϑεὶς τὴν δόξαν ταὐτὸν ποιεῖ. ταῦτα δέ ἐστι 
τὰ ἔργα τοῦ πρακτικοῦ vOU' τούτου γὰρ τὸ κινεῖν 
τὴν ὄρεξιν. ἐπεὶ ὃ ye ϑεωρητικὸς νοῦς. γινώσκει μό- 
ψον. ἔστι μέντοι καϑάπερ τῇ αἰσϑήσει τὸ ἡδυ καὶ 
τὸ λυπηρόν, οὕτως αὖ πάλιν τῷ ϑεωρητικῷ τὸ ἀλη- 
ϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος, τὸ ἀληϑὲς μὲν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

1 - NS 1 - ^ , νι à ' 
τὸ ψεῦδος δὲ ἀντὶ τοῦ κακοῦ, διαφέρει δὲ οτι τὸ μὲν 
3 -Ὕ 9 - 

ἀληϑὲς ἁπλῶς ἀληϑές. xol τὸ ψεῦδος παραπλησίως. 
M N23 , / LY xe , e e ^ 

το δὲ ἀγαϑὸν τινι καὶ τὸ 9Óv τινι, ὥστε 0 μὲν ϑεω- 
Ἁ € bd " 

ρητικὸς TO ἁπλῶς κρίνει, 0 δὲ πρακτικὸς τό τινι. νοεῖ δὲ 
» Ἢ 1 9 e ἢ ^ o» 4 N49 , 
«AÀcg μὲν τὰ καϑ' αὐτὰ νοητὰ, ἄλλως δὲ τὰ ἀφαιρέ- 

, Ἁ 

ὅει λεγόμενα, τὴν γραμμὴν [λέγω] καὶ τὴν ἐπιφάνειαν 

5 αὐτῆς om AV 12 τὰ τῇ αἰσϑήσει εἴδη ^ 11 τὸν 
φρυκχτὸν] τὸ φευκτὸν ^ 30 Aéyo om M V 
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καὶ 001 ὕλη γεωμετρίας ταῦτα γάρ ἐστι μὲν πέρατα 
τῶν σωμάτων τῶν φυσικῶν, νοεῖ δὲ αὐτὰ οὐ συλλαμ- 
βάνων τὸ φυσικὸν σώμα; ὥσπερ εἶ τὸ «σιμὸν οἷός τὲ 

ἦν χωρίζειν τῆς ῥινὸς ἢ τῆς σαρκὸς 7] συμβέβηκεν" 
ἐνόει γὰρ ἂν τὸ μὴ δυνάμενον ἄνευ τῆς ῥινὸς ὑπο- 
στῆναι χωρὶς τῆς ῥινός. νῦν δὲ ἐπὶ τοῦ σιμοῦ μὲν 
τοῦτο ποιεῖν ἀδυνατεῖ ὁ γὰρ λόγος τοῦ σιμοῦ τὴν 
ῥῖνα περιλαμβάνει" ῥινὸς γὰρ πάντως καὶ σαρκὸς κοι- 
λότης ἐστὶν ἡ σιμότης, αὐτὸ δὲ τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρ- 
τὸν καὶ τὴν εὐθεῖαν καὶ τὴν κεκλασμένην καὶ τὸ τρίγω- 
γον καὶ τὸ τετράγωνον οἷός τέ ἐστι καϑ᾽ ἑαυτὰ ϑεωρεῖν, 
καίτοι μὴ καϑ᾽ αὑτὰ ὑφεστώτα. αἴτιον δὲ ὅτι εἰ καὶ μὴ 
κεχώρισται τὰ τοιαῦτα σωμάτων τῶν φυσικῶν, ἀλλ᾽ ὃ 
λόγος αὐτῶν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι τὴν ὕλην οὐ συνεφέλ- 
κεται. διὰ τοῦτο οὖν τὰ XO ὑπόστασιν μὴ κεχωρι- 
σμένα ὁ νοῦς ἑαυτῷ δύναται ποιεῖν κεχωρισμένα 
πρὸς τὴν TOU ποσοῦ ϑεωρίαν, ἡ ϑεωρία δὲ τοῦ ποσοῦ 
οὐ δεῖται τοῦ φυσικοῦ σώματος οὐδὲ τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν αὐτῷ "παϑῶν ἡ φυσικόν, οἷον ϑερμότητος ἢ ψυ- 
χρότητος. ἢ ξηρότητος 1 1 ὑγρότητος, ἀλλὰ τῶν διαστη- 4| 

μάτων αὐτοῦ μόνον καὶ τῶν περάτων. καὶ διὰ τοῦτο 
γεωμετρία καὶ ἀριϑμητικὴ μάλιστα τῶν ἐπιστημῶν 
ἀφεστήκασι τῆς φυσικῆς ὕλης, ὅτι καὶ δίχα τοῦ παρα- 
συνϑεωρεῖν αὐτὴν προΐασιν αὐταῖς αἱ ἀποδείξεις διὸ 
καὶ τῆς αἰσϑήσεως ἥκιστα προσδέονται, ὅτι καὶ ὕλης" 
ἀστρονομία δὲ καὶ μουσικὴ πειρῶνται μὲν καὶ αὐταί, 
οὐχ ὁμοίως δὲ ἐπευποροῦσιν, ἀλλ᾽ ἡ αἴσϑησις αὐταῖς 
καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς ϑεωρίας. τὰ μὲν ovv ἐξ ἀφαιρέ- 

4 ἢ -- 6 “χωρὶς τῇς ῥινός om M 12 καὶ 2 μὴ καὶ V 
μὴ M 14 αὐτῶν) avtov M V 28 ὑφεστήκασι M — καὶ om M 
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ΤΠ, 1--8. ORTUS OR 

EET ' , 
σεως οὕτω νοεῖ. εἰ δὲ xal τὰ φύσει κεχωρισμένα καὶ 

» ^ 7 ** P - , 

τὰ ἁπλῶς ἀῦλα εἴδη οἷος τέ ἐστι νοεῖν ἐν τῷ σώματι 
Qv καὶ μὴ κεχωρισμένος μεγέϑους, σκεπτέον μὲν καὶ 

"c. , Ἁ ^ » 

ὕστερον, ῥητέον δὲ xal νῦν δόξειε γὰρ ἂν εὔλογον 
5 ^ s - 1 * 

εἶναι, καϑάπερ ἐκεῖνος ὁ ϑεῖος νοῦς χωριστὸς ὧν καὶ 
ἐνεργείᾳ οὐδὲν νοεῖ τῶν ἐνύλων, μηδὲ τὸν ἔνυλον 

νοεῖν τι τῶν κεχωρισμένων, ὁ δὲ ϑεῖος νοῦς οὐδὲν 
νοεῖ τῶν ἐνύλων. εἰκότως οὐ γὰρ ἔχει. δύναμιν ἡ 
τῶν στερήσεων ἀντιλήψεται, καὶ τοῦτο οὐκ qv ἐλατ- 
τῶμα αὐτοῦ ἀλλ᾽ ὑπεροχή οὐδὲ γὰρ τὴν τοῦ φϑεί- 

, , A - ΡΥ 

ρεσϑαι δύναμιν ἔχει. καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐχόντων cv- 
M - 5 , e - 

τὴν ἐλαττοῦται. ὕπερ οὐν ἔφην. εἰ οὗτος μηδὲν τῶν 
9 , ὦ , 9 Ὁ 9 , 5 a 8$: 

évvAov vost, δοξειέ γ᾽ ἂν ἀκολουϑὸν εἶναι μηδὲ vov 
. P “ , - e" 3 1 9 

ἔνυλον νοεῖν τι τῶν ἔξω τῆς ὕλης. οὐ μὴν ἀληϑὲς 
E τ “ ^ [3 Ll A No» 

TOUTO' ἔχει γὰρ οὗτος δύναμιν τοῦ νοεῖν καὶ τα ἄῦλα 
- e * ἣ a » € L4 

παντελῶς. Og γαρ καὶ τὰ ἔνυλα ξἴδη χωρίζων τῆς 
e" T - 

ὕλης νοεῖ, δηλονότι πέφυκε μᾶλλον τὰ κεχωρισμένα 
ΠΣ c ^ Ἁ Ν P - 

νοεῖν" ἡ γὰρ ἐλάττωσις αὐτῷ πρὸς τὸν ϑεῖον νοῦν 
E e? , , 5 S ἡ 9 3 

οὐχ οτι μηδέποτε δυναται νοεῖν τὰ αὖλα εἴδη. ἀλλ 
em LI - 4 , 

OTL μὴ συνεχῶς καὶ «et. 

Ταῦτα μὲν οὖν πολλάκις ἐπισκεπτέον᾽ νῦν δὲ περὶ 
ψυχῆς τὰ λεχϑέντα συγκεφαλαιώσαντες εἴπωμεν πά- 

λιν, ὅτι ] ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν ἅπαντα. 1 γὰρ αἰ- 
σϑητὰ τὰ ὄντα ἢ νοητά. ἔστι δὲ ἡ ἡ μὲν κατ᾽ ἐνέργειαν 
ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά, ἡ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις τὰ 
αἰσϑητα. πῶς δὲ τοῦτο, εἴρηται μὲν καὶ πρότερον ἵκα- 
vàg, νῦν δὲ καὶ ἕτερόν τι προσληπτέον. τὰ ὄντα τοίνυν 
τὰ μὲν δυνάμει τὰ δὲ ἐνεργείᾳ, οὕτω δὲ καὶ ἡ ψυχὴ τὰ 

e 6 μηδὲ — 8 τῶν ἐνύλων om A 5 2s jM 10 cq» om A 
12 οὗτος] οὕτω ἃ (V?) 13 δόξειέ γ] ὃ DEN A 
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μὲν δυνάμει εἴδη ἐστί, τὰ δὲ ἐνεργείᾳ" ὅταν μὲν γὰρ 
ἔχῃ τὴν ἕξιν τῆς αἰσϑήσεως καὶ τοῦ νοῦ, μὴ ἐνεργῇ δέ, 
δυνάμει ἐστὶ τὰ ὄντα, ὅταν δὲ ἐνεργῇ ταῖς ἕξεσιν ἀμ- - 
φοτέραις, ἐνεργείᾳ ἤδη ἐστὶ τὰ ὄντα. καλῶς δὲ λέ- 

5 yousv τὰ ὄντα εἶναι ἅπαντα τὴν ψυχήν᾽ τὰ γὰρ εἴδη 
ἐστὶ τὰ ὄντα. καὶ γὰρ κατὰ τὸ εἶδος ἕκαστόν ἐστιν ὃ 
ἐστιν, ἡ δὲ ὕλη γενέσεως ἦν μάλλον αἰτία καὶ τοῦ 
γίνεσϑαι, οὐ τοῦ εἶναι" ἡ μὲν γὰρ ἄπαυστος Gor) TOV 
σωμάτων διὰ τὴν ὕλην, ἀτρεμίξει δὲ ἕκαστον καὶ ταὐ- 

10 τόν ἐστιν ἐπί τινα χρόνον διὰ τὸ εἶδος. καλῶς οὖν 

λέγεται τὰ ὄντα πάντα εἶναι τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ τὰ 
εἴδη τῶν ὄντων πάντων λαμβάνει τῷ vs νῷ καὶ τῇ 
αἰσϑήσει, καὶ γίνεται αὐτοῖς ἡ αὐτή. γίνεται δὲ οὐχ 
ὅλοις τοῖς πράγμασιν ἡ αὐτή᾽ οὐ γὰρ λέϑος ἐν τῇ 

15 ψυχῇ οὐδὲ πῦρ οὐδὲ γῆ, λείπεται τοίνυν τὰ εἴδη γί- 

γνεῦϑαν τὴν ψυχήν, καὶ οὐδὲν κωλύει λόγῳ λόγον 
συναρμόξεσϑαι καὶ μορφὴν μορφῇ, ὥστε ἡ ψυχὴ ὥς- 
περ ἡ χείρ. καὶ γὰρ ἡ χεὶρ ὄργανον ὀργάνων, δι᾿ οὗ 
χρώμεϑα τοῖς ἄλλοις ὀργάνοις. καὶ ἡ ψυχὴ εἶδος εἰ- 

20 δῶν ᾧ ἀντιλαμβανόμεϑα τῶν ἄλλων εἰδῶν. μήποτε 

δὲ οὐ τῷ λαμβάνειν μόνον τὰ εἴδη πάντα λέγεται κα- 
Adg εἶναι τὰ ὄντα ἡ ψυχή, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐντιϑέναι τὰ 
εἴδη τῇ ὕλῃ. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τὴν ὕλην μορφοῦσα 
ποικίλαις μορφαῖς ἡ γὰρ ξωὴ παρὰ ταύτης ἡ πολὺ 

25 τῆς ὕλης τρανεστέρα μὲν ἐπὶ τῶν ζώων, ἀμυδροτέρα 
δὲ ἐπὶ τῶν φυτῶν καὶ τῶν στοιχείων. οἷς δὲ οὐδὲν 
εἶναι πρᾶγμα δοκεῖ παρὰ τὰ μεγέϑη τὰ αἰσϑητὰ κεχω- 
QuGu£vov, τούτοις ἀκολουϑεῖ τὰ νοητὰ εἴδη τίϑε- 

^" , ^ ^ ^ M 

$690, ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς. τοιαῦτα δὲ τὰ 

2 ἐνεργεῖ Μ 8 ὅταν δὲ ἐνεργῇ ταῖς ἕξεσιν ἀμφοτέραις] 
ἐνεργοῦσα δὲ A — 6 γὰρ post καὶ om M 8 οὐ τοῦ] αὐτοῦ M 
16 λόγον λόγῳ M 24 πολὺ Victorias, πολλὴ libri 



τῇ ἀφαιρέσει λεγόμενα καὶ ὅσα τῶν αἰσϑητῶν ἕξεις 
xal πάϑη; τὰ δὲ ὥσπερ συμπεφυρμένα τῇ ὕλῃ ἅπαντα 
δὲ οὖν ὅμως αὐτῆς ἐξημμένα. σημεῖον δέ᾽ ὁ γὰρ ἐκ 
γενετῆς τυφλὸς καὶ κωφὸς οὐκ ἂν μάϑοι γεωμετρίαν, 
μήποτε δὲ οὐδ᾽ ἂν φαντασϑείη κύκλον ἢ τρίγωνον, 

2 P M 2 M δ 3 ' bee ' εἰ μὴ 9eguov ἴσως καὶ ψυχρὸν καὶ γλυκὺ καὶ zUXgOV. 

2n Ὁ 

3». - t , . 

καὶ τὸ εὐῶδες καὶ τὸ δυσῶδες, α καὶ αἰσϑανεται. 
Ἁ δε" δὰ LT LT Α , LY i] 3 M E] - , 

καὶ τὸ ἕν δὲ xol τὰ δυο καὶ τὸν ἀριϑμὸν ἐκ τῶν αἰ- 
E e En , - Ἁ “- 5 

σϑητῶν 0 νοῦς ἐξ ἀρχῆς ἐρανίζεται. διὰ τοῦτο ovv 
» e - - , 3 - Ὁ : 

καὶ νῦν ὅταν ϑεωρῇ τὰ τοιαῦτα ἀνάγκη αὐτῷ ἅμα 
, pis E D e 

φαντασματι ϑεωρεῖν᾽ τὰ γὰρ φαντάσματα ὥσπερ 
; , /5 1 » ei z 4 1 4 1 

αἰσϑήματὰ ἐστι πλὴν ἄνευ ὕλης. ἔστι δὲ τὰ μὲν κατὰ 
A ’ , - 

συμπλοκὴν τυπούμενα καὶ νοούμενα φανερῶς ἕτερα 
» e X 

τῶν φαντασμάτων᾽ ἡμέρας uiv γὰρ καὶ φωτὸς τὰ 
A E ^ - 

αὐτὰ φαντάσματα μένει ἐν τῇ ψυχῇ, συμπλέκει Ob - 
αὐτὰ ὁ νοῦς ποικίλως ἐν τῷ εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς 
ἐστί, καὶ ἐν τῶ ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἐστί, καὶ ἐν và: 
ἡμέρα μέν ἐστι, φῶς δὲ οὐκ ἔστι, καὶ ἐν τῷ ἔστω 
ἡμέραν εἶναι καὶ φῶς εἶναι᾽ καὶ αὗται πᾶσαι αἱ συμ- 
πλοκαὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων τε καὶ τῶν φαντασμά- 
τῶν, καὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος κατὰ τὴν συμπλο-- 
κήν, ἐν ταῖς φαντασίαις δὲ οὔ. τὰ δὲ ἁπλᾶ καὶ πρῶτα 
νοήματα τί διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα εἶναι; ἢ οὐδὲ 
ταῦτα φαντάσματα, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνευ φαντασμάτων; οὐ 
γὰρ ταὐτὸν τό τε νόημα τὸ ἀπὸ τοῦ Σωκράτους καὶ 
ἡ φαντασία, ἀλλὰ τὰ μὲν φαντάσματα τύπος τις καὶ 

ἴχνος αἰσϑήσεως καὶ ὥσπερ πεῖσις, εἴ μοι τὴν πεῖσιν 

10 

20 

25 
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νοοίης ὡς πολλᾶκις προειρήκαμεν, τὸ νοημα δὲ évéo- — 

2 ὥσπερ] ὧς A 6 εἰϊή M καὶ post ἴσως om M, 9 ἐξ 
ἀρχῆς om A 11 θεωρεῖ A 18 τυπούμενα) λεγόμενα Α 
14 γὰρ om M. 16 εὐ ον A 18 ἔστι καὶ ἐν] ἐστιν ἐν M 
24 ταῦτα] τάλλα Aristotelis libri 
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γειὰ TOU νοῦ περὶ τὸ φάντασμα ὑποκείμενον. ταύτῃ 
τοι καὶ ποικίλως αὐτῷ χρῆται καὶ ταῖς πτώσεσιν ἐξαλ- 

λάττων καὶ τοῖς ἄρϑροις. 

ΘΕΜΙΣΤΊΟΥ | 
5 TON APIZTOTEAOYZ ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ 

ΛΟΓΟς €BAOMOC. 

9. Ἐπεὶ δ᾽ ἡ ψυχὴ τῶν ξώων κατὰ δύο ὥρισται μά- 
λιότα δυνάμεις τήν τε κριτικήν, αὕτη δέ ἐστι διανοίας 

10 ἔργον καὶ αἰσϑήσεως. καὶ τὴν- κινητικὴν τῆς κατὰ τό- 
πον κινήσεως, περὶ μὲν αἰσϑήσεως καὶ νοῦ διωρίσϑω 
τέως τοσαῦτα᾽ περὶ δὲ τοῦ κινοῦντος τί ποτέ ἐστιν, 

ἑἕξης σκεπτέον, πότερον ἕν τι μόριον τῆς ψυχῆς xai 
τοῦτο χωριστὸν κατὰ μέγεϑος ἢ κατὰ λόγον, ἢ πᾶσα ἡ 

15 ψυχή, καὶ εἶ μόριον, πότερον ἕτερον παρὰ τὰ λέγεσϑαι 
εἰωϑότα οἷον τὸ λογιστικὸν καὶ ϑυμικὸν καὶ ἐπιϑυμη- 

τικόν, ἢ τούτων ἕν τι. καίτοι γε ἀὐτὸ τοῦτο ἀπορίαν 
ἔχει πολλήν, πότερον δεῖ μόρια λέγειν ψυχῆς μεγέϑει 

καὶ τόπῳ διεστηκότα, ἢ δυνάμεις : πλείους ἐν ταὐτῷ ὑπο- 
20 κειμένῳ διαφερούσας, ὥσπερ εἶχεν ἐπὶ τοῦ μήλου τὸ 

2 αὐτῷ] αὖ Μ 4 titulus V, spatium tituli capax M, simi- 
liter A 8 ἐπεὶ δ᾽ ἡ] ἐπειδὴ ἡ Ἀ 
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. 40v xol τὸ εὐῶδες καὶ τὸ λευκόν. εἰ δὲ μόρια, πόσα 
ἄρα τὸν ἀριϑμόν, καὶ εἰ μόνα τὰ τρία, ὡς τίϑενταί 
τινες, ἢ καὶ πλείω. σχεδὸν γὰρ οὐκ εὐαρίϑμητα φαί- 
veru τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, εἰ τοιαύτας λαμβάνει τις 
διαφοράς, αἷς τὸν ϑυμὸν καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν καὶ τὸν 
λογισμὸν χωρίξουσι᾽ φαίνεται γὰρ ἄλλα μόρια μείξω 
διάστασιν ἔχοντα τούτων᾽ τὸ γὰρ ϑρεπτικὸν ὃ καὶ 

τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει καὶ πᾶσι τοῖς ξώοις, μακρῷ μᾶλ- 
λον τῶν τριῶν διενήνοχεν ἢ τὰ τρία ταῦτα ἀλλήλων, 
καὶ τὸ αἰσϑητικὸν δὲ παραπλησίως᾽ οὔτε γὰρ ὡς λ6- 
γον ἔχον αὐτό, οὔτε ὡς ἄλογον παντελῶς ϑετέον. 
καϑὸ μὲν γὰρ κρίνει τὰς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς διαφορᾶς, 
καὶ ἀφορμὴ καὶ ἐπιβάϑρα γίνεται τῷ λόγῳ, κατὰ 
τοῦτο ἂν δόξειε νοῦ κοινωνεῖν" καϑὸ δέ ἐστιν οὐδὲν 
ἔλαττον ἐν τοῖς ἀλόγοις ξώοις, ταύτῃ δὲ αὖ πάλιν 
ἄλογον ἂν νομισϑείη. ἔτι δὲ τὸ φανταστικὸν τῷ μὲν 
εἶναι κατὰ τὸν λόγον ἕτερον τῶν εἰρημένων, εἴπερ 
0b τὰ τρία μέρη μόνα, τουτέστι τὰ λεγόμενα τῆς ψυ- 
que, ἢ τῷ λόγῳ συντακτέον αὐτὴν ἢ τῇ ἐπιϑυμίᾳ ἢ τῷ 

: "ma edet qi Ms : 
ϑυμό. πρὸς ἅπασι δὲ τοῖς εἰρημένοις τὸ ὀρεκτικόν, 
O χαὶ τῷ λογῷ πάμπολυ διαφέρει καὶ τῇ δυνάμει καὶ 
τῇ ἐνεργείᾳ τῶν προειρημένων ἁπάντων, £v τιϑείη 
τις ἂν τῶν τριῶν᾽ καὶ γὰρ ἄτοπον ἴσως τὸ διασπᾶν 
ταύτην τὴν δύναμιν καὶ τιϑέναι αὐτὴν καὶ ἐν τῷ A0- 

. yov ἔχοντι καὶ ἐν τῷ ἀλόγῳ, καὶ μὴ ποιεῖν καὶ ταύτην 
χωρὶς ὥσπερ ἐκείνων ἕκαστον. ἀλλ᾽ ὅϑεν ἐξετραπό- 
u&9«, τί τὸ κινοῦν τὸ ξῶον κατὰ τόπον ἐστί; (τὴν 
uiv γὰρ κατὰ αὔξησιν κίνησιν καὶ φϑίσιν τὸ πᾶσιν 
ὑπάρχον δόξειεν ἂν κινεῖν, λέγω δὲ τὸ γεννητικὸν 
καὶ ϑρεπτικόν, σκεπτέον δὲ ὕστερον καὶ περὶ ἀναπνοῆς 

* 

, 1 ἡδὺ] γλυκὺ A 14 κοινωνεῖν] κοινωνόν 21 κατὰ 
τόπον τὸ ζῶον Μ΄ 
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216 ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ : 

καὶ éxmvonjs , ὑπὸ τίνος γίνονται δυνάμεως, καὶ περὶ 
ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως" κινήσεις γὰρ καὶ αὗται καὶ 
ἀλλοιώσεις τοῦ ξώου) ἀλλ᾽ 0 ys προυϑέμεϑα ἐξ ἀρχῆς 
περὶ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τί τὸ κινοῦν τὸ ξῶον τὴν 

5 πορευτικὴν κένησιν, ἐπισκεπτέον. ὅτι uiv οὖν ἡ 
ϑρεπτικὴ δύναμις οὐ κινεῖ τὸ ξῶον ταύτην τὴν κύνη- 
σιν, δήλον᾽ ἀεὶ γὰρ ἕνεκά — ἡ κύνησις ἡ κατὰ 
τόπον καὶ μετὰ φαντασίας καὶ διώξεως ἢ φυγῆς τοῖς 

μὴ βέα κινουμένοις ἀλλ᾽ ἑκουσίως ἡ ϑρεπτικὴ δὲ 
10 φαντασίας ἄμοιφος παντελῶς, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὀρέ- 

ξεως" πᾶσα γὰρ ρεξις ἐπ᾽ αἰσϑήσει καὶ φαντασίᾳ. 
ὀρεγόμενα μὲν οὖν τῆς τροφῆς ἐπ᾽ αὐτὴν κινεῖται 
τὰ Làm, οὐ μὴν διὰ τοῦτο ταὐτὸν ἡ ϑρεπτικὴ δύνα- 

μὲς τῇ ὀρεχτικῇ᾽ σημεῖον δέ᾽ ἐν γὰρ τοῖς φυτοῖς ἡ 99s- 
15 πτικὴ μέν ἐστιν, ἡ ὀρεκτικὴ δὲ οὐδαμῶς, διότι μηδὲ 

αἴσϑησις μηδὲ φαντασία. εἰ δ᾽ ἦν ἐν τῷ ϑρεπτικῷ 
τὸ κατὰ τόπον κινητικόν, εἶχεν ἄν tL μόριον ὀργανικὸν 
πρὸς τὴν κένησιν τὴν πορευτικὴν τὰ φυτά ' οὐδὲν γὰρ 
μάτην. ἡ φύσις δίδωσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ αἰσϑητικὸν ταὐ- 

20 τὸν τῷ κατὰ τόπον κυνητικῷ" πολλὰ γὰρ τῶν ξώων 

αἴσϑησιν μὲν ἔχει, μόνιμα δ᾽ ἐστὶ καὶ ἀκένητα διὰ 
τέλους οὐδὲ δύναμιν ἔχοντα τοῦ κατὰ τόπον κινεῖσθαι" 
μάτην γὰρ ἂν εἶχεν, ἡ δὲ φύσις ἄμφω κατ᾽ ἴσον φυ- 
λάσσεται καὶ τὸ μάτην TL προστιϑέναι καὶ τὸ ἐλλεί- 

25 πεῖν τι τῶν ἀναγκαίων. πλὴν ἐν τοῖς πηρώμασι καὶ 
δ ἀτελέσι. τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ξώων τέλεια καὶ οὐ πη- 

φώματά ἐστι. σημεῖον δέ, ὅτι γεννητικὰ ἑτέρων τοι- 
οὕτων καὶ ἀκμὴν ἔχει καὶ φϑίσιν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ 
λογιστικὸν καὶ ὃ καλούμενος νοῦς ἐστὶν ὁ κινῶν" 

80 ἐπεὶ γὰρ διττὸς ὁ νοῦς, ὁ μὲν ϑεωρητικὸς οὐδὲν 

5 πορευτικὴν] τοπικὴν M V 19 μὲν om A 
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uu eet 
ϑεωρεῖ τῶν πρακτῶν οὐδὲ περὶ gsvxvoU καὶ ὀρεκτοῦ 
διανοεῖται, ἡ κίνησις δὲ. ἡ κατὰ τόπον ἢ φεύγοντος 

|. ἢ διώκοντος᾽ ὁ δὲ πρακτικὸς νοεῖ μέν τι περὶ τού- 
|. τῶν, κύριος δὲ οὐκ ἔστι τῆς κινήσεως. πολλάκις 

γοῦν τι διανοεῖται φυγῆς ἄξιον καὶ οὐ φεύγει. οἷον ὅ 
σεισμὸν ἢ ϑηρίον, ἀλλὰ πάλλει μὲν ἡ καρδία καὶ 
φρίττουσιν αἵ τρίχες. μένει δὲ ἐν τῷ τόπω τὸ ξώον᾽ 

— πολλάκις δὲ καὶ ἡδύ τι λογιξζομένου μόριον μέν τι 
τοῦ σώματος συναισϑάνεται, ἠρεμεῖ δὲ ὅλον τὸ ξῶώον. 
αἴτιον δέ, ὅτι τὰ φοβερὰ καὶ τὰ ἡδέα οὐ μόνον παρ- 10 
ὄντα καὶ μέλλοντα διανοεῖται," ἀλλὰ καὶ παρεληλυ- 

" . ϑότα ἐνίοτε καὶ μάλιστά γε ὁ ἄνϑρωπος, κινεῖσθαι 
8b ἐπὶ τὰ παρελθόντα οὐχ οἷόν τε. οὐκ ἔστιν οὖν ἡ 
νόησις κυρία τοῦ μεταβαίνειν, πολλάκις δὲ καὶ φα- 
νερῶς ἐπιτάττοντος τοῦ νοῦ καὶ κελευούσης τῆς δια- 15 
νοίας φεύγειν ἢ διώχειν οὐ κινεῖται τὸ ξῶον κατὰ 

τὸν νοῦν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιϑυμίαν, ὥσπερ ὁ ἀκρα- 
τής. οὐκ ἄρα ὁ νοῦς οὐδὲ ἡ ἐπιστήμη κινεῖ τὸ ζῶον 
“ταύτην τὴν HP νότοι καὶ γὰρ ἄλλως ὁρώμεν. ὅτι 

ϑυμβαύνει τὸν dose τὴν ἰατρικὴν μὴ ἰατρεύειν, καὶ 20 

| τὸν ἔχοντα τὴν ἱππικὴν μὴ ἱππεύειν, ὡς ἑτέρου τινὸς 
ὄντος. κυρίου τοῦ κινεῖσϑαι, ἀλλ᾽ οὐ τῆς τέχνης ἢ τῆς 

ἐπιστήμης. ἀλλὰ μὴν οὔτε ἡ ἐπιϑυμία xo9' ἑαυτὴν 

ταύτης κυρία τῆς κινήσεως. οὔτε Ó ϑυμός᾽ of γὰρ 
ἐγκρατεῖς ϑυμούμενοι καὶ ἐπιϑυμοῦντες ἡσυχάξουσιν 25 

ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ κατεχόμενοι. : 

A 1 x wo E -“ 

Φαίνεται δὴ τὰ δύο ταῦτα κινοῦντα νοῦς καὶ 10 
x Ἵ » ' e 
σρέξις. [η] εἴ τις καὶ τὴν φαντασίαν ὡς νόησιν τι- 

1 ϑεωρεῖ om A 9 αἰσϑάνεται M V 28 καϑ' αὑτὴν 
post κινήσεως M 28 ἢ εἰ] del. ἡ 

rd 
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ϑείη" πολλὰ γὰρ καὶ [οἵ] ἄνϑρωποι ταῖς φαντασίαις 
ἀκολουϑοῦσι μᾶλλον ἢ ταῖς ἐπιστήμαις, καὶ τὰ ἄλογα 
ξῶα ταῦταις οἰακίξεται μόναις ἀποροῦντα φρονήσεως, 
οἷς ἡ φαντασία γίνεται ἀντὶ νοήσεως. ὅταν δὲ λέγω 
τὸν νοῦν κινεῖν κατὰ τύπον. τὸν πρακτικὸν λέγω 
νοῦν καὶ ἕνεκά του λογιξόμενον ἢ βουλευόμενον. 
διαφέρει δὲ τοῦ ϑεωρητικοῦ τῇ πολλάκις εἰρημένῃ 
διαφορᾷ, ὅτι τῷ μὲν αὐτὴ τέλος ἡ ἐνέργεια, τῷ πρα- 
κτικῷ ὃὲ ἡ ὄρεξις ἄλλου τινὸς ἕνεκεν παρ᾽ αὐτὴν 
τὴν ἐνέργειαν᾽ ὁ γὰρ σκοπὸς ἐφ᾽ ὃν ἡ ϑεωρία καὶ ἡ 
ὄρεξις, οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ᾽ πρὸς 
τοῦτον γὰρ ὁρῶν λογίζεται καὶ βουλεύεται περὶ τῶν 
πραχτέων καὶ τὸ ἔσχατον αὐτῷ τῆς νοήσεως, εἰς ὃ 
ἵσταται βουλευόμενος, ὅπως ἂν τὸ τέλος περιποιή- 

δσαιτο. ἀρχὴ τῆς πράξεως καὶ αὖ πάλιν τὸ πέρας τῆς 
πράξεως ἡ τῆς νοήσεώς ἐστιν ἀρχή. εὐλόγως ovv ἐν 
τοῖς δύο τούτοις ζητητέον τὴν κινητικὴν αἰτίαν τῆς 
πορείας τοῖς ξώοις. λέγω δὲ ἐν ὀρέξει καὶ διανοίᾳ 
πρακτικῇ,, διότι καὶ ἄμφω τέλους ἕνεκεν τοῦ ὀρεκτοῦ : 
καὶ γὰρ ἡ διάνοια ὅταν vij ὀρεκτοῦ τινὸς χάριν 
κινεῖ, ὥστε οὐδὲ ἄνευ ὀρέξεως; εἴπερ τὰ πρός τι 
πρὸς ἄλληλα. ἕν δή τι τὸ κινοῦν πρώτως τὸ ὀρεκτόν, 

καὶ μέα ἡ τούτου ὄρεξις, καὶ οὐχ ὡς ἄλλο τι ϑετέον 
τὸν νοῦν καὶ τὴν ὄρεξιν᾽ οὐδὲ γὰρ ἄλλο τὸ εἶδος τοῦ 
γένους. ἦν δὲ καὶ ἐν τῷ νῷ ὕρεξις᾽ ἡ γὰρ βούλησις 
ὄρεξις qv. εἰ δὲ ἦν δύο καὶ ἕτερα ἀλλήλων νοῦς καὶ 
ὄρεξις, ἐκίνει δὲ ἄμφω, ἄλλη ἄν τις δύναμις ὑπῆρχεν 

ἀμφοτέροις “ποινή, ἧς ἀμφότερα κοινωνοῦντα ἐκίνει 
τὸ fov, ὡς τῷ δίποδι καὶ τῷ τετράποδι τὸ πόδας 

1ofomMV 22 ὀρεχτόν] ὀρεχτικὸν M 23 ἡ om M 
94 τὸ] τι ἃ 



[ » ^ : a. 3 - 5 
ἔχειν. νῦν δὲ ὁ μὲν vovg οὐ φαίνεται κινῶν ἄνευ 
3 , Ὁ , S e AM DC , 5» 

ὀρέξεως εἴρηται γὰρ ὅτι καὶ ἡ βουλησις ορέξις, 
» i , a 

δὲ ὄρεξις καὶ ἄνευ νοῦ" ορέξις γάρ ἐστι καὶ ϑυμὸς 
καὶ ἐπιϑυμία ; καὶ παρὰ τὸν λογισμὸν κινεῖ πολλάκις. 

δῆλον δὲ ἐπὶ τῶν ἀκρατῶν, ὅτι τοῦ νοῦ πρὸς τὰ 
ἀμείνω κινοῦντος ὀρέγονται τῶν φαυλοτέρων. vovg 
uiv οὖν ἅπας ὀρϑὸς ὅ γε κυρίως, 0 ὄρεξις, δὲ οὐ πᾶσα 
ὀρϑή, ἀλλ᾽ οὐδὲ φαντασία ἡ χωρὶς vov, εἰ καὶ τῷ 

ind ^ 3 “ 

νῷ πολλάκις αὐτὴν συνεταξαμεν. διὰ ταῦτα. τοίνυν 
i , - 4 ; 

κινεῖ μὲν ἀεὶ τὸ ὀρεχτόν, τοῦτο δέ ἐστιν ἡ τὸ ἀγα- 
D LE , , 1 * Ἢ ἊΣ 

ϑον ἢ τὸ φαινόμενον ἰἀγαϑόν)], αλλὰ TOV HE vot 

τὸ ἀληϑινὸν ἀγαϑόν, τὸ φαινόμενον δὲ τὴν ἐπιϑυ- 

μίαν καὶ τὸν ϑυμόν᾽ καὶ γὰρ τὸ ἡδὺ τηνικαῦτα φαί- 
5 - * S. 

νεται ἀγαϑόν. ὅταν κινῇ τὴν ἐπιϑυμίαν ἡ τὸν 9v- 
-» A - , é , 

μόν. οὐ πᾶν δὲ ἀγαϑὸν κινητικὸν τῆς ὀρέξεως οὐ 
- 3 » i3 » 3,» . 

γὰρ τὸ πρῶτον οὐδὲ εἴ τι ἁπλῶς ἀγαϑὸν καὶ ἀΐδιον 
- 1 » z 3 τοῦτο μὲν γὰρ ἴσως κοινὸν ἅπασι τὸ ὀρεκτὸν καὶ 

» , Li e? - Ἁ 

αλλον τρόπον ὃν ὕστερον ἐπισκεπτέον. νῦν δὲ τὸ 
, - , » ^ : ^ 

ἑκάστῳ τῶν ξωώων αἴτιον τῆς κινήσεως ἐπιξητοῦμεν, 
er » X 94 , 3 Ἁ 5 M 1 wat , 
Ozto ἤδη ro ἐν μέρει ἐστὶν cyotov καὶ τὸ ἐνδεχομε- 

A e ^ 

vov x«l γενέσϑαι καὶ μὴ γενέσθαι. καὶ τὸ μὴ ἁπλῶς 
? A » e 5 e 

ἀλλὰ τινί, καὶ τὸ ποτὲ xol πρὸς τόδε. ὅτι uiv ovv ἢ 
, , - - x Y M , 

τοιαυτη δυναμις τῆς ψυχῆς κινεῖ τὴν κατὰ τόπον 
1 - € -" » 

κίνησιν τὰ ζῶα ἣν καλοῦμεν ὄρεξιν, φανερόν, καὶ 
e b ^ ^ 

Or, τοῖς διαιροῦσι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς. ἐὰν κατὰ τὰς 
δυναμεις διαιρῶσι καὶ χωρίζωσι. προσαριϑμητέον 

Y , e, ' N ᾿ * 

καὶ ταύτην, ὡδσπερ τὸ ϑρεπτικὸν καὶ TO αἰσϑητικὸν 
ET ' 1 1 1 , ΒΘ Α 

καὶ τὸ ϑεωρητιίον καὶ τὸ βουλευτικον, uso ὧν δη 

. 8 καὶ ρυϑι ἐστέ om M 8 ἡ omM 11 ἀγαϑόν om M V 
16 τὸ ante πρῶτον om AV εἴ τι] εἴη ἃ 19 ἑκάστῳ] ἐν 
ἑκάστῳ A 22 τὸ ante ποτὲ om M 25 τάφοι ἃ 27 αἰσϑη- 
τικὸν καὶ τὸ ϑρεπτικὸνἩ 28 καὶ --- βουλευτικόν om M V 

τ δ S NE 
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καὶ τὸ ὑρεχτικὸν τοῦτο περὶ οὗ ὃ λόγος διώρισε" 
ταῦτα γὰρ πλείω διενήνοχεν ἀλλήλων ἢ ϑυμὸς καὶ 
ἐπιϑυμία καὶ αἷ ταῦτα φέρουσαι τὰ πάϑη δυνάμεις" 
οὕτω δ᾽ ἂν οὐ τρία μέρη τῆς ψυχῆς εἴη καϑάπερ 
λέγουσιν, ἀλλὰ πολλῷ πλείω. πάλιν δὲ ἐπὶ τὰ προ- 
κείμενα ἐπανιτέον. μία οὖν δύναμις ἡ κινοῦσα κατὰ 
τόπον τὰ ζῶα, ἣν πολλάκις ὠνομάσαμεν ὕρεξιν εἴτε 
λογισμοῦ προηγουμένον εἴτε ἐπιϑυμίας sive ϑυμοῦ" 
ὥσπερ γὰρ οὐδὲν ἐχώλυε μίαν εἶναι τὴν αἰσϑητικὴν 
ἀρχὴν πέντε οὐσῶν τῶν αἰσϑήσεων, οὕτως οὐδὲν 
κωλύει μέαν εἶναι τὴν ὀρεχτικὴν δύναμιν, τρεῖς δὲ 
ἐνεργείας, ἐφ᾽ αἷς ἡ ὄρεξις. διὰ τοῦτο δὲ συμβαίνει. 
πολλάκις καὶ ἐναντίας ἀλλήλαις γίνεσϑαι τὰς ὀρέξεις, 
ὅταν ὁ λογισμὸς διαμάχηται πρὸς. τὴν ἐπιϑυμίαν ῆ 
τὸν ϑυμόν. γίνεται δὲ αὕτη ἤ μάχη τῶν ὀρέξεων. ἐν 

τοῖς χρόνου αἴσϑησιν. ἔχουσιν καὶ μάλιστά ys ἐν ἀν- 
ϑρώπῳ᾽ οὗτος γὰρ αἰσϑαάνεταί γε χρόνου xo αὑτό, 

τὰ δὲ ἄλλα κατὰ συμβεβηκός" οὐ γὰρ τοῦ χφόνου 

ἀλλὰ τοῦ πάϑους οὐ ἔπαϑε πάλαι, ἀμέλει τοῦ μέλ- 

Aovrog οὐδὲν αὐτῶν αἴσϑησιν ἔχει, ὅτι μηδὲ πάσχει 

τι ἐν τῷ μέλλοντι, εἰ μὴ ἄρα ἐν μύρμηξι καὶ μελίτ-- 
ταις καὶ τοῖς ἀποϑησαυρίξουσι τὴν τροφὴν ἔστι πὼς 
χαὶ τοῦ μέλλοντος αἴσϑησις χφόνου᾽ ἄνϑρωπος ὃξ 
μόνος ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω᾽ μόνος γὰρ ἔχει νοῦν 

9 τὸ πρότερον ἀριϑμεῖ καὶ τὸ ὕστεφον, ὁ δὲ ἀριϑμὸς | 
οὗτος χρόνος ἐστίν. ὥστε καὶ ποιητὴν εἰπὼν τοῦ 
χρόνου τὸν ἄνϑρωπον ὁ ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος οὐκ 

οἴεται φαύλως εἰρηκέναι. ἄντικρυς ἐπίνοιαν ἡμετέραν 
ποιῶν τὸν χρόνον; ὑπόστασιν δὲ οἰκείαν αὐτῷ μὴ 
διδούς, οὐκ ὀρθῶς οὐδὲ ἑπομένως ᾿“ριστοτέλει, εἴπερ, 

17 γε om A 24 πρόσω A, ὀπίσω libri νοῦν ἔχει M 
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τι δεῖ προσέχειν τοῖς ἐν τῇ φυσικῇ ἀκροάσει. ἀλλ᾽ 
ὅταν yt ὁ νοῦς διαμάχηται πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν, τότε 
τὰς ὀρέξεις ὡς ἔφην ἐναντίας ἀλλήλαις γίνεσθαι UE 

βαίνει. ὧν ὁ μὲν διὰ τὸ μέλλον ἀνθϑέλκει., Ἢ δὲ ἐπι- 

ϑυμία τὸ παρὸν ἡδὺ διώκει" φαίνεται, yap. τὸ νῦν 
ἡδὺ καὶ ἁπλῶς ἡδὺ καὶ ἁπλῶς ἀγαϑὸν διὰ τὸ μὴ 
ὁρᾶν τὸ μέλλον. ὃν μὲν οὖν εἴδει τὸ ὀρεχτικόν, ἕν 
δὲ χαὶ τὸ πρὸ τούτου τὸ ὀρεχτόν, ὅπερ ἤδη κινεῖ οὐ 
χυνούμενον τῷ “νοηϑῆναι ἢ φαυντασϑῆναι . ἀριϑμῷ δὲ 

εἶναι πλείω τὰ κινοῦντα καὶ ὡς ὀρεχτὰ καὶ ὡς ὀρε- 
κτικὰ οὐδὲν κωλύει." τρία τοίνυν ἐστὶν ὧν χωρὶς οὐκ 
v γένοιτο ἥ poris αὑτὴ τοῖς ξώοιρ, μάλλον δὲ τέτ- 

ταρα, τὸ κινοῦν καὶ ᾧ κινεῖ καὶ τὸ κινούμενον. τέτ- 
ταρα δὲ εἶπον, ὅτι τὸ κινοῦν διττόν, τὸ μὲν ἀκίνη- 
τον ὥσπερ τὸ πρακτὸν ἀγαϑόν, τὸ δὲ κινούμενον 
«ul χινοῦν ὥσπερ ὄρεξις" αὕτη γὰρ κινεῖ τὰ ξῶώα κι- 
νηϑεῖσα ὑπὸ τοὺ ἀγαϑοῦ᾽ ἡ γὰρ κίνησις ἡ κατὰ τό- 
zov οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τῆς ὀρέξεως εἰς τοὐμφανὲς 
πρόοδος καὶ ἐνέργεια" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ παρ᾽ ἑαυτῆς 
ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ παρὰ τοῦ πραυτοῦ ἀγαϑοῦ, διὰ 
τοῦτό φαμὲν καὶ κινεῖν αὐτὴν καὶ κινεῖσθαι. τὸ κι- 
νούμενον δέ ἐστι τὸ ξῶον. τρία μὲν οὖν ταῦτα᾽ τέ- 
ταρτον δὲ ἐπεισέρχεται πρὸς τούτοις, $ κινεῖ ὀργάνῳ 
ἡ ὄρεξις, τοῦτο δὲ ἤδη σωματικόν, καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς 
σώματος καὶ ψυχῆς ἔργοις ϑεωρητέον περὶ αὐτοῦ δι᾽ 
ἀκριβείας, νῦν δὲ ὅσον ἐν κεφαλαίῳ , τοσοῦτον ῥη- 
τέον; ὅτι τὸ ὄργανον Q χρῆται πρὸς τὴν κίνησιν τὴν 
κατὰ τόπον ἡ ὄρεξις, ἐν τοιούτῳ ϑετέον μέρει τοῦ 
σώματος, ἐν οἵῳ δύναιτ᾽ ἂν καὶ ἀρχὴ καὶ τελευτὴ 

