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PRAEFATIO. 

M Marcianus graec. 236, membranaceus saec. IX/X, 
25 2« 16 cm (spatium litteris occupatum 19 »« 11 em), 
foliorum 278 (166 bis; 263, 267, 270—978 vacua); in 
singulis paginis plerumque 33 lineae scriptae sunt. numeri 
quaternionibus manu priore inscripti plerique evanuerunt 

, marginibus superiore et exteriore decurtatis; servati sunt 
Ὁ € g. fol. 65r. AT, 73r. IB, 175r. KE, 231r. AB. ex iis 
,gnumeris elucet initio duo quaterniones perisse. folii 267 

argo tantum servatus est, margini restaurator folium 
conembranaceum vacuum  agglutinavit. finis libri (post 

Fol. 269) intercidit, quaternio XII (olim XIV; fol. 89—95) 
i Septem est foliorum et erat ab initio; inter fol 89 et 90 
c'?margo est, quocum cohaeret fol. 94. quaternionum ordi- 
..nem quondam immutatum fuisse, complures notae recen- 
2 fiore aetate ascriptae docent; fol 103v. marg. inf. ξή 
"Cuerà ὀκτὼ φύλλα; 1lliv. ζή πρὸ τξ φύλλων; 119v. fW 
R μετὰ ὀχτὼ φύλλα; 127v. f5 μετὰ ὁδὰ φύλλα᾽ ἤτοι μετὰ 
is τέξ (Ὁ); 135v. ξή πρὸ ριβ φύλλων ἤτοι πρὸ (cetera de- 

sunt). ordo foliorum ultimi quaternionis etiamnune tur- 
batus est. inde, quod involuero codicis insigne Laurentii 

. Tiepolo, bibliothecae praefecti, impressum est, fortasse 
licet colligere eum qui nune est ordinem saeculo XVIII 
non esse antiquiorem. 

Litteratura minuseula est; litterae maiusculae inter- 
mixtae non sunt. superscriptiones autem litteris maius- 
eulis scriptae sunt. litterae supra lineas membranae im- 
pressas positae sunt. spiritus formas rectangulas habent; 

284329 
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IV PRAEFATIO 

et hi e£ accentus multo saepius omissi sunt quam positi, 

hic illie, imprimis passim fol. 51—66, manu posteriore 

appositi sunt. interpunctiones: aut - adhibentur. spa- 

tium inter singula verba non solet esse; saepissime etiam 

litterarum ductu finis verbi cum insequentis initio con- 

iunetus, medium autem ipsum spatio distentum est. raro 

diastole verbis interponitur, e. g. p. 173, 9 πλατῶνι, συμ- 

φῶώνειν, 188, 2 αὔτα͵ σημεια: 269, 15 το,τε. invenitur 

etiam hyphen, e. g. 316, 12 παλινδρομει. 6237, 24 

«vro yàg ζωιον καὶ αὐτοανον. abbreviationes in textu 

rarae sunt (saepissime xai: & veli ; interdum ουνοῦ, ἀνοῦ, 

AER 0 E. Ὁ B a$ ; 3 

96, Gore, κοσμ. GTOL, αρ. ὕπαρ, T T, T, yt, etiam oor", 

similia), creberrimae locis manu priore correctis praecipue 

in supplementis, tum in versuum fine, denique in argu- 

mentis repetitis (cf. infra), omnino in notis marginalibus. 

non multae sunt notae marginales: saepius CH?) et 

vitii signum f"; nonnulla interpretamenta (ef. 5, 1. 2. 

9, 4. 12, 27. 41, 6. 182, 26. 381, 8. 467, 19 cet.) addito 

etiam τοῦτ᾽ ἔστιν, ἀντὶ τοῦ, προσυπακουστέον, φησίν: 

binae notae grammaticae (565, 14. 30, 17) et explica- 

tiones (83, 11 de Anaxagora; 90, 17); semel occurrunt 

119, 19 ro ἐπιχείρημα ενδοξον, 543, 28 ΓΒ ευϑυς, 616, 17 

ὑὕπερβατον. quae manu posteriore ascripta sunt —  im- 

primis sunt nomina scriptorum in textu laudatorum ——, 

praeter paucas emendationes nil valent. loci laudati 

plerumque signo $- in margine sinistro singulis versibus 

praefixo significati sunt. inde ἃ fol. 183v. argumenta, 

quae libris praeposita sunt, in margine inferiore ab eodem 

librario repetita sunt. 

Menda raro manu posteriore saec. XV sublata sunt, 

saepius librarius ipse correxit; in margine nonnunquam 

vitii signum (ξητει) aseriptum est. τ ascriptum plerum- 

que omissum est; alicubi contra morem positum est: 

οὕτωι vicies: 98, 11. 291, 2 cet. κάτωι octies: 279, 18. 

1) pag. 7, 9 ann. legendum est σημειώσαι χρησιμῶς 

PRAEFATIO ἡ ἢ 

484, 24 cet. voi 485, 27. 489, 6. 491, 6. ανωτερῶν 

185, 4. εγγυτερωι 90, 13. πορρωτερων 20, 26. 90, 9. ηδηι 

47, 25. « 22, 21. 495, 28. αμφωι 516, 11. καλλίων 

530, 6. σιωπων 13,18. λεγων 278, 25. 636, 26. κενειτῶι 

556, 26.  syevou 634, 7. εἰρησϑωι 483, 21. παρεισϑῶων 

338, 16. εφανηι 170, 2. φαιην 52, 3. εκσταιην 491, 271. 

χρην 162, 19. πλατωναι 293, 17. ἕωιαν 526, T. αἰτίαι 

338, 10. in nominativo singularis: ἐνεργείαν 58, 3. 60, 3; 

ὀυδεμιαν 615, 26: εκατεραᾶν 560, 9; παρουσίαν 623, 18; 

χρειαν 159, 12; ἀπελεγχουσαν 317, 19; γῆν 489, 14; ὕληι 

430, 25; φωνηι 438, 22; αὐτην 405, 6. 450, 22. 466, 

14. 540, 8; πρωτηι 149, 27; ἕωηι 263, 12. μεταβαλλειν 

394, 16. πρωϊτον 414, 3. ειληιφϑὼ 66, 5. απτηιῖσιν 

323, 5. ποιοτήσιν 210, 19. 497, 27. ἐιπειδη 842, 9. 

ἀαμπειχεσϑαι 290, 19. etiam κυβερνήτης 401, 23 fortasse 

hue referendum est. vocales o et o, o et ov, s et qq, 

ε eb ou, εἰ eb ἡ, && et v, ἡ et c, v et or librarius iden- 

tidem confudit, interdum etiam ov et o. (cf. 6, 22. 93, 

24. 94, 12. 101, 8 cet.), « et c (102, 18. 187, 15. 215, 

12. 617, 26), s et « (μετεμφιέννυσι 318, 21. διεταξετο 

325, 7. συγκατεϑεσιν 329, 24. μηκαϑ 343, 24. γεγο- 

ναναι 968, 9. ελαφαντος 495, 15), rarissime v et : 

(ὑπποκρατην 283, 19. συνδιαζομενα 425,15, ubi fortasse 

de praepositione διά cogitavit) cet.; in consonantibus 

multo rarius erravit. littera v in fine saepius deest, cf. 

cvyyoonoous 17, 6. ναῦ 53, 25. μαλλο 83, 26 cet.; 

etiam in medio verbo ante τ omissa est, cf. ενατιὰ 258, 9. 

morc 418, 13. επιλαμποτα 582, 15; falso addita est 

e. g. συνϑεντον 154, 25. 160, 23. ἀντλαντικου 189, 1. 

voovzov 535, 20. v ἐφελκυστόν plerumque positum est; 

ante vocalem abest his locis: 195, 7. 211, 24. 234, 28. 

285, 20. 298, 15. 365, 12. 484, 8. 545, 7. 578, 2T. 

583, 18. 584, 11. v pro p legitur: εἐνφιλοσοφησας 191, 

19. evpvro, 491, 17. ἐνπαλιν 324, 22. 605, 16; v pro y: 

συνκατατιϑεται 148, 9. συνκχρινομενον 419, 24. praeter v 

littera c plurimas fraudes concepit, cum aut abiret (zo- 



VI PRAEFATIO 

τῆναι 464, 22. εἰδο 22, 8. προδιοριξεται 49, 13. οὗ 
52, 24. roc 408, 12 cet.) aut irreperet (σχωλην 294, 
19. συνεσδεισϑεὲ 560, 8. διωρίσαστο 155, 22. δεκτικῆς 
233, 24. cf. 43, 28. 114, 10 cet.) aut litteram v expel- 
leret (ἔστις 262, 5. xocuog 498, 9. χαλως 552, 1 cet.); 
omnino imprimis ante z et r saepissime addita aut omissa 
est (cf. ἀνστιτρεφειν 593, 4). y ter ante gutturales 
omittitur: «As$euev 118, 19. xeyoov 283, 4. συναπελη- 
λεκται 445, 21. raro litterae geminatae pro simplicibus 
(απολλοιτο 268, 8. ἀνδρεικελλον 374, 14; praecipue in 
verbis propter versus finem divisis: συννεμφαίνεται 114, 4; 
cf. 262, 12. ϑατίτερα 246, 12. παυσασίσϑαι 399, 17. 

evgum zov 496, 20. προσίσηκει 605, 19. ενναντιας 627, 
23) et simplices pro geminatis scriptae sunt (αλα 120, 8. 
150, 15. ἀἁπαραλαχτὰ 188, 18. ἀλαττεσϑαι 229, 15. μαλον 
251, 17. exoysvquora 319, 26. γενητικη 348, 5. ἀποσβε- 
νυμενης 366, 18. οὗ μαμαις 321, 26 ann.; denique παλ- 
λιλογητεον 564, 27). aspirata pro tenui est ὕφεξισταται 
358, 24. 365, 21. οὐχ αὐτὸς 120, 8. 358, 17. 451, 24. 
óvy οἱομενος 476, 12. μηϑ᾽ εἰς 359,3. litterae inter 
se permutatae sunt velut λεγοῖόν pro γελοῖόν 97, 26. 107, 
13. 214, 10. μετέβαλεν pro μετέλαβεν 155, 19. λόγου 

0 
pro ὅλου (i. e. À pro ^ 218, 3. non omnia genera men- 
dorum enumerare mihi proposui, monstro saltem genus 
ineonstans legibus carens eorum erratorum, quae non 
oculis librarii sed animo quovis modo occupato debentur. 
quo in genere sunt verba similia inter se permutata 
velut ἐνέργεια pro ἐνάργεια, διδαχή pro διαδοχή, ἀπόφασις 
pro ἀπόφανσις, ἀδύνατος pro ἀδιάλυτος, γένος pro γεγονός, 
Πλάτωνος pro παντός cet.; tum terminationes aut invicem 
prave adaequatae velut 14, 28 σκιᾶς συνυπαρχούσας (pro 
-σης), 58, 17 κατὰ τὰς ἔξω προϊούσας ἀπὸ τῶν δυνάμεων 
εἰς ἐτερας (pro ἕτερα) ἐνεργείας (cf. 325, 12), 204, 217 ἐκ 
τοῦ αἰσϑήτου (pro αἰσϑητὸν) εἶναι (cf. 222, 2. 300, 25), 
597, 13 ἀπὸ τῆς αὐτῆς (pro αὑτοῦ) φύσεως, 337, 9 τῶν 
εἰς τουτῶν (pro τοῦτο) ἐπιχειρήσεων, 546, 24 κυβερνοῦντος 

PRAEFATIO VII 

(serib. -Gvrog) ... ἡνιοχοῦντος cet., aut leni quadam vi 

constructionis parum intellectae inter legendum οὖ scri- 

bendum velut 278, 21 παρὰ φύσιν καὶ βιαν (pro βίᾳ), 

110, 17 ó χρόνος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ κινησις (pro κινή- 

σεως) σωμάτων ἀριϑμός, 319, 1 ἔμοιγε φαίνεται πειρομε- 

νῶι (pro πειρώμενος); cf. 483, 19. 503, 2 cet. 
Codex erat Bessarionis; in decem foliorum vacuorum, 

quae initio praefixa sunt, ultimo scriptum est “ἰωάννου 
ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου κατὰ τῶν AUxiov φϊλοσόφου 

πρόκλου περὶ ἀϊδιότητος κεφαλαίων: tum manu alia 
λ 

"Br βησσαρίωνος PM τοῦ τῶν τούσκλων: — Io. grama- 

tieus. opusculum de aeternitate; b. Card. Tusculani." 
Praeterea fol. 10v. manu posteriore (saec. XV?) sub- 

. : . Sema ue NÉE. . 0T 
seriptum est χύριε βοήϑει τῶ σῶ δούλω νει τῶ xoÀUmo . 

Contuli codicem ἃ. 1891; denuo examinavi loeos du- 

bios, praecipue folia male servata a. 1892, 1894, 1897. 

Ex Marciano originem ducunt ceteri qui mihi inno- 

tuerunt codices et editio Veneta. 
p Parisinus graec.2058, chartaceus s. XV, 20»« 14cm, 

foliorum 191. notae marginales, correcturae, variae lec- 

tiones partim priore manu ascriptae sunt partim poste- 

riore. ine. fol. lr. τῆ γὰρ πεπερασμένη δυνάμει (pag. 3, 14), 
expl fol 191v. (ante med.) ví τοῦτο ὁ (pag. 641, 8); 
desunt igitur pag. 1, 1—3, 14 et 641, 8—646, 8. inde 

a fol 189r. versus finem (pag. 633, 24; fol. 265r. eod. 
Marciani) librarius ordinem confusum descripsit; priore 

(ni fallor) manu ad γνῶναι τὴν (pag. 633, 24) ascriptum 
est ξήτει μετὰ φύλλον ἕν ἔνϑα τὸ παρὸν σημεῖον Ó (idem 
signum est fol 190r. ante med.) notatu dignum est 
ultimorum versuum ante γνῶναι τὴν scripturam valde 

compressam esse. deinde fol.190 v. post ἐλϑόντας (pag. 636, 
13) aseriptum est γύρισον ὄπισϑεν φύλλα δύο ( ἔνϑα 
τὸ παρὸν σεληνιακὸν σημεῖον (est 189r. ad τῶ αὐτῶ κἀ- 

κείνους). tum fol 190r. ante med. post ἐχέτω (pag. 638, 
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23): γύρισον τὸ φύλλον ἔνϑα ἐστὶ τὸ παρὸν 2 σημεῖον 
σύναψαι (est fol 190v. versus finem). 

t editio Veneta a Trincavelo parata; titulus est 
*IQANNOY IPAMMA|TIKOY AAEZANAPE9» TOY 
ΦΙΛΟΠΌΝΟΥ ΚΑΤΑ | TTPOKAOY TTEPI AIAIOTHTOZ 
KOXMOY. | IOANNIS GRAMMA TTICI PHILOPONI 
ALEXANDRINI | CONTRA PROCLVM DE MVN. 
DI AETERNITATE." ex praefatione haec memoro: 
"CLARISSIMO ET DOCTISSIMO LAVRENTIO BRA- 
GADENO VICTOR TRINCAVELVS MEDICVS. 5. ...cum 
diebus superioribus huius florentissimae Reip. Bibliothecae 
indicem percurrerem, inter legendum oblatus est titulus 
libri in Proclum, ἃ loanne Grammatieo de mundi aeter- 
nitate conscripti... dolebam autem cum tam pios tamque 
eruditos labores temporum calamitate tandiu  latuisse, 
ac meritis honoribus et gloria privatos fuisse perspicerem, 
multa etiam aliorum doctissimorum hominum praeclaris- 
sima monumenta, aut penitus interiisse, aut apud paucos, 
atque hos fortasse indoctos non sine studiosorum detri- 
mento maximo latere, id quod cum mecum ipse cogitarem, 
haud difficulter in animum inducebam, hunc Ioan. Gram- 
matici aureum (ita dixerim) librum ab huiuscemodi peri- 
culo eximi posse, si quam diligentissime aeneis formulis 
excusus incorruptus, et integer, quoad per me fieri posset, 
in publieum prodiret. nec illud sane ab hac me depelle- 
bat sententia, quod in eo principium ace finis desidera- 
rentur, etsi enim (Deum immortalem testor) nullo labori 
nullsque impensis peperci, quo etiam ea reperirentur, 
sperabam tamen eqs." in ultimo folio subscriptio legitur 
"Venetiis in aedibus Bartholomaei Casterzagensi, aere 
vero et diligentia loannis Francisci Trincaveli. Anno a 
nostra salute M. D. XXXV. Mense Maio." 

Non ipse contuli codicem Escorialensem Z III 19 
(chart. saec. XVI, 27 2« 19 em). Otto Cuntz amieus et 

PRAEFATIO IX 

Augustinorum Frater Stephanus prima et ultima verba 

benigne mecum communicaverunt; inc. fol. ὅθε. ᾿ωάννον 

ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου κατὰ πρόκλου περὶ ἀϊδιότητος 

xóGuov. (in marg. λείπει 7j ἀρχή) τῆ γὰρ πεπερασμένη 

δυνάμει τῶν ἀπείρων κρατεῖν ἀδύνατον᾽ ὥστε οὔτε τῶν γε- 

γενημένων (pag. 8, 14), expl. fol. 237r. wel πρῶτον καὶ 

μάλιστα μέμφεσϑαν᾽ ἄλλως τε καὶ ἐάν τις μὴ καλῶς ψεύδη- 

ται. τί τοῦτο ὁ (pag. 641, 8). praeterea Dielsii comitati 

debeo pauca, quae Torstrik in exemplari Regiae biblio- 

thecae Berolinensis notaverat. 

Denique eodicis euiusdam Antoniani Lambinus men- 

tionem fecit in epistula, quae in versione latina à Mahotio 

parata (v. infra) typis expressa est: "Lambinus Mahotio 

Suo S.... (cardinalis) hoc mihi negotii dedit... ut in 

bibliotheca D. Antonii (quae libris Graecis ae Latims 

pulehre instructa, et ornata esb) eum librum perquirerem, 

ut si forte exemplar esset integrum, describendum curà- 

rem, quod tuo deesset. Feci, perquisivi, reperti: αὖ paucis 

expediam, ne hoe quidem integrum est. .. Prineiprum 

exemplaris Antoniani ita habe: Τῇ γὰρ πεπερασμένῃ δυ- 

νάμει τῶν ἀπείρων κρατεῖν ἀδύνατον, etc. Adscriptum 

autem margini est λείπει ἡ ἀρχή.... Venetiis decimosexto 

cal. Octobr." is codex in catalogo bibliothecae Antonianae, 

quem A. M. losa composuit (Patavii 1886), non com- 

memoratur. possis cogitare de bibliotheca Veneta Saneti 

Antonii, quam saeculo XVIII incendio deletam esse com- 

peri. sed etiam in eius bibliotheeae catalogo, qui ex- 

stat in Philippi Tomasini opere (Utinii 1650), frustra 

quaesivi. 

Praeterea catalogo Parisino teste Philoponi tractatus 

adversus Proclum de aeternitate mundi invenitur in cod. 

Paris. gr. 2059; sed is titulus per errorem codici prae- 

fixus est, inest Nieolai Methonensis refutatio institutionis 

theologieae Procli Platonici. 
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Versiones latinae sunt hae: 
1. "Ioannis Grammatiei cognomento Philoponi libri 

duodeviginti adversus totidem Procli successoris rationes 
de mundi aeternitate ad octavum Physicorum Aristotelis 
librum attinentes Gaspare Marcello Montagnensi philo- 
sopho Patavino interprete cum eorum omnium, quae nota- 
tione digna sunt, indiee copiosissimo ... Venetiis apud 
Hieronymum Scotum 1551." 

2. "Ioannes Grammatieus Philoponus Alexandrinus in 
Proeli diadochi duodeviginti argumenta de mundi aeter- 
nitate... loanne Mahotio Argentenaeo interprete. Lug- 
duni 1557." 

3. Denique ex Morelli bibl. manuscer. p. 153 haec 
exscribo: "hoc Philoponi opus latine vertit etiam Raphael 
Mambla: quod ipse testatur in epistola adiecta particulae 
commentarii Procli in Platonem de republiea a se latine 
redditae et Romae an. 1542 impressae... Procli, inquit, 
etiam exstant XVIII argumenta, quibus nititur probare 
vel ex Platone mundi perennitatem, quae tamen loannes 
Grammatieus ... refellit. cuius de ea re libros nos latine 
feeimus et, si otium suppetet, divis iuvantibus in lucem 
emittemus . .." illa epistula scripta est '"Romae VII. 
Cal. Mar. Anno MDXLIL." eius versionis exemplar nec 
Morellius noverat nec mihi ipsi in ulla bibliotheca in- 
vestigare contigit. 

Codicum Parisini Eseorialensis Antoniani archetypum 
esse Marcianum apparet: omnes inde demum (pag. 3, 14 
τῇ γὰρ) ordiuntur, ubi codex Marcianus iam bene legi 
potest, omittunt priora, quippe quae tam misere servata 
sint, ut nisi magno cum labore cognosci nequeant. etiam 
editio Veneta ex Marciano originem ducit, sed praeter 
textum ceterorum apographorum primam Marciani pagi- 
nam pessime servatam (fol. 1r.; pag. 1, 15—3, 14) con- 
tinet et unum folium (269), quod in illis prorsus inter- 
cidit. statim igitur conieceram duo apographa ex Marciano 
facta esse, alterum ab ignoto librario archetypum trium 

PRAEFATIO XI 

| illorum codicum (nisi forte unus ex his fons ceterorum 

i 

i 

est, quod diiudicare nequeo), alterum ἃ Trincavelo ad 
editionem parandam. sed hane sententiam stare non posse 

intellexi, cum codicem Parisinum cum editione Veneta 

conferrem. primum enim accentus et spiritus, qui in 

Marciano plerumque omissi sunt, paene semper etiam in 

erratis congruunt, ita ut casu id faetum non esse appa- 

reat. deinde multis locis, quibus Marciani textus tam 

male servatus est, ut aut omnino legi non possit aut ex 

parte tantum, editio Trincaveli et codex Parisinus eandem 

lectionem praebent et eam falsam; cf. 5,2 καὶ οὐ πάσῃ: 

5, 3 λέγειν omissum (membrana adeo contrita est, ut id 

verbum paene evanuerit); 82, 25. 26 ἀτέλεστά ποτε; 84, 

15 τῷ οἰκοδομεῖν; 88, 5 τοῖς; 88, 8 τόδε; 163, 16 ὅσα: 

163, 18 δὲ; denique cf. 164, 21—165, 4. 418, 26. 2T. 

415, 1. 2. sequitur nee codicem Parisinum ex ipso Mar- 

eiano descriptum esse nec editionem "Venetam, sed ex 

Marciani apographo deperdito, quod iam correctoris manum 

passum erat. nequit cogitari Trineavelum usum esse 

codiee Parisino; is enim permultas lacunas per homoiote- 

leuton natas praebet. quid multa? tradidit Trineavelus 

typothetae codicem gemellum Parisini a verbis 3, 14 τῇ 

γὰρ incipientem, cui praeposuerat, quae ipse ex Marciani 

folio 1r. enucleaverat (alia non legit, alia male supple- 

vit), adiecerat folium 269 (pag. 643, 3 sq.); praeterea 
Platonis locum pag. 641, 8 totum exprimendum curavit, 

eiusdem loeum pag. 510, 23 ex Platone edito correxit; 

denique fortasse pauca inter legendum emendavit, pag. 4, 

19 ὑπολείπονται ex ipso Marciano correxit (sed statim in 
primis codicis sui recentis verbis 3, 15 κρατεῖν non cor- 

rexerat!) — plura mutata leguntur in codice Parisino: 

praeterquam quod multa per errorem interciderunt, multa 

etiam coniectura sive corrupta sive emendata leguntur; 

praecipue in modorum et temporum usu plurima temere 

tentata sunt. 



XII PRAEFATIO 

Cum codex Marcianus egregius sit, gravioribus mendis 

raro ut mihi videtur inquinatus, eius vestigia quam ma- 

xime premenda censebam.!) ex eo codice, qui vix quait- 

tuor saeculis post auctoris autographon scriptus est, etiam 

rasurae notandae erant quatenus fieri poterat omnes; non 

ubique diiudieare poteram, utrum scriptura erasa esset 

an econterendo consumpta. 

Librum contra Proclum Philoponus scripsit anno 529 

vel non multo post, cf. pag. 579, 14. quo titulo 
auetor opus ornaverit, nescio. in codice Marciano bis 

titulus seriptus est manu recentiore, primum initio (cf. 

supra pag. VII) tum alia manu ipsa quoque fort. saec. XV 

fol. 10r. marg. sup.: ἴωάννου ἀλεξανδρέος τοῦ qilomóvov 

ἔστιν ἡ παροῦσα κατὰ ἀιδιότητος πραγματεία ἀρΐστη τῶν 

εἰπόντων περὶ τούτου, ὡς ἐκ τοῦ GiumAixlov ἔγνωμεν με- 

μνημένου τῆσδε τῆς πραγματείας ἐν τῆ φυσικῆ καὶ μάλιστα 

1) Numeros librorum praebet codex εα΄, εβ΄ cet., capitum 
autem numeros maiores quam viginti κα΄, κβ΄ cet, minores 

ubique αε΄, f1' cet. cuius consuetudinis aliud exemplum non 
novi. etiam in hac re codicem secutus sum. 

2) Postea duo libros argumenti similis composuit, quorum 

alter servatus est (De opificio mundi libri VII, ed. Reichardt). 
alterum nune deperditum auctor in libro de aeternitate mundi 

saepius monstrat (cf. Ind. I s. v. Ioannes); eundem Simplicius 
impugnat, cf. imprimis comm. in Phys. VIII 1 p. 1117, 15 ed. 
Diels: ἐπειδὴ δὲ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν τις γεγονότων τελχίνων, οὐδὲν 

ἡγούμενος νεανικὸν ἀνϑρώποις μόνοις βασκαίνειν καὶ διὰ τοῦτο 

πρὸς τὸν οὐρανὸν αὐτὸν καὶ τὸν ὅλον κόσμον τὴν ἑαυτοῦ βα- 

σκανίαν ἐχτείνων, δεινὸν ἡγεῖται τὴν τούτων ἀιδιότητα, καὶ 
παρακουσμάτων τινῶν οὐκ εὐτυχῶς οὐδ᾽ εὐγνωμόνως ἀπὸ φιλο- 

σοφίας μετασχὼν πρός τε τὰ ἐν τῇ περὶ οὐρανοῦ δεδειγμένα 
περὶ ἀιδιότητος αὑτοῦ πέντε γέγραφε πολύστιχα βιβλία, ὧν τὸ 
σαϑρὸν καὶ πρὸς ἀνοήτους μόνους ἀκροατὰς τεϑαρρηπὸς ἐπειρά- 
ϑην ἐπιδεῖξαι τὸ πρῶτον τῆς περὶ οὐρανοῦ πραγματείας ἐξηγού- 
μενος, τὸ δὲ ἔχτον αὑτοῦ βιβλίον πρὸς τὴν ἀίδιον ἐνταῦϑα δὲε- 
δειγμένην κίνησιν καὶ τὸν ἀίδιον χρόνον ἀνεζώσατο, διότι 
τούτων ἀνελέγατων μενόντων ἀνάγκη πάντως ἦν ἀίδιον εἶναι 
καὶ αὐτὸ τὸ τὴν ἀίδιον κίνησιν ἐν χρόνῳ ἀιδίῳ κινούμενον, 
ἔδοξέ μοι τοῦτο τὸ βιβλίον ἐπερχομένῳ καὶ τὰς πρὸς αὐτὸ γενο- 
μένας ἀντιλογίας ὁποῖαί τινές εἶσι καὶ ἀπὸ ποίας ἕξεως προ- 
αγόμεναι, τοῖς φιλομαϑεστέροις ἐπιδεῖξαι. 

τσ πὰ cm s aci a" p 

PRAEFATIO XIII 

τῶ 9/. Simplicius autem mostri libri mentionem non 

facit nisi de caelo I 3 p. 135, 26 ed. Heiberg: ..&mo- 

δεδειχέναι φησὶν ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ λόγῳ τῶν ἐλέγχων τῶν 

πρὸς τὰ Πρόκλου. Philoponus ipse de eo loquitur de 

opif. mundi II 16 p. 88, 21 ed. Reichardi: καὶ τοῦτο δὲε- 

δείχαμεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὰ Πρόκλου γραφέντων 

ἡμῖν. Suidas s. v. Ἰωάννης librum nominat “κατὰ τῶν 

δεκαοκτὼ Προχλείων ἐπιχειρημάτων᾽ ; idem s. v. Πρόκλος 

dicit: .. πρὸς ὃν ἔγραψεν Ἰωάννης ὃ ἐπικληϑεὶς Φιλόπονος 

πάνυ ϑαυμασίως ὑπαντήσας κατὰ τῶν τη΄ ἐπιχειρημάτων 

αὐτοῦ καὶ δείξας αὐτὸν κἀν τοῖς “Ἑλληνικοῖς, ἐφ᾽ οἷς μέγα 

ἐφρόνει, ἀμαϑῆ καὶ ἀνόητον. 

Ante singulos libros in conspectu posita sunt argu- 

menta capitum. haec inde a fol. 185v. eadem manu 

etiam repetita sunt apud capita ipsa in margine inferiore. 

eonspeetus illos non minus genuinos eensebam in hoc 

opere quam singulorum librorum superscriptiones et sub- 

seriptiones; sexto enim p. Chr. saeculo Philoponum serip- 

sisse hac in re non est obliviseendum, sed argumenta 

repetita librario cuidam deberi videntur; nam cum in 

posteriore tantum codicis parte inveniuntur, tum non in 

ipso textu sed in margine scripta sunt, omni genere ab- 

breviationum referta. 

Ut hane editionem pararem, auctor erat H. Diels; 

eodem auctore mihi ex Academiae Litterarum Borussicae 

bibliotheca exemplar editionis Venetae suppetebat. — 

Varias lectiones ad versus ex Homero allatos A. Ludwich, 

ad Timaei loeum M. Schanz benigne mecum communica- 

verunt. — W. Kroll cum in corrigenda plagularum maiore 

parte comiter me adiuvaret, typothetae librarii editoris 

errores correxit. 



M eodex Marcianus 236 

(in argumentis bis scriptis signo M? lectiones conspectuum 

superseriptorum, M^ lectiones argumentorum in margine 

repetitorum — cf. pag. XIII — significavi) 

p codex Parisinus 2058 

t editio Veneta a Trincavelo parata 

uncis [ ] inclusi, quae delenda erant 
uncis ( δ inclusi, quae addenda erant 
uncis | ] inclusi in annotatione critica eas litteras, quae in 

cod. correcta sunt. ubi expressis verbis dictum non est, 

utrum manus prior (m 1) an manus posterior (m 2) correxerit, 

manum priorem (quae textum scripsit) correxisse puta. 

q9ANNOY AAEZANAPE9.X 
TOY eIAOIIONOT 

ΚΑΤᾺ ΤῸΝ IIPOKAOT 

ΠΕΡῚ ΑἸΔΙΟΤΗΤΟΣ KOZMOT 

ἘΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ» 

(Iloootuvowv.» 

(Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ πρώτου λόγου.» 

4C 49 PL 2A. DIS δι τι iM. 

(Δύσις τοῦ πρώτου λόγου.) 

νίως ὃν εἰς ταὐτὸν ἄγειν καὶ τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον χρονι- fol 1τ. 

κῶς" οὐδὲ γὰρ αἰῶνα καὶ χρόνον τὸν αὐτὸν λέγει". τὸ 

λάβωμεν οὖν ἐκ τούτου προαποδεδειγμένον, ὅτι καὶ 

κατ᾽ αὐτὸν δύναμις ἄπειρός ἐστιν ὁ αἰών. εἰ οὖν 

κατὰ Πρόκλον τε καὶ ᾿Αριστοτέλην δύναμις ἄπει- 

pog ὃ αἰών ἐστιν καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν εἶ τὸ αἰώνιον 30 

II quaterniones perierunt (huius editionis XL fere paginae). 

de titulo cf. Praef. 
15. αἰωνίως suppl. ὁ verba sunt Procli, qui laudaverat 

Aristotelem (cf. de caelo .4 9 p. 279a 23 sq.) ὃν M] ἂν t 

18. αἰων: |spatium III—IV litt.] e. M 19. δυναμις, v et 

u partim evan., (δύναμις etiam superscr. m 2) M X 20. εστιν καὶ 

m 1 M (v καὶ part. oblitterata; m 2 superscr. spiritum et xoi)] 

ἐστὶ καὶ t αἰώνιο} 1 litt. evan.], ov superscr. m 2, M 

ΤΟΑΝΝΕΒ PHILOPONUS ed. Rabe. 1 
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πάντως καὶ ἀπειροδύναῤίον. ὕπερ ἄρα μὴ μετέχῃ Óv- 

νάμεως ἀπείρου. τοῦτο αἰῶνος οὐ μετέχει. ὅπερ δὲ 
93 $ , » ^ , , Á * 

οὐδὲ μετέχει αἰῶνος. τοῦτο αἰώνιον οὐκ ἔστιν. εἶ οὖν 
? , , - ν ἢ I . , e , 

xcv οὐδεμίαν τῶν δύο τῶν εἰρημένων ὑποϑέσεων 
3 , , , * - 2 » ὮΝ » 

5 ἀπείρου μετέχει δυνάμεως TO Ociov, κατ᾽ οὐδὲν ἔσται 
2-7 SN , 2 , e ' , ? A 3 αἰώνιον, εἶ δὲ μή ἐστιν αἰώνιον, ὑπὸ χρόνον ἐστὶν ἐξ 

ἀνάγκης" τῶν γὰρ ὄντων πάντων τὰ μέν ἐστιν αἰώνια 

τὰ δὲ ὑπὸ χρόνον * * χρόνου δημιουργὸς καὶ εἰ μή 
3 ' - , ? M A 9 , 

ἔστιν τὸ ϑεῖον αἰώνιον, ἐπεὶ μηδὲ ἀπειροδύναμον. 

10 οὐδὲ ἀίδιον ἔσται" εἰ γὰρ πεπερασμένη ἡ δύναμις. 
, - $ τς . , 4 , - ) ει.» ' e * 
ἐξαρκεῖν ἀεὶ οὐ δύναται" οὐκοῦν ἢ καὶ ἀρχὴν ἕξει καὶ 

τέλος διὰ τὸ τῆς δυνάμεως πεπερασμένον καὶ οὐκ αἷ- 

ὦνιον ἢ ἄλλο τι αὐτῷ ἔσται τοῦ εἰναί τὲ καὶ τῆς ἀι- 

διότητος αἴτιον. πάλιν οὖν καὶ περὶ ἐκείνου τὰ αὐτὰ 

15 ἀπορήσωμεν" ἐπεὶ γὰρ κἀκεῖνο τὴν δημιουργικὴν ἔχει 

1. παντως M] διαπάντως t Óvroutog part. evan. (etiam 
superscr. m 2) M 3. ὀυδὲ μετεχει certo scripserat m 1 (super- 
ser. m2) M 4. κατουδεμι αϑ]ν των M] κατὰ |spatium XII 
"eL τῶν i 5. ἀπείρου οὐ μετέχει t u|I ltt.]sys. M 

. μὲν M m 2; μὲ etiam ex priore scriptura cognoscitur 
8. χρονον |lII litt. part. evan.] χρονοὶυ in ras.; cr. ex v] 

δημιουργος M] γρόνον, ὑπὸ χρόνον δὴ μὴ αἰώνιον t; tres illae 
litt. evan. certo non erant ὑπὸ (tertiam, cuius pars superior ser- 
vata est, ; aut ἡ fuisse puto, fort. autem 4, x, 4» vel compend., 
y«o fuit; prima, cuius particula rotunda exstat, fort. erat o, 
vix v aut compend. καὶ; altera nunc plena τ est, videtur autem 
π᾿ fuisse); me iudice locus laeunosus est: χρόνον" ᾿ζὑπὸ χρόνον δὴ 
καὶ ὃν χρόνου δημιουργός. 9. αἰώνιον ἔπει μηδὲ Μ] αἰώνιον, 
οὐδὲ t 10. εἰ scripsi η M; ἡ ὁ ἡ M]om.t 11. δυναται: 
ουκουν In καὶ ex parte serv.] ἀρχὴν ἕξει καὶ τελος δια M] óc- 
ψατὸν εἷς τὸ διηνεκὲς |spatium VI htt.] διὰ t 12, πεπερασμε- 
|l litt.» καὶ ov|x ex parte serv., tum I litt. evan., tum D 

.ex parte βϑύν νιον ἦ «44o M] πεπερασμένον DAC X litt.] ἢ 
᾿ἄλλο t 13. τῆς αἰιδιοτητ! 1 1.]σ |IV—V litt. evan. » 
παλιν M] τῆς διαμονῆς αἴτιον. πάλιν i 15. απ| 1 litt.]n- 
[Π| litt.]usv M] ἀπορήσομεν t (ἀπορήσωμεν etiam spatio com- 
mendatur) 
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δύναμιν. εἴπερ καὶ τοῦτον παρήγαγεν καὶ τὸ δύνασϑαι 

αὐτῷ δημιουργεῖν δέδωκεν, ἀνάγκη καὶ περὶ ἐκείνου 

ξητεῖν, εἴτε δύναται κρείττονα παράγειν, ὧν παράγει, 

εἴτε μή" καὶ ** ἀνάγκη ἢ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνάγειν τὸ ἄτο- 

πον ἢ ἄπειρον εἷναι τὴν δημιουργικὴν τοῦ ϑεοῦ δύ- 

ναμιν ὑποτίϑεσϑαι. μᾶλλον δὲ κατὰ πάντα εἶναι τὸ 
ϑεῖον ἀπειροδύναμον. ἀλλὰ δὴ καὶ εἰ πάντων ἔχειν 
τὴν γνῶσιν τὸν ϑεὸν ὡμολόγηται. τῶν γεγενημένων. 

τῶν ὄντων. τῶν ἐσομένων. ἄναρχος δέ ἐστιν κατ᾽ αὐ- 

τοὺς ὁ xóGouog καὶ ἀτελεύτητος καὶ διὰ τοῦτο ἄπειρά 

ἐστιν τὰ γενόμενα καὶ τὰ ἐσόμενα. τ" τέ ἐστιν τὸν 

ϑεὸν πεπερασμένης οὔσης καὶ μὴ ἀπείρου τῆς γνωστι- 

κῆς αὐτοῦ δυνάμεως ἢ τῆς τῶν γεγενημένων ἢ τῆς 

τῶν ἐσομένων γνώσεως περιδράξασϑαι᾽ τῇ γὰρ [πεπε- fol. 1v. 

ρασμένῃ δυνάμει τῶν ἀπείρων περικρατεῖν ἀδύνατον. 15 

1. δύναμ part. serv.; tum li litt. evan.] EI litt.]so 
καὶ rovrov M] δύναμιν ὅπερ καὶ τοῦτο i παρήγαγε 
2. avro, M] ταῦτα t δέδωκε t 3. ἕητειν εἰτε ὃ) III—IV 
litt. evan., accentus ' primae inscriptus est|re: M] spatium 
XVII litt. in t παραγει ste um καὶ |spat. V fere litt., qua- 
rum tertia vel quarta v fuisse videtur (εστιν vix scriptum erat); : 
tum v» ex parte serv.]eyxr M] παράγει |spat. XIV litt.] ἀνάγκη t 

4. ἀναγει} 1 htt.] v|ó ex parte serv.| «rozov M] ἀνάγειν᾽ 
ὅπερ ἄτοτον (sic) t 5. εἶναι τὴν t] eulV litt. evan. |n» M 
δυναμι sic M 7. απειροδυναμον: ἄλλα Óm M] ἀπειροδύνα- 
μον |spat. VI litt.] ἐπειδὴ t 8. ὠμολόγη! I litt. evan., quà- 
rum prior certo τ erat] M] &u« t 9. τῶν ὄντων vOv tG0- 
usvov M] vs καὶ éccouévov t «v«o|y ex parte serv.; I—II 
litt. evan.| ó|s ex parte serv.] ἔστιν «ov αὐτοὺς o xocuoc και M] 
ἄναρχός ἐστὶ |spat. XXII fere litt.] καὶ t 10. ατελευτητοσ᾽ xot 
ἰδιὰ ex parte serv.; tum hasta (τ opinor); tum II litt. evan.] 
τὶ fort. I litt. evan.] |fin. vers.| απειρα M] ̓  ἀτελέστητος" καὶ εἰ 
μὲν ἄπειρά t 11. ἐστὶ t ecousvo- |IX vel X litt. evan., 
quarum tertia fort. ἡ vel x erat (hasta servata est); sextae 
spiritus asper inscriptus est] | fin. vers.| re ἐστιν M] ἐσσομένα 
(sic). οὐχ oiov τέ ἐστὶ t; sed plura in lacuna scripta erant (neuti- 
quam 4), fort. οὐκ ἄρ᾽ οἷόν, quamquam etiam de oiov propter 
spatium maius valde dubito 14. éccouévov t 15. κρατεῖν pt 

1* 
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[x , - , -» 2 , 

ὥστε οὔτε τῶν γεγενημένων πάντων οὔτε τῶν EGoUut- 
er ^ - e E. , M e ^! 3 » 

vov ἕξει τὴν γνῶσιν ὃ ϑεός" εἰ yàg ἕξει, ἢ οὐκ ἔσται 
, , , N 

ὃ κόσμος ἀγένητός τε καὶ ἄφϑαρτος, ἵνα μὴ ἄπειρα 

εἴη καὶ τὰ γεγενημένα καὶ τὰ ἐσόμενα, ἢ οὐ πεπερα- 

go, αἱ δὲ πεπερασμέναι, ἀποκληρωτικὸς ἔσται ὃ λόγος 
καὶ πολλῇ τῇ αὐτονομίᾳ χρώμενος" τίς γὰρ ἡ ἐξουσία 
τήνδε μὲν τὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν ἄπειρον εἷναι λέγειν, 
τήνδε δὲ πεπερασμένην; ἔσται γὰρ τὸ ϑεῖον κατὸ τὶ μὲν 
αἰώνιον κατὰ τὶ δὲ ὑπὸ χρόνον καὶ αὐτὴ ἡ τὸν χρόνον s 
παράγουσα τοῦ ϑεοῦ δύναμις ὑπὸ χρόνον ἔσται. πῶς δὲ 
συνέξει ἐς ἀεὶ τὰ ὄντα, εἰ μὴ ἄπειρος; ἧ γὰρ ἂν δυνάμει 
δημιουργεῖ vig, ταύτῃ | που πάντως καὶ συνέχει τὸ τοὶ. 3:. 
δημιουργούμενον. καὶ ἡ τρίτη ἄρα ὑπόϑεσις ἄτοπος 
οὐσα καὶ ἀδύνατος δέδεικται. λείπεται τοίνυν τῶν 10 
λοιπῶν δύο τὴν ἑτέραν εἶναι ἀληϑῆ, λέγω δὴ ἢ πολ- 
λὰς μὲν εἶναι τὰς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις καὶ ἑχάστην 
ἄπειρον ἢ μίαν καὶ ἁπλῆν καὶ ἀπειροδυνάμως ἅπασαν 
τοῦ ϑεοῦ ἐνέργειαν γίνεσθαι" ὅπερ καὶ μᾶλλον ἀληϑές 
τέ ἐστιν καὶ ταῖς κοιναῖς περὶ ϑεοῦ ἐννοίαις ἀκόλου- τὸ 
ϑον διὰ τὴν παντελῆ τοῦ ϑεοῦ ἁπλότητα. 

γ΄. Ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον πεπερασμένῃ δυνάμει 
δημιουργεῖν τὸν ϑεὸν τὰ ὄντα, δῆλον ἐκ τῶν εἰρη- 
μένων. εἰ δὲ ἀδύνατον πεπερασμένην εἶναι τὴν δη- 
μιουργικὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν, ἄπειρος ἐξ ἀνάγκης so 
ἔσται (ἄπειρον δὲ λέγω οὐ μόνον κατὰ τὸ ἀεὶ δύνασϑαι 
παράγειν --- τὴν γὰρ μὴ οὕτως ἄπειρον ἐξαρκεῖν εἷς τὸ 
διηνεκὲς ἀδύνατον —, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἵν᾽ οὕτως εἴπω x«9 
ἕκαστον νῦν ἑχάστου τῶν ὄντων παραγωγὴ οἷον ἡλίου 

s σμένῃ δυνάμει γινώσκει τὰ ὄντα ὃ ϑεός" εἰ δὲ τοῦτο, 

οὐδὲ δημιουργεῖ πεπερασμένῃ. εἰ τοίνυν τῶν δύο τῶν 

εἰρημένων ὑποτεϑεισῶν ὑποθέσεων (τῆς τε λεγούσης 

μίαν μὲν εἶναι καὶ ἁπλῆν τὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν, πε- 

περασμένῃ δὲ δυνάμει δημιουργεῖν τὸν ϑεὸν καὶ τῆς 

πολλὰς μὲν δυνάμεις ἔχειν τὸν ϑεὸν ὑποτιϑεμένης. 

οὐδεμίαν δὲ ἄπειρον) τὰ ἀτοπώτατα ἠκολούϑησεν (τό 

τε μὴ εἶναι τὸν ϑεὸν αἰώνιον ἀλλ᾽ ὑπὸ χρόνον καὶ τὸ 

ἄλλου δεῖσϑαι τοῦ τὴν ἐς ἀεὶ διαμονὴν αὐτῷ χορη- 

γοῦντος, οὐδὲ ἐχείνου τὴν αὐτὴν ἀτοπίαν ἐκφεύγοντος. 

καὶ ἔτι τὸ μήτε τῶν γενομένων μήτε τῶν ἐσομένων. 

ἔχειν γνῶσιν τὸν ϑεόν, συγχωρουμένου τοῦ εἶναι τὸν 

κόσμον ἀγένητον κατ᾽ αὐτοὺς καὶ ἄφϑαρτον), οὐδεμία 

ἄρα τούτων τῶν ὑποϑέσεων ἀληϑὴς ἔσται. ἔτι τρεῖς 

ὑπολείπονται ὑποθέσεις" ἢ γὰρ μία μέν ἐστιν ἡ τοῦ 

ϑεοῦ δύναμις. ἀπείρῳω δὲ δυνάμει πάντα ἐνεργεῖ τε 

καὶ ποιεῖ (εἴτε δημιουργεῖν λέγοιτο εἴτε προνοεῖν εἴτε 

γινώσκειν εἴϑ᾽ ὅτι καὶ ἄλλο) ἢ πολλαί εἶσιν δυνάμεις 

καὶ ἑκάστη ἄπειρος ἢ πολλαὶ καὶ τούτων αἱ μὲν ἄπει- 

oo. «i δὲ πεπερασμέναι. εἰ μὲν οὖν αἱ μὲν εἶεν ἄπει- 

6. vix (&zó) τῶν δύο vel tale quid — 13. χωρηγοῦντος M , i. M m 1 ad ἀποχληρωτικος not. marg.: o χωρις αἰτιας 
16. systv | fin. Vers. | yv|III litt.]v M (ὥσιν superscr. m 2); ἢ 2m ἐξουσίας (p in marg.: yovv óv χωρὶς κτλ.) 2. καὶ 

cerio nom erat scriptum τὴν γνῶσιν ἐν éyivgsee pi] o πὲ " iJ, καὶ |fin. vers. | LT litt.; litterae 4 superior pars co- 

εν ex parte evan. M 19. ὑπολείπονται t] ὕπ| Π litt.; litterae igpecs αὐλὴ M; καὶ οὐ πάσῃ pt αὐ] 1 Ἰονομια M; m 1 
À superior pars οοσποβοϊξυγειπονται M; ὑποκείσονται p dei Sioester ἕξουσι] fin. vers.| [III litt., acutus in 
ἢ scripsi] ε M 20. àv»|III litt.]e M (suppl. pt) 23. rovrov & ia erat|vós M (suppl. pt) 3. λέγειν om. pt 4. Qe 
|III litt.; αἱ u superscr. m 2]ev M 24. εἰ uiv οὖν αἱ μέν εἶσι |fin. vers.| |cire. VIT litt. evan.; tum » ex ἡ corr., tum ν eras.] 
πεπερασμέναι αἱ δ᾽ εἶεν ἄπειροι pt τῇ M (suppl. pt) 8. fort. δημιουργῇ zov om. pt 

ad. παραγω] fin. vers. |yen M (παραγωγῆ pt) 
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ψυχῆς οὐρανοῦ ὑπὸ ἀπείρου πάντως δυνάμεως γένεται). 

τεχμήριον δ᾽ ἂν εἴη τούτου πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ 

τὸ ἀχρόνως καὶ ἅμα νοήματι πάντα τὸν ϑεὺν παράγειν" 

τοῦτο γὰρ περὶ ϑεοῦ πιστεύειν αἱ κοιναὶ πάντας δὲ- 

δάσκουσιν ἔννοιαι" ὅϑεν καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ϑεολόγων 

ὁ μέν τίς φησιν “αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήϑησαν᾽ , ἕτερος 

ὃὲ 'διενοήϑης καὶ ppheren, ἐνενοήϑης καὶ παρέ- 

στησαν᾽" ὃ γὰρ καὶ τὸν χρόνον αὐτὸν παράγων οὐκ 

ἂν δήπου χρονικῆς παρατάσεως sig τὸ ποιεῖν τὰ ὄντα 

δέοιτο. τὸ δὲ ἐξαρκεῖν εἷς τὴν πάντων οὐσίωσιν μόνην 

τὴν τοῦ γενέσϑαι ϑέλειν αὐτὰ τοῦ ϑεοῦ νόησιν πῶς 

οὐκ ἀπείρου δυνάμεώς ἐστιν ἀπόδειξις ἀναμφίλεκτος: 

ταύτῃ μέντοι τῇ ἀπείρῳ δυνάμει καὶ τὰ μέγιστα τῶν 

ὄντων καὶ τὰ ἐλάχιστα παράγεσϑαι" εἰ γὰρ μιᾷ δυνάμει 

15 πάντα ὑφίστησιν, ὡς καὶ τῷ Πρόκλῳ δοκεῖ --- ἐν γὰρ 

τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῶν δέκα πρὸς τὴν πρόνοιαν ἀπορη- 

fol. 2v. μάτων | φησὶν ὅτι “ἡ τῆς προνοίας ἑνιαία γνῶσις ἐν 

τῷ αὐτῷ ἀμερεῖ πάντων ἐστὶν τῶν μεριξομένων γνῶσις, 

καὶ τῶν ἀτομωτάτων ἑκάστου καὶ τῶν ὁλικωτάτων, καὶ 

s ὡς ὑπέστησεν", φησίν, “ἕκαστον κατὰ τὸ fv, οὕτως 

γινώσκει ἕκαστον κατὰ τὸ ἕν᾽ —, εἶ οὖν κατὰ τὸ ἕν 

πάντα ὑφίστησιν, οὐ συμμεριξομένης οὐδὲ συμπληρου- 

μένης τοῖς γινομένοις δυνάμεως, διάφορα δὲ τὰ γενό- 

μενα τὰ μὲν κρείττονα τὰ δὲ ἐλάττονα, ἀπείρῳ δὲ 

ss δυνάμει πάντα ὑφίστησιν, ὡς δέδεικται. μιᾷ ἄρα καὶ 

τῇ αὐτῇ ἀπείρῳ δυνάμει καὶ τὰ μέγιστα τῶν ὄντων 

6. Psalm. 32, 9 Iudith 9, 5 ἐγενήϑησαν, ἃ Évevorj- 

ϑης, καὶ παρέστησαν, ἃ Fares Iud. et Philop. de F^ mundi 

I 1 (p. 4, 12 Reichardt) 14. fort. παράγεται M m1 

ad ἀμέρει not. marg.: τοῦτ᾽ ἔστιν τωι ακαριαιῶιν e οὕτως 

καὶ γινώσκει infra fol. 15r. 38r. 281ν. 229. συμπληρωμενης 

M t; συμπληρουμένης, o m1,p 
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καὶ và ἐλάχιστα πεποίηκεν. δεδειγμένου τοίνυν. ὅτι 

τε ἀδύνατον πεπερασμένην εἶναι τὴν τοῦ ϑεοῦ δημιουρ- 

γικὴν δύναμιν καὶ ὅτι ἄπειρον αὐτὴν εἶναι ἀνάγκη, 
οὐκ ἄρα ἀληϑὲς οὔτε διὰ τὸ ποιητικὸν μόνον αἴτιον 
οὔτε δι’ ἄμφω. τὸ ποιοῦν vt καὶ τὸ γινόμενον, μήτε 5 

πλείονα τῶν ὄντων μήτε κρείττονα γενέσϑαι᾽ ταύταις 

γὰρ ταῖς ὑποϑέσεσιν εἵπετο πεπερασμένην εἷναι τὴν 

δημιουργικὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν, ὅπερ ὡς ἄτοπόν τέ 

ἐστιν καὶ ἀδύνατον δέδεικται. λείπεται ἄρα τὴν λοιπὴν 

μόνην τῶν ὑποϑέσεων εἶναι ἀληϑῆ τὴν λέγουσαν μόνην 1o 

τὴν τῶν γενητῶν φύσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ μὴ δύνασϑαι 

πλείονα ἢ κρείττονα δημιουργεῖσϑαι. εἰ δέ τις καὶ 

συγχωρήσει ἀμφότερα εἶναι αἴτια, τό τὲ ποιοῦν φημι 

καὶ τὸ γινόμενον. τοῦ μὴ δύνασϑαι πλείονα ἢ κρείτ- 

rovc δημιουργεῖσϑαι. ἀνάγκη πάντως διὰ μίαν καὶ τὸ 

τὴν αὐτὴν αἰἴτίαν. Óv ἣν οὐ δύναται τὸ γινόμενον 

γίνεσϑαι. διὰ τὴν αὐτὴν καὶ τὸ ποιοῦν μὴ δύνασϑαι 

ποιεῖν. ἣν ἂν οὖν τις αἰτίαν ἀποδῷ τοῦ μὴ δυνατὸν 
εἶναι πλείονα γενέσϑαι τῶν γενομένων ἢ κρείττονα, 

ἀπείρου τὲ κατὰ πάντα τῆς δημιουργικῆς τοῦ ϑεοῦ o 

δυνάμεως οὔσης. ὡς ἀποδέδεικται. ταύτην καὶ παρ᾽ 

ἡμῶν δεχέσϑω τοῦ μὴ δύνασϑαι ἐξ ἀιδίου τὸν κόσμον 

ὑφέστασϑαι καίπερ ἀεὶ ἀγαϑοῦ | καὶ ἀεὶ δημιουργοῦ tol. 3r. 
τοῦ ϑεοῦ ὑπάρχοντος. καὶ ἥν ys ἡμεῖς περὶ τούτων 

φυσικωτάτην αἰτίαν ἔχομεν ἀποδοῦναι. ἔστιν αὕτη. τὸ 25 

ἄπειρον κατὰ μηδένα τρόπον δύνασϑαι ἐνεργείᾳ ὑποστῆ- 
ναι διὰ πλειόνων ᾿Αριστοτέλης ἔν τε τῇ φυσικῇ ἀκροάσει 

9. M marg.: σημειῶσαι χρησιμος 
τιαν, ex v», M 18. τοῦ] vo? | fin. vers.| του M 

1. roiv eras.|vóv M. 
16. à. 

20. τε M ; fort. 25sq.: cf. infra fol. 258r. 27. Arist. 
phys. Γ' ὅ 5 p. 204a 20. de caelo 4 5 sq. 
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x«l ἐν τῇ περὶ οὐρανοῦ ἀποδέδειχεν (ἄπειρον ὃὲ νῦν 

λέγω τὸ ἐν μεγέϑει κατὰ τὴν ἔχτασιν ἢ ἐν ἀριϑμῷ᾽" 

τὸ γὰρ ἐν δυνάμει ἄπειρον ἀνάγκη πᾶσα ἐν τοῖς κατὰ 

φύσιν ἀιδίοις εἶναι) καὶ ὑπὸ πάντων συμφώνως ὧμο- 

s λόγηται. τοῦ δὲ ἀπείρου κατὰ μέγεϑος ἢ κατὰ ἀρυϑμὸν 

ὑποστῆναι κατ᾽ ἐνέργειαν φύσιν οὐκ ἔχοντος ἀνάγκη 

πάντως πεπερασμένον εἶναι τὸν τῶν ὄντων ἀριϑμόν. 

τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος γελοῖον τὸ ξητεῖν, διὰ τί μὴ 

πλείονα ὑπέστη" ὅσῳ γὰρ πλείονα τῶν ὄντων zo- 

στῆναί τις ὑπόϑοιτο, τοῦ ἀπείρου κατ᾽ ἐνέργειαν ἐκβῆναι 

μὴ δυναμένου οὐδὲν ἧττον ἡ αὐτὴ μενεῖ ἀπορία. ταύτῃ 

οὖν ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι τὸν τῶν ὄντων ἀρι- 

ϑμόν. κρείττονα δὲ πάλιν τῶν ὄντων οὐ γέγονεν διὰ 

τὸ δεῖν πάντως ὑφεῖσϑαι τοῦ δημιουργοῦ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

παρηγμένα' ὅσῳ ἂν οὖν τις ὑπόϑοιτο κρείττονα ὧν 

εἶσιν τὰ ὄντα ὑφίστασϑαι, τοσούτῳ μᾶλλον λειπομένων 

αὐτῶν τῆς ὑπὲρ νοῦν τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως οὐδὲν ἧττον 

τὴν αὐτὴν καταλείπει ἀπορίαν. ὥστε πάλιν ἀνάγκη καὶ 

τὸ ποιὸν τῶν γενομένων ὥσπερ καὶ τὸν ἀρυϑμὸν περι- 

γεγράφϑαι. εἰ οὖν τὸ μὴ πλείονα ἢ κρείττονα δεδη- 

μιουργῆσϑαι περὶ τὴν φύσιν τῶν γινομένων ἔχει τὸ 

αἴτιον καὶ οὐδὲν τοῦτο μειοῖ ἢ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ 

ἢ τὴν ἀγαθότητα, ἀκολούϑως ἄρα καὶ ἡμεῖς μὴ εἶναι 

τὸν κόσμον ἀγένητον ὑποτιϑέμενοι οὔτε ἀσϑένειαν τοῦ 

δημιουργοῦ οὔτε τὸ μὴ βούλεσϑαι ἀεὶ αὐτὸν τὰ ἀγαϑὰ 

παράγειν κατηγοροῦμεν, ἀλλὰ τὴν τῶν γινομένων φύσιν 

αἰτιώμεϑα᾽ ὥσπερ γὰρ τὸ μὴ πλείονα ἢ ἄπειρα δη- 

.5v. μιουργεῖσϑαι | διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι κατ᾽ ἐνέργειαν 

8. Éyovro|g] M 10. ὑπόϑοῖτο M 11. &z|o ex ει]ρι α] M 
14. ὕφισϑαι M; ὑφίστασϑαι pt 21. περι M. m 1] παρὰ 

pt et man. post. M. 
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c -»" A A ’ er A] Ἁ Ἁ 

ὑποστῆναι τὸ ἄπειρον συμβαίνει. οὕτω φημὶ καὶ τὸν 

χόσμον μὴ δύνασϑαι ἐξ ἀιδίου τῷ ϑεῷ συνυπάρχειν, 
er ^ , 3 2 ’ - ^ 2 c , 

ἵνα μὴ πάλιν κατ᾽ ἐνέργειαν δῶμεν TO ἄπειρον vgi- 

στασϑαι καὶ διεξιτητὸν ποιήσωμεν τὸ ἄπειρον" ἐξ 

ἀιδίου γὰρ τοῦ κόσμου ὑπάρχοντος ἀνάγκη που πάν- 

τως ἦν καὶ τῶν ἄνωθεν ἕως νῦν ἐν τῷ κόσμῳ γενο- 

μένων τὸν ἀριϑμὸν — ἀνθρώπων φημὶ ἢ φυτῶν ἢ τῶν 

λοιπῶν ἑκάστου εἴδους ἀτόμων --- ἄπειρον γεγονέναι 

κατ᾽ ἐνέργειαν" εἰ γὰρ πεπερασμένον τις ὑπόϑοιτο 

τῶν γενομένων ἀνθρώπων ἢ φυτῶν ἤ τινῶν ἄλλων 

ἀτόμων τὸν üguOuóv, ἐπειδὴ ἕκαστον αὐτῶν £v πεπε- 

ρασμένῳ χρόνῳ τὸ εἶναι ἔσχεν, καὶ τὸν ἅπαντα χρόνον 

πεπεράσϑαι ἀνάγκη" τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων συγκεί- 

μενον πεπερασμένον ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἀγενήτου ὄντος 

τοῦ κόσμου καὶ ὃ γενόμενος χρόνος ἄπειρός ἐστιν 

xov ἐνέργειαν, ἀνάγκη δήπου καὶ τὰ ἐν τῷ ἀπείρῳ 

χρόνῳ γενόμενα ἄτομα ἐνεργείᾳ ἄπειρα εἶναι xov 

ἀριϑμόν: ὥστε συμβήσεται ἄπειρον ἀριϑμὸν ἐνεργείᾳ 

ὑποστῆναί τε καὶ συμβεβηκέναι τοῦ κόσμου ἀγενήτου 

ὄντος. ὅτι δὲ κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἐνεργείᾳ ὑποστῆναι 

τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται οὔτε ἀϑρόον ὑφιστάμενον οὔτε 

κατὰ μέρος γινόμενον. ἐν ἑτέρῳ μὲν προϊόντες ϑεοῦ 
διδόντος ἐντελέστερον δείξομεν. ἐπειδὰν πάσας τὰς 

περὶ τοῦ ἀίδιον εἶναι τὸν κόσμον ἀπορίας ἐλέγξαντες 

αὐτοὶ λοιπὸν ἐφ᾽ ἑαυτῶν κατασχευάξομεν, ὡς οὐκ ἐν- 

δέχεται αὐτὸν εἶναι ἀΐδιον, παραϑήσομαι δὲ καὶ αὐτὸν 

τὸν ᾿Δριστοτέλη ἐπὶ λέξεως αὐτὸ τοῦτο καταδσκευάξοντα, 

4. διεξιτητων M. (cr. pt), in marg. m 1: τουτδστιν Oo τις 
δυνατι διεξελϑειν 10. τινων M; fort. τῶν. cf. 9, 7 
14. πεπεραϊ σμενον, ex », M αγεν[ἤἼτου, ex ov m 2, M 
20. óvr|o|c, ex o, M 25. κατασκευάζωμεν pb 271. αριστοτε- 
An|v eras.] M 
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λέγω δὲ τὸ κατὰ μηδένα τρόπον ἐνεργείᾳ δύνασϑαι TO 

ἄπειρον ὑφίστασϑαι. καὶ αὐτόϑεν δὲ οἶμαι τοῦτο δῆλον 

εἶναι" δι᾽ ἣν γὰρ αἰτίαν ἀϑρόον καὶ ἅμα εἶναι τὸ ἄπειρον 

οὐ δύναται, διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην οὐδὲ κατὰ μέρος ὕφι- 
4τ. GT ἷ RJ "UN. - δύν " L ^ 04 

.4r. στάμενον εἷς ἐνέργειαν ἐκβῆναι δύναται" εἰ γὰρ 0^6 

δυνατὸν ἦν κατὰ μέρος ὑφιστάμενον κατ᾽ ἐνέργειαν ἔχβε- 

βηκέναι τὸ ἄπειρον, τίς ἂν ἦν ἔτι λόγος 0 κωλύων καὶ ἅμα 

αὐτὸ κατ᾽ ἐνέργειαν ὑφίστασϑαι; καὶ γὰρ πολλῷ ἀδυνα- 

τώτερον φανείη τοῦ ἀϑρόον καὶ ἅμα τὸ ἄπειρον ὑφί- 
, ^ M , Y e M M! , 

στασϑαι λέγειν τὸ κατὰ μέρος καὶ οἱονεὶ κατὰ μονάδα 

ἄλλην μετ᾽’ ἄλλην ἐξαριϑμούμενον tig γένεσιν ἄγεσϑαι 

τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν" ἀϑρόον μὲν γὰρ ὑφιστάμενον ἴσως 

οὐκ ἀνάγκη ἔσται κατὰ μονάδα διεξιέναι αὐτὸ καὶ 

οἱονεὶ ἐξαριϑμεῖσϑαι, κατὰ μέρος δὲ γινόμενον καὶ 

ἄλλης ἀεὶ uev ἄλλην μονάδος ὑφισταμένης, ὡς λοιπὸν 

xcv ἐνέργειαν ἀπείρους γεγονέναι μονάδας, κἂν μὴ 

ἀϑρόον ἅμα ὑφεστήκῃ, διὰ τὸ τὰ μὲν ἐφϑάρϑαι αὐτοῦ 
X 9 3 ' er , . Κὶ 2 M 3 , 

τὰ δὲ εἶναι. διεξιτητὸν ὅμως γέγονεν" ὅπερ ἐστὶν ἀδύ- 

νατον. τὸ οἱονεὶ ἀπαριϑμούμενον κατὰ μονάδα διεξελ- 

ϑεῖν τὸ ἄπειρον, κἂν ἀΐδιον T τὸ ἀριϑμοῦν" φύσει 

γὰρ τὸ ἄπειρον ἀδιεξίτητόν ἐστιν᾽ ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ἄπειρον 

s $2 Ὁ M 3 , . ὦ X WM. 

ἦν. εἰ οὖν τὸ ἄπειρον ἀδιεξίτητον, καϑ' ἕκαστον δὲ ἄτο- 

μὸν προϊοῦσα ἡ τοῦ γένους διαδοχὴ διὰ ἀπείρων ἀτό- 

μῶν μέχρι τῶν νῦν ὄντων κατήντησεν, διεξιτητὸν ἄρα 

»s τὸ ἄπειρον γέγονεν" ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα 

ἄπειρος ὃ τῶν ἄνω ἀτόμων ἀριϑμός" οὐ γὰρ ἂν i| 

7. ἂν pt] γὰρ M 8. αὐτὸ] cvro, M. 9. φανειη M; 

fort. àv sí τοῦ pt et man. post. M] τὸ Mm 1 17. ὕφε- 

στηκει M (er. t; ὑφεστηκῆ D) 18. fort. ἀδύνατον (' οὐ γὰρ 

ἔστι Óvvoróv) τὸ vel ἀδύνατον (, λέγω δὴ) τὸ 21. ἐπὶ εἰ], 

accent. m 2, M 22. ἦν] ἠϊ M 
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τοῦ γένους διαδοχὴ μέχρις ἑκάστου ἡμῶν κατήντησεν" 

τὸ γὰρ ἄπειρον διεξελθεῖν ἀδύνατον. καὶ εἶ ἀνάρχου 

ὄντος τοῦ κόσμου ὁ γενόμενος τῶν ἀριϑμὸς μέχρι 

Σωκράτους εἰ τύχοι ἄπειρος ἦν, ἐκείνῳ δὲ προσετέϑη- 

σαν οἱ ἀπὸ Σωκράτους μέχρι τοῦ νῦν γινόμενοι; 

ἔσται τι τοῦ ἀπείρου μεῖξον᾽ ὅπερ ἀδύνατον. καὶ ὃ 

τῶν ἀνθρώπων τῶν γενομένων ἀριϑμὸς ἄπειρος, ἀλλὰ 

μὴν καὶ ὃ τῶν γενομένων ἵππων ἀριϑμὸς ἄπειρος" 

διπλασιάσεις ἔτι τὸ ἄπειρον. τούτοις tl προσϑήσεις 

καὶ τὸν τῶν κυνῶν ἀριϑμόν, τριπλασιάσεις τὸ ἄπει- 

ρον, καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστου προστιϑεμένου πολυπλα- 

σιασϑήσεται. ὕπερ τῶν ἀδυνατω)τάτων ἐστίν" οὐ fol. 

γὰρ μεῖξον εἶναι τοῦ ἀπείρου ἐνδέχεται, ἵνα καὶ πολ- 

λαπλάσιον συγχωρήσωμεν. εἶ τοίνυν ἀγενήτου ὄντος 

τοῦ κόσμου ταῦτα ἄτοπα συμβαίνειν ἀνάγκη καὶ ἕτερα 

πλείονα, ὡς ἐν ἑτέροις δείξωμεν, ἀδύνατον ἄρα ἀγέ- 

νητον εἶναι καὶ ἄναρχον τὸν κόσμον" οὕτω γὰρ διξξι- 

τητόν τε ἔσται τὸ ἄπειρον καὶ ἐνεργείᾳ ὑφεστὸς καὶ 

ἀεὶ αὔξεσϑαι τὸ ἄπειρον ἀνάγκη καὶ μὴ παύεσϑαι αὐτὸ 

ἑαυτοῦ μεῖξον γινόμενον καὶ πολλάκις ἵνα μὴ λέγω 

ἀπειράκις τὸ ἄπειρον ἔσται. δι᾿ ἣν ἄρα αἰτίαν οὐ 

πλείονα δημιουργεῖ ὃ ϑεός, διὰ τὴν αὐτὴν οὐδὲ ἐξ 

ἀιδίου τὸν κόσμον ἐδημιούργησεν. εἰ δὲ ἀδύνατον 

ἦν ἐξ ἀιδίου δημιουργεῖσϑαι τὸν κόσμον, δῆλον ἄρα, 

ὡς οὐδεμία καταλείπεται ξήτησις, διὰ τί μὴ πρότερον 

1. διαδοχὴ ex διδαχη m 2 M 8. των M; ἐτῶν pt (tamen 

cf. 11, 5 οἱ — γινόμενοι); fort. τῶν (&v9oómov) 5. fort. 

γενόμενοι 9. διπλασία ex εἰιὔσεις ert ἰεσται eras.| τὸ M. 

προσϑήσεις] προσϑεις M, cf. pt 10. xX[|v|vov M 11. πολ- 

III fere litterarum foramen]ieeteo?)mssro: M. (certo non erat 

πολλαπλασιασϑησεται) 19. αδυνατωϊν οταβτατων M 

15. ταῦτα τὰ ἄτοπα pi ατο[π]ὰ M 
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ὑπέστη" ὅσῳ γὰρ ἂν τῷ λογισμῷ ἐπὶ τὸ πρόσω χωρήσω- 

μὲν. τοσούτῳ μᾶλλον παραϑεῖ τοῦ νοῦ τὴν ἐπίνοιαν 

τὸ ἄναρχον τῆς τοῦ ϑεοῦ ὑποστάσεως καὶ διὰ τοῦτο 

πάλιν οὐδὲν ἧττον ἡ αὐτὴ καταλείπεται ξήτησις. διὰ 

τί μὴ πρότερον. εἰ δέ τις προσφιλονεικῶν τῷ λόγῳ 

μὴ τὸ ἄπειρον αἰτιάσηται τοῦ μὴ πλείονα δεδημιουργήῆή- 

σϑαι. ἣν μάλιστα ἀνάγκη φυσικωτάτην εἶναι eivíav, 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὕτω λέγοι μὴ μόνον ἄπειρα μὴ δύνασϑαι 

γενέσϑαι ἀλλὰ μηδὲ πλείονα ὅλως τῶν ὄντων τῆς 

φύσεως τῶν γενητῶν τοσοῦτον ἐπιδεχομένης ἀρυϑμόν. 

ὅσος καὶ γέγονεν, οὐχ ἕξει μὲν τούτου λέγειν αἰτίαν 

οὐδεμίαν" εἰ γὰρ τοσαῦτα γεγένηται: τί ἐκώλυεν φέρε 

εἰπεῖν καὶ ἄλλα δύο ἢ τρία εἴδη ἐν τῷ κόσμῳ ὕὑπο- 

στῆναι; εἰ γὰρ ἄνϑρωποι ὕνον ἵππῳ μίξαντες ἐτεχνή- 

s σαντο ἡμίονον ποιῆσαι καὶ ἐπὶ πτηνῶν πλεῖστα εἴδη 

σύμμικτα πεποιήκασιν. πῶς οὐκ ἄτοπον τὸ λέγειν μὴ 

δύνασθαι τὺν ϑεὸν φυσικὰ τοιαῦτα ὑποστῆσαι Goo; 

φυσικὰ δὲ λέγω, ὥστε καϑ' ὁμοιότητα τοῦ λοιποῦ μὴ 

δεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους διάφορα συνάγειν ξῷα εἷς 

τὴν τούτων γένεσιν. ἀλλὰ φυσικὴν τὴν διαδοχὴν καὶ 

δε. ἐπὶ τούτων ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν | λοιπῶν διασῴξεσϑαι᾽ 

τί γὰρ ἦν ἀδύνατον τὸν ϑεὸν ὑφισταμένων ἀνθρωπίνῃ 

μεϑόδῳ τῶν τοιούτων ξῴων αὐτὸν φυσικῶς τοὺς ὅπερ- 

ματικοὺς λόγους τῆς διαδοχῆς αὐτῶν καταβαλέσϑαι: 

x«l γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥς φησιν ᾿Δριστοτέλης. τὸ 

τῆς διαδοχῆς ἄπαυστον σῶσαι ϑέλων ὁ ϑεὺς τῷ λει- 

πομένῳ τρόπῳ τὸ ὅλον ἀνεπλήρωσεν ἐντελεχῆ ποιήσας 

91. ἐπι rov|foramen II litt.|v M δια] σϊωζεσϑαι, ex $, 

M 29. ὕφισταμεν  6Χ ον M 24. καταβαλλέσϑαι, accent. 

m 2, M (er. pt) 25. Arist. de gen. et corr. B 10 p. 336b 31 

96. διαδοχης ex διδαχῆς m 2 M 217. M m 1 ad εντε- 

λεχὴ not. marg.: συνξχη 
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τὴν γένεσιν" τί οὖν ἐκώλυεν καὶ τοῖς τοιούτοις ξῴοις 

(λέγω δὴ τοῖς ἐξ ἐπιτηδεύσεως ἀνϑρώπων γενομένοις) 

τὸν τῆς διαδοχῆς λόγον φυσικῶς ἐγκατασπεῖραι; πλὴν 

εἶ καὶ τοῦτο συγχωρήσωμεν, ἡμᾶς γοῦν οὐδὲν τὸ κω- 

λῦον ἔστιν τῇ αὐτῇ ἀπολογίᾳ χρήσασϑαι τοῦ μὴ ἐξ s 

ἀιδίου τὸν κόσμον ὑποστῆναι, ἵνα μὴ κατ᾽ ἐνέργειαν 

τὸ ἄπειρον ὑποστῇ καὶ τοῦ ἀπείρου ἦ τι μεῖξον καὶ 

πολλαπλάσιον καὶ διεξιτητὸν τὸ ἄπειρον γένηται" ταῦτα 

γὰρ τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. εἴρηται ἄρα καὶ ἡ αἰτία, 

δ ἣν ἀεὶ ὧν ὃ ϑεὸς ἀγαϑὸς οὐκ ἐξ ἀιδίου τὸν κόσμον 10 

ἐδημιούργησεν. | 

δ΄. Καὶ ἄλλως. εἶ ὁ ϑεὸς ἀγαϑός, ἀγαϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ 

οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίνεται ὃ q9óvoc, ὡς ὁ σοφός φησι 

Πλάτων. καὶ διὰ τοῦτο sig τὸ εἶναι πάντα παρήγαγεν, 

διὰ τί μηδὲν τῶν γενητῶν ἑαυτῷ κατὰ πάντα ταὐτὸν 15 

ὑπέστησεν ὥστε τῆς αὐτῆς αὐτῷ κοινωνεῖν οὐσίας τε καὶ 

δυνάμεως; ἢ γὰρ δυνάμενος οὐκ ἠϑέλησεν. καὶ TO 

ἑπόμενον διὰ τὸ βλάσφημον σιωπῶ (οὐ γὰρ τὸν φϑόνον 

ἐκφεύξεται), ἢ πάντως διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι οὐδὲ ἠϑέ- 
λησεν. ἀλλὰ τοῦτο ἀσϑένειαν τοῦ ϑεοῦ κατηγορήσει᾽" so 
ἀμήχανον γὰρ ἦν τῶν γενητῶν τε ταὐτὸν εἶναι τῇ 

ἀγενήτῳ καὶ δημιουργικῇ αὐτοῦ αἰτίᾳ οὕτω γὰρ ἂν 

αὐτὸς ἑαυτὸν ὃ ϑεὸς ἐδημιούργει καὶ τὸ ἀγένητον 

γενητὸν εἶναι συνέβαινεν, εἴπερ ἀγένητος μὲν φύσει 

ἐχείνη ἡ οὐσία. γίνοιτο δ᾽ αὖ πάλιν, εἴ τι τῶν γε- 30 

γονότων τῆς αὐτῆς αὐτῷ εἴη οὐσίας. εἰ οὖν τὸ μὴ 
δύνασθαί τι τῶν δημιουργηϑέντων ταὐτὸν εἶναι τῷ 

δημιουρ) γήσαντι οὔτε τὸ εἷναι τὸν ϑεὸν ἀγαϑὸν ἀφαι- fol. 5v 

: 12. Plat. Tim. 29 E 13. ὁ (ante φϑόνος) om. Plat. 
20. ἀλλὰ — κατηγορήσει, fort. del, cf. 8, 24. 14, 2 26. οσιας 
M (er. pt) 217. δημιουργεϑεντων M 28. τὸ] rov M 
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ρεῖται οὔτε TO μὴ βούλεσϑαι ἑαυτῷ πάντα — 

παραπλήσια εἰσάγει οὔτε τινὰ ἀσϑένειαν αὐτῷ id 

ἀδυναμίαν προστρίβεται. καὶ ἡμεῖς ἄρα μὴ A : 

κόσμον ἀίδιον ὑποτιϑέμενοι οὔτε τὸ εἶναι S "i 

5 ἀεὶ ἀγαϑὸν ἀφαιρούμεϑα οὔτε ἀσϑένειαν τῆς t 

yuxijg αὐτοῦ κατηγοροῦμεν δυνάμεως, ἀλλὰ TO μὴ δύν 

σϑαι ἀεὶ εἶναι τὸν κόσμον δι’ αὐτὴν τὴν τοῦ p 

μένου φύσιν ὑποτιϑέμεϑα, ὅτι τε τὸ ἄπειρον d 

ἐνέργειαν ὑποστῆναι ἢ διεξιτητὸν εἶναι ἀδύνατον 1j 

ον 
10 καὶ ὅτι συναΐδιον εἶναι τῷ ποιοῦντι TO γινόμεν 

φύσιν οὐκ ἔχει" εἶ γὰρ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν 

δημιουργικῶς παρὰ τοῦ ϑεοῦ εἴληφεν ὁ χόσμος οὐδὲν 

αὐτῷ κατ᾽ οὐσίαν κοινωνῶν, πῶς οἷόν τε ἦν ἐξ ἀιδίου 

αὐτὸν τῷ ϑεῷ συνυπάρχειν; τὸ γὰρ ἀεὶ ὃν πῶς ἂν 

15 εἰς τὸ εἶναι παράγοιτο; καὶ εἰ κατὰ πάντα ἜΨΕΡΑΝ 
2 

γούμενον., καὶ οὐσίᾳ καὶ τοῦ δημιουργοῦ τὸ δημιουρ | 
2b - 

δυνάμει καὶ ἐνεργείας, ἀνάγκη πάντως κατὰ TO 2: 

λουϑον καὶ κατ᾽ αὐτὴν ὑφεῖσϑαι τὴν ὕπαρξιν. οὐδε- 

μίαν γοῦν δρῶμεν οὔτε φυσικὴν οὔτε τεχνικὴν yevetur, 

so ἐν p μὴ TO αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ προὐπάρχον᾽ ἃς γὰρ 

ἡμῖν τοῦ συναΐδιον εἶναι τῷ ϑεῷ τὸν κόσμον εἰκόνας 

παράγουσιν δεικνύντες, ὡς οἴονται, ὅτι ἔστιν τινὰ αἰτιατὰ 

ἅμα τοῖς αἰτίοις ἑαυτῶν συνυκέρχοντα, οὐδὲν ὁρῶ κο
ινὸν 

ἐχούσας πρὸς τὸ ξητούμενον᾽ ὁ γὰρ ἥλιος. φασίν, αἴτιος 

Qv τοῦ φωτὸς αὐτῷ τῷ εἶναι isses d αὐτὸ καὶ cse 

τοῦ ἡλίου τὸ φῶς οὔτε τοῦ φωτὸς ὁ ἥλιος οὔτε πρότερός 
, 

ἐστιν οὔϑ᾽ ὕστερος" καὶ và ἔν φωτὶ δὲ ὄντα σώματα αἴτιά 
, 

ἐστιν τῆς ἐξ αὐτῶν γινομένης σκιᾶς συνυπαρχούσης ἀεί. 

10. τῷ pt] το M 11. φυσι ν] M 14. τωι ϑῶ ex rov 
21. τοῦ] vo M 

v 90. fort. προῦπάρχοι vel μὴ a» ; 

ji * οὐδὲν pt] οὐδ M 271. υστεροὶς ex »| M 28. συν 

υπαρχούσης] συνύπαρχουσας Μ 
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€. ᾿Εγὼ δὲ τὸ uiv δεύτερον τῶν ὑποδειγμάτων 
οὐδὲ λόγου δεῖν οἶμαι ἀξιῶσαι" τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, 
ὡς ἡ σκιὰ οὐδὲν | € icti ἔστιν ἢ φωτὸς στέρησις; ἡ tol. 6r. 
δὲ στέρησις x«9' αὑτὸ μὴ ὄν ἐστιν. ὡς μικρῷ πρό- 
σϑεν ἐδείξαμεν. πῶς ἂν οὖν τις νοῦν ἔχων εἴποι τὸ 5 
ἐν φωτὶ σῶμα τοῦ καϑ' αὑτὸ μὴ ὄντος αἴτιόν τε καὶ 
παραχτικὸν εἶναι; τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐ γίνεται. ἡ γὰρ 
γένεσις τοῦ ὄντος" οὐ γάρ. ἐπειδὴ ὀνόματι διασημαί- 
νεται ἣ τοῦ φωτὺς σεένησηι σκιὰ καὶ σκότος καλου- 
μένη, ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ὕπαρξίν τινα καὶ εἶδος αὐτὴν 10 
ὑποληπτέον" καὶ γὰρ ἡ τῆς ὄψεως ὁτερήσις ὀνόματι 
διασημαίνεται τυφλύνης χαλουρένη καὶ τὸ τοὺς πόδας 
βεβλαμμένον καὶ τῆς δι᾿ αὐτῶν κινήσεως ἐστερημένον 
χωλὸν καλεῖται, καὶ οὐδεὶς ἂν εἴποι εἶδός τι καὶ ὕπαρξιν 
εἶναι τὴν τυφλότητα ἢ τὴν χωλότητα. οὐδ᾽ ἄρα τὴν 15 
τοῦ φωτὸς στέρησιν. εἴτε σκότος εἴτε σχιὰ χαλοῖτο, 
εἶδός τι ὑποληπτέον. τὸ δὲ ξητούμενον ἡμῖν ἦν. εἶ 
ἔστιν τι τῶν ὄντων παρ᾽ ἑτέρου τὸ εἶναι καὶ τὴν ὑπό- 
στασιν δημιουργικῶς εἰληφὸς μὴ ὕστερον τοῦ παρα- 
γαγόντος. ἡ δὲ σκιὰ στέρησίς ἐστιν φωτὺς οὐ xe s 
αὑτὸ ὄν. ὅμοιον οὖν ἐστιν τὸ λέγειν τὸ σῶμα σκιᾶς 
εἶναι ποιητικὸν αἴτιον καὶ τὸν ϑάνατον τοῦ μὴ ὄντος" 
ὥσπερ οὖν τὸ μὴ ὃν οὐχ ὕπαρξιν εἶναί τινα ἀλλὰ 
μόνον τοῦ ὄντος στέρησιν νοοῦμεν, οὕτω καὶ τὴν σκιὰν 
στέρησιν φωτὸς εἶναι μόνην καὶ οὐχ ὑπόστασίν τινὰ 535 
εἰδοπεποιημένην ὑπὸ τῶν σωμάτων δημιουργουμένην 
ἐπιστωσάμεϑα. πῶς οὖν ἄν τις τὴν τοῦ φωτὸς φϑορὰν 
ἔχ τῆς τῶν σωμάτων ἀντιφράξεως γινομένην εἰκόνα 

8. διασημ[ αιἰνεται M 11. ὑπολειπτεὸν M. (cr. pt) 
13. βεβλαμμενο!ν ex vo, ut vid.] Μ 17. zoA|m|zrtov, ex εἰ, 

25. exspectes uóvov 



" 
P 

16 IOANNIS PHILOPONI [1 5. 6 B le) DE AETERNITATE MVNDI 1 

τῆς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ τοῦ κόσμου γενέσεώς τε διαὶ ὑπάρξεως εἶναι καὶ ἡ οὐσία κατὰ τὸ εἶδός ἐστιν᾽ οὐδὲν δὲ αὐτὸ 

λήψεται; δῆλον δέ που πάντως καὶ τοῦτο vele MA 2 ἑαυτοῦ ἐστιν δημιουργικὸν αἴτιον οὐδ᾽ ὃ ἥλιος ἄρα 

τὰ μαϑήματα δεινοῖς, ὡς οὐδὲ ἐν τῷ μάϑόλον ἄληθες 1 δημιουργός ἔστιν τοῦ ἰδίου φωτὸς κατ᾽ αὐτὸ εἶδο- 

ἐστιν τὸ τῷ ἐν φωτὶ σώματι εὐθὺς καὶ σχεὼν pr , ποιούμενος καὶ τὸ εἶναι ἔχων. ὥστε. εἰ μέν τις καὶ 

» πεσϑαι᾿ εἰ γὰρ τύχοι ἐν αὐτῷ τῷ κατὰ κορυφὴν ὑπάφ- ; τὸν κόσμον συμπληρωτικὸν εἶναι λέγοι τῆς τοῦ δη- s 

χων ὃ ἥλιος, ὥσπερ ἐν τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημεφινόν τε καὶ μιουργοῦ οὐσίας, συγχωρήσωμεν οὕτως ἔχειν πρὸς τὸν 

μέχρι τοῦ ϑερινοῦ τροπικοῦ τὴν οἴκησιν ἔχουσιν συρ- ϑεὸν "- κόσμον, ὡς ἔχει πρὺς TOv ἥλιον τὸ ἐν αὐτῷ 

tol. 6v. βαίνει ποτὲ γώνεσθαι; πρόδηλον, ὡς "— τοῦς E pad ΟΝ 0i οὐ δημιουργὸς ἂν εἴη τοῦ κόσμου ὃ 

ὑποκείμενα σώματα γίνεται τὰ κατὰ yes co νὰ»: priu ἐπεὶ μηδὲ ὁ ἥλιος τοῦ εἰδοποιοῦντος τὴν οὐσίαν 

10 γῆς ἁπτόμενα, ὡς μὴ εἶναί τινὰ μεταξὺ od ἕν 9 co φωτός. εἴπερ μὴ αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ ἥλιος ἐδη- 10 

πέφυκεν ἡ σκιὰ καὶ τὸ σκότος ὑφίστασθαι ὥσπερ a μιούργησεν᾽ εἶ δὲ ξένα καὶ ἀλλότρια τῆς ϑείας οὐσίας 

τὸ φῶς (ἐν ᾧ γὰρ τὸ φῶς ὑφίσταται. ἕν Pep καὶ πάντα τὰ ὑπ’ αὐτῆς δημιουργικῶς παρηγμένα. οὐκ οἱ. τε. 

τὸ σκότος. ὡς καὶ ᾿Δριστοτέἕλει ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς | ἄρα. ὡς ἔχει τὸ ἐν ἡλίῳ φῶς πρὸς αὐτὸν τὸν ἥλιον, 

δοκεῖ)" ὅϑεν καὶ δεῖ χρόνου τινός. ἕως ἡ να void οὕτως ege πρὸς τὸν δημιουργὸν ὃ χόσμος. 

is κορυφὴν ὃ ἥλιος παραλλάξας χώραν ἐπὶ τὰ πλάγια ^ | L . Τὸ δὲ ἐν ἀέρι χεόμενον φῶς οὐκ ἀεὶ τὸ αὐτὸ i5 

τῇ σκιᾷ παράσχοι, ἐν ᾧ αἱ ἀκτῖνες οὐχ ὑποβάλλουσιν. : ὑπάρχει" φϑαρτὸν γὰρ εἶναι ὡμολόγηται" διαδέχεται 

καὶ ἡ γῆ γοῦν ἀεὶ ἄσκιος κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τῶν éuci- E γὰρ αὐτὸ σκότος" οὐδὲ γὰρ ὑπομένει ἀεὶ τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ 

vov γινομένη ἐξ ἐκείνων κατὰ βραχὺ τὴν σκιὰν πρρῆ " ἕν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει. ὥσπερ καὶ ἡ κίνησις 

δωσιν, ἐξ οὗ κατὰ μέρος αἱ ἀχτῖνες αἱ ἡλιακαὶ ὑπεξ- καὶ ὃ ggóvog" ὅϑεν ὅμα τῷ ἀποσιῆνει τὸ ὑμῖν 

so ίστανται. ὥστε. εἶ καὶ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὄντων ἣν ἢ εὐϑὺς καὶ τὸ ἐν τῷ ἀέρι φῶς εἰς τὸ μὴ ὃν Meg iore, 20 

σκιά, οὐδ᾽ οὕτω τὸ ξητούμενον εἰχονίζειν prone | ὥσκερ ἀμέλει μὴ OÓvrog τοῦ κινουμένου οὐδὲ κίνησίς 

οὐ γὰρ πάντως ἅμα τῷ ἐν φωτὶ σώματι καὶ σκιᾶ | ἔστιν οὐδὲ χρόνος. ὥστε οὐδὲ ἐκεῖνο ἀληϑές. οὗ 

συνυφέστηκεν. | si ' χάριν τὴν τοῦ φωτός τὲ καὶ τοῦ ἡλίου εἰκόνα παρει- 

gc. Πρὸς δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ὑπόδειγμα ἐκεῖνό 3 λήφασιν, λέγω δὴ τὸ εἶναί τι παρ᾽ ἑτέρου γινόμενον 

,, φαμεν ἐπειδὴ τὸ φῶς διττόν ἐστιν, τὸ μὲν ἔν αὐτῇ | μὴ ὕστερον τοῦ ποιοῦντος" εἶ γὰρ μὴ τὸ αὐτὸ διαμένει ss 

συνυποστὰν τῇ τοῦ ἡλίου σφαίρᾳ οὐσιωμένον. φῶῳ 3 φῶς, δηλονότι ἀεὶ τοῦ νῦν ἐν τῷ ἀέρι γινομένου 

εἰδοποιόν τέ ἐστιν καὶ συμπληρωτικὸν τῆς τοῦ ἡλίου | φωτὸς προὐπάρχειν τὸ φωτίζον ἀνάγκη" ἄλλοτε γὰρ 

φύσεως. (ὡς) παντί τῷ δῆλον ἑκάστου δὲ τὸ τί "v 1 
| 6. συγχωρησωμὲ sic M. (συγχωρήσομεν pt 9. exz|e:] M 

5. ὑπάρχων} ὕπαρχειν M. 13. cf. Arist. de an. B 1 .. 13. τὸ pt] vo M 15. laudat hunc Te Philopocas de 
p. 418b 31 14. 16. haee vix sana 18. fort. ἐκείνου opif. mundi Π 16 (pag. 88, 21 Reichardt)  «|vr]o M 238. παρ- 
Per Mass an 98 ὡς add. | 1e 4| η]φασιν M 25. ποιοῦντος ει] M 26. τοῦ pt] τοι M 

IoAxxEs PmiLoPoNus ed. Rabe. 2 
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, Ἁ ' - , 3 - 

ἄλλο κατὰ συνέχειαν ἀπὸ τοῦ φωτίζοντος ἀπορρεῖ 

φῶς ὡς ἀπὸ πηγῆς ὕδωρ. ὁ δὲ ϑεὸς ἕνα μονογενῆ 
, , e , e 3 

κόσμον ὑπέστησεν. ὥς φησιν ὃ Πλάτων᾽ ὥστε ὅτι ποτ 
, » ' - M Ὁ 
ἂν εἴη τὸ ἐν ἀέρι φῶς — πολλὴ γὰρ ἡ περὶ τῆς 

5 ὑπάρξεως αὐτοῦ ξήτησις, εἴτε ἐνέργεια τοῦ φωτίξοντος 
^ 79 - « Ἁ 

εἴτε εἶδος εἴτε πάϑος τοῦ ἀέρος —, ἐπεὶ μὴ ἕν καὶ 

ταὐτόν ἐστιν τῷ ἀριϑμῷ ἀεὶ ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλο. τοῦ 

μὲν εἶναί τινα ἀϑρόαν γένεσιν καὶ μὴ ἐν παρατάσει 
γινομένην χρόνου (ὥσπερ τυχὸν ἐν τοσῷδε χρόνῳ δη- 

»" 6 , N » b LÀ ki 9 , e 

10 μιουργεῖ ἡ φύσις τὸν ἄνϑρωπον) εἴη àv ἀπόδειξις ἡ 

ἐκ τοῦ ἡλίου τοῦ φωτὸς τοῦ ἐν ἀέρι γένεσις καὶ 

tixovítou ἂν τὴν ἀϑρόαν ὑπὸ ϑεοῦ τῶν ὄντων ὑπό- 

στασιν ἅμα γενομένην νοήματι. τοῦ μέντοι συναΐδιον 

εἶναι τὸ γινόμενον τῷ ποιοῦντι οὐκέτ᾽ ἂν εἴη εἰκών. 
/ σιν N - , N » 2 

15 διότι ἑνὸς ὄντος τοῦ φωτίζοντος ἄλλοτε ἄλλο κατ 

ἀριϑμὸν γίνεται φῶς. ὅτι δὲ φϑαρτὸν τὸ ἐν ἀέρι 
^ 3 ox MN ? 9 , A 3 ^ ^ e 

fol. 1v. φῶς | x«i ἄλλοτε ἄλλο κατ΄ ἀριϑμόν. καὶ αὐτὴ μὲν ἢ 
, , ^ Ἁ e , S — 3 - 

ἐνάργεια πιστοῦται καὶ ὃ Πρόκλος δὲ σαφῶς ἕν τῷ 

περὶ φωτὸς ἐδίδαξεν λόγῳ" φησὶν γὰρ οὕτως “εἰ δὲ τὸ 
:) μὲν ἔνυλον τὸ δὲ ἄυλον φῶς κατὰ τὴν τῶν φωτιξζόν- 

τῶν πυρός τὲ καὶ ἡλίου διαφοράν, τὸ μὲν ἄυλον πῶς 
φϑείρεται, τὸ δὲ ἔνυλον πῶς διὰ τῶν ἐνύλων δίεισιν; 

οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ὅλος ὁ ἀὴρ ἡμῖν φωτιξόμενος φαίνε- 
ται καὶ ἀφ᾽ ἡλίου καὶ ἐκ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν φωτὺς τοῦ 

25 ἐκ τοῦ πυρός" καὶ μὴν καὶ νέφους ὑποδραμόντος τὸν 
e ec ' , , ' X A ? » er ? 

ἥλιον ὑπὸ ϑάτερα τέτμηται TO φῶς καὶ οὐκ ἔστιν ὅλως". 

3. Plat. Tim. 31 B 13. νοήματι pt] νοη] fin. vers. |v. M 
cvvo|i]ótov M 14. ποιουντ! ι] M 16. ἀέρι pt] «o. M 
24. |rov παρ ἡμὶν M τοῦ (ante ἐκ) o M 295. [πυΐρος 

M ὑποδραμόντος (cf. pag. 19, 4)] ὕποδραμοῦντος M (cf. 
pag. 20, 16) 26. vzo ϑατερα M; ὑπὸ ϑατέρου i et (superscr. 
m 1) p; num ἐπὶ ϑάτεραϑ cf. pag. 19, 5 
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ταῦτα μὲν ὃ Πρόκλος. σκόπει δέ, ὅτι οὐχ ὡς ἀπορῶν 
τὸ φϑείρεσϑαι τὸ φῶς τέϑεικεν, ἀλλ᾽ ὡμολογημένον 
τοῦτο λαβὼν £x τούτου ἀπορεῖ. πῶς. εἴπερ ἄυλόν 
ἐστιν τὸ ἐξ ἡλίου φῶς, φϑείρεται καὶ νέφους ὑποδρα- 
μόντος τὸν ἥλιον οὐκ ἔστιν ὅλως ἐπὶ ϑάτερα. πάλιν 5 
δὲ ὁ αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγα φησὶν ἱπῶς γὰρ ἂν εἴη συνεχὲς 
τὸ ἐν οὐρανῷ τῷ (fv) ἀέρι; τὸ μὲν γὰρ φϑαρτόν, vo 
δὲ οὔ, καὶ τὸ μὲν τῆς οἰκείας ἀρχῆς ἐξήρτηται. τὸ δὲ 
ἀποτέτμηται εἶ τύχοι καὶ οὐκ ἔστιν ποτέ' τῷ δὲ ἀφρϑάρτῳ 
τὸ φϑαρτὸν οὐ συνεχές" δύο γὰρ τὰ τοιαῦτα καὶ εἴδει 10 
διαφέροντά ἔστιν᾽. ὅτι μὲν οὖν τὸ ἐν ἀέρι φῶς φϑαρ- 
τόν. σαφῶς καὶ ó Πρόκλος ἐδίδαξεν" ὅτι δὲ ὁμοίως 
τῷ ἐν ἀέρι φωτὶ καὶ τὸ ἐν τῷ χύματι τῶν οὐρανίων 
σφαιρῶν φϑείρεται καὶ οὐκ ἔστιν ἄφϑαρτον, ὥς φησιν 
ὃ Πρόκλος, δῆλον οἶμαι ἐκ τῶν ἐν ἀστρονομίᾳ δεδειγμέ- ss 
νῶν" εἶ γὰρ ὁ xüvog τῆς σκιᾶς τῆς ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐφάπτεται μέρους τῆς σεληνιακῆς σφαίρας καὶ ὑπερ- 
βαίνει ταύτην. ὡς ἐναργῶς αἱ ἐκλείψεις πιστοῦνται 
πάσης ἐμπιπτούσης τῆς σελήνης εἷς τὸν τῆς σκιᾶς 
τῆς γῆς κῶνον. πρόδηλόν που πάντως. ὡς καὶ τὸ ἐν 90 
ταῖς οὐρανίαις σφαίραις κεχυμένον φῶς φϑαρτόν ἐστιν" 
εἶ γὰρ περιιὼν Ó | τῆς σκιᾶς κῶνος ἄλλοτε ἄλλο μέρος τοι. sr. 
τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἐπέχει καὶ οὐκ ἐᾷ ἐν τούτῳ 
τὸ ἡλιακὸν γενέσϑαι φῶς (ὅϑεν καὶ τὴν τῆς σελήνης 
ἐπιπρόσϑησίν τὲ καὶ ἔκλειψιν συμβαίνει γίνεσθαι), ss 
σαφές, ὡς καὶ τὸ ἐκεῖσε κεχυμένον φῶς οὐκ ἄφϑαρτόν 
ἐστιν, ὥς φησιν ὃ Πρόκλος, ἀλλὰ φϑαρτόν᾽ εἰ γὰρ 
τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐστὶν ὅλος ὃ οὐρανός. φϑαρτὸν δὲ 

1. ἀπορῶν) ἀπορον M 8. τουτ 0] Μ 7. ἐν add. 
(1. μέρους t et ex corr. p] μερος M 19. z«c|n|c M 

25. ἐκλειψι v] M M 

"m 

9X 
— 
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τὸ ἐν μιᾷ τε καὶ δευτέρᾳ σφαίρᾳ χεύμενον φῶς "- 

δεικται. ἔτι δὲ καὶ τὸ σεληνιακὸν φῶς ww aedi 

τὴν ὕπαρξιν ἔχον γίνεται ἐναργῶς τὲ καὶ φθείρεται 

&9oóov μὲν ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν τῆς σελήνης τρόμο 

5 βραχὺ δὲ τὸν λοιπὸν ἅπαντα χρόνον. σαφὲς δήπου, 

ὡς καὶ ἐν παντὶ τῷ οὐρανῷ φϑαρτὸν ἂν εἴη. εἰ καὶ 

διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τὸ φωτίξον ταῖς ἀνωτέραις σφαί- 

ραις μηδενὸς αὐτὰς ἐπισκιάξοντος τῇ ππὰὸν δοχεῖ 

ἀεὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἕν εἶναι φῶς, ὥσπερ ἂν ti καὶ πυρὸς 

10 ἀεὶ τὰ παρακείμενα ϑερμαίνοντος ἢ φωτίζοντος δόξῃ 

διὰ τὸ συνεχὲς τῆς ἀλλοιώσεως ἀπαϑὴς εἶναι ἡ ἐγγι- 

νομένη τῷ ἀέρι ϑερμότης ἐκ τοῦ πυρὸς ἢ τὸ φῶς. , 

η΄. Εἰ δέ τις μὴ φϑείρεσθαι λέγοι τὸ ἐν ἀέρι 

γινόμενον φῶς ἀλλὰ τῷ φωτίξοντι συμπεριπολεῖν, 

15 μάλιστα μὲν οὐκ ἀληϑὴς ἡ τοιαύτη ὑπόνοια, ἐπεὶ καὶ 

vépovg ὑποδραμόντος τὸν ἥλιον τὸ ἐντὸς ἅπαν ἐσκία- 

σται τοῦ πρότερον ἐν τῷ ἀέρι γινομένου φωτὸς pie 

oévrog, καίτοι τοῦ ἡλίου μὴ μεταστάντος" ὥστε καὶ 

ἐπειδὰν μεταστῇ οὐ συμπεριάγει ἑαυτῷ τὸ φῶς. ἀλλ 

20 ἀεὶ τὸ μὲν ἀφ᾽ ὧν ἀπέστη τόπων ἔφϑαρται, ἄλλο δὲ 

ἐν οἷς ὃ ἥλιος γίνεται τόποις γεννᾶται φῶς. εἰ δ᾽ 

ὅλως καὶ συγχωρήσειέ τις συμπεριπολεῖν τῷ ἡλίῳ τὸ 

ἐν ἀέρι φῶς. δηλονότι ἀχώριστον ἔσται τοῦ φωτίξον- 

τος εἶ δὲ τοῦτο. εἶδος ἂν εἴη ἢ πάϑος αὐτοῦ" καὶ 
ss γὰρ καὶ τῷ Πλάτωνι δοκεῖ εἶδος εἶναι τὸ φῶς τοῦ 

[ο1.8ν. φωτίζοντος. τούτου δὲ συγχωρηϑέντος ἔτι πορρω- 

τέρω τοῦ ξητουμένου ἡ εἰκὼν πεσεῖται" ὃ μὲν γὰρ 

ἥλιος ἅτε εἰδοποιούμενος ἐξ αὐτοῦ εἰκότως ἀγόριστον 

ἔχει τὸ φῶς" ἀχώριστα γὰρ τὰ εἴδη τῶν ὑποκειμένων" 

10. ϑερίμαιν]οντος M 15. [ἐπεὶ καὶ νυ͵εφους Μ 
16. ὑποδραμόντος p] ὕποδραμουντος M, cf. ὁ 17. γενομένου pt 
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τὰ δὲ δημιουργήματα οὐκ εἰδοποιεῖ τὴν τοῦ δημιουργοῦ 
οὐσίαν" οὐκ ἄρα ποιητὴς τοῦ φωτὺς ὁ ἥλιος" οὐδὲν 
γὰρ τῶν ὑποκειμένων δημιουργικὸν αἴτιόν ἐστιν τοῦ 
εἰδοποιοῦντος αὐτὸ εἴδους. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ ἰδίου πά- 
ϑους τὲ καὶ συμβεβηκότος ποιητικὸν αἰτιόν ἐστιν τῶν ς 
ἐχόντων οὐδέν. τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν εἴποι τις καὶ κατὸὼ 
Πλωτῖνον “ἐνέργειά ἐστιν τοῦ φωτίξοντος τὸ φῶς εἰς 
ἄλλα προϊοῦσα. διό φησιν καὶ παρόντος μὲν τοῦ 
ἐνεργοῦντος πάρεστιν ἡ ἐνέργεια, ἀπελθόντος δὲ συν- 
ἀπεισιν᾽" εἰ γὰρ ἐνέργεια τοῦ ἡλίου τὸ ἐν ἀέρι φῶς, τὸ 
ἤτοι συμπληρωτικόν ἐστιν τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἢ οὔ. εἰ 
μὲν οὖν συμπληρωτικὸν tij, ἀναγκαίως σύνεστιν ἀεὶ 
τῷ ἡλίῳ" τὰ γὰρ συμπληρωτικὰ τῶν οὐσιῶν ἀεὶ σύνεστιν 
αὐταῖς" ὃ δὲ κόσμος οὐ συμπληροῖ τὴν τοῦ δημιουργοῦ 
οὐσίαν" οὐκ ἄρα οὕτως ἔχει πρὸς τὸν ϑεὸν ὁ κόσμος is 
ὡς πρὸς τὸν ἥλιον τὸ φῶς. εἰ δὲ μὴ εἴη συμπλη- 
ρωτικὴ τοῦ ἡλίου ἡ τοῦ φωτὸς ἐνέργεια. ἐνδέχεται 
κατ᾽ ἐπίνοιαν μὴ εἶναι ταύτην. ἀλλ᾽’ ἀδύνατον: εἰ 
γὰρ ὑπάρχει τὰ διαφανῆ ἢ ἁπλῶς τὰ δεκχτικὰ τοῦ 
φωτός. ἀδύνατον μὴ φωτίζεσϑαι ταῦτα τοῦ «(ἡλίου 30 
παρόντος" ti γὰρ μὴ φωτίξοιτο παρόντος, οὐδὲ ἥλιος 
ἔστιν ἔτι. εἴπερ ἄρα ἐνέργεια τοῦ ἡλίου ἐστὶν τὸ ἐν 
ἀέρι φῶς. ipse cass εἷναι αὐτὴν τῷ ἡλίῳ ἀνάγκη͵ 
εἰ δὲ πάϑος ἐστὶν τοῦ ἀέρος τὸ φῶς, ὅπερ ἔμοιγε τῶν 
ἄλλων ἁπασῶν περὶ τοῦ etos ὑπολήψεων ἀληϑέστερον 25 
εἶναι δοκεῖ. ἀλλοίωσις ἂν εἴη τοῦ διαφανοῦς ἢ ἁπλῶς 
τοῦ δεχτικοῦ" οὕτω γὰρ καὶ ᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ δευ- 
τέρῳ τῶν περὶ ψυχῆς ἀπεφήνατο" ἔχει (δὲν D λέξις | 

7. cf. Plot. Enn. IV 5, 7 18. τ ὧ]ν Ν 14. αὐταῖς] 
αὐτοῖς M 16. ουσία M (er. pt) 20 ἡλίου ins. pt; om. M in 
fine versus — 25 ὑπολειψεων Μ 27. δεχτί ἐκίου M — 28. τῶν pt] 
τωι M δὲ add. (γὰρ add. pt) 
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συνυπάρχειν ἢ συγχωρείτωσαν καὶ τὸν ϑεὸν μὴ δη- 
μιουργὸν εἶναι τῶν πραγμάτων μηδὲ τὰς οὐσίας αὐτῶν 
ὑποστῆσαι ἀλλὰ συναΐδια ὄντα ἀλλοιῶσαι μόνον" | ἄλ- tol. 9v. 
Aeg τε οὐδὲ συναΐδιον τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον ἐκ τού- 
του δείξουσιν᾽ εἰ γὰρ τὸ μὲν πάϑος ἄλλοτε ἄλλο γί. 
νεται ἐν ἀέρι καὶ τοῖς τοῦ φωτὸς δεκτικοῖς καὶ οὐχ 
ὃν κατ᾽ ἀριϑμόν ἐστιν τὸ ἐν αὐτοῖς ἐγγινόμενον φῶς, 
εἶπερ φϑαρτόν ἔστιν, ὡς δέδεικται καὶ τῷ Πρόκλῳ 
δοκεῖ. οὐκ ἄρα ἕν ὃν καὶ τὸ αὐτὸ φῶς συνυπάρχει 
τῷ ἡλίῳ, ὥσπερ οὐδὲ τῷ πυρὶ μία καὶ (5) αὐτὴ ὑπο- 10 
μένουσα ἡ ἐν τῷ ἀέρι ἐξ αὐτοῦ γινομένη ϑερμότης, 
εἴπερ ὃ μὲν ἥλιος εἷς καὶ τὸ πῦρ ἕν, τὸ δὲ ἐν τῷ 
ἀέρι φῶς ἄλλοτε ἄλλο καὶ 7 ϑερμότης ὁμοίως. τούτων 
οὕτως δεδειγμένων δῆλον, ὡς οὐδεμίαν εἰχόνα ἕξει τὸ 
φῶς καὶ ὃ ἥλιος τοῦ ἐξ ἀιδίου τῷ δημιουργικῷ αἰτίῳ 15 
τὸ δημιουργούμενον συνυπάρχειν δύνασϑαι᾽ ᾿οὔχρεάι 
ἄρα αὐτοῖς καὶ ἡ διὰ τῆς sixóvog τοῦ ψεύδους πιϑα- 
νότης. ἢ οὖν δειξάτωσαν τῶν δημιουργουμένων τι 
ἅμα τῷ εἶναι τὸν δημιουργὸν αὐτοῦ χαὶ αὐτὸ συν- 
ὑπάρχειν ἤ, el πάντα τὰ γινόμενα χρόνῳ δεύτερά ἐστιν 2o 
τῶν ποιούντων, εἴτε τεχνητὰ εἴη εἴτε φυσικά, ἀναγκαῖον 
καὶ διὰ τοῦτο μὴ συναΐδιον εἶναι τῷ ϑεῷ τὸν κόσμον. 

Τέλος λύσεως τοῦ α΄ λόγου. 

tol. 9r. οὕτως φῶς δέ ἐστιν ἡ τούτου ἐνέργεια τοῦ διαφανοῦς, 

j διαφανές. δυνάμει δὲ ἐν οἷς τοῦτό ἐστιν, καὶ τὸ 

κότος. τὸ δὲ φῶς οἷον χρῶμά ἐστιν τοῦ δισῳινοῦς, 

ὅταν 15 ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑπὸ πυρὸς ἢ τοιούτου 

soiov τὸ ἄνω σῶμα᾽ καὶ γὰρ τούτοις τοῦτο ὑπάρχει 

£v xci ταὐτό. τί μὲν οὖν τὸ διαφανὲς καὶ τί τὸ φῶς. 

εἴρηται᾽. ταῦτα μὲν οὐν περὶ τοῦ φωτὸς ὁ ̓ Δριστοτέλης 

ἐναργῶς εἶδός τι καὶ τελειότητα τοῦ διαφανοῦς εἶναι 

λέγων τὸ φῶς. εἰ οὖν τὸ διαφανὲς ἐν ἀέρι ἐστὶν καὶ 

10 ὕδατι καὶ τοῖς παραπλησίοις. δηλονότι πάϑος ἐστὶν 

ἀλλοιωτικὺν τῶν τοιούτων σωμάτων τὸ φῶς. τούτου 

δὲ οὕτως ἔχοντος οὐδὲν ϑαυμαστὸν τοῦ μὲν ἔχοντος 

ἐπιτηδείως πρὸς τὸ ποιεῖν τοῦ δὲ πρὸς τὸ πάσχειν 

ἅμα τῷ Mem ἀλλήλοις τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον 

i εὐθὺς τὸ μὲν ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν" ἐπεὶ καὶ τὸ πῦρ 

παρακείμενον τῷ ἀέρι δυνάμει ὄντι ϑερμῷ ἀλλοιοῖ 

αὐτὸν καὶ ποιεῖ ἐνεργείᾳ ϑερμόν. εἰ δὲ ἀναχωροῦντος 

τοῦ φωτίζοντος ἐφανίζεται καὶ τὸ ἐν ἀέρι γινόμενον 

φῶς, οὐ ξένον" καὶ γὰρ καὶ τοῦ πυρὸς ἀποστάντος 

90 παύεται ἡ ἕν τῷ ἀέρι γινομένη Seguótus, πλὴν ὅτι 

ταχεῖα ἐπὶ φωτὸς ἢ καὶ ἄχρονος ἡ φϑορὰ ὥσπερ καὶ 

ἡ γένεσις. εἰ οὖν ὁ μὲν ἥλιος κατὰ ἀλλοίωσιν μετα- 

βάλλει τὸ διαφανές, ὃ ϑεὸς δὲ αὐτῶν τῶν οὐσιῶν 

ἐστιν παρακτικός, διαφέρει δὲ ἀλλοίωσις γενέσεώς τὲ 
1. συγχωρητωσαν Μ n pt) 2. μηδὶε T]«s M 9. ó|o]xz 

as καὶ οὐσιώσεως, ἢ δειξάτωσαν ἐπὶ τῆς ἁπλῶς γενέσεως M fort. {τὸν φῶς jj add. 12. τῷ pi] vo M 

(τουτέστιν τῆς τῶν οὐσιῶν) τῷ αἰτίῳ τὸ αἰτιατὸν 14. δεδειγμεν) Ἱν, ex ον, Μ᾿ 45 eddo]e, ex e, M — 19. τα pt| το M αὐτου] M 21. reyvivc M. | 

1. Arist. de an. B 1 p. 418b 9 2. οἷς M Arist. U] o 

Arist. cet. 4. ἦ om. Arist. E 5. τουτοις M] τούτῳ Arist. 

(τοῦτο S) rovro ὕπαρχει M] τι ὑπάρχει vel ὑπάρχει τι Arist. 

8. εἰδοτι M (cr. pb) 13. του] δὲ Μ 14. τῷ pt] τὸ M 

20. τῷ pt] το M 



IOANNIS PHILOPONI 

Πρόκλου διαδόχου λόγος δεύτερος. 

“:ΖΔεύτερος᾽ εἰ ἔστιν τὸ παράδειγμα τοῦ κόσμου αἱἷ- 

ὦώνιον καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τί ἦν εἶναι αὐτῷ τὸ παρα- 

δείγματι εἶναι καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλὰ xc" αὑτὸ 

s ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν αὐτῷ τῷ εἶναι παράδειγμα 

ὄν, διότι αἰώνιόν ἐστιν τῷ εἶναι, αἰωνίως ἂν εἴη δή- 

που παράδειγμα. εἰ δὲ τὸ παραδείγματι αὐτῷ εἶναι 

αἰωνίως πάρεστιν, εἴη ἂν ἐξ ἀνάγκης καὶ εἰκὼν ἀεί" 

πρὸς γὰρ εἰκόνα τὸ παράδειγμα. εἰ δὲ ἡ εἰκὼν οὐκ 

οἱ 107. ἦν, ὅτε οὐκ ἦν, | οὐδὲ ἔσται, ὅτε οὐκ ἔσται εἰκών, ἵνα 

ι μὴ καὶ τὸ παράδειγμα ἢ μηδὲ ἡ παράδειγμα τῆς εἶ- 

xóvog οὐκ οὔσης ἢ μὴ εἰκόνος παράδειγμα" τῶν γοῦν 

πρὸς ἄλληλα λεγομένων οὐδὲν ϑάτερόν ἐστιν ϑατέρου 

μὴ ὄντος. εἰ ἄρα τὸ παράδειγμα αἰωνίως παράδειγμά 

is ἐστιν. ἀεί ἐστιν ὃ κόσμος. εἰκὼν τοῦ αἰωνίως ὄντος 

ὧν παραδείγματος. 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ β΄ λόγου. 

«'. Ὅτι ἐκ δύο ὑποθέσεων τὸ δεύτερον τοῦ lloó- 
, - A - - 

κλου συνέστηκεν ἐπιχείρημα, μιᾶς μὲν Π]λατωνικῆς τῆς 

20 λεγούσης πρὸς παράδειγμα αἰώνιον γεγονέναι τὸν κό- 

Guov, ἑτέρας δέ, ἣν αὐτὸς ὁ Πρόκλος ὡς Πλατωνικὴν 

ὑπέϑετο οὐκ οὖσαν Πλάτωνος. τὸ ἐν τούτῳ ἔχειν τὸ 

εἶναι τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα ἐν τῷ εἶναι παρά- 

δειγμα. 

3: β΄. Ὅτι ἐναργῶς διαπεφώνηται ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν 
ec , ὑπόϑεσις ᾿Δριστοτέλει καὶ Πλάτωνι. Πλάτωνος μὲν τι- 

2. cf. infra fol. 929r. 6. διότι) διατι Μ 7. τὸ] τω M 
9. παραδειγὶ uc] M 9sq.: haec vix sana 19. συνεστι- 

κεν M 21. 22. ἑτέρας... .τὸ £v κτλ.: cf. fol. 248v. (XVII 8) 

II 1] DE AETERNITATE MVNDI 95 

, , * - 

ϑεμένου ἰδέας εἰναι τῶν ὄντων, ᾿Αριστοτέλους δὲ τὴν 

ὑπόϑεσιν ἀνασκευάζοντος. 
/o *Y , ui 4 

γ΄. Ὅτι, x&v συγχωρήσῃ τις ἀληϑῆ εἶναι τὴν περὶ 
sal ^ , , , τῶν ἰδεῶν Πλάτωνος ὑπόϑεσιν, οὐκέτι κἀκεῖνό ἐστιν 

9 , ς “ M. , 

ἀληϑές. cg Πρόκλῳ δοκεῖ. τὸ ἐν τούτῳ ἔχειν αὐτὰς 
κι * ᾽ - * , τὸ εἶναι ἕν TQ εἴναι παραδείγματα, Πλάτωνος οὐσίας 

εἰναι αὐτὰς λέγοντος. 
MU * A» ᾿ » N 7 —- δ΄. Ὅτι, εἶ μὴ τοῦτό ἐστιν τὸ ví ἦν εἶναι τῇ τοῦ 

, , A € , ^ * , κόσμου ἰδέᾳ, πρὸς ἣν γέγονεν. τὸ εἶναι παραδείγματι. 
9 ? , p 

οὐδεμία ἔτι λείπεται ἀνάγκη αἰωνίου ὄντος τοῦ παρα- 
à , Ἁ et , e Ἁ , δείγματος. πρὺς ὃ γέγονεν ὃ κόσμος. καὶ τὸν κόσμον 

ἀεὶ εἶναι. 
ε΄ Ὅτι el X A * 9 , Y , A , e , à " αὐ μὴ οὐσίας εἰναί τις τὰς ἰδέας ὑπό- 

9 N ' A , 3 

ϑοιτο ἀλλὰ δημιουργικοὺς λόγους. x«9' oUg τὰ ὄντα 
, ? 3 er , γέγονεν. οὐδ᾽ οὕτως οὐδεμία ἐστὶν ἀνάγκη ἅμα τοῖς τ 

^ ^ , 

δημιουργικοῖς λόγοις συνυπάρχειν καὶ τὰ δημιουργή- 
9 , Ἁ - E 

ματα, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον τῶν πραγμάτων 7LQO- fol.10v. 
* , — T ὑπάρχειν τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους ἀνάγκη. ἐν ᾧ. ὅτι 

n Ἁ , — , , e ^ ^ Ι 

καὶ μέχρι τῶν ἀτομωτάτων ἡ τοῦ ϑεοῦ δημιουργία τε 
^ - , καὶ γνῶσις διήκει. 30 

“ύσις τοῦ β΄ λόγου. 

α΄. Τοῦ Πλάτωνος ἰδέας εἶναι τῶν ὄντων καὶ παρα- 
UAM a c J N Κι 3 - M δείγματα ὑποϑεμένου, πρὸς ἃς ἀφορῶντα τὸν δημιουρ- 
yov τόν τὲ κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα ἐργάξεσϑαι ὡς 
3 , 9 , , ^ ^ μι ^ , ἀπό τινῶν ἀρχετύπων εἰκόνας, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ xó- 

/ 3 Guov παράδειγμα αἰώνιον εἶναι λέγοντος, τούτῳ τῷ Πλα- 
- , e , , τωνικῷ χρησάμενος ὃ Πρόκλος ἀξιώματι, προσϑεὶς δὲ 

6. παραδείγματα] παραδειγμα-τοῦ M 9. παραδείγματι] 
παραδειγματα M 13. [ε]ναι M 22. Plat. Tim. 28 C sq. 

24. τότε κοσὶ μι]ον M 
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αὐτὸς καὶ δευτέραν ὑπόϑεσιν, ὡς ὅτι ἐν τούτῳ τὰ εἴδη 

οὐσίωται ἐν τῷ παραδείγματα εἶναι, ὅπερ οὐδαμοῦ ὁ 

Πλάτων λέγων φαίνεται, ἐκ τούτων τῶν δύο συνή- 

γαγεν ὑποϑέσεων, (ὡς) ἀνάγκη τὸν κόσμον ἀεὶ εἶναι" 

5 τῶν πρός τι γὰρ ἡ εἰκὼν καὶ τὸ παράδειγμα, τὰ δὲ 

πρός τι συναναιρεῖται ἀλλήλοις καὶ συνυφίσταται. εἶ 

οὖν αἰώνιόν ἐστιν, φησίν, τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα 

καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τί ἦν εἶναι αὐτῷ καὶ ἡ οὐσία τὸ 

παραδείγματι εἶναι καὶ οὐ κατ᾽ ἄλλο μὲν τὸ εἶναι ἔχει 

10 χατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ παράδειγμα εἶναι, τὸ δὲ παράδειγμα 

εἰκόνος ἐστὶν παράδειγμα. ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν si- 

κόνα, ἧς ἐστιν παράδειγμα, τουτέστιν τὸν κόσμον ἀεὶ 

εἶναι" εἰ γὰρ ἡ εἰκὼν μὴ ἀεὶ ὑπάρχῃ. οὐδὲ τὸ παρά- 

δειγμα αἰώνιον ἔσται. εἰ οὖν τὸ ἕτερον σαφῶς ὃ Πλά- 

15 τῶν εἴρηκεν, τὸ εἶναι αἰώνιον τὸ τοῦ κόσμου παρά- 

δειγμα, καὶ τὸ ἕτερον δίδωσιν ἐξ ἀνάγκης, τὸ ἀεὶ εἷ- 

ναι τὸν κόσμον, τὴν εἰκόνα τοῦ αἰωνίου παραδείγμα- 

τος. τὸ μὲν οὖν δεύτερον τῶν τοῦ Πρόκλου ἐπιχει- 

ρημάτων τοιοῦτόν ἐστιν. 

β΄. Ἔδει δὲ ἴσως ἡμᾶς τῶν πραγμάτων μᾶλλον καὶ 

οὐχ ἁπλῶς τῶν Πλάτωνος ὑποϑέσεων ποιουμένους 4ó- 

fol. 11τ. ζἁον μὴ πρότερον | πρὸς τοῦτον ὑπαντῆσαι τὸν λόγον, 

πρὶν ἂν τὰ πρὸς ἀλλήλους περὶ τῶν ἰδεῶν οἱ φιλό- 

cogo. διάφορα διαλύσωνται" τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅση 

s χὰν τούτῳ παρὰ τοῖς κορυφαίοις τῶν φιλοσόφων ἡ 

μάχη καὶ διαφωνία συνέστηκεν; πανταχοῦ μὲν γὰρ 

τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων ὅπῃ καὶ τύχοι ὁ τοῦ Πλά- 

τωνος μαϑητὴς ᾿Δριστοτέλης τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν τοῦ 

4. ὑποθέσεων ὡς] υποϑεσεω ν}, ex s, M 7. cf. pag. 24,2 

14. sor|ou| M 
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διδασκάλου κατὰ τὸ καρτερὸν ἀπελέγχει ὑπόϑεσιν, δια- 

φερόντως δὲ ἐν τῇ μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείᾳ τὸ 

μεῖξον ἄλφα καλούμενον συνεπέρανεν τὴν περὶ αὐτῶν 

εὐθύνων δόξαν. ἐν à τὴν Πλάτωνος περὶ τῶν ὄντων 

ἱστορῶν φιλοσοφίαν τῆς Σωκράτους φησὶν διδασκαλίας s 
, ^ Ἁ ^ ^ e , 

παρακούσαντα Πλάτωνα εἷς τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν ὑπό- 

ληψιν ἐχπεσεῖν. ἔχει δὲ ἡ λέξις οὕτως ἱμετὰ δὲ τὰς 

εἰρημένας ἡ Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγματεία. τὰ uiv 

πολλὰ τούτοις ἀκολουϑοῦσα, τὰ δὲ καὶ ἴδια παρὰ τὴν 

τῶν ᾿Ιταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. ἐκ νέου τὲ γὰρ 
, M N , M - e 

συγγενόμενος πρῶτον μὲν Κρατύλῳ καὶ ταῖς Hoa- 

κλειτείοις δόξαις. ὡς ἁπάντων τῶν αἰσϑητῶν ἀεὶ δεόν- 

τῶν καὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης. ταῦτα μὲν 

καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν' Σωκράτους δὲ περὶ μὲν 

τὰ ἠϑικὰ πραγματευσαμένου, περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως 

οὐϑέν. ἐν μέντοι τούτοις τὸ καϑόλου ζητοῦντος καὶ 
περὶ δρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν, ἐκεῖ- 

νον ἀποδεξάμενος διὰ τὸ τοιοῦτον ὑπέλαβεν ὡς περὶ 
ἑτέρων τοῦτο γινόμενον καὶ οὐ τῶν αἰσϑητῶν τινος 

ἀεί. ἀδύνατον γὰρ εἶναι τὸν κοινὸν ὅρον τῶν αἰσϑη- 
τῶν τινος ἀεὶ μεταβαλλόντων. οὕτως οὖν τὰ μὲν τοι- 

«ra τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσεν, τὰ δὲ αἰσϑητὰ 

παρὰ ταῦτα καὶ κατὰ ταῦτα λέγεσϑαι πάντα κατὰ μέϑ- 
τερ 

1. καρον M 5. διδασκαλ) ι]ας, ex ει, M 6. vzoa|m|- 
viv, ex &, Μ 7. &ex|wsost]|vr M —— Arist. metaph. 4 6 p. 987a 
29 8. εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Arist. 10. τε om. Arist. A^ 

11. συγγενόμενος Arist. vulg.; συνήϑης γενόμενος Arist. Ab 
, μὲν om. Arist. 14. οὗτος Arist. E 15. πραγματευο- 

μένου Arist. 16. μέντοι Arist. vulg.; δὲ Arist. Ah τὸ 
Arist.] zov M 17. δ᾽ ια]ϊνοιαν Μ ἐκείνων pt Arist. E 
19. γιγνομένων καὶ ob περὶ τῶν Arist. A τινος om. Arist. 
A^ 20. ἀεί om. Arist. ὅρον Arist. A^; λόγον Arist. cet. 

. 91. ἀεί γε Arist. μεταβαλλ! οντων, ex o, M οὗτος 
Arist. E οὖν τὰ μὲν Arist. E; τὰ μὲν οὖν Arist. A» 
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fo.iiv. ἕξιν γὰρ εἶναι τὰ | πολλὰ τῶν συνωνύμων τοῖς εἴ- 
δεσιν. σαφῶς ἄρα διὰ τούτων ᾿Αριστοτέλους ἠκού- 

σαμεν λέγοντος. ὡς Σωκράτους πρώτου τῇ μεϑόδῳ τῇ 

περὶ τῶν δρισμῶν ἐπιστήσαντος καὶ τὰς ἐν τοῖς αἷ- 

5 σϑητοῖς κοινότητας ξητοῦντός τε καὶ δριξομένου (οἷον 

τίς ἐστιν ἡ ἁπλῶς ἐπιστήμη. ἥτις κοινῶς ἐν ταῖς με- 

ρικαῖς ἐπιστήμαις ϑεωρεῖται, ἀστρονομίᾳ εἰ τύχοι καὶ 

γεωμετρίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς. καὶ τί τὸ ἁπλῶς καλὸν 

καὶ τί τὸ δίκαιον καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως) τὴν τοι- 

10 αύὐτην Σωχράτους ὁ Πλάτων ἀποδεξάμενος μέϑοδον 

ὑπέλαβεν, ὡς περὶ ἑτέρων τινῶν καὶ κεχωρισμένων 

παρὰ τὰ αἰσϑητὰ τὸν λόγον ὃ Σωκράτης ποιοῖτο καὶ 

οὐχὶ περὶ αὐτῶν τῶν αἰσϑητῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις 

κοινοτήτων᾽ Ἡρακλείτειος γὰρ (v, φησίν, τὴν δόξαν 

15 οὐδενὸς εἶναι τῶν αἰσϑητῶν δρισμὸν ἐπεὶ μηδὲ ἐπι- 
στήμην ἐνόμιξεν διὰ τὸ πάντα ἐν ῥύσει τε καὶ μετα- 

βολῇ τὸ εἶναι ἔχειν καὶ στάσιν καὶ ὅρον 

αἰσϑητῶν οὐδενός" ἔνϑεν γοῦν ἐν Τιμαίῳ γενόμενά 

φησιν καὶ ἀπολλύμενα πάντα τὰ αἰσϑητά. ὄντως δὲ 

0 μηδέποτε ὄντα δόξῃ τὲ μετ᾽ αἰσϑήσεως ἀλόγου καὶ οὐκ 

εἶναι τῶν 

ἐπιστήμῃ περιληπτά. διά τοι τοῦτο τοὺς τῶν κοινο- 

τήτων ὁρισμοὺς περί τινῶν χωριστῶν παρὰ τὰ αἰσϑη- 
A 9 , Ἁ /, * , 

τὰ ποιεῖσϑαι Σωκράτην νενομικὼς ἰδέας εἶναι ταύτας 

τῶν αἰσϑητῶν καὶ παραδείγματα προσηγόρευσεν, ὧν 
' , 3 ^ 1 , , , 

25 χατὰ μέϑεξιν εἶναι τὰ αἰσϑητὰ συνωνύμως ἐκείνοις 

προσαγορευόμενα᾽ ξῷον γὰρ καὶ ἡ ἰδέα τοῦ ξῴου καὶ 

1. συνωνύμων τοῖς Arist. AbFb et v. 1, E; συνωνύμων 
ὁμώνυμα Toig Arist. E et cet. 14. κοινωτητων M cf. 
pag. 27,11sq. 18. Plat. Tim. 28A fort. γινόμενά, cf. Plat. 

20. τε M] δὲ pt 22. τινων ex τινος M πέρ! Mm1 
23. Σωκράτην] σωκρατηῆς M εἶναι suspectum (cf. pag. 27,22) 

" nuum 

τὸ ϑὼ le lr 
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αὐτὸ τὸ αἰσϑητὸν λέγεται ξῷον καὶ ἄνθρωπος ὡσαύ- 
τῶς καὶ καλὸν καὶ δίκαιον καὶ τὰ λοιπά. ἐξ ὧν ἔστιν 
μάλιστα συνιδεῖν, ὡς οἱ κατὰ Πλάτωνος ᾿Δριστοτέλους 
ἔλεγχοι οὐ πρὸς τοὺς κακῶς τὰ Πλάτωνος ἐξειληφό- 
τας ἐνίστανται, ὥς τινες τῶν νεωτέρων ἐμυϑολόγησαν s 
τὴν τῶν φιλοσόφων διαφωνίαν αἰδεσϑέντες, | ἀλλὰ τοι. τ5τ. 
πρὸς τὰς Πλάτωνος αὐτοῦ ὑπονοίας τὴν ἀντιλογίαν 
πεποίηνται" εἶ γὰρ μὴ πρὸς αὐτὸ διεμάχετο τὸ περὶ 
τῶν ἰδεῶν Πλάτωνος ᾿Δριστοτέλης δόγμα. ἀλλὰ πρὺς 
τοὺς χαχῶς τῶν Πλάτωνος. ὥς φασιν, παρακούσαντας. 
πρῶτον μὲν αὐτὸ δὴ τοῦτο προσδιορίξεσϑαι ἤμελλεν 
χαὶ οὐχ ἁπλῶς καὶ ἀδιορίστως τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν 
ἀπελέγχειν δόξαν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἐν αἷς παρεϑέμεϑα 
ῥήσεσιν οὐ τὸν Σωκράτην ηὔϑυνεν τὰς ἐν τοῖς αἰσϑη.- 
τοῖς κοινότητας δριξόμενον ἀλλὰ Πλάτωνα Σωκράτους 
οὐ καλῶς ἐπακούσαντα. εὕροι δ᾽ ἄν τις αὐτὸν καὶ 
πανταχοῦ τῶν οἰκείων λόγων τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς 
διδασκαλίας διαγινόμενον. ἐν γοῦν ταῖς φυσικαῖς 
πραγματείαις τοῖς πρὸ αὑτοῦ φυσικοῖς περὶ τῶν ἀρ- 
χῶν, ἐξ ὧν τὰ ὄντα συνέστηκεν, ἀντιλέγων οὐ τὸ εἶναι 
ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ἀνεῖλεν. ἀλλὰ τὰς 
τῶν παλαιοτέρων περὶ τῶν ἀρχῶν ὑποϑέσεις ἐλέγξας 
οὕτω τὴν ἑαυτοῦ περὶ τούτων ὑπόληψιν ἡμᾶς ἐδίδαξεν. 
x«l ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς τοὺς καχῶς περὶ ψυχῆς ὑπει- 
ληφότας εὐθύνων οὐ καϑόλου τὸ εἶναι ψυχὴν ἀνεῖλεν 
ἀλλὰ τὸ οὕτως εἶναι, ὡς ἐκεῖνοι ἐνόμιξον. ὁμοίως ἐν 
τοῖς περὶ αὐξήσεως καὶ γενέσεως λόγοις τόπου τε καὶ 
χρόνου καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων τὰς ψευδεῖς πρῶτον 
περὶ ἑκάστου δόξας ἀναιρῶν οὕτω τὰς αὑτῷ δοκούσας 

7. αὐτοῦ] αὐτὰας M 10. fort. ἐπακούσαντας scrib. (cf. lin. 16. 
pag. 30, 5) vel κακῶς del. (cf. pag. 27, 6) 16. τὶ ε]ς, ex 3, M 



30 IOANNIS PHILOPONI ΠῚ 2 

εἶναι ἀληϑεῖς ὑποτίϑεται. ἔδει οὖν καὶ ἔν τῷ περὶ 

τῶν ἰδεῶν λόγῳ, εἴπερ εἶναι αὐτὰς ὑπελάμβανεν, ὡς 

Πλάτωνι δοκεῖ. μὴ καϑόλου τὴν περὶ αὐτῶν ἀναόσκευ- 

ἄξειν ὑπόϑεσιν ἀλλὰ διδάξαι, πῶς μέν τινὲς ψευδῶς 
- Y , / - »! 

to.12v. τῆς Πλάτωνος διδασκαλίας ἐπήκουσαν, | πῶς δὲ ἡ 
' o , ^ " AEN. m. EMEN - , 

e περὶ αὐτῶν ἀληϑὴς ἔχει ὑπόληψις" ὁπερ οὐδαμοῦ ποιή- 

σας φαίνεται. τοὐναντίον δὲ πρὸς τοῖς ἐλέγχοις καὶ 

ἐπισκώπτει πολλαχοῦ τὴν περὶ αὐτῶν ὑπόνοιαν" τὰ 

νὰο εἴδη". φησίν. ᾿χαιρέτω" τερετίσματα γάρ ἐστιν᾽ ἔν 
γάρ εἰθη , φησιν, (cts φετεῦι pco 

τῷ δευτέρῳ λέγει τῶν περὶ ἀποδείξεως, τουτέστιν φω- 

ναὶ μόναι καὶ ῥημάτων ψόφοι σημασίας πραγμάτων 
3 , A , - , Ἁ , »N - 

ἐστερημένοι. καὶ ἐν τῷ μείξονι ὃὲ πάλιν ἄλφα τῆς 

μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείας χενολογίας εἶναι καὶ ποιη- 

τικὰς μεταφορὰς τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους ἀπεφήνατο. 

ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τοῖς πρὸ τῶν ἠϑικῶν μέλλων πάλιν 

εἰς τὸν περὶ αὐτῶν εἰσβάλλειν ἔλεγχον πρότερον διὰ 

τὴν αἰδῶ τὴν πρὸς τὸν διδάσκαλον ἀπελογήσατο προσ- 

ἄάντη λέγων εἶναι τὴν περὶ τούτων ξήτησιν διὰ τὸ 

πρὸς ἄνδρα φίλον --- φησὶν τὸν Πλάτωνα -- τὴν ἀν- 

τιλογίαν ποιεῖν ἀναγκάξεσϑαι" ἀλλ᾽ εἰἶ καὶ φίλος, φη- 

σίν. Πλάτων. ἀλλ᾽ ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήϑειαν καὶ 

δίκαιόν ys, φησίν, φιλοσόφους ὄντας μὴ μόνον τὰς 

ἄλλων ὑποθέσεις ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς ἀληϑείας ἐλέγχειν 

ἀλλὰ καὶ τὰς οἰκείας ἕκαστον, εἶ μὴ τῇ ἀληϑείᾳ σύμ- 

φωνοι εὑρεϑεῖεν. ἔχει δὲ ἡ λέξις οὕτως “τὸ δὲ χαϑ- 

3. αν] α]σκευαξειν M 5. εἰπηϊκουσαν M — S. επισχοπτει 

M; ἴσως ἐπισκόπτει i; ἐπισκοπεῖ, in marg. m 2 ἴσως ἐπισκόπτει, 

Arist. anal post. 4. 32 p. 88ι 82 11. μόνον pt 18. Arist. 

metaph. 4 9 p. 991a 21 |zoun]rizec M. 17. M m 1 in 

marg.: πρόσαντες τουτεστιν δυσαναβατον tx τουτοῦυ ὄνομα προοσ- 

αντῆη 95. Arist. eth. Nic. 4 4 p. 1090ἃ 11 
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όλου βέλτιον ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ ἀπορῆσαι πῶς 
ἀξγεται; καίτοι προσάντους τῆς ζητήσεως γινομένης διὰ 
τὸ φίλους ἄνδρας εἰσάγειν τὰ εἴδη. δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως 
βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληϑείας 
x«l τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφους ὄν- 
τας" ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν 
ἀλήϑειαν.. καὶ αὐτὸς δὲ ὃ Πρόκλος ἐν πολλοῖς τε 
ἄλλοις τὴν τῶν φιλοσόφων διαφωνίαν διαφερόντως τῇ 
περὶ τῶν ἰδεῶν ὑποϑέσει φιλαλήϑως ὡμολόγηκεν" ἐν 
γοῦν τῷ λόγῳ. ὃν ἐπέγραψεν ᾿ἐπίσκεψις | τῶν πρὸς τοι. 18: 
τὸν Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ᾽ ᾽Δριστοτέλους ἀντειρημένων᾽ δ 
ἐν τῷ πρώτῳ κεφαλαίῳ ταῦτά φησιν ἐπὶ Adfemg “ὁ δὲ 
diueveretud καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ὄνομα δυσχεραίνει τοῦ 
παρυδείγματὸς μεταφορικὸν αὐτὸ λέγων x«i πολλῷ 
nter πρὺς τὸ δόγμα μάχεται καὶ ἁπλῶς τὸ τὰς ἰδέας 15 
εἰσάγον καὶ διαφερόντως πρὸς τὸ αὐτοξζῷον, ὡς ἐν 
τῇ μετὰ τὰ φυσικὰ γέγραφεν" καὶ χινδυνεύξι μηδὲν 
vip ὃ ἀνὴρ ἐχεῖνος ἀποποιήσασϑαι τῶν Πλάτωνος 
ὡς τὴν τῶν ἰδεῶν ὑπόϑεσιν, οὐ μόνον ἐν λογικοῖς 
τερετίσματα τὰ εἴδη καλῶν ἀλλὰ καὶ ἐν ἠϑικοῖς πρὸς so 
τὸ dosodputiop διαμαχόμενος καὶ ἐν φυσικοῖς οὐκ 

: ; ἀξιῶν τὰς γενέσεις εἰς τὰς ἰδέας ἀναφέρειν, ὡς dv τῷ 

1. διαπορῆσαι Arist 2. τῇ - 
,Ansi — , 2. τὸς Arist. L^; cj 

Arist. cet. 9. εἰσάγειν Àrist. Mb; εἰσαγαγεῖν Pee Perplin 

5. ανοΐρειν, δ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. m 1, M e ; 8. διαφερόντων Berna 
(Arist. Dial. pag. 152); fort. (xo) διαφερόντως (£v5, cf. lin. 16 
(pag. c 25. 21, 1) 9. φιάληθως ομολογηκεν M 13. Arist 
i aph. 4 9 p. 9918 22 16. Arist. metaph. Z 16 p. 1040b 

2 19. τὴν τῶν ἰδεῶν ὑπόϑεσιν, omisso περί, ut fol. 61r. 79r 
-: 19. 20. cf. Arist. anal. post. 4 92 p. 83a 33 20 zso| I 
itt.]evícuo|r«] M οἵ Arist. eth. Nic. 44 21 sq. cf. Arist 
de gen. et corr. B 9 p. 335b 10 22. τωι M; roig pt 
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περὶ γενέσεως λέγει καὶ q9 opus, καὶ ἐν τῇ μετὰ τὰ 

φυσικὰ πολλῷ πλέον ἅτε περὶ τῶν ἀρχῶν πραγματευό- 

μενος καὶ κατατείνων μακρὰς κατηγορίας τῶν ἰδεῶν 

ἐν τοῖς πρώτοις, ἐν τοῖς μέσοις, ἔν τοῖς τελευταίοις 

5 τῆς πραγματείας ἐκείνης καὶ ἐν τοῖς διαλόγοις σαφέ- 

στατα κεκραγὼς μὴ δύνασϑαι τῷ δόγματι τούτῳ συμ- 

παϑεῖν, κἄν τις αὐτὸν οἴηται διὰ φιλονεικίαν ἀντιλέ- 

γειν᾽. οὕτω καὶ ὃ Πρόκλος λαμπρᾷ τῇ φωνῇ τὴν δια- 

φωνίαν τῶν φιλοσόφων ὡμολόγηκεν. μᾶλλον δὲ ἐξ 

1 αὐτῶν τῶν ᾿Δριστοτέλους ἀποδέδειχεν᾽ ἐξ ὧν ϑαυμά.- 

σειέ τις τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀναιδείας τῶν συμφώνους 

xüv τούτῳ δεικνύναι πειραϑέντων ᾿Αριστοτέλη καὶ 

Πλάτωνα. πῶς οὖν οὐκ ἂν εἴη περιττὸν ἀντιλέγειν 

ἡμᾶς ἐπιχειρήματι ἐξ ὑποϑέσεως εἰλημμένῳ τοσαύτην 

15 καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς κορυφαίοις τῶν φιλοσόφων ἐχού- 

σης τὴν ἀμφισβήτησιν; ἀκολούϑως γὰρ καὶ οἱ μετ᾽ 

ἐκείνους γενόμενοι τοῖς ἐξάρχοις τῆς οἰκείας αἱρέσεως 

fo. 13v. ἠκολούϑησαν. πλὴν ἵνα μὴ φεύγειν τοὺς ἐλέγχους 

δόξωμεν, ἄλλως τε καὶ Πλάτωνι συναίρειν περὶ τῆς 

s τοῦ κόσμου γενέσεως ἐπαγγειλάμενοι, τῇ περὶ τῶν 

ἰδεῶν αὐτοῦ συγχωρήσαντες δόξῃ ἴδωμεν τὸ λοιπὸν 

εἰ καλῶς ὃ Πρόκλος εἴληφεν. ὡς τοῦτό ἐστιν τὸ τί 

ἦν εἶναι ταῖς ἰδέαις τὸ παραδείγμασιν εἶναι" εἶ γὰρ 

τοῦτο ψευδῶς εἰλημμένον ἐλεγχϑείη, οὐκέτι συνάγειν £x 

3. καὶ del. Bernays (Arist. Dial. pag. 152) 4. τελευΐζξοις M. 

6. cf. Aristotelis fragm. ed. Rose (1886) pag. 26 1. gi- 

λονεικὶ ε]αν, ex &, M 10. ἀαριστέλους M δϑαυμάσειέ pt] 

ϑαυμάσιε M 11. αναιδὶ εἰ]ας M 12. κὰ M 19. o|4]- 

Aeg M 21. ἔδωμεν t et ex corr. p] ἐΐδομεν M 28. τὸ 

t et (ex τῶ corr) p] vo» M 

II 2. 3] DE AETERNITATE MVNDI 323 

τῆς περὶ τῶν ἰδεῶν ὑποϑέσεως ὁ Πρόκλος δυνήσεται, 
" e , , ? , - ^ , e , i » 
ὡς ὃ κόσμος ἐξ ἀιδίου τῷ οἰκείῳ ὑφέστηκεν παραδείγ- 
ματι, οὐδ᾽ ὅτι Πλάτων διὰ τὸ τὰς ἰδέας ὑποτίϑεσϑαι 

καὶ ἀίδιον εἶναι τὸν κόσμον Qro. ἀρχὴ δὲ ἡμῖν ἔστω 
τῶν ἐλέγχων ἥδε. 

γ΄. Τὰς ἰδέας τῶν αἰσϑητῶν ἤτοι τὰ παραδείγματα 

ἢ οὐσίας εἶναι ἀνάγκη ἢ οὐκ οὐσίας. εἰ μὲν οὖν εἶεν 

οὐσίαι. ὡς Πλάτωνι δοκεῖ --- οὐ γὰρ μόνον οὐσίας, ἀλλὰ 

καὶ πρώτας οὐσίας αὐτὰς εἶναί φησιν" αὐτὸ γὰρ ξῷον 

καὶ παντελὲς ξῷον καλεῖ τὸ τοῦ χόσμου παράδειγμα 
ὄντως ὃν καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον᾽ 

ἄλλως" εἰ ἡ τοῦ παραδείγματος εἰκὼν αὐϑυπόστα- 

τέ ἐστιν καὶ οὐσία, πολλῷ μᾶλλον αὐτὸ ἂν εἴη τὸ 
? , ? , b ? , 2 , 3 ἀρχέτυπον οὐσία τε καὶ αὐθϑυπόστατον — εἶ τοίνυν οὐ- 
σίαι εἶεν τὰ εἴδη. δῆλον. ὡς οὐκ ἐν σχέσει τῇ πρὸς 
(ἄλλον ἄλλου δεόμενον sig ὕπαρξιν τὸ εἶναι ἔχει" αὐϑ- 

, , - " 3 , M 9 ν LA 

υπόστατον γάρ τι χρῆμα ἡ οὐσία καὶ οὐδενὸς ἄλλου. 
? 5 e ? M ? , M , H , , M εἶ οὖν αἱ αἰσϑηταὶ οὐσίαι καὶ εἰκόνες ἐκείνων αὐταὶ 

καϑ'᾿ αὑτὰς ὑφεστήκασιν οὐκ £v σχέσει τῇ πρὸς ἄλλο 

τὸ εἶναι ἔχουσαι. ἥκιστά γε αἱ πρῶται καὶ ἀεὶ κατὰ 

τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσαι ἐν τῇ πρὸς ἄλλο σχέσει 

τὸ εἶναι ἔχοιεν. εἶ ἄρα οὐσία ἐστὶν τὸ τοῦ κόσμου 
, e , Ἢ ? Y A , Hj - ^ 

παράδειγμα. ὥστ᾽ ἂν xoc9 αὑτὸ καὶ οὐκ ἕν τῇ πρὸς 
, h. * "v M ^ Ἁ , ἄλλο σχέσει TO εἶναι ἔχοι. εἶ δὲ μὴ ἐν τῇ πρὸς ἄλλο 

σχέσει τὸ εἶναι ἔχῃ. οὐκ ἄρα τοῦτό ἐστιν αὐτῷ TO τί 35 

ἣν εἶναι τὸ παραδείγματι εἶναι" | τὸ γὰρ παράδειγμα to. 11x. 

1. δυνησηται M (cr. pt) 2. fort. συνυφέστηκεν 8. Plato 
passim, cf. Tim. 28 A. 29 A. 818 19 sq. haec vix sana 
16. ἄλλο inserui; fort. ἄλλου — ὕπαρξιν del. et lin. 17 οὐδε- 
νὸς ἄλλου {δεόμενον sig ὕπαρξιν.» scrib. (alioqui scrib. καὶ {οὐ 
δεόμενον. οὐδενὸς ἄλλου) 23. oct M, cf. t; ὡς p; exspectes 
μάλιστ᾽ |ovx sv τη M, in marg. $nr& 

IoANNES PHiLOPONUS ed. Rabe. 
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τῶν πρός τι. ὡς αὐτός φησιν ὃ Πρόκλος (πρὺς γὰρ 

εἰκόνα τὸ παράδειγμα), οὐδεμία δὲ οὐσία τῶν πρός τι. 

ἔτι δέ, εἰ τῶν πρός τι αἱ ἰδέαι, ὡς τῷ Πρόκλῳ δοκεῖ, 

καὶ τοῦτό ἐστιν αὐταῖς τὸ τί ἦν εἶναι τὸ ἐν σχέσει 

εἶναι τῇ πρὺς τὰ αἰσϑητά, ὧν εἶσιν παραδείγματα, ὡς 

δεξιῷ πρὸς ἀριστερὸν καὶ δεσπότῃ πρὸς δοῦλον, τὰ 
δὲ πρός τι οὐκ οὐσίαι (συμβεβηκότα γὰρ τὰ πρός τι. 

ἧ πρός τί ἐστιν), οὐδὲ αἱ. ἰδέαι ἄρα οὐσίαι εἰσὶν ἀλλὰ 

συμβεβηκότα. ἀλλ᾽ ὑπέκειτο οὐσίας αὐτὰς εἶναι" οὐκ 
ἄρα τῶν πρός τι. τὸ δὲ παράδειγμα τῶν πρός vi^ 00x 

ἄρα τοῦτό ἐστιν τὸ τί ἦν εἶναι τῷ τοῦ κόσμου παρα- 

δείγματι τὸ παραδείγματι εἶναι καὶ πρὸς εἴκόνα τὸν 

xóGuov τὸ εἶναι ἔχειν. ἔτι. εἰ τῶν πρός τι αἱ ἰδέαι, 

τὰ δὲ πρός τι ἰδίαν ὑπόστασιν οὐκ ἔχει ἀλλ᾽ ἐν ἄλλοις 

τὺ εἶναι ἔχει. ὡς ἐν κατηγορίαις δέδεικται --- ἢ γὰρ ἐν 

οὐσίᾳ. ὡς πατὴρ καὶ υἱός, δεσπότης καὶ δοῦλος (ἐν 

γὰρ τῇ τοῦ ἀνθρώπου οὐσίᾳ ἡ σχέσις τούτων συμβέ- 

βηκεν), ἢ ἐν ποσῷ. ὡς τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, τὸ μεῖξον 

καὶ ἔλαττον. τὸ διπλάσιον καὶ ἥμισυ. ἢ ἐν ποιῷ. ὡς 

τὸ λευκότερον καὶ γλυκύτερον χαὶ σοφώτερον. ἢ ἔν 

τινι τῶν ἄλλων —, ἀνάγκη δήπου καὶ τὰς ἰδέας. εἴπερ 

τῶν πρός τί εἶσιν. év ἑτέρῳ τινὶ ὑποκειμένῳ ὑφεστά- 

ναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν κόσμον τῶν πρός τι γὰρ καὶ 

αὐτός" ὡς γὰρ τὸ παράδειγμα τοῦ xóouov ἐν τῷ εἷ- 
5 ναι παράδειγμα οὐσίωται. οὕτω δήπου καὶ τὴν εἴκόνα 

τοῦ παραδείγματος ἀνάγκη τὸν χόσμον καϑὺ εἰκών 

ἐστιν τὸ εἶναι ἔχειν" ἡ ὃὲ εἰκὼν τῶν πρός Tv' καὶ ὃ 
κόσμος ἄρα κατ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι τῶν πρός τι ἔσται. 

1. [πΊρος (ante γὰρ) M 12. τὸ pt] τω M 15. Arist. 
categ. 7 p. 6a 36 20. καὶ (ante γλυκύτερον) postea ins. 
m1i19M 
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τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος συμβεβηκότα καὶ οὐκ οὐσίας 
τὰς ἰδέας καὶ τὸν κόσμον εἶναι ἀνάγκη. ἀλλ᾽ ὑπόκει- 
ται οὐσίας αὐτὰς εἶναι. καὶ ὃ κόσμος δὲ οὐσία ἐστίν" 
οὐκ ἄρα | τῶν πρός τί εἶσιν. ἔτι τὰ πρός τι ὑπὸ τὰ τοι. τ᾿ν. 
ἀντικείμενα, οὐδεμία δὲ οὐσία ὑπὸ τὰ ἀντικείμενα" οὐκ s 
ἄρᾳ τῶν πρός τι αἱ οὐσίαι. τὰ δὲ εἴδη οὐσίαι" οὐκ 
ἄρα τῶν πρός τι τὰ εἴδη. τὸ δὲ παράδειγμα τῶν πρός 
τι. ὡς εἴρηται (πρὸς εἴκόνα γὰρ τὸ παράδειγμα)" οὐκ 
ἄρα ἔν τούτῳ τὸ εἶναι ἔχουσι τὰ εἴδη ἐν τῷ παρα- 
δείγματα εἶναι. οὐχοῦν ἀνάγκη. εἴπερ εἰσὶν οὐσίαι. τὸ 
κατ᾽ ἄλλο μέν τι αὐταῖς ὑπάρχειν τὸ εἶναι. κατ᾽ ἄλλο 
δὲ τὸ παραδείγμασιν εἶναι. | 

δ΄. Ei δὲ μὴ ἐν τῷ εἶναι παραδείγματα τὸ εἶναι καὶ 
τὴν ὑπόστασιν ἔχουσιν τὰ εἴδη. οὐκ ἄρα ἀνάγκη τῆς 
ἰδέας, πρὸς ἣν ὃ κόσμος γέγονεν. αἰωνίου οὔσης καὶ 15 
τὸν xóGuov ἀεὶ εἶναι" ὡς γὰρ τῆς πολιτικῆς εὐδαιμο- 
νίας παράδειγμα εἶναι τὸν οὐρανόν φησιν καὶ τὸν 
χύσμον ὃ Πλάτων καὶ πρὸς τὴν ἐν τούτῳ τάξιν τὸν 
ὄντως πολιτικὺν ἀποβλέποντα οὕτω τὰ τῆς πόλεως 
πράγματα διατάττεσϑαι καί, ἐπειδὴ μὴ ἐν τούτῳ οὐσίω- so 
ται ὁ οὐρανὸς ἐν τῷ εἶναι τῆς πολιτικῆς εὐδαιμονίας 
παράδειγμα, οὐκ ἀνάγκη οὔσης τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ τά- 
ξεως εὐθὺς εἶναι καὶ τὴν ταύτης εἰκόνα, λέγω δὴ τὴν 
εὐδαίμονα πόλιν, οὕτω δήπου. εἰ καὶ αἰώνιοί εἶσιν αἱ 
ἰδέαι, ἐπεὶ μὴ ἔν τούτῳ ἐστὶν αὐταῖς τὸ εἶναι ἐν τῷ ss 
παραδείγμασιν εἶναι, εἴπερ μὴ τῶν πρός τί εἶσιν ἀλλ᾽ 
οὐσίαι. οὐκ ἀνάγκη πάντως καὶ τὰς τούτων εἰκόνας 
(τὰς αἰσϑητὰς λέγω) ἀεὶ οὐσίας εἶναι" τὸ γὰρ ἀναγ- 

. 8. pag. 38, 26 16. ευὸδ᾽ αὐμονιας, ex e, M 17. οὐρα- 
νὸν] ανϑρωπον M 18. cf. Plat. reip. IX 592 B 

3* 
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καῖον ἐν τούτοις ἀντεστραμμένως ἔχει" οὔσης γὰρ 

τῆς εἰκόνος ἀνάγκη εἶναι καὶ τὸ παράδειγμα, οὐ μήν, 

εἶ καὶ τὸ παράδειγμα εἴη, μὴ ὡς παράδειγμα δέ, ἀλλ᾽ 

ὅτι καὶ οὐσία, καὶ τὴν εἰκόνα εἶναι ἀνάγκη ἐπεὶ καὶ 

τῆς βασιλικῆς εἰκόνος αὐτὸς ὃ βασιλεύς ἐστιν παρά- 

δειγμα, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη ἅμα τῷ εἶναι τὸν βασιλέα καὶ 

15r, τὴν εἰκόνα αὐτοῦ εἶναι. ἐπεὶ κατ᾽ (A Ao τί ἐστιν τῷ 

βασιλεῖ ἧ βασιλεῖ ἀνθρώπῳ εἶναι, κατ᾽ ἄλλο δέ τι τὸ 

εἶναι εἴκόνος παραδείγματι" ὅταν «γὰρ ἡ παράδειγμα, 

τότε σύνεστιν πάντως καὶ ἡ εἰκών" ὥσπερ. ὅταν πατὴρ 

γένηται, συνεπινοεῖται πάντως καὶ ὁ υἱός, οὐ μὴν ἅμα 

τῷ εἶναι βασιλεὺς εὐϑύς ἐστιν εἴκόνος παράδειγμα, 

ὥσπερ οὐδ᾽ ἅμα τῷ εἶναί τις ἄνϑρωπος εὐϑύς ἐστιν 

καὶ πατὴρ καὶ δεσπότης ἢ δεξιὸς ἤ τι τῶν ὑπὸ τὰ 

ουργεῖν x«v αὐτούς" τὸ μὲν γὰρ εἶναι τοῖς τοιούτοις 
λόγοις ἐν τῷ νοήσεις τινὰς αὐτοὺς εἶναι ὑφέστηκεν, 
παραχκολουϑεῖ δὲ αὐτοῖς τὸ παραδείγμασιν εἶναι. ὅταν 
χατ᾽ αὐτοὺς ὁ δημιουργὸς ἐνεργήσῃ. εἰ οὖν μὴ πάν- 
τῶς ἅμα τοῖς δημιουργικοῖς λόγοις ἕπεται καὶ τὰ κατ᾽ 
αὐτοὺς γινόμενα ἀποτελέσματα, οὐδὲν κωλύει τῶν δη- 
μιουργικῶν τοῦ χόσμου λόγων αἰωνίων ὄντων μὴ ἀεὶ 
εἶναι τὸν κόσμον. ὅτι δὲ οὐκ ἀνάγκη συνυπάρχειν 
τοῖς λόγοις τὰ πράγματα, ὧν | εἶσιν λόγοι. τοὐναν- tol.15v. 
τίον δὲ μᾶλλον προὐπάρχειν τῶν πραγμάτων τοὺς λό- 10 
yove, μάϑοις ἂν καὶ ἐντεῦϑεν. τὴν τοῦ μέλλοντος 
ἀκριβῆ πρόγνωσιν εἰδέναι τὸν ϑεὸν πᾶς ἄν τις Óuo- 
λογήσειεν. καὶ παρ᾽ Ἕλλησι δὲ πολλαχοῦ τῆς γῆς 
μαντεῖα καϑίδρυτο καὶ χρηστήρια τὴν ἀληϑῆῇ τοῦ ϑεοῦ 
πρόγνωσιν ὑποχρινομένου τοῦ πονηροῦ δαίμονος. ἀλλὰ 
δὴ καὶ τῆς ἐκ ϑεοῦ προνοίας ἀπολαύειν τὰ ὄντα πάντα 
x«l μηδὲ τὸ τυχὺν ἐν παροράματι γένεσϑαι κοινὴ πάν- 
τῶν ἐστὶν ἔννοια τῶν ὁπωσοῦν τήν τε τοῦ ϑεοῦ ἀγα- 
ϑότητα καὶ τὴν ἄρρητον ἐγνωκότων δύναμιν. αὐτὰ 
δὲ ταῦτα ἡμῖν καὶ ὃ Πρόκλος συνομολογῶν φαίνεται 
ἐν τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῶν δέκα πρὸς τὴν πρόνοιαν 
ἀπορημάτων" λέγει γὰρ ἐν ἐκείνῳ ταῦτα “τῆς δὴ οὖν 
προνοίας, ὡς εἴρηται, κατὰ τὸ ἕν καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἀφω- 
θισμένης καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ πρὸ τοῦ νοῦ ὄντος (νοῦς 
γὰρ ὀρέγεται τοῦ ἀγαϑοῦ, καὶ γὰρ τὰ ὄντα πάντα, καὶ 
οὐχὶ τοῦ νοῦ τὸ ἀγαϑόν), ἀνάγκη καὶ τὴν προνοητικὴν 
γνῶσιν ὑπὲρ τὴν νοερὰν εἷναι καὶ οὕτω δὴ πάντα τὴν 

πρός τι. 

ε΄. Ταῦτα μὲν οὖν. εἶ οὐσίας εἶναι τὰς ἰδέας ὑπο- 

ϑῶνται. ὕπερ [οὐ] δοκεῖ Πλάτωνι. εἰ δὲ οὐκ οὐσίας 

αὐτὰς εἶναι φήσουσιν ἀλλά τινας δημιουργικοὺς λό- 

γους καὶ νοήσεις, xc9' ἃς ὃ δημιουργὸς τὰ ὄντα συν- 

ίστησιν (τί γὰρ ἂν καὶ εἶεν ἄλλο, εἰ μὴ οὐσίαι εἶεν;), 

οὐδ᾽ οὕτως οὐδεμία φαίνεται ἀνάγκη τοῦ πάντως ἅμα 

τοῖς δημιουργικοῖς λόγοις συνυπάρχειν καὶ τὰ κατ᾽ 

αὐτοὺς γινόμενα ἀποτελέσματα᾽ ἀντιστρόφως γὰρ ἔχει 

πάλιν τὸ ἀναγκαῖον" τῶν γὰρ ἀποτελεσμάτων ὄντων 

ἀνάγκη πάντως καὶ τοὺς λόγους εἶναι, x«9' oUg ταῦτα 

γέγονεν. οὐ μὴν τοῖς λόγοις τὰ πράγματα πάντως 

ἕψεται" ἐπεὶ καὶ ναυπηγὸν καὶ οἰκοδόμον ἐνδέχεται 
, ^ , , A , 2! , ὃ 

5 τινος ' κίας τοὺς λόγους ἔχοντα μήπω ι- : dide f à 
racc ceca xls ici "^l "i" πρόνοιαν γινώσκειν τῷ £vi τῷ ἑαυτῆς. x«90 καὶ ἀγα- 

Mi , ^ Ὁ A A ^ “Ὁ A A 2. παραὶ δῆειγμα M 5. βασιλεικης M &é db vie | ϑύνει πάντα τὰ νοῦντα καὶ τὰ μὴ (voobüvra x«l T 
(ἄλλων τῶν» 17. o? delevi (cf. 38, 8) 9o| κΊει M 
23. ἔχειν pt (at cf. lin. 1) ἣν AX Ὰ . νὰν 

21. 28. τὴν πρόνοιαν πάντα M. 3984. νοοῦντα --- μὴ addidi 
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ξῶντα καὶ τὰ μὴν ξῶντα καὶ τὰ ὄντα καὶ và μὴ ὄντα πᾶσιν 

ἐπιβάλλουσα τὸ ἕν ἐμφάσει τοῦ ἑαυτῆς ἕνός᾽" καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα συλλήβδην οὖν λέγοντες πάντων παρακτικὸν 

ἐχεῖνο τὸ ἕν πάντων σωστικὸν εἶναί φαμεν, πάσης οὐ- 

5 σίας ὕπαρξιν ἔχον ἀληϑεστέραν καὶ πάσης γνώσεως 

τρανεστέραν, οὐ μεριξόμενον τοῖς γνωστοῖς οὐδὲ κινού- 

μένον περὶ αὐτά" τούτων μὲν γὰρ ἡ ψυχικὴ καὶ νοερὰ 

γνῶσις ἔχει τὰς ἰδιότητας" καὶ γὰρ νοῦς πᾶς εἷς πο- 

λὺς καὶ τῷ εἷναι καὶ τῷ νοεῖν καὶ ψυχὴ πᾶσα κίνησις 

ιο οὖσα καὶ νοεῖ μετὰ κινήσεως. ἐκεῖνο δὲ ἐν τῷ ἑνὶ 

(οἱ. τὸτ. μένον ἀμετάβατον ἅμα καὶ ἀδιαίρετον καὶ γινώσκει 

πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον. καὶ οὐκ ἄνθρωπον μόνον 

χαὶ ἥλιον καὶ πᾶν ὁτιοῦν τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ ἕχαστον 

τῶν x«9' ἕκαστον" οὐδὲν γὰρ ἐκφεύγει τὸ ἕν ἐκεῖνο. 

i κἂν τῷ εἶναι λέγῃς κἂν τῷ γινώσκεσθαι" καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα “οὕτως καὶ ἡ τῆς προνοίας ἑνιαία γνῶσις ἔν τῷ 

αὐτῷ ἀμερεῖ πάντων ἐστὶν τῶν μεριξομένων γνῶσις. 

χαὶ τῶν ἀτομωτάτων ἑκάστου καὶ τῶν δλικωτάτων, καὶ 

ὡς ὑπέστησεν ἕκαστον κατὰ τὸ ἕν, οὕτως καὶ γινώσκει 

ἕχαστον κατὰ τὸ ἕν. ὅτι μὲν οὖν τὸ πρῶτον πάν- 

των αἴτιον, ὅπερ ἐστὶν πᾶσιν ὀρεκτόν — τοῦτο δέ ἔστιν 

τὸ ἀγαϑόν τε καὶ ἕν, τούτῳ γὰρ μόνῳ τὸ πρῶτον χα- 

ραχτηρίζουσιν, εἴπερ ὅλως δέοι τι καταφάσχειν &x&(- 

vov —, xal αὐτὰ τῶν ὄντων τὰ ἀτομώτατα παράγει 
. 

τε καὶ γινώσκει καὶ ἐπὶ πάντα τὴν αὐτοῦ διατείνει 

€ 

411.: cf. infra fol. 38r. 237v. 18. οτιόῦν M, cf. pt] ὅτι fol. 38r. 

297v. 15. κἂν τὸ — κἂν τὸ pt (at cf. fol. 38r. 237v.) λέγης 
το 

t et (ex & cr.) p] λέγεις M 15. 16. μελιγα M 16. cf. 

pag. 6, 17 et fol. 38r. 237v. ενι[αιὰ γνωΐσις M 18. ἑκά- 

στου etiam post ὁλικωτάτων add. fol. 38r. 19. καὶ om. p. 6, 

21 21. óg|I litt. er.lexvov M 

3. £y] ἐν M ἐμφάσει pt] ἔμφάσειν M 3. συλλήβδην 
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πρόνοιαν, σαφῶς ἠκούσαμεν τοῦ lloóxAov λέγοντος. 

καὶ ὃ φιλόσοφος δὲ Πλωτῖνος ἐν τῷ περὶ νοητῶν ἢ 
περὶ ἀγαϑοῦ τὰ παραπλήσια περὶ τῆς δημιουργικῆς τε 

καὶ προνοητικῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως ἀπεφήνατο οὕτως 

λέγων “οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ δεῖ ἑκάστην ἐνέργειαν μὴ ἀτελῆ 

εἷναι μηδὲ ϑέμις τοῦ ϑεοῦ ἄλλο τι νομίζειν ἢ ὅλον τε 
καὶ πᾶν, δεῖ ἐν ὁτῳοῦν τῶν αὐτοῦ πάντα ἐνυπάρχειν. 

δεῖ τοίνυν καὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι, δεῖ τοίνυν καὶ τοῦ μέλ- 

λοντος ἤδη παρόντος εἶναι. οὐ δὴ ὕστερόν τι ἐν 

ἐχείνῳ, ἀλλὰ τὸ ἤδη ἐκεῖ παρὸν ὕστερον ἐν ἄλλῳ γί- 

νεται. εἶ οὖν ἤδη πάρεστιν τὸ μέλλον, ἀνάγκη οὕτως 
παρεῖναι ὡς προνενοημένον sig τὸ ὕστερον. τοῦτο δέ 
ἐστιν ὡς μηδὲν δεῖσθαι μηδενὸς τότε. τοῦτο δέ ἐστιν 
μηδὲν ἐλλείψοντος. πάντα ἄρα ἤδη ἦν καὶ ἀεὶ ἦν καὶ 
οὕτως ἣν ὡς εἰπεῖν ὕστερον τόδε διὰ τόδε" ἐχτεινό- 
μενον μὲν γὰρ καὶ οἷον ἁπλούμενον ἔχει δεικνύναι 
τόδε μετὰ τόδε. ὁμοῦ δὲ ὃν πᾶν ἕν τόδε. τοῦτο δέ 
, »" ? P - .| Ἁ , » i E. 4 - &GTLV ἔχον ἕν ξεαυτῷ καὶ τὴν αἰτίαν. | καὶ ὃ Πλωτῖνος τοι. τὸν. 
ἄρα οὐ μόνον τὰ ὄντα ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα ἤδη τῇ 
προγνώσει παρεῖναι τῷ ϑεῷ φησιν" ὃ γὰρ ἐν τοῖς γι- 20 

νομένοις ὕστερον ὑφίσταται. τοῦτο ἐν ἐκείνῳ φησὶν 

παρεῖναι ἀεί. εἶτα καὶ τὸν τρόπον προσέϑηκεν. πῶς 
τὸ μέλλον ϑεῷ πάρεστιν. ὅτι τῷ νοεῖν καὶ τὰ μήπω 

ὄντα᾽ ᾿ἀνάγκη᾽ γάρ, φησίν. “οὕτως παρεῖναι ὡς προ- 

νενοημένον εἰς τὸ ὕστερον. εἰ οὖν πάντα τῷ ϑεῷ τῇ : 

προγνώσει καὶ τὰ μήπω ὄντα ὡς ὄντα πάρεστιν, οἷδεν 

δήπου. x«0' ὃν τρόπον ἕκαστον τῶν ἐσομξνων καὶ 

. 8. Plot. enn. VI 7, 1 (cf. infra fol. 42r. 238r) 6. ϑεμι- 
τὸν ϑεοῦ ὁτιοῦν ὃν ἄλλο τι Plot. 8. καὶ τοῦ --- τοίνυν om. 
Plot. 8.9. μέλλοντος ὡς ἤδη pt, cf. fol. 238r. 15. δια M] 
μετὰ Plot. 17. ἕν om. Plot. 27. sx«orov |I htt. er.] των M. 
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καϑ' oUg λόγους γενήσεται καὶ γενόμενον τίσι λόγοις 
καϑ' ἑκάστην βίου αἵρεσιν τὰ παρὰ τῆς ἀπαραλογίστου 

, f Ld , , A c E προνοίας ἕξει ἑπόμενα" "avro γάρ. φησὶν ὃ Πλωτῖνος. 
"e T 3 7 ' A V n ^ * ἃ , “ἤδη ἣν καὶ ἀεὶ ἣν᾽" τὸ γὰρ “ἤδη δηλοῖ τὸ πρὶν γενέ- 

- - A e 2 , 1 " ^ σϑαι παρεῖναι ϑεῷ τὰ ὕστερον ἐσόμενα. καὶ ἵνα μὴ 
τὸ ἤδη ἀρχῆς τινος εἶναι σημαντικὸν νομίσοι τις, ἐπή- 

ξ 1... 5 ξ ^ δ , , er [j i - γαγεν “καὶ ἀεὶ qv. “καὶ οὕτως, φησίν, “ἦν. ὡς εἰπεῖν 
ὕστερον τόδε διὰ τόδε᾽. τουτέστιν ὧν τὰς αἰτίας ἡμεῖς 
τῆς γενέσεως μετὰ τὴν ὕπαρξιν νοοῦμεν, ὅτι τυχὸν 
διὰ τὴν τοῦ λόγου ἐνέργειαν μόνον τῶν ἐνταῦϑα ξῴων 
χερσὶ χρῆται ὁ ἄνϑρωπος., ὄργανα τῷ λόγῳ τοῦ δη- 
μιουργοῦ τὰς χεῖρας πεποιηκότος" τοῦτο οὖν ἡμεῖς 

μετὰ τὴν ὕπαρξιν ἔγνωμεν, ὅτι τόδε διὰ τόδε. τοῦτο 
ἀεὶ ἔν τῇ γνώσει τοῦ ϑεοῦ προὐφέστηκεν. καὶ οὐ 
μόνον ἐφ᾽ ὅλων εἰδῶν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν x«9' ἕχαστον 
ἰδίᾳ συμβαινόντων ὃ αὐτὸς λόγος" ἐξηγούμενος γοῦν 
ἑαυτὸν ἐπήγαγεν “ἐχτεινόμενον γάρ", φησίν, “καὶ οἷον 
ἁπλούμενον ἔχει δεικνύναι τόδε μετὰ τόδε". τουτέστιν 
εἷς γένεσιν ἀγόμενον, ὅτι τυχὺν μετὰ τὴν τῶν στοι- 

, - e , , A 2 , , χείῶων χρᾶσιν ἡ σύμπηξίς τε καὶ ἀλλοίωσις γίνεται. 
&T& Y διάπλασις. εἶτα ἡ ψύχωσις. καὶ ἐπὶ πάντων 

- SN 3 , »" ἴο1.1ττ. ὡσαύτως. “ὁμοῦ δὲ ὄν", φησίν, πᾶν (ἕν) τόδε, 
τοῦτο δέ ἔστιν ἔχον ἐν αὑτῷ τὴν αἰτίαν. “ὁμοῦ᾽ δέ 
φησιν ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ προγνώσει" ἀμερῶς 
γὰρ ἐν ἐχείνῃ πάντων οἱ λόγοι πάρεισιν. ταῦτα μὲν 
οὖν περὶ τῆς προγνωστικῆς τὲ καὶ προνοητικῆς τοῦ 

4. [ἦ]ν (ante καὶ M 6. vo- 
μίση p 11. y|so]et M 18. oz: per comp. M; om. pt fort. 
«αὐτὸ δὲν τοῦτο 17. ἐχτεινόμενον μὲν γὰρ pag. 39, 15 
22. ecev|Ilitt. er.|rec M ν add. coll. pag. 39,17 238. ἑαυ- 
τῷ x«i τὴν pag. 39, 18 26. προγνωστ)ικης |: M 

1. γενόμενον] ysvousvov M 
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ϑεοῦ δυνάμεως ἔκ τε τῶν κοινῶν ἐννοιῶν καὶ ἐκ τῶν 
μνημονευϑέντων ἀποδέδεικται φιλοσόφων. ἀλλὰ δὴ 
xci ἡ περὶ τῆς εἱμαρμένης ὅπως ἂν ἔχοι ὑπόληψις 
(διάφοροι γὰρ αἱ περὶ ταύτης δόξαι) πάσας τῶν μελ- 
λόντων γίνεσϑαι συνειλημμένως τὰς αἰτίας ὑφ᾽ ἕνα 
τὸν τῆς καταρχῆς χρόνον ἔχουσα προσημαίνειν ταῦτα 
ἢ καὶ ἀποτελεῖν παισὶν Ἑλλήνων πεπίστευται. τού- 
τῶν οὖν ἡμῖν προωμολογημένων ἀνάγκη πᾶσα xc9 
ἑκατέραν δόξαν, τήν τὲ περὶ τῆς προνοίας φημὶ καὶ 
τὴν περὶ τῆς εἱμαρμένης. τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι 
προεγνῶσθαί τε καὶ προὐπάρχειν τοὺς λόγους. τού- 
του δὲ οὕτως ἔχοντος παντὶ δῆλον, ὡς οὐκ ἀνάγκη 
τοῖς τῶν γινομένων δημιουργικοῖς λόγοις τε καὶ αἷ- 
τίαις συνυπάρχειν τὰ πράγματα. τοὐναντίον δὲ πάν- 
τῶν τῶν γινομένων προὐὔπάρχειν τοὺς λόγους ἐκ τῶν 
δεδειγμένων ἀνάγκη. ὥστε. εἶ καὶ ci τῶν ὄντων ἰδέαι 
χαὶ τὰ παραδείγματα νοήσεις τινὲς εἶεν τοῦ δημιουρ- 
γοῦ καὶ λόγοι. καϑ' οὃς τὸν κόσμον παρήγαγεν. οὐκ 
ἀνάγκη πάντως συνυπάρχειν ἐξ ἀιδίου ἅμα τῇ γνώσει 
τοῦ ϑεοῦ τῇ περὶ τοῦ χόσμου αὐτὸν τὸν χόσμον. οὐδὲ 
Πλάτωνα ἄρα λόγος οὐδεὶς ἀναγκάσει διὰ τὸ αἰώνιον 
εἶναι λέγειν τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα καὶ τὸν xó- 
σμον ἀεὶ εἶναι ὑποτίϑεσθϑαι" δέδεικται ydo, ὡς οὐκ ἐν 
τούτῳ ἐστὶν ταῖς ἰδέαις τὸ εἶναι ἐν τῷ παραδείγμασιν 
εἶναι. 

Τέλος λύσεως β΄ λόγου. 

6. M m 1 ad χαταρχῆς in marg.: rovr^ ἔστιν γενέσεως 

8. Ἰημιν] M 14. συνῦπαζ᾽ Ν 
teris locis (cf. e. g. 38, 23) λύσεως τοῦ κτλ. scriptum est 

21. cf. pag. 25,99 26. ce- pag , 

20 
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| HoóxAov διαδόχου λόγος τρίτος. 
Τρίτος" εἰ ὁ δημιουργὸς τινός ἐστιν δημιουργός. 

ἤτοι κατ᾽ ἐνέργειαν ἔσται δημιουργὺς ἀεὶ ἢ δυνάμει ποτὲ 
μὴ ἀεὶ δημιουργῶν. εἰ μὲν οὖν κατ᾽ ἐνέργειαν ὃ δη- 
μιουργὸς ἀεὶ δημιουργός, καὶ τὸ δημιουργούμενον ἀεὶ 
κατ᾽ ἐνέργειαν ἔσται δημιουργούμενον" ὅταν γάρ, φη- 
civ ᾿Αριστοτέλης. τὸ αἴτιον Tj κατ᾽ ἐνέργειαν, ἔσται 
καὶ τὸ αἰτιατὸν ὡσαύτως κατ᾽ ἐνέργειαν, εἰ τὸ οἶκο- 
δομοῦν, τὸ οἴκοδομούμενον, εἰ τὸ ὑγιάξον, τὸ ὑγιαξό- 
μενον" xci Πλάτων ἐν Φιλήβῳ,. ὅτι τὸ ποιοῦν γιγνο- 
μένου τινός ἐστιν ποιοῦν, ἀλλ᾽ οὐ γενητοῦ τὸ ποιοῦν 
οὐδὲ γιγνομένου (r0) ποιητικόν. εἰ δὲ τὸ δημιουρ- 
γούμενον μὴ κατ᾽ ἐνέργειαν, οὐδὲ τὸ δημιουργοῦν ἔσται 
κατ᾽ ἐνέργειαν. εἶ δὲ μὴ κατ᾽ ἐνέργειαν, δυνάμει ἔσται 
δημιουργικὸν πρὸ τοῦ δημιουργεῖν ὄν. πᾶν δὲ τὸ 

2 e , ^ ^ , , δυνάμει τι Ov, φησὶν ὃ αὐτός, ἀπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος. 
ὅ ἐστιν τοῦτο δυνάμει, γίγνεται κατ᾽ ἐνέργειαν, τὸ 
δυνάμει ϑερμὸν ἀπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ϑερμοῦ καὶ τὸ ψυ- 

4 ' 

χρὸν καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. ἔσται ἄρα καὶ ὃ 
δημιουργὸς (ἐνεργείᾳ δημιουργὸς) δυνάμει πρότερον 
M Qv, ἄλλου τινὸς (ὄντος) ἐνεργείᾳ δημιουργοῦ καὶ τοῦ- , $« 9 θγ7εια θη] oy ὑ TOU 

4. cf. pag. 49, 9 et fol. 39v. 4. 5. M m 1 in marg.: ση- 
μειῶσαι παρὰ TO πηι και ἀπλως (cf. 49, 9 ann.) 7. cf. Arist. 
anal. post. B 16 p. 98a 88 sq. ἔσται p. 47, 23 post 8 ἐνέρ- 

ατ "e 8. αἰτίῦν, ατ m 2, M ὡσαύτως etiam pag. 
10. Plat. Phil. 26 Esq.  Mmt1 
γενητόν 
γινόμενον 12. τὸ add. 18. ἦ 

post ἐνέργειαν add. pag. 50, 7 15. δημιουργεῖν M] ενεργειν 
infra pag. 51,1 ὄν om. pag. 51, 1 16. Arist. metaph. 
Θ 8 p. 1049b 24 20. ἐνεργείᾳ. δημιουργὸς inserui coll. pag. 
51, 5 21. ὄντος inserui coll. pag. 51, 6 fort. δημιουργοῦ 
«τοῦ», cf. 43, 8. 44, 22. 51, 14. 53, 6. fol. 38v. (tamen cf. etiam 
pag. 51, 6) 

yeuxv positum 
47, 22] οὕτως pag. 49, 12 
in marg. inf.: ποιητικὸν 

ποιοῦν 
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rov ποιοῦντος ἐνεργείᾳ δημιουργὸν τὸν δυνάμει πρό- 

τερον. καὶ εἰ μὲν ἐχεῖνος ἀεὶ ἐνεργείᾳ. αἴτιος τοῦ 

εἶναι τοῦτον δημιουργόν, ἀεὶ καὶ οὗτος δημιουργὸς 

διὰ τὸ πρότερον ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅταν T κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν τὸ αἴτιον, καὶ τὸ αἰτιατὸν εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν" 
ὥστε τὸ δημιουργούμενον ἀεί ἐστιν. εἰ δὲ καὶ ἐκεῖνος 
δυνάμει ποτὲ αἴτιος τοῦ ποιεῖν τὸν δημιουργὸν δη- 
μιουργεῖν, πάλιν αὐτὸς ἄλλου του δεήσεται τοῦ ποι- 
οὔντος αὐτὸν κατ᾽ ἐνέργειαν ποιεῖν τὸν δημιουργὸν τοι. 18τ. 
δημιουργεῖν διὰ τὸ δεύτερον ἀξίωμα τὸ λέγον tO δυ- τὸ 
νάμει πᾶν δεῖσθαι τοῦ ἐνεργείᾳ, ἵνα γένηται κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν" καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς ἐπὶ τούτου λόγος. καὶ ἢ εἰς 
ἄπειρον ἄνιμεν ἄλλο πρὸ ἄλλου ζητοῦντες αἴτιον τοῦ 
ἐνεργείᾳ τῷ προκειμένῳ δυνάμει αἰτίου ἢ ἥξομεν εἰς 
τὸ συγχωρῆσαι ἀεί τι εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν αἴτιον. τού- 
του δὲ συγχωρηϑέντος ἕπεται καὶ τὰ αἰτιατὰ εἶναι ἀεὶ 
κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ τὸν χόσμον ἀεὶ δημιουργούμενον, 
εἴπερ καὶ τὸν δημιουργὸν ἀεὶ δημιουργόν, διὰ δύο 
δειχϑὲν ἀξιωμάτων, ἑνὸς μὲν ὡς ἂν ἔχῃ τῶν πρός τι 
ϑάτερον, οὕτω καὶ ϑάτερον ἔχειν, εἶ μὲν δυνάμει, δυ- 
νάμει, εἰ δὲ ἐνεργείᾳ, ἐνεργείᾳ, ἑτέρου δὲ πᾶν τὸ δυ- 
νάμει ὃν μεταβάλλειν εἰς τὸ ἕτερον ἐνεργείᾳ ὑπό τινος 
ἐνεργείᾳ ὄντος, ὃ αὐτὸ δυνάμει πρότερον, ἐνεργείᾳ 
δ᾽ ὕστερον." 

4. πρότερον, 1. e. pag. 42, 7 10. δεύτερον, i. e. pag. 
42. 16 14. αἰτίου] curio M 16. ἔπεται κτλ.: cf. infra 
fol. 39v. 22. μεταβάλλειν] μεταβαλλον M ἕτερον suspectum 

28. ἐνενγειαι M αὐτὸ] ἀυτος M 
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Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ τρίτου λόγου. 
α΄. Ὅτι παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ 

ἐνεργείᾳ τὸν παραλογισμὺν ἐν τούτοις ὃ Πρόκλος συν- 
ἕἔπλεξεν. 

β΄. Ἔχϑεσις τῶν διαφόρων τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ 
ἐνεργείᾳ σημαινομένων. 

γ΄. Ὅτι τῷ x«9' ἕξιν αἰτίῳ, ὅπερ ἐστὶν τὸ πρῶτον 
τῶν τοῦ ἐνεργείᾳ σημαινομένων. οὐ πάντως ἐξ ἀνάγ- 
xug καὶ τὸ αἰτιατὸν κατ᾽ ἐνέργειαν ἕπεται. ὅϑεν ἐν. 
δέχεται ἀεὶ μὲν καϑ’ ἕξιν ἐνεργείᾳ εἶναι τὸν ϑεὸν δη- 
μιουργόν, μὴ ἀεὶ δὲ τὸν χύσμον εἶναι. 

δ΄. Ὅτι éx τοῦ δευτέρου δυνάμει τοῦ καϑ' ἕξιν. ὅπερ 
καὶ πρῶτόν ἐστιν ἐνεργείᾳ, εἷς τὴν δευτέραν ἐνέργειαν 
προϊὸν οὐ δεῖται ἑτέρου τινὸς τοῦ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἰς 
τὴν ἐνέργειαν αὐτὸ ἄγοντος. 

ε΄. Ἔχϑεσις τῶν τοῦ Πρόκλου λέξεων καὶ ἀπόδει- 
ξις ἐξ αὐτῶν, ὅτι ἀδιορίστως λαβὼν τὸ δυνάμει καὶ 
τὸ ἐνεργείᾳ τὸν παραλογισμὸν συνέπλεξεν. ἐν Q, ὅτι 

, f ^ | ^ M (d ? 9 , fol. 18v. ἐνεργείᾳ x09" ἕξιν δημιουργὸς ὧν ὁ ϑεὺς οὔτε ἐξ ἀνάγ- 
20 κῆς συνυπάρχοντα ἑαυτῷ τὸν κόσμον ἐξ ἀιδίου εἰσί. 

y M / , — 3 , γει οὔτε δὲ ἄλλου vov δεήσεται δημιουργοῦ ἐνεργείᾳ 
τοῦ ἀπὸ τῆς ἕξεως αὐτὸν εἷς ἐνέργειαν ἄγοντος. 

s. Ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τοῦ προτέρου δυνάμει χαϑόλου 
ἐστὶν ἀληϑὲς τὸ δεῖσϑαι πάντως τὸν δυνάμει ἄλλου 

A] , ^: , , 3 ^N » τινὸς ἐνεργείᾳ τοῦτο ὄντος, ὅπερ αὐτός ἐστιν δυνάμει. 
et - 3 ς E 2 , Ν᾿ ἵνα εἷς ἐνέργειαν ἀχϑῇ. ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐνεργείᾳ τινὺς 
T bL , M ὄντος. οὐ μὴν πάντως καὶ τοιούτου. 

τοῦ (post δυνάμει)}] ro M 16. λεξεως 12. fort. ὅτε {τὸν 
24. fort. τὸ ὃ 24. fort. τὸ δυ- 

M (er. pt) 21. fort. ἐνεργείᾳ δημιουργοῦ 
νάμει 25. fort. αὐτό ἐστιν 
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ξ΄. Ὅτι ἐνδέχεται xol αὐτὴν ὑφ᾽ ἑαυτῆς τὴν φύσιν 
ἀπὸ τῆς πρός τι ἐπιτηδειότητος εἰς τὴν κατ᾽ αὐτὸ ἕξιν 
τε καὶ ἐνέργειαν ἄγεσϑαι καὶ μὴ δεῖσθαί τινος ἔξωϑεν 
τοῦ τελειοῦντος. 

“ύσις τοῦ τρίτου λόγου. 
α΄. Ὡς σοφιστικὸν τοῦ φιλοσόφου τὸ ἐπιχείρημα. 

χαΐτοι γὲ ἔδει τὸ τῆς φιλοσοφίας αἰδούμενον πρόσχημα 
χαὶ τῆς διαλεχτικῆς ἀκριβείας εἰς ἄχρον ἥκοντα καὶ 
περὶ τηλικούτων τὴν σκέψιν ποιούμενον μὴ οὕτως 
ταῖς ὁμωνυμίαις ἡμᾶς καϑάπερ οἱ σοφισταὶ τὰ ἱξιρά- 
xt παρακρούεσϑαι, ἀλλὰ τῆς ἀληϑείας φροντίδα ποιού- 
μενον ὁμωνύμους ὄντα φωνὰς τό τε δυνάμει x«i TO 
ἐνεργείᾳ διελέσϑαι sig τὰ διάφορα σημαινόμενα xci 
διδάξαι. ἐπὶ ποίου μὲν τῶν τοῦ δυνάμει σημαινομένων 
τὸ ἕτερον τῶν παρ᾽ αὐτοῦ τεϑέντων ἀξιωμάτων ὧμο- 
λόγηται. ἐπὶ ποίου δὲ πάλιν τῶν ἐνεργείᾳ ϑάτερον. 
εἶτα ἕκαστον τῶν σημαινομένων τῶν δυνάμει καὶ τῶν 
ἐνεργείᾳ ἐπὶ τοῦ δημιουργοῦ ὑποϑέμενον τὰ ἑκάστῃ 
ὑποϑέσει ἑπόμενα ἐπισκέψασθαι. ἡμεῖς οὖν ἕνα Gxo- 
πὸν ποιούμενοι τὴν τῆς ἀληϑείας εὕρεσιν καὶ τοῖς - 
διαλεκτικοῖς χκανόσιν ἑπόμενοι πρότερον εἰς rà διώ. 
φορὰ διέλωμεν σημαινόμενα τό τε δυνάμει καὶ τὺ 
ἐνεργείᾳ, εἶϑ᾽ οὕτως ὕπως ἀληϑείας ἔχῃ τὰ ἐπ’ αὐτῶν 
τεϑέντα τοῦ φιλοσόφου κατανοήσωμεν ἀξιώμα τα, fol. 19r. 
ἐξ ὧν τὸ τρίτον τῶν ἐπιχειρημάτων συνέπλεξεν. καὶ s 
διά γε τοὺς ἀπείρους τῶν τοιούτων λόγων οὐδὲν οἷον 

12 ὄντα M; 
16. fort. τῶν 

17. 18. fort. τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ 

... 4. αἰδομενον M προσχειμα Μ (cr. p) fort. γνόντα 14. δυν} Π litt. eras.]«us. M (τοῦ ἐνεργείᾳ 
18. δημιουργο[υ], ex v, M 23. ἔχει t et (ex corr.) p 
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δι᾿ ὀλίγων τὴν ἔννοιαν τοῦ τε δυνάμει καὶ τοῦ ἐνερ- 

γείᾳ παραϑέσϑαι. 
, 3 , , e ^ M τ ^ ^ , ἃ 

β΄. ᾿Ιστέον τοίνυν, ὡς διττὸν εἶναι τὸ δυνάμει καὶ 
N V 1 2 , , - T? 3 y JAM 4 δ 4 

διττὸν τὸ ἐνεργείᾳ ἀκριβῶς τε ὃ ᾿Δριστοτέλης ἐδίδαξεν 
, - , 9 er 

5 χαὶ παρὰ πάντων ὁμολογεῖται. λέγεται γὰρ καϑ' ἕνα 

μὲν τρόπον δυνάμει τι εἶναι τὸ φυσικήν τινὰ ἔχον εἴς 
τι ἐπιτηδειότητα, ὥς φαμὲν τὸ παιδίον δυνάμει γραμ- 

ματικὸν εἶναι" ἐπιτηδείως γὰρ ἔχει ἡ φύσις καιρῷ τῷ 

δέοντι τὰ γραμματικὰ ϑεωρήματα παραδέξασϑαι. ἕν 

10 μὲν οὖν τοῦτο τῶν ἐπὶ τοῦ δυνάμει σημαινομένων. ὃ 

καὶ καλεῖται πρῶτον δυνάμει. τὸ κατὰ τὴν ἐπιτηδειό- 

τητα. ὅταν δέ τις ἐν ἕξει τῶν γραμματικῶν ϑεωρη- 

μάτων γενόμενος, ἔχῃ μὲν αὐτῶν ἐν τῇ ψυχῇ τὴν ἐπι- 
, ^ 2 - SN 3 - URN 5 NN , 

στήμην. μὴ ἐνεργῇ δὲ xev αὐτὰ μηδὲ προχειρέζοιτο 

1 τὴν τούτων ϑεωρίαν. ἢ ἐσθίων τυχὺν ἢ πρὸς ἑτέροις 

τὴν διάνοιαν ἀσχολούμενος ἢ μὴ βουλόμενος. λέγεται 

μὲν καὶ ὃ τοιοῦτος δυνάμει γραμματικὺς εἶναι. ἀλλ᾽ 

ovy ὡς ὃ πρότερος" οὐ γὰρ ἐν ἕξει τῶν ϑεωρημάτων 

ἐκεῖνος ἐγεγόνει. ἀλλὰ μόνον τῷ πεφυκέναι ἐλέγετο 

s») δυνάμει εἶναι γραμματικός. καλεῖται δὲ καὶ τὸ τοιοῦ- 
, , Y , M » ? 

τον σημαινόμενον δεύτερον δυνάμει καὶ τὸ καϑ' ἕξιν 

δυνάμει. αὐτὸ δὲ δὴ τοῦτο τὸ δεύτερόν τὲ καὶ xao 
ἕξιν δυνάμει καλούμενον καλεῖται καὶ πρῶτον ἐνερ- 

γείᾳ᾽ ὡς γὰρ πρὺς τὸ πρῶτον δυνάμει τὸ κατὰ τὴν 

ss φυσικὴν ἐπιτηδειότητα. ἣν ὃ ἔχων τῷ πεφυχέναι δέ- 

χεσϑαι τὰ ϑεωρήματα δυνάμει γραμματικὺς ἐλέγετο. ἢ 

4. cf. Arist. metaph. Θ 1 p. 1046a 11sq. de an. B 5 
p. 417a 21 9. M m 1 in marg. yoeuutuxe 10. ἐπὶ suspec- 
tum 12. M m 1 in marg. γραμμικῶν 15. scduov M (er. pt) 

16. διανοιασχολουμενος M (cr. pt) 19. fort. πεφυκέναι 
(δέχεσϑαιν, cf. lin. 25 20. καὶ M; fort. κατὰ 21. καὶ τὸ 
suspecta 23. καὶ superscr. M 26. ἡ M; aut del. aut ἐλέ- 
yero εἶναι, ὃ scrib. 

το —Q 

e Lo tl m s P RUD i mit «o VÀ ai 

Bc 
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ὁ ἤδη ἐν ἕξει τῶν ϑεωρημάτων γενόμενος εἴη ἂν ἐνερ- 
γείᾳ γραμματικὸς ἤδη κατ᾽ ἐνέργειαν τὴν ἕξιν χτησά- 
μένος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔστιν τις καὶ ἑτέρα ἐνέργεια, καϑ' toi. 19v. 
ἣν ἤδη προχειρίζεται ὃ γραμματικὸς τὰ ϑεωρήματα ἢ 
ἑτέρῳ παραδιδοὺς ἢ xc9' ἕξαυτὸν γυμναξόμενος. ὡς 5 
πρὸς ταύτην ἤδη τὴν ἐνέργειαν λέγεται. ὅπερ εἶπον 
ó κατὰ τὴν ἕξιν μόνον ἔχων τὰ ϑεωρήματα Bord 
εἶναι γραμματικός. δυνάμει δὲ κατὰ τὸ δεύτερον. ὃ 
αὐτὸς οὖν οὕτως ὃ τὴν ἕξιν μόνην τὴν τῶν γραμμα- 
iftos ϑεωρημάτων ἔχων μὴ ἐνεργῶν δὲ κατὰ αὐτὴν 10 
καὶ δυνάμει γραμματικὸς καλεῖται. καὶ ἐνεργείᾳ. ἀλλὰ 
δυνάμει μὲν ὡς πρὸς τὴν δευτέραν ἐνέργειαν. xc)" 
ἣν διδάσκων προχειρίζεται. τὰ ϑεωρήματα. ἐνεργείᾳ δὲ 
ὡς πρὸς τὴν πρώτην ἐπιτηδειότη, ' d oli d 
τὴν ἕξιν ταν Pici ioca gue. t d E p XtvV. ὡς δυνάμενος δὲ τ 
ταύτην ποτὲ χτήσασϑαι δυνάμει γραμματικὸς εἶναι 
ἐλέγετο. 

γ΄. Τούτων οὕτως ἐχόντων καὶ διττοῦ ὄντος 
δυνάμει, διττοῦ δὲ χαὶ τοῦ ἐνεργείᾳ, 

τοῦ 
M ^ , bns 

καὶ τοῦ δευτέρου 
UPCMEL εἰς ταῦτο συντρέχοντος τῷ πρώτῳ ἐνεργεί n vid Γ ι : À ups 4 "CQyEL«, 20 μὲν πρότερον τῶν ἀξιωμάτων τὸ λέγον ὅταν τὸ αἴ. / 5 9 3 a 

M N τον ἢ κατ £végyettv, καὶ τὸ αἰτιατὸν ὡσαύτως κατ᾽ / , ^ QN , ^ ἐνέργειαν ἕσται᾿ ἐπὶ μόνου τοῦ δευτέρου ἐνεργείᾳ ἐστὶν , p , apt 3 A ^ , 
: ἀληϑές, οὐκ ἐπὶ τοῦ προτέρου. ὅπερ καὶ δεύτερον ζδυ- 

, , x ^ ü r 
" ME ad "pL ) καλεῖται" ὅταν γὰρ ὃ διδάσκαλος ἤδη διδάσκῃ, 

' m * i i] W 
: αΡαγκῆ £Uv«L καὶ τὸν διδασκόμενον, xcl ci ἤδη 

χοδόμος οἰχοδομεῖ. ἀνάγκη 
0 oi- 

X N N 
* καὶ TO οἰκοδομούμενον si- 

4. jv p] ev M 6. pag. 46,17 9. δὲ à b 
| Y . . 46, 9. οὕτως M; fort. οἱ 20. x«l post ἐνεργείᾳ addidit m. post. M 21. xpoenél oy τῶν ἀξιωματον M 28. ἔσται pag. 42, 7 et 49, 12 ante χαὶ τὸ positum 94 95, δυνάμει inserui 97, oikoóovuovusvov M 
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ναι. ἐπὶ δὲ τοῦ προτέρου ἐνεργείᾳ οὐκέτι ἀληϑὲς TO 

ἀξίωμα" ἐνδέχεται γὰρ οἰκοδόμον ἕξιν μὲν τοῦ οἶκο- 

δομεῖν ἔχειν, μὴ οἰκοδομεῖν δέ, καὶ τὸν ἕξιν διδασκα- 

« λικὴν ἔχοντα μὴ διδάσκειν' ὥστε τοῦ οὕτως αἰτίου 

tol.20r. κατ᾽ ἐνέργειαν ὄντος. | λέγω δὲ τοῦ xo9' ἕξιν οἰκοδό- 

μου ἢ τοῦ διδασκάλου, τὸ αἰτιατὸν οὐ πάντως ἔσται. 

τουτέστιν τὸ οἰκοδομούμενον ἢ διδασκόμενον. καὶ 

ἐνῆν γε καὶ τοὺς ἀρίστους τῶν φιλοσόφων τὰ αὐτὰ 

ἡμῖν σχεδὸν ἐπὶ λέξεως παραϑέσϑαι λέγοντας ἄλλους 

19 τε καὶ ᾿4λέξανδρον τὸν ᾿Δριστοτέλους ἐξηγητὴν ἐν τοῖς 

tig τὴν ἀποδεικτικὴν ὑπομνήμασιν" ἐναργοῦς δὲ ὄντος 

τοῦ λόγου τὸ τοιοῦτο νῦν παραιτήσομαι. τὸ μὲν τῶν 

T M , ? , - τικός, ὁπηνίκα ἕκ ταύτης τῆς δυνάμεως μεταβάλλῃ εἰς 
M , , 4 

τὴν δευτέραν καλουμένην ἐνέργειαν, xo ἣν ἤδη προ- 
, A , χειρίξεται τὰ ϑεωρήματα, οὐχ ὑφ᾽ ἑτέρου ἐνεργείᾳ 

MN ^ ^ “ ὄντος γραμματικοῦ μεταβάλλει, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
9 , 3 - ^ , ^ ^ 

ἀμεσῶς £x τοῦ μὴ ἑνεργεῖν εἰς τὸ ἐνεργεῖν μεταβάλλει" 
A! 2» 3 , e M , T€ καὶ Emi πάντων ὁ αὐτὸς λόγος. τούτων οὖν ἡμῖν σα- 

- m , » | φῶς διευκρινημένων ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ προκείμενον αὐ- 
» - X , "n , τὴν πρῶτον τὴν λέξιν τοῦ φιλοσόφου ἐχϑέμενοι. fol.30v. 

, e N Σ , , ji , ec ^ 

&. Et eui ἐνέργειαν » φησίν, “ὁ δημιουργὸς ἀεὶ δη- 

ἱμουργὸς. καὶ τὸ δημιουργούμενον ἀεὶ κατ᾽ ἐνέργειαν 10 
" ᾿ , Ei M 
ἔσται δημιουργούμενον" ὅταν γάρ, φησὶν ᾿Αριστοτέλης, 

^ » 4 ^ QM ARI » - ^ " 

: eirca TO C(tLOV ἢ κατ ἑνέργειαν, ἔσται καὶ TO αἰτιατὸν οὕ- 
ἀξιωμάτων πρῶτον οὕτως ἀληϑείας ἔχει. ) ΗΝ, » s ferr ; ED ES ; Mos: NN TOS κατ ἑνεργειαν΄. ὅρα, πῶς οὐ προσδιορίξεται, κατὰ 

0'. Τὸ δὲ δεύτερον τὸ λέγον. ὅτι τὸ δυνάμει. ὁπη- ] ΩΝ E E : ἘΠ 
, ^ ἀρ λον » RON 1 mio ὑπό τινο : TOV TOU e€vegyeue σημαινομενῶὼν ὑποτίϑεται τὸν 

15 νίκα εἰς ἐνέργειαν ἄγεται. ἀνάγκη πάντως ὑπό τινος ur iai lies: 
we 4 gs j ui Dope dat | δημιουργὸν ἐνεργείᾳ εἶναι δημιουργόν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς καὶ 15 
ἑτέρου ὄντος κατ᾽ ἐνέργειαν τοιούτου. οἷον αὐτό ἔστιν ἀδιορίστως τῷ ἐνεργείᾳ αἰτίω ἕπεσθαί gp 

, , ; - Ἴων" » AA 4 0oyeto (ὦ ἑπεσῦαι φησιν τὸ αἰτια- 
δυνάμει. μεταβάλλειν καὶ εἰς ἐνεργειαν ἄγεσϑαι. ἕπὶ ν Ἴων» e ἢ , his x : Mis TOV χατ ἐνέργειαν, ἵνα TO ἐπὶ τινὸς σημαινομένου 
τοῦ προτέρου μόνον δυνάμει χώραν ἔχει" τὸ γὰρ παι- ἮΝ Ἢ Se gest TÉ ' j : 

δίον δυνάμει Josse" ὃν μεταβάλλει εἷς τὸ ἔνερ ᾿ ἡμὴ SUPR Ἐτη ΡῈ πάρέως PU E ! ; - 1 | M , , , e M , PN used , ER s | κατηγορήσῃ, ὕπερ ἐδείξαμεν ὑπάρχον ψεῦδος. ἐπὶ μό- 
30 γείᾳ εἶναι γραμματικὸν ὑπὸ τοῦ κατ΄ ἐνέργειαν ὄντος vov δὲ τοῦ Gsveihep désppedt deis 4 

2 ^ . ὦ , ᾿ «ἃ 9 oy C χῶραᾶν ἔχον. εἶ Ov? 20 
γραμματικοῦ καὶ τὸ ὕδωρ δυνάμει ϑερμὸν ὑπάρχον TAMEN ^5 : f 
P" ks ἘΝ : ue à ἡμεῖς ἀεὶ καϑ' ἕξιν ἐνεργείᾳ δημιουργὸν εἶναι τὸν 

μεταβάλλει καὶ γίνεται ἐνεργείᾳ ϑερμὸν ὑπὸ πυρὸς | διδν s , " Macon Ht. 
? €0P UZXOTLÜEUE | Ἢ , , 

τυχὺν ἢ ἁπλῶς τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν ϑερμοῦ. οὐκέτι ÓR — d and n FUSE didpie.: MT ni ii: Misc iiio. 

ἐπὶ τοῦ δευτέρου δυνάμει ἀληϑὲς τοῦτο ὑπάρχει τὸ — | ὃ i decwe Mes Gr Con OD M 
4 ἡ ] ?1 λ , «4, FUMUS. 3 » AN » adu iE ὩΣ ξξιν bs UM en DRM. ds | ἡμιουργοῦ καὶ τὸν κόσμον ἀεὶ εἶναι; τοῦτο δὲ ἐποίησεν 

» T] - à: M 3 , s E al , ; sadi ij ΜΡ ᾿ς σοφιστικῶς ὁ φιλόσοφος, ἵν᾿ ἡμῶν λεγόντων μὴ ἀεὶ 35 
ρημάτων καὶ ταύτῃ δυνάμει λεγόμενος εἶναι γραμμα- — 

: 1. uero gom], ex & cr. m 1, M 9. pag. 42, 4 M 

T SPERM | m 1 in marg.: τὶ σημξειὼσ ᾿ ς 
1. οὐυκετι M; fort. οὐκ ἔστι, cf. 50, 12 (οὐκέτι videtur aptum ann.) 11. cf. ARM. μμεήτς iie qi 16». 988 Fog ἫΝ tel nk 

non esse nisi ἐπὶ τοῦ δευτέρου, cf. lin. 23) 5. εξ M i M 12. 13. ovroc M] ὡσαύτως 42, 8. 4T, 99 13 Ai ne: 

6. διδασκαλου)] M 12. παρετησομαι M (cr. pt) 15. ἄγε- ξεται M (er. p) 18. fort, τοῦ ἐνεργείᾳ él. αἰηδὶ sv]oy ES 

ri delevit, P3 παν uolui e nara ead ει, M ἐνερ fin. vers.lo. M 19 ὑπαΐ M; ὑπάρχειν pt | dem delevit : Je 1 ; inia | , 25. o φιλοσοφος M, cf. t] óv φιλοσόφως p (at cf. pag. 51, 21) 
IoANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 4 
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εἶναι τὸν κόσμον εὐθὺς ἀνέλῃ καϑόλου τὸ καὶ τὸν 
ϑεὸν ἀεὶ δημιουργὸν εἶναι. συγχωρηϑέντος δὲ τοῦ 
πρὶν δημιουργῆσαι κατὰ μηδένα τρόπον ἐνεργείᾳ εἶναι 

A ^ τ , , , ' , τὸν ϑεὸν δημιουργὸν ἀχολούϑως εἰσαγάγῃ τὸ δυνάμει 
5 αὐτὸν εἶναι δημιουργὸν κατὰ τὸ πρότεραν τοῦ δυνά- 
μεν σημαινόμενον. ἄκουε γοῦν, οἷα ἐπήγαγεν" “εἰ δὲ 
τὸ δημιουργούμενον᾽, φησίν, ἱμὴ κατ᾽ ἐνέργειαν ἧ, οὐδὲ 
τὸ δημιουργοῦν ἔσται κατ᾽ ἐνέργειαν. σκόπει πάλιν, 
πῶς ἀδιορίστως τῷ ἐνεργείᾳ χρῆται μὴ προστιϑείς. 

10 ἐπὶ ποίου σημαινομένου τοῦ ἐνεργείᾳ τεϑὲν ἀξίωμα 
ἀληϑεύει. δῆλον δέ, ὡς ἐπὶ μὲν τοῦ δευτέρου &v£g- 

, » 9 , 5 ἡ A - , , » » γείᾳ ἔστιν ἀληϑές, ἐπὶ Ób τοῦ προτέρου οὐκ ἔστιν 
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πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν. πᾶν δὲ τὸ δυνάμει τι ὃν ἀπὸ τοῦ 
ἐνεργείᾳ ὄντος. O0 ἐστιν τοῦτο δυνάμει. γίνεται κατ᾽ 
ἐνέργειαν, τὸ δυνάμει ϑερμὸν ἀπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ϑερ- 
μοῦ χαὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. ἔσται 
ἄρα καὶ ὃ δημιουργὸς ἐνεργείᾳ δημιουργὸς δυνάμει 
πρότερον (v, ἄλλου τινὸς ὄντος ἐνεργείᾳ δημιουργοῦ 
καὶ τοῦτον ποιοῦντος ἐνεργείᾳ δημιουργὸν τὸν δυνά- 
μεν πρότερον. δκχόπει δὴ οὖν, ὅπερ ἐλέγομεν, πῶς 
ἀνελὼν τὸ εἶναι τὸν ϑεὸν ἐνεργείᾳ δημιουργὸν τῷ 
μηδὲ τὸν κόσμον ἐνεργείᾳ εἶναι εὐθὺς εἰσάγει τὸ δυ- 
νάμει αὐτὸν εἶναι δημιουργὸν κατὰ τὸ πρότερον Óv- 
νάμει, ὡς παντὸς σημαινομένου τῶν ἐνεργείᾳ ἀναιρε- fol.21r. τῆς γὰρ οἰκίας μὴ οὔσης κατ᾽ ἐνέργειαν οὐδὲν κωλύει. 

τὸν οἰκοδόμον εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν τὴν καϑ' ἕξιν" ol- 
15 κοδόμος μὲν γὰρ ἔστιν ὁ τὴν ἕξιν ἔχων, κἂν μὴ oi- 

xoÓouj, καὶ ἰατρὸς ὁμοίως, κἂν μὴ ἰατρεύῃ, οὔτε δὲ 

, M M ^- 2 , ϑέντος. ἄλλου νοῦν τινος δεῖσϑαι «ἐνεργείᾳ» δημι- 
— 

^ A — Ld ουργοῦ φησιν τοῦ καὶ τοῦτον ποιοῦντος ἐνεργείᾳ 
1 1 , , - δημιουργὸν τὸν δυνάμει πρότερον" ὅπερ οὐχὶ τῷ τὴν i5 

ἕξιν ἔχοντι ἀλλὰ τῷ τὴν ἐπιτηδειότητα μόνην | συμ- ἴοϊ. 91ν. 2 M7 AE VP. » , 5 οἰκοδομεῖν δύναται κατ᾽ ἐνέργειαν οὔτε ἰατρεύειν, εἰ 
ἡ πάντως καὶ τὸ οἰκοδομούμενον ἢ ἰατρευόμενον μη ι 

ὑπάρχῃ. ὅτι δὲ xev ἀλήϑειαν τῇ ὁμωνυμίᾳ παρα- 
:0 χρούσασϑαι βουλόμενος οὐ προσδιωρίσατο τὰ διάφορα ! 9 

σημαινόμενα τοῦ τε δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ. ἵν. ὦ i i i 4? 9 S 

εἶπον, λεγόντων ἡμῶν μὴ ἀεὶ εἶναι τὸν κόσμον εἶσα- 9 [T i i i 

γάγῃ τὸ μηδ᾽ ὅλως εἶναι τὸν ϑεὸν ἐνεργείᾳ δημιουρ- 
yóv, πρὶν δημιουργῆσαι τὸν κόσμον. ἀλλὰ δυνάμει 

80 χατὰ τὸ πρότερον, δῆλον ἐξ ὧν ἐπήγαγεν" “εἶ γὰρ μὴ 
x«v ἐνέργειαν", φησίν. δυνάμει ἔσται δημιουργικὸν 

, 7, δὲ 5 αὐ Ϊ, UJ , 1. ἀνέλῃ p; ἀνελεῖ i; ἀνεῖλεν M 2. ἄει M; fort. ἐνεργείᾳ 
3. δημιουργεισαι M 4. εἰσαγαγει M (cf. lin. 22) 7. ἡ 

om. pag. 42, 13 10. τῶν M fort. «τὸν ἀξίωμα 171. O|i]- 
χοδομειν M 19. ὑπάρχη tp] iod M 20. προσδιορισατο M 

21. ν᾿ ὡς] M 22. pag. 49, 25 

βαῖνον ἐδείξαμεν. καίτοι μὴ ὄντος ἐνεργείᾳ τοῦ κό- 
Guov οὐκ εὐϑὺς εἰσάγεται τὸ καὶ τὸν δημιουργὸν κατὰ 
τὸ πρότερον δυνάμει δημιουργὸν εἶναι" ἐνδέχεται γάρ, 
ὡς εἶπον, καὶ τὸ καϑ' ἕξιν εἰσάγεσϑαι, τουτέστιν τὸ 
πρότερον ἐνεργείᾳ. ἀλλ᾽ ὁ φιλόσοφος σοφιστικῶς τὸ 
ἐπὶ τοῦ προτέρου δυνάμει λεγόμενον (λέγω δὴ τὸ δεῖ- 
σϑαι τοῦ ἐνεργείᾳ τοιούτου, οἷον αὐτό ἐστιν δυνάμει, 
ἵνα εἰς ἐνέργειαν ἀχϑῇ) αὐτὸς ἁπλῶς καὶ ἀδιορίστως 
τῷ δυνάμει ἔἕπεσϑαί φησιν, εἶτα λοιπὸν κατὰ τὸ ἀκό. 
λουϑον ἐπισυνάπτει λήρους μακροὺς δημιουργὸν δη- 

1. ἐνέργειν M] δημιουργεῖν ὄν 42,15 ὅ. ἐνεργείᾳ δη- 
μιουργὸς om. 42, 20 6. ὄντος om. 42, 21 Ιενεργειαι)] M 
fort. δημιουργοῦ (τοῦ, tamen cf. 42, 21 8. pag. 50, 4. 99 

12. fort. τοῦ ἐνεργείᾳ 18. ἐνεργείᾳ addidi coll. pag. 42, 21. 51, 6. 58, 5 20. pag. 49, 21 28. τοιούτου] τοιουτο M 
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μιουργῷ συνείρων καὶ τῇ πρώτῃ ἀτόπῳ ὑποϑέσει τὰ 
9 ΄ , , ᾽ , A 3 A M € ἀκόλουθα συμπεραινόμενος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐδεὶς καὶ τῶν 
τυχόντων νοῦν ἔχων χατὰ τὸ πρότερον δυνάμει φαίη 
ἂν εἶναι τὸν ϑεὸν δημιουργόν, πρὶν δημιουργῆσαι, 

5 ταύτης τῆς ἀτόπου ἀρχῆς ἀναιρεϑείσης οἴχεται πᾶν τὸ 
ἐξ ἀραχνίων τοῦ φιλοσόφου τῶν συλλογισμῶν ὕφασμα᾽' 
καϑ' ἕξιν γὰρ ὧν δημιουργὸς ὁ ϑεός, πρὶν δημιουρ- 
γῆσαι, οὔτε ἑτέρου δεήσεται τοῦ εἰς ἐνέργειαν αὐτὸν 
ἄγοντος οὔτε, ἐπειδὴ οὗτός ἐστιν ἐνεργείᾳ δημιουργός, 

10 ἤδη διὰ τοῦτο καὶ τὸν κόσμον εἰσάγει ἐξ ἀιδίου ἑαυτῷ 
, - Ἁ ᾽ en , MN, P d , συνυπάρχοντα" τοῦ γὰρ x«9' ἕξιν οἰκοδόμου ὄντος οὐ 

, Y; Ξ -U 4^ 3 , "Ὁ ὦ ς , πάντως καὶ ὁ oixog ἔσται" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅταν ὁ οἰκοδόμος 

ἐκ τῆς ἕξεως μεταβαίνῃ sig τὸ ἐνεργεῖν, ἄλλου τινὸς 

δεήσεται ἐνεργείᾳ oixoÓóuov τοῦ ἄγοντος αὐτὸν εἰς 
- er ΝᾺ , A , 3 A E 15 τοῦτο. ὅτι δὲ σοφιστικόν τε καὶ λίαν ἐπαχϑὲς τοῖς 

νοῦν ἔχουσιν τὸ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν παραλογίξεσϑαι., 
ἱκανῶς καὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ἑρμηνείας ἐδή- 
λῶσεν ἐνόχλησιν κυρίως τὴν τοιαύτην τῶν παραλογι- 

fo. 22r. σμῶν ἰδέαν καλέσας" “λέγω᾽ ydo, φησίν. “ἀντικεῖσϑαι 
8) τὴν τοῦ αὐτοῦ κατὰ τοῦ αὐτοῦ, μὴ ὁμωνύμως δέ, καὶ 

ὅσα ἄλλα προσδιοριξόμεϑα πρὸς τὰς σοφιστικὰς ἐνο- 
χλήσεις᾽" πῶς γὰρ οὐκ ὄχλος τῷ ὄντι περιττὸς τῶν 

λόγων ἐκεῖνοι, ὅσοι τῶν πραγμάτων ἀφέμενοι παρὰ 
τὰς λέξεις καὶ τὰς ὀνομασίας διελέγχειν τοὺς προῦσ- 

:5 διαλεγομένους σπουδάζουσιν; ὃ δὴ καὶ ἐν τούτοις ἡμῖν 
ὁ πολὺς Πρόκλος ποιεῖν οὐκ ἀπώκνησεν. 

1. ατ] οπωι, ex o, M 5. αν] αιρεϑεισης, ex s, M 
9. ovrog M; fort. αὐτός 11. οἰκοδόμου ὄντος) οἰκοδομουντος 
Μ 19. Arist. de interpr. 6 p. 17a 84 21. τῶν τοιούτων 
post ἄλλα add. Arist. 21. 22. tvoxAmo|si]g, ex ει. M 
24, 25. προδιαλεγομένους M (cr. pt) 
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5΄. ᾿ΕἘπισχοπεῖν δὲ ἄξιον, ὅπως καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ 
ἀξιώματος λήψει ἱκανὰς ἑαυτῷ παραλογισμῶν ἀφορμὰς 
ó φιλόσοφος ὑποτίϑεται. ἵνα γὰρ συνεῖραι τὸν πολὺν 
τῶν δημιουργῶν φλήναφον δυνηϑείη τοῦ δυνάμει δη- 
μιουργοῦ δεομένου ἄλλου τινὸς ἐνεργείᾳ δημιουργοῦ 5 
τοῦ x«i τοῦτον ποιοῦντος ἐνεργείᾳ δημιουργὸν κἀ- 
κείνου πάλιν διὰ τὸ τὸν πρότερον δυνάμει εἶναι καὶ 
αὐτοῦ δυνάμει ὄντος χαὶ δεομένου τρίτου τινὸς ἔνερ- 
γείᾳ ὄντος δημιουργοῦ καὶ τούτου πάλιν ἄλλου καὶ 
οὕτως ἐπ’ ἄπειρον ἀναγάγῃ τὸ ἄτοπον. εἰπὼν (amv) 10 
τὸ δυνάμει δεῖσϑαι ἑτέρου τινὸς ἐνεργείᾳ ὄντος τοῦ 
ἄγοντος αὐτὸ εἷς ἐνέργειαν τοιοῦτόν φησιν εἶναι δεῖν 
τὸ ἐνεργείᾳ, ὁποῖον δυνάμει ἐστὶν ἐχεῖνο, oiov, εἴ τι 
ϑερμὸν εἴη δυνάμει, καὶ τὸ τελειωτικὺὸν τοῦ δυνάμει 
ϑερμοῦ ἐνεργείᾳ εἶναι ϑερμόν. τοῦτο δὲ ἐπὶ τινῶν i5 
μὲν ἄληθες ἐστιν (τὸν γὰρ δυνάμει γραμματικὸν ὃ 
ἐνεργείᾳ γραμματικὸς ποιεῖ ἐνεργείᾳ γραμματικὸν καὶ 
τὸ πῦρ ἐνεργείᾳ ὃν ϑερμὸν μεταβάλλει τὸ ὕδωρ δυ- 
νάμει ὃν ϑερμὸν καὶ ποιεῖ ἐνεργείᾳ εἷναι ϑερμόν), 
οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ ὁ λόγος οὗτός ἐστιν ἀληϑής" ἀλλὰ 30 
δεῖ μὲν ἐνεργείᾳ τινὸς ἴσως τοῦ ἄγοντος τὸ δυνά- to. 22v. 
μὲι εἷς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν, οὐ μὴν πάντως τὸ &v&g- 
γείᾳ ἀνάγκη εἶναι τοιοῦτον ἐνεργείᾳ, οἷον δυνάμει 
ἐστὶν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγόμενον εἷς ἐνέργειαν. τὰ γὰρ 
ξύλα δυνάμει ναῦν ὄντα ποιεῖ ἐνεργείᾳ ναῦν οὐχ ἡ 30 
xu ἐνέργειαν ναῦς ἀλλ᾽ ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν ναυπηγός" 
οὐδὲ γὰρ οἱ ἐν τῷ ναυπηγῷ δημιουργικοὶ τῆς νεὼς 

ων | : . αὐτηίτου M 9. M m 1 ad συνειραι in máàrg.: συναρ- μοσαι συμπλεξαι 7. τὸν suspectum 10. πᾶν addidi coll. pag. 42, 15 13. [εἐνεργίειαι M 20. αληϑὲς M (cr. pt) 25. ναῦν] vav; M ναῦν pt] veo M 
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λόγοι ἤδη καὶ ναῦς εἶσιν κατ᾽ ἐνέργειαν. πάλιν τὸ 
δυνάμει γλυκὺ ἢ πικρὸν ἢ ἐρυϑρὺὸν οὐ πάντως ὑπὸ 

τοῦ ἐνεργείᾳ γλυκέος ἢ πικροῦ ἢ ἐρυϑροῦ εἰς ἐνέρ- 
γειαν ἄγεται" τὸ γὰρ ὕδωρ, ᾧ ἀρδεύεται τὰ φυτά, δυ- 

5 νάμει ἑκάστην ἔχει ποιότητα, εἷς ἣν μεταβάλλει τοῖς 

φυτοῖς ἑνούμενον, καὶ οὐ δήπου κατ᾽ ἐνέργειάν τι 

γλυκὺ ὑπάρχον ἢ πικρὸν ἢ ἐρυϑρὸν μεταβάλλει τὸ 

ὕδωρ sig τὸ γενέσϑαι ἐνεργείᾳ τοιοῦτον ἀλλ᾽ οἱ ἐν 

τῇ φύσει δημιουργικοὶ λόγοι ἐνεργείᾳ ὄντες. καὶ τὸ 

10 δυνάμει σκληρὸν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ γίνεται ἐνεργείᾳ 

σκληρὸν οὐκ ὄντος τοῦ ψυχροῦ ἐνεργείᾳ σκληροῦ ἀλλ᾽ 

ἐνεργείᾳ ψυχροῦ. ὥστε κἀνταῦϑα, ἵν᾽. ὡς εἰρήκαμεν, 

χώραν εὕροι δημιουργοὺς δημιουργῶν συνεῖραι. τὴν 

τοιαύτην προσθήκην τῷ ἀξιώματι προσέϑηκεν, λέγω δὴ 

15 τὸ δεῖν τὸ ἐνεργείᾳ, ὅπερ ἄγει τὸ δυνάμει εἷς ἕνερ- 

γειαν, τοιοῦτον εἶναι ἐνεργείᾳ, οἷον δυνάμει ἐκεῖνό 
ἐστιν. 

ξ΄. Μήποτε δὲ οὐδὲ τὸ δύναμιν ἔχον πάντως εἴς 
τι καὶ ἐπιτηδειότητα ἑτέρου δέεται τοῦ δυνάμει αὐτὸ 

so εἷς ἐνέργειαν ἄγοντος. ἐνδέχεται γὰρ καὶ αὐτὸν ἕαυ- 

τῷ τινὰ αἴτιον εἶναι τῆς ἐκ τοῦ προτέρου δυνάμει εἰς 
τὸ ἐνεργείᾳ μεταβολῆς" δύο γὰρ ὁδοὶ τῷ ὄντι εἰς ἐπι- 
στήμην κατὰ Πλάτωνα, μάϑησις καὶ εὕρεσις, ὡς ἐν 

᾿Δλκιβιάδῃ φησίν" δῆλον οὖν, ὅτι ὁ πρῶτος εὑρὼν 
95 τέχνην τινὰ ἢ ἅπασαν ἢ τὰ μέρη αὐτῆς οἷον ὁ πρῶ- 

τος εὑρὼν ξύλων πρίσιν. πρὶν εὕρῃ, δυνάμει ὧν πρίστης, 

[0]. 38τ. κατὰ τὸ πρότερον δυνάμει γέγονεν ἐνεργείᾳ  πρί- 
στης οὐχ ὑφ᾽ ἑτέρου τινὸς ἐνεργείᾳ ὄντος πρίστου 

19. κάταυϑυι M pag. 53,3 19. δεήσεται pt 
23. Plat. Aleib. I1 106D 24. πρῶτος] πρωτως M 25. 26. πρω- 
τος M] πρώτως pt 26. £vi|o]v M 
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ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐκ δυνάμεως εἷς ἐνέργειαν ἀγαγών. 
τί δ᾽ ἂν εἴποις ἐπὶ τοῦ σκυλακίου τοῦ ἀρτιγενοῦς; 
δυνάμει γὰρ ὁρατικὸν ὃν ἢ ὑλακτικὸν οὐχ ὑφ᾽ ἑτέρου 
τινὸς ἐνεργείᾳ ὄντος ἄγεται εἰς τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν ὁρᾶν 
ἢ ὑλακτεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸ ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως τελει- 
οὕται" εἰ μή τις ἐπὶ μὲν τοῦ προτέρου τὸν καϑόλου 
νοῦν αἰτιᾶται τοῦ τὸν δυνάμει νοῦν εἷς ἐνέργειαν 
μεταβάλλειν, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὴν καϑόλου φύσιν᾽ 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ τοῦτο συγχωρήσωμεν, οὐκ ἂν εἴποι τις 
οὔτε τὸν καϑόλου νοῦν ἐνεργείᾳ πρίστην ἣ οἰκοδόμον 
ἤ τι τοιοῦτον εἶναι οὔτε τὴν καϑόλου φύσιν ἐνεργείᾳ 
dperine ἢ ὑλακτικὴν ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐνεργείᾳ, ἵνα μὴ ἐπι- 
πλέον ἐχτείνω τὸν λό ayer ξητῶν περὶ uiv τοῦ καϑόλου 
νοῦ, διὰ τί τινῶν μὲν τὸ δυνάμει ἄγει εἰς ἐνέργειαν, 
τινῶν δὲ οὔ, περὶ δὲ τῆς καϑόλου φύσεως. εἶ ἔστιν 
ὅλως καὶ ἐν τίνι τὸ εἶναι ἔχει" οὐ γὰρ ἔστιν ἕν τι 
καϑόλου σῶμα κοσμικὸν παρ᾽ ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος" 
ὥστε οὐδὲ φύσις ἔστιν καϑόλου" τὸ γὰρ καϑόλου κατὰ 
“Αφιστοτέλην i ἢ οὐδέν ἐστιν ἢ ὑστερογενὲς καὶ ἐν τῇ 
ἐπινοίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ τὸ εἶναι ἔχον, εἶ μὴ καϑόλου és] 
σιν τις λέγοι τὴν σύμπνοιάν τε καὶ πρὸς ἄλληλα &p- 
μονίαν τῶν τοῦ κόσμου μερῶν. 

Τέλος λύσεως τοῦ τρίτου λόγου. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος τέταρτος. 
ce , . - . 3 , , , Τέταρτος" πᾶν τὸ ἐξ ἀκινήτου γινόμενον αἰτίου ss 
3 A e , , ^ κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀκίνητόν ἐστιν" εἰ yàg τὸ ποιοῦν 

11. ovr|s την M 106. cf. Arist. de caelo l'5 19. υστε- 
oo|ylevec, ex », M 
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ἀκίνητον, ἀμετάβλητόν ἐστιν, εἰ δὲ ἀμετάβλητον. αὐ- 

τῷ τῷ εἶναι ποιεῖ μὴ μεταβαῖνον ἐκ τοῦ ποιεῖν εἰς τὸ 
μὴ ποιεῖν μηδὲ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν εἷς τὸ ποιεῖν" μετα- 
βαῖνον γὰρ ἕξει μεταβολὴν αὐτὴν τὴν ἐκ ϑατέρου 

5 μετάβασιν εἷς ϑάτερον, εἰ δὲ ἕξει μεταβολήν, οὐκ v | 
[0]. 38. εἴη ἀκίνητον. εἴ τι ἄρα ἀκίνητόν ἐστιν, ἢ οὐδέποτε 

ποιήσει ἢ ἀεί, ἵνα μὴ διὰ τὸ ποτὲ ποιεῖν κινῆται. 
ὥστ᾽, εἴ τι ἀκίνητον αἴτιόν ἐστίν τινος. οὔτε οὐδέποτε 
αἴτιον ὃν οὔτε ποτέ, εἴη ἂν ἀεὶ αἴτιον. εἰ δὲ τοῦτο. 

10 ἀιδίου ἐστὶν αἴτιον. εἰ τοίνυν τὸ αἴτιον τοῦ παντὸς 

ἀκίνητόν ἐστιν, ἵνα μὴ κινούμενον ἀτελὲς ἦ πρότερον 
ὕστερον δὲ τέλειον (πᾶσα γὰρ κίνησις ἐνέργειά ἐστιν 
ἀτελής) καὶ ἵνα μὴ κινούμενον χρόνου δέηται χρόνον 
παράγον, ἀνάγκη τὸ πᾶν ἀίδιον εἶναι ἀπὸ αἰτίου ἀκι- 

15 νήτου γιγνόμενον. ὥστε, εἴ τις εὐσεβεῖν olóusvog εἰς 
τὸν αἴτιον τοῦ παντὸς ἐκεῖνον λέγοι μόνον ἀίδιον τὸν 
ὃὲ κόσμον οὐκ ἀΐδιον, τοῦτον λέγων οὐκ ἀίδιον ἐκεῖ- 
νον ἀποφαίνει κινούμενον ἀλλ᾽ οὐκ ἀκίνητον" κινού- 
μενον δὲ λέγων καὶ οὐκ ἀκίνητον οὐκ ἀεὶ λέγει τέ- 

0 ἄξιον ἀλλὰ ποτὲ καὶ ἀτελῆ διὰ τὸ πᾶσαν εἶναι κίνησιν 
ἐνέργειαν ἀτελῆ καὶ ἐνδεᾶ τοῦ χείρονος (λέγω δὴ τοῦ 
χρόνου) δι᾽ αὐτὸ τὸ κινεῖσϑαι, ποτὲ δὲ ἀτελῆ λέγων 
χαὶ οὐκ ἀεὶ τέλειον καὶ ἐνδεᾶ τοῦ χείρονος ἀσεβεῖ 
διαφερόντως" εἴ τις ἄρα εὐσεβεῖν οἰόμενος εἰς τὸν αἴ- 

:5 τιον τοῦ παντὸς ἐκεῖνον λέγοι μόνον ἀΐδιον. ἀσεβεῖ 
διαφερόντως. 

4. οὗ pag. 61, 23 θ᾽] ατερουὶ]ὶ M 6. cf. pag. 62, 25. 
64, 1 et fol 256r. 7. ποιήσει post ἀεί add. pag. 64, 2 (60, 25) 

10. cf. fol. 255r.v. 11. cf. fol. 34r. v. 19. cf. fol. 34v. 

αἰεὶ λεγει τ]ελειον Μ 23. χεινος M. 25. exeivóy" μόνον 

λέγοι M. (ἐκεῖνον μόνον λέγοι pt); cf. lin. 16 
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Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ τετάρτου λόγου. 

α΄. Ἔχϑεσις τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ ἐπιχειρήματι δύο 
συλλογισμῶν. καὶ ὅτι παρὰ τὴν ἐλάττονα πρότασιν 
χοινὴν οὖσαν ἐν ἀμφοτέροις τὸν παραλογισμὸν ὃ Πρό- 
κλος συνέπλεξεν. 

β΄. Ὅτι πολλάκις καὶ παρὰ τὰ δοκοῦντα αὐτοῖς εἰς 
ἀνατροπὴν τῆς καϑ' ἡμᾶς ἀληϑείας τοὺς παραλογισμοὺς 
ῥάπτουσιν. 

γ΄. Ὅτι τὸ μὴ ποιοῦν πρότερον εἶτ᾽ αὖϑις ποιοῦν 
xul ὅλως τὸ ἐκ τῆς ἕξεως τὴν ἐνέργειαν προχειριξό- 10 
μένον οὐ κινεῖται οὐδ᾽ ὅλως μεταβάλλει. 

δ΄. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ τοῦ ϑεοῦ ἐνέργεια κίνησις. 
καὶ τίς ἡ ἀτελὴς ἐνέργεια καὶ τίς ἡ τελεία. 

ε΄. Ὅτι οὐδὲ ἡ ἀτελὴς | ἐνέργεια καὶ ἐν παρα- τι. sx. 
τάσει γινομένη χρόνου κίνησίς ἐστιν οὐ τοῦ ἐνεργοῦν- i5 
τος ἀλλὰ τοῦ πάσχοντος κατ᾽ οὐδὲν τοῦ κινοῦντος 
ἀλλοιοτέρου γινομένου διὰ τὸ πρότερον μὲν μὴ κινεῖν 
ὕστερον δὲ κινεῖν. 

s. Μαρτυρίαι εἰς τὸ αὐτὸ ᾿Αριστοτέλους. 
ξ΄. Ἔκ τῶν ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ δυνάμει καὶ 

τοῦ ἐνεργείᾳ. καὶ ὅτι οὐδὲ ἀλλοιώσεως ἢ ὅλως κινή- 
σεῶς ἡ ἀπὸ τῆς ἕξεως προχείρισις τῆς ἐνεργείας γί. 
νεται. 

η΄. Ὅτι οὐκ ἐξ ἀγνοίας ὃ Πρόκλος ἀλλ᾽ ἕχουσίως 
πρὸς ἐξαπάτην τῶν ἀπείρων τῇ τοιαύτῃ τῶν παρα- 
λογισμῶν ἰδέᾳ χρῆται. 

ϑ'΄. ᾿Δπορία καὶ λύσις. ὅτι οὐκ ἀφαιρούμεϑα τὸ ἀεὶ 
χατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν τὸν ϑεόν. ἀεὶ μὲν 

3. τίη M 1ὅ. ov M; fort. del. (cf. pag. 66, 1) 22. zoo- χειρησις M 
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καϑ' ἕξιν δημιουργὸν αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου ὑποτι- 

ϑέμενοι, μὴ ἐξ ἀιδίου {δὲν δεδημιουργηκέναι τὸν xó- 
Guov. ἐν Q, ὅτι ταὐτὸν ἐπὶ ϑεοῦ ἕξις vs καὶ ἐνέργεια 
καὶ ὅτι οὐχ ἅμα τῇ περὶ τῶν ὄντων νοήσει τοῦ ϑεοῦ 

5 χαὶ τὰ πράγματα εἷναι ἀνάγκη. 

ι΄. Ὅτι οὐ τὸ ποτὲ μὲν ἐϑέλειν τὸν ϑεὸν τὸ αὐτὺ 
ποτὲ δὲ μὴ ϑέλειν ἀλλοίωσίς ἐστιν καὶ ὅτι ὅλως οὐδὲ 
διάφοροι αἱ τοῦ ϑεοῦ βουλήσεις ἀλλὰ μία καὶ ἁπλῆ 
καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσα τῷ ἀεὶ τοῦ 

10 ἀγαϑοῦ εἶναι, περὶ δὲ τὰ μετέχοντα ἡ μεταβολὴ ϑεω- 
θεῖται. 

αι΄, Ἔχϑεσις ἀπορίας καὶ ἔλεγχος τῆς λεγούσης. 
ὅτι, εἰ μὴ ἀεὶ ἦν Ó κόσμος, πρὶν γενέσϑαι δυνάμει ἦν 
δημιουργὸς ὁ ϑεὸς καὶ διὰ τοῦτο ἀτελής. ἐν ᾧ, ὅτι 

^ 3 , 3 M 6 3 δ - 3 , ^ A ? 15 πᾶσα οὐσία αὐτὴ ὑφ᾽ ἑαυτῆς ἀσχέτως κατὰ τὰς £v- 
ϑεωρουμένας ἐν αὐτῇ φυσικὰς δυνάμεις τὸ τέλειον 
» 3 ^ ^ 2! m f ES LÀ , ἔχει, οὐ κατὰ τὰς ἔξω προϊούσας ἀπὸ τῶν δυνάμεων 
εἷς ἕτερα ἐνεργείας. 

Fw N ^ E * 9 b r - βι. Ὅτι αὕταρχες τὸ ϑεῖον καὶ αὐτὸ ἑαυτοῦ συμ- 
, 3 3 ' - » M e - 20 πληρωτικόν ἔστιν οὐδενὸς τῶν ἔξωϑεν εἷς τὴν ἑαυτοῦ 

, , A er - ^ 

δεόμενον τελειότητα. καὶ ὅτι ἐν τῇ τῶν δημιουργι- 
| 
| x ἐν τῷ δημιουργεῖν 

ὁ ϑεὸς ἔχει τὴν τελειότητα. 5. ἐχ i 1j 
yv. Ὅτι οὐ μόνον τῶν .xc9óAov ἀλλὰ καὶ τῶν 

25 μερικωτάτων δημιουργός ἐστιν ὁ ϑεός. 
ὃ , e, ν 8 [3 ^ e , A ^ , UL. Ὅτι, δι ὧν τὴν ἡμετέραν περὶ τοῦ κόσμου 

ὑπόϑεσιν εἷς ἄτοπον δοκοῦσιν ἀπάγειν λέγοντες ὡς. 

2. δὲ add. pt 8. εἐνεργειαι M 8. βολησεις Μ 
18. ἕτερα (cf. fol. 35r. fin. ἐπὶ τὰ ἔξω) ετερας M 21. δεο- 
μενον M m 1, cf. pt] δυσαμενον corr. manu recent. M 
26. |r|nv quso«v M (cr. pt) 
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εἴπερ γέγονεν ὃ κόσμος, πρὶν γενέσϑαι δυνάμει ἦν 

αὐτοῦ δημιουργὸς καὶ ταύτῃ ἀτελής, δι’ αὐτῶν τούτων 
εἷς μείζονα ἀτοπίαν ἀπάγονται ἀεὶ δυνάμει εἶναι τὸν 
ϑεὸν δημιουργὸν καὶ ἀεὶ ἀτελὴς ὧν ἐπὶ ταῖς ἰδίαις 
ποιοῦντες ὑποϑέσεσιν. 

ες΄. Ὅτι κακουργῶν πάλιν ἐν τοῖς λόγοις ὁ Πρό- 
κλος ἐλέγχεται. 

SU. Ὅτι καὶ κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας καὶ κατὰ τὸν 
φιλόσοφον Πλωτῖνον αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τέλειός ἐστιν 
δημιουργὸς ὃ ϑεὸς οὐδὲν ἐκ τοῦ δημιουργεῖν ὕστερον 
προσλαμβάνων εἷς τελειότητα διὰ τὸ πάντα ἤδη τῇ 
προγνώσει παρεῖναι τῷ ϑεῷ καὶ τὰ μήπω παρηγμένα 
εἷς γένεσιν. 

“ύσις τοῦ τετάρτου λόγου. 

α΄. Zio συλλογισμῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν ἐπιχειρημά- 
τῶν παρὰ τοῦ φιλοσόφου τεϑέντων καὶ τῆς ἐλάττονος 
προτάσεως κοινῆς οὔσης ἐν ἀμφοτέροις παρὰ ταύτην 
καὶ μόνην (τὴν ἐλάττονα λέγω πρότασιν) ψευδῆ οὖσαν 
i| τοῦ παραλογισμοῦ αἰτία γέγονεν" ἑνὸς γὰρ τῷ ὄντι 
δοϑέντος ἀτόπου μυρία ἀνάγκη ἕπεσϑαι ἄτοπα. ἄξιον : 
δὲ αὐτοὺς ἐκϑέσϑαι πρῶτον τοὺς τοῦ φιλοσόφου συλ- 
λογισμούς, εἶϑ᾽ οὕτως ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τῆς ψευδοῦς 
χωρῆσαι προτάσεως (φημὶ δὴ τῆς ἐλάττονος" ταύτης 
γὰρ ἐλεγχϑείσης λύεται τὸ κατὰ τῆς ἀληϑείας τοῦ με- 
γάλου Πρόκλου σκευώρημα). ἔστιν οὖν ὃ ἕτερος τῶν 
συλλογισμῶν τοιοῦτος. τὸ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν, φησίν, 
εἷς τὸ ποιεῖν μεταβαῖνον μεταβολὴν ἕξει. πᾶν δὲ τὸ 

4. ατελης ὧν M; exspectes ἀτελῆ αὐτὸν ἰδίαις pt] ἔδεαιες 
M 11. pm 1 ad ἤδη in marg.: yo τὰ εἴδη 15. 16. επι- 
χειριματων M 17. αἰμφΊοτεροις M 
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: : Tur is ρον ψεῦδος (λέγω δὴ τὸ μηδέ ῖ 718^ μεταβάλλον κινεῖται" πᾶσα γὰρ TQ ὄντι μεταβολὴ ἢ ΤΕΡΟΝ Ψ S UT i μηδέποτε ποιεῖν), ἀεὶ ἄρα 
[0]. 35τ. κίνησίς τίς ἐστιν ἢ οὐκ ἄνευ κινήσεως. | πᾶσα δὲ 

, , , 9 , , e ν ἢ - 2 κίνησις ἀτελής ἔστιν ἐνέργεια. ὡς δέδεικται τῷ ᾿4ρι- 
, ζ΄ e , : P ^ / 5. $^ στοτέλει. οἷον ἡ λεύκανσις" οὔτε γὰρ μελαίνεται οὐδ 

οὔπω λευκόν ἐστιν τὸ λευκαινόμενον" ὁδὺς γάρ ἐστιν ἡ 
λεύκανσις ἐπὶ τὸ λευκὸν ἀπὸ τοῦ μέλανος. εἶ οὖν ἡ μὲν 
κίνησις ἀτελής ἐστιν ἐνέργεια, ὃ δὲ ϑεὸς οὐκ ἀτελής. οὐδ᾽ 
ἄρα κινεῖται, εἰ δὲ οὐ κινεῖται, οὐδὲ μὴ μεταβάλλῃ. εἰ δὲ 

ποιήσει, εἰ δὲ ἀεὶ ποιήσει τὸν κόσμον, ἀεὶ καὶ ὃ xó- 
Guog ἔστιν ἐξ ἀνάγκης. d μὲν οὖν τῶν συλλογισμῶν 
τοῦ Πρόκλου ἀγωγὴ τοιαύτη. 

β΄. ᾿Εμοὶ δὲ ϑαυμάξειν ἔπεισιν. ὅπως τὸν ἐκ τοῦ 
οἰκείου συνειδότος παρακρουόμενοι ἔλεγχον πολλάκις 
xci παρὰ τὰ σφίσιν αὐτοῖς καλῶς ἀποδειχϑέντα κατὰ 
τῆς ἀλη ϑείας ὁπλίξονται πάσῃ μηχανῇ τοὺς ἀπείρους τοῖ. 95ν. 
τῆς τῶν συλλογισμῶν δεινότητος παρακρουόμενοι. ὅτι μὴ μεταβάλλει. οὐδὲ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν εἷς τὸ ποιεῖν 1 : : iet dde dai it μὲν γὰρ πᾶσα κίνησις ἀτελής ἐστιν ἐνέργεια καὶ ὅτι 10 μεταβήσεται" μεταβολὴ γάρ, φησίν. τὸ τοιοῦτο καὶ 

à M ἫΝ ᾿ E πᾶσα μεταβολὴ ἢ κίνησίς τίς ἐστιν T7 οὐχ ὅ i κίνησις. ὃ μὲν οὖν ἕτερος τῶν συλλογισμῶν τοιοῦ- : βολὴ ἢ πε ΤῊΣ ἘΝ p ΟΕ EP ON 
σεῶς, ἀληϑές" ὅτι δὲ τὸ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν ἢ ἁπλῶς 
μὴ ἐνεργεῖν αὖϑις ποιοῦν ἢ ἁπλῶς ἐνεργοῦν οὐδεμίαν 
κίνησιν ἢ ἀλλοίωσιν ὑπομένει, οὐδὲν μὲν ἴσως ἡμᾶς 
ἔδει κατασκευάξειν ἀλλ᾽ αὐτὰ μόνα τὰ ᾿Δριστοτέλους 
παρατίϑεσϑαι, δι’ ὧν ἐν πολλαῖς ἑαυτοῦ πραγματείαις 
ToU9' ἡμᾶς μετὰ ἀποδείξεως δεδίδαχεν, οἷς οὐδὲν τὸν 
Πρόκλον ἀντιλέγειν ὑπολαμβάνω, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ταῖς 
ἄλλων δόξαις ἐπαναπαύεσϑαι δόξωμεν, ἡμεῖς ἐφ᾽ ἕαυ- 
τῶν πρῶτον τὸν λόγον σκοπήσωμεν. εἶτα λοιπὸν καὶ 
ταῖς ᾿Δριστοτέλους μαρτυρίαις τὴν ἀλήϑειαν ἐπισφρα- 
γίσωμεν. 

τος. τούτου δὲ τοῦ συλλογισμοῦ τὴν μείξονα πρότα- 
-—— σιν ἀμείψας slg ἕτερον ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον" τὸ 

γὰρ πρότερον μὲν μὴ ποιοῦν, φησίν, ὕστερον δὲ ποι- 
οὖν μεταβάλλει. τὸ μεταβάλλον κινεῖται. τὸ κινούμενον 
χρόνου δεῖται (πᾶσα γὰρ κίνησις ἐν χρόνῳ). τὸ ἄρα 
πρότερον μὲν μὴ ποιοῦν ὕστερον δὲ ποιοῦν χρόνου —-—— . 

δεῖται. εἰ οὖν χρόνου ποιητὴς ὃ ϑεός. οὐκ ἄρα ἐκ 
τοῦ μὴ ποιεῖν εἰς τὸ ποιεῖν μεταβαίνει, ἵνα μὴ ἐνδεὴς 
χρόνου γένηται. οὗπερ αὐτός ἐστιν ποιητής. ἐξ ὧν συν- 
ἄγει, ὅτι, εἶ καὶ τέλειος ὁ ϑεὸς καὶ πάντῃ ἀκίνητός τε 
καὶ ἀμετάβλητος καὶ χρόνου μὴ δεόμενος ἅτε δὴ χρόνου HAM : 

7. To £x τοῦ πρότερον μὴ ποιεῖν᾽, φησίν, “εἰς τὸ 
ποιεῖν μεταβαῖνον μεταβολὴν ἕξει καὶ κίνησιν. ἐκεῖνο 

- , , ^ πρῶτον £v τούτοις ἐπισημήνασϑαι ἀναγκαῖον" παντὶ 
- e er ^ ^ ^ , 5 δῆλον ὑπάρχει, ὡς ὅτι τὸ μὴ ποιοῦν πρότερον εἶτα 

ποιοῦν ἔχ τοῦ δευτέρο» δυνάμει τοῦ κατὰ τὴν ἕξιν, 

ὧν ποιητής, τὸ ὃὲ μὴ ποιοῦν πρότερον εἶτα ποιοῦν 
κινεῖται καὶ διὰ τοῦτο ἀτελές ἐστιν καὶ χρόνου δεῖ- 
ται, ἢ οὐδέποτε ποιήσει ἢ ἀεὶ ποιήσει, Vv ἔχοι τὸ 
ἀκένητον ἔν ϑατέρῳ καὶ ἀμετάβλητον. εἰ οὖν τὸ πρό- 

; ὅπερ καὶ πρῶτόν ἐστιν ἐνεργείᾳ, εἰς τὴν δευτέραν 3. εἰν]εργειαι M 9. 4. Arist. phys. I'2 p. 201b 31 

8. ἀρὰ κιεν[ειται M 9. τοῦ ποιεὶν Μ 14. [φησιν M 
1. eztoüs.yDevro|I litt. er.] M 17. ουδὲν M] οὐδὲ pt 

τ e : was ME 20. οὗπερ t et (ex ὕπερ Cr.) p] [οἷπερ M 25. iv £y0t, « sup. 21. 22. ἐπισφραγήσωμεν M (cr. pt) 23. cf. pag. 56, 4 manu rec, M] ἕνα ἔχη pt 
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ἐνέργειαν πρόεισιν, oiov ὁ οἰκοδόμος" εἰ γὰρ μὴ ol- οὔσης καὶ οὐ κινήσεως. οὐκ ἄρα ἡ τοῦ ποιεῖν ἕξις 
χκοδομῶν πρότερον αὖϑις οἰκοδομήσει, ἔκ τῆς τοῦ oi- ME ̓  ἄνευ τῆς ἐνεργείας κίνησίς ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ μεταξὺ 

χοδομεῖν ἕξεως τὴν τῆς οἰκοδομίας ἐνέργειαν προχειρ. Λ͵Ό͵ τοῦ ποιεῖν τὲ καὶ μὴ ποιεῖν δυνατόν ἐστιν κίνησίν 

ξεται᾿ ἡ γὰρ ἐκ τῆς προτέρας δυνάμεως εἷς τὴν ἕξιν Γ[ τινα ἐννοεῖν" ἄχρονος γὰρ ἡ ἐκ τῆς ἕξεως γίνεται τῆς 
s μετάβασις οὐ ποίησίς ἐστιν, πῆσις δὲ μᾶλλον, καὶ ró — [M ἐνεργείας προχείρισις" ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ πέρας μέν s ἐκ τῆς προτέρας δυνάμεως sig τὴν ἕξιν μεταβάλλον ἔξ — ἐστιν τοῦ μὴ ποιεῖν, ἀρχὴ δὲ τοῦ ποιεῖν" xe ὃν γὰρ 
πάσχει μᾶλλον, οὐ ποιεῖ, οἷον τὸ παιδίον τὸ δυνάμει | καὶ τὸ αὐτὸ νῦν τοῦ μὴ γράφειν εἶ τύχοι παυσάμενος 
γραμματικὸν ἐπειδὰν τὴν ἕξιν τῆς γραμματικῆς τέχνης | μετέβην ἐπὶ τὸ γράφειν. καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. 

fol.96r πορίζηται. πάσχει μᾶλλον ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, | οὐδεὶς ἄρα χρόνος ἐστὶν μεταξὺ τοῦ μὴ ποιεῖν τε καὶ 
ιο οὐκ αὐτὸ ποιεῖ εἷς. ἕτερον" καὶ ἐπὶ πάντων ὁ αὐτὸξ 1 ποιεῖν καὶ ὅλως πάσης ἕξεως καὶ τῆς ἀπὺ τῆς ἕξεως τὸ 

λόγος. ὥστε, εἰ τὸ πρότερον μὲν μὴ ποιοῦν ὕστερον [0 ἐνεργείας" εἰ ydo τις εἴη χρόνος μεταξὺ τοῦ μὴ ποιεῖν 
δὲ ποιοῦν ἐκ τοῦ δευτέρου δυνάμει εἰς τὴν δευτέραν ᾿ καὶ ποιεῖν καὶ καϑόλου πάσης ἀντιφάσεως. £v τοϊ.36ν. 

ἐνέργειαν πρόεισιν, τὴν δὲ τοιαύτην ἐκ τῆς ἕξεως πρό- τούτῳ οὔτε οὐ ποιήσει (πέπαυται γὰρ τοῦ μὴ ποιεῖν) 
odov κίνησίν φησιν ὃ Πρόκλος, σαφῶς ἄρα τὴν ix  ὀὀὈἘἈοὔτε ποιήσει (οὔπω γὰρ τοῦ ποιεῖν ἤρξατο)" ἐν τῷ 

ι5 τῆς ἕξεως sig τὴν ἐνέργειαν πρόοδον κίνησιν εἶναι αὐτῷ ἄρα χρόνῳ οὔτε ποιήσει οὔτε οὐ ποιήσει" ὅπερ 15 
xci μεταβολὴν ἀποφαίνεται. εἰ Ób τὸ ἐκ τῆς ἕξεως δ} ἐστὶν ἀδύνατον: συναληϑεύσει γὰρ ἡ ἀντίφασις. εἶ 
τὴν ἐνέργειαν προχειριζόμενον κινεῖται. ἀνάγκη πᾶσα IE δὲ μηδεὶς χρόνος ἐστὶν μεταξὺ τοῦ μὴ ποιεῖν τε καὶ 
ἤτοι τὴν πρὸ τοῦ ποιεῖν τε καὶ ἐνεργεῖν διάϑεσιν κί- E ποιεῖν καὶ ὅλως τῆς ἕξεως καὶ τῆς (Ex) ταύτης z9o- 
νησιν εἶναι ἢ αὐτὴν τὴν ποίησιν καὶ ἐνέργειαν ἢ M — ιούσης ἐνεργείας, ἐπεὶ μηδὲ διάϑεσίς τις ἑτέρα ἐστὶν 

20 ἄλλην τινὰ διάϑεσιν μεταξὺ τοῦ ποιεῖν τε καὶ μὴ ποιεῖν 1 μεταξύ. οὐδὲ κίνησις ἄρα οὐδεμία ἔσται μεταξὺ οὐδ᾽ so 
ϑεωρουμένην᾽ οὐ γὰρ ἔστιν παρὰ ταῦτα. ἀλλ᾽ οὔτε τὴν | ὅλως μεταβολή" πᾶσα γὰρ μεταβολὴ ἐν X0óvo, οὐδεὶς 
πρὸ τοῦ ποιεῖν διάϑεσιν τοῦ ποιητικοῦ δυνατόν ἐστιν í δὲ χρόνος μεταξὺ δέδεικται. ὥστε οὐδὲ μεταβολή. οὔτε 
κίνησιν λέγειν, τουτέστιν καϑ' ἣν τὴν ἕξιν τοῦ ποιεῖν | ἄρα πρὸ τοῦ ποιεῖν οὐδὲ μεταξὺ τοῦ ποιεῖν τε καὶ μὴ 
εἶχεν ἄνευ τῆς ἐνεργείας" ἀκινησία γὰρ μᾶλλον τὸ μὴ Ιξ : ποιεῖν ἐνδέχεται κινεῖσϑαι τὸ πρότερον! μὲν μὴ ποιοῦν 

45 ποιεῖν. οὐ κίνησις. ὡς καὶ τῷ Πρόκλῳ δοκεῖ" “εἴ τι ὕστερον δὲ ποιοῦν καὶ ὅλως τὸ ἐκ τῆς ἕξεως τὴν évéQ- 95 

γὰρ ἀκίνητον", φησίν, “ἐστίν. ἢ οὐδέποτε ποιήσει (Qj ι΄ γειαν προχειριξόμενον. λείπεται τοίνυν αὐτὴν τὴν 
ἀεὶ ποιήσειν. ὡς τοῦ μὴ ποιεῖν δηλονότι ἀκινησίας ποίησιν εἶναι κίνησιν. εἰ δὲ τοῦτο, ἀεὶ δὲ ποιεῖ κατ᾽ 

8. 4. προχειρζεται M 9. ποριζηται M. m 1: προχειζηται | 

cr. man. rec. (voluitne προχειρίξηται 3) M. μ] ΕἾν, ex 3, M : ; 5. προχειρησις M τῷ αὐτῷ pt] to αὐτο M (vix ἕν γὰρ τὸ 
20. αλληὴ M. (er. pt) 24. |&ye|v M — — 25. pag. 56, 6 & y αὐτὸ) 16. αδυνανατον M 18. ἔκ add. coll. pag. 61, 27 sq. 
τι ἄρα ὅθ, ὃ; εἰς τι γὰρ M - ἢ ἀεὶ ποιήσει inserui | 18. 19. προΐουσις M 19. διαϑεσι!ς], ex v, M 92. fort. 24. 

coll. pag. 60. '25. 64, 2 (ἢ ἀεί add. 56, 7) «ὡς δέδεικται M 
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αὐτοὺς ὃ ϑεός. ἀεὶ ἄρα καὶ κινεῖται" “εἴ τι γὰρ ἀκ. ἔ καὶ κίνησίς ἐστιν" ἐπιπλέον γὰρ ἡ ἐνέργεια τῆς κινή- 

νητόν ἐστιν᾽, φησίν, “ἢ οὐδέποτε ποιήσει ἢ ἀεὶ zmouj- ΠΛ σέεῶς, ὡς ᾿᾽Δριστοτέλει δοκεῖ. διττὴν γὰρ εἶναί φησιν 

σει. ἵνα μὴ διὰ τὸ ποτὲ ποιεῖν κινῆται". εἶ οὖν && — | τὴν ἐνέργειαν, τὴν uiv τελείαν, τὴν δὲ ἀτελῆ. τὴν 

ποιεῖ. ἡ δὲ ποίησις κίνησις (τοῦτο γὰρ τῆς διαιρέσεως | μὲν οὖν ἀτελῆ ἐνέργειαν κίνησιν εἶναί φησιν" ἔστιν 

τὸ μόριον λείπεται). ἀεὶ ἄρα ὁ ϑεὸς κινεῖται. ἡ δὲ γὰρ κατ᾽ αὐτὸν ἡ κίνησις ἡ ἀπὸ τοῦ πρώτου δυνάμει 5 

κίνησις ἀτελὴς ἐνέργεια καὶ ἐν χρόνρ᾽ ἀεὶ ἄρα κατ᾽ ἐπὶ τὴν ἕξιν μεταβολή" οὕτως γὰρ αὐτὴν ἐν τῷ τρίτῳ 

αὐτοὺς ἐν κινήσει τὸ ϑεῖον καὶ διὰ τοῦτο ἀτελές τε λόγῳ τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως ὡρίσατο, ὅτι ἔστιν ἡ 

καὶ χρόνου δεῖται. εἰς αὐτοὺς ἄρα τὸ σοφὸν αὐτῶν | — αίνησις ἐντελέχεια τοῦ δυνάμει ὄντος. ἧ τοιοῦτόν ἐστιν. 

περιῆλϑεν" τοιοῦτο γὰρ τὸ ψεῦδος ὑφ᾽ ἑαυτοῦ φωρᾶ- ἐντελέχειαν δέ φησιν αὐτὴν τὴν τῆς δυνάμεως ἐνέρ- 

τὸ ται καὶ περὶ αὑτὸ καταρρεῖ. εἰ τοίνυν μήτε πρὸ τοῦ | γειάν τε καὶ τελείωσιν. οὕτω μὲν οὖν ἀτελής ἐστιν τὸ 

ποιεῖν μήτε μεταξὺ τοῦ μὴ ποιεῖν τὲ καὶ ποιεῖν κίνη- |  évégytu T] κίνησις. τελείαν δὲ ἐνέργειάν φησιν εἶναι 

σίς τις ϑεωρεῖται μήτε αὐτὴ ἡ ποίησις τοῦ ϑεοῦ κί- | τὴν ἀϑρόαν ἀπὸ τῆς ἕξεως προβολὴν μηδὲν ἀλλοιο- 

νησίς ἐστιν, οὐδαμῇ ἄρα οὐδαμῶς ἐνδέχεται κινεῖσθαι τέρας γινομένης τῆς ἕξεως. ἀϑρόα δέ ἐστιν προβολὴ 

τὸν ϑεὸν ἐκ τῆς τοῦ ποιεῖν ἕξεως τὴν κατ᾽ αὐτὴν ἐνέρ- | ἡ μὴ συμπροϊοῦσα τῇ κινήσει τοῦ χρόνου ἀλλ᾽ ἐν τῷ 

15 γειαν προχειριξόμενον. καὶ τί λέγω τὸν ϑεόν; ἀλλ᾽ | ψῦν γιγνομένη, οἵα ἐστὶν ἡ τοῦ φωτὸς ἐκ τοῦ φωτί- τὸ 

to.21r. οὐδὲ ἄλλο | οὐδὲν τῶν ἕξιν τινὰ ἐχόντων εἶτα κατ᾽ ἕοντος πρόοδος" ἅμα γὰρ τῷ φανῆναι τὸ φωτιστικὸν 

αὐτὴν ἐνεργούντων ἀλλοίωσίν τινα καὶ κίνησιν vzo- [6 οἷον τὸ πῦρ ἢ τὸν ἥλιον ἀϑρόον πᾶν τὸ ἐπιτήδειον 

μένειν ἐνδέχεται διὰ τοῦτο μόνον τὸ ἔχ τῆς ἕξεως τν [ καταλάμπεται. τοιαύτη ἐστὶν καὶ ἡ τῆς ὄψεως ἐνέρ- 

κατ᾽ αὐτὴν ἐνέργειαν προχειρίξεσϑαι" οἱ αὐτοὶ yào  γεια" ἅμα γὰρ τῷ ἀναβλέψαι ἀχρόνως τῶν αἰσϑητῶν 

so οὗτοι λόγοι καὶ ἐπὶ πάντων ἁρμόσουσιν, ἔτι δὲ xci ἢ ἀντιλαμβανόμεϑα. ὅϑεν οὐδὲ τὰς αἰσϑήσεις ὃ '"Agi- 30 

προϊόντες ἐναργέστερον δείξομεν. στοτέλης κινεῖσθαί φησιν ἐν τῇ τῶν αἰσϑητῶν ἀντι- 

ὃ΄. Ὅτι δὲ οὐ ϑέμις τὴν ποίησιν τοῦ ϑεοῦ καὶ | λήψει. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια κίνησίς ἐστιν; 

ὅλως τὴν ἐνέργειαν κίνησιν ὑποτίϑεσθαι αὐτῷ μόνῳ ὁ ἀϑρόως γὰρ καὶ ἄνευ τινὸς διαστάσεως τοῦ νοητοῦ τοϊ.3τν. 

τῷ ϑέλειν πάντα παράγουσαν καὶ χρόνου ἢ διαστά. M ϑιγγάνει. εἰ οὖν ἣ τούτων ἐνέργεια ἄχρονος καὶ διὰ 

as δεώς τινος εἰς οὐσίωσιν τῶν πραγμάτων μὴ δεομένην, Qi ToUro τελεία x«l οὐ κίνησις. πῶς ἂν τὴν τοῦ ϑεοῦ 535 

παντὶ δῆλον οἶμαι. οὐδὲ γὰρ πᾶσα ἐνέργεια εὐϑὺς 2 ἐνέργειαν κίνησιν εἰπεῖν τολμήσειεν ; 
ε΄, Καίτοι γε οὐδὲ τὰς ἀτελεῖς ἐνεργείας καὶ ἐν 

1. pag. 56, 6 2. ἡ (post φησίν) in ras. M 2. ὃ. ποιή- 

σει (post ἀεὶ) om. pag. 56, 1 3. κινειται M 12. ϑεωρὶ ει]- 4. Arist. phys. I'2 p. 201b 31 metaph. Θ 6 p. 1048b 35 

ται Μ 18. κινὶ) εεἶσϑαι, ex y, Μ 106. αλλο |IIL—IV htt. er.] 6. Arist. phys. I' 1 p. 201210 12. πίροβολην M 19. 13. αλ- 

ovósv M 17. 18. ὕπομενην M 18. τίο — s]ésog M λοιώτερας M 18. προβολὴ pt| zoo paene evan. M — 24. ἄχρο- 

19. προχειριξίεσϑ]αι M. 25. ovoioc|.» M νος] exoovog M 25. fort. ἄν {τις 
IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 
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χρόνῳ γινομένας κινήσεις καλεῖν τῶν ἐνεργούντων ὃ 

᾿Δριστοτέλης ἠξίωσεν, τῶν πασχόντων δὲ μᾶλλον. ὁ 

γὰρ οἰχοδομικὸς νοῦς ἢ ὃ διδασκαλικὸς ἐν τῷ οἴκοδο- 

μεῖν i| διδάσκειν οὐδεμίαν αὐτὸς ἀλλοίωσιν ἢ ὅλως 

s χίνησιν ὑπομένει" εἰλήφϑω γὰρ τέλειος ὅ τε οἰκοδόμος 

χαὶ ὃ διδάσκαλος καὶ μὴ τῷ ἀτελὴς εἶναι τῇ συγγυ- 

μνασίᾳ διδασκόμενος. εἶ οὖν τοιοῦτος εἴη διδάσκαλος, 

εἶτα διδάσκει. αὐτὸς μὲν ἀλλοίωσιν ἢ κίνησιν οὐδε- 

μίαν ἐκ τοῦ διδάσκειν ὑπέμεινεν, ἡ μέντοι ys ἐκ τῆς 

10 διδασκαλίας κίνησις περὶ τὸν μαϑητὴν γέγονεν" οὗτος 
, , e 9 , A , ? ^ M 

γάρ ἐστιν ὃ ἀλλοιούμενος καὶ μεταβάλλων £x τοῦ μὴ γι- 

νώσκειν slg τὸ γινώσκειν. ὁμοίως καὶ ὃ οἰκοδομικὸς νοῦς 

τέλειος ὧν ἔπειτα κινῶν εἷς τὸ οἰκοδομεῖν τὸ σῶμα οὐδὲν 

αὐτὸς ἑαυτοῦ ἀλλοιότερος γίνεται, ἡ δὲ κίνησις περὶ 

τὸ οἰκοδομούμενον ϑεωρεῖται. φημὶ δὴ τοὺς A(Qovg 
15 n ὃ 0 , 9uM 7] 9 | 5 

καὶ τὰ ξύλα᾽ ταῦτα γάρ ἐστιν τὰ τὴν ἀλλοίωσιν ὑπο- 

μένοντα᾽ καὶ ἐπὶ πάντων ὃ αὐτὸς λόγος. καίτοι ye 
, e , € 3 , 3 » 9 3 e 93 

τούτων ἁπάντων ἡ ἐνέργεια οὐκ ἄχρονος. ἀλλ ἡ ἀλ- 

λοίωσις καὶ ἡ κίνησις περὶ τὸ πάσχον οὐ περὶ τὸ 
, - , à , , , , , , 

90 ἐνεργοῦν γίνεται" οὐδεμία γάρ τις διάϑεσις ἀλλοιοτερα 

οὔτε περὶ τὸν διδασκαλικὸν νοῦν οὔτε περὶ τὸν oixo- 

δομικὸν διὰ τὸ διδάσκειν ἢ οἰκοδομεῖν γέγονεν" ei γὰρ 
ἃ * - B 3 T LE N A E , 

καὶ τὸ σῶμα κινεῖται, ἀλλ᾽ ὡς ὄργανον, καὶ ἡ κίνησις 

ἑτέρα καὶ οὐχ ἣν κινεῖται τὰ ὑποκείμενα" κατὰ τόπον 
- , , , ^ - , - 

ss γὰρ ἡ τοῦ σώματος κίνησις, ὃ δὲ ϑεὺς αὐτῷ μόνῳ τῷ 

ϑέλειν παράγει τὰ πάντα μηδενὸς ὀργάνου τοῦ συνερ- 

γοῦντος δεόμενος. 

ς΄. Ἴσως δ᾽ οὐκ ἄχρηστον καὶ ἐπὶ λέξεως αὐτοῖς 

2. cf. Arist. phys. Γ 8. de an. B 5 p. 417b 9 10. οὗτος 
(cf. lin. 16 ταῦτα)] evroc M 24. κινεῖται) κινει M 
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τούτοις | μαρτυροῦντα τὸν ᾿Δριστοτέλη παραϑέσϑιαι᾽ to. 28 x. 
ἐν γοῦν τῷ τρίτῳ τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως δρισάμενος 
τὴν κίνησιν ἐπιφέρει μετὰ βραχέα καὶ ταῦτα Ὅτι δὲ 
τοῦτό ἐστιν κίνησις, ἐντεῦϑεν δῆλον" ὅταν γὰρ τὸ oi- 
κοδομητόν, ἧ τοιοῦτον αὐτὸ λέγομεν εἶναι, ἐντελεχείᾳ 5 
ἢ. οἰκοδομεῖται καὶ ἔστιν τοῦτο οἰκοδόμησις" ὁμοίως 
δὲ καὶ μάϑησις καὶ ἰάτρευσις᾽" καὶ μετ᾽ ὀλίγα “ἐνδέ- 
χεται γὰρ ἕκαστον ὁτὲ μὲν ἐνεργεῖν, ὁτὲ δὲ μή. oiov 
τὸ οἰκοδομητὸν καὶ ἡ τοῦ οἰκοδομητοῦ ἐντελέχεια, ἧ 
οἰκοδομητόν, 7) οἰκοδόμησίς ἐστιν ἢ γὰρ τοῦτό ἐστιν 10 
οἰκοδόμησις ἢ ἡ ἐνεργείᾳ οἴκία᾽ ἀλλ᾽ ὅταν T οἰκία, 
οὐκέτι οἰκοδομητόν ἐστιν" οἰκοδομεῖται δὲ τὸ οἰκοδο- 
μητόν' ἀνάγκη ἄρα οἰκοδόμησιν τὴν ἐνέργειαν εἶναι" 
ἡ δὲ οἰκοδόμησις κίνησίς τις. ἀλλὰ μὴν ὃ αὐτὸς 

ἐφαρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων". σαφῶς ιὉ 
ἄρα διὰ τούτων τὴν οἰχοδόμησιν τελειότητα εἶναί 
φησιν οὐ τοῦ οἰκοδομικοῦ, τουτέστιν τοῦ oixoÓóuov, 
ἀλλὰ τοῦ οἰκοδομητοῦ, τουτέστιν τοῦ οἰχοδομουμένου. 
ὅπερ ἐστὶν λίϑοι καὶ ξύλα. τὸ αὐτό φησιν καὶ ἐπὶ 
μαϑήσεως καὶ ἰατρεύσεως. ὅτι ἡ μάϑησις τελείωσίς 90 
ἐστιν οὐ τοῦ διδασκάλου οὐδὲ ἡ ἰάτρευσις τοῦ ἰατροῦ, 
ἀλλὰ τοῦ διδασκομένου καὶ τοῦ ἰατρευομένου. τοῦ λό- 
γου τούτου καὶ ἐπὶ πάσης κινήσεως συντείνοντος. καὶ 

2. Arist. phys. Γ 1 p. 201a 15 4. ἡ κίνησις Arist. 
7. Arist. phys. I' 1 p. 201b 7 8. γὰρ Arist. vulg.; uiv γὰρ 
Arist. E 9. τὸ Arist. vulg.; om. Arist. E ἐντελέχεια 
Arist. E; ἐνέργεια Arist. vulg. 10. ἡ om. Arist. ἐστιν 
Arist.] εστην M; ἔσται pt τοῦτό ἐστιν Arist. Fl; om. Arist. 
cet. 11. [omoóounoi:c| M οἰκοδόμησις ἡ (ἡ om. EF) £v£o- 
γεια τοῦ οἰκοδομητοῦ (τοῦ οἰκοδομητοῦ om. FI) ἢ ἡ (ἡ om. FI) 
οἰκία Arist. οἰκία ἡ Arist. 12. ἔσται Arist. ΕἾ 18. ἄρα 
(οὖν E) τὴν (τὴν om. EI) οἰκοδόμησιν Arist. 14. τίς ἐστιν 
Arist. vulg.; ἐστιν om. Arist. FI 
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μετ᾽ ὀλίγα δὲ πάλιν ἀπορίαν τινὰ περὶ κινήσεως ἐπι- 
, ^ 7 2 7 . "} M ei - 

λυόμενος τὰ παραπλήσια ἐπήγαγεν" φησὶν γὰρ οὕτως 

“καὶ τὸ ἀπορούμενον δὲ φανερόν, ὅτι ἔστιν ἡ κίνησις 

ἐν τῷ κινητῷ᾽ ἐντελέχεια γάρ ἐστιν τούτου ὑπὸ τοῦ 

IY 7] DE AETERNITATE MVNDI 69 

" - SN » , , , ποιεῖν, πᾶσα δὲ ἀλλοίωσις καὶ ὅλως κίνησις ἐν χρόνω. 
, 

, » (AA - 9 ^ ὃ A ? , 2» 4 ἃ οὐκ ἄρα ἀλλοιοῦσϑαι τὸν δημιουργὸν ἀνάγκη ἀεὶ μὲν 
, M ^ ^ en E 9 3 9 τελείαν τὴν τοῦ δημιουργεῖν ἕξιν ἔχοντα. οὐκ ἐξ ἀι- 

δίου δὲ τὸν κόσμον παράγοντα), οὐδὲν δὲ ἴσως χεῖρον, 
ὅπερ ἔν ἀρχῇ τοῦ προκειμένου λόγου ἐπηγγειλάμεϑα, ; 
αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τὸν ᾿“ριστοτέλη ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 
περὶ ψυχῆς δεῖξαι διοριξόμενον. καὶ μικρόν ys τὴν 
ἐκείνου λέξιν ἄνωϑεν παραϑήσομαι., ἵνα καὶ τὴν τοῦ 
δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ διαίρεσιν, ἣν ἡμεῖς ἐν τῷ πρὸ 
τούτου λόγῳ ἐξεϑέμεϑα., καὶ δι’ αὐτῶν τῶν ᾽άριστο- το 
τέλους λέξεων τοῖς ἀπείροις παραστήσωμεν" λέγει γοῦν 
ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν περὶ ψυχῆς ἐπὶ λέξεως ταῦτα 
'διαιρετέον δὲ καὶ περὶ δυνάμεως καὶ ἐντελεχείας" νῦν 
γὰρ ἁπλῶς λέγομεν περὶ αὐτῶν. ἔστιν μὲν γὰρ οὕτως 
ἐπιστῆμόν τι, ὡς ἂν εἴποιμεν ἄνϑρωπον. | ὅτι ἄν- to.ox. 
ϑρῶπος τῶν ἐπιστημόνων καὶ ἐχόντων ἐπιστήμην" τὸ 
ἔστιν δὲ ὡς ἤδη λέγομεν ἐπιστήμονα τὸν ἔχοντα τὴν 
γραμματικήν. ἑκάτερος δὲ τούτων οὐ τὸν αὐτὸν τρό- 
zov δυνατός ἐστιν. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὅτι τὸ γένος τοιοῦτο 
x«i ἡ ὕλη, ὃ δὲ ὅτι βουληϑεὶς δυνατὸς ϑεωρεῖν. ἂν 
μή τι κωλύῃ τῶν ἔξωϑεν" ὁ δὲ ἤδη ϑεωρῶν ἐντελε- 
χείᾳ ὧν καὶ κυρίως ἐπιστάμενος τόδε τὸ ἄλφα. ἀμ- 
φότεροι μὲν οὖν οἱ πρῶτοι χατὰ δύναμιν ἐπιστήμονες, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν διὰ μαϑήσεως ἀλλοιωϑεὶς καὶ πολλάκις ἐξ 
ἐναντίας μεταβάλλων ἕξεως. ὃ δὲ ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν 
αἴσϑησιν ἢ τὴν γραμματικήν, μὴ ἐνεργεῖν δὲ εἰς τὸ 

5 κινητικοῦ. καὶ τοῦ κινητικοῦ ἐνέργεια οὐκ ἄλλη ἐστίν" 

δεῖ μὲν γὰρ εἶναι ἐντελέχειαν ἀμφοῖν" κινητικὸν μὲν 
γάρ ἐστιν τῷ δύνασθαι, κινοῦν δὲ τῷ ἐνεργεῖν" ἀλλ᾽ 

ἔστιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητοῦ. ὃ δέ φησιν διὰ τού- 

TOv, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι. εἰ καὶ μία οὐσα τυχὸν ἡ οἷ- 
; , - - |] 

fol.23v. χοδόμησις ἐντελέχειά ἐστιν καὶ τοῦ οἴκοδομοῦν τος 
LT - , 3 3 3 e , 3 ? 

11xX«í τοῦ oixoÓouovutvov, ἀλλ οὖν ἡ κίνησις οὐκ ἐν 

τῷ οἰκοδομοῦντί ἐστιν ἀλλ᾽ ἐν τῷ οἰκοδομουμένῳ᾽ 

τελείωσις γάρ ἐστιν τοῦ οἰκοδομητοῦ ὑπὸ τοῦ οἰκοδο- 

μοῦντος γινομένη. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πάσης κινήσεως. 

15 δέδεικται ἄρα καὶ ἐκ τῶν ᾿Δριστοτέλει δοκούντων, ὅτι 

ἡ ποίησις οὐ τοῦ ποιοῦντός ἐστιν ἀλλὰ τοῦ γινομένου 
΄ er M 3 2 » e - wo" κίνησις. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ τοῦ ϑεοῦ ἐνέργεια 

κίνησις. καὶ αὐτοὶ ἂν συνομολογήσαιεν ταῖς τὲ ᾽Ζ4ρι- 
, 3 , M - e ? e -- , 

στοτέλους ἀποφάνσεσιν καὶ τοῖς 99 ἡμῶν δεδειγμέ- 

50 νοίς συνελαυνόμενοι" εἶ γὰρ τὸ δημιουργεῖν κινεῖσϑαί 

ἐστιν. ἀεὶ ἐν κινήσει τὸ ϑεῖον εἶναι ἀνάγκη αὐτοὺς 

ὑποτίϑεσϑαι" ἀεὶ γὰρ κατ᾽ αὐτοὺς δημιουργεῖ. 
, [y / »! N ^ , ^ - er 

6. Ὅτι δὲ οὔτε τὸ πρότερον μὴ ποιοῦν ὕστερον 

Ó& ποιοῦν καὶ ὅλως τὸ ἐκ τῆς ἕξεως τὴν ἐνέργειαν 

55 προχειριζόμενον ἀλλοιοῦται ἢ ὅλως κίνησίν τινα ὑπο- 

μένει. ἱκανῶς μὲν ὃ λόγος ἀπέδειξεν (εἰ γὰρ δέδεικτα ἐ . S | 0 λόγος (2 si yeo b 
ὡς οὐδείς ἐστιν χρόνος μεταξὺ τοῦ μὴ ποιεῖν vt καὶ 

2. [ἰδη]μιουργον M 5. pag. 61, 15 6. τῷ pt A 
3. Arist. phys. Γ 3 p. 202a 13 4. 5. τούτου καὶ ὑπὸ τοῦ 8. παραϑησομΙαῖ! M 9. 10. nc 46, "5 35 Ane. ig 5 κινητικοῦ. καὶ ἡ τοῦ κινητικοῦ δὲ ἐνέργεια Arist. 14. πασις p. 417a 21 διερετεον M 15. εἴποιμεν vel εἴπωμεν Arist 

M 17. [εν]εργεια M 19. ἀποφάνσεσιν] ἁποφασεσιν M ἄνθρωπον ἐπιστήμονα ὅτι ὁ Arist. 21. κωλύσῃ Arist (cf. 21. αὐτοὺς] αὐτὸς M 23. μη ποιοῦν] M pag. 71, 4. 6) 24. πολλαλ[τς] εξ [εἸναντιας M 25. μετα- 
βαλλων M Arist. SX] μεταβαλὼν pt Arist. cet. (cf. pag. 71, 20) 
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ἐνεργεῖν ἄλλον voózxov'. τὰ uiv ᾿Αριστοτέλους ταῦτα. 

ἐγὼ δὲ εἰ μὴ τὸ τοῦ λόγου μῆκος ἐξέκλινον, καὶ αὐ- 

τῶν τῶν ᾿Δριστοτέλους ἐξηγητῶν ὑπομνηματικὰς ἐξη- 

γήσεις εἷς τὸ προκείμενον παρετιϑέμην ἄν" νῦν δὲ διὰ 

5 βραχέων σαφηνίσαι τὴν λέξιν πειράσομαι. ἵνα τὴν τοῦ 

φιλοσόφου διάνοιαν δήλην τοῖς ἀνηκόοις τῶν τοιού- 

τῶν λόγων παραστήσω. τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς τοῦ 

δυνάμει καὶ τῆς τοῦ ἐνεργείᾳ διαιρέσεως σχεδὸν ἐκ 

τῶν ἤδη ἡμῖν προειρημένων ἐν τῷ πρὸ τούτου κε- 

φαλαίῳ δῆλα τυγχάνει᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἁπλῶς καὶ ἀδιο- 

οίστως ἐν τοῖς ἀνωτέρω λόγοις παρεϑήκαμεν. πῶς 

τῷ δυνάμει χαὶ τῷ ἐνεργείᾳ ὃ ᾿Δριστοτέλης ἐχρή- 

σατο (τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπὼν “νῦν γὰρ ἁπλῶς 

λέγομεν περὶ αὐτῶν, τούτου χάριν ἐν αἷς παρεϑέμεϑα 

s λέξεσιν διαίρεσιν τούτων ποιεῖται. καϑ’ ἕνα μὲν οὖν 
τρόπον πάντα ἄνϑρωπόν φησιν δυνάμει ἐπιστήμονα 

καλεῖσϑαι, κἂν μήπω τὴν ἕξιν τῆς ἐπιστήμης ἔχῃ, οἷον 

τῆς γραμματικῆς, κατὰ δεύτερον δὲ τρόπον πάλιν Óv- 
νάμει λέγεσθαί φησιν ἐπιστήμονα τὸν τὴν ἕξιν ἤδη 

90 εἰληφότα τῆς ἐπιστήμης. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, φησίν, ἑκά- 

fol.29v.r&£gog τῶν ἀπηριϑμημένων ἐπιστήμων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὁ 
μὲν πρότερος. ὅτι τὸ γένος τοιοῦτο᾽ ἐξηγούμενος δέ, 

, , : , CAE. e  ν ἃ , ? τί λέγει τὸ γένος. ἐπήγαγεν “καὶ ἡ VÀm', τουτέστιν 
αὐτὸ τὸ τῇ ἐπιστήμῃ ὑποκείμενον, λέγω δὴ τὸ δεκτι- 
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τὴν ἕξιν ἤδη τῆς γραμματικῆς εἰληφὼς οὕτω, φησίν, 

εἶναι δυνάμει ἐπιστήμων λέγεται. ὡς ἕξοντος αὐτοῦ, 

ὅταν βούληται, τὴν ϑεωρίαν τῆς ἐπιστήμης προχειρί- 

ξεσϑαι, εἶ μή τι κωλύσῃ τῶν ἔξωϑεν" διδάξει γὰρ ὁ 
διδάσκαλος, εἶ μὴ νόσος ἢ ἀπορία μαϑητῶν ἢ ἀνεπιτη- 

δειότης κωλύσῃ, ὁμοίως καὶ ὃ οἰκοδόμος οἰκοδομήσει, 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως" καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ δεύ- 

τερον δυνάμει. ὕπερ καὶ πρῶτον ἐνεργείᾳ καλεῖται. 

οὗτος οὖν ὁ τὴν ἕξιν ἔχων, ὅταν ἤδη διδάσκῃ προ- 
χειριζόμενος τὰ ϑεωρήματα --- τοῦτο γὰρ ἐσήμανεν διὰ 

τοῦ εἰπεῖν “τόδε τὸ ἄλφα", ὡσανεὶ ἔλεγεν τόδε τὸ 

ϑεώρημα --- γίνεται ἐντελεχείᾳ ἐπιστήμων κατὰ τὴν δευ- 

τέραν καλουμένην ἐνέργειαν. οὕτως οὖν τὴν τοῦ Óv- 

νάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ διαίρεσιν ποιησάμενος ὃ ᾽4ρι- 
στοτέλης, ὅτι καϑ' ἕξιν ἔχων τὰ ϑεωρήματα. ἐπειδὰν 

ἐκ τῆς ἕξεως προχειρίξζηται τὴν ἐνέργειαν, οὐ δι᾿ ἀλ- 

λοιώσεως τοῦτο ὑπομένει, διὰ τῶν ἑξῆς ἐπήγαγεν" *&u- 

φότεροι μὲν οὖν οἱ πρῶτοι", φησίν, “κατὰ δύναμιν 

ἐπιστήμονες, ἀλλ᾽ ὃ μὲν διὰ μαϑήσεως ἀλλοιωϑεὶς καὶ 

πολλάκις ἐξ ἐναντίας μεταβαλὼν ἕξεως. ὃ μὲν κατὰ 

τὸν πρῶτον τρόπον. φησίν. δυνάμει λεγόμενος ἐπι- 

στήμων γίνεται ἐνεργείᾳ ἐπιστήμων, τουτέστιν τὴν ἕξιν 

τῆς ἐπιστήμης λαμβάνει, διὰ μαϑήσεως ἀλλοιωϑείς" ἡ 

γὰρ μάϑησις ἀλλοίωσίς ἐστιν᾽ ὃν γὰρ λόγον ἔχει ἐπὶ 

τοῦ λευκαινομένου 3| | λεύκανσις. τοῦτον ἔχει τὸν fol.s0r 
, - MAI, 1 — 2 7 λόγον ἐπὶ τοῦ εἰς ἐπιστήμην μεταβάλλοντος ἡ μάϑησις. 26 

πολλάκις δέ, φησίν. ὃ τοιοῦτος καὶ ἐξ ἐναντίας ἕξεως 

Ν 9 - rr ? i] e - 9 , , * - 

:5 κὸν αὐτῆς, ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις" κοινῶς 

γὰρ πᾶς ἄνϑρωπος δυνάμει ἐπιστήμων λέγεται τῷ πε- 

φυκέναι δέχεσϑαι τὴν ἐπιστήμην" νοῦ γὰρ καὶ ἐπιστή- 
MI 

μῆς δεκτικὸς ὁ ἄνϑρωπος ἔστιν τὲ καὶ λέγεται. καὶ 
2. εξόντος M; éÉóvvog pt 3. βουλέται την ϑεωρειαν Μ 

τοῦτό ἐστιν τὸ πρότερον δυνάμει καλούμενον. ὃ δὲ : 2 
4. κωλύσει t; κωλύσῃ p 6. κωλύσει pt 17. cf. pag. 

69, 22 20. μεταβάλλων 69, 25 22. ezi|ras. III—IV litt.|- 

10. ἐπ{ειΐδη, ex p, M 11. pag. 46,3 18. pag. 69, 13 στημων M 
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εἷς τὴν ἐναντίαν ἕξιν μεταβάλλει" ὃ γὰρ μανϑάνων ἢ 

ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβάλλει διὰ μαϑήσεως ἢ ἐκ 

ψευδοῦς δόξης εἰς ἀληϑῆ. ἐναντίον δὲ τῷ ἀληϑεῖ τὸ 

ψεῦδος. τοῦτο δέ ἐστιν καὶ 7 κυρίως ἀλλοίωσις" 7 

5 γὰρ ἀλλοίωσις, ὡς αὐτὸς ὃ ̓ Δριστοτέλης ἐν τῇ φυσικῇ 

ἐδίδαξεν, ἐξ ἑτέρου εἴδους ἐστὶν εἰς ἕτερον εἶδος μετα- 

βολή. φϑειρομένου μὲν τοῦ ἐξ οὗ ἡ μεταβολή. γινο- 
μένου δὲ τοῦ εἰς 0, ὥσπερ ἡ λεύκανσις καὶ ἡ ϑέρ- 

μανσις᾽ ὁ μὲν λευκαινόμενος ἐκ μέλανος εἰς λευχὸν 

10 μεταβάλλει. ὕπερ ἐστὶν ἐξ εἴδους εἰς εἶδος. φϑειρο- 

μένου μὲν τοῦ μέλανος. γινομένου δὲ τοῦ λευχοῦ᾽" καὶ 

ϑερμοῦ δὲ ὁμοίως καὶ ψυχροῦ εἰς ϑερμὸν τὴν μετα- 

βολὴν ποιεῖται. φϑειρομένου μὲν τοῦ ψυχροῦ. γινο- 

μένου δὲ τοῦ ϑερμοῦ. ἡ δὲ ἐξ ἀγνοίας εἷς γνῶσιν 

15 μεταβολὴ καὶ ὅλως ἐκ στερήσεως εἷς εἶδος γενέδει 
μᾶλλον ἔοικεν οὐκ ἀλλοιώσει. οὕτω μὲν οὖν ὃ κατὰ 
τὸν πρότερον τρόπον δυνάμει λεγόμενος ἐκ τῆς Óv- 

νάμεως sig τὴν ἕξιν προέρχεται. ὁ δὲ δεύτερος πῶς 

(τουτέστιν ὃ τὴν ἕξιν ἔχων. εἶτα τὴν ἐνέργειαν προ- 

0 χειριζόμενος); ἄλλον τρόπον. φησίν, τὴν ἐκ τῆς ἕξεως 

εἷς τὴν ἐνέργειαν ποιεῖται μετάβασιν" ὁ γὰρ τὴν ἕξιν 

τῆς αἰσϑήσεως ἔχων, οἷον τῆς ὄψεως. καὶ μὴ ὁρῶν ἢ 

διὰ σκότος ἢ διὰ τὸ μύειν ἢ δι’ ἄλλην ἡντιναοῦν ci- 

τίαν οὐκ ἀλλοιωθϑείσης τῆς αἰσϑήσεως τὴν τοῦ ὁρᾶν 

25 προχειρίζεται ἐνέργειαν ἀλλὰ μόνον τοῦ ἐμποδίξοντος 

ἀφαιρεϑέντος" οὐ γὰρ ἐξ ἄλλου εἴδους sig ἄλλο εἶδος 

μετέβαλεν πρότερον μὲν μὴ ἐνεργῶν χατὰ τὴν ὄψιν. 

ὕστερον δὲ ἐνεργῶν, οὐδὲ ἐκ παντελοῦς στερήσεως εἰς 

5. οὗ Arist. phys. E 2 p. 225b 94. H 2 p. 9440 7 
11. 12. exspectes x«l ϑερμαινόμενος δὲ ὁμοίως ἐκ ψυχροῦ 
28. αλληντιναὀῦν M (cr. pt) 
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εἶδος" εἶχεν γὰρ τὴν τῆς αἰσϑήσεως ἕξιν, εἰ καὶ μὴ 
ἐνεργῇ κατ᾽ αὐτήν. ἄλλος οὖν, φησίν, παρὰ ταῦτα 
τρόπος ἐστὶν τῆς προόδου τῆς | ἐνεργείας ἀπὸ τῆς to.s0v. 
ἕξεως. πάλιν δ᾽ ὁ αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγα φησίν (ἵνα μὴ τὰ 
μεταξὺ παρατιϑέντες μηκύνωμεν τὸν λόγον) ᾿ϑεωροῦν 5 
γὰρ γίνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην, ὅπερ ἢ οὐκ ἔστιν 
ἀλλοιοῦσϑαι — εἰς αὐτὸ γὰρ ἡ ἐπίδοσις καὶ εἰς ἐν- 
τελέχειαν --- ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. διὸ οὐ καλῶς 
ἔχει λέγειν τὸ φρονοῦν, ὅταν φρονῇ. ἀλλοιοῦσϑαι. 
ὥσπερ οὐδὲ τὸ οἴκοδομοῦν, ὅταν οἰκοδομῇ. ἰδοὺ 
γυμνῇ τῇ γλώττῃ φησίν, ὅτι τὸ φρονοῦν. τουτέστιν 
τὸ xc9' ἕξιν τὴν ἐπιστήμην ἔχον. ὅταν φρονῇ,. τουτ- 
ἔστιν ὅταν τὴν ἐπιστήμην προχειρίσηται. οὐκ ἀλλοι- 
obra, οὐδὲ καλῶς ἔχει τὸ τοιοῦτο ἀλλοίωσιν ὀνομά- 
ξειν᾽ οὐδὲ γὰρ μεταβολή τις ἐξ εἴδους εἰς εἶδος γέ- 
yovev, ὅπερ ἐπὶ πάσης ἀλλοιώσεως καὶ κινήσεως συμ- 
βαίνει, ἀλλὰ μόνον φανέρωσις τῆς ἕξεως. τοῦτο γοῦν 
αὐτὸ κατασχευάξων ὃ ̓ ΑΔριστοτέλης προσέϑηκεν τὺ “εἰς 
αὐτὸ γὰρ ἡ ἐπίδοσις καὶ εἰς ἐντελέχειαν". ὅπερ ἐστὶν 
ἀπόδειξις ἀναμφίλεκτος τοῦ μὴ εἶναι τὴν ἐκ τῆς ἕξεως 
τῆς ἐνεργείας προχείρισιν ἀλλοίωσιν" εἶ γὰρ ἡ μὲν 
ἀλλοίωσις, ὡς εἴρηται, ἐξ ἄλλου εἴδους ἐστὶν εἰς ἄλλο 
εἶδος μεταβολὴ φϑειρομένου μὲν τοῦ προτέρου γινο- 
μένου δὲ τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ εἰς τὴν ἐνέργειαν τὴν 
ἑαυτοῦ προϊὸν οὐκ εἰς ἕτερον ἀλλ᾽ sig ἑαυτὸ ἐπιδί- 
ϑωσιν τὸ αὐτὸ μένον, μόνον δὲ τῆς ἕξεως φανέρωσιν 
διὰ τῆς ἐνεργείας ποιούμενον, οὐκ ἄρα ἀλλοίωσίς ἐστιν 

4. δ] 1] M 5. Arist. de an. B 5 p. 417b 5 6. ἐπη- 
στημην M 10. οὐδὲ τὸν οἰκοδόμον Arist. post ὅταν I litt. 
er. M 11. γυβη M 17. uov|o]v M 21. προχειρησιν 
(fot. ἡ ex ,. cr) M ἡ οχ εἰ Μ 22. pag. 72, 6 21. ποι- 
ovusvo|v| M 
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ἡ τῆς ἐνεργείας προχείρισις οὐδ᾽ ὅλως κίνησις ἢ μετα- 

βολή. εἰ δέ τινι, φησίν, φίλον εἴη καὶ τὸ τοιοῦτο 

καλεῖν ἀλλοίωσιν. ἕτερον ἂν εἴη τοῦτο γένος ἀλλοιώ- 

σεως ὁμώνυμον καὶ οὐ τὸ καϑωμιλημένον ἐπὶ τῆς κατὰ 

5 ποιὸν μεταβολῆς" ὡς εἴ τις ἀλλοιοῦσϑαι λέγει καὶ τὸ 

ἐν νυκτὶ χρῶμα, ἐπειδὰν τοῦ σκότους ἀναχωρήσαντος 

ὀφϑῇ μὴ ὁρώμενον πρότερον. ἀλλ᾽ οὐ περὶ ὀνομάτων 

τὸν λόγον ποιούμεϑα, ἀλλ᾽ εἰ τῷ ὄντι μεταβολή τις 

fo.31r. καὶ ἑτεροίωσις εἴδους περὶ τὸ ὑποκείμενον γίνεται. 

10 ἐπειδὰν ἐκ τῆς ἕξεως προχειρίζηται τὴν ἐνέργειαν, ὕπερ 

δέδεικται μὴ ὑπάρχον. εἰ δὲ μὴ ἀλλοίωσις τὸ τοιοῦτο; 

δηλονότι οὐδὲ κίνησις ὅλως οὐδὲ μεταβολή" τρία γὰρ 

εἴδη κινήσεων, ἡ κατὰ τόπον, ἡ κατὰ αὔξησιν καὶ φϑί- 

σιν, ἡ κατ᾽ ἀλλοίωσιν. ὅτι δὲ οὐδὲ τῶν ἄλλων κινή- 

15 68v οὐδεμίαν κινεῖται τὸ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν τὴν τοῦ 

ποιεῖν προβάλλον ἐνέργειαν, τί δεῖ καὶ λέγειν; οὔτε 

γὰρ αὔξεται οὔτε φϑίνει οὔτε τὴν ἔκ τόπου εἷς τόπον 

ποιεῖται μετάβασιν. κατ᾽ οὐδένα ἄρα τρόπον τὸ ἐκχ 

τῆς ἕξεως τὴν ἐνέργειαν προχειριξόμενον κινεῖται. καὶ 

90 ἐν τῷ τρίτῳ δὲ λόγῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας καὶ ἐν 

ἑτέροις τὰ αὐτὰ πάλιν ᾿Δριστοτέλης ἐπὶ λέξεως ἀπο- 

φαίνεται, ἀλλ᾽ αὐτάρκη καὶ τὰ νῦν παρατεϑειμένα 

τοῖς μὴ πάντῃ φιλονείκοις. 

η΄. Τούτων οὖν οὕτω δεδειγμένων πῶς οὐ ϑαυμά- 

ss σειεν ἄν τις, ὕπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, τῆς τοῦ μεγάλου 

Πρόκλου περὶ τοὺς λόγους ὀρϑότητος; οὕτως ἐναργῶς 

καὶ τῶν πραγμάτων βοώντων καὶ σχεδὸν ἁπάντων ταῖς 

1. προχειρησις Μ 4. M m 1 δὰ καϑωμιλημενον in marg. 

το κατατερημμενον (t in textu praebet κατατετριμένον, p καϑ- 

ouiAnuévov) 14. αλλοήιωσιν M 17. g9&v& M — 25. pag. 

61,5 
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᾿Δριστοτέλους ἀποδείξεσιν συνομολογούντων περί té 

τῶν διαφόρων τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ σημαινο- 

μένων καὶ ὅτι οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἢ κίνησιν ὑπομένει 

τὸ ἐκ τῆς ἕξεως τὴν ἐνέργειαν προχειριξόμενον., οὐδὲν 

τούτων ὁ φιλόσοφος λογισάμενος --- καίτοι γε οὐκ ἄν 

τις ἄγνοιαν αὐτῷ τῶν τοιούτων ϑεωρημάτων προσ- 

ἄπτειν τολμήσειεν ---. ἕνα δὲ σκοπὸν ϑέμενος τὸ ὁπωσ- 

οῦν τῇ ἀληϑείᾳ τῶν καϑ'΄ ἡμᾶς λογίων ἀνϑοπλίζε- 
σϑαι ὡς δὴ πρὸς ἀπείρους τῶν τοιούτων ἡμᾶς τοὺς 

λόγους ποιούμενος iv μὲν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ παρὰ 

τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ τὸν 
παραλογισμὸν συνέρραψεν, ἐν τούτῳ δὲ τετόλμηκεν εἶ- 
πεῖν. ὡς ὅτι τὸ πρότερον μὲν μὴ ποιοῦν ὕστερον δὲ 
ποιοῦν (τουτέστιν τὸ ἐκ τῆς ἕξεως τοῦ ποιεῖν τὴν τοῦ 

ποιεῖν προβάλλον ἐνέργειαν) κίνησιν καὶ μεταβολὴν [0]. 81». 
(τουτέστιν ἀλλοίωσιν) ὑπομένει. ἵν᾽ οὕτως συναγάγῃ. 16 

ὅτι ἢ κινεῖσθαι τὸ ϑεῖον ἀνάγκη (τουτέστιν ἀλλοιοῦ- 
σϑαι) ij, εἰ τοῦτο ἀδύνατον — οὐδεμία γὰρ παρὰ τῷ 
ϑεῷ παραλλαγή τις ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα, ὥς που τὰ 
ἱερά φησιν λόγια ---. ἐξ ἀιδίου τὸν κόσμον τῷ εἶναι 
τοῦ ϑεοῦ συνυφίστασϑαι. εἰ οὖν μὴ διὰ κινήσεως 1, 
ἐκ τῆς ἕξεως γίνεται τῆς ἐνεργείας προχείρισις. ἐνδέ- 
χεται ἄρα καὶ τοῦ ϑεοῦ ἀκινήτου πάντῃ καὶ ἀμετα- 
βλήτου μένοντος ποτὲ μὲν εἶναι τὸν κόσμον ποτὲ δὲ 
μὴ εἶναι. 

9. ᾽4λλ᾽ αὐτό, φησίν. τὸ λέγειν πρότερον μὴ ποιεῖν 
ὕστερον δὲ ποιεῖν, τουτέστιν πρότερον μὲν τὴν ἕξιν 
μόνην ἔχειν ὕστερον δὲ μετὰ τῆς ἕξεως καὶ τὴν ἐνέρ- 
γειαν, τὸ πάντῃ ἀμετάβλητον εἶναι τὸν ϑεὸν ἀφαιρεῖ- 

20. Iacob. 1, 17 22. προχειρησις M 24. x0 0€ M 

mecum rm τιον HÀ 

" " T E. 