1 gvoixj|libo IV. 2 τότε — συμβαίνει om M — 20 πρα- 
Ἀτοῦ] πραχτιχοῦ A 22 τέταρτον δὲ] τέταρτον τὸ A 2 ϑεω- 
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τὸ αὐτὸ εἶναι, λόγῳ μὲν ἕτερα ὄντα μεγέϑει δὲ ἀχώ- 
ρίστα. τοιοῦτος δὲ ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος ἐστίν᾽ 
αὕτη γὰρ ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τῶν τε δεξιῶν καὶ τῶν 
εὐωνύμων καὶ τῶν ἄνω καὶ κάτω, καϑ' ἃ τοῖς ξώοις 
ἡ κίνησις᾽ δεῖται γὰρ τὸ ξῶον πρὸς τὴν κίνησιν δύο 
τινῶν ἑστώτων καὶ ἠρεμούντων, τοῦ μὲν ἐκτὸς πρὸς 
ὃ ἀντιβαῖνον κινεῖται, τοῦ δὲ εἴσω περὶ ὃ τὰ δεξιὰ 
καὶ ἀριστερὰ παρὰ μέρος προβάλλον κινεῖται, ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν γιγγλυμῶν. περὶ γὰρ τὴν περόνην μένουσαν 
of γιγγλυμοὶ παραλλὰξ κινούνται᾽ πάντα γὰρ ὥσει 
κινεῖται καὶ ἕλξει τὰ ξῶα᾽ ἐκχτείνοντα γὰρ καὶ συ- 
στέλλοντα παρὰ μέρος τὰ δεξιὰ καὶ εὐώνυμα οὕτω 
πορεύεται, ταῦτα δὲ ὦσις καὶ ἕλξις. ὥσπερ οὖν ἐν 
κύκλῳ μένειν δεῖ τὸ σημεῖον καὶ ἐντεῦϑεν ἄρχεσϑαι 
τῆς κινήσεως τὴν περιφέρειαν, οὕτω καὶ év τῷ ξώῳ 
μένειν ἀνάγκη τι ἐν τῷ μέσῳ καὶ παρὰ τούτου καὶ 
ἀπὸ τούτου τὴν κίνησιν γίνεσϑαι τῶν μερῶν. ὅλως 
μὲν οὖν ὥσπερ εἴρηται, ἡ ὀρεκτικὸν. τὸ ξῶον, ταύτῃ 
ἑαυτοῦ κινητικόν, ὀρεχτικὸν δὲ οὐκ ἄνευ φαντασίας, 
φαντασία δὲ πᾶσα ἢ λογικὴ ἢ αἰσϑητική. ἡ μὲν οὐν. 
αἰσϑητικὴ καὶ τοῖς ἀλόγοις ξώοις ὑπάρχει. ἡ δὲ λο- 
γικὴ ἀνϑρώποις μόνοις ἐν τούτοις γὰρ πλειόνων 
φαντασμάτων ἀντεξέτασις, καὶ πότερον τόδε αἱρετώ- 
τέρον ἢ τόδε, τοῦτο δὲ λογιστικοῦ ἔργον ἐστί, καὶ 
ἀνάγκη ἑνὶ μετρεῖν τὸ μεῖξον. γὰρ διώχει. ὥσπερ 
ovv ἐν τοῖς ποσοῖς εὑρίσκει τῶν ἀνίσων τὸ μεῖξον 
ἑνὶ μέτρῳ χρώμενος, οἷον τῷ πήχει ἢ τῷ παλαιστῇ, 
οὕτω καὶ ἐν τοῖς φαντάσμασιν εὑρίσκει τὸ αἱφετώτε- 
ρον ἕν μέτρον προσάγων, οἷον τὸ ἡδὺ ἢ τὸ συμφέ- 

9 γιγγλυσμῶν AV, item γιγγλυσμοὶ 14 ἄρχεσϑαι) ἄρχε- 
ται ἃ 24 καὶ om Μ 25 διώκειν M V 29 μέτρον 
εὑρίσκει Α 
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Ἁ 5 » (AR, - , 9 78 e? 
Qov, καὶ οὐκ ἄγεται ὑπὸ TOU φανεντος εύϑυς ὡσπερ 
τὰ ἄλογα Boa, ἀλλὰ καὶ Bo e πολλάκις. εἰ τόδε 
τόδε, καὶ εἰ τόδε αὖϑις τόδε, καὶ συμπεραίνεται ἐκ 
πλειόνων ἕν. διόπερ ἡ μὲν τῶν ἀλόγων ξώων ὄρεξις 

e - L ἅτε κινουμένη ὑπὸ ἁπλῆς ἀεὶ φαντασίας δόξαν ovx 
3 »! - - 

ἔχει" συλλογισμὸν γὰρ οὐκ ἔχει. ἡ δὲ τῶν λογικῶν 
» Em. p Ἁ M , * , - 

ὄρεξις καὶ ἄνευ δόξης καὶ μετὰ δόξης, καὶ ἐντεῦϑεν 

ὄρεξις μὲν οὐχ ἅπασα καὶ βούλησις. βούλησις δὲ 
πάντως καὶ ὄρεξις. νικᾷ δὲ ἐν ἀνθρώποις ποτὲ μὲν 
€» ' , M os » Ξ PER 
ἡ ἄλογος τὴν λογικήν, ποτὲ δὲ τουμπαλιν, κινεῖ δὲ 
7 κρατοῦσα τὴν κρατουμένην οὐ παύουσα τῆς ὁρμῆς 
ἀλλὰ συμπεριάγουσα ἑαυτῇ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας 

τῆς οὐρανίας ἡ τῶν ἀπλανῶν τὴν τῶν πλανήτων οὐχ 
ἵστησιν, ἀλλὰ κινουμένη ἐδίαν κίνησιν ὁμοίως ἑαυτῇ 
συμπεριάγει. ἐπὶ μὲν ovv TOU παντὸς. ἡ φύσει κρϑίτ- 
τῶν ἀεὶ κρατεῖ ἡ γὰρ ἀνωτάτω φύσει ἀρχικωτέρα, 
33x N m" 3 , » 25 cn e , , 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀνϑρωπῶὼῶν ἔσϑ' Orts ἡ φύσει Ἀρείττων 
e bd EU 3 , “- 

ἡττᾶται ὥσπερ ἐν ταῖς ἀκρασίαις., καὶ τρεῖς ἤδη τη- 
νικαῦτα κινήσεις εἴποις ἂν εἶναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, 
δύο μὲν τὰς τῶν ὀρέξεων, μίαν δὲ τὴν τοῦ ἀνθρώ- 

, 5 ἐλ 
που ὑπ ἀμφοῖν ἀντισπωμένην. 

10 

20 

3 d LP. 3» 
“4λλὰ ἐπεὶ κινεῖται κατὰ τόπον καὶ τὰ ἀτελέστερα 11 

ET [d ^i 9 e LI 9 

ξῶα oiov μυῖαι καὶ εὐλαὶ καὶ 066 τοιαῦτα. πῶς κι- 
* » 3 " A EN » 

νεῖται ἄνευ ὀρέξεως; ἡ πῶς ὀρέγεται ἄνευ φαντα- 
P t -» 3 » σίας, ἣν ἔφαμεν αὐτὰ μὴ ἔχειν; φαίνεται δὲ καὶ 

, — x , e 
λύπη ἐνοῦσα τοῖς τοιούτοις καὶ ἡδονή. ὅπου δὲ 
e , , A 3 P. "va μη A 9 , 
ἡδονή. z«vrog καὶ ἐπιϑυμέα᾽ ὁπου δὲ ἐπιϑυμία, 

, ^ » cor, » 
παντῶς καὶ ορεξις᾽ ὅπου δὲ ogsfug, καὶ φαντα- 

, ; 9 A e , 3; P? , 

σία, ταύτην δὲ αὐτὰ O πρότερος ἀφῃρεῖτο λόγος. 

ἐξ τῷ ἅτε] ὥστε A ἢ καὶ ante ἄνευ om M 12 αὐτῇ; Μ 18 τὴν] 
10 À 15 συμπεριάγει] περιάγει A 26 ὅπου δὲ ἡδονή om A 
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ἢ ὥσπερ κινεῖται ἀορίστως, οὕτω καὶ φαντάξεται ἀο- 
ρέστως; ὥστε ἔχειν μὲν φαντασίαν, ἀδιάρϑρωτον δὲ 
καὶ συγχεχυμένην, καϑάπερ δὴ καὶ τὴν αἴσϑησιν᾽ 

90. xal γὰρ ταύτην ἔχει ἀτελῆ καὶ ἀόριστον. τοῦτο 
δ μὲν ovv ταύτῃ͵ καὶ ἐπιξητείσϑω καὶ ἐπιλελύσϑω, 

ἐπειδὴ. ὃὲ ἡ μὲν τοῦ καϑόλου ὑπόληψις, 3 δὲ τοῦ 

καϑ' ἕχαστον᾿ ἡ μὲν γὰρ λέγει ὅτι παντὶ τῷ φι- 
λοσοφοῦντι εὖ ποιητέον, ἡ δὲ ὃ ὅτι ἐγὼ 0? φιλοσοφῶ, 
τίς ἄρα τοῦ κυνεῖσϑαι κυρία; ἄρα ἡ ἐν μέρει; ἢ ἡ 

10 καϑόλου, ἢ ἄμφω: ἄμφω μὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν. ἦφε- 

μοῦσα μᾶλλον, 1 δὲ τῇ κινήσει συνάπτουσα᾽ τὸ γὰρ 
συμπέρασμα κατ᾽ ἐκείνην, ἐμοὶ τοίνυν voÀL πρακτέον, 

. x«l εὐϑὺς κινεῖται, ἂν μή τι κωλύῃ. 

12 Τὴν μὲν οὖν ϑρεπτικὴν᾽ ψυχὴν ἀνάγκη πᾶν ἔχειν 
15 ζῶον, 0 τιπερ ἂν ἢ γενητὸν καὶ φϑαρτόν, καὶ δυμ- 

παρατείνειν αὐτῷ τὴν δύναμιν ταύτην ἀπὸ γενήσεως 
ἄχρι φϑορᾶς᾽ πᾶν γὰρ τὸ γεννώμενον αὔξησιν ἔχει 
καὶ ἀκμὴν καὶ φϑίέσιν, ταῦτα 03 ἄνευ τροφῆς ὑπάρ- 
χειν ἀδύνατον. τὴν μὲν οὖν ϑρεπτικὴν διὰ τοῦτο 

90 ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν πᾶσι τοῖς αὐξανομένοις εἶναι καὶ 
φϑίνουσι, τὴν αἰσϑητικὴν δὲ οὐκ ἀναγκαῖον ἐν ἅπασι 
τοῖς τρεφομένοις οὐ γὰρ καὶ τοῖς φυτοῖς. ἄνωϑεν 

δὲ [καὶ] περὶ τοῦδε διαλήηπτθον. 
Τῶν αἰσϑήσεων ἁπασῶν προὐπάρχειν δεῖ τὴν 

25 πρώτην ἁφήν᾽ πᾶσαι γὰρ αἱ λοιπαὶ ταύτῃ προσχφῶν- 
ται, αὕτη δὲ οὐδεμιᾷ τῶν ἐφεξῆς. ὅσα τοίνυν τῶν 
ξώντων ἢ ἐξ ἁπλοῦ παντάπασι σώματος ἢ ἐγγὺς 
ἁπλοῦ, οὐχ οἷά τε ἔχειν ἁφήν. ἐν μεσότητι γὰρ τῶν 
ἁπτῶν ἐναντιώσεων ἡ ἁφή. ἁφῆς δὲ ἀμοιροῦντα καὶ 

15 γεννητὸν A.V 16 γεννήσεως A 23 καὶ om M V 
24 τὴν πρώτην] uovqv M V 



τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἀμοιρεῖ᾽ διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ 
τοῖς φυτοῖς αἰσϑήσεως ἡ φύσις. μετέδωκεν , ὅτι τὸ 
σώμα αὐτῶν ἐγγὺς ἁπλοῦ καὶ οὐχ οἷόν Té δέχεσϑαι 
τὸ εἶδος ἄνευ τῆς ὕλης τῆς τοιαύτης μεσότητος ἅτε 
ἐστερημένον καὶ πλείονος μετέχον τῆς γῆς: ἢ μάλιστα 

ἀνάίσϑητος τῶν στοιχείων. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν ἡμε- 
τέρων μερῶν, ὅσα γῆς ἐστὶ πλείονος. εἰ δέ τι ἀἄλλὸ 
τῶν ζωῆς μετεχόντων ἐστὶν ἐξ ἁπλοῦ σώματος διὰ τὴν 
αὐτὴν ταύτην αἰτίαν οὐχ οἷόν τε οὐδὲ ἐκεῖνο αἴσϑησιν 

᾿ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ αἴσϑησις ἀναγκαία τοῖς οὐ μόνον 

ξῶσιν ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ξώοις, καὶ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ ξῶώοις 
πορευτικοῖς, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἀποχρῶν, ἀλλὰ καὶ γενη- 
τοῖς καὶ φϑαρτοῖς. οὐ γὰρ ἐγγύϑεν ἔχει τὴν τροφὴν 
ἐπιρρέουσαν. οὐδὲ ἐκ τῶν στοιχείων, ἐν οἷς ἐσπάρη 
καὶ ἐφυτεύϑη. ἀλλὰ δεῖ πορέξεσϑαι αὐτὰ καὶ μετι-- 
ἕναι. τοῦτο δὲ πῶς ἂν ὑπῆρχεν αὐτοῖς ἄνευ αἰσϑή- 
σεως. εἰ μὴ καὶ πόρρωϑεν προεώρα τὰ οἰκδῖα καὶ τὰ 
ἀλλότρια, ὥστε ἐπὶ μὲν τὰ κινεῖσθαι, ἀπὸ δὲ τῶν 
ἀποτρέπεσϑαι; καὶ οὐδ᾽ ἂν ἀκαρὴ χρόνον διεσώξετο 

NT, τ υυσῶν αὐτὰ τῶν αἰσϑήσεων ἐφ᾽ & τε 

κινητέον καὶ ἐφ᾽ ἃ μή, ὥστε μάτην ἂν ἡ φύσις το- 

σαῦτα ζῶα παρήγαγε μὴ μέλλουσα αὐτὰ προάξειν εἰς 

᾿ t0 οἰκεῖον τέλος. τέλος δὲ οἰκεῖον ἑκαστῳ τῶν eid: 
ξώων τὸ γεννήσαι. οἷον αὐτό. τοῖς μὲν οὖν φυτοῖς καὶ 
μονίμοις οὖσιν ὑπάρχει τὸ τέλος᾽ τρέφεται γὰρ καὶ 
γεννᾶται ἐξ αὐτῶν οὐ μεταβαίνοντα διὰ τὴν τροφήν, 
ἀλλ᾽ ἔχοντα παρακειμένην διὰ τῆς δυνάμεως τῆς 
δϑιρεπτικῆς᾽ τοῖς πορευτικοῖς δὲ καὶ γεννητικοῖς καὶ 

10 ἀναγκαία post ξῶσιν M 19 γεννητοῖς ΑΥ 18 μὲν 
τὰ] μὲντὸ M V. 20 -“προσαγγελουσῶν A 28 γεννητῶν A V 
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τὴν τροφὴν ἔξωϑεν ποριξομένοις ἀδύνατον μὴ προτέ- 
ραν ἐγγίνεσϑαι τὴν αἴσϑησιν τῆς vs ἄλλης ψυχῆς 
καὶ τοῦ νοῦ. καὶ γὰρ εἰ τιμιωτάτη δύναμις τῆς ψυχῆς 
ὁ νοῦς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ νοῦ τρέφεται τὸ ξῶον. ἀλλὰ διὰ 
γεύσεως καὶ ἁφῆς. τούτοις μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἀναγ- 
καῖον ὑπάρχειν αἴσϑησιν᾽ ὅσα δὲ ἀγέννητα μὲν καὶ 
ἀΐδια, κινητικὰ δὲ κατὰ τόπον. τούτοις οὐδαμῶς 1 
αἴσϑησις ἀναγκαία. αἰτία δὲ ἡ αὐτὴ καὶ ἐπὶ τού- 
TOv, ὅτι μηδὲν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ τῶν τηλικού- 
vOv, ἀλλὰ πάντα ἢ ἕνεκά του ἢ ὡς συμπτώματα 
τῶν ἕνεκά vov, ὡς εἴποις ἂν τρίχας ἔν τισι μέρεσὶ 
τοῦ σώματος καὶ ἀκροχορδόνας, τοῖς δὲ ἀϊδίοις 
ξώοις x«l ἀγεννήτοις οὔτε προηγουμένως χρεία τῆς 
αἰσϑήσεως, οὔτε ὡς συμπτώματος οὐ γὰρ δεῖται 
τροφῆς. καὶ ἄλλως. εἴπερ ἔχει τὴν αἴσϑησιν, διὰ 

ϑάτερον ὅξει τοῖν δυοῖν ἢ ὡς τῇ ψυχῇ βέλτιον ἢ 
ὡς τῷ σώματι. νῦν δὲ οὐδέτερον᾽ οὔτε γὰρ ἡ 
ψυχὴ μᾶλλον νοήσει, ἀλλὰ καὶ" ἧττον ὑπὸ τῆς eio dni 

σεως ἐνοχλουμένη, οὔτε τὸ σῶμα μᾶλλον διὰ τὴν 

αἴσϑησιν, ὥστε ἄμοιρα αἰσϑήσεως μᾶλλον τὰ ἄκρα. 
E" , ' A /, LI Nia, M i e 

τῶν ÜOvrtov, τὰ φυτὰ λέγω καὶ τὰ ἄστρα, τὰ μὲν OTL 
χείρω τῆς τοιαύτης δυνάμεως. τὰ δὲ ὅτι βελτίω, 
» Y MT ' x - - , D 
«jugo δὲ διὰ τὸ wr δεῖσϑαι πορισμοῦ τροφῆς. “ἀλλα 

y N ; , 2 ' τ. δὰ 1 τὰ 1 
τὰ μὲν ἐγγυϑὲν ἔχειν, τὰ δὲ oÀcg μὴ δεῖσϑαι. τὰ 

μέντοι ye μεταξὺ σύμπαντα ζώα, καὶ ὅσα ἀτελέστερα 
37A Nc , : - V0 » ΝΕ 

αὐτῶν καὶ 06c τελειότερα; ταῦτα δὲ cce ovv pani 

καὶ κινητικὰ κατὰ τόπον δεῖται πρὸς διαμονὴν καὶ 

σωτηρίαν τῆς αἰσϑητικῆς δυνάμεως. ταύτῃ τοι καὶ 

τὸ σῶμα οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἁπλοῦν, ἀλλ᾽ ἐν m 

6 ἀγένητα M, et sic infra 18 καὶ post ἀλλὰ om M 22 χεί- 
eo] χωρὶς M V 

A 
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σότητι κεκραμένον τῶν πρώτων ἐναντιώσεων, ὥστε 
δύνασϑαι ἁπτικὸν εἶναι, ἁφὴ δὲ καὶ διὰ τάδε ἀναγ- 
καιοτάτη τοῖς γεννητικοῖς ξώοις᾽ ἐπεὶ γὰρ τὸ ζῶον 
σῶμα ἔμψυχόν ἐστι, σώματι δὲ ὄντι αὐτῷ ἀνάγκη 
ἅπτεσϑαι τῶν πελαξόντων σωμάτων, ἀνάγκη διὰ 

τοῦτο τῷ ξώῳ καὶ ἁπτικῷ εἶναι καὶ κρίνειν τὸ τε 
οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον. εἰ μέλλοι σώξεσϑαι. οὐ γὰρ 
ὥσπερ τὰ ἄλλα ἄψυχα λέγεται ἄπτεσϑαι ἀλλήλων τῷ 
μηδὲν εἶναι τὸ μεταξύ, τοῦτο καὶ τοῖς ζώοις ἀπόχρη, 
ἀλλ᾽ ἡ τῶν ξώων ἁφὴ κρίσις ἐστὶ καὶ ἀντίληψις τοῦ 

ϑιγγάνοντος. αἱ μὲν οὖν ἄλλαι αἰσϑήσεις δι᾽ ἑτέρων 

αἰσϑάνονται, ἡ δὲ ἁφὴ διὰ τῆς σαρκὸς ἢ τοῦ ἀνάλο- 
yov, ὥστε εἰ μὴ κρίνει τὰ βλάπτοντα καὶ τὰ ὠφε- 
λοῦντα, οὐ δυνήσεται τὰ μὲν φεύγειν τὰ δὲ λαμβά- 
v&w, τοῦτο δὲ ἀδυνατοῦντα ἀδυνατήσει καὶ σώξε- 
σϑαι. ἅπτεται μὲν οὖν καὶ τὰ φυτὰ τῆς τροφῆς, ἀλλ 
ἔστι τῶν ἀψύχων ἐγγὺς ἡ τούτων ἁφή᾽ μόνιμα γάρ 
ἐστι κατὰ τόπον, διόπερ οὐδὲ γεύσει προσχρῆται, ὅτι 
μάτην ἂν ἐχρῆτο. φεύγειν γὰρ οὐχ οἷά τε τοὺς λυ- 
ποῦντας χυμούς, οὕτω δὲ καὶ φϑ'Ξίρεται ῥαδίως ὑπὸ 

10 

1ὅ 

E 

τῶν ἁπτῶν ὅσα ἀλλότρια. τὰ δὲ ζῶα προτέρᾳ χφήται 35: 

τῇ γεύσει τῆς τροφῆς. διὰ τοῦτο οὖν 7 ἁφὴ αὐτοῖς 
ἀναγκαία" καὶ γὰρ ἡ γεῦσις ὥσπερ agii τροφῆς γὰρ 
4] γεῦσις, ἡ δὲ τροφὴ σῶμα ἁπτόν᾽ σώματι γὰρ τρέ- 
φεται σῶμα, ψόφος δὲ xol χρῶμα καὶ ὀσμὴ οὐ τρέ- 
ge οὐδὲ ποιεῖ αὔξησιν οὐδὲ φϑίσιν. «vta μὲν οὖν 
ἀναγκαῖαι τῷ ξώῳ, καὶ φανερὸν ὅτι οὐχ οἷόν τε ἄνευ 
ἁφῆς εἶναι ξῶον, κἂν τέλειον κἂν ἀτελὲς ἢ τὰ γὰρ 
καλούμενα ξωόφυτα διὰ ταῦτα κεκοινώνηκε τοῦ ξῶά 

3 γεννητικποῖς]) γεννητοῖς V, et simplii » M 22 διὰ] καὶ 
0i M V 29 ξζώφυτα M 
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πῶς εἶναι, αἱ δὲ ἄλλαι τοῦ εὖ ἕνεκα καὶ γένει ζώων 
ἤδη οὐ τῷ τυχόντι, ἀλλὰ τοῖς τελειοτέροις καὶ πορευ- 

τικοῖς. ταῦτα γὰρ εἰ μέλλει σώξεσϑαι δεῖ πόρρωϑεν 
προαισϑάνεσϑαι, ἅ τε φευκτέον αὐτοῖς καὶ ἃ διω- 
χτέον᾽ διόπερ ἀκοὴ καὶ ὄψις καὶ ὄσφρησις πρὸς τοῦτο 
αὐτοῖς ὑπηρφετοῦσι᾽ διὰ γὰρ τοῦ μεταξύ, ὑπὸ τοῦ με- 
ταξὺ δὲ τὸ ξῶον. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς κατὰ τόπον 
ὠϑοῦσί ve καὶ ὠϑουμένοις, ὅταν διὰ πολλῶν ἡ κίνη- 

σις 1], τὸ μὲν πρῶτον ὠϑεῖ μὴ ὠϑούμενον, τὸ δὲ ἔσχα- 
TOV μόνον ὠϑεῖται. τὰ μέσα δὲ καὶ ὠϑεῖ καὶ ὠϑεῖ- 
ται, καὶ ἔστιν ἐνίοτε μὲν ἐλάττω ἐνίοτε δὲ πλείω τὰ 
μέσα, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλοιώσεως, πλὴν ὅτι μένον- 
τος ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τοῦ ἀλλοιοῦντος ἡ ἀλλοίωσις 
ἐπὶ πολὺ διικνεῖται τῶν ys πεφυκότων διαδιδόναι 
τὸ πάϑος., οἷον εἰ μέν τις εἰς κηρὸν βάψειε τὸ γλύμμα 
μέχρι του κινεῖται, καὶ δέχεται τὸ σημεῖον μέχρι 
τοῦ βάϑους τοῦ ἑαυτοῦ, λίϑος δὲ οὐδὲ ὅλως κι- 
νεῖται ὑπὸ τῆς σφραγῖδος πφοσενεχϑείσης. ἀλλ᾽ 
ὕδωρ μέχρι πόρρω, ὥστε καὶ ὁρᾶσϑαι δι᾿ αὐτοῦ 
τὸ γλύμμα τοῦ δαρϑολίου, ὁ δὲ ἀὴρ ἐπὶ πλεῖστον 

κινεῖται καὶ πάσχει, ἐὰν ἄϑρυπτος μείνῃ καὶ εἷς. 
διὸ καὶ περὶ ἀνακλάσεως βέλτιον οὕτω νομίζειν. ἢ 

τὴν ὄψιν ἐξιοῦσαν ἀνακλᾶσϑαι᾽ πιϑανώτερον γὰρ 
τὸν ἀέρα πάσχειν ὑπὸ τοῦ σχήματος καὶ «τοῦ χρώ- 

25 ματος μέχριπερ ἂν δύνηται éig μένειν), ὥσπερ ἐπὶ 
τῶν λείων καὶ x ede ien διὸ πάλιν ovrog τὴν ὄψιν 

κινεῖ, ὥσπερ ἂν εἰ τὸ ἐν τῷ woe σημεῖον διεδί- 

Óoro μέχρι τοῦ πέρατος. 

19  '4AA' ὅγε λόγος καὶ τοῦτο ὥρμηται προσαποδεῖ- 

3 ΕΣ A (V?) . 297 v00m M V 
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ξαι, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἁπλοῦν εἶναι TO TOU γενητοῦ 
ξώου σώμα. λέγω δὲ ἁπλοῦν ἐκ τῶν τριῶν τούτων 
τινός, οἷον πύρινον ἢ ὑδάτινον ἢ ἀέρινον. τὸ γὰρ 
ϑεῖον σώμα χωρὶς ἔστω ἐν εὐφημίᾳ᾽ ἁφὴν γὰρ ovy 
οἷόν τε εἶναι ἐξ ἁπλοῦ σώματος. ἀλλ᾽ ἐν μεσότητι 
κεχραμένου, καὶ ὅσα ἐκ τῶν ἁπλῶν στοιχείων ἐδεί- 
xvvro αἰσϑητήρια, τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἐδείκνυτο 
πλὴν τῆς ἁφῆς, οἷον ὄψεως καὶ ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως 
ὕδωρ καὶ ἀήρ. καὶ ταῦτα ἐδεῖτο μὲν τοῦ ϑιγγάνειν, 
οὐκ αὐτῶν δὲ ὅμως ϑιγγάνοντα τὴν κρίσιν ἐποιεῖτο 
τῶν αἰσϑητῶν. ἀλλ᾽ ἑτέρου σώματος μεταξὺ διακο- 
νοῦντος. τὴν δὲ ἁφὴν αὐτῶν ἄπτεσϑαι τῶν αἰσϑη- 
τῶν ἀναγκαῖον. καὶ γὰρ τοὔνομα αὐτῆς ἐκ τοῦ ἅπτε- 
σϑαι καὶ ϑιγγάνειν. τὸ τοίνυν συμβαῖναν' ἐκ τοῦ 
λόγου συγχωρητέον᾽ el γὰρ ἀναγκαῖον μὲν τὴν ἁφὴν 
τοῖς ξώοις ὑπάρχειν. ταύτην δὲ οὐχ οἷόν τὲ ἔκ τίνος 
εἶναι τῶν τριῶν τούτων στοιχείων, οὐδ᾽ ἂν τὸ τοῦ 
ξώου σώμα ἔκ τινος ei τῶν εἰρημένων. ἀλλὰ ἄρα 
γῆς: ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ταύτης ὁ αὐτὸς λόγος. ὅτι ἔστιν ἡ 

ἁφὴ μεσότης ἁπασῶν τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων οὐ 
μόνον ψυχρότητος καὶ ϑερμότητος, ἀλλὰ καὶ ξηρότης 

τος καὶ ὑγρότητος τῶν ἔν τοῖς ἁπλοῖς στοιχείοις. κέ- 
κραται γὰρ ἐξ ἁπάντων ὑπὸ τῆς φύσεως ἡ μέλλουσά 

GE 3. d 2 , e 4 , δέν, 
γε ἁπάντων αὑτῶν ἀντιληψεσϑαι. yx δὲ καϑ' αὐτὴν 
9 , ^ 

ἘΠ ππϑηπότατον τῶν στοιχδίων. τεκμήριον δέ" καὶ 
γὰρ καὶ τὰ ἡμέτερα μέρη ὅσα γῆς πλείονος καὶ τὰ 

φυτὰ διὰ τοῦτο οὐκ αἰσϑάνεται. ὅτι γῆς πλείονος. 
οὐκ ἄρα ἁπλοῦν τὸ τοῦ ξώου σῶμα. πάλιν δὲ ὅταν 

1 γεννητοῦ AV d ἀέρϊον ! M ex corr., fuit enim ἀέρινον 
21 ψυχρότητος καὶ ξηρότητος ἀλλὰ καὶ ϑερμότητος Μ 26 καὶ 
post γὰρ om M 
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λέγω τοῦ ξώου, τοῦ γεννητικοῦ λέγω" τούτῳ γὰρ καὶ 

τὴν ἁφὴν ἀναγκαίαν ὁ λόγος ἐξεῦρε, τῷ ϑείῳ δὲ μά- 
τὴν ἂν ὑπῆρχεν ἁφή" κινεῖται γὰρ δι᾽ ὁμοειδοῦς τὸν 

ἀεὶ χρόνον. ἀλλ᾽ οὐδὲ γεῦσις οὐδὲ" ὄσφρησις οὐδὲ 

ἀκοὴ οὐδὲ ὄψις οὔτε γὰρ χυμὸς ἐκεῖ οὔτε ἀήρ, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ dope TOU γὰρ χάριν ἀντιλήψεται τῶν χρωμά- 

των; ἀλλ᾽ ἕτερον εἶδος ξώου τὸ ϑεῖον σῶμα πολλῷ 
ἄμεινον καὶ ϑειότερον καὶ ἄλλον ἴσως τρόπον ἀντι- 

λαμβανόμενον τῶν αἰσϑητῶν, ὅνπερ τὰ γεννῶντα 

pur γεννωμένων. ἡμεῖς μὲν οὖν καὶ δον λέγωμεν 

- καὶ ἄμεινον αἰσϑήσεως τὸ ϑεῖον σῶμα, οἱ δὲ ξῶον 

15 

20 

25 

uiv αὐτὸ εἶναι τιϑέμενοι. ἐκ πυρὸς δὲ εἶναι λέγον-- 
τες καὶ τροφῇ χρῆσϑαι λεγέτωσαν ἢ πῶς οἷόν vs ξῶον 
τρέφεσϑαι χωρὶς γεύσεως, ἢ πῶς γεύεσϑαι χωρὶς ἁφῆς 
ἢ καὶ τὰς ἄλλας ἔχειν αἰσϑήσεις χωρὶς ἁφῆς ἢ τὴν ἁφὴν 
eive, δύνασϑαι δι᾽ ἁπλοῦ σώματος. πέφηνε τοίνυν 
ἡμῖν ἡ ἀνάγκη δι᾽ ἣν ταύτης μόνης στερισκόμενα 
τῆς αἰσϑήσεως εὐϑὺς ἀποϑνήσκει τὰ ξῶα᾽ οὔτε γὰρ 
τὴν ἁφὴν ἔχειν δυνατόν, ὅταν μὴ ξῶον ὑπάρχῃ, 
οὔτε ξῶον εἶναι. ὅταν μὴ ἔχῃ τὴν ἁφήν, ἀλλ᾽ ἔστιν 
αὕτη πρώτη τῶν αἰσϑήσεων τῷ ξώῳ ὑπάρχουσα καϑὸ 
ζώον. καὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν ἄλλων αἰσϑητῶν at 
ὑπερβολαὶ οὐ τὸ ξῶον φϑείρουσιν ἀλλὰ τὴν αἴσϑη- 

US οἷον χρώματος ὑπερβολὴ τὴν OULV , ψόφου ὃ 

ὑπερβολὴ τὴν ἀκοήν. καὶ ὀσμῆς ὁμοίως τὴν ὄσφρη-. 
σιν. ὅταν δὲ λέγηται ὑπὸ τῆς βροντῆς ἐφϑάρϑαι 
τὸ ξῶον, οὐκ ἄδηλον ὅπως λέγεται᾽ οὐδὲ γὰρ ἡ βρον- 
τὴ οὐδὲ ὁ ψόφος ἔπληξεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα καὶ ὃ 

1 γεννητοῦ V,etuno» M 6 χρημάτων Α 10 μὲν 
οὖν] οὖν μὲν Μ 11 αἰσϑήσεων A οἵ δὲ]. οὐδὲ Μμὀ 16 δύ- 
νασϑαι εἶναι Μ πέφηνε] πέφυκε ἃ 21 ξώῳ] πρώτω M V 
26 λέγεται ἃ 



ἀήρ, οὐδὲ τὸ χρῶμα ἐξέπληξε τὸ T ἀλλ᾽ ὁ φόβος 

ὁ τοῦ χρώματος τῷ σώματι τροπὴν ἐμποιήσας, οὐδὲ 
ἡ ὀσμὴ ἀλλὰ τὸ κινηϑὲν ὑπὸ τῆς ὀσμῆς. καὶ ὃ χυμὸς 

δὲ οὐχ ἡ χυμὸς ἀλλ᾽ ἢ ἥψατο τῶν κυρίων μὑδρῶν. 
αἱ δὲ τῶν ἁπτῶν ὑπερβολαὶ τὸ £Gov οὐ κατὰ συμβε- 5 

βηχὸς ἀναιροῦσιν, ἀλλ᾽ ὅταν ὑπερβάλλῃ τὸ ϑερμὸν 
ἢ τὸ ψυχρὸν ἢ τὸ σκληρόν, ταῦτα διαφϑείρει τὸ 
ξῶον, καὶ λίαν εἰκότως παντὸς μὲν γὰρ ἐν ὑπερβολῇ 

αἰσϑητοῦ φϑείφεται τὸ αἰσϑητήφιον ; τῆς δὲ ἁφῆς 
αἰσϑητήφιον ὅλη ἡ σὰρξ καὶ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ ζώου. 10 

καὶ οὐ μέρος τι ἀφωρισμένον. ὅταν οὖν φϑείρηται δι. 
τὸ σῶμα, φϑείρϑξαι τὸ ξῶον. ἔφην δὲ καὶ πρύτερον 
ἤδη. c ὅτι τῶν πέντε αἰσϑήσεων αὕτη [uiv] μόνη πρὸς 
τὸ ζῶον εἶναι ἀπόχρη, αἵ δὲ τέσσαρες πρὸς τὸ εὖ 

εἶναι, ὥστε ἡ μὲν ἐκείνων φϑορὰ τοῦ &U εἶναι φϑο- 1ὅ 

ρά, ἡ δὲ τῆς ἁφῆς τοῦ ξῶον Eia, ἐπεὶ τήν γε ὄψιν 
ἔχει τὸ ζῶον οὐ. διύτι ξῶον; ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἀέρι διαιτώ- 

μενον ἢ ὕδατι ἢ ὅλως ἐν τῷ διαφανεῖ᾽ τὴν δὲ γεῦ- 

σιν ἵνα τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ λυπηρὸν διαγιγνώσκῃ τὸ 
ἐν τροφῇ, καὶ τὸ μὲν φεύγῃ τὸ δὲ διώκῃ" πρὸς 20 

[μὲν] γὰρ τὸ τρέφεσϑαι μόνον ἡ ϑρεπτικὴ δύναμις 
ἤρκεσεν ἄν. ὥσπερ καὶ τοῖς φυτοῖς ἀκοὴν δὲ πρὸς 
τὸ σημαίνεσθαί τι αὐτῷ᾽ γλῶτταν δὲ δυοῖν ἕνεκεν 
καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ πρὸς τὸ σημαίνειν ἑτέρῳ. 

Θεμιστίου παράφρασις εἰς τὸ περὶ ψυχῆς ᾿Αφιστοτέλους. 25 

Τέλος. 

5 ἀπτῶν) ἁπλῶν M V 6 ὑπερβάλῃ M 12 τὸ ante σῶμα 
omMV 18 uivomMV 18 δὲ] δὴ A 19 διαγιψώσκει A(V ἢ 
21 μὲν om MV 22 ἤρκεσεν ἤρεσεν M πρὸς τὸ] διὰ τὸ 
πρὸς Α 24 prins πρὸς om A 25 τέλος Θεμιστίου παρα- 
φράσεως τῶν περὶ ψυχῆς Δριστοτέλουο M V 



fa. OEMIXTIOT IIAPAPPAXIX 

ΕΙΣ TO ΠΕΡῚ MNHMHZ ΚΑΙ ANAMNHXEOZ 

APIPTOTEAOTX. 

1 Περὶ δὲ μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν λεκτέον τί 

5 ἐστι καὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνεται καὶ τένι τῶν τῆς ψυ- 
χῆς μορίων συμβαίνει τοῦτο τὸ πάϑος καὶ τὸ ἀναμιμνή- ὁ 
σκεσϑαι᾽ οὐ γὰρ οἵ αὐτοί εἰσι μνημονικοὶ ' καὶ ἀνα- 
μνηστικοί , ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μνημονικώτεροι μὲν 
ot Poedelis ἀναμνηστικώτεροι ὃὲ of ταχεῖς, καὶ δύμα- 

10 ϑεῖς. ἐπεὶ δὲ σαφέστερα τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἐφ᾽ ἃ at 
ἐνέργειαι, ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ αἰσϑητῶν καὶ αἰσϑή- 
σεως ἐκ τῶν ὑποκειμένων τὸν λόγον ὡς μᾶλλον ἐναρ- 
γῶν ἐποιούμεϑα πρῶτον. οὕτω δὴ κἀνταῦϑα πρώ- 
τον μὲν σκεπτέον ποῖα εἰσι μνημονευτά᾽ πολλάκις 

15 γὰρ ἐξαπατᾷ voUro' οὔτε γὰρ τὸ μέλλον ἐνδέἔχε- 
ται μνημονεύειν ἀλλ᾽ ἔστι δοξαστὸν καὶ ἐλπιστόν, 
εἴῃ δ᾽ ἂν καὶ ἐπιστήμη τις ἐλπιστικὴ καϑάπερ τινές 
φασι τὴν μαντικήν, οὔτε τὸ ἐνεστὸς ἀλλ᾽ ἔστιν ai- 
σϑησις τοῦ παρόντος᾽ ταύτῃ γὰρ οὔτε τὸ μέλλον 

, 

11 immo αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν 
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» ' ' : , 9. M ' 1 , 
οὔτε tO ysyovog yvogítousv, ἀλλὰ τὸ παρὸν uovov, 

n M Ἁ EN 2 4 M 32 ' e 

λείπεται δὴ τὸ mapsAnvbos μνημονεύειν καὶ ἐστὶν ἡ 
μνήμη τοῦ γενομένου ; τὸ δὲ παρὸν ὅτε πάρεστιν 

- οἷον τοδὲ τὸ λευκὸν ὅτε ὁρᾷ, οὐδεὶς ἂν φαίη μνημο- 

νεύειν, οὐδὲ ϑεωρούμενον καὶ νοητὸν ὁ ϑεωρῶν ἄρτι 
πρώτως καὶ νοῶν μέμνηται, ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσϑάνε- 
σϑαί φασι τὸ δὲ μανϑάνειν καὶ εἰς ἐπιστήμην ἄγεσϑαι, 

ὅταν δ᾽ ἄνευ τῶν ἔργων ἔχῃ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν 
αἴσϑησιν, ἔργα δὲ λέγω οἷον τοδὶ τὸ ξῶον ἢ τοδὶ τὸ 
λευκὸν καὶ τὸ ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ τρίγωνον προσούσης 
ἔτι τῆς εἰκόνος, τότ᾽ ἂν ἁπλῶς μεμνῆσϑαι λέγοιτο. 

οὕτω μέμνηται τὰς τοῦ τριγώνου γωνίας ὅτι δυσὶν ὁ ὑρ- 
ϑαῖς ἴσαι. καὶ τὸν Σωκράτην ὅτι λευκός, τὸ μὲν ὅτι 

ἔμαϑέ ποτε παρὰ τοῦδε ἐν τῷδε ἢ ἐθεώρησε, τὸ δὲ 
ὅτι ἤκουσεν ἢ εἶδεν ἤ τι τοιοῦτον. ἀεὶ γὰρ ὅταν 
ἐνεργῇ ἡ ψυχὴ κατὰ τὸ μνημονεύειν, τὸ δέ ἐστι ϑεω- 
ρεῖν τοὺς τύπους τῶν ἐν αὐτῇ πραγμάτων μὴ καϑ' 

10 

15 

δ 1 ? ? e , , δ ’ , LCS 

ἑαυτοὺς αλλ ὡς ξίκονας ἑτερῶν, συναισϑανεται χρο- 

vVOU' οὕτω γὰρ λέγει, ὅτι πρότερον τοῦτο ἤσϑετο ἢ 

ἐνόησεν. ἔστι μὲν οὖν ἡ μνήμη οὔτε αἰσϑησις οὔτε 

φαντασία οὔτε τις ἑτέρα νόησις. ἀλλὰ τούτων τινὸς 

ἕξις ἢ πάϑος. ὅταν προσλαμβάνηται χρόνος, καϑ᾽ ὃν 
n MATT , 2 d . Ὁ M - 2 
"τὸ ἐγκαταλειμμα ἐγκαταλελειπται᾽ τοῦ δὲ νυν ἕνερ- 

ἊΝ 3 o 2 yoUvtog ἢ ἡ ἐν τῷ νῦν ἐνέργεια οὐκ ἔστι μνήμη, καϑά- 
περ εἴρηται ἔστι γὰρ τοὺ μὲν παρόντος αἴσϑησις. 
τοῦ δὲ “μέλλοντος ἐλπίς. τοῦ δὲ γενομένου μνήμη. 
διὸ μετὰ χρόνου πᾶσα μνήμη. ὅϑεν ὅσα χρόνου αἱ- 

σϑάνεται, ταῦτα μόνα τῶν ξώων καὶ μνημονεύει καὶ 

μορίῳ ψυχῆς ovx ἄλλῳ ἢ 9 αἰσϑάνεται. ὁ γὰρ πε- 

πτωκὼς πέρυσιν εἰς τόνδε τὸν βόϑρον ὄνος. σήμερον 

4 ὁρᾷ] ὁρῶ A 
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δὲ ἰδὼν καὶ ἀναγνωρίσας μέμνηται, ὅτι εἰς τόνδε 
vov βοϑρον πέπτωκεν. διαφέρει μέντοι᾽ ὁ μὲν γὰρ 
ἄνϑρωπος πρὸς τῷ συναισθάνεσθαι πότε εἶδεν ἢ 

ἤχουσεν οἷδε καὶ τὴν διαφορὰν πρὸς τὸν παρεληλυ- 
ϑότα τοῦ μέλλοντος, τὰ δ᾽ ἄλογα τοῦτο μόνον ὅτι 
νῦν πίπτει ἢ πάλαι πέπτωκεν, καὶ ὁ μὲν ἑαυτοῦ συν- 
αισϑάνεται μνημονξύοντος τὰ δὲ ov, καὶ τὰ μὲν τὴν 
φαντασίαν καϑαρώτερα μνημονικώτερα ὡς μέλισσα 
καὶ περιστερὰ καὶ τὰ ὅμοια, τὰ δὲ συγκεχυμένην 
ἔχοντα ὡς μυῖαι καὶ σκώληκες ἀμνήμονα. 

.. ᾿“πορήσειξ δ᾽ v τις, εἰ δὴ τούτῳ μνημονεύομεν 
Q καὶ αἰσϑανόμεϑα, οὐκ ἂν εἴη μνήμη τῶν νοητῶν᾽ 
εἰ δὲ ἔστι, (uvquovevouev γὰρ τῶν ϑεωρημάτων καὶ 
τούτων μάλιστα τοῖς καϑολικωτέροις ὁ νοῦς ἐνδια- 

τρίβει.) λείπεται μὴ μόνης τῆς αἰσϑητικῆς ψυχῆς τὸ 
μεμνῆσϑαι λέγειν, ἀλλὰ καὶ τῆς λογικῆς, ἢ τῶν μὲν 
αἰσϑητῶν μνήμη x«9' αὑτὸ ὥσπερ καὶ φαντασία, 
τῶν δὲ νοητῶν κατὰ συμβεβηκός. ὁ γὰρ vovg ovp 
πλέκεται τῇ φαντασίᾳ κἀκ τῶν ἐν αὐτῇ παρὰ τῆς ἔνερ- 
yet αἰσϑήσεως γεγραμμένων τύπων ἀποσυλᾷ τὰ κα- 
ϑόλου, καὶ ὥσπερ ἄνευ τῆς ἐνεργείᾳ αἰσϑήσεως οὐκ 
ἔστι φαντασία, οὕτως οὐδὲ ταύτης χωρὶς λῆψις τοῦ 
καϑόλου. εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον ὅτι καϑάπερ ἡ αἴσϑη- 
σις καϑ’ αὑτὸ μὲν ὁρᾷ τὸν ἐν ᾿4ϑήναις γεγραμμένον 
ἐλέφαντα, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὸν ἐν Ἰνδίᾳ νεμό- 
μενον; ἢ ὥσπερ τόνδε τὸν Σωκράτην ὁρῶντες τὸν 
κοινὸν προσεννοοῦμεν καὶ εἰδικὸν ἄνϑρωπον, οὕτω 
καὶ ἡ μνήμη καϑ' αὑτὴν μὲν ἐνεργεῖ περὶ τοὺς ἕν 

τῇ φαντασίᾳ τύπους καὶ τὰ ἐγκαταλείμματα, κατὰ 
80 συμβεβηκὸς δὲ περὶ τὰ καϑόλον, ὥστε ἔστιν ἡ 

10 ἀμνήμονα] ἄμνημα A 
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μνήμη καϑ' αὑτὸ μὲν τοῦ πρώτου αἰσϑητικοῦ οὗ (οὶ. 
καὶ ἡ φαντασία. τοῦ δὲ νοουμένου κατὰ συμβεβηκός. 

συμβαίνει γὰρ τὸ αὐτὸ πάϑος ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ καὶ 
ἐν τῷ διαγράφειν". ἐκεῖ τὲ γὰρ "οὐδὲν “προσχρώμενοι 
τῷ τὸ ποσὸν ὡρισμένον εἶναι τοῦ τριγώνου ὅμως γρά- 5 
φομὲν ὡρισμένον κατὰ τὸ ποσόν᾽ ἐν γὰρ τῇ ἀποδεί- 
ἕξει, ὅτι τοῦ τριγώνου a6 τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς 
ἴσαι, μὴ χρήξοντες πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ὡρισμένου 
ποσοῦ κἂν γὰρ δακτυλιαία ἑκάστη τῶν πλευρῶν ἢ 
καὶ σπιϑαμιαία ὑποτεϑείη κἂν ἥτις οὖν, δειχϑήσον- 10 

ται δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι" ὅμως. διαγφάφομεν ὡρισμέ- 

vov τρίγωνον. ὃ γὰρ ἂν γραφῇ; ἢ ἰσόπλευρον ἀναγκη 
εἶναι ἢ τοιοῦτόν e πᾶν δὲ τὸ γεγραμμένον εὐϑύγραμ- 
μον ὥρισται. καὶ ὁ νοῶν ὡσαύτως κἂν μὴ ποσὸν 
νοῇ ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ κατηγορίαν, μετὰ ποσοῦ μέντοι 15 

vost! κἂν γὰρ ϑερμὸν κἂν ὀσμὴν ἢ λευκὸν κἂν ἄλλο 

τι τῶν ἀμερῶν voy, ὅμως τίϑεται πρὸ ὀμμάτων πο- 
σόν᾽ ἢ γὰρ ἐπιφάνειαν λευκὴν ἢ ec ϑερμόν. ἀλλὰ 
κἀν ποτὲ πρὸς τὸν πρῶτον καὶ πολυτίμητον ἐπι- 
στρέψῃ νοῦν, εὐϑὺς ὄγκους καὶ διαστάσεις τινὰς κἀ- 90 

κεῖ φαντάξεται, καὶ ἀληϑὲς 0 φησιν ὁ Πλάτων περὶ 

τῆς φαντασίας. ὡς ταῖς τοῦ νοῦ συνημμένη νοήσεσιν 
οὐκ ἐᾷ καϑαρὰς ποιεῖσϑαι. τάχα μέντοι εἶ καὶ μετὰ 
ποσοῦ φαντάξεται τὰ ἄποσα καὶ ἀσώματα. ἀλλ᾽ οὐχ 

7 ποσα, ἀλλ᾽ ἡ τὸ μὲν λευκὸν διακριτικὸν ὄψεως. τὸ 95 

δὲ μέλαν συγκριτικόν, κἂν τὸ νοούμενον δὲ τῆς φύ- 

σεῶς τῶν ποσῶν Z τρίγωνον ἢ τετράγωνον, ἀόριστον 
μέντοι κἀκεῖνο καὶ οὐ τοσόνδε κατὰ μέγεϑος ὄψεται 

σπιϑαμιαῖον τυχὸν ἢ πηχυαῖον, οὐδ᾽ ὅτι σκαληνὸν ἢ 

3 100m A 6 ὡρισμένου κατὰ A 10 scrib. ὑποτεϑῇ 
21 Πλάτων] conf. Sophist, p. 260 D. i 
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ἰσόπλευρον ἀλλ᾽ ὅλως τρίγωνον. καὶ ἀδιάστατον μὲν 
τὸ εἶδος καὶ ὁ ἐν τῷ καϑόλου τοῦ τριγώνου λόγος. 
διέσταται δὲ ὁ ἐν τῇ φαντασίᾳ τύπος τρόπον τινὰ 
καὶ κατὰ μέγεϑος ὠρισται᾿ ὅσον γὰρ qv ἔξω κείμενον, 
τοσοῦτον ἔνδον φαντάξεται: οὐδὲν ον ἄρα νοοῦμεν 
ἄνευ φαντάσματος, ἀλλὰ σύνεστιν ἀεὶ τῇ νοήδει ἡ 

φαντασία ἢ συνεργοῦσα ἢ ἐμποδίξζουσα, συνεργοῦσα 
μὲν ὡς ἐπὶ τῶν μαϑημάτων᾽ οἷον γὰρ ἀβάκιον ἐπὶ 
τούτων τῷ νοὶ χρηματίξει. ἐμποδίζει δὲ πρὸς τὴν 

ϑεωρίαν τῶν νοητῶν καὶ ϑείων σχήματα καὶ μεγέϑη 
καὶ χρώματα παρεισάγουσα, καὶ αὕτη ἡ αἰτία τοῦ μὴ 
ἐνδέχεσθαι νοεῖν ἄνευ συνεχοῦς τὰ ἀΐδια, sini ἄνευ 
χρόνου τὰ μὴ ἐν χρόνῳ. ὄντα. 

Εἰ δὲ πάντα ἀφ᾽ ὧν ὁ ὅσοι τὸ καϑόλου συλᾷ, 

φανταστά, ἡ δὲ φαντασία καὶ 4] μνήμη τῷ ὑποκει- 

μένῳ ταὐτόν᾽ πάϑη γὰρ ἄμφω τῆς κοινῆς αἰσϑή- 
σεως, ἅμα δῆλον ὡς τῶν νοητῶν μνήμη καὶ φαντα- 
σία κατὰ συμβεβηκός, καὶ ὅτι τῷ πρώτῳ αἰσϑητικῷ 
τούτων ἡ γνῶσις καὶ χρόνου δήπουϑεν καὶ κινήσεως. 

M VI T 1 e , - , 1 , , 
διο καὶ ἐνέθοῦθ τισὶν ὑπάρχει τῶν ξωῶν καὶ οὐ μο-. 

vov ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἔχουσι δόξαν καὶ φρόνησιν. 
δἰ δὲ καὶ τῶν νοητικῶν τινὸς μορίων ἦν καὶ τῆς λο- 
γικῆς ψυχῆς, οὐκ ἂν ὑπῆρχε πολλοῖς τῶν ξώων, ἴσως 

δὲ οὐδενὶ τῶν ἀλόγων διὰ τὸ μηδὲ νῦν πᾶσιν τῷ μὴ 
πάντα χφόνου αἴσϑησιν ἔχειν. ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῇ 
τῇ μνήμῃ. καϑάπερ καὶ πρότερον δἴπομεν, προῦαι- 

σϑάνεται ὅτι πρότερον τοῦτο 7 εἶδεν ἢ ἤκουσεν ἢ 
ἔμαϑεν. τὸ δὲ πρότερον καὶ ὕστερον [ἢ ἔπαϑεν] ἐν 

9 scrib, νῷ. Michael fol. 129 b ro? νοῦ 26 προαισϑά- 
νεται A 28 ἢ ἔπαϑεν delenda sunt h.l, aut ad priora ἢ ἔμαϑεν 
pertinent 
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χρόνῳ ἐστίν. τένος μὲν οὖν ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς 
μνήμη φανερόν, ὅτι οὐπερ καὶ ἡ φαντανίοι «καὶ ἔστι 
μνημονευτὰ μὲν x«9' αὑτὰ ὧν ἐστὶ φαντασία. κατὰ 

συμβεβηκὸς δὲ ὅσα μὴ ἄνευ φαντασίας. 
᾿4πορήσειε δ᾽ ἄν τις, πῶς ποτὲ τοῦ μὲν πάϑους 

μόνου παρόντος ἐν τῇ φαντασίᾳ καὶ τοῦ ἐγκαταλείμ- 
partos y τοῦ δὲ πράγματος ἀπόντος μνημονεύει τὸ μὴ 
παρόν" τοῦ γὰρ πράγματος ἡ μνήμη; οὐ τοῦ τύπου. 
ὡς ἂν καὶ λύσεως τύχοιμεν εὐπετέστερον καὶ σαφῆ 

τά τὲ εἰρημένα καὶ τὰ ἑξῆς γένοιτο, μικρόν τι τῶν 
κατὰ τὴν φαντασίαν ἄνωϑεν διαρϑρώσωμεν πρότε- 
gov. εἴρηται μὲν γὰρ περὶ ταύτης κἀν τοῖς περὶ ψυ- 

10 

UIS οὐδὲν δ᾽ ἧττον καὶ νῦν πρὸς τὴν χρείαν δεῖ vo- . 

εἴν ἐγγίνεσϑαι ἡμῖν ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ 
αἰσϑητὰ οἷον τύπον τινὰ καὶ ἀναξωγράφημα ἐν τῷ 
πρώτῳ αἰσϑητικῷ. τὸ δέ ἐστιν ἡ καρδία, καϑάπερ 
οἱ σφραγιξόμενοι τοῖς δακτυλίοις. τὸ γοῦν τοιοῦτον 
ἐγκατάλειμμα ὅπερ ὑπομένει καὶ μὴ τοῦ αἰσϑητοῦ 
παρόντος φαντασίαν καλοῦσιν. διὸ καὶ οὕτω ταύτην 
ὁρέξονται τύπον ἐν ἡγεμονικῷ: μήποτε δὲ οὐχ ὁ TU- 
πος οὐτὸς ἐστι φαντασία, ἀλλ᾽ ἡ περὶ τὸν τύπον τῆς 

φανταστικῆς δυνάμεως ἐνέργεια. ἤμεν γὰρ ἂν ἐν 
φαντασίᾳ καὶ μὴ ἐνεργοῦντες περὶ αὐτόν. ἔχοντες αὐ- 
τόν, καὶ ἦμεν ἂν ἐν πλείοσι φαντασίαις καὶ τοσαύ- 
ταις ὅσων καὶ τὸν τύπον σώξομεν. ἔτι ἤτοι τὴν ἐγ- 
γινομένην νῦν καὶ τυπουμένην ἔτι φαντασίαν λέγου- 
σιν 1] τὴν γεγονυῖαν ἤδη καὶ οὖσαν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν τὴν 
ἐγγινομένην, τὴν αἴσϑησιν ἂν λέγοιεν τὴν κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν, δἰ δὲ τὴν γεγονυῖαν καὶ σωζομένην. τὴν μνή- 

21 οὗτός] fort αὐτός, sic Michael fol. 191. 23 ἔχοντες δὲ 
αὐτὸν Michael. — 927 καὶ ἤδη Mich. 
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μην. ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως" τὸ μὲν γάρ τι ἐκεῖ 
αἰσϑητὸν τὸ δὲ δύναμις αἰσϑητικὴ καὶ τρίτον αἴσϑη- 

σις ἡ περὶ τὸ αἰσϑητὸν ἐνέργεια τῆς δυνάμεως᾽ καὶ 
ἐπὶ τῆς νοήσεως δὲ τὸ μὲν νοητὸν τὸ δὲ νοῦς τὸ δὲ 

νόησις, οὕτως ἔχειν καὶ περὶ τὴν φαντασίαν ὑπολη- 
πτέον τὸ μέν τι εἶναι φανταστικὸν τὸ δὲ φανταστὸν 
τὸ δὲ φαντασίαν, καὶ ὥσπερ ἡ διὰ τοῦ αἰσϑητικοῦ παρ- 
ὄντος τοῦ αἰσϑητοῦ γινομένη ἐνέργεια αἴσϑησίς ἐστιν, 
οὕτως ἡ μὴ παρόντος ἐν τῷ τύπῳ καὶ τῷ ἐγκαταλείμ- 

SY N y ^ , -" 

10 ματι φαντασία. χρὴ δὲ κοινότερον τοῦ τύπου ἐπὶ τῆς 

1ὅ 

φαντασίας ἀκούειν᾽ κυρίως γὰρ ὃ κατ᾽ εἰσοχήν τὲ 

καὶ ἐξοχὴν ἢ τὸ τοῦ τυποῦντος ἐν τῷ τυπουμένῳ, σχῆμα 
γινόμενον, ὡς ὁρῶμεν τὰ ἐπὶ τῶν σφραγίδων ἔχοντα. 
οὐχ οὕτω δὲ τὰ τῶν αἰσϑητῶν ἐγκαταλείμματα ἡμῖν 
ἐγγίνονται" οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν κατὰ σχῆμά τι γέ- 

, Vovev ἡ τῶν αἰσϑητῶν ἀντίληψις" ποῖον γὰρ σχῆμα 
9. "τὸ λευκὸν ἢ χρῶμα ὅλως 1 ὀσμή; καταχφηστικώτερον 

20 

25 

30 

ovv τὸν τύπον ἐνταῦϑα φέρομεν τῇ ἀπορίᾳ τοῦ κυρι- 
ὠτέρου. τί μὲν οὖν ἐστὶ φαντασία εἴρηται; μνήμη δέ 
ἐστιν ἡ ταύτης μονὴ καὶ σωτηρία... τούτων οὕτως 
ὑποκχειμένων, ἐπειδήπερ ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ 
τοὺς τύπους τῶν πραγμάτων ἐνσημαινόμεϑα ὥσπερ 
εἴρηται, τοῦτο δ᾽ ἐν τοῖς μὲν ὑγρότερον τοῖς δὲ σκλη- 
φότερον, καὶ τοῖς μὲν ἐν κινήσει τοῖς δ᾽ ov, ἀνάγκη 
καὶ τοὺς τύπους τοῖς μὲν ἐγγράφεσϑαι τοῖς δὲ οὔ, 
καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ πολὺ μένειν τοῖς δὲ ἐν βραχεῖ. ὅϑεν 
τῶν ἀνθρώπων of μὲν qiie οἵ δὲ ἧττον μνημονεύ- 

ουσιν οἱ δὲ ἐλάχιστον, καὶ ἐν κινήσει μὲν τοῖς πάμ-- 
παν νέοις καὶ τοῖς ἄγαν πρεσβυτέροις τοῖς μὲν γὰρ 
αὔξει τοῖς δὲ φϑένει. κινεῖται δέ τισι καὶ διὰ νόσον᾽ 

23 δ᾽ ἐν] fort, δὲ 
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ov κινεῖται δὲ τοῖς μέσως καϑ' ἡλικίαν καὶ κρᾶσιν 
ἔχουσιν. ὥσπερ ovv ἐν ὕδατι ῥέοντι, οὐκ ἂν ὴ ἐν 
τῷ δακτυλίῳ ἐνσημανϑείη σφραγίς, οὕταις ov9" οἷς 
τὸ αἰσϑητήριον δι᾽ ἡλικίαν ἢ νόσον ὃν ἐν κινήσει 
μνήμη γίνεται,. οὔτ᾽ αὖ οἷς σκληρότερον ὥσπερ οὐδὲ 
ἐν λίθῳ. διόπερ οἵ τε σφόδρα νέοι καὶ οἱ γέροντες 

ἀμνήμονές sic, ῥέουσι γὰρ οἱ μὲν κατὰ τὴν αὔξησιν 
οἱ δὲ διὰ τὴν φϑίσιν᾽ ἔοικε γὰρ ἐν τοῖς γέρουσιν 
ἡ καρδία τὸ πρῶτον αἰσϑητικὸν τοῖς παλαιοῖς τῶν 
οἰκοδομημάτων ὥσπερ γὰρ ϑρύπτεται ψηχομένη καὶ 
τοὺς ἐν αὐτῇ τῶν πραγμάτων ἀπαλείφει τύπους, 
ὡς ἐκεῖνα τὴν ἐκλελειμμένην τίτανον καὶ τὰ ἐν 
αὐτῇ γεγραμμένα ξῶα. ὁμοίως δὲ καὶ οἵ λίαν τα- 
χεῖς καὶ βραδεῖς οὐδέτεροι φαίνονται μνήμονες οἵ 
μὲν γὰρ ὑγρότεροι τοῦ δέοντος oí δὲ σκληρότεροι, 
καὶ τοῖς μὲν οὐ μένει τὸ φάντασμα ἐν τῇ ψυχῇ. τῶν 
δὲ οὐχ ἅπτεται. τοσαῦτα ἔξωϑεν εἰς σαφήνειαν προς- 

λαβόμενοι πάλιν τὴν κατ᾽ ἀρχὰς ἀπορίαν διέλωμεν" 
ἑτοιμότερον γὰρ πρὸς τὴν λύσιν νῦν ἢ πρότερον. εἰ 
δὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ συμβαῖνον περὶ τὴν μνήμην, πό- 
τέρον τοῦτο μνημονεύει τὸ πάϑος ἡ ψυχὴ 1 ἐκεῖνο 
ἀφ᾽ οὗ ἐγένετο; εἰ μὲν γὰρ τοῦτο, τῶν ἀπόντων οὐ- 
δὲν ἂν “μνημονξύοιμεν᾽ εἶ δ᾽ ἐκεῖνο, πῶς αἰσϑανόμε- 
VOL τούτου μνημονεύομεν οὗπερ μὴ αἰσϑανόμεϑα. ἔτι 

εἶτε ἔστιν ὅμοιον ὥσπερ τύπος ἢ γραφὴ ἐν ἡμῖν ἡ 
τούτου αἴσϑησις, εἴτε ἀνόμοιον. διὰ τί ἂν εἴη μνήμη 
ἑτέρου ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοῦ τούτου; ὃ γὰρ ἐνεργῶν τῇ 
μνήμῃ ϑεωρεῖ τὸ πάϑος τοῦτο καὶ αἰσϑάνεται τούτου. 

πῶς οὖν τὸ μὴ παρὸν μνημονεύει; εἴη γὰρ ἂν καὶ 

8 οὔϑ᾽ οὐ δ᾽ A 7 κατὰ] immo διὰ 10 ψηχομένη] 
ψυχομένη A. 12 ἐκλιμμένην A, sed melius Michael fol. 230 
ἀληλιμμένην 
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ὁρᾶν τὸ μὴ παρὸν καὶ ἀκούειν. ἢ ἔστιν ὡς ἐνδέχεται 
καὶ συμβαίνει τοῦτο; οἷον γὰρ τὸ ἐν πίνακι γεγραμ- 
μένον ξῶον καὶ ξῶόν ἐστι καὶ εἰκών, καὶ τῷ μὲν ὑπο- 
κειμένῳ ἕν, τῷ λόγῳ δὲ διάφορον, οὕτω κανταῦϑα, 

M e z 2 “ἢ e A c ? € M] * - [d - 

5 καὶ ὡσπερ ἕκεῖ, οταν μὲν Gg.xo9 αὐτὸ τὸ ζῶον 0Qc 

τὸ ἐν πίνακι τὴν τέχνην ϑαυμάζξων ἢ κακίζων μόνον, 

μὴ προσεννοούμενος ὅτι μίμημα ἐστιν ἄλλου, ξῶον 
ἁπλῶς λέγεται, ὅταν δὲ πρὸς τῷ ὁρᾶν ἀναφέρῃ καὶ 
"pac An grégnas ὅτι τοῦτο μίμημα ἐστι τοῦδε τοῦ ἀλη- 

10 ϑοῦς ξώου, εἰκὼν λέγεται; οὕτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν gav- 
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τασμα δεῖ ὑπολαβεῖν καὶ αὐτὸ vL X09" αὑτὸ εἶναι καὶ 

ἄλλου ἐγκατάλειμμα. ἢ μὲν οὖν xa αὗτό, ϑεώρημα 

ἢ φώντασμά ἔστιν, ῇ δὲ ἄλλου, οἷον εἰκὼν μνημό- 
νευμα. ὅταν μὲν γὰρ ἐνεργῇ περὶ" τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ 
τύπου ἡ κοινὴ αἴσϑησις ἡ αὐτόν, “ϑεώρημα τοῦτο ὡς 
εἴρηται ἢ φάντασμα λέγεται᾽ ὅταν δὲ ἐνεργοῦσα 
προσαισϑάνηται καὶ ὅτι ἄλλου, ἐστὶν ἤδη τοῦτο εἰ- 
κὼν καὶ μνημόνευμα. καὶ ἡ τοιαύτη τῆς ψυχῆς ἐνέρ- 
yeux μνήμη. διὰ τοῦτο ἐνίοτε ὃ Ómt μνήμης ἔχομεν, 
οὐκ ἴσμεν εἰ κατὰ τὸ αἰσϑέσϑαι συνέβη πολλάκις 
γὰρ τῶν ψυχικῶν ἐξαπλουμένων νοημάτων φανταξό- 

μεϑά τινα, ὧν οὐκ ἐσμεν τὸν χρόνον ἢ τὸν τόπον ἢ 

παρ᾽ οὗ πφοσελάβομεν καὶ ἀμφισβητοῦμεν, πότερον 
αὐτοὶ τοῦ νοήματος δὑρεταὶ ἢ μαϑηταί, καὶ πότερον 
φαντασία ἁπλῶς τοῦτο ἢ μνήμη, οἷον ἤκουσα ποτὲ 
λόγον παρά TOU, μετὰ δὲ ἐννοοῦμαι τὸν λόγον, οὐκ 
ἐνθυμοῦμαι δὲ ἀφ᾽ οὔπερ ἤκουσα" ἀπορῶν ovv λέγω, 
ἄρα πατὴρ τοῦ λόγου νῦν αὐτός εἰμι. ἢ πόϑεν ἔχω 
τοῦτον; καὶ ταλαντεύομαι. Or&v ovv ἐνθυμηϑῶ ἄἀλλο- 

ut μὴ addit Victorius — 7 προσεψνοούμενον ἃ 13 eixowv] 
εἰκὼν καὶ Arist. libri, at idem om, p. 451, 2. 15 αὐτόν] leg. 
καϑ' αὐτό 
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έν μὲ τὸν λόγον ἔχειν. μνήμη. τότε gem, νόημα 

δὲ πρότερον. γίνεται δὲ καὶ τοὐναντίον ἐνίοτε. οἷον 

δυνέβη ᾿ἀντιφέροντι, τῷ ̓ Ωρείτῃ καὶ ἄλλοις ἐξισταμέ- 

volg " τὰ γὰρ φαντάσματα hope ὡς γενόμενα καὶ 

ὡς μνημονεύοντες" πάλιν οὖν ἕτεροι τὰ αἰσϑήματα 

ὡς φαντάσματα, καὶ ἄλλοι τὸ ἔμπαλιν. τοῦτο δὲ γίέ- 

νεται; ὅταν τιβ τὴν μὴ εἰκόνα ὡς εἰκόνα ϑεωρῇ; ἢ 
τὴν εἰκόνα ὡς μὴ εἰκόνα. αἷ δὲ μελέται τὴν. μνήμην 

, LE , w δι 9 3 VET 
Busouar τῷ ἐπαναμιμνηήσκειν, vovro δὲ ἐστιν οὐδὲν 

ἕτερον ἢ τὸ τ aci Md πολλάκις ὡς εἰκόνα καὶ μὴ xo 

αὑτό. τί μὲν ovv ἐστὶ μνήμη καὶ τὸ μνημονεύειν ei- 

θηται; ὅτι φαντάσματος ἕξις ὄντος x«9' αὑτὸ quv- 

τάσματος πράγματός τινος “χφονισϑέντος μετὰ τὴν 

γένεσιν, καὶ τίνος pops τῶν ἐν ἡμῖν ὅτι TOU πρώ- 

του αἰσϑητικοῦ καὶ ᾧ χρόνου αἰσϑανόμεϑα. 

Περὶ δὲ vov ἀναμιμνήσκεσϑαι λοιπὸν εἰπεῖν. 
πρῶτον μὲν οὖν ὅσα ἐν τοῖς ἐπιχειρηματικοῖς λόγοις 
καὶ προβληματικοῖς ἡμῖν ἀποδέδειχται, δεῖ τιϑέναι 
ὡς ἀληϑή καὶ ὑπάρχοντα. ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὸ μήτε 
μνήμης ἀνάληψιν τὴν ἀνάμνησιν μήτε λῆψιν εἶναι" 

οὔτε γὰρ ἀναμιμνήσχεσϑαι λέγομεν τὸν νῦν πρώτως 
μανϑάνοντα καὶ λαμβάνοντα, ὃ οὐδέποτε ἔλαβεν ἢ 

μεμάϑηκεν, ἀλλὰ μᾶλλον μανϑάνειν, οὔτ᾽ αὖ τὸν μα- 
ϑόντα σώζοντα δὲ τὴν μνήμην λήϑης μηδαμῶς μεσο- 
λαβησάσης, ἀλλὰ τὸν πρότερον μὲν ἔχοντα σῶον 
ἅπαν, ὕστερον δὲ τὸ μὲν ἀποβαλόντα τὸ δὲ σώξοντα, 
ἐκ δὲ τοῦ σωζομένου τὸ λοιπὸν ἀναλαμβάνοντα. ἔχει 
γὰρ ὧδε. ὅταν ὁ τύπος ὅλος καὶ τὸ ἀναξωγράφημα 
τὸ ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν 
αἰσϑήσεως ἐγγινόμενον ὑπομένῃ καὶ σώξηται τρανἕς 

30 immo ἐγγενόμενον, Michael ἐνυπάρχον fol. 131. 
THEMISTII PARAPHR. VOL. II. 16 
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99 tt καὶ φαιδρὸν x«l καϑαρὸν οὕτως. ὥστε ὅλον αὐτὸ 
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δύνασϑαι τὴν ψυχὴν κινεῖν καὶ ὅλον ὑπ᾽ αὐτῆς ὁρᾶ- 
σϑαι καὶ προβάλλεσϑαι ὡς εἰκών τινος. 7) μνήμη τοῦτο 
περὶ ἧς εἴρηται. ὅταν δὲ μέρος μέν τι τοῦ ὅλου μένῃ, 
μέρος δέ τι ἠφάνιστο ἢ χρόνῳ ἢ ἑτέρῳ συμπτώματι, 
ὥστε μήτ᾽ αὐτὸ τὴν ψυχὴν κινεῖν, μήτ᾽ ἐκείνην om 
αὐτοῦ κινεῖσϑαι, καὶ ἐκ τοῦ ὑπολελειμμένου μέρους 
τρανοῦς ὄντος καὶ ,καϑαροῦ SAM τὸ συνεχὲς τῷ 
καϑαρῷ. τοῦτο δὲ ἣν τὸ ἀμυδρὸν καὶ ὅλως ἐξοφωμέ- ς 

vov, καὶ οἷον ἀναλυϑῇ καὶ εὑρεϑῇ τῇ ψυχῇ, τοῦτο 
ἀνάμνησις, οἷον εἰ ἀναξωγράφημα τῆς προτέρας μνή- 
uus, οὐ πάσης τοῦτο γὰρ μάϑησις, ἀλλὰ τοῦ μέρους. 
ὅταν δὲ ὁλον ἀναλάβωμεν δηλονότι ἀπολέσαντες, μά- 
ϑησις᾽ δὶς γὰρ μαϑεῖν καὶ εὑρεῖν τὸ αὐτὸ ἐνδέχεται, 
οἷον -ἐκ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκοῆς ἢ ὁράσεως γέγονεν 
ἐν τῇ ψυχῇ τύπος τοῦ μήνεν. ἄειδε ϑεὰ Ivy 

ἄδεω AAA Ea. el μὲν οὖν ὁ τύπος οὗτος μέν δι 
ἅπας ἰσχυρός τε καὶ καϑαρός, ὡς ἀνεμποδίστως 0Aov 
ἡμᾶς αὐτὸν δύνασϑαι ἀπαγγέλλειν καὶ ὅλον προβάλ- 
λεσϑαι, τοῦτο μνήμη εἰ δὲ τὸ μὲν μῆνιν ἄειδε 
ϑεὰ ἐμμένει, τὸ δὲ ἑξῆς ὑπὸ χρόνου καὶ λήϑης ἐκλεί- 
zit, εἶτα ἐκ τοῦ μένοντος ἡ ψυχὴ κινηϑεῖσα ὑπό τι- 
vov τύπων ὁμοίων ἢ ἀνομοίων εὑρήσει καὶ τὸ λεῖ- 
πον, ἀνάμνησις τοῦτο. καὶ δῆλον ἐκ τούτων, ὡς τῶν 
ἁπλῶν ὀνομάτων ἀνάμνησις οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἢ μνήμη 
ἢ “μάϑησις; εἰ μὴ πολλάκις καὶ ἐν ἐκείνοις μενούσης 

τῆς πρώτης “συλλαβῆς προσεξευρίσκομεν τὰς λοιπάς. 

ἕπεται δὲ τῇ ἀναμνήσει ἐξ ἀνάγκης ἡ μνήμη ὁ γὰρ 
ἀναμνησϑεὶς τρόπον τινὰ ἐμνήσϑη᾽ μέρους γάρ τι- 

, 3 εἰκών] siu! A — 5 ἠφανιστο) vix ita scripsit Themistius 
8 τρανοῦ A 
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νος τῆς προτέρας ἀνάληψιν ποιεῖται μνήμης, καὶ δεῖ 
διαφέρειν μαϑήσεως καὶ εὑρέσεως τὴν ἀνάμνησιν 
τῷ ἐνεῖναι πλείονα ἀρχὴν ἀναμιμνησκομένοις ἢ ἐξ ἧς 
μανϑάνουσιν, εἴπερ πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μά- 
ϑησις διανοητικὴ ἐκ προὐπαρχούσης γίνεται yva- 
σεως. τέ uiv ovv ἐστὶν ἀνάμνησις, εἴρηται. ὅτι μνή- 
μης ἀνανέωσις. ὅϑεν δὲ συμβαίνει, δῆλον. ἐπεὶ γὰρ 

πέφυκε κίνησις ἐν ψυχῇ ἥδε μετὰ τήνδε, εἰ μὲν ἐξ 
ἀνάγχης, δῆλον ὡς ὅταν ἐκείνην κινηϑῆ. τήνδε κινη- 
ϑήσεται᾽ εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἔϑει. ὡς ἐπὶ τὸ 10 

πολὺ κινηϑήσεται. ὥσπερ, γὰρ ἐπὶ τῆς ἁλύσεως τοῦδε 
τοῦ κρίκου ἀρϑέντος ἐξ ἀνάγκης ὁ épebiig. κινεῖται; 
καὶ δι᾽ ἐκεῖνον ὁ uev αὐτόν. οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τύ- 
πῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ. EUIS N γὰρ καϑαπαξ ὑπό 
τινος τούτων εὐϑὺς κινεῖ αὐτὴν καὶ ὁ ἐφεξῆς καὶ ὃ 
μετ᾿ ἐκεῖνον, οἷον ἣν μουσικὸς Κορίσκος ἔχων λύραν 

καὶ γέγονεν ἐν τῇ ψυχῇ τύπος καὶ τῆς λύρας καὶ τοῦ 
Kogíoxov, εἶδε μετὰ ταῦτα Σωκράτην φέρε εἰπεῖν 
κρατοῦντα λύραν. καὶ εὐθὺς ἀνεμνήσϑη τῆς τοῦ Ko- 
οίσκου λύρας, εἶτα Κορίσκου. πάλιν ἤκουσά του 
ἄδοντος δύο ψυχαὶ ἐξήρχοντο, καὶ μέα πρὸς 
ἄλλην ἔλεγεν, ποῖ ποφευτέον. μετὰ δέ τινας 
χϑόνους ἤκουσα ἄλλου ἄδοντος τὸ μὲν μέλος κατὰ 

ῥυϑμὸν ἐχεῖνον, λόγον δὲ ἕτερον οἷον ὁ νοῦς ὁ 
πρῶτος ἄγει us καὶ πάλιν κάτω φέρξι ue, καὶ 

κινηϑεὶς ἀπὸ μόνου τοῦ μέλους ἦλϑον εἰς ἀνάμνησιν 

τοῦ πρώτου λόγου δύο ψυχαὶ ἐξήρχοντο καὶ τοῦ 
ἄδοντος. τούτων ὄντων εἰσὶ μὲν τύποι τινὲς ἐξ ἀνάγ- 

4 πᾶσα διδασκαλία] Anal, post. init. 19 κρατοῦντα] ὁοτ- 
ruptum ; βαστάξοντα Michael fol. 132 b., Men recte εἶδον — ὧν- 
εμνήσϑην 26 ἀπὸ] immo ὑπὸ 
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κης ἀκολουϑοῦντες ἀλλήλοις ἀνάγκη γὰρ τὸν μνη- 
σϑέντα πυρὸς συνεννοῆσαι καὶ ϑερμότητα. καὶ τὸν 
τυφϑέντα ὑπὸ Σωκράτους. τῇ τοῦ Σωκράτους ἀνα- 
μνήσει καὶ ὅτι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐτύφϑη ἐν τῷδε τῷ τόπῳ 
συναναμνησϑῆναι. ὅσοι δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἔϑει, 
οὐκ ἀεὶ ἕπεται τοῖς προτέροις τὰ δεύτερα, ἀλλ᾽ ὡς 
ἐπὶ πολύ. ἔσται δὲ τὸ λεγόμενον ὧδε δῆλον. πολλά- 
κις ἐγὼ βουληϑεὶς εἰπεῖν λυκάβαντα οὐκ ἀνεμιμνη- 
σκόμην, ἐξ οὗ εἴϑισα ἐμαυτὸν ἐνθυμεῖσθαι λύκον᾽ 
ἄρχονται γὰρ ἀμφότεροι ἐκ τῆς λυ συλλαβῆς, ἀφ᾽ οὗ 
δὴ λύκου ὁρμώμενος ἀνεμιμνησκόμην τὸν λυκάβαντα. 

ἄλλος δέ τις τοῦ Ταυρομενίτου ἐπιλαϑόμενος εἴϑισεν 
εὐϑὺς ἔρχεσϑαι εἰς ἔννοιαν ταύρου, καὶ ἄλλος ἀπὸ 
τῆς πλευρᾶς τὴν πλευρῶνιν ἐϑίσας ἀνέφερεν. ἐπὶ 
γοῦν τούτων οὐκ ἀεὶ τῇ πρώτῃ ἡ λοιπὴ ἕπεται, 
ἀλλὰ πολλάκις τὴν μὲν πλευρὰν ἐνθυμοῦμαι, τὴν 
δὲ πλευρῶνιν οὐκ ἀναμιμνήσκομαι. συμβαίνει δ᾽ 
ἐνίους ἅπαξ ἐϑισϑῆναι μᾶλλον ἢ ἑτέρους πολλάκις 
κινουμένης. διὸ ἔνια ἰδόντες ἅπαξ πολλάκις βνημο- 
νεύουσιν ἢ ἕτερα πολλάκις. ὅταν οὖν ἀναμιμνησκώς- 

μδϑα, κυνούμεϑα τῶν προτέρων καὶ ἡγουμένων τινὰς 

κινήσεων. ἕως ἂν κινηϑῶώμεν. μεϑ᾽ ἣν ἐκείνη εἴωϑε. 

διὸ καὶ τὸ ἐφεξῆς ϑηρεύομεν νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἢ ἄλλου τινὸς καὶ ἀφ᾽ ὁμοίου ἢ ἐναντίου ἢ τοῦ σύν- 
eyyvg διὰ τοῦτο ἡ ἀνάμνησις γίνεται᾽ αἷ γὰρ κινή- 

ὅεις τῶν μὲν a[ αὐταί, τῶν δὲ ἅμα, τῶν δὲ μέρος 
ἔχουσιν, οἷον εἶδέ τις γεγραμμένην λύραν καὶ κινη- 

8 λυχάβαντα) hie et infra Aunaf ne Michael . 9 ἐμαυτὸν] 
αὐτὸν A 11 λύκου] λύκον A 14 πλευρῶνιν] πλευρωνίαν 
Michael. sic et infra , et ipse Themistius fol. 98. 18 ἑτέρους] 
ἑτέρας A 19 ἅπαξ πολλάκις] scrib. ἅπαξ μᾶλλον 23 τὸ] 
τὰ ἃ 25 διὰ τοῦτο supra inter τινὸς καὶ A 
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ϑεὶς ἀπὸ ταύτης ὡς προτέρας καὶ ἡγουμένης &vsuanj- 
σϑη λύρας. ἐκ ταύτης τοῦ μουσικοῦ. ἐκ δὲ τούτου 
ἣν ἦδεν ὠδήν. πολλάκις δὲ καὶ ἀπό τινος ἄλλου᾽ εἰ 
γὰρ τύχοι ἐφεξῆς ὧν TO τῆς ὠδῆς τύπῳ ὁ τοῦ κίο- 
νος. ἀναμνησϑήσομαι αὐτὴν ἀπὸ τοῦ κίονος. ἀπὸ δὲ 5 
τοῦ ὁμοίου καὶ ἐναντίου. ὅταν ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ Σω- 
κράτους εἰκόνος ἀναμνησϑῶ Σωκράτην, ἀπὸ δὲ τοῦ 
μέλανος λευκόν, καὶ ἐκ “ϑερμότητος ψυχρότητα. ἐκ 
δὲ τοῦ σύνεγγυς. ὅταν ἀπὸ τοῦ ἀντὶ πολλῶν ἂν 
ὦ ἄνδρες - Αϑηναῖοι ἀναμνησϑῶ χφημάτων 10 

ὑμᾶς ἐλέσϑαι νομέξω τὸ τῇ πόλει συμφ ἔρον. 

μέγιστον μὲν οὖν παντὸς ἡ ἀρχή. καὶ ταύτης εὑρεϑείσης 
τὰ μετ᾽ αὐτὴν μικρά, ὅϑεν τῆς ἀρχῆς ληφϑείσης 
συνείρεται τὰ ἕξῆς. εἰ δέ ποτὲ καὶ εὑρεϑείσης καὶ 
τοῦ πρώτου μέρους κινηϑέντος οὐχ ἕψεται τὰ ÉXOTÉ- 15 
φωϑεν, οὐ χρὴ ϑαυμάξειν. ὅταν γὰρ τέλεον ἀφανι- 
σϑῇ. οὐκ ἀκολουϑήσει. ξητοῦσι μὲν οὖν οὕτω γίνε- 

ται ἡ ἀνάμνησις, ἀφ᾽ ὧνπερ εἴπομεν, ἀπὸ τῶν ὁμοίων. 
ἢ τῶν ἀντικειμένων ἢ τῶν ἑξῆς᾽ ὅταν δὲ μὴ ξητοῦ- 
σιν ἀναμνησϑῆναί του γένηται. ἐξ οὐδενὸς τούτων. zm 

ὅταν γὰρ ὠδῆς τις μνησϑεὶς ἀναμνησϑῇ Σωκράτους, ὅδ 
οὔτ᾽ ἀφ᾽ ὁμοίου οὔτ᾽ ἐξ ἀντικειμένων ἢ τῶν ἐγγὺς 
ἐποιήσατο τὴν ἀνάμνησιν. τοῦτο δὲ σπάνιον καὶ ὀλι- 
γάκις᾽ τὰ γὰρ πολλὰ ἑτέρων γινομένων κινήσεων 
ἕπεται. πραγματευομένους δὲ τὰ περὶ τῆς ἀναμνή- 25 
σεῶς οὐδὲν δεῖ σκοπεῖν, πῶς τὰ πόρρω ἀναμιμνησκό- 
μεϑα καὶ τὰ παλαιά, ἀλλὰ τὰ ἐγγὺς καὶ ἃ πρὸ ὀλί- 
yov ἠσϑόμεϑα ἢ ἐδιδάχϑημεν᾽ μᾶλλον γὰρ ταῦτα 
πρὸς τὴν διδασκαλίαν διὰ τὴν ἐγγύτητα ἢ ἐκεῖνα. 