* 

ὄν τι τ 
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γὰρ οὐδὲ διαφέρειν ἐπὶ ϑεοῦ ἕξιν τε καὶ ἐνέργειαν 
λέγειν ϑεμιτόν" ἔστιν γὰρ ταὐτὸν ἄμφω. περὶ δὲ τὸ 
μετέχον ἡ διαφορὰ γίνεται" μικρὸν δὲ ἄνωθεν ἀναλα. 
βὼν διά τινος εἰκόνος τὸ λεγόμενον φανερὸν ποιῆσαι 
πειράσομαι. διττῆς γὰρ οὔσης πάσης ἐπιστήμης, τῆς 
μὲν ἐν τῇ τῆς ψυχῆς διαϑέσει ϑεωρουμένης, ἥν φαμεν 
ϑεωρίαν τὲ καὶ νόησιν, τῆς δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω προϊούσης, 
ὡς ὅταν ἄλλοις τὰς ἡμετέρας ἐξαγγέλλωμεν νοήσεις. 
ὁπηνίκα μὲν ἐν τῷ νοεῖν μόνον καὶ ϑεωρεῖν τὼς ἐπι- 
στήμας ἔχωμεν, καϑ' ἕξιν αὐτὰς ἔχειν λεγόμεϑα, ὁπη- 
νίκα δὲ τὴν τῆς ψυχῆς ϑεωρίαν ἢ διὰ τῶν συλλαβῶν 
ἐπὶ τὰ ἔξω προφέρωμεν ὡς ἐπὶ τῶν λογικῶν ἐπιστη- 
μῶν, ἣν καὶ διδασκαλίαν καλοῦμεν, ἢ διὰ τῆς τῶν 
χειρῶν ἐνεργείας ὡς ἐπὶ τῶν πρακτικῶν, τότε κατὰ τὰς 
ἕξεις ἐνεργεῖν λεγόμεϑα. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν λογικῶν 
ἐπιστημῶν εἴ τις γυμνὰς αὐτὰς x«9' αὑτὰς σωμάτων 

- , ^ er 3 τῇ ^ ^ ἌΝ M e , V ται" οὐ γὰρ ἕξει ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ xal ὡσαύτως ποτὲ 
᾿ μὲν ποιῶν ποτὲ δὲ μὴ ποιῶν. μάλιστα μὲν οὖν. ὦ 
θαυμάσιε, ἱκανῶς ἡμῖν καὶ ὃ λόγος ἀπέδειξεν καὶ ἡ 

- 2 , ιν , t ΟΝ 2.1 - τοῦ “ριστοτέλους ἐχύρωσε μαρτυρία. ὡς οὐδὲ ἐπὶ τῶν 
5 γενητῶν οὐδενὸς μή τί ys ἐπὶ ϑεοῦ ἀλλοίωσίς ἐστιν 

, Ἁ , e ? -" er ^ , ? , οὐδὲ κίνησις ἡ ἐκ τῆς ἕξεως sig τὴν δευτέραν ἐνέρ- 
, ET ^ , , , , M yeu«v πρόοδος" ἡ γὰρ ἀλλοίωσις ἀλλοιότερον ποιεῖ τὸ 

ὑποχείμενον, ὁ δὲ τελείαν τὴν ἕξιν ἔχων εἶτα ἐνεργῶν 
5 $e - δ - , , , E » οὐδὲν αὐτὸς ἕαυτοῦ ἀλλοιότερος γέγονεν. ἴσως δὲ 

10 σου ταράττει τὴν ὑπόνοιαν, μᾶλλον δὲ ἀφορμὴν εἰς 
τὸ παραλογίζεσϑαι δίδωσιν τὸ τοὺς παρ᾽ ἡμῖν τὰς ἐπι- 
στήμας ἔχοντας, ἐπειδὰν τὰς ἐνεργείας τῶν ξξεων προ- 
βάλλεσϑαι βούλωνται, δεῖσϑαι πάντως καὶ τῆς ὀργα- 
νικῆς τοῦ σώματος κινήσεως διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐξ 

ι αὐτῆς μόνης τῆς νοήσεως ποιεῖν τὰ οἰκεῖα ἀποτελέ. 
Ἁ ^ m , , ? , » 

3 1 

σματὰ καὶ διὰ τοῦτο διάϑεσίν τινὰ ἀλλοιοτέραν ἴσχειν τὰς ἡμετέρας ψυχὰς ἐπινοήσειεν, εἶδεν ἂν αὐτὰς oo- 

δενὸς οὐκέτι δεομένας ὀργάνου εἰς τὸ ἐκφαίνειν ἀλλή- 
λαις τὰς οἰκείας ἐννοίας, ἀλλὰ γυμνοῖς τοῖς ἀλλήλων 
προσβαλλούσας νοήμασιν, ὡς μηδεμίαν λοιπὸν αὐτὸ 90 
πρὸς ἑαυτὸ διαφορὰν ἴσχειν τό τε καϑ’ ἕξιν ϑεωροῦν 
x«l τὸ εἰς ἄλλο κατ᾽ ἐκείνην τὴν νόησιν | ἐνεργοῦν, fol. 32 v. 

ἔστιν πάντων δημιουργὸς τῷ ἀεὶ τοὺς λόγους τῶν δη- τὴν δὲ ἀλλοιοτέραν διάϑεσιν περὶ ἄλλο τι τὸ τῶν μιουργημάτων ὡσαύτως ἔχειν καὶ μόνῳ τῷ ϑέλειν 

93 Ἁ Y N 9 A A ' 3 y , Ἁ οὐ περὶ TO νοητικὸν ἀλλὰ περὶ τὸ ὀργανικόν, λέγω δὴ 
τὸ σῶμα, καὶ ἐντεῦϑεν ὥσπερ τι μορμολύκειον τοῖς 
μειρακίοις προτείνεις τὸ δεῖν πάντως καὶ ἐπὶ ϑεοῦ 

fol.32r. ἀλλοιοτέϊραν τινὰ διάϑεσιν γίνεσϑαι. εἰ μὴ ποιῶν 
, er ^ 9 3 »" T . 2? ν᾿" , , 4 πρότερον ὕστερον ποιεῖ. ἀλλ᾽ εἴπερ ὃ ϑεὸς ἀεὶ τέλειός 

ἐχείνου νοημάτων ἀντιλαμβανόμενον γινομένην. οὕτω 
δήπου καὶ εἰ κατὰ τὰς πραχτικὰς ϑεωρίας δυνατὴ ἦν 
ἡ ψυχὴ ἄνευ τινὸς ὀργάνου αὐτῇ μόνῃ τῇ νοήσει. ὅταν 
βούλοιτο, παράγειν τὰ κατὰ τὰς νοήσεις ἀποτελέσματα, καὶ τοὺς λόγους τῶν ὄντων ἀιδίως κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ | οὐδὲν ἂν πάλιν διέφερεν ἡ περὶ τῶν πραγμάτων νόη- ὡσαύτως ἔχει, x«9' oUg καὶ δημιουργός ἔστιν, οὐδὲν 

ἀλλοιότερος ἐκ τοῦ ποιεῖν ἢ μὴ ποιεῖν γινόμενος" ὅλως 

πάντα ποιεῖν μηδενὸς ὀργάνου εἰς οὐσίωσιν τῶν πραγ- 
85 μάτων δεόμενος. οὐδὲν ἀλλοιότερος αὐτὸς ἑἕαυτοῦ 

ποιῶν τε καὶ μὴ ποιῶν γενήσεται" τὰς γὰρ νοήσεις 

σίς τὲ x«l ἕξις τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας καὶ πράξεως. 

11. ἴδεν Μ 20. νοημασ » M 8. εἴ ἡ Μ 28. οὐ- , 11. τὸ τοὺς t et (ex τούτους Cr.) p] rovrovc M 29. ἀλ- | δὲὶνῚ M λοιότερος) ἀλλοιοτερου M γινόμενος] γινομένους M 
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3 H |J , ' , , , , - N E ἐπεὶ ovv οὐδενὸς ὀργάνου tig οὐσίωσιν τῶν ὄντων ὁ 

ϑεὸς ἐπιδέεται. ἀλλ᾽ αὐτῇ μόνῃ τῇ νοήσει. ὅταν ἐθέλῃ. 

πάντα ὑφίστησιν καὶ οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἧττον ἐκ τοῦ 

εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὰ πράγματα τὰς νοήσεις τὰς περὶ 
ϑ e P! »! 9 , “1 »" ^ M 

5 αὐτῶν ὃ ϑεὸς ἔχει. ἀκόλουϑον ἂν εἴη κατὰ μηδὲν δια- 
, ?— - e μι εν 3 H 1 A 

φέρειν ἐπὶ ϑεοῦ ἕξιν τε καὶ ἐνέργειαν. οὐκ ἐπειδὴ δὲ 

τῇ νοήσει μόνῃ πάντα ὑφίστησιν. τὰς δὲ νοήσεις καὶ 

τοὺς τῶν ὄντων λόγους πάντων ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 

ὡσαύτως ἔχει. ἤδη διὰ τοῦτο συνυπάρχειν ἐξ ἀιδίου 

10 ταῖς νοήσεσιν τοῦ ϑεοῦ τὰ πράγματα ἀνάγκη" τοῦτο 

γὰρ ἡμῖν καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ δέδεικται λόγῳ" οὐ γὰρ 
? , , 2 EL Ly e er er - - 

ἀβουλήτῳ φύσεως ἀνάγκῃ. ὡς ὁ ἥλιος ἅμα τῷ παρεῖναι 

φωτίζει καὶ τὸ πῦρ ϑερμαίνει. οὕτω καὶ ὃ ϑεὺὸς ἀνάγκῃ 

φύσεως ἑκὼν καὶ ἄκων εἰς τὸ εἶναι παράγει τὰ δημιουρ- 
15 γούμενα᾽" ὑπέρτερον γὰρ ἀνάγκης ἁπάσης τὸ πάντων ai- 

τιον. ὅϑεν οὐ πάντως ἅμα τῇ περί τινος τοῦ ϑεοῦ νοήσει 

καὶ τὸ νοούμενον εἶναι ἀνάγκη. εἰδέναι γὰρ καὶ τὰ μέλ- 

λοντα καὶ μήπω ὄντα τὸν ϑεὸν ὡμολόγηται. οἷον πόσαι τὲ 

καὶ ποῖαι ψυχαὶ αὖϑις τὸν μετὰ σωμάτων τοῦτον βίον ἐμ- 

20 πολιτεύσονται καὶ ποῖον ἑκάστη βίον αἱρήσεται καὶ τίνα 

τῇ ἑκάστης αἱρέσει παρὰ τῆς ἀπαραλογίστου προνοίας 

ἕψεται" καὶ ὁ μέλλων δὲ χρόνος ἤδη τῇ προγνώσει 
3 - - - , - , " A e E αὐτῷ τῷ τοῦ χρόνου δημιουργῷ πάρεστιν" καὶ ci τῶν 

οὐρανίων δὲ σωμάτων ἐσόμεναι περιφοραὶ καὶ τίνες 

[0].88:. ἐν τίνι χρόνῳ | αἱ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν ἔσονται 

26 σχέσεις (ἄλλοτε γὰρ ἄλλη τῶν ἄστρων ἡ πρὸς ἄλληλα 

γίνεται σχέσις) τῇ προγνώσει δηλονότι τοῦ ϑεοῦ ἀμε- 

ρῶς συνειλημμέναι εἰσίν" οὐ γὰρ ἀγνοήσει ταῦτα, ὧν 
2. 4 , 3 , e j , , 3 ^ αὐτός ἐστιν ἀμέσως ὃ ϑεὸς δημιουργός. εἰ ovv τὰ 

5. ακο[λλουϑον M 11. pag. 36, 17 sq. 12. παρειν M 
(er. pt) 19. τὸν pt] το M 28. e'yvorost 
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μέλλοντα πρὶν γενέσϑαι τῇ νοήσει τοῦ ϑεοῦ προείλη- 
σται, τὰ δὲ μέλλοντα οὔπω ἔστιν, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν μέλ- 
λοντα ἦν, οὐκ ἄρα ἅμα τῇ περί τινος τοῦ ϑεοῦ νοήσει 
καὶ αὐτὸ ὑπάρχειν ἀνάγκη. ὥστε ἀεὶ μὲν τὸ ἐνεργὲς 
καὶ παντέλειον οἱ ἐν τῷ ϑεῷ δημιουργικοὶ τῶν ὄντων 
ἔχουσι λόγοι, ὡς δέδεικται, παράγει μέντοι καὶ οὐσιοῖ 
ἕκαστον ὁ ϑεός, ὅταν ϑέλῃ, μόνῳ τῷ βούλεσϑαι παρά- 
yov ἅπαντα, ἐθέλει δέ. ὅταν ἀγαϑὸν T τοῖς γιγνο- 
μένοις τὸ γίγνεσϑαι. ἀγαϑὸν δὲ πάντως τὸ κατὰ φύσιν, 
κατὰ φύσιν δὲ τοῖς γιγνομένοις ἐστὴν τὸ μὴ Gvvoi- 
δίοις εἶναι τῷ παράγοντι, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ δέδεικται 
λόγῳ. εἰ μὴ καὶ τὸ ποτὲ μὲν ἐθέλειν ποτὲ δὲ μὴ ϑέ- 
λειν ἀλλοίωσιν εἶναι φήσουσιν" εἰ δὲ τοῦτο ἀλλοίωσις͵ 
λήσουσιν ἑαυτοὺς ἀεὶ ἐν τῷ ἀλλοιοῦσϑαι τὺν ϑεὸν 
ὑποτιϑέμενοι. 

ι΄. Πότερον γὰρ τῶν μερικῶν ἕχαστον οἷον Σω- 
χράτην καὶ Πλάτωνα βούλεται εἶναι ὃ ϑεὸς ἀΐδιον ἢ 
οὔ, ἀλλὰ ποτὲ μὲν εἶναι τούτων ἕχαστον βούλεται. 
ποτὲ δὲ μὴ εἶναι; ἀλλὰ δῆλον, ὡς οὐ βούλεται τὸ 
μερικὰ εἶναι ἀίδια' ἦν γὰρ ἂν πάντως ἀίδια, εἴπερ 
ἠβούλετο. οὐκοῦν ἕκαστον τῶν μερικῶν ποτὲ μὲν βού- 
λεται εἶναι, ποτὲ δὲ οὐ βούλεται εἶναι. εἰ δὲ τοῦτο, 
ἀεὶ ἔν ἀλλοιώσει ἐστίν" εἰ γὰρ τὸ τὸ αὐτὸ ποτὲ μὲν 
ϑέλειν εἶναι ποτὲ δὲ μὴ ϑέλειν ἀλλοιοῦσϑαί ἐστιν. 
τὴν δὲ Σωκράτους si τύχοι ψυχὴν ποτὲ μὲν οὐκ ἠβού- 
Aero ὁ ϑεὸς εἶναι εἷς τὸ αὐτοῦ τοῦ Σωκράτους σῶμα, 
ἐπεὶ μήτε ἀΐδιος ἦν ὃ Σωκράτης, ποτὲ δὲ ἠβουλήϑη, 

8. ἄπαντα!] σ eras.] εϑὲελ| ει] M 8. 9. γιγνωμενοις [το] 

11. pag. 14, 10 19. βο- 
25. cvy| ot ψίυχην M 26. είναι 

27. μήτε suspectum «ióio|c] M 

7 
γίνεσϑαι M 10. γιγνωμενοις M 
λεται M 20. |e&]xso M 
είς suspecta 

pope 

cum rm 

[Ime τς σαι 
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ὅτε αὐτὴν τῷ Σωκράτους συνέδησεν σώματι. καὶ πάλιν 

οὐκ ἠβουλήϑη. ὅτε ἔλυσεν αὐτὴν ἐκ τοῦ σώματος. δη- 

fol.33v. λονότε ἀλλοίωσιν κατ᾽ αὐτοὺς ὃ δημιουργὸς ὑπέ- 

μεινεν τὸ αὐτὸ ποτὲ μὲν ϑέλων ποτὲ δὲ μὴ ϑέλων. 

5 ὃ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μερικῶν. εἶ οὖν 

ἀεὶ τὰ μερικὰ ἄλλα μὲν γίνεται. ἄλλα δὲ φϑείρεται. 
ἀεὶ δηλονότι ϑέλει τινὰ μὲν εἶναι τινὰ δὲ μὴ εἶναι. 
τοῦτο δὲ μεταβολὴ κατ᾽ αὐτοὺς καὶ ἀλλοίωσις. ἀεὶ 

ἄρα κατ᾽ αὐτοὺς ἐν ἀλλοιώσει ὁ ϑεὸς ἔσται. οὐ γὰρ 

10 δή γε φήσουσιν. ὅτι οὔτε ϑέλει αὐτὰ γίγνεσϑαι οὔτε 

οὐ ϑέλει μὴ γίγνεσθαι" συναληϑεύσει γὰρ 1] ἀντίφασις, 

ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. καὶ ἄλλως" εἰ οὐ ϑέλει γίψνε- 

σϑαι. πῶς γίγνονται; εἰ δὲ οὐ ϑέλει μὴ γίγνεσθαι. 

ϑέλει πάντως γίγνεσθαι" ἣ γὰρ ἐκ μεταϑέσεως ἀπό- 

15 φασις ἰσοδυναμεῖ τῇ ἁπλῇ καταφάσει" ἄλλως τε εἶ μὴ 

ἤϑελεν αὐτὰ γίνεσϑαι. πῶς κατὰ τὸν Πλάτωνος Τί- 

μαιον τοῖς οὐρανίοις ἐκέλευεν τρέπεσϑαι ἐπὶ τῇ τῶν 
ϑνητῶν ἕῴων δημιουργίᾳ καὶ οὐ μόνον ἐκέλευεν ἀλλὰ 

καὶ δύναμιν αὐτοῖς εἰς τὸ ποιεῖν ἔδωκεν; ἀλλὰ δὴ καὶ 

s) εἶ τὸ προνοεῖν τῆς δημιουργικῆς ἐστιν αἰτίας. ἡ δὲ 

πρόνοια πρὸς τὸ συμφέρον ἢ συνδεῖ τοῖς σώμασιν τὰς 

ψυχὰς ἢ λύει αὐτὰς ἀπὸ σωμάτων, πρόδηλον, ὡς ποτὲ 

μὲν αὐτὰς εἶναι βούλεται μετὰ τῶν σωμάτων, ποτὲ δὲ 

χωρίξεσϑαι τῶν σωμάτων. τοῦτο δέ, ὡς τοῖς σοφοῖς 

:5 δοκεῖ. ἀλλοίωσίς ἐστιν. ἀεὶ ἄρα ἐν ἀλλοιώσει τὸ ϑεῖον 
κατὰ αὐτούς. εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον, οὐκ ἄρα τὸ ποτὲ 

μὲν εἶναι ϑέλειν ποτὲ δέ τι μὴ ϑέλειν ἀλλοίωσίς ἐστιν" 
μᾶλλον δὲ αὐτό ἐστιν ἀγα- 
D 

ϑέλει γὰρ ἀεὶ τὸ ἀγαϑόν, 

1. τῷ] του M; τῷ τοῦ pt 17. 18. τη! — δημιουργια M] 
τὴν — δημιουργίαν Plat. Tim. 41€ 21. |vz«]; M 22. fort. 
ἀπὸ {τῶν σωμάτων 
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ϑότης. ἡ δὲ τῶν γενητῶν φύσις, ὡς τοῖς γενητοῖς 
ἐστιν δυνατόν, τῆς ἐκεῖϑεν τοῦ ἀγαϑοῦ ἀπορροίας 
μετέχει. εἰ οὖν τὸ τόδε τι ϑέλειν πρὸς τὴν χρείαν 
τῶν εὐεργετουμένων γιγνόμενον οὐκ ἀλλοίωσιν περὶ 
τὸ ϑεῖον ἐργάξεται, τὴν δὲ δημιουργικὴν δύναμιν ἀεὶ 
ὡσαύτως ἔχει ὃ ϑεὸς καὶ αὐτῷ μόνῳ τῷ ϑέλειν εἰς 
οὐσίω)σιν παράγει τὰ πάντα, οὐδεμία ἄρα ἀλλοίω-- tol.sir. 
σις περὶ τὸν ϑεὸν νοηϑήσεται ἐκ τοῦ ποτὲ μὲν ποιεῖν 
ποτὲ δὲ μὴ ποιεῖν" ἀεὶ γὰρ ϑέλει τὰ ἀγαϑά. εἴτε οὖν 
ποιεῖ τι εἴτε μὴ ποιῇ. τοῦτο πάντως ἀγαϑόν" οὕτω 
γὰρ ἀγαϑύνει ἕκαστον τῶν γενομένων, ὡς ἡ τῶν γε- 
νητῶν ἐπιδέχεται φύσις. μία οὖν καὶ ἁπλῆ ἡ τοῦ 
ϑεοῦ βούλησις καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχουσα' ἀεὶ γὰρ τὸ ἀγαϑὸν βούλεται. περὶ δὲ τὰ μετ- 
ἔχοντα ταύτης ἡ μεταβολὴ ϑεωρεῖται καὶ ἡ ἀλλοίω- 
σις᾽ ὥσπερ ἀμέλει μία μὲν καὶ ἁπλῆ 5 τοῦ ἡλίου δύ- 
ναμις, εἶτε τὴν φωτιστικήν τις ϑέλει λέγειν εἴτε τὴν 
ϑερμαντικήν, οὐδετέρας δὲ τὰ μετέχοντα ὁμοίως μετέ- 
χει οὐδὲ ἕκαστον ἀεὶ τῆς αὐτῆς ὁμοίως" ἄλλως γὰρ 
νυκχτερὶς καὶ ἄνϑρωπος, ἄλλως καὶ ὃ αὐτὸς νοῦς. ὥστε 
τὰς ὄψεις καὶ ὑγιαίνων ἐν φωτί τε κατὰ τὸ συνεχὲς 
διάγων καὶ ἐξ ἀφωτίστων ἀϑρύως ἐπὶ τοὺς τῷ φωτὶ 
καταλαμπομένους μεϑιστάμενος τόπους. οὔκουν ἡ τῶν 
μετεχόντων μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις ἑτεροίωσίν τινα 
γίνεσϑαι περὶ τὸ ποιοῦν ὑπονοεῖν ἡμᾶς ἀναγκάσει. εἰ 
δὲ μὴ ἀλλοιοῦται μὴ ποιῶν ὃ ϑεὸς εἶτα ποιῶν, οὐδ 
ἄρα χρόνου εἰς τὸ ποιεῖν δεηϑήσεται ἅμα τῷ βούλε- 
σϑαι πάντα παράγων. 

1. 2. M in marg. ἕητει 11. γἱνομένων p 16. μια] ν eras.] 
M , 20. ἀνϑρωπος αλλως M] ἄλλως ἄνϑρωπος pt 20. 91. fort. 
ὃ αὐτὸς (ἄνϑρωποςν νοσῶν τε vg 23. μεϑισταμενο! ς], ex vo, M 
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αι΄. Τούτου δεδειγμένου κἀκεῖνο διὰ τούτων λέλυ- 

ται τὸ συνεχῶς εἷς ἐξαπάτην τοῖς μειρακίοις παρὰ αὐ- 

τῶν προτεινόμενον. ὡς. «(εἶδ μὴ ἀεὶ ὃ xóGuog εἴη. 

πρὶν γενέσϑαι τὸν κόσμον δυνάμει ἣν ὃ ϑεὸς δημιουρ- 
/ M A 1 , 3 / e i κε ^ 3 

5 yóg, πᾶν δὲ τὸ δυνάμει ἀτελές, ὥστε καὶ Ó ϑεὸς ἀτε- 

λὴς πρὶν δημιουργήσει. τέλειος δὲ τότε γέγονεν. ὅτε 

καὶ δεδημιούργηκεν" πᾶν γὰρ τὸ ἐνεργείᾳ, φασίν, τε- 

λειότερόν ἐστιν τοῦ δυνάμει" αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο ἡμῖν 

καὶ ὃ σοφὸς Πρόκλος ἐνταῦϑα ἠνίξατο, δι’ ὧν φησιν 
eer ^ , Ι 3 M y / ri M 

fol34v. ἵνα μὴ κινούμενον ἀτελὲς ἢ πρότερον ὕστερον δὲ 

11 τέλειον καὶ πάλιν “κινούμενον δὲ λέγων καὶ οὐκ ἀκί- 

νητον οὐχ ἀεὶ λέγει τέλειον ἀλλὰ ποτὲ καὶ ἀτελῆ᾽" καὶ 
ἐν τῷ λόγῳ δέ, ὃς ἐπιγέγραπται “ἐπίσκεψις τῶν πρὸς 
τὸν Πλάτωνος Τίμαιον ὑπὸ ᾿Δριστοτέλους ἀντειρημέ- 

15 νων, ταὐτὰ κατὰ λέξιν φησὶν ὃ Πρόκλος “ὄντος ἀεὶ 

τοῦ ποιοῦντος ἀεὶ καὶ τὸ γινόμενον ἔστιν ὑπὸ τοῦ ἀεὶ 

ποιοῦντος γιγνόμενον" ἢ γὰρ οὐδὲ ϑεὸς ἀεὶ ποιεῖ. ἢ 
ἐκεῖνος μὲν ἀεὶ ποιεῖ. τὸ δὲ πᾶν οὐκ ἀεὶ γίνεται. ἢ 

καὶ ἐκεῖνος ἀεὶ ποιεῖ καὶ τὸ πᾶν ἀεὶ γίνεται. ἀλλ᾽ εἶ 

20 μὲν οὐκ ἀεὶ ποιεῖ ὃ ϑεός. δηλονότι δυνάμει ἔσται 
ποιῶν καὶ αὖϑις ἐνεργείᾳ καὶ ἀτελὴς δημιουργὸς καὶ 

χρόνου δεόμενος. εἰ δὲ ἐκεῖνος ἀεὶ ποιεῖ. τὸ δὲ πᾶν 
- 
? 

γίνεται ποτέ, ἀδύνατον" ὅταν γὰρ T τὸ ποιοῦν évtg- 

γείᾳ, καὶ τὸ γιγνόμενον γίνεται ἐνεργείᾳ. ἄμφω ἄρα 

ἀεὶ τὸ μὲν γίνεται τὸ δὲ ποιεῖ". καὶ πῶς ἀτελὲς πώ- 
- 

ποτε, ὦ σοφώτατε. τὸ μηδεμίαν ἀλλοίωσιν ὑπομένον. 

εἴτε δημιουργοίη εἴτε μή, ὡς δέδεικται; τί γὰρ αὐτὺς 

3. εἰ addidi (cf. 58, 13) 4. [ἦν ὁ ϑεος δηἼμιουργος M 
6. δημιουργησει M] δημιουργήση pt; exspectes δημιουργῆσαι 
10. pag. 56, 11 li. pag. 56, 18 12. ατελ|η), ex &, M 
14. T|o|», ex o, M 15. z|o|]ox4oc M 22. 23. fort. post 
sententiam εἰ δὲ — ποτέ excidit, quid inde sequatur 
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ἑαυτοῦ τελειότερος ὁ διδάσκαλος διδάσκων vt καὶ μὴ 
διδάσκων γίνεται ἢ ὃ οἰκοδόμος οἰκοδομῶν τε καὶ μή; 

σκόπει δὲ τὸν λόγον καὶ τῇδε" ὁ ἥλιος λαμπρόν τι 
σῶμά ἐστιν καὶ φωτοειδές" ἄρ᾽ οὖν. εἴ τις ὑπόϑοιτο 
τὸ μηδὲν εἶναι τῶν τῆς φωτοειδοῦς τοῦ ἡλίου δυνά- 
μεῶς μετεχόντων (οἷον εἰ μὴ διαφανῆ ἦν τὰ οὐράνια 
σώματα καὶ ὁ ἀήρ. ὥστε δύνασϑαι τῆς τοῦ φωτὸς 
ἀπολαύειν ἐνεργείας), ἀτελὴς ἂν ἦν ὃ ἥλιος; οὐκ οἷ- 
u«t γέ τινα φήσειν" οὐ γὰρ ἐν τῇ πρὸς τὰ ἔξω σχέσει 
αἱ συμπληρωτικαὶ τῶν οὐσιῶν δυνάμεις τὸ εἶναι ἔχου- 
σιν λήσομεν γὰρ οὕτω τὸν ᾿ἀναξαγόρου λόγον εἶσ- 
ἄγοντες, ὃς οὐδενὸς εἶναι φύσιν ὡρισμένην ἔλεγεν, ἀλλὰ 
πάντα ἐν σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα τὸ | εἶναι ἔχειν" fol. 85τ. 
ἐλήλεγκται δὲ κατὰ τὸ χαρτερὸν ὑπό τε Πλάτωνος καὶ 
᾿Δριστοτέλους ἡ τοιαύτη δόξα. εἰ οὖν ἑκάστη οὐσία τὸ 
οὐκ ἐν τῇ πρὸς ἄλλο σχέσει τὸ εἶναι ἔχει. ἀλλὰ ἀπο- 
λελυμένας ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἔχει τὰς συμπληρωτικὰς ἑαυτῆς 
δυνάμεις, δῆλον ἐκ τούτου, ὡς καὶ ὃ ἥλιος τέλειος ἂν 

ἦν αὐτὸς κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν, εἰ καὶ μηδὲν ἦν 
τῶν τῆς φωτιστικῆς δυνάμεως αὐτοῦ μετεχόντων. οὐχ- s 
obv, si x«i μετέχοιεν. οὐδὲν μᾶλλον αὐτὸς ἑαυτοῦ 
κατὰ τὰς συμπληρωτικὰς αὐτοῦ δυνάμεις πλεῖόν τι 
ἕξει. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῆς ϑερμαντικῆς τοῦ πυρὺς δυ- 

νάμεως" κἂν γὰρ μὴ ἦ τι τὸ ϑερμαινόμενον, οὐδὲν 
ἧττον τὸ πῦρ τέλειόν ἐστιν κατὰ τὸν οὐσιώδη ἑαυτοῦ : 
λόγον καὶ πάλιν ϑερμαινομένου τινὸς οὐδὲν μᾶλλον 
αὐτὸ ἑαυτοῦ τελειότερον ἔσται. ἐπεὶ μὴ ὡς πρός τι 

5. fort. τὸ del. 11. M m 1 in marg.: sAeysv γαρ oti τὰ 
πολυγωνὰα τῶν στερεων μήκοϑεν στρογγυλα φαινέξται 13. τῇ 
πρὸς pi; non certo legi in M 26. fort. τινὸς (Ovroc» 
μαλλο M 
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μήτε τῷ πυρὶ ἡ ϑερμότης μήτε τῷ ἡλίῳ ἡ φωτοειδὴς Ι βι΄. Πότερον γὰρ αὔταρκες τὸ ϑεῖον καὶ αὐτὸ τῆς 
ὑπάρχει δύναμις" αἱ γὰρ συμπληρωτικαὶ τῶν οὐσιῶν ἑαυτοῦ δυνάμεώς τὲ καὶ οὐσίας συμπληρωτικόν ἐστιν 
δυνάμεις. ὧν ἄνευ οὐκ ἂν τὸ ὑποκείμενον σῴξοιτο. i ἢ οὔ; εἰ μὲν οὖν οὐκ αὔταρκες, εἰς κεφαλὰς ἄλλων ἡ 
αὐταὶ καϑ᾽ αὑτὰς ἀσχέτως τοῖς πράγμασιν ἐνυπάρχου- βλασφημία. εἰ δὲ αὔταρκες καὶ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐξαρκοῦν 

5 σιν" ἐπεὶ καὶ ἐν βυϑῷ ὕστρακον τέλειον ἔχει τὸν τοῦ i πρὸς TO ἀνενδεές τε καὶ τέλειον καὶ οὐδενὸς τῶν ἐἔξω- 
χρώματος λόγον, κἂν μηδεμία αὐτοῦ ἀντιλαμβάνεται , "0 προσδεόμενον — ἔξω γὰρ παντελῶς τῆς ϑείας οὐ- 

αἴσϑησις. εἰ δὲ ἐπὶ σωμάτων ταῦτα, πῶς οὐ τῷ ὄντι σίας πάντα τὰ oz αὐτῆς δημιουργικῶς παρηγμένα καὶ 
βλάσφημος καὶ διαφερόντως ἀσεβὴς ὃ μηδὲ τοσοῦτον πάσης οὐσιώδους σχέσεως τῆς πρὸς αὐτὴν ἠλλοτρέω- 
ὑπάρχειν τῇ δημιουργικῇ τῶν ὄντων συγχωρῶν αἰτίᾳ ται --- τέλειος ἄρα ὃ ϑεὸς αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τελει- 

10 μηδὲ ἀσχέτους αὐτῆς τὰς οὐσιώδεις δυνάμεις εἶναι | ούμενος, κἂν μηδὲν τῶν δημιουργημάτων ὑπάρχῃ. xci 
βουλόμενος: ὡς γὰρ φύσει καὶ xc0' αὑτὸ ϑερμὸν τὸ ἄλλως" τὸ τέλειον καὶ ἀνενδεὲς τῇ ϑείᾳ οὐσίᾳ ἢ αὐ- 
πῦρ καὶ ὁ ἥλιος φωτεινός, ϑερμαίνει δὲ καὶ φωτίξει τόϑεν ἐξ αὐτῆς αὐτῇ ἐνυπάρχει παντελῶς μηδεμιᾶς 
ἐν τῇ πρὸς τὰ ἔξω σχέσει, οὕτω δήπου καὶ ὁ ϑεὸς ἔξωϑεν δοπῆς προσδεόμενον ἢ ἑτέρωϑέν ποϑὲν αὐτῇ 
δημιουργὸς μέν ἐστιν ἀεὶ κατὰ τὴν τῶν δημιουργικῶν | ἐπιχορηγεῖται. εἰ uiv οὖν ἑτέρωϑεν, τὸ χορηγοῦν τοῦ 

15 λόγων τελείαν ἕξιν (ὡς καὶ ὁ οἰκοδόμος, κἂν μὴ oi- χορηγουμένου μακαριώτερον καὶ πολλῷ πρότερον καὶ 
χοδομῇ), δημιουργεῖ δέ, ὅταν ἤδη καὶ ἐπὶ τὰ ἔξω τὴν , ἀνενδεέστερον᾽ ἐπεὶ πῶς ἂν ἔδωκεν, ὃ μὴ εἶχεν; τί 

fol.35v. οἰκείαν προάγει ἐνέργειαν οὐκέτι ὑπὸ ταύτης | συμ- οὖν τοῦτό ἐστιν; τί δὲ ἄλλο κατ᾽ iso: ἢ τὰ δημι- 

πληρούμενος" οὐ γὰρ κατὰ τὰς ἔξω προϊούσας ἔνερ- ουργήματα, ὧν ἄνευ τὸν ϑεὸν μὴ εἶναι τέλειον λέγειν 
γείας ἀλλὰ κατὰ τὰς οὐσιώδεις δυνάμεις ἕκαστον τῶν οὐ φρίττουσιν; εἰ γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως τέλειος Ó ϑεὺς 

: ὄντων χαραχτηρίξεται᾽ λογικὸς γὰρ ὁ ἄνϑρωπος κατὰ ὑπάρχῃ. εἶ μὴ καὶ τὰ δημιουργήματα εἴη. τελειωτικὰ 90 
τὴν ἕξιν ἐστὶν καὶ κατὰ τοῦτο τὸ εἶναι ἔχει, οὐ κατὰ ἄρα ἔσται αὐτοῦ τοῦ ποιήσαντος τὰ ποιήματα. οὕτω 
τὸ διαλέγεσθαι" κἂν γὰρ μὴ διαλέγηται, λογικὸς οὐδὲν μὲν οὖν, εἰ} μὴ ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς οὐσίας ἀλλ᾽ Eg τοὶ. 80:. 
ἧττόν ἐστιν, καὶ ἡ χιὼν ψυχρά, κἂν μὴ ψύχῃ τῷ μὴ ϑὲν ἑἐφήκει τῷ ϑεῷ ἡ τελειότης. εἰ δ᾽ ἔξωϑεν μὲν 
παρεῖναι τὸ ψυχόμενον. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πάσης ἐνερ- οὐδαμόϑεν -- τοῦτο γὰρ προῦπτον τοῖς καὶ ὁπωσοῦν 

25 γείας. εἶ δὲ προσφιλονεικήσωσιν μὴ ἄλλως τὸν ϑεὺν σμικρὰς περὶ ϑεοῦ δόξας ἔχουσιν -- ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς ss 
τέλειον εἶναι λέγοντες, εἰ μὴ ἐξ ἀιδίου δημιουργοίη οὐσίας ἐφήκει τῷ ϑεῷ τὸ ἀνενδεές τε καὶ τέλειον, οὐκ 
τὸν κόσμον, μικρόν τι πυϑομένοις ἡμῖν ἀποκρινέ- ἄλλως δ᾽ ἂν εἴη τέλειος. εἰ μὴ ἀεὶ συνυπάρχῃ αὐτῷ 
σϑωσαν. 

4. ἑαυτῷ pt] sevrov M — 10. ὕπαρχ[η]ι, ex ε, M 18. fort. 
15. fort. οἰκοδόμος (ἀεί ἐστιν οἰκοδόμος um οἰκοδομηι ; προσδεομένῃ 14. ἐπιχωρηγειται M 14. 15. χωρηγοῦν — 

certo legi in M] τῷ οἰκοδομεῖν pt 16. 17. ἔξω τὴν οἰκείαν | χωρηγουμενου M 16. ἀνενδεέστερον pt] εἐνδεεστερον M 
προάγη pis eo | fin. vers. | LIV—V litt. evan.]ixewvv προαγει M 21. συνυπάρχῃ (cf. pag. 86, 7)] συνθπκοῖ M; συνυπάρχει pt 



86 IOANNIS PHILOPONI [IV 12 

μέρος ἄρα τῆς ϑείας οὐσίας τὰ vx αὐτοῦ παρηγμένα, i 

πάντα τὰ ὄντα καὶ αὐτὸ δὲ τῶν ὄντων τὸ ἔσχατον ἡ 

ὕλη" τὰ γὰρ τῶν οὐσιῶν συμπληρωτικὰ μέρη τῶν οὐ- 
- e 2, A A M , 45 W - 3 σιῶν εἶσιν" si γὰρ τὴν μὲν τελειότητα ἐξ αὐτῆς αὐ- 

τοῦ τῆς οὐσίας ὑπάρχειν τῷ ϑεῷ προωμολόγηται., οὐκ 

ἄλλως δ᾽ ἂν εἴη τέλειος ὃ ϑεὸς κατὰ τὰς ᾿Ελληνικὰς 

ὑποθέσεις. εἶ μὴ ἀιδίως ὃ κόσμος αὐτῷ συνυπάρχῃ. 

τὰ δὲ τῶν οὐσιῶν συμπληρωτικά τε καὶ τελειωτικὰ 
, - 3 - e M b! 3 , A μέρη τῶν οὐσιῶν εἶσιν, ὡς τὸ λογικὸν ἀνθρώπου καὶ 
-“ , ^ e , e , e , , ΒΩ 

τοῦ σώματος τοῦ ἡμετέρου ἡ χείρ, ὃ πούς. μέρος ἄρα 
e /, - - - 9 , " » A V Το, ὁ κόσμος τῆς τοῦ ϑεοῦ οὐσίας ἔσται" καὶ τὰ ἑπόμενα 

9 A L4 ἃ e 1 A ^ il ' » A 

αὐτοὶ συναγέτωσαν" οὕτω γὰρ καὶ σῶμα ὃ ϑεὸς ἔσται καὶ 

ὅσα τοῖς σώμασιν πρόσεστιν πήσεται. καὶ ἄλλως" εἰ οὐκ 

ἂν ὑπάρξοι ϑεῷ ἡ τελειότης μὴ ἐξ ἀιδίου τῶν ὄντων αὐτῷ 

συνυπαρχόντων, πλέον ἢ δίδωσιν ὃ ϑεὺὸς τοῖς δημιουρ- 

γουμένοις παρ᾽ αὐτῶν ἀντιλήψεται" διδοὺς γὰρ αὐτοῖς 

τὸ εἶναι ἀντιλαμβάνει παρ᾽ αὐτῶν τὸ τέλειος εἶναι, 

πολλῷ δὲ κρεῖττον τοῦ ἁπλῶς εἶναι τὸ τέλειος εἶναι. 
e ᾽ A ΒΩ e A ? ANDA, ^ ? , ὥστε δημιουργήδσει τὰ ὄντα ὃ ϑεὸς οὐ διὰ τὴν οἰκείαν 

ἀγαθότητα ἐφ᾽ ᾧτε εἶναί τινα τὰ μετέχοντα ταύτης, 
3 ) ce » 4 3 , M , E , ^ 
ἀλλ ὅπῶς αὐτὸς ἀλύπως τε καὶ ἀνενδεῶς διάγοι τὸ 

τελειότητος αὐτῷ αἴτιον συνυπάρχον ἔχων, ὥσπερ καὶ 

ἡμεῖς τυχὺν τῆς οἰχείας ἕνεχεν συστάσεως ποιοῦμεν 

οἴχους τὲ καὶ ἐσθῆτας καὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐφ᾽ ᾧτε 

ἐκεῖνα εὐεργετεῖν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς τὴν ῥᾳστώνην προνο- 
, / » δ ᾿ ς , 5" τ ^ 

ούμενοι. ἀλελήϑασιν ἄρα ξαυτοὺς oi σοφοί, δι΄ ὧν TO 

τέλειον TQ ϑεῷ προσάπτειν ἐϑέλουσιν, διὰ τούτων 
301.86ν. ἀτελῆ αὐτὸν κατασκευάζοντες καὶ αὐτὸν ἑαυτῷ μὴ 

1. παριγμενα Μ 1. συνυπάρχει t 12. αὐτοὶ pt] &v- 
τοις M 18. κρείττω M (cr. pt) 21. αλλώπως M — 24. ᾧτε] 
oy: M X 28. καταϊ σἸκευαζοντες M 
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ἐξαρκοῦντα πρὸς τελειότητα ἀλλ᾽ ἐνδεᾶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

παραγομένων εἷς ὕπαρξιν. ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις πρὸς 

ταῦτα ὅτι “οὐ φαμὲν συντελεῖν εἰς τελειότητα τῷ ϑεῷ 

τὰ ὄντα, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν τὴν πάντων δημιουργι- 

xv, ἥτις οὐσιωδῶς ϑεῷ ἐνυπάρχει. ἧτινι πάντως 

παραχολουϑεῖ τὸ εἶναι τὰ ὄντα. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον 
καὶ διὰ τούτων τὸ ἄτοπον συναχϑήσεται" εἶ γὰρ μὴ 

ὄντων τῶν γεγονότων ἀτελὴς ἡ ἐνέργεια. ἀτελοῦς δὲ 

οὔσης τῆς ἐνεργείας οὐ τέλειος ὃ ϑεός. τὸ ἄρα τέλειον 

αὐτῷ ἐκ τῶν δημιουργημάτων ἐφήκει διὰ μέσης τῆς 

ἐνεργείας. ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ἐν σχέσει τῇ πρὸς τὰ ἔξωϑεν 

ἐνέργειαι τελειωτικαὶ τῶν ἐνεργούντων ὑπάρχουσιν, ὦ 

σοφώτατοι" ταύτην γὰρ καὶ ὃ ᾿᾽Δριστοτέλης οὐχ ἔφη 
τὸν διδάσκαλον καὶ ὅλως τὸν ἐνεργοῦντά τι ἀλλοιοῦ- 

σϑαι ἐκ τῆς πρὸς τὰ ἔξωϑεν ἐνεργείας" ἐπεὶ τὸ τελει- 

ούμενον πάσχει τι καὶ ἀλλοιοῦται. ὃ δὲ ἐνεργῶν οὐ- 

δὲν πάϑος οὐδὲ ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ὑπομένει. ὡς 

πολλάκις ἐδείξαμεν. ὥστε οὐδὲ τελειοῦται ὃ διδάσκα- 

Aog, ὅταν διδάσκῃ. si δὲ μὴ τὸ διδάσκειν τελειωτικόν 

ἐστιν τῆς τοῦ διδασκάλου τελείας ἕξεως. οὐδὲ τὸ δη- 30 
μιουργεῖν ἄρα συμπληρωτικὸν ἔσται τῆς τοῦ δημιουρ- 

γοῦ οὐσίας. ἀλλ᾽ αὐτὴ μόνη ἡ δημιουργικὴ ἕξις καὶ 

δύναμις. ἵνα μὴ év σχέσει τῇ πρὸς τὰ δημιουργήματα 

τὸ εἶναι τοῦ ϑεοῦ ὑπάρχῃ" εἰ γὰρ τὸ δημιουργεῖν 
συμπληρωτικόν ἐστιν τῆς ϑείας οὐσίας. τὸ δὲ δημιουρ- 

γεῖν ἐν σχέσει τῇ πρὸς τὰ δημιουργούμενα τὸ εἶναι 

4. 5. δημιουργ εἴκην, ex η, M 5. mevvo|I litt. er.]; M 
10. ónuuovoynuer|o|v, ex ov, M 12. τελειοτικαι M. 

13. σοφ[ωΐτατοι M Arist. de an. B 5 p. 417b 6 (cf. supra 
pag.73,10) 16.17.0vósv|M  17.)zousv|s], ex y, M 18. πολ- 

λακ! εἰς M 21. συμπληρωτιλ) ον, ex o, M 24. ὅποξ M 
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ἔχει — ὁ γὰρ δημιουργῶν δημιουργουμένων δημιουρ- 
yog Qv δημιουργεῖ —, ἐν τῇ σχέσει ἄρα τῇ πρὸς τὰ 
δημιουργήματα τὸ συμπληροῦσϑαί τε καὶ τελειοῦσϑαι 
ἡ ϑεία ἕξει οὐσία. οὕτω δ᾽ ἂν δέοιτο εἰς ὕπαρξιν 

5 τούτων, οἷς αὐτὴ τὸ εἶναι δέδωκεν" οὗ τί ἂν ἀσεβέ- 
στερον εἷς τὴν περὶ ϑεοῦ ὑπόληψιν γένοιτο; εἰ οὖν τὸ 
τοιαῦτα περὶ ϑεοῦ ἐννοεῖν ἢ λέγειν ἐπέκεινά ἐστιν 

401. 8ττ. πάσης ἀσεβείας, εἷς τοῦ το δὲ ἤγαγεν τὸ λέγειν “εἰ 
μὴ ἀεὶ ὃ κόσμος εἴη, πρὶν γενέσϑαι τὸν κόσμον ἀτελὴς 

10 ἔσται ὃ ϑεός", τέλειος ἄρα ὁ ϑεός, κἂν μηδὲν τῶν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ παρηγμένων ὑπάρχῃ. 

γι΄. Σκοπεῖν δὲ καὶ τῇδε ἄξιον. πάντων εἶναι τὸν 
ϑεὸν αἴτιον ἀπὸ τῶν πρώτων καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων 
ἡ περὶ τοῦ μίαν εἶναι τὴν ἀρχὴν τῶν ὄντων πιστεύειν 

15 ἀναγκάξει δόξα" περὶ τὸν πάντων γὰρ βασιλέα τὰ 
πάντα, φησὶν ὃ Πλάτων. “κἀκείνου ἕνεκα πάντα καὶ 
αὐτὸς αἴτιος πάντων χαλῶν᾽" καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς ἀρ- 
χήν φησιν καὶ τέλος καὶ μεσότητα τῶν ὄντων τὸν 
ϑεὸν περιέχειν" οὐκ ἀγαϑόν τὲ πολυκοιρανίη. εἷς κοί- 

20 ρᾶνος ἔστω. ὡς Ὁμήρῳ τε δοκεῖ καὶ ᾿Δριστοτέλει" εἶ 
γὰρ καὶ τινὰ τῶν γινομένων διά τινων μέσων αἰτίων 
γίνεται. ἀλλ᾽ οὖν γε δῆλον, ὅτι τὸ πάντων μάλιστα 
αἰτιώτατον τὸ πρῶτόν ἐστιν τῆς ὑποστάσεως αὐτῶν 
αἴτιον τὸ καὶ τοῖς μέσοις αἰτίοις τὴν δύναμιν τοῦ εἷ- 

86 ναι αἰτίοις παρασχόν. ὅτι δὲ τὸ πρῶτον αἴτιον τοῦ 

5. rovrov paene evan. M] τοῖς pt 8. rovro δὲ, rov paene 
evan. M] τόδε pt 13. fort. μέχρι καὶ (cf. 91, 8) 15. Plat. 
epist. II 312 E πάντων βασιλέα πάντ᾽ ἐστὶ καὶ ἐκείνου Plat. 

16. 17. καὶ ἐκεῖνο αἴτιον ἁπάντων τῶν w.Plat. 18. Plat. 
leg. IV 715 E 19. zoAvxvocv|t|n M 19. 20. χυρανος M 
20. |o]; M Hom. B 204 Arist. metaph. 4 10 p. 1076a 4 
(ef. infra fol. 78r.) «oLororsA|eu] ex η, M : 
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^ , LS M 

προσεχοῦς αἰτίου μᾶλλόν ἐστιν αἴτιώτερον. ἐναργὲς 

μὲν καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων. εἴπερ. ὡς εἶπον. 

καὶ τοῖς δευτέροις αἰτίοις τὴν δύναμιν τοῦ εἶναι αἷ- 
, M , 3, M T - IP. / τίοις ἐκεῖνο παρέδχεν, οὐδὲν δὲ οἷον καὶ AgiovoréAqv 

ϑέσϑ' ὑτὸ δὴ τοῦτο λέ ' ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ παραϑέσϑαι αὐτὸ δὴ τοῦτο λέγοντα γὰρ τῷ ὀγδόι 

τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως εἰπών. ὡς ὅτι τὸ κινούμενον 

ὑπὸ κινοῦντος κινεῖται καὶ ὅτι τὸ κινοῦν ἢ ἀμέσως 

κινεῖ ἢ διὰ πλειόνων μέσων, ὡς εἴ τις βακτηρίᾳ κινή- 

Gt, ϑύραν --- ἐντεῦϑεν γὰρ τὸ μὲν πρώτως κινοῦν 
ἔστιν ἡ ψυχή, ἡ δὲ βακτηρία τὸ ἔσχατον. ἡ μὲν γὰρ 
ψυχὴ κινεῖ τὴν χεῖρα, ἣ δὲ χεὶρ τὴν βακτηρίαν, ἡ δὲ 

βακτηρία τὴν ϑύραν —, ταῦτα οὖν εἰπὼν ἐπάγει καί 
φησιν ὅτι ᾿χἀκεῖνα κινεῖν φαμεν. καὶ τὸ τελευταῖον" 

ἐχεῖνο γὰρ κινεῖ τὸ τελευταῖον, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο τὸ 
πρῶτον, x«i ἄνευ μὲν τοῦ πρώτου τὸ τελευταῖον οὐ 

/ "AUN » MINI , [4 e , , κινήσει. ἐκεῖνο δὲ ἄνευ τούτου. oiov ἣ βακτηρία οὐ 
κινεῖ μὴ κινοῦντος τοῦ ἀνθρώπου" καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

, M v 2 1 C$» v p m ^ c Ἁ ^ πάλιν φησὶν ὁ αὐτὸς “δῆλον γάρ, ὅτι κινεῖται ὑπὸ τοῦ 
ἀνωτέρω κινοῦντος τὸ κινούμενον πᾶν, | καὶ μᾶλλον fol.3: v. 
ὑπὸ τοῦ προτέρου τῶν κινούντων᾽" καὶ πάλιν μετ᾽ so 
ὀλίγα “οὔτε γὰρ ἔσται πρῶτον κινοῦν οὐδέν. εἴ ys αὐτὸ 
ἑαυτὸ κινήσει ἕκάτερον᾽ τὸ γὰρ πρότερον αἰτιώτερον 
τοῦ κινεῖσϑαι τοῦ ἐχομένου καὶ κινήσει μᾶλλον" διχῶς 

2. pag. 88, 244 5. &vr|o| M 6. ἀακρωασεῶως M , 10. ἡ 
uiv pt] & μεν M — 12. ezo|y&| M — Arist. phys. 0 5 p. 256a 8 

18. χαχκεινὰα M] ἄμφω δὴ Arist. τελευτ] αιοῖν M 
καὶ τὸ πρῶτον τῶν κινούντων ἀλλὰ μᾶλλον τὸ πρῶτον post 
τελευταῖον add. Arist. 14. διὰ om. Arist. 17. κινεὶ 
M] κινήσει Arist. κινοῦντος Arist. vulg.; κινουμένη ὑπὸ 
Arist. FI 18. Arist. phys. O0 5 p. 257a 10 κινεῖται καὶ 
ὑπὸ Arist. 21. Arist. phys. 9 5 p. 257b 15 21. 22. αὐτὸ 
ἑαυτὸ Arist. K; αὐτὸ αὐτὸ Arist. E; ἑκάτερον Arist. cet. 
22. εκατερ| ο]ν, ex αὖ, M 
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γὰρ κινεῖν ἦν, τὸ uiv τὸ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον αὐτό. 
τὸ δὲ αὑτῷ" ἐγγύτερον δὲ τὸ πορρώτερον τοῦ κινου- 
μένου τῆς ἀρχῆς ἢ τὸ μεταξύ. σαφῶς ἄρα διὰ τού- 
τῶν φησίν, ὡς Ort, κἂν πλείονα μέσα ἦ τὰ κινοῦντα, 

5 τὸ μᾶλλον αἰτιώτατον τῆς κινήσεως τὸ πρῶτόν ἐστιν 
κινήσεως αἴτιον, ὥσπερ ἐφ᾽ οὗ ἔϑηκεν ὑποδείγματος" 
ἡ γὰρ ψυχὴ αἰτιωτέρα ἐστὶν τοῦ κινεῖσϑαι τὴν ϑύραν 
ἤπερ ἡ βακτηρία" καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως τοῦ κινου- 
μένου ἐγγυτέρω εἶναί φησιν τὸ πορρωτέρω κινοῦν, 

10 οἷον ἐγγύτερον dj ψυχὴ τῆς ϑύρας ἔτι μᾶλλον ἤπερ 
j βακτηρία οὐ τῷ τόπῳ ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῷ ci- 
τίῳ τῆς κινήσεώς ἐστιν. ἐπεὶ οὖν ἡ ψυχὴ τὸ πρῶτον 
τῆς κινήσεώς ἐστιν αἴτιον, ἐγγυτέρω μᾶλλον εἶναί 
φησιν τῆς ϑύρας τὴν ψυχὴν ἢ τὴν βακτηρίαν. ὅπερ 

15 δὲ ἐπὶ κινήσεώς φησιν ὁ ̓ Δριστοτέλης, τοῦτο δηλονότι 
καὶ ἐπὶ παντὸς αἰτίου ἐστὶν ἀληϑές" καὶ γὰρ εἰ καὶ 
διδάσκαλος διά τινος ὑποκριτοῦ διδάσκοι. αἰτιώτερος 
τοῦ διδάσκεσϑαι μᾶλλον ὁ διδάσκαλός ἐστιν ἢ ὃ τὸν 
διδάσκαλον ὑποχρινόμενος. καὶ ἐπὶ γενέσεως ὃ αὐτὺς 

30 λόγος" τὸ γὰρ πρῶτον τῆς γενέσεως αἴτιον αἰτιώτερόν 
ἐστιν τῶν προσεχεστέρων αἰτίων" εἰ γὰρ καὶ τῆς γε- 
νέσεως αἴτιος ὁ πατήρ, ἀλλ᾽ αἰτιώτερος δηλονότι ὃ 
ϑεὸς Ó τὴν δημιουργικὴν δύναμιν ἐν τῇ φύσει κατα- 
βαλλόμενος" καὶ γὰρ εἰ μὴ πρῶτον αἴτιον τὸν δημι- 

:5 ουργὸν εἶναι βούλωνται, πάλιν ἐπειδὴ ὃ πρῶτος κατ᾽ 
αὐτοὺς ϑεὸς αἴτιός ἐστιν τῷ δημιουργῷ τοῦ εἶναι αὐ- 

1. τὸ ὑπ᾽ Arist. vulg.] τὸ om. Arist. FK; τω ὕπ M 
2. πρρωτερον M 5. fort. αἰτιώτερον (cf. 89, 1) 8. ἤπερ 
pt] &mso M 10. ἔτι] ἐστιν M ἤπερ] swxso M 17. M 
m 1 in marg.: rovr ἔστιν τὸ διδασκαλίικον φέροντος προσωπειον 

23. 24. fort. καταβαλόμενος (καταβα! λόμενος p) 26. τοῦ] 
τὸ Μ 
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τὸν δημιουργόν, ἐκεῖνος καὶ τῆς ὑπάρξεως πάντων ci- 

τιώτατος ἂν εἴη. τούτων οὖν οὕτω δεδειγμένων ἀνάγκη 

πᾶσα καὶ τῆς τῶν κατὰ μέρος γενέσεως τὸν πρῶτον 

ϑεὸν αἴτιον εἶναι. εἰ καὶ μυρία μέσα αἴτια ὑπο- fol.38r. 

ϑῶνται. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ δὲ λόγῳ αὐτοῦ τοῦ Πρόκλου 5 
χρήσεις παρεϑέμεϑα £x τοῦ λόγου τοῦ περὶ τῶν δέκα πρὸς 

τὴν πρόνοιαν ἀπορημάτων, ἔν αἷς σαφῶς τὴν δημιουρ- 

γικήν τὲ καὶ προνοητικὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν μέχρι καὶ 

τῶν ἐσχάτων καὶ λεπτοτάτων διήκειν ὁ Πρόκλος ἀπο- 
φαίνεται᾽ φησὶν γὰρ οὕτως “συλλήβδην οὖν λέγοντες 

πάντων παρακτικὸν ἐκεῖνο τὸ ἕν πάντων σωστιχὸν εἰ- 

ναί φαμεν. πάσης οὐσίας ὕπαρξιν ἔχον ἀληϑεστέραν 

καὶ πάσης γνώσεως τρανεστέραν᾽" καὶ πάλιν “ἐκεῖνο δὲ 

ἐν τῷ ἑνὶ μένον ἀμετάβατον ἅμα καὶ ἀδιαίρετον καὶ 

γινώσκει πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ οὐκ ἄνϑρωπον 

μόνον καὶ ἥλιον καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ ἕκα- 

στον τῶν καϑ᾽ ἕκαστον" οὐδὲν γὰρ ἐχφεύγει τὸ ὃν 

ἐκεῖνο, κἂν τῷ εἶναι λέγῃς, κἂν τῷ γινώσκεσϑαι᾽" καὶ 
πάλιν “οὕτως καὶ ἡ τῆς προνοίας ἑνιαία γνῶσις év τῷ 

αὐτῷ ἀμερεῖ πάντων ἐστὶν τῶν μεριξομένων γνῶσις, 

καὶ τῶν ἀτομωτάτων ἕκάστου καὶ τῶν δὁλικωτάτων ἕκά- 

στου. καὶ ὡς ὑπέστησεν ἕκαστον κατὰ τὸ ἕν, οὕτω καὶ 
^ , , i n e , 

γινώσκει ἕκαστον κατὰ τὸ ἕν᾽. ἐκ τούτων οὖν ἁπάν- 
M 3 , 9 , 

Tov δῆλόν ἐστιν. ὡς μέχρι τῶν ἀτομωτάτων ἀνάγκη 
^ ^ - N f "BN 

τὴν δημιουργικὴν τοῦ 9500 διήκειν (OUvauv». 

2. ἃν [ξιη, ex η, M 5. 6. z|o]ox4ov M 10. οὕτως] 
ὁῦτος M; οὕτω pt συλλήβδην xrÀ.: cf. pag. 38, 8 et infra 
fol. 237 v. 13. ξητει ad γνωσεως et m textu et in marg. M 

14. αἱ διαιΐρετον M 16. ὅτι etiam fol. 237v.; ὁτιοῦν pag. 
38, 13 18. κἂν τὸ — κἂν τὸ pt 21. 22. ἑκάστου (post ὅλι- 
κωτάτων) om. pag. 6, 19. 38, 18. fol. 297v. — 22. καὶ (post οὕτω) 
om. pag. 6, 21 25. δύναμιν add. pt (cf. pag. 91, 8; melius 
fort. {δύναμινν διήκειν) 
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δι΄. ᾿Επεὶ οὖν αἴτιος ὁ 950g τοῦ καὶ τὰ μερικὰ καὶ 
τὰ ἀτομώτατα εἶναι, οἷον Σωκράτην καὶ Πλάτωνα καὶ 
τόνδε τὸν ἵππον καὶ τόδε τὸ φυτόν, λεγέτωσαν ἡμῖν, 
πότερον πάντων τῶν ἀτόμων ἀεί ἐστιν ἐνεργείᾳ δη- 

^ δ ^ “1 M A $3 /, H A ? 5 μιουργὸς ὁ ϑεὸς ἢ οὔ. εἶ μὲν οὖν πάντων ἐστὶν éveg- 
γείᾳ δημιουργός, πῶς οὐχ ἅμα πάντα πάρεστιν, ἀλλὰ 
τὰ μὲν ἔφϑαρται, τὰ δὲ ὑφέστηκεν, τὰ δὲ μέλλει; τῶν 
οὖν μελλόντων εἶ μὲν ἐνεργείᾳ ἐστὶν δημιουργός. πῶς 
οὐ πάρεστιν τὰ μέλλοντα; εἰ δὲ δυνάμει. τὸ δὲ δυνά- 

10 μὲν κατ᾽ αὐτοὺς ἀτελές, ἀεὶ ἄρα κατ᾽ αὐτοὺς ἀτελὴς ὃ 
301.8ὅ8ν. ϑεός, εἴπερ ἀεὶ τῶν ἀτόμων τὰ uiv φϑείρεται, τὰ 

0i μέλλει γίνεσϑαι. καὶ εἰ κατὰ τὸν σοφὸν Πρόκλον 
τοῦ κόσμου δυνάμει ὄντος x«l ὃ τούτου δημιουργὸς 
δυνάμει ἔσται (ὡς ἐν τῷ τρίτῳ συνελογίσατο ἐπιχει- 

15 ρήματι) καὶ διὰ τοῦτο δεῖται ἑτέρου τοῦ εἰς ἐνέργειαν 
τοῦτον ἄγοντος καί, εἰ μὲν ὁ δεύτερος ἐνεργείᾳ εἴη. 
ἀνάγκη καὶ τὸν πρῶτον ἐνεργείᾳ εἶναι δημιουργόν, εἰ 
δὲ δυνάμει καὶ ὃ δεύτερος, δυνάμει καὶ πάλιν ἄλλου 
τρίτου δέεσϑαί φησιν καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον, ἀκόλου- 

s) ϑὸν δήπου πάντως κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν ἢ τὸ 
προσεχὲς τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι ἀτόμων δυνάμει αἴ- 
τιον ἢ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ προσεχοῦς αἰτίου δυνάμει 
εἶναι καὶ οὕτω μέχρι τοῦ πρώτου βαδίζοντες καὶ αὐτὸ 
δυνάμει λέγειν ἀναγκασϑησόμεϑα" εἰ γὰρ τὸ πρῶτον 

$5 αἴτιον ἑνεργείᾳ ἐστὶν τοῦ εἶναι τὸ δεύτερον αἴτιον. 
καὶ τὸ δεύτερον ἐνεργείᾳ αἴτιον ἔσται, εἰ δὲ τοῦτο. 
καὶ τὸ τρίτον πάλιν ἐνεργείᾳ αἴτιον ἔσται καὶ οὕτω 
μέχρι τοῦ ἐσχάτου αἰτίου, ὥσπερ, εἰ καὶ δυνάμει τὸ 

5. fort. (ἀείδ ἐστιν 6. δημηουργος M 11. erouo| v 
τὰ ut|v M 14. pag. 42,12 18. fort. δυνάμει {καὶ τὸν πρῶ- 
τον εἶναι καὶ πάλιν 21. tel M 
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ἔσχατόν ἐστιν οἷον ὁ πατήρ, δυνάμει καὶ τὸ πρῶτον 
ἐξ ἀνάγκης ἔσται. ἐπεὶ οὖν ἀεί τινα μέλλει γίνεσϑαι 
ἄτομα (ἄνϑρωποι λέγω καὶ φυτὰ καὶ τῶν λοιπῶν ἕκα- 
στον), δηλονότι τὸ προσεχὲς αἴτιον τῆς τούτων γενέ- 
σεως δυνάμει ἐστὶν αἴτιον᾽ ὥστε καὶ τὸ τοῦ αἰτίου 
αἴτιον δυνάμει ἔσται καὶ οὕτως μέχρι τοῦ πρώτου. 
πᾶν δὲ τὸ δυνάμει ἀτελές. ὥς φασιν" ἀεὶ ἄρα κατ᾽ 
αὐτοὺς τὸ πρῶτον αἴτιον δυνάμει καὶ ἀτελὲς ἔσται" εἶ 
γὰρ καὶ τῶν γενομένων ἤδη ἐνεργείᾳ ἐστὶν δημιουρ- 
γὸς ὁ ϑεός, ἀλλὰ τῶν μελλόντων πάντως δυνάμει ἔσται. 
ἢ οὖν συγχωρεῖν ἀνάγκη τὸ καϑ' ἕξιν δυνάμει τέλειον 
εἶναι ἢ πάντως ἀεὶ τῶν μελλόντων ὃ ϑεὸς ἀτελὴς δη- 
μιουργὸς ἔσται" ἀεὶ γὰρ τῶν μελλόντων δυνάμει ἔσται 
δημιουργός. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς τῶν μερικῶν δη- 
μιουργίας τοῦτο | συμβαίνειν ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ ἐπὶ tot.sor. 
τῆς τῶν καϑόλου, ὧν ὃ ϑεὸς ἀμέσως ἐστὶν δημιουρ- ις 
γός" τὸν γὰρ οὐρανὸν καὶ πάντα τὰ εἴδη, ὡς Πλάτων 
φησίν, ἀμέσως ὃ δημιουργὸς παρήγαγεν" ἐν γοῦν τῷ 
Τιμαίῳ μετὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου γένεσιν πρὸς τοὺς 
κατ᾽ οὐρανὸν ϑεοὺς τούς τε νοητοὺς καὶ αἰσϑητοὺς 
ἥλιόν ve καὶ σελήνην καὶ τοὺς λοιποὺς τοιαῦτα ἄττα 
ὁ δημιουργὸς διελέξατο. ἔχει δὲ ἡ λέξις ὧδε “ἐπειδὴ 
οὖν πάντες ὅσοι τὲ περιπολοῦσιν ἀφανῶς καὶ ὅσοι 
φαίνονται καϑόσον ἂν ἐθέλωσιν ϑεοὶ γένεσιν ἔσχον, 
λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ τόδε τὸ πᾶν γεννήσας τάδε" ϑεοὶ 

22. Plat. 
23. περιπωλουσιν M 

φανερῶς Plat. 24. εϑελουσιν M (correxi ex Plat.) 
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ϑεῶν. ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων᾽ καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα “νῦν οὖν ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, 

μάϑετε. ϑνητὰ ἔτι γένη λοιπὰ τρία ἀγένητα" τούτων 

0i μὴ γινομένων οὐρανὸς ἀτελὴς ἔσται" τὰ γὰρ vun 

ἐν αὑτῷ γένη ξῴων οὐχ ἕξει, δεῖ δέ, ei μέλλοι τέλειος 

ἱκανῶς εἶναι. δι’ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου 

μετασχόντα ϑεοῖς ἰσάξοιτ᾽ ἄν. ἵνα οὖν ϑνητά τε ἡ τό 

τε πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἧ. τρέπεσϑε κατὰ φύσιν ὑμεῖς 

ἐπὶ τὴν τῶν ξῴων δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν 

δύναμιν τὴν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν" καὶ καϑόσον 

μὲν αὐτῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει, ϑεῖον 

λεγόμενον ἡγεμονοῦν τὲ ἐν αὐτοῖς σπείρας καὶ ὑπαρ- 

ξάμενος ἐγὼ παραδώσω᾽. εἰ τοίνυν τά τε κατ᾽ οὐρα- 

νὸν ἅπαντα καὶ ὅλως τὰ ὡς αὐτοῖς δοκεῖ ἀΐδια ταῦτα 

ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ παράγεται. πότερον ἀεὶ 

αὐτὰ παράγει ὃ ϑεὺς ἢ πέπαυται τοῦ παράγειν ἅπαξ 

δημιουργήσας αὐτά, τὸ δὲ λοιπὸν διασῴξων καὶ συνέ- 

χων; εἰ μὲν οὖν πέπαυται τοῦ παράγειν, πάντως με 

ἤρξατο" πᾶν γὰρ τὸ παυσόμενον ἀνάγκη πάντως καὶ 

s» ἄρξασϑαι. εἰ δὲ ἀεὶ δημιουργεῖ --- τοῦτο γὰρ αὐτοῖς 

δοκεῖ. ὡς καὶ ὁ Πρόκλος ἐν τοῖς προλαβοῦσιν πολλά- 

[0]. 89ν. κις ἀπεφήνατο" ἐν γοῦν τῷ τρίτῳ κεφαλαίῳ | φησὶν 

ὅτι “εἰ μὲν κατ᾽ ἐνέργειαν ὁ δημιουργὸς ἀεὶ δημιουρ- 

yóg, καὶ τὸ δημιουργούμενον ἀεὶ κατ᾽ ἐνέργειαν ἔσται 

δημιουργούμενον᾽ καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ “ἕπεται καὶ 

τὰ αἰτιατὰ εἶναι ἀεὶ κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ τὸν χόσμον 

2. Plat. Tim. 4180 8. ἀγέννητα Plat. 4. γενομένων 
Plat. 5. [ξωιων] M μέλλει Plat. et t 8. τρεπεσϑ)] ε] M 

10. τὴν (ante περὶ) om. Plat, cf. infra fol. 210v. 12. ἡγε- 
uovov M (correxi ex Plat.) τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ ὑμῖν ἐϑελόντων 
ἕπεσθαι post αὐτοῖς add. Plat. πειρας M (correxi ex Plat.) 

14. αἰἴδια, ex ει, M 28. pag. 42, 4 25. pag. 43, 16 
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ἀεὶ δημιουργούμενον᾽" καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ δὲ καὶ ἐν 
τῷ πέμπτῳ τὰ αὐτά φησιν, καὶ ἐν τῷ ἀρτίως δὲ μνη- 

, , e ^ * 3 , " X - μονευϑέντι λόγῳ, ὃν πρὸς τὸν ᾿Δριστοτέλην ὑπὲρ τοῦ 
, , 2 5 L4 , b e / ς Τιμαίου γέγραφεν, ἐπὶ λέξεώς φησιν ὁ Πρόκλος ὡς 

20 ap. IIO. s , - , Vu e ern e ^ ἀεί ὁ κόσμος δημιουργεῖται καὶ ὅτι “ὡς ὃ δημιουργὸς 
καὶ δεδημιούργηκεν ἀεὶ καὶ δημιουργεῖ. οὕτως καὶ ὃ 
κόσμος ἀεὶ δημιουργεῖται καὶ γινόμενος γέγονεν καὶ 
γεγονὼς ἀεὶ γίνεται", καὶ μετ᾽ ὀλίγα “ὥστε ἀεὶ ὃ κό- 
σμος δημιουργεῖται. καὶ ὡς ἐκεῖνος καὶ δεδημιούργη- 

» x A - ei " καὶ , M τ xev ἀεὶ καὶ δημιουργεῖ, οὕτω καὶ ὃ κόσμος καὶ δεδη- 
μιούργηται καὶ δημιουργεῖται ἀεὶ καὶ γινόμενος γέγο- 
vev καὶ γεγονὼς ἀεὶ γίνεται --- εἰ οὖν ταῦτα ἀληϑῆ. 
ϑαυμάξω, πῶς οὐ συνεῖδεν, ὡς αὐτὸς τοῖς αὑτοῦ πτε- 
ooig ἁλώσεται" εἰ γὰρ καὶ δεδημιούργηκεν ἤδη τὸν 
κόσμον ὁ ϑεὸς καὶ δημιουργεῖ νῦν καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
ὁ χόσμος καὶ γέγονεν ἤδη καὶ γίνεται νῦν καὶ γενή- 
σεται κατὰ τὸ ἐσόμενον τοῦ χρόνου διὰ τὸ μὴ ἀϑρόαν 
ἔχειν πᾶσαν παροῦσαν τὴν ὕπαρξιν ὥσπερ τὰ αἰώνια 
ἀλλὰ συνδιαιρουμένην τῷ χρόνῳ. ἀνά δήπ v θουμένην TO χρόνῳ, ἀνάγκη On)zov τοι 
νῦν γινόμενον, πρὶν τὸ νῦν ἐνστῆναι, καϑὸ νῦν γένε- » 
ται, πρότερον δυνάμει εἷναι" εἰ γὰρ καὶ πρότερον ἐνερ- 
γείᾳ 1v, ἀλλ᾽ οὐ καϑὸ νῦν ἐστιν. ἀλλὰ καϑὸ τότε 
3 , , , j. TOS 4 3 , - , ' ἑγενετό [τό] ve καὶ ἦν, ἐνεργείᾳ ὑπῆρχεν" si ydo, καϑὺ 
νῦν γίνεται καὶ ἔστιν, πρὶν τὸ νῦν ἐνστῆναι ἐνεργείᾳ 
ἣν πρότερον, οὐκχέτ᾽ ἂν ἀεὶ γίνοιτο ὃ κόσμος οὐδὲ τὸ 
εἶναι αὐτοῦ τῇ τοῦ χρόνου διαστάσει συνδιίσταται ἀλλ᾽ 
ἀϑρόαν ἔχει τὴν ὕπαρξιν ὥσπερ τὰ αἰώνια. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
αὐτῷ τῷ Πρόκλῳ τοιαύτη εἶναι δοκεῖ ἡ τοῦ κόσμου 

2. ἀρτίως: pag. 82, 13 7. δημιουργ] ει]ται M; fort. ἀεὶ 
(δεδημιούργηται καὶ ἀεὶν δημιουργεῖται, cf. lin. 10.1 14. δε- 
δημιουργεικὲεν M 28. το M; delevi 
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fol.40r. ὑπόστασις" λέγει γοῦν ἐν τῷ μνημονευϑέν τι λόγῳ 

κατὰ λέξιν ταῦτα “εἰ δὲ τὸν ποτὲ ἐσόμενον καλεῖ ϑεὸν 

τὸν xócuov ὁ Τίμαιος (ἴσως γὰρ ἂν τοῦτό τινας ϑρά- 

ξειεν), μήποτε ἔν μέρει χρόνου δίδωσιν αὐτᾷ τὴν γέ- 

νεσιν᾽ τὸ γὰρ ποτέ τοῦ χρόνου μέρος τι εἶναι λεκτέον 

ἡμῖν. ὡς ἄρα πᾶν τὸ ἐν χρόνῳ ὃν εἴτε ἀπείρῳ εἴτε 
, 2 Ὁ X Uu e ^ » , - πεπερασμένῳ ἀεὶ ποτὲ ἔσται (ὅσον γὰρ ἔστιν αὐτοῦ. 

-» » , , "t x 9 A e e E , τοῦτο ἔν τινι χρόνῳ ἐστίν" οὐ γὰρ ἅμα ὅλος ὁ χρόνος 
3 M 2 ^ ^ , , 3 H d , , ἐστιν ἀλλὰ κατὰ μέρος). εἴ τι οὖν ἐν χρόνῳ ἐστίν, 
κἂν εἷς τὸν ἄπειρον ἐκτείνηται χρόνον, ἔστιν μὲν ποτέ, 
γίνεται δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀλλ᾽ οὐ ποτέ, (ἀπ᾽ ἄλλου ποτές εἷς 
ἄλλο {ποτές ἀεὶ μεϑιστάμενον, καὶ ἦν ποτὲ καὶ ἔστιν 
ποτὲ καὶ ἔσται ποτέ" καὶ ἀεὶ μὲν ἕτερον τὸ ποτέ τοῦτο, 

ἔστιν δὲ ὅμως, ἐν à ἔστιν ποτέ. τὸ μὲν οὖν ἐν μέρει 
΄ Ἁ e , tU LI , X LI E χρόνου τὴν ὑπόστασιν ἔχον καὶ γίνεται ποτὲ καὶ ἔστιν 

ποτὲ καὶ ἔσται ποτέ, τὸ δὲ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ ἔστιν 
N , , A "A » , sa Δ. , μὲν ποτέ, γίνεται δὲ ἀεί, μιμησάμενον τῷ ἀεὶ γίνεσϑαι 

τὸ ἀεὶ ὄν. εἰ οὖν, ὡς καὶ αὐτῷ δοκεῖ τῷ Πρόκλῳ. διὰ 
^ 3 /, * € /, 2. Fr. Ὁ i Ἃ , TO £V χρόνῳ είναι ὁ κόσμος ἀεὶ ποτὲ ἔστιν. διὰ τί, 

ὅσον ἐστὶν τοῦ κόσμου ἐν ὑποστάσει. τοῦτο ἐν μέρει 
τινὶ τοῦ χρόνου ἐστίν; ἐπεὶ μὴ ἅμα ὅλος ὃ χρόνος 
ὑφέστηκεν ἀλλὰ κατὰ μέρος καὶ ἀεὶ ἀπὸ ἄλλου ποτέ 
εἷς ἄλλο ποτέ μεϑίσταται καί, ὥσπερ ἦν ποτὲ καὶ 
ἔστιν νῦν ποτέ, οὕτως καὶ ἔσται ποτέ, τὸ δὲ ποτὲ ἐσό- 

3. Plat. Tim. 34AB 8.4. M m 1 ad ϑραξειεν not. marg.: 
ταραξειεν 6. πᾶν τὸ κτλ.: cf. pag. 99, 1 τὸ t (cf. 99, 1)] 
τῶ M; om. p 1. πεπ| εἸρασμενωι, ex δι, M ποτέ ἐστιν, 
διότι ὅσον ἔστιν αὐτοῦ, Év τινι χρόνῳ τοῦτό ἐστιν 99,9 — 9. εἶ 
τι *T4.: οἷ. pag. 99, 4 11. ἀπ᾽ ἄλλου ποτέ addidi, cf. 99, 6. 
100, 4 12. ποτέ addidi 14. τοῦτο om. pag. 99, 8 

^ EC 
21. ἅμα ὅλος, cf. 96,8. 99,3] ὅλος, in marg. ξητει, M; ἂν ἄλλος 
t et (in marg. corr.) p 
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μενον, καϑὸ ἔσται ποτέ, οὔπω νῦν ἐστιν ἐνεργείᾳ, 

ἐπεὶ μηδὲ τὸ ἐσόμενον ποτὲ τοῦ χρόνου μέρος νῦν 

ἐνεργείᾳ ἐστίν --- εἴη γὰρ τὸ μέλλον ἤδη ἐνεστὸς ἐνερ- 
γείᾳ -- ἀνάγκη δήπου τὴν ἐσομένην ποτὲ τοῦ κόσμου 
ὕπαρξιν νῦν δυνάμει εἶναι. οὐκοῦν καὶ ὃ αἴτιος τῆς 

ἐσομένης τοῦ κόσμου ὑπάρξεως νῦν δυνάμει αὐτῆς 

ἔστιν αἴτιος ὥσπερ γὰρ τὸν κόσμον τὸ ἤδη ἐνεργείᾳ 

ποτὲ εἶναι οὐκ ἀφαιρεῖται τοῦ εἶναι δυνάμει. χκαϑὸ 

ἔσται ποτέ, διὰ τὸ συνδιαιρεῖσϑαι τῷ χρόνῳ τὴν ὕπαρ- 
ξιν αὐτοῦ, οὕτως οὐδὲ τὸν αἴτιον τῆς τοῦ κόσμου 
ὑπάρξεως τὸ ἤδη κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτὸν γεγονέναι αἴ- 

τιον, καϑὺ ἤδη ὑπέστη, ἀφαιρεῖται τοῦ εἶναι δυνά- fol.40v. 

μει, καϑὸ ἔσται αὐτῷ αἴτιος τοῦ αὖϑις εἶναι" ὡς γὰρ 
ἔχει τὸ γιγνόμενον, οὕτως καὶ τὸ ποιοῦν ἔχειν ἀνάγκη 
καὶ ἔμπαλιν, ὡς τὸ ποιοῦν, καὶ τὸ γιγνόμενον. ὡς καὶ 
αὐτὸς πολλάκις ἕν τοῖς ἔμπροσϑεν ὁ Πρόκλος εἴρηκεν" 
εἰ γάρ. καϑὺ ἔσται ποτὲ ὃ κόσμος. νῦν αὐτοῦ ἐνερ- 

γείᾳ ὁ ϑεός ἐστιν αἴτιος. ὅταν δὲ τὸ αἴτιόν τὲ καὶ 

ποιοῦν ἐνεργείᾳ T, καὶ τὸ αἰτιατόν τε καὶ γιγνόμενον 

5 

10 

? , EL e 3 , , ^ , 3 , ἐνεργείᾳ ἔσται, ὡς ἀρτίως λέγοντος τοῦ IIoóxAov ἠκού- : 
, e ' ἡ» , , Ὁ / 

όαμεν, £v αἷς πρὸ ὀλίγου λέξεσιν αὐτοῦ παρεϑήκαμεν. 

καὶ ἡ ἐσομένη ἄρα ποτὲ τοῦ χόσμου ὑπόστασις νῦν 
3 , » RN  καὶ' 2. ἡ , 2 δον 
ἐνεργείᾳ ἔσται" ὥστε καὶ ὃ ἐσόμενος χρόνος, ἐν ᾧ ἔσται 

ποτὲ ἡ ἐσομένη τοῦ χόσμου ὕπαρξις, νῦν ἐνεργείᾳ 
Ἵ " ^ »N , Ἵ , ἊΨ 3 3 , ἔσται" TO ἄρα μέλλον ἐνέστηκεν ἤδη κατ᾽ ἐνέργειαν. 
ὅπερ γελοῖόν τε καὶ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται. 

καϑὸ ἔσται ποτὲ Ó κόσμος, νῦν αὐτοῦ τὸν ϑεὸν ἐνερ- 

γείᾳ εἶναι δημιουργόν. οὐκοῦν εἰ, καϑὸ ἔσται ποτὲ ὃ 

20. ἀρτίως: cf. pag. 94, 23 sq. 22. κουσμου M 23. εσται 
(post ἐνεργείᾳ) M; fort. ἐστίν 25. εσται M; fort. ἐστίν 
26. γελοῖόν] λεγοῖόν M; λέγειν οἷόν pt 21. 28. ενεργειαὶ t], 
ex », M 28. δ᾽ ημιουρ]γον M 

IoANNES PHIiLOPONUS ed. Rabe. 
- 
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κόσμος. νῦν οὔπω ἐστὶν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνάμει, καὶ ὃ 
αἴτιος ἄρα τῆς ἐσομένης αὐτοῦ ὑπάρξεως νῦν δυνάμει 
ἐστὶν αὐτοῦ αἴτιος. x«90 γενήσεται, ἐπεὶ καὶ τοῦ ἐσο- 
μένου ἀρόνου δυνάμει νῦν αἴτιος ὃ ϑεός. ἀεὶ δὲ ἔσται 
χρόνος καὶ ἀεὶ ἔσται ποτὲ ἡ τοῦ κόσμου ὕπαρξις. ἀεὶ 
ἄρα καὶ ὁ ϑεὺς δυνάμει ἔσται καὶ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ 
xócuov αἴτιος" ὡς γὰρ τὸν οἰχοδόμον τὸ ἤδη ὠκοδὸο- 
μηκέναι οὐκ ἀφαιρεῖται τοῦ εἶναι δυνάμει τῶν οἶκο- 
δομηϑησομένων οἰκοδόμον, ἀλλά, καϑὺὸ μὲν ὠκοδόμηκεν. 
ἐνεργείᾳ ἐστὶν οἰκοδόμος, καϑὸ δὲ οἰκοδομήσει, δυνά- 
ἱξι. οὕτω δήπου καὶ ὁ ϑεός, καϑὸ uiv ὑπέστησε ποτὲ 
κόσμον καὶ τὸν χρόνον, ἐνεργείᾳ ἐστὶν αὐτῶν αἴτιος. 
x«90 δὲ ἔσται ποτὲ ὅ τε κόσμος καὶ ὁ χρόνος. δυνά- 
μει ἦν τε καὶ ἔστιν αὐτῶν αἴτιος" ἀεὶ δὲ ἔσται ποτὲ 
ὃ κόσμος καὶ ὁ χρόνος, ἀεὶ ἄρα δυνάμει ἔσται αὐτῶν 
δημιουργὸς ὃ ϑεός. ὅσῳ οὖν χεῖρόν vs καὶ ἀτελέστε- 
4ιτ ρον τὸ ἀεὶ εἶναι δυνάμει τοῦ ποτέ, | τοσούτῳ μᾶλ- 
λον εἰς μείξονα ἀτοπίαν ἐκπίπτει ἡ περὶ τῆς ἀειγενε- 
σίας τοῦ κόσμου αὐτῶν ὑπόϑεσις διὰ τὴν περιδέξιόν 
τε χαὶ ἄφυκτον αὐτῶν κατὰ τῆς ἀληϑείας ἐπιχείρησιν. 

ει΄. Οὐχ ἄχρηστον δ᾽ οἶμαι τὴν τοῦ ᾿ρόχλου xol 
τοὺς λόγους κακουργίαν κατανοῆσαι καὶ ἐν οἷς αὐτοῦ 
νῦν παρεϑέμεϑα ῥήμασιν. συναισϑόμενος γὰρ τοῦ 
λόγου. tig ὅτι φέρεται. λέγω δὴ εἰς τὸ τὸν δημιουρ- 
yov ἀεὶ δυνάμει εἶναι, ἐπικρύψαι μὲν τοῦτο τῇ δεινό- 
vit. τοῦ λόγου ἐπιχειρεῖ. οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ οὕτως 
εὐφώρατος ὑπὸ τῆς ἀληϑείας γεγένηται" εἰπὼν γὰρ ὡς 

4. ὅ. fort. ἔστάι {ποτὲ χρόνος 12. fort. {τόν T£) κόσμον (τὸν κόσμον pt) 18. δυνάμει --- 15. χρόνος in marg. add. m 1 M (et t p» om.t 19. xocuov M 96. 91. |ov|roc ευφορατὸος M 
21. pag. 96, 6 
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πᾶν τὸ fv χρόνῳ ὃν εἴτε ἀπείρῳ εἴτε πεπερασμένῳ 
ἀεὶ ποτέ ἐστιν, διότι, ὅσον ἔστιν αὐτοῦ. ἔν τινι χρόνῳ 
τοῦτό ἐστιν. οὐ γὰρ ἅμα ὅλος ὃ χρόνος ἐστὶν ἀλλὰ 
κατὰ μέρος᾽ καὶ πάλιν ὅτι “εἴ τι ἐν χρόνῳ ἐστίν, κἂν 
εἷς τὸν ἄπειρον ἐκτείνηται χρόνον, ποτέ ἐστιν᾽ καὶ ὅτι 
“ἀεὶ ἀπὸ ἄλλου ποτέ εἰς ἄλλο ποτέ μεϑίσταται καὶ ἦν 
ποτὲ καὶ ἔστιν ποτὲ καὶ ἔσται ποτέ᾽ καὶ ὅτι “ἀεὶ μὲν 
ἕτερον τὸ ποτέ, ἔστιν δ᾽ ὅμως, ἐν ᾧ ἔστιν ποτέ; ταῦτα 
εἰπὼν καὶ συναισθόμενος, ὅπερ εἶπον, ὡς ἀνάγκη κατὰ 
τὰς αὑτοῦ ὑποϑέσεις τὸν τοῦ ποτὲ ἐσομένου αἴτιον. 
χκαϑὺ ἔσται ποτέ, νῦν δυνάμει εἶναι αἴτιον — οὐ γὰρ 
δή γε ἐνεργείᾳ, εἴ yt ἀδύνατον τὸ ἐσόμενον. καϑὺ 
ἔσται, νῦν ἐνεργείᾳ εἶναι —, ἐπικρύψαι τοῦτο βουλό- 
μενος προσέϑηκεν ὡς “ἔστιν μὲν ποτέ, γίνεται δ᾽ ἐπ᾽ 
ἄπειρον ἀλλ᾽ οὐ ποτέ καὶ πάλιν 'τὸ μὲν οὖν ἐν μέρει 
τοῦ χρόνου τὴν ὑπόστασιν ἔχον καὶ γίνεται ποτὲ καὶ 
ἔστιν ποτὲ (καὶ ἔσται ποτέ». τὸ δὲ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ 
ἔστιν μὲν ποτέ, γίνεται δὲ ἀεί", ἵνα τῷ ἀεὶ λέγειν 
γενέσθαι καὶ μὴ ποτὲ ἐχφύγῃ τὸ δυνάμει λέγειν εἷναι 
τὸν τοῦ γινομένου iih o ὡς νενόμικεν. καίτοι εἴς : 
πὲρ ἀεὶ ἐν ἄννεχει καὶ ἀδιακόπῳ γενέσει ὃ κόσμος 
ὑφέστηκεν καὶ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει; εἶ μὴ ποτὲ 
γίνεται ἀλλ᾽ ἀεί, | οὐ ποτὲ ἔσται ἀλλ᾽ ἀεί" τὸ γὰρ τοι. 41ν. 
εἶναι αὐτοῦ ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν ὑπόστασιν ἔχει. εἰ 
δὲ διὰ τὸ ἐν χρόνῳ ὑφεστάναι τὸν κόσμον καὶ (ἡ 25 
ἔχειν ἀϑρόαν πᾶσαν ὁμοῦ τὴν αὑτοῦ ἐνεστηκυῖαν ὕπαρ- 

2. |«&| M εστιν M] ἔσται 96, 7 8. ὅλος t et (cr. m 2) 
p] ὁ ὃ λογος M ἃ pag. 96, 9 [ει τι εν Μ 6. pag. 96, 12 

8. τὸ ποτέ τοῦτο 96,138 9. εἶπον: pag. 98, 28 14. pag. 
96, 10 16. τοῦ om. pag. 96, 15 17. καὶ ἔσται ποτέ 
add. ex pag. 96, 1 19. fort. γίνεσϑαι 20. καίτοι] καὶ τὸ 

L 
le] μη M 26. ovuov M 
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ξιν ὡς τὰ αἰώνια, διότι μηδὲ ὃ χρόνος ὅλος ἅμα ὑφέ- 
στηκὲν ὥσπερ ὁ αἰών, διὰ τοῦτο ἀεὶ ἐν τῷ ποτέ ἐστιν 
ὁ χόσμος καὶ ἦν ποτὲ καὶ ἔστιν ποτὲ καὶ ἔσται ποτέ, 
ἀπὸ ἄλλου ποτέ εἰς ἄλλο ποτέ μεταβαίνων ἀεί. τὸ δὲ 
εἶναι αὐτοῦ ταὐτόν ἐστιν τῷ γίνεσθαι, ἀνάγκη ἄρα, 
ὥσπερ ἦν ποτὲ καὶ ἔστιν ποτὲ καὶ ἔσται ποτέ. οὕτως 
καὶ γεγονέναι ποτὲ καὶ γίνεσϑαι ποτὲ καὶ γενήσεσϑαι 
ποτέ: οὐ γὰρ ἄλλως τοῦ εἶναι μετέχει ἢ ἐν τῷ yíve- 
σϑαι. εἰ οὖν τὸ γίνεσθαι ἢ ταὐτόν ἐστιν τῷ εἶναι 
αὐτοῦ ἢ αἴτιον τοῦ εἶναι τὸ γίνεσθαι. ἀνάγκη πᾶσα, 
ὡς ἔχει τὸ εἶναι αὐτοῦ, οὕτως ἔχειν καὶ τὸ γίνεσϑαι. 
εἰ μὲν ταὐτὸν εἴη, διὰ τοῦτο, εἰ δὲ αἴτιον, διότι δοκεῖ 
καὶ αὐτοῖς, ὡς ἔχει τὺ αἰτιατόν, οὕτως ἔχειν καὶ τὸ 
αἴτιον καὶ ἔμπαλιν, ὡς τὸ αἴτιον, οὕτω καὶ τὸ αἴτια. 

ὅτόν. ὥστε, εἰ ποτέ ἐστιν ὃ κόσμος, καὶ γίνεται ποτὲ 
ἐξ ἀνάγκης. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ γένεσϑαι αὐτὸ καϑ᾽ 
αὑτὸ τὸ λέγειν ἔσεσϑαι ποτὲ τὸν κόσμον. εἰ μὴ ἄνευ 
τοῦ δημιουργικοῦ αἰτίου ἔσται, ἀνάγκη καὶ τὸ τοῦ 
ἐσομένου αἴτιον, x«90 ἔσται. νῦν δυνάμει εἶναι κατὰ 
τὰς ἰδίας αὐτῶν ὑποϑέσεις. εἰ οὖν ἀεὶ τὸ μέλλειν 
ἔσεσθαι ἔχει ὃ κόσμος, ἐπεὶ καὶ ὁ χρόνος, ἀνάγκη καὶ 
τὸ αἴτιον τοῦ ἀεὶ ἐσομένου, καϑὺ ἔσται, δυνάμει εἶναι. 
ὥστε καὶ χωρὶς τοῦ λέγειν μέλλειν τὸν κόσμον γίνε- 
σϑαι sig τὴν αὐτὴν ἀτοπίαν ὃ λόγος ἀπάγεται. λέγω 

ὁ δὴ τὸ ἀεὶ δυνάμει δημιουργὸν εἶναι τὸν ϑεὸν καὶ ἀεὶ 
ἀτελῆ, διὰ τὰς ἀφύκτους αὐτῶν ἐπιχειρήσεις. οὐδὲ τῇ 
δεινότητι ἄρα συσκιάσαι τὴν ἀτοπίαν τῶν ἰδίων ὑπο.- 
ϑέσεων ὃ Πρόκλος δεδύνηται. 

- 5. τω] M 14. cuti «|rov, ex ov, M 17. exspectes 
κόσμον (sig τὴν αὐτὴν ἀτοπίαν ἀπάγεται") εἰ (y&o) μὴ, cf. 
lin. 23 sq. 
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cL. Εἰ οὖν κατὰ τὰς εὐσεβεῖς περὶ ϑεοῦ ἐννοίας 

αὐτὸς ἑαυτοῦ πλήρωμά ἐστιν ὃ ϑεὺς μηδενὸς τοῦ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ παρηγμένου εἷς τελείωσιν δεόμενος, δῆλον. ὡς 
οὐδὲ ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ὑπάρξεως προσ]λαμβά- to. 12. 
νει τι εἰς τελείωσιν οὔτε ἐκ τοῦ μὴ εἶναι ταῦτα αὖ- 5 
τὸς ἑαυτοῦ ἀτελέστερος ἔσται. ὥσπερ κατὰ Πλωτῖνον 
καὶ τὰ μήπω ὄντα ὡς ὄντα τῷ ϑεῷ πάρεστιν. παρε- 
ϑήχαμεν οὖν αὐτοῦ καὶ πρότερον περικοπὴν ἐκ τοῦ 
λόγου τοῦ περὶ τῶν νοητῶν ἢ περὶ τἀγαϑοῦ. ἧς καὶ 
νῦν μνησϑῆναι ἄξιον" περὶ γὰρ τῆς δημιουργικῆς τοῦ 
ϑεοῦ δυνάμεως διαλεγόμενος ἐν ἐχείνοις ταῦτά φησιν 
“ἀλλὰ μὴν εἰ δεῖ ἑκάστην ἐνέργειαν μὴ ἀτελῆ εἶναι 
μηδὲ ϑέμις τοῦ ϑεοῦ ὁτιοῦν ἄλλο τι νομίζειν ἢ ὅλον 
τε x«l πᾶν, δεῖ ἐν ὁτῳοῦν τῶν αὐτοῦ πάντα ἐνυπάρ- 
χειν. δεῖ τοίνυν καὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι. δεῖ καὶ τοῦ μέλ- 
Aovrog ἤδη παρόντος εἶναι. οὐ δὴ ὕστερόν τι ἐν 
ἐχείνῳ, ἀλλὰ TO ἤδη ἐκεῖ παρὸν ὕστερον ἐν ἄλλῳ γί- 
νεται. εἶ οὖν ἤδη πάρεστιν τὸ μέλλον, ἀνάγκη οὕτως 
παρεῖναι ὡς προνενοημένον εἰς τὸ ὕστερον. τοῦτο δέ 
ἐστιν ὡς μηδὲν δεῖσϑαι μηδενὸς τότε. τοῦτο δέ ἐστιν 
μηδὲν ἐλλείψοντος. πάντα ἄρα ἤδη ἦν καὶ ἀεὶ ἦν καὶ 
οὕτως ἦν ὡς εἰπεῖν ὕστερον τόδε διὰ τόδε" ἐχτεινό- 
μένον μὲν γὰρ x«l οἷον ἁπλούμενον ἔχει δεικνύναι 
τόδε μετὰ τόδε. ὁμοῦ δὲ πᾶν τόδε. τοῦτο δέ ἐστιν ἔχον 
ἐν ἑαυτῷ καὶ τὴν αἰτίαν. εἰ οὖν κατὰ τὸν φιλόσο- 
φον Πλωτῖνον τὸ μέλλον καὶ μήπω γενόμενον ἤδη 
τῷ ϑεῷ πάρεστιν καὶ οὐδὲν παρ᾽ αὐτῷ ὕστερον, ἀλλὰ 

1.8. pag. 39, ὅ 8. αὐτοῦ] evro. M 12. Plot. enn. VI 
7,1 (ob μὴν ἀλλ᾽ si δεῖ) 13. ϑεμιτὸν ϑεοῦ ὁτιοῦν Ov ἄλλο 
Plot. 15. καὶ τοῦ — δεῖ om. Plot. 22. δια M] μετὰ Plot. 

24. ovuov M δὲ ὃν πᾶν Plot. 25. 26. φλοσοφον M 
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τὸ ὕστερον ἐσόμενον ἤδη πάρεστιν τῷ ϑεῷ καὶ ἀεὶ 
πάρεστιν καὶ οὕτω πάρεστιν ὡς προνενοημένον εἷς τὸ 
ὕστερον καὶ διὰ τοῦτο ἑκάστη τοῦ ϑεοῦ ἐνέργεια τε- 
λεία ἐστὶν ὡς τῇ προγνώσει εἱληφυῖα τὰ ὕστερον ἔσε- 

5 σϑαι μέλλοντα, ὡς μηδὲν ἐλλείπειν μηδὲ δεῖσϑαι μη- 
δενὸς τότε τὴν τοῦ ϑεοῦ ἐνέργειαν, ὁπόταν τὸ πρὶν 
UzAA UG tid , ? “ 9 - 9 , ut^Aov ὕστερον ἤδη παράγει, εἶ ταῦτα ἀληϑῆ, ἀνάγκη 

M 9 Ἁ 3 A] ^ ^ al δήπου τὰ αὐτὰ συγχωρεῖν αὐτούς. καὶ ti ἀπό τινος 
, * - ΄ ec , , Y , ἀρχῆς 0 κόσμος ὑπέστη. ὥστε δηλονότι καὶ πρὶν ὑπο- 

e - /, - - - 10 στῇ ὁ x0Guog παρῆν τῷ ϑεῷ ὡς προνενοημένος (sig 
fol. 

᾿ ^ er A] ΝΙΝ - , E 43ν. τὸ» ὕστερον | καὶ διὰ τοῦτο τελεία ἡ δημιουργικὴ 
- - ? , - à y, v m τοῦ ϑεοῦ ἐνέργεια τῷ μηδὲν ὕστερον εἶναι παρὰ τῷ 

ϑεῷ. διότι τὸ ὕστερον ἐσόμενον ἤδη πάρεστιν αὐτῷ 
- , A - Y , M app τῇ προγνώσει. xci τῷ μηδὲν ὕστερον δεῖσθαι προσ- 

κὸ -" 9 M - , , 5 15 λαβεῖν εἰς τὴν τοῦ χόσμου παραγωγήν. τούτων οὖν 
οὕτως καὶ παρὰ αὐτοῖς κατὰ τὰς κοινὰς περὶ ϑεοῦ 
ἐννοίας ὡμολογημένων πῶς οὐ λίαν εἰσὶν ἀναιδεῖς καὶ 
παρὰ τὰ σφίσιν αὐτοῖς καλῶς δόξαντα φάσκοντες ὡς. 
εἶ μὴ ἀΐδιος εἴη ὁ κόσμος, πρὶν γενέσϑαι αὐτὸν ἀτελὴς 

30 ἑσται ὁ τούτου δημιουργὸς καί, ὁπηνίκα δημιουργοίη. 

25 

χρόνου τε δεήσεται καὶ ἀλλοιώσεως οὐκ ἄμοιρος ἔσται: 
αὐτὸς οὖν ἑαυτοῦ κατὰ πάντα πλήρωμα ὧν ὃ ϑεὸς 
οὐδὲν (ἐκ τῆς) πρὸς τὰ ἔξω σχέσεως προσλήψεται εἰς 
τελείωσιν. 

Τέλος λύσεως τοῦ τετάρτου λόγου. 

4. προγνωσειληφυια M (cr. pt) 10. 11. εἰς τὸ add. 
12. τῷ (post ἐνέργεια)) vo M 17. ó|c ὦ eras.luoAoyiuevov M 

18. καλῶς] καλας M; καλὰ pt δοξα!νῖτα, ex o, M 
23. ἐκ τῆς add. (cf. 59, 10. 101, 4) | 
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Πρόκλου διαδόχου λόγος πέμπτος. 

* ITéuz tog" ἐπὶ τούτοις. εἰ ἅμα οὐρανῷ χρόνος ἐστὶν 

καὶ οὐρανὸς (yoóvo, οὔτε οὐρανὸς ἔστιν χρόνου μὴ 

ὄντος οὔτε χρόνος οὐρανοῦ μὴ ὄντος. χρόνος δὲ οὐκ 
ἦν ὅτε οὐκ ἦν οὐδὲ ἔσται ὅτε οὐκ ἔσται" εἰ γὰρ ἦν 
ὅτε οὐκ ἦν χρόνος. ὡς ἔοικεν ὅτε οὐκ ἦν χρόνος ἦν 
χρόνος" τὸ γὰρ ποτὲ ὃν διὰ τὸ ποτὲ μὴ εἶναι λέγεται 
εἶναι ποτέ, μήτε ἀεὶ ὃν μήτε οὐδέποτε. μέσον δ᾽ ἀμ- 

qoiv: ὅπου δ᾽ ἂν ἦ τὸ ποτέ, χρόνος ἐστίν. καὶ si 

ἔσται ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος. μεταπεσὼν ἀπὸ τοῦ εἶναι 

ποτὲ εἰς τὸ μὴ εἶναι ποτὲ χρόνου μὴ ὄντος ἔσται χρό- 
vog τότε, ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος" τὸ γὰρ ποτέ χρονικόν. 

εἰ οὖν μήτε ἦν ὅτε οὐκ ἦν χρόνος μήτε ἔσται ὅτε οὐκ 
ἔσται --- τὸ γὰρ ἐφ᾽ ἑκάτερα ποτέ οὐκ ὄντος χρόνου 

ἔσται χρονικὸν ὑπάρχον —, ἀεὶ ἄρα ἔστιν χρόνος" τῷ 

γὰρ ποτέ ἢ τοῦτο ἀντικείσεται ἢ τὸ οὐδέποτε" ἀλλὰ τὸ 

οὐδέποτε ἀδύνατον" ἔστιν γὰρ ὅλως χρόνος" ἀεὶ ἄρα 
“ , er MA f 3 ' , M 3 " ἔστιν χρόνος. ἅμα δὲ ὁ οὐρανὸς | χρόνῳ καὶ οὐρανῷ to. 13r. 

ροόνος᾽ μέτρον γάρ ἐστιν τῆς τοῦ οὐρανοῦ κινήσεως. 
Ν i N J 

a ec 21 - - 3 , A AQUA M 3: NL» 
ὡς ὁ αἰὼν τῆς τοῦ αὐτοξῴου ζωῆς" ὃ καὶ αὐτὸ δεί- : 

2 8 . , id er ^ e 2 ἼἜ χνυσιν ἀεὶ τὸν χρόνον ὄντα. ἵνα μὴ ὃ αἰὼν ἢ μηδε- 

vóg ἦ παράδειγμα χρόνου μὴ ὄντος αἰὼν ὑπάρχων ἢ 
uri ARUM. » ^ » M ^ e 3 β (AA 9 

μηδὲ αὐτὸς ἔχῃ τὸ ἀεὶ μένειν ὃ ἐστιν μεταβάλλων éx 

τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι ἢ εἰς τὸ μὴ εἶναι ἐκ τοῦ 

εἶναι παράδειγμα. καὶ ὃ οὐρανὸς ἄρα ἐστὶν 

8. χρόνῳ --- οὐρανός add. ὅ sq. cf. pag. 104, 23 sq. 
10. μεταπεσὶ ὦ]ν, ex o, p] μέταπεσον M 11. yoov|o|v M 
14. ovrog M (cr. pt) 15. zoovi|xo|v ὕπαρ! zlov M. 16. cf. 
pag.105,20 17. ὁλίως] M 19. cf. pag. 114, 22. κινήσεως ὁ 
χρόνος ὡς καὶ ὁ infra pag. 114, 23 20. [αυτο͵]ζωου M 
23. ey|n]i, ex eu M μεταβαλὼν pt 25. fort. ἔστιν (ἀεὶν 

m'a ἡ .--.-- “--α- - 

XL Lc Lage Ac - z^ m 

—— e S p e e n τῶ 
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, e , ki € , , , χρόνος ouóyovog ὧν τῷ χρόνῳ καὶ οὔτε πρότερον οὔϑ᾽ 

er , ? ὕστερον χρόνου γεγονώς. ἀλλὰ τὸν ἅπαντα χρόνον. 
e 3 - , y ὥς φησιν ἕχεῖνος, γεγονώς τὲ x«l ὧν xci ἐσόμενος." 

, - , — , , Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ s' λόγου. 
, ri e , α΄. Ὅτι σοφιστικῶς ὃ Πρόκλος οὐ τὴν τῶν λεγο- 

, Y , ? A 9 μένων διάνοιαν ἀλλὰ τὴν ἀσϑένειαν περιξέει τῶν λέ- 
ἕξεων. 

β΄ Ὅ , , τ , A , . Ὅτι oU πάντως τὸ ποτέ χρονικὸν πρόσρημα. 
? Φ " ^ , - N e | xc) ov ἂν κατηγορεῖται. χρόνου τμῆμα δηλοῖ. 
as" Ὅ my: ^ λ ' - » 7. Ὅτι οὐδὲ τὰ λοιπὰ τῶν χρονικῶν προσρημάτων 

πανταχοῦ χρόνου ἐστὶν πάντως δηλωτικά. 
"ἢ oc ki , ez er 2 3 , s. Ot, Mv λέγωμεν “ἣν ποτὲ τε οὐκ ἣν χρόνος 

καὶ ἔσται ποτὲ OTt οὐκ ἔσται. τὸ “ἦν᾽ τοῦτο καὶ τὸ 
"A P * M - f , , ? , ποτε πρὸς τὴν τοῦ ὑποκειμένου φύσιν ἐκλαμβάνοντες 
οὐ τμήματος χρόνου δηλωτικὸν νοοῦμεν ἀλλὰ τοῦ αἷ- 
- m er , [3 $3 , » , ὥνός τινα ὕπαρξιν, ἐν ᾧ οὐκ ἦν ἢ ἔσται χρόνος. 

dm Ὕ /$ $ e ^ - , €. Ὅτι. κἂν παράδειγμα ἦν ὃ αἰὼν τοῦ χρόνου. 
2 , , ^ LT ^ , 3 * e : οὐκ &v&yxu καὶ TOV χρόνον ἀεὶ εἶναι. ὡς ὃ αἰὼν ἀεί 

ἔστιν. 

Αὐύσις τοῦ πέμπτου λόγου. 
, , A «ν " ^ » , €. Αΐαν καὶ τοῦτο σοφιστικὸν TO ἐπιχείρημα" οὐ 

γάρ πρὸς τὸ σημαινόμενον τοῦ λόγου ἀλλὰ πρὺς τὴν 
A , y Ἂ δ ’ , , ^ T , ἕξιν τὴν ὑπάντησιν ἐποιήσατο. εἶ γὰρ ἣν, φησίν. 
er n $3 e , ow ei " - OTt οὔκ ἣν ὁ χρόνος καὶ ἔσται Ort οὐκ ἔσται. ἦν ποτε 
er * z ^ , E e » ' ὁτὲ οὐκ ἣν ὁ χρόνος x«i ἔσται ποτὲ ὅτε οὐκ ἔσται" τὸ 

ΝᾺ , , , Ν , , , f0.43v.0& ποτέ, φησίν, χρόνου δηλωτικόν ἐστιν. καὶ ὅπου 
2 ki 7 * , , , $; ? , 7 , ü jo. AM — "ἢ ὃ ἂν ἣν τὸ ποτέ, χρόνος ἐστίν" οὐκοῦν ἣν χρόνος. 

2. Plat. Tim. 3860 9. κατηγορῆται p ! 26. o|I litt. er.] 
zov M 21. nv M; fort. ῃ (cf. 103, 9) 
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ὅτε οὐκ ἦν χρόνος. καὶ ἔσται χρόνος. ὅτε οὐκ ἔσται 

χρόνος. ταῦτα μὲν ὃ φιλόσοφος. καίτοι γὲ οὐκ ἀγνοῶν, 

ὡς οὐ πάντως αἱ λέξεις τὸ ἀκραιφνὲς τῶν νοημάτων 

ἀπεικονίξειν ἰσχύουσιν. τί οὖν, ἐὰν ἡμεῖς τὸ λίαν αὐ- 
- ^ / , ^ 3 , ^ , 

τοῦ τῶν λέξεων ἐξεταστικὸν ἀποφεύγοντες μὴ λεγῶμεν. 

ὅτι ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν χρόνος, μήτε ὅτι ἔσται ποτέ, 

ὅτε οὐκ ἔσται. ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὑτωσί, ὅτι οὐκ (ἀεί) ἐστιν 
, 3 ? 3 1 A , » E * M 

χρόνος. ἀλλ᾽ ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχεν τοῦ εἶναι; εἰ δὲ 

τοῦτο λεγόντων ἡμῶν συνάγοι ὁ φιλόσοφος. ὡς ὅτι τὸ 

μὴ ἀεὶ ὃν διὰ τὸ μήτε ἀεὶ εἶναι μήτε μηδέποτε ἀνάγκη 

ποτὲ εἶναι καὶ ποτὲ μὴ εἶναι. ἵνα τῆς τοῦ ποτέ δρά- 

ξηται λέξεως, συγχωρείτω καὶ ἡμῖν τὸν σοφιστικὸν αὐὖ- 

τοῦ μιμουμένοις τρόπον μικρόν τι προσπαῖξαι τῷ λόγῳ" 
-" M e , - - ^ ec »Ν ἢ 3 

καλῶς γὰρ Ὁμήρῳ τῷ σοφῷ δοκεῖ. ὁποῖόν x εἴποι τις 

ἔπος. τοίου x' ἐπακοῦσαι. ὅπως οὖν τὸ σοφὸν τὸ ἕαυ- 

τοῦ νεανικῶς ἀποφεύξεται. 

β΄. ᾿Επειδὴ γὰρ τοῦ χρόνου τὸ μὲν παρῴχηκεν. τὸ 

δὲ μέλλει. πότερον τὸ μέλλον τοῦ χρόνου οἷον ἡ αὖὔ- 
e , ^ ἃ ^ 2» 9 N M RU NN e 

ριον ἡμέρα ἔσται ποτὲ ἢ oU; εἰ γὰρ μὴ ἀεί ἐστιν ἡ 

αὔριον. ποτὲ ἔσται" τῷ γὰρ ποτέ ἢ τὸ ἀεί ἀντικείσε- 
Ἢ ^ 9 κι ἢ » ^ , - , δ» 

ται ἢ τὸ οὐδέποτε (τοῖς γὰρ αὐτοῦ χρήσομαι ῥήμασιν). 

εἶ οὖν ἕχάτερον ψεῦδος (τὸ γὰρ μέλλον οὔτε ἀεί ἐστιν 
» Ap ἡ , A , ae ki 37 , , , 

οὔτε οὐδέποτε. ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἂν ἦν μέλλον). ἀνάγκη 

πάντως ποτὲ εἶναι. εἰ οὖν τὸ ποτέ χρόνου ἐστὶν δη- 
, ' ^ “Ὁ p , 

Actuxóv, καὶ τὸ μέλλον δὲ τοῦ χρόνου χρόνος ἐστίν. 95 

ἔσται ἄρα χρόνος. ὅτε ἔσται χρόνος. τὶς ovv χρόνος. 

ἐν ᾧ ὃ μέλλων χρόνος οἷον ἡ αὔριον ἔσται. καὶ πά- 

3. ἀκρ[αιφες M 6. οὐκ []ν Μ 7. ἀεί add. εστ[εῖν 
Μ 8. τοῦ (cf. 107, 16)] τωι M; τὸ p 18. προσπεξαι M 

14. Hom. T 250 ὁπποῖον (sic plurimi codd.; ὁποῖον Ven. B alii) 

κ᾽ εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν κ᾽ ἐπακούσαις 20. pag. 108, 16 
27. μελλ᾽ ω]ν, ex ov, M 
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λιν περὶ ἐχείνου ἡ αὐτὴ ἀπορία" κἀκεῖνος γὰρ ἢ ποτὲ 
ἔσται ἢ ἀεὶ ἢ οὐδέποτε. ψεύδους δὲ ὄντος τοῦ τε ἀεὶ 
καὶ τοῦ μηδέποτε (τὸ γὰρ ποτέ μέρος τι δηλοῖ χρο- 
vixóv), ποτὲ ἄρα ἔσται τὸ ποτέ" τὸ δὲ ποτέ χρόνος" 

fo.41r. χἀχκεῖνος | οὖν ὁ χρόνος ἐν χρόνῳ ἔσται, καὶ τοῦτο 
e ἐπ᾿ ἄπειρον. ἀλλ᾽ οἶμαι μειρακίοις παίζουσι τὸ τοιοῦτο 
τῶν συλλογισμῶν μᾶλλον δὲ παραλογισμῶν εἶδος &g- 
μόσει, οἵτινες μικρὰ τῆς ἀληϑείας καὶ τῆς τῶν λεγο- 
μένων ἑἕννοίας φροντίζοντες τὰς λέξεις περισπαράτ- 

10 TOvGLV ἐπέχειν τῇ περὶ τὰς συλλαβὰς ἀδολεσχίᾳ τὴν 
τοῦ λόγου φορὰν μηχανώμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνδράσιν νοῦν 
ἔχειν ἐπαγγελλομένοις" δεῖ γὰρ τῆς τῶν λεγομένων ἐν- 
voítg στοχάξεσϑαι, κἂν τὸ τῆς λέξεως ἀσϑενὲς un ἐφι- 
κνῆται τῆς ἀκριβοῦς τῶν σημαινομένων δηλώσεως. ὡς 

15 οὖν ἐνταῦϑα ποτὲ ἔσεσϑαν λέγοντες τὸ μέλλον τοῦ 
χρόνου οἷον τὴν αὔριον οὐ χρόνον εἰσάγομέν τινα διὰ 
τοῦ ποτέ, εἰ καὶ χρονικῆς σημασίας δηλωτικόν ἐστιν 
τὸ ποτέ, ἀλλὰ μόνον τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι τὸ μέλλον διὰ 
τούτου δηλοῦμεν, οὕτω δήπου, κἄν τις εἴποι ποτὲ μὴ 

30 είναι τὸν χρόνον ἢ ποτὲ μὴ ἔσεσϑαι, οὐ χρόνον διὰ 
τοῦ ποτέ σημαίνει ἕτερον, ἐν ᾧ οὐκ ἦν ἢ οὐκ ἔσται 
χρόνος, ἀλλὰ μόνον τὸ μήτε ἀεὶ εἶναι μήτε μηδέποτε 
διὰ τοῦ ποτέ σημαίνει" μέσον γὰρ τῷ ὄντι ἔσται τὺ 
ποτὲ τοῦ Tt ἀεί καὶ τοῦ μηδέποτε" εἶ γὰρ ἐν τῷ λέ. 

2; γεν ποτὲ μὴ εἶναι τὸν χρόνον χρόνου δηλωτικόν ἐστιν 
τὸ ποτέ, δηλονότι καὶ ἐν τῷ λέγειν ποτὲ εἶναι τὸ μέλ- 
λὸν τοῦ χρόνου τμῆμα χρόνον σημαίνει τὸ ποτέ" τοῦ 
γὰρ ποτὲ μὴ εἶναι κατάφασίς ἐστιν τὸ ποτὲ εἶναι. 

6. μειραϊκιοις M 11. μηχανομενοι M 12. ex|I litt 

er]; M 17. ᾿ἰδηλωτικον M — 21 et 23 ix MEE 
cer. M 26. ern M 

. OnueLvev ex σημανει 
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ὅπερ ἂν οὖν ἐν τῇ καταφάσει σημαίνει τὸ ποτέ, τοῦτο 

x«l ἐν τῇ ἀποφάσει σημαίνειν ἀνάγκη. εἰἶ οὖν ἐν τῷ 

λέγειν ποτὲ εἶναι καὶ μὴ ἀεὶ τὸ μέλλον οἷον τὴν αὖὔ- 

ριον ἡμέραν οὐκ ἴδιόν τινα χρόνον σημαίνει αὐτὸ xo 

αὑτὸ τὸ ποτέ. οὐδ᾽ ἄρα ἐν τῷ λέγειν ποτὲ μὴ εἶναι 

τὸν χρόνον ἰδίου τινὸς χρόνου δηλωτικόν ἔστιν τὸ 

ποτέ: ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ μερικοῦ χρόνου οἷον τῆς αὔριον 

ποτὲ ἐσομένης καὶ οὐκ ἀεὶ οὐ χρόνον σημαίνει τὸ ποτέ, 

οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ὅλου χρόνου ποτὲ εἶναι ἢ μὴ εἶναι 

λεγομένου καὶ μὴ ἀεὶ χρόνον ἐξ ἀνάγκης σημαίνει τοὶ. ἀν. 

τὸ ποτέ, ἀλλὰ καϑ' ἑκάτερον οὐδὲν ἕτερον σημαίνεται τι 

ἣ τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι τὸν χρόνον, οὗ κατηγορεῖται τὸ ποτέ. 

πῶς οὖν οὐ γελοῖον ἄνδρα φιλόσοφον ἀληϑείας μόνης 

ἀντέχεσϑαι φρυαττόμενον μὴ τῆς ἐννοίας τοῦ λόγου 

στοχάξεσϑαι, ἐπιπηδᾶν δὲ ταῖς λέξεσιν, ἐπεὶ μὴ ἄλλως 15 

σημαίνειν ἐνδέχεται τά τε ἀρχὴν καὶ τέλος τοῦ εἶναι 

ἔχοντα ἢ τοῖς τοιούτοις χρονικοῖς προσρήμασιν;: 

γ΄. Ὅτι δὲ οὐ πάντως ἅμα τῷ χρήσασϑαι χρονικῷ 

τινι προσρήματι εὐθὺς καὶ χρόνος συνεπινοεῖται. δῆ- 

λον ἐντεῦϑεν" εἰ γάρ τις οὕτως εἴποι “ὅτε τὸ κινού- o 

μένον παύσεται τοῦ κινεῖσϑαι., τότε καὶ τοῦ ἠρεμεῖν 

ἄρχεται᾽, ἄρα ὁ οὕτως λέγων, ἐπειδὴ χρονικοῖς προσ- 

ρήμασιν ἐχρήσατο τῷ ὅτε καὶ τῷ τότε, εὐϑὺς καὶ χρό- 

νον ἐδήλωσεν; ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἐν ἑνὶ γὰρ καὶ τῷ αὐὖ- 

τῷ νῦν παύεταί τε τὸ κινούμενον τοῦ κινεῖσθαι καὶ 25 

ἄρχεται τοῦ ἠρεμεῖν" οὐδὲ γὰρ τὸ τῆς κινήσεως τέλος 

οὐδὲ ἡ ἀρχὴ τῆς ἠρεωίας ἐν χρόνῳ ἐστίν" ἐν γὰρ τῷ 

χρόνῳ ἢ ἠρεμεῖν ἀνάγκη ἢ κινεῖσθαι τὸ πεφυκός" ὑπό- 

1. v] M 13. γελοῖον] λεγοιον M; λέγει ὃν t; λέγει τὸν 
φιλοσοφο) v| M 15. επιπηδαὶν] M. 21. fort. παύεται 
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κειται ὃὲ οὔτε κίνησις οὔτε ἠρεμία, ἀλλὰ κινήσεως μὲν 
τέλος ἀρχὴ δὲ ἠρεμίας" οὐκ ἄρα χρόνου δηλωτικόν 
ἐστιν ἐνταῦϑα τὸ ὅτε καὶ τότε, ἀλλὰ τὸ πέρας δηλοῖ 
τοῦ χρόνου, x«9' ὃν ἡ κίνησις ἐγίνετο, καὶ τὴν ἀρχὴν 

ὅ πάλιν τοῦ χρόνου. x«9 ὃν ἡ ἠρεμία ἔσται. ὥστε οὐ 
πάντως τὰ χρονικὰ προσρήματα. ὅπου δ᾽ ἂν παραληφϑῆ. 
χρόνον εὐθὺς σημαίνει. τί οὖν κωλύει καὶ ἐπὶ τοῦ 
προχειμένου, εἴπερ λέγοιτο ὡς “ἔσται ποτέ, ὅτε οὐκ 
ἔσται χρόνος", τὸ ποτέ μὴ “χρόνον νοεῖν ἀλλὰ τοῦ 

10 χρόνου πέρας, καϑ' ὃ τοῦ εἶναι παύσεται ὃ χρόνος: 
καὶ εἰ λέγοιτο ποτὲ γεγονέναι ὃ χρόνος, οὐκ ἐξ ἀιδίου 
εἶναι, τότε πάλιν νοεῖν τὴν τοῦ χρόνου ἀρχὴν καὶ τὸ 

ληλυϑὸς οὐκ ἔστιν, ὅταν ἄρα ὁ Πλάτων περὶ τοῦ θεοῦ 
λέγῃ ᾿ἀγαϑὸς ἦν, ἀγαϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέ. 

ποτε ἐγγίνεται qóvog', τὸν ϑεὸν δήπου κατὰ τὸν 

σοφὸν Πρόχλον ἐν χρόνῳ πεποίηκεν καὶ χρόνῳ τῷ 

παρεληλυϑότι χαὶ διὰ τοῦτο ἢ μηκέτι ϑεὸν ὄντα ἢ 

μηκέτι ἀγαϑὸν ὄντα ἢ τῇ τομῇ τοῦ χρόνου συνδιιστά- 

μένον καὶ μὴ ἀϑρόαν ἅμα καὶ αἰωνίαν τὴν ὕπαρξιν 

ἔχοντα" x«9' οὗ γὰρ ἂν τὸ ἦν κατηγορηϑῇ., κατὰ τού- 

του τὸ ἔστιν οὐ κατηγορεῖται᾽ ὃ γὰρ λέγων “Σωκρά- 

της ἦν᾽ δηλονότι ὡς νῦν μὴ ὄντος" οὐ γὰρ δυνατὸν 

ἁπλῶς οὑτωσὶ μόνον λέγειν ὅτι “οὐρανὸς ἦν᾽" ἔστιν 

γὰρ καὶ νῦν, ὥσπερ. εἴ τις ἄνϑρωπος ἀγαϑὸς ὑπάρ- 

χοι. οὐ δυνατὸν περὶ αὐτοῦ λέγειν ἀδιορίστως ὅτι 

“ἀγαϑὸς qv! ἀλλ᾽ ὅτι “᾿ἀγαϑός ἐστιν᾽" περὶ μέντοι τοῦ 
μηκέτι ὄντος ἀγαϑοῦ ἀλλὰ μεταβληϑέντος εἰς κακίαν 

πρῶτον σημεῖον ἤτοι τὸ νῦν, x«9' ὃ τοῦ εἶναι ἤρξατο: 
κατὰ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον οὐδὲ τὸ ἦν ἢ ἔσται. ἐφ᾽ 

1 ὅτου ἂν λεχϑῇ. πάντως σημαντικά ἐστιν χρόνου" 
fol.45r. ὑπάρξεως μὲν γάρ ἐστιν δηλω τικὸν τὸ ἔ γῇ 5r ὑπάρξεως μὲν γάρ ἔστιν δηλω τικὸν τὸ ἔστιν ῥῆμα. 

παρέπεται δὲ αὐτῷ καὶ ἡ τοῦ χρόνου δήλωσις. ὥσπερ 
καὶ ἑκάστῳ ῥήματι ἄλλο τι σημαίνοντι παρέπεται καὶ 
τοῦ χρόνου τμῆμα δηλοῦν, οὐ μὴν διὰ τοῦτο καὶ χρό- 

, 1 , 3 e *1 , i. z 80 vOv πάντως δηλώσει, x«9' οὗ ἂν λέγηται. τὸ ἣν 

εἴποι ἄν τις ᾿ἀγαϑὺς ἦν᾽ ὡς νῦν δηλονότι μηκέτι ἀγα- 
ϑοῦ OÓvrog' tl γὰρ καὶ λέγεται ἐπὶ τῶν ἐν παρατάσει 

χρόνου τὸ εἶναν ἐχόντων καὶ ἔτι ὑφεστώτων. ὅτι καὶ 

ἦν καὶ ἔστιν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ (χαὶ γὰρ ἦν ὃ 
ἢ | οὐρανὸς καὶ ἔστιν νῦν). ἀλλὰ καϑὸ ἦν νῦν δηλονότι 

ἔσται" εἰ γάρ τις οὕτως εἴποι ὅτι “καὶ πρὶν ἀνθρώπους 
ἢ πάντας ἢ τινὰς γνῶναι ϑεὸν ἦν ϑεός᾽, ἄρα τὸ ἣν 
ἐνταῦϑα τοῦ ϑεοῦ κατηγορούμενον χρόνον σημαίνει 3) 
χρόνου τι οἷον ἢ πέρας ἢ ἀρχήν; ἀλλ᾽ ἀδύνατον" οὐ 

s» γάρ ἐστιν ἐν χρόνῳ τὸ ϑεῖον. μόνης οὖν τῆς τοῦ 
ϑεοῦ ὑπάρξεως ἐνταῦϑα δηλωτικόν ἐστιν τὸ ἦν ῥῆμα" 
εἶ γὰρ πάντως χρόνου δηλωτικὸν εἴη τὸ ἦν, ἐπεὶ χρό- 
vov τοῦ παρεληλυϑύότος δηλωτικόν ἐστιν, τὸ δὲ παρε- 

οὐκ ἔστιν" τὸ γὰρ εἶναι αὐτοῦ τὸ ἐν τῷ παρῳχηκχότι 

χρόνῳ νῦν οὐκ ἔστιν" οὕτω γὰρ τὸ παρῳχηκὺς ἐνεστὸς 

ἦν. ὥστε, καϑὸ τὸ ἦν τινος κατηγορεῖται. κατὰ fol.45v. 

τὴν ἄτομον ἐκείνην ὕπαρξιν οὐκ ἔστιν νῦν. εἰ οὖν 

περὶ ϑεοῦ λέγων ὁ Πλάτων “ἀγαϑὺς ἦν᾽ οὐκ ἐν χρόνῳ 50 

ποιεῖ τὸ ϑεῖον οὐδὲ συνδιίστησιν αὐτὸ τοῖς τοῦ χρό- 

vov τμήμασιν. οὐκ ἄρα τὸ ἦν χρόνον πάντως δηλοῖς 

x«0' οὗ ἂν λέγηται. καὶ ἄλλως" ἀνάγκη πᾶσα αὐτοὺς 

V. p sene pi 4. [uv ino M 6. δ΄ suspectum 2. Plat. Tim. 29 E 5. ϑεὸν] ov M 9. ov (post ἔστιν) 
13. τὸ νῦν] τὸν νῦν M 14. δ᾽ η], ex & M 16. en|ui« M superscr. m 1 M] om. pt 13. αδιωριστως M. 21. τὸ ἐν] 

19. τουϊτ]ο M 20. λεγίηἶται M τῶι εν M 25. ἀαγαϑον M 
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ἢ συγχωρεῖν εἶναι τινὰ τῶν νοητῶν καὶ ϑείων ὑπερ- 
, , M - - , , 2 , j| 

κόσμιά τε x«l τῆς τῶν σωμάτων σχέσεως ἐλεύϑερα καὶ 

ἔτι μᾶλλον αὐτὸν τὸν ϑεὸν τὴν πρώτην τῶν νοητῶν 
E , PN * 

καὶ πάντων ἁπλῶς αἰτίαν καὶ ἀρχὴν ἢ οὐδὲν εἶναι 

φήσουσιν τῶν νοητῶν τῆς τῶν σωμάτων κοινωνίας καὶ 
53 »! » - 

σχέσεως κεχωρισμένον. si μὲν οὖν μηδὲν εἴη τῶν Óv- 

τῶν μηδὲ αὐτὸ τὸ πρῶτον τὴν οὐσίαν καὶ τὸ εἶναι 
» " Ἀν ^ , δ᾽ 3 A 6 , 

ἄσχετον ἔχον πρὸς τὰ σώματα, οὐδ΄ εἰναι χωρὶς σωμα- 

vOv δύναιτο ἄν" ἀναιρουμένων γὰρ τῶν σωμάτων καὶ 

τὰ ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς τὰ σώματα τὸ εἶναι ἔχοντα 

συναναιρεῖσϑαι ἀνάγκη" οὕτω δ᾽ ἂν sig τὸ εἶναι αὐὖ- 
΄ Ld 

τῶν συντελέσει τὰ σώματα καὶ αἴτιά πῶς ἔσταν Tijg 

ἐχείνων ὑπάρξεως. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο ἄτοπον. ἀνάγκη ἄρα 
-» ^ A 3 , ἃ 3 y M 3 , 

πᾶσα τὰς νοητὰς οὐσίας καὶ καϑ' ὑπεροχὴν ἄσυγκρι- 

5τῶς τὸν πάντων αἴτιον ϑεὸν πάσης τῆς πρὺς τὰ σώ- 

ματα καὶ τὸν κόσμον σχέσεως τὸ εἶναι ἔχειν ὑπέρτερον. 

ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτι ὃ χρόνος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ κινή- 
, 9 ^ ^! M ξ -" ? - N ^ 

σεως σωμάτων ἀριϑμὺὸς ἢ καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν περὶ TC 

σώματα τὸ εἶναι ἔχει, καὶ τοῦτο πᾶσι συνδοκεῖ" ἐνιαυ- 

rol γὰρ καὶ μῆνες ἡμέραι τε καὶ νύχτες, ἅτινά ἐστιν 

χρόνου μέρη. οὐκ ἔξω σωμάτων τὸ εἶναι ἔχουσιν. εἶ 
i 5 ' / E [s , Nl M PEN 

δὲ ἀριϑμὸς κινήσεώς ἐστιν ὁ χρόνος, τρίτην δηλονότι 
, OTT - , , " - Ν ^ , 

τάξιν ἀπὸ τῶν σωμάτων εἴληχεν" πᾶσα μὲν γὰρ κίνησις 
N , Lj A , E XN , , , 

φυσικὴ σωμάτων ἐστὶν κίνησις, ὃ δὲ χρόνος κινησεῶς 

ss ἐστιν μέτρον ἢ ἁπλῶς κινήσεώς τι. τὰ τοίνυν τῆς 
Y ^ , , ἢ TUNI , - / 

πρὺς τὰ σώματα σχέσεως ἐξῃρημένα ἔκ πολλοῦ δήπου- 

toL46r. ϑὲν τοῦ περιόντος καὶ τῆς πρὸς τὸν χρόνον | ἠλ- 

λοτρίωται σχέσεως τὸν ἀπὸ σωμάτων τρίτον. εἰ οὖν 

6. κεχωρισμένων M 12. εστ α]ει M 17. 18. κινήσεως 

(ef. lin. 24. 25)] κινησις M 18. |c]ouerov M cf. Arist. 

phys. 4 11 p. 219b 2. Plot. enm. III 7, 9 28. τὸν] vov M 
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τοῦτο uiv ἀληϑές. ἐνδέχεται δὲ ἐπὶ τῶν νοητῶν καὶ 

ἐπὶ ϑεοῦ λέγειν ἡμᾶς, ὡς ἦν ὁ ϑεὸς καὶ πρὶν τόδε ἢ 

τόδε γενέσϑαι. καὶ τούτου πλήρης ἐστὶν οὐ μόνον ἡ 
κοινὴ τῶν ἀνθρώπων συνήϑεια ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν σοφῶν 

ἅπασα χρῆσις (ἔστιν γὰρ ὅτε ἄλλως ἡμᾶς φράσαι ἀδύ- s 
νατον διὰ τὴν τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων δήλωσιν). 

οὐκ ἄρα τὸ ἦν, ὅπως ἂν καὶ ἐφ᾽ οὗ ἂν AsyOi, χρόνον 
πάντως εἰσάξει" ἐπεὶ καὶ λέγομεν ὅτι “ἦν χρόνος᾽ καὶ 
οὐ δήπου κἀνταῦϑα χρόνου δηλωτικόν ἐστιν τὸ ἦν" 

οὕτω γὰρ ἂν δύο ἔσονται ἅμα χρόνοι, αὐτός τε ὃ χρό- 10 

vog, οὗ τὸ ἦν κατηγορήσαμεν. καὶ αὐτὸ τὸ ἦν ὅπερ 

ἄτοπον. καὶ τρεῖς δὲ ἔσονται χρόνοι ἅμα, εἶ οὕτω τις 

εἴποι ὅτι “ἦν χρόνος, ὅτε Σωκχράτης ἦν᾽ τῶν δύο ἦν 

ἑκάστου ἰδίᾳ χρονικῶς νοουμένου" ἀλλ᾽ οἶμαι γελοῖον 
ἂν τὸ τοιοῦτο παντὶ φανείη" ἐπινοήσαι γὰρ ἄν τις καὶ is 
τέσσαρας ἐν ταὐτῷ χρόνους καὶ πέντε τοσαυτάκις τὸ 

ἣν év μιᾷ φράσει λόγου παραλαβών. εἶ τοίνυν σαφῶς 
ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὑποδειγμάτων τὸ ἦν μόνης τῆς 
ὑπάρξεως τῶν ὑποκειμένων δηλωτικόν ἐστιν. χρόνου 
δὲ οὐδενός, οὐκ ἄρα τὸ ἦν, xc0' οὗ ἂν λέγηται καὶ 30 
ὅπως ἄν, χρόνον πάντως δηλώσει. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ 
τρόπον οὐδὲ τὸ ἔσται ῥῆμα, xc)" οὗ ἂν λέγηται, πάν- 
τῶς αὐτὸ καϑ' αὑτὸ χρόνου τμῆμα τὸ μέλλον σημαίνει. 
καὶ διὰ τοῦτο λεγόντων ἡμῶν. εἰ οὕτω τύχοι. ὅτι “ἔσται 
ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος᾽ αὐτοὶ τὸ ἔσται εἰς χρόνον μετα- ss 
λαμβάνοντες συνάγουσιν, ὅτι ἔσται χρόνος, ὅτε οὐκ 
ἔσται χρόνος" ἐάν τις οὕτως ἀποφαινόμενος εἴποι ὅτι 
“ὥσπερ ἦν χρόνος καὶ ἔστιν νῦν χρόνος, οὕτω καὶ ἔσται 

15. παντ| ει], ex η. M 25. 20. μεταλαμβανον])τες] M 
217. fort. ἐὰν (y&o» τις vel tale quid sew, 
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χρόνος", εἶτά τις κατὰ τὴν σοφὴν ταύτην μέϑοδον εἰς 

χρόνον μεταλάβοι τὸ ἔσται, συνάξει δηλονότι. ὅτι ἔσται 

fol46v. χρόνος, ὅτε οὐκ ἔσταν χρόνος" εἰ γὰρ ἀληϑές. ὅτι 

ἔσται χρόνος. τὸ δὲ ἔσται χρονικόν, ἔσται ἄρα χρόνος. 
ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος. καὶ τίς ἡ τῶν χρόνων τούτων 

διαφορά, τοῦ τε ἐσομένου φημὶ καὶ τοῦ ὅτε ἔσται; καὶ 
à 2 , SN - / , T o» , ;»$* 

περὶ ἐκείνου δὲ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἔσται χρόνος. οὐδὲν 

ἧττον τὰ αὐτὰ λέγειν ἐνδέχεται" καὶ οὕτως εἰς ἄπειρον 

ἥξομεν χρόνους χρόνων ἐπιζητοῦντες. ἀλλ᾽ ἀδύνατον 

ἅμα καὶ κατὰ ταὐτὸν δύο εἶναι χρόνους. ἵνα καὶ ἀπεί- 

ρους συγχωρήσωμεν. χωρὶς εἶ μὴ ὃ ἕτερος τοῦ ἑτέρου 

μέρος εἴη καὶ περιέχοιτο ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὡς εἴ τις ἐνεστη- 

κέναι λέγοι τὸν μῆνα τυχὺν καὶ τὴν δεκάτην αὐτοῦ 
e , ᾿Ξ ? - X , e , e , 

ἡμέραν" οὐ τοῦτο δὲ σημαίνει ἡ κατάφασις ἡ λέγουσα 
et ev , , 9 ? e - e ? - , e 

ὅτι “ἔσται χρόνος΄. ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὅτι οὐ vOv παύσεται ὃ 

χρόνος ἀλλὰ καὶ αὖϑις ἔσται. εἰ οὖν κατὰ τὴν τοῦ 

Πρόχλου ἐπιχείρησιν ἄτοπον ἠκολούϑησεν τῇ κατα- 

φάσει τῇ λεγούσῃ “ἔσται χρόνος", τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ χρό- 
* ἤ Ἢ H 3 , 3 ^ 

vov sivc, χρόνον ἢ χρόνον £v χρόνῳ εἶναι. ψευδὴς 

ἄρα αὕτη, ἀληϑὴς δὲ ἡ ταύτης ἀπόφασις. εἴπερ τῆς 

ἀντιφάσεως ἀνάγκη πᾶσα ἢ τὴν κατάφασιν ἀληϑῆ εἶναι 
lj. M 3 , , 3 MN e , e / 

ἢ τὴν ἀπόφασιν. εἰ οὖν ψευδὴς ἡ κατάφασις ἡ λέ- 

γουσα “ἔσται χρόνος". 060v ἐπὶ τῇ τοῦ Πρόκλου ἐπι- 
χειρήσει. ἀληϑὴς 5 ταύτης ἀπόφασις" οὐκ ἔσται ἄρα 

χρόνος. ὥστε εἷς τοὐναντίον ἑαυτῷ περιήχϑη ὃ λόγος 

ἐκ τῆς ϑαυμαστῆς ταύτης μεϑόδου. ἐπειδὴ δὲ ἐνδέχε- 
ταί τινα καὶ οὕτως ἀποφαίνεσϑαι ὅτι “ἔσται χρόνος. 

ὅτε τυχὺν ὑετὸς ἔσται ἢ ἕτερόν τι τῶν γινομένων᾽ 

8. απέϊρον M (itaque ἄπορον pt) 9. 4oovo|vle, ex », M 
14. rovro M 17. fort. ἄτοπόν (vv) 22. ψευδ᾽ ηἼς, ex 

o, M 28. ὑπ. vers.|erog sor|o. M 

V 3] DE AETERNITATE MVNDI 113 

πάλιν κἀνταῦϑα τοῦ ἔσται tig χρόνον μεταλαμβανο- 

μένου οὐ μόνον τοῦ προτέρου ἀλλὰ καὶ τοῦ δευτέρου 

— εἴ γε πάντως χρόνου δηλωτικόν ἐστιν τὸ ἔσται --- 

καὶ προσέτι καὶ τοῦ ὅτε χρονικοῦ προσρήματος. πῶς 
» b , 3 

οὐχὶ καταγέλαστον ἔσται τὸ συμφραξόμενον καὶ ἀδὶια- 

νόητον τετράκις τὸ χρόνος ἐφεξῆς ἡμῶν ἐχφωνούντων; 
᾿ »ἢ Pl 

καὶ εἰς ἄλλα δὲ μυρία τοιαῦτα ἄτοπα ἐξ ὑποδειγμάτων 
"MM "d ^ —- , 3 - 3 . id 

πάντως ἔστιν τὴν τοῦ φιλοσόφου ἑπαγαγεῖν ἐἔπι- fol4ir. 

χείρησιν. εἰ τοίνυν ἐν τούτοις τὸ ἦν ἢ ἔσται οὐ χρό- 

vov αὐτὸ xc9' αὑτὺ δηλοῖ, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ λέγειν “ἔσται 

χρόνος᾽ μόνην τὴν ἐσομένην ὕπαρξιν τοῦ χρόνου ση- 

μαίνει. ἐν δὲ τῷ “ἔσται χρόνος. ὅτε ἔσται ὑετός᾽ τὺ 

μὲν πρῶτον ἔσται πάλιν τὴν τοῦ χρόνου παρίστησιν 

ὕπαρξιν. τὸ δὲ δεύτερον τὴν τοῦ ὑετοῦ, οὐδ᾽ ἄρα, ἐὰν 

εἴποι τις “ἔσται. ὅτε οὐκ ἔσται ygóvog, τὺ ἔσται χρό- 

vov δηλωτικὺν παραληψόμεϑα. ἀλλ᾽ ὅτι ἔσται τις κα- 

τάστασις. ἐν ἧ χρόνος οὐκ ἔσται. οὐ μόνον δὲ τὸ ἦν 

ἢ ἔσται τμήματα καὶ χρόνου δηλωτικὰ τυγχάνει, τὸ μὲν 

τοῦ παρεληλυϑότος. τὸ δὲ τοῦ μέλλοντος. ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἔστιν αὐτὸ τὸ ἐνεστηκὺς τοῦ χρόνου τμῆμα σημαίνει, 

ὅπερ τῷ τε παρῳχηκότι καὶ τῷ μέλλοντι ἀντιδιαστέλ- 

λεται. καὶ οὐ δήπου. ὅταν λέγωμεν ὅτι “ἔστιν ὁ ϑεός᾽. 

χρονικόν τι τμῆμα τὸ ἔστιν νοοῦμεν ἀλλὰ μόνην τὴν 

αἰώνιον τοῦ ϑεοῦ ὕπαρξιν. οὐ γὰρ τῇ ἀσϑενείᾳ τῶν 

λέξεων συνασϑενεῖν τὰ πράγματα ἀνάγκη. ἀλλ᾽ ὅσον 

χρήσιμον εἰς σημασίαν τῶν νοουμένων ἐξ αὐτῶν λαμ- 

βάνοντες. εἴ τι ἀνοίκειον τῆς τοῦ νοουμένου φύσεως 

συνεμφαίνεται. τοῦτο ἀποποιούμεϑα. ὥσπερ οὖν ἐπὶ 

8. fort. ἀπαγαγεῖν 9. 10. zoovo|v], ex ce, M 18. fort. 
καὶ del. 20. σημανει M. (correxi coll. 106, 21 et 23 ann.) 

IOANNES PHILCPONUS ed. Rab e. 3 
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τῶν εἰρημένων πάντων ὑποδειγμάτων τὰ χρονικὰ προσ- 
ρήματα οὐχ οὕτως ἐν τῇ φράσει παραλαμβάνεται. ὡς 
παντὶ τρόπῳ αὐτὰ καϑ' αὑτὰ ἀντὶ χρόνου τινὸς νοεῖ- 
σϑαι, εἰ καὶ συνεμφαίνεται ἐν αὐτοῖς κατὰ τὸ παρε- 

5 πόμενον τὰ τοῦ χρόνου μόρια. ἀλλ᾽ ἢ ὕπαρξίν τινα 
δηλοῖ ἢ χρόνου τινὸς πέρας ἢ ἀρχήν. ὡς διὰ τῶν προ- 
λαβόντων ὑποδειγμάτων ἐδείξαμεν. οὕτως οὐδέ. εἶ λέ- 
yovro ποτὲ μὴ εἶναι ὃ χρόνος ἢ ποτὲ μὴ ἔσεσϑαι, 
ἀναγκασϑησόμεϑα διὰ τὸ ποτέ χρονιχὺν ἐπίρρημα ἢ 

10 πρὸ τοῦ χρόνου χρόνον εἶναι λέγειν ἢ μετὰ τὸν χρόνον. 
A ' A ^ 3 1 , - ἀλλὰ τὸ μὲν λέγεσϑαι ποτὲ μὴ εἶναι τὸν χρόνον τοῦ 

ἀρχὴν ἔχειν καὶ μὴ ἀίδιον εἶναι δηλωτικόν φαμεν. τὸ 
. ^ M k ^ , 1 *, fol41v.0& ποτὲ μὴ ἔσεσϑαι τοῦ παύσεσϑαι καὶ μὴ | ἀτελεύ- 

τητον t&UvVCL. χαὶ οὐδέν μοι νῦν ὃ λόγος πολυπραγ- 
5 μονήσει. εἴτε παύσεται ὁ χρόνος cire μή. ἀλλὰ τοσοῦ- 
τον μόνον ἐκ τῶν εἰρημένων ἔστω δεδειγμένον. ὅτι 

4 «ἡ 3 - » - A A ? MN 9 οὐδὲν ἀναγκαῖον ἔχει. μᾶλλον δὲ καὶ εἷς ἄτοπον ἐκ- 
πίπτει τὸ προχείμενον τοῦ Πρόκλου ἐπιχείρημα. 

4 , M , ? ^ ri Ἁ , δ΄. Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως εἰπεῖν tig τὸ προκείμενον. 
εἰς ὥσπερ τῆς κινήσεως τοῦ οὐρανοῦ μετρητικός ἐστιν 
ὁ χρόνος. οὕτω καὶ ὃ αἰὼν τῆς τῶν ἀιδίων ὑπάρξεως. 

^ HN - , , T ^ ες...» καὶ αὑτὸς ὁ Πρόκλος ἕν τούτοις φησὶν “μέτρον 

ἐστιν τῆς τοῦ οὐρανοῦ κινήσεως ὃ χρόνος. ὡς καὶ 
ξ 23 - - , -—— ὦ 7 δ - 0 αἰὼν τῆς τοῦ αὐτοξζῴου ξωῆς᾽. εἰ οὖν ὃ αἰὼν τῆς 

n 1! ? 4 2^ 7 » Γ y; , 4 ὅ ζωῆς τοῦ αὐτοξῴῷου ἤγουν τῶν ἀιδίων ἐστὶν μέτρον, 
ἀνάγκη που πάντως μὴ ἕν σημεῖον εἶναι τὸν αἰῶνα 
ἀλλά τι πλάτος καὶ παράτασίν τινα. ἵν᾽ οὕτως εἴπω. 

4. συν |fin. vers. vsugouvereu. M 10. πρὸ] προς M 
12. ἔχειν) λέγειν M 21. αἵδι ὧν M 28. ὁ χρόνος om. 
pag. 102, 19 καὶ om. pag. 103, 20 — 24. cvro|f]eov, ex v, M 

26. fort. £v {τι σημεῖον, cf. 115, 13. 93 
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τῷ εἶναι τῶν αἰωνίων συμπαρατεινόμενον. οὐχ ὡς ὃ 

χρόνος τμήμασι διαφόροις τεμνόμενος. ἐνιαυτοῖς φημι 

καὶ μησὶ νυξί τε καὶ ἡμέραις. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄν. εἴ τις 

κατ᾽ ἐπίνοιαν τὸν οὐρανὺν ἔστησεν καὶ τὴν τοῦ ἡλίου 

φοράν, οὐκέτι μὲν διάφορα χρόνου τμήματα ἐπενοεῖτο 

δ᾽ οὖν ὕμως παράτασίς τις ὁμοιομερὴς τῇ τοῦ χόσμου 
ὑπάρξει συμπαραϑέουσα. οὕτω δήπου καὶ ἐπὶ τῶν 

ἀιδίων ἔστιν εἰπεῖν ὅτι. εἰ καὶ μὴ ἔστιν φορά τις 

χρονικοῦ διαστήματος ἐπὶ τοῦ τὸ εἶναι αὐτῶν με- 
τροῦντος αἰῶνος. ἀλλ᾽ οὖν πάντως παράτασίς τις 

ὁμοειδὴς αὐτὴ ἑαυτῇ τῷ εἶναι αὐτῶν συνεπινοεῖται" οὐ 

γάρ ἐστιν ἀμερές τι σημεῖον, ὡς εἶπον. ὃ αἰὼν οὐδὲ 

τὰ αἰώνια ἐν éví τινι σημείῳ μόνον ὑφέστηκεν. ὅϑεν 

καὶ μέτρον εἶπεν εἶναι τῆς τῶν ἀιδίων ξωῆς τὸν 
αἰῶνα ὁ Πρόκλος καὶ πρὸ ἐκείνου Πλάτων" 'yoóvog' i5 

γάρ. φησίν. us. οὐρανοῦ γέγονεν, Vv ἅμα γεννηϑέντες 

ἅμα καὶ λυϑῶσιν. ἄν ποτὲ λύσις τις αὐτῶν γίνηται 

ἵν’ ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν T τὸ μὲν yàg. 
Φ ^ - E » 5 Ν 

παράδειγμα πάντα | τὸν αἰῶνά ἔστιν, ὃ δ᾽ «v διὰ τοϊ. 48:. 
, ^ 

τέλους τὸν ἅπαντα yoóvov. ὥστε. εἶ πάντα τὸν αἰῶνά 30 
* ' ^ , , Ἁ 

φησιν εἶναι τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα ὃ Πλάτων καὶ 
* m ^ 2 , »"» MN , 9 rr 

μέτρον εἶναι τῆς τῶν ἀιδίων ξωῆς, δηλονότι οὐχ ἕν 
* h. M » PLA - 3 

τι σημεῖον εἶναι τὸν αἰῶνα οἴεται (τὸ γὰρ πᾶν οὐ 

ῖ ὑδὲ τὸ μέτρον ἀμερές). ἀλλὰ μίαν τινὰ καὶ σημεῖον οὐδὲ TO μὲτρ μερὲς). Ι 
- " — 9 AE d , ; JEN - ᾿ 

ὁμαλὴν τῆς ζωῆς τῶν ἀιδίων παράτασιν μηδεμιᾷ τεμνο- 55 
N , F - 2. 3 A M 

μένην διαφορότητι ἀλλ᾽ ἑστηκυῖαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ 

2. fort. τεμνόμενον 3. ημερ[ α]ις, ex e, M 15. Plat. 
Tim. 38B 16. γεννηϑέντες Plat.] καὶ λυϑέντες M j 
17. y|w]qvo. M 18. καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς αἰωνίου 
φύσεως ante ἵν᾽ add. Plat. γὰρ δὴ Plat. 19. τὸν om. 
Plat. ἐστιν ὄν Plat. 22. usroo|v| M. 25. μηδεμία ε}, 
ex », M 25. 26. τεμνομενη M 

᾿ς 
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μένουσαν αὐτὴν ἑαυτῇ ἀπαράλλακτον. τούτου οὖν οὕτως 

ἔχοντος. ὅταν λέγωμεν “ἦν ὅτε οὐκ ἦν χρόνος καὶ ἔσται 

ὅτε οὐκ ἔσται᾽. τὸ ἦν καὶ τὸ ἔσται οὐ χρονικῶς νοοῦ- 
μὲν, ἀλλ᾽ ὥσπερ καί, ὅταν λέγωμεν "5v ϑεὸς καὶ πρὶν 

5 γνῶναι τοὺς ἀνθρώπους᾽ καὶ ἦν xyoóvog καὶ “ἔστιν 

ϑεός ' καὶ “ἔστιν χρόνος᾽ ἢ ὅταν Πλάτων λέγῃ ᾿ἀγαϑὸς 
T 
Φ 3 

jv, οὐ χρονικὰ τμήματα διὰ τοῦ ἦν καὶ ἔστιν νοοῦ- 

μὲν ἀλλὰ πρὺς τὴν τοῦ ὑποχειμένου φύσιν αἰῶνος 

εἶναι δηλωτικά φαμὲν τὰ χρονικὰ προσρήματα ταῦτα 

ἢ καὶ αὐτῆς ψιλῆς τῆς τῶν πραγμάτων ὑπάρξεως. ἐπεὶ 

ἄλλως φϑέγξασϑαι ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν ἢ μετὰ χρονι- 

xig τινος ἐμφάσεως. οὕτω. κἂν εἴπωμεν “ἦν ὅτε οὐκ 

ἣν χρόνος καὶ ἔσται ὅτε οὐκ ἔσται᾽, τὸ ἦν καὶ τὸ 
ἔσται οὐ χρονικὺν νοοῦμεν ἀλλὰ τῆς τοῦ αἰῶνος 

ὑπάρξεώς φαμὲν εἶναι σημαντικά" ἦν γὰρ αἰὼν καὶ 

χρόνου μὴ ὄντος καὶ ἔσται αἰών, ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος. 

κἂν τὸ ποτέ δὲ ἐπὶ τούτου φέρῃ τις οἷον ὅτι “ἦν ποτε 
ὅτε οὐκ ἣν χρόνος καὶ ἔσται ποτὲ ὅτε οὐκ ἔσται χρό- 
vog, x«i τὸ ποτέ πάλιν ἐπὶ τοῦ αἰῶνος ἀκουσόμεϑα, 
ὅτι ἔστιν τις τοῦ αἰῶνος ὕπαρξις ἢ παράτασις ἢ ὅπως 

ἄν τις καλεῖν βούλοιτο. ἐν ᾧ χρόνος οὐκ ἦν. καὶ 

πάλιν ἔσται αἰών, ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος. οὐ γάρ. ὡς 

εἶπον, τῇ τῶν λέξεων ἀσϑενείᾳ ἀλλὰ τῷ σκοπῷ τῶν 
λεγομένων τὸν νοῦν ἔχοντα προσέχειν δεῖ" ὥσπερ γὰρ 

ἃ A 3 - - , , , 01. 48ν. καὶ £v τῇ περὶ τοῦ ϑείου νοήσει οὐκ ἐξισχύει | uiv 
e 5" , " , b - 9 29 ἢ ἡμέτερα διάνοια ἀφαντάστως αὐτὸ ϑεωρεῖν. ἀλλ. 
Lj X c , ^ , * ὡς καὶ ὃ Πλάτων φησί, συμπαραϑεῖ πάντως ταῖς περὶ 

2. £yovt|og] M 6. Aey|n], ex &, M Plat. Tim. 29 E 
1. ἐστιν M] ἔσται pt — 14. 15. aut χρονικὸν — σημαντικόν 

scrib. (cf. 104, 15) aut χρονικὰ — σημαντικά (fort. etiam. zoovi- 
κῶς, cf. lim. 3) 28. pag. 106, 12 26. ημετίερ]ία M 
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ϑεοῦ ἐννοίαις ἡ φαντασία τύπους ἡμῖν καὶ ὄγκους 

περὶ αὐτοῦ νοεῖν ὑπολαμβάνουσα. οὐ μὴν οὐδὲ ἀχρό- 

vog τὰ ὑπὲρ χρόνον ἐννοῆσαι δυνάμεϑα καὶ οὐ διὰ 

τὴν τῆς ἡμετέρας ϑεωρίας ἀσϑένειαν ἤδη καὶ τὰ 

πράγματα οὕτως ἔχειν ἀνάγκη. ἀλλὰ τῷ τῆς ψυχῆς 

χριτηρίῳ τὸ παρεμπῖπτον ἐν ταῖς περὶ ϑεοῦ καὶ τῶν 

ἀσωμάτων ἐννοίαις ἄτοπον ἀποκρουόμεϑα. οὕτω δὴ 

πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐν τῇ περὶ τῶν πραγμάτων ἑρμη- 

νείᾳ οὐ τῇ ἀσϑενείᾳ τῶν λέξεων προσέχειν δεῖ. εἶ μὴ 
διόλου τὰς ἐννοίας ἡμῶν ἀκραιφνῶς ἢ τὰ πράγματα 

ἑρμηνεύειν αἱ λέξεις δύνανται. καὶ ἐκ τῆς λέξεως καὶ 

μὴ τῆς τοῦ λέγοντος διανοίας ποιεῖσϑαι τὸν ἔλεγχον" 

διὰ πλειόνων γὰρ ὁ λόγος ἔδειξεν. ὡς οὐ πάντως 

ταῖς χρονικαῖς λέξεσιν καὶ χρόνος συνεμφαίνεται. ὥστε. 

ἵνα συνελὼν εἴπω. τὸ μὲν ἅμα οὐρανῷ τὸν χρόνον 
γεγονέναι καλῶς καὶ Πλάτωνι καὶ τῇ ἀληϑείᾳ δοκεῖ 

(μέτρον γάρ ἐστιν τῆς οὐρανίου κινήσεως ὃ χρόνος). 

τὸ δὲ τὸν χρόνον ἀρχὴν μὴ ἔχειν οὐδαμοῦ τὸν Πλά- 

τῶωνὰα δεικνύειν ἕξει τις. ἀλλ᾽ οἴκοϑεν ὁ Πρόκλος xa- 

τασκευάξειν ἐπικεχείρηκεν. ὅτι μὲν οὖν ἀρχὴν ἔχει ὃ 

χρόνος. ἡμεῖς ἐν ἕτέροις δείξομεν" καὶ ὁ Πλάτων δὲ 

σαφῶς μετ᾽ οὐρανοῦ γεγονέναι αὐτὸν εἴρηκεν καὶ πρὶν 

οὐρανὸν γενέσϑαι μὴ εἶναι. τὸν δὲ οὐρανὸν γεγονέναι 

φησὶν ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενον. ὡς καὶ ὃ Πλάτωνος 

μαϑητὴς ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ ὀγδόῳ λόγῳ τῆς φυσικῆς 

ἀκροάσεως τῇ τοῦ διδασκάλου δόξῃ προσεμαρτύρησεν᾽ 

λέγει γὰρ οὕτως “ἀλλὰ μὴν περί γε χρόνου ἐξ αἰῶνος 

ὁμονοητικῶς ἔχοντες φαίνονται πάντες" ἀγένητον γὰρ 

18. 19. fort. Πλάτωνα (λέγοντα. 21. Plat. Tim. 38B 
217. Arist. phys. Θ 1 p. 251b 14 εξ αιωνος M (cf. infra 

fol. 90r.)] ἔξω ἑνὸς Arist. 
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εἶναι λέγουσιν" καὶ διὰ τοῦτό γε zhquóxgurog δείκνυσιν, 

fol.49r. (9g ἀδύνατον | πάντα γεγονέναι. {Πλάτων δ᾽ αὐτὸν 

γεννᾷ» μόνος" ἅμα μὲν γὰρ αὐτὸν τῷ οὐρανῷ γεγο- 

νέναι. τὸν δὲ οὐρανὸν γεγονέναι φησίν. ταῦτα μὲν 

οὖν ἐν τῷ ἕκτῳ λόγῳ διὰ πλειόνων ἀποδειχϑήσεται" 
καὶ ἐν τῷ πρώτῳ (δὲς δέδεικται, ὡς ἀδύνατον ἄναρ- 
χον εἶναι τὴν τοῦ κόσμου ὑπόστασιν" ὁπότερος δ᾽ ἂν 

τοῦ εἶναι ἤρξατο. εἴτε ὁ χρόνος εἴτε ὃ κόσμος. καὶ 

τὸν λοιπὸν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχειν ἀνάγκη. ὅτι δέ, 

10 κἂν συγχωρήσῃ τις τοῦτο τέως ἄδηλον εἶναι, εἴτε ἀρ- 
χὴν ἔχει τοῦ εἶναι ὃ κόσμος καὶ ὁ χρόνος εἴτε μή, τό 

ys νῦν τοῦ φιλοσόφου ἐπιχείρημα, δι’ οὗ κατασκευά- 

ξειν οἴεται ἄναρχον εἶναι τὸν χρόνον καὶ ἀτελεύτητον, 

σοφισταῖς μᾶλλον x«i οὐ φιλοσόφοις ἔπρεπεν, ἱκανῶς 

5 ὃ λόγος ἀπέδειξεν. 

ε΄. Εἰ δέ φησιν παράδειγμα εἶναι τοῦ χρόνου τὸν 

αἰῶνα καὶ διὰ τοῦτο δεῖ εἶναι ἀεὶ καὶ τὸν χρόνον, 

ἵνα καὶ ὃ αἰὼν ἀιδίως ὑπάρχῃ παράδειγμα, ἱκανῶς 

τὸν τοιοῦτον ἠλέγξαμεν ἐν τῷ δευτέρῳ τοῦ φιλοσόφου 

ἐπιχειρήματι, ἐν ᾧ τὸν περὶ τῶν παραδειγμάτων κεκί- 

νηκε λόγον. εἰ γάρ. ὥσπερ τὸ αὐτοξῷον παράδειγμά 

ἐστιν τοῦ κόσμου. οὕτω xci ὃ μετρητικὸς τῆς ξωῆς 

τοῦ αὐτοξώου «iov παράδειγμά ἐστιν τοῦ χρόνου τοῦ 

μετρητικοῦ τῆς τοῦ κόσμου ὑπάρξεως, δέδεικται δὲ τὸ 

1. Ζημόκριτός ys Arist. 2. 3. Πλάτων — γεννᾷ addidi 
ex Arist. 3 uóvog Arist.] uóvog M 4. [γεγονεναι φησιν] δὲ 
M 6. δὲ Ρ]ῆή οχ. Μὲ 8. χονος M xod καὶ M 12.13. κα- 
τασκευ] e || e«|v M. 17. δει M; fort. δεῖν (vix δὴ) scrib. 

ΟΣ 4 ᾿ ; 
|et]vou, ex τ, M 18. ὕπαρ M ἱκανῶς (cf. lin. 14)] κοινως 
M 19. aut τὸ τοιοῦτον aut τὸν τοιοῦτον λόγον scrib. 
ηλεξαμὲεν M 
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αὐτοξζξῷον οὐκ ἐν τούτῳ τὸ εἶναι ἔχον ἐν τῷ παρά- 

δειγμα εἶναι τοῦ κόσμου. οὐδ᾽ ὁ μετρητικὸς ἄρα «τῆς» 

τοῦ αὐτοξῴου ξωῆς αἰὼν ἐν τούτῳ ἕξει τὸ εἶναι ἐν 

τῷ εἶναι τοῦ χρόνου παράδειγμα" εἶ γὰρ ὡς ὃ αἰὼν 

πρὸς τὸ αὐτοξζῷον οὕτω καὶ ὁ χρόνος πρὸς τὸν κόσμον 

ἔχει, καὶ ἐναλλὰξ ἄρα ὡς τὸ αὐτοξῷον πρὸς τὸν 

κόσμον οὕτω καὶ ὃ αἰὼν πρὸς τὸν χρόνον ἕξει" ἐδεί- 

ἕαμεν δ᾽ ἐν ἐκείνοις, ὡς οὐκ ἀνάγκη τοῦ αὐτοξῴου 

καὶ ὅλως τοῦ χοσμικοῦ παραδείγματος ὄντος εἶναι καὶ 

τὸν κόσμον᾽ οὐδ᾽ ἄρα τοῦ αἰῶνος ὄντος ἀνάγκη πάν- 1 

TOG καὶ τὸν χρόνον εἶναι. 
Τέλος λύσεως τοῦ ε΄ λόγου. 

| Πρόκλου διαδόχου λόγος ἕκτος. fol. 49 v. 
, Lj 

""Exrog' el ὃ δημιουργὸς μόνος (συνέδησεν, μόνος 

ἂν λύσοι τὸν xóGuov: ἄλυτος γάρ ἔστιν πάντῃ, φησίν, 15 

πλὴν τοῦ συνδήσαντος᾽ καὶ γὰρ πανταχοῦ τοῦ τὸν 

δεσμὸν εἰδότος ἐστὶν εἰδέναι καὶ τὴν λύσιν οὗ συνέ- 

δησεν᾽ τοῦ δὲ εἰδότος τὴν λύσιν τὸ λύειν. ὃ δὲ δη- 

uiovQyóg οὐκ ἂν λύσοι τὸν κόσμον" αὐτὸς γάρ ἐστιν 

ó λέγων ὅτι 'τὸ χαλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν 

ἐθέλειν κακοῦ. κακὸν δὲ ἀμήχανον γενέσϑαι τὸν 

ὄντως ἀγαϑόν: ἀδύνατον λυϑῆναι τὸν κόσμον" οὔτε 
«| y " AP... , NM , -€- - ^ 

γὰρ oz ἄλλου τινός, διότι μόνῳ τῷ δημιουργῷ λῦσαι 

2. τῆς add. 14. συνέδησεν, μόνος add. 15. παντηι M] 
ὑπὸ τῶν ἄλλων infra 131, 27 (cf. Plat. Tim. 32€) 18. τὸ] 

tov M 19.20. M m 1 in marg.: vo ἐπὶ ἐνδοξον 20. Plat. 
Tim. 41.4.8 cf. infra fol. 246 v. 247 r. 21. rov M (cf. 
128, 17. 181, 7] τὸ 128, 6 22. fort. ἀδύνατον (Goo 
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δυνατὸν αὐτόν. οὔτε TO δημιουργήσαντι. διότι τὸ 

καλῶς ἁρμοσϑὲν λύειν ἐθέλειν χακοῦ. ἢ οὖν οὐ 
καλῶς ἥρμοσεν καὶ οὐκ ἔστιν ἄριστος δημιουργὸς ἢ 

καλῶς ἥρμοσεν καὶ οὐ λύσει μὴ xcxvvOt(g, ὅπερ ἀδύ- 

5 varov. ὥστ᾽ ἄλυτον τὸ πᾶν ὥστ᾽ ἄφϑαρτον᾽ εἰ δὲ 

ἄφϑαρτον, (ἀγένητον ἱπαντὶ γενομένῳ φϑορά ἐστιν᾽ 

φησὶν ὃ Σωκράτης εἶπεν τῇ προτεραίᾳ τῶν Τιμαίου 

λόγων. οὐκ αὐτὸς λέγων ἀλλὰ τὰς μούσας λέγειν 

εἰπών" καὶ οὐ δήπου παρὰ πόδας ὃ Τίμαιος τὸ τῶν 

μουσῶν δόγμα περιττὸν ὑπέλαβεν καὶ ἔϑετο τὶ γεγονὸς 

ἄφϑαρτον. si οὖν τοῦτο ἀληϑές. ᾧ μὴ ἔστιν φϑορά, 
τοῦτο ἀγένητον. τῷ δὲ κόσμῳ φϑορὰ οὐκ ἔστιν" ὥστε 

ἀγένητος" ὥστε ἀΐδιος. εἶ ἀγένητός ἐστιν [ἐστιν] καὶ 

ἄφϑαρτος. ὁ xóouog." 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ ἕκτου λόγου. 

α΄. Ὅτι κακουργοῦσιν ἐν τοῖς λόγοις τὰ σαφῶς 

εἰρημένα Πλάτωνι περὶ τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως 

πρὺς τὸ αὑτοῖς δοκοῦν ἐχβιαξόμενοι. 

β΄. Ἔχϑεσις τῆς ἐφόδου τοῦ ἕκτου ἐπιχειρήματος. 

80 ὅτι, εἶ καὶ ἀναγκαῖον ἦν. οὐδὲν τὴν ἀλήϑειαν ἔβλα- 

πτὲν οὐχ ÉX τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ἀλλ᾽ ἐκ 

Πλατωνικῶν ὡρμημένον ὑποϑέσεων. 

γ΄. Προαναφώνησις τῆς τοῦ λόγου τάξεώς τὲ καὶ 

οἰκονομίας. 

1. αὐτόν om. 128, 8 τ ἡ M 2. ἢ 128, 9 (cf. pt)] 
ει Μ 3. ὁ δημιουργὸς 128, 10 4. κακυνϑείς 198, 11] κα- 
κωϑεις M 6. ἀγένητον addidi (cf. 126, 17 sq.) fort. παντὶ 
(y&o» γενομένῳ φϑορά ἔστιν (κατὰ φύσιν, ὡς Σωκράτης κτλ. 
(cf. etiam fol. 245 v.) 1.0 exo M Plat. reip. VIII 5846 A 
. .8.ov4 M o4« M 10. γεγονὸς] yevoc Μ 13. alterum 
ἔστιν om.pt  20.fort. (xol) ὅτι, cf. pag. 57,3. fol. 166^r. (sub 9) 

VI] DE AETERNITATE MVNDI 121 

δ΄. Ὅτι ψευδὴς καὶ ἄτοπος ὃ Πλάτωνος λόγος ὃ 

λέγων ἱτὸ καλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον | εὖ λύειν fol. 50r. 

ἐθέλειν κακοῦ. καὶ ὅτι. ὥσπερ αἰτία τῆς τοῦ κόσμου 

συστάσεως ἡ ἀγαϑύτης ἐστὶν τοῦ ϑεοῦ. οὕτως καὶ τῆς 

λύσεως ἡ αὐτή ἔστιν αἴτία. 

ε΄. Ὅτι. εἴπερ δύναμιν ἔχει τῆς τοῦ κόσμου λύσεως 

ὃ ϑεός. ὡς καὶ αὐτοῖς δοκεῖ, καὶ λύσει πάντως αὐτόν, 

εἰ δὲ μὴ λύσῃ. ἢ οὐδὲ δύναμιν ἔχει τῆς τοῦ κόσμου 

λύσεως. δι’ αὐτὸ δὲ τοῦτο οὐδὲ τῆς συνδέσεως. ἢ ἀτε- 

λὴς ἔσται κατὰ τὰς αὐτῶν ἐπιχειρήσεις τὴν δύναμιν 

μόνην ἔχων τῆς λύσεως ἄνευ τῆς ἐνεργείας. 

ς΄. Ὅτι. εἴπερ τὸ καλῶς ἁρμοσϑὲν λύειν ἐθέλειν 

κακοῦ. ἔχει δὲ τοῦ λύειν τὸν κόσμον δύναμιν ὃ ϑεός, 

τοῦ κακὰ ποιεῖν τε καὶ κακύνειν δύναμιν ἕξει. 

ς΄. Ἔχϑεσις Πλατωνικῶν ῥητῶν. ὅτι κατὰ χρόνον 

γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον βούλεται, καὶ σύντομος τῆς 

διανοίας αὐτῶν ὑπόμνησις. 

η΄. Ποσαχῶς τὸ γενητόν φασι λέγεσϑαι οἱ Πλάτω- 

νος ἐξηγηταὶ Ταῦρος, Πορφύριος, Πρόκλος. καὶ κατὰ 

ποῖον σημαινόμενον ἕκαστος αὐτῶν λέγεσϑαι τὸν 

κόσμον παρὰ Πλάτωνος ὑπέϑετο. 

ϑ΄. Ἔλεγχος τοῦ προτέρου τῶν τοῦ γενητοῦ ση- 

μαινομένων. ὅτι δυνατὸν οὕτω λέγεσϑαι γενητὸν τὸν 

κόσμον ὡς ἐν τῷ γένει τῶν γενητῶν ὄντα, εἶ καὶ μὴ 

γέγονεν. 

ι΄. Ὅτι γενητὸν λέγεσϑαι ὑπὸ Πλάτωνος τὸν xó- 

ὅμον φησὶν ὁ Πορφύριος ὡς ἐπινοίᾳ σύνϑετον, εἶ καὶ 

1. Plat. Tim. 41A B 8. or. superscr. M 8. οὐδὲ pt] 
óvósv M 11. ἐνεργ[ει]ας, ex y, M 13. τοῦ] το M 
18. o|!], ex v, M 22. ἔλεγχος] sAeyyovroc M 24. ὄντα] 
ὄντι M (nequit cogitari de ὄν τι, quod est infra fol. 61r.) 
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uy συνετέϑη κατὰ χρόνον, x«i τίσι λόγοις τοῦτο συλ- 
λογίζεται. 

αι΄. Ὅτι ἀσύνηϑες καὶ τοῖς Ἕλλησι καὶ τῇ κοινῇ 

χρήσει τὸ προκείμενον τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον. 

5 καὶ ὅτι μέγιστον ἔγκλημα τῷ Πλάτωνι περιάπτουσιν 

τὸ φωναῖς ὁμωνύμοις κεχρῆσϑαι. καὶ Ort, κἂν οὕτω 

λέγῃ γενητὸν τὸν xóGuov, οὐδὲν ἧττον ἀρχὴν αὐτῷ 

τοῦ εἶναι δίδωσιν. 
βι΄. Ὅτι τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἄρξασϑαι τὸν κόσμον 

10 εἰρημένον τῷ Πλάτωνι ἀδύνατον κατὰ μίαν τῶν ἕξ 

ἀρχῶν ἀκούειν, λέγω δὴ ὕλην, εἶδος. ὄργανον. ποιητι- 

fol. 50v. κὸν αἴτιον, παραδειγματιϊ κόν, τελικόν. 

yt. Ὅτι χρονικὴν τὴν ἀρχὴν ἐν τούτοις ὃ Πλάτων 

εἴρηκεν. 

15 δι΄. Ὅτι οὐκ ἦν τῆς Πλάτωνος ἀγχινοίας τὸ ξητεῖν, 

εἰ σύνθετός ἐστιν ὁ κόσμος ἐξ ὕλης καὶ εἴδους ἢ ἁπλοῦς. 

καὶ ὅτι αὐτὸς ὃ Πορφύριος ἐκ τῶν Πλάτωνος λέξεων 

συνελαυνόμενος τὴν ἰδίαν τοῦ γενητοῦ ὑπόϑεσιν 

ἤλεγξεν. 

2 &'. Ὅτι ὃ Πρόκλος γενητὸν λέγει τὸν κόσμον ὑπὸ 

Πλάτωνος λέγεσϑαι ὡς ἐν τῷ γενέσϑαι τὸ εἶναι 

ἔχοντα καὶ ὡς κατ᾽ αἰτίαν γενητόν. 

ςι΄. Ὅτι Πλάτων ἐν τῷ γενέσϑαι μὲν τὸ εἶναι 
ἔχειν τὸν κόσμιον ὑποτίϑεται. ἀρχὴν δὲ τῇ γενέσει 

25 ταύτῃ δίδωσιν. καὶ ὅτι πάλιν ἀρχὴν τὴν κατὰ χρόνον 
φησὶ καὶ οὐκ ἄλλην. 

ξι΄. Ὅτι καὶ ὃ Πορφύριος οὐ μόνον ὡς σύνϑετον 
γενητὸν εἶναι τὸν xóGuov φησὶν ὑπὸ Πλάτωνος λέγε- 

3. [κ]αὲὶ, ex v, M 10. μιὰν [τῶν eras.| των M 

25. παλιν παλιν M 26. pgnol.| M 
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^ y ν ' 

σϑαι ἀλλὰ καὶ ὡς παρὰ ϑεοῦ γεγονότα. καὶ OTL TO 

ἀπ᾿ ἄλλων ἐπὶ ἄλλα σημαινόμενα τοῦ γενητοῦ μετα- 
, - , Asi, M JA 

βαίνειν τεχμήριόν ἔστιν τοῦ βιάξεσϑαι αὐτοὺς τὴν 

Πλάτωνος διάνοιαν. 

ηι΄. Ὅτι ἀδύνατον περὶ τοῦ εἰἶ κατ᾽ αἰτίαν γενητός 
" * rA ἢ , e ς , 

ἐστιν ὃ κόσμος ξητεῖν τὸν Πλάτωνα, ἐν oig φησιν πὸ- 

7^» ἀεὶ γενέσεως ἀογὴν ἔγων οὐδεμίαν᾽ καὶ τοῖς τερον ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχω ἱ 

παραπλησίοις. 

ϑι΄. Ὅτι ἀδύνατον γενητὸν μὲν ἀκούειν Πλάτωνος 

λέγοντος τὸ κατ᾽ αἰτίαν γενητόν, ἀγένητον ὃὲ τὸ κατὰ 

χρόνον καὶ οὐ κατ᾽ αἰτίαν ἀγένητον. 

κ΄, Ὅτι αὐτὸς ὃ Πλάτων σαφῶς διξστειλεν τήν τὲ 

περὶ τῆς κατὰ χρόνον τοῦ κόσμου γενέσεως διδασκα- 

λίαν καὶ τὴν περὶ τῆς κατ᾽ αἰτίαν. 

κα΄. Ὅτι οὐ καϑ᾽ ὑπόϑεσιν. ὥς φασιν. εὐσεβείας 

ijj διδασκαλίας χάριν ὡς γινόμενον τὸν xócuov ὁ Πλά- 

των εἰσηγεῖται. καὶ ὅτι, δι’ ὧν ταῦτα λέγουσιν. ἀνα- 

σχευάξζουσι τὰ πρότερα τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα. 

κβ΄. Ὅτι κακῶς ὃ Ταῦρος ἐν τῷ “ἡμᾶς τοὺς περὶ 

τοῦ παντὺς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας, εἰ γέγονεν so 

ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν᾽ τὸν | ἤ διαξευκτικὸν ἢ διαπορητι- tol. δ1:. 

χὺν σύνδεσμον sig τὸν εἴ μετέϑηκεν “εἰ καὶ ἀγενές 

ἐστιν λέγων. καὶ ὅτι οὐδὲ 'Gevyevég ἐστιν᾽ γράφειν 

ἐνδέχεται. 

χγ΄. Ὅτι οὐδὲ καϑὺ ἐν κινήσει συνεχεῖ ἐστιν τὰ 535 

οὐράνια, γενητὸν εἶναι λέγει τὸν κόσμον ὁ Πλάτων. 

6. Plat. Tim. ?28B 19. Plat. Tim. 910. 90. |w] yeyovev 
M (ἣι Plat. cod. Paris. A, 7 cod. Tubing., ἡ cod. Vindob. Y) 

€t 

91. ἢ καὶ pt] εἰ και M 22. μετίεϑηκεν ἡ M 
23. 34. γραφενδεχεται M. (γραφὲν δέχεται pt) 25. συνεχεῖ 
pt] συεχί ἡ], ex ει, M 
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x0. Ὅτι οὐ τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς τὴν γένεσιν ἐν 

Τιμαίω Πλάτων κατηγόρησεν ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄλληλα 

σχέσιν καὶ τὴν ποιὰν κίνησιν, ἣν ἀπὸ τῆς ἐνούσης 

ψυχῆς ἔχουσι τὰ οὐράνια σώματα. διὰ τῆς ψυχογονίας 

ἐδίδαξεν. 
- 

ς 

ἐν ᾧ ἱστορία σύντομος τῆς Πλάτωνος ψυ- 

χογονίας. 

κε΄. Ὅτι ἀναγκαίως ὁ Πλάτων ἐκ τοῦ ὁρατὸν εἶναι 

καὶ ἁπτὸν τὸν xóGuov ἢ ἁπλῶς αἰσϑητὸν τὸ καὶ κατὰ 

χρόνον γενητὸν αὐτὸν εἶναι συνελογίσατο. ἐν Q, ὅτι 
καὶ κατὰ τὰ μέρη καὶ x«90 ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα 

γενητά ἐστιν καὶ φϑαρτὰ καὶ ὃ ἐξ αὐτῶν συγκείμενος 

κόσμος. 

xs. Ὅτι Πλάτων τὰ ἀεὶ ὄντα γένεσιν μὴ ἔχειν 

λέγων οὐδεμίαν αὐτῶν ἀποφάσκει γένεσιν ἢ μόνην 

ὅ τὴν κατὰ χρόνον. 

κζ΄. Μαρτυρίαι φιλοσόφων. ὅτι Πλάτων γενητὸν 

εἶναι κατὰ χρόνον τὸν κόσμον βούλεται καὶ οὔτε ὡς 

ἐν ὑποϑέσει γεγονέναι λέγει οὔτε ὡς £v γενέσει τὸ 

εἶναι ἔχοντα. 

κη΄. Ὅτι φύσει λυτὸν καὶ ϑνητὸν ὁ Πλάτων εἶναι 

λέγων τὸν κόσμον ἀκολούϑως καὶ γεγονέναι αὐτὸν 

ἀπεφήνατο. καὶ ὅτι τῷ κατὰ τὸν λόγον τῆς ἰδίας 

φύσεως ἀϑανάτῳ “καὶ οὐκ ἐπίκτητον ἐξ ἑτέρου καὶ 

ἐπισκευαστὸν τῷ τὴν ἀϑανασίαν ἔχοντι ἕπεται τὸ κατὰ 

Πλάτωνα ἀγένητον. 

κϑ'΄. Ὅτι. δι’ ὧν ἄνοσόν τε καὶ ἀγήρω εἶναι λέγει 

τὸν χύσμον ὃ Πλάτων, δι᾿ αὐτῶν τούτων σαφῶς 

δείκνυται, ὡς οὐ κατὰ φύσιν τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι 

94. fort. 
26. fort. 

11. «vrov M 14. «zog |eoxst ysvsow] M 
ἐπισκευαστὴν τῶι M; aut del. aut. αὑτῷ scrib. 
ἀγήρων, ut infra fol. 93 r. sq. 27. Plat. Tim. 33A 
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οἴεται. καὶ ὅτι. κἂν μηδὲν y ἔξωϑεν τοῦ κόσμου τῶν 
δυναμένων αὐτὸν φϑείρειν, οὐδὲν ἧττον φϑαρτός 

ἐστιν διὰ τὸ πεπερασμένον τῆς ἰδίας δυνάμεως. καὶ 

ὅτε αὐτὰ ταῦτα καὶ ὃ Πρόκλος ἐν ἑτέροις διαρρήδην 

ὡμολόγηκεν. 

“ύσις τοῦ ἕχτου λόγου. 

α΄. Οὐδαμοῦ τοῦ Πλάτωνος κατ᾽ οὐδένα τρόπον 
* ^ , , , 

ἀγένητον εἶναι τὸν κόσμον ἀποφηναμένου. τοὐναντίον 

δὲ πανταχοῦ λαμπρᾷ τῇ φωνῇ γεγονέναι τὲ καὶ το]. διν. 

γενητὸν εἶναι βοῶντος, οὐ χατὰ τὶ μὲν γεγονέναι i0 

κατὰ τὶ δὲ οὐ γεγονέναι ἀλλ᾽ ἁπλῶς καὶ ἄνευ τινὸς 

προσδιορισμοῦ γεγονέναι κατασχευάξοντος. τὸν οἴκο- 

ὃὲεν οὐ φέροντες ἔλεγχον οἱ τὸ πιϑανὸν ἀεὶ τῆς ἀλη- 

ϑείας προκρίνοντες καὶ ἐρωτικῶς ἄγαν τῆς τοῦ κόσμου 

ἀιδιότητος ἔχοντες πάντα ἄνω καὶ κάτω κυκῶσι πρὺς 

τὸ ἑαυτοῖς δοκοῦν τὰ τοῦ Πλάτωνος ἕλκοντες. καί- 

τοι δι’ αὐτῆς εὐθὺς τῆς τῶν λόγων κομψείας τε καὶ 

ποικιλίας κατάφωροι τοῖς νοῦν ἔχουσιν γίνονται. ὡς 

ἐχβιάξονται τὰ τοῦ Πλάτωνος" 

'ἱἁπλοῦς γὰρ ὃ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ 

κοὺ ποικίλων δεῖται διάνδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων᾽ 

ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος 

νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν᾽. 

εἰ γὰρ κατ᾽ ἀλήϑειαν ἐδόκει τῷ Πλάτωνι ἀγένητον 
L εἶναι κατὰ yoóvov τὸν xóGuov, τουτέστιν μηδεμίαν : 

ἀρχὴν ὑπάρξεως εἰληφέναι. ἔδει αὐτοὺς μίαν γοῦν 

ὅ. ομολογηκὲν M 
marg. ἐπιστρεφοῦυσι 20. ἁπλοῦς 0 μῦϑος κτλ. 

Eurip. Phoen. 469 21. |x]óv, ex 7, M δειται d y M] 
δεῖ τἄνδιχ᾽ vel δεῖτ᾽ &vóiy Eurip. 23. cogo|v] M 

12. προσδιωρισμου M 15. M m 1 in 
17. χομψιας M 
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μαρτυρίαν ἐκ τῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων κομίσαι τοῦτο 

σαφῶς διαγορεύουσαν᾽ νῦν δὲ τοῦτο μὲν ποιεῖν οὐκ 

ἔχουσιν, τῇ δὲ πολλῇ περὶ τὸ λέγειν ἐντρυφῶντες 

δεινότητι πείϑειν ἡμᾶς ἐπιχειροῦσιν. ὡς γεγονέναι 

5 τὸν κόσμον ἀκούοντας παρὰ Πλάτωνος μὴ γεγονέναι 

νοεῖν καὶ ἀρχὴν εἰληφέναι γενέσεως τὸν οὐρανὸν 

λέγοντος τοῦ ἀνδρὸς πρὶν γενέσϑαι οὐκ ὄντα μήτε 

ἀρχὴν ἔχειν γενέσεως ἀκούειν μήτε ποτὲ μὴ εἶναι 

ἀλλὰ συναΐδιον τῷ δημιουργήσαντι τὴν ὕπαρξιν ἔχειν. 

B'.'Ex ταύτης τοίνυν τῆς ἐννοίας καὶ τὸ ἕκτον 

τῶν ἐπιχειρημάτων τῷ Πρόκλῳ συντέϑειται. μᾶλλον 

δὲ πάλιν ἡμῖν κἀν τούτῳ τὰ Πορφυρίου μεταγεγρά- 

φηκεν᾽ σαφῶς γὰρ ἐχεῖνος ἐν τοῖς sig τὸν Τίμαιον 

ὑπομνήμασιν εἰς κατασκευὴν τοῦ καὶ Πλάτωνι δοκεῖν 

τὸν κόσμον εἶναι ἀΐδιον καὶ τούτῳ τῷ ἐπιχειρήματι 

.52r. χρησάμενος | φαίνεται" λαβὼν γάρ. ὅτε ἄφϑαρτος 

χατὰ Πλάτωνα ὃ κόσμος. συνάγει, ὡς ὅτι καὶ ἀγένη- 

tog" εἶ γὰρ παντὶ γενομένῳ φϑορὰ ἕπεται ἐξ ἀνάγκης. 

ὡς αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδρῳ φησὶν ὃ Πλάτων, ἀκόλουθόν 

που πάντως κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν. εἰ 

τι μὴ φϑείροιτο, τοῦτο μηδὲ γεγονέναι. εἰ οὖν σαφῶς 

ἄφϑαρτον τὸν κόσμον φησὶν εἶναι ὃ Πλάτων. δῆλόν 

που πάντως. ὅτι καὶ ἀγένητον. οὕτως οὖν τοῦ προ- 

κειμένου λόγου ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα κατα- 

ss σχευάζοντος. ἐκ τοῦ ἄφϑαρτον εἶναι κατὰ 1Πλά- 

τωνα τὸν κόσμον συνάγοντος, ὅτε x«l ἀγένητος 

χατ᾽ αὐτόν. ἔδει μὲν μηδὲν ἴσως ἔχειν ἐκ τούτου [τὸ] 

πρᾶγμα τὸ σεσοφισμένον τῆς ἐπιχειρήσεως ἀπελέγχον- 

v à μα 
13. sx, v superscr. m 2, M 14. ὕπομνησιν, μὰ superscr. 

m2,M 19. cf. Plat. Phaedr. 245€ sq. 24. 25. exspectes 

κατασκευάξζοντος (xal) £x 27. ro punctis del. m 2 M 
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τας εἶ γὰρ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχει xol τῷ Πλάτωνι, 
ὥς φασιν, ἐδόκει τὸ εἶναι τὸν κόσμον ἀγένητον, οὐδὲν 
παρὰ τοῦτο ὁ τῆς ἀληϑείας ἐβλάπτετο λόγος" οὐ γὰρ 

ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ ἔλεγχος οὐδὲ ταῖς Πλάτωνος 

ὑπονοίαις ἀνάγκη καὶ τὰ πράγματα ἕπεσϑαι" ἀλλ᾽ 5 

ἐπειδὴ πανταχοῦ βοηϑεῖν ἀδικουμένῃ τῇ ἀληϑείᾳ 

καλόν, δίκαιον οἶμαι, καϑὼς ἂν 1, δύναμις. ἀπελέγξαι 

συκοφαντούμενον Πλάτωνα. 

γ΄. Εὔλογον δ᾽ οἶμαι πρότερον τοὺς λόγους ἐξε- 

τάσαι. ÓU ὧν μὴ φϑαρήσεσϑαι τὸν κόσμον Πλάτων 10 

κατεσκεύασεν, εἴτε ἔχουσί τι ἀναγκαῖον εἴτε μή" τοῦτο 

γὰρ μόνον ἐστὶν ἐν τῷ προκειμένῳ πραγματειῶδες 
ἐπιχείρημα, λέγω δὴ τὸ μὴ ἀγαϑὸν ὄντα τὸν δημιουρ- 

γὸν λῦσαι τὸν εὖ ἡρμοσμένον κόσμον, εἴπερ τὸ καλῶς 

ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ. κακὸν δὲ ι5 

τὸν δημιουργὸν γενέσϑαι ἀδύνατον. δεύτερον δὲ ἀκό- 

λουϑον ἂν εἴη τὴν Πλάτωνος ἐξετάσαι διάνοιαν. εἴτε 

ἄναρχον τὴν ὑπόστασιν τοῦ χόσμου εἶναι βούλεται 

εἴτε ἀρχὴν ἔχειν αὐτὸν τοῦ εἶναι συγχωρεῖ πρὶν γενέ- 
σϑαι οὐκ Orta. καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ἀποδεῖξαι. 90 
ὅτι γεγονέναι καὶ ἄφϑαρτον εἶναι τὸν κόσμον ὃ Πλά- 
τῶν ὑποτιϑέμεϊνος κατ᾽ οὐδὲν μαχομένας ἑαυταῖς 101. 58ν. 

ὑποθέσεις ὑπέϑετο x«i ὅτι οὐ τὸ μὴ φϑαρήσεσϑαι 
τὸν κόσμον. xc9' ὃν τρόπον ὁ Πλάτων φησίν. δεικτι- 
κόν ἐστιν τοῦ καὶ ἀγένητον αὐτὸν εἶναι ὑπολαμβάνειν 5: 
τὸν Πλάτωνα, ὕπερ ἐν τούτοις ὁ Πρόκλος συνήγαγεν. 
τὸ oov πρῶτον τῶν προτεϑέντων ἐξετάξοντας τὴν 
Πλάτωνος λέξιν προεχϑέσϑαι ἀναγκαῖον ἂν εἴη ἔχου- 
σαν οὕτως. 

.. 1. ἔχει)ν eras.] M] ἔχειν p; ἔχει t; fort. εἶχεν 14. 15. Plat 
Tim. 414 B 15. x«xo|v|, ex », M í | 
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δ΄. *Ocol ϑεῶν. ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τὲ ἕρ- 

yov, ἃ δι᾽ ἐμοῦ γενόμενα ἄλυτα ἐμοῦ γε ϑέλοντος. τὸ 

μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν λυτόν, τό γε μὴν καλῶς ἁρ- 

μοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ᾽. ταῦτα μὲν 

Πλάτων. “εἰ oov, φησὶν ὃ Πρόκλος, ᾿κακὸν ἀμήχανον 

γενέσϑαι τὸν ὄντως ἀγαϑόν, ἀδύνατον λυϑῆναι τὸν 

xóGuov' οὔτε γὰρ ὑπ᾽ ἄλλου τινός, διότι μόνῳ τῷ 

δημιουργῷ λῦσαι δυνατόν, οὔτε τῷ δημιουργήσαντι., 

διότι τὸ καλῶς ἁρμοσϑὲν λύειν ἐθέλειν κακοῦ. ἢ 

οὖν οὐ καλῶς ἥρμοσεν καὶ οὐκ ἔστιν ἄριστος ὃ δη- 

μιουργὺς ἢ καλῶς ἥρμοσεν καὶ οὐ λύσει uj κακυν- 

ϑείς. ὕπερ ἀδύνατον. ὥστε ἄλυτον τὸ πᾶν" ὥστε 

ἄφϑαρτον. ὅτι μὲν οὖν χαλῶς τὸ πᾶν ἥρμοσται. 

αὐτὴ τῶν εἰρημένων μαρτυρήσει ἡ αἴσϑησις, ἀλλὰ δὴ 

5 χαὶ τὸ ϑεῖον λόγιον "x«l εἶδεν λέγον “ὃ ϑεὸς πάντα. 

ὅσα ἐποίησεν. καὶ ἰδοὺ πάντα καλὰ λίαν᾽. ὅτι δὲ καὶ 

ὃ τῶν εὖ ἡρμοσμένων δημιουργὺς ἄριστος καὶ τὸν 

ὄντως ἀγαϑὺν ἀμήχανον κακυνϑῆναι, αἱ σύμφυτοι 

πᾶσιν περὶ ϑεοῦ βοῶσιν ἔννοιαι. τούτων δὲ οὕτως 

ἐχόντων οὐχ ὁρῶ τὴν ἀνάγκην τοῦ λόγου. δι᾿ ἣν τὸ 

χαλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ" 

τὰ γοῦν ἡμέτερα σώματα καὶ πάντων τῶν ξῴων τὲ 

x«l φυτῶν καλῶς ἡρμόσϑαι πᾶς ἄν τις ὁμολογήσειεν 

μηδὲν μήτε ἐλλεῖπον ἐχούσης μήτε περιττὸν τῆς ποι- 

1. Plat. Tim. 41AB 2. ἃ — γενόμενα add. m 2 M 

6. γεν] εἶσϑαι, ex 9, M τὸν (ante ὄντως) 119,31] ro M 8. δυνα- 

τὸν αὐτόν 120, 1 10. ó om. 120, 3 11. 19. κακωϑεις 

120, 4(ann.) 18. ηρμοστ αι] M 14. &torusvov M, suspectum 

15. Genes. 1, 31 τὰ πάντα Genes. 10. πάντα om. Genes. 

κα λὴῆία M 17. 18. r|o|v — «y«9|o]v, o ex ὦ, M 
αι 

19. πᾶσιν (πᾶσϊ, αι τὰ 2, p)] πασαι M 21. ey|olv, ex ει, M 

23. παὶς} M 
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χίλης τῶν ξῴων τε καὶ φυτῶν διοργανώσεως ἀλλ᾽ 

ἑχάστου μορίου τὴν οἰκείαν αὐτάρκως ἐκπληροῦντος 

χρείαν καὶ πάντων sig τὴν τοῦ ὅλου συννενευκότων 

σωτηρίαν. ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ ϑέλειν τὸν δημιουργὸν 4 
- - e ^ , ? 

τῶν μερικῶν ἕκαστον λύεσθαι καὶ μὴ ἀΐδιον ἔχειν fol. 53r. 

τὴν ὕπαρξιν καὶ πρότερον ἡμῖν ἐν τῷ τετάρτῳ δέ- 

δεικται λόγῳ" ei γὰρ ἠβούλετο τῶν μερικῶν ἕκαστον 

εἶναι ἀίδιον. ἦν ἂν πάντως ἀΐδια" ἀνάγκη γὰρ πάν- 

τῶς ἢ βούλεσϑαι τὸν δημιουργὸν φϑαρτὰ εἶναι τὰ 

μερικὰ ξῷα ἢ μὴ βούλεσϑαι" εἰ οὖν τὸ μὴ βούλεσϑαι 

ψεῦδος (μὴ βουλομένου γὰρ αὐτὰ φϑαρτὰ εἶναι πάν- 

τως ἂν ἔμενεν ἀδιάλυτα),. τὸ ἄρα βούλεσϑαι αὐτὰ 

τὸν δημιουργὸν φϑαρτὰ εἶναι ἀληϑές" εἰ δὲ φϑαρτὰ 

εἶναι βούλεται τὰ μερικὰ ὁ ϑεός, καλῶς δὲ ἥρμοσται, 

βούλεται ἄρα τὰ καλῶς ἁρμοσϑέντα πάλιν λύεσϑαι. 

οὐκοῦν. ὡς τοῖς σοφοῖς δοκεῖ. ἢ οὐ καλῶς ἥρμοσται, 

ὅπερ ἄτοπον, ἤ. εἰ καλῶς ἥρμοσται. καὶ κακύνεσϑαι 

τὸν δημιουργὸν αὐτῶν ἀνάγκη λύεσϑαι τὰ καλῶς ἀρ- 

μοσϑέντα βουλόμενον. εἴπερ. ὥς φασιν. τὸ καλῶς 

ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ. οὐδὲν δὲ 
ἧττον ἡ αὐτὴ ἀτοπία δεικνύοιτο v, καὶ εἰ μὴ ἐπὶ 
τοῦ πρώτου δημιουργοῦ κατ᾽ αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν 

κατ᾽ οὐρανὸν ϑεῶν γυμνάξοι τις τὸν λόγον, οἷς ὃ 

πρῶτος προσέταξε δημιουργὸς τρέπεσϑαι ἐπὶ τὴν τῶν 

ϑνητῶν toov δημιουργίαν" ἀνάγκη γὰρ πᾶσα κἀκεί- 

vovg τὴν γένεσιν καὶ τὴν φϑορὰν ἐργαζομένους ἢ μὴ 

καλῶς ἁρμόξειν ἢ κακύνεσϑαι τὰ καλῶς ἁρμοσϑέντα 

6. pag. 19, 16 17. ὅπερ --- ἥρμοσται in marg. add. 
m2M 21. e, ex n M 24. προσεταξ! ε] M Plat. Tim. 

" 1j Α10 21. εἰ κακυνεσϑαι, ἢ τὰ 2, M 

IoANNEs PmurirLopromvus ed. Rabe. 
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λύοντας" οὐ γὰρ τὸ ὑφειμένως καλὸν κακόν ἐστιν" 
οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲ ὁ κόσμος ὃ αἰσϑητὸς καλὸς ἂν εἴη. 
τοῦ νοητοῦ κατὰ πολὺ ὑφειμένος" τοῦτο δὲ εἶπον, ἵνα 
μή τις διὰ τὸ ὑφεῖσϑαι τὸ ἐν τοῖς μερικοῖς ξῴοις 
καλὸν παρὰ τὸ τοῦ παντὸς χόσμου μηδὲ καλῶς ἡρμό- 
σϑαι αὐτὰ λέγοι. ὅτι δέ, si καὶ διὰ μέσων αἰτίων 
τῶν οὐρανίων τυχὸν ἢ ἑτέρων τινῶν ἡ τῶν ϑνητῶν 
ξῴων γένεσις καὶ φϑορὰ γίνεται. ἀλλ᾽ οὖν ὃ πρῶτος 
δημιουργὸς μᾶλλόν ἐστιν αὐτῶν αἴτιος ἥπερ τὰ προσ- 
ἐχῆ ποιητικὰ αἴτια. καὶ πρότερον ἐν τῷ τρισκαιδε- 
κάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ τετάρτου λόγου ἀπεδείξαμεν" 

53v. αὐτὸς γάρ ἐστιν | ὃ καὶ τοῖς ἐφεξῆς αἰτίοις τὴν 
δύναμιν τοῦ εἶναι αἰτίοις παρασχών. οὐκοῦν αἰτιώ- 
τατος ἂν εἴη ὁ πρῶτος δημιουργὸς τῆς τῶν φϑαρτῶν 
γενέσεώς τε καὶ φϑορᾶς καὶ ἢ τῶν οὐ καλῶς ἧρμο- 
σμένων ἔσται δημιουργὸς ij, εἴπερ καλῶς ἥρμοσται καὶ 
τὰ μερικὰ ξῷα. ὡς αὐτὴ ἡ τοῦ ξῴου δείκνυσιν δια- 
κόσμησις. κακύνεσϑαι τὸν ϑεὸν ἀνάγκη τῆς φϑορᾶς 
αὐτῶν ὄντα πρῶτον καὶ κυριώτατον αἴτιον. ὡς οὖν 
καὶ καλῶς ἥρμοσται τὰ μερικὰ πάντα καὶ ἐθέλει ταῦτα 
ὃ ϑεὸς λύεσϑαι καὶ τὸν ἀγαϑὺν κακυνϑῆναι ἀμήχανον. 
κατὰ τὸν αὐτὸν δήπου λόγον, εἰ καὶ τὸν σύμπαντα 
κόσμον καλῶς ἁρμοσϑέντα λύειν Ó ϑεὸς ἐθελήσειεν. 
οὐχὶ διὰ τοῦτο xal κακύνεσϑαι τὸν ἀγαϑὸν ἀνάγκη" 

50r ἣν γὰρ ἀγαθότητα τὴν ἀρχὴν τὸ πᾶν συνήρμοσεν. 
διὰ τὴν αὐτὴν δήπου καὶ λύσει πάντως αὐτόν. εἶ 
βούλοιτο" ἐπεὶ καὶ λύραν καλῶς ἁρμοσϑεῖσαν. ἐπειδὰν 
εἷς ἣν ἥρμοστο χρείαν ἐξυπηρετήσειε τῷ ἁρμόσαντι 

2. καλὸς ῬΡ]͵καῖως Μ 9. εἴπερ, ἤτα 3. Μ 10. pag. 88, 12 
18. z«gecyov ex παρέχων cr m 1 M 97. αρμοσϑὲὶ ec|cov, 

ex , M 
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ταύτην. πάλιν ὃ ἁρμόσας διέλυσεν xol οὐκ ἄν τις 

ἐρεῖ νοῦν ἔχων. ὡς τὴν καλῶς ἁρμοσϑεῖσαν λύραν 

λύειν ἐϑέλειν κακοῦ καὶ κακυνϑεὶς πρότερον ὃ uov- 
σικὸς οὕτω τὴν εὖ ἔχουσαν ἁρμονίαν διέλυσεν. ἀλλ᾽ 
οἶμαι παντὶ δῆλον. καὶ ὡς πρότερον καλῶς ἥρμοσεν 
χαὶ τὸ ἁρμοσϑὲν πάλιν καλῶς διέλυσεν. πολλῷ οὖν 
δὴ μᾶλλον ὁ ὄντως ἀγαϑὺς καὶ τὴν ἀρχὴν δι᾿ ἀγαϑό- 

τητὰ τὸν χόσμον συνέστησε. καὶ τὸν αὐτὺν πάλιν εἶ 
βουληϑείη. αἰτίαν πάλιν ἕξει τῆς λύσεως τὴν ἀγαϑό- 
τητα. κἂν ἡμῖν ὃ λόγος ἀγνοεῖται τῆς λύσεως" οὐδὲ 
γὰρ ὧν τὰς αἰτίας ἀγνοοῦμεν (πολλῶν γάρ, τάχα δὲ 
πάντων ἡμᾶς οἱ λόγοι διαπεφεύγασιν). ταῦτα πάντως 

οἴητέον ἢ μάτην ἢ ἐπὶ κακῷ γίνεσθαι" μειρακίων γὰρ 

οἶμαι καὶ πρὸς τὰ αἰσϑητὰ xeynvórov, εἶ τὸ ὁρώμενον 
λυϑείη κάλλος. κακὸν ἤδη διὰ τοῦτο τὸν λύοντα 15 

οἴεσθαι" τοῦτο γὰρ εἶπεν ἂν ἴσως | καὶ ὃ τοῦ τῆς τοϊ. δ4τ. 
Ἑλένης 0v ἔρωτα κάλλους ἡττημένος καὶ τὴν ἀρίστην 
ἐχπλαγεὶς τῶν μερῶν αὐτῆς συμμετρίαν καὶ εὔχροιαν 
τοῖς περὶ ψυχὴν οὐκ ἐμφιλοσοφήσας μαϑήμασιν οὐδὲ 
τῶν ἐπ᾽ αὐτῇ τῆς προνοίας λόγων ἁψάμενος" οἷα πά- so 
σχειν οἶμαι καὶ τοὺς μόνῳ τῷ φαινομένῳ τοῦ παντὸς 
κάλλει προσέχοντας. διαχκύψαι δὲ ἐπὶ τοὺς ἀρίστους 
τῆς προνοίας λόγους ἀδυνατήσαντας, οὃς ἐπὶ σωτηρίᾳ 
καὶ τελειώσει τῶν ἐν τῷ παντὶ λογικῶν οὐσιῶν ὃ 
ϑεὸς μεμηχάνηται. 

ε΄. Μετιτέον δὲ καὶ ἄλλως ἡμῖν τὸ προκείμενον. 
(ἄλυτος γὰρ ὑπὸ τῶν ἄλλων", φησίν, 'πλὴν τοῦ συν- 

5. παντὶ] zovtr|n] ex 4, Μ 9. fort. βουληϑείη {διαλῦσαιν 
vel ζλυϑῆναι) 10. ἀγνοῆται p , 18. fort. μελῶν 19. εν- 
φιλοσοφησας M (er. p) 21. ὑπὸ Tov ἄλλου πλὴν ὑπὸ τοῦ 
Plat. Tim. 32€ 

9* 
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δήσαντος᾽, x«i τούτῳ Πρόκλος συγκατατίϑεται᾽ 'παν- 
ταχοῦ᾽ γάρ. φησίν, 'τοῦ τὸν δεσμὸν εἰδότος ἐστὶν 
εἰδέναι καὶ τὴν λύσιν οὗ συνέδησεν" τοῦ δὲ εἰδότος 
τὴν λύσιν τὸ λύειν. εἶ οὖν ταῦτα δοκεῖ Πλάτωνί τε 

5 καὶ Πρόκλῳ καὶ μόνος ὃ δημιουργὸς λῦσαι δύναται 
τὸν χύσμον, οὐ λύσει δέ, ἀεὶ ἄρα τὸ δύνασϑαι λύειν 
ἐν αὐτῷ μόνῳ τῷ δύνασθαι ἕξει καὶ οὐ κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν᾽ ὥστε καὶ ἀτελής, εἴ ys πᾶν τὸ δυνάμει. ὡς 
δοκεῖ τοῖς σοφοῖς. ἀτελές" προσϑείην δ᾽ ἄν. ὅτι καὶ 
μάτην ἕξει τοῦ λύειν τὴν δύναμιν, εἴπερ ἔχει μὲν 
αὐτήν. ὥς φασιν. τὸν ἄπειρον χρόνον, οὐδέποτε δὲ 
αὐτὴν εἰς ἐνέργειαν ἄξει. καίτοι οὐδέν ἐστιν ἐν τοῖς 
ἀιδίοις. T φησιν ᾿Αριστοτέλης, μόνως δυνάμει" μάτην 
γὰρ ἔσται μηδέποτε εἰς ἐνέργειαν προαγόμενον. ἢ οὖν 
οὐδὲ ὃ δημιουργὸς λῦσαι τὸν χόσμον δύναται καὶ 
οὕτως οὐδὲ τῷ δημιουργῷ λυτὸς ἔσται ὃ κόσμος οὐδὲ 
τὴν λύσιν αὐτοῦ εἰδείη ἂν ὃ δημιουργός (οὐ γὰρ 
οἷόν τε εἰδέναι μὲν τὴν λύσιν. ἀδυνατεῖν δὲ λῦσαι." 
ἀγνοῶν δὲ τὴν λύσιν καὶ λῦσαι ἀδυνατῶν οὔτε τὸν 
δεσμὸν εἴσεται οὔτε τοῦ συνδεῖν τὸ πᾶν δύναμιν 
ἕξει" ἀληϑὲς γὰρ τὸ τοῦ αὐτοῦ τόν τε δεσμὸν εἰδέναι 
x«l τὴν λύσιν, καὶ τὸν δυνάμενον δῆσαι πολλῷ δήπου 
ῥᾷον καὶ λῦσαι δύνασϑαι). i, εἰ δύναται λῦσαι τὸν 

.S4v. xóGuov, ἐπεὶ | καὶ συνέδησεν, οὐδέποτε δὲ λύσει, 
ἀεὶ κατὰ τοῦτο ἀτελὴς ἔσται καὶ μάτην μόνην ἔχων 
τοῦ λύειν τὴν δύναμιν χωρὶς τῆς ἐνεργείας, ij, εἴπερ 
ταῦτα κατὰ τὰς αὐτῶν μεθόδους ἄτοπα. δύναται δὲ 
λῦσαι τὸν κόσμον ὁ ϑεός, καὶ λύσει πάντως. 

1. pag. 119, 1 4. τὸ ex του m 2 M 
m?2,M 13. Arist. metaph. Θ᾽ 8 p. 1050b 7 
t|ó]|y, ex om 2, M 

12. [αἼξει, ex 8 
19. αδυνα- 
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ς΄. Ἴϑι δή ys ei βούλει καὶ ἐπὶ τὸν κολοφῶνα τῆς 

ἀτοπίας. tig ὃν ἡμᾶς ὃ σεμνὸς οὗτος ἐμβιβάζει λόγος 
τὸ χαλῶς ἁρμοσϑὲν λύειν ἐθέλειν κακοῦ λέγων. εἶ 

^ , M h , e V ' ^ ? γὰρ δύναται μὲν τὸν κόσμον ὃ δημιουργὸς λῦσαι. οὐκ 
ἂν δὲ λύσει μὴ κακυνϑείς, κακὸν ἄρα τὸ λῦσαι τὸν 
κόσμον" εἶ γὰρ μὴ κακὸν τὸ λῦσαι. οὐκ ἂν κακυνϑείη 
λύων. εἰ δὲ τὸ λῦσαι κακόν, ἔχει δὲ δύναμιν τοῦ 
λῦσαι τὸν χόσμον ὁ ϑεός. ἔχει ἄρα τοῦ χακύνεσϑαι 
δύναμιν ὁ ϑεός, ἐπεὶ καὶ τοῦ χακοποιεῖν. εἴπερ ἄρα 

^ ^ - kd ἊΝ - ^ ML d - » κακὸν τὸ λῦσαι. ἔχει δὲ τοῦ λῦσαι δύναμιν. ἔχει ἄρα 
καὶ τοῦ κχκαχοποιεῖν καὶ τοῦ κακύνεσϑαι δύναμιν ὃ 
ϑεός. καὶ τί τῆς ἀσεβοῦς ταύτης ἐννοίας χεῖρον 
γένοιτ᾽ ἄν; εἰ οὖν ἀδύνατον χαχυνϑῆναι τὴν ἀγαϑό- 

? N A jn m , , 9 $^ ἈΝ τητας εἰ μὲν χακὸν ἡ τοῦ χόσμου λύσις. οὐδὲ δύναμιν 
er E" ^ M “Ὁ e , * NN ^ f - ἕξει τοῦ λῦσαι τὸν κόσμον ὁ ϑεός. εἰ δὲ μὴ ἔχῃ τοῦ 
λύειν δύναμιν, οὐδὲ τοῦ συνδεῖν ξξει δύναμιν οὐδὲ 

FE ^ , M - ^ j| , - V ^ Gvvtünosv τὸν xÓGuov: καλῶς γὰρ καὶ αὐτοῖς δοκεῖ 
πανταχοῦ τοῦ τὸν δεσμὸν εἰδότος εἰδέναι καὶ τὴν 
λύσιν οὗ συνέδησεν. εἰ οὖν ὃ τὸν δεσμὸν εἰδὼς 
οἷδεν x«i τὴν λύσιν. ὃ ἄρα τὴν λύσιν ἀγνοῶν οὐδὲ. 
τὸν δεσμὸν εἴσεται. εἰ οὖν συνέδησε τὸ πᾶν ὃ ϑεὸς 
καὶ οἷδὲεν τὸν δεσμὸν οὗ συνέδησεν, καὶ τὴν λύσιν ἄρα 
αὐτοῦ εἴσεται χαὶ λύειν τὸ πᾶν δυνήσεται. εἰ δὲ 
δύναται λῦσαι τὸν κόσμον ὁ ϑεός, ἐπεὶ καὶ συνέδησεν. 

- Ὃ νὰν ᾿ , ' , , » ^ ? τοῦ δὲ εἰδότος τὴν λύσιν τὸ λύειν, οὐκ ἄρα κακὸν 2] 
^ , , " 3 $ , Ἁ 2 - - ^ - τοῦ xóGuov λύσις" οὐδεμία γὰρ ἐν τῷ ϑεῷ τοῦ κακοῦ 

δύναμις" ὃ γὰρ τοῦ χαχοῦ δύναμιν ἔχων καὶ κακὸς 

3. Plat. Tim. 41AB 5. λύση pt (cf. 119, 15. 19 àv 
λύσοι) 11. διυνίαμιν Μ 15. μὴ ἔχει pt. 16. s£& M] fort. 

^ j " oc Ἢ ἔχει 22. 28. ἀαρία &v]tov M — 27. κακῶς, ὃς m 2, M 

P4 
9 
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γενέσϑαι δύναιτο ἄν ἀλλ᾽ οὔτε τὸ φῶς σκότος yé- 
voito ἂν οὔτε ἡ ἀγαϑότης ἂν κακυνϑείη. εἰ δὲ μὴ 
κακὸν ἣ τοῦ κόσμου λύσις, εὖ δὲ ἥρμοσται ὃ κόσμος. 

3 » 1 - Lj A me. v SAT - 

οὐχ ἄρα TO καλῶς ἀρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ ὅσον ἐπὶ τῇ 

5 ἁρμονίᾳ λύειν ἐϑέλειν κακοῦ οὐδ᾽ ἂν κακυνϑείη λύων 
τὸν χύσμον ὃ ϑεός. σκοπεῖν οὖν ἄξιον. τίς μᾶλλον 

[0]. δὅτ. ἀχόλουϑα ταῖς κοιναῖς περὶ ϑεοῦ ἐννοίαις περὶ 

κόσμου πεφυσιολόγηκεν, ἡμεῖς οἱ καὶ συνηρμόσϑαι 
τὸν χύσμον καὶ λύεσϑαι πάλιν διὰ τὴν ἀγαϑότητα τοῦ 

10 ϑεοῦ ὑποτιϑέμενοι. ἢ οἱ δύνασϑαι μὲν τὸν ϑεὸν 
λῦσαι τὸν κόσμον ὑπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν λέγειν 
συνελαυνόμενοι. οὐκ ἂν δὲ λῦσαι προστιϑέντες μὴ 
κακυνϑέντα᾽ ὅπερ οὐδὲν ἕτερον δέδεικται ἢ τὸ κακο- 
ποιεῖν τε καὶ κακύνεσϑαι λέγειν δύνασϑαι τὸν ϑεόν, 

ἐπέκεινα δὲ τοῦτο πάσης εἶναι ἀϑεότητος πᾶς ἄν τις 

ὁμολογήσειεν. τὰς δὲ τῆς τοῦ xócuov λύσεως φυσι- 

κωτάτας αἰτίας ἐν ἑτέροις ϑεοῦ διδόντος ἐκϑήσομαι" 

νῦν γὰρ λῦσαι μόνον τὰς τοῦ Πρόκλου ἀπορίας πρού- 

ϑέμεϑα. μέχρι μὲν οὖν τούτων ἡμῖν αἱ πραγματειώ- 

δεις ἐνστάσεις αἱ πρὸς τὸ ἕχτον κεφάλαιον τοῦ Πρό- 

κλου πέρας ἐχέτωσαν. τοὐντεῦϑεν δὲ λοιπὸν ἐπὶ τὸ 
δεύτερον τῶν ἐξ ἀρχῆς τοῦ προχειμένου λόγου προτε- 

ϑέντων μεταβάς, ὡς ἔφϑην ἐπαγγειλάμενος. ἀποδεῖξαι 

πειράσομαι, ὡς ἄντικρυς συκοφαντοῦσι τὸν Πλάτωνα, 

5000. αὐτῷ τὴν περὶ τοῦ ἀΐδιον εἶναι τὸν xóGuov 

περιτιϑέασι δόξαν, καὶ μακροτέρους ye τείνειν λόγους 

ἀναγκασϑήσομαι αὐτός τε τὴν Πλάτωνος διάνοιαν ἐκ 

M ". 
4. ἀαρμοσϑαι., ἕν m 2, M 6. xocu|o|v, ex o, M 

E à 16. δὲ 469, ἢ m 2, M 
j E 

26. περιτεϑεασι M (περίτιϑεασι p) 

12. προστ᾿ εἼϑεντες, ex e, M 

23. pag. 127, 7 
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τῶν αὐτοῦ λόγων παραστῆσαι σπουδάξων καὶ τοὺς 

παρεξηγησαμένους αὐτὸν ἀπελέγχειν πειρώμενος. εἶ 

μὲν οὖν μέλει τῶν ἐντυγχανόντων τινὶ καὶ τῆς τού- 
3 - , 3 - , Ν , 9 

τῶν ἀκριβοῦς γνώσεως, ἐφεξῆς διεξίτω τὸν λόγον. εἶ 
, ' , 3 / HI m ᾿ A , 

δέ τῷ μὴ πολύς ἔστιν λόγος περὶ τῆς sig TO s onis 

μενον πρόβλημα δόξης τοῦ Πλάτωνος, μόναις δὲ ταῖς 

ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδείξεσι προσανέχειν ἐσπούδακεν. 

ἐπὶ τὰ ἑξῆς μετίτω κεφάλαια. 

t. Πλεῖστοι μὲν καὶ τῶν τὰ Πλάτωνος δοξασάν- 

τῶν καὶ οἱ τῆς ᾿4ριστοτέλους ἐρασταὶ γενόμενοι φιλο- 10 

σοφίας αὐτός τὲ πρῶτος ᾿Αριστοτέλης τοῦτο κοινῶς 

ἀϊπεφήναντο, ὡς Πλάτων γενητὸν εἶναί φησιν κατὰ fol.55v 
χρόνον τὸν xóGuov, τουτέστιν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως 

εἰληφέναι πρότερον οὐκ ὕντα᾽ ἀλλὰ πρὶν τὰς τῶν 

ἄλλων παραϑέσϑαι μαρτυρίας σαφῶς ἡμῖν δηλούσας 

τὰ Πλάτωνι περὶ τῆς τοῦ κόσμου δοχοῦντα γενέσεως 

αὐτὰς πρότερον τὰς Πλάτωνος λέξεις παραϑέσϑαι 

ἄξιον, δι’ ὧν τὸν κόσμον γενητόν τε εἶναι καὶ ἀρχὴν 
ἔχειν ἀποφαίνεται, εἶτα καὶ τοὺς λόγους ἐπισκέψασϑαι 

οἵτινες πειρῶνται τὰ οὕτως ἐναργῶς ἀναπεφωνημένα 

Πλάτωνι πρὸς τὸ δοκοῦν ἑαυτοῖς ἐχβιάξεσϑαι. ἐν 

τοίνυν τῷ Τιμαίῳ ἔστιν μὲν ὁ πᾶς τῷ Πλάτωνι 

σκοπὺς περὶ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεώς τε καὶ φύσεως 

διδάξαι" ἄκουε Ó', ὅπως αὐτὸς τὸν προκείμενον αὐτῷ 

σχοπὸν ἐν ἐκείνοις ἀφορίζεται: φησὶν γὰρ οὕτως 

“σκόπει δὴ τὴν τῶν ξενίων σοι διάϑεσιν, ὦ Σώκρατες, 

ἣ διέϑεμεν᾽ ἔδοξε γὰρ ἡμῖν Τίμαιον μὲν ἅτε ὄντα 

ἀστρονομικώτατον ἡμῶν καὶ περὶ φύσεως τοῦ παντὸς 

11. Arist. phys. 0 1 p. 251b 19. de caelo A 10 p. 3808 80 

15. δείλουσας, ἡ 2. Μ 26. Plat. Tim. 97 À 

m vo qc —— 

s rw 9I RUM 
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εἰδέναι μάλιστα ἔργον πεποιημένον πρῶτον λέγειν 
ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τελευταῖον 
δ᾽ εἰς ἀνθρώπου φύσιν᾽ * καὶ πάλιν μετὰ βραχέα ἐπι- 
φέρει ταῦτα “ἀλλ᾽. ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε δὴ πάντες. 

5 000. χατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν. ἐπὶ παντὸς 
δρμῇ καὶ σμικροῦ πράγματος ϑεὸν ἀεί που καλοῦσιν" 
ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ παντὸς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ 
μέλλοντας. εἰ γέγονεν ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν, εἰ μὴ παν- 
τάπασιν παραλλάττομεν. ἀνάγκη ϑεούς rt καὶ ϑεὰς 

10 ἐπικαλουμένους εὔχεσϑαι πάντα κατὰ νοῦν ἐχείνοις 
μὲν μάλιστα. ἑπομένως δ᾽ ἡμῖν εἰπεῖν". τίς μὲν οὖν 
ὁ σκοπὸς ἐν τούτοις τῷ Πλάτωνι. σαφῶς αὐτὸς εἶπεν. 
ὅτι περὶ τῆς τοῦ χύσμου λέγειν γενέσεως" εἶτα ἵνα 
μή τις αὐτὸν προχείρως καὶ ἄνευ ἀποδείξεως τὸ γεγο- 

fol. 56r. νέναι τὸν κόσμον εἰληφέναι δόξῃ. ἐπαναλα βὼν τὸν 
16 λόγον πρόβλημα τοῦτον ποιεῖται καὶ φησὶν αὐτῷ 
προκεῖσθαι περὶ τοῦ παντὸς διδάξαι. τουτέστιν περὶ 
τοῦ κύσμου. πότερον γέγονεν ἢ ἀγένητός ἐστιν. διαί. 
θεσιν τῶν ὕντων ποιησάμενος" τούτων γὰρ τὰ μὲν 
εἶναί φησιν ἀεὶ ὄντα καὶ ἀγένητα, τὰ δὲ γενητά τε 
καὶ γινόμενα" συνοίσει γὰρ αὐτῷ τοῦτο προληφϑὲν 
εἰς τὴν τοῦ ξητουμένου κατάληψιν. ἔχει δὲ ἡ λέξις 
ἐφεξῆς οἷς προεχτεϑείμεϑα δήμασιν οὕτως "xcl τὸ μὲν 
περὶ ϑεῶν ταύτῃ παρακεκλήσϑω. τὸ δὲ ἡμέτερον πα- 

2. τελευτᾶν Plat. 8. ἀνθρώπων Plat. 4. Plat. Tim. 270 
5. ὅσοι καὶ κατὰ Plat. 6. καὶ σμικροῦ καὶ μεγάλου Plat. 

. & γέγονεν M ($i Plat. cod. Paris. A, ἢ cod. Vindob. ι 
7, cod. Tubing.) 

[ dn a 
add. ἡ M 9. παρελαττομεν] α eras.], c superscr. m 2, M 
11. εἰἰπ͵ίειν M — 16. rovrov M; fort. rovro 19. γὰρ superscr. 
τη 2 Μ 23. Plat. Tim. 27€ 
Plat.) nustso|o|v, ex o, M 

€t 

ἢ και, ξι Superscr. m 1, tum manu 2 del. et 

: Tj ; 24. rovro, 7 m 2, M (ταύτῃ 
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ρακλητέον. y ῥᾷστ᾽ ἂν ὑμεῖς uiv μάϑοιτε, ἐγὼ δὲ ἧ 
διανοοῦμαι μάλιστ᾽ ἂν περὶ τῶν προκειμένων ἐνδειξαί- 
μην. ἔστιν οὖν δὴ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν πρῶτον 
διαιρετέον τάδε" τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, 
x«i τί τὸ γιγνόμενον μέν, ὃν δὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν 
δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ὄν. τὸ δὲ αὖ δόξῃ μετ’ αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστὸν 
γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον. ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν᾽ 
πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης 
γίνεσϑαι" παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν 
σχεῖν. σκοπεῖν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων προσήκει. ὅπως 
ὁ Πλάτων πᾶν μὲν τὸ νοήσει περιληπτὸν τοῦτο ἀγέ- 
νητον εἶναί φησιν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχον. πᾶν δὲ τὸ δοξαστόν vs καὶ αἰσϑητὸν (τοιαῦτα 
δέ ἐστιν πάντα τὰ σώματα καὶ τὰ ἐν σώμασι τὸ εἶναι 
ἔχοντα᾽ ταῦτα γὰρ μόνα αἰσϑήσει ὑποπέπτωκε) γί- 
νεσϑαι καὶ ἀπόλλυσϑαί φησιν, ὄντως δὲ μηδέποτε 
εἶναι πᾶσα γὰρ σωματικὴ φύσις ἐν τροπῇ καὶ ἀλ- 
λοιώσει ϑεωρεῖται οὐδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ μένουσα ἀλλ᾽ 
οἱονεὶ διηνεκῶς ἐπισκευαζομένη διὰ τῆς τοῦ λείποντος 
ἀναπληρώσεως. δῆλος οὖν ἐστιν ὃ Πλάτων ἐξ αὐτῆς 
εὐθὺς τῆς τῶν ὄντων διαιρέσεως καὶ πρίν τι περὶ 
τοῦ κόσμου εἰπεῖν τῶν γενητῶν εἶναι τὸν κόσμον 
2 2 ν ἢ i ^ “ δ MM " οἰόμενος" εἰς δύο γὰρ ταῦτα διεῖλεν τὰ ὄντα. εἴς fol.56v. 

19 

20 

^ , , T ^ τε τὰ ἀγένητα καὶ τὰ γενητά,. ὧν τὰ uiv ἀγένητα 95 
i] * , ^ »! , N , ^ νοητὰ εἰναί φησιν. τὰ δὲ γινόμενα δοξαστά τε καὶ 

1. ῥασταν, v add. m 2, M 9. κατ΄ ἐμὴν Plat. 4. uiv 
ante ἀξί superscr. m 2 M; om. Plat. . γιγνόμενον μὲν ἀεί o 

[^4 
Ti 

16. μον». superscr. m 1, M Plat. 15. σωμασιὴν eras.] M 
24. δι &]|Aev, ex η, M 

— PER 

Lg eelwde 

"- ^ e zi TT — H 

———— 3 '——"LOQER 

i " 

d. m7 
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αἰσϑητά. εἰ τοίνυν τὸ σωματοειδὲς ἅπαν τοῦ κόσμου 
αἰσϑητόν ἐστιν, δῆλον, ὡς οὐ τῶν ἀγενήτων αὐτὸν εἶναι 
ὁ Πλάτων βούλεται ἀλλὰ τῶν γινομένων καὶ ἀπολλυ- 
μένων ὄντως δὲ μηδέποτε ὄντων" ὡς γὰρ τῶν μερικῶν 

5 ἕκαστον οἷον τόδε τὸ ξῷον ἢ τόδε τὸ φυτὸν διὰ τὸ 
διηνεκὲς ὡς εἰπεῖν τῆς ἀλλοιώσεως ὑπὸ τῆς προσεχῶς 
διοικούσης αὐτὰ φύσεως ἐπισκευαξόμενα ἀνυφαίνεται. 
οὕτω καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ πάντα τὸν κόσμον ὁ Πλά- 
τῶν ἔχ τῶν αὐτῶν στοιχείων, ἐξ ὧν καὶ τὰ μερικὰ 

10 συνέστηκεν, τὴν σύμπηξιν ἔχειν οἰόμενος. εἰ καὶ ἀϑά- 
νατον αὐτὸν εἶναι ὑποτίϑεται, ἀλλ᾽ ἐπισκευαστὴν 
αὐτῷ τὴν ἀϑανασίαν φησὶν προσγίνεσϑαι τῆς τοῦ δη- 
μιουργοῦ δυνάμεως κατὰ τὸ συνεχὲς αὐτὸν ἀνυφαι- 
νούσης διὰ τὸ πᾶσαν τὴν σωματικὴν φύσιν ἐν μετα- 

15 βολῇ καὶ ἀλλοιώσει πάντως ὑφίστασϑαι. ταῦτα μὲν 
οὖν μιχρὸν ὕστερον δειχϑήσεται. ἀλλ᾽ ἴσως οὔπω 
ἡμῖν éx τῶν εἰρημένων δῆλον γεγένηται, εἴτε ἀρχὴν 
τοῦ εἶναι δίδωσιν τῷ κόσμῳ ὃ Πλάτων εἴτε μή. 
αὐτὸς γὰρ ὃ Πρόκλος ἐν τῷ λόγῳ, ὃν ἐπέγραψεν 

30 ᾿ἐπέσκεψις τῶν πρὸς τὸν Πλάτωνος Τίμαιον ὑπὸ ᾿4ρι- 
στοτέλους ἀντειρημένων᾽, τὸ προεκκείμενον χωρίον τοῦ 
Πλάτωνος ἐξηγούμενος τὸ μὲν ὄν φησιν μοναχῶς A£- 
γεσϑαι κατὰ Πλάτωνα (τὸ γὰρ αἰώνιον καὶ ὑπέρχρονον 
σημαίνειν), τὸ δὲ γινόμενον διχῶς λέγεσϑαι" ἢ γὰρ τὸ 

35 ἀεὶ γινόμενον ἢ τὸ ποτέ, καὶ ποτὲ μὲν γινόμενον εἶναι 
τὸ x«0' ἕκαστόν τε καὶ τὸ μερικόν, ἀεὶ δὲ γινόμενον 
τῶν ὁλικῶν ἕκαστον xci τὸν σύμπαντα κόσμον" τὰ 
μὲν γὰρ νοητὰ ἀεὶ εἷναι, τὸν δὲ χόσμον ἀεὶ γίνεσϑαι. 

5. τὸ... τὸ (post τόδε) superscr. m 2 M 28. νοητὰ 
|er. IV litt. eras.] «e& M 
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sive obv Πλάτωνι δοκεῖ ἐν ἀιδίῳ γενέσει εἶναι vOv 
κόσμον ἀρχὴν τοῦ γίνεσθαι καὶ τῆς ὑπάρξεως μηδὲ-] 

μίαν εἰληφότα, ὥς φησιν ὃ Πρόκλος. εἴτε ἀρχὴν τοϊ.5ττ. 

αὐτῷ τοῦ εἶναι καὶ τῆς γενέσεως δίδωσιν, ἄξιον 

ἐπισκέψασθαι αὐτὰς τὰς Πλάτωνος περὶ τοῦ κόσμου 

ῥήσεις ἐκϑεμένους εἰπὼν γὰρ τοὺς περὶ τοῦ παντὸς 
λόγους ποιεῖσϑαι μέλλειν. εἰ γέγονεν ἢ καὶ ἀγενές 

ἐστιν, καὶ καλῶς ἔχειν κρίνας πρότερον διδάξαι, τίνα 

μὲν τῶν ὄντων ἔστιν ἀεὶ γενέσεως ἀμοιροῦντα, τίνα 

ὃὲ γίνεται μὲν ἐστέρηται δὲ τοῦ ὄντος. ὡς τούτου 

συνοίσοντος εἷς τὸ καὶ περὶ τοῦ κόσμου συνιδεῖν, τῆς 

ποίας ἂν εἴη τῶν εἰρημένων φύσεως. ταῦτα εἰπὼν 

ἀκολούϑως μετῆλθεν ἐπὶ τὴν περὶ τοῦ κόσμου σκέψιν, 

πότερον γέγονεν ἢ ἀγένητός ἐστιν, ὅπερ καὶ ἐξ ἀρχῆς 

ξητῆσα, προὔϑετο' φησὶν δὲ ταῦτα 'Ó δὴ πᾶς οὐρανὺς 
ἢ κόσμος καὶ ἄλλο, ὅτι ποτὲ ὀνομαξόμενος μάλιστα 

ἂν δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὀνομαξέσϑω. σκεπτέον δ᾽ οὖν 
περὶ αὐτοῦ πρῶτον. ὕπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν 
ἀρχῇ δεῖν σκοπεῖν. πότερον ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν 

ἔχων οὐδεμίαν, ἢ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. 

γέγονεν. δρατός τε γὰρ ἅἁπτός τέ ἐστιν καὶ σῶμα 

ἔχων" πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσϑητὰ δόξῃ περιληπτὰ 

uev αἰσϑήσεως γινόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνη" τῷ δὲ αὖ 

γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γί- 
νεῦϑαι. τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ 

παντὸς εὑρεῖν τὲ ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς ἅπαντας 

6. τοὺς superscr. τὰ 2 M 15. Plat. Tim. 388 16. ἢ 
x«l Plat. 17. ὠνομάσϑω Plat. 21. γέγονεν punctis 
del. M τε (ante γὰρ) om. Plat. 22. τὰ δ᾽ αἰσϑητὰ 
ante δόξῃ add. Plat. 24. cvoyx|nv| M 24. 25. γε- 
νέσϑαι Plat. 
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τῷ παρόντι διακριβολογεῖσϑαι. χρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ 
οὐρανοῦ γέγονεν, ἵν᾽ ἅμα γεννηϑέντες ἅμα καὶ λυϑῶ- 
σιν. ἄν ποτε λύσις τις γένηται, καὶ κατὰ τὸ παρά- 
δειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν᾽ ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ 
κατὰ δύναμιν ἢ" τὸ μὲν γὰρ παράδειγμα πάντα αἰῶνα 
ἔσται, ὁ δ᾽ αὖ τὸν ἅπαντα χρόνον διὰ τέλους γεγονώς 
τε καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος. ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας 
δεοῦ τρισέ νης πρὸς dfi γένεσιν, ἵνα γενηδϑῆῇ χρό- 
vog, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα ἐπίκλησιν 
ἔχοντα πλάνητες. εἷς διδοιόνον καὶ φυλακὴν ἀριϑμῶν 
χρόνου γέγονεν᾽. ταῦτα μὲν ὃ Πλάτων" καὶ ἔγωγε 
οἶμαι μηδένα λόγον οὕτως ἐναργῶς τὴν Πλάτωνος 
ἐξηγούμενον παραστῆσαι διάνοιαν. ὡς αὐτὸς ἑαυτὸν 
δῆλον rio asd ἡμέρας γάρ φησιν χαὶ νύκτας xal 
μῆνας καὶ ἐνηεύτοῦς, ἅπερ ἐστὶν χρόνου μέρη, οὐκ 
εἶναι πρὶν οὐρανὸν γενέσϑαι. εἰχότως:" μέτρον γάρ 
ἔστιν τῆς τοῦ οὐρανοῦ κινήσεως ὃ χρόνος. εἶ δὲ 
προὐπάρχει τὸ πρὶν τῆς τοῦ | οὐρανοῦ συστάσεως, fol. 58r. 
πῶς ἂν εἶεν ἄναρχα οὐρανός τε καὶ χρόνος; πάλιν δ᾽ 
αὖ τὸ λέγειν ἅμα τῇ τοῦ οὐρανοῦ συστάσει τὴν γέ- 90 
véGw τοῦ χρόνου καὶ τῶν τούτου μερῶν τὸν ϑεὸν 
μεμηχανῆσϑαι ἀρχῆς τινός ἐστιν καὶ πρώτης ὑπάρξεως 
αὐτῶν δηλωτικόν' πῶς γὰρ τὸ ἐξ αἰῶνος ὑποστὰν καὶ 
ἀεὶ ὑφιστάμενον τότε πρὸς τοῦ δημιουργοῦ ἃ ἅμα οὐρανῷ 
συνισταμένῳ μεμηχανῆσϑαι λέγοιτο ἂν πρὶν γενέσϑαι 95 

ἀδύνατον λέγειν. ὁ μὲν οὖν Πλάτων οὕτω λαμπρᾷ 
τῇ φωνῇ τοῦτο πρῶτον δεῖν περὶ τοῦ xóouov ξητῆσαι 

φήσας. ὅπερ καὶ περὶ παντὸς ἐν ἀρχῇ δεῖ σκοπεῖν. 
εἴτε ἀεί ἐστιν γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν. εἴτε 

5 γέγονεν ἀπό τινος ἀρχῆς τοῦ εἶναι ἀρξάμενος. τὸὺ 

γεγονέναι τὲ αὐτὸν x«l ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἄρξασϑαι 
ἐπέκρινεν" εἶ γὰρ δρατός ἐστιν, φησίν. καὶ ἁπτὸς καὶ 
σῶμα ἔχων. τὰ δὲ τοιαῦτα πάντα γινόμενα καὶ γενητὰ 

ἐφάνη, ἀνάγκη ἄρα καὶ αὐτὸν γενητὸν ὄντα ἀπ᾽ ἀρχῆς 

10 τίνος ἀρξάμενον γεγονέναι. ὥστε καὶ ὅτε ἔλεγεν “τί 

δὲ τὸ γενόμενον μὲν ὃν δὲ οὐδέποτε᾽. οὐκ ἄναρχον 

fo.5:v. γένεσιν τοῦ αἰϊσϑητοῦ κατηγόρει. εἰ οὖν καὶ γέ- 
yovev ὃ κόσμος καὶ τοῦ εἶναι ἤρξατο. δῆλον. ὡς οὔτε 
ἀγένητος ἂν εἴη οὔτε ἄναρχος κατὰ Πλάτωνα πάλιν" 
e " , $ τὺ $' 9 A p LUN et , ' 
ὁ γοῦν Πλάτων αὐτὸς μετ΄ ὀλίγα φησὶν “ἡμέρας γὰρ 

καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὄντας πρὶν 

οὐρανὸν γενέσϑαι τότε ἅμα ἐκείνῳ συνισταμένῳ τὴν 
γένεσιν αὐτῶν μηχανᾶται. ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρό- 

vov, καὶ τό τε ἣν καὶ ἔσται χρόνου γεγονότα εἴδη. ἃ 
VN , , ᾽ A A 2 p P , , δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον οὐσίαν οὐκ 
ὀρϑῶς" λέγομεν γὰρ δή. ὡς ἦν ἔστιν τε καὶ ἔσται. Tj, φυὼϑ 70, 7κ09 O9, ὡς ἢ ὙΜῪ 4 τῇ 
δὲ τὸ ἔστιν μόνον κατὰ τὸν ἀληϑῆ λόγον προσήκει. 

τὸ ὃὲ ἦν τό τὲ ἕσται περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν 
ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι" κίνησις γάρ ἐστιν. τὸ δὲ ἀεὶ 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχον ἀκινήτως οὔτε πρεσβύτερον οὔτε 
νεώτερον προσήκει γίνεσθαι" καὶ μετὰ βραχέα “περὶ 

3. τις αὐτῶν γίγνηται Plat. 5. γὰρ δὴ Plat. 5. 6. αἰῶνά 
ἐστιν ὄν, ὁ δ᾽ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον Plat. 7. οὖν 
Plat.] ov M; οὗ pt 8. γεννηθῇ Plat. 10. πλανητά Plat. 

11. γινόμενον Plat. Tim. 97D (cf. supra pag. 137, 5) διωρισμον Μ 18. fort. τι ziv (vix τὸ πρίν) συ- 
12. κατηγορεῖ pt 1. Plat. Tim. 37D 19. ἣν τό τ᾽ ἔσται ως 
Plat. 24. κινήσεις γάρ στον Plat. 25. τὰ superscr. m 1 M στασὲξ, oc m 2, M 19. αναρχῶς Μ 20. ἅμα superscr. m 2 ή γὰρ I M 93. «vi|ó|v, ex om 23, M 24. óvy|o], ex ou m ὃ. M 26. Bo& |cr. IL litt. eras] περι M —— Plat. Tim. 38B 

uiv ovv τούτων τάχα ἂν οὐκ εἴη καιρὸς πρέπων ἐν 
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ὄν; τὸ γὰρ πρὶν γενέσϑαι οὐκ ὃν πρότερον ἔχει οὐρανὸν γενέσϑαι᾽ εἰπεῖν ἐτόλμησεν οὐδὲ μὴν τὸ “τότε οὐχ 
M r? , " " ^ 

καίτοι γε τὴν ἄμα οὐρανῷ συνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὐτῶν τὸν ϑεὸν 
^ , 

τῆς ἰδίας ὑπάρξεως τὴν ἀνυπαρξίαν. 
: , , ? ? e - 9 » -" - τούτων ἀκριβολογίαν ἐπιστάμενος ὃ Πλάτων. £p ὧν μεμηχανῆσϑαι΄. εἰ ἄναρχον εἶναι τοῦ κόσμου τὴν ὑπό- 

P d Φ ^ ^ , , Ἁ , στασιν ὥξτο" τὸ γὰρ τότε πρώτως τὸν κόσμον παράγον 
' , , »" πρὸ τούτου δήπουϑεν οὐ παρῆγεν. καὶ εἰ πρὶν γενέ- ς 

e 3 3; 9 ' 7 σϑαι οὐκ ἣν οὐρανὸς καὶ ὁ χρόνος καὶ ὃ ποιήσας πρὶν 

δεῖ τῷ πρίν καὶ τῷ τότε καὶ τοῖς τοιούτοις χρονικοῖς 
5 προσρήμασιν κεχρῆσϑαι. εὐϑὺς ἐπιπλήττει τοῖς ἐπὶ τῆς 
ϑείας φύσεως τὰ χρονικὰ ταῦτα προσρήματα qm 
τὸ ἦν φημι ἢ ἔσται καὶ τὰ παραπλήσια, οἷς συγγενὲς γένεσθαι τὰ γενόμενα οὐκ ἐποίει αὐτώ, οὐκ ἂν οὖν, 
τὸ πρίν καὶ τὸ τότε" μόνως γὰρ τὸ ἔστιν, φησίν, ἐπὶ περ είπον, ταῦτα [τε] ἔλεγεν ὃ Πλάτων, εἴπερ ἐξ 
ϑεοῦ λεκτέον. τὸ Μωσαϊκὸν ἐκεῖνο διαρρήδην λέγων" ἀιδίου παράγειν αὐτὰ τὸν ϑεὸν ὥετο" ὡς γὰρ τὸ εἶναι 

ἐγὼ γάρ εἶμι ὃ ὥν᾽ πρὸς τὸν προφήτην χρηματίξων -— ϑεοῦ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον τὺ ἦν 10 
εἶ τοίνυν ἐξ ἀιδίου παράγεσϑαι ἢ ἔσται οὐκ ἐπιδέχεται ἀλλὰ τὸ ἔστιν μόνον. οὕτως 

καὶ ἡ ἀΐδιος τοῦ χόσμου παραγωγὴ τὸ πρίν ἢ τότε 
ovx ἐπιδέχεται. ἀλλὰ μὴν ταῦτα οὕτως περὶ τῆς τοῦ 
xócuov γενέσεως ὃ Πλάτων εἴρηκεν" οὐκ ἄρα ἐξ ἀιδίου 
αὐτὸν παράγεσϑαι dero. εἰ δέ τις εἴποι. ὡς αὐτὸ TO 15 
λέγειν πρότερον μὴ παράγειν τὸν ϑεὸν ὕστερον δὲ 
παράγειν μεταβολήν ἐστιν τοῦ ϑεοῦ κατηγορεῖν καὶ 
κίνησιν (ὅπερ οὔτε ἀληϑές ἐστιν οὔτε Πλάτωνι δοκοῦν). 
ἀνατρεχέτω εἷς τὰ εἰρημένα ἡμῖν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ" 
ἐν ἐχείνῳ γὰρ ἡ τοιαύτη ἀπορία τῆς δεούσης τετύχη- so 

ὁ ϑεὸς ἀπεφήνατο. : 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ ὁ Πλάτων dero ἀρχὴν τοῦ εἶναι μὴ 

ἔχοντα, πῶς ἂν αὐτὸς ἅμα τῷ τοῖς ἄλλοις ἐπιπλήττειν 

τὸ ἦν ἢ ἔσται ἐπὶ ϑεοῦ φέρουσιν τῷ οἰκείῳ ἐγκλήματι 

15 περιέπιπτεν; εἶ γὰρ ἐξ ἀιδίου παράγει ὁ ϑεὸὺς τόν τὲ 

οὐρανὸν καὶ τὸν χρόνον, καὶ ὁ οὐρανὸς δήπου καὶ ὃ 

χρόνος ἐξ ἀιδίου παράγονται" εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἦν ὅτε 

οὐ παρήγοντο. πῶς οὖν φησιν πρὶν δὲ οὐρανὺν γε- 

νέσϑαι μὴ εἶναι τὸν χρόνον: εἶ δὲ τὸ πρὶν γενέσϑαι 

90 ἁρμόζει ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τὸ πρὶν ποιῆσαι ἁρμόξει ι | 
ἂν ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ" ὅτε γὰρ ποιεῖ τὸ ποιοῦν, τότε γίγνε- - ἀύσεως. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἱχρόνος δὲ uer οὐρανοῦ 

ται τὸ γιγνόμενον. ὡς αὐτός φησιν ὃ Πρόκλος. τὸ γέγονεν, ἵνα [μὴ] ἅμα γενηϑέντες ἅμα καὶ λυϑῶσιν, 
εἶ τοίνυν καὶ ἀεὶ ἦν Ó χρόνος ἂν ποτὲ λύσις τις αὐτῶν γίγνηται᾽ τίνα οὐκ ἂν ἐντρέ- 

ψειὲν τῶν μὴ πάντῃ φιλονείκων; οὐ γὰρ εἶπεν '"yoóvog 
δ᾽ οὖν Que οὐρανῷ γίνεται ἀλλὰ "Lev" οὐρανοῦ γέ- 95 
γονεν᾽. ἵνα τὴν πρώτην τῆς συστάσεως αὐτῶν ἀρχὴν 

αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ὅτε. 

καὶ τὴν τῶν χρονικῶν προσρημάτων ἀκριβῆ χρῆσιν ὃ 

s Πλάτων ἐπίσταται καὶ ἅμα νῦν περὶ τῆς τούτων 

to.5$v. ἀκριβοῦς χρήσεως ἐδίδαξεν, οὐκ ἄν ποτὲ τὸ "oiv 

9. ᾿Ιϑ)παρξεως. ex α, M 4. τότε (cf. 140, 17. 142, 8)] ποτε 6. ὁ ante οὐρανὸς add. pt 8, pag. 142, 26 sq. τε del. 

M b. eius ex και, M 10. Exod. 3, 14 | elus, jm ἊΣ 13. |ov|voc, ex πε, M 15. αὐτὸ τὸ] αὐυτωι τωι M 
χη. M 11. παραγεῖ νε eras.]c9w. M 18. δὲ fort. del. ER ; uere οἸλη] v, 0 ex ov, v exc m 2, M 18. pag. 61, 

(cf. 140, 16) 20. &ouófor (ante ἃν) pt 23. ὅτε M; E cU 21. δ΄ οὖν Plat. Tim. 38B 299. μὴ del. m 2 M 
fort. τότε E γεννηϑέντες Plat. — 23. 24. evroe| ει]εν M 
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ἐνδείξηται. καὶ ὅτι τοῦτο σημᾶναι βούλεται. ἔδειξεν 

δι’ ὧν ἐπήγαγεν ἅμα γενόμενοι ἅμα καὶ λυϑῶσιν᾽" 
σαντὲς ἔχειν. τῶν γὰρ τὸν Πλάτωνα προὔπομνηματι- 
σαμένων τινές. ὧν ἐστιν καὶ ὃ Πλατωνικὸς Ταῦρος 
καὶ ὃ Φοίνιξ Πορφύριος, οἷς καὶ ὃ Πρόκλος κατηκο- 
λούϑησεν, οὗτοι γενητὸν μὲν εἶναι τὸν κόσμον ὁμολο- 
γοῦσιν ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσϑαι, οὐχ οὕτω δὲ γενητὸν 
ὡς ἀπό τινος ἀρχῆς τοῦ εἶναι ἀρξάμενον, ἀλλὰ xo 
ἕτερον τρόπον γενέσεως" πολλαχῶς γὰρ τὸ γενητὸν 
λέγεσϑαί φασιν. ἵνα δὲ μὴ αὐτοὶ τὰ ἐκείνων λέγωμεν 
μηδέ τι τῶν σημαινομένων τοῦ γενητοῦ παραλείπωμεν, 
αὐτὰ τὰ τοῦ Πλατωνικοῦ Ταύρου παραϑήσομαι ῥή- 
ματα πλεῖστα γὰρ οὗτος Ó ἀνὴρ τοῦ γενητοῦ ἐπινε- 
νόηχε σημαινόμενα" λέγει γοῦν ἐν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον 
ὑπομνήμασιν ἐπὶ λέξεως ταῦτα "fyvovuévov δέ, εἶ κατὰ 
Πλάτωνα ἀγένητός ἐστιν ὁ κόσμος, διαφόρως περὶ 
τούτου οἱ φιλόσοφοι | ἠνέχϑησαν. ᾿Δριστοτέλης μὲν to.50 v. 
οὖν φησιν λέγειν τὸν Τίμαιον γενητὸν εἶναι τὸν κό- τὸ 

τῷ γὰρ γενομένῳ καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἐσχηκότι ἕπεται 

πάντως ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει τὸ φϑείρεσϑαι" 

5 παντὶ γὰρ γενομένῳ φϑορά ἐστιν ἐξ ἀνάγκης᾽ ἐν τῷ 

Φαίδρῳ αὐτὸς εἴρηκεν Πλάτων. ὥσπερ οὖν καὶ τῷ μη- 

fol59r. δεμίαν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως εἰληφότι | ἕπεται 

πάντως κατ᾽ αὐτὸν τὸ ἀτελεύτητον (τὸ γὰρ μὴ ἀρξά- 

μενον τοῦ εἶναι οὐδ᾽ ἂν παύσοιτο). ὃ δὲ κόσμος 

10 ἤρξατο κατὰ Πλάτωνα, καὶ παύσεται πάντως. ὅσον ἐπὶ 

τῷ λόγῳ τῆς φύσεως. ἐπεὶ οὖν ἀρχὴν τοῦ εἶναι τῷ 

κόσμῳ δέδωκεν ὃ Πλάτων, εὐλόγως καὶ τῷ κατὰ τὸν 

φυσικὸν λόγον ἑπομένῳ συνεχώρησεν, ei καὶ κρείττονι 

τῆς αὐτοῦ φύσεως δεσμῷ τῇ τοῦ ϑεοῦ βουλήσει ἀδιά- 

15 λυτον αὐτὸν μένειν ὑπέϑετο. 
/|o? , e , , ι " ἃ i 

ἢ. AÀÀ oi πάντα μεμελετηκότες πρὸς TO ξαυτοῖς 

δοκοῦν ἐχβιάξεσϑαι καὶ μὴ τῇ ἀληϑείᾳ τὴν ἑαυτῶν 

διάνοιαν παιδαγωγήσαντες ἕπεσϑαι., δέον. εἶ μὴ καλῶς 

αὐτοῖς ἔχειν κατά γε τοῦτο Πλάτων ἐδόκει, συγγνώμην 

αὐτὸν αἰτήσαντας ἐκεῖνο δὴ τὸ πολυϑρύλητον ἑαυτοῖς 

προσάδειν, ὡς φίλος μὲν Πλάτων. φιλτέρα δὲ ἡ ἀλή- 

ϑεια. ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ὃ τοῦ Πλάτωνος μαϑητὴς ᾽4ρι- 

στοτέλης καὶ ἕτεροι πεποιήκασιν. οἱ δὲ μικρὰ τοῦ 
oixs(ov συνειδότος καὶ τῆς ἀληϑείας φροντίσαντες 

5 πάντα κάλων τὸ δὴ λεγόμενον κινοῦσιν συνήγορον τῆς 
ἰδίας ἀπάτης τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀξιοπιστίαν ἐπιϑυμή-. 

5. cf. Plat. Phaedr. 245€ sq. 8. evro|v τ]ὸ, ex vor, M 
14. cf. Plat. Tim. 41A B 19. πλατων ει eras.| M 

21. cf. Arist. eth. Nicom. A 4 p. 10962 16 ἰφιλη δὲ ἡ 
αληϑειαν del.| φιλξερα M. 23. [πε]ποιηκασιν Μ 24. [οικειο]ν 
Μ 25. M m 1 ad xeiev in marg.: σχοινίον κατα τὴν παρ- 
οἰμιαν 

- , , μον, τοῦ Τιμαίου λέγοντος γεγονέναι" καὶ yàg φέ- 
3 “ -- ^ ^ θέται αὐτοῦ σύγγραμμα περὶ τοῦ παντὸς ὡς γενητοῦ. 

, NN - / , ἴσως δὲ τοιοῦτόν τι λέγων ὃ Πλάτωνος Τίμαιος γενη- 
τόν φησιν τὸν κόσμον. καὶ Θεόφραστος μέντοι ἐν : 

» A M M ^ " τῷ περὶ τῶν φυσιχῶν δοξῶν χατὰ Πλάτωνά φησιν 
γενητὸν τὸν κόσμον καὶ οὕτως ποιεῖται τὰς ἐνστάσεις. 

^ , NN rr E , M παρεμφαίνει δὲ, ὅτι ἴσως σαφηνείας χάριν γενητὸν 
αὐτὸν ὑποτίϑεται. καὶ ἄλλοι δέ τινες οὕτως ἠνέχϑη- 

[ud Ἁ , , e σαν. Or. κατὰ Πλάτωνα γενητός. οἱ δέ, ὅτι ἀγένητος. 
3 A A , 7 ἐπεὶ δὲ οἱ φάσκοντες, ὅτι γενητός ἐστιν, ἄλλων τε 

8. 4. κατηκο[λου]ϑησεν M 4. τον bis M 6. 7. κα! 9] 
ἕτερον, ex c cr. et spiritus add. m 2, M 13. ζητουμένου κτλ. 
(usque ad lin. 25): cf. infra fol. 90r. 14. ἀγένητον (om. 
ἐστιν) fol. 90r. 15. διηνέχϑησαν fol. 90r. 19. ἴσως — 
20. κόσμον om. fol 90r. 19. λέγων] λέγειν M 290. Θεόφρα- 
στος : cf. Diels, Doxogr. p. 485 28. σαφηνιας M 
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πολλῶν ἐφάπτονται καὶ τῆς λέξεως. ἐν ἧ φησιν 'we- 
yovev' ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστιν, διασταλτέον τὸ 
γενητὸν ποσαχῶς ἀκούεται" καὶ οὕτως εἰσόμεϑα. ὅτι 
Πλάτων φησὶν γενητὸν οὐ κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον, 

ὅ x«0' ὅ φαμὲν γενητὰ τὰ ἀπό τινος ἀρχῆς χρόνου συ- 
στάντα᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ ἐξαπατῆσαν τοὺς πολλούς, 
ὅταν ἡ γενητόν φωνὴ λέγηται, ἐπὶ τοῦτο τὸ σημαινό- 
μενον καταφέρεσϑαι. λέγεται τοίνυν τὸ γενητὸν καὶ 
τὸ μὴ γενόμενον μέν, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ὃν γένει τοῖς 

10 γενητοῖς. οὕτως λέγομεν ὁρατὸν τὸ μὴ ὁραϑὲν μήτε 
ὁρώμενον μήτε δραϑησόμενον, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ γένει ὃν 
τοῖς ὁρατοῖς. ὡς εἴ τι εἴη σῶμα περὶ τὸ κέντρον τῆς 
γῆς. λέγεται γενητὸν καὶ τὸ ἐπινοίᾳ σύνϑετον. καὶ 
εἰ μὴ συντεθῇ. οὕτως σύνϑετος ἡ μέση ἐκ νήτης καὶ 
E i ᾿ ^ Y - , - A ΄ 15 ὑπάτης" καὶ γὰρ εἰ μὴ συντεθῇ. ἐνορᾶται αὐτῇ δύνα- 
μις ἡ τῆς ἑτέρας πρὸς τὴν ἑτέραν. τὸ δ᾽ ὅμοιον ἐπὶ 
3 - M , M - , , 3 » , ἀνϑῶν καὶ ἕῴων. x«i τῷ κόσμῳ τοίνυν ἐνορᾶται σύν- 
ϑεσις καὶ κρᾶσις, x«90 καὶ δυνάμεϑα ἀφελόντες αὐτοῦ 
καὶ χωρίσαντες τὰς ποιότητας ἀναλῦσαι αὐτὸν εἷς τὸ 

0 πρῶτον ὑποκείμενον. λέγεται γενητὸς ὁ xóGuog, καϑὺ 
ἀεὶ ἔν τῷ γίνεσθαί ἐστιν ὡς ὃ Πρωτεὺς μεταβάλλων 
εἷς παντοδαπὰς μορφάς. καὶ τοῦ κόσμου τοίνυν ἡ 
μὲν γῆ καὶ τὰ μέχρι σελήνης ἐνδελεχῶς μεταβάλλει εἰς 

fo.60r. ἄλληλα, | τὰ δ᾽ ὑπὲρ τὴν σελήνην τῷ μὲν ὑποκει- 
85 μένῳ σχεδὸν ταὐτά ἐστιν βραχείας γενομένης τῆς με- 

ταβολῆς. μεταβάλλει δὲ κατ᾽ εἶδος, ὡς ὀρχηστὴς κατὰ 

1. Plat. Tim. 28B 2. διασταλτεὶ ον, ex ὦ, M 8. 18. 20 
et pag. 147, 5. α΄ β΄ γ΄ δ΄ in mg. M 12.13. ξητει in mg. ad 
versum & τι — γεν M 14 et 15. συντεϑη M] συνετέϑη 
153, 18. 122, 1 (ubi etiam εἰ καὶ legitur pro καὶ si) 19. χω- 

onocvreg M 21. γένεσϑαι, & superscr. m 1, " add. m 2, M 
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τὸ ὑποκείμενον εἷς Qv μεταβάλλει elg πολλὰ εἴδη κατὰ 
ποιὰν χειρονομίαν. καὶ τὰ οὐράνια τοίνυν μεταβάλλει 
χαὶ γίγνονται σχέσεις αὐτῶν διάφοροι παρὰ τὰς κινή- 
σεις τῶν πλανητῶν πρὸς τὰ ἀπλανῆ κἀκείνων πρὸς τὰ 
πλανητά. λέγοιτο δὲ γενητός, ὅτι καὶ τὸ εἶναι αὐτῷ 
ἀλλαχόϑεν ἐστὶν καὶ παρὰ τοῦ ϑεοῦ, πρὸς ὃν κεχό- 
cuve. οὕτως καὶ xc9' ovg ὃ χόσμος ἄντικρυς ἀΐδιος. 
ἡ σελήνη γενητὸν ἔσχε τὸ φῶς ἐκ τοῦ ἡλίου" καίτοι 
οὐδέποτε ἦν, ὅτε οὐ πεφώτισται ὑπ᾽ αὐτοῦ. κατὰ μὲν 
οὖν ταῦτα τὰ σημαινόμενα εἴ τις βούληται κατὰ Πλά- 
τῶνα λέγειν γενητὸν τὸν χύσμον, λεγέτω, καϑὺὸ δὲ ση- 
μαίνεται χρόνος τις καὶ ὅτι πρότερον οὐκ ὧν ὕστερον 
ἐγένετο, οὐκέτι. ἐμφαίνει ὃὲ καὶ αὐτός, πῶς δεῖ ἕαυ- 
τοῦ ἀκούειν, ὅταν λέγῃ ᾿ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέ- 
yovev ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος" τὸ γὰρ οὐδεμίαν καὶ τὸ τινός 
δηλωτικά ἐστιν, ὅτι οὐ βούλεται ἀρχὴν λαμβάνεσϑαι τὴν 
κατὰ χρόνον. ὥς φαμὲν Ἔφορον ἀρχὴν εἰληφέναι τῆς 
ἱστορίας ἀπὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καϑόδου. οἱ δὲ ἄλλην 
ἀρχήν φασιν τὴν κατὰ τὸ δημιουργοῦν᾽ ἔστιν γὰρ 
ἀρχὴ καὶ ó δημιουργὸς καὶ τὸ παράδειγμα καὶ ἡ ὕλη; 
ἀλλ᾽ αὕτη οὐκέτ᾽ ἂν κυρίως λέγοιτ᾽ ἂν ἀρχή. πάλιν 
οὐκ εἶπεν "x«l σῶμά ἐστιν’ ἀλλὰ καὶ σῶμα ἔχων; 
ἐμφαίνων, ὅτι χατὰ τὸ τοιαύτης εἶναι φύσεως τῆς 
σωματικῆς, ἧς τὸ εἶναι ἐν τῷ γίνεσθαί ἐστιν, λέγοιτο 
ἂν γενητός᾽. ταῦτα μὲν οὖν ὁ εἰρημένος ἀνήρ. τῷ 

8. σελίηνη ysvn. £678 v0], in 

ras. cr. m 1, solum v ad γενηΐ add. m 2, Μ 13. 14. [ε]αυτου 
M 14. Plat. Tim. 5958 18. ἀπὸ τῆς ἡρακλειδῶν p] ὕπερ 
της no«xAsióog M, cf. t 19. φασι pt] φησιν M 22. Plat. 
Tim. ?8B 24. σωματικὴς [ ἔπ. vers. (in marg. add. m 2: ἧς 
τὸ εἷναι) τῆς tv τωι, lineam sub τῆς duxit m 2, M 

10* 

5. λέγοιτο δὲ suspecta 

10 
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τρίτῳ ὃδὲ καὶ τῷ τετάρτῳ σημαινομένῳ x«i Πρόκλος 

συγκατατίϑεται" οὕτως γὰρ καὶ αὐτός φησιν τὸν Πλά- 

TOVv& γενητὸν λέγειν τὸν κόσμον οὐχ ὡς ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι εἰληφότα, ἀλλ’ ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι 

τοῦ γίνεσθαι τὸ εἶναι λαβόν, ὡς οἰκία καὶ πλοῖον καὶ 
"n καὶ Gov, x«90 τὴν dicendum καὶ τὸν xgórov 
καὶ ὅσα ἐξαίφνης ὑφίσταται καὶ παύεται οὐ λέγομεν 
εἶναι γενητά" πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα. ὡς καὶ ᾿Ζριστο- 
πεῖς Φησί, ἄνευ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παραγίγνεται 
x«i χωρὶς φϑορᾶς εἷς τὸ μὴ εἶναι per καὶ 
δῆλον, ὅτι οὐδεὶς ἂν κατὰ τοῦτο γενητὸν εἶναι τὸν 
κόσμον ὑπόϑοιτο ὡς διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρα- 
γενόμενον" ἅμα γὰρ νοήματι εἰς οὐσίωσιν ὃ ϑεὸς τὰ 
πάντα παρήγαγεν. ὥστε οὐδὲν τούτου τοῦ σημαινο- 
μένου εἷς ἐξέτασιν τῆς Πλάτωνος διανοίας δεησόμεϑα. 
ἐπὶ πᾶσιν γενητὸν λέγεσθαί φησιν ὃ Πορφύριος καὶ 
τὸ πᾶσιν ᾿γνώριμόν τε καὶ καϑωμιλημένον τὸ ἀπὸ 
χρόνου ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβὸν πρότερον οὐκ ὄν, καϑό 
φησιν μὴ λέγεσϑαι ὑπὸ Πλάτωνος γενητὸν τὸν χό- τ5 
σμον. | ὥστε λείπεται τὰ λοιπὰ τέσσαρα σημαινό- fol.6ir. 
μένα, λέγω δὴ τό τε ἐν τῷ γένει τῶν γενητῶν ὄν, εἶ 
x«l μὴ γέγονεν, καὶ τὸ ὡς σύνϑετον ἐξ ὕλης καὶ 
εἴδους γενητόν, ᾧ μάλιστα ὃ TENTER kot καὶ 
τὸ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχον καὶ τὸ κατ᾽ αἰτίαν so 
γενητόν. δίκαιον οὖν οἶμαι ἕν ἕκαστον τούτων προ- 
χειρισάμενον ἐξετάσαι. εἰ οἷόν τέ ἐστιν τῇ Πλάτωνος 
διανοίᾳ σύμφωνον φαίνεσθαι" τούτων γὰρ ἁπάντων 
ἐληλεγμένων λείπεται xov χρόνον γενητὸν εἶναι τὸν 
κόσμον ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος λέγεσϑαι, κἂν αὐτοὶ μὴ 55 
βούλωνται. 

2. συνκατατιϑεται M και ex 9 M 5. y|s]vousvov, 9. Ἢ μὲν οὖν πρώτη τοῦ γενητοῦ ὑπόϑεσις (λέγω 
ex, M 10. ἔχῶν, " eto m 2, M 12. εἰς pt] εἰ M 
13. εὐθύγραμμα pt] ευϑυγραμματα Ν 14. τρίγωνά pt] 
roLy|o|veg, ex ov, M 20. ἡ superscr m 2 M A 28. lgwrelo]», ex e, M 24. ἰσημαινομεὴν M 26. πορ- | 1. λαβον |I litt. er.] ὡς ὀικεία, € m 2, M 4. cf. Arist. gv|otog γενητον M meteor. B9 17. γεν] &&], ex y, M 21. |ó]óv, ex «e, M 

22. ἐν superscr. m 1 M 

5 ἔχοντα, καὶ ἔτι γενητὸν ὡς ὑπὸ ϑεοῦ γενόμενον καὶ 

οὐκ αὐτὸν ἑαυτῷ τοῦ εἶναι αἴτιον ὄντα, ὅπερ ἐστὶν τὸ 
κατ᾽ αἰτίαν γενητὸν εἶναι. καὶ ὃ Πορφύριος δὲ πρὸς 

foL60v. τοῖς ὑπὸ τοῦ Ταύρου κατηριϑμημένοις | καὶ ἕτερα 

προστίϑησιν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα" φησὶν γὰρ 

10 γενητὸν λέγεσθαι καὶ τὸ λόγον ἔχον γενέσεως. κἂν 

μηδέποτε γεγονὸς ἧ, ὡς τὰ ὀνόματα καὶ αἱ συλλαβαὶ 
τῷ ἀναλύεσϑαι εἷς στοιχεῖα καὶ συντίϑεσθϑαι ἐκ στοι- 

χείων καὶ ὡς τὰ διαγράμματα οἷον τὰ εὐθύγραμμα 

τῶν σχημάτων εἰς τρίγωνά τε διαιρεῖται τῷ λόγῳ καὶ 

15 £X τριγώνων σύγκειται. δῆλον δήπου. ὅτι εἷς ταὐτὸν 

συντρέχει τοῦτο τῷ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνϑέτῳ" τὸ 

γὰρ οὕτω γενητὸν ὡς οὐκ ὃν ἁπλοῦν ἀλλὰ συγκεί- 

μένον ἐξ ὕλης καὶ εἴδους κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς 
διαγράμμασιν γενητὸν λέγεται" τῷ γὰρ προεπινοεῖσϑαι 

90 ἀμφοτέρων τινὰ ἁπλούστερα, ἐξ ὧν ἡ σύνϑεσις αὐτῶν 

ϑεωρεῖται καὶ slg ἃ ἡ ἀνάλυσις, ταύτῃ γενητὰ λέγεται 
πρὸς ἀντέμφασιν τῶν πάντῃ ἁπλῶν καὶ μηδεμίαν ἐπί- 
νοιαν ἐχόντων συνθέσεως. ὥστε ὡς ἕν ἄμφω ληπτέον. καὶ 
ταύτῃ ἴσως οὐδὲ μνήμην τούτου τοῦ σημαινομένου ὃ 

85 ἕτερος τῶν ὑπομνηματιστῶν πεποίηται. ἔτι φησὶν ὃ 
Πορφύριος γενητὸν λέγεσϑαι καὶ τὸ διὰ γενέσεως καὶ 
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^ * P p "P A ^ 

δὴ τὸ ἐν τῷ γένει τοῦ γενητοῦ ὑπάρχειν. sb καὶ μὴ 
h * , y, ki H 

γέγονεν) τοιαύτη Tig εἰναί μοι φαίνεται, ὥσπερ ἂν εἰ 
» Il E * , j| τις ἔλεγεν ἐν τῷ γένει τῶν σωμάτων εἰναί τι. & καὶ 

μὴ σῶμά ἐστιν, καὶ ἐν τῷ γένει τῆς οὐσίας εἰναί TL, 

5 εἶ καὶ μὴ οὐσία ἐστίν" οὗ τί ἂν γένοιτο καταγελαστό- 

τερον; τὰ γὰρ γένη συνωνύμως τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ κατη- 
^ * e , ^ "m , 

γορεῖται. ὡς ovv ὁ ἄνθρωπος ἐν τῷ γένει τῶν ξῴων 
e , - ἢ , M e , 3 - , - 

ὑπάρχων ζῶόν ἔστιν καὶ ὁ λίϑος ἐν τῷ γένει τῶν 
4 4 

σωμάτων σῶμα, οὕτως ἀνάγκη xci τὸ ἐν τῷ γένει τῶν 

10 ὁρατῶν ὑπάρχον ὁρατὸν εἶναι καὶ τὸ ἐν τῷ γένει τῶν 

γενητῶν γενητόν. εἶ δ᾽ ὅλως ἐνδέχεταί τι μὴ γινό- 

μενον μὲν ὃν δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν τῷ γένει τῶν 
γενητῶν εἶναι, ὥς φασιν τὸν xóGuov, ἐνδέχεται ἄρα 

M 1 1 3 , 3 1 A X M ? 

xarà τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν καὶ μὴ Ov TL ἐν 
- , - - , ? ^ 1 ^ ^ 3 

15 τῷ γένει τῶν γενητῶν γεγονέναι. ἀλλὰ τὸ μὴ ὃν ἐν 

τῷ γένει τῶν γενητῶν ἀγένητόν που πάντως ἐστίν. 

ἔσται ἄρα τι ἀγένητον γενόμενον. εἰ οὖν ταῦτα ἀδύ- 

νατὰ (ἅμα γὰρ τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ τὰ ἀντικείμενα 

ἔσται), ἀδύνατον ἄρα καὶ τὸ εἶναί τι ἐν τῷ γένει τῶν 
20 γενητῶν μὴ γενόμενον" τούτῳ γὰρ ἐχεῖνο ἠκολούϑησεν. 

3 X »! ' 2. 5 N » . , ' 
καὶ ἄλλως δὲ tig τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἔστιν ἀπάγειν τὸν 

, M ^ ι ' - 9 / e , 
λόγον" tl γὰρ τὸ γενητὸν τῷ ἀγενήτῳ ὁ Πλάτων 

fo.61v. ἀντιδιέστειλεν ξητῶν., εἶτε τῶν γενητῶν ἐστιν ὃ 

κόσμος εἴτε τῶν ἀγενήτων, καὶ συγχωρήσας, ὅτι γενη- 

35 τός,. οὕτως φησὶν γενὴτὸν εἶναι, ὡς δοκεῖ τοῖς φιλο- 

σόφοις, ὡς ἐν τῷ γένει τῶν γενητῶν ὄντα, ei καὶ μὴ 

γέγονεν, καὶ τὸ ἀγένητον ἄρα δηλοῖ αὐτῷ τὸ ἐν τῷ 

1. fort. γένει τῶν γενητῶν (cf.lin. 10 5α.13 sq.) υπαρχὶ ει7ν, 
ex 3, M 8. yev|&], ex », M 7. [ὁ &vo]; M 9. τὸ pt] 
τὼ M 10. yev|e| M 11. 12. fort. γενόμενον 15. αλα M 

22. τὸ pt] τω M 
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γένει τῶν ἀγενήτων ὄν, εἰ καὶ μὴ ἀγένητόν ἐστιν. τὺ 

αὐτὸ ἄρα καὶ ἀγένητον ἔσται διὰ τὸ ἐν τῷ γένει 

τῶν ἀγενήτων εἶναι καὶ οὐκ ἀγένητον πάλιν διὰ τὸ 

γεγονέναι" ἡ ἀντίφασις ἄρα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατὰ τὸ 

αὐτὸ ἅμα συναληϑεύσει. ἀλλ᾽ οἶμαι ταῦτα γέλωτος 
μᾶλλον ἢ ἀντιλογίας εἶναι ἄξια" καὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τὸ 
κέντρον σῶμα ἐν τῷ γένει τῶν δρατῶν ὃν ὁρατόν που 
πάντως κατὰ φύσιν ἔσται" κἂν γὰρ μηδέποτε δραϑῆῇ. 

οὐ διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι ὁρᾶσϑαι οὐχ δρᾶται ἀλλὰ διὰ 
τὰ ἐπιπροσϑοῦντα στερεὰ σώματα διαδῦναι γὰρ διὰ 

τῶν μὴ διαφανῶν ἡ ἡμετέρα ὕψις οὐ δύναται. ἐπεί 

τοί γε, εἶ τὰ ἐπιπροσϑοῦντα ἀφαιρεϑείη. ὁμοίως τοῖς 

λοιποῖς ἅπασιν ὁραϑείη ἂν καί, εἴ γέ τις κατὰ τὸν 

ub9ov τοὺς “υγκέως ὀφθαλμοὺς ἐκτήσατο ὡς ᾿ῥηϊδίως 

καὶ νέρϑε κατὰ χϑονὸς αὐγάξεσϑαι᾽, εἶδεν ἂν καὶ τὰ 
ὑπὸ τὸ χέντρον τῆς γῆς περιεχόμενα σώματα. ὥστε. 
εἰ καὶ ὃ κόσμος καὶ ἔστιν κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ ἐν τῷ 
γένει τῶν γενητῶν ἐστιν. ἀνάγκη πάντως αὐτὸν καὶ 
γεγονέναι, εἶ καὶ ἡμῖν ἡ ἀρχὴ τῆς αὐτοῦ γενέσεως μὴ 
καταλέλειπται οὐ διὰ τὸ φύσει εἶναι αὐτὸν ἀγένητον 
(οὕτω γὰρ ἂν ἐν τῷ γένει τῶν ἀγενήτων καὶ οὐ τῶν 
γενητῶν ὑπῆρχεν) ἀλλὰ διὰ τὸ μόνον τῶν παρόντων 
τὴν ἡμετέραν γνῶσιν ἀντιλαμβάνεσϑαι. καὶ ἄλλως" 
τὸ μὲν ὁρατὸν οὐκ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ ὁρατὸν εἶναι ἐν 
τῷ ὁρᾶσϑαι ἀλλ᾽ ἐν τῷ πεφυκέναι ὁρᾶσϑαι" τὸ γὰρ 
ὁρᾶσϑαι ἐν τῇ σχέσει αὐτῷ τῇ πρὸς τὰ ὁρῶντα συμ- 
βέβηκεν. ταύτῃ τοι κἂν μὴ τύχοι ποτὲ ὁραϑῆναί 

7. fort. κέντρον {τῆς γῆς περιεχόμενονν, οἵ, lin. 16. p. 152, 
3 δὰ. 12, ὑφαιρεϑείη 152, 5 14. Apoll. Argon. 1, 155 

óntót| o]; M 15. [εἶ)δεν, ex m 2, M 21. ro |I litt. 
er.] yevet vo|v «]ysvqvov M 

10 

15 
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fol.62r. τί τῶν ὁρατῶν διὰ τὸ ὑπὸ τὸ κέντρον τοῦ παντὸς 
, ;$* er ων - ' 3 i , A περιέχεσθαι, οὐδὲν ἧττον ἕξει τὸ ὁρατὸν εἶναι" οὐ γὰρ 

διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι ὁρᾶσϑαι οὐχ ὁρᾶται ἀλλὰ διὰ τὰ 
ἐπιπροσϑοῦντα' ὅϑεν ὁραϑείη ἂν εὐθύς, εἰ τὰ κω- 
λύοντα ὑφαιρεϑείη καὶ τὸ ὁρῶν παρῇ. ὥστε ὁρατὸν 
μέν τι εἶναι ἐνδέχεται, μηδέποτε δὲ ὁρώμενον" οὐ γὰρ 
ταὐτὸν τὸ ὁρατῷ τὲ εἶναι καὶ τὸ ὁρᾶσϑαι. γενητὸν 
δὲ εἶναί τι τὸ μηδέποτε γενόμενον μήτε γενησόμενον 
ἀδύνατον" οὐ γὰρ ἐν τῷ πεφυκέναι γίνεσϑαι μόνον τὸ Ξ ΄ 

γενητὸν ἔχει τὸ εἶναι γενητὸν ἀλλ᾽ ἐν τῷ πάντως i) 
, ^ / NEL SX A , T ' 3 yeyoveva, ἢ γενήσεσθαι" ὁδὸς γὰρ αὐτῷ sig τὸ εἶναι 

ἡ γένεσις. ἀδύνατον δέ ἐστιν τὸ μήτε γενόμενον πώ- 
ποτὲ μήτε νῦν γιγνόμενον μήτε φύσιν ἔχον τοῦ γε- 
νήσεσϑαί ποτε ἢ εἶναι γενητὸν ἢ λέγεσϑαι. ἀνάγκη 
οὖν πᾶσα, καϑ’ ὃ ἂν σημαινόμενον γενητὸς εἶναι λέγοιτο 
ὃ xóGuog, κατὰ τοῦτο πάντως καὶ γεγονέναι αὐτόν" 
οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν γενητὸν μὲν εἶναι, καϑὺ δὲ γε- 
νητός ἔστιν, μήτε γεγονέναι μήτε γίνεσϑαι μήτε γενή- 
σεσϑαι" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν γενητὸς ὅλως εἴη. si οὖν καϑὸ 
γενητός ἐστιν ὃ κόσμος μὴ γέγονεν, ἀνάγκη πάντως 

/ - , / / . 9 ^ ^ A μήτε νῦν γίνεσθαι μήτε γενήσεσθαι" οὐ γὰρ νῦν uiv 
οὕτως ἄλλοτε δ᾽ ἄλλως εἶχεν Ó κόσμος. ὥστε, εἰ μὴ 

, Ἁ P , 9 3 rt 7 Ἁ , γέγονεν καϑὸ γενητός, οὐδ᾽ ὅλως γενήσεται. el δὲ μήτε 
γέγονεν μήτε γενήσεται, οὐδὲ γενητός ἐστιν. ὥστε 
ἀδύνατον γενητὸν εἶναί τι μὴ γενόμενον, καϑὸ γενη- 
τόν ἐστιν. ἐπὶ πᾶσιν δὲ τοῖς εἰρημένοις κἀκεῖνο συνι- 
δεῖν ἄξιον, ὅτι οὐδὲ γενητὸν ἁπλῶς εἶναι τὸν κόσμον 

5. ορ[ῶ]ν, ex om 2, M 1. ταυτὸν 7|ó], ex ou, M 

8. γενησομεν, y superser. m 2, M 11. [γενη]σεσϑαι M 
[1 - Ü 

26. 91. συνειδειν M 
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ὁ Πλάτων ἔφησεν, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ γεγονέναι αὐτοῦ 
κατηγόρησεν πὴ μὲν λέγων “ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ 
παντὸς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας. εἰ γέγονεν ἢ 
καὶ ἀγενές ἐστιν καὶ πάλιν "móvtgov ἦν ἀεὶ γενεσεως 
ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρ- 5 

, , . € /, ^ e , 9» .Χ ξάμενος. γέγονεν ὁρατὸς τὲ γὰρ  ἁπτός τέ ἐστιν ἴοϊ. 65ν. 
καὶ σῶμα ἔχων᾽ καὶ πάλιν “χρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ οὐρα- 
νοῦ γέγονεν, ἵν᾽ ἅμα γενόμενοι uc καὶ λυϑῶσιν᾽ καὶ 
πανταχοῦ οὕτως. εἶ δὲ γεγονέναι αὐτὸν διαρρήδην ὃ 
Πλάτων φησὶν καὶ οὐχ ἁπλῶς γενητὸν εἶναι μόνον. 
πῶς οὐκ ἄντιχρυς ἀντιφϑέγγονται τῷ ἀνδρὶ οἱ λέ- 
γοντὲς γενητὸν μὲν αὐτὸν εἶναι διὰ τὸ ἐν τῷ γένει 
τῶν γενητῶν εἶναι, μὴ γεγονέναι δὲ πώποτε, πρὸς τῷ 
καὶ εἰς ἄτοπον τὴν ὑπόϑεσιν ἐξάγεσϑαι ταύτην, ὡς 
ἐδείξαμεν. τὸ μὲν οὖν πρότερον τῶν τοῦ γενητοῦ 
σημαινομένων οὕτως ἡμῖν ἀπεληλέγχϑω. 

ε΄. Δεύτερον δὲ ἦν τὸ ἐπινοίᾳ σύνϑετον, si καὶ μὴ 
συνετέϑη κατὰ χρόνον. πάντα γὰρ τὰ σώματα σύν- 
ϑεέτα ὄντα ἐξ ὕλης καὶ εἴδους οὐ κατὰ χρόνον συνελ- 
ϑούσης τῆς ὕλης τῷ εἴδει συνετέϑη" οὐδέποτε γὰρ 
γυμνὴν εἰδῶν ἔστιν ἰδεῖν ἢ εὑρέσθαι τὴν ὕλην οὐδὲ 
μὴν τὰ ἔνυλα εἴδη x«9' αὑτὰ χωρὶς ὕλης ὑφεστῶτα 
ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ μόνῃ τὰ ἁπλᾶ γνωρίξεσϑαι" ταύτῃ γὰρ 
μόνῃ εἰς τὸ ὑποκείμενον καὶ τὸ εἶδος τὰ σώματα ἀνα- 
λύεται καὶ πάλιν ἐκ τούτων συντίϑεται. οὕτως οὖν 
x«l τὸν χόσμον γενητὸν εἶναί φασιν λέγεσϑαι. καϑὸ 

2. Plat. Tim. 27C 8. ἣι (ante γέγονεν) Plat. cod. Paris. A, 
" εἰ 

ἢ cod. Vindob. Y, ἣ cod. Tubing. ἢ (ante καὶ), e; superscr. 
et iterum del. m 1, M 4. Plat. Tim. 28B 6. γεγο- 
vev|«, eras.] M τε (ante γὰρ) om. Plat. 1. Plat. 
Tim. 38B 8. ἅμα γεννηϑέντες ἅμα Plat. 18. συντεϑῇ 
146, 14. 15 (at cf. 122, 1 συνετέϑη) 22. u|lm]v, ex », M 
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δυνάμεθα τῇ ἐπινοίᾳ ἀναλῦσαι αὐτὸν εἷς τά, ἐξ ὧν 
σύγκειται, λέγω δὴ τό τε πρῶτον ὑποκείμενον καὶ τὰς 
ἐπικειμένας τούτῳ ποιότητας. καὶ τούτῳ γε μάλιστα 
τῷ σημαινομένῳ τοῦ γενητοῦ καὶ ὃ Πορφύριος συγκα- 

5 τατίϑεται" λέγει γοῦν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν tlg τὸν Τί- 
μαιον ὑπομνημάτων ἐπὶ λέξεως ταῦτα “οἱ δὴ λέγοντες 
ἀγένητον μὲν κατὰ χρόνον εἶναι τὸν κόσμον ἑτέρως 
δὲ λέγειν γενητὸν εἶναι ἀναγκαίως τὰ σημαινόμενα 
τοῦ γενητοῦ καταριϑμήσαντες. ἣν ἐπάγει κατασκευὴν 

10 τοῦ γεγονέναι, τίνι τῶν σημαινομένων ἐφαρμόττει. 
ἀξιοῦσι καϑορᾶν. εἰ μὲν γὰρ μὴ ἀπεδείκνυεν, ὅτι γέ- 
γονεν, ἄδηλον ἦν, πῶς τὸ γεγονέναι τοῦ κόσμου κατ- 
ηγόρησεν" εἰ δὲ ἐπάγει τούτου τὴν ἀπόδειξιν, ᾧπερ 
ἂν τῶν σημαινομένων τοῦ γενητοῦ ἐφαρμόξῃ ἡ ἀπό- 

15 δειξις. δῆλον, ὡς κατ᾽ ἐχεῖνο γενητὸν ἂν λέγοι τὸν 
201. 68τ. χόσμον, | à Ó& μὴ ἐφαρμόξῃ., πρόδηλον, ὡς ἐκεῖνο 

παραιτεῖται" μὴ γὰρ δὴ τοσοῦτον τῶν φρενῶν ἐξεστη- 
κέναι ὡς ἀσυλλόγιστα καὶ μηδαμῶς κατασκευαστικὰ 

ταῦτα 
30 εἰπὼν ὁ Πορφύριος καὶ τὰ προεκκείμενα τοῦ γενητοῦ 

σημαινόμενα καταριϑμησάμενός φησιν τὸν κόσμον γε- 
νητὸν ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσθαι, χαϑὸ ἐξ ὕλης καὶ 
εἴδους σύγκειται" ἔχει δὲ ἡ λέξις ὧδε “φημὶ τοίνυν. 
ὅτι χατὰ τὸ κυρίως 09 ἡμῶν δειχϑὲν γενητὸν προσ- 

36 ἀγορευόμενον, τουτέστιν τὸ σύνϑετον ἐξ ὕλης καὶ 

τοῦ συμπεράσματος λαμβάνειν τὸν Πλάτωνα. 

εἴδους, πρὸς οὗπερ τὴν ἀπόδειξιν καὶ τὰ προληφϑέντα 
ἀξιώματα οἰκείως αὐτὸν δείξομεν προειληφότα, πρό- 
τερον ὡς τῷ τοιούτῳ ἐφαρμόξει σημαινομένῳ ἡ ἀπό- 

10. ἐεφαρμοττειῖ Ων eras.] M 17. 18. cf. infra pag. 161, 
18 sq. 23. λεξ ες M 25. συνθϑεντον M 
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δειξις ἐκδιδάξαντες" εἶ γάρ τι ὁρατὸν καὶ &zrÓv ἐστιν 
καὶ σῶμα ἔχον. τοῦτο τριχῇ διαστατὸν μετὰ ἀντιτυ- 
πίας καὶ ὠγκωμένον οὐκ ἔστιν ἁπλοῦν ἀλλὰ σύνϑετον 

ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ταῦτα καὶ ὃ Πορφύριος. 

αι΄. Ἔστιν δὲ πρὸς ἅπαντας αὐτοὺς εἰπεῖν, ὡς 

πρῶτον μὲν τὸ ἑτέρων σημαινομένων ὀνόματα καϑ' 

ἑτέρων ἐπιτιϑέναι σημαινομένων τὰς συνήϑεις παρω- 
σαμένους προσηγορίας πολλῆς ἐστιν αὐτονομίας καὶ 
e , OE. A 9 , » Ὁ κι 5 , ἐξουσίας" ἔδει γὰρ αὐτούς, εἴπερ τοῦτο ἦν ἀληϑές. 

δεῖξαί που τῶν διαλόγων τὸν Πλάτωνα τὸ γενητὸν 

σαφῶς ἀντὶ τοῦ συνθέτου μεταλαμβάνοντα. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ἡ κοινὴ τῶν ἀνθρώπων χρῆσις σύνθετόν τι εἰπεῖν 

βουλομένη ἀντὶ συνθέτου τὸ γενητὸν μετέλαβεν πώ- 

ποτε οἷδεν γὰρ καὶ ἡ συνήϑεια, ὡς ἄλλο uiv τὸὺ 
γενητὸν σημαίνει. ἄλλο δὲ τὸ σύνϑετον. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἔκ τινος ἄλλου τῶν ἀρχαιοτέρων. ὅσον ἐμέ ys εἰδέναι "vos ox ocv, Μὲ y , 
ἤ τινος λογογράφου δύναται τούτου ἡμῖν τὴν πίστιν 
κομίξειν, εἴ που ἐναργῶς τὸ σύνϑετον εἷς τὸ γενητὸν 

, , ^ s ^ ? , ? M , - μετελαβὲν Tig" ὃ γὰρ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ τῆς 
περὶ οὐρανοῦ τὰ τοῦ γενητοῦ καὶ ἀγενήτου κατ- 

, , " ι , et 1 αριϑμούμενος σημαινόμενα οὐδαμοῦ τὸ ἐξ ὕλης καὶ 
εἴδους | σύνθετον γενητὸν εἶναι λέγεσϑαι διωρίδατο tol.63 v. 
ἢ ἀγένητον τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀσύνϑετον, ὡς ἐν ἑτέροις τὰ 

^ ^ , A à " τοῦ ἀνδρὺς ἐξετάξοντες δείξομεν. πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον 

1. δρατὸν xrÀ.: cf. Plat. Tim. 988 2. fort. διαστατὸν 
(ὃν 3. ὀγκωμενον M οἵ, etiam infra ΧΙ 5 6. ετερί ωἹν, 
ex ov, M 16. ye |IV—V litt. ult. e, eras.] sievou [ἢ], ἢ 
m 2 in ras. II—III htt, M (γ᾽ ἐποίει εἰδέναι τοῦ, tum lineae 
sub ποίει et ἢ ductae et manu post. in marg. ἢ script, p) 
18. χωμιξειν M 19. μετέλαβέν (cf. 157, 14. 159, 19. 160, 26)] 
μετεβαλὲν M Arist. de caelo 4 11 p. 280b 1 22. διω- 
ρισαστο [ἢ], ex δὲ m 2, M 24. ὀυκατατοπον, τὰ punctis 
del. m 2, M 

20 
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ῥαδίως οὕτω μεταφέρειν τὴν συνήϑη τῶν ὀνομάτων 
χρῆσιν ἐπὶ τὸ ἀτριβὲς καὶ ἀσύνηϑες καὶ αὐτῷ Πλά- 
τῶνι καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις; ἄλλως τὲ καὶ μέγιστον 
κατηγόρημα προσάπτουσιν Πλάτωνι τὸ μὴ διελέσθαι 
πρότερον τὰ τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα, εἶτα ἀφορίσαι. 
περὶ ποίου σημαινομένου τοὺς λόγους ποιεῖται. εἴπερ 
μὴ τὸ καϑωμιλημένον τοῖς πολλοῖς τοῦ γενητοῦ δση- 
μαινόμενον ἀλλά τι ξένον καὶ ἀσύνηϑες παρελάμβανεν" 
σοφιστικὸν γὰρ λίαν εἶναι τὸ τοιοῦτο καὶ πρότερον 
ἀπεδείξαμεν. πλὴν tl καὶ ταῦτά τις ἅπαντα παριδὼν 
συγχωρήσειεν αὐτοῖς τὸ γενητὸν σημαίνειν μετὰ τῶν 
ἄλλων σημαινομένων καὶ τὸ σύνϑετον εἶναι ἐξ ὕλης 
καὶ εἴδους, δῆλον δήπου πάντως, ὅτι καὶ ἐν οἷς κατ᾽ 
ἀρχὴν ἀφοριξόμενος τὸ προκείμενον αὐτῷ πρόβλημα, 
ὅτε ἔλεγεν περὶ τοῦ παντὸς σκοπεῖσϑαι μέλλειν. εἰ 
γέγονεν ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν, οὐδὲν ἕτερον ἔλεγεν ἢ 
μέλλειν ξητεῖν, πότερον ἁπλοῦς ἐστιν ὃ κόσμος ἢ σύν- 
ϑετος ἐξ ὕλης καὶ εἴδους (εἰ γὰρ τὸ γενητὸν ἐν τού- 
τοις τὸ σύνϑετον δηλοῖ παρὰ Πλάτωνι, καὶ τὸ ἀγέ- 
νητον πάντως τὸ ἀσύνϑετον δηλώσει), καὶ ὅτε ἄρα 
λοιπὸν αὐτὸ τὸ πρόβλημα προὔτεινεν, πότερον ἦν ἀεὶ 
ὁ κόσμος γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος, τοῦτο δήπουϑεν ἐζήτει. 
ὅπερ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφωρίσατο. πότερον ἁπλοῦς ἐστιν 
ὁ xócuog ἢ σύνϑετος ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ὥστε καὶ 
τὸ “ἦν ἀεί᾽ ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦ μεταληφϑήσεται διὰ τὴν 
πολλὴν ἐξουσίαν τῆς τῶν ὀνομάτων μεταϑέσεως:" ὅπερ 
γὰρ ἔν ἀρχῇ εἶπεν προκεῖσϑαι αὐτῷ εἰς ξήτησιν. εἰ 

1. καϑομιλημενον M 9, οὗ i 21 18. fort. ὅτι, si £v τοῖς 
14. Plat. Tim. 215 16. 5| και, εἰ del, M 280. πάντως 

[καὶ er.] ro M 21. Plat. Tim. ?8B 58. Plat. Tim. ?7C 
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γέγονεν ὃ χόσμος ἢ καὶ ἀγένητός Á— τοῦτο e 
προϊὼν ἐξήτησε φήσας “πότερον ἦν ἀεὶ ἢ γέγονεν᾽ 
ἀντὶ τοῦ ἀγενήτου τὸ ἀεὶ εἶναι μεταλαμβάνων. εἶ τοϊ. θ4τ. 
οὖν τὸ μὲν γενητὸν τὸ σύνϑετον δηλοῖ καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ τὸ ἀγένητον ἀνάγκη δηλοῦν τὸ ἀσύνϑετον καὶ 
ἁπλοῦν, ἀντὶ δὲ τοῦ ἀγενήτου μετέλαβεν ὃ Πλάτων 
τὸ ἀεὶ εἶναι, καὶ τὸ ἀεὶ ἄρα εἶναι τὸ ἀσύνϑετον παρ᾽ 
αὐτῷ σημαίνει. καὶ τίς J| ἀνάγκη τῆς τοσαύτης τῶν 
ὀνομάτων ἀκυρολογίας τῷ Heer, δέον συντόμως 
τε χαὶ κυρίαις λέξεσιν τὴν οἰκείαν ἑρμηνεύοντα διά- 
voiwv εἰπεῖν “πότερον ἁπλοῦς ἐστιν ὃ κόσμος ij σύν- 
ϑετος ἐξ ὕλης x«i εἴδους᾽; τίς γάρ ποτε ἀνθρώπων 
τὸ ἀεὶ ὃν ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἀσυνθϑέτου μετείληφεν; 
ἀλλὰ δὴ καὶ τοῦτο συγκεχωρήσϑω" μεταλαμβανόντων 
ἡμῶν τό vt ἀεὶ ὃν εἰς τὸ ἀσύνθετον καὶ ἁπλοῦν καὶ 
τὸ γίνεσϑαι εἰς τὸ συγκεῖσϑαι, καϑὼς ἔδοξεν τοῖς 
νέοις τῶν ὀνομάτων φομοθένγας, ἔσται τὸ συμφραζό- 
Uevov πᾶν τοιοῦτο πότερον ἁπλοῦς ἐστιν ὃ κόσμος 
συνθέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ σύγκειται ἐξ ἀρχῆς 
τινος ἀρξάμενος. ἀλλ᾽ οὐδὲ οὕτω πάλιν aiias 
viv ἀλήϑειαν δεδύνηνται" εἰ γὰρ περὶ μόνου τοῦ “εἴτε 
ἁπλοῦς ἐστιν ὃ κόσμος εἴτε σύνϑετος᾽ ἡ ξήτησις ἦν 
τῷ tet, τί βούλεται αὐτῷ πούσνυ θεν: τὸ “γε- 
νέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν᾽; καὶ πάλιν τῷ ᾿γέγονεν᾽ 
τί προσῆψεν TO ᾿ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος"; ἤρκει 
γὰρ μόνον εἰπεῖν πότερον ἦν ἀεὶ ἢ γέγονεν". δι᾽ ὧν 
οὖν ξητεῖ. εἴτε ἀεὶ ὧν (τουτέστιν ἁπλοῦς ὥν) οὐδε- 

1. j ex ει Ν 

λαβὼν superscr m 2, M 

y«o M; fort. καὶ 3. μεταλαμβανων, 
NM NAA 4. 5. rovro καί τὸ αγενητόν M 

(voluit fort. διὰ τοῦτο ἀνάγκη καὶ τὸ ἀγένητον) 10. oix Et. |L—1I litt. eras.], ev superscr. m 2, M 106. x«9|o]e, ex o, M 
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μίαν ἀρχὴν ἔχει γενέσεως (τουτέστιν κατ᾽ αὐτοὺς συν- 

ϑέσεως) εἴτε jyeresev (τουτέστιν συντέϑειται) ἀπ᾿ ἀρχῆς 

τινος ἀρξάμενος. καὶ ἐπικρίνει τὸ γεγονέναι (ἱγέγονεν᾽ 

γάρ φησιν), δηλονότι ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρξάμενον 

s συντεϑεῖσϑαί φησιν τὸν κόσμον" τὸ γὰρ ὅλον τοῦτο 

ἐξήτησεν. εἶ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. καὶ 

ἐπέκρινεν. ὅτι γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. 

ὥστε ἄρξασϑαι τὴν τοῦ κόσμου σύνϑεσιν eposape: 

Πλάτων. ὅπερ ἐστὶν πάλιν τὸ εἶναι αὐτοῦ καὶ id 
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εἶναι λαβεῖν πρότερον οὐκ ὄντα), ἀνάγκη δήπου πάν- 

vog αἰτιώδη τὴν ἀρχὴν ἀκούειν" εἰ γὰρ καὶ ἄλλο τι 

εἴη σημαινόμενον τῆς ἀρχῆς. οὐδὲν ἡμῖν πρὸς τὴν 

παροῦσαν λυσιτελήσει σκέψιν" ὥστε καὶ τὸ πολυπραγ- 

μονεῖν περίεργον. ἕξ δὲ ὄντων παντὸς γινομένου τῶν 

αἰτίων κατὰ Πλάτωνα, ὑλικοῦ, εἰδικοῦ, ποιητικοῦ, πα- 

ραδειγματικοῦ. ὀργανικοῦ, τελικοῦ (τῆς γὰρ olxíag 
ποιητικὸν μὲν αἴτιον ὁ οἰκοδόμος. παράδειγμα δὲ ὁ 

| 

λόγος ὁ ἐν αὐτῷ. x«0' Ov ποιεῖ τὴν οἰκίαν, ὕλη δὲ 

λίϑοι καὶ ξύλα. εἶδος αὐτὸ τὸ σχῆμα, ὕργανον δὲ [ο].64ν. ὕπαρξιν. εἴρηται γάρ, ὡς ἐπὶ | τῶν ἐξ ὕλης καὶ 

ui εἴδους συγκειμένων ἐπινοίᾳ μόνῃ προεπινοεῖται τῶν 

συνθέτων τὰ ἁπλᾶ" οὐ γὰρ ἀφύτεψον ὑποστήσας ὁ 

δημιουργὸς ὕλην ἀνὰ μέρος καὶ εἶδος ligata ταῦτα 

συντέϑεικεν. ἀλλ᾽ ἅμα τοῖς ἁπλοῖς καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν 

συγκείμενον εἷς τὸ εἶναι παρήγαγεν" τῶν πρός τι γὰρ 

χανὼν καὶ στάϑμη καὶ σμίλη καὶ τὰ λοιπά, τέλος δὲ 
e , 3 e , n , e L μι * A. ἡ χρεία. δι’ ἣν γέγονεν, ὥστε σκέπειν ἡμᾶς ἀπὸ Ou- 

βρων καὶ καυμάτων), κατ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων δυνα- 
᾿ 3 M , ^ 3 , ; , VAR , » τὸν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἐν τούτοις ἐξακούεσϑαι" “πότερον 

γάρ φησιν “ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδὲ μίαν᾽ " fol.65r. 
ὡς γὰρ ἑπομένου τῷ ἀεὶ ὄντι τοῦ μηδεμίαν ἔχειν ie ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος x«l τὸ ἕτερον χωρὶς ϑατέρου εἶναι 

οὐ δύναται. εἰ οὖν ἄρξασϑαί φησιν τὴν τοῦ κόσμου 

σύνϑεσιν, ἅμα δὲ τῇ συνϑέσει τά τε ἁπλᾶ καὶ τὰ ἐκ 

τούτων σύνϑετα sig τὸ εἶναι Ó ϑεὸς παρήγαγεν, ἀρχὴν 

" τῇ συνθέσει τοῦ κόσμου διδοὺς ὁ Πλάτων ἀρχὴν 

x«l τῷ εἷναι παρέχει" οὐ γὰρ ἄλλο τὸ εἶναι τοῦ κχό- 

σμου καὶ ἡ σύνϑεσις. ἀλλ᾽ ἅμα ἔστιν τε καὶ σύνϑε- 

τός ἐστιν. 

βι΄. Εἰ δέ τις τὴν ἀρχὴν ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἄρξασϑαι μὴ 

χρονικῶς ἀκούῃ (χρονικὴν δὲ λέγω ἀρχήν. ὡς πολλάκις 

εἴρηται. οὐ τὴν ἐν μέρει χρόνου γενομένην προῦφε- 

στῶτος τοῦ χρόνου, ἀλλὰ τὸ σὺν χρόνῳ ἀρχὴν τοῦ 

1. ἀρχὴν superscr. m 2 M 4. ἀρξαμενο! ν], ex o m 2, M 

10. pag. 153, 238 13. &ido|c], ex ve m 2, M 14. αυτὸν M 
24 sq. ἀρ] ξασϑαι μη χρονιΐκως M 25. πολλαλ} εὶς M 

21. τὸ] τωι M 

, 9 M M ex 3 i» , ' e , 

γενέσεως ἀρχὴν εἰπὼν “ἦν ἀεί᾽ ἐπήγαγεν τὸ γενέσεως 

ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν. τῆς οὖν γενέσεως tig τὸ συν- 

ϑέσεως μεταλαμβανομένης καὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι εἰς τὸ 
ἁπλοῦν καὶ ἀσύνϑετον εἶναι καὶ τῆς ἀρχῆς μὴ χρονι- 
κῶς ἀκουομένης ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τὸ ποιητικὸν αἴτιον ἢ 

^ ^ 3 kj] , - M / M 
κατὰ τὸ εἶδος ἢ κατά τι TOV λοιπῶν συμβήσεται πᾶν 
e “Ὁ à! 3 , , Eid — Ὁ ἁπλοῦν καὶ ἀσύνϑετον μηδεμίαν ἔχειν τῶν τοῦ συν- 

ϑέτου ἀρχῶν" ἀρχαὶ δὲ τοῦ συνϑέτου αἱ ἕξ αἱ εἰρη- 
, M 3. φὰ N e Ὁ » 5 e LA , 

μέναι" οὐδὲν ἄρα ἁπλοῦν οὔτε εἶδος ἕξει οὔτε παρά- 

δειγμα οὔτε τελικὸν οὔτε ποιητικὸν αἴτιον᾽ μόνον ἄρα 

τῶν αἰσθητῶν ἐστιν ποιητὴς ὃ ϑεὸς καὶ ἐν μόνοις 

1. προτεθ᾽, v add. m 2, Μ 10. fort. ὄργανα 12. χρείαν 

δὲ qv], ex om 2, M σκεπῆν, εἰν superscr. m 2, M 

13. óbPerov rovrov M 16. 17. |sgswv γενέσεως ἀρχὴν 
&vvo|v M 26. τίεήλικον, ex 4, M 
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τούτοις τὰ εἴδη ϑεωρεῖται" οὐδεμία ἄρα λογικὴ ψυχὴ 

οὔτε εἶδός ἐστιν οὔτε παράδειγμα ἕξει οὔτε ποιητικὸν 

οὔτε τελικὸν αἴτιον οὐδὲ τῶν λοιπῶν νοητῶν οὐδέν. 

πάλιν δ᾽ αὖ εἰ ἡ ἀρχὴ σημαίνει αὐτῷ τῶν εἰρημένων 

s τινά, τί βούλεται δηλοῦν ἐν οἷς φησιν "ij γέγονεν ἀπ᾽ 

ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος"; διὰ τί γὰρ ἑνικῶς εἶπεν "Gm 

ἀρχῆς Twvog'; εἶ γὰρ τὰ αἴτια τοῦ συνϑέτου διὰ τῆς 

ἀρχῆς δηλοῦν ἐβούλετο, ταῦτα δὲ πλείονά ἐστιν καὶ 

ἐπί γε τοῦ κόσμου καὶ xev αὐτὸν Πλάτωνα τὰ ἀπη- 

10 ριϑμημένα χωρὶς τοῦ ὀργανικοῦ (ὀργάνου γὰρ εἰς 

οὐσίωσίν τινος ὃ ϑεὸς οὐ δεῖται τῶν ὄντων). τί δή- 

ποτε ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος πληϑυντικῶς τῇ ἀναιρέσει τῆς 

ἀρχῆς χρησάμενος οὐδεμίαν εἰπὼν τὸ ἀεὶ ὃν ἔχειν 

γενέσεως ἀρχὴν ἐπὶ τοῦ γινομένου ἑνικῶς τὴν ἀρχὴν 

i5 κατέφησεν καὶ ταύτην μετὰ τοῦ ἀορίστου μορίου τοῦ 

τίς "| γέγονε᾽ φήσας ᾿ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος". 

δέον πληϑυντικῶς “ἀπ᾽ ἀρχῶν τινων᾽ εἰπεῖν ᾿ἀρξά- 

usvog, εἴ y& πλείονες: ὡς καὶ Πλάτωνι δοκεῖ. τῶν 

συνθέτων ci αἰτιώδεις ἀρχαί, ἃς καὶ εἰρήκαμεν: ὁπότε 

s χαὶ γελοῖόν ἐστιν τὸ γεγονέναι ἀντὶ τοῦ σύνϑετον 

εἶναι λαμβάνοντα ξητεῖν, εἰ τὸ σύνϑετον ἀπό τινῶν 

ἁπλῶν σύγκειται" ὅμοιον γάρ, ὡς εἴ τις ξητοίη, εἶ τὸ 

t1. 65v. σύνϑετον μὴ ἁπλοῦν ἐστιν ἀλλὰ σύνϑετον. τί δ᾽ αὖ 

πάλιν καὶ τὸ ἄρξασϑαι δηλοῖ; εἰ γὰρ μὴ χρονικὸν ἐν 

os τούτοις TO ἄρξασϑαι. λείπεται καὶ αὐτὸ εἰς τὸ συν- 

ϑέσϑαι μεταλαμβάνειν. ἵν᾽ j τὸ συμφραζόμενον ὑπὸ 

Πλάτωνος τοιοῦτον “ἢ σύνϑετός ἐστιν ἀπό τινος ἀρ- 

9. πϊοιηἼτικον M 10. ὀργαν τἼχου, ex o, M 19. pag. 159, 6 

20. vo |y]eyovsvon, ex vy m 2, M  covv9sro|v], ex v m 2, M 

98. συνϑεν ὅπ. vers.|rov (ante μὴ) M. — 25. 26. συνϑεσϑαι M; 

exspectes συγκεῖσθαι 
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χῆς συγκείμενος᾽ " πάντα γὰρ μᾶλλον, ἐμοὶ δοκεῖ, λέγειν 

αἱρήσονται ἢ τὴν ἁπλῆν καὶ ἀληϑῆ τοῦ Πλάτωνος 

διάνοιαν καταδέξασϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲν σύνϑετον ἐκ τινὺς 

σύγκειται ἀλλ᾽ ἐκ τινῶν" πῶς οὖν φησιν “ἀπ ἀρ- 

χῆς τινος ἀρξάμενος᾽, τουτέστιν συγκείμενος: εἶ δέ τις 

ἀρχὴν ἐνταῦϑα μόνην τὴν ποιητικὴν ἀκούειν βούλοιτο, 

δηλονότι καί, ὅτε ἔλεγεν “ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων 

οὐδεμίαν᾽, ἀρχὴν πάλιν τὴν ποιητικὴν ἀκουσόμεϑα. 

πάλιν ὡς ἑπόμενον ὃ Πλάτων λαμβάνων τοῖς ἀεὶ οὖσιν 

τὸ μηδεμίαν ἔχειν ποιητικὴν ἀρχὴν μόνα τὰ αἰσϑητά 

φησιν ὑπὸ ποιητικῆς αἰτίας γεγονέναι, τῶν νοητῶν 

δὲ οὐδέν. ὥστε μόνων τῶν αἰσϑητῶν ἐστιν δημιουρ- 

yog ὁ ϑεός, ἄναρχα δὲ κατ᾽ αἰτίαν τὰ νοητὰ πάντα, 

ὧν καὶ ἡ ἡμετέρα ὑπάρχει ψυχή. εἶ τοίνυν ταῦτα 

ἄτοπα. οὐκ ἄρα τὸ “ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος κατά 

τι τῶν ξξ αἰτίων ἔλαβεν. ὥστε ἀπὸ χρόνου τὸν xó- 

ὅμον τοῦ εἶναι ἄρξασϑαι ὃ Πλάτων βούλεται" εἰ γάρ, 

ὡς τῷ Πορφυρίῳ καλῶς ἔδοξεν, μηδεὶς τοσοῦτον τῶν 

φρενῶν ἐξέστηκεν, ὡς λέγειν ἀσυλλογίστοις λήμμασιν 

κεχρῆσϑαι τὸν Πλάτωνα, πολλῷ δήπου μᾶλλον κενὸς 

ἂν εἴη φρενῶν ὃ τοιαύτας ὑποϑέσεις λαμβάνειν οἷό- 

μενος Πλάτωνα, ὡς μυρία αὐταῖς πὴ μὲν γέλωτος 

ἄξια ἕπεσϑαι πὴ δὲ ἀτοπώτερα πάσης ἀτοπίας, ἀκύ- 

ροις τε λέξεσιν λέγων κεχρῆσϑαι καὶ ὁμωνύμοις ἄνευ 

τῆς τούτων εἷς τὰ σημαινόμενα τὰ οἰκεῖα διαιρέσεως 

καὶ τῆς μὲν συνήϑους σημασίας τῶν λέξεων ἀμελεῖν, 

χατ ἄλλων δὲ σημαινομένων φέρειν τὰς λέξεις μὴ 

ἐγνωσμένων τοῖς Ἔλλησιν" εἰς ταῦτα γὰρ ἀπήγαγον 

αἱ ϑαυμασταὶ αὗται ὑποϑέσεις τὸν Πλάτωνα. οὔτε ἄρα 

14. ὕπαρχ[ ει], ex η, M 15. τὸ superser. m 2 M 

18. cf. pag. 154, 17 

Ioaxxes PurnLoPowvus ed. Rabe. 11 
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το. 66τ. τὸ | γενητὸν τὸ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συγκείμενον 
- - , , , 

δηλοῖ τῷ Πλάτωνι οὔτε ἀρχὴν γενέσεως Ev τούτοις 

ἄλλην τινὰ ἢ τὴν κατὰ χρόνον νοεῖν ἐνδέχεται. 

γι΄. Ὅτι δὲ τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα τὴν κατὰ χρόνον 

5 ἀρχὴν ἐν τούτοις σημαίνει τῷ Πλάτωνι, μάϑοις ἂν 

καὶ ἐκ τῶν ἀλλαχοῦ περὶ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως 

ἀπορητικῶς αὐτῷ εἰρημένων" ἔν γοῦν τῷ ἔχτῳ τῶν 

νόμων ἐπὶ λέξεώς φησιν ταῦτα “εὖ γὰρ δὴ τό γε το- 

σοῦτον χρὴ πάντα ἄνδρα ξυννοεῖν, ὡς ἡ τῶν ἀνϑρώ- 

: zv γένεσις ἢ τὸ παράπαν ἀρχὴν οὐδεμίαν εἴληχεν 

οὐδ᾽ ἕξει ποτὲ τελευτὴν ἀλλ᾽ ἦν ve ἀεὶ καὶ ἔστιν 

πάντως καὶ ἔσται ἢ μῆκός τι τῆς ἀρχῆς. ἀφ᾽ οὗ y&- 

γονεν, ἀμήχανον ἂν χρόνον ὅσον γεγονὸς εἴη᾽" καὶ ἐν 

τῇ ἐπινομίδι δὲ ὁ αὐτὸς περὶ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν ἁπάν- 
^ , c , A » , ^ 3 

: TOv ταῦτά φησιν “νομίσαι δὲ δεῖ πάντα τὰ κατ 

ἡρανὸν to £vy, ὃ δὴ πάνυ ὴ φάναι ϑεῖον οὐρανὸν ἕῴων γένη. ) χρὴ φά 
, Y * , 

γένος ἄστρων γεγονέναι, σώματος μὲν τυχὸν καλλίστου 
- 3 , M 2 , - PI 

ψυχῆς τε εὐδαιμονεστάτης τε καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ 

αὐτῆς μοιρῶν τὴν ἑτέραν χρὴ δόξῃ μεταδιδόναι Gys- 

i» δόν᾽ ἢ γὰρ ἀνώλεϑρόν τε καὶ ἀϑάνατον ἕκαστον αὐτῶν 
* L| P ^ , ? e , ? ,F » 

εἶναι καὶ ϑεῖον τὸ παράπαν ἐξ ἁπάσης ἀνάγκης ἤ τινὰ 

μαχραίωνα βίον ἔχειν ἱκανὸν ἑκάστῳ ζωῆς; ἧς οὐδὲν 

ἔτι πλείονος ἂν προσδεῖσϑαι᾽. εἶ οὖν ἐν τούτοις μὲν 

ὡς ἀπορῶν φησιν “δύο μοιρῶν τὴν ἑτέραν χρὴ δοξά- 

ss ἕξειν περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως καὶ τῶν κατ᾽ 

8. Plat. leg. VI 1818 10. tnde» M (εἴληχεν Plat.; 

ceterum cf. p. 163, 2 εἰλήφοι) 11. ποτέ ys Plat. 11. 12. ἀεὶ 

xcl ἔσται πάντως 7 Plat. 18. γεγονὸς ἂν εἴη Plat. — 15. Plat. 

epin. 981E δὲ |àn eras] óse, M (δὲ δὴ δεῖ Plat.) 

16. οὐρανὸν ταῦτα εἶναι ξῴων Plat. πᾶν Plat. 18. ψυχῆς 

δ᾽ Plat. 19. αὐτοῖς Plat. 22. 28. οὐδέν τι Plat. 28, προσ- 

δεῖσθαί ποτε Plat. 
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οὐρανὸν ἁπάντων, ὡς ἢ τὸ παράπαν οὐδεμίαν ἀρχὴν 

εἰλήφοι γενέσεως καὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἕξει τελευτὴν 

ἀλλ᾽ ἦν τε ἀεὶ καὶ ἔσται, ἢ μῆκός τι τῆς ἀρχῆς εἶναι, 

ἀφ᾽ οὗ γέγονεν, καὶ ἀμήχανον χρόνον ὅσον γεγονότα 

εἴη μακραίωνα βίον τῶν οὐρανίων ἐχόντων᾽, ὕπερ δὲ ἐν 

τούτοις ὡς ἀπορῶν προϑεὶς ἄλυτον εἴασε διὰ τὸ μηδὲ 

προκεῖσϑαι αὐτῷ ἐν τοῖς νόμοις περὶ τῆς τοῦ κόσμου 

φυσιολογεῖν γενέσεως, τοῦτο | αὐτὸ πάλιν εἷς ἐξέ- fol.6óv. 

τασιν ἐν Τιμαίῳ προτείνας, εἴτε ἦν ἀεὶ ὁ κόσμος γε- 

νέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν εἴτε γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς 

τινος ἀρξάμενος. τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον καὶ γενέ- 

σεως ἀρχὴν ἔχειν éxéxguvev, πρόδηλον δήπου παντί, 

ὅτι, περὶ ἧς ἐν τοῖς νόμοις ἀρχῆς ἠπόρησεν, περὶ ταύ- 

της καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ πάλιν ἀπορήσας ταύτην τὴν 

ἀρχὴν τὴν τοῦ παντὸς ἐχύρωσεν γένεσιν" εἰ δὲ ἐν 

τοῖς νόμοις σαφῶς. εἰ ἀρχὴν ἔχει χρονικὴν ἢ οὐ τά 

τε οὐράνια καὶ ἡ τῶν ἀνθρώπων ἠπόρησε γένεσις, 

x«l ἐν Τιμαίῳ ἄρα ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρονικῆς ἀρξά- 

μένον γεγονέναι τὸν κόσμον ἀπεφήνατο. ὅτι δὲ ἀρ- 

χὴν ἔχειν χρονικὴν λέγων τὸν κόσμον ὃ Πλάτων οὐκ: 

ἀσυλλόγιστα συλλογίζεται, ὡς τῷ Πορφυρίῳ δοκεῖ, 

μικρὸν ὕστερον δειχϑήσεται. 

δι΄. Πῶς δὲ καὶ τῆς ἀγχινοίας τοῦ Πλάτωνος εἴη 

ϑεώρημα οὕτως ἐναργὲς καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις γνώρι- 

μον τοῖς ὁπωσοῦν φυσικῆς γευσαμένοις ϑεωρίας καὶ 

προσέτι τοῖς πρὸ αὐτοῦ φυσικοῖς ἅπασιν ὡμολογη- 

μένον. ὡς πᾶν σῶμα σύνϑετόν ἐστιν ἐξ ὑποκειμένου 

2. ἐιληφοι M; cf. 162, 10 6. ἀπορῶν] ἄπορον M 

14. ταύτην pt] ταυτης M 106. οὐ τα] inter o et α IILlitt. evan. M 
^ 

(ὅσα pt) 18. «oe M] δὲ pt 28. αγχινοίαξ τοῦ πλατωνος én 
M (fort. ἀγχινοίας sim τοῦ Πλάτωνος) 

11" 

M 

——(A A —— T 
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X » ^ A - , r, La , , , 

καὶ εἴδους. εἰ καὶ περὶ τοῦ τί τοὐύτῶν ἑκάτερον ἔστιν 
, A P ^ , , 

διηνέχϑησαν. ὥσπερ τι καινὸν ἡμῖν λύειν μέλλοντα 

ep ^ , - b! ^ 

πρόβλημα ἀγωνιᾶν καὶ ϑεοὺς ἐπικαλεῖσϑαι καὶ ϑεὰς 

— 
“᾿ , , 

συνεργοὺς εἰς εὕρεσιν αὑτῷ γενέσϑαι. εἴτε σύνϑετόν 
MI , , 

s τι χρῆμά ἐστιν Ó κόσμος ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συγκεί- 

^ 
^ Ἁ 9 

μενος εἴτε καὶ μὴ ἀλλ ἁπλοῦν δηλονότι καὶ ἀσύνϑε- 

τον; διὰ τί δὲ καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ παντὸς τὴν ζήτησιν 

ποιεῖται; οὐ γὰρ ἴδιον τοῦτο τοῦ παντὸς πρόβλημα, 

κ « , , * ^ , L 3 DAm LT 

καϑὸ πᾶν ἐστιν. λέγω δὴ τοῦ κόσμου. t ἐξ ὕλης καὶ 

^t 
Eu 

X 

1 εἴδους ἔχει τὴν σύστασιν, ἀλλὰ καὶ τοῦ τυχόντος καὶ 

- , : ^ A ^ T ^ 

μερικοῦ σώματος γενητοῦ τὲ καὶ φϑαρτοῦ, οἷον τοῦδε 

-- er A - - - [ur d δὲ ^ , 3, 

τοῦ ὕδατος καὶ τῆσδε τῆς γῆς. ὅτι O6 τοῦτο ἐστιν 
* M , H 

ἀληϑές, μάρτυς καὶ αὐτὸς ὃ Πορφύριος" καίτοι γὰρ 

εἰπὼν γενητὸν λέγεσϑαι τὸν κόσμον ὡς σύνϑετον 
Nu 

a J " , * 

tolo: ἐξ ὕλης καὶ εἴδους προελϑὼν καὶ ἐξηγούμενος τὸ 
e * E * d τ e M F e ^ N 

16 παραλαβὼν ὃ 950g ὅσον ἣν ὁρατὸν οὔχ ἡσυχίαν ἄγον 

ἀλλὰ πλημμελῶς καὶ ἀτάχτως κινούμενον᾽ φησὶν ἐπὶ 
- EL ^ , PA Ἢ 

λέξεως ταῦτα “οὐκ ἔστιν ταὐτὸν κόσμου ποίησις καὶ 

σώματος ὑπόστασις οὐδὲ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ σώματός τε 
9 9 te A , , ^ , 

καὶ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα μὲν κόσμος γένηται, δεῖ σώματα 

εἶναι καὶ ϑεὸν εἶναι, ἵνα δὲ σώματα. δεῖ ὕλην εἰναι 

A b! hl Ἁ ? , » , et 

καὶ ϑεὸν καὶ TO ἐπιγινόμενον ἄλλο μὲν. τνὰ σῶμα- 
, LU 

τωϑῆ ὕλη, ἄλλο δέ, ἵνα τὰ σωματωῶϑεντα ταχϑῆ. 

ταῦτα δὲ ἀεὶ ἅμα γίνεται πάντα καὶ οὐ χρόνῳ διηρ- 

3. Plat. Tim. 210 4. αὑτῷ] «vrov M. 5. fort. συγκεί- 

μενον 12. |ylns ΜΝ 16. Plat. Tim. 30A (πᾶν ὅσον ἣν 

ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμε- 

λῶς καὶ ἀτάκτως) &yov M 31. καὶ 9» certo legi in M] 

καὶ ἕν pt  |ewv]er(postvAgv) M — 22. ro επιγινομένον certo legi 

in M] ὅλως τὸ γιγνόμενον pt 22. 23. σωματωϑηι |v9] M 

(σωματωϑῇ ἡ ὕλη pt) 24. αει ἔμ, vers.|oo γινεται παντὰ 

M in textu, post «e; m 2 add. in marg. μέν £otiv ἕν πάντα (ἀεὶ 

μέν ἐστὶν ἕν πάντα pt) 
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τημένα, ἀλλ ἥ ys διδασκαλία ἀναγκαίως διαιρεῖ, ἵνα 

διδάσκῃ ἀκριβῶς τὸ γιγνόμενον. σώματος μὲν γὰρ 
9 Ἁ b ^ -- er Ἁ j| Ἁ "4 f^ 

ἀρχαὶ ϑεὸς uiv γεννῶν. ὕλη δὲ xci τὰ σχήματα, ἃ 

προϊὼν ἡμᾶς διδάξει, ὡς ἐξ ὧν συνέστηκεν τὰ σώματα 

γεννηϑέντων ἀπὸ ϑεοῦ, κόσμου δὲ τὰ ἤδη ὑποστάντα 

σώματα ὑπὸ ϑεοῦ καὶ ϑεὸς ὁ ταῦτα τάσσων᾽" καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα τεκμήριον δὲ τοῦ τε μὴ ταὐτὸν εἶναι κατὰ 

Πλάτωνα σώματος σύστασιν καὶ κόσμου καὶ ὅτι νῦν 

μὴ τὴν ὕλην παραλαμβάνει ἀλλὰ τὰ ἐξ ὕλης ἀποτελε- 

σϑέντα σώματα ἐκεῖνο γινέσϑω τὸ δρατὰ λέγειν εἶναι 

τὰ παραληφϑέντα (τὰ δὲ ὁρατὰ τί ἂν εἴη ἢ σώματα: 
E X er 9 ^ M » 2 E A , 

ἡ δὲ ὕλη ἀειδὴς καὶ ἄμορφος κατ΄ αὐτὸν καὶ μόγις 

νόϑῳ λογισμῷ λαμβανομένη) καὶ τὸ προελθόντα σω- 

μάτων γένεσιν δεικνύναι καίτοι ἐνταῦϑα κόσμου ἐπι- 

δείξαντα σύστασιν" ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως 

ἀνατρέχει ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος γένεσιν. εἰ τοίνυν 

ταῦτα καὶ ἀληϑῶς καὶ τῷ Πλάτωνι. δοκοῦντά φησιν 

ὃ Πορφύριος. πῶς οὐ συνεῖδεν ταῦτα πρότερον, ὅτε 

γενητὸν εἶναι ἔλεγεν τὸν κόσμον ὡς ἐξ ὕλης καὶ 

εἴδους συγκείμενον, ὅτι οὔκ εἶσιν ἀρχαὶ τῆς τοῦ xó- 

Guov συνθέσεως ὕλη καὶ εἶδος ἀλλὰ τὰ ἤδη ἐξ ὕλης 

καὶ εἴδους συστάντα σώματα. ὧν ἡ σύνϑεσίς τὲ καὶ 

τάξις τὸν κόσμον ἐποίησεν; εἰ δὲ μὴ ἀρχαὶ τοῦ | 
| 

xócuov εἰσὶν [ἡ] ὕλη καὶ εἶδος, οὐκ ἄρα ξητῶν ὁ folciv. 

2. àidexm, cm2,M ἀκριβῶς dubitanter scripsi] &xo 

|II—III litt. evan.|eg M (ἄκρατον pt) 3. ϑεὸς μὲν ytvvov 

ὕλη certo legi in M] ϑέσις |spatium VII litt. ὕλη pt | v 

σ]χηματα M 4. μὰς certo legi in M (m 2 verbo paene 

evanido superser. ὁ λόγος, quod est etiam in pt) 9. παρα- 

λαμβάνει] παραλαμβανειν M. (possis etiam cogitare de xoi τοῦ 

νῦν — παραλαμβάνειν)ο,[ — 11. παραληφ] ϑεντία M 24. ἡ Mti; 

om. p 
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, A ?' ^ 

Πλάτων. εἰ γέγονεν ὃ κόσμος καὶ ἀρχὴν ἔχει τοῦ 

εἶναι, τοῦτο ἐξήτει, εἰ σύνϑετος ἐξ ὕλης καὶ εἴδους 

συγκείμενος" σωμάτων γὰρ αὕτη καὶ οὐ κόσμου γέ- 
2! " A 

véGig, ὡς καὶ ὃ Πορφύριος εἴρηκεν. Πλάτων δὲ περὶ 
- “- , - , , 

s τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ξητῆσαι προὔϑετο μελλῶν 
- - - - , 

ἐφεξῆς καὶ περὶ τῆς τῶν σωμάτων ξητῆσαι γενεσεῶς. 
9 b N e , ? -» , δ - 

αὐτὸς ἄρα ὃ Πορφύριος ἐκ τῶν Πλάτωνος Quvov 

συνελαυνόμενος σύντομον ἔλεγχον ἡμῖν τῆς προκειμέ- 
- ^ , e / 3 3 , 

νης τοῦ γενητοῦ παραδέδωκεν vzxoÜütctog, ἀλλ᾽ οὐ 

10 συνεῖδεν ταῦτα συμβάλλειν ἀλλήλοις καὶ τὸ μαχόμενον 
3 - *! - M CIS BN , ^ 

ἐχφυγεῖν ἢ συνεῖδεν μὲν ἐνόμισεν δὲ λανϑάνειν καὶ 
, , ' 2 , 7 3 » Φὰ 3 - 

ταύτῃ κλέπτειν τοὺς ἐντυγχάνοντας. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκεῖνο 

οἶμαι νοῦν ἔχοντά τινα εἰπεῖν, ὡς, εἶ καὶ μὴ οὕτως 

γενητὸν ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσϑαι τὸν κόσμον δυνατὸν 

5 ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἴδους σύνθετον διὰ τὰ νῦν λεχϑέντα, 

ἀλλ᾽ οὖν γε ὡς ἐκ πλειόνων σωμάτων συγκείμενον" 

οὐ γὰρ ἐχόντων ἐστὲν ὀφθαλμοὺς καὶ αἴσϑησιν τὸ 

περὶ τούτου ξητεῖν, eive ἕν τι σῶμα καὶ ἁπλοῦν ἐστιν 

ὃ κόσμος εἴτε ἐκ πλειόνων ἔχει τὴν σύστασιν" οὐδεὶς 

γὰρ ἀπορεῖ περὶ τούτων, ἅπερ ἐναργῶς ἑλεῖν τῇ 

αἰσϑήσει πάρεστιν. ἠλίϑιοι ἄρα παντελῶς καὶ κενοὶ 

τῷ ὄντι φρενῶν. ὅσοι εἰς τὰς ἠλιϑίους ταύτας ὑπο- 

ϑέσεις ἐξήγαγον Πλάτωνα. ἀλλὰ γὰρ καὶ ταύτην ἵκα- 

νῶς ἀπελέγξαντες τὴν ὑπόϑεσιν ἐπὶ τὴν τῶν λοιπῶν 

ἐπίσκεψιν μεταβησόμεϑα. 

ει΄. Τρίτον ἦν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον, καϑ' ὃ 

ἐν τῷ γίνεσϑαί ἐστιν Ó κόσμος, ὅπερ μάλιστα καὶ ὁ 

6. ξητῆσαι γενέσεως] ξητείσεως M 9. αλ[λ1], ex o, M 
10. συμβαλλίει]ν, ex η, M 19. συστασιν M. m 1 in marg., 
συνϑεσιν in textu 21. 749910: M 22. ηληϑιους M 

22. 23. $zo9:6|sc] M 24. ἀπελίξαντες Μ 
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Πρόκλος ἐν τοῖς slg τὰ προκείμενα χωρία ἐξηγητικοῖς 

ὑπομνήμασιν ἀποδέχεται" ἐν γοῦν τῷ προειρημένῳ 
, e ? , 5...» ui ᾿ ι , 

λόγῳ, ὃς ἐπιγέγραπται “ἐπίσκεψις τῶν πρὸς TOV IlÀ«- 
, e 9.7 , , , , 9 

vovog Τίμαιον ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους ἀντειρημενων΄. ἄντι- 

λέγων πρὸς ᾿Δριστοτέλην αὐτὸν μὲν ἀίδιον εἶναι τὸν ὅ 

κόσμον ὑποτιϑέμενον ἐγκαλοῦντα ὃὲ Πλάτωνι ὡς ἀπὸ] 

χρόνου γενητὸν αὐτὸν ποιοῦντι (εἴπωμεν δέ, πῶς το]. 68τ. 

τὺ ἀπὸ χρόνου ἐπὶ τοῦ xócuov λέγεται) τὸν μὲν 

περὶ τῆς ἀιδιότητος τοῦ κόσμου λόγον τοῦ ᾿Αριστοτέ- 

λους ἀποδέχεται, οὐ δίκαια δέ φησιν ἐγκαλεῖν αὐτὸν 

Πλάτωνι" οὐδὲ γὰρ τὸ γεγονέναι παρ᾽ αὐτῷ σημαίνειν 

τὸ ἀρχὴν ἔχειν τοῦ εἶναι ἀλλὰ τὸ ἀεὶ γίγνεσθαι" τὰ 

μὲν γὰρ ὑπέρχρονά τε καὶ αἰώνια ὅλην ἅμα ἔχειν παρ- 

οὔσαν τήν τε οὐσίαν ἑαυτῶν καὶ τὴν δύναμιν καὶ 

τὴν τελειότητα τῆς ἐνεργείας, πᾶν δὲ τὸ ἐν χρόνῳ ὃν 

οὐκ ἔχειν ἀϑρόαν ἅμα τὴν οἰκείαν ξωὴν παροῦσαν" 

“εἴ τι γὰρ ἐν χρόνῳ ἐστίν᾽, φησίν, 'x&v εἰς τὸν ἄπει- 

ρον ἐχτείνηται χρόνον, ἔστιν μὲν ποτέ (ὅσον γὰρ 

ἔστιν αὐτοῦ. τοῦτο ἔν τινι χρόνῳ ἐστίν" οὐ γάρ ἔστιν 

ἅμα ὃ χρόνος), γίνεται δ᾽ ἐπ’ ἄπειρον ἀλλ᾽ οὐ ποτέ᾽. 

οὕτως οὖν γενητὸν τὸ πᾶν φησιν ὡς οὐκ ὃν οἷον τὸ 

ἀεὶ ὄν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνὰ πάντα μὲν τὸν χρόνον γιγνόμενον, 

ὑφιστάμενον δὲ ἀεὶ ποτὲ κατὰ τὸ ἐνεστηκὸς τοῦ χρό- 

vov μέρος" καὶ οὕτω δὲ πάλιν γενητόν φησιν τὸ πᾶν 

ὡς οὐχ ἑαυτῷ τοῦ εἶναι αἴτιον, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρου ὕφι- 

στάμενον, ὕπερ ἐστὶν τὸ τέταρτον τοῦ γενητοῦ σημαι- 

νόμενον, λέγω δὴ τὸ κατ᾽ αἰτίαν γενητόν. οὕτως μὲν 

οὖν καὶ ὃ Πρόκλος κατὰ δύο τὰ ὕστερα τοῦ γενητοῦ 

2. προειρημένῳ : pag. 188, 20 4. αἰ ρι]στοτελους M 
1. εἴπωμεν: pag. 169, 3 sq. 19. τὸ (post ἀλλὰ)] vov M. 
28 sq. rov ysvov σημαινομεν αἱ M. (er. pt) 
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μενα τὸν Πλάτωνά φησιν γενητὸν εἷναι λέ σημαινόμενα vov Πλάτωνά φησιν γενη γειν 

τὸν κόσμον. 

cL. AAA ὅτι μὲν πάντα τὰ αἰσϑητὰ ἐν τῷ γίένε- 

σϑαι τὴν ὑπόστασιν ἔχειν ὃ Πλάτων τίϑεται, καὶ 
3 b € "o. , - A ^ ^ e , 

5 αὐτὸς ὁμολογῶ" λέγει γοῦν περὶ τῶν αἰσϑητῶν ἁπάᾶν- 

τῶν τὸ δ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστὸν 
, M 3 , P4 M , x. 

γινόμενον xal ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ μηδέποτε Ov. 

ἀλλὰ ταύτην τὴν γένεσιν οὐκ ἄναρχον εἶναι ἀλλ᾽ ἀρ- 

χὴν εἰληφέναι τοῦ εἶναι ὑποτίϑεται πρότερον μὴ 

10 οὖσαν" πρὸς ὃ καὶ τὴν ἔνστασιν ὁ ᾿Δριστοτέλης πε- 

ποίηται" οὐδὲ γὰρ τὸ λέγειν ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι 

ἔχειν τὸν κόσμον ἤδη τοῦτό ἐστιν ἀπόδειξις τοῦ μὴ 

λέγειν τὸν Πλάτωνα τὴν γένεσιν ταύτην ἀπό τινος 

to. 68ν. ἀρχῆς  ἄρξασϑαι, ἐπεὶ καὶ τὰ μερικὰ πάντα ἐν τῷ 

15 γίγνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα ἀρχὴν ἕκαστον τοῦ εἶναι 

εἴληφεν" ὅτι γὰρ οὐκ ἄναρχον εἶναι τὴν τοῦ κόσμου 

γένεσιν οἴεται, αὐτὰ τὰ Πλάτωνος διδάξει ῥήματα" 

ἱπότερον᾽ γάρ φησιν “ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων 

οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος" ὅρα 

γάρ. ὅτι τὸ πρόβλημά ἐστιν αὐτῷ, εἶ οὐδεμίαν ἔχει 
, 9 A ^ , y. 9 - 3 , 

γενέσεως ἀρχὴν ἢ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. 

ὥστε ἀρχὴν ξητεῖ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως" εἶ γὰρ 

ἁπλῶς σημαίνειν ἐβούλετο διὰ τοῦ γέγονεν τὸ ἔν τῷ 
4 

γίγνεσθαι ἔχειν τὸ εἶναι, ἤρκει οὕτως εἰπεῖν “πότερον 

ἦν ἀεὶ γενέσεως ἐκτὸς ἢ γέγονεν". μᾶλλον δὲ ἀκολου- 

ϑότερον ἦν εἰπεῖν “ἣ γίνεται", νῦν δέ φησιν “γενέσεως 
, ^ » »$9 TES * , e , RUE QU'UN. SH MPRT 
ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν᾽ xal πάλιν “ἢ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς 

τινος ἀρξάμενος᾽ ἀεὶ τῇ γενέσει τὴν ἀρχὴν προσάπτων᾽ 

6. Plat. Tim. 28A 7. οὐδέποτε Plat. 10. cf. Arist. 
de caelo A4 10 p. 280a 30 18. Plat. Tim. 28B 
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τὸ yàg ἀιδίως. γινόμενον γενέσεως οὐδεμίαν ἔχει ἀρ- 

χήν. νῦν δέ φησιν γεγονέναι τὸν κόσμον ἀπ᾽ ἀρχῆς 

τινος ἀρξάμενον" ἐπεὶ γὰρ τὸ γεγονέναι δηλωτικὸν 

ἴσως ἐδόκει τισὶν τοῦ ὑφεστάναι μὲν παρὰ τοῦ δη- 

μιουργοῦ τὸν κόσμον, ἐξ ἀιδίου δὲ τὴν ὑπόστασιν 

εἰληφέναι (ὁποῖα τὰ αἰώνιά φησιν ὃ Πλάτων εἶναι 

παρὰ ϑεοῦ μὲν τὸ εἶναι εἰληφότα, οὐκ ἀπό τινος δ᾽ 

ἀρχῆς ἀλλ᾽ αἰωνίως ὄντα). ταύτην δὴ περὶ τοῦ κό- 

Guov τὴν ὑπόνοιαν ἀποκρουόμενος τῷ ᾿γέγονεν᾽ τὸ 
Ε Χ ? 3 - 3 , "d , er ^ 

ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος᾽ προσέϑηκεν. ὅρα γοῦν, : 

πῶς σαφῶς ἑκάτερον ἡμᾶς ἐδίδαξεν, λέγω δὴ τό τὲ 

ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχειν τὸν κόσμον καὶ τὸ τὴν γέ- 

νεσιν ταύτην ἀρχὴν τοῦ εἶναι εἰληφέναι" διὰ μὲν γὰρ 

τοῦ '"yéyovev ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος᾽ τὸ οὐκ 

ἀίδιον τῆς γενέσεως ἀλλ᾽ ἠργμένον ἐδήλωσεν" πάλιν 15 
δ᾽ 5 e m , , 3 M etc , ^ t , 

αὺ TQ γέγονεν ἑἕπαγαγῶὼῶν ὁρατὸς τὲ γὰρ GC TOG 

τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων" πάν]τα δὲ τὰ τοιαῦτα δόξῃ το]. 69τ. 

περιληπτὰ uev αἰσϑήσεως γινόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνη 

τὸ διηνεκὲς τῆς τῶν αἰσϑητῶν γενέσεως ἐδήλωσεν, 
ὅτι ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχουσιν" ᾿γινόμενα᾽ γάρ. 

, e | A , y 9 3 “ 4 “ κ᾿ , 

φησίν, 'xal γενητὰ ἐφάνη᾽, κἀνταῦϑα πάλιν τῷ '"ywó- 

μενα᾽ προσϑεὶς τὸ ἱγενητά᾽ οὐ μάτην, ἀλλ᾽ ἵνα πάλιν 

δηλώσῃ. ὡς τὸ γίνεσϑαι τοῦτο οὐ τῶν ἐξ ἀιδίου i 4 * 
E M 3 , , M 3 ^ ^ 3 ^ - * 

ὄντων καὶ ἀνάρχως ἐστὶν ἀλλὰ τῶν GQynv τοῦ εἰναι 

ἐχόντων. ἀμφότερα οὖν, ὡς εἶπον, ὑποτιϑέμενος καὶ : 
1 / Plu , , 4 - M 

τὸν προσήκοντα ἑχάστῳ χρόνον ἀποδέδωκεν, τῇ μὲν 

τοῦ εἶναι ἀρχῇ τὸ γεγονέναι (ἱ γέγονεν᾽ γάρ, φησίν, 

ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος᾽), τῇ δὲ ἐφεξῆς λοιπὸν. 

9. τῷ pt] xo Μ 16. rs om. Plat. Tim. 28B 17. τοιαῦτα 
αἰσϑητά, τὰ δὲ αἰσϑητὰ δόξῃ Plat. 23. δηλωσεν M (cr. pt) 

94. fort. ἀνάρχων (cf. 116, 2) 836. εἶπον: lin. 11 

x u af 
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διηνεκεῖ γενέσει καὶ μεταβολῇ τὸ γίνεσϑαι (γινόμενα᾽ 

γάρ, φησίν, καὶ γενητὰ ἐφάνη)" τὸ μὲν γὰρ γίνεσθαι 

ἐνεστώσης παρατάσεώς ἐστιν δηλωτικόν, ὅπερ ἁρμόξει 

τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου γενέσει τὲ καὶ ἀλλοιώσει, τὸ 

s γέγονεν (02) παρῳχημένην συντέλειαν σημαίνει, ὕπερ 

συνάδει τῇ πρώτῃ ἀρχῇ καὶ ὑποστάσει τῆς τοῦ κόσμου 

γενέσεως. ὅτι ὃὲ Πλάτων εἴπερ τις ἄλλος τῆς τῶν 

ὀνομάτων ὀρϑῆς χρήσεως ἐπιστήμων τε καὶ ἐργάτης 

ὑπῆρχεν καὶ οὐδὲν ἂν μάτην προσέρριψεν, τί δεῖ μὲ 

παρεχβαίνειν τὰ ἐναργῆ καὶ πᾶσιν γνώριμα κατασκευά- 

ξοντα; εἶ δέ τις ἀδιαφορίαν τῆς χρήσεως τῶν ὀνομά- 

τῶν ἐγκαλῶν Πλάτωνι τὸ γέγονεν ἀντὶ τοῦ γίνεται 

παραλήψεται, τί κωλύει καὶ ἡμᾶς τὴν αὐτόνομον αὐτῶν 

ἐξουσίαν μιμουμένους τὰ γινόμενα ἀντὶ τοῦ γεγονότα 

λαμβάνειν; πῶς δ᾽ ἂν καὶ συμφωφοίη τὸ 'éx ἀρχῆς 

τινος ἀρξάμενος᾽; τὸ γὰρ ἀεὶ γινόμενον οὐχ οἷόν τε 

ἀπ’ ἀρχῆς τινος τοῦ γίνεσϑαι ἄρχεσθαι. τίνα δ᾽ ἂν 

καὶ ἀρχὴν λέγοι, ἀφ᾽ ἧς ἄρξασϑαί φησιν τὴν τοῦ xó- 

Guov γένεσιν, ἢ μόνην τὴν x«9' ὕπαρξιν καὶ χρονι- 

το!. 690. κὴν ἀρχήν; οὔτε γὰρ | ὕλην οὔτε εἶδος οὔτε ἄλλην 

οἱ τινὰ νοεῖν ἐν τούτοις ἀρχὴν ἐνδέχεται. ποίαν γὰρ 

ἔχει διάνοιαν τὸ λέγειν, ὅτι γέγονεν ὃ κόσμος (τουτέ- 

στιν ἐν τῷ γίγνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει) ἀπὸ ὕλης ἀρξά- 

μένος ἢ ἀπὸ εἰδους ij τινος τῶν ἄλλων; τί γάρ ἐστιν 

95. τὸ γινόμενον ἀεὶ τὸν κόσμον ἀπὸ ὕλης ἄρξασϑαι λέ- 

γειν τῆς γενέσεως, εἰ μὴ πάλιν τὸ ἄρξασϑαι μεταλά- 

βωσιν; ἀλλ᾽ οὕτω πάλιν εἰ σύνϑετός ἐστιν ὃ κόσμος 

ξητῶν ἂν εἴη καὶ οὐχὶ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἷναι ἔχειν" 

5. δὲ add. pt (fort. τὸ {δὲν γέγονεν) 6. συναδὶ ειἾ, ex m, 

M 18. [αυτωνΐομον cvro M 14. τα M; exspectes τὸ 
28. fort. οὐχὶ {εἶν ἐν — ἔχει 
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τοῦτο δ᾽ ἡμῖν διελήλεγκται. ὅτι δὲ οὐδὲ τὸ ποιητι- 

xov αἴτιον νοεῖν ἐνταῦϑα τὴν ἀρχὴν δυνατόν, δῆλον 

πάλιν ἐκ τῶν ἀεὶ ὄντων καὶ μὴ γινομένων" ταῦτα γάρ 

φησιν οὐδεμίαν ἔχειν γενέσεως ἀρχήν. ὥστε συμβή- 

σεται μηδὲν τῶν νοητῶν ποιητικὴν αἰτίαν ἔχειν κατὰ 5 

Πλάτωνα. ὅπερ ἐστὶν ψεῦδος καὶ ἄλλως ἄτοπον" 
^ ^ er 9 ^ M , , , 3 , 

πολλὰς γὰρ οὕτως ἀρχὰς καὶ οὐ μίαν εἰσάγειν ἀνάγκη 
MI , er M ^ Ld , X * ^ 

καὶ τοσαύτας. OGC καὶ τὰ VvONTC μιὰν δὲ εἶναι τὴν 
, 3 1 ς , RAN, , V , , 

πάντων ἀρχὴν ὡμολόγηται. διὰ τί δὲ πάλιν. εἴπερ 
- $5 P , / H - , ^ 3 

τοῦτο ἐζήτει (λέγω δή, εἰ ἐν τῷ γίνεσθϑαν τὸ εἴναι τὸ 

ἔχει Ó κόσμος), "y£yovev? εἶπεν καὶ μὴ ᾿γίνεται᾽; καὶ 
ῇ s , y 3 2 esa 2 3 - , , 

πάλιν διὰ τί μὴ εἴπεν [ἀπὸ] ᾿άπ ἀρχῆς τινος ἀρχό- 
3 3 » ἐ , , * ^ , e , 

pevog' ἀλλ᾽ ᾿ἀρξάμενος᾽; τὸ γὰρ λέγειν “γιγνόμενον 

ἀεί τὰς τοῦ γίνεσϑαι ἀρχὰς παρούσας ἔχει καὶ ἀεὶ τὸ 

τοιοῦτο ἄρχεται γίνεσϑαι,. οὐ μὴν ἤρξατο. διὰ τί δὲ τὸ 

καὶ ἑνικῶς καὶ ἀδιορίστως εἷπεν πλειόνων οὐσῶν τῶν 

τοῦ γινομένου ἀρχῶν καὶ ὡρισμένων, ὡς εἴρηται; οὐδὲν 
P 14 N M 3 M 2 , ^ ? , ^ A 

ἄρα ἄλλο τὴν ἀρχὴν ἐν τούτοις νοεῖν ἐνδέχεται ἢ τὴν 

τοῦ εἷναι καὶ τῆς ὑπάρξεως. οὕτως οὖν ἡμῖν καὶ τὸ 

τρίτον σημαινόμενον ἀπεληλέγχϑω. 20 

£u. Δείπεται περὶ τοῦ τετάρτου τρόπου τοῦ γενη- 

τοῦ ἐπισκέψασϑαι. ὅπερ ἐστὶν τὸ κατ᾽ αἰτίαν γενητόν, 

εἶ γεγονέναι λέγων τὸν κόσμον ὃ Πλάτων κατ᾽ αἰτίαν 

μόνον φησὶν γεγονέναι" καὶ ταύτῃ γάρ, ὡς εἶπον, τῇ 

δόξῃ ὁ Πρόκλος ἔϑετο᾽ οὕτως γάρ φησιν γενητὸν TO 50 

πᾶν λέγεσθαι παρὰ Πλάτωνος ὡς οὐκ ὃν | οἷον τὸ 0]. τοτ. 

1. pag. 155, ὅ sq. 4. Plat. Tim. 28B 6. ψευδὶ οἷς, ex o, M 

9. ὡμολογιται Μ 12. Plat. Tim. 27 D ἐΐπεν (c superscr. m 1) 
απὸ ἀπαρχης M; ἀπὸ delevi 13. λεγεινομένον, m 1 in marg. 

γι οἥμενον (exo m 1), M 16. αδιωριστως M 17. ὡρισμένων 
ὡς] ὠρισμενως M pag. 158, 24 sq. 24. pag. 167, 21 
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ἀεὶ ὃν οὐδὲ μόνον ἑαυτῷ τοῦ εἶναι αἴτιον ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 

ἑτέρου ὑφιστάμενον. ὥστε καὶ οὕτως τὸ γενητὸν λέ- 

γεσϑαι παρὰ Πλάτωνος ἐχδέχεται, καϑὸ οὐχ ἑαυτῷ 

ἐστιν ὃ κόσμος τοῦ εἶναι αἴτιος ἀλλὰ παρὰ ϑεοῦ τὴν 

5 αἰτίαν τῆς ὑποστάσεως εἴληφεν. καὶ ὁ Πορφύριος δὲ 

καὶ ταῦτα κυριώτατα καϑὸ σύνϑετός ἐστιν γενητὸν 

λέγεσϑαι τὸν κόσμον ὑπὸ Πλάτωνος φήσας ὕμως 

προϊὼν κατ᾽ αἰτίαν γενητὸν αὐτὸν λέγεσθαί φησιν" 

ἐξηγούμενος γοῦν τὸ ἱταύτην δὴ κυριωτάτην αἰτίαν 

1: παρὰ ἀνδρῶν φρονίμων καὶ τὰ ἑξῆς᾽ ταῦτά φησιν 

“ἀλλ᾿ εἰ αὕτη κυριωτάτη κόσμου ἀρχὴ καὶ οὕτως ἤρ- 

ἕατο γίνεσθαι ὡς οὐκ ἐκ ταυτομάτου οὐδὲ αὐτοτελὴς 

ἑαυτῷ ἀλλ᾽ ἀπὸ ϑεοῦ παρελϑὼν καὶ ἀπὸ τῆς οὐσίας 

γενόμενος. οὐσία δὲ ϑεοῦ ἡ ἀγαϑότης, ϑεὺς αὐτοῦ 

15 χυρίως εἴη ἀρχή. καὶ δὴ καὶ ὅταν ἀποροίη. πότερον 

ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ᾿ 

ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος, οὕτως ἀκούειν (δεῖ ὡς» δια- 

ποροῦντος, πότερον ἐκ ταυτομάτου οὕτως ὑπέστη 

οὐκ ἔχων αὑτοῦ ποιητὴν ἢ ἐγένετο παρ᾽ ἄλλου 

so x«l ὑπ’ ἄλλου ἔχει τοῦ εἷναι τὴν ἀρχήν. πρῶ- 

τον μὲν οὖν ϑαυμάζξω, πῶς οἷόν τέ ἐστιν τὸν αὐτὸν 

Πλάτωνα περὶ τοῦ αὐτοῦ κόσμου κατὰ μίαν καὶ τὴν 

αὐτὴν διδασκαλίαν ξητοῦντα, εἴτε ἀεὶ ἦν γενέσεως 

ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν εἴτε γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς τινος 

es ἀρξάμενος, ἅμα καὶ εἰ κατ᾽ αἰτίαν γέγονε ξητεῖν καὶ 

εἰ σύνϑετός ἐστιν καὶ εἰ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει. 

1. μόνον om. 167, 25 «p M] ὑφ᾽ 167, 25 9. Plat. 

Tim.?9E (ταύτην δὴ γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστ᾽ ἄν τις ἀρχὴν 

κυριωτάτην παρ᾽ ἀνδρῶν φρονίμων) 10. ταξης M (cr. pt) 

li.e)rg| ravi M — 14.fort. (ἂν) αὐτοῦ 15. Plat. Tim. 28 B 

17. δεῖ ὡς add. (ἀκούειν δεῖ ἀποροῦντος pt) 19. παρ 

αλλου] M 20. ὑπ᾽ : cf. Philop. 58, 15 
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καὶ xc9' ὅσα ἄλλα τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα προστι- 

ϑέασιν. καὶ οἶμαί γε τὸ οὕτως ῥᾳδίως αὐτοὺς ἄλλοτε 

ἐπ’ ἄλλα σημαινόμενα μεταβαίνειν τεκμήριον μέγιστόν 

ἐστιν τοῦ βιαίως αὐτοὺς ἐκδέχεσϑαι τὰ τοῦ Πλάτω- 

vog* διόλου γὰρ Πλάτωνι συμφωνεῖν αὐτοὶ ἑαυτοῖς 

χαϑ'᾽ ἕν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον μὴ δυνάμενοι τὺ 

λυσιτελοῦν αὑτοῖς xc9' ἕκαστον τόπον λαμβάνουσιν. 
δεύτερον, εἰ τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον οὐκ ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι ἔχειν δηλοῖ ἀλλὰ τὸ ἐκ ϑεοῦ τὴν ὑπόστασιν 

ἔχειν καὶ μὴ αὐτὸν | τῆς ὑποστάσεως αὑτοῦ εἶναι τοὶ. τον. 

αἴτιον. ἔδει αὐτό γε τοῦτο διαρρήδην εἰπεῖν Πλάτωνα, 11 

πότερον ἐκ ϑεοῦ ὑπέστη ὁ κόσμος ἢ οὔ. τὸ πολύση- 

μον τῆς τοῦ γενητοῦ φωνῆς διεκφεύγοντα, ἵνα μὴ 

ἀμφίβολον τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν καταλείπῃ μέγιστον 

γὰρ ἔγκλημα διαλεκτικῷ ἀνδρὶ φωναῖς ὁμωνύμοις ἔν 15 

προβλήμασιν ἢ προτάσεσιν κεχρῆσϑαι ἄνευ τινὸς 

προσδιορισμοῦ καὶ τῆς εἷς τὰ διάφορα σημαινόμενα 

τῶν φωνῶν διαιρέσεως. 

ηι΄. Ὅτι δ᾽ οὐδὲ ἐνδέχεται τὸ κατ᾽ αἰτίαν ysyové- 

ναι μόνως ἀκούειν ἐν τῷ “πότερον ἦν ἀεὶ γενέσεως 30 
3 M » 3 , ^ , , M 3 » 

ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν". δῆλον ἐντεῦϑεν. εἰ 

γὰρ τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον σημαίνει τῷ Πλάτωνι 

τὸ ποιητικὴν ἔχειν τοῦ εἶναι αἰτίαν, τῷ δὲ γεγονέναι 

τὸ μὴ γεγονέναι ἀντέϑηκεν (ἡἡμᾶς᾽ γάρ φησιν “τοὺς 
A ^ b p ^ , 

περὶ τοῦ παντὸς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας. εἶ 25 

γέγονεν ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν καὶ πάλιν 'πότερον ἦν 

ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔ ἡδεμίαν ἢ γέ Ἴ, δῆλ (£L γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν᾽), δῆλον, 

1. 2. προστηϑεασιν M 3. μεγιστος M. 5. fort. (xal 
αὐτοὶ 6. γενητοῦ] ἀγενητου M 17. προσδιωρισμου M 
20. Plat. Tim. 388 24. Plat. Tim. 210 (ἣν γέγονεν cod. 
Paris. A, ἢ Vindob. Y, 7 Tubing) 26. Plat. Tim. ?8B 

— -——] 

v febeips Un ED 
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συνέστηκεν, καὶ οὐδεμία φύσις ἐστὶν αὐτὴ καϑ' ἕαυ- 
τὴν αὐτάρκης ἐρημωθεῖσα τῆς ἐκ τούτου σωτηρίας. 
πῶς ἂν οὖν τις καὶ τὸν τυχόντα νοῦν ἔχων οὐδὲ τὴν 
κοινὴν περὶ ϑεοῦ αἰδεσϑεὶς ὑπόληψιν ἐν προβλήματος 
ἂν ϑείη μοίρᾳ, εἰ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐκ ϑεοῦ δη- 5 
μιουργοῦ ὑπέστη ἢ αὐτὸ ἑαυτῷ τῆς ὑποστάσεώς ἐστιν 
αἴτιον; περὶ ὧν μέντοι μὴ προφανές ἐστιν, εἴτε ἤρ- 
ξαντο τοῦ εἶναι εἴτε μή, ὥσπερ ἔχει ἐπί τε τῆς ἡμε- 
τέρας ψυχῆς καὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου καὶ ἑτέρων τινῶν, 
εὔλογον οἴεται ὁ Πλάτων πρὸ πάντων τῶν περὶ τὸ 
αὐτῶν ξητουμένων τοῦτο δεῖν ξητεῖσϑαι, εἴτε ἤρξαντο 
τοῦ εἶναι εἴτε μή" ὅτι γὰρ οἷδεν τοῦτο καὶ περὶ τῆς 
ἡμετέρας ψυχῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀμφιδοξούμενον. 
σαφῶς ἐν τῷ Τιμαίῳ φησὶν 'τὴν δὲ ψυχὴν οὐχ. ὡς 
νῦν ὑστέραν ἐπιχειροῦμεν λέγειν, οὕτως ἐμηχανήσατο 15 
καὶ ὁ ϑεὸς νεωτέραν" οὐ γὰρ ἂν ἄρχεσϑαι πρεσβύτε- 
gov ὑπὸ νεωτέρου συνέρξας εἴχσεν" ἀλλά πῶς ἡμεῖς 
πολὺ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῇ ταύτῃ 
πῃ καὶ λέγομεν" ὧδε καὶ γενέσει. καὶ ἀρετῇ προτέραν 
καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος ὡς δεσπότιν καὶ ἄρ- 30 
ξουσαν ἀρξομένου συνεστήσατο ἐκ τῶνδέ ye καὶ τοιῷδε 
τρόπῳ᾽. ὥστε οἶδεν τοὺς πολλοὺς ὑστέραν εἶναι τὸν 
ἡμετέραν ψυχὴν τῆς τοῦ σώματος κατασκευῆς οἷομέ- 
νους. ἐφ᾽ ὧν οὖν ἀμφίβολόν ἐστιν, εἴτε ἤρξατο τοῦ 
sve, εἶτε μή, ἐπὶ τούτων πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων ss 
προβλημάτων ἐν τῇ περὶ αὐτῶν ϑεωρίᾳ ξητεῖν ἀξιοῖ, 
eive ἀεὶ ἣν γενέσεως | ἀρχὴν καὶ τοῦ εἶναι {μὴ το]. τι ν. 
ἔχοντα, εἶτε ἀρχὴν τοῦ εἶναι καὶ τῆς γενέσεως εἴλη- 

er A N 4 , 3 3 c 3 , 

ὅτι καὶ τὸ μὴ γεγονέναι αὐτὸν ὡς ἐν προβλήματι A&- 

γόμενον τὸ ἀντικείμενον τῷ γεγονέναι δηλοῖ. τουτε- 

στιν τὸ μηδεμίαν ποιητικὴν αἰτίαν τοῦ εἰναι ἔχειν. 

μεταλαμβανόντων οὖν ἡμῶν τὸ μὲν μὴ γεγονέναι εἷς 

5 τὸ μὴ ἔχειν ποιητικὸν τοῦ εἶναι αἴτιον, τὸ δὲ γεγο- 

νέναι εἷς τοὐναντίον. εἴη ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον 

“ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ παντὺς λόγους ποιεῖσϑαι μέλ- 

λοντας. εἴτε ἀπό τινος ποιητικοῦ αἰτίου ὑπέστη εἴτε 
᾽5 A , 8 , $ OST e , N , T 

ui καὶ πάλιν "mórtoov ἣν ἀεὶ ὁ κόσμος μηδεμίαν δη- 

10 μεουργικὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως ἔχων ἢ ἀπό τινος 

ποιητικοῦ αἰτίου εἷς τὸ εἶναι παρῆκται΄. ἀλλ᾽ οὐκ 

οἶμαί γε τὸν Πλάτωνα ἀμφίβολον οὕτως οἴεσϑαι τὴν 
I M -" e , 6 b , M 

περὶ τοῦ δημιουργοῦ ὑπόληψιν. ὡς μὴ μόνον περὶ 
- , 9 Ν A A μ᾿ 5 1 3 9 ^ - 

τοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ περὶ παντὸς εὐθὺς ἐν ἀρχῇ δεῖν 

15 σκοπεῖν οἴεσϑαι. εἶτε ὑπέστη ἐκ ϑεοῦ εἶτε μὴ ἀλλ᾽ 

αὐτόματον ἔχει τὴν ὕπαρξιν ἕκαστον (᾿σκεπτέον᾽ γάρ. 

φησίν. ἱπερὶ αὐτοῦ τόδε. ὅπερ καὶ περὶ παντὸς ἐν 

ἀρχῇ δεῖ σκοπεῖν) τὰ γὰρ ἐναργῆ ἐν προβλήματος 

[0]. τῖτ. οὐ τίέϑεται μοίρᾳ" οὐ διαλεχτικὸν γὰρ εἶναι πρό- 

0 βλημά φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης. εἰ ϑεοὺς τιμητέον" κο- 

λάσεως γὰρ μᾶλλον, οὐ λόγου τοὺς ταῦτα προτείναν- 

τας δεῖσθαι" οὔτι λέγω τὸ περὶ παντὸς καὶ τοῦ 
, , ^ - » h ^ M m 

τυχόντος οἴεσϑαι δεῖν ξητεῖν, εἶτε ἐκ τοῦ δημιουργοῦ 

ὑπέστη εἴτε ἐκ ταυτομάτου καὶ ποιητικῆς αἰτίας χωρίς" 

s; ἀρχαῖος γάρ τις λόγος καὶ πάτριός ἐστιν πᾶσιν ἀν- 
, [sd 3 ’ 3 - à ^ , 

ϑρώποις. ὥς φησιν ᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ περὶ τοῦ xó- 

Guov λόγῳ, ὡς ἐκ ϑεοῦ πάντα καὶ διὰ ϑεὸν ἡμῖν 

αὸοτόσῃμι" ΠΡ δὰ το Ὁ -— τοῦ τ τ᾿ 

9. 10. δημιουργ| εἴκην, ex ἡ. M 16. cf. Plat. Tim. 28B 1 ; 
8. fort. τῶν τυχόντων (cf. 52, 2) 14. τὴν δὲ δὴ Plat. 18. εἰν προβληματος M 20. Arist. top. 411 p. 105a 5 | T; : ; 2. Am de Τὴ 6 p. ΝΠ} 18 27. Quà Oso) Arist. im. 34B 19. ὧδε M] ὁ δὲ Plat. 20. δεσπότιν Plat. (cf. p man. pr.)] ósozorqv M 21. ye M] τε Plat. (cf. infra 179, 15) 
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φεν πρότερον οὐκ ὄντα. καὶ ἐπεὶ οὖν καὶ τὸν κόσμον 
ς X ? 3 , A » * € X 9 A 

oi uiv ἐξ ἀπείρου καὶ ἄναρχον εἰναι, ol ὃὲ ἀρχὴν 

εἰληφέναι οὐκ ὄντα πρότερον ὑπολαμβάνουσιν, sixó- 

τῶς τοῦτο πρὸ τῶν ἄλλων τῶν περὶ αὐτοῦ ξητουμέ- 
A 

«vov ὃ Πλάτων ἐπισκέψασϑαι προὔϑετο. εἰ δὲ περὶ 

τοῦ παντὸς κόσμου ἀμφίβολον εἶναι οἴεται, sive ἐκ 

ϑεοῦ ὑπέστη εἴτε μή, τῷ δὲ ὅλῳ καὶ τῶν μερικῶν 

ἔχαστον συνεπάγεται, πόσῳ δήπου μᾶλλον περὶ τῶν 

νοητῶν τοῦτο ἄν τις ὑπονοήσειεν; ὥστε εἴη ἂν ἐν τού- 

το τοις ξητῶν ὁ Πλάτων, si ὅλως ἔστιν τι τῶν ὄντων 

ὑπὸ ϑεοῦ γενόμενον καὶ μὴ ἕκαστον αὐτὸ ἑαυτῷ τῆς 

ὑπάρξεώς ἐστιν αἴτιον" τοῦτο δὲ ἴσον ἐστὶν τῷ ἕξητεῖν, 

εἰ ὅλως δημιουργός ἐστιν ὃ ϑεὸς ἢ ἐστέρηται παντε- 

λῶς τῆς τοιαύτης δυνώμεως" ὃ γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν 

is ὄντων ξητήσεως εἷναι οἰόμενος ἄξιον, εἶ ἐκ ϑεοῦ 

ὑπέστη. ξητῶν ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος καὶ ἀπορῶν, el ὅλως 

δημιουργικὴν ἔχει δύναμιν Ó ϑεός. εἶ τοίνυν μὴ το- 

σαύτην ἀμφιβολίαν τῆς τοῦ ϑεοῦ δημιουργίας ὁ Πλά- 
, A A - ? , 3 , 

των κατεψηφίσατο κατὰ τὴν τῶν ᾿Επικουρείων ἄϑεο- 

οοτητα, ὡς περὶ ἑκάστου τῶν Ὄντων ξητήσεως εἶναι 

ἄξιον οἴεσϑαι, εἴτε ϑεὸν ἔχει τῆς ὑπάρξεως αἴτιον εἶτε 

, M " er , , e N y , 

μή. καὶ εἴτε ὅλως δημιουργὸς ἔστιν ὁ ἁγεὸς εἴτε UT, 

3 N N T*..3 , ^ M 3 , 3 , ? 

οὐκ ἄρα τὸ “εἰ γέγονεν ἢ καὶ &yevég ἔστιν ἕν προ- 

βλήματος κείμενον μοίρᾳ τὸ κατ᾽ αἰτίαν γεγονέναι ἢ 
Ἁ , - ἃ N fa ^L 3 kii 7] 

ss μὴ γεγονέναι δηλοῖ. καὶ ἄλλως óc πῶς οὐκ ἂν εἴη 

ἄλογον ϑεὸν μὲν τῆς περὶ τοῦ κόσμου ξητήσεως συν- 

εργὸν ἐπικαλεῖσθαι ὡς πάντων αἴτιον τῶν ἀγαϑῶν 

xcl τῶν σμικροτάτων ὄντα. ἀμφιβάλλειν δὲ καὶ ἀπο- 

ρεῖν, εἶ ἐκ ϑεοῦ τὸ πᾶν τὴν ὑπόστασιν εἴληφεν; ἀρ- 

4. zo|o τωὴῆν M 23. &ysvég Plat. Tim. 27 C] αγες M. 
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όμενος γὰρ τῷ: ὶ D χό Ἵ χόμενος γὰρ τῶν περὶ τοῦ χόσμου λόγων ὃ παρὰ 
Πλάτωνι Τίμαιος ὕτα ἄ ὶ Ν μαιὸς τοιαῦτα ἅττα φησὶν | “ἀλλ᾽ ὦ τοῖ τ8:. 
Σώκρατες τοῦτό ye δὴ πάντες, ὅσοι κατὰ βραχὺ σω- 
φροσύνης μετέχουσιν, ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ καὶ σμικροῦ 
πράγματος ϑεὸν ἀεί που καλοῦσιν" ἡμᾶς δὲ τοὺς sol 5 
τοῦ πὸ ςε λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας, ci 2i. 

^ AIME , ᾽ . i γνὲν ἢ ἮΝ idis ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασιν παραλλάτ- 
τοιμὲν. ἀνάγχη ϑεούς Tt καὶ ϑεὰς ἐπικαλουμένους 
εὔχεσϑαι πάντα κατὰ νοῦν ἐχείνοις μὲν udo ἕπο- 
μένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν. εἰ οὖν τὸ del jte 10 
x«l τοῦ σμικροτάτου ϑεὸν ἐπικαλεῖσϑαι παντός Bur 
καὶ τοῦ κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχοντος. αὐτὸ δὲ 
δὴ τοῦτο (τὸ ἐπὶ ϑεὸν ἀνατείνεσϑαι καὶ ἐπὶ πᾶσιν 
τὴν ἐξ αὐτοῦ συμμαχίαν χαλεῖν ὁμολογοῦντός ἐστιν 
D wüvror. ΚΕ ΠΗΝ δεσποτείαν τε καὶ ἀρχὴν καὶ ὡς 
ἐκεῖϑεν ἅπασιν τό τε εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι ἑφήκει 
πῶς οὐκ ἄλογον ἅμα καὶ κατὰ ταὐτὸν τοῖς NM 
de Sab d aun τὰ Πλάτωνα ἐπικαλεῖσθαι 950v 
: dais nnn τὴν περὶ τοῦ παντὸς σκέψιν. εἴτε ἐκ ϑεοῦ 

τὴν ὑπόστασιν εἴληφεν εἴτε μὴ ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ ὃ 90 
χόσμος τοῦ εἰναί ἔστιν αἴτιος: ὅμοιον γάρ. ὡς ἂν " 
τις ἔλεγεν δεῖν τὸν αἴτιον τοῦ παντὺς ἐπικαλεῖσθαι 
εἰς τὴν περὶ τοῦ παντὸς σκέψιν, εἴτε αἴτιός ἐστιν τοῦ 
παντὸς εἴτε μή. οὐκ ἄρα τὸ “εἰ γέγονεν ἢ καὶ ἀγέ- 
γητύς ἔστιν ὃ xócuog τὸ κατ᾽ αἰτίαν γεγονέναι ἢ 90 
ἄγενητον εἰναι σημαίνει τῷ Πλάτωνι. σκχόπει δὲ καὶ Ι 

€) " m πρα xci κατὰ Plat. Tim. 91C 4. καὶ σμικροῦ καὶ us " : " ^ . ^^ i Ὁ γάλου Plat. δ. ἣν Plat. cod. Paris. A, ἢ cod. Vindob. Y, jj 
. Tubing. 8. παραλλά I | | vci g . 8. παραλλάττομεν Plat 12 6 ^ae PNE χραλλάττομεν Plat. 2, μετέχοϊντος 

. δὴ] δὲ Μ τὸ addidi 17. κατὰ ταὐτὸν] arsi 
- τι Μ 25. καταίαν M 

IoíwNEs PmrnoPowus ed. Rabe, 13 
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οὕτως τὸ ἀδύνατον" ᾿ἔστιν᾽ γάρ. φησὶν ὁ Πλάτῶν, UT 

ἐμὴν δόξαν πρῶτον διαιρετέον tíÓt: τί TO Ov GEL, 

γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν ἀεί, ὃν 

ὃὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιλη: 

s πτόν. τὸ δ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστόν". 

ἐπεὶ οὖν ἀντιδιαιροῦνται ἀλλήλοις τὸ μὲν κατὰ χρό- 
ν 2 

νον γενητὸν τῷ κατὰ χρόνον ἀγενήτῳ, τὸ 95 κατ 

τοἱ. τον. αἰτίαν γενητὸν τῷ κατ᾽ αἰτί αν ἀγενήτῳ. vetat 

à ὃ Πλάτων τῷ ἀγενήτῳ τὸ γενητὸν (πρῶτον γάρ. 

10 φησίν, διαιρετέον τάδε" τί τὸ ὃν ἀεί. γένεσιν δ᾽ οὐχ 

ἔχον, καὶ τί τὸ γενόμενον μὲν ἀεί. ὃν δὲ οὐδέποτε") 

χαί φησιν τὸ μὲν αἰσϑητὸν πᾶν γενητὸν εἶναι, τὸ δὲ 

νοητὸν ἅπαν ἀγένητον. ἀνάγκη πᾶσα, εἶ τὸ song 

τὸ μόνως κατ᾽ αἰτίαν γενόμενόν Mus, καὶ τὸ μὴ 

15 γινόμενον ἄρα TO κατ᾽ αἰτίαν ἀγένητον do cv 

δὲ τὸ νοητὸν ἀγένητον εἰναί φησιν" πᾶν ἄρα τὸ νοη- 

τὸν ἀγένητον εἶναι κατ᾽ αἰτίαν βούλεται" οὐδενὸς ἄψα 

τῶν νοητῶν ὁ Πλάτων αἴτιον εἰναι τὸν "- κατ 

αὐτοὺς ὑποτίϑεται" μόνων ἄρα τῶν στον δη- 

s) μιουργὸς ὃ ϑεὸς ἔσται. οὕτως δὲ οὔχετ ἄν tl μιὰ 

j τῶν πάντων ἀρχή. ἀλλ᾽ ἕκαστον τῶν νοητῶν αὐτὺ 

ἑαυτῷ τῆς ὑπάρξεως ἔσται αἴτιον καὶ τοσαῦται αἱ ἀρ- 

qué, ὅσα καὶ τὰ νοητά. σκοπεῖν οὖν ἄξιον. εἰς οἵαν 

ἀτοπίαν ἐκ τῆς ϑαυμαστῆς αὐτῶν ὑποϑέσεως τὸν φι- 

as λόσοφον ἄγουσιν. ἀλλ᾽ οὐ ταῦτα συνε τῷ HT 

αὐτὸς γὰρ ἐν τῇ πρὸς Zh.ovóciov ἐπιστολῇ περὶ Taf 

πάντων αἰτίου φησὶν ἱπερὶ τὸν πάντων βασιλέα πάντα 

1. ἔστιν οὖν δὴ Plat. Tim. 27D 4. 5. περιληπτὸν ἀεὶ 

κατὰ ταὐτὰ ὄν, τὸ Plat. 6. ἐπ᾿ ει], ex ἡ, M 11. pum 

Plat. 14. μόνως (cf. 113, 20)] μὲν ὡς M 921. Plat. epist. 

II 312E 

VI 18] DE AETERNITATE MVNDI 119 

ἐστὶν καὶ ἐκείνου ἕνεκα πάντα καὶ ἐκεῖνο αἴτιον πάν- 
τῶν καλῶν᾽ καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν νόμων πάλιν ὃ 
μὲν δὴ ϑεός. ὥσπερ ὃ παλαιὺς λόγος. ἀρχήν τε καὶ 
τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων εὐϑεῖαν 
περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος᾽ ἀρχαῖον καλῶν 
λόγον εἴτε τὸν Ὀρφέως (φησὶν γὰρ ἐκεῖνος 

“Ζεὺς πρῶτος ἐγένετο, Ζεὺς ὕστατος ἀργικέραυνος. 
Ζεὺς κεφαλή, Ζεὺς μέσα. Διὸς δ᾽ ἐκ πώντα τέ- 

τυχταιἢ) 

eire τὴν κοινὴν ἁπάντων ἀνθρώπων περὶ τοῦ ἐπὶ 
πάντων ϑεοῦ ὑπόληψιν ὡς αἰτίου πάντων ὄντος. ὃ 
γοῦν ᾿Δριστοτέλης. ὡς καὶ μικρῷ πρόσϑεν ἐμνήσϑη- 
μὲν, ἐν τῷ γεγραμμένῳ αὐτῷ περὶ τοῦ χόσμου βιβλίῳ 
ἀρχαῖόν τινα λόγον χαὶ πάτριον εἶναί φησιν πᾶσιν 
ἀνθρώποις, ὡς ἐκ ϑεοῦ πάντα καὶ διὰ ϑεὸν ἡμῖν Gvv- i5 
ἕστηκεν καὶ οὐδεμία φύσις ἐστὶν αὐτὴ κα ϑ' ἕαυ- τοϊ. τ8τ. 
τὴν αὐτάρκης ἐρημωϑεῖσα τῆς ἐκ τούτου σωτηρίας" 
x«l πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν τῷ λάμδα στοιχείῳ τῆς μετὰ τὰ 
φυσικὰ πραγματείας μίαν εἶναι τὴν πάντων αἰτίαν 
x«i ἀρχὴν ἀποδείξας Ὁμήρῳ συναπεφϑέγξατο εἰπὼν 90 

οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη. εἷς κοέρανος ἕστωΐ. 
χαὶ τί δεῖ ἐπιπλέον μαρτυρίας τούτων παρατιϑέναι 
δήλου τούτου πᾶσιν ὑπάρχοντος; ὁπότε καὶ τῆς τοῦ 
χόσμου ψυχῆς νοητῆς οὔσης καὶ τῶν λογικῶν ἁπασῶν 
ψυχῶν δημιουργὺν ἐν Τιμαίῳ τὸν ϑεὸν εἰσήγαγεν. 95 e a9 

1. 2. ἁπάντων τῶν καλῶν Plat. Plat. leg. IV 715E 
3. ὥσπερ καὶ ὃ Plat. $8. ἢ Duci rec, Eug. Abel 

fr. 46 (scrib. γένετο... μέσσα) 12. Arist. de mundo 6 
p. 397b 13; cf. supra 174, 26 . διὰ deo) Arist, 
18. λάμβδα t Arist. metaph. Α 10 p. 1076a 4 20. Hom. 
B 204 óun| ocv απεφϑεγξατο M 21. χυρανος M 
25. Plat. Tim. 34B sq. 

12* - 
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οὐκ ἄρα λέγων μὴ γεγονέναι τὰ “νοητὰ ji Πλάτων 

κατ᾽ αἰτίαν φησὶν μὴ γεγονέναι ἀλλὰ κατὰ χρόνον. 

εἴ ye πάντων αἴτιον εἶναι τὸν ϑεὸν οἴεται, τῶν πρώ- 

τῶν. τῶν μέσων. τῶν ἐσχάτων. εἶ ὃὲ e" PATE μὴ 

5 γεγονέναι. τούτοις δὲ τὰ εἰσθητὸ vidé jeyoesm 

ταῦτα ὡμολόγηκεν, ἀντέϑηκεν δὲ ὥσπερ τῷ γϑητῷ " 

αἰσϑητόν. οὕτως τῷ ἀγενήτῳ τὸ FONT, καὶ τα 

αἰσϑητὰ ἄρα κατὰ χρόνον ἐνταῦϑα A οὐ ἘΝ ico 

γεγονέναι εἴρηκεν" βραχὺ γὰρ προελθὼν καὶ περὶ τῆς 

10 ποιητικῆς αὐτῶν αἰτίας διαλέξεται. | 

ϑι΄. Ei δέ τις πρὺς ταῦτα ἀπολογούμενος εἴποι. 

ὡς γινόμενον μέν φησιν ὃ Πλάτων zn χκατ' μεῖον 

γινόμενον. μὴ γινόμενον δὲ οὐ τὸ κατ vitio ἀλλὰ 

τὸ κατὰ χρόνον ἀγένητον, μεγίστην ἄγνοιαν τῆς διαι- 

15 ρετικῆς μεθόδου διὰ τὴν εαυτοῦ ome τον φιλο- 

σόφου κατηγόρησεν" ἐν γὰρ τῷ aiio αἰτίαν imet E 

νητῷ καὶ μὴ κατὰ χρόνον Iove gere "d " na 

χρόνον ἀγένητον. ὃ γοῦν χύσμος κατ αὐτοὺς said 

αἰτίων μόνον γενητὸς ὧν ἀγένητός ἔστιν κατὰ χρόνον 

s) δμοίως καὶ αἱ λογικαὶ ψυχαί. οὐδεὶς δὲ τὸ περιέχον 

ἀντιδιαιρεῖ τῷ περιεχομένῳ" οὐ γὰρ τῷ ξῴῳ τὸ M 

xor ἀντιδιαστέλλεται" τῆς γὰρ λογικῆς μετεχόντων 

ἕξεως τῶν ἐμψύχων τὰ μὲν ξῷα εἶναι φήσει τὰ δὲ 

λογικά: συμπεριξίληπτανι γὰρ ἕν τῷ Soo val dap 

ο οὐδὲ μὴν τῶν ὄντων τὰ μὲν οὐσίας εἶναι τὰ δὲ σώ- 
fol 13v. ματα πάλιν γὰρ év τῇ οὐσίᾳ τὸ σῶμα συμ περιεί- 

denis. φαμὲν δέ ye τῶν foov τὰ μὲν χερσαῖα εἶναι 

τὰ δὲ ἔνυδρα (οὐδέτερον γὰρ ἐν οὐδετέρῳ περιέχεται) 

4. νοητὰ fin. vers. τὰ μὴ M (er.pt) 9. προσελϑων M (er. pt) 
13. οὐ τὸ] óvro M 14. 15. διαι[ρετεκης M. 22. μετε- 

χόντων] μέτεχον M 
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καὶ πάλιν τῶν ὄντων τὰ μὲν οὐσίας εἶναι τὰ δὲ συμ- 
βεβηκότα. οὐκ ἄρα οὐδὲ τῷ γενητῷ κατ᾽ αἰτίαν τὸ 
κατὰ χρόνον ἀγένητον ἀντιδιαιρεϑήσεται. διότι. ὡς 
εἶπον, ἐν τῷ κατ᾽ αἰτίαν μόνον yeu συμπεριέχεται 
τὸ κατὰ χρόνον ἀγένητον. ὅτι δὲ ἢ μόνος σχεδὸν ἢ 5 
πρῶτος ὁ Πλάτων τῇ ἀκριβείᾳ τῆς διαιρετικῆς μεϑό- 
δου ἐπέβλεψεν ἐξυμνεῖ τε αὐτὴν καὶ ϑριγκὸν ἀποκαλεῖ 
quiodoplas μέμφεταί τε τοῖς κακῶν μαγείρων {τρόπῳ» 
μὴ κατ᾽ ἄρϑρα τὴν τομὴν τῶν πραγμάτων ποιουμέ- 
vog, τί μὲ δεῖ μηκύνειν τὰ προφανῆ δεικνύναι πει- 10 
ρώμενον;: ὅτι δὲ ἀντιδιεῖλεν ἀλλήλοις τό τε νοητὸν 
καὶ τὸ widió: din x«l τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὄν. ἐπ᾽ αὐτῆς 
τῆς λέξεως ὁ Πλάτων εἴρηκεν" “ἔστιν γάρ. φησιν, 
"er ἐμὴν δόξαν πρῶτον δικιρενοῦν τάδε" τί τὸ ὃν 
ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον ἀεί, ὃν 15 
δὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν δῃ νοήσει μετὰ λόγου περιλη- 
πτόν. τὸ δ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστόν᾽. 
ὥστε οὐκ ἂν περὶ τὴν ἀντιδιαίρεσιν τοῦ γενητοῦ τε 
καὶ ἀγενήτου διήμαρτεν ὁ Πλάτων ἀντιτιϑεὶς τῷ κατ᾽ 
αἰτίαν μόνον καὶ οὐ κατὰ χρόνον γενητῷ τὸ κατὰ 20 
χρόνον καὶ οὐ κατ᾽ αἰτίαν ἀγένητον. ὅρα γοῦν, πῶς 
καὶ ἐν τούτοις τὴν ἀντίϑεσιν ἐν μαχομένοις κατὰ 
πάντα πεποίησαι" ἀντέϑηκε γὰρ τῷ μὲν ὄντι τὺ μὴ Ov, 
τῷ δὲ ἀεί τὸ οὐδέποτε" xol ἐπειδὴ τὸ ὃν οὐ τὸ ἀντι- 
διῃρημένον τῷ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντι φησίν (τῷ γὰρ 535 
οὕτω μὴ ὄντι τὸ ἁπλῶς ὁπωσοῦν ἐν ὑπάρξει ὃν ἀντί. 

4. pag. 180, 16 1. je] M Plat. reip. VII 534E 
8. |rouce| M τρόπῳ "dg Plat. Phaedr. 2668) 10. 11. πει- 

θομενον M 11. ἀντιδιδίάεν M (ἀντιδιήρηκεν pt) 18. ἔστιν ovv δὴ Plat. Tim. 97D 15. ywuevov. M γιγνόμενον μὲν Plat. 16. 17. περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν, τὸ Plat. 
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χειται), ἀλλὰ τὸ οὕτως ὃν ὡς ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 

ὡσαύτως ἔχειν καὶ μηδέποτε ἐν μεταβολῇ καὶ ἀλλοιώ- 

σει ϑεωρεῖσϑαι. ἵνα πάλιν τῷ οὕτως ὔντι τὸ μαχό- 

μενον ἀντιδιαστείλῃ, ἀντιτίϑησιν αὐτῷ οὐ τὸ κατὰ 

fo.z4r. τὴν | ἀνυπαρξίαν μὴ Ov, ἀλλὰ τὸ μηδέποτε κατὰ 

ς τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον διὰ τὸ ἐν διηνεκεῖ ἀλλοιώ- 

σει ϑεωρεῖσϑαι. ὥσπερ οὖν ἐν τούτοις τὴν ἀντιδια- 

στολὴν ἐν μαχομένοις κατὰ πάντα καὶ συνυπάρχειν 

uj δυναμένοις πεποίηται. οὕτω δήπου κατὰ τὸ ἀκό- 

το λουϑὸν x«l τῷ μὴ γενομένῳ τὸ γινόμενον ἀντιτιϑεὶς 

ἀντιφατικὴν πεποίηται τὴν διαίρεσιν ἀσυνυπάρχτων 

ὄντων ἀλλήλοις τοῦ γινομένου καὶ τοῦ μὴ γινομένου. 

ὥστε. εἰ τὸ γένεσιν μὴ ἔχον οὐ τὸ μὴ γινόμενον κατ᾽ 

αἰτίαν φησὶν ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν χρονικὴν τοῦ εἶναι μὴ 

15 ἔχον, ἀνάγκη πάντως καὶ τὸ γινόμενον τὸ τούτῳ ἂν- 

τικείμενον λέγειν, τουτέστιν τὸ χρονικὴν ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι λαβόν. καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἰ τὸ γινόμενον τὸ 

xr αἰτίαν γινόμενόν φησιν, οὐχὶ δὲ κατὰ χρόνον, 

χαὶ τὸ μὴ γενόμενον ἄρα τὸ κατ᾽ αἰτίαν μὴ γενόμενον 

s) λέγειν. τοῦτο δὲ πρὸς τῇ ἀσεβείᾳ καὶ ψεῦδος ἐδείξα- 

uev: ἕν γὰρ τὸ πάντων εἶναι αἴτιον πανταχοῦ περφι- 

λοσόφηκεν ὃ Πλάτων. εἰ οὖν τοῦτο ψεῦδος. ἀνάγκη 

ἄρα τὸ ἀεὶ ὃν γένεσιν δὲ μὴ ἔχον τὸ κατὰ χρόνον 

ἀγένητον λέγεσϑαι" οὐκοῦν τὸ τούτῳ ἀντικείμενον γε- 

35 νητὸν τὺ κατὰ χρόνον φησὶν γενητόν. 

᾿Αλλὰ τί δεῖ μακρῶν λόγων ἐξὸν σύντομον τὴν 

περὶ τούτων ἀπόδειξιν παραστῆσαι, ὡς £v τούτοις 

1. τὰ superscr. M 10. fort. γινομένῳ 19. fort. γινό- 

usrov—yuvóusvov 20. τη} M 20. 21. cf. pag. 118, 25 

96. M m 1 ad s£ov not. marg.: «vr. vov ἑξῆς m x* dU) (i. e. 

καίτοι δυνατόν 3) 
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οὐδαμοῦ Πλάτων τὸ γίνεσϑαι ἢ γεγονέναι ἐπὶ τῆς 

κατ᾽ αἰτίαν γενέσεως ἔϑηκεν᾽ ὡς γὰρ δὴ [τῆς] περὶ 

τῆς κατὰ χρόνον γενέσεώς τε καὶ ἀρχῆς διαλεχϑείς, ἐν 

οἷς φησιν "yéyovsv: δρατός τε γὰρ ἅπτός τέ ἐστιν καὶ 

σῶμα yov, ἐπειδὴ ἤδει τινὰς τῶν πρὸ αὐτοῦ φυσι- 

κῶν γεγονέναι μὲν ἀπό τινος ἀρχῆς τὸν κόσμον οἷο- 

μένους καὶ οὐκ ἀίδιον εἶναι, σχεδὸν δὲ πάντας πλὴν 

ἑνὸς τὴν ποιητικὴν αὐτοῦ ἀγνοοῦντας αἰτίαν, τὰ δὲ 

ὑλικὰ μόνον ἀποδιδόντας | αἴτια ὥσπερ ἐκ ταυτο- fol. τάν. 

μάτου τῆς εἰδοποιίας τὲ καὶ τάξεως γινομένης. μόνον 10 

δὲ ᾿ἀναξαγόραν ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀναστάντα. καϑὼς ὃ 

Πλάτων φησὶν αὐτός, νοῦν ἐπιστῆσαι τῷ παντὶ καὶ 

τούτῳ τὴν δημιουργικὴν αἰτίαν ἀναϑεῖναι, διὰ τοῦτο 

αὐτὸς ὁ Πλάτων γεγονέναι τὸν κόσμον καὶ ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι ἐσχηκέναι συλλογισάμενος εὐθὺς κατὰ συνέχειαν 

καὶ περὶ τῆς ποιητικῆς αὐτοῦ αἰτίας ἐδίδαξεν εἰπὼν 

“τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἀνάγκην 
εἶναι γίνεσϑαι" παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γέ- 
νεσιν ἔχειν. οὐχ ὡς ἐν προβλήματι τοῦτο προτείνων 
ἀλλ᾽ ὡς τοῖς προωμολογημένοις ἀκόλουϑον συλλογιξό- 
μενος ἅμα γὰρ τῷ συγχωρηϑῆναί τι γενητὸν εἶναι 

εὐθὺς ἐκ τῆς ἐναργείας συνεισάγεται τὸ εἶναι ποιητι- 

χόν τι τῆς γενέσεως ταύτης αἴτιον. ἢ φύσις οὖν πάν- 

τῶς ἢ τέχνη ποιητικόν ἐστιν ἑκάστου τῶν γενομένων 

2. της M; delevi 4. τὲ (ante γὰρ) om. Plat. Tim. 28B 

S. ἀγνοοῦντος c'érov M — 11. 12. Plat. Phaedon. 97€ (cf. 
Procl. in Tim. pag. 2, 1 Schneider: ᾿Δναξαγόρας, ὃς δὴ δοκεῖ 
καϑευδόντων τῶν j^ λῶν τὸν νοῦν πρῶτον αἴτιον τῶν γιγνομένων 

ἰδεῖν) «ἴεν à ἄλατων Μ 18. αναϑ[ εἰναι M 17 sq. τῷ 
δ᾽ αὖ γενομένῳ — εἶναι γενέσϑαι Plat. Tim. 28C; παντὶ yào — 
γένεσιν σχεῖν 1b. 28A (cf. infra 185, 15) 91. τωι |I litt. er.] 
M 22. ἐνεργειας M 23. φύσις] φυσει M. 24. τεχνη M. 
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αἴτιον" ὕπερ ἔδει καὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ φυσικοὺς συλλο- 

γισαμένους ἅπαξ τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον συγχωρή- 
: - , 9 Y 

G«vtag εὐϑὺς ἐπὶ τὴν ποιητικὴν αὐτοῦ αἰτίαν ἀναδρα- 
᾿ δ , " 2 , u 

μεῖν" τοῦτο γὰρ αὐτοῖς καὶ ὁ ᾿Δριστοτέλης ἐπέπληξεν 
3 , , 

9 0 : ) J; j; ; “ ) ; 5 ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῆς φυσικῆς ἐπιρουσεῶρ βύνβάσαι 

γὰρ ἄξιόν φησιν. ὅτι ἐπί τε τῶν ἕῴων καὶ τῶν φυτῶν 
* , , , 

μηδὲν ἀπὸ τύχης μήτ᾽ εἶναι μήτε γίνεσϑαι λέγοντες 
3 ^ - 2 , * , , *^ , T 

ἀλλὰ τῶν £v τούτοις yLvOUEVOV παντῶν ἢ φύσιν ἢ 
, ^ , * ἃ 1 , | - 

νοῦν αἰτιώμενοι τὸν οὐρανὸν x«i τὰ ϑειότατα τῶν 

10 φαινομένων ἀπὸ ταυτομάτου γενέσϑαι ἔφασαν, καὶ 

ταῦτα τῆς ἐν τῷ παντὶ τάξεως ἀπαραβάτου οὔσης καὶ 

μηδενὸς ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τὸ ἐπιτυχὸν γενομένου. 

διὰ τοῦτο οὖν καὶ Πλάτων γενητὸν εἷναι τὸν κόσμον 

ἀποδείξας ἐκ τούτου καὶ τὴν ποιητικὴν αὐτοῦ αἰτίαν 

15 συνελογίσατο. εἶ δέ, ὡς δοκεῖ τοῖς σοφοῖς. φϑάσας 

fol75r περὶ τῆς ποιητικῆς αἰτίας ἐδίδαξεν, ἐν oig εἰπεν 

γεγονέναι τὸν κόσμον ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενον, πῶς 

πάλιν ὡς μηδὲν περὶ ταύτης εἰπὼν προσέϑηκεν τῷ δ᾽ 

αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἀνάγχην εἶναι 

so γίνεσϑαι᾽ παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν 

ἔχειν: σκοπεῖν δὲ καὶ οὕτως ἄξιον. εἰ τὸ γεγονέναι 

ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενον τὸ κατ᾽ αἰτίαν γεγονέναι 

ἐδήλου. τουτέστιν τὸ ἔχειν ποιητικόν τι τῆς αὐτοῦ 

ὑπάρξεως αἴτιον (εἰπὼν δέ, ὅτι γέγονεν. ἐπήγαγεν ἱτῷ 

:5 δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὺς ἀνάγκην εἶ ναι 

γίνεσϑαι᾽), εἴη ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτο “τῷ δ᾽ αὖ ἐξ 

2. τὸ pt] τωι M 4. Arist. phys. B 4 p. 196a 28 
8. |zevrov| M 8.9. ἤτοι φύσιν ἢ νοῦν ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον 
Arist. 9. οὐρανὸν DNA ὀυνιον M 12. fort. γινομένου, 

cf. Arist. 14.15. συνἔλογισατο αἰτιαν M 18 sq. cf. 188, 17 
ann. 20. αἰτίου} M. 23. ποι᾿ηΐτικον M. 25. evoyxn M 
26. τῷ pt] ro M 
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αἰτίου τινὸς γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἀνάγκην 
εἶναι. γίνεσθαιΐ. 
τις ἕλεγεν. ὅτι TO ὑπ᾽ αἰτίου γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου 
γίνεται" ὕπερ ἐστὶν γελοῖον. ἀλλὰ δὴ καὶ ἀνωτέρω, 
ἐν οἷς ἔλεγεν “τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ 
τί τὸ γινόμενον μὲν ἀεί. ὃν δὲ οὐδέποτε", ὅτι πάλιν 
τὴν γένεσιν οὐ τὴν κατ᾽ αἰτίαν ἀλλὰ τὴν κατὰ χρόνον 
σημαίνειν βούλεται. μονονουχὶ λέγων. ὡς τῶν ὄντων 
τὰ μὲν ἀεί ἐστιν τὰ δὲ ἀπό τινος ἀρχῆς τοῦ εἶναι καὶ 

τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν εἴ 

5 

τοῦ γίνεσθαι ἤρξατο. δῆλον πάλιν αὐτὸς ὃ Πλάτων 10 
πεποίηκεν" μετὰ γὰρ τὸ ἀφορίσασϑαι. τί μὲν τὸ ὃν 
ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν ἀεί, 
* SN 5€ e NN ἣ E ^t ^ AM. IUE a *Y A v δὲ οὐδέποτε, ὡς δὴ περὶ τῶν ἢ ἀεὶ ὄντων ἢ κατὰ 

, , ^ . ft 3 A , M ^ χρόνον γινομένων διδάξας εὐθὺς πάλιν καὶ τὴν ποιη- 
τικὴν τῶν γινομένων αἰτίαν προσέϑηκεν εἰπὼν 'πᾶν is 

Y 5 ' , , ^ 0 αὖ τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης 
, m | ^ "A M a A B , γιγνεσϑαι" παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν 

ἔχειν᾽ πανταχοῦ ἰδίᾳ μὲν περὶ τῆς γενέσεως. ἰδίᾳ δὲ 
περὶ τοῦ ποιητιχοῦ διαλεγόμενος αἰτίου. ὡς δηλονότι 
τοῦ γίνεσϑαι μὴ τὴν ποιητικὴν αἰτίαν παρ᾽ αὐτῷ ση- 90 

3 M » "^ ^ “« 6 - ? μαίνοντος" ἐπεὶ παρεῖλχεν ἂν τὸ προσϑεῖναι πᾶν ὃ 
αὖ τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς" ἀνάγκη γίγνεσθαι". 
εἶ γὰρ εἰπὼν γέγονεν" ὁρατός τὲ γάρ ἐστιν ἁπτός τε 
καὶ σῶμα ἔχων᾽ τὸ γεγονέναι | οὐ τὸ ἀρχὴν ἔχευν τοι. τὸν. 
τοῦ εἰναι ἔλεγεν ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ποιητικοῦ τινος γεγο- 90 

, y , t - 3 5 ^ , "3 VEV(L, τί ἔτι προσετίϑει "züv Ó αὖ TO 7woóusvov vzx 

1. ἀναγκὴ M ὃ. τὸ pt] roo M αἰτίου (ante γίνεται) 
p] eov M 5. Plat. Tim. ?7D 11. 12. àv |I htt. er.] 
ἀεὶ M 12. we (post μὲν) superscr. M 1. Plat. Tim. 28A 

18. ey|&]v, ex q, M; σχεῖν Plat. 91. to M 32. ἐξ 
ἀνάγκης Plat. 23. τε (ante γάρ) om. Plat. Tim. 28B 
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N , , ey , 

αἰτίου τινὸς ἀνάγκη γίγνεσϑαι᾽; ὅμοιον γὰρ πάλιν, 
^ « ^ ^ e Ἁ n - e , 6. 

ὡσανεὶ ἔλεγεν '"m&v δὲ τὸ ὑπὸ ποιητικοῦ αἰτίου γινὸ 
e ἃ - , “ον ΚΝ 5 Ν 

μενον ὑπὸ ποιητικοῦ γίνεται αἰτίου " ὁπὲρ ἕστίν γε- 

Aoiov. οὐκ ἄρα τὸ γεγονέναι αὐτῷ τὸ κατ᾽ αἰτίαν 

5 γεγονέναι ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν τοῦ εἶναι δηλοῖ. 

κα΄. ᾿Δλλὰ γὰρ ἄξιον ϑαυμάσαι τῶν σοφῶν τοῦ 

Πλάτωνος ἐξηγητῶν, ὕπως πολλὰ κυκήσαντες καὶ μυ- 

ρίας γενητοῦ σημασίας ἐπινοήσαντες, ἵνα μὴ τῷ κορυ- 

φαίῳ τῶν φιλοσόφων ἀντιφϑέγγεσϑαι δόξωσιν κατὰ 

10 χρόνον γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον ὑποτιϑεμένῳ, ὥσπερ 

ἀπειρηκότες πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἀληϑείας ἔλεγχον καὶ 

τῶν οἰκείων ἐπιλελησμένοι οὕτω μὲν γενητὸν ὑπὸ 

Πλάτωνος τὸν χόσμον λέγεσϑαν ὁμολογοῦσιν ὡς ἀπό 

τινος ἀρχῆς γενόμενον πρότερον οὐκ ὄντα, ἀλλ᾽ ὡς ἕν 

15 ὑποϑέσει ταῦτα παρὰ τοῦ φιλοσόφου λέγεσθαί quo 

τοῦ σαφοῦς τῆς διδασκαλίας ἕνεκεν, οὐ μὴν ὡς οὕτως 

τῆς τῶν πραγμάτων ἐχούσης φύσεως. ὁ γοῦν εἴρη- 

μένος τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητὴς Ταῦρος ἐν τοῖς εἷς τὸν 

Τίμαιον ὑπομνήμασιν τὸ ᾿ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ παν- 

90 τὸς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας. εἰ γέγονεν ἢ καὶ 

ἀγενές ἐστιν ἐξηγούμενος ταῦτά φησιν ἐπὶ λέξεως "el 

καὶ ἀγενές ἐστιν᾽. καὶ ὃ ποιητὴς “εἰ καὶ γένει ὕστε- 

pov εἶεν᾽. τεχμήριον δὲ τοῦ ἀγένητον εἶναι τὸν xó- 

Guov' φησὶν γοῦν ποιήσεσϑαι τοὺς λόγους, ὡς γεγέ- 

as νηται. εἰ καὶ ἀγενές ἐστιν" καὶ γὰρ περὶ τῶν ἀγενήτων 

1. ἐξ ἀνάγκης Plat. 8. fort. {τοῦ γενητοῦ 8. 9. κο- 

ρυ]φαιωῶι τῶν 46] Ἰφαίωι rov M. 17. τ ω]ν Ν . 17. 18. εἰρη- 

μένος: pag. 145, 10 19. Plat. Tim. 27C 20. ἣν (ante γέγονεν) 

Plat. eod. Paris. A, ἢ cod. Vindob. hd ἧ cod. τ τε 

21. 22. ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν Plat. 22. 23. Hom. Γ 215 ἢ (sic 

Ven. AB, Townl. man. pr.; sí alii) καὶ γένει ὕστερος ἦεν 

25. exspectes ἀγενής; at cf. infra 223, 9 ἀγένητον 
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ὡς γενητῶν γίνονται οἱ λόγοι διδασκαλίας χάριν. καὶ 

πάλιν ὃ αὐτὸς μετ’ ὀλίγον 'ríveg οὖν αἰτίαι, Óv ἃς 

ἀγένητον ὄντα τὸν κόσμον γενητὸν ὑποτίϑεται; αὗται 

δύο ἀμφότεραι φιλόσοφοι" ἡ μὲν γὰρ πρὺς εὐσέβειαν 
» »! , , , ML 

παρακαλεῖ. ἡ δὲ σαφηνείας χάριν παρείληπται" fol.16r. 

εἰδὼς γάρ. ὅτι οἱ πολλοὶ μόνον ὑπειλήφασιν αἴτιον 6 

τὸ προτεροῦν χρόνῳ. ἄλλως δὲ οὐχ οἴονται εἶναι 

αἴτιον. ἐκ δὲ τούτου κίνδυνος ἐπιστῆσαι αὐτοὺς περὶ 

προνοίας. ὅτι ἐστίν. βουλόμενος δὲ τοῦτο τὸ δόγμα 

ἐμποιῆσαι. ὅτι προνοίᾳ ὃ κόσμος διοικεῖται. τοῖς μὲν 10 

δυναμένοις καὶ ἄλλως κατανοῆσαι τοῦτο ἠρέμα ὑπο- 

δηλοῖ. ὅτι ἀγένητος 0 κόσμος κατὰ χρόνον. τοῖς δὲ μὴ 

χωροῦσιν ἐμφαίνει. ὅτι γενητός. καὶ εὔχεταί γὲ πι- 

στεῦσαι αὐτούς, ἵνα ἅμα πεισϑῶσιν καὶ περὶ τῆς προ- 

νοίας. ἡ δὲ δευτέρα αἰτία. ὅτι σαφέστερά ἐστιν τὰ τὖ 
λεγόμενα, ὅταν ὡς γινομένοις αὐτοῖς παρατυγχάνωμεν" 

οὕτως καὶ τὰ διαγράμματα οὐ συντεϑέντα συντιϑέασιν 

ὡς ἂν γινόμενα, καὶ τὸν μὲν κύκλον. ἐπειδὴ ἁπλού- 

στερον ἦν, ὡρίσατο Εὐκλείδης ᾿σχῆμα ὑπὸ μιᾶς γραμ- 

μῆς Neue pop HM, z90g ἣν πᾶσαι αἱ ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου 20 

τῶν ἐντὺς προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν᾽", 
τὴν δὲ σφαῖραν ϑέλων δεῖξαι ὡς ἂν γινομένην ὡὧὡρί- 

1. γινοντὶ αὗι, ex ε, M 3. |vzo eras.|vzoriQ svo. M 
4. δυο, o incert., M (δὴ pt) 11. 12. ὕποδίη]λοι M 13. ort 
superscr. M 15. δευτερω M 18.19. ἁπλουστερος M 
19. Eucl. elem. I def. 15 ἐπίπεδον post σχῆμα add. pt et 
Eucl. 20. 1) καλεῖται “περιφέρεια , post περιεχόμενον add. 
Euclidis codd. ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχή- 
ματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ 
κύχλου περιφέρειαν ἴσαι Eucl. 22. Eucl. elem. XI def. 14 
(σφαῖρά ἐστιν, ὅταν ἡμικυκλίου μενούσης τῆς διαμέτρου περι- 
ἐνεχϑὲν τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταϑῇ,. ὅϑεν 
ἤρξατο φέρεσϑαι, τὸ περιληφϑὲν σχῆμα) 
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σατο “ἡμικύκλιον διαμέτρου μενούσης περιφερόμενον. 
er *^ 8 ^ " A E 9 IMS . $ 3! ^ 

ἕως ἂν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα ἀποκαταστῇ" εἰ δὲ τὴν 

ἤδη οὖσαν ἠβούλετο. ὡρίσατο ἂν σχῆμα ὑπὺ μιᾶς 
2 , , 1 - e ? "n ^ 

ἐπιφανείας περιεχόμενον. πρὸς ἣν πᾶσαι «i ἀφ᾽ vog 

5 σημείου τῶν ἐντὸς προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλή- 

λαις εἰσίν. ἔϑος δὲ Πλάτωνι διδασκαλίας χάριν γι- 

νόμενα παραδιδόναι" οὕτω x&v τῇ πολιτείᾳ γινομένην 

εἰσάγει τὴν πόλιν, ἵνα ἐν τῇ κατασκευῇ αὐτῆς ἡ τῆς 

δικαιοσύνης γένεσις ἐκδηλοτέρα γένηται. ὃ δὲ Θεό- 

10 φραστος εἰπὼν ὅτι ἱτάχα ἂν γενητὺν λέγοι σαφηνείας 

χάριν. ὡς καὶ Toig διαγράμμασιν παρακολουϑοῦμεν 

γινομένοις᾽ φησὶν πλὴν ἴσως ἡ γένεσις οὐχ ὁμοίως 
"Δ : M T5 - , , , VN ' 

[9]. τὸν. ἔχει x«i ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων᾽. λέγει δὲ | τὸ 

αὐτὸ ᾿Φριστοτέλης" φησὶν γὰρ κἀκεῖνος. ὅτι ἔν μὲν τοῖς 

5 διαγράμμασιν [οὐκ] ἔστιν ὑποθέσθαι ἐν ἀρχῇ τὰ ἐν- 

αντία. ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως (ox) ἔστιν. 

ὡς εἴ τις ὑπόϑοιτο κίνησιν καὶ στάσιν καὶ τάξιν καὶ 

ἀταξίαν. μὴ δὴ πάντα ἀπαράλλακτα ξητείτωσαν τὰ 
, 9 A N , er 3 3 , 

παραδείγματα, ἀλλὰ δεικνύτωσαν. ὅτι οὐκ εὐσυνοπτό- 

τερος γινόμενος ὑποτεϑεὶς ὃ κόσμος. ἢ εἶ ἀγένητον 

ἔλεγεν. πῶς δὲ καὶ ἐν τοῖς διαγράμμασιν ἔστιν ὑπο- 

ϑέσϑαι τὰ ἐναντία; πῶς γὰρ δυνήσεταί τις ὑποϑέσϑαι 
, Dd Lg ^ A , , * e 

τρίγωνον ἅμα ἑστὸς καὶ κινούμενον; ἀγένητος οὖν ὃ 
, A Y , E 

κόσμος κατ᾽ αὐτόν. καὶ μηδεὶς πράγματα ἐχέτω ἔκ 

6. ἔϑος — 18. ἀταξίαν: cf. pag. 224, 1 1. οὕτω Om. 
224, 2 Plat. reip. II 369B sq. 9. εκδηλωτερα M 
9. 10. ὄπερ ὁ Θεόφραστος 224, 4 10. cf. pag. 145, 23 
cf. Diels, Doxogr. pag. 485 λέγοι 924, 8] λεγηι M 
13. καὶ om. 224, 7 14. ᾿ἀριστοτίλει 294. 8 (praeferendum 
videtur) Arist. de caelo 4 10 p. 279b 33 ἐν |I litt. er.] 
μεν M 15. οὐκ om. 224, 9 

M 23. ἑστὼς pt 

16. οὐκ ἔστιν] o?» om. M; 
οὐκέτι 224, 11 18. ezeoeloxrea M 20. ἀγενητο! ν], ex o, 
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τὲ ἀτλαντικοῦ καὶ πολιτικοῦ πειρώμενος δεικνύναι. ὅτι 
γενητός" οὐδὲν γὰρ τοιοῦτον ἕξει ἐν τοῖς ἄλλοις i 
τύρασϑαι πρὸς τὸ γενητὸν εἶναι ἐν αὐτῷ Τιμαίῳ" καὶ 
οὐδὲν ἧττον ἀγένητος κατ᾽ αὐτοὺς ὃ κόσμος" πῶς δὲ 
ἀγένητος καὶ διὰ τίνας αἰτίας λέγει αὐτὸν γενητόν. 5 
εἴρηται. καϑὸ μὲν οὖν γενητὸν αὐτὸν ὑποτίθεται. 
ἄφϑαρτος ἔσται διὰ τὸν ϑεόν, καϑὸ δὲ ἀγένητον οἶδεν. 
ἄφϑαρτος ἔσται διὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. ὡς καὶ τἄλλα 
πάντα ἀγένητα ἄφϑαρτά ἐστιν᾽. ταῦτα μὲν οὗτος" καὶ 
ὃ Πορφύριος δὲ καὶ oi ἑξῆς πάντες μέχρι δεῦρο γενη- 10 
τόν φασιν κατὰ χρόνον ἐξ ὑποϑέσεως παρὰ τοῦ Πλά- 
τῶνος λέγεσϑαι τὸν κόσμον τοῦ σαφοῦς τῆς διδασκα- 
λίας ἕνεκεν. μηδεὶς δὲ ἡμῖν ἀδολεσχίαν ἐγκαλείτω 
περὶ τοὺς ἐλέγχους τῶν τοιούτων ἐνδιατρίβουσιν" εἶ 
μὲν γάρ τινι πιϑανὸς τῶν εἰρημένων τις λόγος εἶναι 15 
δόξειεν. ἀκόλουϑος δήπου χαὶ ὃ παρ᾽ ἡμῶν πάντως 
ἔλεγχος" εἶ δέ τις ἀπίϑανον τὴν ὑπόϑεσιν νομίσειεν. 
οὐχ ὃ τὸν στά χυν ϑερίξων ἀλλ᾽ ὃ σπείρας πάντως τοῦ 
ϑερίξειν ἐστὶν αἴτιος" καὶ τὸ ἄλλῳ δὲ ἀπίϑανον εἶναι 
δόξαν ἑτέρου πολλάκις ὡς πιϑανὸν τῆς διανοίας καϑ- 30 
ἥψατο. δεῖ δὲ πάσης | ὀχλήσεως ἐλευϑέραν ἡμῖν τοι. τττ. 
ἀναδειχϑῆναι τὴν ἀλήϑειαν. εἰ τοίνυν ὡς ἐν ὑπο- 
ϑέσει κατὰ χρόνον γεγονέναι τὸν κόσμον ὁ Πλάτων 
φησὶν “εἰ καὶ ἀγένητός ἐστιν δι’ ἁστινασοῦν αἰτίας 
τοῦτο ὑποτιϑέμενος. τίς ἦν τῶν μαχρῶν ἐχείνων λή- ss 
oov αὐτοῖς τὰ πολλὰ τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα κατ- 
αρυϑμουμένοις; εἶ γὰρ εὐσεβείας ἢ διδασκαλίας χάριν 

1. ἀντλαντικχου M πειρομενος M 3. αὐτῷ suspectum 
15. πηϑανος M 16. ἀκολούϑως Kroll 24. ἡ “καὶ ἀγενές ἔσειν Plat. Tim. 5 55, τισ TV ΜΙ τίς 7| pt; τίς ἦν (χρείαν 

Brinkmann (cf. etiam 190, 26 τί oov ἔδει) 
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ἀρχὴν τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως ὁ Πλάτων ὑπέϑετο, 

οὐκέτ᾽ ἂν ἀληϑὲς εἴη τὸ κατά τι τῶν εἰρημένων ση- 
/ * "7 ' , 3 ^ , 

μαινομένων γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον ὑπ᾽ αὐτοῦ λε- 
ec 

γεσϑαι" οὕτω γὰρ ὅ rs τῆς εὐσεβείας σκοπὸς καὶ ὃ 

; τῆς διδασκαλίας τρόπος οἰχήσεται" ἅμα γὰρ ἀδύνατον 

καὶ ἐκείνως εἶναι γενητὸν λέγειν τὸν κόσμον καὶ ὡς 

ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοντα διὰ τὸ εὐσεβὲς ἢ διὰ τὸν δι- 

δασκαλικὺν τρόπον" cl γὰρ γενητὸν εἶναι λέγων τὸν 

xócuov κατ᾽ αἰτίαν φησὶν γενητὸν εἶναι ἢ ὡς σύνϑε- 

τον καὶ οὐ κατὰ χρόνον, πῶς πάλιν φασὶν ὡς ywó- 

μενον αὐτὸν καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαμβάνοντα ὑποτί- 

ϑεσϑαι εὐσεβείας ἢ διδασκαλίας χάριν; ἡ γὰρ πρώτη 

ὑπόϑεσις ἀναιρετικὴ τῆς δευτέρας γίνεται. ἄλλως τὲ 

εἰ τοῦ σαφοῦς ἕνεκεν τῆς διδασκαλίας, ὥς φασιν, γε- 

νητὸν εἶναι κατὰ χρόνον τὸν χόσμον ὃ Πλάτων ὑπο- 

τίϑεται. πάντως ἂν αὐτὸ τοῦτο ἐπεσημήνατο., ὡς κατὰ 

φύσιν μὲν ἀγένητός ἐστιν. ἡμεῖς δὲ τοῦ σαφοῦς ἕνε- 

xtv ὡς γινόμενον αὐτὸν ϑεωρήσωμεν, ἵνα μὴ τὰ ἕν 

ὑποϑέσει λεγόμενα ὡς ἀληϑῶς λεγόμενά τις ἐχδέχηται. 

ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ οἴεσθαι εὐσεβείας χάριν τὸν Πλάτωνα 

γενέσεως ἀρχὴν τῷ κόσμῳ διδόναι ἀγενήτῳ ὄντι. ἵνα 

j περὶ αὐτὸν τοῦ ϑεοῦ πρόνοια πιστευϑῇ, λίαν ἠλί- 

910v πρῶτον μὲν γὰρ πανταχοῦ τοῦτο διδάσκει σαφῶς 

τῇ τοῦ κόσμου δημιουργίᾳ τὸν ϑεὸν ἐπιστήσας καὶ τὰς 

αἰτίας. δι’ ἃς ἕκαστον τοῖον ἢ τοῖον ὁ ϑεὸς ἐποίησεν, 

eie τί οὖν ἔδει τῆς ψευδοῦς ὑποϑέσεως tig 

. τὸ διδάξαι τοῦτο. | ὅπερ καὶ χωρὶς ταύτης ἐδίδαξεν; 

Pon ài συμβήσεται αὐτὸν κατὰ τὴν αὐτῶν ὑπόϑεσιν 

2, εἰρημένων: VI 8 4. ὁ (post καὶ) superscr. M 

8. λέγων] λεγειν Μ 13. αλλω!ς τῆς. M 14. φασιν] φησιν 

M 16. αὐτὸ τοῦτο] αὐτωι rovro, M 

A 
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εἰς τὴν ἐσχάτην ἀσέβειαν τοὺς ἀνθρώπους ἐνάγειν᾽" 
id γὰρ μὴ ὕντος τοῦ xócuov ἀιδίου ἀνάγκη κατ᾽ 
αὐτοὺς πρὶν ὑποστῆναι τὸν κόσμον μήτε τέλειον εἶναι 
τὸν ϑεὸν μήτε ἀγαϑόν. ὑποτίϑεται δέ. ὥς φασιν. ὃ 
Πλάτων ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος γεγονέναι τὸν κόσμον καὶ 5 
εὔχοταί y& τοῦτο πιστεύεσϑαι οὐδαμοῦ τὰς αἰτίας. δι᾽ 
ἃς τοῦτο πεποίηκεν, ἐνδειξάμενος. εἰς ἀσεβεῖς ἄρα 
ὑπολήψεις τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ ἐνήγαγεν ἐν μηδενὶ 
τῶν διαλόγων ἀγένητον εἶναι τὸν κόσμον εἰπεῖν ἀνα- 
σχόμενος. τοὐναντίον δὲ πανταχοῦ τὴν γένεσιν αὐτοῦ io 
λαμπρῷ τῇ φωνῇ κηρύττων" καίτοι καὶ τὰς λογικὰς 
ψυχὰς ὑπὸ τῆς τοῦ ϑεοῦ προνοίας διοικεῖσϑαι βουλό- 
μένος σαφῶς ἀγενήτους αὐτὰς εἶναι κέκραγεν ἐν Φαί- 
δρῳ οὐδὲν δείσας. μὴ κεναὶ dli: νομίξοιντο. 

κβ΄. Μίαν δὲ τολμηρὸν x«i τὸ οὕτω ῥᾳδίως μετα- is 
φέρειν τὰς λέξεις" τὸν γὰρ ἤ διαξευκτικὸν σύνδεσμον 
ἢ διαπορητικὸν εἰς τὸν εἴ συναπτικὸν μεταλαμβάνε- 
σϑαι ἀξιοῖ τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητὴς ποιητικῷ τρόπῳ. 
προϊὼν οὖν παραϑήσομαι καὶ τὸν ᾿Δριστοτέλους ἔξη- 
γητὴν ᾿ἡλέξανδρον τὴν τοιαύτην τοῦ συνδέσμου μετί- 90 
ληψιν ἀπελέ) fcil x«i αὐτόϑεν δὲ προφανὲς οἶμαι τὸ 
ἄτοπον" πρῶτον μὲν γὰρ τὸ ποιητικὰς μεταλήψεις ἐπὶ 
ΠΠλατωνικὰς χυριολογίας ἐδέχεσθαι τῶν ἀτοπωτάτων 
ἐστὶν καὶ ταῦτα σπανίως ἢ καὶ ἅπαξ σχεδὸν τοῦ ποιη- 
τοῦ τῇ iioii τοῦ συνδέσμου μεταλήψει χρησαμένου. ss 
ὡς οἱ τὰ ἐχείνου ἐξετάσαντες ἐπεσημήναντο. ἄλλως τε 
εἰ καὶ ἐν τῇ προχειμένῃ ῥήσει χώραν ἔσχεν τὸ βίαιον 
τῆς τοῦ συνδέσμου μεταλήψεως. ἀλλ᾽ οὐχέτι, καὶ ἐπὶ 

13. Plat. Phaedr. 246A 16. τ ον, ex o, M 19. πα- 
MM pag. 214, 11 293. fort. Πὶ ; 9 
in Iliad. Γ' 1 (ef. supra 186, 29) ἱἰατωνικῆς — 96. cf. schol. 



192 IOANNIS PHILOPONI [VI 22 

- Y EL " ^ 3 - 

τῶν ἑξῆς τοῦτο ποιεῖν δυνατόν" ὥσπερ γὰρ ἑνταῦϑα 
, € ' r , ? , 

τὸν προκείμενον αὐτῷ σχοπὸν ὁ Πλάτων ἀφοριζό- 
" zs ^ * 93 , i ?, foLT8r. uEevog ἀν τέϑηκε τῷ γενητῷ τὸ ἀγένητον σκοπεῖν 

περὶ τοῦ παντὺς μέλλειν φήσας. εἰ γέγονεν ἢ καὶ 
"REA e i ero T To 

5 ἀγενές ἐστιν. οὕτως ἐφεξῆς ἤδη λοιπὸν πρόβλημα 

τοῦτο ποιούμενός φησιν πότερον ἦν ἀεὶ γενέσεως 

ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ᾽ «ἀρχῆς τινος ἀρ- 

ξάμενος᾽. εἰ τοίνυν σαφῶς ἐνταῦϑα σχοπεῖν φησιν 

περὶ τοῦ κόσμου. εἴτε ἀεί ἐστιν ἀρχὴν γενέσεως οὐκ 

ἔχων ἢ καὶ γέγονεν ἀπ᾿’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. ἔν 

ἀπορίᾳ προτείνων ἕχάτερον xci οὐχὶ τῷ ἀγένητον 

εἶναι τὸν κόσμον συγκατατιϑέμενος. πολλῷ δήπου ἄρα 

καὶ πρότερον. ἔνϑα τὴν ἐν τούτοις σκέψιν προανεκή- 

ουττεν. ὡς μέλλοι σκοπήσειν περὶ τοῦ παντός. εἶ γέ- 

5 γονεν ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν, οὐχὶ τὸ “ἢ καὶ ἀγενές 

ἐστιν ἀντὶ τοῦ εἶ καὶ ἀγενές ἐστιν μετελάμβανεν, 

ἀλλὰ κυρίως ὁ ij κεῖται σύνδεσιιος ὡς ἐν ἀπορίᾳ δια- 

ξευγνὺς τοῦ γενητοῦ τὸ ἀγένητον, ὡς τὸ ἕτερον μόνον 

ἐπὶ τοῦ χόσμου ὑποτίϑεσθαι καὶ μὴ ἀμφότερα. ὡς 

δοχεῖ τῷ Ταύρῳ. ἄλλως τε εἰ τὸ '"yéyovév' τις ἐχδέ- 

ξοιτο χατά τι τῶν ἐχτεϑέντων ὑπὺ τοῦ Ταύρου σδη- 

μαινομένων. καὶ τὸ μὴ γεγονέναι δήπου κατὰ ἀπό- 

φασιν τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου ἐκδέχεσθαι ἀνάγκη (ὃ 

γὰρ τίϑησιν ἡ κατάφασις. τοῦτο ἀναιρεῖ ἡ ἀπόφασις)" 

s μεταλαμβανόντων οὖν τὸ “᾿γέγονεν᾽ εἰς τὸ "xev αἰτίαν 

γέγονεν", ἀνάγκη καὶ τὸ ᾿μὴ γενόμενον᾽ (ταὐτὸν γὰρ 

τὸ ἀγένητον τῷ μὴ γενομένῳ) εἰς τὸ “κατ᾽ αἰτίαν μὴ 

γενόμενον᾽ ἐκλαμβάνειν. εἴη ἂν οὖν τὸ συμφραζό- 

μενον τοιοῦτον “ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ παντὺς λόγους 

4. Plat. Tim. 27€ 6. Plat. Tim. ?28B 26. γέγονεν] 
γεγονεναι M 
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ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας, εἰ γέγονεν κατ᾽ αἰτίαν ἢ καὶ 
, , , , 3 2» y , ἢ » 4 LE N ἀγενητὸν ἐστιν κατ αἰτίαν΄. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ση- 
μαινομένων τὸ αὐτὸ “εἰ σύνθετόν ἐστιν ἢ καὶ μὴ σύν- 
ϑετόν ἐστιν᾽, “εἰ év τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει ἢ καὶ 
μὴ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει᾽" οὗ τί ἂν γένοιτο 
καταγελαστότερον; ἀπερισκέπτως ἅμα μετέϑηκε τὴν 

, E 2 i. ^ / N ri *! λέξιν ὁ ἀνὴρ μὴ περιαϑρήσας, εἰ δι’ ὅλων ἔσται σύμ- 
φῶνος αὐτῷ ἡ ἀπόδοσις καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρημένοις τοι. τϑν. 
τῷ Πλάτωνι. εἰς τὴν αὐτὴν δὲ ἀτοπίαν ἐκφέρονται 
καὶ ὅσοι τὸ “ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν᾽ εἰς τὸ “ἢ καὶ ἀει- τὸ 
γενές ἐστιν᾽ μεταλαμβάνοντες" πάλιν γὰρ καὶ οὗτοι 
τὰ μὴ ὄντα προστιϑέασι τὸ ἀγενὲς ἀειγενὲς ποιοῦντες" 
καὶ ἔλαϑόν γε ἑαυτοὺς τῇ ἀληϑείᾳ μᾶλλον διὰ τῆς 
τοιαύτης προσϑήκης συνηγοροῦντες καὶ ὧν βούλονται 
τὰ ἐναντία κατασκευάξοντες" el γὰρ τοῦτο προὔτεινε 15 

, , , A. -- ' Πλάτων, πότερον γέγονε τὸ πᾶν ἢ καὶ ἀειγενές ἔστιν, 
ἀνάγχη πᾶσα τῷ γεγονέναι τὸ ἀειγενὲς ἀντιϑεὶς διὰ 
τοῦ γεγονέναι τὸ ἀπὸ χρόνου γεγονέναι καὶ μὴ ἀεὶ 
εἶναι σημαίνειν. ἐπεὶ οὖν τὸ πρόβλημα τοῦτο ἐν τοῖς 
m , ? 

ἑπομένοις ἐξετάξων ὃ Πλάτων τὸ γεγονέναι τὸν XÓ- 90 
Guov ἐπέχρινεν (ἱ γέγονεν", γάρ φησιν. ὁρατός τε γὰρ 
ς ΄ Ar. A S Zw 5 p A M ἁπτὸς τὲ ἔστιν καὶ τὰ ξξῆς᾽). δῆλον, ὅτι τὸ ἀειγενὲς 
τοῦ κόσμου ἀπέφησεν, καὶ ἐξ ὧν παρεγχειρεῖν τὴν 
λέξιν αὐτοῦ τετολμήκασιν. 

n , μ M - 3 / - - Xy. Πρὸς δὲ τοῖς ἀπηριϑμημένοις τοῦ γενητοῦ ss 
σημαινομένοις καὶ τοῦτό τινὲς προστιϑέασιν᾽ φα- 

^ i. ^ Χ E ^ σιν γὰρ γενητὸν τὸ πᾶν ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσϑαι. 

6. «uc M; fort. ἄδαλα 10.11. exspectes aut ὅσοι --- μδταλαμ- 
βάνουσιν aut οἱ — μεταλαμβάνοντες 16.171. fort. Πλάτων, πό- 
τερον — ἔστιν, τῷ γεγονέναι τὸ ἀειγενὲς ἀντιϑείς, ἀνάγκη πᾶσα 
διὰ κτλ. 18. τοῦ] rovro M 20. Plat. Tim. 28B 21. τὲ 
om. Plat. 22. ταξης M 

IoaAxwEs PHiLOPONUS ed. Rabe. 13 

om ea eM 
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καϑὸ ἐν κινήσει ἀιδίῳ ὑπάρχει" ὅϑεν γινόμενον αὐτὸ. 

εἶπε. φασίν. καὶ ἀπολλύμενον: ὄντως δὲ μηδέποτε Óv- 

οὐδὲν γὰρ τῶν οὐρανίων οὐδέποτε ἐν ταὐτῷ μένει. 

πρὸς τοῦτο δὲ σύντομος ἡ ὑπάντησις᾽ πρῶτον μὲν 

5 γὰρ περὶ τοῦ παντὸς κόσμου τῷ Πλάτωνι καὶ οὐ περὶ 

τῶν οὐρανίων μόνων ὃ λόγος" τὸ δὲ πᾶν, ἕως ἂν T, 

οὐ κινεῖται ὅλον ὡς ὅλον οὐδ᾽ ὅλως μεταβάλλει ἀλλ᾽ 

ἐν ταὐτῷ μένει. ὥστε οὐ τὸ γίνεσϑαι ἀντὶ τοῦ κινεῖς 

σϑαι παρείληφεν ὁ Πλάτων. δεύτερον τὸ ἐν συνεχεῖ 

10 εἶναι κινήσει τὰ οὐράνια ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως 

ὡμολόγηται καὶ οὐδενὺς ἑτέρου δεῖ πλὴν ὀφθαλμῶν 

εἷς τὴν τούτου χατάληψιν. πῶς οὖν οὐ γελοῖον 

πρᾶγμα Πλάτων ὑπέμενεν ὡς περὶ τῶν ἀπορρήτων 

ἡμᾶς διδάσκειν μέλλων καὶ μηδενὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ 

15 κατειλημμένων ἢ ἀποδεδειγμένων ϑεοὺς λέγων καὶ 

[ο]. 19τ. ϑεὰς ἐπικαλεῖσθαι δεῖν sig τὴν περὶ τοῦ παντὸς 

σκέψιν. εἴτε κινεῖται κατὰ τόπον τὰ οὐράνια εἴτε ἀκί- 

νητά ἐστιν. μηδὲ τοσοῦτο συνεῖναι δυνηϑείς, ὡς, ὅσα 

διὰ τῆς αἰσϑητικῆς ἀντιλήψεως τὸ πιστὸν ἔχει κρεῖτ- 

s) Tov πάσης ἀποδείξεως ἐγνωσμένα. ἐν προβλήματος 

τίϑεται μοίρᾳ; τίς γὰρ νοῦν ἔχων ξητήσειεν ἄν, ti τὸ 

πῦρ καίει καὶ εἶ τὸ ψιμύϑιον λευκόν ἔστιν; ὥστε οὐδ᾽ 

οὕτως γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον ὁ Πλάτων εἴρηκεν. 
ἐλεγχϑεισῶν οὖν πασῶν τῶν τοῦ γενητοῦ ὑποϑέσεων. 

ss μιᾶς δὲ ἔτι λειπομένης τῆς συνήϑους τὲ καὶ πᾶσι 

καϑωμιλημένης. λέγω δὴ τῆς χατὰ χρόνον γενέσεως. 

1. Plat. Tim. 28A 2. φασίν] φησιν M οὐδέποτε Plat. 
3. ovózv| vs eras.| y«o M 6. μόν ]ῆν, ex o, M 
11. ὡμολογιται M 14. μελλον M (er. pt) 15. Plat. 

Tim. 210 21. τίϑεται suspectum &nt| m |esiev, ex ει, M. 
22. ψημυϑιον M 26. καϑομιλημενης M 
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καὶ τοῦ Πλάτωνος διαρρήδην γενητὸν εἷναι καὶ γεγε- 
νῆσϑαι τὸν κόσμον ἀποφηναμένου λείπεται ἐξ ἀνάγκης 
κατὰ χρόνον γενητὸν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος λέγε- 
σϑαι, τουτέστιν ἀρχὴν τοῦ εἶναι εἰληφεναι" οὕτω γὰρ 
τὸ κατὰ χρόνον ἐπὶ τοῦ χόσμου νοεῖν πολλάκις εἰρή- 
καμεν. 

x0'. ᾿Επειδὴ δὲ ὡς ἰσχυρόν τι x«l τοῦτο προτεί- 
νουσι εἰς πίστιν τοῦ μὴ κατὰ χρόνον γενητὸν εἶναι 
λέγεσθαι παρὰ Πλάτωνος τὸν χόσμον ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὑπο- 
mee 2p iio ψυχὴν ἔν μὲν τῷ Τιμαίῳ γινομένην 
ὕποϑεσϑαι, ἐν δὲ Φαίδρῳ σαφῶς ἀγένητον ἀποφαίνε- 
σϑαι., εὔλογον οἶμαι καὶ τοῦτο αὐτῶν τὸ κομψὸν δι’ 
ὀλίγων ἐπιλύσασϑαι. παντὶ τοίνυν δῆλόν ἐστιν, ὡς ἡ 
λογικὴ ψυχὴ τῆς νοητῆς οὐσίας τυγχάνουσα καὶ χω- 
ριστὴν διὰ τοῦτο παντὸς σώματος τὴν οὐσίαν ἔχουσα, 
ὁπηνίκα μὲν τὴν πρὸς τὸ σῶμα ἀναδέχεται σχέσιν, 
δυνάμει μέν ἐστιν νοῦς, τὸ δὲ εἶναι καὶ λέγεσϑαι 
ψυχῇ ἔκ τῆς σχέσεως αὐτῇ τῆς πρὸς τὸ σῶμα προῦσ- 
γίνεται (παρὰ γὰρ τὸ ψυχοῦν τὲ καὶ ξωοποιεῖν τὸ 
σῶμα ψυχὴ κέκληται), ἐπειδὰν δὲ χωρισϑεῖσα τοῦ σώ- 
ματος ἢ x«9' ἕξιν ἢ ἅμα καὶ τοῦ φυσικοῦ διαξευ- 
χϑεῖσα συνδέσμου νοερῶς λοιπὸν ἐνεργήσῃ ἁπλῇ ἐπι- 
βολῇ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων ϑιγγάνουσα. νοῦς 
ἤδη κατ᾽ ἐνέργειαν τὸ τηνικαῦτα καὶ ἔστιν | καὶ τοι. τϑν. 
λέγεται. ὥστε xev ἄλλο μέν ἐστιν αὐτῇ τὸ ψυχῇ 25 
εἶναι, [καὶ] κατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ νῷ, καὶ τὸ μὲν ἐν σχέσει 
τῇ πρὸς τὸ σῶμα. τὸ δὲ ἀσχέτως καὶ ἀπολελυμένως 

1. 2. γεγενίησϑαι M. 10. Plat. Tim. 84 ( sc 
Phaedr. 246A 21. M m 1 δὰ χαϑ' s£íw not. marg.: rovr! 
ἐστιν ἐμφιλοσοφως 28. M m 1 ad ϑιγγανουσα not. marg.: 
παραψαυουσὰ 26. και M; om. pt " 

13* 
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τοῦ σώματος αὐτῇ x«9' αὑτὴν ὑπάρχει, ὥσπερ ἀμέλει 
ó αὐτὸς καὶ κυβερνήτης ἐστὶν καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ τὸ 
uiv καϑ᾽ αὑτό, τὸ ὃὲ ἐν τῇ πρὸς τὸ πλοῖον ἔχει 

σχέσει. τούτων οὕτως ἐχόντων εἰ μέν, καϑὸ νοῦς 

s ἐστιν καὶ ἄσχετος πρὸς τὸ σῶμα ἡ ψυχή, γένεσιν αὐτῆς 
ὁ Τίμαιος παραδίδωσιν, συγχωρήσωμεν αὐτὸν ἐν ὑπο- 

ϑέσει αὐτὴν λέγειν γεγονέναι διὰ τὸ ἐν Φαίδρῳ ἀγέ- Y à : τ pis : 
νητον αὐτὴν εἶναι ἀποφαίνεσθαι" ci δέ, xo90 ψυχή BA ἫΝ Ud pu UM pi «e μὲν n HN 
ck IR dix: dim ir dide ἐπὶ ἐδιά, ini δὲ ἐντὸς ἐπ ἀριστερά, καὶ ἐχάλεσεν. 

10 διδάσκει. x«0' ἣν τοίως ἢ τοίως κοσμεῖ τε καὶ κινεῖ Vie to d ΤΙ ἡ μα pip -€—— 
τὰ οὐράνια σώματα, ποία ἔστιν ἔτι ἀνάγκη ὡς ἐν ὑπο- γα ον ΠῚ dap n τ᾿ λον ἔδησε, HUNE τὸν (δ᾽ ἐντὸς σχίσας Soy ἑπτὰ κύκλους ἀνίσους 

ἐποίησεν κατὰ τὴν τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου διά- "eder TAI de δ νῶν, φόνον Qu 00 spin τὸ -onpsrisDe- τοῦ Mea peus ἀλλήλων καὶ τοὺς μὲν τρεῖς ἴσους 

15 χύσμου ἤρξατο. τότε καὶ ἣ ψυχὴ τὴν πρὸς αὐτὸ σχέ- [ 3 A bec oer dedere ἠῶ δὲ Katie sd 
σιν &ve(Amqev' ἐπεὶ xol τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἐν σώ- » τῶν Bie spyetg T M m) mois: ei eg Ἷ 
ματι γίνεσθαι λέγοντες οὐ δήπου τῆς οὐσίας αὐτῆς Two m á FN kii Tere ru tien bi 
κατηγοροῦσι τὴν γένεσιν ἀλλὰ τῆς ἐν τῷ σώματι GyÉf- kd Ἢ á pps: sese pudiendo c τῆς ἀληϑείας ἀγνώμων, ὡς μὴ ἐξ αὐτῆς ψιλῆς τῆς 

λέξεως ὁμολογεῖν τὴν τῶν οὐρανίων σφαιρῶν κίνησίν 
τὲ καὶ πρὸς ἄλληλα σχέσιν ἐν τούτοις ὑπὸ τοῦ IlAd. so 
τῶνος παραδίδοσθαι. ἣν £x τῆς ἐπιβεβηκυίας αὐταῖς 
ψυχῆς γίνεσϑαι οἴεται; ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ξῴοις 
ἥ vt κίνησις καὶ ἡ τῶν μερῶν τοῦ σώματος οἴχονομία 
τὲ χαὶ πρὸς ἄλληλα σχέσις ἐκ τῆς ἐνούσης αὐτοῖς 
ψυχῆς ἐπιγίνεται. τὰ οὖν τῷ αἰτιατῷ ἐκ τοῦ αἰτίου 95 
συμβαίνοντα ἐπὶ τὸ αἴτιον τὸν Πυϑαγορικὸν τῶν ; i αἰνιγμάτων τρόπον ὃ Πλάτων ἀνήγαγεν, ὥσπερ ἀμέλει 
καὶ τὴν ψυχὴν πολλάκις πεινῆν φαμὲν ἢ διψῆν τὴν 

ταῦτα χεράσας ἐξέτεινεν καὶ ἐποίησεν εὐθεῖαν. εἶτα 
ταύτην τὴν εὐθεῖαν κατὰ ἁρμονικοὺς λόγους κατατε- 
μὼν ἔσχισεν δίχα κατὰ μῆκος, εἶτα χιοειδῶς ἀλλήλαις 
τὰς δύο | συνάψας εὐθείας ἀνέκλασεν καὶ τὸ πέ- το. 80:. 
ρατὰ αὐτῶν ἀλλήλαις συνάψας ἐποίησεν δύο κύκλους. 5 
τὸν μὲν ἐχτός, τὸν δὲ ἐντός. συναπτομένους ἀλλήλοις 

ϑέσει λέγειν αὐτὴν ἐν Τιμαίῳ γεγονέναι, εἴπερ καὶ 

τῷ κόσμῳ παντὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι δίδωσιν ὁ Πλάτων, 

σεως. ἥτις ἀπὸ χρόνου τὴν ἀρχὴν λαμβάνει. ὅτι ὃδΣ 

s) τὰ περὶ τῆς ψυχογονίας ἐν Τιμαίῳ λεγόμενα οὐδὲν 

ἄλλο ἢ τὴν τῶν οὐρανίων κίνησιν καὶ τὴν πρὸς ἄλ- 
, $-. , t , Ὡς - 

ληλὰα σχέσιν αὐτῶν παραδίδωσιν, ἣν ἔχ τῆς ψυχῆς, 

εἴπερ ἔμψυχά εἶσιν, ὡς Πλάτωνι δοκεῖ, ἀνειλήφασιν, 

ἔξεστιν ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ Τιμαίου πιστώσασϑαι λέ- 

s; eov" ἔφη γὰρ ἐν ἐχείνοις ὃ Πλάτων. ὅτι λαβὼν ὃ 
^ 3 , , - 3 , M 2 .ἣ A N 

ϑεὸς οὐσίαν μέσην τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ 
3 A M ς , 3 , M - N h , 

αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης καὶ τῆς περὶ τὰ σώματα 

μεριστῆς καὶ προσέτι ταυτότητα καὶ ἑτερότητα τὰ τρία 

14. pag. 135, 9 17. [γινίεσϑαι M. 22. σχεσὶ ι]ν, ex st, ὶ 2, τὴν superscr. M — 8. δεξιαι --- αρίστεραι M — 11. δ᾽ add. (cf. Plat. Tim. 36D) 22. ψυχίη]ς, ex «, M cf. infra M 25. Plat. Tim. 35. 36 28. ἐετερωτητα M fol. 900 v 
28. πολλαλχὴς πεινειν — διψειν M. (cr. pt) 
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τῆς ἐνδείας συναίσϑησιν ἐκ τῆς ψυχῆς ἐγγινομένην 

τῷ σώματι éx αὐτὴν τὴν ψυχὴν ἀναφέροντες. τὴν 

μὲν οὖν περὶ τούτων ἀκριβεστέραν ἐξέτασιν, ὅτῳ φί- 

λον, καὶ παρὰ τῶν προὐπομνηματισαμένων, ὧνπερ καὶ 

5 πρόσϑεν ἐμνήσϑημεν, μαϑεῖν ἔξεστιν" καὶ αὐτοὶ γὰρ 

καίπερ ἀίδιον εἶναι τὸν κόσμον λέγοντες καὶ ἐν ὑπο- 

ἴο].80ν. ϑέσει τὴν γένεσιν τῆς ψυχῆς | παραδιδόναι τὸν 

Πλάτωνα ὅμως ἐν τούτοις τὸν μὲν ἐχτὸς τῶν κύκλων 

τὴν ἀπλανῆ ἐξειλήφασιν. τὸν δὲ ἐντὸς τὰς τῶν πλα- 

10 νωμένων, ὃν ἕξαχῇ σχίσας τοὺς ἑπτὰ τῶν πλανωμένων 

κύχλους ἐποίησεν. τινὲς δὲ τὸν μὲν ἐχτὸς τὸν ἰση- 

μερινὺν ἤκουσαν κύκλον, τὸν δὲ ἐντὸς τὸν ξῳδιακόν, 

οἵτινες χιοειδῶς ἀλλήλους τέμνοντες κατὰ δύο σημεῖα, 

κριόν τε καὶ ξυγόν, ἀλλήλων ἅπτονται" καὶ γὰρ ἡ μὲν 

ι ἀπλανὴς ὑπὸ τὸν αὐτόν ἐστιν τῷ ἰσημερινῷ ἄξωνα 

καὶ περὶ τοὺς πόλους τούτου κινεῖται. αἱ δὲ πλανώ- 

μεναι περὶ τοὺς τοῦ ξωδιακοῦ. τῶν δὲ κύκλων τού- 

τῶν, φησὶν ὃ Πλάτων. τὸν μὲν ἐκτὸς ἐπὶ τὰ δεξιὰ ὁ 

ϑεὸς ἐκίνησε, τουτέστιν τὴν ἀπλανῆ, τὸν δὲ ἐντὸς € 

20 ἀριστερά, τὰς πλανωμένας δηλονότι, δεξιὰ μὲν 

ἀνατολικὰ προσαγορεύων Ὁμηρικῶς., ἀριστερὰ δὲ 

δυτικά" φησὶ γοῦν κἀκεῖνος 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξιὰ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε 

εἴτ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά τοί γε ποτὶ ξόφον ἠερόεντα" 

s; φέρεται γὰρ ἡ μὲν ἀπλανὴς ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ 

δυσμάς, τοὔμπαλιν δ᾽ αἱ πλανώμεναι. καλεῖ δὲ τὴν 

μὲν ἐχτὸς κίνησιν ταὐτοῦ διὰ τὴν ταυτότητα τῆς τῶν 

ἀπλανῶν κινήσεως" ἰσόχρονον γὰρ ἅπαντα τὰ ἀπλανῆ 

5. πρόσϑεν: pag. 145, 1 9. σφαίραν post ἐξειλήφασι 

add. pt 19. exuvmo| e] M. 23. Hom. M 239 ἵωσιν 

er.| M 
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ποιεῖται τὴν κίνησιν καὶ τὸν αὐτὸν ἀεὶ ἐκπεριέρχεται 

κύκλον ἐκ τῶν αὐτῶν ἀεὶ σημείων τὰς ἀνατολὰς καὶ 
eig τὰ αὐτὰ τὰς δύσεις ποιούμενα. τὴν δὲ ἐντὸς κί- 
νησιν, τουτέστιν τὴν τῶν πλανωμένων, ϑατέρου. φη- 
σίν, προσηγόρευσεν διὰ τὴν ἑτερότητα δηλονότι τῆς 
τῶν πλανωμένων κινήσεως" οὔτε γὰρ ἰσόχρονος ἡ τού- 
τῶν κίνησις οὔτε ἑχάστου ἡ αὐτή" οὐδὲ γὰρ ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν ἕκαστος ἐχπεριέρχεται κύκλον οὐδὲ ἐπὶ τῶν 
αὐτῶν ἀεὶ σημείων τάς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις οἱ 
αὐτοὶ ποιοῦνται. τῶν δὲ ἑπτὰ τῶν ἐντὸς κύκλων 10 
τρεῖς μὲν ἰσοταχεῖς εἶναι ἀλλήλοις, τόν τε τοῦ ἡλίου 
λέγων καὶ | τὸν τοῦ ἑωσφόρου καὶ τὸν τοῦ "EguoUD τοι. 81:. 
καλούμενον (ἰσόδρομοι γὰρ τῶν πλανωμένων οὗτοι 
τυγχάνοντες δι᾽ ἐνιαυτοῦ τὸν πάντα κύκλον ἐχπεριέρ- 
χονται), τοὺς δὲ λοιποὺς τέσσαρας ἀνίσους ἀλλήλοις 15 
τε χαὶ τούτοις εἶναί φησιν, τουτέστιν τήν τὲ τοῦ 
Κρόνου καλουμένην σφαῖραν καὶ τοῦ "άρεως καὶ τοῦ 
Διὸς καὶ τὴν τῆς σελήνης (ἡ μὲν γὰρ τοῦ Κρόνου 
διὰ τριάκοντα ἐτῶν ἔγγιστα τὸν ἴδιον ἐκπεριπολεῖ 
κύκλον, ἡ δὲ τοῦ Διὸς ἐγγὺς διὰ δώδεκα, διὰ δύο δὲ 
πάλιν ἡ τοῦ "Aoeog ἔγγιστα, 1 δὲ τῆς σελήνης διὰ 
μηνός). μὴ τοίνυν μηδὲ ἐκ τῆς ψυχογονίας παρὲχέ- 
τωσαν πράγματα Πλάτωνι πείϑειν ἡμᾶς βιαξόμενοι, 
ὡς ἀγένητον εἶναι τὸν κόσμον οἴεται τὴν γένεσιν 
αὐτοῦ x«9' ὑπόϑεσιν ἡμῖν εἰσηγούμενος. καίτοι, cl 
τοῦτο ἦν ἀληϑές, διὰ τί μή, ὥσπερ τὴν ψυχὴν διαρ- 
ρήδην ἐν ἑτέροις ἀγένητον εἶναι ἀποφαίνεται. οὕτως 
x«i τὸν χόσμον ἡμῖν ἔν τινι τῶν οἰκείων συγγραμμά- 

10. rov ἐντὸς M (er. pt) 18. δι! οἧς, ex o, M 21. M 
m 1 (ad "4oseg) in marg.: δὲ iu : , : 

ds {μηνῶν 25. εἰσηγούμε 
εισηγουμενοι M 417. Plat. Phaedr. 246A ἡγούμενος] 
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TOv ἀγένητον εἰπεῖν ἐτόλμησεν. τοὐναντίον δὲ παν- 

ταχοῦ γενητὸν εἶναι αὐτὸν καὶ γεγονέναι καὶ φύσει 

λυτὸν εἶναι κέχραγεν; 
κε΄. AAA ἐπειδή φησιν ὃ Πορφύριος τὰς περὶ τοῦ 

5 γεγονέναι τὸν χόσμον Πλάτωνος ἀποδείξεις μὴ εἶναι 

καταδκευαστικὰς τοῦ κατὰ χρόνον γεγονέναι τὸν κό- 

Guov, ἐξ οὗ συλλογίζεται, ὡς οὐδὲ κατὰ χρόνον αὐτόν 
φησιν γεγονέναι Πλάτων. εὔλογον οἶμαι καὶ τοῦτο 

αὐτὸ ἐπισκέψασϑαι παραϑέντας πρότερον αὐτὴν τὴν 

10 Πορφυρίου λέξιν. ἔχει γὰρ οὕτως “ἴδωμεν τοίνυν. 

ποῖον σημαινόμενον τοῦ κόσμου ὁ Πλάτων κατηγόρη- 

σεν καὶ ποῖον ἠρώτησεν καὶ τίνι εἰκότως ἐφαρμόττει. 

καὶ μὴν ἔστω τὸ δηλοῦν τὴν ἀπὸ χρόνου γένεσιν παρ- 

εὐληφὼς καὶ σκεπτέσϑω. πότερον ἦν ἀεὶ μηδέποτε 

15 ἀπὸ χρόνου γεγονὼς ἢ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρ- 

ξάμενος. ἀποφαινέσϑω δὲ ἀπό τινος ἀρχῆς χρονικῆς 
fol81v. γεγονέναι. δι᾿ ἃς ἐπιφέρει ἀποδείξεις. τίνες οὖν 

αὗται; Ὃὁρατός τὲ γὰρ ἁπτός τέ ἐστιν᾽. φησίν. "xal 

σῶμα ἔχων" πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσϑητὰ δόξῃ περι- 

so ληπτὰ μετ᾽ αἰσϑήσεως γινόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνηϊ. 

τούτων δὲ τί ἂν εἴη γελοιότερον; τίς γὰρ ἡ ἀνάγκη 
τῆς ἀκολουϑίας. εἰ ὁρατὸς καὶ ἁπτὸς καὶ ἔχων σῶμα, 

ἀπ᾿ ἀρχῆς χρόνου γεγονέναι: μεγίστη ἀνάγκη καὶ πά- 

cag μείξων ἀποδείξεως ἡ ἐνάργεια" καὶ σὺ γάρ. ὦ 

ς5 ϑαυμάσιε. γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον. καϑὸ σύνϑετός 

ἐστιν. ὑποτίϑεσϑαι Πλάτωνα λέγων καὶ τούτου ἀπό- 

δειξιν παράγειν τὸ ὁρατὸν εἶναι ἁπτόν τὲ καὶ σῶμα 

8. λυτὸν (cf. 225, 26. 124, 20)] αυτον M 4. π᾿ οἰρφυριος, 
ex o, M 10. γαρ M; exspectes δὲ 18. τὲ (ante γὰρ) om. 
Plat. Tim. 28B 19. αἰσϑητά, τὰ δὲ αἰσϑητὰ δόξῃ κτλ. Plat. 

22. s, ex ἡ M 24. ἐνεργεια M 
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ἔχειν ἀποφαινόμενος, πόϑεν. εἶπέ μοι, τὴν ἀνάγκην 
τοῦ λόγου κατεσκεύασας; ποία γὰρ ἀνάγκη πᾶν ὃρα- 
τὸν εὐθὺς εἶναι καὶ σύνθετον; ἢ πάντως τὴν αἰσϑη- 
σιν ἡμῖν πιστοτέραν οὖσαν παντὸς λόγου παράγεις 

, » ΜΝ N - e ^ , / 3 μάρτυρα; ἀλλ΄ ὅτι μὲν πᾶν ὁρατὸν σύνϑετόν ἐστιν. 
MI 9 M ^ . ? 3 3 3 ^ - c καὶ αὐτοὶ συνομολογοῦμεν" ἀλλ᾽ οὐκ, ἐπειδὴ τῷ ὃρα- 

τῷ τὸ σύνϑετον ἕπεται. ἔτι δὲ καὶ πᾶν ὁρατὸν γενη- 
τόν ἐστιν κατὰ Πλάτωνα, ἤδη διὰ τοῦτο ἀνάγκη ἀντὶ 
τοῦ συνϑέτου τὸ γενητὸν παρειληφέναι τὸν Πλάτωνα" 
ἐπεὶ καὶ τὸ τριχῇ διαστατὸν ἐξ ἀνάγκης παντὶ δρατῷ 
καὶ ἁπτῷ καὶ σῶμα ἔχοντι ἕπεται καὶ τὸ πεπεράνϑαι 

᾿ , ' ^ , , , “᾿ , κατὰ μέγεϑος καὶ τὸ ἐσχηματίσϑαι πάντως ἢ τεταγμένῳ 
ἢ ἀτάκτῳ σχήματι καὶ τὸ συνεχὲς εἶναι x«l οὐκ üv 

Ἁ - , , ' | ? A τις διὰ τοῦτο νομίσειεν Πλάτωνα τὸ γενητὸν ἀντὶ 
τούτων τινὸς μεταλαμβάνειν" τίς γὰρ ἀνάγκη τὸ γε- 
νητὸν εἷς τὸ σύνϑετον μεταλαμβάνειν μᾶλλον ἢ εἰς 
τὸ πεπερασμένον συνεχὲς ἢ ἐσχηματισμένον ἢ εἰς ἄλλο 
τι. ὃ παντὶ σώματι ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει; ὁμοίως γὰρ 

» » , , er A - - τῷ αἰσϑητῷ τό τε σύνϑετον ἕπεται χαὶ τῶν λοιπῶν 
ἕκαστον. ὅτι δὲ καὶ ἀδύνατον ὡς σύνϑετον | γε- το. 89:. 
νητὸν εἶναι τὸν χόσμον ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσϑαι. μι- 21 
κρῷ πρόσϑεν ἐδείξαμεν. τοῦ δὲ τῷ ὁρατῷ ἢ ἁπλῶς 
αἰσϑητῷ μὴ μόνον τὸ σύνϑετον ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ 
χρόνον γενητὸν πάντως ἕπεσϑαι καὶ ἡμεῖς φαμὲν ἐξ 
αὐτῆς τῆς ἐναργείας τὴν πίστιν εἰληφέναι τὸν Πλάτωνα᾽ 35 
ἐκ γὰρ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἅπαντα τὸν χόσμον 
συνεστάναι διαρρήδην ὃ Πλάτων ἀποφαίνεται καὶ 

F ^ ", N T , , Ls τούτῳ καὶ αὐτὸς ὃ Πορφύριος συγκατατίϑεται. ὡς 

1. ἔχειν] εχων M 22. pag. 155, 5 sq. τ] ων}, ex ov, 
M 25. ἐνεργειας M 27. Plat Tim. 382€ 28. τούτῳ] 
Tovro M 
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ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τοῦ lloóxAov κεφαλαίῳ γινό- 

μενοι δείξομεν. ὅτι δὲ πάντα τὰ στοιχεῖα κατὰ πάντα 
e - Ἁ 3 

τὰ μέρη ἑαυτῶν γενητά τέ ἐστιν καὶ φϑαρτά, ἐξ 
- - , - RU , NU Ma 3 g 

αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως τοῖς ἔχουσιν ὀφϑαλμοὺς ἡ ἀπὸ- 
- ' , er id Ἃ M! 

δειξις" πᾶν γάρ, 0 ἄν τις λάβοι μέρος ὕδατος ἢ πυρὸς 
* - - LU , , 

ἢ γῆς ἢ ἀέρος. τοῦτο πάντως ἔν τινι χρόνῳ γέγονεν 
^ - * 2 Y , ^ ’ 

καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔσχηκεν" εἰ δὲ πάντα τὰ μερῆ 

τοῦ ὕδατος ἐν γρόνῳ γέγονεν, τὸ δὲ ὅλον οὐδὲν ἕτε- 
9 χρονῷ yey . 

, 1 , L1 1 “ » 

oóv ἐστιν ἢ πάντα τὰ μέρη. καὶ τὸ ὅλον ἄρα £v 
, y, N 2 N 

χρόνῳ τινὶ τὴν ὕπαρξιν εἴληφεν, ὡς ἄλλοτε ἄλλας 
* ' 1 E , ec , " e 

εἶναι κατ᾽ ἀριϑμωὸν τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας᾽ ἢ 
, - , ἫΝ 3 ^ 

uiv γὰρ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων μεταβολὴ διὰ τὴν 
, - - , 3 

τοῦ κόσμου διαμονὴν γινομένη τῇ τοῦ λείποντος ἄνα- 
^ - ? ? 1 

πληρώσει τὴν αὐτὴν ἀεὶ δοκεῖ φυλάττειν κατ ἀριϑμὸν 
, , 

Ἁ d d 

τῶν στοιχείων δλότητα᾽ φϑειρόμενον yàg TO ὕδωρ εἰς 
9 1 3 3 M c 2 

fou τυχὸν μεταβέβληκε, πάλιν δ᾽ αὖ φϑαρεὶς ὁ ἀὴρ 
i] Ἁ ri b - -Ὕ "ὃ 9 

καὶ μεταβαλὼν sig ὕδωρ τὸ λεῖπον τοῦ vOcrog Gve- 
’ 

P! , ? , 

πλήρωσεν" καὶ ἐπὶ πάντων ὃ αὐτὸς λόγος. ἀλλ᾽ ὥσπερ 
Ἁ » N , ^ * 

Tig ναυπηγὸς ἄλλοτε ἄλλην σανίδα νεὼς τὴν πεπονη- 

- 9 , , - M, - 2» j A 

xvi«v ἀμείβων χρόνῳ πᾶσαν τὴν ναῦν ἤμειψεν καὶ 
, y, Ἁ er 2 L4 er 

ἄλλην ἐξ ἄλλης κατ᾽ ἀριϑμὸν τὴν ὅλην ἐποίησεν, οὕτω 

δὴ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν στοιχείων ὁλότητος συμβαίνει" 

μέρους γάρ τινος ἀεὶ φϑειρομένου, ἑτέρου ὃὲ ἀντ᾽ 

αὐτοῦ γινομένου, τῷ μακρῷ χρόνῳ πᾶσαν συμβαίνει 

(ο1.82ν. τὴν δλόϊτητα τῶν στοιχείων μεταβάλλειν. εἰ οὖν 
Ἁ e? , 9 A ? 9 ' - , 

as μηδὲ αἱ ὁλότητες αἱ αὐταὶ κατ᾽ ἀριϑμὸν τῶν στοιχείων 

διαμένουσιν, τὸ ὃὲ μὴ κατ᾽ ἀριϑμὸν τὸ αὐτὸ μένον 

ἐν χρόνῳ καὶ ἤρξατο τοῦ εἶναι καὶ φϑείρεται, δῆλον, 

2. δειξ οἦμεν, ex o, M cf. infra fol. 216 v. 25. μετα- 

βαλλει M (er. pt) 
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ὡς ἅμα τοῖς μέρεσιν καὶ αὐταὶ κατὰ χρόνον εἰσὶν 

γενηταὶ καὶ φϑαρταὶ τῶν στοιχείων αἷ ὁλότητες. εἶ 

δὲ μὴ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν στοιχείων συστάσεως ἔγνω- 

μὲν, οὐ διὰ τοῦτο μηδὲ ἀρχὴν αὐτὰ τοῦ εἶναι ἔχειν 

εὔλογον οἴεσϑαι" ἡ γὰρ νῦν αὐτῶν κατὰ μέρη φϑορά 

τε καὶ γένεσις καὶ τοῦ ἀρχὴν αὐτὰ λαμβάνειν ὑπάρ- 

ἕξεως ἱκανωτάτην πίστιν παρέχεται. ἀλλὰ δὴ καὶ τὰ 

ἐκ τῶν στοιχείων συγκείμενα πάντα ἐν χρόνῳ γίνεταί 

τε x«l φϑείρεται. οἷα φυτὰ καὶ ξῷα καὶ μέταλλα καὶ 

τὰ λοιπὰ πάντα σώματα. οὐκοῦν. εἶ πᾶν μὲν σῶμα 

ὁρατόν τὲ καὶ ἁπτὸν ἢ ἁπλῶς αἰσϑητὸν ἢ στοιχεῖόν 

ἐστιν ἢ ἐκ στοιχείων. ταῦτα δὲ γενητὰ κατὰ χρόνον 

δέδεικται. πᾶν ἄρα σῶμα αἰσϑητὸν κατὰ χρόνον ἐστὶν 

γενητόν. εἰ οὖν ὁ οὐρανὸς ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων 
συνεστὼς κατὰ Πλάτωνα σῶμά ἔστιν ὁρατόν τὲ καὶ 

ἁπτόν. καὶ ὃ οὐρανὸς ἄρα κατὰ χρόνον γενητὸς ἂν 

εἴη" ἐκ τῶν φανερῶν γὰρ τὰ ἀφανῆ δῆλα καϑίσταται. 

διὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν καὶ φϑαρτὸς ἔσται κατὰ 

Πλάτωνα. ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς φύσεως. καὶ ἄλλως 

δέ" ἄλογον ἂν φανείη τῶν τοῦ παντὸς στοιχείων χρο- 

νικὴν ἀρχὴν ἀεὶ λαμβανόντων καὶ ἄλλοτε ἄλλων κατ᾽ 

ἀριϑμὸν γινομένων τὸν fx τούτων συνεστῶτα οὐρα- 

νὸν μήτε ἀρχήν ποτὲ τοῦ εἶναι ἐσχηκέναι μήτε τέλος 

ἕξειν μήτε μεταξὺ τροπήν τινα καὶ ἀλλοίωσιν κατ᾽ 

οὐσίαν ὑπομένειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς ἀνάγκης ὃ Πλά- 

τῶν τῷ τε ὁρατῷ τὸ κατὰ χρόνον γενητὸν ἕπεσϑαι 

ἔφησεν καὶ διὰ τοῦτο τὸν χόσμον ὁρατὸν ὄντα καὶ 

γενητὸν εἶναι συνελογίσατο. δύναιτο δ᾽ ἂν καὶ ἐξ 

3. 4. eyvousv M 5. M m 1 ad κατα usor not. marg.: 
χκαϑόλα  ". πιστην M — 9. ὀΐϊα M; fort. οἷον 12. [ταυτα M 
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ἐπαγωγῆς αὐτὸ τοῦτο πάλιν εἰληφέναι Πλάτων. εἶ 
γὰρ τόδε τὸ αἰσϑητόν, οἷον ξῷον ἢ ὕδωρ ἢ πῦρ. γε- 

, * , ἃ , 2) M 2 νητὸν ἔστιν κατὰ χρόνον καὶ πάλιν ἄλλο καὶ ἄλλο 
zi - ' e 7 | fol.53r. xol πάντα τὰ μερικὰ στοιχεῖα τοιαῦτα καὶ αἱ τούτων 

5 ὁλότητες, καὶ πᾶν ἄρα ὁρατὸν γενητόν ἐστιν δρατὸς 
δέ ἐστιν καὶ ὁ κόσμος" καὶ αὐτὸς ἄρα γενητὸς ἂν εἴη 
κατὰ χρόνον. καὶ ἄλλως" εἰ ἐδείξαμεν, ὅτι οὐδένα 
τῶν ἐπινενοημένων τοῦ γενητοῦ τρόπων ὃ Πλάτων 
παρείληφεν (γένεσιν γάρ φησιν τὴν κατὰ χρόνον). τὸ 

ι9 δὲ μὴ γενόμενον ἅπαν (τουτέστιν τὸ μὴ κατὰ χρόνον 
γενόμενον) νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ὡρίσατο. 
ἕπεται ἄρα κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν τῷ 
μὴ νοητῷ ἅπαντι τὸ γένεσιν ἔχειν τὴν κατὰ χρόνον. 
πᾶν δὲ τὸ μὴ νοητὸν αἰσθητόν ἐστιν καὶ ἁπτόν" πᾶν 

ὅ ἄρα τὸ αἰσϑητὸν καὶ ἁπτὸν κατὰ χρόνον ἐστὶν γενη- 
τόν. οὐκοῦν τῇ πρώτῃ ἑαυτοῦ ὑποϑέσει ὃ Πλάτων 
τὰ ἐφεξῆς ἀκολούϑως συνελογίσατο: πᾶν γὰρ τὸ μὴ 
γενόμενον κατὰ χρόνον νοητὸν εἶναι φήσας ἀκολούϑως 
τὸ μὴ νοητὸν πᾶν ἀλλ᾽ αἰσϑητὸν γενητὸν εἶναί φησιν 
χατὰ χρόνον. ἢ οὖν τὰ πρότερά τις ἐλεγχέτω (λέγω 
δή, ὅτι τοῦ ἀεὶ ὄντος οὐ τὴν κατὰ χρόνον ἀνεῖλεν 
γένεσιν ἀλλ᾽ ἄλλην τινά, ὅπερ διὰ πλειόνων ἡμεῖς 
ἐδείξαμεν) ἢ ἐκείνων ἀνελέγκτων μενόντων, εἰ τὸ κατὰ 
χρόνον ἀγένητον νοητὸν εἶναί φησιν, ἀκολουϑήσει 
πάντως τὸ μὴ Vorvóv πᾶν ἀλλ᾽ αἰσϑητὸν γενητὸν 

ἀναγκαίως ἄρα καὶ οὐκ ἀσυλλο- 
γίστως £x τοῦ αἰσϑητὸν εἶναι τὸν κόσμον καὶ τὸ 
χρονικὴν ἔχειν ἀρχὴν ὁ Πλάτων συνελογίσατο. 

εἶναι κατὰ χρόνον. 

1. pag. 149, 27 sq. 10. τουτέστιν To M 23. cf. pag. 145, 
21. αἰσϑητὸν) αιἰσϑητου M 8 sq. 
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κε΄. Ὅτι δὲ τὸ ὃν ἀεὶ οὐκ ἔχειν γένεσιν λέγων ὃ 
Πλάτων οὐδεμίαν ἄλλην φησὶν γένεσιν μὴ ἔχειν ἢ 
τὴν κατὰ χρόνον, ἱκανῶς μὲν καὶ ἌΘΟΈΛΟΟΥ δέδεικται, 
μάϑοι δ᾽ ἄν τις οὐδὲν ἧττον καὶ ἐντεῦϑεν. παντὶ 
δῆλον οἶμαι εἶναι, ὡς ὃν ἀεὶ ὃ Πλάτων καλεῖ τὸ 
παντάπασιν ἀμετάβλητον διὰ τὸ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 
ὡσαύτως ἔχειν" τὸ pde £v μεταβολῇ καὶ ἀλλοιώσει 
ϑεωρούμενον οὐδέποτε ὃν εἶναί φησιν" τὸ γὰρ μετα- 
βάλλον οὔτε τοῦτό ἐστιν ἔτι. ἐξ οὗ μεταβάλλει, οὔτε 
ἐχεῖνό πῶ πάλιν, εἷς ὃ μεταβάλλει" εἴ τι οὖν ἐν συν- 
ἐχεῖ μεταβολῇ ϑεωροῖτο ὑπάρχον, τοῦτο οὐδέποτε ὃν 
ἔσται. | γινόμενον δὲ ἀεί. 
παρὰ Πλάτωνι τὸ ὃν "i καὶ αὐτὸς uiv ΟΝ 
δριξόμενος αὐτὸ εἶπεν (“νοήσει᾽ γάρ, φησίν. “μετὰ 
λόγου περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως 
ἔχον᾽), δῆλον δέ ἐστιν καὶ ἐξ ὧν τὸ γινόμενον οὐδέ. 
ποτὲ ὃν εἶναί φησιν" “τί γάρ, φησίν. “τὸ γινόμενον 
μὲν ὃν δὲ οὐδέποτε". εἰ οὖν τὸ γινόμενον (τουτέστιν 
τὸ ἐν μεταβολῇ ὄν) οὐδέποτε ὔν ἐστιν, τὸ ἄρα ὃν ἀεὶ 
τοῦτο πάντῃ ἐστὶν ἀμετάβλητον. 
τοῦ ἀεὶ ὄντος τὸ “γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον᾽, ὥσπερ καὶ 
τοῦ γινομένου τὸ “ὃν δὲ οὐδέποτεν. 
TOS ἔχοντος ξητητέον. 
ἀεὶ ὄντος ὃ Πλάτων. 

τούτου οὖν οὕ- 
ποίαν γένεσιν ἀποφάσκει τοῦ 
ἐγὼ μὲν οὖν φημι τὴν κατὰ 

10 

ὅτι δὲ τοῦτο σημαίνει το]. 88. 

ἐπεξήγησις οὖν ἐστιν : 

χρόνον" τὸ γὰρ x«9' ὁτιοῦν χρονικῆς ἐστερημένον ἀρ- a 
χῆς τοῦτο πάντῃ ἐστὶν ἀμετάβλητον, καὶ ἔμπαλιν, εἴ 

3 b] 
MAIN, Ἵ , ^ , ec ^ * M TL χρονικὴν éGyev ἀρχὴν καϑ' ὁτιοῦν τῶν περὶ αὐτὸ 

3. πρότερον: VI 10. 19 
14. Plat. Tim. 28A 

τὰ superscr. M 
óv Plat. 

6. αἱ μ᾽ ἐταβλητον M 
"€ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὅν (om. cet.) Plat. 

. Plat. Tim. 97D 18. μὲν ἀεί, 
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. , , , x , 

x ἔστιν παντάπασιν ἀμετάβλη- ἄλλα δέχεταί τὲ καὶ ἀποβάλλει εἴδη" οὐκ ἄρα τῶν ἀεὶ ϑεωρουμένων, τοῦτο οὐ 
" , ? 

Ἢ 

τοῦτο μετέβαλεν ἐκ | κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων εἰσὶν ὕλη καὶ 
Tov: καϑὺὸ γὰρ ἀρχὴν ἔσχεν. κατὰ 

τοῦ μὴ ὕντος εἰς τὸ ὄν. 
πᾶσα γὰρ μετα- ὅπερ ἀδύ 22} 44 μον : 

χρόνον τὸ παντάπασιν ἀμετάβλητον" γὰρ eo ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὖν τῷ ἄλλοτε ἐν ἄλλῳ ὑποκει. 

5 βολὴ καὶ ἐν χρόνῳ γίνεται καὶ ἀπὸ χρόνου τὴν ἀρ- | μένῳ γίνεσθαι. ὡς καὶ ἡ ὕλη ἄλλοτε ἄλλα εἴδη δέ 

χὴν λαμβάνει. ὥστε τὸ χρονικῆς ἀρχῆς ἐστερημένον ᾽ χεται. οὐχ ἕξει τὸ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ Hejéciny 

καὶ μεταβολῆς πάσης ἐστέρηται. ἀντιστρέφει ἄρα ἔχειν, ὥσπερ οὐδὲ ἡ ἡμετέρα ψυχή. ἀλλὰ δὴ καὶ : 

ταῦτα ἀλλήλοις, καὶ εἴ τι πάντῃ ἐστὶν ἀμετάβλητον; χρώματα ἁπλᾶ μέν ἐστιν. οὐκ ἀεὶ δὲ κατὰ Td αὐτὸ 

τοῦτο καὶ πάσης ἀρχῆς χρονικῆς ἐστιν ὑπέρτερον καὶ x«i ὡσαύτως ἔχει. εἰ οὖν ὡς ἰσοδυναμοῦν καὶ ταῦ 

10 χρονικῆς πάσης ἀρχῆς ἐστερημένον χατὰ πάντα ἐστὶν τὸν σημαῖνον ὁ Πλάτων παρείληφεν τό τε “ἀεὶ ὄν᾽ 

ἀμετάβλητον. εἰκότως ἄρα τὸ ἀεὶ ὃν (τουτέστιν τὸ καὶ τὸ "yÉveGw δὲ οὐκ ἔχον᾽ (εἴ τι γὰρ πάντ 2 ii: 

πάντῃ ἀμετάβλητον) γένεσίν φησιν μὴ ἔχειν τὴν κατὰ σεῶς ἐστέρηται, οὐκ ἰσοδυναμεῖ δὲ τ 22 Ed ii 

apiid εἶ δέ τις τὸ γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον᾽ ἀντὶ τοῦ — | ἁπλοῦν τὲ καὶ ἀσύνϑετον --- οὐ γὰρ ἕω MICI i 

«σύνϑεσιν οὐκ ἔχον᾽ ἀκούοι. λεγέτω, τίνα λόγον ἔχει : ὄν ἐστιν —, οὐδὲ ἕπεται πάντως τῷ ἁπλῷ ks ke 

τί τὸ ὃν ἀεί νυν τὸ κατὰ τὰ εἶναι οὐδὲ ἀντιστρέφει πρὸς αὐτῷ ὥσπερ τῷ ἀ ΕἾΝ 

αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον), ἐπιφέρειν τὸ 'σύνϑεσιν δὲ. ἡ τὸ ἀεὶ εἶναι), οὐκ ἄρα τὸ ἱγένεσιν δὲ οὐκ ἔ y (19 15 

οὐκ ἔχον" εἶ γὰρ καὶ μυριάκις τις gvyyaeico: τὸ ἀεὶ | τοῦ σύνϑεσιν δὲ οὐκ ἔχον᾽ φησὶν ὃ ut js 

ὃν (τουτέστιν τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον) | 0i οὐδὲ τὴν κατ᾽ αἰτίαν γένεσιν δηλοῖ bet 5e 

ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἀσύνϑετον, ἀλλ᾽ οὐ πᾶν ἁπλοῦν καὶ τερον ἐδείξαμεν" ἐπεὶ μὴ μό Ed Na esp 

») ἀσύνθετον ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἕξει" | καὶ τῶν νοητῶν iei μι μάν γι prse tiia 

ὑπλᾶ γάρ ἐστιν τὰ πρῶτα τῶν σωμάτων στοιχεῖα Πλάτων αἴτιον᾽ μία γὰρ ἡ τῶν ὄντων bb ye Ni 

x«l εἶδος" οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν καὶ ἀρχή" si οὖν τὸ ἀεὶ ὃν μὴ ἔχοι γένεσιν τὴν puni 

ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἁπλᾶ πάντως αἰτίαν. πάντα δὲ τὰ νοητὰ καὶ γενέ , ; 

χαταντᾶν ἀναλύοντας ἀνάγκη). καὶ οὐκ ἄν τις εἴποι ἀεὶ ὄντα φησίν. οὐ isi aigu 

s; τὰ ἁπλᾶ ταῦτα τῶν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ οὐ μία ἡ ἀρχὴ τῶν ὄντων ἀλλὰ beo; ncn 

ἐχόντων εἶναι" τὰ μὲν γὰρ εἴδη τὰ ἔνυλα καὶ εἷς τὸ ἄτοπον. οὐδ᾽ ἄρα τὴν κατ᾽ αἰτίαν γένεσιν pes 25 

μὴ ὃν ἀναλύεται χαὶ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πάλιν ὑφίστα- τῶν ὄντων. ὅτι δὲ οὐδὲ τὺ ἐν τῷ γίένεσϑαι τὸ us j 

ὥστε ἄναρχον εἶναι δεῖ κατὰ εἶδος ἁπλᾶ ὄντα. εἰ δὲ καὶ ἀίδια ἦν τὰ ἔνυλα εἴδη ? 

15 τὸν neris, 

fol.84r. (X 

(λέγω δὴ ὕλη 

ἡ τῶν συνϑέτων ἀνάλυσις. 

ται. ὡς δείξομεν μικρὸν ὕστερον. ἡ δὲ ὕλη ἄλλοτε 

2. | eras.||fin. vers.|óàg M 14. ro ex age cr. M 

6. τὶ ο], ex m, M 7. αντιστί ρἼεφει, ex e, M 9.10. fort. 

14. fort. σύνϑεσιν {δὲν (ef. etiam 207, 17) | 15. ἀντι! στρεφει] M amoéc M. fi amc n. M 

xui {τὸ χρονικῆς 
i1. uvotex| r]e, ex η, M 28. fol. 122v. 17. cvrüs|cuw| M 19. οὗ pag. 173, 19 sq. 24. πρω[τῆον M 
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- , “ 3 , L ^ Ἁ E e , , ^ 

ον, ἀμ ACTUS ἀρχῆς ἐστέρηται. τοῦτο καὶ μεταβολῆς ἁπάσης ἐστὶν 
ἴο!. 84ν. ἔχειν σημαίνει διὰ τοῦ γένεσιν | δὲ ovx ἔχον. δῆ H Aes E a x 2$. ἡ: 1 a js: 

D NAE. Pi : δέ ἀλλὰ ᾿γένεσιν ὑπέρτερον, ὡς ἀρτίως ἐδείξαμεν. τούτων οὕτως ἐχόν- 

λον ἐξ ὧν οὐκ εἶπεν “οὐ γινόμενον ὃὲ᾽ ἄλλα γ ἘΣ ΤΣ ῖ E : , 

EE ΣΟΥ ΤΑΣ ΤΗ ; ὩΣ μόνω TOv, εἰ τὸ ἀεὶ ὃν γένεσιν μὴ ἔχειν λέγων ὁ Πλάτων 

δὲ οὐκ Zyov' τὰ γὰρ ἐν συνεχείᾳ γενεσεῶς 9o | ὑπ ΒΑ Ὁ ὙΠ ἂν Ἐκ "M TUE 
ML NEN Lower 5e διὰ τοῦ τὴν γένεσιν ἀνελεῖν πᾶσαν ἀλλοίωσιν αὑτοῦ 

βολῆς ὄντα γινόμενα καλεῖ, οὐ γένεσιν €x , he ὄυελε ; ἐν δὲ ! | Ἢ Me : Y, ἂν 0l οὐδέποτε. καὶ καὶ μεταβολὴν ἀνελεῖν βούλεται. ἐνδέχεται δὲ τι μὴ 

s γάρ, φησίν, “τὸ γινόμενον μὲν Ov 0€ οὐδὲ . Ἴ ἜΗΝ St: dk “τ᾿ ' 

E : 3 ΜΈΣ, , M ἤρξ ἐοῦνο ἔχειν μὲν ἕν τῷ γίγνεσθαι τὸ εἶναι μηδὲ ἐν συνεχεῖ 
ἄλλως" οὐκ εἴ τι ἀπὸ χρόνου τοῦ ξιναν ἤρξατο, T ὶ ἱ í uw j ^ ! 

, E : An Tb ἀλλοιώσει εἰναι. ἄρχὴν μέντοι τοῦ εἶναι ἔχειν καὶ 
πάντως ἐν TO γίνεσθαι και ἕν συνξχξι μεταβο ἢ ἢ ^ , Y 3 ἢ , ᾿ ^ i 
τὰ τέλος καὶ ταύτῃ μὴ εἶναι ἀναλλοίωτον, τὸ δὲ τοιοῦ- , ^ ) - 
»" - Li * μ5 "TY TO TOU 

oiov τὸ τῆς τεχνητῆς σφαιθᾶξς ἢ " » : Mn ^ 
sve, eet, E ΤΠ : τον τῶν ἀεὶ ὄντων οὐκ ἔστιν οὐδὲ τῶν ἀεὶ κατὰ fols5r. 

, , . ΤΊ " ; vi i Ü 

τεχνητοῦ κύκλου κέντρον" τοῦτο CQ ἀρχὴν μὲν τοῦ 

᾿ Ἶ " P -* X 4 ἐστὶν ἀκί- ; ἕως δ᾽ ἂν ἡ κέντρον. πᾶντῃ € ; ; ev p EH Lcd ME" ν 
10 &LP&L ERU " : cin bot “ν «τὼ | γένεσιν (λέγω δὴ τὸ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχειν) 

νητόν τὲ καὶ ἀμετάβλητον. ἡ τοιοῦτον ἑστιν. 7t ORT RINT , disi übt 

, ) ἘΣ ἘΔ ς S us δυαὶν τῶν ἀεὶ ὄντων ὁ Πλατῶν ἀπέφησεν. εἰ ovv TO ἀεὶ 

j τοῦ τριγώνου ἐπιστήμη. OTL TUS τρεὺς γῶνιας | ^ Y» ; ; eg 18M TA 
S - UM LR did. E sus νοῦ ὃν μὴ ἔχειν γένεσιν λέγων ὃ Πλάτων οὐδὲν αὐτοῦ 

ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, ἀρχὴν μὲν ἐν τῇδε τῇ ψυχῇ ia ΤῊ Τ᾿ ' ἀμ} τί : esci ao cda ; Noe m τῶν ἄλλων tijg γενέσεως σημαινομέενὼῶν ἀνεῖλεν. λεί- 
εἶναι λαμβάνει. otov ὡς ἕν τῇ Πλάτωνος ψυχῇ. ληϑὴης » Y : ; ἐν , ; 

P. ; Rid. Erud 8 Alio πεται ἄρα τὴν κατὰ χρόνον αὑτοῦ γένεσιν ἀἁποφά- 
i αὐτῷ μὴ ἐγγενομένης ἀεὶ ὡσαύτῶς ἔχξι 0T C nme : iR " e " 

xdi sd. ' Pls Mi ad ὄκειν᾽ ὅπερ δεῖξαι προὐϑέμεϑα. ἵνα γὰρ éx τοῦ πε- 
εἶδος μεταβολῆς μεταβάλλουσα. καὶ αὕτο δὲ τὸ ueot- , A " SN ao e tem 

Quóvrog πᾶσαν μεταβολῆς ἔννοιαν τῶν αἰωνίων ἀφέλοι. 

τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων. οὐκ ἄρα τὴν τοιαύτην 10 

, , ' - ? , 

κὸν τρίγωνον. οἷον ξύλον ἢ το ἐν τῷ ἀβακίῳ κατα- ᾿ A ' 4 - AU , Hi "ata ' ii 
᾿ . " , - » Tuv yoovuxyv coynv αὑτῶν € εἴλεν" ὁρῶμεν yc«o πασᾶν 

ς Ϊ e ὃ ϑαῖς (6C S i vitra doo. 
τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν Ogv«ig i006 , 

μὠμένον εὖ ; ; yeyocu, , μεταβολὴν καὶ ἐν χρόνῳ γινομένην καὶ ἀπό τινος ἀρ- 2 4 , : " δι, 2 ^ 

ἔχον ἀρχὴν uiv τοῦ εἴναι τοιαύτην ἔσχεν, ἕως Ó ἂν ομένην χρόνου. τὸ οὖν ἔξω ὃν πάσι NUMEN Un 
T δῶν δὲ χὰ uem . T0 0 πάσης χῆς ἀρ- : 

j. οὔτε ἧ τρίγωνόν ἐστιν μεταβάλλει οὔτε καϑὸ τὰς xo " Á ica iios "S kie S 
ἢ Ἄς, χῆς καὶ παντὸς χρόνου ἐστὶν ἔξω. τὸ δὲ ἔξω ὃν παν- 

τὸς χρόνου καὶ μεταβολῆς πάσης ἐστέρηται" πᾶσα γὰρ 
" nr 9 ? 

— p 1 M 2 "s ? ; cv 

τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς iG«s ἔχει. ὥστε οὐκ 

: γνίνεσϑαι τρίγωνον τὸ εἶναι ἔχει ἢ τὰς τρεῖς γῶ- 
v " Ἷ Ἁ 3 , ᾿ " , " » 

kd ota d μεταβολὴ £v χρόνῳ. εἰ ovv τὸ ἀεὶ Ov νοητόν τὲ καὶ 

αἰώνιον γένεσιν οὐκ ἔχει. τὸ δὲ αἰσϑητὸν καὶ μηδέ- 
M HIPS, » , 

! 006 f ; 7 ν 
νίας δυσὶν δρᾶσϑαι ἴσας. καὶ ἔπι ἄλλων πλειόνω 

kil V Sr , ᾽ " M ^ 

ποτὲ Ov μηδὲ αἰώνιον γενητὸν ἔστιν (ἀντίκειται δὲ : 

20 

^" ^ N - ^ 9 ^ ^ 

τὸ αὐτὸ ἔστιν δεῖξαι. οὐκ ἄρα πᾶν τὸ ἀρχὴν TOU 
A 

5 : roc καὶ ἢ | γενέσει καὶ μετα- 
οὔ πάντως καὶ ἐν συνξχξι yel : à ; : rs : : 
NE m "x ᾿ E ἜΒΗ ταῦτα ἀλλήλοις. τῷ αἰσϑητῷ τὸ νοητὸν καὶ τῷ cio- 

A5 τὸ εἶναι ἔχει. εἴ τι μέντοι καϑαπαξ χρονικῆς : OU : μα." . ; s 
Bo ἢ TO X ' M ; IE ὃ 

; " vío τὸ μὴ αἰώνιον καὶ τῷ cti ὄντι TO μηθέποτε Ov 

2. εἰπεὶν] M 5. r|o γινομενὶ ο ex οἿν M 12. ro& : 

(cr. pt) 14. óiov ὡς (et ξητει) M m 1 in marg., ὅσον in textu 

fort. λήϑης (02); sed etiam αὐτῷ suspectum AT. perra 

γεγραμμεν] ον M 25. ορασϑαι M; fort. ὀρϑαῖς εἰναι ve (ὁρ- 

δαῖς) ὁρᾶσϑαι 

2. . 205, 25 5. μεταβολ]η])ν, ex δι, M M m 1 in 
marg.: ὡς τὰ σχηματαὰ 18. αἱ φ]ειλεν M. 19. 20. «oy|o 
eras.]ousvqv M 20. πασῆς — 21. ὃν in marg. suppl. m 1 M 

24. αἰωνιον γήενεσιν M 
IoAxNES PuiLoPONUs ed. Rabe. 14 
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καὶ τῷ τοιῶσδε γενητῷ TO τοιῶσδε ἀγένητον): τὸ δὲ 

νοητὸν καὶ αἰώνιον yes οὐκ ἔχει τὴν κατὰ χρόνον. 

τὸ ἄρα αἰσϑητὸν καὶ οὐκ αἰώνιον τὴν κατὰ χρόνον 

ἔχει pivsdur' τοῖς γὰρ ἀντικειμένοις τὰ ἀντικείμενα 

s ὑπάρχει. Tj τοιοῦτόν ἐστιν ἕκαστον, ὡς ἐν τοῖς τόποις 

δέδεικται. οἷον cl τῷ μέλανι τὸ συγκρίνειν, τῷ λευκῷ 

τὸ διακρίνειν, εἰ τῷ δεσπότῃ τὸ ἄρχειν, τῷ δούλῳ τὸ 

ἄρχεσϑαι., & τῇ ἕξει τῆς ὄψεως τὸ ὁρᾶν. τῇ στερήσει 

τὸ μὴ ὁρᾶν. εἶ τῷ ὑγιαίνειν τὸ κατὰ φύσιν ἀνεμπο- 

10 δίστως ἐνεργεῖν, τῷ μὴ ὑγιαίνειν τὸ μὴ ἀνεμποδίστως 

τὰς κατὰ φύσιν ἀποτελεῖν ἐνεργείας. εἶπον δὲ τὸ ἧ 

τοιοῦτόν ἐστιν ἕκαστον. ἵνα τὰ ὡς ἀντικείμενα ὑπάρ- 

χοντα λάβωμεν. ἀντικείμενα γὰρ ὡς τὰ πρός τι δε- 

σπότης καὶ δοῦλος. ἀλλὰ τούτων ἕκαστος καὶ ἀναπνεῖ, 

i5 x«l ξῇ καὶ αἰσϑάνεται οὐχ jj δοῦλος οὐδ᾽ ἧ poene 

ἀλλ ἧ ἄνϑρωποί εἰσιν" ἧ δὲ δεσπότης ἐστίν, ὑπάρχει 

αὐτῷ τὸ ἄρχειν, ὁμοίως καὶ τῷ δούλῳ τὸ ἄρχεσθαι, 

1 [τὸ] τοιοῦτός ἐστιν. καὶ τῷ λευχῷ δὲ καὶ τῷ 
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βλήτῳ καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντι καὶ 

νοητῷ τὸ μεταβλητὸν καὶ μηδέποτε ὡσαύτως ἔχον καὶ 

HODNEUM, τὴ δὲ ἐμετόβληταν, qj ἀμετάβλητόν ἐστιν, 

ἄναρχόν ἕστιν κατὰ χρόνον. τὸ ἄρα μεταβλητὸν ovx 

ἄναρχον ἔσται κατὰ χρόνον. ἧ τοιοῦτόν ἐστιν. 

xt. End οὖν ὃ λόγος ἱκανῶς ἔδειξεν, ὡς κατὰ 

χρόνον γεγονέναι τὸν xócuov ὁ Πλάτων βούλεται. 

τουτέστιν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχειν πρὶν γενέσϑαι οὐκ 

ὄντα. χαιρὺς ἂν εἴη λοιπὸν καὶ τὰς τῶν φιλοσόφων 

περὶ αὐτοῦ παραϑέσϑαι μαρτυρίας. τοὺς μὲν οὖν τὸ 
ἀμφὶ Πλούταρχον παρήσω καὶ ᾿Δττικὸν ὡμολογημένους 

παρὰ πᾶσιν ὄντας. ὡς διαρρήδην ἀποφαίνονται γενη- 

τὸν εἶναι κατὰ χρόνον τὸν κόσμον οἴεσϑαι Πλάτωνα 

καὶ πρὺς τοὺς τἀναντία δοξάζοντας ἀντικαϑίστανται" 

ἤδη δὲ x«i μαχρὰς τούτων περικοπὰς οἱ τοῦ χαϑ᾽ is 
ἡμᾶς λόγου γενόμενοι διδάσκαλοι ἐν τοῖς οἰκείοις παρ- 

ἔϑεντο συγγράμμασιν. ὧν ἐστιν καὶ ὃ τῆς Καισαρέων 

ἐκκλησίας ἡγησάμενος Εὐσέβιος. ὅϑεν τούτους μὲν 
- AUI. ^ ὔ ^ δ — 

ἐγὼ νῦν παρήσω, rov δὲ τοῦ Πλάτωνος ἀχροατὴν τῷ 
, / , y í 

λόγῳ παραστήσομαι μάρτυρα᾽ τίς γὰρ ἀξιοπιστότερος 20 
fol.S5v. μέλανι ὑπάρχει τὸ ποιότησιν εἶναι. τὸ χρώμασιν 

so εἶναι. ἀλλ᾽ οὐχ ἧ ἀντικείμενά εἶσιν" ἡ δὲ ἀντικείμενά 

ἐστιν. τὸ διακρίνειν καὶ συγκρίνειν. ὁμοίως. εἰ τῷ 

πατρὶ τὸ pu, τῷ υἱῷ τὸ φιλεῖσϑαι" οὐ γὰρ évav- 

τία πατὴρ καὶ υἱὸς ἀλλὰ τῶν πρός τι᾿ ὥστε οὐ τὰ 

ἐναντία αὐτοῖς ἕψεται ἀλλὰ τὰ πρός TU ἀντίκειται δὲ 

ς ὡς μὲν ἐναντία τὸ φιλεῖν καὶ μισεῖν, ὡς δὲ πρός τι 

τὸ φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι" ὥστε, εἰ τῷ πατρὶ τὸ φιλεῖν. 

τῷ υἱῷ τὸ φιλεῖσϑαι ἕψεται. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 

ὡσαύτως. οὕτω δὴ οὖν. εἶ ἀντίκεινται τῷ ἀμετα- 

3. Ἰαήιωνιον M. 5. Arist. top. Z 9 p. 147a 29 13. fort. 

τὰ del,cf. lin. 25 18. τὸ del. 19.20. τὸ χρώμασιν εἶναι vix 

sana 20. ecl» M 25. δὲ τὰ πρός τι p 

μάρτυς τῆς Πλάτωνος δόξης γένοιτ᾽ ἂν ᾿Δ4ριστοτέλους. 

ὃς εἴχοσι μέν που ἐνιαυτοὺς μεμαϑητευκέναι λέγεται 

Πλάτωνι. ἀγχινοίᾳ δὲ τούς. ὕσοι πώποτε πρὸ αὐτοῦ 

παρ᾿ Ἕλλησι γεγόνασι. ὑπερηκόντισε καὶ ὑπὸ Πλά- 

τῶνος τοσοῦτον τῆς ἀγχινοίας ἠγά σϑη. ὡς νοῦς 50]. 86τ. 

διατριβῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ προσαγορεύεσϑαι. τὰς TOU- 36 

του δὲ ῥήσεις παρατιϑέμενος ἅμα καὶ τὰς ὑπομνημα- 

τικὰς αὐτῶν ἐξηγήσεις ᾿4λεξάνδρου τοῦ ᾿φφροδισιέως 

παραϑήσομαι σαφῆ τὲ διὰ τούτου τὴν ᾿Δριστοτέλους 

18. ἐυσεβειος M 38. αφροδισέως M 
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ἔννοιαν καϑιστῶν διὰ τὸ φύσει περὶ τὴν yore rem διὰ 
5 $ ἢ , c, er ) , και ) i 1 x ; 

ἀνδρὸς ἀγκύλον καὶ ἅμα καὶ ἕτερον εἷς τὸ προκεύ- à; eo € EM | φϑείρεσθϑαι καὶ τοῦτο ἀίδιον εἶναι καὶ sig ἀεί, ὥσπε 
᾿Εμπεδοκλῆς καὶ Ηράκλ ' ταύ ; ndis καὶ Hoexksrroo: ταύτη δὲ φησιν τῆς δό- 
ξης καὶ τοὺς Στωικοὺς γεγονέναι. 

μενον ἐφελκόμενος μάρτυρα. 

᾿Αριστοτέλους ἐκ τοῦ πρώτου τῆς περὶ οὐρανοῦ. 

«Τρύτων διωρισμένων λέγωμεν μετὰ ταῦτα, πότε- | siesta qs καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

ρον ἀγένητος ἢ γενητὸς xci ἄφϑαρτος ἢ φϑαρτός, 1 bh e itin ndn λέγοντες αὐτὸν καὶ φϑαρτὸν ὡς ὁτιοῦν 5 

διεξελθόντες πρότερον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις. ἄλλο] τ συνισταμένων εἶεν ἂν οἱ περὶ Zfnuó- to.sov. 

χαὶ μετὰ βραχέα "yevóuevov μὲν οὖν ἅπαντες εἶναί χρίιτον᾽ ὥσπερ γὰρ ἕχαστον τῶν ἄλλων γίνεται καὶ 
φϑείρεται κατ᾽ αὐτούς, οὕτω δὴ καὶ τῶν κόσμων ἀπεί- 

φασιν, ἀλλὰ γενόμενον οἱ μὲν ἀΐδιον, οἱ δὲ φϑαρτὸν 
? i ϊ ? 

er » 

ρῶν ἕκαστος. 
er e - , - , 

Ἁ 

1:0 ὥσπερ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν φύσει συνισταμένων. οἱ δὲ » 
) , LANI. 

^ . er e ^ , -U , 
ew ^ 

ἐναλλὰξ ὃτὲ μὲν οὕτως ὁτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν φϑειρο- | je bee τὰ ἐφεξῆς τοῖς προκειμένοις. 10 

- 
« "i 

ψ' , Ἁ , 
ω 

μενον καὶ τοῦτ᾽ ἀεὶ διατελεῖν οὕτως. ὥσπερ ᾿Εμπεδο- : Des eii ei γενέσϑαι uiv ἀίδιον δ᾽ ὅμως εἶναι 

: : ; : : αναι τῶ tÓvvc ^ RN " 

κλῆς 0 ᾿ἀχραγαντῖνος χαὶ Ἡράκλειτος ὁ ᾿Εφέσιος.᾽ ὙΠ ἀδυνάτων" μόνα γὰρ ταῦτα ϑετέον εὐλό- 

^ ^ , 
€) 

λ m" *?' Fr δ - 

᾿4λεξάνδρου ᾿ἀφροδισιέως ἐκ τῶν εἷς τὰ λεγόμενα | ? 5 M περὶ πολλῶν ἢ πάντων ὁρῶμεν ὑπάρχοντα. 
i : 

περὶ δὲ τούτου συμβαίνει τοὐναντίον" ἅπαντα γὰρ τὰ 

γινόμενα καὶ φϑειρό , 
αἱ φϑειρόμενα φαίνεται. 

᾿4λεξάνδ "EY, gov ἐξήγησις. 
is ἐξηγητικῶν ὑπομνημάτων. 

“Περὶ μὲν οὖν τοῦ γεγονέναι τὸν κόσμον πάντας 
v 
9 

φησὶν ἀλλήλοις ὁμογνωμονεῖν τούς τε ϑεολόγους καὶ pei 
- : 

λ 4 E ' 

τοὺς φυσικούς. ἐν δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα εἰναι τὴν δια- ; iie stis τὰς δόξας τὰς τῶν πρὸ αὑτοῦ. ἃς 

β ; Te εἶχον D χό " , : ; 

φωνίαν αὐτοῖς. τοὺς uiv γὰρ τῶν γεγονέναι λεγόντων XOU Wer ΟΝ nem. Mee ξητῶν. tí καλῶς αὐτοῖς ἢ 

559 , ^ * 
^ , TL lU Ó y A , M 

so ἀίδιον φάσκειν αὐτὸν εἰναι" Ὀρφεύς τε γὰρ καὶ Ησίο- dia mé εἴρηται. πρῶτον λέγει πρὸς τοὺς γενητὸν 

: Ξ t ev αὖ ἰοῦ: 7 ΕΣ 

δος x«i οἱ πλεῖστοι τῶν ϑεολόγων ἐπὶ ταύτης ἐγέ- er n no TE ἄφϑαρτον δέ, ὧν ἦσαν oi 950- so 

: t ; 07y0L j ) ; e 2 

vovro τῆς δόξης καὶ μετὰ τούτους Πλάτων. τινὲς δὲ “: . ὡς εἶπον, καὶ Πλάτων, ὧν καὶ πρῶτον τὴν 

p 
, Dd 

, 
0 ev 3 va ἃ M ἤ ῳ 

τῶν γεγονέναι λεγόντων OTi καὶ φϑαρτός ἐστιν συν- à dé Or, γὰρ καὶ Πλάτων τῆσδε τῆς δόξης 

, er - y - er 
X0 0v : vi nA - 

αποφαίνονται. ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τινῶν ἕκαστον" : Lidl ineo φασιν τῶν Πλατωνικῶν, ἀγένητον 

WO à ; ; ὕντα TOV XÓ ?! vri , " 

as πάντα γὰρ ὑρᾶται γιγνόμενα x«l φϑειρόμενα. οἱ ài ; ΠΟΟΒΟΡ Wet werOP γενῆτον λέγεσϑαι τῷ ἐν 

: , ; ; EE ; ἐνέσει TO εἰ z ? rr 4 . : 

ἐναλλὰξ γίνεσθαί φασιν τὸν αὑτὸν καὶ φϑείρεσϑαι | 7 o εἰναι ἔχειν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὺ Πλάτωνος ss 
Ἂ à : ! ἘΠ 

jn τῷ Τιμαίῳ λεγομένων γνωρίσαι τις ἄν" τὸ μὲν γὰρ 

4. Arist. de caelo 4 10 p. 279b 4 5. τούτων δὲ Arist οὕτως γενητόν. ὡς οὗτ ; λ 
i. » cael Arist. , οὐ βούλονται TO ὑπ᾽ 

λέγωμεν Arist.] λεγομὲν M  8.Arist. 1.1. Ὁ12 14. αφρο- ; β M WOPRON ὧν 

δισεως M 20. 21. de Hesiodo cf. Arist. de eaelo Γ 1 

p. 298b 28 21. ἐπὶ om. 213, 3. 22 23. φϑαρτός] αφϑαρ- | 3. haec vix sana 10. Arist. de caelo 4 10 p. 279b 1 

τος M 24. τινων M; exspectes γινομένων (cf. συνιστα- 12. 13. εὐλόγως Arist.] αλογως M 13. ἐπὶ xolg» Ari ῆ 

Lv 913. 6 
ü οἱ ! ! ὧν Arist. 

μένων 213, 6) | ^ τί om. pt 20. 21. οἱ πλεῖστοι τῶν ϑεολόγων 212, 31 
| . πρῶτον suspectum (an πρώτων") 260. τις} 1 litt. er.] M 
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αὐτοῦ λέγεσϑαι. γινόμενόν 

διαιρούμενος γοῦν τὰ ὄντα φὴη 

τὸ 
σὶν “τί τὸ ὃν ἀεί. γένεσιν ὃὲ οὐκ ἔχον; χαὶ τί (T0) γεγονὺς δὲ οὐδέποτε" 

γινόμενον μέν, ὃν ὃὲ οὐδέποτε" 

soU τῷ γίνεσθαι χρῆται ἀλλὸ 

ἀρχὴν προτίϑεται en 

γεγονὼς ἢ ἀγένητος" 

1: νεται. ἀλλ᾽ εἰ γέγονεν ἢ 

vn ys ssitip- pedi 

τῆσαι οὐχ ti 

[VI 27 

, 

ἐστιν καὶ ἀπολλύμενον, 

ἐπὶ δὲ τοῦ κόσμου 

ὰ τῷ γεγονέναι καὶ τὴν 

γινόμενος ἀλλ᾽ εἶ 

λέγει γοῦν ἡμᾶς ὃὲ τοὺς περὶ 

τοῦ παντὸς λόγους ποιεῖσθαι μέλλοντας: εἶ γέγονεν 1j 

x«l ἀγενές ἐστιν᾽" οὐ γὰρ προτίϑεται ξητῆσαι: εἰ γί- 

ἀγένητός ἐστιν. γελοῖοι ne 

τὸ ἤ εἰς τὸ εἴ ssec καὶ 

ἔχοντα προσέτι καὶ ἀδιανόη; 

15 ἐφεξῆς λεγομένοις 

fo.81r. λέγει γὰρ | ὀλίγον προελθὼν 8 

τόν ἐστιν καὶ οὐδαμῶς τοῖς 

συνάδει τὸ λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν" 

πιδιορίξων πάλιν τὸ 

Qv 
αὐτὸ πρόβλημα ᾿πότερον ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος᾽" τὸ 
οὐδεμίαν ἢ γέγονεν 

γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος᾽ 

τὸ “εἶ καὶ ἀγενές ἐστιν᾽ μεταγράφ 

δὲ περὶ τούτου ξητεῖν ἐφεξῆς δείκνυσιν, 

δηλονότι ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος 

MupspaP), ἥτις οὐκ ἄλλη τις ἂν ἢ 

εἴη. καὶ γὰρ εἰ τὸ 

1. απὶ ολλυμεῖνον, Μ 

ς᾽ οὐκέτι χώραν δώσει 

ουσιν᾽ προϑέμενος 

ὅτι γέγονεν, 

(τοῦτο γὰρ ἦν 

ἡ κατὰ χρόνον 

γινόμενον ἔτι οὔπω γέγονεν, τὸ 

3. Plat. Tim. 27D 

cf. Plat. 4. μὲν ἀεί, ὃν Plat. 

τῷ pt| ro M 1. Plat. Tim. 210 
5. γίνεσθαι) γε 

ἣι γέγονεν Plat. cod. Paris. A, ἢ Vindob. Y4 

10. γελοῖοι] λέγοιοι M 

roig εἰ 320. μεταγίραφ 

ro|v eras.] M 

13. τῷ pt] ro M. 

17. Plat. Tim. 28B 19. 20. fort. δώσει {τοῖς sig» τ 

Ἰουσιν Μ 91. γεγὶ οἷνὲν 

3, ποιξῖσ 

τὸ add. pt, 

νεσϑαι M. 
ϑαί πῃ Plat. 
ἣ Tubing. 

M 

£l 
15. συναδὸν M 

0 εἰ vel δώσει 
99. του- 
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γεγονὸς δῆλον ὡς οὐκέτι γίνεται" γεγονέναι δὲ τὸν 

κόσμον λέγει" οὐκ ἄρα γινόμενός ἔστιν κατ᾽ αὐτόν" 

ὡς γεγονὼς γὰρ ἀρξάμενος τοῦ γίγνεσϑαι τέλος εἴλη- 

φὲν ἤδη τῆς γενέσεως. καὶ γὰρ εἶ οὕτως ἔλεγεν γε- 

νητὸν τὸν χόσμον ὡς ἐν τῷ γίγνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχοντα, 5 
“ 9 b. , A M M , M * —- 

ἔδει αὐτὸν δέχεσϑαι καὶ τὸ φϑαρτὸν αὐτὸν εἰναι" τῷ 

γὰρ οὕτω γινομένῳ συγκεκλήρωται τὸ ὡς γίνεσϑαι 
M , . , M » Ὰ I 9 ,ὔ 

καὶ φϑείρεσθϑαι' λέγων δὲ αὐτὸν γενητὸν οὐκέτι 

συγχωρεῖ τὸ καὶ ἄφϑαρτον αὐτὸν εἶναι" πῶς γὰρ 
αὐτὸν ἄφϑαρτον λέγεσϑαί φασιν ὑπ᾽ αὐτοῦ; εἰ μὲν τὸ 

^ ei , € ^ , - , ' 3 
γὰρ οὕτως λέγοιεν ὡς μὴ ev τῷ φϑείρεσϑαι τὸ εἶναι 

ἔχοντα. ἴσως ἂν ὃ τοιοῦτος ἄφϑαρτον αὐτὸν εἶναι 

λέγων ὡς ἀναιρεῖν τὸ ἐν τῷ φϑείρεσϑαι τὸ εἶναι 
^ Ὁ 4 , i A. ) - » , . 

ἔχειν οὐδ᾽ ἂν γίνεσϑαι αὐτὸν ἐχεῖνος ἔτι λέγοι" συν- 

ἕξευκται γὰρ ἡ τοιαύτη γένεσις τῇ τοιαύτῃ φϑορᾷ. 15 

εἰ δὲ ἄφϑ ὑτὶ t χρόνον λέ δῆλον & ἄφϑαρτον αὐτὸν κατὰ χρόνον λέγοι, δῆλον ὡς 

καὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη κατὰ χρόνον χρώμενος" τῷ γὰρ 

οὕτως ἀφϑάρτῳ τὸ οὕτως γενητὸν ἀντικεῖσϑαι ἀνάγκη. 

ἔτι τὸ ἕπεσθαι δοκοῦν τῷ γενητῷ φϑαρτὸν ἀναιρεῖν 
βουλόμενος ἄφϑαρτον αὐτὸν λέγει" εἰ δὲ κατὰ χρόνον zo 

ἄφϑαρτον αὐτὸν λέγει. τοῦτ᾽ ἂν ἑπόμενον λαμβάνοι 

τῷ γενητῷ ἀλλὰ μὴν οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι 
? €" P 3 M - 2» 3 3 - , 

ἔχοντι γενητῷ ἕπεται. ἀλλὰ τῷ ἀπ᾿ ἀρχῆς χρόνου ye- 

γονότι" δηλονότι γέγονεν οὗτος ὁ χόσμος κατ᾽ αὐτόν. 

ἀλλὰ καὶ τὸ αἰτίαν τινὰ ξητεῖν αὐτὸν τῆς ἀφϑαρ- ἴοι. 8τν. 

σίας. ὃ ποιεῖ Πλάτων. ὁμολογοῦντός ἔστιν τὸ ἀπ᾽ ὃς 

1. yeyo|v]os Μ ὀυκέτι γινεται (et ξητει) Μ m 1 in marg., 
ὀυδέπω γέγονεν in textu 8. γεγονος M (cr. pb) γιγνεσϑαι M; 
fort. εἶναι 7. ὡς γίνεσϑαι suspecta 12. ἴσας M (er. pt) 
13. fort. ἀναιρῶν 20. s; — 21. λεγει in marg. suppl. M 
21. fort. λέγοι λαμβανει M. (er. pb 23. τῷ pt| το M 
24. fort. (ors) δηλονότι 
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ἀρχῆς αὐτὸν χρόνου λέγειν yepebiver εἰ γὰρ ἣν ἀγέ- 

νητος. ἐν ἑαυτῷ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἶχεν ἂν 

τῆς ἀφϑαρσίας, εἴπερ ὁμολογεῖται ὑπ᾿ αὐτοῦ τὸ ἀγέ- 

νητον τῇ αὑτοῦ φύσει ἄφϑαρτον εἶναι" ὃ δ᾽ οὐχ ὡς 

ς ὄντος ἀφϑάρτου τῇ αὑτοῦ φύσει τοῦ κόσμου τῇ τοῦ 

θεοῦ pesqen τὴν ἀφϑαρσίαν ἀντιτίϑησιν αὐτοῦ. 

ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορεῖν τοῦ κόσμου πολλάκις. OTL 

ἔστιν. σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι 

ὡς ἐν τῷ γίγνεσθαι τὸ εἶναι ἔχειν" εἶ γὰρ πρὸ τοῦ 

10 γεγονέναι οὐκ ἦν. γεγονὼς δὲ ἔστιν. τὸ γεγονέναι 

αὐτοῦ οὐχ ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντος κατηγορεῖς 

ται. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνο ἀκολούϑως τῇ Πλάτωνος δόξῃ 

λέγεται τὸ σαφηνείας χάριν ὑποτίϑεσϑαι τὴν γένεσιν 

αὐτοῦ. ὡς μᾶλλον ὁποῖός τίς ἐστιν τὴν φύσιν εἰσομέ- 

15 vov ἡμῶν διὰ τῆς πλαττομένης γενεσεωβ᾽ οὔτε γὰρ 

ἂν εὐθὺς ἀρχόμενος ὡς προηγουμένως περὶ τούτου 

ξητήσων τὸ πρόβλημα τοῦτο προέτεινεν οὔτ᾽ ἂν παρ- 

είασεν τὸ δηλῶσαι, τίνος χάριν αὐτὸν γεγονέναι 

φησὶν ἀγένητον ὄντα. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῇ πολιτείᾳ διὰ 

so τὸ εἰς τὸν περὶ δικαιοσύνης λόγον συντελεῖν τι τὸν 

περὶ συστάσεως πόλεως καὶ πολιτείας λόγον λέγων 

περὶ τούτων προεῖπεν. οὗ χάριν λέγει. οὕτως ἂν 

ἐποίησεν καὶ περὶ τοῦ κόσμου. 

᾿Δριστοτέλους ἐκ τοῦ αὐτοῦ μετ᾽ ὀλίγα τῶν προ- 

25 κειμένων. 

“Ἣν δέ τινες βοήϑειαν ἐπιχειροῦσιν φέρειν ἑαυ- 

ὅδ᾽ pt] óvà' M 6. Plat. Tim. 41A B ἀντιτίϑησιν 

BIEN aed 9. fort. ἔχοντα 10. γεγονὼς} γένος M 

11. αὐτοῦ] «vro. M 14. fort. αὐτόν 17. οὔτ᾽] oc M 

18. yeyoveve M 19. Plat. reip. II 369A 24. Arist. de caelo 

AA 10 p. 919b 32 
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τοῖς τῶν λεγόντων ἄφϑαρτον uiv εἶναι γενόμενον δέ, 

οὐκ ἔστιν ἀληϑής᾽ ὁμοίως γάρ φασιν τοῖς τὰ δια- 

γράμματα γράφουσιν καὶ σφᾶς εἰρηκέναι περὶ τῆς 

γενέσεως. οὐχ ὡς γενομένου ποτέ, ἀλλὰ διδασκαλίας 

χάριν ὡς μᾶλλον yvogitóvrov, ὥσπερ τὸ διάγραμμα 

γινόμενον ϑεασαμένους. τοῦτο δέ ἐστιν, ὥσπερ λέγο- 

μὲν. οὐ τὸ αὐτό; ἐν μὲν γὰρ τῇ ποιήσει τῶν δια- 
γραμμάτων πάντων | τεϑέντων εἶναι ἅμα τὸ αὐτὸ το]. 88τ. 

συμβαίνει. ἐν δὲ ταῖς τούτων ἀποδείξεσιν οὐ ταὐτόν. 

ἀλλ ἀδύνατον. τὰ γὰρ λαμβανόμενα πρότερον καὶ τὸ 

ὕστερον ὑπεναντία ἐστίν: ἐξ ἀτάκτων γὰρ τεταγμένα 

γενέσϑαι φασίν, ἅμα δὲ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον 

ἀδύνατον. ἀλλ᾽ ἀνάγκη γένεσιν εἶναι τὴν χωρίζουσαν 

καὶ χρόνον" ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ 

κεχώρισται. 

᾿Δλεξάνδρου ἐξήγησις. 

“Εἴη ἂν τοῦτο πρός τινας τῶν ἀπὸ Πλάτωνος λέ- 

γῶν, ὡς κἀκείνων τὸ ἄτοπον συνορώντων τὸ ἑπόμε- 

γον τῷ τὸν χόσμον γενητὸν λέγειν ἄφϑαρτον δὲ καὶ 

διὰ τοῦτο βοήϑειάν τινα τῷ λεγομένῳ ὑπὸ Πλάτωνος 30 

καὶ ὑφ᾽ αὑτῶν ποριζομένων καὶ μὴ φασκόντων οὕτω 

λέγειν αὐτὸν γεγονέναι τὸν χόσμον ὡς ἀπ᾽᾿ ἀρχῆς 

χρόνου καὶ ποτὲ μὴ ὄντα ἀλλὰ διδασκαλίας χάριν τῶν 

μανϑανόντων καὶ ἐνδείξεως τῆς οὐσίας τε καὶ φύσεως 

αὐτοῦ" ὥσπερ γὰρ ἀνάλυσιν αὐτόν φασι ποιεῖσϑαι τῆς 55 

οὐσίας αὐτοῦ καὶ δεικνύναι». εἰ ἐγένετο. πῶς ἂν 

ἐγένετο. ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων οἱ μαϑημα- 

15 

11. γάρ ποτε Arist. vulg. (ποτε om. cod. E; τὰ H) 
. δὲ τὸ αὐτὸ ἄτακτον Arist. vulg. (τὸ αὐτὸ om. EH) 
. golo]|vou. M 25. ὠσπερ — 26. αὐτου in marg. M 
. δεικνύναι add. (cf. 218, 2. 3) 
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τικοί" καὶ γὰρ ἐπ’ ἐκείνων φέρ᾽ εἰπεῖν τὴν σύστασιν ἂν ἐγένετο ἐκ τούτων τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτῷ, εἶ ἐγέ- 

ἔχειν λέγων ἔκ τετραγώνων ἕξ x«l ἀναλύων καὶ δει- | veto, λέγουσιν πάντα γὰρ ἅμα ὄντα ὃ μαϑηματικὸς 

χνύς, πῶς ἐκ τούτων ἡ σύστασις αὐτῷ, οὐχ ὅτι ποτὲ i λαβὼν ϑάτερα ἐκ τῶν érígov τῶν ἐνυπαρχόντων 

γέγονεν ἢ συνετέϑη λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ τούτων αὐτῷ 1 αὐτοῖς πειρᾶται συνεστῶτα δεικνύναι" οὐ γάρ ἔστιν 

s τὸ εἶναι δείκνυσιν τῇ τῆς γενέσεως € ὑποϑέσει. ὅτιπερ, 4 ὃ κύβος ἀναιρετικὸς τῶν τετραγώνων κατὰ viv éx&- 5 

εἰ ἦν γενόμενος, ἔκ τούτων ἂν οὕτως ἐγίνετο. τὸν | vov γινόμενος μεταβολὴν (ἐνυπάρχει γοῦν αὐτῷ) καὶ 

αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου λέγεσϑαί φασιν" | οὐκ αὐτὰ TG τετράγωνα ἀναγκαῖον εἶναι "ee Tijg Gv- 

οὐ γὰρ ὅτι γέγονεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ τούτων μὲν τὸ εἶναι στάσεως τοῦ κύβου (συνυπάρχει γοῦν καὶ Vatt m 

αὐτῷ, εἶ δὲ ἐγένετο, οὕτως ἂν ἐξ αὐτῶν, ὡς αὐτοὶ | ἐν αὐτῷ, ὡς ἔφαμεν)" ὃ yàg πρὸς ὑπόϑεσιν καὶ o) 

10 λέγουσιν. ἦν γεγονώς. οὔ φησιν δὴ καλῶς τὸ εἰρη- | πρὸς ἀλήϑειαν γένεσίν τινος λαμβάνων ἐκ τοιούτων i 

μένον ἐξηγεῖσϑαι αὐτοὺς οὐδὲ τοῖς ταῦτα λέγουσιν } λαμβάνει, ὧν οὐκ ἔστιν ἀναιρετικὸν τὸ λεγόμενον ἐξ 

τὴν διὰ τοῦ παραδείγματος ἀποφυγὴν τῆς ἐσομένης αὐτῶν γεγονέναι. ἔνϑα δέ τινα λαμβάνομεν εἰς γέ- 

ἀτοπίας τῷ λόγῳ προχωρεῖν" οὐ γὰρ ὁμοίως ἔχειν | νεσίν τινος, ἀδύνατον ἀμετάβλητα καὶ σωῳξόμενα ποιῆ- 

δύνασθαι. ὃ μὲν γὰρ μαϑηματικὸς ὃ τὸν κύβον ἔκ σαι τὸ ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ μεταβολῆς αὐτῶν γίνεται 

15 τετραγώνων ἕξ συγκεῖσθαι λέγων καὶ τὴν γένεσιν | τὸ λεγόμενον ἐξ αὐτῶν εἶναι. γεγένηται δὲ ἐνταῦϑα i5 

ἔχειν, ἐξ ὧν αὐτὸς λέγει γεγονέναι: ἢ τὸ τρίγωνον £x ] καὶ οὐχέτι ἐστὶν πρὸς ὑπόϑεσιν ἡ τοιαύτη γένεσις 

τριῶν εὐθειῶν ταῦτα λαμβάνει, ἃ συνυπάρχει τὲ τῷ λαμβανομένη" τοιαύτη γὰρ ἡ τῶν ἀληϑῶς γινομένων 

λεγομένῳ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔστιν ἐν αὐτῷ. ἀλλ᾽ γένεσις καὶ οὕτως γίνεται τὰ γινόμενα φύσει" οὐδὲ 

οὐ κεχωρισμένα συνετέϑη. καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἡ γὰρ ὃ μαϑηματικὸς πρὸς ὑπόϑεσιν ἔτι γίνεσϑαι ἐλάμ- 

fol.88v. ἀνάλυσις queque: εἷς γὰρ ἐνυπάρχοντα στοιχεῖα Bovsv, εἰ ἐκ τοιούτων αὐτὰ γίγνεσϑαι ὑπετίϑετο. ἃ o 

ai ἡ ἀνάλυσις ἀλλ᾽ οὐ κεχωρισμένα γίνεται οὐδὲ δεόμενα | ἦν ἀνάγκη μεταβάλλοντα ἢ κατὰ ποιότητα ἢ κατὰ τά- 

μεταβολῆς τινος πρὸς τὸ ἐξ αὐτῶν γίνεσϑαι" πῶς γὰρ ξιν ποιῆσαί τινα αὐτά" τὰ γὰρ πρὸς ὑπόϑεσιν δεικνύ- 

μενα γίνεσϑαι οὐ τά, ἐξ ὧν ἐγένετο, ἔχει ὑποτιϑέμενα, 

1. fort. ἐκείνων (ὁ τὸν κύβον» φέρ᾽ (ci. lim. 14) δοκοῦντα δέ, ἀλλὰ ὄντων τούτων καὶ ἐνυπαρχόντων 

1 sq. cf. Plat. Tim. 55BC€ 2. post εξ manu priore M in 

ras. signum v, quod est etiam in nota margini inscripta 

S S | τὸν λόγον σύνϑεσιν uó E νην" ὕ- 

τὸν πλᾶ ν ὡς E T4 (fort. sunt duae notae, quarum prior signo | di amid we hagaiieo odd —— 

ornata ad 9217, 25 αὐτόν spectat — misi forte scribendum est ' τον γὰρ καὶ διὰ τοιούτων ἢ ἀνάλυσις. ἐπὶ δὲ τῶν 

ἕν τοῖς δεικνυμένοις ἐξ αὐτῶν γεγονέναι τὴν κατὰ ss 

x τὸν Πλάτωνα, scil. Tim. 55 BC, et inserendum post ἕξ —, | , * ; P ^ Ai Net a ue 

τ ὧν autem verbis ὡς ἐν κύβῳ — vel ἐπὶ κύβου — id 1 iioii jut conie ovy οὕτως ἔχει" οὐ γὰρ ἅμα Euug- 

ipsum verbum suppeditat, quod desideratur); p et t in textu | vov καὶ ἔμβρυον οὐδ᾽ ἅμα ἀταξία πλίνϑων καὶ λίϑων 

praebent ξξ τὸν πλάτωνα, ium post IV—VI litt. spatium καὶ ] 

3. αὐτω  Μ — 12. exogvy|n]v, ex e, M 18. προ- 16. ovx| ev]. M 26. τ[ον M fort. ὑποτιυϑεμένην 

χίωἼρειν, ex ει, M 18. «vro|I htt. er.]|v M i 29. ἔμβρυον pt] su«gvov M πληνϑων M ἀναλύων 
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ὑπὸ τῶν τὸν κόσμον γεννώντων λεγόμενον καὶ πρὸς 
Ἁ A ^ p 

, - , ^ 0r x0- e , N , * 

καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν olxic. ἐκ τοιούτων δὲ καὶ τ ὑπόϑεσίν ἐστιν ἀδύνατον᾽ ἅμα γὰρ ἀταξίαν εἶναι καὶ 
3 -» IÍ 

Ἢ 1p τὸν χό δὲ τ ταβολῖ : li | ! ἱ 

Guov γεννῶσιν" ὃ γὰρ τὸν κόσμον tX τῆς μεταβ i πέδον τῶν vie» AMeven. den 2 DRE 

Eus rm " τῶν sig τὴν εὔτακτον XL- ai E tes om Adeo 

ΚΕ ΜΕ P— ΤΕ ΤῊ. 3 ; τ αὐτοὺς ἀνάγκη ἀταξίαν τοῦ χόσμου. εἴ γε ἦν" ὅτε γὰρ 
, , "v οὺ : " ; : : | j 

νησιν γεννῶν £x τούτου λέγει γεγονέναι αὐτὸν, OU | κων más di Me Mond CNN 

* 3 , ^ 

*, ^ , , " . : οί Ti 
E " : : s : 

ε ὄντος ἀδύνατον τὸν κόσμον εἰναι" ἐναντία γὰρ ] κῶς οὖν cire dise Mon 

ΕΣ ' δεῖ τὴν ἀταξίαν ἀναιρεῖσϑαι. εἰ ἐὰν Aa ἱ ' : 3 

maiis cds, xak deb v eeper 4 φως ἀπ᾿ ἀρχῆς χρόνου καὶ μεταβολῆς τινος καὶ φϑορᾶς 

δραρερβξε  μρὰςονταρτῆ Mes e wir οὐ γὰρ ἐνυπάρχειν ταῦτα | ἐν τῷ κόσμῳ οὐδὲ Guv- το]. 89ν. 

'u, εἶ ϑεῖτό ὅλως ἀταξίαν εἰναι" 2a qaad : TT : 

A —— t τὸν Mini gie y dpi! υπάρχειν αὐτῷ οἷά τε. ἐξ ὧν αὐτὸν γεγονέναι quoív' 
9 , , - , MUR ' A ᾿ , ; 

s» pie Tr me —— yo tesdt Yi ψὶ ἣν γὰρ ἂν οὕτως τὸ γιγνόμενον ἀνάλυσις" £v τοιού- 10 
- 3 e SN z , - ια- 

' à 

10 σεῶς καὶ μεταβολῆς. οὐχ οὐτῶ δὲ ἐχεν ἐπὶ τῶν τοις γὰρ ἢ ἀνάλυσις συνυπάρχειν δυναμένοις" ἀλλ 

: ΄ ἐξ ὧν t ϑενται | , 

γραμμάτων. ἀλλ᾽ ἑνυπαρχοντῶν. ἐξ ων ΕΣ ide ἀδύνατον συνυπάρχειν αὐτῷ συνυπαρχοντὰα καὶ μετα- 

τὴν γένεσιν αὐτῶν. οὐδὲν κινήσαντες τῶν ἕν αὕτοις 
? - , bu D 

δεικνύουσιν τὴν γένεσιν αὑτῶν. τεκμήριον δὴ TO 
? Ἁ ? "e 

, 7 

μὴ ὑγιῶς λέγειν αὑτοὺς μηδ᾽. ὥς φασιν, ὁμοίῶς τοῖς 

ig ἀναλύ ἤσϑαι ἀλλὰ γένεσιν ὑπογρά- 
15 μαϑηματικοῖς ἀναλύσει χρῆσϑαι ἃ γ 

: 

, - 

φειν τό. ἐξ ὧν φασιν τὸν κόσμον γεγονέναι. ταῦτα 

* » - 3 ^ T d μι 

μὴ οἷόν τε εἶναι ὄντος αὐτοῦ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ προ 

D ὀφεί 9c ἐπὶ πάντων ἔχει τῶν γιγνομὲ- 
ὑπάρχειν ὀφείλειν, ὡς ἐπὶ παντῶν £j ! 

? 

A , - 

vov: τὰ γὰρ ἀλλήλων ἀναιρετικὰ καὶ συνυπάρχειν τῷ 
, e e A js 

o αὐτῷ ἀδύνατον πρὺς ὑπόϑεσιν. ὥστε οὐ μὲν uoo 

] 3 

9 , , I 

ματικοὶ εἰκότα λέγουσιν φάσκοντες οὐ γενξσιν λέγειν 

; 
9 e , - e l^ , 

τῶν διαγραμμάτων ἀλλ᾽ ὑποϑέσει χρῆσϑαι σαφηνείας 
, ^ 3 ? , N 2 

χαὶ διδασκαλίας χάριν" οὔτε γὰρ ἐξ ἐναντίων ia ἐκ 
, MINUM - NU J 

κεχωρισμένων ὅλως ἡ γένεσις αὑτοῖς διὸ καὶ σὺν 
, , M , 

as ὑπάρχει τοῖς τότε γίνεσϑαί τὲ καὶ γεγονέναι λεγομένοις 

[3 
I » ' ^ ^ 

καὶ τά. ἐξ ὧν y£yovév vt καὶ ἔστιν. διὸ καὶ εἰς 
3 , ü 3 2 

ἀδύνατον λέγουσιν τὸ γένεσιν είναι σχημαάτῶν ἀλλ᾽ 
Ἃ 

9, ^ 9 y, 
^ NM 

οὔτι γε καὶ πρὸς ὑπόϑεσιν αὐτοῖς ἀδύνατον. τὸ ὃ 

βάλλοντα τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως καὶ οὐσίας αἴτια. 
ΝᾺ / 3 - , e E , 

εἶ δὲ μήτε ἐνυπάρχει τῷ κόσμῳ ἡ ἀταξία τῶν σωμά- 
2 e - , , i ? 

TOV, ἐξ 13g γεννῶσιν αὐτόν. μήτε συνυπάρχει ἀλλὰ 15 

προὐπῆρχεν καὶ κατὰ μεταβολὴν αὐτῶν ἡ γένεσις τοῦ 

κόσμου ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως. (ὡς) ἐπὶ τῶν μαϑηματικῶ uot χ g, (ὡς) ἐπὶ τῶν μαϑηματικῶν. 

ἀληϑὴς ἂν γένεσις εἴη λεγομένη ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάλυσις. 

ὁποία ἐπὶ τῶν μαϑηματικῶν" 0 γὰρ ἐκ τοιούτων ὑπο- 
, ) , , τ΄ , 

τιϑέμενος γενεσιν γίνεσθαί τινος. ὧν μὴ μεταβαλλόν- 20 

τῶν τὸ ὑποτιϑέμενον ἐξ αὐτῶν γίνεσϑαι ἀδύνατον: 

οὗτος ἀληϑῆ γένεσιν ἀλλ᾽ οὐ μέχρι λόγου λαμβάνει. 
2 , ? - ? - 

“ριστοτελους Ex τοῦ αὐτοῦ. 

“Εἰσὶν γάρ τινες. oig ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγένη- 

τόν τι Ov φϑαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφϑαρτον διατε- 25 
» e , € " I ^ , i ^ 3 υἷι 

Ativ, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ" ἕχεῖ γάρ φησιν τὸν οὖρα 

νὸν γενέσϑαι μέν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔσεσϑαι τὸν λοιπὸν 

ἀεὶ χρόνον. 

j 9. δία τε M — 13. συνυπαργ εἰν, ex ἡ, M — 16. γενεσὶ ες M 
ex ὁ. M 12. ovt| οἾις ex ἢ.) Μ 1 11. ὡς add. 18. αναλυ] et ig M 9223.Arist. de caelo 4 10 p.280 og 

Ξ- "UE MMC ΞΕ: ὑπογρωφειν Μ 16. γεγονεναι, | 21. ἔσεσϑαί γε Arist. (cf. 222,11) λοιπὸν Arist. FHLM ; om. Arist. cet. 

ex hs M 17. 18. προυπαρχὶ e| M 26. διὸ superscr. 
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᾿Αλεξάνδρου. 
9 e " , , J , εἶ 

“Οὐχ ὡς ἀμφοτέρων &x 

νητόν τι ὃν φϑαρήσεσϑαι 

διαμένειν (τὸ γὰρ δεύτερο 

ς καὶ αὐτὸς ἐπιφέρει τὸν κόσμον γὲξ 

' ἱ : ύτου 
). ἀλλ᾽ ὡς λεγομένου μὲν TO Mes "i 

| 
1 » n» 

^y] L - 

δὲ τῷ τοῦτο λέγοντι κἀκείνου" Tis yC9 αὐτῆς δια: 

: 
καὶ TO 

ίας τό τε γενόμενον TL ἄφϑαρτον λέγειν καὶ | 

ium "ἃ χαὶ ἀκολουϑεῖ τῷ λε- 
ἱψένητον φϑαρτόν. ἄλλως τὲ καὶ € War 

jane 
iv μὴ φϑαρήσεσϑαι δὲ 

i) γοντι τὸν κόσμον γεγονέναι ue μὴ q9«o 
. n e 

τὸ καὶ ἀγένητόν τι ὃν φϑείθειν 

Ταῦτα μὲν οὖν ᾿Δριστοτέλης καὶ ὁ τούτου μάλιστα 
τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς εἷς αὐτὸν ὑπομνήμασιν ἀνιχνεύ- 
σας ᾿4λέξανδρος. καὶ πρότερον δὲ ἐν αἷς παρεϑέμεϑα 
χρήσεσι τοῦ Πλατωνιχοῦ Ταύρου ἐκ τῶν εἰς Τίμαιον 
ὑπομνημάτων δῆλον γέγονεν. ὡς πολλοὶ καὶ ἄλλοι 6 

γεγραμμένων τοῦ τε ἀγέ- 

χαὶ τοῦ γενόμενον ἀΐδιον 

v μόνον ἐκεῖ γέγραπται, ὡς 

γονέναι μέν, ἀίδιον 

ἑπομένου ᾿ τῶν φιλοσόφων ταύτην ἔσχον περὶ Πλάτωνος τὴν 
ἃ xdi 

Ey » » 3 δὲ εἰναι) δόξαν, οὐ χεῖρον δ᾽ ἴσως καὶ αὖϑις τὰ αὐτὰ παραϑέ- 
σϑαι" λέγει γὰρ ὃ Ταῦρος οὕτως "fuyrvovu£vov δέ, εἶ 
χατὰ Πλάτωνα ἀγένητον ὃ κόσμος. διαφόρως περὶ 
τούτου οἱ φιλόσοφοι διηνέχϑησαν. ᾿Φριστοτέλης μὲν 10 
οὖν φησιν λέγειν τὸν Τίμαιον γενητὸν εἶναι τὸν κό- 
σμον. τοῦ Τιμαίου λέγοντος γεγονέναι" καὶ γὰρ φέ- 
ρέται αὐτοῦ σύγγραμμα περὶ τοῦ παντὸς ὡς γενητοῦ. 

καὶ Θεόφραστος μέντοι ἐν τῷ περὶ τῶν φυσικῶν Óo- 
ξῶν κατὰ Πλάτωνά φησιν γενητὸν τὸν κόσμον καὶ τ5 
οὕτως ποιεῖται τὰς ἕνστάσεις. παρεμφαίνει δέ, ὅτι 
ἴσως σαφηνείας χάριν γενητὸν αὐτὸν ὑποτίϑεται. καὶ 
ἄλλοι δέ τινες οὕτως ἠνέχϑησαν, ὅτι κατὰ Πλάτωνα 
γενητός. οἱ δέ, ὅτι ἀγένητος. ἐμάϑομεν οὖν καὶ ἐν- 
τεῦϑεν, ὡς πολλοί τε ἄλλοι τῶν φιλοσόφων καὶ Θεό- 30 
φραστος τὰ αὐτὰ περὶ Πλάτωνος ἀπεφήνατο. καίτοι 
γε Θεόφραστος. ὥς φησιν. ἐπειϊράϑη ἀπολογήσα- τοϊ.90ν. 

^ , , e 

ἡ γὰρ ἀταξία, ἐξ ἧς 

ἡτούς. ἀγένη Ü 9 con 
ὃ κόσμος γέγονεν κατ᾽ αὐτούς. ἀγένητος οὔσα ἐφ e 

/, 

| ov χό ἀάλλουσα. ὁτι γὰρ 
ov κόσμον μεταβ md 

τῷ Τιμαιῷ- -— 6 

ἐστιν τὸ εἰρημένον" 

tig τὴν τάξιν καὶ τ , 

(οἱ. 90:. τὸ ἕτερον | μόνον εἴρηται ἐν 

15 ἐδήλωσεν ἐπενεγκών , τί ποτέ vlgibapegied 

«ἐχεῖ γάρ φησιν TOV οὐρανὸν pue αν μὲν. | 

ἀλλ᾽ ἔσεσϑαί γε τὸν λοιπὸν χρόνον. RUTRUM 

᾿Δριστοτέλους ἐκ τοῦ ἡ Tis φυσικῆς 6X0 : 

"Zo | j t αἰῶνος ὁμονοητικῶς 
᾿Αλλὰ μὴν περὶ χρόνου ἔξ ὦ g 0| 

^ * / Ii 

γένητον γὰρ εἰναι λέγου , 9 

E [ (yreg" € ντες φαίνονται πᾶν is «| 

cgi 
τος δείκνυσιν. ὡς 

σιν. καὶ διὰ τούτου γε 4μόκχρι 

: jvov ἀγένητον 
ἀδύνατον πάντα γεγονεναι" τὸν γάρ χρόνον ἄγενη 

D M 1 LE) HERR 

i uóvog' TOV 
εἶναι. Πλάτων δὲ γεννᾷ povog' ἅμα μὲν γὰρ & 

" 3 

- οὐοανῷ γεγονέναι, τὸν δὲ οὐρανὸν γεγονέναι φησίν. 
τῷ οὐρανῷ y£yo . 

A T st. p) 4. Plat. Tim. 
9 9 qwsvntov M (cr. t et manu po j ἐπ DI- En 

oc "ie n pt à φϑειρειν M; exspectes Lap cipe d 9) 

T 13. g«o M; exspectes δὲ 11. λοιπὸν pee s 
Ξ E 9. 7 »& AYISU. 

18. Arist. phys. Θ 1 p. 951b 14 19. περι 7€ ἐχοντες 

M (οἵ, 117, 27)] He ἐνὸς Arist. - 19. 20. Suovon ^S ist 
pet ἰφαινόνται M 91. τούτου Arist. ; ον M : 

-— νολο (sive c£) Arist. δημοκρατος 3 E. Lu A ξ 

cet. Δημόκριτος γὲ | | it 

23. δ᾽ αὐτὸν γεννᾷ Ant. μον οἧς, eX ὦ; 

σϑαι. μήποτε σαφηνείας ἕνεκεν γενητὸν αὐτὸν ὁ Πλά- 
τῶν ὑπέϑετο. ἀλλ᾽ ἐφεξῆς πάλιν ὃ αὐτὸς Ταῦρος πα- 
ρατίϑεται τὸν Θεόφραστον ἀναιροῦντα τὴν τοιαύτην 
ὑπόϑεσιν᾽ λέγει γοῦν μετ᾽ ὀλίγα τῶν προεχκειμένων 

1. dubito, num commentarium in Aristotelis locum ex- 
ciderit 2. ὃ. ανιχευσας M 8. πρότερον: pag. 145, 13 sq. 

7. io M 9. ἀγένητός ἐστιν ὁ 145,14 10. ἠνέχϑησαν 
145, 16 13. post γενητοῦ pag. 145, 19 additur ἴσως δὲ τοιοῦ- 
τόν τι λέγων (λεγειν M) ὁ Πλάτωνος Τίμαιος γενητόν φησιν 
τὸν κόσμον 14. Θεόφραστος: cf. Diels, Doxogr. p. 485 
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- 

, , mias q 

ταῦτα ᾿ἔϑος Πλάτωνι διδασκαλίας χάριν γινόμενα 

ό wv Ti, νην εἰσάγει τὴν 
παραδιδόναι" x&v τῇ πολιτείᾳ γινομένην yn τῇ 

- ? - e "uu 

πόλιν. ἵνα ἐν τῇ κατασκευῇ αὐτῆς ἢ τῆς δικαιοσύνης 

, 
[i4 e , 

M 

γένεσις ἐκδηλοτερὰ γένηται. ὅπερ ὃ Θεοφρᾶστος : 
, 

, , ᾿ 

ὅτι τάχα ἃ ὶ νείας χάριν. ὡς 
ς πὼν ὅτι τάχα ἂν γενητὸν λέγοι Gag 5. qu^, ὡς 

xcl τοῖς διαγράμμασιν παρακολουϑοῦμεν γινομένοις 

? e 
3 e , Ei Ἂς M E 

φησὶν πλὴν ἴσως ἢ γένεσις οὐχ ὁμοίως ἔχει ETL τῶν 

jb τὸ αὐτὸ ᾿ λει" φησὶν 
διαγραμμάτων᾽. λέγει δὲ τὸ αὐτὸ 4ριστοτέλει 9i 

, 
, Ἁ - a Y , ' | 

γὰρ κἀκεῖνος. ὅτι ἐν μὲν τοῖς διαγράμμασιν ἔστιν 

; ; ^» Δδογῇ τὰ ἐναντία. ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ χοόμοῦυ 
19 ὑποϑέσϑαι ἐν &Qyij τὰ "LG, 

γενέσεως οὐκέτι; ὡς εἴ τις ὑπόϑοιτο κίνησιν xe στά- 

, , , , d ^ iJ » (vo. -— 

σιν καὶ τάξιν καὶ ἀταξίαν. OT. μὲν οὖν οὐκ 9 
, e , i 

yov εἶναι τὴν TOU κόσμου ὑπόστασιν ὁ Πλάτων ov 
* AS € T 

λεται. ἀλλ᾽ ἀρχὴν αὐτῷ τοῦ ευναᾶι δίδωσιν, ἱκανῶς 

5 e , , Y " ^ e - , , 

15 οἷααι καὶ ὃ λόγος ἀπέδειξεν καὶ αἱ τῶν φιλοσόφῶι 

όξης [ ἴς μὴ πάντ 
περὶ τῆς Πλατῶνος δόξης μαρτυρίαι τοῖς Mj 7 da 

Y - “ὦ. »ἦ H MM τ 

φιλονείκοις καὶ δευτέραν τῆς ἰδίας ἐπιϑυμίας τυῦὲ 

Ἴ ὴν ἀλή ( δὲ ὁ Πρόκλος ἕν τῷ 
μένοις τὴν ἀλήϑειαν. ἅπερ Ot ὁ εξ δες 

, 
, ec Ἁ ^ , -— p 

πολλάκις μνημονευϑέντι vxéQ TOU Τιμαίου πρὸς Ao 

s» στοτέλην λόγῳ £x τῶν Πορφυρίου πάλιν μεταγραψα- 

Ἷ 
x 

M , , e 

μενος τίϑησιν ἐκ περιόδων δεικνύειν πειρώμενος. ὡς 

' 

p e , 

7 L ὴ D χό ὃ Πλάτων 
ἄναρχον είναι τὴν TOU κόσμου γένεσιν ὁ e 

rF 
^ — Α , 

“δ 
, "m 

ὥετο. διότι τε τὸ TOU XOGUOU παράδειγμα αἰώνιοι 
4 

e : ' * ü à 

εἶναι λέγει καὶ διότι αἰτίαν ξύναι φησιν τῆς τοῦ χὸ 
$ , cJ i] 

ὑπά 2 TY Ü 5 ἀγαϑότητα (C&yovos 
ss Guov ὑπάρξεως τὴν TOU 9:00 ἀγαϑότητα (ey 

1. £9og δὲ 188,6 3. οὕτω κἀν τῇ 188, 1 | ru 

reip. Π 3698 sq. 4. εκδηλωτερα M , mto ὁ M] 6 δὲ 

188, 9 cf. Diels, Dot E 4880 — : S E iu 

y| M (Aeym 188, {͵ ἔχει x "ἢ 

itae ad 188, A 9. Arist. de caelo A 10 Ῥ. re 33 

9 sq. οὐκ ἔστιν ὑποϑέσϑαι — γενέσεως ἔστιν 188, 15. LAE 

21. πειρομενος M. 22. Plat. Tim. 29 À 25. Plat. Tim. 2 

VI 27. 28] DE AETERNITATE MVNDI Us. 

yàg Tv, φησὶν ὁ Πλάτων, “ἀγαϑῷ δ᾽ οὐδεὶς περὶ 

οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίνεται q9óvog), ἐξ ὧν ὃ Πρό- 

κλος συνάγει. ὅτι, εἶ τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα ἀεί 

ἐστιν, ἀνάγκη | καὶ τὴν τοῦ παραδείγματος εἰκόνα fol.91r. 

τὸν κόσμον ἀεὶ εἶναι καὶ ὅτι, εἰ ἀεὶ ἄφϑονος ὁ ϑεός, 5 

ἐπεὶ καὶ ἀεὶ ἀγαϑός. ἀεὶ καὶ ὃ κόσμος ἔσται ij, εἰ μὴ 

ἀεί ἐστιν ὃ κόσμος. δυνάμει εἶναι καὶ τὸν τούτου δη- 

μιουργὸν καὶ διὰ τοῦτο ἀτελῆ καὶ χρόνου δεόμενον, 

ταῦτα οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα ὡς ἤδη ἱκανῶς ἐν τοῖς &u- 

προῦϑὲν ἐξητασμένα παρίημι νῦν" δῆλον γάρ. ὅτι τὸ 
, "d S , 9 ANN M , ? , 

τούτων ἐληλεγμένων οὐδὲ τὸν Πλάτωνα £x TOUTOV 

ἀίδιον εἶναι τὸν κόσμον δοξάξειν συναχϑήσεται. 

κη΄. Ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις κατὰ τὰ 

ἐν ἀρχῇ τοῦ προκειμένου κεφαλαίου ἡμῖν ἐπηγγελμένα 
^ , ? M 3 Ἁ c “ , ^ 

σχοπῆσαι λοιπόν. si μὴ αὐτὸς ἑαυτῷ Πλάτων TG τὸ 
ἢ , ἢ | t4 7 : ' M ^ , 

ἐναντία λέγων ἁλώσεται" εἰ γὰρ παντὶ μὲν γενομένῳ 
? 3 Y , 3 3 2 , y »" er 

κατ᾽ αὐτὸν φϑορά ἐστιν ἐξ ἀνάγκης. τούτῳ δὲ ἕπεται 
^ M ^ 3 , 3 b! A ^ e ^ 

κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν TO πᾶν, ὃ μὴ 
, ES ᾿ - Tor 

φϑείρεται, τοῦτο μηδὲ γεγονέναι, πῶς οἷόν τέ ἐστιν 

τὸν αὐτὸν καὶ ἄφϑαρτον ἅμα καὶ γενητὸν εἶναι τὸν 20 

χόσμον ὑποτίϑεσϑαι; πρὸς τοῦτο δὲ σύντομος 1, ἀπάν- 

τησις. εἶ γὰρ τὸ κατὰ χρόνον ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτόν 

ἐστιν κατὰ φύσιν, εἴ {τι) ἄρα μὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν 

ἄφϑαρτον., τοῦτο οὐ κατὰ χρόνον ἐστὶν ἀγένητον" οὐ 

κατὰ φύσιν δὲ τὸν κόσμον ἄφϑαρτον εἶναι ὁ Πλάτων 35 

ὑπέϑετο. τοὐναντίον δὲ φύσει φϑαρτὸν εἶναι λέγει" 

τὸ γὰρ δεϑὲν ἅπαν διαλυτὸν εἶναι" “ἐπείπερ γὰρ ἐγέ- 

14. pag. 127, 20 17. φϑόραίΙ 11. er.] M 20. nne 

αγενητον M 23. τι addidi coll. 206, 8. 208, 6. 26 de opit. 

mundi V 9 (222, 8 Reichardt) 21. διαλυτὸν εἶναι (cf. Plat. 
Tim. 41A τὸ μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν λυτὸν)] δυνατον εἰναι M. in 

textu; m 1 in marg. ζητεῖ et δυνατὸν διαλυεσϑαι 7) διαλυτον ἐστιν, 

IoAxwEs PHILOPONUS ed. Rabe. 15 
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νεσϑε᾽, φησίν, ᾿ἀϑάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ liver 

τὸ πάμπαν" οὔτι μὲν δὴ λυϑήσεσϑέ γε οὐδὲ τεύξεσθε 

ϑανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείξονος ἔτι 9e- 

σμοῦ καὶ κυριωτέρου λαχόντες ἐκείνων. oig OTt &yt- 

s vzG9e ξυνεδεῖσϑε᾽. εἶ τοίνυν φύσει ϑνητὸς καὶ λυτὸς 

ὃ κόσμος ὑπάρχει κατὰ Πλάτωνα; τὸ δὲ ἄλυτον αὐτῷ 

διὰ τὴν βούλησιν τοῦ δημιουργοῦ (ἄλυτα γάρ p 

οὐ φύσει ἀλλ᾽ “ἐμοῦ ye ϑέλοντος᾽). δηλονότι καὶ γε- 

νητὸς ἂν εἴη κατὰ χρόνον. συμφωνότατος ἄρα ἑξαυτῷ 
à | x ^ , 

ta. 91v. διὰ πάντων ὃ Πλάτων δέδεικται" εἶ μὲν γὰρ φύσει 

α ὥετο τὸν κόσμον ἀϑάνατόν τε καὶ ἄλυτον ὑπὸ ϑεοῦ 

γεγονέναι; οἷα καὶ τὰ νοητὰ εἶναί φησιν, Mecum 

ἦν καὶ ἀγένητον εἶναι αὐτὸν κατὰ χρόνον ὑποτέθε- 

σϑαι" εἶ δὲ φύσει λυτός, οὐδὲν δὲ τῶν κατὰ χρόνον 

ἀγενήτων φύσει λυτόν ἐστιν. οὐδ᾽ ἄρα κατὰ χρόνον 

ἐστὶν ἀγένητος" δι’ αὐτὸ γὰρ τοῦτό φησιν ὁ Πλάτων, 

διότι γενητός ἐστιν ὃ κόσμος, διὰ τοῦτο καὶ λυτὸν 

εἶναι. ὥστε ταῖς οἰκείαις ἀρχαῖς τὰ ἀκόλουϑα συν- 

επέρανεν. τὸ “ἄλυτοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἀϑάνατοι τὸ 

πάμπαν᾽ οὐ τοῦτό φησιν, ὡς τινὲς μυϑεύουσιν. OT. 

tox ἐστὲ ἁπλοῖ. ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ ἐνδέχεται ὑμᾶς εἷς τά, 

ἐξ ὧν σύγκεισϑε. ἀναλύειν καὶ ταύτῃ ὑπάρχετε vr 

vo(, ἀλλ᾽ ὅτι “φύσεώς ἐστε δεκτικῆς ϑανάτου καὶ 

λύσεως", (ὡς) δῆλον ἐκ τοῦ ἀντικειμένου οὔνε μὲν 

δὴ λυϑήσεσϑε᾽, φησίν, “οὐδὲ τεύξεσϑε ϑανάτου μοίρας, 

quibus verbis me iudice duae coniecturae proponuntur (pt 

praebent in textu ἅπαν δυνατὸν εἶναι. δυνατὸν δὲ λύεσϑαι, ἢ 

διαλυτόνϑΘ, ὠ Plat. Tim. 41B (Ov ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησϑ᾽ε) 

5. δῖ! σ] ὅξ Plat. Tim. 414 
4.5. δῖ c] δξέγμινε]σϑε Évvsüsuc| 9$| M — 7. 8. t e 

8. 9. dbz 19. exspectes τὸ {δ᾽ » ᾿ἄλυτοι và." 

24. ὡς add. ad οὔτι M m 1 not. marg.: ουδαμως 

95. λυϑήσεσϑέ ys Plat. Tim. 418 τευξησϑὲ M (er. pt) 

VI 28] DE AETERNITATE MVNDI A24 

τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείξονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριω- 

τέρου λαχόντες ἐκείνων, οἷς ὅτε ἐγίνεσϑε ξυνεδεῖσϑε᾽. 

εἶ οὖν λύσιν καὶ ϑάνατον τὴν κατ᾽ ἐπίνοιαν σημαίνει 

καὶ ταύτῃ αὐτοὺς καὶ ϑνητοὺς εἶναί φησιν. καὶ τὸ 

μὴ λυϑήσεσϑαν ἄρα μήτε τεύξεσϑαι ϑανάτου μοίρας 5 

τὸ μὴ κατ᾽ ἐπίνοιαν ταῦτα ὑπομένειν σημαίνοι ἄν" 

0 γὰρ τίϑησιν ἡ κατάφασις. τοῦτο ἀναιρεῖ ἡ ἀπό- 

φασις ἐξ ἀνάγκης" τὴν γὰρ λύσιν καὶ τὸν ϑάνατον, 

ἣν ἐκ τῆς αὐτῶν φύσεως εἶπεν αὐτοῖς ὑπάρχειν, ταύ- 
τὴν πάλιν διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν μὴ ἔδσεσϑαι τὸ 

αὐτοῖς ἀπεφήνατο. εἰ οὖν ἐκ τῆς φύσεως τὸ κατ᾽ 
ἐπίνοιαν εἶναι λυτοὶ καὶ ϑνητοὶ ἔχουσιν, καὶ ἐκ τῆς 

βουλήσεως ἄρα τοῦ ϑεοῦ κατ᾽ ἐπίνοιαν ἔσονται ἀϑά- 
νατοί τε καὶ ἄλυτοι. ἔσται οὖν τὸ συμφραξόμενον 

τοιοῦτον “οὐκ ἔσεσθε μὲν κατ᾽ ἐπίνοιαν ἄλυτοι οὐδὲ i5 

ἀϑάνατοι οὐδὲ τεϑνήξεσϑε᾽. τὸ αὐτὸ οὖν καὶ λυτὸν 
ἔσται κατ᾽ ἐπίνοιαν καὶ οὐ λυτὸν κατ᾽ ἐπίνοιαν καὶ ἡ 

ἀντίφασις συναληϑεύσει. εἰ οὖν ἠλίϑιον τοῦτο καὶ 

ἀδιανόητον τὸ αὐτὸ λέγειν καὶ ἀναλύεσϑαι εἰς τὰ 
ἁπλᾶ xov ἐπίνοιαν καὶ μὴ ἀνα λύεσϑαι κατ᾽ ἐπί- tol.92r. 
νοιαν, δηλονότι λυτὰ καὶ ϑνητὰ οὐ κατ᾽ ἐπίνοιαν 9ι 
ἀλλὰ κατὰ φύσιν εἶναί φησιν τὰ οὐράνια. ἀλλ᾽ ἐπει- 
δήπερ. εἶ καὶ τοιαύτης ἔλαχον φύσεως. ὅμως γοῦν 

δοκεῖ Πλάτωνι διαμένειν αὐτὰ εἰς τὸ διηνεχὲς ἀδιά- 

Avr« καὶ ἀϑάνατα οὐ τῷ φυσικῷ δεσμῷ ἀλλὰ τῇ βου- 

λήσει τοῦ ϑεοῦ συνεχόμενα, διὰ τοῦτό φησιν μὴ πάμ- 

παν εἶναι ἄλυτα καὶ ἀϑάνατα ἀλλὰ ϑνητὰ μὲν καὶ 
λυτὰ ὅσον ἐπὶ τῇ φύσει τῇ ἑαυτῶν διὰ τὸ τὴν σω- 

5. χυϑήσεσϑαι p] λυϑησεσϑὲ Mt μήτε τεύξεσϑαι] μη τευ- 
ξεσϑε M 10. εσεσϑε M 14. συμφοραζομενον M 

15* 



228 IOANNIS PHILOPONI [VI 28 

ματικὴν φύσιν τοιαύτην εἶναι καὶ τὸ γενόμενον ἅπαν 

λυτὸν εἶναι καὶ ϑνητόν, διὰ δὲ τὴν τοῦ δημιουργοῦ 

βούλησιν ἰσχυροτέραν οὖσαν παντὸς φυσικοῦ desee 

τῆς ἀϑανασίας αὐτὰ τεύξασϑαι διηνεκῶς αὐτοῖς παρὸ 

s τοῦ δημιουργήσαντος ἐπινοουμένης᾽ ὥσπερ γαθ εἴ τις 

οἰχίαν ἢ ναῦν διηνεκῶς ἐπισκευάζων καὶ τὰ πεπονης- 

κότα τῶν μερῶν ἐπανορϑούμενος ἐπὶ πλεῖστον διαρκῆ 

ταύτην φυλάξειεν, οὕτω δὴ καὶ τὸν ϑεόν φησιν ὁ 

Πλάτων ἐπισκευαστὴν τῷ κόσμῳ τὴν ἀϑανασίαν χαρί- 

10 fea Q^ ἄκουε γοῦν, ὁποῖα περὶ τούτου πάλιν ἐν d 

πολιτικῷ πεφιλοσόφηκεν᾽ φησὶν γὰρ οὕτως ἱτὸ γὰρ 

πᾶν τόδε τοτὲ μὲν ὁ ϑεὸς αὐτὸς συμποδηγετεῖ πορευό- 

μενον καὶ συγκυκλεῖ : τοτὲ δὲ ἀνῆκεν, ὅταν αἱ xot 

odo, τοῦ προσήκοντος αὐτῷ μέτρον εἰλήφωσιν ἤδη 

15 χρόνου. τὸ δὲ πάλιν αὐτόματον εἰς τἀναντία περι- 

ἄγεται ζῷον καὶ φρόνησιν εἰληφὸς ἐκ τοῦ συναρμό- 

σαντος αὐτὸ κατ᾽ ἀρχάς. τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ πάλιν 

ἰέναι διὰ τόδε ἐξ ἀνάγκης σύμφυτον γέγονεν. | zh 

τὸ ποῖον δή; TO κατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ 

ao καὶ ταὐτὸν εἶναι τοῖς πάντων ϑειοτάτοις προσήκει 

μόνοις. σώματος ài φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. ὃν 

δὴ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάκαμεν. πυλῶν δὴ “ὦ 

ol.92v. μακαρίων παρὰ τοῦ γεννήσαντος μετείληφεν. em 

οὖν δὴ καὶ κεκοινώνηκέν ys καὶ σώματος. "eer αὐτῷ 

ss μεταβολῆς ἀμοίρῳ γενέσϑαι διὰ παντὸς ἀδύνατον΄. 

11. πεφιλοσοῴκεν Μ Plat. politie. 2695. 12. αὐτὸς 

ὁ ϑεὸς Plat. συμποδηγεῖ Plat. 14. M m 1 in marg. λά- 

βωσιν (cf. 229, 8. 18) 16. ξῷον ὃν Plat. εἰληχὸς Plat. 

17. τὸ ἀνάπαλιν Plat. 18. σύμφυτον] cvuqvros M; ἔμφυτον 

Plat. 20. παν 8π. vers.|zeveov M 21. 22. ὃν δὲ οὐρανὸν 

καὶ κόσμον Plat. 92. em|ov]oucx«usv Μ΄. πολλῶν μὲν καὶ 

Plat. 94. καὶ (post δὴ) om. Plat. 25. γίγνεσϑαι Plat. 
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οὕτω μὲν .oóv καὶ ἐν τούτοις ὁ Πλάτων συμφώνως 

οἷς ἐκ τοῦ Τιμαίου παρεϑέμεϑα τὸ μὲν ἀναλλοίωτον 

καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν μόνῃ τῇ 

νοητῇ καὶ ϑείᾳ προσῆψεν οὐσίᾳ, πᾶσαν δὲ τὴν co- 

ματικὴν φύσιν οὐ ταύτης εἶναί φησιν τῆς τάξεως. 5 

ὅϑεν καὶ τὸ σωματοειδὲς τοῦ κόσμου μεταβολῆς ἄμοι- 

ρον εἶναι τὸ πάμπαν ἀδύνατον ἀπεφήνατο, ἀλλ᾽ ὅταν 

τὸ προσῆκον ἤδη χρόνου μέτρον αἱ περίοδοι λάβωσιν, 

τότε δὴ τροπὰς καὶ μεταβολὰς τὸ πᾶν ὑπομένειν, καὶ 

τοῦτο πάλιν ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἀναλεξάμενος, τὸ 

ὡς καλῶς τινες τῶν ἡμετέρων ἐπεσημήναντο" τὸ γὰρ 

συγκυκλεῖν μὲν τὸν οὐρανὸν καὶ máAw ἀνιέναι, ὅταν 

ἤδη τὸ προσῆκον αἱ περίοδοι χρόνου λάβωσι μέτρον, 

τί ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ὡσεὶ περιβόλαιον εἱλίττεσϑαι τοὺς 

οὐρανοὺς καὶ ἀλλάττεσθαι; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάλιν ἀκη- τ 

xotg ὁ Πλάτων τὸ ᾿ϑάνατον γὰρ ὃ ϑεὸς οὐκ ἐποίη- 

σεν καὶ τὸ “ἔκτισεν εἷς τὸ εἶναι τὰ πάντα᾽ ἀϑάνατον 

diero δεῖν τὸ πᾶν διαμένειν, ἄκουε, πῶς πάλιν ἐν τῷ 

αὐτῷ πολιτικῷ οὐ φύσει τὴν ἀϑανασίαν τῷ κόσμῳ 

ἀλλ᾽ ἐπίκτητον παρὰ τοῦ δημιουργοῦ προσγίνεσϑαι 20 

ἔφησεν" 'éx πάντων δὴ τούτων τὸν κόσμον μήτε αὐτὸν 

χρὴ φάναι στρέφειν ἑαυτὸν ἀεὶ μήτε ὅλον ὑπὸ ϑεοῦ 

στρέφεσϑαι διττὰς καὶ ἐναντίας περιαγωγὰς μήτε αὖ 

τινε δύο ϑεὼ φρονοῦντε ἑαυτοῖς ἐναντία στρέφειν 

αὐτόν, ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι τὲ ἐρρήϑη καὶ μόνον λοιπόν, ss 

2. fort. ἀναλλοίωτον (εἶναιν, cf. 228,19. 20 10. ye|I litt. 

er.leuuorov M 14. περιβολξόν ειληττεσϑαι M. (ἑλίξεις Psalm. 

102, 27) 15. αλαττεσϑαι M 16.17. Sap. Salom. 1, 13. 14 (ὅτι 

ὁ ϑεὸς θάνατον κτλ.) 21. Plat. politic. 209 E 22. σέεφειν 

M μήτ᾽ αὖ ὅλον ἀεὶ ὑπὸ Plat. 24. τινε δυω M; δύο τινὲ 
Plat. 25. τε om. Plat. 
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τὰ μὲν ὑπ᾽ ἄλλης συμποδηγεῖσθαι ϑείας αἰτίας τὸ 

ξῆν πάλιν ἐπικτώμενον χαὶ λαμβάνοντα ἀϑανασίαν 

ἐπισκευαστὴν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ: τὰ δέ. ὅταν 

(0.93. ἀνεϑῇ, διὰ τοῦ αὐτοῦ ἰέναι κατὰ καιρὸν ἀφεϑέντα 

5 τοιοῦτον, ὥστε ἀνάπαλιν πορεύεσϑαι πολλὰς περιόδων 

μυριάδας. σαφῶς ἄρα διὰ τούτων ἅτε δὴ τὸ ἀϑάνα- 

τον κατὰ φύσιν τοῦ οὐρανοῦ μὴ ἔχοντος διὰ τὸ ῥευ- 

στὸν πάσης τῆς σωματικῆς φύσεως; τὸ ζῆν αὐτὸν 

ἐπικτᾶσϑαι πάλιν φησὶν καὶ ἐπισκευαστὴν αὐτῷ τὴν 

10 ἀϑανασίαν παρὰ τοῦ δημιουργήσαντος ἐπιγίνεσϑαι. εἶ 

οὖν ξῷον μὲν εἶναι τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων οἴεται, 

παντὶ δὲ ξώῳ τὸ εἶναι καὶ 3 οὐσία κατὰ τὸ εἶδος τῆς 

ἐν αὐτῷ ζωῆς ὑφεστηκεν, x«l ὃ οὐρανὺς ἄρα τὸ εἶναι 

καὶ τὴν οὐσίαν £v τῷ εἴδει τῆς οἰκείας ἕξει ζωῆς. 

15 ταύτην δὲ τὴν jen πάλιν καὶ πάλιν ἐπικτᾶσϑαι TOV 

οὐρανόν φησιν καὶ ἐπισκευαστὴν αὐτῷ παρὰ τοῦ δη- 

μιουργοῦ τὴν ἀϑανασίαν ἐγγίνεσθαι. οὐκ ἄρα κατὰ 

φύσιν ἀδιάλυτόν Tt καὶ ἀϑάνατον τοῦ οὐρανοῦ τὴν 

οὐσίαν εἶναι ὃ Πλάτων ᾧετο. οὐκοῦν οὐδὲ ἄναρχον 

2) αὐτοῦ τὴν ὕπαρξιν ὑποτίϑεται" πᾶν γὰρ ἄναρχον 

ἀνάγκη πᾶσα καὶ ἄρθαγνον εἶναι κατὰ φύσιν καὶ πᾶν 

φϑαρτὸν φύσει καὶ γενηξὸν ἐξ ἀνάγκης. 

x9'. Ei δὲ ἐν ἑτέροις αὐτάρκη φησὶν τὸν κόσμον 

ὃ Πλάτων καὶ ἀπροσδεᾶ εἶναι ἄνοσόν τὲ καὶ ἀγήρων, 

as ἀλλ: οὐχ οὕτως (ὡς) αὐτὸν ἑαυτῷ πρὸς διαμονὴν 

ἀίδιον ἐξαρκοῦντα τοιοῦτον εἶναί φησιν ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ 

μηδενὸς τῶν ἔξωϑεν x χαϑάπερ τὰ ἡμέτερα σώματα τῶν 

1. τοτὲ μὲν Plat. 8. τοτὲ δ᾽ Plat. ὅ!ν eras.| ἂν M 

4. à! ἑαυτοῦ αὐτὸν ἰέναι Plat. 7. οὐρανοῦ] óvviov M. 

10. ómuiovoy|nc]evros M — 18. ἀδιάλυτόν (cf. 221, 24)] «àv- 

γατον M 293. Plat. Tim. 33A et D 25. ὡς add. 
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φϑαρτικῶν TL ions sain οὐ γὰρ ἔστιν τοῦ κόσμου 

ἔξω σῶμα, ὑφ᾽ οὗ ἂν καὶ πάϑοι τι τοιοῦτον, οἷον τὰ 

καϑ' ἕκαστον ἅπαντα ὑπὸ τοῦ περιέχοντος. οὐδ΄. ὥσπερ 

τὰ ἡμέτερα σώματα καὶ τῶν γόνα ἕκαστον διαφο- 

ρεῖταί vs ὑπὸ τοῦ περιέχοντος καὶ τὴν τοῦ λείποντος 

ἐναπλ φῶσι: διὰ τῶν ἔξωϑεν ἐπεισιόντων εἰσδέχεται. 

οὕτω δὴ καὶ ὃ οὐρανός" οὐδὲν γὰρ ἔστιν ἔξωϑεν οὔτε 

τὸ διαφορῆσον αὐτὸν οὔτε τὸ ϑρέψον᾽ “αὐτὸ γὰρ αὑτῷ᾽. 

quer ὃ Πλάτων. “τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φϑίσιν παρέ- 

χεται" ἡ e ἄλλου φϑίσις ἄλλου vgogni yes fol. 98 v. 

ἡ γὰρ τοῦ ἀέρος εἶ τύχοι φϑορὰ ἢ ὕδατος ἢ πυρὸς τι 

γίνεται γένεσις, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. m 

οὖν καὶ ἀπροσδεὴς εἶναι τῶν ἔξωϑεν εἴρηται καὶ 

οὕτως ἄνοσός τε καὶ ἀγήρως ὡς μὴ ἔχειν ἔξωϑεν, ὑφ᾽ 

οὗ νήσεικε, οὐ μὴν διὰ τὸ κατὰ φύσιν αὐτάρκης τὲ 

εἶναι καὶ ἀθάνατος" μόνῃ γὰρ τῇ νοητῇ οὐσίᾳ τὸ ἀεὶ 

κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, ἔφη προσεῖναι. τὴν 

ὃὲ σωματικὴν φύσιν μὴ ταύτης εἶναι τῆς τάξεως. τῶν 

γινομένων δὲ πᾶσαν καὶ ἀπολλυμένων "ss ὄντως δὲ 

μηδέποτε ὄντων. πῶς οὖν αὖ πάλιν καὶ αὐτάρκη καὶ 

ἀπροσδεᾶ ΝΗ αὐτὴν λέγοι ἄν, εἰ μὴ τὸν εἰρημένον 

τρόπον; ὅτι γὰρ ἀπὸ ταύτης τῆς ἐννοίας ταῦτα περὶ 

τοῦ κόσμου φησίν, οὐδὲν οἷον καὶ αὐτῶν ἐπακοῦσαι 

τῶν τοῦ φιλοσόφου ὑέων. φησὶν γὰρ ἐν Τιμαίῳ 

ταῦτα “ἔκ τε δὴ τούτων καὶ τοιούτων καὶ τὸν ἀριϑμὸν 

τεττάρων τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγενήϑη δι’ ἀναλογίας 

ὁμολογῆσαν φιλίαν τε ἔσχεν ἐκ τούτων, ὥστε εἷς τὸ 

6. επ| ει]σιοντων, ex ἡ: M 8. Plat. Tim. 880 

9. 10. παρέχον Plat. 16. Plat. Tim. 28A 20. ὄντων] 

ὄντως M. 25. Plat. Tim. 32B (καὶ διὰ ταῦτα ἔκ ve δὴ τού- 

TOV καὶ τοιούτων) 26. ἐγεννήϑη Plat. 21 sq. εἰς ταὐτὸν 

αὑτῷ Plat. 
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αὐτὸ ξυνελθὸν ἄλυτον ὑπὸ τῶν ἄλλων πλὴν τοῦ Évv- 
δήσαντος γενέσϑαι. τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἕν ὅλον 
ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ χόσμου ξύστασις᾽ ἐκ γὰρ πυ- 
ρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν 

3 ' e Ἁ , 9 A 9 b 5 $^ , αὐτὸν ὃ ξυνιστὰς μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν 
ἔξωϑεν ὑπολείπων τάδε 'διανοηϑείς. πρῶτον μὲν ἵνα 
er er , € , ? , - - ὅλον ὅτι μάλιστα ξῷον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν 
εἴη. πρὸς δὲ τούτοις ἕν, ἅτε (oy? ὑπολελειμμένων, 
2 [3 M - ^) x» 2 V "m 9 / ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτ᾽ ἄν, ἔτι δὲ ἵνα ἀγήρων 
καὶ ἄνοσον ἧ. κατανοῶν. ὡς ξυστάτῳ σώματι Qtouc 10 T] ? S 4 u ou 

καὶ ψυχρὰ καὶ πάντα, ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει. πε- 
ρεἱστάμενα ἔξωϑεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως λύει καὶ 
νόσους καὶ γῆρας ἐπάγοντα φϑίνειν ποιεῖ. διὰ τὴν 
αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ὅλον ἐξ ὅλων ἁπάντων 

15 τέλεον καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸν ἐτεκτήνατοϊ. 
^ 2 , 37 e , , 39 οἱ 5 $e τρεῖς ἐν τούτοις tiztV ὁ llAcrov αἴτίας. δι᾿ ἃς οὐδὲν 

foL94r. ἔξω τοῦ οὐρανοῦ τῶν στοιχείων ὃ δημιουργὸς 
ἱπολέλοιπεν οὔτε μέρος οὔτε δύναμιν (μέρος μὲν A&- e ac mel S u Y 0 $9 | 

yov ἀντὶ τοῦ σώματος, oiov μέρος τι τοῦ πυρὸς ἢ 
τοῦ ὕδατος ἢ τῶν λοιπῶν -- τὰ γὰρ τῶν σωμάτων 

, , , 2 , M A 2 1 μέρη σώματα ἔστιν —, δύναμιν δὲ τὰς εἰδοποιοὺς 
τῶν στοιχείων ποιότητας. ϑερμότητά φημι καὶ ψύξιν 
ὑγρότητά τὲ καὶ ξηρότητα βάρος τε καὶ κουφότητα καὶ 

^ p. , ^ e , 7 f / er 2 τὰς λοιπάς), μίαν μὲν ἵνα τέλειος ἡ ὁ κόσμος ὅλος ἐξ 
ὅλων καὶ τέλειος ἐκ τελείων τῶν στοιχείων γενόμενος, 
ἑτέραν δὲ ἵνα εἷς μόνος ὑπάρχῃ κόσμος καὶ μή. ὡς 

1. ὑπό του ἄλλου πλὴν ὑπὸ τοῦ Plat. 4. παντὸς Plat. 
(cf. infra fol 128 ν.}}] παντως M 6. ὑπολιπὼν Plat. 
8. οὐχ pt Plat.] om. M 12. ἀκαί ρως Plat.] ἀκαιρος M 
13. νόσους γῆρας τε Plat. διὰ δὴ τὴν Plat. 14. τόνδε ἕν 
ὅλον ὅλων ἐξ ἁπάντων Plat. 15. |eiioosl M 23. |xov]go- 
τητα M 26. ὑπάρχη p] ὕπαρχει M 
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4ημοκρίτῳ καὶ ἔξεθοις ἔδοξεν, πλείονες ἢ καὶ ἄπειροι 
εἶεν κόσμοι (si γὰρ ὃ κόσμος ξῷόν ἐστιν κατὰ Πλά- 
τωνα ἔχ τῶν τεσσάρων συνεστὸς στοιχείων, οὐδὲν δὲ 
ἔξωϑεν τοῦ κόσμου ὕπελείφϑη στοιχείου μέρος. οὐδ᾽ 
εἶναι ἄρα ἕτερον κόσμον ἐνδέχεται τῶν κοσμουργῶν 
στοιχείων ἐν τούτῳ πάντων περιξειλημμένων), τρίτην 
δὲ ἵνα ἄνοσος ἦ καὶ Ἅγήθος ὁ κόσμος μηδενὸς ἔξω- 
ϑὲεν ὄντος. ὑφ᾽ ὕτου καὶ πήσεται" ὡς γὰρ τὰ ἡμέτερα 
fm ψυχόμενά τε ἀμέτρως ὑπὸ τοῦ περιέχοντος 
καὶ ϑερμαινόμενα ὑγραινόμενά τὲ κχαὶ ξηραινόμενα 
καὶ τὰ λοιπὰ πάϑη ὑπομένοντα τῆς συρβένρυυ τε 
κράσεως ἐξίσταται καὶ ταύτῃ γηράσκει τε καὶ φϑένει, 
οὕτω, φησίν, εἰ δ᾽ ἂν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μέρη τινὰ 
τῶν στοιχείων ἢ δυνάμεις ὑπελείποντο προσπίπτοντα 
ἔξωϑεν τῷ οὐρανῷ, τὰ αὐτὰ ἂν αὐτῷ πάϑη ἐνεποίησε 
διὰ τὸ δραστήριον τῆς οἰκείας δυνάμεως. ἅπερ καὶ 
τοῖς ἡμετέροις ὑπὸ τοῦ περιέχοντος συμβαίνει σώμα- 
σιν" ἵνα οὖν τούτων τῶν παϑῶν ἀπαλλαγείη τὸ πᾶν, 
ἐντὸς ἅπασαν, φησίν, τὴν τῶν στοιχείων φύσιν ὃ δη- 
Μιυνργὺξ τὴν ἐῤπιρ ον καίτοι εἶ μὴ ἐπεφύκει γῆράς 
τὲ καὶ λύσιν ὃ οὐρανὸς ὑπομένειν, οὐδ᾽ ἄν, εἰ ἡ πᾶσα 
ἡ τῶν στοιχείων φύσις ἔξωϑεν ὑπάρχουσα προσέβαλεν 
αὐτῷ, ἔπαϑεν ἄν τί ποτε παρ᾽ αὐτῶν τοιοῦτον. οὗ 
μὴ δεχτικὴ ἡ φύσις αὐτοῦ ἐτύγχανεν" τί γὰρ ἂν καὶ 
πάϑοιεν αἱ ἐν τῷ κόσμῳ λογικαὶ οὐσίαι ὑπὸ τῆς fol. 94 v. 
τῶν σωμάτων δραστηρίου δονάβεως; οὐκ ἄρα τὸ ἀγή- se 
gov εἶναι τὸν οὐρανὸν καὶ ἄνοσον διὰ τὸ ἀναλλοίω- 

᾿ £L 
2. 8. πλατω] ν"ν]α M ὃ. συνεστὼς p 4. IE io M 

6. περιειλ᾽ ημμεένων M 18. & ὃ αν M; vix sanum 21. ἡ 
om. 234, 26; at cf. 249, 5 28. τοιοῦτον p] τοιουτων M 
24. δεκτικὴ] δεχτικης M 
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TOV καὶ τὴν κατὰ φύσιν αὐτοῦ ἀϑανασίαν ὑποτίϑεται" 

τοὐναντίον γάρ, ὅπερ εἶπον, ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων 
δείκνυται. ὅτι, ἐπειδὴ φύσει λυτὸς ἦν καὶ ϑνητὸς ὃ 
κόσμος. ἐπεὶ καὶ γενητός., διότι καὶ σῶμα. βούλεται 
δὲ αὐτὸν sig ἀεὶ διαμένειν, ἵνα μή τι τῶν φϑορο- 
ποιῶν παϑῶν ὑπομείνῃ. οὐδὲν ἐχτὸς αὐτοῦ τῶν λύειν 
αὐτὸν πεφυχότων ὃ δημιουργὸς καταλέλοιπεν. τὸ δὲ 
φύσει ἄλυτον οὐκ ἔστιν ὑφ᾽ ὅτου ἂν πώποτε λυϑείη. 
οὔκουν ἐπὶ τῆς τοῦ κόσμου ψυχῆς τοιοῦτό τι Ó παρὰ 
τῷ Πλάτωνι δημιουργὸς ηὐλαβήϑη. ἀλλὰ ταύτην ἐκ 
τοῦ μέσου πάντῃ πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν διαπλέ- 
ξας οὐδὲν τοιοῦτο ὑπώπτευσε, μήποτε διὰ τὴν συμ- 
πλοκὴν τὴν πρὺς τὰ ϑερμαίνοντά τε καὶ ψύχοντα με- 
ταβολήν τινα καὶ ἀλλοίωσιν ὑπομείνῃ" τῆς γὰρ νοητῆς 
ὑπῆρχε φύσεως καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἐχούσης. καὶ τί λέγω περὶ τῆς τοῦ κόσμου ψυχῆς; 
οὐδὲ γὰρ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς σώμασιν ἐνδήσας καὶ 
τῷ ἀϑανάτῳ τὸ ϑνητὸν προσυφήνας τῶν φϑαρτικῶν 
τι πήσεσϑαι αὐτὰς ηὐλαβήϑη., ἐπεὶ καὶ αὐτὰς τῆς 
ἀϑανάτου φύσεως εἷναί φησιν. οὐδὲν οὖν οἷόν τε 
παϑεῖν ὑπὸ τῶν στοιχείων τὸ φύσει ἀϑάνατον" ταῦτα 
γὰρ ὑπ’ ἀλλήλων μόνα πάσχειν πέφυκεν. ὅσα τῆς 
αὐτῆς ὕλης ἀλλήλοις κεκοινώνηκεν καὶ ὁμοιοπαϑοῦς 
τετύχηκε φύσεως. ὥστε καὶ ὁ οὐρανός. εἶ μὴ ÓuóvAog 
τοῖς στοιχείοις ὑπῆρχεν. μᾶλλον ὃὲ ἐξ αὐτῶν συνει- 
στήκει κατὰ Πλάτωνα καὶ πᾶσα 7 τῶν στοιχείων φύ- 
σις ἔξωϑεν αὐτῷ προσέπιπτεν. οὐδὲν ἂν ὑπ᾽ αὐτῶν 
ὑπέμενεν" νῦν δὲ ἐπειδὴ πέφυκε ὑπὸ τούτων πάσχειν, 

2. εἶπον: pag. 230, 2 8. ég'|o er.]órov M 9. τοι- 
ovt|o] M 25. 26. συνιστηκει 
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? Ca M 
l ἐξ ὧν καὶ συνέστηκεν, ἵνα μὴ πάϑοι. οὐδὲν ἔξωϑεν 

αὐτοῦ φησιν τὸν δημιουργὸν ἄπολελοι πέναι. ἀλλ᾽ τοι. 95:. 
εἶ καὶ μηδέν ἐστιν ἔξωϑθον, ὑφ᾽ οὗ παϑεῖν τὸν xó- 
ὅμον ἐνδέχεται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οἷδεν ὃ Πλάτων. ὡς πᾶν 

- c N ^ σῶμα ὑπὸ πεκερασμένης διοικεῖται δυνάμεως καὶ οὐδὲν 5 
σῶμα δύναμιν ἄπειρον ἔχει (ὡς ὁ τοῦ Πλάτωνος μα- 
ϑητὴς ᾿Αριστοτέλης πρὸς τῷ τέλει τοῦ ὀγδόου λόγου 
τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως ἔδειξεν), πᾶν δὲ τὸ μὴ ἄπει- 
gov ἔχον δύναμιν ἐξαρκεῖν εἷς τὸ διηνεχὲς ἀδύνατον 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν πάντα Mira. 
σῶμα ὄντα καὶ πεπερασμένην ἔχοντα δύναμιν μὴ ἂν 
αὐτὸν ἑαυτῷ εἰς Orejtovie ἀίδιον ἐξαρκέσαι, κἂν μη- 
δὲν ἧ τῶν ἔξωϑεν αὐτὸν λυμαινόμενον (τὴν yo πεπε- 
ρασμένην δύναμιν δι’ αὐτὸ τὸ πεπεράνϑαι ἀνάγκη 
ποτὲ ἐξασϑενήσασαν οἴχεσθαι), δοκεῖ δὲ αὐτῷ ἄλυτος 
διαμένειν ὃ κόσμος, τούτου χάριν αὐτὸν τὸν δημιουρ- 
γὸν ἐφίστησιν αὐτῷ τὴν ξωὴν αὐτοῦ καὶ ΩΝ ἄϑανα- 
σίαν ἐπισκευάξοντα, ἵν᾿ οὕτως εἷς ἀεὶ διαμένειν 
δύνηται" εἰ γὰρ φύσει αὐτὸν ἀναλλοίωτόν τε καὶ 
ἀϑάνατον ὃ Πλάτων εἶναι devo, οἵαν εἶναί φησιν 
τὴν τῶν νοητῶν φύσιν. πῶς πάλιν ἐπισκευαστὴν εἶναι 
τὴν ἀϑανασίαν αὐτοῦ ὑποτίϑεται; ἀσύμβατα γὲρ ταῦτα. 
ἢ πῶς οὐδὲν ἔξωϑεν αὐτοῦ παλδλιβόίσι, ἢ ἵνα μὴ πά- 
cpu" bz αὐτοῦ γηράσκχῃ τε καὶ φϑίνῃ. ὅτῳ δὲ αὐτῷ 
καὶ τὸ ἀπροσδεὲς ὑπάρχειν φησὶν οὐ διὰ τὴν τῆς 
φύσεως αὐτάρκειαν ἀλλὰ διὰ τὸ μηδενὸς δεῖσϑαι τῶν 
ἔξωϑεν τοῦ τὸ ἐλλεῖπον αὐτοῦ τῇ προσϑέσει ἀναπλη- 

^ A , , T gobvrog καὶ ἀνυφαίνοντος; ἄκουε γάρ. οἷα καὶ περὶ 

7. Arist. phys. Θ 10 p. 266a 24 
M yin M 
21. τὴ} 11] M 

13. αὐτὸν Kroll] αὐτο 
24. ὅτω M; locum non expedio 
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τούτου ἐν τῷ Τιμαίῳ φησίν" 'Asiov δὲ δὴ πᾶν ἔξω- 
ϑὲν αὐτὸν ἀπηκρίβου πολλῶν χάριν" ὀμμάτων τε γὰρ 
ἐπεδεῖτο οὐδὲν (ὁρατὸν γὰρ οὐδὲν ἔξωϑεν ὑπελείπετο) 
οὐδὲ ἀκοῆς (οὐδὲ γὰρ ἀκουστόν) πνεῦμά τε οὐκ ἦν 
περιεστὸς δεόμενον ἀναπνοῆς. οὐδ᾽ αὖ τινος ἐπεδέη- 

Gv ὀργάνου ἔχειν, à τὴν μὲν εἷς αὑτὸ τροφὴν δέ- 
ξοιτο, τὴν δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμωψοι πάλιν" , τὴν δὲ πρότερ μασμένην ἀποπέ 

fol.95v. ἀϊπήει τε γὰρ (οὐδὲν, οὔτε προσήει αὐτῷ ποϑέν" 
οὐδὲ γὰρ Tv' αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ 
φϑίσιν παρέχον καὶ πάντα ἐν αὑτῷ καὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
πάσχον καὶ δρῶν ἐκ τέχνης yéyovev: ἡγήσατο γὰρ 
αὐτὸ ὁ ξυνϑεὶς αὔταρκες ὃν ἄμεινον ἔσεσϑαι μᾶλλον 
ἢ προσδεὲς ἄλλων. οὐκοῦν καὶ τὸ ἀνενδεὲς αὐτῷ 
ὑπάρχειν οὐ διὰ τὸ φύσει ἀνενδεές φησιν ἀλλὰ διὰ 

5 τὸ μηδενὸς τῶν ἔξωϑεν προσδεῖσθαι" οὐ γάρ. ὥσπερ 
τὰ ἡμέτερα σώματα τὴν τοῦ λείποντος ἀναπλήρωσιν 
ἔξωϑεν δέχεται, οὕτω καὶ ὃ σύμπας κόσμος. ἀλλ᾽ 
αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάσχει καὶ αὐτὸς εἰς ἑαυτὸν δρᾷ, 
μέρους μὲν δηλονότι ποιοῦντος μέρους δὲ πάσχοντος. 
καὶ ἡ ἄλλου μέρους φϑορὰ ἄλλου τροφὴ καὶ αὔξησις 
γίνεται. οὗ δὲ τὰ μέρη φϑοραῖς καὶ ἀλλοιώσεσιν 
ὑποπέπτωκεν, τούτου χαὶ τὸ ὅλον τοῖς αὐτοῖς ὑπο- 
κεῖσϑαι ἀνάγκη. εἴπερ καὶ τὸ ὅλον οὐδὲν ἕτερόν 
ἐστιν ἢ πάντα τὰ μέρη ὅϑεν δεῖται τοῦ ἐπισκευά- 

35 ἕοντος αὐτὸ καὶ ἀνυφαίνοντος. οὔχουν ἀπαϑὴς καὶ 
ἀνενδεὴς ὃ κόσμος, ἀλλὰ τῶν ἔξωϑεν ἀνενδεὴς καὶ 

1. Plat. Tim. 33B δὴ pt Plat.] ós, M κύκλῳ πᾶν 
Plat. . αὐτὸ ἀπηκριβοῦτο Plat. 3. ὑπελείπετο ἔξωϑεν 
Plat. 5. περϊεστὼς p 5. 6. ἐπιδεὲς ἦν ὀργάνου σχεῖν 
Plat. . οὐδὲν add. ex Plat. προσήειν Plat. 11. δρον 
M 14. οὐ διὰ (cf. 235, 25)] ουδὲ M 15. ὥσπερ (cf. 231, 3)] 
ὡς προς M 24. 25. επισκεὶ υαξονῆτος M 
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ὑπὸ τῶν ἔξωϑὲεν ἀπαϑὴς διὰ τὸ μηδὲ εἶναί τι ἔξωϑεν. 
αὐτὸς δὲ ὑφ’ ἑαυτοῦ πάσχει τε καὶ φϑίνει. τὸ δὲ 
τοιοῦτον οὔτε ἀπαϑὲς φύσει οὔτε ἀϑάνατον: οὐδὲν 
γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ἀϑανάτων οἷον τὰ λογικὰ οὐδὲ 
κατὰ μέρη πάσχειν τι ἢ φϑίνειν πέφυκεν, ἐπεὶ καὶ 
ἀμερίστου καὶ ἁπλῆς ὑπάρχει φύσεως πᾶν εἴ τί περ 
ἔστιν κατὰ φύσιν ἀϑάνατον. οὐκοῦν, εἰ μὴ φύσει 
ἀϑάνατος ὃ κόσμος. ἀλλ᾽ ἐπίκτητον καὶ ἐπισκευαστὴν 
ἔξωϑεν τὴν ἀϑανασίαν εἰσδέχεται, φύσει δήπου ἐστὶν 
ϑνητός" εἶ δὲ φύσει ϑνητὸς κατὰ Πλάτωνα, εὐλόγως 
ἀρχὴν αὐτῷ τοῦ εἶναι δίδωσιν. καὶ οὕτως οὐδὲν μα- 
χόμενον ἑαυτῷ ἐν τούτοις ὁ Πλάτων ὑπέϑετο καὶ 
γενητὸν εἶναι λέγων τὸν κόσμον καὶ φύσει ϑνητὸν 
καὶ τὴν ἀϑανασίαν μεϑεχτὴν αὐτῷ καὶ ὑπὲρ φύσιν 
παρὰ τοῦ δημιουργήσαντος αὐτὸν ἐπιγένεσϑαι. ὅτι 
ὃὲ οὐδὲ τὸν Πρόκλον ταῦτα ἔλαϑεν, ἀλλ’ οἷδεν καὶ 

9 Ἁ 9 — ri ^" , I , αὐτὸς ἄκρι βῶς ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει τὸν κό- tol 96τ. 
) 2 ᾿ 3 » ^ - σμον TO GtL εἶναι οὐκ ἔχοντα διὰ τὸ πᾶσαν τὴν σω- 

M , A ματικὴν φύσιν ὑπὸ πεπερασμένης συνέχεσϑαι δυνά- 

15 

^ A AM. * - , μεῶς, TO δὲ ἀεὶ εἶναι αὐτῷ ἑτέρωθεν ἐπίκτητον 30 
προσγίνεσϑαι, νῦν δὲ ἡμᾶς ἑκὼν παραλογίζξεται τὸ μὴ 
φϑείρεσϑαι τὸν χόσμον ἁπλῶς κατὰ Πλάτωνα λαμβά- 

c 
A A Y -" νῶν καὶ μὴ προσδιοριξζόμενος. πῶς τουτό φησιν ὃ 

, M Πλάτων, καὶ ἔκ τούτου συνάγων, ὅτι καὶ ἀγένητον 
Ἁ , A , 5 

- Pd TOv κοῦμον κατὰ χρόνον εἶναι οἴεται, δῆλον ἡμῖν 95 
Ed 2 E , M 

4 ἑσται £X πολλῶν ὀλίγας αὐτοῦ παραϑεμένοις χρήσεις. 
διότι τὸ ἀεὶ ὃν τὸ νοητὸν μόνον εἶναί φησιν, πᾶν δὲ 

A *, M , * TO αἰσθητὸν γινόμενον εἶναι καὶ ἀπολλύμενον ὃν δὲ 

8. δπιχτιτον M 27. cf. Plat. Tim. 928A 1 ἢ 

13. γεννητον M. (er. p) 
28. απολλ) v|usvov, ex o, M 

RA 
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οὐδέποτε. ἀπολογούμενος ὑπὲρ Πλάτωνος ὃ Πρόκλος 

πρὺς ἄλλοις πλείοσι καὶ ταῦτα προστέϑηκεν. 

Πρόκλου ἐκ τοῦ λόγου. ὃς ἐπιγέγραπται “ἐπέίσκε- 

ψις τῶν πρὸς Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ᾽ ᾿Ζ“ριστοτέλους 

5 ἀντειρημένων᾽. 
Τοῦτο τοίνυν μόνον δεῖ λαβεῖν, εἶ καὶ τὸ οὐρά- 

νιον σῶμα δεῖ γινόμενον ὀνομάζειν καὶ τὸν ὅλον κό- 

σμον ὡσαύτως. πῶς δὲ οὐ δεῖ καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς δίέ- 

δωσιν ἡμῖν οὑτωσὶ λέγειν; οὐδὲν γάρ φησι σῶμα 

10 πεπερασμένον δύναμιν ἄπειρον ἔχειν, καὶ δέδειχεν ἐν 

ὀγδόῳ τοῦτο τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως. εἶ οὖν ὁ xó- 
ὅμος πεπέρασται (καὶ γὰρ τοῦτο δέδειχεν αὐτός). 

ἀνάγκη μὴ ἔχειν αὐτὸν δύναμιν ἄπειρον. ἀλλὰ μὴν 

δεδείχαμεν, ὅτι ὃ αἰὼν ἄπειρός ἐστιν δύναμις. ἐν τοῖς 

15 ἔμπροσϑεν λόγοις. οὐκ ἄρα ὃ κόσμος αἰώνιον ἔχει 

τὴν ὑπόστασιν μὴ ἔχων ἄπειρον δύναμιν. εἰ δὲ μὴ 

ἔχῃ τὴν ὑπόστασιν αἰώνιον (τὸ γὰρ τοιοῦτον αἰῶνος 

μετέχει. τὸ ὃὲ μετέχον αἰῶνος ἀπείρου δυνάμεως 
μετέχει), ἀνάγκη μὴ εἶναι τὸν κόσμον ἀεί" τὸ γὰρ ἀεὶ 

0 εἶναι καὶ αὐτὸς ἴδιον εἶναί φησιν τοῦ αἰῶνος ἀπὸ 
τούτου λέγων καὶ τὴν ἐπωνυμίαν εἰληφέναι τὸν ció- 

να. οὕτω δείξας ὃ Πρόκλος. ὅτι κατὰ τὰ 4gi- 
ς fol96v. στοϊτέλει δοκοῦντα οὐ τῶν ἀεὶ ὄντων ἐστὶν Ó 

κόσμος. δείκνυσιν ἐφεξῆς. ὅτι τὸ ἀεὶ γένεσϑαι αὐτῷ 

3. Πρόκλου κτλ. — pag. 240, 9: cf. infra fol. 119v. sq. 
4. πρὸς τὸν Πλάτωνος fol 119v. 9. óvós|v]M 10. Ἰαπειῖρον M 

ἔχει fol. 119v. — 10. 11. ἐν ὀγδόω (ἐν svi fol. 119v.): Arist. 
phys. 0 10 p. 266a 24 (cf. pag. 235, 7) 12. πεπεραστί e |t, 
ex &,M 15. ἐμπροσϑεῖ λίογοις Μ (ἔμπροσθεν fol. 119 v.) 
16. τὴν ἄπειρον fol 119v. 17. εχίη M 20. Arist. de caelo 
A 9 p. 279a 97 21. καὶ om. fol. 120r. 22. ὅτι καὶ κατὰ 
fol. 120r. 23. ἐστὶν om. fol. 120r. 24. γινεσϑαι M (cf. 
fol. 261r.)] sve fol. 120r. 
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ἑτέρωϑεν καὶ οὐκ ἐκ τῆς οἰκείας ὑπάρχει φύσεως" 
φησὶν γὰρ οὕτως “οὐδὲ γάρ. ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος 
ἀληϑές, τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ γινομένου, τὸ ὑπάρ- 
χειν αὐτῷ δύναμιν ἄπειρον διὰ τὸ ἀεὶ γένεσϑαι. ὡς ’ M 1 ^ 3 ng dia - an εύναι" ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι τοῦτο. διὸ ς 
4«L τοῦτο &&L γίνεται προσκτώμενον τὸ ἀεὶ εἶναι διὼ 
τὸ Xx«9' ὕπαρξιν ἀεὶ ὃν καὶ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀεί 
οὐκ ἔχον. ὥστε ὃ τοῦ γινομένου ὁρισμὸς ἐφαρμόξοι 
ἂν x«l τῷ χόσμῳ᾽- καὶ uev ὀλίγα 'πᾶν ἄρα τὸ mes 
μενον αὐτὸ μὲν x«9' ἑαυτὸ πάντως καὶ ἀπολλύμενόν 10 
ἐστιν, δεϑὲν δὲ ὑπὸ τοῦ ὄντος μένον ἐν τῷ γένεσϑαι 
τὸ ὅλον τοῦτο γινόμενόν ἐστιν διὰ τὸ εἶναι, οὐκ ἀπολ- 
λύμενον, ὃ ἐκ τοῦ ὄντος παρεσπάσατο. τὸν δ᾽ οὖν 
ὁρισμὸν αὐτὸ x«9' ξαυτὸ τὸ γινόμενον ἀπολαβόντα 
καὶ ἀπολλύμενον αὐτὸ προσεῖπεν ὡς τῇ αὐτοῦ φύσει 15 
τοιοῦτον ὄν. ὁ αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς "ἐπειδὴ γὰρ τὸ 
pes πᾶν πεπερασμένον, τὸ δὲ πεπερασμένον οὐκ ἔχει 
δύναμιν ἄπειρον, ὡς ἔδειξεν, τὸ δὲ κινοῦν τὴν ἄπει- 
gov κίνησιν ἀπείρῳ δυνάμει κινεῖ. δηλονότι τὸ ἀκχί. 
(«vov αἴτιον τῆς ἀπείρου τῷ παντὶ κινήσεως αὐτὸ 30 
τὴν ἄπειρον ἔχει δύναμιν. ὥστ᾽ ἐὰν τῷ λόγῳ χωρί. 
Gus ἡμέ τὸ πᾶν, οὐ κινήσεται εἰς ἄπειρον οὐκ 
ἔχον ϑύναμιν ἄπειρον, ἀλλ᾽ ἕξει τοῦ κινεῖσθαι παῦ- 
λἀαν" ἐὰν δὲ πάλιν συνάψῃς αὐτὸ ἐχείνῳ, δι’ ἐκεῖνο 
κινήσεται εἷς ἄπειρον. καὶ οὐδέν γε ἄτοπον δι᾿ ἐπι- s5 
ii an lace apos μη pcs d^ 260v. 261r. 6. ἀεὶ τὸ 

11. τὼ], ex 0, Μ΄ ΔῈ pam Nerei n 12.13. ezoAvuev|o|v M 18. τὸν γοῦν fol. 961r : eye τ 
| y 0 . 14. τὸ γινό- ineo 261r. et (in marg. ξητει) fol. 120r.] των γινομενων M. . 19. ἄπειρον οὖκ ἔχει δύναμιν fol.190r. 961r. 19. κίνησιν etiam fol. 120r.; δύναμιν fol. 261r. 20. αἴτιον om. fol. 261r. 21. ὥστε si fol. 961r. 25. εἰς — ἐπινοίας om. fol. 190 v. 
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νοίας τὰ συνημμένα χωρίξειν, ἵνα κατίδωμεν, τί ποτε 

ἐκ ϑατέρου ϑατέρῳ πάρεστιν, καὶ κατιδόντες νοήσω- 

μὲν, τί μὲν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἔχει τὸ χεῖρον. 

τί δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ χρεῖττον συντάξεως. καὶ 
' , ter ^ ? ' $2 - - ' 

5 μετὰ βραχέα ὅλως γὰρ ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς τῇδε τὸ 

μὲν φϑείρεσϑαι δι’ ἀδυναμίαν τὸ δὲ σῴξεσϑαι διὰ 

fol.97r. δύναμιν ὑπάρχει. πολλῷ μᾶλλον ἐν τοῖς ἀφϑάρ- 

τοις ἡ ἀφϑαρσία διὰ δύναμιν (. ἡ δὲ δύναμις» δη- 

λονότι ἄπειρον' ἡ γὰρ πεπερασμένη φϑείρεται züoc. 

10 Ei τοίνυν, ὡς καὶ αὐτῷ δοκεῖ τῷ Πρόκλῳ, διὰ τὸ 

uj ἔχειν τὸν κόσμον ἄπειρον δύναμιν ἀνάγκη μὴ 
Ξ- 9 N 3 , ? A N 2 2 kJ - SN , 

εἶναι αὐτὸν ἀεί. ἀλλὰ TO ἀεὶ εἰναι μᾶλλον δὲ yíve- 

ὄϑαι ἐπίκτητον ἔχει ἀπὸ τοῦ ἀεὶ ὄντος. ὅσον ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ εἶναι οὐκ ἔχων, ἀλλὰ γινόμενος ὧν καὶ 

15 ἀπολλύμενος. καὶ διὰ τοῦτο. εἴ τις χωρίσειεν αὐτοῦ 

τὸ τῆς ἀειγενεσίας καὶ τῆς ἀεικινησίας αὐτῷ αἴτιον, 

διὰ τὸ αὐτὸν μὴ ἔχειν ἄπειρον δύναμιν καὶ τοῦ κι- 

νεῖσϑαι παῦλαν ἕξει καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῦ εἶναι διὰ 

τὸ πᾶσαν τὴν πεπερασμένην δύναμιν φϑείρεσϑαι. εἶ 

s) οὖν ταῦτα δοκοῦντα τῷ Πλάτωνι καὶ ὃ Πρόκλος ὧμο- 
λόγησεν, δηλονότι φϑαρτὸν εἶναι φύσει τὸν κόσμον 

, * S 9 , ? - c ^ , c , φησίν, τὴν δὲ ἀφϑαρσίαν αὐτῷ ὑπὲρ φύσιν ὑπάρχειν 

ἀπό τινος κρείττονος χορηγουμένην δυνάμεως. εἶ δὲ 

ύσει φϑαρτὸς ὃ κόσμος. ὡς ἐν τῷ εἰρημένῳ λόγῳ φ φ 9 9 n $» 9 4 9 rh 4 yc 

ss Πρόκλος ἔδειξεν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ γενητὸς ἐξ ἀνάγ- 
mw , ? € , ς P ν. € - 3 ^ 

κης. δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος. ὡς ἑκὼν ἡμᾶς ἐνταῦϑα 

παραλογίξεται τόν τε τρόπον. xc0' ὃν ἄφϑαρτον εἰναί 

φησιν τὸν κόσμον ὃ Πλάτων. παραπεμπόμενος" οὐ 

γάρ. εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ὑπάρξοι τινί, τοῦτο 

1, κατειδωμὲν M 8. ἡ δὲ δύναμις add. ex fol. 120v. 
23. yoonyovusvn|v] M. 27. re suspectum 
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τῆς οἰκείας αὐτὸ μεϑέστησι φύσεως καὶ ὁμοφυὲς 
ἐκείνῳ ποιεῖ, ἀφ᾽’ οὗ ἡ τοιαύτη αὐτῷ πέφυκε δύνα- 
μὲς" ἐπεὶ καὶ ὃ ὑπὲρ τὰς χορυφὰς τῶν ὀρῶν δεατετα- 
μένος αἰϑὴρ τῷ οὐρανίῳ συγκυκλούμενος σώματι καὶ 
ὑπὲρ τὴν οἰκείαν φύσιν τὴν κίνησιν ταύτην κινού- 
ὠένος, ὡς ᾿Δριστοτέλει δοκεῖ, οὐδὲν ἧττον καὶ οὗτος 
τῶν εὐθυφορουμένων ἐστὶν σωμάτων οὐδὲ χαρακτη- 
θιστικὴν ἕξει τῆς οἰκείας οὐσίας τὴν κίνησιν, ὡς διὰ 
τοῦτο καὶ αὐτὸν ὁμοειδῆ τῷ οὐρανίῳ σώματι λέγε- 
σϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς ἐνθουσιώσας τῶν ψυχῶν καὶ 
ὑπὲρ τὴν οἰκείαν φύσιν γινωσχούσας 'τά τ᾽ ἐόντα τά 
τε ἐσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα᾽ ἑτέρας ἂν εἰποιμὲν οὐσίας 
παρὰ τὰς | λοιπὰς διὰ τὴν ϑεόϑεν αὐταῖς ἐπιφοι- fol. 97 v. 
τήσασαν δύναμιν. ἤδη δὲ καί τινες τῶν παρ᾽ Ἕλλη- 
σιν ὡς αὐτοὶ φαῖεν ἂν ϑεοφορήτων, ἐγὼ δὲ φήσαιμι 15 
ἂν κατόχων δαίμοσιν πονηροῖς ξίφεσιν ὡς λόγος τὰ 
οἰκεῖα διατέμψοντες σώματα καὶ διὰ πυρὸς ἰόντες 
οὐδὲν ὧν πέφυχεν πάσχειν ὑπὸ πυρός τε καὶ σιδήρου 
τὰ σώματα, ὥς φασιν, ὑπομένουσιν" καὶ οὐ δήπου 
διὰ τοῦτο ἑτέρας ἂν φήσαιεν καὶ οὐ τῆς τῶν σωμά- 20 
τῶν εἶναι αὐτὰ φύσεως ἢ τὸ ἀπαϑὲς αὐτοῖς διὰ vebiro 
προσεῖναι x«l ἄφϑαρτον. οὕτω δὴ οὖν καὶ εἰ τὸ πᾶν 
τόδε ἔκ τινος ὑπερτέρας δυνάμεως ἐπιχορηγεῖται κατὰ 
ἐπότωνα b ἀδιάλυτον, οὐκ ἤδη διὰ τοῦτο καὶ τῆς 
τῶν ἀφϑάρτων τὲ καὶ ἀεὶ ὄντων φύσεως ἔσται ἀλλ᾽, 25 
ἐπεὶ φύσει φϑαρτόν ἐστιν. καὶ γενητὸν ἐξ ἀνάγκης 
ἔσται. ἅπερ δὲ ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ χεφαλαίῳ τοῦ 
εἰρημένου λόγου τίϑησιν ὃ Πρόκλος πρὸς ᾿Δριστοτέ. 

2. ἐκείνῳ] sexewo M 7.8 ; ] ; 8. χαραχτηρι) στικην, ex x», M 10. ἐνϑουσιἰϊ ωσ]ας M — 12. τ᾽ ἐσσόμενα Hom. 470 13. 14. δπι- φυτησασαν Μ 22. [καὶ] (ante εὖ M 23. ἐπιχωρηγειται M 
IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 16 
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λὴν ἐγκαλοῦντα, ὡς φύσει φϑαρτὸν εἶναι λέγει τὸν 
κόσμον ὁ Πλάτων διὰ δὲ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν 
ἄφϑαρτον εἶναι, πείϑειν ἡμᾶς ὁ Πρόκλος ἐπιχειρῶν, 
ὅτε καὶ ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως ὃ κόσμος καὶ ἐκ τῆς 
τοῦ ϑεοῦ βουλήσεως ἔχει τὸ ἄφϑαρτον. ὡς μηδὲν 
ἀναγκαῖον ἔχοντα καὶ αὐτὸν ἑαυτῷ καὶ Πλάτωνι καὶ 
τῇ ἀληϑείᾳ δεικνύντα μαχόμενον παρίημι λέγειν, ἵνα 
μὴ περιττὸν ὄχλον ἐπεισάγω τῷ λόγῳ" οὔτε γὰρ ὅτι 
πᾶν σῶμα πεπερασμένην ἔχει δύναμιν οὔτε ὅτι τὴν 
πεπερασμένην φϑαρτὴν εἶναι ἀνάγκη καὶ εἰς τὸ διη- 
νεχὲς οὐκ ἐπαρκεῖν, οὐκ ἔστιν ὃ ἐλέγχων λόγος. τοι- 
αὐτῆς οὖν οὔσης τῆς τοῦ κόσμου δυνάμεως ἀνάγκη 
πᾶσα φϑαρτὸν εἶναι τοῦτον, ὅσον ἐπὶ τῇ δυνάμει τῆς 
οἰκείας φύσεως" ὥστε καὶ γενητὸν ἐξ ἀνάγκης. εἴπερ 

ἐνδέχεται 
ἄρα γενητὸν ὄντα κατὰ χρόνον τὸν κόσμον καὶ διὰ 
τοῦτο λυτόν τε χαὶ ϑνητὸν ἀπό τινος ὑπερτέρας ἢ 
κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν δυνάμεως ἐπίκτητον καὶ ἐπι- 
σκευαστὴν τὴν ἀϑανασίαν πορίξεσϑαι, καὶ οὐχὶ διὰ 

fo.95r. τὸ μὴ φϑείρεσϑαι διὰ τοῦτο καὶ ἀγένητος | ἔσται, 
21 ἐπεὶ μὴ κατὰ τὸν λόγον τῆς οἰκείας φύσεως ἔχῃ τὸ 

ἄφϑαρτον. 

Τέλος λύσεως τοῦ ἕκτου λόγου. 