9 ἀντὶ πολλῶν] Demosth. Olyuth. init. 22 ἐγγὺς] fort. 
σύνεγγυς 
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- εἷς μέντοι καὶ ὁ αὐτός ἐστι τρόπος ἀναμνήσεως ἀμ- φοτέρων. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν σύνεγγυς ἀπὸ τῆς ἐνούσης ἀρχῆς ξητήσας τις συνείρει καὶ ἀναμιμνήσκεται τὰ ἑξῆς ἀκολουϑοῦσι γὰρ τῷ ἔϑει αἴ κινήσεις, ὡς εἴρη- 5 ται. καὶ ἥδε μετὰ τήνδε, οὕτω καὶ ὅτων τις ἀναμι- ᾿μνήσκηται ὧν πάλαι τὴν ἐπιστήμην ἔλαβε. ξητήσει γὰρ κἀκεῖ ἀρχὴν λαβεῖν κινήσεως weg" ἣν ἐχείνη ἔσται. διὸ τάχιστα καὶ κάλλιστα γίνονται ἀπ᾽ ἀρχῆς αἵ ἀναμνήσεις. ὡς γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ πραγμα- 10 τὰ τῷ ἐφεξῆς, οὕτω καὶ αἵ κινήσεις, καὶ ἔστιν εὐ- μνημόνευτα ὅσα τάξιν τινὰ ἔχει καὶ πρῶτον καὶ δεύ- τερον, ὥσπερ τὰ μαϑήματα καὶ μάλιστα τὰ γεωμε- τρικά, τὰ δὲ ἄτακτα φαύλως καὶ χαλεπῶς" ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν, εἰ ἐφεξῆς κεῖνται. καὶ Leva τά- 15 Beg. ἡ ὄψις ὁρᾷ καλῶς, εἰ δὲ συγκεχυμένως, οὐ καλῶς οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ψυχῇ τύπων. διαφέρει - δ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τοῦ πάλιν μανϑάνειν, καὶ ὅλως μάϑησις ἀναμνήσεως τῷ τὸν μὲν ἐξ ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ ἀρχῆς κινεῖσθαι ἐπὶ τὸ συνεχὲς τῇ 20 ἀρχῇ, τὸν δὲ μὴ δι’ αὑτοῦ, ἀλλὰ δι’ ἄλλου τοῦ δι-. δασκάλου. ἔτι πολλάκις μὲν ἤδη ὁ ἀναμιμνησκόμενος ἀδυνατεῖ ἀναμνησϑῆναί τι αὐτίκα, ξητῶν δὲ ὅμως καὶ πολυπραγμονῶν τέλος δύναται καὶ εὑρίσκει. τοῦτο δὲ γίνεται κινοῦντι πολλὰ ἕως ἂν τοιαύτην 25 χίνησιν κινήσῃ ἡ ἀχολουϑήσει τὸ πρᾶγμα. ὡς γὰρ αἱ πολλαὶ ῥανίδες ἐπιτήδειον ἐποίησαν τὴν πέτραν, τέλος δὲ ἡ τελευταία ἐκοίλανε, καὶ ἐπὶ τῆς ἐν καρ- δίᾳ ὑγρότητος ἔχει. πολλάκις γὰρ κινηϑεῖσα τελευ-. ταίαν κινεῖται κίνησιν, καϑ᾽ ἣν ἀνίσταται τὸ ξητού- 
e————M s CIE E 

* λαβεῖν] Michael fol, 133. λαβέσϑαι ^ 27 καὶ] malim cum Michaele οὕτω καὶ 
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μένον. ἔστιν οὖν τὸ ἀναμιμνήσκεσϑαι τὸ ἐνεῖναι 
δύναμιν τὴν κινοῦσαν. λέγω δὲ δύναμιν τὴν ὑπαρ- 

χουσαν ἀρχήν᾽ αὕτη γὰρ τὴν διάνοιαν ἐποξύνει καὶ 
ἀνεγείρει πρὸς ἀνάλυσιν τοῦ λοιποῦ, τοῦτο δὲ ὥστ᾽ 
ἐξ ἑαυτοῦ καὶ ὧν ἔνδον ἔχει κινήσεων κινηϑῆναι 
ὥσπερ-εἴρηται. διὸ δεῖ λαβέσϑαι ἀρχῆς. ὅϑεν τάχι- 
στα δοκοῦσιν ἀπὸ τύπων ἐνίοτε ἀναμιμνήσκεσϑαι, 

τόπους δὲ 5 ἃς ἀρχὰς ἐνεῖναι δεῖν τῇ ψυχῇ λέγομεν, 
ἢ τοὺς κατὰ τὰ σύστοιχα καὶ ὑμοιὰα καὶ ἀντικείμενα 
ὡς ἐν τῇ διαλεκτικῇ εἴρηται. v) τοὺς σωματικοὺς καὶ 
τὰς ἐν τῷδε τῷ μέρει ϑέσεις. τὸ δὲ αἴτιον ὅτι ταχὺ 
ἀπ᾽ ἄλλου em ἄλλο ἔρχεται, οἷον ἀπὸ γάλακτος ἐπὶ 
τὸ λευκόν, ἀπὸ ÀtvxoU ἐπ᾽ ἀέρα, ἀπὸ τούτου ἐφ᾽ 
ὑγρόν. ἀφ᾽ ov ἐμνήσϑη μετοπώρου ταύτην ἐπιξητῶν 
τὴν ὥραν. ἔοικε δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ μέσον πάντων 
ἀρχῇ. καὶ ἡ τούτου εὕρεσις τὰ μέγιστα ὠφελεῖ πο- 
δηγεῖ γὰρ πρὸς τὴν τοῦ ξητουμένου κατάληψιν, οἷον 
ἐχκείσϑωσαν ταυταδὶ τὰ στοιχεῖα ἰσάριϑμα ὄντα καὶ 

ἀναλογοῦντα τοῖς Ψνοήμασι τῆς ψυχῆς, ἃ κινεῖται ἀνα- 
μιμνησκομέἕνη πρὸς εὕρεσιν τοῦ ξητουμένου e. 6. D 

d. €; £ ἢ. 9. καὶ ἐπεὶ μέσον. τὸ &. ὁ τοῦτο γὰρ εὑρών. 
εἰ μὴ ἅμα τῷ εὑρηκέναι αὐτὸ εὑρήσει καὶ ὅπερ ἐξή- 
τει. ἐπὶ τὸ 9 ἐλϑὼν μνησϑήσεται. ἅπαξ γὰρ τοῦ μέ- 
σου λαβόμενον καὶ ἐπὶ τὸ ἔμπροσϑεν καὶ ἐπὶ τὸ Omt- 
σϑεν κινηϑῆναι ἐνδέχεται. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ 
ὑπερβατῶς τὰς νοήσεις καὶ ἀνεστραμμένως ποιεῖσϑαι, 
καὶ μετὰ τὸ & τὸ ϑ' νοῆσαι, καὶ ἀπὸ του ϑ' τὸ ξ, εἶτα 
Τὸ ἡ.  δἱ μὲν οὖν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν τὸ ζητούμενον 
εἴη. οὕτως εὑρήσει ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ ὃ', ὥσπερ εἴρηται" 

εἰ δ᾽ ἐν τοῖς ὄπισϑεν. ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ α. εἰσὶν οὖν τὰ 

21 ἐπεὶ] num ἔστω ? 
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κατὰ τὰ στοιχεῖα νοήματα ταῦτα, AO5vot, λύκιον, 
οἶκος Πλάτωνος. νεομηνία, συμπόσιον. Σωκράτης. 
τὸ τυφϑῆναι ὑπὸ Σωκράτους. λύρα. τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἐνίοτε μὲν μνησθῆναι, ἐνίοτε δὲ μή, αἴτιον 
ὅτι πλείους ἐνδέχεται κινηϑῆναι κινήσεις ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς ἀρχῆς, οἷον ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ὁρμήσειεν ἄν τις 
καὶ εἰς ἔννοιαν πλευρίτιδος καὶ πλευρωνίας. si 
οὖν εἴη συνηϑέστερον ἡ πλευρῖτις τῆς πλευρωνίας, 
ἔλξει μᾶλλον πρὸς αὐτὸ τὴν διάνοιαν, ὥσπερ τὰ 
λαμπρὰ τῶν σωμάτων τὴν ὄψιν. οὐ μόνον δὲ διὰ 
ταῦτα. ἀλλὰ καὶ εἰ ὃ μὲν παλαιὸς εἴη τῶν τύπων. ὃ 
δὲ νέος. κινήσει μᾶλλον ὁ νέος εἰς τὴν αὑτοῦ ἀνά- 
μνησιν, εἶ μή που εἰς βάϑος καϑ' ἕξιν ἐπιστημονι-- 
κὴν ὃ παλαιὸς ἐνσεσημασμένος ein καὶ πρὸς τούτοις 
συνήϑης᾽ ὥσπερ γὰρ νέος ἐστὶ τῇ καϑ' ἕκαστον με- 

λέτῃ. ὥσπερ δέ εἰσί τινα φύσει τόδε μετὰ τόδε" 
φύσει γὰρ τῇ τε τοῦ πυρὸς ἀναμνήσει ἡ ϑερμότης 
ei EY - - c n c , e Rc», 

ἕπεται καὶ τῇ τοῦ ἡλίου O φωτισμὸς. OUTO καὶ ἔϑει. 
»! N 2 2! pee 2 / ? N 
ἔστι γὰρ ἐξ ἔϑους τινα ἅπερ ἀναμνησϑέντες εὐϑυς 
ἀναμιμνησκόμεϑαι καὶ τὰ μετ᾽ αὐτὰ ὄντα. τὸ δὲ πολ- 
λάκις ἐθισϑὲν ὥσπερ φύσις, καὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς φύσει 
γιγνομένοις ἁμαρτία γίνεται καὶ παρὰ φύσιν, ἐνδέ- 

τ , 83125 ν 3... 3 X χεξταν τοῦτο συμβαίνειν καὶ ἐν τοῖς δὲ ἔϑος. εἰ δὲ 
^w - | ^ 

τοῦτο. οὐδὲν κωλύει ἀναμνησϑέντα TOU προτέρου 
- e C v uM 

καὶ τοῦ 7yovuévov ἁμαρτάνειν περὶ τὸ ὕστερον καὶ 
- , ^t GE" ^ ἑπόμενον. καὶ κινηϑῆναι ἄλλως ἡ ὡς δεῖ. καὶ πρὸς 

, ei 5.1}. | - , c : « 
τούτοις ὅταν ἀφέλκῃ ἀπὸ τῆς πλευρωνίας ἡ πλευρῖ- 

w » φ Lr 

τις. διὰ τοῦτο καὶ ὅταν δέῃ ὄνομα ἀναμνησϑήναι, 

21 ἀφέλκῃ] ἐφέλκῃ A, vide ne exciderint quae. habet ἘΦ 
sius : «ὅταν ELT ἐκεῖϑεν αὐτόσε πῃ διὰ τὸ συνηϑέστερον, 
οἷον ὅταν ἀφέλκῃ 
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ἄλλου uiv παρομοίου μνημονεύομεν, εἰς δ᾽ ἐκεῖνο 

σολοικίξομεν. ὁ γὰρ βουλόμενος ἀναμνησϑῆναι “εω- 

φάνην μνησϑεὶς Δεωσϑένην ἐσολοίκισεν ὡς “πρὸς τὸν 
Δεωφάνην. τὸ μὲν οὐν ἀναμιμνήσκεσϑαι τοῦτον ics 

prom τὸν τρόπον, χοινῶς δὲ εἰπεῖν περὶ μνήμης 
καὶ ἀναμνήσεως ὡς τὸ μέγιστον. ἐν ἀμφοτέροις, δεῖ 

γνωρίξειν τὸν χρόνον ἢ μέτρῳ καὶ ὡρισμένως, ὡς ὃ 

μνημονεύω 1] ἀναμιμνήσκομαι; χϑὲς εἶδον ἢ 7.00931. 

μηνός, ἢ ἀοφίστως. ὡς ἁπλῶς “πρότερον Tio que, 

καὶ πάλαι ποτὲ τοῦτο εἶδον καὶ ἤκουσα. εἶ γὰρ μὴ 
τοῦτο γένοιτο. συμβήσεται ἡμῖν ὑπολαμβάνειν ὡς 
οὐχ ἀναμιμνησκόμεϑα ἢ μνημονεύομεν; ἀλλὰ νῦν 

πρότερον ταῦτα καὶ οἴκοϑεν προβαλλόμεϑα. ἔστι δὲ 
τὸ κρῖνον τὸν πλείω καὶ ἐλάσσω χρόνον ἐν τοῖς τοι- 
οὕτοις ἡ πρώτη. αἰσϑητικὴ ψυχὴ ἡ ἐν τῇ καρδίᾳ 
καϑημένη. ὡς γὰρ ἡ διάνοια κρίνει τὰ μεγέϑη ov 
τῷ ἀποτείνεσθϑαι ἔξω πρὸς ἐχεῖνα, ὥσπερ λέγουσιν 
ἡμᾶς ὁρᾶν οἵ δι᾽ ἐχπομπὴν ἀκτίνων τιϑέμενοι τὸ 
ὁρᾶν , ἀλλὰ κινοῦσα τοὺς ἀπὸ τῶν μεγεϑῶν ἐναπο- 
κειμένους &v τῇ φαντασίᾳ τύπους, (εἰ γὰρ ἐκείνως 
ἔκρινεν, ὅτε οὐ παρῆσαν, οὐκ ἂν ἐδύνατο χρίνειν᾽ 
νυνὶ δὲ καὶ ἀπόντων κρίνει᾽ οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν 
ἡ διάνοια ἢ νοῦ μετὰ φαντασίας ἐνέργεια ὑ οὕτως 

10 
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20 

εὔλογον καὶ τὴν αἰσϑητικὴν ψυχὴν τίϑεσϑαι κρίνειν᾽ 
τὸν πλείω καὶ ἐλάσσω χρόνον ἔνδον μένουσαν καὶ 
κινουμένην ὑπὸ τῶν ἐνόντων τύπων. ἐπεὶ δὲ ἐν τῇ 
μνείᾳ τῶν περιεχκτικῶν καὶ καϑόλου λόγων καὶ ot 
καϑ' ἕκαστα καὶ περιεχόμενοι συλλαμβάνονται, καὶ 
ὅταν OÀqv τινὰ περικοπὴν ἀπὸ βυβλίου καὶ μακρὰν 

18 πρότερον] immo πρῶτον 17 ἀποκτείνεσϑαι A 20 ἐκεδί- 
706] ἐκείνους Α 
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, - ^ 

περίοδον ἀπομνημονεύωμεν, ἐννοοῦμεν xal τὰ μέρη" 
^ - ET - 

TO γὰρ ὅλον ἐκ μερῶν, μέρη δὲ ἐνταῦϑα κῶλα καὶ 
, : , , e ^ c » 3 

eom, τίνι διοίσει ἡ διὰ πάντων ὁμου ἀνάμνησις 

καὶ κατὰ κοινὸν τῆς ἐν μέρει: ἢ καϑόσον συμβαίνει 

ὧδε μὲν τῇ τοῦ ὅλου μνήμῃ καὶ τὸ μέρος συνεν- 

νοεῖν, ἐκεὶ δὲ τῇ τοῦ καϑόλου καὶ τὸ καϑ' ἕκαστον; 
- A - » 

πρῶτον μέντοι τὰ ἐντὸς καὶ ἐλάσσω νοήσει τῶν ἄκρων 
- , Ἀ Α 2 

καὶ τῆς ὁλότητος, ἀνάλογα δὲ τὰ ἐντὸς πρός τε αὐτὰ 
' δὰ SA mw. tap ?, , PT D 5 c 

καὶ τὰ (XQU τῷ ἔχεσϑαι ἀλλήλων καὶ ἕξης εἶναι, ὡς 
^ y ἣν L . l es 3 j 

ἐκεῖνα τὰ ἐν τῷ Τιμαίῳ ϑεοὶ ϑεῶν ὧν éyà δημιουρ- 
M , d " * 3 ^ , » 

yos πατήρ» vs foyaw, ἃ δι᾿ ἕμου γενόμενα ἄλυτα 

ἐμοῦ γε ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δεϑὲν πᾶν λυτόν,. τὸ 

δέ γε μὴν καλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν é9- | 
» 2 7 , , 

λειν κακοῦ. δι᾽ ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑανατοι 
M 2 : " M 

μὲν ovx ἐστὲ οὐδ᾽ ἄλυτοι τὸ πάμπαν. οὔτι yt μὴν 
, ? it , , , ἊΨ Ἁ 

λυϑήσεσϑε οὐδὲ τευξεσϑὲ ϑανάτου μοίρας. τῷ μὲν 
5 , ovv δὴ ἀπᾶντι νοηϑέντι συννενοηται καὶ τὸ μέρος, 
Ν »" € - e xw - 

τὸ μέντοι ϑεοὶ ϑεὼν πρῶτον ἐπῆλϑεν ἡ διανοια, τοῦ 
μετ᾽ αὐτό, κἀκεῖνο τοῦ ἐφεξῆς, καὶ πάντων ὕστερον τὸ 
κοινόγ᾽ τὰ γὰρ καϑ' ἕκαστα ὁμοῦ τὸ ὅλον. ὡς δὲ ἐπὶ 
τῶν πραγμάτων καὶ νοημάτων ἔχει. καὶ ἐπὶ τοῦ χρό- 
vov ξητεῖν sbAoyov' τοῖς γὰρ νοήμασι καϑάπερ ὁ 
χρόνος συνείρεται καὶ 1 γνῶσις ἅμα, ὅϑεν καὶ ὡς τὸ 
ἔλαττον πρᾶγμα πρὸς τὸ μεῖζον ἔχει. καὶ ὁ ἐλάττων 

χρόνος πρὸς τὸν μείξονα ὁμοίως ἕξει. καὶ ἐναλλάξ, 

ὡς τὸ πρᾶγμα ἅπαντα τὸν χρόνον ἔχει, καὶ τὰ μέρη πρὸς 
᾿ τὰ μέρη. δῆλον δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον ἐπὶ τῆς διαγραφῆς. 

10. Τιμαίῳ] p. 41 St. 48 Bekk. ^12 ósO v] sic et pauci Pla- 
tonis libri, optimi δὴ δεϑὲν ^ 13 δέ ys] sic unus Bekkeri codex, 
del. γε nec habet Ephesius fol. 134 b. 15 ye μὴν λυϑήσεσϑεϊ 
μὲν δὴ λυϑησεσϑὲ γε Platonis libri 16 τῷ] τὸ ἃ 18 πρώ- 
τον] fort. πρότερον 26 ἅπαντα] ἴοτί, πρὸς 
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ἐχκείσϑωσαν δύο τρίγωνα κάτω τὰς κορυφὰς ἔχον- 
τα, καὶ ἐμβεβλημένον & ἐν ἑτέρῳ τὸ ἕτερον καὶ πε- 
οιέχον μὲν ἔστω τὸ αν; τὸ δὲ αβὲ περιδχόμε- 
VOV, καὶ τετμήσϑω 1 αβ κατὰ τὰ γξ σημεῖα, καὶ 
ἐπεξεύχϑωσαν κατὰ τὴν ἀντικειμένην τοῦ αὐτοῦ τρι- b 
γώνου πλευρὰν καὶ ἐπ᾽ εὐθείας ἡ γὸ ξῃ» τετμήσϑω 

δὲ xai τ κατὰ τὰ 82, καὶ ἐπεξεύχϑωσαν πρὸς τὴν 

ἐξ ἐναντίας τοὺ αὐτοῦ τριγώνου πλευρὰν καὶ ἐπ᾽ 
εὐθείας ἡ ϑὲ Ag, κείσϑωσαν δὲ καὶ ἀμφοτέρων τῶν 
τριγώνων αἱ τμήσεις τῶν γραμμῶν πρὸς εὐθεῖαν. 10 
ἔστω δὲ τὸ ἔλασσον καὶ ἐντὸς ἅπερ V ψυχὴ vost 

πράγματα; τὸ δὲ μεῖξον καὶ ἐκτὸς ὁ χρόνος ὁ GvvGL- - 
σϑόμενος volg νοήσεσιν. ὥσπερ οὖν ὃ κινηϑεὶς τὴν 

αβ βε ἅμα καὶ “τὴν αγ γὸ πῶ μὴν ἐντὸς γὰρ καὶ 

περιέχονται , οὕτως ὁ τὴν αγ yo καὶ τὴν αξ ξη. ὅπερ 15 

γὰρ ἡ «y πρὸς τὴν o τοῦτο ἡ γὸ πρὸς τὴν Be 

ἀνάλογα γάρ. 095v καὶ ἐναλλάξ. πάλιν ὡς ἡ «t πρὸς 

τὴν cy, καὶ ἐναλλάξ. λοιπὸν ὥσπερ ὁ νοῶν τὰς ὅλας 

17 πρὸς τὴν αγ] adde οὕτως καὶ ἡ £n πρὸς τὴν γδ᾽ ἀνάλο- 
γα γὰρ ὅϑεν 
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τὴν ep. καὶ τὴν Bs Gvvvosi x«l τὰς ay γὸ μέρη οὔσας. 
οὕτως ὁ τὰς αγ γὸ τὰς αξ ξη. ὡς δὲ ἐπὶ τούτων, καὶ 
ἐπὶ τοῦ χρόνου. ὁ γὰρ κινηϑεὶς τὰς np uv χρονικὰς 
γραμμάς, καὶ τὰς κϑ' ὃὲ κεκίνηται: καὶ ἔτι τὰς z Àg. 

5 ἣν δὲ τοῦ μὲν «B Bs πράγματος ὁ xu uv χφόνος᾽ 
ἅμα γὰρ τῇ ἐχείνου νοήσει καὶ οὗτος συνήγετο, τοῦ 
δὲ αγ γὸ ὁ χϑ' 9E χρόνος. τοῦ δὲ αξ ζη ὁ κλ ÀQ' ἅμα 
γὰρ πάντα καὶ ἀνάλογον. φανερὸν οὖν ὡς μνήμο- 
νεύοντες ἢ ἀναμιμνησκόμενοι ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸν 

10 πληροῦντα χρόνον συνεννοούμεϑα. 
ΖΙιττώς δὲ ἀμ μβοεν ον τὴν ἀπάτην κατὰ μνήμην 

E. ἕνα μὲν τρόπον ὅταν ἀναλλαγὴ γένηται 

περὶ τὰ μνημονευόμενα καὶ τοὺς τύπους, οἷον εἴπερ 
ἡ ψυχὴ ὁρῶσα τὸ τοῦ Θεαιτήτου φάντασμα ὑπολάβοι 

15 (SH EA εἶναι᾽ τότε γὰρ δόξει μνημονεύειν Σω- 
κράτους Θεαιτήτου μεμνημένη οὐδὲν γὰρ χωλύει 
διαψευσϑῆναί τινα καὶ δοκεῖν μνημονεύειν μὴ μνη- 
μονεύοντα. δεύτερον δὲ ὅταν μνημονεύωμέν του μὴ 
συναισϑώμεϑα δὲ δι᾿ ἕτέραν κίνησιν ὡς πολλάκις 

80 καὶ διαλογιζόμενός τι καὶ ἐννοῶν τὸν ἔμπροσϑεν 
ἱστάμενον οὐχ ὁρῶ. ὡς ἐοικέναι μὲ τῷ ὀνειρώττοντι, 

ἐς καὶ μὴ συναισϑομένῳ ὅτι ὀνειρώττει. οὐκ ἄρα οὖν 
99. ἔσταν μνήμη ἡ ἀνάμνησις μὴ τῇ τοῦ πραγματος κι- 

νήσει καὶ τῆς τοῦ χρόνου ἐφεπομένης. καὶ ἐπὶ τού- 
25 τοις συναίσϑησις. τοῦ δὲ χρόνου ὡς εἴρηται ὁτὲ μὲν 

ἀορίστως, ὁτὲ δ᾽ ὡρισμένως μεμνήμεϑα. ὁτὲ μὲν γὰρ 
μέτρῳ οὐ μέμνηνται αὐτοῦ, οἷον ὅτι τρίτην ἡμέραν 
ἔχω πράξας. ἢ πρὸ μηνός, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὅτι πάλαι ποτὲ 

τόδε ἐποίησα᾽ ὁτὲ δὲ καὶ μέτρῳ. σημεῖον δὲ τοῦ με- 
80 μνῆσϑαι καὶ ἄνευ μέτρου τὸ εἰωϑὸς λέγειν, ὅτι μέ- 

7 9£] 5: ἃ 19 συναισϑώμεϑα)] συναίσϑωσαν ἃ 
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βνηνται μέν, πότε δὲ οὐκ ἰσασιν, ὅταν μὴ γνωυίσῶσι 
τῷ ὡρισμένῳ μέτρῳ. ὅτι μὲν οὖν οὐχ οὗ αὐτοὶ μνη- 
μονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί, ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, 
διαφέρει δὲ καὶ τὸ μνημονεύειν τοῦ ἀναμιμνήσκεσϑαι 

οὐ κατὰ τὸν χρόνον uóvov' πρότερον γὰρ ἡ μνήμη 
τῆς ἀναμνήσεως. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοῦ μὲν μνημονεύειν 
καὶ τῶν ἄλλων ξώων μετέχει πολλά, τῆς δὲ ἀναμνή- 
σεως οὐδὲν ὡς εἰπεῖν τῶν γνωριζομένων ξώων πλὴν 
ἄνϑρωπος᾽ ᾧ γὰρ τὸ ἀναμιμνήσκεσϑαι, τούτῳ καὶ τὸ 
συλλογίξεσϑαι. ὡς γὰρ ὁ συλλογιζόμενος τῇδε τήνδε 
συνάπτει πρότασιν, καὶ ὃ ἀναμιμνησκόμενος τὰ 
ἐλάττω τοῖς μείζοσιν. ᾧ δὲ τὸ συλλογίξεσϑαι, τούτῳ 
καὶ τὸ ξητεῖν. τὸ δέ, οἷς βουλή. ὦ ἄρα ἀνάμνησις, 
τούτῳ καὶ βούλησις, μόνος δὲ ὁ ἄνϑρωπος βουλεύε- 

TOL, μόνος ἄρα καὶ ἀναμιμνήσκεται. τὸ μὲν ovv ἄνα- 
μιμνήσκεσϑαι ὅτι διανοίας ἐστί, δέδεικται τὸ γὰρ 

βουλεύεσϑαι νοῦ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ χωρὶς φαντασίας τοῦτο 
ποιῆσαι ἀδύνατον᾽ τὰ γὰρ ἐν τῇ καρδία εἴδωλα καὶ 
τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα κινοῦσα ἀναμιμνήσκεται., σωματι- 

xOv τι τὸ πάϑος ἐστὶ καὶ ἡ ἀνάμνησις διανοίας ὁρμὴ 
ἐν τοιούτῳ φαντάσματι. ὡς γὰρ ὁ βουλόμενος ἀνα- 
γνῶναι τὸ βυβλίον ξητεῖ καὶ ὁρᾷ τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμ- 
μένα, οὕτω καὶ ἐν τούτοις τῷ μὲν ἀναγνώσοντι ἔοικεν 
ἡ διάνοια, ἡ καρδία δὲ τῷ βυβλίῳ,, τοῖς δὲ γραμ- 
μασι τὰ φαντάσματα, καὶ ἔστι σημεῖον τοῦ σωματικὸν 
εἶναι πάϑος τὸ τῆς μνήμης καὶ ἀναμνήσεως τὸ παρε- 
νοχλεῖσϑαι ἐνίους ἄκοντας, καίτοι ἐπέχοντες πάνυ 
τὴν διάνοιαν. καὶ μὴ περαιτέρω ξητεῖν ἐπιτρέποντες 
ὕμως οὐδὲν ἧττον ξητοῦσιν, ὡς καϑάπαξ κινηϑείσης 
τῆς καρδίας ἢ τοῦ ἐν αὐτῇ ὑγροῦ ἐν τῷ ἐπιχειρεῖν 
ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεσϑαι μηκέτι ῥαδίως ἐθέλειν ἵστα- 
ὄϑαι τοιοῦτόν τι πάσχοντες. ὥσπερ ἂν ἡμῶν μὴ 8ὲε- 
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λόντων ἕλκοι τις πρὸς αὐτὸν ἐστράφϑαι. μάλιστα 
δ᾽ ἐνοχλοῦνται oí μελαγχολικοὶ ὑπὸ τῶν τοιούτων 
φαντασμάτων. εὐκίνητοι γὰρ Ovrtg ὡς πολλοῦ καὶ 
παχέος ἐν καρδίᾳ πεπληρωμένοι πνεύματος, ἐπὰν 
ἑνὸς φαντάσματος κίνησις γένηται, εὐϑὺς σωρηδὸν 
ἀνεγξίρεται πάμπολλα διὰ τὴν ἐν τῷ ὑγρῷ τῆς καρ- 
δίας εὐκινησίαν. ἐπεὶ δὲ πολλάκις ἀναμνησϑῆναι 
βουλόμενοι oU δυνάμεϑα ἢ ὅλως ἢ οὐ τότε, ὅτε βου- 
λόμεϑα, αἴτιον τὸ μὴ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι, ἀλλὰ καϑά- 
περ τοῖς βάλλουσι λέϑον οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς στῆσαι 
τῆς φορᾶς. οὕτω καὶ ὃ ἀναμιμνησκόμενος καὶ ὁ ϑη- 
ρεύων σωματικὸν τι κινεῖ ἐν 0 τὸ πάϑος" οὐδὲν γὰρ 
ἀσώματον κινεῖται καϑ' αὑτό. διὸ καὶ οὐκ ἐφ᾽ αὑτῷ 
στῆσαι καὶ ὥσπερ τῷ ἀναγνῶναι προϑεμένῳ τόδε τὸ 
χωρίον οὐκ ἤρκεσεν μόνη ἡ τοῦ βυβλίου ἀνάπτυξις. 
εἰ μὴ καὶ τὸν τόπον εὕροι, οὕτω καὶ ἐπὶ διανοίας καὶ 

τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ φαντασμάτων ἔχει᾽ οὐ γὰρ μνη- 
σϑήσεται κινοῦσα τὰ εἴδωλα, εἰ μὴ ἐντύχοι 0 ξητεῖ. 

ὅϑεν καὶ μάλιστα ἐνοχλοῦνται ὡς εἴρηται οἷς ἂν 
ὑγρότης τύχῃ ὑπάρχουσα περὶ τὸν αἰσϑητικὸν τόπον᾽ 
οὐ γὰρ ῥαδίως παύονται κινηϑέντες , ἕως ἂν ἐπέλ- 
ϑῶσι τὸ ξητούμενον καὶ εὐϑυπορήσῃ ἡ κίνησις. διὸ 

καὶ ὀργαὶ καὶ φόβοι. ὅταν τι κινήσωσιν, ἀντικινούν- 
τῶν πάλιν ἐκείνων οὐ καϑίστανται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

ἀντικινοῦσι μέχρι rov, οἷον ἡ καρδία κινηϑεῖσα ἐν 
ταῖς ὀργαῖς καὶ τοῖς ϑυμοῖς ἡφύναιθξο! τοῦ λογισμοῦ 

ὑπὸ τοῦ ξέσαντος αἵματος καὶ ὡς στερροτέρα μᾶλλον 

ϑερμανϑεῖσα ἀντιϑερμαίνει τὸ αἷμα. καὶ ἐν τοῖς φό- 

βοις δὲ γινομένων τῶν ἐναντίων ψύυξεως καὶ συστο- 

λῆς οὐ ῥᾳδίως ἀποκαϑίστανται, καὶ ἔοικε τὸ πάϑος 

20 τύχοι ἃ 
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τοῖς ὀνόμασι xol μέλεσι καὶ λόγοις ὅταν γὰρ διὰ 
στόματος αὐτῶν γένηταί τι σφόδρα, παυσαμένοις καὶ 
οὐ βουλομένοις πάλιν ἄδειν ἢ λέγειν ἐπέρχεται. εἰσὶ 
δὲ καὶ οἵ τὰ ἄνω μείξω ἔχοντες καὶ οἵ νανώδεις ἀμνη- 

μονέστεροι τῶν ἐναντίων διὰ τὸ πολὺ βάρος ἔχειν 
ἐπὶ τῷ αἰσϑητικῷ καὶ μήτ᾽ ἐξ ἀρχῆς τὰς κινήσεις 
δύνασθαι ἐμμένειν. ἀλλὰ διαλύεσϑαι, μήτε ἐν τῷ 

ἀναμιμνήσκεσϑαι ῥᾳδίως εὐϑυπορεῖν. οἱ δὲ πάμπαν 
νέοι καὶ of λίαν γέροντες ἀμνήμονες διὰ τὴν κίνη- 

σιν᾿ ot μὲν γὰρ ἐν αὐξήσει, οὗ δὲ ἐν φϑίσει πολλῇ 
εἰσίν. ἔτι δὲ τὰ παιδία καὶ νανώδη εἰσὶ μέχρι mÓoQo 
τῆς ἡλικίας. περὶ μὲν οὖν μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύ- 
&v xol τίς ἡ φύσις αὐτῶν καὶ τίνι τῶν τῆς ψυχῆς 
μνημονεύει τὰ fnm, καὶ περὶ τοῦ ἀναμιμνήσκεσϑαι 
τί ἐστι καὶ πῶς γένεται καὶ διὰ τίνα αἰτίαν, εἴρηται. 

10 
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ΑΡΙΣΤΟΤΈΕΛΟΥΣ. 

Y Περὶ δὲ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως σχοπητέον, τίνα 
5 τε τυγχάνει καὶ ἐν ποίῳ μορίῳ τῆς ψυχῆς, καὶ πότε- 

ρον ἴδια τῆς ψυχῆς ἢ καὶ τοῦ σώματος, καὶ διὰ τίνα 

᾿αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ζώοις. καὶ πότερον ἅπαντα κεκοι- 
νώνηκεν ἀμφοῖν, ἢ τὰ μὲν ὕπνου τὰ δὲ ϑατέρου μό- 
vov, πρὸς δὲ τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον, καὶ διὰ 

10 τένα αἰτίαν oi καϑεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώσσουσιν, 
ὁτὲ δ᾽ ovx ὀνειρώσσουσιν. καὶ πότερον συμβαίνει 
uiv ἀεὶ τοῖς καϑεύδουσιν ἐνυπνιάξειν, ἀλλ᾽ οὐ μνη- 
μονεύουσιν, ἢ οὐ, κἂν εἰ συμβαίνοι, διὰ τίνα αἰτίαν 
γίνεται, καὶ πότερον. τὰ μέλλοντα ἐνδέχεται προορᾶν 

15 7 οὐκ ἐνδέχεται, καὶ τίνα τρόπον εἶ ἐνδέχεται, καὶ 
πότερον τὰ μέλλοντα ὑπ᾽ ἀνθρώπου πράσσεσϑαι μό- 

vov, ἢ καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον τὴν αἰτίαν ἔχει καὶ φύσει 
γίνεται ἢ ἀπὸ ταὐτομάτου. καὶ πρῶτον μέν γε τοῦτο 
φανερόν, ὅτι τῷ αὐτῷ μορίῳ τοῦ ξώου 1| τὲ ἐγρήγορ- 

90 σις ὑπάρχει καὶ ὁ ὕπνος ἀντίκεινται γὰρ καὶ φαίνε- 

ταί τις στέρησις ὁ ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως. διὸ τὰ 
ἔσχατα καὶ ἀντικείμενα καὶ ἐπὶ τῶν τεχναστῶν καὶ 
ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαίνεται γινό- 
μενα καὶ τοῦ αὐτοῦ πάϑη εἰσί, λέγω δ᾽ οἷον ἁρμονία 

16 πραάσσεται ἃ 
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καὶ ERES περὶ τὸ αὐτό, καὶ τάξις καὶ ἀταξία, 
ἔτι δὲ νόσος καὶ ὑγεία περὶ τὸ αὐτό᾿ ἐν σώματι γάρ, 
καὶ αἶσχος καὶ καλλος ἐν dun ὀργανικοῖς.. ἕν νεύροις 

δὲ ἰσχὺς καὶ ἀσϑένεια, καὶ περὶ ὄψιν αὐ ὄψις. καὶ TU- 

φλότης, καὶ ἐν ἀκοῇ ὁμοίως. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε δῆ- 

λον. ᾧ γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίξομεν, τούτῳ καὶ 
τὸν καϑ' ὕπνον. Josio Sade δὲ τὸν ἐγρηγορότα τῷ 

αἰσϑάνεσϑαι ἢ τῶν ἐκτός τινος κινήσεως ὡς ὁρᾶν ἢ 

ἀκούειν, ἢ τῶν ἐντὸς καὶ ἐν αὑτῷ ὡς λογίξεσϑαι 
ς , 3 5 ' 

καὶ φανταάξεσϑαι. καὶ ὑπνώττοντα Ó αὖ λέγομεν vov 
μήτε τῶν ἐξωτερικῶν τινὰ ἐνεργοῦντα κινήσεων, μήτε 

- 2 7 1 2 , ς / τῶν ἔνδοθεν. αἴσϑησις δὲ καὶ ἀναισϑησία ὡς ἕξις 
e e , 

καὶ στέρησις. αὑται δὲ περὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἕν υπάρ- 
^ xen) » L1 , , Α 9 ONT 7 

ἕξουσι, και υπνος one qn SP enean TO αὐτὸ ἕξουσιν 

' 

ὑποκείμενον. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε τῆς ψυχῆς ἴδιον τὸ αὐἰ- 
σϑάνεσϑαι οὔτε τοῦ σώματος" οὐ γὰρ 7 δύναμις, 

τούτου καὶ ἡ ἐνέργεια, ἡ δὲ λεγομένη ἐνεργείᾳ ci- 

σϑησις κίνησίς τίς ἐστι διὰ τοῦ σώματος τῆς ψυχῆς. 

φανερὸν ὅτι οὔτε τῆς ψυχῆς τὸ πᾶάϑος ἐστὶν ἴδιον, 
οὔτ᾽ ἄψυχον σῶμα δυνατὸν αἰσϑάνεσϑαι. ἀλλὰ τοῦ 

συναμφοτέρου. διωρισμένων δ᾽ ὡς μορίων πρότερον 
καὶ τοῦ μὲν ϑρεπτικοῦ χωριξομένου τῶν ἄλλων, τῶν 
δ᾽ ἄλλων οὐδενὸς ἄνευ τούτου ὄντος, “δῆλον ὡς ὅσα 
μὲν αὐξήσεως καὶ φϑίσεως μετέχει, μόνον τῶν tov- 
τῶν οἷον τὰ φυτά, τούτοις οὐχ ὑπάρχει ὕπνος οὐδὲ 
ἐγρήγορσις" οὐ γὰρ ἔχουσι τὸ αἰσϑητικὸν μόριον ἐν 
ᾧ ταῦτα. τὸ δὲ αἰσϑητικὸν τοῦ ϑρεπτικοῦ ὅτι ἕτερον 
τῷ εἶναι καὶ τῇ δυνάμει, φανερόν᾽ εἰ δὲ καὶ τῷ ὑπο- 
κειμένῳ. οὐ παντί γε δῆλον. ἔτι τῶν ϑνητῶν καὶ 

ὑπὸ σελήνην καὶ δεχτικῶν ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως 

29 καὶ delendum videtur 
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οὐδέν ἐστιν, ὃ ἀεὶ ἐγρήγορεν ἢ ἀεὶ καϑεύδει᾽ ἀλλὰ 
τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχει τῶν ξώων ἀμφότερα τὰ πάϑη 
ταῦτα, καὶ οὐδέν ἐστι ξῶον ἀμφοτέρων στερούμενον᾽" 
τοῦτο γάρ ἐστι τῶν ἀψύχων. ὑπεξαιρείσϑω μέντοι 

5 x&v τούτοις τὰ ϑεῖα ἐνεργοῦντα ἀεί" ἡ γὰρ ἐν αὐτοῖς 
ἐγρήγορσις ἀναντίϑετος. ὕπνος δὲ καὶ ἐγρήγορσις 
ὡς πολλάκις εἴρηται πάϑη περὶ αἴσϑησιν τοῦ πρώτου 
αἰσϑητικοῦ τῆς καρδίας. ἔτι ὅσων ἐστὶν ἔργον τι 
χατὰ φύσιν, τὰν ὑπερβάλλῃ τὸν χρόνον καϑ' ὃν πέ- 

10 φυκὲ τρῦτο ποιεῖν, ἀνάγκη κάμνειν καὶ μὴ δυνάμε- 
vov πρόσω βαίνειν παύεσθαι. φέρουσι γὰρ τὰ ὑπο- 
ξύγια φόρτον ἄχρι τινός, qv δέ τις περαιτέρω βιά- 
σαιτο, πίπτουσι᾽ καὶ ἀναγνώσεταί τις ἕως τινὸς. εἶτα, 
χαμεῖται; καὶ ἀνδριαντοποιὸς καὶ τέκτων καὶ πᾶς 

15 ὁστισοῦν ἐνεργήσει μέχρι του, εἶτα στάσις τὴν κίνη- 
σιν διαδέξεται. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὄμματα καὶ ὦτα, 
ἔτι δὲ χεῖρες καὶ πόδες καὶ ἅπαν ὀργανικόν. εἰ δή 
τινός ἐστιν ἔργον τὸ αἰσϑάνεσϑαι, συνεχῶς ἀδυνατή- 
G&L καὶ οὐκέτι τοῦτο ποιήσει. ἐκμετρήσαντα γὰρ τὰ 

20 μόρια τὸν πληροῦντα χρόνον τὴν δύναμιν παύσεται. 
εἰ τοίνυν ἐναντίον τῷ ἐγρηγορέναι τὸ χαϑεύδειν, 

τῶν δ᾽ ἀμέσων ἐναντίον 1 τῶν καϑ' E&v καὶ στέρη- 
σιν, ἂν ϑάτερον τῷ δεκτιχῷ μὴ παρῇ. ἀνάγκη παρ- 

(olei ϑάτερον; καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως μὴ παρούσης 
35 παρέσται ὕπνος. καὶ εἰ ἡ ὑπερβολὴ τοῦ ἐγρηγορέναι 

ὁτὲ μὲν νοσώδηρ᾽ διετέλεσαν γάρ τινὲ καὶ ἕως ἦμε- 
ρῶν ἐννέα ἄύπνοι δι᾽ ἀσϑένειαν, ὁτὲ δὲ ὁ ἄνευ νόσου, 

| ὥσπερ οἱ δι᾿ i ἴσχνανσιν ἢ ξήρανσιν. αὐτὸ τοῦτο παϑόν- 
τὲς. καὶ ἡ ἀδυναμία ἄρα καὶ ὁ μακρὸς ὕπνος ὁτὲ μὲν 

6 ἀναντίϑετος] fort. ἀναντίλεκτος 18 αἰσϑάνεσϑαι] ex 
Arist. p. 454, 30 sie supplenda αἰσϑάνεσϑαι, καὶ τοῦτο ἂν ὑπερ- 
βάλλη ὅσον jv χρόνον δυνάμενον αἰσϑάνεσϑαι 34 καὶ fort, del, 



διὰ νόσου, ὁτὲ δ᾽ ἄνευ ΤῊ γενήσεται. πυρέξας 
γάρ τις ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις κοιμώμενος διετέλεσε, τά 
τε βρέφη καὶ ὅσοι τὴν δίαιταν ἢ τὴν κρᾶσιν ὑγρότε- 
go, ἐπὶ πλεῖστον ὅσον ὑπνώττουσιν. εἰ δὲ ταῦτα οὔ- 
τῶ. πᾶν ἄρα τὸ ἐγρηγορὸς καϑεύδει. καὶ τὸ καϑεῦ- 
δον ἐγρήγορεν. εἰ γὰρ ὁ ὕπνος πάϑος τί ἐστι τοῦ 
αἰσθητικοῦ μορίου καὶ οἷον δεσμύς τις καὶ ἀκινησία, 
αἰσϑητικὸν δὲ τὸ δυνατὸν αἰσϑάνεσϑαι κατ᾽ £v£Q- 
yeu , πᾶσα δὲ δύναμις à ἄγεται εἰς ἐνέργειαν, ἀνάγκη 
ἄρα τὸ καϑεῦδον καὶ δύναμιν γρηγορῆσαι ἔχον 
ἐγρηγορὸς γενέσϑαι, καὶ οὐδεὶς ὕπνος ἀνέγέρτος. τὰ 
μὲν οὖν ἄλλα σχεδὸν πάντα δῆλα τὰ κοινωνοῦντα 
ὕπνου καὶ πλωτὰ καὶ πτηνὰ καὶ πεζα᾿ καὶ γὰρ τὰ 
τῶν ἰχϑύων γένη πάντα καὶ τὰ τῶν μαλακίων ὠπται 
καϑεύδοντα καὶ πάντα τάλλα 060 ἔχει ὀφϑαλμούς" καὶ 
γὰρ τὰ σκληρόφϑαλμα φανερὰ καὶ τὰ ἔντομα κοιμώ- 

μένα, βραχύυπνα δὲ τὰ τοιαῦτα πάντα. διὸ καὶ λαν- 
ϑάνοι ἄν τινα πολλάκις. πότερον μετέχουσι τοῦ καϑ- 

εύδειν ἢ ov: τῶν δ᾽ ὀστρακοδέρμων κατὰ μὲν τὴν 
αἴσϑησιν οὐδέπω γέγονε φανερόν. εἰ καϑεύδουσιν, 
εἰ δέ τῷ πιϑανὸς ὁ λεχϑεὶς λόγος, τούτῳ πεισϑήσε-, 

e c e? ᾿Ξ N - , 
ται. OTL μὲν οὐν UVzvov κοινωνεῖ τὰ 6o παντα, φα- 

' , - N »" : e, 

νερὸν éx TOUTOV' τῷ γαρ αἴσϑησιν ἔχειν GQLOTOL τὸ 
r - -— 2 , , ' 1 ? 

ζῶον. τῆς ὃ  a(cO16so0g τρόπον τινὰ την ἀκινησίαν 
EAS τ ' 1 e , ' DeL Y, 4 
καὶ οἷον δεόμον τὸν ὑπνον φαμέν. τὴν δὲ λυσιν καὶ : 

' ^ 2 , - NY - ? «8 er 
τὴν ἄνεαιν ἐγρήγορσιν. τῶν δὲ φυτῶν οὐδὲν οἷον τὲ 

κοινωνεῖν οὐδετέρου τῶν παϑημάτων᾽ ἄνευ μὲν γὰρ 
αἰσϑήσεως οὐχ ὑπάρχει οὔϑ᾽ ὕπνος οὔτ᾽ ἐγρήγορσις, 

: pee a" αἴσϑησις ὑπάρχει. τούτοις καὶ τὸ λυπεῖσϑαι 

χαὶ χαίρειν, οἷς δὲ ταῦτα καὶ ἐπιϑυμία, τοῖς δὲ φυ- 
τοῖς οὐδὲν ὑπάρχει τούτων. οὐδεὶς δὲ προσαναγκα- 

5 , n Ji 4 4 SIE ; 
Gs, Aoyog ηδεσϑαι ἡ λυπεῖσϑαι τὰ φυτὰ ἡ ολῶς ἐπι- 
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ϑυμεῖν ἢ αἰσϑάνεσϑαι, οὐδ᾽ ἕπεται παντὶ ϑρεπτικῷ 

τὸ αἰσϑητικόν, ὥσπερ τὸ ἔμπαλιν. ἀλλὰ κεχώρισται. 

σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ ποιεῖ τὸ ϑρεπτι- 
κὸν μόριον ἐν τῷ καϑεύδειν μᾶλλον ἢ ἐγρηγορέναι" 

5 τρέφεται γὰρ καὶ αὔξεται μᾶλλον τότε ὡς οὐδὲν προς- 
δεόμενα πρὸς ταῦτα τῆς αἰσϑήσεως. 

2 Διὰ τί δὲ καϑεύδει καὶ ἐγρήγορεν, xol διὰ ποίαν 
τινὰ ciat, καὶ ποίας εἰ καὶ διὰ πλείους, σκεπτέον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔνια μὲν τῶν ξώων ἔχει τὰς αἰσϑήσεις πάσας. 

10 ἔνια δ᾽ οὐκ ἔχουσιν οἷον ὄψιν, τὴν δ᾽ ἁφὴν καὶ τὴν 
yéUGw πάντ᾽ ἔχει. καὶ μάλιστα κοινοτάτη πασῶν ἡ 
ἁφὴ ὡς ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς εἴρηται, ἀδύνατον δ᾽ ἐστὶν 
ἁπλῶς ὁποιανοῦν αἴσϑησιν αἰσϑάνεσϑαι τὸ καϑεῦδον 
ξῶον. φανερὸν ὅτι πῶσιν ἀνάγκη ὑπάρχειν τὸ αὐτὸ 

15 πάϑος ἐν τῷ καλουμένῳ ὕπνῳ, λέγω δὴ τὴν παντελῆ 

ἀκινησίαν καὶ ἀναισϑησίαν. εἰ γὰρ τῇ μὲν τῶν. αἰ- 
σϑήσεων, ὡς εἰπεῖν τῇ ἀκοῇ, ἐνεργοίη, τῇ δὲ μή, τῇ 
ὕψει, συμβήσεται περὶ ταὐτὸ τἀναντία Quo καϑεῦ- 
δὸν γὰρ αἰσϑήσεται. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. πότερον 

20 δὲ πάσας ἐπίσης ἐν τοῖς εἰρημένοις αἰτιατέον παϑή- | 
μασιν, ἢ τινὰς μὲν μᾶλλον, τινὰς δ᾽ οὔ; ἢ καὶ μίαν. 
μόνην. καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἁφή; ὡς ἀναγκαιοτέραν καὶ 
προτέραν. φύσει τῶν ἄλλων καὶ τῇ κοινῇ αἰσϑήσει 
ταὐτιξομένην κατὰ τὸ ὑποκείμενον: ἐπεὶ γὰρ ὑπάρ- | 

25 χξι xo ἑκάστην αἱ ἴσϑησιν τὸ μέν τι ἴδιον, τὸ δὲ κου- 

“ψόν, ἴδιον μὲν οἷον τῇ ὄψει τὸ ὁρᾶν, τῇ δ᾽ ἀκοῇ τὸ 
ἀκούειν, καὶ ταῖς ἄλλαις ἑκάστη κατὰ τὸν αὐτὸν 

τρόπον. ἔστι δέ τις καὶ κοινὴ δύναμις ἀκολου- 
. ϑοῦσα ταύταις, 1j καὶ ὅτι ὁρᾷ καὶ ἀκούει καὶ αἰ- 

8 καὶ fort. del. 29 ὅτι om A καὶ post ἀκούει fort. del. 



σϑάνεται. οὐ γὰρ δὴ τῇ γὲ ὄψει ὁρᾷ ὅτι ὁρᾷ. xo 
κρένει δὴ καὶ δύναται. χρίνειν OTL ἕτερα τὰ γλυκέα 
τῶν λευκῶν, οὔτε γεύσει οὔτ᾽ ὄψει ovv. ἀμφοῖν, ἀλλά 

τινι κοινῷ μορέῳ τῶν αἰσϑητικῶν πάντων, ἣν καὶ 
κοινὴν ἁπλῶς προσαγοφεύομεν αἱ AA καὶ S 

ἧς καὶ τὸ αἰσϑητήριον κοινότατον καὶ κυρίως ἕν, καὶ 
μία μέν, τῷ δέ γε λόγῳ πλείους καὶ τοσαῦται, ὅσα 
καὶ ὑποκείμενα ταῖς καϑ' ἕκαστα᾽ ἕτερον γὰρ ψόφου 
χρῶμα καὶ ἀμφοτέρων ὀσμή, ὑπάρχει δ᾽ αὕτη ἅμα 
καὶ πρώτως μάλιστα τῷ ἁπτικῷ. τοῦτο μὲν γὰρ χω- 

: EDU) , 1 9: 13) J 

ἔξεται τῶν ἀλλῶν αἰσϑητηρίων. τα δ΄ ἀλλα τουτοῦυ 
s n 

2 , E A Ἁ 2 d ) ^ Ἁ ΑΝ ἀχώριστα, εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ Ψυχῆς 
ϑεωρήμασιν, φανερὸν ὅτι τούτου ἐστὶ πάϑος ἡ ἐγρή- 

opu καὶ ὁ ὕπνος τῆς κουνῆς δηλαδὴ αἰσϑήσεως 

περὶ τὸ κοινὸν αἰσϑητήριον τὴν καρδίαν, τῇ ἁφῇ δὲ 
κατὰ τὸ ὑποκείμενον τὴν κοινὴν συνήψαμεν αἰσϑῆὴσιν. 

N - NI » , M 1 ' CUI , 
διὸ καὶ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ξωοις᾿ καὶ γὰρ ἢ «gni provi 

- * , , r - 

πᾶσιν. Ott δὲ ἀργία μόνης καὶ πρώτης ἁφῆς ὁ vzvosc, 
? - - x τ Ἂ ᾿ καὶ οὐχ ἁπλῶς κοινῶς τῶν αἰσϑήσεων. ἐντεῦϑεν ἂν εἴη 

- ' A 2 , Fi - 

δῆλον. εἶ γὰρ μὴ ἀνάγκη ἅμα πάσας, οὐδὲ ἅμα πᾶ- 
ὔ ? A Ἁ A »Ὕ , Ἁ 

σαι ἀκινητίζουσιν. ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον. τίς yoQ 
3 , N C » , ᾿ , , Ὕ ^ , 

ἀνάγκη τὸν ogQvru δύϑυς καὶ cxovstv, ἡ TOV y&vo- 
μενον ὁρᾶν. καὶ τὸ δεύτερον ἄρα. τοὐναντίον γὰρ 

3 - 7. ET] Fi , 

εὐλογώτερον αὐταῖς συμβαίνειν ἔμελλεν τὸ ἅμα πά- 
E , 

σας ἐνεργεῖν, ἥπερ ἅμα ἀκινητίξειν. εἰ δὲ ἅμα ἐνερ- 
» 3 J J e -» » - - 

γεῖν ovx ἐνδέχεται, 0 μάλλον sUAOyOV, πολλῶ μαλλον 
Ων 3 ) ei , - ' e 1 ? P 

οὐδὲ σπινὴτίξειν. mcr μᾶντου τῷ ΤῊΝ psy ΠΡ ἢ 

χαὶ πάσας. οὐ μὴν ἐκ τῆς πασῶν ἀργίας ὃ ὕπνος 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ μόνης τῆς πρώτης. τῆς ἁπτικῆς. τοῦ 

γὰρ κυρίου τῶν ἄλλων αἰσϑητηρίων καὶ πρὸς ὃ συν- 

7 μία μέν] fort, add. αἴσϑ' ησις 20 πάσας] add. ἐνεργεῖν 
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τείνει τὰ ἄλλα πεπονϑότος τι συμπάσχειν ἀνάγκη καὶ 
τὰ λοιπὰ πάντα, ἐκείνων δέ τινος ἀδυνατοῦντος οὐκ 
ἀνάγκη τοῦτο ἀδυνατεῖν. ἔτι δ᾽ ἐκ τῶνδε μᾶλλον φανε- 
φώτερον ὡς οὐκ ἐν τῷ τὰς αἰσϑήσεις ἀργεῖν καὶ μὴ χρῆ- 

5 σϑαι αὐταῖς ὁ ὕπνος, οὐδ᾽ ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αἰσϑά- 
νεσϑαι. ἐν γὰρ ταῖς λειποψυχίαις τοιοῦτόν τι συμβαί- 

μι. ὕει" ἀδυναμία γὰρ αἰσϑήσεων πασῶν ἡ λειποψυχία; 
δ ὄκνος δ᾽ οὔ. γίνονται δὲ καὶ ἐκνοιαί pus. τοιαῦται" 

of γὰρ μαινόμενοι οὔϑ' ὁρῶσιν οὔτ᾽ ἀκούουσιν οὔτ᾽ 
10 ἄλλην τινὰ αἰσϑάνονται, πῶς γάρ; οἵ τὰς σάρκας 

τὰς ἑαυτῶν κατεσϑίοντες οὐδεμιᾶς ὀδύνης λαμβά- 
νουσιν αἴσϑησιν᾽ καὶ τὰς ἐν τῷ αὐχένι δὲ δύο φλέ- 
βας εἴ τις δήσει. ἀναισϑητεῖ τὸ ζῶον, ὕπνος δ᾽ οὐκ 

ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅταν ἡ ἀδυναμία τοῦ αἰσϑάνεσϑαι μήτε 

15 ἔν τινι τῶν αἰσϑητηρίων γένηται" τύχοι γὰρ ἄν τι- 

νος πηρωϑῆναι τὰ αἰσϑητήρια καὶ ἀδυνατεῖν αἰσϑά- 
νεσϑαι. καὶ ov καϑεύδειν τοῦτό γε. μήτε δι᾿ ἣν ἔτυ- 
χεν αἰτίαν, ἀλλὰ καϑάπερ εἴρηται νῦν, ἐν τῷ πρώτῳ 
αἰσϑητηρίῳ τῇ καρδίᾳ καὶ τῇ πρώτῃ αἰσϑήσει καὶ 

80 διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι. τοῦτό ἐστιν ὁ 
ὕπνος. ὅταν μὲν γὰρ τοῦτο ἀδυνατήσῃ, ἀνάγκη καὶ 
τοῖς αἰσθητηρίοις πᾶσιν ἀδυνατεῖν αἰσϑέσϑαι. ταν 

δὲ ἐκείνων τι, οὐκ ἀνάγκη τούτῳ. 
: Τούτων οὕτω διωρισμένων λεκτέον ἤδη καὶ δι᾽ 

95 ἣν αἰτίαν τὸ καϑεύδειν συμβαίνει. καὶ ποῖόν τι τὸ 
πάϑος ἐστίν. ἐπεὶ δὲ τρόποι πλείονες τῆς αἰτίας" 

τέσσαρας γὰρ τοὺς κυριωτέρους ἐν τοῖς φυσικοῖς 

ἀποδεδώκαμεν καὶ γὰρ τὸ τένος ἕνεκα τελικὸν αὔ- 
τιον ἐκεῖσε ἐλέγομεν. καὶ ποιητικὸν ὅϑεν ἡ ἀρχὴ 

80 τῆς κινήσεως, καὶ τὸν λόγον x«9' ὃν τὸ πρᾶγμα γέ 

297 φυσικοῖς] Π|8. 29 scrib. ἐκεῖ 
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t * o Ue | 4 
veta, εἰδικὸν. καὶ ἐπὶ nde τὴν ὕλην ἐξ ov ἐνυπάρ- 

: ) ^ e e e 

χοντος ἀποτελεῖταί τι᾿ εἴη ἂν ὕπνου μὲν αἰτία ὡς ov 
- - , E, , 

ἕνεκα ἡ σωτηρία τῶν ξώων καὶ ἀνάπαυσις. ποιητικὴ 
E - , ME M e 

δὲ ἡ τοῦ καρδιακοὺ πνεύματος κίνησις, ὑλικὴ δὲ ἡ 
; -" 2 ? , M Ἁ 

παλίρροια τῆς ἀναχϑείσης ἀναϑυμιαόεῶς πρὸς τὰ 
b Aj A 

κάτω. καὶ εἰδικὸν ἡ τοιαύτη τῶν ἐχτὸς καὶ ἐντὸς με- 
» » , , M 

λών καὶ μερῶν συμπτῶσις καὶ διαϑεσις. ἔχει yog 
ὯΝ - 5 ' 1 
ὧδε. πρῶτον uiv ovv ἐπειδὴ λέγομεν τὴν φύσιν ἕνε- 

ες » » 5 , * ' 9 secs f 
κα του ποιεῖν. τοῦτο δ᾽ ἀγαϑόν τι. τὴν δ᾽ ἀνάπαυ- 

2 5 2 - , 

σιν ἀναγκαίαν εἶναι xol ὠφέλιμον τῷ πεφυκότι XL- 
^ δ ’ PEN 3 a ψνεῖσϑαι. μὴ δυναμένῳ Ó «sb καὶ συνεχῶς xi- 
ἴσϑαι uc9' ἡδονῆς. δῆλον ὦ ας τῶν to νεῖσϑαι μεϑ' ἡδονῆς, δῆλον ὡς σωτηρίας τῶν £ocv 

" [χ᾽ ei - e 2 3 ' A 5 , bl 

ὁ ὕπνος ἕνεχά, ϑεν δι αὐτὴν vqv ἀλήϑειαν τῷ 
e * ' , , 2 , 

ὑπνῷ τὴν μεταφορὰν ταύτην προσάπτουσιν ἀνάπαυ- 
ind 3 - 

σιν uovov τῶν ἀλλῶν λέγοντες. ἡ δ᾽ ἐγρηγορσις τὸ 
Ν A " zw véAog' τὸ γὰρ αἰσϑάνεσϑαι καὶ τὸ φρονεῖν πᾶσι v£- 

- (3 e , , 2 mU N - 

Aog, oig ὑπάρχει ϑατερον αὐτῶν᾽ βέλτιστα γὰρ ταῦτα, 
A M ^ 3 , 

τὸ δὲ τέλος βέλτιστον, τέλος δὲ ἀλόγοις μὲν αἴσϑη- 
, jj 2 - , 

σις) ἀνθρώποις δὲ φρόνησις. ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἑχά- 
b , e Ἁ er M 

στῷ τῶν ξώων ὑπαρχεὶν τὸν ὕπνον διὰ τὴν τοιᾶνδὲ 
UA e ΓΑΙ c , 2 , ,ὕ yx f 

ὕλην, qv καὶ ἐξ ὑυποϑέσεως ἀνάγκην λέγειν εἰώϑαμεν. 
D - -» ^ ' , 8 - 3 , 

δἰ γὰρ ζῶον ἔσται ἔχον τὴν φύσιν &vrov, ἐξ ἀναγκὴης 
M C 3 - E . , 

τινὰ ὑπάρχειν αὐτῶ δεῖ, καὶ τούτων ὑπαρχόντων 
ὃ : e c ^ τὰ 5 ἕτερα ὑπάρχειν, οἷον ὑποτεϑέντος τοῦ ζῶον εἶναι 

er E] 3 ERN / , $5.2 
ἕπεται ἐξ ἀναγκὴς τὸ τρέφεσϑαι, τρεφομένου δὲ cva-. 
ϑυμίασιν γίνεσϑαι, ταύτης δὲ τελεσϑείσης ὕπνος. 

ἔτι δὲ ποίας κινήσεως καὶ πράξεως ἐν v σώματι γι- 

ψομένης συμβαίνει τὸ ἐγρηγορέναι καὶ τὸ καϑεύδειν 
τοῖς ξώοις, καὶ ὅλως περὶ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου μετὰ 

ταῦτα λεκτέον. ἔσται δὲ ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος μακχρό- 
τερος. πρότερον δὲ ταῦτα λέγομεν, ὡς τοῖς μὲν ἄλ- 
λοις καϑάπερ τοῖς ἐναίμοις ὑποληπτέον εἶναι τὰ 

Mie cera ΒΡ, ΠΡ ΤΗΣ τ ME 
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σάν ΠΈΡΙ ὙΠΝΟῪ ΚΑΙ 

αἴτια τοῦ πάϑους ἢ τὰ αὐτὰ ἢ τὰ ἀνάλογον, τοῖς δ᾽ 
ἐναίμοις ἅπερ τοῖς ἀνθρώποις. ὥστ᾽ ἐκ τούτων ὡς 
ἐγγυτέρω καὶ περὶ πάντων ϑεωρητέον. ὅτι μὲν οὖν 
ἡ τῆς cio: ϑήσεως ἀρχὴ γίνεται ἀπὸ TOU αὐτοῦ μέρους 
τοῖς ξώοις. ἀφ᾽ οὐπερ καὶ ἡ τῆς κινήσεως, διώρισται 
πρότερον ἕν ἕτέροις. αὕτη δέ ἐστι τριῶν διωρισμέ- 
vov τόπων ὁ μέσος κεφαλῆς καὶ τῆς κάτω κοιλίας. 
τοῖς μὲν οὖν ἐναίμοις τοῦτ᾽ ἔστι τὸ περὶ τὴν καρδίαν 
μέρος" πάντα γὰρ τὰ ἔναιμα, καρδίαν ἔχει; καὶ ἀρχὴ 
ἄρα τῆς κινήσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως τῆς κυρίας ἐν- 
τεῦϑέν ἐστι. τῆς μὲν οὐν ψυνήσεως φανερὸν ὅτι καὶ 
ἡ τοῦ πνεύματος ἀρχὴ καὶ ὅλως ἡ τῆς ψύξεώς ἐστιν 

1ὅ 

, vw * ' ? e Ἁ N , e Je - , 

ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἀναπνεῖν καὶ τὸ ἐν TQ VyQO ψυχε- 
É , M / zw s " ἣν ΄, 

σϑαι Tgog dote νηὶ σωτηρίαν FOU SOME P Hou 
» Α m 

ϑερμοῦ ἡ φύσις πεποίηκεν. ῥηϑήσεται δὲ περὶ αὐτῆς 
e ^ ? " 
ὕστερον καϑ' αὑτήν. τοῖς δ᾽ ἀναίμοις καὶ τοῖς &v- 

- » , 

τόμοις καὶ μὴ δεχομένοις πνεῦμα ἐν τῷ ἀνάλογον 
A y € 3 , 

τὸ σύμφυτον πνεῦμα ἀναφυσώμενον καὶ συνιξάνον 
v - - € e T 

φαίνεται. δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ολοπτέρων oiov 

20 

95 

30 

σφηκῶν καὶ μελισσῶν καὶ v ταῖς μυίαις καὶ ὅσα 
τοιαῦτα. ὁρῶμεν γὰρ φανερῶς ἐν τοὔτοις τὸ μέρος 
τὸ ἐν τῇ τομῇ ἐγγίζον εὐρυνόμενον καὶ συστελλόμε-- 
νον. ἐπεὶ δὲ κινεῖν μέν τι ἢ ποιεῖν ἄνευ ἰσχύος ἀδύ- 
vevOv, ἰσχὺν. δὲ ποιδῖ ἡ τοῦ πνεύματος ἐποχὴ καὶ 
κάϑεξις, ἔσται τοῖς μὲν εἰσφερομένοις καὶ ἀναπνέου- 
σιν ἡ ϑύραϑεν, τοῖς δὲ μὴ ἀναπνέουσιν ἡ σύμφυτος. 
διὸ καὶ βομβοῦντα φαίνεται τὰ πτερωτά, ὅτε κινεῖ-- 
ται τριβομένου γὰρ τοῦ συμφύτου πνεύματος ἐν τῇ 
πτήσει καὶ προσπίπτοντος ἐν τῷ ὑποζώματι τῶν ὁλο- 
πτέρων βομβεῖ. οὐ γὰρ ὁ ἔξω ἀήρ ἐστιν ὁ ψοφῶν, 

14 τῷ om A 1 πεποίηκεν] scrib. πεπόριχξδν ex Arist, 



ΠῚ ΒΓΡΗΓΌΡΣΈΩΣ 8. 93: 

ἀλλὰ τὸ σύμφυτον πνεῦμα. γίνεται δὲ βόμβος καὶ 
διὰ τοῦ ἔξω ἐν τοῖς ἐντόμοις τοῖς ἔχουσι σχίσμα ὑπὸ 
τὸ ὑπόξωμα. κινεῖται δὲ ἅπαν αἰσϑήσξεως (Umopévite 

οἰκείας ἢ ἀλλοτρίας ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ. oi- 
κείαξς μὲν λέγομεν διὰ τὴν οἴκοϑεν κίνησιν" κινού- 5 
μεϑα γὰρ καὶ ὑπό τινῶν ἐν ἡμῖν φαντασμάτων, 

. ἀλλοτρίας διὰ τὴν ἔξωϑεν, δηλαδὴ τὴν ἀπὸ τῶν 

p φανερὸν οὖν ἐκ τούτων ἐν 9 τόπῳ καὶ 

ἐν Ponopén πρωτὼ 0 ὕπνος γίνεται καὶ ἡ ἐγφήγορ- 

σις. ἐν ἐκείνῳ γὰρ οὐ πάϑη. τῆς δὲ καρδίας εἰσὶ 10 

πάϑη. καὶ ἐν ταύτῃ ἄρα. κινοῦνται δ᾽ ἔνιοι καϑεύ- 

δοντὲς καὶ ποιοῦσι πολλὰ ἐγρηγοφικά, οὐ μέντοι ἄνευ 

φαντάσματος καὶ αἰσϑήσεώς τινος τὸ γὰρ ἐνύπνιόν 

ἐστιν αἴσϑημα τρόπον τινά. λεκτέον δὲ περὶ αὐτῶν 

ὕστερον. διότι δὲ τὰ μὲν ἐνύπνια μνημονεύουσιν 15 

ἐγερϑέντες, τὰς δ᾽ ἐγρηγορικὰς πράξεις οὐ μνημο- 
VEUOUGLY , ἐν τοῖς προβληματικοῖς ἡμῖν ξἴρηται. 

Τούτων οὖν προδιωρισμένων ἐχόμενον τῶν εἰρη- ὃ 
: , ) ' , P" ’ S M , c 
μένων ἔστιν εἰπεῖν. τίνων γινομένων καὶ ποϑὲν Ty 
? - , v , 

ἀρχὴ ToU πάϑους γίνεται τοῦ ἐγφηγορέναι καὶ “τοῦ "50 
καϑεύδειν᾽ ἴσως γὰρ τὴν ποιοῦσαν αἰτίαν ἐν τούτοις 
ἂν μάλλον. εὑὐρήσοιμεν καὶ τὴν ὑλικὴν τελεώτερον. 

φανερὸν οὔν ὡς ἀναγκαῖον τῷ ξώῳ. ὅταν m ἔχῃ. 
τότε πρῶτον 7 60v τροφήν τὲ λαμβάνειν καὶ αὔξη- 

σιν᾿ τρέφεται γὰρ καὶ ἔμβρυον ov, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ξῶον,. 25 

ἀλλ᾽ ἡ φυτόν. ἐπειδὰν δὲ αἴσϑησιν λάβῃ, τότε πρῶ- 

τον τρέφεται ἡ ξῶον. ἐγγίνεται δὲ αὐτῷ ἡ αἰσϑητικὴ 
ψυχὴ ὑστέρα ἀποτεχϑέντι, τροφὴ δέ ἐστι πᾶσιν ἡ 
ἐσχάτη τοῖς μὲν ἐναίμοις ἡ τοῦ αἵβατος φύσις. τοῖς 
δ᾽ ἀναίμοις. τὸ ἀνάλογον. τόποι δ᾽ αἵματος αἱ φλέ- 80 

9 γίνεται bis A 
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Bes; τούτων δ᾽ ἀρχὴ ἡ καρδία. φανερὸν δὲ τὸ λεχϑὲν 
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ἐχ τῶν ἀνατομῶν. τῆς μὲν ovv ϑύραϑεν τροφῆς 
εἰσιούσης εἰς τοὺς δεκτικοὺς τόπους, κοιλίαν λέγω 

καὶ ἔντερα, γίνεται ἡ ἀναϑυμίασις εἰς τὰς φλέβας, 
ὑφ᾽ ὧν ἀποκομισϑεῖσα ἐν τῷ ἥπατι ἐκεῖσε. μεταβάλ- 
λουσα ἐξαιματοῦται. ἐκεῖϑεν δὲ πορευϑεῖσα ἐπὶ τὴν 
9 b. NI e : 

ἀρχὴν τὴν καρδίαν κυρίως πέττεται καὶ αἷμα τέλειον 
γίνεται" τῶν γὰρ φλεβῶν αἱ μὲν ἐπὶ τὴν καρδίαν 
φέρονται, αἱ δὲ ἐκεῖϑεν ἔρχονται. κομίζουσι γὰρ αἱ 
μὲν ὥσπερ τινὲς διάκονοι πρὸς αὐτὴν ἀπὸ τῶν περὶ 
τὸ ἧπαρ τόπων τὸ ἀκατέργαστον αἷμα καὶ ἄπεπτον, 
ἥτις δεχομένη πέττει καὶ κατεργαξεται᾿ αἱ δὲ τὴν 
χρείαν ἀποπληροῦσιν ἐπὶ τὸ ἔμπαλιν μετὰ τὴν πέψιν 
καὶ κατεργασίαν ἐπὶ τὸ ἅπαν σῶμα παραπομπήν. 
εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τρο- 
qus, νῦν δ᾽ ἀναληπτέον ὑπὲρ αὐτῶν τούτου χάριν, 
ὅπως τὰς ἀρχὰς τῆς κινήσεως ϑεωρήσωμεν, καὶ τί 
πάσχοντος τοῦ μορίου τοῦ αἰσϑητικοῦ «συμβαίνει ἡ 
ἐγρήγορσις καὶ ὃ ὕπνος. οὐ γάρ ἐστιν 0 ὕπνος ἧτις- 
οὖν ἀδυναμία τοῦ αἰσϑητικοῦ, καϑάπερ εἴρηται" καὶ 
γὰρ ἔκνοια καὶ πνιγμὸός τις καὶ λειποψυχία ποιεῖ τὴν 
τοιαύτην ἀδυναμίαν, ἤδη δὲ γεγένηταί τισι καὶ φαν- 
τασία λειποψυχήσασιν ἰσχυρῶς καὶ ὁρῶσιν. τοῦτο 
μὲν οὖν ἔχει καί τινα ἀπορίαν᾽ εἰ γὰρ ἐνδέχεται κα- 
ταδαρϑάνειν τὸν λειποψυχήσαντα., ἐνδέχοιτ᾽ ἂν καὶ 
ἐνύπνιον εἶναι τὸ τούτου φάντασμα. ἀλλ᾽ οὐ τὸ πρώ- 
ον. οὐδὲ τὸ δεύτερον ἄρα. δηλον γὰρ ὡς τῶν μὲν 
ἐνυπνίων εἰ καὶ μὴ πάντων ἀλλὰ τῶν πλείστων 
ἐγερϑέντες μνημονεύομεν, οὐδενὸς δὲ τῶν ἐν ταῖς 
λειποψυχίαις μνημονεύουσι φαντασμάτων μετὰ τὴν 
ἀπαλλαγήν. πολλὰ δέ ἐστιν ἃ λέγουσιν ἐν τῷ καιρῶ 
οἵ σφόδρα λειποψύχήσαντες καὶ δόξαντες τεϑναναι, 

D 
" 

* 



ὧν οὐδενὸς ἐγερϑέντες μνημονεύουσιν. οὐκ loo éy- 
vzvix τὰ ἐκείνων φαντάσματα. ὥστε οὐδὲ ὁ ὕπνος 
ἡ ἐπίληψις. τὰ αὐτὰ δὲ δεῖ λέγειν καὶ περὶ πνιγμοῦ 
χαὶ ἐχνοίας καὶ τῶν ὁμοίων. ἀλλὰ γὰρ ὥσπερ εἴπο- 
μεν, οὐκ ἔστιν ὁ ὕπνος ἀδυναμία πᾶσα τοῦ αἰσϑητικοῦ, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς περὶ τὴν τροφὴν ἀναϑυμιάσεως γίνεται 
τὸ πάϑος τοῦτο᾽ ἀναγκαῖον γὰρ τὸ ἀναϑυμιώμενον 
ὠθούμενον μέχρι του ὠϑεῖσϑαι, εἶτα ἀντιστρέφειν 

καὶ μεταβάλλειν καϑάπερ εὔριπον τὸ γὰρ ϑερμὸν 
ἑκάστου τῶν ζώων πρὸς τὸ ἄνω πέφυκεν αἰρεσϑαι, 

ὅταν δ᾽ ἐν τοῖς ἄνω τόποις γένηται; καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ 
ἐγχεφάλου κράσεως ἑαυτοῦ ψυχρότερον ἀποτελεσϑῇ 

ἀϑρόου, πάλιν ἀντιστρέφει καὶ κάτω φέρεται ἐπὶ 
τὴν καρδίαν καὶ καταψύχει τὸ ἐν αὐτῇ Qeguov, καὶ 

».- , ' -" SN , 
ovro καϑευδει τὸ ζῶον. διο γίνονται μαλιστα οἵ 
ὕπνοι ἀπὸ τροφῆς. ἀϑοόον γὰρ πολὺ τό τε ὑγρὸν καὶ 
τὸ σωματῶδες φέρεται. ἕως μὲν οὖν ἵστηται ἐν τῇ 
κεραλῇ. βαρύνει αὐτήν. διὸ καὶ κινοῦμεν αὐτὴν τῆῇ- 
δὲ κἀκεῖσε νυστάξοντες. ἡνίκα δὲ δέψῃ ἀντιστρέψαν 
τὸ ϑερμὸν τὸ ἀγὰγὸν ἄνω τὰ ὑγρὰ καὶ σωματώδη, 
συρρέουσιν ἅμα αὐτῷ καὶ ταῦτα, καὶ οὕτω γίνεται 
ὁ ὕπνος, καὶ τότε τὸ ξῶον καϑεύδει. σημεῖον δέ, 
ὡς τὰ ὑγρὰ xol σωματώδη βαρύνουσι τὴν κεφαλήν, 
καὶ ἀπὸ τῶν ὑπνωτικῶν. πάντα γὰρ ἐπιδήλως καρη- 
βαρεῖν ποιοῦσι τῇ ταχύτητι τῆς ἀναφορᾶς τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς σωματοειδῶν ὑγρῶν καὶ τὰ ποτὰ καὶ τὰ βρω- 
τα. μήκων, μανδραγόρας. οἶνος, αἶραι. γίνεται οὖν 
μετὰ τὰ σῖτα μάλιστα τοιοῦτος ὁ ὕπνος᾽ πολλὴ γὰρ 
ἡ ἀπὸ τῶν σίτων ἀναϑυμίασις, γίνεται δὲ καὶ ἐκ 
κόπων ἐνίων᾽ ὁ μὲν γὰρ κόπος συντηχτικόν, τὸ δὲ 
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σύντηγμα 7ενεται ὥσπερ τροφὴ ἄπεπτος, ἂν μὴ Vv- 
χρὸν ῃ᾿ τὰ γὰρ ἐν τῇ χοιλέκ καὶ τοῖς ἕντεροις ἐνόντα 
περιττώματα ἡ παρὰ τοῦ χύπου ϑερμότης συντήξασα 
ὥσεν ἐπὶ τὸν ἄνω τόπον καὶ τὸν ὕπνον ἐποίησεν. 
καὶ νόσοι δέ τινες τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσιν. ὅσαι ἀπὸ 

, e € zd CN , ct 

περιττώματος vygov καὶ )5ouoU, oiov συμβαίνει τοῖς 
πυρέἕττουσι καὶ ἐν τοῖς ληϑάργοις. ἔτι δὲ ἐν τῇ πρώ- 

ς ,^ - s e Ἢ ^U » A Ἁ P 

τῃ ἡλικίᾳ μᾶλλον ὁ vzvog ἢ ταῖς αἀλλαις᾽ τὰ yag παι- 
} , , ^ 1 N D » , 

δία καϑευδει σφοδρα διὰ τὸ τὴν τροφὴν ἄνω φέρε- 
zu 2 1 Nee , 3 Y / 1 

σϑαι πᾶσαν. σημεῖον δὲ vo υπερβαλλέειν vo μέγεϑος 
»" 3 c 

τῶν ἄνω πρὸς τὰ χάτω κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν 
^ » / p e ' 

διὰ τὸ ἐπὶ ταῦτα γίνεσθαι τὴν αὔξησιν. ἐν oig γὰρ 
e , " » 1 , * 

πλείων ἡ τροφή. uscito ταῦτα. διὰ ταύτην δὲ τὴν 
, εἰ ^ e ἢ 

αἰτίαν καὶ ἐπιληπτικὰ γέίνεται᾽ ὅμοιον γὰρ ὁ ὕπνος 
, , 3 ep ' , , ᾽ 7 ' A 
ἐπιληψει ἑκάτερον yup ἀργία αἰσϑήσεων. διὸ χαὶ 
συμβαίνει τισὶν ἡ ἀρχὴ τούτου TOU πάϑους καϑεύ- 

δουσι. καὶ καϑεύδοντες μὲν ἁλίσκονται; ὅταν καὶ 
δέῃ τοῦτο παϑεῖν, ἐγρηγορότες δ᾽ οὔ. πολὺ γὰρ ὡς 

» , 1 - » N e 
εἴρηται φερομενον τὸ πνεῦμα CGvo ἐν τοῖς ὑπνοις 

20 

25 

fol 

καταβαῖνον, πάλιν ὥσπερ εὔριπος ὀγκοῖ τὰς φλέβας᾽ 

ἀνάγκη γὰρ τούτου μὲν κατιόντος ἑτέρου δ᾽ ἀνιόντος 
διὰ τὸ ἅμα Jinsec ΟἹ τὴν ἀπάτμισιν κάτω, τὴν δὲ 
κατάπτυξιν καὶ σύστασιν ἄνω ἐξουσουσεν, τὰς φλέ- 

Bes, ὑφ᾽ ὧν συνϑλίβεσϑαι καὶ συστέλλεσϑαι τὸν 

τῆς ἀναπνοῆς πόρον, οὗ στενωϑέντος ἀνάγκη μὴ γύ- 
νεῦσϑαι εἰσπνοήν, καὶ ἐντεῦϑεν ἐπίληψις. ἐπεὶ δὲ 
τοῖς παιδίοις τὰ ἄνω πλήρη τροφῆς. ταὐτὸν δὲ εἰ- 
πεῖν πνεύματος ἐκ τροφῆς ἀναδοϑείσης, πνευματώ- 

101 δης δὲ καὶ ὁ οἶνος καὶ τούτου μᾶλλον ὁ μέλας, οὐ 

: 30 συμφέρϑδι αὐτοῖς οὐδὲ ταῖς τίτϑαις᾽ διαφέρει. γὰρ 

οὐδὲν ἴσως αὐτὰ πίνειν ἢ τὰς τίτϑας. ἀλλὰ δεῖ πέ- 

νειν ὑδαρώδη καὶ ὀλίγον. οὕτω δὲ τὰ ἄνω πλήρη 



-φροφῆς τοῖς παιδίοις. ὥστε πέντε μηνῶν οὐδὲ στρέ- 
φουσι τὸν αὐχένα. ὅμοιον δὲ τὸ πᾶϑος τοῖς σφόδρα 
μεϑυουσιν᾽ ὑγρότης γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἐπὶ τὰ ἄνω ἀνη- 
νέχϑη πολλή. εὔλογον δὲ τοῦτο τὸ πάϑος αἴτιον εἶναι 
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^ ? A É , Ἁ , 

λέγειν καὶ τοῦ ἠρεμεῖν ἕν ταῖς μήτραις τὰ ἔμβρυα 5 
τὸ πρῶτον. καὶ τὸ ὅλον δὲ φίλυπνοι oí ἀδηλόφλεβοι 
καὶ ot νανώδεις καὶ οἵ μεγαλοκέφαλοι" τῶν μὲν γὰρ 
αἱ φλέβες στεναὶ καὶ λεπταί, ὅϑεν κατελθϑὸν τὸ 
πνεῦμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς δαδίως ἐπλήρωσεν τὸ γὰρ 
μικρὸν τάχιον πληροῦται. διὰ τοῦτο δὲ ψυχρῶν τῶν 
φλεβῶν γενομένων᾽ καὶ γὰρ αἷ κοιλίαι πληρωϑεῖσαι 

ψυχραίνονται, ἀνάγκη χφονίξειν ἐν αὐταῖς τὸ πνεῦμα. 
δεῖται γὰρ ϑερμότητος εἰς τὸ διαρρεῦσαι καὶ σκεδα- 

10 

σϑῆναι., χφονίξοντος δὲ τοῦ πνεύματος. ἐξ ἀνάγκης : 

γίνεται καὶ ὁ ὕπνος μακρότερος, ἄλλως τὲ ὥσπερ τὸ 
ὕδωρ διὰ στενῶν σωλήνων βραδέως ἐξέρχεται. διὰ 
δὲ τῶν εὐρέων τάχιον, οὕτω καὶ τὸ ̓ πνεύμα σωμα- 
τῶδες ὃν βράδιον ἐξελεύσεται διὰ τῶν στενῶν πόρων. 

m MN S 5: 3 , ᾿ - , Ὁ x 
ot μὲν ovv ἀδηλοφλεβοι διὰ rovro φίλυπνοι, τοῖς δὲ 

1 , 

νανώδεσι καὶ μεγαλοκεφάλοις ἡ ἄνω ὁρμὴ πολλὴ καὶ 

ἀναϑυμίασις᾽" τὰ γὰρ μεγάλα πολλῆς δεῖται τροφῆς, 
m ^ - 5 2 

ἵνα πληρωϑῇ καὶ χορτασϑῇ. πολλῆς ovv ἄνω γινο- 

μένης ἕπεται τὸ καὶ κάτω πολλὴν γίνεσϑαι τὴν πα- 
, o 2 v E λέρροιαν, τὸ δὲ πολὺ ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἴσως ϑεομότητος 

- , i βοαδέως πέττεται καὶ κρατεῖται. οἵ δὲ φλεβώδεις 
οὐχ ὑπνωτικοὶ δι᾿ εὔροιαν τῶν πόρων. ὃν μή τι 
» , " e "n ? e? δ 

αλλοὸ παϑος ἔχωσιν ὑπεναντίον, οὐδ᾽ ot μελαγχολι-- 
. c 2 "C , xo(' χατέψυκται γὰρ ὁ εἴσω τόπος. ὥστε OU γίνεται 
- ? "WU. M 

πλῆϑος αὐτοῖς ἀναϑυμιάσεως. διὰ τοῦτο γὰρ βρω- 
Ἁ Noi ah οὶ i4 N 5. £9 9 , 

τικοὴ ξηροὶ Ovreg" ὠσπερ γὰρ οὐδ  ἀπολελαυκοτα 
διάκειται τὰ σώματα αὑτοῖς ἐοικότα ξύλοις ἐν ἀνίκμῳ 

, 5 ἢ ' ᾿ ei 
χώρᾳ οὐσιν᾽ ἡ γὰρ μέλαινα χολὴ φύσει ψυχρὰ οὐσα 
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καὶ τὰ ϑρεπτιχά, κοιλίαν, ἧπαρ. ψυχρὰ ποιεῖ καὶ 
τὰ ἄλλα μόρια; ὅπου ἂν ὑπάρχῃ ἡ δύναμις τοῦ τοι- 

οὕτου περιττώματος. ἐπεὶ δὲ ἀναγινώσκοντες καὶ 
νοοῦντες πολλάκις νυστάζομεν. ἰστέον ὡς αἴτιον τὸ 

ἐν κινήσει καὶ φροντίδι τότε τὴν διάνοιαν εἶναι. 
ἀπεπτούσης γὰρ διὰ τοῦτο τῆς τροφῆς ἀνάγκη πα- 
χεῖαν εἶναι τὴν ἀνιοῦσαν καὶ κατιοῦσαν ἀτμίδα, ὥστε 
φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. ὅτι ὃ ὕπνος σύνοδός τις 
τοῦ ϑερμοῦ εἴσω τῆς καρδίας καὶ ἀντιπερίστασις 

M Av ^ » er a; 

φυσικὴ διὰ την εἰρημένην αἰτίαν. ὅϑεν δ᾽ ἐχλείπει 

τὸ ϑερμόν, καταψύχεται xci διὰ ψύξιν χαταπίπτει 
τὰ βλέφαρα" τὸ γὰρ συνέχον πάντα τὰ μέρη καὶ κι- 
νοῦν καὶ ὀρϑοῦν τὸ ϑερμόν ἐστι. κατέψυκται οὖν ἐν 
τῷ ὕπνῳ τὰ ἄνω καὶ τὰ ἔξω καὶ κύκλῳ παντὸς τοῦ 

σώματος. τὰ δ᾽ ἐντὸς καὶ τὰ κάτω ϑερμά, οἷον τὰ 
περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ εἴσω. καίτοι τοῦτο τις ἀπο- 

ρήσειεν ἄν, διὰ τί μετὰ τὰ σιτία ἰσχυρότερος 0 ὕπνος 
καί ἐστιν ὑπνωτικὸς οἶνος καὶ ἄλλα τοιαύτην ἔχοντα 

ϑερμότητα, ἔστι δ᾽ οὐκ εὔλογον τὸν μὲν ὕπνον εἶναι 
κατάψυξιν, τὰ δ᾽ αἴτια τοῦ καϑεύδειν ϑερμά. ἢ 

τοῦτο συμβαίνει, c ὅτι ὥσπερ ἡ κοιλία κοινὴ μὲν οὖσα 
ϑερμή ἐστιν, ἡ δὲ πλήρωσις αὐτῆς καταψύχει" ἐπι- 

πνίγει γὰρ καὶ σβέννυσι τὸ ϑερμὸν ἡ τῶν βρωμάτων 
πλήφωσις, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ τὸ τῶν ξύλων πληϑος, 
οὕτω καὶ αἵ φλέβες καὶ οἵ ἐν τῇ κεφαλῇ πόροι κατα- 
ψύχονταν τῷ πλήϑει τῆς ἀναφερομένης ἀναϑυμιά- 

90 

σεως. τούτου δὲ γενομένου συνίσταται ἡ ἀναϑυμία- 
, c i] - ^ ^ rf 3. 

σις καὶ xcto ῥεῖ, καὶ διὰ τοῦτο μετὰ τὰ σιτία vztvog. 
e? τ ^ ^ 

δεύτερον δὲ ὥσπερ τοῖς προσχεομένοις τὸ θερμὸν 
ἐξαίφνης φρίκη γίνεται" τοῦ γὰρ ϑερομοῦ προσχεομέ- 

, ^ M 3 

vov τὸ ἐχτὸς ψυχρὸν ἀντιπεριιστάμενον εἰς ἕν za 
" ^w us ΩΝ ri 3 

ἀϑροιξόμενον τῇ φυγῇ εἴσω ποιεῖ φρίκην; οὕτω κά- 



- 
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κεῖ ἀνιόντος TOU ϑερμοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀϑροιξό- 
μενον τὸ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου διαδιδόμενον εἰς τόπους 
ἐκείνους ψυχρὸν εἰς ἕν καὶ ἰσχυρότατον γινόμενον 
διὰ τὴν εἰς £v ἄϑροισιν καταψύχει, “καὶ τὸ κατὰ φύ- 
σιν ἐκεῖσε ἀναχϑὲν ϑερμὸν καὶ ὑγρὸν ποιεῖ ἐξαδυ- 
νατεῖν καὶ συνίστασθαι καὶ ὑποχωρεῖν κάτω, καὶ 
πρὸς τούτοις, ὥσπερ τὸ πῦρ ἐπιτιϑεμένων τῶν ξύλων 
σβέννυται; οὕτω πολλῆς ἐμπιπτούσης τροφῆς κατα- 
ψύχεται καὶ οἷον σβέννυται τὸ ἐν καρδίᾳ ϑερμόν, 

ἕως ἂν καταπεφϑῇ ἡ τροφή. γίνεται γὰρ δ ὕπνος 
ὥσπερ εἴρηται ἐν τῇ ἀνθυποστροφῇ πρὸς τὴν ἀρχὴν 

τοῦ σωματώδους ὑγροῦ τοῦ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ἀναφε- 
ρομένου διὰ τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν κεφαλήν. ὅταν 
γὰρ μηκέτι δύνηται ἄνω εἶναι τὸ ἀναχϑέν, ἀλλὰ τῷ 

πλήϑει ὑπερβάλλῃ καὶ βαρύνῃ, καὶ πρὸς τούτοις δὲ 
ψυχϑῇ. πάλιν ἀνταπωϑεῖ καὶ κάτω ῥεῖ. διὸ καὶ x«- 
ταπίπτουσι νυστάξοντες οἵ ἄνϑρωποι ὑποσπωμένου 
καὶ κάτω δέοντος τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἀνάγοντος καὶ 
ἱστῶντος. ὁ μὲν οὖν ἄνϑρωπορ᾽ κείμενος ὑπνώττει 

διὰ τὸ μόνον τῶν ζώων ὀρϑὸν εἶναι καὶ ἐπιπεσὼν : 

πρῶτα" μὲν ἔκνοιαν ποιεῖ καὶ παντελῆ ἀναισϑησίαν, 
ὕστερον δὲ φαντασίαν. ἢ «6 μὲν εἰρημέναι λύσεις 

, 5 1 
ἐνδεχομεναί εἰσι καὶ πρὸς τὸ πιϑανὸν ἐκδέδονται 

S "^" 1 9 , M n » » » M 

μαλλοὸν ἡ τὸ ἀληϑὲς; ἕκείνη δὲ κυρίως ἔσται. καὶ 
EU - e , - 3 , » c TOUTO TOU ὑπνῶττειν μάλλον ἀληϑέστερον αἴτιον. ὁ : 

M * E 2 / , n "id es 2 γαρ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τοπος. ὥσπερ ἕν ἄλλοις εἴρη- 
, , , - E] - , 

PEU URDRN G2 τυγχάνει ψυχροότατος τῶν £v τῷ σώματι, 
E £ , δι 

τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι τὸ ἀνάλογον τούτου μόριον. ὥσπερ 
Ἁ Χ 2 e Ml - ^ - e : 

ὃὲ τὸ ἀἁἀπατμίξον ὑγρὸν ἐκ γῆς καὶ τῶν ὑδάτων ὑπὸ 
mw - e ^ , D] " A » 

τῆς TOv ἡλίου ϑερμοτητος orav ἔλθῃ εἰς vov evo 
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τόπον, διὰ τὴν ψυχρότητα αὐτοῦ καταψύχεται, καὶ 
συστὰν καταφέρεται γινόμενον πάλιν ὕδωρ, οὕτως 
ἐν τῇ ἀναφορᾷ τοῦ ϑερμοῦ τῇ πρὸς τὸν ἐγκέφαλον ἡ 
μὲν περιττωματικὴ ἀναϑυμίασις εἰς φλέγμα συνίστα- 

ται διὸ καὶ οἵ κατάρροι͵ φαίνονται γινόμενοι ἐκ τῆς 
χεφραλῆς᾽ ἡ δὲ τρόφιμος καὶ μὴ νοσώδης καταφέρε- 
TOL καὶ συνισταμένη καταψύχϑι τὸ ϑερμόν. πρὸς τὸ 

καταψύχεσϑαι καὶ μὴ δέχεσϑαι ῥαδίως τὴν ἀναϑυ- 
μίασιν συμβάλλεται καὶ ἡ στενότης καὶ λεπτότης 
τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλεβῶν. διὰ γὰρ τὴν λε- 
πτότητα ὀλιγόϑερμα, τὸ, δὲ ὀλέγον εὐπαϑέστερον. 