5. μηδὲν] μηδενα M 7. λεγειν 1. λεγει superscr. M 
21. εχ  η]ι M] ἔχει pt M; num ἐλέγχειν 9. ἰδυνα]μιν M 
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Πρόκλου διαδόχου λόγος ἕβδομος. 
Ἕβδομος" si 4 ψυχὴ τοῦ παντὸς ἀγενητός ἐστιν 

καὶ ἄφϑαρτος. καὶ ὃ sospes ἀγένητος καὶ ἔφϑαρτος, 
λόγος γὰρ αὐτῆς ὡς καὶ πάσης ψυχῆς τὸ αὐτὸ αὑτὸ 
κινοῦν" τὸ δὲ αὐτὸ αὑτὸ χινοῦν πᾶν muy) καὶ ἀρχὴ 5 
κινήσεώς ἐστιν" ci δὲν ἀΐίδιός ἐστιν ἡ τοῦ παντὸς 
ψυχή. δεῖ τὸ πᾶν ἀεὶ εἶναι κινούμενον ὑπ᾽ αὐτῇο: τῇ 
γὰρ κινήσει τοῦ παντὸς ἢ πρύτερον οὐκ ὄντος ἢ ὕστε- 
Qov αὐτὴ ἀεὶ οὖσα siam ἀρχὴ καὶ ov δυναμένη 
κινήσεως μὴ εἶναι ἀρχὴ κατ᾽ οὐσίαν αὐτοχίμηγους οὖσα τὸ 
καὶ διὰ τοῦτο ἀρχὴ κινήσεως. ἀλλὰ μὴν ἀγένητος ἡ 
ψυχὴ καὶ ἄφϑαρτός ἐστιν δι’ αὐτὸ τοῦτο τὸ αὐτοκίνη- 
τον" ἔστιν ἄρα καὶ τὸ πᾶν ἄγενηνον καὶ ἄφϑαρτον. 
ἔχ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι καὶ πᾶσα ψυχὴ σώματι 
πρῶτον ἐπιβέβηκεν ἀιδίῳ καὶ τοῦτ᾽ ἀεὶ ἌΜΕ, XV 15 
φϑαρτοῖς ἐνῇ iem, ἐχεῖνα κινεῖ διὰ τῶν ἀεὶ ὑπ᾽ 
αὐτῆς κινουμένων. 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ ζ΄ λόγου. 
α΄. Ἔχϑεσις τῆς ἐφόδου τοῦ ἑβδόμου ἐπιχειρή- 

ματος. 20 
β΄. Ὅτι οὐ πραγματειῶδες τὸ προκείμενον ἐπιχεί- 

ρημα, ἀλλ᾽ ἐκ Πλατωνικῆς συνέστηκεν ὑποϑέσεως 
ἀναποδείκτου. 

γ΄. Ὅτι, εἰ ἐν τούτῳ οὐσίωται ἡ ψυχὴ év τῷ κι- 
νήσεως εἶναι ἀρχή. ἀδύνατον χωρὶς σώματος τὴν s 
οὐσίαν αὐτῆς ὑποστῆναι. 

6. ἕητει M. m 1 in marg. (de hoc loco cf pag. 247, 9) 
12. [καῇ M ev|ro ro vro M 14. πᾶσα κτῖ.: cf. 248, 1. 
213, 16 15. κιν ει], ex 3, M 25. 26. [χωρις --- ὕποστηναι. Μ 

16* 
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δ΄. Ὅτι, εἴπερ χωριστὴ παντὸς σώματος εἶναι ἡ 
οὐσία τῆς ψυχῆς ὡμολόγηται, ἀδύνατον ἐν τούτῳ 
αὐτὴν οὐσιῶσϑαι ἐν τῷ κινήσεως εἶναι ἀρχήν. καὶ 
ὅτι χαὶ αὐτὸς ὃ Πρόκλος οἶδεν, ὡς κατ᾽ ἄλλο μὲν 

s ἔχει τὸ εἶναι dj ψυχὴ καὶ τὴν οὐσίαν, κατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ 
γκενήσεως εἶναι ἀρχή. 

ε΄. Ὅτι ἀδύνατον ἀιδίους εἶναι τὰς τῆς ψυχῆς ἐν- 
ἐργείας τὰς κινητικὰς τοῦ σώματος καὶ διὰ τοῦτο οὔτε 

ἴοι.98ν. ἀιδίως ταύτην κινεῖν τὸ σῶμα | ἐνδέχεται οὔτε 
10 ἀΐδιόν τι δῶμα αὐτῆς ἐξῇφϑαι ἀεί. 

5΄. Ὅτι οὐδεμία σώματος κίνησις οὐδὲ μεταβολὴ 
ἀγένητός ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ 
σῶμά τί ἐστιν ἀιδίως ὑπὸ ψυχῆς κινούμενον, κἂν ἀγέ- 
νητὸς εἴη ἡ ψυχή. ὡς Πλάτωνι δοκεῖ. 

P d 3 - , , 3 ^ $* , ξ΄. Ὅτι οὐ τῆς κύκλῳ κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φησιν 
ὃ Πλάτων (r0) αὐτοκίνητον. ἐν ᾧ, ὅτι οὐδὲν τῶν 
ὑπὸ σελήνην ξύων φύσει χυχλοφορούμενον κινεῖ σῶμα 
o 9 ^ , 3 ^ » € ^ - καὶ OT, οὔκ ἀπροαιρέτως ἀλλὰ xc«9 δρμὴν τῶν ψυ- 

χῶν ἡ κατὰ τόπον τῶν ἐμψύχων σωμάτων γίνεται 
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σϑαι. ἔν Q, ὅτι ἡ «a9 ἕξιν τῶν σωμάτων ξωὴ ἠἦρε- 
μία μᾶλλόν ἐστιν καὶ οὐ κίνησις. 

V. Ὅτι οὐχ ἡ λογικὴ ψυχὴ ἀλλ᾽ ἡ ἄλογος τῆς 
σωματικῆς πάσης ξωῆς τὲ καὶ κινήσεώς ἐάτιν αἰτέα, ἡ 
δὲ λογικὴ τάττει μόνον καὶ δυϑμίζει τὴν τῶν παϑῶν 
ἄλογον κίνησιν" ὅϑεν οὐκ ἀνάγκη ἅμα τῷ εἶναι τὴν 
ἀρχὴν καὶ αἰτίαν τῆς τοιαύτης κινήσεως (λέγω δὴ τῆς 
κατὰ λόγον) εὐϑὺς καὶ τὸ κινούμενον εἶναι. 

αι΄. Ὅτι οὐ τῇ ϑέσει τῆς ψυχῆς ἡ τοῦ κινουμένου 
ὑπ᾿ αὐτῆς σώματος συνεισάγεται ϑέσις, ἀλλὰ τῇ ἀναι- 
θέσει αὐτῆς συναναιρεῖται τὸ ἔμψυχον σῶμα ὡς ἔμ- 
ψυχον κατὰ τὰς λογικὰς μεϑόδους καὶ κατὰ τὰ Πλά- 
τῶνι δοκοῦντα. 

βι΄. Ὅτι, κἂν αὐτῷ τῷ εἶναι ἀπροαιρέτως ξωῆς 
καὶ κινήσεως αἰτία εἴη τοῖς σώμασιν ἡ ψυχή, οὐδ᾽ 
οὕτως ἅμα τῷ εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ κινούμενον 
vg ἑαυτῆς σῶμα εἶναι ἀνάγκη. 

γι΄. Ὅτι καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Φαίδρῳ ὥσπερ καὶ ἐν 
20 χένησις. : Τιμαίῳ σαφῶς παῦλαν ἔχειν φησὶν καὶ κινήσεως καὶ 

| ζωῆς πᾶν σῶμα ὃ Πλάτων. οὐδὲν δὲ τῶν φϑαρτῶν 30 
η΄. Ὅτι, κἂν συγχωρηϑῇ ἀγένητος εἶναι ἡ ψυχὴ 

κατὰ Πλάτωνα καὶ πάσης κινήσεως ἀρχή, οὐδεμία ἀγένητον. 
δι΄. Ὅτι μῦϑός ἐστιν ἀπίϑαϊνος ἡ περὶ τοῦ tol 997. 

ἀιδίου σώματος Ἑλλήνων ὑπόϑεσις. ὃ καὶ αὐγοειδὲς 
καλοῦσιν, ᾧ πρώτῳ φασὶν τὰς λογικὰς ψυχὰς ἐπιβε- 
βηκέναι καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ κινεῖν καὶ δι’ αὐτοῦ τὰ sg 

ἀνάγκη ἅμα τῷ εἶναι τὴν ψυχὴν συνυπάρχειν αὐτῇ 
σῶμα ἀίδιον. 

5 — 9". Ὅτι, εἶ καί, καϑὸ ξωοποιεῖ τὰ σώματα ἡ ψυχή. 
κατὰ τοῦτο κινήσεως εἶναι ἀρχὴ ὑπὸ Πλάτωνος λέ- 

3 Ὁ, er - M! ^ 2 , γοιτο, οὐδὲ οὕτως ἕπεται τῷ τὴν ψυχὴν ἀγένητον 
εἶναι λέγοντι τὸ καὶ τὸν χόσμον ἀγένητον ὑποτῖϑε- 

1. |&wou| M 6. ἀρχη] :}, interpunctio in ras., fuit v, M 
16. ró add. (cf. 259, 24. 260, 3) 21. ovyyroon?)n|:] «ys- 

ento|cs] ὁ et ς ex v, M 23. συνυπαργ) sv, ex q, Ν᾿ 

φϑαρτὰ κινεῖν σώματα. ἐν ᾧ, ὅτι ἀδύνατον κινητὸν 
, M y M - μένον κατὰ τόπον τὸ ἀίδιον σῶμα φυσικῇ τινι δυνάμει 

^ A Y » , E M ^ , Xweiv τὸ φϑαρτὸν σῶμα, ὡς 7] μαγνῆτις τὸν σίδηρον. 

17. exspectes ὑπ᾽ αὐτῆς 24. o] ὡς M 25. προς τὸ M; an πρὸς τῷ (exspectes ἀιδίως, cf. pag. 243, 15 et fol. 109v. 
fin.) δι᾿ αὐτοῦ] διατου 
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ει΄. Ὅτι ἀδύνατον κύκλῳ κινούμενον τὸ ἀΐδιον 

σῶμα οὕτως κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖν τὸ φϑαρτόν. 
, er, ᾽ 3 - ᾽ ^ , er 

cL. Ὅτι, εἶ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκεῖνο κινούμενον οὕτως 
- ' - 2 

κινεῖ τὰ φϑαρτὰ σώματα, ἢ κατὰ φύσιν κινεῖται ἐπ 

s εὐθείας ἢ παρὰ φύσιν Óv ἑκατέρου τε γενητὸν ἔσται 

καὶ φϑαρτόν, οὐκ ἀΐδιον. 

ξι΄. Ὅτι. ὅπως ἄν τις κινεῖσϑαι ὑπόϑοιτο τὸ παρ᾽ 

αὐτῶν ἀναπεπλασμένον ἀΐδιον σῶμα. οὐ δυνήσεται 

κινεῖν τὸ φϑαρτὸν οὔτε ἔξωϑεν αὐτοῦ ὃν οὔτε ἔσω- 

(006v οὔτε ἐν ὅλῳ οὔτε ἐν μέρει. ἐν ᾧ, ὅτι οὐδὲν 

σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν ἐνδέχεται οὔτε τῶν οὐρα- 
, MN - e A , N N , , 

víov οὔτε τῶν ὑπὸ σελήνην οὔτε ϑάτερα ἐν ϑατέροις. 
, er, ?, ? , er * | , 

qv. Ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἕτερον εἶναι τῶν τε εὐϑυ- 

φορουμένων καὶ τῶν κυκλοφορουμένων σωμάτων τὸ 

15 ϑρυλλούμενον παρ᾽ αὐτῶν ἀιδίως ἐξῆφϑαι τῆς ψυχῆς 
σῶμα. 

ϑι΄. Ὅτι οὐδὲ τῶν εὐϑυφορουμένων σωμάτων εἶναι 
Á L! 

αὐτὸ δυνατόν, εἴπερ ἐστὶν ἀΐδιον. 
£9 ΦΧ - , , v κ΄. Ὅτι οὐδὲ τῶν κυκλοφορουμένων. τουτέστιν τῶν 

90 οὐρανίων, οἱόν TE αὐτὸ εἶναι. 
, e , Ἁ * 5 ? , ? - ' κα. Ὅτι οὐδὲ μικτὸν εἶναι ἐνδέχεται ἐκεῖνο τὸ 

σῶμα ἔκ vt τῶν κατ᾽ εὐθεῖαν καὶ ἐκ τῶν κυκλικῶς 
κινουμένων συγκείμενον οὐδὲ ἑἕλικοειδῶς κινεῖσϑαι 
κατὰ φύσιν, ὥς φασίν τινες. καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ὅλως 

85. σῶμα κατὰ φύσιν ἑλικοειδῆ κινούμενον κίνησιν. 

“ύσις τοῦ ζ΄ λόγου. 

α΄. Τοῦ Πλάτωνος ἀγένητον εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ 
ἄφϑαρτον ἐν τῷ Φαίδρῳ λέγοντος καὶ οὐσίαν αὐτῆς 

6. αἵδ᾽ εῖον Μ 10. ovre & μερει M. 12. or fin. νϑυβιίτερα M 
13. 14. evüvgooo| v|usvov, ex v, M 27.Plat. Phaedr.245 C sq. 
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εἶναι τὸ αὐτοκίνητον δριξομένου ἀρχήν vs εἶναι κινή- 
σεῶς τιϑεμένου τὸ αὐτοκίνητον, ἐντεῦϑεν πάλιν ὃ 
φιλόσοφος ἐπιχειρεῖ συλλογίξεσϑαι, ὡς. εἴπερ ταῦτα 
οὕτως ἔχει. καὶ τὸν κόσμον ἀγένητον εἶναι καὶ 
ἄφϑαρτον ἀνάγκη ij, εἴπερ μὴ ἀγέϊνητός ἐστιν καὶ tol. 99v. 
ἄφϑαρτος ὁ κόσμος. μηδὲ τὴν ψυχὴν τοῦ παντὸς ἀγέ- ς 
νητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον ὡς ἐξ ἀνάγκης συνυπαρ- 
χόντων ἀλλήλοις καὶ συμφϑειρομένων τῆς τε ψυχῆς 
χαὶ τοῦ κινουμένου ὑπ’ αὐτῆς σώματος. ἐπειδὴ γάρ. 
φησίν, αὐτῷ τῷ εἶναι καὶ οὐ προαιρετικῶς αὐτοκίνη- 
τός ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. ἔστιν δὲ ἀΐδιος. 
δεῖ καὶ τὸ πᾶν ἀιδίως ὑπ᾽ αὐτῆς κινεῖσϑαι ij, εἶ μὴ 
τὸ πᾶν ἀιδίως ὑπ᾽ αὐτῆς κινοῖτο διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸν 
κόσμον ἀΐδιον, οὐδ᾽ ἂν αὐτὴ εἴη ἀΐδιος" αὐτῷ γὰρ 
τῷ εἶναι κινήσεώς ἐστιν ἀρχή. ὥστε. sl μὴ ἀιδίως τὸ 
κινήσεως εἴη ἀρχή. οὐδ᾽ ἂν εἴη ἀίδιος" εἰ δὲ ἀιδίως 
ἐστὶν κινήσεως ἀρχή. ἀνάγκη εἶναι καὶ τὸ ἀιδίως ὑπ᾽ 
αὐτῆς κινούμενον σῶμα. ὥστε, φησίν, εἶ ἀγένητος ἡ 
ψυχὴ τοῦ παντὸς καὶ ἄφϑαρτος κατὰ Πλάτωνα. καὶ 
τὸν κόσμον ἀγένητον εἶναι κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἄφϑαρτον 90 
ἀνάγκη. εἶτα ἐπειδὴ καὶ αἱ ἡμέτεραι ψυχαὶ αὐτο- 
κίνητοι μέν εἶσιν κατὰ Πλάτωνα καὶ περὶ τούτων μά- 
λιστα ἕν Φαίδρῳ τῷ Πλάτωνι ὃ λόγος, ὡς αὐτοκίνη- 
τοί τέ εἶσιν καὶ τὸ αὐτοκίνητον ἀρχὴ κινήσεως, γενητὰ 
δὲ ἐναργῶς καὶ φϑαρτά ἐστιν τὰ ὑπ’ αὐτῶν κινού- 
μενα σώματα (λέγω δὴ τὰ ἡμέτερα), διεκδῦναι τὸν ἐκ 
τῶν πραγμάτων ὁ Πρόκλος πειρώμενος ἔλεγχον οὐ 
λίνον λίνῳ κατὰ τὴν παροιμίαν μύϑῳ δὲ ἐπισυνάπτει 
μῦϑον" διὰ γὰρ τὸ δεῖν κατ᾽ αὐτὸν ἀίδιον οὖσαν τὴν 

11. ἐστιν (ante δὲ) M] ἔτι pt 19. αἀφϑαρτον M (cr. t) 
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λογεπκὴν ψυχὴν ἀιδίως τι κινεῖν σῶμα, πᾶσαν ψυχήν» 
φησιν ἀιδέῳ πρῶτον ἐπιβεβηκέναι σώματι χαὶ τοῦτο 
ἀεὶ x&veiv, κἂν ἐν φϑαρτοῖς ὑπάρχῃ σώμασιν, διὰ τοῦ 
ἀιδίου καὶ τὰ φϑαρτὰ κινεῖν. ἡ μὲν οὖν ἔφοδος τοῦ 
προκειμένον συλλογισμοῦ μᾶλλον δὲ παραλογισμοῦ 
τοιαύτη. 

β΄. Καὶ οἷμαι μὲν παντὶ δῆλον εἶναι. ὡς οὐ πραγ- 
πατειώδης ἣ προκειμένη ἐστὶν ἐπιχείρησις οὐδὲ ἐκ 
κοενῶν ὁμολογημάτων ἐν τούτοις ἡ κατασκευὴ τῆς τοῦ 

fol.100:. κόσμου ἀεδιότητος ἀλλ᾽. εἴπερ | ἄρα. ἐκ τῶν δο- i f| , 7 

l1 κούντων τῷ Πλάτωνι. καὶ διὰ τοῦτο ἴσως ἡμᾶς ἔδεε 
μὴ πάνυ πῶς συγχωρεῖν ἀνεχομένους ταῖς ἀναπο- 
δεέχτοις τοῦ Πλάτωνος ἀποφάνσεσιν (ἀμφοῖν γὰρ Óv- 
τοεν φέλοιν, ἣ φησιν ὃ τοῦ Πλάτωνος μαϑητής, ὅσεον 
πανταχοῦ προτιμᾶν τὴν ἀλήϑειαν), εἰ καὶ và ὄντι 
ταῖς περὶ ψυχῆς δόξαις Πλάτωνος τὸ ἀγένητον εἶναι 
τὸν χόσμον καὶ ἄφϑαρτον εἵπετο, μὴ πολὺν τούτον 
ποιεῖσϑαι λόγον, μέχρις ἂν δι’ ἐναργῶν ἀποδείξεων 
τὰ ἡγούμενά τις κατασχενάσειεν' οὐδέποτε γὰρ ἂν 
ἔγωγε ϑείην οὐσίαν καὶ ὁρισμὸν εἶναι ψυχῆς τὸ αὐτο- 
κένητον" χαὶ si μή ys τὸν προκείμενον σκοπὸν παρ- 
ex[etvew ἤμελλον, αὐτὰ παραϑεὶς τὰ πρὸς sonipepiev 
εἰρημένα τῷ Πρόκλῳ ἐν τοῖς εἰς Φαῖδρον ὑπομνημα- 
τιχοῖς συντάγμασιν ὑπὲρ τοῦ τὸ αὐτοχένητον οὐσίων 
ψυχῆς εἶναι ἐναργῶς ἂν οἶμαι παρέστησα μηδὲν ὑγιὲς 
μηδὲ ἀναγκαῖον τὸν λόγον ἔχοντα. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 
παρείσϑω τὰ νῦν. συγχωρήσαντες 0b τῷ Πλάτωνος 
δόγματι τῷ ὅρον εἶναε καὶ οὐσίων φυχῆς τὸ αὐτο. 

18. ἀποφάνσεσιν] ἀποφασεσιν M — Arist. ethic. Nicom. 44 
p. 10962 16 αμφοι M 15. αληϑεια M 16. δοξα[ι]ς. M 

19. τίε]ς, ex 5, M 21. zAare»|oc] M 
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κένητον τιϑεμένῳ καὶ τῷ τὸ αὐτοκίνητον ἀρχὴν εἶναι 
κινήσεως ἴδωμεν, εἴ τις ἐκ τούτων ἀνάγκη ἕπεται 
Πλάτωνι "Ἣν ψυχὴν ἀγένητόν vs εἶναι καὶ ἄφϑαρτον 
λέγοντι καὶ τὸν κόσμον ἀγένητον εἶναι καὶ Mibi ad 
τίϑεσθαι. καὶ ἐπειδὴ ἡ πᾶσα τοῦ παραλνγνῦμου ἡ 
σύστασις fx τοῦ χεινήσεως ἀρχὴν εἶναι τὸ αὐτονίνμεῦν: 
ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσϑαι τὴν ἀρχὴν εἴληφεν, αὐτὸ δὴ 
τοῦτο ὅπως λέγεται ἐπιαχέψασθϑαι ἄξιον καὶ εἶ ἀνάγκη 
τῇ ὑποϑέσει ταύτῃ τὴν τοῦ κόσμου ἀιδιότητα ἕπεσθαι" 
εἰ γὰρ δειχϑῇ, ὡς οὐδεμία ἐστὲν ἀνάγκη τῷ προτέρῳ 
τὸ δεύτερον ἕπεσθαι, οὐδὲν χωλύσει δηλονότι [λά- 
τῶνὰ ἀγένητον μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν ὑποτέϑεσϑαι καὶ 
ἀρχὴν εἶναι κινήσεως τὸ αὐτοκίνητον, γενητὸν δὲ τὸν 
κόσμον. 

γ΄. Τὸ τοίνυν ἀρχὴν εἶναι νέων τὴν νυ» ἢ 15 
ταὐτόν ἐστιν τῷ εἶναι αὐτῆς καὶ τῇ οὐσίᾳ ὡς ἐν 
τούτῳ τῆς ψυχῆς οὐσιϊωμένης ἐν τῷ ἀρχὴ εἶναι τοϊ. τοον. 
meos ἢ x«t ἄλλο μέν ἐστιν αὐτῇ τὸ εἶναι καὶ 
ἡ οὐσία, εἴτε τὸ αὐτοκίνητον s οὐσία τῆς ψυχῆς ἢ 
ὁτιοῦν ἄλλο, xav ἄλλο δὲ αὐτῇ ὑπάρχει τὸ ἀρχὴν so 
εἶναι κινήσεως. ὥσπερ καὶ τῷ Pais d κατ᾽ ἄλλο 
μὲν ὑπάρχει τὸ εἶναι καὶ ἡ οὐσία, κατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ 
ἀρχῇ εἶναι καὶ αἰτέῳ οἰκοδομίας, καὶ τῷ διδασκάλῳ 
κατ᾽ ἄλλο μέν ἐστιν τὸ εἶναι, κατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ κινη- 
τικῷ τοῦ μαωϑητοῦ εἶναι. εἰ μὲν οὖν ταὐτόν ἐστιν τῇ 35 
ψυχῇ τὸ εἶναι ψυχῇ καὶ τὸ κινήσεως εἶναι ἀρχῇ καὶ 
διὰ τοῦτο ἅμα τῷ εἶναι Ἣν ψυχὴν ἀνάγχη πάντως 
καὶ τὸ χινούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς εἶναι σῶμα, οὗπερ τῆς 

2. εἰδῶμεν M — 5. 7j (ante σύστασις) om. ρὲ; cf. 233, 21. 99 
10. {δὲ γὰρ — e»cy|xn M 18. αλλὸν M (er. pt) 20. fort. 

ἀρχῇ 24. 25. κινητιχί δι, ex ov, M 
εξ  ς δου δ᾿ ἘΦ 
L2, 

bheibp.-w, 

ume id — EL LANI 3 ᾿ 

|. Y 
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κινήσεως ἀρχή ἐστιν (ἡ γὰρ ἀρχὴ τινὸς ἀρχή), ἐπειδὴ 
μηδὲ τὸ ὑπὸ τῆς ψυχῆς κινούμενον σῶμα, καϑὸ κι- 
νούμενον ὑπὸ ψυχῆς ἐστιν, ἄνευ τῆς κινούσης ψυχῆς 
εἶναι ἐνδέχεται (πᾶν γὰρ τὸ κινούμενον ὑπὸ κινοῦν- 

- e 3 - Ἁ 7 ? , 5 TOG κινεῖται. ὡς ἔν τοῖς περὶ κινήσεως ᾿Αριστοτέλης 
ἀπέδειξεν), ἅμα ἄρα ἥ τε ψυχὴ καὶ τὸ ὑπὸ ψυχῆς 
κινούμενον σῶμα, καϑὸ κινεῖται Ox αὐτῆς. ἢ εἰσὶν 
^ N 3 MN 3 b. / ^ ^ Pd “ ἢ οὔκ εἶσιν. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὴν ψυχὴν ἄνευ τοῦ 
κινουμένου σώματος εἷναι" εἶ γὰρ τούτου μέν ἐστιν 

10 ἀρχὴ κινήσεως. τὸ δὲ εἶναι ἀρχὴ κινήσεως οὐσία ἐστὶν 
ψυχῆς. ἡ δὲ οὐσία τῆς ψυχῆς, ἔστ᾽ ἂν T, ἐνεργείᾳ 

er 3 M] - 3 , A 3 Y , 3 M L4 ἐστὶν τοῦτο, ὅπερ ἑστίν, καὶ οὐ δυνάμει. ἀρχὴ ἄρα 
κινήσεώς ἐστιν ἣ ψυχὴ ἐνεργείᾳ καὶ οὐ δυνάμει. 
3 M A , ? 2 , 5 Pl - ἀρχὴν δὲ κινήσεως κατ᾽ ἐνέργειαν εἶναι ἄνευ τοῦ 

15 κινουμένου ἀδύνατον. τὴν ἄρα ψυχὴν ἄνευ τοῦ κι- 
, v4 2. m , Ω " , e 

vovutvov Ut αὐτῆς σώματος €LvV CL ἀδύνατον. ὥστε 

τὸ εἶναι τῇ ψυχῇ ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς τὸ σῶμα 
συμβέβηκεν" εἰ γάρ τις καὶ σώματος χωρὶς αὐτὴν 
καϑ' αὑτὴν ὑφίστασϑαι τὴν ψυχὴν ἐνδέχεσϑαι λέγοι 

30) ἀρχὴν οὖσαν κινήσεως, δηλονότι ψυχὴν μὲν εἶναι 
x«v ἐνέργειαν συγχωρήσει, δυνάμει δὲ αὐτὴν ἀρχὴν 
εἶναι κινήσεως ὑποτίϑεται. εἶ δὲ τοῦτο, xev ἄλλο 
μὲν ἕξει τὸ εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ τὴν οὐσίαν, κατ᾽ ἄλλο 

»! ' 7 3 9 E ^ mo 3 - δὲ τὸ κινήσεως εἶναι ἀρχήν" εἰ γὰρ ταὐτὸν ἦν ψυχῇ 
86 τὲ εἶναι καὶ κινήσεως ἀρχῇ. ϑατέρου ἐνεργείᾳ ὄντος 

fo.i01r. καὶ τὸ λοιπὸν ἐνεργείᾳ ἦν ἐξ ἀνάγκης. εἰ δὲ μὴ 
ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κινήσεως εἶναι 
ἀρχή, οὐδεμία ἔσται ἀνάγκη τῷ ἀίδιον εἶναι λέγοντι 

4. τοῖυ eras.] M 
eM 
evr|ns M 

7. κιν[ειΐται, ex q, M 
26. eveoy| &]os, ex η, M 

5. Arist. phys. H 1 p.241b 24 6. ῇ pt] 
15. 16. [αδυνατον --- iz 

28. τῷ Ὁ] το M 
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τὴν ψυχὴν εὐθὺς καὶ τὸν κόσμον ἀίδιον ὑποτίϑεσϑαι. 

εἶ ἄρα ἕν τούτῳ οὐσίωται d ψυχὴ ἐν τῷ κινήσεως 
εἶναι ἀρχή, οὐκ ἄν ποτε ὑποσταίη καϑ’ αὑτὴν χωρὶς 
τοῦ κινουμένου σώματος" ὥσπερ γὰρ τὴν ἔνυλον τῶν 
σωμάτων ξωὴν χωρὶς σώματος ὑποστῆναι ἀδύνατον 
διὰ τὸ ἐν τούτῳ ἔχειν τὸ εἶναι ἐν τῷ σώματος εἶναι 
ξωὴν καὶ ὅλως τὴν ἄλογον ψυχὴν αὐτοκίνητον καὶ 
αὐτὴν οὖσαν καὶ ἀρχὴν κινήσεως κατὰ Πλάτωνα (ᾧ 
καὶ Πρόκλος ἐν τοῖς εἷς Φαῖδρον συγκατατίϑεται 
ὑπομνήμασιν) χωρὶς σώματος ὑποστῆναι ἀδύνατον 
διὰ {τὸ ἐν τούτῳ οὐσιῶσϑαι ἐν τῷ σώματος εἶναι 
ξωτικήν vt καὶ κινητικήν, οὕτως δήπου καὶ τὴν τοῦ 
κόσμου ψυχήν, εἴπερ ἐν τούτῳ οὐσίωται ἐν τῷ κινή- 
σεῶς εἶναι σώματος ἀρχήν, ἀδύνατον ἢ ὑποστῆναι 
χωρὶς σώματος ἢ ἐνέργειάν τινα χωριστὴν ἐνεργεῖν 
σώματος" εἶ γὰρ ἡ οὐσία οὐκ ἂν ὑποσταίη χωρὶς σώ- 
ματος. πολλῷ δήπου μᾶλλον τὰς ἐνεργείας αὐτῆς 
χωρὶς σώματος ὑποστῆναι ἀδυνατώτερον" τοῦτο γὰρ 

᾿Δριστοτέλει καλῶς ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς ἀποδέδεικται 
καὶ πᾶσιν δοκεῖ. ὡς. εἴτε οὐσία τις εἴη χωριστὴ σώ-: 
ματος, πάντως καὶ ἐνέργειαν ἕξει χωριστὴν σώματος 
(χωρισϑεῖσα γὰρ ἡ οὐσία μάτην ἔσται ἐνεργείας ἁπά- 
σης ἐστερημένη), εἴτε ἐνέργειά τις εἴη χωριστὴ σώμα- 
τος; πάντως καὶ ἡ οὐσία, ἐξ ἧς ἡ τοιαύτη πρόεισιν 
2.7 . QUI / ^ 9 ^ Ἐν 4 ἐνεργεια, χωριστὴ ἔσται σώματος" OU γὰρ OLOV TE τὴν 

ἐνέργειαν τῆς οὐσίας εἶναι κρείττονα" ἔσται δὲ κρεέτ- 
TOv, εἴπερ χωριστὴ εἴη σώματος τῆς οὐσίας οὔσης 
ἀχωρίστου" κρείττονα δὲ εἶναι τῶν ἀχωρίστων τὰ 

1. υποτιϑεῖτ eras.|]oüo, M 8. 9] ὃ M 11. τὸ ἐν add. 

12. ξωτικῇ τ]ε καὶ "wmv Μ 17. μαλον M 
19. Arist. de an. 45 
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χωριστὴν σωμάτων τὴν ὕπαρξιν ἔχοντα ὡμολόγηται" 
εἴπερ οὖν αἴτιον μὲν ἡ οὐσία, αἰτιατὸν δὲ ἡ ἐνέργεια, 
ἀδύνατον δὲ τοῦ αἰτέου τὸ αἰτιατὸν εἶναι κρεῖττον 
καὶ τοῦ παράγοντος εἷς τὸ εἶναι τὸ παραγόμενον, 

100v. ἀδύνατον ἄρα τῆς ἐνεργείας χωριστῆς οὔσης σώ- 
μᾶάτος μὴ x«l τὴν οὐσέαν χωριστὴν πάντως εἶναι 

, 9 , MN - 2^ e ? , “ E σώματος. ἀνάγκη ἄρα πᾶαα, εἴπερ ἡ οὐσέα τῆς ψυχῆς 
3 , F ᾽ , Ἁ M - ? , ἀχωριστὸς ἔστιν σώματος, καὶ πᾶσαν ψυχῆς ἐνέργειαν 
ἀχώριστον εἶναι σώματος" ὅπερ ἐναργῶς ἐστιν ψεῦδος 

9. Φαίνονται γὰρ ἔτι ἐν τῷ σώματι οὖσαι αἱ 
ψυχαί, ἐπειδὰν τῆς πρὸς αὐτὸ σχέσεως καὶ προσπα- 
ϑείας ἑαυτὰς ἀπαλλάξωσιν, γχωριστὰς καὶ ἀσχέτους 
παντὸς σώματος τὰς νοερὰς ἐνεργείας ποιούμεναι" 
e - Y , 3 ἃ 3 , c^ E c M zoLov γάρ uóorov , φησὶν ᾿Αριστοτέλης, “ἢ πῶς ὃ νοῦς 

5 συνέξει. χαλεπὸν καὶ πλάσαι. οὐχοῦν ἀνάγχη πᾶσα 
A Υ 3 , - - 3 e , , , «ci τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς, ἐξ ἧς ἡ τοιαύτη ἐνέργεια 

πρόεισιν, χωριστὴν καὶ ἄσχετον εἶναι παντὸς σώματος. 
ὥσπερ οὖν καὶ Πλάτωνι καὶ τοῖς ἀρέστοις ἅπασιν τῶν 
φιλοσόφων ἔδοξεν" ἐντεῦϑεν γὰρ αὐτῆς καὶ τὴν ἀϑα- 

| νασίαν ὃ Πλωτῖνος συνελογέσατο δείξας ἐκ τῶν χωρι- 
στῶν αὐτῆς ἐνεργειῶν, ὡς καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς χω- 
θιστὴν εἶναι ἀνάγκη καὶ διὰ τοῦτο ἀϑάνατον. εἰ δὲ 

M A 2 * , e - - χωριστὴ καὶ ἄσχετος παντὸς σώματος ἣ τῆς ψυχῆς 
ἐστιν οὐσία, οὐδ᾽ ἄρα ἐν τούτῳ οὐσίωται ἐν τῷ ἀρ- 
χὴν εἶναι κινήσεως" τοῦτο γὰρ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ 
ἕν τῇ πρὸς τὸ σῶμα σχέσει τὸ εἶναι καὶ τὴν ὕπαρξιν 
ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς ἐδείξαμεν" καὶ γὰρ ἄλλως ἄτοπον 
τὸ μὲν σῶμα, ἧ σῶμά ἐστιν, ἐν μηδεμιᾷ σχέσει τῇ 

14. Arist. de an. 45 p. 411b 18 20. cf. Plot. enn, IV ? 24. εἰστιῆν M 26. τίη M 21. pag. 250, 16 
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πρὸς τὴν ψυχὴν τὸ εἶναι ἔχειν, si ys καὶ τοῖς ἐμψύ- 
χοις σώμασιν xcv ἄλλο μέν ἐστιν τὸ εἶνωι σώμασιν 
x&v ἄλλο δὲ τὸ ἐμφύχοις εἶναι καὶ οὐδὲν tig τὸ &ivox 
σώματα τῆς πρὸς τὴν ψυχὴν δέονται σχέσεως, τὴν δὲ 
ἀσώματον ψυχὴν καὶ νοερὰν καὶ ἀϑάνατον μὴ δύνα- 
σϑαι χωρὶς σώματος ὑφίστασθαι λέγειν, εἴπερ ἐν τῷ 
εἶναι ἀρχὴ κινήσεως τὴν ὕπαρξιν ἔχει" τοῦτο γὰρ 
οὐδὲν ἄλλο ἐστὲν ἢ καὶ σωμάτων χείρονα τὴν νοερὰν 
τῆς ψυχῆς οὐσίαν ποιεῖν. ὅτι δὲ χαὶ αὐτὸς οἷδεν ὃ 
Πρόκλος, ὡς κατ᾽ ἄλλο μέν ἐστιν τῇ ψυχῇ τὸ εἶναι 
x«i ἡ οὐσία. xcv ἄλλο δὲ τὺ ἀρχῇ κινήσεως εἶναι. 
καὶ ὅτι, εἶτε ϑεωρεῖ εἴτε ξωοποιεῖ τὸ σῶμα εἴτε ἄλλην 
τινὰ κίνησιν αὐτὸ κινεῖ. ταῦτα πάντα ἐνέργεια ψυχῆς 
ἐστιν καὶ οὐχ οὐσία, ] ἦν μὲν ix πολλῶν αὐτοῦ to.i0r. 
καὶ ἄλλων συγγραμμάτων πιστώσασϑαι, ἀρχέσει δὲ ιτ' 
καὶ μίαν ἐκ τῶν εἰς τὸν Φαῖδρον ὑπομνημάτων περι- 
κοπὴν παραθέσθαι" τὸν γὰρ προχείμενον περὶ ψυχῆς 
λόγον τὸν Πλάτωνος ἐξηγούμενος ταῦτά φησιν ἐπὶ 
λέξεως “εἰδέναι δεῖ. ὅτι ἐν μὲν τῷ Φαίδωνι διὰ τῆς 
ἀναμνήσεως κατεσκεύαξεν. ὅτι ἀϑάνατος ἡ ψυχή. καὶ 
διὰ τῆς πρὸς τὰ ϑεῖα ὁμοιώσεως καὶ διὰ τοῦ ἑτέροις 
ξωὴν χορηγεῖν" ταῦτα δὲ πάντα ἐνέργειαί εἶσιν τῆς 
ψυχῆς" ὥστε ἐν Φαίδωνι ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς 
προήγετο ἡ ἀπόδειξις. ἐνταῦϑα δὲ τὴν ἀπόδειξιν ἐκ 
τῆς οὐσίας λαμβάνει τῆς ψυχῆς" ὅσῳ οὖν ἡ οὐσία τῆς 
ψυχῆς τελειοτέρα καὶ κρείττων τῆς ἐνεργείας αὐτῆς. 
τοσούτῳ χαὶ ἡ ἐνταῦϑα περὶ τῆς ἀϑανασίας τῆς ψυ- 

17. παρ] αἰϑεσϑαι Μ 18. fort. τοῦ Πλάτωνος 19. φαυ- 9[o]v., ex oo, M 22, χωρηγειν M 28. φαιδρωνι M 
26. xosurrov M. (cr. pt) «vias M 21. rTocovro M; co- 
σοῦτον pi 
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χῆς ἀπόδειξις κρείττων καὶ ἀκριβεστέρα τῆς ἐν Φαί. 
δωνι" ἀπὸ γὰρ τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς δείκνυται, ὅπερ 
ἐστὶν τῆς αὐτοκινησίας᾽. εἰ τοίνυν τὸ ξωὴν χορηγεῖν 
ἑτέροις, τουτέστιν τοῖς σώμασιν, ἐξ ἧς ξωῆς πᾶσα 

ὅ ἐνέργεια καὶ πᾶσα κίνησις τοῖς ἐμψύχοις σώμασιν 
γίνεται. ἐνέργειαν εἶναί φησιν τῆς ψυχῆς ὁ Πρόκλος, 
οὐχ οὐσίαν, οὐσίαν δὲ τὴν αὐτοκινησίαν. οὐκ ἄρα 
ταὐτὸν οὐσία ψυχῆς καὶ τὸ κινήσεως αὐτὴν εἶναι 
αἰτίαν καὶ ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν αὐτοκινησία κατὰ Πλά- 

10 τῶνα οὐσία ἐστὶν ψυχῆς, τὸ δὲ εἶναι κινήσεως ἀρχὴν 
δύναμίς τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς, ἐξ ἧς ἡ ξωτική τε καὶ 
κινητικὴ τῶν σωμάτων ἐνέργεια πρόεισιν. δέδεικται 
ἄρα ἐκ τῶν εἰρημένων, ὡς οὐκ ἐνδέχεται ἐν τούτῳ 
οὐσιῶσϑαι τὴν ψυχὴν λέγειν ἐν τῷ ἀρχὴν εἶναι κινή- 

ὥστε οὐδὲ τῷ ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον 
τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς λέγοντι τὸ καὶ τὸν xóGuov 
ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον ὑποτίϑεσϑαι συνεισά- 
γεται. 

Εἰ δὲ κατ᾽ ἄλλο μέν ἐστιν τῇ ψυχῇ τὸ εἶναι 
M e 2 94 ». d M M ", - , 3 30 καὶ ἢ οὐσία. κατ΄ ἄλλο δὲ τὸ ἀρχῇ κινήσεως εἶναι. 

2 , [4 *t , , 3 - - ? ει ἐνέργεια πάντως ἢ δύναμίς ἐστιν τῆς ψυχῆς. καϑ' ἣν 
foli0?v. κινήσεώς ἔστιν ἀρχή. ὥσπερ καὶ ὃ διϊδάσκαλος 

3 Y 4 ^ - - , M M ,F ἀρχὴ κινησεῶς ὧν τοῦ μαϑητοῦ οὐ καϑὸ ἄνϑρωπός 
ἐστιν ἀρχὴ κινήσεως τοιαύτης (οὕτω γὰρ ἂν πᾶς ἄν- 

:5 ϑρῶπος ἅμα τῷ εἶναι ἄνϑρωπος εὐθὺς καὶ διδάσκαλος 
z 9 x , - A M 3 , 3 — , ἦν) ἀλλὰ κατά τινα τῶν περὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ δύνα- 
μὲν ἢ ἐνέργειαν. τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος καὶ ἀπο- 
δεδειγμένου τοῦ δύναμιν εἶναι ψυχῆς ἢ ἐνέργειαν, 
x«9' ἣν κινήσεως ἀρχὴ γίνεται. εἰ μὲν ἔχει τις δει- 

26. τ[η]ν, ex o, M 3. χωρηγειν M 6. eveoysi M 

VII 5] DE AETERNITATE MVNDI 255 

κνύειν πᾶσαν δύναμιν ψυχῆς εὐϑὺς συνεπομένην ἔχου- 
σαν τὴν ἐνέργειαν ἤγουν πάσας τὰς τῆς ψυχῆς ἔνερ- 
γείας ἀιδίους οὔσας. συγχωρήσομεν καὶ καϑὸ κινήσεώς 
ἐστιν ἀρχὴ ἡ ψυχὴ ἀιδίως αὐτὴν ἐνεργεῖν, τουτέστιν 
σῶμά τι κινεῖν ἀιδίως. εἰ δὲ μὴ ἀίδιοι αἱ τῆς ψυχῆς 
ἐνέργειαι μήτε ei γνωστικαὶ μήτε αἱ enis ἀλλ᾽ 
ἐξ ἀγνοίας τε εἰς γνῶσιν μεταβάλλει καὶ ἔμπαλιν ἀπὸ 
γνώσεως ἐπὶ λήϑην καὶ ἄγνοιαν ἔκ ve κακίας εἰς ἀρε- 
τὴν καὶ ἐξ ἀρετῆς αὖ πάλιν εἰς κακίαν. ποία ἔτι 
ἀνάγκη φαίνεται τὴν XLV τῶν σωμάτων τῆς 
ψυχῆς δύναμιν ἀιδίως ἐνεργεῖν; ἔσται οὖν ποτε δυ- 
νάμει κινήσεως ἀρχὴ καὶ οὐχ ἐνεργείᾳ, ὡς καὶ δυνά- 
use. ἐπιστήμων καὶ οὐκ ἐνεργείᾳ ἔστιν ποτέ. ἄλλως 
τὲ παντὶ δῆλόν ἐστιν, ὅτε αἱ ἐπιστρεπτικαὶ πρὸς 
αὐτὴν τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι καὶ ἔτι αἱ νοερώτεραι καὶ 
πρὸς τὸ ϑεῖον ἀναγωγοὶ ἀσυγχρίτως ὑπερέχουσιν τῶν 
περὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐνεργειῶν καὶ τοσοῦτον ἴσως, 
ὅσον καὶ ψυχὴ σώματος ὑπερέχει, μᾶλλον δὲ ὅσον τὰ 
νοητὰ καὶ νοῦς ἵνα μὴ λέγω καὶ ὃ ϑεὸς αὐτὸς ἀσυγ- 
κρίτῳ ὑπεροχῇ τῆς τῶν σωμάτων ὑπεραναβέβηκε φύ- 
σεῶς. εἴπερ αἱ μὲν sosped τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι 9o 
συνάπτουσιν αὐτήν, αἱ δὲ ἕτεραι σώμασιν. εἰ τοίνυν 
αἱ κρείττους τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι, αἱ νοεραί φημι καὶ 
ἐναγωγοί, οὐκ ἀέδιοι. πολλῷ δήπου μᾶλλον αἱ χεί- 
θονες καὶ καταγωγοὶ οὐκ ἂν εἶεν ἀίδιοι" εἰ yao τῷ 
χρείττονι τὸ χρεῖττον ἀνάγκη προσεῖναι καὶ οὐκ ἔμ- 
παλιν τῷ χείρονι τὸ κρεῖττον, τὸ δὲ ái 'διον τοῦ τοϊ. 108:. 
φϑαρτοῦ κρεῖττον, δῆλον, ὡς. ci μὴ ταῖς νοεραῖς 

3. fort. συγχωρήσωμεν ὅ. κινει M (cr. pt) 24. μᾳαλλον M X 27. 38. [του φϑαρΊτου M 
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ἐνεργείαις τὸ ἀίδιον πρύδεστιν, πολλῷ δήπου μᾶλλον 

ταῖς τοῦ σώματος κινητικαῖς τῆς ψυχῆς ἐνεργείαις 

χείροσιν οὔσαις ἐκείνων οὐκ ἂν προσείη τὸ ἀίδιον. 

καὶ ἄλλως" αἱ νοεραὶ τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι καὶ κατὰ 

δ φύσιν αὐτῆς εἶναι παρὰ πᾶσιν ὡμολόγηνται. εἴπερ 
νοητή τέ ἐστιν καὶ νοῦς. αἱ δὲ τῶν σωμάτων κινητι- 

x«i παρὰ φύσιν τῷ λόγῳ καὶ οὐ συμπληρωτικαὶ τῆς 

οὐσιώδους αὐτοῦ τυγχάνουσιν τελειότητος οὐ γὰρ ἐκ 

τοῦ κινεῖν τὰ σώματα ἡ οὐσιώδης τοῦ λόγου ἰδιότης 

10 χαραχτηρέξεται" φύσεως γὰρ μᾶλλον καὶ ἀλόγου δυ- 

ψάμεως τοῦτο ἴδιον. οὐ λογικῆς τε καὶ νοερᾶς οὐσίας. 

εἰ τοίνυν αἱ λογικαί τὲ καὶ τελειωτικαὶ τῆς ἡμετέρας 

ψυχῆς ἐνέργειαι οὐκ ἀΐίδιοι, πολλῷ δήπου μᾶλλον αἱ 

σωματικαὶ καὶ οἷον παρὰ φύσιν τε καὶ ἀλλότριαι οὐκ 

15 ἂν εἶεν ἀέδιοι. εἰ δὲ μὴ ἀέδιοι αἱ περὶ τὸ σῶμα τῆς 

ψυχῆς ἐνέργειαι. οὐδὲ σῶμα ἄρα ἀΐδιον ἐξῆφϑαι τῆς 
ψυχῆς ἐνδέχεται. 

c. Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως ἐπιχειρεῖν sig τὸ προκεί- 
uevov. .«i σωματικαὶ πᾶσαι κινήσεις ἢ ἁπλῶς μετα- 

20 βολαὶ τέσσαρές εἶσιν κατὰ γένος. ἐν μὲν οὐσίᾳ γένεσις 
καὶ φϑορά, ἐν δὲ ποσῷ αὔξησις καὶ μείωσις. ἐν ποιῷ 

ἀλλοίωσις. ἐν τόπῳ φορά" ταύτης Ó2 ἡ μέν ἐστιν 

κατ᾽ εὐθείαν ὥσπερ ἡ τῶν στοιχείων (τούτων γὰρ τὰ 

μὲν κάτωϑεν ἄνω, τὰ δὲ ἄνωθεν κινεῖται κάτω), ἡ δὲ 

35. περιφορὰ ὥσπερ ἡ τῶν οὐρανίων. εἶ τοίνυν ἀρχὴ 

καὶ αἰτία τῆς τῶν σωμάτων κινήσεώς ἐστιν ἡ ψυχὴ 

καὶ διὰ τοῦτο ἀπροαιρέτως καὶ αὐτῷ τῷ εἶναι ἀιδίως 

κινεῖ τὰ σώματα. ὡς τῷ Πρόκλῳ δοκεῖ. ἀνάγκη πάν- 

τῶς κατὰ μίαν τούτων τῶν κινήσεων ἢ πάσας ἢ πλείο- 

18. επιχειριν M. 21 |sv δὲ zoco: «evíno:c] M 
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νας καὶ ἀιδίως κινεῖν τὸ σῶμα τὴν ψυχήν. οὐχοῦν, 
εἰ τὸ κινοῦν ἀιδίως κινεῖ, καὶ τὸ κινούμενον ἀιδίως 
κινεῖται καὶ ἡ κίνησις ἀΐδιος ἔσται οὔτε ἀρχὴν τοῦ 
εἶναι οὔτε τέλος ἔχουσα. σχοπητέον oov, εἴ τις τῶν 
ἀπηριϑμημένων κινήσεων ἀΐδιός | ἐστιν" el γὰρ fol.103 v. 

, » , ^ ' , μηδεμία εἴη ἀΐδιος, οὐδὲ τὸ κινούμενον ἀιδίως κινὴ- 6 
ϑήσεται οὔτε ἡ κινοῦσα ψυχὴ ἀιδίως κινήσει. ὅτι 

ἃ 3 » , N ^ 3 , » , μὲν οὖν οὔτε γένεσις οὔτε φϑορὰ οὐδεμία ἄναρχός 
? MI - Χ , ἔστιν καὶ ἀτελεύτητος, παντὶ δἥλον᾽" τὸ γὰρ γινόμενον 
εἴς τι πέρας τὸ εἶδος παύεται. οἷον 7 τῆς οἴκίας γέ- 
νεσις ἀρχὴν μὲν ἔχει τὴν τῶν ϑεμελίων, πέρας δὲ τὸ 
τῆς οἴκίας σχῆμα" ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν φύσει γινομέ. 

ἃ - , vov ἀρχὴ μὲν γενέσεως ἣ τοῦ σπέρματός ἐστιν κατα- 
/ , Y xs - - » , e βολή. πέρας δὲ ἡ τοῦ φυσικοῦ εἴδους τελείωσις. οἷον 

εἶ τύχοι τοῦ ἀνθρωπείου" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ φϑειρό- 
μένον εἷς πέρας τὴν στέρησιν καὶ τὸ μὴ ὃν καταλήγει. 
καὶ ἵνα συντόμως simo, ti ἡ γένεσις ὃδός ἐστιν ἐκ 
τοῦ μὴ ὄντος tig τὸ ὃν καὶ 5 φϑορὰ ὁδὸς ἐκ τοῦ 
᾿ 2 » V AN 2 , , ? , ^» M ovrog εἰς TO μὴ Ov, ἀδύνατόν ἐστιν γένεσιν ἢ φϑορὰν 
ἄναρχον εἶναι καὶ ἀτελεύτητον περατουμένας ὑπό τε 
τοῦ ὄντος καὶ ὑπὸ τοῦ μὴ ὄντος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
ἀλλοιοῦσϑαί τι ἀιδίως ἐνδέχεται" ἔστιν γὰρ καὶ στάσις 
καὶ ὅρος ἐν τοῖς πράγμασιν καὶ οὐ καϑ’ Ἡράκλειτον 
ἐν κινήσει τὰ πάντα ἐστίν' πάλιν γὰρ καὶ ἡ ἀλλοίω- 
σις κίνησις οὖσα ὑπὸ δύο εἰδῶν περιέχεται τοῦ τε ἐξ 
οὗ xol τοῦ εἰς ὅ᾽ οἷον ἡ λεύκανσις ó0óg ἐστιν ἐκ 
μέλανος ἐπὶ τὸ λευκόν, ἐφ’ ὃ γενόμενον τὸ ἀλλοιού- 

M A er ' , , ? A μενον καὶ λευκανϑὲν ἵσταται λοιπὸν ἐν τούτῳ. ἀλλὰ 

6. [μ]ηδεμια M 11. fort. ϑεμελίων (Oécw) 
13. 14. καταβολή Kroll] μεταβολὴ M 15. 16. φϑειρ| ομενον, 
ex o, M 19. ἐστιν superscr. M 25. δυ[ 90] M 

IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 17 

- — — — € S 

1$ 

CLERO 

^M ἜΣΤΕ E 

3 mar tocar 

MEC dtm moth tpa o, v UE ποτὸν ime Là mar m 

E e ae s m JP ει im ἘΣ T. - I. ἴσως 



258 IOANNIS PHILOPONI [VII 6 VII 6. 7] DE AETERNITATE MVNDI 959 

δὴ καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις ἀλλοίωσίς τις οὖσα | τοῦτο δεήσει λόγων" εἰ δὲ ἱκανῶς ἡμῖν ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν αἰσϑήσεων ὅτι γίνεσθαι καὶ φϑείρεσϑαι πέφυκε, | δέδεικται λόγῳ, ὡς ἀδύνατον ἀίδιον εἶναι τὴν τοῦ 
προφανές" οὔτε γὰρ ὁρῶμεν κατὰ συνέχειαν οὔτε | κόσμου γένεσιν (ὥσπερ οὖν καὶ ἐντελέστερον ἰδίᾳ 
ἀκούομεν οὔτε κατ᾽ ἄλλην τινὰ αἴσϑησιν αἰσϑανό- | δειχϑήσεται. ἐπειδὰν τὴν ἐκ πασῶν τῶν ἀποριῶν 

s μεϑα ὅ τὲ ὕπνος οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἠρεμία αἰσϑή- ὄχλησιν ἀποσκευασώμεϑα), δῆλον, ὅτι οὐδὲ τὴν κύκλῳ 
σεων. τὰ αὐτὰ καὶ περὶ αὐξήσεως καὶ φϑίσεώς φα- f κίνησιν ἀίδιον ἐνδέχεται εἶναι. εἰ οὖν μηδεμία σώ- 
μεν" οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξεται τὰ σώματα. ἀλλ᾽ εἷς ματος κίνησις ἀΐδιος. οὐδὲ σῶμα ἔσται ἀιδίως κινού- 
τὸ κατὰ φύσιν φϑάσαντα μέτρον ἠρεμεῖ" ὥστε καὶ ἡ μενον οὐδὲ ἡ ψυχὴ ἀίδιον κινεῖ σῶμα. ἐνδέχεται ἄρα 
ἐναντία τῇ αὐξήσει φϑίσις πεπέρασται. λείπεται οὖν τὴν μὲν ψυχὴν τοῦ χόσμου εἶναι ἀίδιον κατὰ Πλό- 

10 περὶ τῶν κατὰ τόπον κινήσεων σκοπεῖν, εἴ τις τού- TOv«, τὸν δὲ κόσμον μὴ εἶναι ἀΐδιον. 
τῶν ἐστὶν ἀΐδιος. ὅτι μὲν οὖν τὰ κατ᾽ εὐθεῖαν κι- | ξ΄. Οὐδὲ πάνυ δὲ νῦν ἡμᾶς ὃ περὶ τῆς κύκλῳ 
νούμενα καὶ ἀρχὴν καὶ πέρας ἔχει τῆς κινήσεως καὶ | κινήσεως κατεπείγει λόγος" περὶ γὰρ τῶν ἡμετέρων 

foli04r. ὑπὸ ἠρεμίας | ἑκατέρωϑεν (πρό τὲ τῆς ἀρχῆς φημι ψυχῶν £v Φαίδρῳ τὸν λόγον ὁ Πλάτων ποιούμενος 
καὶ μετὰ τὸ τέλος) περιέχεται. ἱκανῶς ᾿Αριστοτέλει | x«l τούτων τὴν ἀϑανασίαν ἀποδεῖξαι βουλόμενος ὧρί- 

ι5 δέδεικται" εἶ γὰρ ἡ μὲν κίνησις ἐν μεγέϑει. μέγεϑος | σατο ψυχῆς οὐσίαν εἷναι τὸ αὐτοκίνητον, τὸ δὲ αὐτο- 
ὃὲ ἄπειρον οὐκ ἔστιν. οὐδ᾽ ἂν κίνησις κατ᾽ εὐθεῖαν | κένητον ἀρχὴν εἶναι τῆς τῶν σωμάτων κινήσεως. 
ἄπειρος εἴη. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀνακάμψαι χατὰ συνέχειαν δῆλον δέ που παντί, ὡς οὐδὲν φαίνεται σῶμα £v 
ἄνευ ἠρεμίας ἐνδέχεται κατ᾽ εὐθεῖαν κινούμενα" oiov ἡμῖν κυχλικὴν κινούμενον κίνησιν" πᾶν μὲν γὰρ ξῷον 
τὸ ἄνωθεν κάτω κινηϑὲν εἶ ἀνακάμψοι καὶ αὖϑις κά- ὅλον ἐξ ὅλου τὸν τόπον μετέρχεται, οὐδὲν δὲ τῶν 

80. τῶϑεν ἄνω κινηϑείη. πάντως ἠρεμία μεταξὺ τῶν | xvxAogogovuévov σωμάτων ὅλον ἐξ ὅλου τόπον ἀμεί- so 
ἐναντίων ἔσται κινήσεων" καὶ τοῦτο γὰρ ᾿ΖΦριστοτέλης Bet, πάντα δὲ περὶ τὰ ἴδια κέντρα ἀκίνητα μένοντα 
ἀπέδειξεν. περὶ δὲ τῆς κατὰ κύκλον κινήσεως. ἣν τὰ περιπολεῖ" οὐδὲν | ἄρα ξῷον ἔχει τι σῶμα τὴν τοι. τον. 

Ἄγε στα mmm A e mer oy us - — HEC T τ- m 

VU ECC 
, - , y PEN A , Fl 

οὐράνια κινεῖται σώματα. ὅτι μὲν οὔτε αὕτη ἐστὶν κύχλῳ κινούμενον κίνησιν. οὐκ ἄρα κινήσεως ἀρχὴν 
^9 P ' D * , e ^ , m ἀίδιος. ἐντελέστερον uiv ἐν ταῖς πρὸς ᾿Δριστοτέλην | ευναν λέγων ὁ Πλάτων τὸ αὐτοκίνητον τῆς κατὰ 

- - ΄ ΓΟ , ds ] , / , " z " 
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᾿ Ὗ “ , , " ^ A - Dr * , ^ , διδόντος ἀποδειχϑήσεται᾽ πλειόνων γὰρ ἡμῖν πρὸς γὰρ ψυχῆς ρον εἰναί φησιν τὸ αὐτοκίνητον" οὐ 
- A ui RU πᾶσα δὲ ψυχὴ xvxAopogo/usvov κινεῖ σῶμα (οὐδὲν 
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γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην φύσει κυκλικὴν κινεῖται κίνη- 
3 LA - , , 3 M 3 , 

σιν)" οὐκ ἄρα τῆς κύκλῳ κινήσεως ἀρχὴν sive φησιν 
r , 1 3 , 
ὁ Πλάτων τὸ αὐτοκίνητον. 
9 , A M 9 M - KJ , ? ^ 

ἀπροαιρέτως φησὶν καὶ αὐτῷ τῷ εἶναι κινήσεως ἀρχὴν 

5 καὶ αἰτίαν εἶναι τὴν ψυχήν, τὴν δὲ κατὰ τόπον κί- 

νησιν οὐκ ἀπροαιρέτως καὶ αὐτῷ μόνῳ τῷ εἶναι 
4 : 4 4 

ἄλλως τε ὁ uiv Πρόκλος 

κινοῦσα ἡ ψυχὴ τὰ σώματα φαίνεται. ἀλλὰ κατ᾽ ὄρε- 
ξιν xal προαίρεσιν" εἰ γὰρ αὐτῷ τῷ εἶναι ἐκίνει vo- 

πικῶς τὰ σώματα ἡ ψυχή. συνεχὴς ἂν ἣν ἡ κίνησις 

10 καὶ οὐδέποτ᾽ ἂν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τὰ τῶν ξῴων ἠρέ- 

usu σώματα, εἴπερ ἀεὶ μὲν τὴν κινητικὴν ἔχει δύναμιν 

ἡ ψυχή. ἀπροαιρέτῳ δὲ φύσεως δυνάμει κινοίη" νῦν 

δὲ πᾶσα ἡ κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησις ἐξ ἠρεμίας τε ἄρχεται 

καὶ εἷς ἠρεμίαν καταλήγει" οὐκ ἄρα ἀπροαιρέτως καὶ 

15 αὐτῷ τῷ εἶναι τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησιν κινεῖ, τὰ σώ- 

ucro T7 ψυχή. εἰ δὲ ἡ κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησις κατὰ τό- 

zov οὖσα κίνησις κατ᾽ ὕρεξιν τῆς ψυχῆς καὶ προ- 

αίρεσιν γίνεται καὶ οὐκ αὐτῷ τῷ εἶναι ἀβουλήτως, 

ἀκόλουϑον ἂν εἴη. καὶ εἴ τις κύκλῳ κίνησις ὑπὸ τῆς 

so ψυχῆς γίνοιτο, καὶ αὐτὴν x«9 ὁρμὴν τῆς ψυχῆς καὶ 

προαίρεσιν. ἐπεὶ καὶ ἡ κατὰ κύκλον κίνησις κατὰ τό- 

πον ἐστὶν κίνησις. πῶς δὲ οὐχὶ καὶ ἄλογον ἑκάστην 

μὲν τῶν κατὰ μέρος ψυχῶν x«9' ὁρμὴν καὶ προαίρε- 

σιν κινεῖν τοπικῶς τὸ ὑποκείμενον αὐτῇ σῶμα, μόνην 

5 ὃὲ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν τὸν τῆς ἀλόγου φύσεως 

τρόπον ἀπροαιρέτως ἀρχὴν καὶ αἰτίαν εἷναι τῆς τοῦ 
κόσμου κινήσεως; εἶ δὲ κατὰ προαίρεσιν τῆς ψυχῆς ἡ 

foLio5r. τοπικὴ γίνεται κίνησις, ὃ δὲ Πρόκλος φησίν, ὅτι 

οὐ προαιρετικῶς ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ εἶναι αὐτοκίνητός ἐστιν 

4. ez|ooct|osroc M 12. ἁἀπροαιρετώ M (cf. 78, 12) 
21. exspectes προαίρεσιν {γίνεσϑαιν 
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καὶ ἀρχὴ κινήσεως ἡ ψυχή, οὐκ ἄρα τῆς κατὰ τόπον 
κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φησιν τὴν ψυχὴν ὃ Πλάτων' 
ἡ δὲ κύκλῳ κίνησις κατὰ τόπον ἐστὶν κίνησις" καὶ ἐξ 
αὐτῶν ἄρα τῶν ὑπὸ τοῦ Πρόκλου λεγομένων δέδει- 
χται, ὡς οὐ τῆς κύκλῳ κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φησιν s 
ὁ Πλάτων τὸ αὐτοκίνητον. οὐδεμία δὲ τῶν ἄλλων 
κινήσεων ἀΐδιος εἶναι παρὰ πᾶσιν ὡμολόγηται: οὐκ 
ἄρα κινήσεως ἀιδίου ἀρχὴν εἶναί φησιν ὃ Πλάτων τὸ 
αὐτοκίνητον. ὥστε οὐδὲ εἰ τῇ τοῦ παντὸς ψυχῇ ὃ 
τῶν ἡμετέρων ψυχῶν ἐφαρμόξζοι ὁρισμός, ἤδη διὰ τὸ 
τοῦτο ἀνάγκη τῷ ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον λέγεσθαι 
τὴν ψυχὴν παρὰ τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸν κινούμενον 
ὑπ’ αὐτῆς κόσμον ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον. 

η΄. ᾿Δλλὰ δὴ κἂν πάσης κινήσεως καὶ αὐτῆς τῆς 
χατὰ τόπον ἀρχὴν εἶναι ϑῶμεν τὸ αὐτοκίνητον, οὐδ᾽ τὸ 
οὕτως οὐδεμία φαίνεται ἀνάγκη ἅμα τῇ ψυχῇ καὶ τὸ 
κινούμενον ὑπ’ αὐτῆς εἶναι σῶμα. ἀρχὴν μὲν γὰρ 
οὖσαν κινήσεως τὴν ψυχὴν ἀγένητον εἶναί φησιν ὃ 
Πλάτων (τὴν γὰρ ἀρχὴν εἶναι ἀγένητον) οὐ καλῶς 
λέγων, ὡς ἔμοιγε φαίνεται" ἐπεὶ καὶ αἱ ἄλογοι ψυχαὶ 90 
(ἀρχαὶ τῆς τῶν ἀλόγων σωμάτων εἰσὶν κινήσεως 
αὐτοκίνητοι καὶ αὐταὶ κατὰ Πλάτωνα οὖσαι καὶ διὰ 
τοῦτο ἑκάστη κινήσεως οὖσα ἀρχή, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ 
ἀγένητοι" καὶ τῆς ἐν τῷ λίϑῳ δὲ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ 
κάτω κινήσεως ἡ ἐν αὐτῷ φύσις ἐστὶν αἰτία καὶ ἀρχὴ ss 
καὶ ἡ ἐν τῷ πυρὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω. καὶ οὐδεὶς ἂν 
εἰπεῖν τολμήσειεν, ὡς ἣ ἐν τοῖς μερικοῖς σώμασιν 
φύσις ἐστὶν ἀγένητος. πλὴν κἂν συγχωρηϑείη κατὰ 
Πλάτωνα ἀγένητος εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως, 

19. Plat. Phaedr. 246 Ο sq. 21. ἀρχαὶ add. 
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οὐδεμία ἀνάγκη φαίνεται ἅμα τῇ ἀρχῇ καὶ τὰ ὧν 

ἐστιν ἀρχὴ εἶναι, ἐπεὶ μὴ ἐν τούτῳ οὐσίωται ἡ ψυχὴ 

ἐν τῷ εἶναι κινήσεως σώματος ἀρχή, ὡς δέδεικται" | 

το. τόν. x«l γὰρ ὃ οἰκοδόμος τῆς κατὰ τὴν οἰκοδομίαν 

5 κινήσεως αἴτιός ἐστιν καὶ ἀρχὴ καὶ ὁ διδάσκαλος τῆς 

κατὰ τὸ μανϑάνειν τοῦ μαϑητοῦ κινήσεως. ἀλλ᾽ οὐχ 

ἅμα τῷ εἶναι τὸν οἰκοδόμον ἢ τὸν διδάσκαλον εὐϑὺς 

καὶ τὸ οἰκοδομούμενον ἔστιν ἢ διδασκόμενον, ἐπεὶ μὴ 

ἐν τούτῳ τὸ εἶναι ἔχουσιν ὅ τε οἰκοδόμος καὶ ὁ δὲ- 

ιὸ δάσκαλος ἐν τῷ εἶναι ἀρχὴ κινήσεως" καὶ ὃ ϑεὸς δὲ 

πρωτίστη ἐστὶν αἰτία καὶ ἀρχὴ πάντων τῶν ὄντων 

καὶ ἐσομένων, ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα τῷ ϑεῷ τὰ πάντα συν- 

υφέστηκεν, εἴπερ ἔστιν ἐν τῷ παντὶ καὶ γενητὰ καὶ 

φϑαρτά. καὶ τὸ δὴ μεῖξον. ἀνάγκη που πάντως καὶ 

i αὐτῆς (vij) τῶν γενητῶν καὶ φϑαρτῶν σωμάτων 

κινήσεως ἀρχὴν εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ αἰτίαν. ἀπὸ 

ψυχῆς γὰρ ἡ τῶν ξῴων γίνεται κίνησις" εἰ τοίνυν 

καὶ τῆς τοῦ γενητοῦ καὶ φϑαρτοῦ σώματος κινήσεως 

ἀρχή ἐστιν ἡ ψυχή, ἀγένητος δὲ ἡ ψυχὴ κατὰ Πλά- 

: τῶνα, τὸ δὲ σῶμα τοῦτο οὐκ ἀγένητον, οὐκ ἄρα ἐξ 

ἀνάγκης ἅμα τῷ εἷναι τὴν ἀρχὴν καὶ αἰτίαν τῆς τοῦ 

σώματος κινήσεως καὶ τὸ κινούμενον σῶμα εἶναι 

ἀνάγκη. εἰ γὰρ καὶ συγχωρηϑείη μὴ ἀμέσως τὸ 

φϑαρτὸν σῶμα ὑπὸ τῆς ψυχῆς κινεῖσϑαι ἀλλὰ διὰ 

as τοῦ ἀιδίου μέσου, ὥς φησιν ὃ Πρόκλος, ἀνάγκη πᾶσα 

ἢ αὐτὴν τὴν ψυχὴν καὶ τῆς τοῦ φϑαρτοῦ σώματος 

κινήσεως ἀρχὴν εἶναι αὐτοὺς ὑποτίϑεσθαι ἢ τὸ ἀΐδιον 

1. [τὰ ὧν] M 3. pag. 252, 24 5. ἔστις και M 
10. ἀρχὴ pt] αρχην M; fort. ἀρχαὶ 12. 13. cvv|fin. 

vers.||v eras.|6gsevqxev M 14. g9«or|o]|, ex ov, M 
15. τῆς add. pt Ἶ 
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σῶμα ἢ ἀμφότερα' ὁποῖον δ᾽ ἄν τις ὑπόϑοιτο, Gvy- 
χωρήσει ἐξ ἀνάγκης τὴν μὲν ἀρχὴν καὶ αἰτίαν τῆς τοῦ 
φϑαρτοῦ σώματος κινήσεως ἀΐδιον εἶναι κατ᾽ αὐτούς, 

αὐτὸ δὲ τὸ κινούμενον γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτόν. 
οὐδεμία ἄρα ἀνάγκη. εἰ ἡ τινὸς ἀρχὴ ἀγένητος εἴη. 

καὶ αὐτὸ εἶναι ἀγένητον. 
9'. Εἰ δέ, καϑὸ ξωοποιεῖ τὰ σώματα ἡ ψυχή. κατὰ 

τοῦτο κινήσεως αὐτὴν ἀρχὴν παρὰ Πλάτωνος λέγε- 
σϑαι φήσουσιν. ὅϑεν ἀπροαιρέτως αὐτῷ μόνον τῷ 

παρεῖναι ξωοποιεῖν τὸ σῶμα καὶ διὰ τοῦτο δεῖν εἶναι 

πάντως τὸ ἀιδέως ὑπ᾽ αὐτῆς ξωοποιούμενον, πρῶτον 

μὲν ἐπισκέψεως ἄξιον, τίς ποτέ ἐστιν ἡ ξωή, ἣν τοῖς 

σώμασιν ἡ ψυχὴ ἐπιφέρει. ἔπειτα δέ, εἶ ἐνδέχεται τοϊ. τοῦτ. 

τὴν τοιαύτην ξωὴν εἶναι ἀΐδιον. ἀνάγκη δήπου πᾶσα. 
καϑὸ διαφέρει τὰ ξῶντα σώματα τῶν ἀμοιρούντων 15 
ξωῆς, τοῦτο εἶναι. τὴν ξωὴν τὴν παρὰ τῆς ψυχῆς 

ἐπιφερομένην τοῖς σώμασιν" διαφέρει δὲ τῶν μὴ ξών- 
τῶν τὰ ζῶντα σώματα τῷ αἰσϑάνεσϑαί τὲ καὶ τρέφε- 
σϑαι καὶ αὔξεσϑαι καὶ γεννᾶν ὅμοια ἑαυτοῖς καὶ προῦσ- 

ἕτι ὀρέξει τὲ χαὶ τῇ xo9' δρμὴν τῆς ψυχῆς τοπικῇ so 

κινήσει" ὥστε πᾶσα 17 σωματικὴ ξωὴ £v τούτοις περι- 

είληπται. τούτων δὲ ἕχαστον ἢ δυνάμει ϑεωρεῖται ἐν 

τοῖς ζῶσιν σώμασιν ἢ ἐνεργείᾳ (δυνάμει δὲ τῇ xo 
ἕξιν δηλονότι). ὅτι μὲν οὖν οὐδεμία τῶν τοιούτων 
ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς ἀΐίδιός ἐστιν (οὔτε αἰσϑησίς φημι ss 
οὔτε ἡ κατὰ τόπον κίνησις οὐκ αὔξησις οὐ μείωσις 

οὐδὲ ἄλλο τῶν ἀπηριϑμημένων οὐδέν), ἐξ αὐτῆς τῆς 
ἐναργείας μικρῷ πρόσϑεν ἡμῖν ἀποδέδεικται" ὥστε 

1. 2. evyxoono|n|. M. 4. φϑαρτόν] αφϑαρτον M 

9. ezxpociger|o|l; M 11. £oeozotuüsvov M 17. επιφερ| οἸμενην 
M 28. ἐνεργειας M cf. pag. 255, 5 sq. 
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οὐκ ἔστιν αὐτῷ τῷ εἶναι τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν τῶν GO- 

μάτων ξωῆς ἀρχὴ καὶ αἰτία ἡ ψυχή. εἰ δὲ τῆς καϑ' 

ἕξιν ξωῆς ἀρχὴν καὶ αἰτίαν ἐξ ἀιδίου φησὶν τὴν ψυ- 

χὴν καὶ ταύτην ἅμα τῷ εἶναι ἐπιφέρειν τοῖς σώμασιν, 

πρῶτον μὲν οὐδεμία ἕξις οὐδ᾽ ὅλως δύναμις κίνησίς 

ἐστιν εἰ yàg ἣ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις καὶ αὔξησις 

κίνησις. δηλονότι ἡ καϑ᾽ ἕξιν καὶ ὅλως ἡ κατὰ δύνα- 

μὲν ἠρεμία ἂν εἴη αἰσϑήσεως καὶ αὐξήσεως" οὐ γὰρ 

ἐχ χινήσεως εἷς κίνησιν ἡ μεταβολὴ γίνεται ἐπὶ τῶν 

κατ᾽ εὐθεῖαν κινουμένων ἀλλ᾽ ἐξ ἠρεμίας sig κίνησιν, 

ὥσπερ οὖν καὶ ἐκ κινήσεως εἷς ἠρεμίαν" καὶ τῶν λοι- 

πῶν ὁ αὐτὸς λόγος" οὐκ ἄρα ἡ κατὰ δύναμιν τῶν 

σωμάτων ξωὴ κίνησίς ἐστιν, ἠρεμία δὲ μᾶλλον. ὥστε 

κινήσεως ἀρχὴν εἶναι λέγων τὸ αὐτοκίνητον ὁ Πλά- 

τῶν οὐκ ἂν εἴη τὴν κατὰ δύναμιν τῶν σωμάτων ξωὴν 

κίνησιν λέγων. οὐκοῦν οὐκ ἀναγκασϑήσεται ἄρα Πλά- 

τῶν ἐκ τοῦ λέγειν κινήσεως ἀρχὴν εἶναι τὸ αὐτοκίνη- 

rov, τὸ δ᾽ αὐτοκίνητον ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον 

καὶ τὸν κόσμον ἀγένητον εἶναι λέγειν καὶ ἄφϑαρτον., 

[01.1τοῦν. εἶ μήτε ἡ x«9' ἕξιν τῶν σωμάτων ξωὴ | κίνησίς 
si ἔστιν μήτε αἱ κατ᾽ ἐνέργειαν ξωτικαὶ αὐτῶν κινήσεις 

ἀίδιοί εἶσιν. ὥστε. καϑὸ δύναταί ποτὲ κινεῖν τὸ σῶμα 

ἡ ψυχή. ἀρχὴν εἶναι κινήσεώς φησιν αὐτὴν καὶ οὐ, 

καϑὸ ἀιδίως κινεῖ" ἄλλως γὰρ συμφωνεῖν ἡ Πλάτωνος 

οῃ" ὑπόϑεσις τῇ φύσει τῶν πραγμάτων οὐ δύναται, ὡς ἀπε- 

δείξαμεν. ὥστε, εἰ δεῖ τὸν Πλάτωνα μήτ᾽ ἀσυλλόγιστα 
συλλογίξεσϑαι. ἀεὶ μὲν δυνάμει ἀρχὴν εἶναι κινήσεως 

λέγειν τὸ αὐτοκίνητον, οὐκ ἀεὶ δὲ ἐνεργείᾳ. 

9. κινησίεως M 11. fort. καὶ (£m)? τῶν 84. ὕπ| οϑΊε- 
σις M 26. δ) ει], ex y, M unt. ἀσυλλογιστα sic M 
28. fort. λέγει (cf. lin. 28 φησι») í 
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, 

ι΄. Εἰ δέ τις xol κίνησιν τὴν καϑ' ἕξιν τῶν σω- 
μάτων ξωὴν συγχωρήσειεν ἢ εἶναι ἢ λέγεσϑαι, ὡς τῷ 
Πρόκλῳ δοκεῖ. ἔστιν τὸν λόγον ἄνωϑεν ἀναλαβόντας 
ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡς οὐδ᾽ ὅλως τῆς τοιαύτης τῶν σωμά- 

τῶν ξωῆς οὔτε τῆς x«9' ἕξιν οὔτε τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν κ5 
ἡ λογικὴ ψυχὴ τοῖς σώμασιν αἰτία οὖσα φαίνεται" εἶ 
γὰρ ἐξ αὐτῆς ἐφοίτα τοῖς σώμασιν ἡ αἴσϑησις ἢ ἡ 
κίνησις ἢ ἄλλη τις τῶν ἐν τοῖς σώμασιν ἐνθεωρου- 
μένων ξωτικῶν δυνάμεων ἢ ἐνεργειῶν, καϑ' ἃς τὰ 
σώματα Civ λέγεται, οὐδὲν ἂν ἔξη λογικῆς μὴ μετέχον 

οὐσίας" νῦν δὲ καὶ τὰ ἄλογα τῶν ξῴων λογικῆς ἀμοι- 
ροῦντα ψυχῆς πασῶν τῶν εἰρημένων ἕῴων καὶ xc 

ἕξιν καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν μετέχοντα φαίνεται, πολλὰ δὲ 
καὶ τρανέστερόν vs καὶ ἀκριβέστερον αἰσϑάνεταί τὲ 
καὶ τῶν ἄλλων τῆς ψυχῆς μετέχει δυνάμεων. δῆλον 
οὖν, ὅτε οὐ παρὰ τῆς λογικῆς τῶν ψυχῶν οὐσίας ἡ 
τοιαύτη ξωὴ τοῖς σώμασιν ἐπιγίνεται. τοσοῦτον δὲ 
μόνον παρὰ τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐφήκει τοῖς αὐτῆς 
μετέχουσι τὸ τὴν ἄλογον ὑπ᾽ αὐτῆς ζωὴν ῥυϑμίξε- 
σϑαί τὲ καὶ τάττεσϑαι καὶ τοῦτό ἐστιν ξωὴ λογικὴ ἡ 
τῶν παϑητικῶν δυνάμεων τῆς ἀλόγου ψυχῆς κατὰ 
λόγον εὔτακτος κίνησις" καὶ ὥσπερ ἐπὶ ξυνωρίδος 

ἵππων, ἣν δὴ καὶ Πλάτων sixóve τῆς ἡμετέρας ψυχῆς 

παρέλαβεν, τοῦ μὲν ἁπλῶς τὸ σῶμα κινεῖσϑαι οἱ ἵπποι 
εἰσὶν αἴτιοι. τῆς δὲ τεχνικῆς καὶ εὐρύϑμου κινήσεως ss 
ὁ ἐφεστηκὼς ἡνίοχος. οὕτω δήπου καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν τοῦ 

μὲν ἁπλῶς ξῆν τὰ ἡμέτερα σώματα ἡ ἄϊλογος τοϊ.1οττ. 
ψυχὴ αἰτία καϑέστηκεν, τῆς μέντοι τάξεως καὶ ἐμμε- 

8. [το]ῖς M 12. ξωιων M; aut del. aut ξωτικῶν δυνά- 
usov vel ἐνεργειῶν scrib. (few Kroll) 23. Plat. Phaedr. 
246 À sq. 24. cr|o| M 
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λείας τῆς κατὰ τὴν κίνησιν τῶν παϑητικχῶν δυνάμεων 
ὃ λόγος αἴτιος. εἰ ὃὲ ἐπὶ τῶν x«9' ἕκαστον ξῴων 

οὐκ ἀμέσως ἣ λογικὴ ψυχὴ προσπελάξει τῷ σώματι 
οἱονεὶ συνδέσμου τῆς ἀλόγου χρείᾳ δυνάμεως. Óv ἧς 
τὸ σῶμα ξωοποιούμενον ἐπιτήδειον εἷς ὑποδοχὴν τῆς 
λογικῆς ψυχῆς γίνεται. ἀνάγκη δήπου πᾶσα. καὶ εἴ 
τις τῷ οὐρανίῳ σώματι λογικὴ ψυχὴ ἐφέστηκεν, πολλῷ 
μᾶλλον μηδ᾽ αὐτὴν ἀμέσως τῷ οὐρανίῳ προσπελάξειν 
σώματι. μεσότητι ὃὲ τῇ ἀλόγῳ χρῆσϑαι δυνάμει, δι᾽ 
ἧς τῷ οὐρανίῳ σώματι ἡ παρὰ τῆς λογικῆς ψυχῆς 
ἔλλαμψις γίνεται" οὐ γὰρ δύναται τὰ σώματα αὐτὰ 
x«9' αὑτὰ ξωῆς καὶ αἰσϑήσεως ἀμοιροῦντα ἀμέσως 
ὑπὸ λογικῆς ψυχῆς καταλάμπεσϑαι, ὥσπερ οὐδὲ τὸ 
ἡμέτερον ὄμμα ἄνευ τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς τὰς ἡλια- 
κὰς ἀκτῖνας εἰσδέχεσϑαι. ταῦτα δὲ καὶ αὐτοῖς τοῖς 
Ἑλλήνων σοφοῖς ἀρέσκοντα λέγομεν. εἶ τοίνυν ἡ 
ἄλογος ψυχὴ τῆς ξωῆς ἐστιν αἰτία τοῖς σώμασιν, δῆ- 
Aov ὅτι, εἰ καὶ ἀρχὴ εἴη κινήσεως τὸ αὐτοκίνητον, 
τουτέστιν ἡ λογικὴ ψυχή, οὐ πάσης κινήσεώς ἐστιν 
ἀρχή, μόνης δὲ τῆς τεταγμένης τε καὶ μετὰ λόγου" 
ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις ἡ φύσις τῆς ἐν αὐτοῖς κινή- 
σεώς ἔστιν ἀρχή, εἴπερ ἡ φύσις. ὡς ᾿Δριστοτέλει δοκεῖ, 
ἀρχὴ κινήσεώς ἐστιν καὶ ἠρεμίας" ἣ γὰρ ἐν τῷ πυρὶ 
φύσις ἀρχή ἐστιν καὶ αἰτία τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ πυρὸς 
κινήσεως καὶ ἣ ἐν τῷ ὕδατι τῆς ἐπὶ τὸ κάτω᾽ καὶ 
παντί που δῆλον, ὡς οὐχ ὑπὸ λογικῆς ψυχῆς τὰ 
ἄψυχα κινεῖται, εἴπερ μηδὲ τῶν ξῴων τὰ ἄλογα. 
ὥσπερ οὖν ἀρχὴ μέν ἐστιν τῆς τεχνικῆς τοῦ ἅρματος 
κινήσεως ὃ ἡνίοχος. ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ πλοίου ὃ 

16. σωφοις M 22. Arist. phys. B 1 p. 192b 21 
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κυβερνήτης. ἁπλῶς δὲ τῆς τούτων κινήσεως οὐδέτερος 

αἴτιος, οὔτε μὴν ἅμα τῷ εἶναι τὸν ἡνίοχον ἢ τὸν 

κυβερνήτην τὸ ἅρμα ἢ τὸ πλοῖον εἶναι ἀνάγκη (ἐν- 

δέχεται γὰρ τοῦ καϑ'᾿ ἕξιν χυβερνήτου καὶ ἡνιόχου 

ὄντος μήτε τὸ πλοῖον εἶναι μήτε τὸ ἅρμα), οὕτω δὴ 
καὶ τὴν λογικὴν ψυχὴν ἀρχὴν οὖσαν κινήσεως οὐ 

πάσης | ἀλλὰ τῆς τῷ λόγῳ πρεπούσης οὐδεμία τἴοϊ. τοῖν. 

ἔσται ἀνάγκη ἅμα τῷ εἶναι ψυχὴν λογικὴν καὶ τὸ ὑπ᾽ 
PET 

αὐτῆς κινούμενον σῶμα. 

αι΄. Ἔμπαλιν γὰρ ἔχει τὸ ἀναγκαῖον" τῇ γὰρ ἀναι- 10 

ρέσει τῆς ψυχῆς καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς κινούμενα συν- 

αναιρεῖται σώματα, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἐμψύχων ὑπαρχόν- 

τῶν σωμάτων καὶ τὴν ψυχὴν εἶναι ἀνάγκη, οὐ τῇ 
ψυχῇ πάντως καὶ τὸ ἔμψυχον ἕπεται" ἀϑανάτου γὰρ 
εἶναι τῆς ψυχῆς πεπιστευμένης τὰ ἔμψυχα γινόμενα 

φαίνεται καὶ φϑειρόμενα. οὕτω γοῦν καὶ ὃ Πλάτων 

ἐν τῷ Φαίδρῳ οὐ τῇ ὑπάρξει τῆς ψυχῆς συνυπάρχειν 

ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸν οὐρανὸν ἀπεφήνατο. ἀλλ᾽ ἅμα τῇ 

- —- πε. -,-- 

ἀναιρέσει αὐτῆς εὐθὺς καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς τῷ παντὶ 

τάξιν ἐφήκουσαν εἰς σύγχυσιν ἄγεσθαι" λέγει γοῦν 

ἐπὶ λέξεως ἐν τῷ εἰρημένῳ διαλόγῳ ταῦτα “οὕτω δὴ 
4/ 4 / 

κινήσεως μὲν τὸ αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτε ἀπόλ- 
λυσϑαιν οὔτε γίνεσϑαι δυνατόν. ἢ πάντα τὲ οὐρανὸν 

πᾶσάν τὲ γῆν εἰς ἕν ξυμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε 

αὖϑις ἔχειν, ὅϑεν κινηϑέντα γένηται᾽. ἐπιστῆσαι γὰρ 

χρή, ὡς μήτε ἀπόλλυσϑαι μήτε γίνεσϑαι δυνατὸν 

1. κυβερνιτης M 2. ὀυτε Gu unv M τῷ] τὸ M 
8. κυβερνιτην Μ 4. κυβερνιτου M. 8. fort. λογικὴν {συν- 
εἰσάγειν); cf. 188, 22. 245, 10 21. Plat. Phaedr. 245D 
22. μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν Plat. αυτοκινί οἱυν M 

23. γινεται M. (er. pt) 24. γην εἰς ἕν M] γένεσιν Plat. 
(cf. 268, 4) 25. γενήσεται Plat. (cf. 268, 5. 8) 
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ἐπισκεψώμεϑα. καὶ συγχεχωρήσθω παρ᾽ ἡμῶν, κἂν μὴ 
τοῦτο λέγῃ Πλάτων. αὐτῷ τῷ εἷναι τὰς λογικὰς ψυ- 
χὰς ἀπροαιρέτως ἀρχὰς εἶναι τῆς τῶν σωμάτων ξωῆς 
καὶ κινήσεως" λέγω δὴ αὐτῷ τῷ εἶναι οὐχ, ὅτι ἐν 
τούτῳ τὸ εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν ἔχουσιν αἱ ψυχαὶ ἐν 
τῷ ἀρχαὶ εἶναι κινήσεως (αὕτη γὰρ ἤδη ἐλήλεγκται ἡ 
ὑπόϑεσις" ὑπόκειται δὲ νῦν ἡμῖν xov ἄλλο uiv τὸ 
εἶναι ἔχειν τὴν ψυχήν, κατ᾽ ἄλλο δὲ τὸ ἀρχὴν εἶναι 
κινήσεως). ἀλλ᾽ ὅτι, ὡς ὃ ἥλιος ἀπροαιρέτως ἅμα τῷ 
φανῆναι φωτίζει καὶ τὸ πῦρ ἅμα τῷ παρεῖναι ϑερ- 
μαίνει (εἰ παρῇ δηλονότι τὰ ϑερμαίνεσϑαί τὲ χαὶ φω- 
τίξεσϑαι δυνάμενα᾽ οὐ γὰρ ἐν τούτῳ οὐσίωται τὸ 
πῦρ ἕν τῷ ϑερμαίνειν οὐδὲ ὃ ἥλιος ἐν τῷ φωτίζειν. 
ἀαρύνενν ὃξ τῶν δεχτικῶν ἀπροαιρέτως φωτίξει τε 
καὶ ϑερμαίνει τό τε πῦρ καὶ ὃ ἥλιος), κατὰ τὸν αὐτὸν 15 
δὴ τύπον ὑποχείσϑω καὶ οἷς ἂν ἡ λογικὴ ψυχὴ 
παραγένηται αὐτῷ τῷ εἶναι ἀβουλήτως ξωὴν ἐπι- 
φέρειν καὶ Pent, τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος ποία 
ἀνάγκη. εἶ ἀγένητος εἴη ἡ ψυχή, ἀγένητον εἶναι καὶ 
τὸ κινούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς σῶμα; καὶ γὰρ τὸ φῶς ἅμα: 
τῷ soin κινητικόν ἔστιν τοῦ δυνάμει διαφανοῦς, 

εἶναι εἰπὼν τὸ αὐτοκίνητον οὐ τὰ τῇ γενέσει τοῦ 
αὐτοκινήτου ἑπόμενα ἀλλὰ τὰ τῇ ἀπωλείᾳ ἐπήγαγεν" 
συμβήσεται γάρ, φησίν, πάντα οὐρανὸν καὶ πᾶσαν 
γῆν sig ἕν ξυμπεσοῦσαν στῆναι καὶ {μήποτε αὖϑις 
ἔχειν, ὅϑεν κινηϑέντα γενήσεται" τοῦτο γὰρ οὐ τῇ 
γενέσει τοῦ αὐτοχινήτου ἕπεται (γινόμενον γὰρ τὸ 
αὐτοκίνητον καὶ ἀρχὴν κινήσεως δίδωσιν πάλιν τοῖς 
κινουμένοις, ὅϑεν κινηϑέντα γένηται), εἰ μέντοι ἀπό- 
λοιτοὸ τὸ αὐτοκίνητον, ἅτε δὴ τῆς ἀρχῆς ἀπολλυμένης 

N er er c , e Ἁ 2 ? - e p, οὔτε τι ἕξει. ὅϑεν ὑπάρξει và ἐξ αὐτῆς ὑφιστάμενα. 
τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἐκ τῆς Πλατωνικῆς ἀποφάνσεως 
ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς λογικῆς ἀκολουϑίας καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς 

- , , - , " ^ A τῶν πραγμάτων φύσεως δῆλον χαϑέστηκεν" τῆς γὰρ 
ψυχῆς ἀϑανάτου πεπιστευμένης εἶναι, ὡς εἴρηται, οὐκ 
ἀνάγκη καὶ τὰ ἡμέτερα σώματα εἶναι ἀϑάνατα. ὥστε 
οὐ πάντως τῇ ὑπάρξει τῆς ψυχῆς συνυπάρχειν καὶ τὸ 

foli08r ὑπ᾽ αὐτῆς κινούμενον σῶμα ἀνάγκη. καὶ εἰ ἕπε- 
ται ἐξ ἀνάγκης τῇ ὑπάρξει τοῦ ἐμψύχου σώματος ἡ 
ψυχή, ἀκολουϑήσει πάντως κατὰ τὰς λογικὰς μεϑό- 
δους τῇ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῇ οὐ τῇ ὑπάρξει τῆς 

- s ^ , er 9 ij ^ , , - ψυχῆς ἡ τοῦ σώματος ὕπαρξις ἀλλὰ τῇ ἀνυπαρξίᾳ τῆς ead XR : Ex ^ii Miri ge pA e n on x«l οὐ πάντως ἅμα và εἶναι τὸ φῶς πᾶν τὺ δυνάμει ψυχῆς ἡ ἀνυπαρξία τοῦ σώματος. οὐδεμία ἄρα ἀνάγκη 
Oéaiposiég καταλάμχεξω, ἀλλὰ δηλονότι τὸ ἐν ὑπάρξει 
ὃν καὶ τοῦτο οὐ πᾶν. ἀλλὰ τὸ τὴν πρὸς τὸ φωτίξον 
σχέσιν ἀναδεχόμενον᾽ ὑπσὸῤ γῆν γὰρ ὄντος τοῦ ἡλίου ss 
πᾶς ὁ ὑπὸ γῆν] lo χαὶ τὸ ὕδωρ ἐπιπροσϑού- tol.105v. 
μένα ὑπὸ τῆς γῆς καὶ τὴν πρὸς τὸ φωτίξον οὐκ àva- 
δεχόμενα σχέσιν οὐδεμίαν ἐκ τοῦ φωτὸς ἴσχει κίνησιν 

τῷ ἀγένητον εἶναι λέγοντι τὴν ψυχὴν καὶ τὸν κόσμον 
λέγειν ἀγένητον. 

βι΄. ᾿Επειδὴ δὲ ὥσπερ τινὰ ἀνάγκην ὃ Πρόκλος 
2 - - , , , » EL * , ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ βουλόμενος αὐτῷ τῷ εἶναί φησιν 
τὴν ψυχὴν ἀπροαιρέτως ἀρχὴν καὶ αἰτίαν εἶναι τῆς 
τῶν σωμάτων ξωῆς καὶ κινήσεως, φέρε δὴ καὶ τοῦτο 

1. επισκεψομεϑα M. (cr. pt) 4. fort. λέγω δὲ ^ 8. worm 
2. ἀπολειαι M 4. μή add. pt 8. 9. ἀαπολλοιτο M N Δ, ϑέμαινει M 20. [τὸ — σῶμα και] M 10. ovz| :]r. M] fort. οὐκέτι 14. pag. 267, 14 | 
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οὐδὲ τὸ δυνάμει αὐτῶν διαφανὲς εἰς ἐνέργειαν ἄγεται. 

ἀλλὰ δὴ καὶ τὰ χρώματα αὐτῷ τῷ εἶναι ἀπροαιρέτως 

κινητικά ἐστιν τῆς ὄψεως καὶ οἱ ψόφοι τῆς ἀκοῆς καὶ 

τῶν ἄλλων αἰσϑητῶν ἕκαστον αἰσϑήσεώς τινός ἔστιν 

5 αὐτῷ τῷ εἶναι κινητικόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα τῷ εἶναι 

χρῶμα εὐϑὺς καὶ ὄψιν τινὰ or “αὐτοῦ κινεῖσθαι 

ἀνάγκη οὐδ᾽ ἅμα τῷ εἶναι ψόφον ἀνάγκη ἀκοήν sue 

ὑπὸ τοῦ ψόφου κινεῖσϑαι καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν vind 

rOg* τὰ γὰρ ἐν βυϑῷ ἢ ὑπὸ γῆν κρυπτόμενα yoo- 

10 ματα. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν σκότῳ περιεχόμενα κινη- 

τικὰ μέν ἐστιν κατὰ φύσιν τῶν ὄψεων sui αὐτῷ τῷ 

εἶναι καὶ οὐ προαιρέσει κινεῖ τὰς ὄψεις. ἀλλ ὅμως 

οὐδεμία ὕψις ὑπ᾽ αὐτῶν κινεῖται" οὐ γὰρ ἐν τοὐτῷ 

ἔχει τὸ εἶναι τὰ χρώματα ἐν τῷ κινητικὰ εἷναι τῆς 

ι ὄψεως. ἀλλ᾽ ὑφέστηκε μὲν καὶ τὸ εἶναι ἔχει. καϑὸ 

χρώματά ἐστιν (ὅϑεν, κἂν μηδέποτε ὁραϑῇ, οὐδὲν 

ἧττόν ἐστιν χρώματα), συμβέβηκε δ᾽ αὐτοῖς καϑ' αὑτὸ 

τὸ κινητικὰ εἶναι τῆς ὕψεως προσβαλλούσης αὐτοῖς 

δηλονότι καὶ σχέσιν πρὸς αὐτὰ ἀναδεχομενηρ, ἣν τὸ 

2) πάσχον πρὸς τὸ ποιοῦν ἀναδέχεται" ὥσπερ οὖν τὸ 

ποιοῦν, πρὶν παρῇ τὸ πάσχον, δυνάμει CUN TM 

xóv (δυνάμει δέ φημι τῇ καϑ' ἕξιν), on nud τὰ 

χρώματα μὴ παρούσης ὄψεως δυνάμει " sire 

χινητικά. καὶ ol ψόφοι δὲ ἀπροαιρέτως τῆς ἀκοῆς 

as ὄντες κινητικοί, εἶ ἐν ἐρήμῳ γίνοιντο, ἔνϑα μὴ πέρ. 

εστίν τι αἰσϑήσεως μετέχον, δυνάμει εἰσὶν κινητικοὶ 

τῆς ἀκοῆς. καὶ τὸ ὀρεκτὸν δὲ αὐτῷ τῷ "a πινῆ- 

τικόν ἐστιν τῆς ὀρέξεως (οἷον φέρε τὸ κάλλος τοῦ 

ἐραστοῦ). ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα τῷ εἶναι τὸ ὀρεχτὸν πάντως 

16. χρώματα] χρωμα M 18. κιητιχὰα M 23. ταύτης] 

ταυτηι M 
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κινεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὄρεξις, ἀλλ᾽ ὅταν αὐτῷ προσ- 
βάλῃ καὶ σχέσιν πρὸς αὐτὸ ἀναδέξηται. εἶ τοίνυν μὴ 
παντὶ τῷ κινητιχῷ τινος. κἂν adiu ido καὶ αὐτῷ 
τῷ εἶναι κινῇ, σύνεστι πάντως καὶ τὸ πεφυκὸς fol.109r. 
ὑπ᾿ αὐτοῦ κινεῖσϑαι, κακῶς ἄρα ὃ Higeiton Bade 
ὅτι ἀγένητόν ἐστιν καὶ ἄφϑαρτον τὸ vivos EOM καὶ 
τῆς τῶν σωμάτων κινήσεως ἀρχὴ καὶ ὅτι αὐτῷ τῷ 
εἶναι καὶ οὐ προαιρέσει κινητικόν ἐστιν τῶν σωμά- 
TOV, τούτοις φησὶν ἕπεσϑαι τὸ καὶ τὸν κόσμον ἀγέ- 
νήτον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον ὡς ἐξ ἀνάγκης ἅμα τῷ 10 
εἶναι τὸ κινητικὸν αἴτιον συνόντος αὐτῷ καὶ τοῦ 
κινεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ πεφυκότος" ὅπερ ὡς οὐκ ἔστιν 
ἀληϑές, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἀπεδείξαμεν. 

γι΄. Καὶ αὐτὸς δὲ ἐν τῷ Φαίδρῳ ὃ Πλάτων 
μόνῳ μὲν τῷ αὐτοκινήτῳ ἕπεσϑαι ἔφησεν τὸ ἀγένητόν 15 
τε καὶ ὄφϑκρνον, τὸ δὲ ἑτεροκίνητον ἅπαν παῦλαν 
κινήσεώς τε καὶ ξωῆς ἔχειν ἀπεφήνατο" ἔχει δὲ ἡ 
λέξις οὕτως ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος" τὸ γὰρ ἀεικίνητον 
ἀϑάνατον" τὸ δὲ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ’ ἄλλου κινού- 
μενον παῦλαν ἔχον κινήδεως παῦλαν ἔχει Sois" LÓ- 20 
vov δὲ τὸ αὑτὸ χινοῦν ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἕαυτὸ 
οὐδέποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις. ἃ 
κινεῖται, καὶ τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως". εἰ τοί. 
νυν μόνον ὄντως τὸ αὑτὸ κινοῦν ἅτε δὴ αὐτὸ ἑαυτοῦ 
μὴ δυνάμενον ἀπολείπεσϑαι οὐδέποτε λήγει κινού- 35 
μένον καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν ἀϑάνατον. πάλιν δ᾽ αὖ 

1. χκιν[ειΐται, ex η, M 2. αναδεξηται |cr. III litt. er.] M 
2.3. M m 1 not. marg.: μη zcv συνέστιν ἡ συνταξις 

6. αῴαρτον Μ ὀ 18. Plat. Phaedr. 245C Ξ1. δὲ |r]o M] 
δὴ τὸ Plat. 22. οὔποτε Plat. 22. 28. ὕσα κινεῖται (om. 
καὶ) Plat. 

γα. ας αὐ 5- —— sie ert ee ὦ m 
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πᾶν τὸ ὑφ᾽ ἑτέρου κινούμενον παῦλαν κινήσεως ἔχει 

καὶ ξωῆς, οὐδὲν δὲ σῶμα αὐτοκίνητόν ἐστιν, ὡς ᾽άρι- 

στοτέλης μὲν ἔδειξεν, Πλάτων δὲ προαπεφήνατο, ἀλλὰ 

πᾶν og ἑτέρου κινεῖται. σῶμα δὲ ὁ οὐρανὸς καὶ ὃ 

5 κόσμος οὐκ αὐτοκίνητος ὧν ἀλλ᾽ ὑπὸ ψυχῆς τῆς 

αὐτοκινήτου κινούμενος καὶ τῷ κινεῖσθαι vx αὐτῆς 

κινῶν ἕτερα. καὶ ὃ κόσμος ἄρα κατὰ Πλάτωνα παῦ- 

λαν ἕξει κινήσεώς vs καὶ ξωῆς. καὶ ταῦτα δὴ σύμ- 

φῶνα τοῖς ἐν Τιμαίῳ εἰρημένοις ὡς ᾿ἐπείπερ ἐγένεσϑε, 

10 ἄλυτοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἀϑάνατοι τὸ πάμπαν᾽. τὸ 

δὲ παῦλαν ἔχον ξωῆς ἀγένητον εἶναι ἀδύνατον" οὐδὲν 

foli9v. γὰρ τῶν φϑαρτῶν ἀγένητον | (κἂν μὴ φϑείρηται 

κρείττονι τῆς αὐτοῦ φύσεως δυνάμει κρατούμενον), 

ἐπεὶ μηδὲ τὸ ἀγένητον φϑαρτὸν εἶναι ἐνδέχεται" εἶ 

15 γὰρ εἴη τι φϑαρτὸν ἀγένητον, καὶ ἀγένητόν τι φϑαρ- 

τὸν ἔσται ἐξ ἀνάγκης. ὕπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα 

ἀγένητος κατὰ Πλάτωνα ὃ οὐρανός. ἐπεὶ μηδὲ ἄφϑαρ- 
τος κατὰ φύσιν: οὐκ ἄφϑαρτος δέ, ἐπειδὴ παῦλαν 

ἔχων κινήσεως παῦλαν ἔχει ξωῆς᾽ ζωῆς δὲ καὶ κινή- 

20 ὅεως παῦλαν ἔχει διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτοκίνητος ἀλλὰ 

κινεῖσθαι μὲν ὑπ’ ἄλλου τῆς ψυχῆς. κινεῖν δὲ ἄλλο 

τὰ ἐντὸς πάντα' ὅϑεν., ἵνα μένῃ ἀϑάνατός τε καὶ 

ἀδιάλυτος. ἐπισκευαστὴν αὐτῷ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ 

τὴν ἀϑανασίαν ἐπιγενέσθαι φησὶν διὰ τὸ μὴ ἐκ τῆς 

45 οἰκείας ἔχειν φύσεως τὸ ἀϑάνατον, ὡς διὰ πλειόνων 

ἐν τῷ ἕκτῳ ἀποδέδεικται. 

δι΄. ᾽4λλ᾽ ἐπειδή. ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, ἕπεσϑαι 

2. — M Arist. phys. H 1 p. 241b 24 
9. Plat. Tim. 41B 9.10. γεγένησϑε, ἀϑάνατοι --- οὐδ᾽ ἄλυτοι 
Plat. 20. αὐτοκινητοὶς] M 21. ἄλλου pt] «viov M 
26. pag. 225, 13 sq. 21. pag. 247, 3 
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uiv τῷ εἶναι τὴν ψυχὴν αὐτοκίνητον ὃ Πρόκλος ἔφη- 

σὲν τὸ συναΐδιον εἶναι αὐτῇ τὸ κινούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς 

σῶμα, ἐκ δὲ τῶν πραγμάτων καρτερὸν ἔχων τὸν ἔλεγ- 

χον τῷ πάντα γενητὰ φαίνεσθαι καὶ φϑαρτὰ τὰ ὑπὸ 

τῶν ψυχῶν κινούμενα σώματα δέον ἐκ τῶν ὡμολογη- 

μένων κατασκευάζειν τὰ ἀγνοούμενα (λέγω δὴ ἐκ τοῦ 

πάντα ὁρᾶσϑαι γινόμενα καὶ φϑειρόμενα τὰ ὑπὸ τῶν 

ψυχῶν κινούμενα σώματα συλλογίξεσϑαι ἐντεῦϑεν. ὡς 

οὐδὲ τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἀγένητον εἴη ἂν καὶ ἄφϑαρ- 

TOV) αὐτὸς τὴν φύσιν τῆς ἀποδείξεως παρατρέπων 10 

ἐκ τῶν ἀδήλων τὰ ἄδηλα συλλογίζεται (λαβὼν γὰρ 

ἀναποδείχτως τὸ δεῖν ἅμα τῷ εἶναι τὴν ψυχὴν εἶναι 

πάντως καὶ τὸ κινούμενον ox αὐτῆς σῶμα, ὅπερ οὔτε 

&x τῆς ἐναργείας οὔτε ἐκ τοῦ λόγου τὸ πιστὸν ἔχει. 

ἐχ τούτου φησὶν εἶναι δῆλον, ὡς πᾶσα ψυχὴ ἀιδίῳ 

πρῶτον ἐπιβέβηκε σώματι καὶ τοῦτο κινεῖ ἀιδίως. κἂν 

ἐν φϑαρτοῖς γένηται σώμασιν. διὰ τοῦ ἀιδίου καὶ τὰ 

φϑαρτὰ κινεῖ). ἴσως μὲν παντὶ δῆλον ὑπάρχει. ὡς 

ἐληλεγμένου τοῦ ἡγουμένου καὶ τὸ ἑπόμενον συν- 101. 110ν. 

απελήλεγχται (εἰ γὰρ ἐδείξαμεν. ὡς οὐδεμία ἀνάγκη s 

ἅμα τῷ εἶναι τὴν ψυχὴν εἶναι καὶ τὸ κινούμενον ὑπ᾽ 

αὐτῆς σῶμα. δηλονότι οὐδεὶς ἔτι λόγος ἀναγχάδει 

ἀιδίῳ πρῶτον τὰς ψυχὰς ἐπιβεβηκέναι σώματι), οὐδὲν 

ὃὲ ἴσως χεῖρον καὶ αὐτὴν xc9' αὑτὴν τὴν ὑπόϑεσιν 

ταύτην ἐξετάσαι. εἴ που φυσικῆς τινος καὶ ἀναγκαίας 5: 

ἀκολουϑίας ἔχεται τὸ δεῖν πάντως ἀΐδιόν τι σῶμα 

τῶν ψυχῶν ἐξηρτῆσϑαι παντὶ τῷ εἶναι αὐτῶν συμ- 

παρατεινόμενον καὶ τούτῳ πρῶτον ἐπιβεβηκέναι τὰς 

ψυχὰς καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ τὰ φϑαρτὰ κινεῖν σώματα. 

10. [π]αρατρέπων M. 14. ἐνεργειας M 28. emip| εἸβη- 
χεναι M 

IoANNES PuinoPoNvus ed. Rabe. 18 
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ἀρχὴ δὲ ἡμῖν ἔστω τῆς σκέψεως ἥδε. διττὴ τῶν σω- 

μάτων ἡ κατὰ τόπον ἐστὶν κίνησις ἣ μὲν κατὰ κύκλον 

ἡ δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν (ἣ γὰρ μιχτὴ κίνησις. ἣν καλοῦσιν 

ἕλικα, οὐ φυσική" οὐδὲν γὰρ ἔστιν σῶμα ὑπὸ φύσεως 

ἑλικοειδῆ κινούμενον κίνησιν, ὡς προϊόντων ἐναργὲς 

ὃν ὅμως δειχϑήσεται). τὰ μὲν οὖν κατ᾽ εὐθεῖαν κινού- 
μενα σώματα γενητὰ εἶναι καὶ φϑαρτὰ μετὰ τῆς ἐναρ- 
γείας καὶ οἱ τῶν “Ελλήνων ἅπαντες σοφοὶ ἀπεφήναντο" 
οὐδὲν γὰρ ἔστιν ἰδεῖν σῶμα εὐθυφορούμενον, ὃ μὴ 
γενέσει πάντως καὶ φϑορᾷ ὑποπέπτωκεν. εἴ τι ἄρα 
ἔστιν σῶμα ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον, ἢ πάντῃ ἀκίνη- 
τον ἔσται ἤ. εἴπερ ἄρα. τὴν κύκλῳ κινήσεται κίνησιν" 
συγκεχωρήσϑω γὰρ τοῦτο τέως εἶναι ἀμφισβητήσιμον. 

εἶ τὰ κυκλοφορούμενα τῶν σωμάτων ἀγένητά ἐστιν 
καὶ ἄφϑαρτα. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων εἴπερ ἔστιν 
σῶμα ἕτερον ὥς φασιν ἀΐδιον, ᾧ πρώτῳ ἡ ψυχὴ ἐπι- 
βέβηκεν, δι’ οὗ τὰ φϑαρτὰ κινεῖ σώματα, κινούμενον 
καὶ αὐτὸ κατὰ τόπον οὕτως κινεῖ τὸ φϑαρτὸν σῶμα, 
ὥσπερ ἡμίονος κινουμένη κινεῖ τὴν ἅμαξαν καὶ ἡ χεὶρ 
κινουμένη κινεῖ ἄλλο τι. ἢ μένον ἀκίνητον αὐτὸ κατὰ 
τόπον φυσικῇ δυνάμει κινεῖ τὰ φϑαρτὰ σώματα, ὥσπερ 
ἡ μαγνῆτις λίϑος ἠρεμοῦσα κατὰ τόπον κινεῖ τὸν σί- 

10v. Ópoov x«i τὸ ἤλεχτρον τὰ κάρφη. εἶ μὲν οὖν 
ἀκίνητον ὃν φυσικῇ δυνάμει κινεῖ, οὐ ποτὲ μὲν κινή- 
σει ποτὲ δὲ οὐ κινήσει, ἀλλ᾽ ἀεὶ κινήσει, ἕως ἂν παρῇ 
καὶ σχέσιν ἔχει πρὸς αὐτὸ τὸ κινούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
σῶμα τοιαῦται γὰρ αἱ ἐν τοῖς σώμασιν φυσικαὶ δυ- 
νάμεις δραστήριοι" καὶ γὰρ T μαγνῆτις λίϑος ἀεὶ τὸν 

5. προϊόντων: cap. 21 9. |z]Ósv, ex &, M 14. xvxio- 
φορουμεν] αὶ M 171. fort. (ἢ) κινούμενον (cf. lin. 20 ἢ μένον) 

26. ἔχῃ pt 

————————— 
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παρακείμενον ἕλκει σίδηρον, ἕως ἂν ἣ ἐν αὐτῇ φυσικὴ 
δύναμις μὴ ἐξασϑενῇ ἀλλὰ σῴξηται, καὶ τὸ ἤλεκτρον 
ὁμοίως τὰ κάρφη καὶ τὸ ϑερμὸν ἀεὶ τοῦ ὑγροῦ ἐστιν 
ἑλχτικὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἀεὶ πυκνοῖ τὰ πλησιάξοντα. 
εἰ δὲ ἐχεῖνο ἀεὶ κινεῖ, καὶ τὰ φϑαρτὰ σώματα ἀεὶ 5 
κινηθήσεται" ὡς γὰρ κινεῖ τὸ κινοῦν, οὕτως καὶ τὸ 
κινούμενον κινεῖσϑαι ἀνάγκη. ἀλλ᾽ οὐκ ἀεὶ τὰ φϑαρτὰ 
χινεῖται σώματα. εἰ οὖν μὴ ἀεὶ κινητά ἐστιν τὼ 
φϑαρτὰ σώματα, ἀλλὰ ποτὲ μὲν κινεῖται ποτὲ δὲ ἦρε- 
uti, δηλονότι οὐδὲ ἐκεῖνο ἀεὶ κινεῖ. εἶ δὲ μὴ ἀεὶ το 
κινῇ. οὐδὲ φυσικῇ δυνάμει" καὶ γὰρ ἄλλως οὐκέτ᾽ ἂν 
j ψυχὴ δι’ ἐχείνου τοῦ σώματος ἐκίνει. εἴπερ φυσικῇ 
δυνάμει μένον ἀκίνητον ἐχίνει τὰ φϑαρτὰ σώματα. 
ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἐχεῖνο ἦν τὸ πρῶτον αἴτιον τῆς τῶν 
φϑαρτῶν σωμάτων κινήσεως, ὡς ἣ μαγνῆτις πρώτως 15 
αἰτία ἐστὲ τῆς τοῦ σιδήρου κινήσεως καὶ οὐχ ὑπὸ 
ψυχῆς κινουμένη κινεῖται. εἰ δὲ μὴ φυσικῇ δυνάμει 
κινεῖ. λείπεται κινούμενον αὐτὸ ὑπὸ ψυχῆς κατὰ τό- 
πον οὕτως κινεῖν τὸ φϑαρτὸν σῶμα. ὥσπερ ἡμίονος 
κινουμένη ὑπὸ ψυχῆς κινεῖ τὴν ἅμαξαν ἢ ἕτερόν τι. 20 
εἰ δὲ κινούμενον κινεῖ. ἢ £x εὐϑείας κινούμενον ὑπὸ 
ψυχῆς οὕτω κινεῖ ἢ κύκλῳ. κύκλῳ μὲν οὖν κινεῖσθαι 
ἐχεῖνο τὸ σῶμα καὶ οὕτω κινεῖν ἐπ᾽ εὐθείας τὸ φϑαρ- 
τὸν ἀδύνατον" εἰ γὰρ τῷ κινεῖσϑαι κινεῖ, ὥσει δηλον- 
ότι κινεῖ καὶ βίᾳ' κύκλῳ δὲ χινούμενον περὶ τὸ s 
ἑαυτοῦ κέντρον μένον ἀκίνητον κινεῖται. ὥστε οὐ 
μεταβάλλει ὅλον ἐξ ὅλου τὸν τόπον. πῶς οὖν κινοῦν 
μεϑίστησι κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ὕλον 

1. [ó]vx M 
28. evü|si]og M 24. τῷ pt] vo M 25. [οτι}] M 
27. 28. M in marg. ξητει ad versum zov πῶς — εὐϑεῖαν ἃ 

10" 

2. TOV qiexce|Qlv, ex o, M (er. pt) 
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er * * E ἡ ^ ν A - 

[01.111τ. xc09' ὅλον αὐτὸ TO φϑαρ)τὸν σῶμα; TO γὰρ τῇ 

ἑαυτοῦ κινήσει ἄλλο κινοῦν καὶ ἀπὸ ἑτέρου εἰς ἕτερον 

μετάγον τόπον τῷ αὐτὸ μεταβαίνειν τόπον £x τόπου 

οὕτω κἀκεῖνο αὐτὸ ἑαυτῷ συμμεταβάλλει' μεϑιστά- 

ὅς μένοι γοῦν κατὰ τόπον οἱ ἵπποι συμμεϑιστῶσιν τὸ 

ὥρμα καὶ τὸν ἡνίοχον. ἀλλὰ δὴ καὶ ἣν κινεῖται τὸ 

κινοῦν κατ᾽ εἶδος κίνησιν, τὴν αὐτὴν κινεῖ τὸ κινού- 

μενον" ὃ γοῦν οὐρανὸς τῇ ἰδίᾳ κινήσει συμπεριάγων 

τὸν ὑποκείμενον αἰϑέρα κύκλῳ καὶ αὐτὸν συμπερι- 

ἄγει" τὴν γὰρ κίνησιν τοῖς τῇδε τὴν κατ᾽ ἀλλοίωσίν 

τε χαὶ γένεσιν δυνάμει μᾶλλον καὶ τῇ τοιᾷδε τῶν 

κατ᾽ οὐρανὸν σχέσει καὶ οὐχ ἁπλῶς τῇ περιδινήσει 

ψιλῇ παρέχεται" τῷ γὰρ πλησιάσαι τισὶν ϑερμαίνει 

ταῦτα ὃ ἥλιος καὶ ψύχει πάλιν ἀφιστάμενος" νῦν δ᾽ 

ἡμῖν περὶ μόνης ἐστὶν τῆς κατὰ τόπον ὃ λόγος κινή- 

σεως. ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ πνεῦμα κατ᾽ εὐϑεῖαν κινού- 

μένον τὴν αὐτὴν κινεῖ τὴν ναῦν καὶ ἡμίονος ὁμοίως 

τὴν ἅμαξαν: τὸ γὰρ εἶδος τὸ αὐτὸ τῆς κινήσεως, εἶ 

καὶ τρόπος διάφορος" λέγω δὲ τρόπον κινήσεως. ὅτι 

0 ἡ μὲν ἡμίονος διὰ σκελῶν κινεῖται, διὰ τροχῶν δὲ ἡ 

ἅμαξα. 

tL. ᾿4λλ᾽ οὐδὲ ἡ τῶν τροχῶν. ὡς ἄν τις οἴηϑείη, 

κίνησις διάφορός ἐστιν κατ᾽ εἶδος" κύλισις γάρ. οὐ 

χυκλοφορία ἣ τῶν τροχῶν ἐστιν κίνησις, ἡ δὲ κύλισις 

sTQÓxov τινὰ εὐθυφορία ἐστὶν καὶ αὐτή, ὡς εἴ τις 

περιφερῆ λίϑον ἐπί τι κάταντες φερόμενον ἐπινοή- 

σειεν᾽ τὸ σχῆμα γὰρ τοῦ διαφόρου τρόπου τῆς κινή- 

σεως αἴτιον. οὐ τὸ εἶδος διάφορον τῆς κινήσεως" εἶ 

γοῦν τις τῶν τροχῶν μεταβάλοι τὸ σχῆμα, καὶ ὁ τρό- 

8. μετ αγ]ον M. 28. 24. pag. 211, 2. 4. κυλησις M 
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πος τῆς εὐθυφορίας συμμεταβάλλεται. δηλοῖ δὲ καὶ 
: , 9.3 gi e y, , 2» 5 , , 

τὸ μέγεϑος. ἐφ᾽ οὗ ἡ κύλισις γίνεται. ἐπ᾽ εὐϑείας 

τεταμένον ὑπάρχον᾽ ὥστε κατ᾽ εὐθεῖαν τὰ κυλιόμενα 

κινεῖται ὥστε x«i T κύλισις εὐθυφορία ἐστὶν τῷ 
τρόπῳ μόνον τῆς κινήσεως διαφέρουσα. ὥσπερ καὶ τὰ 

διὰ σκελῶν βαδίξοντα τῷ τρόπῳ μόνον διαφέρει τῶν 
4 4 i 

ἑρπόντων ἢ συρομένων" ἀμέλει γοῦν οὐδὲν τῶν 101. 111ν. 
^ , y , e , ^ 

κατὰ φύσιν xvxAogpooovuévov κυλίξεται. ὥστε, εἶ TO 

φϑαρτὸν σῶμα κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖται. τῇ δὲ τοῦ ἀγε- 

νήτου καὶ ἀφϑάρτου σώματος ὥς φασι κινήσει τὸ 

φϑαρτὸν κινεῖται. ἀδύνατον ἄρα κύκλῳ κινούμενον 

ἐκεῖνο οὕτως κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖν τὸ φϑαρτὸν σῶμα" 

οὐ γὰρ ὅλον μεταβαίνει τὸν τόπον τὸ κύκλῳ κινού- 
A 2 P 3 , ? m "ἊΝ N 

μενον. καὶ ἐπειδὴ οὐ μόνον χαϑ' ὅλον αὐτὸ TO 
^ - ET , ^ M M , € er 

φϑαρτὸν κινεῖται σῶμα ἀλλὰ καὶ κατὰ wen, ὡς ὅταν 

χεῖρά τις κινῇ μόνην ἢ δάκτυλον μόνον ἢ πόδα ἢ 

κεφαλήν, λεγέτωσαν οἱ σοφοί. τίς ὃ τρόπος τῆς τοῦ 

μέρους κινήσεως" εἰ γὰρ κύκλῳ κινούμενον τὸ ἀίδιον 

σῶμα τῇ ἑαυτοῦ κινήσει ὅλον κινεῖ τὸ φϑαρτὸν σῶμα, 
δ 

τίς ὁ λόγος τῆς τοῦ μέρους κινήσεως; οὐ γὰρ κατὰ 5 

τὴν αὐτὴν αἰτίαν τό vs ὅλον κινεῖται καὶ τὸ μέρος" 
» SN , |! , ^ δ e ^ 

εὔλογον δὲ φαίνεται καὶ ἀναγκαῖον. ὥσπερ ἡ τοῦ 
e , N rr ^ ri ΜΝ a , 

ὅλου κυχλοφορία TO ὅλον κινεῖ. οὕτω δήπου μέρος 

τι τοῦ ἀιδίου κινούμενον μέρος τι τοῦ φϑαρτοῦ κι- 

νεῖν" ἀλλ᾽ ἀδύνατον μέρος τι καϑ' αὑτὸ τῶν κύκλῳ 5: 
, M “ὮΝ » ü , 3 M 

XLvovuévov χωρὶς τοῦ OÀov κινεῖσϑαι" πόϑεν οὖν τὰ 
Nn — “» " , i , ^ Ty 

μξερη τοῦ φϑαρτοῦ κινεῖται σώματος: OU γὰρ οἷόν TE 

τῇ τοῦ ὅλου κινήσει τὸ μέρος τοῦ φϑαρτοῦ κινεῖς 

σϑαι" εἰ γὰρ τῇ τοῦ ἀιδίου ὅλου κινήσει οἱονεὶ 
. ^ Ἁ — ^ ^ ὠϑούμενον τὸ φϑαρτὸν σῶμα κινεῖται. συνεχὲς δέ 30 

ἐστιν αὐτὸ ἑαυτῷ τὸ φϑαρτόν, ἀνάγκη πᾶσα ἅμα τῇ 

f*rI- 

acm m 
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ἐκείνου κινήσει ὠϑούμενον τὸ φϑαρτὸν ὅλον xc 
er "AE - - 3 ^ , - 
ὅλον αὐτὸ κινεῖσϑαι. πῶς οὖν τὸ μέρος τοῦ φϑαρ- 

τοῦ κινεῖται σώματος τοῦ ὅλου ἀκινήτου μένοντος. 

λέγειν οὐχ ἕξουσιν. εἰ οὖν ἀνάγκη μέν. ὥσπερ τὺ 

ὅλον τῷ ὅλῳ. οὕτως καὶ τὸ μέρος τῷ μέρει κινεῖσϑαι. 

τὸ δὲ μέρος ὑπὸ τοῦ μέρους κινεῖσθαι ἀδύνατον. ἐπεὶ 

μὴ ἐνδέχεται τῶν κύκλῳ κινουμένων μέρος τι xc 
δ * -- e * — , , ? $2 » αὑτὸ TOU ὅλου ἠρεμοῦντος κύκλῳ φέρεσϑαι. οὐδ᾽ ἄρα 

ἡ τοῦ ὅλου κυχλοφορία τὸ φϑαρτὸν ὅλον κινεῖ. ὥστε 

ἀδύνατόν ἐστιν κύκλῳ κινούμενον ἐχεῖνο τὸ σῶμα 

foLii2r χυνεῖν τὸ φϑαρτὸν κατ᾽ εὐϑεῖαν. 

cL. Λείπεται ἄρα. εἴπερ ὅλως ἔστιν ἐχεῖνο τὸ 

σῶμα. κατ᾽ εὐθεῖαν χἀκχεῖνο κινεῖσϑαι. εἰ δὲ κατ᾽ 

εὐθεῖαν κἀκεῖνο κινεῖται. ἢ κατὰ φύσιν αὐτῷ ἡ κατ᾽ 
3 - δ AP , ^ , ^ , ? V 

5 εὐϑεῖαν ὑπάρξει κίνησις ἢ οὐ κατὰ φύσιν. εἶ μὲν 
5 1 , ? M 3 €- e 3 Ἅ - , ovv κατὰ φύσιν ἔστιν αὑτῷ ἢ κατ εὐϑεῖαν κίνησις. 

A , LS 3 y 

ἐπειδὴ οὐδὲν εὐθυφορούμενον σῶμα ἀγένητόν ἐστιν 
ἌΣ. 5» Φὰ ? - , , τ “ ἂν 

καὶ ἄφϑαρτον, οὐδὲ éxsivo ἀγένητον ἔσται καὶ ἄφϑαρ- 
MI 1 ^ , , - ᾿ τον. εἰ δὲ μὴ κατὰ φύσιν ἐπ᾽ εὐθείας κινεῖται. ἢ 

ΞΕ, ^ δ - , v. , , » 1 ^ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐπ᾽ εὐθείας κινεῖται ἢ παρὰ 
, o»* MI , * ?€w/ 

φύσιν καὶ βίᾳ. ὑπὲρ φύσιν uiv ovv ἀδύνατον" τὰ 
e ον , - , γὰρ ὑπὲρ φύσιν ὑπάρχοντά τισιν τοῖς κρείττοσιν 

αὐτῶν κατὰ φύσιν ὑπάρχει. ὥσπερ ἣ κύκλῳ κίνησις 
e A , » , , e , , Χ , ὑπὲρ φύσιν TQ αἰϑερίῳ ὑπάρχουσα σώματι κατὰ φύσιν 

- , ^ - , , 6 , TQ κρείττονι. λέγω δὴ τῷ οὐρανίῳ, ὑπάρχει" διὰ 
- e A , 1 - , 

τοῦτο γὰρ ὑπὲρ φύσιν τὰ τοιαῦτα λέγεται ὑπάρχειν 
M] Bx * - δ 3 - , τισὶν διὰ TO ταῖς ὑπερεχούσαις αὐτῶν οὐσίαις κατὰ 

φύσιν ὑπάρχειν. διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἐνθουσιώσας τῶν 

3. ὅλου] λογου M 1. κινουμεν ὧ]ν M 13. [κακξινο 
κ͵νεισϑαι M 15. 10. [ἢ ov — ὀῦὃῦν κατα] M 21. βίᾳ] 
βιαν Ν 
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ψυχῶν καὶ τὴν τοῦ μέλλοντος εἰσδεχομένας πρόγνωσιν 

ij τινῶν ἄλλων ἀπορρήτων ἐν ϑεωρίᾳ γινομένας ὑπὲρ 

φύσιν ἐνεργεῖν φαμὲν διὰ τὸ κρειττόνων εἶναι ἢ κατὰ 

ἄνϑρωπον φύσεων τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν. εἰ οὖν ἡ 

κατ᾽ εὐϑεῖαν κίνησις τοῖς φϑαρτοῖς σώμασιν κατὰ 

φύσιν ὑπάρχει. οὐκ ἂν ὑπὲρ φύσιν ἐχείνῳ συνυπάρ- 
χειν τῷ σώματι. ᾧ πρώτως τὴν ψυχὴν ἐπιβεβηκέναι 

φασίν. εἴπερ κρεῖττον ἐκεῖνο τούτου" ἐπεὶ καὶ τὸ 

ἀίδιον τοῦ φϑαρτοῦ κρεῖττον εἶναι. ἀΐδιον δὲ ἐκεῖνό 

φασιν. si οὖν μήτε κατὰ φύσιν μήτε ὑπὲρ φύσιν. 

ἀνάγκη πάντως παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας 

ἐκεῖνο κινεῖσϑαι κίνησιν. οὐδὲν δὲ σῶμα τὸ παρὰ 

φύσιν καὶ βίᾳ κινούμενον ἀγένητόν ἐστιν καὶ ἄφϑαρ- 

TOV' πάντα γὰρ τά τὲ ἐπ᾽ εὐθείας κινούμενα σώματα 

(τουτέστιν τὰ μερικά" φημὶ δὲ τόδε τὸ πῦρ καὶ τόδὲε 15 

τὸ ὕδωρ | καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον) καὶ ὅσα παρὰ fol112v. 

φύσιν κινεῖται (ὥσπερ πάλιν τὰ μερικά" φέρεται μὲν 

γὰρ τὸ μὲν πῦρ κάτω βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, ἡ δὲ βῶ- 

Aog ἢ τὸ ὕδωρ τυχὸν ἄνω) καὶ πάντα ἁπλῶς τὰ δε- 

χτικὰ τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως γινόμενα ὁρῶνται καὶ 20 

φϑειρόμενα καὶ οὐδὲν τῶν τοιούτων ἀγένητον ὑπάρ- 

χει ἢ ἄφϑαρτον. ὥστε οὐδὲ ἐκεῖνο τὸ σῶμα παρὰ 
φύσιν éx εὐϑείας κινούμενον ἀγένητον ἔσται καὶ 

ἄφϑαρτον᾽ αὐτὴ γὰρ ἡ εἷς τὸ παρὰ φύσιν ὁδὸς φϑορᾶς 

ἐστιν τοῖς σώμασιν αἰτία καὶ ἀρχή. ἔτι δὲ καὶ τὸ τῆς : 

παρὰ φύσιν κινήσεως αἴτιον. si οὖν ἄλλο. ἢ πάλιν 
ξητήσωσιν σῶμα ἀγένητον. ὅπερ καὶ τοῦτο κινήσει. 

καὶ πάλιν περὶ ἐκείνου τὰ αὐτὰ ἀπορήσομεν καὶ 

1. ecÓs| χομενας M. 6. 7. fort. συνυπάρχοι 12. σῶμα 
τὸ] σώματος M 16. ὕδρωρ M 20. [δρωνται, ex o, M 
26. fort. ἢ οὖν ἄλλο πάλιν 21. ξητήσουσι pt 
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οὕτως ἐπὶ τὸ ἄπειρον βαδιεῖται ὁ λόγος. ἢ συγχωρή- 

σουσιν ἐξ ἀνάγκης ἀμέσως τῷ φϑαρτῷ τὴν ψυχὴν 
ἐπιβεβηκέναι σώματι καὶ τοῦτο προσεχῶς κινεῖν" λέγω 
δὲ ἀμέσως μηδενὸς ἄλλου μεσιτεύοντος ἀιδίου σώμα- 
τος μεσιτεύειν γὰρ τῇ λογικῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι 
τήν τε φύσιν καὶ τὰς ἀλόγους δυνάμεις γενητὰς οὔσας 
καὶ αὐτὰς καὶ φϑαρτὰς καὶ ἡμεῖς συγχωροῦμεν. 

ξι΄. Καὶ ἄλλως. εἰ τὸ ἀγένητον ἐκεῖνο σῶμα καὶ 
ἄφϑαρτον κινούμενον ὑπὸ ψυχῆς. ὡς ἡ ὑπόϑεσις. εἴτε 

xcr εὐθεῖάν τις βούλοιτο εἴτε κατὰ κύκλον. οὕτω 
κινεῖ τὰ φϑαρτὰ σώματα, πᾶν δὲ σῶμα τῇ ἰδίᾳ κινήσει 
κινοῦν ἕτερον σῶμα ϑιγγάνον αὐτοῦ xci ἁπτόμενον 
κινεῖ. καὶ τὸ ἀΐδιον ἄρα ἐκεῖνο ϑιγγάνον τοῦ φϑαρ- 
τοῦ καὶ ἁπτόμενον κινεῖ αὐτό. ἀνάγκη οὖν πᾶσα ἢ 
ἔξωϑεν τὸ ἀΐδιον τοῦ φϑαρτοῦ ϑιγγάνειν ἢ ἔσωϑεν. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔξωϑεν αὐτὸ ϑιγγάνον ἐκίνει. ἔξωϑεν ἂν 
x«i τὸ αἴτιον ἐφαίνετο τῆς κινήσεως" νῦν δὲ οὐδενὺς 
ἔξωϑεν κινοῦντος αἰσθανόμεθα. τοὐναντίον δὲ τὰ 
χινητικὰ νεῦρα τοῦ σώματος ἐντὸς εἶναι ὡμολόγηται. 

$4242 , M ^ Ἢ “ ᾿ 9 , 

13r ἀλλ΄ οὐ δὲ συνεχὴς ἂν ἔξωϑεν ἦν &no πανταχόϑεν 
- . , , - tu 7 « , τῷ ἡμετέρῳ σώματι. εἴπερ ἔξωϑέν τι ἣν σῶμα ἕτερον 

τὸ ἁπτόμενον τοῦ ϑνητοῦ σώματος καὶ κινοῦν αὐτό. 
ἀλλὰ δὴ καὶ ἔξωϑεν πανταχόϑεν τινὸς ἡμῶν συναπτο- 
μένου σώματος ἐνδέχεται γὰρ τοῦτο γενέσϑαι. ὡς 

» εἶ νήχοιτό τις ὅλος ὑποβρύχιος v --- ἐχεχώριστο ἂν 
? ^- e - 9 9 , "n V LI c^ éxtivo ἡμῶν καὶ οὐκ ἐχίνει ἅτε δὴ μὴ ϑιγγάνον ἡμῶν 
ἔξωϑεν᾽ οὐ γὰρ ἐνδέχεται ἅμα xci τὸ ὕδωρ παν- 

1. ουτωἰς ex éz:||fin. νϑυβ. ἐπὶ M 5. τῷ pt] ro M 
6. |«20]yove M 8. εἰ ex M 16. αὐτὸ suspectum 
9 " 2 εν , ^ * 1 teLO ^ 5 [^ “Ὁ. ovx ἕἔκινει ἅτε δὴ) ουκενείατελη, n marg. frei et καὶ ovx 
ἕνην, M; οὐκ ἐνῆν ἀτελεῖ t et (εἴ ex er. m 1) p 
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ταχόϑεν ἡμῶν ἅπτεσϑαι καὶ ἕτερόν τι σῶμα σῶμα 

γὰρ ἂν ἐχώρει διὰ σώματος. ὕπερ ἀδύνατόν τε εἶναι 

ὡμολόγηται καὶ ἡμεῖς ἀποδείξομεν ὅσον οὐδέπω. 

ἀνάγκη οὖν ἢ νηχομένους ὑπὸ ψυχῆς ἀμέσως κινεῖ- 

σϑαι καὶ οὐχ ὑπ᾽ ἐκείνου τοῦ σώματος ἔξωϑεν ἡμῶν 

ἁπτομένου καὶ κινοῦντος. ταύτην μὲν οὖν τὴν ὑπό- 

ϑεσιν ὡς εὐφώρατον παριτέον. εἰ δὲ ἔσωϑεν ὃν τοῦ 

γενητοῦ σώματος τὸ ἀΐδιον συνάπτεται αὐτοῦ. ἀνάγκη 
- μ᾿} e » ἡ , M ? AM! -» 

πᾶσα ἢ ὅλον δι΄ ὅλου κεχωρηκέναι τὸ ἀίδιον διὰ τοῦ 

φϑαρτοῦ ἢ κατὰ μέρος ἀλλήλων ἅπτεσϑαι. μᾶλλον δὲ 
κατὰ τὰ πέρατα τῶν ἁπτομένων μερῶν, ὥσπερ πάντα 

τὰ ἁπτόμενα σώματα ἀλλήλων ἅπτεσϑαι πέφυκεν. ὅλον 
N 3$ δι ὅλο’ ig ἡδύ τον" σῷ A διὼ μὲν οὖν Ov ὅλου χωρῆσαι ἀδύνατον ue γὰρ διὰ 

σώματος χωρῆσαι τῶν ἀδυνάτων εἶναι τοῖς φυσικοῖς 
3 NA * δ Ἁ ki 3 , M P. δ 

ἀποδέδεικται" οὕτω γὰρ ἂν ἐν κυάϑῳ χωρηϑείη ἂν i 

ϑάλασσα" εἰ γὰρ δυνατὸν δύο ἴσα κυάϑια ἐν τῷ αὐτῷ 
χωρῆσαι. τί κωλύει καὶ τρία καὶ ἄπειρα; καταμετρου- 

μένου γὰρ τοῦ μείζονος ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος διὰ τὸ 
πᾶν πεπερασμένον καταμετρεῖσϑαι ὑπὸ παντὺς πεπε- 
ρασμένου τὴν πᾶσαν ϑάλατταν ἐνδέχοιτο ἂν ἐν κυάϑῳ 
χωρῆσαι. εἶ οὖν τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀδύνατον. ἀδύνατον 

ἄρα σῶμα διὰ σώματος χωρῆσαι. καὶ οὐχὶ τόδε μᾶλλον 
Ἁ - Ἁ " ^ , ^ MA MNT n 

τὸ σῶμα διὰ τοῦδε τοῦ σώματος χωρῆσαι ἀδύνατον. 

ἄλλα δὲ δι᾿ ἄλλου δυνατόν, ἀλλ᾽ οὐδὲν Óv οὐδὲ νὸς τοϊ. τ18ν. 
Tor ^ M —— 

oióv τε χωρεῖν, εἶ μηδὲ τὰ οὐράνια σώματα χωροῦντα 25 

δι᾿ ἀλλήλων φαίνεται. ἁπτόμενα δὲ μόνον ἀλλήλων" 

ὅϑεν καὶ ἐπιπροσϑεῖ τὰ ἄστρα ἀλλήλοις ὡς μὴ μόνων 

1. M in marg. ἕητει ad versum ταχοϑὲν — σῶμα σωμὰ 
3. lin. 13 lo|cov, ex o, M 4. y M; locum corruptum 

non expedio 5. e| κει] M 1. evgooctov M 24. fort. 
ἄλλο δὲ δι᾿ ἄλλου vel ἄλλα δὲ δι᾿ ἄλλων 25. εἰ M; fort. ἐπεὶ 
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τῶν σωμάτων χωρεῖν δι᾿ ἀλλήλων ἀδυνατούντων ἀλλὰ 
μηδὲ τοῦ φωτὸς τῶν ἀνωτέρων διὰ τῶν ὑποχειμένων 
ἄστρων χωρῆσαι δυναμένου διὰ τὸ μὴ εἶναι διαφανῆ 
τῶν ἄστρων τὰ σώματα' εἰ γὰρ χωρεῖν αὐτῶν δι᾽ 
ἀλλήλων ἐπεφύκει τὰ σώματα. οὐκ ἂν ἐπεπρόσϑει 
ἀλλήλοις ἅμα τοῖς σώμασιν καὶ τοῦ φωτὺς τοῦ ἐν 
αὐτοῖς τὸ βάϑος ὅλον καταλάμποντος" εἶ οὖν τὸ φῶς 
χωρεῖν Ov αὐτῶν ἀδύνατον, καὶ τὰ σώματα ἄρα 
αὐτῶν χωρεῖν Óv ἀλλήλων ἀδυνατώτερον" ἐπεὶ καὶ τὸ 
τῆς σελήνης ἡμισφαίριον ἀεὶ ἐκ τῶν τοῦ ἡλίου αὐγῶν 
φωτίξζεσϑαι ἀποδεδειγμένου τὸ ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ 
αὐτῆς γινόμενον φῶς οὐκ ἐξισχύει διὰ τοῦ βάϑους 
αὐτῆς χωρῆσαν καὶ τὸ λοιπὸν αὐτῆς ἡμισφαίριον 
καταλάμψαι" πεμπταία γοῦν φέρε ἢ ἑβδομαία οὖσα 

5 καὶ μέρους αὐτῆς τοῦ πρὸς τὸν ἥλιον νενευχότος 
πεφωτισμένου, οὗτινος ϑιγεῖν αἱ ἀκτῖνες αἱ ἡλιακαὶ 
δύνανται, καὶ τοῦ φωτισϑέντος αὐτῆς μέρους πᾶν τὸ 
ἐπιβάλλον διαφανὲς καταλάμποντος τὸ λοιπὸν αὐτῆς 

σῶμα φωτίσαι ἀδυνατεῖ ὡς μηδὲ τοῦ ἐπὶ μέρους 
αὐτῆς φωτὸς διὰ τοῦ βάϑους αὐτῆς χωρῆσαι δυνα- 
μένου. εἰ οὖν μηδὲ τὸ ὀξύτατόν τε καὶ διιτικὸν φῶς 
διὰ τῶν σωμάτων τῶν ἄστρων χωρεῖν δύναται. ἐκ 
πολλοῦ ys τοῦ περιόντος ἀποδέδεικται. ὡς οὐδὲ τὰ 
σώματα αὐτῶν χωρεῖν δι᾿ ἀλλήλων δυνήσεται" εἶ γὰρ 

35 χωρεῖν δι᾽ ἀλλήλων ἐπεφύκει τὰ σώματα αὐτῶν, καὶ 
τὸ ἐν αὐτοῖς φῶς χωρεῖν διὰ τῶν σωμάτων αὐτῶν 
ἠδύνατο ἄν, εἴ ys ἐν ὑποκειμένοις αὐτοῖς τὸ φῶς 
ὑφέστηκεν καί, οὗ Qv y τὸ ὑποκείμενον, κἀκεῖνο εἶναι 

5. ἐπεπροσϑὴη M (cr. pt) 7. καταλάμποντος] καταλαμβα- 
ψνοντος M 9. 10. vix scrib. τοῦ --- ἡμισφαιρίου 16. ϑιγεῖν] 
ϑιγει Μ 21. διητὶ εἶκον, ex ἡ, M (cf. infra fol. 222r. ϑιιτητικόν) 

—-—— o n e oe 
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3 , ? UN ^ ^ ? ἤ IL. 3 LÀ - 

ἀνάγκη. ti δὲ τὸ φῶς ἀδύνατον δι᾽ αὐτῶν χωρῆσαι. 
- ^ ἃ , M e ^ , 

πολλῷ μᾶλλον τὰ σώματα ὁ γὰρ zQosuQuué vog fol114r. 

ἐπὶ πάντων ἁρμόσει λόγος. ἐνδέχεται γὰρ ἐν τῷ 
σμικροτάτῳ καὶ ὅ φασιν ἐν κέγχρου ὄγκῳ τὸ τοῦ 

οὐρανίου συσταλῆναι μέγεϑος. ὥστε. εἶ μὴ ἐνδέχεται 
^ -" , Ὁ P. 3 94 ἡ , [4 

TOP TOU οὐρᾶνου ογχον ἐν ἑλάττονι γενεσϑαι. OLOTV 

ἐν τῷ τοῦ ἡλίου ὄγκῳ. οὐδὲ τὰ οὐράνια ἄρα σώματα 

χωρεῖν δι᾽ ἀλλήλων ἐνδέχεται. ἥκιστά γε οὖν μάλιστα 

διά τινος τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων χωρήσειεν ἂν 

τὰ οὐράνια, ἐπεὶ μηδὲν τῶν ὑπὸ σελήνην χωρητικόν 

ἔστιν ἑτέρου σώματος. 0GQ καὶ παχύτερά εἶσιν καὶ 

γεωδέστερα. ὥστε οὐδὲ τὸ ἀγένητον ἐκεῖνο σῶμα χω- 

ρεῖν ὅλον Ov ὅλου τοῦ φϑαρτοῦ δυνήσεται, σώματος. 

κατακερματίξεσϑαι οὖν ἄμφω ἀνάγκη καὶ τέμνειν ἄλ- 
ληλὰα ἐν ἀλλήλοις γινόμενα, ὥσπερ τὰ μιγνύμενα τῶν 
ὑγρῶν. οὐδέτερον ἄρα συνεχὲς ἔσται οὔτε τὸ ἀΐδιον 
αὐτὸ ἑαυτῷ οὔτε τὸ φϑαρτόν. εἰ οὖν τοῦτο ψεῦδός 
τε καὶ ἄτοπον καὶ συνεχές ἐστιν αὐτὸ ἑαυτῷ ὅλον τὸ 
φϑαρτὸν σῶμα. εἴπερ x«9' ᾿Ἱπποχράτην “σύμπνοια 
μία. σύρροια μία. πάντα συμπαϑέα᾽, οὐκ ἄρα οὕτως 
εἶναι ἐνδέχεται ἐν ὅλῳ τῷ φϑαρτῷ τὸ ἄφϑαρτον 
σῶμα. ὡς κατακερματίζεσϑαι ἄμφω ὑπ’ ἀλλήλων. 

ὥσπερ τὰ μιγνύμενα τῶν ὑγρῶν σωμάτων. ἔστω Ó, 
εἰ βούληταί τις καὶ δυνατὸν εἶναι. ὅλον δι’ ὅλου χω- 
ρεῖν τὸ ἀΐδιον διὰ τοῦ φϑαρτοῦ σώματος. ὅπερ ἀδύ- 

v«rov δέδεικται. ἀνάγκη δὴ οὖν καὶ συσχηματίζεσϑαι 

8. ἐνδέχεται γὰρ κτλ. suspecta 4. κεχρου M 
5. óvrtov M; fort. οὐρανοῦ 1. óy| xo] M 8. αλληλ| οἹ]Ἱν, 
ex o, M 15. yuvousv|«] M 17. ró|v eras.]] M 19. ὕππο- 
κρατην M Hippocr. π. τροφῆς IX p. 106 8 23 Littr. 

20. cvooto M 
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- L ' 55$ n A ? , , , 

τῷ φϑαρτῷ τὸ ἀΐδιον, ὥσπερ τὰ ἐν ἀγγείῳ γινόμενα 

ὑγρὰ τοῖς δεξαμένοις αὐτὰ συσχηματίξεται. ὥστε τὴν 

αὐτὴν διοργάνωσιν τῷ φϑαρτῷ TO ἀΐδιον ἕξει. εἰς τί 
^w 7 , "n , ^ i " , ^ 

ovv ἔν ἑτέροις τοῖς τε παιδουργοῖς μορίοις καὶ τοῖς 

λοιποῖς γρήσεται τὸ ἀίδιον; καὶ τοῦ οἰχείου οὖν καὶ vi 

κατὰ φύσιν ἐχπεσεῖται σχήματος. ἀλλ᾽ οἶμαι πάντα 
λῆρον ὑπερεχπίπτειν τὴν τοιαύτην ὑπόϑεσιν" τὸ vco (5 c l Ι { 

ἀγένητόν τε καὶ ἄφϑαρτον ἀνεπίδεκτον εἶναι τῆς ἐπὶ 

foLil4v. τὸ παρὰ φύσιν τροπῆς ἀνάγκη" πῶς οὖν ἀίδιον 

10 

| 
Ω , ? "^ - ' - ^ , ? , 

eL v cL δύναιτ αν τοῦτο TO TOU κατα φυσιν &&LOTÓ- 

μενον σχήματος. ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν δὲ μεϑιστάμενον;: 

ὥστε καὶ εἰ τῶν ἐνδεχομένων ἦν {σῶμα διὰ σώματος 
χωρεῖν, ἀδύνατον δέδεικται τὸ ἐν τῇ ὑποϑέσει ἀίδιον 
σῶμα ὅλον δι᾿ ὅλου χωρεῖν τοῦ φϑαρτοῦ. εἰ δὲ μὴ 

5 ὅλον δι᾿ ὅλου τὸ ἀίδιον τοῦ φϑαρτοῦ χεχώρηκεν ἀλλ᾽ 

ἔν τινι αὐτοῦ μορίῳ ἵδρυται. πρῶτον μὲν λεγέτωσαν. 

ἐν τίνι ToUTQ' οὐδὲ γὰρ πλάσαι τις τοῦτο ῥᾳδίως 
δυνήσεται. ἔστω δ᾽ εἰ βούλει ἐν μορίῳ τινὶ φέρε 

εἰπεῖν τῷ ἐγκεφάλῳ ἱδροῦσϑαι τὸ ἀΐδιον σῶμα. πῶς 

οὖν καὶ ἐν τούτῳ ἐστίν; πότερον ἅπτεται αὐτοῦ παρα- 

κείμενον ἢ δι᾽ ὅλου κεχώρηκεν; τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ 

τοῦ μέρους ἁρμόσει ἀπορεῖν, ἅπερ καὶ περὶ τοῦ παν- 

τὸς ἡπορήσαμεν. πῶς δὲ καὶ τῶν ἄλλων μερῶν αὐτῶν 

καϑ' αὑτὸ ποιεῖται τὴν κίνησιν; κινεῖ γὰρ καὶ τοῦ 

ο5 040v ἠρεμοῦντος τὰ μέρη. ὡς εἴρηται. πῶς οὖν ἐν 
- 2 , ^ - ^ - h M p ^ A 

τῷ ἐγκεφάλῳ Ov κινεῖ τὸν τοῦ ποδὸς δάκτυλον; ἢ γὰρ 

τὸ ὅλον τῇ τοῦ μέρους ὥσει κινήσει διὰ τὴν συνέ- 

χειαν καὶ οὐκ ἔσται τοῦ μέρους ἰδία κίνησις. ἢ ἐκεῖνο 

12. σῶμα διὰ add. pt 25. pag. 277, 15 sq. 

28. ἴδιαι M 
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μόνον τὸ μέρος κινήσει. οὗ καὶ ἅπτεται. καὶ εἶ τὸ 
ὅλον οὐ χινηϑήσεται οὐδὲ τῶν λοιπῶν μορίων οὐδέν. 

qt. Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη που πᾶσα ἣ τῆς τῶν 
εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἶναι ἐκεῖνο τὸ 
σῶμα ἢ τῆς τῶν κυκλοφορουμένων ἢ ἑτέρας τινὸς 
παρὰ ταύτας. εἶ μὲν οὖν ἑτέρας εἴη. ἀναπέφηνεν 
ἡμῖν μετὰ τὴν πέμπτην καὶ ἑτέρα τις ἕχτη σώματος 
φύσις. καὶ εἰ μὲν ὁμοούσιά εἶσιν ἀλλήλοις ἅπαντα 
τὰ τῶν λογιχῶν ψυχῶν ἀιδίως ἐξηρτημένα σώματα, 
δεικνύτωσαν, τίς ἣ τούτων ὁλότης" ἕκαστον γὰρ τῶν 
μερικῶν καὶ ἁπλῶν σωμάτων ἀπό τινός ἐστιν ἀπε- 
σπασμένον ὁλότητος. οἷον ἥδε ἡ βῶλος ἀπὸ τῆς γῆς 
καὶ τόδε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς τοῦ ὕδατος δὁλότητος" ἀλλ᾽ 
οὐχ ἕξουσιν δεικνύειν ἑτέραν τινὰ σώματος δλό- το]. τιὅτ. 
τητὰ παρὰ τὰ συνεγνωσμένα ἡμῖν τέσσαρα στοιχεῖα 15 
καὶ τὸ οὐράνιον. εἶ δὲ μή εἰσιν ἀλλήλοις ὁμοούσια, 
πολλὰς σωμάτων φύσεις τῷ παντὶ μυϑωδέστερον ἐπεισ- 
ἄξουσιν. τίνες οὖν αἱ τούτων διαφοραί; καίτοι εἶ 

πᾶν σῶμα φυσικὸν αἰσϑήσει χρίνεται. ἢ πάσαις ἢ 
τισὶ ἢ πάντως γοῦν μιᾷ τῇ ἁφῇ --- καὶ ὃ οὐρανὸς so 
γοῦν, ὃν ἀγένητον εἶναί φασιν καὶ ἄφϑαρτον, δρατός 
τέ ἔστιν, ὥς φησιν ὃ Πλάτων, ἁπτός τε —, si οὖν 
πᾶν σῶμα αἰσϑήσει κρίνεται. οὐδεμίαν δὲ τῶν σωμά- 
τῶν ἐκείνων Ov αἰσϑήσεως ἀντίληψιν ἔχομεν, τίνι 
κρίνειν ἔχουσιν τῆς φύσεως αὐτῶν τὴν ἰδιότητα ἢ τὴν s 
πρὸς τὰ λοιπὰ διαφοράν; εἰ γὰρ καὶ ὃ νοῦς ἐστιν 
τῆς οὐσίας τῶν σωμάτων χριτιχός. ἀλλ᾽ οὐ χωρὶς 
αἰσϑήσεως. ὅϑεν £v τοῖς περὶ ἀποδείξεως ᾽Δριστοτέ- 

1. εἰ suspectum 5. κυκλωφορουμένων M (cr. pt) 
17. [πολλας M 19. πάσαις] πασαι M 22. Plat. Tim. 28B 

24. ey|o|usv, ex ὦ, M — 28. Arist. anal. post. 4 18 p. 81a 38 

Uii - εν γ στ ας Tue E s oO ἐς τ πε, PR e RR 
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λης ἀπέδειξεν, ὡς ἐκλειπούσης αἰσϑήσεως καὶ ἐκχιστή- 

μην ἐχλείπειν ἀνάγκη" ὁ γοῦν ἔχ γενετῆς τοῦ δον. 

στικοῦ κριτηρίου ἐστερημένος οὗτος καὶ ἘΝῚ sue τὰς 

ἁρμονίας ἐπιστήμης ἐστέρηται" ὁμοίως ὁ ew deter 

5 ἀπὸ γενέσεως ἐστερημένος οὗτος καὶ τῆς ἕν τοῖς χρώ- 

μασιν ἐπιστήμης ἐκπέπτωκεν. εἶ τοίνυν μηδεμία πώ- 

ποτε δι’ αἰσϑήσεως τῶν σωμάτων ἐχείνων ἀντίληψις 

γέγονεν οὐ κεχωρισμένων ὄντων ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑνητοῖς 

σώμασιν συμπεπλεγμένων, ὥς φασιν, καὶ ϑιγγανόντων 

10 αὐτῶν. ἀνάγκη πᾶσα μηδὲ ἐπιστήμην 

πόϑεν οὖν δεικνύειν (ἔχει) τις. ὡς ἔστιν τοιαύτη τις 

σωμάτων φύσις ἑτέρα παρὰ τὰ συνεγνωσμένα ἡμῖν 

σώματα. εἰ μήτε δι᾽ αἰσϑήσεως τὴν γνῶσιν αὐτῶν 

ἔσχον μήτε δι᾿ ἐπιστήμης, ἐπεὶ μηδὲ δὲ αἰσϑήσεως: 

15 οὐ γὰρ ἄνευ αἰσϑήσεως T7, τῶν σωμάτων ἐπιστήμη 

γένεται. οὐκ ἄρα ἕτέρας εἶναι φύσεως ἐνδέχεται 

αὐτῶν εἴναι. 

, ^ , e 1 , 

ἐκεῖνα τὰ σώματα παρὰ τὰ συνεγνωσμενα ἡμῖν ὺ 

καὶ τὸ οὐράνιον. 
, , A hs € 3 s 

$91. Ei δὲ uj ἄλλης εἰσὶν φύσεως. ἣ τῆς αὐτῆς | 
! 
| 

folii5v. εἶσιν τοῖς τέτρασι πάντως ἢ τῆς τῶν οὐρανίων. 
, » A , T 

οι ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἢ ἐξ ἑνός εἶσιν τῶν τεσσάρων ἢ καὶ σὺν 
, b! , . 2 A "E "yl , - IPM 

ϑετα ἐκ τούτων. φϑαρτὰ πάντως εἰσὶν ἐξ ἀναγκῆὴς 
δ , ? , 

7 : n ἧς τῶ ' ὁλότητος ἀπεσπασμένον. πᾶν γὰρ σῶμα τῆς τῶν ὃ pe cue | 

εἴτε ἁπλοῦν εἴη εἴτε σύνϑετον. φϑαρτὸν ἔστιν πᾶν- 

35 τῶς᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν μερικῶν ἀίδιον 

γενητὰ ἔσται καὶ φϑαρτὰ ἐξ ἀνάγκης. 

ὥστε κἀκεῖνα 
y, , Ἁ 

οὐκ ἄρα οὐδὲ 
"WP » 

ἀιδίως αὐτὰ τῶν ψυχῶν ἐξηρτῆσϑαι ἐνδέχεται. εἴπερ 
Y , - ^ , ν᾿ , 3 Ἁ δι. 

ἄρα ἀίδιά εἶσιν ἐκεῖνα τὰ σώματα. ἀδύνατον αὐτὰ τῆς 

τῶν στοιχείων εἰναι φύσεως. 

1. εκλειπουσις M 
tocci|v eras.| M. 

11. ἔχει add. (ἔχοι add. pt) 20. τε- 

VII 20] DE AETERNITATE MVNDI 991 d 

, 

x. Ei δὲ τῆς αὐτῆς τοῖς οὐρανίοις εἰσὶν οὐσίας. 
καὶ οὕτως φϑαρτὰ ἔσται διὰ τὸ αὐτὰ ἀπεσπάσϑαι τῆς 
οἰχείας ὁλότητος" ἐπεὶ καὶ τὰς τῶν στοιχείων ὁλότη- 
τας ἀιδίους εἶναι Ἑλλήνων ὑποτίϑενται παῖδες. ἀλλ᾽ 
ὅμως τὰ τούτων ἀποσπώμενα μέρη καὶ γενέσεως καὶ s 
φϑορᾶς £v χρόνῳ τετύχηκεν" ὥστε. εἰ καὶ ὃ οὐρανὸς 
ἀίδιος ἦν, τὰ τούτου ἀπεσπασμένα μόρια οὐκ ἂν εἶεν 
ἀΐδια. ἄλλως τε εἰ τῆς αὐτῆς εἴη τοῖς οὐρανίοις 
οὐσίας ἐκεῖνα τὰ σώματα. δηλονότι κυχλοφορητικὰ ἂν 
εἴη" τοιαῦτα γὰρ τὰ οὐράνια πάντα σώματα. εἰ δὲ τὸ 
τοῦτο. σφαιροειδῆ κατὰ φύσιν ἔσται ἐξ ἀνάγκης" οὐ 
γὰρ οἷόν τέ ἐστιν τὰ μὴ σφαιρικὰ κύκλῳ κινεῖσθαι 
χατὰ φύσιν. εἰ δὲ σφαιρικά ἐστιν, ἐν τοῖς φϑαρτοῖς 
γινόμενα σώμασιν ἢ φυλάττει τὸ φυσικὸν σχῆμα πάν- 
τῶς ἢ οὐ φυλάττει. εἶ μὲν οὖν μὴ φυλάττῃ. εἰς τὸ 15 
παρὰ φύσιν σχῆμα πάντως ἐξέπεσεν: πῶς οὖν ἔτι 
ἀέδια; οὐδὲν γὰρ τῶν νομιξομένων ἀιδίων εἶναι σω- 
μάτων, λέγω δὴ τῶν οὐρανίων, fog ἂν y. τὸ κατὰ 
φύσιν μεταβάλλει σχῆμα. εἰ δὲ φυλάττει. ἐπειδὴ δέ- 
δεικται, ὡς ἀδύνατον σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος. 90 
ἀνάγκη πάντως κενήν τινὰ χώραν ἐν τῷ φϑαρτῷ 
σώματι σφαιροειδῆ ἀναπλάττεσϑαι τὴν ὑποδεχομένην 
ἐχεῖνο τὸ ἀΐδιον σῶμα ἀλλ᾽ οὐδεμία ἔστιν ἐν ἡμῖν 
χενὴ χώρα φϑαρτοῦ εώματος σφαιρικὸν τόπον ἔχουσα, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅλως ἔστιν τις ἐν ἡμῖν κενὴ χώρα στερεοῦ fol. 1167. 
σώματος, σαρχῶν εἶ τύχοι ἢ ὀστέων ἢ αἵματος. ἥτις 26 
οὐκ ἀέρος πάντως ἢ πνεύματος πεπλήρωται" ὥστε πά- 
Aw ἀνάγκη σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος. καὶ περὶ τῆς 

1. ove αἷς, ex v, M 6. fort. τετυχηκέναι  & exyM 
15. φυλαττί η l,exsuM 19. μεταβαλλ[η], ex εἰ, M 30. pag. 281, 18 

24. νχ τύπον 3. τις pt] τῆς Μ 98. ἸχωρΊειν M 
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κύκλῳ δὲ κινήσεως ὃ αὐτὸς Aóyog' εἶ γὰρ τῶν κυκλο- 

gegen t ἐστὶν ἐκεῖνα σωμάτων. συνεχῆ πάντως 

καὶ ἀδιάκοπον ἕξει τὴν κύκλῳ κίνησιν" πάντα γὰρ τὰ 

κύκλῳ κινούμενα τοιαῦτά ἐστιν. δεικνύτωσαν οὖν, εἶ 

s ἔστιν τις ἐν ἡμῖν κατὰ κύκλον γινομένη κένησιρ" 

πᾶσα μὲν γὰρ ἐν τοῖς ξῴοις κίνησις αἰσϑητὴ κατ᾽ 

εὐθεῖαν γίνεται. οἷον 1| τῆς καρδίας ἢ τῶν wise demi 

συστολὴ γὰρ καὶ διαστολὴ εὐθυφορία ἐστίν" καὶ τὸ 

ψυχικὸν δὲ πνεῦμα διὰ τῶν οἰκείων νεύρων φερό- 

10 μένον τετρημένων ἐπ’ εὐθείας καὶ αὐτὸ τὴν κατ᾽ 

εὐθεῖων κινεῖται. πόϑεν οὖν δεικνύειν ἔχουσιν, εἶ 

ἔστιν τι σῶμα ἐν ἡμῖν κατὰ κύκλον κινούμενον; εἶ 

ὃὲ ἐν τῷ φϑαρτῷ γενόμενον τὸ ἀίδιον πέπαυται τῆς 

κύκλῳ κινήσεως. τοῦ x«t φύσιν πάντως ἐκπέπτωκεν᾽" 

ι πῶς οὖν ἀΐδιον; τὸ γὰρ παῦλαν ἔχον κινήσεως παῦ- 

λαν ἔχει τῆς ζωῆς. ὡς ἐν τῷ Φαίδρῳ λέγοντος ἠκού- 

σαμεν Πλάτωνος" ὥστε. εἰ τῆς κατὰ φύσιν κενήσεως 

πέπαυται τὸ αὐγοειδὲς ἐν τῷ guapo jwwópsvov, καὶ 

ἑωῆς καὶ τοῦ εἶναι πέπαυται. καὶ εἰ πάντα τὰ κύκλῳ 

so χινούμενα σώματα καὶ xc9' ὅλα καὶ κατὰ μέρη συνεχῆ 

χαὶ ἀδιάκοπον τὴν κύκλῳ κινεῖται κίνησιν. οὐχ οὕτω 

δὲ ἔχει τὸ πεπλασμένον ὑπ’ αὐτῶν σῶμα. εἴπερ πέ- 

παν ται κύκλῳ κινούμενον; οὐκ ἄρα τῶν κυχλοφορου- 

μέν ’ ὑπάρχει σωμάτων" ὥστε οὐδὲ ἀίδιον. σκοπεῖν 

ὡς δὲ X.. τοῦτο πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἄξιον. ἑκάστῳ σώ- 
ς ψηΐ 4 

ματι ἴδιόν τινα τόπον ἡ φύσις ἀφώρισεν. τὴν μὲν 

1. 2. τῶν] κυκλ᾽ οἰφορουμένῶν, o ex ὦ, M 9. ψυχ) εκον, 

ex 4, M πέυμα M 10. M m 1 ad τεστρημενῶν not. marg.: 

τετρυπημένων (sic t in textu) 11. fort. κινεῖται {κίνησιν 

16. Plat. Phaedr. 2450 23. 94. «vx|Ao|pooovusvov M 

26. αφορισεν M 
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οὖν γῆν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντὸς ἀφιδρύσατο. τὸ δ᾽ 

ὕδωρ ἐπὶ ταύτῃ. εἶτα τὸν ἀέρα. μετ᾽’ ἐχεῖνον τὸ πῦρ. 
ἔξω δὲ πάντων τὸ κυκλοφορούμενον σῶμα, λέγω δὴ 

τὸ οὐράνιον. περιέβαλεν. ὃ αὐτὸς δέ ἐστιν κατὰ φύ- 

σιν τόπος τῷ τὲ παντὶ καὶ τῷ μέρει" ὃ γὰρ τῆς ὅλης 

γῆς κατὰ φύσιν τόπος οὗτος καὶ τῆς βώλου ἐστὶν ἴοϊ.116ν. 
κατὰ φύσιν, λέγω δὴ τὸ κέντρον, καὶ ὃ τοῦ παντὸς 

οὐρανοῦ oixsiog τόπος οὗτος καὶ τοῦ μέρους κατὰ 

φύσιν. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἶ οὖν τῆς τῶν 
κυκλοφορουμένων ἐστὶν οὐσίας. τουτέστιν τῆς τῶν 10 

οὐρανίων. τὸ ὥς φασιν ἀίδιον σῶμα. ᾧ πᾶσαν ψυχὴν 

ἐπιβεβήκενοι MGE φησὶν ὃ Πρόκλος. ἀνάγκῃ δήπου 

καὶ τόπος αὐτῷ κατὰ φύσιν ἔσται. ὕσπερ καὶ παντὶ 

τῷ οὐρανίῳ ἐστίν, τουτέστιν ὁ πέριξ. οὐκοῦν ἐν τοῖς 

περὶ γῆν τόποις νῦν τῆς ψυχῆς διαιτωμένης καὶ τὸ 15 

φϑαρτὸν ἐνταῦϑα διοικούσης σῶμα ἀνάγκη καὶ τὸ 

ἀΐδιον ἐκεῖνο σῶμα τὴν πρὸς τὸ φϑαρτὸν ἀναδεξά- 

utvov δχέσιν παρὰ φύσιν νῦν ἐν τοῖς περὶ γῆν ἐν- 

διαιτᾶσϑαι τόποις. ἄρ᾽ οὖν ἐπανήξουσίν ποτε ἐκεῖνα 
τὰ σώματα ἐπὶ τὴν οἰκείαν ὁδλότητα καὶ τοῦ κατὰ 20 

φύσιν τεύξονται τόπου ἢ οὔ; εἰ μὲν οὖν μηδέποτε 
τῇ οἰκείᾳ ἑνοῦται ὁλότητι μήτε τοῦ κατὰ φύσιν τυγ- 

χάνουσιν τύπου. ἐν τῷ παρὰ φύσιν ἔσονται τὸν ἄπει- 

gov χρόνον. ἀλλ᾽ ἀδύνατον ἐν τῷ παρὰ φύσιν val 

τι τὸν ἄπειρον yoóvov' χρεῖττον γὰρ τὸ μὴ *' LL τοῦ 90 

ἀεὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι. οὐκοῦν τεύξονται ἐχεί- 

νης ποτὲ τῆς ϑέσεως καὶ τὴν αὐτὴν τοῖς οὐρανίοις 

χώραν ἐφέξουσιν. ὥστε καὶ πρὶν ἐνταῦϑα τὴν ψυχὴν 

5. τῷ τε pt] rore M — 6. οὗτος] ovroc M. 13. roz|o «ow Θ 
ex o, M ὅσπερ] ὧσπερ M 22. fort. ἑνοῦνται ii 
26. 91. [ovxov» — εκεινης] M 
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γεγονέναι καὶ τὴν πρὸς τὸ φϑαρτὸν σῶμα σχέσιν 

ἀναδέξασθαι καὶ ἦν πάντως τὸ ἀΐδιον ἐκεῖνο σῶμα. 

καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν εἰ πρὸς τὸν ἑαυτῶν αἱ ψυχαὶ βίον 

λήξεως τυγχάνουσιν διαφόρου καί, ὥσπερ αἱ φαύλως 

βεβιωκυῖαι εἰς τοὺς ὑπὸ γῆν καταπέμπονται τύπους, 

οὕτως αἱ καϑάρσεως τυχοῦσαι τῶν περιγείων τόπων 

ἀποδιδράσκουσιν (τινὲς γοῦν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ϑεολό- 

γῶν καὶ τὸν γαλαξίαν καλούμενον κύκλον λῆξιν. εἷναι 

χαὶ χώραν ψυχῶν λογικῶν ἀπεφήναντο), εἶ οὖν ταῦτα 
ἴο1.1ττττ. παισὶν Ἑλλήνων δοκεῖ. ἀιδίῳ δέ τινι σώματι 

ι πρώτως 5 ψυχὴ ἐπιβέβηκεν καὶ τοῦτο αὐτῆς ἀιδίως 

ἐξήρτηται. ἀνάγκη πᾶσα κατιούσης αὐτῆς ἐνταῦϑα, 

ὁπηνίκα καὶ τὸ ϑνητὸν ἀμπέχεσϑαι μέλλῃ σῶμα, ἄνω- 

εν μέχρι γῆς τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖσθαι κίνησιν 

ἐκεῖνο τὸ ἀΐδιον σῶμα αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ ψυχὴ σώμα- 

τος οὖσα χωρὶς καὶ τύπου καὶ κινήσεως ἐξήρηται" 

οὐδὲν δὲ σῶμα. κἂν ἀθάνατον tq, τόπον ἔχ τόπου 

ἀμείβειν δύναται ἄνευ κινήσεως" ἡ δὲ ἄνωϑεν κάτω 

κίνησις εὐθυφορία ἐστίν" ὥστε καὶ ἄνευ τῆς πρὺς τὸ 

παχὺ τοῦτο σῶμα σχέσεως αὐτὸ xc9' αὑτὸ κατ᾽ εὐ- 

ϑεῖαν ἐκεῖνο κινηϑήσεται" οὐδὲν δὲ τῶν κατ᾽ εὐϑεῖαν 

κινουμένων ἀΐδιον. ὡς καὶ πρότερον δέδεικται. 

κα΄. Τοῦτον δέ τινες τὸν λόγον λίαν εὐήϑως λύειν 

ἐπιχειροῦντες ὥς φασιν ἑλικοειδῶς αὐτὸ τὴν ἄνωϑεν 
, ^ , , [d ra. ^ M 

κάτω κινεῖσϑαι κίνησιν. ἵν ὡς οἱόν vt καὶ τῆς TOV 

3. τὸν pt] το], ex o, M εαυτ] ων], ex ov, M 6. ro- 
πίων M 8. τὸν pt] των M 9. ἀαπεφ[η)ναντο, ex », M 
13. ἀμπειχεσϑαι M 22. pag. 218, 12 sq. 24. fort. ἐπιχει- 
ροῦντες ἑλικοειδῶς φασιν αὐτὸ w*t4.; verbum φασιν videtur 
omissum fuisse a librario archetypi, tum suppletum in mar- 
gine praeposita syllaba ὡς, quippe qua significaretur verbum 
φασιν post siuxostÓ og inserendum esse 25. iy ἣν M 
an ὡς οἴονται cf. annot. ad XI 4 imit. (fol. 170r.) 
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xvxAogogovuévov οὐσίας αὐτὸ χαὶ τῆς TOV στοιχείων 

ἐξέλωσιν. εἶ δ᾽ οὕτω τοῦτο ἔχει. ἐπειδὴ κατ᾽ αὐτοὺς 

τὰ μὲν χυχλοφορούμενα σώματα ἀΐδιά ἐστιν. τὰ δὲ 

κατ᾽ εὐθεῖαν κινούμενα φϑαρτά. ἡ δὲ ἑλικοειδὴς κί- 

νησις μικτή τίς ἐστιν ἐξ εὐθείας καὶ κύχλου. ἀνάγκη 

πᾶσα. εἴπερ κατὰ φύσιν ἐχείνῳ ὑπάρχει τῷ σώματι 

τὸ ἑλικοειδῶς κινεῖσϑαι. σύνϑετον εἶναι αὐτὸ ἐξ 

ἀιδίου τε xci φϑαρτοῦ σώματος" μικτὴ γὰρ ἡ ἕλικοει- 

δὴς κίνησις ἐξ εὐθείας εἶναι καὶ κύκλου ὡμολόγηται. 

εἰ δὲ τοῦτο. ἢ μεταξύ πὼς ὃν ἑκατέρου οὔτε ἀΐδιον 

ἔσται οὔτε φϑαρτόν, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν οὔτε φϑαρτὸν 

οὔτε οὐ φϑαρτὸν οὔτε ἀΐδιον οὔτε οὐκ ἀΐδιον. καὶ 

συναληϑεύσει ἡ ἀντίφασις. ἢ τὸ μὲν αὐτοῦ ἔσται 

φϑαρτόν, τὸ δὲ ἄφϑαρτον. καὶ οὕτως πάλιν τὸ ὅλον 
οὐχ ἀΐδιον τοῦ ἑνὸς τῶν συνθέτων φϑαρέντος καὶ is 

^ er M t PDMN , Ι , ' - 

τοῦ OÀov τὴν συνεχειαν λύσαντος. | ἀλλὰ ταῦτα fol.117v. 

λῆρος ἂν εἴη μακρὸς καὶ φαντασίας ἀνάπλασμα μυ- 

ϑῶδες" οὐδὲν γὰρ ἔστιν σῶμα ὑπὸ φύσεως ἑλικοειδῆ 

κινούμενον κίνησιν. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ σελήνην πάντα 

βαρέα ὄντα ἢ κοῦφα τὰ μὲν ἄνωθεν κάτω τὰ βαρέα. : 

τὰ δὲ κάτωϑεν ἄνω τὰ κοῦφα φέρεται. τὰ δὲ οὐράνια 

πάντα καὶ xc ' ὅλα καὶ κατὰ μέρη (λέγω δὲ μέρη 

ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ λοιπά) ἀκριβῆ κύκλον éx- 

περιέρχεται. τί οὖν παρὰ ταῦτα σῶμα δεικνύειν ἔχου- 

σιν ἑλιχοειδῶς κατὰ φύσιν κινούμενον; εἶ γὰρ καὶ 

λέγεται ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις ἕλικα γράφειν ἢ ἕτερός 

τις τῶν πλανωμένων, ἀλλὰ παντὶ δῆλόν ἐστιν τῷ τὰ 

τοιαῦτα ἐπεσχεμμένῳ. ὡς ἡ ἡμετέρα ἐπίνοια τὰς δια- 

φόρους τῶν οὐρανίων συντιϑεῖσα κινήσεις τὸ τοιοῦ- 

9. »vx4|o|v, ex o, M 1. συν] ϑετωῖν Μ 22. κατὰ] τα M 

19* 



202 IOANNIS PHILOPONI [VIL 21 

τον ἀναπλάττει σχῆμα διττῆς γὰρ οὔσης τῆς τῶν 

πλανωμένων κινήσεως καὶ πάντων μὲν τῇ ἀπλανεῖ 

σφαίρᾳ συμπεριαγομένων κατὰ τὸν ἰσημερινὸν κινου- 

μένῃ κύκλον, ἑἕχάστου δὲ ἰδίαν περιαγομένου κίνησιν 

s χατὰ τὸν λοξόν τε καὶ ξωδιακὺν καλούμενον κύκλον, 

ἀμφοτέρας τὰς κινήσεις ἡ ἡμετέρα ἐπίνοια μίξασα 

(τήν vs x«9' ἡμέραν φημὶ τοῦ ἡλίου μετὰ τοῦ παν- 

τὸς περίοδον καὶ ἔτι τὴν κατὰ βραχὺ τοῦ αὐτοῦ τού- 

του ἐπὶ τὰ βόρεια ἢ ἐπὶ τὰ νότια τοῦ ἰσημερινοῦ 

10 λόξωσιν) τὴν ἕλικα ἐν τῇ φαντασίᾳ ἀνέπλασεν, Ex- 

στου δηλονότι τῶν οὐρανίων αὐτοῦ καϑ' αὑτὸ ἀπη- 

χριβωμένον ἐκπεριερχομένου κύκλον. χἂν εἴ τι δὲ 

τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων ἢ διὰ τὸ σχῆμα τοῦ μεγέ- 

ϑους. ἐφ᾽ οὗ ἡ κίνησις γίνεται. ἑλικοειδῶς κινεῖται. 

15 ὥσπερ ἐπὶ τῶν κοχλιοειδῶν καλουμένων κλιμάκων συμ- 

βαίνει. ἢ καὶ ἄλλως xa9' ὁρμὴν οἰκείαν οὕτω κινηϑείη. 

οὐδεὶς ἂν τολμήσειε φυσικὴν τῶν σωμάτων τούτων τὴν 

τοιαύτην εἰπεῖν κίνησιν. καὶ γὰρ καὶ τὰ κηρύκια 

folii$r. καὶ αἱ πορφύραι καὶ εἴ τι τοιοῦτο ἄλλο εἴη οὐχ 
90 ὁρμῇ φυσικῇ σώματος ἑλικοειδῇ ποιεῖται τὴν κίνησιν 

9 “ Y Y - m ? - 

ἀλλὰ ψυχικῇ δυνάμει διὰ τὸ σχῆμα τοῦ ὀστράκου τοῦ 

περιέχοντος" ὥσπερ γὰρ οὐδέ, εἰ ἐπὶ σφαίρας κινοῖτο 

μύρμηξ. κατὰ φύσιν κυκλοφορεῖσϑαί τις αὐτὸν φή- 
9.4 3 ? e A 3 A] Ἁ , ^M , , 

ὅειεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἐπὶ τὰ πλάγια τῶν ἕῳῴων κίνησιν 

φυσικὴν εἶναι τῶν σωμάτων φαμέν (ἣ γὰρ φύσις ἐπὶ 

τὸ κάτω τὰ βαρέα κινεῖ). τὸ δὲ σχῆμα ἢ ἡ τῆς ψυχῆ vo τὰ βαρέα κινεῖ), qiue 1 ἡ τῆς ψυχῆς 
c ^ Ὁ , ᾽ A ? , , [4 ^ ὁρμὴ τῆς τοιαύτης ἐστὶν αἰτία κινήσεως. οὕτω δὴ 

. παντὶ o|v M ἄπλανη M 3. 4. κινουμενη) t], ex v, M 

. κατὰ τὸν pt] κατον M 14. fort. κινῆται 17. τολμη- 
σειεὶν eras.] M 18. κυρικια M. 19. τε pt] τη M 
23. μυρμιξ M 
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χατὰ τὸ ἀκόλουϑον οὐδέ, si τὸ σχῆμα τοῦ μεγέϑους. 
ἐφ᾽ οὗ ἡ κίνησις, ἢ ἡ τῆς ψυχῆς δρμὴ τῆς ἑλικοει- 
δοῦς τισιν αἰτία κινήσεως γένηται. φυσικήν φαμεν 
τῶν σωμάτων τὴν τοιαύτην εἶναι κίνησιν: ὥστε 
οὐδὲν σῶμα κατὰ φύσιν ἑλικοειδῇ κινεῖται κίνησιν. 
οὐδὲ ἐκεῖνο ἄρα τὸ σῶμα δυνατὸν ἄνωθεν κάτω 
φερόμενον ἕλικα κινεῖσϑαι κατὰ φύσιν. μυρία μὲν 

οὖν ἦν εἰπεῖν καὶ ἄλλα εἰς ἀνασκευὴν τοῦ μυϑώ- 

δους τούτου σώματος" ἱχανῶν δὲ καὶ τῶν εἰρημέ- 

vov ὄντων καὶ ἀδυνάτου ἀποδεδειγμένου τοῦ ἀίδιόν 

τι σῶμα τῆς ψυχῆς ἐξηρτῆσϑαι. εἴπερ μήτε τῶν 

εὐθυφορουμένων σωμάτων εἶναι δύναται μήτε τῶν 

xvxAoqogovuévov μήτε μικτὸν ἔκ τούτων μήτε ἑτέρας 

φύσεως παρὰ ταῦτα, ἀλλὰ μηδὲ Πλάτωνος μηδαμοῦ 

τὴν περὶ τῶν τοιούτων σωμάτων εἰσηγησαμένου δό- 

ξαν, οὐδεμία ἄρα λείπεται ἀνάγκη. εἶ καὶ ἀγένητος 

εἴη χαὶ ἄφϑαρτος τοῦ xócuov ἡ ψυχὴ κατὰ Πλά- 

TOv«, ἤδη διὰ τοῦτο καὶ τὸν κόσμον ἀγένητον 

εἶναι καὶ ἄφϑαρτον: ἐπεὶ καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς 

ἀγενήτους εἶναι καὶ ἀφϑάρτους βούλεται τῶν κι- 

νουμένων ὑπ᾽ αὐτῶν σωμάτων ἀρχὴν τοῦ εἶναι καὶ 

τέλος ἐχόντων. 

Τέλος λύσεως τοῦ ζ΄ λόγου. 

4. [εὐναι, ex ἡ. M 13. μητε |I htt. er.] ἐτερας M 
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ἐστιν. αἱ δὲ στερήσεις εἷς ἕξιν ἀμετάβλητοι. εἶ oov 
, 1 ? - 9 M , , , DÀ LJ 

Πρόκλου διαδόχου λόγος η΄. ἐκεῖνο ἀδυνατώτερον γενέσϑαι γέγονεν, πολλῷ μᾶλλον 

τὸ δυνατώτερον ἔσται καὶ μεταβάλλει τὸ τεταγμένον 
ὩὌΌγδοος᾽ εἰ πᾶν τὺ φϑειρόμενον ἔκ τινος ἀλλοτρίου 

προσβάλλοντος (ἔξωϑεν) φϑείρεται καὶ εἴς τι ἀλλό- 

foliisv. τρίον, μηδὲν δὲ ἔξω τοῦ | παντός ἐστιν μηδὲ 

5 ἀλλότριον ἀλλὰ πάντα περιείληφεν ὅλον ἐξ ὅλων καὶ 

τέλειον ἐκ τελείων γινόμενον. οὔτ᾽ ἂν ἀλλότριόν τι 

εἷς τὸ ἄτακτον καὶ ἔσται κατὰ φύσιν τοῦτο καὶ κατὰ 

τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν" ὃ γὰρ τὸ ἀδυνατώτερον ποιή- 

σας μᾶλλον ποιήσει τὸ δυνατώτερον. εἶ Ó ἐναντία 

ταῦτ᾽ ἔστιν κατὰ τὸν τῶν ἐναντίων νόμον. μεταβάλλει 

ἄρα καὶ τὸ πᾶν εἰς τὸ ἐναντίον, ἐξ οὗ γέγονεν. ἀλλὰ “1 , ^ 

εἴη τοῦ παντὸς οὔτ ἂν φϑείροιτο tig ἀλλότριον ἢ 
^ , N ' ^ y, 

μὴν ἄφϑαρτον δέδεικται TO πᾶν. οὐκ ἄρα μεταβάλλει Y. , / , ? » ἡ , ^ 
ὑπὸ ἀλλοτρίου γινόμενον. ὥστ ἄφϑαρτὸν sOTLV. διὰ | : ΓΕ étais 

εἷς ἐναντίον τι. ὥστε οὐδὲ γέγονεν. ὥστ᾽ ἀίδιον τὸ 
δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἀγένητον᾽ πᾶν γὰρ τὸ γενητὸν 

10 ἔκ τινος γίνεται πρότερον ἀλλοτρίου ὄντος. ὥστε εἴη 

ἄν τι τῷ παντὶ ἀλλότριον. τοῦτο δὲ ἔξω τοῦ γινο- 

μένου. τοῦ ἄρα παντὸς ἔσται τι ἕξω: πρὶν γένηται : "EUN i i Mo ἕξεως ε 

τὺ πᾶν. ἀλλότριον (Ov) τοῦ παντός. εἶ δὲ τοῦτο, εἴη | mt ad ΓΟ ΩΝ Ein d df TEN im δὲ τῆς 

ἂν ἐναντίον τι τῷ παντί, ἐξ οὗ γέγονεν. ἀλλὰ μὴν ἕξεως sig τὴν στέρησιν μὴ εἶναι" οὐ γὰρ ἔστιν ἐπί τὸ 

ς τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλήλων τέ ἐστιν καὶ εἷς ἄλληλα μετα- 

βάλλει καὶ εἰσὶν αὐτῶν δύο ὁδοὶ μεταξὺ δυοῖν ὄντοιν. 

ὡς ἐν Φαίδωνι κατεσκεύασται διὰ πλειόνων, ἀποδὲ- 

δόναι ϑατέρῳ τῶν ἐναντίων τὸ λοιπὸν καὶ μὴ εἶναι 

χωλὴν τὴν φύσιν. ὅτι μὲν οὖν ἀντίκειται τὸ ἄτακτον 

xul τὸ τεταγμένον, δῆλον. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὡς στέρησις 

καὶ ἕξις. μεταβάλλει δὲ ἀπὸ στερήσεως εἷς τὴν ἕξιν, ; κεφάλαια τῆς λύδεου ij ἡ idi 

πολλῷ μᾶλλον μεταβάλλει καὶ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἷς τὴν 

στέρησιν: ἀδυνατώτερον γὰρ ἐκεῖνο. διότι στέρησίς 

πᾶν" οὐ γὰρ ἐνδέχεται δυοῖν ἐναντίοιν ὄντοιν ἐκ μὲν 
E " y e BN 9 /, * » NN — “ ἢ 

τοῦ ἑτέρου ὁδὸν εἰς ϑάτερον εἴναι. ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου 
, 3 e! , n 

εἷς ϑάτερον μὴ εἶναι. οὐδὲ στερήσεως καὶ ἕξεως ἔκ 

τινῶν ὁδὸς ἀπὸ στερήσεως εἷς ἕξιν, τοῖς δ᾽ ἐναν- 

τίοις ἔστιν εἷς ἄλληλα. καϑάπερ ὃ ἐν Φαίδωνι fol1197. 

λέγει Σωκράτης. ὥστ᾽ ἢ οὐκ ἔστιν ἄφϑαρτον τὸ πᾶν 

ἢ πολλῷ μᾶλλον ἀγένητον ἢ ἄφϑαρτον. εἴτ᾽ ἐναντίον 

τὸ ἄταχτον καὶ τὸ τεταγμένον εἴτε τοῦ τεταγμένου τὸ 20 

ἄτακτον στέρησις." 

K nm I E M , Y , α΄. Ὅτι ἐξ αὐτῶν τῶν τῷ Πρόκλῳ δοκούντων καὶ 
. MA : NU M - e , "MI ς 
ἀλλαχοῦ τὸ καὶ ἐνταῦϑιι ὡμολογημένον δείκνυται. ὡς 

ψεῦδός ἐστιν τὸ “πᾶν τὸ φϑειρόμενον ἔκ τινος ἀλλο- 90 
8. ἔξωϑεν add. 2 21. 300, 13 cet. 5. «AA|o]|rorov 

M 6. vsA|setrjov, ex ^M 7. ἢ M; suspec um 8. αλλο- ὯΝ 

τριο] υ], ex : M. fort. diorolov. ( “ἀλλότριον. 9. πᾶν κτλ.: | eiu sr M “μεταβαλεῖ 510, 18 310, " αταὶ κἶτον, 

cf. pag. 304, iP 1, 16 γενομένου 804, 12 12. παντὶ οἷς, καὶ ἔσται καὶ κατὰ ἀκ ie 4 (τὴν om. 

ex &, M 18. ὃν add. 304, 14. 16. μεταξϊυ] M — 17. Plat. 511; 5. 6v: 8. inen ex e, M. 14. εἶναι add. 

Phaedon. 70E sq. 71E (cef. infra pag. 309, 19 54.) κατὶ εσἸκευ- 11. f at. Phaedon. 70 (,Sq. .. 21. ἀταϊ rov, ex 7; Ν 

Μ S σχωλην M 91. μετέβαλεν : 310, 29. μετα- 24. ort. ἀλλαχοῦ τὲ καὶ "grec ὡμολογημένων 2D E fort. 
ασται ) ec ind ᾿ in io vis : 

βαλεῖ 310 23 sq. διότι στερήσεις εἰσίν τεὸς εἰς ἕξεις € φθείρεσθαι, €i. 296, 4. 5. 300, 13. 14. 301, 21 cet. 

; (Bien. 310. 11. 12 (tamen cf. infra fol. 192r. «sg. αὐ) 
ἀμετά b 21. 
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τρίου προσβάλλοντος ἔξωϑεν φϑείρεται᾽. καὶ ὅτι φύ- 

σει φϑαρτός ἐστιν ὁ κόσμος. κἂν μηδὲν αὐτοῦ ἔξω- 

ὃὲεν ὑπάρχῃ. 

β΄. Ὅτι. κἂν συγχωρηϑείη ἀληϑὲς εἶναι τὸ πᾶν 

5 τὸ γινόμενον ἔκ τινος γίνεσϑαι πρότερον ἀλλοτρίου 

ὄντος. ἔτι δὲ καὶ τοῦ χόσμου μηδὲν εἶναι ἔξω μηδ᾽ 

ἀλλότριον, οὐδὲν κωλύει γεγονέναι τὸν κόσμον. καὶ 

ὅτι εὐήϑης αὕτη ἡ ὑπόϑεσις ἡ λέγουσα, ὡς. εἴπερ 

γέγονεν ὃ κόσμος. ἢ ἔστιν τι αὐτοῦ ἢ qv ἀλλότριόν 

ιὸ T€ χαὶ ἔξω. 

γ΄. Ὅτι οὐ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου πάντως 

γίνεται. ὥστε οὐδὲ ὁ xóGuog, εἴπερ γέγονεν, ἐξ ἔναν- 

τίου πάντως γέγονεν. 

0'. Ὅτι. εἰ καὶ ἐνδέχεται τὴν ἕξιν ἀντιμεταβάλλειν 

ι5 εἰς τὴν στέρησιν, ἀλλ᾽ οὖν ἐναντία Πλάτωνι διατάττε- 

ται Πρόκλος λέγων, ὡς. εἴπερ γέγονεν ὃ κόσμος ἔκ 

τοῦ ἀτάχτου χατὰ Πλάτωνα, (ἀκολουϑήσει πάντως 

καὶ κατὰ φύσιν x«i» κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν τὸ 

πάλιν ἀντιμεταβάλλειν αὐτὸν εἷς τὸ ἄταχτον. τουτ- 

so ἕστιν εἰς τὴν ἰδίαν στέρησιν, ἐξ ἧς γέγονεν. 

“ύσις τοῦ η΄ λόγου. 

α΄. Τῶν ἐλέγχων ἄριστοι εἶναι δοκοῦσιν ἐκεῖνοι. 

οἵτινες ἐξ ἀρχῶν ὡρμημένοι εἰσὶν αὐτοπίστων τε καὶ 

τοῖς ἀντιλέγουσιν προωμολογημένων. καὶ ἡμεῖς τοί- 

ss vvv τὴν ἀρχὴν καὶ ῥίζαν τοῦ προχειμένου ἐπιχειρή- 

ματος (αὕτη δέ ἐστιν τὸ λαβεῖν, ὡς πᾶν τὸ φϑει- 

ρόμενον ἔκ τινος ἀλλοτρίου προσβάλλοντος ἔξωϑεν 

8. ευηϑες M (er. pt) 17. 18. ἀκολουϑήσει — καὶ add. 
coll. pag. 311, 25. 26. 295, 4 
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, 3 δ’ / ς 9 ^ | , φϑείρεται, ἐξ οὗ συνήγαγεν, ὡς οὐκ ἂν φϑαϊρείη fol.119v. 
ὁ χόσμος διὰ τὸ μηδὲν μήτε ἔξωϑεν εἶναι τοῦ παντὸς 

μήτε ἀλλότριον) οὐκ ἀλλαχόϑεν ἐλέγξομεν ἢ ἐκ τῶν 

αὐτῷ τῷ Πρόκλῳ μετὰ τῆς ἀληϑείας προωμολογη- 

μένων. παραϑήσομαι δὲ ταῦτα τοῦ Πρόκλου τὰ ῥή- 
ματα, ἅπερ καὶ ἐν τῷ ἕχτῳ τῶν κεφαλαίων παρέϑηκα" 

Πλάτωνος γὰρ ἅπαν τὸ αἰσϑητὸν γινόμενον εἶναι καὶ 

ἀπολλύμενον ἀποφηναμένου καὶ πρὸς τοῦτο τοῦ ᾿4ρι- 

στοτέλους ἐνστάντος. ὡς οὐκ ἀληϑὲς εἴη (τὸν γὰρ 

οὐρανὸν καὶ τὸν ὅλον χόσμον αἰσϑητὸν ὄντα μήτε 

γενέσϑαι μήτε ἀπόλλυσϑαι). τῇ Πλάτωνος ὁ Πρόκλος 

παριστάμενος δόξῃ μετὰ πλειόνων ἄλλων καὶ τῶν 

αὐτῷ τῷ ᾿Δριστοτέλει δοκούντων ταύτην συνίστησιν. 

δοχεῖ δὲ ᾿4ριστοτέλει τὸ μηδὲν σῶμα δύναμιν ἔχειν 
ἄπειρον. ἀλλὰ πᾶν ὑπὸ πεπερασμένης διοικεῖσθαι 

δυνάμεως. ἐξ οὗ συνάγει ὁ Πρόκλος, ὡς πᾶν σῶμα 
τῷ οἰκείῳ τῆς φύσεως λόγῳ γινόμενόν ἔστιν καὶ 

ἀπολλύμενον διὰ τὸ τὴν πεπερασμένην δύναμιν φϑαρ- 

τὴν εἶναι ἐξ ἀνάγκης. ἔχει δὲ τὰ Πρόκλου ἐπὶ λέ- 

ἕξεως ὧδε. 

lloóxAov ἐκ τοῦ λόγου. ὃς ἐπιγέγραπται “ἐπίσκε- 

yug τῶν πρὸς τὸν Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέ- 

λους ἀντειρημένων᾽. 

“Τοῦτο τοίνυν μόνον δεῖ λαβεῖν, εἰ καὶ τὸ οὐρά- 

νιον σῶμα δεῖ γινόμενον ὀνομάξειν καὶ τὸν ὅλον χό- 

Guov ὡσαύτως. πῶς δὲ οὐ δεῖ καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς 

δίδωσιν ἡμῖν οὑτωσὶ λέγειν; οὐδὲν γάρ φησιν σῶμα 

5. παραϑημαι M. (cr. pt) 6. pag. 238, 6 παρέϑηκα) 
παρεϑηκὲεν M 7. Plat. Tim. 28A 8. 9. Arist. de caelo A 
10 sq. 13. evvo|.] M 18. δυναμ} ιν] M 21 — 300, 2: 
cf. pag. 238, 3 — 240, 9 22. τὸν om. 288, 4 
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, , L4 » M , ? 

πεπερασμένον δύναμιν ἄπειρον ἔχει. καὶ δεέδειχεν ἕν 
, NR - - - 9 *, * e , 

ὀγδόῳ τοῦτο τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως. εἶ ovv ὁ xó- 

G ασ (καὶ Gà ὕτο δέδ ὑτός) uog πεπέρασται (καὶ γὰρ τοῦτο δεδειχεν αὐτός), 

ἀνάγκη μὴ ἔχειν αὐτὸν δύναμιν ἄπειρον. ἀλλὰ μὴν 

δεδείχαμεν. ὅτι ὃ αἰὼν ἄπειρός ἐστιν δύναμις. ἐν τοῖς 

ἔμπροσϑεν λόγοις. οὐκ ἄρα ὃ κόσμος αἰώνιον ἔχει 
^ , ELI ^ , Ἁ 

τὴν ὑπόστασιν μὴ ἔχων τὴν ἄπειρον δύναμιν. εἰ δὲ 

1230 μὴ ἔχῃ τὴν | ὑπόστασιν αἰώνιον (τὸ γὰρ τοιοῦτον 
* ^ A! “« . , 

αἰῶνος μετέχει. τὸ δὲ μετέχον αἰῶνος ἀπείρου δυνά- 

uccg μετέχει). ἀνάγκη μὴ εἶναι τὸν κόσμον ἀεί" τὸ 

γὰρ ἀεὶ εἶναι καὶ αὐτὸς ἴδιον εἶναί φησιν τοῦ αἰῶ- 

νος ἀπὸ τούτου λέγων τὴν ἐπωνυμίαν εἰληφέναι τὸν 
? , e V 4^ e c e M ^ N 

«iv«. οὕτω δείξας ὁ Πρόκλος. τε καὶ κατὰ τὰ 

᾿Δριστοτέλει δοκοῦντα οὐ τῶν ἀεὶ ὄντων ὁ κόσμος, 

5 δείκνυσι ἐφεξῆς. ὅτι τὸ ἀεὶ εἷναι αὐτῷ ἑτέρωϑεν καὶ 

οὐκ ἐκ τῆς οἰκείας ὑπάρχει φύσεως" φησὶν γὰρ οὕτως 
C 9 M , er 2 Ἅ “ 3 AN ? , ^ A 

οὐδὲ γάρ. ὕπερ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος ἀληϑές. τοῦτο καὶ 

ἐπὶ τοῦ ἀεὶ γινομένου. τὸ ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν 
ἄπειρον διὰ τὸ ἀεὶ γίνεσθαι. ὡς ἐκείνῳ διὰ τὸ ἀεὶ 

εἶναι" ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι τοῦτο, διὸ καὶ τοῦτο ἀεὶ 

γίνεται προσκτώμενον ἀεὶ τὸ εἶναι διὰ τὸ xc)" ὕπαρ- 
c 2.35 "Ti A O 23-2. P - ' 2 3 ki DÀ 

ξιν ἀεὶ ὃν καὶ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀεί οὐκ ἔχον. ὥστε 

ὃ τοῦ γινομένου ὁρισμὸς ἐφαρμόζοι ἂν καὶ τῷ κόσμῳ" 
3 , - , ' ' Ἁ 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα πᾶν ἄρα τὸ γινόμενον αὐτὸ μὲν καϑ' 

1. ἔχειν 238, 10 1. 9. ἐν ὀγδόῳ 388, 10. 11 cf. 235, 7 
(Arist. phys. Θ 10 p. 266a 34 sq.)] ἐν s» M; ἑνὶ (om. &v) pt 

7. τὴν (post ἔχων) om. 238, 16 8. ey|y| M 
9. 10. δυναμίεως)] M 11. Arist. de caelo 4 9 p. 279a 27 

ἴδιον  &vea] M 12. λέγων καὶ τὴν 238, 21 
13. καὶ om. 238, 22 14. ὄντων ἐστὶν ὁ 238, 23 15. εἰναι 
M] γίνεσθαι 238, 24 17. οὐδὲ κτλ.: cf. etiam fol. 260v. 261r. 

, j ' 7 € T 21. προσχτώμενον τὸ ἀεὶ εἶναι 239,6 24. και μέλιγα M 
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ANN. *, , y N N NN * 

αὑτὸ πάντως καὶ ἀπολλύμενόν ἐστιν, δεϑὲν δὲ ὑπὸ 

τοῦ ὄντος μένον ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ ὅλον τοῦτο γινό- 

μενόν ἐστιν διὰ τὸ εἶναι οὐκ ἀπολλύμενον, ὃ ἔκ τοῦ 
» , ἢ Y 5 e ι $1 , 
ὄντος παρεσπάσατο. τὸν δ᾽ ovv ὁρισμὸν αὐτὸ xo 

αὑτὸ τὸ γινόμενον ἀπολαβόντα καὶ ἀπολλύμενον αὐτὸ 

προσεῖπεν ὡς τῇ αὐτοῦ φύσει τοιοῦτον Or". καὶ πά- 
δ π᾿ ἃ , m 3 Bw. M» I ^ ' Ἁ E 

λιν ὃ αὐτὸς £v τοῖς ἐφεξῆς ᾿ἐπειδὴ γὰρ τὸ μὲν πᾶν 

πεπερασμένον, τὸ δὲ πεπερασμένον ἄπειρον οὐκ ἔχει 
δύναμιν, ὡς ἔδειξεν. τὸ δὲ κινοῦν τὴν ἄπειρον κίνη- 

σιν ἀπείρῳ δυνάμει κινεῖ, δηλονότι τὸ ἀκίνητον αἴτιον 10 

τῆς ἀπείρου τῷ παντὶ κινήσεως αὐτὸ τὴν ἄπειρον ἔχει 

δύναμιν. ὥστ᾽ ἐὰν τῷ λόγῳ χωρίσῃς ἐκείνου τὸ πᾶν - . à 4 4 4 

οὐ κινήσεται εἰς ἄπειρον οὐκ ἔχον δύνα μὲν ἄπει- fol.120v. 

pov, ἀλλ᾽ ἕξει τοῦ κινεῖσθαι παῦλαν" ἐὰν δὲ πάλιν 

συνάψῃς αὐτὸ ἐκείνῳ. δι᾽ ἐκεῖνο κινήσεται (εἰς ἄπει- 15 
A ? , 2 M2 ( , A , 

pov. χαὶ οὐδέν ys ἄτοπον δι᾽ ἐπινοίας» τὰ συνημμένα 

χωρίξειν, ἵνα κατίδωμεν, τί ποτε ἐκ ϑατέρου ϑατέρῳ 

πάρεστιν, καὶ κατιδόντες νοήσωμεν, τί μὲν ἀπὸ τῆς 
n ^ ω Hi ' " , MN ^ - M ' 

ἑαυτοῦ φύσεως ἔχει τὸ χεῖρον, τί δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς TO 

χρεῖττον συντάξεως. καὶ μετὰ βραχέα Ὅλ ὶ « dísog. καὶ μετὰ βραχ ὡς γὰρ 
3 N ^ ^i M , ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς τῇδε τὸ uiv φϑείρεσϑαι Ov ἀδυ- 
ναμίαν τὸ δὲ σῴξεσϑαι διὰ δύναμιν ὑπάρχει. πολλῷ 

u&AAov ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις ἡ ἀφϑαρσία διὰ δύναμιν. 

1. πάντως om. fol. 261r. 3. ewe, Μ (cf. fol. 261r.)] 
ἔστιν 239, 12 4. τὸν γοῦν fol. 261r. 5. τὸ γινομενον M 
(in marg. ἕητει, cf. fol 261r)] τῶν γινομένων 239, 14 
8, δὲ πεπεϊρίασμενον M ἄπειρον post δύναμιν 239, 18 
9. δυναμην Μ [εδΊειξεν M. 9. 10. κίνησιν etiam 239, 19; 
δύναμιν fol. 261r. 10. αἴτιον om. fol. 261r. 12. ὥστε 
ti fol. 261r. χωρησηις M 15. 16. sig — ἐπινοίας 
add. pag. 239, 25 et fol. 261r. 11. κατειδωμὲν M 
18. κατειδοντες M 23. [ὕπα]οχει M. 23. eq V«octo|t 
eras.]] M 
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ἡ δὲ δύναμις δηλονότι ἄπειρον᾽ ἡ γὰρ πεπερασμένη 

φϑείρεται mc. 

Ei οὖν διὰ τὸ μὴ μετέχειν τὸν xóGuov ἀπείρου 
δυνάμεως σῶμα ὄντα. τὴν δὲ πεπερασμένην δύναμιν 

ἅπασαν φϑαρτὴν εἶναι τοῦ φϑείρεσθϑαι αὐτῇ δι’ ἀσϑέ- 
νειν ἐπιγινομένου (ἀσϑενὴς γάρ. εἰ μὴ ἄπειρος) διὰ 

τοῦτο τὸν κόσμον ἀνάγκη ἀπολλύμενόν vt καὶ φϑαρ- 

τὸν εἶναι καὶ μὴ ἀεὶ ὑπάρχειν καὶ τοῦτο αὐτῷ ἀπὸ 
τῆς ἰδίας αὐτοῦ φύσεως πρόσεστιν. τὸ δὲ ἀεὶ εἶναι ἐκ 

τῆς τοῦ ὄντος μεϑέξεως αὐτῷ ἐπιγίνεται ἐπικτήτου 

τῆς ἀϑανασίας αὐτῷ γινομένης. εἰ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει 

καὶ Πλάτωνί τε καὶ Πρόκλῳ δοκεῖ. πῶς ἔτι ἂν εἴη 

ἀληϑὲς τὸ πᾶν τὸ φϑειρόμενον ἔκ τινος ἔξωϑεν ἀλλο- 

τρίου προσβάλλοντος φϑείρεσϑαι; εἰ γὰρ καὶ μηδὲν 

εἴη τὸ προσβάλλον καὶ φϑεῖρον τὸν κόσμον. αὐτὸ τὸ 

τῆς δυνάμεως πεπερασμένον ἐξασϑενοῦν δι᾿ αὐτὸ τὸ 

πεπεράνϑαι φϑορᾶς αἴτιον τῷ παντὶ γίνεται" εἶ γὰρ 

μὴ φϑείρεται ὃ κόσμος καὶ τοῦτό τις αὐτοῖς συγχω- 

ρήσειεν, οὐ διὰ τὸ μηδὲν ἔξωϑεν ἀλλότριον αὐτοῦ 

εἶναι οὐ φϑείρεται ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν ἀσϑένειαν αὐτῷ 

&x τοῦ ἀεὶ ὄντος ἐπιγίνεσθαι. εἰ οὖν καλῶς τῷ Πρό- 

121r. χλῷ δοκεῖ μηδὲν εἶναι ἄτοπον | δι᾽ ἐπινοίας τὰ 

συνημμένα χωρίζειν. ἵνα κατίδωμεν. τί ποτε ἐκ ϑα- 

τέρου ϑατέρῳ πάρεστιν, καὶ κατιδόντες νοήσωμεν. τί 

μὲν ἀπὸ τῆς αὑτοῦ φύσεως ἔχει τὸ χεῖρον, τί δὲ ἀπὸ 
τῆς πρὸς τὸ χρεῖττον συντάξεως. χωριξέσϑω κατ᾽ ἐπί- 

νοίαν ἡ ἐπιγινομένη τῷ κόσμῳ παρὰ τοῦ ἀεὶ ὄντος 

8. Tovro 
ovr|o|; M 

1. ἡ δὲ δύναμις om. 240, 8 6. ξ΄ ex 4 M 
M (er. pt) 11. εἰ v« 09^] ἐνταῦϑα M 

16. δι᾿ αὐτὸ τὸ] διατοτο M 17. τῷ pt] τὸ M 
uev M 25. αὑτοῦ, cf. 299, 19] cvrmQs M 

" e 
93. χτειδω- 
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, M y M - ^ ἀϑανασία καὶ αὐτό ys τὸ ταύτην αὐτῷ χορηγοῦν" 
4 

, 3 , / 4 ix , τούτου οὖν γενομένου πότερον φϑαρήσεται ὃ xócuog 
ΝᾺ 9 , - , P διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῆς οἴχείας δυνάμεως πεπερασμένης 

y ^ 3 , N M * m οὔσης ἢ οὐ φϑαρήσεται διὰ τὸ μηδὲν εἶναι αὐτοῦ 
, , - M 3 ' N » ἀλλότριον ἔξωϑεν; εἰ μὲν οὖν τὸ δεύτερον εἴη ἀληϑές. 

, Ἁ 9 A * -" b. ^ , οὐχέτι TO ἀεὶ εἶναι αὐτῷ παρὰ τοῦ ἀεὶ ὄντος ἐπίκχτη- 
τον πρόσεστιν' τοῦ γοῦν ἀεὶ ὄντος κατ᾽ ἐπίνοιαν χω- 

, » $e e MN c , , ^ e οιόσϑεέντος οὐδὲν ἧττον ἄφϑαρτος ὃ κόσμος ἐστὶν ὅσον 
ἃ “-- ^ , ^ ^ ^ - ἐπὶ τῇ τοῦ lloóxAov ὑποθέσει διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν 

^ - y, MI , » ἔξωϑεν φϑεῖρον᾽ ἄφϑαρτος δὲ Qv ἀεί ἐστιν" ἔτι δὲ 
3 ων» Ὕ οὐδ᾽ ἡ πεπερασμένη δύναμις φϑαρτὴ ἔσται. εἰ πεπε- 

NL ^ c - p "WI. » Sj v QcGuéri μὲν ἡ τοῦ κόσμου δύναμις, ἄφϑαρτος δ᾽ ὅμως 
ἐστὶν διὰ τὸ μηδὲν αὐτοῦ ἔξωϑεν εἶναι. εἰ δὲ ἀληϑὲς 
τὸ τὴν πεπερασμένην δύναμιν φϑαρτὴν εἶναι. τὸ 
rr - 9 , , 4 Y ' , ἕτερον ψεῦδος ἐξ ἀνάγκης. λέγω δὴ τὸ μὴ φϑείρεσϑαι 
τὸν κόσμον διὰ τὸ μηδὲν αὐτῷ προσβάλλειν ἀλλό- 
τρίον ἔξωϑεν, εἴπερ μηδενὸς ὄντος ἔξωϑεν τοῦ κόσμου 

, NX EV] ES , 3 χωρισϑεντος δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀεὶ ὄντος φϑείρεσϑαι αὐτὸν 
ἀνάγκη διὰ τὸ πεπερασμένον τῆς ἰδίας δυνάμεως" ὥστ᾽ 

9 9 « C1 ^ ^ Ἃ , c y, 9 οὐκ ἁληϑὲς τὸ πᾶν τὸ φϑειρόμενον ὑπό τινος ἀλλο- 
τρίου προσβάλλοντος ἔξωϑεν φϑείρεσϑαι. ἔτι εἰ τὸ 
μὴ φϑείρεσϑαι τὸν xócuov διὰ τὸ μηδὲν αὐτῷ προσ- 
βάλλειν ἀλλότριον ἔξωϑεν ὑπῆρχεν ὅλον ἐξ ὅλων καὶ 

’ 3 , , - τέλειον ἕκ τελείων γενόμενον καὶ πάντα ἐν αὑτῷ 
, V , M ^ ^! 1 περιέχοντα, δηλονότι ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς φύσεως TO 

ἄφϑαρτον αὐτῷ πρόσεστιν" πάντα γὰρ ἐν ἑαυτῷ περι- 
χὰ ὑδὲ; — - ? , se j 3} * ἑχῶν οὐθὲν τῶν φϑοροποιῶν αἰτίων ἔξωϑεν ἀπο- fol.121v. 

, Y ^ 5 “-» , ' ν λελοιπεν᾽ μηδενὸς οὖν ὄντος τοῦ φϑείρειν αὐτὸν Óv- 
, 1 ' - N , e M ναμένου οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φϑαρῆναι δυνήσεται" ὃ δὲ 

21. αἰτίων] ἀιτιον M 

10 

25 
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ἀδυνάτως ἔχει φϑαρῆναι διὰ TO μηδὲν εἶναν τῶν 

φϑείρειν αὐτὸ δυναμένων, τοῦτο φύσει ἐστὶν ἄφϑαρ- 

rov: ὥστε φύσει ἄφϑαρτον ὃ κόσμος. πάλιν δ᾽ αὖ. εἶ 

πεπερασμένης ἐστὶν κατὰ φύσιν δυνάμεως ὁ χόσμος 

5 διὰ τὸ σῶμα εἶναι. ἡ δὲ πεπερασμένη iba φϑαρ- 

τή. ψύαρος ἂν εἴη κατὰ φύσιν ὃ κόσμος" ὃ αὐτὸς 

ἄρα καὶ φϑαρτὸς ἔσται κατὰ φύσιν διὰ τὸ πεπερασμέ- 

vig εἶναι δυνάμεως καὶ ἄφϑαρτος κατὰ φύσιν διὰ τὸ 

μηδὲν ἔχειν ἀλλότριον ἔξωϑεν τὸ προσβάλλον αὐτῷ 

10 καὶ queer εἶ οὖν συναληϑεύειν ἀδύνατον τὴν ἀν- 

τίφασιν καὶ ἔστιν ἀληϑὲς τὸ πεπερασμένης εἶναι δυ- 

νάμεως τὸν κόσμον, φϑαρτὸὺὸς ἄρα ἔσται κατὰ que 

εἰ δὲ φϑαρτός ἐστιν κατὰ φύσιν. ψεῦδος "aud »" 

εἶναι αὐτὸν κατὰ φύσιν ἄφϑαρτον᾽ ἄφϑαρτος δὲ κατὰ 

15 φύσιν ὑπῆρχεν ἄν. εἰ πᾶν τὸ φϑειρόμενον ἔξωϑεν 

ὑπό τινος ἀλλοτρίου προσβάλλοντος ἐφϑείρετο᾽ εἶ οὖν 

μήτε ἄφϑαρτός ἐστιν κατὰ φύσιν μήτε ἔστιν τι αὐτοῦ 

ἀλλότριον τῶν φϑείρειν αὐτὸν δυναμενὼῶν πάντα ἕν 

ἑαυτῷ περιέχοντα, φϑαρτὸς ἄρα οὐχ ὑπὸ τῶν ἐξω- 

so ϑὲν αἰώνων φϑαρήσεται" οὐκ ἄρα ἀληϑὲς τὸ πᾶν TO 

φϑειρόμενον ὑπό τινος ἀλλοτρίου προσβάλλοντος ἔξω- 

9:v φϑείρεσϑαι. ἔτι ἐν τῷ ἐφεξῆς ἐνάτῳ τῆς ὅλης 

πραγματείας ἐπιχειρήματι εὐϑὺς ev ἀρχῇ φησιν ὃ 

Πρόκλος ὡς πᾶν τὸ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἑωυτοῦ 

ss χακίας φϑείρεσθαι" τίς δ᾽ ἂν εἴη 1, ἐνθέου. vov 

φϑειρομένων κακία ἢ ἡ ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν ἑκάστου 

1. αδυνατος M (cr. pt) εἶναι τῶν (cf. lin. 17)] τῶν sivo 

M 5. 6. φϑαρτι M 6. eum] M 14. καφυσιν M M: 

19. αφϑαρτος M (er. Kroll; idem ἄρα (àv)) 20. var τὸ : 

exspectes αὐτοῦ ὄντων 92. eerie M 24. fort. ὡς vus 

aut 25 qe serib. (cf. 313, 7) 26. τὸ (cf. infra 

fol. 135 v. 136r)] re M 
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παρεχτροπὴ διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῆς φυσικῆς ἐπιγινο- 
μένη δυνάμεως πεπερασμένης οὔσης; οὐδὲν γὰρ τῶν 
ὄντων αὐτὸ ἑαυτοῦ φυσικήν τινα δύναμιν φϑαρτικὴν 
ἔχει" σωστικαὶ γὰρ τῶν ὑποκειμένων αἱ φυσικαὶ δυ- 
νάμεις εἰσίν" πάντα γὰρ τοῦ εἶναι ἐφίεται" τοῦ τοι. 139:. 
δ᾽ ὑποχειμένου σῳξομένου σῴξεται x«l ἡ ἐν αὐτῷ ς 
φυσικὴ δύναμις. εἰ δὲ ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ κακίας. ταὐ- 
τὸν δ᾽ εἰπεῖν φυσικῆς ἀσϑενείας πᾶν τὸ φϑειρόμενον 
φϑείρεται. ἐνδέχεται ἄρα τὸν χόσμον καὶ μηδενὸς 
ἔξωϑεν ἀλλοτρίου προσβάλλοντος φϑείρεσθϑαι ὑπὸ τῆς 10 
ἑαυτοῦ κακίας φϑειρόμενον, τουτέστιν φυσικῆς ἀσϑε- 
νείας᾽ οὐδενὸς γάρ ἔστιν κακία τὸ ἔξωϑεν αὐτοῦ ὃν 
xci ἀλλότριον" καὶ γὰρ τὰ ἔξωϑεν προσβάλλοντά τε 
καὶ φϑείροντα τῷ παρὰ φύσιν διατιϑέναι τῆς φϑορᾶς 
αὐτοῖς αἴτια γίνεται. εἴτε ἣ τοῦ περιέχοντος ἀμετρία 15 
φϑορᾶς αἰτία γίνοιτο εἴτε τὰ διὰ στόματος προσφερό- 
μενα εἴτε ὁτιοῦν ἄλλο. κἂν οὖν μηδὲν προσείη τῶν 
ἔξωϑεν, αὐτὴ δὲ ἣ τοῦ ὑποκειμένου φυσική τε καὶ 
σωστικὴ δύναμις ἐξαρκεῖν ἐς ἀεὶ διὰ τὸ πεπεράνϑαι 
μὴ δύνηται, ἀφίησι λοιπὸν εἷς φϑορὰν ὃδδεύειν τὸ 530 
ὑποκείμενον κἀκείνῳ συναπόλλυται, ὥσπερ κυβερνήτης 
στῆναι συγκαταδυομένης τῆς νεὼς μὴ δυνάμενος. ἐπει- 
δὰν κεχμηκὼς ἀπόλλυσιν τοὺς οἴακας. οὐ χειμῶνι 

ἃ 3 , - E Y , βιασϑεὶς ἀλλὰ μὴ ἐπαρκούσης αὐτῷ τῆς δυνάμεως διὰ 
τὸ χρόνῳ καμεῖν. τούτου τοίνυν ἐληλεγμένου καὶ 25 

t 2. sx didis ἐπιγινομένης M 3. |g9'«o]vixqv M. 
ἰσωξεται.... αυὐυτ]ίωι M 17. ουτιόῦν Μ (cr. pt) 

"m z|oocsu rov M (cr. pt) 19. cecr|r|xn, ex 4, M 
πεπερα ν)]ϑαι, ex co, M 20. [λ]ούπον, ex v, M 21. χυβερ- 
γιτης M 22. fort. co vet τῆς νεὼς Om., sed in marg. 
m 1 προσυπαχουστεον tne vsog, M 22. 28. em" àv M 
(cr. pt) 24. αὐτ οἱ] M 25. eA|n heyuevov M 
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ὧν , * ^ , 2 M ( τοῦ Πλάτωνος οὐ κατὰ φύσιν ἄφϑαρτον εἴναν τὸν i, "UI sre ἢ ia 5 ; ς φ φ μένον εἴη, ἀποβάλλον μὲν τὸ πρότερον εἶδος. τὸ δὲ 
Pol yitsuh uni i τῷ γενομένῳ κόσμῳ χορηγοῦν, 

οὔτε κατὰ τὸ ὑποκείμενον λοιπὸν τῷ συστάντι κόσμῳ 

ἐστὶν ἀλλότριον (οὐδενὸς γὰρ ἡ ἰδία ὕλη ἀλλότριον, 
ἐξ ἧς τὸ εἶναι ἔχει) οὔτε κατὰ τὸ πρότερον εἶδος τὸ 

τον ἔχοντι τὴν ἀφϑαρσίαν ἕπεται τὸ ὀμένηξον ἀλλ᾽. ἤδη φϑαρὲν καὶ εἰς τὸ μὴ ὃν ἀναλῦσαν. οἷον ἔστω 

εἴπερ ἄρα, τῷ κατὰ φύσιν ἀφϑάρτῳ, ὡς καὶ ἐν τῷ τις χαλκοῦς ἵππος καὶ οὗτος μεταχωνευϑεὶς ἀνδριὰς 

ἕκτῳ ἐδείξαμεν. εἰ οὖν φϑαρτὸς τῷ λόγῳ φύσεως ὃ | γενέσϑω" τὸ μὲν οὖν τοῦ ἵππου εἶδος ἀλλότριον δή- 
κόσμος. καὶ γενητὸς ἐξ ἀνάγκης. πουϑὲν τῷ κατ᾽ ἐπίνοιαν γενησομένῳ ἀνδριάντι. ἀλλ᾽ 

β΄. ᾿4λλὰ "müv τὸ γενητόν". φησίν. “ἔκ τινος γίνε- , j 

.132v. ται πρότερον ἀλλοτρίου ὕντος. | à ἴη ἄν τι 

κόσμον ἀποφηναμένου ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ δημιουργοῦ 

βούλησιν, φύσει δὲ γενύμενον τε εἶναι καὶ ἀπολλύ- 

μενον τιϑεμένου. οὐκέτ᾽ ἂν συνάγοιτο τὸ ἀγένητον 

εἶναι τὸν κόσμον κατὰ Πλάτωνα" οὐ γὰρ τῷ ἐπίχτη- 

3 A Ν 

ἐπειδὰν χωνευϑεὶς ὃ ἵππος ἀνδριὰς γένηται sig τὸ μὴ 

πρύτερ à "Pee : ὃν τοῦ ἱππείου φϑαρέντος σχήματος. οὐκέτ᾽ ἂν εἴη 

τῷ παντὶ ἀλλότριον. τοῦτο ὃὲ ἔξω τοῦ γενομενοῦυ. τῷ γενομένῳ τὸ μὴ ὃν ἀλλότριον᾽ 

τοῦ ἄρα παντὸς ἔσται τι ἔξω. πρὶν γένηται τὸ πᾶν. "Xov 

ἀλλότριον ὃν τοῦ παντός᾽. εἰ καὶ ἀληϑὲς εἶναι συγ- | μενος 

χωρήσωμεν πᾶν TO ἌΡ ἔχ τινος γενέσϑαι πρό- E οὕτως 

τερον ἀλλοτρίου ὄντος καὶ εἶναί τι τοῦ παντὺς πρὶν μένον, 

γενέσϑαι ἔξω τε καὶ ἀλλότριον, ἐξ οὗ γέγονεν. τοῦτο l ἂν iti 

ἀλλ᾽ οὐδὲ 15 τοῦ 
ὕλη ὁ χαλκὸς ὑποκείμενον τῷ ἀνδριάντι γενό- 

ἀλλότριός ἐστιν αὐτοῦ. στοιχεῖον δὲ μᾶλλον. 

οὖν καί, εἴ τι πρότερον ἦν εἰϊδοπεποιη- 101. 1538:. 

ἐξ οὗ μεταβάλλοντος ὁ κόσμος γέγονεν, οὐκ τὸ 
τὸ φϑαρὲν καὶ μηκέτι ὃν εἶδος τοῦ ὑφεστῶτος 

τῇ Πλάτωνος μάχεται δόξη τῇ λεγούσῃ μηδὲν εἶναι : κόσμου ἀλλότριον λέγοιτ᾽ ἄν: τὸ γὰρ ἤδη μὴ ὃν καὶ 

τοῦ κόσμου ἔξω, iv --- ὡς μαχόμενον ἀποβαλόντες τὺ | οὐδὲν πῶς ἂν ἢ ἔξω τινὸς εἶναι λέγοιτ᾽ ἂν jj ἀλλό. 

ui γίνεσϑαι κατὰ Πλάτωνα τὸν xócuov — δεξώμεϑα᾽ 

τοῦ γὰρ ἤδη συστάντος κόσμου οὐδὲν εἶναι ἔξω φησὶν 

οὐδὲ ἀλλότριον ὁ Πλάτων. τοῦτο δέ. ὅπερ συγκεχῶ- 

giae. uev πρὶν γενέσϑαι τὸν κόσμον ἀλλότριον αὐτοῦ 

τριον; τὸ γὰρ ἔξω τινὸς ὃν ἢ ἀλλότριον αὐτοῦ ὄντος 90 

δηλονότι καὶ ὃν αὐτὸ ἔξω τέ ἐστιν καὶ ἀλλότριον. εἶ 

δὲ ἀνείδεον εἴη καὶ ὕλη τό. ἐξ οὗ γέγονεν ὃ κόσμος, 
ἥκιστα ἂν μᾶλλον λεχϑείη τοῦ κόσμου ἀλλότριον μέρος 

εἶναι. εἴτε εἰδοπεποιημένον εἴη εἴτε ἀνείδεόν τε καὶ αὐτοῦ ὑπάρχον ἢ στοιχεῖον. 
ς ^ x T 
ὁ δὲ Πλάτων μηδὲν εἶναι 

ὕλη. γενομένου λοιπὸν τοῦ χόσμου οὐκέτι οὔτε ἀλλό- , - ^ » A , ^ 

: ! "- es λέγων τοῦ παντὸς ἔξω μηδὲ ἀλλότριον τὸ μηδὲν σῶμα 35 

τριόν ἐστιν αὐτοῦ οὔτε ἔξω" εἰ μὲν γὰρ εἰδοπεποιη- αὐτοῦ ἔξωϑεν ἀπολελεῖφϑαί φησιν. πῶς δὲ καὶ οὐκ 
3 , » ^ / 2 ? 3.qesa],exz, M 5 eb pi]rh M Ted (posto pt] ἢ αὐτόϑεν εὔηϑες τὸ λέγειν, ὡς. si ἐξ ἀλλοτρίου τινὸς 

το M 8. VI 28 fort. (rijg? φύσεως (cf. 297, 19. — 13 

312, 25) 10. pag. 294, z|iv]os M 12. γινομένου ἢν 1. ἀποβαλὸν pt 2. χωρηγουν M — 7. χιαϊλκους M 
294, 11 14. ὃν om. Ἢ 18 15. vp go πᾶν ^ ἰανδριαὶς M — 9. và pt] ro M — yevno|o]uevo, ex o, M 
fort. γίνεσθαι: cf. 290, 5 18. Aeyove|qi Plat. Tim. 10. επιδὰαν M (er. pt) 183. χαλκοὶς] ὕποκειμενο)ν] M 
uem ca ΔΝ 15. 16. εἰ δὸ eras.||fol. 123r.|Óozszouqusvov M 16. μεταβα- 
32€ . ἣν] ὃν 1 λόντος pt 19. |&|vo:, ex 4, M 25. τοῦ pt] τος M 

IoAxNxs PurroPoNvs ed. Rabe. 20 
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* i ^ . M , δ , » , YPTOQ " γένοιτο ὁ κόσμος. ἔσται TL ἔξω τοῦ παντὸς πρὶν ἀναγκαῖον καὶ ταῖς Πλάτωνος ὑποϑέσεσιν οὐ μαχό- 

ἫΝ ^ - 2 , Ἄγ ΦΩ͂ Y ^ Y 5naxo γενέσϑαι τὸ πᾶν ἀλλότριον TOU παντός: τ» «0 Lf, μενον" ὁ yàg λέγων μηδὲν εἶναι τοῦ παντὸς ἔξω μήτε 
» ^ 4 Sc ἂν ἔξα f ναι ἢ καὶ ὄντος κόσμου πῶς ἂν ἕξω τι λέγοιτο εἰναι ἢ μέρος στοιχείου μήτε δύναμιν οὗτος οὐκ ἀναιρεῖ τὸ * 
* a jJ e » A ^f , 3 ^ , J ) 

ἀλλότριον; ὥστε οὔτε πρὶν γενεσϑαι TOV XOGUOV ἢ μὴ εἶναι τοῦ εἴδους ἀλλοτρίαν τὴν στέρησιν καὶ ἔξω 
Ἢ " , ^ * , ; «i ; 4 ; ᾿ 5 ἔξω τι αὐτοῦ εἶναι λέγειν δυνατὸν ἢ ἀλλότριον (τὸ τοῦ εἰδοπεποιημένου κατὰ φύσιν οὐ τοπικῶς" τοπικῶς 

" 3 A] 5 x ud ^ " * 4A , 2 ΡΞ T 
b Ἢ , γὰρ ἀλλότριόν τινος Ὄντος ἔστιν ἀλλότριον) οὔτε δὲ εἶπον, διότι τὸ μὴ ὃν οὔτε ἐντός ἐστιν τοπικῶς 

, , ^ A , : 2 ^ ^ P 'à ^» 

πάλιν γενομένου τοῦ χόσμου τὸ ἤδη Lento su εἶδος τοῦ ὕντος οὔτε ἐχτός" ἡ δὲ στέρησις τὸ μὴ ὄν" ἀλλ᾽ 
τοῦ νῦν ὕντος κόσμου λέγειν ἀλλότριον εὔλογον. εἰ οὐδὲ στέρησίς ἐστιν τοῦ κόσμου τὰ τῶν στοιχείων 
μή τις ἀλλότριον τοῦ ὄντος τὸ μὴ ὃν εἶναι φήσειεν μέρη ἢ αἱ δυνάμεις" οὐδενὸς γὰρ τὸ μέρος ἢ ἡ φυσικὴ 

1:0 ὡς ἀντικείμενον καὶ στέρησιν τοῦ ὕντος᾽ ἀλλοτρία δύναμις στέρησις αὐτοῦ ἐστιν. 10 
γὰρ τοῦ εἴδους ἡ στέρησις καὶ ταύτῃ ἔξω. ἀλλ᾽ οὐχ γ΄. ᾿4λλὰ μὴν οὐδ᾽. εἰ, καϑάπερ συγ κεχ ΟΊ ΝΕΡΩΝ οὕτως ὁ Πλάτων τὸ μηδὲν εἶναι ἔξω τοῦ πόντος ἦν τι πρὸ τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως. ἐξ οὗ ὃ ind 
φησιν. ἀλλ᾽ ὡς μηδεμιᾶς οὔσης σωμάτων φύσεως ἔξω γέγονεν, ἀνάγκη ἣν τοῦτο ἐναντίον εἶναι τῷ κόσμῳ" 
τῆς χυρτῆς τοῦ οὐρανοῦ περιφερείας" ἄκουε γοῦν οὐ γὰρ ἀληϑὲς τὸ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου πάν- 

i αὐτοῦ Πλάτωνος ἐν Τιμαίῳ οἷα περὶ τούτου φησίν" TOS γίνεσθαι. εἰ γὰρ μὴ μόνον συμβεβηκότων ἀλλὰ 15 ἔχει ài ἡ λέξις ὧδε “ἔκ τε δὴ τούτων καὶ τῶν τοιού- καὶ οὐσιῶν ἐστιν γένεσις. πᾶν δὲ τὸ γινόμενον ἐξ τῶν καὶ τῶν ἀριϑμῷ τεττάρων τὸ τοῦ χόσμου σῶμα ἐναντίου γίνεται, πάσῃ ἄρα γενητῇ οὐσίᾳ ἔσται τι 
ἐγενήϑη δι᾿ ἀναλογίας ὁμολογῆσαν φιλίαν τὲ ἔσχεν ἐκ ἐναντίον. ἀλλ᾽ οὐδέν ἐστιν τῇ οὐσίᾳ ἐνανείον. ὡς ἐν 

[το]. 198 ν. τούτων ὥστε tig ταὐτὸ αὑτῷ ξυνελθὸν | ἄλυτον κατηγορίαις ᾿Δριστοτέλης ἀπέδειξεν" οὐσία μὲν γάρ 
so ὑπὸ τῶν ἄλλων πλὴν τοῦ ξυνδήσαντος γενέσϑαι. τῶν ἐστιν τὸ αὐθυπόστατον, τῷ δὲ αὐϑυποστάτῳ οὐδέν 90 δὲ δὴ τεττάρων ἕν ὅλον ἕχαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κό- ἐστιν ἐναντίον. ἧ τοιοῦτόν ἐστιν" τί γάρ ἐστιν ἀν- ὅμου ξύστασις᾽ ἐκ γὰρ πυρὸς παντὺς ὕδατός τε les ϑρώπῳ. 17 ἄνϑρωπός ἔστιν, ἐναντίον; τί δὲ κυνὶ ἢ 

ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν αὐτὸν ὃ ξυνιστὰς μέρος ἵππῳ; τί δὲ συχῇ ἢ ἀμπέλῳ καὶ τοῖς παραπλησίοις: 
οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωϑεν ὑπολιπών᾽. ὥστε τὰ μὲν γὰρ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ παρὰ fol.124v, s σαφῶς τὸ μὴ εἶναί τι τοῦ παντὸς ἔξωϑεν τὸ μηδὲν μέρος πέφυκεν γίνεσϑαι. οἷον ἐν τῷ σώματι τὸ λευ- 95 
εἶναι σῶμα ἢ σώματος δύναμιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ xóv x«i τὸ μέλαν ἢ τὸ ϑερμὸν καὶ ψυχρόν" οὐδεμία λέγει. τὸ δὲ τὸ μὴ ὃν ἔξω τὲ εἶναι λέγειν τοῦ παν- οὐσία ἐν ὑποκειμένῳ ἐστίν" ὥστε οὐδεμιᾷ οὐσίᾳ ἐστὶν 
τὸς καὶ ἀλλότριον τοῦ ὄντος ἀληϑές τέ ἐστιν καὶ 3 E 8 i . |ov]x, ex o, M5. haec vix sana 11. pag. 304, 15. 16 

, A Ἁ : ^» ^ 1 
Plat. Tim. 32B 16 17 odeur 3d radiéter «οἱ ἐὸν 18. évovtiov hi ὀυσιαι M 19. Arist. categ. 5 p. 3b 24 

: 3 , lat. ω ^^ , 
Ἀπ ἂν Plat. (cf. pag. 231, 25) 18. ἐγεννήϑη P 24. ἐνᾶντια juo M 95. cde onalor M 27. fort 

20. ὑπό rov ἄλλου πλὴν ὑπὸ vob Plat. 283. ξυνηστας M {δ᾽ οὐσία | "| ort. 

20* 
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, 2 , 2 3 Lr 

ἐναντίον τι. οὐκ ἄρα, εἰ γίνοιτό τις οὐσία. ἐξ ἕναν ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἔκ στερήσεως. τουτέστιν ἐκ τοῦ μὴ δεξιοῦ. 
^ T0 Ὰ, x , "m. , κα 

τίου γενήσεται. τὸ δὲ “ἢ τοιοῦτόν ἔστιν προσέϑην ^ ἀλλὰ δὴ καὶ ἐξ ἀνεπιστήμονος ἐπιστήμων τις γίνεται" 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐκ τῆς ἐναντίας ἕξεως μεταβάλλοι. ἐξ 
ἐναντίου ἣ τοῦ ἐπιστήμονος γένεσις. si δὲ ἐξ τοι. 194 ν. 
ἁπλῆς ἀγνοίας. ἐκ στερήσεως" οἷον εἶ νομίζων τις 5 
πρότερον βαρὺν εἶναι τὸν ἀέρα μεταμάϑοι καὶ κοῦ- 
φον νομίσειεν, ἐξ ἐναντίου ἡ τῆς ἐπιστήμης γένεσις, 
εἰ δὲ μὴ γινώσκων, μήτε εἰ βαρὺς μήτε εἰ κοῦφος, 
μάϑοι, ὅτι κοῦφος. ἐκ στερήσεως εἷς εἶδος ἡ γένεσις. 

, »! e - ὥστε οὐδὲ ἡ τῶν συμβεβηκότων γένεσις πάντως ἐξ τὸ 

ἑκάστη ἧ οὐσία ἐστὶν τοιάδε καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός ἐναντίου. οὐκ ἄρα πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου Ι 
, M X ^ Ἁ , , , i 

(γένεται γὰρ ὃ ἄνϑρωπος καὶ ἧ ἄνθφακος ἐστιν καὶ γίνεται. εἰ δὲ μὴ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γί- 
ἢ x i , , ΓΠ ᾿ 

v), τούτοις δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις νεται. γέγονεν δὲ κατὰ Πλάτωνα ἐκ τοῦ ἀτόάχτου τὸ ἡ σὰρξ ἧ σάρξ ἐστιν), ς μὰ 

οὐδέν ἐστιν x«9' αὑτὸ ἐναντίον, οὐκ ἄρα ἡ γενητὴ τεταγμένοι 

ἐπειδὴ ἐνδέχεται ἐν οὐσίαις τὰ ἐναντία ὑπάρχειν, οἷον 

ἐν αἵματι μὲν τὸ Θαλμὴν καὶ ὑγρόν. ἐν ὀστέῳ δὲ τυ- 

5 χὺν τὸ ψυχρὸν καὶ ξηρόν, καὶ τὸ μὲν ϑερμὸν τῷ 

ψυχρῷ ἐναντίον καὶ τὸ ὑγρὸν τῷ ξηρῷ. τῷ ὃὲ αἵματι 

τὸ ὀστοῦν οὐκ ἔστιν ἐναντίον. οὐσία γὰρ ἑκάτερον 

καὶ κοινὴ ἀμφοῖν ἡ ὕλη, γίνεται δὲ τούτων ἕκαστον 

οὐχ 1) ξηρόν ἐστιν ἁπλῶς οὐδ᾽ ἧ ὑγρόν, ἀλλ᾽ 1] ὀστοῦν 

τὸ ἐστιν καὶ dj αἷμα. εἰ οὖν en uiv τῶν οὐσιῶν 

». N , , . τὸ δὲ ἄτακτον στέρησις καὶ οὐκ ἐναντίον 
-» , 

i5 οὐσία καϑὸ γίνεται ἐξ ἐναντίου ἔχει τὴν γένεσιν ἀλλ᾽, τῷ τεταγμένῳ. οὐδεμία ἔσται ἀνάγκη κατὰ τὸν τοῦ i5 
Πρόκλου λόγον καὶ τὸ τεταγμένον αὖϑις ἀνακάμπτειν 
" AMNIN, . E e 3 ^ - , ^— M ἐπὶ TO ἅἄταχτον. ὕπερ οὐδὲ τῷ Πλάτωνι δοκεῖ τὸν 
κόσμον ἄφϑαρτον εἶναι ὑπολαμβάνοντι᾽ τὰ μὲν γὰρ 
ἐναντία ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑαί φησιν ὃ Πλάτων ἐν τῷ 
Φαίδωνι καὶ ἀνακάμπτειν εἰς ἄλληλα (ὥσπερ γὰρ τὸ so 
ϑερμὸν ἐκ τοῦ ψυχροῦ γίνεται. οὕτως αὖϑις καὶ ἐκ 
τοῦ ψυχροῦ τὸ ϑερμὸν καὶ ἐπὶ πάντων ἐναντίων 
ς , er M , P , ^ er , -— ὡσαύτως. ἵνα μὴ χωλεύῃ ἡ φύσις τὰ ἕτερα μόνα τῶν 
᾽ , , ^ 3 , , , , - ἐναντίων φϑείρουσα). οὐκέτι δέ, καϑάπερ ἐκ τῆς 
στερήσεως τὸ εἶδος γένεται. οὕτω καὶ τὸ εἶδος αὖϑις 95 
ἀνακάμπτειν φησὶν πάντως ἐπὶ τὴν στέρησιν" τοῦτο 
γὰρ οὐδαμοῦ λέγων ὃ Πλάτων φαίνεται. τοὐναντίον 

εἴπερ ἄρα, ἐν τοῖς συμβεβηκόσιν τοῦτο venen) " 

γὰρ γινόμενον ϑερμὸν μὴ κατ᾽ ἄλλο " — cubo s 

ϑερμὺν ψυχρῷ διήνεγκε πάντως. καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίον 

ὃ αὐτὺς λόγος. ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντων τῶν συμβεβηκότων 

50 ἡ γένεσις πάντως ἐξ ἐναντίων ὑφίσταται" οὐδὲ γὰρ ἐν 

πᾶσι τοῖς συμβεβιριόδιν ἡ ἐναντιότης ϑεωρεῖται" γίνεται 

γὰρ τρίγωνον ἢ κύκλος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν σχημάτων, 

ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν ἔχει" οὔτε 

γὰρ ἀσχημάτιστον ἑναντίον ἐστὶν τῷ ἀχήμετι, ἀλλὰ 

es στέρησις τοῦ σχήματος, ὡς καὶ τοῦ τεταγμένου τὸ 

ἄτακτον στέρησις᾽ πάλιν pvesnt τι δεξιὸν οὐχ ἐξ 

ἐναντίου (ἀντιδιήρηται γὰρ τοῖς ἐναντίοις τὰ πρὺς τι) 

2. pag. 307, 21 3. ουσια εἰς M (4. ἐστιν M i m 3. s?) tto M 7. νομισοιεν M 8. βίαρυς] M 19. Plat. 
12. x«i er^ a EC E AME M 29 νὰ Phaedon. 71C. 72B. "1E 22. πάντων τῶν ἐναντίων pt 
ψυχροῦ παντῶς ͵ 

yov|o|v, ex o, M 23. 24. haec suspecta 24. φϑειρου! σα] M xii M 86. εἰ1 litt. er.|óoc (prius) M ? 
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δὲ ἅπαν τὸ τεταγμένον ἐκ τοῦ ἀτάκτου λέγων yeytvij- 

σϑαι. στέρησιν δὲ τοῦ τεταγμένου τὸ ἄτακτον ἄφϑαρ- 

τον εἶναί φησιν τὸ τεταγμένον, τουτέστιν τὸν κόσμον, 

οὐχ ἄρα τὺ εἶδός φησι πάντως ἀνακάμπτειν ἐπὶ τὴν 

5 στέρησιν. δοκοῦν ἄρα ἐστὶν Πλάτωνι γεγονέναι μὲν 

τὸν xóGuov, μὴ φϑείρεσϑαι δέ. 

δ΄. “᾽4λλ᾽ εἰ καὶ στέρησίς ἐστιν᾽, φησὶν ὁ Πρόκλος, 

"roo τεταγμένου TO ἄτακτον, μετέβαλεν ὁὲ ἀπὸ στερή- 

601. 125:. σεως εἷς τὴν ἕξιν, | πολλῷ μᾶλλον μεταβαλεῖ καὶ 

10 ἀπὺ τῆς ἕξεως εἰς τὴν στέρησιν" ἀδυνατώτερον γὰρ 

ἐχεῖνο. διότι στερήσεις εἰσίν τινες εἰς ἕξεις ἀμετά- 

βλητοι. εἰ οὖν ἐκεῖνο ἀδυνατώτερον γενέσϑαι γέγονεν. 

πολλῷ μᾶλλον τὸ δυνατώτερον ἔσται καὶ μεταβαλεῖ τὸ 

τεταγμένον εἷς τὸ ἄτακτον καὶ ἔσται καὶ κατὰ τὴν 

i5 φύσιν τοῦτο καὶ κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν" ὁ γὰρ 

t0 ἀδυνατώτερον ποιήσας μᾶλλον ποιήσει τὸ δυνατώ- 

τερον΄. ὅτι μὲν οὖν καὶ Πλάτωνι δοκεῖ ὅσον ἐπὶ τῇ 

τῶν πραγμάτων φύσει δύνασϑαι τὸ τεταγμένον μετα- 

βάλλειν εἰς τὸ ἄτακτον, ἔκ τῶν αὐτοῦ Πλάτωνος δῆ- 

.οὺ λον χαϑέστηκεν" τὸ γὰρ δεϑὲν ἅπαν λυτὸν εἶναι βού- 

λεται καὶ ἐπείπερ ἐγένεσϑε᾽. φησίν, ᾿ἄλυτοι μὲν οὐκ 

ἐστὲ οὐδ᾽ ὠϑάνατοι τὸ πάμπαν᾽. τὸ δὲ καὶ κατὰ τὴν 

τοῦ ϑεοῦ βούλησιν εἶναι τὸ γενόμενον πάντως καὶ 

φϑείρεσϑαι οὐκέτι δοκούντως ὃ lloóx4og λέγει τῷ 

s Πλάτωνι" τοὐναντίον γὰρ ὃ παρὰ Πλάτωνι δημιουρ- 

γὺς πρὸς τὰ οὐράνια ἀπεφήνατο" εἰπὼν γὰρ τὰ ἀπὸ 

2. στερησις Μ 7. cf. pag. 294, 20 — 295,6 — 8. μεταβάλλει 

294, 21 9. μεταβάλλει 294, 22 11. διότι στέρησίς ἐστιν, αἱ 

δὲ στερήσεις εἰς ἕξιν ἀμετάβλητοι 294, 23 18. μεταβάλλει 

295, 3 14. καὶ (post ἔσται) et τὴν om. 295,4 21. Plat. 

Tim. 44B 21.92. ἀϑάνατοι uiv — οὐδ᾽ ἄλυτοι Plat. 22. και 

κατην M 
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τῆς φύσεως τῷ κόσμῳ συμβαίνοντα (ἐπείπερ γὰρ ἐγέ- 
γνεσϑε᾽, φησίν, “ἄλυτοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἀϑάνατοι 
τὸ πάμπαν) προστίϑησι λοιπὸν ὃ δημιουργὸς καὶ τὰ 
ἀπὸ τῆς αὑτοῦ βουλήσεως αὐτῷ προσγινόμενα᾽ “οὐ γὰρ 
λυϑήσεσϑε᾽, φησίν, “οὐδὲ τεύξεσϑε ϑανάτου μοίρας. 5 
τῆς ἑμῆς βουλήσεως μείξονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριω- 
τέρου λαχόντες ἐκείνων, oig ὅτε ἐγένεσϑε ξυνεδεῖσϑε᾽. 
ὥστε καὶ ὁ Πλάτων τῇ μὲν γενέσει τὴν λύσιν αὐτῶν 
κατὰ τὸ τῆς φύσεως ἀκόλουϑον ἕπεσϑαι ὡμολόγηκεν 
εἰδὼς δὲ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν χαντὸξ φυσιδνν 10 
δεσμοῦ ἰσχυροτέραν ὑπάρχουσαν ἐκ ταύτης τὴν τοῦ 
ἀύομον ἀϑανασίαν συνέδησεν" οὐ γὰρ | διὰ τὸ μὴ τοϊ. 13ὅν. 
δύνασθαι τὸν ϑεὸν διὰ τοῦτο μηδὲ λύειν τὸν χόσμον 
&ixev λυτόν ye καὶ κατὰ φύσιν ὄντα, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ 
βούλεσϑαι" ὅϑεν ἐπίκτητον αὐτοῦ τὸ εἶναι καὶ ini- 15 
σκευαστὴν τὴν ἀϑανασίαν φησίν, ὡς ἐδείξαμεν ἐν τοῖς 
ἔμπροσϑεν. τί οὖν ἀντιφϑέγγεται Πλάτωνι ὃ τοῦ 
Πλάτωνος ἐξηγητής τε καὶ διάδοχος; ὃ μὲν γὰρ Πλά- 
τῶν Ἐν τοῦ ἀὐέχτοῦ τὸ τεταγμένον φησὶν γεγονέναι 
(τοῦ ἁτάκτου νῦν, ὡς εἶπον, τὴν στέρησιν τοῦ τεταγ- : 
μένου σημαίνοντος. οὐ τὸ ἐναντίον) καὶ διὰ τοῦτο 
φύσει μὲν εἶναι λυτὺν τὸ τεταγμένον, μὴ μὴν ἔτι 
βούλεσθαι τὸν ϑεὸν ἀντιμεταβάλλειν τὸ rercynévor 
tig τὸ ἄταχτον, ὁ δὲ Πρόκλος φησίν. ὡς. εἴχερ ἐχ 
τοῦ ἀτάχτου τὸ τεταγμένον γέγονεν, ἀκολουϑήσει "ὧν. 
TOS καὶ κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν 
τὸ πάλιν τὸ τεταγμένον ἀντιμεταβάλλειν εἰς τὸ ἄτα- 

1l. συμβ] αἸινοντα M 2. eov|s| M 5. οὔ 
M 1 s i / "rS à 4. "i μὲν δὴ λυϑήσεσϑε γε Plat. Tim. 41B n ὁ i VPE 

Plat. 16. VI 28 20. pag. 308, 25. 309, 14 

24. got" M 
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χτον. διχόϑεν οὖν ἀντιφϑέγγεται Πλάτωνι. ὅτι τέ 

φησιν μὴ γεγονέναι ἐκ τοῦ ἀτάχτου τὸ τεταγμένον 

Πλάτωνος ῥητῶς τοῦτο βοῶντος καὶ ὅτι. εἴπερ γέ- 

γονεν, βουλήσεται πάλιν ὃ ϑεὸς τὸ τεταγμένον ἀντι- 

μεταβάλλειν εἰς τὸ ἄτακτον. ἐκείνου πάλιν ἐπὶ λέξεως 

μὴ βούλεσϑαι τοῦτο τὸν ϑεὸν λέγοντος. ὡς ἐξ αὐτῆς 

τῆς Πλάτωνος λέξεως ἀπεδείξαμεν. ὥστε ἡμεῖς καὶ 

γεγονέναι τὸν κόσμον καὶ πάλιν φϑείρεσϑαι ὁμολο- 

γοῦντες. ὅτι μὲν γέγονεν, σύμψηφον ἔχομεν μετὰ τῆς 

ἀληϑείας καὶ Πλάτωνα. ὅτι δὲ γενόμενος πάντως 

φϑαρήσεται καὶ οὐχ, ὡς Πλάτωνι δοκεῖ. ἄλυτος ἔσται 

καὶ ἀϑάνατος. εἰ καὶ φύσει λυτὸς εἴη. ἐπικτήτου τῆς 

ἀϑανασίας αὐτῷ παρὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ βουλήσεως προσ- 

γενομένης. αὐτὸν ἔχομεν ἐν τούτοις τὸν Πρόκλον 

μάρτυρα καὶ κατὰ φύσιν εἶναι τοῦτο λέγοντα καὶ 

foli26r. κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ | βούλησιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ Πλά- 

τῶν ἐν τούτοις ὀρϑῆς ἐννοίας ἐχπέπτωκεν, οὐχ ὅτι 

ἄφϑαρτον εἶναι τὸν χόσμον οἴεται. ἀλλ᾽ ὅτι δεῖν 

νομίσας αὐτὸν εἶναι ἄφϑαρτον οὐ τὸ ἀπειροδύναμον 

τῆς τοῦ κόσμου φύσεως τῆς ἀφϑαρσίας αὐτῷ φησιν 
Ω - 3 ' ^ - Y - , ü ? 

εἶναι αἴτιον ἀλλὰ τὴν τοῦ δημιουργοῦ βούλησιν" εἰ 
Υ er ν ἢ - 3 3 Y , 3 PA 

γὰρ ὅλως δέοι τι σῶμα ἐς ἀεὶ διαμένειν. οὐκ ἄλλως 

ἄφϑαρτον εἶναι τοῦτο ἐνδέχεται. μὴ τῆς τοῦ δημιουρ- 

γοῦ δυνάμεως τὴν ἐς ἀεὶ διαμονὴν αὐτῷ χορηγούσης. 

μηδενὸς σώματος ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς φύσεως τὸ 

ἀεὶ εἶναι ἔχοντος. ὅτι δὲ οὐκ ἔστιν ἐναντίον τῷ 
, * » N 9 d A Dm - b! 

τεταγμένῳ TO ἄτακτον. καὶ αὐτόϑεν uiv δῆλον" εἶ δὲ 
b! , , A er , » , “3, ^ 

τὸ τεταγμένον οὐδὲν ἕτερον λέγει ὁ Πλάτων ἢ τὸν 

12. λυτὸς] αλυτος M 15. τοῦτο 294, 4] rovrov M 

21. αιτιν Μ (αἰτίαν pt) 22. διαμενην M «A|il]es M 
24. γωρηγουσης M 26. ἐναναντιον M. 
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κόσμον. ὁ δὲ κόσμος οὐσία. ἡ δὲ οὐσία οὐκ ἐξ fvav- 

τίου τὴν γένεσιν ἔχει. ὡς δέδεικται. οὐκ ἄρα ὡς τὰ 

ἐναντία τὸ τεταγμένον ἀντίκειται καὶ τὸ ἄτακτον ἀλλ᾽ 

ὡς εἶδος καὶ στέρησις. 

Τέλος λύσεως τοῦ ὀγδόου λόγου. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος ἕνατος. 

Ἕνατος" πᾶν τὸ φϑειρόμενον φϑείρεται ὑπὸ τῆς 

ἑαυτοῦ κακίας" οὐ γὰρ δὴ ὑπό vs τοῦ οἰκείου ἀγαϑοῦ 

ἢ οἰκείου μήτε κακοῦ μήτε ἀγαϑοῦ ἀλλ᾽ ἀδιαφόρου᾽" 

πᾶν γὰρ τὸ τοιοῦτον οὔτε βλάπτειν δυνατὸν οὔτε ὦφε- 

λεῖν, ὥστε οὔτε φϑείρειν οὔτε σῴξειν. ci οὖν φϑεί- 
ροιτοὸ τὸ πᾶν, ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ φϑαρήσεται κακίας. 

τὸν δὲ χόσμον εὐδαίμονα ϑεὸν αὐτὸς εἶναί φησιν καὶ 

πάντας ὡσαύτως ϑεοὺς καὶ διὰ τοῦτο ἅπαν τὸ ϑεῶν 

γένος ἄδεκτον ὃν κακίας ἄδεκτον | εἶναι καὶ μετα- fol.120v. 

βολῆς. οὐκ ἄρα φϑαρήσεταί ποτὲ τὸ πᾶν. ᾧ μηδέν i6 
ἐστιν κακόν. διότι καὶ αὐτὸ ϑεός ἐστιν. εἰ δὲ ἄφϑαρ- 
τον τὸ πᾶν. διότι μηδὲν ἔχῃ φϑαρτικόν, οὐδὲ γενητόν 

ἐστιν ἐξ οὗ γὰρ ἡ γένεσις ἑκάστῳ. τοῦτο ἑκάστου 
φϑαρτικόν: χρατηϑὲν μὲν γὰρ γενέσεως συναίτιον, : 
κρατῆσαν δὲ φϑορᾶς" ὥστ᾽. εἰ μηδέν ἐστιν αὐτὸ φϑεῖς- 
ρον, οὐδὲ ἔχει. ἐξ οὗ ἂν γένοιτο. ἀλλὰ μὴν οὐδέν 

2. pag. 308, 1 7. φϑείρεται post κακίας fol. 184r.; cf. 

8. τε M; fort. γε 9. 4j óixsov M μητε 
«yc9ov m marg. suppl. M (ἕητει ascript. 18. Plat. Tim. 34B 

14. ἅπαν τὸ ϑεῶν κτλ.: cf. fol 134r. 262v. 16. [ποτε] M 

pag. 302, 25 

17. εἰ δὲ μὴ φϑαρτὸν fol. 136r. 18. μηδὲν fol. 136r.] 
μηδὲ Μ 19. εκαστου M] ἑκάστῳ fol. 136r. 22. οὐδὲν ἔχει 
fol. 136r. 



914 IOANNIS PHILOPONI [IX 

ἐστιν αὐτὸ φϑεῖρον, εἴπερ μηδέν ἐστιν αὐτῷ κακόν" 
τί γὰρ ἂν αὐτὸ φϑείροι τεταγμένον ἄλλο πλὴν τῆς 
ἀταξίας καὶ κεκοσμημένον πλὴν τῆς ἀκοσμίας; αὕτη 
γὰρ τῷ κεκοσμημένῳ καὶ τεταγμένω καχόν. εἰ μὲν 

* " , - , er Ld 3 , 5 οὖν ἔστιν τι αὐτῷ κακόν, ἕξει ἀκοσμίαν καὶ ἀταξίαν, 
“ ev , X , - εἰς ἣν λυϑήσεται. εἰ δὲ μηδέν ἐστιν αὐτῷ κακόν, 
9 t , 9 jr 3 , - ovx ἔσται μαχομένη τις ἀταξία καὶ ἀκοσμία τῷ τεταγ- 
/ A 3 ^ ^ ^ , Aw , A] ^ HI μένῳ καὶ κεχοσμημένῳ. τῷ παντί. εἰ δὲ μὴ ἔχῃ μα- 

, 9 , ? , Y i ) χομένην ἀταξίαν καὶ ἀκοσμίαν, οὐδὲ γέγονεν ἐξ ἀκο- 
r ΄- J 23 i3 2 Py ιν ?" 3 1 " a , Guítg τινὸς καὶ ἀταξίας. εἴπερ οὐδὲν αὐτῷ μάχεται 

τοιοῦτον. τοῦτο δέ. ti μηδὲν αὐτῷ κακόν ἐστιν. 
? eV N UN τῷ e ki , , i. ALANI ς οὐδὲν ἄρα ἔχει. ἐξ οὗ ἂν γένοιτό τινος. μὴ ὄντος à, 

“ὦ $$ "1 , , , ^ 1 ^l 

ἐξ οὗ ἂν γένοιτό τινος, οὐδὲ γένοιτο ἄν" δεῖ γὰρ ἔκ 

τινος γίνεσϑαι πᾶν τὸ γινόμενον, ἐκ μηδενὸς {δέ τι 

5 γίνεσϑαι ἀδύνατον." 

ort 

25 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ 9' λόγου. 

α΄. Ὅτι οὐ φιλόσοφον οὐδὲ Πλάτωνι δοκοῦν τὸ 
τῆς ἀληϑείας προτιμᾶν Πλάτωνα. 

β΄. Ὅτι ἐν πολλοῖς (τῶν) φυσικῶν δογμάτων ὃ 
Πλάτων τῆς ἀληϑείας διήμαρτεν. 

γ΄. Ὅτι καὶ ἐν ταῖς ἠϑικαῖς συμβουλαῖς πολλαχοῦ 
τῆς ὀρϑότητος ἐξέπεσεν. ἐν οἷς ἀπόδειξις. ὅτι τε δια- 

φϑείρειν τινὰ τῶν τιχτομένων καὶ κοινὰς εἶναι τὰς 
γυναῖκας νομοϑετεῖ. 

δ΄. Ὅτι οὐ ϑεολογῶν ἀλλὰ τῇ συνηϑείᾳ τῶν ποιη- 
folizir. τικῶν μύϑων ἑπόμενος ϑεὸν εἶναι τὸν | χόσμον ὃ 

9. 10. ἀκοσμίαν καὶ ἀταξίαν pt 10. ουδὲ M 12. μὴ 
ὄντος κτλ.: cf. fol. 136v. 13. οὐδὲ fol. 136v.] ovósv M 
14. δέ τι fol. 137r. (cf. fol. 183v.) 19. τῶν add. pt 
21. ἠἡϑικαῖς (cf. 319, 15)] ὀΐκειαις M 
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Πλάτων εἴρηκεν. ἐν Q, ὡς ὅτι δέει τοῦ δήμου τῶν 
2 , ? A e ^ ^ ^ e , 57 

Αϑηναίων οὐ τὰ ἑαυτῷ Ooxobvra ὁ Πλάτων ἔλεγεν. 

ε΄. Ὅτι ἐξ ὧν αὐτοὶ δεδώκασιν ἡμῖν λημμάτων 

ἀποδείκνυται. ὡς ἀδύνατον Ot0v εἶναι τὸν χόσμον. 
, € ei , ^ , , M M 1 . 

ἐν ᾧ. ὅτι οὐκ ἔστιν ἀμετάβλητον TO κατὰ τὰ μέρη 

μεταβάλλον. 

ς΄. Ὅτι καὶ ὃ κόσμος δεχτικός ἔστιν τῆς εἷς τὸ 

παρὰ φύσιν ἐχτροπῆς. ἥτις τοῖς φϑειρομένοις τοῦ 

φϑείρεσϑαί ἐστιν αἰτία. 

ξζ΄. Ὅτι. εἴπερ δέδεικται. ὡς ἔστιν τι αἴτιον τῆς 

τοῦ κόσμου φϑορᾶς, ἀνάγκη δήπου κατὰ τὰς ὑπο- 

ϑέσεις τοῦ Πρόκλου εἶναί τι καὶ τό, ἐξ οὗ γέγονεν. 

η΄. ᾿Δπορία. ὅτι οὐδὲν ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

ὄντος ἐνδέχεται γενέσϑαι καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν xó- 

Guov ἀνάγκη ἀγένητον εἶναι. 

9$. Ὅτι οὐκ ἀνάγκη. ὥσπερ τῶν μερικῶν ἕχαστον 

ὑπὸ τῆς φύσεως γίνεται τὴν ὕλην ἐκ τῶν ὄντων λαμ- 

βανούσης. οὕτως καὶ τὸν ϑεόν, εἴπερ μὴ ὄντα πρό- 

τερον τὸν κόσμον πεποίηκεν, ἐκ προὐποχειμένου τινὸς 

αὐτὸν δεδημιουργηκέναι. τοὐναντίον δὲ ἅπαν ἐκ τοῦ : 

μὴ ὄντος ἅμα τῷ εἴδει αὐτοῦ καὶ τὸ ὑποκείμενον ὑπὸ 

ϑεοῦ παράγεσϑαι ἀνάγκη. 

ι΄. Ὅτι ἢ ἐξομοιοῦντες τὴν τοῦ παντὺς γένεσιν τῇ 

τῶν μερικῶν γενέσει προὐπάρχειν τοῦ χόσμου τὸ 

ποιητικὸν αὐτοῦ αἴτιον ἐξ ἀνάγκης συγχωρήσουσιν. : 

ὥσπερ καὶ τῶν μερικῶν προὐπάρχειν τὸ αἴτιον, ij, 

εἴπερ μὴ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ ὅλου γενέσει ἕπεται. ἅπερ 

καὶ τῇ τῶν μερικῶν γενέσει. τῶν μερικῶν ἐξ ὄντων 

11. o|vleyxq, ex 26. fort. 13. διε] M 
28. μερικῶν (ante ££)] usoov M προὐπάρχει 
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γινομένων τὸ ὅλον. εἴπερ γέγονεν. ἐκ μὴ ὄντων 

ἀνάγκη γένεσϑαι. 
ey, 9 MI ^ , 3 P d , 

«uL. Ὅτι οὐδὲν τῶν γινομένων ἐξ Óvrog γίνεται. 

ἐν ᾧ. ὅτι πάντων τῶν γινομένων καὶ φϑειρομένων 

συνθέτων ὄντων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους οὔτε τῆς ὕλης 
fol.i?7v. ἐστὶν γένεσις οὔτε τοῦ συναμφοτέρου ἀλλὰ μόνον 

τοῦ εἴδους. καὶ ὅτι πάντα τὰ ἔνυλα εἴδη φϑειρόμενα 

οὔτε ὕλη γένεται οὔτε tig ἕτερόν τι μεταβαίνει ὑπο- 
, 27 e , 9 , MN ELE S , κείμενον οὔτε εἷς ἁπλούστερα ἀναλύεται οὔτε ἐπὶ ὁλό- 

τητά τινα ἰδίαν ἀνατρέχει οὔτε εἷς ἕτερον εἶδος μετα- 
, » 5 7 Y [s , N 2. 3 Y , 

βάλλει οὔτε καϑ' ἑαυτὸ ὑφίσταται οὔτε ἐπὶ τὸ δυνάμει 
^ 9 93 - ' m "^^ , 

παλινδρομεῖ. ἀλλ᾽ εἴς vt TO μηδαμῶς ὃν φϑειρόμενα 

ἀπόλλυται καὶ ἐκ τοῦ μηδαμῶς ὄντος ἴσχει τὴν γέ- 

νεσιν. 
, , e 1 ΩΣ »$ » , 

Bui. Συνηγορία. ὅτι τὰ &£vvÀ« εἴδη οὔτε γίνεται 

οὔτε φϑείρεται. ἀλλ᾽ ἄνευ γενέσεως καὶ φϑορᾶς ἢ 

εἰσὶν ἢ οὔκ εἶσιν. 

γι΄. Ὅτι. εἰ καὶ συγχωρηϑείη ἀληϑὲς εἶναι τὸ 

ἄνευ γενέσεως καὶ φϑορᾶς ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὰ 

ἔνυλα εἴδη. αὐτὸ τοῦτο ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ καὶ τὸν 

κόσμον, εἴπερ γέγονεν, ἔκ yup ὄντων γεγονέναι καὶ 

ovx ἐξ ὄντων. x«i ὅτι ἣ ὕλη εἴπερ γέγονεν. καὶ 

αὐτὴν &x μὴ ὄντων γεγονέναι ἀνάγκη καὶ διὰ ταῦτα 

καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν. ὥστε £x τούτων συνάγεσϑαι. ὡς 

85 πᾶν τὸ γινόμενον éx τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος 

γίνεται. 

δι΄. Ὅτι οὐκ ἀληϑές ἐστιν τὸ ἄνευ γενέσεως τὰ 

ἔνυλα εἴδη ὑφίστασϑαι. 

6. μόνου pag. 317, 5. fol. 140r. 
15. [τα ἐνυ]ΐλὰ M 

5. [ὕλης καὶ sidovc| M 
11. εαυτωι M (cr. pt) 
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ει΄. Ὅτι οὐ διὰ {τὸΣ τὴν τελειότητα τῶν εἰδῶν 
ἀχρόνως ὑφίστασθαι διὰ τοῦτο ἀναιρετέον τὴν τῶν 
εἰδῶν γένεσιν. 

cL. Ὅτι καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ τέχνης καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ 
φύσεως γινομένοις μόνου τοῦ εἴδους ἐστὶν καὶ οὐχὶ 
τῆς ὕλης ἡ γένεσις. 

ξι΄. Ὅτι οὐκ ἔστιν τοῦ συνθέτου ἡ γένεσις ἀλλὰ 
τοῦ εἴδους κυρίως. κατὰ συμβεβηκὸς δὲ καὶ τοῦ συν- 
ϑέτου. 

“Μύσις τοῦ 9' λόγου. 

α΄. Τοῦ Πλάτωνος διαρρήδην οὑτωσὶ γεγονέναι 
τὸν κόσμον καὶ οὐκ ἀεὶ εἶναι λέγοντος. ὡς ἐν τοῖς 
ἕμπροσϑεν πολλάκις δέδεικται, λίαν οἶμαι κακοῦργον 

ἃ - , , , καὶ σοφιστικῆς κακοτεχνίας οὐκ ἄμοιρον τὰ οὕτως 
? E , , » N évagyüg λελεγμένα διακρουϊόμενον £x τινῶν ἄλλων fol.íz8x. 
τοῦ Πλάτωνος ὑποϑέσεων πείϑειν βιάξεσϑαι. ὡς οὐ i 
γενητὸν εἶναι τὸν χόσμον ἀλλ᾽ ἀγένητον ὃ Πλάτων 
ᾧετο" εἰ γὰρ καὶ κατὰ ἀλήϑειαν ἦν τις ὑπόϑεσις παρὰ 
Πλάτωνι ἑτέραν αὐτοῦ ἀπόφανσιν ἀπελέγχουσα, εὐγνώ- 
uovog ἦν ἀνδρὸς καὶ τῇ ἀληϑείᾳ τὸ πλέον νέμοντος : 
τῇ φαινομένῃ χαλῶς ἔχειν τῶν ὑποϑέσεων τιϑέμενον 
τὴν ἑτέραν τὴν μαχομένην ὡς οὐκ ἀληϑῆ παραπέμπε- 
σϑαι᾿ οὐ γὰρ ἀνδρὸς οἶμαι φιλοσόφου οὐδὲ τοῖς Πλά- 
τῶνος πειϑαρχοῦντος διδάγμασιν Σωκράτους μὲν ὀλί- 
yov φροντίζειν τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον αὐτὸν 

1. τὸ add. pt 4. τέχνης] τεχνην M 5. ovyn M (οὐχ 

ἡ pt) 14. οὕτως] ovroc M 

20. zàsov M 

Phaedon. 91€ 

19. azogocuw M ἀπελεγ- 

21. Vibuevov Μ 58, 24. Plat. 
24.95. ολιγι ὃ] M — 25. πο[λ]υ M 

χουσαι M 
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εἰσαγαγόντος Σωχράτη λέγοντα τὸ πᾶν, ὁτιοῦν εἴρηται 

Πλάτωνι. τοῦτο ὡς ἀπὺ τρίποδος εἰρημένον ἀληϑὲς 

εἶναι νομίζειν καὶ διὰ τοῦτο τινὰ τῶν εἰρημένων τῷ 

ἀνδοὶ μὴ ἀληϑῆ δ᾽ εἶναι δοκοῦντα ὡς οὐδ᾽ εἴρηται 

ἐπιχειρεῖν συλλογίζεσϑαι" τί γὰρ ϑαυμαστὸν ἄνϑρω- 

πόν γε ὄντα Πλάτωνα τῆς ἀληϑείας ἔσϑ᾽ ὅπῃ δια- 

μαρτάνειν; ὅτι γὰρ τοῦτο πολλαχοῦ πέπονθεν καὶ ἐν 

αὐτῇ τῇ περὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων ϑεωρίᾳ (τί 

γὰρ δεῖ περὶ ϑεοῦ A£ysuv;), δεικνύουσιν μὲν καὶ αἱ 

πρὸς αὐτὸν ἄλλων τέ τινῶν καὶ ᾿Δριστοτέλους μυρίαι 

ἐνστάσεις. οὐδὲν δὲ ἴσως χεῖρον καὶ ἡμᾶς ὀλίγων ἐν 

τῷ παρόντι μνείαν ποιήσασϑαι. 

β΄. Τῶν γὰρ περὶ τὰς ἀστρονομικὰς μεϑόδους 

εὐδοκιμηκότων μάλιστα τὴν μέσην τῶν πλανωμένων 

5 σφαῖραν τὸν ἥλιον ἐπέχειν ἀποδειξάντων καὶ τούτου 

πᾶσιν τοῖς ἐφεξῆς συναρέσαντος Πλάτων ἐν Τιμαίῳ 

τὴν ἀπὸ σελήνης δευτέραν αὐτὸν ἔχειν ἀπεφήνατο 

τάξιν. καὶ ὡς ἥμαρτεν κατά ye τοῦτο. οὐδεὶς τῶν 

138v. περὶ τὰ μαϑήματα δεινῶν ἀν τερεῖ. δεύτερον τὰς 

λογικὰς ψυχὰς κατὰ τοὺς Πυϑαγορικοὺς μύϑους εἷς 

τὰ τῶν ἀλόγων μεταμφιέννυσι σώματα" καὶ τοῦτό γε 

ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖν ἀξιοῖ ὁ Πρόκλος 

σαφῶς ἐν 'τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ πολ- 

λάκις μνημονευϑέντος λόγου. ἐν ᾧ πρὸς ᾿Δριστοτέλην 

5 ὑπὲρ τοῦ Τιμαίου ἀπελογήσατο. Πλάτωνος εἶναι ταύ- 

την καὶ οὐκ ἄλλην γνώμην ἀποφαινόμενος καὶ λύειν 

ῃ μαντειὰ ὅ. τί] ὅτι M (vix οὔτι) 12. μνηαν M. 14. πλανο- 
usvov M 15. [αἸποδειξαντων M 16. Plat. Tim. 38D 
19. Plat. Tim. 420 21. μετεμφιεννυσι M 26 sq. νειν 
ὀυχαλλως, m 1 in marg. Avet ov καλως, M 

2. M m 1 ad τριποδὸς not. marg.: τοῦτ᾽ ἐστιν ἐενϑουσιασμος 
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οὐ χαλῶς ὡς ἔμοιγε φαίνεται. πειρώμενος τὴν ᾽άριστο- 
τέλους πρὸς τοῦτο τὸ δόγμα ἔνστασιν. τρίτον τὴν 
ἑλχτικὴν δύναμιν οὐκ εἶναί φησιν ἐν τοῖς σώμασιν ὃ 
Πλάτων τῶν ἰατρῶν μονονουχὶ καὶ δι αἰσϑήσεως 
ταύτην ἡμῖν δεικνύντων ὑπάρχουσαν. τέταρτον τὴν 5 
μήτραν ξῷον εἶναι Πλάτων ὑπείληφεν. ὅπερ ὡς ἔστιν 
ψεῦδος, ἱκανῶς ἐν τῇ διαγνωστικῇ τῷ Ταληνῷ ἀπο- 
ϑεθδιεται. ἀλλὰ δὴ καὶ τοῖς φυτοῖς αἰσϑήσεως μετεῖς-- 
ναί φησιν, ὅπερ οὐδὲ ᾿4“ριστοτέλει δοκεῖ οὔτε δεικνύειν 
ἡμῖν οἱ τὰ Πλάτωνος πρεσβεύοντες ἔχουσιν. καὶ εἴ τὸ 
ye μὴ ἔξω τοῦ προκειμένου ἐπίπτομεν, ἕκαστον ἂν 
τῶν εἰρημένων μετὰ τῶν Πρόκλου συνηγοριῶν ἐκ- 
ϑεμένορ, εἰ μὴ φορτικὸν εἰπεῖν. οὐκ ἀληϑῶς ἔχον 
ἀπέδειξα. 

γ΄. Καὶ ἐν ταῖς ἠϑικαῖς δὲ συμβουλαῖς πολλὰ μὲν is 
ἄν τις καὶ ἄλλα τοῦ ἀνδρὸς ἐπιλάβοιτο: ἀλλ᾽ ἐχεὶ μὴ 
περὶ τούτου νῦν ἡμῖν ἐστιν τὸ προκείμενον. ἀλλ᾽ 
ὥστε μόνον δεῖξαι, ὡς πολλαχοῦ τοῦ δέοντος ἥμαρτεν, 
ἑνός Xov ἢ δύο μνήμην ποιήσομαι. πῶς γὰρ οὐκ ἄν 
τις μέμψοιτο καὶ τῶν τυχόντων νοῦν ἔχων ταῖς ἐν 90 
τῇ πολιτείᾳ περὶ τῶν γάμων αὐτοῦ καὶ παιδοτροφιῶν 
διατάξεσι; τοὺς γὰρ τῆς πόλεως κελεύει φύλακας καὶ 
τὰς φυλακίδας, ἐν ὅσῳ μὲν ἐν ἀκμῇ τοῦ παιδοποιεῖν | 
τυγχάνουσιν Ovrecg, τοὺς ἀγαϑοὺς μὲν ταῖς dya- toiis9. 
Su μγοναθια, τοὺς ἐναντίους δὲ ταῖς ἐναντίαις" 90 
ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ἀγαϑῶν ἀπογεννήματα τρέφειν ἀξιοῖ, 

1. πειρώμενος] πειρομένωι M 9. ελχτὶ εἸκὴν, ex η,. M 
. 9. Plat. Tim. 9180 7. γαλινωι M H ef (don. περὶ τῶν πεπονϑ. uoo. VIII 425 sq. (cf. etiam XVI 179 Sq.) 

8. Plat. Tim. 77 B 9. cf. Arist. de an. 4 5 p. 410b 923 20. μέμψοιτο pt] cxs|u]|wowro, ex v,M 24. τοι M 
26. ezoysvqueco 
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A X ^ , Ἁ LH] - γ ^ 9 y τὰ δὲ τῶν φαύλων xci εἴ τι TOV ἀγαϑῶν ἀνάπηρον 

γένοιτο ἐν ἀπορρήτῳ που κατακρύπτειν. ὅταν δὲ ἤδη 

τὸν τοῦ παιδοποιεῖν καιρὸν οἱ φύλακες ὑπεκδράμωσιν, 

ἐλευϑέρως λοιπὸν συγγίνεσϑαι συγχωρεῖ τούς τε ἄν- 
Ν 7 , . 1 ^ - Ly , 5 δρας ἡ ἂν ϑέλωσιν γυναικὶ καὶ τὰς γυναῖκας ὡσαύ- 

τῶς ὀλίγα ἄττα παραφυλαξάμενος καὶ τὸν τοῦ γήρως 

καιρόν, ἐν ᾧ μᾶλλον ἔδει τὸν σωφρονικώτερον μετιξέ- 

ναι βίον, εἷς ἀκολασίαν μονονουχὶ τοὺς τῆς ἰδίας πό- 

λεὼς ἐκκαλεῖται φύλακας. καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον" εἴ 

10 TL συμβαίη τούτοις κύημα γενέσϑαι. μάλιστα μὲν 

σπουδάξειν κελεύει μηδὲ εἰς φῶς αὐτὸ συγχωρεῖν ἐκ- 
- , 3 ᾽ - , N , ? , ,r 

βῆναι. ἀλλ ἐν τῇ μήτρᾳ δηλονότι ἀτέλεστον φαρμά- 

κοις τισὶν ἢ τοιαύταις ἀνάγκαις διαφϑείρειν" οὐ γὰρ 
» (Jd $714 κ - ^e ᾽ τ ἄλλως οἱόν τέ ἐστιν μὴ συγχωρεῖν ἐξ ἐπιτηδεύσεως 

15 ἡμετέρας εἷς φῶς προϊέναι τὰ ἔμβρυα. εἶ δέ τι καὶ 

βιασάμενον τὴν τῶν φϑείρειν ἐπιχειρούντων αὐτὸ 

μαγγανείαν ἀποκυηϑῆῇ. ἐχτιϑέναι κελεύει καὶ μὴ ἐκ- 

τρέφειν, οὐδὲν ἕτερον τοῖς ἰδίοις πολίταις ἢ τῶν 

φιλτάτων φόνους ἐργάζξεσϑαι παραινῶν. καὶ ἵνα μὴ 

s) δόξωμεν αὐτοὶ συκοφαντεῖν τὸν ἄνδρα. ἄκουε. ὅπως 

αὐτὸς ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς πολιτείας τὰ εἰρημένα δια- 

τάττεται" λέγει γὰρ ἐπὶ λέξεως ὧδε “ἐν τοῖς γάμοις 

τοίνυν καὶ παιδοποιίαις ἔοικεν τὸ ὀρϑὸν τοῦτο γίνε- 

σϑαι οὖν ὡς ἐλάχιστον δή. δεῖ μέν, εἶπον. ἐκ τῶν 
:s5 ὡμολογημένων τοὺς ἀρίστους ταῖς ἀρίσταις συγγίνε- 

ς , M M , 3 , 

σϑαι ὡς πλειστάκις, TOUS δὲ φαυλοτάτους τοὐναντίον, 

1. ἀνάπηρων M 6. fort. καὶ {κατὰ τὸν 1. εδει in 
marg.suppl M 18. ἄναγκαις M; fort. μαγγανείαις (cf. 322, 8) 

17. μαγγανιαν M 21. 22. ad versum αταττέεται — τοις 

ascript. ξητει M 22.Plat.reip. V 459D — 24. ó)v* ελαχιστον δὴ 
δει M; οὐκ ἐλάχιστον. Πῶς δή; Zesi Plat. 20. πὶ λεισταγκις 
Ν φαυλοτάτους ταῖς φαυλοτάταις τοὐναντίον Plat. 
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καὶ τῶν μὲν τὰ ἔκγονα τρέφειν, τῶν δὲ μή, εἰ μέλλει 
τὸ ποίμνιον ὅτι ἀκρότατον εἶναι: καὶ ταῦτα πάντα 
γινόμενα λανθάνειν πλὴν αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας | 
ἠδ᾽ αὖ ἡ ἀγέλη τῶν φυλένων ὅτι μάλιστα ἀστα- fol.129v. 
σίαστος ἔσται. εἰ τῶν μὲν ἀρίστων τὰ ἔκγονα τρέ- 5 
φευν δεῖ, τῶν δὲ ἐναντίων μηκέτι, δηλονότι ἐχτιϑέναι 
αὐτὰ εἰς ἀπώλειαν βούλεται" ἀπόλλυσϑαι γὰρ ἀνάγκη 
τὰ μὴ τρεφόμενα. καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ αὐτῷ τῆς 
πολιτείας πέμπτῳ φησὶν 'rí μὲν δὴ τῶν ἀγαϑῶν, 
δοκῶ. λαβοῦσαι εἰς τὸν σηκὸν οἴσουσιν παρά τινας 
τροφοὺς χωρὶς οἰκούσας ἔν τινι μέρει τῆς πόλεως" 
τὰ δὲ τῶν χειρόνων καὶ ἐάν τι τῶν ἑτέρων ἐμέξηρον 
γένηται ἔν ἀπορρήτῳ τε καὶ ἀδήλῳ κρύψουσιν, ὡς 
πρέπει. εἴπερ μέλλει καϑαρὸν τὸ γένος τῶν φυλάκων 
ἔσεσϑαι᾽. τί οὖν πάλιν βούλεται τὸ ἐν ἀπορρήτῳ τε 
xci ἀδήλῳ τὰ τῶν φαύλων κατακρύπτεσϑαι ἔχγονα 
καὶ εἴ τι τῶν ἀγαϑῶν ἀνάπηρον γένοιτο ἢ τὸ εἷς 
basti που χοτορυνεσθαυι οὐ yao δή γὲ τρεφόμενά 
τε χαὶ εἰς ἡλικίαν ἀγόμενα τὸν ἀεὶ χρόνον ἐν ἀδήλῳ 
εἶναι δύνανται. ὅτι δὲ φϑείρεσϑαι αὐτὰ βούλεται. 
σαφέστερον μετ᾽ ὀλίγον προϊὼν τὴν οἰκείαν ἐξεχά. 
λυψεν γνώμην᾽ qudm γὰρ οὕτως Ὅταν δὲ ἤδη. οἶμαι, 
αἵ τὲ γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ γεννᾶν ἐχβῶσιν τὴν 
ἡλικίαν, ἀφήσομέν που ἐλευϑέρους αὐτοὺς συγγένξαθαι, 
ἢ ἂν ἐθέλωσιν, πλὴν ϑυγατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ταῖς τῶν 
ϑυγατέρων παισὶν καὶ ταῖς ἄνω μητρός, καὶ τὰς γυ- 

4. ἠδ᾽ M] εἰ Plat.; ἢ δ᾽ pt 6. εχείϑὲ; M 1. ἀπο- 
λειαν M 9. Plat. reip V 4000 13. γίγνηται Plat. 
καταχρύψουσιν Plat., cf. p 16 13. 14. ὠσπερεπει M 
14. πρέπει. Εἴπερ μέλλει, ἔφη, ar^ og Plat. 22. Plat. reip. 
V 461B ἤδη MJ δὴ Plat. 25. ἦι M] ᾧ Plat. 26. πα] ε]- 
σιν Μ M m 1 ad ἄνω not. marg.: ταῖς μαμαις τὰς Om. PhL 
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veixug αὖ πλὴν visi καὶ πατρὶ καὶ roig τούτων tlg τὸ 

κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω. καὶ ταῦτά γε ἤδη πάντα δια- 

κελευσάμενοι διαπροϑυμεῖσϑαι μάλιστα μὲν μηδὲ sig 
φῶς ἐχφέρειν χύημα μηδέν, ἐὰν γένηται. ἐὰν δέ τι 

5 βιάσηται, οὕτω τιϑέναι. ὡς οὐκ οὔσης τροφῆς τῷ 

τοιούτῳ. καὶ πῶς οἷόν τέ ἐστιν. ὅπερ ἤδη εἶπον, 
διαπροϑυμεῖσϑαι μὴ ἐκφέρειν εἷς φῶς τὰ κυήματα ἢ 

φϑορείοις καὶ τοιαύταις τισὶ μαγγανείαις αὐτὰ ἐν τῇ 

μήτρᾳ διαφϑείροντας; ἐξελθόντων δ᾽ αὖ βίᾳ τῶν 
΄ * [4 eri [4 Lj Y , 3 / foli30r. χωλυόντων TO “οὕτω τιϑέναι ὡς μὴ τρέφειν᾽ τί 

ι ἄλλο ἐστὶν ἢ παιδοκτόνους παραινεῖν γίνεσϑαι; καὶ 

πόσῳ ἦν εὐσεβέστερον εἴργειν παντελῶς τῆς πρὸς 
γυναῖκας ὁμιλίας τοὺς οὕτως ἔχοντας ἢ τῇ ἡδονῇ 

συγχωρήσαντα φϑείρειν τοῦ ϑεοῦ τὸ δημιούργημα" 

ι5 πόσους δὲ καὶ ἐκ φαύλων βελτίστους ὡς ὅτι μάλιστα 

γενομένους ὁρῶμεν καὶ χείρονας ἐξ ἀγαϑῶν καὶ ἐκ 
γεγηρακότων ἀνδρείους τε καὶ ἀγαϑοὺς τὸν τρόπον. 
ὡς μεγάλα ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐκ τῆς ἀρίστης 
ταύτης πολιτείας ἀπώνατο ϑηρίων ἁπάντων ἀγριώ- 

30 τέρα ἔχειν τὰ ἤϑη παιδευόμενος" τί γάρ ἐστιν οὕτως 
ἄγριον ἔν τῷ παντὶ ξῷον ἢ σμικρόν τε καὶ ἀναλκές, 
ὃ μὴ ὑπεραποϑνήσκειν τῶν ἰδίων ἐκγόνων ὑπ᾽ αὐτῆς 
ἀδιδάκτως τῆς φύσεως ἐκπαιδεύεται; ἄκουε γοῦν, 
ὅπως Ὅμηρος τὸ περὶ τὰ ἔχγονα τῆς φύσεως φιλό- 

95 ὅστοργον ἐχδιδάσκων ἀνύμνησεν᾽ 
ὡς δ᾽ ὁπότε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισδαι 

1. πλὴν Plat.] παλιν M 3. προϑυμεῖσϑαι Plat. (tamen 
cf. lin. 7) 4. κύημα μηδέ y ἕν Plat. 6. pag. 320, 13 
8. μαγγανιαις M 10. ὡς, cf. lin. 5] καὶ M 15. πωσους M 

19. ez|o|voro, ex o, not. marg. ὠφέλησεν, M 20 sqq. Hom. 
M:167—170 (oi δ᾽ ὥς τὲ σφῆκες κτλ. 

ΙΧ 8] DE AETERNITATE MVNDI 323 

οἰκία ποιήσονται ὁδῷ ἐπὶ παιπαλοέσσῃ. 
οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες 
ἄνδρας ϑηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων᾽ 

καὶ πάλιν 

"Og δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσιν νεοσσοῖσι προφέρῃσι 
μάστακ᾽, ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δέ τέ οἱ πέλει αὐτῇ. 

&g οὖν τὰ μὲν οὕτω σμικρὰ τῶν fdov τῇ τῆς 
φύσεως μᾶλλον δὲ τῇ τοῦ ϑεοῦ διατάξει πειϑόμενα 
τοῦ ἰδίου ὑπεραποϑνήσκει κυήματος. τὰ δ᾽ ἄγρια καὶ 
τὸ ϑηριῶδες ἦϑος φυσικῶς ἐνδεικνύμενα ὑπεροπτικῶς 
περὶ τὰ ἐξ αὑτῶν ὅπως ἂν ἔχῃ τεχϑέντα διάκειται; 
ἢ οὐχὶ πρὸς τοῦ τῶν ἡρώων τὸ περὶ τοὺς ἑταίρους 
ἐνδειξαμένους φιλόστοργον μάλιστα τούτοις ἀπείκασεν 
Ὅμηρος; “εἱστήκει, γάρ φησιν, ó Αἴας ἐπὶ τῷ Πα- 
τρόκλῳ 

"Og τίς τε λέων περὶ οἷσι τεχξεσσι. 

C 
ἄνδρες ἐπακτῆρες" ὁ δέ vs σϑένεϊ βλεμεαίνει. 
πᾶν δέ v ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὕσσε καλύπτων" 
ὡς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωι βεβήκει᾽. 

πῶς οὖν οὐκ ἄτοπος ὃ νόμος παντελῶς ὃ τὴν 
τοιαύτην τῆς φύσεως ἡμῶν ἡμερότητα καὶ λεαίνης 

1. οἰκία Hom.] [οὐκΊειας M (οἰκίας Homeri c. Leidens. 33 H) 
ποιήσονται aut ποιήσωνται Hom. πεπαλοέσσηι M 

5 sq. Hom. 1 323—324 5. ὄρνις] M προφέρῃσιν Hom.] 
προσφέρησι M 6. ἐπὶ ει] και M 11. εχ[η], ex &, M 
12. exspectes ἢ οὐχὶ τῶν ἡρώων τοὺς τὸ κτλ. 18. ἐνδειξά- 
μενος t et ex corr. p 14sqq. Hom. Ρ188--187 14. εἱστήκει 
vel ἑστήκει Hom. 16. τέκεσσιν Hom. 17. συναντήσονται 
vel συναντήσωνται Hom. 18. sze|ze« eras.|wvmosg M 
λεμαινει M 19. ἐπισχοινιον M καλύπτον vel καλύπτων 
om. 20. βεβηκει bis, alt. 46]. M 22. fort. τοσαύτην 

λαιενης M 

21* 

15 

Q ῥά ve νήπι᾽ ἄγοντι συναντήσονται | ἐν ὕλῃ to.120. 

90 
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, ?3 ' 9 , A Ἂ M , 

ἄξων ἐπὶ τὸ ἀγριώτερον. τὸ δὲ καὶ τοσαύτην ' i " 
ERG AS MR 1 εἰδότος διὰ τὸ xowóv τῆς μίξεως. καὶ φϑάνει δὲ 

ἤδη γυμνῇ τῇ γλώττῃ τὸν νόμον τοῦτον ἐν τῷ αὐτῷ 
πέμπτῳ τῆς πολιτείας ἐκϑέμενος" τὸν γὰρ περὶ τοῦ 
εἶναι κοινὰς ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν τὰς πολιτικὰς 
ἀρετὰς διαταξάμενος νόμον, ἐν à γυμνὰς ἐν ταῖς πα- 5 
λαίστραις συγγυμνάξεσϑαι τοῖς ἀνδράσιν τὰς γυναῖ- 
x«c οὐ μόνον νέας οὔσας ἀλλὰ καὶ γεγηρακυίας διε- 
τάξατο ἄρχειν τε αὐτὰς παραπλησίως ἀνδράσιν καὶ 
τοὺς ἐν ταῖς ϑήραις καὶ κατὰ πόλεμον ὁμοίως ὑπο- 
μένειν ἀγῶνας, ἐπειδὴ παράδοξα λέγειν δόξας διὰ τὸ 
λόγου τὸ τοῦ νόμου δυνατόν vs καὶ ὠφέλιμον κατε- 
σχεύασεν, ἤμελλεν δὲ εὐθὺς καὶ τὸν περὶ τοῦ κοινὰς 
εἶναι τὰς γυναῖκας εἰσηγεῖσϑαι νόμον καὶ ἑώρα τοῦ- 
TOV πολλῷ τοῦ προτέρου παραδοξότερον δοκοῦντα 

ὠμότητα περὶ τὰς ἀκουσίους τῶν τικτομένων συμ- 

φορὰς ἐπιδείκνυσθαι καὶ ταῦτα ἐξ ἀγαϑῶν γεγονότας 

ποίαν οὐχ ὑπερβάλλει ἀσέβειαν. ταῦτα μὲν οὖν παντὶ 

5 δῆλον ἔχει τὸ ἄτοπον. ὅτι δὲ καὶ κοινὰς εἶναι τὰς 

γυναῖκας βούλεται, ἱκανὴν ἔστιν πίστιν καὶ ἐκ μόνων 

τῶν προκειμένων αὐτοῦ χωρίων λαβεῖν. εἰ γὰρ ἐν 

μὲν τῇ τοῦ τίκτειν ἀκμῇ τοὺς ἀγαϑοὺς ταῖς ἀγαϑαῖς 

συνάπτει. τοὺς δὲ ἐναντίους ταῖς ἐναντίαις. παρελ- 

10 ϑόντας δὲ τὸν τοῦ γεννᾶν καιρὸν ἐλευϑέρως λοιπὸν 

καὶ μετ᾽ ἐξουσίας ἧ ἂν ἐθέλωσι συγγίνεσθαι συγ- 
χωρεῖ, πλὴν ὧν προσδιωρίσατο, δῆλον, ὡς οἱ πρό- 
τερον μὲν ταῖς φαύλαις εἶ τύχοι συνιόντες διὰ τὴν 

τοῦ νόμου πρόσταξιν, ὕστερον δὲ ἐξουσίας παρὰ τοῦ 

15 vóuov δοϑείσης κατὰ τὸ εἰκὸς ταῖς ἀγαϑαῖς συγγινό- 3 ' , [3 ^ - , : εἶναι καὶ δυσπαράδεκτον, ἄκουε, οἷα πρὸ τοῦ νόμου i5 
/, ü «| - , προοιμιάξεται" φησὶν γὰρ οὕτως 'robro uiv ὥσπερ 

A , Y ^ ^ -“ , , 

μενοι. ὧν x«i πρότερον διὰ τὴν τοῦ νόμου βίαν 
^ 3 , , ? 3 LAN 6 , ioyovro, οὐ μίαν στέργουσι xcv Εὐριπίδην '"ycuot μ Ἂ ᾿ : : 
vr , ; 97 τ᾿ deos ici κῦμα φῶμεν διαφεύγειν τοῦ γυναικείου πέρι νόμου 

, n M! - λέγοντες. ὥστε μὴ πάντας κατακλυσϑῆναι τιϑέντας. 
ς "LL Ἢ “ N ὡς δεῖ κοινῇ πάντα ἐπιτηδεύειν τούς τε φύλακας 
Pos M FS , , ' /, ^ ἡμῖν καὶ τὰς φυλακίδας. ἀλλά πῃ τὸν λόγον αὐτὸν so 

c “ ἡ LJ δ , αὑτῷ ὁμολογεῖσϑαι. ὡς δυνατά τε καὶ ὠφέλιμα λέγει. 
LT , " M - , Καὶ μάλα, ἔφη. οὐ σμικρὸν κῦμα διαφεύγεις. Φήσεις 

5 3 3 , 3 y ^ 5 y 1 — δέ, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ μέγα αὐτὸ εἶναι, ὅταν τὸ μετὰ τοῦτο 
Uu , , "y - 5 Ν , ἴδῃς. Δέγε δή, ἴδω, ἔφη. Τούτῳ. ἦν δ᾽ ἐγώ. ἕπεται 

΄ ^ - » - » [s P X νόμος καὶ τοῖς ἔμπροσθεν Toig ἄλλοις, ὡς ἐγῴμαι. ss 

ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν᾽" ἐν γὰρ τῷ τῆς νεότητος 

καιρῷ οὔτε τοῖς ἀγαϑοῖς φαύλαις οὔτε τοῖς φαύλοις 
9 ^ — , »! ^ , ^ 

s) ἀγαϑαῖς ἐξῆν συγγίνεσθαι. ἐν δὲ τῷ γήρᾳ τοῦτο ov 
, - E , A d , AN 

κεκώλυται" οὐκοῦν 1 πρότερον μὲν ἀγαϑῷ ὕστερον δὲ 

φαύλῳ κατὰ τὸ sixóg συνοῦσα ἢ ἔμπαλιν κοινὴ δη- 
, P 4 -" » , 

λονότι Toig βουλομένοις sig μῖξιν προὔκειτο, ἀλλὰ 

πρότερον μὲν ἀγαϑοῖς μόνοις ἢ φαύλοις μόνοις, 

ss ὕστερον δὲ οὐδὲν ἧττον ἀγαϑοῖς τε ἅμα καὶ φαύλοις. 
" ^ * , ? ^ Ἁ 

ἔτι δὲ καὶ τὸ μηδὲν περὶ χήρων ἀνδρῶν τὲ καὶ γυ- 
- 3 [ - , Y , , , foli131r. ναικῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ διατάττεσϑαι πρόδηλόν , d Hj ^4 A. E * i i Á . 6. παλέεστραις M (. 8. διεταξετο M 9. rz M 

ἐστιν ὡς οὐκ ἔστιν χηρείαν ἕν τῇ πολιτείᾳ τῇ ἑαυτοῦ : τας Μ 13. εἰσηγ] ει σθαι, ex η, M 16. Plat. reip. 
V τοῦτο Plat.] rovrov M; τοῦτον pt τοίνυν ἕν 

18. συνιωντες Μ 16. καὶ suspectum 17. ευριπιδι M ὥσπερ Plat. 17. κυμ᾽ eqousv M 18. παντάπασι. Plat. 
Eurip. Andr. 470 22. συν εἴ]σα, ex ov, p; συνεισα M | καταλλεισϑηναι M (cr. t et in ras. 19. ὕπαντα M 
eyxaliv M 28. χηρίαν £v τι M S UtOU M l: m s e 20. g|v]Aioxióeg M 23. δὲ M] ye Plat. 
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ὅδε. Τίς; Τὰς γυναῖκας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων | οὖν δόγματί φησιν κοινὰς δεῖν καὶ λύπας καὶ ἡδονὰς 

πάντων πάσας εἶναι κοινάς, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ μηδεμίαν | ἔχειν ἅπαντας" οὕτω γὰρ δηλονότι x«l παῖδες κοινοὶ 

toLi31v. ξυνοικεῖν, καὶ τοὺς παῖδας αὖ κοινοὺς καὶ μήτε ἂν νομίξοιντο; οὐχ ὡς τὰ χρήματα κοινὰ καὶ αἱ γυ- 

γονέα ἔκγονον εἰδέναι τὸν αὑτοῦ μήτε παῖδα γονέα. | deg (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον). ἀλλ᾽ ὅτι ἀγνοοῦντος 

ς Πολύ. ἔφη. τοῦτο ἐχείνου μεῖξον πρὸς ἀπιστίαν καὶ ἑκάστου διὰ τὴν ἀόριστον τῶν γυναικῶν μῖξιν, τίνες 5 

τοῦ δυνατοῦ πέρι καὶ τοῦ ὠφελίμου. ὁρᾷς: ὅπως ἂν εἰεν οἱ αὐτοῦ παῖδες. κοινοὺς τοὺς παῖδας ὄὕψον-] 

μείξονά φησιν εἰς ἀπιστίαν τοῦ προτέρου νόμου τὸν - ἔψανεαρ Mel τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡδονάς τε καὶ toLis2r 

δεύτερον, εἰ δυνατός τὲ ἔσται καὶ ὠφέλιμος, τοῦτο ὃ APA οἰκειώσονται. τὴν δὲ τῶν κλήρων κομψείαν 

οὐκ ἦν παράδοξόν τε καὶ ἄπιστον, εἰ μίαν ἑκάστῳ οὐχ ὑπὲρ τοῦ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ λαγχάνειν 

1: συνιέναι ἠβούλετο καὶ μὴ παρὰ τὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις ἐχάσεῳ γίνεσθαι ἀξιοῖ, ὅπερ τινὲς τὸ τοῦ νόμου φαῦ- 10 

χαλῶς ἔχειν δοκοῦντα κοινὰς εἰς χρῆσιν ἅπασιν τὰς E λον ἐπαιχονόμενοι ἀνεπλάσαντο, ἀλλὰ σαφῶς ὑπὲρ 

γυναῖχας προὐβάλλετο. σκόπει δὲ καὶ τῆς λέξεως τὴν ἩΡΗ ene μὲν ἀγαϑοὺς τὰς ἀγαϑὰς ἄλλοτε ἄλλην ὃ 

σαφήνειαν" “τὰς γυναῖκας, φησίν, “ταύτας τῶν ἀνδρῶν αὐτός. τοὺς δὲ φαύλους τὰς φαύλας ἀγνοοῦντας κλη- 

τούτων πάντων πάσας εἶναι κοινάς, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ φοῦσϑαι, ὡς καὶ δι᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως Πλάτωνος. ἣν 

i μηδεμίαν ξυνοικεῖν᾽. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ πολύς ἐστιν ἤδη φϑάσαντες παρεϑήκαμεν, ἔστιν ἰδεῖν, ἵνα τύχης 15 

κατασκευάζων, ὡς δεῖ μὴ μέχρις ὀνόματος ἀλλὰ καὶ "per εἶναι Ὑ καὶ μὴ τῆς τῶν ἀρχόντων προνοίας 

ἔργῳ τὴν κοινωνίαν ταύτην ἀσπάξεσϑαι᾽ “μετὰ γὰρ " πολῖται νομίξοντες Qu)» στασιάξωσιν πρὸς αὐτοὺς 

- 84 : ΡΩΝ “. "xol D ῥή ἔφα- ὡς εἰκὸς οἱ πονηροὶ τὰς ἀγαϑὰς ἔ 
τοῦ δόγματος τούτου᾽. φησίν, “καὶ τοῦ θημᾶτος ege * : hei n Mié ἄγαϑας ἔχειν βουλόμενοι. 

μὲν ξυνακολουϑεῖν τάς τὲ ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας xot- p: vs eer oai αὑτὴν Ἢ αὑτῷ συνεῖναι ἠβούλετο, ἅπαξ 

so vdg. καὶ τὸ ὠφέλιμον δὲ τοῦ νόμου τῆς κοινῆς πρὺς | ἀχάστου. μίαν πληρωθέντος wel τούτου δήλου γενο- 30 

τὰς γυναῖκας τῶν ἀνδρῶν μίξεως ἐν τῷ αὐτῷ πέμπτῳ | μένον ὥσπερ "αἱ νῦν παρέλκων ἂν λοιπὸν ὃ κλῆρος 

τῆς πολιτείας ἐξέϑετο" οὐδὲν γὰρ οὐδενὸς ἴδιον εἶναι | heivene "d οὐθαμοῦ μίαν ἑνὶ συνοικίξων φαίνεται. 

ἐν τῇ ἑαυτοῦ πόλει φησὶν βούλεσθαι" τοῦτο γὰρ εἶναι καὶ ἄλλως δέ' ἄτοπος ἂν καὶ ἀδύνατος ἡ τοιαύτη 

τὸ διασπῶν τὰς πόλεις τὸ ὀνομάξειν τὸ ἐμὸν καὶ τὸ κομψεία φανεῖται καὶ εἷς τοὐναντίον τὴν τοῦ νόμου 

a; σὸν ἕχαστον καὶ τὸ εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἑτέραν | βούλησιν περιάγουσα. εἰ ἑκάστῳ μὲν μίαν καὶ τὴν 25 

οὖσαν γυναῖκά τὲ καὶ παῖδας ἰδίους ποιεῖσϑαι. ἑνὶ αὐτήν, ὥς φασί τινες, συνεῖναι ἠβούλετο, λανϑάνειν 
δὲ τοῦτο τοὺς πολίτας σπουδάζων διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν 

Plat. (cf. lin. 14)] τῶν M 17. Plat. reip. V » 

“εκ: "eris μετὰ Sa an icis τε καὶ ῥήματος ᾿ 8. κομψιαν Μ 17. μὴ addidi coll. pag. 328, 26 

19.20. κοινῇ Plat. 22. πολιτιας M cf. Plat. reip. V 464 BCD στασιαζουσιν M (cr. pt) 22. φαινεται} ] litt. er] M 

23. τι £xvvo πολ] ει], ex t, M (er. pt) 25. σὸν pt] συν M | 24. κομψια qor| εἰἾται, ex ἡ, M 97. σπουδάξων] εσπουδαξον 

οικειαν M 25.26. haec vix sana di fort. ζμηδέναν μηδὲν 
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ἴδιον δοκεῖν τοῖς κομψοῖς τῶν κλήρων τὴν Lii ἀεὶ 

τῷ αὐτῷ λαγχάνειν ἐμηχανήσατοι λαϑεῖν μὲν γὰρ ἦν 

τοῦτο ἀδύνατον ἀεὶ τῇ αὐτῇ τοῦ αὐτοῦ συνδυάξοντος" 

οὐ γὰρ δή γε μύοντας αὐτοὺς συνιέναι προσέταξεν" 

5 ὥστε τῷ χρόνῳ πάντως κατάφωρόν τὲ ἅμα καὶ γελοῖον 

ἐγένετο τὸ κατὰ τοὺς κλήρους τῶν ἀρχόντων σκευώ- 

oqu« καὶ τούτου δὴ γνωσϑέντος φρούδη που πάντως 

ἡ τοῦ νόμου ὑπῆρχεν ὠφελεια, μᾶλλον δὲ sig τοὐναν- 

τίον πὐρίδέφεκενο, νῦν μὲν γὰρ piav ἣν wem τὲ 

to.132v. χαὶ δυνατὸν ἑκάστου | αἱρουμένου καὶ ταύτην 

n ὅπως ἂν ἔχῃ στέργοντος ὡς ἑκουσίως καὶ οὐ βίᾳ 

χαμόντων ἀστασίαστοι ὡς ὅτι μάλιστα τούτου γε ἕνε- 

xtv αἱ πόλεις γίνονται" si δὲ οἴοιτο μέν τις ὡς ἀδιά- 

φορον εἶναι τὴν πρὸς γυναῖκας ὁμιλίαν τῷ χρόνῳ 

ι6 ἕκαστος. ὡς παρὰ τὴν δοκοῦσάν τὲ καὶ guavoncpqy 

τοῦ νόμου βούλησιν βίᾳ ve τῶν ἀρχόντων καὶ δόλῳ 

οὐ τῇ κατὰ προαίρεσιν ὡς εἰκὸς συγγίνεται. πῶς οὐχὶ 

στάσεως πλήρη πάντα καὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς ἄρχον- 

τας γενέσϑαι ἀνάγκη; οὐ γὰρ δή ye παντάπασιν ἀπα- 

so ϑεῖς εἶναι τοὺς οἰκείους ὁ Πλάτων ὑποτίϑεται πολί- 

τας καὶ τῆς τοῦ ἡδέος αἱρέσεως κρείττονας" εἶ γὰρ 

τοιούτους αὐτοὺς εἶναι ᾧετο, οὐδὲν ἂν αὐτῷ τῶν 

κομψῶν τούτων ἔδει κλήρων καὶ τῆς ἐκ τούτων ἀπά- 

της. δι᾽ ὧν λανϑάνειν αὐτοὺς βούλεται. ὡς κρίσει 

ss τῶν ἀρχόντων οἱ γάμοι γίνονται. ἵνα τύχης ἔργον τὸ 

τὴν τοιάνδε κεκληρῶσϑαι νομίσαντες μὴ στασιάξωσιν 

4. μ͵ίυοντας M 5. παϊντήίως καταφορον M 8. ἡ ἐκ 

τοῦ 329, 11. 12 ὑπ|η)οχεν οφελεια Μ 10. δυνατὸν Brink- 

mann| ἀδυνατον M 13. τις ὡς suspecta 14. fort. ὁμιλίαν, 

«γιγνώσκοι 085) τῷ 18. exspectes παντάπασι τὴν πόλιν πρὸς 

τοὺς ἄρχοντας (cf. 1828, 2654. 829, 1754.) 21. ἡδέος pt] ἔδεως M 
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πρὸς τοὺς ἄρχοντας" περὶ τίνος γὰρ στασιάξειν ἤμελ- 

λον οἱ καϑάπαξ διὰ τὸ χοινῇ συμφέρον τοῦ ἡδέος 
καταφρονήσαντες: οὐκοῦν. ti ἐμπαϑεῖς μέν εἶσιν καὶ 

ἔτι τῶν ἡδονῶν ἀντεχόμενοι. πάλιν δ᾽ αὖ λαϑεῖν τῷ 
χρόνῳ ἀδύνατον, ὡς οὐκ ἐκ τύχης ἀλλὰ ψήφῳ τῶν 5 

ἀρχόντων οὐ κατὰ προαίρεσιν οἷα εἰκὺς τῇ αὐτῇ GUv- 

εισιν ἕκαστος. πῶς οὐκ ἂν εὐλόγως στασιάξειν ωέλ- 

Aoitv πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν τε xc) ἡδονὴν καὶ 

τῆς δοχούσης κατὰ νόμον ἑἐξουσίας στερούμενοι; ὅτι 

μὲν οὖν, εἰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ τῷ αὐτῷ διὰ τῶν κλήρων τὸ 

λαγχάνειν ἔλεγεν, τότε λαϑεῖν ἦν ἀδύνατον καὶ ἡ ἐκ 

τοῦ νόμου ὠφέλεια εἰς τοὐναντίον περιήγετο. μετρίως 
δέδεικται. l ἄτοπον δὲ καί, εἰ λάϑοι τῇ αὐτῇ συνιὼν 
ἕχαστος. ἵνα τις καὶ τοῦτο μεμηχανῆσϑαι διὰ τῶν 

κλήρων Πλάτωνα συγχωρήσειεν. δόγμα γὰρ τῇ ψυχῇ is 
τὸ φαυλότατον κτήσεται" οὐδὲν γὰρ ἄτοπον τὴν μοι. 
χείαν εἶναι νομίσει καὶ τὴν πρὸς τὰς γυναῖκας τ01.188τ. 
ἀόριστον συμπλοχήν" εἰ γὰρ ἄλλοτε ἄλλῃ συνιέναι 
νομίξοι καὶ τοῦτον εἶναι τῆς ἀρίστης πολιτείας τὸν 
νόμον οἴοιτο. τί ἕτερον ἢ τὸ εἰρημένον ἕκαστον τῶν so 
πολιτῶν ὑπονοεῖν ἀνάγκη; ἀλλ᾽ οἶμαι παντὶ δῆλον 
εἶναι. ὡς πᾶσα πρᾶξις ἄτοπος οὐ δι’ αὐτὴν ψιλὴν 
τὴν χρῆσιν ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ τρόπου παράνομον καὶ 
τὴν τοῦ λογισμοῦ πρὸς τοῦτο συγκατάϑεσιν διαβέ- 
βληται" οὐ γὰρ τὸ ἁπλῶς συνιέναι γυναικὶ ψεκτόν, ss 
ἀλλὰ τὸ μὴ κατὰ vóuov: τὴν δὲ χατὰ νόμον vs καὶ 
παρὰ νόμον χρῆσιν τῷ λογισμῷ δήπουϑεν κρίνομεν" 
ὁ οὖν τὸν λογισμὸν πείσας. ὡς οὐ τῇ αὐτῇ διὰ παν- 

1. τίνος Kroll] τινας M " pt] ideoc M 3. ei] 
οἱ M 16. geviorer|o]|v, ex c, τ ΠῚ ἃ 

κατεϑεσιν M 25. συνειεναι M Ε1 δὲ M. 3 φυγ- 
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τὸς σύνεισιν ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλῃ, οὗτος τὴν Tijg μοι- 

χείας παράνομον πρᾶξιν εἰργάσατο, κἂν τῇ ἰδίᾳ συν- 

ἔρχεται᾽ ὥσπερ γὰρ ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἴ τις ἐν νυκτὶ 

ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ συμπλέκεσϑαι βουληϑείς τε καὶ vo- 

μίσας τῇ ἰδίᾳ συγγένηται ἀγνοῶν, μοιχὸς ὃ τοιοῦτος 

κατὰ ἀλήϑειαν, εἰ καὶ μὴ τῇ χρήσει, ἀλλὰ τῇ τοῦ 

λογισμοῦ συγκαταϑέσει δικαίως κρίνεται, διότι οὐχ ἣ 

μῖξις ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὃ τρόπος καὶ ἡ ἐπὶ τῷ ἀτόπῳ τοῦ 

λογισμοῦ συγκατάϑεσις τὴν μοιχείαν ἐργάξεται (ὅϑεν 

ἐστερημένα λογισμοῦ τοῦ τὰ τοιαῦτα κρίνοντος τὰ 

ξῷα τὰ ἄλογα καὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐπὶ τῇ διὰ τῆς 

μίξεως ἠλευϑέρωται). οὕτω δὴ κατὰ τὸ ἀκόλουϑον 

καὶ ὁ τῇ (αὐτῇ μὲν ἀεὶ συνὼν ἀγνοῶν δὲ τοῦτο καὶ 

ἄλλοτε ἄλλῃ συνιέναι νομίζων καὶ τοῦτο ὡς εἴη καλὸν 

5 ὑπὸ τοῦ νόμου παραπεπεισμένος οὗτος τὴν μοιχείαν 

ὡς ἀγαϑὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ ἐβεβαίωσέν τε καὶ ἔπραξεν. 

ὅσοι οὖν ταῖς τοιαύταις κομψείαις παρεξηγεῖσϑαι πει- 

ρῶνται τὸν Πλάτωνα, δῆλοι μέν εἶσιν αὐτῷ τῷ ἔπαι- 

σχύνεσϑαι ταῦϑ᾽ οὕτως ὁμολογεῖν αὐτὸν διατάττεσϑαι 

[ο1.188ν. τὸ | πρᾶγμα κοινῇ μετὰ πάντων ἀνθρώπων τῶν 

21 ἀτόπων εἶναι νομίζοντες. ῥύσασϑαι δὲ τοῦ ἐγκλήματος 

αὐτὸν μὴ δυνάμενοι αὐτοὶ τὴν ψῆφον τῆς τοῦ νόμου 

φαυλότητος κατ᾽ αὐτοῦ φέρουσιν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ 

τοσοῦτον. μυρία δὲ ἔστιν καὶ ἄλλα, ἐν οἷς ἔστιν τοῦ 

ἀληϑοῦς δεῖξαι ἡμαρτηκότα τὸν Πλάτωνα ἀλλ᾽ ἵνα 

μὴ ἐπὶ πλέον τῇ παρεχκβάσει χρησώμεϑα, ἱκανὰ καὶ 

1. αλλ[ο]τε, ex y, M 2. 3. συνέρχηται p 
4. [αλλ]οτριαι M 8. ἀτόπῳ (cf. 329, 16. 22)] τοπωι M 

11. fort. ἐπὶ τῇ {μιάνσει Tjj) διὰ vel tale quid 
12. οὕτω] rovro M 13. ὁ τῇ αὐτῇ] óv M 17. xou- 
ψιαις M 
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τὰ εἰρημένα sig πίστιν τοῦ μὴ ἐπιτετευγμένως ἅπαντα 

εἰρῆσϑαι τῷ Πλάτωνι. 
, , 3 y ^— ^ ^^ 

0. Tí oov ϑαυμαστόν, εἰ καὶ ἐν τοῖς νῦν ἡμῖν 

προκειμένοις εἷς ἐξέτασιν δύο μαχομένων ὑποϑέσεων 

(ἕνα τις καὶ μάχεσϑαι αὐτὰς συγχωρήσειε, τήν τὲ ϑεὸν 
εἶναι τὸ πᾶν λέγουσαν καὶ τὴν γεγονέναι αὐτὸ καὶ 

μὴ ἐξ ἀιδίου εἶναι ὑποτιϑεμένην) τὴν μὲν ἑτέραν ἐπι- 
τετευγμένως ἔχειν, τὴν δὲ λοιπὴν μηκέτι; ἀλλ᾽ ὃ τῆς 

ἀληϑείας ἀξιῶν εἶναι Πρόκλος διδάσκαλος τὸ ϑεὸν 

εἶναι τὸν χόσμον ὡς ἀληϑὲς ἀποδεξάμενος τὸ μὴ γε- 
γονέναι αὐτὸν ἐντεῦϑεν συνάγειν ἐπιχειρεῖ" καίτοι γε. 

εἶ x«i ἐκ τοῦ ϑεὸν εἶναι τὸν κόσμον λέγεσϑαι συν- 

άγειν τις ἠδύνατο, ὡς οὐ γενητός ἔστιν, οὐκέτι κἀκεῖνο 

δεικνύειν ἔχει. ὡς οὐ γεγονέναι αὐτὸν καὶ μὴ ἀεὶ 

εἶναι ὁ Πλάτων ὑπέϑετο, ὁπότε καὶ τοῦτο τῆς Ἑλλη- 
νικῆς πλάνης ἴδιον τὸ γενέσεις ϑεῶν ὑποτίϑεσϑαι. 

καὶ ὃ Πλάτων δὲ πολλαχοῦ μὲν φαίνεται ταῖς ὀρϑαῖς 
περὶ ϑεοῦ ἐννοίαις ἑπόμενος, τὴν δὲ τῶν ποιητῶν 
χαὶ τὴν τῶν πολλῶν περὶ ϑεοῦ βλάσφημον ἀϑετῶν 
ὑπόληψιν, ἐνίοτε δ᾽ αὖ πάλιν ὥσπερ αἰδούμενος τὴν : 
συνήϑειαν καὶ τὴν πάτριον παράδοσιν, τάχα δὲ καὶ 
τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων εὐλαβούμενος δῆμον, μὴ καὶ κατ᾽ 

αὐτοῦ τὴν Σωκράτους ἐξενέγκωσι ψῆφον. ἐπὶ τοὺς 

μύϑους ἀπολισϑαίνει καὶ τῇ αὐτῇ τοῖς λοιποῖς ἀσε- 

βείᾳ συμφέρεται. καὶ τοῦτο πολλαχόϑεν μὲν ἄν τις 55 

συλλογίσαιτο, ἐναργέστατα δὲ καὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων | 
ἐν τῇ πρὸς Περδίκκαν ἐπιστολῇ δῆλον πεποίηκε᾽ tol134r. 

3. ἐΐ — 8. ἐχειν; Philopono hoc tribuerim, non librario 
5. συγχωρησειεῖν eras.]] M 12. ϑεὸν] 9v M 20 sq. cf. 
fol. 266v. 23. εξενεγκωσιν eras.] M 24. απολισϑ]) e |t, 
ex ove, m 1, M 27. Plat. epist. V 322A 
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κακίας φϑείρεται. τὸ Oi ϑεῶν ἅπαν γένος ἄδεκτον 
ὃν κακίας ἄδεκτον εἶναι καὶ μεταβολῆς. οὐκ ἄρα", 
φησίν, ᾿φϑαρήσεταί ποτὲ τὸ πᾶν, ᾧ μηδέν ἐστιν κα- 
xóv, διότι καὶ αὐτὸ ϑεός ἐστιν. si τὸ ϑεῶν ἅπαν to.134v. 
γένος κακίας ὃν ἄδεκτον καὶ μεταβολῆς ἐστιν ἄδεκτον, 5 
ὅπερ ἄρα ἀμετάβλητον εἶναι ἀδύνατον, τοῦτο ἄρα οὐκ 
ἂν εἴη ϑεός. ἐπεὶ οὖν πᾶν τὸ αἰσϑητὸν ὃ Πλάτων 
γινόμενον εἶναί φησιν καὶ ἀπολλύμενον ὄντως δὲ 
μηδέποτε ὃν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν 
κόσμον αἰσϑητὸν ὄντα ἀπεφήνατο (μόνοις γὰρ τοῖς 
ϑειοτάτοις τῶν ὄντων προσήκειν τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 

φησὶ γὰρ ἐπὶ λέξεως ταῦτα “ἐὰν δέ τις ἀκούσας 

ταῦτα εἴπῃ. Πλάτων προσποιεῖται μέν, ὡς ἔοικεν, τὰ 

δημοχρατίᾳ ξυμφέροντα εἰδέναι, ἐξὸν δὲ τῷ δήμῳ A&- 

γειν καὶ συμβουλεύειν αὐτῷ τὰ βέλτιστα οὐπώποτε 

5 ἀναστὰς ἐφϑέγξατο. πρὸς ταῦτ᾽ εἰπεῖν, ὅτι Πλάτων 

ὀψὲ ἐν τῇ πατρίδι γέγονεν καὶ τὸν δῆμον κατέλαβεν 

ἤδη πρεσβύτερον καὶ εἰϑισμένον ὑπὺ τῶν ἔμπροσϑεν 

πολλὰ καὶ ἀνόμοια τῇ ἐχείνου ξυμβουλῇ πράττειν" 

ἐπεὶ πάντων ἂν ἥδιστα καϑάπερ πατρὶ συνεβούλευσεν 

ιο αὐτῷ. εἰ μὴ μάτην μὲν κινδυνεύειν gero, πλέον ὃὲ 

οὐδὲν ποιήσειν. σαφέστατα τοίνυν διὰ τούτων δε- 

δήλωκεν ὁ Πλάτων. ὡς φόβῳ πολλὰ τῶν δεόντων 

ἀποσεσίγηκεν. εἰ δὲ ἐπὶ τῶν πραχτῶν παρακινῆσαί 

τι τῶν ἄνωϑεν τοῖς ᾿4ϑηναίοις δεδογμένων εὐλαβήϑη 

15 χακῶς ἔχειν τὰ τῆς καϑεστώσης αὐτῶν πολιτείας οἷό- 

μένος. πῶς οὐχὶ πολλῷ μᾶλλον τὰ περὶ τοὺς νενο- 

ὡσαύτως ἔχειν, τὴν δὲ τῶν σωμάτων φύσιν μὴ ταύ- 
τῆς εἶναι τῆς τάξεως, ἀλλ᾽ ἐν μεταβολῇ πάντως ἐξ- 
ἑτάξεσϑαι). καὶ αὐτὸς δὲ ὃ Πρόκλος. ὡς ἐν τοῖς ἔμ- 
προσϑὲν £yvousv, ταύτῃ τῇ δόξῃ τοῦ Πλάτωνος 
παριστάμενος πεπερασμένην εἶναι τὴν τοῦ χόσμου 
δύναμιν ἔφησεν, διότι μηδὲν σῶμα ἀπείρου μετέχει 
δυνάμεως. τὴν δὲ πεπερασμένην δύναμιν φϑαρτὴν 
εἶναι καὶ τοῦτο ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ἰδίας φύσεως τῷ κό- 

μισμένους ϑεοὺς ἀϑετεῖν τὸν ἔσχατον αὑτῷ κίνδυνον 

φέρειν ἐνόμιξεν; τοῦτο γὰρ αὐτὸ καὶ Σωκράτει ϑανά- 

του παραίτιον γέγονεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὡς πολλοῖς 
» , e, , σμῷ προσεῖναι. τούτων οὕτως ὡμολογημένων πότερον 

3. , )À , 3 M , j 53 ^ /, ἣν εὐλογώτερον sx τοῦ λέγεσθαι ϑεὸν εἶναι τὸν κό- 
' ΝᾺ 3 , ' 5 - μον τὸ μηδὲ ἀμετάβλητον αὐτὸν εἶναι καὶ διὰ τοῦτο 

LQAMK , , ^ μηδὲ γεγονέναι συλλογίξεσϑαι καὶ ἑαυτῷ καὶ Πλάτωνι 
M ^ , 1 , ni 1 * καὶ τῇ ἀληϑείᾳ μάχεσθαι ἢ ex τοῦ μεταβλητὸν εἶναι 
Ἁ Ἁ ET ἤ ' - 1 2 , καὶ διὰ τοῦτο φύσει φϑαρτὸν τῷ μὴ ἀπείρου μετέχειν 

δ , ^ ^ 9 1 "n N δυνάμεως TO ϑεὸν αὐτὸν εἶναι ὡς ψευδὲς ἀποχρούε- 

90 ἤδη τῶν ἡμετέρων ἀποδεδειγμένα παρίημι τοσοῦτον 
? - 2 , c - er 3 -" - - 

αὐτῶν ἐπιμνησϑείς. ὡς δεῖξαι. ὅτι κἀνταῦϑα τῇ τῶν 

μύϑων ἀπάτῃ συνενεχϑεὶς ὃ Πλάτων ϑεὸν εἶναι τὸν 
, , - 9 , A] 9 , 9 ^ , 

κόσμον ex τῶν Ὀρφέως λαβὼν ἀπεφήνατο. ἀλλὰ τού- 
P er A M »?. 2 “Ὁ /, 

τῶν μὲν ἅλις" εἰς δὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ προκειμένου 

s; τὸν λόγον ἐπιχειρήματος τρέψωμεν. 

ε΄. Πᾶν", φησί. 'τὸ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ 
dics εἴπερ τὸ ϑεῶν ἅπαν γένος. ὥς φησιν, μεταβολῆς 

2. ὡς ἔοικε προσποιεῖται μὲν Plat. προσποὶ ειἾται, ex η, M ἑστιν ἄδεκτον; ἀλλ᾽ οἶμαι πᾶς ἄν τις TO δεύτερον 
3. δὲ M] δ᾽ ἐν Plat. τῷ ρὺ Ρ]αἰ.1]το M 1. πρεσβύτερον Plat. ] 

προς δευτερονΜ 9θ89. ἐπεὶ Ρ]αἰ.] ἐπι M 10. κινδυνεύσειν Plat. 
11. 12. δεδὶ ηλωκεν M 18. αὐτὸ t et (superscr. m 1) p| αὐτῶι M 
M 19. yeyovsv|s eras.] M 20. ημετερίωὧ]ν M 25. ro£- 
abousv pt (cf. fol. 183v.)] τρεψαι M 26. pag. 313, 7 

1. pag.313,14 8. φϑαρ η]σεται M 6. ἀμεταβὶ An rov, ex η, 
7. ἐπὶ eu], ex ,, M Plat. Tim. 28A 10. fort. γενητὸν καὶ 

φϑαρτὸν sivo, vel tale quid post ὄντα ins. 14. pag. 237, 15 sq. 
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ἀναγκαῖον εἶναι ὁμολογήσειεν, τὸ μὴ εἶναι ϑεὸν τὸν 

κόσμον, τὸ δὲ πρότερον ψεῦδος, λέγω δὲ τὸ μετα- 

βολῆς ἄδεκτον αὐτὸν εἷναι" εἶ γὰρ τὸ πᾶν ϑεός ἐστιν, 
No ν᾽ -- N e / H 2 N 

τί ἐστιν λοιπὸν τῶν ὄντων. ὃ μή ἐστιν ϑεός: ἕν γὰρ 

“τῷ παντὶ τὰ μέρη συ ' * οὐδὲν γὰρ ἄλλ sTÓ παντὶ τὰ μέρη συμπεριέχεται" οὐδὲν γὰρ ἄλλο 

[το]. 136:. ἐστὶν τὸ ὅλον καὶ πᾶν ἢ ἡ τῶν μερῶν ἁπάν τῶν 

πρὸς ἄλληλα σχέσις καὶ εἷς ταὐτὸν συνδρομή. ἐντεῦ- 

ϑεν γοῦν εἰς τοσοῦτον τὴν τοῦ ϑεοῦ δόξαν καϑύβρι- 

σαν ἄνθρωποι, ὡς μέχρι κνωδάλων καὶ τῶν ἀψύχων 

ιο αὐτῶν καὶ τῶν αἰσχροτάτων ἐν ἀνθρώποις κακῶν τὸ 

ϑεῖον ἑλκῦσαι καὶ σέβας καὶ ὄνομα. εἰ οὖν σῶμα ὧν 

ὃ κόσμος ἐν μεταβολῇ καὶ ἀλλοιώσει ϑεωρεῖται καὶ 

μεταβολῆς αὐτὸν ἄμοιρον εἶναι ἀδύνατον, τὸ ὃὲ τῶν 

ϑεῶν γένος μεταβολῆς ἐστιν ἄδεκτον, ἀδύνατον ἄρα 
* * ^ , 9 ᾽ “ N ^ 

15 ϑεὸν εἶναι τὸν χόσμον. ἀλλ ἴσως τις πρὸς ταῦτα 

ἐρεῖ, ὅτι, εἰ καὶ τὰ τοῦ κόσμου μέρη μεταβάλλει, ἀλλ᾽ 
3 δ} ϑΝ ς er 3 , / ? ü 2.3 ^ ' 

οὖν τὸ ὅλον ὡς ὅλον ἀμετάβλητόν éGTwv' ἀεὶ γὰρ TO 

ὅλον ὡσαύτως ἔχει. περὶ δὲ τὰ μέρη τοῦ παντὸς 1 

μεταβολὴ καὶ ἡ ἀλλοίωσις φαίνεται. ἀλλ᾽ οὕτως οὐδὲν 

s τῶν ὄντων. ἕως ἂν d$, μεταβλητὸν ἔσται. ἀλλ᾽ ἅπαξ 

ἅπαντα ἀμετάβλητα" οὐδὲν γὰρ τῶν ξῴων, ἕως ἂν Ἶ 
n à r 7 hj / ? Sg 7] 

(Gov, x«9' ὅλον αὐτὸ μεταβάλλει. ἀλλά. κἄν τε αὐξά- 

νηται κἂν φϑίνῃ κἄν τε ϑερμαίνηται κἂν fx τόπου 

τόπον ἀμείβῃ. τοῦ εἶναι fov οὐκ ἐξίσταται" εἰ γὰρ 

»ο5 χαϑ' ὅλον αὐτὸ καὶ ἧ ξῷόν ἐστιν μεταβάλλοι. καὶ τοῦ 

εἶναι πάντως ἐξίσταται" τῶν γὰρ μεταβολῶν γένεσις 

μὲν καὶ φϑορὰ ὅλου τοῦ πράγματος μεταβολὴν ἀπερ- 

γάξεται (ἡ μὲν γὰρ γένεσις ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 

8. ro superscr. M 9. κνοδαλων M tov superscr. M 

20. uere |Anr]ov M 23. κἄν vs φϑίνῃ pt 
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ὄν ἐστιν μετάστασις. ἡ δὲ φϑορὰ ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὺ 
μὴ óv), αἱ δ᾽ ὑπόλοιποι τῶν μεταβολῶν κατά τι τῶν 
τοῦ πράγματος γίνονται. ἐνδέχεται δὲ καὶ τοῦ ὅλου 
σῳξομένου πράγματος μόριά τινα τοῦ παντὸς φϑείρε- 
σϑαί τὲ καὶ γίγνεσθαι, ὡς ὅταν μέρους τινὸς τῆς 
σαρκὸς φϑαρείσης ἄλλη ἀντ᾽ αὐτῆς φύηται ἢ κλάδου 
χοπέντος ἄλλοι πάλιν βλαστάνουσιν. οὕτω δὴ οὖν 
x«i ὁ xócuog, ἕως ἂν T κόσμος. x«9' ὅλον αὐτόν 
ἐστιν ἀμετάβλητος" εἰ γὰρ x«9' ὅλον αὐτὸν μεταβάλῃ, 
καὶ φϑείρεσθαι αὐτὸν ἀνάγκη. οὐ τοῦτο οὖν tol. 135». 
δείκνυσιν τὸ εἶναι τὸ πᾶν ἀμετάβλητον τὸ μὴ xc«9 nu 
ὅλον αὐτὸ νῦν μεταβάλλειν, ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν τῶν μερῶν 
αὐτοῦ μεταβάλλῃ" ὅπερ οὐκ ἔστιν ἀληϑές. τοὐναντίον 
μὲν οὖν οὐδέν ἐστιν τῶν τοῦ κόσμου μερῶν παντά- 
πασιν ἀμετάβλητον" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα κατὰ πᾶν is 
εἶδος μεταβολῆς μεταβάλλει, τὸ δὲ οὐράνιον τέως τὴν 
κατὰ τόπον μεταβολὴν ὑπομένει καὶ οὐδέν ἐστιν τοῦ 
οὐρανοῦ μέρος. ὃ μὴ μεταβολῆς τῆς κατὰ τόπον τετύ- 
χηκὲν. ὥστε οὐκ ἂν εἴη τὸ πᾶν ἀμετάβλητον. καὶ εἰ 
τὰ κατὰ τὰ ἄλλα εἴδη τῶν μεταβολῶν μεταβάλλοντα o 
καὶ φϑορᾶς ἐστὶν πάντα καὶ γενέσεως δεκτικά, καὶ τὸ 
πᾶν ἄρα μεταβλητὸν ὃν καὶ γενητὸν ἔσται καὶ φϑαρ- 
τὸν ἐξ ἀνάγκης" καὶ γὰρ ἄλογον τῶν στοιχείων, ἐξ 
ὧν τὸ εἶναι ἔχει, γενητῶν ὄντων καὶ φϑαρτῶν μὴ 
καὶ τὸ ἐκ τούτων συγκείμενον γενητὸν εἶναι καὶ 960 
φϑαρτόν, ὡς ἀκριβέστερον ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀπεδεί- 
ξαμεν. ἀλλ᾽ ἄνωθεν πάλιν τὴν προκειμένην ἐπισκε- 
ψώμεϑα ἐπιχείρησιν. 

1. βλαστάνωσϊν p 9. netéfdAAn vi 90 

superscr. M 26. pag. 203, 7 sa ) P . τὰ (post κατὰ) 
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(e ᾿ΕἘπειδὴ πᾶν τὸ puse ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ 

κακίας φθείρεσθαι φησιν ὃ Πρόκλος, τίς δέ ἐστιν ἡ 

ἑκάστου κακία, οὐκ εἴρηκεν, & ἄξιόν ἐστιν ἐπισκέψασϑαι, 

τίς ποτέ ἐστιν αὕτη, ἐξ ἧς ἑκάστῳ τῶν μετεχόντων 

αὐτῆς συμβαίνει φϑείρεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδὲν 

ἕτερον εἶναι τὴν ἑκάστου κακίαν οἶμαι ἢ τὴν ἐπὶ τὸ 

παρὰ φύσιν ἕκάστου παρεκτροπήν, ὡς καὶ ἐν τῷ x9 

αὕτη δὲ δηλονύτι ὑπ᾽ 

οὐδὲν γὰρ τῶν 
τούτου λόγῳ ἐμνήσϑημεν. 

οὐδεμιᾶς φυσικῆς δυνάμεως γίνεται" 

ὄντων αὐτὸ ἑαυτοῦ φϑαρτικόν ἐστιν, σωστικὸν δὲ 

μᾶλλον ἑκάστου ἡ φύσις ἐστὶν ἑκάστου. οὐκοῦν, εἶ 

τῇ μὲν δυνάμει ἡ ἀδυναμία ἀντίκειται. τῷ δὲ ὄντι τὸ 

μὴ ὄν, αἴτιον δὲ τοῦ εἶναι ἑκάστῳ ἡ φυσικὴ δύναμις, 

καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἄρα ἡ ἀδυναμία αἰτία ἂν εἴη" τῷ 

136r. γὰρ τὴν φυσι χὴν ἐξασϑενεῖν δύναμιν καὶ μὴ δια- 

χρατεῖν ἐς ἀεὶ τὸ ὑποκείμενον δύνασϑαι φϑείρεσϑαι 

συμβαίνει τὰ πράγματα, ἐξασϑενεῖν 0i (μὴ τὴν 

ἄπειρον δύναμιν ἀλλὰ πεπερασμένην ἀνάγκη. ὥσπερ 

ἀμέλει καὶ ἡ τοῦ ἡνιόχου δύναμις. εἴτε σωματικήν 

τις εἰπεῖν εἴτε τεχνικὴν βούλοιτο, αἰτία τῆς τοῦ ἅρ- 

ματός ἐστιν σωτηρίας, τοῦ ἐναντίου δὲ ἡ ἀσϑένεια. 

οὐκοῦν, εἰ Ó χόσμος σῶμα ὧν πεπερασμένης ἐστὶν 

δυνάμεως. ἐξασϑενεῖν δὲ τῷ χρόνῳ τὴν πεπερασμένην 

ἀνάγκη, ἐξασϑενούσης δὲ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐξολι- 

ς σϑαίνει τὰ πράγματα, τὸ δὲ παρὰ gear ἐστὶν ἡ 

ἔχάστου κακία καὶ τὸ τῆς φϑορᾶς αἴτιον, καὶ ὃ κόσμος 

ἄρα κακίαν ἕξει τὴν ὅσον ἐπὶ τῇ τῆς δυνάμεως ὠἀσϑε- 

1. σ΄ add. pt 
9. qvo|t |«ns M 

pag. 313, ? 8. pag. 302, 26 

- P τι ΜΝ 16. δυναί σ]ϑαι, ex ., M 

17. μὴ addidi 18. πεπερασμενίη)ν, ex ει, M 

20. αἰτίαν eras.] M 22. e, ex » M 23. πεπερασμενη ]ν 

Ν 24. 95. εξολισϑ) αινει] M 21. ὅσον pi] ὅσω M. 
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νείᾳ ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν ó0óv. ἢ οὖν δειξάτωσαν, 
ὡς οὐ πεπερασμένης ἐστὶν δυνάμεως ὃ κόσμος ἢ ὅτι 

πεπερασμένη οὐ geo, ij, εἰ ταῦτά ἐστιν ἀληϑῆ, 

ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὸν κόσμον ὅσον ἐπὶ τῷ πεπερα- 

σμένῳ τῆς ἰδίας δυνάμεως δεκτικόν τε εἶναι τῆς τοῦ 

παρὰ φύσιν κακίας καὶ διὰ τοῦτο φϑορᾷ ὑποκεῖσϑαι 

καὶ διὰ τοῦτο μὴ εἶναι ἀγένητον" τὸ γὰρ μὴ βούλε- 
σϑαι τὸν ϑεὸν αὐτὸν φϑείρειν οὔτε διὰ λόγου δει- 

χνύειν ἔχουσιν τῶν εἷς τοῦτο ἐπιχειρήσεων ἐν τῷ ἕκτῳ 

λόγῳ ἐληλεγμένων καί, ti τοῦτο ἦν ἀληϑές, οὐ παρὰ 

τοῦτο τὸ φύσει ἄφϑαρτον αὐτὸν εἶναι εἰσήγετο᾽ μὴ 
ὧν δὲ φύσει ἄφϑαρτον ἀλλὰ φϑαρτὸν καὶ γενητός 

ἐστιν ἐξ ἀνάγκης. 

ξ΄. ᾿Δλλὰ δὴ καὶ τὰ ἐφεξῆς τοῦ λόγου κατίδωμεν. 

“εἰ δὲ μὴ φϑαρτόν᾽, φησί, τὸ πᾶν, διότι μηδὲν ἔχῃ 
φϑαρτικόν, οὐδὲ γενητόν ἐστιν" ἐξ οὗ γὰρ ἡ γέρρδις 
P , ^ M" , , 

ἑκάστῳ. τοῦτο ἑκάστῳ q9 eotuxóv: χρατηϑὲν uiv γὰρ 
, 

γενέσεως συναίτιον. κρατῆσαν δὲ φϑορᾶς" 
, 2 | AL AMAN, - » Ca μηδὲν ἐστιν | «ovo. φϑεῖρον, οὐδὲν ἔχει. ἐξ οὗ ἂν tot. 136v. 

ὥστε. εἶ 

γένοιτο καὶ τὰ ἑξῆς᾽. δείξας ὁ Πρόκλος. ὡς ἐνόμισεν, 90 
ἐκ τοῦ ϑεὸν εἶναι τὸν κόσμον τὸ μηδὲν ἔχειν αὐτὸν 
κακὸν χαὶ διὰ τοῦτο μηδὲν ἔχειν φϑαρτικὸν ἐκ τού- 
του πάλιν πειρᾶται δεικνύναι. ὡς οὐδὲ γέγονεν" τὸ 

αὐτὸ γάρ φησιν καὶ φϑορᾶς καὶ γενέσεως αἴτιον, 

ἀλλὰ χρατηϑὲν μὲν γενέσεως, κρατῆσαν δὲ φϑορᾶς. 

εἴπερ οὖν φϑείροιτο. φησίν. τὸ πᾶν τεταγμένον καὶ 

κεχοσμημένον, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἂν φϑείροιτο ἢ ὑπὸ τῆς 

9. τοῦτο] τουτῶν M 9. pag. 128, 1 sq. 14. κατει- 
δωμὲν M 15. εἰ δὲ ἄφϑαρτον 313, 17 μηδὲ ἔχῃ 313, 18 

ey|n], ex δε, M — 16. γεγίνἼητον, ex e, M 17. ἑκάστου 
φϑαρτικόν 313, 19 19. rues 22 ΘΕῸΣ 

IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 
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ἀταξίας τε καὶ ἀκοσμίας" αὕτη γὰρ τῷ τεταγμένῳ καὶ 

κεκοσμημένῳ κακόν. ti οὖν μηδέν ἐστιν, φησίν, τῷ 

κόσμῳ κακόν, οὐδ᾽ ἂν ἔχοι μαχομένην ἀταξίαν τε καὶ 

ἀκοσμίαν, ἧς κρατούσης μὲν φϑείρεσϑαι. κρατουμένης 

5 δὲ γένεσϑαι τὸ πᾶν συμβαίνει. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐδείξαμεν 

ἱκανῶς. ὡς ὅτι καὶ ὁ χόσμος τοῦ παρὰ φύσιν ἐστὶν 

δεχτικὸς διά γε τὸ πεπερασμένον τῆς ἰδίας δυνάμεως. 

παρὰ φύσιν δὲ τῷ τεταγμένῳ ἡ ἀταξία καὶ τῷ κεκο- 

σμημένῳ ἡ ἀκοσμία. ἕξει ἄρα καὶ ὁ κόσμος τὰ φϑορο- 
10 ποιὰ ἑαυτοῦ αἴτια. ἀλλὰ μὴν τὸ τῆς φϑορᾶς αἴτιον 

τοῦτό φησιν ὁ Πρόκλος καὶ γενέσεως εἶναι αἴτιον" 

ἕξει ἄρα κατὰ τοῦτο καὶ ἐξ οὗ ἂν ὃ κόσμος γένοιτο. 

ἐμοὶ μὲν οὖν οὐκ ἀληϑὲς εἶναι δοκεῖ τὸ φϑορᾶς συν- 
αἔτιον τοῦτο πάντως καὶ γενέσεως εἷναι συναίτιον. 

15 &ÀÀ ἵνα μὴ παρεχβαίνοντες τὸν λόγον μηκύνωμεν, 

τοῦτο μὲν ἡμῖν παρείσϑω᾽ εἶ γὰρ καὶ καϑόλου τὸ 
€ , ^ e A - εἰρημένον ἀληϑὲς ἦν. δεδειγμένου τοῦ ὅτι καὶ τῷ 

κόσμῳ ἔστιν τὸ παρὰ φύσιν καὶ τὸ τῆς φϑορᾶς αἴτιον 
4 : ^ : : 

ἔστιν δηλονότι κατὰ τὴν τοῦ lloóxAov ὑπόϑεσιν καὶ 

20 τὸ τῆς γενέσεως αὐτοῦ συναίτιον. 

η΄. ᾿Επειδὴ δὲ διατεϑρυλημένον παρ᾽ Ἕλλησιν ἐφε- 

ξῆς ὃ Πρόκλος xsxívuxs λόγον --- μὴ Óvrog γάρ. 

φησίν, “ἐξ οὗ ἂν γένοιτό τινος. οὐδὲ γένοιτο ἄν" δεῖ 
foliSir. γὰρ ἔκ τινος γίνεσϑαι πᾶν τὸ γιγνόμενον. ἐκ 

ss μηδενὸς δέ τι γίνεσϑαι᾽, φησίν, “ἀδύνατον᾽ —, φέρε 

πρότερον ἐπαγωνισάμενοι τῷ λόγῳ. ἵνα μὴ ἐρήμην 

5. [ἐ]δειξαμεν, ex φ, M pag. 336, 22 1. TETEQOUEVOV 

M 10. Lovov αἰτιαι M 13. 14. συναιτιον M; exspectes 
αἴτιον 14. τοῦτο pt| rovro. M 15. ἀλλ᾽] ο eras.]] M 
22. pag. 314, 12 23. yev|or|ro, ex 3, Μ οὐδὲν 314, 13 
25. δέ τι om. 314, 14 
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αὐτοῦ καταψηφισώμεϑα. οὕτω τὰ κατὰ δύναμιν τῇ 
ἀληϑείᾳ συνηγορήσωμεν. ὅτι οὖν πᾶν τὸ γινόμενον 
ἔκ τινος ὄντος γίνεται. πιστεύσειεν ἄν τις εἷς πάντα 
τὰ γινόμενα ἀποβλέπων" γίνεται γὰρ ἄνϑρωπος ἐκ 
καταμηνίου καὶ σπέρματος καὶ συκῆ πάλιν ἐκ κεγχρα- 5 
μίδος καταβληϑείσης καὶ ἀρδεύοντος ὕδατος. ἀλλὰ δὴ 
xci ἐξ ἀέρος πυχνωϑέντος μὲν γίνεται ὕδωρ. μανω- 
ϑέντος δὲ πῦρ, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων φυσικῶν 
τὲ καὶ τεχνητῶν ὡσαύτως. ὥστε. φασίν, εἰ μὴ ἦν τι 
πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, ἐξ οὗ ὁ κόσμος γέ. τὸ 
yovev, ἀδύνατον ὅλως αὐτὸν γεγονέναι" εἰ δὲ ἦν, ἢ 
ἀγένητον ἦν πάντως ἢ γενητόν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν γενητόν, 
διὰ τί μὴ αὐτόϑεν ἐπὶ τοῦ κόσμου τὸ ἀγένητον ὑπο- 
τιϑέμεϑα., εἴπερ ὅλως ἐνδέχεταί τι τῶν τοῦ κόσμου 
εἶναι ἀγένητον, φημὶ δὴ τό. ἐξ οὗ γέγονεν; εἰ δὲ τὸ 
κἀκεῖνο γενητόν ἐστιν, πάλιν κἀκεῖνο ἐξ ἄλλου γενή- 
σεται καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ἐξ οὗ συνάγουσιν, ὡς, 
εἴπερ ταῦτα ἀδύνατα, ἀδύνατον γενητὸν εἶναι τὸν 
κόσμον. ὥστε ἀγένητος ἔσται. οἷς μὲν οὖν ἄν τις 
συνηγορήσειεν λόγοις τῷ πᾶν τὸ γινόμενον ἔχ τινος 30 
ὄντος γίνεσϑαι καὶ μηδὲν ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 
ὄντος γίνεσϑαι καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν κόσμον μὴ 
εἶναι ἀγένητον, οὗτοί εἶσιν: ἃ δ᾽ ἄν τις ὑπαντῶν 
πρὸς τὰ εἰρημένα φήσειεν. ταῦτά ἐστιν. 

9'. Πρῶτον μὲν εἰ τῶν xa9' ἕκαστον (Σωκράτους ss 
φημὶ καὶ Πλάτωνος καὶ τοῦδε τοῦ ἵππου καὶ τοῦδε 
τοῦ ὕδατος καὶ τῶν τῇδε γενομένων πάντων) ἡ φύσις 
ἐστὶν τὸ προσεχὲς τῆς γενέσεως αἴτιον. τὸ δὲ ὅλον 

9. τεχνιτων M; τεχνικῶν pt 20. τῷ] του M 24. φη- 
o|& |s», ex ἡ, 

22* 
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x«i πᾶν ἀμέσως ὑπὸ ϑεοῦ δημιουργεῖται. ὡς καὶ Πλά- 
foliS?v. τῶν φησίν, πῶς οὐκ ἄϑεον τὸ λέγειν μὴ δύνα- 

σϑαι τὸν ϑεὸν δημιουργεῖν, εἴπερ τὸ μὴ πρότερον ὃν 

εἷς τὸ εἶναι παράγοι, εἰ μὴ ὡς ἡ φύσις δημιουργῇ 

5 τῶν μερικῶν ἕκαστον; εἶ γὰρ δημιουργεῖ μὲν καὶ ἡ 

τέχνη. δημιουργεῖ δὲ καὶ ἣ φύσις, οὐχ ὁμοία δ᾽ ἡ 

ἀμφοῖν δημιουργία, ἀλλ᾽ ἡ μὲν τέχνη φέρε εἰπεῖν ἡ 
τεχτονιχὴ οὐδὲν ἔξωϑεν αὐτὴ ὑποστήσασα μόνῃ τῇ 
τῶν ξύλων συνϑέσει τὸ τοῦ ἀβακίου τυχὸν ἢ τῆς 

10 ϑύρας ἀποτελεῖ σχῆμα. ἡ δὲ φύσις οὐ μόνον τὴν 
κρᾶσιν καὶ σύνϑεσιν τῶν στοιχείων ἐργάξεται ἀλλ᾽ 
ἤδη καὶ τὰς οὐσίας αὐτὰς καὶ τὰ εἴδη τῶν πραγμά- 
τῶν ὑφίστησιν οὐ πρότερον ὄντα (φημὶ δὴ τὸ τῆς 
σαρκὸς εἶδος καὶ τὸ τοῦ ὀστοῦ φλεβός τε καὶ νεύρου 

ι καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ ξῴου μορίων καὶ τὴν ἐν τούτοις 
ξζωτικὴν δύναμιν ϑρεπτικήν τε καὶ αὐξητικὴν αἰσϑη- 
τικήν τε καὶ κινητικὴν καὶ τὰς λοιπὰς ἐν τῇ xou 
μὲν τῶν στοιχείων ὑφισταμένας συνϑέσει τε καὶ κρά- 
Gti, ἑτέρας δὲ τῆς κράσεως εἶναι ἀποδεδειγμένας, ἔτι 

0 ὃΣ καὶ τῶν φυτῶν τὰς μυρίας ἰδέας χρωμάτων τε καὶ 
χυμῶν καὶ μετάλλων τὰς ἀπείρους διαφοράς τε καὶ 
ποικιλίας). εἶ τοίνυν τοσοῦτον ὑπερέχει τῆς τέχνης ἡ 
φύσις. πῶς οὐκ ἀνάγκη τὴν τοῦ ϑεοῦ δημιουργίαν 
ἀσυγχρίτῳ ὑπεροχῇ ὑπεραναβεβηκέναι τῆς φύσεως: 

5 οὐχοῦν, εἰ ἡ φύσις τὰ εἴδη μὴ ὄντα πρότερον παρ- 
ἄγει τὴν ὕλην ἐκ τῶν ὄντων λαβοῦσα καὶ ἐν αὐτῇ τὰ 
εἴδη γεννήσασα διὰ τὸ ἀδυνάτως ἔχειν μὴ προύποκει- 

1.2. Plat. Tim. 414 sq. (cf. 98, 17 sq) 8. ἡ μὲν pt] εἰ 
μὲν M 8. u|o|vn, ex o, M 9. rvyov ἡ τυχὸν ἡ [της M ας e με΄. ca 

19. αποδεδειγμένης M 27. «Óvvot|o]c, ex o, M 
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μένου τινὸς τὴν δημιουργικὴν ἑαυτῆς ἐνδείκνυσθαι 
δύναμιν ἀλλὰ δεῖσϑαί τινος ὑποκειμένου, εἰς ὃ ἐργά- 
σεται. οἷα δὴ καὶ ἐν ὑποκειμένῳ τὸ εἶναι ἔχουσα καὶ 
χωρὶς τούτου μήτε εἶναι μήτε ἐνεργεῖν δυναμένη. 
ἀνάγκη πᾶσα, εἴπερ καὶ ὃ ϑεὸς δημιουργεῖ καὶ εἰς τὸ 
εἶναι παράγει τὰ ὄντα. ἔχειν τι πλέον τὴν αὐτοῦ δη- 
μιουργίαν τῆς φύσεως. οὐδὲν δ᾽ ἂν ἔχοι πλέον. si 
μὴ δύναιτο ἔκ τοῦ | μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος εἰς τοϊ. 188:. 
τὸ εἶναι παράγειν τὰ πράγματα ἀλλὰ δέοιτο καὶ αὐτὸς 
ὥσπερ ἡ τέχνη τε καὶ ἡ φύσις ὑποκειμένου τινὸς 10 
προὐπάρχοντος, év à τὴν δημιουργικὴν ἑαυτοῦ ἐνέρ- 
γειαν ἐπιδείξηται. καὶ μηδὲ τοσοῦτον ὑπερέχῃ τῆς 
φύσεως, ὅσον τῆς τέχνης ἡ φύσις. εἰ οὖν, ὅπερ 
εἶπον, ἀσυγκρίτως ὑπερέχειν δεῖ τῆς φύσεως τὸν ϑεόν. 
ἡ δὲ φύσις ἐκ τῶν ὄντων τὸ ὑποκείμενον καὶ τὴν 15 
ὕλην λαβοῦσα μόνα τὰ εἴδη sig τὸ εἶναι δημιουργή- 
σασα παράγει. ἀνάγκη πᾶσα. εἴπερ τι καὶ ὃ ϑεὺς ἐκ 
τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ εἶναι παράγει, μὴ μόνον τὰ εἴδη 
τῶν δημιουργουμένων ἀλλὰ καὶ αὐτὸ παράγειν τὸ 
ὑποκείμενον οὐκ ὃν πρότερον ἢ οὐδὲν ἕξει πλέον τῆς 30 
φύσεως. οὐδεμία ἄρα ἀνάγκη, ὥσπερ τῶν μερικῶν 
ἕκαστον ἐξ ὄντων γίνεται. οὕτω καὶ τὸ πᾶν. εἶ γίνοιτο 
ὑπὸ ϑεοῦ, ἔχ τινος πρότερον ὄντος γίνεσϑαι. 

V. Δεύτερον εἰ. ἐπειδὴ τῶν μερικῶν ἕκαστον ἐξ 
ὄντος γίνεται. διὰ τοῦτο καὶ τὸ πᾶν ἀξιοῦσι, εἴπερ ss 
γίνοιτο. ἐξ ὄντος γίνεσϑαι, πρόδηλον ὅτι. ἅπερ ἐπὶ 
τῶν καϑ'᾽ ἕκαστον συμβαίνει. ταῦτα καὶ ἐπὶ τοῦ παν- 
τὸς συμβαίνειν ἀξιοῦσιν: ὥστ᾽ ὁμοιοπαϑὲς εἶναι τὸ 

£L 
14. pag. 340, 23.24 20. ἡ M 28. πρότερον (cf. 340, 13. 

25)] zoorsoov M 
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ὅλον roig μέρεσιν ἐκ τούτων κατασκευάξουσιν. οὐκοῦν, 
ἐπειδὴ τὰ τοῦ χόσμου μέρη ἤγουν στοιχεῖα, ἐξ ὧν τὸ 
εἶναι ἔχει, φϑαρτά ἐστιν καὶ οὐδὲν ἔστιν στοιχείου 
μέρος, ὃ μὴ γινόμενόν ἐστιν καὶ φϑαρτόν, ἐδείξαμεν 

ὅ δὲ πρότερον, ὡς οὐδ᾽ αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες cd 
αὐταὶ κατὰ ἀριϑμὸν μένουσιν, ὡς δὲ τὰ μέρη ἔχει, 
οὕτω καὶ τὸ πᾶν ἔχειν ἀνάγκη 000v ἐκ τῶν νῦν εἰρη- 
μένων, καὶ τὸ πᾶν ἄρα γενητὸν ἔσται καὶ φϑαρτόν. 
πάλιν ἐπειδὴ τῶν μερικῶν ἕκαστον γινόμενον ἔκ τινος 

10 ὄντος γίνεται, διὰ τοῦτο ἀξιοῦσι καὶ τὸ πᾶν, εἴπερ 
γίνοιτο. ἔκ τινος προὐποχειμένου γίνεσϑαι. οὐκοῦν. 
ἐπειδὴ τῶν μερικῶν μὲν δημιουργός ἐστιν ἡ φύσις. 
τοῦ δὲ ὅλου καὶ παντὸς ὃ ϑεός. ἑχάστου δὲ τῶν 

fo.138v. μερικῶν  ἣ δημιουργοῦσα αὐτὰ φύσις προὐπάρχει 
ι6 χαὶ χρόνῳ δευτέρα ἐστὶν τῆς παραγούσης φύσεως τὰ 
παραγόμενα. καὶ τοῦ κόσμου ἄρα προὐπάρξει ὃ τού- 
του δημιουργός, si καὶ ἐξ ὄντος ἀγενήτου τινὸς αὐτὸν 
ἐδημιούργησεν" ὥστε οὐ συνυπάρξει ἐξ ἀιδίου τῷ ϑεῷ 
ὃ κόσμος" τίς γὰρ ἡ ἀποκλήρωσις ἐπὶ τινῶν μὲν ἐξ- 

80) ὁμοιοῦν ἀναγχάξειν τὴν τοῦ ὅλου γένεσιν τῇ τῶν 
μερικῶν γενέσει, ἐπὶ τινῶν δὲ μή; ὅτι γάρ. εἰ καὶ 
ἀίδιον εἶναι τὸν κόσμον λέγουσιν, ὅμως γοῦν δη- 
μιουργὸν αὐτοῦ εἶναι τὸν ϑεὸν συγχωροῦσιν, πρό- 
δηλον. ἔστιν δὲ καὶ τῶν κατὰ μέρος ἡ φύσις δη- 

35 μιουργός. εὔλογον οὖν κἀνταῦϑα τὰ αὐτὰ ἐπὶ τῆς 
τοῦ ὅλου δημιουργίας συγχωρεῖν ἕπεσϑαι. ἅπερ ἐπὶ 
τῆς τῶν μερικῶν συμβαίνει. εἰ δὲ μὴ συγχωροῦσιν 
τοῖς μέρεσιν τὸ ὅλον ἀκολουϑεῖν μηδ᾽, ὅσα τοῖς μέρεσι 

9. ἐιπειδη 
19. «zoxinoo- 

6. μένουσιν] μενουσαι M 
M (unde ἐπειδὴ t, εἰ ἐπειδὴ p; cf. 341, 24) 
σης M 22. 23. δημιουργ[ οἷν, ex ov, M 

5. pag. 202, 11 
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συμβαίνει, ταῦτα καὶ τῷ ὅλῳ συμβαίνειν, οὐκ ἄρα 
οὐδέ, εἰ τὰ μερικὰ πάντα γινόμενα ἐξ ὄντων γίνεται. 
ἤδη διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὅλον, εἰ γέγονεν, ἐξ ὄντος καὶ 
αὐτὸ γεγονέναι ἀνάγκη" εἰ γὰρ μὴ ὁμοίως ἥ τε φύσι í ( 

- Ἄ καὶ , e M , ? » δημιουργῇ καὶ 0 ϑεός, ἡ δὲ φύσις ἐξ ὄντων δημιουρ- 
γεῖ. ὃ ἄρα ϑεὸς οὐκ ἐξ ὄντων δημιουργήσει ἀλλ᾽ ἐκ 
μὴ ὄντων. ὥσπερ γὰρ κινεῖται μὲν καὶ τῶν μερῶν 
ἕκαστον, κινεῖται δὲ καὶ τὸ πᾶν, οὐχ ὡς κινεῖται δὲ 
τὰ μερικά, οὕτω καὶ τὸ πᾶν κινεῖται" τὸ μὲν γὰρ 
ὅλον ἐξ ὅλου τόπον ἀμείβει. τὸ δὲ πᾶν τοῦ ὅλου 
τόπου μὴ μεϑιστάμενον περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἐχπερι- Μὴ | 9 
ἔρχεται, ἵνα καὶ κινεῖται ἅτε δὴ φυσικὸν ὃν σῶμα, 
εἶπερ ἣ φύσις κινήσεώς ἐστιν καὶ ἠρεμίας ἀρχή, καὶ 

, * d e , y 3 A ΝᾺ “᾿ " , μένει πάλιν ὡσαύτως ἔχον, ἐπεὶ μηδὲ ἔστιν τις ἑτέρα 
χώρα, εἰς ἣν ἂν μετασταίη ὅλον x«9' ὅλον αὐτὸ μεϑ- 
ἐστάμενον, καὶ οὐδεμία ἐστὶν ἀνάγκη οὔτε τὰ καϑ' 
ἕκαστον τὴν τοῦ παντὸς κινεῖσϑαι κίνησιν οὔτ᾽ αὖ 
πάλιν τὸ πᾶν τὴν τῶν x«|9' ἕκαστον. οὕτω δή- τοῖ.199:. 
που κατὰ τὸ ἀκόλουϑον οὐδέ, εἰ τὸ πᾶν γέγονεν καὶ 
τῶν μερικῶν ἕκαστον γέγονεν, τὴν αὐτὴν ἀμφοῖν εἶναι 
γένεσιν ἀνάγκη. ἀλλ᾽ ἔμπαλιν, ἤπερ ἡ κίνησις ἔχει, 
τὸ μὲν πᾶν, εἴπερ γέγονεν. ὅλον καϑ' ὅλον αὐτὸ γε- 
γονέναι ἀνάγκη, ἵνα τῷ ὄντι τοῦ παντὸς εἴη ἡ γένε- 
σις, τὰ δὲ x«9' ἕκαστον μηκέϑ᾽ ὁμοίως ἀλλ᾽ ἐξ ὄντων 
γίνεσϑαι καὶ εἷς ὃν πάλιν φϑειρόμενα ἀναλύεσϑαι. 
καὶ τοῦτο εἰκότως" ἤδη γὰρ τοῦ κόσμου συστάντος, 
διὰ δὲ τὴν γένεσιν καὶ τὴν φϑορὰν χρησίμην τῷ 

1. [σ͵υμβαινει, ex », M 5. δημιουργηι M] δημιουργεῖ pt 
10. τόπον] το παν M 18. κισεως M 18. οὕτω pt] 

ovro M 28. 24. γενεσιν M 24. μηκέϑ᾽] um x«9 M (μὴ 
xo9" ὁμοίωσιν pt) 26. vr|o]v, ex o, 

15 

20 
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παντὶ οὖσαν τῶν μερῶν τοῦ παντὸς γινομένων ce 
καὶ φϑειρομένων ἀδύνατον ἦν εἰς τὸ πάντῃ μὴ ὃν 
καϑ' ὅλα αὐτὰ τὰ φϑειρόμενα γίνεσϑαι καὶ μηδὲν ἐν 
ταὐτῷ μένειν. οὕτω γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ ἄλλον ἐξ 
ἄλλου τὸν κόσμον ἀνάγκη ἦν γίνεσθαι" τοῦτο γὰρ ἂν 
ἔπαϑεν, ὕπερ ἡ κατὰ σανίδα ἀμειβομένη ναῦς ὑπο- 
μένει καὶ τέλος πᾶσα ἀμειφϑεῖσα καὶ ἄλλη ἐξ ἄλλης 
γινομένη. κἂν τὸ αὐτὸ εἶδος πεφύλακται. εἰ οὖν ἔδει 
μένειν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὄντα κόσμον, ἔδει δὲ καὶ 
γένεσιν εἶναι καὶ φϑοράν, ἀδύνατον ἦν ἀμφότερα ἅμα 
σῴξεσϑαι μὴ τῶν μερῶν εἷς ἄλληλα μεταβαλλόντων 
x«i ταύτῃ τήν Tt γένεσιν καὶ τὴν φϑορὰν ἐργαξομέ- 
νῶν καὶ ὡς ἐνδέχεται τὴν τοῦ χόσμου φυλασσόντων 
ταυτότητα. εἰ δὲ τὸ πᾶν γίνοιτο, οὐδεμία ἐστὶν 
ἀνάγκη ἐξ ὄντος αὐτὸ γίνεσϑαι" οὕτω γὰρ ἂν ἡμιτε- 
λὴς ἡ τοῦ ϑεοῦ δημιουργία ὑπῆρχεν. τὸ δὲ εἶδος 
μόνον χωρὶς τοῦ ὑποκειμένου εἷς τὸ εἶναι παρ- 
ἄγουσα" ἀλλ᾽ ὅλον xa9' ὅλον αὐτό, εἴπερ γίνοιτο. τὸ 
πᾶν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστασϑαι ἀνάγκη. ἢ οὖν δει- 
κνύτωσαν ἐξ ἑτέρων τινῶν ἀναγκαίων καὶ ἀνελέγκτων 
λόγων, ὡς οὐ γέγονεν ὃ κόσμος ἀλλ᾽ ἀίδιον ἔχει τὴν 
ὕπαρξιν, ij, εἴπερ γίνοιτο, οὐδεμία ἐστὴν ἀνάγκη ἐξ 
ὄντος αὐτὸν γίγνεσθαι διὰ τὸ τῶν μερικῶν ἕκαστον 

.139v. ἐξ ὄντος | γίνεσϑαι, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον ὅλον 
x«9' ὅλον αὐτὸν £x τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστασϑαι. ἵνα τὸ 
πᾶν τῷ ὄντι ὡς πᾶν γίνοιτο. 

αι΄. Οὕτω μὲν οὖν συγχωρήσαντες πᾶν τὸ γινό- 

3. γινεσϑαι M; exspectes ἀναλύεσϑαι 6. cf. pag. 202, 19 
8. fort. ἔδει (uiv) 10. «uc superscr. M 11. μερον M 
16. δὲ suspectum 19. 20. δεικνυτοσαν M 20. ev|s]- 

λέγκτων, ex y, M 23. γίψεσϑαι M 
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μένον ἐξ ὄντος γίνεσϑαι οὐδεμίαν εὕρομεν ἀνάγκην 
ὡς καὶ τὸ πᾶν, εἴπερ γίνοιτο, ἐξ ὄντος καὶ αὐτὸ γένε- 
σϑαι. μήποτε δ᾽ οὐδ᾽ ἀληϑές ἐστιν τὸ πάντως ἐξ 
ὄντων τὰ γινόμενα γίνεσϑαι" τῶν γὰρ γενητῶν ἁπάν- 
τῶν καὶ μὴ ἀιδίων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνεστώτων, 
ἔτι δὲ xel τῆς γενέσεως μεταβολῆς οὔσης ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος sig τὸ ὄν, ὥσπερ οὖν καὶ τῆς φϑορᾶς ἐκ τοῦ 
ὄντος εἷς τὸ μὴ Óv, πότερον χκαϑ’ ὅλον αὐτὸ (καὶ 
κατὰ τὴν ὕλην φημὶ καὶ κατὰ τὸ εἶδος) τὸ σύνϑετον 
γίνεται (τουτέστιν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ ὃν μετα- 
βάλλει" τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ γένεσις) ἢ οὐ καϑ' ὅλον 
αὐτό; εἰ μὲν οὖν x«9' ὅλον αὐτὸ τὸ γινόμενον γίνε- 
ται (καὶ κατὰ τὴν ὕλην φημὶ καὶ κατὰ τὸ εἶδος), δη- 
λονότι καὶ x«9' ὅλον αὐτὸ τὸ φϑειρόμενον φϑείρεται. 
ὥστε οὐ μόνον τὸ εἶδος ἀλλὰ καὶ τὴν ὕλην γίνεσϑαί 1: 
τε καὶ φϑείρεσϑαι ἀνάγκη. ἀλλὰ τὴν ὕλην καὶ αὐτοῖς 
δοχεῖ μήτε γίνεσθαι μήτε φϑείρεσϑαι καὶ ἀκουσόμεϑα 
τοῦτο £v τοῖς ἐφεξῆς τοῦ Πρόκλου λέγοντος" τὸ αὐτὸ 
δὲ χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης πρὸς τῷ τέλει τοῦ πρώτου 
λόγου τῆς φυσικῆς εἴρηκεν ἀκροάσεως. οὐκ ἄρα καϑ᾽ : 
ὅλον αὐτὸ τὸ σύνϑετον γίνεταί vs καὶ φϑείρεται. τὰ 
μὲν οὖν περὶ τῆς ὕλης ὅπως ἔχει. ἐν ἑτέροις ἐπισκε- 
ψώμεϑα, ἐν οἷς ταύτης μεμνήσεται ὃ φιλόσοφος. εἴτε 
τῷ ὕντι ἡ πρώτη καλουμένη ὕλη ἀσώματός ἐστιν εἴτε 
οὔ, καὶ εἴτε πάντῃ ἐστὶν ἀγένητος καὶ ἀΐδιος εἴτε οὔ. 
καὶ si μὲν ἐδόκει ἀληϑὲς εἶναι τὸ ἐν τοῖς γινομένοις 
νῦν ὑπὸ φύσεως καὶ φϑειρομένοις μήτε γίνεσϑαι τὸ 

1. 8. qp [ó9v — ὄντος M 17. ἀκουσωμεϑα M (er. p) 
18. fol. 168v. sq. 19. Arist. phys. 4 9 p. 192a 28 

22. fol. 168v. sq. 22. 28. ἐπισκεψόμεϑα p 26. αγ| εἸνη- 
Toc M 
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κοινὸν τῶν πραγμάτων ὑποκείμενον μήτε φϑείρεσϑαι 
(ἡ γὰρ τῆς σαρκὸς εἰ τύχοι φϑορὰ τὸ μὲν εἶδος τῆς 
σαρκὸς ἔφϑειρεν τόδε. τὸ δὲ τούτῳ ὑποκείμενον | 

- ' - P M foli40r. σῶμα οὐκέτι" μένει γὰρ TO τριχῇ διαστατὸν οὐδὲν 
5 κατὰ τὸν λόγον τῆς οἰκείας πεπονϑὸς φύσεως" τοῦτο 
γάρ ἐστιν ἣ τοῦ σώματος φύσις, οὐσία τριχῇ διε- 
στῶσα. ὡσαύτως, εἰ φϑαρείη μὲν ὕδωρ. ἐκ τοῦδε 
ἀὴρ δὲ γένοιτο, ὕδατος μὲν φϑορὰ καὶ ἀέρος ὑπέστη 
γένεσις. τὸ δὲ ἀμφοῖν ὑποκείμενον — τοῦτο δέ ἐστιν 

10 τὸ ἄποιον σῶμα --- οὐδεμίαν τροπὴν ὑπέμεινεν, ἧ 
σῶμά ἐστιν, καὶ ἐπὶ πάντων ὁ αὐτὸς λόγος) — εἰ 
τοίνυν τὸ πρῶτον ὑποκείμενον καὶ ἡ ὕλη οὔτε γίνε- 
ται ἐν τοῖς γινομένοις οὔτε φϑείρεται ἐν τοῖς φϑειρο- 
μένοις. οὔτε ἄρα καϑ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ σύνϑετα φϑείρεται 

15 (μένει γὰρ ἐν τοῖς φϑειρομένοις ἡ ὕλη ἀμετάβλητος) 
οὔτε κατὰ τὴν ὕλην ἡ φϑορὰ γίνεται. λείπεται οὖν 
τὸ εἶδος εἶναι τὸ φϑειρόμενον, τουτέστιν ἐκ τοῦ ὄντος 
εἷς τὸ μὴ ὃν μεταβάλλον. οὐκοῦν τούτου ἐστὶν καὶ 
ἡ γένεσις, τουτέστιν dj ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν 

s» μεταβολή᾽ τὸ γὰρ σῶμα φέρ᾽ εἰπεῖν τὸ τῷ ἄρτῳ ὑπο- 
κείμενον οὐκ ὃν σὰρξ γέγονεν σάρξ, καὶ πάλιν τῆς 
σαρκὸς φϑαρείσης τὸ μὲν εἶδος τὸ τῆς σαρκὸς sig τὸ 
μὴ ὃν οἴχεται, τὸ δὲ σῶμα πάλιν οὐδὲν ἧττόν ἐστιν 
σῶμα" οὔτε γὰρ εἰς ἀσώματον 1 φϑορὰ τῶν πραγμά- 

»; τῶν γίνεται οὔτε ἐξ ἀσωμάτων ἡ γένεσις" ὥστε τὸ 
σῶμα μένει παντελῶς ἀμετάβλητον. οὐκ ἄρα τοῦ 
παντός ἐστιν ἐν τοῖς συνθέτοις ἣ φϑορὰ καὶ ἡ γένε- 
σις ἀλλὰ μόνου τοῦ εἴδους" εἰ γὰρ καὶ λέγεται τὸ 
σύνϑετον γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ μέρους τοῦ παντὸς 

1. μίητε M 12. ro], ex o, M καὶ om. pt. 
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κατηγορεῖται 7| γένεσις" τὸ γὰρ εἶδός ἐστιν τὸ κυρίως 
γινόμενον" ὥσπερ κἂν εἰ λέγοιτο Σωκράτης τύπτεσϑαι 
ἢ βαδίξειν ἢ ἀμφιέννυσϑαι, οὐχὶ καϑ’ ὅλον αὐτὸν 
(χαὶ κατὰ τὴν ψυχήν φημι καὶ κατὰ τὸ- σῶμα) τῶν 
εἰρημένων ἕχαστον ὑπομένει ἀλλὰ κατὰ μόνον τὸ 
σῶμα. ὥσπερ ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἴπερ λέγοιτο σοφὸς 
εἶναι ἢ δίκαιος, πάλιν ἀπὸ | μέρους τῆς ψυχῆς fol.140v. 
κατὰ τοῦ ὅλου ἡ κατηγορία φέρεται" εἰώϑαμεν γὰρ τὰ 
τῷ μέρει συμβαίνοντα τοῦ παντὸς κατηγορεῖν διὰ τὴν 
σύνϑεσιν. εἰ τοίνυν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει καὶ ἡ γένεσις 
καὶ ἡ φϑορὰ κυρίως τῶν εἰδῶν ἐστιν, εἰ μὲν ἅπαντα 
τὰ ἔνυλα εἴδη ἀΐίδιά ἐστιν (λέγω δὴ τὰ x«9' ἕκαστον, 
ἐν οἷς ἐστιν καὶ ἣ φϑορὰ καὶ ἡ γένεσις), ἔστω μηδὲν 
μήτε ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεσϑαι uajce 
εἷς τὸ μηδαμῶς ὃν φϑείρεσϑαι. εἰ δὲ μήτε τὸ τῆς 
σαρχὸς εἶδος μηδὲ τὸ τοῦ αἵματος ἢ ὀστοῦ μήτε τὰ 
χρώματα καὶ τὰ σχήματα μήτε τῶν ἄλλων ἐνύλων 
εἰδῶν μηδὲν ἀΐδιόν ἐστιν, δηλονότι ἕκαστον τούτων 
πρὶν γενέσϑαι οὐκ ὃν κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον τῆς 
φύσεως εἶτα εἷς τὸ εἶναι παραχϑὲν ἐκ τοῦ μηδαμῇ 
μηδαμῶς ὄντος εἰς τὸ ὃν μεταβέβληκεν καὶ φϑαρὲν 
εἷς τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν πάλιν μεϑέστηκεν᾽ ἡ γὰρ 
ἔν τῷδε τῷ κύκνῳ λευκότης πρὶν τὸν κύκνον γενέ. 
σϑαι οὐ δήπου ὑφειστήκει ys καὶ τῶν ὄντων ἦν, ἀλλ᾽ 
ἅμα τῇ τοῦ κύχνου γενέσει πρώτην ἔσχεν ἐν αὐτῷ 
τὴν ὑπόστασιν. οὐχοῦν καὶ τοῦ κύκνου φϑαρέντος 
οὐχ ὑπομένει που ἣ λευκότης, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μὴ ὃν ὅλως 
μεϑίσταται. καὶ καϑόλου δὲ εἰπεῖν τῶν τε ἐνύλων 

οφΦδ᾽»ν A ES , er [3 ^ " κ εἰδῶν καὶ τῶν σχημάτων ἕκαστον (οἷον τὸ τῆς σαρκὸς 

5. εἰρημεν ων M 10. μη[δὴῆε, ex v, Μ 24. ὕφιστηκει M 
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φέρε καὶ τὸ τοῦ ὀστοῦ καὶ τόδε τὸ τρίγωνον καὶ ὅδε 
ὁ χύκλος) τῶν τὲ ποιοτήτων ἕχάστη (ϑερμότης φημὶ 
καὶ ψῦξις, λευκότης καὶ μελανία καὶ τὰ παραπλήσια). 
ἔτι ὃὲ καὶ αἱ ἄλογοι τῆς ψυχῆς δυνάμεις (λέγω δὴ 
ϑρεπτικὴ καὶ αὐξητικὴ γεννητική τε καὶ αἰσϑητικὴ καὶ 
ὀρεχτικὴ καὶ αἱ λοιπαί). ταῦτα οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα 
ἐπείπερ ἐν ὑποχειμένοις σώμασιν τὸ εἶναι ἔχουσιν. 
ἀνάγκη πᾶσα τῶν μερικῶν σωμάτων, ἐν oig ὑφεστή- 
κασι. φϑειρομένων sig ὕλην αὐτὰ ἀνατρέχειν καὶ οἷον 

10 ὕλην γένεσϑαι ἢ εἰς ἕτερόν τι μεταβαίνειν ὑποκείμενον 
καὶ σῶμα κἀκεῖνο ψυχοῦν καὶ ὅλως εἰδοποιεῖν (ὥσπερ 

fo.i4ir. ἐπὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς | Ἑλλήνων ὑποτίϑενται 
παῖδες) ἢ εἰς ἁπλούστερά τινα ἀναλύεσθαι (ὡς αἱ 
συλλαβαὶ sig τὰ γράμματα καὶ ἡ οἴχία sig λίϑους καὶ 

, h ^ , , Ἁ e , 4 , Γ Ὁ" 5s ξύλα) ἢ εἷς οἰκείαν τινὰ ὁλότητα ἀνατρέχειν (ὥσπερ 
^ ? Y Hi e - ^ " Ἁ 2 A M! e , ὧν εἰ τὸ ἐν ἡμῖν πυρῶδες διαφορηϑὲν ἐπὶ τὴν δλό- 
τητὰ τοῦ πυρὺς ἀναδράμοι) ἢ eig ἕτερον εἶδος μετα- 
βάλλειν (οἷον εἰ ἡ μελανία φϑαρεῖσα λευκότης τυχὸν 

, ^ , " 2M ^ "E ^ | γίνοιτο ἢ γλυκύτης ἢ ἄλλο Ti) ἢ καϑ' ἑαυτὰ χωρὶς 
ὕλης ὑφεστάναι (ὥσπερ τὰ νοητὰ εἴδη)" ij, εἰ μηδὲν 
τούτων δυνατὸν εἶναι δειχϑείη --- οὐδὲ πλάσαι δὲ τρό- 
TOv ἕτερον τῆς ἀναλύσεως αὐτῶν ὅσον ἐμέ γε εἰδέναι 
ἐνδέχεται —, λείπεται εἷς τὸ πάντῃ μὴ ὃν αὐτὰ φϑειρο- 
μένου τοῦ ὑποχειμένου σώματος ἀναλύεσϑαι. ὅτι μὲν 
οὖν οὐδὲν τῶν ἐνύλων εἰδῶν οὐδὲ τῶν ἀλόγων τῆς 
ψυχῆς δυνάμεων φϑειρόμενον ὕλη γένεται. καὶ παρ᾽ χῆς ἱ φύειρο; ay , παρ 

3 ^ - e , “- e , 93 Ἁ A αὐτοῖς τοῖς Ελλήνων σοφοῖς ὡμολόγηται. οὐδὲν γὰρ 
εἶδος οὐδὲ ψυχικὴ δύναμις τὸ εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν 

1. [ὁ]δὲ Μ 2. ποι[οτητων, ex o, M 5. 9| ρεπτικη M 
γενητικχηὴ M 11. εἰδοποιεῖν] ειἰδοποιουν M 
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ἐκ τῆς ὕλης λαμβάνει οὔτε γεννώσης αὐτῆς τὰ εἴδη 
οὔτε τρεπομένης εἰς τὴν τῶν εἰδῶν φύσιν καὶ αὐτὸ 
εἴδη γινομένης" γεννητικὴ μὲν γὰρ τῶν εἰδῶν οὐκ 
ἔστιν, διότι οὐκ ἐνδέχεται ἐκ τῶν χειρόνων τὰ κρείτ- 
rove γίνεσϑαι" πῶς γὰρ οἷόν τέ ἐστιν τὴν ἀναίσϑη- 
τον ὕλην καὶ ἄξωον καὶ ὅλως ἀνείδεον αἰσϑήσεως καὶ 
ψυχῆς καὶ ὅλως εἴδους εἶναι αἰτίαν; τὰ γὰρ κρείτ- 
τονα τῶν χειρόνων γεννητικά τε καὶ αἴτια, οὐκ ἔμ- 
παλιν τῶν κρειττόνων τὰ χείρονα" ἡ μὲν γὰρ ὕλη 
er , μ᾿ x 3 oí ^ ἑνεχά TOU, τὸ δὲ εἰδος οὗ ἕνεκα, κρεῖττον δὲ παντα- 
χοῦ τὸ οὗ ἕνεκα τοῦ ἕνεχά του. ἀλλὰ δὴ πρῶτον τῇ 
φύσει τὸ οὗ ἕνεκα τοῦ ἕνεκά του" εἰ γὰρ καὶ xo 
ὕπαρξιν ἅμα εἰσὶν ἢ οὔκ εἰσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν πρός 

, ? 3 * ^ 1 τι εἰσίν, ἀλλ᾽ οὖν ys προεπινοεῖσϑαι τὸ οὗ ἕνεκα 
3 , MI - b er , , ἀνάγκη καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἕνεκά του παρασκευάξεσϑαι" 15 

^ ^ ^ er ^ , , τοῦ γὰρ εἴδους ἕνεκα τῆς οἰκίας ἤδη προεπινενοη- 
, A , Ó vA ' , A μένου τὴν TowcvOs ὕλην παρασκχευάξομεν | καὶ το]. τ41ν. 
$ .ἡ A ^ c λ 3 , οὐχὶ διὰ τὴν ὕλην τὸ εἶδος" ὥσπερ ἀμέλει καὶ πατὴρ 
A e - , A , καὶ υἱὸς τῶν πρός τι μέν, ἀλλὰ φύσει πρότερος ὃ 

7 M * , * 5 -» , πατήρ. καὶ TO γενος xci τὸ εἶδος τῶν πρός vi, ἀλλὰ so 
τῇ φύσει τὸ γένος πρότερον: οὕτως οὖν καὶ τὸ οὗ 
ἕνεκα τῇ φύσει πρότερόν ἐστιν τοῦ ἕνεκά TOv, εἶ καὶ 
τῶν πρός τι εἰσίν. εἰ δὲ τῇ φύσει πρῶτον τὸ οὗ 
ἕνεχα. οὐκ ἂν εἴη αὐτοῦ τὸ ἕνεκά του αἴτιον" πρῶτα 
γὰρ τῇ φύσει τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια. ὥστε, εἰ ἡ μὲν 90 
ὕλη ἕνεκά του. τὸ δὲ εἶδ b E ὑκ ü i / '0U, δ εἰδος οὗ ἕνεχα, οὐκ ἄρα τῶν 
εἰδῶν γεννητική ἐστιν d ὕλη" τὸ γὰρ γεννῶν τοῦ 

, , » M yevvoutvov ποιητικόν ἔστιν αἴτιον, τὸ δὲ ἕνεκά rov 

11. τὸ [Π litt. er.] δῦ M 
fol. 173r. 12. τὸ pt] τοῦ M 
28. γενν o]usvov, ex o, M. 

zoorov M, cf. lin. 24 et 
16. ὀικειας M. (cr. pt) 
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αἴτιον εἶναι τοῦ οὗ ἕνεκα ἀδύνατον. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰς ἀναλύεται. ἐκ τούτου καὶ τὴν γένεσιν ἔσχεν. εἶ οὖν 

τὰ εἴδη τρέπεσϑαι τὴν ὕλην ἐνδέχεται καὶ οἷον μετα- μηδὲν τῶν εἰδῶν ἐν τῇ φϑορᾷ τῶν πραγμάτων ὕλη 
βαλλομένην ἐκεῖνα γίνεσϑαι οὐδ᾽ αὖ πάλιν τὰ εἴδη γένδεαι, οὐδ᾽ ἂν ἐξ ὕλης ἔχει τὴν γένεσιν" εἶ γὰρ καὶ 

φϑειρόμενα ὕλην γένεσϑαι" εἰ γὰρ τὰ σύνϑετα ἐξ λέγεται ἡ ὕλη δυνάμει εἶναι τὰ εἴδη. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
5 ὕλης καὶ εἴδους τῶν ἁπλουστάτων σύγκειται, πῶς ἔτι | αὐτὴ ταῦτα βλαστάνουσα ἢ εἷς τὴν τῶν εἰδῶν μετα- ς 
τὸ εἶδος sig ὕλην ἀναλυϑήσεται; οὐκέτι γὰρ δύο βαλλομένη φύσιν (ἀμετάβλητος γὰρ ἐν τοῖς γινομένοις 

στοιχεῖα τῶν σωμάτων ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος ἔσται, ἀλλ᾽ ἐστίν) ἀλλ᾽ ὡς ἐπιτηδεία οὖσα tig τὸ ἐν ἑαυτῇ τὴν 
fv μόνον ἡ ὕλη καὶ σύνϑεσις οὐδεμία ἐν τοῖς πράγ- ὕπαρξιν αὐτῶν καταδέξασϑαι" ὥσπερ γὰρ τὸ γραμμα- 

μασιν. πῶς δὲ ὅλως ἡ ἀμετάβλητος ὕλη εἷς εἴδους telov τὸ ἄγραφον. ἧ φησιν ᾿Δριστοτέλης, δυνάμει 
10 φύσιν μεταβληϑείη ἄν; οὐκέτι γὰρ σώσει τὸ ἀμετά- ἐστὶν τὰ ἔν αὐτῷ γραφησόμενα γράμματα οὐχ Gg ἐξ τὸ 

BAxrov: εἰ γὰρ μὴ ταὐτὸν ὕλη καὶ εἶδος, ἡ δὲ ὕλη αὐτοῦ τῆς τῶν γραμμάτων βλαστανούσης φύσεως οὔτε 
μεταβληϑεῖσα γίνεται εἶδος. οὐκέτι δήπουϑεν ἔμεινεν μὴν εἷς τὴν τῶν γραμμάτων οὐσίαν τοῦ χάρτου ἢ 
ὕλη" τὸ γὰρ μεταβάλλον εἴς τι καϑ' αὑτὸ οὐκέτι μένει τοῦ κηροῦ μεταβάλλοντος (μένει γὰρ ἀμετάβλητος ὃ 

ὅπερ ἦν" μεταβάλλει γὰρ ὃ ἀὴρ εἰς ὕδωρ τυχὸν ἢ εἰς χάρτης καὶ ὃ χηρὸς τῶν γραμμάτων ἐν αὐτῷ γινο- 
ις πῦρ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἅμα τῇ μεταβολῇ τὸ εἶναι ἀὴρ ἀπόλ- μένων) ἀλλ᾽ ὡς δυνάμενον ἐν ἑαυτῷ τὴν τῶν γραμ- is 

λυσιν, καὶ τὸ λευκὸν δὲ καϑὸ Asvxóv ἐστιν μετα- μάτων ὕπαρξιν καταδέξασϑαι xcl οὐκ ἄν τις εἴποι. 
βάλλον τὸ εἶναι λευκὸν ἀπόλλυσιν καὶ ἐπὶ πάντων ὡς ἐξ ὄντος τοῦ χάρτου ἢ τοῦ κηροῦ τὴν ὕπαρξιν 

ὡσαύτως. εἰ οὖν ἡ ὕλη μεταβάλλει εἰς τὸ εἶδος, ἔχοι τὰ γράμματα, οὕτω δήπου, κἂν ἡ ὕλη δυνάμει 
οὐκέτι μένει ὕλη. ὥστε οὐκ ἀμετάβλητος ἔσται. οὕτω εἶναι τὰ εἴδη λέγηται, οὐ διὰ τοῦτο ἐξ ὄντος τῆς 

so δὲ οὐδὲν ἔσται σύνϑετον ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ἀλλ᾽ ὕλης εὔλογον τὰ εἴδη λέγειν ὑφίστασθαι ἀλλ᾽, εἴπερ o 

εἴδη ἁπλᾶ ἔσονται πάντα ἄνευ ὕλης, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἄρα, ἐν ὄντι διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι αὐτὰ καϑ' αὑτὰ 

ἔσται τὸ σύνολον ὕλη" οὐδὲν γὰρ φαίνεται ἐξ ἀνει- χωρὶς ὑποκειμένου ὑφίστασθαι. ἐναργέστερον δ᾽ ἡμῖν 
δέου ὕλης τὴν μεταβολὴν τὴν sig ἕτερον ποιούμενον" ἡ φϑορὰ τὴν ἀπόδειξιν τούτου παρίστησιν" εἰ γὰρ 

τὸ γὰρ ϑερμὸν φέρε εἷς ψυχρὸν μεταβάλλει καὶ τὸ φϑειρομένων τῶν γραμμάτων μὴ ὕλη τὰ εἴδη γένεται, 

foli4$9r. μέλαν πάλιν εἷς λευχὸν | καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύ- δηλονότι οὐδὲ ἐξ ὕλης τὴν ὑπόστασιν εἴληφεν" εἷς ὃ 55 

δ τῶς. εἰ οὖν τὴν ὕλην λέγει τις μεταβάλλουσαν τὰ γὰρ ἡ φϑορὰ γίνεται, ἐκ τούτου καὶ τὴν γένεσιν 

εἴδη γίνεσϑαι. καὶ τὸ εἶναι ὅλως τὴν ὕλην ἀναιρήδει. , ἀνάγχη γίνεσϑαι. ἀλλὰ δὴ οὐδὲ εἰς ἕτερον μεῖτα- fol142 v. 

οὔτε ἄρα γεννητικὴ τῶν εἰδῶν ἐστιν ἡ ὕλη οὔτε | — βαίνειν ὑποκείμενον τῶν vs ἐνύλων εἰδῶν οὐδὲν οὐδὲ 

τρεπομένη αὐτόχρημα τὰ εἴδη γίνεται. οὐδὲν ἄρα | 

3o οὔτε τῶν γινομένων ἐξ ὕλης γίνεται οὔτε τῶν φϑειρο- νὼ OS ct d 

μένων εἰς ὕλην ἀναλύεται" εἷς ὃ γάρ τι φϑειρόμενον 15. δυναμενος M 18. ey|o]li, ex ει, M 
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τὰς ψυχικὰς δυνάμεις (λέγω δὴ τὰς ἀλόγους) ἐνδέχε- 

ται εἶ γὰρ ἀεὶ ἐξ ὑποκειμένου εἷς sino a el 

ψυχικαὶ δυνάμεις μεταβαίνοιεν αἱ pois κατ deter 

μένουσαι. ἀϑάνατοι ἂν εἶεν καὶ αὐταὶ x αὑτὰς 

5 ὑφεστηκυῖαι καὶ μὴ δεόμεναι ὑποχειμένου εἷς ὕπαρξιν 

ἀδύνατον γὰρ ἦν τὴν τοῦ ἵππου φέρε Ψυχὴν μίαν 

καὶ τὴν αὐτὴν xcv ἀριϑμὸν μενουσαν ἐδ δλλου εἰς 

ἄλλο μεταβαίνειν ὑποκείμενον, & μὴ viri καϑ αὐγὴν 

ὑφειστήκει καὶ ἀϑάνατος ἦν᾽ ὥσπερ, ὄρείει καὶ τὴν 

10 ἡμετέραν ψυχὴν ὑποτέϑενται χωριστὴν σώματος τὴν 

ὕπαρξιν ἔχουσαν ἐξ ἄλλων sig ἄλλα μεταβαίνειν φό- 

ματα οὐδὲν γὰρ ἄλλο τι τῶν ἐν ὑποχειμένῳ τὸ ibd 

ἐχόντων δύναιτ᾽ ἂν ἐξ ὑποκειμένου μεταβαίνειν εἰς 

ὑποχείμενον. τὸ γὰρ ἐν Σωκράτει τῆς σαρκχὺς sees 

i οὐκ ἄν ποτὲ τὸν Σωκράτην καταλελοιπὸς ἕν ἑτερῷ 

τὸ αὐτὸ κατ᾽ ἀριϑμὸν γένοιτο οὐδὲ τὸ ἐν τῷ κύκνῳ 

λευκὸν ἢ τὸ ἐν τῷ μήλῳ σφαιροειδὲς σῶμα τὸ ἴδιον 

ἀπολιπόντα ὑποκείμενον ἐν ἄλλῳ ποτὲ μεταβήσεται τὰ 

αὐτὰ κατ᾽ ἀριϑωὸν μένοντα τοῦτο γὰρ τῶν καθ 

s) αὑτὰ ὑφεστώτων καὶ χωριστὴν τῶν ὑποκειμένων τὴν 

ὕπαρξιν ἐχόντων ἴδιον" δεῖ γὰρ Aro» τοῦ Mob 

χωρισϑῆναι ὑποκειμένου. eise ἐν ἄλλῳ pne : 

οὖν χωρίξεσϑαι τοῦ ὑποκειμένου "i pepe» ΝῊ πε- 

qvuxtv, πῶς ἂν χωρισϑείη σῳξόμενόν τὲ » ΜΕΝΟΝ τὸ 

ss αὐτό; ὃ δὲ χωρίξεσϑαι σῳζομένου τοῦ δον ὕσοκει- 

μένου μὴ δύνηται. οὐκ ἄν ποτὲ ἐν ἑτέρῳ ὁποκειμένῳ 

γένοιτο" δεῖ γὰρ χωρισϑῆναι πρῶτον pn, ἐν e SN 

εἶτα γενέσϑαι ἐν ἄλλῳ. χωρισϑῆναι δὲ τὰ ἔνυλα εἴδη 

Mss ὦ 
11. μεταβα νειν M. 23. A φϑαρεν tov ὉὕὉποκειμενου M. 

26. ἔντερωι M. 
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aidera τῶν ἰδίων ὑποχειμένων ἀδύνατον. ὥστε 
οὐδ᾽ ἀπ’ ἄλλου ὑποκειμένου sig ἄλλο ὑποκείμενον | 
χωρεῖν αὐτὰ τῶν ἐνδεχομένων ἐστίν: xüv peo τὸ fol. 143r. 
πῦρ ϑερμαίνῃ τὸν παρακείμενον ἀέρα. οὐχὶ ἐν ὑπο- 
κειμένῳ τῷ πυρὶ ϑερμότης ἡ αὐτὴ κατ᾽ ἀριϑμὸν καὶ s 
ἐν τῷ ἀέρι γένεται" ἤμελλεν γὰρ ἂν τὸ ἴδιον ἀπολεί- 
πειν Umoxe(evov, λέγω δὴ τὸ x20; οὕτως δὲ οὐκέτι 
ἂν ὅρμον ὑπῆρχε τὸ bs ἢ ovy ὁμοίως Mods τῆς 
ἐν αὐτῷ ϑερμότητος ἢ μέρους ἀπολειπούσης αὐτὸ καὶ 
év ὑποκειμένῳ τῷ ἀέρι γινομένη ε' τί οὖν ἐστιν τὸ 10 
συμβαῖνον; ἡ ἐν τῷ πυρὶ ϑερμότης δραστήριος οὖσα 
καὶ ϑερμαίνειν segamele τὰ παρακείμενα ἄλλην ἐν 
τῷ παρακειμένῳ ἀέρι γεννᾷ hinaus iod καὶ ὡς ἐν τῷ 
διδασκάλῳ τε καὶ τῷ μαθητῇ τὸ αὐτὸ μέν ἐστιν κατ᾽ 
εἶδος θεώρημα, οὐ μὴν κατ᾽ ἀριϑμὸν τὸ αὐτό. καὶ 15 
ἔστιν τὸ μὲν ἐν τῷ διδασκάλῳ ποιητικὸν αἴτιον τοῦ 
ἐν τῷ μαϑητῇ. αἰτιατὸν δὲ ἐκεῖνο, οὕτω καὶ ἡ ἐν τῷ 
πυρὶ ϑερμότης διάφορος οὖσα κατ᾽ ἀριϑμὸν τῆς ἐν 
τῷ ἀέρι ϑερμότητος Ξοιητικόν ἔστιν αὐτῆς αἴτιον. 
οὐκ ἄρα ἐνδέχεται ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον τὰ 90 
ἔνυλα εἴδη μεταβαίνειν μήτε x«9' αὑτὰ ὑφίστασθαι 
πεφυκότα μήτε ἀΐδια ὄντα ἀλλὰ γενητὰ ὄντα καὶ 
φϑαρτά. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς ἁπλούστερά τινα τὴν ἀνά- 
λυσιν ποιεῖσϑαι δύναται" τὰ γὰρ εἰς ἀπλούσεερα τὴν 
ἀνάλυσιν ποιούμενι: σύνϑετα εἶναι ἀνάγκη" ἐκ τίνων ss 
οὖν ἁπλουστέρων ἡ αἰσϑητικὴ δύναμις σύγκειται; &x 
τίνων δὲ ἡ ϑρεπτική, ἡ λευκότης τε καὶ ἡ γλυκύτης 
καὶ τὰ Bii ἄλλως τε καὶ περὶ ἐχείνων πάλιν 
ἣ αὐτὴ μένει ἀπορία" ἤτοι γὰρ κἀκεῖνα πάλιν εἰς 

4. fort. οὐχ ἡ 8. z|vio M 16. τοῦ] τὸ M 
loAwNES PuiLoPonvs ed. Rabe. 23 
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ἁπλούστερα ἀναλυϑήσεται καὶ ἡ πρόοδος τῆς ἀναλύ- 

σεῶς πέρας οὐχ ἕξει dj, εἴπερ ἐκεῖνα στοιχεῖα ὄντα 
- 3 , ^ , , 3 9 " 3 3 , τῶν ἐνύλων εἰδῶν χείρονά ἐστιν αὐτῶν ἐξ ἀνάγκης | 

' 201.148ν. χαὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὰ φϑαρτὰ καὶ φϑειρόμενα 

5 μὴ εἰς ἁπλούστερα ἀναλύεται. διὰ τί μὴ ἐπ᾽ αὐτῶν 

τῶν εἰδῶν τὴν ἁπλότητα ὁμολογοῦμεν; τίνα δ᾽ ἄν 

τις καὶ πλάσοι στοιχεῖα λευκότητος. ἐξ ὧν ἂν συγ- 
κέοιτο, ἢ γλυκύτητος ἢ μαλακότητος ἢ τῶν ἄλλων 

ποιοτήτων τινός; καὶ πάντα δὲ ὁρῶμεν τὰ εἰς ἁπλού- 
ιοστερα ποιούμενα τὴν ἀνάλυσιν μεριστὰ ὄντα καὶ με- 

γέϑη. αἱ δὲ ψυχικαὶ δυνάμεις ἀμερεῖς εἶσιν. ὡς ἐν 

τοῖς περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλης ἀπέδειξεν. οὐδ᾽ ἄρα sig 

ἁπλούστερα ἡ τῶν εἰδῶν ἀνάλυσις γένεται. ἄρ᾽ οὖν 
uj φϑειρομένων τῶν ὑποκειμένων εἰς ἰδίαν τινὰ ἀνα- 

15 τρέχει ὁλότητα τὰ ἔνυλα εἴδη; ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἐνδε- 
χόμενον φαίνεται" πρῶτον μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἀρχαιο- 

τέροις ἀποδέδεικται. ὡς οὐκ ἔστιν τις ψυχῶν ὁδλότης, 

ἐξ ἧς κατὰ ἀπομερισμὸν αἱ ἡμέτεραι ψυχαὶ γίνονται" 
οὕτω γὰρ ἂν οὐκ ἀμερεῖς ἀλλὰ μεριστὰς αὐτὰς εἶναι 

:0 συνέβαινεν, τῆς ἰδίας ἀποτεμνομένας ὁλότητος" τίνα 

δ᾽ ἄν τις καὶ πλάσοι ϑυμοῦ ὁλότητα. εἰς ἣν τὸ ϑυ- 

μοειδὲς τῆς ψυχῆς μέρος ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἀναδραμεῖται 

ὁλότητα; τίνα δὲ ϑρεπτικῆς ἢ αὐξητικῆς ἤ τινος τῶν 

ἄλλων ψυχικῶν δυνάμεων; ἀνάγκη γὰρ καὶ τὴν ϑρε- 

25 πτικὴν τῆς ψυχικῆς δυνάμεως δὁλότητα τρέφειν τι σῶμα 

καὶ τὴν αὐξητικὴν αὔξειν: ἡ γὰρ ϑρεπτικὴ δύναμις 

τρεφομένου ἐστὶν ϑρεπτικὴ καὶ ἡ αὐξητικὴ αὐξομένου 

αὐξητική. εἰ οὖν ἔστιν τις ὁλότης ϑρεπτικῆς δυνά- 

μεῶς. ἔσται τι καὶ τὸ ὑπὸ τῆς ὁλότητος τῆς ϑρεπτι- 

12. cf. Arist. de an. 4 5 p. 411b 5 sq. 20. τας... ολοτη- 
τας M; cr. Kroll 21. evéovusvov M 
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xijg δυνάμεως καὶ τῆς αὐξητικῆς τρεφόμενόν τε καὶ 
αὐξανόμενον. εἰ μὲν οὖν μηδὲν εἴη τὸ ὑποκείμενον 
τρεφόμενον καὶ αὐξόμενον, οὐδὲ αὐτὰς εἶναι ἐνδέχε- 
ται τῶν] πρὸς τι γάρ εἶσιν, ὡς εἴρηται" πρὸς τοι. 144: 
ἄλληλα γὰρ καὶ ἔστιν καὶ λέγεται τὸ τρέφον καὶ τὸ s 
τρεφόμενον καὶ τὸ αὖξον καὶ τὸ αὐξόμενον. εἰ δὲ 
εἴη. ἐπειδὴ πᾶν τὸ τρεφόμενον καὶ αὐξόμενον φϑαρ- 
τόν ἐστιν, κἀκεῖνο τὸ σῶμα φϑαρτὸν ἔσται" εἷς τί οὖν 
πάλιν ἡ ὁλότης τῆς ϑρεπτικῆς ἀναλύεται δυνάμεως 
τοῦ ὑποκειμένου αὐτῆς φθειρομένου; εἰ δὲ φϑαρτὸν 1 
ἣ ὁλότης. καὶ τὸ μέρος ἐξ ἀνάγκης φϑαρτὸν ἔσται" 
πῶς δ᾽ ἄν τις ἐπινοήσειεν εἴδους dapueng ὁλότητα 1 ἢ 
ὀστοῦ ἢ φλεβός; τίνα δὲ λευκότητος ἢ μελανίας ἢ 
γλυκύτητος; τίς δ᾽ ἂν εἴη τριγώνου ὁλότης i) κύβου 
ἢ ὅλως σχήματος; εἰ γὰρ ἔστιν ditiis βευκύτηνον; 15 
ἔσται Tig καὶ ὁλότης λευκοῦ σώματος, καὶ ἐπὶ ἑκάστου 
εἴδους ὡσαύτως. δεικνύτωσαν οὖν ἡμῖν, τίς ἐστιν 3 
ὁλότης τοῦ λευκοῦ σώματος ἢ μέλανος ἢ γλυκέος ἢ 
τριγώνου ἢ τῶν ἄλλων τινός" εἰ γὰρ πεποιωμέναι 
εἰσὶν αἱ τοιαῦται ὀλύτηναρ, εἴπερ ποιότητες εἶσιν λευ- so 
κότης καὶ μελανία καὶ τὰ λοιπά, καὶ αἰσϑητὰ πάντως 
εἰσίν. πῶς οὖν οὐδενὸς τοιούτου σώματος οὐδεμία 
τῶν αἰσϑήσεων ἀντιλαμβάνεται; καίτοι τῶν ἀπὸ γῆς 
σωμάτων (λέγω δὴ ὁλότητος λευκοῦ σώματος ἢ γλυ- 
Xéog ἢ σαρκὸς ἢ τῶν ἄλλων τινός) κατὰ τὸ συνεχὲς ss 
μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἀντιλαμβανόμεϑα δι᾿ αἰσϑήσεως 
τῶν αὐτῶν καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ἡμισφαιρίῳ ὄντων ἐξ 

2. [εἰ μὲν — ὕποκειμενον M 4. εἴρηται: cf. pag. 354,9 
19. πεποιομεναι M 20. 21. λευχκοτητος M (cr. pt) 

28. αιἰσϑησεω! ν], ex S, M 24. 25. verba λέγω δὴ — ἄλλων 
τινός fort. post 22 σώματος ponenda 

28" 
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ἀνάγκης. μῦϑος ἄρα καὶ τὸ εἰς οἰκείαν ὁλότητα τῶν 

ὑποκειμένων φϑειρομένων τὰ ἔνυλα εἴδη ἀνατρέχειν 

ὑποτίϑεσϑαι. λείπεται οὖν ξητεῖν, μὴ εἷς ἄλληλα τὰ 
φυσικὰ εἴδη μεταβάλλει. οἷον εἰ τὸ τρίγωνον εἰς κύ- 

5xÀov καὶ ἡ γλυκύτης εἷς τὸ ἐναντίον τὴν πικρότητα 

καὶ ἁπλῶς εἷς ἕτερόν τι εἶδος oiov sig βαρύτητα. 

ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὡς ἀδύνατόν ἐστιν ὡμολόγηται" οὐ τίον γενέσϑαι, ὕπερ τὸ ἐναντίον, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ προσελ- 
fo.144v. γὰρ ἡ ϑρεπτικὴ δύναμις φϑαρεῖσα | γένοιτ᾽ ἂν εἰ ϑεῖν τῶν ἐναντίων τὸ ἕτερον τὸ jet εὐθὺς ἀπόλ- 

τύχοι ϑυμοειδὴς οὐδ᾽ ὅλως ἡ τοῦ χυνὸς ψυχὴ φϑα- λυσϑαι" τῷ γὰρ ϑερμῷ σώματι προσελϑούσης τῆς 
10 θέντος γένοιτ᾽ ἄν ποτὲ ἵππου ψυχή συνέβαινεν γὰρ ψύξεως εὐϑὺς 3 ϑερμότης ἀπόλλυται. ταῦτα nd 10 

πάλιν ἐξ ὑποκειμένου sig ὑποκείμενον τὰ ἔνυλα εἴδη τους &izóvrog ἐν Φαίδωνι καί τινος τῶν ἀκροῶ- fol 145r. 

μένου, αὐτῶν δὲ τῶν εἰδῶν ὑπεκχωρούντων ἀλλήλοις 
δηλονότι καὶ τῇ τοῦ δευτέρου παρουσίᾳ εἰς τὸ μὴ ὃν 
τοῦ προτέρου μεϑισταμένου. τοῦτο δ᾽ αὐτὸ καὶ ὃ 
Πλάτων ἡμᾶς ἐν Φαίδωνι σαφῶς ἐδίδαξεν" εἰσάγει 
γὰρ τὸν Σωχράτην πὴ μὲν τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλήλων 5 
γίνεσϑαι λέγοντα, πὴ δὲ μὴ δύνασθαί ποτε τὸ ἐναν- 

΄ er 9 , , " μὴ ^ ἐξ σι 

μεταβαίνειν. ὅπερ ἀδύνατον δὲδεικται" κἂν γὰρ ἐξ 

ἀλλήλων τὰ πράγματα λέγηται γίγνεσϑαι (τὸ ὕδωρ 
Ἁ 3 2. ἢ ^ 2 - er 53 9 4 M 

φημὶ ἐξ ἀέρος καὶ ἐκ τοῦ ὕδατος αὖϑις ἀὴρ καὶ 
, ? , 9 M - A » 3 ^ , 

15 πάντα ἐκ πάντων). οὐχὶ τῷ τὰ εἴδη αὐτὰ μεταβάλλειν 
. M ' - ei , ^ - 2 ^ M - 

εἰς ἄλληλα (τὸ τοῦ ὕδατος tig τὸ τοῦ ἀέρος ἢ τὸ τοῦ 

ἄρτου sig τὸ τῆς σαρκός) ταύτῃ ἡ τῶν πραγμάτων 

εἰς ἄλληλα μεταβολὴ γίνεσθαι λέγεται. ἀλλὰ τῷ τὸ 

ὑποκείμενον τὸ αὐτὸ μένον κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λό- 

90 γον καὶ ἀμετάβλητον ἑκάστου παρὰ μέρος εἶναι τῶν 

εἰδῶν δεκτικόν: ὡς γὰρ Ó χαλκοῦς ἵππος γένοιτ᾽ ἂν 

χαλκοῦς κύων οὐ τοῦ ἱππείου σχήματος μεταβάλλον- 

τος κἀκείνου γενομένου (ἅμα γὰρ τῷ παρεῖναι ϑά- 

τερον τὸ λοιπὸν πάντως ἀπόλλυται) ἀλλὰ τοῦ χαλκοῦ 

s; τοῦ αὐτοῦ χατὰ ἀριϑμὸν μένοντος καὶ- παρὰ μέρος 

τῶν εἰδῶν ἑκάτερον δεχομένου. οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν 

φυσικῶν πραγμάτων ἡ ἐξ ἀλλήλων γίνεται γένεσις 

τοῦ χοινοῦ πάντων ὑποκειμένου. ὃ καὶ ἀμετάβλητον 

μένειν δέδεικται, ἄλλοτε ἄλλο εἶδος παρὰ μέρος δεχο- 

22. 23. μεταβαλόντος pt 

μένων εἷς ἐναντιολογίαν αὐτὸν περιπεσεῖν οἰηϑέντος. 
εἴπερ ὃ αὐτὸς τά τε ἐναντία φησὶν ἐξ ἀλλήλων γίνε- 
σϑαι καὶ πάλιν μὴ δύνασϑαι τὸ ἐναντίον γενέσϑαι 
ποτέ, ὅπερ τὸ ἐναντίον, ὃ NEUES πρὸς τὸν ἀπορή- 
σαντά φησιν, ὡς ὀρϑῶς μὲν τῶν εἰρημένων μνημο- 
νεύσας εἴη. οὐ μὴν τὴν διαφορὰν vinee τῶν λό- 
γῶν" ὅτε μὲν γὰρ ἐλέγομεν, φησίν, τὰ ἐναντία ἐξ 
ἀλλήλων γίνεσθαι, περὶ τῶν ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέ- 
γομὲν. τουτέστιν τοῦ χοινοῦ τῶν ἐναντίων ὕποχει.-. 
μένου. τὸ γὰρ σῶμα cl τύχοι λευκὺν ὃν γίνεται 
αὖϑις μέλαν. λέγεται οὖν τὸ λευκὸν σῶμα pesa pai 
À&w εἰς τὸ μέλαν σῶμα. τουτέστιν τὸ μετέχον ἀμφοῖν 
£x ϑατέρου εἷς ϑάτερον μεταβαίνειν. αὗται μέντοι 
αἱ ἐναντίαι ἰδέαι (ἡ λευκότης λέγω καὶ ἡ μελανία) 
οὐδέποτε, φησίν, τὴν εἰς ἄλληλα γένεσιν καὶ μετα- 
βολὴν ἀναδέχονται (οὐδέποτε γὰρ ἡ λευκότης μελανία 
γίνεται), ἀλλ᾽ ἐπειδάν τι τῶν ἐναντίων τῷ ὑποχειμένῳ 

4. Plat. Phaedon. 70D sq. cf. 103A s q. 11. Plat. Phae- don, 103A sq. 21. αναδεχ[ονται, ex e, M 

- 
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προσέλϑῃ, τὸ ἕτερον τὸ προὐπάρχον ἐν αὐτῷ εὐϑὺς 
ἀπόλλυται. ὥστε, φησίν, τὰ μὲν μετέχοντα τῶν ἐναν- 
τίων καὶ αὐτὰ ὁμωνύμως ἐναντία λεγόμενα (λέγεται 
γὰρ λευκὸν καὶ ἡ λευκότης καὶ αὐτὸ τὸ λελευκασμένον 
σῶμα) ἐξ ἀλλήλων λέγομεν γίνεσθαι, τὰ μέντοι μετε- 
χόμενα (αὐτὰς λέγω τῶν ἐναντίων τὰς ἰδέας, οἷον 
αὐτὴν τὴν μελανίαν καὶ τὴν λευκότητα) οὐκέτι ἐξ 
ἀλλήλων φαμὲν γίνεσϑαι (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον δέ- 
δεικται). ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, μετ᾽ ἄλληλα: μετὰ γὰρ τὴν 
λευχότητα ἡ μελανία τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιγίνεται ἢ &u- 
παλιν, καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. ταῦτα μὲν οὖν ὃ 
Πλάτων. δῆλον δέ, ὅτι, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἐναντίων 
κατεσκεύασεν, ἀνάγκη πᾶσα καὶ ἐπὶ πάντων ὑλικῶν 

fo.145v. εἰδῶν συμβαίνειν" ἐπειδὰν γὰρ ὃ οἶνος sig αἷμα 
μεταβληϑῇ,. εὐθὺς τὸ τοῦ οἴνου εἶδος ἀπόλωλεν" 
ὁμοίως καί, εἰ ὃ ἄρτος εἰς ὀστοῦν ἢ εἰς σάρκα μετα- 
βάλῃ. οὐκ αὐτὴ ἡ τοῦ ἄρτου ἰδέα σὰρξ γέγονεν. ἀλλ᾽ 
ἐκείνη μὲν εἰς τὸ μὴ ὃν οἴχεται, ἐν δὲ τῷ ἐκείνης 
ὑποχειμένῳ τὸ τῆς σαρκὺς 3 τὸ τοῦ ὀστοῦ εἶδος γε- 
γένηται. καὶ ἐπὶ πάντων ὁ αὐτὸς λόγος. οὐκ ἄρα 
οὐδέ, εἰ ἐξ ἀλλήλων τὰ πράγματα λέγεται γένεσϑαι. 
τὰ εἴδη εἰσὶν τὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολήν τε καὶ 

, e , 9 3 ? Ἁ A Ἁ y e - γένεσιν ὑπομένοντα, ἀλλ᾽ αὐτὰ μὲν τὰ εἴδη ὑποχωρεῖ 
, , * ^ ι . ἢ D , ) , ἀλλήλοις καὶ εἰς τὸ μὴ ὃν ὑπεξίσταται. τὸ μέντοι 

5 χοινὸν ὑποκείμενον παρὰ μέρος ἕχάστου τῶν εἰδῶν 
γίνεται δεκτικόν. ταύτῃ τοι γένεσιν ἄνευ φϑορᾶς 
γενέσϑαι ἀδύνατον, ὅτι οὔτε γυμνὸν εἰδῶν τὸ ὑποκεί- 
μένον γενέσϑαι ἐστὶν δυνατὸν οὔτε μὴν δύο ἅμα εἴδη 
3 , - [u^ 3 » , 7$ f , ἐν ταὐτῷ οἱὸν τὲ είναι οὔτε πάλιν εἰδός τι γενέσϑαι. 

18. πάντων τῶν pt (cf. 359, 12) 17. ovy M; cr. Kroll 
24. ὕφεξισταται M 
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ὅπερ ἕτερόν τι εἶδος, μὴ φϑαρὲν αὐτὸ καὶ ἀπολό- 
μενον ἐνδέχεται. εἰ τοίνυν φϑειρομένων τῶν σωμά- 
τῶν μήτε tig ὕλην τὰ ἔνυλα εἴδη ἀναλύεται μήτ᾽ εἰς 
ἕτερόν τι μεταβαίνῃ ὑποκείμενον μήτε εἰς ἁπλούστερα 
τὴν ἀνάλυσιν ποιεῖται μήτε εἰς ἰδίαν ἀνατρέχῃ ὁδλό- 
τητὰ μήτε εἰς ἕτερον εἶδος μεταβάλλῃ, ἀλλὰ μηδὲ 
αὐτὰ x«9' αὑτὰ χωριστὴν ἔχοντα σωμάτων τὴν οὐσίαν 
ὑπομένει ὥσπερ τὰ νοητά (χωριστὰ γάρ ἐστιν σωμά- 
τῶν καὶ £v ὑποκειμένοις αὐτοῖς τὴν ὕπαρξιν ἔχει). 
οὐδὲ ἐπινοῆσαι δὲ τρόπον ἕτερον παρὰ ταῦτα μετα- 
βολῆς ἐνδέχεται. λείπεται ἄρα εἰς τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς 
ὃν πάντα τὰ ἔνυλα εἴδη τῶν σωμάτων φϑειρομένων 
μεϑίστασϑαι. οὐκοῦν καὶ ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 
ὄντος τὴν γένεσιν εἴληφεν. τούτοις τοῖς λόγοις καὶ 

- , ? ^ τοῖς τοιοῦτοις παρ ἡμῶν συνϑλιβόμενος xal οὐκ ι5 
?| , E , , - ἀκόμψως ye τῇ ἰδίᾳ δόξῃ βοηϑεῖν πειρώμενος to. 1157. 
τοιοῦτόν τινα λόγον διέπλαττεν" "rà γὰρ ἔνυλα εἴδη, 
φησίν, “οἷον φέρξ τὸ τῆς σαρκὸς εἶδος ἢ τὸ λευκὸν 
ἢ τὸ σχῆμα καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον ὥσπερ γινό- 
μενον ἐχ τοῦ δυνάμει τοιούτου γίνεται ἐνεργείᾳ τοιοῦ- 
τον, οὕτω καὶ φϑειρόμενον ἐκ τοῦ ἐνεργείᾳ πάλιν ἐπὶ 
τὴν οἰκείαν ἀνακάμπτει δύναμιν" ὡς γὰρ τὸ δυνάμει 
φέρε λευκὸν μεταβαλὸν γίνεται ἐνεργείᾳ λευκόν, οὕτω 
δὴ x«l τὸ ἐνεργείᾳ λευκόν, ἐπειδὰν φϑαρῇ. γένεται 
δυνάμει πάλιν λευκόν, ὥστε φϑαρὲν τὸ λευκὸν οὐχ 
εἷς τὸ πάντῃ μὴ ὃν ἀλλ᾽ εἰς τὸ δυνάμει λευκὸν ἀνέ- 
καμψεν' χαὶ ὡς ὃ δυνάμει ἀνδριὰς εἰς τὸν ἐνεργείᾳ 

1. 2. ἀπολωμενον M 9. fort. ἀναλύηται un)" M 5. fort. ποιῆται |z]Ótxv, ex ει, M fort. ἰδίαν (τινὰν, f. 316, 10 6. uero foA|m|, ex ει, M 7. Eyov|c eras.]tc 
8. fort. ὑπομένῃ 
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ἀνδριάντα φμεταβάλλει. οὕτως ὃ ἐνεργείᾳ ἀνδριὰς» 
χωνευϑεὶς ἐπὶ τὸν δυνάμει παλινδρομεῖ ἀνδριάντα 
πάλιν καὶ ἐπὶ πάντων ὁ αὐτὸς λόγος, εἴπερ, ἐξ οὗ ἡ 
γένεσις ἑκάστῳ, tig τοῦτο χαὶ ἡ φϑορά. εἰ οὖν ἡ 

s γένεσις μεταβολή ἐστιν ἐκ τοῦ δυνάμει εἷς τὸ &v£g- 
γείᾳ καὶ πάλιν ἣ φϑορὰ μεταβολὴ ἐκ τοῦ ἐνεργείᾳ 
εἷς τὸ δυνάμει. οὔτε ἄρα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἡ γένεσις 
οὔτε εἰς τὸ μὴ ὃν ἡ φϑορά". τὰ μὲν οὖν παρ᾽ ἐκεί- 
γου τοιαῦτα. καὶ ἡμεῖς δὲ τοῦ λόγου τούτου τὸ πι- 
ϑανὸν ἀπελέγχοντες ἀξίωμά τι κοινὸν καὶ ὁμολογού- 
μενον παρὰ πᾶσι προειλήφαμεν, ὅτι ἄλλο τί ἐστιν τὸ 
δυνάμει τι εἶναι καὶ ἄλλο αὐτὴ T ἐκείνου δύναμις. 
ὁμοέως καὶ τὸ ἐνεργείᾳ τι εἶναι ἄλλο ἐστὶν καὶ ἕτερον 
ἡ ἐκείνου ἐνέργεια. τὸ μὲν γὰρ δυνάμει φέρε λευκὸν 
τὸ ὑποχείμενόν ἐστιν σῶμα τὸ ἐπιτηδείως ἔχον τὴν 
τοῦ λευκοῦ sig ἑαυτὸ ποιότητα καταδέξασϑαι. ἡ δὲ 
τοῦ λευκοῦ δύναμις αὐτὴ ψιλή ἐστιν ἡ ἐπιτηδειότης. 
ἣν ἔχον τόδε τὸ σῶμα λευκαίνεσϑαι πέφυκεν ἑτέρων 
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uiv τὸ πρότερον ἐνεργείᾳ λευκὸν σῶμα γεγονέναι 
δυνάμει λευκὸν σῶμα ἀληϑὲς εἰπεῖν, αὐτὴν μέντοι 
τὴν τοῦ λευχοῦ ἐνέργειάν τὲ καὶ ἰδέαν, ἧς μετέχον 
τὸ σῶμα ἐνεργείᾳ εἶναι λευκὸν ἐλέγετο. οὐκέτι ἀλη- 
ϑὲς εἰπεῖν, ὅτι φϑαρεῖσα εἶτα δυνάμει λευκὸν γέγονεν 
ἡ αὐτὴ ἡ τοῦ λευκοῦ χρώματος δύναμις" φϑαρέντος 
γὰρ τοῦ λευκοῦ σώματος ἤτοι ἔμεινεν αὐτὴ ἡ τοῦ 
λευκοῦ ἐνέργεια καὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ ὑποκειμένῳ i| 
οὐκ ἔμεινεν. εἰ μὲν οὖν ἔμεινεν ἡ τοῦ λευκοῦ ἐνέρ- 
yeux ἤγουν τὸ εἶδος ἐν τῷ δυνάμει λευκῷ, ἀνάγκη 
τὸ αὐτὸ ἅμα καὶ ἐνεργείᾳ εἶναι λευκὸν καὶ δυνάμει, 
ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν καὶ λευκὸν καὶ οὐ λευκόν: τὸ γὰρ 
δυνάμει λευκὸν οὔπω ἐστὶν λευκὸν οὐ μόνον. ἀλλὰ 
χαὶ τἀναντία ἅμα τὸ αὐτὸ ἔσται" τὸ γὰρ δυνάμει 
λευκὸν καὶ μὴ ἐνεργείᾳ, κεχρωσμένον δὲ ὅμως, μέλαν 
εἶναι ἀνάγκη ij τι τῶν μεταξύ" εἰ οὖν ἢ ἅμα τὰ ἐναν- 
τία εἶναι ἀδύνατον ἢ τὴν ἀντίφασιν συναληϑεύειν ὡς 
τὸ αὐτὸ ἅμα καὶ λευκὸν εἶναι καὶ μὴ λευκὸν ἢ λευ- 

| 

.M6v. μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ λευκαίνεισϑαι ἐχόντων. κὸν ἅμα καὶ μέλαν, ἀδύνατον ἄρα ἐν τῷ δυνάμει tour. 
ὁμοίως ἐνεργείᾳ μέν ἐστιν λευχὺν σῶμα αὐτὸ τὸ λευκῷ τὴν τοῦ λευκοῦ εἶναι ἰδέαν τὲ καὶ ἐνέργειαν. so 
λελευκασμένον σῶμα. οἷον φέρε τὸ λευκανϑὲν λένον. 
ἐνέργεια δέ ἐστιν λευκοῦ ἤτοι, ὡς ᾿Δριστοτέλης φησίν. 
ἐντελέχεια αὐτὴ ἡ τοῦ λευκοῦ ἰδέα ἡ ἐπιγενομένη τῷ 
σώματι" τὸ γὰρ τῆς τοιαύτης μετειληφὸς ἐνεργείας 
λέγεται ἐνεργείᾳ λευκὸν κατὰ τὴν δοτικὴν πτῶσιν 
προφερομένης τῆς λέξεως. τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ἁπάντων. ὅταν οὖν τὸ σῶμα τὸ ἐνεργείᾳ λευκὸν ἀπο- 
βαλὸν τὸ λευκὸν χρῶμα γένηται δυνάμει λευκόν. αὐτὸ 

1. μεταβάλλει --- ἀνδριὰς add. 9. quu; M 22. fort. 
(roD) λευκοῦ 28. τῷ pt] τὸ M 24. μετειληφως M 

εἰ δὲ ἀδύνατον iv và δυνάμει λευκῷ τὴν τοῦ λευκοῦ 
εἶναι ἐνέργειαν, φϑαρέντος ἄρα τοῦ λευκοῦ σώματος 
ἡ ἐν αὐτῷ τοῦ λευκοῦ ἰδέα τε καὶ ἐνέργεια, εἰ μὴ 
ἀίδιός ἐστιν, εἰς τὸ πάντῃ μὴ ὃν ἐξ ἀνάγκης οἴχεται. 
ὥστε, κἂν τὸ ὑποκείμενον ἔχ τε τοῦ δυνάμει εἷς τὸ ss 
ἐνεργείᾳ μεταβάλῃ καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐνεργείᾳ εἰς τὸ 
δυνάμει, αὐτὰ γοῦν τὰ ἔνυλα εἴδη φϑειρόμενα εἰς τὸ 

4. gA|ey]evo M 5. εἶτα (cf. 362, 4)] εἰτοι M. (in marg. 
ζητεῖ); ἤτοι pt 1. |y«o τῆου M αὖ M (αὐτοῦ pt) 
15. κεχρωσμένον] κεχωρισμενον M 22. fort. εἶναι (ἰδέαν τε 
x«l» ἐνέργειαν 
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, & 7 , M A ^ M 2 Lr παντῇ μὴ Ov μεϑίσταται καὶ διὰ τοῦτο χαὶ ix τοῦ 

πάντῃ μὴ ὄντος ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος αὐτὰ εἰς τὸ εἶναι 
A 2 δ, Χ παράγεται. σκεπτέον δὲ καὶ οὕτως. εἴ τι εἴη λευκὸν 

σῶμα, εἶτα τῆς λευχότητος τῆς ἐν αὐτῷ φϑαρείσης 
γένηται δυνάμει λευκόν, εἶτα πάλιν τὸ αὐτὸ γένηται 
ἐνεργείᾳ λευχόν, ἀνάγκη δήπου τὴν ὕστερον γενο- 
μένην ἐν αὐτῷ λευχότητα μὴ τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ 
ἀριϑμῷ τῇ πρότερον ἐν τῷ αὐτῷ γενομένῃ λευκότητι, 
εἶ καὶ τῷ εἴδει ἐστὶν ἣ αὐτή, ὡς καὶ Σωκράτης Πλά- 

RU X e , , 3 » 3 3 e 3 , TOv. εἴδει μὲν ὃ αὐτός, ἀριϑμῷ δ᾽ οὐχ (ὃ) αὐτός. 
καὶ ὡς ἡ κίνησις ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἷς τὸ αὐτὸ τῆς 

, e 7 - ἃ e AMA, Ἁ 3 σφαίρας ἡ θήμερον φέρε τῇ χϑὲς ἡ αὐτὴ uiv xor 
Ξ ? 9 ^ 3 9 e 9 ζω b A ^ M εἰδος, κατ᾽ ἀριϑμὸν δ᾽ οὐχ f αὐτή; τὸ γὰρ ὃν καὶ 

ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ σῴξεσϑαι δεῖ καὶ μὴ φϑείρεσθϑαι. 4, ^4 4 

ἕως ἂν τὸ αὐτὸ μένῃ, ὥσπερ Σωκράτης φέρε ὃ αὐτός 
ἐστιν τῷ ἀριϑμῷ. ἕως ἂν μένῃ καὶ σῴξηται. εἰ τοί- 4 M 4 LI 4 4 

L , LJ 5 PN vvv ἡ uiv προτέρα λευχότης ἔφϑαρται. αὖϑις δὲ ἐν 
τῷ αὐτῷ ἑτέρα λευκότης γέγονε, δηλονότι διάφορός 
ἔστιν κατ᾽ ἀριϑμὸν ἡ ὑστέρα τῇ προτέρᾳ. ἐπεὶ οὖν 

80 τοῦτο ὡμολόγηται καὶ ἔστιν ἀδύνατον τὴν πρὶν ἐν 
τῷδε τῷ σώματι λευκότητα τὴν αὐτὴν εἶναι κατ᾽ 

[01.14τν. ἀρυϑμὸν τῇ ὕστερον | ἐν τῷ αὐτῷ γενομένῃ λευ- 
χότητι. ἀδύνατον ἄρα τὴν πρὶν φϑαρεῖσαν λευκότητα 
ἔτι αὖϑις κατ᾽ ἀριϑμὸν τὴν αὐτὴν γενέσϑαι. εἰ καὶ 

: TG) εἴδει ἡ αὐτή. εἰ δὲ ἀδύνατον τὴν φϑαρεῖσαν 
λευχότητα ἔτι τὴν αὐτὴν κατ᾽ ἀριϑμὸν γενέσϑαι. οὐδὲ 
δυνάμει ἄρα ἡ φϑαρεῖσα ἄτομος λευκότης ἔτι ἐστὶν ἡ 
αὐτὴ xcv ἀριϑμὸν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ σώματι, εἴ γε 

10. ὁ add. pt 12. τή [χϑεςῖ M 17. προτερ[αἹ, ex ov, M 
19. verso|«]|, ex ov, M 25. fort. εἴδει (£criv, cf. lin. 9 
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τὸ δυνάμει τι ὃν καὶ ἐνεργείᾳ γενέσϑαι ἐνδέχεται. εἰ 
οὖν τὴν φϑαρεῖσαν λευκότητα τὴν αὐτὴν ἔτι κατὰ 
ἀριϑμὸν γενέσϑαι ἀδύνατον, οὐδὲ δυνάμει ἄρα ἔσται 
ἔν τῷ ὑποχειμένῳ σώματι. εἰ δὲ μηδὲ δυνάμει ἐστὶν 
ἔν τῷ ὑποχειμένῳ σώματι, φϑαρεῖσα ἄρα ἐχείνη ἡ 
λευκότης οὐκ εἷς τὴν οἰκείαν ἐφθάρη δύναμιν" εἰ γὰρ 
φϑαρεῖσα εἷς τὴν οἰκείαν ἀνέκαμπτεν δύναμιν, καὶ 
γενέσϑαι αὖϑις ἠδύνατο ἄν. εἰ οὖν μηδὲ γενέσϑαι 
ἔτι κατ᾽ ἀριϑμὸν ἡ αὐτὴ λευκότης δύναται. οὐκ ἄρα 
φϑαρεῖσα εἷς τὴν οἰκείαν ἀνέχαμψεν δύναμιν ἀλλ᾽ εἰς 
τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν gero: ὅτι γὰρ οὐδ᾽ εἷς ἄλλο 
τι φϑαρεῖσαν αὐτὴν ἀνατρέχειν αὐτὴν ἐνδέχεται, ἔφϑη- 
μὲν προαποδείξαντες. εἶ τοίνυν ἥδε ἡ λευκότης φϑα- 
φεῖσα tig τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν οἴχεται, εἰς ὃ δέ τι 
φϑείρεται. ἔχ τούτου καὶ γεγονέναι αὐτὸ ἀνάγκη καὶ 
ἔμπαλιν, ἐξ οὗ τι γίνεται, sig τοῦτο καὶ φϑείρεται. 
xci γέγονεν ἄρα ἐκ τοῦ μηδαμῶς ὄντος. ὃ αὐτὸς 
ἁρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν γινομένων καὶ 
φϑειρομένων ἐνύλων εἰδῶν. καὶ ἐντεῦϑεν ἄρα δέ- 
δεικται. ὡς πάντα τὰ γινόμενα καϑὺὸ γίνεται ἐκ τοῦ 
μηδαμῶς Ὄντος γίνεται καὶ τὰ φϑειρόμενα καϑὺ φϑεί- 
θέται εἷς τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν ἀναλύεται. ἄλλως 
τε τὸ λέγειν τὰ ἔνυλα εἴδη φϑειρόμενα εἰς τὸ δυνάμει 
ἀναλύεσϑαι οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ λέγειν φϑειρόμενα 
αὐτὰ tig τὴν ὕλην ἀναλύεσθαι κἀκεῖ | εἰσιέναι, tot 1x. 
εἴπερ τὸ δυνάμει ἐστὶν ἡ ὕλη" εἰ δὲ sig αὐτὴν φϑειρό- sc 
μενα εἰσιᾶσι καὶ ἐξ αὐτῆς γινόμενα τὴν ὕπαρξιν ἔλα- 
Bev, ἔσονται οὖν ἐκ τοῦ χείρονος τὰ κρείττονα. ὅπερ 

2. 8. κατάριϑμον M 12. duplex αὐτὴν suspectum 
13. pag. 3506, 21 sq. 16. εἰς τοῦτο] sx rovrov M 
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3 A 9 , ᾿ e Ἁ 2. 1 M » E - ἐστὶν ἀδύνατον. ὃ γὰρ αὐτὴ μὴ ἔχῃ. τοῦτο γεννῆσαι 
αὐτὴν ἀμήχανον, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται. καὶ τί 
uo, δεῖ μακρῶν λόγων, ὁπότε καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς 

er ' ^ Lj , E , 3 βλλησιν τὸ τοιοῦτον ὡμολογημένον ὑπάρχον ἀπο- 
ὅ δείκνυμεν; ὃ γοῦν Πρόκλος ἐν τῷ πέμπτῳ λόγῳ τῶν 

^ ' , , E ^ , A - εἷς τὸν Τίμαιον ἐξηγητικῶν τὴν Πλάτωνος περὶ τῶν 
ἐνύλων εἰδῶν διδασκαλίαν σαφηνίξζων φησίν, ὡς ὅτι 
καὶ τὰς ποιότητας καὶ τὰ ἔνυλα πάντα εἴδη ἔκ τε τοῦ 
μὴ ὄντος ὑφίστασθαι λέγει Πλάτων καὶ sig τὸ μὴ ὃν 
αὖϑις τοῦ συνθέτου διαλυομένου ἀπόλλυσϑαι" ἔχει δ᾽ 
e , e e /, ΝᾺ N , er A j ἡ λέξις οὕτως ᾿'μήποτε δὲ ἄμεινον λέγειν, ὅτι καὶ τὰ 
εἴδη τὰ ἔνυλα καὶ οὐ μόνον αἱ ποιότητες εἰσιόντα 
κέχληται καὶ ἐξιόντα᾽ ταῦτα γάρ ἐστιν τὰ ὁμοιώματα 
τῶν νοητῶν, οὐχ αἱ ποιότητες. ἄξιον τοίνυν ὁρᾶν 

ὅ τοῦτο τὸ εἶδος ποῦ ἄπεισιν" εἶ μὲν yàg εἷς τὴν φύσιν 
εἰσίοι. ἄτοπον" εἰσδέξεται γάρ τι τῶν μεϑ᾽ ἕαυτὴν 
καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἡ φύσις" ὅμοιον. ὡς εἶ καὶ sig τὸ 
νοητὸν ἔλεγέν τις ἀπὸ τῆς γενέσεως ἀπιέναι καὶ 
ὁτιοῦν. εἰ δὲ εἷς ἄλλην ὕλην, παρὰ τὰ ἐναργῆ λέξο- 
μεν" οὐ γὰρ σβεννυμένου πυρὸς καὶ τῆς ὕλης ἐξαερου- 
μένης ὁρῶμεν ἄλλην ἐξαπτομένην. εἰ δὲ iv ἕξαυτοῖς 
γίνεται. νοητὰ ἔσται καὶ αὐθυπόστατα καὶ ἀμερῆ; 
πόϑεν οὖν ὁ Óyxog; πόϑεν ἡ διάστασις; πόϑεν ὃ πό- 
λεμος περὶ τῆς κοινῆς ὑποδοχῆς; τὰ γὰρ ἐν ξἕαυτοῖς 

sov μάχεται περὶ τῆς ὑποχειμένης ἕδρας" οὐδὲ γὰρ 
δεῖταί τινος ὑποκειμένου. εἰ δὲ μήτε ἐν τῇ φύσει 

401. 148ν. μήτε ἐν ἑαυτοῖς μηδὲ ἐν τῇ ὕλῃ δυνατὸν εἶναι 
τὰ τοιαῦτα εἴδη μετὰ τὴν φϑοράν, ἀνάγκη χωρεῖν εἰς 

2. pag. 849, 3 sq. 14. αξιων M 17. gvo|:c] M 
τὸ] rov M 28. &ó|n], ex ει, M 
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Y AM at p M A 04 ^ οἱ , M DA - APT τὸ μὴ Ov' OU γὰρ ὅλον τοῦτο ὑπομένει τῆς ὕλης ἀεὶ 
lll ὑλλὸὼ ^ δ , M , ec μενούσης ἀλλὰ TO εἶδος μόνον χωρὶς γενέσεως ὑφι- 

στάμενον καὶ χωρὶς φϑορᾶς ἀπολλύμενον᾽. δέδεικται 
» Ἁ ἢ E , ’ A! M E ^ ἄρα καὶ διὰ λογικῆς ἀποδείξεως καὶ διὰ τῶν τοῦ 
Πρόκλου ῥημάτων καὶ αὐτῶν τὸ πιστὸν ἔκ τε τῆς 
Πλάτωνος δόξης καὶ ἐκ τῆς ἐναργείας ἐχόντων. ὡς 
καὶ αἱ ποιότητες καὶ τὰ ἔνυλα πάντα εἴδη καὶ ἐκ τοῦ 
ΝΕ, 9 * 3 c , M l ^  Ν s μὴ Ὄντος εἰς TO εἶναι ὑπέστη καὶ εἰς τὸ μὴ Ov αὖϑις 

μεϑίσταται ἀπολλύμενα. οὐχοῦν ψεῦδος τὸ μηδὲν ἐκ 
τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεσϑαι μηδὲ φϑείρεσθαι 
εἰς τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄν. 

βι΄. "AAA. οὔτε γίνεται τὰ εἴδη. φησί, οὔτε φϑείρε- 
ται, ἀλλὰ χωρὶς γενέσεως ὑφίσταται καὶ χωρὶς φϑορᾶς 

, 3 ΄ ς M m , ? e , , πάλιν ἀπόλλυται. ὡς καὶ τοῦ Πρόκλου ἐν αἷς ἀρτίως 
παρεϑέμεϑα λέξεσιν ἠκούσαμεν λέγοντος. καὶ κατα- 
σκευάσειεν ἄν τις τοῦτο τοιῶσδε. πᾶσα γένεσις ἐν 
χρόνῳ πάντως καὶ κινήσει ϑεωρεῖται. οἷον ἡ τοῦ ἀν- 

, , b - N “- δι ϑρώπου γενεσις" δεῖται γὰρ τοσοῦδε φέρε χρόνου, ἵνα 
^N - * ^ ἣ y , ^ δημιουργηϑῇ τὸ ξῷον. τὰ δὲ εἴδη ἀχρόνως τε τοῖς 
ὑποκειμένοις ἐπιγίνεται xol πάλιν ἀχρόνως τῶν ἰδίων 
ὑποκειμένων ὑπεξίσταται, οἷον ὡς £v εἴχόνι τὸ τῆς 
οἰκίας εἶδος οὐ πρότερον ὑφίσταται. πρὶν ἂν ὃ τελευ- 
ταῖος φέρε τῇ ὀροφῇ ἐπιτεϑῇ κέραμος" εἰ γὰρ ἐλλείψοι 
οὗτος. οὐ δύναται τὸ οἰκοδόμημα τὸν τῆς οἰκίας δρι- 
σμὸν ἐπιδέξασϑαι᾽ εἰ γὰρ ἡ οἰκία σκέπασμά ἐστιν x 
ἐκ λίϑων καὶ ξύλων κωλυτικὸν ὄμβρων καὶ καυμά- 
τῶν, Λλείποντος δὲ κεράμου ἑνὸς κωλυτικὸν ὄμβρων 
οὐκ ἔστιν, λείποντος ἄρα κεράμου ἑνὸς οὔπω τὸ τῆς 

12. τὰ ἔνυλα εἴδη 316,15 [ὀυτε, ex », Μ 15. lin. 2.3 
18. δειτ[ αι], ex ε. M 19. δημιουργιϑὴ M 21. ὑφεξ- 

'σταται M 22. 28. τελευτὶ αιος] M 
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fol149r. οἰκέας τῷ ὑποχειϊμένῳ ἐπιγέγονεν εἶδος. τοῦ δὲ 
ἐσχάτου ἐπιτεϑέντος κεράμου ἀχρόνως τῷ» ὑποχει- 
μένῳ τὸ εἰρημένον ἐπιγίνεται εἶδος. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ 
τῶν φυσικῶν εἰδῶν συμβαίνει" εἰ γὰρ πρὶν τοῦ ὧρι- 

5 Gu£vov τῇ φύσει χρόνου μίαν καὶ μόνην ἡμέραν ἢ καὶ 
ὥραν πρὸ τῆς [τοῦ] τελείας τοῦ ξῴου συμπήξεως τῆς 
μήτρας χωρισϑείη τὸ ἔμβρυον, ἅτε δὴ μὴ τελειωϑὲν 
ὑπὸ τῆς δημιουργοῦ φύσεως φϑείρεται ἐξ ἀνάγκης 
ὡς δὴ τελείας τοῦ ξῴου ἰδέας μὴ γενομένης τῷ ὑπο- 

10 κειμένω" ὥστε ἀχρόνως τὰ εἴδη τοῖς ὑποχειμένοις 
παραγίνεται. εἶ δὲ τοῦτο, καὶ ἄνευ γενέσεως" πᾶσα 
γὰρ γένεσις ἐν χρόνῳ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἡ 
εἷς τὸ μὴ ὃν αὐτῶν ἀνάλυσις ἀχρόνως γίνεται" ὅταν 
γὰρ εἷς τελείαν ἀναρμοστίαν ἔλθῃ τὸ κεκραμένον 

15 σῶμα, τότε ἀχρόνως ὑπαναχωρεῖ καὶ ἀποσβέννυται 
τοῦ ὑποκειμένου τούτου τὸ εἶδος. ὥσπερ ἐπὶ λυχνι- 
«(ug φλογὸς κατὰ βραχὺ μὲν μαραινομένης. μενού- 
σης δὲ ἔτι φλογὸς καὶ ἀχρόνως ἀποσβεννυμένης. εἶ 
0i ἀχρόνως ἀπόλλυται, καὶ χωρὶς φϑορᾶς ἐξ ἀνάγκης" 

: πᾶσα γὰρ φϑορὰ ἐν χρόνῳ γίνεται. ἐπεὶ καὶ μετα- 
βολὴ πᾶσα. ἄνευ γενέσεως ἄρα ὑφίσταται τὰ εἴδη 
καὶ ἄνευ φϑορᾶς ἀπόλλυται. τὸ γινόμενον οὖν ἐστιν. 
φασίν, τὸ ὑποκείμενον καὶ ἡ ὕλης γίνεται δὲ εὐεργόν 
τὲ καὶ ἐπιτήδειον εἰς καταδοχὴν τοῦ εἴδους. ἐπειδὰν 

: οὖν τοῦτο ἐπιτήδειον τῷ χρόνῳ γένηται, ἀχρόνως 
αὐτῷ τὸ εἶδος ἐπιγίνεται. εἰ οὖν γίνεται εὐεργὸν τὸ 
ὑποχείμενον, τὸ δὲ ὑποχείμενον οὐχ ἐκ μὴ ὄντος 
γένεται ἀλλ᾽ ἐξ ὄντος. οὐδὲν ἄρα ἐκ μὴ ὄντος γίνεται. 

1. τῆς ὕποκειμενης M; cr. Kroll τοῦ] ov M 2. τῷ add. 
6. τοῦ del. 12. ἡ superscr. M 13. ezoovoc M 

14. τὶ εἰλειαν M — 16. ro rovrov M; cr. Kroll 18. ἀποσβενυμενης M 
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γι΄. Τοσαῦτα uiv οὖν ἄν τις συνηγορήδσειεν τὰς 
3 A - - ἀφορμᾶς τῶν λόγων παρ᾽ αὐτῶν δεξάμενος sig τοι. 1τ49ν 
τὸ δεῖξαι. ὡς ἄνευ γενέσεως καὶ φϑορᾶς ἢ εἰσὶν ἢ 
οὔκ εἶσιν τὰ ἔνυλα εἴδη. ἡμεῖς δὲ πρῶτον μὲν εἰ 
καὶ τοῦτον ὡς ἀληϑῆ τὸν λόγον παραδεξώμεϑα, οὐδὲν 
μᾶλλον ἐχ τούτων δεικνύειν ἔχει τις, ὡς ἢ οὐ γέγονεν 
κόσμος ij, εἴπερ γέγονεν, ἐξ ὄντος γέγονεν" pt γὰρ 
τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ γίγνεσϑαι ἣν ἀφορμὴν ὁ παρα- 
λογισμὸς εἴληφεν" γένεσιν γὰρ ἡμεῖς ἐπὶ τοῦ κόσμου 
μόνην ψιλὴν τὴν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος sig τὸ εἶναι παρ- 
apiid ὀνομάζομεν, ὥσπερ καὶ Πλάτων ἐν οἷς vain 
πόνερον ἦν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων cos ἢ y&- 
yovev ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος", καὶ ον. τὴν ἐν 
παρατάσει χρόνου οἱονεὶ διάπλασιν αὐτοῦ καὶ οὐσίω- 
G.v' χατὰ γὰρ τοῦτο τῆς γενέσεως τὸ σημαινόμενον 
μὴ γεγονέναι τὸν κόσμον ὁμολογοῦμεν" ἄχρονος γὰρ 
ἡ τοῦ ϑεοῦ δημιουργία καὶ ἀρκεῖ. τὸ βούλεσϑαι μόνον 
εἷς τὴν οὐσίωσιν ἑκάστου. μὴ οὖν παρὰ τὴν ὁμωνυ- 
μίαν ἡμῖν παρεχέτωσαν πράγματα. ἀλλ᾽ εἴπερ καὶ 
αὐτοὶ συγχωροῦσιν εἶναί τινα, ἅπερ ἀίδια οὐκ ὄντα 
ἀχρόνως εἷς τὸ εἷναι παράγεται ὥσπερ τὰ εἴδη πάντα, 
καὶ οὐκ ἐξ ὄντων ἡ τούτων ὕπαρξις γίνεται. τί κω- 
λύει καὶ τὸ πᾶν οὕτως εἰς τὸ εἶναι παρῆχϑαι πρὶν 
μὲν γενέσϑαι οὐκ Ov, ἐκ μηδενὸς δὲ προὐποκειμένου 
εἷς τὸ εἶναι παρήγμενον; οὐκ ἄρα, εἰ κατὰ τοῦτο λέ- 
yovro γεγονέναι ὃ κόσμος. ἐξ ὄντος αὐτὸν γεγονέναι 
ἀνάγκη, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον ἐκ μὴ ὄντος. εἴπερ τὰ 
ἀχρόνως ὑφιστάμενα πάντα ἐκ μὴ ὄντος εἷς τὸ εἶναι 

7. ὁ κόσμος pt 11. Plat. Tim. 28B 14. 15. [ου]σιω- σιν, ex o, M 21. μαλλ| ο]ν, ex o, M 
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παράγεται. ἀχρόνως δὲ τὸν ϑεὸν παράγειν χρόνου 

ὄντα δημιουργὸν ἀνάγχη. ὅτι μὲν οὖν πάντα τὰ 
2f » ᾽ A MN ^ 3 , 

ἔνυλα εἴδη ἐκ μὴ Óvrov εἷς τὸ εἶναι παράγεται., 

91. 1ὅ0τ. ψετὰ τῆς λογικῆς | ἀποδείξεως καὶ αὐτοὶ συμφώ- 
δνῶς ἡμῖν ὁμολογοῦσιν. ἔνυλον δὲ εἶδος εἶναι τὸ 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ τοῦ κόσμου παντός. εἴπερ σῶμά 

ἐστιν ὁ κόσμος. ὡμολόγηται. οὐκοῦν. εἰ γίνοιτο. 

τουτέστιν εἰ μὴ πρότερον ὃν αὖϑις εἷς τὸ εἶναι 

παράγοιτο. ἐκ μὴ ὕντος καὶ αὐτὸ γεγονέναι ἀνάγκη 
M 3 2 2! er ἃ δ. v ἫΝ » , καὶ οὐκ ἐξ ὄντος. ὅτι δὲ καὶ ἡ ὕλη. εἴπερ γένοιτο. 

ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεται καί. εἰ φϑεί- 
, ? ' i - -»Ὕ ^A 3 , ροιτο. πάλιν εἷς τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς (ὃν) ἀναλύεται, 

T 
ε ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ λό] : τὸν περὶ τῆς ὕλης ἡμῖν (ῶ ἑνδεκάτῳ λόγῳ. ἐν ᾧ τὸν περὶ τῆς ὕλης "ui 

ὁ φιλόσοφος προὔτεινεν λόγον, ἀποδειχϑήσεται" ἐκεῖ- 

5 ϑὲν οὖν τὰς πίστεις ὁ βουλόμενος λαμβανέτω. ἵνα 

uj πολλάκις τὰ αὐτὰ γράφωμεν. si τοίνυν καὶ τὸ 

εἶδος ἐξ οὐκ ὄντων sig τὸ εἶναι παράγεται. ὡς καὶ 

αὐτοῖς δοκεῖ. καὶ ἡ ὕλη δὲ πάλιν, ὡς ἀποδείκνυσιν 
ec , 2. $8 ἃ er , 2 A - ' , 
ὁ λόγος, οὐδὲν δὲ ἕτερόν ἐστιν παρὰ ταῦτα TO GUv- 

ϑέτον, καὶ τὸ σύνϑετον ἄρα οὐκ ὃν ἀίδιον, εἰ καϑ' 

ὅλον αὐτὸ γίνοιτο. ἐκ μὴ ὄντων εἷς τὸ εἶναι παρ- 

αχϑήσεται. οὐδὲν ἄρα τῶν γινομένων καϑὸ γίνεται 
ἐδ " , M Bb - 50; - 

ἐξ ὄντος γίνεται καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τῶν φϑειρο- 

μένων οὐδὲν χαϑὸ φϑείρεται εἷς ὃν ἀναλύεται ἀλλ᾽ 

tig μὴ ὄν: τὰ γὰρ μερικὰ πάντα γινόμενα καὶ 

φϑειρόμενα οὐ κατὰ τὸ συναμφότερον, κατὰ δὲ τὺ 
* , , , M , LM e s 

εἶδος μόνον γίνεταί τε καὶ φϑείρεται" OUcv ἐξ ὕλης 

τε γίνεται καὶ εἰς ὕλην πάλιν ἀναλύεται. 

9. γεγοναναι M 
26. συναμφοτερον 

3. εἰς — παραγεται in marg. suppl. M 
12. ὃν add. pt 13. cf. fol. 188v. 

ex ovugegor m 2 M 

—————— P— M EHÓ 

"—— 
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δι΄. Μήποτε δὲ οὐ καλῶς συγκεχωρήκαμεν τὸ ἄνευ 
γενέσεως τὰ εἴδη ἀχρόνως ὑφίστασϑαι ἐν τῇ τῶν 
μερικῶν γενέσει. εὐεργὸν ὃὲ μόνον τὴν ὕλην γίνε- 
σϑαι καὶ ἐπιτηδείαν εἰς τὴν τῶν εἰδῶν ὑποδοχήν. 
τὴν μὲν γὰρ τοῦ εἴδους τελειότητα ἀχρόνως ὑφίστα- 
σϑαι καὶ ἡμεῖς συνομολογοῦμεν. αὐτοῦ μέντοι εἶναί 
φαμὲν τὴν γένεσιν μάλιστα' ἡ γὰρ ἐν τῇ μήτρᾳ τοῦ 
ἐμβρύου ξώωσίς τε καὶ διάπλασις οὐ δήπου ὕλης 
ἀλλ᾽ εἴδους éGriv γένεσις" ὅτι μὲν γὰρ ἔτι ἐν τῇ 

Ὺ 

ἃ , c , A ki L ᾿ μήτρᾳ ὑπάρχον τὸ ἔμβρυον ξῇ τὲ καὶ ἀεὶ ἐπὶ τὸ τοϊ. τον. 
τῆς ξωῆς τέλειον εἶδος πρόεισιν, παντὶ δῆλον, ὅτι δὲ 
οὐχ ὕλη τοῦ ξῴου ἐστὶν ἣ ξωὴ ἀλλ᾽ εἶδος, ὕλη δὲ τὸ 
ὑποκείμενον καὶ ξωούμενον σῶμα καὶ κατὰ τὸν ἴδιον 
τῆς φύσεως τοῦ σώματος λόγον ἄψυχον καὶ toov, 
καὶ τοῦτο δῆλον. εἰ οὖν καὶ πρὶν τελεσφορηϑῆναι 
τὸ ἔμβρυον ξωῆς μετέχει, εἰ καὶ ἀτελοῦς ἔτι. ἡ δὲ 
ξωὴ εἶδός ἐστιν τοῦ ξῴου χαὶ οὐχ ὕλη, αὕτη δέ ἐστιν 
ἡ χρόνῳ καὶ τῇ κατὰ μικρὸν γενέσει ἐπὶ τὸ τέλειον 
προϊοῦσα καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ τὸ τέλειον ἀπολαμβάνουσα. 
οὐκ ἄρα ἀχρόνως καὶ ἄνευ γενέσεως τὸ εἶδος ὑφίστα- 
ται. καὶ ἄλλως" αὐτός φησιν ὃ Πρόκλος ἐν τῷ ἕνδε- 
χάτῳ λόγῳ τοῦ προκειμένου βιβλίου, ὡς εὐεργὸν 
ποιοῦσιν οἱ τεχνῖται τὴν μήπω οὖσαν ὕλην καί, καϑ- 
όσον προκόπτουσιν εἷς τὸ ποιεῖν ὕλην. κατὰ τοσοῦ- 

11 

TOV παραγίνεται τὸ εἰδος᾽ οὐ γὰρ oi λίϑοι, φησίν. : 
τοῦ εἴδους τῆς οἰκίας ὕλη, πρὶν ξεσϑῶσιν καὶ Gouo- 
σϑῶσιν, ἀλλ᾽ ὅταν ταῦτα προσλάβωσιν. ὅταν ἄρα, 

T , Y 3 - , , si φησίν, og ἀληϑῶς ὕλη γένωνται, τότε πάρεστιν ἀχρό- 
5 j 7$ * ^" - e vog ἤδη τὸ εἶδος. εἰ oov ἀληϑῶς ταῦτα λέγει ὃ 

1. pag. 367, 5 8. foc|c]ic, ex στ, M 21. fol. 1662r. 
26. εἰ τύχοι. ante καὶ add. fol. 166?r. 

IoANNES PurLoPoNUS ed. Rabe. 24 
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Πρόκλος x«i ποιοῦσιν uiv εὐεργὺν τὴν ὕλην oi τεχνῖ- 

ται. καϑόσον δὲ προκόπτουσιν tig τὸ ποιεῖν ὕλην, 
- , 1 kJ , A 

κατὰ τοσοῦτον παραγίνεται τὸ εἶδος. οὐκ ἀχρόνως δὲ 

προχόπτουσιν εἷς τὸ ποιεῖν ὕλην, οὐκ ἀχρόνως ἄρα 

τὸ εἶδος τῇ ὕλῃ παραγίνεται" καὶ sb τὸ μὴ ἀχρόνως 
ὑφιστάμενον διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παράγεται., 

ὥσπερ ἄρα προκόπτουσιν εἷς τὸ ποιεῖν τὴν ὕλην οἱ 

τεχνῖται. οὕτω καὶ εἰς τὸ ποιεῖν εἶδος προκόπτουσιν. 

ὁ αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ὑπὸ φύσεως γινομένων ἁρμόσει 

ὁ λόγος᾽ 19 γὰρ τέχνη τῆς φύσεώς ἐστιν μίμημα. ἔτι εἶ 

οὐ γίνεται τὸ τῆς οἰκίας εἶδος. οὐδὲ ὁ οἰκοδόμος αὐτὸ 

fol. 151r. ποιεῖ. εἶ δὲ μὴ ποιῇ τὸ τῆς οἰκίας εἶδος ὁ οἰκοδόμος. 
292 Ὁ n c , , 9. «95 e 1 

οὐδ᾽ ἂν εἴη ὁ οἰκοδόμος οἰκοδόμος. οὐδ᾽ ὁ ναυπηγὸς 

ναυπηγὸς ἂν εἴη. οὐδ᾽ ἂν οἰκία γίνεσϑαι λέγοιτο. οὐ 

15 ναῦς. οὐχ ἱμάτιον, οὐκ ἄλλο οὐδέν. οὐ γὰρ ἡ τῆς 
M δ - ᾽ 5 $* [s - e , e , 

νεὼς ὕλη ναῦς ἐστιν οὐδὲ ἡ τοῦ ἱματίου ἱμάτιον 

οὐδὲ ἡ τῆς οἴκίας οἰκία, ἵνα τῆς τούτων ὕλης εὐερ- 

γοῦ γενομένης λέγοιτο ταῦτα γίνεσϑαι. εἰ οὖν τὴν 

ὕλην μόνον εὐεργὸν οἱ τεχνῖται ποιοῦσιν. τὸ δὲ εἶδος 

τῆς νεὼς ἀχρόνως ἄνευ γενέσεως παραγίνεται. οὔτε 
, N , N — N N 211 

οἰκία ἄρα [παρα]γίνεται οὔτε ναῦς οὔτε ἄλλο οὐδέν. 

ὑλοποιοὺς κλητέον τοὺς τεχνίτας. οὐκ εἰδοποιούς. καὶ 

τὴν γένεσιν ὑλοποιίαν ὀνομαστέον. οὐκ εἰδοποιίαν. 

καὶ τὴν χρῆσιν δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀναιρετέον ἅπασαν. 
οὐ μόνον τὴν κοινὴν ἀλλὰ xcl τὴν τῶν σοφῶν ἁπάν- 

1 ἢ , ^ ς - 9 ᾿ ^ AM , e 
tOv' ἱτρέπεσϑε γὰρ ὑμεῖς", πρὸς τὰ οὐράνιά φησιν ὃ 

i] , , v3 X A ^ ^ 

παρὰ Πλάτωνι δημιουργός. ᾿ἐπὶ τὴν τῶν ϑνητῶν 

ξῴων δημιουργίαν", καὶ ᾿ἄνϑρωπος ἄνϑρωπον γεννᾷ᾽ 

9. περι M; fort. ἐπὶ 20. fort. τῆς (οἰκίας ἢ τῆς) νεὼς 
21. παρὰ del. Kroll 26. Plat. Tim. 41 Ο (ro£z. κατὰ φύσιν ὑμεῖς 
ἐπὶ τὴν τῶν ζώων δ) 28. Arist. metaph. Z 7 p. 1032a 25 saep. 

ter adhaf" um —À MÀ νυ 
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φησὶν ὁ τούτου μαϑητής᾽ οὔτε οὖν üvOgozxov δεῖ 
λέγειν γεγονέναι ἢ γίνεσϑαι, οὐχ ἵππον, οὐκ ἄμπελον, 
οὐ συκῆν, οὐκ ἄλλο οὐδέν" ἕκαστον γὰρ τῶν ὄντων 
οὐ χατὰ τὴν ὕλην χοινὴν οὖσαν πάντων ἀλλὰ κατὰ 
τὸ εἶδος ἔστιν τε καὶ Óvoudtevow εἶ οὖν μὴ γίνεται 
τὰ εἴδη. οὐ δεῖ λέγειν οὐκ ἀνθρώπου γένεσιν, οὐ 
συκῆς. οὐκ ἄλλου οὐδενός: οὐ γὰρ τῆς ὕλης ἐστὶν 

ταῦτα δηλωτικὰ ὀνόματα κοινῆς οὔσης ἀλλὰ τοῦ 

εἴδους. x«0' ὃ ἕκαστον τῶν ἄλλων διενήνοχεν. ἀλλ᾽ 
οἶμαι ταῦτα γέλωτος εἶναι μᾶλλον ἢ ἀντιλογίας ἄξια" 
ὁρᾶται γὰρ ἕν τῇ τῶν πραγμάτων γενέσει κατὰ βραχὺ 
τὸ εἶδος ἀναλάμπον καὶ χρόνῳ ἐπὶ τὸ τέλειον προϊόν. 
ὡς ἰδεῖν ἔνεστιν ἐπί τε τῶν ὑπὸ τέχνης ἁπάντων καὶ 

ἐπὶ τῶν ὑπὸ φύ σεως γινομένων, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν toli»iv. 
ξωοποιουμένων ἐμβρύων καὶ ἀεὶ ἐπὶ τὸ τέλειον εἶδος is 

τῆς ζωῆς προϊόντων ἐδείξαμεν. 

tL. Εἰ 0, ὅτι ἡ τοῦ εἴδους τελειότης ἀχρόνως 
ὑφίσταται. διὰ τοῦτο οὔτε γίνεσϑαι φήσουσιν τὰ εἴδη 

οὔτε ἐν χρόνω φοιτᾶν ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα, ἀναιρείτω- 

σαν καὶ τὴν τῆς ὕλης γένεσιν καὶ πᾶσαν γένεσιν. εἶ 30 

γὰρ οἱ λίϑοι καὶ τὰ ξύλα οὐ πρότερον τῆς οἰκίας 

εἰσὶν ὕλη, ὡς ἐν οἷς παρεϑέμεϑα φησὶν ὃ Πρόκλος, 

πρὶν ξεσϑῶσιν καὶ ἁρμοσθϑῶσιν. ἀλλ᾽ ὅταν ταῦτα 
προσλάβωσιν, τότε ὡς ἀληϑῶς ὕλη γεγόνασιν, τότε 

δὲ καὶ τὸ εἶδος ἀχρόνως ἤδη πάρεστιν, οὐκ ἄρα, πρὶν 35 
τὸ εἶδος παραγένηται, κυρίως εὐεργὸς ὕλη τῆς olxíag 

εἰσὶν οἱ λέϑοι καὶ τὰ ξύλα. ὥστε καὶ τὸ χυρίως ὕλη 

εἶναι ἀχρόνως αὐτοῖς παραγίνεται. ὅτε καὶ τὸ εἶδος" 

6. λεγει M (er. pt) γενεσις M 11. ὧραται M 
16. pag. 869,10. 92. pag. 369, 25 

24* 
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τῶν πρός τι γὰρ ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος καὶ ϑάτερον 

χωρὶς τοῦ ἑτέρου εἶναι ἀδύνατον καί, ὡς ϑάτερον 

ἔχει. οὕτω καὶ τὸ λοιπὸν ἔχειν ἀνάγκη" πάντα γὰρ 

τὰ πρός τι τοιαῦτα. εἶ οὖν ἡ τοῦ εἴδους τελειότης 

ἀχρόνως παραγίνεται. καὶ ἡ τῆς ὕλης ἄρα τελειότης. 

xc90 ὕλη ἐστίν, ὅτε καὶ ὄντως ἐστὶν ὕλη. ἀχρόνως 

ὑφίσταται. εἶ οὖν τὰ ἀχρόνως τὴν οἰκείαν ἀπολαμ- 

βάνοντα τελειότητα οὐ γίνεται καὶ ἡ εὐεργὸς δὲ καὶ 

ὄντως ὕλη ἀχρόνως τὴν ἑαυτῆς x«90 ὕλη ἐστὶν ἀπο- 

λαμβάνει τελειότητά τε καὶ δύναμιν, ὅτε καὶ τὸ εἶδος 

ἅμα αὐτῇ ἐπιγίνεται, οὐδ᾽ ἄρα ἡ ὕλη γίνεται. εἰ οὖν 

μήτε ἡ ὕλη γένεται μήτε τὸ εἶδος, τί ἔσται λοιπὸν τὸ 

γινόμενον; οὐδὲν γάρ ἐστιν τούτων μεταξύ" ἐξ ὕλης 

γὰρ καὶ εἴδους μόνον τὰ σύνϑετα σύγκειται καὶ οὐδε- 

vog μέσου τοῦ ἁρμόξοντος αὐτὰ δεῖται. ὡς καὶ Agi- 

στοτέλει δοχεῖ. ἐν οὖν τῷ τέμνειν τὸν λαοξόον καὶ 

58τ. ἕέειν τοὺς λίϑους. εἰ μήτε εἶδος | οἰκίας ποιῇ 

διὰ τὴν αὐτῶν ὑπόϑεσιν μήτε ὕλην διὰ τὴν 6x τῆς 

ὑποθέσεως αὐτῶν ἑπομένην τοῦ λόγου ἀνάγκην. τί 

ἂν εἴη λοιπὸν ποιῶν; ἢ τί ἔσται τὸ γιγνόμενον; ἢ 

οὐδὲν ποιεῖν τι ξέοντα τοὺς λίϑους τὸν οἰκοδόμον 

φήσουσιν; ti οὖν ποιεῖ τι ξέων τοὺς λίϑους καὶ ἁρ- 

uótov, ἢ τὴν ὕλην τῆς οἰκίας ποιεῖν ἀνάγχη πάντως 

ἢ τὸ εἶδος. κἂν ὕλην δὲ ποιῇ. ἐπεί, καϑόσον ἡ ὕλη 

γίνεται. κατὰ τοσοῦτον αὐτῇ παραγίνεται τὸ εἶδος. 

χαὶ τὸ εἶδος ἄρα £v χρόνῳ παραγίνεται" εἰ δὲ ἐν 

χρόνῳ. καὶ διὰ γενέσεως ἐξ ἀνάγκης. ὡς ἤδη εἴπομεν" 

οὐ γὰρ ἂν ἐδεῖτο χρόνου εἰς ὕπαρξιν, εἰ μὴ καὶ 

2. |ér]soov M 6. ἐστί ιν] ὕλη, ex og, M 9. ovroc M 
16. τῷ pt] vo M 20. — zou ovv M 20. 21. fort. 

γιγνόμενον, εἰ οὐδὲν 28. οιλην M 
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γενέσεως ἐδεῖτο. εἰ δ᾽ OAcg διαιρεῖν ταῦτα δεῖ (τὴν 
τῆς ὕλης γένεσιν λέγω καὶ τοῦ εἴδους), ὁπηνίκα μὲν 

τέμνῃ τε καὶ ξέῃ τοὺς λίϑους καὶ τὰ ξύλα. καὶ τὸ 

τηνικαῦτα ὕλην ἐργάξεται εὐεργὸν ποιῶν. ὅταν δὲ 

ἤδη συντίϑησί τε καὶ ἁρμόξει ταῦτα ἀλλήλοις. τότε 

κυρίως τὸ εἶδος τῆς οἰκίας ὑφίστησιν. x«l καϑόλου 

δ᾽ εἰπεῖν. εἰ τὸ ἀχρόνως ἀπολαμβάνον τὴν ἑαυτοῦ 

τελειότητα οὐ γίνεται, ἀναιρεϑήσεται πᾶσα γένεσις" εἰ 

γὰρ τὸ γιγνόμενον ἔν χρόνῳ γίγνεται καὶ οὐ πρό- 

τερον τὴν τελείαν ὕπαρξιν λαμβάνει. πρὶν ὃ ὡρισμέ- 

vog τῇ γενέσει συμπερανϑῇ χρόνος. ἄχρονον δὲ τὸ 

τοῦ χρόνου συμπέρασμα τὸ νῦν, πᾶν ἄρα τὸ γινό- 

μενον ἀχρόνως τὴν καϑὺ γίνεται τελειότητα ἀπολαμ- 

βάνει" πᾶν δὲ τὸ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα ἀχρόνως ἀπο- 
λαμβάνον, ὥς φασιν. οὐ γίνεταί" οὐδὲν ἄρα τῶν γινο- 

μένων γίνεται. ὥστε ἀναιροῖτο ἂν ἐκ τῶν ὄντων ἡ 

γένεσις. 

cL. Ei οὖν ταῦτα ἄτοπα, οὐκ ἄρα {τὸν ἀχρόνως τὴν 
ἑαυτοῦ τελειότητα ἀπολαμβάνον οὐ γίνεται. οὐδ᾽ ἄρα 

διὰ τὸ ἀχρόνως τὴν τελειότητα τῶν εἰδῶν τοῖς ὑπο- 

κειμένοις παραγίνεσϑαι οὐδὲ γίνεσϑαι τὰ εἴδη φήσο- 
μεν. | ὅτι δὲ οὐ μόνον ἡ προσεχὴς ὕλη ἀλλὰ καὶ τοι. τ58ν. 
τὰ εἴδη ὑπό vt τῶν δημιουργῶν καὶ ὑπὸ τῆς φύσεως 

γίνεται. δῆλον καὶ ἐντεῦϑεν. ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν 

20 

λίϑον x«9' fv x«i τὸ αὐτὸ σχῆμα Esóusvov οἷον φέρε s5 

εἰπεῖν τετραγωνιξόμενον καὶ ὡς ὕλην οἰκίας τετραγω- 

νίζεσϑαι καὶ ὡς αὐτὸ μόνον sig καϑέδραν ἐσόμενον 

ἐπιτήδειον. εἰ οὖν τις μὴ ὡς ὕλην οἰκίας τετραγω- 

vítou τὸν λίϑον ἀλλ᾽ ἁπλῶς. ἵνα βάϑρον ἢ καϑέδρα 

13. τελ[ει]οτητα, ex ε, M 12. πᾶν Pee] παρα M 
18. τὸ add. Krol 
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γένηται. παντὶ δῆλον, ὡς εἶδος μὲν ἔσται ἔν τούτῳ 

τὸ τετρώόγωνον ἢ τοῦτο τὸ κυβικὸν σχῆμα, ὡς καὶ τὸ 
- 9 3 - , , er A 3 ^ e - 

τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ ἀνδριάντι. ὕλη δὲ αὐτὴ ἡ τοῦ 

λίϑου φύσις. οὐκοῦν ξέων τὸν λίϑον ὃ τεχνίτης καὶ 
᾿ ^ 3 ? - - - 3 er , 3 

τὸ κυβικὸν ἐν αὐτῷ σχῆμα ποιῶν οὐχ ὕλην ἀλλ 

εἶδος ἐργάζεται. δῆλον οὖν, ὅτι. κἂν ὡς ὕλη οἰκίας 

γένοιτο, ὡς προσεχὲς εἶδος καὶ οὐχ ὡς ὕλη γίνεται 

τὸ αὐτὸ σχῆμα sig ὕλην γὰρ τὸν λίϑον ὁ τεχνίτης 
: ,F , * , V ET X 

εἶδός τι ἐπιτίϑησιν τὸ τοιόνδε σχῆμα, ἐπειδὰν δὲ 

γένηται. συμβαίνει τὸ ἐξ ἀμφοῖν ὕλην ἔστιν ὅτε οἰκίας 

γενέσϑαι. πῶς δ᾽ οὐ γελοῖον τὸν ἀνδριαντοπλάστην 

μορφοῦντα τὸν κηρὺν ἢ ἄλλην ἡντιναοῦν ὕλην καὶ 

σχηματίζοντα μὴ τὸ εἶδος ἀλλὰ τὴν ὕλην τοῦ ἀν- 
M , , 3 , , ^ ' 3 , 

δροιάντος λέγειν ἐργάξεσϑαι; εἰ γὰρ τὸ ἀνδρείκελον 

σχῆμα ποιῶν ὕλην ποιεῖ. τί ἂν εἴη τὸ τοῦ ἀνδριάν- 
ω 2 φλ ^ er / 3 3 MN ^ er 

τος εἶδος; οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἀνδριὰς ἢ ὕλη 

τοιάδε εἷς ἀνδρὸς εἰ τύχοι σχῆμα διαπλασϑεῖσα. ὃ 

αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς τῶν φυσικῶν ἁπάντων γενέ- 

σεως δεξαμένη γὰρ ἡ qvG 0 σπέρμα πρῶτον ἐξ- ὡς" δεξαμένη γὰρ ἡ φύσις τὸ σπέρμα πρ 

αἰματοῖ τυχόν. εἶτα πήγνυσιν, εἴτα μερίξει eig σαρκῶν 

τε καὶ ὀστῶν καὶ τὴν τῶν λοιπῶν ὁμοιομερῶν γένεσιν, 

εἶτα διαπλάττει. εἶτα fool, εἶτα αἰσϑήσεως μεταδίδω- 

folis3r. σιν τοῦτο δὲ τί ἄλλο ἐστὶν | ἢ κατὰ βραχὺ τῆς 

τοῦ εἴδους τοῦ ξῴου παρουσίας ὑπόστασις; οὐ γὰρ 1| 

ξῷον καὶ 1 αἴσθησις ὕλη ἐστὶν τοῦ ξῴου, ὡς καὶ 
, " nm - , ^ , , V 

πρότερον εἶπον, ἅπερ δημιουργουμένῳ τῷ boo ἕν τῇ 

μήτρᾳ ἔτι κατὰ βραχὺ ἐπιγίνεται" εἰ γὰρ καὶ συμ- 

1.9. sog — jj in ras. M (scripta erant rov «vov — δὲ 
evt) 9. τοῦτο suspectum 14. ανδρεικελλον M 
17. διαπλασϑ) ει]σα, ex y, M 24.25. haec vix sana 

26. pag. 369, 9 

-— 

—20 1) Lt. credi — o 0a ...:ϑἍ 

s 
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, . ^ , » 1 3 , m 

βαίνει τὸ ἄλλης δυνάμεως ἔργον καὶ ἀποτελεόμα ἑτέρᾳ 

τινὶ δυνάμει γίνεσϑαι ὕλην. ἀλλ᾽ οὖν ἑκάστη δύναμις 
οὐχ ὡς ὕλην ἀλλ᾽ ὡς οἰκεῖον δημιουργεῖ ἀποτέλεσμα" 

A , 3 P , - , M 9 , σκοπὸς γάρ ἐστιν ἑκάστῃ φυσικῇ δυνάμει τὴν οἴκείαν 

παραλαβούσῃ ὕλην ταύτην κοσμῆσαί vs καὶ τὸ προσ- 

ixov αὐτῇ ἐπιϑεῖναι εἶδος" τὴν γὰρ ἐν τῇ γαστρὶ 
χυλοποιηϑεῖσαν τροφὴν 13 ἐνιδρυμένη τῷ ἥπατι φυ- 

σικὴ δύναμις παραλαβοῦσα ἀλλοιοῖ ταύτην καὶ εἰς 

αἵματος οὐσίαν μεταβάλλει καὶ τοῦτό ἔστιν αὐτῆς ἔρ- 

γον καὶ ἀποτέλεσμα τὸ τοῦ αἵματος δημιουργῆσαι 

εἶδος καὶ οὐδὲν ἕτερον’ ὥστε, si μόνης τῆς τοῦ 
nm 2 , e ? - ἡ 4 , ^ y αἵματος ἰδέας ἡ ἐν τῷ ἥπατι στοχάξεται φυσικὴ δύ- 

ναμις καὶ τοῦτο δημιουργεῖ. εἴδους ἄρα δημιουργός 

ἐστιν τὸ ἧπαρ. οὐχ ὕλης. ἀλλὰ πάλιν τὸ τοῦ ἥπατος 
? , , ' [4 e ei ? , e» 

ἀποτέλεσμα. τουτέστιν TO αἷμα. ὡς ὕλην οἰκείαν ἣ ἔν 
" y E - y Ὁ , ? ἑκάστῳ τῶν λοιπῶν μορίων παραλαβοῦσα δύναμις εἰς 
τὴν τοῦ ὑποκειμένου μετασχευάξει φύσιν, ἢ ὀστέου 

τυχὺν ἢ σαρκὺς ἢ τῶν ἄλλων τινός" αὗται μὲν οὖν 
ὡς ὕλῃ τῷ αἵματι χρῶνται. ἡ δὲ ἐν τῷ ἥπατι ὡς 

εἶδος καὶ ἀποτέλεσμα τοῦτο εἰργάσατο ὕλην καὶ αὕτη, 

ὅπερ εἶπον, sig τὴν τοῦ αἵματος ἰδέαν τὴν ἐν τῇ 
γαστρὶ χυλοποιηϑεῖσαν τροφὴν ἑλκύσασα᾽ ἐπεὶ καὶ ἡ 

ἀρτοποιητικὴ τέχνη ὡς εἶδός τι καὶ ἀποτέλεσμα οἴκεῖον 

τὴν τοῦ ἄρτου κατασκευάζει ἰδέαν, συμβαίνει δὲ τὸ 

ταύτης ἔργον ὕλην 

δυνάμει γίνεσθαι. 

ὄεως δημιουργοὶ ὡς ὕλην οἰκείαν τὰ τῆς φύσεως 

λαβόντες ἀποτελέσματα (λίϑους φέρε καὶ πόας καὶ τὰ 

€&. m ἢ 
M (λαμβάνοντες pt) 

29. ελχυσασαὶν er. M 28. λαμβοντες 

τῇ ἐν τῇ γαστρὶ ἀλλοιωτικῇ fol.158v. 

καὶ οἱ τῆς τῶν φαρμάκων δὲ φύ- 36 
aM —— —— τσ o e Loco κῶν. o -.-ὕςς om 

wv cw DONE Cr Ae " ἔς τ ER- Lider nme APR JE AENSAS ^ m 

- ̂ 
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λοιπά. ἅπερ ἡ φύσις οὐχ ὡς ὕλην ἐχείνοις ἐσόμενα 

ἀπειργάσατο ἀλλ᾽ ὡς οἰκεῖον εἶδος καὶ ἀποτέλεσμα) 

τὴν τῶν φαρμάκων ἐν αὐτοῖς ἰδέαν ἐργάξονται καὶ 

τοῦτο ἔχουσι τέλος. ἅπερ πάλιν τῷ ἰατρῷ ὕλη γίνε- 

ται. καὶ τί ἄν τις ἐπὶ πλείω μηκύνοι τὸν λόγον τοῖς 

παραδείγμασιν; καϑόλου γὰρ πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα 
1 3 P , ^ e ei " 

φυσικὴ δύναμις δημιουργοῦσά τι οὐχ ὡς ὕλην δη- 

μιουργεῖ ἀλλ᾽ ὡς εἶδός τι πάντως ἐργάξεται. εἴπερ 
er ' - A e , ^ E , ὕλην τινὰ παραλαβοῦσα καὶ ἡ τέχνη καὶ ἡ φύσις 

εἰδός τι αὐτῇ ἐπιτίϑησιν. οὐδεμία δὲ ὕλη. καϑὸ ὕλη 

ἐστίν, ἐν ἄλλῃ τινὶ ὑποκειμένῃ ὕλῃ ὑφίσταται" αὐτὴ 

γάρ ἐστιν τὸ πρῶτον ἑκάστῳ ὑποκείμενον. ἡ γὰρ 

προσεχὴς καλουμένη ὕλη. οἷον φέρε τὰ στοιχεῖα καὶ 

οἱ ἐν τῷ ἡμετέρῳ σώματι τούτοις ἀναλογοῦντες χυμοί, 
, , ei , E , "MA ς t M * ^ 

50v κυρίως ὕλη ἀλλὰ πρὸς τι UÀ«' ὡς μὲν γὰρ πρὸς 

5 

τὰ ἐξ αὐτῶν ἐσόμενα σύνϑετα σώματα ὕλη εἰσίν. 

ταῦτα μέντοι x09 ' αὑτὰ ϑεωρούμενα σύνϑετά ἐστιν 

ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ὕλης μὲν αὐτοῖς τοῦ τριχῇ δια- 

στατοῦ. εἴδους δὲ τοῦ πυρίου τυχὺν ἢ τοῦ ἀερίου᾽ 
M rs , ς , /$ M er - 

καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. δέδεικται ἄρα. ὅτι πᾶσα 

δημιουργικὴ δύναμις εἴδους ἐστὶν δημιουργός. ci καὶ 

συμβαίνει τὸ ἄλλης ἀποτέλεσμα ἄλλης ὕλην γίνεσϑαι., 

χωρὶς ti μή τις τὴν ἐν παντὶ τῷ ξώῳ κοινὴν φύσιν 

σχκοπήσειεν, ἥτις τὰ ἑκάστης δυνάμεως ἔργα sig ἕνα 
b M E , , w , 5 3 δὴ 

σκοπὸν τὴν τοῦ ξῷῴου συνάγει σωτηρίαν. ἀλλ΄ ἢ ye 

folis4r. ἐν ἑκάστῳ μορίῳ δη μιουργὺς φύσις οὐχ ὡς ὕλην 

ἀλλ᾽ ὡς εἶδος τὸ ἴδιον ἐργάξεται ἀποτέλεσμα. εἶ τοί- 
νυν καὶ τέχνη πᾶσα καὶ φύσις εἶδός τι καὶ οὐχ ὕλην 

ἐργάζεται. τὰ δὲ εἴδη πάντα, ὡς καὶ αὐτοῖς ὡμολό- 

3. geguex| ον, ex o, M 24. eoyo|I litt. er.] M 
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γηται. ἐξ οὐχ ὄντος vt εἰς τὸ εἶναι παρῆλϑεν καὶ sig 

τὸ μὴ ὃν πάλιν τῆς συνθέσεως διαλυομένης ἀπόλλυ- 

ται. οὐδὲν ἄρα τῶν γινομένων ἐξ ὄντος γίνεται οὐδὲ 

φϑείρεται πάλιν εἷς Ov, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἡ γένε- 
M e A , ^ ^ x 3 - σις καὶ ἡ φϑορὰ πάντως tig τὸ μὴ Ov ἔστιν τῶν 

, e 2 g 

φϑειρομένῶν ἡ ἀνάλυσις. 

ξι΄. Ὑπὸ τούτων τινὲς τῶν λόγων πιεξόμενοί φα- 
, ς » 0A » ς , » - [δ σιν. ὡς οὔτε ὕλης ἐστὶν ἡ γένεσις οὔτε τοῦ εἴδους 

ἀλλὰ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν συνϑέτου. τούτου δὲ εἶναι καὶ 
τὴν φϑοράν᾽" γίνεσϑαι γάρ φασιν σύνϑετον ἐξ ἀσυν- 

, à - ^ ^ / , , » | M 
ϑέτου" si γὰρ τὸ γινόμενόν ἐστιν vOgozog ἢ βοῦς 

ἢ ἐλαία ἤ τι τῶν παραπλησίων, τούτων δὲ ἕκαστον 

ἐξ οὐ συνθέτου σύνϑετον γέγονεν, δῆλον ἄρα. ὅτι 
» A 

τοῦ συνϑέτου ἐστὶν ἡ γένεσις" σύνϑετα γὰρ καὶ τὰ 
"Ὁ ^— ^ 2! 

φυτὰ καὶ τὰ ξῷα καὶ τῶν γινομένων ἕκαστον, τὰ δὲ 

σύνϑετα ἐξ ὑποκειμένης τῆς ὕλης γίνεται καὶ εἰς 

αὐτὴν πάλιν ἔσχατον ἀναλύεται" ὥστε καὶ ἡ γένεσις 

ἐξ üvrog καὶ ἡ φϑορὰ πάλιν εἷς ὄν. ἐπεὶ δ᾽. ἄν τις 
M - , r , , , er , 

καὶ πρὺς τούτοις ὡς μάλιστα μένει. δέδεικται. ὅτι οὐ 
7 ΥΥ̓͂ Ἄ..} ^ , , -Ὕ ^ P4 "4 ^ 

καϑ' ὃλον αὐτὸ TO σύνϑετον £X τοῦ μὴ ὄντος εἷς TO 

ὃν μεταβάλλει, ὕπερ ἐστὶν γένεσις. οὐδ᾽ αὖ πάλιν 
» ἊΝ 9 N ? Ἕν ἡ ^ * i M 3 , 

καϑ' ὅλον αὐτὸ ἐκ τοῦ ὄντος εἷς TO μὴ ὃν ἀναλύεται. 
er ? A , 3 ki 3 , - / e ὅπερ ἐστὶν φϑορά. οὐκ ἂν ἡ κυρίως τοῦ συνθέτου ἡ 

γένεσις" εἶ γὰρ καὶ τὸ σύνϑετον λέγοιτο γίνεσϑαι., 

ἀπὸ μέρους τοῦ παντὸς κατηγορεῖται ἡ γένεσις. ὡς 

καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ μέρους τοῦ σώματος βαδίζειν 

λέγομεν. εἰ δέ τις καὶ συγχωρήσειε τοῦ συνϑέτου 

εἶναι τὴν γένεσιν, διότι ἁπλῶς σύνϑεσίς τις γίνεται. 

1. M m 1 ad zus£ousvot 6. φϑειρομεν! ω͵]ἦν, ex ov, M 
8. τῆς ὕλης pt 10. φησιν M not. marg.: «voxoetousvot 

18 sq. haec vix sana 

3 "rin 
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πρῶτον uiv οὐκ ἐξ ὄντος μόνου τῆς ὕλης ἀλλὰ καὶ 

folisiv. ἐκ μὴ | ὄντος τοῦ εἴδους τὸ σύνϑετον γίνεται, 

εἴπερ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους và σύνϑετα σύγκειται" ὥστε 

καὶ φϑείρεται πάλιν εἰς ὄν ve καὶ μὴ ὄν. διὰ τί οὖν 

5 τὸ ἥμισυ ἀποτεμόντες φασὶ τὸ σύνϑετον ἐξ ὄντος γί- 

νεσϑαι καὶ μηδὲν γίνεσϑαι ἐκ μὴ ὄντος; εἶ γὰρ ὡς 

γινόμενον σύνϑετον λάβωμεν, ἐξ ὕλης καὶ εἴδους γινό- 

μένον ὁρᾶται, ὧν τὸ μὲν ἦν πρὸ τῆς συνθέσεως, ἡ 

ὕλη, τὸ δὲ οὐκ ἦν, τὸ εἶδος ὥστε καὶ ἡ γένεσις ἐξ 

10 ὄντος καὶ οὐκ ὄντος καὶ ἡ φϑορὰ sig ὃν καὶ μὴ ὄν. 

δεύτερον si τὸ γινόμενον μήτε ὕλη ἐστίν, διότι καὶ 

j ὕλη κατ᾽ αὐτοὺς ἀγένητός ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος, μηδὲ 

τὸ εἶδος διὰ τὸ ἄνευ γενέσεως καὶ φϑορᾶς, ὥς φασιν, 

ἢ εἶναι τοῦτο ἢ μὴ εἶναι. σύγκρισις ἄρα μόνον ἐστὶν 

15 τῶν ἁπλῶν 5 γένεσις καὶ ἡ φϑορὰ πάλιν διάκρισις. 

οὐσίας δὲ οὐδεμία σύγχρισις, ὥσπερ ἐπὶ σωροῦ σπερ- 

μάτων ἢ λίϑων ἢ τοιούτων τινῶν οὐχ οὐσίας τινὸς 

ὕπαρξίς ἐστιν ὃ σωρὸς ἀλλὰ σύνϑεσις μόνον si τύχοι 

τῶν τοῦ σίτου xóxxov' καὶ συμβαίνει τὸν ᾿Εμπεδο- 

20 χλέους λόγον εἶναι ἀληϑῆ ᾿φύσις οὐδενός ἐστιν᾽ λέ- 

γοντα “ἀλλὰ μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων᾽. ἀλλ᾽ 

ἱκανῶς ἐν τοῖς περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς τὴν δόξαν 

ταύτην ᾿Δριστοτέλης ἀπήλεγξεν. εἰ οὖν μὴ σύνϑεσις 

μόνον ἡ γένεσις, οὐδὲ τὸ γινόμενον ἄρα ἧ σύνϑετόν 

25 ἐστιν μόνον γίνεται. εἰ δὲ μὴ μόνον συνϑέσεώς ἔστιν 

γένεσις. ἀλλ᾽ ἔστιν τις ἐν τῇ τοῦ συνϑέτου γενέσει 

καὶ οὐσίας γένεσις, ἐν δὲ τῷ συνϑέτῳ παντὶ οὐδὲν 

ἕτερον ϑεωρεῖται παρὰ τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος, ἀνάγκη 

υ 
1.8. γινομενον M 

93. Arist. 

5. ἀποτέμνοντες pt φασὴν er.| M 3 

18. συνϑεσις M 12. 13. exsp. μήτε εἶδος 
de gen. et corr. B 6. 7 

Gates " Ow Ἢ 

"DULL δυο. Ὁ «δῆδημαι,,.... . ., 

1272 1 dit satus 
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πᾶσα ἢ τῆς οὐσίας τῆς κατὰ τὸ εἶδος εἶναι τὴν γένε- 
Ἃ - A ^ er ^ Ly 2 ) ^ , 3 e 

σιν ἢ τῆς κατὰ τὴν ὕλην ἢ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν. ἀλλ᾽ ἡ 
e » , » , l , » M e 
ὕλη οὔτε γίνεται οὔτε qOsíoerov οὐκ ἄρα τῆς ὕλης 

ἡ γένεσίς ἐστιν, οὐκοῦν οὐδὲ τοῦ συναμφοτέρου" οὕτω 
^ ki! , T er , » M ? 3 - " γὰρ ἂν πάλιν ἡ ὕλη γίνοιτο, εἴπερ ] τὸ ἐξ ἀμφοῖν fol.1i55r. 

£x , / 2 "m 3. 3 , , 

(τὸ σύνϑετόν φημι) καϑ' ὅλον αὐτὸ γίνοιτο, τουτέστιν 6 

καὶ κατὰ τὴν ὕλην καὶ κατὰ τὸ εἶδος. λείπεται ἄρα 

μόνου τοῦ εἴδους εἶναι τὴν γένεσιν. ὥστε γίνεται 
uiv σύγκρισίς τις τῶν ἁπλῶν καὶ σύνϑεσις, πολλῷ 

ὃὲ πρότερον καὶ τῆς οὐσίας τῆς κατὰ τὸ εἶδός ἐστιν 
, - A , WU. MATIN , ^ ᾿ 

γένεσις" τῷ γὰρ ταύτην ἐν τῇ ὕλῃ γίνεσϑαι διὰ τὸ 

xoc" ἑαυτὴν ὑποστῆναι μὴ δύνασϑαι συμβαίνει καὶ 

τὸ σύνϑετον γίνεσθαι" ὥσπερ ἂν sl καὶ ἐπὶ τοῦ ἀν- 

δριάντος τῆς γενέσεως συνθέτου εἶναι γένεσιν λέγοι 

τις (λέγω δὴ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ χαλκοῦ 

καὶ τῆς τοιᾶσδε μορφῆς). ἀλλὰ δηλονότι προηγου- 

μένως τῆς τοιᾶσδε μορφῆς ἐστιν ἐν τῷ χαλκῷ ὑφιστα- 

μένης ἡ γένεσις. διὰ δὲ τὸ μὴ δύνασϑαι τὴν μορφὴν 
3. 4 3 AURA P4 ei c - , M αὐτὴν καϑ᾽ αὑτὴν ἄνευ ὕλης ὑποστῆναι συμβαίνει καὶ 

τὸ σύνϑετον ὡς σύνϑετον γίνεσϑαι. ὥστε κυρίως μὲν : 

τῶν εἰδῶν ἐστιν ἡ γένεσις ἐπί τε τῶν ἐκ φύσεως καὶ 

ἐπὶ τῶν ὑπὸ τέχνης γενομένων, ἔκ παρεπομένου δὲ 

διὰ τὸ μὴ εἶναι χωριστὰ ὕλης τὰ τοιαῦτα εἴδη ἅμα 

κατὰ ταὐτὸν συμβαίνει καὶ τὸ σύνϑετον γίνεσϑαι. 
» at Cad ^ , , | vl , , 

οὐκ ἄρα πρώτως τοῦ συνθέτου ἐστὶν ἡ γένεσις. TOU- : 

τῶν οὕτως ἀποδεδειγμένων. ὅτι τὰ κυρίως γινόμενά 
9 A 2! » A e ^ e M 3 A 

εἶσιν và ἔνυλα εἴδη καὶ ὅτι ταῦτα. ὡς καὶ αὐτοὶ 

ὁμολογοῦσιν, ἔκ τὲ τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστανται καὶ εἰς 

2. ἡ superscr. M 11. τωι ex voy M 12. [ug — συμ- 
βΊαινει M. 28. 94. fort. ἅμα {καὶ κατὰ 
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τὸ μὴ ὃν αὖϑις φϑειρόμενα ἀναλύεται, ἔξεστιν ἄρα 

x«l ἡμῖν τεϑαρρηκότως αὐτοῖς ἀντιφϑέγγεσϑαι, ὡς 

οὐδὲν τῶν γινομένων, καϑὸ κυρίως γίνεται. ἐξ ὄντος 

γίνεται οὐδὲ τῶν φϑειρομένων οὐδέν, καϑὸ φϑείρε- 

5 ται. εἷς ὃν ἀναλύεται, ἀλλ᾽ ἔκ τε τοῦ μηδαμῇ μηδα- 

μῶς ὄντος ἡ γένεσις καὶ ἡ φϑορὰ πάλιν εἷς τὸ μη- 

δαμῇ μηδαμῶς ὄν ἐστιν ἀνάλυσις" οὗπερ γὰρ κυρίως 

ἐστὶν ἡ γένεσις, τούτου ἐστὶν καὶ ἡ φϑορὰ ἐξ ἀνάγκης" 

οὐχοῦν, εἰ τοῦ εἴδους ἡ γένεσις, τούτου πάντως καὶ 

X] DE AETERNITATE MVNDI 381 

οὖν τὰ στοιχεῖα τοῦ παντὸς ἢ μένει ἢ κύκλῳ κινεῖται. 

eive ὃὲ μένει ἐν τῷ κατὰ φύσιν τύπῳ. ἔχει τὸ κατὰ 

φύσιν, εἴτε κύκλῳ κινεῖται. οὔτε ἀρχὴν οὔτε τελευτὴν 

ἔχει τοῦ κινεῖσϑαι. δηλονότι καὶ τὸ πᾶν ἀμετάβλητόν 

ἐστιν τῶν μὲν τοὺς κατὰ φύσιν τύπους ἐχόντων, τῶν 
ὃὲ ἀνάρχως καὶ ἀτελευτήτως κινουμένων" καὶ γὰρ τὰ 

τῇδε μεταβάλλει ἐν τόπῳ ἀλλοτρίῳ ὄντων τῶν, ἐξ ὧν 
ἐστιν. καὶ τὸν οἰκεῖον καταλαβεῖν σπευδόντων. si 

οὖν τὰ στοιχεῖα τοῦ παντὸς ἐν τοῖς οἴχείοις ἐστὶν 

τόποις καὶ οὐδὲν ὅλον εἰς τὸν ἀλλότριον φέρεται τό- τοι. τόν. jj φϑορὰ ἂν εἴη. | ψευδοῦς τοίνυν ἀπεληλεγμένου 

1 τοῦ πολυϑρυλήτου τούτου παρ᾽ Ἕλλησιν ὡς ἂν αὐτοὶ 

φαῖεν ἀξιώματος τοῦ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ὄντος γί- 

νεσϑαι. ἀληϑοῦς δὲ μᾶλλον ὄντος τοῦ μηδὲν τῶν 

5 «ἃ 3 ' N - , M , - 

zov οὐδὲ ἀπολιπὸν τὸν oixsiov βιάξεται τὸ ἐν τῷ 

οἰκείῳ Ov, ἀνάγκη τὸ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι πάντων 
2 Ἁ , 

ἀεὶ κατὰ φύσιν ἐχόντων τῶν ὅλων καὶ τῶν μενόντων 
? 3 ^ , , E , Διὶ ἝΝ ᾿ - M LS , ^4 ^ * * " 

γινομένων, καϑὸ γίνεται. ἐξ ὄντος γίνεσϑαι οὐδὲ τὸν ἐν αὑτῷ καὶ τῶν κινουμενῶν. εἰ μὲν OUV, πρὶν XO 

i5 χόσμον ἄρα, εἶ γέγονεν, ἐξ ὄντος ἀνάγκη γεγονέναι; σμηϑῇ τὸ πᾶν, ἐν τοῖς οἰκείοις ἣν ἕκαστα τόποις. ἢ ιτὖ 
» *^ , , - M ri , * ^ 

ἔμενεν ἢ XUXÀQ εχινεῖτο, καὶ οὕτω πάλιν ἣν TO foli56r. 
9 

ἵνα τὰ τούτῳ ἑπόμενα ὡς ἀδύνατα φυγόντες ἀγενητον 

αὐτὸν λέγειν ἀναγκαξόμεϑα. 
, ES , , 

Τέλος λύσεως τοῦ 8 Aóyov. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος δέκατος. 

“- “Ζέκατος" ἕκαστον τῶν τοῦ κόσμου στοιχείων, ἐξ 

ὧν ἐστιν, ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ὃν ἢ μένει ἢ κύκλῳ 

χινεῖται" {τότε γὰρ ἐπ᾽ εὐϑὺ κινεῖται.) ὅταν μὴ ἔν 

τῷ οἰκείῳ τόπῳ T, σπεῦδον tig ἐκεῖνον ἐλϑεῖν. εἰ 

9. εἰ ex 5 M 192. γινομένου M (cr. pt) 16.17. haec vix 

sana 17. ἀναγκαξζώμεϑα p 20. cf. pag. 888, 28 Βα. 

22. κιν ειῖται M τότε — κινεῖται add. coll. pag. 387, 6. 

390, 3. 4. fol. 201 v. 

πᾶν κεκοσμημένον. πρὶν κοσμηϑῇ, καὶ οὐκ ἔσχεν 

ἀρχὴν τοῦ κοσμηϑῆναι πάντων ὁμοίως ἐχόντων νῦν 
7 M - , 

τὲ χαὶ πρότερον. ti δὲ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις (πάντως 

γὰρ ἣν ἕν τόποις σώματα ὄντα), {εἶ μὲν óvrov αὐτοῖς : 
“- A , , N , P A 3 ^ 

τῶν κατὰ φύσιν τόπων ἄλλων. τίς ὁ μεταϑεὶς αὐτὰ 

ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις; οὐ γὰρ ἑαυτοῖς ἣν αἴτια σώματα 
Pd N - , . e , , , c M - 
ὄντα τῆς μεταϑεσεως" ὥστε δύο ἀρχαί, T μὲν TOU 

παρὰ φύσιν, ἡ δὲ τοῦ κατὰ φύσιν, καὶ πρότερον τὺ 
παρὰ φύσιν τοῦ χατὰ φύσιν καὶ ταῦτα παρὰ φύσιν v 

ὃν ὡς ἔκστασις τῆς φύσεως. ἧς φύσεως μηδ᾽ ὅλως 

1. ἀλλοτρίῳ 387, 4] αλλοτριων M 
λαβειν not. marg.: προσυπακουστεον τοπον 11. απολιπὶ 0 |v 
Μ 20. ἐν τόπῳ ἐστίν 381,8 σώματα 881, 8] σωμα M 
εἰ μὲν — 28. ὄντα add. coll. pag. 401, 1. 402, 8 26. ἧς 
unÓoAeog, in marg. ἧς φυσεως, M (hoc loco φύσεως om. pt, cf. 
infra 387, 11; at cf. 413, δ) 

8. M m 1 ad κατα- 

ID——— —— 
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οὔσης οὐδ᾽ ἂν αὐτὸ εἴη παρὰ φύσιν (οὐδὲ γὰρ τὸ παρὰ 
' ᾽ ^ 

τέχνην ἔστιν μὴ οὔσης τέχνης τὸ γὰρ παρ᾽ ὁτιοῦν 

ὃν ὄντος ἐχείνου, παρ᾽ ὅ ἐστιν, εἴη ἄν)" ὥστε, el καὶ 

ἦσαν τόποι κατὰ φύσιν, τούτων ἐν ἐκείνοις wi] ytvo- 

5 μένων ἄδηλον, εἰ καὶ κατὰ φύσιν πρεσβυτέρων ὄντων 
1 N /, AN / N LA 2 , 

τὸν ἄπειρον χρόνον. εἶ δὲ μή, óvrov ἄλλων οἰκειῶν 
$595 ^" 2 , » M , T $* ^ ^ 

οὐδ᾽ ἂν ἀλλότριοι εἴησαν ἄν, £v oig G«v' TO yo 
, ^ ' - : Ἁ 

ἀλλότριον πρὸς τὸ οἰκεῖον ἔχει τὴν ἀναφοράν" εἶ δὲ 

xcl τότε ἐκεῖνα μὴ ἐν ἀλλοτρίοις ἦν οἷς εἶχεν τόποις. 
e" * ^ - , , , , λιν [4 ? 

10 ὥσπερ καὶ τὰ νῦν οὐκ ἐν ἀλλοτρίοις ἐστὶν οἱς ἔστιν 

τόποις, εἶχε κἀκεῖνα κατὰ φύσιν, ὥσπερ καὶ τὰ νῦν. 

ὥστε ἀεὶ μὲν ἔσται κόσμος, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλων ὄντων 

χατὰ φύσιν τοῖς ἐν αὐτῷ καὶ παρὰ φύσιν. καϑόσον 

ἄρα κόσμος ἐστίν, ἀΐδιός ἐστιν. τὸ δὲ τοιόνδε τὸ ἐν 

ι αὐτῷ μόνον, εἴπερ ἄρα. οὐκ ἀεί ἐστιν. μετασχηματι- 

ξόμενον οὖν ἔσται τὸ πᾶν, ἀεὶ δὲ τὸ πᾶν" καὶ ὡς 

ἐκεῖνο παρὰ φύσιν πρὸς τὸ νῦν, οὕτω καὶ τὸ νῦν 

παρὰ φύσιν πρὸς ἐκεῖνο καὶ ἐν ἐχείνῳ πάντα ἔν 

οἰκείοις καὶ ἐν τούτῳ τόποις. ἄλλοτε ὃὲ ἄλλοις. καὶ 

s ὃ ̓ Εμπεδοκλῆς σοφῶς παρὰ μέρος κοσμοποιῶν, πλὴν 

ὅτι πολλάκις ἐχεῖνος. δὶς δὲ ἡμεῖς." 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ δεκάτου λόγου. 

Ὅτι ἐκ δύο ψευδῶν προτάσεων τὸ δέκατον | 

fol.156v. ἐπιχείρημα συνέϑηκεν ὁ Πρόκλος δύο συλλογι- 

ss σμοὺς ἐκ τῶν δύο προτάσεων συμπλέξας. 

β΄. Ὅτι ψεῦδος τὸ τὰ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα 

1. οὐδ᾽ ἂν τὸ παρὰ φύσιν εἴη 881.11.1 2. παρ᾽ ὁτιοῦν 

387, 12. 388. 9] παρατιόῦν M 4. ἦσαν, et d M 8. ες 

pag. 890, 27. 402, 5 7. M m 1 ad ἦσαν not. marg.: &6«v 

8. πος M 14. 15. haec vix sana 
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, -" τόπῳ τῶν στοιχείων ἀμετάβλητα εἶναι. ἐν ᾧ, ὅτι ὃ 
τοῦ ὅλου κατὰ φύσιν τόπος οὗτος καὶ τοῦ μέρους 
ἐστὶν κατὰ uou 

γ΄. Ὅτι ἐν τῷ οἰκείῳ καὶ κατὰ φύσιν τόπῳ μέ- 
γνοντὰ τὰ στοιχεῖα κατὰ πᾶν εἶδος μεταβολῆς μετα- 5 
βάλλει. 

δ΄. Ὅτι οὐ τὸ μὴ ὁρᾶσθαι ὅλον xc9' ὅλον αὐτὸ 
μεταβάλλον μήτε τῶν στοιχείων μηδὲν μήτε τὸν ὅλον 
κόσμον τοῦτο ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ καὶ παντελῶς ἀμε- 
τάβλητον εἶναι τὸν κόσμον καὶ ἄφϑαρτον, τούναν- 10 
τίον δὲ μᾶλλον ἡ τῶν μορίων φϑορὲ καὶ γένεσις 
τοῦ καὶ τὸν ὅλον χόσμον τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως 
nies 

Ὅτι οὐδὲ τὸ κατὰ μηδὲν εἶδος μεταβολῆς τὸν 
οὐρανὸν μεταβάλλειν πλὴν τῆς κατὰ τόπον τεχμήριόν 15 
ἐστιν τοῦ ἄφϑαρτον εἷναι τὸν χόσμον. 

Ὅτι ψυχρὸν τὸ τὰ κύκλῳ κινούμενα δι’ αὐτὸ 
τὸ :ds κινεῖσϑαι UTE ἄρξασϑαι λέγειν τῆς κινή- 
σεῶς μήτε παύσεσϑαι. 

ξ΄. Ὅτι τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου οὐδὲν ἔχει πραγματειῶ- 90 
δες. me δὲ μᾶλλον ἐλέγχει ὑπόϑεσιν. 

η΄. Ὅτι καὶ ἐν τούτοις καίτοι οὐκ ἀναγκαίοις οὖσι 
παραλογίξεται ὃ Πρόκλος. 

, , , “ύσις τοῦ δεκάτου λόγου. 
α΄. Δύο προτάσεις ἐν τούτῳ ψευδεῖς εἴληφεν ὃ 95 

φιλόσοφος, ἐξ ὧν πάλιν τοῦ ψεύδους συγχωρηϑέντος 
τὸ προχείμενον αὐτῷ συμπεραίνεται. ὧν | ἑτέρα 
ἐστὴν τοιαύτη" τὰ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα τόπῳ 
φησίν, διὰ τὸ ἔχειν τὸ κατὰ φύσιν ἀμετάβλητά iude 
τὰ γὰρ μεταβάλλοντα ἐν τόποις ἀλλοτρίοις ὄντα μετα- 30 
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, y , 

fo.i57r βάλλει" καὶ γὰρ τὰ ἡμέτερα φέρε μεταβάλλει σῶ- 

ματα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἐστιν, év τῷ παρὰ φύσιν 

τόπῳ συνεχομένων" κάτω γὰρ ὃν παρὰ φύσιν τὸ πῦρ 

τὸ ἐν ἡμῖν ἄνω ϑεῖ τοῦ κατὰ φύσιν τύπου τυχεῖν 

ἐφιέμενον, ὡς ἔμπαλιν τὸ γήινον κάτω" ἔνϑεν ἡ μάχη 

χαὶ ἡ τῶν μερῶν τοῦ συνϑέτου διάστασις, ἐξ ὧν τὴν 

λύσιν τοῦ συνεστῶτος συμβαίνει γίνεσϑαι εἰς τάναν- 

τία κινουμένων τῶν τοῦ συνϑέτου στοιχείων. μία μὲν 

οὖν ψευδὴς ὑπόϑεσις εἰρημένη. δευτέρα δέ" τὰ κύκλῳ. 

φησίν, κινούμενα οὔτε ἀρχὴν ἔχει τῆς κινήσεως οὔτε 

τέλος. ἐξ ὧν δύο ὑποϑέσεων δύο συλλογισμοὺς συμ- 

πλέκει. ἕνα μὲν τοιοῦτον" εἰ ἕκαστον, φησίν, τῶν τοῦ 

χόσμου μερῶν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐστὴν τόπῳ. τὰ δὲ 

ἐν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα τόπῳ ἀμετάβλητά ἐστιν, καὶ 

τὰ τοῦ κόσμου ἄρα μέρη καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν συγκείμενος 

χόσμος ἀμετάβλητος ἔσται. δεύτερον δέ" εἶ τὰ κύκλῳ. 

φησίν, κινούμενα οὔτε ἀρχὴν ἔχει τῆς κινήσεως οὔτε 

τέλος. ὃ δὲ οὐρανὺς κύκλῳ κινεῖται. οὔτε ἀρχὴν ἄρα 

ἔσχεν τῆς κινήσεως οὔτε δὲ τέλος. τὸ μὲν οὖν δέ- 

χατον δηλονότι τοῦ φιλοσόφου τῶν λόγων φροῦδος 

οἰχήσεται. 

β΄. Ὅτι μὲν οὖν ψεῦδος τὸ μηδὲν μεταβάλλειν ἕν 

τῷ κατὰ φύσιν ὑπάρχον τόπῳ, δῆλον ἐντεῦϑεν. εἶ 

γὰρ τὰ μεταβάλλοντα πάντα ἐν ἀλλοτρίῳ ὄντα μετα- 

» βάλλει τόπῳ. οὐδὲν ἄρα, ὃ μὴ ἐν ἀλλοτρίῳ ὃν τόπῳ 

μεταβάλλει" εἰ γὰρ τὸ ἑπόμενον ψεῦδος. καὶ τὸ ἡγού- 

μενον ἐξ ἀνάγκης" εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ μηδέν, ὃ μή ἐστιν 

4. M m 1 not. marg.: ἄνω τρέχει 9. fort. (ἡ εἰρη- 

μένη |ós τα M 14. rozo|foramen], o m 1, M 1 

15. «vrov M 19. 20. exspectes ὁ — δέκατος 20. φροῦ- 

óoc ex » m 2] p 25. 0 suspectum 
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ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ. μὴ μεταβάλλειν, ἐνδέχεται ἄρα καὶ 
^ H ' , , N , / " , “ 

τὰ ἕν μὴ ἀλλοτρίῳ ὄντα τόπῳ μεταβάλλειν. οὐκοῦν 

ψεῦδος τὸ τὰ μεταβάλλοντα πάντα ἐν ἀλλοτρίῳ folistv. 

τόπῳ ὄντα μεταβάλλειν. εἰ οὖν ἀληϑὲς εἴη τοῦτο. 
“πᾶ »ἤ α e M é "AA , , ἐσ , 3 (BA TT 

ἂν ἄρα, ὃ μὴ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ ἐστίν, ἀμετάβλητόι 

ἐστιν. πᾶν δὲ τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ ὃν τοῦτο ἐν 

τῷ οἰκείῳ καὶ κατὰ φύσιν ἐστὶν τόπῳ' πᾶν ἄρα τὸ 

ἐν τῷ οἰκείῳ καὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχον τόπῳ ἀμετά- 

βλητόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ καὶ οὗ ἂν τὸ ὅλον ἐν τῷ 

κατὰ φύσιν τόπῳ 1j, τούτου καὶ τὰ ἐν τῷ ὅλῳ ὄντα 
c 

μέρη ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐστὶν vÓxQ' ὃ γὰρ αὐτὸς 

τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους χατὰ φύσιν ἐστὶν τόπος. 
ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν δέδεικται" πάντα ἄρα τὰ 

τῶν στοιχείων μέρη τὰ ἐν τῇ οἰκείᾳ ὁλότητι ὑπάρ- 

χοντὰ ἕν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα τόπῳ ἀμετάβλητα ἔσται. 
3 ^ * Ἁ e 3 » ^ , ^ 3 

ἀλλὰ μὴν καὶ ὃδσα ἕν τοῖς παρὰ φύσιν νῦν ἔστιν TÓ- 
- p , ^ ^ a y 3 

ποις τῶν στοιχείων μέρη. τῷ μακρῷ χρόνῳ πάντα ἕν 

τοῖς κατὰ φύσιν τύποις γενήσεται (οὐδὲν γὰρ ἐν τῷ 

παρὰ φύσιν μένει τὸν ἄπειρον χρόνον) καὶ γενόμενα 

μενεῖ ἐν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δή γε πρὶν ἠρεμῆσαι ἐν τοῖς : 

οἰκείοις τόποις ἐξίσταται τούτων" καὶ τὰ νῦν ἄρα ἐν 

τῷ παρὰ φύσιν ὄντα τῶν στοιχείων μέρη γενόμενά 
᾽ » ^ , 3 , » ? 3 M ποτὲ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἀμετάβλητα ἔσται. εἰ ovv καὶ 

τὰ νῦν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα τῶν στοιχείων μέρη 
E) , £o ἃ ^ * ? » ^ , 3 M ἀμετάβλητά ἐστιν διὰ τὸ ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἴναι καὶ 

τὰ ἐν τῷ παρὰ φύσιν ὄντα γενόμενά ποτὲ ἕν τῷ κατὰ 

φύσιν ἀμετάβλητα ἔσται. ἔσται ἄρα ποτέ, ὅτε οὐδὲν 

4. ὄζέχ ἔσπω M 6. τουτ] ο]. ex o, M 1. zo|v], ex o, 

M 7.8. τίο εἶν M 13. pag. 289, 4 17. za» M 
18. 19. M m 1 in marg.: K« 

IoANNES PuinLoPoNus ed. Rabe. 
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ἔσται TO μεταβάλλον. οὐδενὸς οὖν ὄντος τοῦ μετα- 
βάλλοντος οἰχήσεται ἔκ τοῦ παντὸς πᾶσα μεταβολή τε 
καὶ γένεσις. εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον. ἕως ἂν ὃ xó- 
ὅμος εἴη. ψεῦδος ἄρα καὶ τὸ λέγειν, ὡς πᾶν τὸ μετα- 
βάλλον ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ ὃν μεταβάλλει. εἰ δὲ τοῦτο 

40]. 1ὅ8:. ψεῦδος, ἐνδέχεται ἄρα καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ | καὶ κατὰ 
φύσιν ὄντα τύπῳ τὰ στοιχεῖα μεταβάλλειν: οὐκ ἄρα 
διὰ τὸ νῦν ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἶναι τόπῳ τὰς τῶν 4 4, 

στοιχείων ὁλότητας ἤδη διὰ τοῦτο ἀμεταβλήτους καὶ 
αὐτὰς καὶ τὸν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον κόσμον εἶναι 
ἀνάγκη. ὅτι δὲ τὰ ἐν τῷ ὅλῳ ὄντα μέρη ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν ἐστὶν τόπῳ (τοῦτο γὰρ ἐν τῷ συλλογισμῷ παρ- 4 Ἵ }ν 

ελήφαμεν),. δῆλον ὃν ἐκ τῆς ἐναργείας καὶ ἐντεῦϑεν i ? ' i5 
Ll LAN ἄν Tig χατίδοι. εἶ γὰρ μηδὲν τῶν συμπληρωτικῶν 

5 τῆς γῆς τυχὺν μορίων ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐστὶν τόπῳ. 
οὐδὲ τὸ ὅλον τὸ ἐξ αὐτῶν συγκείμενον ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν ἔσται τόπῳ" οὐδὲν γάρ ἐστιν τὸ ὅλον ἢ πάντα 
τὰ μέρη" ὡς γὰρ ἡ ὅλη γῆ τὸν ὅλον καὶ κατὰ φύσιν 
ἑαυτῆς ἐπέχει τόπον, οὕτω καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς ἕκα- 
στον τὸ τῷ ὅλῳ συνημμένον μέρος τοῦ ὅλου xcl κατὰ 
φύσιν ἐπέχει τόπου" ὥστε, εἰ ὃ ὅλος τῆς γῆς τόπος 
κατὰ φύσιν ἐστὶν τῇ ὅλῃ γῇ, καὶ τὸ μέρος ἄρα τοῦ 
τόπου. ὃ ἐπέχει τὸ τῆς γῆς μέρος. κατὰ φύσιν ἐστὶν 

^ ' ^ F ὁ Y ' od , εἰ γὰρ καὶ μὴ x«9' ἑαυτὸ καὶ oiov ἀπε- 

ἐπέχει τόπον, 

- , 

τῷ μέρει 

σπασμένον τοῦ ὅλου τὸ μέρος ἴδιον 
ἀλλ᾽ οὖν ὡς ἐν τῷ ὅλῳ περιεχόμενον μέρος τι τοῦ 4 ΄ B LI 

ὅλου κατέχει τόπου. x«l τί δεῖ τὰ ἐναργῆ κατα- 
σχευάξειν δεικνύναι βουλόμενον. ὡς τὰ τῇ οἰκείᾳ 

18. ἐενεργειας M 14. κατ- 12. 18. παρει] λ]ηφαμεὲν M 
μέρος] usoovg M ἔιδοι M 20. τὸ pt] ro. M 
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ὁλότητι συνημμένα μέρη τὸν οἰκεῖον καὶ κατὰ φύσιν 
ἐπέχει τόπον; καὶ αὐτὸς γὰρ ἔν τούτοις ὁ Πρόκλος 
αὐτὸ τοῦτο εἰδὼς ἀκριβῶς ἐπὶ λέξεώς φησιν ὡς ὅτι 
τὰ τῇδε μεταβάλλει ἐν τόπῳ ἀλλοτρίῳ ὄντων τῶν. 
ἐξ ὧν ἐστιν, καὶ τὸν οἰκεῖον καταλαβεῖν σπευδόντων᾽ 
καὶ ὅτι ἱτότε ἐπ᾽ εὐθὺ sivelieas, ὅταν μὴ ἐν τῷ οἰκείῳ 
τόπῳ 1| σπεύδοντα εἰς ἐκεῖνον ἐλϑεῖν᾽ καὶ ὅτι 'πάν- 
τῶς ἔν τόπῳ ἐστὶν σώματα ὕντα᾽ καὶ ὅτι “εἴπερ ἔστιν 
τις παρὰ φύσιν τόπος τινί, πολλῷ πρότερόν ἐστιν τοῖ.τ58ν. 
τούτῳ καὶ ὁ κατὰ φύσιν" τὸ γὰρ παρὰ φύσιν ἔκστασίς 10 
ἐστιν τῆς φύσεως, ἧς μηδ᾽ ὅλως οὔσης οὐδ᾽ ἂν τὸ 
παρὰ φύσιν εἴη" τὸ γὰρ παρ᾽ ὁτιοῦν ὄν", φησίν, “ὄντος 
ἐχείνου εἴη ἄν. εἰ οὖν τὰ κατ᾽ εὐϑεῖαν κινούμενα 
πάντα ἢ μέρη ἐστὶν τῶν στοιχείων ἢ τὰ ἐκ τούτων 
συγκείμενα. ταῦτα δὲ ἐν ἀλλοτρίῳ ἐστὶν τόπῳ, τὰ δὲ 
ἔν ἀλλοτρίῳ τόπῳ ὄντα ἐκστάντα τοῦ οἰχείου καὶ 
κατὰ φύσιν τόπου ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ γέγονεν, ἔστιν ἄρα 
καὶ τοῖς μέρεσιν τῶν στοιχείων οἰκεῖός τις καὶ κατὰ 
φύσιν τόπος. πάλιν δ᾽ αὖ εἰ τὰ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ 
ὄντα ἐπ᾽ εὐθὺ κινεῖται σπεύδοντα ἐκ τοῦ ἀλλοτρίου 
ἐπὶ τὸν οἰκεῖον ἐλϑεῖν τόπον, τὸ μὲν πῦρ ἄνω. ἡ δὲ 
γῆ κάτω, σπεύδει δὲ ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ὁλότητα ἕχαστον, 
τὸ ἄρα ἔν τῇ ἑαυτοῦ ὁλότητι ὃν καὶ ἐν τῷ κατὰ φύ- 
σιν ἐστὴν τόπῳ. καὶ ἐξ ὧν ἄρα ὁ Πρόκλος ἡμῖν δί- 
δωσιν λέγειν δῆλόν ἐστιν, ὡς ὃ τοῦ παντὸς ὕδατος : 

ς τόπος οὗτος καὶ τοῦ μέρους ἐστὶν χατὰ φύσιν καὶ ὃ 
τοῦ παντὸς πυρὸς οὗτος καὶ τοῦ μέρους ἐστὶν κατὰ 

4. pag. 381, 6 
cf. pag. 381, 19 

δ᾽ σιν, ex o, M 
915, 3) 

6. pag. 380, 22 7. σπεῦδον 380, 28 
8. cf. pag. 381, 24 sq. 24. 25. ài- 

25. λέγειν M; exspectes λημμάτων (cf. 

95* 
A 

VO. LG WACOSEEIOIIANEEOTRD"ENAC ^ (oTWmco—7 Wo avr 
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φύσιν, ἐφ᾽ Ov καὶ ἠπείγετο τὰ μέρη. ὅτε ἐν τῷ παρὰ 

φύσιν ὑπῆρχε τόπῳ. ὅτι μὲν οὖν ὃ τοῦ ὅλου στοι- 
χείου οἰκεῖος καὶ κατὰ φύσιν τόπος οὗτος καὶ τοῦ 

μέρους ἐστὶν καὶ κατὰ φύσιν. δέδεικται" ἐπανιτέον δὲ 

5 πάλιν εἷς τὸ προκείμενον. si τὸ παρὰ φύσιν ἔκστασίς 
ἐστιν τοῦ κατὰ φύσιν καὶ τοῦ παρὰ φύσιν πρότερόν 

ἐστιν τὸ κατὰ φύσιν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πρόκλος ἐν τού- 

τοις εἴρηκεν (οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὸ παρὰ φύσιν εἶναι 

μὴ ὄντος τοῦ κατὰ φύσιν" τὸ γὰρ παρ᾽ ὁτιοῦν ὃν 

10 ὄντος ἐχείνου, παρ᾽ ὅ ἐστιν, εἴη ἄν), τὰ ἄρα ἐν τῷ 
παρὰ φύσιν ὄντα τόπῳ τῶν στοιχείων μέρη ἐν τῷ | 

foli59r. χατὰ φύσιν τόπῳ πρότερον ἦν᾽ εἰ γὰρ μὴ ἦν 
πρότερον ἐν τῷ κατὰ φύσιν τόπῳ, οὐδ᾽ ἂν νῦν 

τῷ παρὰ φύσιν ἦν τὸ γὰρ ἐν τῷ παρὰ φύσιν 

15 ἐχστὰν τοῦ χατὰ φύσιν οὕτως ἐν τῷ παρὰ φύσιν γέ- 

yovev' ὥστε πρὶν ἐν τῷ παρὰ φύσιν τόπῳ γένηται. 
πρότερον ἦν ἐν τῷ κατὰ φύσιν τόπῳ. si δὲ ἐν τῷ 
κατὰ φύσιν ὃν τύπῳ πρότερον νῦν ἐστιν ἐν τῷ παρὰ 
φύσιν, οὐκ ἄρα τὸ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ὃν τόπῳ διὰ 

20 τὸ ἔχειν τὸ χατὰ φύσιν ἀμετάβλητόν ἐστιν" μεταβάλ- 
λεται γὰρ ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν τόπου. ἐν ᾧ πρότερον 
ἦν, εἷς τὸν παρὰ φύσιν, ἐν ᾧ νῦν ἐστιν. οὐδ᾽ ἄρα 
τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας δι᾽ αὐτὸ τὸ ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν εἶναι τόπῳ ἀνεπιδέχτους εἶναι μεταβολῆς ἀνάγκη. 

:5 οὐχοῦν οὐδὲ τὸ πᾶν τὸ ἐξ αὐτῶν συγκείμενον μετα- 
βολῆς ἐστιν ἀνεπίδεχτον, ὅπερ ἐν τούτοις συνάγειν ἐκ 
ψευδοῦς ὑποθέσεως ὃ Πρόκλος ἔδοξεν" τῶν γὰρ μερῶν 

1. ὃν] ὧ M επειγετο M (cr. t et ex corr. p) 4. fort. 
ἐστὶν (οἰκεῖος) καὶ scrib. aut καὶ del. 7. [κατῆα M 
pag. 381, 24 15. παρὰ ex κατα M 18. τόπῳ] vo M 

23. 24. καφυσιν M 
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τοῦ παντὸς μὴ ὄντων ἀμεταβλήτως κατὰ φύσιν οὐδ᾽ 
Ἃ ' - » N , rJ , " ^ , ἂν TO πᾶν εἴη κατὰ φύσιν ἀμετάβλητον᾽ τοῦ γάρ. 
ἐξ οὗ σύγκειταί τι. μεταβλητοῦ ὄντος καὶ αὐτὸ μετα- 
βλητὸν ἔσται ἐξ ἀνάγκης" οὐ γὰρ δὴ τῶν στοιχείων 
μεταβαλλόντων τὸ ἐξ αὐτῶν ἀμετάβλητον διαμένειν 

ὃν et ^ ^ / NUN , JE. Y oióv τε. ἅμα δὲ καὶ πάλιν διὰ τούτων δέδεικται. 
er ^ ^ 3 - " , P M E/4 . - τι X&L τὰ ἐν Tjj ὁλότητι ἑαυτῶν ὄντα τὸν οἰκεῖον 
καὶ κατὰ φύσιν ἔχει τόπον, εἴπερ ἐκστάντα τῆς οἰκείας 
c , 3 - y , , , " M ὁλότητος (£v» τοῖς παρὰ φύσιν γίνεται τόποις" τὸ δὲ 
ἐν τῷ παρὰ φύσιν τόπῳ γενόμενον τοῦ κατὰ φύσιν 
ἐξέστη" τὸ ἄρα τῆς οἰκείας ἐκστὰν ὁλότητος καὶ ἐκ τοῦ 

^ , g 2 , er “.} 2 — y e y κατὰ φύσιν τόπου ἐξέστη" ὥστε τὸ ἐν τῇ οἰκείᾳ 0Aó- 
τητι ὃν καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐστὶν τόπῳ. | ὁ τ01.109ν. 

3 M » “- ey M -- , , M A y, αὐτὸς ἄρα τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους ἐστὶν κατὰ φύ- 
σιν τόποο. 

γ΄. Ἄνωϑεν δὲ ἴσως διορϑοῦντας τὸν λόγον πυϑέ- 
σϑαι τοῦ φιλοσόφου ἄξιον, πῶς φησιν πᾶν τὸ μετα- 
βάλλον ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ ὃν μεταβάλλειν καὶ διὰ 
τοῦτο ἔν τῷ κατὰ φύσιν νῦν τόπῳ τὰ στοιχεῖα μέ- 
νοντὰ χαὶ αὐτὰ καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν ἀμετάβλητον εἶναι. 
πότερον γὰρ μεταβολήν φησιν τὴν κατὰ τόπον ὡς 

»4 A 3 —- A y N , 2 , μηδέποτε τὰ ἔν τῷ κατὰ φύσιν ὄντα τόπῳ ἐξίστασϑαι 
τούτου καὶ ἐπὶ τὸν παρὰ φύσιν γίνεσϑαι ἢ xo9 
ἕτερον μεταβολῆς εἶδος, ὅτι τυχὺν τὰ ἐν τῷ οἰκείῳ 
MN y N 9 - N N N , ὄντα τόπῳ οὔτε ἀλλοιοῦται οὔτε αὔξεται οὔτε φϑίνει 

Ν) , N , , » v" *1 »" Ἁ οὔτε γίνεται οὔτε φϑείρεται; ἀλλ΄ ὅπερ ἂν εἴποι, καὶ 
ὑπὸ τοῦ λόγου καὶ ὑπ’ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων 
ἐναργείας ἐλέγχεται. εἶ μὲν οὖν κατὰ τόπον φησὶν 

1. fort. ἀμεταβλήτων 
9. ἐν add. pt 

ex zy, M 

4. δὴ pt] δὲι M 7. εαυτον M 
16. δεῖν eras.|]| M 28. evoo| y |eto, 

15 
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uy μεταβάλλειν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντα τόποις ὡς 

μηδέποτε ἐκ τούτων εἷς τοὺς ἀλλοτρίους ἐξίστασϑαι 

(τοῦτο γάρ zog καὶ ἐδήλωσεν εἰπὼν τότε γὰρ ἐπ᾽ 
εὐθὺ κινεῖται, ὅταν μὴ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ T σπεύ- 

ὅ δοντα εἷς ἐχεῖνον ἐλϑεῖν᾽, καὶ διὰ τῶν ἑξῆς δὲ πάν- 

τῶν περὶ. τῆς κατὰ τόπον μεταβολῆς ποιεῖται τὸν 

λόγον). οὐδὲν ἔσται τὸ ἐκ τοῦ οἰχείου τόπου εἰς τὸν 

ἀλλότριον μεταβάλλον. οὐκοῦν οὐδέποτε παρὰ φύσιν 

τὰ στοιχεῖα κινηϑήσεται. τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἐνάρ- 

γειαν᾽ καὶ γὰρ T βῶλος καὶ τὸ ὕδωρ βίᾳ καὶ παρὰ 

φύσιν ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται τοῦ οἰχείου ἐχστάντα τό- 

που καὶ τὸ πῦρ οἷον οἱ κεραυνοὶ καὶ (αἷς ἀστραπαὶ 

ἄνωϑεν κάτω ἐχϑλιβόμενα φέρεται. ὅλως δέ. εἶ ἔστιν 

ἡ ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν τόπου εἰς τὸν κατὰ φύσιν τῶν 

15 στοιχείων μεταβολή. πολλῷ πρότερον καὶ τὴν £x τοῦ 

01. 1601. κατὰ φύσιν εἷς τὸν παϊρὰ φύσιν εἶναι ἀνάγκη" 
i] * , * , , *^ * A , L4 

τὸ γὰρ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ Ov ἢ τὸν ἄπειρον χρόνον 
3 53. μ᾿ δ / ^ , , ἐν τούτῳ ἣν ἢ ἐξ ἑτέρου τόπου καὶ αὐτοῦ ἀλλοτρίου 

ὄντος εἷς ἐκεῖνον μετέβαλεν ἢ ἔκ τοῦ οἰκείου καὶ 

κατὰ φύσιν, καὶ οὐκ ἔστιν παρὰ ταῦτα. ἀλλ᾽ οὔτε 
3 9 , , * , ' , , , 1 

ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ εἰναί τι τὸν ἄπειρον χρόνον ἐνδέ- 

χεται μηδέποτε ἐν τῷ οἰκείῳ γινόμενον (κάλλιον γὰρ 

τὸ μὴ εἶναι ἢ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι τὸν ἄπειρον 

χρόνον, τοῦ καλλίστου δὲ ἣ φύσις στοχάξεται" καὶ ὃ 
^ X , 9 * 7 ^ ϑεὸς δὲ πάντα ἀγαϑὰ sive ἠβουλήϑη., φλαῦρον δὲ 

1! ^ A , / ' " y, 

μηδὲν κατὰ δύναμιν. καὶ ἄλλως" ἄδηλον ἂν εἴη. ὕπερ 
3 , 2 , c , M M , 

αὐτὸς φησιν ἕν τούτοις ὁ lloóxAog, εἰ καὶ κατὰ φύσιν 
d 2. * ens 2 e δέ , ^ » ^ , 
jV ἐκεῖνος. ἕν Q μηδέποτε γέγονεν) οὔτε μὴν ἐξ 

2. αλλοτίρ]ους, ex ε, M 3. εἰπὸν M (cr. pt) 
4. 5. σπεῦδον 380, 23 12. αἱ add. 25. cf. Plat. Tim. 30A 

21. pag. 382, 5 
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ἀλλοτρίου τόπου πάλιν εἷς ἀλλότριον καὶ εἴδει δια- 

φέροντα μεταβάλλειν δυνατόν. οὐδὲ γὰρ ἔστιν ὅλως 

ἐξ ἀλλοτρίου τόπου sig ἀλλότριον μεταβολή" τῶν γὰρ 

στοιχείων πάντων τῶν μὲν ὄντων βαρέων τῶν δὲ 
, AMA at | " 3 p MI , ^ κούφων δύο καὶ οἱ κατὰ φύσιν εἰσὶν τόποι τῶν στοι- 

ycíov' τῶν μὲν γὰρ βαρέων τὸ χάτω ἢ τὸ μέσον 
ἐστὶν ὃ κατὰ φύσιν τόπος. τῶν δὲ κούφων τὸ ἄνω ἢ 

τὸ πέριξ. πᾶσα οὖν κατὰ τόπον τῶν στοιχείων μετα- 
^ t IO A y ^t , » , e A 

βολὴ ἢ ἄνωϑεν κάτω ἢ κάτωϑεν ἄνω γίνεται. ἡ μὲν 
5 [4 P4 ^ LU A , ? 5 

οὖν κάτωθεν ἄνω μεταβολὴ τῶν μὲν κούφων (ἀέρος 

καὶ πυρός) ἐκ τοῦ ἀλλοτρίου καὶ παρὰ φύσιν εἷς τὸν 
οἰκεῖον καὶ κατὰ φύσιν ἐστὶν μεταβολή. τῶν δὲ 

βαρέων (γῆς καὶ ὕδατος) ἐκ τοῦ οἰκείου καὶ κατὰ 
» 3 , M ^ , " ec M E 

φύσιν sig τὸν ἀλλότριον καὶ παρὰ φύσιν: ἡ δὲ &vo- 

ὃὲν κάτω τῶν μὲν κούφων £x τοῦ οἰκείου sig τὸν 15 

ἀλλότριον, τῶν δὲ βαρέων ἀνάπαλιν. ὥστε πᾶσα κατὰ 

τόπον τῶν στοιχείων μεταβολὴ ἢ ἐκ τοῦ οἰκείου ἐστὶν 
2 » 3 , i) 2 - 3 , ^ - εἰς τὸν ἀλλότριον ἢ éx τοῦ ἀλλοτρίου tig τὸν οἰκεῖον. 

ἐξ ἀλλοτρίου δὲ | εἰς ἀλλότριον καὶ εἴδει δια- 101. 160ν. 

φέροντα οὐκ ἐνδέχεται εἶναι κίνησιν. εἶ μή τις ὡς 50 

ἐπὶ τὰ πλάγια λίϑον ἀκοντίσειεν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἄλλου 

tig ἄλλον καὶ τῷ εἴδει διαφέροντα, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
? h. 3 Ἁ EN A y, e , , E 

εἷς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τὰ πλάγια ἡ κίνησις γίνεται. ἄλλως 

τε εἶ καὶ ἐξ ἀλλοτρίου εἷς ἀλλότριον μεταβολὴ γίνοιτο, 
, M ? , 3 ὯΙ ᾿ ^ ᾽ / 

πάλιν περὶ ἐκείνου. ἐξ οὗ τὴν μεταβολὴν ἐποιήσατο. 

ὃ αὐτὸς ἔσται λόγος" ἢ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον ἦν 

ἐν αὐτῷ ἢ ἐξ ἄλλου παρὰ φύσιν καὶ αὐτοῦ εἰς ἐκεῖ- 

vov μετέστη καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον ij, εἶ ταῦτα ἀδύ- 

νατα. ἀνάγκη πάντως τὰ év τῷ παρὰ φύσιν ὄντα 

" ω ^ 3 

5. κουφὸν M 21.922. fort. ἀλλοτρίου sig ἀλλότριον 
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τόπῳ ἐκ τοῦ οἰκείου καὶ κατὰ φύσιν ποτὲ tig ἐκεῖνον 

μεταβεβληκέναι. ὥστε οὐ μόνον ἐνδέχεται ἀλλὰ καὶ 

ἀναγκαῖόν ἐστιν οὔσης τῆς ἐκ τοῦ ἀλλοτρίου εἰς τὸν 

οἰκεῖον τόπον μεταβολῆς πολλῷ πρότερον καὶ τὴν ἐκ 

τοῦ οἰκείου εἷς τὸν ἀλλότριον εἷναι. καὶ ἐκ τοῦ λό- 

γου ἄρα καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἀποδέδεικται. ὅτι ἀνάγκη 

ἐστὶν μεταβλητῶν ὄντων φύσει τῶν στοιχείων τὴν ἐκ 

τοῦ κατὰ φύσιν αὐτὰ τόπου ἐπὶ τὸν παρὰ φύσιν 

ποιεῖσϑαι μεταβολήν. ὥστε οὐ παρὰ τὸ μένειν τι ἐν 

τῷ οἰκείῳ τόπῳ διὰ τοῦτο καὶ τὸ μηδέποτε αὐτὸ τοῦ 

οἰκείου τόπου ἐξίστασθαι συγχωρήσομεν. 

τὰ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν μένοντα τόποις ἀμετάβλητα 

9 ^ 3 

εἰ μὲν οὖν 

εἶναι λέγων ὃ φιλόσοφος κατὰ τόπον εἶναί φησιν 
t , e ν ἢ , - ^ , * 1 , , 
ἀμετάβλητα ὡς μηδέποτε ἐκ τοῦ οἰκείου εἰς τὸν GAAÓ- 

? I εἶ δὲ 
κατά τι ἄλλο μεταβολῆς εἶδος ἀμετάβλητα εἷναί φησιν 

τριον ἐξίστασϑαι. οὕτως τὸν λόγον ἐλέγξομεν. 

τὰ ἐν τῷ κατὰ φύσιν τόπῳ μένοντα. καὶ οὕτως πρό- 

δηλον εἴη τὸ ψεῦδος καὶ ψευδὴς ἡ ὑπόϑεσις" τὸ γὰρ 
ὕδωρ ἐν τῇ οἰκείᾳ μένον ὁλότητι καὶ ἀλλοιοῦται ϑὲερ- 
μαινόμενον ἢ ψυχόμενον καὶ ἄλλας ποιοτήτων ἰδέας 

foli61r. δεχόμενον, ἀλλὰ δὴ καὶ φϑείρεται ἐξατμιξόμενον 
καὶ sig ἀέρα μεταβάλλον, καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ δὲ σηπό- 
μενον ὁλότητι μυρίας ἀπογεννᾷ toov ἰδέας. ὁμοίως 

καὶ ὃ ἀὴρ τὸν χατὰ φύσιν ἐπέχων τόπον οὐ μόνον 

ἀλλοιοῦται ϑερμαινόμενος ἢ ψυχόμενος. ἀλλὰ καὶ 

φϑαρεὶς εἰς ὕδωρ μὲν τῇ πυκχνώσει. τῇ δὲ μανώσει 

εἰς πῦρ μεϑίσταται., πολλὰς δὲ καὶ σηπόμενος ἀερίων 

ξῴων ἀποτελεῖ ἰδέας. τί δ᾽ ἄν τις περὶ τῆς γῆς εἴποι, 

1. μεταβλητῶν)] ἀμεταβλητων M 
8. τὸν] των 

ἱισταὶ τὰ 6γ.Ἶται M 

1. 8. ἐκ τοῦ] ἑαυτου M 
26. πυκνώσει pt] πυρωσει M 427. μεϑ- 
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ei ? - ? , , , , x 3 

ἥτις ἕν τῷ οἰκείῳ μένουσα τόπῳ πάσης μὲν ἀλλοιώ- 

σεως εἶδος δέχεται. εἷς μυρίας δὲ φυτῶν καὶ μετάλ- 
λων ἰδέας μεϑίσταται; ἀλλὰ δὴ καὶ αἱ καπνώδεις ἀπ᾽ 

αὐτῆς ἀναϑυμιάδεις γινόμεναι τῆς κατ᾽ εἶδος μετα- 
βολῆς αὐτῆς ἀπόδειξιν ἔχουσιν. καὶ οἱ χεραυνῖται δὲ 

λεγόμενον λίϑοι ἄνωϑεν κάτω καταφερόμενοι τῆς ἕν 

τῷ κατὰ φύσιν τόπῳ τοῦ πυρὸς μεταβολῆς εἶσιν 
, A ^ , δ᾿ 3 E y , A 

τεχμήρια. καὶ τὰ σύνϑετα δὲ ἔκ τῶν δ΄ στοιχείων καὶ 

ἐν ὕδασιν ἢ év γῇ διαιτώμενα σώματα (λέγω δὴ ξῷά 

τε καὶ φυτά) καὶ τὰ ὑπὸ γῆν ἅπαντα συνιστάμενα 
, i] e ^ ? ri , E * , 

μξταλλαὰ καὶ ὅσα γεννᾶται ἐν ὕδασιν ἕν τῇ οἰκείᾳ 
PA , p ^ " PL νὝ δ» ᾿ "n n 
ὁλότητι μένοντα (λέγω δὴ τῇ γῇ ἢ τῷ ὕδατι" ταῦτα γὰρ 

ἐν τούτοις πλεονάξει τὰ στοιχεῖα) ὅλα καϑ᾽ ὅλα αὐτὰ 

ἀλλοιούμενα φαίνεται αὐξόμενά τε καὶ φϑένοντα γινό- 

μενά τὲ καὶ φϑειρόμενα. καϑόλου ἄρα ψεῦδός ἐστιν 

τὸ ἐν τῷ κατὰ φύσιν μένοντα τόπῳ τὰ στοιχεῖα ἀμε- 
4, 4, 

τάβλητα sive, τοὐναντίον γὰρ καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις 

μένοντα τόποις πᾶν εἶδος μεταβολῆς μεταβάλλοντα 
WAY E. ^ A Ἃ - , , , , δέδεικται. “ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν στοιχείων μέρη", φησίν. 

“ἐνδέχεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν μένοντα τόποις 
, , N ^ A M , ec , 

μεταβάλλειν, αὐτὰς δὲ τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας. 

ἕως üv | ἐν τῷ κατὰ φύσιν μένωσιν τόπῳ. ἀδύ- to.161 v. 

νατόν ἐστιν μεταβάλλειν: οὐδεμίαν γὰρ μεταβολὴν 
m » mM 2 ^ .! ^ , e /, , 

ὅλα καϑ' OÀ« αὐτὰ τὰ στοιχεῖα φαίνεται ὑπομένονταΐ. 
, 2 iN - , 3 C er * j 2 9 - ἀλλ ὁ τοῦτο λέγων οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ ἐξ ἀρχῆς 

αἰτεῖται καὶ τὸ ξητούμενον συγχωρηϑῆναι αὑτῷ ἀξιοῖ. 

ξητοῦμεν γὰρ νῦν, sti τὸ πᾶν ἐστιν ἀμετάβλητόν τε 

καὶ ἀΐδιον. ἀμετάβλητον δ᾽ ἂν εἴη μηδὲν τῶν στοι- 

6. [|xerlegsoousvor, ex φερο, M 14. ἀυξομεμενα M 
28. fort. εἴη, {εἶν μηδὲν — μεταβάλλει 
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χείων, ἐξ ὧν σύγκειται. ὅλον x«9' ὅλον αὐτὸ μετα- 
, 1 - E , ) e , 

βάλλειν" ἅμα γὰρ τῇ τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν σύγκειται. 

μεταβολῇ καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν συγκείμενον συμμεταβάλ- 

λειν ἀνάγκη. δεήσει οὖν ἀποδεῖξαι τῷ ϑέλοντι τὸν 

κόσμον δεῖξαι ἀίδιον, ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον xo 
er 3 » 95 Ὁ ἡ v 1 , "δ $0 

ὅλον αὐτὸ οὐδέποτε τοῦ κατὰ φύσιν εἴδους ἐξίσταται. 
δ 3 MN /, ^ , GA. , 2€, P! - ὁ οὖν ἄνευ λόγου καὶ ἀποδείξεως ἀξιῶν μηδὲν τῶν 

καϑόλου στοιχείων αὐτὸ £x τοῦ κατὰ φύσιν εἷς τὸ 

παρὰ φύσιν μεταβάλλειν αὐτὸ αἰτεῖται τὸ ξητούμενον. 
, Ἁ ^ , 3 3 A ᾿ E x 1 

εἰ μὲν γὰρ χκαϑόλου qv ἁληϑὲς μηδὲν τῶν ὄντων τὸ 

σύνολον μήτε ὅλον τι ἢ μέρος ἐν τῷ κατὰ φύσιν 

ὑπάρχον εἴτε τόπῳ εἴτε εἴδει ἐξίστασϑαί ποτε τούτου 

καὶ εἷς τὸ παρὰ φύσιν μεταβάλλειν, ἴσως εὔλογον ἦν 

τὸ αὐτὸ καὶ περὶ τῆς τῶν στοιχείων νοεῖν ὁλότητος" 

εἰ δὲ πάντα τὰ τῶν στοιχείων μέρη καὶ ἐν τοῖς κατὰ 
φύσιν μένοντα τόποις κατὰ πᾶν μεταβολῆς εἶδος μετα- 
βάλλει. πόϑεν δεικνύειν ἔχουσιν, ὡς οὐχὶ καὶ αἱ τῶν 

στοιχείων ὁλότητες τὸ αὐτὸ τοῖς οἰκείοις μέρεσιν ὗπο- 

μένουσιν; πολλῷ γὰρ οἶμαι τὸ ἐναντίον εὐλογώτερόν 

τε χαὶ ἀναγκαῖον ὑπονοεῖν" εἰ γὰρ μηδὲν στοιχείου 

μέρος ἀμετάβλητόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἄν τις αὐτῶν λάβοι 

μέρος. τοῦτο γενητόν τέ ἐστιν καὶ φϑαρτὸν καὶ κατὰ 

πᾶν εἶδος μεταβολῆς τρεπόμενον, πῶς οὐκ ἀναγκαῖον 
foli62r. φανεῖται καὶ περὶ ὅλου ἑκάστου στοιχείου | τὰ 
25 

9 A ? » 3 i] X ? - N Lira T - αὐτὰ ἐννοεῖν, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὁρῶμεν 
τοῖς μέρεσιν ὁμοιοπαϑῇ τὰ ὅλα ὑπάρχοντα; ὡς γὰρ TO 

ἕρος τοῦ ξῴου μεταβάλλει αὐξανόμενον ἢ φϑίνον ἢ μέρος ov μεταβι ξανό; ἢ φϑίνον ἢ 
ἀλλοιούμενον ἢ κατὰ τόπον κινούμενον γινόμενόν τὲ 

X , δ MI ^ er E" M , ^ 

καὶ φϑειρόμενον, οὕτω καὶ TO OÀov ξῷον τὰ αὐτὰ 

8. το υ], ex e£, M 
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ὑπομένει. ἐδείξαμεν δὲ ἐν roig ἔμπροσϑεν, ὡς οὐδὲ 
^ 9 » ε 3 Ἁ M E , e , κατὰ ἀριϑμὸν αἱ αὐταὶ διηνεκῶς τῶν στοιχείων ÓAó- 

τητες ὑπομένουσιν πῶς οὖν οὐχ εὔλογόν τε καὶ 
ἀναγκαῖον τὸ ὅλον τὰ αὐτὰ τοῖς οἰκείοις ὑπομένειν 

μέρεσιν; 

δ΄. Οὐδὲ γὰρ εἶ μὴ νῦν ὁρῶνται ὅλα καϑ' ὅλα 
αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μεταβάλλοντα. τοῦτο ἀπόδειξίς ἐστιν 

τοῦ πάντῃ αὐτὰ κατὰ φύσιν ἀμετάβλητα εἶναι. ἕκα- 

στον γὰρ τῶν ὄντων. κἂν ἐπὶ σμικρὸν χρόνον ἐν τοῖς 
3 e , er ?t ci Nu f » e , οὖσιν ὑπάρχῃ. ἕως ἂν ἡ. ἀνάγκη πᾶσα ὅλον καϑ 

ὅλον αὐτὸ ἀμετάβλητον εἶναι. οὐ μόνον δὲ καϑ᾽ ὅλον 
2 9 N M X ^ , 3 ^ M N αὐτὸ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ χύρια αὐτοῦ καὶ GUVEXTUXO 
"i , T7 “- e , . » ? ToU ὅλου μέρη. otov φέρε εἰπεῖν ὃ üvOgcozog' ἔστ 

^" ^ - P 3 e 9 Νν , ἃ 2 $3 ν ἂν γὰρ τῶν ὄντων ἡ. ὅλος καϑ' ὅλον αὐτὸν ἐξ ἀνάγ- 
xung ἀμετάβλητός ἐστιν" εἰ γὰρ x«9' ὅλον αὐτὸν μετα- 

βάλοι, εὐθὺς sig τὸ μὴ ὃν μεϑίσταται. ἀλλὰ δὴ καὶ 
τὰ χυριώτατα τῶν τοῦ toov μερῶν καϑ᾽ ὅλα αὐτὰ 
ἀμετάβλητά ἐστιν, οἷον καρδία τε καὶ ἧπαρ πνεύμων 
τε καὶ ἐγκέφαλος καὶ εἴ τι τοιοῦτο ὁποῖον γὰρ ἂν 

, ? ri » ' , Ἃ ^ ? , 2 τούτων καϑ' ὅλον αὐτὸ μεταβάλῃ ἢ τοῦ οἰκείου ἐξ- 

ἱστάμενον τόπου ἢ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν παντελῶς συμ- 

μετρίας τρεπόμενον, εὐθὺς καὶ τοῦ ὅλου ξῴου φϑορὰν 

ἐργάξεται. τέ οὖν κωλύει τῇ αὐτῇ ἐπιχειρήσει τινὰ 

χρώμενον λέγειν, ὡς, εἴπερ τόδε τὸ ξῷον οὔτε xo 
ey , Ἁ , y » , ^ , 

ὅλον αὐτὸ τέως μεταβάλλει οὔτε πάλιν τῶν κυρίων TE 95 

καὶ συνεχτικῶν αὐτοῦ μερῶν οὐδὲν ὅλον xc το]. 168ν. 
ὅλον αὐτὸ μεταβάλλον ὁρᾶται. καὶ παντελῶς ἄρα ἐστὶν 

1. pag. 202, 11 3. évioy|o]v, ex o, M 13. φε εἰπειν 
M 14. ó1o|g], ex », M 15. αμεταβλητο]ς], ex v, M 
11. κυριώτατα] κυριῶς ταυθια M 18. zvevuov Μ 25. μετα- 
βαλλει!.], ex ν, M 
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, , , A N A 3 . A ^ 

ἀμετάβλητόν τε καὶ ἄφϑαρτον καὶ αὐτὸ καὶ τῶν εἴρη- 

μένων μερῶν ἕκαστον; οὐ γὰρ ὁρᾶται. ἔστ᾽ ἂν εἴη. 
᾿ - A ' , , , , 3 A 

τὸ ξῷον κατὰ τὸν εἰρημένον μεταβάλλον τρόπον. ἀλλὰ 

δῆλον, xüv μὴ ὁρᾶται. ἐν τῷ Loc ὕλον ἕκαστον τῶν 
- , e ^ $ 4 . ᾿ , z e 

5 μερῶν μεταβάλλον, ἕως ἂν ἡ TO ξῷον. ἀλλ᾽ οὖν ἢ 
- - b A 3 , , ^ / 

τῶν μερῶν τροπὴ καὶ ἀλλοίωσις φϑορά τὲ καὶ γένεσις 
3 /$S , 2 , - M QNS 4 M ^ 3 ^ 

ἀπόδειξίς ἐστιν μεγίστη τοῦ καὶ τὸ ὅλον ποτὲ τὰ αὐτὰ 
» , , , / er NN $ 3 , A τοῖς οἰκείοις πήσεσϑαι μέρεσιν. οὕτω δὴ οὖν ἀνάγκη καὶ 

ἐπὶ τοῦ κόσμου. ἕως ἂν ἦ ὃ κόσμος, μήτε αὐτὸν καϑ' 
10 ὅλον αὐτὸν τρέπεσϑαι μήτε τῶν κυρίων μερῶν αὐτοῦ 

μηδέν" 5 γὰρ ὅλου τοῦ μέρους φϑορὰ καὶ τοῦ παντὸς 

ἐξ ἀνάγκης φϑορὰν ἐργάξεται" ἐκ γὰρ τῆς πάντων 

κράσεως καὶ 'συμφωνίας ὃ κόσμος συνέστηκεν. ἀλλὰ 

κἀνταῦϑα πάλιν ἡ κατὰ μόρια τῶν στοιχείων ἑκάστου 

15 μεταβολὴ γένεσίς τε καὶ φϑορὰ καὶ τῆς ὅλου ἑκάστου 

στοιχείου φϑορᾶς καὶ τοῦ ἐκ τούτων συγκειμένου κό- 

σμου ἐναργῆ τὴν ἀπόδειξιν ἔχει τοῖς μὴ παντελῶς 

ἀγνώμοσιν καὶ τῆς ἀληϑείας ἐπίπροσθεν τὴν οἰκείαν 

ποιουμένοις πρόληψιν. 

s) ε΄. AA οὐδὲ τὸ τὰ οὐράνια κατὰ τόπον μόνον 
μεταβάλλειν κατ᾽ ἄλλο δὲ μηδὲν μεταβολῆς εἶδος τοῦτο 

ϑράττειν ὀφείλει τοὺς προχεκρατημένους τῇ περὶ τῆς 
ἀιδιότητος τοῦ κόσμου ὑπολήψει. τὴν μὲν γὰρ ἀκριβῆ ί S i i ᾿ i i / ^ 9 i 

Ἁ , E , ? - N 3 ’ 

περὶ τούτου ἐξέτασιν ἐν τοῖς πρὸς “4ριστοτέλην, εἶ 

955 ἐπινεύσοι 9eóg, ποιησώμεϑα" νυνὶ δὲ τοσοῦτον ἐροῦ- 

μὲν, ὅτι καὶ ἐν τοῖς τῶν ξῴων σώμασιν τὸ μάλιστα 

κυριώτατον τῶν μερῶν ἡ καρδία, ἐξ ἧς τὸ ζωτικὸν 

15. dopo M 16. ἐκ τούτων] s«c6rov των M συγκει- 

μενῶν M 22. M m 1 ad ϑραττεὶν ποῦ. marg.: ταραττεὶν 
28. γὰρ suspectum 25. ποιησόμεϑα pt 26. c|o v, 

ex ov, M 
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πνεῦμα γεννᾶταί vt καὶ τῷ | παντὶ διασπείρεται fol 1637. 
σώματι. ἀεικίνητος οὖσα ἐν τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ 
τῶν χατὰ τὰ ἄλλα πάϑη ἀλλοιώσεων οὐ πασῶν δε- 
χτικὴ καϑέστηκε σῳξομένη καὶ μένουσα" οὔτε γὰρ δι- 
αἱρέσεως καὶ μάλιστα τῆς κατὰ τὰς κοιλίας οὔτε τῶν 
κατὰ τὰς φλεγμονὰς ἀποστημάτων ἀνέχεται, ὡς ἰατρῶν 
διδάσκουσι παῖδες. ἀλλὰ φϑάνει τὴν τούτων σχεδὸν 
σύστασιν αὐτή τε φϑαρεῖσα καὶ τὸ πᾶν συνδιαφϑείρασα 
σῶμα. καὶ δεῖ γε τῷ ὄντι τὸ μάλιστα τοῦ ὅλου συν- 
ἑχτικώτατον μόριον. ἕως ἂν τὸ ὅλον εἶναί τε καὶ 
σῴξεσϑαι δέῃ, αὐτὸ ὡς οἷόν τέ ἐστιν ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν τόπῳ τὲ καὶ εἴδει διαμένειν, ἵνα τό τε ὅλον 
συνέχειν δύναται καὶ τὰ νοσοῦντα πάλιν ἐπὶ τὸ κατὰ 
φύσιν ἀνακαλεῖσϑαι μόρια, οἷόν ἐστιν καὶ τοῦ κόσμου 
τὸ οὐράνιον μέρος. οὗ τῇ κινήσει τὰ ἐντὸς ἰϑύνεται 
πάντα σώματα. εὔλογον οὖν καὶ αὐτὸ τῶν ἄλλων ὡς 
ὅτι μάλιστα πάντων ἄνοσόν vs καὶ ἀγήρων εἶναι. ἕως 
ἂν ὃ ϑεὸς τόδε τὸ πᾶν σῴξεσϑαι βούληται. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἤδη διὰ τοῦτο καὶ παντελῶς ἀπαϑὲς αὐτὸ κατὰ φύσιν 
καὶ ἄφϑαρτον ὑπολαμβάνειν εὔλογον. ὅτι μὲν οὖν 
ψεῦδος τὸ πάντα ἐν τῷ κατὰ φύσιν μένοντα τόπῳ 
ἀμετάβλητα εἶναι {καὶΣ διὰ τοῦτο καὶ πάντα κόσμον 
ἀμετάβλητόν τε εἶναι καὶ ἄφϑαρτον, ἐπὶ τοσοῦτον 
ἡμῖν ἀποδεδείχϑω. 

s. Τὸ δὲ τὰ κύκλῳ κινούμενα λέγειν μήτε ἀρχὴν 
ἔχειν μήτε τέλος κινήσεως καὶ τοῦτο ἀξιοῦν ὥσπερ 
τινὰ κοινὴν ἔννοιαν ἄνευ πάσης πιστεύεσϑαι ἀποδεί- 

3. αλλοιώσεω) v], exce, M 4. b. διαιρέσεως suspectum 
6. gáey|o er.|uo ex s]|vec M 9. óvz|. vlo M 

9. 10. συνεχτικοτατὸον M 17. cf. Plat. Tim. 38A 
20. αφϑίαρ]τον M. 21. fort. πάντα (rà) 22. καὶ add. 
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ἕεως οὐκ οἷδα πότερον παίξοντός ἐστιν 1| σπουδά- 

fovrog. οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ τῆς κύκλῳ κινήσεως μὴ ἔστιν 

το]. 1τὅ8ν. ὡρισμένην μήτε ἀρχὴν λαβεῖν | μήτε τέλος διὰ τὸ 

πανταχόϑεν ἐπισυνῆφϑαι ἀλλήλοις τὰ Tesi RUMAOU 

5 μόρια, τοῦτο ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ pee qued τὴν 

κύκλῳ κίνησιν μήτε παύσεσϑαι ἀλλὰ pr εἶναι 

καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα (αὐτὸ φημι » 

οὕτως ἐσχηματισμένον σῶμα) ἀρχὴν uiv σωματικὴν 

ὡρισμένην οὐδεμίαν οὔτε τέλος ἔχει διὰ τὸ πανταχό- 

10 ϑὲν ὡς εἶπον ἐπισυνῆφϑαι ἀλλήλοις τὰ τούτων μερη.- 

&AÀ ὅμως οὐκ ἔστιν κατὰ τὸ μέγεϑος ἄπειρα" εἶ γὰρ 

ἔστιν κύκλος καὶ μείζων καὶ ἐλάττων, ὁμοίως δὲ καὶ 

σφαῖρα. καὶ ἐνδέχεται πάντα κύκλον καὶ σφαῖραν ὑπ 

εὐθυγράμμου περιέχεσϑαι σχήματος. ϑιλόνοει ΚΕΝ, 

15 TOv ἄπειρον εἶναι τῇ ἐχτάσει ἢ dar ἢ Vino Scudi 

οὔτε γὰρ τοῦ ἀπείρου μεῖξον ἔστιν καὶ xime οὔτε 

μὴν περιέχεσϑαι τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται Ναὶ — ὃ quer 

᾿Δριστοτέλης --- ὅμοιόν ἐστιν πῆχυν "ner apud 

x«l κύχλον üzxtugov' σχήματος γὰρ ὡρισμένου ME 

0 περιειλημμένου δηλωτικόν vidi ὃ séxog is ἡ 

σφαῖρα. ὥσπερ οὖν οὐκ ἔστιν μὲν ἀρχὴν "- iate 

λαβεῖν. οὐ διὰ τοῦτο δ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐχτετάσθαι κατὰ 

ΐ ὶ ) ὑνάγκη. οὔ ἠδέ, εἶ τῆς κύκλῳ μέγεϑος τὸν κύκλον ἀνάγκη. οὕτως οὐδὲ, ε je κύκλᾳ 

κινήσεως μὴ ἔστιν λαβεῖν ὡρισμένην ἀρχήν; vas 

95 ἄρχεται, διὰ TO τὸ πέρας τῇ ἀρχῇ δείσυνήφϑαι. ἐκ 

τούτου οἴεσϑαι δεῖ. ὡς οὐδὲ ὅλως ἡ κίνησις ἤρξατο 

1 7j) cf. lin. 10. 25. 399, 10)] ἐπισυνηχϑαι M 

voxiloj er ar. 12. sà«rrov M (er. pt) 16. uas οἷν, 

ex o, M Arist. de caelo 4 5 p. 272b 20 iet pro 

πῆχυν) ^ εἰ τῆς pt] εἰς vn|c], ex v, M 5. alt. vo 

superscr. M 
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οὐδὲ λήξει" καὶ γὰρ sl τὴν τεχνητὴν σφαῖραν οἷον 
τὴν Aoérov κινουμένην τις νοήσειε καὶ μάλιστα μὴ 
ἑωραχώς, πότε τοῦ κινεῖσθαι ἤρξατο, οὔτε ἀρχὴν ἂν 
τῆς κινήσεως αὐτῆς εἰπεῖν ἔχει οὔτε τέλος. καὶ οὐ 
δήπου διὰ τοῦτο ἄναρχός ἐστιν ἡ κίνησις αὐτῆς καὶ 
ἀτελεύτητος. τί οὖν ϑαυμαστὸν χαὶ ἐπὶ τῶν οὐρα- 
νίων καὶ πάντων τῶν κύκλῳ κινουμένων μὴ εἶναι 
μὲν λαβεῖν, ὅϑεν ἤρξαντο τοῦ κινεῖσϑαι (οἷον εἶ 
τύχοι ὅτι ἀϊπὸ κριοῦ ἢ ἀπὸ ἄλλου τινός), διὰ τὸ το. τιν. 
ὡς εἶπον πανταχόϑεν ἀλλήλοις ἐπισυνῆφϑαι τὰ μέρη 10 
χαὶ διὰ τοῦτο μηδὲν εἶναι τὸ πρώτως ἐρχόμενον τῆς 
χινήσεως ἀλλ᾽ ἅμα πάντα καὶ πρχεῦῦνε καὶ παύεσϑαι. 
εἶναι μέντοι τινὰ χρόνου ἀρχήν, sid οὗ τοῦ κινεῖσϑαι 
ἤρξατο; si γὰρ μὴ εἴη τὸ πᾶν ἀγένητον, ἀρχὴν τῆς 
τοῦ οὐρανοῦ συστάσεως λαβούσης ἀρχὴν δηλονότι καὶ τ: 
ἡ τούτου κίνησις ἕξει" ὥστε καί. εἰ φϑαρήσεται. ἅμα 
τῇ τοῦ οὐρανοῦ φϑορᾷ καὶ τὴν κίνησιν παύσασϑαι 
ἀνάγκη. οὐδεμία μέντοι ἀνάγκη φαίνεται τὸ τὴν 
κύκλῳ κίνησιν δι᾿ αὐτὸ τὸ κύχλῳ μήτε ἄρξασϑαί 
ποτὲ τοῦ εἶναι μήτε παύσεσϑαι. εἰ δὲ ταῖς ᾿Αριστο- 
τέλους ἐπιχειρήσεσιν ἐπερειδόμενοι ἄναρχον εἶναί φα- 
σιν καὶ ἀτελεύτητον τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὀψόμεϑα, εἴ 
τις ἐχείνων τῶν λόγων ἔχει τὸ ἀναγκαῖον. ἐκεῖσε ϑεοῦ 
διδόντος γινόμενοι" οὐδεμία γὰρ νῦν ἐχεῖνα γυμνά- 
ξειν ἀνάγκη μηδὲν τοιοῦτον ἐν τοῖς ἰδίοις λόγοις τοῦ 
φιλοσόφου προτείναντος. ξητήσωμεν δὲ καί, εἴ τινές 
εἶσιν λόγοι, δι’ ὧν ὡς οὐχ οἷόν τε ἀίδιον εἶναι τὴν 
κύκλῳ κίνησιν δείξομεν. νῦν δὲ τοσοῦτον μόνον 

1. εἰ pt] ἡ M τεχνιτην M. (er. pt) 2. κινουμεν[ nv| M 
4. χισεως M ἔχοι pt 10. pag. 398, 4 13. yoovo|v], 

ex », M 1T. zevcoc|fin. vers.|c&' c. M 
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πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἐνστῆναι τοῦ Πρόκλου προϑέ- 

μένοι μόνα τὰ πρὸς ἀνασκευὴν τῶν αὐτοῦ λόγων ὡς 

ἡμῖν ἦν δυνατὸν παρεϑήκαμεν. 
, , M 3 , ^ ^ ? / ᾽ - 

t'. Μέχρι μὲν oov τούτων τὰ τὴν ἀλήϑειαν ἕν τῷ 

5 δεκάτῳ τῶν ἐπιχειρημάτων ὀχλοῦντα τῇ πιϑανότητι 

διηλέγξαμεν. Πλάτωνος δὲ ἐκ τοῦ πλημμελῶς καὶ 

ἀτάκτως κινουμένου τὸ τεταγμένον γεγονέναι λέγοντος 

καὶ οἱονεὶ μόνης τῆς τοῦ κόσμου τάξεως αἴτιον εἴναι 

τὸν ϑεὸν ὑποτιϑεμένου ἐν τοῖς ἑξῆς ὁ Πρόκλος τὴν 
e , , e 9 , 5 3 , - 

10 ὑπόϑεσιν ταύτην ὡς ἀδύνατον ovaav ἕλέγχειν πειρᾶται. 
P er , 1 M , , ^)?» ἡ ΝᾺ 

fo.164v. ὅϑεν παρίημι τὴν τῶν εἰρημένων | ἐξέτασιν μηδὲν 
- 9 , 3 3 ^ , M 3 Ἁ ^ 

τῆς ἀληϑείας ἐξ αὐτῶν παραβλαπτομενης" £x γὰρ TOU 

μηδαμῶς ὄντος γεγονέναι τὸν κόσμον ὃ ἀληϑὴς ὑπο- 

τίϑεται λόγος. εἰ οὖν καὶ δόξει τινὶ λόγου ἔχεσϑαι 
ἃ M - , , 3 9$ er b). ^ 

15 τὰ παρὰ τοῦ Πρόκλου λεγόμενα, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν 

Πλάτωνος ἀπελέγχει ὑπόϑεσιν. καὶ δηλονότι οὐκ, 

ἐπειδὴ ἄτοπος ἡ ὑπόϑεσις., διὰ τοῦτο μηδὲ εἰρῆσϑαι 

αὐτὴν τῷ Πλάτωνι συναχϑήσεται" τί γὰρ κωλύει τῷ 

αὐτῷ τρόπῳ καὶ πᾶσαν τῶν παλαιῶν ὑπόϑεσιν ἄτο- 

20 πὸν ἐκ τοῦ μὴ τῇ ἀληϑείᾳ συμβαίνειν τὸ μηδὲ εἰρῆ- 
- - / MN 

σϑαι τοῖς παλαιοῖς ἀναπλάττεσϑαι; συμβήσεται δὲ 

οὕτω μηδένα πώποτε ψεύσασϑαι. ἐλεγχομένου μὲν 

τοῦ ψεύδους. συλλογιξομένου δὲ τοῦ ἐλέγχοντος. ὡς. 

ἐπείπερ ἐστὶν ψεῦδος. οὐδ᾽ ὅλως αὐτὸ ἐδόξαξεν ὑπο- 

ss ϑέμενος. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν ἐφεξῆς παρίημι; ἐκεῖνο 

δὲ μόνον οὐκ ἄτοπον ἴσως ἐπισκέψασϑαι. 
, 9 ^ ' M ^ , , , 

η΄. Ei γὰρ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενεσεῶς. φησίν, 

5. πηϑανοτητι M 6. Plat. Tim. 30A 1. y&yov| e |vou, 

ex ou, M 12. ex] M 16. ἀπελεγχϑει, 9 del. m 1, M 

19. 20. haec vix sana (τὸ del.?) 24. |&v er.]||fin. vers.|evro M. 

26. c|fin. vers.|[r« er.]roxov Μ 27. cf. pag. 381, 19. 402, 8 
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2 ? , , 

ἕν ἀλλοτρίοις τόποις τὰ στοιχεῖα ὑπῆρχεν. εἶ uiv 
MN 3 ^ ^ , Ὄντων αὑτοῖς τῶν χατὰ φύσιν τόπων ἄλλων, τίς ὃ 

3 m i] 3 "» 3 , $7 μεταϑεῖὶς αὐτὰ ἕν τοῖς ἀλλοτρίοις; οὐ γὰρ ἑαυτοῖς ἦν 
αἴτια σώματα ὄντα τῆς μεταϑέσεως" ὥστε δύο ἀρχαί, 
φησίν, ἡ μὲν τοῦ κατὰ φύσιν, ἡ δὲ τοῦ παρὰ φύσιν. 
οὐχοῦν., ἐπειδὴ καὶ νῦν τινα ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ἐπὶ 
τοὺς παρὰ φύσιν τόπους μεταβάλλει. ὡς ὅταν τὸ πῦρ 

κάτω γένηται ἢ τὸ ὕδωρ ἄνω. καὶ οὐκ ἔστιν ἑαυτοῖς 
τῆς μεταϑέσεως αἴτια σώματα ὄντα. καὶ νῦν δύο 
ἀρχὰς ὑποτίϑεσϑαι ἀνάγκη. μίαν μὲν τὴν ἐπὶ τὸ παρὰ 
φύσιν μεϑιστῶσαν τὰ σώματα. ἕτέραν δὲ τῆς τε κατὰ 
φύσιν ϑέσεως αὐτοῖς αἰτίαν καὶ τῆς ἐκ τοῦ παρὰ 
φύσιν ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐπανόδου τοῖς | τοῦ folicsr. 
κατὰ φύσιν ἐκπεπτωχόσιν. οὐδὲν οὖν ἀναγκαῖον ὃ 
λόγος οὗτος ἔχειν μοι φαίνεται. ὡς γὰρ καὶ ἐν τὸ 
ἑτέροις (σὺν ϑεῷ δὲ εἰπεῖν) δείξομεν. τὰ δεκτικὰ 
τοῦ κατὰ φύσιν τε καὶ παρὰ φύσιν οὐχ ὑπὸ ἀντικει- 
μένων δυνάμεων ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα φέρεται, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὸ χατὰ φύσιν μὲν ὑπὸ τῆς φυσικῆς τε καὶ σω- 
στικῆς τῶν πραγμάτων δυνάμεως. ἐπὶ δὲ τὸ παρὼ 90 
φύσιν τῇ στερήσει ταύτης ἀπολισϑάνει" 1] δὲ στέρησις 
διὰ τὸ πεπερασμένον τῆς δυνάμεως συμβαίνει τοῖς 
πράγμασιν" ἐπεὶ καὶ ὁ ἡνίοχος καὶ ὃ κυβερνήτης καὶ 
τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἀπωλείας τῶν ὑποκειμένων ἐστὶν 
αἴξιορ, ὁ μὲν τοῦ ἅρματος. ὁ δὲ τῆς νεώς. ἀλλὰ τῆς 90 
μὲν σωτηρίας xc9' αὑτό, τῆς δὲ ἀπωλείας κατὰ συμ- 
βεβηκός" τῆς γὰρ δυνάμεως τῶν τεχνιτῶν ἐξασϑενού- 
σης διὰ τὸ πεπεράνϑαι συμβαίνει λοιπὸν τοῦ σῴξοντος 

1. |ó]e M 11. |svrsoev ὃ]: M 15. οὗτος pt] ὄυτως M 
23. επ| ει} M 24. ἀπωλιας M ib: j 
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μὴ παρόντος sig τὸ ἀντικείμενον τὴν φϑορὰν μεϑέ- 

στασϑαι τὰ ὑπὸ τῆς δυνάμεως σῳξόμενα πρότερον. 

τούτοις ἐφεξῆς κατασκευάσας ὃ Πρόκλος, ὅτι πρό- 

τερόν ἐστιν τὸ κατὰ φύσιν τοῦ παρὰ φύσιν, ἐπιφέρει 

ταῦτα ὥστε, εἰ καὶ ἦσαν τόποι κατὰ φύσιν, τούτων 
3 2 , ^ , » ? M A , 

ἐν ἐχείνοις μὴ γενομένων ἄδηλον, sb καὶ κατὰ φύσιν 

πρεσβυτέρων ὄντων τὸν ἄπειρον yoóvov. τὰ μαχό- 

μένα συνέπλεξεν ὃ Πρόκλος" ἀνωτέρω γὰρ εἰπὼν “εἶ 

μὲν ὄντων αὐτοῖς τῶν κατὰ φύσιν ἄλλων, τίς ὁ μετα- 
ἃ 3 A 2 - 3 , , M , Lj δ , 

ϑεὶς αὐτὰ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις: καὶ τοὐτῷ ὡς ἑπόμενον 

ἄτοπον ἐπαγαγὼν τὸ ἑτέραν εἶναι ἀρχὴν τὴν μετα- 

ϑεῖσαν ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἐνταῦϑά φησιν ὅτι “εἰ καὶ 

ἦσαν τόποι κατὰ φύσιν, τούτων ἐν ἐχείνοις μὴ γενο- 
A ,, »$ , we ^ ᾿ MAMMA 

165v. μένων ἄδηλον, εἶ x«i κατὰ φύσιν πρέσβυ veoov 

ὄντων τὸν ἄπειρον χρόνον᾽. si οὖν τὸν ἄπειρον χρό- 

νον ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ἦσαν τόποις καὶ οὐδέποτε ἐν 

τοῖς κατὰ φύσιν ἐγένοντο. οὐ μετετέϑησαν δηλονότι 

ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν tig: τὸ παρὰ φύσιν: ὥστε οὐδὲ 

αἰτίαν ἔσχον τῆς μεταϑέσεως. πῶς οὖν φησιν ἑτέραν 

ἀρχὴν εἶναι δεῖν τῆς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ παρὰ 

φύσιν αὐτῶν μεταϑέσεως τῶν μηδ᾽ ὅλως μετατεϑέντων: 
2 M , * Χ 3 - M , 5 3 ἤ 

εἶ δὲ πάλιν διὰ τὸ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι ἀνάγκην 

εἶναι οἴεται ὃ φιλόσοφος αἰτίαν ἄλλην τινὰ εἶναι τῆς 

ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν αὐτῶν μεταϑέσεως, δηλονότι ἐκ 

τοῦ κατὰ φύσιν τόπου ἐπὶ τὸν παρὰ φύσιν. εἰ δὲ 

μετετέϑησαν ἐν τοῖς παρὰ φύσιν τόπ ἧσαν ὃ [ 1 v toig παρὰ φύσιν τόποις. ἦσαν δὴη- 

λονότι πρότερον ἐν τοῖς κατὰ φύσιν πρὶν μετατεϑῆ- 

ναι. οὐχοῦν οὐ τὸν ἄπειρον χρόνον év τοῖς παρὰ 

8. 9. cf. 
24. δη- 

8. &z|o|v, ex ov, M 9. pag. 382, 3 
9. φύσιν τόπων ἄλλων 401. 2 pag. 381, 20 

Aor|oz]. M 
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φύσιν ἦσαν. ὥστε οὐκ ἄδηλον, εἰ κατὰ φύσιν αὐτοῖς 
ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ τόποι, ἐξ ὧν ἐπὶ τοὺς παρὰ φύσιν 
μετέβαλον" ἡ γὰρ sig τὸ παρὰ φύσιν μεταβολὴ éx τοῦ 

κατὰ φύσιν πάντως γένεται. ὡς ἀρτίως ἐδείξαμεν. 

οὐκοῦν τῶν δύο ἀτόπων τὸ ἕτερον μόνον, εἴπερ ἄρα, 

ἀνάγκη ἕπεσϑαι καὶ οὐκ ἄμφω, ὡς συνήγαγεν ὃ φι- 

λόσοφος" ἢ γὰρ ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὄντα τόποις τὰ 
στοιχεῖα τὸν ἄπειρον χρόνον ἄδηλον, εἶ καὶ εἶχεν κατὰ 
φύσιν ἑτέρους τόπους. καὶ οὐκέτι δύο ἀρχαί, ij, εἴπερ 

- 
9 

, 9 , e ἃ - - 
δύο ἀρχαί, ἡ μὲν τοῦ κατὰ φύσιν. ἡ δὲ τοῦ παρὰ τὸ 

φύσιν. οὐκ ἄδηλον, sl ἦσαν αὐτοῖς ἕτεροι κατὰ φύ- 

σιν τόποι. 
' d E" 

Τέλος λύσεως τοῦ δεκάτου λόγου. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος ἑνδέκατος. 
6ΕΡ , i "» * 

Ενδέκατος" τὴν ὕλην ἕνεκα τοῦ παντὸς εἶναί is 

φησιν᾽ ὑποδοχὴν γὰρ εἶναι γενέσεως. τὸ δέ, οὗ 
e" ui ᾿ $ » 
&ve|xo τῇ ὕλῃ TO εἶναι. οὐκ ἄλλο Tí ἐστιν ἢ) ἴοϊ. 1θθατ. 
γένεσις. εἰ μὲν οὖν ἐκ μηδενὸς ἡ ὕλη. κατὰ τύχην 
ἕνεκά του ἂν εἴη καὶ τὸ γενόμενον ὕλην ἔχει κατὰ 

τύχην. 

ὥστε οὐδὲ τὴν δημιουργίαν ἔχειν τὸ βέβαιον φήσομεν. 

εἰ δὲ ἔκ τινος αἰτίας ἕνεκά του καὶ ἡ ὕλη τῆς γενέ- 

σεως. ἀνάγκη μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι ταῦτα. τὴν ὕλην 
καὶ τὴν γένεσιν. καὶ γὰρ τὸ ἕνεκά του καὶ τὸ οὗ 

15. ef. 
17. τὸ pt] ro. M. 

24. γαρ vo|v er.| M 

4. pag. 388,8 6. συηγ[ α]γεν, ex €, M 
. 183 v. sq. 16. cf. Plat. Tim. 49A 

28 cf. fol. 198r. 

26* 

jy: Óz w ^ f εἰ - ad 2 

ουσὲν δ TOP χυτὰ εὐυχὴν ἀναγκανὸν στιν" 9 0 
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ἕνεκα μετ᾽ ἀλλήλων πρὸς ἄλληλα ὄντα. εἰ οὖν ἀΐδιον 

j ὕλη καὶ καϑὸ ὕλη ἕνεκά του. καὶ ἡ γένεσις ἀίδιορ᾽ 

x«l γὰρ καὶ ταύτην οὗ ἕνεκα, καϑότι γένεσίς ἔστιν, 

ἀνάγκη εἶναι. σύνεστιν ἄρα ἀλλήλοις τὸν ἀεὶ qon 

5 ἥ τε ὕλη καὶ ἡ γένεσις, ὡς τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ ἕνεκά 

του" τινὸς γάρ ἐστιν ἡ ὕλη τοῦ ἐπ᾽ αὐτῆς εἴδους" 
Ὗ 

- , , , , e «ἢ A ^ 

καὶ γὰρ ἡ τὶς ὕλη τότε ὕλη ἐστίν, ὅταν ἡ καὶ TO 

εἶδος" διὸ καὶ εὐεργὸν ποιοῦσιν οἱ τεχνῖται τὴν μήπω 

οὖσαν ὕλην καί. καϑόσον προκόπτουσιν εἰς τὸ ποιεῖν 

10 ὕλην, κατὰ τοσοῦτον παραγίνεται τὸ εἶδος" οὐ γὰρ oi 

λίϑοι τοῦ εἴδους τῆς οἰκίας ὕλη. πρὶν ξεσϑῶσιν εἰ 
τύχοι καὶ ἁρμοσϑῶσιν, ἀλλ᾽ ὅταν ταῦτα προσλάβωσιν" 

ὅταν ἄρα ὡς ἀληϑῶς ὕλη γένωνται. τότε πάρεστιν 

ἀχρόνως ἤδη τὸ εἶδος. εἰ οὖν καὶ ἡ ἁπλῶς ὕλη πάν- 

τ τῶς ἐστὶν ὕλη πάσης γενέσεως καὶ ἔστιν δυνάμει 

πάντα καὶ οὐδὲν αὐτῇ δεῖ πρὸς τὸ ὕλῃ εἶναι καϑάπερ 
τῇ τινί (τὸ γὰρ ἁπλῶς πανταχοῦ τοιοῦτο καὶ πρώτως 
οὐδενὸς εἷς τὸ εἶναι ὅ ἐστιν δεόμενον), ἅμα ἐστὶν καὶ 
τὰ εἴδη πάντα ἐν αὐτῇ" μηδενὸς γὰρ δεομένη πρὸς τὸ 

20 εἶναι ὕλη οὐδενὸς δεῖται πρὸς τὸ εἴδη ἔχειν. ὥστ᾽. 
ἀφ᾽ οὗ ἔστιν, ἔχει τὰ εἴδη. ὧν ὕλη ἐστίν. ἀγένητος 
δέ ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος. ἵνα μὴ ὕλης ἄλλης δέηται 

ὕλη οὖσα ἁπλῶς. ἔστιν ἄρα καὶ τὰ εἴδη ἐν αὐτῇ ἐξ 

ἀιδίου καὶ ὃ κόσμος" ὕλη γὰρ ἦν χόσμου καὶ οὐκ 
[ο]. 1τ6δαν. ἀκοσμίας καὶ ἦν ἕνεκα κόσμου καὶ οὐκ ἀκοσμίας" 

9885 χαὶ γὰρ ἡ τὶς ὕλη οὐ τῆς στερήσεώς ἐστιν ἀλλὰ τοῦ 

εἴδους ἕνεκα ὥστ᾽. ἀφ᾽ οὗ ὕλη κόσμου. καὶ κόσμος 

ἔστιν. 

2. γενεσιϊς], ex v, M 7. ef. fol 186r. v. 8. cf. 
pag. 369, 22 15. πασις M 16. αὐτῇ] αυτης M 

DE AETERNITATE MVNDI 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ ια΄ λόγου. 

. Πῶς μὲν οἱ ἀπὸ Πυϑαγόρου καὶ Πλάτωνος. 
ς δὲ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς περὶ τῆς ὕλης ἐδόξαξον. 

ey ? , A ^ , ^) , E Ο , ὅτι οὐδέποτε γυμνὴ τῶν εἰδῶν ἐστιν ἡ ὕλη. 
β΄. Τίσι λόγοις κατασκευάζουσιν, ὅτι τέ ἐστιν μέα 5 

Ἁ e 3 M — ^ E c , er 1 καὶ ἡ αὐτὴ πᾶσιν τοῖς φυσικοῖς ὑποκειμένη ὕλη καὶ 
ὅτι ἀνείδεός ἐστιν αὕτη καὶ ἀμετάβλητος. 

, 

γ΄. Ὅτι, δι’ àv δείκνυται λόγων, ὅτι ἔστιν τις 
μία κοινὴ πάντων ὕλη. δι᾽ αὐτῶν τούτων ἀποδείκνυ- 

e , : e , 3 , A 3 , ται. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ ϑρυλουμένη ἀσώματος καὶ ἀνεί- τὸ 
δεος ὕλη, ἀλλὰ τὸ ἄποιον σῶμα τοῦτό ἐστιν τὸ ἔσγα- 5 U^, 
τον ὑποχείμενον καὶ ἣ πρώτη ὕλη. 

δ΄. Eig τοὐναντίον συνηγορία. ὅτι τὸ ἄποιον σῶμα 
3 ^ 9 , T" “ κν, 2 M ' ᾽ οὐκ ἔστιν ἀμετάβλητον, 1| τοιοῦτόν ἐστιν, διὰ τὸ ἐκ 

μικροῦ μέγα γίνεσθαι καὶ ἐκ μεγάλου μικρόν, καὶ τῦ 
EA , M rr 3 Er] , 3 211 ἐλέγχος ταύτης. τι OUYy. ἡ σῶμά ἐστιν, μεταβάλλει 
ἀλλὰ κατὰ ποσότητα. ἐν ᾧ. ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν μέγα 
τι εἶναι λέγειν ἢ μικρὸν καὶ τριχῇ διαστατὸν εἶναι ἢ 
ὅλως σῶμα. 

ε΄. Ὅτι ἀδύνατον στοιχεῖα εἶναι τῶν σωμάτων so 
συμβεβηκότα, ὥστε ἐξ αὐτῶν καὶ τῆς ὕλης εἶναι τὰ 
σύνϑετα σώματα. 

s. Ὅτι οὔτε πᾶσα ποιότης οὔτε ποσότης συμ- 
βεβηκός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔστιν οὐσιῶδες ποσὸν καὶ ποιόν. 
καὶ ὅτι τὸ ἐν τοῖς σώμασιν αὐϑυπόστατον καὶ ἡ : 
ἁπλῶς οὐσία τὸ ἀόριστόν ἐστιν τριχῇ διαστατὸν ἔσχα- 
τον ὃν πάντων ὑποκείμενον. 

3. τηστοας M — 16. coue|c eras] M 28. fort. {πᾶσαΣ 
ποσότης 
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ξ΄, Ὅτι οὐδὲν κωλύει ὑποκείμενον εἶναι ἤτοι ὕλην 

τὸ τριχῇ διαστατόν, κἂν μὴ ἀνείδεον ὑπάρχῃ. καὶ ὅτι 
ς p 3*3 PEN ^ 

οὐδὲν τῶν Üvrov πάντῃ εἶναι ἀνείδεον ἐνδέχεται οὐδὲ 

αὐτὴν ἣν ὑποτίϑενται ὕλην ἀσώματον, εἴπερ ὅλως 
- Ld 3 P er e , / , j 

τοι τον: τῶν ὄντων ἦν. καὶ ὅτι ἁπλούστατόν | ἔστιν TO 

c τριχῆ διαστατόν. 
? , , er ^ ? , 3 M 

η΄. Ἐπιχειρήματα πλείονα, ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν 

εἶναι τὴν μυϑευομένην ἀσώματόν τὲ καὶ ἀνείδεον 

ὕλην. καὶ ὅτι, δι’ ὧν ἀνασκευάξεται λόγων ἡ ἀσώ- 

τὸ ματος ὕλη, διὰ τῶν αὐτῶν δείκνυται πρῶτον εἰναι 

ὑποκείμενον καὶ ὕλη τὸ τριχῇ διαστατόν. ἔν Q, πῶς 

τε ἀόριστον εἶναι λέγεται καϑ' αὑτὸ τὸ τριχῇ διαστα- 
^ ^ ' , / ? 9 , A , PN 

τὸν καὶ κατὰ τί μέν ἐστιν ἀμετάβλητον, κατὰ τί δὲ 
9 3 , 

οὐχ ἀμετάβλητον. 

ς — 9/. Ἔχϑεσις τῆς ἐφόδου τοῦ προκειμένου ἑνδεκά- 
9 n 

rov ἐπιχειρήματος. καὶ τίσι μὲν τῶν ἐν τῷ προβλή- 

ματι συγχωρουμένων οὐδὲν τὴν ἀλήϑειαν παραβλά- 

arovciv, τίνα δὲ ἐλέγξαι προὐϑέμεϑα. 
, 3 , , er 249 ἡ M [n4 

ι΄. ᾿Επιχειρήματα πλείονα, ὅτι ἀδύνατον τὴν ὕλην, 

KU , , e , » A i. ei 

so εἴπερ γίνοιτο, ἐξ ὕλης γίνεσθαι, εἴτε τὴν τινὰ ὕλην 

τις εἴτε τὴν ἁπλῶς βούλοιτο. 
, A ^ , ^ / ei - er 

cL. Ὅτι, κἂν πάντα τὰ γινόμενα ὕλης δεῖται. τνὰ 
, 2 $ δ ^ i. / PANDA AUS $5. y 

γένηται, δι’ αὐτὸ δὴ τοῦτο μάλιστα πᾶσά ἔστιν ἀνάγκη; 
"; € er , ^ - 3 A e ri , 

εἴπερ ἡ ὕλη γίνοιτο, μὴ δεῖσθαι αὐτὴν ὕλης. ἵνα γε- 

a5 νηῆταῖι. 
, "i, 9 3 NN ? - E ^ f 

βι΄. Ὅτι οὐκ, ἐπειδὴ ἔν τῇ τῶν μερικῶν γενεδει 

4. ασωματων M 8. ασωματὶ οἦν, ex o, M 15. abhinc 

usque ad finem operis argumenta non solum praemissa sunt 

(M3) sed etiam singulis capitibus in margine inferiore ascripta 

leguntur (M*) 11. συγχωρουμενωξ M? 18. ἐλεγχειν M 

29. δειται sic Μὸν 
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LI - "i p , ^ 

καὶ φϑορᾷ ἀμετάβλητον μένει τὸ ὑποκείμενον καὶ ἡ 
δ ; 2 A ^ , , - 

ὕλη, ἤδη διὰ τοῦτο ἀνάγκη καὶ ἁπλῶς ἀγένητον αὐτὴν 

εἶναι καὶ ἄφϑαρτον. 
γι΄. Ὅτι οὔτε ἀίδ ἷ ὴν 9 Là ἔδιον εἶναι τὴν ὕλην καὶ ἄναρχον 

M. ^ , T y, 2 

οὐδαμοῦ λέγει ὁ Πλάτων οὔτε. εἰ τοῦτο ἔλεγεν, 
» 5 ^ - 53 

εὔλογον ἣν διὰ τοῦτο καὶ τὴν περὶ τοῦ ἀΐδιον εἶναι 
M , ^ ? - , 

τὸν κόσμον αὐτῷ περιτιϑέναι ὑπόληψιν. 

δι΄. Ὅτι καὶ ἐν ἄλλοις é ὃς TO j ὑπέ : ; doy ις TUEQUANG τὰ μαχόμενα ὑπέ- 
το Πλάτων, ὧν ἔστιν τὸ xci τὴν γῆν ἀμετάβλητον 

εἶν , H ^ SU , , NÁ 

αι λέγειν καὶ τὰ σύνϑετα σώματα ἐκ τῶν δ΄ Gvy- 

κεῖσϑαι στοιχείων᾽ ταῦτα γὰρ συναληϑεύειν ἀδύνατον. 
dl h.c 3 ' , 5 

ει΄. Ὅτι οὐ τὸν χόσμον ἀΐδιον εἶναι κατὰ Πλά- 
A Y (i "ἐν » 3 X , 

icide διὰ τὴν ὕλην ἀνάγκη. ἀλλὰ τοὐναντίον καὶ τὴν 
ἧς es ^ j θη} ^ »" - 5 

ὕλην διὰ τὸν κόσμον ἀρχὴν ἔχειν τοῦ εἶναι. 

| “ύσις τοῦ ἑνδεκάτου λόγου. fol. 166b v. 

α΄. ᾿Επειδὴ τὸν περὶ τῆς ὕλης ἐνταῦϑα κεκίνηκεν i6 
ἡμῖν ὃ φιλόσοφος λόγον καὶ ἐκ ταύτης ἀΐδιον εἶναι 
ὃν χόσμον κατασχευάξειν ἐπιχειρῶν, εὔλογον ἡγοῦμαι 
πρὸ τῆς τοῦ προκειμένου ἐπιχειρήματος ἐξετάσεως μι- 
κρόν τι παρεχβάντας διασκοπῆσαι. τίς ποτέ ἐστιν ἡ 
κοινῶς ἅπασι τοῖς φυσικοῖς ὑποχειμένη ὕλη. ὅπερ καὶ 
imde ποιήσειν ἐν τῷ προχειμένῳ κεφαλαίῳ γινό- 

μενος ἐπηγγειλάμην. Πλάτων μὲν οὖν καὶ τῶν πα- 

λαιῶν οἱ διαφανέστατοι μάλιστα ἀσώματον εἶναι τὴν 

ὕλην καὶ ἀνείδεον ἀπεφήναντο" πολλοὶ δὲ αὐτὴν καὶ 

ἀΐδιον εἶναι ὑπέϑεντο γενέσεως ἁπάσης καὶ φϑορᾶς 

1. ἀμεταβλητο) ν] Μϑ8 1. 2. ἡ ὕλης Νὺ 4. [εἰναι] ΜᾺ 

5. ειστουτο M? 6. δια το M^ 13. διὰ] και M*; 
om. ΜΡ 14. δια το μοναρχην εχειν M» 28 14. p 1] 29. pag. 2 

Plat. Tim. 51A basin (E 

remm 

t e zr 

Ut o—— ct noe 

CoA sir m —ÁA 00 
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καὶ ὅλως μεταβολῆς ἐστερημένην. ταύτῃ δὴ τῇ ἀνει- 

δέῳ τε καὶ ἀσωμάτῳ ὕλῃ τὸ ποσόν φασιν πρᾶτον 

συνδυαζόμενον τὸ τριχῇ διαστατὸν ἀπεργάζεσϑαι. ὅπερ 

ἐστὶν τὸ ἄποιόν τε καὶ ἁπλῶς λεγόμενον σῶμα. τού- 

&Tov δὴ τοῦ ἁπλῶς σώματος διαφορὰν εἶναι πρώτην 

τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν ὑποτίϑενται" αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ 

σῶμα καϑ᾽ αὑτὸ μόναις ταῖς τρισὶ διαστάσεσιν δριξό- 

μενον Óyxov εἶναί τινα ἀόριστον, ὁρίξεσϑαι δὲ τῇ τοῦ 

μικροῦ τὲ καὶ μεγάλου Hqops ὥσπερ γὰρ ἡ toO 

10 ζῴου pom τῷ ἐμψύχῳ ve καὶ αἰσϑητικῷ ὁριζομένη 

[ἡ] αὐτὴ μὲν κατὰ τὸν ἴδιον τῆς φύσεως λόγον τῆς 

τοῦ λογικοῦ τὲ καὶ ἀλόγου διαφορᾶς ἐστιν ἑτέρα. ἔν 

ὑπάρξει μέντοι ἀδύνατόν ἐστιν ἄνευ τινὸς τῶν ἰδίων 

διαφορῶν ϑεωρηϑῆναι τὸ ξῷον (οὐ γάρ εἶσιν αὐτὰ 

i5 χαϑ’ αὑτὰ ἐν ὑποστάσει τὰ καϑόλου γένη --- λέγω δὴ 

φυσικά τε καὶ ἐν τοῖς πολλοῖς τὸ εἶναι ἔχοντα —, 

ἀλλὰ σύν τινι πάντως εἴδει ϑεωρεῖται" οὐ γὰρ ἔστιν 

ξῷον αὐτὸ x«9' αὑτό. ὃ μὴ πάντως ἢ λογικόν ἐστιν 

τοι. τότ. ἢ ἄλογον. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄλογον ξῷον αὐτὸ xc 

.Ὁ αὑτὸ ἐν ὑποστάσει εἶναι δύναται. ὃ μὴ πάντως ἢ 

ἵππος ἐστὶν ἢ κύων ἤ τι τῶν λοιπῶν, καὶ ἐπὶ πάν- 

τῶν ὃ αὐτὸς λόγος" καὶ γὰρ τῶν πρός τι ταῦτα᾽ εἶτε 

γὰρ ἀναιρεϑῇ τὸ γένος. συναναιρεῖται πάντως καὶ τὰ 

εἴδη. τῶν τε εἰδῶν τῶν ἀναιρουμένων καὶ τὸ γένος 

s ἀνάγκη συναναιρεῖσϑαι). ὥσπερ οὖν τὸ ξῷον ἄνευ 

τινὸς τῶν οἰκείων διαφορῶν ἐν ὑπάρξει εἶναι ἀδύνα- 

τον. οὕτω δὴ καὶ ἡ ἁπλῶς τοῦ σώματος φύσις ὁρίξε- 

ται μέν. ὡς εἶπον, ταῖς τρισὶ διαστάσεσιν αὐτὴ xo" 

εξ ; 
. 8. ὁρίξομενον M 11. 7j del. 14. |&]eww M 

18. fols lov, ex », M 24. τῶν (post εἰδῶν) om. pt 

28. εἰπ| ο]ν, ex ὦ, M (lin. 7) 
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αὑτὴν ἑτέρα οὖσα τῆς τοῦ μικροῦ τε καὶ μεγάλου 

διαφορᾶς. ἐν ὑποστάσει μέντοι αὐτὴν εἶναι ἄνευ τινὸς 

τῶν διαφορῶν τούτων ἀδύνατον. τούτῳ δὴ λοιπὸν 

τῷ ἀποίῳ σώματι ἡ ποιότης ἐπιγινομένη τὴν τῶν 

στοιχείων ἀπεργάζεται φύσιν ϑερμῆς μὲν γὰρ αὐτῷ 

καὶ ξηρᾶς MR pig ai ποιότητος TO sue γίνεται. 

ϑερμῆς δὲ καὶ ὑγρᾶς ὃ ἀήρ. ὑγρᾶς δὲ καὶ ψυχρᾶς τὸ 

ὕδωρ. ψυχρᾶς δὲ καὶ ξηρᾶς ἡ γῆ. τῆς τοιαύτης τά- 

ξεως ἐν ὑποϑέσει δηλονότι νοουμένης sig ϑεωρίαν 

τῆς τῶν πραγμάτων ὡς ἔχουσιν φύσεως" οὐδέποτε 

γὰρ γυμνὸν εἶναι τὸ ὑποκείμενον τῶν εἰδῶν ἢ τῶν 

soe ὑπονοεῖν εὔλογον ἅμα di ὑπὸ ϑεοῦ siÓo- 

πεποιημένη ὕλη παράγεται. ἥτις mov ἂν εἴη" εἶ dos 

vOv πρός τι ἥ τὲ ὕλη καὶ τὸ εἶδος (εἴπερ ἡ μὲν 

ἕνεκά του. τὸ δὲ οὗ ἕνεκα, ὡς καὶ ὁ Πρόκλος ἔν τού- 

τοις εἴρηκεν), τὰ δὲ πρός τι συμεθογξι ἄλληλα καὶ 

συναναιρεῖ. οὔτε ἄρα τὴν uw χωρὶς εἰδῶν εἶναι 

ἐνδέχεται οὔτε τὰ εἴδη χωρὶς ὕλης. ἐκ δὴ τῶν τεῦ- 

σάρων στοιχείων συνιόντων λοιπὸν καὶ συντιϑεμένων 

ἀλλήλοις τὰ σύνϑετα γίνεται σώματα. πρώτην οὖν 

ὕλην καὶ ἁπλῶς εἶναι ὕλην φασὶν τὴν ἀσώματον ἐχεί- 

νην καὶ ἀνείδεον, δευτέρως δὲ | τὸ τριχῇ διαστα- foL 161v. 

τόν τε καὶ ἄποιον σῶμα, ὃ καὶ δεύτερον φασιν μετὰ 

τὴν ὕλην ὑποκείμενον, τρίτως δὲ xal προσεχέστερον 

τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οὐ γὰρ ἁπλῶς ὕλη ταῦτα. ἀλλὰ 

πρός v." πρὸς γὰρ τὰ ἐξ αὐτῶν γενόμενα. ἐπεὶ καὶ 

τὰ ἐκ τούτων σύνϑετα ὕλη πρὸς ἕτερα γίνεται. οἷον 

τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον ὕλη τοῦ ζῴου. οὕτω 

1. ὕγρας (prius) ex ξηρας M 13. ἡΐτις M, in marg. ση- 

μειώσαι 10. συνὶ εε]σαγει, ex m, ἢ M 20. σώματα pt| σωμὰ M 
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uiv oov oi ἀπὸ Πυϑαγόρου καὶ Πλάτωνος" τῶν δὲ 
ἀπὸ τῆς Στοᾶς οἱ πλεῖστοι πρὸς τῇ ὕλῃ τὸ τριχῇ δια- 

στατὸν εἶναι ὑπέϑεντο. τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς ὕλης 

παρὰ τῶν εὐδοκίμων μάλιστα λεγόμενα ὡς συντόμως 

5 εἰπεῖν ταῦτά ἐστιν. 

β΄. Ὅτι δέ ἐστιν αὐτὸ τοῦτο ἕν τι καὶ κοινὸν 

πᾶσιν τοῖς φυσικοῖς εἴδεσιν ὑποκείμενόν τὲ καὶ ὕλη 

ἀμετάβλητον αὐτὸ ὃν καὶ ἀσώματον. τοιοῖσδε λόγοις 

κατασκευάζουσιν. πάντα τὰ φυσικὰ σώματα τά TE 

10 στοιχεῖα καὶ τὰ £x τούτων συγκείμενα εἷς ἄλληλα 

ὁρῶμεν μεταβάλλοντα. ἀδύνατον δὲ ἣν πάντα μετα- 
βάλλειν εἷς ἄλληλα μηδενὸς ἐν τοῖς μεταβάλλουσιν 

ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμεταβλήτου ὑπομένοντος καὶ τῶν 

εἰδῶν. x«9' ἃ ἣ μεταβολὴ γίνεται. παρὰ μέρος ἕκα- 

15 στὸν δεχομένου. ὃ δὲ λέγω. Óv ὑποδείγματος ποιήσω 

φανερόν. ἔστω τις χαλκοῦς ἀνδριὰς καὶ ἵππος εἶ 

βούλει καὶ κύων καὶ βοῦς καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὅσα ἐκ 

χαλκοῦ γίνεσθαί ἐστιν δυνατόν. δῆλον δήπου παντί, 

ὡς τῶν εἰρημένων ἕκαστον εἷς ἅπαντα τὰ λοιπὰ μετα- 

30 βάλλειν δύναται" ὃ γὰρ ἀνδριὰς ὃ χαλκοῦς μεταβάλλοι 

ὧν ὑπὸ τοῦ τεχνίτου μεταπλαττόμενος εἰς χαλκοῦν 

ἵππον καὶ κύνα καὶ τὰ λοιπά, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν 

ἄλλων ἕκαστον εἰς τὰ λοιπὰ πάντα μετασχευασϑῆναι 
[ο]. 108τ. δύναται" οὐκ ἂν δέ ποτε μεταβάλλοι | ὃ χαλκοῦς 

s; ἀνδριὰς εἷς ξύλινον ἵππον ἢ εἰς ἄλλο τι τῶν μὴ 

ὁμούλων. οἷον εἰς οἰκίαν ἢ ναῦν ἢ ἱμάτιον" τίνος 
er e » A , ^ 

ἕνεκα; ὅτι τοῖς ἱ'μὲν προειρημένοις μία τις ἡ TOU 
- e e , T ΝᾺ - , N , M 

χαλκοῦ ὕλη ὑπόκειται. τῷ δὲ χαλκῷ ἀνδριάντι καὶ 

4. a«gto M 10. [εκ rovro|v, ex εξ «vrov ut vid, M 
20 et 24. μεταβαλλ[οῇι, οχ ει, Μ 

ΧΙ 2] DE AETERNITATE MVNDI 411 

τῇ οἰκίᾳ xci τῇ νηὶ οὐκέτι ἡ αὐτὴ Seo pepe ὕλη" 

μεταβάλοι γὰρ ἂν ἡ ναῦς εἷς κλίνην καὶ ϑύραν καὶ 

ὅσα ἐκ ξύλων συνέστηκεν καὶ ἡ οἰκία εἷς Osicrpor εἶ 

τύχοι καὶ ὅσα ἐκ λίϑων γίνεται διὰ τὸ μένειν τὸ 

ὑποκείμενον καὶ τὴν ὕλην ἀμετάβλητον κοινὴν οὖσαν 

τῶν εἰρημένων πάντων: gos μὲν εἶ τύχοι καὶ 

πλοίου τὰ ξύλα. ϑεάτρου δὲ καὶ οἴκου τοὺς λίϑους" 

οὐκέτι μέντοι εἰς ἱμάτιον μεταβάλλειν τὴν οἰκίαν &v- 

δέχεται. ἣ γὰρ ὕλη τῆς τὲ οἰκίας καὶ τοῦ ἱματίου 

διάφορος. οὐδὲν ἄρα μεταβάλλειν elg ἕτερόν τι δυνή- 

σεται μὴ μιᾶς χαὶ τῆς αὐτῆς ἀμφοῖν ὑποκειμένης dine 

ὥσπερ οὖν ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν τεχνητῶν. ὅσα μὲν 

ὁμόϊλά ἐστιν, οἷον τὰ ἐκ χαλκοῦ δημεουογήμαξα, διὰ 

τὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τοῦ χαλκοῦ ὕλην αὐτοῖς ὑπο- 

κεῖσϑαι ἅπαντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα δύναται αὐτοῦ 

τοῦ χαλκοῦ ἐν τῇ μεταβολῇ τῇ ἐκείνων ἀμεταβλήτου 

μένοντος κατὰ τὸν ἴδιον τῆς φύσεως λόγον. τὰ δὲ μὴ 

ὁμόδλα εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν οὐ δύναται. οὕτω δή- 

πουϑεν, εἶ μὴ μία τις ἅπασιν τοῖς φυσικοῖς σώμασιν 

ὕλη ὑπέκειτο ἀμετάβλητος αὐτὴ ὑπομένουσα, οὐκ ἂν 

ἅπαντα τὰ goce σώματα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα. 

μίαν ἄρα καὶ κοινὴν εἶναι πάντων τῶν φυσικῶν σῶ- 

μάτων τὴν ὕλην ἀνάγκη. καὶ ὥσπερ ὁ χαλκὸς αὐτὸς 

καϑ' αὑτὸν ἀσχημάτιστός ἐστιν μηδὲν σχῆμα τῶν, ὅσα 

δέχεται, συμπληρωτικὸν τῆς ἰδίας ἔχων φύσεως. οὕτω 25 

δὴ καὶ τὴν κοινῶς πᾶσι τοῖς φυσικοῖς σώμασιν [οὶ τόϑν. 

3. us|c ογ. Ἴταβαλοι M; μεταβάλλοι pt 8. 9. e| v |Oseysvot, 

ex «, M 12. τεχνιτῶν Ν 19. μιαΐτις d metr, ex ντιν 

ut vid,, M 21. fort. μεταβάλλοι 23. sitis p] χαλκους M. 

25. ἔχων p] syov M 96. παοσΐ φυσικῶς M. (cf. 401, 21. 

i. A11, 19) 410, 
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ὑποκειμένην ὕλην ἑτέραν εἶναι πάντων τῶν φυσικῶν 
mw e , , , , ὁ 1 X Ἁ "δὶ εἰδῶν, ὧν δεκτική ἐστιν, ἀνάγκη" ὃ δὲ παντὸς εἴδους 

ἐστὶν ἕτερον, τοῦτο ἀνείδεον εἶναι ἀνάγκη" ὥστε καὶ 
ἀνείδεον εἶναι τὴν κοινὴν πάντων ὕλην éx τῶν εἴρη- 

, !S "ex M $3 , * 35 5 μένων δέδεικται. δεῖ δὲ xol ἀμετάβλητον αὐτὴν εἶναι. 
ὡς εἴρηται. ἵνα ἔχῃ τὰ μεταβάλλοντα περὶ τὶ τὸ αὐτὸ 
μένον τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ποιεῖσϑαι" εἰ γὰρ 
μηδὲν ὑὕπεμενεν ἐν τῇ εἰς ἄλληλα τῶν σωμάτων μετα- 
βολῇ ἀμετάβλητον, παντὸς τοῦ μεταβάλλοντος καϑ' 

10 ὅλον αὐτὸ εἰς τὸ μὴ ὃν φϑειρομένου οὐδὲν ἂν τῶν 
P4 , er , , e M 3 /, P2 OvrOv εἰς ἕτερόν TL μετέβαλεν. οἱ μὲν οὖν λόγοι. δὲ 
ὧν κατασχευάξουσιν μίαν τινὰ καὶ κοινὴν τοῖς φυσι- 
κοῖς σώμασιν ὕλην ὑποκεῖσϑαι καὶ ταύτην ἀνείδεόν τε 
εἶναι καὶ ἀμετάβλητον. οὗτοί εἶσιν. 