τῆς μὲν ovv καταψύξεως τοῦτ᾽ ἐστὶν αἴτιον καὶ τοῦ 

ὕπνου. ἐγείρεται δ᾽ ὅταν πεφϑῇ καὶ χρατήσῃ ἡ συνεω- 
σμένη ϑερμότης ἐν ὀλίγῳ πολλὴ ἐκ τοῦ περιεστῶτος, 

καὶ διακριϑῇ τό vt σωματωδέστερον αἷμα καὶ τὸ 
καϑαρώτατον. ἔστι δὲ λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ 
καϑαρώτατον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ. παχύτατον δὲ καὶ 
ϑολερώτατον τὸ ἐν τοῖς κάτω μέρεσι. παντὸς δὲ τοῦ 
αἵματος ἀρχή, ὥσπερ εἴρηται καὶ ἐνταῦϑα καὶ ἐν 
ἄλλοις, ἡ καρδία, τῶν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ ἑκατέρᾳ τῶν 

ϑαλάμων κοινὴ ἡ μέση, ἐκείνων "δὲ ἑκατέρα δέχεται 

ἐξ ἑκατέρας τῆς φλεβὸς τῆς τε μεγάλης καὶ τῆς ἀορ- 
τῆς ἀγουσῶν ἀπὸ τοῦ ἥπατος τὸ αἷμα ἄπεπτον ἔτι 
καὶ ἀκατέργαστον. év δὲ τῇ μέσῃ γίνεται ἡ διάκρι- 
σις. ἀλλὰ τὸ μὲν διορίζειν περὶ τούτων ἑτέρων λόγων 

ἐστὶν οἰκειότερον. διὰ δὲ τὸ γίνεσϑαι ἀδιακριτῶτε- 
ρον τὸ αἷμα μετὰ τὴν τῆς τροφῆς προσφορὰν ὕπνος 
γίνεται, ἕως ἂν διακριϑῇ τοῦ αἵματος τὸ μὲν καϑα- 
οὗτατον ἄνω. τὸ δὲ ϑολερώτερον εἰς τὸ κάτω ὅταν 
δὲ τοῦτο συμβῆ. ἐγείρονται ἀπολυϑέντα τοῦ ἐκ τῆς 

7 πρὸς] sciib. πρὸς δὲ LUE 



“τροφῆς βάρους. τί μὲν. QU» τὸ ἀἴπιῦν. τοῦ καϑεύδειν 
j εἴρηται, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ σωματώδους τοῦ ἀναφερομέ- 
| vov ὑπὸ τοῦ" συμφύτου ϑερμοῦ ἀντιπερίστασις 

άϑροως ἐπὶ τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον. καὶ τί ἐστιν ὁ 
ὕπνος, ὅτι ἡ τοῦ πρώτου αἰσϑητηρίου κατάληψις 5 
πρὸς τὸ μὴ δύνασϑαι ἐνεργεῖν ἐξ ἀνάγκης μὲν γινό- 
μενον᾿ οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὸ ξῶον εἶναι μὴ συμβαι- 
νόντων τῶν ἀπεργαξομένων καὶ συντηρούντων αὐτὸ 

-. 4v £v ἡ τροφή, ἐξ ἧς ἡ ἀναϑυμίασις. ἕνεκα δὲ σω- 
. τηρίας᾽ σώζει γὰρ ἡ ἀνάπαυσις. : 10 
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Mev& δὲ ταῦτα περὶ ἐνυπνίων ξητητέον. καὶ 
πρῶτον τίνι τῶν τῆς ψυχῆς φαίνεται. καὶ πότε- 

sd - à , - ? -Ὁ- 

Qov Tov νοητιχοῦ τὸ πάϑος ἐστὶ τοῦτο ἢ τοῦ 
τω ἢ , A m w 

αἰσϑητικοῦ" τούτοις γὰρ μόνοις τῶν ἐν ἡμῖν yva- 
, lv e» MAG b 2 ^^ - "3 E 

θίξομεν τι. OrL δὲ ἁπλῶς οὐδετέρου δῆλον. εἰ γὰρ 
» » Σ e 2 Ὁ τ τ S 

χρῆσις ὀψεῶς ορασις καὶ ἀκοῆς τὸ ἀκούειν καὶ ὅλως 
, , Ἁ , i! δ , - 

αἰσϑησεῶς τὸ αἰσϑανεσϑαι καὶ αἵ δυναμεις τῶν 

ἐνεργειῶν ἕνεκα. τῶν δ᾽ ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν αἰσϑη- 
- S a - ez y : Ἁ τ - 

τῶν τὰ μὲν κοινὰ τὰ δὲ ἴδια, κοινὰ μὲν oiov. σχῆμα 
μέγεϑος κίνησις πλείοσι γὰρ ὑποπίπτει καὶ τάλλα 

Ἁ -»" , Le ^ / 

τὰ τοιαῦτα, ἴδια δὲ οἷον χρῶμα ψόφος yvuog, τὸ uiv 
» ' b! 2 - M b 7] 5 ^ N v B 
Ove, τὸ δὲ xor τὸ δὲ γεύσει, ἀδυνατεῖ δὲ τὰ ζῶα 

, - e 

πάντα μύοντα καὶ καϑεύδοντα ὁρᾶν. ὁμοίως δὲ καὶ 
- - - e 2 

ἐπὶ τῶν λοιπῶν, δῆλον ὡς οὐκ αἰσϑανόμεϑα οὐδὲν 
te ? »" P Ἁ 

ἐν τοῖς ὕπνοις. οὐκ- ἄρα ys τῇ αἰσϑήσει τὸ ἐνύ- 
3 , 2 DU 1 i3 «X - , ? 

πνιον αἰσϑανομεϑα. ἀλλὰ μην οὐδὲ τῆς διανοίας ἢ 
-“"Ὕ Χ E" 

τῆς δόξης πάϑη εἰσὶ τὰ ἐνύπνια. ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς | 
- ' 1 3 

ὕπνοις ov μόνον συγκατατιϑέμεϑα TO προσιὸν εἶναι" 
er "o »x "oc ? , ? ^ A n 

ὕππον ἡ ἀνϑοῶώπον ἡ ολὼς οὐσίαν, cAA« καὶ οτι λευ- 
' , - * c , » , , 3 

xov χαλὸν, ταῦτα δὲ ἡ δόξα Gvsv αἰσϑησεῶς οὔχ 
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ὑπολαμβάνει, ἡ δὲ αἴσϑησις ἐν τοῖς ὕπνοις οὐκ ἐνερ- 

γεῖ, οὐκ ἄρα οὐδὲ τῆς δόξης ἢ τῆς νοήσεώς εἰσι τὰ 
ἐνύπνια. ἔτι παρὰ τὸ ἐνύπνιον πολλάκις ἐννοοῦ- 
μὲν ἄλλο τι. καϑάπερ γὰρ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι αἰσϑα- 
νόμενοί τι διανοούμεϑα πολλάκις περὶ αὐτοῦ ἕτερόν 
τι, οὕτω κἂν τοῖς ὕπνοις παρὰ τὰ φαντάσματα ἐνίοτε 
ἄλλα ἐννοούμεν᾽ ἰδὼν γὰρ ἐν ὕπνῳ τις Σωκράτην 
ἐννοεῖ, ὅτι ἐν ὕπνῳ τοῦτο ὁρᾷ, ὥσπερ κἀγὼ ἰδὼν ὅτι 
evgov βυβλίον ὃ πάλαι ἐπόϑουν, ἐνενόουν ὅτι ἐν 
ὀνείρῳ τοῦτο ὁρῶ, καὶ ὁ ἐμὸς ἑταῖρος ἰδὼν τὸν πάν- 
σεπτὸν ἡμῶν καϑηγεμόνα, ὅτι ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν. 
“ἔτι κοιμώμενος ἐνενόει, ὅτε ὄναρ ὁρᾷ τὸν διδάσκαλον 
ἐγηγερμένον. ἀλλὰ καί "ug ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ὅτι εὗρε χρυ- 
σόν, ἔτι “κατεχόμενος τῷ ὕπνῳ ἐδόκει διηγεῖσϑαι τοῖς 
φίλοις ὡς ἐν ὕπνῳ εὗρε ϑησαυρόν. οὐκ ἀεὶ δέ, ἐπὶ 
μέντοι τῆς δόξης ἀεὶ 0 δοξάξομεν συναισϑανόμεϑα ὅτι 
δοξάζομεν. οὐκ ἄρα οὐδὲ οὕτω δόξης τὰ ἐνύπνια. ἅμα 
δὲ δῆλον ὡς οὐ πᾶν τὸ ἐν ὕπνῳ φάντασμα ἐνυπνιόν 
ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅταν μέν τι ὁρών τις μὴ £vvor , ὅτι OJLEQ 
ὁρᾷ ὄναρ ἐστὶν ἐνύπνιον τοῦτό δὰ ὅταν δὲ ὁρῶν Óv- : 

νηται ἐννοεῖν ὅτι τὸ ὁρώμενον ἐνύπνιόν ἐστιν, ἤδη 
τοῦτο φάντασμα, ἐνύπνιον δὲ οὐδαμῶς. δοκεῖ γὰρ 
εἶναι ἐνύπνια οὐκ ὄντα, ἀλλὰ φαντάσματα. τὰ δέ 
εἰσι τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑημάτων τῶν ὑπὸ τὴν 
εἰς τὸν ὕπνον καταφορὰν γινομένων ἰσχύσασιν ἡμῖν 
ἀντιλαβέσϑαι. ὅτι ἐγρηγορόσιν ἐφαντάσϑη. τρόπον 
γάρ τινα ἐγρήγορσίς ἐστι τὸ δύνασϑαι ἐννοεῖν. ὅτι τὸ 
ὁρώμενον ἐνύπνιόν ἐστιν. ὅτι δὲ πολλάκις ἐννοοῦ- 
μὲν ἄλλο τι, δῆλον ἐστι τοῖς πειρωμένοις μνημονεύ- 
εν τὰ ἐνύπνια μετὰ τὴν ἀνάστασιν. ὥσπερ γάρ τινες 
πειρώμενοι τὰ ἀποστοματισϑέντα λόγια μνημονεύειν 
μνημονεύουσι μᾶλλον τῶν ἀποστοματιζόντων. μὴ 
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i2 eLQGUEVOV . δὲ μνημονεύειν τῷ τοὺς μὲν τιϑέναι 

κατὰ τὸ δι αλεχτικὸν παφάγγελμα ἕν TO μνημονικῷῇ 
τόπῳ τὰ προβαλλύμενα. τοὺς δὲ μή, οὕτω xc | 

ἐπὶ τῶν ἐνυπνίων μάλλον μνημονεύουσιν ἀναστάν- 
"b τὲς ἃ εἶδον οἵ ἑαυτοὺς ἡσκηκότες, “μεμνῆσϑαι τὰ. 

ὀνείρατα. γίνεται δὲ τοῦτο ὅταν τις ἅμα τῷ ἀναστῆ-. | 
!  v&L τοῦ ὕπνου &UQUg- ἀνανεώται ἃ ἑωράκει aco) | 

ὕπνους. oov δ᾽ ἐκ τούτων πάντων γε τοσοῦτον, ὅτι 

τὸ αὐτὸ ᾧ καὶ ἐγρηγορότες ὃν ταῖς νόσοις ἀπατώμεϑα, 
10 τοῦτο αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ὑπνῷῳ πουξῖ τὴν ἀπάτην. ὡς 

γὰρ ἐν νόσοις τὸ ἀνιὸν παχὺ πνεῦμα συνταράττει 
διὰ τὴν παχύτητα, καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ σφοδρὰν 
κίνησιν τὸ OXTLXOV πνξυμᾶα. καὶ ποιεῖ ἡμὰς ἀπατα- 

σϑαι καὶ δοκεῖν τὸ ἕν Óvo, τάς τε ἕν τοῖς τοίχοις 
15 γραμμὰς ξῶα (τὰ γὰρ εἴδη τῶν γραμμῶν χωρὶς ὕλης 

ἐν τῇ ὄψει ἐμπίπτοντα καὶ συνταραττόμενα ὡδί πῶς 
καὶ συντιϑέμενα διὰ τὴν τοῦ ὀπτικοῦ πνεύματος κί- 
νησιν ἔμφασιν ποιεῖ ξωου), οὕτω καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις 
τὸ τοιοῦτον πνεῦμα αἴτιον ἡμῖν ἀπάτης γίνεται. καὶ 

20 ὑγιαίνουσι καὶ εἰδόσιν οὐδὲν κωλύει ἀπατᾶσϑαι ἢ 
διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἀποστήματος ἢ διὰ τὸ τὴν ὄψιν 
πάσχειν τι. ὅ τὲ γὰρ ἥλιος ποδιαῖος δοκεῖ καὶ ἡ γῆ 
κινεῖσϑαι ἐν πλοίῳ οὖσιν, εἰ δὲ τοῦτο. πολλῷ μᾶλλον 
νοσοῦσι καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν ὕπνῳ. ἀλλ᾽ εἴτε δὴ τὸ 

25 αὐτὸ εἴϑ' ἕτερον τὸ φανταστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ αἱ- 
σϑητικόν, οὐδὲν ὅλως γίνεται ἀπάτη ἄνευ τοῦ ὁρᾶν 
ἢ ὅλως αἰσϑανεσϑαί v." τὸ γὰρ παρορᾶν καὶ παρακού- 

EL ὁρῶντος ἀληϑῶς τι καὶ ἀκούοντος, οὐ τοῦτο δὲ 
ὃ οἴεται. ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ ὑπόκειται μηδὲν ὁρᾶν μηδ᾽ 

80 ἀκούειν μηδ᾽ ὕλως αἰσϑάνεσϑαι. ep οὖν τὸ μὲν. 

ὁρᾶν μηδὲν ἀληϑές, τὸ δὲ μηδὲ αἰσϑάνεσϑαι οὐκ 
ἀληϑές. ἀλλ᾽ ἐνδέχεται καὶ τὴν ὄψιν πάσχειν τι καὶ 

l 



τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις; τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν £y- 

| καταλείμματα καὶ ἐν ὕπνῳ φέρουσιν, ὧν ἕχαστον 

; ὥσπερ καὶ ἐγρηγορότων ἡμῶν προσβάλλει τῇ αἰσϑη- 

τικῇ ἀρχῇ 2n καρδίᾳ, καὶ ὁτὲ νὲν 1 διάνοια λέγει ὅτι 

ψεῦδος, καὶ συνήσϑετο ὄναρ εἶναι; ὅταν μὴ πολλὴ " 

κατιοῦσα ἀναϑυμίασις ῇ καὶ ὦμεν ὥσπερ ἐγρηγορό- 

τες, ὁτὲ δὲ κατέχεται οτὲ πλῆϑός ἐστι τὸ κατερχόμε- 

vov, καὶ ἀκολουϑεῖ ὡς ἀληϑεῖ τῷ φαντάσματι τοὺς 

τύπους τῶν πραγμάτων ὡς αὐτὰ ϑεωροῦσα τὰ πραγ- 

ματα. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τοῦ δοξάξοντος οὐδὲ τοῦ 

διανοουμένου ἢ ὅλως τοῦ νοοῦντος τὸ πάϑος ὃ κα- 

 λοῦμεν ἐνυπνιάξειν, φανερόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ αἰσϑα- 
νομένου. ἁπλῶς ὁρᾶν γὰρ ἀνάγκη καὶ ἀκούειν ἁπλώς, 

ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τίνα τρόπον, ἐπισκεπτέον. 
ποκείσϑω δ᾽ ὅπερ ἐστὶ φανερόν, ὅτι τοῦ αἰ- 

ἐμ νὰν δ, ; » V ey 1 3 1 » 
σϑητικου TO παϑος,. εἴπερ καὶ ὁ vzvog' ov yao ἀλλῷῳ. 

, , € , e , συ δ » * 

μὲν τινν μορίῳ τῶν bocv πὕὉπαάρχει o vzvog, ἄλλῳ δὲ 
^ | , ? -—N - 3 - 

τὸ ἐνυπνιάζειν, ἀλλα τῷ αὐτῷ, ἐπεὶ δὲ περὶ φαντα- 
à "Ui M ^ Nw y E ? σίας ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς εἴρηται, καὶ ἔστι μὲν τὸ αὐτὸ 

^ - Ἃ 3 A 3 5 

' τῷ αἰσϑητικῷ τὸ φανταστικον, τὸ δ᾽ εἶναι φανταστι- 
κὸν xul αἰσϑητικὸν ἕτερον, ἔστι δὲ φαντασία ἡ ἀπὸ 
τῆς κατ᾽ ἐνέργξδιαν αἰσϑήσεως γενομένη κίνησις καὶ 
μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν, τὸ δὲ ἐνύπνιον φάντα- 
Gu τυ φαίνεται εἶναι" τὸ γὰρ ἐν ὕπνῳ φάντασμα 

ἐνύπνιον λέγομεν εἴθ᾽ ἁπλῶς εἴτε τρύπον τινὰ yevo- : 

usvov, φανερὸν ὅτι τοῦ αἰσϑητικοῦ μέν ἐστι τὸ ἐνυ- 

πνιάξειν, τούτου δ᾽ ἡ φανταότικόν. 

Τί δὲ ἐστι τὸ ἐνύπνιον χαὶ πῶς γένεται ἐκ τῶν 
, 1 e , , ᾽ Ἢ , 

περὶ τον vzvov συμβαινοντοῶν μαλιστ αν ϑεωρησαι- 
A ^| A 3 , 

uev. τὰ γὰρ αἰσϑητὰ xat) ξκαστον αἰσϑητηριον 
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ἡμῖν ἐμποιοῦσιν αἴσϑησιν καὶ τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐ- 
τῶν πάϑη καὶ ἐγκαταλείμματα οὐ μόνον ὑπάρχει, ἐν 
pos αἰσϑητηρίοις ἐνεργουσών τῶν αἰσϑήσεων, ἀλλὰ 

καὶ ἀπελϑουσῶν, ὧν ὅσα σώξεται καὶ μὴ τέλεον ἠφά- 

νισται διὰ πλῆϑος ἀναϑυμιάσεως τῇ αἰσϑητικῇ ἀρχῇ 

προσεμπίπτοντα κατὰ τοὺς ὕπνους διὰ τὴν τότε εἰς τὰ 
: , - , , 

κάτω TOU πνεύματος παλίρροιαν καὶ κινήσαντα τὴν 
αἴσϑησιν παραπλησίως τῇ κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσει 

ποιεῖ τὰ ἐνυπνιὰ. ὅταν μὲν οὖν πολλὴ ῃ ἡ ἀναϑυμί- 

«Gig, ὥστε λανϑάνειν. ἡμᾶς καὶ μὴ δύυνασϑαι ἐπιλα- 

βέσϑαι ὅτι ἐγρηγόραμεν, ἀπατώμεϑα καὶ ὁρῶντες τὰ 

εἴδωλα καὶ ἐγκαταλείμματα τῶν αἰσθητῶν. δοκοῦμεν 
αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ ἀληϑὴ αἰσϑητὰ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν, 
ὅταν δὲ μὴ οὕτως i πολλὴ ἡ αἱματικὴ ἀναϑυμίασις, 

ὥστε λανϑάνειν ἡμᾶς, ἀλλὰ σύμμετρος ὥστε μὴ λαν- 

ϑάνειν, οὐκ ἀπατώμεϑα, ἀλλὰ λέγομεν ὑπνώττοντες 
ὅτι φαίνεται μὲν τὸ εἴδωλον τοῦτο ὅτι Σωκράτης 
ἐστίν, οὐκ ἔστι δὲ ἀλλ᾽ ὁ τύπος Σωκράτους καὶ τὸ 
ἐγκατάλειμμα. δῆλον οὖν ὅτι τὸ κατιὸν πνεῦμα ἐστι 
τοῦ τε ἀπατᾶσϑαι καὶ μὴ αἴτιον. ὅπερ καὶ ἐν ταῖς 
νόσοις ἄνω Ov. ὅτι δὲ καὶ μὴ παρόντων τῶν αἰσϑη- 
τῶν μέχρι τινὸς μένει ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις τὸ ἐγκα- 
τάλειμμα, καὶ ἐκ τούτων δῆλον. παραπλήσιον γὰρ 
τὸ πάϑος ἐπί τε τούτων καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων ἔοι-- 
κεν εἶναι" καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν φερομένων τοῦ κινήσαν- 
τος οὐκέτι ϑιγγάνοντος κινεῖται" τὸ γὰρ κινῆσαν 
ἐκίνησεν ἀέρὰ τινὰ κἀκεῖνος πάλιν κινούμενος ἐχί- 
γησεν ἕτερον, καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἕως dv στῇ. 
ποιεῖται τὴν κίνησιν καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν ὑγρῷ. ὁμοίως 

30 δ᾽ ὑπολαβεῖν τοῦτο δεῖ καὶ ἐπ᾽ ἀλλοιώσεως τὸ γὰρ 
- . 

96 κινῆσαν] κινῆσαι A 28 τοῦτο ἃ 
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ϑερμανϑὲν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τὸ πλήσιον ϑερμαίνει 
καὶ τοῦτο διαδίδωσιν ἕως τῆς ἀρχῆς, ὥστε καὶ ἐν ó 
τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ἐπειδή ἔστιν ἀλλοίωσίς τις ἡ κατ᾽ 
ἐνέργειαν αἴσϑησις, ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν. διὸ 

τὸ πάϑος ἐστὶν οὐ μόνον αἰσϑανομένοις ἐν τοῖς 
αἰσϑητηρίοις, ἀλλὰ καὶ πεπαυμένοις τῷ φανταστικῷ 
καὶ ἐν βάϑει καὶ ἐπιπολῆς. φανερὸν δ᾽ ὅταν συνε- 
χῶς αἰσϑανώμεϑά vu μεταφερόντων γὰρ τὴν αἴσϑη- 

σιν ἀκολουϑεῖ τὸ πάϑος, οἷον ἐκ τοῦ ἡλίου εἰς τόπον 
ἀλαμπῆ καὶ ἀνήλιον᾽ συμβαίνει γὰρ μηδὲν ὁρᾶν διὰ 
τὴν ὑποῦσαν κίνησιν ἐν τοῖς ὄμμασιν ὑπὸ τοῦ φω- 
τός. κἂν πρὸς ἕν χρῶμα πολὺν χρόνον βλέψωμεν ἢ, 

λευκὸν ἢ χλωρόν, τοιοῦτον φαίνεται ἐν ᾧ ὃν TQvios. 

ὄψιν μεταβάλλωμεν. κἂν πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες 

ἢ ἄλλο τι λαμπρὸν μύσωμεν, παρατηρήσασι κατέναντι 
. τοῦ λαμπροῦ κεκαλυμμένων.᾽ τῶν βλεφάρων ὄντων 

φαίνεται κατ᾽ εὐϑυωρίαν 7] συμβαίνει τὴν ὄψιν ὁρᾶν, 
πρῶτον μὲν τοιοῦτον τὴν χρόαν. εἶτα μεταβάλλει εἰς 

φοινικοῦν κἄπειτα εἰς πορφυροῦν, ἕως ἂν εἰς τὴν 
E ? 3 " 3 - μέλαιναν ἔλϑῃ χρόαν καὶ ἀφανισϑῇ. καὶ ἀπὸ τῶν 
κινουμένων δὲ τὰ ὄμματα μεταβάλλει οἷον ἀπὸ τῶν 
ποταμῶν, μάλιστα δ᾽ ἀπὸ τῶν τάχιστα ῥεύόντων᾽ 
φαίνεται γὰρ τὰ ἠρεμοῦντα κινούμενα. γίνονται καὶ 
ἀπὸ τῶν μεγάλων ψόφων δύσκωφοι, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἐσχυρῶν ὀσμῶν δύσοσμοι τῶν ὁμοίων. φανερῶς δὲ 
ταῦτα συμβαίνει ὡς λέγομεν. ὅτι δὲ ταχὺ τὰ αἰσϑη- 
τήρια καὶ μικρᾶς διαφορᾶς αἰσϑάνεται, σημεῖον τὸ 

10 

fol. 

15 

20 

25 

λιτὰ, μὰ Sum , 1 e ? 9 A 
ἐπὶ τῶν éVOZTQOV γινόμενον, περὶ OU καν καϑ'  QUTO 
3 , . 

ἐπιστήσας δσκέψαιτοό Tig ἂν καὶ ἀπορήσειεν. ἅμα δὲ 
3 ? - - ἴα ΐς; ri 

ἐξ αὐτῶν δῆλον, ὅτι ὥσπερ ἡ ὄψις πάσχει. οὕτω καὶ 

8 τι] ἔτι A 10 ἐλαμπῇ A 

30 
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ποιεῖ τι. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐνόπτροις τοῖς σφόδρα κα- 
ϑαροῖς ὅταν τῶν καταμηνίων ταῖς γυναιξὶ γινομένων 
ἐμβλέψωσιν εἰς τὸ κάτοπτρον γίνεται ἐπιπολῆς τοῦ 

ἐνόπτρου οἷον νεφέλη τις αἱματώδης, κἂν μὲν καινὸν 
ἢ τὸ κάτοπτρον, ov (δάδιον ἐχμάξαι τὴν τοιαύτην κη- 
λῖδα, εἰ δὲ παλαιόν, ῥᾷον. αἴτιον δὲ ὥσπερ εἴπομεν, 
ὅτι οὐ μόνον πάσχει ἡ ὄψις ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ἀλλὰ καὶ 
ποιεῖ τι καὶ κινεῖ, ὥσπερ καὶ τὰ λαμπρα᾿ καὶ γὰρ ὃ 
ὀφϑαλμὸς τῶν λαμπρῶν καὶ ἐχόντων χρῶμα. τὰ μὲν 
οὖν ὄμματα διάκειται ἐν τῷ καιρῷ τοῦ τοιούτου πά- 
ϑους ὥσπερ καὶ ἕτερον μέρος εὐλόγως τοῦ ὅλον σώ- 
ματος᾿ πᾶντα γὰρ μεταβέβληνται τῇ τῶν καταμηνίων 
ἀγωγῇ. ot δὲ καὶ μάλλον φλεβώδεις ὄντες. διὸ γινο- 
μένων τῶν errare διὰ ταραχὴν καὶ φλεγμασίαν 
αἱματικὴν τοῖς μὲν ἄρρεσιν ὴ ἐν τοῖς σώμασι δια- 

φορὰ ἄδηλος᾿ ἀτενίξοντες γὰρ ἐν τῇ προέξέδει τοῦ 

σπέρματος τῷ κατόπτρῳ οὐχὶ συγκινοῦμεν αὐτό, 
ἔνεστι δέ᾽ ἡ γὰρ αὐτὴ φύσις σπέρματος καὶ κατα- 
μηνίων, ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι λευκὸν καὶ ὅμοιον và κατ- 
όπτρῳ οὐχὶ μεταβάλλει συγκινούμενον αὐτό᾽ ὁ μέν- 
TOL ἀὴρ κινεῖται ὑπὸ τῶν καταμηνίων καὶ τὸν ἐπὶ 
τῶν κατόπτρων ἀέρα συνεχῆ ὄντα ποῖόν τινὰ ποιεῖ 
καὶ τοιοῦτον οἷον αὐτὸς πάσχει, ὁ δὲ τοῦ κατόπτρου 

τὴν ἐπιφάνειαν. ὥσπερ δὲ τῶν ἱματίων τὰ μαλιστα 
χαϑαρὰ τάχιστα κηλιδοῦται᾽ τὸ γὰρ καϑαρὸν ἀκρι- 
βῶς δηλοῖ 0 τι ἂν δέξηται, καὶ μάλιστα τὰς ἐλαχίστας 
χινήσεις, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων. ὁ δὲ χαλκὸς διὰ μὲν 
τὸ λεῖος εἶναι αἰσϑητὰς τὰς ἐν αὐτῷ κηλῖδας ἡμῖν 
ἐμποιεῖ, διὰ 0s TÓ καϑαρὸν ἐκδήλους. δεῖ δὲ νοῆσαι 

80 οἷον τοίψιν οὖσαν τὴν τοῦ ἀέρος ἁφὴν καὶ ὥσπερ 

3 scrib. τὸ ἐπιπολῆς 



ἔκμαξιν καὶ ἀνάπλυσιν. ὡς γοῦν ἐν τοῖς λείοις σώμασι 
, 7 e 7 NEA TN , ἢ 3] n 

μάλιστα γίνεται ὁ ψόφος διὰ τὸ μὴ ϑραύεσϑαι ἐν αὐτοῖς 
5. σ᾽ ' : r) 

τὸν ἀέρα μηδ᾽ ὅλως εἰς λεπτὰ κατακερματίξεσϑαι, οὕτω 

καὶ ἐν τοῖς λείοις κατόπτροις αἷ κηλῖδες διάδηλοι γί- 
A ub , δ * n SAN A - , 

νονται διὰ τὸ μένευν οἷονεὶ μίαν δια τὴν τοῦ κατὸο- 5 
πτροῦυ λειότητα. τοῦ δὲ μὴ ἀπιέναι τάχιον ἐκ τῶν και- 
νῶν χατόπτρων αἴτιον τὸ καϑαρὸν εἶναι καὶ λεῖον᾽ δια- 

δύεται γὰρ διὰ τῶν τοιούτων καὶ εἰς βάϑος καὶ πάντῃ, 
διὰ μὲν τὸ χαϑαρὸν εἰς ficos, διὰ δὲ τὸ λεῖον παντῃ. 
ἐν δὲ τοῖς παλαιοῖς οὐκ ἐμμένει, ὅτι οὐχ ὁμοίως εἰς-- 10. 

δύεται ἡ κηλὶς ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερον. ὅτι μὲν ovv καὶ 

ὑπὸ τῶν μικρῶν διαφορῶν γίνεται κίνησις. καὶ ὅτι 
ταχεῖα ἡ αἴσϑησις. ἔτι δὲ καὶ ὅτε οὐ μόνον πάσχει 
ἀλλὰ καὶ ἀντιποιεῖ τὸ τῶν χρωμάτων αἰσϑητήριον., 

Ἁ τῷ ^ Lr j E. φανερὸν ἐκ τούτων. μαρτυρεῖ δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ 15 
τὰ περὶ τοὺς οἴνους καὶ τὴν μυρεψίαν συμβαίνοντα. 
τό TE yo παρασχευασϑὲν ἔλαιον ταχέως λαμβάνει 
τὰς τῶν πλησίον ὀσμάς. καὶ οἵ οἶνοι τὸ αὐτὸ τοῦτο 
πασχουσιν᾽ οὐ γὰρ μόνον τῶν ἐμβαλλομένων ἢ ὑπο- 

9 “ , ^ , κιρναμένων. ἀλλὰ καὶ τῶν πλησίον τοῖς ἀγγείοις τι- 20 
ϑεμένων ἢ πεφυκότων ἀναλαμβάνουσι τὰς ὀσμας. 

Πρὸς δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς σκέψιν ὑποκείσθω ἕν μὲν 

ὅπερ ἐκ τῶν εἰρημένων φανερόν. ὅτι καὶ ἀπέλθοντος 
τοῦ ϑύραϑεν αἰσϑητοῦ ἐμμένει τὰ αἰσϑήματα αἰσϑητὰ 
» M A , ri ο , 2 , n 

OVT&, πρὸς δὲ vOUTOLG OTL ῥαδίως ἀπατώμεθα περὶ 25 
A , » 2, 2 

τὰς αἰσϑήσεις ἐν τοῖς πάϑεσιν ὄντες. ἄλλοι δὲ ἐν ἀλ- 
λοις, oiov οἵ δειλοὶ ἐν φόβοις. οἵ δὲ ἐρωτικοὶ ἐν 

/ e? E MH - e , ' 
ἔρωτι, ὥστε δοκεῖν «mo μιχρᾶς ὁμοιότητος τὸν μὲν 
“τοὺς πολεμίους ὁρᾶν, τὸν δὲ τὸν ἐρώμενον, καὶ ταῦ- 
τα ὅσον ἂν ἐμπαϑέστερος ἧ, τοσοῦτον ἀπ᾽ ἐλάσσονος 80. 

10 εἰσδύεται] εἰσδέχεται ἃ 91 ἀναλαμβάνειν ἃ 

φ-ς 



989 ΠΕΡῚ ἘΝΥΠΝΊΩΝ 

ὁμοιότητος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν ὀργαῖς καὶ 
πάσαις ἐπιϑυμίαις εὐαπάτητοι γίνονται πάντες, καὶ 
μάλλον ὅσῳ ἂν μᾶλλον ἐν τοῖς πάϑεσιν ὦσι. διὸ καὶ 

τοῖς πυρέσσουσιν ἐνίοτε φαίνεται ξῶα ἐν τοῖς τοίχοις 

ὃ ἀπὸ μικρᾶς ὁμοιότητος τῶν γραμμῶν συντιϑεμένων 
καὶ ταῦτ᾽ ἐνίοτε συνεπιτείνει, τοῖς πάϑεσιν οὕτως, 
ὥστε ἂν μὴ σφόδρα κάμνωσιν, μὴ λανϑάνευν ὅτι ψεῦ-- 
δὸς, ἐὰν δὲ μεῖζον ῃ τὸ πάϑος. καὶ κινεῖσϑαι πρὸς 

αὐτο. αἴτιον δὲ τοῦ συμβαίνειν ταῦτα τὸ “μὴ κατὰ 
10 τὴν αὐτὴν δύναμιν κρύνειν τό τὲ κύριον O ἐστιν ἡ 

διάνοια, καὶ ᾧ τὰ φαντάσματα “γίνονται , ὃ δήπου 
προσαγορεύομεν αἴσϑησιν. τούτου δὲ͵ σημεῖον ὅτι 

φαίνεται μὲν ὃ ἥλιος τῇ αἰσϑήσει ποδιαῖος, ὃ δὲ νοῦς 
ἀντιφάσκει ἔνδον μὴ τοσοῦτον εἶναι ὅσος φαίνεται. 

15 εἰ δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔκριναν, τοσοῦτος ἂν 
ἐδοξάξετο ὅσος καὶ ὁρᾶται. ἔν τισι δὲ νόσοις οὐδὲν 

κωλύει τῆς αἰσϑήσεως παρατραπείσης συννοεῦν καὶ 
τὸν νοῦν καὶ ταὐτοδοξεῖν περὶ τὰ φαινόμενα, ὥσπερ 
42 - -" Mi * " 

ἔνιοι τῶν ἐκστατικῶν κινουμένας τὰς γραμμὰς καὶ ζῶα. 

20 οἰόμενοι, καὶ τί δεῖ ἐπὶ νοῦ καὶ αἰσϑήσεως τὴν κατὰ 
τὴν κρίσιν διαφορὰν ἐπιζητεῖν, ὅπου γε καὶ ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν τῶν αἰσϑήσεων οὐχ εἷς ὁ λόγος, ἀλλὰ τῶν κυριω- 

n τέρων, καὶ αἵ δυνάμεις ἀκριβέστεραι οἷον ἐπὶ ἁφῆς 
A9 aet ὄψεως ; ἐν γὰρ τῇ ἐπαλλάξει τῶν δαχτύλων τῇ 
925 μὲν ἁφῇ τὸ ἕν δύο φαίνεται. τῇ δὲ ὄψει οὔ" κυρίῶ- 

τέρα γὰρ τῆς ἁφῆς ἡ ὄψις. εἰ δ᾽ ἦν ἡ ἁφὴ μόνη; ἢ 
τὴν κρίσιν ἄμφω εἶχον μίαν, κἂν “ἐκρένομεν τὸ ἕν 
δύο. τοῦ δὲ διαψεύδεσϑαι αἴτιον ὅτι οὐ μόνον τοῦ 

E" , ^ , ? N M 

αἰσϑητικοὺ κινουμένου φαίνεται ἀδήποτε, ἀλλὰ καὶ. 
80 τῆς αἰσϑήσεως κινουμένης αὐτῆς. ἐὰν ὡσαύτως κινῆ- 

29 αἰσθητικοῦ) scrib. αἰσϑητοῦ 
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ται, ὥσπερ ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, λέγω δ᾽ oiov ἡ γῆ δο- 
κεῖ τοῖς πλέουσι κινεῖσϑαι κινουμένης τῆς ὄψεως ὑπ᾽ 
ἄλλου. | 

"Ex δὴ τούτων φανερόν, ὅτι οὐ μόνον ἐγρηγορό- 
τῶν αἱ κινήσεις εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων γινόμε- 
wu, τῶν ϑύραϑεν καὶ τῶν ἐκ τοῦ σώματος ὑπαρχου- 
σών, ἀλλὰ καὶ ὅταν γένηται τὸ πάϑος τοῦτο 0 καλεῖ- 
ται ὕπνος, καὶ μᾶλλον τότε φαίνονται. μεϑ᾽ ἡμέραν 
γὰρ ἐκκρούονται ἐνεργουσῶν τῶν αἰσϑήσεων καὶ τῆς 
διανοίας, καὶ ἀφανίζονται ὥσπερ παρὰ πολὺ πῦρ 

ἔλασσον καὶ λύπαι καὶ ἡδοναὶ μικραὶ παρὰ μεγάλας, 
παυσαμένων δὲ ἐπιπολάξει καὶ τὰ μικρά, νύκτωρ δὲ 
δι ἀργίαν τῶν κατὰ μόριον αἰσϑήσεων καὶ ἀδυνα- 
μίαν τοῦ ἐνεργεῖν διὰ τὸ ἐκ τῶν ἔξω εἰς τὸ ἐντὸς γί- 
νεσϑαι τὴν τοῦ ϑερμοῦ παλίρροιαν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 
τῆς αἰσϑήσεως καταφέρονται. τὴν καρδίαν. καὶ γί- 
ψονται φανεραὶ καϑισταμένης τῆς ταραχῆς. δεῖ δὲ 
ὑπολαβεῖν ἐπὶ τούτων ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ῥευμάτων᾽ 

ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ τὰς μικρὰς, δίνας τὰς ἐν τοῖς ποτα- 
μοῖς φερομένας πολλάκις μὲν ὁμοίας εἶναι; πολλά- 

κις δὲ διαλυομένας εἰς ἄλλα συμβαίνει σχήματα διὰ 

τὴν ἀντίκρουσιν, οὕτως κἀνταῦϑὰ τὴν κίνησιν ἕχά- 
στην γίνεσϑαι, λέγω δὲ κίνησιν τὴν εἰδωλικὴν ἐν τῇ 
καρδίᾳ ἐπιφορὰν τοῦ ἐγκαταλείμματος καϑ' ἣν ἡ 
ἐχείνη αἰσϑητικὴ ψυχὴ διεγείρεται, καὶ καϑάπερ ἐκεῖ 
Ὁ .7.-.9 αὐ α “ἢ , n - ' 2 E 

ἢ ἀφ ᾿περθυ είς ἕτερον Gynuc μεταβολὴ οὐκ UMspes; 

οὕτω καὶ ἡ ἑκάστου εἰδώλου κίνησις ὄντος ἐν ὑπο- 

χειμένῳ τῷ πνεύματι ἢ τῷ αἵματι ἢ τῇ καρδίᾳ, ὅταν 

᾿Α4 δὴ] δὲ A 5 αἰσϑησεων] sic pro αἰσϑημάτων in Arist. 
cod. L, αἰσϑητῶν Victorius 14 γίνεται ἃ 
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μὴ αὐτὴ μείνῃ ἀλλ᾽ ἀντικρουσϑῇ, διὰ πολλῶν τῶν 
^ N. OR PATET , 2 3 

μεταξυ φϑάνει πρὸς τὸ ἔσχατον. ἀναγκαῖον οὖν τὴν 
, τ 4 8 A , - "LR E 

zoorcqv αἴσϑησιν un vxo μονῶν τοῦ τὲ ἐξ οὐ καὶ εἰς 
e ἢ Dom: Wes E SR) e ' , 
0 κινεῖσϑαι, ἀλλα καὶ ὑπὸ τῶν μεταξύ. ὡς γὰρ τόδε 

M J » 2d d 2 , 35 ' , 
TO νέφος εἰ éouxog ἔστι λέοντι. εἶτα μεταβαλὸν δια 

' E , τ 
τινῶν μεταξὺ εἰς ἀνθοώπου ἧκεν ὁμοίωμα, ov μό- 

A b 5 , * - 

vov τὸ τοῦ λέοντος xai ἀνθρώπου οἶδεν ἡ ψυχὴ σχῆμᾳ 
A . , 7 e 3 -»"Ὕ 

ἀλλὰ καὶ τὰ μεταξύ. εἴτε ἡδέα σαν αὐτῇ καὶ κεχα- 
, E » PUN 1 , xa Ὁ 

οἰσμενα eive ἄλλὼῶς λυπήρα καὶ ovx εὐϑυμα. OUTO 
᾿. Ὁ , S, ? , ἄνει RP 2 - 

καὶ ἡ πρώτη αἴσϑησις ov uovov τῶν 0cxocv ἕν τοῖς. 

ὕπνοις αἰσϑάνεται, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταξύ, ταῦτα δὲ 
ἢ τερατώδη πάντως ἢ προσηνῆ καὶ κατὰ φύσιν. 
διὸ xal μετὰ τὴν τροφὴν καὶ πάνυ νέοις οὖσιν οὐ yt- 
νεται oiov ἐνύπνια τοῖς παιδίοις πολλὴ γὰρ ἡ κί- 
νησις διὰ τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς ϑερμότητα, ὥστε κα- 
ϑάπερ ἐν ὑγρῷ, ἐὰν σφόδρα κινῇ "ug, ὁτὲ μὲν οὐδὲν 
φαίνεται εἴδωλον. ὁτὲ δὲ φαίνεται μὲν διεστραμμέ- 
vov δὲ πάμπαν, ὥστε φαίνεσϑαι ἀλλοῖον "ü οἷον ἤν; 

[τοῦ] ἠρεμήσαντος δὲ καϑαρὰ καὶ φανερά, οὕτω καὶ 
ἐν τῷ καϑεύδειν τὰ φάσματα καὶ et ὑπόλοιποι κινή- 
σεις aL συμβαίνουσαν ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων Orb uiv 
ὑπὸ μείξονος οὔσης τῆς εἰρημένης κινήσεως ἀφανί- 
ξονται πάμπαν. ὁτὲ δὲ τεταραγμέναι φαίνονται ot 
ὄψεις καὶ τερατώδεις καὶ χείρονα τὰ ἐνύπνια οἷον 

τοῖς μελαγχολικοῖς καὶ πυρέσσουσι xoi οἰνωμένοις" 
πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα πάϑη πνευματώδη ὄντα πὸλ- 
λὴν ποιεῖται τὴν κίνησιν καὶ ταραχήν. καϑισταμέ- 
νου δὲ καὶ διακρινομένου τοῦ αἵματος ἕν τοῖς ἐναί- 
uotg σωξομένη τῶν αἰσϑημάτων ἡ κίνησις ἀφ᾽ ἕχά- 

7 serib. εἶδεν 14 οἷον ἐνύπνια] scrib. ἐνύπνια οἷον 
19 τοῦ del. 20 scrib. φαντάσματα . 91 ἀπὸ] ὑπὸ ^ 

᾿ αἰσϑήσεων item in Arist. pro αὐσϑημάτων L 
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στης τῶν αἰσϑήσεων ἐρρωμένα τε ποιεῖ τὰ ἐνύπνια 
καὶ φαίνεσϑαί τὲ χαὶ δοκεῖν. δοκεῖ μὲν γὰρ τὰ ἀπὸ 
τῆς ὄψεως καταφερόμενα ὁρᾶν. καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἀκοῆς 
ἀκούειν. ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων αἰσϑη- 
τηρίων᾽ τῷ γὰρ ἐκεῖϑεν ἀφικνεῖσθαι τὴν κίνησιν 
πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ ἐγφηγοφῶς δοκεῖ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν 
καὶ ὅλως ᾿αἰσϑάνεσϑαι. εἰ γὰρ ὴ ὄψις μὴ ἀπατηϑείη 

ἐν τῇ τῶν δαχτύλων ἐπαλλάξει ὁμοίως τῇ ἁφῇ, οὐδ᾽ 
ἐν τοῖς ὕπνοις ἀπατηϑήσεται 1 αἰσϑητικὴ ψυχή. 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἁπτικὴ δύναμις τὸ ἕν δυο λέγει; ὴ δὲ 

ὁρατικὴ [ἐγρηγόρως à ἀντέχεται καὶ ἀντιφάσκει; ὡς τὰ 
δοκοῦντα δύο οὐκ εἰσὶ δύο ἀλλ᾽ ἕν. εἰ δὲ ἡ ὄψις οὐκ 

ἀπατᾶται ἐν τούτοις ὡς τῆς ἁφῆς λογικωτέρα, πολ- 
λῷ μᾶλλον τὸ κυρίως κριτήριον ἡ διάνοια, εἴπερ μὴ 
κατέχηται ὑπερβαλλούσῃ τῇ ἐπικαταφορᾷ τοῦ πνευ- 
ματώδους ὑγροῦ. ὅλως γὰρ τὸ ἀφ᾽ ἑκάστης αἰσϑή- 
σεῶς ἱκνούμενον πρὸς τὴν ἀρχὴν συντίϑεται ἡ ἀρχή; 
ἐὰν μὴ ἑτέρα κυριωτέρα ἀντιφῇ᾽ ἁπλῶς γὰρ ὁποῖον 
ἂν διαπορϑμεύσῃ ἡ ἁφὴ ἢ ὄψις ἢ ἄλλη τις τῶν 
αἰσϑήσεων, τοιοῦτον αὐτὸ εἶναι λέγει ἡ πρώτη αἴ- 

σϑησις, ὥστε καὶ τὸ ἕν, ἂν ὡς δύο παρὰ τῆς ἁφῆς 
εἰσαγγελϑῇ. ἢ ὁ ἥλιος ποδιαῖος παρὰ τῆς ὁράσεως, 
Qa] ὄντος τοῦ ἐπικρίνοντος. ὡς δύο τε τὸ ἕν φαντα- 

σϑήσεται, καὶ ὃ ἥλιος τοσοῦτος ὑποληφϑήσεται. νυνὶ 
δὲ φαίνεται μὲν πάντως. δοκεῖ δ᾽ οὐ πάντως ἅπαν 
τὸ φαινόμενον, ἂν μὴ τὸ ἐπικρῖνον κατέχηται, ὡς 
πολλάκις εἴρηται, ἢ μὴ τὴν οἰκείαν κινῆται καὶ προς- 

φυὴ κίνησιν. ὥσπερ δ᾽ εἴπομεν, ὅτι ἄλλοι δι᾿ ἄλλο 
πάϑος εὐεξαπάτητοι, οὕτως ὁ χκαϑεύδων διὰ τὸν 

6 ἐγρηγύρως Α et Arist, codices p. 401, 81, 8. ἀπαλλάξει A. 
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ὕπνον καὶ τὸ κινεῖσϑαι τὰ αἰσϑητήρια xol τάλλα τὰ 
συμβαίνοντα" περὶ τὴν αἴσϑησιν. ὡς μικρὰν ἔχον 
ὁμοιότητα φαίνεται ἐκεῖνο. ὅταν γὰρ καϑεύδῃ. κατ- 
ιὄὖντος τοῦ- πνεύματος καὶ τοῦ αἵματος ἐπὶ τὴν ἀρχήν, 
συγκατέρχονται καὶ αἵ ἐνοῦσαι ὡς ἐν ὑποκειμένῳ 
κινήσεις καὶ τύποι τῶν αἰσϑητῶν αἱ μὲν δυνάμει αἵ 
δὲ ἐνεργείᾳ, εἶτ᾽ οὖν at μὲν μέλλουσι καὶ οὔπω. of 
0b πάρεισι καὶ κινοῦσι τὴν αἰσϑητικὴν ἀρχὴν εἰς 
? , e - - , - 

ἀντίληψιν. ὡς συμβαίνειν ἐν τῇ κινήσει τηδὶ τῇ 

10 

fol. 
104. 