, , 2 N d 9 E , LE , y. Τάχα Ó ἄν τις ἐξ αὐτῶν τούτων τῶν λόγων 
2 , * U * M , , , , Ogouevog TO μὴ εἰναι τὴν πρώτην ὕλην ἀσώματόν τε 
καὶ ἀνείδεον ἀποδείξειεν. ἐν γὰρ τῇ τῶν σωμάτων 
εἷς ἄλληλα μεταβολῇ τὺ τριχῇ διαστατὸν ἀμετάβλητον 
ὑπομένον ὁρᾶται" τὸ γὰρ ὕδωρ εἰς ἀέρα μεταβάλλον 

0 οὐχ, ἣ σῶμά ἐστιν, μεταβάλλει" μένει γὰρ τὸ τριχῇ 
διαστατὸν τὸ τῷ ὕδατι ὑποκείμενον, ἢ τοιοῦτόν ἐστιν. 
ἀμετάβλητον καὶ μεταβάλλοντος εἰς ἀέρα τοῦ ὕδατος" 
οὔτε γὰρ éx μὴ τριχῇ διαστατοῦ τὸ τριχῇ διαστατὸν 
ὁρῶμεν γινόμενον οὔτε ἐκ τριχῇ διαστατοῦ μὴ τριχῇ 

:5 διαστατόν᾽" οὔτε γὰρ σῶμά ποτε μεταβάλλον ἀσώματον 
γέγονεν οὔτ᾽ αὖ πάλιν ἀσώματόν τι πρότερον ὃν γέ- 
yovev σῶμα ὥστε τὸ τριχῇ διαστατὸν καὶ ὅλως τὸ 
σῶμα, ἡ σῶμά ἐστιν, ἀμετάβλητόν ἐστιν. εἰ μὲν οὖν 

15 sq.: cf. Simplic, in Arist. de caelo p 135, 26 Heiberg 
16. ὁρμώμενος pt ασωματ] ον, ex c, M 22. [ἀμετα- 

βλητ]ον M 
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δεικνύειν ἔχει Tig, ὡς ἐκ τοῦ τριχῇ διαστατοῦ (Tovr- 

ἕστιν ἐκ τοῦ | ἁπλῶς σώματος) εἰς τὸ μὴ τριχῇ fol.i69r. 

διαστατὸν (τουτέστιν εἷς τὸ ἁπλῶς μὴ σῶμα) μετα- 
βολή ποτε γίνεται. συγχωρήσωμεν εἶναί τι καὶ τῷ 

τριχῆ διαστατῷ ὑποκείμενον, περὶ ὃ ὑποκείμενον ἀμε- 
τάβλητον ἡ τοῦ τριχῇ διαστατοῦ (τουτέστιν τοῦ ἀποίου 

σώματος) sig τὸ μὴ τοιοῦτο μεταβολὴ γίνεται. καὶ 

τοῦτο δηλονότι ἀσώματόν ἐστιν τὸ γὰρ ὑποκείμενόν 

τινι ἕτερόν ἐστιν τούτου, ᾧ ὑπόκειται, ὡς ὃ χαλκὸς 

τοῦ ποιοῦ σχήματός ἐστιν ἕτερος. οὐκοῦν xol τὸ τῷ 

τριχῇ διαστατῷ. τουτέστιν τῷ σώματι. ἣ σῶμά ἐστιν, 

ὑποκείμενον οὐκ ἔσται σῶμα ἀλλ᾽ ἀσώματον. εἰ δὲ 
wave ἐκ σώματός ποτὲ εἰς τὸ μὴ εἶναί τι σῶμα μετα- 
βέβληκεν μήτε ἐκ μὴ σώματος σῶμα γέγονεν (οὐδὲν 
γὰρ πώποτε μὴ ὃν τριχῇ διαστατὸν γέγονε τριχῇ δια- 

στατὸν οὔτ᾽ αὖ πάλιν τριχῇ διαστατὸν ὃν tig τὸ μὴ 
εἷναι τριχῇ διαστατὸν μεταβέβληκεν, ἀλλὰ τὸ τριχῇ 
διαστατὸν καὶ ὅλως τὸ σῶμα, T σῶμά ἐστιν, ἀμετά- 
βλητον ὑπομένει ἐν τῇ τῶν στοιχείων εἷς ἄλληλα 
μεταβολῇ). τίς ἔτι λόγος ὑπολείπεται δεικνύς. ὡς τῷ 

τριχῇ διαστατῷ ἀσώματός τις ὕλη ὑπόκειται; ἐκ γὰρ 
τῆς τῶν πεποιωμένων σωμάτων μεταβολῆς τὸ δεῖν 
αὐτοῖς ὑποκεῖσϑαί τι ἀμετάβλητον ἕτερον ὃν παρ᾽ 
αὐτὰ ἀπεδείκνυτο. τοῦ οὖν τριχῇ διαστατοῦ. τουτ- 
ἕστιν τοῦ ἀποίου σώματος. ἧ σῶμά ἐστιν, μὴ peres 
βάλλοντος, ἀλλ᾽ ἢ καϑὸ πεποίωται ἢ κατὰ μέγεϑος ἢ 
σμικρότητα πάσης σωμάτων μεταβολῆς γινομένης. τίς 

5. 6. fort. ὑποκείμενον (αὐτὸ ὑπομένον» ἀμετάβλητον (cf. 
lin. 18.19. 414, 18) 26. πεποίωται ἢ κατὰ] πεποι, tum cr. 
litt. perierunt, quarum ultimam ἡ fuisse mecum constat, κατὰ 
M; πεπερασμένον κατὰ pt 27. πασὴῆς σωμάτων) xz, tum 
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9 , N [4 » | , ᾿ 

ἔτι λείπεται ἀνάγκη. Óv ἧς ἂν τις συλλογίσαιτο τὸ 

er , ^ » : du 

ῦ ῦ ποκεῖσϑαι ἀσώμα 
καὶ τῷ τριχῇ διαστατῷ ἑἕτερὸν τι UTO* ! 

δ E 

vov καὶ μὴ αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτον πᾶντῶν ἜΝ 

; 
“- er c 3 ^ οἵ 

fol169v. μενον καὶ τὴν ἁπλῶς ὕλην, ὡς καὶ τοὺς Στωι κοῖς 

: L P ^ , e FAMAM A e ^ - 

5 χαλῶς ἔδοξεν; ἁπλῶς ὃὲ λέγω ὕλην καὶ ἁπλῶς dépe 
1 ^ 2 δ; 

οὐ τὸ καϑόλου καὶ οἱονεὶ γεγονὸς καὶ ἐν τῇ; ἡμετέρῳ 
3 ^ ^ 

f ὶ τῷ λό γύμενον ἀλλὰ τὸ ἐν 
μόνῃ ἐπινοίᾳ καὶ τῷ λόγῳ ϑεωρούμεν ὶ 

ὶ μέρος ἤ ὕ συνϑέτου ἤγουν στοιχεῖον 
ὑπάρξει καὶ μέρος ἤδη τοῦ ' iy diocl 

M , a , 
m ' j 

γενόμενον. τῷ μέντοι οἰχείῳ λόγῳ πάσης ἕ ψημένο 

i loué ἐστὶν δεχτικόν. τοῦτο OUV 
10 ποιότητος. ὧν παρὰ μερος ἑστι e^ dee 

Ἢ n 0 ταῖ | διαστάσεσιν ὁριζὸ- 
λέγω ἁπλῶς σῶμα τὸ ταῖς τρισὶ D — 

ὔ " ! xc9' αὑτὸ Oi 
μενον, διότι οὔτε ϑερμὸν ἔστιν στ Fe 

ψυχρὸν οὔτε βαρὺ οὔτε κοῦφον οὔτε τινὰ τῶν τοιοῦ- 
^ E , 

-y χατὰ τὸν ἴδιον αὐτοῦ τῆς φύυσεῶς 
τῶν προσδιορισμῶν κατὰ τὸν ἴδιο ii i : : 

i5 ἐπιδέχεται λόγον, ὡς λέγεσϑαι βαρὺ σῶμα ἢ ὕερμ , 

σῶμα. οὕτως οὖν μοι πανταχοῦ τὸ ἁπλῶς σῶμα νοεί- 
L 

E i ; | 

σϑω. sl τοίνυν τὸ τοιοῦτο σῶμα TOT στοιχείων 
e , e E E d 

ϑειοομένων ἀμετάβλητον vzogtvov ὁρῶμεν: ἔοικεν 

ye | ἐκά n ὧν ὑποκεί- 
τοῦτ᾽ εἶναι τὸ πρῶτον ἑκάστου τῶν φυσιχῶν 

πειδὴ τῶν πεποιῶ- 3 , ? 
Bo-1 3 ^ , 

s» μένον καὶ ἡ πρώτη ὕλη" οὐ γάρ; ὃ lae 

| E Et évov καὶ εἴδους 
μένων σωμάτων ἕχαστον ἕδ ὑποκειμ 

à) 
A ^ » A M 

j ἤδη ὶ Ü τὸ ἄποιον σῶμα TO 
σύγκειται. ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ee ao 

1 : τίν, à - 
roig πεποιωμένοις,. x«90 πεποιωμένα ἐστι, 

ἷ tt καὶ εἴδους 
μενον σύνϑετον sive, ἐξ ὑποχειμένου Xe ς 

: 

, 
, er 

95 ἀνάγκη οὐδὲ γὰρ TOV πεποιωμένων σωμάτων £Xc 
3 M ^ » 

στον. ἣ σῶμά ἐστιν, ἐξ ὑποκειμένου ἑστὺν καὶ εἴδους. 

JP 
^ , 

E 

ἀλλ᾽ dj τοιόνδε σῶμά ἐστιν καὶ πεποιῶται:" ϑερμὸν εἶ 

litterae α prior pars, lacuna V litt, uero» M; πολλάκις τῆς 

τῶν σωμάτων pt 
4. στοΐκοις M 20. γὰρ εἸπειδὴ M. 

16. óvro|c] M 
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, 2, , SN - M , N DÀ 
τύχοι ἢ ψυχρόν, βαρὺ ἢ κοῦφον" τούτοις γὰρ ἅπασιν 

τὸ ἄποιον ὑπόκειται σῶμα. ἔστιν οὖν τῶν πεποιω- 

μένων σωμάτων ἕκαστον ἐξ ὑποχειμένου μὲν τοῦ 
τριχῇ διαστατοῦ. τουτέστιν τοῦ ἀποίου σώματος, 

y M m , M M. , 7 

εἴδους δὲ τοῦ πυρίου τυχὸν ἢ ἀερίου ἤ τινος ἄλλου. 5 

ὡς οὖν τὸ εἶδος οὐκ ἐξ ὑποκειμένου καὶ εἴδους σύγ- 

κειται. οὕτως οὐδὲ | τὸ ἁπλῶς σῶμα τὸ πᾶσιν τοὶ. ττοτ. 
^ - y e p ? c y 

τοῖς φυσικοῖς εἴδεσιν ὑποκείμενον ἐξ ὑποχειμένου καὶ 

εἴδους σύνϑετον ἔσται. ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτὸ ὑποκείμενον 

πᾶσιν καὶ ἁπλοῦν. 10 

0'. Σαφὲς uiv oov ἐξ αὐτῆς οἶμαι τῆς τῶν πραγ- 
μάτων ἐναργείας εἶναι. ὡς οὐδεμίαν ἐν τῇ τῶν πραγ- 

μάτων εἷς ἄλληλα μεταβολῇ τὸ σῶμα, ἧ σῶμά ἐστιν. 

τροπὴν ἢ ἀλλοίωσιν ὑπομένει, τουτέστιν τὸ εἶναι σῶμα 

ἕσταται" τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ 1] σῶμά ἐστιν μεταβάλλειν. 15 

ἐπειδὴ δέ τινες πειρῶνται κατασκευάξειν. ὡς ὅτι καὶ 

τὸ σῶμα. ἧ σῶμά ἐστιν, μεταβάλλει (τουτέστιν τὸ 
τριχῇ διαστατόν, ἧ τοιοῦτόν ἐστιν). ἵν᾽ οὕτως. ὡς 

οἴονται, δείξωσιν, ὅτι καὶ τῷ σώματι ἀσώματός τις 

ὕλη ὑπόκειται, ἀναγκαῖον οἶμαι καὶ τούτων τοὺς 90 

λόγους ἐκϑέμενον ἐπισκέψασϑαι. φασὶ γάρ. ὡς τοῦ 

αὐτοῦ ὑποχειμένου μένοντος μήτε προσϑέσεως γενο- 

μένης μήτ᾽ ἀφαιρέσεως ἐξ ἐλαττόνων τὰ σώματα μεί- 

ἕονα γένεται καὶ ἐκ μειζόνων πάλιν εἷς ἐλάττονα 

1. wv|fin. vers.||foramen V—VI litt.]vov M; ψυχρὸν ἢ 
βαρὺ pt 2. ἄποιον ὑπόκειται] α, tum prior pars litterae 
z, lae. V litt., ποκειταν M; πεποιωμένον ὑπόκειται pt 
5. zvoíov] πυρουει M; πυροῦ pt (fort. zvolov εἰ τύχοι scrib.) 

«so|.]ov, ex «, M 
13. τ[ ὃ], ex o, M 
418, 17. 18) 
14, 22. 337, 20) 

12. ἐνεργειας M; ivéoyslag p 
14.15. fort. τοῦ εἶναι σῶμα ἐξίσταται (cf. 

19. ὀιὄνται M; οἷόν vs pt (cf. 290, 25; at cf. 
28. ugz| ], ex e, M 
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, 3 , , 2 iol καὶ , » 

"o zd , αστέρα ἑργάξεται. πάλιν Ó αὖ καὶ &x μείξονος ὄγκου 
ὄγκον συστέλλεται. οἱ γοῦν γλεύκους μεμεστῶώμενοι pow 97 i ile - δ dni 

PARET P ὄντες [si] εἷς ἐλάττονα μεταβάλλει và σώματα. ὅταν τὰ κουφό- 
πίϑοι τε καὶ ἀσκοὶ ῥήγνυνται. εἰ πλήρεις οντὲς : : : πη: 

: Pi acil M ; Das xéfu- τερα εἷς τὰ βαρύτερα μεταβάλλῃ: πολὺς γὰρ ἀὴρ 
μὴ διαπνέωνται" τοῦ γὰρ γλεύκους εἰς πνεῦμα | : iip δι : 

EE ; as iE Jooeya πυχνούμενος sig ἐλάχιστον ὕδατος μεταπίπτει ὄγκον" 
βάλλοντος καὶ τοῦ πνεύματος μείζονα ὕγχον ἐχοντοβ ὃς γὰρ τὸ βραχὺ ὕδωρ εἰς πολὺν ἀέ eva AA j : ; E ! ὧ ov ἀξρα αβάλλον 5 

s τῆς εἷς αὐτὸ μεταβληϑείσης τοῦ γλεύκους οὐσιας Καὶ δ» ω ya^ ἢ ; ro » ; Áo S s ; "Ri ΑΝ . ὁρᾶται. οὕτως ἀνάγκη καὶ πολύν τινα &tégog ὄγκον εἰς 
τοῦ τόπου. ἕν ᾧ ἣν TO γλεῦκος. πρὶν μεταβάλλῃ. μὴ "rules ; ; ' ; » s isi , ; oor sits ἑαυτὸν συμπιλούμενόν τὲ καὶ συνιξάνοντα εἷς ἔλαττον 
οἵου τε OvTOG μείζονα χωρῆσαι σωμᾶτος 07 μη , ei / E ^ / , : oy Riesa a ; - "μέ: μέγεϑος ὕδατος μεταβάλλειν. εἰ δὲ μήτε προσϑέσεως 
ὃΣ διέξοδον ἐπὶ τὸν ἀέρα τοῦ πνεύματος ἔχοντος Cj μῶν ὦ ME a dd ; WAS xt : : i : L | uL γίγνεται μέγα μήτε QU roug bb τοῦ μεγέθους τοῦ πνεύματος διατεινόμενοι γινομένης ἐκ μικροῦ τι γίγνεται μέγα μήτε δ' αἱ 

ves aki cup 2s 2 συμβαίνει ἀφαιρέσεως ἕκ μεγάλου uuixgóv, ἔοικεν ἄρα καὶ τὸ 10 
10 οἵ τε ἀσκοὶ καὶ οἱ πίϑοι ρήγνυνται. ὁπὲρ OUM s : ὶ f : : ; » THES τριχῆ διαστατὸν γίγνεσθαί vs καὶ φϑείρεσϑαι" εἰ δὲ 

καὶ ἐν τοῖς ὑπερᾶαγᾶν ναχττομένοις σακχκοις ἢ TOLO ΠῚ : E H γι : EUN : 
ΤΣ ; Coda. ado duted τοῦτο. καὶ ὑποκχεῖσϑαι αὐτῷ τὴν ἀσώματον ὕλην 

τισὶν γίνεσθαι" οὐ γὰρ τὸ πνεῦμα ἁπλῶς τῆς Qs 9 | or Mc e : : ; " 
: - VT NY τι ; ὃν ἀσκῶν ἀνάγκη διὰ τὸ τὰ μεταβάλλοντα πάντα ἕν κοινῷ τινι 

τοι. ττον. ἐστιν αἴτιον (οὐδὲ γὰρ οἱ φυσώμενοι TO : λ ; Sus : qu : : 25 Ha 4 ds μὲν ὑποκειμένῳ μεταβάλλειν, ὡς δέδεικται... ταῦτα μὲν οὖν 
πλήρεις ἴντες πνεύματος ῥήγνυνται) ἀλλ ἡ εἰς | | » MA ὡς " ; : τ da 8i dvapyt- timo, ἄν τις εἷς συνηγορίαν τοῦ καὶ τῷ τριχῇ δια- i5 

15 ἕονα Óyxov τοῦ γλεύκους μεταβολή. ἔτι θὲ 97 NEN MMANESA 7 c ᾿ δ poca RA Sext d στατῷ τὴν ἀσώματον ὑποκεῖσϑαι ὕλην | xci μὴ foliur. 
στέοαν ἄν τις κατίδοι τὴν ἐκ TOU ἕλάττονος σώματος τ ᾿ : : T git 

E XE τ DP τῶ ARP st n εἶναν (OTO τὴν πρώτην τῶν σωμάτων ὕλην. ἀλλ 
tig τὸ μεῖζον μεταβολὴν καὶ αὐτῇ τῇ αἰσϑησει Ὁ ΠῚ ἢ iui Ai NL j : ; , 

pm d Mia: εδώ TAN ἡμεῖς ἤδη δυνάμει καὶ τὴν ἀπορίαν ταύτην ἐπελυσά- 
πίπτουσαν ἐπί τε τῶν ἐξατμιξομενὼῶν υθατῶν (ὀλέγο , p ων ἃ ι TUE UE ; | : qum , μεϑα᾿ εἴπομεν γάρ. ὡς τὸ μικρὸν καὶ τὸ μέγα πρώτγ 

ν ι , “ὃ ^ AA éruig γινομὲενη " : itis. γὰρ δαπανωμένου ὕδατος πολλὴ τις CTRAS 7 μ ὃ ἐ e "peres : avara SCA tiov (ἐξα. ιαφορά ἔστιν σώματος. ὥσπερ οὖν οὔτε ἡ ἐκ βαρέος zo 
so φαίνεται), ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν καιομενῶν SUAGOV — AREA i 
2 ig e Fw ἡσί εἷς τὸ κοῦφον μεταβολὴ οὔτε T £x ϑερμοῦ sig ψυχρὸν 

χίστης γὰρ τῇ καύσει τῶν ξύλων μεταβαλλούσης οὐσίας 

o «“ναλοαν. ον 

mt 

- 
^ , t n , , i d " 

b διή ; ὺς d . τοῦ σώματος. ἡ σῶμά ἐστιν. μεταβολὴν ἐργάζξεται 
πολύς τις καὶ ἐπιπολὺ διήκων ὁ καπνὸς ἀναφαίνεται) i ined. E " u Bo l 07 ξε ; 

a Aum AUR Ad "δεὶ οὕτως οὐδὲ ἡ ἔκ μικροῦ sig μέγα οὐδὲ ἡ ἐκ μεγάλου 
καὶ ἐσϑιόντων δὲ ἡνῶν παραυτὰ μὲν πολλάκις οὐθεὶς - 

3 : : 2 rera εἷς μικρὸν γένεσίς ἐστιν ἢ φϑορὰ σώματος. ἧ σῶμά 
περὶ τὴν γαστέρα γίνεται OyXOG, ἐπειδὰν δὲ ἐκπνευ- ; u 9 itl τ Δ " ? "e H 9» ἢ ' " 

N ndi fix : A1 ἐστιν, ἐπεὶ οὐδὲ ἡ αὔξησις ἐκ μὴ σώματος σῶμα ἐργά- 30 
os ματωϑῇ τὰ σιτία, ἅτε δὴ εἰς μείζονα μεταβάλλοντα Tee ΝῊ κἱ» ; AER 

"i ; 2 ud Were ζεται. ἀλλὰ τῆς τοῦ σώματος φύσεως, ἡ σῶμά ἐστιν. 
ὄγκον καὶ μείξονος τόπου δεόμενα διάτασιν περὶ τὴ 4 ς : i ΤΠ : ust 

ἀμεταβλήτου μενούσης TQ ποσῷ μόνον ἡ xcvà τὴν 

αὔξησιν μεταβολὴ προστίϑησιν. τῷ αὐτῷ δὴ οὖν 

2.3. εἰ σπληρεις ὄντες εἰ μη M; cr. pt (ox pro z eb or pro τ τρόπῳ xv φϑειρόμενον τὸ ὕδωρ sig μείζονα μετα- 
librarius plus semel scripsit) 6. μεταβαλλίη!. M | 

11. &rrouevoig M (cr. Kroll); not. marg.: πηλουμένοις (p 1n an 11. γιγνεσϑ] αι͵)͵ M 15. τ ὦ], ex ov, Μ 19. pag. 408, 5.6 
πιλουμένοιςῚ 15. 16. fort. ἐναργέστερον M sernpot 29 sq. μεξαβαλλίηει M 

20. κεομένων M 26. [καὶ μειξοῖνος M IoAxNES PHILOPONUS ed. Rabe. 21 - 
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βάλλῃ ὄγκον ἀὴρ γινόμενον, χαϑὺ μὲν ἐξ ὕδατος ἀὴρ 

γέγονεν, φϑορὰ μέν ἐστιν ὕδατος. ἀέρος δὲ γένεσις. 

χαϑὸ δὲ οὔτε ἐξ ἀσωμάτου σῶμα γέγονεν οὔτε ἐκ σώ- 

ματος ἀσώματον, ἀλλ᾽ ὃ τοῦ σώματος λόγος ἀπαϑὴς 

5 ἔμεινε καὶ πρὸ τῆς φϑορᾶς τοῦ ὕδατος καὶ ἐν τῇ 

φϑορᾷ καὶ μετὰ τὴν φϑοράν, παντὶ δῆλον, ὡς τὸ 

σῶμα, Tj σῶμά ἔστιν, οὔτε ἔφϑαρται οὔτε γέγονεν 

ἀλλὰ κατὰ μόνον τὸ ποσὸν μεταβέβληκεν ἔκ μικροῦ 

μεῖξον γενόμενον, ὥσπερ καὶ κατὰ τὸ ποιὸν ἐκ ψυχροῦ 

τοτὲ ϑερμὸν καὶ ἐκ βαρέος κοὔφον᾽ πᾶσα γὰρ μεταβολὴ 

ἔχκστασίς ἐστιν τοῦ. καϑ᾽ ὃ γίνεται" τὸ γὰρ λευκόν, εἶ 

καϑὺ λευκόν ἐστιν μεταβάλοι. καὶ τοῦ εἶναι λευκὸν 

πάντως ἐξίσταται, καὶ τὸ ξῷον, & καϑὸ ξῷόν ἐστιν 

μεταβάλοι, ἐξίσταται τοῦ εἶναι fov, καὶ ἐπὶ πάντων 

15 ὃ αὐτὸς λόγος" ἐκστατικὸν γάρ τι χρῆμα πᾶσα μετα- 

τοι 1τιν. βολὴ τυγχάνει ὃν τούτου, xc9" ὃ γίνεται. οὐϊκοῦν, 

εἰ καὶ τὸ σῶμα, καϑὸ σῶμά ἐστιν, μεταβάλλει, ἐκσταίη 

ἂν τοῦ εἶναι σῶμα. ὥστε καὶ ἡ ἐκ μικροῦ εἷς μέγα 

μεταβολὴ ἢ ἔμπαλιν ἡ ἐκ μεγάλου εἰς μικρὸν εἶ σώ- 

s) ματος, Tj σῶμά ἐστιν, μεταβολὴ ὑπῆρχεν, οὐκέτ᾽ ἂν ἣν 

σῶμα τὸ ἐκ μικροῦ μέγα γιγνόμενον ἢ ἐκ μεγάλου 

μικρόν. ἀλλ᾽ οὐδεμία μεταβολὴ ἐκ μὴ σώματος σῶμα 

ποιεῖ τὸ μεταβάλλον ἢ ἐκ σώματος οὐ σῶμα οὐδε- 

μίαν ἄρα μεταβολὴν ἐν τοῖς μεταβάλλουσιν ἡ τοῦ 

s σώματος, T| σῶμά ἐστιν, ὑπομένει οὐσία᾽ εἰ γὰρ ὁρί- 

ξεται τὸ σῶμα ἐν τῷ τριχῇ εἶναι διαστατόν, μετέἕ- 

βαλλεν δὲ τὸ σῶμα, dj σῶμά ἐστιν, μετέβαλλεν ἂν τὸ 

τριχῇ διαστατόν. j τοιοῦτόν ἐστιν᾽ οὐκέτι οὖν τριχῇ 

. yey|o]vev, ex ε, M 13. πατως 

20. εστιῆν, ex vog, M 

. 26. οριξεται M 

6. παντὶ] παντηι M. 

M 16. τυ γίχανει, ex 7, 

29. σώωμαϊτος σωμα] 
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διαστατὸν ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἢ πάσας ἢ τινὰς τῶν διαστά- 

ctv ἔφϑειρεν. εἰ οὖν ἐν πάσῃ μεταβολῇ τὸ τριχῇ 
διαστατὸν (ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν τὸ σῶμα) ὡσαύτως ἔχον 
pé σέθεν ἀλλοίωσιν, ἧ τοιοῦτόν ἐστιν, ὑπομένον: 
140 /, 2 A 3 , rt e E τοῦ σώματός ἐστιν 

μεραβολή, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ ἐκ ϑερμοῦ εἰς ψυχρὸν 
καὶ ἡ ἐξ ὑγροῦ εἰς ξηρὸν ἢ ἔμπαλιν κατὰ τὸ ποιόν 
ἔστιν τοῦ σώματος μεταβολή. ὡς οὖν ἡ κατὰ ταῦτα 
μεταβολὴ (τουτέστιν κατὰ τὸ ποιόν) οὐ τοῦ ἁπλῶς τὸ 
pes; ἡ τοιοῦτόν ἐστιν, μεταβολὴν ποιεῖται. οὕτως 
οὐθε 3 κατὰ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν μεταβολὴ (τουτ- 
ΩΝ ἡ κατὰ ποσόν) σώματος. T, σῶμά ἐστιν, μεταβολὴν 
ἐργάζεται: ἐκτείνει γὰρ μόνον ἢ συστέλλει τὰς τοῦ 
σώματος διαστάσεις, οὐ μὴν φϑορὰν ἢ γένεσιν ἐργά- τὸ 
ῥεται σώματος, 1 σῶμά ἐστιν. καὶ ἄλλως" τὸ μέγα 
καὶ τὸ μικρόν, ἢ τοιοῦτόν ἐστιν, τοῦ τριχῇ διοσνατοῦ 
— ἕτερον. ὅτι γὰρ οὐ ταὐτόν ἐστιν τὸ μεγάλῳ 
ναί vii ἢ μικρῷ καὶ τριχῇ διαστατῷ εἶναι. δῆλον 
ἑντεῦϑεν. τὸ μέγα καὶ τὸ ὶ i je τί ! μικρὸν τῶν πρός τί ol.iT2r. 
ἐστιν. οὐδὲν γάρ ἐστιν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μέγα τι dm 
μικρόν, ἀλλὰ πρὸς ἄλλου παράϑεσιν μέγα εἰ εἶναι ὦ 
μικρὸν λέγεται. ὅϑεν ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ μέγα 
n καὶ μικρὸν πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο Gvyxowóusvov: 
τὸν γὰρ κύαμον εἶ τύχοι μέγαν μὲν ἐρεῖς πρὺς σίνηπι ss 
Mi fn idi μικρὸν δὲ πρὸς μῆλον" ἀλλὰ καὶ ὃ Ὄλυμ- 
og ii ὅρος μέγας μὲν ὡς πρὸς τὸν Ὑμηττόν, μικρὸς 
δὲ ὡς πρὸς πᾶσαν τὴν yijv' καὶ αὐτὴ ἡ γῆ ὡς πρὸς 

ὅ. παυτΊηι, ex z, M 8. 7. ἀξταβολη ἐστιν M; itaque 
ordinem mutavi 18. τὸ] τω : ΜΝ 24. συνλρινομὲ 
25. μέγαν pt] μεγα M 28. ze|c]|«v, ex v, M adito 

a7" 
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τὸν ὅλον κόσμον μικρά ἐστιν xol σχεδὸν τὸ μηδέν, 

εἴπερ σημείου καὶ κέντρου λόγον ἐπέχει πρὸς τὸ πᾶν. 

τὸ δὲ τριχῇ διαστατόν, j τοιοῦτόν ἐστιν, οὐχ ἔστιν 

τῶν πρός TV οὐδὲ γὰρ ἐν τῇ πρὸς ἄλλα παραθέσει 

5 τριχῆ διαστατά ἐστιν τὰ σώματα: ἀλλ᾽ αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

ἀπολελυμένως ἕκαστον. εἶ οὖν τὸ μὲν μέγα καὶ τὸ 

μικρὸν τῶν πρός τί ἐστιν. οὐδὲν δὲ τριχῇ διαστατόν, 

j τοιοῦτόν ἐστιν. τῶν πρός τί ἐστιν, οὐκ ἄρα ταὐτόν 

ἐστιν μεγάλῳ εἶναι ἢ μικρῷ καὶ τριχῇ διαστατῷ εἶναι 

10 jj, εἶ ταὐτὸν ἦν τὸ μεγάλῳ εἶναί τινι καὶ τριχῇ δια- 

στατῷ εἶναι. οὐδέν, ὃ μὴ ἦν μέγα. τριχῇ διαστατὸν 

ὑπῆρχεν. πάλιν εἰ ταὐτὸν ἦν τὸ μικρῷ τὲ εἶναι καὶ 

τριχῆ διαστατῷ. οὐδὲν μὴ μικρὸν ὑπάρχον τριχῇ δια- 

στατὸν ἦν. εἰ οὖν ἐνδέχεται καὶ μὴ εἶναί τι μέγα 

i5 καὶ τριχῇ διαστατὸν εἶναι. ὁμοίως μὴ εἶναί τι μικρὸν 

καὶ τριχῆ διαστατὸν εἶναι. τὸ ἄρα τριχῇ διαστατόν, 

ἧ τοιοῦτόν ἐστιν, τοῦ βέγδλον καὶ τοῦ μικροῦ ἐστιν 

ἕτερον. ἔτι τὸ μέγα χαὶ τὸ μικρὸν ἐπιπλέον ἐστὶν 

τοῦ τριχῇ διαστατοῦ" καὶ γὰρ γραμμὴ καὶ ἐπιφάνεια 

so μεγάλη εἶναι λέγεται καὶ μικρά, ὧν ἡ μὲν διχῇ διαστα- 

τόν ἐστιν, 3 ἐπιφάνεια, ἡ δὲ γραμμὴ 
ἐφ᾽ ἕν διαστατόν. 

εἶ οὖν τὸ μὲν μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ ἐν γραμμῇ ὑπάρχει 

καὶ ἐν ἐπιφανείᾳ, οὐδὲν δὲ τριχῇ διαστατὸν γραμμή 

ἐστιν ἢ ἐπιφάνεια, οὐδὲν ἄρα τριχῇ διαστατόν, ἡ 

to. 112v. τοιοῦτόν | ἐστιν, μέγα ἐστὶν ἢ μικρόν. ἔτι εἶ τὸ 

ss μέγα καὶ τὸ μικρὸν ἀλλήλων διαφέρει. ἧ τοιοῦτόν 

2. fort. κέγχρου (cf. 288, 4. 434, 23; — cf. Cleomed. 

de motu veyt ] 11 p. 108, 14 sq. Ziegler) ἄλλα] αλλου M 

6. ; um ) 10. 7|], ex o, M μ᾿ τὸ] τωι M 

13. xod M; ὑπάρχει t 20. {μεγαλη — ὧν M (scripta erant 

ῃ δὲ γραμμὴ ἐφ iv διαστατον) 
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ἐστιν ἑκάτερον, οὐδὲν δὲ τριχῇ διαστατὸν οὐδενὸς 

τριχῇ διαστατοῦ, T τοιοῦτόν ἐστιν; διαφέρει. οὐδὲν 

ἄρα τριχῇ διαστατόν, T] τοιοῦτόν ἐστιν, τῷ μεγάλῳ 

xul τῷ μικρῷ ταὐτόν ἐστιν. εἶ οὖν μηδενὶ ταὐτόν 

ἐστιν μεγάλῳ εἶναι ἢ μικρῷ καὶ τριχῇ διαστατῷ εἶναι. 5 

οὐκ ἄρα ἡ ἐκ μικροῦ εἰς μέγα μεταβολὴ ἢ πάλιν ἐχ 

μεγάλου slg μικρὸν τοῦ τριχῇ διαστατοῦ. j τοιοῦτον 

ὑπάρχει; μεταβολὴν ποιεῖται" οὐδὲν γὰρ οὔτε desi 

οὔτε ἧττον ἔμεινεν τριχῇ τε διαστατὸν καὶ eim τὸ ἐκ 

μεγάλου μικρὸν γενόμενον ἢ ἔμπαλιν, καὶ πρὶν μετα- τὸ 

βάλῃ καὶ μεταβεβληκός. ὥστε τὸ σῶμα, ἧ eet ἔστιν. 

ἀμετάβλητον ἔμεινεν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ 

μεταβολῇ. ὥσπερ οὖν καὶ ἐν τῇ κατὰ τὰς ποιότητας 

ἀλλοιώσει οὐδεμίαν τροπὴν κατὰ τὸν τοῦ σώματος 

λόγον τὸ μέτοβδλλον ὑπομένει. ὡς πολλάκις εἴρηται. 15 

Ἴσως δὲ πάλιν καὶ τοῦτο ἀπορήσειεν, ὡς δια- 

χεχριμέναι εἰσὶν ἀπ᾿ ἀλλήλων αἱ δέκα κατηγορίαι καὶ 

τῆς οὐσίας τὸ ποσόν ἐστιν ἕτερον, τὸ δὲ τριχῇ δια- 

στατὸν αὐτὸ x«9' αὑτὸ τοῦ ποσοῦ ἐστιν, τὸ δὲ σῶμα 

οὐσία ἐστίν" ὥστε οὐκ ἂν εἴη αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τὸ vei 20 

διαστατὸν σῶμα. ἐπεὶ μηδὲ οὐσίω ἐστίν, ἀλλὰ ποσόν: 

εἰ οὖν τὸ σῶμα. ἧ σῶμά ἐστιν, οὐσία ἐστίν, πᾶν δὲ 

sepe τριχῇ ἐστιν διαστατὸν καὶ εἰδοποιεῖται τούτῳ. 
3 » Ω , - 

ped "pe εἶναί τὶ τῷ τριχῆ διαστατῷ ὑποκείμενον, 

ἐν ᾧ γινόμενον τὴν τοῦ σώματος ἀποτελεῖ φύσιν. 35 

σύνϑετος ἄρα ἔσται ἡ τοῦ σώματος φύσις ἔκ τε ὑπο- 

κειμένου τῆς ὕλης καὶ ἐκ τοῦ ταύτην εἰδοποιοῦντος 

6. fort. ἢ ἔμπαλιν 8. ουδὲ M 10. 11 uz . 11. μεταβολ! e], 

ex q, M; μεταβάλλει pt 23. |ser].», ex δι, M M ̂ i εἰ 

τουτωι not. marg.: τῶι τοῦ διαστὰ 
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αὐτῇ ἅτε ὑποστῆναι χωρὶς αὐτῆς, ἧτινι καὶ συμβέ- 

βηκε, μὴ δυνάμενα, ἀναιρούμενα δὲ τὰ συμβεβηκότα 

οὐκ ἀναιρεῖ τὴν οὐσίαν, εἴπερ συμβεβηκός ἐστιν, ὃ 

γίνεται καὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποκειμένου 

φϑορᾶς" τὰ δὲ στοιχεῖα ἢ ὅλως τὰ συμπληρωτικά 5 

τινος οὐ γίνεται καὶ ἀπο]γίνεται χωρὶς τῆς ἐκείνου ἴοι. ττ8ν 

τριχῇ διαστατοῦ, ὥστε τὸ συναμφότερον τὴν τοῦ σώ- 

ματος εἶναι οὐσίαν. οὐκ ἄρα ἁπλοῦν ἐστιν τὸ σῶμα 

καὶ ὑποβάϑρα πάντων, ἀλλὰ καὶ τούτῳ τις ἀσώματος 

[ο1.118:. ὕλη ὑπόκειται. ἀλλ᾽ εἴπερ τὸ τριχῇ διαστατὸν 

5 διὰ τὸ ποσὸν εἶναι συμβεβηκός ἐστιν. καὶ ἡ ἐν τῷ 

πυρὶ ἄρα ϑερμότης καὶ ξηρότης ποιότητες οὖσαι συμ- 

βεβηκότα ἔσονται. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἐν ὕδατι ψῦξις ἥ 

τε βαρύτης καὶ κουφότης ἡ ἐν τοῖς σώμασιν καὶ τὰ 

τούτοις παραπλήσια. οὐκοῦν συμβήσεται ὅσον ἐπὶ τῷ 

10 λόγῳ τούτῳ πᾶσαν τὴν σωματικὴν οὐσίαν ἐξ ὕλης καὶ γε D jv σωματικὴ T. 
συμβεβηκότων συγκεῖσθαι" ὥστε στοιχεῖα τῆς σωματι- 

xijg οὐσίας ἡ ὕλη ἔσονται καὶ τὰ συμβεβηκότα" καὶ 

ἐπειδὴ τὰ στοιχεῖα πρῶτά ἐστιν τῇ φύσει τῶν ἐξ 

αὐτῶν συγκειμένων, πολλάκις δὲ καὶ τῷ χρόνῳ ἐστὶν 

πρῶτα. ὥσπερ ἀμέλει τά, ἐξ ὧν τὸ ἡμέτερον σύγκει- 

ται σῶμα. καὶ χρόνῳ καὶ φύσει πρῶτα τοῦ ἡμετέρου 

ἐστὶν σώματος καὶ διὰ τοῦτο ἀναιρουμένων μὲν τῶν 
, A * 6 , - - 3 , 

στοιχείων καὶ τὸ ἡμέτερον συναναιρεῖσϑαι σῶμα ἀναγκη. 

τοῦ δὲ ἡμετέρου μὴ ὄντος σώματος οὐκ ἀνάγκη μὴ 

εἶναι τὰ στοιχεῖα. πῦρ ὕδωρ ἀέρα καὶ γῆν, οὐκοῦν 

καὶ τῆς σωματικῆς οὐσίας πρῶτα τῇ φύσει ἔσται τὰ 

συμβεβηκότα. ὥστε ἀναιρουμένων μὲν τῶν συμβεβη- 

χότων ἀναιρεϑήσεται καὶ ἡ οὐσία τῶν γάρ. ἐξ ὧν 

σύγκειταί τι. ἀναιρουμένων καὶ αὐτὸ ἀναιρεῖσθαι 

ἀνάγκη. τῆς δὲ οὐσίας ἀναιρουμένης ἐνδέχοιτο ἂν τά, 
ἐξ [3 , , iU , * 

ἐξ ὧν σύγκειται. τουτέστιν τὰ συμβεβηκότα, sivo, 
er , ' 597 E 2 , ἢ , $c uud ΡΞ 

ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον᾽ τοὐναντίον γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς 

τῶν πραγμάτων φύσεως παρὰ πᾶσιν ὡμολόγηται. ὅτι 

ἀναιρουμένη μὲν ἡ οὐσία συναναιρεῖ τὰ συμβεβηκότα 

18. πρωτα M; cf. lin. 16. 349, 11. 24 

φϑορᾶς (ἐξ αὐτῶν γὰρ ὑφέστηκεν)" οὐκ ἄρα στοιχεῖά 

ἐστιν τῆς σωματικῆς οὐσίας τὰ συμβεβηκότα οὐδ᾽ ὅλως 

ἐξ αὐτῶν συμπληροῦνται. εἰ δὲ μή ἔστιν στοιχεῖα 

τοῦ σώματος τὰ συμβεβηκότα, οὐδ᾽ ἄρα ἐξ αὐτῶν καὶ 

τῆς ὕλης τὸ σῶμα ὑφέστηκεν. ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον 

ἐκ συμβεβηκότων καὶ ὕλης συγκεῖσθαι τὸ σῶμα. ἱκα- 

νῶς οἶμαι ἐκ τῶν εἰρημένων ἀποδέδεικται. τί οὖν 

πρὸς τὴν ἀπορίαν φαμέν; ὅτι, ὥσπερ οὐ πᾶν ποιὸν 

συμβεβηκός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔστιν καὶ οὐσιῶδες ποιόν (τὰς 

γοῦν διαφορὰς οἷον τὸ λογικὸν ἢ τὸ δίπουν ἐν τῷ 

ποῖόν τί ἐστιν τῶν εἰδῶν τε καὶ τῶν ἀτόμων “αμὲν 

κατηγορεῖσϑαι. ὅϑεν ἐν κατηγορίαις ᾿Αριστοτέλης διὰ 

τὸ τῶν διαφορῶν μετέχειν τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη περὶ 

τὴν οὐσίαν αὐτὰ τὸ ποιὸν ἀφορέξειν εἴρηκεν" οὐδὲ : 

γὰρ ἡ ἐν τῷ πυρὶ ϑερμότης ποιότης τις οὖσα συμβε- 

βηκός ἐστιν τῷ πυρὶ ἀλλ᾽ οὐσιώδης αὐτοῦ καὶ συστα- 

τικὴ διαφορά, οὐδ᾽ 1j βαρύτης ἐν τῇ γῇ. οὐ τὸ ὑγρὸν 

ἐν ἀέρι v& καὶ ὕδατι, οὐχ ἡ γλυκύτης ἐν τῷ μέλιτι» 

οὐδὲ τὸ λευκὸν ἐν ψιμυϑίῳ ἢ ἐν χιόνι, οὐ τὸ σφαιρι- 

xov σχῆμα ἐν τῷ οὐρανῷ ἐγίνετο γὰρ ἂν ταῦτα καὶ 

ἀπεγίνετο χωρὶς τῆς τῶν ὑποκειμένων φϑορᾶς, ὅπερ 

ἐστὶν ἀδύνατον" οὐδὲ γὰρ κατ᾽ ἐπίνοιαν ἄνευ ϑερμό- 

1. ἦι, in mg. ἥτινι, Μ 9. αὐτί ων, ex ον, Μ 18. Arist.categ. ὅ 

p.3b 20 20. «vrac M; cr. Kroll 21. M in mg.: σημειώσαι 

28 sq. &vev ϑερμοτητος... χωρὶς ϑέρμοτητος M; fort. alterum del. 
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τητος ἔστιν νοῆσαι τὸ πῦρ χωρὶς ϑερμότητος ἢ τὴν 

χιόνα χωρὶς λευκότητος ἢ τὸν οὐρανὸν χωρὶς τοῦ 
σφαιρικοῦ σχήματος οὔτε τῶν ἄλλων τῶν εἰρημένων 

οὐδέν). ὥσπερ οὖν ἔστιν οὐσιῶδες ποιὸν οὐχ ὑπὸ τὸ 
ποιὸν ἀλλ᾽ ὑπὸ τὴν οὐσίαν ὡς οὐσιώδης διαφορὰ ἀν- 

/, er , A , 2 3 - A ἀγόμενον, οὕτω δήπου x«i ποσόν ἐστιν οὐσιῶδες καὶ 

τοῦτο μάλιστά ἐστιν τὸ τριχῆ διαστατόν' τοῦτο γάρ 
[0]. 1τ14τ. ἐστιν μόνον τῶν ἐν τοῖς σώμασιν ϑεωρουμένων 

τὸ αὐθυπόστατον καὶ ἡ ἁπλῶς τοῦ σώματος οὐσία, 

ὅπερ ἐστὶν ὕγκος τις τριχῇ διαστατὸς ἀόριστος μεγέϑει 

τε καὶ σμικρότητι. 

ς΄. Τούτου δὲ τοῦ τριχῆ διαστατοῦ πρώτη διαφορά 

ἐστιν τὸ μέγα τὲ καὶ μικρόν, ὡς εἴρηται" τῇ γὰρ τῶν 

τριῶν διαστάσεων ἐπὶ τοσόνδε ἢ τοσόνδε ἐκτάσει TE 

καὶ συστολῇ τὸ μέγα vt καὶ μικρὸν τῷ τριχῇ διαστατῷ 

ἐπιγίνεται καὶ τὸν ἀόριστον ὕγχον εἷς ὁρισμὸν ἄγει 

καὶ πέρας. συστολὴ δὲ καὶ διαστολὴ οὔτε γένεσιν 

οὔτε φϑορὰν ἐργάζεται τοῦ σώματος. ἡ σῶμά ἐστιν. 

τουτέστιν τοῦ εἰρημένου τριχῇ διαστατοῦ" γίνεται γὰρ 

ἐν τοῖς σώμασιν καὶ ἀπογένεται τὸ μέγα καὶ τὸ μι- 

κρόν. τουτέστιν διαστέλλεται τὰ σώματα καὶ συστέλλε- 
- , τ - , ᾽ 2 δὰ ^ ' 

ται. τοῦ σώματος. T7] σῶμά ἐστιν, οὐδὲν κατὰ TOV 
7$ ^ , , e e Δ. - - , 
ἴδιον ὑπομένοντος λόγον. ὥστε ἣ ἁπλῶς τοῦ σώματος 

3 , ? , 2 er "^ ^ 2 αὶ -" d 

οὐσία οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ τὸ ἀόριστον τριχῇ δια- 

s5 στατόν, ὅπερ τῇ τοῦ μικροῦ τε καὶ τοῦ μεγάλου δια- 
φορᾷ ὁριξόμενον καὶ τὰς εἰδοποιοὺς τῶν σωματικῶν 

οὐσιῶν διαφορὰς δεχόμενον τὰς μερικὰς τῶν σωμάτων 

οὐσίας ἀποτελεῖ. ὕδατός φημι πυρὸς ἡλίου σελήνης 

10. μεγε! 97ει, ex v, M 13. pag. 408, 5. 417, 19 
14. εχστασει M 26. copac|v«o|v M 
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καὶ τῶν λοιπῶν πάντων. τούτων οὖν δεδειγμένων 

δῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν ποσὸν συμβεβηκὸς τὸ τριχῇ δια- 

στατόν" ἐγίνετο γὰρ ἂν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φϑορᾶς 

καὶ ἀπεγίνετο, νῦν δὲ οὐδὲ ἐπινοῆσαι ἔστιν σῶμα 

χωρὶς τοῦ τριχῇ διαστατοῦ. αὐτὸ ἄρα οὐσία ἐστὶν 

σώματος. εἰ οὖν καὶ οὐσία ἐστὶν τοῦ ἁπλῶς σώματος 
τὸ τριχῇ διαστατὸν καὶ τοῦτο μόνον ἐν τῇ μεταβολῇ 

τῶν σωμάτων ἀμετάβλητον ὑπομένει. ὡς δέδεικται. 

οὐδεὶς ἄρα λόγος ἔστιν ὃ δεικνύς. ὡς ὑποκεῖσϑαι 
3 - M 9 7 | er 3 , e ^ , 

αὐτῷ τὴν ἀσώματον ὕλην ἀνάγκη. ὥστε τοῦτό foli34v. 

ἐστιν τὸ πρῶτον τῶν φυσιχῶν ἁπάντων εἰδῶν ὑπο- 

κείμενον, ἐξ οὗ λοιπὸν καὶ τῶν οὐσιωδῶν ποιοτήτων 

συντιϑεμένων τὰ ἐν ὑπάρξει πεποιωμένα γίνεται σώ- 

ματα, πῦρ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπά" ὥσπερ γὰρ τὸ ἄλογον 
ἢ τὸ ϑνητὸν xc9' ἑαυτὸ μὲν οὐχ ὑφίσταται, συνδυα- 
ξόμενα δὲ τῷ Loo, τουτέστιν τῷ ἐμψύχῳ αἰσϑητικῷ, 
τὴν ὕπαρξιν λαμβάνει (λέγω ὃὲ ξῴῳ οὐ τῷ γένει, 
ἀλλὰ τῷ ἐν ὑπάρξει ἤδη. ὃ καὶ μέρος τοῦ συνϑέτου 
γίνεται). οὕτω δὴ καὶ τὸ ἐν πυρὶ ϑερμὸν ἢ κοῦφον 
καὶ ὅσ᾽ ἂν τὴν τοῦ πυρὸς συμπληροῦσιν οὐσίαν, ὁμοίως 
καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ψυχρόν, ἅπερ συμπληρωτικά ἐστιν 
τοῦ ὕδατος. καὶ γῆς καὶ ἀέρος τὰ χαραχτηριστικὰ τού- 
τῶν διαφοραὶ ὑπάρχοντα σώματος ἐν τῷ ἁπλῶς σώ- 
ματι τῷ τριχῇ διαστατῷ τὴν ὑπόστασιν λαμβάνει. 

ξ΄. AA ἴσως πάλιν ἐρεῖ Tig, ὡς ὅτι τὴν πρώτην 
ὕλην ἀνείδεον εἷναι δεῖ. τὸ δὲ τριχῇ διαστατὸν οὐκ 
ἔστιν ἀνείδεον, εἴπερ αὐτὸ εἶδός ἐστιν τοῦ ἁπλῶς 
σώματος. συμβήσεται οὖν μὴ εἶναι ἀνείδεον τὸ τοῖς 

15. 16. συνδιαξομενα M 16. [εμήψυχωι M 
τικῷ pt (cf. 408, 10) 

καὶ αἰσϑη- 
18. τῷ ἐν] vo εν 

11 

16 

icu πῆροσαν. ἡ. π ἃ err 

ωι 
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φυσικοῖς σώμασιν ὑποκείμενον ἀλλ᾽ εἶδος εἴδεσιν oso- 

κεῖσϑαι. εἰ οὖν δεῖ. φασί, viv ὕλην καὶ τὸ πρῶτον 

ὑποκείμενον ἀνείδεον εἶναι. οὐκ ἂν εἴη τὸ τριχῇ δια: 

στατὸν ὕλη. φήσαιμεν δ᾽ ἂν καὶ ἡμεῖς τὴν ἀπορίαν 

s ταύτην ἐπιλυόμενοι. ὡς πρῶτον μὲν τὸ δεῖν » »- 

την ὕλην ἀνείδεον εἶναι αἴτημά ἐστιν, οὐκ ἀπόδειξις 

si μὲν γὰρ καϑόλου ἀδύνατον ἣν εἰδοπεποιημένον τι 

ὃν ἑτέρῳ εἴδει ὑποκεῖσθαι καὶ εἶναι αὐτοῦ ὕλην, συγ- 

χωρεῖν ἦν ἀνάγκη τὸ πάντως ἀνείδεον δεῖν εἶναι τὴν 

ὁ πάντων τῶν εἰδῶν κοινὴν ὕλην" νῦν ὃξ πᾶσα γένεσις 

φυσική ve καὶ τεχνητὴ οὐκ ἀνείδεον ἀλλ᾽ εἰδοπεποιη- 

τοι ττοτ. μένην | ὕλην εἰς τὰ οἴκεῖα παραλαμβάνει ἀποτε- 

λέσματα: εἰδοπεποιημένα γὰρ ὄντα τὰ ξύλα ὕλη τῶν 

τεχτονικῶν σκευῶν γίνεται, ὁμοίως καὶ ὃ χαλκὸς τῶν 

ἀλλὰ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν τὰ ἀνο- 
15 χαλκευτικῶν. 

, 

/ y, N 3 , iMi 

v μόρια ἤτοι τὸ £x τούτων GUyXE - - , 

μοιομερῆ τοῦ ξῷο 
. Bog "a4. - " 

μενον σῶμα εἰδοπεποιημένον ὑπάρχον ὕλη τῶν Cot. 
5 [s , M M 

κῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων swa ὡμολόγηται. καὶ " 
3 - /, , A1 er 

στοιχεῖα δὲ τῶν ἐξ αὐτῶν Gvyxtuuevov tOTLV ὕλη καὶ 

s οἱ ἀνάλογον τούτοις χυμοὶ ὕλη τοῦ ἡμετέρου εἰσὶν 

σώματος. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τριχῇ διαστατὸν καὶ ἄποιον 

σῶμα. εἰ καὶ μὴ πρώτην εἴναι ὕλην. θεύτερον γοῦν 

ὑποκείμενον εἶναι καὶ ὕλην προσεχῆ iur tole. simi 

xoig εἴδεσιν καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσιν" δεῖ. μὲν γὰρ τὴν 

ss τινῶν ὕλην μηδὲν εἶδος ἔχειν τούτων, ὧν ἐστιν Pin 

ὃ γὰρ χαλκὸς οὐδὲν εἶδος κατὰ τὸν τῆς οὐσίας αὑτοῦ 

λόγον ἔχει, ὧν δέχεται; καὶ οἱ χυμοὶ δὲ σαρκὸς, ὄντες 

ὕλη καὶ νεύρων καὶ ὀστῶν καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ ἔζου 

μορίων οὐδὲν αὐτοὶ τούτων τῶν εἰδῶν συμπληρωτικὸν 

11. τεχνικὴ pt 25. εχξιν M (fort. τούτων ἔχειν) 
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τῆς οὐσίας ἑαυτῶν ἔχουσιν. καὶ ταύτῃ γὲ ἀνείδεος 

ἂν κληϑείη πᾶσα ὕλη μηδὲν ὧν δέχεται εἶδος ἔχουσα, 
οὐ μὴν καὶ πάντῃ εἴδους ἐστερημένην εἶναι ἀνάγκη. 

εἴ γε ἅπασα ἡ προσεχὴς ὕλη καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ 

τριχῇ διαστατοῦ εἰδοπεποίηται. ὥστε καὶ τὸ τριχῇ 

διαστατόν, καϑὸ μὲν πάντων τῶν εἰδῶν ἐστιν ἕτερον. 
οἷς ὑπόκειται, ταύτῃ ἂν εἴη ἀνείδεον καὶ ὕλη πάντων, 

οὐ μὴν ἐπειδὴ εἶδός τί ἐστιν, ἤδη διὰ τοῦτο οὐδὲ 
πρώτην ὕλην αὐτὴν εἶναν ἀνάγκη" οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται 

τῶν ὄντων οὐδὲν πάντῃ εἶναι ἀνείδεον. si γὰρ ὅλως 

τῶν ὄντων ἐστὶν τὸ τοιοῦτο. ἀνάγκη πάντως εἶναί 

τινα φυσικὸν λόγον τῆς τούτου ὑπάρξεως. κἂν ἡμῖν 
» 9. ^ , , ^ » ὦ 
ἄρρητος ἡ εἰ γὰρ μηδένα λόγον ἔχοι. καϑ' Ov | 
ec , , M ^ 3 » 5» $8 M E 
ὑφέστηκέν τε καὶ τὸ εἶναι ἔχει. οὐδὲ τῶν ὄντων fol.1:75v. 

ἂν εἴη" ἕκαστον γὰρ τῶν ὄντων ἔχει τινὰ λόγον φυ- τὖ 

σικόν, xc9' ὃν ὑφέστηκεν. εἰ δὲ τοῦτο. οὐδὲν ἄρα 
»" M 3 , , ? " e i ' Pu τῶν ὄντων ἀνείδεόν ἐστιν ὃ γὰρ φυσικὸς ἑκάστου 

λόγος. x«0' ὃν ἔστιν, εἶδός ἐστιν ἑκάστου καὶ οὐσία 
καὶ ἔμπαλιν τὸ ἑκάστου συμπληρωτικὸν τῆς οὐσίας 

3 , , ? , ἢ Ὰ 5 ^ 

εἶδος λόγος τίς ἐστιν φυσικός. x«0' Ov τὸ εἶναι ἔχει. 30 
3 ^ M m PF 2 ^ , , L4 3 3 

οὐκοῦν καὶ ἡ ὕλη. εἴπερ μὴ κενόν ἔστιν ὄνομα. ἀλλ 

ἔστιν φυσικόν τι πρᾶγμα ὑφεστός. ἕξει λόγον δη- 

λονότι, xc9' ὃν ὑφέστηκεν. ὁ δὲ τῆς ὑπάρξεως éxd- 

στου λόγος εἶδος αὐτοῦ ἐστιν καὶ οὐσία καὶ ὃ τῆς 

ὕλης ἄρα λόγος. καϑ᾽ ὃν ἔστιν, εἶδος αὐτῆς ἐστιν καὶ 35 
οὐσία. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται πάντῃ εἶναι τὴν ὕλην ἀνεί- 

δεον᾽ ταὐτὸν γὰρ τοῦτό ἐστιν τῷ μηδὲ εἶναι αὐτὴν 
24 » t , » IT ὅλως. χαϑάπερ εἴπομεν" ὃ γὰρ μηδένα λόγον ἔχει τοῦ 

8. οὐδὲ pt] ουδὲν M 16. ὕφεστικχεν M 
pt 28. lin. 13 sq. 

22. ὑφεστὼς 
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53 a , 2 Φ΄ὰ - » ? , e 

εἶναι. τοῦτό που πάντως οὐδὲ τῶν ὄντων ἐστίν. ὥστε 

οὐ χωλύσει εἶναι πρώτην ὕλην τὸ τριχῇ διαστατὸν τὸ 

? - 2.4 M 1 3 ? AN " 3 ^ 

εἰδοπεποιῆσϑαι αὐτὸ καὶ μὴ εἰναι ἀνείδεον" αὐτὸ γὰρ 

» 2 , e /, ? t 4 ἊΝ 2 , , 

τὸ ἐναντίον ὃ λόγος ἔδειξεν, ὡς οὐδὲν ἐνδεχεταί τι 

- τῶν ὄντων πάντῃ πάντων εἶναι ἀνείδεον. εἰδοπεποιη- 

μένον δὲ λέγοντες τὸ τριχῇ διαστατὸν οὐ σύνϑετον 

αὐτό φαμὲν ἀλλ᾽ ἁπλούστατον" οὐ γὰρ ἐξ ὑποκειμένου 

καὶ εἴδους ἐστίν, ἀλλ᾽ αὐτὸ ἁπλοῦς τίς ἐστιν ὄγκος 

ἐν τούτῳ αὐτῷ τὸ εἶναι ἔχον καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν 

10 ὑποχείμενον. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ τριχῇ διεστάναι συνϑέσεώς 

τινα ἡμῖν παρέχει ἔννοιαν" εἶ μὲν γὰρ ἐξ ἐπιπέδων 

τὰ σώματα ὑπῆρχεν; vog δοκεῖ λέγειν Πλάτων, ἢ ὅλως 

ἐκ γραμμῶν, οὐκ ἂν ἦν ἁπλοῦν τὸ τριχῇ διαστατόν. 

εἶ δὲ τοῦτό ἐστιν ἀδύνατον, δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲ 

i5 ἄλλο τι τῷ τριχῇ διαστατῷ ὑπόκειται: ἀλλ᾽ αὐτό ἐστιν 

ὑποβάϑρα πάντων, δῆλον ἄρα; ὡς ἁπλούστατόν ἐστιν 

χαὶ ὕλη πάντων ἐξ οὐδενὸς τὴν σύνϑεσιν εἰληφός. | 

τοι πτὸσ. τούτων οὕτως ἐχόντων καὶ αὐθυποστάτου τοῦ 

τριχῇ Óvrog διαστατοῦ. μηδεμιᾶς δ᾽ ém αὐτοῦ μετα- 

- /, $$. L4 » , e 

s) βολῆς ϑεωρουμένης., οὐδεὶς ἄρα ἔστιν λόγος ὁ κατα- 

, , e er ? , ^ 

σκευάξειν δυνάμενος, ὡς ὕλη τις ἀσώματος τοῖς φύυσι- 

^ e , , 9 ᾽ 7 M 3 , ^ 

xoig ὑπόκειται σώμασιν, ἀλλ΄ εἰς αὐτὸ ἀνάγκη τὰ 

φυσικὰ ἀναλύεσϑαι τό. tlg ὃ ἔσχατον, εἴτε ὑποκεί- 

μενόν τις πρῶτον tite ὕλην αὐτὸ λαλεῖν βούλοιτο" 

s; οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν ὀνομάτων φιλονεικήσωμεν. 

η΄. Οὐ μόνον δὲ ἀναπόδεικτον τοῖς εἰσηγησαμένοις 

τὴν περὶ τῆς ἀσωμάτου ὕλης ὑπόϑεσιν εἶναί φημι 

τῶν λόγων, δι’ ὧν εἷναι ἐδόκει; ἐληλεγμένων, ἀλλ᾽ 

10. ὑποκείμενον] ὕποκειμενος M — 12. cf. Plat. Tim. 88 Ὁ sq. 

24. fort. καλεῖν 26. ó|v uov|ov M 
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ἤδη καὶ ἄτοπα τῇ ὑποϑέσει ταύτῃ καὶ ἀδύνατα πολλὰ 

ἕπεσϑαι. ἐξ ὧν ὡς ψευδής ἐστιν ἀποδείκνυται. εἶ 

γὰρ περὶ ἀσώματον ὕλην ἡ μεταβολὴ τῶν πραγμάτων 

ἐγίνετο δυνάμει πάντα οὖσαν καὶ διὰ τοῦτο πεφυ- 

κυῖαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπομένουσαν εἰς πᾶν εἶδος 
μεταβάλλειν, περὶ αὐτὴν δηλονότι καὶ ἡ πρώτη μετα- 

βολὴ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ ἐγίνετο ἄν, ὥσπερ 

ἀμέλει καὶ τοῖς ὑποϑεμένοις τὴν ὕλην Πλάτωνί τε 

καὶ τοῖς λοιποῖς ἔδοξεν" εἰ γὰρ περὶ τὸ τριχῇ διαστα- 
τὸν ἡ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ μεταβολὴ γίνοιτο 

ἄν, αὐτὸ ἀμετάβλητον ὑπομένειν ἀνάγκη καὶ τοῦτο 

εἶναι τὸ πρῶτον ὑποκείμενον ἤτοι τὴν ὕλην, εἰς ὃ 

ἔσχατον τὰ φυσικὰ ἀναλύεται. εἰ οὖν μὴ τοῦτο εἶναι 

βούλωνται τὴν πρώτην ὕλην, ἀλλὰ καὶ τούτῳ τὴν 

ἀσώματον ὕλην ὑποκεῖσϑαι,. ἀνάγκη πᾶσα xol τὴν 

κατὰ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν πρωτίστην μεταβολὴν 

περὶ ταύτην γίνεσϑαι. πότερον οὖν ἀδιάφορόν ἐστιν 
ἃ iint $ tii σώματι ὑποκειμένῃ ἀσωμένῳ ὕλῃ εἰς ὅπη- 

᾿ iid μέγεθος μῦρον τὲ καὶ μεῖξον μεταβάλλειν. 

ὡς τὴν τυχοῦσαν ὕλην τὸν ὁντιναοῦν ὄγκον δύνασϑαι 

δέχεσϑαι, ἢ οὐκ ἀδιάφορον; εἰ μὲν οὖν ἀδιάφορον, 
9. v MM δ , - , , 
δύναιτο Qv ἡ ὑποκειμένη τῷ κυαϑιαίῳ ὕδατι ὕλη τοι. ττὸν. 
9 , , ^ 

ἀσώματος μεταβάλλειν εἷς ὅλον τὸν τοῦ ἀέρος ὄγκον, 
, P! Ἁ E -“ 2 Ἁ 

ὁμοίως δὲ καὶ ἡ τῷ ἀέρι παντὶ ὑποκειμένη ὕλη μετα- 

20 

, "^A , 

βάλλοι ἂν sig κύαϑον ὕδατος" εἰ γὰρ ἀδιάφορον αὐτῇ s5 
b ' 3 , * V 

διὰ τὸ ἀσώματον εἶναι καὶ δυνάμει πάντα τὸ εἷς ὅπη- 
λι ^ , , , LS ^ 

κονοῦν μέγεϑος μεταβάλλειν, τί μᾶλλον ἡ τῷ κυα- 
, e, c 

ϑιαίῳ ὕδατι ὑποκειμένη ὕλη tig ξεστιαῖον εἶ τύχοι 

8. ὑποθεμένοις τὴν ὕλην, cf. 437, 21 ων M 11. ἂν M; om. pt 
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μεταβάλλει ἀέρα ἢ εἷς ἑκατονταπλασίονα καὶ ε
ἷς ὅλον 

ἁπλῶς τὸν τοῦ ἀέρος ὄγκον; & ὃξ οὐκ ἀδιάφορον τῇ 

τυχούσῃ ἀσωμάτῳ ὕλῃ τὸ τυχὺν send μέγεθος 

(ἐπεὶ μηδὲ ἡ ἐνάργεια τοῦτο ὑπαγορεύει" εἷς ὡρισμενα 

s γὰρ μεγέϑη ἡ εἷς ἄλληλα τῶν σωμάτων μεταβολὴ yi 

νεται), καίτοι ἑκάστῳ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑποκειμένης 

ὕλης, λέγω δὴ τῆς πρώτης: ἀνα ΘΗΝ κε ve “πὶ 

τῆς ὕλης αὐτῶν ἀξιώματα ἄλλας "i -— ὅλῃ ἡμῶν 

ἐξ ἀνάγκης ὑποτυϑεμένων" εἶ μὴ Lied ἄλλη ὕλη ἄλλαις 

10 διαφοραῖς κατείληπτο. διὰ τί μὴ nin, ds ὅλῃ τὸ 

τυχὸν μέγεϑος δέξασϑαι δύναται; ὥσπερ yao sein 

μὴ προκατειλῆφϑαι εἴδει τινὶ eror eit. " ἃ 

τῷ ἰδίῳ λόγῳ καϑά φησιν εἰναι dvetüer "id εὶ οβ 

εἰς ἑαυτὴν καταδέξασϑαι δύναται. “Ἐν δήπου κατὰ 

i τὸ ἀναγκαῖον, ἐπειδὴ μηδὲ μεγέϑει τινὶ καφείληπται 

τῷ ἰδίῳ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔστιν ἀμεγέϑης ἀσώματος wes καὶ 

δυνάμει πάντα. δύναιτο ἂν εἷς πᾶν μέγεϑος ἡ αὐτὴ 

μεταβάλλειν. μεταβαλλέτω οὖν ἡ τῷ κυαϑιαίῳ den 

ὑποκειμένη ἀσώματος ὕλη εἰς μυρία Ἐρχὸν cuni 

: 3 καὶ εἰς ὅλον τὸν τοῦ ἀέρος opor. ἀλλὰ τόθ 

ἀδύνατον φαίνεται" εἶ γὰρ καὶ τὸ μικρὸν ὕϑωρ, εἷς 

μείξονα μεταβάλλει ἀέρα. ἀλλ᾽ οὐκ ἀορίστως εἰς ὅπη- 

το 1τ|-. λικονοῦν ἀλλὰ μέχρι τινὸς ὡρισμένου ὄγκου | ἡ 

διαστολὴ καὶ μάνωσις ἑκάστου μεγέϑους € εἶ 

s; τοίνυν ἀσώματος οὐσὰ καὶ ἀμεγεϑης ἬΝ Hog deese 

πάντα καὶ περὶ αὐτὴν τῆς TOU μεγάλου καὶ τοῦ pugob 

μεταβολῆς γινομένης εἷς πᾶν μέγεθος perefetine 

ἠδύνατο ἄν, οὐ μεταβάλλει δέ, οὐδ᾽ ἄρα ἀσωματὸς 

4. [ὡ]ρισμενα, ex oo, M 8. αλλας M; fort. διαφορὰς 

add. (vix serib. ἄλλο, scil. μέγεϑος) 
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ἐστιν οὐδ᾽ ἀμεγέϑης" οὐ γὰρ δὴ γραμμή ἐστιν ἢ ἐπι- 

φάνεια. οὐ μόνον δ᾽ οὐκ sig πᾶν μέγεϑος ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
εἷς πᾶν εἶδος πᾶσαν ὕλην δρῶμεν μεταβάλλουσαν" ἡ 
γὰρ τῇ κεγχραμίδι ὑποκειμένη ὕλη οὐκ ἄν ποτὲ 1 

αὐτὴ μένουσα τὸ ἀνθρώπειον ἢ τὸ τοῦ ἐλέφαντος tig 5 

αὑτὴν καταδέξαιτο εἶδος" δέδεικται γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ 

τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως. ὅτι οὐ τὸ τυχὸν μέγεϑος τοῦ 

τυχόντος εἴδους ἐστὶν δεκτικόν. ἀλλ᾽ ὥρισται τὸ δεκτι- 

κὸν ἑχάστου εἴδους μέγεϑος ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ 

ἔλαττον" οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν οὔτε δακτυλιαῖον φέρε 10 

εἰπεῖν ἄνθρωπον γενέσθαι οὔτε μέχρι σελήνης τῷ 

μεγέϑει διήκοντα. καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀνομοιο- 

μερῶν fgov τὲ καὶ φυτῶν τοῦτό ἐστιν ἀληϑὲς ἀλλὰ 

καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν, ὕδατός φημι πυρός τε καὶ 

ἀέρος καὶ γῆς. καὶ τῶν συνθέτων, σαρκός τὲ καὶ i5 

αἵματος καὶ φλεβὸς καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων" οὐδὲ 
γὰρ ἐν τῷ τυχόντι μεγέϑει, οἷον sl τύχοι £v κεγ- 

χραμίδος. τὸ τῆς σαρκὸς εἶδος συσταίη ἂν οὐδὲ τοῦ 
ὕδατος ij τινος τῶν ἄλλων" οὐ γὰρ ὥσπερ τὸ μέγεϑος 

ἐπ᾿ ἄπειρόν ἐστιν διαιρετόν, οὕτω καὶ τὰ εἴδη διαιρεῖ- 90 

σϑαι ἐπ᾽ ἄπειρον δύναται σῴξοντα τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν. 

ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ὑπερβῇ τὸ ὑπὸ τῆς φύσεως ὡρισμένον 
τῷ εἴδει μέγεθος ἡ διαίρεσις. εὐϑὺς καὶ τὸ εἶδος 
ἀπόλλυται" τὸ γὰρ ὕδωρ εἰ ἐπὶ πολὺ τῇ διαιρέσει 

κατατέμοις. φϑάνει ἐξαερωϑέν, ἐπειδὰν ὑπερβῇ ἡ δι- ss 
αίρεσις τὴν τοῦ ὕδατος οὐσίαν παρὰ τὸ τῆς φύσεως 

μέτρον ἀφωρισμένον, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. 

καίτοι εἶ ἀσώματος ἦν καὶ ἀ μεγέϑης ἡ τῇ κεγ- ἴοι. 1τττν. 

6. 7. Arist. phys. 4 4 p. 187b 20 10. δακτυλάιον M 

17. [εἰ τυχοι εἶν M 26. τὴξ — ουσιαξ M 
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χραμίδι ὑποκειμένη ὕλη καὶ δυνάμει πάντα, τί ἐκώλυεν 

τοῦ εἴδους τῆς κεγχραμίδος φϑαρέντος ἐξ αὐτοῦ τυχὺν 

γενέσϑαι σάρκα ἢ ἄνϑρωπον ἢ ὁτιοῦν ἄλλο ἅμα εἴς 

τε τὸ εἶδος καὶ εἰς τὸ τῷ εἴδει προσῆκον μέγεϑος 

s μεταβαλλούσης αὐτῆς προσϑέσεως μηδεμιᾶς γινομένης: 

εἰ γὰρ καὶ γίνεται ἐκ χεγχραμίδος συκῆ, ἀλλὰ προσ- 

ϑήκης πρότερον γινομένης μεγέϑους καὶ ὕλης ἐκ τῆς 

, ? , 1 T 

πάντῃ ἀνείδεον καὶ πάντα εἶναι δυνάμει. τοῦτο δὲ οὐχ 
e ^. /, 

000 
y! , ^ , 

e E etie ψεῦδος ἄρα τὸ ἀσώματον ὕλην 

καὶ ἀνείδεον v ῖ 7 
Ἶ Ξ π᾿ τοῖς πράγμασιν. | ἐπὶ δὲ toi τ18:. 

τοῦ τριχ B sl - x 
, θιχῇ διαστατοῦ, εἶπερ τοῦτο εἴη ὕλη καὶ τὸ 

pti τῶν φυσικῶν εἰδῶν ὑποκείμενον, ὡς πρότερον 5 

ἀπεδείξαμεν, οὐκέτι ἀνά ᾿ ' 
s ; uL ἀναγκη τὸ τυχὸν εἷς τὸ τυχὸν 

1 
μεταβάλλειν οὔτε μέγεϑ' ἔνε. εἶδοιυ- 

τῷ προστιϑεμένῳ ὑποκειμένης μεγέϑει᾽ προστύϑεται de sd ) ὃ And og οὔτε εἰδος᾽ συστέλλεσϑαι 

“ὦ *s 
er » Ma 

και LCOTE €6 » , , 

δὲ τῇ κεγχραμίδι μέγεϑος καὶ ὕλη EX τὲ TOU ἀρδεύ- "τὸν iue ϑαι τὸ μέγεϑος πέφυκεν, ἀλλ᾽ 

y Ἂ 
: 

ἑκάστου καὶ TI VAL 

10 ovrog ὕδατος καὶ τῆς παρακειμένης τὲ καὶ τρεφούσης 4i ἀνέγω γένεαῦ i ial — καὶ τὴν διαστο- 

"m - , ^ Ἴ $47 , » 
yuve UL € &Dov N , e 

γῆς. ὁμοίως κἂν εἶ ἐξ ὀλίγου σπερμᾶτος ἄνϑρωπος m : kat ἡ ς γὰρ εἰς μέγεϑος ἡ τὸ 

, iced ; ἱ : a 2 μεταβολὴ γίνεται. οὐκ ἀσωμάτου εἷς μέγεϑ' MER 

γίνεται, ἀλλὰ TO καταμήνιον ἢ φύσις ἐπέχουσα τῇ Bs dioride d ; : 9 μεγεῦος. OoUXOUV 

τούτου προσϑήκῃ τρέφει τε καὶ εἰς τὸ κατὰ φύσιν iil spi et ca et εἰπεῖν ὕδατος τοῦ uiv 

: 
ἡμίσεος τοῦ δὲ διπλασί l ἐκαεέ ; 

: : ὃ z due ; - : ἱπλασιου καὶ EXOTEQOU μᾶνο 

μέγεϑος τὸ κύημα ἄγει τῆς ὑποχειμένης τῷ καταμηνίῳ ἘΣ ὩΣ ; amd μανουμένου τὲ 

᾿ς πρώτης ὕλης προστιϑεμένης Ti ὕλη τοῦ ἐξ ἀρχῆς | s ἄερα μεταβάλλοντος τὸ μὲν ἔλαττον εἷς ἐλάτ- 

πρώτης 19 πᾷ μένης τῇ v^ ox"üs | τ Ü , C a4 

, , "TS, , ς M LA , ove 0yX0ov αξρος TO δὲ μεῖζον εἷς είξ ζ 

χαταβληϑέντος σπέρματος. xti τοινῦν ἢ αὐτὴ μεὲ- ἐξ ἀνάγκης. καὶ ὃν λό μείζονα μεταβάλλει 15 

e ᾿Ξ , ] M , | . αἱ, ὃν λόνον é λ » 

νουσα ἡ τῆς κεγχραμίδος ἢ ἡ τοῦ σπέρματος ἀσώ- Soy ϑκερονι ἷ P ἔχει πρὸς ἄλληλα κατὰ μέγε- 

ντὰ TG vÜCTLCO, τοῦτ E. MAP, " 
9 ον ἔχειν ἀναγζη τον 

- 

ματος ὕλη οὐκ ἄν ποτὲ τὸ εἶδος sig ἑαυτὴν δέξαιτο ἀὐγον sd νοῦν dd aisle 

' ι ^ " ^ ^ “- , ei ^ 
€ τ "AE d y 

ἢ τὸ τῆς συκῆς ἢ τὸ TOU ἀνθρώπου, ὥσπερ τυχὸν sedo. 2I E AN s" fere τοῦ ἀέρος ὄγ- 

, : ^ " a er 
, ^ 

" 
0v € τὸ T λ 3 Ἁ 

ao φϑειρόμενον τὸ χυαϑιαῖον ὕδωρ προσϑήκης μὴ γινο- τυχὸν μέγεϑος ἐπαρκέσει διὸ : E -— δίδος τὸ 

^ , e / M *t * T 

c A m" 

μένης ἀὴρ γίνεται καὶ ὃ ἄρτος σὰρξ ἢ ὃ οἶνος etu, φύσεως, ἐν ἡλί ᾿ 3 zy ὠρίσϑαι μὲν ὑπὸ τῆς 30 

P 
^ ' * $9 RN 

9 LX €yt / 2 e , 

δῆλον, ὡς οὐδὲ τὸ τυχὸν εἶδος ἡ τυχοῦσα ὕλη ἀσώ- | τὸ ἃ RD da avidi ἕχαστον εἶδος ὑφίσταται. 

, , ? A ^ N ' 
, v OXELUEVOV TÓ T U 7 ELVOL ὃ 

ματος καταδέξασϑαι δύναται. ἐπεὶ μηδὲ εἷς τὸ τυχὸν καὶ αροκωκειλόφθαι τῶν ὄντων hoi i HIPS 

, e ^" 
* 

M 

μέγεϑος ἡ τυχοῦσα μεταβάλλει. εἰ οὖν ἀσωμάτου οὐδ τῶνδ Ducteob. Mosi pen ὡρισμένῳ τινὶ 

, mo E" ἘΠῚ dii ; 
ι᾿ εἰ γὰρ καὶ ἀόριστό 

ss μενούσης καὶ ἀμεγεθϑους τῆς ἑκάστῳ σώματι UXOXEL- Ϊ duo ἴδ Hoe s τῶν d 7ep , σον 

, EM —à , z ^ " , 4 4 7 1 LCOTOTOÓV εὔδιον 

uerus πρώτης υλης ἐνδεχόμενον qv τὴν τῷ τύχοντι | ἐπινοίᾳ μόνον καὶ τῷ 9 E. df. ἀλλ᾽ οὖν s5 

oz d my “ἴλην τὶ ᾿ ἔνε ) cfd ᾿ : Q ϑεωρητικῷ λόγῳ οὐ xc9' ὕπαρ- 

μεγέϑει ὑποκειμένην ὕλὴν τὸ τυχὸν μέγεϑος καὶ εὐδς :56Βὃ ἕν καὶ ἐνέ Hp sia ͵ Ἴ 0 

Ἐπ᾿ ζῶν , SNOQSN enean : ; | δὲν καὶ ἐνέργειάν ἔστιν ἀόριστον, ὥσπερ καὶ τὸ ἁπλῶ 

ἐν αὑτῇ καταδέξασϑαν διὰ τὸ ἀσώματόν τε εἷναι καὶ M ξῷον ἕτερον μέν ἐσ e , 9 τὸ ἁπλῶς 

^ ͵ τιν τ d ή - 

ἀλόγου. οὐ ΓΤ ΤΠ λόγῳ τοῦ λογικοῦ καὶ 

m 
$ a 

. 
Ἴ 

M 
" 

1. ὑποκειμεν[η)] M. 2. fort. αὐτῆς 1.8. haee vix sànaà τυ} μὴν ὑφέστηκεν χωρὶς τούτων τινός" πᾶν 

12. φυσης M. 15. προστ! ιἸϑεμενης, ex ἢ; M 18. εδὲε- ] 

ξαιτο M; ἐδέξατο pt : 5. 6. pag. 414, 3 
IoANNEs PHiroroNvS ed. Rabe. 
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γὰρ ξῷον ἐν ὑπάρξει ὃν ἢ λογικόν ἐστιν ἢ ἄλογον. ἄπειρον, συστέλλεται δὲ οὐκ ἐπ᾽ ἄπειρον, ὥσπερ οὐδὲ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ καϑὸ ἀόριστόν ἐστιν τὸ τριχῇ διαστατὸν ἢ ἐκτείνεται ἐπ᾿ ἄπειρον᾽ τοῦτο γὰρ αὐτὴ 5 τῶν πρα- 

ἄποιον. κατὰ τοῦτο ἀμετάβλητον αὐτό φημι εἶναι. γμάτων ἐνάργεια λέγειν ἡμῖν ὑποβάλλει" δεῖ γὰρ οἶμαι 

ἀλλὰ μόνον καϑὸ ὄγκος ἐστὶν τριχῆ διαστατός. τοῦτο τὸν περὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων διαλεγόμενον οὐκ 

s γὰρ μόνον év τῇ γενέσει τῶν σωμάτων καὶ τῇ φϑορᾷ αὐτὸν συντιϑέναι λόγους ἀσυμφώνους τοῖς πράγμασιν 5 

ἀμετάβλητον ὑπομένον ὁρῶμεν. χκαϑὺ δὲ ἀόριστον U ἀλλὰ τοῖς φαινομένοις συμφώνους τὲ καὶ προσήκοντας 

ἄποιον. οὐκ ἀμετάβλητον" ἔκ ve γὰρ μικροῦ μέγα ἐφαρμόξειν τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους. οἱ μὲν οὖν τὴν 

το. 1τ18ν. γίγνεται | καὶ ἔμπαλιν ἔκ μεγάλου μικρὸν καὶ ὕλην ἀσώματον καὶ ἀμερῆ εἶναι καὶ πάντῃ ἀνείδεον 

πᾶσαν ἐξαλλάσσει ποιότητα. χαὶ ἀόριστον δὲ λέγω ὑποτιϑέμενοι καὶ δυνάμει πάντα λόγον οὐχ ἕξουσι 

io εἶναι τὸ τριχῇ διαστατὸν οὐ καϑὺ sig ὅσον ἄν τις δοῦναι. τί δήποτε ἡ τῷ τοσῷδε φέρε ἄρτῳ ὑποχει- 10 

ἐπινοήσειεν μέγεϑος μεταβάλλειν δύναται (ὥρισται γὰρ μένη ὕλη εἷς τοσόνδε καὶ οὐ μεῖξον σαρκὸς μέγεϑος 

τὸ τοῦ παντὺς κόσμου μέγεϑος καὶ μεῖξον εἶναι τού- μεταβάλλει. ὁμοίως καὶ ἡ τῷ κυαϑιαίῳ ὕδατι ὑποκει- 

, ' er , , e , " ω ᾿ 

του ἐν τῇ φύσει ἀδύνατον). ἀλλὰ καϑὺ ὅλως πέφυκε μένη ὕλη εἰς vo|GóvÓs ἀέρος. ἢ τὸ τῆς σαρκὸς ἐπι- τοὶ. τ19:. 

4 " , LT , * ^ "^ , , z 
: ] 

τὸ αὐτὸ ἐχτεινόμενον καὶ συστελλόμενον i| μεῖζον 1| δέξασϑαι δύναται εἶδος. οὐχὶ δὲ καὶ τὸ τοῦ ἵππου 
e 3 e 2 4 ^ , : X 9^ * Φ 5. 

i5 ἔλαττον γίγνεσθαι. ὥρισται οὖν 1| τὲ ἐπὶ TO μέγιστον τυχὸν ἢ τὸ τοῦ ἐλέφαντος προσϑέσεως μηδεμιᾶς γενο- 15 
E δὰ “ὦ - , , M ' i , , 

καὶ ἡ ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον TOU τριχῖ διαστατοῦ συστολή μένης" τὸ γὰρ ἀσώματον καὶ ἀμερὲς καὶ δυνάμει πάντα, 

τε καὶ ἔκτασις" οὐδὲ γὰρ εἶ δυνάμει ἐστὶν ἐπ’ ἄπειρον εἴπερ ὅλως πέφυκε σωματοῦσϑαι, τί δεῖται προσϑήκης 

διαιρετὸν τὸ μέγεϑος: ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ἐπ᾽ ἄπειρον ἔξωϑεν μεγέϑους, ἵνα εἷς τοσόνδε μέγεϑος ἢ sic 

συστέλλεσϑαι δύναται" ἐπειδὰν γὰρ εἷς τὸ παχύτατον τοιόνδε εἶδος μεταβάλλῃ; οἱ δὲ τὸ τριχῇ διαστατὸν 

so τῇ πυκνώσει συσταλῇ. οἷον τὴν γῆν; ἵσταται λοιπὸν τὴν πρώτην ὕλην εἷναι ὑποτιϑέμενοι καὶ τοῦτο δη- 30 

ἡ συστολή᾽ εἶ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον συστέλλεσϑαι τὸ αὐτὸ λονότι οὐκ ἀνείδεον οὐδὲ ἀμερὲς (αὐτὸ γὰρ εἶδός 

λέγοι τις δύνασϑαι. δύναιτο ἂν δήπουϑεν ἡ πᾶσα γῆ pstsici τοῦ ἁπλῶς σώματος καὶ μέγεϑος τὸ πρῶτον) οὐκ 

μᾶλλον καὶ μᾶλλον πυκνουμένη sig κέγχρου συστα- ᾿ ααρρηνουθσῦν αἰτίας, διότι οὐ τὸ τυχὸν tlg τὸ τυχὸν 

λῆναι ὕγκον᾽ νῦν δὲ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν᾽ εἶ γὰρ Ἶ μέγεϑος ἢ εἶδος μεταβάλλει προσϑήκης χωρίς" οὐκ 

.ς5 ἠδύνατο. κἂν συνεστάλη. καίτοι ἐπ᾽ ἄπειρον δυνάμει ἀμεγέϑους γὰρ οὐδὲ ἀμεροῦς ὄντος τοῦ τριχῇ διαστα- ss 

διαιρεῖσϑαι δύναται ὡς μεμεγεϑυσμένη" ἀλλ᾽ ἕτερόν τι | ὧν ἀλλὰ μεριστοῦ τὸ ὅλον δηλονότι τοῦ ἰδίου μέρους 

εἶναι ἔοικεν συστολή τε καὶ πύκνωσις καὶ ἕτερον OL- i ἐστὶν μεῖξον" εἰ δὲ τοῦτο. καὶ ἣ συστολὴ δὲ καὶ δια- 
! ; 

e» a Ἁ N , ’ " δ 9 M € , ; » 

αίρεσις. ὥστε διαιρεῖταν μὲν δυνάμει τὰ μεγεϑη ἐπ στολὴ τῶν σωμάτων οὐκ εἷς ἀόριστα ἀλλ᾽ εἷς ὡρισμένα 

6. |óloousv, ex c, M 11. 12. yag vo|v er.|] M 6. φαινομενοῖς M 12. 13. ὁμοίως — ἀέρος fort. post 

13. πεφυκεῖν er.] M 15. ὠριστί αἾι, ex &, M 21. εουκὲν à 14. εἰδὸς ponenda 15. ἐλαφαντὸος M 17. [σἸωματουσϑαι, 

superscr. M 28. μεγεϑ η)]; ex et, M 1 ex », M 19. μεταβαλλ) ἡ]ι, ex eu M 

j og* 
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γίνεται μεγέϑη. ὡς δέδεικται. ἀνάγκη ἄρα πᾶσα τὸ 

μεῖζον τοῦ τριχῇ διαστατοῦ μέρος ἐκτεινόμενον εἷς 

μεῖξον μέγεϑος μεταβάλλειν ἥπερ τὸ ἔλαττον" ἍΜΑ 

ἐπειδὴ ἕκαστον εἶδος ἔν τινι ὡρισμένῳ μεγέϑει -— 

ὁ σταται. ὡς ἐν τῇ φυσικῇ δέδεικται, ἀνάγκη μηδὲ εἰς 

τὸ τυχὸν εἶδος τὸ τυχὸν μεταβάλλειν μέγεϑος. ἐπεὶ 

μηδὲ sig μέγεϑος τὸ τυχὸν προσϑήκχης χωρίς. εἰἶ 

τοίνυν τοῦ μὲν τριχῇ διαστατοῦ ὑποκειμένου ὄντος 

χαὶ ἴλης εὔλογον τὸ μὴ εἰς τὸ τυχὸν μέγεϑος τὴν 

io ἔχτασιν καὶ συστολὴν τῶν σωμάτων γίνεσϑαι, τῆς δὲ 

ὕλης ἀσωμάτου καὶ ἀνειδέου οὔσης ἐνδεχόμενόν ἐστιν 

εἰς ὁπηλικονοῦν μέγεϑος τὸ τυχὸν μεταβάλλειν, τοῦτο 

ὃὲ ψεῦδός ἐστιν καὶ ἀδύνατον, οὐκ ἄρα περὶ ἀσώμα- 

τόν τινα ἴλην καὶ ἀνείδεον καὶ ἡ συστολὴ τοῦ μεγέ- 

tol. 119v. ϑους καὶ ἡ διαστολὴ γίνεται" ὥστε ψεῦδος τὸ ἀσώ- 

τὸ ματον ὕλην ὑποκεῖσθαι τοῖς πράγμασιν. ἔτι εἰ ἀσώ- 
M , " εκ 2x 

ματός ἐστιν ἡ ὕλη καὶ ἀμεγέϑης καὶ μία καὶ ἡ αὑτὴ 
᾿ , e b. 7, N ἂν d 9 , 

πάντων καὶ οὐ πλείους ὗλαι, διήρηται δὲ ἀπ᾿ ἀλλή- 

λων τὰ φυσικὰ σώματα, οἷον τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ πυρὸς 

so x«l ἄνϑρωπος ἐξ ἀνθρώπου καὶ ἵππου καὶ ἁπλῶς 

εἰπεῖν ἕκαστον τῶν ἐν ὑπάρξει σωμάτων (ἀπὸ τῶν» 

λοιπῶν πάντων, πῶς ἡ ἀσώματος ὕλη καὶ ἀμεγέϑης 

χαὶ μία εἷς διάφορα μερίξεται καὶ ἄτομα; τὸ γὰρ S 

ματον καὶ ἀμέγεϑες ἀμερές ἔστιν ἐξ ἀνάγκης" οὐδὲ 

ΧΙ 8] DE AETERNITATE MVNDI 431 

ἡ λευκότης καὶ πᾶσα ποιότης" ἀλλ᾽ ἐπεὶ xo9' αὑτὴν 
ὑποστῆναι ἡ ποιότης οὐ δύναται ἀλλ᾽ ἐν ὑποκειμένῳ 

τινὶ μεγέϑει τὸ εἶναι ἔχει. συνδιίστασθϑαι αὐτὴν τῷ 

δεξαμένῳ μεγέϑει ἀνάγκη ἡ δὲ ὕλη οὐκ ἐν μεγέϑει 
τὸ εἶναι ἔχει οὐδὲ ὅλως ἐν ἑτέρῳ ὑφέστηκεν" vobvav- 

τίον γὰρ δεξαμένην καὶ ὑποβάϑραν αὐτὴν ἁπάντων 

ὑποϑέμενοι εἷναι ἀπεφήναντο. πῶς οὖν τὸ ἀσώμα- 
τον καὶ ἀμερὲς μερίξεται; τίς δὲ καὶ ὃ τῆς διαιρέ- 
σεῶς τρόπος: τὰ γὰρ διαιρούμενα ἢ ὡς γένος sig 

εἴδη διαιρεῖται. ὡς τὸ ξῷον sig ἵππον καὶ ἄνϑρωπον. 

ἢ ὡς εἶδος εἰς ἄτομα. ὡς ἄνϑρωπος εἰς Σωκράτη καὶ 

Πλάτωνα, εἴπερ τις καὶ τοῦτο διαίρεσιν καλεῖν ἀξιώ- 
σειεν, ἢ ὡς ὅλον εἷς μέρη. ὡς Σωκράτης εἷς χεῖρας 

καὶ πόδας καὶ κεφαλὴν καὶ τὰ λοιπὰ μόρια ἢ τὸ δε- 

κάπουν ξύλον εἷς τὰ δέκα ποδιαῖα ξύλα. ἢ ὡς ὁμώ- 

vuuog φωνὴ εἷς διάφορα σημαινόμενα. ὡς ἡ κύων 

φωνὴ sig τὸν ἀστρῷον καὶ χερσαῖον καὶ ϑαλάττιον. 
ὡς μὲν οὖν γένος εἰς εἴδη ἀδύνατον διαιρεῖσϑαι τὴν 

ὕλην" τὰ γὰρ γένη ταῖς εἰδοποιοῖς διαφοραῖς sig τὰ 

εἴδη διαιρεῖται. ἡ δὲ ὕλη παντελῶς ἐστιν κατὰ τοὺς 50 
ὑποθεμένους αὐτὴν ἀνείδεος. ὥστε οὐδὲ διαφορὰν 

συϊστατικὴν ἢ διαιρετικὴν ἕξει καὶ διὰ τοῦτο οὔτε τοὶ. 180τ. 

ὡς γένος εἷς εἴδη διαιρεϑήσεται ἡ ὕλη ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς 

εἶδος εἰς ἄτομα" καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος ἀνα- 
, » - $95 / , x 

, “ - zÓusve ἄτομα διαφοραῖς τισιν ἀπ΄ ἀλλήλων τέμνεται" 35 

καὶ γὰρ ἄνϑρωπος ἀνθρώπου καὶ ἵππος ἵππου διαφέρει" 6 

δύο γοῦν ἄτομα κατὰ πάντα τὰ αὐτὰ εἶναι καὶ ἀδιά- 

φορὰ πάντῃ ἀδύνατον᾽ οὐκοῦν, εἰ καὶ ἡ ὕλη εἰς 

ἄτομα τέμνεται. διοίσουσι πάντως ἀλλήλων διαφοραῖς 
————— , 

18. ΘΗΡΊΟΝ, vers. παντων M 20. s&xvov M; exspectes ἀπ τισιν τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὕλην ἀναγόμενα ἄτομα. καὶ so 

ὄνου τ m quid 8. del πᾶν MEL (Ur sigo Ἐὰν e ἄλλως Óc& ἀριϑμὸν ὅλως καὶ πλῆϑος ἄνευ διαφορᾶς 
πῶν SCrib. 

Ἁ , - er , /, er 

25 γὰρ ταὐτὸν συμβαίνειν ἐπὶ τῆς ὕλης ἐνδέχεται, ὅπερ 
- , e , V ^ 3 

φέρε εἰπεῖν ἐπὶ τῆς ποιότητος" ἀσώματος μὲν γὰρ καὶ 
adt τὶ 3 ρας ἃ» 

TI. : 
— mee La LE ae 7 

t EEG πεν v ^ 

ἤ } 5. Arist. phys. 1. pag. 433, 9 8. ἤπερ pt] εἰπεὲρ M 5 

A 4 p. 187b 20 μ| η]δὲ &|s| M 6. us|y|s9og M 
Ἐπ ἘΣ σεν. 
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εἶναι ἀδύνατον" εἰ οὖν ἄλλῳ ἄλλη ἡ ἀσώματος κατ᾽ 

ἀριϑμὸν ὕλη ὑπόκειται, εἴπερ πλείονά ἐστιν καὶ διῃ- 

ρημένα ἀλλήλων τὰ ἔνυλα, πλείονες ἄρα κατ᾽ ἀριϑμὸν 

ci ἀσώματοι ὗλαι" ἄλλη γὰρ ἡ Σωκράτει ὑποκειμένη 

ο ὕλη ἀσώματος καὶ ἄλλη Πλάτωνι καὶ τῷδε τῷ ξύλῳ 

xul τῷδε τῷ ἵππῳ᾽ εἰ δὲ πλείονες τῷ ἀριϑμῷ αἱ 

ἀσώματοι ὗλαι. οὐκ ἄρα ἀδιάφοροι" πῶς οὖν ἔτι ἀνεί- 

δεος ἡ ὕλη, ἧς τὰ μέρη διαφοραῖς τισι διαφέρει ἀλλή- 

λων; πάλιν δ᾽ αὖ τὰ μὲν ἄτομα ἀδιαίρετά ἐστιν, ἧ 

10 τοιαῦτά ἐστιν᾽ ὃ γὰρ Σωκράτης εἰ διαιρεϑείη. οὐκέτι 

ἐστὶν Σωκράτης, ἡ δὲ ὕλη διαιρουμένη ἔτι ἐστὶν ὕλη" 

διαιρονμένον γὰρ τοῦ ξύλου αὐροιπιθαῖναὶ μὲν καὶ ἡ 

ὑποκειμένη αὐτῷ ἀσώματος ὕλη. μένει δὲ ὕλη οὐδὲν 

ἧττον ἡ ἐν ἑκάστῳ τμήματι" οὐκ ἄρα οὐδὲ ὡς εἶδος 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὁμώνυμος 
- 

15 εἰς ἄτομα διαιρεῖται ἡ ὕλη. 

gen εἷς διάφορα σημαινόμενα μερισθησεναι;, ὡς μῦς 

ὅ τε ϑαλάσσιος καὶ ὃ γηγενής᾽ οὐδὲ γὰρ geri ἐστιν 

μόνον ἡ ὕλη ὁμώνυμος. καὶ εἶ geni ὃὲ ἦν ὁμώνυ- 

μος ἡ ὕλη; χαὶ οὕτω πάλιν οὐκ ἂν ἦν ἀνείδεος ἕκά- 

s! ὅτου μέρους αὐτῆς ἴδιόν τι σημαινόμενον καὶ ἰδίαν 

φύσιν ἔχοντος" πάντα γὰρ τὰ ὁμώνυμα τοιαῦτά ἐστιν" 

ὁμώνυμος μὲν γὰρ ἡ κύων φωνή. ἀλλ᾽ ἄλλο μέν τι 

[ο1. 180ν. σημαίνει ἐπὶ τοῦ χρρθαίου κυνός. | ἕτερον δὲ ἐπὶ 

τοῦ ϑαλαττίου καὶ ἐπὶ τοῦ ἀστρῴου ἄλλο᾽ ὥστε τὰ 

ss ὁμώνυμα πάντα εἰδοποιοῖς διαφοραῖς ἀλλήλων δια- 

φέρει. οὐκοῦν, εἰ καὶ ἡ ὕλη ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἷς 

διάφορα διήρητο σημαινόμενα, ἀνάγκη πᾶσα τὰ τμή- 

ματα αὐτῆς εἰδοποιοῖς διαφοραῖς ἀλλήλων ρέμα" 

ὥστ᾽ οὐκέτι ἂν εἴη ὕλη ἀνείδεος" οὐκ ἄρα οὐδ᾽ ὡς 

8. r.i» M 16. σημ[α͵ινομένα, ex e, M. 4. σώκρατι M 
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ὁμώνυμος φωνὴ sig διάφορα διαιρεῖται σημαινόμενα. 

λείπεται τοίνυν ὡς ὅλον sig μέρη αὐτὴν διαιρεῖσϑαι. 
A Im - 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἷς ἀνομοιομερῆ διήρηται. εἰδοπεποιῆσϑαι 

καὶ αὐτὴν καὶ τῶν μερῶν ἕκαστον ἀνάγκη" καὶ γὰρ 

τὸ ὅλον εἰδοπεποίηται. οἷον ὁ ἄνϑρωπος ἢ τὸ τοῦ 

ἀνθρώπου σῶμα, καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ ἕχαστον 

ἀνάγκη, κεφαλὴ καὶ ποὺς καὶ τὰ λοιπά. εἰ δὲ εἰς 

ὁμοιομερῆ. πῶς πάλιν τὸ ἀσώματον καὶ ἀμερὲς δι- 

αἱρεῖται; ἄλλως τε ἡ τοῦ ὅλου εἰς μέρη διαίρεσις σώ- 

ματός ἐστιν καὶ μεγέϑους, εἴτε ὁμοιομερὲς ἡ τὸ ὅλον 

εἶτε ἀνομοιομερές᾽ τὸ γὰρ ἀσώματον καὶ ἀμέγεϑες 
3 , s. e 9 X er er A , 53 e 

ἀμερές" ὥστε οὐδὲ ὅλον ἕξει καὶ μέρος. εἰ οὖν ὅλον 
er A , REDE s , ^ ». . ES 4 2 

ἕξει καὶ μέρος ἡ ὕλη. μέγεϑος ἂν εἴη καὶ σῶμα. οὐκ 
LJ , 3 , A Ὁ 9. τὰ 3 , 

ἀμεγέϑης τε καὶ ἀσώματος. διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀνείδεος" 
9 ^ 3 , ' , 7^ ^ I ^ ' LI 

οὐ γὰρ ἀνείδεον τὸ μέγεϑος ἢ τὸ σῶμα. καὶ τὸ δὴ 

ἀτοπώτερον" οὐ γὰρ μόνον τὸ ἀμερὲς μεριστὸν ποιεῖν 

συμβήσεται τοῖς τὴν ὕλην ἀσώματον εἶναι καὶ ἀνεί- 

δεον ὑποτιϑεμένοις. ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀμερέσι διαιρέσεως 

τὸ ἀμερὲς εἶναι λέγειν αἴτιον γίνεσϑαι" ἕκαστον γὰρ 
E E ? , ^ A 3 . - , , 

τῶν εἰδῶν ἀσώματον ὃν καὶ ἀμερὲς τῷ ἰδίῳ λόγῳ. 

ἐπειδὰν ἐν ὕλῃ καὶ ὑποκειμένῳ γένηται, συνδιίσταται 
, A , L.S 3 , A ^ , 

τούτῳ καὶ συμμερίξεται. ὡς ἀρτίως περὶ τῆς λευκό- 
᾿ , » e M - 2 , y 

τητος ἐλέγομεν. ὥστε καὶ τοῖς ἀμερέσιν εἴδεσι μερυ- 

σμοῦ αἰτία ἡ ὕλη γίνεται. τοῦτο ὃὲ χαὶ αὐτοὶ Óuo- 
^—- 
(3 

Aoysiv ἀξιοῦσιν. πῶς οὖν οἷόν τέ ἐστιν, εἴπερ ἀμερής 

ἐστιν ἡ ὕλη, αὐτήν τε διαιρεῖσϑαι εἰς μέρη καὶ τοῖς 

ἀμερέσιν εἴδεσιν μερισμοῦ αἰτίαν γενέσϑαι; καὶ εἰ 

πάσχον τι τὸ ἀμερὲς μεριστὸν γίνεται, ἀμερῆ δὲ | 

1. ἀναγκη M; aut del aut ἀγκάλη 
9. usos. M 16. «rozovsoov M 

6. vov ex τωι M 
serib. (vix ἀνάγκῃ) 
23. pag. 436, 26 sq. 

ἀπο, iT le DAR. nom E ied 

τὸ 

e 
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foiàr. ὄντα τὰ εἴδη κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐν τῇ ὕλῃ 

γινόμενα μεριστὰ γίνεται, τοῦ δὲ πάϑους τούτου 1| 

ὕλη ἐστὶν αἰτία. δηλονότι ποιητικὸν ἂν εἴη τοῦ πά- 

ϑους τούτου (τῆς διαιρέσεώς φημι) ἡ ὕλη αἴτιον" 

5 ὥστε οὐκ ἀνείδεος ἡ ὕλη" τὸ γὰρ ποιοῦν δυνάμει 
M M] 2". - M ? — kJ - rr 

τινὶ καὶ εἴδει ποιεῖ. x«i ἐντεῦϑεν οὖν δῆλον, OTi 

τριχῇ διαστατόν ἐστιν τὸ πρῶτον ἁπάντων ὑποκχεί- 

μένον καὶ ἡ ὕλη, ὅπερ φύσει μεριστὸν ὃν τοῖς ἐν 

αὐτῷ ὑφισταμένοις εἴδεσιν μερισμοῦ καὶ διαστάσεως 

10 αἴτιον γίνεται. ἔνϑεν καὶ εἷς ἄτομα τὰ εἴδη τέμνεται 

οὐκ αὐτὰ x«9' αὑτὰ μεριζόμενα ἀλλὰ τῷ ὑποκειμένῳ 

μεριστῷ ὄντι συνδιαιρούμενα᾽ φύσει γὰρ xo9' αὑτὸ 
βδρεῦνι θοῦ! y yoQ 

ἀμερές ἐστιν τὸ ἀσώματον, ἀλλὰ τοῦ ὑποκειμένου 

(τουτέστιν τοῦ τριχῇ διαστατοῦ, ἐν ᾧ καὶ ὑφέστηκεν) 

15 μεριστοῦ Ovrog καὶ τοῦ ὅλου τὴν εἰς ὁμοιομερῆ τομὴν 

δεχομένου συμβαίνει καὶ τὰ ἐν τούτῳ ἐνιδρυμένα εἴδη 

ἅτε δὴ συνδιασταϑέντα αὐτῷ διὰ τὸ ἐν αὐτῷ γενέσϑαι 

διαστατῷ ὄντι καὶ συνδιαιρεῖσϑαι αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης. 

εἶ δέ τις εἴποι ποσωϑεῖσαν πρότερον καὶ σωματωῦ εἴς 

eo σαν τὴν ὕλην οὕτω λοιπὸν μεριστὴν γενέσϑαι. οὐδὲν 

ἧττον καὶ οὕτως ἀπορήσομεν, πότερον αὐτὴ ἡ ἀσώ- 

ματος ὕλη μεταβαλοῦσα καὶ τοῦ εἶναι ἀσώματος ἐκ- 
- 3 , - , M] , *A ? , 

στᾶσα αὐτόχρημα σῶμα γέγονεν καὶ μέγεϑος ἢ ἀμετά- 

βλητος καὶ ἀσώματος μείνασα τὸ τοῦ σώματος εἶδος 
2 er b , , , x - 

9ς5 ἐδέξατο, ὥσπερ τὸ μέγεϑος δεξάμενον εἶ τύχοι τὸ τῆς 
^ * T 

σαρκὸς εἶδος οὐδὲν ἧττον ἡ μέγεθός ἐστιν ἔμεινεν 

ἀμετάβλητον καὶ ὡσαύτως ἔχον καὶ ἡ σὰρξ λευκὴ 

18. ad versum διαστατῷ 
23. M m 1 ad «vrogzenu« 

27. ἀμεταβλητος 

17. διὰ] ἴδιαι M, unde ἰδίᾳ pt 
— ἀνάγκης in marg. £nvev M 
not. marg.: αὐτό sxsuyo ὕπερ t6tiv 
M (er. p) 

——— P Ó 
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γενομένη ἢ μέλαινα οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἧττον σάρξ ἐστιν 
μηδὲν ἐκ τῆς λευκότητος ἢ μελανίας καϑὸ σάρξ ἐστιν 
μεταβάλλουσα. εἰ μὲν οὖν ἔμεινεν ἡ ὕλη ἀσώματος 
καὶ μετὰ τὸ δέξασϑαι τὸ τοῦ σώματος εἶδος. ἔτι μένει 
τὸ ἄπορον, πῶς τὸ ἀσώματον καὶ ἀμερὲς μερίζεται καὶ 5 
πῶς τοῖς ἀμερέσι μερισμοῦ αἰτία γένεται ἀμερὴς fol.181v. 
οὖσα καὶ ἀσώματος. εἶ δὲ ἐξέστη τοῦ εἶναι ἀσώματος 
καὶ αὐτὸ σῶμα καὶ μέγεϑος γέγονεν, οὐκέτ᾽ ἂν ἀμε- 
τάβλητος εἴη. ὥστε οὐδὲ ἀγένητός τε καὶ ἄφϑαρτος. 
καὶ ἄλλως" εἰ ἀσώματος οὖσα μετέβαλεν καὶ γέγονεν 
σῶμα, ἀνάγκη πᾶσα ἢ εἷναί ποτὲ αὐτὴν ἐνεργείᾳ ἀσώ- 
ματον, εἶτα γεγονέναι σῶμα, ἢ μηδέποτε αὐτὴν γεγο- 

νέναι ἐνεργείᾳ ἀσώματον. εἰ μὲν οὖν ἐνεργείᾳ ποτὲ 
ἦν ἀσώματος. εἶτα μεταβαλοῦσα γέγονεν σῶμα, πρῶ- 
τον μὲν δύναιτ᾽ ἂν πάλιν καὶ τὸ σῶμα γενέσϑαι ἀσώ- 
ματον, εἶτα καϑὸ οὐκ ἔμεινεν ἀσώματος ἐφϑάρη. εἶ 
δὲ τὸ ἀσώματον ἐφθάρη. καὶ γέγονεν ἐξ ἀνάγκης" 
οὐδὲν γὰρ τῶν φϑαρτῶν ἀγένητον. εἰ δὲ τοῦτο, 
ἀνάγκη πᾶσα ἄλλο τι τῇ ὕλῃ ὑποκείμενον εἶναι κατὰ 
τὰ πρότερον δεδειγμένα. περὶ ὃ τὸ ποτὲ μὲν ἀσώμα- 
τον ὃν ποτὲ (0i) σῶμα μεταβάλλει. καὶ τοῦτο πάντως 
οὔτε σῶμα ἔσται οὔτε ἀσώματον, εἴπερ σώματί τε καὶ 

ἀσωμάτῳ ὑπόκειται" ἀλλ᾽ οὐδὲν εἶναι μεταξὺ σώματός 
ve καὶ ἀσωμάτου ἐνδέχεται. ἐπεὶ μηδὲ τῆς ἀντιφάσεως" 

τὸ γὰρ ἀσώματον πάντως που x«l σῶμα οὐκ ἔστιν, 

ἀδύνατον δὲ μήτε σῶμα εἶναί τι μήτε μὴ σῶμα τὸ 
αὐτό" ἀντίφασις γὰρ τοῦτο. οὐδὲν δὲ οὔτε τῶν ὄντων 
οὔτε τῶν μὴ ὄντων ἐκφυγὸν καυχήσεται τὴν ἀντί- 

1. [μαλλον] M 
(«ἡ ὕλην, cf. 439, 94 
τον M 19. |z]y M 

3. μεταβαλοῦσα pt 6. exspectes αἰτία 
11. ἐνεργεια ει], ex v, M 18. φϑαρ- 

21. δὲ add. pt 24. |evósyevo|. M 
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ὥστε ἀδύνατον ἄλλο τι τῇ ἀσωμάτῳ ὕλῃ ὑπο- 

Ἕλλησι τοῦτο δοκεῖ. οὐκοῦν ἀδύ- 

verov ἐνεργείᾳ ποτὲ τὴν ὕλην ἀσώματον οὖσαν μέτα- 

βάλλειν ἀπὸ χρόνου καὶ γενέσϑαι σῶμα. εἰἶ δὲ μηδέποτε 

s ἐνεργείᾳ ἣν ἀσώματος ἡ ὕλη; τὸν ἄπειρον χρόνον 

δυνάμει ἦν ἀσώματος. εἶ δὲ δυνάμει ἐστὶν ἀσώματος; 

το. 189:. ἐνεργείᾳ ἐστὶν σῶμα | τὸν ἄπειρον χρόνον" τὸ γὰρ 

, ? , 
^ ᾽ , , — Ld 

δυνάμει ἀσώματον εἰ μὴ ἑνεργξιᾷ εἴη σῶμα, οὔτε 

9 , μὴ MN -μ - M ? , PA 

ἀσώματον ἔσται οὔτε σῶμα" τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἄρτι 

, » 3 , , , ' 7 E 

δέδεικται. εἴπερ ἀντίφασις μὲν ἔστιν TO εἶναι σῶμα 

χαὶ μὴ εἶναι σῶμα, τὴν δὲ ἀντίφασιν συναληϑεύειν 

εἰ δὲ ἐνεργείᾳ ἐστὶν σῶμα ἡ ὕλη τὸν 
e -" "AE 4 , 

ἡ σῶμα ἑεστιν ἀμέτα- 

φασιν. 

κεῖσθαι" οὐδὲ γὰρ 

? , 

ἀδύνατον. 

ἄπειρον χρόνον, εἶ μὲν τὸ σῶμα 

βλητον ὑπάρχει- οὐχ ἕξουσι δεικνύειν. εἰ ὅλως δυνάμει 

i5 ὃν ἀσώματον ἡ ὕλη τοῖς φυσικοῖς σώμασιν ὑπόκειται" 

δέδεικται γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ προχειμένου λόγου: ὅτι 

τουτέστιν c τοῦ ἀποίου σώματος: 
ἀμεταβλήτου ὄντο 

εἰρομένου, αὐτὸ εἶναι τὸ 
μήτε γινομένου μήτε φϑ 

υσικῶν ὑποκείμενον καὶ τὴν πρώτην 

εἰ δὲ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα Tj σῶμά ἐστιν 

3 , ἢ 1 3 , , 

ἀνάγκη μήτε καϑὸ ἀσώματος 

ἔσχατον τῶν φ 

so ὕλην ἀνάγκη. 

μεταβάλλειν φήσουσιν. 

(βλητον αὐτὴν εἶναι. εἴπερ μὴ ἔμει- 
ἐστιν ἡ ὕλη ἀμετά 

νεν χατὰ τὸν ἴδιον τῆς φύσεως λόγον ἀσώματος, μήτε 

σῶμα ἧ σῶμά ἐστιν 
καϑὺ σεσωμάτωται. εἴπερ καὶ τὸ 

ss μεταβάλλει. ὥστε xuv οὐδένα τρόπον ἡ ὕλη ἀμετά- 

λ , 7 , N ὅσ é N , ὅπ ἐστὶν θὲ 

βλητός ἐστιν οὔτε ἔσται" οὔτε γάρ: ὅπερ ἐστὶν φύσει, 

τουτέστιν ἀσώματος, ἔμεινεν ἀμετάβλητος οὔτε ὃ γέ- 

9 3. M ad versum γὰρ — ἔνερ in marg.: δέ (forsitan ad 

explenda verba p. A41, 21 ascriptum hue aberraverit) 

9. sor|«]t, ex :, M pag. 441, 23 10. [uev] M 

16. pag. 413, 25 20. Τ ει — 9 σωμα] M 
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yove, τοῦτο δέ ἐστιν σῶμα, cix ὶ αὐτὶ epo] ; μα, j ἐρ καὶ αὐτὸ μεταβάλλει. 

' (TOV, ὡς πολλάκις εἴρηται. τὸ πρῶτον 
' , , , 

ὑποκείμενον μεταβάλλειν, οὐκ ἄρα οὔτε δυνάμει ἀσώ- 
ατ ᾿ *, I Lx ? ^ 

pua visionis ὕλην ἐνδέχεται τὸν ἄπειρον χρόνον 
e : 

δέδεικται δὲ ὅτι οὔτε ἐνεργείᾳ. ὥστε οὐδ᾽ ὅλως ἀσώ 
α " 1 er 2 1 » , 

u τὸν εἶναι τὴν ὕλην ἐνδέχεται. ἔτι εἶ ἡ πρώτη τῶν 
GOuU 7 el , , » 
Minen) ὕλη ἀσώματος καὶ τὰ εἴδη πάντα ἀσώματά 

ἐστιν (τοῦ xp ἀληϑὲς ( (τοῦτο γὰρ ἀληϑὲς ὃν καὶ παρὰ πάντων ÓóuoAo- 

γεῖται). πῶς δύο ἀσωμάτων τὲ καὶ ἀμερῶν σύνϑ' 
i 

τὸ ἐξ ἀμφοῖν μέγε UL σᾶ i pie quyolt. βέγεϑου καὶ σῶμα πεποίηκεν; καὶ fol.182v. 

é ῆ : | μυρία ἀμερῆ συντιϑέμενα μέγεϑος οὐ ποιεῖ ὡς τὰ τι 
^ , , ν᾿ ^ | 

eund, sin δύο ἀμερῶν σύνϑεσίς τις (τῆς ὕλης 
γ) Ὁ » " , 

y y^ καὶ τοῦ εἴδους) μέγεϑος καὶ σῶμα γεγένηται; 

εἰ δὲ φήσουσιν δυνάμει εἶναι σῶμα τὴν ὕλην, xv 
3 , : » AI » , : 

σώματος εἴη. εἶ μὲν ἀεί ἐστιν δυνάμει σῶμα. οὐδέ- 15 

ποτὲ δήπουϑεν & : ᾳ σῶ ᾿ m í | i ἐνεργείᾳ σῶμα. ἀεὶ δὲ ἐνεργείᾳ 
τος" τὸ ὰ Y , μὰ er * , k1 

— , pio ϑυνάμεε Vh ὃν τὰς ἂν μόνως ἡ 

δυνάμει, ἐνεργείᾳ ἄσθτο eive, ἀδύνατον" τὸ γὰρ ὕδωρ 
£o ü , $3 , 
o6 ἣν μόνως ἢ δυνάμει ϑερμόν, ἐνεργείᾳ ϑερμὸν 

οὐκ ἔστιν. εἰ οὖν ἀεὶ δυνά ἐστὶ ; ὶ δυνά v 6 ἡ v ΠῚ; sium usu. ἐστὶν σῶμα ἢ ὕλης 20 

uL ἐνεργείᾳ ἀσώματος" μένει οὖν ἡ ἀπορία 
πῶς δὲ ἀσώματον ἀ ( ; id i uerov ἀσωμάτῳ συντιϑέμενον μέγεϑος 
T i LJ . d , n καὶ σῶμα; ἄλλως τε εἰ ἀεί ἐστιν δυνάμει σῶμα 

οὐδέποτε δὲ ἐνεργείᾳ γί i : i π᾿ d ογείᾳ γίνεται σῶμα. μάτην ἕξει τὴν 
e "hid μιν μὴ ἕποτε προϊοῦσαν zig ἐνέργειαν. ἀλλ᾽ οὐδὲν 90 

τῶν Nil Y , H b , ' | 

ἀιδίων δυνάμει ἐστὶν μόνως τὸν ἄπειρον χρόνον 

ὡς καὶ ᾿Φριστοτέλει δοκεῖ" ἐν μὲν γὰ ' Rura due ἐν qu ID τοῖς γινομένοις 
"d , : 

καὶ φϑειρομένοις ἐνδέχεται δυνάμει τι εἶναι, ὃ μὴ ? n 

- AM 16. ἀεὶ] & M 21. εστ αι] M 25. οὐδὲν] óvós M 
26. αἰ εἼδιων, ex ει, M 

rapid MC 217. Árist. metaph. Θ᾽ 8 p. 1050b 1 
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πρόεισιν εἰς ἐνέργειαν φϑανούσης τῆς φϑορᾶς τὴν 

τῆς δυνάμεως τελείωσιν καὶ ἐνέργειαν (δυνάμενος γὰρ 

πᾶσαν ἐπιστήμην ὁ ἄνθρωπος ἐπιδέξασϑαι οὐ πάντως 
, , - ^ M 2 , A | 

δέχεται φϑανούσης τῆς φϑορᾶς τὴν ἐνέργειαν, καὶ TO 

s ξύλον δυνάμει ὃν ϑρόνος ἢ ναῦς οὐ πάντως καὶ ἔνερ- 

γείᾳ γένεται), ἐπὶ δὲ τῶν ἀιδίων ἀδύνατον εἷναί φη- 
3 ’ , , * ' LA 

σιν ᾿Δριστοτέλης μόνως δυνάμει τι εἶναι τὸν ἄπειρον 

χρόνον μάτην γὰρ ἕξει τὴν δύναμιν μηδέποτε προ- 

ιοῦσαν εἷς ἐνέργειαν. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸν ἄπειρον 
, . , -" 3 ^ e N , 

10 χρόνον δυνάμει σῶμα εἶναι τὴν ὕλην. εἰ δὲ δυνάμει 

οὖσα σῶμα ἢ ποτὲ γέγονεν ἐνεργείᾳ σῶμα ἢ ἀεί ἐστιν 

τοὶ. 188:. ἐνεργείᾳ σῶμα. τὰ αὐτὰ πάλιν ἐροῦμεν" | & μὲν 

γὰρ ἀμετάβλητον εἴη τὸ σῶμα ἣ σῶμά ἐστιν, οὐδεμίαν 

ἕξουσιν ἀπόδειξιν τοῦ ὅλως ὑποκεῖσϑαί τινα τοῖς σώ- 

τὸ μασιν ὕλην ἀσώματον" εἶ δὲ καὶ τὸ σῶμα μεταβάλλει, 
3 3 ἢ ᾽ e e , , N 1 3 

xar οὐδέν ἐστιν ἡ ὕλη ἀμετάβλητος. οὔτε καϑὸ ἣν 
3 , N * / - n SN b » 3 

ἀσώματος οὔτε καϑὸ γέγονε cuc εἰ δὲ μὴ εἴη ἄμε- 

τάβλητος. ἄλλο τι ἔσται καὶ αὐτῇ ὑποκείμενον καὶ 
e δ , , A M ? , , Ἁ 

ὕλης ὕλην ἐπινοήσομεν καὶ περὶ ἕκείνης πάλιν τὰς 

αὐτὰς ἀπορήσομεν ἀπορίας καὶ εἰς ἄπειρον τὸ ἄτοπον 

ἄνεισιν. ἀλλ᾽ οὔτε μεταβάλλειν τὸ πρῶτον τῶν φυσι- 
- e , 3 34 ^ - rer 3 γῳ. » 

κῶν ὑποκείμενον ἐνδέχεται καὶ τοῦ, ὅ ἐστιν, ἐξίστα- 

σϑαι οὔτε ἄλλο τι αὐτῷ ὑποκεῖσϑαι" οὐ γὰρ ἂν ἔτι 

πρῶτον εἴη ὑποκείμενον. δῆλον οὖν ἐντεῦϑεν, ὡς οὐκ 
, , , - * ^ er 3 M 

ἐνδέχεται δυνάμει σῶμα είναι τὴν ὕλην. ἀποδέδεικται 

δὲ νῦν, ὡς οὔτε ἀσώματον αὐτὴν εἶναι οἷόν τὲ οὔτε 

δυνάμει οὔτε ἐνεργείᾳ, ἔτι δὲ οὐδὲ ἀνείδεον διὰ τὸ 
j ΟἿ , , , » p . ^*$ - d 

μηδ᾽ ὅλως ἐνδέχεσθαί τι τῶν Ὀντῶν ἀνείδεον εἶναι 

5. in textu ὃν ϑρονῦ, in marg. ὃν ϑρονος, M 19. επι- 

vonc|o|usv, ex o, M 20. ἄπειρον (cf. 120, 8 annot. 3, 4. 

53, 10. 449, 9)] ἀπορον M 25. αποδεδεικτ αι, ex s, M 
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τὸ γὰρ μηδένα λόγον ἔχον τοῦ εἶναι ὅμοιον ἐδείξαμεν 
τῷ μηδ᾽ εἶναι ὅλως. ὃ δὲ τοῦ εἶναι ἑκάστου λόγος 

εἶδός ἐστιν καὶ φύσις ἑκάστου" τὸ γὰρ ξῷον λογικὸν 
ϑνητὸν λόγος ἐστὶν τοῦ εἶναι καὶ εἶδος ἀνθρώπου. 
ἐκ τούτων οὖν πάντων δῆλον γεγένηται. ὅτι οὔτε 

ἀνείδεον παντελῶς οὔτε ἀσώματον εἶναι τὴν πρώτην 

ὕλην ἐνδέχεται. ὥστε μῦϑος ψευδὴς καὶ αἴτημα ἀν- 

απόδεικτον ἡ περὶ τῆς ἀσωμάτου τε καὶ ἀνειδέου 

ὕλης ὑπόϑεσις ἀποδέδεικται. κἂν μυρίοι Πλάτωνες 

καὶ ὃ λοιπὸς τῶν ἀρχαίων κατάλογος τὴν περὶ αὐτῆς 

εἰσηγήσαντο δόξαν: οὐδενὶ γὰρ πιστεύειν ἀξιώσομεν 

μὴ ὑπὸ λόγου τὴν ἀπόδειξιν ἔχοντι" “εἰ μὴ σὺ γὰρ 

σαυτοῦ λέγοντος ἀκούσῃς", φησὶν ὃ Πλάτων, “ἄλλῳ 

λέγοντι μηδέποτε πιστεύσῃς. οἱ μὲν οὖν ἔλεγχοι τῆς 
ἀνειδέου ὕλης καὶ ὡς ἀληϑῶς οὐδὲν οὔσης τῶν ὄντων 

ἐντεῦϑεν ἡμῖν πέρας ἐχέτωσαν νόϑων τῷ ὄντι καὶ 
2 , - ^ Ld ^ ἀνυποστάτων τῶν περὶ | αὐτῆς λογισμῶν ἀποφαν- fol.183v. 

, X M 

ϑέντων. ti δὲ αὐτὴ ἡ περὶ τῆς ὕλης αὐτῶν ὑπόϑεσις 

ψευδὴς δέδεικται καὶ ἀνυπόστατος. καὶ τὰ τῇ ἀρχῆ 

15 

ἄρα τῇ ψευδεῖ ταύτῃ ἑπόμενα τῆς ἀρχῆς ἐληλεγμένης 2o 

συναπελήλεγκται καὶ διὰ τοῦτο ἴσως περιττὸν ἦν τὸ 

ὅλως εἰς τὸ προκείμενόν τι λέγειν ἐπιχείρημα. συγ- 

χωρήσαντες δ᾽ οὖν ἡμεῖς τῇ περὶ τῆς ὕλης ὑποϑέσει, 
εἴτε σῶμα ταύτην εἷναί τις τὸ ἄποιον βούλοιτο εἴτε 
3 , P. X 20 ! ^ ὃ 

ἀσώματον, ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τοῦ προκειμένου ἑνδεκάτου 50 
᾽ , M y » , 

ἐπιχειρήματος TOv λόγον τρέψωμεν᾽ ἔστιν δ΄. ἵνα συν- 

ἑλὼν εἴπω. τοιοῦτον. 
1 δ , , » 

9. H ὕλη, φησίν, οὐ κατὰ τύχην ἀλλ᾽ ἔκ τινος 

1. pag. 427, 13 10. τῶν pt] vov M ι 18. ἡ περὶ pt 
ἧπερ M 21. συναπεληλεκται M. (cr. pt) Ἵ 
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, * 3 “ er , ἢ H A - , 

αἰτίας τὸ εἶναι ἔχουσα ἕνεκά TOU ἔστιν καὶ τοῦτο 

ἐστιν αὐτῇ τὸ εἶναι" τῆς γὰρ γενέσεώς ἐστιν ἕνεκα" 

3 - M ec / TY ὧὦ , 2 ' BM er , 

οὐκοῦν καὶ ἡ γένεσις οὗ ἕνεκά ἔστιν. τὸ δὲ ἕνεκά 

του καὶ τὸ οὗ ἕνεκα τῶν πρός τι; τὰ δὲ πρός τι ἅμα 

ςτὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχει" ἀφ᾽ οὗ ἄρα ἡ ὕλη 

ἐδ , ? ' , 2 M “ ^ , GC δ " M M νὰ DA 

ἐστίν, ἀπὸ τότε καὶ ἡ γένεσίς ἐστιν καὶ γὰρ ἢ v^ 

εἴδους ἐστὶν ὕλη καὶ τὸ εἶδος ὕλης ἐστὶν εἶδος. ὥστε 

er T 3 ^ e, , 1 - OU. , , ? M 

ἅμα τῷ εἶναι τὴν ὕλην εὐθὺς καὶ ἡ γένεσις ἐστυν καὶ 

τὰ εἴδη ἐστὶν ἐν αὐτῷ" ἔστιν γὰρ ἡ ὕλη οὐκ ἀκοσμίας 

τὸ ἕνεκα καὶ τῆς τῶν εἰδῶν στερήσεως ἀλλὰ κόσμου τὲ 

καὶ εἰδοποιέας. si οὖν ἡ ὕλη ὡς καὶ ἡ γένεσις ἐξ 

ἀνάγκης ἀίδιος. καὶ ἡ εἰδοποιία. ὥστε καὶ ὃ κόσμος 

ἀίδιος. ὅτι δὲ ἡ ὕλη ἀίδιος, δῆλον ἐντεῦϑεν" εἶ γὰρ 

γίνοιτο, φησίν, καὶ φϑείροιτο. ὕλης ἄλλης δεήσεται, 

i ἐξ ἧς ve γίνεται καὶ εἷς ἣν φϑαρεῖσα ἀναλυϑήσεται" 

- b! , , , , be ^ , - 

τοῦτο δὲ πάλιν ἀνάγκη συμβαίνειν διὰ τὸ ἐν τῷ 

ἐνάτῳ λόγῳ εἰρημένον; ὡς πᾶν τὸ γιγνόμενον ἔκ τινος 

γίνεται καὶ ἐκ μηδενὸς γενέσϑαι τι ἀδύνατον ξιναι. 

στιν δὲ ᾿Αριστοτελικὺν τὸ ἐπιχείρημα" αὐτὸς γὰ ἐν 
ἔστιν δὲ ᾿Δριστοτελι πιχείρηι ς γὰρ 

x τῷ πρώτῳ τοῦτο τῆς φυσικῆς ἔϑηκεν ἀκροάσεως. ὃ 

μὲν οὖν προκχείμενος συλλογισμὸς τοιοῦτος. ἡμεῖς δὲ 

το]. 184τ. τοῖς ἄλλοις ἅπασιν συγχωρήσαντες τοῦτο μόνον 

τῶν εἰρημένων ξητήσωμεν, εἶ ἕπεται ἐξ ἀνάγκης τῷ 

γίνεσϑαι καὶ φϑείρεσθϑαι τὴν ὕλην τὸ δεῖσϑαι αὐτὴν 

er e , - , 3 N - er » 

95 ὕλης ἑτέρας" τοῦτο γάρ ἐστιν TO δοκοῦν ἕπεσϑαι ἄτο- 
Dd Y , e , er , 6 9 

zov: οὗ δειχϑέντος ὡς οὐχ ἕπεται (τουτέστιν ὡς οὐκ 

3 , ͵ e er , 3 e j| Od-— 

ἀνάγκη. εἴπερ ἡ vA γίνοιτο: ἐξ ὕλης καὶ αὐτὴν 

5. ro (ante εἶναι) M] τῷ pt 11. εἰδοποιειας M 

17. pag. 314, 13 18. εἶναι om. 314, 15 19. Arist. phys. 

A 8 p. 191b 13 
τοιουτος, ràsura Supra TOL, M 25. ὑληστἕτερας 

91. συλλογισμὸς in marg. add. M; om. pt 
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γίγνεσϑαιλ, οὐδὲν ἔσται λοιπὸν τὸ κωλύον μὴ εἶναι 
τὴν Lud ἀΐδιον ἀλλ᾽ ἀρχὴν ἔχειν γενέσεως. μηδενὸς 

οὖν ὄντος λόγου τοῦ ἀΐδιον εἶναι αὐτὴν κατασκευά- 
foros οὐδ ἂν δι’ αὐτὴν ἀΐδιος εἶναι πιστεύοιτο ἅμα 

τῆς τε ὕλης τοῦ κόσμου καὶ τοῦ εἴδους αὐτοῦ συν- 5 

υποστάντων᾽ ἐκ γὰρ τοῦ λαβεῖν, ὅτι ἀΐδιος ἡ ὕλη. 

συνήγαγεν, ὅτι καὶ ὃ κόσμος ἀΐδιος. 

ι΄. Πυϑέσϑαι δὲ πρῶτον αὐτοῦ ἄξιον, πῶς φησιν 

πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖσϑαι. ἵνα γένηται. ἄρ᾽ ὡς 
ἐχ τῆς ὕλης τοῦ γιγνομένου τὸ εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν 10 

λαμβάνοντος καὶ οἷον αὐτῆς τῆς ὕλης εἷς τὴν τοῦ 

princi Mime: ph οὐσίαν καὶ αὐτὸ γινομένης 

ἐκεῖνο, ἢ ὡς δεομένου τοῦ γινομένου ὑποκειμένου 

niós, ἵν " p τὴν ὕπαρξιν λαμβάνῃ, διὰ τὸ 

αὐτὸ "εν vitiis ὑποκειμένου συστῆναι μὴ δύνα- τὸ 

-— — τὰ γράμματα δεῖται χηροῦ τυχόν, ἵνα 

ὑποστῇ, οὐ τῆς τοῦ κηροῦ οὐσίας αὐτὰ τὰ γράμματα 

γινομένης. ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ὡς ἐν δοχείῳ τινὶ τῶν γραμ- 

μάτων τὴν ὕπαρξιν λαμβανόντων, καὶ ὡς τὸ σχῆμα 

δεῖται χαλκοῦ ἢ ἑτέρας ὕλης. ἵνα γένηται. οὐ τοῦ 530 

χαλκοῦ αὐτὸ σχῆμα γινομένου. ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τοῦ σχή- 

ματος ὑφισταμένου. sl μὲν οὖν τὸ πρότερόν τις ὑπό- 

φ εν, ἤδη τοῦτο ἐν τῷ τέλει τοῦ ἐνάτου λόγου πρὸς 

ἡμῶν ἀπελήλεγκται καὶ πάρεστιν ἐκεῖϑεν τὴν τούτων 

ἀκριβῆ διδασκαλίαν ἐκλέγεσθαι. ὅτι οὐχ ἡ ὑποκειμένη ss 

τοῖς εἴδεσιν ὕλη αὐτόχρημα τὰ εἴδη γένεται ἀλλὰ 

μόνον ὑποδοχή ἐστιν τῶν | εἰδῶν, ὡς καὶ ὃ Πρό- tot.184v. 

8. 4. κατασκευαζξ οὗντος, ex ει, M 4. exspectes {ὁ xó- 

σμος) ἀίδιος 18. δ᾽ 1 litt. er.]eousvov M 91. αὐτου σχημᾶ 
γινομένου, in marg. αὐτὸ σχημα, M (cf. 349, 2) 29. EVO'UTOU 
M pag. 350, 28 sq. 27. pag. 403, 16 
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xÀog ἐν τούτοις παρὰ τοῦ Πλάτωνος εἶπε λαβών" καὶ 

γὰρ ὃ χαλκὸς μένων ἀμετάβλητος ὑποδοχὴ τῶν Gyn- 

μάτων γίνεται καὶ ὃ κηρὸς τῶν γραφομένων" καὶ ἐπὶ 

τῶν φυσικῶν δὲ πάντων τὸ τριχῇ διαστατὸν μένον 

s ἐπὶ τῆς ἰδίας φύσεως καὶ μηδεμίαν μεταβολὴν ὑπο- 

T - 
E » 

μένον, ἧ τοιοῦτόν ἐστιν, πάντων ἐστὶν τῶν φυσικῶν 

εἰδῶν δοχεῖον" εἰ γὰρ τὸ ὑποκείμενον εἷς τὴν τοῦ 

, , 9 , 9 FO M Ἁ - ς - 

γινομένου μετέβαλλεν οὐσίαν, OUXET ἂν ἐπὶ τῆς αὑτοῦ 

φύσεως ἔμενεν τὸ ὑποκείμενον" ἐξ οὗ γάρ τι μετα- 

10 βάλλει. οὐκέτι ἐστὶν ἐν ἐκείνῳ" ὥστε καὶ τὴν ὕλην, 

χαϑὸ ὕλη ἐστίν, μεταβάλλειν συνέβαινεν καὶ οὐκέτ᾽ 

ἂν ἔμενεν ἡ ὕλη" οὕτω δ᾽ ἂν ἡ εἷς ἄλληλα μεταβολὴ 

τῶν πραγμάτων ἀνήρητο μηδενὸς μένοντος ἀμεταβλή- 

του. ὡς ἀκριβῶς ἐν ἐκείνοις ἐδείξαμεν. ὥστε ἀδύνα- 

1 Tov τὴν ὕλην εἷς τὴν τοῦ γινομένου μεταβάλλειν 

3 , M Ἁ , 93 E 5 , 

οὐσίαν. εἰ δὲ τὸ δεύτερον ἀναγκαῖον εἴναν φήσουσιν 

τὸ δεῖσθαι πᾶν τὸ γινόμενον ὑποκχειμένου τινὸς καὶ 

er E e , 3 - M er € A 

ὕλης τῆς ὑποδεξομένης αὐτοῦ τὴν ὕπαρξιν, ὡς διὰ 

τοῦτο ἀναγκαῖον φαίνεσϑαι καὶ τὴν ὕλην, εἴπερ γέ- 

s voro, δεῖσϑαι ἑτέρας ὕλης, οὐχ ὁρῶ, πόϑεν τὴν 

ἀνάγκην τοῦ λόγου κατασκευάζουσιν" εἰ μὲν γὰρ πᾶν 

τὸ γινόμενον ἄλλου τινὸς ἐδεῖτο τοιούτου. οἷον αὐτό 

ἐστιν. ἵνα γένηται. ἀκόλουϑον ἦν καὶ τὴν ὕλην, εἴπε , ἵνα γένηται; ἦν καὶ τὴν ὕλην, εἴπερ 
γίνοιτο, δεῖσθαι ὕλης ἑτέρας" νῦν ὃὲ τοῦτο καὶ ψεῦ- 

s δός ἐστιν καὶ ἀδύνατον" τῶν γὰρ γινομένων πάντων 

συνθέτων ὄντων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους ἀνάγκη πᾶσα ἢ 

τὸ εἶδος εἶναι τὸ γιγνόμενον ἢ τὴν ὕλην ἢ τὸ ἐξ 

ἀμφοῖν συγκείμενον. εἶ οὖν πᾶν τὸ γιγνόμενον 

i. Plat. Tim. 494 |é]zs M 18. ὑποδεξαμένης p] ὕπο- 

δεξαμενης M 20. [ορω M 25. ywoyusvoy M. 
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ἑτέρου δεῖται τοιούτου. oiov αὐτό ἐστιν, ἵνα γένηται, 

εἶτε τὸ εἶδος εἴη τὸ γιγνόμενον, ἄλλου δεήσεται τοι- 
ούτου εἴδους. ἵνα γένηται. καὶ τοῦτο πάλιν, εἶ γίνοιτο. 

ἑτέρου, εἶτε τὸ σύνϑετον, ἄλλου συνϑέτου δεήσεται. 

οἷον αὐτό ἐστιν, ἵνα γένηται. κἀϊκεῖνο πάλιν, εἶ 1οϊ. τ86:. 

γίγνοιτο, ἄλλου. ἵνα οὖν γένηται χαλκός, χαλκοῦ ὁ 
δεήσεται καί, ἵνα γένηται λευκόν, λευκοῦ δεήσεται 

καί. ἵνα βαρύ. βαρέος. τοῦτο δ᾽ ἄτοπόν ἐστιν ἐπ᾽ 
ἄπειρον γὰρ ἀνιέναι ἀνάγκη καὶ ταύτῃ καὶ γένεσιν 

ἀναιρεῖν" ἀδύνατον γὰρ δι’ ἀπείρων χωρῆσαι τὴν γέ- 
νεσιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς περὶ γενέσεως ᾿Δριστοτέλει δέ- 

δεικται" καὶ πρὸς τῷ ἀτόπῳ καὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν τῶν 
πραγμάτων ἐστὶν ἐνάργειαν᾽ τοὐναντίον γὰρ πᾶν τὸ 

γιγνόμενον ἐξ οὐ τοιοῦδε γίνεται" ἐξ οὐ χαλκοῦ γὰρ 
ὁ χαλκὸς γίνεται καὶ ἐξ οὐχ ὕδατος ὕδωρ καὶ ἐξ οὐκ 

ἀνθρώπου ἄνθρωπος (λέγω δὲ κατὰ τὸ ὑλικὸν αἴτιον" 
περὶ τούτου γὰρ νῦν ἡμῖν ὃ λόγος" εἶ γὰρ καὶ ἄνϑρω- 

πος ἄνϑρωπον γεννᾷ, ἀλλὰ τὸ μέν ἐστιν ποιοῦν. τὸ δὲ 

γιγνόμενον. οὐ περὶ τοῦ ποιητικοῦ δὲ νῦν αἰτίου ἡ 
ξήτησις᾽ ἀνάγκη γὰρ τὸ γιγνόμενον πᾶν ἐκ ποιοῦντος 

γίγνεσϑαι. εἴτε ὅμοιον εἴη τὸ ποιοῦν εἴτε ἀνόμοιον 

τῷ γιγνομένῳ: καὶ γὰρ εἰ ἐκ σίτου σῖτος γίνεται. 

ἀλλ᾽ ὡς ἐκ ποιητικοῦ αἰτίου γίνεται ἐνυπάρχουσιν 

γὰρ οἱ δημιουργικοὶ τοῦ γιγνομένου λόγοι ἐν τῷ κατα- 

βαλλομένῳ σπέρματι. ὡς καὶ ἐν τῷ ἀνϑρωπείῳ καὶ 
τοῖς λοιποῖς. τὴν δὲ ὕλην τό τε ἀρδεῦον ὕδωρ καὶ ἡ 

παρακχειμένη γῆ ὑποτίϑησιν, ὡς καὶ ἡ μήτρα τὸ κατα- 

μήνιον᾽ διόπερ, si ἐλλείποι τὸ ὕδωρ. οὐ διὰ τὸ 

1. τοιουτο M 2. en] M 9. ανιξεναν in m A . 8 : arg. 

suppl. M fort. (rijv γένεσιν 13. εἐνεργειαν M i 
[4 

23. ποιητ κου M. 21. πὰκειμενή M 

IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 



450 IOANNIS PHILOPONI [XI 10 XI 10] DE AETERNITATE MVNDI 451 

ποιοῦν ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς ὕλης ἔνδειαν ἀτέλεστος ὃ γενέσει τὰ μὲν ἐν ὑποκειμένῳ τὸ εἷναι ἔχοντα, εἰ 

χαρπὸς γίνεται). εἶ οὖν πᾶν τὸ γενόμενον ἐξ οὐ γένοιτο. δεῖσϑαι ὕλης καὶ ὑποκειμένου. ἵνα γένηται 

τοιοῦδε γένοεαι χατὰ τὸ ὑλικὸν αἴτιον, οἷον ὃ ἄν- ἐν ἐκείνῳ, ἅτε δὴ xo«9' αὑτὰ εἶναι μὴ δυνάμενα, 

deme ἐξ οὐκ drip καὶ τὸ πῦρ ἐξ οὐ πυρὸς οὐκέτι μέντοι τὸ ὑποκείμενον αὐτὸ καὶ * ὕλη. εἶπερ 

s καὶ ὃ ἐπιστήμων ἐξ οὐκ ἐπιστήμονος, site τὸ σύνϑε- γίνοιτο. ὑποκειμένου τινὸς καὶ ὕλης δεήσεται" οὕτω 5 

τον εἴη τὸ γινόμενον εἴτε τὸ εἶδος. οὐδὲν ἄρα τῶν γὰρ οὐκέτ᾽ ἂν ἦν ὑποκείμενον καὶ ὕλη ἀλλ᾽ ἐν ὑπο- 

γιγνομένων δεῖται ἄλλου τοιούτου. οἷον αὐτό ἔστιν, | χειμένῳ TE καὶ εἶδος. εἰ δ᾽ ὅλως καὶ δεῖταί τινος ἡ 

ἵνα γένηται. οὐδὲ ἡ ὕλη ἄρα ἡ πρώτη καὶ τὸ πρῶ- | ὕλη. ἵνα γένηται. εἴδους πάντως δεήσεται" ὥσπερ γὰρ 

τον ὑποκείμενον, εἴπερ γίνοιτο, ἄλλης δεήσεται ὕλης j τὸ ἔνυλον εἶδος ἄνευ ὕλης εἶναι οὐ δύναται. οὕτως 

10 χαὶ ὑποκειμένου. ἵνα γένηται" οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ τὰ ; οὐδὲ ἡ ὕλη. καϑὸ ὕλη ἐστίν, ἄνευ εἴδους εἶναι οὐ τὸ 

(οἱ. 155v. εἴδη δεῖται ὕλης. ἵνα γένηται εἴδη. διὰ voto | wed I δύναται διὰ τὸ πρὸς ἄλληλα εἶναι τὴν ὕλην καὶ τὸ 

ἡ ὕλη, εἴπερ γίγνοιτο, ὕλης δεήσεται" τὰ μὲν γὰρ ' | εἶδος, ὡς καὶ ὃ Πρόκλος ἐν τούτοις φησίν. ὥσπερ 

εἴδη ἅτε δὴ xa9' αὑτὰ ὑποστῆναι μὴ δυνάμενα δεῖται οὖν τὸ γινόμενον δεξιὸν οὐ δεξιοῦ δεῖται ἀλλ᾽ ἀρι- 

τῆς ὑποδεξομένης αὐτὰ ὕλης, ἐν ἧ λαμβάνει τὴν | στεροῦ. ἵνα γένηται δεξιόν. καὶ τὸ ἀριστερὸν οὐκ 

is ὕπαρξιν, ἡ δὲ ὕλη ὑποδοχὴ πάντων οὖσα καὶ τὸ ἀριστεροῦ ἀλλὰ δεξιοῦ. ἵνα ἀριστερὸν γένηται. καὶ 15 

πρῶτον ἁπάντων ὑποκείμενον οὐ δεῖται ἑτέρου τοῦ j ἐπὶ πάντων τῶν πρός τι τὸ ἀντικείμενον τοῦ fol 186r. 

ὑποδεξομένου πρὸς ὕπαρξιν" οὐδὲ γὰρ τὰ φυσικὰ εἴδη. | ἀντικειμένου δεῖται. ἵνα ὑποστῇ. οὕτω δήπου καὶ ἡ 

εἶ x«9' αὑτὰ ὑφίστασθαι ἠδύνατο. ἐδεήϑησαν τῆς ὕλη. ἵνα γένηται ὕλη. οὐχ ὕλης ἀλλ᾽ εἴδους δεήσεται" 

ὕλης εἰς ὕπαρξιν παραγινόμενα, ἀλλ᾽ ἐγένετο ἂν χωρὶς τὰ γὰρ πρός τι ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα σχέσει τὸ εἶναι 

» ὕλης. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡ ὕλη, εἰ μὴ οὖσα πούτερον ἀρχὴν ἱ ἔχει. οὔτε οὖν τὴν ὕλην χωρὶς εἰδῶν εἶναι ἐνδέχε- so 

τοῦ εἶναι λαμβάνει. ὕλης ἑτέρας καὶ ὑποκειμένου | ται. καϑὸ ὕλη ἐστίν (μάτην γὰρ ἔσται). οὔτε τὰ εἴδη 

δεήσεται. ἵνα indici αὐτὴ οὖσα τὸ πρώτιστον πάν- | χωρὶς τῆς ὕλης (οὐδὲ yàg ὑποστῆναι xo9' αὑτὰ δύ- 

vov ὑποκείμενον καὶ μὴ δεομένη Hiper ὑποκειμένου | ναται χωρὶς ὕλης)" τὸ ἕτερον οὖν τοῦ ἑτέρου δεήσεται 

εἰς ὕπαρξιν. οὐ γὰρ ἐν ὑποκειμένῳ ἡ ὕλη ἀλλ᾽ ὑπο- | καὶ οὐκ αὐτὸ αὑτοῦ ἢ τοῦ ὁμοίου. ὡς οὖν τὸ λέγειν 

χείμενον᾽ ὥσπερ γὰρ τὸ μὲν τοῦ ἀνθρώπου τυχὸν ἢ τὰ εἴδη δεῖσϑαι ὕλης. ἵνα γένηται. οὐκ εἰσάγει τὰ ss 

τὸ τοῦ ἵππου ὁμοέωμα δεῖται χαλκοῦ, ἵνα ὑποστῇ. ὁ ἔἕνυλα εἴδη ἀίδια (ἀρχὴν γὰρ τοῦ εἶναι καὶ τέλος 

μέντοι χαλκὸς οὐ δεῖται χαλκοῦ, ἵνα γένηται χαλκός, ἔχοντα ἐναργῶς δρᾶται). οὕτως οὐδὲ τὸ δεῖσϑαι τῶν 

οὕτω κατὰ τὸ ἀκόλουϑον ἀνάγκη καὶ ἐν τῇ φυσικῇ εἰδῶν τὴν ὕλην, εἴπερ γίνοιτο, ἀΐδιον εἶναι αὐτὴν 

4. ob ex v M 5. emornu|o]v M 10. οὐδὲ pt] ουδὲν 
M 18. fort. ἐδεήϑη ἂν 92. πρωτιστὶ ον, ex o, M 12. pag. 404, 6 15. [ἀριστερὸν γενηται]) M 24. οὖὐχ 

26. [χ]αλκου M | «vro Gvrov M 28. fort. {τὸν ἀΐδιον εἶναι 
29* 
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εἰσάγει. οὐδεμία ἄρα πέφηνεν ἀνάγκη. εἴπερ ἡ ὕλη 

γίνοιτο, δεῖσϑαι αὐτὴν ὕλης, ἵνα γένηται. τοὐναντίον 

δὲ μᾶλλον, εἴπερ ἡ Cán γίνοιτο, ἀδύνατον ὕλης αὐτὴν 

ἑτέρας δεήσεσθαι. καὶ ἄλλως" ci, ὡς ἔχει ἡ ἁπλῶς 

5 ὕλη καὶ τὸ ἁπλῶς εἶδος. οὕτως ἔχει καὶ ἡ τὶς ὕλη 

πρὸς τὸ μερικὸν εἶδος. ἡ ὃὲ ἁπλῶς n. doni γίνοιτο. 

xc90 ὕλη ἐστίν, ἄλλης δεήσεται. καὶ ἡ τὶς ἄρα ὕλη, 

εἴπερ γίνεται. καϑὸ ὕλη ἐστίν, ὕλης δεήσεται. εἶ οὖν 

τὸ δεύτερον ψεῦδος δειχϑείη καὶ ἀδύνατον (λέγω δὴ 

ιὸ τὸ τὴν τινὰ ὕλην, καϑὺ γίνεται ὕλη. δεῖσθαι ὕλης). 

ψεῦδος ἄρα καὶ τὸ τὴν ἁπλῶς ὕλην, εἴπερ γίνοιτο, 

χαϑὸ ὕλη ἐστίν, ὕλης δεῖσϑαι. ἵνα γένηται ὕλη (λέγω 

δὲ τινὰ ὕλην τὴν τῆς οἰκίας τυχὸν ἢ τοῦ πλοίου καὶ 

ἐν τοῖς φυσικοῖς τοῦ Σωκχράτους φέρε ἢ τοῦδε. τοῦ 

15 φυτοῦ). ὅτι μὲν οὖν ἡ τὶς ὕλη pne καὶ οὐκ ἔστιν 

ἀγένητος ἀλλὰ τότε γίνεται καὶ ἔστιν. ὅτε καὶ τὸ 

εἶδος ἔστιν, οὗ ἐστιν ὕλη, αὐτὸς ἐν τούτοις σαφῶς 

φησιν ὃ Πρόκλος" καὶ γὰρ ἡ τὶς VAN ; φησίν, “τότε 

ὕλη ἐστίν, ὅταν T| καὶ τὸ εἶδος" διὸ καὶ εὐεργὸν ποι- 

toL.186v. οὔσιν οἱ τεχνῖται μήπω οὖσαν | ὕλην καί. καϑό- 

si Gov προχόπτουσιν εἷς τὸ ποιεῖν ὕλην, κατὰ τοσοῦτον 

παραγίνεται τὸ εἶδος" οὐ γὰρ οἱ λίϑοι τοῦ εἴδους τῆς 

οἰκίας ὕλη. πρὶν ξεσϑῶσιν & τύχοι καὶ ἁρμοσϑῶσιν, 

ἀλλ᾽ ὅταν ταῦτα προσλάβωσιν ὅταν ἄρα ὡς ἀληϑῶς 

25 ὕλη yemas, τότε πάρεστιν ἀχρόνως ἤδη τὸ εἶδος. 

εἶ οὖν ἡ τὶς ὕλη μὴ ἀΐδιός ἐστιν ἀλλὰ γίνεται ὕλη, 

ἡ δὲ τὶς ὕλη; καϑὸ γένεται ὕλη. δεῖται ὕλης. ἵνα 

γένηται ὕλη: καὶ ἡ ταύτης ἄρα ὕλη οὔτε ἀεί ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ὅταν ἦ κἀκείνη. ἧς ἐστιν ὕλη. καὶ διὰ τοῦτο 

18. pag. 404, 7 20. τὴν ante μήπω add. 404, 8 
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4 2 , er , ei M - ANA, M 

γενητή ἔστιν καί. ἵνα γένηται ὕλη. καὶ αὐτὴ ἄλλης 

ὕλης τρίτης δεήσεται" καὶ ἐπειδὴ πάλιν αὕτη οὐκ 

ἔστιν ἀίδιος. ἐπεὶ μηδὲ ἐκείνη. ἧς ἐστιν ὕλη. ἀΐξδιός 

ἐστιν. ἀλλὰ γίνεταί ποτε ὕλη. δεήσεται καὶ αὐτὴ 

τετάρτης ὕλης. ἵνα γένηται ὕλη. καὶ πάλιν ἣ τετάρτη 5 

οὐκ ἀεὶ οὖσα ἀλλὰ ποτὲ͵ γινομένη ὕλη ἄλλης δεήσεται 
πέμπτης κἀκείνη ἄλλης καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. εἶ οὖν 

- N 2 N e Ἁ er A , δ 

τοῦτο ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ τὶς ὕλη. καϑὸ γίνεται ὕλη, 

δεήσεται ὕλης. ἵνα γένηται ὕλη εἰ γὰρ τὴν τινὰ 
ei Tf 1 ? , , ei , e 
ὕλην oiov τοὺς ἐξεσμένους λίϑους. ἵνα γένωνται ὕλη τὸ 

οἰκίας. μὴ ὡς ἕν καὶ ἁπλῶς λάβωμεν ἀλλ᾽ ὡς σύνϑε- 

τόν τι ἐξ ὑποκειμένου τινὸς λίϑου καὶ τῆς τοιᾶσδε 

ξέσεως. οὐχέτι ὡς γινομένην ὕλην ἐλάβομεν ἀλλ᾽ ὡς 

εἴδους ἢ συνθέτου γένεσιν, ὡς εἴ τις καϑέδραν ἑαυτῷ 
΄ 

-»Ὕ , er , » , , 

ποιῆσαι βουλόμενος ὕλῃ χρησάμενος τῷ λίϑῳ τούτῳ 15 
^ “- , 3 , 53 , 

τὸ τῆς καϑέδρας ἐπιϑήσει εἶδος" εἰ δὲ ὡς ὕλην οἴκίας 
' , , A e , , y 

τὸν ἐξεσμένον τὲ xci ἡρμοσμένον λίϑον ϑεωρήσωμεν,., 

οὐχέτι τούτου τὸ μὲν ἔσται ὑποκείμενον. τὸ δὲ εἶδος 

(οὐδεμία γὰρ ὕλη. καϑὸ ὕλη ἐστίν, ἐξ ὕλης καὶ εἴδους 

σύγκειται" οὕτω γὰρ ἐπὶ τὸ ἄπειρον ἥξομεν, ὡς ἔφϑη- 20 

μὲν δείξαντες). ἀλλ᾽ ὡς ἕν τι xal ἁπλοῦν τὸ ὅλον 

τοῦτο. λαμβάνεται. ὃ ἐξεσμένος τε | καὶ εὖ ἧρμο- fol.18:r. 

σμένος λίϑος᾽ ὥστε ὕλην οἰκίας ποιῶν ὃ οἰκοδόμος 
Lj er A L3 ^ , 2 , ^ 9 A ὡς ἕν τι καὶ ἁπλοῦν λέϑον ἐξεσμένον ποιεῖ" οὐ γὰρ 

τὸ τοιόνδε τοῦ λίέϑου σχῆμα αὐτὸ xc9' αὑτὸ οἷον εἶ ss 
τύχοι τὸ κυβικὸν τοῦτο ὕλη ἐστὶν οἰκίας. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
P ^ , 9 M 3 e M E ^ , 

ἄνευ τοῦ σχήματος αὐτὴ xc9 αὑτὴν ἡ τοῦ λίϑου 

φύσις ἡ ἀσχημάτιστος. ἀλλὰ τὸ συναμφότερον ὡς ἕν 

2. επ| ει]δὴ M 11. fort. ἁπλοῦν (cf. lin. 21. 24. 454, 17. 
455, 2. 12) 13. ελαβ] οἷἶμεν, ex co, M 16. &|o]c, ex o, M 
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ὕλη ἐστὶν οἰκίας. τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ ὃ Πρόκλος ἡμῖν 

ἐν τοῖς προκειμένοις σαφῶς διωρίσατο εἰπὼν “οὐ γὰρ 

οἱ λίϑοι τοῦ εἴδους τῆς οἰκίας ὕλη, πρὶν ξεσϑῶσιν 

(εἶ τύχοι καὶ ἁρμοσϑῶσιν); ἀλλ᾽ ὅταν ταῦτα προσ- 

s λάβωσιν. ὥστε οὔτε οἱ λίϑοι καϑ᾽ αὑτοὺς ἄνευ τοῦ 

ξεσϑῆναι καὶ Specie ὕλη οἰκίας οὔτε πολλῷ ιᾶλ- 

λον αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ τὸ σχῆμα, ἐπεὶ μηδὲ ὑποστῆναι 

χαϑ’ αὑτὸ δύναται. εἰ οὖν τὸ συναμφότερον ὡς ἕν 

ὕλη ἐστὶν οἴκίας. ὡς καὶ ὃ Πρόκλος καλῶς them, 

10 τὸ δὲ δυναμφύτερον οὐ δεῖταί τινὸς ὑποκειμένου, ἵνα 

γένηται. ἡ d τὶς ὕλη οὐ δεῖται ὕλης, ἵνα γένηται 

ὕλη" πᾶσα μὲν γὰρ γένεσις, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἐνάτῳ 

δέδεικται λόγῳ. εἴδους τινός ἐστιν γένεσις. ἐπειδὴ 

δέ, ὡς ἐν ἐκείνοις εἴπομεν, τὸ ἄλλου ἀποτέλεσμα 

is ἄλλου γίνεται ὕλη, ὅταν ὡς ὕλην ἑτέρου λάβωμεν τὸ 

ϑυνομψύεεψον ἅμα M δὴ τό τε ὑποκείμενον καὶ 

τὸ εἶδος), ὡς ἕν καὶ ἁπλοῦν γένεμενον αὐτὸ λαβεῖν 

ἀνάγκη" οὐδὲ γὰρ ἡ μερικῆ ὕλη οἷον ἡ τῆς οἰκίας καὶ 

ἡ τοῦδε τοῦ ἀνθρώπον χαὶ ἡ τῶν συνθέτων πάντων 

s0 ἁπλῶς ἐστιν v" καὶ μόνως ὕλη, ἵνα καὶ τῷ ὄντι 

ἁπλουστάτην καὶ ἀσύνϑετον αὐτὴν εἶναι ξητῶμεν, 

ἀλλὰ πρός τι μὲν ὕλη. πρός τι δὲ οὐχ ὕλη ἀλλὰ σύν- 

ϑετόν τι χρῆμα ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. ὡς ἐν τῷ ἐνάτῳ 

λόγῳ ἀκριβῶς δέδεικται, ἵνα μὴ πάλιν τοὺς αὐτοὺς 

25 —— λόγους. εἰ μὲν οὖν ὡς σύνϑετόν τι 

to.1STv. χρῆμα τὴν τινὰ ὕλην ϑεωρήσει "6, οὐχέτε ὡς 

ὕλην ϑεωρήσει ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὕλης vt καὶ εἴδους συγ- 

2. pag. 404, 10 4. εἰ — ἁρμοσϑῶσιν add. 404, 11 

6. |ó]ixtog M. 8. δυνα[τῆαι, ex v, M cvveuqo|c |soov M 

12. pag. 346, 18 14. pag. 313,94 sq. 376, 22. 21. ζη- 
τῶμεν suspectum 
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κείμενον, oiov τὸν λίϑον καὶ τὸ τοιόνδε αὐτοῦ σχῆμα, 

εἰ δὲ ὡς ὕλην οἴκίας λήψεται. ὡς ἕν καὶ ἁπλοῦν τὸν 

τοιῶσδε ἐσχηματισμένον λέϑον νοεῖν ἀνάγκη" οὐ γὰρ 

ὃ ἀσχημάτιστος ἀλλ᾽ ὃ ἐσχηματισμένος λίϑος ὕλη ἐστὶν 

τῆς οἰκίας, ὡς καὶ ὁ Πρόκλος εἴρηκεν. ὥσπερ οὖν s 

οὐχ ἁπλῶς εἶσιν ὕλη οἱ ἐσχηματισμένοι λέϑοι ἀλλὰ 

πρός τι ὕλη ὡς πρὸς τὸ ἐκ τῆς συνϑέσεως αὐτῶν 

ἐγγινόμενον τῆς οἴκίας εἶδος, οὕτως καὶ πρός τι 

ἁπλοῖ εἶσιν. λέγω δὴ πρὸς τὴν οἰκίαν, ἥτις ἐξ αὐτῶν 

καὶ τοῦ τοιοῦδε σύγκειται σχήματος" ὥστε. εἶ τὸ συν- 10 

ἀμφότερον, λέγω δὴ οἱ ἐσχηματισμένοι λίϑοι, ὡς ἕν 

τι καὶ ἁπλοῦν ὄντες ὕλη τῆς οἰκίας εἰσίν, τὸ δὲ συν- 

ἀμφότερον οὐ δεῖται ὕλης, ἵνα γένηται. οὐκ ἄρα ἡ 

τὶς ὕλη δεῖται ὕλης, ἵνα γένηται, καίτοι γενητὴ οὖσα. 

εἶ οὖν ἡ τὶς ὕλη. εἴπερ ὡς γινομένη ὕλη λαμβάνοιτο, 15 
οὐ δεῖται ἑτέρας ὕλης. ὡς δὲ ἡ τὶς ὕλη πρὸς τὸ μερι- 

κὸν εἶδος ἔχει, οὕτως καὶ ἡ ἁπλῶς ὕλη πρὸς τὸ 

ἁπλῶς εἶδος ἔχει. οὐδ᾽ ἡ ἁπλῶς ἄρα ὕλη, sl γένοιτο, 

καϑὸ ὕλη ἐστίν, ἑτέρας ὕλης δεήσεται. δῆλον οὖν 
καὶ ἐντεῦϑεν, ὡς οὐδεμία ἔστιν ἀνάγκη. εἴπερ ἡ ὕλη 20 

γένοιτο, ἔκ τινος ὄντος αὐτὴν γίνεσϑαι. ὥστε οὐδεὶς 

ἔσται λόγος ὃ κατασκευάξων, ὅτι δεῖ τὴν ὕλην εἶναι 

ἀγένητον, τοῦ λόγου τοῦ εἰς ἄτοπον τὸν περὶ τῆς 

γενέσεως αὐτῆς λόγον ἀπάγειν δοκοῦντος ἀπελεγ- 

χϑέντος. 25 

αι΄. AAA οὐδέν, φησίν, δρῶμεν γινόμενον, ὃ μὴ 

ὕλης δεῖται" οὐκοῦν καὶ ἡ ὕλη, εἰ γίνοιτο, ὕλης Óe- 

ἤσεται. ἀλλὰ πᾶν τὸ νῦν γινόμενον μερικὸν οὐ κατὰ 

8. ἐγγινόμενον vix sanum 16. ὕλης |I litt. er.]| ὡς M 
21. αὐτὴν] αὐτη 
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τὴν ὑποχειμένην αὐτῷ ὕλην καὶ τὸ πρῶτον τῷ εἴδει 

αὐτοῦ ὑποκείμενον γένεται; ἀλλὰ καϑὺὸ εἰδοπεποίηται" 

χαὶ δέδεικταί γε ἐν τῷ ἐνάτῳ τοῦτο πρότερον λόγῳ 
΄ 4, 4 

χαὶ ὡς οὐχ ὁμοίως τό τε ὅλον καὶ τὸ μέρος γίνε- 

[ο1.188:. σϑαι | ἀνάγκη καὶ ὅτι ἀναγκαίως. ἵνα μένῃ εἷς 

ς χαὶ ὃ αὐτὸς Qv κόσμος. 7| τῶν μερῶν φϑορά τὲ καὶ 

γένεσις τῇ εἷς ἄλληλα μεταβολῇ γίνεται τῶν μὲν 

εἰδῶν sig τὸ μὴ ὃν poppe, μένοντος δὲ τοῦ 

αὐτοῦ ὑποκειμένου καὶ τῆς ὕλης ἐν τοῖς μι ρδξδον- 

σιν. ἵνα καὶ τὸ πᾶν ἕν καὶ ταὐτὸν μένῃ. εἶ οὖν ἡ 

γένεσις νῦν οὐ τῶν καϑόλου οὖσα yevisic ἀλλὰ τῶν 

μερικῶν κατὰ τὰ εἴδη γίνεται καὶ οὐ κατὰ τὴν ὕλην, 

εἴπερ νῦν οὔτε γινομένην τὴν ὕλην οὔτε φϑειρομένην 

ὁρῶμεν, εἰκότως ἄρα πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖται 

ἅτε δὴ τῶν εἰδῶν xa9' αὑτὰ ὑποστῆναι μὴ δυνα- 

μένων, οὐκέτι μέντοι. εἶ καὶ ἡ ὕλη γέγονεν. ὕλης 

ἐδεήϑη. εἴπερ καὶ τὰ εἴδη" οὐδὲ γὰρ τὴν αὐτὴν εἶναι 

γένεσιν ὑπονοεῖν εὔλογον τῶν τε εἰδῶν καὶ τῆς ὕλης" 

τὸ μὲν γὰρ ἐν ὑποκειμένῳ τὸ εἶναι ἔχον ὕλης δεήσε- 

ται τῆς ὑποδεχομένης αὐτό, ἵνα γενόμενον ὑποστῇ, 

αὐτὸ μέντοι τὸ ὑποκείμενον, si γίνοιτο, οὐκέτι ἄλλου 

ὑποκειμένου δεήσεται" οὐ γὰρ ἂν ἦν ἔτι ὑποκείμενον 

ἀλλ ἐν ὑποκειμένῳ. μὴ οὖν ἐν τοῖς οὐχ ὁμοίοις 

μᾶλλον δὲ ἀντικειμένοις peces τὴν pene ἀπαιτεί- 

τωσαν᾽ εἶ γὰρ τῶν πρός τι ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος. εἴ γὲ 

ἡ μὲν ἕνεκά τού ἐστιν, τὸ δὲ οὗ ἕνεκα. τὰ δὲ πρός 

τι τῶν ἀντικειμένων ἐστίν, καὶ τὰς γενέσεις ἄρα τού- 

8. pag. Ms, 18 5. pag. 341, 24 sq. 10. μένῃ] £v. M. 

15. αυτὸ M 20. fort. ὑποδεξομένης (cf. 450, 14) 

21. uevco|t TO ^ cc M 24. 95. ἀπαιτητωσαν M 

26. τὸ pt] tc 
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vov ἀντικεῖσϑαι ἀνάγκη" ἐπεὶ καὶ ἡ τοῦ ψυχροῦ y&- 

νεσις τῇ τοῦ ϑερμοῦ ἀντίκειται, εἴπερ ἣ μὲν πυκνώσει 
e A , , A js ^ Ll M ^ , 

ἡ δὲ μανώσει γένεται, καὶ ἡ τοῦ ἄνω τῇ τοῦ xcva' 
ἃ , 

ἡ uiv γὰρ ἀνάβασίς ἐστιν ἡ δὲ κατάβασις" καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ὡσαύτως. εἶ οὖν τῷ ἀντικειμένῳ τὸ ἀντι- 

κείμενον ὑπάρχειν ἀνάγκη, ὡς ἐν τοῖς τόποις δέδει- 

χται. ὑπάρχει δὲ τῇ τοῦ εἴδους γενέσει τὸ δεῖσϑαι 

ὕλης, ἵνα γένηται, τὸ ἄρα ἀντικείμενον τούτῳ τῇ γενέ- 

ὅει τῆς ὕλης ὑπάρξει. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ μὴ δεῖσϑαι., 

ἵνα ἡ ὕλη γένηται. 

βι΄. Τί οὖν; οὐκ ἐλέγομεν καὶ ἡμεῖς μικρῷ πρό- 

G9tv, ὡς δεῖ τὴν ὕλην τὴν αὐτὴν | καὶ ἀμετά- ἴοι. τ8δν. 

βλητον ὑπομένειν, εἴτε τὸ τριχῇ διαστατὸν εἴη 1 

πρώτη ὕλη εἴτε ἄλλη τις παρὰ τοῦτο ἀνείδεος; τὸ δὲ 

πάντῃ ἀμετάβλητον καὶ φϑορᾶς δήπου καὶ γενέσεως is 

ἐξῃρῆσϑαι ἀνάγκη. ἀλλ᾽ οὐ καϑάπαξ τὸ ἀμετάβλητον 

αὐτῇ προσεῖναι συνεχωρήσαμεν (οὐδένα γὰρ λόγον 

ὁρῶμεν τοῦτο κατασκευάζοντα). ἀλλ᾽ ἐν τῇ τῶν μερι- 

κῶν sig ἄλληλα μεταβολῇ ἀνάγκην εἶναι ἔφαμεν τὴν 

χοινὴν ὕλην τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων £v τῇ 90 

ἐκείνων μεταβολῇ ἀμετάβλητον ὑπομένειν: ἀλλ᾽ οὐ 

δήπου διὰ τοῦτο καὶ καϑάπαξ αὐτὴν ἀμετάβλητον 

εἶναι ἀνάγκη καὶ γὰρ τῶν ἐκ χαλκοῦ ἢ χρυσοῦ δη- 

μιουργημάτων εἷς ἄλληλα μεταβαλλόντων ὃ ὑποκεί- 

μενος τούτοις χαλκὸς ἢ χρυσὸς ἐν τῇ ἐκείνων μετα- 35 

βολῇ ἀμετάβλητος ὑπομένει οὐδὲν κατὰ τὸν τῆς ἰδίας 

οὐσίας πάσχων λόγον, ἀλλ᾽ ὅμως οὔτε ἀγένητος διὰ 
-- - -—- Tum] mom » 

ou em — —- FQ abe 

6. Arist. top. Z 9 p. 147a 29 9. fort. δεῖσϑαι (ὕλης) 

11. ovx M; om.p οἵ 448,10 19. αλληϊλα] M 
μεταβοληι ---30. αλληλὰ in marg. suppl. M ἀνάγκην] &voyxn 

M 26. cn|c] M 27. πασχ] ev, ex ov, M 
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Á , 3 » N ^, ^ ; 8.2 s 2 - 

τοῦτό ἐστιν οὔτε ἄφϑαρτος. οὐκοῦν οὐδ΄ εἰ ἕν τῇ 
- - - - , 3 “- N 

τῶν μερῶν τῶν τοῦ κόσμου [iv τῇ] εἰς ἄλληλα μετα- 

βολῇ ἀμετάβλητον μένει τὸ ὑποκείμενον, ἤδη καὶ παν- 

τελῶς ἀγένητον αὐτὸ καὶ ἄφϑαρτον εἶναι ἀνάγκη. 

ἀλλ εἴπερ ἡ κοσμοποιία ἀρχὴν τοῦ εἶναι δειχϑείη 
- 9 , TM ^ "4. ς, 3 4 - "d » 

λαβοῦσα, ἀνάγκη x«i τὴν ὕλην ἀρχὴν TOU tiva, ἔχειν 

καὶ μὴ εἶναι ἀΐδιον. ἀρχὴν δὲ τοῦ εἶναι λαβοῦσα ἐξ 

οὐδενὺς προὐποκειμένου γεγένηται" πᾶν γὰρ τὸ γινό- 

μενον (τουτέστιν πᾶν τὸ ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαμβάνον) 

πρότερον οὐκ ὃν (τοῦτο γὰρ λέγω γινόμενον καὶ οὐ 

μόνον τὸ διὰ γενέσεώς τινος καὶ χρονικῆς παρατάσεως 
3 - x P A ^ , 3 3 N 

ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ Ov μεταβάλλον) ἐξ οὐκ ὄντος 
M! er M ^ 3 , , 3 uU , 

τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν οὐσίαν λαμβάνει. καϑ' ὁ γίνεται, 
A ? 1 e , N , , € 2 - 

καὶ sig τὸ μὴ ὃν πάλιν φϑαρὲν ἀναλύεται, ὡς ἕν τῷ 
2 , , (^e e A e er , 

ἐνάτῳ λόγῳ δέδεικται. ὥστε καὶ ἡ ὕλη; εἶ γίνοιτο 

x«l ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαμβάνοι, ἐξ οὐδενὸς προύποκει- 

μένου γενήσεται, ἀλλὰ μηδαμῶς οὔσα, πρὶν γένηται, 

ἐκ τοῦ μὴ ὄντος sig τὸ ὃν ὑπὸ τοῦ δημιουργή- 

σαντος αὐτὴν παράγεται. οὕτω μὲν οὖν αὐτὸ καϑ' 

αὑτὸ τὸ προκείμενον ἐξετάσαντες ἐπιχείρημα οὐδεμίαν 

foLis9r. ἀνάγκην εὕρομεν, ὡς, εἴπερ ἡ ὕλη γένοιτο. ὕλης 

ἑτέρας δεήσεται διὰ τὸ τὰ γινόμενα ἐξ ὕλης γίνεσθαι, 

τοὐναντίον δὲ μᾶλλον ἀναγκαῖον ἐφάνη, ἐπειδὴ τὰ 

γινόμενα, καϑὰ εἰδοπεποίηνται γινόμενα, τουτέστιν 

tlg τὸ εἶναι παραγόμενα, ὕλης δεῖται, ἀκόλουϑον τὴν 

ὕλην, εἴπερ γίνοιτο, μὴ δεῖσϑαι ὕλης. 

γι΄. ᾿Επειδὴ δὲ πάλιν ὡς ἐκ τῶν Πλάτωνι δοκούν- 

2. ἐν τῇ del. 

Μ 15. pag. 339, 25 sq. 
25. ακολουϑὸ M; suspectum 

4. αὐτο superscr. M 11. παρα[τ]ασεως 

19. Ζάραγεται ἄυτην Μ 
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vov ὃ λόγος và Πρόκλῳ πρόεισιν, δειξάτω τις ἡμῖν, 

ποῦ Πλάτων οὑτωσὶ διαρρήδην ἄναρχον εἶναι τὴν 

ὕλην ὑπέϑετο καὶ ἀίδιον γενέσεως ἀρχὴν οὐκ ἔχου- 

σαν οὐδαμοῦ γὰρ ἔστιν τῶν διαλόγων τοῦτο εὑρεῖν 

Πλάτωνα λέγοντα᾽ ὁπότε καί, εἰ σαφῶς οὕτως ἀίδιον 

αὐτὴν εἶναι ὑπέϑετο, τῷ δὲ ἀΐδιον εἶναι τὴν ὕλην 

συνεισήγετο ἐξ ἀνάγκης τὸ καὶ τὸν κόσμον εἶναι 

ἀίδιον, οὐδεὶς ἂν εὐλόγως οἶμαι τῆς ἀληϑείας μᾶλλον 

ἢ τοῦ Πλάτωνος φροντίδα ποιούμενος ἐντεῦϑεν συν- 

ἥγεν, ὡς καὶ τὸν κόσμον ἀγένητον εἶναι καὶ ἀίδιον 

ὁ Πλάτων Qvo, ἐκείνου σαφῶς ἀπό τινος ἀρχῆς 

γεγονέναι αὐτὸν καὶ οὐκ ἀεὶ εἶναι λέγοντος καὶ πρὶν 

γενέσϑαι μὴ εἷναι" τί ydp, sl τῇ περὶ τῆς ὕλης ὑπο- 

ϑέσει μὴ συνεῖδεν ὁ Πλάτων τὸ ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον; 

πολλαχοῦ γὰρ ἄνθρωπός ys ὧν τῆς ἀληϑοῦς τῶν 

πραγμάτων διήμαρτεν καταλήψεως, ὡς ἔν τῷ πρὸ 

τούτου ὑπεμνήσαμεν λόγῳ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ τοῦ τὰ 

μαχόμενά τινας ὑποθϑέσϑαι οὐ συνεωρακότας, ὡς μά- 

χεται, τὸ μὴ ϑάτερον τῶν μαχομένων αὐτοὺς ὑποϑέ- 

σϑαι συνάγεται, ἀλλὰ τὸ ψευδῶς ϑάτερον ὑποϑέσϑαι 

τὸ τῷ ἀληϑεῖ ἀντικείμενον. ὅτι δὲ καὶ £v ἑτέροις 

τοῦτο πεπονϑὼς ὃ Πλάτων φαίνεται (λέγω δὴ τὰ 

μαχόμενα ὑποϑέμενος), ἕνός που τῶν ἐκείνου καὶ νῦν 

ὑποδείγματος χάριν μνησϑήσομαι. 

δι΄. Τῶν τεσσάρων στοιχείων μόνην τὴν γῆν ἀμε- 55 

τάβλητον εἶναι | ἐν Τιμαίῳ Πλάτων ὑπέϑετο, τὰ tol.199v. 

δὲ λοιπὰ τρία μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα" καὶ ἔξεστίν ye 

8. 4. ἔχουσαν] ἐχουσα M. 11. παλατων Μ 16. διη- 

16. 17. ἐν τῷ πρὸ τούτου: pag. 400, 17? immo ἐν 
18. συνεορακοτας M 19. τὸ] του M. 

"m M 
τῷ ἐνάτῳ pag. 818, 5 

exspectes τὸ ϑάτερον --- μὴ ὑποϑέσϑαι 
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τοῦτο αὐτοῦ Πλάτωνος ἐπὶ λέξεως ἀκούειν λέγοντος" 

“τὰ γὰρ τέτταρα, φησίν, “γένη δι’ ἀλλήλων εἷς ἄλληλα 

ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν, οὐκ ὀρϑῶς φανταζό- 

μενα" γίνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων ὧν προῃθρή- 

μεϑα γένη τέτταρα. τρία μὲν ἐξ ἑνὸς ἀνίσους τὰς 

πλευρὰς ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον ἕν μόνον £x τοῦ 

ἰσοσκελοῦς τριγώνου ξυναρμοσϑέν. οὔκουν δύναται 

πάντα slg ἄλληλα διαλυόμενα ἐκ πολλῶν μικρῶν ὀλίγα 

x«l μεγάλα καὶ τοὐναντίον γίνεσϑαι. τὰ δὲ τρία οἷόν 

τε ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκότα λυϑέντων τῶν μει- 

tóvov πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν ξυστήσεται δεχό- 

μένα τὰ προσήκοντα ἑαυτοῖς σχήματα᾽" καὶ ue" ἕτερα 

“γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ διαλυϑεῖσά τε ὑπὸ τῆς 

ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτο ἄν, εἴτε ἐν αὐτῷ πυρὶ λυϑεῖσα 

εἴτε ἐν ἀέρος εἴτε ἐν ὕδατος ὄγκῳ τύχοι. μέχριπερ 

αὐτῆς πῃ ξυντυγχάνοντα τὰ μέρη πάλιν ξυναρμοσϑέντα 

αὐτὰ αὑτοῖς γῆ γένοιτο" οὐ γὰρ sig ἄλλο εἶδος ἔλϑοι 

zov ἄν. τρία, πῦρ ὕδωρ ἀήρ, εἰς ἄλληλα μεταβάλ- 

λειν δύναται. ὅτι μὲν οὖν μόνην τὴν γῆν τῶν τεσσά- 

ρῶν στοιχείων ἀμετάβλητον εἶναί φησιν sig τὰ λοιπὰ 

τῶν ἄλλων tig ἄλληλα μεταβαλλόντων, δῆλον γέγονεν 

ἐξ αὐτῆς τῆς Πλάτωνος λέξεως καὶ πᾶσίν ἐστιν γνώ- 

ouuóv τε καὶ ὁμολογούμενον" ὅϑεν οὐδὲ πλείονος ἡμῖν 

τῆς ἐπεξεργασίας ἐδέησεν. πάλιν δ᾽ αὖ ὁ αὐτὸς Πλά- 

τῶν τόν τε οὐρανὺν αὐτὸν καὶ τὰ τῶν ξῴων σώματα 

καὶ τῶν συνθέτων ἕκαστον ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων 

1. Plat. Tim. 54B 5. 6. ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς ἀνίσους 

ἔχοντος Plat. 1. δυνατὰ Plat. 9. καὶ (post ὀλίγα) om. Plat. 

10. λυϑέντων τε τῶν Plat. 13. Plat. Tim. 56D 

15. μέχριπερ ἂν Plat. 16. ξυντυχόντα Plat. 17. ἄλλο 
ys Plat. 
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τεσσάρων στοιχείων συνίστησιν. περὶ μὲν ovv τοῦ 
οὐρανίου σώματος év ἑτέροις ὑπομνήσομεν. ὅτι 90]. 190τ. 

δὲ x«l τὰ ἡμέτερα σώματα καὶ τὰ τῶν λοιπῶν ζῴων 

ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συντίϑησιν (τοῦτο γὰρ νῦν 
μον χρήξει ὃ λόγος). ἄκουε πάλιν αὐτοῦ Πλάτωνος 

λέγοντος" “καὶ ὃ μὲν δή", φησίν, 'ταῦτα διατάξας 

(λέγει δὲ περὶ τοῦ δημιουργοῦ τοῦ παντός) “ἔμενεν 
ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤϑει. μένοντος δὲ ἐννοή- 
σαντὲς οἱ παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν ἐπείϑοντο 

αὐτῇ καὶ λαβόντες ἀρχὴν ἀϑάνατον ϑνητοῦ ξῴου μι- 

μούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργὸν πυρὸς καὶ γῆς 

ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειξόμενοι 

μόρια ὡς ἀποδοϑησόμενα πάλιν εἷς ταὐτὸν τὰ λαμβα- 

νόμενα ξυνεκόλλων. ὁ αὐτὸς ἄρα Πλάτων καὶ τὴν 

γῆν ἀμετάβλητον εἷς τὰ λοιπὰ στοιχεῖά φησιν τῶν 

ἄλλων στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων καὶ τὰ 

τῶν ϑνητῶν ξῴων σώματα καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων 

ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων τεσσάρων στοιχείων συγκεῖσϑαι 

βούλεται. ταῦτα δὲ μαχόμενά τέ ἐστιν καὶ ἀσύγκλω- 

στα καὶ οὐ λίνον λίνῳ συνάπτοντος κατὰ τὴν παροι- 

μίαν, λέγω δὴ τὸ καὶ τὴν γῆν ἀμετάβλητον εἷς τὰ 

λοιπὰ λέγειν καὶ τὰ σύνϑετα ἐκ τῶν τεσσάρων Gvy- 

κεῖσϑαι στοιχείων. εἶ μὲν γὰρ ἡ γῆ ἀμετάβλητός 

ἐστιν, οὐδὲν τῶν συνθέτων ἐκ τῶν τεσσάρων στοι- 

χείων συνέστηκεν" εἰ δὲ ἐκ τῶν τεσσάρων τὰ σύνϑετα, 

ἀδύνατον εἶναι τὴν γῆν εἰς τὰ λοιπὰ ἀμετάβλητον᾽" 

οὐδὲν γὰρ ἐν τοῖς συνϑέτοις ἐνεργείᾳ τῶν στοιχείων 

6. Plat. Tim. 42E ἅπαντα ταῦτα Plat. διαταξα- 
σϑαι er.] M 8. 9. νοήσαντες Plat. 10. ἀϑάνατον ἀρχὴν 
Plat. 10. 11. uquovusvo, M 13. μόρια Plat.] μυριας M. 

17. λοιπον M 
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ὁρᾶται. οὐ πῦρ; οὐ γῆ. οὐ τῶν ἄλλων οὐδέν" παρά- σαρκὸς pas τὴν gemi —— ἐν 

ϑεσις γὰρ εἶναι τῶν στοιχείων καὶ οὐ κρᾶσις ette, rg diac Susber, Motel eb ^v 

ὡς oi περὶ ᾿Εμπεδοκλέα ὑπετίϑεντο, νῦν δὲ amus δὲ x pus vom a μεμο ΙΝ! T peg aps ( T 

ἀλλήλων κεχωρήκασιν αἱ τῶν στοιχείων ποιύτητερ, εἶ ῆ wind ni Bap — eir σῶμα) pq Tis i 

5 καὶ ὄγκοι παράκεινται" οὐδὲν γάρ Mv γον — — "n τοῦ ἐγ pet 1j eK pi gis pd Rhein 5 

μόριον, κἂν τὸ ἀτομώτατον εἴποις, MA ΒΟ Ὸ yi MIS — — π ὩΣ "pa ipsias buf ἘΝ 

τεσσάρων συνέστηκεν" τοῦτο ὃὲ τῶν ἀδυνάτων qu primns τ ed Meepe viii baise eise 

fol.190v. παράϑεϊσις τῶν στοιχείων χαὶ μὴ χρᾶσις jagen δὶ ΤΥ psi 3] T" " i e bore oni: Mot TO 

ὅλων iv và συνϑέτῳ ὑπῆρχεν. εἶ οὖν Loic ipid - sia peces οτὲ ἄλλου cons SENT 

10 £v. τῷ συνϑέτῳ τῶν στοιχείων ἐνεργείᾳ. un s xtd &00$, Kiwi horis i " seg eia hi μὲ T [L03t00- 10 

rov αὐτῶν ἡ uiv ἑκάστου ἰδέα ἐφϑάρη. ἄλλο - δὸς “δι ppt sen hee ssa s Mii cnin de 

τῇ τούτων μίξει καὶ κράσει ἐπιγέγονεν εἶδος, "M gessepaliosee poe 0yov ipea in καὶ E n 

σαρκὸς φέρε ἢ TO τοῦ αἵματος i. Elio ἜΡΟΝ, ev : - pe uet : PEE E " pi ἄπο ! es tai ei dol 

οἶμαι παντί, ὡς ἐν τῷ συνϑετῷ - 9 7 pesape- ἧς Ae ipis avi ἼΩΝ clnisd UM nu sj jt 

is βληκεν. εἰ δὲ τῆς ἰδέας τῶν στοιχείων " €€— Nozufrin jus Pis ΠΆΝΥ, ΡῈ m" τὴν pae eye 15 

ϑέτῳ φϑαρείσης ἕν τι καὶ ὁμοειδὲς vb ἐκ — Ν qunm τ sp a tá seen posto cni T 

ἐγένετο, οἷον ἢ σὰρξ ἢ ὀστοῦν ἢ ὁτιοῦν ἄλλο. ἐνδε- | pd Νῆσον yid v dni ia en eve Mi diti TL X0- 

χεται δὲ πάλιν, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖόν euis φϑειρο- εὐ ues ἄλλον τὴν περὶ vods i^e Wadi ἄγονον 

μένην τὴν σάρκα εἷς ví, ἐξ ὧν συνέστηκεν, "—- iii d E infi iid pies ἕν, Ws ye Riad ΣῪ 

s») λύεσϑαι τῶν ἐκ τοῦ κόσμου δανεισϑέντων μορίαν men ve ευναι Vitis 0 HAPEUN, οὐχ ἘΠ ex — 20 

ἀποδιδομένων αὖϑις., ἐνδέχεται ἄρα τὸ τυχὺν qovis Modi ii Mt cere τὰ Pus. penc - 

μόριον καὶ τὸν τυχόντα Oyxov πάσης πρόθθοος — | m moli T ἫΝ Psi φῶ ἜΝ Mies - 

x«l γῆν γενέσϑαι καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ πῦρ᾽ "— | d ki gummi hei d A ἔμ! ica — 

κληρωτικὸν γὰρ καὶ πλασματῶδες τὺ MNT δεν ne Τ᾿ "KR Ἶ idi ponis " jn τῆς gus. sibi s 

ss μὲν TO μόριον τῆς σαρκὺς ὕδωρ γίνεται; vore δὲ γῆ: | E pes M 758 κῶ is " podia ταύτῃ Mes ι 25 

πῦρ δὲ ἄλλο κἀκεῖνο ἀήρ. παντὺς μορίου τῆς σαρκὸς ό e ipee a πού θεν HN καρ ογί- 

τοῖς λοιποῖς ὁμοειδοῦς ὄντος καὶ πάσης tig τὰ στοι- | ταὶ ἐμῇ οὐ ira —— — — πα ΕΙΡΕ 

μεῖς ἀναλοομένης. εἰ οὖν ἐνδέχεται τὸν τυχόντα τῆς οὔτε τῶν νῦν ψευδῇ περὶ τῶν πραγμάτων ἔσχεν ὑπό- 

i DM u di xbue MO (er. 0 19.50. eva- 10. cf. pag. 356, 19 sq. 24. φιλονείκων] φιλονεικον M 

iv| sca]. M. 
26. pag. 400, 18 
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ληψιν; εἴποι γὰρ ἄν τις τῶν Πρωταγόρᾳ φίλων, ὡς, τωνι δοκοῦν συλλογίξζεσϑαι. πότερον ἔκ τοῦ λαβεῖν 

εἰ τῇ ὑποϑέσει τῇ λεγούσῃ μηδὲν τῶν πραγμάτων ὅτι ἀίδιος ἡ ὕλη. οὐδαμοῦ τοῦτο ὑποϑεμένου e 

φύσιν ἔχειν ὡρισμένην τάδε καὶ τάδε τὰ ἄτοπα ἕπεται: Πλάτωνος. τὰ FEAST ταῖς PP συνάγειν 

οὐκ ἂν τοῦτο Πρωταγόρας ὑπέϑετο, εἰἶ καὶ τῇ λέξει ἐκουάνσεσιν. óc οὐδὲ ὃ xóGuoc JE MS ER M 

s τοῦτο ὑποτιϑέμενος φαίνεται. ὥσπερ οὖν ἐν τούτοις ees κι ἀρνὶ ἐχείνου Mio um Nep o 

τὸ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συγκεῖσθαι τὰ σύν- ἀεὶ τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἀρχὴν PASE τοῦ εἶναι xe πρὶν 

ϑετα δεξάμενοι τὸ ἀμετάβλητον png τὴν γῆν ψευδὲς γενέσϑαι μὴ εἶναι εἰπόντος τὲ καὶ ἀποδείξαντος. ὡς 

εἶναι φιλαλήϑως ὁμολογοῦμεν οὐδὲν τὴν Πλάτωνος ἐν τῷ ἕκτῳ μεμαϑήκαμεν λόγῳ. ἢ £x τοῦ τὸν cB 

αἰδεσϑέντες ὑπόληψιν, οὕτω δηλονότι καί, εἶ τὴν ὕλην χόσμου vivat» donde ἔχειν m Πλάτωνα i καὶ 

10 ἀίδιον εἶναι ἔλεγεν, ἐπειδὴ καὶ τὸν κόσμον διαρρήδην | τὴν ὕλην μὴ εἶναι κατ᾽ αὐτὸν dios ἀλλ᾽ ἀρχὴν 

γεγονέναι τὲ καὶ ἀρχὴν τοῦ εἰναι ἔχειν ὑπέϑετο, τὸ ἔχειν τοῦ εἷναι συλλογίζεσθαι. κἂν μὴ dias E 

φαινόμενον ἀληϑὲς δεξάμενοι κατὰ ϑάτερον ἡμαρτη- ; τοῦτο λέγων φαίνηται; ἐγὼ εἰν οὖν οἶμαι. ὡς d 
, ' , e - E ? M , 

" 

κέναι τὸν ᾿ψεῦσδεψον Sosagesner, is ἐχθροῦ IIAa- τῷ πρὸς ἀλήϑειαν βλέποντι καὶ τὸ £v τοῖς λόγοις 

τωνος, φίλοι δὲ δι’ αὐτὸ τοῦτο μᾶλλον γινόμενοι ἀκόλουϑόν τε καὶ μαχόμενον δυναμένῳ κρίνειν τὸ 

15 σαφῶς διαταξαμένου καὶ κελεύσαντος Σωκράτους μὲν δεύτερον ἀληϑἕς τε 2l ἀναγκαῖον μανεῖνοι οὐχοῦν 

ὀλίγον τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον φροντίδα τίϑε- ἋΥ εἶ ἀρχὴν τῇ τοῦ κόσμου γενέσει δίδωσιν Hàévov, 

σϑαι. ὃ αὐτὺς δὲ οὗτος ἡμῖν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς κἂν | καὶ τὴν ὕλην ἄρξασϑαι τοῦ εἶναι καὶ οὐκ ἀ Foe 

φυλαττέσϑω., ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ λέγειν πολλάκις ἀναγ — (3 αὐτὴν οὐδὲ ἀίδιον diro, ὁπότε καί, εἰ dili iles 

καξζώμεϑα. τὴν ὕλην ἔλεγεν, ἵνα τις καὶ τοῦτο FSHERESR οὐδ᾽ 

[οι 191ν. | ει΄. Νῦν δέ, ὅπερ προλαβὼν εἴρηκα, οὐδὲ φαί- οὕτως τὸ καὶ τὸν κόσμον εἶναι ἀΐδιον κατ᾽ ii 

οἱ νεται ὃ ἀνὴρ οὐδαμοῦ τῶν ἰδίων λόγων ἄναρχον εἶναι | συνήγετο, ὡς ἀρτίως ideiLiauy. ids 

τὴν ὕλην ἢ ἀίδιον ἀποφηνάμενος. ci τοίνυν ὑποστῆ- | ; M ἘΠΕ 

ναι μὲν ἐκ coU καὶ τὴν ὕλην σαφῶς ὁ Πλάτων dnd τ 

βούλεται. γεγονέναι δὲ χαὶ τὸν χόσμον καὶ ἀρχὴν 

ss ἔχειν τοῦ εἶναι διαρρήδην εἴρηκεν οὐδαμοῦ τὴν ὕλην 

ἄναρχον εἶναι ἢ ἀΐδιον ἀποφηνάμενος, τῶν πρός τι 

δὲ ἡ ὕλη καὶ ἡ γένεσις καὶ ἅμα ἢ εἰσὶν ἢ οὔκ εἶσιν, 

8. cf. pag. 125, 9 sq. 135, 12 sq. 21. pag. 459, 5 

τί μᾶλλον ἦν εὐλογώτερόν τε καὶ ἀναγκαῖον ὡς Πλά- 

2. λεγουσὶ ἡ]., ex &, M 15. Plat. Phaedon. 910 

91. iàuov λόγων M] fort. διαλόγων, cf. 459, 4 22.93. vzorij- 

ναι M 28. ὡς pt] à, ras. supra o, M 

IoANNES PHILOPONUS ed, Rabe. 



IOANNIS PHILOPONI 

Πρόκλου διαδόχου λόγος δωδέκατος. 

* Δωδέχατος: πᾶν τὸ γενητὸν ὕλης δεῖται καὶ 

το]. 1ϑ8τ. ποιοῦντος. ὥστε, εἰ τὸ γενητὸν ὃν wi) ἀεί ἐστιν 

ἀλλὰ ποτέ. ἢ διὰ τὴν ὕλην ἀνεπιτήδειον οὖσαν οὐκ 

s ἔστιν ἢ διὰ τὸ ποιοῦν ἐλλεῖπον sig τὸ ποιεῖν ἢ δι᾽ 

ἀμφότερα, μήτε ὕλης ἐπιτηδείας οὔσης μήτε τοῦ ποι- 

οὔντος αὐτάρκους. εἰ οὖν ὃ κύσμος οὐκ ἦν πρότερον 

ἢ οὐκ ἔσται ὕστερον, ἢ διὰ τὴν ὕλην τοῦτο πέπονθεν 

ἢ διὰ τὸ ποιοῦν αὐτὸν κόσμον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰς 

i» τὸ ποιεῖν ἀεὶ αὔταρκες τὸ αὐτὸ ὃν ἀεὶ καὶ οὐκ ἄλλοτε 

ἀλλοῖον" ἢ οὖν οὐδὲ νῦν εἰς τὸ κοσμεῦν ἱκανὸν ἢ καὶ 

νῦν καὶ πρότερον καὶ ὕστερον. ἡ δὲ ὕλη (ἢ) ὡσαύ- 

τως ἀεὶ ἦν ἐπιτηδείχ πρὸς τὸ κοσμεῖσθαι καϑάπερ 

καὶ νῦν ἢ οὐδὲ νῦν ὡσαύτως ἀεὶ ἡ αὐτὴ οὖσα καὶ 

ι γὰρ αὕτη ἀναλλοίωτος ὡς τὸ ποιοῦν ἀμετάβλητον. εἶ 

οὖν πᾶν τὸ ποτὲ μὲν ὃν ποτὲ δὲ μὴ ὃν ἢ διὰ τὸ 

ποιοῦν μὴ ὃν ἱκανόν ἐστεν τοιοῦτο ἢ παρὰ τὴν ὕλην 

wj ἀεὶ εὐεργὸν οὖσαν, οὔτε δὲ τὸ ποιοῦν τὸν κόσμον 

ποτὲ μὲν ἱκανόν ἐστιν ποιεῖν ποτὲ δὲ οὐχ ἱκανὸν 

s» οὔτε ἢ ὕλη ποτὲ μὲν εὐεργὸς ποτὲ δὲ οὐκ εὐεργός. 

οὐκ ἂν εἴη ποτὲ μὲν ὃν ποτὲ δὲ οὐκ ὄν. τὸν ἀεὶ ἄρα 

χρόνον καὶ τὺ δημιουργοῦν ποιεῖ καὶ 1, ὕλη κοσμεῖται 

καὶ ὁ κόσμος ἔστιν. 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ δωδεκάτου λόγου. 

«΄. Ὅτι ψεῦδος τὸ 'πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖται). 

4. 5. fort. οὐκ (ἀεί) ἐστιν (cf. 407, 9. 414, 3) 7. αὐτάρ- 

" N , , ^^ M^ 

xovg ὄντος pt; fort. (ὄντος) αὐτάρκους 10. ἀέι ὃν M 

19. ἣ add. pt 32. ποιεῖ] ποιεῖν Μ 26. fort. τὸ — δεῖσθαι 

(tamen cf. 295, 25) 
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β΄. Ὅτι ἔστι τινὰ καὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς ἀεὶ yuvo- 
μένων ὕλης δεόμενα. ἐν ᾧ πάλιν, ὅτι οὐ πᾶν τὸ 

γινόμενον ὕλης δεῖται. 

γ΄. Ὅτι οὐδὲ τὰ ποτὲ γινόμενα ὕλης πάντως 

δεῖται. 

ὃ΄. Qc ἐν πορίσματι. ὅτι οὐ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ 

ὄντος γίνεσϑαι. 

ε΄. Ὅτι. εἰ καὶ ἀληϑὲς ἣν τὸ τὰ ποτὲ ὄντα καὶ μὴ 
ἀεὶ ἢ διὰ τὴν ὕλην ἀνεπιτηδείως ἔχουσαν μὴ ἀεὶ εἶναι 

ἢ διὰ τὸ ποιοῦν ἐλλιπῷῶς ἔχον εἰς τὸ ποιεῖν, οὐδ᾽ 10 

οὕτως ἀναγκαῖον ἦν τὸν κόσμον εἷναι ἀΐδιον. 

ς΄. Ὅτι ψεῦδός ἐστιν τὸ τὰ μὴ ἀεὶ ὄντα ἢ διὰ 

τὴν ὕλην ἢ διὰ τὸ ποιητικὸν αἴτιον ἢ δι᾿ ἄμφῳ μόνον 

μὴ ἀεὶ] εἷναι, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται καὶ Ov δτέρας αἰτίας το]. 195» 
παρὰ ταύτας μὴ ἀεί τι εἶναι. ἐν ᾧ, ὅτι [τὸ εἷναι] 15 
τὴν ὕλην ἐπιτηδείαν καὶ εὐεργὸν εἰς γένεσιν πρὸ τῆς 

γενέσεως ἀνάγκη εἶναι. 

“ύσις τοῦ δωδεκάτου λόγου. 

α΄. ᾿Εδείξαμεν ἐν τῷ πρὸ τούτου. ὡς. εἴπερ ἡ 

ὕλη γίνοιτο καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαμβάνοι. οὐ δεήσε- o 

ται ὕλης. ἵνα γένηται. οὐκ ἄρα πᾶν τὸ γινόμενον 

(ὥς φησιν ὁ φιλόσοφος) ὕλης δεῖται. ἀλλ᾽ ἔστιν τινὰ 

τῶν γινομένων, ἃ μόνου δεῖται τοῦ ποιοῦντος" “παντὶ 

γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν ἔχειν᾽. ὥς φησιν 

Πλάτων. καὶ ἄλλως" εἰ μήτε κατὰ τύχην ἐστὶν ἡ ὕλη, 30 

1. κατὰ Μὺ 1. fort. γίνεται 10. ελλειπως M?" 
13. αἰμίφω, ex φ, M* 14. καὶ M^] om. M* [αὐτι]ας M* 

15. το ειναι M?^; om. M» 19. pag. 455, 26 sq. 

M m 1 in marg.: λογωι προσύπακουστεον — rovro M 
24. σχεῖν Plat. Tim. 28A 

30* 
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ὡς καὶ αὐτῷ δοκεῖ. μήτε χωρὶς αἰτίας ὑφέστηκεν διὰ 

τὸ ἕν εἶναι τὸ πάντων αἴτιον xci τὴν ἀρχὴν μίαν, 

$44? » A 3 - - er e ^ N , 

ἀλλ’ ἔστιν καὶ αὐτῆς τῆς ὕλης ὁ ϑεὸς δημιουργός. 

ἐπεὶ καὶ τοῦ παντὸς κόσμου. μέρος δὲ τοῦ κόσμου ἢ 

P [d ei 
, Ἁ δ e e b ^ , 

s στοιχεῖον ἣ VAT, δηλονότι καὶ ἢ ὕλη ὑπὸ ϑεοῦ γινε- 

ται. εἶ καὶ μὴ ποτέ. ἀλλ᾽ ἀεί (τοῦτο γὰρ τέως συγκε- 

χωρήσϑω) τὸ γὰρ ποιοῦν τι καὶ δημιουργοῦν τι 

γινομένου πάντως xci δημιουργουμένου ποιητικόν 

ἐστιν. εἰ οὖν καὶ τὴν ὕλην ὃ ϑεὺς δημιουργεῖ. καὶ 

i0 ἡ ὕλη που πάντως ὑπὸ ϑεοῦ γίνεται. οὐκοῦν. εἶ πᾶν 

ἁπλῶς τὸ γινόμενον ὕλης δεῖται. γίνεται δὲ καὶ i| 

δ᾽. * e er » , er à , , " 5. 9 

ὕλη. καὶ ἡ ὕλη ἄρα δεήσεται ὕλης" κακείνη OUT, T 

ὑπὸ ϑεοῦ γένοιτο. ἄλλης δεήσεται ὕλης" ἢ οὖν στησό- 

ἥτις οὐχ ὑπὸ ϑεοῦ γίνεται, οὐδὲ 

ἄπειρον μεϑα εἴς τινὰ ὕλην, 

15 ἔστιν ταύτης τοῦ εἶναι αἴτιος ὃ ϑεὸς ἢ εἷς 

ἥξομεν ὕλην ὕλης ἐπιξητοῦντες. εἰ οὖν ταῦτα ἄτοπα. 

? M - b , er NP 
Ἁ 3 Ἁ , 

οὐκ ἄρα πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖται. τὰ «UTC ὃ 

ἂν εἴποιμεν καὶ περὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς καὶ τῶν 

παραπλησίων πάντων" χαὶ τούτων γάρ ἐστιν ὁ ϑεὺς 

so δημιουργός: & x«l ἐξ ἀιδίου αὐτὰ παρήγαγεν" καὶ οὐ 

δήπουγε καὶ 1j λογικὴ ψυχὴ γινομένη ὑπὸ ϑεοῦ ὕλης 

δεήσεται ἁπλῆ οὖσα καὶ ἄυλος. 

β΄. ᾿4λλὰ τὰ γινόμενα μέν, φησίν, μὴ ἀεὶ δὲ ὄντα 

ἀλλὰ ποτὲ ταῦτά φαμεν ὕλης δεῖσθαι. ἵνα γένηται" ἡ 

:0.193s. Ób ὕλη καὶ ἡ ψυχὴ ἀιδία ἐστὶ | καὶ οὐκ ἀπὸ 

ss χρόνου τὴν ἀρχὴν εἴληφεν τοῦ εἶναι. πρῶτον μὲν 

οὖν ἄδηλον, ἵνα τοσοῦτον νῦν εἴπω. εἰ μὴ ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι τῶν εἰρημένων ἑκάτερον εἴληφεν. οὐδεὶς γὰρ 

5. ὕλη $90 M (cr. pU 13. 14. στησόμεϑα] στησω- 

usgc M 
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ἔστιν λόγος ὅσον ἐμέ γε εἰδέναι ὃ ἀναγκάζων αὐτὰ 

εἶναι ἄναρχα᾽ καὶ τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἱκανῶς ἐν ἑτέρῳ 

λόγῳ γεγύμνασται. ὡς οὐδεμία φύσις δεκτικὴ οὖσα 

κακίας. οἵα ἐστὶν ἡ ἡμετέρα ψυχή. ἄναρχον τὴν ὕπαρ- 

ξιν δύναται ἔχειν. καὶ ἐν τῷ πρώτῳ δὲ λόγῳ δέδει- 

χται, ὡς ἀδύνατον εἶναι τὸν kéduov üvapgov- τοῦ δὲ 

xócuov μὴ ἄναρχον τὴν ὑπόστασιν ἔχοντος οὐδὲ τὴν 

ὕλην ἄναρχον εἶναι ἐνδέχεται" τῶν πρός τι γὰρ T| ὕλη 

xci ἡ γένεσις καὶ μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι Pied τήν τὲ 

ὕλην καὶ τὴν τοῦ xócuov γένεσιν. ὡς καὶ αὐτὸς ὃ 10 
ATI - ; , : 

Πρόκλος - τῷ πρὸ τούτου κεφαλαίῳ διεξῆλθεν, πλὴν 

συγκεχωρήσϑω, ὡς εἶπον, καὶ τὴν ὕλην καὶ τὴν ἡμε- 

τέραν ψυχὴν ἄναρχον ἔχειν τὴν ὕπαρξιν. ΗΝ ἜΒΗΝ, 

δήπου ποιητὴς ὧν αὐτῶν καὶ δημιουργὺς ὁ ϑεὸς ἢ 

ποτὲ αὐτὰ ποιεῖ ἢ ἀεί πᾶν γὰρ τὸ ποιοῦν TL ἢ ἀεὶ 35 

αὐτὸ ποιεῖ ἢ ποτέ: καὶ ἐπειδὴ τὸ ποτὲ αὐτὰ γίνεσϑαι 

οὐ βούλονται. ἀεὶ δηλονότι ὑπὸ ϑεοῦ γίνονται. τίς 

οὖν ἡ αἰτία τοῦ τὰ μὲν ποτὲ γινόμενα ὕλης δεῖσϑαι 

ἵνα γένηται. τὰ δὲ ἀεὶ γινόμενα μὴ δεῖσθαι ὕλης; 9d 

γὰρ δή γε ταῖς ψιλαῖς αὐτῶν ἀποφάνσεσιν xicbhiné- 20 ^1 ilias 3 

amphi εἶ yào nidis γινόμενον ὕλης δεῖται. ὡς ἐν 

τούτοιθ qui ὁ Πρόκλος. ὥσπερ τὸ ποτὲ γινόμενον 

pom ὕλης ποτέ, οὕτω δήπου καὶ τὸ ἀεὶ vosiincepe 

ἀεὶ δεῖσϑαι ὕλης εὔλογον, ij, εἰ μὴ τοῦτο, οὐ πᾶν ἄρα 

τὸ γιγνόμενον ὕλης δεῖται" ἄλλως τὲ εἰ μόνον «τὸ 55 

ποτὲ γινόμενον» ὕλης δεῖται, ὁ δὲ κόσμος μὰν αὐτοὺς 

ἀεὶ γίνεται καὶ οὐ ποτέ, οὐ δεηϑήσεται ὕλης ὁ κό- 

2.3. cf. pag. 336, 1 sq 5 : z. 5i sq. 5. pag. 7, 22 11. pag. 403, 23 

"n beer SW; καὶ 19. εἶπον: cf. pag. 468 8 j 
5. pt] τῶι ? 20. abi Aoc] M. 20. 21. [πεισϑ' 

M 25. 96. τὸ — γινόμενον add. ed 
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Guog ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ γινόμενος: ἄυλος οὖν ἡ τοῦ 

κόσμου γένεσις. καίτοι ὥσπερ τῶν ποτὲ γινομένων 

ἕχαστον (λέγω δὴ τῶν μερικῶν) ἐξ ὕλης καὶ εἴδους 

σύγκειται. οὕτω δὴ καὶ ὅλος ὃ κόσμος ὡς ὅλος ἐξ 

193v. ὕλης καὶ εἴδους σύγχειται. καὶ ὡς ἡ τὶς | ὕλη 

πρὸς τὸ μερικὸν εἶδος ἔχει. οὕτω χαὶ ἢ ἁπλῶς ὕλη 
πρὸς τὸ ὅλον ἔχει καὶ πᾶν. ἢ οὖν ὃ κύσμος οὐδὲ ἀεὶ 
γινόμενος ὕλης δεήσεται. εἴπερ μόνα τὰ ποτὲ γινό- 
uev& δεῖται ὕλης. μὴ δεόμενος δὲ ὕλης ἁπλοῦς τε 
ἔσται καὶ ἄυλος. ὅπερ ἐστὶν ψεῦδος. ij, εἴπερ ἀεὶ 
γινόμενος ἀεὶ δεῖται ὕλης ἔνυλός γε v, οὐκ ἄρα 
uóvc τὰ ποτὲ γινόμενα ὕλης δεῖται. ἵνα γένηται. ἀλλ᾽ 
ἔστιν τινὰ καὶ τῶν ἀεὶ γινομένων ὕλης δεόμενα. εἶ 

οὖν ἀληϑὲς τὸ πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖσϑαι. δυοῖν 
ἀνάγκη ϑατέρῳ συγχωρεῖν, ἢ μὴ εἶναι τῆς ὕλης τὸν 
ϑεὸν αἴτιόν τὲ x«i δημιουργόν, καὶ οὕτως οὐ μία ἡ 
τῶν ὄντων ἔσται ἀρχὴ ἀλλὰ δύο τὰ ἄναρχα καὶ ἐξ 
οὐδενὸς τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ἔχοντα. ϑεὸς καὶ ὕλη 
κατὰ τοὺς Μανιχαίων λήρους. T. εἴπερ καὶ τῆς ὕλης 
ἐστὴν δημιουργὸς ὃ ϑεός, ἀνάγκη καὶ τὴν ὕλην γινο- 
μένην ὕλης δεῖσθαι. ὕνα γένηται. ti οὖν ἄμφω ταῦτα 
ἄτοπα καὶ οὔτε ὕλης ὕλην ἐνδέχεται εἶναι καὶ τῶν 
πάντων αἴτιον εἶναι τὸν ϑεὺν ἡ περὶ τοῦ μίαν εἶναι 
τὴν πάντων ἀρχὴν ἀληϑὴς ὑπαγορεύει δόξα. ψεῦδος 
ἄρα τὸ πᾶν τὸ γινόμενον ὕλης δεῖσθαι. ἵνα γένηται. 

γ΄. ᾿Δλλὰ τὰ μὲν ἀεὶ γινόμενα, φησίν, οὐ πάντως 
ὕλης δεῦται. τὰ δὲ ποτὲ γινόμενα καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι 
λαμβάνοντα πάντως ὕλης δεῖται. ἀλλ᾽ ἤδη δυνάμει 

4. συγκει] rou] M 6. μερι- 2. γινομεν ὧν], ex ov, M 
20. 21. y|i|vousrgvr, ex ε, M xoc M 7. [ὅ]λον, ex 4, M 

24. την M 
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καὶ τοῦτο ἡμῖν ἱκανῶς διευκρίνηται ἐν τῷ πρὸ τού- 
, » ’ M. vov λόγῳ. ἐδείξαμεν γὰρ ἐν ἐκείνῳ. ὡς. εἰ καὶ ποτὲ 

, e, o" 3 -" ei / ^ j ^ ἃ γίνοιτο ἡ ὕλη. οὐδαμῶς ὕλης δεήσεται διὰ τὸ τὰ μὲν 
ὑπὸ φύσεως yuóusve νῦν χατὰ τὸ εἶδος γέμεσϑαι καὶ 
τὸ εἶδος αὐϑυπόστατον μὴ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο εἶκό- 
rog δεῖσθαι ὕλης. ἵνα ὑποστῇ. ἀντικειμένως δὲ ἔχειν 
πρὸς τὸ εἶδος τὴν ὕληι, τῷ δὲ ἀντικειμένωῳ τὸ ἀντι- 

, er , AA - , - er ν κδίμδνον ἕπεσϑαι. λέγω δὴ τῇ γενέσει τῆς ὕλης τὸ 
μὴ δεῖσθαι ὕλης ἅτε δὴ μὴ δεομένης 4 Uo μὴ jg ἅτε δὴ μὴ δεομένης ὑποκειμένου 
πρὸς ὕπαρξιν διὰ τὸ αὐτὴν εἶναι ὑποκείμενον τῶν 10 

- , M M , φυσικῶν ἁπάντων" ὥστε οὐδὲ τὸ ποτὲ γινόμενον to. 194r. 
πάντως ὕλης δεήσεται. ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν μερικῶν προσ- 
ἑχὴς ὕλη ποτὲ γίνεται. ὡς καὶ αὐτὸς ὃ Πρόκλος ἐν 

»Σ΄Ό M , E , M 3 Ἕ ? ᾽ , TO πρὸ τούτον εἴρηκε λόγῳ. καὶ ἐδείξαμεν ἐν ἐχείνῳ 
διὰ πλειόνων, ὅτι. ἐπὰν ὡς ὕλη τι γίνηται. οὐκ ἐξ 
ei , uM 2$ j M , rr - ὕλης γίνεται" ὥστε οὐδὲ τὸ ποτὲ γινόμενον ὕλης Ósi- 
ται πάντως. ἵνα γένηται. καὶ ἄλλως" εἰ κατ᾽ αὐτοὺς 
ἀεὶ γίνεται ὑπὸ ϑεοῦ Ó κόσμος. δηλονότι καὶ νῦν 
γίνεται" δἰ γὰρ μὴ νῦν γίνεται. οὐκ ἀεὶ γένεται ἀλλὰ 
ποτὲ μόνως. οὐκοῦν καὶ ἡ ὕλη τοῦ κόσμου ἢ ἀεὶ 

, e )! - ^ V , *t "A. ἢ - 3 γίνεται ὕὉπὸ ϑεοῦ ἢ ποτὲ μόνον ἢ οὐδέποτε. ἀλλ 
ἐπεὶ τὸ μηδέποτε ὑπὸ ϑεοῦ γίμεσϑαι ἀδύνατον δέ- 

N EJ , ? A VARIA, A ^ δεικται (εἴπερ πάντων ἐστὶν ποιητὴς καὶ δημιουργὺς 
ὃ ϑεὸς καὶ οὐδὲν τῶν ὄντων αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ εἶναί 
᾽ » 9 ) 3 - , ἊΝ , c , ὅστιν αἴτιον ἀλλ ἐκ τοῦ πάντων αἰτίου πάντα ὑφέ. 
Gvqxsv) μήτε δὲ ποτὲ καὶ ἀπὸ χρόνου γεγονέναι τὴν 
ὕλην συγχωροῦσιν, ἀεὶ δηλονότι γίνεται. εἶ οὖν ἀεὶ 
γίνεται ἡ ὕλη. καὶ νῦν δηλονότι γίνεται εἰ γὰρ νῦν 

2. cf. pag. 449, 6 sq. 455, 26 sq. pag q , q 5. 6. &x|o|rex, ex c, 
M 24. evt|o| M 

25 
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μὴ γέγνεται, γίγνεται δ᾽ ὅμως. οὐκ ἀεὶ γίγνεται ἀλλὰ 

ποτέ" τὸ μὲν γὰρ ποτὲ γινόμενον οὐ πάντως καὶ ἀεὶ 

γίνεται. ὡς Πλάτων φέρε καὶ τόδε τὸ φυτὸν καὶ τῶν 

ἀτόμων ἕκαστον. τὸ δὲ ἀεὶ γινόμενον καὶ ἐν χρόνῳ 
5 τὸ εἶναι ἔχον καὶ τὸ ἀεὶ χρονικὸν καὶ οὐκ αἰώνιον 

καὶ ποτὲ γίνεσϑαι ἀεὶ ἀνάγκη" τὸ γὰρ ἀνὰ πάντα τὸν 

χρόνον γινόμενον καὶ ἔν τινε χρόνῳ γίνεται πάντως, 

καὶ τοῦτό γε αὐτὸ καὶ ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ κεφα- 
λαίῳ τοῦ τετάρτου λόγου σαφῶς δεδείχαμεν. νῦν οὖν 

10 γιγνομένη ὑπὸ ϑεοῦ ἡ ὕλη ἢ δεῖται ὕλης ἢ οὐ δεῖται. 

εἶ μὲν οὖν δεῖται. κἀκείνη ἄλλης δεήσεται καὶ τοῦτο 
ἐπ᾿ ἄπειρον εἰ Ó& μὴ δεῖται. οὐδὲ τὸ ποτὲ ἄρα γινό- 

μενον πάντως ὕλης δεῖται. ἵνα γένηται. εἶπον δὲ 

πολλάκις, ὅτι γένεσιν χαλῶ αὐτὴν τὴν ψιλὴν τῶν 

15 πραγμάτων εἰς τὸ εἶναι παραγωγὴν καὶ οὐσίωσιν. κἂν 
foli91v. ἀϑρόαν καὶ ἐν τῷ νῦν τῷ ἀμερεῖ λαμβάνῃ τὴν 

ὕπαρξιν, ὥσπερ ἀχρόνως ὑπὸ ἡλίου τὸ διαφανὲς κατα- 

λάμπεται. κἂν μὴ χρονικῆς δέηται παρατάσεως, ὡς ἡ 

ναῦς τυχὸν καὶ τὰ τιχτόμενά τὲ χαὶ φυόμενα ἐν 

0 παρατάσει τινὶ χρύνου τὴν εἰς τὸ εἶναι λαμβάνει 
πάροδον. 

ὃ΄. Καὶ ἐντεῦϑεν ὃὲ οἶμαι δῆλον, ὡς οὐ πᾶν τὸ 

γινόμενον ἐξ ὄντος γίνεται. εἰ γὰρ ἀεὶ γινόμενος 

ὑπὸ ϑεοῦ ὁ χόσμος καὶ νῦν γένηται (εἴπερ χρονικὸν 

:; τοῦ χύσμου τὸ ἀεί). εἰ μὲν ἐξ ὄντος νῦν γίνοιτο, 
ἕτερον δηλονότι παρ᾽ αὐτόν ἐστιν τό. ἐξ οὗ γίνεται. 

πότερον οὖν κἀκεῖνο ὑπὸ ϑεοῦ γίνεται ἢ οὔ; εἶ μὲν 

οὖν οὐχ ὑπὺ ϑεοῦ ἐκεῖνο γίνεται, οὐ πάντων ἔσται 

6. o], ex «, M 6. ἀνάπαντατον M. (cf. fol. 230 v.)] 
ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ pt, cf. 99, 17. 906,16 13. cf. pag. 367, 9. 
458, 10 18. παραστασεως M 20. xyoov|ov], ex o, M 
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δημιουργὸς ὁ 950g οὐδ᾽ αὐτά. ἅπερ δημιουργεῖ. καϑ' 

ὅλα αὐτὰ δημιουργεῖ. εἴπερ τό. ἐξ οὗ δημιουργεῖ τὸν 

κόσμον. οὐκ αὐτὸς ποιεῖ. εἰ δὲ κἀκεῖνο γίνεται. ἐξ 

ὄντος δηλονότι γίνεται. εἴπερ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ 

ὄντος γίνηται. κἀκεῖνο πάλιν ἐξ ἄλλου καὶ τοῦτο ἐπ᾽ 

ἄπειρον. εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, οὐκ ἄρα ἐξ ὄντος 

γίνεται ὁ κόσμος. οὔτε ἄρα ἐξ ὕλης οὔτε ἁπλῶς ἐξ 

ὄντος πᾶν τὸ γιγνόμενον γίνεται. κἄν τε ἀεὶ καὶ κατὰ 

πάντα τὸν χρόνον γίνεται κἄν τὲ ποτέ. 

ε΄. Ei μὲν οὖν ἦν τις λόγος ὁ τὴν ὕλην ἀΐέδιον 
εἶναι κατασκευάζων, συγχωρεῖν ἦν ἀνάγκη καὶ τὸν 
κόσμον εἶναι ἀΐδιον διὰ τὸ χαὶ τὴν ὕλην εἰς τὸ 
κοσμεῖσθαι ἀεὶ εἶναι ἐπιτηδείαν ἀΐδιον οὖσαν καὶ τὸν 

ϑεὸν ἀεὶ εἰς τὸ ποιεῖν αὐτάρκη, εἶναι δὲ καὶ τῶν 
πρός τι τήν τε ὕλην καὶ τὸ εἶδος καὶ διὰ τοῦτο συν- 

αναιρεῖσϑαι καὶ συνυφίστασϑαι ἀλλήλοις. εἰ δὲ μη- 
δεὶς ἔστιν λόγος ὃ τὴν ὕλην ἀΐδιον εἶναι κατασκευά- 

ξων τῶν δοκούντων κατασχευάζξειν ἐληλεγμένων ἐν 

τοῖς ἔμπροσϑεν, ἐνδέχεται δηλονότι καὶ τοῦ ϑεοῦ ἀεὶ 

ὡσαύτως ἔχοντος μὴ ἀεὶ εἶναι τὸν κόσμον οὐ παρὰ so 
τὸ ἐλλιπὲς εἶναι τὸ ποιοῦν κατὰ | τὴν δημιουργι- fol.195r. 

^ , 5 A ^ h. ^ , ^ , 

κὴν δύναμιν ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι τὰ γινόμενα 
3-4 5 " 3 6X A - , e - e - 

ἀεὶ εἶναι οὐδὲν γὰρ τῶν γινομένων ὁρῶμεν ἅμα TQ 

ποιητιχῷ ἑαυτοῦ αἰτίῳ συνυφιστάμενον, ἀλλὰ πᾶν τὸ 

γινόμενον τοῦ ποιοῦντος ὑπάρχει ὕστερον. ὅτι δὲ οὐ 90 

διὰ τὴν τοῦ ποιοῦντος ἀδυναμίαν ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν 
! , , )G 2. ἔσ y r X 6 3 ὃ É - 

γινομένων φύσιν οὐκ ἔστιν ὃ κόσμος ἀΐδιος. ἐν τῷ 

πρώτῳ λόγῳ ἱκανῶς δέδεικται καὶ ἔστιν τοῦτο ἐκ τῶν 
ἐχεῖσε εἰρημένων τὸν βουλόμενον ἀναλέξασϑαι. εἶ οὖν 

9. γίνηται p 21 et 474, 9. ελλειπες M 

vd A 

hr ἘΡ 

“Σὰν 
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τὸ ποτὲ μὲν ὃν ποτὲ δὲ μὴ ὃν ἢ διὰ τὸ ποιοῦν 
ἐλλιπὲς ὃν sig τὸ ποιεῖν ἢ διὰ τὸ (v0) γινόμενον μὴ 
ἀεὶ εἶναι δύνασθαι ἢ δι᾽ ἀμφότερα οὐκ ἀεί ἐστιν, ὡς 
ἐν τούτοις καλῶς ὁ Πρόκλος εἴρηκεν, δέδεικται δὲ ἐν 

5 TO πρώτῳ λόγῳ, ὡς αὐτὴ ἡ τῶν γινομένων φύσις τὸ 
ἐξ ἀιδίου εἶναι οὐκ ἐπιδέχεται, δι᾽ ἃς ἐν ἐκείνοις 
εἴπομεν αἰτίας. ἐνδέχεται ἄρα καὶ τοῦ ϑεοῦ ἀεὶ ὡσαύ- 
τῶς ἔχοντος μὴ ἀεὶ εἶναι τὸν κόσμον. 

ς΄. Μήποτε δὲ οὐδὲ ἀληϑὲς ἐν τῷ καϑόλου ἐστὶν 
10 τὸ ποτὲ μὲν ὃν ποτὲ δὲ μὴ ὃν ἢ διὰ τὸ ποιοῦν μὴ 

ὃν ἀεὶ αὔταρκες εἷς τὸ ποιεῖν ἢ διὰ τὴν ὕλην μὴ ἀεὶ 
εὐεργὸν οὖσαν ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι. ἐν- 
δέχεται γὰρ οἶμαι καὶ τοῦ ποιοῦντος αὐτάρκους ὄντος 
εἰς τὸ ποιεῖν (λέγω δὲ εἰς τὸ ποιεῖν αὔταρκες ὅσον 

15 ἐπὶ τῇ δημιουργικῇ δυνάμει τε καὶ τέχνῃ) καὶ τῆς 
ὕλης κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐπιτηδείας οὔσης εἰς τὸ 
γόνεσϑαι ὅμως τὸ πεφυκὸς γίνεσθαι μὴ ἀεὶ εἶμαι" τί 
γὰρ κωλύει καὶ τῶν λίϑων ἐξεσμένων ὄντων (τοῦτο 
γάρ ἐστιν τὸ εὐεργὸν εἶναι τὴν τῆς οἰκίαρ) καὶ τῆς 

30 λοιπῆς ὕλης ἐπιτηδείας οὔσης εἰς οἴκου γένξεαυν, ὅτι 
δὲ καὶ τοῦ οἰκοδόμου παρόντος c καὶ αὐτάρκους 
ὄντος ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ τέχνῃ εἰς τὸ ποιῆσαι τὴν 

fol. 195v. οἰκίαν | ὅμως τὴν οἰκίαν μήτε γεγονέναι zo μήτε 
΄ hU S - - , , γίνεσθαι; ἔτι δὲ καὶ τοῦ χηροῦ ὄντος ἐπιτηδείου εἰς 

- X - [4 e A - , : τὴν τῶν γραμμάτων ὑποδοχὴν xal τοῦ γραφέως ixc- 
^^ 2f , M , , A , , νοῦ Ὄντος εἰς τὸ γράφειν μήπω τὰ γράμματα γεγρά- 

N ' , 2 φϑαι ἄλλης τινὸς αἰτίας κωλυούσης τήν τε τῶν γραι- 

2. τὸ add. pag. 466, 4 5. pag. 14, 6 sq. 
9. xcVo4|o|v M 12. exspectes οὖσαν (7 δι᾽ ἀμφότεραν, cf. 
466, 5. 467, 13. 471,4 16. τὸν pt] των M 19. fort. 
οἰκίας ζὕληνν 
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μάτων καὶ τὴν τῆς οἰκίας y£vsovv, otov τοῦ ἀγαϑοῦ. 

δι᾽ ὃ τούτων ἕκαστον γίνεται; καὶ ἐπὶ πάντων ὃ αὐτὸς 

λόγος. εἰ δέ φησιν ὃ Πρόκλος μὴ δἷναι τοὺς ἤδη 
ἐξεσμένους λίϑους ἐπιτηδείαν ὕλην οἰκίας. πρὶν συν- 

τεϑῆναί τε καὶ ἀλλήλοις προσαρμοσϑῆναι, οὐδὲν ἕτερον 

ἐρεῖ ἢ ὅτι, εἰ μὴ τὸ εἶδος ἐπιτεϑῇ τῇ ὕλῃ. οὐκ ἔστιν 

ἡ ὕλη ἐπιτηδεία εἰς τὸ δέξασϑαι τὸ εἶδος" ἡ γὰρ τῶν 

λίϑων ἁρμονία μετὰ τῶν λοιπῶν τῶν συνιόντων εἰς 

οἰκίας γένεσιν αὐτὸ ἤδη γένεσίς ἐστιν τοῦ τῆς οἰκίας 

εἴδους ὥστε, ἐπειδὰν ἁρμοσθῶσιν οἱ λίϑοι ἤδη οἰκία 

γενόμενοι. οὐκέτι λέγονται ἐπιτήδειοι εἶναι εἰς οἰκίας 

γένεσιν ἀλλ᾽ ἤδη ἐνεργείᾳ γεγονέναι οἰκία" ἐπιτήδειον 

γὰρ λέγεται εἷς τὸ γενέσϑαι τι τὸ ἔτι δυνάμει ὃν καὶ 

μήπω κατ᾽ ἐνέργειαν ἐκεῖνο γενόμενον, ὡς τὸ ὕδωρ 

ἐπιτήδειον λέγεται εἰς τὸ ϑερμαίνεσϑαι. κἂν ψυχρὸν 

Ἶ᾽ ἐπειδὰν γὰρ ϑερμανϑῇ ἤδη. λοιπὸν ἐνεργείᾳ εἶναι 

ϑερμὸν καὶ οὐκ ἐπιτηδείως ἔχειν εἷς τὸ ϑερμαίνεσϑαι 

λέγεται. καὶ ὃ κηρὸς δὲ ἐπειδὰν ἤδη τὰ γράμματα 

δέξηται. οὐ λέγεται ἁπλῶς ἐπιτήδειος εἶναι εἷς τὸ 

γραφῆναι ἀλλ᾽ ἤδη ἐνεργείᾳ γεγράφϑαι" ὃ γὰρ κηρὸς so 

ὃ μηδὲν ἐλλείπων ἐπιτηδειύτητος εἷς τὸ γραφῆναι τί 

μᾶλλον ὡς ὕλη γραμμάτων ἐπιτηδειότερος γέγονεν 

μετὰ τὸ γραφῆναι ἢ πρὶν γραφῆναι; ὁμοίως καὶ οἱ 

κατὰ λόγον ἐξεσμένοι λίϑοι τί μᾶλλον ἐπιτηδεία ὕλη 

εἰσὶν οἰκίας μετὰ τὸ ἁρμοσϑῆναι ἤδη καὶ τὸ τῆς 

οἰκίας δέξασθαι εἶδος ἢ πρὶν ἁρμοσδϑῆναι; ἡ γὰρ σύν- 
ϑεσις καὶ ἁρμονία τῶν τε λίϑων καὶ τῶν ξύλων οὐδὲν 

ἕτερόν ἐστιν ἢ ἡ τοῦ εἴδους τῆς οἰκίας γένεσις" το1.196:. 

10. ἐπ᾿ ειϊδὰν M 1. ἡ ὕλης M. ἡ χει M 
21. ελλειπίω]ν, 11. ϑερμ[αννεσϑαι) M 18. ὃ] M 

ex ov, M 
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οὐ γὰρ ὕλην ποιεῖ συντιϑεὶς τὰ ξύλα καὶ τοὺς λίϑους 
e 2 , 3 2 A. ' - 3. ἡ 3 » , , 0 οἰκοδόμος, ἀλλ᾽ αὐτὸ TO τῆς οἰκίας αὐτοῖς ἐπιτίϑη- 
σιν εἰδος᾽ ὥστε οἱ μήπω μὲν συντεϑέντες λίϑοι ἐξε- 
σμένοι δὲ ὅμως οὗτοι λοιπὸν ἐπιτηδεία ὕλη εἰσὶν εἷς 

s οἰκίας γένεσιν. τί οὖν ἐκώλυεν ὅσον ἐπὶ τοῖς νῦν 
εἰρημένοις καὶ τῆς τοῦ χόσμου ὕλης ἀεὶ ἐπιτηδείας 

2» , , , , LT “4 “",κἅἷζᾳκι “ Ἁ * , οὔσης εἰς γένεσιν xóGuov, εἰ καὶ ἀίδιον αὐτὴν εἶναί 
τις συγχωρήσειεν, καὶ τοῦ δημιουργοῦ αὐτάρκως ἔχον- 

9 ' -" ? P x 2 , ^ 2.9 τος εἰς TO κοσμοποιεῖν δι’ ἄλλην τινὰ αἰτίαν μὴ ἀεὶ 
είναι τὸν κόσμον, εἰ συνεῖδεν τυχὺν ὃ δημιουργὸς 
ἀγαϑὸν εἶναι τοῖς γινομένοις τὸ ποτὲ γενέσθαι; τοῦτο 
ὃὲ εἶπον οὐκ olóusvóg ποτε τὴν ὕλην αὐτὴν καϑ᾽ 
αὑτὴν χωρὶς τῶν εἰδῶν ὑποστῆναι (οὐ γὰρ χωρὶς μὲν 
τὴν ὕλην τοῦ κύσμου. χωρὶς δὲ τὸ εἶδος ὃ δημιουρ- 
γὸς παρήγαγεν, ἀλλ᾽ ἅμα καὶ ἀχρόνως τὸ συναμφό- 
τερον δημιουργεῖ. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν πολλάκις 
εἴπομεν) ἀλλὰ δεῖξαι βουλόμενος. ὅτι. εἰ καί τις ἀίδιον 
είναι τὴν ὕλην συγχωρήσειεν καὶ τοῦ xóGuov προ- 
ὑπάρχειν, οὐδὲν ἀναγκαστικὸν ἔχει αὐτὺς xa) αὑτὸν ὃ 
νῦν εἰρημένος τοῦ Πρόκλου λόγος. ὥστε καὶ τὸν κό- 
σμον δεῖξαι ἀΐδιον" οὐ γὰρ μόνον διὰ τὴν ὕλην ἀνε- 
πιτηδείαν οὐσαν οὐδὲ διὰ μόνον τὸ ποιοῦν οὐκ αὐτάρ- 
κῶς ἔχον ὅσον ἐπὶ τῷ ποιεῖν δύνασϑαι τὰ γινόμενα 

, , , ? “ A , er » E E οὐ γίνεται. ἀλλ ἔστιν καὶ δι᾿ ἕτερα ἄττα αἴτια τὺ 
δυνάμενον γενέσϑαι μὴ γίνεσθαι" ὥστε. sl μὴ μόνον 
αἴτια τῶν γινομένων ἐστὶν τό ve ποιητικὺν αἴτιον καὶ 
ἡ ὕλη. ἀλλ᾽ ἔστιν πρὺς τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ τελικὺν 
μάλιστα (τουτέστιν τὸ συμφέρον τε καὶ ἀγαϑὺν τῷ 

2. 8. επιτηϑησιν M 12. óvy' M 18. 19. προῦπας Ν, 
i. e. fort. προὐπάρχουσαν 21. 22. ἀνεπιτηδειαν M; at cf. 
471, 9 25. γενέσϑαι μὴ γενέσϑαι p 
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γινομένῳ. Óv ὃ γίνεται). οὐκ ἄρα ἢ διὰ τὴν ὕλην peropcvos, 7). «ege ἢ 1 i 
μόνην ἀνεπιτήδειον οὖσαν ἢ διὰ τὸ ποιοῦν μόνον 
ἐλλεῖπον εἰς τὸ ποιεῖν τὰ γιϊνόμενα οὐ γίνεται ἢ fol.196v. 
δι᾿ ἄμφω ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τῷ γινομένῳ ἀγαϑόν, εἶ 
uj ἀγαϑὸν ἣν αὐτῷ τὸ νῦν ἀλλ᾽ αὖϑις γενέσθαι" 5 
ἀγαϑὺν δὲ τὸ κατὰ φύσιν ἑχάστῳ. οὐδὲν ἄρα ἀναγ- 
καῖον ἕχει τὸ προκείμενον τοῦ φιλοσόφου ἐπιχείρημα 
αὐτὸ καϑ' αὑτὸ γυμναξόμενον, εἰ μή τις ἐκ τοῦ πρός 
τι εἶναι τὴν ὕλην καὶ ἀΐδιον εἶναι τὸ καὶ τὴν γένεσιν 
ἀίδιον εἶναι συνάγοι" τοῦτο δ᾽ ἡμῖν ἐν τῷ πρὸ τού- 
του αὐτάρκως ἐξήτασται. 

Τέλος λύσεως τοῦ ιβ΄ λόγου. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος τρισκαιδέκατος. 
““Τρισκαιδέκατος" τὴν κίνησιν ἀπονεῖμαί φησιν τῷ 

, ' ^ ^ , , - , κοσμῷ TOv ϑεὸν τὴν οἰκείαν τοῦ σώματος σφαιροει- 
δοῦς ὄντος τὴν κύκλῳ περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα 
οὐσαν. εἰ οὖν τῷ κόσμῳ ταύτην οἰκείαν εἶναι συγ- 
χωρεῖ τὴν κίνησιν, συγχωρήσει ἂν καὶ αὐτὸς φύσει 
κυχλοφορητικὺν εἶναι τὸν οὐρανόν. εἶ δὲ ταύτην ἔχει 

A , , M X - M PUN 1 » , κατὰ φύσιν κίνησιν, οὔτ᾽ ἂν τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησιν 
οὔτε τὴν ἐπὶ τὸ κάτω φαῖμεν αὐτῷ προσήκειν" αὗται 
δὲ τῶν τῇδε στοιχείων εἰσὶν ci κινήσεις" τὸν ἄρα 
οὐρανὸν ἐξῃρῆσϑαι τῶν εὐθυπορουμένων ἀνάγκη σω- 

4. εἰ ex ἡ Μ 8.9. haec vix sana 18. τρισκαδεκατος M 
14. cf. pag. 484, 18 — Plat. Tim. 34A 18. σῦγχωρήσοι p 
20. fort. φύσιν (viv? κίνησιν 283. ευϑυπορουμενων 

cf. fol. 217v. (εὐθυφορουμένων 484, 22. 489, b. 6) 
1 
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μάτων. οὔτ᾽ ἄρα πῦρ ἐστιν οὔτε γῆ οὔτε τι τῶν 

μέσων ἐν τούτοις σωμάτων οὔτε χοῦφον οὔτε βαρὺ 

τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ βαρὺ μέν ἐστιν τὸ κάτω φερύ- 

μένοψ, τὸ δὲ ἄνω κοῦφον. εἰ δὲ μηδέν ἐστιν τῶνδε 
5 τῶν στοιχείων, ἄλλο τι ἂν εἴη παρὰ ταῦτα τὸ κύκλῳ 

κατὰ φύσιν κινούμενον. εἰ οὖν αἱ γενέσεις καὶ φϑοραὶ 

τῶν ἐναντίων ἀλλήλοις εἰσίν. ἐναντία δὲ τὰ ἐναντίας 

ἔχοντα κατὰ φύσιν κινήσεις καὶ ἕν évi ἐναντίον (καὶ 

γὰρ τοῦτο Πλατωνικὸν ἐν Πρωταγόρᾳ ῥηϑέν). ταῦτα 

10 μὲν ἂν φϑείροιτο καὶ γίνοιτο. τὸ δὲ οὐράνιον ἀγένη- 
** p Ἁ E , Ἁ Ἁ - E M τον ἂν εἴη καὶ ἄφϑαρτον. εἰ δὲ x«i ταῦτα τοῖς μὲν 

* , , , ^ NN er ^ 
[0]. 191τ-. μέρεσιν γίγνεται καὶ φϑείρεται. τὰ δὲ ὅλα ἀεὶ 

κατὰ φύσιν ἔχει μένοντα ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις. ἐκ 

ὃΣ τούτων ὁ κόσμος ἔκ τε οὐρανοῦ καὶ τῶν τεττάρων 

15 ὅλου ἑχάστου, εἴη ἂν καὶ αὐτὸς ἀγένητος καὶ ἄφϑαρ- 

τος (τὰ γοῦν ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φϑειρόμενα ἀπο- 
, , ? - , A 3 , - 3 9 - 

τελέσματά ἐστιν τοῦ κόσμου x«i οὐ μέρη τῶν ἐν αὐτῷ 

ϑεῶν δανειξομένων ἐκ τοῦ κόσμου μόρια ὡς ἀποδὸο- 

ϑησόμενα πάλιν, ἡ φησιν ἐκεῖνος) καὶ τὰ γένη τῶν 

:0 ποιούντων" φαντάζεται δ᾽ εἶναι καὶ ταῦτα μέρη τοῦ παν- 

τὸς ἐν αὐτῷ περιεχόμενα καίτοι καὶ τῶν ἄλλων πάντων 
αἰτιατῶν ἐν τοῖς οἰκείοις αἰτίοις περιεχομένων καὶ συν- 

ἐχομένων ὑπ᾽ αὐτῶν. εἰ οὖν ὃ κόσμος ἐκ τῶν ἀγενήτων 
2 Ml ἃ 3 M ? Y - - "| , 

ἐστὶν καὶ ἀφϑάρτων. καὶ αὐτὸς πολλῷ μᾶλλον ἀγένητος 

55 καὶ ἄφϑαρτος" εἴη γὰρ ἂν τῶν μερῶν χεῖρον τὸ ὅλον. 

6. καὶ αἱ φϑοραὶ 494, 3. 4. 497, 1 (αἱ om. 497,10. 498, 11) 
9. Plat. Prot. 332C 10. γίνοιτο καὶ φϑείροιτο 497, 12 

11. μὲν om. 494,14 12. τε καὶ 494, 14. 15. 497,22. 498, 3 cet. 

14. ἄπο ve M 16. γενόμεμα 494, 20. 496, 14. [γινόμενα 
499, 27. 501, 14 cet.) 19. y om. 500, 2 Plat. Tim. 428 
20. zoióQv|fm. vers.|ewev M, suspectum 22. |oi]netoug M 
25. χειρίο]ν, ex o, M 
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εἰ αὐτὸ μὲν ἔχει γένεσυν καὶ φϑοράν, τὰ δὲ μέρη 
τοὐναντίον ἀγένητα εἴη καὶ ἄφϑαρτα. καίτοι γε ὅτι 
τὸ ὅλον τῶν μερῶν κρεῖττον, αὐτός ἐστιν ὃ λέγων" 
οὐ γὰρ τὸ ὅλον ἕνδκα εἶναι τῶν μερῶν ἀλλὰ τὰ μέρη 

- . Ἁ X € - , , - τοῦ ὅλου" τὸ ὃξ οὗ ἕνεχα τῶν ἕνεκά του κρεΐττον᾽ 5 
^ δὲ E ’ “ ὦ A NUM δ’ ^ 2 M τὰ δὲ στοιχεῖα μέρη τοῦ ἐξ αὐτῶν ὥστε TO ἐκ τῶν 

στοιχείων τῶν ἑαυτοῦ στοιχείων κρεῖσσον. εἶ οὖν ὃ 
3 Ἁ , οὐρανὸς ἔκ στοιχείων ἐστὶν ἀγενήτων καὶ ἀφϑάρτων, 
A 2. Ὁ , , , Hj Ὄν»Ὦν M , καὶ «OTOS ἀγενητός ἔστιν καὶ ἄφϑαρτος. καὶ δέδεικται 
M - , S - -" 3 - 29 καὶ τοῦτο ἀπὸ τῶν llàÀerovwuxOv ἀρχῶν. 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ τρισκαιδεκάτου λόγου. 

α΄. Sg ἐν προοιμίῳ, ὅτι καὶ ἑαυτῷ ὃ Πρόκλος καὶ 
Πλάτωνι ἀντιφϑέγγεται ἑτέρας οὐσίας εὗνω, παρὰ 
τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὸν οὐρανὸν οἴεσϑαι λέγων τὸν 
Πλάτωνα. 

β΄. Ὅτι ὡς fov τὴν κύκλῳ κίνησιν κινεῖσϑαι τὸν 
οὐρανὸν ὁ Πλάτων βούλεται | οὐχ ὑπὸ φύσεως τοϊ.191ν 

3 ' E b E 7 ἀλλ᾽ ὑπὸ ψυχῆς αὐτῷ ταύτης τῆς κινήσεως γινομέψης. 

καὶ ὅτι ἐπὶ πάντων τῶν ξώῴων ἡ ὑπὸ ψυχῆς αὐτοῖς 

10 

3 9 
- 

€ y ? , , 3 A , A onm ὡς bo oug ἐνδιδομένη κίνησις οὐ κατὰ φύσιν. καὶ ὅτι 30 

οὔτε ἣ τοῦ σχήματος τῶν ἕῴων διαφορότης οὔτε ἡ 
τῆς κινήσεως ἐκ διαφόρων καὶ οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν στοι- 
χείων συγκχεῖσϑαι τὰ δώματα αὐτῶν λέγειν ἡμᾶς 
ἀναγκάζει. 

£ GG 3 N^ T , - , -" γ΄. Ὅτι ἐξ αὐτῶν, ὧν συμφώνως τῇ φύσει τῶν 90 
πραγμάτων συνεχώρησεν ὁ Πρόκλος. οὐδεμία ἀνάγκη 
τὸν οὐρανὸν ἐπ᾽ εὐθείας κινεῖσϑαι. κἂν ἐκ πυρὸς εἴη 
πλείστου κατὰ Πλάτωνα. ἀλλ᾽ εἴτε ὑπὸ ψυχῆς κύκλῳ 

1. μέρη] γενη Μ 28 sq. τις αὖ κυκῖωι Mb 
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τις αὐτὸν κινεῖσϑαι λέγοι εἴτε ὡς σῶμα ἄψυχον ὑπὸ 

φύσεως. κατὰ λόγον κύκλῳ κινεῖται ἔκ τῆς τῶν στοι- 
, Ly , , 

χείων ὑπάρχων φύσεως. 

δ΄. Ὅτι καὶ ἑαυτῷ ὃ Πρόκλος μάχεται καὶ διὰ 

5 τὸ κύχλῳ κινεῖσϑαι ἑτέρας οὐσίας λέγων εἶναι τὸν 

οὐρανόν. 

ε΄. Ὅτι ἀδύνατον ix^ εὐθείας κινεῖσϑαι τὸν οὐρα- 
, "A 93 Ἁ LE , A , 

vóv, κἂν ἐκ πυρὸς εἴη πλείστου κατὰ Πλατῶωνα. 
, eL ;? $ , 9 , JC ? b , M , 

ς΄. Ὅτι οὐδεμία ἀνάγκη δι’ αὐτὸ μόνον τὸ κύκλῳ 

1:0 φέρεσθαι ἕτερον εἶναι τῆς τῶν στοιχείων φύσεως τὸ 

οὐράνιον σῶμα. 

ξ΄͵ Ὅτι ἔκ τε τῶν Πλάτωνος ἀρχῶν καὶ ἐξ ὧν ὁ 

Πρόκλος δέδωκεν γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν φύσει 

τὸ οὐράνιον ἀνάγκη σῶμα. 
, er ^ ' * * - , ’ 1 

η΄. Ὅτι ψεῦδος τὸ μὴ εἶναι τοῦ κόσμου uégn TC 

γινόμενα καὶ φϑειρόμενα. ἐν Q, ὅτι τὸ τοῦ μέρους 

μέρος ἀνάγκη καὶ τοῦ ὅλου μέρος εἴναι. 

9΄. Ὅτι εἰς ἀντίφασιν ὁ Πρόκλος πανταχόϑεν 

περιπίπτει τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φϑειρόμενα μὴ 
* , - , , 3 ? z , ? 

20 εἶναι λέγων τοῦ κόσμου μέρη ἀλλ᾽ ἀποτελέσματα. ἔν 

Q, ὅτι καὶ Πλάτων τὰ τῶν στοιχείων μέρη γενητὰ 

ὄντα καὶ φϑαρτὰ καὶ τοῦ ὅλου κόσμου μόρια εἰναί 

φησιν. 
aq ] » [3 ^ ἕω , 3 m M , ᾿ 

fol.198r. | L'. Ὅτι, οὗ τὰ μέρη γενητὰ ἔστιν καὶ φϑαρτα, καὶ 

ss τὸ ὅλον γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν ἀνάγκη καὶ διὰ 

τοῦτο καὶ τὰς τῶν στοιχείων ὁδλότητας καὶ τὸν ὅλον 

χόσμον γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν ἀνάγκη. 

αι΄. Ὡς ἐν ἐπαναλήψει πάλιν, ὅτι ψεῦδος τὸ τὰ 

5. τὸν] M» 10. ἕτερον éivou| M* 12. fort. Πλατωνι- 

κῶν (cf. 479, 10. 494, 6) 13. φϑαρτὸν] ἄφϑαρτον Μὸν 

14. σωμα ἀναγκη M^ 15. τὸ] του M35 
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ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φϑειρόμενα μὴ εἶναι τοῦ xó- 

Guov μέρη καὶ ὅτι τὰ τῶν στοιχείων μέρη καὶ τοῦ 

ὅλου κόσμου ἐστὶν μέρη. 

βι΄. Ὅτι καὶ τὰ ξῷα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ 

σύνϑετα σώματα μέρη ἐστὶν τοῦ παντὸς κόσμου καὶ 

κατὰ τὸν λόγον καὶ κατὰ τὸν Πλάτωνα. 

γι΄. Πλάτωνος ἐκ Τιμαίου, ὅτι ὃ μὲν σύμπας xó- 

Guog ἐκ τεσσάρων καὶ μόνον συνέστηκεν σωμάτων, ὃ 

δὲ οὐρανὸς ἔκ πυρὸς καὶ μάλιστα. 

δι΄. Ὅτι οὐκ ἀναγκαία v ἐν τῷ πρώτῳ τῶν μετε- 
ώρων ἐπιχείρησις ᾿Δριστοτέλους. δι᾽ ἧς ὡς οὐκ ἔστιν 

πύρια τὰ οὐράνια κατασκχευάξειν δοκεῖ. 
ει΄. Χρήσεις Ταύρου τοῦ Πλατωνικοῦ, Πορφυρίου, 

Πρόκλου, Πλωτίνου, ὅτι ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ μόνον 

στοιχείων συνεστάναι τὸν κόσμον βούλεται Πλάτων 

ἀγνοῶν τὸ παρὰ ᾿Δριστοτέλει πέμπτον καλούμενον 

σῶμα. ἐξ οὗ φησιν εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐκεῖνος. 
cL. Ὅτι ταῖς αὐταῖς ποιότησι (ϑερμότητί φημι 

καὶ ψύξει καὶ ταῖς λοιπαῖς), αἷς παρ᾽ ἡμῖν τὰ στοιχεῖα 

εἰδοποιεῖται. καὶ τὸν οὐρανὸν πεποιῶσϑαί φησιν ὃ 

Πλάτων. 

ξι΄. Ὅτι οὐδὲ ἐνδέχεσϑαί φησιν ὃ Πλάτων ἕτερον 

εἶναι σῶμα ἁπλοῦν παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. 

qv. Τίσι λόγοις ὃ Πλάτων πέντε στερεῶν καὶ 

4. x«t τὰ (post ὅτι) M^] «vro M*; αὐτὰ τὰ pt 6. |vov 
πλατωνα M* 8. μόνων pt couet|ov| M* 9. |ós] M 

10. 11. usrsooov Mh] usoov M? 19. rov πλατωνικου 

ταυρου M^ 14. πλωτινου προχλου M^ 14.15. σεῦ!" καὶ μον 

Mh 15. συν εσταναι, ex sr, M* βολεται M* 16. τὸ pt] 
τωι M** καλουμενον € M» 17. εκεινον Mb 19. ἡμῖν 
(cf. fol. 219r. v., cap. XVI)] quov M3 20. πεποιησϑαι Mab 
(cf. 497, 21 22. ἐνδέχεται M 28. τα τὰ M* 
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ἁπλῶν σωμάτων ὄντων, κύβου πυραμίδος ὀκταέδρου 
καὶ δωδεκαέδρου καὶ εἰκοσαέδρου, τὰ μὲν τέσσαρα 
τοῖς τέτρασιν στοιχείοις ἀπένειμεν, τὸ δωδεκάεδρον δὲ 

τῷ παντὶ κόσμῳ. καὶ ὅτι οὐδὲ ἐκ τούτου τὴν πέμ- 
δ πτὴν εἰδὼς οὐσίαν φαίνεται. 

“ύσις τοῦ τρισκαιδεχάτου λόγου. 

[0]. 198ν. | α΄, Οὐχ ἔστιν μέτρον ἀναιδείας οὐδέν, ὃ οὐκ ἂν 
ἡ τῶν ἀνθρώπων παραδράμοι φύσις. εἰ Πλάτωνος 

ἐναργῶς οὑτωσὶ βοῶντος ἐκ πυρὺς καὶ γῆς ὕδατός τε 

10 X«L ἀέρος τὸν πάντα συνεστάναι κόσμον, οὐχ ἥκιστα 

δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ κατ᾽ οὐρανὸν ἅπαντα ἐκ 
τῶν αὐτῶν μὲν τούτων συγκεῖσϑαι σωμάτων, πλείονος 
δὲ μοίρας μετέχειν πυρός, γεγόνασί τινες ἄνϑρωποι 

τὸ σεμνὸν τῆς φιλοσοφίας ἐπαγγελλόμενοι πρόσχημα 

15 καὶ τῶν Πλάτωνος ὑφηγηταὶ δογμάτων εἶναι βουλό- 

μενοι εἷς τοσαύτην ὑπερβολὴν ἀγνωμοσύνης ἐλάσαντες, 
οὺς ἥκιστα ἐχρῆν, ὡς τολμῆσαι εἰπεῖν (οὐ γὰρ φρο- 
νεῖν γε. ὡς ἐμοὶ φαίνεται). ὡς ἑτέρας σώματος οὐσίας 
παρὰ τὰ τέσσαρα τὸν οὐρανὸν εἶναι ὃ Πλάτων ἠβού- 

80 AeTO μήτε γῆν ὄντα μήτε πῦρ μήτε τι τῶν μεταξὺ 
ἀλλὰ μήτε σύνϑετον ἐκ τούτων. καίτοι γε αὐτὸς οὗτος 
ἡμῖν ὃ τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητής, ἐν οἷς πρὸς τὸν ᾽4ρι- 
στοτέλην κατὰ τῶν πρὸς τὸν Πλάτωνος Τίμαιον εἰρη- 
μένων ἐκείνῳ ἀντεξανίστατο. ᾿᾽Δριστοτέλους ἐγκαλοῦν- 

985. τὸς Πλάτωνι ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συντιϑέντι 
τὸν οὐρανόν, πολὺς γέγονεν πείϑειν ἐπιχειρῶν, ὡς 

1. ὄντων superscr. M?, om. Μὴ 2. καὶ (post ὀκταέδρου) 
om. Μὴ 3. [απ]ενειμὲν M δὲ superscr. Mb, om. M^ 
(post ró add. pt) 13. μυρας M 16. αγνομοσυνὴς Μ 
17. M m 1 ad ἥκιστα not. marg.: óvóeuog 21. óvrov; M 
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οὐχ ἐπφυλύς τις καὶ ξένη τῶν τούσέρον στοιχείων, 
ἐξ ὧν ὁ πᾶς κόσμος συνέστηκεν, ἡ τοῦ οὐρανίου σώ- 
ματός ἐστιν φύσις, οἵαν ὁ ᾿Δριστοτέλης τὴν τοῦ πέμ- 
πτου σώματος τῷ παντὶ φύσιν εἰσέφρησεν, ἀλλ᾽ ὅτι 
αὐτῶν 1 καϑαρωτάτη μοῖρα τὸ οὐράνιον ἀπετέλεσεν s 
σύγχραμα. πῶς οὖν νῦν ἡμῖν τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶν 
λόγων ἐπιδεικνύμενος δύναμιν συκοφαντεῖ μὲν τὸν 
συνηγορούμενον Πλάτωνα, αὐτὸς δὲ πρύμναν ἐν τοῖς 
λόγοις κρουσάμενος παλινῳδίαν óc; ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μικρὸν ὕστερον δείξομεν ἐξ αὐτοῦ τε Πλάτωνος καὶ το 
τῶν τοῦτον ὑπομνηματισαμένων καὶ τῆς τῶν ἄλλων 
φιλοσόφων περὶ αὐτοῦ μαρτυρίας καὶ αὐτοῦ δὲ το. 1991. 
Πρόκλου προάγοντες τὰς πίστεις. ὡς Πλάτων ἐκ τῶν 
τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν συγκεῖσϑαι βούλεται 
ἅπαντα. ἐκεῖνο δὲ νῦν πρῶτον ἐξεταστέον, εἴ τινὰ 15 
πιθανὴν γοῦν ἀφορμὴν ὁ λόγος ἔχει τῷ κύχλῳ τὸν 
οὐρανὸν κινεῖσϑαι λέγοντι τὸ καὶ ἑτέρας αὐτὸν οὐσίας 
εἶναι παρὰ τὰ τέσσαρα ὑποτίϑεσθϑαι. τὰς μὲν οὖν 
᾿Αριστοτέλους ὑπὲρ τοῦ πέμπτον εἶναί τι σῶμα τὸν 
οὐρανὸν ἐπιχειρήσεις ἐν τοῖς πρὸς αὐτὸν (σὺν ϑεῷ 530 
δὲ εἰρήσϑω) λεχϑησομένοις ἐπισκεψόμεϑα" νῦν δὲ 
τοσοῦτον μόνον ὃ λόγος ἐξετάσει. εἰ μαχόμενα Πλά- 
τῶν ὑπέϑετο ἐκ πυρὸς πλείστου τὸν οὐρανὸν εἶναι 
λέγων, σφαιρικὸν δὲ αὐτῷ σχῆμα καὶ τὴν κύκλῳ κί- 
vow ὡς οἰκείαν ἀφορίζων. εἰ μὲν οὖν ἀνάγκη τις 50 

2. του] ὀννίιου)] M 8. cf. Arist. de caelo 4 3 p. ?70b 90 
8. 4. πεπτου M 6. συγκρῖμα M 10. cf. 519, 17 sq. 
11. της M; fort. τὰς (scil. ibi grs προάγοντες), cf. 512, 29 

14. [βουλεται M 16. γόῦν ̂ abun αφοΐρμην M 
19. πέμπτον] πεμπτου M 24. δὲ superscr. M αὐτῷ pt] 
αὔτο 

81" 
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ἐκ τοῦ λόγου φαίνοιτο τῷ κύκλῳ τὸν οὐρανὸν κινεῖς 

σϑαι λέγοντι τὸ καὶ τῆς τῶν τεσσάρων οὐσίας ἕτερον 

αὐτὸν ὑποτίϑεσϑαι. οὐδ᾽ οὕτω μὲν εὔλογον, ὅπερ 

πολλάκις εἶπον, τὰ διαρρήδην καὶ ἄνευ τινὸς ἐπικρύ- 

s ψεως εἰρημένα Πλάτωνι ἀπό τινῶν ἀδήλων στοχασμῶν 

ὡς οὐδ᾽ εἴρηται διακρούεσϑαι. ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα. τῇ 

μάχῃ μόνον φιλαλήϑως ἐφιστάνειν τῶν ὑποϑέσεων. 

ὅμως δ᾽ οὖν συγγνώμη τοῖς φιλοπλάτωσι tig συμφῶ- 
, ' 1 , , SN 

νίαν αὐτὸν εἰ καὶ παρὰ τὴν ἀλήϑειαν ἄγουσιν. εἶ δὲ 

10 ἐνδεχόμενον σαφῶς φανείη καὶ ἐκ τῶν τεσσάρων στοι- 

χείων τὸν οὐρανὸν εἶναι καὶ κατὰ φύσιν κύκλῳ φέρε- 

σϑαι. σοφιστὴν ἄντικρυς τὸν ἐπικεχειρηκότα γινώσκειν 

εὔλογον πρὸς τὸ δοκοῦν μόνον καὶ οὐ πρὸς ἀλήϑειαν 

τοὺς λόγους ἐκβιαξζόμενον. οὐ γὰρ ἀγνοεῖν οἶμαι τὸ 

15 ἀληϑὲς τὸν οὕτως εἷς τὸ τὰ ἐναργῆ συσκιάξειν εὐμή- 

χανον. πρόεισι δ᾽ οὖν τῷ Πρόκλῳ τὸν τρόπον τοῦ- 

τον ἡ ἐπιχείρησις. 

f0.199v. β΄, Τὴν κίνησίν φησιν ὁ Πλάτων ἀπο νεῖμαι τῷ 

κόσμῳ τὸν ϑεὸν τὴν οἰκείαν τοῦ σώματος σφαιροει- 

s) δοῦς ὄντος τὴν κύκλῳ {περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μά- 

λιστα οὖσαν. οὐκοῦν, εἰ κύκλῳ» κινεῖται. φησίν, ὃ 

οὐρανός. τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων ἐστὶν ἕτερος. 

πυρὸς ἀέρος ὕδατός τε καὶ γῆς" τούτων γὰρ τὰ μὲν 

βαρέα κάτω τὰ δὲ κοῦφα ἄνω φέρεται. οὔτε κοῦφον 

ss ἄρα, φησίν, οὔτε βαρὺ τὸ οὐράνιον σῶμα ὃ Πλάτων 

dero. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁπλοῦν ὃ Πλάτων ἢ ἄψυχον εἶναι 

2. Asyovt|t το, ex oc, M. 8. φιλοπλατωσιειῆς, ex v, M 
9. &y|o|voww M 14. αγν[ο]ειν, ex o, M 18. cf. 

pag. 477, 14 Plat. Tim. 34A 19. 20. cget|o ex δΊοει- 
δους óvro|c| M 20. M m 1 in marg. ζήτει et οὔκουν: 
supplevi coll pag.477,16 21. φησίν, scil. Πρόκλος pag. 411, 22 

22. óvvo|c|, ex v, M 
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σῶμα τὸν οὐρανὺν ὑπετέϑετο. τάχα ἂν TO πιϑανὸν 

ἔχειν, εἶ καὶ μὴ τἀληϑές, τῷ λόγῳ συνεχωρήσαμεν 

σύνϑετον μὲν αὐτὸν ἐκ τῶν στοιχείων εἶναι. εἶ καὶ 

πλείστης μοίρας μετέχειν πυρός. ἔμψυχον δ᾽ ὅμως καὶ 

ξῷον εἶναι καὶ ὑπὸ ψυχῆς κινεῖσθαι. παντὶ δῆλον 

οἶμαι. ὡς τὴν κύκλῳ κίνησιν οἰκείαν φησὶν καὶ κατὰ 

φύσιν ὑπάρχειν τῷ οὐρανῷ οὐχ. ἣ σῶμά ἐστιν αὐτὸς 

x«9' αὑτὸν χωρὶς τῆς ἐφεστηκυίας αὐτῷ ψυχῆς ἐπι- 

νοούμενος, ἀλλ᾽ ἧ ξῷόν ἐστιν, ὑπὸ ψυχῆς αὐτῷ ἐγγι- 

νομένην. 3j δὲ τῶν κούφων ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησις καὶ 

ἡ τῶν βαρέων εἷς τοὔμπαλιν οὐκ ἐμψύχων σωμάτων 

ἀλλ᾽ ἀψύχων ἐστὶν κίνησις ἀπροαιρέτως μόνῃ τῇ ἑμω- 

φύτῳ ῥοπῇ φερομένων. καὶ συμβαίνει γε πολλάκις 

τὴν ὡς ζῴω κατὰ φύσιν ὑπάρχουσάν τινι κίνησιν μὴ 
κατὰ φύσιν εἶναι τῷ ὑποκειμένῳ σώματι" καὶ γὰρ τὰ 

παρ᾽ ἡμῖν ξῷα τὴν ἐπὶ τὰ πλάγια κινούμενα κίνησιν 

κατὰ φύσιν μὲν ὡς ξῷα κινεῖται. οὐδενὸς δὲ τῶν 

στοιχείων, ἐξ ὧν τὰ σώματα αὐτῶν σύγκειται. οὐδ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ συνθέτου κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐπὶ τὰ πλά- 

για κίνησις" κατὰ γὰρ τὸ ἐπικρατοῦν τῶν ἁπλῶν τῶν 

ἕν αὐτοῖς κινεῖται τὰ σύνϑετα, ὅταν ὡς ἄψυχα καὶ οὐχ 

ὡς ξῷα κινεῖται" πλεοναζόντων γὰρ ἐν τοῖς τῇδε συν- 

ϑέτοις σώμασι τῶν βαρέων στοιχείων γῆς τε καὶ ὕδα- 

τος κατὰ φύσιν αὐτοῖς ἡ ἐπὶ τὰ κάτω φορά" ὥστε 

τῶν ἕξῴων ἐπὶ τὰ πλάγια ὑπὸ ψυχῆς γινομένη οὐ fol200r. 

κατὰ φύσιν τοῖς τῶν ξῴων ἐστὶν σώμασιν. καὶ τὰ 536 

αὐξόμενα δὲ τῶν ἐμψύχων σωμάτων ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ 

4. μετεχειν sic M suwvyo|v], ex τ, M 6. οἶκειας M 
(cr. pt) 7. ὕπαρχὶ ει]ν, ex η. M 21. ἐν αὐτοῖς κινεῖται] 
ἑαυτοῖς κινει M 22. κινῆται ᾧ et (cr. m 1) p 23. [τΊων, 
ex », M 25. fort. (ἡ; ἐπὶ — γινομένη {κίνησις 
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αὐξήσει φερόμενα xol τὰ πτηνὰ ὅλα x«9' ὅλα αὐτὰ 
κάτωθεν ἄνω μεϑιστάμενα ὡς μὲν ἔμψυχα κατὰ φύσιν 

τὴν τοιαύτην ποιεῖται κίνησιν, ὡς δὲ γεηρά vs καὶ 
βαρέα παρὰ φύσιν. τί δ᾽ ἄν τις εἴποι τῶν φυτῶν τὰ 

5 τῇ περιφορᾷ τοῦ ἡλίου συμπεριϑέοντα, ἅπερ ἐπωνύ- 

ucg éx τῆς κινήσεως ἡλιοτρόπια προσαγορεύεται; λε- 

γέτωσαν γὰρ ἡμῖν, ποίου σώματος τῶν ἁπλῶν ἐστιν 

κατὰ φύσιν ἡ τοιαύτη κίνησις. ἢ οὖν ἀνάγκη καὶ 
ταῦτα τῆς τῶν στοιχείων ἀλλοτριοῦν φύσεως διὰ τὸ 

διάφορον τῆς κινήσεως ij, εἴπερ ἄλλη μέν ἐστιν ἕχά- 

στου σώματος ἣ παρὰ τῆς ἰδίας φύσεως ὡς ἀψύχου 

κίνησις. ἄλλη δὲ ὡς ἐμψύχου ἀπὸ τῆς ψυχικῆς ἐγγι- 
νομένη δυνάμεως. καὶ τὸν οὐρανὸν δὲ ὁ Πλάτων ἔμ- 
ψυχον εἶναι καὶ ὑπὸ ψυχῆς κινεῖσϑαι βούλεται. δῆλον 

ἄρα. ὅτι ὡς ξῴῳ κατὰ φύσιν αὐτῷ τὴν κύκλῳ κίνησιν 

&qooíte, εἰ γὰρ περὶ νοῦν μάλιστα εἶναί φησιν τὴν 

κύχλῳ κίνησιν καί, ὡς Πλωτῖνός φησιν, κύκλῳ κινεῖ- 

ται. ὅτι νοῦν μιμεῖται. δῆλον, ὡς ἀπὸ ψυχῆς ἐφήκειν 

αὐτῷ τὴν κύκλῳ βούλεται κίνησιν πρὸς μίμησιν τῆς 

νοερᾶς ἐνεργείας τὸ οἴκεῖον σῶμα κινούσης" οὐ γὰρ 

ἄνευ ψυχῆς κατὰ μόνην τὴν ἄλογόν τε καὶ φυσικὴν 

ὁρμὴν τῆς κινήσεως μιμεῖσϑαι τὸν νοῦν τὸ ἄψυχόν 

τις εὐλόγως σῶμα ὑπονοήσειεν. εἰκότως δὲ καὶ τῷ 

σχήματί φησιν οἰκείαν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν" καὶ 

γὰρ ἑκάστῳ σχήματι ξῴου πρόσφορος ἡ παρὰ τῆς 

ἐνούσης ψυχῆς ἐνδίδοται κίνησις" ὅϑεν ἄλλη μὲν πτη- 

νῶν, ἄλλη δὲ χερσαίων, ἄλλη δὲ τῶν ἐνύδρων ξῴων 

j κίνησις. καὶ τὰ μὲν πτηνὰ καὶ ἔνυδρα ὁμοίως ἄνω 

17. Plot. enn. II 2, 1 (cf. III 2, 1) 
23. τἰεἰς, ex η. M 

21. fort. (àv) ἄνευ 

"m m i n I st pu C t a, τὰ 
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τε καὶ κάτω καὶ ἐπὶ τὰ πλάγια φέρεται. τῶν δὲ tols00v. 
χερσαίων ἄλλως μὲν τὰ ὑπόποδα, ἄλλως δὲ κινεῖται 

τὰ ἄποδα. τί ovv ϑαυμαστόν, εἶ καὶ ὁ οὐρανὸς πρὸς 

λόγον τοῦ. σώματος ὑπὸ ψυχῆς κινεῖται. εἴπερ καὶ 
μᾶλλον πρὸς. λόγον τῶν τῆς ψυχῆς δρμῶν καὶ δυνά- 

uev διαπέπλασταί τε αὐτὸς καὶ κινεῖται. ὡς καὶ ἐπὶ 
τῶν λαιπῶν. πάντων toov ἡ διάπλασις τῶν σωμάτων 

, ἤ ? A x y — e - xci διοργάνωσις οὐ παρὰ τὴν διάφορον τῶν ἁπλῶν 
οὐσίαν, ἐξ ὧν τὰ ξῷα σύγκειται. ἀλλὰ παρὰ τὰς δια- 

φόρους δυνάμεις τῶν ἐνεργεῖν μελλουσῶν ἐν αὐτοῖς 
ψυχῶν ὑπὸ τῆς δημιουργοῦ φύσεως προῳκονύμηται. 
e A , ^ Δ , X , 7 » 

ὡς καὶ ἐν τῷ ἕχτῳ λόγῳ διὰ πλειόνων ἐδείξαμεν. εἰ 

οὖν ἡ τῶν σχημάτων διαφορὰ οὐσίας ἐξαλλαγὴν οὐκ 
? , , A 3 , -» ^ ^ - , ἐργάξεται (λέγω δὲ οὐσίας τῆς κατὰ τὰ στοιχεῖα. ἐξ 
τ ^ - , $ £39. »X ς ^ ^ - 
ὧν τὰ ξῷα σύγκειται), οὐδ᾽ ἄρα ἡ διὰ τὸ σχῆμα ysvo- 

μένη τῶν ἐμψύχων κίνησις ἑτεροφυῆ λέγειν ἡμᾶς 
3 -- 9 , ' , ? , N , 

αὐτῶν ἀναγκάσει τὰ σώματα. ἐνδέχεται ἄρα Πλάτωνα 
A , , A y - M , , καὶ κύκλῳ λέγειν κατὰ φύσιν κινεῖσϑαι τὸ οὐράνιον 

σῶμα ὡς ἔμψυχον καὶ τῆς τῶν κοινῶν στοιχείων αὐτὸ 

φύσεως ὑποτίϑεσϑαι. ἔτι εἰ πᾶν ξῷον τοπικήν τινα 

κίνησιν ἀπὸ ψυχῆς κινεῖται (τό τε γὰρ ἵπτασϑαι τοῖς 

πτηνοῖς ὑπὸ ψυχῆς γίνεται καὶ τοῖς ἐνύδροις τὸ νή- 

χεσϑαι καὶ τοῖς χερσαίοις τό τὲ ἕρπειν xoi τὸ διὰ 

σκελῶν κινεῖσϑαι), ξῷον δὲ εἶναι τὸν οὐρανὸν ὁ Πλά- 
τῶν λέγει. δηλονότι καὶ τοπικὴν αὐτῷ κίνησιν ὑπὸ 

- , y » - X ^ e M - ψυχῆς γίνεσϑαι συγχωρήσει" πᾶν γὰρ ζῷον ὑπὸ ψυχῆς 
/ - , A Ἵ » τοπικήν τινα κινεῖται κίνησιν καὶ οὐδὲν ἔστιν ξῷον 

3 , , 3 , NX 1 - 
ἐστερημένον ταύτης. οὐδεμίαν δὲ ἄλλην τοπικὴν κινεῖς 

19. pag. 197, 22 14. τὰ |I litt. er.] σεοι- 
21. ἀπὸ — 22. ὑπὸ, cf. 489, 

28. roz|ix|nv M. 

1. xe|vo.| M 
χει αὐ M 20. τοπ[ικ]ην M 
24. 25 21. κιν[ ει]ῆται M. 

15 
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, e , ' ^ ^ / " , - EVA. 
ται κίνησιν ὁ οὐρανὸς ἢ τὴν XUXÁQ' οὐκοῦν ὑπὸ ψυ- 

χῆς ταύτην κατὰ Πλάτωνα κινηϑήσεται. εἶ δὲ ὑπὸ | 
101.301:-. ψυχῆς κύκλῳ κινεῖται. ἑτέρα δέ ἐστιν ἡ ὑπὸ ψυ- 

χῆς τῶν ἕῴων γινομένη κίνησις παρὰ τὴν ἐκ τῆς ἐμ- 
, e - e 3 , - , ? - ᾽ 5 φύτου ῥοπῆς ὡς ἀψύχοις τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἐνδιδο- 

μένην, οὐκ ἄρα φυσικὴν εἶναι τοῦ οὐρανίου σώματος 

τὴν κύκλῳ κίνησιν Qero ὃ Πλάτων ἀλλ᾽ ἀπὸ ψυχῆς 
er 3 b! ? - , ς 

οϑὲν αὑτὸς ἐν τῇ ψυχογονίᾳ ὁ 

Πλάτων τὰς τῶν οὐρανίων σφαιρῶν κινήσεις τῇ ψυχῇ 

, ^ 3 , 

αὑτῷ ἐγγίγνεσθαι. 

τοῦ σώματος περιῆψεν., ὡς ἐξ αὐτῶν μαϑεῖν ἔστιν τῶν 

ῥητῶν Πλάτωνος" τὴν γὰρ τῆς ἀπλανοῦς κίνησιν, ἣν 

καλεῖ ταὐτοῦ. καὶ τὴν τῶν ἐντὸς ἑπτὰ πλανωμένων, 

ἣν ϑατέρου προσηγόρευσεν. αὐτὴν τὴν ψυχὴν τοῦ 

παντὸς εἶπεν κινεῖσϑαι καί, ὅπερ φησὶν ᾿Δριστοτέλης. 

ὡς οὔσας τὰς τοῦ οὐρανοῦ φορὰς τὰς τῆς ψυχῆς κινή- 

σεις. 

ματον τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν ὃ Πλάτων. διαπλέξας 

εἶ τοίνυν σαφῶς νοερὰν εἶναί φησιν καὶ ἀσώ- 

ὃὲ αὐτὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὰς τοῦ οὐρανίου σώμα- 

τος κινήσεις τοπικὰς οὔσας κινήσεις αὐτὴν εἶπεν κι- 

νεῖσϑαι. τὴν δὲ ψυχὴν ἀσώματον οὖσαν κατὰ τόπον 
κινεῖσϑαι ἀδύνατον, καὶ τυφλῷ yc οἶμαι δῆλόν ἐστιν. 

ὡς ὅτι τὸν συμβολικὸν τῆς διδασκαλίας τρόπον τὸ 

τῆς κινήσεως τῷ οὐρανῷ αἴτιον αὐτὸ εἶπεν κινεῖσϑαι" 

τὰ γὰρ ἐν τῷ αἰτιατῷ εἰκονικῶς ἐνυπάρχοντα ταῦτα 

55 ἐν τῷ αἰτίῳ παραδειγματικῶς προὐπάρχει᾽ τὸ γὰρ ἐν 
τῇ ψυχῇ τοῦ οἰκοδόμου τῆς οἴκίας εἶδος παράδειγμά 

τέ ἐστιν καὶ αἴτιον τῆς éx λίϑων οἴκίας" ἐκ ταύτης 

1, xv|x4o'| M 

1. ἀλλὰ ὑπὸ pt 
11. Plat. Tim. 860 

5. 6. ἐνδιδομένην] svóidousvnc M 
, TU 

8. ἐγγίνεσϑαι M ψυχογονομια M 
14. παντὸς εἶπεν] πλατωνος εἰπειν M 

-—— —  '————— 
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γὰρ τῆς ἐννοίας καὶ ὃ Πλάτων ἰδέας εἶναι τῶν πάν- 

τῶν ὑπέϑετο. 

γ΄. AAA εἰ καὶ μὴ φύσει κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρα- 

νός. φησίν. ἀλλ᾽ ὑπὸ ψυχῆς, τίς ἐστιν ἡ φυσικὴ τοῦ 

οὐρανίου σώματος κίνησις: 
, 2 μ᾿ , *1 » *1 , , 

φορουμένων ἐστὶν σωμάτων, ἢ ἄνω ἢ κάτω κινηϑήσε- 

ται. ὧν ἑκατέρας ἐξήρηται. αὐτὸς ἡμῖν ὃ Πρόκλος 
τὴν ἔνστασιν ἐπελύσατο᾽ ἐν γὰρ τῷ δεκάτῳ λόγῳ φη- 

4, 4/ 4 

σίν, ὡς ἤδη ἔγνωμεν, ὅτι τῶν τοῦ χόσμου στοιχείων 

ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἢ μένει ἢ κύκλῳ κινεῖται" 
€ 7 ^ 2—7 3 , ^ , , ew ^ 3 

τότε γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας κινεῖται᾽, φησίν, ὅταν μὴ ἐν 

τῷ οἰκείῳ 1], σπεῦδον εἷς ἐκεῖνον ἐλϑεῖν. εἶ τοίνυν 
ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ὑπάρχον ἕχαστον ἢ μένει ἀκίνη- 

4/ 4/ 4 

E ^ , , 

TOV ὡς ἡ γῆ ἢ κύκλῳ κινεῖται καὶ οὐκ ἐπ᾽ εὐϑείας 

ὡς τὸ ὑπέκκαυμα καὶ ὃ ὑπὲρ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρῶν 

ἀήρ. ἕκαστον δὲ τῶν συνθέτων σωμάτων, ἐξ οὗ πλεί- 

στου μετέχει στοιχείου. τὸν ἐκείνου τόπον κατείληφεν. 

ὡς τὰ ἡμέτερα σώματα γεώδη ὄντα ἐν τῷ αὐτῷ ἐστιν 

τῇ γῇ τόπῳ. ὃ δὲ οὐρανὸς ἐκ πλείστου πυρὸς συν- 
, M , M ^ ^ , 

ἕστηκε κατὰ Πλάτωνα καὶ πυρὸς τοῦ λεπτοτάτου τε 

καὶ καϑαρωτάτου. τῷ δὲ πυρὶ τόπος ἐστὶν κατὰ φύσιν 
e ? , 2 y , , M e 3 , A E 

ὁ ἐξωτάτω. ἐν τούτῳ δέ ἐστιν καὶ ὁ οὐρανός. καὶ ὃ 

οὐρανὸς ἄρα τὸν οἴκεῖον τόπον κατείληφεν καὶ κατει- 
A] , ^ N »»Ἤ} ἡ ^ - 3 ^ 

ληφὼς κύκλῳ κινεῖται. εἴτε ἄρα ὑπὸ ψυχῆς αὑτῷ 
, " Ἂ , - 

ἐφήκει ἡ κύκλῳ κίνησις, αὐτὸς δὲ οὐδεμίαν ἀπὸ τῆς 

ἑαυτοῦ φύσεως κινεῖται κίνησιν, κατὰ φύσιν δηλονότι 

μένει καὶ οὐ κινεῖται ἐπ᾿ εὐθείας ὡς τὸν οἰκεῖον κατ- 
v A , A e , E , Lj , 

εἰληφὼς τόπον καὶ ἡ κίνησις ἡ κύχλῳ ὡς boo κατὰ 

1. quu M 8. pag. 380, 20 11. εὐθὺ 381, 6. 390, 4 
19. οἰκείῳ τόπω ἢ 380, 23 16. εξ M, suspectum 

20. Plat. Tim. 40A 21. τῷ pt] ro M 

εἰ γὰρ τῶν | εὖϑυ-- fol. 201 v. 

6 
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φύσιν ὑπάρχει. εἴτε μὴ ὑπὸ ψυχῆς ἀλλ᾽ ὑπὸ φύσεως 

κύκλῳ φέρεται, κἂν τῶν εὐθυφορουμένων T σωμάτων. 

ἅτε δὴ ἐν τῷ οἰκείῳ ὑπάρχων τόπῳ. διότι τῶν εὐϑυ- 
, , X HW α , , “-- , ? 

φορουμένων οὐδὲν ἐπ᾽ εὐθείας κινεῖσϑαι δύναται iv 

65 τῷ οἰκείῳ καὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχον τόπῳ. 
δ΄. Πῶς οὖν πάλιν ὃ Πρόκλος μετὰ τῶν Πλάτω- 

νος ταῖς οἰκείαις ἀποφάνσεσιν καλῶς τεϑείσαις τὰς 
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σώματα, εἰ μὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἐκσταίη τόπου" ἕκαστον 

γὰρ ἐν τῷ κατὰ φύσιν μένειν ἐθέλει τόπῳ ὡς ἐν 

τούτῳ σῳζόμενον καὶ βίας δεῖ. ἵνα τοῦ κατὰ φύσιν 

μεταστῇ τόπου τὰ σώματα (ὥσπερ ἀμέλει τὸ ὕδωρ καὶ 
τὰ γεηρὰ τῶν σωμάτων μηχαναῖς τισιν ἢ δυνάμει 

κρείττονι κάτωϑεν ἄνω ἐκβιαξόμενα φέρεται" καὶ τὸ 

πυρῶδες πνεῦμα τοῖς νέφεσιν ἐναποκλειόμενον καὶ τῇ 

πιλήσει συνϑλιβόμενον sig τὸν χάτω καὶ παρὰ φύσιν 
τόπον ἐξακοντίξεται). ἐκστάντα δ᾽ ὅμως τοῦ οἰκείου 

, ^ , , , ^ e - » ? - τόπου τὰ σώματα ἐμφύτῳ λοιπὸν δρμῇ ἐπ᾽ ἐκεῖ- fol.202v. 

vov εὐθυφορούμενα φέρεται ὡς ἐν αὐτῷ σῳξόμενα. τι 

2 , A 3 , ? , M 9 , 

0]. 202:. ἐναντίας φωνὰς ἐν τούτοις ἀφίησιν; εἶ γὰρ | ἀνάγκη 

ἐστὴν τὸ οὐράνιον σῶμα δι᾽ αὐτὸ μόνον τὸ μὴ ἐπ᾽ 

10 εὐθείας ἀλλὰ κύκλῳ κινεῖσϑαι τῆς τῶν εὐϑυφορου- 
, , 3 , er 3* , Ν μένων σωμάτων οὐσίας ἕτερον εἶναι. δηλονότι. εἶ καὶ 

τῶν εὐϑυφορουμένων ἡ καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ ὑπάρχον 

τόπῳ. ἐπ᾽ εὐθείας ἂν αὐτὸ κινεῖσϑαι ἠξίωσεν. πῶς 
3 » 3 , , -T ? - ς , * M 

ovv ἔτι ἀληϑεύσει αὐτῷ ἐκεῖνος ὃ λόγος τὸ μηδὲν 
΄ 

15 τῶν στοιχείων ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ὃν ἐπ᾽ εὐθὺ κινεῖ- 
σϑαι ἀλλ᾽ ἢ μένειν ἀκίνητον ἢ κύκλῳ φέρεσϑαι; εἶ 

ὃξΣ συμφώνως τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἐκεῖνα ὧμο- 
λόγηκεν (οὔτε γὰρ ἡ γῆ οὔτε τὸ ὕδωρ οὔτε τὸ πῦρ 

οὔτε ὃ ἀὴρ τὸν oixsiov ἔχοντα τόπον ἐπ᾽ εὐθείας κι- 

0 νεῖται. εἶ μὴ βιασϑέντα ἐχσταίη τούτου). οὐδὲ τὸν 

οὐρανὸν ἄρα ἀνάγκη κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖσϑαι τὸν 
οἰκεῖον ἔχοντα τόπον, κἂν τῆς τῶν εὐθυφορουμένων 
ὑπάρχῃ φύσεως. 

ε΄. Οὐ μόνον δ᾽ οὐχ ἀναγκαῖον ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον 
2 2 ? , 1 3 Y , "^ - - s) ἐπ’ εὐϑείας τὸν οὐρανὸν φέρεσϑαι, κἂν τῆς τῶν στοι- 
χείων ὑπάρχῃ φύσεως" οὐδὲν γὰρ τῶν στοιχείων οὔτε 
ὅλον ἕκαστον οὔτε μέρος ἐν τῷ οἴχείῳ καὶ κατὰ φύ- 
σιν ὑπάρχον τόπῳ ἐπ᾽ εὐϑείας κινούμενον φαίνεται" 
οὐ γὰρ ἄλλως ἐπ᾽ εὐθείας ἐμφύτῳ δρμῇ κινεῖται τὰ 

14. pag. 380, 20. 489, 10 28. ὑπάρχον] ὕπαρχοντα M 

, e A - ^ , εἶ τοίνυν καὶ ὃ οὐρανὸς ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐστὶν τόπῳ 
ἐκ πυρὸς ὧν κατὰ Πλάτωνα καὶ πυρὸς ὡς ἔνι μάλιστα 

τοῦ λεπτοτάτου τε καὶ καϑαρωτάτου, ὡς καὶ τὸν Πρό- 

xAov ταῦτα ὁμολογοῦντα ἕν τοῖς ἑξῆς παραϑήσομεν, 
ὅϑεν χαὶ τὴν ἐξωτάτω πάντων χώραν κατείληφεν, 
3 , N 3 N 2 , E - A ? 3 - ἀδύνατον ἄρα αὐτὸν ἐμφύτῳ δρομῇ τὴν κατ᾽ εὐϑεῖαν 

- , , P. ἢ 1 κινεῖσϑαι κίνησιν" ἐπ᾽ εὐθείας γὰρ κινούμενον ἐπὶ τὸ 

ἄνω μὲν κινεῖσϑαι ἀδύνατον (οὐδὲν γὰρ εἶναι τοῦ 
9 ^ » L| A - - rf , - 

οὐρανοῦ ἔξω καὶ παρὰ Toig τῶν “Ἑλλήνων σοφοῖς 
e , 3 ἡ ^ , 3 , — Ἁ ὡμολόγηται). ἐπὶ τὸ κάτω δ᾽ εἰ κινηϑείη, τοῦ κατὰ 

, ^ » φύσιν ἐξίστασϑαι τόπου ἀνάγκη: ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔστιν 

σῶμα φυσικῇ τινι δυνάμει τοῦ κατὰ φύσιν ἐξιστά- 
, E - 3*3 , , 

μενον τόπου (πάντα γὰρ φυσικῶς τοῦ εἶναι ἐφίεται, 

ἔστιν δὲ μάλιστα καὶ σῴξεται ἕκαστον ἐν τῷ κατὰ 35 
φύσιν ὑπάρχον). ἀλλὰ βίας ὡς εἶπον ἔξωϑεν δεῖ. ἵνα 

- , « er ^ 

τοῦ χατὰ φύσιν ἐχσταίη τόπου τῶν σωμάτων ἕκαστον 

ὥστε οὐδὲ τὸν οὐρανὸν ἐνδέχεται ἄνευ τινὸς ἔξωϑεν 

3. cof] ομενον, ex o, M 8. πηλησει M. 13. Plat. 
Tim.40A 16. fol. 217r. v. 17. ἐνφυτωι M. 20. c|o]go:s, 
ex o, M 26. lin. 3 | 
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, EC 1 , - * , je. , 
βίας ἐπὶ τὸ κάτω κινηϑῆναι. κἂν πύριος T δέδεικται 

δέ, Or. οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω: ὅλως ἄρα ἀδύνατον ἐπ᾽ 
εὐθείας τὸν οὐρανὸν κινεῖσϑαι τῆς τοῦ πυρὸς μάλιστα 

μετέχοντα φύσεως κατὰ Πλάτωνα. 

ς΄. Ποία δὲ ὅλως ἀνάγκη δι’ αὐτὸ μόνον τὸ κύκλῳ 

κινεῖσϑαι τὸν οὐρανὸν εὐθὺς αὐτὸν καὶ ἑτέρας εἶναι 
φύσεως παρὰ τὰ τέσσαρα ὑποτίϑεσθϑαι; εἶ γὰρ ἡ τοῦ 

πυρὸς ὁλότης. λέγω δὴ τὸ αἰϑέριον σῶμα, ὕπερ ᾽4ρι- 

στοτέλης ὑπέκκαυμα προσηγόρευσεν. κύκλῳ κινούμενον 

10 ἐναργῶς καὶ οὐκ ix εὐθείας φαίνεται, ὡς τὰ ἐν αὐτῷ 

γινόμενα πάϑη παρίστησιν (χομῆταί φημι καὶ τὰ 

παραπλήσια ὁρᾶται γὰρ ἀνατέλλοντά τε καὶ δύνοντα 

[0]. 9081. χαὶ κύκλῳ τῷ οὐρανῷ συμπεριϑέοντα)ν ] καὶ οὐδεὶς 

ἂν διὰ τοῦτο τῆς τῶν στοιχείων αὐτὸ φύσεως ὑπεξ- 

15 ἕλος (αὐτὴ γάρ ἐστιν τοῦ στοιχειώδους πυρὺς ἡ ὁλό- 

της). οὐδ᾽ ἄρα τὸν οὐρανὸν διὰ τὸ κύκλῳ καὶ μὴ 

ἐπ᾿ εὐθείας κινεῖσϑαι ἑτέρας ὑπονοεῖν οὐσίας καὶ οὐ 

τῆς τῶν στοιχείων εὔλογον, εἴτε αὐτοῦ τοῦ σώματος 
εἶναί τις τὴν τοιαύτην βούλοιτο κίνησιν εἴτε ἀπὸ τῆς 

0 ἐνούσης αὐτῷ ψυχῆς ἐγγίνεσθαι. ὡς οὖν ἡ τοῦ πυρὺς 
ὁλότης οὐχ ὑπὸ φυσικῆς ὁρμῆς τὴν κύκλῳ ποιεῖται 

κίνησιν ἀλλὰ τῷ περιέχοντι οὐρανῷ συμπεριάγεται 

(ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὸ ἐντὸς τῶν μηχανημάτων ὕδωρ 

κύκλῳ συμπεριδινεῖται τοῖς μηχανήμασιν) καὶ ἔστιν 
^ 

- - e A ^n» - 

5 αὐτῷ τῷ ὑπεχκαύματι ὑπὲρ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἡ TOL- 

αὐτὴ κίνησις, οὕτω καὶ ὁ οὐρανὸς ὑπὸ κρείττονος 
ν᾿ - LI , , " , A e A 

δυνάμεως καὶ ἀσωμάτου κυκλοφορούμενος καὶ ὑπὲρ 

τὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ φύσιν τὴν τοιαύτην ἔχων 

7. εἰ ex n M 9. Arist. meteor. 4 4 p. 341b 19 
12. παραπλ,η]σια M 23. τῷ pt] το M 
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κίνησιν οὐδεμίαν ἕξει ἀνάγκην ἑτέρας εἶναι διὰ τοῦτο 

οὐσίας. πλὴν ὅτι ἀμέσως μὲν ὑπὸ τῆς ἀσωμάτου φύ- 
σεως ὃ οὐρανός. διὰ μέσου δὲ τούτου τὰ ἐντὸς κύκλῳ 

φερόμενα τῆς τοιαύτης ἀπολαύει κινήσεως. καὶ τοῦτο 

εἰχότως" εἶ γὰρ καὶ μία ὕλη τῷ γένει πᾶσι τοῖς συν- 

ϑέτοις ὑπόκειται σώμασιν (τὰ τέσσαρα λέγω στοιχεῖα). 
ἀλλ᾽ οὖν ἐπειδὴ ἄλλο εἶδος ἄλλου εἴδους ἐστὶν κρεῖτ- 
τον, οἷον φέρε τὸ» τοῦ χρυσοῦ ἢ τὸ τοῦ σιδήρου 

καὶ τὸ τοῦ συνθέτου ἀνθρώπου ἢ τὸ τοῦ κυνός. πρὺς 

λόγον δὲ τῆς τῶν εἰδῶν ὑπεροχῆς ἡ φύσις καὶ τὴν 
τῶν στοιχείων χκαϑαρωτέραν μοῖραν εἰς τὴν τῶν συν- 

ϑέτων ἐκλέγεται γένεσιν, vj δὲ τοῦ οὐρανίου σώματος 

ἰδέα τῶν ἄλλων ἁπάντων σωμάτων ὑπεραναβέβηκεν. 

ἀνάγκη δήπου καὶ τῶν στοιχείων αὐτὸ τὸ εἰλικρινέ- 

στατον καὶ οἷον ἀπάνϑισμα ὕλην τῇ τοῦ οὐρανίου i5 

σώματος ὑποκεῖσϑαι ἰδέᾳ. ἐπεὶ οὖν καὶ ὕλῃ καὶ εἴδει 
κρεῖττον ὑπάρχει τῶν ἐντὸς ἁπάντων τὸ οὐρά- το]. 308ν. 

νιον σῶμα καὶ ταύτῃ μακροβιώτατόν ἐστιν καὶ ὡς ἔνι 

μάλιστα ἀπαϑές. εἰκότως καὶ πρῶτον τῶν ἐντὸς (φημὶ 

δὴ τῆς γε τοῦ πυρὺς ὁλότητος καὶ τοῦ ὑπὲρ τὰς 590 
κορυφὰς τῶν ὀρῶν ἀέρος) τῆς κύκλῳ μετέχει κινήσεως 

καὶ δι᾿ ἐκείνου οὔτε τὰ ἐντὸς ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ἐκτὸς 

πέμπτης ἂν εἶεν διὰ τὸ κύκλῳ φέρεσϑαι φύσεως οὔτε 
ὁ οὐρανός. 

ζ΄, ΖΔεδειγμένου τοίνυν, ὡς οὐδεμία ἔστιν ἀνάγκη 25 

διὰ τὴν κύκλῳ κίνησιν ἔχφυλον καὶ ξένον τῆς τῶν 

τεσσάρων στοιχείων φύσεως τὸ οὐράνιον ὑπονοεῖν 

σῶμα. ἐκ τούτων δὲ αὐτῶν καὶ ὃ οὐρανὺς κατὰ Πλά- 

8. τὸ add. 9. συνθέτου M; an συνετοῦ 10. τὴν] 
της M 11. μυραν M 15. ἀπανϑησμα M 28. Plat. 
Tim. 32B 



1ὅ 

IOANNIS PHILOPONI [XIII 7. 8 494 

tOV« συνέστηκεν. ἐν δὲ τοῖς στοιχείοις τὰ ἑναντία 

ϑεωρεῖται, ϑερμόν τε καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν 
καὶ αἱ λοιπαὶ ἐναντιώσεις. αἱ δὲ γενέσεις καὶ αἱ 

φϑοραί, ὡς Πρόκλος ἐν τούτοις εἴρηκεν, τῶν ἔναν- 

τίων εἰσίν, γενητὸν ἄρα καὶ φϑαρτὸν εἶναι κατὰ φύ- 

σιν τὸ οὐράνιον σῶμα ἐκ τῶν Πλατωνικῶν ἀρχῶν καὶ 

ix τῶν παρὰ Πρόκλου δεδομένων ἀνάγκη. ὥσπερ οὖν 
καὶ ἐν τῷ ἕκτῳ λόγῳ τοῦτο δοκεῖν Πλάτωνι διὰ 
πλειόνων ἀπεδείξαμεν, sl καὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βού- 

λησιν ἀδιάλυτον αὐτὸν μένειν ὑπέϑετο ἐπισκευαστὴν 

τὴν ἀϑανασίαν προσκχτώμενον. 

η΄. Σκοπεῖν δὲ καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου ἄξιον, πῶς 
e * — , , e , , ἡ - 

ὑπὸ τῆς ἐναργείας ὁ Πρόκλος συνελαυνόμενος ὁμολογεῖ 

μὲν τὰ τοῦ κόσμου στοιχεῖα τοῖς μέρεσιν γίνεσϑαί τὲ 

καὶ φϑείρεσϑαι. ἐν οἷς φησιν “εἶ δὲ καὶ ταῦτα τοῖς 
, ; , , A , , v 1 e , , 

μέρεσιν γίνεταί τε καὶ φϑείρεται᾽, εἶτα τὸ ἐξ ἀνάγκης 

fol.204r. ἀκολουϑοῦν συναισϑόμεϊνος. ὅτι. οὗ τὰ μέρη γε- 

νητά ἐστιν καὶ φϑαρτά, καὶ αὐτὸ γενητὸν εἶναι καὶ 

φϑαρτὸν ἀνάγκη. βραχὺ προελθὼν τὴν ἑαυτοῦ ϑέσιν 
so ἀνήρηχε᾽ φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ὁπωσοῦν γενόμενα καὶ 

i 
25 

φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἐστιν τοῦ χόσμου καὶ οὐ 

μέρη τῶν ἐν αὐτῷ ϑεῶν δανειξομένων ἐκ τοῦ κόσμου 
μόρια ὡς ἀποδοϑησόμενα πάλιν, ἧ φησιν ἐκεῖνος". εἶ μόρ c d ἡσόμενα πάλιν, ἡ φησιν ἐκεῖνος". & 
οὖν τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φϑειρόμενα οὐκ ἔστιν 

μέρη τοῦ χόύόσμου., οὐδ᾽ ἄρα τὰ τῶν στοιχείων μέρη 
καὶ αὐτὰ τῶν γινομένων καὶ φϑειρομένων ὕντα μέρη 

- , , ἃ ^ - , , 
τοῦ κόσμου εἰσίν. si δὲ τὰ τῶν στοιχείων μέρη ye- 

6. £x τε τῶν 480, 12 
16. μὲν μέρεσιν 

22. v|o]v, 

2. ϑεωρίειται M 
8. pag. 125, 7 sq. 15. pag. 478, 11 

418, 11 τε Om. 478, 11 20. γινόμενα 418, 16 
ex o, M 23. Plat. Tim. 42E 

4. pag. 478, 6 
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νητὰ ὄντα καὶ φϑαρτὰ οὐκ ἔστιν μέρη τοῦ xóGuov, 
οὐδὲν δὲ ἔστιν μέρος στοιχείου, ὃ μὴ γενητόν ἐστιν 
χαὶ φϑαρτόν, οὐδὲν ἄρα στοιχείου μέρος τοῦ ὅλου 
χόσμου ἐστὶν μέρος. ἀλλὰ μὴν ὅλον ἕκαστον στοιχεῖον 
οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ πάντα τὰ ἑαυτοῦ μέρη ἅμα ὄντα" 
οὐδ᾽ ἄρα τὰ ὅλα στοιχεῖα μέρη τοῦ κόσμου εἰσίν. 
καίτοι καὶ αὐτὸς ὃ Πρόκλος ἐν τούτοις μέρη εἶναι 
τοῦ χύόσμου τὰ στοιχεῖα παρὰ Πλάτωνος λαβὼν ὧμο- 
λόγησεν. εἰ οὖν τὰ στοιχεῖα μέρη τοῦ κόσμου εἰσίν. 
καὶ τὰ τῶν στοιχείων μέρη καὶ αὐτὰ τοῦ ὅλου κόσμου 
μόρια ὑπάρχει᾽ ὥσπερ γὰρ ἡ ὅλη χεὶρ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐστὶν μέρος, οὕτω δηλονότι καὶ τὸ τῆς χειρὸς μέρος 
ὃ δάκτυλος τοῦ ὅλου ἀνθρώπου ἐστὶν μέρος. ἀμέλει 
λείποντος δαχτύλου ἑνὸς τὸ τοῦ ἀνθρώπου σῶμα κο- 
λοβὸν καὶ οὐχ ὅλον ἐστίν" καίτοι ys εἶ μὴ τὸ τοῦ 
μέρους μέρος καὶ τοῦ ὅλου μέρος ὑπῆρχεν, οὐκ ἂν 
λείποντος δακτύλου ἑνὸς ἐλλιπὲς τὸ ὅλον σῶμα ἐγί- 
veto. X«L ἐπὶ τοῦ xócuov ἄρα, εἴπερ μέρη τοῦ xó- 
Guov εἰσὶν τὰ στοιχεῖα, καὶ τὰ τῶν στοιχείων ἄρα 
μέρη τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὶν μέρη. καὶ ἄλλως" εἰ τῶν 
στοιχείων ἕκαστον ὑπὸ τῶν ἰδίων μερῶν συμπληροῦ- 

, 3 -« , ' "m ται, | πάλιν δ᾽ αὖ ὃ πᾶς κόσμος ὑπὸ τῶν ὅλων fols201v. 
συμπληροῦται στοιχείων, τὰ ἄρα τῶν στοιχείων μέρη 
τὸν ὅλον συμπληροῖ κόσμον. τὰ δὲ ἑκάστου συμ- 
πληρωτικὰ μέρη αὐτοῦ ἐστιν. 
μέρη τοῦ ὅλου κόσμου εἰσὶν μέρη" οὐ γὰρ μεγέϑει τε 
x«i σμικρότητι τὰ μέρη χρίνεται" ὡς γὰρ τῆς ὅλης 
οἰκίας μέρος ἐστὶν ἢ στοιχεῖον ὃ δεκάπηχος εἰ τύχοι 
λίϑος, οὕτω καὶ ὃ ποδιαῖος μέρος ἐστὶν τῆς οἰκίας 

17. ελλειπες M 

20 

τὰ ἄρα τῶν στοιχείων $5 
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ἢ στοιχεῖον, x«l ὥσπερ τὸ εἰκοσάπηχυ ξύλον τῆς νεώς 

ἐστιν μέρος. οὕτω καὶ τὸ ποδιαῖον, καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ δὲ 

τοῦ κόσμου ὡς ἡ ὅλη ἀπλανὴς μέρος ἐστὶν τοῦ κό- 

Guov, οὕτω καὶ τῆς ἀπλανοῦς τὸ μέρος οἷον ὃ κύων 

ἢ ἄλλος ὁστισοῦν τῶν ἐν αὐτῇ ἀστέρων μέρος ἐστὶν 

τοῦ παντὸς κόσμου. εἰ οὖν καὶ ἡ ὅλη γῆ μέρος ἐστὶν 
- , * - - , T e 98 

τοῦ xóGuov, καὶ τὸ τῆς γῆς ἄρα μέρος oiov ὁ “Ολυμ- 

zog μέρος ἐστὶν τοῦ κόσμου" ὥστε καὶ τὸ τοῦ Ὀλύμ- 

zov μέρος τοῦ κόσμου ἐστὶν μέρος" καὶ ἐπὶ τῶν λοι- 

zv στοιχείων ὁ αὐτὸς λόγος. εἶ οὖν τὰ τῶν στοιχείων 

μέρη τοῦ κόσμου ἐστὶν μέρη, πάντα δὲ τὰ τῶν στοι- 

χείων μέρη γενητά ἐστιν καὶ φϑαρτά, ἔστιν ἄρα τινὰ 

τῶν τοῦ κόσμου μερῶν, ἅπερ γενητά ἐστιν καὶ φϑαρτά" 

εἶ δὲ τοῦτο. οὐκ ἄρα τὰ ὁπωσοῦν γενόμενα καὶ φϑειρό- 

μενα ἀποτελέσματα τοῦ κύσμου ἐστὶν καὶ οὐ μέρη. ὥς 

φησιν ὃ Πρόκλος. 