15 

πρώτως εἰσελϑούσῃ, τήνδ᾽ ἐπιπολάζειν τὴν μετ᾽ 
αὐτὴν ἐνεργήσουσαν. ταύτης φϑαρείσης τὴν ἐφεξῆς 
εἰσιέναι. καὶ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν, ὥσπερ οἷ πε- 

πλασμένοι βάτραχοι οἱ ἀνιόντες ἐν τῷ ὕδατι τηκο- 
μένου τοῦ ἁλός. εἰ γάρ τις βατράχους ὑποϑεῖτο 
πέντε τὸν ἀριϑμὸν τυχὸν ἐν πίϑῳ ἁλὸς ἐμβεβλημέ- 
νους πεπληρωμένῳ καὶ συντεϑειμένῳ ἄνωϑεν κάτω 
καὶ κατὰ διαστήματα, ὡς τοὺς ἄκρους τὸν μὲν πρὸς 
τῷ χείλει κεῖσϑαι, τὸν δὲ ἐν τῷ πυϑμένι, καὶ τοὺς 
μέσους ἀναλόγως, κρυπτομένους δὲ πάντας. εἶτα τὸ 
ἅλας ἄνωϑεν ἄρξηται τήκεσϑαι, πρῶτος ἐπιπολάσει 
τῷ ὕδατι καὶ ἐνεργείᾳ αἰσϑητὸς γενήσεται ὁ πάντων 
ἀνώτατος βάτραχος, εἶτα προϊούσης τῆς τήξεως ὁ 

* 5 LIEN ET 3 - cx C eu τὰ M 

Uer αὐτὸν καὶ uev ἐκεῖνον o ἕτερος. τελευταῖος δὲ 

25 

πάντων τακέντος τοῦ ἅλατος ὁ ἔσχατος ἀναβήσεται. 

οὕτω καὶ αἵ κινήσεις ἐν τῷ ὕπνῳ καὶ τὰ τῶν αἰσϑη- 
τῶν εἴδωλα αἱ μὲν πρώτως ἀπαντῶσαι πρώτως καὶ 
ἐνεργήσουσιν, αἱ δὲ δυνάμει οὖσαι καὶ μέλλουσαι 
ἀνιεμένου ποτὲ τοῦ κωλύοντος αἵματος καὶ Avou£vov, 
ἔτι δὲ λεπτυνομένου καὶ καϑαιρομένου τοῦ υὑπολει- 

[ , , - f ' M 

11 fort, καὶ ταύτης, vel ταύτης δὲ 15 πέντε τὸν] τὸν 
πέντε A 
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φϑέντος ἀκριβέστερον. ἐνεργήσουσιν, ὅϑεν οἵ τελευ-- 
ταῖοι τῶν ὕπνων εὐϑυονειρότεροι, καὶ χαϑαρώτερα 
τῇ ἀρχῇ τὰ ἐν τοῖς: αἰσϑητηρίοις τῶν ὑπνούντων 
τότε προσπίπτουσιν ὁμοιώματα, ὡς ἤδη τοῦ ταράσ- 
σοντος ἠρεμήσαντος. ἡ οὖν ἐν τοῖς ἐνυπνίοις τῶν 
φαντασμάτων μεταβολὴ τῇ ἐν τοῖς νέφεσιν ἔοικεν, 
ὡς καὶ πρότερον δἴφητοι, & παρεικάξουσιν ἀνϑρώποις 
2 nt “κενταύροις ταχέως μεταβάλλοντα. κοινῶς δὲ τῶν 
ἐν ὕπνῳ φαινομένων ἕκαστον ὑπόλειμμά ἐστιν, ὡς 
ἐν ἀρχαῖς ἐλέχϑη, τοῦ ἐνεργείᾳ αἰσθήματος, καὶ 
ἀπελϑόντος τοῦ ἀληϑοῦς αἰσθητοῦ, ὅταν μὴ κατέχη- 
ται ὑπὸ τοῦ κατελϑόντος αἵματος τὸ ἐπικρῖνον, ἔνεστι 
ἀληϑὲς εἰπεῖν ὑπνώττοντα, ὅτι τοῦτο οὐ Κορίσκος, 
ἀλλ᾽ οἷον Κορίσκος καὶ εἰ ἴδωλον. καὶ διὰ τούτου τὸν 
ἀληϑινὸν διανοεῖται Κορίσκον᾽ ὕῦταν δὲ παντελὼς 
κατέχηται, ὥστε τὸ ὅμοιον καὶ τὸ εἴδωλον δοκεῖν 
αὐτὸ εἶναι τὸ ἀληϑές, οὐ κινεῖται ὑπὸ τῶν εἰδώλων 
ὡς αἰσϑανόμενον καὶ τρόπον τινὰ ἐγφηγορύς, ἀλλ᾽ 
ὡς ἀναίσϑητον, καὶ τοσαύτη τοῦ ὕπνον U δύναμις, 
ὥστε ποιεῖν τοῦτο λανϑάνειν. ὥσπερ οὖν εἶ ποτε: 
λανϑάνοι ὑποβαλλόμενος ὃ δάκτυλος τῷ ὀφθαλμῷ, 
οὐ μόνον φανεῖται. ἀλλὰ καὶ δόξει δυο τὸ £v, ὅταν 
δὲ μὴ λανθάνῃ, φανεῖται μέν. οὐ δόξει δέ οὕτω 
κἀν τοῖς ὕπνοις. ἂν μὲν αἰσϑάνηται ὅτι καϑεύδει 
καὶ πρὸς τούτῳ τοῦ ἐνυπνίου, ὑιθημβῦηοιν μέν, λέγει 
δέ τι ἐν αὐτῶ ὅτι φαίνεται μὲν Κορίσκος τόδε τὸ 
φάντασμα, οὐκ ἔστι δέ᾽ πολλάκις γάρ τις καϑεύδων 
καὶ συναισϑόμενος λέγει ἐν τῇ ψυχῇ ὅτι ἐνύπνιον 

"τὸ φαινόμενον. ἐὰν δὲ λανϑάνῃ C ὅτι ko UO EL, συν- 
ϑήσεται καὶ οὐδὲν ἀντιφήσει τῇ φαντασία. ὅτι δ᾽ 

18 ἐγρηγορὼς Α 
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ἀληϑὴ λέγομεν καὶ εἰσὶ κινήσεις φανταστικαὶ καὶ 
τύποι καὶ εἴδωλα τῶν αἰσϑητῶν ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑη- 
τηρίῳ τῇ καρδίᾳ καὶ μὴ παρόντων τῶν πραγμάτων 
καὶ ἠρεμουσῶν τῶν αἰσϑήσεων, περὶ ἃ καὶ ἡ τῶν 
ἐνυπνίων πᾶσα δραματουργία συνίσταται, δῆλον 

ἐχεῖϑεν. ὃ γὰρ ἐν τοῖς δευτέροις, πολλῷ μᾶλλον ἐν 
τῷ πρώτῳ, καὶ εἰ εἰσὶν ἐν τοῖς ἄλλοις αἰσϑητηρίοις 
εἴδωλα καὶ ἐγκαταλείμματα καὶ μὴ ἐνεργοῦσι, πολλῷ 

μᾶλλον ἕν τῇ καρδία ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ εἶναι τούτοις καὶ 

ἐνεργεῖν. τι δέ εἰσι, φανερόν, ἐάν τις προσέχων 
πειρῶτο μνημονεύειν ἃ πάσχομεν ἐγειρόμενοι, ὅταν 
ἡ ἔγερσις γένηται. πλησίον τῆς κὰταφορᾶς. ἐνίοτε 
γὰρ τὰ φαινόμενα εἴδωλα καϑεύδοντι φωράσει ἐγει-- 
ρόμενος κινήσεις οὔσας ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις᾽ ἂν γαρ 
ὑπνώττων τις ὁρᾶν ἄρξηται ἐνύπνιον καὶ εὐϑὺς 
ἐγερϑῇ ΐ ὁρᾷ εἴδωλα πρὸ ὀμματων᾽ ἐνίοις γὰρ τῶν 
νεωτέρων καὶ πάμπαν ἀκριβῶς διαβλέπουσιν, ἐὰν ῇ 

σκότος, φαίνεται εἴδωλα πολλὰ κινούμενα, ὥστ᾽ 
ἐγκαλύπτεσϑαι πολλάκις φοβουμένους. ταῦτα δέ 
ἐστιν αἵ ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν κινή-. 

σεις. ἐκ δὴ τούτων ἁπάντων συλλογίσασϑαι δεῖ, ὅτι 

ἔστι τὸ ἐνύπνιον φάντασμα ἐν ὕπνῳ κατεχομένου 
τοῦ κυρίου καὶ émuxgívovrog, ὥστε οὔτε τὰ εἰρημένα 

A M , , 3 , , L/J 9 [y] 

εἴδωλα καὶ φαντασματα εἰσιν ἐνύπνια, ov) Ot 

30 

ἄλλο λελυμένων καὶ ἐνεργουσῶν τῶν αἰσϑήσεων 
φαίνεται, οὔτε τὸ ἐν ὕπνῳ φάντασμα ἅπαν, εἰ μὴ 
συγκατέχοιτο ἡ διάνοια μὴ ἐπικρινουσα τὸ ὁρώμενον. 
καὶ ὃ δὲ συμβαίνει ἐνίοις αἰσϑάνεσϑαί πῃ καὶ ψόφων 
καὶ χυμῶν καὶ φωτὸς καὶ ἁφῆς, ἀσϑενικῶς μέντοι 
καὶ οἷον πόρρωθεν, οὐκ ἔστιν ἐνύπνιον" οἱ γὰρ᾽ 

24 οὐ δ᾽ ἃ 
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ὑπνώττοντες καὶ μεταξὺ ὄντες τοῦ τε ἁπλῶς ἔγρη- 
γορότος καὶ τοῦ καϑεύδοντος, ἐᾶν τις Ψοφῇ, ἡ ἡ φῶς 
κρατοῦν διέρχηται, αἰσϑάνονται καὶ τοῦ φωτὸς καὶ 
τῶν ψόφων, δοκοῦσι δὲ ἐν ὀνείρῳ τούτων αἰσϑάνε- 
σϑαι, ὥστε καὶ πολλοὶ ἐγερϑέντες λέγουσι πρὸς αὖὗ- 5 
τούς, σὺ ψοφεῖς ἢ σὺ τὸ φῶς κατέχεις, μὰ τὸν ἥλιον, 
ἐδόκουν ὄναρ ταῦτα ὁρᾶν. τάχα δὲ οὐκ ὄναρ ἦν ἀλλ᾽ 
coi: ὡς γὰρ ἔχει ὁ ἁπλῶς ἐγρηγορὼς πρὸς τὸν. 
πῇ ἐγφηγορύτα, οὕτω καὶ ἡ ἁπλῶς αἴσϑησις πρὸς 

τὴν πῇ αἴσϑησιν. οὗτοι γοῦν πολλάκις καϑεύδοντες 10 
καὶ μὴ ἔχοντες ἐγκεκλεισμενα, τὰ βλέφαρα ἀλλ᾽ ἠρέ- 

ue καὶ ὀλίγον ἠνεῳγμένα καὶ ὁρῶντες τὸ τοῦ παρα- 
κειμένου λύχνου φῶς καὶ ὄναρ οἰόμενοι διεγερϑέντες 
εὐϑὺς ἐγνώρισαν τὸ τοῦ λύχνου ὃν καὶ ἀλεκτρυόνων 
καὶ κυνῶν φωνὴν. ἠρέμα ἀκούοντες καὶ νομίζοντες 15 
ἐνύπνια εἶναι ἐγερϑέντες σαφῶς ἐγνώρισαν μὴ ταῦτα 
εἶναι. ἔνιοι δὲ καὶ ἀποκρίνονται ἐρωτώμενοι πολλα- 
96, οὐ μνημονεύουσι δὲ ἐγερϑέντες ὡς ἀπεκρίναντο; 
καὶ δῆλον ὡς οὔτε ἁπλῶς ἐγρηγορότες ἡσαν᾽ ῆ γὰρ 
ἂν ἐμνημόνευον, οὔτε καϑάπαξ ἐκάϑευδον᾽ οὐ γὰρ 20 
ἂν ἀπεκρίναντο. τῶν οὖν εἰρημένων οὐδὲν ἐνύπνιον 
φατέον, οὐδ᾽ ὅσαι δὴ ἐν τῷ ὕπνῳ γίνονται ἀληϑεῖς 

ἔννοιαι παρὰ τὰ φαντάσματα, λέγω δὴ τὰς κρίσεις 
᾿ αἷς συναισϑόμεϑα ὀνειρώττοντες ὅτι ὀνειρώττομεν, 
ἀλλὰ τὸ φάντασμα τὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν αἰσϑη- 25 
μάτων, ὅταν ἐν τῷ καϑεύδειν καὶ T, καϑεύδει, τοῦτ᾽ 104 
ἐστὶν ἐνύπνιον. ἤδη δέ τισι συμβέβηκε μηδὲν ἐνύ- " 
πνιον ἑωρακέναι κατὰ τὸν βίον. τοῖς δὲ πόρρω παρ- 

ελϑούσης τῆς ἡλικίας ἰδεῖν πρότερον μὴ ἑωρακόσι, 

3 ἀρατῶν A 28 scrib. προελϑούσης, vid. var, lect. in 
Amst. p. 462, 32. um 
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τὸ δ᾽ So» TOU μὴ γίνεσϑαι 5 πρότερον παραπλήσιον. 
; φαένεται. τῶν ἐπὶ τῶν παίδων καὶ μετὰ τὰς. τροφάς" 
ὅσοις γὰρ συνέστηκεν ἡ φύσις. ὥστε πολλὴν ἀναϑυ- 

μέίασιν πρὸς τὸν ἄνω τόπον ἀναφέρεσϑαι,. 7] καταφε- 
ρομένη ποιεῖ πλῆϑος κινήσεως, τούτοις εὐλόγως 

9, εν " , , ἂν , Ἁ - e 

οὐδὲν φαίνεται φανταῦμα. προϊουδσης δὲ τῆς "Av. 

κίας οὐδὲν ἄτοπον φανῆναι. ἐνύπνιον᾽ μεταβολῆς 
γάρ τινος γινομένης ἢ καϑ' ἡλικίαν ἢ πάϑος ἀναγ- 
καῖον συμβῆναι τὴν ἐναντίωσιν ταύτην. 

2 vcà»]scrib. zo. - 
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ΕΙΣ TO IIEPI ΤΗΣ ΚΑΘ’ ὝΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗ͂Σ 

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ. 

Περὶ δὲ τῆς xe9' ὕπνον μαντικῆς τῆς ἐν τοῖς 
ὕπνοις γινομένης καὶ λεγομένης συμβαίνειν ἀπὸ τῶν 
ἐνυπνίων οὔτε καταφρογήσαι ῥάδιον οὔτε πεισϑῆναι. 
τὸ μὲν γὰρ πάντας ἢ πολλοὺς ὑπολαμβάνειν ἔχθει τι 

σημειῶδες καὶ τῶν μελλόντων προμάντευμα τὰ ἐνύ- 

πνίια, παρέχει πίστιν ὡς ἐξ ἐμπειρίας λεγόμενον᾽ σεί- 

0e yao ἡμᾶς ὡς σημειώδη τὰ καϑ' ἑκάστους γινόμενα. 
καὶ τὸ περὶ ἐνίων εἶναι τὴν μαντικὴν ἐν τοῖς ὕπνοις 
οὐκ ἄπιστον᾽ ἔχει γάρ τινα λόγον᾽ μικροῦ δεῖν καὶ 
περὶ πάντων τῶν ἐνυπνίων οἰηϑείη &v τις ὡς ἔχει τι 
σημειῶδες, τὸ δὲ μηδεμίαν αἰτίαν εὔλογον ὁρᾶν, xo 

ἣν ἂν γίνοιτο διαπιστεῖν ποιεῖ. τό ve γὰρ ϑεὸν εἶναι 
τὸν πέμποντα, πρὸς τῇ ἄλλῃ ἀλογίᾳ, καὶ τὸ μὴ τοῖς 

᾿ βελτίστοις καὶ φρονιμωτάτοις ἀλλὰ τοῖς τυχοῦσι πέμ- 
πεῖν ἄλογον. ἀφαιρεϑείσης δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ αἱ- 
τίας οὐδεμία τῶν ἄλλων εὔλογος εἶναι φαίνδται αἰτία᾽ 
τὸ γὰρ περὶ τῶν ἐφ᾽ Ἡρφακλείαις στήλαις ἢ τῶν ἕν 
Βορυσϑένει προορᾶν τινά, ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν εἶναι 

᾿ δόξειεν o ἂν σύνεσιν εὑρεῖν τούτων τὴν ἀρχήν. ἀνάγ- 
Κη δ᾽ οὖν τὰ ἐνύπνια ἢ αἴτια εἶναι «ἢ σημεῖα 
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τῶν γινομένων ἢ συμπτώματα, ἡ πάντα ἢ ἔνια τού- 
? e 

vOv ἡ ἕν μόνον. λέγω δ᾽ αἴτιον μὲν oiov τὴν σελή- 
-» M e, N € 

vqv τοῦ éxAsímsw τὸν ἥλιον xol vOv χόπον τοῦ 
x » M - ) , V ^ wr / πυρετοῦ, σημεῖον δὲ τῆς ἐκλείψεως τὸ τὸν ἀστέρα 
b. d c ^" ^ εἰσελϑεῖν καὶ ὑποδραμεῖν, τὴν δὲ τραχύτητα τῆς 

, - 

γλώσσης τοῦ πυρέσδσειν, συμπτώματα δὲ τὸ βα- 
, 2 , M f! A. : » ' Ξ 9^9 

δίζοντος ἐκλείπειν τὸν qAtov' οὔτε yag σημεῖον οὔτ 
cL. ou 2 C pr λ , m ? ΄ὕ ᾿ 1 

αἴτιον ἔστιν ἡ &ur βαδισις τῆς ἐκλείψεως. διὸ τὰ 
, »- 3 ? e 

συμπτώματα οὔτε ἀεὶ γίνεται οὔϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 
τοιγαροῦν τῶν ἐνυπνίων τὰ μέν εἰσι σημεῖα τὰ δὲ 
αἴτια τὰ δὲ συμπτώματα, καὶ σημεῖα μὲν δι᾿ ὧν παρ- 
ίσταται καὶ προδηλοῦται σωματικὰ ἢ ψυχικὰ πάϑη. 

, M MI Ver 3 - [ud , Ad P λέγουσι γὰρ καὶ vOv ἰατρῶν οἵ χαρέδντες οτι δεῖ 
ἣν Ἢ c £ * ξ-. 

προσέχειν σφόδρα τοῖς ἐνυπνίοις, ὡς ἐν τουτοις ἔσται 

τεχμήρασϑαι περὶ τοῦ μέλλοντος ἀρρωστήματος. &U- 
λογον δὲ οὕτως ὑπολαβεῖν καὶ τοῖς τεχνίταις μέν, 
σχοπουμένοις δὲ τι καὶ φιλοσοφοῦσι περί τινος. et 
γὰρ ue" ἡμέραν γινόμεναι κινήσεις, ἂν μὴ σφόδρα 
μεγάλαι ὦσι καὶ fo gopidis λανϑανουσι παρὰ ἀξίξους 

τὰς ἐγρηγορικάς, ἐν δὲ τῇ καϑεύδέιν τοὐναντίον 
ἅπαν. καὶ γὰρ «t μικραὶ μεγάλαι δοκοῦσιν εἶναι. δῆ- 
λον δὲ ἐπὶ τῶν συμβαινόντων κατὰ τοὺς ὕπνους πολ- 

Acxig^ οἴονται γὰρ κεραυνοῦσϑαι καὶ βροντάσϑαι μι- 
κρῶν ἤχων ἐν τοῖς ὠσὶ γινομένων, καὶ μέλιτος καὶ 
γλυκέων χυμῶν ἀπολαύειν ἀκαριαίου φλέγματος 
ἀπορρέοντος. καὶ βαδίξειν διὰ πυρὸς καὶ ϑερμαένε-. 

, m" D , / σϑαι σφόδρα μικρᾶς ϑερμασίας περί τινὰ μέρη γι- 
νομένης, ἐπεγειρομένοις δὲ ταῦτα γένεται τοῦτον 
2) , 

ἔχοντα τὸν τρόπον. ὥστ᾽ ἐπεὶ μικραὶ πάντων «t ἀρ- 
bd e - , » , . 

χαί, δῆλον οτι xal vv νόσων καὶ ἀλλῶν παϑηματωῶν 

16 τοῖς] τοῖς μη Victorius, sed om. etiam eod. L Aristot. 
928 ταῦτα] scrib. ταῦτα φανερὰ 

H 
δὶ 
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» ἐᾷ , , N 

τῶν £v τοῖς σώμασι μελλοντῶν γένεσϑαι. φανερὸν 
ZUM. (P M , A ^ ei 5 

οὖν OtL ταῦτὰ ἀναγζκαιον ἐν τοις ὕπνοις ἑἕυνὰν κατα- 

φανῆ μᾶλλον ἢ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι. ἀλλὰ τένων μὲν 
Ὁ P ' , s D 

καὶ ὅπως σημεῖα τὰ ἐνύπνια. εἴρηται, ὁπῶὼς δὲ καὶ 
; CP ΈΨΞΩΣ »" δ , e? N - , " 

αἴτια καὶ τίνα, ηδὴ ῥηϑήσεται. οτι δὲ vOv οἰκείων 5 
δ , D , LY 3 A» 2 , » ὝἽ » 

ἑκαστῷ πραξεῶν καὶ ov τῶν ἀλλοτρίων μᾶλλον ἂν &U- 
Ὗ 

E] A , » κ᾿ , , 

ἐν ταῖς πραξεσιν Ovveg ἡ πεπραχότες πολλάκις 
, , , , , ? 

εὐϑυονειρίᾳ τούτοις σύνεσμεν xal πράσσομεν ἀπὸ 
- 3 Α 3 - e M ν᾿ 

τῶν μεϑ᾽ ἡμέραν ἀρχῶν, οὕτω πάλιν καὶ τὰς καϑ' 10 
er? , , , » 3 5 ^ 
Uzvov κινήσεις ἀναγκαῖον πολλάκις ἀρχὴν εἶναι τῶν 

2178 , , ' ' T , 
us9 ἡμέραν πραξξδων διὰ vo προοδοποιεῖσϑαι παλιν 

, 1 , " 
καὶ τούτων τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς φασμασι τοῖς vuxte- 

" e LT 5 ^ , ᾽ 

ρινοῖς. ουτῶ μὲν ovv ἐνδέχεται τῶν ἐνυπνίων ἔνια 

? ? GN M » - E 2? 

οὖν οὐδὲ τὸ μεμνῆσϑαι περὶ τοῦδε σημεῖον οὐδ᾽ 105. 
: 5 -- , e ? e? "d αἴτιον τοῦ παραγενέσϑαι αὐτόν. οὕτως οὐδ᾽ ἐκεῖ 

καὶ σημεῖα καὶ αἴτια εἶναι. τὰ δὲ πολλὰ συμπτώμα- 1ὅ 
σιν ἔοικε. μάλιστα δὲ τὰ ὑπερβατὰ πάντα καὶ ὧν μὴ 
ἐν αὐτοῖς ἡ ἀρχή, οἷον περὶ ναυμαχίας τῆς ἐν Περ- 
σίδι γινομένης καὶ τῶν ἄλλων τῶν πόρρω συμβαι- 
νόντων. περὶ γὰρ τούτων τὸν αὐτὸν τρύπον ἔχειν 
εἰκὸς οἷον εἰ μεμνημένου του περί τινος τύχοι τοῦτο 20 
γενόμενον. τί γὰρ κωλύει καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις 

e "A. $ - , " 

ovro (μᾶλλον δὲ εἰκὸς) ταῦτα συμβαίνειν; ὥσπερ 
B fol. 

3 NO uA ^ Nan y - | » xo X3 
μετὰ τὸ ἀποβῆναι τὸ ἕνυπνιον τῷ δ᾽  Ovtw ovre 26 

»- JA LJ ? ^ 4 ; δ M M σημεῖον ovvs αἴτιον ἀλλὰ συμπτῶμα. διὸ καὶ πολλα. 
la E] / ? ? , ὦ Ἁ A , 

τῶν ἑνυπνίων ovx ἀποβαίνει᾽ τὰ y&Q συμπτωματα 
s 3 , » 3 e 5 A] ^ , 

OUT (6L, OUO ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται. 

»“ Ὡ 

᾿Ὅλῶς δὲ ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων ξώων ὀνειρώττει 2. 

13. scrib. φαντάσμασι — 25 δ᾽ ὄντι] sic pro ἐδόντι ἴῃ Arist. 
cod. S. í 
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, , ? À 
τινά, ϑεόπεμπτα μὲν οὐκ ἂν εἴη τὰ ἐνύπνια οὐδὲ γέ- 
γονὲ τούτου χάριν δαιμόνια μέντοι" 1 γὰρ φύσις δαι- 
μονία. οὐ ϑεία. σημεῖον δέ. πάνυ γὰρ εὐτελεῖς ἄν- 

ϑροῶποι προορατικοί εἶσι καὶ εὐθυόνειροι ὡς οὐ ϑεοῦ 
’ 2 9. “Θἢ n? Ἧ 4 v , 

πέμποντος. ἀλλ οσῶν coz:gQ ἂν εἰ A«Aog ἡ φύσις 

ἐστὶ καὶ μελαγχολικὴ παντοδαπὰς τὰς ὄψεις ὁρώντων, 
he 

διὰ δὲ τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ κινεῖσϑανι ἐπι- 
, e, ; e 

τυγχάνουσιν, ὥσπερ ἔνιοι ἁρπάζουσιν égífovrsg ovy 
[1 , : 

ὃν ἀλλὰ πολλά, εἰ πολλὰ τὰ ῥιπτούμενα εἴη, καὶ 
LÁ A 

ὥσπερ λέγεται, εἰ πολλὰ βάλοις ἄλλοτε ἀλλοῖον βα- 
Ast, καὶ ἐπὶ τούτων συμβαίνει τοῦτο. ὅτι δ᾽ οὐκ ἀπο- 

, ^ » 2 , 9? e^ » L ? e Ά 

βαίνει πολλὰ τῶν ἐνυπνίων, οὐδὲν ἁἀτοπον᾽ οὐδὲ γὰρ 

τῶν ἐν τοῖς σώμασι σημείων καὶ τῶν οὐρανίων, οἷον 
- "ν " " 

τὰ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν πνευμάτων᾽ ἂν γὰρ ἄλλη 
κυριωτέρα ταύτης συμβῇ κίνησις ἀφ᾽ ἧς μελλούσης 
ἐγένετο τὸ σημεῖον, οὐ γίνεται. ἰδὼν γάρ τις ἐν 
ὕπνῳ διέρχεσθαι βόρβορον us9" ἡμέρας" νενόσηκεν" 

τῶν γὰρ ἐντὸς σεσημμένων χυμῶν ἀρχομένων κινεῖ- 
σϑαι κατὰ τὴν νύκα ἠρεμῶν ἐλάμβανεν αἴσϑησιν᾽ καὶ 
ἐπὶ πυρὸς διαβαίνειν καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐπύρεξεν. ἀλ- 
λοτε δ᾽ αὖ ταῦτα ἰδὼν ovx ἐνόσησε τῶ τὴν φύσιν 
διεγερϑεῖσαν καὶ τοὺς χυμοὺς πεσεῖν ἀπεῖρξαι τῷ 
πάϑει τὴν εἴσοδον. καὶ τὴν περὶ σελήνην ἅλω καὶ | 
βροχῆς καὶ πνευμάτων ποιούμεϑα σύμβολον, πολλά- 
κι δὲ συνισταμένην οὐδὲν συνέβη τούτων διὰ τὴν 
ἀντιπερίστασιν τοῦ SQUE OU TOS κρατηϑέντος ὑπὸ τῆς 
ἐναντίας κινήσεως. καὶ πολλὰ βουλευϑέντα καλῶς. 

τῶν πραχϑῆναι δεόντων διελύϑη δι᾿ ἄλλας κυριωτέ- 

ρας ἀρχάς. ὅλως γὰρ οὐ πᾶν γίνεται τὸ μελλῆσαν, 
M , ? er 

οὐδὲ τὸ αὐτὸ ἐσόμενον xol μέλλον, αλλ ὁμῶς 

8 ἀτελεῖς ἃ 15 μενούσης ^ ΟἿ καλῶς τῶν] τῶν 
καλῶς ἃ ᾿ 
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ἀρχάς τε λεκτέον εἶναι ἀφ᾽ ὧν οὐκ ἐπετελέσϑη, καὶ 
σημεῖα mépuxe τῶν ταῦτά τινων οὐ γενομένων. περὶ 
"δὲ τῶν μὴ τοιαύτας ἀρχὰς ἐχόντων ἐνυπνίων μηδὲ τῶν 
ἐφ᾽ ἃ ἡμεῖς κύριοι, ἀλλ᾽ ὑπερορίας ἢ τοῖς χρόνοις ἢ τοῖς 
τόποις ἢ τοῖς μεγέϑεσιν ἢ καὶ τῶν ἐγγὺς uiv πραττο- 
μένων καὶ παρὰ γείτονος ἴσως, μὴ μέντοι γε ἐν αὗ- 

τοῖς ἐχόντων τὰς ἀρχὰς τῶν εἰδότων τὸ ἐνύπνιον, εἰ 
μὴ γίνεται τὸ προορᾶν ἀπὸ συμπτώματος. ἑτέρως ἂν 
ἔχοι Eo ἢ ὡς λέγει “Τημόκφιτος. εἴδωλα γὰρ ἐχεῖ- 

vog καὶ ἀπορροίας αἰτιᾶται; ὧν τὰ μέν φησιν ἀγαϑο- 
ποιὰ τὰ δὲ κακοποιά, ὑπερμεγέϑη vs εἶναι καὶ δύς- 

φϑαρτα., ἐμπελάξειν δὲ τοῖς ἀνθρώποις καὶ προση- 
, μαίνειυν τὰ μέλλοντα ϑεωρούμενα, ἔστιν οἷς καὶ φω- 

vag ἀφιέντα μόνον αἰσϑητὰς ἐν ὕπνῳ τοῖς ἐπαΐουσιν,. 
ὕϑεν καὶ εὐλόχων τυχεῖν εἰδώλων ἐπεύχεται. ἀλλ᾽ 
ἡμεῖς τὸ μὲν εἴδωλα λέγειν φέρεσϑαι καὶ πάμπαν 
ἀπαγοφεύομεν, κινήσεις δέ τινας μᾶλλον ἀντὶ τούτων 
εἰσάγομεν ἀπ᾿ ἀρχῶν τῶν μδλλόντων γίνεσϑαι καὶ 

λόγων καὶ πράξεων, ὑφ᾽ ὧν σχηματιξομένου τοῦ 
ἀέρος καὶ διὰ τῶν ὥτων ἢ τῶν μυχτήρων προσπι- 

πτουσῶν ἐν τοῖς ὕπνοις τῇ καρδίᾳ προορᾶν τὸ μέλλον. 

ὥσπερ γὰρ ὅταν τι κινήσῃ τὸ ὕδωρ ἢ τὸν ἀέρα, τοῦϑ᾽ 
ἕτερον ἐκίνησε παυσαμένου δ᾽ ἐκείνου συμβαίνει τὴν 
αὐτὴν κίνησιν προϊέναι μέχρι τινὸς τοῦ κινήσαντος 

2 / ni ΠῚ , , , ' 
0v παρόντος. OUvrIOS οὐδὲν κωλύει κίνησιν τινὰ XC : 

αἴσϑησιν ἀφικνεῖσϑαι πρὸς τὰς ψυχὰς τὰς ἐνυπνιαζού- 

σας, ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνος ποιεῖ τὰ εἴδωλα καὶ τὰς ἀπορροίας. 
καὶ ὅποι δὴ ἔτυχεν ἀφικνουμένας μᾶλλον αἰσϑητὰς 
εἶναι νύκτωρ διὰ τὸ us9' ἡμέραν φερομένας διαλύ- 
εσϑαι μᾶλλον (ἀταραχωδέστερος γὰρ ὁ ἀὴρ τῆς νυ- 

χτὸς διὰ τὸ νηνεμωτέρας εἶναι τὰς νύκτας) καὶ ἐν τῷ 
σώματι ποιεῖν αἴσϑησιν διὰ τὸν ὕπνον᾽ τῶν γὰρ μι- 

10 
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90 
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χρῶν κινήσεων καϑεύδοντες μᾶλλον ἢ ἐγφηγορύτες 
αἰσϑανόμεϑα. ποιουσῶν ovv τῶν εἰρημένων αἰσϑή- 

σεῶν φάντασμα ἐν τῷ ἡγεμονικῷ τὸ προορᾶν yíve- 
ται. καὶ διὰ ταῦτα συμβαίνει τὸ πάϑος τοῦτο τοῖς 
τυχοῦσι καὶ οὐ τοῖς φρονίμοις" UM ἡμέραν τε 

γὰρ ἐγένετο καὶ τοῖς σοφοῖς, εἰ ϑεὸς qv ὁ πέμπων. 
καὶ ἔτι οὕτω. γινομένου τοῦ προορᾶν εἰκὸς τοὺς τυ- 
qovrag. μᾶλλον πφοορᾶν᾽ ἡ γὰρ διάνοια τῶν τοιού- 
τῶν οὐ φροντιστική, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔρημος καὶ κενὴ 

πάντων, ὧν πλήφης ἡ τῶν φιλοσοφούντων ἐστίν. καὶ 

κινηϑεῖσα κατὰ τὸ κινοῦν ἄγεται. καὶ τοῦ ἐνίους τῶν 
ἐκστατικῶν προορᾶν. αἴτιον ὅτι αἱ οἰκεῖαι κινήσεις 
οὐκ ἐνοχλοῦσιν ἀλλ᾽ ἀπορφαπίξονται. τῶν ξενικῶν 
οὖν μάλιστα αἰσϑάνονται᾽ καὶ τῶν προσπιπτόντων 
ἔξωϑεν. τὸ δέ τινας εὐϑυονείρους εἶναι μάλιστα 

περὶ τῶν γνωρίμων καὶ προορᾶν συμβαίνει διὰ τὸ 
τοὺς γνωρίμους μάλιστα ὑπὲρ ἀλλήλων φροντίζξειν " 
ὥσπερ γὰρ πόρρω ὄντων τάχιστα τῇ ὄψει. γνωρίξουσι 
καὶ αἰσϑάνονται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ τύ- 

zv καὶ κινήσεων. αἷ γὰρ τῶν γνωρίμων γνωριμώ- 
τεραι κινήσεις. οἵ δὲ μελαγχολικοὶ διὰ τὸ σφοδρὸν 
κατὰ τοὺς πόρρωϑεν βάλλοντας καὶ εὐστοχοῦντ ἐς 
εἰσιν. ὡς γὰρ ἐχεῖνοι τὸ τοξευϑὲν ὅσα καὶ χειρὶ τῷ 
βέλει καὶ πόρρωϑεν ὄντες κατέχουσι, καὶ οὗτοι τὸ 
μέλλον ὥσπερ προαῤπαξουσι τῷ τάχει τῆς κινήσεως. 

εὐμετάβυλον γὰρ ὃν τὸ φανταστικὸν αὐτοῖς ταχὺ τὸ 
ἐχόμενον τῆς ἀρχῆς τῶν ἐσομένων φαντάξεται. ὥσπερ 
γὰρ τὰ Φιλαιγίδου ποιήματα μὴ ἔχοντα μεταβολὰς 

προσώπων καὶ διηγημάτων μεταπτώσεις ἀεὶ ἐχόμενα 
τοῦ ὁμοίου διανοοῦνται καὶ συνὲέρουσιν, οἷον εἴ τις 

' ^" 

6 ἐγένετο] scr.b. ἐγένετ᾽ ἂν 
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᾿“φροδίτην ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶπε xol μέχρι τέλους ταύ- 
της ἔχεται, οὕτω καὶ οἵ ἐμμαν εἴς ἐχόμενα τοῦ ὁμοίου 
διανοοῦνται καὶ βλέπουσι. καὶ πρὸς τούτοις διὰ τὴν 

σφοδρότητα οὐκ ἐκκρούεται αὐτῶν 1 κίνησις ὑφ᾽ ii 

ἑτέρας κινήσεως. τεχνικώτατος δ᾽ ἐστὶ κριτὴς ἐνυ- 5 
πνίων ὅστις δύναται τὰς ὁμοιότητας ϑεωρεῖν᾽ τὰς 
γὰρ εὐϑυονειρίας κρίνειν παντὸς ἐστι, λέγω δὴ τὰς 
ὁμοιότητας, ὅτι παραπλήσια συμβαίνει τὰ φαντάσμα- 
τα τοῖς ἐν τοῖς ὕδασιν εἰδώλοις, καϑάπερ καὶ πρότερον 
εἴρηται. ἐκεῖ γὰρ ἂν μὴ ἠρεμῇ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ πολλὴ 10 

κίνησις γένηται. οὐχ ὁμοία γίνεται ἡ ἔμφασις καὶ τὰ 
εἴδωλα τοῖς ἀληϑινοῖς. κἂν τοῖς ὕπνοις δὲ ὅταν GgO0- 

δρα τυγχάνῃ καὶ συγκεχυμένη ἡ πρὸς τὴν καρδίαν 
καταφερομένη παλίρροια, οὔϑ᾽ ὁμοίους οὔτε καϑα- 
ροὺς τοὺς τύπους ἐᾷ φαντάξεσϑαι καὶ τὰ ἐγκατα- 1ὅ 
λείμματα. ἡ γὰρ κίνησις ἐκκόπτειν τὰς εὐθϑυονειρίας. 
δεινὸς δὲ ἑἕκατερος ἔσται χριτὴς ὃ τε τὰς ἐμφάσεις 

συνορᾶν δυνάμενος καὶ ταχὺ διαισϑάνεσϑαι ἐν ὀχλου- 
μένῳ ὕδατι καὶ τὰ πεφορημένα καὶ διεστραμμένα 
TOv εἰδώλων τοῖς ἀληϑινοῖς προσβιβάξειν, οἷον ὅτι 20 

τόδε ἀνθρώπου ἢ ἵππου καὶ μὴ τοιούτου ὀφϑέντος, 
καὶ ὁ ἐν τοῖς ὕπνοις αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν δυνάμενος. 
τί μὲν οὖν ἐστὶν ὕπνος καὶ ἐνύπνιον, καὶ διὰ τίν᾽ 
αἰτίαν ἕκάτερον αὐτῶν γίνεται. ἔτι δὲ περὶ τῆς τῶν 
ἐνυπνίων μαντείας εἴρηται, περὶ δὲ κινήσεως τῆς 25 
κοινῆς τῶν ξώων λεκτέον. 

18 évoyAovuévo ἃ 
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3 9295, 19. ὅτε ποτὲ μὲν 5 

ἅλατος TÉ 

860, 5. ὅπη καὶ τύχῃ cm0-  - 
ροῦντα͵ Il, Bio s 

ἀναβεβλήσϑω 295, 9. 



ἀναρμοστίαν ΤΙ, 44, 

INDEX 

xv o0 evo occ 97, 25. 
ἀναξωγράφημα IL -235 43,15. 

211, 28. 242, 11. 
ἐν ταῖς ἀναξωγραφήσεσιν II, 

166, 29. 
ἀνακλᾶσϑαι II; ΠΡ 4:sqq. 

228, 23. 
ἀνάκλασις 11,238, 22. 
ἀνάλογα II, 250, 8. cf. 252, 8. 
“ἀναλόγως ΤΙ: 286, 19. 

τὸ τοῖς ὄμμασιν ᾿ἀναλογοῦν 
II, 55, 11. τοῦ ἀνάλογον 
II. 221, 12. 

εἶ γέγονας &v ᾿ἠναλυτικοῖς 
E17,. 26. 

ἀναμάρτητος II, 168, 14. 
ἀνεμάξατο II, 51, 11. 169, 6, 

22:170, 8. 
ἀναμνηστικώτερος II, 232, 8, 

9. 253, 3. 
ἀνανέωσις II, 943, T. . 
ἀναντίληπτον IL, 143, 5. 171, 

8. 201, 22. 
"Aveo opos 107, 24. 126, 16. 

22112. 130, 15. 151: 724. 
116, 28. 191, 14. 222, 18. 935, 
10. 283, 22. 409, 2,9. 413,26. 
IE 15, 2. 17, 12, 24. 23, 25. 
25, 15. 179; 28. 178, 30. 119, 9 

᾿ἀναξίμανδρος 194, 28. 131, 
227230; 11. 231, 14. 232, 3. 

᾿ἀναξιμένης LH 24. 10. 
᾿ἀναπετάννυται LT, 128, ἃ. 

ἀνάπλυσις II, 981, bz 

22.' 98. 
25.0.1. 

ἀναρρίπτεσϑαι II, 28, 28. 
ἀνέστραπται, φιλοτιμότερον 

"Ag. περὶ τὸν τόπον IL, 138, 
17. ἀνεστραμμένως II, 247, 
26. 

ἀνατοιιαὶ ᾿Δριστοτέλους 94, 11. 
ἐκ τῶν ἀνατομῶν φανερὸν 

H, 266, 2. 
᾿λνάχαρσις 44, 28. 
᾿ἀνδρόνικος II, 56, 13. ἐκ τοῦ 
P τῶν περὶ φύσεως 
ἘΠ 99. 
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ἀνείδεον IL, 105, 24. 
ἀνεμποδίστως "T 242.18. 
ἀνεπαίσϑητος II, 191, 19. 
ἀνεπίλειπτος (ὠνεπίληπτος 

libri) 223, 25. 
ἀνεπινόητον παντελῶς 301, 

2. 
ἀνεπισκεψίέα 41, 1. 
ἀνεπιστήμων 41, 19, 
ἀνϑυποστροφὴ IL, 2UE EE 
ἀνίατρος 15i. 1. 

ανισοταχῶς 299, 5. 
ἠνεωγμένα IL 289, 12. 
ανομοιοῦσϑαι 1, 162, 4, 
ἀντανισοῦσϑαι 305, 20. 
ἀνταυγοῦντα HE 126, 10. 
ἀντεξέτασις 1I, 2292. 99; 
ἀντεστραμμένως 241, 4. 
ἀντικρουσϑῇ IL.284, T. 
ἄντικρυς PI. 186, 2. 181, 14. 