ϑ΄. Τούτων οὖν δεδειγμένων παντὶ δῆλόν [ὅτι] 

ἐστιν, ὡς αὐτὸς ἑαυτῷ παραχρῆμα τὰ ἐναντία ὃ Πρό- 

κλος ὑπέϑετο καὶ εἰς ἀντίφασιν περιπέπτωκεν. καὶ 

ἄξιόν γε ϑεωρῆσαι. ὅπως εὐρίπου δίκην ὡς ὑπὸ πνευ- 

μάτων ἐναντίων συνελαυνόμενος ἀντιμεταρρεῖ τοῖς λό- 

γοις καί, ἅπερ ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ὁμολογεῖν ἀναγκά- 

fol305r. ξεται. ταῦτα πάλιν ἀναιρεῖ τὸν προϊτεϑέντα αὐτῷ 

ψευδῆ σκοπὸν συμπερᾶναι βουλόμενος. εἰπὼν γάρ, 
e 9 , , ? ' 3 , - - - 

ss ὡς ἀλλότριόν ἐστιν τὸ οὐράνιον σῶμα τῆς τῶν GTOL- 

χείων φύσεως διὰ τὸ μήτε ἄνω κινεῖσθαι μήτε κάτω, 
M - , er A - 9 , , ? 

καὶ δεῖξαι βουλόμενος. ὅτι διὰ τοῦτο ἀγενητόν ἐστιν 

καὶ ἄφϑαρτον., ὁμολογεῖ μὲν ἐξ ἀνάγκης. ὅτι αἱ γενέ- 

14. γινόμενα 478,16 11. ὅτι del. 20. evoiz fin. vers.|zov 
Μ πνευματων — 21. 32. λογοις bis script. M 
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σεις καὶ αἱ φϑοραὶ τῶν ἐναντίων ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ 
ὅτι ἐναντία τὰ ἐναντίας ἔχοντα κατὰ φύσιν κινήσεις, 

οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ᾽ ταῦτα γὰρ ἐναντίας ἔχοντα 

κινήσεις ταῖς ἐναντίαις καὶ φϑαρτικαῖς ἀλλήλων ποιό- 

τησι χαραχτηρίξονται" τὸ μὲν γὰρ πῦρ κοῦφον ὑπάρ- 

χον καὶ ἀνωφόρον ϑερμόν ἐστιν καὶ ξηρόν, τὸ δ᾽ 

ὕδωρ βαρὺ ὃν καὶ χάτω βρῖϑον ψυχρόν ἐστιν καὶ 

ὑγρόν, ἐξ ὧν ἐναντίων ὄντων ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ 
ξηροῦ τὲ καὶ ὑγροῦ αἱ γενέσεις ἐν τοῖς φυσικοῖς καὶ 

φϑοραὶ γίνονται. ἐπεὶ οὖν ἐναντία τὰ στοιχεῖα ὡς 
τῶν ἐναντίων μετέχοντα δυνάμεων, διὰ τοῦτό φησιν 

ὁ Πρόκλος ἱταῦτα μὲν ἂν γίνοιτο καὶ φϑείροιτο. τὸ 
ὃὲ οὐράνιον ἀγένητον ἂν εἴη καὶ ἄφϑαρτον᾽ ἅτε δὴ 

τῆς τούτων φύσεως ἀλλότριον ὑπάρχον καὶ μηδεμίαν 

ἔχον ἐναντίωσιν. εἰπὼν δὲ πάντα καὶ ὥσπερ ἰλιγγιά- 

σας διὰ τὸ συνεωρακέναι τὸ ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον 
(τῶν γὰρ τοῦ κόσμου μερῶν, λέγω δὴ τῶν στοιχείων, 

γενητῶν ὄντων καὶ φϑαρτῶν καὶ αὐτὸν γενητὸν εἶναι 
καὶ φϑαρτὸν ἀνάγχη) παραχρῆμα τὴν ἰδίαν ϑέσιν 

ἀνήρηκεν" τὰ γὰρ στοιχεῖα ταῦτα, ἅπερ γίνεσϑαι καὶ 

φϑείρεσϑαι ὡμολόγηκεν. προελθὼν εὐθὺς τοῖς μὲν 

μέρεσίν φησιν αὐτὰ γίγνεσϑαί τε καὶ φϑείρεσϑαι, τὰ 

δὲ ὅλα κατὰ φύσιν ἔχειν, καὶ ἐφεξῆς σαφῶς ἀγένητά 

φησιν αὐτὰ εἶναι καὶ ἄφϑαρτα, QU» καλῶς αὐτὸς προ- 

ὡμολόγησεν. ταῦτα διαγράφων. καίτοι τοῦ μὲν γενητὰ 5: 

εἶναι καὶ φϑαρτὰ ἱκανωτάτην ἀποδέδωκεν αἰτίαν τὸ 

ταῖς ἐναντίαις αὐτὰ ποιότησι πεποιῶσϑαι.  αἵτι-- fol.205v. 

1. αλληλοῖς Μ 5. κουφοῖν --- 6. ανω]φόρον M 

8. ϑερμί ον M 19. φϑείροιτο καὶ γίνοιτο 418, 10 
15. 16. ειλιγγιασας M. (ὡσπερεὶ ἰλιγγιάσας pt) 28. fort. ὅλα 
(ἀεὶν κατὰ, cf. A78, 12 24. ἃ add. Kroll αὐτὸς Kroll] 
evro! M 

IOANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 
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veg τῆς γενέσεώς εἶσιν καὶ τῆς φϑορᾶς αἴτιοι; τοῦ δὲ 

ἀγένητα εἶναι καὶ ἄφϑαρτα, μόνοις δὲ τοῖς μέρεσιν 

γίνεσϑαί τὲ καὶ φϑείρεσϑαι οὐδὲ πιϑανὴν γοῦν αἰτίαν 

εἴρηκεν, ἐπεὶ μηδὲ εἶχεν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ τῆς ἐναργείας 

5 τὸ πιστὸν εἴληφεν. οὐ γὰρ τὸ νῦν μὴ ἐφϑαρμένον 

ἤδη καὶ ἄφϑαρτον εἶναι ἀνάγκη. ὅτι μὲν οὖν οὐ 

μόνον κατὰ μόρια ἀλλὰ καὶ καϑ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα 

γενητά ἐστιν καὶ φϑαρτά, προϊόντες δείξομεν. νῦν 

ὃὲ ὃ σοφὺς ἡμῖν Πρόκλος. ἵνα μὲν τὸν κόσμον δείξῃ 

ἱγένητον καὶ ἄφϑαρτον, λαμβάνει ἐκ τῶν φαινομένων. 

ὅτι αἱ γενέσεις καὶ φϑοραὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶν καὶ 

διὰ τοῦτο τὰ μὲν στοιχεῖα γίνοιτ᾽ ἂν καὶ φϑείροιτο, 

ὃ δὲ οὐρανὸς οὐκέτι ἅτε δὴ μηδὲν ἔχων ἐναντίον" 

συναισϑόμενος δέ, ὡς καὶ οὕτως εἰς πᾶν ἡ γένεσις καὶ 

5 φϑορὰ περιάγεται (τῶν γὰρ τοῦ παντὸς μερῶν γενη- 

τῶν ὄντων καὶ φϑαρτῶν καὶ τὸ πᾶν γενητὸν εἶναι 

καὶ φϑαρτὸν ἀνάγκη), εὐθὺς ἀναιρεῖ τὸ τεϑὲν φήσας 

κατὰ μόρια μόνον γίγνεσϑαι τὰ στοιχεῖα καὶ φϑεέρε- 

σϑαι. ὅλον δὲ ἕκαστον αὐτῶν ἀγένητον εἶναι καὶ 

ἄφϑαρτον, καίτοι ys τοῦ τῆς γενέσεως καὶ φϑορᾶς 

αἰτίου ὁμοίως ἔν τε τοῖς μέρεσιν καὶ év τοῖς ὅλοις 

στοιχείοις ϑεωρουμένου, λέγω δὴ τῶν ἐναντίων καὶ 

φϑαρτικῶν ἀλλήλων ποιοτήτων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ οὕτως 

οὐδὲν ἧττον τὸ φϑαρτὸν εἶναι τὸν κόσμον συνήγετο 

(εἰ γὰρ μηδὲν στοιχείου μέρος ἀγένητόν ἐστιν καὶ 

ἄφϑαρτον. ἐκ τούτων δὲ αὐτῶν καὶ ὅλον ἕκαστον 

στοιχεῖον καὶ ὃ πᾶς κόσμος συνέστηκεν, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 

ἀγένητος εἴη καὶ ἄφϑαρτος), εὐθὺς πάλιν δυνάμει καὶ 

1. αἰτι M 2. [εἰν]ὰν M 9. xocuoc M. 10. φαινο- 
μενον M 11. καὶ αἱ φϑοραὶ pt 14. συν αιἰσϑομενος M 

fort. {τὸ πᾶν 
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τὸ μέρη εἶναι τῶν στοιχείων τὰ γινόμενα καὶ φϑειρό- 
^" 

μενα ἀναιρεῖ" φησὶν γάρ, ὅτι τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα 

x«l φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἐστιν | τοῦ κόσμου fol.206r. 

x«l οὐ μέρη. δῆλον οὖν, ὅτι τὰ τῶν στοιχείων μέρη, 
" ^ * M δ , 

ὥπερ γενητὰ εἶναι καὶ φϑαρτὰ Toig φαινομένοις &xó- 

ὠενος ὡμολόγηκεν, καὶ αὐτὰ ἀποτελέσματα είναι τοῦ 

χόσμου καὶ οὐ μέρη βούλεται. εἰ οὖν μηδὲν στοιχείου 

μέρος τοῦ ὅλου xócuov ἐστὶν μέρος. διότι πάντα 
Υ͂ ᾽ b! , , , n "" “Ἂ ΜΝ 1 

γενητά ἐστιν καὶ φϑαρτά, ἀνάγκη πᾶσα ἢ μηδὲ τὰ 

στοιχεῖα μέρη εἶναι τοῦ κόσμου (τὸ γὰρ ὅλον ὕδωρ 

x«l ἡ ὅλη γῆ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν παρὰ πάντα τὰ 
? - , cr ἊΨ i3 , “μὰ " καὶ 5. ἃ ^ ^ 

οἰκεῖα μέρη ἅμα Óvr«, ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ 

πῦρ. καὶ συμβήσεται, ἅπερ μέρη εἶναι τοῦ κόσμου 
ς , ^ , 3 - , e , 

ὡμολόγηκεν, ταῦτα πάλιν ἐκ τῶν ἰδίων ὑποϑεσεῶν 

οὐκ εἶναι μέρη λέγειν ἀναγκάξεσϑαι) dj, εἴπερ τὰ ὅλα 
^ , 3 A ^ ῇ , , e 

στοιχεῖα μέρη ἐστὶν τοῦ κόσμου, δέδεικται δὲ. ὅτι 

χαὶ τὰ τῶν μερῶν μέρη τοῦ ὅλου ἐστὶν μέρη. μηδὲν 

δὲ τῶν γινομένων καὶ φϑειρομένων μέρος ἐστὶν τοῦ 

χύσμου. οὐδὲ τὰ τῶν στοιχείων ἄρα μέρη τοῦ κόσμου 
, A , , »! , H ͵ m , 7 $3 

ἐστὶν μέρη. εἰ δὲ μή ἐστιν μέρη τοῦ κόσμου. ov 

ἄρα τῶν μερῶν τοῦ κόσμου μέρη ἐστίν" εἰ γὰρ ἣν 

τῶν τοῦ κόσμου μερῶν μέρη, ἦν ἂν καὶ τοῦ ὅλου 

xócuov μέρη. τὰ ἄρα τῶν στοιχείων μέρη oUx ἔστιν 
^ , —! 4. *, ^ , 

τῶν στοιχείων μέρη" τοιοῦτο γὰρ TO ψεῦδος αὐτὸ ὑφ 

ἑαυτοῦ συμποδιξόμενον ἀπελέγχεται. καὶ τί δεῖ μα-: 

κρῶν λόγων; εἰπὼν γὰρ ὃ Πρόκλος. ὅτι τὰ ὁπωσοῦν 

γινόμενα καὶ φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἔστιν τοῦ κό- 

Guov καὶ οὐ μέρη. εὐθὺς τὴν Πλάτωνος ῥῆσιν οἰκειω- 

σάμενος ἐπήγαγεν ἔχουσαν οὕτως "àv £v αὐτῷ ϑεῶν 

2. óz|o|coóv M 11. [καὶ — 72] M 18. y|s]vousvov, 

ex 4, M 29. pag. 478, 17 
32* 
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δανειξομένων ἔκ τοῦ xóouov μόρια ὡς ἀποδοϑησόμενα 
πάλιν, φησὶν éxeivog". εἶ οὖν ἔστιν μόρια τοῦ κόσμου 
τὰ εἷς τὴν γένεσιν τῶν συνθέτων σωμάτων παρὰ τῶν 

300v. ἐν τῷ κόσμῳ ϑεῶν λαμβανόμενα. ταῦτα δέ ἐστιν 
τὰ τῶν στοιχείων μέρη; ἅπερ γενητὰ καὶ φϑαρτὰ 
εἶναι ἐκ τῆς ἐναργείας ὃ Πρόκλος ὡμολόγηκεν, τὰ ἄρα 
τῶν στοιχείων μέρη γενητὰ ὄντα καὶ φϑαρτὰ τοῦ xó- 
σμου μόρια ὑπάρχει, ὡς Πλάτων μὲν εἶπεν, ὃ δὲ 
Πρόκλος ἐδέξατο. εἰ δὲ τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ 

| φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἐστιν τοῦ κόσμου καὶ οὐ 
μέρη, καὶ τὰ τῶν στοιχείων ἄρα μέρη ἀποτελέσματά 
ἔστιν τοῦ κόσμου καὶ οὐ μέρη. ἦν δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα 
καὶ μόρια τοῦ χόσμου" τὰ ἄρα τῶν στοιχείων μέρη 
x«i μόρια τοῦ κόσμου ἐστὶν καὶ πάλιν οὐ μέρη ἀλλ᾽ 

5 ἀποτελέσματα. ἀλλὰ οὐδὲ ἐνδεχόμενόν ἐστιν τὸ αὐτὺ 
τοῦ αὐτοῦ ἅμα καὶ κατὰ ταὐτὸν καὶ μόριον εἶναι καὶ 
ἀποτέλεσμα τὸ μὲν γὰρ μόριον συμπληρωτικόν ἐστιν 
τούτου, οὗ ἐστιν μόριον, ὡς ὃ δάκτυλος τοῦ ἄνϑρω- 
πείου σώματος, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα οὐκ ἔστιν συμπλη- 
ρωτικὸν τῆς τοῦ ἀποτελοῦντος οὐσίας" ἡ γὰρ οἰκία οὐ 
συμπληροῖ τὸν οἰκοδόμον οὐδὲ τὴν γεννῶσαν φύσιν 
τὸ γεννώμενον, οἷον τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας οὐχ ἧ 
πατήρ ἐστιν ἀλλ᾽ ἧ ἄνϑρωπος οὐκ ἔστιν συμπληρωτι- 
χὸς ὃ υἱός, καὶ τὸ μὲν μόριον συνήνωται τῷ ὅλῳ ἐπὶ 

85. τῶν συνεχῶν (ὃ γὰρ δάκτυλος τῷ ὅλῳ ἀνθρώπῳ Gvv- 
ἠνωται), τὸ δὲ ἀποτέλεσμα κεχώρισται τοῦ ἀποτελοῦν- 
τος μάλιστα, ἐπειδὰν ἀποτελεσϑῇ,. ὡς τοῦ τέκτονος 
j| ϑύρα καὶ τῆς γεννησάσης φύσεως τὸὺ γεννηϑέν. 

2. ἡ φησιν 418. 19 Plat. Tim. 42E 
) 

22. τὸ ex rov M 
9. εδ] εἸξ[ α]το M 
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, ' y » ^ 3 , y οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ μόριόν τινος αὐτοῦ ἐχείνου ἅμα 
χαὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἀποτέλεσμα εἶναι. προσέϑηκα 
δ᾽ Ἅμα καὶ κατὰ ταὐτόν", διότι ἡ εἰς τὴν τοῦ ἐμ- 

, , , A ^ . bo. Bovov γενεσιν παραλαμβανομένη παρὰ τοῦ πατρὸς ἢ 
τῆς μητρὸς ὕλη οἷον τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμή- 
νιον μόριον μὲν ἴσως ἂν εἴη τῶν γεννησάντων. ἴο]. 301:. 
ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα καὶ κατὰ ταὐτὸ χαὶ ἀποτέλεσμά ἐστιν. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἀλλοιωϑῇ καὶ μεταβληϑῇ. οὔτε οὖν, ὅτε 
σπέρμα ἐστὴν ἢ καταμήνιον, ἀποτέλεσμά ἐστιν οὔτε, 
ὅταν μέρος τοῦ ἐμβρύου γένηται φϑαρὲν καὶ μετα- 
βληϑὲν sig τὴν ἐκείνου φύσιν, μόριον ἔτι ἐστὶν τοῦ 
ἀποτελοῦντος" ὥστε, εἰ μόρια ἐπὶ τοῦ κόσμου τὰ τῶν 
στοιχείων μέρη. οὐκ ἂν εἴη τοῦ αὐτοῦ καὶ ἀποτελέ- 
ματα. ἀλλὰ μὴν τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φϑειρό- 
μενα ἀποτελέσματά ἐστιν τοῦ γθθμον, ὡς Πρόχλῳ 
δοχεῖ᾽ τὰ ἄρα τῶν στοιχείων μέρη καὶ ἀποτελέσματέ 
ἐστιν τοῦ χόσμου χαὶ οὐκ ἔστιν πάλιν αὐτοῦ ἀποτε- 
λέσματα. ἄλλως τε χἂν συγχωρήσῃ τις ἐνδέχεσϑαι 
ἐπί τινῶν τὰ αὐτὰ τοῦ αὐτοῦ καὶ μέρη εἶναι καὶ ἀπο- 

5 

15 

, 2 5 e M. ei 5 , , P ἑλέσματα, οὐδὲν ἧττον καὶ οὑὐτῶς είς ἀντίφασιν ὁ : 
Πρόκλος περιπίπτει" εἰ γὰρ τὰ τῶν στοιχείων μέρη 
xci τοῦ ὅλου xócuov ἐστὶν μόρια, συγχωρηϑείη δὲ 
αὐτὰ καὶ ἀποτελέσματα εἶναι τοῦ κόσμου. θηλονότι, 
x«90 μόριά ἐστιν. γευδὴς ἔσται 7) τοῦ Hoóniov ἀπό- 
φανσις ἡ λέγουσα τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ peisper 
μενα μὴ εἶναι τοῦ xócuov μέρη" ὥστε τὰ αὐτὰ καὶ 
μόρια εἶναι τοῦ χόσμου διὰ τῆς Πλάτωνος λέξεως, ἣν 
παρέϑηκεν, ὡμολόγηκεν xal πάλιν τὸ εἶναι μόρια 

u|es] M 12. αποτελ] ovrrog eolevs M ἐπι M; fort. 
ἔστι 16. 17. 18. ἀποτελεσμα M (er. pt) 20. αντιφα σιν Μ 

22. συγχωρ! ηἡϑειὴ δε M 24. εστ ou] M 
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3 “ A - , , 9 , E 3, 9 ἀνεῖλεν διὰ τῆς οἰκείας ἀποφάνσεως. πῶς οὖν οὐ 
συνεῖδεν ὃ φιλόσοφος εἰς ἀντίφασιν αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
παραχρῆμα περιαγόμενος; ἡ ὅτι τυφλὸν τὸ ψεῦδος 

A » δ » » A 3 7 4 , , καὶ οὔτε ἑαυτὸ οὔτε τὴν ἀλήϑειαν ἐπιβλέπειν δυνά- 
5 μένον: 

, dx. ἔξ. 2x d 6a ^ LAPPBL Ἢ , ει. Α]ἤλος δὲ ἐστιν ὃ Πρόκλος αὐτῷ τῷ φεύγειν 
τὰ γινόμενα καὶ φϑειρόμενα μέρη λέγειν εἶναι τοῦ 
ΜΝ * ^ 2x Z. M Ω Li -* i) 1 , MM ; M LI κόσμου εἰδὼς ἀκριβῶς. ὡς, οὗ ἂν τὰ μέρη γενητὰ 

[01.307 ν. εἴη καὶ | φϑαρτά, καὶ αὐτὸ γενητὸν εἶναι καὶ 
10 φϑαρτὸν ἀνάγκη. ἐνῆν μὲν οὖν καὶ ἑτέρους πολλοὺς 

» , , , - UM P ἡ , τῶν £v φιλοσοφίᾳ διαφανεστάτων αὐτὸ τοῦτο ἐπὶ λέ- 
[^ , ^ e 7 ν᾿ 1 ξεῶς παραϑέσϑαι λέγοντας, ὅτι, οὗ ἂν τὰ μέρη γενητὰ 
εἴη καὶ φϑαρτά, καὶ αὐτὸ γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν 
ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ἱκανὸν οἶμαι καὶ τὸν λόγον εἷς αὐτάρκη 

5 τούτου πίστιν, ἵνα τὸ μῆκος ἐχκλίνωμεν. εἰ γὰρ μη- 
A ^ ^ e ει , L| δὲν ἔστιν τοῦ ὕδατος μέρος. ὃ μὴ γενητόν ἐστιν καὶ 

, ' A er : 5$ er , ᾽ ^ , e φϑαρτόν, τὸ δὲ ὅλον οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ πάντα uc 
1 , -* e A “" , , , τὰ μέρη. πῶς. ὁ μηδὲν ἔχει μέρος ἀγένητον καὶ 

ἔφϑαρτον, αὐτὸ ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον δύνα- 
ται: τὸ γὰρ κυρίως ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον τὸ αὐτὺ 

- , bl ^ b] , 9 X ^ , eive, κατ ἀριϑμὸν ἀνάγκη. οὐδὲν δὲ τῶν στοιχείων 
" " - , ^ ^ br “ὦ« — , τὸ αὐτὸ μένειν κατ᾽ ἀριϑμὸν δύναται TQ μακρῷ χρόνῳ 

πάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν φϑειρομένων καὶ ἄλλων 
- , a Ὁ 2d r ἃ , ; M , τινῶν γινομένων" ὃ γὰρ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὥσπερ 

H - ^ , , ? 1 ^ e A , οὐχ ἢ coTM ἐστιν κατ ἀριϑμὸν ναὺς ἡ κατὰ σανίδα 
9 , - Mi , ^w 3 ^ μὲν ἀμειβομένη τῷ δὲ χρόνῳ πᾶσα ἀμειφϑεῖσα καὶ 

ἄλλη ἐξ ἄλλης γενομένη. οὕτως οὐδὲ τὸ νῦν ὕδ ὶ «ἈΑῊ ἕξ CAAnS v Uucry, QoS O ( v» υσῶρ TO 
* ^ , * , , w ' , y αὑτὸ κατ ἀριϑμόν ἔστιν τῷ πρὸ τρισχιλίων φέρ 

4 Ὺ Ν Ν 

6. &vro ro M (cr. t et — superscr. m 1 — p) 20. fort. 
(ἀεὶ) τὸ αὐτὸ 24. pag. 202, 19. 344, 6 
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εἰπεῖν ἐτῶν ὑπάρχοντι ἢ πάλιν τῷ μετὰ μακρὸν éGo- 

μένῳ χρόνον πάντων τῶν μερῶν τοῦ τε πρὶν ὕδατος 

φϑαρέντων νῦν καὶ τοῦ νῦν ὄντος αὖϑις φϑαρησο- 

μένου. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων ὃ αὐτὸς λόγος. 

πῶς οὖν ἀγενήτους εἶναι καὶ ἀφϑάρτους τῶν στοιχείων 5 

τὰς ὁλότητας φήσομεν τὰς μὴ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἀεὶ τὰς 

αὐτὰς οὔσας; ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ νῦν ἀϑρόον xc9' ὅλα 

αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μὴ φϑείρεσϑαι ἀλλὰ κατ᾽ εἶδος τὰ 

αὐτὰ μένειν ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ καὶ παντελῶς μηδέ- 

ποτὲ τὰ ὅλα στοιχεῖα φϑαρήσεσϑαι" ἀνάγκη γάρ. ἕως 10 

ἂν ἢ ὃ κόσμος. ἕκαστον τῶν τοῦ χόσμου στοι- ἴο]. 308τ 

χείων, ἐξ ὧν τὸ εἶναι ὃ κόσμος ἔχει. ὅλον καϑ' ὅλον 
αὐτὸ κατ᾽ εἶδος σῴξεσϑαι" καὶ γὰρ ἕως ἂν ἡ οἰκία 

μένῃ οἰκία, δεῖ καὶ τά, ἐξ ὧν σύγκειται, καϑ' ὅλα 
αὐτὰ μένειν κατ᾽ εἶδος τὰ αὐτά. λέγω δὴ λίϑους ξύλα 15 

καὶ τὰ λοιπά. κἂν κατὰ μέρη φϑείρωνται οἵ τὲ λίϑοι 

καὶ τὰ ξύλα. ὡς καὶ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ ἐδείξα- 

ucv' x«l ἐν ὕσῳ τῶν ὄντων ἦν ὁ Σωχράτης. ἀνάγκη 

ἦν καὶ τὰ τούτου μέρη κατ᾽ εἶδος σῴξεσϑαι. σάρκας 

φημὶ καὶ αἷμα καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ μόρια, κἂν κατὰ 530 

μέρη ἄλλα μὲν ἐφϑείρετο, ἄλλα δὲ ἐγίνετο, εἴπερ ἐν 

γενέσει καὶ φϑορᾷ τὸ εἶναι οἱ ἄνϑρωποι ἔχομεν. οὐ 

τὸ μὴ φϑείρεσϑαι οὖν νῦν κατ᾽ εἶδος τὰς τῶν στοι- 

χείων ὁλότητας τοῦτο ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ ἄφϑαρτον 

εἶναι τὸν κόσμον. ἀλλ᾽ εἰ διὰ λόγου δειχϑείη μηδένα ss 

λόγον γενέσεως καὶ φϑορᾶς ἔχων. νῦν δὲ τοὐναντίον 

ἅπαν ἥ τε τῶν μερῶν ἁπάντων φϑορὰ καὶ γένεσις 

καὶ τῶν ὁλοτήτων κατ᾽ ἀριϑμὸν ἐξαλλαγὴ καὶ τὸ ἐναν- 

j ; ,0 
2. χρόνον] χρονωι M. 14. oàov M 

óv To, M 26. ἔχων] ἐχοντα M 
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τίαις καὶ φϑαρτικαῖς ἀλλήλων ποιότησι χαρακτηρίζξε- 
σϑαι τὸ γενητὰ εἶναι καὶ φϑαρτὰ καὶ τῶν στοιχείων 
ἕχαστον καὶ τὸν ἐκ τούτων συνεστῶτα κόσμον λέγειν 
ἡμᾶς ἀναγκάξει" εἰ γὰρ αἱ γενέσεις καὶ αἱ φϑοραὶ τῶν 
ἐναντίων, ἐναντία ὃὲ τὰ ἐναντίας ἔχοντα ποιότητας. 
ἐναντίαις δὲ ποιότησιν αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες χαρα- 
χτηρίζονται, καὶ αἱ ὁλότητες ἄρα τῶν στοιχείων γενέσει 
τε καὶ φϑορᾷ ὑποπεπτώκασιν" ὁμοειδεῖς γάρ εἶσιν καὶ 
αὐ τῶν στοιχείων ὁλότητες τοῖς ἰδίοις μέρεσιν᾽ ἧς 
γὰρ οὐσίας ἐστὶν τὸ ὅλον ὕδωρ ὡς ὕδωρ. τῆς αὐτῆς 
ἐστιν καὶ τὸ μερικὸν ὕδωρ' ὑγρὸν γὰρ καὶ ψυχρὸν 
χαὶ τὸ ὅλον ὕδωρ ἐστὶν καὶ τὸ μέρος. ὁμοίως ϑερμὸν 

» M e h N y e fol2085v. χαὶ vygov κατὰ φύσιν ἀλλὰ δὴ καὶ ὅλος ὁ ἀὴρ 

15 

ὡς x«i τὸ μέρος. ϑερμόν τε καὶ ξηρὸν τὸ πῦρ. 
ξηρόν τὲ καὶ ψυχρὸν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ γῆ. 
εἰ οὖν αὗται ci ποιότητες ἐναντίαι οὖσαι γενέσεώς 
εἰσιν x«i φϑορᾶς τοῖς μέρεσιν τῶν στοιχείων αἰτίαι. 
αἱ αὐταὶ δὲ αὗται ποιότητες ἀπαραλλάκτως καὶ τὰς 
λοιπὰς ὁλότητας τῶν στοιχείων εἰδοποιοῦσιν ὥσπερ 
καὶ τὰ μέρη, καὶ αἱ ὁλότητες ἄρα τῶν στοιχείων γε- 
νηταὶ εἶεν ἂν καὶ φϑαρταί, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὰ μέρη" 
τοῦ γὰρ τῆς φϑορᾶς αἰτίου (λέγω δὴ τῶν ἐναντίων 
δυνάμεων) ὁμοίως ἔν vs τοῖς μέρεσιν καὶ ἐν τοῖς 
ὅλοις ϑεωρουμένου τίς ἡ ἀποχλήρωσις τὰ μὲν μέρη 
γίνεσϑαι καὶ φϑείρεσθϑαι λέγειν, τὰ δὲ ὅλα μηκέτι; 
πῶς δὲ οὐχὶ τοῖς μέρεσιν τὰ αὐτὰ πάσχειν καὶ τὰ 
ὅλα ἀνάγχη τοῦ τῆς γενέσεως καὶ φϑορᾶς αἰτίου ἐν 
ἑκατέρῳ ϑεωρουμένου; τῶν δὲ ὅλων στοιχείων γενη- 
τῶν εἶναι καὶ φϑαρτῶν ἀποδεδειγμένων καὶ τὸν ἐξ 

13. haec vix sana 28. ἑκατέρωι M — 29. φϑαρτί ον, ex o, M 
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αὐτῶν συγκείμενον κόσμον γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν 

ἀνάγκη" τούτων γὰρ φϑειρομένων σῴξεσϑαι τὸν ἐκ 

τούτων συγκείμενον κόσμον ἀδύνατον" τῶν γὰρ στοι- 

χείων, ἐξ ὧν ἐστιν ἕκαστον τῶν (Ovrov», φϑειρομένων 
xci αὐτὸ φϑείρεσϑαι ἀναγκαῖον. ὅτι μὲν οὖν, οὗ τὰ 
μέρη γενητὰ εἰη καὶ φϑαρτά. καὶ αὐτὸ γενητὸν εἶναι 

καὶ φϑαρτὸν ἀνάγκη καὶ ὅτι καὶ αἱ τῶν στοιχείων 

ὁλότητες καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ó ἐκ τούτων συγκείμενος 

κόσμος γενητός ἐστιν καὶ φϑαρτός. δέδεικται διὰ τῶν 

εἰρημένων. 

αι΄. Ὅτι δὲ γελοίως ὃ Πρόκλος τὰ ὁπωσοῦν γινό- 

μενα καὶ φϑειρόμενα οὐκ εἶναί φησιν τοῦ παντὺς 
μέρη. ἤδη μὲν πρὸ βραχέος ἐδείξαμεν, καὶ νῦν δὲ τὸν 

λόγον ἐπαναλαβόντες δείκνυμεν τὸν τρόπον τοῦτον. 

πρῶτον οὖν ἔστω κατ᾽ αὐτὸν τὰ ἐκ) τῶν στοι- fol?09r. 

χείων συγκείμενα τῶν ξῴων σώματα ἀποτελέσματα 16 

εἶναι τοῦ παντὸς καὶ οὐ μέρη" ταῦτα γὰρ ὑπὸ τῶν 

κατ᾽ οὐρανὸν ϑεῶν γίνεσϑαί φησιν ὁ Πλάτων δανει- 

ξομένων ἔκ τοῦ χόσμου μόρια ὡς ἀποδοϑησόμενα πά- 
er NN ^ ^ , 

Aw. ὅτι δὲ τὰ στοιχεῖα μέρη ἐστὶν τοῦ κόσμου, καὶ 

αὐτὸς ὁμολογεῖ καὶ ἐπιστῆσαι χρή. ὅπερ καὶ πρότερον 

εἶπον, ὅτι καὶ τὰ τῶν στοιχείων μέρη τὰ £x τοῦ παν- 
^ Y /, 5, / M , .| , ^ 

τὸς δεδανεισμένα εἰς γένεσιν τῶν ζῴων καὶ αὐτὰ 

μόρια εἶναι τοῦ κόσμου φησὶν παρὰ Πλάτωνος λαβὼν 
e , ᾽ M. 3 , ^ , 3 ^ , 
ὁ Πρόκλος. εἰ μὲν ovv μόνα τὰ σύνϑετα qv τὰ γινό- 

μενα καὶ φϑειρόμενα, ἴσως ἂν παρακρούσασϑαι τοὺς 

ἁπλουστέρους ὁ λόγος ἠδύνατο. ὡς ἀποτελέσματα τοῦ 
, A κόσμου εἰσὶν καὶ οὐ μέρη τὰ γενητὰ καὶ φϑαρτὰ 

4. ὄντων add. 5. οὗ ἂν τὰ 002, 8. 12 13. pag. 494, 
12 sq. 18. Plat. Tim. 42E 21. pag. 495, 7 

5 . 
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πάντα εἰ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ μέρη τῶν {συνθέτων τὰν 
στοιχεῖα γίνεταί τε καὶ φϑείρεται (εἴπερ εἰς ἄλληλα 
μεταβάλλει καὶ ἐξ ὕδατος φϑειρομένου ἀὴρ γίνεται 
καὶ ἐξ ἀέρος πῦρ ὕδωρ καὶ ἐκ πάντων πάντα). δη- 
λονότι καὶ τὰ τῶν στοιχείων μέρη γίνεταί τε καὶ 
φϑείρεται. εἰ οὖν τὰ τῶν στοιχείων μέρη γενητὰ 
ὄντα καὶ φϑαρτὰ xci τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὶν μύρια. 
ὡς Πλάτων vs καὶ Πρόκλος φησίν. οὐκ ἄρα τὰ ὅπωσ- 
obv γινόμενα καὶ φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἐστιν 
τοῦ xóGuov καὶ οὐ μέρη" τὸ γὰρ μόριον τοῦ 'μέρους 
ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν μάλιστα τῷ ποσῷ μόνῳ καὶ οὐ 
τῷ εἴδει διενήνοχεν. οὐδεὶς δ᾽ ἂν οἶμαι νοῦν ἔχων 
τῷ ποσῷ τὸ εἶναι τόδε τοῦδε μέρος ἢ μὴ εἶναι κρί. 
νεξιεν" εἶ γὰρ τῆς ϑύρας μέρος ἐστὶν ἥδε ἡ σανίς. καὶ 

5 τὸ τῆς σανίδος ἄρα μέρος τῆς ϑύρας ἐστὶν μέρος" τὺ 
γὰρ μικρὸν ξύλον τῷ μεγίστῳ ἐστὶν ὁμοειδές. ἧ ξύλον 
ἐστίν. ὁμοιομερῆ δὲ καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι ὡμολόγη- 

ω : e δ κ κ ^T P m^ 5 )| 4 

íol$0)v. ται" ὁ γὰρ μεριχὸς ἀὴρ τοῦ ὅλου ἀέρος κατ 

αὐτὴν τὴν τοῦ ἀέρος φύσιν τῷ ποσῷ μόνον καὶ οὐ 
τῇ οὐσίᾳ διενήνοχεν, ὁμοίως καὶ τὸ στοιχειῶδες πῦρ 

τῷ μέρει τὸ ὅλον τῆς αὐτῆς κεκοινώνηκε φύσεως τῆς 
ἐπισυμβαινούσης ἔξωϑεν τοῖς στοιχείοις ποιότητος ἐκ 

τῆς ἀλλήλων ἐπιμιξίας οὐχ εἷς τὸν τῆς οὐσίας αὐτῶν 
ἀναφερομένης λόγον" κἂν γὰρ ἄλλη ἄλλῳ ὕδατι ποιό- 

:5 τῆς ἐπιμίγνυται (τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστιν γλυκέα. τὰ 
A 

LI QN " , ^ - M € δὲ πιχρά, τὰ δὲ &Auvgd), ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ταῦτα ἐκ τῆς 

1.2. τῶν συνθέτων τὰ στοιχεῖα scripsi] των στοιχείων M 
4. zvo M] πάλιν pt; fort. πῦρ (ἢν, cf. etiam 339, 7 

o E 13. μῆναι M 14. 9vooc M 20. τ]ὸ] M 
τητος M 24. ἀνα] φ]ερομενης M 
ex τ M 
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ὑποκειμένης γῆς τῷ ὕδατι συμβέβηκεν καὶ οὐσίας 

ὕδατος διαφορὰν οὐκ ἐργάξεται" καὶ ἡ φλὺξ δὲ ὑπερ- 

βολή τις εἶναι πυρὸς καὶ οὐ τὸ στοιχειῶδες πῦρ ὧμο- 

λόγηται καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἰ οὖν τὰ 
ὅλα στοιχεῖα ὁμοειδῇ τοῖς ἰδίοις ὑπάρχουσι μέρεσιν. 5 

τοῦ δὲ ὅλου xóGuov συμπληρωτικά ἐστιν ὡς μέρη 

αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα. καὶ τὰ τῶν στοιχείων ἄρα μέρη 

συμπληρωτικὰ ὄντα τῶν ἰδίων ὁλοτήτων καὶ τοῦ ὅλου 

κόσμου ἐστὶν συμπληρωτικὰ ὡς μέρη αὐτοῦ ἢ μόρια 

ὑπάρχοντα. εἶ δὲ τὰ μέρη τῶν στοιχείων γενητὰ ὄντα τὸ 

καὶ φϑαρτὰ τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὶν μέρη. οὐκ ἄρα 

πάντα τὰ γινόμενα καὶ φϑειρόμενα ἀποτελέσματά 

ἐστιν τοῦ κόσμου καὶ οὐ μέρη. τάχα δὲ ἀκριβέστερόν 

τις γυμνάζων τὰ τοιαῦτα καϑόλου ψευδῆ ὄντα τὸν 

Πρόκλου λόγον εὑρήσει. εἰ γὰρ τὰ τῶν στοιχείων 15 

μέρη καὶ τοῦ OÀov κόσμου μέρη ἐστὶν ἢ μόρια. ἔκ 

τούτων δὲ πάντα τὰ σύνθετα συνέστηκε σώματα. 

πῶς οὐκ ἀνάγκη καὶ τὰ σύνϑετα πάντα σώματα μέρη 

εἶναι τοῦ κόσμου ἢ μόρια; ϑαυμαστὸν γὰρ οἶμαι. εἶ 
, rr b “- y 

τῶν συνϑέντων στοιχείων ἕκαστον τὰ | τῶν GOV fol?10r. 

καὶ φυτῶν σώματα. λέγω δὴ τὸ μερικὸν πῦρ καὶ ι 
* /& ri Ὁ r / “Ὁ , 3 μερικὺν ὕδωρ ἥ τὲ γῆ καὶ ὁ ἀήρ. τοῦ κόσμου ἐστὶν 

μόρια. τὰ δὲ ἐκ τῶν τοῦ κόσμου συγκείμενα μὴ ἢ 

τοῦ κόσμου μόρια ὥσπερ γὰρ τὸ τῆς ϑύρας μέρος. 
* ,Fv ^ X — rr 

φημὶ δὴ τόδε τὸ ξύλον, μέρος ἐστὶν τοῦ OAov ξύ- 965 
» M Y , ^» e 3 / " M 

Aov, φέρ᾽ εἰπεῖν τῆς δρυός. ἐξ qug ἀποτέτμηται. καὶ 

διὰ τοῦτο καὶ ἡ ὅλη ϑύρα ἐξ ἀνάγχης ὡς ξύλον 
Ed -» N , , e A 1 ' 

τῆς αὐτῆς δουός ἐστιν μέρος. οὕτω δήπου κατὰ TO 

20. συνϑέντων)] συνϑετον M; συνθέτων pt — 22. κο|σμ er.] 
fin. vers.louov M 
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ἀκόλουθον, εἰ τὰ στοιχεῖα. ἐξ ὧν σύγκειται τὰ σύν- 
ϑεέτα σώματα. μέρη ἐστὶν τοῦ παντὸς κόσμου. καὶ τὰ 
ἐχ τούτων συγκείμενα σύνϑετα σώματα τοῦ αὐτοῦ 
κόσμου μέρη εἶναι ἀνάγκη. 

βι΄. Ἄλλως vs εἰ τὰ σύνϑετα σώματα καὶ ὅλως 
τὰ γενητὰ καὶ φϑαρτὰ μὴ μέρη εἶναι τοῦ κόσμου ἀλλ᾽ 
ἀποτελέσματα ὁ Πλάτων ἠβούλετο, πῶς ἐν Τιμαίῳ 
φησίν, ὡς. εἶ μὴ εἴη τὰ ϑνητὰ τῶν ξῴων γένη. ἀτε- 
λὴς ὃ κόσμος ἔσται; τὸ γὰρ ἀτελὲς ἐλλείποντός τινος 
τῶν εἷς τὴν οὐσίαν αὐτοῦ συντελούντων ἀτελές ἐστιν" 
οὐ γὰρ τὰ ἀποτελέσματα τῷ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τέλειον 
ἢ ἀτελῆ ποιεῖ τὸν ἀποτελοῦντα οὔτε κατ᾽ οὐσίαν οὔτε 
κατ᾽ αὐτὴν τὴν τοῦ ποιεῖν ἕξιν. ὡς πολλάκις ἐδείξα- 
usv' οὔτε γὰρ ὃ μαϑητὴς τὸν διδάσκαλον οὔτε ἡ ναῦς 
τὸν ναυπηγὺν τελειοῖ τὸν τελείαν τοῦ ναυπηγεῖν τὴν 
ἕξιν ἔχοντα. ὅτι δὲ καί, ci ἐτελειοῦτο τὸ ἀποτελοῦν 
ὑπὸ τοῦ ἀποτελουμένου. οὐχ ὡς ποιητικὸν αἴτιον 
ἀτελῆ φησιν εἶναι τὸν χόσμον ὃ Πλάτων ἐλλειπόντων 
τῶν ϑνητῶν ξῴων ἀλλ᾽ ὡς μὴ πάντων τῶν συμπλη- 
ρωτικῶν αὐτοῦ μερῶν ὑφεστώτων, ἐξ ὧν ἔχει τὸ εἶναι. 
ἐξ αὐτῆς ἔστιν συνιδεῖν τῆς λέξεως Πλάτωνος" ἔστιν 

δὲ ὁ δημιουργὸς ἐν Τιμαίῳ πρὸς τοὺς κατ᾽ οὐρανὸν 
fol?10v. ἤδη γενομένους ϑεοὺς ἀφανεῖς τε καὶ φαινομέ- 

νους διαλεγόμενος. φησὶν ταῦτα νῦν οὖν ὃ λέγω 
5 πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος. μάϑετε. ϑνητὰ ἔτι γένη 

τρία ἀγένητα" τούτων δὲ μὴ γενομένων οὐρανὸς ἀτε- 
λής ἐστιν τὰ γὰρ πάντα ἐν ἑαυτῷ γένη ξῴων οὐχ 

1. εἶ] εἰς M 7. Plat. Tim. 41Β 11. τῷ Kroll] co M 
12. ατελ! η]. ex e, M — 24. fort. φησὶν (δὲν — Plat. Tim. 41B 
A|s|ye M 25. |sv]Ósw«vvusvos M λοιπὰ post γένη add. Plat. 

26. ἀγέννητα Plat. 27. ἔσται Plat. (cf. 94, 4. 509, 25) 
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ἕξει. δεῖ δέ, εἰ μέλλοι τέλειος ἱκανῶς εἶναι. δι᾿ ἐμοῦ 

ὃξ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα ϑεοῖς ἰσά- 

ζοιτο ἄν. ἵνα οὖν ϑνητά τε ἦ τό τε πᾶν τόδε ὄντως 
πᾶν 1, τρέπεσϑε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ϑνη- 
τῶν ξῴων δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμιν 
περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. σκοπεῖν ἄξιον. ὡς τῶν 

ων , ux n4 3 LN ^ , ϑνητῶν ξῴων μὴ γενομένων, ἐνύδρων vc καὶ χερσαίων 
x«l ἀερίων (ταῦτα γὰρ λέγει τρία γένη). τὸν οὐρανὸν 
εἶναί φησιν ὃ Πλάτων ἀτελῆ. οὐρανὸν συνήϑως τὸν 
κόσμον καλῶν: οὕτω γὰρ καὶ ἐν ἀρχῇ εἶπεν “ὃ δὴ 

» 9 ' μ᾿ , k)] M er Ἄ - , πᾶς οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο. ὅτι ποτὲ Óvouctó- 

μένος μάλιστα ἂν δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὠνομάσϑω᾽ καὶ 
, - , en NA , ' *1 , , ἕν πολιτιχῷ πάλιν “ὃν δὴ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπῶνο- 

3 €? ^ M μάκαμεν᾽. si oov τέλειον μέν ἐστιν, μηδὲν τῶν 
μερῶν ἐλλείπει. ἐλλειπόντων δὲ τῶν ϑνητῶν ξῴων 
9 A1 P 9 , M N ^ )G 3 X A 9 "d A ἀτελὴς ὁ κόσμος. μέρη ἄρα τοῦ κόσμου ἐστὶν τὰ ϑνητὰ 
ξῷ ^ ? X ^ ( NL ka A jG N 9 A » Qe εἰ γὰρ μὴ {μέρη ἣν τοῦ κόσμου τὰ ϑνητὰ ξῷα. 

^ , , -»" - , 9? e ν᾿ μὴ γενομένων δηλονότι τῶν ϑνητῶν ξῴων οὐδὲν ἂν 
τῷ κόσμῳ μέρος ἔλειπεν. πῶς οὖν μηδενὸς μέρους 

15 

ἐλλείποντος ἀτελὴς εἶναι ὁ κόσμος ἤμελλεν τῶν ϑνη- - 
E y ^ , - 3 , 3 τῶν ζῴων μὴ γινομένων; κατανοεῖν δὲ πάλιν ἄξιον. 
- 9 3 c , C , NN A , πῶς οὐκ sizev ὁ Πλάτων ἱτούτων δὲ μὴ γινομένων 

ὑμεῖς ἀτελεῖς ἐστὲ οἱ δημιουργοῦντες αὐτὰ διὰ τὸ 
ἀτελὲς εἶναι τὸ ἀποτελοῦν μὴ ὄντος τοῦ ἀποτελέσμα- 
τος΄. ἀλλ᾽ “οὐρανὸς ἀτελὴς ἔσται᾽, τουτέστιν ὃ κόσμος" : 
τὰ γὰρ πάντα ἐν αὑτῷ ἔτι γένη τῶν ξῴων οὐ περι- 

1. 2. μέλλει Plat. et pt 4. 5. ϑνητῶν om. Plat. 
10. Plat. Tim. 98B 13. Plat. politic. 269D 17. εἰ -- ζωια 
in marg. suppl. M μέρη addidi 21. παΐλι]ν M 
22. γενομένων t et (superscr. m 1) p 24. 25. ἀποτελεὶ σμα- 

τ]ος M 26. sótiv M 
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fol$11r. ἕξει. τὰ γὰρ μέρη ὑπὸ | τοῦ ὅλου χαὶ παντὸς 

περιέχεται" ὅλον δέ ἐστιν καὶ πᾶν τὸ ἐκ πάντων τῶν 

μερῶν αὑτοῦ συγκείμενον" εἰ δέ τι τῶν μερῶν ἐλλεί- 
9 N e [n 4 5 e ^ - FU , i 

Voi, οὐκέτι τὸ ὅλον ἐστὶν ὅλον οὐδὲ τὸ πᾶν ἔτι ἐστιν 

πᾶν" εἰ γὰρ τῷ ἀνδριάντι ποὺς ἐλλείψοι., οὐκέτι ἔσται 

ὅλος ἀνδριάς. οὐδ᾽ εἰ τοῦ δήμου φέρε τοῦ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων τινὲς ἀπολείπωνται. ὅλος ἔτι ἐστὶν ὃ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων δῆμος. εἰ οὖν προστάσσει ὃ δημιουργὸς τὰ 

ϑνητὰ ξῷα γενέσϑαι. ἵνα τὸ πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἧ. 

δῆλον ἄρα. Ort, εἰ μὴ γεγόνει τὰ ϑνητὰ bào, οὐχέτι 

τὸ πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἦν. οὐκοῦν, εἰ τὸ πᾶν ἐλλεί- 

ποντός τινος τῶν μερῶν οὐκέτι ἐστὶν πᾶν, ὡς ἐδεί- 

ἕαμεν, μὴ γενομένων δὲ τῶν ϑνητῶν ξῴων τὸ πᾶν 

τόδε οὐκ ἦν ὄντως πᾶν, ὡς Πλάτων φησίν, δῆλον 

5 ἄρα. ὅτι μέρος εἶναι τοῦ παντὸς τὰ ϑνητὰ ξῷα ὃ 

Πλάτων βούλεται. καὶ τί μοι δεῖ συλλογισμῶν ἐξὸν 

διαρρήδην παραϑέσϑαι βοῶντα Πλάτωνα. ὡς μέρη 

τοῦ κόσμου εἰσὶν πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ξῷα,. καϑ' 

fv δὲ ἕκαστον αὐτῶν καὶ κατὰ γένη. καὶ τὰ λοιπὰ 

πάντα ὁρατὰ σώματα; ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ Τιμαίῳ πρὸ 

τῶν προχειμένων ῥημάτων περί τὲ τοῦ κόσμου καὶ 

τοῦ. πρὺς ὃ γέγονεν, παραδείγματος ταῦτά φησιν ὃ 

Πλάτων ἐπὶ λέξεως rovrov δὲ ὑπάρχοντος αὖ τὰ 

τούτοις ἐφεξῆς ἡμῖν λεκτέον, τίνι τῶν ζῴων αὐτὸν 

5 εἰς ὁμοιότητα ὃ ξυνιστὰς ξυνέστησεν. τῶν μὲν (οὖν 

iv) μέρους εἴδει πεφυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν᾽" 

7. τ ο]ν, ex ov, M 10. γεγονει sic M. (vix γεγόνῃ scrib.) 

16. ἐξὸν pt] s&ov M 19. £y τε Kroll 28. Plat. 
Tim. 30€ 24. τίνι Plat. et t] τηι M (in marg. ξητει) 

«vrov M 25. 26. οὖν ἐν add. t ex Plat. 26. πεῖ κα er.| 

fin. vers. || gvxo|rov M 
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ἀτελεῖ γὰρ ἐοικὸς οὐδέν ποτε ἂν γένοιτο καλόν" οὗ 

δέ ἐστιν τὰ ἄλλα ξῷα καϑ' ἕν καὶ κατὰ γένη μόρια, 

τούτῳ πάντων ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τιϑῶμεν" τὰ 

yàg δὴ νοητὰ ξῷα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει. 

χαϑάπερ ὅδε ὃ κόσμος (Quüg» ὅσα τὲ ἄλλα ϑρέμ- fol.211v. 

ματὰ ξυνέστηκεν ὁρατά" τῷ γὰρ τῶν νοουμένων καλ- 

λίστῳ καὶ κατὰ πάντα τελείῳ μάλιστα αὐτὸν ὁ ϑεὸς 

ὁμοιῶσαι βουληϑεὶς ξῷον ἕν ὁρατὸν ὅσα αὐτοῦ πάντα 

χατὰ φύσιν ξυγγενῆ ξῷα ἐντὸς αὑτοῦ ἔχον ξυνέστη- 

σεν᾽. si, καϑάπερ τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα πάντα 

τὰ νοητὰ ξῷα ἐν αὑτῷ περιλαβὸν ἔχει, οὕτω καὶ ὁ 
4 4 

xócuog ἡμᾶς περιέχει καὶ ὅσα ἄλλα ϑρέμματα ξυνέ- 
e , A P M - » | w4 M ^ 

στηκεν ὁρατά. τὰ δὲ νοητὰ ξῷα καϑ' ἕν καὶ κατὰ 

γένη μόριά ἐστιν ἐκείνου τοῦ ξῴου, πρὸς ὃ παρά- 
V e , - 

δειγμα ὃ xóGuog γέγονεν, καὶ ἡμεῖς ἄρα καὶ τὰ λοιπὰ 

ὁρατὰ xc9' ἕν καὶ κατὰ γένη μέρη ἐστὶν κατὰ Πλά- 

τῶνὰα τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς κύσμου" εἰ γάρ. ὡς ἔχει 

τὸ ὅλον παράδειγμα πρὸς τὴν ὕλην εἰκόνα, τουτέστιν 

τὸν κόσμον. οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ παραδείγμα- 

τος περιεχόμενα νοητὰ ξῷα πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς εἰκόνος : 

περιεχόμενα αἰσϑητὰ ξῷα. καὶ ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ἔχει 
e Ἁ ^ N , , — 

τὰ ὑπὸ τοῦ παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ Gc 

πρὺς αὐτό. οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ κόσμου περι- 

ἐχόμενα αἰσϑητὰ ξῷα πρὸς αὐτόν. si οὖν τὰ ὑπὸ τοῦ 

παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ ξῷα μέρη αὐτοῦ 5 

ἐστιν καϑ' ἕν καὶ κατὰ γένη. καὶ τὰ ὑπὸ τῆς εἰκόνος 
M , ^ , "d - 

ἄρα. λέγω δὴ τοῦ xócuov, περιεχόμενα ξῷα μέρη 

4. ξῶα πάντα t ex Plat. 
περιλαβὼν M 5. ἡμᾶς add. t ex Plat. 8. z&v9' 06c 

αὐτοῦ Plat. 9. ἔχον ἑαυτοῦ Plat. 9. 10. ξυνεστηκεν M 
(er. ex Plat.) 18. παραδειγμα, rog superscr. et eras, M 

2. ἕν t ex Plat.]] ὃν M 

6 
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αὐτοῦ ἐστιν x«9' ἕν καὶ κατὰ γένη. καὶ σκόπει. ὡς 

οὐ μόνον τὰ γένη τῶν ἕῴων μέρη εἶναί φησιν τοῦ 

παντὸς κόσμου. ἀλλὰ καὶ x«0' ἕν ἕκαστον ἄτομον. 

οἷον Σωκράτην καὶ Πλάτωνα καὶ τόνδε τὸν ἵππον 

5 χαὶ τόνδε τὸν λίϑον, καὶ μέρη συγγενῆ αὐτοῦ κατὰ 

φύσιν ὑπάρχοντα, ὡς ἠκούσαμεν Πλάτωνος λέ- 

yovrog, καὶ οὐκ ἔχφυλα καὶ ξένα τῆς τοῦ οὐρανοῦ 

φύσεως ἄλλο τι ὄντος παρὰ τὴν τῶν στοιχείων φύσιν. 

ἐξ ὧν τὰ ὁρατὰ πάντα συνέστηκεν, ὡς νῦν 1j 

παρακρούεται ὡς ἐν προσχήματι τοῦ ὑφηγεῖσϑαι τὰ 

Πλάτωνος ἔκφυλα μὲν τῷ ὄντι καὶ ξένα τῆς ἐκείνου 

διδασκαλίας ἡμῖν ἐπεισάγων, αὐτῇ δὲ τῇ ἀϑετήσει τῶν 

αὐτοῦ δογμάτων αὐτὸν ἐφυβρίζων" οὔτε γὰρ συσκιά- 

σαι δεδύνηται τὴν ἀλήϑειαν καὶ αὐτῷ τῷ φαίνεσϑαι 

μὴ ἀρεσκόμενος τοῖς ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐναργῶς εἶρη- 

μένοις φανερῶς αὐτὸν ἐφυβρίξων φαίνεται. 

γι΄. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. καιρὸς δ᾽ ἂν εἴη λοι- 

πόν, ὕπερ {ποιήσειν ἐπηγγειλάμην, αὐτοῦ τοῦ Πλάτω- 

vog» ἀναγνῶναι ῥήματα, δι’ ὧν ἄνευ πάσης ἀμφιβολίας 

καὶ ἐπικρύψεως ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ οὐρά- 

νιον σῶμα συνίστησιν, εἶτα ἐφεξῆς καὶ τὰς τῶν ἄλλων 

φιλοσόφων περὶ αὐτοῦ μαρτυρίας παραϑέσϑαι. 

Πλάτωνος ἐκ τοῦ Τιμαίου. ὅτι ἐκ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων μόνων ὃ οὐρανὸς x«l ὃ ὅλος συνέστηκε 

κόσμος. 

“Διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους ἐποίησεν ὃ 

ποιῶν κόσμους, ἀλλ᾽ εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς ἔστι 

6. ἠκουσαμεν  α er.] M pag. 511, 9 8. φυσὶιν] M 

13. 14. ov|vs γὰρ Φυσκιώθαι] Μ 18 . ποιήσειν. Ἐπ τοι τὰκ add. 

(cf. 483, 10) ὅπερ om. et Πλάτωνος post ῥήματα add. "ἢ 

96. Plat. Tim. 81Β 21. ὅδε Plat.] ὧδε Μ γεγονὼς lon "Plat 
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τε καὶ ἔσται. σωματοειδὲς δὴ καὶ ὁρατὸν ἅπτόν Tt 

δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι" χωρισϑὲν ὃὲ πυρὸς οὐκ ἄν 

ποτε ὁρατὸν γένοιτο οὐδὲ ἁπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ. 

στερεὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς᾽ ὅϑεν ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ 

τοῦ παντὸς ἀρχόμενος ξυνιστάναι σῶμα ὃ 950g ποιεῖ. 

δύο δὲ μόνω καλῶς ξυνίστασϑαι τρίτου χωρὶς οὐ δυ- 

νατόν" δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τινὰ ἀμφοῖν idi a 

yov γίνεσθαι" δεσμῶν δὲ χάλλιστος. ὃς ἂν αὑτὸν καὶ 

τὰ ξυνδούμενα ὅτι μάλιστα ἕν ποιῇ. τοῦτο ὃς πέφυ- 

xsv ἀναλογία κάλλιστα ἀποτελεῖν" δίπόταν γὰρ fol212v. 

ἀριϑιῶν τινῶν εἴτε ὄγκων εἴτε δυνάμεων ὡντινωνοῦν τι 

j τὸ μέσον, ὅτιπερ τὸ πρῶτον πρὺς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ 

πρὸς TO ἔσχατον, καὶ πάλιν αὖϑις. ὅτι τὸ ἔσχατον 

5Ξρὺρ τὸ μέσον. τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τό τὲ μέσον 

μὲν πρῶτον καὶ ἔσχατον γινόμενον, τὸ δὲ ἔσχατον 

x«l τὸ πρῶτον αὖ μέσα ἀμφότερα πάνϑ᾽ οὕτως ἐξ 

ἀνάγκης ταὐτὰ εἶναι συμβήσεται, ταὐτὰ δὲ γενόμενα 

ἀλλήλοις ἕν πάντα ἔσται. εἰ μὲν οὖν ἐπίπεδον βάϑος 

δὲ μηδὲν ἔχον ἔδει γίνεσθαι τὸ τοῦ παντὸς σῶμα, 

uto RA ἂν ἐξήρκει τά τὲ ue" αὑτῆς συνδεῖν καὶ : 

ἑαυτήν νῦν δέ -- στερεοειδῆ γὰρ αὐτὸν προσῆκεν 

εἶναι. τὰ δὲ στερεὰ μία μὲν οὐδέποτε. δύο δὲ ἀεὶ 

μεσότητες ξυναρμόττουσιν᾽ οὕτω d πυρός τὲ καὶ γῆς 

ὕδωρ ἀέρα ϑεὸς ἐν μέσῳ ϑεὶς καὶ πρὸς ἄλληλα καϑ' 

ὅσον ἦν δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπεργασά- 

1. ἔτ᾽ ἔσται Plat. δὲ δὴ Plat. 2. οὐδὲν ἄν Plat. 

5. ἐποίει Plat. 8. καλλιστο!ς], ex v, Μ 11. τινῶν M] τριῶν 

Plat. ὡντινωνοῦν Plat. ] τινώνουν M 12. us|c]ov, ex σε, M 

14. 15. τότε τὸ μέσον μὲν Plat. 10. vo superscr. M πάνϑ᾽ 

Plat.] πᾶν M 17. γεναμενα M 18. εἰ μὲν Plat.] ξσμὲν Ν 

ἐπίπεδον μὲν Plat. 291. στεροειδὴ M. 24. καὶ ἀέρα pt; 

ἀέρα τε ὃ Plat. 

IoaxxES PHIiLOPONUS ed. Rabe. 33 
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μένος. ὅτι πρὸς ἀέρα πῦρ. τοῦτο ἀὴρ πρὸς ὕδωρ. 
Ἁ er $t ' ei - c s ^ e , 

καὶ OTL - πρὺς ὕδωρ. τοῦτο ὕδωρ πρὸς y ξυνε- ἣν, 
ὶ ϑησὲν καὶ ξυνεστήσατο οὐρανὸν ὁρατὸν καὶ ἁπτόν. 

χαὶ διὰ ταῦτα ἔκ τε δὴ τούτων καὶ τοιούτων καὶ 

»τὸν ἀριϑμὸν τεττάρων τὸ τοῦ χόσμου σῶμα ἐγε- 

νήϑη δι’ ἀναλογίας ὁμολογῆσαν φιλίαν τε ἔσχεν ἔκ 

τούτων, ὥστε εἰς ταὐτὸν αὑτῷ ξυνελθὸν ἄλυτον ὑπὸ 

τῶν ἄλλων πλὴν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος γενέσϑαι. τῶν 

ὃὲ δὴ τεσσάρων (fv) ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ 

χόσμου ξύστασις᾽ ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ 

ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν αὐτὸν ὃ ξυνιστὰς μέρος 

οὐδὲν οὐδὲ δύναμιν ἔξωϑεν ὑπολιπών᾽. 

Ὅτι μὲν οὖν ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ μόνων στοιχείων 

ὅ τὲ οὐρανὸς καὶ ὁ χόσμος ἅπας συνέστηκεν, σαφῶς 

ἠκούσαμεν Πλάτωνος λέγοντος καὶ τὴν αἰτίαν ἄκρι- 

βῶς διεξιόντος. ἐπεὶ γὰρ ἐκ τῶν ἐναντιωτάτων ὃ 

χόσμος συνέστηκεν πυρός τε καὶ γῆς καὶ φύσει καὶ 

.213r. τόποις διεστηκότων, τὰ δὲ ἐναντία, φησίν, ἑνοῦ- 

σϑαι ἀλλήλοις οὐ πέφυκεν, ἔδει τινὸς μεσότητος τῆς 

συνδεούσης καὶ εἰς μίαν ἕνωσιν καὶ ὁμολογίαν τὸ 

πᾶν συναγούσης. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ στερεὰ ταῦτά ἐστιν καὶ 

οὐκ ἐπίπεδα. ἀδύνατόν φησιν μιᾷ ταῦτα συνδεῖσϑαι 

μεσότητι. διὰ τοῦτο οὖν δύο μεσοτήτων, φησίν, ἐδέ- 

ησὲν ἀέρος vt καὶ ὕδατος. τὴν μὲν οὖν μαϑηματικω- 

95 τέραν τούτων ἐξήγησιν λεγέτωσαν ἕτεροι" ἡμεῖς δὲ 

τὴν φυσικωτέραν ἐχτιϑέμενοί φαμεν. ὡς ὅτι μεσότητες 

1. ὄτιπερ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα Plat. 2. τοῦτο om. 
Plat. 5. τὸν ἀριϑμὸν pt Plat. (cf. 522, 11)] των αριϑμων M 

revo |fin. vers.|vr«oov M 5. 6. ᾿ἰγεννήϑη Plat. 
7. 8. ὑπό του ἄλλου Plat. 9. ἕν add. Plat. 10. παντὸς 

Plat. (cf. 306, 22)] παντως M 12. οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ 
Plat. 16. Ἐναντίω! I litt. er.|rerov M 
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ὄντα πυρός τε καὶ γῆς ἀήρ τὲ καὶ ydo εἰ καὶ évav- 

τιοῦται τῷ ἀέρι τὸ πῦρ. καϑὺ τὸ μὲν ξηρόν ἐστιν, ὃ 

δὲ ὑγρός, GAÀ οὖν συνδεῖται πρὸς ἄλληλα ταῦτα τῇ 

τοῦ ϑερμοῦ κοινωνίᾳ᾽ ἄμφω γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶν 

ϑερμά" πάλιν δ᾽ αὖ πρὸς ὕδωρ ψυχρὸν ὃν ϑερμὸς ὧν 

ὁ ἀὴρ μαχόμενος τῇ ὑγρᾷ ποὺς αὐτὸ κοινωνῶν ποιό- 

τητι καὶ δι’ ἑαυτοῦ μέσου καὶ τῷ ὕδατι τὴν πρὺς τὸ 

πῦρ χαρίξεται ἕνωσιν" ὁμοίως τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ὃν καὶ 

τῇ γῇ ξηρᾷ οὔσῃ πολεμοῦν τῇ; ταυτότητι τῆς ψυχρᾶς 

ποιότητος τὴν πρὸς αὐτὴν φιλίαν ἀσπάζεται καὶ δι 

ἑαυτοῦ πρὺς τὸν ἔερα καὶ δι’ ἐκείνου πρὸς τὸ “Ὁ 

αὐτὴν συνάπτει" καὶ αὐτὴ δὲ ἡ γῆ Vvjoc οὖσα καὶ 

ταύτῃ τῷ πυρὶ ϑερμῷ ὄντι ἀντικειμένη τὲ καὶ πολε- 

μοῦσα τῇ κοινωνίᾳ τῆς ξηρᾶς ἑνοῦται δυνάμεως καὶ 

τὸ ὅσσ χαὶ τὸν ἀέρα, καϑὸ ὑγρά ἐστιν, ξηρῷ ὄντι 

τῷ πυρὶ μαχόμενα δι’ ἑαυτῆς μέσης συνάπτει. καὶ 

ὅπερ ἐστὶν τοῖς ἄκροις τὰ μέσα. τοῦτ᾽ αὖ πάλιν τοῖς 

μέσοις τὰ ἄκρα γίνεται" συνδέων γὰρ ὁ ἀὴρ ϑερμὺς 

Qv ψυχρὰν οὖσαν τὴν yür δι᾿ ἑαυτοῦ μέσου πρὸς τὴν 

τοῦ πυρὺς ϑερμότητα καὶ συναπτόμενος αὐτὸς ids 20 

τὴν γὴν διἰὰ μέσου τοῦ ὕδατος (ὑγρὰ γὰρ ἄμφω; 91.531: 

ἀὴρ καὶ ὕδωρ) πάλιν αὐτὸς ὃ ἀὴρ ὑγρὸς ὧν διὰ μὲ- 

σης τῆς γῆς πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς συμφωνεῖ ξηρότητα 

(ξηρὰ γὰρ πῦρ τε καὶ γῆ)" πρὸὺρ δὲ τούτοις τὸ ὕδωρ 

ψυχρὸν ὃν καὶ ὑγρὸν χατὰ μὲν τὸ ϑερμὸν δι᾿ ἀέρος 

μέσου. κατὰ δὲ τὸ ξηρὸν διὰ τῆς γῆς μέσης τῷ πυρὶ 

συμπλέκεται, καὶ οὕτως ὡς ἔν χορῷ διὰ τῶν μέσων 

χαὶ τὰ ἄκρα ἀλλήλοις καὶ τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἔπι- 

2. eso|i], ex η;. M 6. αὐτὸ] &vrc M 17. |&£ev|vrov M 

j. τὸ pt] τω M 
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συνάπτεται καὶ τὰ μέσα ἄκρα καὶ τὰ ἄκρα μέσα γινό- 

μενα x«l μία ἐκ πάντων ἀποτελεῖται συμφωνία καὶ 

σύμπνοια. εἰ δέ τι τῶν μέσων ἐλλείποι, ἀδύνατον ἔτι 

τὸν εἰρημένον συστῆναι σύνδεσμον" ἐλλειπέτω γὰρ cl 

τύχοι ὃ ἀὴρ καὶ μέσον ἔστω πυρός τε καὶ γῆς τὸ 

ὕδωρ μόνον᾽ πῶς ἂν οὖν τὸ πῦρ ϑερμόν τὲ ἅμα καὶ 

ξῃρὸν ὑπάρχον τῷ ὕδατι ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ συμπλακὲν 

συμφωνῆσαι ϑυνηδεται; συνδεϑῆναι γὰρ ἀλλήλοις τὰ 

πάντῃ μαχόμενα χαὶ κατὰ μηδὲν κοινωνοῦντα ἀμή- 

quvov* κἂν γὰρ διὰ μέσης τῆς γῆς κατὰ τὴν ξηρότητα 

πρὸς αὐτὸ ἑνωθείη. πρὸς ἄμφω, γῆν Tt καὶ ὕδωρ, 

χατὰ τὸ ϑερμὺν πολέμιον ἔσται καὶ ἀσύμφωνον. ἀλλὰ 

δὴ πάλιν ἡ τοῦ ὕδατος ἐλλειπέτω οὐσία, ὑπαρχέτω δὲ 

μεταξὺ πυρός τὲ καὶ γῆς μόνος Ó ἀήρ᾽ πῶς ἂν οὖν ὁ 

ἀὴρ ϑερμὺς ὧν ἅμα καὶ ὑγρὸς πρὸς τὴν γῆν ψυχράν 

τε καὶ ξηρὰν οὖσαν ὁμολογήσειεν; πρὸς γὰρ πῦρ τὲ 

x«l γῆν ξηρὰ ὄντα πολεμίως ἕξει κατὰ τὴν ὑγρότητα. 

ἀνάγκη ἄρα ἐστὶν πᾶσα, 1| φησιν Πλάτων, δύο τῶν 

ἄκρων ὄντων, πυρός τὲ καὶ γῆς. δύο καὶ τὰς τούτων 

90 συνδετικὰς μεσότητας εἶναι, ἀέρα καὶ ὕδωρ. οὕτως 

fol?1ir. οὖν χοινῶς περὶ | τῆς τοῦ παντὸς κόσμου συνϑέ- 

σεως φυσιολογήσας Πλάτων. ὡς ἔκ μόνων εἴη τῶν 

τεσσάρων σωμάτων. ἐφεξῆς λοιπὸν ἰδικώτερον τὰ οὐρά- 

vic τῆς πυρώδους οὐσίας πλείστης φησὶ μετειληφέναι" 

ss εἰπὼν γὰρ τέσσαρας εἶναι τὰς τοῦ ξῴου ἰδέας “μία 

μὲν oov, φησίν, “οὐρανίων ϑεῶν γένος. ἄλλη δὲ πτη- 

νῶν καὶ ἀεροπόρων, τρίτη δὲ ἔνυδρον εἶδος. πεξῶν 

δὲ καὶ χερσαίων τέταρτον. τοῦ μὲν οὖν ϑείου᾽, φησίν, 

11. γῆν] yn M 25.26. μία μὲν οὐράνιον κτλ. Plat. Tim. 39E 

26. 27. πτηνὸν --- ἀεροπόρον Plat. 217. svéOo|o]v, ex ὦ, Μ 

πεζὸν — 28. χερσαῖον Plat. 
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"v πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργάξετο, ὕπως ὅτι 

λαμπρότατον ἰδεῖν τε χάλλιστον εἴη. τῷ δὲ παντὶ 

προσεικάζων εὔκυκλον ὃ ἐποίει. τίϑησίν ve εἷς τὴν τοῦ 

κρατίστου φρύνησιν ἐκείνῳ ξυνεπόμενον νείμας περὶ 

πάντα κύχλῳ τὸν οὐρανὸν κόσμον ἀληϑινὸν αὐτῷ 

πεποικιλμένον εἶναι". 

δι΄. Ὅτι μὲν οὖν ἐκ πλείστου πυρὸς τὰ οὐρόνια 

συνέστηκε σώματα. σαφῶς ὃ Πλάτων εἴρηκεν. ἃ δέ 

φησιν ᾿Φριστοτέλης év τῷ πρώτῳ τῶν μευδΟ ΘΑ ΟΈΝΟΝ 

ἀναιρεῖν ἐπιχειρῶν t0 ἐκ πυρὸς συνεστάναι τὰ οὐράνια 

σώματα, οὐδὲν ca "αγκαῖον ἔχειν μοι Quivesm. φησὶν 

γάρ. ὡς, εἰ πύρια ἦν τὰ οὐράνια, πάντα ἂν πάλαι τὰ 

ἔνδον κατέφλεξεν διὰ τὸ πολλῷ ὑπερέχειν τῷ ΜΈΣ Τα 

τῶν ἐντὸς ἁπάντων ἡ γὰρ τοῦ πυρὸς φύσις καὶ &v 

ἐλάττονι οὖσα ὄγκῳ διὰ τὸ δραστήριον τῆς δυνάμεως 

καὶ τὰ πολλῷ μεγέϑει ὑπερέχοντα niii: μή τί γὲ 

x«i ἐν πολλῷ μείξονι up τυγχάνουσα᾽ καὶ τὸν ἥλιον 

δὲ μόνον καϑ' αὑτὸν καὶ πολλοὺς τῶν ἀπλανῶν ἀστέ- 

ρῶν πολλῷ μείζονας εἶναι "p γῆς QURE παῖδες 

βούλονται. μή τί y& τοὺ o fol. 214 v. 

καὶ τὰς σφαίρας αὐτάς. ἐν αἷς καρ ήδουνποῖ ἀσύγκρι- 

τος οὖν ἡ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ἐντὸς ὑπεροχή. πῶς. 

ἂν οὖν ἀντέσχεν τὰ ἐντός, φησὶν ὃ ᾿Δριστοτέλης. εἶ 

πύρια ἦν τὰ οὐράνια: ἀλλ ἔστιν πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν 

πρῶτον μέν, ὅτι οὐδὲ αὐτὸς σὺ ταύτης τῆς ἀπορίας 

ἐχτὸς πέπτωκας" τὴν γὰρ τοῦ πυρὸς ὁλότητα περιέχειν 

τὰ λοιπὰ στοιχεῖα βουλόμενος. ὅπερ καλεῖς ὑπέκκαυμα, 

5. οὐρανὸν Plat.] óv»wov M. ἀλη- 
1. ἀπεργαξετο M 

19. 20. βου- 
ϑεινον M 9. Arist. meteor. 4 3 p. 340a 1 

CN ^ 
Aorrot παιδὲς M 

21 
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9 , , E ? Ἁ ? * v , 

ἀνάγκη σε πάντως μείξονα τῶν ἕντὸς αὐτὴν ὑποτίϑε- 

σϑαι" τὸ περιέχον γὰρ τοῦ περιεχομένου μεῖξον᾽ πῶς 

οὖν οὐ πέφλεκται τὰ ἐντὸς ἐν πολλῷ μείζονι ὑπεροχῆ 

τῶν λοιπῶν ἅμα πάντων τοῦ πυρὸς τυγχάνοντος: 

s δεύτερον αὐτὸς σὺ λέγεις. ὡς ὅτι ἡ φλὸξ οὐχ ἔστιν 

τὸ φυσικὸν πῦρ ἀλλ᾽ ὑπερβολὴ πυρός, ὡς καὶ ἡ χιὼν φυσικὸν πῦρ ἀλλ᾽ ὑπερβολὴ πυρός, ὡς καὶ ἡ χιῶ 

ὑπερβολὴ ψυχροῦ" τὸ γὰρ φυσιχὺν πῦρ ξωτικὸν μᾶλ- 

λον εἶναι. οὐ καυστικόν, οἷόν ἔστιν τὸ ἐν ἡμῖν &u- 
τ , * e o €" ^ , 

gvrov ϑερμὸν καλούμενον καὶ ὅλως ἐξ οὐ TO σύγκριμα 
^ 

, 
"i 1! * 

τοῦ συνθέτου συνέστηκε σώματος" τοιοῦτο δὲ εἰναι 

φὴς καὶ τὸ ὑπέκκαυμα" οὐκοῦν καὶ τὸ οὐράνιον πῦρ 

τοιοῦτόν ἐστιν ξωτικὸν μᾶλλον, οὐ καυστικόν᾽ ὥστε 

κίνδυνος οὐδείς, μὴ καταφλέξῃ τὰ ἐντὸς πάντα. 

ἄλλως τε οὐδὲ μόνως ἐκ πυρὸς εἰπὲ τὸν οὐρανὸν 

i5 συνεστόναι Πλάτων, ἀλλὰ πλείστου πυρὸς μετέχειν ὡς 

πρὸς τὴν ἀναλογίαν τῶν λοιπῶν στοιχείων ἢ τῶν 

λοιπῶν συνθέτων σωμάτων" ὥστε τῇ μίξει κολάξεσϑαι 

τοῦ πυρὸς τὴν ἀκρότητα. προσϑείην δ᾽ ἂν ἔτι καὶ 

τέταρτον. ὅτι καὶ καϑαρωτάτη xcl λεπτομερεστάτη ἡ 

τοι 915... τοῦ πυρὸς ἐκείνου φύσις ἐστίν. ὁρῶμεν δέ. ὅτι 

a καὶ αὐτὴ ἡ φλὺξ ὑπερβολὴ ovoc πυρὸς καὶ οὐ TO 

&oruxóv τε καὶ φυσικὺν πῦρ. ὁπηνίκα λεπτομερεστέρα 

ὑπάρχει. ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἢ παντελῶς βραχυτάτου τοῦ 

χαυστικοῦ μετέχειν, οἵα ἐστὶν ἡ ἀστραπή. καὶ τὸ 

cuo ἡμῖν δὲ πῦρ. ὡς στερεωτέρας ὕλης ἐπιλαμβάνε- 
— TN — mis es. t. S S (up veu v i 

κ , *A b ^ , 3 » 

ται. καὶ παχυμερέστερον ὃν καυστιχον μᾶλλόν ἔστιν 

οὐ γὰρ οὕτω καίει φλὸξ ἡ &x στυππείου φέρε ἐξ- 

2. ἐχομ[εῆνου M 5. cf, Arist. meteor. B 8 p. 366a 5 

6. xvoo|s], ex o, M 15. evrscro| ν]αι M cf. pag. 517, 1 

17. μ[ιἾξει, ex ει, M 24. fort. μετέχει 26. καυστηκον 

M 21. καίει] καιη M. (καὶ ἡ pt) [εχ M 
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αφϑέντος ἢ ἡ ἐκ παπύρου ὡς ἡ ἐκ ξύλων, καὶ τού- 

τῶν ἡ ἐκ Ógvívov μᾶλλον. ἀλλὰ δὴ καὶ δι᾿ αὐτῆς 

uiv τῆς φλογὸς πολλάκις διαγαγεῖν τὴν χεῖρα δυνά- 

usd, ἄνϑρακος δὲ οὐδὲ ἐφάψασϑαι. καὶ ἄνϑρακος 

δὲ ἧττον ϑιγεῖν δυνατὸν τοῦ ἐκ στερεωτέρας ὑπάρ- 

χοντος ὕλης" μᾶλλον γὰρ τοῦ ἐκ ϑουαλλίδος καὶ τοῦ 

ἐκ παπύρου ἄνϑρακος ϑιγεῖν δυνάμεϑα ἤπερ τοῦ ἐχ 

ξύλων, καὶ τούτου πάλιν μᾶλλον ἤπερ σιδήρου πεπυ- 

ρακτωμένου, σχεδὸν δὲ οὐδὲ πλησιάσαι τούτῳ δυνά- 

μεϑα. si οὖν τὸ παχυμερέστερον πῦρ καίει μᾶλλον. 

λεπτομερέστατον δὲ xol καϑαρώτατον ὡς ἔνι μάλιστα 

τὸ οὐράνιον πῦρ καὶ οὐδὲ ὑπερβολὴ πυρὸς οὐδὲ φλὸξ 

ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ στοιχειῶδές τὲ καὶ ξωτικὸν πῦρ, πῶς οὐκ 

ἂν πολλῷ τοῦ κάειν τὲ καὶ φϑείρειν ἀποδέοιτο. ξῶο- 

ποιὸν δὲ μᾶλλον ἂν εἴη ὡς καὶ τὸ ἐν τοῖς ζῴοις ἔμ- 

φυτον ϑερμὸν χαλούμενον, οἷόν ἐστιν καὶ τὸ πῦρ τὸ 

att m —À — 
cmm T^ 

NS ote δ... mr md oe 

ad RRSS PS EN » 

αἰϑέριον. 

ει΄. Ἔχ μὲν οὖν τοῦ γνῶναι τὴν Πλάτωνος διά- 

νοιαν; ὡς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων οἴεται τὸ πᾶν 

συνεστάναι καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανόν, ἱκανὰ καὶ ταῦτα" : 

ἐφεξῆς δὲ καὶ τῶν αὐτὸν ὑπομνηματισαμένων φιλο- 

σόφων ὀλίγας παραϑέσϑαι χρήσεις ἄξιον. ᾿Ζ4ττικὸς 

μὲν οὖν καὶ Πλούταρχος ἐάσϑων καὶ εἴ τις | ἄλλος fol.215v. 

- * ^ , Á , ec ' , 

γενητὸν εἶναι κατὰ χρῦνον τὸν κόσμον ὑπὸ Πλάτωνος 

, " , M Ww! δ ν, » AMA 

λέγεσϑαι ἀπεφήνατο᾽ μάρτυρές δὲ ἡμῖν ἔστωσαν μὸ- 35 

e y 
^ “ 

, 

νον τοῦ. τι Πλάτων éx τῶν τεσσάαθῶν στοιχειῶν 

3. μαλλίον]) M. 5. ϑηγεν M 6. | yecle M 11. λεπτο- 

usgsor|or]ov, eX se, M 12, prius ουδὲ ex ὕπερ M 

14. 15. «z0ó0so:t|0 ξωοποιῦ Ν 15. cf. pag. 923, i$. 

11. &u|o er.|9eotov M 18. εκ M; exspectes eíg — τὸ yvdGvot 

᾿Ἰγίνωναι, ex v, M 21. ὕπομνητατισαμένῶν M 
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τὸν πάντα κόσμον συνεστάναι βούλεται. ὅσοι τῆς 

τοῦ ἀΐδιον εἶναι αὐτὸν κατὰ Πλάτωνα δόξης ἐγέ- 

νοντο. 

Ταύρου τοῦ Πλατωνικοῦ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν εἷς 

τὸν Τίμαιον ὑπομνημάτων προκειμένης τῆς παρ᾽ ἡμῶν 

προεχτεϑείσης τοῦ Πλάτωνος περικοπῆς “σωματοειδὲς 

δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν τε τὸ γενόμενον᾽ καὶ τῶν ἑξῆς. 

“Ὁ δημιουργὸς ἤρχετο τῆς συστάσεως τοῦ κόσμου 

i4 πυρὸς καὶ γῆς. δεῖ δὲ τὸ γενησόμενον σωματοειδὲς 

ἀντιτυπητικὸν εἶναι καὶ ὁρατόν. τὸ μὲν εἶναι ὁρατὸν 
2. ^» ^ E , ' WAS ) ii " 

ἐκ τοῦ πυρὸς αὐτῷ γίνεται. TO ὃξ ἁπτὸν ἐκ τῆς γῆς" 
? er A ^ Hj " -» 

x«9' ἕχαστον γὰρ στοιχεῖον αἴσϑησις. κατὰ τὸ πῦρ 1| 
ud /t€ - ΟΦ e 1 RM E ' * - 

ὅρασις (ὁρατοῦ ὁρασις. ὁρατὸν δὲ χρῶμα). κατὰ τὴν γῆν 
e e , p, € ^ [d FN ᾿ * /e e ^ Γ --ὦ 

ἡ ἁφή (ἁπτοῦ ἀφὴ)» κατὰ TO ὕδωρ ἡ γεῦσις (γευστοῦ 
τὰ " " ^ LI ^ p] , / ^w ? , , 

5 γεῦσις). κατὰ τὸν ἀξρὰ ἢ CXOI] (ἀκουστοῦ ἀκΟὴ). τι 

οὖν; τῇ ὀσφρήσει ποῖον ἀπονεμοῦμεν στοιχεῖον: ἀνα- 
, ^ c! 8 * " :I - , 7 ΜΞ e E * ^ , 

μέσον τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἄερος. ὡς κατὰ TOV τύπον 
, 3 - Y , , ^ ^ 

γενόμενοι ἐροῦμεν. Θεόφραστός φησιν "el τὸ ὁρατὸν 
ἃ i e ^ ? - , , 

xul τὸ ἁπτὸν ἐκ γῆς καὶ πυρός ἐστιν, τὰ ἄστρα καὶ 
^ , ^ t , 2! V ^ 

ὃ οὐρανὸς ἔσται ἔκ ToUTQv' οὐκ ἔστιν δέ᾽. ταῦτα 
“ἢ ? , * , - " , 

λέγει εἰσάγων TO πέμπτον σῶμα TO XUXAOQOQ1TUXÓV. 
er E. 5 cT / ei ^ , 1 

ὕταν οὖν ἐχεῖνο παραστήσῃ. τι ἔστιν. TOTE πρὸς 

ταῦτα ἐνιστάσϑω. σκοπεῖν ἄξιον. πῶς οὐ μόνον 
LI 

L] X '" , 3 - , , 

ἀληϑὲς οἴεται Πλάτωνα £x τῶν τεσσάρων μονῶν GrOL- 

s χείων συγκεῖσϑαι τὸν κόσμον λέγειν ὃ τούτου ἐξηγη- 
: ^ - , Ν ^ , , 

.316r τὴς Ταῦρος. ἀλλὰ καὶ Θεοφραστῷ μᾶχὲ ται λέγοντι 

6. pag. 513, 1 Plat. Tim. 31B 1. δὲ δὴ Plat. 

τε δεῖ τὸ Plat. 10. Mm 1 in marg.: αὕτυπον M 

15. τί] τη M (τῇ post obv om. pt) 16. fort. στοιχεῖον; {τὴν 

ἀτμίδα. ἥτις) ἀναμέσον (cf. 521, 6. 7) 18. Θεόφραστος: cf. 

Diels, Doxogr. p. 493 21. κυχλ) οἰφορητικον, ex o, M 

22. ἔστιν 521, 4] εσται M 26. rev|o]oc M 
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^ 4 , , ^ ? , QA. ' 3 , 

μὴ εἶναι ἐκ τούτων τὸν οὐρανὸν (τῆς γὰρ ᾿4ρφιστοτε- 

^ Y E / 
N » 

λους διατριβῆς ὁ Θεόφραστος). καὶ ὅτι οὐδὲ οἴεται 

ó τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητὴς τὸ πέμπτον ἀποδεδεῖχϑαι 

" e " PAAR UO , MITT N 

στοιχεῖον, OTL ἔστιν. "UO ᾿4Φριστοτέλους Ὅταν γάρ 

ἐκεῖνο παραστήσῃ. φησίν, Or. ἔστιν. τότε πρὸς ταῦτα 

ἐνιστάσϑω᾽. ἀναμέσον δ᾽ ὕδατός φησιν καὶ ἀέρος τὴν 

ἱτμίδα᾽ ὁδὲ ο ἐστιν αὕτη ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα καὶ 
ἀτμίδα: ὁδὸς γάρ ἔστιν αὕτη ES ος εἰς ἀέρε 

ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ" πυκνουμένη μὲν γὰρ ὕδωρ γίνεται. 

ovudym δὲ ἀήρ. ἔστιν οὖν ἡ ἀτμὶς ὀσφρήσεως" μανουμένη δὲ ἀήρ. | ἀτμὶς ὀσφρήσεως 

ὀσφραντοὶ γὰρ οἱ ἀτμοὶ πεποιωμένοι πῶς ὄντες ταῖς 

ὀσφρανταῖς ποιύτησι. xcl uev ὀλίγα πάλιν ὃ αὐτὸς 

Ταῦρος ἐπιφέρει καὶ ταῦτα “ἔλαβεν δύο ἄκρα ἀντικεί- 

μενα ἀλλήλοις. πῦρ καὶ γῆν, καὶ ταῦτα βούλεται συν- 

«ρμόσαι μεσότησί τισιν ἀνάλογον ἐχούσαις πρὸς ἀλλή- 

λας καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν ἄκρων καὶ τίϑησιν ὕδωρ 

καὶ ἀέρα κατὰ τὰς προειρημένας δυνάμεις τὰ αὐτά τὲ 

ἀλλήλοις συνάπτοντα καὶ τὰ ἄκρα αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις 

φησίν τε, ὅτι ὁ ϑεὸς ἔν μέσῳ τῶν ἄκρων τοῦ πυρὸς 

χαὶ τῆς γῆς ἔϑηκεν ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ συνῆψεν ἀλλής 

λοις. ἐφ᾽ ὅσον ἦν δυνατόν; ἀνάλογον συνδήσας ταῖς 

ὠεσότησιν. ἐγένετο οὖν ἐκ τούτων συντεϑεὶς ὃ οὐρα- 

νὸς ἁπτὸς καὶ ὁρατός᾽ ἔκ τῶν ἄκρων ἔλαβεν τὰ 

, y 2 c - 3 e ^ A c , ἘΠΕ M 

αἰσϑητά. ἐξ ὁρατοῦ καὶ ἁπτοῦ καὶ ὁράσεως καὶ CQlis, 

ὧν ὅρασις μὲν κατὰ τὸ πῦρ, ἁφὴ δὲ χατὰ τὴν yiv. 
ς M 3 - ἃ : A » 

Ὁ uiv οὖν Ταῦρος ταῦτα. καὶ ὁ Πορφύριος δὲ 

ἐν τοῖς πρὸς τὸν Τίμαιον ὑπομνήμασιν ἐξηγούμενος 

τὰ προεχχείμενα χωρία τοῦ Πλάτωνος καὶ πολλὰ fol.?16v. 

εἰπὼν περὶ τοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων μόνων 

5. ἐκεῖνο 520, 22] exswvoc M 14. τι σ]ιν, ex », M 

15. εχατερ[ο7ν, ex o, M 94. δὲ [δὲ 6..} κατα M 
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συνεστάναι τὸν κόσμον προστίϑησιν ἐπὶ λέξεως καὶ 

ταῦτα rà δὲ οὐράνια φάναι μὴ éx τῶν τεσσάρων 

συνεστηκέναι οὐκ ἄρα κατὰ τὸ ἑπόμενον δόγμα τῷ 

Πλάτωνι λέγοντός ἐστιν ἀλλ᾽ ἰδίῳ ἑπομένου δόγματι. 

ἐπεί γε ὁ Πλάτων καὶ τὰ οὐράνια ἔκ πλείονος μὲν 

πυρὸς γεγονέναι φησίν, ἐλαττόνων δὲ τῶν ἄλλων καὶ 

εἰλικρινεστέρων καὶ καϑαρωτέρων᾽" κατὰ δὴ Πλάτωνα 

δύο μὲν τὰ πρῶτα στοιχεῖα γῆ καὶ πῦρ. τὰ δὲ λοιπὰ 

δεσμοῦ καὶ συνοχῆς χάριν προὐνοήϑη᾽. xci us) ἕτερα 
- 
ς 

ὃὲ ἐξηγούμενος τὸ χωρίον Πλάτωνος, ἐν ᾧ φησιν ὑκαὶ 
Ἁ , 

διὰ ταῦτα ἔκ τὲ δὴ τούτων τὸν ἀριϑμὸν τεττάρων 

τὸ τοῦ xóGuov σῶμα ἐγενήϑη᾽,. πάλιν ὃ αὐτὸς lloo- 

φύριος ταῦτά φησιν ἐπὶ λέξεως “τέτταρα μόνα τὰ σώ- 

ματα λέγει. ἐπεὶ μηδὲν παρὰ ταῦτα ἐν τοῖς οὖσιν 

εὑρίσκεται, πλὴν τὰ ἐκ τούτων συνδέσματα᾽" εἶτα διὰ 

πολλῶν κατασκευάσας ὃ Πορφύριος. ὅτι οὐκ ἔστιν 

ἄλλο σῶμα παρὰ τὰ τέσσαρα. πάλιν προσϑεὶς τὴν 

προχειμένην ῥῆσιν τοῦ Π]λάτωνος ἐπιφέρει ταῦτα *Ga- 

φῶς τὸν κόσμον £x τῶν τεσσάρων φησὶν συνεστάναι 

s) στοιχείων᾽ ὥστε τὸ πέμπτον σῶμα δῆλός ἐστιν οὐχ 

ἡγούμενος τὸ ὑπὸ ᾿ΖΦριστοτέλους καὶ ᾿φρχύτου εἰσαγό- 

utvov' ἕξῆς δ᾽ ἀκριβέστερον ὀψόμεϑα᾽. ταῦτα μὲν 

οὖν καὶ ὁ Πορφύριος. οὐδὲ ὁ Πρόκλος δὲ αὐτός, ἐν 

οἷς μὴ πρὸς ἔριν τοὺς λόγους ἐποιεῖτο μηδὲ σκοπὸν 

ἴδιον ἐν προσχήματι τῶν Πλάτωνι δοκούντων ἀνῦσαι 

προὐπέϑετο. ἔξω ταύτης περὶ Πλάτωνος τῆς δόξης 

4. επομενοῦ M 6. sAetT|o|vov M 
10. Plat. Tim. 820 11. καὶ 

τοιούτων καὶ post rovrov add. Plat. 12. ἐγεννήϑη Plat. 
19. συνεστάναι] συνισταναι M. 20. δῆλός] δηλον M 

21. ἀαριστελους M 23. οὐδὲ pt] oós M 

2. φαν)]αι]  Μ 
8. ἰστ]οιχεια, ex y, M 
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γέγονεν" ἐν γὰρ τῷ πολλάκις μνημονευϑέντι | λόγῳ; tol. 211r. 

ὃς ἐπιγέγραπται ᾿ἐπίσκεψις τῶν πρὸς Πλάτωνος Τί- 

μαιον ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους ἀντειρημένων᾽, πολύς ἐστιν 

τῇ Πλάτωνος παριστάμενος δόξῃ καὶ κατασκευάζων, 

ὡς οὐ ξένη τις τῶν τῇδε στοιχείων ἡ τοῦ οὐρανοῦ 
φύσις ἐστίν, ὡς ᾿Δριστοτέλης φησίν, ἀλλ᾽ ἐκ τούτων 

κἀκεῖνος συνέστηκε. παραϑήσομαι δὲ καὶ ἐντεῦϑεν ἔκ 
-»" $547 , e ^ 9€ 2 

πολλῶν ὀλίγας μαρτυρίας. ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν, ὡς οὐδ 
" ^ , ν᾿. A L4 , n a 3 

ἑαυτῷ συμφώνως τὰ περὶ τῆς Πλάτωνος δόξης ἐν 
- , c , , ü PON, N 

τοῖς προχειμένοις ὁ Πρόκλος διωρίδατο᾽ φησὶν γὰρ 

ἐν τῷ μνημονευϑέντι λόγῳ ἐπὶ λέξεως ταῦτα “οὐ γὰρ 
4 à J 4 

καυστιχὸν τὸ οὐράνιον πῦρ ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἔγωγε φαίην 

ξωοποιόν. ὡς καὶ τὸ ἐν ἡμῖν ἔμφυτον ϑερμόν. καὶ 

αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ γενέσεως ξῴων εἷναί φησίν τινα 

ἔλλαμψιν, ἧς παρούσης ξῆν τῶν ϑνητῶν ἕκαστον. ὃ 

μὲν οὖν ὅλος οὐρανὸς éx τοῦ τοιούτου πυρός ἐστιν. 
^ ^ » - P » - ' - 

τὰ δὲ ἄστρα πλεῖστον μὲν ἔχει τοῦτο τὸ στοιχεῖον. 
»! NN M - 9f ^ ? , 2s M. » 3 , 

ἔχει δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰς ἀκρότητας᾽" καὶ uev ὀλίγα 

“καὶ μὴν καὶ εἰ τοῦτο ἐννοήσαιμεν, ὅτι γῇ μὲν ἐπι- 

σκοτεῖ πᾶσιν τοῖς φωτίζουσιν καὶ σχιὰν ἀποτελεῖ. τὰ 

ὃὲ μέσα γῆς καὶ πυρὸς διαφανῆ κατὰ τὴν αὑτῶν 

φύσιν δεκτικά ἐστιν ἀμφοτέρων. σκότους καὶ φωτός, 

καὶ οὐδετέρου τούτων αἴτια τοῖς σώμασιν, μόνον δὲ 

τὸ πῦρ παρεχτικὸν φωτός. ὡς ἡ γῆ σκότους. πλεῖστον 

ἀλλήλων ἀπέχοντα. μάϑοιμεν v, ὕπως καὶ τὰ ἐν 
οὐρανῷ πύρια τὴν φύσιν ἐστίν" ὅτι μὲν γὰρ φωτίζει. 

, A “- - Nw á 2 j! ? , ^ 

χαϑάπερ τὸ τῇδε πῦρ. δῆλον" εἰ δὲ ἀμφοτέρων τοῦτο 

6. Arist. de mundo 2 p. 392a 8. cf. de caelo 4 3 p. 2100 20 
1. συνεστηκεῖν er.] M 11. τῷ pt] ro M 12. καυστη- 

xov M 14. cf. Arist. de plant. 4 1 p. 815b 33 
15. ξῆν sic M 7| o]v, ex ov, M. 
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χοινόν, συγγενὲς δήπου τὸ τῇδε πῦρ πρὸς τὸ εἶδος 
τῶν οὐρανίων. ταῦτα εἰπὼν ὃ Πρόκλος καὶ τὴν 

εϑιτν. συγγένειαν ἐφεξῆς τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ στοιχεῖα 
δι᾿ ἑτέρων πλειόνων κατασκευάσας ἐπήγαγεν “οὐκ ἄρα 
δεῖ χαϑάπερ ξένην φύσιν͵ ἐπεισάγειν τῷ παντὶ τὴν 
οὐρανίαν, ἀλλ᾽ ἐκεῖ ϑεμένους τὴν ἀκρότητα τῆς φύ- 
σεῶς τῶν τῇδε ἀπ᾽ ἐχείνης διδόναι καὶ διὰ τῆς ἐχείνῃ 
συγγενοῦς καὶ τοῖς ἐνταῦϑα στοιχείοις τὴν γένεσιν". 
εἰ οὖν μὴ ξένη τῶν παρ᾽ ἡμῖν στοιχείων ἣ τοῦ οὐρα- 
νοῦ φύσις ἐστίν, ὡς καὶ Πρόκλῳ δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ὠκρό- 
τῆς τῶν τῇδε ἐν ἐχείνοις ἐστίν, πυρίων μὲν ὄντων 
τὴν φύσιν τῶν οὐρανίων, ἐχόντων δὲ χαὶ τῶν ἄλλων 
τὰς ἀχρότητας. εἰ ταῦτα συνηγορῶν τῇ δόξῃ τοῦ Πλά- 
τῶνος ὃ τοῦ Πλάτωνος λέξει ἐξηγητής. πῶς ἐν τοῖς 
νῦν προχειμένοις ὥσπερ καὶ τῶν ἰδίων ἐπιλαϑόμενος 
αὐτὸς ἑαυτῷ τὰς ἐναντίας ἀφῆκε φωνὰς τὸν οὐρανὸν 
λέγων ἐξῃρῆσϑαι τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων καὶ 
μηδὲν εἶναι τῶν τῇδε στοιχείων, μήτε γῆν urs πῦρ 
μήτε τι τῶν μέσων; ποῦ δὲ καὶ τὸν πολὺν Πλωτῖνον 
ϑήσομεν, ὃς εἴπερ τις ἄλλος τῆς αἱρέσεως εἶναι Πλά- 
rOvog ἀξιῶν οὐ προήκατο μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς τὸ πρὸς 
᾿Ἱριστοτέλους ἐπεισκριϑὲν τῷ παντὶ σῶμα πέμπτον, 
ἐξ οὗ τὰ οὐράνια συνίστησιν ἐκεῖνος. τῇ Πλάτωνος 
ὃὲ σύμφωνα δόξῃ φϑεγγόμενος ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ 

5 αὐτὸς στοιχείων τὸ οὐράνιον σῶμα συνίστησιν καὶ 
Πλάτωνος εἷναι τὴν δόξαν ταύτην ἀποφαίνεται; λέγει 
γοῦν ἐν τῷ περὶ τοῦ κόσμου λόγῳ ταῦτα “καίτοι 

14. exspectes λέγει 106. ἐναντίας] ἐναντιοὺς Μ 17. εὐϑυ- 
πορουμένων M, cf. 411, 23 ann. 20. ὃς ex ὡς M pmiin 
marg. ad 524, 21 — 526, 3: σημείωσαι ὅλον τοῦτο μῦριόσφαλτον 

21. καίτοι Μ] καὶ τὸ | Plot. enn. II 1, 
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ὡσαύτως τῆς φύσεως τοῦ σώματος δεούσης ἀεί" τοῦτο 

γὰρ δοκεῖ τοῖς τὲ ἄλλοις τοῖς περὶ φύσεως εἰρηκόσιν 
καὶ αὐτῷ τῷ Πλάτωνι οὐ μόνον περὶ τῶν ἄλλων σω- 
μάτων ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν οὐρανίων αὐτῶν" πῶς γὰρ 

φησίν, | σώματα ὄντα καὶ ὁρώμενα τὸ ἀπαρ- fol?isr. 
αλλάκτως ἕξει καὶ τὸ ὡσαύτως; συγχωρῶν καὶ ἐπὶ τού- 

Y , AI. a , e ? 2.1 M Y τῶν δηλονότι τῷ Ἡρακλείτῳ, ὃς ἔφη ἀεὶ καὶ τὸν 
, , ω A - ἥλιον γίνεσϑαι. ᾿Δριστοτέλει uiv γὰρ οὐδὲν πρᾶγμα 
εἴη. εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποθέσεις τοῦ πέμπτου παραδέ- 

^ BN - ^ , ξαιτο σώματος" τοῖς δὲ μὴ τοῦτο τιϑεμένοις. τοῦ GÓ- 
ματος δὲ éx τούτων ὄντος τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ ὧνπερ καὶ 

^ S - - ^ FS *! ᾿" 2 ^ 3. ὦ τὰ τῇδε ξῷα, πῶς τὸ τόδε ἂν ἔχοι; καὶ ust)" ἕτερα 
τῷ μὲν οὖν Τιμαίῳ τὸ τοῦ παντὸς σῶμα πεποιηκότι 
πρῶτον ἔκ γῆς καὶ πυρός, ἵνα ὁρατόν τε ἦ διὰ τὸ 
πῦρ. στερεὸν δὲ διὰ τὴν γῆν, ἀκολουϑεῖν ἔδοξε καὶ 
τὰ ἄστρα ποιεῖν οὐ πᾶν ἀλλὰ τὸ πλεῖστον πυρὸς 
ἔχειν, ἐπεὶ τὰ ἄστρα τὸ στερεὸν φαίνεται ἔχοντα. 
καὶ ἴσως ὀρθῶς ἂν ἔχοι συνεπικρίναντος καὶ Πλά- 

- ᾿ , Y τῶνος τῷ εἴχότι τὴν γνώμην ταὐύτην᾽ παρὰ uiv γὰρ 
τῆς αἰσθήσεως κατά τὲ τὴν ὄψιν κατά τε τὴν Tijg 
ἁφῆς ἀντίληψιν πυρὸς ἔχειν τὸ πλεῖον ἢ τὸ πᾶν φαί- 
νεται, διὰ δὲ τοῦ λόγου ἐπισκοποῦσιν, si τὸ στερεὸν 
ἄνευ γῆς οὐκ ἂν γένοιτο, καὶ γῆς ἂν ἔχοι. ὕδατος 
ὃξ καὶ ἀέρος τί ἂν δέοιτο; ἄτοπόν τὲ γὰρ δόξειεν 
Δ τι * 3 y , ν » ἢ $ 3 n) ὕδατος εἶναι ἐν τοσουτῷ πύυρι. ὁ τὲ (o τὲ εἰ ÉV[,: 

5. ὄντα M] ἔχοντα Plot. τὸ om. Plot. 8. ἥλιον γίνεσϑαι 
Plot.] γινεσϑαι ἡλιον M; ἥλιον ἀεὶ γίνεσϑαι pt οὐδὲν àv Plot. 

9. αὐτοῦ Plot. 13. Plot. II 1, 6 17. ἐπειδὴ Plot. 
21. πλεῖστον Plot. 22. στερεων M (in marg. ξητει) 
24. δόξ! &« |ev, ex η, MJ δόξει Plot. 25. ἐν Plot.| εκ M (ἐκτὸς 
οὐ τῷ πυρί pt; spiritus ἡ et acc.^ supra ov del. M) ὅτε co 
τε ειὲν 7| M] ὅτε ἀήρ τε εἶεν, ἢ t et (ἀὴρ, om. rs) p; 0 τε ἀὴρ 
εἶ ἐνείη Plot. 

ἜΤ s " 
T. Mate o aer - -. 

ctm e. “ἀν 
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μεταβάλοι ἂν sig πυρὸς φύσιν. ἀλλ᾽ εἰ δύο στερεὰ 
» , , , - 3 , E 

ἄκρων λόγον ἔχοντα δύο μέσων δεῖται. ἀπορήσειεν ἂν 
? M , - δ’ 9 2 2 ^ » 

τις. εἶ καὶ ἐν φυσικοῖς ovTOSg. καὶ ὁ Πλωτῖνος ἄρα 

σαφῶς τῇ μὲν ᾿Δριστοτέλους περὶ τοῦ πέμπτου σώμα- 
3 , / AN , E 

5Tog ἀπείρηκεν ὑπολήψει. τὴν δὲ Πλάτωνος καλῶς 

ἔχειν ἐπέκρινεν ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων, ἐξ ὧν καὶ 

τὰ τῇδε ξῷα συνέστηκεν, καὶ τὸν οὐρανὸν συγκεῖσϑαι 
E - $ , - 

λέγουσαν. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ πάλιν ὁ Πλωτῖνος 

fo.sisv. ἐδίδαξεν, ὡς οὔτε ἄλλο τι νομιστέον ἢ πυρὸς 

τὸ εἶναι καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τὰ οὐράνια σώματα 

οὔτε γῆν ἀκούοντας ἐν ἐκείνοις εἶναι πρὸς τὸ χεῖρον 

τῆς γῆς ἀποφέρεσϑαι ἢ φλόγα νομίξειν ἐχεῖνο τὸ πῦρ" 
, A 5 - A ? / M E 

ξέσιν γὰρ εἶναι τοῦτο κατὰ guorovéAnv φησίν ὁ 

Πλωτῖνος καὶ οἱονεὶ πῦρ διὰ κόρον ὑβρίξον καὶ οὐχὶ 

i5 τὸ στοιχειῶδές τε καὶ ξωτικὸν πῦρ᾽ τὸ δὲ ἐκεῖ φησιν 

πῦρ ὁμαλὸν εἶναι καὶ ἠρεμαῖον τῇ τῶν ἄστρων πρέ- 
, M - , ü m. A - , 

zov φύσει καὶ προσηνῶς ϑερμόν" τὴν γὰρ τῶν GTOL- 
, ᾿ , , M , " - 

χείων καϑαρωτάτην μάλιστα καὶ εἰλικρινεστάτην μοῖς- 

ραν tig τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος ἀποκχριϑῆναι 
, e , ki A / - ? e - 

90 σύστασιν. ὡς μήτε ἔκφυλον καὶ ξένην τῶν παρ ἡμῖν 

στοιχείων τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος εἶναι φύσιν 

wire ἀπαραλλάκτως τοιοῦτον εἶναι τὸ ἐκεῖ πῦρ ἢ τὴν 
- kil - MN 9 JJ e ^ ἃ ^ - 

γῆν ἢ τῶν ἄλλων τι. ἀλλὰ παρ ἡμῖν μὲν τὸ TQUyO- 

δὲς καὶ οἱονεὶ τὴν ὑποστάϑμην τῶν στοιχείων ἀπορ- 

5 ρεῦσαι, ἐκεῖσε δὲ τὴν λεπτομερεστάτην αὐτῶν καὶ ἀμεί- 
P - - » 3 A A ? ^ M 

vov« διακριϑῆναι μοῖραν᾽ ἐπεὶ καὶ ἕν τοῖς ἄλλοις 

ξῴοις. φησὶν ὁ Πλωτῖνος. ἐν τοῖς κυριωτάτοις αὐτῶν 

1. μεταβάλλοι pt Plot. 2. &xo|o|v, ex o, M 7. τὰ τῇδε! 

ταυτηιδὲ M 8. Plot. II 1, 7 13. Plot. II 1, 4 16. καὶ 

ante τῇ add. Plot. 10. 17. πρέπων M (cr. pt); πρόσφορον Plot. 

21. πλίωτιΊῆνος M κυρίοις (om. μάλιστα) Plot. II 1, 4 
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(λ ὅ τὸ 5 , 3 λέ " , ^ ^ μάλιστα τὰ ἀμείνω ἔχλέγεται ἡ φύσις. πολλὰς uiv 
5 A 2 3 , 

ovv x«t ἄλλας &vijv μαρτυρίας παραϑέσϑαι τὴν προ- 
, rte ^ 

κειμένην δόξαν πιστούμενον Πλάτωνος" τὸν γὰρ αὐτοῦ 
2.7 Jn ? F4... c Hanes μαϑητὴν “Δριστοτέλην ὡς ὡμολογημένον 

, a" * ^ p ^ - 

παρ ἡμῖν ταῦτα τὲ προσμαρτυροῦντα καὶ ἐγκαλοῦντα 
MI | 3 ^ 

δι αὐτό ye τοῦτο Πλάτωνι" δοκεῖ γὰρ πρῶτος πάν- 
| , , ᾿ ii , 

τῶν ᾿Αριστοτέλης τὴν περὶ τοῦ πέμπτου σώματος δόξαν 
» s has " 3 2 5 ^ 

εἰσηγήσασϑαι᾽ ἀλλ΄ οἶμαι τοῖς εὐγνώμοσιν εἰς πειϑὼ 
, L2 9 ^ A A v , e - , τελείαν αὐτάρκη καὶ τὰ εἰρημένα. ἵνα μὴ τῆς χρείας 

, A , » , 

πλέον τὸν περὶ τούτου λόγον ἐχτείνωμεν. 
| ^ "Or δὲ m. , , - , " 

SL. L e 0U μόνον cx TOV T666C 00v OTOL- fol.?19r. 

χείων τὸ οὐράνιον οἴεται σῶμα συνεστάναι ὃ Πλάτων 

ἀλλὰ καὶ ταῖς συνεγνωσμέναις ἡμῖν ποιότησι τὰ ἐκεῖ 
στοιχεῖα χαραχτηρίξει. ϑερμότητί φημι καὶ ψύξει ὑγρό- 
τητι καὶ ξηρότητι κουφύτητί τὲ καὶ βαρύτητι, ὡς μη- 
δὲν xov οὐσίαν τῶν παρ᾽ ἡμῖν διαφέρειν πλὴν ὅσον 
λεπτότητί τε καὶ καϑαρότητι. αὐτὸς πάλιν ὃ Πλάτων 
σαφῶς ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραφεν οὕτως “ἔκ τε γὰρ δὴ 
τούτων χαὶ τῶν τοιούτων καὶ τῶν ἀριϑμῷ τεττάρων 
τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγενήϑη δι᾿ ἀναλογίας ὁμολογῆ- 
σαν φιλίαν τε ἔσχεν ἐκ τούτων. ὥστε εἷς τὸ αὐτὸ 
αὑτῷ ξυνελϑὺν ἄλυτον ὑπὸ τῶν ἄλλων πλὴν ὑπὸ τοῦ 
ξυνδήσαντος γενέσϑαι. τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἕν ὅλον 
εἴληφεν 1) τοῦ κόσμου ξύστασις" ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς 
ὕδατός τὲ καὶ ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν αὐτὸν ὃ ξυνι- 
στὰς μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωϑεν ὑπο- 

2. αλλαὶς sv|nv M 3. γὰρ suspectum 6. rovro|v er.] 
M 17. καϑαρί[ο]τητι, ex o, M Plat. Tim. 32€ 18. γὰρ 
om. Plat. 19. τῶν (ante τοιούτων) om. Plat. τὸν ἀριϑμὸν 
pt Plat. 20. ἐγεννήϑη Plat. 22. ὑπό vov ἄλλου Plat. 
23. | vv |Óqcevroc M ὅλον ἕκαστον Plat. 
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A 

, er A » 05 ἢ , ^ M , ω 

1 - er e , i / , " ; | (τι 

λιπὼν τάδε διανοηϑείς. πρῶτον μὲν (v ὅλον ὅτι μά- ξι΄. Ὅτι δὲ οὐδ᾽ εὐρὰξ τὸ προ tà Ὑξενηρο TOUTO 
ἁπλοῦν σῶμα ἐνδέχεσθαί φησιν ὃ Πλάτων, αὐτοῦ λέ- 

λιστα ξῷον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη. πρὺς δὲ : fiui all 

ro roig ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων, ἐξ Zo Bi46 qai ptis Ruenw ἀκούειν" φησὶν γὰρ πάλιν ἐν Τιμαίῳ 

οὔτο γένοιτ᾽ ἄν, ἔτι δ᾽ ἵνα ἀγήρων x«l ἄνοσον i. ταῦτα δεῖ θη een intus oen socis irse 

ς κατανοῶν, ὡς ξυστάτῳ σώματι ϑερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ἂν itd ἀνόμοια μὲν. ἐκυτοῖς, δυνατὰ δὲ 86 eu 

πάντα. ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει, περιιστάμενα ἔξω- ir ΠΡ ENT ϑεκάνόμενε γένεσθε, ΠΝ ἐπ 

Sev καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως λύσεις καὶ νόσους καὶ ὠς Νὴ ivi ici RENCENE, Tu 715 im 

γῆρας ἐπάγοντα φϑίνειν ποιεῖ. διὰ δὴ τὴν αἰτίαν 3UQ0s icis εν Wood Ei "T τόδε 760 οὐδεν 

χαὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ὅλον ἐξ ὅλων ἁπάντων τέλεον συγχωφρησόμεϑα, καλλίω τοὐύτῶν ὁρώμενα σώματα ξυναι 
A e^ / ^ ΑΥ̓͂ MN PAIN icd 

: Ἂν , » zov κατὰ ἕν (yévog» ἕκαστον Ov. τοῦτο οὖν προϑυ- 

καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὑτὸν ἐτεχτήνατο᾽. εἰ οὖν Ξ xai 5 
, * N , "ul y , , 

i" us " * ii (de unrZov. τὰ διαφέροντα κάλλει σωματῶν τετταρὰ γενὴη 

ὅλον ἐξ ὅλων ϑερμῶν τε καὶ ψυχρῶν καὶ τῶν ἄλλων. v Á 7 Joh MULT" AAT. 
; Wee ; : ἊΝ υναοιιόσασϑαι καὶ φάναι τὴν τούτων ἡμᾶς φύσιν 
ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει. ξυνέστησεν αὐτὸν ὁ ξυνι- M " au joi : vitai demos d 

; ; ; » ἱχανῶς εἰληφέναι. εἰ ovv μηδενί φησιν συγχωρεῖν ὁ 

στὰς μέρος οὐδὲν οὐδὲ δύναμιν τούτων ἔξωϑεν κατα- » ig gqeere qp y 40€ 
-1 ι 7 

mm vxecgs Tas - ver rec ; ( SWF Πλάτων κάλλιον λέγειν εἶναί που τῶν τεττάρων TOU- 
λιπών. ἵνα μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν πάϑῃ προσπιπτόντων ἀκαί- το ptor ge | gesto pta o 

yt Y. a : CR us "fid τῶν σῶμα ἁπλοῦν (τοῦτο γὰρ αὐτῷ δηλοῖ TO xc 
ιό ρῶς ἔξωϑεν, παντὶ δῆλον, ὡς ταῖς αὐταῖς ποιότησιν. : 5 / m 

£v yévog, ἵνα μὴ τὸ οὐράνιόν τις σῶμα ὡς κάλλει 
LT. 

τοι. 9195. αἷς | r& παρ᾽ ἡμῖν εἰδοπεποίηται στοιχεῖα, καὶ τὰ 
πος ἈΠ τι 

^ , - ^ , , ü M 

διαφέρον τῶν στοιχείων προφέρῃ" τοῦτο γὰρ οὐχ 
us τὸν οὐρανὸν σύνϑετα στοιχεῖα χαραχτηρίξεσθαι ὁ Πλά- 

jy 

LET pou du EU TE ; à ἁπλοῦν ἀλλὰ σύνϑετον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
τῶν βούλεται" εἰ γὰρ μὴ ὁμοειδῆ καὶ ὁμόυλα ἣν τοῖς e i BI Ἱ 

το αὐτὸν συνεστηκχὲν)). | δῆλον €X τουτῶν OLUGL ζ0]. 220τ. 
«ἴσας δὲ 

ἐνταῦϑα στοιχείοις τὰ οὐράνια, οὐδ᾽ ἂν ἐπεφύκει bx s dd ᾿ isi» ; 

5 ; : ; ipm παντί. Oc οὐ μόνον τέσσαρα καὶ μόνον εἰναι σώματα 20 
αὐτῶν πάσχειν ἔξωϑεν προσπιπτόντων" νῦν δὲ ἐπειδὴ kil xil o bin "— 

: S Lpt EN ; "pes , τά. ἐξ ὧν πᾶς ὃ κόσμος συνέστηκεν, βούλεται ἀλλ 

πάσχειν ὑπὸ τῶν δοαστηρίων τούτων δυνάμεων πεφυ- dee : im à LP : 

» LA ἼΔΩ, Z2 ; ig " οἱονεὶ καὶ μαντικῶς προανήρηκεν τὴν ὑπ΄ “Δριστοτε- 
xtv, ἵνα μὴ πάϑη. οὐδὲν ἔξωϑεν, φησίν, τοῦ οὐρανοῦ E PLE eie ἢ Ἵν 

x e Tx , ; » St λους τῷ παντὶ μέλλουσαν τοῦ πεμιπτου σώματος ἕπεισ- 

καταλέλοιπεν ὃ ϑεὺς οὔτε μέρος στοιχείου οὔτε δύ- ; : : ; aT ipis 3 ; 
: V. το ἃ f$RX ν qe mr ; ἀγεσϑαι φυσιν.  TCXC€ ὃ΄ àv τις ἁληϑεστερον εἰπεῖν 

vVauiv' πάσχειν δὲ ὑπ ἀλλήλων τὰ μὴ ὁμόυλα μήτε ᾿ E UA noce ᾿ “ἢ : 

: Y gon. : » iba e ERR ἔχοι. ὡς ἤδη τοῦ ἰδίου μαϑητοῦ προαισϑόμενος ὃν 5: 
ὁμοφυῆ ἀδύνατον, ὡς τοῖς φυσικοῖς ἀποδέδεικται. P zi dh "avs. : «e : 

ταῖς κοιναῖς οἷα φιλεῖ συνουσίαις ἀντειπόντος αὐτῷ 
9 Ἁ - M! c € ? ? ^ er , , 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἡμῖν ἐν τοῖς slg τὸ ἕκτον ἀκριβέ- M! ^ M 3 - , , ' 

: " καὶ ui συγχωροῦντος £x τῶν τεσσάρων στοιχείων TOV 
στερον εἴρηται καὶ δεῖ ys ἐκεῖϑεν πάντα ἐκλέγεσθαι. ada " à ζ 

, 9. ξυστάτῳ Plat. (cf. 232, 10)] ξυνιστας τῶι M. 9. — 4. Plat. Tim. 53E 1. ἔχομεν pt Plat.] sgousv M 
— Plat.] — ΤΥ x. j n λύει Plat. (et. γῆς τε χαὶ Plat. 10. γένος add. Plat. (cf. lin. 16 cet.) 

232,12) 1.8. νόσους γηρ( τὲ ̂  "at. ψοῖν INE VM ἐς ΘΎΘΡΨΑΝ 14. κάλλιον pt] καλλίω M 21. σῦνέστηκε p] συνεστηκεναι M 

Plat. 16.17. fort. τὰ (κατὰν τὸν vel συνϑένταλά 171. χαραχτηρι- 99, μαντιη ὡς} M 

ξε[ σ]ϑαι, ex v, M 19. ἐπεφυχὴ M (cr. pt) 326. pag. 230, 23 sa. is ΠΝ ἤν ἡ i 

IoAwxNES PHiLOPOSNUS ed. Rabe, 94 
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οὐρανὸν συνεστάναι ἀλλ᾽ ἤδη προεισηγησαμένου περὶ 

τοῦ πέμπτου σώματος ὑπόληψιν. ἐξ οὗ τὸ οὐρά- 

νιον εἰναί φησιν ἐχεῖνος. διά τὲ τὸ διάφορον τῆς 

κινήσεως καὶ τὸ μηδὲν ὑπὸ τούτων φαίνεσϑαι πά- 
E M 3 , Υ 4- δ , μι n , 

5 ὄχοντα. τὴν ἐχείνου δόξαν ὁ Πλάτων é&zoxgovóusvog 
3 M - L4 47 , - , 

οὐδενὶ συγχωρεῖν ἔφη καλλίω τούτων τῶν τεσσάρων 

ὁρώμενα σώματα εἶναί που x«9' ἕν γένος ἕκαστον. 

μονονουχὶ λέγων. ὅτι. εἰ καὶ ἔστιν κάλλιον τὸ οὐρά- 

νιον σῶμα τῶν στοιχείων διὰ τὰς ἐξαιρέτους ἐν αὐτῷ 

δυνάμεις. ἀλλὰ οὐχὶ τῷ ἑτέρας εἶναι σωμάτων φύσεως 

τοιοῦτόν ἐστιν ἀλλὰ τῷ τὲ ἐκ τῆς τούτων καϑαρωτά- 

της τὲ καὶ λεπτομερεστάτης συνεστάναι μοίρας καὶ τῇ 

τῆς ἀρίστης κράσεως ἀρρήτῳ ἀιδιότητι. καὶ γὰρ ἐν 
^ 3 e - , , - e , 

τοῖς παρ΄ ἡμῖν συνϑέτοις σώμασιν τοῖς ὁμολογουμέ- 

νῶς £x τῶν στοιχείων τούτων συνεστῶσι πολλὰ καὶ 

ϑαύματος ἄξια ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγγίνεται. ὧν οὐδὲ θαύματος ἄξια v ἧς φύσεως ἐγγί , ὧν οὐδὲν 

ἐν τοῖς ἁπλοῖς ἐνυπάρχον φαίνεται" δυνάμεις τε γὰρ 

μυρίαι καὶ λόγου χρείττονες ὑπὸ τῆς διαφόρου χρά- 

σεως τοῖς συνϑέτοις ἐγγεννῶνται σώμασιν συμπάϑειαί 

τε ἄλλων πρὸς ἄλλα καὶ ἀντιπάϑειαι χρωμάτων τε καὶ 
ποιοτήτων ἄπειροι διαφοραὶ κινήσεών τε καὶ ἀλλοιώ- 

fol230v. σεῶν ἐξηλλαγμένα εἴδη. ὡς ἡ πεῖρά τε αὐτὴ καὶ 
οἱ τὰ φυσικὰ ἡμῖν ἱστορήσαντες γράφουσιν. ὧν οὐ 
καιρὸς μνήμην ἐν τῷ νῦν ποιεῖσϑαι" τί οὖν ϑαυμα- 

στόν. εἰ καὶ ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι διά τε τὴν τῶν 

συνθέτων στοιχείων καϑαρότητά Tt καὶ λεπτομέρειαν 
x«i διὰ τὴν τῆς κράσεως ἀρίστην συμμετρίαν ἰδιότη- 

, , n y, , τὲς τινες ἄρρητον ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐγγεγόνασιν. 

€LG » 9 v Mn Y l. voonync«usvov M (. £y|s οὐ M 19. εγγ[ε]ννων- 
ται, eX ,, M 283. γραφυσιν M 26. στοιχειῶν Gvtm. καϑα- 
ρώτητα M 
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ἃς ἐν τοῖς ἁπλοῖς ἰδεῖν οὐκ ἔστιν; διὰ ταῦτα τοίνυν 

ὁ Πλάτων οὐκ εἶπεν οὕτως ἁπλῶς ὅτι ᾿χαλλίω τού- 

τῶν οὐδενὶ συγχωρήσομεν ὁρώμενα σώματα εἶναί που᾽. 

ἀλλ᾿ ἀκριβῶς προσέϑηκεν “κατὰ ἕν γένος ἕκαστον. 

τουτέστιν ἁπλοῦν xci ἄμικτον πρὸς ἕτερον, ἵνα μή 5 

τις τὰ ἐκ τούτων συγκείμενα εἷς ἔλεγχον προφέρῃ τοῦ 

λόγου. ὧν εἶναι καὶ τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων βούλεται. 

τούτων οὖν οὕτως ἀποδεδειγμένων καὶ ὑπὸ τοσούτων 

Πλατωνικῶν ἀνδρῶν μεμαρτυρημένων τίς οὐκ ἂν 

ὑπερεχπλαγείη τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀναιδείας. ὅπερ τὸ 

τοῦ λόγου καταρχόμενος ἔλεγον. τῶν τολμησάντων 

εἰπεῖν. ἢ ὅτι οὐκ ἔκ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύν- 

ϑέτον εἶναί φησιν τὸν οὐρανὸν ὃ Πλάτων ἀλλ᾽ οἷδεν 
x«i αὐτὸς τὴν ὑπ᾽ ᾿“ριστοτέλους ἐπινοηθϑεῖσαν τοῦ 

πέμπτου σώματος φύσιν. ἢ πάλιν τῶν συγχωρούντων 15 

μὲν ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων λέγειν αὐτὸν συν- 

ἑστάναι τὰ οὐράνια. μὴ τῷ ϑερμῷ δὲ τὸ οὐράνιον 

πῦρ χαρακτηρίζειν Πλάτωνα ἢ τῷ ψυχρῷ τὸ ὕδωρ 

καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν £v τῷ οὐρανῷ στοιχείων ἕχα- 

στον. αἷς καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν στοιχεῖα ποιότησιν χαρα- 30 

κτηρίξεσϑαι. 

nv. ᾿Δλλὰ γὰρ ἵνα μηδὲν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν κομψῶς 

εἰς παρεξήγησιν τῆς Πλάτωνος διανοίας ἀναπεπλασμέ- 

μικρὸν ἔτι συγγνῶναι νῶν ἀνέλεγκτον καταλείπωμεν. | 
Ὁ » - ^ N , l ? , 4 

ἡμῖν τῇ περὶ ταῦτα ἐνδιατρίβου σιν ἀδολεσχίᾳ fol221r. 

τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀξιῶ. πέντε γὰρ ὄντων τῶν ὑπὸ 6 

2. |e|xev M ὃ. συγχωρησωμὲν M. (er. pt) 9. [πλατω- 
κων] M usucorvoiusvov M 11. pag. 482, 7 15. g|v 
ex mletw [ἡ — evygooovvcov| M 20.91. exspectes γαραχτηρί- 
ἕοται: tamen οἵ 532, 18. 25,924. 263, 10 26. evrvyxyovor- 
|r«]c M 

94* 
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εὐθυγράμμων καὶ ὁμοειδῶν ἐπιπέδων συνισταμένων 

σχημάτων. κύβου πυραμίδος ὀκταέδρου τε 

εἰχοσαέδρου καὶ δωδεκαέδρου (ταῦτα γὰρ μόνα 

ἁπλᾶ στερεὰ εἶναι σχήματα τοῖς περὶ ταῦτα δεινοῖς 

5 ὠποδέδεικται). γεωμετρικώτατος ὧν ὁ Πλάτων καὶ 

μηδὲ ἐν τῇ τῶν φυσικῶν διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ γεῶμε- 

τρίαν μεϑόδου ἐχτὸς εἶναι βουλόμενος καὶ συμβολικώ- 

τερον ἐξ ἐπιπέδων τὰ τῶν στοιχείων γεννῶν σώματα 

τὸ μὲν κυβικὸν σχῆμα τῇ γῇ ἀφορίξει, τὴν δὲ πυρα- 

10 μίδα τῷ πυρί, τὺ εἰκοσάεδρον τῷ ὕδατι, τὸ ὀκτάεδρον 

. τῷ ἀέρι. λειπομένου δὲ ἔτι τοῦ δωδεκαέδρου σχήμα- 

τος τούτῳ, φησὶν ὃ Πλάτων, sig τὸ πᾶν ὃ ϑεὸς κατε- 

χρήσατο. ὃ μὲν οὖν Πλάτων εἰς τοσοῦτον περὶ τού- 

του τοῦ σχήματος εἴρηκεν, ὅτι εἰς τὸ πᾶν αὐτῷ ὃ 

ιὸ ϑεὸς κατεχρήσατο, οἱ δὲ τὸ ἑαυτοῖς δοκοῦν πανταχό- 

ϑὲν χαὶ οὐ τὸ ἀληϑὲς συνάγειν μηχανώμενοι διὰ τοῦ 

δωδεκαέδρου φασὶν σχήματος τὴν πέμπτην αὐτὸν τοῦ 

στοιχείου φύσιν αἰνίττεσθαι. ἐξ ἧς τὰ οὐράνια γεγο- 

νέναι σώματα" ὥστε πρὸ ᾿Δριστοτέλους. φασίν, ὁ Πλά- 

so τῶν τὸ πέμπτον στοιχεῖον ἐγίνωσκεν. καίτοι ys Πλά- 

τῶν οὐχ εἷς τὴν τῶν οὐρανίων δημιουργίαν τῷ 

δωδεκαέδρῳ φησὶν τὸν ϑεὸν χκαταχρήσασϑαι ἀλλ᾽ εἰς 

τὸ πᾶν. τουτέστιν tig τὸν ὅλον κόσμον φησὶν γὰρ ἐν 
3 - , ^" ἃ y, 

Τιμαίῳ ἐπὶ λέξεως ταῦτα “ἔτι δὲ οὔσης ξυστάσεως 

ο5 μιᾶς πέμπτης εἷς τὸ πᾶν ὁ ϑεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο 
3 ^ - " N « ει ὃ ; 3 , e 

xtivo διαξωγραφῶν. ἃ δή τις εἰ πάντα λογιξόμενος 
9 ^ 

ἀποροῖ. πότερον ἀπείρους yon κόσμους εἰναι 

12. Plat. Tim. 55€ 14. σχημίαἾτος M. 1T. φησιν M 
(er.pt) ^ exspectes τὴν τοῦ πέμπτου αὐτὸν στοιχείου, cf. 531,14. 15 

18. 19. γεγονέναι: cf. 531, 21 22. φησιν M (cr. t et — « 
superscr. m 1 — p) 24. Plat. Tim. 55€ 
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, ^f ' Ἁ , , e , 

λέγειν ἢ πέρας ἔχοντας. τὸ μὲν ἀπείρους ἡγήσαιτο ἄν 

τις ὄντως | ἀπείρου τινὸς εἶναι δόγμα, ὧν ἔμπει- 291. 

gov χρεὼν εἶναι. πότερον δὲ ἕνα ἢ πέντε αὐτοὺς 
* 4 , , , ANA, / E "A 

ἀληϑείᾳ πεφυκότας λέγειν ποτὲ προσήκει. μᾶλλον ἂν 
y, , ^ / M Ἁ Ω ἢ. e ^ 

ταύτῃ εἰκότως διαπορήσαι. τὸ uiv οὖν δὴ παρ᾽ ἡμῶν 

ἕνα αὐτὸν χατὰ τὸν εἰκότα λόγον πεφυκχότα μηνύει 

ϑεόν, ἄλλος δ᾽ εἰς ἄλλα πῃ βλέψας ἕτερα δοξάσει᾽. 

ὅτι μὲν οὐκ sig τὰ οὐράνια τῷ δωδεχαέδρῳ σχήματι 

τὸν ϑεὸν ὃ Πλάτων φησὶν καταχρήσασθαι ἀλλ᾽ εἰς 
' M yov , - ; - "e , NNI 

τὸ πᾶν, δῆλον ἐκ τῶν αὐτοῦ λέξεων γέγονεν. ὁ δὲ 

οὐρανὺς οὐκ ἔστιν τὸ πᾶν ἀλλὰ τοῦ παντὸς μέρος. 

xcl ἐκ τῶν φϑασάντων ἐναργῶς δέδεικται. ὡς σύν- 

ϑετον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν εἶναι 

ὃ Πλάτων βούλεται καὶ οὐχὶ τῶν τεσσάρων ἕτερον. 
* i! - "n ^ ^ , 

τὴν δὲ τῶν προκειμένων ῥητῶν τοῦ Πλάτωνος üxgi- 
i , 5 / , , - 

βεστέραν ἐξήγησιν, ὅτῳ φίλον. xci παρὰ τῶν προ- 
“ἊΣ hn 

ὑπομνηματισαμένων λαβεῖν ἔξεστιν" καὶ ἡμεῖς δὲ Gvv- 

τόμως τὴν ἐκείνων εἰς τὰ προκείμενα διάνοιαν ἐκϑη- 

σόμεϑα. καὶ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς Πλάτωνος λέξεως 

παντὶ δῆλόν ἐστιν. τί ποτὲ αὐτῷ βούλεται ἣ τῶν : 

πέντε σχημάτων συμβολικὴ διδασκαλία. ὅτι οὐ πρὸς 

ἔνδειξιν τοῦ ἐκ πέντε σωμάτων ἁπλῶν τόδε τὸ πᾶν 

συνεστάναι. ὡς οἱ περὶ ᾿Δριστοτέλην ὑπέϑεντο᾽ £g", 

γὸρ εἰπὼν ἤδη Πλάτων περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
Y /, ei c 3 3 , , , 

διαλεγόμενος ὅτι ᾿οὐδενὶ συγχωρησόμεϑα καλλίω TOU- : 

τῶν ὁρώμενα σώματα εἷναί που χατὰ ἕν γένος ἕχα- 

στον Ov, ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλὴ γέγονεν τοῖς ἀρχαιοτέροις ; πεὶ | γέγονεν τοῖς ἀρχαιοτέροις 
ἣ ξήτησις. πότερον εἷς ἐστιν κόσμος ἢ πλείονες ἢ 

2. rtg om. Plat. 5. στὰς post ταύτῃ add. Plat. 

1. ϑεὸς Plat. 21. διδασκαλια)ν er.] M 24. Plat. Tim. 53E 

928. ὁ κόσμος pt 
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ἄπειροι, καὶ οἵ γε περὶ Ζημόκριτον ἀπείρους εἶναι 

κόσμους ὑπέϑεντο, φησὶν ὃ Πλάτων. ὅτι. εἴπερ ὅλως 

ἀπορεῖν περὶ τούτου δέοι. οὐκ ἀπορητέον. εἰ ἄπειροί 
ooc 2 ς , / 5 , ^ 2 “ PN, ^ :22r. εἰσιν οἱ χόσμοι (ἀπείρου | γὰρ ὄντως φησὶν τοῦτο 

5 χαὶ οὐκ ἐπιστήμονος ἀνδρὸς ἂν εἴη τὸ πρόβλημα). 

ἀλλὰ μή ποτὲ πέντε εἰσὶν οἱ κόσμοι διὰ τὸ πέντε 

cive. τὰ ἁπλᾶ στερεὰ σχήματα ἕκάστου κόσμου xc 
ἐν τι τῶν σχημάτων χαρακτηριξομένου. ὥσπερ ἀμέλει 

* 1 ^ 1 , N , Dd A τὸν χατὰ TO δωδεκάεδρον ἐχαρακτήρισεν᾽' ὕπερ οὐδὲ 
o αὐτῷ δοκεῖ τῷ Πλάτωνι" ἕνα γὰρ μονογενῆ τὸν xó- 

3 , ' B , - Guov εἶναι βούλεται. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοῦτο 
καλῶς τοῖς προὐπομνηματισαμένοις ἔδοξεν ἐξ αὐτῶν 

κινουμένοις τῶν Πλάτωνος, ὡς καὶ τούτῳ ἂν τῷ κό- 
σμῷ ἁρμόσειεν ἡ τῶν πέντε σχημάτων εἰκών. τὸ μὲν 
γὰρ κυβικὸν σχῆμα συμβολικῶς τῇ γῆ ἠφόρισται διὰ 
τὸ στάσιμον αὐτῆς καὶ ἀμετακίνητον" τοιοῦτος γὰρ ὃ 
κύβος ἑδραίαν ἔχων τὴν βάσιν καὶ οὐκ εὐόλισϑον᾽ 
^ Ἀ e / — 1 ^ 

ἔστιν δὲ ὁ χύβος σχῆμα στερεὸν ἐξ ἐπιπέδων τετρα- 
, uz , 9 , , ' γώνων ἕξ περιεχόμενον ἀλλήλοις ἐφαρμοξόντων κατὰ 

P a Ν , e MN . , t , :0 (τὰ) πέρατα. ἣ δὲ πυραμὶς εἰκόνα ἂν φέρει πυρός" 
"e ^ ^ m - ; , , , ἔστιν δὲ καὶ αὕτη σχῆμα στερεὸν £x τεσσάρων τριγώ- 
νῶν ἰσοπλεύρων τὲ καὶ ἰσογωνίων συγκείμενον. τὸ 

- , f MN 

τῶν τριγώνων βάσιν ἔχον. τὰ δὲ λοιπὰ πλευ- 

ρὰς εἷς ἕν σημεῖον συννενευχότα, ὃ τῆς πυραμίδος 
M , - X ^^ ' ^ , 

κορυφὴ γίνεται. τῷ δὲ πυρὶ τοῦτο τὸ σχῆμα Πλά- 
, » L1 4 " " 

τῶν ἀφώρισεν ἴσως μὲν καὶ διὰ τὸ τμητικόν τὲ καὶ 
διιτητικὺν τῆς τοῦ πυρὸς φύσεως (ἀπὸ γὰρ πλατέος 

) rp: “» "ὶ » αν - 7 2. Plat. Tim. 55CD 10. αὐτῷ pt] «vro M 15. ἀφορι- 
σται M 20. τὰ add. pt φέροι pt 23. ἔχον] syovro M 

25. τῷ pt] ro M 21. et 535, 2. διιτητικὸν Brinkmann] 
διητητικον M 
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2 e M ? 3 , ἃ, ^ 

χάτωϑεν ἀρχομένη 5 πυραμὶς εἰς ὀξύτατον τὴν κορυ- 
9 ^ X ^ γῶν A » M E 

φὴν ἀποπαύεται. τμητικὸν δὲ τὸ ὀξὺ x«i διιτητικόν) 

ἴσως δὲ καὶ διὰ τὸ ἀνωφόρον (ἄνω γὰρ ἡ τῆς πυρα- 

uíüog κορυφὴ νένευκεν), τάχα δὲ καὶ διὰ τὸ τὸ σχῆμα 

τοῦ διακονικοῦ πυρὸς πυραμοειδές πῶς ὑπάρχειν. 

τὸ δὲ εἰχοσάεδρον, ὅπερ ἐστὲὴν σχῆμα στερεὸν ἐξ 

εἴκοσι τριγώνων περιεχύμενον, τῷ ὕδατι προσῳκεί- 

ὡσεν | διὰ τὸ εὐόλισϑον τῆς τοῦ ὕδατος φύσεως" fol.332v. 

ἔστιν γὰρ τὸ σχῆμα τοῦτο ἔγγιον σφαίρας" ἡ δὲ 

σφαῖρα κατὰ σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου ἁπτομένη εὐόλι- τὸ 

σϑός ἐστιν οὐκοῦν καὶ τῶν εὐθυγράμμων τὸ ἔγγιον 

σφαίρας μᾶλλον τῶν ἄλλων εὐόλισϑον. ἔγγιον δὲ 

σφαίρας τὸ πολυγωνιώτερον᾽" πολυγωνιώτερον δὲ τῶν 

ἄλλων τὸ εἰκοσάεδρον" πλείονας γὰρ ἔχον τὰς ἕδρας, 

εἶ καὶ μὴ κατὰ σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου ἅπτεται, ἀλλ᾽ 

ἐλάττονι γοῦν μέρει πάντως τῶν ἄλλων ἰσοπεριμέτρων 

ἧττον τῆς ὑποκειμένης ἐφάπτεται χώρας καὶ διὰ τοῦτο 

τῶν ἄλλων ἐστὶν ὀλισϑηρότερον. τὸ δὲ ὀχτάεδρον 

τῷ ἀέρι προσένειμεν. νοείσϑω δὲ τόδε τὸ σχῆμα τὸν 

τρόπον τοῦτον᾽ ὑποκχείσϑω τις βάσις τετράγωνος, ἀπὸ 

δὲ τῶν τεσσάρων ταύτης πλευρῶν τέσσαρα τρίγωνα 

ἀνεστάτω ἀφ᾽ ἕχάστης ἕν καὶ συννευέτω εἷς μίαν 

κορυφήν, τουτέστιν εἷς ἕν καὶ ταὐτὸ σημεῖον" τὸ αὐτὸ 

δὲ xal sig τὰ ἀντικείμενα τῆς βάσεως νοείσϑω γινό- 

uevov' συστήσεται οὖν ἐκ τούτων σχῆμα στερεὸν ἐξ 

ὀχτὼ τριγώνων συγκείμενον, ἅπερ κατὰ μὲν τὸ μέσον 

ἐφαρμοξούσας ἀλλήλαις ἔχουσι τὰς βάσεις τὰ ὑποκάτω 

τρίγωνα τοῖς ἄνω. κατὰ δὲ τὰ πέρατα τὰς κορυφὰς 

16. usg|&], ex ἡ. M icoztouisto|ov|, ex ov, M 

19. νοεισϑο M 20. roovzov M 24. 28. |y |twousvov M 
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ἀλλήλων εἰς ἕν σημεῖον συννευούσας. τὰ τέσσαρα εἰς 

ὃν χαὶ τὰ λοιπὰ τέσσαρα εἰς ἕτερον. τοῦτο δὲ τὸ 

σχῆμα καϑ' οἱανδήποτε τεϑὲν ϑέσιν ὁμοίαν ἔχει τὴν 

ἄνω σχέσιν τῇ κάτω, ὡσαύτως καὶ κατὰ τὰ πλάγια. 

5 καὶ ὃ ἀὴρ μέσης πώς ἐστιν φύσεως τῶν τὲ βαρέων 

καὶ τῶν κούφων" ἔστιν γὰρ τῶν μὲν κχουφοτέρων 

βαρύτερος. οἷον πυρός. τῶν δὲ βαρυτέρων κουφό- 

τερος. γῆς τὲ καὶ ὕδατος" καὶ κενῆς χώρας δραττό- 

μενος ἐπέ τὲ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω. ὁμοίως καὶ 

.398τ. ἐπὶ τὰ πλάγια μεταρ ρεῖ. διὰ ταύτην αὐτῷ τὴν 

αἰτίαν τὸ σχῆμα τοῦτο ἀφώρισεν. ταῦτα μὲν οὖν τὰ 

τέσσαρα σχήματα διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας τοῖς τέτρα- 

σιν στοιχείοις ὃ Πλάτων φκείωσεν. τὸ δὲ πέμπτον. ὕπερ 

ἐστὶν τὸ δωδεκάεδρον, τῷ παντί, ἔστιν δὲ σχῆμα 

στερεὺν ἐκ δώδεχα πενταγώνων συγκείμενον ἔχον Ἐν 

τῶν πενταγώνων βάσιν. ἐκ δὲ τῶν πέντε τοῦ πεντα- 

γώνου πλευρῶν πέντε πεντάγωνα ἀνεστηχότα xc 

ἑκάστην πλευρὰν ἕν καὶ πάλιν ἐκ τῶν πέντε τούτων 

πενταγώνων ἄλλα πέντε συνεστῶτα ἐξ ἕκάστου ἕν 

συννεύοντα εἷς ἄλληλα καὶ ἐπὶ τούτοις ἄλλο πεντά- 

yovov ἕφ᾽ ἕδρᾳ τούτοις ἐπικείμενον. τὸ μὲν οὖν 

δωδεκάεδρον σχῆμα τοιοῦτόν ἐστιν. ὅνπερ οὖν τρύ- 

πον ἐπὶ τῶν ἄλλων τεσσάρων σχημάτων ἀπό τινὸς 

ἀναλογίας τὴν πρὸς αὐτὰ τῶν στοιχείων οἰκείωσιν 

s ἐλαμβάνομεν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον ἀνάγκη καὶ 

τὸ δωδεκάεδρον ἔκ τινος ἀναλογίας τῷ παντὶ ἐφαρ- 
lil 

μόξειν" ἔχοι δ᾽ ἂν πρὺς τὸ πᾶν οἰκειότητα πρῶτον 

1. τεσσα M 9. xoz|o] M 11. egoo|r]osv, ex 4, M 
16. 17. τ] ου] πενταγωνου], ex ov, M " 38. 19. τούτων 

πενταγώνων pt] τίου] πενταγων) οὐ], ex ov, M 22. δωδ[ ε |- 
χαεδρον M 26. τῷ pt] τὸ M j 
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μέν, ὅτι ἐγγύς πῶς χαὶ αὐτὸ μιμεῖται σφαῖραν, καὶ 

τὸ πᾶν δὲ μία ἐστὶν στερεὰ σφαῖρα ἔπειτα ὥσπερ 

τὸ δωδεκάεδρον ἐκ δώδεχα πενταγώνων σύγκειται. 

οὕτως καὶ ὃ πᾶς κόσμος ἐκ δώδεκα τῶν μεγίστων 

μερῶν συνέστηκεν. τεσσάρων μὲν τῶν στοιχείων. 

ἑπτὰ δὲ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν καὶ μιᾶς τῆς 

ἀπλανοῦς (οὐδὲ γὰρ οἷδε Πλάτων τὴν ἐνάτην σφαῖ- 

ραν τὴν ἄναστρον τὴν ὑπὸ τοῦ Πτολ ἑμαίου ἐπινενοη- 
, 3 ? 2 A] Ἁ 

μένην, ἀλλ ὀχτῶ τὰς πάσας εἶναι βούλεται. ὡς ἔχ 
€ 345 P M E 

τῆς ψυχογονίας αὐτοῦ σαφῶς ἐδείξαμεν). καὶ ἄλλας 

μὲν οὖν αἰτίας οἱ ὑπομνημάτιδέμενοι ἀποδεδώκασιν 

τοῦ τὸ δωδεκάεδρον τῷ παντὶ κόσμῳ προδοιχειῶσαι 

τὸν Πλάτωνα ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπιπλέον ἐν τοῖς (μὴ fol.223v. 

Vids fois τὸν λόγον μηκύνωμεν. ἐνταῦϑα καὶ τὰ 

περὶ τούτων ἡμῖν πέρας ἐχέτωσαν μηδεμιᾶς ὀχλήσεως 

μηδὲ ἐκ τούτου γινομένης τῷ Πλάτωνι. ὡς £x τοῦ 

πέμπτου στοιχείου τὰ κατ᾽ οὐρανὸν συνίστησιν σώ- 

ματα. ἤδη διὰ πλειόνων προαποδεδειγμένου, ὅτε τὲ 

σύνθετα αὐτὰ ἐκ τῶν τεσσάρων εἶναι βούλεται καὶ 

15 

ὅτι οὐδὲ ἐνδέχεσθαι οἴεται ἕτερον ἁπλοῦν σῶμα φυ-: 

Gux0v παρὰ τὰ τέσσαρα εἶναι στοιχεῖα. 

Τέλος λύσεως τοῦ τρισκχαιδεκάτου λόγου. 

8. αναστρ[ οἦν M 10. ψυχο- 5. συνεστηκεῖν eras.| M 
17. [στ]οιχειου M. 20. εν- γωνιας M pag. 197, 10 sq. 

δὲ ye6 Port M 

i - «Ὁ» 

PELA. 

mede . aspects uen hcm o 

-- 

τ tA De Om o GN 
x ΓἽ 
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Πρόκλου διαδόχου λόγος τε T T. χου λόγος τεσσαρισκαιδέκατος. 
ee Τεσσαρισκχαιδέκατος" πᾶς τεχνίτης ἢ αὐτὸς ὑφί- 

ἄτησιν τὴν ὕλην, οὗ ἐστιν αἴτιος. ἢ ποιεῖ οὖσαν 

εὐεργόν. κἂν ποιῇ δ᾽ ὕλην αὐτὸς 
ita b A ? x er , » 5z0L6Ei' TO γὰρ εὐεργὸν ὕλην δείκνυσιν. ἀλλ᾽ οὐχ 

ἁπλῶς TO ὑποκείμενον᾽ ' 

, ' 3 
εὐεργὸν οὔσαν. 

τλῶς ἕως γοῦν ἐστιν μὴ εὐεργός. 

οἷν ee τὴν ὕλης δύναμιν" εἴτε οὖν ὑφίστησιν τὴν 

οἰκείαν ὕλην εἴτε οὐσαν ὡς ὑποκείμενον ἔχουσαν 

εὐεργὸν ποιεῖ. αὐτὸς ὕλην ποιεῖ τοῦ οἰκείου ἔργου 

) πάντως. ti δ᾽ ἕκαστος τῶν μερικῶν τεχνιτῶν iter: 

πολλῷ μᾶλλον ὃ ϑεῖος τεχνίτης ποιεῖ τὴν οἰκείαν 
ὕλην, αὐτὸ τοῦτο ὕλην ὑφιστὰς ἢ εὐεργὸν ἀποτελῶν. 
ἵνα uj τῶν τῇδε τεχνιτῶν ἀτιμότερος ἦ δανειξόμενος 
ὕλην, ἣν οὐκ ἀποδώσει μὴ ὑποστήσας αὐτήν. nio 
τῶν παρ᾽ αὐτοῦ δανειξομένων ὕλην sig τὴν γένεσιν 
τῶν ϑνητῶν ἀποδιδόντων τὰ δανεισϑέντα μόρια. τὴν 
ovv πρώτην ὕλην, ἣν δρίξεται γενέσεως ὑποδοχὴν καὶ 

/ Ἢ 2 M , τιϑήνην, ἐπειδὴ τεχνίτης ἐστὶν τοῦ παντός. ὅ ἐστιν 
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εἴπομεν. εἶ δ᾽ οὖν τὴν ὕλην τὴν τῆς γενέσεως ὕὑπο- 

δοχὴν αὐτὸς ἐποίησεν ὃ τοῦδε τοῦ παντὺς τεχνίτῃ; 

j καὶ τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν αὐτὸς ὑπέστησεν, ἀφ᾽ ὧν 

ἐγίνετο πλημμελῶς χαὶ ἀτάκτως κινουμένη καϑ'᾽ é«v- 

τὴν ἀκίνητος οὖσα καὶ παντελῶς ἀνείδεος. ἢ ἀλλα- 

χύϑεν sig τὴν ὕλην ἥκειν ταῦτα uaepiv ἀπό τινος 

ἄλλου νοητοῦ καὶ αὐτοῦ ϑεοῦ. εἶ μὲν οὖν αὐτὸς τῶν 

ἰχνῶν τούτων αἴτιος. πῶς οὐκ ἀτοπώτατον ποιεῖν μὲν 

εὐεργὸν τὴν ὕλην εἰς τὴν τῆς γενέσεως ὑποδοχήν; 

διδόναι δὲ ταῦτα. ἀφ᾽ ὧν οὐκ εὐεργὸς ἔμελλεν ἀλλὰ 10 

δυσεργὸς ἔσεσϑαι πρὸς τὴν τῆς aie ὑπόστασιν: 

τὸ γὰρ ἄτακτον τῷ τεταγμένῳ μάχεται" ἡ δὲ ὑποδοχὴ 

τῆς γενέσεως οὐ μάχεται πρὸς τὴν τεταγμένην γένεσιν. 

εἶ δὲ ἄλλος τις τῶν avv αἴτιος. πῶς οὐκ ἄλογον 

αὐτὸν μὲν εὐεργὸν ποιεῖν. ἐκεῖνον δὲ δυσεργὸν, αὐτὸν 15 

δὲ περιμένειν γενέσθαι πρότερον yin iod ἣν ἐποί- 

ησεν εὐεργόν, ἵν᾽ ὕστερον ποιήσῃ καὶ τοῦτο. οὗ ἕνεκα 

εὐεργὺν ἐποίει τὴν ὕλην, ὥσπερ οὐκ ὃν δυνατὸν TO 

ἐπιτήδειον τελειοῦν μὴ γενόμενον ἀνεπιτήδειον" si μὲν 

9 

γὰρ εὐεργὺν ἐποίει πρὸς τὸ τὰ ἴχνη δέξασϑαι μόνα 30 

τῶν εἰδῶν αὐτὰ καϑ' αὑτά, ἄτοπον (ἔσταν γὰρ εὐεργὸν 

ποιῶν πρὺς τὸ ἄτακτον γενέσϑαι γένεσι v), εἶ δὲ πρὸς 

{(τὸΣ τὴν τεταγμένην δέξασθαι γένεσιν, πῶς. ἐξὸν 

(uc τῷ εὐεργὺν ἀποτελέσαι | τὴν τοιαύτην ὑπο- fol221v. 

στῆσαι γένεσιν, περιέμενεν γενέσϑαι τὴν ἑτέραν, ἵν᾽ 90 

οὕτως ἐνθῇ τῷ ἀτάκτῳ τάξιν, ὥσπερ ἄνευ ἀταξίας 

τάξιν ὑποστῆσαι μὴ δυνάμενος; εἰ δὴ ταῦτα ἄτοπα 

, : ES. [s , 1 , γένεσις. αὐτὸς ὑπέστησεν καὶ γενέσεως ὑποδοχὴν 
: 3 "X à , ^ EZ - * i 1 * Μ “-- 

20 ἑποίησεν᾽ οὐ γὰρ ἄλλο ἔχει τὸ εἰναι ἢ τὸ ὕλη εἶναι 
99 j^ () ^ T3. ( ; 201. 334τ. εἴπερ ὅρος αὐτῆς TO εἶναι γενέσεως ὑπο δοχήν 
er “ 3 ' 2 , | ὥστε εἶτε εὐεργὸν ἐποίησεν, γενέσεως ὑποδοχὴν αὐτὸς 
ἐποίησεν (τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ εἶναι ὕλην). εἴτε ὑπέ i j jV TO είναι ὕλην), eive ὑπέστησεν 

, , δ 9 , ᾿ , e 
αὐτόϑεν ὕλην, ἐποίησεν τὴν ὕλην ὃ τοῦ παντὺς τε- 

": MN C-Y- M X , 25 χνίτης. διὸ καὶ πᾶς τεχνίτης τούτων ποιεῖ ϑάτερον᾽ 
δ , , “ι΄ - , , ὑπότερον ὃ ἂν ποιῇ τούτων, ὕλην ποιεῖ, καϑάπερ 

4. πλημμελω) ς]. eX v, Ν 10. Mm 1 

τα ἴχνη (pt imn textu: δὲ τὰ ἴχνη ταῦτα) 

23. τὸ add. pt 23. 94. ἐξὸν ἅμα 

LÍ τῆς] γης M. 

ad ταῦυτὰ in marg: 

12. τετα] γίμενων M. 
1 sq. τεσσαρεσ- pt ubi 2. ) le, e yuque 12. ὕφιστ] αἷς», ex η. M 

αποτεῖ] o v M ^ 13. ατιμωτερος M 15. m Plat. Tim. 42E 
17. Plat. Tim. 49A 19. M m 1 ad γενεσις not. marg.: 

TO πρωτον vzoxtsuusvov φησιν M 2 9 q 3s lin. 91. ὕποστηναι M. τῷ] sov ἁμα τὸ M c? p) 
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χαὶ οὐ ; Mo cC 35 “ἂν »'. Ὅτι οὐ παντοχάλως ἐξείληφεν ὃ Πρόκλος τὸ 
& οὐ πρότερα τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς d παντύχακος epbiuqper vius s 

: ! , h. ^ ^ 

λεγόμενον ὑπὸ Πλάτωνος πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως 
, ' 25 ἡ 

χινεῖσϑαι. καὶ Πορφυρίου sig τὸν τόπον ἐξήγησις. 

καὶ ὕτι οὐδ᾽ οὕτως συνάγεται τὸ κατὰ Πλάτωνα ἀγέ- 

/e 9 x M ^ M , - » τάξεως. ἀγένητον δὲ μετὰ τῶν ἰχνῶν τὸ ὑποκείμενον 
P JA, r 2 2 X e 2-2 9 ^- , , ; ἀγένητος καὶ ἡ ἐπ αὐτοῖς τάξις καὶ οὐ πρότερόν τι 

" A rr , A A A a4 καὶ VGTtQOY τούτων. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὕλη πρότερον - s δ ? Ω : 
3 e - , - , Ν Ω Ti ) f FoM (t Á N LS νὼ , 7 J ) / / Γ1 v. 5&lT& ἢ τῶν ἰχνῶν γένεσις" TO γὰρ εἶναι αὐτῆς ὕλη dada i 
“τὶ fases ᾿Αλλ δὺο 2 ERAT. , i : 
κόρ, ἢ εἰναι αὑτῇ" ἐν αὐτῇ οὖν ἔστιν καὶ τὰ ἴχνη. ἀφ᾽ pore URS spnpehóitietr TN 1ó fol. 995 

j "Am Y od " N ; ις τοῦ TE60€0LGXCLO EXCTOU 0v. ol, 225r. 
οὐ éGTUV ὕλη. καὶ OD προτέρα τῶν ἰχνῶν᾽ ἅμα γὰρ | 4e * ic 

ν , 
, ^ , -— - * ' " M TUM 

^ , ) A ῳ 2 - , M ᾿ 

αὐτὴ ἐπιτηδεία λαβεῖν καὶ τὸ διδὸν ἐνδίδωσιν τὰ ἴχνη ἢ α΄. Τὸ προκείμενον τεσσαρισκαιδέχατον ἐπιχείρημα 
? - — * Cp τ á i | ^ e ^ “ A ^. [BM ?f ' , , NN ! ADU 

αὐτῷ τῷ εἶναι διδόν. εἰ οὖν ἀγένητός ἐστιν καὶ πραγματειῶδες μὲν οὐδὲν ἔχει τὸ σύνολον οὐδὲ πρό 

27 2 3 ? * ' . Ι ! F c JS Z WA G τω ^?» / 4." jd "7 : Y 

ἄφϑαρτος ἀεὶ οὖσα, ἀεὶ εἶχεν τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν. τασίν τε καὶ ἀρχήν, ἡ ἄν τις συγχωρήσειεν ὡς EX τὴ 

93 N * er , 2 » 
— n ΙΑ e / , , “ δ e , 

ἀλλὰ μὴν ἅμα τούτοις καὶ ἡ τάξις. ὡς δέδεικται" ἡ τῶν πραγμάτων ὁμολογουμένῃ φύσεως. ἐξ ὑποϑεσεῶν 10 
^ , N , " “ἢ ^ M m 

δὲ ὅλον ἀναποδείκτων εἴληπται. ὧν τὰς μὲν Πλάτων 
^ Ν c , , 

ὑπέϑετο. τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Πρόκλος ὡς συμφώνους 

δῆϑεν τῇ Πλάτωνος διανοίᾳ συνελογίσατο, ἐξ ὧν λοι- 

πὺν ὑποϑέσεων ὡς ἐξ ἀρχῶν Πλατωνικῶν τὸ ἀγένη- 

τάξις ἄρα ἀγένητός ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος καὶ τῶν τριῶν 
οὐδὲν πρῶτον οὐδὲ δεύτερον οὐδὲ τρίτον, πλὴν ei τῇ 
ἐπινοίᾳ μόνον" ὥστ΄ ἀρϑείσης τῆς ἐπινοίας ἅμα πάντα 
ἐστίν, ἡ ὕλη. τὰ ἴχνη, ἡ τάξις. ἀφ᾽ οὗ δὲ τάξις 
ἐστίν. καὶ κόσμος ἐστίν: ὥστ᾽ ἀγένητος ἂν εἴη καὶ 
ἄφϑαρτος.᾽᾽ 

τον εἶναι τὸν κόσμον συνήγαγεν. τοῦ γὰρ Πλάτωνος τὖ 
“Ὁ ^ L 3 J . 

ἐκ τοῦ πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινουμένου τὸν τεταγ- 

μένον κόσμον γενέσϑαι εἰπόντος (βουληϑεὶς yp 

ῦ / 7 v 72» , ^ 2, 0 
" 

i , "P * 2 4 λ , ^ui AN Na AN 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ τεσσαρισκαιδεκάτου λόγου. φησίν. ὃ ϑεὸς ἀγαϑὰ μὲν πάντα φλαῦρον δὲ μηδὲν 

εἶναι κατὰ δύναμιν. οὕτω δὴ πᾶν, ὅσον ἣν ὁρατόν. , 
? "e TA ) Ὕ no Y f "! , C. Εξήγησις τῆς διανοίας τοῦ τεσσαρισχκαιδεκάτου 

90 ἐπιχειρήματος. παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημ- 20 
L] 

μελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἔκ τῆς , e * A " , 

B. Ὅτι οὐδὲν τὸ σύνολον πραγματειῶδες ἔχει τὸ 
9 er P ^ , 

ἀταξίας. ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου πάντως usivov), 
- , 2 ἂν , - A A e ui 

προκείμενον ἐπιχείρημα. χαὶ τι. εἰ καὶ πᾶσιν τοῖς : 
, Y 3 » m^! ^ κι , , ^ 

τί δὲ qv TO πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινούμενον. Ua] 

σαφῶς διαρϑρώσαντος Πλάτωνος. ἔτι δὲ καὶ τὴν ὕλην 

ἀνείδεον μὲν εἶναι λέγοντος ὑποδοχὴν δ᾽ ὅμως καὶ 56 

E , ^ ] c^ d ^ ^ 4 : | Ὁ τ ἐν τούτῳ λεγομένοις συγχωρήσωμεν, μόνῳ δὲ τῷ εἶναι 
A ei E $ ̂ S , - ς "ὦ i 

τὴν ὕλην ἀίδιον ἐνστῶμεν ὡς ἤδη ἐληλεγμένῳ. οὐκέτι 
, τ 5» T * j " 

:; συνάγεται TO ἀίδιον εἰναι τὸν κόσμον. 

1. παντὸκαλως M*^; πᾶν καλῶς pb; medelam non inveni 

(exspectes παντελῶς vel tale quid) εξειφεν Mb 3. κινεῖ- 

σϑαι τὴν ὕλην pt 10. ὁμολογουμένῃ] ὁμολογουμένης M. 

ὑποϑεσεω)ν]), ex c, M 17. Plat. Tim. 30A 19. ὁρατί οἦν, 

ex o, M 20. «y|o|v, ex o, M 22. gxew|o|, ex ov, M 

25. Plat. Tim. 494A, cf. 51A izx000y|nv| M 

: 3. ταξι} c], ex v, M 1. fort. προτέρα (1 ὕλην 
Me B Li 8. αὐτηι M , em|znjósie M svót|Ooc:v, ex ói9o, M 

t num in {ταῦτα τις Gm ἀλλήλων ooífo»? cf 
pag. 543, 19. fol. 240v. 23. συγχωρησομὲεν À τῷ pt] M d γχωρησομὲν M τῷ pt] 
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τιϑήνην γενέσεως. πάλιν Óà τοῦ αὐτοῦ ὑποϑεμένου 

καὶ λέγοντος. ὡς. ὅταν ἐπεχείρει τὸ πᾶν δημιουργεῖν 
ς , - AT " ^ , ^ , 

ὁ ϑεός. πρῶτον μὲν τὰ στοιχεῖα εἰδοποιήσας Orca quuc- 
Ἁ 1 - uU. , 

τισεν. καὶ πρὶν δὲ τὰ στοιχεῖα γενέσθαι προὐπάρχειν 
3 - “ 9 , ^ ? — 

αὐτῶν τὰ ἴχνη ἀλόγως καὶ ἀμέτρως ἔχοντα, ἐντεῦϑεν 

ὁ Πρόκλος ὥσπερ συλλογισάμενος διὰ τὸ πᾶν τὸ γινό- 

utvov ἐξ ὕλης δοκεῖν γίνεσϑαι τὴν ὕλην εἰναί φησιν 

τὸ πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινούμενον, ἐξ οὗ τὸὺ 

τεταγμένον ὃ ϑεὸς ποιῆσαι παρὰ Πλάτωνι λέγεται" 

10 εἶτα ἐπειδὴ παντελῶς ἀνείδεον εἶναι τὴν ὕλην ὁ Πλά- 
δ c , 9 , * * 4 , , L1 

fol335v. τῶν ὑπέϑετο. ἀνείδεος γὰρ ovG« καὶ πάντῃ ἕστιν 

ἀκίνητος μηδὲ πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινεῖσθαι δυνα- 
, bi A er , “ἢ E - 

μένη (τὸ γὰρ ὅλως κινούμενον, κἂν πλημμελῶς κινῆ- 

ται. εἶδός τι ἔχειν ἀνάγκη). διὰ τοῦτο οὐ παντελῶς 

15 ἀνείδεον οὖσαν τὴν ὕλην πλημμελῶς φησιν καὶ ἀτά- 

χτῶς κινεῖσϑαι (αὐτὴ γὰρ x«0' αὑτὴν πάντῃ ἐστὶν 
rj , 9 3 95 $e - $9 6 , 3 A 

ἀκίνητος). ἀλλ᾽ οὐδὲ παντελῶς εἰδοπεποιημένην (οὐ γὰρ 

ἂν ἔτι πλημμελῶς τὲ καὶ ἀτάκτως ἐκινεῖτο τέλεια τὰ 

εἴδη ἔχουσα). ἀλλὰ τὰ εἰρημένα ἴχνη ἀμυδρά rs ὄντα 
d N ὃ - , HEC M e ll. M ς M 

50 χαὶ πρόδρομα τῶν τελείων εἰδῶν δεξαμένην καὶ οἱονεί 

σκιαγραφηϑεῖσαν δι᾿ αὐτῶν τὴν ἐσομένην εἰδοποιίαν 

πλημμελῶς φησιν καὶ ἀτάκτως κινεῖσθαι. ὥσπερ ἂν 
^ ^ 7 P ? , d n , 

εἶ τις τὰ μήπω τῶν ἐμβρύων διηρϑρωμένως usuoggo- 
, , , 2 ELI - N , 

μένα νοήσειεν ἀλλ᾽ ἔτι συγκεχυμένους τῆς διαμορφώ- 

s) σεῶς τοὺς τύπους ἔχοντα. ὅϑεν κινεῖσθαι μέν φησιν 
M £4 .. Εν ΜᾺ No» : -" 2$ Y FAN - 

τὴν ὕλην ὡς ἤδη τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν δεξαμένην., πλημ- 
— A , ^ LI ^ 

μελῶς δὲ καὶ ἀτάκτως. κινεῖσϑαι δ᾽ αὐτὸ τὸ ἀτελὲς 

2. ὅταν M] ὅτε Plat. Tim. 53B ἐπὶ εἴχειρει, ex v, M 

11. γὰρ M; fort. δὲ 

superscr. m 1, M 

13. 14. xy] εἰ leoi, sp ok ἢ. ium ἢ 

26. δεξαμενηξ M 
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* & , ET , 

τῆς εἰδοποιίας καὶ ἀδιάρϑρωτον" εἶ γὰρ τῷ τεταγμένῳ 
^ , , - , M 

τὸ ἄτακτον ἀντίκειται καὶ τῷ τελείῳ τὲ καὶ διηρϑρω- 
A N K Ἁ /, r 

μένῳ τὸ ἀτελές τε καὶ ἀδιάρϑρωτον, τὰ δὲ τέλεια εἴδη 
-" / » A 2 

τῆς τεταγμένης κινήσεώς ἐστιν αἴτια, καὶ τὰ ἀδιάρ- 

ϑοωτα ἄρα καὶ ἀτελῆ καὶ οἱονεὶ ἴχνη τῶν τελείων 5 

τῆς ἀτάχτου κινήσεως αἴτια ἔσται. ταύτας οὖν τὰς 

ὑποϑέσεις λαβὼν ὃ Πρόκλος ὃ καὶ πρὸ τούτων δείξας 

ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ὕλην ὁ τοῦ 

χόσμου δημιουργὸς καὶ τεχνίτης ἐποίησεν. ἐπεὶ καὶ 

πᾶς τεχνίτης αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν οἰκείαν ὕλην παρα- τὸ 

σκευάξει. καὶ ὅτι καὶ τὰ πρόδρομα πάλιν τῶν εἰδῶν 

ἴχνη, ἐξ ὧν πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινουμένη γέ- 

vovev ἡ ὕλη. αὐτὸς ἐν αὐτῇ ὃ τῆς ὕλης δημιουργὸς 

ὑπέστησεν, συλλογίζεται ἐφεξῆς, ὡς οὐχ οἱ ὄν τέ fol»ér. 

ἐστιν κατὰ χρόνον ταῦτα ἀλλήλων διακεκρίσϑαι. ὡς τὉ 

πρώτην μὲν τὴν ἀνείδεον ὕλην ὑφίστασϑαι. εἶτα 

ἐφεξῆς αὐτῇ τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν ἐντίϑεσϑαι καὶ τρί- 

τον τὸ ἄτακτον κοσμεῖσϑαί τε καὶ τάττεσϑαι. χωρὶς 
, M - 2 , , - , 2. 2 3 7 

εἶ μὴ τῇ ἐπινοίᾳ. φησίν, ταῦτά τις ἀπ᾿ ἀλλήλων χω- 
, ? y 5 N , ^ , ^ , 1 5 , 

οίξοι. ἀτόπου οὖν δειχϑέντος τοῦ ἀνὰ μέρος καὶ ἰδέᾳ 50 
n , / , e , X , 

τούτων ϑεωρεῖν ἕκαστον (οὔτε γὰρ ἡ ὕλη ποτὲ ἀνεί- 

δεος ἦν οὔτε τοῦ τεταγμένου προηγεῖτο τὸ ἄταχτον) 

ἀνάγκη πᾶσα ἅμα πάντα εἶναι. τὴν ὕλην, τὰ ἴχνη 
^ ? ^ 3 Aj x , »" "| e A ^ 5 

τῶν εἰδῶν. αὐτὰ τὰ τέλεια εἴδη" ἅμα τε γὰρ τῷ εἰναι 

ἐπιτηδεία ἐστὶν ἡ ὕλη τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν δέξασθαι ss 

ὑποδοχὴ γενέσεως οὖσα καὶ ἐν τούτῳ τὸ εἶναι ἔχουσα 

καὶ εὐθὺς αὐτῇ ταῦτα ἐγγίνεται καὶ ἅμα τῷ παρεῖναι 
ν » δδν » &U /e ων 1 Y / 

τὰ τῶν εἰδῶν ἴχνη x«i ἡ τάξις εὐϑὺς καὶ τὰ τέλεια 

7. pag. 539, 1 9. τεχυ]ιτης, ex ἡ. M 16. πρῶτον 
545, 19 20. cf. pag. 540, 14 usgo|v er.]c M 28. post 
τάξις in textu αὐτοῖς M; not. marg.: yo ευϑὺς 
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εἴδη ἐπιγίνεται" εἶ γὰρ καὶ τῇ ἐπινοίᾳ ταῦτα διακέ- 

κριται. ἀλλ᾽ οὖν ὃ ϑεὸς ἅμα πάντα ὑφίστησιν, ὥσπερ 

ἅμα τε σῶμά ἐστιν καὶ πεποιωμένον σῶμα καίτοι τῆς 

ποιότητος ἑτέρας οὔσης τῷ ἰδίω λόγῳ τοῦ σώματος. 

ταῦτα συλλογισάμενος ὃ Πρόκλος καὶ λαβὼν πάλιν. 

ὡς ἡ ὕλη ἀγένητός ἐστιν, τουτέστιν ἀρχὴν οὐκ ἔχει 

τοῦ εἶναι. ὅπερ Πλάτων οὐδαμοῦ λέγων φαίνεται. 

εἰκότως συνάγει, ὡς. εἴπερ ἅμα πάντα ἐστίν, ἣ ὕλη. 

τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν. ἡ τάξις. ἡ δὲ ὕλη ἀγένητός ἐστιν 

καὶ ἄφϑαρτος. καὶ ἣ τάξις ἄρα. τουτέστιν ἡ κοσμο- 

ποιία. ἀγένητός ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος. τοιαύτη τίς 

ἐστιν πᾶσα ἡ τοῦ προκειμένου λόγου οἰχονομία καὶ 
μέϑοδος. 

β΄. Τὰ μὲν οὖν πρὸ τούτου ἐπιχειρήματα πάντα. 
εἰ καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ προτάσεις τῶν συλλογισμῶν ὡς 
δοκούσας ἁπλῶς ἐλάμβανεν Πλάτωνι. ἀλλ᾽ οὖν εἴχοντό 

πῶς καὶ τῶν κοινῇ δοχούντων αἱ ὑποϑέσεις. οἷον TO 

ἐκ τῆς ἀγαθότητος τοῦ ϑεοῦ. δι᾿ ἣν πάντα ποιεῖ. 
336v. ἀΐδιον εἶναι τὸν κόσμον συλλογίζεσθαι. τὸ ἐκ τοῦ 
τὸ τοῦ χόσμου παράδειγμα αἰωνίως τῷ δημιουργῷ 
συνυπάρχειν καὶ πρὸς εἰκόνα λέγεσθαί vs καὶ εἶναι 
τὸ παράδειγμα τὸ δεῖν τὸν ϑεὸν ἀεὶ ἐνεργείᾳ εἶναι 
δημιουργόν. καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἕχαστον" τὸ δὲ 
προχείμενον οὐδεμιᾶς ὅλως ἐχόμενον ὑποϑέσεως τὸ 
πιϑανὸν ἢ πιστὸν οἴχοϑεν ἐχούσης οὐ πολλὴν ἡμῖν 
κινεῖ φροντίδα εἷς τὸ ἀπελέγχειν, Omm τε καλῶς ἔχη 
καὶ ὅπῃ μὴ συλλελόγισται. εἰδέναι μέντοι δεῖ. ὡς 

16. M m 1 ad ειχουντὸ not. marg.: ηκολουϑουν 18. cf. 
pag. 119, 14 .. 90. cf. pag. 24, 2 24. ὀυδεμια! ς], ex v, M 

26. 21. καλῶς ἔχει καὶ πὴ μὴ pt; καλως ἔπει um in textu, 
in mare. i ; aro δὲ ?T5 o arg. int. σημειωσαι, 1n marg. ext. ἕητει et sym καὶ οπηι, 
M (etiam haee suspecta) 
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τὴν ἀφορμὴν πᾶσαν καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ συλλογίσασϑαι 

ἀγένητον εἶναι τὸν χόσμον £v τῷ προχειμένῳ ἐπι- 

χειρήματι οὐδαμόϑεν ἔσχεν. εἰ μὴ ἐκ τοῦ λαβεῖν 
, ς E » » / , Aa : *! 

πόλιν. ὡς ἡ ὕλη ἀγένητός ἐστιν καὶ ἄφϑαρτος᾽ κἂν 

γὰρ ταῖς ἄλλαις ἁπάσαις ὑποϑέσεσι συγχωρήσωμεν 

οὐ μόνον ὡς Πλάτωνι δοκούσαις ἀλλὰ καὶ ὡς ἀλη- 

ϑέσι. ἔτι δὲ καὶ οἷς αὐτὸς Ó Πρόκλος ἐκ τῶν εἰλημ- 
, , M 

μένων Πλάτωνος ὑποϑέσεων συλλελόγισται. μονῷ δὲ 

τῷ τὴν ὕλην ἀΐδιον εἶναι μὴ συγχωρήσωμεν διὰ τὸ 

μήτε Πλάτωνι μήτε τῇ ἀληϑείᾳ δοκεῖν τῶν λόγων τῶν 

ἀίδιον εἶναι τὴν ὕλην κατασκευαξόντων ἐν τῷ ἕν- 

δεχάτῳ λόγῳ ἐληλεγμένων, οὐκέτι τὸ ἀγένητον εἶναι 
4 /6 ' i ? i 

' , E E , r , , 

τὸν κόσμον τῶν λοιπῶν κειμένων ὑποθέσεων συμβής- 

σεται ἅμα μὲν γὰρ τῷ τὴν ὕλην ὑποστῆναι εὐϑὺς 

καὶ τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν ἐν αὐτῇ γέγονε καὶ ἡ τάξις, 

καὶ οὐδὲν τούτων οὔτε πρότερόν ἐστιν οὔϑ' ὕστερον. 
, E ΝΑ - a M P , Il, ee TM , 

ἀρχὴν δὲ τῆς ὕλης ἐχούσης ἀρχὴν ξξει καὶ ἡ τάξις 
Ἁ δ , e y. * i Ἃ . , 

καὶ ὃ κόσμος. ὅτι uiv οὖν, εἴ τις τὰς εἰρημενας 
, Γ - ^ M , * 

ὑποϑέσεις ὑπόϑοιτο (πρῶτον μὲν τὴν ἀνείδεον εἰναι 

ὕλην, εἶτα τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν ἐν αὐτῇ ὑφίστασϑαι; ἐξ : 

ὧν γίνεται τὸ πλημμελῶς καὶ ἀτάχτως κινούμενον, 

εἶτα λοιπὸν τὸ ἄτακτον εἷς τάξιν ἄγεσϑαι). ψεῦδός 

τε ὑποτίϑεται καὶ καλῶς ὃ Πρόκλος τοῖς ἐλέγχοις 

ἐχρήσατο, καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν" οὐ τὸ ἐλέγξαι τοὶ. 351:. 

ὃΣ τὸς ὑποϑέσεις ταύτας τοῦτ᾽ ἔστιν δεῖξαι. ἢ ὅτι ss 5 : ? 3 
2 1 “ δ C 4 P , *? e ? 

οὐχὶ ταῦτα οὕτως ὁ Πλάτων ὑπέϑετο ἢ Oti οὐ yeyo- 

6. δοχ[οήυσαις, ex εν, M 9. τῷ] τὸ M 10. τῶν 

λόγων] τον λόγον M 11. pag. 445, 28 sq. 15. γε- 

γονεῖν er.] M 16. προτερων M. (er. pt) 22. αταλτῇον 

— αγεσ]ϑαι M. 25. ad versum ποϑέσεις — 26. ταῦτα ascr. 

ξητει M. 
IoAwxEs PHiLOPONUS ed. Rabe. 35 
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νέναι τὸν xóGuov ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρξάμενον πρὶν 
γενέσθαι οὐκ ὄντα εἴρηκεν ἐχεῖνος. 

γ΄. AAA οὐδὲ ἄντικρυς τοῦτο ἔστιν λαβεῖν. ὡς τὺ 
πλημμελῶς καὶ ἀτάχτως κινούμενον τὴν ὕλην ὁ Πλά- 

ὅ τῶν ἔλεγεν τὴν τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν δεξαμένην. ὁ γοῦν 
Πορφύριος ἐν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον ὑπομνήμασιν 
αὐτὸ δὴ τοῦτο τοῦ Τιμαίου τὸ μέρος ἐξηγούμενος οὐ 
τὴν ὕλην φησὶν μετὰ τῶν vo» τὸ πλημμελῶς εἶναι 
χαὶ ἀτάκτως κινούμενον. ὡς ἐν τούτοις ὃ Πρόκλος 

1 φησίν. ἀλλὰ τὰ ἤδη ἐξ ὕλης καὶ εἴδους γενόμενα 
σώματα. ἐξ ὧν ὃ κόσμος συνέστηκεν" οὐ dti εἶναι 
κόσμου ἀρχὰς ὕλην καὶ εἶδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν σώμα- 
τος εἶναι ἀρχάς (ἐξ ὕλης γὰρ καὶ εἴδους τὰ σώματα). 
χόσμου δὲ ἀρχὰς τὰ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συστάντα σώ- 

15 ματα ἅπερ εἴ τις αὐτὰ xc αὑτὼ τοῦ τάξαντος χωρὶς 
ἐπινοήσειεν. ἐν “κινήσει μὲν αὐτὰ πάντως ϑεάσεται 
διὰ τὸ φυσικὰ εἶναι σώματα. τὴν δὲ φύσιν κινήσεως 
εἶναι καὶ ἠρεμίας ἀρχήν, ἐν πλημμελεῖ δὲ πάντως καὶ 
ἀτάκτῳ κινήσει διὰ τὸ τὴν ἐμμελῆ καὶ εὔτακτον d 

:» σιν ϑεόϑεν αὐτοῖς ἐπιγίνεσϑαι" εἰ γὰρ γενόμενα μὲν 
καὶ ὑποστάντα Vnpgpein. μὴ ταχϑέντα ὃὲ καὶ τὴν 
προσήκουσαν ϑέσιν καὶ πρὸς ἄλληλα σχέσιν ἀπειλη- 
φότα. τί λείπεται ἢ ἄτακτον xol πλημμελῆ vidi 
αὐτὰ κινεῖσϑαι, ὡς πλοῖον τοῦ xv βερνοῦντος καὶ ὥρμα 

25 τοῦ ἡνιοχοῦντος ἐστερημένον: Ὅτε δέ" . φησὶν ὁ Iop- 
φύριος. τὰ σώματα λέγει Πλάτων καὶ οὐ τὴν ὕλην 
τὸ πλημμελῶς χαὶ ἀτάκτως κινούμενον. τεχμήριον TO 
ὁρατὸν εἶναι λέγειν τὸ πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινού- 

1. ἀρξάμενον] αρξαμενος M 8. ὡς superscr. M 8. πλημ- μελες M (er. pt) 9. ^vovusvovusv|o ex co]|v sic M 28. λει- [πετ]αι M 28. λέγειν) λεγει M πλημ) μ]ελως M 
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, ' , 997 
'tOTLP TOV XO- fol23;v. 

μένον. τουτεῦσ 

Guor, ἐποίησε' πᾶν ydg, φησὶν ὃ παν, sed ἣν 

ὁρατόν, παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον id gdnbs am 

πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως tig τάξυν αὐτὸ ἤγαγεν τ τῆς 

ἀταξίας. τὰ δὲ δρατὰ τί ἂν εἴη", φησὶν ὃ Πορφύριος, 

Ἢ σώματα; ἡ γὰρ ὕλη ἀειδὴς καὶ ἄμορφος sud αὐτὸν 

Πλάτωνα καὶ μόγις νόϑῳ λογισμῷ λαμβανομενη. πῆς 

τὰ ἴχνη δὲ τῶν εἰδῶν ἡ ὕλη δεξαμένη νοῆται, ἐπειδὴ 

τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν οὔπω εἴδη cames ἔτι binos 

ἀσώματόν τε καὶ ἀνείδεον ὑπονοεῖν ve ὡς δ. 

τὰ ἴχνη καὶ ἡ σκιαγραφία τῆς Σωκράτους ees 

οὔπω Σωκράτους ἐστὶν εἰκών. εἰ δὲ καὶ τὰ ἴχνη 

δεξαμένη ἔτι ἐστὶν ἀσώματος καὶ διὰ τοῦτο ὀύφατος 

ἅτε δὴ μήπω σωματωϑεῖσα, τὸ δὲ πλημμελῶς καὶ 

ἀτάκτως κινούμενον ὁρατὸν εἶναί φησιν ὁ Πλάτων. 

οὐκ ἄρα τὸ πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως vnda τὴν 

ὕλην εἶναί φησιν ὁ Πλάτων τὰ ἴχνη τῶν εἰδῶν δε- 

ξαμένην. τὰ σώματα δὲ μᾶλλον τὰ μήπω τῆς Nod 

χούσης τάξεως". si uiv ovv ταῦϑ' οὕτω διακεκρίσϑαι 

κατὰ χρόνον ὃ Πλάτων ἔλεγεν. λέγω δὴ τά τὲ σύματα 

τὰ ἐξ ὧν ὃ κόσμος καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς τάξιν, οὐδεὶς 

ἂν οἶμαι τὸν λόγον νοῦν ἔχων ἀπεδέξατο" ἅμα γὰρ 
ὑφίστησιν ὃ ϑεὸς μετὰ τῆς προσηκούσης τάξεως ἐπε 

στον. si δὲ διδασκαλίας χάριν. ἡ φησιν ὁ Πορφύ- 

guog, ταῦτα ὑπέϑετο, ἐφ᾽ ᾧ συνιδεῖν. τί μὲν αὐτὰ 

xc9' αὑτὰ ἀπὸ τῆς ἰδίας ἔχει τὰ σώματα φύσεως καὶ 

αὐτῆς δηλονότι τῆς φύσεως αὐτῶν ϑεόϑεν παρασχεῦ εί- 

2. Plat. Tim. 30A — 7. Plat. Tim. 51A. 52B 8. νοξίτ αι, 
« ex & M 18. 19. προσηκούσης δεξάμενα τάξεως τὴν ὑπαρ- 
&uv. si pt; fort. προσηκούσης {τυχόνταν τάξεως 24. 25. IIoo- 
φύριος: cf. etiam pag. 189, 10 

35" 
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σης. τί δὲ ἀπὸ τοῦ τάξαντος αὐτὰ ϑεοῦ προσγίνεται. 
οὐδὲν μὲν ἴσως ἔγκλημα ὃ λόγος ἕξει, οὐκ ἐντεῦϑεν 
δέ, ὡς ἂν οἰηϑείη τις, συνάγεται τὸ ἄναρχον εἶναι 

fo.225r. κατὰ Πλάτωνα τὸν κόσμον σαφῶς ἐκείνου yev£- 
5 σεῶς ἔχειν αὐτὸν ἀρχὴν εἰπόντος καὶ πρὶν γενέσϑαι 
μὴ εἶναι καί, ἐπείπερ ἐγένετο, μήτε ἄλυτον εἶναι 
πάμπαν μήτε ἀϑάνατον, εἰ καὶ ἐπίκτητον καὶ ἐπισκευα. 
στὴν παρὰ τοῦ ϑεοῦ τὴν ἀϑανασίαν λαμβάνοι" ἐπεὶ 
χαὶ πόλιν ἐπισκευαξομένην ἀϑάνατον διαμένειν ἐνδέ. 

10 χεται. x«l τὸ πανταχοῦ δὲ ταῦτα περὶ τῆς τοῦ κό- 
Guov γενέσεως λέγειν Πλάτωνα καὶ τὸ χατὰ φύσιν 
αὐτὸν εἶναι λύσεως δεκτικόν, μηδαμοῦ δὲ μηδὲ ψιλὸν 
ἀφεῖναι ῥῆμα, ὡς ἢ ἀγένητος εἴη ὃ κόσμος ἢ ἀρχὴν 
τοῦ εἶναι οὐκ ἔχει ἢ κατὰ φύσιν ἄφϑαρτος εἴη ἢ 

15 ἕτερόν τι τοιοῦτο παραπλήσιον, πῶς οὐ μεγίστην ἔχει 
τῆς Πλάτωνος διανοίας ἀπόδειξιν τὸ γενητὸν εἶναι 
κατὰ χρόνον οἴεσϑαι. τουτέστιν τῇ τοῦ γρόνου γενέ- 
σει συνάρξασϑαι οὐκ ὄντος ἀιδίου τοῦ χρόνου; χρόνον 
γάρ φησιν μετ᾽ οὐρανοῦ γεγονέναι. ἵν᾽ ἅμα γενόμενοι 

s ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν τις αὐτῶν λύσις γένηται. εἶ 
γὰρ x«l ἐν Τιμαίῳ ἅτε δὴ περὶ τοῦ κόσμου διδάξαι 
προϑέμενος διδασκαλίας (χάριν), ὥς φασιν. γένεσιν 
αὐτοῦ ὑπέϑετο, τί δήποτε. εἰ χαὶ ἐν πολιτικῷ καὶ ἐν 
τοῖς ἄλλοις ἅπασιν τὰ αὐτὼ περὶ τῆς τοῦ κόσμου λέγει 

35 γενέσεως. οὐδαμοῦ δὲ κατ᾽ οὐδένα τρόπον ὡς ἀγένη- 
Tog εἴη ἐδίδαξεν; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ταῦϑ᾽ ἡμῖν ἐντελέστερον 
ἐν τῷ ἕχτῳ εἴρηται λόγῳ καὶ μᾶλλον τῆς ἐκ τῶν 

5. cf. Plat. Tim. 28A sq. 41B 16. ró suspectum 
γενητὸν] ἄγενητον M 17. τίη], ex ov, M 17.18. γενέσει] 
γένησει Mp; γεννήσει t 19. Plat. Tim. 38B (ubi ἅμα γεννη- 
d'évcsg) 22. χάριν add. (om. M in fine versus) 28. cf. pag. 228, 11. Plat. politic. 269C sq. 26. pag. 135, 9 sq. 
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πραγμάτων ἐχόμεϑα ἀποδείξεως καὶ οὐχὶ τὰ ϑοχόθντς 

μόνον Πλάτωνι νῦν ἡμῖν ἐξετάξειν πρόκειται. αὐτοῦ 

a τοῦτον περιγράφομεν τὸν λόγον, ἵνα μὴ περιττὸν 

ὄχλον τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐπιφέρωμεν. | 

Τέλος λύσεως τοῦ τεσσαρισκαιδεκάτου λόγου. 

, 4" i 

Πρόκλου διαδόχου λόγος πεντεκαιδέκατος. 

“ Πεντεκαιδέκατος τοίνυν νοείσϑω τοιόσδε" τὸ πα-᾿ 

ράδειγμα τοῦ χόσμου τρισὶν τούτοις αὐτὸξ ei δὲ τη 

μασιν ὑμνεῖ. μονογενές, αἰώνιον, παντελὲς. seco 

δὲ τὸ uiv παντελὲς» ὑπάρχει μόνῳ τῷ παντί" τῶν 

γὰρ ἄλλων οὐδὲν παντελές" διὸ καὶ αὐτὸς τὸν ὅλον 

φησὶν κόσμον εἴκάσϑαι τῷ παντελεῖ $90 μόνον: τ 

ὃὲ μονογενὲς οὐδὲ τοῦτο πᾶσιν πάρεστιν, εἶ καὶ τοῖς 

ἐν οὐρανῷ πᾶσιν" ἕκαστον γὰρ ἐκείνων μονογενές. τὴ 

ÓR ἀεὶ εἶναι τοῦτο πᾶσιν κοινὸν εἶναι τῶν εἰδῶν i15 
“5. y δ᾽ τὺ εἰ μηδὲ τοῦτο. τί πᾶσιν ἥκει κοινὸν οὐχ εὔθήσομεν 

τοῖς εἴδεσιν. εἶ δὴ πᾶν εἶδος ἔχειν δεῖ τὸ ἀεί (τοῦτο 

γὰρ εἰκὼν τοῦ αἰωνίου). τί τὸ ἀεί, σκόπει, ἈΘΤΕΟΟΡ 

τὸ κατὰ τὸν ἄπειρον χρόνον ἐφ᾽ ἑκάτερα ὃν ἢ τὸ 

χατὰ ϑάτερα μὲν ἀρχὴν ἔχον κατὰ ϑάτερα δὲ τελευ- 20 
λ , , ? ?! ^ - 

τήν᾽ εἰ γὰρ τοῦτο εἴη τὸ ἀεί. τί ποτ΄ ἔσται TO TO 

8. αὐτὸς (cf. 552, 1 : ;wit) αὐτοῖς M s gt 
"ογενὲς (αὐτὸ καλῶν» cf. 552, τούτων — 10. 7 ὲ 
didi (Ss add. et dabei scrib. pt) 11. Plat. ge v B 

15. [κοινὸν — 16. τι] M (scripta erant 16. ἡπει --- 17. ειδε- 
σιν) exspectes {δεῖν κοινὸν εἶναι τοῖς εἴδεσιν 
18. τί ταῦτα, σκόπει 454. 21 19. [απειρον] M 
21. ἐστί αι M 
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"T , e τ. P 2 ^ Ἁ A ^! » ' αἰωνίῳ ὡμοιῶμένον; ἐκεῖνο uiv γὰρ οὐδαμῇ ἔχει τὸ 
»] A , 9 SN ^ , j ποτὲ οὐδὲ παράτασιν οὐδὲ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον 

ὧλλ y * 3 MN E , ri ΝᾺ ' MAR T0 SEE ἄμφω ἄπειρον, οὐχ ἄμα δὲ τὸ ἄπειρον 
, , * ΝᾺ ^ iH αλλὰ γινόμενον. εἰ δὲ τοῦτό ἔστιν τὸ αἰώνιον. ἢ 
$9 ᾽ , , er 5 οὐδέν v ἢ πρὸ zx e ἔστι! ἐκείνῳ ὅμοιον ἢ πρὸ πάντων ὁ κόσμος. 

ἀλλὰ τὸ μὴ ^ D ÓnuLo D Go ( ἐμ τὸ μηδὲν ἄτοπον, τοῦ δημιουργοῦ ἀρίστου ὄντος 
καὶ βουλομένου ὕμοια ποιεῖν [ἐν] τῷ παραδείγματι 
καὶ 3 v j καὶ ποιοῦντος. ὁ ἄρα xóouog ὅμοιος ὧν μάλιστα τῷ 
παραδείγματι τὸ ἀεί ἔχει κατ᾿ ἄμφω καὶ οὐ κατὰ 
ϑάτερα μόνον. ἢ bv ὁμοίως τῷ εἴ ϑάτες μόνον. ἑσται οὖν ὁμοίως τῷ παραδείγματι 
ὁμοίον καὶ τὸ ἄτακτον διὰ TO ἀγένητον χαὶ τὸ τεταγ- 
μένον διὰ τὸ ἄφϑαρτον. εἰ οὖν ταῦτα ἀδύνατα καὶ 
πᾶν TO ἀγένητον ἄφϑαρτον καὶ πᾶν τὸ ἄφϑαρτον 
Ve JA n e 2 

ἀγένητον, ἵν᾽ ἦ τὸ συναμφότερον ὅμοιον τῷ ciovío 
* « 1 ' 1 , » i ἢ Ι ἀλλὰ μὴ τὸ κατὰ ϑάτερον ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο 

, A "4^ 9 οὐδὲν uc , D GTC ὶ 1 ; οὐδὲν μᾶλλον τοῦ ἀτάκτου τὸ τεταγμένον, κατ᾽ ἄμφω 
ἄρα TO πρὸς τὸ παράδειγμα γεγονὸς ὅμοιον ὥφειλεν 

o1339r. εἶναι τῷ 2 )e vue 0 δὲ be | τὶ τῷ παραδείγματι. τὸ δὲ πρὸς | τὸ παρά- 
θειγμα γεγονός ἔστιν ὁ κόσμος" οὔτε ἄρα γένεσιν 

ι "P » 2 E ? M 9 κ᾿. » 50 ἔχων ἄφϑαρτός ἐστιν οὔτε ἀγένητος Qv ἔχοι ἄν τινα 
y, / A 1 , y, ^ ^ 

φϑοραν (τοῦτο γὰρ κατὰ ϑάτερον ἄπειρον). ἀλλὰ 
εις TRE NR xal xov ἃ ἀγένητος ἅμα καὶ ἄφϑαρτος καὶ κατ᾽ ἄμφω τὴν ἀπει- 
ἧς, Z. er? 5 - 2 , ' Dd 

ρίαν ἔχων, (v ἢ TO αἰωνίῳ κατὰ πάντα ὅμοιος παρα- 
, , * , ᾿ δείγματι. καϑάπερ αὐτός φησιν. 

1. ὁμοιωμενον M 2. καὶ τὸ ὕστερον 598, 5: i 

7 AE P Fe apa rte el M ὅμοιον pou CLOVLOV 
de 6. ̓ ἀλλὰ τὸ vai uh "bà TO μηδενὰ τροπον M, 
ad αλλὰ ro not. marg. m 1 αλλατοπον τὸ (cum ἕητει); itaque 
pt: ἀλλ᾽ ἄτοπον τὸ μηδένα τρόπον 1. ἐν M; om. pt jn 
8. {και ποιουντος --- μαλιστα) Ν 9.M m 1 ad «ugo not. 
marg.: τουτἔστιν κατ ἀρχὴν και τελος 24. arg ς cvrog bis, alt. 
del, M Plat. Tim. 31B Ni 
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Κεφάλαια τῆς. λύσεως τοῦ κε΄ λόγου. 

3 , T ^ , "no , , / 

. Ἐξήγησις τῆς διανοίας τοῦ v6 xv yeioniue os. 

" Ὅτι οὐκ ὀρϑῶς τὴν πρὸς τὸ αἰώνιον TOU κό- 

σμου παράδειγμα ὁμοίωσιν ἐξείληφεν ὁ Πρόκλος. καὶ 

πῶς κατὰ Πλάτωνα ὡμοίωται ὁ χόσμος τῷ αἰωνίῳ 

παραδείγματι αὐτὸς ἀρχὴν ἔχων τοῦ εἶναι. 

γ΄. Ὅτι, εἰ ἀκριβῆ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ κόσμου πρὸς 

τὸ παράδειγμα ἀπαιτήσωμεν,. οὐδ᾽ ὕλως ὡμοιῶσϑαι τῷ 

παραδείγματι τὸν κόσμον ἐνδέχεται. καὶ ὅτι κατὰ δύ- 

ναμιν δεῖ τὴν εἰκόνα ὡμοιῶσϑαι τῷ παραδείγματι, ὡς τὸ 

καὶ τῶν ὄντων ἕκαστον παραπλήσιον λέγεται Veg 

γεγονέναι κατὰ δύναμιν. 

“Δύσις τοῦ πεντεκαιδεκάτου λόγου. 

α΄. Ὁ προκείμενος πεντεκαιδέχατος λόγος ὃ αὐτός 

ἔστιν "eror τῷ δευτέρφ᾽ καὶ ἐν τούτῳ γὰρ καὶ ἐν 

ἐκείνῳ ἐκ τοῦ ἀεὶ εἶναι κατὰ Πλάτωνα τὸ τοῦ κόσμου 

παράδειγμα τὸ καὶ τὴν τοῦ παραδείγματος εἰκόνα τὸν 

κόσμον ἀεὶ εἶναι συνελογίσατο, ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν &x τοῦ 

πρὸς ἄλληλα εἶναι τὴν εἰκόνα καὶ τὸ παράδειγμα καὶ 

ui δύνασϑαι {ζϑάτερον εἶναι ϑατέρου μὴ ὄνευευ (ϑα- : 

τέρου οὖν ἀεὶ ὄντος. τοῦ παραδείγματος. καὶ τὸ λοι- 

πόν, τὴν εἰκόνα, φησίν, ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη), ἐνταῦϑα 

ὃΣ ἐκ τοῦ δεῖν πάντως. ὡς δοκεῖ Πλάτωνι, ὁμοίαν 

εἶναι τὴν εἰκόνα τῷ παραδείγματι. τὸ δὲ παράδειγμα 34 

τοῦ κόσμου. | φησίν, τρισὶν ἐξυμνεῖ τούτοις ὀνό- το]. 339ν. 

2. επιχειματος M 5. ὁμοιωται M^ 8. ἀπαιτήσωμεν] 

ἀπαντισωμὲν M5; ἀπαντησωμεὲν Mv 12. ysyovev κατὰ δυνα- 

μην Mh 16. pag. 24, 14 20. αὐ - ὄντος add. (cf. 

24. 13) 20. 21. ϑατερο υ], ex », M 

- 

Mi 

a^^ af 

a7 TpD 

-—"r - πὰ τ 

SEN MEI ca 

Ἢ ΡΨ cum 
— - 

-— 
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μασιν ὃ Πλάτων, παντελὲς αὐτὸ καλῶν. μονογενές. j ματι, ἐκεῖνο δὲ εἶναι αἰώνιον. ἀνάγκη οὖν αὐτὸν το1. 580τ. 
αἰώνιον. ti οὖν κατὰ τὸ παντελὲς τῷ ἑαυτοῦ παρα- χαὶ ἄναρχον εἶναι τὸν κόσμον x«l ἀτελεύτητον οἴεσϑαι" 
δείγματι, φησίν, ὡμοίωται, εἴπερ ὅλον ἐστὶν καὶ πᾶν οὕτω γὰρ μόνως ἐφάνη κατὰ τὸ ἀεί τῷ — 
ὁ κόσμος ἐν αὑτῷ πάντα περιέχων καὶ οὐδὲν ἀπολε- δείγματι ὁ κόσμος ὁμοιούμενος. 

s λοιπὼς ἔξωϑεν, ἀλλὰ δὴ καὶ εἷς ἐστιν καὶ μονογενής β΄. ᾽4λλ: οἶμαί ys, εἴ τις pA. καὶ αὐτοῖς s 
(ἵνα yéo', φησὶν Πλάτων. “τόδε κατὰ τὴν μόνωσιν ἐπισκήψειε τοῖς Πλάτωνος ῥήμασιν καὶ τοῖς νῦν ὑπὸ 

ὅμοιον εἴη τῷ παντελεῖ foe, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτε | τοῦ Πρόκλου εἰρημένοις. εὑρήσει κἀνταῦϑα αὐτὸν μὲν 
ἀπείρους ἐποίησεν ὃ ZIOLOTV κόσμους. ἀλλ᾽ εἷς ὅδε ἑαυτῷ σύμφωνον Πλάτωνα. τὸν δὲ τοῦ Πλάτωνος 

μονογενὴς γεγονὼς οὐρανὸς ἔστιν καὶ ἔσται᾽), ἀνάγκη ἐξηγητὴν παραχρουόμενον μᾶλλον ἡμᾶς ἢ τὴν διάνοιαν 
10 00v δήπου, φησὶν ὃ Πρύκλος, καὶ κατὰ τὸ τρίτον ἡμῖν τὴν Πλάτωνος σαφηνίξοντα᾽ ἔσται δὲ τοῦτο ἵν 

ἀμοιδόθαι τὸν κόσμον τῷ παραδείγματι. λέγω δὴ τὸ σαφὲς αὐτὰ πρῶτον ἀναγνοῦσι τὰ περὶ τοῦ ὙΠ 

ἀεί. πῶς ovv, φησίν, ὁμοιωϑείη ἂν κατὰ τοῦτο; πότερον μένου Πλάτωνος ῥήματα" συστήσας γὰρ ἐν Τιμαίῳ τὸν 
κατὰ τὸν ἄπειρον χρόνον ἐφ᾽ ἑκάτερα ὧν ἢ ἐπὶ ϑάτερα κόσμον καὶ ψυχὴν αὐτῷ ἐνϑεὶς καὶ τὴν κρυδηνον αν 
μόνον ἔχων τὸ ἄπειρον, κατὰ τὸ τέλος. ὥς φησιν ὃ κινήσας κίνησιν ἐπιφέρει ταῦτα “ὡς δὲ κινηϑὲν αὐτὸ 

15 Πλάτων, κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν οὐκέτι; ἀλλ᾽ εἴπερ ἐκεῖνο καὶ ξῷον ἐνόησεν τῶν ἀιδίων ϑεῶν yepopos Cowo du e 
αἰώνιον ὑπάρχον μήτε ἀρχὴν τοῦ εἶναι μήτε τέλος d ) γεννήσας πατήρ. ἠγάσϑη vs καὶ εὐφρανϑεὶς ἕτι δὴ 

ἔχῃ. δηλονότι οὐ τὸ χατὰ ϑάτερα ἄπειρον αὐτῷ ὡμοί- BM πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπενόησεν iniecit 

ὥται ἀλλὰ τὸ κατ᾽ ἄμφω. ὥστε, φησίν, εἴπερ ὅμοιος | καϑάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει ξῷον ἀΐδιον ὄν, καὶ τόδε 
τῷ παραδείγματι κατὰ τὸ ἀεί ὃ κόσμος ἐστίν. ἐφ᾽ | τὸ πᾶν οὕτως εἰς δύναμιν ἐπεχείρησεν τοιοῦτον ἀπο- 
id , e ' , " , ^ ^ 5 , ? 30 ἑχάτερα ἕξει τὸ ἄπειρον οὔτε ἀρχὴν τοῦ εἶναι οὔτε τελεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ ξῴου φύσις ἐτύγχανεν αἴώ- 20 
“1 E "u e Li * "m E " ᾿ "m . Y - - - A 

τελὸς ἔχων. ὅτι μὲν οὖν. εἴπερ καὶ εἶναί τις κατὰ νιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γενητῷ παντελῶς zooGc 
, * ^ z i , CUAL BN MIA 

Πλάτωνα τὰς ἰδέας καὶ τὰ παραδείγματα συγχωρή- πτειν οὐκ ἦν δυνατόν εἰκόνα δὲ ἐπενόει xumnjvóv τι 
ΡΝ “ - Ὁ * € ^ Ἢ EI | d MM ^ , er 9 - - , 

ὄειεν. οὐκ ἀνάγκη ἅμα ἢ εἰναι ἢ μὴ εἶναι τὰς TOL- αἰῶνος ποιῆσαι καὶ διάκοσμον ἅμα οὐρανῷ ποιεῖ μεὲ- 
, , , P 6 mi m 1 5 2 Ψ' ? 4l 

αὑτὰς εἰκόνας τοῖς παραδείγμασιν, εἴρηται ἐν ἐκείνοις" vovtoc αἰῶνος ἕν κατ᾽ ἀριϑμὸν οὖσαν αἰώνιον εἰκονα, 
- A * , ^ , Ἢ Ἢ M e m y , N , [^ 

νῦν δὲ οὐ πρὸς αὐτὰ τὰ πράγματα ἀλλὰ πρὺς ὑπο- τοῦτον ὃν δὴ χοόνον ὠνομάκαμεν. ἡμέρας γὰρ cL 25 
, , e lu e , , , » , ϑεέσεις Πλάτωνος ἡμῖν ὁ λόγος εὐϑύνεται, εἴπερ εἶχά- 

σϑαι μέν φησιν ὃ Πλάτων τὸν κόσμον τῷ παραδείγ- 2. ἀνάρχρον Μ 88. u|o]voc, ex o, M 11. 12. προχει- 

uevov |I htt. er.] M 14. Plat. Tim. 810 15. £ov Plat. 

17. μᾶλλον ὕμοιον πρὸς Plat. 19. ἐπεχείρησεν Plat, cf. 

1. καλῶν pt| καλῶς M 9. ὁμοιῶται ειπ| εἰρ M ; 558, 16] επιχειρησαι Μ 20 ἐτύγχανεν οὖσα Plat. 

6. Plat. Tim. 818 T. ἰῇ M] ἢ Plat. 8. ὅδε pt Plat] 21. γεννητῷ Plat. 229. εἰκὼ Plat. ἐπινοεῖ κινητόν τινα 

ὧδὲ Μ 9. οὐρανὸς γεγονὼς ἔστι τε καὶ ἔτ᾽ ἔσται Plat. Plat. 23. 24. διακοσμῶν ἅμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος 

PESE 005 19 04. | ἐν ἑνὶ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἰοῦσαν Plat. 24. ἀϊριῆϑμον M. 
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νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὄντας πρὶν οὐρα- 

νὸν γενέσϑαι τότε ἅμα ἐκείνω συνισταμένῳ τὴν γένεσιν 

αὐτῶν μηχανᾶται᾽ ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου. καὶ 

τό τὲ ἦν καὶ ἔσται χρόνου γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ 

f0.230v. φέροντες λανϑάνο μὲν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον οὐσίαν οὐκ 

e ὀρθῶς" λέγομεν γὰρ δή, ὡς ἦν ἔστιν τε καὶ ἔσται. 

τῇ δὲ τὸ ἔστιν μόνον κατὰ τὸν ἀληϑῆ λόγον προσή- 

κει" χαὶ μετ᾽ ὀλίγα ἱπερὶ μὲν οὖν τούτων τάχα ἂν 
οὐκ εἴη καιρὸς πρέπων év τῷ παρόντι διακριβολογεῖς- 

10 ὅϑαι. χρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν. ἵν᾽ ἅμα 

γεν δενκες ἅμα καὶ λυϑῶσιν., ἄν ποτὲ λύσις τις αὐτῶν 

γένηται. καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύ- 
σεως. iv ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν 1 TO 

μὲν γὰρ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν, ὃ δ᾽ αὖ διὰ 

15 τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τὲ καὶ ὧν καὶ 

ἐσόμενος. εἰ οὖν ὡμοιῶσϑαι ὃ Πλάτων φησὶν τὸν 

κόσμον τῷ παραδείγματι. διότι. ὡς ἐκεῖνο πάντα 

χἰῶνά ἐστιν, οὕτως ἀνὰ πάντα τὸν χρόνον ὃ κόσμος. 

εἶ μὲν δεικνύειν ἔχει τις. ὡς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸν 

20 χρόνον εἶναι ὁ Πλάτων βούλεται. συγχωροῦμεν μὴ 

ἄλλως ὡμοιῶσϑαι τῷ ἰδίῳ παραδείγματι τὸν κόσμον. 

εἰ μὴ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ χρόνου ἔχοι τὸ ἄπειρον" 

ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ χρόνου οὐκ ἔσται πάντα τὸν 

χρόνον ὁ κόσμος. εἰ ἀρχὴν μὲν ἔχει τοῦ εἶναι. τέλος 
5 02 μή" λαβὼν γὰρ ὁ Πρόκλος τὸ εἶναι τὸν χρόνον 

ἐφ᾽ ἑκάτερα ἄπειρον ῥᾳδίως τὸν παραλογισμὸν ὕφηνεν" 

"WÜ γάρ, φησίν, “ταῦτα, σκόπει. πότερον τὸ κατὰ τὸν 

4. ἦν τό τ᾽ ἔσται Plat. 6. λέγομεν Plat.] λεγωμὲν M 
S Plat. Tim. 38B 11. γεννηϑέντες Plat. 12. γίγνηται Plat. 

13. ὁμοιωτατος M 14. γὰρ δὴ Plat. ἐστιν ὄν, ὁ Plat. 
18. ἀναπανταμ 22.εἰθχη Μ' 27. τί τὸ ἀεί, σκόπει 549,18 
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ἄπειρον χρόνον ἐφ᾽ ἑκάτερα ὃν ἢ τὸ κατὰ ϑάτερα μὲν 

ἀρχὴν ἔχον χατὰ ϑάτερα δὲ τελευτήν. ὅρα γάρ, πῶς 

προχείρως λαμβάνει τὸ εἶναι τὸν χρόνον ἐπ᾿ ἀμφό- 

τερα ἄπειρον. καίτοι, εἶ μὴ τὰ αὐτῷ δοκοῦντα 11λά- 

τωνι δὲ μᾶλλον κατασκευάξειν ἠβούλετο, ὥσπερ ἔλα- 

fev ἀπὸ Πλάτωνος τὸ δεῖν ὅμοιον εἶναι τὸν κόσμον 

τῷ παραδείγματι, οὕτως ἔδει δεῖξαι. εἰ καὶ τὸν χρό- 

νον ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα εἶναι ὃ Πλάτων ἠβού- tol231r. 

Acro, ἵν᾽ οὕτω λοιπὸν ἐκ τῶν αὐτοῦ Πλάτωνος συν- 

αγάγῃ αρονάσεον, ὅτι. &l Lii. ὡμοίωται TO ino e 10 

δείγματι ὃ κόσμος τῷ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ εἶναι; ὡς 

ἐκεῖνο τὸν πάντα αἰῶνά ἐστιν, ὃ δὲ χρόνος ἐφ᾽ ἕκά- 

τέρα ἄπειρος κατὰ Πλάτωνα. ἀνάγκη καὶ τὸν χόσμον 

ἐφ᾽ ἑκάτερα τῇ ἀπειρίᾳ τοῦ χρόνου συμπαρανείνεσθνε, 

νῦν δὲ παρὰ Πλάτωνος τοῦτο δεικνύειν οὐκ ἔχων 15 

αὐτὸς οἴκοϑεν ἔλαβεν ἀναποδείκτως. ὅτι ἄπειρός ἐστιν 

ἐφ᾽ ἑχάτερα ὁ χρόνος. ὅτι δὲ οὐκ εἶναι ἄπειρον ἐφ᾽ 

ἑκάτερα τὸν χρόνον ó Πλάτων gero, ἐξ αὐτῶν δῆλον, 

ὧν αὐτὸς me Πλάτων περὶ τοῦ χρόνου Ape 

diei) "xoóvog" γάρ. puce, “μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν, 30 

ἵν ἅμα γενηθέντες ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν ποτὲ λύσις 

τις αὐτῶν ἀφ καὶ πάλιν “ἡμέρας γὰρ καὶ νύχτας 

καὶ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὄντας πρὶν οὐρανὺν γενέσϑαι τότε 

ἅμα ἐκείνῳ συνισταμένῳ τὴν pcm αὐτῶν ἠέρα 

ru). εἰ οὖν ἅμα οὐρανῷ γέγονεν ὃ χρύνος καὶ πρὶν 530 

γενέσθαι οὐκ ἦν, τὸν δὲ οὐρανὸν VOputcMe μέν qu- 

σιν ἀπ᾿’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενον καὶ μὴ εἶναι πρὶν 

10. M m 1 ad ταυτη not. marg.: κατα τοῦτο ὡμοιω- 

αἰ αι, ex 5, M 11, απειρο] v], ἀκ e, ME 09e Plat. 

Tim. 38B 21. γεννηϑέντες Plat. 22. γίγνηται Plat. 

Plat. Tim. 31D 

oum) som htm , 

n Rq9273 
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γενέσϑαι, ὡς ἐν τῷ ἕκτῳ δέδεικται, ἀϑάνατον δὲ εἶναι 
ἐπισκευαστὴν τὴν ἀϑανασίαν προσκτώμενον. καὶ τὸν 

χρόνον ἄρα ἀρχὴν μὲν ἔχειν τοῦ εἶναι βούλεται. τέλος 

δὲ οὔ. οὐκοῦν, εἰ ἅμα τὲ οὐρανῷ ὃ χρόνος ἤρξατο 
χαὶ παντὶ τῷ εἶναι αὐτοῦ συμπαρατείνεται. ταύτῃ δὲ 
ὁ κόσμος ὡμοίωται τῷ παραδείγματι τῷ ἑαυτοῦ. διότι 

πάντα ἐστὶν τὸν χρόνον, ὡς ἐκεῖνο ἐν τῷ αἰῶνί ἐστιν 

παντί, ὃ δὲ χρόνος τοῦ εἶναι ἤρξατο. καὶ ὁ κόσμος 
» - * , , - , , ^ , 

ἄρα τοῦ εἶναι ἀρξάμενος καὶ τῇ ἀπειρίᾳ τοῦ χρόνου | 

.931v. χατὰ τὸ ἑξῇ νό ) & ὶ τῷ κατὰ τὸ ἑξῆς συμπαρατεινόμενος τῷ ἐν παντὶ τῷ 
Ω — , , , , , 

χρόνῳ εἶναι τῷ αἰωνίῳ παραδείγματι ὡμοίωται. καί- 
2 12 *3 1 , e , , , 

TOL, εἰ ἄναρχον sivc, τὸν κόσμον ὁ IlA&vov ἐβούλετο. 
ec a , 

ὡς τὸ παράδειγμα οὔτε ἤρξατο 

τοῦ εἶναι οὔτε παύσεται. οὕτω καὶ ὁ κόσμος οὔτε τοῦ 

διὰ τί μὴ εἶπεν ὅτι 

s γίνεσϑαι ἤρξατο οὔτε παύσεται᾽ ; οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον 
^ ' ' , 2 - , y τὴν πρὸς τὸ παράδειγμα αὐτοῦ ἐδείκνυεν εἰκόνα" 

3 ? € * , , LA 2 

ἀλλ ὡς τὸ παράδειγμα. φησίν, πάντα αἰῶνά ἐστιν. 
δ e ' , , οὕτως ὁ χόσμος τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τὲ καὶ 

^ 073 , M 3 - / e 
ὧν x«L ἑσόμενος. εἰ μὲν ovv ἔστιν tig χρόνος, év à 

M 2! € - ss 2 , M , -« N 

ἱὴ ἔστιν ὁ κόσμος. ἐκπίπτειν αὐτὸν ἀνάγκη τῆς πρὸς 

τὸ παράδειγμα ὁμοιώσεως. εἰ δὲ ἐν παντί ἐστιν τῷ 
, 9 M »! 2 ^ " e , 

χρόνῳ. ἀρχὴν δὲ ἔχει τοῦ εἶναι ὃ χρόνος, ἐνδέχεται 

ἄρα τὸν κόσμον κατὰ τὰ Πλάτωνι δοκοῦντα καὶ ἀρχὴν 
^f - 3*3 M Pd 9 , — , 

ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ τῷ αἰωνίῳ αὐτοῦ παραδείγματι 
e " ὃ ᾿ $! - δ ων ^ , 

95. ὡμοιῶσθαι. μηδεὶς δὲ νῦν ἡμῖν περὶ τοῦ χρόνου 
3 , : , » v AM ἢ P ἂν ἀπορίας κινείτω ἄπειρον αὐτὸν ἐφ᾽ ἕχάτερα δεῖξαι 

1. pag. 168, 3 sq. , 18 sq. 2. ἀϑαναοσ  ιῆΐαν M 
6. εαυτ[οῇν, ex o, E^ 1. ἔκειν] 0], ex o, M 8. ἤρξα- 
τοῖς er.| M 12. [ror «ocuov| M 13. &um|se|v, ex ει, M 

. 17. ef. Plat. Tim. 38€ 22. ey|s], ex 4, Μ 24. ἔχειν 
pt] exe« M 
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BovAóusvog: ἤδη μὲν γὰρ ἔν τῷ πέμπτῳ λόγῳ τὴν 

μάλιστα καρτερωτάτην τῶν ἀποριῶν, δι’ ἧς δοκεῖ ad 

ἑχάτερα εἶναι ἄπειρος ὃ χρόνος. ἐπελυσάμεϑα᾽ καὶ εἴ 

τινες δὲ ἄλλαι εἶεν. ἐν καιρῷ καὶ ταῦτα ἐπισκεψό- 

μεϑα᾿ οὐ ydo νῦν ἡμῖν ἐξετάζειν τὸ ἐπὶ τοῦ χρόνου 

Quee σκέμμα; τοσοῦτον δὲ μόνον δεῖξαι βουλό- 

uec, ὡς αὐτὸς ἑαυτῷ κἀνταῦϑα σύμφωνος ὁ Πλάτων 

φαίνεται καὶ ὡμοιῶσϑαι λέγων τὸν κόσμον τῷ αἰωνίῳ 

παραδείγματι χαὶ ἀπό τινος ἀρχῆς τοῦ εἶναι ἄρξα- 

σϑαι. εἰ μὲν οὖν (ὅπερ ἤδη εἶπον) δεικνύειν τις 

ἔχει, ὡς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸν χρόνον εἶναι ὃ 

Πλάτων βούλεται, δειξάτω παρελϑὼν μὴ ἐξ οἰκείων 

λογισμῶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν | συγγραμμάτων τῶν Π|λά- fot.232r. 

τωνος καὶ πεπαύμεϑα᾽ εἰ δὲ τοὐναντίον συνάρξασϑαι 

τῷ οὐρανῷ τὸν χρόνον φησὶν καὶ μὴ εἶναι πρὶν γε- 15 

νέσϑαι. ὁ δὲ Πρόκλος λαβὼν ὡς δοχοῦν Πλάτωνι τὸ 

ἄπειρον εἶναι τὸν χρόνον ἐφ᾽ ἕκάτερα οὕτω τὰ ἑἕξῆς 

συνελογίσατο. κἀνταῦϑα ἄρα Πλάτωνος ὠὲν καταψευ- 

δόμενος ἡμᾶς δὲ πεφώραται παραλογιξόμενος. 

γ΄. Εἰ δὲ λέγοι μὴ ἄλλως ὡμοιῶσϑαι δύνασϑαι : 

τὸν xóGuov τῷ αἰωνίῳ παραδείγματι, εἰ μὴ ἐφ᾽ ἕκά- 

τερα ἔχοι τὸ ἄπειρον ἄναρχος ὧν καὶ ἀτελεύτητος. 

πρῶτον μὲν οὐχ ὡς δοκοῦν τοῦτο Πλάτωνι συλλογί- 

ξεται" εἴρηται γάρ. ὕπως ἐκεῖνος εἰκάσϑαι φησὶν τὸν 

κόσμον τῷ παραδείγματι. εἰ δ᾽ ὅλως ἀκριβῆ σῴζειν : 

ἐνταῦϑα κἀκεῖ τοῦ ἀεί τὴν ὁμοιότητα βούλεται, ἐπειδὴ 

τὸ παράδειγμα οὐ. γινομένην ἀλλ᾽ ἅμα οὖσαν ἔχει τοῦ 

εἶναι τὴν ἀπειρίαν, ὡς καὶ αὐτῷ Πρόκλῳ δοκεῖ, δεῖ 

4. τιναις Μ 1. pag. 105, 11 Βα. 2. ezoouo|v M 
10. pag. 554, 19 fort. ταύτας 5. emu M; fort. περὶ 

19. πεφοραται M 24. pag. 553, 5 sq. 
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καὶ τὸν xócuov μὴ γινομένην ἀλλ᾽ ὑφεστῶσαν ἔχειν 

τοῦ εἶναι τὴν ἀπειρίαν" οὐχ ὅμοιον γὰρ τῷ ὄντι ἀεὶ 

τὸ ἐν χρόνῳ γινόμενον" καὶ si τὸ παράδειγμα τὸ ποτέ 

οὐκ ἔχει οὐδὲ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον οὐδὲ ὅλως 

; παράτασιν, οὐδὲ τὸν κόσμον ἄρα τούτων οὐδὲν ἔχειν 

ἐνδέχεται, εἴπερ ἐκείνῳ ὡμοίωται. εἰ οὖν ὃ κόσμος 

χαὶ τὸ ποτέ ἔχει καὶ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον καὶ 

οὐχ ὑφεστὸς ὥμα τὸ ἄπειρον ἀλλὰ γινόμενον καὶ κατὰ 

τοὺς ἀίδιον αὐτὸν εἶναι βουλομένους. δῆλον, ὡς οὐδ᾽ 

ὅλως τῷ αἰωνίῳ ὡμοίωται παραδείγματι. ἀλλ᾽ εἴπερ 

ὑφίστασϑαι δεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ παραδείγματος καί. 

.339v. ὡς ἐνδέχεται, τὴν ὁμοιότητα σῴξεσϑαι, ὡς καὶ 

αὐτὸς εἴρηκεν ὃ Πλάτων (καϑάπερ᾽ γάρ. φησίν, αὐτὸ 

τυγχάνει ξῷον ἀίδιον ὄν, καὶ τόδε τὸ πᾶν οὕτως εἰς 

5 δύναμιν ἐπεχείρησεν τοιοῦτον ἀποτελεῖν᾽). εἰ οὖν εἰς 

δύναμιν εἰκάσϑαι δεῖ τὴν εἰκόνα τῷ παραδείγματι. 

ὥσπερ ἐν τοῖς εἰρημένοις τοῦ παραδείγματος διενή- 

voysv, διαφερέτω καὶ κατὰ τὸ ἀεί καί, ὡς ὁ Πλάτων 

εἶπεν, σῳξέτω τὴν εἰκόνα τὴν πρὸς ἐκεῖνο οὐ τῷ ἐφ᾽ 

ἑκάτερα ἔχειν τὸ ἄπειρον ἀλλὰ τῷ εἶναι ἐν ἅπαντι τῷ 

χρόνῳ, ὡς ἐν παντὶ τῷ αἰῶνι ἐχεῖνο" οὐδὲ γὰρ μόνον 

τὸν κόσμον εἶναί φησιν ὃ Πλάτων τῷ αἰωνίῳ παρα- 

δείγματι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὄντα πάντα εἶναι τῷ ϑεῷ φησιν 

παραπλήσια" ᾿ἀγαϑὸς γὰρ qv, φησίν, ᾿ἀγαϑῷ δὲ οὐδεὶς 

5 περὶ οὐδενὸς οὐδέποτ᾽ ἐγγίνεται φϑόνος" τούτου δὲ 

ἐχτὸς ὧν πάντα ὅτι μάλιστα ἠβουλήϑη γενέσϑαι παρα- 

1. πυφεστω[σ]αν, ex τ, M ἔχειν] εχει M 10. ὅλως 

551, 8] ὀύτως M 13. Plat. Tim. 37 D αὐτὸ Plat.] αὐτὸς 

Μ 19. ἐκεῖνο] ἔκεινα M 20. τὸ] vov M 21. sxsew|o], 

ex o, M 22. fort. κόσμον (Ouotov» 24. παραπλησια) v er.| 

M ἀγαθὸς ἦν κτλ. Plat. Tim. 29E 26. γενέσϑαι éfov- 

λήϑη Plat. 
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/, - kJ 5 ^ - , 

πλήσια ἑαυτῷ᾽. ἄρ᾽ οὖν διὰ τὸ πάντα ϑεῷ λέγεσϑαι 
5 ^ * εἰ ^ " 

εἶναι παραπλήσια, τὸν δὲ ϑεὸν ἀεὶ εἶναι καὶ ἀεὶ κατὰ 

τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀναιρήσωμεν ἔκ πάντων 
" " ^ i ' ^ ᾿ "" * 

τῶν ὄντων τὴν φϑορὰν καὶ τὴν γένεσιν καὶ 0Àcg τὴν 
, Cal 3 , ? - 3 » »N 

μεταβολήν, ἧς οὐδέν ἐστιν τῶν ἕν τῷ κόσμῳ uot 

ρον; ἢ ἕκαστον τῶν ὕντων κατὰ δύναμιν καὶ ὡς 

πέφυκε τὴν πρὸς τὴν πρώτην ἀρχὴν τὴν ἑαυτοῦ 

ὁμοίωσιν ἀνεδέξατο; οὕτω δὴ οὖν εὐγνωμόνως καὶ 
*^ 

ἐπὶ τοῦ κόσμου τὴν πρὸς τὸ αἰωνίως ὃν παράδειγμα 

ὁμοίωσιν ἀκουσόμεϑα οὐκ ἀναιροῦντες τὸ ἀρχὴν ἔχειν 10 

τὸν χρόνον καὶ τὸν χόσμον φανερῶς εἰρημένον τῷ 

Πλάτωνι ἀλλ᾽. ὡς αὐτὸς εἶπεν ὁ Πλάτων. τῷ ἐν 

παντὶ εἶναι τῷ χρόνῳ τὸν κόσμον, κἂν ἀρχὴν τοῦ 
" “7 δ r er MM. ^ 5 , w 

εἶναι ἔχῃ ὁ χρόνος. ὅμοιον αὐτὸν εἶναι φήσομεν τῷ 
, M 5 Pd M , 

πάντα τὸν αἰῶνα ὄντι παραδείγματι. 

τὸ ἐπίκτητον καὶ οὐκ οὐσιώδη ἔχον τὴν ἀφϑαρσίαν τὸ 

οὐ διὰ τὸ οὕτως εἶναι ἄφϑαρτον ἤδη διὰ τοῦτο 
A , , , ) 3 , NN - ? * 

x«l ἀγένητόν ἐστιν, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον, ἐπειδὴ 
^ , "d A ἢ N Le N PARUM. 

uj φύσει ἐστὶν ἄφϑαρτον, διὰ τοῦτο χαὶ γενητὸν 

ἐστιν, ἐδείξαμεν ἔμπροσθεν ἐν τῷ ἕχτῷῳ λόγῳ μά- so 

λιστα. 

Τέλος λύσεως τοῦ ιε΄ λόγου. 

3. ἀναιρήσομεν pt 5. κοσμ| ων], ex ov, M 1. πεφυ- 

xs» er.| M 12. |evroc| M τῷ ἐν (cf. 556, 10)] τὸ ev M 

18. xo|c]uov, ex v, M 15. |ó]vr:t, ex o, M 

19. αφϑαῦ ὃ[ι]α, ex η, M 20. pag. 225, 13 sq. 

22. jvyov M. 

Ὁ A 

ὅτι | δὲ καὶ fol233 

» 
9 

r. 
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Πρόκλου διαδόχου λόγος ἑκκαιδέκατος. 

"'Ewxciüfxeroc* εἰ δύο βουλήσεις εἰσὶν ἕν τῷ 

δημιουργῷ, μία μὲν μὴ εἶναι τὸ πλημμελῶς καὶ ἀτά- 

χτως κινούμενον (ὡς αὐτὸς λέγει “βουληϑεὶς γὰρ um 

» δὲν εἶναι κακὸν tig τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀτα- 

ξίας, ἑτέρα δὲ δεδέσϑαι τὸ πᾶν (vig γὰρ ἐμῆς 

βουλήσεως , φησίν, 'δεσμοῦ τυχόντες μείξονος ἐχείνων. 

οἷς ὅτε ἐγένεσϑε συνεδεῖσϑε. οὐδαμῶς λυϑήσεσϑε᾽.. 

χαὶ τούτων ἑκατέρα τῶν βουλήσεων αὐτῶν τὸ εἶναί 
᾽ e A - ^ T" ^ » , ΝᾺ - , 

ἐστιν. ἣ μὲν τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον, ἣ δὲ τοῦ GQ- 
A , ? , ^ 2. 3 ^ ld 

ξεσϑαι TO τεταγμένον. ἀνάγκη ἢ ἀεὶ εἶναι τὰς PONAT 

σεις ἐν αὐτῷ ταύτας ἢ ποτὲ ἑκατέραν ἢ τὴν μὲν ἀεὶ 

τὴν δὲ ποτέ. ἀλλὰ τὸ ποτὲ ψεῦδος" τὸ γὰρ τὸ ποτὲ 

μὲν βούλεσϑαι ποτὲ δὲ μὴ δῆλον ὡς οὐκ ἀεί ἐστιν. 

κἄν τε πρότερον μὴ βούληται ὕστερον δὲ βούλεται. 

κἂν ἔμπαλιν πρότερον μὲν βούληται ὕστερον δὲ μὴ 

βούληται" ἔσται γὰρ ἐν ταῖς Bord καὶ apes 1j- 

σίαις ταύταις τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον καὶ TO ἦν 

καὶ ἔσται" ταῦτα δὲ εἴδη χρόνου φησὶν αὐτός" χρόνος 
3! 3 M ^ , 3 

ài οὐκ ἐν αὐτῷ ἀλλ᾽ dm αὐτοῦ καὶ μετ᾽ αὐτόν᾽ ἀεὶ 

ἄρα χαὶ τὸ πλημμελὲς μὴ εἶναι καὶ τὸ τεταγμένον 
- * , "j ^ ^— Σ 

εἶναι βούλεται. τῆς οὖν deiecit αὐτῷ τῷ εἰναι 

ποιούσης ὃ βυύενενι εἰ ἀεὶ ἑκατέρα, ἀεὶ τῷ εἶναι 

.238ν. ποιήσει. εἶ δὲ ἀεὶ ποιήσει ὃ βούλεται ἑκατέρα. | ἀεὶ 

4. cf. Plat. Tim. 30^ 6. cf. Plat. Tim. 418 

8. συνεσδεισϑὲ M 9. εκατεραι M. exspectes αὐτῷ τῷ 

εἶναι ζδραστικήν ἐστιν 13. γαρ τὸ M] τὸ om. pt; fort. 

γάρτοι 15. βουλίη)ται M. fort. δὲ βούληται 19. χρο- 

role, ex 9, M cf. Plat. Tim. 37 E 22. alt. | s]jyo. M. 

23. : ἀεὶ ἑκατέρα p] [ὅζα εἰ εκατερα, m 1 in τηδγρ᾽. ξητει et ἢ e&t £x, 

M; ἡ ἀεὶ ἑκάτερα t 
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δήπουϑεν ἡ μὲν ἀφανίσει τὸ ἄτακτον; ἡ δὲ φυλάξει 

τὺ τεταγμένον" οὕτως γὰρ ποιήσει ἑχατέρα τὸ ἑαυτῆς 

ἡ μὲν ἀναιροῦσα ὃ βούλεται μὴ εἶναι: ἡ δὲ φρουροῦσα 

βούλεται εἶναι. τούτων δὲ ταύτῃ τὸ οἰκεῖον ἕχα- 

τέρας ποιουσῶν εἶναι δεῖ καὶ τὸ ἀεὶ ὑφ᾽ ἑκατέρας 

γιγνόμενον" ἅμα γὰρ ἀλλήλοις τὸ ποιοῦν καὶ τὸ 

γιγνόμενον. ὡς ἐν Φιλήβῳ λέγει καὶ αὐτὸς τὸ μὲν 

ποιούμενον καλῶν τὸ δὲ δημιουργοῦν καὶ ποιοῦν, καὶ 

ἄνευ ϑατέρου ϑάτερον οὐκ ἔστιν" ἀεὶ ἄρα καὶ τὸ 

ἄτακτον peru διὰ τὴν ἀεὶ τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸ 

foedere καὶ τὸ vevarypevov σῴζεται διὰ τὴν τοῦ 

εἶναι αὐτὸ βούλησιν ἀεὶ ἑχατέραν οὖσαν. εἶ δὲ ἀεὶ 

ἑκάτερον ats οὐκ ἔσται πρότερον ἄτακτον εἶτα 

τεταγμένον. ὡς οὐδὲ πρότερον τεταγμένον εἶτα ἄτα- 

κτον. εἶ δὲ μὴ ἔστιν πρὸ τοῦ τεταγμένου τὸ ἄτακτον. 

οὐχ ἔσχεν ἀρχὴν τὸ τεταγμένον τὴν μετὰ τὸ ἄτακτον. 

καὶ εἰ μὴ ἔστιν τὸ τεταγμένον πρὸ τοῦ ἀτάκτου. οὐχ 

ἕξει τελευτὴν πρὸ τοῦ ἀτάκτου. εἰ δὲ μήτε ἤρξατο 

μετὰ τὸ ἄταχτον μήτε τελευτήσῃ πρὸ τοῦ ἀτάκτου, 

ἄναρχός ἐστιν καὶ ἀτελεύτητος ἡ τάξις καὶ αὐτὴ ἀγέ- 

νητός ἔστιν καὶ ἀφϑαρτου, ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ἄλλο 

ἐστὶν κόσμος ἣ τάξις καὶ τὸ τεταγμένον᾽ ἀγένητος 

ἄρα καὶ ἄφϑαρτος ὁ κόσμος. ἐπεὶ καὶ ἄτοπον ἐν τῷ 

9o fiev duum δύο οὐσῶν ἢ τὴν μὲν ἀεὶ ποιεῖν τὴν 

δὲ μὴ ἀεὶ ἢ τὴν μὲν αὐτῷ τῷ εἷναι δρᾶν λέγειν τὴν 

δὲ μὴ αὐτῷ τῷ εἶναι. τῆς αὐτῆς οὐσίας οὐσῶν καὶ 

ἀμφοτέρων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχουσῶν τὸ εὔλογον" 

5. ἑκατέρας] εκατερα M; ἑκάτερα pt 1. γιγνωμενον M. 

Plat. Phil. 26 E sq. 9. 9|«]|vsoov, ex 8; M 10. cst 

M; fort. del. 13. ἑκατερ o v M 20. ταύτῃ Kroll 

33. [ro], ex 9wr, M 25. M m 1 ad TOL not. marg.: τὴν 

υπαρξιν τὴν οὐὔυσιαν 26. 217. fort. ἀμφοτέρων καὶ 

IoANNES PurLoPoNUS ed. Rabe. 
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καὶ γὰρ ἡ uiv τοῦ βούλεσθαι μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον 
διὰ τὸ εἶναι ἀγαϑόν ἐστιν, ὥς φησιν αὐτός. ἡ δὲ τοῦ 
βούλεσϑαι εἶναι τὸ τεταγμένον διὰ τὸ μὴ εἶναι κακόν. 

fo.291z. ὅσῳ τοίνυν τοῦ μὴ εἶναι] κακὸν τὸ εἶναι ἀγαϑὸν 
ὅ τῷ ϑεῷ προσήκει μᾶλλον, τοσούτῳ ϑεία μειξόνως ἐστὶν 
ἡ τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον βούλησις τῆς τοῦ εἶναι τὸ 

ὀρεχτόν, μία ἡ ὄρεξις τάξεως οὖσα ὄρεξις" ἐξ δ᾽ ἧ 

ὕρεξις μία, καὶ ἡ βούλησις ὄρεξις ὑῦσα τοῦ βουλητοῦ 
μία δήπουθϑέν ἐστιν, ἥ ve ἀεὶ πρὸ χρόνου ngo i i 

ποιοῦσα καὶ ἣ συνέχουσα τοιοῦτον Ov tig τὸν ἀεὶ yoó- 
γον" μιᾶς δὲ οὔσης ἄτοπον μᾶλλον δ᾽ i aid js 294 v. 
μερίζειν καὶ τὸ μὲν αὐτῆς διδόναι τῷ ϑεῷ καὶ τοῦτο 6 τεταγμένον" οἰκειότερον γὰρ ϑεῷ τὸ ἀγαϑὸν τοῦ μὴ 

κακοῦ. παντελῶς οὖν ἄτοπον τὴν οἰκειοτέραν αὐτῷ 
βούλησιν μὴ αἰωνιωτέραν ποιεῖν, εἶ ϑέμις εἰπεῖν. καὶ 

10 δραστικωτέραν ϑειοτέραν οὖσαν. ὥστε. εἰ ταῖς βου- 
λήσεσιν ἕπεται τῇ μὲν τὸ ἀγένητον εἶναι τὸν κόσμον 
τῇ δὲ τὸ ἄφϑαρτον, μειξόνως ἂν ἀγένητος εἴη ἢ » ^ ἃ 2 T 1 / , ἄφϑαρτος τὸ uiv ἔχων διὰ τὴν κυριωτεραν βούλησιν 
καὶ ϑειοτέραν τὸ δὲ διὰ τὴν ὑφειμένην. ἀλλὰ μὴν δ δος ἃ , - c - , , A T C Pp ἢ ἑτέρα δήλη πᾶσιν ἡ τῆς ἀφϑαρσίας" καὶ ἡ ἑτέρα 
» “ - ν᾿ E , , E - ἄρα πολλῷ μᾶλλον ἂν δὴ ταύτης πρόδηλος ἡ τῆς 
ἀγενησίας. εἰ μὲν οὖν μία εἰσὶν αἱ δύο, ὁμοίως καὶ 
ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον τὸ πᾶν εἰ δὲ δύο, δυνατω- 

, Y 6 ^ 1 3 ' *t e A 1 M , τερὰ δὲ ἡ διὰ τὸ ἀγαϑὸν ἢ ἡ διὰ τὸ μὴ κακόν, 
μᾶλλον ἀγένητον ἢ ἄφϑαρτον τὸ πᾶν. δόξειεν δ᾽ ἂν 
εἶναι μέα μᾶλλον ἢ δύο" τῆς γὰρ αὐτῆς ἐστιν ἀναίνε- 
σϑαι τὸ ἄτακτον, εἴτε πρὸ τῆς τάξεως en εἴτε μετὰ 
τὴν τάξιν, καὶ τὸ τεταγμένον ἀνάρχως τε παράγειν 
καὶ ἀτελευτήτως διακρατεῖν" καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι δη- 

25 μιουργῷ παντὶ τῆς τάξεως οἰκειότερον" τάττειν γοῦν 
ἐθέλει τὸ δημιούργημα τὸ favroo πᾶς" ὥστε ὀρεχτὸν 

- 3 
, , Y Ἁ αὐτῷ. x«0' ὅσον δημιουργός, ἡ τάξις. εἰ δὲ ὃν τὸ 

2. Plat. Tim. 30A ὅ. προσήκει --- τοσούτῳ] προσηχειν — tocovro M 7. |y«o] M 9. αιωνιοτεραν M 16. προδη- Aoc M 17. ouo:c M. (er. pt) 21. 22. M m 1 ad ἀναινεσϑαι not. marg.: ἀρνεισϑαι ἀπαγορξυειν 25. ταττὶ ειν] M 

Ἁ A ^ N AM 

τὸ ἀτελέστερον, TO δὲ μὴ διδόναι καὶ τοῦτο TO τελειό 
M , “« ? 

τερον" προσήκει γὰρ τῷ ϑεῷ TO τελειότερον τοῦ ἀτε- 
- 23 λεστέρου μεῖξον ὄν. 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ ις΄ λόγου. 

α΄. Ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ ἀεὶ βούλεσϑαί τι τὸν 

ϑεὸν xal τὸ ἀεὶ εἶναι ἐκεῖνο αὐτὸν βούλεσϑαι. καὶ 

ὅτι. κἂν ἀεὶ βούληται ὃ ϑεὸς τἀγένητον ον e vob 

ὄντος καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ μετέχειν, ἀλλ᾽ ovv οὐχ ὁμοίως 

ἅπαντα ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστον πέφυκεν καὶ τοῦ ὄντος καὶ 

τοῦ ἀγαϑοῦ μετέχειν. ; AN LUTTE 

β΄. Ὅτι ἕνιαία καὶ üyoovog καὶ ἀμέριστος ἡ τοῦ 

ϑεοῦ βούλησις ὥσπερ καὶ ἡ γνῶσις καὶ ἡ πρόϑοια, 

κἂν τὰ γινόμενά τε καὶ γινωσκόμενα καὶ τῆς τς 

προνοίας ἀπολαύοντα πεπληϑυσμένα τὲ καὶ μεριστὰ 

εἴη καὶ ποτὲ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ μὴ ὄντα. nw! 
γ΄. Ὅτι τὰ ἀλλαχοῦ καλῶς αὐτῷ τεϑεολογήμενα ᾽ 

Πρόκλος περὶ τῆς ἀμεροῦς τοῦ ϑεοῦ dd τε καὶ 

δημιουργίας διὰ τῶν ἐνταῦϑα πρὸς ἔριν εἰρημένων 

ἀνήρηκεν. 
δ΄. Ὅτι, κἂν ἐν ὑποϑέσει συγχωρήσῃ τις τῶν βου- 

2. αὐτὸ 5b 18 τ᾽ &ye- 4. συνεχουσαὶν er.| M 12. αὐτὸν] αὐτὸ M . τ΄ ἀγ 
νητον Me] τὸ ascia Mb ὃν M^] om. ui sed signum 
* supra καὶ positum est 17. αμεριὶ eros | M 19. xol 
γινωσκόμενα om. Mb 21. μὲν M*] δὲ M ! 
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λήσεων τοῦ ϑεοῦ τὴν μὲν εἶναι προτέραν τὴν δὲ 
ὑστέραν, οὐδεμία ἐκ τούτου φαίνεται ἀνάγκη ὑπὸ | λεσϑαι vOv ϑεὸν μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον καὶ TO βούλε- 
χϑόνον ποιεῖν τὰς τοῦ ϑεοῦ βουλήσεις. καὶ ὅτι ὅσον | — σϑαι εἶναι τὸ τεταγμένον λαβὼν παρὰ Πλάτωνος ὃ 
ἐπὶ τῷ τοῦ Πρόκλου σοφίσματι, κἂν ἀΐδιον εἶναι τὸν φιλόσοφος ἐκ τούτου πάλιν τὸ ἀγένητον εἶναι τὸν 
κόσμον συγχωρήσωμεν, ἀνάγκη πάντως ὑπὸ χρόνον κόσμον συλλογίζεται καὶ χωρὶς δὲ τοῦ Πλάτωνα ταῦτα 

εἶναι καὶ τὰς νοξρὰς πάσας οὐσίας καὶ αὐτὸν τὸν τοῦ περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ βουλήσεως ἀποφήνασθαι ἴσως ἄν s 

χρόνου δημιουργὸν ϑεόν. ἐν Q, ὅτι καὶ τῶν xc9 τις καὶ αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ τοῦτο ἡμῖν προτείνειεν. εἶ 
ἕχαστα ἔχει τὴν γνῶσιν ὃ ϑεός. ᾿ βούλεται ὃ ϑεὸς μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον καὶ ci τὸ τεταγ- 

Ὅτι οὔτε μετὰ τὸ ἄτακτον τὸ τεταγμένον γέ. | μένον εἶναι βούλεται. ἐξ ὧν πάλιν τὰ αὐτὰ συλλο- 
γονὲν οὔτε τελευτήσει πρὸ τοῦ ἀτάχτου καὶ οὐδεμία γιεῖται, δίκαιον ἡμᾶς ἐγγυμνάσασϑαι τῷ λόγῳ. εἰ γὰρ 
£4 τούτου ἀνάγκη ἄναρχον εἶναι τὸ τεταγμένον - αὐτὸ xXc«9' αὑτὸ τὸ ϑεώρημα yvuvatóusvov μὴ φανείη 10 
ἀτελεύτητον, ὡς συνάγει ὃ Πρόκλος. καὶ περὶ ποίου συνελαῦνον ἡμᾶς εἰς τὸ λέγειν τὸν xócuov ἀγένητον. 
ἀτάκτου ἡμῖν ὃ λόγος. οὐδὲ Πλάτωνα δήπουθεν ἀναγκάσειεν διὰ τὸ λέγειν 

fol233ó. ς΄. Ὅτι οὐ χαλῶς ὃ Πρόκλος ὡς ἐν ὑποθέσει βούλεσθαι τὸν ϑεὸν καὶ τὸ ἄτακτον μὴ εἷναι καὶ τὸ 
15 λαβὼν δύο εἶναι τοῦ ϑεοῦ βουλήσεις, τὴν μὲν τοῦ τεταγμένον εἶναι. ὁμόσε δὲ τῷ λόγῳ χωρήσαντες 

εἶναι τὸ τεταγμένον, τὴν δὲ τοῦ μὴ tiva TO δεουζον, ὁμολογοῦμεν ἀεὶ βούλεσθαι TOv ϑεὸν μὴ εἶναι TO i5 
τὴν τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον τῆς ἑτέρας φησὶν κρείτ- πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινού μενον. τοιγαροῦν fol. 235 v. 
rovc καὶ τῷ $69 οἰχειοτέραν. καὶ ὅτι, εἴπερ ὅλως οὔτε ἣν οὔτε ἔστιν οὔτε ἔσται ἄτακχτόν {τι (ἄτακτον) 

ὶ ^ , , M yj , μερέξειν δεῖ. ἡ τοῦ εἶναι τὸ τεταγμένον βούλησις τῆς | δὲ λέγω τὸ τῆς κατὰ φύσιν τάξεως καὶ ἁρμονίας 
^ My , , c , ἑτέρας éGTlv κρείττων. καὶ ὅτι καὶ Πλάτων οὐ δύο ἐστερημένον)" οὐ γὰρ δήπου παράγει μέν τι ὃ ϑεός. 

, T , " Ἁ Ν M , . n ἀλλ᾽ ἄμφω μίαν εἶναι βούλεται. πλημμελὲς δὲ αὐτὸ παράγει καὶ ἄτακτον" χεῖρον γὰρ s 
1 ^ * ^ Y e 2 "i 2 3 $e 2 τὸ χακῶς εἶναι τοῦ μηδ᾽ ὅλως εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκ 

x^ Y s À , ^: , , / Ὁ καὶ E , - M , , - UM oyn τῆς λύσεως τοῦ ις΄ λόγου. ταυτομάτου ἢ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ἄτακτόν τι κατ᾽ οὐσίαν 

"4 μὲν ἐδ ) a ; ; : G Ü ἢ εἴ ἢ γίνεσϑαι' οὐδενός τε γὰρ 4A μὲν ἔδει περὶ τῆς Πλάτωνος εἰπεῖν ὑποϑέ. υγχωροῦμεν ἢ εἰναι ἢ γίνεσϑαι" οὐδενός γας 
» ' 2 M , Pl AUAM ^ , Ψ Y 

σεως £x τοῦ ϑευνμαλας καὶ eive POUNONGU τὸ αἴτιον τὸ αὐτόματον καὶ μίαν εἶναι τὴν πάντων ἀρχὴν 
I / ci 53 " ς ' er M 

^ - , 3 08 / , , ^ ' πρὸς τὸ Qai ispeu ips iui sae ὅϑεν περὶ τῶν μετὰ τῆς προσηχούσης αὐτὸ παράγει τάξεως. ἀλλὰ δὴ 
τὐτῶν οὐ παλιλλογητέον τὰ νῦν. ἐπειδὴ δὲ τὸ βού- 

"Tir | : 5. ἀποφηϊναμε er.|vecd'e. M 14. M m 1 ad óuocs not. 
gii els, mer M 10. οὐ τελευτησει Mh — 15. τὰς marg.: εξ svovti«g vvv δὲ ouov ὠσπὲρ γὰρ αλλαχου αλλαχοσὲε 

FOU Νὰ 587,12.13 28. Plat. Tim. 30A 96. ro | ουτως ὅμου OUOGS 17. τι ἄτακτον add. 24. ante μιὰν 
—— ΚΒ pag. 0n, TN. 21. παλλιλογητεον M | eodem atramento superscriptum est signum Z' (simile compendio 

syllabae ove) 

.ν 

o. 

τοῦ Uc 
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καὶ TO εἶναι τὸ τεταγμένον φαμὲν τὸν ϑεὸν ἀεὶ βού- 
λεσϑαι. εἰ δὲ ἅμα τῷ εἶναι ὃ 950g καὶ τὸ τεταγμέ- 
vov εἶναι βούλεται. ὡς εἶναι αὐτῷ συναίθιον, τοῦτο 
ἐπισκέψεως δεῖσϑαι οἰόμεϑα. οὐδὲ γάρ. εἰ ἀεὶ εἶχεν 
τὴν τοῦ Hen] εἶναι τὸ τεταγμένον βούλησιν ὃ ϑεός. 
ἤδη καὶ ἀεὶ εἶναι αὐτὸ ἠβούλετο" εἰ γὰρ καὶ μόνῳ 
τῷ βούλεσϑαι ὑφίστησιν ὃ ϑεὸς ἅπαντα, ἀλλ᾽ ὅτε καὶ 
εἶναι αὐτὰ βούλεται" βούλεται δέ, ὅτε ἀγαϑὸν ἑκάστῳ 
τὸ εἶναι" ἀγαϑὸν δὲ τὸ ὡς δύναται καὶ πέφυκεν ἕκχα- 
στον εἶναι" ἐπεὶ χαὶ ἀεὶ βούλεται ὃ ϑεὸς τὰς λογικὰς 
οὐσίας τοῦ ἀγαϑοῦ ἔχεσϑαι καὶ μηδέποτε ἀποκλίνειν 
ἐπὶ τὰ χείρονα (λέγω δὲ χείρονα τάς τε ψευδεῖς τῶν 
δοξῶν x«l τὰς ἀπηγορευμένας τῶν πράξεων) “τῶν 
μὲν γὰρ ἀγαϑῶν᾽, φησὶν ὃ Πλάτων, “οὐδένα ἄλλον 
αἰτιατέον ἢ τὸν διόν, τῶν δὲ κακῶν ἕτερα ἄττα ξητη- 
τέον {τὰ αἴτια. ἀλλ᾽ οὐ τὸν —— καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς 
“ἑλομένου αἰτία: ϑεὸς ἀναίτιος" ἀλλὰ δὴ καὶ εἶναι 
πάντα ἀγαϑὰ βούλεται, φλαῦρον δὲ μηδὲν κατὰ δύ- 
v«utv. εἰ οὖν καὶ τῶν κακῶν ἐστιν ἀναίτιος καὶ 

:0 βούλεται πάντα ἀγαϑὰ εἶναι φλαῦρον δὲ μηδὲν xoi 
ἔστιν τὰ καχά, οὐκ ἄρα πᾶν, ὃ βούλεται εἶναι. τοῦτο 

ἅμα | τῷ εἶναι τὸν ϑεὸν καὶ αὐτὸ ἔστιν. 
ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστον πέφυχε δηλονότι καὶ εἶναι καὶ ἀγα- 
ϑὺν εἶναι. οὕτως καὶ εἶναι αὐτὸ βούλεται καὶ τοῦ 

5 ἀγαϑοῦ μετέχειν" βούλεται γὰρ ἑκάστην ψυχὴν αὖϑαι- 
θέτῳ γνώμης ὁρμῇ ἀγαϑήν τε εἶναι καὶ τῆς κακίας 
παντελῶς ἄμοιρον, εἴπερ τῶν καχῶν ϑεὺς ἀναίτιος, 
ὡς χαὶ Πλάτωνα λέγοντα παρεϑήκαμεν. εἰ οὖν ἅμα 

5. ἀεὶ delevi (cf. 568, 4) 14. cf. Plat. reip. II 379C 
16. τὰ — ϑεόν add. ex Plat. 17. Plat. reip. X 617E (αἰτία ἑλομένου) 18. Plat. Tim. 30A 28. lin. 14 
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τῇ περί τινος τοῦ ϑεοῦ βουλήσει εὐθὺς χαὶ ἄνευ 
τινὸς προσδιορισμοῦ κἀκεῖνο εἶναι ἀνάγκη. ὡς ὃ Πρό- 

xAog ὑποτίϑεται. πῶς ὑπέστη κακία τοῦ ϑεοῦ ἀεὶ 

βουλομένου μὴ εἶναι αὐτὴν καὶ πάντα ἀγαϑὰ εἶναι 

ϑέλοντος; πῶς δ᾽ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἀεὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 

ἀντέχεται ἀεὶ βουλομένου τοῦ ϑεοῦ ἑκάστην ψυχὴν 

ἀγαϑὴν εἷναι ἐκ προαιρέσεως τὸ ἀγαϑὸν αἱρουμένην; 

ἢ γὰρ διδόναι αὐτὸν ἀνάγκη τὸ μὴ ἀεὶ βούλεσθαι τὸν 

ϑεὸν ἐν ἀγαϑῷ εἶναι τὰς ψυχάς. οὕτω δὲ καὶ τῶν 

κακῶν ἂν εἴη αἴτιος. ij, εἴπερ τοῦτο ἄτοπον. βούλεται 

δὲ αὐτὰς ἐπὶ τὸ ἀγαϑὸν ἀεὶ τὰς ἰδίας δρμὰς ἀποκλί- 

ψειν καὶ τῆς κακίας μηδὲ καϑ' ὁτιοῦν μετέχειν, τοῦτο 

δὲ οὐκ ἀεὶ γίνεται, οὐκ ἄρα ἅμα τῷ βούλεσϑαί τι τὸν 

ϑεὸν πάντως κἀκεῖνο εἶναι ἀνάγκη (ἐπεὶ καὶ βούλεται 

ἑαυτῷ πάντα εἶναι παραπλήσια, ὥς φησιν Πλάτων), 

ἀλλ᾽ ὡς ἡ ἑκάστου δηλονότι φύσις τὴν πρὸς αὐτὸν 
" 

οὕτως 
V er A , 

ὁμοίωσιν δέξασϑαι δύναται, οὕτως καὶ δέχεται. 
ἃ Mes: : 

οὖν xci τῶν μερικῶν ἕκαστον βούλεται γενέσϑαι τε 
7 , ^ “ c καὶ εἰναι ὃ ϑεός" αὐτὸς γοῦν ἐστιν κατὰ Πλάτωνα ὃ 

, , , τοῖς οὐρανίοις ἐν Τιμαίῳ παρακελευόμενος τρέπεσϑαι 
PA Y , "à ^ à ἐπὶ τὴν τῶν ϑνητῶν ξῴων δημιουργίαν. ἀλλὰ δηλον- 

ότι. ὅτε δεῖ καὶ πέφυκεν ἕκαστον τῶν μερικῶν γίνε- 
3 A ς , οὐ γὰρ | ὃ fol.236v. σϑαι. τότε καὶ εἶναι αὐτὰ βούλεται" 

, , ? , an Σωκράτης πρὶν Σωφρονίσκον γενέσϑαι. ἐπεφύκει γί 
"d 3 , νεσϑαι. ἀλλὰ καὶ πρὶν γενέσϑαι Σωφρονίσκον. ἐβού- 

^ ^i ? 3 ς - E Aero ϑεὸς Σωκράτην γενέσθαι. ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς γενέ 
rr / 3 Ü σϑαι ἢ ἀεὶ γενέσϑαι. ἀλλ᾽ ὅτε γενέσϑαι ἠδύνατο. 

5 ^ ἢ Jj y οὕτως οὖν καὶ πρὶν τὸ τεταγμένον γενέσϑαι ἠβούλετο 

8. αυτος M (cr. pt) 15. Plat. ovA| o]|usvov M Bov?| o ]i 26. fort. {ὃν ϑεὸς Tim. 99E 90. Plat. Tim. 410 
αλ|1 er.||fin. vers.|A4' M 
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εἶναι τὸ τεταγμένον, ἀλλ᾽ ὅτε εἶναι ἠδύνατο γενητόν 
οὐδὲν δὲ τῶν γενητῶν ἄναρχον εἶναι δύναται. 

ὡς ἔν τῷ πρώτῳ δέδεικται λόγῳ: οὐκ ἄρα, εἰ ἀεὶ 
ἐβούλετο ὁ ϑεὸς εἶναι τὸ τεταγμένον, ἤδη καὶ ἀίδιον 

ὅ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη. 
β΄. ᾿41λλ: οὐδὲ εἰ ποτὲ μὲν εἴη ποτὲ δὲ μὴ eB, 

ὅπερ εἶναι ὁ ϑεὸς βούλεται, ἤδη διὰ τοῦτο ποτὲ μὲν 
τοῦτο ποτὲ δὲ ἄλλο βούλεσθαι τὸν ϑεὺν φήσομεν" 
μία γάρ ἐστιν ἐν τῷ ϑεῷ καὶ ἁπλῆ ἡ τοῦ ἀγαϑοῦ 

10 βούλησις. ἧς τῶν ὄντων ἕκαστον μετέχει πάντως. ὡς 
πέφυκεν. ὡς οὖν ϑέλει μὲν πάντα εἶναι ἑαυτῷ 
παραπλήσια, ἀλλ᾽ ἡ ὁμοιότης οὐκ ἐν ἅπασιν ἡ αὐτὴ 
ἀλλὰ τῇ τῶν οὐσιῶν ἀναλογίᾳ καταλληλὸς, οὕτω 
καί. εἰ ἐθέλει πώντα τοῦ ὄντος καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 

15 μετέχειν, ἀλλ᾽ ὡς δύναται καὶ πέφυκεν ἕκαστον καὶ 
τοῦ ὄντος χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ μετέχειν. ὥστε καὶ τὸ 
εἶναι τὸ τεταγμένον, τουτέστιν τὸν xóGuov, ἀεὶ ἤϑε- 
λεν, ἀλλ᾽ ὡς δύναται καὶ πέφυκεν εἶναι ἤϑελεν" πέ- 
ψυνῖν δὲ γενητόν ys ὃν ἀπό τινος ἀρχῆς καὶ οὐκ 

90 ἀνάρχως εἶναι. ἕνοειδὴς οὖν ἡ περὶ τοῦ εἶναι πάντα 
τοῦ ϑεοῦ βούλησις. ὡς καὶ ἡ πρόνοια καὶ ἣ γνῶσις 
ἑνοειδής᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ τοῦ ϑεοῦ πρόνοια τῷ πλήϑει 
τῶν προνοουμένων οὐ συμπληϑύνεται οὐδὲ μὴν ἡ 
γνῶσις μέχρι τῶν ἀτομωτάτων διήκουσα οὔτε τῇ ποι- 

36 κιλίᾳ τῶν ὄντων οὔτε τῷ μεριστῷ τῆς οὐσίας αὐτῶν 
[0]. Ξὅττ. συμποικίλλεταί | τε καὶ συνδιίσταται ἀλλὰ τὸ ινε- 

ριστὰ ἀμερῶς καὶ τὰ ποικίλα ἕνοειδῶς γινώσκει x«l 
τὰ ἐν χρόνῳ ἀχρόνως. οὕτω δὴ καὶ ἡ περὶ τοῦ εἶναι 
πάντα τοῦ ϑεοῦ βούλησις οὐ τῇ διαστάσει τοῦ χρόνου 

7. δια rovrov M (cr. pt) 19. γε (cf. lin. 2)] τὸ M 
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τῶν εἰς τὸ εἶναι παραγομένων συνδιίσταται" οὐ γάρ, 

ἐπειδὴ ἄλλο ἐν ἄλλῳ χρόνῳ γίνεταί τε καὶ ἔστιν, διὰ 

τοῦτο καὶ 5 τοῦ εἶναι αὐτὰ τοῦ ϑεοῦ βούλησις ἄλλου 

ἐν ἄλλῳ χρόνῳ γίνεται, ἀλλ᾽ ὡς τὸ μέλλον οἷδεν ἀεὶ 

xul πάρεστιν αὐτῷ τῇ προγνώσει τὸ μήπω ὄν, οὕτω 5 

δήπου καὶ τοῦ εἶναι τὸ μέλλον βούλησιν ἀεὶ ἔχει" 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ πρότερόν ἐστιν οὐδὲ ὕστερον. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ἄλλο τι φήσομεν παρὰ ϑεῷ τὴν τοῦ μέλλοντος 

εἶναι νόησιν ἢ τὴν τοῦ εἶναι τὸ μέλλον βούλησιν — 

ὑπεξῃρήσϑω δέ μοι τοῦ λόγου ἡ κακία —' εἰ γὰρ καὶ τὸ 

οἶδεν, ὡς ἔσται. ἀλλ᾽ οὐκ ἔσεσϑαι αὐτὴν βούλεται" 

ἐπεὶ μηδὲ ὑπόστασίς τις ἔστιν κακοῦ ἰδίᾳ καὶ xc 

αὑτό. ἀλλ᾽ ἐν τῇ παραχωρήσει τῆς κατὰ φύσιν ἔνερ- 

γείας τὴν δοκοῦσαν λαμβάνει ὕπαρξιν. εἶ οὖν ἡ τοῦ 

μέλλοντος ἐν τῷ ϑεῷ νόησις ἀεί ἐστιν καὶ οὐκ ἔχει 15 

τὸ ποτέ, οὐδὲ ἡ τοῦ εἶναι ἄρα τὸ μέλλον βούλησις τὸ 

ποτέ ἕξει. ἀμερῶς οὖν καὶ ἀδιαστάτως. ὡς προνοεῖ 

πάντων καὶ γινώσκει πάντα, οὕτω καὶ βούλεται εἶναι 

πάντα. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων οὐδεμία λείπεται 

ἀνάγκη διὰ τὸ ἀεὶ βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν εἶναι τὸ τε- 30 

ταγμένον ἤδη καὶ αὐτὸ εἶναι ἀΐδιον. 

Ὅτι δὲ καὶ αὐτὸς ὃ Πρύκλος. ἐν οἷς μὴ πρὸς 

ἔριν τοὺς λόγους ποιεῖται ἀλλ᾽ αὐτὴν καϑ' αὑτὴν 

περιαϑρεῖ τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήϑειαν, ταῦτα καὶ 

γινώσκει σαφῶς καὶ λέγει, ἔγνωμεν ἐξ ἧς αὐτοῦ καὶ 96 

ἄλλοτε περικοπῆς  παρεϑέμεϑα £x τοῦ λόγου τοῦ fo.237v 

περὶ τῶν δέκα πρὸς τὴν πρόνοιαν ἀπορημάτων" φησὶν 

8. αλλου M; fort. ἄλλη ὅ. αὐτῷ (cf. 59,12. 102,13)] αὐτου M 

06. τοῦ το M 7. αὐτῷ] óvvo M 18, αὐτου er.| M 

14. δουκουσαν M 20. [β]ουλεσϑαι M. 

tr cp - -- —— “«--ὦ 
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γὰρ ταῦτα 'συλλήβδην οὖν λέγοντες πάντων παρακτι- 
κὸν ἐχεῖνο τὸ ἕν πάντων σωστικὸν εἶναί φαμεν, πώ. 
σης οὐσίας ὕπαρξιν ἔχον ἀληϑεστέραν καὶ πάσης γνώ- 
σεως τρανεστέραν, οὐ μεριξόμενον τοῖς γνωστοῖς οὐδὲ 

5 κινούμενον περὶ αὐτά" τούτων μὲν γὰρ ἡ ψυχικὴ καὶ 
νοερὰ γνῶσις ἔχει τὰς ἰδιότητας" καὶ γὰρ νοῦς πᾶς 
εἰς πολὺς καὶ τῷ εἶναι καὶ τῷ νοεῖν καὶ ψυχὴ πᾶσα 
κίνησις οὖσα καὶ νοεῖ μετὰ κινήσεως. ἐχεῖνο δὲ ἐν 
τῷ ἑνὶ μένον ἀμετάβατον ἅμα καὶ ἀδιαίρετον καὶ 

10 γινώσχει πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ οὐκ ἄνϑρωπον 
μόνον καὶ ἥλιον καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτο ἀλλὰ καὶ ἕκχα. 
στον τῶν x«0' Ex«orov' οὐδὲν yàg ἐχφεύγει τὸ ὃν 
éxtivo, κἂν τῷ εἶναι λέγῃς, κἂν τῷ γινώσκεσϑαι᾽" 
x«i μετ᾽ ὀλίγα “οὕτως καὶ ἡ τῆς προνοίας ἕνιαία 

15 γνῶσις ἐν τῷ αὐτῷ ἀμερεῖ πάντων ἐστὶν τῶν μεριξο- 
μένων γνῶσις, καὶ τῶν ἀτομωτάτων ἑκάστου καὶ τῶν 
ὁλικωτάτων., καὶ ὡς ὑπέστησεν ἕχαστον κατὰ τὸ ἕν. 
οὕτως καὶ γινώσκει ἕκαστον κατὰ τὸ ἕν᾽. εἰ οὖν μὴ 
συμμερίξηται τοῖς γνωστοῖς ἡ τοῦ ϑεοῦ γνῶσις. ἀλλ᾽ 

30 ἀμεταβάτως ἐν τῷ ἑνὶ μένουσα καὶ ἀδιαιρέτως γινώ- 
κει πάντα οὐ μόνον τὰ καϑόλου ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὸ 
καϑ' ἕχαστά vt καὶ ἀτομώτατα, οὕτω δὲ γινώσκει. ἕκα- 
στον ὁ ϑεός, ὥσπερ καὶ ὑπέστησεν ἕχαστον, ἀμερῶς 
τε χαὶ ἀμεταβάτως. οὐ μόνον τὰ χαϑόλου ἀλλὰ καὶ 

85 τὰ ἀτομώτατα καὶ Év χρόνῳ τὸ εἶναι ἔχοντα καὶ ποτὲ 
ἃ N X X δι 46 ^ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ μὴ ὄντα, μὴ συγκινούμενος τῇ τῶν 

1l. συλλήβδην κτλ.: cf. pag. 38, 8. 91, 10 
11. ὅτι M, cf. 91, 16] ὁτιοῦν 38, 13 18. κἂν τὸ — κἂν τὸ pt 

14. cf. pag. 38, 16. 91, 19 ἣ superser. M 17. ἑκάστου 
post ὁλεικωτάτων add. 91, 21 19. συμμεριξ[ η]ται, ex ει, M 
22. ἑκαστ α] M ατὶ οἸμωτατα, ex o, M : ; 

7. vov M. 
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X A , 

γινομένων κινήσει, κἂν τὰ γινόμενα ποτὲ μὲν εἴη 

ποτὲ δὲ μὴ εἴη. ἡ δὲ τοῦ ϑεοῦ βούλησις αὐτῷ τῷ 

εἶναι παράγει ὃ βούλεται, ὥς φησιν ὁ Πρόκλος. ἣ 

βούλησις | ἄρα τοῦ ϑεοῦ ἀμερῶς καὶ ἀμεταβάτως fol238r. 

κατὰ τὸ ἕν πάντα ὑφίστησιν οὐ συμμεριξομένη τοῖς 5 

παραγομένοις οὐδὲ κινουμένη περὶ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἑνοειδῶς 

τὰ πεπληϑυσμένα ποιεῖ καὶ τὰ μεριστὰ ἀμερῶς καὶ 
, , ^ , , ὦ , ^ 3 

ἀμεταβάτως τὰ ἔν μεταβάσει τοῦ χρόνου τὸ εἰναι 

ἔχοντα. εἶ δὲ καὶ τὰ ἀτομώτατα ἀμερῶς τε καὶ ἀμε- 
- e ^ ^ , ^ , 

ταβάτως ποιεῖ ἡ τοῦ ϑεοῦ βούλησις μὴ κινουμένη 10 

περὶ αὐτά, τὰ δὲ μερικά τε καὶ ἀτομώτατα ποτὲ μὲν 
» ^ P 3 »! 2 /, x A ^ ^ 

ἔστιν ποτὲ δὲ οὐκ ἔστιν. ἐνδέχεται ἄρα καὶ τὴν περὶ 
M A L4 , - -- y A A 

τοῦ ποτὲ Ovrog κόσμου τοῦ ϑεοῦ βούλησιν ποτὲ μὲν 

εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι μηδὲ τὸ πρότερον ἔχειν καὶ τὸ 
δ e δὲ δὲ , Y N E 3 ν-" i 

ὕστερον ἅτε δὴ μηδὲ κινουμένην περὶ τὰ ὑπ αὑτῆς 15 
, , P2 3 - M ' - , 

γινόμενα. τούτοις δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὸν Πλωτῖνον σύμ- 

φωνα λέγοντα παρεϑήκαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὧν 
M M 2 - ? LU " , , 3 

καὶ νῦν ἐπιμνησθῆναι οὐκ üyouorov' λέγει δ᾽ οὖν 

κἀκεῖνος περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ δημιουργικῆς δυνάμεως 
^ e 3 ^ 3 3 ^ ec , 3 , - 

ταῦτα 'o0 μὴν ἀλλ᾽ εἰ δεῖ ἑκάστην ἔνεργειαν παντελῆ 20 

εἶναι μηδὲ ϑέμις τοῦ ϑεοῦ ἄλλο τι νομίξειν ἢ ὅλον 

τε χαὶ πᾶν, δεῖ ἐν ὁτῳοῦν αὐτοῦ πάντα ἐνυπάρχειν. 

δεῖ τοίνυν καὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι, δεῖ τοίνυν καὶ τοῦ uéA- 

λοντος ὡς ἤδη παρόντος εἶναι. οὐ δὴ ὕστερόν τι ἐν 

ἐχείνῳ, ἀλλὰ τὸ ἤδη ἐκεῖ παρὸν ὕστερον £v ἄλλῳ ss 

2. ἡ δὲ] εἰ δὲ M; εἰ δὲ ἡ pt 15. ὕστε ἅτε M 
18. λέγει γοῦν pt 20. Plot. enn. VI 7, 1 (cf. pag. 39, 5. 

101, 12) δεῖ Plot] δὴ M "o sim M] μὴ ἀτελῆ Plot., 
ef. 89, 5. 101, 12 91. ϑεμιτὸν ϑεοῦ ὁτιοῦν ὃν ἄλλο τι Plot. 

22. τῶν αὐτοῦ Plot. 29. χαὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι δεῖ τοίνυν 
om. Plot. 24. ὡς om. Plot. 
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πάντα οὐ μόνον τὰ καϑόλου ἀλλὰ καὶ τὰ x«9 ἕχαστα 
καὶ τὰ ἀτομώτατα (ὡς καὶ τοῦτο πάλιν αὐτὸν παρεϑή- 
καμὲν λέγοντα), ταῦτα δὲ μεριστά τέ ἐστιν καὶ οὐκ 
ἀίδια ἀλλὰ ποτὲ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ οὐκ ὄντα, καὶ ἡ 

πρῶτον γίνεται. εἰ οὖν ἤδη πάρεστιν τὸ μέλλον, 

ἀνάγκη οὕτως παρεῖναι ὡς προνενοημένον εἷς τὸ 

ὕστερον. τοῦτο δέ ἐστιν ὡς τὸ δεῖσϑαι μηδενὸς τότε, 

τοῦτο δέ ἐστιν μηδὲν ἐλλείποντος. πάντ᾽ ἄρα ἤδη ἣν 

5 καὶ ἀεὶ ἦν καὶ οὕτως ἦν ὡς εἰπεῖν ὕστερον τόδε διὰ 
τοῦ ϑεοῦ ἄρα περὶ τῶν ὄντων γνῶσις ἕξει τὸ πρό- 5 
τερόν τὲ χαὶ τὸ ὕστερον καὶ τὸ ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ 
δὲ μὴ εἶναι καὶ τὸ ὑπὸ χρόνον εἶναι καὶ οὐχ ἑνοειδῶς 
οὐδὲ ἀδιαστάτως ἀλλὰ πεπληϑυσμένως καὶ διαστατῶς 
τῶν x«9' ἕχαστον ἀντιλήψεται. καὶ ἡ πρόνοια δὲ 
πάλιν ὡσαύτως συμμερισϑήσεται τοῖς προνοουμένοις 10 
καὶ οὐχ ἐνοειδὴς ἀλλὰ πεπληϑυσμένη vitii ὥσπερ 
ἐκεῖνα, καὶ τὸ ἐν χρόνῳ πρότερον ἕξει καὶ τὸ ὕστερον, 
ὡς καὶ ἐκεῖνα. ἀϑετείτω οὖν ὃ φιλόσοφος τῶν ἰδίων 
ἀποφάνσεων ὁποτέραν βούλεται" οὐ γὰρ δυνατὸν ἀμφο- 
τέρας τὸ ἀληϑὲς ἔχειν, λέγω δὴ τό τε ἕνοειδῶς τὸ τ5 
πρῶτον αἴτιον καὶ ἀμεταβάτως καὶ αὐτὰ τὰ ἀτομώ- 

τόδε" ἐκτεινόμενον μὲν γὰρ καὶ οἷον ἁπλούμενον ἔχει 

δεικνύναι τόδε μετὰ τόδε. ὁμοῦ δὲ ὃν πᾶν τόδε, τοῦτο 

δέ ἐστιν ἔχον ἐν ἑαυτῷ καὶ τὴν αἰτίαν". εἰ οὖν κατὰ 

τὸν σοφὺν Πλωτῖνον τὸ μέλλον ἀεὶ τῷ ϑεῷ πάρεστιν 

10 καὶ οὐδὲν παρ᾽ αὐτῷ ὕστερον ἀλλὰ τὸ ἐν ἄλλῳ ὕστε- 
fol.238v. gov ἤδη τῷ ϑεῷ πάρεστιν καὶ ἀεὶ πάρεστιν, τού- 

τοις δὲ αὐτοῖς σύμφωνα καὶ τὸν Πρόκλον δείξομεν 

λέγοντα. οὐκ ἄρα οὐδέ. εἰ τὸ τεταγμένον ποτὲ μὲν 

ἔσται ποτὲ δὲ οὐκ ἔσται. καὶ ἡ περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸ 

15 τοῦ ϑεοῦ βούλησις ποτὲ μὲν ἔσται ποτὲ δὲ οὐκ ἔσται. 

ὥστε οὐδὲ τὸ πρότερον ἕξει διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὕστερον 

οὐδὲ χρόνον. οὐ μὴν οὐδέ, ἐπειδὴ ἀεὶ εἶχε τὴν τοῦ 
εἶναι τὸ τεταγμένον. τουτέστιν τὸν κόσμον, βούλησιν 

ὁ ϑεός. ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ἀνάρχως εἶναι τὸν κόσμον 

τατα καὶ ποτὲ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ μὴ ὄντα παράγειν τε 
χαὶ γινώσκειν καὶ προνοεῖν αὐτῶν. ὡς ἐν τῷ fol.239r. 
περὶ προνοίας λόγῳ τεϑεολόγηκεν, καὶ τό. ci ποτὲ μὲν 
εἴη ὁ xóouog ποτὲ δὲ μὴ εἴη, καὶ τὴν περὶ τοῦ εἶναι 30 
αὐτὸν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι 
(ὡς ἐνταῦϑά φησιν) καὶ διὰ τοῦτο τὸ πρότερον ἔχειν 

2) ἀνάγκη τῆς σωματικῆς καὶ γενητῆς φύσεως τὴν ἄναρ- 
, , ^ v Y ^ X 

yov ὕπαρξιν μὴ ἐπιδεχομένης. εἰ δὲ διὰ τὸ ποτὲ uiv 

εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι τὸ τεταγμένον, τουτέστιν τὸν ν 
καὶ τὸ ὕστερον" ἀλλ᾽ εἴπερ ἐν τῷ περὶ προνοίας αὐτοῦ 
λόγῳ εἰς αὐτὰ μόνα τὰ πράγματα βλέπων κατὰ τὰς 
ὀρϑὰς περὶ ϑεοῦ ἐννοίας ἐκεῖνα καλῶς τεσ ερλύγυκαν, 25 
ἀϑετητέον τὰ δεύτερα φελονείκόνερον αὐτῷ μᾶλλον 
καὶ οὐ πρὸς ἀλήϑειαν εἰρημένα. εἰ οὖν ἐκεῖνα ἀληϑῆ 

κόσμον. ἀναγκάξει καὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν ὃ Πρό- 

xÀog ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο 
a5 καὶ ὑπὸ χρόνον εἶναι. ὑποστατικὴ δὲ πάντων ἡ τοῦ 

ϑεοῦ βούλησις. ὡς δὲ ὑφίστησι πάντα. οὕτω καὶ γι- 
, , e ' * , A 

νώσκει πάντα (ὡς αὐτὸς πάλιν εἴπεν), γινώσκει δὲ r 1 
X«L TO τῶν ὄντων πάντων αἴτιον ἐν τῷ £wi μένον 

" ^ Ὗ ] f T / E y A M 2 A , M UN M! , ἃ, ὡς μηδὲν δεῖσθαι Plot. ἀμετάβατόν τὲ ἅμα καὶ ἀδιαίρετον xcl τὼ ἁτομώτατα 1. πρῶτον om. Plot. 

4. ἐλλείψοντος Plot. 5. δια M] μετὰ Plot. 6. εκξινο- 
μενον M 10. τὸ], ex o, M 11. [góg τω], ex ro 960, M 28. ἑνὶ pt] ἕν M 

21. pag. 510, 17 1 



IOANNIS PHILOPONI [XVI 3. 4 1 XVI 4] DE AETERNITATE MVNDI ὙΠ) 

΄ / κ᾿ 5» $ ur , *t δι ἡ 
τς : ; . ; ρόνου δημιουργόν. xàv ἀίδιο ὁ κόσμος. ἢ ὑπὸ καὶ ἐν χρόνῳ τὸ εἶναι ἔχοντα παράγει μὴ κινούμενον |; landi d CET UR ETATE TTE τὸς | 4 

' ^ | ^ η 
| αὐτὰ καὶ κατὰ τὸν Πλωτῖνον τὸ μέλλον ἤδη τῷ χρόνον dno sn ἢ ἕν αὑτῷ τὸν χρόνον ὑφίστασϑαι κι δ 53 , - 

260p: 
δώσομεν. ὅτι μὲν οὖν τὰς νοερὰς οὐσίας ὅσον ἐκ τοῦ 
λόγου τούτου ὑπὸ χρόνον ποιεῖν ἀνάγκη. δῆλον ἐν- 
τεῦϑεν" εἰ γὰρ καὶ ἀμερής ἐστιν ἡ τοῦ νοῦ ἐπιβολὴ 5 1 9 , $ 3 3 ^ ^ e , - xui ἀδιάστατος. ἀλλ’ οὖν τὸ μὴ ἅμα πάντα νοεῖν 
αὐτὸν καὶ αὐτοὶ ἡμῖν συνομολογήσουσιν. ὡς καὶ ὃ 
Πρόκλος ἐν τοῖς προτεϑεῖσιν αὐτοῦ ῥητοῖς ἐκ τοῦ 
περὶ προνοίας λόγου ἠνίξατο εἰπὼν “χαὶ γὰρ νοῦς 
πᾶς εἷς καὶ πολὺς καὶ τῷ εἶναι καὶ τῷ νοεῖν᾽" τὸ γὰρ 10 
χινεῖσθϑαι περὶ τὰ γνωστὰ ἴδιον εἶναί φησιν τῆς νοε- 
ρᾶς τὲ χαὶ ψυχικῆς γνώσεως. νοῦν ὃὲ λέγομεν οὐ 
τὸν δημιουργικὸν δηλονότι ἀλλὰ τὰς uev! ἐκεῖνον καὶ 
ἀπ᾿ ἐχείνου νοερὰς οὐσίας, αἵτινές zov ἂν εἶεν. ὃ 

ϑεῷ πάρεστιν, καὶ οὐδὲν ὕστερον ἐν αὐτῷ, ἐνδέχεται 

ἄρα. μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖόν ἔστιν, wv ποτὶ sw ἢ τὸ 

5 τεταγμένον, τουτέστιν ὁ κόσμος. sit δε pe ἢ, τὴν 

περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸν τοῦ ϑεοῦ βόθλησιν ATOMC CH 

μὴ συγκινουμένην αὐτῷ μηδὲ τῷ διασεκεῷ τῆς πω 

ξεως αὐτοῦ συνδιισταμένην, εἴπερ ἐμοῦ δ - καὶ - 

ἀγαϑοῦ μόνου ἡ βούλησις" βούλεται Mme ne "M 

10 ϑὸν εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς πέφυκεν ἕκαστον τοῦ ἀγαθοῦ MI 

χειν᾽ πέφυκε δὲ τὰ γενητὰ καὶ μάλιστα τὰ σώματα 

ΡΝ" 

——— 

— m Ὁ τ ν ὁ gue os a Lo TOND deo Rm m 

Ν aliciguptta 
uj) ἀεὶ εἶναι. ὡς πολλάκις ἡμῖν δέδεικται. | 

δ΄. ᾿4λλὰ γὰρ εἰ καὶ xa9' ὑπόϑεσιν συγχωρήσειε 

τις αὐτοῖς τὸ ποτὲ μὲν βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν εἰναί τι ; ἃς οὐσία ie 

ποτὲ δὲ βούλεσϑαι μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ ἢ ἔμπαλιν ποτὲ τοιοῦτος οὖν νοῦς. ὡς ἂν καὶ (vov συμφήσαιεν 15 15 | : T rw : TIN d SED j 
iv βούλεσϑαι μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ ποτὲ δὲ εἶναι βού- | παῖδες, οὐχ ἅμα τυχὸν καὶ ϑεὺὸν καὶ ἄγγελον καὶ u : 

L] - M N , N ? x M , ἃ - 
R ; νυ ec ᾿ ψυχὴν καὶ κόσμον xci αἰῶνα καὶ νον καὶ λεσϑαι καὶ διὰ τοῦτο τῶν βουλήσεων τὴν μὲν εἶναι | H di ? ug ; Mu a I, in ΤῊΝ ; TM τὰ τὰ a ἐντεῦϑεν ἀνάγκη | ἄλλων νοεῖν ἕκαστον δύναται ἀλλ᾽ £xdovo ἰδία ἐπι- fol.239v. προτέραν τὴν δὲ ὑστέραν, ποία  ἐντ 7 3 ἊΝ f Pian 4s usce d S , 5 ὕ ϑεοῦ βουλήσεσιν | βάλλει ἀπὸ νοήματος εἰς νόημα μεταβαίνων, si καὶ φαίνεται τὸ καὶ χρόνον ἐν ταῖς τοῦ ν see ἀχρόνως ve καὶ ἀδιαστάτως ἕκάστου νοητοῦ ϑιυνν € 

fee" | á CVEL* 20 90 ἐναποτίϑεσϑαι διὰ τὸ μόνον ἁπλῶς τὴν μὲν προτέραν ino i d : ii Ἢ We T ; 77 ' 
* " ἀπε ; | d ιουργικοῦ νοῦ ἴδιον ἡ ἀϑρόα καὶ Gus τῶν βουλήσεων λέγεσϑαι τὴν δὲ ὑστέραν; σοφιστικὸν ost e on Ὁ7 Mon gs αἱ ἀμερὴς 

“μα πάντων νόησις. οὐκοῦν τὸ μέν τι πρῶτον τοι. 340ε. 
; , ae ἘΠῚ ^a D πρότερόν γὰρ οἶμαι καὶ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν TOU πρότερ Εν ΤΣ una Saut : "O8, 0 νοῦς, TO δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον. εἰ οὖν 

DU 7 ; τοῦ ὶ τὸ £v ταῖς ἐστιν καὶ τοῦ ὕστερον ἤδη διὰ τοῦτο καὶ TO É | δ ᾿ Ss hiis : βουλήσεσιν τοῦ ϑεοῦ πρότερόν τε καὶ ὕστερον χρόνον | |. δήποτε ἁπλῶς τὸ ὕστερον ἔχει καὶ πρότερον, ἐν 1i Bron ἢ - τούτῳ καὶ χρόνος ἐστίν" καὶ αἱ νοεραὶ ἄρα πᾶσαι ss 
5 ὑπονοεῖν ἀνάγκη" οὐδὲ γὰρ πᾶν τὸ ὁπωσοῦν λεγό- ipi 9 Ὁ 
9 7 

, A , , e A , »" £vov πρότερόν τε καὶ ὕστερον χρόνου πάντως ἐστὶν οὐσίαι καὶ σωμάτων ἐξῃρημέναι ὑπὸ χρόνον ἔσονται 
“ 

PAPA, IUE - , ὔ y M et lp καὶ τὴν νοερὰν οὐσίαν πᾶσαν ᾿ Ὲ "αἱ ἐν αὐταῖς ὁ χρόνος συστήσεται καὶ πὼς τὰ πάντῃ ὠτικόν᾽ οὕτως yc á | δηλ ih χεχωρισμένα σώματος καὶ σωματικῆς ἐστερημένα κινή- 
' , " E 3 * n 

καὶ παντὸς ἐξηρημένην σώματος καὶ αὐτὸν TOV τοῦ 

de 3. ποιησώμὲν... δωσωμὲεν M (er. pt) 10. καὶ (post : " ᾿ | εἰς) om. 570, 7 11. M 24. καὶ τὰ j- 
τὸν pt] rov M 19. ro|v]e M 23. τοῦ pt] τὸ M ) ΠΝ κεν δε σθαι ϑὴ 2. . *^ * ^ m . τε ον t 

25. fort. ἀνάγκη del. (neutiquam 23 ἢ δὴ διὰ scrib.) Qov p 
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σεως ὑπὸ χρόνον ἔσονται τὸν μετὰ σωμάτων τὴν ἠκούσαμεν τοῦ Πρόκλου λέγοντος. τὰ ἅμα ὄντα χωρί- 

ὕπαρξιν ὄχοντα" ὁ μὲν γὰρ χφόνος ἐν κινήσει. καὶ ἄνευ | ξειν τῇ ἐπινοίᾳ, ἵνα κατίδωμεν ἑκάστῳ τῶν ἅμα ὄντων 

κινήσεως ὃ χρόνος οὐκ ἔστιν, ὡς ᾿Δριστοτέλης ὑπέδει- | τί μὲν £x τῆς ἰδίας αὐτοῦ φύσεως πρόσεστιν τί δὲ 
εν καὶ πᾶσιν δοκεῖ. ἡ δὲ κίνησις ἐν σώματι πάντως" ἀπὸ τῆς πρὸς ἕτερον συντάξεώς τε καὶ pn 

ditiis ἄρα πάντῃ κεχώρισται σώματος καὶ καϑ' ὕπαρξιν | ριξέσϑω τοίνυν κατ᾽ ἐπίνοιαν τῶν ὄντων ὃ xóGuog, 5 
καὶ κατὰ σχέσιν, τοῦτο καὶ χρόνου apr diti FOU | μενετωσαν δὲ αἱ ἀσώματοι καὶ νοεραὶ οὐσίαι. οἵα 
0l πᾶς καὶ x«9' ὕπαρξιν κεχωρίσϑαι σωμάτων ὡμολο- | ἐστὶν καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχή. οὐκοῦν καὶ τοῦ donus 

γηται χωριστὴν ἔχων παντὸς σώματος τὴν (€ μὴ ὄντος ie ἧττον αὐτὸς καϑ' αὑτὸν Aie gai d 
ἀλλὰ δὴ καὶ κατὰ σχέσιν" ὡς γὰρ ᾿Δριστοτέλης κα ὥς τὴν νόησιν ὃ νοῦς ἕξει" τοῦτο γάρ ἐστιν αὐτοῦ φύ- 

10 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς εἴρηκεν. ποῖον μόριον ἢ "ὃς 0 σις τὸ μέν τι πρότερον νοεῖν τὸ δὲ ὕστερον" εἶ μὲν io 

νοῦς συνέξει. χαλεπὸν καὶ πλάσαι. εἰ οὖν ἐπέκεινα γὰρ ἀπὸ σώματος ἢ χρόνου τὺ μετα EP RES “ἐς 
- i Aja / din mix ν π' 

μὲν χρόνου πᾶς νοῦς, τινὲς δὲ τούτων ἢ PME μετα: | "οὖς ἔχει, χωριστὴ δὲ σωμάτων ἣ τοῦ νοῦ οὐσία, ἐν- 
βατικὴν τὴν νόησιν ἔχουσιν τὸ μέν τι πρότερον νοοῦν- | δέχεται ἄρα TOv νοῦν αὐτὸν καϑ' αὑτὸν γενόμενον 

τες τὸ δὲ ὕστερον, οὐκ ἄρα τὸ ὁπωσοῦν πρότερόν τ ἀμεταβάτως καὶ ἀμερῶς ἀϑρόον ἅμα πάντα ϑεωρεῖν" 

5 καὶ ὕστερον εὐϑὺς καὶ χρύνον δηλωτικόν ἐστιν. ἔτι | εἰ γὰρ τὸ μεταβατικῶς ϑεωρεῖν ἀπὸ τῆς πρὸς Tis 

εἰ καὶ κατὰ Πλάτωνα μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν ὁ χρόνος. σῶμα σχέσεως ἔχει. αὐτοῦ ἄρα x«9' αὑτὸν ἀμετάβα- 
E , i ᾿ 

(v ἅμα γενηϑέντες ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἂν ποτὲ λύσις ᾿ς τὸς χατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐνέργεια: οὐκοῦν καὶ ἔνερ- 
: ] je 4 2/ A ? ? , λ , ^ j 

τις αὐτῶν γένηται, δῆλον, ὡς. εἴ τις κατ ἑπινοιαν i, γήσει ποτὲ οὕτως, εἰ μὴ μάτην ἕξει τὴν οὐσιώδη ταύ- 
? n 4 $^ e , i ru 3 M , i ^ i A ci ^ - 

εἶναι τὸν κόσμον ὑπόϑοιτο, οὐδὲ ὁ χρόνος &GTGL. ἕν την δύναμιν" ἐνεργῶν δὲ οὕτως καὶ πάντα ἅμα νοῶν 
, - . ^ v^ PPP à " y, ^ N , - , 

20 δέχεται δέ, μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστιν καὶ τοῦ κόσμοι τὰ ὄντα οὐδὲν ταύτῃ διοίσει τοῦ ϑείου τε καὶ δη ὦ 

i Ὁ ML ΜΝ P4 3 ^ 5 καὶ 
μὴ ὄντος εἶναι τὰς νοερὰς οὐσίας" οὐ γὰρ ἐν τῇ ὅχέ μιουργικοῦ νοῦ" ὅπερ ἄτοπον. εἶ οὖν καὶ αὐτοὶ ὁμο- 

ὅει τῇ πρὺς τὰ σώματα τὸ εἶναι "ove, ἵνα τῶν | λογοῦσιν μεταβατικὴν εἶναι τὴν οὐσιώδη τοῦ νοῦ 
y ! 2 / V ^ M , A , σωμάτων κατ᾽ ἐπίνοιαν ἀναιρουμένων καὶ ἡ voto ἐνέργειαν καὶ διὰ τοῦτο τὸ πρότερον ἐν τῇ νοήσει 

Mida e. οὐσία" εἰ γὰρ καὶ ἅμα πάντα ὑποστῆ- εἰναι καὶ τὸ ὕστερον, ἀναιρουμένης δὲ κατ᾽ ἐπίνοιαν 
^ ^ 2 P MP "aM ms 4 , n fol240v. ναί τις | συγχωρήσειεν (καὶ τὰς νοερὰς οὕσίας τῆς τῶν σωμάτων φύσεως τὸν μὲν χρόνον συναναιρθεῖ-- 25 

y, t 2 αἱ b. b. ^ - 6 φημὶ καὶ τὰ σώματα). οὐδέν γὲ ἄτοπον, ὡς ἕν ἕτεροις σϑαι ἀνάγκη τὸν δὲ νοῦν οὐκέτι, τοῦ ἄρα χρόνου IT. i , 

᾿ , ; ἀναιρουμένου κατ᾽ ἐπίνοιαν ἐνδέχεται τὸ πρότερον 
4 € rg. Ἤτει. Ν 2 " 5 MA - A , 1. τὸν Kroll] zov M — 2. εχοντῶν, in ma ἕητει, I - είναι καὶ τὸ ὕστερον. εἰ οὖν πᾶν ἁπλῶς TO ὁπωσδή- 

. Arist. de gen. et corr. B 10 p. 337a 28 6. ry qug i ^ 
zt cum vitii nota M 10. Arist. de an. A4 5 p. 4110 T 

15. δηλοτικον M 16. Plat. Tim. 38B 14. γεννηϑέν.- 2. κατ᾽ siócusv M 8. ὄντ᾽ ο]ς, ex o, M 16. ἀμετα- 
rec Plat. 18. γενη[τΊαι, ex v, M] γίγνηται Plat. 26. «jv βατως M (cr. Kroll) 17. καὶ in marg. (m 1??), κ᾽ ἀν in e rege M cf. pág. 540, 14 textu M 17.18. ἐνεργηση M 
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ποτὲ πρότερόν τε καὶ ὕστερον χρόνου ἐστὶν δηλῶωτι- 

xóv, ἐνδέχεται ἄρα καὶ μὴ ὄντος χρόνου εἶναι χρόνον, 

ὅσον ἐπὶ ταῖς τοῦ Πρόκλου ὑποϑέσεσιν. εἰ οὖν | 

.2Mir τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα. ὕπου τὸ 

πρότερον καὶ τὸ ὕστερον, εὐθὺς πάντως καὶ χρόνος 

ἐστίν" οὕτω γὰρ καὶ αἱ νοεραὶ πᾶσαι οὐσίαι ὑπὸ χρό- 

νον ἔσονται. ὡς ἐδείξαμεν, καὶ οὐ μόνον τὰς νοερὰς 

οὐσίας ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν τοῦ χρόνου δημιουργὸν ἐκ 

ταύτης τῆς ὑποϑέσεως ὑπὸ χρόνον ποιήσομεν. σκόπει 

19 γὰρ οὕτως. τῶν οὐρανίων σφαιρῶν ἑκάστη ἄλλη κατὰ 

ἄλλον χρόνον τὸν ἴδιον κύκλον ἐχπεριέρχεται" ταχυ- 

τάτη μὲν γὰρ ἡ τῆς ἀπλανοῦς τυγχάνει περιφορὰ ἐν 

εἴχοσι τέτρασιν ὥραις ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου εἰς τὸ 

αὐτὸ πάλιν ἐπαναστρέφουσα. ἡ δὲ σελήνη διὰ μηνὸὺς 

1; τὸν ἴδιον ἐκπεριπολεῖ κύκλον, ὃ δὲ ἥλιος καὶ οἱ τούτῳ 

ἰσοδρομοῦντες Ó τὲ ἕσπερος καὶ ὃν τοῦ “Ἑρμοῦ ἐπι- 

φημίξουσιν δι᾽ ἐνιαυτοῦ τὴν ἰδίαν ποιοῦνται ἀποκατά- 

στασιν. Ó καλούμενος τοῦ ΄ἄρεως ἐγγὺς δι᾿ ἐνιαυτῶν 

δύο. ὁ τοῦ Ζιὸς διὰ δώδεκα, ὁ τοῦ Κρόνου διὰ τριά- 

s) χοντα᾽ καὶ ταύτης δήπου τῆς διαφόρου τῶν οὐρανίων 

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαταστάσεως ὁ δη- 

μιουργός ἐστιν πάντων αἴτιος ἀμέσως αὐτὸς τὸν xÓ- 

σμον ὑποστήσας. ὡς καὶ Πλάτων φησὶν καὶ Πρόκλῳ 

δοχεῖ. ὑποκείσϑω τοίνυν πάντας ἅμα τοὺς πλανω- 

μένους ἐν τῷ αὐτῷ γεγονέναι σημείῳ. οἷον ἐν τῇ τοῦ 
LI 4 4 W ἡ 4 

ἃς  « » aid P» , MM M ^ » 

κριοῦ ἢ ἐν ἄλλου τινὸς ξωδίου ἀρχῇ" τοῦτο γὰρ ovx 

ἀδύνατόν ἐστι ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενόν τὲ καὶ ἀναγκαῖόν ποτε 

4. 0|v er.|xov M . pag. 57 11. |xv]x4ov M. 
16. M m 1 ad εσπερος in marg. : αἀφροδιτης 18. Mmm 1 
ad εγγυς in marg.: διὰ ΠῚ u^ . Plat. Tim. 314A sq. (cf. 
pag. 93, 17 sq.) 
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ἢ γεγονέναι ἢ γενήσεσϑαι. δῆλον δήπου πάντως ἐν- 
τεῦϑεν. ὡς προτέρα μὲν πάντων ἡ ἀπλανὴς sig τὸ 
αὐτὸ cron ἀποχατασεήδεναι,. δευτέρα δὲ ἣ σελήνη. 
τρίτος ὃ ἥλιος καὶ οἱ τούτῳ ἰσόδρομοι. τέταρτος ὃ 
τοῦ "oto, πέμπτος ὃ τοῦ Zhóg, ἔσχατος ὁ τοῦ Koó- s 
νου. οὐδὲν δὲ διοίσει πρὺς τὴν παροῦσαν ἀπόδειξιν. 
xüv μὴ ἕν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἅπαντας ὑ ὑποθϑώμεϑα ἀλλ᾽ 
ἄλλον | ἀλλαχοῦ. ὡς ἂν τύχοιεν ὕντες᾽ ὁ γὰρ τοϊ.941ν. 
αὐτὸς ἡμῖν ἁρμόσει περὶ τῆς ἕκάστου ἀποκαταστάσεως 
λόγος᾽ σαφηνείας δὲ χάρι ἔχ τοῦ αὐτοῦ σημείου τὸ 
πάντας τῆς αὐτῆς ἀρχομένους περιόδου ὑπεϑέμεϑα. 
ὕπερ καὶ γεγονέναι τὲ καὶ ἔσεσϑαί ἐστιν ἀναγκαῖον 
χαὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ἀΐδιον εἶναι τὸν κόσμον ὑπο- 
τιϑεμένους" καὶ νῦν γὰρ ἐφ᾽ ἡμῶν κατὰ τὸ διακοσιο- 
στὸν τεσσαρακοστὸν πέμπτον “4ιοκλητιανοῦ ἔτος ἐν τῷ 15 
αὐτῷ ξῳδίῳ τῷ ταύρῳ γεγόνασιν οἱ £xró πλανώμενοι. 
εἰ xci μὴ ἐν τῇ αὐτῇ μοίρᾳ ἅπαντες" ὥστε καὶ ἐν τῷ 
αὐτῷ σημείῳ γενέσϑαι πάντας ἐνδέχεται. ὧρ᾽ οὖν ὃ 
ταῦτα οὕτως διαταξάμενος καὶ δημιουργήσας 950g ἔγνω 
ἕχά στῆς περέφοσο τὴν ἀποχατάστασιν ἢ οὐχ ἔγνω; 90 
εἰ μὲν οὖν οὐκ ἔγνω. ἀγνοήσει τὴν τάξιν, ἧς αὐτός 
ἔστιν αἴτιος. καίτοι λέγεται ἐν Τιμαίῳ “ὡς κινηϑὲν 
αὐτὸ x«l ξῷον ἐνόησεν τῶν ἀιδίων ϑεῶν γεγονὸς 
ἄγαλμα ὁ γεννήσας πατήρ. ἠγάσϑη τε καὶ εὐφρανϑεὶς 
eu δὴ μᾶλλον ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπενόησεν os 
ἀπεργάξεσϑαι᾽. εἰ δὲ ἔγνω κινούμενον καὶ διὰ τοῦτο 
πάλιν ἐξ ἀνάγκης ἔγνω. πότε ἑχάστη περιφορὰ εἰς 
τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀπεκατέστη. δηλονότι πρότερον μὲν 

15. ἑτους M 422. Plat. Tim. 37€ (ὡς δὲ) 
26. ἀπεργάσασϑαι Plat. 