199,18. 290, 28. 
ἀντιληπτικὴ II, 13037; 
ἀντίληψις 1I, 135, τ. 137,25 

5. 143, 3. 144, 93. 147, 18. 
ἀντιλυπήσεως ὄρεξις IL, 18, 

11, 
ἀντιμεϑίσταται 254, 9. 260, 

9. 289, 6. 
ἀντιμετάστασις 261, 5. 
ἀντιπερίστασις 95, 91. κατ᾽ 

ἀντιπερίστασιν 213, 3. 281, 
18. 291, 26. 448, 17, 20, 25. 

ἀντιπεριιστώμενον II, 270, 30. 
ἀντισήκωσις ΤΙΣ ΤῸ; 96. 
ἀντιταχοῦς κινήσεως 294, 21. 
ἀντιτυπία 241, 16. 294, 12. 

j ᾿““ντιφέρων II, 24f, 3. 
᾿ἀντιφῶν 109, 16. 161, Ee 

108, 19; 
ἀνωτέρα φύσις 22,2. τῆς ἀνω- 

τέρας SL, 19: 35, 21. τοῦ 

ἀνωτέρου γένους 94, 25. 
ἀξιώματα 9, 1. 
ἀόρατος φωνὴ 290, 15. 
ἀπαλεέφει II, 239, 1t: 
ἀπήρτηται i 45, 19. 
ἀπατμίξον 11. ΤΊ, 29. 
ἀπεικότως II, 144,, 1. 
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ἄπειρον. 325. 13. 242, 10. 
ἀπεπτεῖν II, 210, 6. 
ἀπερείδεται: I, 169, 21; 
ἀποδεικτὰ πᾶντα bt, 26. 
ἀπόδειξις (m 
ἀποϑησαυρίζουσι 1I, 220, 22. 
ἀἁποκαϑίέστανται II, 254, 30. 
ἀποκλήρωσις TE 48, «29. 

ἀπολεπτύνονται 51, 'g. 
ἀπολύσασϑαι IL, 190, 23. 
ἀποπάλλειν Il; 117, 2, 14. 
ἀποπλήρωσις II, 191, 9. 
ἀπορραπίξονται II, 296, 13. 
ἀπόρροια IIT, 295, 10. 
ἀποσαφεῖσϑαι 1I, 121, 20. 
ἀποσκευαξόμενοι LH, 164, 27. 
ἀποστοματίζεσϑαι ΤΙ, 275, 91, 

82. 

ἀποσυλᾶν 11, 934, 90. 
ἀποτείνεσϑαι 1I, 197, 16. 249, 

17. 
ἀπέφημεν 200, -19. 
ἀπογετευομένους ὀχετοὺς II, 

160, 16. 
ἀποχρῆν II, 98, 8. 
AL, 225, 12. 

οὐκ ἀποχρώντως μὲν ἀλλὰ 
πιϑανῶς 11, 182, 20. 

ἀποχρῶσα δύναμις 1T, 81, 18. 
1525; 1.9177; 9. 

δρατος II, 64, 23. 
ἀριϑμῷ μία 305, 80. 357, 9. 

κατ᾽ ἀριϑμὸν 306, 12, 99. 
307, 14. ἀριϑμῷ δέ τε 
πάντ᾽ ἐπέοιπε 11, 20, 21. 
unde corrig. I, 220, 22 ««v- 
τεῦϑεν cO ἀριϑμῷ δέ τὲ 
παάντ᾽ ἐπ. 

᾿“Δφριστοφάνης 315, 11. 
᾿Δριστοτέλης 2,4. ii; 7. 24, 24. 

32, 10. 33, 2, 12. 248, 15. 
273, 18 oig. “χρῆται "4g. σα. 
φέότερον ἔχει. 219, 23. 292, 
9. 297, 1 παᾶνυ ἀσαφῶς e- 
ρημένον. 3291, 16. 339, 8. 
341, 6. 351, 25. 368, 8. 310, 
6. 382, 15, 25. 389, 14. . H,, 
1, 2, 9,-9,:.19. 17, 1. 30, 29. 

ἀποχρῶν 

INDEX 

unguis ^4 i DX Ἢ but. 7 
| q n x PES 

PARA: 

96, "7, 12. 44, 15, 22. 41, 18. 
68, 8. 138,17. 139,2. 184,21, 
26. 186, 4. 

£v τοῖς περὶ τῆς αἰσϑήσεως 
H. 128, 15. 

ἀνατομαὶ, ̓ “ριστοτέλους 94,11. 
ἐν τῷ Εὐδήμῳ Il, 1940 b. 
ἐν τοῖς ἠϑικοῖς 109, Ἢ 184, 

21.11; 92, x 
ἐν τῇ συντάξει τῇ μετὰ τὰ 
Φυσιχὰ II, 190, 13. 

περὶ προτάσεων {τω 18, 14. 
ὃν τοῖς περὶ φιλοσοφίας ΤΙ: 

20, 8. 
&y τοῖς φυσικοῖς ἘΠ᾿ ΦΌΣΊΩΙΣ 

21, 19. 155, 1. 
περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ὅλης φύ- 

σεῶς II, 11, 15. 76, 13. προς- 
ἔχειν, τοῖς ἐν τῇ φυσικῇ 
ἀκροάσει IT, 2231]. 

οἵ πρὸ ᾿Δφιστοτέλους TI; 15 12; 
ἐξηγηταὶ ᾿Ιριστοτέλους 219, 

24. IL 21, 2. 
x τῶν ξξηγήσεων (Ὁ) ἀναλέ- 

ξεται 297, 10. 381, 26. 
ὁ τῶν "Ἀριστοτέλους ἐξετα- 

στῆς. 11, 29, 20. conf. 30, 
24. 

0 τὰ ᾿Δριστοτέλους ἀδιανόη-- 
τα ὀνομαξων Il, .99, 3. 

ἀρκείσϑω (9) τοσαῦτα ΘΑ ΤῸ 
ἀρμονικὴ 29, ὃ. 
ἀσκὸς 289, 58. 
ἀσπάλαξ II, 149, 14. 
αὐγοξιδὲς ὄχημα II, 36, 6. 
αὐτόξωον LI 2915 10. 
αὐτοκπινησία II, ' 196, 24. 
αὐτόματον 184, 18. 
αὐτοὸν, 118, 97. 
ἐξ ἀφαιρέσεως 241, 2ὅ. II, 

178,7. 2105.98; κατ᾽ ἀφαί- 
ρεσιν II, 205, 8. τὰ ἀφαι- 
θέσει λεγόμενα I, eas 29. 

ó φὴ et πέρας 250, 
ἀφϑαρσία 1I, 192, ab. 
ὃ χαλούμενος ̓ Δχιλλεὺς 893, 4. 
βάλλειν πόρρω τῆς ἀληϑείας 

ΠῚ 46; 10. 

, 
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βῆξις ΤΙ, 129, 28. 123, 8. 
Βοηϑὸς 445, 1. 331, 93. 
τοὺς Βορεάδας TL 164, T: 
Bo οντὴ 82, 2. 
Boy II, 291, 24. 

. -Bevoovosc τετραγωνισμὸς TOU 
κυλλου 30, 8—271. 

Γαληνὸς 210, 12, 25. 315, 16. 
321, 16. 

γὰρ in medio positum 262, 21. 
conf. 433, 13. 

yz] ὡς Ἐμπεδοκλῆς γε καὶ 
᾿ἀναξαγόρας 1901, .14. - fort. 
τε ut ᾿ἀναξαγόρας τε καὶ 
Ζημόλχριτος 222,18. γε μὴν 
II, 250, 13, 15. 

εἰ γέγονας ἐν ᾿ἀναλυτικοῖς 
117, 97. τῶν γενητῶν (γεν- 
νητῶν) ξωῶν II, 225, 23. 

yvy y vuol II, 222, 9-540. 
yAevig 95, 1. 
γλαφυρφοτέρως ἐδείενυ II, 23, 

e) τοῦ γλύωματος II, 170, 
29. 228, 15, 20. 

γλώττῃ ἀληϑεύειν ἢ ψεύυδε- 
σϑαι II, 163, 2T. 

᾿γνωματεύξι II, 151, 22. 
γνωρίξειν et μανθάνειν 4, 15. 
γνώριμος καὶ παιδὶ φασί '8t, 

6. 
γραμματικὸς 105, 13. 
γραμμὴν ἐξεσμένην (ἐξυσμέ- 

νην) 88, 4 
δακχτυλιαία τῶν πλευρῶν II, 

235, 9. 
δὲ] μαλακώτερος γὰρ ὧν μᾶλ- 

. Aov δὲ διίσταται 299, 3. εὖ 
γάρ. . διὰ τί δὲ καὶ 138, 18. 

τὰ δεσμὰ τῆς κρηπῖδος Ἔ τὰ 
δημιουργίας λόγος II, 188, 9. 
“4ημόκριτος 107, 25. 131, 23. 

167, 20. 177, T. 299. 10. 
934, 22. 248, τ. 284, 4. 293, 
1. 313, 4. 412, 15. 434, 2. IL, 
15, 9, 6. 17, 14. 23, 20. 81, 
1. 35, T. 51, 11, 12. 58, 10, 
15. 63, 19. 114, 4. 295, 9. 

| 4ημοσϑένης IT, 245, 9. 
διὰ λόγου διδάσκουσιν II, 

B) ϑι 
Διαδούμενος TTA, ΤΣ, 3. 

244, 22. 
κατὰ διάϑεσιν 49 71. 
διέλωμεν 11^ 23973 
ὥσπερ διαιτὥντας II, 96, 8. 
διαέρεσις II, 202, T. 
διαιωνίξουσα τἄξις 118, 10. 
διαλεκτικὴ 9.9. 28: 
διαλιμπάνῃ 324, 13. 354, 10. 
διάμετρος τοῦ χόσμου 241, 6. 
πρὸς διαμονὴν II, 226, 9T. 
διανοεῖσθαι et νοεῖν II, 55, 
19 —29. 

διανόησις 251, 28. 
διάνοια 11, 162, 29. 249, 23. 
διαπιστεῖν 11.- 291, 15: 
διαπορϑμεύειν H, ft4- 
Ζιάρης II, 106, 15, 28. 
διαρρήδην IN, 191, 115,91; 
διατηκεσϑ'αν Ἶ 145, 10. 
Mroseyyéntur 290, 2. II, 39, 

14. 
διαχεϑήσεται 303, 4. 
διδαξάτωσαν 304,. 23. 
δώη 40, 1. 
διεξίτητον 225, 91. 
διευρυνομένων. II, 128, 5. 
Διογένης II, 24, 10. 
διοικέξων II, 67, v. 68, 22. 
διόπτρα 166, 99. Ϊ 
διπλόη I. 4, 96. 75". 
ἐπὶ δισημερίαν 448, 96. vid. 

adn. 
δισσαχῇ 11, 36, 25. 
δοξαάξειν 65, 4, et δόξα 66, 

12. 
δοξαδτικῶς II, 163, 11. 
δραματουργία, τῶν ἐνυπνίων 

IT, 288: Ὁ: 
δραττόμενα II, 105, 7. 
δυσπαϑεστέραν αἴσϑησιν II, 

193, 24. 
δυσφραστότερον II, 184, 16. 
ἐὰν. .πειρῶτο II, 288, 10. 
τὰ ἐγγύτατα (9) τοῦ κινοῦν- 
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τος 449, 17. τῷ ἔγγιστα IT, 
2, 4. 

ἐγκαϑίδρυται IT, 156, 20. 
ἐγκεκαλυμμένοι λόγοι 5, 18. 
ἐγκαταλείμματα 11], 51, 24. 

165, 16. 237,18. 238, 14. 240, 
12. "971, 1. 218, 2; 12,9! 
291, 15. 

ἐγκαταλέλειπται LE2/:283, 93 
ἐγκατοικοδομεῖσϑαι TL 111, 

29. 128, 9. ἐγκατῳκοδομη- 
μένος ἀὴρ 123, 14. 138, 2. 

ἐγκιρνάναι 304, 29. 
Sinh. ἐπισκεψώμεϑ'α ΤῊ A 

γένηται 290, 3. κινηϑῆ 
397, 20. λέγῃ 449, 2. ὦσιν 
449, 3.5 25. . λέγοι 251, 
18. 

εἴπερ ἄρα 280, 19. ἀλλ᾽ εἴπερ 
ἄρα ll, 54, 1T. ἀλλ᾽ εἰ ἄρα 
180, 9r. 

εἴπερ παραρρύῃ E Ὁ ΟΣ 
φέρε οὖν εἰδώμεν (ἴδωμεν) 

II, 194, 17. 
εὐδητικοὺς ἀριϑμοὺς 960, 95. 

IL, 20, 19, 23. 21, 27.22, 8, 
εἴ: 15. 

εἰδωλικὴ κίνησις IL, 288, 28. 
εἰκτικὸς IL, 170, 29. εἰκτικώ- 

τερον 294, 15. 
εἰλιχρινῶς τὰ 106, τ ri 
εἶναι ὕδατι, οἰκίᾳ II, 176, 

10 sq. τὸ τόδε καὶ τὸ τῷδε 
(om. εἶναι) II, 185, 3. 

εἰσαγγελέων χώραν ἔχειν II, 
160, 18. 

εἰσαγγελίαι ΠῚ ΟΣ 151, A4. 
100, 1. 

κατ᾽ εἰσοχὴν καὶ ἐξοχὴν II, 
298, 11. 

ἐνθένδε ἐκεῖσεν 219, 10, 11. 
ἐχκαλεῖται εἰς ἐπίχρισιν II, 

32, 1. 
ἐκκεκώφηνται 115. 139, 19. 
ἐκλιμπάνειν LL, 141, 9. 
ἔχμαξις II, 981, 1. 
ἑχπομπὴ ἀκτίνων 11, 249, 18. 
ἐχπυρηνίξευν 289, 13—14. 

ἐκτροπὴ 292, 18. 
ἐκτυποῦται 1I, ,167, 25. 
ἐλλάμπειν 1I, 191, 12. 200, 

27. 
dme ἐπιστήμη 11, 232, 

L7; 
ἐλύτροις II, 427,228 ὥσπερ 

ἔλυτρον rj 134, SL EIS 
ἔμμεσοι HL. 132, τ. 
ἔμπαλιν 1L 95, 10. τοὔμπαλιν 

II, 80, 16. 223, 10. 241, 6. 
ἐμπαραλιμπάνειν 122, f. 
᾿Εμπεδοκλῆς 131,11. 136, 26. 

167, 19; 148, 28. 177, Jg: 
191, 14. 192, 8. 195713. 409, 
5, 10. II, 18, 14. 25, 24. 46, 
5. 60; X, 14. 6b 27. 6229. 
63, aT. 93, 18, 21. 94, 5. 111, 
5. -161, 6. 201, 9 

ἐμπελάξειν IM, 295, 12. 
ἐμπεριέχεται 202, ὁ, 
εἰς τοὐμφανὲς II, 221, 18. 

ἔμφραξις IL, 125, 9. 
ἐωψυχέα II, AT, i 17, 22. 48, 

8, 14, 24. 
ἔν τινι 201, 21. 
ἐναπολαιβανόμενα II, 65, 16. 
ἐνδεχομένως PM dd. 12. 
ἐνειλουμένου I1, 116, T. 
ἑνοῦν 11, 67, 14, '21. 
ἐνσφραγίξεσϑαι II, 169, re 
ἐντελεχῶς 11,242. 9, 15. 
ἐντεριῶναι II, TU, 12. 
ἐξαερουμένον ὕδατος 303, 11. 
ἐξαιματοῦται II, 266, 6. 
ἐξαπλουμένων νοημάτων II, 

240. 21. 
ἐξασϑενήσῃ 198, 24. 

Σ ἐξατονεῖν IL 166, 3. 
ἐξεργάσασϑαι τὰ ᾿Δριστοτέ- 
«λους 368, B. dI 5. 0; B. 

οἵ ἐξηγηταὶ II, 115, 2. cf. A4gi- 
στοτἕλης. 

ἐξισοῦται 98, 23, 
ἐξοριστέον 97, 22. 
ἐξυγραένουσι 1I, 129, 28. 
διὰ τῶν ἔξωϑεν (ἐξωτερικῶν 

Arist.) λόγων 309, 1. 
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ο Ἐπίκουρος 60, τ. 251, 

ES ἐξωτερικῶν. κινήσεων 11, 257, 
11 

ἐπαναμιμνήσκειν II; 241; 9. 
ἐπεισχρίνεσθαι ϑύραϑεν Π, 

. 68, 10. 
ἐπευποροῦσιν II, 210, 27. 
ἐπιβάϑρα IT, 215, 13. 

XOT. ἐπιβολὴν — στέρησιν II, 
205, 9, 17. 

ἐπιϑολοὶ 210, 19. 
ἐπικαταφορὰ ἯΙ, 285, 15. 

4:5; 
268, 29. 284. 5. 370, b. 311, 
21. 

ἐπίστασϑαι 1, 10. 
ἐπισυμβαίνειν 181, 24. 182, 

26. 187, 6. 
ἐπιφημίξομεν 11..182.1. 
πρὸς ἔπος ἀντιλέγειν 286, 1. 
ἐποχετεύεται IL. 4185, 10. 
ἐρανέζξεται ὁ νοῦς IJ, 213. 9; 
ἔστ᾽ ἂν μὲν ἵστηται I, 206, 98. 
ἑτεροίωσις 210, 16, 18. 
ἑτερότης II, 19, 9B. 
Εὐδημος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν 

ἑαυτοῦ φυσικῶν 218, Ε΄: 
εὐδιαίρετος II, 118, t 
εὔεικτος II, 118, 11. 
εὐεξαπάτητος ΤῊ 100; 29. 
εὔϑρυπτος II, 116, 18. 118, it: 
εὐϑυονειρία ΤΙ, 291, rf 
εὐϑυονειρότεροι 1L 287, 2. 

294, 4. 296, 15. 
εὐθυωρία 1I, 36, 23, 24. 42, 
M. 279, 17. 

εὐκινησία lI, 254, 1. 
εὐόλισϑος I 116, 19. 
εὐπετέστερον LU 231, 9. 
κατ Εὐριπίδην 87, 0. φησὶν 
ἡ τραγῳδία 980, 28. 

εὐστοχία 66, 13. 
εὐτύπωτος IT, 170, 29. 
εὐτυχία 184, ur 
év δϑυφημίᾳ ἔστω II, 229, Ἢ 
εὔχροια II, 68, 3. 
ἐφαρμόσαι 28, 20. 
ἐφεξῆς τῷ προοιμίῳ 355, 2. 

᾿ἐφεστήξει 51,49; 

: ἘΠ τς XI, 2, 18. 
env 1I, 89 , 18. 
Ζήνων. 251, 217. 265, 10. 374, 

15. 311; 14. 392, 5, Ld 394. 
“πὶ θὲ 406, 10..4539, 13. LL. 80, 

24. οἵ ἀπὸ Ζήνωνος 256, 
18. II, 64, 25. 197, 24. 
περὶ Ζήνωνα 284, 10. Last. 
“Στωικοί. 

ὲ ἐξοφωμένον II, 2425.9; 
τὰ καλούμενα ξωόφυτα ΤΙ 

64, 8. 227, 29. 
μὰ τὸν ἥλιον II, 289, 6. 
τοῦ ἡλιουμένου ἀέρος 11,117, 

10. 
ἡμαρτημένως II, 171, 13; 
τῶν ἡμισφαιρίων 312, 20. 

. βιάσαιτο 1L, 258, 12. 
diui ἐξ ρς 110, 6. 281, 8, 20. 

II, 24, 13. 26, 2. 
Ἡσίοδος 255, 20, 24. 
Θαλῆς II, 24, 6. 64, 21. 
Θάσιος (οἶνος) 215,27. 
ϑέα (ΞΕϑεῶ, ϑέασαι) 286, 25. 

I1, 201, 25. 
Θεμίστιος] ἐγὼ καὶ οἵ ἐμοὶ 

παῖδες 311, 29. ὥσπερ ἡμεῖς 
ἐν κατηγορίαις ἐδείξαμεν 
II,..110,:86, ἐν τοῖς “περὶ 
αἰσϑητῶν καὶ αἰσϑήσεως 
II, 232, 11.. év τοῖς φύυσι- 
κοῖς II, 262, 27, ἐν τοῖς 
περὶ ψυχῆς ΤΙ, 271, 19. 

Θεόφραστος 10, 15. 386, 16. 
389,9. ἐν τῷ περὶ κινήσεως 
πρώτῳ 381, 25. ἐν οἷς ée- 
τάξει τὰ ᾿Δριστοτέλους περὶ 
τοῦ ZOLQTUXO) νοῦ 11.189; 
6. περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ καὶ 
τοῦ ἐνεργείᾳ II, 198, 13. ἐν 
τῷ, πέμπτῳ τῶν φὺσικῶν, 
δευτέρῳ δὲ τῶν περὶ ψυχῆς 
II, 199, 11 sq. 200, 15, 24. 

Θήβαξε 269,1. 
ϑιγγανουσὰ IT, 161, 204.229 
11 229. 10, 14. 278. 26. 
ϑίγουσιν ( &uyovcw?) 17, 
147,13. 
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Q'uéug II, 56, 2. 161, 17, 23. 
ϑλᾶν IL 143, 19; 25. 
ϑρύπτεσϑαι IL, 117,9 . 239, 10. 
ϑύραϑεν II, 16, 25. 68, 10. 
οὐ κατὰ ϑύφας ἀπαντῶσι 289, 

13. 
ϑυροκοπουμένη II, 91, 14. 
ἴεσϑαι τοῖς ποσὶ 1, 22. 
ἰλισπώμεναι II, 69, τὰ 
ἴνδαλμα IL, 206, 17. 
Ἴρις 4T, 16. 
“Ἱπποκράτης 0 Χῖος 109, 15. 
ἽἽππαρχος 66, 10. 
Ἵππων καὶ of'vivse Ἵππωνι 

παραπλησίως II, 24, 28. 
26, ὃ. 

ἴσταμενοι ὑπὲρ εἴδους 162,4. 
ἰσχνασία 171, 14. 
καϑόλου 1:9; i ἀπάται περὶ 

τοῦ χαϑόλου 20, 15. 
καίτοι cum partic. γῆ καίτοι 

μένουσα 218, 9. καίτοι σῶ- 
gpecovon 11. 46, 12, 17; 98, 
6. 417, 26. καίτοι ἘΝ υὐσὰς 
I. 185, 14. εἰρημένα TI, 
199, 8. ,ὑφεστῶτα II, 910, 
12. et ἄν omisso καίτοι ἐξ 
ὄντος 844, 15. II, 47, ὅ. 

κακῷ κακὸν ἰσϑαι 14, 11. 
καλιὰ 194, 6. 
τὸ δὲ κἂν ̓ πρῶτον λέγειν 2571, 

22. κἂν μὴ βουλήσεται 979, 
9. κὰν αὐταὶ παμπολυ δια: 
Bv libri 359, 15. κἂν 

. rore ein II, 235, 10. 
κατὰ παντὸς 16,3. opo αὐτὸ 

16, 16. 
καταβάλλεσθαι ϑεμέλια 181, 

25. καταβάλλειν ξαυτοὺς 
290. ἢ x. 

χκαταδυόμενοι ἐν τῇ ϑαλαάττῃ 
ἘΠ 199.. 10. 

καταστραφῆναι (κατασκαφῆ- 
ναι) Ἴλιον 86, 8. 
καταχρῆσθαι Τί, 174, 10. 175, 

6 
ἐν ταῖς κατηγορίαις 110, 26. 

TI, 25. 11..60; 11:0201,-1. 

INDEX μ ρὲ 

κεγχραμὶς 195, 10: 
μενον 955, 106. 
κίνησις 204, 6. 205, 5. ἐν τοῖς 
“περὶ χινήσεως 86, 25. 

κίρνησιν 1], 62, 15. ᾿χίρναται 
II, 168, 2. 

κλᾶσϑαι. 1L, 174, 22. uM LH 
4. 210, 10. 

Κλέαρχος IL,, 76, 23. 
κλεψύδρα 983, 24. 
κληρονομεῖν Il, 172, 13. 
μλινόπους 194, 'ae. 
κολυμβήϑραις ᾽809, 21. 
κράσις (scrib. κρᾶσις) II, 44, 

1. 46, 23797. 169, 30. 289, i: 
κράσπεδον ἌΘΩ," δεν 
κρίύχκος ΤΙ, 243, 92. 
Κριτίας, ft 94, 36. 
κύκλος, ἔπῃ τινὰ 41, 29. 188, 

20. ἡ, κύνμλωῳ φορὰ 448, 2T. 
ἡ κύκλῳ κένησις 442, 24. 
ἫΝ κύκλῳ 444, 4, 19. ἀπὸ 
τῆς κύχλῳ φορῶς 445, Τ, 
ἀπὸ τῆς κυκλοφορίας 445, 

οὐδὲν κωλύεται (κωλύει) 
116, 2. 

λέγομεν (non λέγωμεν) conf. 
ad 149, 27. 2283, 19. 261, 21. 
286, 2 (ubi λέγομεν repo- 
nendum). 305, 16. 343, 29. 
445, 18. II, 8, 29. 180, 24. 

λειποψυχεῖν II, 266, 23, 32. 
λειποψυχία II, 262, 6. 266, 

30. 
λεπτομέρεια IL, 2M, 349. τους 
λεύκανσις 345, ví 360, 26. 
λήϑιαργοι. II, 208, ΩΣ 
d τοῦ xod iov II, 234, 

piss 284, 4. 
Mou M ἀναθυμίασις 845, 

13. 
λίνον λίνῳ 248, 19. 
λογικῶς “καὶ κενῶς II, 9, 22. 
λόγος τῆς οὐσίας 93, 8. 7113, 

11. 120, 20. λόγος τῆς ὕλης; 
τῆς δημιουῤγίας 188,8. τοῦ 

1 



INDEX 

σιμοῦ 11, 210, 7, 14. οὐδὲν 
πρὸς λόγον 1, 162, 28. λό- 
yoL ἐπιχειρηματιποὶ καὶ 
προβληματικοὶ IT, 241, 17. 

λοιπὸν ἁπτόμεϑα II, 15, 20. 
Avxóggav 114, 2. 
μαλακόσαρκοι Ἧι 125, 3. 
ἱανδραγόρας II, 267, 21. 
ἱνιεγαλοκέφαλοι 1I, 269, 1, 20. 
μεγαλοψυχία 90.69. 
Μέγαρα 322, 13. 
μελανία 213, 4. 
Μέλισσος 108, 0..115,.8...258, 

6. 243, 18. 385, ,2- 988, 28. 
μὲν. οὖν] ὅτι καὶ ἐκείνων μὲν 

0Uv 436, 13. καὶ ὅταν μὲν 
οὖν 396, 19. μέντοι II, 294, 
2: 

Br βησακης Uu £9 ns II, 241, 

B oos 305; 30. 
μέχρι. . ἐστὶν 145, 9. μέχρι 
πόρρω IT, 228, 19. 

ur, γελοῖον. 7] II, 61, 16. 
ψήνιγξ 11.518} 1 56. 
μίγμα (serib. ὠῖΐγμα) 922, 14. 
ἀν Εἰ 9 346, 16. II, 46, 93. 156, 

ὅ. 189, 13. 200, 10, 14. 
μουσικὸς 105, 15. 
ψυρεψία Il, 281, 16. 
Ug φασὶν ἐν Αἰγύπτῳ II, 48, 
19. 

τὰ νανώδη II, 955, 11. 269, 
7, 20. 

νεκρωϑέντων τῶν ὀργάνων 
ERODÍ l5 

Νηλέως βασιλεία 811, 22. 
νηνεμωτέρας νύχτας II, 295, 

9d. 
ἐκ Νικαίας εἰς τὴν πατρίδα 

372, 1. 
νοῦς, νόησις, νόημα II, 87, 
.99. voo ἀρεταὶ II, 162, 18. 

174, 9. vo?vc δυνάμει, d évsQ- 
γείᾳ IL, 181, 14 Sq. -χωῶρι- 
στὸς ἀπαϑὴς ἀμιγὴς II, 
182, D. ποιητικὸς, παϑητι" 
κὸς IT, 186, 8 sq. ὁ ϑεῖος 

THEMISTII PARAPHR. VOL. II.^ 

"Ouxooc 9252, 
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voog II, 211, 5 sq. τῷ voi 
II, 2306, '9. 

iv δύο γυχϑημέροις 312, 9. 
Ξενοκράτῃς 68, 13. II, 21, 8. 

περὶ φύσεως “ἢ 56, 11— 59, 
22. 

&ob0oc 302, 32, 9f 
ξυντήκονται H,. 129; 285 24$ 
ξύσματα I1, 16, 14. 
ὁδοῦ φασὶ πάρεργον 282,13. 
xo" ὁδὸν μετιόντι 1l, 4, 1. 
ὁδῷ προβαίνειν 1I, 65, 24. 

ὀδωδέναι II, 128, 14. 
οἰακίξεται τὰ ξῶα IL, 918,9; 
οἰνόμελι 429, 13. 
ὀλιγόϑερμα II, 
ὅλον, 248, ὅ. 
τὰς ὁμοιομερξδίας 1017. 7.1, 

1. 

212, 11. 

11. 262, 8. 314, 
15. 823, 1.356, 5. 11, 12, 10. 
17, 18. 50, 6. 161, 9. 220, 24. 
242, 16. 

ὁμοιοτρόπως II, 285, 4. 
ὀνειροπολεῖν Ek, 25, 10. 84, 

92: 

ὀνειρώσσουσι II, 256, 10. 
ὀπτικὴ 28, 21. 
QQcGLg IL 155, 16. 274, 9. 
ὁρατιπὴ ὀπν πον II, 175, 22. 
ὄρεξις M. 86, οὔ. 208, 25 sq. 

219, 
"mca 34, 9:081, .22. 
ὁρμητήριον II, 2, 16. 
ἐν τοῖς καλουμένοις Ὀρφέως 

ἔπεσι 11, 64, ὅ. 
ὅταν... μεταβάλλει 164, 5. τί- 

ἅγεται 299, 14. 300, 3. vosé- 
ται 301, 7. κινεῖται 302, 14. 
21. φαίνεται 316, gs μετα- 
βέβληκεν 384, 3. ἐχτείνομεν 
τρίχας ἢ κάρφος ἀναιρούμε- 
θα 179, 15. ὅταν.. μένῃ, μέ- 
ρος δέ τι ἠφάνιστο!!, 242, 5. 

ξῶον ὅ τι περ (Oto?) ἂν ἢ 
AL 224, 15. 

οὐσιωμένην φύσιν 290, di. 
οὔτε (οὐδὲν) γὰρ 121, 25. 

20 
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ὅπα διαρϑροῦν T7, 91. 
παλίρροια II, 268,15. 569...29. 
πάλλει ἡ καρδέα II, 217, 6. 
πάμμξεγα ἐφόδιον II, 2, 18. 
zov (πᾶν 9^?) ὁμοῦ τε καὶ 

ἄπειρον 243, 20, 92.  émi 
πᾶσι II, 196, 18. 

πανσπερμίαν IL, 16, 8. 
κἂν πάνυ σμικρότατος (?) 

298, 26. 
παραμυϑία II, 132, 26. 
παρεγχείρησις 1, ὅ. 
παρέλκουσα ἡ ἕξήτησις Il, 

161, 4. 
παρεμφαένεται II, 174, 1. 
παρηνέχϑησαν ἐγκαλεῖν II, 

187, 25. 
πάρεργον ὁδοῦ 282, 12. 
Παρμενίδης 108, 6. 181, 18. 

153, 16, 21. 243, 17. 
παρορμητιχὸν 406, 24. 
Πάρων 335, 8. 
παρυποστάσης τῆς φύσεως II, 

22, 
πεῖσις TR 120, 1. cU o 
πελαξόντων σωμάτων 1: 221, 

πέλασις IT, 88, 11. 
πεπέρασται 445, 8. πεπεράα- 
ccu 54,12. vid. ad 234, 21. 

πεπεράτωται 129, 9. 
περιαγωγὴ 212, 8. 
περισχεϑείη 219, 19. 
περικορπιον II, 77, 14. 
περιμενετέον ΤΙ, 198, 16. 
περιενεχϑήσεται II, 40, 22. 
περιφράγματα II, 197, 25. 
πέττεται καὶ κρατεῖται II, 

269, 25. 
πίλησις 281, 19. 289, 16. 24, 

30. 304, 27, 29. 305, 3. 308, 
11; 

πιλοῦται 299, 27. 302, 10. 305, 
5, 4,7916, 1. 

πλάνη 243, 23. 271, 29. 
Πλάτων 95, 22. 102, 30. 114, 

13. 118, 27. 122; 28. 138, 28. 
153, 12. 220, 13, 26. 221, 12. 

γ᾽, 

INDEX 

222, 6. 241, 277. 260, 22. 269, 
1. 312, 99. IT,73,7192:53715, 
73, 0. ΠΝ 34, 7. 36, 16. 
A4, 16. 64, 28. 68, 8. 83, 8. 
166, 20. 172, 25. 118, 1 191, 
16, 25. 197, 6..198, 4. 205, 
13.:2935, 21; 

ἐν vo Μένωνι 6, 10. ἐν τῷ 
Τιμαίῳ 259, 20. II, 18, 93. 
19,28; 22 17. 20.76. 19, 16. 
36, 8. 42, 19. 44, 2. 195, 21. 
250, 10. ἐν τοῖς περὶ φύ- 
σεως IL, 85, 18. ἐν τῷ δε- 
κάτῳ τῶν νόμων IT, 26, 16. 
ἐν τοῖς ἀγράφοις δόγμασι 
259, 99; 

πλευρῖτις II, 248, 7, 8, 27. 
πλευρωνία IT, 248, 7, 8, 27. 
πλευρῶνις II, 244, 14, 17. 
ποδηγεῖν II, 941, 16. 
ποδιαῖος ἥλιος 11:276; 29; 

285, 22. 
ἢ πολλοστημόριον 814, 4. 
Πολύκλειτος 174, 2. 183, 20. 
πολύκοινος 29, 25. 
πολύχρηστος 29, 22. 
πολυύμνητος σοφία 35, 26. 
πολυχωρότατον σχῆμα 195, 2. 
ποππύξειν II, 199. 1 
πόρος τῶν ὦτων IL, 114, 20. 

151, 2. 
πορρώτερα 184, 1. 
Πορφύριος Il, 56. 19: 
περὶ τῶν πρακτέων II, 218, 

18. 
πρίσις II, X9, 
ἐν προβληματικοῖς I, 

11. eont λόγος. 

πρόδρομος 11,194, 28. 195, 24. 
προεντυγχάνειν IL, 90, 23. 
προελεύσεται 214, 10. 
προεξαλλεται II, 50, 17. 
προηγουμένην ἀϊσϑησιν. IE 

150, 14. 163, 10. 220, 8. 
προηγουμένως 192, 26. 198, 

1. II, 52, 2. 66, 20. 150, 8. 
153, 16. 226, 13. 

Προμηϑεὺς τύραννος 185, 13. 

265, 
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προοδοποιεῖσϑιαι II, 293, 12. 
προορατικοὺ II, 294, 4. 
προσαποφαΐίνεται 1], 161, 10. 
προσδεῖ τοῦτο τῷ λόγῳ (?) 

180, 1. 
προσδιδάσκειν 11, 101, 24. 
προσεννοῆσαι II, 201, 28. προς- 

εννοούμενος 1I, 240, 1. 
προσοικειοῦται 29, 29. 63, 24. 
πρόσσω καὶ ὀπίσσω ἘΠ 290, 

21. 
προχειρότατον εἰπεῖν II, 162, 

d. 
Πρωταγόρας 25, 11. 
Πρώταρχος 185, * 
τοῖς αὑτῶν, ἁλίσκονται πτε- 

ροῖς τοῦ λόγου 289, 28. 
Πυϑαγόρας 11, 88, 8. 
Πυϑαγόρειος 84, 11. 210, 23. 

290. 18. 921, 12. 222, 5. 296, 
2. 227, 28. 285, 22. *bE 16, 
30. 

κατὰ τοὺς Πυϑαγορικοὺς μύ- 
ϑους TI 48, 6: 

πυρείων τριβομένων 151919. 
ῥανὶς ΤΙ... 240, 30. 
ῥαπίζξειν IT, 116, 18. 
ῥᾳστώνη πολλὴ ταῦτα ÓLL- 
δεῖν 11, 53, 2. 

ῥήτορες 9, 6.9, 23. 100, 98. 
θητῶς 1. 5195: 5. 
ἐπὶ τῶν ῥιπτοχύτων 293, 13. 
ute 293, 15. 400, 15. 
δοὴ τῶν σωμάτων II, 
óvu 293, 18, 19. 
Συτιδοῦται 97, 18. 
ἐν Σαρδοῖ 814, 19. 
σαρκώσεις 199, 93. 

Σιμωνέδης 335, 7: 
σκέδασις LE 13, 25. 119, 14; 
σκέπης ἕνεκεν 193, 18. 
σχληρόσαρκποι ΤΠ 125, 4. 
σκληρόφϑαλμα ὯΝ 194, IT. 

127, 28. 128, 3. 259, 16. 
σμικρομέρειαν 11: 23; 29. 

212, 8. 

ο΄ σολοικέξομεν Il, 249, 2: 
σπανιάκις 196, 7. 
σπέρμα II, 97, 6. 

307. 

Σπεύσιππος 99, 15. 
στέλεχος II, 68, 24. 
στενοχωρεῖται 448, 293. 
στερροτέρα χαρδία II, 254,21. 
στιλπνὰ II, 126, 9. 
στοιχεῖα τοῦ νοῦ II, 62, 20. 
στρουϑοκέφαλος 187, 91. 
στρούϑου τῆς καταγαίου II, 

69, 8. 
στροφαὶ 242, 19. 
Στωικοὶ IT, ὅ, 12. 83, 9. vid. 

Ζήνων. 
συγκατάϑεσις II, 104, 2, 18 

166, 19. 
συγκεχυμένως II, 202, 10. 246, 

15 
ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ 15, 

4. 26, 13. 
συμβαλεῖσϑαι πρὸς τὴν ἀπό- 

δειξιν 11, 8, 29. 
συμβεβηκὸς 51, 20. 
D dip λόγοι pis ege II, 206, 

Were dec 316; 29. 
συμπαρισοῦται 51 Α: 
συμπεριλαμβάνειν (sie libri, 

non συμπαραλ.) 11, 15, 22. 
συμφανταξόμεϑα 255, 4. 
συμῳλεγήσεσϑαι 281; X0. 
συμπεφυρμένον Il, 206, 20. 

218, 2. 
συναίσθησις II, 252, 25. 
συναισϑόμεϑα II, 289, 24. 
συναντιλαμβάνεσθαι IE:20f 

20. 
συναπαρτίξειν 288, 2. 
συναπολαύειν 11, 192, 28. 

198, 2. 
συνδιηνέχϑησαν II, 22, 29. 
συνεισιέναι II, 142, 19. 144, 

10. 
covexxoovrsiv lI, 168,.3. 
συνεξομοιοῦται II, 177, 26. 
σύνϑεσις II, 202, 7. 
συνιστᾶν 89, 21. E 
συνοδεύειν II, 107, 12. 
σουντεμαχίέζονται 406, 15. 
συντεϑεῖσϑαι II, 19, 13. 
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συντρέπεσϑ'αι 11, 161, 18. 
συρρέουσιν II, 261, 21. 
συστοιχεία (scrib. συστοιχίᾳ) 

211; 20. 
Σωσιγένης 0 Ais εξάνδρου δι- 
δάσκαλος ἐν τῷ τρίτῳ περὶ 
ὄψεως AI, 112, 9o 

ταλαντεύομαι II, 240, 29. 
ταμξῖον 276, 6. 
ταμιεύεσϑιαι B. 50. d: 
ταὐτίξεσϑαι IL 260, 24. 
ταυτοδοξεῖν bt 282, 18. 
ταὐτότης 211, 8. II, 9, 24. 
τεμαχίζουσι. 22, T. 
τερέἕτισμα ὅθ, 11. 
τοῦ τέρποντος ἢ ἀνιῶντος 

ΤΙ; 208, 5. 
τέφρα 285, 11. 
τέως. (DOSE MIC: II, 168,25. 

τέως μὲν LIL2183, 17; Bon 
ρίσϑω τέως Pond IZ, 
214, 12. 

τηλαυγέστερον 84,1. 
τὴ ΑΝ et τί σημαίνει 4, 1 

τί ξξωμεν 258, 3. 
τὸ τίην omisso εἶναι 198, 4. 

λόγον τοῦ τί ἣν εἶναι uL. 
206, 23. τὸ τί ἣν εἶναι τῆς 

ὑγιξίας II, 207, 26. 
Τίμαιος IT 38, 8. οὐ, ΠΟ“. 
Πλάτων. 

τοίνυν initio positum 446, 19. 
τὰς μὲν τοίας, τὰς δὲ τοίας 

1L, 23, 5. 
τοιουτοτρόπων ἑτέρων 1.10, 
14. 

τῦπος 253, 8. 
τοπικὰ 68,3. 93, 18. 
τοσαυταχῶς 204, 6. 
τραγέλαφος 253, 12. 
τρανεστέρα μὲν... ἀμυδροτέ- 

θα ó& II, 212, 25. 242, 8. 
τρέψις II, 280, 30. 

τυγχάνει Dr 250, 5..211, 21. 
τυχὸν II, 986, 15. 
oiov TUTOV Τί, 165, 3. 
τυφλώττοντες ΤΙ 56, 4, 

- 

INDEX 

τύχη͵ A74, 41. 
ἂν οὕτω τύχῃ II, 43, 15. 
ὑγίανσις 164, 15. 
ὑγραίνεσϑαι 1I, 131, 11 sq. 
ὕλη 240, 6. 
ὑπεξαιρείσϑω II, 258, 4. 
υπεραέρει πᾶσαν ᾿ϑαυματουρ- 

ytov. 129, 1. 
ὑπερβατῶς II, 241, 26. 
ὑπερορία Ik 295, 4. 
ὑπνώττειν ll, 957, 10. 
πολὺ ὑποβεβηκυῖα τῆς δια- 

νοίας (i.e. ἥσσων) 11,108, 3. 
ὑπογραφὴ II, 80, 10. 
ὑπόϑεσις 1,20. 
ὑπόληψις͵ τ 162, 5. 
xoc" ὑπόστασιν 106, 7. II, 

210, 15. 
ὑποστηρίζονται II, 151, 5. 
ὑποφέρονται II, 25, 8. 
ὑσϑήσεσθϑαι 193, t. 
φαντασία II, 164 Sq. 
φαντάσματι (φάντασμα vL?) 

θεωρεῖν II, 213, 11. 
Φειδίου 'AOqv& 1, 1. 
φελλὸς 298, 17. 
φέρε. 187, 11. II, 194, 17. 243, 

18. 
Φιλαιγίδου ποιήματα TI, 296, 

28. 
Φίλιππος ὁ κωμῳδοδιδάσκα- 

Aoc II, 84, 26. conf. Meinek. 
I, 342. 

φιλόσοφος πρῶτος 189, 25. 
πεφιλοσοφηκότος ΤΙ 201, 25. 
φλεγμασία II, 280, 14. 
πεφορημένα καὶ ᾿διεστραμ- 

μένα TI, 291, 19. 
φρεατείας͵ ἕνεκεν 181, 10. 
τὸν φρυκτὸν ὁρῶν II, 209, 17. 
g oue διακόψας 185, 14. 
φυσικοὶ 241, 22. 246, 15. 253, 

20. ἀρχαιοτέρων φυσικῶν 
IL,:161, 5. 

ἐν τοῖς φυσικοῖς 84, 10. 
οἵ πρότερον φυσιόλογοι II, 

155, 19. 
pvotg 156, 6. 



" χρόνου τὸ Ἴλιον £d- ψύξιν 15}. 2.05 τη ἢ 
δέχα, ἔτεσιν. 842,.14. ψυχὴ εἶδος, εἰδῶν. 1, i, 

ἃ ρωπος ποιητὴς τοῦ χρό- 19. 
vov 11, 220, 26. 

ἢ ! 

Q 
pore 

ψυχραίνονται, LE, 209, 12. 
A ππὸς 19, 5. 256, 17.208, cg] ὡς uiv γὰρ .. ὡς δὲ 198, 

ἀποδέδεικται dg ὅτι 
ταὐτὸν 880, 14. καὶ ὡς mo 

294, 17. II, 9, d. 18. 
Ὁ ατίσϑιαι τὴν ὄψιν 1, 

170, 25. 
. wA 



CORRIGENDA. 

I, 36,.91 ὑπὲρ 
178. 18 τῇ 

ΤΙΣ 111, 1 ὑπὸ 

I, ὩΣ ον 4 μείζονα 

I, 983, ?1 ὀρϑῶς 
I, 434, 2 “Ἰημόκριτος 

AL 102, 11 ἀγαπῴη 

185, 34 αὐτῶν Sod ἀτιμότερα, A, me quid e 

sie potius reddas αὐτῆς] αὐτῶν αὐτῆς; Lo e 
198, 93 ἄρα. .«ϑετέον: kt 
294, 19 νύκτα | 
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