23. ζῶν Plat. 
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ἔγνω. ὅτι ἡ ἀπλανὴς ἀπεκατέστη. δεύτερον δέ, PEE ἡ 

σελήνη. τρίτον ὃ ἥλιος, τέταρτον ὃ τοῦ Zhióg, καὶ τοὺς 

λοιποὺς ἀκολούϑως. εἰ δὲ τὴν μὲν πρότερον ἄπο- 

χαταστᾶσαν ἔγνω τὴν δὲ ὕστερον, ἔστιν ἄρα καὶ ἐν 

ταῖς τοῦ δημιουργοῦ νοήσεσιν τὸ πρύτεραν καὶ τὸ 

ὕστερον καὶ τὸ ἦν καὶ τὸ ἔσται" ἐν ᾧ δὲ τὸ πρύνερον 

χαὶ τὸ ὕστερον καὶ τὸ ἦν καὶ τὸ ἔσται, ἐκεῖ καὶ χρό- 

vog, ὡς δοκεῖ τῷ Πρόκλῳ᾽ ἔσται ἄρα καὶ év τῷ τοῦ 

χρόνου δημιουργῷ χρόνος. καὶ οὐ μόνον ἐν ταῖς 

10 γνώσεσι τῶν περιφορῶν τῶν οὐρανίων ἔξει TO ái 

[ο1. 9451. τερον καὶ τὸ ὕστερον ὃ δημιουργὸς ἀλλὰ καὶ | " 

ταῖς περὶ αὐτῶν βουλήσεσιν οὐδὲν ἧττον" δῆλον γάρ. 

ὅτι. ὅτε ἡ ἀπλανὴς τὸν ἴδιον ἐχπεριῆλϑεν κύκλον. 

ἠβούλετο ὁ ϑεὸς αὐτὴν μὲν τὸ τηνικαῦτα ἐχπεριελη- 

is λυϑέναι. τὰς δὲ λοιπὰς οὐδέπω ἠβούλετο᾽ si γὰρ 

ἐβούλετο καὶ τὰς ἄλλας ἐκπεριεληλυϑέναι τὸν ἑαυτῶν 

κύκλον, πῶς οὐκ ἐχπεριεληλύϑασιν; οὕτω γὰρ οὐχ ἅμα 

τῷ εἶναι ποιήσει ἡ βούλησις, ὅπερ τῷ Πρόκλῳ δοκεῖ. 

καὶ εἰ ἀεὶ τάττει τὸ πᾶν ὃ ϑεός. ἀεὶ δήπου βούλεται 

x» αὐτὸ τάττεσϑαι. sl δὲ ἀεὶ βούλεται αὐτὸ τάττεσϑαι. 

ἀεὶ βούλεται αὐτὸ κατὰ τὸν εἰρημένον τῆς κινήσεως 

τρόπον κινεῖσϑαι (τοῦτο γάρ ἐστιν αὐτῷ τάξις), εἶ δὲ 

τοῦτο. βούλεται δήπου τὴν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀπο- 

χατάστασιν τὴν μὲν τῶν σφαιρῶν πρώτην, τὴν δὲ 

ss δευτέραν, τὴν δὲ τρίτην καὶ ἐφεξῆς κατὰ τὸν εἰρημέ- 

νον τρόπον τὰς λοιπὰς ποιεῖσϑαι. οὐκοῦν. ὅτε ijj 

πρώτη tig τὸ αὐτὸ ἀπεκατέστη σημεῖον, οὔπω τὴν 

δευτέραν ἀποκαταστῆναι ἠβούλετο, καὶ ὅτε ἡ δευτέρα; 

οὔπω τὴν τρίτην. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἰ δὲ 
μὴ ἅμα ἠβούλετο πάσας ἀποκαταστῆναι. ὅτε δηλονότι 
ἑκάστη ἀπεκατέστη. τότε καὶ ἠβούλετο αὐτὴν ἀποκατα- 
στῆναι" εἶ δὲ τοῦτο, ἀποχαϑίσταται δὲ ἡ μὲν προτέρα, 
ἡ δὲ δευτέρα, τρίτη δὲ καὶ τετάρτη καὶ ἐφεξῆς, ἔστιν 
ἄρα καὶ ἐν ταῖς βουλήσεσιν τοῦ ϑεοῦ ὥσπερ καὶ ἐν 
ταῖς νοήσεσιν τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον xol τὸ ἦν 
χαὶ τὸ ἔσται, διὰ τοῦτο δὲ καὶ χρόνος. ὅσον ἐπὶ ταῖς 
ἀφύκτοις ταύταις τῶν συλλογισμῶν ἐπιχειρήσεσιν. κἂν 
ἀΐδιόν τις εἶναι τὸν κόσμον ὑπόϑοιτο. ἔτι πότερον 
οἷδὲν ὁ ϑεὸς τὸ μέλλον ἢ οὐκ οἶδεν; εἶ μὲν οὖν οὐκ 
οἶδεν τὸ μέλλον, οὐδὲ τὸ ἐνεστὸς εἴσεται" εἶ γὰρ τὸ 
παρὸν οἷδεν ἀγνοῶν τὸ μέλλον, καὶ τῶν ἀνθρώπων 
ἔσται χείρων" πολλοὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων τὸ μέλλον 
ἐγνώκασιν. ὥστε, εἰ τὰ ἐνεστῶτα τῶν μερικῶν τοι. 212v. 
οἶδεν, καὶ τὰ μέλλοντα εἴσεται, ἵνα μὴ καὶ ἀνθρώπων 16 
ἢ χείρων, τάχα δὲ καὶ ἀλόγων: πολλὰ γὰρ καὶ τού- 
τῶν τοῦ μέλλοντος λαμβάνουσιν αἴσϑησιν, ὡς γέρανοι 
μὲν χειμῶνα φεύγουσαι καὶ ἕτερα δὲ πλεῖστα. εἰ δὲ 
μήτε τὸ ἐνεστὸς οἷδεν μήτε τὸ μέλλον, καϑόλου πάντα 
ἀγνοήσει" οὐδὲ γὰρ τὸ παρελϑὺν εἴσεται" τοῦτο γὰρ 
πρότερον ἐνεστὸς γέγονεν. ὁ δὲ τὸ ὃν ἀγνοῶν, ὅτι 
ἔστιν, πολλῷ δήπου τὸ μηκέτι ὃν οὐκ εἴσεται εἶ γέ- 
γονεν. οὐχοῦν οὐδὲ εἰ ἔσται ὁ ὑπ’ αὐτοῦ δημιουργού- 
μενος κόσμος εἴσεται" ἐνέστηκεν γὰρ Ó κόσμος. xci: 
πάντα ἐν τῷ νῦν ἔχει τὴν ὕπαρξιν. καὶ ὃ κόσμος δὲ 

| 4. [ἰδὲ Μ 6. τες M. 12. ἐνεστὼς pt 18. &yv|o]ov, 
j : z " "» ex o, M και τ]ίων M 17. yl ει]οων M 19. φευγουσὶ αἸι .— 8. pag. 560, 19 10. quasi» p "z T n M. | ou "aed ! MS. m. i So ἐς jit k 

ἠβούλετο pti 16. τί οἷν, ex o, 3 "e vide Mice ad ἔσται] εἰσεται M 25. εισεται M] εἰ ἔσται t; εἰ εἴσεται p 
στη pi | 26. πάντα suspectum 
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roig τοῦ χρόνου συνδιαιρούμενος τμήμασιν καὶ τὸ ἣν 

ἔχει καὶ τὸ ἔστιν καὶ τὸ ἔσται. ὡς καὶ τοῦ Πρόκλου 

πολλάκις ἐν αἷς αὐτοῦ παρεϑέμεϑα ῥήσεσιν ἐκ τῆς 

ὑπὲρ τοῦ Τιμαίου πρὸς ᾿Δριστοτέλην ἀπολογίας ἠκού- 

5 σαμεν λέγοντος. εἶ οὖν ὁ χόσμος καὶ τὸ παρεληλυϑὺς 

ἔχει καὶ τὸ ἐνεστὸς καὶ τὸ μέλλον, ἀγνοεῖ δὲ τὸ μέλ- 

λον ὃ ϑεός. οὐδ᾽ εἰ ἔστιν ὅλως ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενό- 

μένος κόσμος εἴσεται" εἶ γὰρ μὴ οἷδεν ὡς ἐσόμενον. 

οὐδ᾽ εἰ ἐνέστηκεν εἴσεται" καὶ τί λέγω τὰ ἄλλα; καὶ 

10 ἑαυτὸν εἶ ἔστιν ἀγνοήσει. εἴπερ τὸ ἐνεστὸς ἀγνοεῖ" 

ἔστιν γὰρ καὶ αὐτός. οὐκοῦν οὐδὲν διοίσει τῆς φύ- 

σεως κἀκείνη γὰρ ποιοῦσα τὰ σώματα καὶ ἑαυτὴν 

ἀγνοεῖ καὶ τὰ γινόμενα" τάχα δὲ καὶ πολλῷ χείρων 
? - Z , » Ὁ" , js , 

ἔσται τῆς φύσεως. εἴ γε ἕν τοῖς λογικοῖς ζῴοις 1) 
, f N , 4 E ^ " ; 

15 φύσις ἔχει τὸν ἐπιλάμποντα λόγον ἡγεμονοῦντα x«i 
' , , ^ ^ 4 

ἑαυτὸν χἀκείνην καὶ πάντα γινώσκοντα. ποῦ δὲ 91 
Li 1 

Goucv καὶ TO 
5 Y | , 9 ^ , , A 

“οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τε ἀριϑμὸν καὶ μέτρα ϑαλαάσσης 
- , 3 v, 9 

xci κωφοῦ ξυνίημι καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω΄. 
«2 ) z 4 ἢ 

so ποῦ δὲ τὸ ᾿ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν᾽ καὶ τὸ 
, ^ , NW ", *, Ἢ 

ἑπάντα ϑεοῦ πλήρη. πάντῃ δέ οἵ εἶσιν ἀκουαὶ 
Y 9 Ἁ , , Mit 9 - 

καὶ διὰ πετράων καὶ ἀνὰ χϑόνα καί τὲ δι΄ αὐτοῦ 
- er , ^ AM ? 

ἀνέρος. ὅττι κέκευϑεν ἐνὶ στήϑεσσι νόημα"; 
1 ' 5 ς΄ A MN E 

fol.349r. εἶ δὲ τὸ μέλλον οἶδεν, οὐδὲν | δὲ τῶν καϑόλου 
, L3 , 2 ? ^ ' M 3 , MAD 

s5 μέλλει ὡς μήπω Ov, ci μὴ κατὰ τὴν ἀεὶ γένεσιν. ὡς 
^ ^ Y , 3! y, ^ , 

δοκεῖ Πλάτωνι. τὰ δὲ μερικὰ μὲν μήπω δὲ ὄντα ταῦτα 

ἐστιν τὰ μέλλοντα. οἷδεν ἄρα καὶ τὰ μερικὰ ὁ ϑεὸς 

καὶ ovy, ὡς ἀϑέως τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν ϑεομάχων uc 

6 et 10. ἐνεστὼς pt 15. ἐπιλαμποτα M 19. λαλέοντος 

etiam Porphyr. vit. Plot. 22; φωνεῦντος Herod. 1, 47 
20. Hom. ὃ 3719. 468 26. πλατω  νῖι, ex τὶ M 

Ir. 174. C. A. F. HI p. 518. 
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λον οὐ ϑεολόγων τινὲς ἔφασαν. ἀγνοεῖ ὃ ϑεὺς τὰ 

καϑ'᾿ ἕκαστα, μόνον οὐκ ἐκεῖνο τὸ κωμικὸν λέγοντες 
“οἴει τοσαύτην τοὺς ϑεοὺς ἄγειν σχολήν. 

ὥστε τὸ κακὸν καὶ τἀγαϑὸν xc9 ἡμέραν 

νέμειν ἑκάστῳ; 

ἀγνοεῖν δὲ τὰ x«9' ἕκαστα λέγων τὸν ϑεὸν καὶ τὴν 
περὶ αὐτὰ δηλονότι τοῦ ϑεοῦ συνανήρηκεν πρόνοιαν᾽ 

οὐ γὰρ δὴ τῶν ἀγνοουμένων προνοήσει. ὡς * φύσις 

ἡ ἄλογος. ἔχομεν δὲ καὶ ἐν ταῖς προεχκειμέναις Πρό- 

χλου τὲ χαὶ Πλωτίνου ῥήσεσιν, ὅτι καὶ τὸ μέλλον 

οἷδεν καὶ μέχρι τῶν ἀτομωτάτων ἡ τοῦ ϑεοῦ διήκει 

πρόνοια καὶ γνῶσις. οὐκοῦν, εἶ οἷδεν τὸ μέλλον ὃ 

ϑεός. οἷδεν δήπουϑεν, ὅτι οὔπω ἐνέστηκεν. μέλλει δὲ 
εἶναι. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τὸ μέλλον ἑἐνεστὸς γένηται. οἷδεν 

πάντως. ὅτι ἐνέστηκεν ἤδη x«i οὐ μέλλει. καὶ εἶ 

φϑαρείη ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχον, οἷδεν πάλιν, ὅτι 
οὐχέτι τῶν ὄντων ἐστίν. οὐκοῦν ἡ γνῶσις. καϑ' ἣν 

οἶδε. ὅτε μέλλει καὶ οὔπω ἔστιν, προτέρα ἔσται τῆς 

γνώσεως. xc9' ἣν ἔγνω. ὅτι ἐνέστηκεν ἤδη. καὶ αὕτη 

πάλιν προτέρα ἔσται τῆς γνώσεως. καϑ' ἣν ἔγνω. ὅτι : 
? , - 2 p » ϑ ἑἐφϑάρη καὶ οὐχέτι τῶν ὄντων ἐστίν. ἔσται οὖν πάλιν 

ἐν ταῖς γνώσεσιν τοῦ ϑεοῦ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστε- 
X iN ( , y, ^! M , gov καὶ διὰ τοῦτο χρόνος. ὥστε ti μέν, ἔνϑα τὸ πρό- 

τερον ἁπλῶς καὶ τὸ v6 ὅπως ἂν λέγ ἐκεῖ ἔρον ἁπλῶς καὶ τὸ ὕστερον, ὅπως ἂν λέγηται. ἐκεῖ 
πάντως καὶ χρόνον εἶναι ἀξιώσουσιν. ἀνάγκη πᾶσα 53: 
μὴ τὰς νοερὰς οὐσίας μήτε αὐτὸν τὸν τοῦ χρόνου δη- 
μιουργὸν ἀπηλλάχϑαι χρόνου καὶ ἔτι ἐνδεχόμενον ἔσται 

3. Menand. 
9. pag. 570, 14. 511, 20 

21. απηλλαχ! ϑαι] M 

2. M m 1 in marg.: ἀντι του uovovovyt 

14. ἐνεστὼς pt 16. 0i M 
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fol.2:43v. μὴ ὄντος | toO χρόνου εἶναι χρόνον. εἰ δὲ ταῦτα 
LI 

οὕτω ἄτοπα καὶ ἀδύνατα. οὐκ ἄρα. ὅπου τὸ πρότερον 

χαὶ τὸ ὕστερον, ἐκεῖ πάντως καὶ χρόνος ἔσται. ἢ οὖν 

κατὰ τὰ πρότερον τεϑεολογημένα ἑνιαίαν τὲ καὶ ἀμερῆ 

s καϑόλου τὴν τοῦ ϑεοῦ γνῶσιν καὶ βούλησιν νοητξον 

ἑνὸς μόνου τοῦ ἀγαϑοῦ οὖσαν, μᾶλλον δ᾽ αὐτὸ τά- 

γαϑόν, μὴ συμπληϑυνομένην ἢ συνδιισταμένην τοῖς 

παραγομένοις τε καὶ γινωσχομένοις. μηδὲ μέλλειν τι 

παρὰ ϑεῷ ἀλλὰ καὶ τὰ μήπω ὄντα προνενοημένα ὡς 

10 ὄντα οὕτω ἀεὶ παρεῖναι, ὡς καλῶς ὁ Πλωτῖνος τεϑεο- 

Aóyqxs, ij, εἰ διὰ τὸ ταῦτα διεστάναι τῷ χρόνῳ καὶ 

ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ ὃὲ μὴ εἶναι τὸν χρόνον διὰ τοῦτο 

καὶ τὸν ϑεὺὸν ὑπὸ χρόνον ποιεῖν ἡμᾶς ἀξιοῦσιν, ποτὲ 

μὲν αὐτὸν βουλόμενον εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι, ἴστω- 

15 σαν, ὡς ὅτι. κἂν συγχωρηϑείη ὁ κόσμος εἶναι ἀέδιος. 

αὐτοὶ τοῖς ἑαυτῶν πτεροῖς ἁλώσονται οὐ μόνον τοῖς 

αὐτοῖς ἀτόποις ἀλλὰ καὶ πλείοσιν περιπίπτοντες. ὡς 

ἐδείξαμεν. 

ε΄. ΔΙεδειγμένου τοίνυν ἔμπροσϑεν τοῦ ὅτι διὰ τὸ 

s) ἑνοειδὲς καὶ τὴν ἀμέρειαν τῆς τοῦ ϑεοῦ βουλήσεως 

ἀνάγκη τὸ τεταγμένον εἶναι, οὐ πάντως δέ, ἐπειδὴ ἐν 

τῇ βουλήσει τοῦ ϑεοῦ ἐστιν τὸ ἀεί, διὰ τοῦτο καὶ ἐν 

τοῖς πράγμασίν ἐστιν τὸ ἀεί, ἀληϑοῦς τε ὄντος τοῦ 

βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν μηδέποτε εἶναι τὸ πλημμελῶς καὶ 

es ἀτάκτως κινούμενον, συνάγεται μὲν ἐκ τούτων, ὅτι 

8. ἢ] à& M 8. μελλει} »"}Ἱ͵ M 9. cf. pag. 572, 1 
ὄντα προνενοημένα ὡς ὄντα pt] ὄντα ὡς ὄντα, in marg. m 1 
ξητει et 5 ὡς moovsvonusve, M 10. οὔτω] óv τὸ M; ov τὸ pt; 
num αὐτῷ Plot. enn. VI 7, 1 14. ποτὲ δὲ — 15. xo|ouos| 

εἰναι «t m marg. suppl. M 15.16. [διος αὐτοι τοῖς] M 
16. cf. Aesch. fr. 139. F. T. G.? p. 45 N. 17. ὡς M; fort. ὧν 

19. pag. 568, 17. 21. ἀναγκὴ in marg. suppl. M (ascr. ξητει) 

XVI 5] DE AETERNITATE MVNDI 585 

οὔτε πρὸ τοῦ τεταγμένου τὸ ἄταχτον ἦν (καὶ διὰ 
τοῦτο ἀληϑὲς τὸ μὴ μετὰ τὸ ἄτακτον ἀρχὴν εἰληφέναι 

τὸ τεταγμένον" οὐδὲ γὰρ ἦν ὅλως τὸ ἄτακτον) καὶ ὅτι 
οὐκ ἔσται μετὰ τὸ τεταγμένον τὸ ἄτακτον (χαὶ διὰ 

τοῦτο οὐχ ἕξει τὸ τεταγμένον πρὸ τοῦ ἀτάχτου τελευ- 

τήν, ἐπειδὴ μηδὲ ἔσται μετὰ τὸ τεταγμένον τὸ ἄτα- 

χτον). οὐ μήν. ἐπειδὴ μήτε μετὰ τὸ ἄτακτον ἀρχὴν 

ἔσχεν μήτε τελευτὴν [ἢ] πρὸ τοῦ ἀτάκτου. διὰ τοῦτο 

οὐδὲ ἀρχὴν ὅλως ἔσχεν τὸ τεταγμένον οὐδὲ τελευτὴν 

ἕξει" εἶ μὲν γὰρ | ἀνάγκη ἦν ἀμοιβαῖα εἶναι τὸ το]. 344τ. 
τεταγμένον καὶ τὸ ἄτακτον. ὡς μὴ ὄντος ϑατέρου πάν- τὶ 

τῶς ϑάτερον εἶναι. καλῶς ὃ Πρόκλος συνελογίζετο. 

ὡς, εἰ τὸ ἄτακτον μήτε πρὸ τοῦ τεταγμένου ἔστιν 

μήτε μετ᾽ αὐτό. τοῦ ἀτάκτου μηδέποτε ὄντος τὸ τε- 

ταγμένον ἀεὶ ἔσται μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε τέλος. sis 

0 μηδὲ ἐνδέχεται ὅλως εἶναι τὸ ἄτακτον, διότι μήτε 
ἐκ ταυτομάτου ἐστὶν μήτε ἐξ ἄλλης αἰτίας. ὅτε ὃ ϑεὸς 

ἅμα τὲ παράγει ἕκαστον καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης 

αὐτὸ τάξεως παράγει. οὐχ ἕξει μὲν μετὰ τὸ ἄτακτον 
ἀρχὴν τὸ τεταγμένον, ἐπεὶ μηδὲ ἦν ὅλως τὸ ἄτακτον. 20 

ἀρχὴν μέντοι ἔχειν αὐτὸ ἐνδέχεται" πάλιν δ᾽ αὖ οὐχ 

ἕξει τελευτὴν πρὸ τοῦ ἀτάχτου τὸ τεταγμένον (οὐδὲ 

γὰρ ἔσται πώς ποτὲ τὸ ἄτακτον). τελευτὴν μέντοι 
ἔχειν ἐνδέχεται. ἄταχτον δὲ λέγω τὸ τῷ τεταγμένῳ 

ἐναντίον, τουτέστιν τὸ πλημμελές. ὡς ἄφωνον τὸν 95 

κακόφωνον καὶ ἄμορφον τὸν κακόμορφον, οὕτω καὶ 

ἄτακτον τὸ τῆς χατὰ φύσιν ἐστερημένον τάξεως. ὡς 

εἴ τις τὴν τοῦ παντὸς τάξιν συγχεχυμένην ἐπινοή- 

8. ἢ del. 14. |o], ex o, M 27. τὸ Kroll] ro» M 
28. συγκεχυμενη)ν M 
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δειεν᾽ οὕτως οὖν λέγω TO ἄτακτον καὶ OU τὸ κατὰ 

τὴν παντελῆ τοῦ τεταγμένου στέρησιν, ὡς τὸ ἄψυχον 

τὸ ἐστερημένον ψυχῆς καὶ ἄφιλον τὸν ἐστερημένον 

φίλων" τὸ γὰρ οὕτω λεγόμενον ἄτακτον οὐδὲν κωλύει 

ἑχατέρωϑεν εἶναι τοῦ τεταγμένου" τοῦτο δέ ἐστιν τὸ 

μὴ ὕν, εἴπερ γενητὸν κατὰ φύσιν εἴη καὶ φϑαρτὸν τὸ 

τεταγμένον. τὸ δὲ μὴ εἶναί τι οὐ πάντως κακόν, ὡς 

καὶ ἐν τῷ ἕχτῳ λόγῳ ἐδείξαμεν" τοῦ γοῦν κακῶς εἶναι 

τὸ μὴ εἶναι ὅλως αἱρετώτερον" xci τὸ μὴ εἶναι δέ 

ποτὲ τῶν μερικῶν ἕκαστον οὐ κακόν. 

ς΄. Ταῦτα μὲν οὖν ἱκανῶς καὶ sig τὸ προχείμενον 
δ ^ , NT p, NN - 

ἑξχαιδέκατον ἐπιχείρημα ἡμῖν εἰρήσϑω. ἐν δὲ τοῖς 

ἴο1.344ν. ἕξῆς | τοῦ αὐτοῦ τούτου ἐπιχειρήματος κατασκευ- 
6 ἄξει μὲν καλῶς ὃ φιλόσοφος. ὅτι ἡ τοῦ μὴ εἶναι τὸ 

ἄτακτον ϑεοῦ βούλησις καὶ ἡ τοῦ εἶναι τὸ τεταγμένον 

μία ἐστὴν καὶ οὐ δύο, ὡς ἐν ὑποϑέσει δὲ λαβὼν τὺ 

δύο αὐτὰς εἶναί φησιν τὴν μὲν τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτα- 

κτον βούλησιν τελειοτέραν εἶναι καὶ ϑεῷ μᾶλλον 

οἰκειοτέραν. τὴν δὲ τοῦ βούλεσθαι εἶναι τὸ τεταγμέ- 

νον ὑφειμένην τε καὶ ἀτελεστέραν χαὶ ἧττον ϑεῶ 

προσήκουσαν ἐκείνης" καὶ τοῦτο πιστοῦσϑαι πειρᾶται. 

διότι. φησίν. ἡ μὲν τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον βούλησις 

ὑπὲρ τοῦ εἶναι τὸ ἀγαϑόν ἐστιν᾽ ᾿βουληϑεὶς γὰρ ὃ 

ϑεός᾽, φησὶν Πλάτων, ᾿ἀγαϑὰ μὲν πάντα φλαῦρον δὲ 

μηδὲν εἶναι κατὰ δύναμιν, οὕτω δὴ πᾶν, ὅσον ἦν δρα- 

τόν. παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον 

πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως. εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς 

ἀταξίας. ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου πάντως ἄμεινον" 

4. óvós"  Μ 8. cf. pag. 128, 1 sq. 
18. βουλησις M (cr. pt) 

23. Plat. Tim. 30A |y«o] M 

15. rero'yususvov M 
20. ?g| etluevgv, ex 3, M 
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e $! ^ * ' , , - - 

ἡ δὲ τοῦ εἰναι τὸ τεταγμένον. φησίν, τοῦ ϑεοῦ βού- 
6 A ^ ^ 5 3 » , 3 ^ A 

λησις ὑπὲρ τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸ κακόν ἐστιν, πολλῷ δὲ 

ϑειότερον καὶ οἰκειότερον ϑεῷ τοῦ μὴ εἶναι τὸ κακὸν 
τὸ εἶναι τὸ ἀγαϑὸν βούλεσθαι" ὥστε. φησίν. καὶ ἡ 

τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον βούλησις διὰ τὸ εἶναι τὸ 

ἀγαϑὸν οὐσα τελειοτέρα ἐστὶν τῆς ἑτέρας καὶ ϑεῷ 
, mw »! N δ " -»ὕ 

προσήκουσα μᾶλλον. καὶ οὐδὲν μὲν ἴσως ἡμῖν συντελεῖ 

διά τε τὸ ὡς ἕν ὑποθέσει ὑπὸ τοῦ Πρόκλου γυμνάζξε- 

σϑαι τὸν λόγον καὶ ἤδη πρὸς ἡμῶν ἀπεληλέγχϑαι τὸ 

προχείμενον ἐπιχείρημα ἡ τούτων ἐξέτασις. ὕμως δ᾽ 

ovv ἐροῦμεν, ὡς οὐκ εὐλόγως ταῦτα φαίνεται λέγων 

ὁ φιλόσοφος. εἶ γὰρ ὅλως ἐν ὑποϑέσει δύο τὰς τοῦ 

ϑεοῦ βουλήσεις εἶναι συγχωρήσωμεν, πολλῷ ϑειοτέρα 
2 δ Ὁ * ^ , ! Ea o - ^ 

ἔσται ἡ τοῦ εἶναι τὸ τεταγμένον βούλησις τῆς TOU μὴ 

εἶναι τὸ ἄτακτον δι᾽ αὐτὸν τὸν ἀποδεδομένον παρ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ Πρόκλου συλλογισμόν" ἕκαστον γὰρ δεῖ ἐκ 
? 

τῆς αὐτῆς αὐτοῦ κρίνειν φύσεως μᾶλ᾽λον καὶ οὐκ fol245r. 

τῶν παρεπομένων. si οὖν τὸ μὲν ἄτακτον κακόν, 

τὸ δὲ τεταγμένον ἀγαϑόν. ἡ ἄρα τοῦ εἶναι τὸ τεταγ- 
, , 9 , N e - ^ 3 , 

μένον βούλησις αὐτόϑεν μὲν αἱρεῖται TO ἀγαϑόν. 
" /, VN » ^ / , ἐν" ᾿ * ' , ἑπόμενον δὲ ἔχει τὸ βούλεσθαι μὴ εἶναι TO κακόν" 

ἅμα γὰρ εἶναι τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ κακὸν ἀμήχανον. ἡ 

0$ τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἄταχτον βούλησις αὐτόϑεν μὲν 

ἔχει τὸ βούλεσϑαι μὴ εἰναι τὸ κακόν, ἑπόμενον δὲ τὸ 

βούλεσθαι εἶναι τὸ ἀγαϑόν. ὥστε, εἰ ἕχάστην ἐξ 

αὐτῆς χαραχτηρίζειν δεῖ μᾶλλον καὶ μὴ éx τοῦ ἕἑπομέ- 

vov, αὐτόϑεν χρείττων καὶ ϑειοτέρα ἔσται ἡ τοῦ εἶναι 
h. M e —- ^ ^ "ἢ 

τὸ τεταγμένον βούλησις τῆς ἑτέρας τῆς τοῦ μὴ εἶναι 

12. fort. {ὡς ἐν 16. δεῖ in marg. suppl. M (ascr. 
ξζητει) 17. αὐτῆς suspectum (301,25: ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς 
φύσεως, cf. 85, 22. 86, 4) 

15 

- 
* N 

Ἢ 

n 

» "T 
"i 4 

! T A 

ΠῚ 

EUM 
s. 

1 

à 3 EN : 
᾿ j UM 

1 T , 

ie zl 

MNT 
i. tt 



" 

-ι 

588 IOANNIS PHILOPONI [XVI 6 XVI 6. XVII], DE AETERNITATE MVNDI 589 

διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ κακόν, τουτέστιν αὐτὸ τὸ ἄτακτον. 
καὶ κατὰ Πλάτωνα ἄρα οὐ δύο ἀλλὰ μία ἐστὶν ἡ τοῦ 

ϑεοῦ βούλησις διαφόροις προσαγορευομένη ὀνόμασιν. 

Τέλος λύσεως τοῦ ις΄ λόγου. 

τὸ ἄταχτον. ἀλλὰ δὴ καὶ (εἶ ἐκ τῶν παρεπομένων 

σκοπεῖν δέοι ἑκάστην. οὐδὲν ἧττον καὶ οὕτω διὰ GvÀ- 

λογισμοῦ κατασκευασϑήσεται. ὅτι 7| τοῦ εἶναι τὸ τε- 

ταγμένον βούλησις κρείττων τῆς ἑτέρας τῆς τοῦ μὴ 

5 εἶναι τὸ ἄτακτόν ἐστιν᾽ εἶ γὰρ ἡ τοῦ μὴ εἷναι τὸ 

ἄτακτον βούλησις διὰ τὸ εἶναι τὸ ἀγαϑόν ἐστιν, ἀγα- 

ϑὸν δὲ οὐδὲν ἕτερον ἐν τούτοις φαμὲν ἢ τὸ τεταγμέ- 
e M - ἊΙ ' , ,^ ^ . 

"e li dé. τοῦ M TO icaiee: i conn detis and το Πρόκλου διαδόχου λόγος ἑπτακαιδέκατος. 
μὴ εἶναι τὸ κακόν ἐστιν, ἣ ἄρα τοῦ μὴ εἴναι τὸ ἄτα- s id : 

Επτακαιδέκατος ἔστω λόγος τῶν ἀξιωμάτων ἡμᾶς 

ἀναμιμνήσκων τῶν ᾿Δριστοτελικῶν ὡς πολλῷ πρότερον 

Πλατωνικῶν ὄντων, ἃ δή ἐστιν ἱπᾶν τὸ γενητὸν φϑαρ- 

τόν᾽ καὶ “πᾶν τὸ ἀγένητον ἄφϑαρτον᾽" τούτων γὰρ τὸ 

μὲν ἐν πολιτείᾳ λέγει, τὸ δὲ ἐν τῷ Φαίδρῳ. "ἀλλ᾽ 

ἐπεὶ γενομένῳ παντὶ φϑορά ἐστιν᾽ φησὶν ὃ Σωκράτης 

τὰς μούσας ὑποχρινόμενος καὶ ἐπειδὴ ἀγένητόν ἐστιν, 

καὶ ἀδιάφϑαρτον ἀνάγκη sivo φησὶν πᾶσαν ἀρχὴν 

ἀγένητον εἶναι δείξας καὶ διὰ τὸ ἀγένητον ὅτι καὶ 

ἄφϑαρτος καταδούμενος. τούτων γὰρ ὄντων ἀληϑῶν 

καὶ πᾶν ἀνάγκη τὸ φϑαρτὸν εἶναι γενητὸν (εἶ γὰρ 

ἀγένητον, ἔσται ἄφϑαρτον τὸ φϑαρτόν" ὅπερ ἀδύνα- 

τον) χαὶ πᾶν ἄφϑαρτον ἀγένητον (εἰ γὰρ γενητόν, 

ἔσταν φϑαρτὸν τὸ ἄφϑαρτον). τούτων δὲ ἑπομένων 

ἐξ ἀνάγκης εἰ ἄφϑαρτον τὸ πᾶν ἐστιν (ὡς ἐκ τῶν 90 

κειμένων δῆλον" τῶν γὰρ ἀϑανάτων, φησίν. | αὐτὸς fol.246r. 

δημιουργός" τὸ δὲ ἀϑάνατον ἀνώλεϑρον. ὡς ἐν Φαί- 
δωνι λέγεται" ᾿σχολῇ γὰρ ἄν τι ἄλλο εἴη ἀνώλεϑρον, 

10 xrov βούλησις διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ κακόν ἐστιν. πάλιν 
, e ^ * ' / , ^ Χ Ἁ * 

εἶ ἡ τοῦ εἶναι τὸ τεταγμένον βούλησις διὰ τὸ μὴ εἶναι 

ΡΟ Το δὰ 

wm 

τὸ κακόν ἐστιν. κακὸν δὲ πάλιν ἐν τούτοις οὐδὲν 
P ον τς 

ἕτερον ὁ Πλάτων φησὶν ἢ τὸ ἄταχτον, ἡ δὲ τοῦ μὴ 
om 

m" 

I 5. ers εἶναι τὸ ἄτακτον βούλησις διὰ τὸ εἶναι TO ἀγαϑόν 

15 ἔστιν, ἡ ἄρα τοῦ εἶναι τὸ τεταγμένον βούλησις διὰ τὸ 
v3 Ὑ 

Res 

rn RU εἶναι τὸ ἀγαϑόν ἐστιν. ὥστε καὶ οὕτως δέδεικται 

αὕτη τῆς ἑτέρας κρείττων. ἀλλὰ δὴ καὶ ὁ Πλάτων 
^ , ' M ^ * AN... , , 

τὸ βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν μὴ εἰναι TO ἄταχτον OU μόνον 

διὰ τὸ εἶναι τὸ ἀγαϑὸν εἶπεν, ὥς φησιν ὃ Πρόκλος, 

e) ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ κακόν" “βουληϑεὶς yg, 
, - Ἁ »! N 

fol.245v. φησίν, “δ᾽ 950g | φλαῦρον uiv μηδὲν ἀγαϑὰ δὲ 

πάντα κατὰ δύναμιν. πῶς οὖν ὁ Πρόκλος τὴν τοῦ 

j εἶναι τὸ ἄτακτον βούλησιν δι’ ἄμφω εἶναι εἰρημέ- μη 3j uo oj 

νην αὐτὸς ἀποδιελὼν διὰ τὲ ἕτερον μόνον, τὸ εἴναι 

s; τὰ ἀγαϑόν, εἶπεν ὑπάρχειν; ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ Πλά- 
^ , / e / 2 * 

των τὰς δύο βουλήσεις sig ἕν συνήγαγεν, εἴπερ TO 

βούλεσϑαι μὴ εἶναι τὸ ἄτακτον οὐ μόνον διὰ τὸ εἶναι 

τὸ ἀγαϑόν ἐστιν, τουτέστιν τὸ τεταγμένον, ἀλλὰ καὶ q 
3. προσαγορευομενο]ν M X 10. Plat. reip. VIII 546A 

| : : 12. Plat. Phaedr. 245) 18. [καὶ αδιαφϑαρΊτον M] καὶ ἀδιά- 
1. εἰ add. 14. ἀγαϑὸν pt] «yov M 18. τὸ (ante βού- COMI HR 77 ^ ETAT € 

λεσϑαι}] τω M 20. Plat. Tim. 30A (ἀγαϑὰ μὲν πάντα; M AT dbi: "ur 
φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι) 28. βουλησις M (er. pt) 
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1 , - t ἃ Ἢ , n 

εἶ τὸ ἀϑάνατον μὴ τοιοῦτον᾽ ἔφη μὲν ὁ Κέβης. συν- 
, δ * , , * 

ἐχώρησεν δὲ ὃ Σωκράτης), εἰ δ᾽ ovv «voAsügov τὸ 
᾿ - - , 6 3 ' ec ? ? , 

πᾶν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ γεγονός (TO γὰρ ὑπ éxcivov 
* 4 , "- M 9 , ,, ἤ " Ἁ 

γεγονὸς ἀϑάνατον, τοῦτο ὃ ἀνώλεϑρον). ἀνάγκη καὶ 
᾿ Ξ Bx Z UP , er 

ἀγένητον αὐτὸ εἶναι διὰ τῶν δεδειγμένων ἕπεσϑαι 
, / , [3 » Li 3 sd 

τοῖς δύο πρότερον ἀξιώμασιν, ὧν TO μὲν ἔστιν πᾶν 
. ' , ' Ἁ -" ' 3 , W »ὕ 

τὸ γενητὸν φϑαρτόν᾽, τὸ δὲ *aüv τὸ ἀγένητον ἄφϑαρ- 
, e MI. e FE. e v" AA M LUN 

TOV'. ὥστε οὐ κατὰ ᾿Αριστοτέλην μόνον ἀλλὰ καὶ κατὰ 
, N , E IS a , 

Πλάτωνα διὰ τούτων ἀποδείκνυται τῶν δύο vcÜzvrov 
e , , ' 1 , AA 2 , 2 

ὃ xóGuog οὔτε γενητὸς ὧν οὔτε φϑαρτός. εἰ γὰρ ἔστιν 
b " 9 ' NN / » 

τὸ uiv ἄτακτον ἀγένητον, τὸ δὲ τεταγμένον ἄφϑαρ- 

τον. ἔσται τὸ ἄτακτον τοῦ τεταγμένου χρεῖσσον" τὸ 
, “ ^ ^ ^ ^ y T , 

γὰρ ἀγένητον πρὸς τὸ γενητὸν καὶ τὸ ἄφϑαρτον ὡσαύ- 
E ' ' fs ri . 1 , 1 ei 

τως ἔχει πρὸς τὸ qO«gróv: ὥστε καὶ ἐναλλὰξ οὕτως 
A. , er * * EZ e i] 2i * 

5 T0 ἀγένητον ἕξει πρὸς τὸ ἄφϑαρτον,. ὡς TO γεένητον 
κ κ Fr i1 ^ ᾿ * Ν 

πρὺς τὸ φϑαρτόν, ὡς δὲ τὸ γενητὸν πρὸς τὸ φϑαρ- 
, ᾿ Rr *, 5 , ΣΝ 

τόν. οὕτως γένεσις πρὸς φϑοράν᾽" εἰ οὖν γένεσις κρειτ 
n 1 1 c ' "a Ad 

τῶν φϑορᾶς. καὶ τὸ γενητὸν καϑ' αὑτὸ τοῦ φϑαρτοῦ 
᾿ , - , ^" " 9 * ). 

καὶ τὸ ἀγένητον τοῦ ἀφϑάρτου κρεῖττον" εἰ οὖν TO 
y, , 3 , ' i! , ! 

ἄτακτον ἀγένητον ἦ καὶ φϑαρτόν, τὸ δὲ τεταγμένον 
, E M , —^ , 

ἄφϑαρτον καὶ γενητόν, ἔσται τὸ ἄταχτον τοῦ τεταγμε- 
δ - ’ E 

vov κρεῖττον καὶ ὁ ποιῶν ἐξ ἀτάχτου τεταγμένον £x 
- 9 , / - 3 ^ 7 / - 

τοῦ ἀμείνονος ποιήσει χεῖρον ex τοῦ ἀγενήτου ποιῶν 
- * , A N 5 ? 

x«i φϑαρτοῦ γενητὸν ὕστερον καὶ ἄφϑαρτον" οὐχ 
* , E , ^ 1! 

ἄρα τὸ uiv ἀγένητον ἔσται καὶ φϑαρτόν, τὸ δὲ γενη- 

1. μὴ] su; M (cf. Plat. Phaed. 106 Ὁ εἴ γε τὸ ἀϑάνατον 

ἀίδιον ὃν φϑορὰν δέξεται) 1. ἀγένητον pt] γενητον M 

10. εἰ in marg., καὶ in textu, M 13. 14. M m 1 1n marg.: 
€ - "" 

gy — yt 17. yev|eo]|ig M cf. pag. 603, 15 

| | 19. εἰ οὖν κτλ.: cf. pag. 602, 1 28. y|&]oov M 

T 
αὖ — φϑ 
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τὸν καὶ ἄφϑαρτον ἤγουν ἀνάπαλιν" ἀλλ᾽ οὔτε ὃ mouj- 
τὴς κακός, ὥστε οὐ φϑαρτὸν τὸ τεταγμένον, καί. εἶ 

ἔχ τοῦ ἀτάκτου τὸ τεταγμένον, οὐκ ἄφϑαρτον τὸ 

ἄταχτον" οὐ γὰρ ἔστιν τοῦ τεταγμένου ὄντος" ἢ το]. 516ν. 
ἑκάτερον γενητὸν καὶ φϑαρτόν' ἀλλ᾽ εἴτε γενητὸν τὸ 

ἄτακτον, ἔκ τοῦ τεταγμένου γέγονεν, εἴτε φϑαρτὸν τὸ 

τεταγμένον, ὁ φϑείρων τὸ ταχϑὲν ἢ οὐ καλῶς ἥρμο- 

σεν καὶ οὐκ ἀγαϑὸς ἢ φϑείρει τὸ καλῶς ἁρμοσϑὲν 

χαὶ ἔστιν κακός. ταῦτα δὲ πάντα ἀδύνατα. οὐκ ἄρα 

ἔστιν πρὸ τοῦ τεταγμένου τὸ ἄτακτον. ἀγένητον ἄρα 

τὸ τεταγμένον ἐστίν, ὡσαύτως καὶ ἄφϑαρτον." 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ ιζ΄ λόγου. 
, δὴ A , , , , ^ 5 , 

α΄. Ὅτι τὸ προκείμενον L6 ἐπιχείρημα τὸ αὐτό 

ἐστιν τῷ ἕχτῳ. καὶ τίς ἣ πρὸς ἐκεῖνο τούτου δια- 

φορά. καὶ τίς ἡ ἐν ἑκατέρῳ τῶν συλλογισμῶν 

ἀγωγή. 
, er € Lu V b. , , 

D. Ὅτι và £xvo καὶ τὸ προκείμενον συναπελή- 

λεγχται. καὶ σύντομος τῶν ἐν ἐχείνῳ εἰρημένων ἀνα- 

κεφαλαίωσις. ὅτι τῷ κατὰ φύσιν ἀφϑάρτ ὶ οὐ φαλ 9. ι Ἂν t aipfnto erc dele 
τῷ ἐπίκτητον τὴν ἀφϑαρσίαν ἔχοντι τὸ ἀγένητον 

ἕπεται. 

γ΄. Ὅτι ὅσον ἐκ τῶν Πλάτωνος λέξεων ἔδει μᾶλ- 
Aov ἐκ τοῦ γενητὸν λέγεσϑαι τὸν κόσμον ὑπὸ Πλά- 

τῶνος συλλογίξεσϑαι. ὅτι οὐκ ἄφϑαρτος ἀλλὰ φϑαρ- 
, ^ 3 "» / M , » λ NN 

τὸς. ἢ EX TOU λέγειν μὴ φϑείρεσθαι αὐτὸν TO μηδὲ 

γεγονέναι συνάγειν. 

5. ἀλλ᾽ κτλ.: cf. pag. 602, 18 1. ef. Plat. Tim. 41B 

13. ταυτον Mb 17. 18. φυναπεληλέκται, y in ras, M? 
18. £v om. Mà 18. 19. ἀανακεφαλιωσις M^ 20. ey| £v]m- 
τον M^ 24. 25. φϑαρτο! ς]. ex v, M? 

5 
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, ^ - e ἢ ἣ » * i — 5 1 

0'. Ὅτι σύμφωνος ἑαυτῷ ὁ Πλάτων καὶ πᾶν TO φησὶν γὰρ ἐκεῖνος πᾶν εἶναι τὸ ἀγένητον ἀδιάφϑορον᾽ 

γενητὸν φϑαρτὸν εἶναι λέγων καὶ τὸν κόσμον γεγο- ἔκ τὲ οὖν τούτου καὶ ἐκ τοῦ πᾶν τὸ γενητὸν φϑαρ- 

νέναι τε καὶ μὴ φϑείρεσϑαι. καὶ ὅτι οὐ πᾶν ἄφϑαρ- τὸν εἶναι συνάγει. ὅτι οὔτε τὸ φϑαρτὸν ἀγένητον 

τον ἀγένητόν ἐστιν. | εἶναι ἐνδέχεται οὔτε τὸ ἄφϑαρτον γενητόν, ὡς ἀἄντι- 

s ε΄. Γαληνοῦ μαρτυρία ἐκ τῶν περὶ ἀποδείξεως, | στρέφειν ἑκατέραν ἀπόφανσιν, καὶ ὥσπερ πᾶν τὸ γε- 

ὅτι οὐ πᾶν τὸ ἄφϑαρτον πάντως καὶ ἀγένητον εἶναι νητὸν φϑαρτόν, οὕτω καὶ πᾶν τὸ φϑαρτὸν γενητόν, 

ἀνάγκη. καὶ ὅτι Πλάτων ταύτης ἐστὶν τῆς δόξης. καὶ πάλιν ὥσπερ πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτον, οὕτω καὶ 

ς΄. Ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς οὔτε ὀρϑῶς οὔτε τῇ | πᾶν ἄφϑαρτον ἀγένητον. ὅτι uiv oov πᾶν φϑαρτὸν 

Πλάτωνος ὑποϑέσει τὰ ἀκόλουϑα ὁ Πρόκλος συλλο- γενητόν, τῇ tlg ἄτοπον ἀπαγωγῇ τὸν τρόπον τοῦτον 

10 γίζξεται. συνελογίσατο. si γὰρ μὴ πᾶν φϑαρτὸν γενητόν, ἀλλ᾽ 

ἐνδέχεσθαι λέγοι τις εἶναι τὶ φϑαρτὸν ἀγένητον, ἐπειδὴ 

"Aoyj τῆς λύσεως τοῦ ἑπτακαιδεκάτου λόγου. | — χαὶ πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτόν ἐστιν, ἐνδέχεται ἄρα τὶ 

α΄. Καὶ οὗτος ὃ λόγος τῷ ἕκτῳ ὃ αὐτός ἐστιν. φϑαρτὸν ἄφϑαρτον εἶναι κατὰ τὸν τρίτον τρόπον τοῦ 

κἀκεῖ ὡς Πλατωνικὸν λαβὼν τὸ πᾶν γενητὸν φϑαρτὸν 

εἶναι. ἔτι δὲ καὶ τὸ μὴ φϑείρεσϑαι τὸν κόσμον κατὰ 

is Πλάτωνα (τὸ γὰρ καλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ᾽, 

fol:17r. φησὶν | ἐκεῖνος. ᾿λύειν ἐϑέλειν κακοῦ), ἐκ τούτων 

α΄ ὄχήματος" ἔστιν γὰρ ὃ συλλογισμὺς τοιοῦτος τὶ 

φϑαρτὸν ἀγένητον. πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτον €, τὶ ἄρα 

φϑαρτὸν ἄφϑαρτον)" ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐνδέχε- 

ται τὶ φϑαρτὸν ἀγένητον εἶναι. εἰ δὲ οὐδὲν φϑαρ- 

συνήγαγεν τῇ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῇ χρησάμενος, ἮΝ piov, ἀνάγκη δὲ ἢ iih πᾶν ἢ ἀγένητον 

ὡς. εἰ τὸ γενητὸν ἅπαν φϑαρτόν ἐστιν, εἴ τι μὴ tsi ΠΕ τῶν "e γενητὸν ἔστ ἐξ pedo 
φϑείρηται, τοῦτο οὐδὲ γενητόν ἐστιν. ei οὖν μὴ ὁμοίως δ᾽ ὅτι καὶ πᾶν ἄφϑαρτον ἀγένητον διὰ τοῦ 50 

20) φϑείρηται κατὰ Πλάτωνα ὃ κόσμος, δηλονότι οὐδὲ 
, , A 5 - , ᾽ Ἁ 

γέγονεν κατ᾽ αὐτόν. οὕτω μὲν οὖν ἐν τῷ ς΄. ἐν δὲ 

αὐτοῦ τρόπου συνήγαγεν. εἶ γὰρ λέγοι τις ἕν- ἴοι. 3Ξ4τν. 

δέχεσϑαι τὶ ἄφϑαρτον γενητὸν εἶναι. ἐπειδὴ πᾶν 
^ , ^ 2) » , is - nmT / : / y j . " y / 

τῷ προκειμένῳ τὰς αὐτὰς μὲν πάλιν ἔλαβεν προτάσεις γενητὸν φϑαρτόν. τὶ ἄρα ἄφϑαρτον φϑαρτόν᾽ οπὲερ 

(καὶ ὅτι τὸ γενητὸν φϑαρτὸν καὶ ὅτι οὐ φϑείρεται ὁ 

xócuog), ὅτι δὲ τὸ μὴ φϑειρόμενον οὐδὲ γέγονεν, οὐ 

s τῇ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῇ ὡς ἐν ἐκείνῳ ἀλλ᾽ ἐξ 

ἑτέρου τινὸς Πλατωνικοῦ ἀξιώματος συνελογίσατο" 

ἄτοπον. si οὖν τοῦτο ἄτοπον. οὐδὲν ἄρα ἄφϑαρτον 

γενητόν" τοῦτο γὰρ τὸ ἄτοπον ἠκολούϑησεν. οὐκοῦν 5: 

πᾶν ἄφϑαρτον ἀγένητον. δέδεικται ἄρα. ὅτι καὶ πᾶν 

φϑαρτὸν γενητὸν καὶ ὅτι πᾶν ἄφϑαρτον ἀγένητον. ci 

1. Plat. Phaedr. 245D 4. ὃ. ἀανστιτρεφειν M 5. ἀπό- 
2. καὶ om. M^ 5. γαλινου M? 7. καὶ ὅτι καὶ pt φανσιν] ἀποφασον M; ἀπόφασιν pt 15. 16. τὶ — ἄφϑαρτον 

18. cf. pag. 126, 16 15. Plat. Tim. 41B (τό ys μὴν) | add. 20. ἀφϑαρτ[ο]ὴν M 21. 22. ἐνδεχεί 6]ϑαι, ex v, M. 

18. || M 21. |ov»| M 26. ἀαξιώματως M j 26. [xoi] M 
IoAxNES PHILOPONUS ed. Rabe. 38 
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ovv ἄφϑαρτος. φησίν, ὃ κόσμος κατὰ Πλάτωνα, δῆλον 
ἄρα. ὅτι καὶ ἀγένητος. τοῦ αὐτοῦ οὖν ὄντος τοῦ τε 
ἑπτακαιδεκάτου καὶ τοῦ ς΄ λόγου. μόνῳ δὲ τῷ συλλο- 
γιστικῷ τρόπῳ διαφερόντων, ἔδει τὸν φιλόσοφον τὸ 

s δεύτερον ἀξίωμα. ὅπερ ἐν τούτῳ προσέϑηκεν εἷς κατα. 
σχευὴν τοῦ τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον εἶναι. τῷ ἕκτῳ 
λόγῳ προσϑέντα τοῦ παρόντος μὴ δεῖσϑαι" ἀλλ᾽ οἶμαι 
καὶ τῷ πλήϑει τῶν ἐπιχειρημάτων ταράξαι τοὺς ἐν- 
τυγχάνοντας βουλόμενος ὀλίγαις προσϑήκαις τὰ αὐτὸ 

10 ἡμῖν διπλασιάξει ἐπιχειρήματα. ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλων 
ἐδείξαμεν. 

β΄. Εἰ οὖν τὸ αὐτό ἐστιν τοῦτο τῷ ἕχτῳ, δῆλον, 
ὡς ἐχείνῳ καὶ τοῦτο συναπελήλεγχται" ἀδιάφορον γάρ. 
εἴτε τῇ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῇ δειχϑείη τὸ φϑαρ- 

i5 τὸν ἀγένητον εἴτε τῷ νῦν εἰρημένῳ τρόπῳ. αἴτιον 
δὲ τοῦ παραλογισμοῦ, ὡς ἐν ἐχείνοις εἴρηται. ἡ ὁμω- 
νυμία καὶ τὸ ἀπροσδιορίστως λαμβάνειν τὰ μετὰ z006- 
διορισμοῦ εἰρημένα τῷ Πλάτωνι. τὸ γὰρ ἀϑάνατον 
καὶ τὸ ἄφϑαρτον διττόν, ἢ τὸ χατὰ τὸν λόγον τῆς 

30 ἰδίας φύσεως τὴν ἀϑανασίαν τε καὶ ἀφϑαρσίαν ἔχον 
τὸ μηδὲ λόγον ἔχον ϑανάτου τε καὶ φϑορᾶς ἢ tO 
δεκτικὸν μὲν φϑορᾶς τε καὶ διαλύσεως ἐπίκτητον δὲ 
τὴν ἀϑανασίαν προσχτώμενον. ὥσπερ καὶ τὸ ἀγαϑὸν 
διττόν ἔστιν καὶ ἕτερα πλείονα, οἷον τὸ λευκὸν ἢ τὸ 

: ϑερμὸν τὸ μὲν ἐν τῇ οὐσίᾳ συνουσιωμένον τοῦ ἔχον- 
fo.2$r. τὸς. ὥσπερ τῷ πυρὶ τὸ ϑερμὸν συνουσίωται. | τὸ 

δὲ ἐξ ἐπικτήσεως προσγενόμενον ὡς ἐπὶ τοῦ ϑερμαν- 

1. ἄϊφϑαρτος qna ὁ] M 2. [ὅτι καὶ], ante ὅτι cr. V 
htt. er, M 3. τῷ pt] vo M 1. [μη δεισϑαι)ῇ  Μ 10. ài- 
πλασιξει ἐπιχειρηματος M (cr. pt) 11.cfpag.551,14 10.17. ὁμο- 
rvuic M 17. cf. pag. 225, 13 sq. 28. προσχτωμένων M 
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ϑέντος ὕδατος καὶ τοῦ πεπυραχτωμένου σιδήρου. ἀλλὰ 
$^ M , ' , ᾿ , AM [J , ^ 0i καὶ μελαν τὸ μέν ἔστιν κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχον τινὶ 
ς - ? , » UN 28 3 l4 An e ὡς τῇ ἐβένω, τὸ δὲ ἐξ ἐπικτήσεως προσγινόμενον ὡς 
ἐπὶ τοῦ βεβαμμένου ἐρίου. καὶ φῶς τὸ μέν ἐστιν 

? 3 , ς ^ ? ““ m , » AN 2 ? / κατ οὐσίαν ὡς τὸ ἕν τῷ ἡλίῳ, τὸ δὲ ἐξ ἐπικτήσεως, 
χἂν ἀεὶ παρῇ τισιν, ὡς τὸ ἐξ ἡλίου φῶς ταῖς ἀνω- 
τέρω τοῦ ἡλίου σφαίραις ἀεὶ μὲν πάρεστιν, ἐπιγενή- 

AN ^ , » e τῶς δὲ zégsorwv ὅϑεν, εἰ τὸν ἥλιον αὐτῶν ὑπεξέλοι- 
μὲν κατ᾽ ἐπίνοιαν, καὶ τὸ φῶς τὸ ἐν αὐταῖς εὐθὺς 
συναφίσταται ἅτε δὴ μὴ λόγῳ τῆς φύσεως τῆς αὐτῶν 
ἐνυπάρχον αὐταῖς, εἰ καὶ ἀεὶ πάρεστιν᾽ ὥστε ἀεὶ φω- 
τιξόμεναι διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τὸ φωτίξον ὅμως τῷ 
ἰδίῳ λόγῳ τῆς φύσεώς εἶσιν ἀφώτιστοι. ὥσπερ οὖν 
ἐπὶ τούτων διττόν ἐστιν τῶν εἰρημένων ἕχαστον, τὸ 

A 3 ! 4 , - e , ^ ΔΑ μὲν éx φύσεως συνουσιωμένον τῷ ὑποκειμένῳ. τὸ δὲ 
ἐπικτήτως αὐτῷ προσγενόμενον, οὕτως καὶ τὸ ἄφϑαρ- 
τον διττὸν εἶναι ἀνάγκη, ἢ τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχον 
τινὶ ἢ τὸ ἐπικτήτως αὐτῷ καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς 
οἰκείας φύσεως προσγενόμενον" οὕτω γὰρ x«l αἱ στοι- 
χείων ὁλότητες νῦν τὸ ἀδιάλυτον ἔχουσιν οὐ rio: 
οὐσίας αὐτῶν τὸν λόγον οὐκ ἐχούσης τῆς διαλύσεως 
(τοὐναντίον γὰρ οὐδὲν ἔστιν στοιχείου μέρος. ὃ μὴ 
χατ᾽ ἐνέργειαν φϑείρεται) ἀλλ᾽ ὡς συνεχῆ καὶ ἀδιάκο- 
TOv τὴν ἐπισκευὴν δεχόμεναι" ἀντὶ γὰρ τοῦ φϑαρτοῦ 
πυρὸς ἕτερον εὐϑὺς ἐπιγίνεται καὶ τὴν τοῦ πυρὸς 
ὁλότητα ἀναπληροῖ, καὶ τὸ διαπνευσϑὲν τοῦ ὕδατος 
μόριον ἄλλο ὕδωρ γενόμενον ἀνεπλήρωσεν, καὶ ἐπὶ 

ὃ. προσγηνομενον Μ 4. BsBeuusvo|v], ex ν, M D. τὸ 
pt| τῶ εν M 8. 9. αὐτῶν ὑπεξέλοιμεν] αὐτον ὕπεξελομεν 

12, vo [αε}} M 16. 70], ex o, M 25. γ[ εἸνεται, 
(m, M 
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fol34?v. γῆς καὶ ἀέρος ὡσαύτως. διττῆς | ovv οὔσης τῆς 

ἀφϑαρσίας. εἰ μὲν ἔχει τις δεικνύειν κατὰ φύσιν 

ἀϑάνατόν τὲ καὶ ἄφϑαρτον εἶναι τὸν χόσμον λέγειν 
' , er ἐξ. 9 , » A ^ a ^ 

τὸν Πλάτωνα. ἕψεται ἐξ ἀνάγκης κατὰ τὰς αὑτοῦ 

5 Πλάτωνος ὑποϑέσεις τὸ καὶ ἀγένητον αὐτὸν εἰναι, 
“1 , ^ 1 : , " A , 

κἂν μυριάκις γενητὸν αὐτὸν εἶναί φησιν" si δὲ rovv- 

γ΄. Πῶς δὲ καὶ οὐ κακοῦργον καὶ φιλοσόφου ἤϑους 
ἀλλότριον τυϑέμενον τῇ Πλάτωνος ἀποφάνσει τὸ πᾶν 
εἶναι τὸ γενητὸν φϑαρτὸν καὶ ἀκούοντα τοῦ ἀνδρὸς 
τοῖς οἰκείοις ἑπομένου καὶ βοῶντος ᾿ἐπείπερ ἐγένεσϑε. 
ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδ᾽ ἄλυτοι τὸ πάμπαν᾽ s 
τοῦτο | μὲν ἕχόντα παρατρέχειν, ἁπλῶς δὲ οὕτως fol.si9r. 
τῆς λέξεως τοῦ (μὴ λυϑήσεσϑαι τὸν κόσμον δράττε- 
σϑαι καὶ ταῦτα μηδὲ ἀπροσδιορίστως εἰρημένης καὶ 
ἑντεῦϑεν τὸ μηδὲ γεγονέναι συνάγειν ἐκείνου σαφῶς 
γενητὸν εἶναι xal γεγονέναι αὐτὸν εἰπόντος. καίτοι τὸ 
γὲ εἰ τῶν δύο ϑάτερον ἐχβάλλειν ἐχρῆν, ἢ ἐκ τοῦ μὴ 
φϑείρεσϑαι τὸν χόσμον τὸ γενητὸν εἶναι ἢ ἐκ τοῦ 

ἀντίον φύσει μὲν ϑνητὸν εἶναι αὐτὸν καὶ λυτὸν ἀπο- 

φαίνεται εἶναι καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ μετὰ κατα- 
^ , "ὦ '€ 5 , , , UND 

σκευῆς τε x«l ἀποδείξεως (ἐπείπερ ἐγένεσϑε΄, φησίν, 
e» A , 3 M 4 «ΦΧ , , ^ , 9 ΠΥ 

10 ᾿ἄλυτοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἀϑάνατοι τὸ πάμπαν), ὅτι 
- ς , M * 1 

ὃὲ γέγονεν. ἐκ τοῦ ὁρατόν ve καὶ ἁπτὸν coL καὶ 

σῶμα ἔχειν συνελογίσατο καὶ προσέτι τὴν ἀϑανασίαν 
, , - A ^ - κ AN 

ἐπίκτητον αὐτῷ καὶ ἐπισκευαστὴν παρὰ τοῦ ἀεὶ ὄντος ρον» ds ᾿ ἡ 
γενητὸν ειναᾶι τὸ ἄφϑαρτον, πολλῷ γε ἣν εὐλογώτερον 
τοῦ μὲν γεγονέναι τὸν xóGuov ἁπλῶς καὶ ἄνευ προσ- 
διορισμοῦ ΤῊ, uper. Πλάτωνος εἰρημένου. τοῦ δὲ 15 
pur ἀδιάλυτον μετα τινος προσδιορισμοῦ (οὐ γὰρ 
φύσει τὸ ἀδιάλυτον ἔχειν τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἐπίκτητον 
εἴρηκεν, φύσει δὲ μᾶλλον λυτὸν εἶναι) ἐκ τοῦ γεγονέ- 
ναι αὐτὸν τὸ ἀδιάλυτον εἶναι ἀϑετεῖν, εἴπερ καϑόλου 

φησὶν ἐπιγίνεσϑαι. ποία ἔτι ἀνάγκη τῇ ἐπικτήτῳ μὴ 

15 κατὰ φύσιν ἀϑανασίᾳ τὸ ἀγένητον ἕπεσϑαι; πᾶν γὰρ 

τοὐναντίον ἀνάγκη" τὰ γὰρ ἐπικτήτως τι ἔχοντα καὶ 

τῶν ἀντικειμένων ἐστὶν κατὰ τὸν τῆς φύσεως αὐτῶν 

λόγον δεκτικά. οὕτω γοῦν ὃ ἀὴρ καὶ ἡ σεληνιακὴ 

σφαῖρα ἐπίκτητον ἔχοντα τὸ φῶς καὶ σχότους εἰσὶν 

so δεχτικὰ καὶ μετέχει ποτὲ τούτου. ἐδείξαμεν δὲ πρὸς νῶν να ὦ | ἱ i 

τῷ τέλει τοῦ πρώτου Aóyov, ὅτι, εἰ καὶ ἀεὶ πάρεστιν pug nr Jg fi T ΓΙ at il itn ibd acd. Καὶ 20 
φῶς εἰπόντος τοῦ Πλάτωνος, ἐπείπερ γέγονεν, μήτε MM , ^ — 3 , 5 M 2 1 

ταῖς ἀνωτέραις σφαιθαις TO φῶς. ἀλλ οὐυν καὶ αὑτὸ 1 3 / " , e; M. ἄλυτον εἰναι urs ἀϑάνατον, ἢ £x τοῦ μὴ διαλύεσϑαι , , e δ »! , 

φύσει φϑαρτόν ἐστιν. καὶ ci ἡμέτεραι δὲ ψυχαὶ ἐπι- 

χτήτους ἔχουσαι τὰς ἐπιστήμας καὶ ἀνεπιστημοσύνης 

MS ! Y - SMNCINDME, . , - / , u δὲ γένητῦν είναι συνάγειν" οὐδαμοῦ γάρ, ὡς ἄφϑαρ- 
/ , , τὸς ἔστιν ὁ κόσμος. λέγων ὁ Πλάτων φαίνεται. τοὐν- 

/, , c 2 ? , , , ἀντίον δέ. ὡς οὔτε ἀδιάλυτός ἐστιν οὔτε ἀϑάνατος. 95 
"n y, * . , , ^" τε μέντοι λυτὸς (v οὐ λυϑήσεται. λέγει" πολλῷ δὲ 

4/ 

as εἰσὶν δεκτικαί. εἰκότως ἄρα ὁ Πλάτων ἐπικτήτως τῷ 

χύσμῳ τὴν ἀϑανασίαν προσγίνεσϑαι λέγων φύσει φϑαρ- 
E b N 

τὸν εἶναι αὐτὸν καὶ λυτὸν ἀπεφήνατο. 

9. Plat. Tim. 41B (ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑάνατοι μὲν --- “ἢ; : 
οὐδ᾽ GAvtOL) 11. ὁρατου M (cr. pt) 12. αϑανασ) αν] M j 2. ἀποφάνσει τὸ wrÀ.: cf. pag. 24, 21. 2: 4. ἐγενεσϑ] s], 
14. fort. (xol) μὴ 18. σελ η]νιακχη Μ 19. eyo|vr]o, ex vo, M SE Xf. M] γεγένησθε Plat. Tim. 41B 7. μὴ add, 

20. pag. 17, 15 23. [ἡ M — 23.24. επιχτητους ἐχουσαι 18. γενητὸν" γενητου ΒΜ 14. 15. et 16. προσδιωρισμου M 
τας bis, alt. del, M 18. λυτὸν] &vrov M (vix scrib. αὐτὸν (Avróv») 25. αϑα- 

| νατον M (cr. pt) | 
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τοῦτο ἐχείνου διέστηκε" τὺ uiv yàg ἄφϑαρτον σημαίνοι 

ἂν τὸ μηδὲ λόγον ἔχον φϑορᾶς, τὸ δὲ μὴ φϑαρησό- 

μένον οὐ πάντως τῷ μηδὲ λόγον ἔχειν φϑορᾶς οὐ 

φϑείρεται" ἐνδέχεται γὰρ καὶ τῷ τὰ πεπονηκότα κατὰ 

συνέχειαν ἐπανορϑοῦσϑαι καὶ τὸ φϑαρτὸν μὴ φϑείρε- 

σϑαι. τοιαύτην δὲ εἶναι καὶ τὴν τοῦ κόσμου ἀϑανα- 

σίαν σαφῶς ὃ Πλάτων εἴρηκεν" ϑνητὸν γὰρ ὄντα καὶ 

αὐτὸν φύσει ἐπίκτητόν τε καὶ ἐπισκευαστὴν παρὰ τοῦ 

δημιουργοῦ τὴν ἀϑανασίαν πορίζεσθαι. 

δ΄. Ἡμεῖς οὖν οὐδὲν τῶν ὑπὸ Πλάτωνος £v τού- 

τοις εἰρημένων ἀϑετήσομεν οὐδ᾽. ἵνα τὰ ἡμῖν | 

319v. αὐτοῖς καὶ μὴ αὐτῷ δοκοῦντα πιστωσώμεϑα, εἰς 

ἀσυμφωνίαν ἐν τούτοις συκοφαντοῦντες αὐτὸν περι- 
, ὼ , - - [ad —- ἂ » Ji y , LI ^ 

ἄξομεν συμφῶνος pco ἑαχῦτῷ ALOTV UZt CO X6 x«t TO 

15 γενητὸν πᾶν φϑαρτὸν εἶναι λέγων καὶ διὰ τοῦτο καὶ 

so γὰρ μὴ εἰς διάλυσιν ἐκ φύσεως διὰ τὸ γεγονέναι ἐξ- 

? A 

τὸν κόσμον. ἐπεὶ 

xci τὴν ἀϑανασίαν αὐτοῦ οὐκ ἀπὸ φύσεως ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς βουλήσεως τοῦ ϑεοῦ καταδούμενος" αὐτῷ γὰρ τῷ 

ἐπικτᾶσϑαι τὴν ἀϑανασίαν φϑαρτὸς ὧν δείκνυται" εἰ 
ξ 

γενητός ἐστιν. καὶ φϑαρτὸν εἶναι 

ωὠλίσϑανεν. οὐδ᾽ ἂν ἐπισκευάξεσθαι καὶ ἐπικτᾶσϑαι τὴν 
, T" L7 “1 ' A Y 

ἀϑανασίαν ἔχρῃζεν. ὥστε. κἂν sig τὸ παντελὲς ἀδιά- 

Avrog διαμένῃ. ἀλλ᾽ οὖν γε ἕπεται τῷ γεγονέναι αὐτὸν 
LI 4 4/ 

τὸ κατὰ βραχὺ διαλύεσθαι" ὕπερ ὑπὸ τῆς τοῦ ϑεοῦ 

ss βουλήσεως ἀνυφαίνεται" εἶ γὰρ ἀνέδωκεν κατ᾽ ἐπίνοιαν 

τὸ τὴν ἐπισκευαστὴν αὐτῷ καὶ τὴν ἐπίκτητον ἀϑανα- 

4.5. cf. pag. 228, 7. 601, 10 
13. 14. περιάξομεν] περιαξωμὲν M 

92. ed«vec|c|v M — ccs] M 
in marg. ξητει ad 

26. τὸ] τω M 

1. διεστηκεῖν er.] M 
1. 8. fort. καὶ λυτὸν 

| n) 
16. φϑαρτος M — 18. v0 M 

25. εἴ ἡ M ez|t|vor«v, ex o, M 
versum γὰρ ἀνεδωκεν (sic) — επισχευαστην M 

p——"U—He 
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σίαν χαριξόμενον, οἰχήσεται πάντως ἑαυτὸν συνέχειν 
ἐς ἀεὶ μὴ δυνάμενος. ὥστε, κἂν λέγῃ Πλάτων, ὡς 
τὰ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ γινόμενα ἀϑάνατά ἐστιν καὶ 
ἀνώλεϑρα. τῷ εἰρημένῳ φησὶν τρόπῳ ἀϑάνατα αὐτὰ 
διαμένειν, διότι μόνῳ τῷ βούλεσϑαι διακρατοῦντος τὸ 
πᾶν τοῦ δημιουργήσαντος ἀνάγκη πᾶσα τῆς βουλήσεως 
ἀκινήτου μενούσης καὶ αὐτὰ μένειν ἀϑάνατα ἐπίκτη- 
rov éx τῆς βουλήσεως τοῦ ϑεοῦ x«l οὐκ ἐκ τῆς ἰδίας 
φύσεως τὸ ἀϑάνατον ἔχοντα. ταῦτα δὲ οὕτω λέγειν 
ἡμᾶς τὴν Πλάτωνος ἐξηγουμένους διάνοιαν ἀνάγκη, 
εἰ μὴ τῷ ὄντι εἷς ἀντίφασιν τὸν Πλάτωνα περιάγειν 
βουλοίμεϑα" ἔφϑη γὰρ εἰπὼν ᾿ἀϑάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ 
οὐδ᾽ ἄλυτοι τὸ πάμπαν. πῶς οὖν ἐγχωρεῖ λέγειν τοὺς 
αὐτοὺς καὶ ἀϑανάτους εἶναι καὶ οὐκ ἀϑανάτους καὶ 
4 ^ M 3 ^ - D λυτοὺς καὶ οὐ AvvoUg, ti μὴ τὸ uiv τῇ φύσει τὸ δὲ: 
τῇ τοῦ ϑεοῦ βουλήσει παρέξομεν; 

ε΄. Ἱκανῶς μὲν οὖν οἶμαι τοῖς | μὴ πάντῃ φι- το1. 350:. 
λονείκοις καὶ ἀπηρυϑριακόσιν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ὃ 
λόγος ἀπέδειξεν, ὡς οὔτε πᾶν ἁπλῶς τὸ ἄφϑαρτον 
ἀγένητον ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, τὸ φύσει. οὔτε Πλάτων so 
φύσει ἄφϑαρτον εἶναι τὸν κόσμον οἴεται καὶ διὰ 
τοῦτο οὐδὲ ἀγένητον. εἰ 3 ὃὲ δεῖ καὶ μαρτυρίαις ἀξιο- 
πίστων ἀνδρῶν βεβαιῶσαι τὸν λόγον, εἴ τῳ δοκεῖ Γα- 
ληνὸς ἀξιόπιστος εἶναι τούτων μάρτυς. ἀνὴρ φυσικώ- 
τατός τὲ χαὶ οὐδὲν ἧττον τῆς ἰδίας ἐπιστήμης τὰ 
κατὰ φιλοσοφίαν ἠκριβωχὼς ϑεωρήματα, παρίτω τῷ 

12. εφϑ) η], ex &, M Plat. Tim. 41B 
v&|c eras.| rovg, in marg. λέγειν, M 
(er. t et — superscr. m 1 — p) 

13. εγχωρει- 
15. λυτος — Avroc M 

23. M m 1 ad sí vex not. 
Gu maàrg.: ἀντὶ TOU ξιτινι 23. 24. γαλινος M 24. |r]ovrov M 

$ Ἢ 26 sq. παρειτῶ --- nuesr| olor M. 

5 



600 IOANNIS PHILOPONI [XVII 5 

ἡμετέρῳ λόγῳ συνήγορος. ovrog ovv ἐν τῷ δ΄ λόγῳ 
P ὄν} ^ T ' ? ^ 5 ^ cin 47 z^ ἧς αὐτὸς συνέγραψεν ἀποδεικτικῆς πραγματείας φησὶν 

ἐπὶ λέξεως ταῦτα ᾿σύνϑετός ἐστιν ἡ νόησις τοῦ ἀιδίου" 
, Did X! " , 

καὶ γὰρ ἀγένητος καὶ ἄφϑαρτος. ἕπεται δὲ ἑκατέρῳ 

ϑάτερον᾽ --- δηλονότι κἀνταῦϑα δείξας, ὁπότερον αὐτῶν. 

εἶ ὡς ἕπεται ϑάτερον, ἐκεῖνο προλαβὼν ἀποδέδειχεν 

ἂν εἴη τὸ προκείμενον —. “εἶ τοίνυν καλῶς ὑπὸ πάν- 
e , τ" - 2 , M » "nr 

TOV ὡμολόγηται TQ ἀγενήτῳ τὸ ἄφϑαρτον ἕπεσϑαι. 
- δ , AEN , -" N 

σχοποῦντες ἅμα μὲν ἀναπόδεικτόν vt καὶ πρῶτον καὶ 
, ? ^ Ἁ * , , Ο ΝᾺ 

ἐξ αὑτοῦ πιστὸν εἶναι ἀξίωμα κατενοήσαμεν, ἅμα δὲ 
e ? A , A " ? TA , 28 ᾿ 

ὑφ᾽ ἑτέρου τινὺς ἐναργοῦς μαρτυρούμενον ἀξιώματος. 

ὃ μικρὸν ἔμπροσϑεν εἴρηται, τοιοῦτο ὑπάρχειν “εἴ τι 
, Y “ Ν I rr 1 

λόγον οὐδ᾽ ὅλως ἔχει γενέσεως. οὐδὲ φϑορᾶς ἕξει τὸ 

τοιοῦτο λόγον. ὅτι μὲν ovv ἅπαν ἀγένητον εὐϑὺς 

5 χαὶ ἄφϑαρτόν ἐστιν, ἑτοίμως ἡ διάνοια δέχεται καὶ 

εἴπερ τι x«i ἄλλο τῶν πρὸς νόησιν ἐναργῶν πρῶτον 

ὑπάρχει καὶ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα. τὸ μέντοι πᾶν ὅσον 

ἄφϑαρτον ἐξ ἀνάγκης τοῦτο χαὶ ἀγένητον εἶναι δὲ- 

ορισμοῦ δεῖταί τινος. ἵν᾽ ἑτοίμως αὐτὸ δεχώμεϑα᾽ τίς 

οὖν ὃ διορισμός; ἐν τῷ διελέσϑαι. πῶς ἄφϑαρτον 
* ΛΔ » , A ^ , 

εἶναι τόδε TL συγχωρεῖται. πότερον ὡς οὐδὲ TOV λόγον 

ὅλως ἐπιδεχόμενον τῆς φϑορᾶς. οἷον τὸ τελείως 

[ο].3ὅ0ν. ἁπλοῦν ἐστιν καὶ ἀπαϑές. ἢ ὡς ἐπισκευαστῆς τῆς 

ἀθανασίας τετυχηκός, οἷόν τι δοκεῖ καὶ περὶ τῶν ϑεῶν 
3 , . ἢ ς 3 T7 , ᾿ 

e; ἕν Τιμαίῳ λέγειν ὁ Πλάτων, ἐν oig πεποίηκεν τὸν 

πρῶτον ϑεὸν αὐτοῖς διαλεγόμενον" ἔστιν δ᾽ ἡ ῥῆσις 
e ὃ 2 , ῇ 9 , A »" 3 A 5$ 

ἥδε ᾿ἐπείπερ γεγόνατε. ἀϑάνατοι uiv οὐκ ἐστὲ οὐδὲ 

1. οὗτος pt] ὀὁύτως M 1. ὡς ante ἂν add. pt; locum 
. Ἢ ΠΕ." 

corruptum non expedio 12. ὕπαο M 18. 19. διωρισμου M 
19. δεχωμε! ϑ]α M 20. διωρισμος M 21. συγχωρῖ M; 

συγχωρητέον pt 27. γεγένησϑε Plat. Tim. 41B 
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ἄλυτοι TO πάμπαν" οὔτι μὲν δὴ λυϑήσεσϑε οὐδὲ τεύ- 
ξεσϑὲ ϑανάτου μοίρας. τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείξονος 
ἔτι καὶ κυριωτέρου δεσμοῦ λαχόντες ἐκείνων, οἷς ὅτε 
ἐγίνεσϑε συνεδεῖσϑε᾽. ταὐτὸ ὃὲ τοῦτο xüv τῷ πολι- 
τιχῷ περὶ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ διεξέρχεται. ἐπινοεῖται 
γάρ τι, κἂν εἰ γέγονεν, ὅμως οὐ φϑαρησόμενον᾽" οἷον 
ἡ τῶν “ακεδαιμονίων πόλις εἰ τύχοι᾽ ἐγχωρεῖ γὰρ 
αὐτὴν φϑαρῆναι μηδέποτε, καίτοι τῶν κατὰ μέρος 
οἰκιῶν ἁπασῶν φϑείρεσθαι φύσιν ἐχουσῶν, ἀλλὰ τῷ 
δύνασθαι κατὰ βραχὺ γίνεσθαι τὴν ἐπανόρϑωσιν ἐν- 
δέχεται μὴ φϑαρῆναι τὸ σύμπαν. οὐ μόνον δὲ πόλιν 
οὕτως δυνατὸν ἄφϑαρτον ἐπινοεῖν ἀλλὰ καὶ μίαν 
οἰκίαν. ti τὸ πονῆσαν αὐτῆς ἐπανορϑώσεως ἑκάστοτε 
τυγχάνοι. κατὰ λόγον οὖν, εἰ μὲν ἀγένητόν τι. πάν- 
τῶς καὶ ἄφϑαρτον, εἰ δὲ ἄφϑαρτον, οὐκ ἐξ ἀνάγκης 
ἀγένητον. σαφῶς ἄρα καὶ οὗτος ὁ ἀνὴρ οὔτε τῷ 
ὁπωσοῦν ἀφϑάρτῳ τὸ ἀγένητον εἶπεν ἕπεσϑαι ἀλλὰ 
τῷ μηδὲ τὸν λόγον τῆς φϑορᾶς ἔχοντι καὶ Πλάτωνα 
οὕτω τὴν ἀφϑαρσίαν διδόναι ὡμολόγηκεν τῷ οὐρανῷ. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις κἀνταῦϑα. 

ς΄. Ἔν δὲ τοῖς ἕξῆς λαβὼν πάλιν ὃ φιλόσοφος 
παρὰ Πλάτωνος τὸ ἐκ τοῦ ἀτάχτου γεγονέναι τὸ τε- 
ταγμένον αὐτὸς προστίϑησιν, ὅτι καὶ ἀγένητόν ἐστιν 
τὸ ἄτακτον, Πλάτωνος οὐδὲ ὅτι γενητὸν οὐδ ὅτι ἀγέ. 
νητον εἰπόντος. εἶτα συλλογίξεται. ὅτι καὶ φϑαρτόν᾽" 
εἶ γὰρ ἐκ τοῦ ἀτάκτου τὸ τεταγμένον γέγονεν, τοῦ δὲ 

5 

25 

τεταγμένου Ovrog οὐκ ἔστιν TO ἄτακτον, φϑαρτὸν fol. 251r. 
Pil t ^ » n 49 , "d , i «Qc &OT&L TO ἄταχτον. ὥστε ἀγενητὸν ἔστιν καὶ φϑαρ- 

1, λυϑήσεσϑέ ys Plat. 
Plat. politic. 269 D. 2188 

3. δεσμοῦ post ἔτι Plat. — 4.5. cf. 
11. [οὐ] M 
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τὸν TO ἄτακτον. εἶ oov τὸ ἄτακτον, φησίν. ἀγένητόν 

ἐστιν xci φϑαρτόν, τὸ δὲ τεταγμένον γενητὸν καὶ 

ἄφϑαρτον, κρεῖττον δὲ τὸ ἀγένητον τοῦ ἀφϑάρτου. ὡς 

ἔδειξεν (ἐπεὶ καὶ ἣ γένεσις κρείττων τῆς φϑορᾶς), ἐκ 
τοῦ χρείττονος ἄρα τοῦ ἀγενήτου τὸ χεῖρον τὸ γενη- 

τὸν καὶ ἄφϑαρτον ὁ δημιουργὸς ἐποίησεν. περὶ μὲν 

οὖν τῆς Πλάτωνος ὑποϑέσεως εἴρηται. καὶ οὕτω δὲ 

φίλως ἐχούσης τῆς ὑποϑέσεως λέγεται μᾶλλον ἦν ἐν- 

τεῦϑεν εὐλογώτερον συλλογίσασϑαι. ὡς. εἴπερ πᾶν tO 

10 φϑαρτὸν γενητόν ἐστιν, ὡς αὐτὸς ἔδειξεν. φϑαρτὸν δὲ 

κατὰ Πλάτωνα τὸ ἄτακτον. καὶ γενητὸν ἄρα. εἶ ὃὲ 

καὶ γενητὸν καὶ φϑαρτόν, χεῖρον ἔσται τοῦ τεταγμέ- 

vov γενητοῦ xci ἀφϑάρτου Ovrog. ἀλλὰ εἰ γενητόν. 

φησίν, τὸ ἄτακτον, ἐκ τοῦ τεταγμένου γέγονεν. πρῶ- 

τον μὲν οὐκ ἀνάγκη, εἴ ye πολλάκις ἐδείξαμεν, ὡς 

οὐ πάντως ἐξ ὄντος τὰ γινόμενα γίνεται. ἔπειτα el 

καὶ τοῦϑ᾽ οὕτως εἶχεν, οὐ νῦν ξητοῦμεν, τί ἕπεται τῇ 
ὑποϑέσει τῇ λεγούσῃ γενητὸν εἶναι τὸ ἄτακτον, ἀλλὰ 

τί ἕπεται τῷ εἶναι τὸ ἄτακτον φϑαρτὸν ἐκ τῶν Πλά- 
τῶνος ὑποϑέσεων. si οὖν τῷ φϑαρτῷ τὸ γενητὸν 

ἕπεται χατὰ Πλάτωνα, φϑαρτὸν δὲ xov αὐτὸν τὺ 
ἄτακτον, καὶ γενητὸν ἄρα κατ᾽ αὐτὸν ἔσται᾽ οὐδαμοῦ 

γὰρ ἀγένητον αὐτὸ εἶναι λέγει. εἰ δὲ ὃ Πρόκλος 

ἀγένητον ἐξ ἀνάγκης ἀπαιτήσει εἶναι τὸ ἄτακτον. ἐν- 

αργῶς δὲ αὐτὸ φϑαρτὸν εἶναι βούλεται Πλάτων (ro 
γὰρ πλημμελῶς. φησίν, καὶ ἀτάκτως κινούμενον εἰς 

1. pag. 590, 19 4. εδειξαν M (cr. t et — superscr. 
m 1 — p) 1. cf. pag. 597, 1 sq. 8. λέγεται suspectum; 
vix (óg» λέγεται 10. pag. 589, 16 13. ἀφϑάρτου] φϑαρ- 
του M 14. pag. 591, ὅ 22. αἰτακτον xoc] M 24, ἀπαι- 

vno M 25. Plat. Tim. 30A 
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τάξιν ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας). ἐνδέχεται τὶ ἄρα ἀγέ- 
^ 1 3 2, M 9 e , νητὸν Ov φϑαρτὸν εἶναι, εἴ yt | τὸ μὲν ὃ Πρό- toLs1v. 

xÀog δέδωχεν τὸ ἀγένητον, τὸ Ói Πλάτων τὸ φϑαρ- 
τόν. τί οὖν κωλύει x«l τὸ τεταγμένον γενητὸν μὲν 
εἶναι ἄφϑαρτον δέ; ἄλλως τε εἰ καὶ τὸ ἀγένητον τοῦ 
ἀφϑάρτου κρεῖττον καὶ τὸ ἄτακτον ἀγένητον εἶναι 
συγχωρήσωμεν, ἀλλά γε καὶ τὸ ἄφϑαρτον τοῦ φϑαρ- 
τοῦ κρεῖττόν ἐστιν. ὥστε καὶ τὸ τεταγμένον ἄφϑαρ- 
rov ὃν κατὰ Πλάτωνα χρεῖττόν ἐστιν κατὰ τοῦτο τοῦ 
ἀτάκτου φϑαρτοῦ ὄντος. οὐχοῦν χατά τι μὲν ἐκ τοῦ 
κρείττονος τοῦ ἀγενήτου. κατά τι δὲ £x τοῦ χείρονος 

τοῦ φϑαρτοῦ ἡ τοῦ τεταγμένου ἐστὶν γένεσις καὶ οὐχ 
ἁπλῶς ἔκ κρείττονος τὸ χεῖρον γεγένηται, ὡς Πρόκλος 
φησίν. καὶ εἰ τὸ εἷναι τοῦ μὴ εἶναι κρεῖττον, ἐπεὶ 
καὶ γένεσις φϑορᾶς. ὡς αὐτός φησιν, καὶ τὸ μὲν ἄτα- 
χτὸν δυνατὸν ἦν μηκέτι εἶναι φϑαρτόν, καίτοι ys ὃν 
χαὶ φϑαρέν, τὸ δὲ τεταγμένον ἀδύνατον ἦν μὴ εἶναι 
ἄφϑαρτον Ov, καὶ ἁπλῶς ἄρα κρεῖττον τὸ τεταγμένον 
τοῦ ἀτάκτου. ἐκ τοῦ χείρονος ἄρα ἡ τοῦ τεταγμένου 
γένεσις. ἀλλ᾽ οἶμαι φιλοτιμία μόνον ἐστὶν περιττὴ 1j 
τοιαύτη τῶν λόγων στροφή. χρήσιμον δὲ οὐδὲ πραγ- 
ματειῶδες οὐδὲν ἔχει" ὅϑεν ἡμᾶς ἀνάγκη τῶν τοιού- 
τῶν ϑᾶττον ἀποπηδᾶν λόγων" καὶ οὐδὲ κινεῖν οἶμαι 
τὴν ἀρχὴν τὰ τοιαῦτα τὸν φιλόσοφον ἦν εὔλογον. 
ὅτι δὲ οὐδὲ κακὸς ὃ δημιουργός. εἰ τὸ τεταγμένον 
φϑείροι. ἐν τῷ ς΄ διὰ πλειόνων ἐδείξαμεν. ἔσονται 
δὲ οὕτω καὶ οἱ ἐγκόσμιοι ϑεοὶ κακοὶ τὰ μερικὰ τε- 

10. uev|sv er.] M 

15. pag. 590, 17 16. [ἢ]ν, ex ει, M 20. περίτη M 

92. Go! "loc M — 24. τὸν, ex o, M — 26. pag. 128, 1 sq. 

ὃ. 4. φϑαρτόν] eq?)«orov M 
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ταγμένα ὄντα φϑείροντες καὶ ὃ τῶν κακῶν ϑεῶν δη- 
' ' Ἵ 9 1 , 5 , μιουργὸς οὐκ ἀγαϑὸς ἔσται ἀλλὰ κακός. εἰ οὖν ἀγα- 

^ ς , M , 2 , 90g ὁ δημιουργός. ἀγαϑοὺς ἐποίησεν τοὺς ἐγκοσμίους 
ϑεούς" εἰ ἀγαϑοὺς ἐποίησεν, ἀγαϑὰ καὶ αὐτοὶ ποιοῦ- 

δσιν καὶ οὐ κακά" εἰ οὖν φϑείρουσιν τὰ μερικὰ τεταγ- 

fol. 252 

μένα ὄντα (οὐδὲν yàg ποιῆσαι δύνανται μὴ φϑείροντες 
ἄλλο. εἴπερ ἡ ἄλλου γένεσις ἄλλου φϑορά ἐστιν), οὐκ 

r ἄρα  κακὺν πάντως ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ Omm καὶ ἀγαϑὺν ἡ 
-“- , , " ^ Y , , τοῦ τεταγμένου φϑορά. εἴπερ τὰ δανεισϑέντα μόρια 

10 εἰς γένεσιν τῶν συνθέτων τοῖς δανείσασιν ἀγαϑὸν 
ἀποδίδοσϑαι κατὰ Πλάτωνα. 

Τέλος λύσεως τοῦ ιζ΄ λόγου. 

Πρόκλου διαδόχου λόγος ὀκτωκαιδέκατος. 

7 Ὀχτωκαιδέχατος" εἶ τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 

15 ἔχειν ἀεὶ τοῖς πάντων ϑειοτάτοις προσήκει μόνοις. ὡς 

50 τῶν αἰτίων. 

E - - ἃ ' ) αὐτὸς £v TQ πολιτικῷ φησιν, εἰ μὲν ὃ δημιουργὸς ἐν 
τοῖς ϑειοτάτοις ἐστέν, μόνως αὐτῷ προσήκει κατὰ τὰ 
αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, εἰ δὲ μή ἐστιν τῶν ϑειοτό- 
τῶν, μήτε ἀεὶ ὄντα ϑεὸν αὐτὸν λέγωμεν μήτε ἄριστον 

ἀλλὰ μὴν ταῦτα περὶ αὐτοῦ φαμεν. ὡς 
ἐν Τιμαίῳ γέγραπται. προσῆκεν ἄρα αὐτῷ τὸ κατὰ 
τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν" εἶ γὰρ μὴ τὸ ἀεὶ ὃν ἕξει 
τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως. τὸ μὴ ἀεὶ ὃν ἔσται 

10. M m 1 ad δανεισασιν not. marg.: τοῖς ϑὸὶς 11. Plat. 
Tim. 42E 16. Plat. politic. 269D 19. Plat. Tim. 34A 

αρ σῖτον M 21. Plat. Tim. 29A 22. ἔξει t] εξ! ἡ], 
ex &, M 
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τοιοῦτον. καὶ εἰ μὴ τὸ "quer τῶν αἰτίων, TO μὴ 
ἄριστον τῶν αἰτίων: ὧν ἀτόπων ὄντων ἀνάγκη τὸν 
ἄριστον τῶν αἰτίων καὶ τὸν ἀεὶ ὄντα ϑειότατον εἶναι 

ὡσαύτως 
ἔχειν. τῷ δὲ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντι 
προσήχει μηδέποτε ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν" 

M 2 , 2 A N 3 X ^ xc, OvTC ϑειότατον ccu. XxoTo TC αὐτὰ καὶ 

ἐναντία γὰρ 
ταῦτα τῷ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν. τῷ 
δὲ μηδέποτε ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντι μηδὲ ποτὲ μὴ ποιεῖν 
εἶτα ποιεῖν μηδὲ ποιεῖν ποτὲ εἶτα ἡ ποιεῖν" ταῦτα 
γὰρ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν ἐστίν, ποιητικῶς λέγω καὶ μὴ 
ποιητικῶς αὖϑις καὶ xou. τῷ δὲ μὴ ποτὲ μὴ 
Vies εἶτα ἀρηγτῶς ἢ TOHHNDE εἶτα μὴ ποιητι- 
ὥς ἔχοντι ἢ ἀεὶ ποιεῖν ἢ ἀεὶ μὴ ποιεῖν ἀναγπάξον. 
MP ἔστιν πῶς ταῦτα ἄλλο οὐδέν" ἄκρα μὲν γὰρ 

᾿ ἀεὶ ποιεῖν καὶ τὸ ἀεὶ μὴ ποιεῖν, μέσα δὲ τὸ μὴ 
ποιοῦν ποιεῖν amie ἢ ἔμπαλιν τὸ ποιοῦν μὴ ποιεῖν 
αὖϑις. 

ὄντα τὸν θημιουργὸν ἀμήχανον" οὐ γὰρ δημιουργῷ 
τὸ ἀργεῖν ἀεὶ προσήκει᾽ πότε γὰρ ἂν εἴη δημιουργὸς 

15 

ἀλλὰ umQv|ró μηδέποτε ποιεῖν δημιουργὸν fol.252v. 

μηδέποτέ τι ποιῶν; ἀνάγκη ἄρα ποιεῖν τὸν ϑημέσυρ: 
i yóv καὶ αὐτὸ τοῦτο δημιουργεῖν ἀεί. τὸν δὲ ἀεὶ 

δημιουργοῦντα εἰ κόσμον ποιεῖν τὸν δη- 
μιουργόν, ἀνάγκη τὸν κόσμον μήτε ἀρχὴν ἔχειν τοῦ 
δημιουργεῖσϑαι μήτε τελευτήν" εἰ γὰρ ἀρχὴν ἔσχεν, 

ἀνάγκη 

οὐκ ἀεὶ ἐχοσμεῖτο. εἶ δὲ τελευτήν, οὐχ ἀεὶ ias 
σεται δεῖ δὲ ἀεὶ κοσμεῖσϑαι τὸν κόσμον, εἴπερ καὶ 
τὸν δημιουργὸν ἀεὶ κοσμεῖν, τοῦτο δ᾽ . δἶίπερ ἀεὶ ὡσαύ- 

- . 

2. ov 1n marg. suppl. M (aser. ξητει) 5. τῷ pt] vro M 
A X 

9. unószors ποιειν M 11. τ]ὸ, ex o, M 
). ἐνπαλιν M. 19. προσ |fin. vers. σηκει M 

c 
ταυτα M 

nd M 
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- ^ 2 5 δ ^ ^ 2 A b e , τῶς ποιεῖν, τοῦτο δ΄. εἰ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύ- 

τως ἔχει. ἀνάγκη ἄρα τὸν κόσμον μήτε ἀρχὴν ἔχοντα 

κόσμον εἶναι μήτε τελευτήν, ἄνευ γενέσεως εἶναι κό- 

Guov καὶ ἄνευ φϑορᾶς. ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρτον. 

5 ὥστε. εἶ ὃ δημιουργὸς ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχει καὶ 

ὡσαύτως. ἀνάγκη τὸν χόσμον ἀγένητον εἶναι καὶ 
N ri $5 » , - " ὁ , , j 
ἄφϑαρτον. ὥστε, εἰ ἐκεῖνο λέγει σαφῶς αὐτός, ἀνάγκη 

καὶ τὸν κόσμον κατ᾽ αὐτὸν ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφϑαρ- 

τον. εἰ ἄρα τὸν ϑεὸν ἀπεῖναι λέγει τοῦ xóGuov καὶ 

10 παρεῖναι αὖϑις ἐν πολιτικῷ καὶ ἐν Τιμαίῳ ἀπεῖναι 

πρότερον εἶτα παρεῖναι (οὕτω γὰρ εἰχεν. φησίν, τὸ 

πᾶν. ὡς εἰκὸς ἔχειν ἦν. οὗ ἂν ἀπῇ ϑεός) καὶ ὁμοίως 
» , 4f A Rcx - ^ ^ ᾽ 9 , 

ἄμφω λέγει Πλάτων καὶ διὰ ταῦτα τοτὲ μὲν ἐξ ἀτά- 
, P] "i^ ' , Ἁ ΜΝ 9 κτου μεταβάλλειν εἰς τάξιν τὸν κόσμον, τοτὲ δὲ ἔκ 

15 τεταγμένου μεταπίπτειν εἷς ἀταξίαν, ἕως ἔφεδρος αὐτοῦ 
, - Y , e , e , 3 » 

γένηται τῶν πηδαλίων ἁψάμενος ὁ 950g, οὐκ ἔδει 

τοὺς περὶ ᾿Αττικὺν εἰς τὰ ἐν Τιμαίῳ μόνα βλέπειν 

τὸν ἀπόντα ποτὲ παρόντα ποιοῦντα, οὗ ἀπῆν, ἀλλὰ 

καὶ sig τὰ ἐν πολιτικῷ τὸν παρόντα ποτὲ ἀπόντα 

20 ποιοῦντα ἐχείνου. ὦ παρῆν. καὶ ὡς δι᾽ ἐκεῖνα τὴν 

τάξιν ἀπὸ τῆς ἀταξίας ποιοῦσιν, οὕτω διὰ ταῦτα καὶ 
“Ὁ e , - NA 3 ^ 

fol 353r. μετὰ τὴν | τάξιν ἀταξίαν ποιεῖν. εἶ δ᾽ οὖν ταῦτα 
2 , 

συναμφότερα λέγοι xav ἐπίνοιαν ταῦτα πάντα ϑεώ- 

μενος πρὸ τοῦ κόσμου. περὶ αὐτὸν ὁρᾷ τὸν ϑεὸν με- 
f^ 3 , 5$ ἡ * E ᾽ , M 

85 ταβολάς. ἃς ἀρϑείσης ἀδύνατον tive, τῆς ἐπινοίας 
? x M - ^ Lj , E ^ p , 

οὐδὲ γὰρ τοῦ ϑεοῦ ὡσαύτως ἔχοντος vOv κόσμον λέγει 

1. ποιεῖ pt 2. neutiquam ἔχειν scrib. 8. 9. ξητει ad 

versum c6uor — εἶ 9. λεγῶ M 10. Plat. politic. 272E sq. 
Plat. Tim. 53B 11. τὸ] τε M 13. 14. er|o [xrov, 

ex «ay, M 14. Plat. Tim. 30A 16. πη] δαλήιων M 
Plat. politic. 2973 D 23.24. ϑέομενος M (cr.p); 9éusvog Kroll 

26. οὐδὲ xvÀ.: cf. pag. 610, 20. 622, 1. 627, 23 
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ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν ὡς δι᾽ αὑτοῦ ἔχοντα τὸ ἄλλοτε 
ἄλλως, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν μερικῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν πὰ » ; ϑεὸν ipiis ἄλλως ἔχειν καὶ τὸν χόσμον ἢ ἄτακτον 
1 τεταγμένον εἶναι. ὥστε, el ἐκεῖνο ἀμήχανον διὰ τὸ 
τὸν ϑεὸν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, ἀδύνατον 5 
χαὶ τὸν χόσμον ἀτάκτως καὶ τεταγμένως ἔχειν. καὶ 
τοῦτο ἐγὼ ἂν φαίην ὄντως ϑεῖον εἶναι μηχάνημα τῆς 
Πλάτωνος σοφίας καταδούμενον τὴν ἀγενησίαν ἅμα 
τοῦ κόσμου καὶ ἀφϑαρσίαν ἀπὸ τῆς τοῦ ϑεοῦ διαιω- 
νίας ἐνεργείας αἰτίαν εἰπόντος τῆς τάξεως τοῦ κόσμου 10 
καὶ ἀταξίας τὴν τοῦ ϑεοῦ παρουσίαν καὶ ἀπουσίαν" 
εἰ γὰρ αὕτη μόνη αἰτία τῆς τάξεως καὶ ἀταξίας ἐν 
μέρει τοῦ κόσμου καὶ αὐτὴ δὲ ἀνυπόστατος. διότι τὸν 
δεν pee ἄλλως ἔχειν ἀμήχανον, καὶ τὴν τάξιν ἄρα 
καὶ τὴν ἀταξίαν περὶ τὸν κόσμον ὁρᾶν ἀμήχανον. siis 
οὖν ὁ ϑεὸς ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει. οὐ ποτὲ τῷ κόσμῳ 
πάρεστιν ποτὲ δὲ ἄπεστιν. εἰ μὴ ποτὲ πάρεστιν ποτὲ 
θὲ ἄπεστιν, οὐ ποτὲ μὲν ὃ χόσμος τέτακται ποτὲ δὲ 
οὐ τέταχται" ἐποίει γὰρ ἡ μὲν παρουσία τοῦ ϑεοῦ τῷ 
κόσμῳ τάξιν, ἡ δὲ ἀπουσία ἀταξίαν. εἰ δὲ μὴ ποτὲ 
μὲν τέταχται ποτὲ δὲ ἄτακτος ἦν ἢ ἔσται. ἀεὶ τέτα- 
χται. εἶ δὲ ἀεὶ τέτακται, καὶ ἐξ ἀπείρου χρόνου τέ- 
τάκται καὶ εἰς τὸν ἄπειρον χρόνον ἔσται τεταγμένος" 
0 δὴ καὶ αὐτὸς καὶ τοῖς χωφοῖς ἀρέδηλον ποιῶν ἀνέ- 
χραγεν, ὅτι τὸ μὲν παράδειγμα τὸν πάντα αἰῶνά ἐστιν 
2 e $! , 1 , , ὃν, 0 δὲ κόσμος τὸν ἅπαντα χρόνον διὰ τέλους γεγο- 

' 1. δι᾽ ἑαυτὸν 622, 3 (cf. 628, 8. ὅ. 6. 629, 2) ἔχοντα co] M Ἅ, ἢ om. 698,2 4. εἶναι ἢ τεταγμένον 6292. 5 
eu|n|zevov M 8. fort. καταδουμένου * 11. αταξιαὶ c], ex v, 
M 19. zoll 95 le M 22. 28. |vsrox|vou M 25. Plat lim. 38B (τὸ uiv γὰρ δὴ τὸν om. Plat. 46. ὄν Plat] 
ἄν M ὁ δ΄ αὖ διὰ τέλους τὸν γεγονώς τε καὶ Plat. 
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fol:53v. νὼς καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος". [ ὡς οὖν ἐσόμενός ἐστιν τεταγμένος. ποτὲ οὖν ἄτακτός ἐστιν. πολλῷ πρότερον 
sig ἄπειρον, οὕτω καὶ γεγονὼς ἐξ ἀπείρου, καὶ οὐκ | κατὰ ἀλήϑειαν ἐκεῖνος πάρεστίν ποτε καὶ ἄπεστιν" οὐ 
ἔδει ὁμοίως ἐφ᾽ ἕκάτερα τοῦ Πλάτωνος αὐτὸν διατει- | γὰρ τῷ τετάχϑαι τοῦτον ἢ ἄτακτον εἶναι TO ἀπεῖναι 

ναμένου καὶ γεγονέναι καὶ ἔσεσθαι τοὺς Πλάτωνι φί- | ἢ παρεῖναι ἠκολούϑησεν ἀλλά ys ἀνάπαλιν. ὥστε ἔσται 
5 Aovg τὸ μὲν ἐκ πεπερασμένου χρόνου ποιεῖν τὸ δὲ εἰς | πρότερον | ἐκεῖνο ἀληϑές. ᾧ τοῦτο ἀκολουϑεῖν to.ssar. 
ἄπειρον ἀλλ᾽ ἔπεσϑαι τῇ ψήφῳ" καὶ γὰρ οὕτως μίμημα 1 ἠνάγκασται. εἰ οὖν ἀδύνατον τοῦτο, διότι ὃ ϑεὸς ἀεὶ c 
ἂν ἔχοι τῆς τοῦ αἰῶνος ἀιδιότητος οὐκ ἐξ ἡμισείας κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, καὶ τὸν κόσμον ἀδύ- 
ἊΝ H , * , 94 ? 2 M , » * , ^ - us 

ἔχων τὸ ἄπειρον κατὰ TOV χρόνον ἀλλ ἐπ᾿ ἄμφω. νατον ἄτακτον εἰναί ποτὲ καὶ τεταγμένον" τὸ γὰρ τῷ 
Ὑ 4 

1 7 E , 3 -- » ^ 2 ἃ y , " ew , , PA M" 

τοῦτο δ᾽ ἦν αὐτῷ προκείμενον ἐξομοιῶσαι τῷ μὲν ἀδυνάτῳ ἀκολουϑοῦν ἐξ ἀνάγκης ἀδύνατον. timeo καὶ 
X σαι κοι... BÀ 

-- τσ σον o ig 

zt .- Im La Ἢ - - 

—z j : 2: ^ , " ΄ ) € Y eI , , 10 αἰῶνι τὸν χρόνον, τῷ δὲ αἰωνίῳ ξώῳ τὸν ἅπαντα qoó- τὸ τῷ δυνατῷ δυνατόν φασιν οἱ διαλεκτικοὶ νόμοι. 
* , F^ N , l ^ * , ^ , , - B 

vov ὑφεστῶτα TOV κόσμον. κεφάλαιον δὴ τούτων μη- | δυνατοῦ οὖν τεϑέντος τὸν κύσμον ἄτακτον εἶναί ποτε 

δένα περὶ τὸν κόσμον οὕτως εὐσεβεῖν ὡς Πλάτωνα ἢ καὶ τεταγμένον δυνατὸν ἔσται καὶ τὸν ϑεὸν ἀπεῖναι 
τόν τε φάντα τὸν xóGuov ἀτάκτως ἔχειν, ὅταν ὁ ϑεὸς τοῦ χόσμου ποτὲ καὶ παρεῖναι πάλιν. εἰ οὖν τοῦτο 

μὴ ὡσαύτως ἔχῃ. τοῦτο δέ ἐστιν, ὅταν Ó ϑεὸς μὴ ἢ | ἀδύνατον, καὶ ἐχεῖνο ἀδύνατον. ἀεὶ ἄρα καὶ ὃ xó- 

15 νοητὸς ϑεός" τοῖς γὰρ νοητοῖς ϑεοῖς προσήκει τὸ κατὰ σμος τέταχται καὶ ἐκεῖνος τῷ χόσμῳ πάρεστιν, καὶ 

τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν. ἢ ἄμφω οὖν ϑεοί,. καὶ οὔτε && ἀτώκτου ἐτάχϑη (οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνος μὴ παρὼν 

ὁ χόσμος καὶ ὃ δημιουργός. ἢ οὐδέτερος" ποιήσει γὰν ἢ αὖϑις πάρεστιν) οὔτε ἐκ τεταγμένου ἄτακτος ἔσται 

οὐ ϑεὸν τὸν μὲν ἡ ἀταξία, τὸν δὲ τὸ μὴ ὡσαύτως. ἡ ἢ (οὔτε γὰρ ἐκεῖνος οὐ παρὼν αὖϑις οὐ πάρεστιν). καὶ 

ὃὲ τούτου ἀταξία ἐκ τοῦ ἐκείνου μὴ ὡσαύτως" οὐ γὰρ ἴση ἀνάγκη κατὰ Πλάτωνα τόν τε κόσμον γενητόν τε 

s» ἄλλως οὗτος ἄτακτος. ἢ ὅτι ἐκεῖνος οὐχ ὡσαύτως εἶναι καὶ φϑαρτὸν καὶ μὴ εἶναι τῶν ϑειοτάτων,. οἷς : 

πάρεστιν ἢ ἄπεστιν. δεῖ γὰρ ὅμοιον τοῦτον εἶναι προσήκει τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, τὸν 

ἐχείνῳ πάντως. εἰ μὲν οὖν κατ᾽ ἐπίνοιαν ἐκεῖνος τοῦ κόσμου δημιουργόν. εἰ οὖν δεῖ περὶ ἐκεῖνον 

πάρεστίν ποτε καὶ ἄπεστιν. καὶ οὗτος κατ᾽ ἐπίνοιαν ἢ εὐσεβῶς διακεῖσθαι. δεῖ καὶ περὶ τοῦτον, ἢ πλημμε- 
ἄτακτος. ὅτι ποτὲ καὶ τεταγμένος" κοινὴν γὰρ ἀνάγκη λοῦντες περὶ τοῦτον καὶ περὶ ἐκεῖνον πολλῷ πρότερον 

25 τὴν ἐπίνοιαν ὑπάρχειν αὐτοῖς. εἶ τῷ μὲν παρ- ' ἐσόμεϑα πλημμελεῖς καὶ οὐ περὶ ἐκεῖνον μόνον ἀλλὰ : 

εἶναι τὸ τετόχϑαι. τῷ δὲ ἀπεῖναι τὸ μὴ τετάχϑαι χαὶ περὶ πᾶν τὸ ϑεῖον" εἰ γὰρ κοινὸν αὐτοῖς πᾶσιν 
. * ^ , N * * , 3 ᾿ * A A A 3 M Ἁ , ; k ἀκολουϑεῖ ἐξ ἀνάγκης. εἰ δὲ κατὰ ἀλήϑειαν οὗτος τὸ χατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν. ἢ ἐπὶ πάντων 

e a3 — 
6. ψίηίφω M 1. ημισιας M 10. τὸν (ante ἅπαντα) ] 1. haec suspecta 5. rovt|o], ex o, M 10. φασιν t 

τὸ M 13. τε M; fort. yt 17. δημιοργος M ουδε- et — superscr. m 1 — Ῥ] φησιν M 11. fort. τεϑέντος (vov) 
τερον M 20. ἄλλως οὗτος] αλλος ovroc M 24. exspectes 18. fort. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος [οὐ] αυϑιν M 20. τῶν ex 

ἄτακτός ἐστίν ποτε 25. τῷ — 26. τῷ pt] ro — τὸ M τον m2M 
IoAxNES PHILOPONUS ed. Rabe. 39 

Aor Tm 
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r AMI. L , Ml .. Ν ὃ . J 96 E 

αὐτὸ δεῖ φυλάττοντας καὶ περὶ TOV δημιουργὸν ὡσαῦ 
Y ' - A 2? 3 - 

τῶς φυλάττειν ἢ ἀφ᾽ ἑνὸς ἀϑετοῦντας μηδ᾽ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἔχειν τὸ πιστόν. 

- , ^) , y, 

Κεφάλαια τῆς λύσεως τοῦ τη λόγου. 

5 α΄. Ὅτι ταυτολογεῖ ἐν τούτοις ὃ Πρόκλος τοῖς 
» , , T "E ἡ - , 

αὐτοῖς ἐπιχειρήμασιν χρώμενος. oig ἤδη ἐν τῷ τετάρτῳ 
, 3 , 

x«l ἐνάτῳ καὶ πεντεκαιδεκάτῳ λόγῳ ἐχρήσατο. 
, m - y V 

β΄. Xóvrouog ὑπόμνησις τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ 

fol.251v. ἑξκαιδεκάτῳ λόγῳ εἰρημένων, ὅτι οὐδεμία κίνη σις 

107] ἀλλοίωσις περὶ τὸν ϑεὸν νοεῖται £x τοῦ τὰ δὴη- 

μιουργήματα ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι. 

γ΄. Ὁμοίως τῶν ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ λόγῳ εἰρη- 

μένων σύντομος ἐπανάληψις. ὅτι σῴξει ὃ κόσμος κατὰ 

Πλάτωνα τὴν πρὸς τὸ αἰώνιον αὐτοῦ παράδειγμα 

ι ὁμοίωσιν. κἂν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοι ὃ χρόνος. καὶ 

ὅτι ὁ Πλάτων φϑαρτὸν εἶναι τῷ οἰκείῳ λόγῳ τῆς 
φύσεως καὶ τὸν χρόνον xci τὸν κόσμον βουλόμενος 

φυσικώτατα ἀρχὴν αὐτοῖς τοῦ εἶναι ἔδωκεν. 

0'. Ὅτι αὐτῷ τῷ Πλάτωνι ἀντιφϑέγγεται ὁ Πρό- 

so χλος. ἐν οἷς φησιν “οὐδὲ γὰρ τοῦ ϑεοῦ ὡσαύτως 

ἔχοντος τὸν κόσμον λέγει ὃ Πλάτων ἄλλοτε ἄλλως 

ἔχειν᾽. 

ε΄. Ὅτι ἑαυτῷ μαχόμενα ὑπέϑετο ὁ Πρόκλος. 
ς΄. Ὅτι καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἡ τοιαύτη 

55 ὑπόϑεσις μάχεται. 

&. Ὅτι ἐξ ὧν καὶ Πλάτων καὶ Πρόκλος συγκεχω- 

ρήκασιν, ἀδύνατον ϑεὸν εἶναι τὸν κόσμον. καὶ ὅτι τῇ 

2. «g^ M (cf. 631, 13)] ἐφ᾽ pt 1. ἐννατωι Μὺ 
9. σε M» 18. «vroig «oynv M* 20. pag. 606, 26 
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τῶν ποιητῶν συνηϑείᾳ ὁ Πλάτων ἀκολουϑήσας ϑεὺν 

τὸν κόσμον ὠνόμασεν. 

η΄. Ὅτι πολλαχοῦ τοὺς ποιητικοὺς μύϑους ὃ Πλά- 
τῶν τῇ ἰδίᾳ συνέπλεξεν διδασκαλίᾳ ὡς λόγοις καὶ οὐχ 

ὡς μύϑοις δι᾿ ἁστινασοῦν αἰτίας χρησάμενος. 
ϑ΄. Ὅτι παρὰ τὸ ἀεὶ ϑεῖν ϑεὸν ὠνομάσϑαι λέγων 

, , ' 3:3 , H cal ov συνωνύμως ϑεὸν αὐτὸν προσαγορεύει" ἐξ oo 
συνάγεται. ὅτι τὸν κόσμον κατὰ χρόνον γενητὸν εἶναι 
βούλεται καὶ οὐ μόνον κατ᾽ αἰτίαν, τοὺς δὲ νοητοὺς τὸ 
ϑεοὺς χατὰ χρόνον μόνον x«i οὐ xcv αἰτίαν ἀγε- 
νήτους. 

, e Ἁ - X UL. Ὅτι Πλάτων τοὺς περὶ ϑεῶν ποιητικοὺς μύ- 
ϑους τῶν μεγίστων κακῶν τοῖς ἀνθρώποις αἰτίους 
- δ , M uf —- | , μι PN 5» εἶναι ἡγούμενος δέει τῶν ᾿“ϑηναίων οὐχ ἑἕχὼν εἷς τὸ 
αὐτοὺς κατεφέρετο᾽ ᾧ τρόπῳ καὶ τὸν κόσμον ϑεὸν 
ἔλεγεν οὐκ ἀγένητον εἶναι ἡγούμενος. 

, δὴ , "n 4 — —- 3 6 r, αι. Ὅτι οὐχ. ὥσπερ ἕν τῷ πολιτικῷ καϑ' ὑπό- 
ϑεσιν εἰς τὸ ἄτακτον μεταβάλλει τὸ τεταγμένον, οὕτω 

| , ? ^ ' xci ἐν Τιμαίῳ xa«9' ὑπόϑεσιν ἐκ τοῦ ἀτάκτου τὸ fol.ss5r. 
τεταγμένον φησὶν γίνεσϑαι. καὶ πῶς δεῖ νοεῖν viva 
ἔκ τοῦ ἀτάκτου εἰς τὸ τεταγμένον γένεσιν. καὶ ὅτι 
τινὲς τὴν δόξαν ταύτην τοῦ Πλάτωνος sig τὴν ᾽Εμπε- 
δοχλέους ἀπάγουσιν. 

βι΄. ᾿Επίλογος τῆς πάσης πραγματείας καὶ προ-: 
αναφώνησις τῶν ἕξῆς. 

1, ακο᾿λ)]ουϑησας, ex v, M^ 2. 40|c|uov, ex v, M? 
5. ἀιτι[ ας] M* 7. Plat. Crat. 397D 9. κατὰ om, Mb 
10. βολεται M? — 10.11. του δὲ voqrov ϑεου Mh 14. κακῶν 
om. M^ 15. δὲ Mh 106. ϑεὸν om. Mh 19. usce β]αλλει, 
ex y, M? 21. γενέσϑαι pt δειν τὴν, in marg. ξητει et 
vot,v, M* 

39* 

-— 
— ^ 

RU rwr στ etian ὦ 

ex Ju Cry 
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“ύσις τοῦ ὀκτωκαιδεκάτου λόγου. 

α΄. Πάλιν τοὺς αὐτοὺς ἀνακυκλοῖ λόγους οὔτε λέ- 
, EU ? - , 3 

γειν τι καινότερον ἔχων οὔτε τῶν εἰρημένων ἀποῦδχέ- 

σϑαι δυνάμενος, ὥσπερ τὰ λίχνα τῶν κυνιδίων, ὅταν 
". ^ Y * «ν , X A 

5 ὀστοῦ περιδράξωνται. ἢ τῶν ἀνθρώπων οἱ περὶ τὰς 
il "$9 ^ , , A E - 

ἐμπαϑεῖς ἡδονὰς ἐνισχόμενοι ἀεὶ μὲν τῶν αὐτῶν ἐμ- 
, , A e , , 

φορούμενοι. ἀεὶ δὲ ὡς ἐπὶ καινοτέροις τὴν ἐπιϑυμίαν 

ἀκμάξοντες" σχεδὸν γὰρ οὐδὲν ἐν τοῖς εἰρημένοις εὕροι 
N er 3 3 - , " ? κ 

τις ἂν. περ οὐκ ἕν τοῖς φϑασασιν εἴρηται. εὐϑὺς 
- M Now 1 ν᾿ » » ^ 

10 γὰρ ἐν ἀρχῇ τὸ δεῖν τὸν δημιουργὸν ἀεὶ κατὰ τὰ 
, m ^ i] E" ^ Ἁ ^ 

αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ ποτὲ μὲν 
* N N ^ - 9 » Ὁ » x - * ON P 

ποιεῖν ποτὲ δὲ μὴ ποιεῖν ἀλλ΄ ἢ ἀεὶ ποιεῖν ἡ μηδέ- 

δημιουργὸν ποτὲ καί. ἐπεὶ τὸ μηδέποτε ἀδύνατον. 

ὄντα ἀεὶ ποιεῖν καὶ διὰ τοῦτο x«i τὸ γινόμενον ἀεὶ 

15 εἶναι, ἔτι δὲ καὶ τό, εἶ μὴ ὃ κόσμος ἔχῃ τὸ εἶναι ἀγέ- 

νητος καὶ ἄφϑαρτος. μηδὲ τὸν δημιουργὸν ἀεὶ ὡσαύ- 

τῶς ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο ἀνάγκην εἶναι καὶ περὶ τὸν 

δημιουργὸν ὁμοίως εὐσεβεῖν καὶ περὶ τὸν κόσμον τὸν 

μὲν τῶν ϑειοτάτων εἶναι λέγοντας καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ 

so αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν. τὸν δὲ ἀγένητον καὶ ἄφϑαρ- 

τον. ἢ περὶ τὸν χόσμον ἀσεβοῦντας διὰ τὸ γενητὸν 

εἶναι καὶ φϑαρτὸν ὑποτίϑεσϑαι καὶ περὶ τὸν τούτου 

δημιουργὺν ἀσεβεῖν μήτε τῶν ϑειοτάτων αὐτὸν εἶναι 

urs ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀκολου- 

s; ϑίας λέγειν ἀναγκαζομένους, ταῦτα πάντα καὶ ἐν τῷ 

4. M m 1 δὰ Ave not. marg.: τὰ Auf κυνηδιων M 
γὰρ 

1. καινοτερο} ις] M. 10. P τον, sed yog punctis del., 

M; τὸ γὰρ pt 15. synt ἀγενητος, in marg. ἕητει et εἰναι, M 
17. ἀνάγκη» e vocy M 24. 25 ακολουϑειας Μ 

25. ἀναγκαζομένους] OPE M 
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, E A ^ ^ τετάρτῳ λόγῳ μονονουχὶ ταῖς αὐταῖς & "tone λέξεσιν" 
^ ^ ? , I * ^ 

TO y&Q ἀκίνη TOV εἶναι τὸν δημιουργόν, C ὅπερ ἐχεῖ fol.9255v. 
ν... ἃ κ e M , εἰίρηται,. ταὐτόν, OTL TO ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύ- 

TOS ἔχειν, ὅπερ ἐνταῦϑα λέλεκται" πάλιν τὸ τὴν εἰκόνα. 
λέγω δὴ τὸν χύσμον. ὁμοίαν εἶναι τῷ παραδείγματι; 
πρὸς ὃ γέγονεν, τοῦ δὲ παραδείγματος αἰωνίου diii 
μὴ ἄλλως αὐτῷ ὡμοιῶσϑαι τὸν κόσμον. εἶ μὴ ἐφ᾽ 
ἑκάτερα ἔχοι τὴν ἀπειρίαν τοῦ Xoóvov, ὃν τῷ L&' Ga- 
φῶς εἴρηται" ἔτι δὲ τὸ ἀνάγκην εἶναι ἢ ἄμφω ϑεοὺς 
εἶναι. καὶ τὸν δημιουργὸν καὶ τὸν κόσμον, ἢ μηδέ- 
τερον iai εἰ ἄμφω ϑεοί, ὁμοίως ἀδέκτους εἶναι μετα- 
βολῆς ἀμφοτέρους διὰ τὸ τὸ πᾶν τῶν ϑεῶν γένος 
τοιοῦτον εἶναι. 
ἄδεκτον. 

οὐκ εἶναι δὲ μεταβολῆς τὸν κόσμον 
εἴπερ ἔχ τοῦ ἀτάκτου γέγονεν καὶ αὖϑις 

μεταβαλεῖ εἰς τὸ ἄτακτον, ἐν τῷ 9' προξίληπται. ὥστε 
σχεδὸν μηδὲν ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ καινότερον εἶναι 
ἐπιχείρημα. 
γειν ἡμᾶς 

τί οὖν δεῖ τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέ. 
ἤδη πρὸς ἕχαστον ὡς δύναμις ἀπαντήσαν- 

τὰς £v τοῖς φϑάσασιν; τοσοῦτον οὖν μόνον σύντομον 
ἐνταῦϑα τῶν εἰρημένων ὑπόμνησιν ποιησάμενοι πέρας 
σὺν ϑεῷ καὶ ἡμεῖς ἐπιϑῶμεν τῷ λόγῳ. 

β΄. Εἰ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτά, φησίν, καὶ ὡσαύτως ὃ 
δημιουργὸς ἔχει. οὐδέποτε ἄλλοτε que ἔχει. εἶ μη- 
δέποτε ἄλλοτε ἄλλως ἔχει. οὐ ποτὲ μὲν ποιεῖ ποτὲ .δὲ 

- 

9 

10 

1ὅ 

ς 20 

οὐ ποιεῖ" ταῦτα γὰρ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν ἐστίν, ποιὴ- 25 
τικῶς λέγω καὶ μὴ ποιητικῶς αὖϑις καὶ ποιητικῶς. 

1. M m 1 ad μονονουχι not. marg.: 
2. pag. 55, 25 sq. ὃ. τὸ] vo. M. 
4. εἰκόνα leguntur in M; transposui 8. pag. 549, 7 sq. 

: ἀνάγκην) evoyxn M 15. pag. 318, 7 sq. 18. Óvrvcu| e] 
ex y, M 20. ἐντὶ αυϑα], ex εὐϑεν; M ποιησαμένο] t], 
eco M 22. pag. 605, 5 sq. | | | 

σχεδὸν ξγγυς 
θ. πρὸς ὃ γέγονεν post 
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εἶ μὴ ποτὲ uiv ποιῇ ποτὲ δὲ οὐ ποιεῖ. ποιεῖ δ᾽ ὅμως 

δημιουργὸς ὥν, ἀεὶ ποιεῖ ἐξ ἀνάγκης. οὐκοῦν καὶ τὸ 

γινόμενον, φησίν, ἀεὶ ἔσται. ἀλλ᾽ ἐν τῷ δ΄ διὰ πλειόνων 

δέδεικται. ὡς οἱ τὰς ἕξεις x«0' ὁτιοῦν τελείας ἔχοντες 

s οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ὑπομένουσιν ἐνεργοῦντες κατ᾽ 
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ταῦτα εἴρηκεν᾽ προσήκειν γάρ φησιν τῷ ἀεὶ χατὰ τὰ 
αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντι ἢ μηδέποτε ποιεῖν ἢ ἀεί, 
ὡς τοῦ μὴ ποιεῖν δηλονότι στάσεως ὄντος χαὶ οὐ κι- 
νήσεως. ὥστε τὸ τὴν ἕξιν ἔχον μόνην τοῦ ποιεῖν μὴ 
ποιοῦν δὲ οὐκ ἀλλοιοῦται. καὶ ἄλλως δέ" εἰ τὰ τὴν 
ἕξιν ἔχοντα καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἐνεργεῖν οὐκ ἀπολείπει αὐτὰς καὶ μὴ ἐνεργοῦντες. εἰ δὲ μηδεμίαν ἀλλοίωσιν 

| ἡ ἕξις, ἡ δὲ ἕξις κίνησις, ἀεὶ ἄρα ἐν κινήσει ὃ δη- 
μιουργὸς ἔσται ἀεὶ τὴν τοῦ δημιουργεῖν ἕξιν ἔχων. 
ὥστε, εἰ τοῦτο ἄτοπον, οὐδεμία ἄρα ἕξις ἀλλοίωσίς 
ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἀλλοίωσίς ἐστιν" 10 
οὕτω γὰρ ἂν πάλιν ἀεὶ δημιουργῶν κατ᾽ αὐτοὺς το]. 556ν. 

ὑπομένουσιν, οὐκ ἀλλοιοῦνται. εἰ μὴ ἀλλοιοῦνται; 

.956r. οὐ γίνονται κατὰ τοῦτο ἄλλοτε ἄλλοι. εἰ μὴ γί- 

νονται ἄλλοτε ἄλλοι. ὡσαύτως ἔχουσιν ἐνεργοῦντες 

τὸ χατὰ τὰς ἕξεις καὶ μὴ ἐνεργοῦντες" περὶ γὰρ τὸ γινό- 

μένον, οὐ περὶ τὸ ποιοῦν τὴν μεταβολὴν ὑφισταμένην 

ἐδείξαμεν. ὅτι δὲ οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ὑπομένουσιν ὃ ϑεὸς τὸν χόσμον ἀεὶ ἐν ἀλλοιώσει καὶ κινήσει ἔσται. 
οὐ μὴν οὐδὲ διάϑεσίς τις ἄλλη ϑεωρεῖται μεταξὺ τῆς 

τε ἕξεως καὶ τῆς ἐνεργείας ἑτέρα τις οὖσα παρὰ ταύ- 
τας. ἣν ἄν τις κίνησιν ἢ ἀλλοίωσιν ὀνομάσειεν, ἐπεὶ 15 

οἱ ἐκ τῶν ἕξεων τὰς ἐνεργείας προχειριξόμενοι. ἐδεί- 

ἕαμεν ἐξ ἄλλων τὲ πλειόνων καὶ ἐκ τοῦ διελέσϑαι. 

15 ὅτι, εἴπερ ἀλλοίωσίς ἐστιν ἣ ἐκ τῆς ἕξεως εἷς τὴν ἐν- 

ἐργειαν πρόοδος. ἀνάγκη πᾶσα ἢ πρὸ τῆς ἐνεργείας 

τὴν ἀλλοίωσιν εἶναι λέγειν, ὅτε μόνη ἡ ἕξις ὑπῆρχεν 

ἄνευ τῆς ἐνεργείας, ἢ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν (τουτέστιν 

αὐτὸ τὸ δημιουργεῖν ἢ διδάσκειν ἢ ὁτιοῦν ἄλλο) ἀλ- 

so λοίωσιν φήσομεν ἢ μεταξὺ τῆς τε ἕξεως καὶ τῆς ἐν- 

εργείας τὴν ἀλλοίωσιν καὶ μεταβολὴν ὑποϑησόμεϑα 

1 NM , , 2 1 - ^ - μηδὲ χρόνος τίς ἐστιν μεταξὺ τοῦ vs μὴ ἐνεργεῖν καὶ 
- , - M M ^ - τοῦ ἐνεργεῖν, ἀλλὰ τὸ τοῦ μὴ ἐνεργεῖν πέρας ἀρχὴ 

τοῦ ἐνεργεῖν" χρόνου δὲ μὴ ὄντος οὐδὲ διά "TÉ Qyciv' χρόνου θὲ μὴ Ὄντος οὐδὲ διάϑεσις ἑτέρα 
M E ^ ? ^ ^ ^! N μεταξὺ ToU μὴ ἐνεργεῖν καὶ τοῦ ἐνεργεῖν ἔσται οὐδὲ 

UNI - cr e M : ^ , i κίνησις OÀcg' πᾶσα γὰρ κίνησις καὶ μεταβολὴ ἐν s 
"i ᾽ , : , , ^ - , , , χρόνῳ ἐστίν. εἰ τοίνυν μήτε πρὸ τῆς ἐνεργείας μήτε 

3 E , , / 1 - "m M ἐν τῇ ἐνεργείᾳ μήτε μεταξὺ τῆς ἕξεως καὶ τῆς év&g- 
- ?! , 

γίνεσϑαι' παρὰ ταῦτα γὰρ οὐκ ἔστιν. δεδειγμένου 

τοίνυν ἐν ἐχείνοις. ὡς οὔτε τὴν ἕξιν αὐτὴν καϑ' γείας ἐνδέχεται ἀλλοίωσίν τινα ϑεωρεῖσϑαι, οὐκ ἄρα 
αὑτὴν χωρὶς τοῦ δημιουργεῖν ἀλλοίωσιν εἶναι ἢ ὅλως | ἀλλοίωσιν ὑπομένει ὁ ἔκ τῆς ἕξεως τὴν ἐνέργειαν 

προχειριξόμενος. ὥστε ἐκ πολλοῦ τοῦ ὑπάρχοντος οὐδὲ ss 
περὶ τὸν ϑεὸν οὐδεμία ἀλλοίωσις ϑεωρηϑήσεται μὴ 
δημιουργοῦντα κᾷτα δημιουργοῦντα. ἐδείξαμεν δὲ 

P A w^ e ΟΡ , 

οῃ χίνησιν ἐνδέχεται -- στάσει γὰρ μᾶλλον ἡ ἕξις. οὐ 
, 9 ?! A 2 3 , d 

κινήσει οὐδὲ ἀλλοιώσει ἔοικεν, ὡς καὶ ἐν ἕκείνοις 
κι ^ , -. 3 - AN 

αὐτὸν τὸν Πρόκλον ἐδείξαμεν λέγοντα, x«i νῦν δὲ 

1. ποιηι M] ποιεῖ t οὐ — superscr m 1 — p — 3. pag. 61, 

23 sq. 6. ενεργουντί ες] M 12. pag. 65, 27 — 13. προχειρη- 

ἕομενοι M 15. pag. 62, 15 sq. 18. [εν]εργειαν M 

20. τίης τε εξεωὶς M 29. δεδει} γ 61.7} πη. vers.|yuevov M 
27. pag. 62, 25 

1. zoocnx|si]v, ex y, M pag.605,13 5. τα M; fort. τὸν 
11. «evro|v|s, ex v, M 24.0 t et — ex corr. — p] τὸ M 

25. προχειρηξίομε]νος M — 27. κᾷἄτα (vix recte)] καὶ τὰ, in marg. 
ξητει et μέταυτα, M; xol μετὰ ταῦτα pt pag. 65, 27 sq. 
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πάλιν ἐν ἐκείνοις καί, ὅτι ἡ δοκοῦσα κίνησις & 

καὶ ἀλλοιοτέρα διάϑεσις γίνεσθαι. ὁπηνίκα τὰς 

πρότερον ἔχοντες αὖϑις κατ᾿ αὐτὰς ἐνεργῶμεν (ὡς 

ὅταν μὴ διδάσκοντες πρότερον αὖϑις διδάσκωμεν ἢ 

sui» οἰκοδομοῦντες οἰκοδομῶμεν), οὐ περὶ τὸ τὴν 

ξξιν ἔχον τὴν ψυχὴν ἀλλὰ περὶ τὸ ὀργανικὸν τὸ σῶμα 

γίνεται. τοῦ οὖν ϑεοῦ μόνῳ τῷ βούλεσϑαι ποιοῦντος 

ἅπαντα οἴχεται ἐχεῖϑεν καὶ T £v ἡμῖν ἀλλοιοτέρα γι- 

vousry τοῦ ὀργάνου διάϑεσις. μήτε οὖν τῆς ἕξεως 

10 χινουμένης μήτε ὀργάνου Ovrog τοῦ τὴν κίνησιν ὑπὸ: 

μένοντος κατ᾽ οὐδὲν ἄρα μεταβάλλειν τὸν m HIE, 

χεται καὶ ἄλλοτε ἄλλον γίνεσθαι, κἂν ἡ τω δη- 

μιουργῇ ἀλλ᾽ ἀρχὴν τῇ δημιουργίᾳ δίδωσιν. ἐδείξαμεν 

δὲ χαί. ὅτι οὐδ᾽ ὅλως ἕξις ἐπὶ ϑεοῦ διαφέρει καὶ ἐν- 

fol.s$57z. ἕργεια ἀλλ᾽ ἁπλῆ τίς | ἐστιν καὶ ἀεὶ ὡσαύτως 

16 ἔχουσα ἡ τοῦ ϑεοῦ δημιουργικὴ δύναμις, μόνῳ δὲ τῷ 

βούλεσϑαι sig τὸ εἶναι παράγειν τὰ πάντα δύναται 

τῆς τῶν γενητῶν φύσεως καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ ἀγαϑὸν 

ἐπιδεχομένης. καὶ ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ βούλησις τοῦ ϑεοῦ 

20 ἁπλῆ τίς ἐστιν καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσα (ἀεὶ γὰρ τὸ 

ἀγαϑὺν βούλεται. κἄν τὲ παράγῃ εἷς οὐσίωσιν τὰ 

πράγματα κἄν τὲ μή) καὶ ὅτι. κἂν βούλεσϑαί τις 

τὸ αὐτὸ xüv μὴ βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν συγχωρήσειεν. 

οὐ κίνησις τοῦτό ἐστιν οὐδὲ ἀλλοίωσις" εἰ γὰρ τοῦτο 

ς5 κίνησις εἴη. ἀεὶ ἐν κινήσει ὁ ϑεὸὺς ἕσται; εἴ ΜῈ τον 

μερικῶν ἕκαστον ποτὲ μὲν βούλεται εἶναι ποτὲ δὲ 

5. μὴ add. pt οἱἈ οδομωμεν, ex c, M 13. pag. E. 

q' J- 
; 77 

14. 15. ἐνεργει[ αν M 17.18. παντα της τῶν γενητωῶν 
n e / / ^ ὥ “ν᾿ ] 

σεως δύναται και "6" εἰναι, in marg. ὕπερβατον, M 
19. pag. 81, 12 22. pag. 19, 16 sq. 
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βούλεται μὴ εἶναι. ἀεὶ δὲ τῶν μερικῶν ἄλλα μὲν γί- 
7 VN , 4 kd k] | ^ verti, ἄλλα δὲ φϑείρεται. εἰ uiv οὖν ἀνάγκη διὰ τὸ 

ἃ M Kl ' / * ^ ποτὲ μὲν είναι TOV κόσμον ποτὲ δὲ μὴ εἶναι xol τὴν 
τοῦ ϑεοῦ περὶ αὐτὸν βούλησιν ἄλλοτε ἄλλην εἶναι, τὸ 

M ^ - y , , - , δὲ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἄλλοτε ἄλλο βούλεσθαι κινεῖσθαί 5 
ἐστιν καὶ ἀλλοιοῦσϑαι. ἀεὶ τὸν ϑεὸν ἀλλοιοῦσϑαί τε 
χαὶ κινεῖσϑαι λέγειν ἀναγχκασϑησόμεϑα. εἴπερ τῶν 

-“ , Ἁ * Y μερικῶν ἕχαστον ποτὲ uiv εἶναι βούλεται ποτὲ δὲ μὴ 
εἶναι. ἀλλ᾽ ἐδείξαμεν, ὅτε οὐχ. ὧς τὰ vwvóusve Z ἶναι. ίξαμεν. οὔχ, ὡς τὰ γινόμενα ἔχει. 
οὕτως καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτῶν ϑεὸν ἔχειν ἀνάγκη" 10 
9 3 n 2 ? NA A , *^ , ἀλλ ὥσπερ οὐκ, ἐπειδὴ τὰ γινωσκόμενα |j προνοού- 
μενα μεριστά ἔστιν καὶ πεπληϑυσμένα καὶ ποτὲ μὲν 
3 N ^ » N ^ E M M - - ὕντα ποτὲ δὲ οὐκ ὄντα, διὰ τοῦτο καὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ 
περὶ αὐτὰ πρόνοιαν καὶ γνῶσιν ἢ μεριστὴν εἶναι ἢ 
πεπληϑυσμένην ἢ ἄλλοτε ἄλλην ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ὅτι GUE- 15 
δ N A Y ? , »nf M ἃ A Z 1l θιστῶς περὶ TC μεριστὰ ἐνεργεῖ καὶ περὶ τὰ memA 

ϑυσμένα ἑνοειδῶς καὶ περὶ τὰ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα 
ἀεὶ ὡσαύτως, οὕτω δὴ καὶ τὴν περὶ τοῦ εἶναι αὐτὰ 
ἢ μὴ εἷναι τοῦ ϑεοῦ βούλησιν οὐκ ἄλλοτε ἄλλην εἶναι 
λέγειν ἀνάγκη ἀλλὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ τἀγαϑὸν 590 
είναι βουλομένην. ἀγαϑὸν δὲ τὸ ἕχαστον ὡς πέ- τοῖ. 5ῦτν. 
φυχὲν χαὶ ὅτε πέφυχεν εἶναι. ταῦτα τοίνυν καὶ ἐν 
τῷ δ΄ καὶ ἐν τῷ ις΄ αὐτοί τε ἐδείξαμεν καὶ αὐτὸν 
Πρόκλον καὶ Πλωτῖνον παρεϑέμεϑα λέγοντας" καὶ 
ἄλλαις δὲ πλείοσιν" ἐν ἐκείνοις ἐπιχειρήσεσιν ἐχρησά- ss 
μεϑα., ἃς ἐκεῖϑεν τὸν βουλόμενον ἀναλέγεσθϑαι δεῖ, 
περὶ τοῦ μηδεμίαν περὶ τὸν ϑεὸν μεταβολὴν víve- 

ν᾿ 5 “1 ^ , ^ N MN M 3 cct, x&v τὰ γινόμενα ποτὲ uiv ἦ ποτὲ δὲ μὴ ἦ. 

13. |9|re, ex και, M 15. ἀναγκην er.] Μ ὅτι suspectum 
17. αλλ] οἶτε, ex o, Μ 21. βουλομένην] foviousvov M — 23. ες 
(cf. 610, 9)) S M — pag. 564, 23 sq. 26. ἃς] ὡς M 
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, 

γ΄. ᾿4λλὰ δὴ καὶ τὸ sixóva γενόμενον τὸν xóGuov 

αἰωνίου παραδείγματος σῴξειν χατὰ Πλάτωνα τὴν 

πρὸς ἐχεῖνο ὁμοίωσιν, κἂν ἀρχὴν ἔχοι τοῦ εἶναι. ἐν 

τῷ ιε΄ κατεσκευάσαμεν ἐξ αὐτῶν τῶν Πλάτωνος πι- 

στωσάμενοι λέξεων, ὡς οὐ τῷ ἀγένητον εἶναι τὸν xó- 

σμον σῴξειν αὐτὸν βούλεται τὴν πρὸς τὸ παράδειγμα 

ὁμοίωσιν. ἀλλ᾽ ὅτι. ὡς πάντα ἐστὶν τὸν αἰῶνα ἐκεῖνος. 

οὕτως πάντα τὸν χρόνον ὃ χόσμος" ἱτὸ μὲν γὰρ παρά- 

δειγμαῖ, φησίν, ἱτὸν πάντα αἰῶνά ἐστιν, ὃ δὲ κόσμος 

τὸν πάντα χρόνον διὰ τέλους γεγονὼς καὶ ὧν καὶ 

ἐσόμενος. ὥστε. εἰ μέν τις λέγοι εἷναί τινα χρόνον. 

ἐν ᾧ μὴ ἔστιν κόσμος, οὗτος οὐ σῴξει τὴν κατὰ 

Πλάτωνα πρὸς τὸ παράδειγμα τῆς εἰκόνος ὁμοίωσιν" 

εἶ δὲ χρόνος μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν, ἵν᾽ ἅμα γενηϑέν- 

τες ἅμα καὶ λυϑῶσιν., ἄν ποτὲ λύσις τις αὐτῶν γένη- 

ται. δηλονότι. κἂν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοι ὃ κόσμος. 

σῴξει τὴν πρὺς τὸ παράδειγμα ὁμοίωσιν ἐν παντὶ τῷ 
, U bj , - -" rr PALM NA N 

χρόνω ὧν ὡς £v παντὶ τῷ αἰῶνι éxeivo' οὐδὲ γὰρ 
N 4 4 

ὥσπερ ἐπ᾽ ἄπειρον ἔσεσϑαι τὸν xócuov ὃ Πλάτων 

βούλεται διὰ τὸ μὴ φϑείρεσθαι αὐτὸν ἀξιοῦν, οὕτως 

καὶ γεγονέναι ἐξ ἀπείρου αὐτὸν εἴρηκεν, ὡς ἐν τού- 

τοις ὃ Πρόκλος φησὶν τὴν ἰδίαν ὑπόληψιν ἡμῖν καὶ 
P ] , - jets * Y , 1 

οὐ τὴν llícrovog ὑφηγούμενος. ἀλλὰ γεγονέναι μὲν 

αὐτὸν ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρξάμενον σαφῶς βοᾷ πρὶν 

fol258r. γενέσϑαι οὐκ ὄντα. τῷ δὲ εἶναι αὐτοῦ ἢ ἔσεσθαι 

26 τέλος οὐ δίδωσιν φυσικώτατα τῇ περὶ τούτων ϑεωρίᾳ 

Plat. Tim. 558 : 

9. 10. ἐστιν ὄν, ὁ δ᾽ αὖ 
12. χο- 

4. pag. 554, 18 sq. 8. [ὁ M 
γὰρ δὴ Plat. 9. τὸν om. Plat. 
διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ Plat. 

6uog ex χρονος M 14. ἐΐ M (in marg. ξητει) 14. 16. γεννη- 
ϑέντες Plat. Tim. 38B 24. «obeusvo|v|, ex c, M 
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χρώμενος. ἐπ᾽ ἄπειρον uiv γὰρ οὐδὲν κωλύει καὶ τὴν 
τοῦ χρόνου παράτασιν γίνεσϑαι καὶ τὴν τοῦ ἀριϑμοῦ 
αὔξησιν" ἄπειρον δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν εἶναι ἢ γεγονέναι 
ἀδύνατον" ἄπειρον δὲ xov ἐνέργειαν γεγονὸς ἔσται 
καὶ χρόνος καὶ ἀριϑμός. εἰ ἄναρχος εἴη ὁ χρόνος. εἶ 
δὲ ἀριϑμὸς καὶ χρόνος κατ᾽ ἐνέργειαν ἄπειρος γέγο- 
νὲν, διεξιτητὸν ἄρα τὸ ἄπειρον γέγονεν" διὰ γὰρ 
ἀπείρων μονάδων διεξελϑοῦσα ἣ γένεσις εἰς ἡμᾶς 
ἔφϑασεν. εἶ δὲ διεξιτητὸν τὸ ἄπειρον γέγονεν, τὸ δὲ 
διεξιτητὸν πᾶν πεπερασμένον ἐστίν (ταύτῃ γὰρ διενή- 
νοχὲν τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον τῷ τὸ μὲν διέξ- 
οὗον ἔχειν τὸ ὃὲ μή). τὸ ἄπειρον ἄρα πεπερασμένον 
ἔσται καὶ ἡ ἀντίφασις συναληϑεύσει" ἔσται γὰρ τὸ 
ἄπειρον οὐκ ἄπειρον, ὕπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα διεξιτη- 
τὸν τὸ ἄπειρον εἶναι ἐνδέχεται. εἰ οὖν ἀδιεξίτητον 15 
τὸ ἄπειρον, οὐ διὰ ἀπείρων μονάδων εἰς ἡμᾶς διῆλϑεν 
ἡ γένεσις" εἰ δὲ μὴ δι’ ἀπείρων ἀλλὰ πεπερασμένων, 
χαὶ ὁ ἑκάστου δὲ τῶν γενομένων χρόνος πεπερασμέ- 
νος ἐστίν, καὶ Ó γενόμενος ἄρα πᾶς χρόνος πεέπερα- 
σμένος ἔσται" τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων συγκείμενον 
πεπερασμένον ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης. ἀδύνατον ἄρα τὸν 
γεγονότα ἢ γενησόμενον χρόνον ἐνεργείᾳ ποτὲ ἄπειρον 
εἶναι" ἐφ᾽ ὃ γὰρ ἄπειρος εἶναι ἢ γεγονέναι ἐνεργείᾳ 
ληφϑείη. εἴτε ἐπὶ τὸ ἄνω εἴτε ἐπὶ τὸ κάτω. διεξιτη- 
τὸν ποιήσει τὸ ἄπειρον. ἔσται δέ τι καὶ τοῦ ἀπείρου 
μεῖξον x«i οὐ παύσεται αὐξόμενον τὸ ἄπειρον καὶ 
αὐτὸ ἑαυτοῦ μεῖξον γινόμενον, ᾿εἴπερ τῷ ἀριϑμῷ τῶν 

3. 9. 14.15. διεξητητον M 
13. cvvo2|n|- 

23. ὃ] ὧν M 

4 $sq.: cf. pag. 7, 96 sq. 
8. γ[ε]νεσις M. 10.11. |y«o δ]͵ιενηνοχεν M 
ἅγευσει M 15. αδιεξητί m|vov, ex ov, M 
24. 25. διεξητητον M 
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? γενομένων τοὺς ἀεὶ γινομένους καὶ ἐσομένους Gvv- 
αριϑμοίημεν" καὶ πολλαπλασιασϑήσεται δὲ τὸ ἄπειρον, 
εἰ τὴν ἐν ἑκάστῳ γένει ἀπειρίαν τοῖς λοιποῖς προσϑή- 
σομὲν,. τῇ τῶν ἀνθρώπων ti τύχοι τὴν τῶν ἵππων 

5 καὶ τούτοις τὴν τῶν βοῶν καὶ τούτοις τὰ λοιπὰ τὰ 
[01.3Ξ58ν. ἔν τῷ χόσμῳ ἔμψυχά τε καὶ ἄψυχα" | τούτων δὲ 

ἕχαστον τῶν ἀδυνατωτάτων ἐστίν. φυσικώτατα οὖν 
ὃ Πλάτων ἀρχὴν μὲν τῷ χρόνῳ δέδωκεν, βουλόμενος 
δὲ ἀεὶ εἶναι τὸν κόσμον ἀεὶ ἔσεσϑαι καὶ τὸν χρόνον 

10 εἴρηκεν" κἂν γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον καὶ ὃ κόσμος γένηται 
x«l ὁ χρόνος αὔξηται. ἀεὶ μὲν ὃ μέχρι τοῦ νῦν χρό- 
νος τοῦ ἤδη γενομένου πρὶν τοῦτον ἐνστῆναί ἐστιν 
μείξων, ἀλλὰ τὸ λαμβανόμενον ἅπαν τοῦ χρόνου καὶ 
ἐνεργείᾳ ὑποστὰν πεπερασμένον ἐστίν: καὶ τὰ ἐν 

15 τῷ πεπερασμένῳ Ói χρόνῳ γενόμενα ὡσαύτως πεπερα- 
σμένα ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης" οὕτω γὰρ ἐνδέχεται μόνως 
μήτε τὸν χρόνον ποτὲ παύσεσϑαι μήτε ἐνεργείᾳ γεγο- 
νέναι τὸ ἄπειρον, εἰ ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει ὁ χρόνος 
παντὸς τοῦ γενομένου ἀεὶ πεπερασμένου ὄντος. 

20 δ΄. ᾿Ζλλὰ δὴ κἂν ϑεὸν λέγοι τὸν κόσμον ὃ Πλά- 
τῶν, οὐ διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἀμετάβλητον αὐτῷ καὶ τὸ 
ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν δίδωσιν" τούὐναν- 
τίον γὰρ ἐν τῷ πολιτικῷ οὔτε μεταβολῆς αὐτὸν ἄμοι- 
gov οὔτε τῶν ϑειοτάτων εἶναι ὡρίσατο" “τὸ γὰρ κατὰ 

95 τὰ αὐτά", φησίν, ᾿καὶ ὡσαύτως ἔχειν καὶ ταὐτὺν εἶναι 
τοῖς ϑειοτάτοις προσήκει μόνοις. σώματος δὲ φύσις 

& ὃ. ev ex ex M 3. 4. προσϑήσομεν pt] προὶ σἸϑησωμεν M 
7. εστὶ v] M 13. ust£|o|v, ex o, p] usi£ov M 

16. μόνως] μονωι M 24. Plat. politie. 269 D (τὸ κατὰ κτλ. 
25. ἔχειν ἀεὶ καὶ Plat. 26. τοῖς πάντων ϑειοτάτοις Plat 
μν 
νοιοις M 
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, Tte Jul - , “Ὁ Ἂν οὐ ταύτης τῆς τάξεως᾽" ὅϑεν, ἐπειδὴ καὶ ὃ οὐρανὸς 
4 δ , , , , καὶ ὁ κόσμος σώματος. φησίν, κεκοινώνηκεν. μετα- 

βολῆς ἄμοιρος γενέσθαι διὰ ὺς ἀδύ ὶ 15 ἅμοιρος γενεσϑαι διὰ παντὸς ἀδύνατος. χαὶ 
, E » A , , , à! 1 , πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ “τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσιν δ᾽ 

, " , WI * " 
, P οὐχ ἔχον, τί δὲ τὸ γινόμενον uiv ἀεί. ὃν δὲ οὐδέ. Á 

i. M Y / , . ποτὲ. TO μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεὶ 
κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον, τὸ δ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ 
αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστὸν γενόμενον καὶ ἀπολλύ- 
μενον. ὄντως δ᾽ οὐδέποτε ὄν᾽" καὶ τὸν κόσμον ὃ᾽ 
αἰσϑητὸν ὄντα γινόμενον εἶναί φησιν καὶ ἀπολλύμενον. 
ὄντως δὲ μηδέποτε εἶναι. εἰ οὖν τὸ κατὰ τὰ αὐτὸ 
xci ὡσαύτως ἔχειν τοῖς ϑειοτάτοις προσήκει μόνοις. 
ἔστιν δὲ ὃ μὲν δημιουργὸς τῶν ϑειοτότων (ὡς καὶ 
Πλάτων φησὶν καὶ Πρόκλῳ δοχεῖ) καὶ διὰ τοῦτο ἀεὶ 
χατὰ | τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει. ὃ δὲ κόσμος fol.259r. 
σώματος κεχοινωνηκὼς οὐ ταύτης ἐστὶν τῆς τάξεως 16 

Γ " , M , y ^ (τουτέστιν οὐ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων: τοῦτο γὰρ 
s , , TA, , " ' τοῖς ϑειοτάτοις μόνοις φησὶν προσήκειν ὁ Π]λάτων. τὸ 

A r Ἁ - , * δὲ ὁρατὸν πᾶν γινόμενον εἶναι καὶ ἀπολλύμενον, ὄν- 
' δὲ ηὃ , I We. MN 25 P 5 3 , TOS θὲ μηθέποτε ν᾽ ὅϑεν ἀδύνατον εἶναι ἀπεφήνατο 

E » 5 ' , * , μεταβολῆς ἄμοιρον εἶναι διὰ παντὸς ἀεὶ τὸν κόσμον). 
E A AUN M AM. ' e ^ 1 , τοῦ ἄρα δημιουργοῦ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντος τὸν κόσμον 

ὃ , ^ ς - , o T 0 Πλάτων {μὴ ὡσαύτως ἔχειν διωρίσατο. πῶς οὖν 
i ? , I "Ὁ , δ - τὰς ἐναντίας τούτοις ἀφῆκε τῷ Πλάτωνι φωνὰς ὃ τοῦ 

y LANI , ^ ur 4 , Πλάτωνος διάδοχος ἐναργῶς οὕτως καταψευδόμενος 

. 1l. robs|fin. vers.| M 4. Plat. Tim. 971} TO ὃν |II litt. er.] ee M 5. ἔχον καὶ τί τὸ Plat. 7. ταὐτὰ (καὶ ὡσαύτως om.) ὄν, τὸ Plat. 8. γινόμενον pt Plat. " καὶ (post κόσμον) M; fort. δὴ 15. ἔχει] eyew M 16. σωματος |I litt er] M 19. [εἰναι M 20. ὄν pt] óv Μ΄ 
21. ἀμοιρος M (er. pt) 22. ὠσαυτος M 23. μὴ add. 
24. fort. (£v τούτοις. cf. 490, 8 
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Πλάτωνος. ἐν οἷς φησιν ᾿οὐδὲ γὰρ τοῦ ϑεοῦ ὡσαύ- νον μὲν τῇ παρουσίᾳ, τῇ ἀπουσίᾳ δὲ ἀΎΘΧΓΟΥ, πρό- 

τῶς ἔχοντος τὸν κόσμον λέγει ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν ὡς δηλον. ὅτι τὸ ἐν τῇ αὐτῇ μένειν τάξει οὐκ οἴχοϑεν 

δι᾿ ἑαυτὸν ἔχοντα τὸ ἄλλοτε ἄλλως. ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ ἔχειν αὐτὸν βούλεται Πλάτων ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τοῦ ϑεοῦ 
τῶν μερικῶν. ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν ϑεὺν ἄλλοτε ἄλλως παρουσίας" εἶ γὰρ οἴκοϑεν εἶχεν τὸ ἐν ταὐτῷ μένειν. 

5 ἔχειν καὶ τὸν κόσμον ἢ ἄτακτον εἶναι ἢ τεταγμένονἾ:; - ᾿ XGVY XOT ἐπίνοιαν ἀπῆν τοῦ ϑεοῦ ὃ κόσμος, οὐδὲν 5 

εἶ γὰρ καὶ ὡς ἐν ὑποϑέσει ἐν πολιτικῷ παρεῖναι τῷ | ἧττον ἐν ταὐτῷ adn ias ἔμενεν. εἶ οὖν τὸ uiv 

χόσμῳ τὸν ϑεὸν καὶ ἀπεῖναι λέγει ὃ Πλάτων, ἀλλ᾽ τεταγμένον ὥρισται καὶ ὡσαύτως ἔχει κατὰ τὸ τετά- 

οὖν γε ἄνευ πάσης ὑποϑέσεως αὐτὸ x«9' αὑτὸ τὸ ἀεὶ | qo, ἕως ἂν ἡ τεξαγμένον, τὸ δὲ ἄτακτον ἀόριστον 

ὃν ὡρίσατο καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ καὶ ἐν πολιτικῷ φήσας ὃν οὐδέποτε ἐν ταὐτῷ μένει (οὐ γὰρ ἂν ἦν ἄτακτον. 

ιο αὐτὸ νοητόν τὲ εἷναι καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύ- | εἶ ὅρον καὶ ταυτότητα ἐφύλαττεν), ἔχει δὲ ὃ κόσμος 1 

τως ἔχειν, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὁρατὸν γινόμενον εἶναι τὴν τάξιν ἐκ τῆς τοῦ ϑεοῦ ἐπιστασίας, στερηϑεὶς δὲ 

καὶ ἀπολλύμενον καὶ διὰ παντὸς μεταβολῆς ἄμοιρον | ταύτης εἷς ἀταξίαν καϑίσταται οὐ τοῦ ϑεοῦ ποιητικοῦ 

εἶναι ἀδύνατον. εἶ οὖν αὐτὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν | αἰτίου τῆς ἀταξίας ὄντος ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον μὴ τάττον- 

πᾶν τὸ ὁρατὸν ἔν μεταβολῇ τὸ εἶναι ἔχειν ὡρίσατο; |  TOg, αὐτὺς δηλονότι τὸ μὲν ὡσαύτως ἔχειν ἐκ τοῦ 

15 οὐκ ἄρα διὰ τὸ τὸν ϑεὸν ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν διὰ ϑεοῦ ἔχει (ταὐτὸν γάρ ἐστιν τοῦτο τῷ τετάχδαρ), τὸ 

τοῦτο καὶ τὸν κόσμον ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν φησὶν ὁ | δὃδὲ ἄλλοτε ἄλλως ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως" τοῦτο γὰρ ΠΣ 

Πλάτων. ὡς ὃ Πρόκλος εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ϑεοῦ — M — Aw τῇ ἀταξίᾳ ταὐτὸν εἶναι δέδεικται. ὥστε ἡ μὲν 
ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντος αὐτὸν χατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν παρουσία τοῦ ϑεοῦ τῆς τάξεως καὶ τῆς ἐν ταὐτῷ 

τὸν χόσμον ἅτε σώματος κεχοινωνηκότα γινόμενον δ᾽}΄᾽ μονῆς ποιητικόν ἐστιν αἴτιον, 1 δὲ ἀπουσία, εἴπερ 

so εἶναί φησιν καὶ ἀπολλύμενον καὶ μεταβολῆς ἄμοιρον Ε ἄρα, κατὰ συμβεβηκὸς τῆς ἀταξίας ἐσεὶν αἰτία, καθ᾽ 

εἶναι διὰ παντὸς ἀδύνατον. καίτοι ys ϑαυμαστόν, | αὑτὸ δὲ αὐτὴ ἣ τοῦ κόσμου μᾶλλον δὲ ἡ τοῦ σώμα. 

(0.259v. πῶς οὐ συνεῖδεν ὃ φιλόσοφος ἢ ἕκὼν παρε πέμ- τὸς φύσις, ὡς καὶ τοῦ ναυαγίου τῆς νεὼς κατὰ Gvu- 

varo, ὡς καὶ ἐξ αὐτῶν τούτων. ὧν ἐν τῷ πολιτικῷ βεβηκὸς μὲν 5 τοῦ κυβερνήτου ἀπουσία. καϑ’ αὑτὸ 

παρήγαγεν λέγοντα Πλάτωνα, σαφῶς δείκνυται, ὡς ὃ [| δὲ ἡ τοῦ χλύδωνος φύσις αἰτία τὸ σταϑερὸν κατὰ 

95 χύσμος οὐ διὰ τὸν ϑεόν, ὥς φησιν Πρόκλος. ἀλλὰ φύσιν οὐκ ἔχουσα. ὥστε καὶ δι’ αὐτῆς ταύτης 50 
διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν λέγεται" τῆς ἔν πολιτικῷ ὑποϑέσεως τὰς περὶ τοῦ γενη- fol.260r. 

εἶ γὰρ τῇ παρουσίᾳ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῇ ἀπουσίᾳ ἄλλοτε Ἐ τὸν εἶναι καὶ φϑαρτὸν χατὰ φύσιν τὸν κόσμον οἴκείας 

ΒΝ 
xo (. ὡσὰν Μ 9. [ἦν] M 11. επιστασ᾿ ι]ας M 

3. δι’ αὑτοῦ 607,1 δ. ἡ τεταγμένον | 18. ἀλλ᾽ αὐτὸ (cf. 818, 51. 695, 15)] αλλ᾽ dvo M 1. cona: 

1 Plat. politic. 272E 9. ἐν τῷ πολιτικῷ pt eld M 90. curi] ] M ἊΝ Ἢ e 

)ovoc M 

» b , e , e , , 

ἄλλως ἔχειν τὸν κόσμον ὁ Πλάτων ὑπέϑετο, τεταγμε- 

εἶναι 607, 

18. κατὰ ii pt] καταυτην M 

TK rm cms a. 

ον E CAT REN 

τ om 
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ὁ Πλάτων ἀποφάνσεις κατεσκεύασεν" ἐπειδὴ γὰρ αὐτὴν 

xc αὑτὴν ϑεωρῶν τὴν τοῦ xócuov φύσιν γινόμενον 

αὐτὸν εἶναι καὶ ἀπολλύμενον ὕντως δὲ μηδέποτε ὄντα 

(σῶμα γὰρ ὕντα μεταβολῆς ἄμοιρον εἶναι πάμπαν 

5 ἀδύνατον), δοκεῖ δὲ ἐν τῇ αὐτῇ ἀεὶ τάξει διαμένειν 

ὁ χόσμος καὶ μήτε γίνεσθαι μήτε ἀπόλλυσϑαι. διὰ 

τοῦτο κατ᾽ ἐπίνοιαν αὐτοῦ τὸν ϑεὸν cv τῷ πολιτιχῷ 

χωρίσας καὶ ταύτῃ ἐν μεταβολῇ vs αὐτὸν καὶ ἀταξίᾳ 

ϑεωρήσας ἐντεῦϑεν συνελογίσατο. ὡς ἡ ἐν τῷ κόσμῳ 

10 τάξις καὶ ἐν ταὐτῷ μονὴ οὐχ ἐκ τῆς αὐτοῦ τοῦ χό- 

Guov φύσεως ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πρὺς τὸν δημιουργὸν ὑπάρ- 

χει συντάξεως. καὶ τί δεῖ συλλογισμῶν ἐξὸν αὐταῖς 

λέξεσιν ἐν πολιτικῷ τοῦτο βοῶντος ἀκούειν Πλάτωνος. 

ὡς ὅτι τὴν ἀταξίαν καὶ τὸ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν αὐτὸς 

15 £x τῆς αὑτοῦ φύσεως καὶ οὐκ tx τῆς πρὸς TOV δη- 

uLovQyov σχέσεως ὃ κόσμος ἔχει" λέγει γοῦν ἐν ἐκχεί- 

νοις ἐπὶ λέξεως ταῦτα ἱτότε τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερ- 

νήτης οἷον πηδαλίων οἴακας ἀφέμενος εἰς τὴν αὐτοῦ 

περιωπὴν ἀπέστη. τὸν ὃὲ δὴ xócuov πάλιν ἀνέστρε- 

20 pev εἱμαρμένη τὲ καὶ ξύμφυτος ἐπιϑυμία᾽" εἶτα ἐφεξῆς 

τὴν συμβᾶσαν ἀταξίαν αὐτῷ καὶ τὸν σεισμόν, οἷον 

εἰχὺς ἦν ὑπομένειν τὸν χόσμον τοῦ κυβερνοῦντος 

αὐτὸν ϑεοῦ στερηϑέντα. διηγησάμενος τὴν αἰτίαν 

τούτων ἐπάγει λέγων “τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοει- 

ss δὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον τὸ τῆς πάλαι ποτὲ σύν- 

Plat. politic. 272E (τότε 10. |s]|v M αὐτου] M 1 ! 
M 19. περιοπην M δὴ) 18. oicxog Plat. e|g |eusvo 

1. ez|s]óg, ex q, Μ 3. fort. (sióev» εἶναι vel tale quid 
1. 

8 
: I : : T , ; ^ 
21. σεισμον M 23. [διη]γησαμενος M 24. rovrov δὲ Plat. 

Musa LE. : Ἀλ 
politie. 273B] rovro: δὲ M 25 sq. φυδεως συντροφον M, 
itaque ordinem mutavi] φύσεως ξύντροφον Plat. 
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τροφον φύσεως, ὅτι πολλῆς ἦν μετέχον ἀταξίας πρὶν 
εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσθαι" παρὰ μὲν γὰρ τοῦ 
συνϑέντος πάντα καλὰ κέκτηται. παρὰ δὲ τῆς ἔμπρο- 
σϑεν ἕξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίνεται, 
ταῦτα ἐξ ἐχείνης αὐτός τε ἔχει καὶ τοῖς ξῴοις ἐϊν- το]. 36ον. 
απεργάξεται. σαφῶς ἄρα Πλάτωνος ἠκούσαμεν λέγον- e 
τος. ὅτι τὴν μὲν τάξιν χαὶ ἅπαν καλὸν ἐκ τοῦ συν- 
ϑέντος αὐτὸν ὁ xócuog ἐκτήσατο. ἐκ δὲ τῆς τοῦ 
σωματοειδοῦς συγκράσεως καὶ τῆς ἕξεως τῆς συντρό- 
φου φύσεως, ὅσα χαλεπά, αὐτός vt ἔχει xol τοῖς τὸ 
(oig ἐναπεργάξεται. ὥστε οὐ δι’ αὐτὸ ψιλῶς τὸ 
ἀπεῖναι καϑ' ὑπόϑεσιν τοῦ χόσμου τὸν ϑεὸν τὴν ἀτα- 
ξίαν αὐτῷ φησιν ὃ Πλάτων ἐγγίνεσϑαι. ὡς ποιητικῆς 
αἰτίας οὔσης τῆς τοῦ ϑεοῦ ἀπουσίας τῆς £v τῷ κόσμῳ 
ἀταξίας, ὅτι ὁ μὲν ϑεὸς ἀπὼν τοσοῦτον μόνον οὐ 15 
μεταδίδωσιν τῷ κόσμῳ τῆς παρ᾽ αὐτοῦ τάξεως. τὸ δὲ 
σωματοειδὲς λοιπὸν τῆς τοῦ κόσμου κράσεως τῶν συν- 
τρόφων καὶ τὴν ἐκ φύσεως αὐτῷ προσοῦσαν ἀταξίαν 
ἐπιδείχνυται, ὡς καὶ τοῦ κυβερνήτου ἀπόντος τὴν 
σύμφυτον ταραχὴν περὶ τὴν ναῦν τά τε πνεύματα καὶ 30 
ὁ χλύδων ἐνδείκνυται. 

ε΄. Ἔλαϑεν δὲ ἑαυτὸν ὃ φιλόσοφος οὐ Πλάτωνι 
μόνῳ ἀλλὰ καὶ ταῖς ἰδίαις αὑτοῦ ἀποφάνσεσιν ταῖς 
ἀλλαχοῦ καλῶς εἰρημέναις μαχόμενος. ἄξιον δ᾽ οἶμαι 
καὶ αὐτὰ τοῦ Πρόκλου ἀντιπαραϑεῖναι ἀλλήλοις τὰ 55 
ῥήματα, ἵνα λαμπρῶς τὴν μάχην αὐτῶν καὶ ἐναντίω- 

3. πάντα τὰ Plat. 7. μὲν pt] μὲ M 9. σωματο  σ 
ΘΥ]ειδους M 18.14. ποιητικὴ cuis M 14. οὔσης Kroll] ov 
M δἕητει ad versum τοῦ — 15. ὁ Μ 14. 15. xo|cu ex μωωι 
&roB|. ex αας M 16. oru M; exspectes ἀλλ — 91. 1ÀAvÓ|c |v, 
ex oy, M 25. αντιπαραϑ] εἰναι M 
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, , i , * - , e , , 
σιν ἀποδείξωμεν. ἐν yàg τῷ λόγῳ. ὃς ἐπιγέγραπται 

ἐπίσκεψις τῶν πρὸς Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ᾽ ᾽Δ4ριστοτέ- 

λους ἀντειρημένων᾽, δείξας διὰ πλειόνων, ὅτι καλῶς 

ὁ Πλάτων τὸν κόσμον καὶ πᾶν τὸ ὁρατὸν γινόμενον 

5 εἶναί φησιν καὶ ἀπολλύμενον ὄντως δὲ μηδέποτε ὄν, 

διότι οὐκ ἔχει αἰώνιον τὴν ὑπόστασιν, τοῦ παντὸς 

σώματος. καϑὼς ᾿Αριστοτέλης αὐτὸς ἀπέδειξεν. πε- 

περασμένην ἔχοντος δύναμιν, εἶτα πάλιν δεῖξαι βου- 

λόμενος. ὅτι τὸ ἀεὶ εἶναι τῷ κόσμῳ ἑτέρωϑεν καὶ οὐκ 

10 ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως αὐτῷ ἐπιγίνεται. ἐπὶ λέξεως καὶ 
^; , € 5$ , e, » 4 MNT AS. TE ταῦτα προστίϑησιν “οὐδὲ γάρ. ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος 

ἀληϑές. τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ γινομένου. τὸ ὑπάρχειν 

fol261r. αὐτῷ δύναμιν ἄπειρον διὰ τὸ ἀεὶ γέίνεσϑαι. ὡς 

ἐκείνῳ διὰ τὸ ἀεὶ εἶναι" ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι τοῦτο. διὸ 

15 χαὶ τοῦτο ἀεὶ γίνεται προσκτώμενον ἀεὶ τὸ εἶναι διὰ 
' , er , 4 * LT] e , ? " ^ * 9 τὸ xc«0' ὕπαρξιν ἀεὶ ὃν καὶ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀεί 

οὐκ ἔχον. ὥστε ὁ τοῦ γινομένου ὁρισμὸς ἐφαρμόξοι 
ἂν καὶ τῷ κόσμῳ᾽" καὶ μετ᾽ ὀλίγα '"m&v ἄρα τὸ γινό- 

3 V A 3 [y ' ^ ? , , 3 μενον αὑτὸ μὲν καϑ αὑτὸ καὶ ἀπολλύμενόν ἐστιν. 
20 δεϑὲν ὃὲ ὑπὸ τοῦ ὄντος μένον ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ 

er - , , ? ^ ^ 3 , ? , λον τοῦτο γινόμενόν ἐστιν διὰ τὸ εἶναι οὐκ ἀπολλύ- 
μενον, ὃ ἐκ τοῦ ὄντος παρεσπάσατο. τὸν γοῦν ὃρι- 
σμὸν αὐτὸ x«9' αὑτὸ τὸ γινόμενον ἀπολαβόντα καὶ 
ἀπολλύμενον αὐτὸ προσεῖπεν ὡς τῇ αὐτοῦ φύσει τοι- 

4. Plat. Tim. 28A 5. μ[η]δέποτε M 7. xc 90; M 
cf. Arist. de caelo 4 5 1l. οὐδὲ xtÀ.: cf. pag. 239, 2. 
298, 17 12. γενομένου M (cr. pt) 15. ἀεὶ τὸ 298, 21; 
τὸ ἀεὶ 239, 6 18. cf. pag. 239, 9. 298, 24 19. πάντως 
post αὑτὸ add. 239, 10. 299, 1 «vr|o ex o| καὶ M 
21. εἶναι 299, 3; ἔστιν 239, 12 22. τὸν δ᾽ οὖν 239, 13. 
299, 4 28. τὸ γινόμενον (ascr. ἕητει) 299, b; τῶν γινο- 
μένων 389. 14 
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oürov Ov. πάλιν ὃ αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿ἐπειδὴ γὰρ τὸ 
μὲν πᾶν πεπερασμένον, τὸ δὲ πεπερασμένον ἄπειρον 
οὐκ ἔχει δύναμιν, ὡς ἔδειξεν, τὸ δὲ χινοῦν τὴν ἄπει- 
gov κίνησιν ἀπείρῳ δυνάμει κινεῖ. δηλονότι τὸ ἀκί- 
νητον «αἴτιον» τῆς ἀπείρου τῷ παντὶ κινήσεως αὐτὸ 
τὴν ἄπειρον ἔχει δύναμιν. ὥστε ci τῷ λόγῳ χωρίσῃς 
ἐκείνου τὸ πᾶν, οὐ χινήσεται εἰς ἄπειρον οὐκ ἔχον 
δύναμιν ἄπειρον, ἀλλ᾽ ἕξει τοῦ κινεῖσθαι παῦλων" 
ἐὰν δὲ πάλιν συνάψῃς αὐτὸ ἐκείνῳ, δι’ ἐχεῖνο κινή- 
σεται εἷς ἄπειρον. xol οὐδέν γὲ ἄτοπον δι᾽ ἐπινοίας 
τὰ συνημμένα χωρίξειν, ἵνα κατίδωμεν, τί ποτε ἐκ 
eiiis sd ϑατέρῳ πάρεστιν, καὶ κατιδόντες νοήσωμεν, 
τί μὲν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἔχει τὸ χεῖρον, τί δὲ 
ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον συντάξεως. εἰ ὅσον ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ εἶναι οὐκ ἔχει ὃ κόσμος ἀλλὰ γινόμενος 
ὧν χαὶ ἀπολλύμενος ὄντως δὲ μηδέποτε ὧν ἐν μετα- 
βολῇ καὶ ἀλλοιώσει τὸ εἶναι ἔχει. καὶ τοῦτο μὲν ἐκ 
τῆς αὐτοῦ φύσεως αὐτῷ πρόσεστιν, τὸ ὃὲ ἀεὶ εἶναι 
2 , , » 3 - . ἐπίκτητον αὐτῷ £x τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον καὶ ἀεὶ ὃν 
? , , 

^ ^ ἐπιγίνεται συντάξεως᾽. εἶ ταῦτα καλῶς καὶ Πλάτωνί 90 
τὲ καὶ αὐτῷ τῷ Πρόκλῳ δοκού y τῷ μνὴη | Q τῷ ερόχλῳ δοχούντως fv τῷ uvnuovtv-| 

, " p w ᾽ ^ ϑέντι εἴρηται λόγῳ, πῶς ἐνταῦϑα τούτοις τὰς το]. 361 ν. 
? , , m , 3 T ἐναντίας ἀφῆκεν φωνάς. ἐν oig φησιν “οὐδὲ γὰρ τοῦ 

- e ’ RI A , , y, ϑεοῦ ὡσαύτως ἔχοντος τὸν κόσμον λέγει ἄλλοτε ἄλλως 
τῳ 3 3 Lg 1 » ^ , y ἔχειν ὡς Ot ἑαυτὸν ἔχοντα τὸ ἄλλοτε ἄλλως. ὅπερ ss 

1. cf. pag. 239, 16. 299, 7 2.9. οὐκ ἔχει δύναμιν ἄπει- gov 239, 17 4. xívncw 239, 19. 299, 9] óvvouw M 9. αἰτιοὸν add. 239, 20. 299, 10 [reos παντι χι]νήσεως M 6. εἰ M] ἐὰν 239, 21. 299, 12 10. ys |I litt. er.] M 12. ϑ) ατε]ϊρου M 14. [κρειττοὴν M 16. alt. àv pt] τῶν M — 21. δοκουντος M (cr. p) 58. £v |fin. vers. | ναυτιὰας M 
pag. 606, 26 25. εαῦ! yo vro M (ἑαυτοῦ pt) 
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ἐστὶν ἐπὶ τῶν μερικῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν ϑεὸν ἄλλοτε 
ἄλλως ἔχειν καὶ τὸν χόσμον ἄταχτον ἢ τεταγμένον 
εἶναι; εἰ γὰρ μὴ δι’ ἑαυτὸν ὃ κόσμος ἄλλοτε ἄλλως 
ἔχῃς ὥσπερ τὰ μερικά, ἀεὶ δὲ ὡσαύτως ἔχει κατ 

5 αὐτούς, εἴπερ ἀίδιός ἐστιν καὶ ἀεὶ τέτακται. δι᾽ ἕαυ- 
τὸν ἄρα ἕξει τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν. ἀλλὰ μὴν προ- 
ὡμολόγησεν ἐν τῷ μνημονευϑέντι λόγῳ ὃ Πρόκλος. 
ὅτι ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ εἶναι οὐκ ἔχει καὶ τοῦτο 
ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως αὐτῷ πρόσεστιν. ὁ αὐτὸς ἄρα 

10 χύσμος ἔκ τῆς αὑτοῦ φύσεως καὶ τὸ ἀεὶ εἶναι ἕξει καὶ 
τὸ ἀεὶ εἶναι οὐχ ἕξει, ὅπερ ἀδύνατον: συναληϑεύσει 
γὰρ ἡ ἀντίφασις. εἰ τοίνυν ἐκεῖνα καλῶς εἴρηται καὶ 
Πλάτωνι δοκούντως., ὅτι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὃ 
κόσμος τὸ ἀεὶ εἶναι οὐκ ἔχει ἀλλ᾽ ἐπίκτητον ἐκ τοῦ 

15 δημιουργοῦ τοῦτο προσείληφεν, κακῶς ἄρα ἐν τῷ 
προκειμένῳ λόγῳ μὴ οἴκοϑεν αὐτῷ προσεῖναι τὸ ἄλ- 
λοτὲ ἄλλως ἔχειν ὁ Πρόκλος εἴρηκεν. ὅτι δὲ καὶ ὃ 
Πλάτων τῇ ἀπουσίᾳ καὶ τῇ παρουσίᾳ τοῦ ϑεοῦ τὸ 
τετάχϑαι ἢ ἄτακτον εἶναι τὸν κόσμον ὑποτιϑέμενος 

: οὐδὲν ἕτερον ἢ πάλιν τὰ ἐν Τιμαίῳ εἰρημένα ἐπι- 
σφραγίξει, ὡς ὅτι ὃ κόσμος τὸ μὲν ἐν μεταβολῇ εἶναι 
καὶ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ἐκ τῆς ἰδίας αὑτοῦ φύσεως 
κέχτηται, τὸ δὲ ἐς ἀεὶ εἶναι ἐκ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν 
αὐτῷ συντάξεως ἐπιγίνεται, ἐξ αὐτῶν ἀρτίως τῶν 

36 Πλάτωνος λέξεων ἀπεδείξαμεν. ὥστε μετὰ τῆς ἀλη- 
ϑείας καὶ ἑαυτῷ καὶ Πλάτωνι πολεμῶν ὃ τοῦ Πλάτω- 
νος διάδοχος ἀποδέδεικται. 

2. ἢ ἄτακτον 607,3 5. τετ αλ]ται M 1. pag. 626, 16 
12, ἀντηφασις M 18. Plat. politic. 272E 20. Plat. 

Tim. 28A. 41A 28. xexr| nv ]ou. M 24. αἰρτ]ῆιως M 
25. pag. 620, 24 sq. 
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Υ s. Καὶ αὐτόϑεν δ᾽ ἄτοπος ἡ τοιαύτη ὑπό- fol.362r. 

ϑεσις. εἶ γὰρ μὴ δι’ ἑαυτὸν ἔχῃ ὃ κόσμος τὸ ἄλλοτε 
ἄλλως τ λα ὥσπερ τὰ μερικὰ καὶ τοῦ ϑεοῦ ὡσαύτως 
ἔχοντος ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως ἔχει τὸ ἄλλοτε ἄλλως 
ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸὺν σχέσεως ἄλλοτε 5 
ἄλλως ἔχει ὁ κόσμος, πότερον αὐτὸς κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 
φύσιν ἐπινοούμενος ὃ κόσμος ἄνευ τῆς ποὺ τὸν ϑεὸν 
σχέσεως τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐστὶν ἢ τῶν ἄλλοτε 
ἄλλως ὥσπερ τὰ μερικά; ci γὰρ καὶ μηδέποτε χῶρι- 
σϑῆναι τοῦ κόσμου τὸν ϑεὸν ἐνδέχεται, ἕως ἂν ἢ ὃιο 
χύδμορ, οὐδέν γε ἄτοπον. iwrip αὐτὸς ὃ Τρύχλος 
ἀρτίως εἴρηκεν, καὶ τὰ sa ὄντα χωρίξειν τῇ ἐπινοίᾳ, 
ἵνα κατέδωμεν, τί μὲν ἐκ τῆς ἕξαυτοῦ φύσεως ἑκάστῳ 
πρόσεστιν, τί δὲ ἐκ τῆς πρὸς τὸ χρεῖττον συντάξεως" 
ὅπερ xci ὁ Πλάτων ἐν τῷ πολιτικῷ proce. τὸν 15 
ϑεὸν xcv ἐπίνοιαν τοῦ κόσμου χωρίσας καὶ τὰ συμ- 
βαίνοντα τῷ κόσμῳ ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως κατανοήσας. 
ἐπεὶ οὖν οὐκ ἄτοπον τὸ τοιοῦτον, ἐπινενοήσϑω ἡμῖν 
αὐτὸς καϑ' ἑαυτὸν ἄνευ τοῦ ϑεοῦ ὁ κόσμος. πότερον 
οὖν αὐτὸς κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τὸ ἀεὶ ὡσαύτως 0 
εἶναι ἔχε! ἢ τὸ ἀντικείμενον, λέγω δὴ τὸ ἄλλοτε ἄλ- 
A09; ἀνάγκη γὰρ τῶν δύο δοῦναι τὸ ἕτερον, ὅσον ἐπὶ 
ταῖς συφαῖς ταύταις ὑποϑέσεσιν" εἰ γὰρ τὰ μερικά, 
ὥς φησιν ὃ Πρόκλος. αὐτὰ ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἔχει φύ- 
σεῶς τὸ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν, ἀνάγκη καὶ ἐπὶ τοῦ κό- ss 
σμου onmi ποῖον αὐτῷ μόριον τῆς ἀντιφάσξωρ ex 
τῆς αὐτοῦ πρόσεστιν φύσεως" ἢ γὰρ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως 
ἔχειν ἢ τὸ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλως. 

10. ἠξ in marg. suppl. M (aser. ξητει) 12. pag. 627, 10 
13. κατίδομεν M (cr. p) cf. pag. 577, 2 15. Plat. 

politie. ?72E 19. x|o]euoc, ex o, M 
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ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σαφῶς ὃ Πρόκλος ἀπέφηνεν. ὅτι αὐτὸς 
A 1 δ - , 9 E ' MN N κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν οὐκ ἔχει τὸ ἄλλοτε ἄλλως 

fol362v. ὥσπερ τὰ μερικά, δηλονότι αὐτὸς κατὰ τὴν αὑτοῦ 
φύσιν τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἕξει. εἰ οὖν τὸ μὲν ἀεὶ ὡσαύ- 
τῶς ἔχειν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἔχει. τὸ δὲ ἄλλοτε 
ἄλλως ἐκ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν συντάξεώς τε καὶ σχέ- 
σεως, τὸ ἄρα χρεῖττον ἐκ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἔχων 
(λέγω δὴ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν) τὸ χεῖρον (τὸ ἄλλοτε 
ἄλλως) ἐκ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν ξξει συντάξεώς τε καὶ 
σχέσεως. καὶ τί ἂν εἴη τῆς ἀσεβοῦς ταύτης ἐννοίας 
ἐπέχεινα, εἰ καὶ xe" ὑπόϑεσιν ταῦτα λέγηται; εἰ οὖν 
τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀσεβές, οὐκ ἄρα ἐκ τῆς ἑαυτοῦ φύ- 
σεῶς ἔχει ὃ κόσμος τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν, ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν £x τῆς πρὸς τὸ ἀεὶ ὃν σχέσεως αὐτῷ ἐπίκτητον 

ὅ προσγίνεται, εἴπερ καὶ ἀϑάνατος εἶναι συγχωρηϑείη. 
αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τὸ ἀεὶ εἶναι οὐχ 
ἕξει, ὡς καὶ Πλάτωνα καὶ Πρόκλον αὐτὸν ἀλλαχοῦ 

λέγοντα παρεϑήκαμεν. 

ξ΄. Καὶ εἰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν τοῖς 
) ϑειοτάτοις προσήκει μόνοις, ὁ δὲ κόσμος σώματος κε- 
κοινωνηκὼς οὐ ταύτης ἐστὶν τῆς τάξεως ἀλλὰ γινό- 
μενός ἐστιν καὶ ἀπολλύμενος ὄντως δὲ μηδέποτε ὦν, 
κοινὸν δὲ τῷ ϑείῳ παντί, ὡς ἐν τῷ πέρατι τοῦ λόγου 
φησὶν ὃ Πρόκλος, τὸ χατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 

ὅ ἔχειν καὶ πᾶν τὸ ϑεῶν γένος κακίας ὃν ἄδεκτον καὶ 
μεταβολῆς ἐστιν ἄδεχτον, ὡς ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν ἐπι- 
χειρημάτων ὃ αὐτὸς ἀπεφήνατο, οὐχ ἄρα ὁ xócuog 
ϑεός ἐστιν οὔτε χατὰ τὰ Πλάτωνι δοκοῦντα οὔτε 

7T. ἔχων pt] εχον Μ 8. ἔχειν] εχον M. 18. fort. λέγοντας 
(cf. 617, 24) — pag. 280, 28 sq. 22. απολλυμενοίς ex v] M 
34. pag. 609, 26 — 26. pag.313,15 28, χατὰ τὰ pt] τα κατα M 
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^ ^ - , , $ , s ^ κατὰ τὰ τῷ lloóxAo προωμολογημένα. ἀνάγκη οὖν ἢ 

καὶ τὸν κόσμον τῶν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
3 , * , 1 , y ' - ἡ 

ἐχόντων tiva, λέγειν τὸν Πλάτωνα, εἴπερ ϑεὸν αὐτὸν 
» ^ A ^S - y οἴεται. τὸ δὲ ϑεῶν γένος μεταβολῆς ἐστιν Osxrov, 

jj, εἴπερ μὴ λέγοι αὐτὸν τῶν ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 
[s ῇ 3 , ? ^ , M 9 , ὡσαύτως ἐχόντων ἀλλὰ γινόμενον καὶ ἀπολλύμενον 
ὄντως δὲ μηδέποτε ὄντα, ἔτι δὲ καὶ παρὰ τῆς συν- 
τρόφου φύσεως ὅσα χαλεπὰ αὐτόν τε ἔχειν φησὶν | 
καὶ τοῖς ξῴοις ἐναπεργάξεσϑαι. καὶ περὶ τοὺς το]. 968:. 
λοιποὺς ϑεοὺς ἀσεβεῖν, ὡς Πρόκλῳ δοκεῖ κἀκείνους τὸ 

4 

τοιούτους εἶναι λέγοντι (xowóv γὰρ αὐτοῖς φησιν 
-“ b. ^ A , ^ k. al , kd n N ^ P. πᾶσι τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν). καὶ ἢ ἐπὶ 

πάντων αὐτὸ φυλάττειν ἢ ἀφ᾽ ἑνὸς ἀϑετοῦντας μηδὲ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχειν τὸ πιστόν. δυοῖν οὖν ἀνάγκη 
ϑάτερον, ἢ μὴ ϑεὸν εἶναι τὸν κόσμον οἴεσϑαι Πλά- 
τωνα ij, εἴπερ ϑεὸν αὐτὸν εἶναι λέγων γινόμενον 
αὐτὸν εἰναί φησιν καὶ ἀπολλύμενον ὄντως δὲ μηδέ- 

N ν π᾿ ^ LS M , rJ » e 

ποτὲ ὄντα, περὶ ὅλον τὸ τῶν ϑεῶν γένος ἀσεβεῖν, ὡς 
ὁ τοῦ Πλάτωνος ἐν τούτοις ἐξηγητὴς κατεσκεύασεν. 

οὐκοῦν, εἰ τὸ ἐν μεταβολῇ εἶναι τὸν κόσμον ἐναργές 

τέ ἐστι καὶ διαρρήδην εἴρηται Πλάτωνι, οὐκ ἄρα 

ϑεὸν αὐτὸν εἶναι Qro, ἵνα μὴ περὶ ὅλον τὸ τῶν 

ϑεῶν γένος ἀσεβῶν ὁ Πλάτων δείκνυται᾽ σαφῶς γὰρ 

κέκραγεν. ὅτι τὸ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχειν τοῖς ϑειοτάτοις προσήκει πᾶσιν. ὥστε, κἂν λέγῃ 36 

M. * M , 2 - 2 M i] e ϑεὸν εἶναι TOv κόσμον, ἐκ τῶν Ὀρφικῶν λαβὼν ὃ 

5. Plat. Tim. 28A 7. Plat. politic. 273BC 11. λε- 

19. ocvroc M 
15. 16. |zA«|rove, ex φησιν, M 

24. Plat. poli- 

T 
γον M; λέγοντα pt pag. 609, 26 
13. ἀφ᾽ : cf. 610,2 
20. δὲ vo in marg. suppl. M (aser. ξητει) 
tic. 269D 25. Asy|q M 26. pag. 832, 22 
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Πλάτων τῇ τῶν ποιητῶν συνηϑείᾳ μυϑικώτερον &xo- 
λουϑήσας ϑεὸν αὐτὸν εἴρηκεν" πάντα γὰρ οἱ ποιηταὶ 
τὰ ὄντα ϑεοπεποιήκασιν, καὶ οὐ μόνον πῦρ καὶ γῆν 
καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ ἀνθρώπινα 

5 πάϑη καὶ ἔργα, τὸν πόλεμον, τὴν ἔριν, τὸν φόβον. 
τὰς λιτάς ("x«l γάρ τε λιταί εἶσιν Διὸς κοῦραι μεγά- 
λοιο᾽), τὴν ἄτην, τὸν ὕρχον, τὸν ὕπνον, τὴν χαράν, 
τὴν ἐπιϑυμίαν, τὸν ἔρωτα, καὶ πάντα ἁπλῶς ἀγαϑά 
τε καὶ τὰ χείρονα, ὡς ἴσασιν, ὅσοι τὰ τῶν ποιητῶν 

10 διεληλύϑασιν. ἔτι δὲ καὶ γενέσεις μὲν ἡμῖν ϑεῶν 
ἁπάντων παραδεδώκασιν, φϑορὰς δὲ ob: τί οὖν ϑαυ- 
μαστὸν καὶ Πλάτωνα γεγονέναι μὲν μὴ φϑείρεσθϑαι 
δὲ τὸν χόσμον εἰπόντα ϑεὸν αὐτὸν τῇ ποιητικῇ συν- 
ηϑείᾳ προσαγορεύειν; 

η΄. Ὅτι δὲ πολλαχοῦ τῇ ἰδίᾳ διδασκαλίᾳ Πλάτων 
fo.2?68v. καὶ τοὺς ποιητικοὺς συναναμίγνυσι μύϑους | οὐ 

μόνον αὐτὸς μυϑοπλαστῶν ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ποιητῶν 
υὔϑοις ὡς λόγοις καὶ οὐχ ὡς μύϑοις δι’ ἁστινασοῦν 
αἰτίας χρώμενος. ἴσασιν, ὅσοι τὰ Πλάτωνος ἀνεγνώ- 
κασιν" δικάξουσι μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτῷ x«9' “ἭἯιδου τὰς 
ψυχὰς Διός τε παῖδες. δύο μὲν ἐξ ᾿4σίας. ὃ Μίνως 

e , 7 ἃ , : p καὶ ὁ Paocuevüvg, sig δὲ ἐξ Εὐρώπης. Ai«xóg. καὶ 
οὐκ ἐν Γοργίᾳ μόνον τὰ περὶ τούτων μυϑοπλαστῶν 

p 3 * A , , ^ A /, 3, , εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ ἕν Μίνῳ ἢ περὶ νόμου οὐ μύϑους 
πλάττων ἀλλὰ περὶ νόμου διαλεγόμενος υἱοὺς μὲν 
εἶναί φησιν Διὸς καὶ Εὐρώπης Μίνωα καὶ ῬΡαδάμαν- 
ϑυν τοῖς ποιητικοῖς ἀκολουϑῶν πλάσμασιν, ἀγαϑὸν δὲ 

3. ϑεο]} ἔπ. νϑυῦβ. ἰποιηκασιν M 6. Hom. I 502 
ληται M 18. uv2o|: ex v]; ὡς M 19. Plat. Gorg. 
523 E sq. 21. re suspectum 22 et 26. svoozqc M 
23. γοργειαι M 24. ἐν pt] jus M 26. Plat. Min. 318D 
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- A " , A , LI τῶν ποτὲ νομοϑετῶν γεγονέναι τὸν Μίνωα. καὶ sig 

πίστιν τοῦ γεγονέναι υἱόν τε Ζιὸς καὶ ἀγαϑὸν τὰ 
Ὁμήρου παραϑέμενος 

"ijo. δ᾽ ἔνι Kvocóc, μεγάλη πόλις" ἐνθάδε Μίνως 
ἐννέωρος βασίλευε Ζιὸς μεγάλου ὀαριστής᾽ 

καὶ τὴν διάνοιαν τῶν στοιχείων ἐξηγούμενος παιδευ- 
ϑῆναι μέν φησιν ὑπὸ zig τοῦ γεννήσαντος μόνον 
τῶν ἐξ αὐτοῦ φύντων Μίνωα, συνόμιλον δὲ τοῦ Διὸς 
ὄντα δι ἐτῶν ἐννέα φοιτᾶν εἰς τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον 
τὰ μὲν μαϑησόμενον τὰ δὲ ἀποδειξόμενον, ἃ τῇ προ- 
τέρᾳ ἐννεαἑετηρίδι μεμάϑηκεν. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 

, Ὰ - , € , E vogQv τὸν τοῦ zhiovocov μῦϑον τιϑέμενος διαπεφορῆ- 
, ^w h. ^ - er - σϑαί φησιν τοῦτον πρὺς τῆς μητρυιᾶς Ἥρας τῆς ψυ- 

χῆς τὴν γνώμην. καὶ τί δεῖ τὸν λόγον μηκύνειν ἐξ- 
αριϑμούμενον, ὅσους ὁ Πλάτων τῇ οἰκείᾳ διδασκαλίᾳ 
ποιητικοὺς μύϑους συναναμίγνυσιν οὐχ ὡς μύϑοις 
χρησάμενος; ἔν αὐτῷ γοῦν τῷ Τιμαίῳ, ἐν ᾧ ϑεὸν 
εἶναι τὸν κόσμον καὶ τοὺς φαινομένους ἀστέρας ἅπαν- 

» e , N , j| 1 , τας εἴρηκεν, ἥλιον λέγω καὶ σελήνην x«i τοὺς λοιπούς, 
» e ^ , 2 M , , » M ἄκουε Ozog τὰ τούτοις ἐπισυνῆψεν ἀκόλουϑα᾽ ἔχει δὲ 
ἡ λέξις ὧδε “ἀλλὰ ταῦτα ἱκανῶς ἡμῖν ταύτῃ καὶ 
περὶ ϑεῶν ἡμῖν ὁρατῶν καὶ γενητῶν εἰρημένα φύσεως 

" , M ἃ Lr N , - ἐχέτω T&£ÀOg. περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν 
xci γνῶναι τὴν | γένεσιν μεῖξον ἢ x«9' ἡμᾶς, τοϊ. 56δτ. 

2. vio|v|, ex vc, M 3. Plat. Min. 319B. Hom. τ 178 
4. τῇσι δ᾽ om. Plat. .||0'] M — Kvocóc Plat., Hom.] xvoco M 
ἔνϑα τε Plat,Hom. 6. στίχων Kroll 7.Plat.Min.319E 8. evr|owv], 
exov,M  9.gvrav M 10. ἀποδειξόμενον Plat.] &zoós&cusvov M 

11. ἐννεαετεριὸ M. ἐμεμαϑήκει Plat. 12. Plat.leg. IL 672 B 

18. μητρυας M 16. uv9ovc M — 20. z&touig Μ 21. Plat. 
Tim. 40D ταῦτά vs Plat. ταυτη]ι], ex », M — 21.22. xol 
τὰ περὶ Plat. 22. ἡμῖν om. Plat. γεννητῶν Plat. 

EE a 
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πειστέον δὲ τοῖς cignuxóciv ἔμπροσϑεν ἐχγόνοις uiv 

ϑεῶν οὖσιν. ὡς ἔφασαν. σαφῶς δέ που τούς γε αὑτῶν 
, hl , 9^7 * -“ A , 

προγόνους εἰδόσιν. ἀδύνατον ovv ϑεῶν παισὶν ἀπι- 

στεῖν καίπερ ἄνευ τὲ εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδεί- 

5 ἕξεων λέγουσιν, ἀλλ᾽ ὡς οἴκεῖα φασχόντων ἀπαγγέλλειν 

ἑπομένους τῷ νόμῳ πιστευτέον. οὕτως οὖν κατ᾽ ἐκεί- 

νους ἡμῖν ἡ γένεσις περὶ τούτων τῶν ϑεῶν ἐχέτω 

καὶ λεγέσϑω. Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Shxtavóg 

τε χαὶ Τηϑὺς ἐγενέσϑην, τούτων δὲ Φόρκυς Κρόνος 
& "v , ^ e 1 , 2 M , 

10 T6 χαὶ Ῥέα καὶ ὅσοι μετὰ τούτων. ἐκ δὲ Κρόνου 

Ζεὺς Ἥρα τὲ καὶ ὅσους ἴσμεν ἀδελφοὺς λεγομένους 

αὐτῶν. ἔτι τε τούτων ἄλλους ἐκγόνους. εἶ οὖν ϑεὸν 

εἶναι τὸν κόσμον ἀκούων παρὰ Πλάτωνος Πρόκλος 
e - er PA * e , b. 2 I d ? E ἁπλῶς οὕτως ἄνευ τινὸς ἐξετάσεως ϑεὸν ἀκούειν ἀξιοῖ 

ι καὶ διὰ τοῦτο ὡς ϑεῷ τὴν ἀγενησίαν αὐτῷ χαρίζξεται., 

καίτοι σαφῶς Πλάτωνος γενητὸν αὐτὸν εἰπόντος καὶ 

πρότερον καὶ νῦν, καὶ τῶν ἑξῆς ἀπεριέργως ἀκουέτω 
N , € au 3 , c - ^ - E 

καὶ πιστεύειν ἡμᾶς ἀξιούτω. ὡς ϑεῶν uiv ἦσαν viot 

τε καὶ ἔκγονοι. oUg ποιηταὶ μεμυϑολογήκασιν ἐκ ϑεῶν 
- e ? , ΝΑ ἢ M 3 , LH] , 

20 φῦναι ἥρωας. ἀκολούϑως δὲ καὶ τοὺς ἀνοσίους ἐκεί- 

v νάμους ὑπὸ ϑεῶν γεγενῆσϑαι λεγέτω. ἐξ ὧν οἱ vovg γάμους ὑπὸ yeytvii γέτω. ὧι 
- - 3 , 

λεγόμενοι ϑεῶν παῖδες ἐγένοντο, μηδέν vs πολυπραγ- 
- 9 3 e , M , , , , 

μονεῖν ἀλλ᾽ ὡς νόμους τὰς ἕχείνων ϑεολογίας δέχε- 

σϑαί τε καὶ πιστεύειν αὐταῖς ἀξιούτω, ἅτε δὴ σαφῶς 

ss τοὺς ἑαυτῶν προγόνους εἰδότων ἐκείνων ϑεούς τε καὶ 

δαίμονας. otc ἀπιστεῖν ἀδύνατον καίπερ ἄνευ εἰκότων 

1. πηστεον Μ e.or| κοσιν], ex μένοις, M 8. εἰδόσιν 
Plat.] εἰδοτων M 6. πιστευτέον Plat.] πιστεον M; πειστέον 
pt 9. τ[ηϑϑυς M 10. Κρόνου καὶ ἹῬέας Plat. 11. καὶ 
πάντες ὕσους Plat. 15. rovr|o], ex o, M 20. φῦναι] 
φαναι M 94. τε |I litt. er.| M δη M 25. 4s|o|vs, 
ex o, M 
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xci ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν ὡς οἰχεῖα δη- 
λονότι ἀπαγγέλλουσιν καὶ οὐκ ἀλλότρια. τίνα δὲ ἡμᾶς 
περὶ τῶν ἰδίων προγόνων ἐκεῖνοι ἐδίδαξαν, οἷς ἀπι- 
στεῖν οὐ ϑέμις. πιστεύειν δὲ μᾶλλον αὐτοῖς καὶ οὕτω 
δοξάξειν περὶ ϑεῶν καὶ λέγειν, εὐθὺς ἐπήγαγεν “Γῆς 
τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Sixcavóg τὲ καὶ Τηϑὺς ἐγενέ- 

σϑην καὶ τὰ ἑξῆς. ἢ οὖν καὶ ταῦτα ψιϊλῶς οὕτως, fol.265v. 
ὡς εἴρηται. δέχεσϑαι καὶ πιστεύειν ἡμᾶς αὐτοῖς ὃ 
φιλόσοφος ἀξιούτω καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅσα τού- 

τοις οἱ ποιηταὶ ἀκολούϑως ἐπισυνάπτουσιν -- τὰς τὸ 

ἀϑεμιτογαμίας φημί, τὰς καταπόσεις, τοὺς σπαρα- 

γμούς, τὰς κατ᾽ ἀλλήλων καὶ τῶν φυσάντων ἐπαναστά- 
σεις καὶ ὅσα ἄλλα ἐπὶ λύμῃ τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου 
ὑπ᾿ αὐτῶν τιμωμένοις οἱ ποιηταὶ προσῆψαν οὐκ oic 

πότερον δαίμοσι πονηροῖς εἴπω ἢ κακοδαίμοσιν ἀν- 
ϑρώποις ἐξ ἀμέτρου κακίας προσλαβοῦσι τὸ γνώριμον. 
συνεπιϑεμένων δηλονότι διὰ βασκανίαν ἐπ’ ἀπωλείᾳ 
τῶν ἀνθρώπων τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων διὰ τὸν 
ἑχουσίως αὐτοῖς ἐκ τοῦ καλοῦ γενόμενον ὕλισϑον —, 

ὅπερ οὖν εἶπον, ἢ καὶ τούτοις ἄνευ πάσης ἐπεξεργα- 
σίας τίϑεσϑαι λεγέτω τὸν Πλάτωνα ij, εἴπερ ταῦτα 

μυϑικώτερον τῇ τῶν ποιητῶν καὶ τῇ τότε κρατούσῃ 

δόξῃ ἑπόμενος ὃ Πλάτων εἴρηκεν, εἴτε ἐν ὑπονοίαις 

αὐτὰ πρὸς τῶν ποιητῶν ὑπελάμβανεν εἰρῆσϑαι εἴτε 
χωρὶς ὑπονοιῶν, τῷ αὐτῷ τρόπῳ κατὰ τὸ ἀκόλουϑον 
x«l τὸ τοῦ ϑεοῦ ὄνομα τῷ κόσμῳ προσάψαι συγχω- 
ρείτω τὸν Πλάτωνα. εἶτε παρὰ τὸ ἀεὶ ϑεῖν ὠνομα- 

5. Plat. Tim. 40E 6. τιϑυς M 12. φυσάντων pt] 
gvrov M 16. προλαβουσι M (er. pt) 17. απολειαι M 
18. π[ο]νηριας M 26. ovouc in marg., sore, in textu, M 
(aser. ἕητει) 
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σμένον εἴτε παρὰ τὴν ϑέαν (ἐν αὑτῷ γὰρ TO ὁρατὸν 

ἅπαν περιείληφεν) εἴτε παρ᾽ ἄλλην τινὰ τοιαύτην 

ὑπόνοιαν. 

9'. Ὅλως δὲ τὴν ϑεός προσηγορίαν οὐ τῇ ἀσω- 
μάτῳ καὶ δημιουργικῇ τῶν ὕντων αἰτίᾳ ἀλλὰ τοῖς 

οὐρανίοις σώμασιν ἀπὸ τοῦ ἀεὶ ϑεῖν ὑπὸ τῶν πάλαι 

Ἑλλήνων ἐπιτεϑῆναι ἐν τῷ Κρατύλῳ φησὶν ὃ Πλά- 

των μηδὲ γὰρ εἰδέναι πω ἐκχείνους ἄλλο τι ϑεὸν 

πλὴν τῶν φαινομένων σωμάτων ἡλίου καὶ σελήνης 

καὶ τῶν λοιπῶν, ὥσπερ καὶ μέχρι νῦν τῶν βαρβάρων 

ὑπολαμβάνειν τοὺς πλείστους" ὕστερον δέ φησιν εἷς 

ἔννοιαν καὶ τῶν ἄλλων ϑεῶν τῶν ἀσωμάτων Ἕλληνας 

[01.304τ. ἐλθόντας | TO αὐτῷ κἀκείνους προσαγορεῦσαι 

ὀνόματι. ἔστιν δὲ τὰ ἐν τῷ Κρατύλῳ Πλάτωνος ἐπὶ 
λέξεως ταῦτα “᾽4ρ᾽ οὖν οὐ δίκαιον ἀπὸ τῶν ϑεῶν 

ἄρχεσϑαι σκοπουμένους. πῇ ποτε αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα 

οἱ ϑεοὶ ὀρθῶς ἐχλήϑησαν; Eixóg γε. Τοιόνδε τοίνυν 

ἔγωγε ὑποπτεύω. φαίνονταί μοι οἱ πρῶτοι τῶν 
2 , - M b e ^S , ἤ 1 

ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Ελλάδα τούτους μόνους τοὺς 

ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι. ὥσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, 
e M , " A - M » A 3 ELS ἥλιον καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄστρα xci οὐρανόν 

ἅτε οὖν αὐτὰ ὁρῶντες ἀεὶ ἰόντα δρόμῳ καὶ ϑέοντα 

ἀπὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ ϑεῖν ϑεοὺς αὐτοὺς 
2 , δ᾿ ν᾿ ^ ^ N 

ἑπονομάσαι. ὕστερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν. ἔοικέ 

τι. ὃ λέγω, τῇ ἀληϑείᾳ ἢ οὐδέν; Πάνυ μὲν οὖν ἔοικε. 

4. rn|v| M 10. νῦν superscr. M 14. Plat. Crat. 397 C 
15. δικαιων M 18. φαίνονταί Plat.] φαινεται Μ (in 

marg. ξητει) 20. ὥσπερ pt, cf. M m 1 et lin. 10] [ὁυσπερ, 
ex o m 2, M, cf. Plat. 22. πάντα ἀεὶ Plat. 23. τοῦ 
Plat.] |o] M 9s|o eras.]|v M 
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εἰ τοίνυν τὸ ϑεός ὄνομα τοῖς οὐρανίοις ἀπὸ τοῦ ἀεὶ 

ϑεῖν ὑπὸ τῶν πάλαι “Ελλήνων τεϑῆναι Πλάτων νενό- 
μικεν, ὕστερον Ó& αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ϑεοὺς 
τοὺς νοητοὺς γνωσϑέντας ἤδη μετενηνέχϑαι, δῆλον, 
ὡς ὁμωνύμως ἐπί τε τῶν ἀσωμάτων ϑεῶν καὶ ἐπὶ τοῦ 
κόσμου τὸ τοῦ ϑεοῦ κεῖσθαι βούλεται ὄνομα. εἰ γὰρ 
ὁ οὐρανὸς παρὰ τὸ ἀεὶ ϑεῖν ϑεὸς προσηγόρευται, τὰ 

A A / δὲ νοερὰ καὶ ἀσώματα κινήσεως ἁπάσης ἐστὶν ὑπέρ- 
τέρα, οὐκ ἄρα δήπου χατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν κἀκεῖνα 
ϑεοὺς προσαγορεύειν νοῦν ἔχων τις. μή τί ye Πλά- 
τῶν ὑπονοήσειεν. οὐκοῦν τῶν πραγμάτων τῶν ὑπὸ 
τοῦ ὀνόματος δηλουμένων διεστηκότων ψιλὴ μόνη περὶ 
τὸ ὄνομα ἣ κοινωνία καταλείπεται. εἶ δὲ περὶ μόνον 
τὸ ὄνομα ἡ κοινωνία, τίς ἔτι ἀνάγκη φαίνεται διὰ τὸ 
ϑεὸν τὸν κόσμον προσαγορεύεσϑαι ὑπὸ Πλάτωνος 
διὰ τοῦτο xci ἄτρεπτον αὐτὸν εἶναι κατὰ φύσιν καὶ 
ἀγένητον συλλογίξεσϑαι, διότι τοιαύτην εἶναι τὴν 
ϑείαν φύσιν Πλάτων βούλεται; καὶ γὰρ νοερὰν καὶ 
ἀσώματον εἶναί φησιν ἐκείνην ὃ Πλάτων. οὐκοῦν tol.204 v. 
er . ^ ^ , , N , ὅσον ἐπὶ ταῖς τοῦ lloóxAov ἐπιχειρήσεσιν καὶ τὸν xó- so 
όμον ϑεὺν εἶναι λέγων νοητὸν εἶναι αὐτὸν καὶ ἀσώ- 
ματον βούλεται. καίτοι ys καὶ τὰς ἰδέας ὁ Πλάτων 
τοῖς αὐτοῖς προσαγορεύει ὀνόμασιν, οἷς καὶ τὰ αἰσϑητὰ 
ὀνομάξεται' αὐτὸ γὰρ ξῷον καὶ αὐτοάνϑρωπον καὶ 
τῶν λοιπῶν ἕκαστον συνωνύμως τοῖς αἰσϑητοῖς κά- 

κεῖνά φησιν προσαγορεύεσϑαι. ἄρ᾽ οὖν διὰ τὴν τῶν 
ὀνομάτων ταυτότητα τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν ἢ καὶ τὸ 
νοερὸν καὶ τὸ ἀσώματον τοῖς αἰσϑητοῖς ξῴοις προσοί- 

25. συν᾿ωνυμως, ex o, M 25. 26. fort. κἀκείνας 
28 sq. zoocoícousv pt 

zw amid 

- el Ix L4 



IOANNIS PHILOPONI [XVIII 9 

σωμὲν ἢ ἴσμεν ἀκριβῶς ὥσπερ κοινωνοῦντα τοῖς ὀνό- 

μασιν τὰ τοιαῦτα οὕτω δὴ καὶ τοῖς πράγμασιν κατὰ 

πολὺ διεστῶτα; ὡς οὖν οὔτε νοητὸς ὁ κόσμος οὔτε 
3 , ki ' 2 , [4 bs N 

ἀσώματος. κἂν 950g ὀνομάξηται,. οὕτω δήπου οὔτε 
: , , - ^ 4. ἡ 1 Ὶ ,. Ἃ ^ 

s TOv ἀμεταβλήτων ἔσται καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὑτὰ καὶ 
ς , $3 » a3 " ς ^ - , 

ὡσαύτως ἐχόντων οὔτε ἀγένητος. ὡς γὰρ τῇ Uic 

φύσει ταῦτα ὑπάρχειν Πλάτων προσεμαρτύρησεν, οὕτω 

x«l τὸν κόσμον σαφῶς τῶν γινομένων εἶπεν εἶναι καὶ 

ἀπολλυμένων ὄντως δὲ μηδέποτε ὄντων καὶ διὰ τοῦτο 

10 γεγονέναι τε αὐτὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενον ἔφησεν 

καί, ἐπείπερ ἐγένετο, οὐκ ἄλυτον οὐδὲ ἀϑάνατον εἴναι 

κατὰ φύσιν, εἰ καὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν ἐκεῖ- 

ϑὲν τὴν ἀϑανασίαν ἐπισκευαστὴν προσχτώμενον φυ- 

λάττειν τὸ ἀδιάλυτον. πεφώραται ἄρα συνήϑως ὃ 

i5 Πρόκλος ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ἀποσυλῶν τὴν ἀλήϑειαν 

x«i τὰ μὲν διαρρήδην εἰρημένα Πλάτωνι περὶ τῆς 
-» , - »! - - 

τοῦ κόσμου φύσεως παρατρέχων, ψιλῶς δὲ τῆς τοῦ 

ϑεοῦ προσηγορίας δραττόμενος καὶ ταύτῃ τὸ ἴδιον 

καὶ οὐ τοῦ Πλάτωνος συμπεραινόμενος βούλημα. καί- 

so τοι πῶς οὐκ ἄτοπον τοῦ αὐτοῦ Πλάτωνος ἅμα καὶ 

ϑεὸν εἰπόντος τὸν κόσμον καὶ γενητὸν εἶναι (ἱταῦτα᾽ 
, , E A 

γάρ, φησί, “ταύτῃ καὶ τὰ περὶ ϑεῶν ὁρατῶν τε καὶ 
- , N Ἁ 

fo.260r. γενητῶν εἰρημένα φύσεως ἐχέτω | τέλος) τὸ μὲν 
' * 1 ^ - - , 2 , ? 

ϑεὺν εἶναι κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ κυρίως ἐκδέχεσϑαι Ev- 

a; voiuv, τὸ δὲ γενητὸν εἶναι καὶ γεγονέναι παρακχρούε- 

σϑαι;: οὐδὲ γὰρ τὸ κατ᾽ αἰτίαν μόνον γενητὸν λέγεσϑαι 

τὺν κόσμον ὑπονοεῖν ἐν τούτοις ἐνδέχεται" δι᾿ ὧν γάρ, 

φησίν, ὁ Πλάτων περὶ φύσεως ϑεῶν ὁρατῶν τε καὶ 

1. Plat. Tim. 28A 10. Plat. Tim. 28 B 11. Plat. 

Tim. 4B 12.s ex 4 M 22. Plat. Tim. 40D (cf. 633, 21) 
τε om. Plat. 
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γενητῶν εἴρηκεν, σαφῶς παρέστησεν, ὡς οἷδεν καὶ 
ἑτέρους ϑεοὺς νοητούς τὲ καὶ γενητοὺς ὑπάρχοντας. 
ὥσπερ οὖν τῷ ὁρατῷ τὸ νοητὸν ἀντίκειται, οὕτω καὶ 
τῷ γενητῷ τὸ ἀγένητον. εἶ οὖν τοὺς ὁρατοὺς ϑεοὺς 
κατ᾽ αἰτίαν μόνον γενητοὺς εἶναι βούλεται, καὶ νοη- 
τοὺς ἄρα ϑεοὺς ἀγενήτους ὄντας κατ᾽ αἰτίαν ἀγενή- 
τους είναι βούλεται" τῷ γὰρ κατ᾽ αἰτίαν γενητῷ τὸ 
κατ᾿ αἰτίαν ἀντίκειται ἀγένητον. εἰ δὲ οἱ νοητοὶ Bol 
κατ᾽ αἰτίαν εἰσὶν ἀγένητοι, οὐδεὶς ἄρα αὐτῶν τοῦ 
εἶναι αἴτιος. ὥστε οὐκ ἐκ μιᾶς ἀρχῆς τὸ εἶναι ἔχου- 10 
σιν. οὐκ ἄρα μία τῶν ὄντων ἁπάντων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ 
χαὶ αἰτία ἀλλὰ τοσαῦται ἀρχαί, ὅσοι καὶ νοητοὶ ϑεοί. 
εἰ οὖν τοῦτο ἄτοπόν τε καὶ τῶν ὑπονοιῶν τῶν IIAd- 
τῶνος ἀλλότριον. ὡς ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων πολλάκις 
ἐδείξαμεν, καὶ μία ἐστὶν ἡ πάντων αἰτία καὶ ἀρχὴ τὸ 
χαὶ ἕν μόνον τὸ ἀνάρχως καὶ ἀναιτίως ὄν, οὐκ ἄρα 
x«v αἰτίαν εἰσὶν οἱ νοητοὶ ϑεοὶ ἀγένητοι. εἰ οὖν 
τοὺς νοητοὺς ϑεοὺς τοῖς ὁρατοῖς Πλάτων ἀντέϑηκεν, 
οἱ δὲ νοητοὶ ἀγένητοι ὄντες κατὰ Πλάτωνα οὔκ εἶσιν 
κατ᾽ αἰτίαν ἀγένητοι, εἴπερ πάντων ἕν ἐστιν αἴτιον so 
ἡ πρώτη ἀρχή, οἱ ἄρα αἰσϑητοὶ ϑεοὶ γενητοὶ ϑεοὶ 
εἰναι λεγόμενοι οὐ κατ᾽ αἰτίαν μόνον ἀλλὰ καὶ κατὰ 
χρόνον εἰσὶν γενητοί" εἰ γὰρ τοὺς νοητοὺς ἀγενήτους 
είναι βούλεται οὐχ ὡς ἄνευ αἰτίας ὄντας ἀλλ᾽ ὡς 
ἀρχὴν τοῦ εἶναι μὴ ἔχοντας. τοὺς ἄρα ὁρατοὺς ϑεοὺς ss 
γενητοὺς εἶναι λέγει ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι καὶ τῆς ὑπάρ- 
ξεως λαβόντας. ταῦτα μὲν οὖν, ὡς ἡμῖν ἦν δύναμις, 
αὐτάρκως καὶ ἐν τῷ ς΄ διηρϑρώσαμεν λόγω. 

9. αὐτῶν, cf. 468, 1ὅ ταύτης 
pag. 173, 19 sq. 

24. &àv|sev| M 
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fol266v. | ι΄. Ὅτι δὲ πολλαχοῦ Πλάτων τοῖς μύϑοις χρη- 
σάμενος ἢ τὴν πατρῴαν, ὅπερ ἔμπροσϑεν εἶπον, συν- 

ἤϑειαν ἀφοσιούμενος ἢ τὸν £x τοῦ πλήϑους ὑφορώ- 

μενος κίνδυνον. ὡς ἔν τῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ τοῦ 

5 ἐνάτου λόγου σαφῶς ἐδείξαμεν. ἵνα μὴ καὶ αὐτὸς 

ἀϑετεῖν μὲν τοὺς χαϑεστῶτας ϑεοὺς καινὰ δὲ διδά- 

ὄκειν δαιμόνια δόξειεν (ἤδει γὰρ τοῦτο καὶ Σωκράτει 

ϑανάτου γενόμενον αἴτιον). ἐν ἑτέροις ἀποτολμᾷ τὰ 

δοχοῦντα αὐτῷ εἰς φῶς ἀγαγεῖν καὶ διαπαίξει τοὺς 

10 μύϑους καὶ καταφορᾷ πλείστῃ κατὰ τῶν πλασάντων 

ποιητῶν κέχρηται. ὀλίγα εἷς πίστιν καὶ τούτου £x 

τῶν αὐτοῦ Πλάτωνος παραϑήσομαι. ἐν τῷ δευτέρῳ 

τοίνυν τῆς πολιτείας βιβλίῳ τοὺς περὶ Ὅμηρον καὶ 

Ἡσίοδον καὶ τῶν λοιπῶν ποιητῶν τὸν κατάλογον τῆς 

i5 ἰδίας ἀποτειχίζων πόλεως ἀκούεις ποίας αὐτῶν κατη- 

γορίας κατέτεινεν᾽ πρὸς πολλοῖς γὰρ ἄλλοις καὶ ταῦτα 

προστίϑησιν ἐπὶ λέξεως Πρῶτον μὲν δὴ ἡμῖν, ὡς 
ἔοικεν, ἐπιστατητέον τοῖς μυϑοποιοῖς. καὶ ὃν μὲν ἂν 

καλὸν μῦϑον ποιήσωσιν. ἐγχριτέον. ὃν δ᾽ ἂν μή, 

ἀποχριτέον. τοὺς δὲ ἐγκριϑέντας πείσομεν τὰς τρο- 

φούς τε καὶ μητέρας λέγειν τοῖς παισὶν καὶ πλάττειν 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν τοῖς μυύϑοις πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ σώ- 

ματὰ ταῖς χερσίν, ὧν δὲ νῦν λέγουσιν τοὺς πολλοὺς 

ἐχβλητέον. 

ωὖϑοις ὀψόμεϑα καὶ τοὺς ἐλάττους" δεῖ γὰρ 
i 

Ποίους δή; ἔφη. Ἂν τοῖς μείζοσι, ἦν 
2 Hi , 

ὃ ἐγώ. 
δὲ * 232—313 , s ewm A "ANM. MIA , ὴ τὸν αὐτὸν τύπον εἶναι καὶ ταὐτὸ δύνασϑαι τούς 

, F M ὴ "Ad Po. 3 » i "E 

τε μείξους καὶ τοὺς ἐλάττους. ἢ οὐκ οἴει; Ἔγωγε, 

2. pag. 331, 21; cf. 632, 1 sq. 
5. pag. 332, 17 1. σωκρατὴ M 

17. Plat. reip. II 377 B 
om, Plat. 

3. αφωσιουμενος M 
14. καταλον M (cr. pt) 

μὲν om. Plat. 19. μυῦϑον 
25. ὀψωμεϑὰα M (er. pt) 
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» - 3 , T , , ἔφη" ἀλλ᾽ οὐκ ἐννοῶ οὐδὲ τοὺς μείξους τίνας λέγεις. 
e e , , , * , " Οὺς Ησίοδός τέ mov, εἷπον, καὶ Ὅμηρος ἡμῖν ἐλεγέ- 

M E , - τὴν καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί" οὗτοι γάρ zov μύϑους τοῖς 
3 M 2! , ἀνθρώποις ψευδεῖς συντιϑέντες ἔλεγόν τε καὶ λέγου- 
σιν. Ποίους δ᾽. ἢ δ᾽ ὅς, καὶ τί αὐτῶν μεμφόμενος 

, M δὴ 7 ? 2 , LS λέγεις; Ὅπερ, ἣν δ᾽ ἐγώ, χρὴ καὶ πρῶτον καὶ ud- 
, , λιστὰ μεμφεσϑαι. ἄλλως τε καὶ ἐάν τις μὴ καλῶς 

ψεύδηται. Tí τοῦτο; "O(vav εἴχάξῃ τις κακῶς τῷ 
, M M "» κι j aud" [4 Ἵ λόγῳ eee ϑοῶν τὲ καὶ ἡρώων, olor εἶσιν, ὥσπερ γρα- 

UJ ΄ e μ᾿ y φεὺς μηδὲν ἐοικότα γράφων. oig ἂν ὅμοια βουληϑῆ 
, ^ , rid ? - ? , — γράψαι. Καὶ ydo, ἔφη, ὀρϑῶς ἔχει τά ys τοιαῦτα 

, LA Ἁ ^ μέμφεσϑαι. ἀλλὰ πῶς δὴ λέγομεν καὶ ποῖα; Πρῶτον 
, 3, 3 3 , Ν μὲν, ἣν 0 ἐγώ, τὸ μέγιστον καὶ περὶ τῶν μεγίστων 

ψεῦδος ὁ εἰπὼν οὐ καλῶς ἐψεύσατο, ὡς Οὐρανός τὲ 
? , er ὃ - 3 3 e , e 5 εἰργάσατο. ἃ φησι δρᾶσαι αὐτὸν Ἡσίοδος. ὅ vs αὖ 

Κρόνος ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτόν" τὰ δὲ δὴ τοῦ Κρόνου 
ἔργα καὶ πάϑη ὑπὸ τοῦ υἱέος οὐδ᾽ ἄν, εἰ ἦν ἀληϑῆ., 
2M - , h. y, ὥμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσθαι πρὸς ἄφρονάς τε 

M / € χαὶ νέους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν σιγᾶσϑαι. εἰ δὲ ἀνάγκη 
3; , ; , τις ἣν λέγειν, δι’ ἀπορρήτων ἀκούειν ὡς ὀλιγίστους 

ϑυσαμένους οὐ χοῖρον ἀλλά τι μέγα καὶ ἄπορον 
ϑῦμα, ὅπως ὅτι ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι. Καὶ ydo, 
3 à e e , [4 , , M 9 , ἢ O0 Og, oUTOoí ys oi λόγοι χαλεποί. Καὶ οὐ λεκτέοι 
3 HU 3 ' 40 , 3 - p , y 95 e y, ἔφην, ὦ είμαντε. ἕν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει οὐδὲ 

. 2. zov om. Plat. 5. ποίους δή Plat. 8. rovro ὁ] 
finis paginae, cetera desunt. iam t lacunam ex parte ex- 
plevit additis Platonis verbis usque ad pag. 643, 2, me iudice 
recte. nam in folii insequentis deperditi margine interiore 
servato etiamnunc legimus singulis versibus XXXIII prae- 
scriptum signum », quo librarius locos laudatos notare sole- 
bat; itaque verisimile est in folio recto exscripta fuisse Pla- 
tonis verba fort. ad 642, 17.18 λογοποιεῖν. in folio verso litterae 
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λεκτέον νέῳ ἀκούοντι, ὡς ἀδικῶν τὰ ἔσχατα οὐδὲν ἂν 
ϑαυμαστὸν ποιοῖ οὐδ᾽ αὖ ἀδικοῦντα πατέρα κολάξων 
παντὶ τρόπῳ. ἀλλὰ δρῴη ἄν. ὅπερ ϑεῶν οἱ πρῶτοί 
τε καὶ μέγιστοι. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ᾽ ὅς. οὐδ᾽ αὐτῷ 
μοι δοκεῖ ἐπιτήδεια εἶναι dius Οὐδέ ys, ἦν à 
ἐγώ. τὸ παράπαν, ὡς ϑεοὶ ϑεοῖς πολεμοῦσί τε καὶ 
ἐπιβουλεύουσι καὶ μάχονται (οὐδὲ γὰρ ἀληϑῆ), εἴ γε 
δεῖ ἡμῖν τοὺς μέλλοντας τὴν πόλιν φυλάξειν αἴσχι- 
στον νομίξειν τὸ ῥᾳδίως ἀλλήλοις ἀπεχϑάνεσϑαι" πολ- 
λοῦ δεῖ γιγαντομαχίας vs μυϑολογητέον αὐτοῖς καὶ 
ποικιλτέον καὶ ἄλλας ἔχϑρας πολλὰς καὶ παντοδαπὰς 
ϑεῶν Ts καὶ ἡρώων πρὸς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους 
αὐτῶν" ἀλλ᾽ εἴ πως μέλλομεν πείσειν, ὡς οὐδεὶς πώ- 
ποτὲ πολίτης ἕτερος ἑτέρῳ ἀπήχϑετο οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο 
"ner, τοιαῦτα λεκτέα μᾶλλον πρὸς và παιδία εὐθὺς 
καὶ γέρουσι καὶ γραυσὶ καὶ πρεσβυτέροις γιγνομένοις. 
καὶ τοὺς ποιητὰς ἐγγὺς τούτων ἀναγκαστέον λογο- 
ποιεῖν. Ἥρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος καὶ Ἡφαίστου 
ῥίψεις ὑπὸ πατρὸς μέλλοντος τῇ μητρὶ τυπτομένῃ 
ἀμύνειν καὶ ϑεομαχίας. ὅσας Ὅμηρος πεποίηκεν, οὐ 
τ αῤαδέντεον εἰς τὴν πόλιν οὔτ᾽ ἐν ὑπονοίαις πεποιη- 
μένας οὔτ᾽ ἄνευ ὑπονοιῶν" ὃ γὰρ νέος οὐχ οἷός τε 
χρένειν, ὅτε vt ὑπόνοια καὶ ὃ μή, ἀλλ᾽ ἃ ἂν τηλι- 
χοῦτος ὧν λάβῃ ἐν ταῖς δόξαις. Óvofxvuxrd τε καὶ 
ἀμετάστατα φιλεῖ γίγνεσθαι. ὧν δὴ ἴσως ἕνεκα περὶ 

ultimae complurium versuum servatae sunt; 1: c, cui prae- 
cedit supra versum —, linea in abbreviationibus usitata; fort. 
igitur 19. zog. 2: 6, fort. 20. ὅσας. 3: υ (lin. 91. olre?). 
4: ultima pars litterae ν cum interpunctione, fort. 99. ózo- 
νοιῶν. 5: À, fort. 23. ἀλλ᾽ (etiam praecedentis litterae finis 
servatus bene quadrat) 7: ultima littera videtur s fuisse 
(2. ἕνεκα). 9: v cum puncto duplici, gravissima interpunc- 

XVIII 10] DE AETERNITATE MVNDI 643 

Ἁ , e ^ J y e , παντὸς ποιητέον, ἃ πρῶτα ἀκούουσιν. ὅτι κάλλιστα 
, ^ 3 M 2 , , μεμυϑολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν." 

* 

(mavve»|Aóg ἀπήλασεν πόλεως" οὐδὲ γὰρ τισὶ τοϊ. 369:. 
μὲν αὐτοῖς τῶν πολιτῶν χρῆσϑαι προσέταξεν, τισὶ δὲ 
μή. ἀλλ᾽ ὡς ἀχρήστους καὶ ἐπιβλαβεῖς πάντας ἐκ πάν- 
τῶν παντελῶς ἀπεώσατο. εἰ δὲ ἐν τῇ καλλίστῃ τῆς 
πόλεως ἀγωγῇ, ἣν ὁ Πλάτων διέπλασεν, ἐν ἧ μόνη 
ἀρετὴ καὶ φρόνησις πολιτεύεται, τοὺς τοσούτους μύ- 
ϑους οὐ καλὸν παραδέχεσϑαι ὡς sig ἀδικίαν μᾶλλον 
καὶ τὰς ἀπηγορευμένας ἐχκαλοῦντας τῶν πράξεων, 
ἥκιστά ys ἐν ταῖς καϑ' ἡμᾶς ἂν εἶεν δεκτοὶ πόλεσιν, 
ἐν αἷς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τὸ 
χεῖρον τοῦ βελτίονος προτετίμηται. οὐδὲ τοσοῦτον 
ἄρα τοῦ συμφέροντος ἀνθρώποις ὁ τοῖς ποιηταῖς ἐνερ- 

γήσας δαίμων ἐφρόντισεν, ὅσον οὐ μόνον τῆς ἰδίας 
ὁ Πλάτων πόλεως καὶ ταῦτα μέχρι μόνης ὑποθέσεως 

tione; fort. 2. ἀκούειν. spatium non obstat (in singulis versi- 
bus librarius XXXX — XXXXIV litteras scribere solebat), 
quominus omnia, quae hue pertinent, ex Platone exscripta 
fuisse statuamus. iis autem, qui etiamtum desunt, codicis 
versibus XXIV (huius editionis fere XXV) Philoponus de loco 
exscripto pluribus locutus est; «cuius explicationis finis in 
folio 1nsequente (pag. 643, 3 sq.) nobis servatus est, initi vix 
singulae litterae exstant (fin. lineae 14: »? 17: 0? ωὖ 91: ν. 
28: ov). verbis autem 643, 8. 9 aperte monstrantur Platonis 
verba pag. 642, 21 

3. λως orr| fragmenta litterarum λασε]ν πολεως M] om. t; 
sic fere suppleas: rovs τοιούτους μύϑους τῆς ἰδίας παντελλῶς 

4. fort. αὐτῶν τοῖς πολίταις προσέταξεν] προσταξεσιν 
Mt 7. μόνῃ t 8. fort. τοιούτους 14. o paene 
evan. M] om. t 

A1* 
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καὶ λόγων κειμένης ἀλλὰ καὶ πᾶς ὁστισοῦν τῆς τῶν 

bz αὐτῷ ἀντέχεται μετριότητος. πονηρῶν ἄρα δαι- 
μόνων ἔργον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν ἀνθρώπων τοὺς ποιητι- 
xovg μύϑους τῷ βίῳ ἡμῶν ἐπεισήγαγεν, ὅπερ καὶ 

5 Πλάτων εἰδὼς τῆς ἰδίας αὐτοὺς αὑτοῦ ἀπεκήρυξε πό- 

λεῶς. εἶ οὖν ἐν τούτοις μὲν ὃ Πλάτων τοὺς μύϑους 

ἀποσκευάξεται, ἐν δὲ τῷ Τιμαίῳ πιστεύειν φησὶν δεῖν 
τοῖς τούτους ἡμῖν εἰσηγησαμένοις ϑεῶν ἐκγόνοις οὖσιν, 
ὡς ἔφασαν, καὶ σαφῶς τοὺς αὑτῶν εἰδόσι προγόνους 

10 (οὐ γὰρ εἶναι δυνατὸν ϑεῶν παισὶν ἀπιστεῖν). ταῦτα 
δὲ συμβῆναι καὶ συμφωνεῖν ἀλλήλοις ἀδύνατόν ἐστιν, 
πρόδηλος ἂν εἴη παντί, ὡς ὅπου μὲν ἐξ οἰκείας γνώ- 
μης τὰ αὑτῷ δοκοῦντα τοὺς γνησίους τῶν μαϑητῶν 
ἐχπαιδεύει (περὶ γὰρ ἀγωγῆς ἀνθρώπων ἐν τῇ πολι- 

15 τείᾳ τοὺς λόγους ποιεῖται), ὕπου δὲ τὸ πλῆϑος ἀφο- 
σιοῦται τὸν ἐξ αὐτῶν ἐκφεύγων κίνδυνον. πρὸς Zio- 
νύσιον γοῦν ἐπιστέλλων τὸν τύραννον οὐκ AQqvatov 
ἀλλὰ Συρακουσίων ἡγούμενον τῶν μὲν σπουδαίων 

401. 3869ν. ἑαυϊτοῦ φησιν ἐπιστολῶν ϑεὸν εἶναι ἀρχήν, ϑεοὺς 
30 ὃὲ τῶν μὴ τοιούτων" ἔχει δ᾽ ἡ λέξις οὕτως 'περὶ δὲ 

τοῦ ξυμβόλου τοῦ περὶ τὰς ἐπιστολάς, ὅσας vs ἂν 
ἐπιστέλλω σπουδῇ καὶ ὅσας ἂν μή. οἴομαί cs μεμνῆ- 
σϑαι, ὅμως δ᾽ ἐννόει καὶ πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν᾽ 
πολλοὶ γὰρ οἱ κελεύοντες γράφειν, ὥστ᾽ οὐ ῥάδιον 
φανερῶς διωθεῖσθαι" τῆς μὲν γὰρ δὴ σπουδαίας ἐπι- 

5. αὑτοῦ om. t 7. Plat. 
Tim. 40D 9. evr|o|v, ex ov, M 15. 16. αφωσιου- 
ται M 19. $sov sv|foramen]|fin. vers.|ug τοιουτων M] 
suppl. t (spatium convenit) 20. ἔχει δὲ λέξις t 
20.21. δὲ δὴ τοῦ t Plat. epist. XIII 363B 22. οἶμαι μέν 
σε i Plat. 23. ομωὶς δ sv paene evan.|]vos; M 
24. eor M] ovg t Plat. 25. δὴ om. t Plat. 

2. αὐτῷ] «vrov Mt 
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στολῆς ϑεὸς ἀρχή, ϑεοὶ δὲ τῆς ἧττον. καὶ ἐν ἑτέρᾳ 
δὲ πάλιν πρὸς τὸν αὐτὸν ἕνα φησὶν τὸν τῶν ὄντων 
ἁπάντων δημιουργὸν εἶναι καὶ ποιητήν. ἱπερὶ τὸν 
πάντων γάρ, φησίν, “βασιλέα τὰ πάντα ἐστὶν καὶ 
ἐχείνου ἕνεκα πάντα καὶ ἐκεῖνος αἴτιος πάντων κα- 
λῶν. καὶ ἔν τῷ τετάρτῳ τῶν νόμων ϑεόν φησιν 
ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος τῶν ὄντων ἔχοντα εὐϑείᾳ 
περαίνειν. ὥστε, κἂν πλῆϑος εἰσάγῃ ϑεῶν κἂν ϑεὸν 
λέγῃ τὸν κόσμον, οὐκ ἀπὸ σπουδῆς οὐδὲ τὰ ἑαυτῷ 
εἰσηγεῖται δοκοῦντα, ἔϑει δὲ ποιητικῷ καὶ κοινῷ τότε 
χρώμενος ἢ καὶ ἐκ τοῦ ϑεῖν παρετυμολογῶν. ὡς 
αὐτὸς εἴρηκεν, ϑεὸν ὀνομάζει" καὶ οὐκ. ἐπειδὴ ϑεὸν 
λέγει, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀγένητον εἶναι Qro, σαφῶς 
x«l γεγονέναι καὶ ἀρχὴν ἔχειν οὐκ εἰπὼν μόνον ἀλλὰ 
καὶ δι’ ἀποδείξεως πιστωσάμενος. 

«V. AAA ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ὡς ἰσχυρὸν ὁ Πρό- 
xÀog προβάλλεται εἷς ἀπόδειξιν τοῦ ἀγένητον εἶναι 
τὸν κόσμον λέγειν Πλάτωνα τὸ ἐν τῷ πολιτικῷ ὡς 
ἐν ὑποθέσει χωρίξειν τοῦ κόσμου τὸν ϑεὸν καὶ τῷ 
χωρισμῷ τοῦ ϑεοῦ sig ἀταξίαν αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως 

1. |I litt. evan.og αὖ M] ϑεὸς ἄρχει t Plat. (at cf. 644, 
19, ubi propter sw certo scrib. ἀρχήν) 2. δὲ om. t 
φησὶ τῶν t 8. Plat. epist. II 8198 τίο]ν, ex o, M 
4. τὰ om. t Plat. 5. ἐκεῖνο Plat. 5.6. αἴτιον ἁπάντων τῶν 
καλῶν t Plat. 6. Plat. leg. IV 715E 7. ἀρχήν τε καὶ ὁ 
Plat. ὄντων ἁπάντων Plat. εὐθείαν t 8. εἰσαγηι 
partim evan. M] φησι t xcv M] καὶ t 9. λέγηι paene 
evan. M] εἶναι t οὐδὲ ὡς τὰ αὐτῷ i 10. εισηγειται. M] 
λέγεται i 11, παρετοιμολογων ex parte evan. M; λόγων 
(post spatium) t 12. Plat. Crat. 397D (cf. 636, 23 sq.) 
ὀνομάξει t] ὀνομαξειν M 13. καὶ (ante διὰ) om. t 
18. λέγειν) fragmenta litterarum 4s exstant M; κατὰ t (hoc 
certo scriptum non erat) pag. 606, 10 Plat. politic. 
212 E sq. 19. χωρίξει t 

à 

5 

10 

15 

20 
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περιάγειν καὶ ἐντεῦϑεν ἀξιοῖ καὶ τὴν ἐν τῷ Τιμαίῳ 
παραδιδομένην τοῦ κόσμου γένεσιν καὶ τὴν ἐκ τοῦ 

ἀτάχτου εἷς τὸ τεταγμένον μεταβολὴν ὡς ἐν ὑποϑέδει 

μόνῃ λέγεσϑαι. ἴστω, ὡς ὅτι, κἂν συγχωρήσειέ τις 

τὰ ἐν τῷ πολιτικῷ ὡς ἐν ὑποϑέσει λέγεσϑαι, οὐδεμία 

ἐκ τούτου φαίνεται ἀνάγκη καὶ ἐν Τιμαίῳ τὴν τοῦ 
, , kJ " ἃ 

κόσμου γένεσιν μέχρι μόνης εἶναι ὑποθέσεως" ἐν μὲν 

γὰρ τῷ πολιτικῷ αὐτὸ προλαβὼν 

* * 
* 

1. περιαγῶν, δι Sup. m 1, M] περιάγονται t 4. ἵστω, 
co ex parte evan., certo tamen scriptum erat, M] ἰστέον t 
ὡς om. t 5. ὉΠ litt. er.]|fin. vers. [ποϑεσει Μ 6. φαι- 
νεταὶ ΠῚ htt. evan.]eyx«y M 8. evr|II litt. evan.|ooAegov M] 
αὐτὸς (om. προλαβὼν) t praeter huius capitis finem deest 
caput βι΄: ᾿Επίλογος τῆς πάσης πραγματείας καὶ προαναφώνη- 
σις τῶν ἑξῆς (cf. 611, 25). 
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ἐκ τούτων᾽ οὐκ ἔστιν δέ 520, 
18. 26 

incertus poeta 582, 18. 21 
ἹΙπποχράτης (περὶ τροφῆς IX 
p. 106 $ 23 Littr) 288, 19 

loannes Philoponus. νῦν ἐφ᾽ 
ἡμῶν κατὰ τὸ διακοσιοστὸν 
τεσσαρακοστὸν πέμπτον Zi0- 
Ἀλητιανοῦ ἕἔτος 579, 14. ἐν- 
τελέστερον ἐν ταῖς πρὸς Api- 
στοτέλην περὶ τῆς τοῦ κόσμου 
ἀιδιότητος ἀντιρρήσεσιν ϑεοῦ 
διδόντος ἀποδειχϑήσεται 258, 
24. cf 155, 23. 8960, 24 (ef. 

401, 16. 461, 2. ἐπίλογος τῆς 
πάσης πραγματείας καὶ προ- 
αναφώνησις τῶν ἑξῆς (est 
argumentum capitis; caput 
ipsum intercidit) 611, 25. — 
liber contra Aristotelem pag. 
258, 24 cet. commemoratus 
idem videtur esse ac liber 
de mundo pag. 9, 229 et 259, 
3 indicatus 

Καισαρέων ἐκκλησία 211, 17 
Κέβης (cf. Plat. Phaed.) 590, 1 
Κρόνος astron. 199, 17. 18. 
518, 19. 519, 5 

“ακεδαιμονίων πόλις 601, 7 
“Μυγκέως ὀφϑαλμοί (cf. Apoll. 
Arg. 1, 155) 151, 14 

Μανιχαίων λῆροι 410, 19 
Menander (fr. 174K.) 583, 3 
Μίνως (cf. Plat. Min.) 632, 
21 sq. 

Ὄλυμπος τὸ ὄρος 419, 26. 
496, 7. 8 

Ὅμηρος 640, 13. ὁ σοφός 106, 
14. ὁ ποιητής (celato nomine) 
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191, 94. (4 70) 941, 11. (B 
204) 88, 20. 179, 21. (I' 215) 
186, 22. 191,26. (I 323) 323, 5. 
(I 502) 632, 6. (M 167) 322, 
26. (M 239) 198, 23. (P 133) 
823, 14. (T 250) 105, 14. 

(ὃ 319. 468) 582, 20. (v 178) 
633, 4. — oi τὰ ἐκείνου ἐξ- 
ἑτάσαντες ἐπεσημήναντο (cf. 
schol. in Iliad. Γ' 215) 191, 26. 
-— Dewede. 198, 21 
Ορφεύς 179, 1. 212, 20. 332, 
23. — 'Ooguxd 631, 26 

Πάτροκλος 323, 14 
Πλάτων γεωμετρικώτατος 532,5 5 
μαντικῶς z προανήρηκεν τὴν ὑπ᾽ 
᾿ἀριστοτέλους τῷ παντὶ μέλ- 
λουσαν τοῦ πέμπτου σώματος 
ἐπεισάγεσϑαι φύσιν. τάχα δ᾽ 
ἄν τις ἀληϑέστερον εἰπεῖν 
ἔχοι, ὡς ἤδη τοῦ ἰδίου μαϑη- 
τοῦ προαισϑόμενος ἐν ταῖς 
κοιναῖς οἷα φιλεῖ συνουσίαις 

ἀντειπόντος αὐτῷ κτλ. 529, 22. 
ἐκ τῶν Ὀρφέως ζαβών 332, 23. 
631, 26. καὶ τοῦτο πάλιν ἐκ 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἀναλε- 
ξάμενος 229, 10. πολλαχοῦ 
φαίνεται ταῖς ὀρϑαῖς περὶ 
9sov ἐννοίαις ἑπόμενος. 
ἐνίοτε δ᾽ αὖ πάλιν ὥσπερ 
αἰδούμενος τὴν συνήϑειαν καὶ 
τὴν πάτριον παράδοσιν, τάχα 
δὲ χαὶ τὸν τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
εὐλαβούμενος δῆμον, μὴ καὶ 
κατ᾽ αὐτοῦ τὴν Σωκράτους 
ἐξενέγκωσι ψῆφον, ἐπὶ τοὺς 
μύϑους ἀπολισϑαίνει καὶ τῇ 
αὐτῇ τοῖς ἄλλοις ἀσεβείᾳ συμ- 

φέρεται 331, 17. 640, 1. ποῖ- 
λαχοῦ ἄνθρωπός γε ὧν τῆς 
ἀληϑοῦς τῶν πραγμάτων δι- 
ἥμαρτεν καταλήψεως 459, 15. 
318, 6. 330,25. (Alcib.I 106 D) 
54, 23. (Crat. 891 C) 636, 15. 
(891 D) 611, 7. 645, 12. (epin. 

981 E) 162, 15. (epist. Π 312 E) 
88, 15. 118, 27. θ46, 3. (epist. 
V 322A) 3832, 1. (epist. XIII 
363B) 644, Ὥ (Gorg. 523 E) 
632, 19. (leg. ΠῚ 672B) 633, 
12. (IV 715 E) 88, 18. 179, 2. 
645, 6. (VI 181E) 162, 8. (iv 
Μίνῳ ἢ περὶ νόμου 818) 
632, 24. 20. (8198) 688, 8. 
(319 E) 633, 7. (Phaedon. 70D) 
357, 4. (10 E) 294, 17. 295, 17. 
(11 0) 309, 19, (91C) 317, 923. 
464, 15. (97 C) 183, 11. (103A) 
357, 11. (106A) 589, 22. 
(Phaedr. 245 C) 126, 19. 144, 
δ. 946, 97. 259, 15. 261, 19. 
271, 18. 288, 16. (245D) 267, 
21. 589, 12. 593, 1. (246A) 
195, 11. 199, 27. 265, 23. 
(265E) 181, 8. (Phil. 26E) 
49, 10. 561, 7. (politic. 269 C) 
298, 11. 548, 23. (269 D) 509, 
13. 601, 4. 604, 16. 620, 94. 
631,24. (269 E) 229, 21. (272 E) 
606, 10. 622, 6. 624, 17. 628, 
18. 629, 15. 645, 18. (273B) 
624, 94. 631, 7. (218 0) 606, 
16. (Prot. 332 C) 478, 9. (reip. 
II 369A) 216, 19. (869) 
188, 7. 224, 2. (311 B) 640, 17. 
(819 C) 566. 14. (V 451 B) 325, 
16. (459D) 320, 22. (4000) 
321, 9. (461 B) 321, 22. (464 A) 
326, 17. (464 B) 326, 22. (VII 
534E) 181, 7. (VIII 546A) 
190, 7. 589, 10. (IX 5928) 
35, 18. (X 617E) 5660, 17. 
(Tim. 27A) 135, 26. (210) 
123, 19. 136, 4. 93. 153, 2. 
156, 98. 164, 3. 176, 23. 20. 
177, 9. 186, 19. 21. 189, 94. 
191, 16 sq. 193, 10. 194, 15. 
214, 7. (21 D) 140, 10. 171, 12. 
178, 1. 181,13. 185, 5. 205, 
17. 206, 13. 207, 11. 214, 3. 
621, 4. (28A) 28, 18. 33, 8. 

INDICES 651 

168, 6. 183, 18. 184, 20. 185, 
15. 24. 26. το τ 20A, I. 
$05, 14. 291, 16. 394, **. 
297, 7. 333, 1. 461, 23. 548, 5. 
626, 4. 628, 20. 631, 5. 638, 7. 
(28 B) 123, 6. 139, 15. 146, 1. 
147, 14. 22. 153, 4. 155, 1. 
156,21. 1068, 18. 169, 16. 
171, 4. 174, 16. 183, 4. 185, 
28. 192, 6. 193, 20. 200, 18. 
214, 17. 285, 22. 509, 10. 638, 
10. (28C) 25, 22. 183, 17. 
184, 18. 24. (29A) 224, 22. 
604, 21. (29B) 222, 4. (29E) 
15, 13. 109, 3. 116, 6. 224, 
25. 558, 24. 5671, 15. (30 A) 
164, 16. 390, 25. 400, 6. 541, 
17. 547, 2. 560, 4. 562, 9. 564, 
23. 566, 18. 586, 23. 588, 20. 
602, 25. 606, 14. (800) 510, 
23. (31A) 518, 23. (31 B) 18,2. 
512, 26. 520, 6. 549, 11. 550, 
24. 552, 6. (32B) 2381, 25. 
306, 15. 493, 28. (820). 119. 
15. 131, 27. 201, 27. 304, 18. 
592. 10. 527, 18. (33A) 124, 
26. 230, 24. 397, 11. (33B) 
236, 1. (33 C) 231, 8. (33D) 
230, 93. (34A) 96, 3. 411, 14. 
484. 18. 604, 19. (848) 175, 
14. 179, 35. 313, 13. (34€) 
195, 10. (85. 36) 196, 25. 
(86 C) 488, 11. (51 C) 553, 14. 
579, 22. (31D) 140, 15. 555, 
22. 558, 13. (31E) 560, 19. 
(35 B) 115, 16. 113, 21. 149, 
26. 143, 21. -— 1. 548, 19. 
554, 12. 555, 20. 5716, 16. 607, 
25. 618, 8. 14. (38C) 104, 2. 
556, 17. (38D) 318,106. (39 E) 
516, 25. (40A) 489, 920. 491, 
18. (40D) 633, 21. 638, 22. 
644, 7. (40E) 635, 5 Un - 
93, 22. 119, 20. 191, ab o 
14. 133, 3. 128, 1. jdn u 
2106, 6. 340, 1. (41 B) 94, 2. 

295, 97. 226,8. 272, 9. 310, 
91. 811, 4. 508, 7. 24. 560, 6. 
591, 7. 592, 15. 596, 9. 597, 4. 
599, 12. 600,27. 638, 11. (41 Ὁ) 
80, 17. 199, 24. 370, 26. 567, 
20. (42 C) 318, 19. (42 E) 461,6. 
418,19. 494, 23. 499, 29. 505, 
18. 538, 15. 604, 11. (49A) 
403, 16. 448, 1. 538, 17. 541, 
95. (51A) 407, 93. 547, 7. 
(58B) 542, 2. 606, 10. (53C) 
428, 19. (53E) 529, 4. 533, 24. 
(b4B) 460, 2. (55B) 218, 1. 
(55C) 532, 19. 24. 534, 2. 
(56D) 460, 18. (118) 319, 8. 
(91B) 319, 5. — hi loci sive 
ἃ Platone alieni sunt sive a 
me non investigati : εἰ μὴ σὺ 
γὰρ σαυτοῦ λέγοντος ἀχούσῃς, 

ἄλλῳ λέγοντι μηδέποτε πιστεύ- 
σῃς 445, 12. εἶδος εἶναι τὸ 
φῶς τοῦ φωτίξοντος 20, 265. 
συμπαραϑεῖ πάντως ταῖς ᾿περὶ 
ϑεοῦ ἐννοίαις 5 φαντασία 
τύπους ἡμῖν καὶ ὄγκους περὶ 
αὐτοῦ νοεῖν ὑπολαμβάνουσα 
116, 27. ἕξ παντὸς γινομένου 
τὰ αἴτια, ὑλικόν, εἰδικόν, 
ποιητικόν, παραδειγματικόν, 
ὀργανικόν, τελιχόν 159, 6. 
160, 9. 18. τὴν ἑλχτικὴν δύ- 
ναμιν οὐκ εἶναι ἐν τοῖς σώ- 

μασιν 819, 2. — Πλάτων e.g. 
412, 8. (coni. Σωκράτης) 19, 
17. 99, 2. 839, 26. 3062, 9. 

431, 19. 438, B. 519, 4. — 

Πλάτωνος αἵρεσις 52 4, 20. oi 

τὰ Πλάτωνος δοξάσαντες 135,9. 
oí πὸ IL 405, 2. 410, 1. 

φιλοπλάτωνες 484, 8. Πλατω- 
γιπός 145, 2. 10. 918, 23. 223, 

4. 520, 4. 531, 9. — Πλατωνι- 
κὴ κυριολογία, ὑπόϑεσις, ἀρχή 

sim. 191, 23. 243, 22. 268, 11. 

383, 21. 479, 10. 494, 6. 541. 
14. 593, 13. 26 

———— E ^ v 

ERR em σαδς 
—-- - 
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Πλούταρχος 519, 23. οἱ ἀμφὶ 318, 23. περὶ τῶν δέκα πρὸς 

Π. καὶ 'ἀττικόν 211. 11 τὴν πρόνοιαν ἀπορημάτων 

Πλωτῖνος ὁ φιλόσοφος 39, 3. (vers. lat. ed. Cousin pag. 81) 

ὁ σοφός 512, 9. τὸν πολὺν 37, 22 sq. 6, 15. 91, 10 sq. 

2 cel. ἐν τοῖς sig τὸν Ti- 
μαιον ὑπομνήμασιν 145, 13. 
148, 8. 186,18. 187,2. 191, 
18. 228, 4. 8. 24. (fx τοῦ 
πρώτου τῶν sig τὸν T. ὑπ.) 

"Tunvróg 419, 21 
vuvég 371, 7. 4165, 16. 
τῶν νεωτέρων 29, D. 
τῶν παρ᾽ 
290, 7. τινὲς 

τινὲς 
τινὲς 

αὐτοῖς ϑεολόγων 

IH... 3 εἴπερ τις ἄλλος 

τῆς αἱρέσεως εἶναι Πλάτωνος 
ἀξιῶν «tA. 594, 19. (ἐν τῷ 
περὶ τοῦ κόσμου λόγω, enm. 
Il £^ 9) 524, 97. (Il 1, 4) 
526, 13. 27. (II 1, 6) 525, 13. 
(II 1, 7) 526, 8. ü 2. 1) 486, 
11. (V 5, Ἢ 91, 7. (IV 7) 
252, 20. (ἂν τῷ περὶ νοητῶν 
ἢ περὶ ἀγαθοῦ, VI 7, 1) 39, 5. 
101, 12. 571, 20. 584, 10. 

617, 94 
Πορφύριος ὁ Φοίνιξ 145, 3. 
ἐν τοῖς εἰς (πρὸς) τὸν Τίμαιον 

ὑπομνήμασιν 126, 12. 521,25. 
522. 18. δ46, 6. 25. 164. 18. 
165, 7. 166, 4. 7. 189, 10. 
200, 4. 10. 201, 98. 224, 20. 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν εἰς τὸν 

Τίμαιον ὑπομνημάτων 154, 5. 
93. 145, 3. 148. 7. 206. 149, 
12. 19. 161, 18. 163, ?1 

Πρόκλος ὁ τοῦ Πλάτωνος ἐξ- 
ηγητής τε καὶ διάδοχος 311, 
18 cet. ἐν τοῖς sig Φαῖδρον 
ὑπομνηματικοῖς συντάγμασιν 
248, 23. 251, 9. 251, 16. 19, 
£v τῷ πέμπτῳ λόγῳ τῶν εἰς 
τὸν Τίμαιον c ^v (lo- 
cum non inveni) 364, 5. 11. 
ἐπίσκεψις τῶν πρὸς τὸν  I- 
rovoc Ti ἵμαιον ὑπὸ ᾿Αριστοτέ- 
λους ἀντειρημένων (vel ἐν τῷ 
ὑπὲρ τοῦ Τιμαίου πρὸς "Agt- 
στοτέλην λόγῳ) 82,15. 965, 5. 
8. 96, 2. 99, 1. 138, 19. 167, 3. 
994. 19. 238, 6 sq. 297, 21 sq. 
482, 22. 523, 2. 11. 19. 524, 4. 
582, 2. 626, 2 sq. (ἐν τῷ 
πρώτῳ κεφαλαίῳ) 31, 12. (ἐν 
TG) τρισχαιδεκάτῳ x.) 241, 27. 
(v τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ A.) 

510, 1 Sq. 617, 24. περὶ φω- 
τός 18, 19. 19, 6 
Πρωταγόρας 464, 1. 4 
Πρωτεύς 146, 21 
Πτολεμαῖος. τὴν ἐνάτην σφαῖς- 
ραν τὴν ἄναστρον τὴν ὑπὸ 
τοῦ Π. ἐπινενοημένην 531, 1 
Πυϑαγόρας. οἱ ἀπὸ Π. 405, 2 
410, 1. --- Πυϑαγορικοὶ μῦ- 
ϑοι 818,20. Π. τῶν αἰνιγμά- 
τῶν τρόπος 197, 26 

ἱΡαδάμανϑυς 682, 29. 26 
Sacraescripturaeloci. (τὸ ϑεῖον 
λόγιον, Gen. 1, 31) 128, 15. 
- Μωσαϊκόν, Ex. 3 8, 14) 142, 

(τῶν παρ᾽ ἡμῖν ϑεολόγων 
ὁ dE τις, Psalm. 32, 9) 6, 6. 
(ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων, 
Psalm. 102, 27) 229, 10. 14. 

(τῶν παρ᾽ ἡμῖν ϑεολόγων... 
ἕτερος, lud. 9, 5) 6, 7. (ἐκ 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων, Sap. 
Sal 1, 13. 14) 929, 16. 17. 
(τὰ ἱερὰ λόγια. lacob. 1, 17) 
15, 20 

Στοά. τῶν ἀπὸ τῆς 2. oi 
πλεῖστοι 410, 2. 405, 3. 
Στωικοί 218, 4. 414, 4 

Συρακουσίων ἡγούμενος Zho- 
νύσιος 644, 18 

Σωκράτης 38, 3 sq. 817, 24. 
818, 1. 391, 93. 332, 18. 
357, 5. 10. 15. 464, 15. 590, 
2. 640, 7. — e. g. 11,4. ὃ. 
19, 16 sq. 80, 1. 92,2. 109,9. 
111, 13. 339, 25. 347, 2. 352, 
14, 15 δὴ. 9 1ὃ. AUI, 11. 

13. 438, 4. 10. 11 452, 14. 
503, 18. 512,4. 547, 11. 12. 
561, 34. 26 
Σωφρονίσκος 561, 24. 25 
Ταῦρος ὁ Πλατωνικός 145, 

520, 4. 26. 521, 12 

ἀβάκιον 208, 17. 340, 9 
[ἀβουλησίαι 560, 17] 
ἀβουλήτῳ φύσεως ἀνάγκῃ 18, 
12 — ἀβουλήτως 200, 18. 
269, 17 

ἀγαϑός (9sóg) 13, 10 sq. [562, 
4] τὸν à. 80, 28. 81, 2. 616, 
18 [ὁ ὄντως ἀ; 119, 22] ἡ 
ϑεοῦ γνῶσις αὐτὸ τἀ. 584, 6 
ar τὸ ἕν) 37, 23 sq. cf. 

22] (opp. ἡδύ) 643, 12. 
uda 594, 23. &. τὸ κατὰ 
φύσιν ἑκάστῳ 411, 6. 566, 9. 
568, 14 sq. 616, 18. τὸ συμ- 
ἔρον καὶ &. τῷ γινομένῳ, δι᾽ 

0 γίνεται 416, 98, 415,1 
ἀγαϑότης ϑεοῦ 8, 23. 87, 18. 
86, 20. 130, 25. 131, 7. 9. 
133, 13. 134, 2. 9. 2924, 25. 
544, 18. ϑεὸς αὐτό ἐστιν d. 
80, 28 

ἀγαϑύνειν [37, 28] 81, 11 
ἀγγεῖον 284, 1 
ἄγγελος 515, 16 
ἄγειν εἰς γένεσιν, ἐνέργειαν 
sim. 10, 11. 40, 19. 48, 17 cet. 

ἀγενησία [562, 17. 601, 8] 
634, 15 

ἀγένητος κόσμος, τὸ πᾶν cet. 
4, 39. 17. 125,8 sq. 207, 15. 
225, 22 sq. 273, 9. 2'1, 9. 
399, 14. 441, 9 sq. 497, 23 sq. 

(πολλοὶ) τῶν 
ἡμετέρων 229, 11. 332, 20. 

II. 

[uncinis fractis saepta sunt, quae ad Proclum spectant] 

502, 18 sq. 541, 14 sq. 559, 
18. 565, 3. 11 596, 5 sq. 
599, 20. 637, 17. 638, 6. 645, 
13 [120,13. 243,2 sq. 294, 
9 sq. 404, 21. 478, 10 sq. 504, 
2 $q. 550, 11 sq. 561, 20 sq. 
589, 9 sq. 604, ,489.] ἡ &. καὶ 
δημιουργικὴ αἰτία 13, 22 

ἀγκύλος. τὸ περὶ "v φράσιν 
᾿Αριστοτέλους &. 213, 
ἄγνοια (opp. γνῶσις) 72, 2. 14. 
255, 7. 8 

ἀγνωμοσύνη 463, 18. 482, 16 
ἀγχίνοια 163, 25. 211, 23. 25 
ἀγωγὴ ἀνθρώπων 644,14. πό- 
λεως 648,1. συλλογισμῶν 61,4 

[ἄδεκτος κακίας, μεταβολῆς 
18. 15; ἐξ 6 it d 
630, 25] 

ἄδηλος. ἐχ τῶν ἀ. τὰ ἄ. συλ- 
λογίξεται 213, 11 

ἀδιαίρετος [38, 11] 438, 9 — 
ἀδιαιρέτως 510, 20 

ἀδιάκοπος (coni. συνεχής) 99, 
21. 288, 3. 21. 595, 23 

ἀδιάλυτος 129, 19. 144, 14. 
227,94. 241,24. 272,93. 494, 
10. 595, 20. 597, 16 sq. 598, 
22. 638, 14 

ἀδιάρϑρωτον (coni. ἀτελές) 543, 
1 8Qq. 

ἀδιάστατος (coni. ἀμερής) 5715, 
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6 — ἀδιαστάτως 569, 17. 
573, 8 

ἀδιαφορία τῆς χρήσεως τῶν 
ὀνομάτων 110, 11 

ἀδιάφορος. τὰ αὐτὰ καὶ ἀ. 
437, 21. 438, 1 — cf. 328,13. 
429, 17 sq. 694, 18 [313, 9] 

ἀδιδάκτως ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύ- 
σεως ἐχπαιδεύεται 322, 23 

ἀδιεξίτητον τὸ ἄπειρον 10, 21. 
619, 15 

ἀδιορίστως 50, 9. 109, 13. 171, 
(coni. ἁπλῶς) 29, 12. 49, 

M 51, 24. 10, 10 
ἀδυναμία 14. 8. 336, 12. 14. 
A13, τ [299, 21] 
ἀεί 92, 4 sq. 98,17 cet. [43, 6. 
ὅθ, 7. 82, 15. 95, 5. 103, 15. 
298, 10. 382, 12. 466, 3. 549, 
15. 18 sq. 560, 14] ἐς ἀεί 4, 
13. 5, 7 cet. τὸν ἀεὶ χρόνον 
321, 19 [404, 4. 406, ?1. 
563, 4] 

ἀειγενεσία τοῦ κόσμου 98, 18. 
240, 16. 
ἀεικινησία 240, 16 
ἀεικίνητος 391, 2 
ἀέριον εἶδος 816, 19. 415, ὅ. 
&. ξῷα 392, 21. 509, 8 

ἄξωος ὕλη 849. 6. 369, 14 
ἀήρ 16, 10. 11, 30 sq. 83, 1. 
269, 96. 280, 20. 287, ?1. 
289, 2. 353, 4 sq. 416, 8. 490, 
19. 506, 18. 532, 11. 596, 1. 
18 [18, 23] τῶν δ΄ στοιχείων 
202, 6. 422, 20. 499, 12͵ 
ὁμοιομερής 431, 15. κοῦφος 
309, 6. 391, 10. μέσης πώς 
ἐστιν φύσεως τῶν Tt βαρέων 
καὶ τῶν κούφων 536,5. 4so- 
μός, ὑγρός 22, 16. 409, " 
423, 24. 425, 22. 504, 13. 
515, 1 sq. 521, 6 sq. ἐξ ἀ 
πυκνωθέντος μὲν γίνεται ὕδωρ, 
μανωϑέντος δὲ πῦρ. ἐξ ὕδα- 
τος φϑειρομένου ἀ. γίνεται 

899, 7. 231, 11. 346, S8. 350, 
14. 350,14. 10. 392,22. 94 sq. 
412, 19. 417, 8 sq. 418, 1 sq. 
429. 23 sq. 432, 21. 433, 14. 
18. 435, 13. 460, 18. 506, 3. 4. 
ὁ ὑπὲρ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρῶν 
&. κύχλῳ κινεῖται 489, 16. 
498, 21 

ἀϑανασία (cf. Plat. politiec. 
b eii 138, 12. 228, 4. 9. 229. 
19 sq. 234. 1. 252, 19. 259, 
14. 972, 94. 300, 11. 301, 1. 
311, 12. 16. 312, 13. 494, 11. 
548, 8. 556, 2. 594, 20. 93. 
596, 12 sq. 638, 13 [953, 27] 

ἀθάνατος 136, 10. 230, 6. 234, 
"s Sq. 237, 4 sq. 312, 12. 352. 
4. 9. 594, 18 sq. 630, 15 [589, 
21 sq.] 

ἀθεμιτογαμίαι 635, 11 
ἄϑεος 340,2 — ἀϑέως 582, 98 
ἀϑεότης 134, 15. ᾿Επικουρείων 
176, 19 

ἀϑετεῖν ὑπόληψιν sim. 331, 19. 
513, 13. 26. 597, 19. 598, AR. 
[610, 2. 631, 13] τοὺς καϑε- 
στῶτας ϑεούς 640. 6 

ἀϑέτησις δογμάτων 519, 12 
&ióiog 2, 10. 8, 4. 79, 17. 94. 
14. 114, 12. 21. 25. 199,5 sq. 
139, 1. 169, 15. 191, 2. 207, 3. 
230, 26. 235,12. 344,21. 353, 
22. 361, 94. 307, 20. 393, 98. 
394, 5. 399, 27. 407, 17. 443, 
2 Sq. 447, 2. 459, 10. 473, 
13 sq. 520, 2. 544, 19. 545, 9. 
548, 18. 558, 9. 568,4. 569, 
21. 573, 4. 574, 6. 5315, 1. 
5179, 13. 581, 10. 584, 15. 628, 
5 [56, 10 sq. 120, 13. 243, 6. 
15. 295, 10. 382, 14. 404, 1] 
ἐξ ἀιδίου 9. 2. δ. 11, 23. 93, 
15. 33, 41, 19. 69, 3. 15, 
20. 18, " ur 26. 108, 11. 142, 
11 sq. 169, 23. 264. 3. 331, 
7. 842, Th 468, 20. 474, 6 
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[404, 24] --- αἰδίως TO, 21. 
96, 7. 118, 18. 169, 1. 247, 
12 sq. 273, 16. 285, 9. 290, 11 

ἀιδιότης κόσμου 29, 13. 125, 15. 
167, 9. 248, 10. 249, 9. 258, 
25. 396, 23. οὐρανίου σώματος 
ὅ80, 18 [αἰῶνος 608, 1] 

αἰϑέριον σῶμα 278, 24. 492, 8. 
σῦρ 519, 17 

αἰϑήρ 941, 4. 216, 9 
αἷμα 987, 26. 347, 16. 358, 14. 
315, 9 sq. 4981, 16. 432, 921. 
462, 13. 503, 20. ϑερμόν, 
ὑγρόν 808, 4 5. 

αἴρεσις τοῦ ἡδέος 528,21. βίου 
40, 2. 18, 90. of. Iücvesoc 
594, 20. 32, 17 

αἰσϑάνεσϑαι 280,18 --- αἰσϑητά 
28, 4. 33, 0. 65, 19, 183, M. 
159, 21. 168, $. ὃ. 1185, 12 sq. 
270, 4. 355, 21. 637, 28. 
οὐσίαι, ξῷα, κίνησις, κόσμος 
33, 18. 511, 21. 288,06. 130,2. 
62 1, 10 

αἴσϑησις 65, 20. 84, 7. 129 14. 
131, 16. 166, 17. 91. 263, 25. 
285, 19. 355, 23. 26. 374, 22. 
416, 11. πιστοτέρα παντὸς 1λό- 
γου 201, 8. κατ᾽ ἐνέργειαν 
258, 1 sq. 

αἰσϑητικόν 408, 10. 4265, 106. 
ci. ἀντίληψις 194, 19. δύνα. 
μις 340, 16. 348, 5. 353, 26 

αἰτεῖσϑαι τὸ ἐξ ἀρχῆς 393, 26. 
τὸ ξητούμενον 394, 

αἴτημα (opp. eocódeig) 426, 6. 
ἀναπόδεικτον 445, 1 

αἰτία ποιητική 171, 5. 113,23. 
174, 3. 180, 10. 183, 8. 16. 
625, 13. ἀγένητος. δημιουρ- 
γική 18, 22. 80, 20. 84, 9. 
188, 13. ἀσώματος, δημιουρ- 
γική 636, 5. φυσιχωτάτη 1, 25. 
134, 11. (syn. λόγος) 1.1 11, 
μία ἡ πάντων αἰτία καὶ ἀρχή 
207, 21. 639, 15 

αἰτιώδης ἀρχή 159, 
αἰὼν δύναμις ἄπειρος [298, 

αἰτιατόν (comp. αἴτιον) 14, 90. 
22, 26. 100, 13. 14. 252, 2. 3. 
349, 25. 353, 17. 488, 94 sq. 
[478, 22. κατ᾽ ἐνέργειαν 42, 
8. 49, 16. 97, 19] 

αἴτιον (comp. αἰτιατόν) cf. 
αἰτιατόν. πάντων 18, 15. 411, 
25 [56, 15. 24]. ἕν τὸ πάντων 
αἴ. 468, 9. πρῶτον 38, 21. 
88, 25 sq. 2765, 14. δεύτερα, 
μέσα, προσεχές 89, 3. 88, 21. 
24. 91, 4. 130, 6. 89, 1. 90, 
21. 92, 21. 93, 4 τὸ τοῦ αἱ 
«i. 93, 5 [ἀκίνητον 55, 25 sq. 
299, 10] φϑοροποιά 801, 21. 
338, 9. ἕξ παντὸς γινομένου 
τὰ αἴτια κατὰ Πλάτωνα, ὑλι- 
κόν,͵ εἰδικόν, ποιητικόν, παρα- 
δειγματικόν, ὀργανικόν, τελι- 
κόν 159, 5 sq. ὑλικόν 183, 9. 
449, ud ποιητικόν 7, 4. 15, 
22. 91,5 . 190, 10. 111... 174, 
5. 183, 23. 184, E: 349, 28. 
353, 16. 19. 440, 3. 449, 19. 
413, 94. 416, 26. 508, 11. 623, 
13. τελικόν 416, 21. ᾿δημιουρ- 
γικόν 11 2. 21, 3. 28, 165. 
100, 18. τὸ πάντων μάλιστα 
αἰτιώτατον 58. 99 

160, 19 

9 sq. 1, 18] (comp. χρόνος) 
100, 2. 114, 21 sq. 1106, 165. 
118, 17. 555, 12. 550, 7. 5175, 
1f. 618. ὅθ. [103, 20 sq. 
608, '& 10] ἐξ oi. 141, 23 

αἰώνιος 2m 15. 95, 18. 9T. 100, 
1 109, 7. 113. 94. 115, 13 sq. 
169, 6. 209, 17. 924, 93. 551, 
8. 558, 10. 613, 6. 618, 2 [24, 
2 sq. 298, 6 sq. 549, 9 sq. 608, 
10] τὸ oi. ἀπειροδύναμον 1, 
20. (opp. ὑπὸ χρόνον) 4, 19. 
9, 9. 472,5. (coni. ὑπέρχρονος) 
[138, : 23. 167 13] αἰωνίως 179,8. 
544, 20 [αἰωνιώτερος 562 , 9] 



656 INDICES 

ἀκινησία 62, 94. 97 
ἀκίνητος 75, 23. 208, 10. 259, 
21. 274, 20 sq. 489, 13. 490, 
16. 542, 12. 17. 599, 7. uw 2 
ἰδ, 25 sq. 999, 10. 539, 
ἀκμὴ τοῦ παιδοποιεῖν 319, 23. 
324, 8 

ἀκοή 2170, 3. 1 
ἀκολουθεῖν log. 4, 11. 204, 24 
cet. [608, 21 sq.] 

ἀκολουϑία 200,22. λογική 268, 
12. φυσική τις καὶ ἀναγκαία 
273, 26. τοῦ λόγου 612, 24 

ἀκόλουϑος 5, 15. 52, 2. 92, 19. 
(opp. μαχόμενον) 465, 14. 
κατὰ τὸ ἀ. 14, 17. 182, 9. 
293, 1. 508, 1. κατὰ τὸ τῆς 
φύσεως ἀ. 311, 9. ἀκολουϑό- 

τερος 168, 26 — ἀκολούϑως 

8, 23. 32, 16. 50, 4. 204, 11. 
18 cet. 

ἀκοσμία 338, 9. 446, 9 [314, 
8 sq. 404, 25] 

ἀκουστικοῦ κριτηρίου £x γενετῆς 
ἐστερημένος 286, 2 
ἄκρα (Opp. μέσα) 515, 117 sq. 
[605, 14] 

ἀκρίβεια διαλεχτική AD, 8 
ἀκριβολογία 142, 8 
ἀκρότης 518,18 [523,18. 524 ,6] 
ἀκτῖνες ἡλιακαί 16, 16 sq. 266, 
15. 282, 16 

ἄκυροι λέξεις 161, 24 
ἀκυρολογία ὀνομάτων 157,9 
ἀλλοιότερος 76, 7 sq. 
ἀλλοιοῦν 22, 16. 15, 17. 251, 
21 cet. 

ἀλλοίωσις 40, 20. 66, 4. 8. 18. 
71, 16. 73, 21. 27. 15, 16. 76, 
4. 80, 27. 81, 4. 15. 102, 21. 
137, 18 sq. 170, 4. 182, 2. 6. 
203, 24. 205, 7. 209, 4. 7. 234, 
14. 257, 24. 276, 10. 334, 12. 
396, 6. 415,14. 419, 4. 421, 14. 
530, 21. 614, 5 sq. κίνησις 
ἐν ποιῷ 256, 99. ἡ κατ᾽ ἀ. 

9 κίνησις 14, 14. ἡ κυρίως ἀ. 
12, 4. διαφέρει γενέσεως καὶ 
οὐσιώσεως 22, 24. 72, 10 

ἀλλοιωτικός 29. 11. 47 ἐν τῇ 
γαστρὶ à. δύναμις 313, 25 

ἁλμυρός 506, 26 
ἄλογος 408, 12. 19. 4265, 14. 
581, 17 [318, 21 sq., cf. Plat.] 
δα 330, 11. 433, 29. ξωή 
265, 19. σῶμα 261, 21. ψυχή 
251, 7. 261, 20. ἡ φύσις ἡ ἄ. 
583, 9. 260, 25. δύναμις 256, 
10. 280, 6. 348, 4. 25. 352, 3 
&. καὶ φυσικὴ ὁρμή 486, 21 

ἄλυτος κόσμος (cf. Plat.) 226, 
1 sq. 235, 15. 312, 11 [119, 
15] cet. 

ἅμαξα 274, 19. 275, 20. 2716, 
18. 21 

ἀμεγέϑης Sin 430, 16. 25. 481, 
28. 432, 25. 435, 25. 430, 11. 
22. 24. 439, 11 

ἀμείβειν τόπον ἐκ τόπου 290, 
18. 334, 94 

ἀμέρεια τῆς τοῦ ϑεοῦ βουλή- 
σεώῶς 584, 20 

ἀμερής 115, 12. 24. 354, 19. 
435, 8 sq. 472, 16. 575,5 [91, 
20. 364, 22] — δορί 18, 
34. 089, 17, 010, 29 sq. 
571, 14 

ἀμέριστος 237, 6 — ἀμερίστως 
617, 15 

ἀμέσως 49, 5. 78, 29. 93, 10. 
18. 94, 15. 262, 28. 266, 3 sq. 
280, 9. 4. 981, 4. 340, 1. 493, 
2. 578, 22 

ἀμετάβατος [38, 11] cf. 577, 16 
- ἀμεταβάτως 570, 20 sq. 
573, 16. 577, 14 

ἀμετάβλητος "5, 23. 29. 205, 
6 sq. 208, 11. 210, 28 sq. 334, 
17 sq. 336, 6. 22. 8346, 15. 
350, 20. 28. 385, 5 sq. 388, 
20. 392, 12 sq. 3965, 8 sq. 410, 
8 sq. 417, 27. 419, 5. 421, 12. 

INDICES 651 

425, 8. 429, 11 434, 3 sq. 
620, 21. 638, 5 [56, 1. 295, 1. 
381, 4. 12. 466, 15] — ἀμετα- 
βιλήτωςυ 389, Ü 
ἀμετακίνητος 534, 16 

ἀμετρία 303, 15 
ἄμετρος κακία 635, 16 — ἀμέ- 
Tons 233, 9. 416, 8 
ἄμικτον πρὸς ἕτερον (coni. 
ἁπλοῦν) 581. ὅ 

ἀμοιβαῖα 22 ÉD μὴ ὔὕντος ϑα- 
τέρου πάντως ϑάτερον εἶναι 
585, 10 

ἄμορφος (syn. 
585, 26 

ἄμπελος 307, 23. 371,2 
ἀμφιβάλλειν (coni. ἀπορεῖν) 
176, 28 

ἀμφιβολία 176, 18. 512, 19 
ἀμφίβολος 113, 14. 1713. 313. 
175, 24. 176, 6 

ἀμφιδοξεῖν 115, 13 
ἀμφισβητήσιμος 214. 18 
ἀμφισβήτησις 82, 16 
ἀνάγειν ἐπί, ὑπό ὅ8, 10. 197 
21. 494, . 431, 26. 30 

ἀναγκάξειν log. 469, 1. 572, 23 
ἀναγκαῖος de consequentia log. 
35, 28. 306, 24. 197, 11. 242. 
6. 248, 26. 399, 283. 401, 14. 
517, 11. 635, 1 [403, 20] gv- 
σικὴ καὶ ἀ. ἀκολουϑία 218, 
25. &. «cl ,ἀνέλεγκτοι λόγοι 
344, 20 — ἀναγκαίως 456, 5. 
&. καὶ οὐκ ἀσυλλογίστως συλ- 
“λογίξεσϑαι. 204, 26 
ἀναγκαστεικὸν οὐδὲν i ἔχει ὁ λόγος 
416, 19 

ἀνάγκη τοῦ λόγου 128, 920. 
201, 1. 372, 19. 448, 91. τῆς 
ἀκολουϑίας 200, 91. ἀ. φύ- 
“σεῶς ἀβούλητος Ἴ8, 12. 18 
ἀναγωγὸς πρός 255, 16. 24 
ἀναδεικνύναι 189, 29 
ἀναϑυμιάσεις καπνώδεις ἀπὸ 
τῆς γῆς 598, 4 

IoANNES PHILOPONUS ed. Rabe. 

κακόμορφος) 

9 

ἀναιρεῖν σῶμα, τὰ στοιχεῖα 
sim. 110, 9. 422, 17 sq. [561, 
3] (opp. τιϑέναι) 192, 24. 9927, 
7 cet. ϑέσιν sim. 29, 29. 494, 
20. 496, 23. 497, 20. τὸ γένος, 
τὰ εἴδη 408, 28. 24. γένεσιν 
449, 10 

ἀναίρεσις 160, 12. 267, 10. 19 
ἀναιρετικός 180, 18 
ἀναίσϑητος ὕλη 849, ὅ 
ἀναιτίως (coni. ἀνάρχως) 639, 16 
ἀνακάμπτειν 258, 17. 19. 309, 
16 sq. 363, 7. 10 

ἀναλαμβάνειν λόγον 265,3 
ἀναλάμπειν 811, 19 
ἀναλλοίωτος 209, 8. 229, 2. 235, 
19. 233, 27 [466, 15] 

ἀναλογεῖν 316, 14 
ἀναλογία 518, 16. 536, 94. 96. 
568, 13 

ἀνάλογον 426, 20 
ἀναλύειν 153, 24 sq. 221, 18. 
305, 6. 343, 25. 348, 13. 350 
6. 31 86. 354, 1sq. 428, 23. 
429, 13 

&vdvet; 148, 21. 206, 23. 348, 
22. 3593, 25. 354, 1. 311, 6 

ἀναμφίλεκτος ἀπόδειξις ὃ . 2 
73, 20 

ἀνάπλασμα φαντασίας μυϑῶδες 
291, 17 

ἀναπλάττειν 287, 22. 292, 1. 
327, 11. 400, 21. 531, 23 

ἀναπληροῦν 202. 17. 935, 21. 
595, 27 

ἀναπλήρωσις τοῦ λείποντος 181. 
21. 202, 13. 231, 6. 2306, 16 

ἀναπνεῖν 210, 14. 
ἀναπόδεικτος 248, 12. 438, 26. 
445, 17. D41, 1 -- ἀναπο- 
δείκτως λαμβάνειν 213, 12. 
555, 16 

ἀναρμοστία 366, 14 
ἄναρχος 8, 9. 11, 4. 11. 12, 3. 
118, 6. 13. 127, 18. 140, 11 84. 
168, 8. 16. 294. 12. 94. 230, 
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19. 20. 257, 8. 20. 399, 5. 21. 
459, 2. 464, 26. 469, 3 sq. 470, 
17. 548, 3. 553, 2. 550, 12. 
557, 22. 568,2. 619, 5 [561, 
20] xev" αἰτίαν 161, 13. κατὰ 
χρόνον 206, 3. 211, 4. ὃ — 
ἀνάρχως 169, 24. 568, 20. 512, 
19 [381, 6. 562, 23] (coni. 
ἀναιτίως) 639, 16 

ἀνασκχευάξειν ὑπόϑεσιν 80, 8 
ἀνασχευή 293, 8. 400, 2 
ἄναστρος σφαῖρα 537, 8 
ἀνατέλλειν 492, 12 
ἀνατολαί 198, 25. 199, 2. 9 
ἀνατολικά 198. 21 
ἀνατροπή 51, 
ἀναφέρειν ἐπί, sig 198, 2. 
506, 24 

[ἀναφορὰ πρός 382, 8] 
ἀναφωνεῖν 135, 20 
ἀνδρείκελον σχῆμα 314, 14 
ἀνδριαντοπλάστης 314, 11 
ἀνδριάς 305, 7 sq. 359, 27 sq. 
374, 3 sq. 379, 13. 410, 16 sq. 
510, 5 

ἀνείδεος ὕλη 349, 6. 407, 95. 
408, 1. 409, 22. 412, 3. 4. 
425, 26 sq. 427, 10. 433,3 sq. 
439, 15 [539, 5 
ἀνείδεόν τε καὶ ὕλη 804, 24. 
305, 22 

ἀνέλεγκτος 204, 
531, 94 

ἀνενδεής 85, 5 sq. 236, 13. 14. 
26 — ἀνενδεῶς 86, 21 

23. 844, 20. 

ἀνεπίδεκτος μεταβολῆς 388, 24. 
26. 284, 8 

ἀνεπιστημοσύνη 596, 24 
ἀνεπιστήμων 309, 2 
ἀνεπιτήδειος ὕλη [466, 4. 539, 
19] cf. 476, 21. 477, 3 

ἀνεπιτηδειότης 11, 5 
ἄνθραξ 519, 4. 7 
ἀνϑρώπειον εἶδος 257, 15. 431, 
5. σπέρμα 449, 25. σῶμα 
500, 18 

. ef. 541, 25 8q. ] 

INDICES 

ἀνθρώπινα πάϑη 632, 4. d. 
μέϑοδος 19, 29 

ἄνϑρωπος 15. 16 i19. 18, X 
334, 9. γίνεται ἐκ καταμηνίου 
καὶ ᾿σπέρματος 339, 4. cf. 432 
11. 885, 17, ἐν γενέσει καὶ 
φϑορᾷ τὸ εἶναι οἱ ἄ. ἔχομεν 
503, 22. πολλοὶ τῶν ἀἁ. τὸ 
μέλλον ἐγνώκασιν 581, 14. cf. 
2179, 4. λογικὸς ó &. κατὰ τὴν 

ἕξιν 84, 20. μόνον τῶν ἐν- 
ταῦϑα ξῴων χερσὶ χρῆται 40, 
li. γρῆσις τῶν ἀ. 810, 24. 
οὔτε δακτυλιαῖον d. γενέσϑαι 
οὔτε μέχρι σελήνης τῷ μεγέϑει 
διήκοντα 431, 11 -- 586}. in 
exemplis 9, 7. 10. 11, 7. 29, 1. 
93, 3. 150, 7 [38, 12] cet. 

ἀνομοιομερής 426, 15. 431, 12. 
439, 3. 11 

ἀντέμφασις 148, 22 
ἀντιδιαιρεῖν 178, 6. 8. 180,21. 
181, 3. 11. 94. 308, 97 

ἀντιδιαίρεσις 181, 18 
ἀντιδιαστέλλειν 113,21. 150,23. 
180, 22. 182, 4 

ἀντιδιαστολή 182, (| 
ἀντίϑεσις 181, 99. κατὰ τὴν 
σὺν ἁ. ἀντιστροφήν 126, 20. 
150, 14. 204, 12. 225, 28. 268, 
20. 592, 17. 95. 594, 14 

ἀντικεῖσθαι 35, 5. 105, 20. 150, 
18. 174, 2. 181,926. 182, 15. 
24. 909, 95. 210, 4. 996, 94. 
306, 10. 401, 17. 451, 16. 456, 
24. 27. 451, 3. 596, 17. 629, 
21 [103, 16. 294, 19] — ἀντι: 
κειμένως ἔχειν 471, 6 

ἀντιλαμβάνεσθαι 65, 20. 71,24. 
84, 6 cet. 

ἀντίληψις τῶν αἰσϑητῶν 65, 
21. αἰσϑητική 194, 19. δεῖ 
,αἰσϑήσεως 285, 24. 286, 7 
ἀντιμεταβάλλειν 311, 93. 97. 
312, 4 

ἀντιμεταρρεῖν τοῖς λόγοις 496,21 

INDICES 659 

ἀντιπάϑεια ὅ80, 20 
ἀντιστρέφειν 506, 1. 2. 18. 
5093, 4 — ἀντεστραμμένως 
36, 1 

ἂν τιστροφή: cf. ἀντίϑεσις 
ἀντιστρόφως 86, 28 
ἀντιτιϑέναι 173, 24. 180, 5. 6. 
181, 19. 23. 182, 4. 689, 18 

ἀντίφασις 63, 19. 496, 19. 501, 
20. 502, 2. 599, 11. 629. 26. 
συναληϑεύειν ἀδύ ὕνατον τὴν ἀ. 
802, 10. 861, 17. 68, 16. 80, 
iX. 151, 4. 297, 18. 291, 13. 
441, 24 sq. 442. 10. 1. 619, 
13. 628, 12. τῆς &. ἀνάγκη ἢ 
τὴν κατάφασιν ἀληϑῆ εἶναι ἢ 
τὴν ἀπόφασιν 112, 21 
ἀντιφατικὴ διαίρεσις 182, 11 
ἀντίφραξις 15, 98 
ἀνυπαρξία 142, 2. 182, 5. 268, 
T. 99 

ἀνυπόστατος ὑπόϑεσις sim. 445, 
17. 19 [607, 13] 

ἀνυφαίνειν 188, 1. 13. 295, 28. 
236, 25. 598, 25 

ἀνώλεϑρος [c£. Plat.; ὅ89, 22 54. 
cf. 599, 4 

ἀνωφόρον τὸ πῦρ 491.0. 535,3. 
ἀξίωμα 25, 27. 45, 15. 94. 47, 
21. 49, 18. 50, 10. 53, 2. 54, 
14. 360, 10. 380, 12. 430, 8. 
592, 26. 594,5 [43, 4 sq. 589, 
6. 590, 6] 

ἄξων astron. 198, 15 
ἀόριστος 408, 8. 424, 10 sq. 
433, 24 eq. 435, 28. 6033, 8. 
ἀ. μόριον pl 100 15 — 
“ἀορίστως 480, 22 
ἀπάγειν εἰς ἄτοπον 60, 18. 
,.455, 34 
ἀπαγωγὴ εἰς ἄτοπον 593, 9 
ἀπαϑής 90, 11. 936, 95 sq. 
241, 21. 398, 19. 397,19. 418, 
4. 493, 19 

ἀπαράβατος ἡ ἡ ἐν τῷ παντὶ τά- 
ξις 184. 11 

ἀπαράλλακτος 116,1— ἀπαραλ- 
λάκτως 504, 18 

ἀπαραλόγιστος πρόνοια 40, 
78, 

ixcidfus 323, 13 
ἀπεικονίξειν 106, 4 
ἀπειρία 620, 8 [550, 22] χ 
vov 555, 14. 556, 9. 613, T 

ἀπειροδύναμος 2 1 " 8, 1. 
312, 19 — ἀπειροδυνάμως 5, 13 
ἄπειρος δύναμις, χρόνος $im. 
1, 18. 6, 1. 19. 5, 51 8α. 7,90. 
26. 8, 1. 10. 9, 20. 10, 2. 11, 
13. 235, 6. 258, 16. 385, 19. 
390, 17. 398, 6. 554,19. 99. 
555, 16 sq. [96, 6. 167, i4. 
298, 1 sq. 549, 19 sq.] re 
ἀδιεξίτητον 10, 21. 11. 9. 17. 
[ἐξ &. χρόνου, εἰς τὸν ἄ. "τ 
vov 607, 22. 23] ἐξ ἀ. 176,2. 
608, 2. 618, 21. ἐπ᾿ ἃ. ἔσεσθαι 
618, 19 sq. d ἐπ᾽ ἄ. ἥκειν 
ΠΑ, 9, 4. 106, 6. 112, n 206, 

434, 21. 25 
ici en 21, 1. 29. 13 cet. 
ἀπλανὴς LAGE vel ἢ &. 992, 
2. 855,206. 488, 11. 496, 3. 
531, 1. 918, 12. 579, 2. 580, E. 
13. ἀστέρες 517, 18 

ἁπλότης 354, 6. παντελὴς τοῦ 
ϑεοῦ 5, 106 

ἁπλοῦς (coni. "e ἀσύνϑετος, 
ἀμέριστος cet.) 4, 8. ὅ, 18. 
153, 23. 155, 23. 164. 6. 166, 
18. 206, 19. 207, 3. 13. 296, 
21. 297, 20. 237, 6. 285, 11. 
286, 24. 415, 10. 499. 9. 453, 
21 sq. 468,92. 470, 9. 484, 
26. 529, 2, 531, 1. ἁπλούστερα 
8ὅ8, 23 sq. 359, 4. ἁπλούστα- 
Tov 428, 7. 10 — ἁπλῶς καὶ 
ἀδιορίστως 29, 12. 597, 14 [τὸ 
ἁπλῶς 404, 11] ἡ €. γένεσις 
22, 95. ἐπιστήμη (opp. μερι- 
καὶ ἐλ ἕν 6. ὕλη 409. 91. 
414, 4. 5. 452, 4. 410, 6 [404. 

42* 
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14] τὸ &. καλόν 28,8. ξῷον 
433, 97. σῶμα 408,4. 5. 418, 
2. 414, 5. 415, 7. 419, 10. 435, 
29. ἡ &. τοῦ σώματος οὐσία 
424, 9. 23 
ἀπογεννᾶν 392, 23 
ἀπογέννημα 819, 20 
ἀπογίνεσϑαι (opp. γίνεσϑαι) 
423, 4. 6. 21. 424, 20. 425, 4 

ἀποδεικνύναι 1$. 16. σι. 7. 
118, 5 cet. 

ἀπόδειξις 61,17. 135, 7. 426,6. 
596, 9 cet. ἀναμφίλεκτος 6, 
12. 18, 20. λογική 368, 4. 
365, 4 

ἀποδιαιρεῖν 588, 24 
ἄποιον σῶμα 346, 10. 408, 4. 
409, 4. 23. 413, 6. 420, 21. 
434, 3. 1. 442, 11. 445, 94 
ἀποκαϑίστασϑαι 519, 3. 38 sq. 
580, 27 sq. 

ἀποκατάστασις τῶν οὐρανίων 
εἰς τὸ αὐτό 578, 17. 21. 579, 
9. 20. 580, 23 

ἀποκυεῖν 320, 17 
ἀπομερισμός 354, 18 
ἀπορρεῖ φῶς ἀπὸ τοῦ φωτί- 
ζοντος 18,1 

ἀπόρροια 81, 2 
ἀποσβέννυσθαι 366, 15. 18 
ἀποστήματα κατὰ τὰς φλεγμο- 
νάς 391, 6 

ἀποτελεῖν 41,7. 500,20. 26 cet. 
[523, 20. 538, 12. 539, 24] 

ἀποτέλεσμα 36,23 sq. 76, 16. 
ΤΊ, 97. 315, 1 sq. 426, 12. 
454, 14 [478, 16. cf. 496, 15. 
499, 3. 6. 500, 10 sq. 505 
16 sq.| 

&zovc. &. ξῷα 481, 3 
[gen 900 607, 11 sq. cf. 

, 21 sq.] 
iu 62,16. 14,21cet. 
[ἀποφαίνειν 56, 18] 

ἀποφάναι 193, 23. 209, 12 
ἀπόφανσις 268, 11. 317, 19. 

465, 4 cet. (ἀπόφασις cod.) 
68, 19. 248, 13. 593, 5 

ἀπόφασις (comp. κατάφασις) 
107, 5. 112,90. 199, 92. 94. 
297, 7. ἐκ μεταϑέσεως 80, 14 

ἀποφάσκειν 205, 28. 209, 15 
ἀπροαίρετος φύσεως δύναμις 
260, 12 --- ἀπροαιρέτως 250, 
97. 960, 4 sq. 263, 9. 268, 27. 
969, 3. 9. 14. 970, 2. 971, 3. 
485, 12 

ἀπροσδεής 230, 24. 231, 13. 21. 
235, 95 

ἀπροσδιορίστως 594, 17. 597,8 
ἀπώλεια 401, 94. 26. (απολειὰ 
cod.) 268, 2. 321, 7. 635, 17 

ἀράχνιον. τὸ ἐξ ἀ. τῶν συλλο- 
γισμῶν ὕφασμα ὅ2, 6 

ἀρδεύειν 54,4. 339, 6. 432, 9 
449, 96 

ἀρετή 255,8. 9. 643,8. ἀ. πο- 
λιτικαί 325, 5 (cf. Plat) 

ἀριϑμός 491, 31. 619, 2 cet. 
ἀριστερός 34, 6. 451, 13 sq. 
&opo 261,3. 5. 276,6. 330, 20. 
401, 35. 546, 24 

ἁρμόξειν [cf. Plat.; 119, 20 sq. 
404, 12. 591, 7. 8] 198, 13 sq. 
372, 15. 373, 5 

ἁρμονία 55, 91. 131, 4. 134, 5. 
(coni. σύνϑεσις, τάξις) 415, 271. 
565, 18. ἡ κατὰ τὰς ἃ. ἐπι- 
στήμη 286, 4 

ἁρμονικοὶ λόγοι 197, 2 
ἀρτηριῶν κίνησις 288, 1 
ἀρτοποιητικὴ τέχνη 915, 23 
ἄρτος 346,90. 866, 17. 358, 16. 
17. 3175,24. 432,21. 435, 10 

ἀρχέτυπον 33, 14. (opp. εἰκών) 
95, 95 

ἀρχή (opp. τέλος) 2, 11. 107, 
21 cet. σωματική 398,8. χρο- 
νική 163,16. 18. 110,20. μία 
ἡ πάντων αἰτία καὶ ἀ. 901, 
29. 639, 15. 468, 2. 88, 14. 
565, 24 [πηγὴ καὶ &. κινήσεως 
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243, 5. ἀρχαί 32, 2. 381, 23] 
ἀρχαί, ἐξ ὧν τὰ ὄντα συν»- 
ἔστηκεν 29, 20. ἀρχαὶ ἕξ 159, 
24, cf. αἴτιον. αἰτιώδεις 160, 
19. ποιητική 161, 654. à. καὶ 
ῥίξα ἐπιχειρήματος 296, 26. 
Πλατωνικαί [419, 10] 494, 6. 
541, 14. (coni. πρότασις) 541, 
9. 544. 15. τὸ ἐξ &. αἰτεῖσϑαι 
393, 25. ξῳδίου ἀρχή 518,96 

ἀσέβεια 88, 8. 182, 20. 191, KE 
324, 4. 331, 24 

ἀσεβεῖν [56, 23. 25] 612, 51. 
631, 10. 18 

ἀσεβής 84, 8. 88, 5. 133, 12. 
191, 7. 630, 10 

ἀσϑένεια 8,94. 13,920. 14, 9. 
5. 300, 5 sq. 336, 21. φυσική 
303, 8. 11. λέξεων 113, 24. 
116, 23. 117, 9 

ἀσϑενής 300, 6. τὸ τῆς λέξεως 
&. 106, 13 

ἄσκιος 16, 8. 17 
ἀσκός 416, 29. 10 
ἀστέρες 496, 5. 633,18. ἀπλα- 
νεῖς 517, 18 

ἀστραπή 149. 2. 390,12. 518,24 
ἄστρα 18, 26. 281, 97. 282, 99. 
μὴ διαφανῆ τῶν ἄ. τὰ σώματα 
282, 8. [πλεῖστον ἔχει. τοῦτο 
τὸ στοιχεῖον, 80. πῦρ, 523, 11] 

ἀστρονομία 28, 1 
ἀστρονομικαὶ μέϑοδοι 818, 18 
ἀστρονόμων παῖδες 517, 19 
ἀστρῷος κύων 431, 17. 438, 24 
ἀσύγκλωστα (coni. μαχόμενα) 
461, 19 

ἀσύγκριτος ὑπεροχή 955, 19. 
840, 24. 511, 21 — G&cvyxol- 
τως ὑπερέχειν 255, 16. 341, 14. 
110, 14 

ἀσυλλόγιστος (cf. Porphyr.) 154, 
18. 161, 19. 163, 21. 264, 26 
— ἀσυλλογίστως (opp. ἀναγ- 
καίως) 304, 26 

ἀσύμβατος 235, 22 
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ἀσυμφωνία 598, 13 
ἀσύμφωνος 435, 5. 516, 12 
ἀσύνϑετος 155, '93. 156, 20 sq. 
164, 6. 206, 19. 20. 207, 13. 
311, 10. 454, 21 

ἀσυνύπαρκτος 182, 11 
ἄσχετος 84, 10. 110, 8. 195, 5. 
252, 12 sq. — ἀσχέτως 84, 4. 
195, 27 

ἀσχημάτιστος 308, 24. A11, 24. 
453, 28. 455, 4 

ἀσώματος 117, 7. 253, b. 346, 
24. 3406, 24. 407,94. 408, 2. 
409, 21. 410, 8. 412, 25. 415, 
19. 417, 12. 16. 418, 3. 4. 422, 
3. 425, 10. 428, 21 sq. 488, 16. 
20. 492, 21. 0636, 4. τὸ ὅ. 
ἀμερές ἐστιν 436, 23. 439, 11 
ἄτακτος 201, 13. 308, 26. 309, 
19. 810, 1. Sii 19. 313, 3. 
543, 2 sq. 565, 1 sq. 17. 585, 
1 sq. 586, 1. 601, 22 sq. 613, 
15 [294, 19. 539, 12. 22. 550, 
11. 0060, 10 sq. 590, 11 sq. 
607, 3 sq. — ἀτάκτως 607, 6] 

ἀταξία 338, 8. 623, 12 sq. [314, 
8 sq. 539, 26. 606, 15 sq.] 

ἀτέλεστος καρπός 450, 1. κύη- 
μα 820, 12 

ἀτελεύτητος 3, 10. 114, 13. 118, 
13. PEN 8. 257, 9. 20. 399,6. 
22. 553, 2. 551, 22 [561, 920 
τ ἀν πε ἤτον 381, 6. 562, 24] 

ἀτελής 64, 6. 82, 5 sq. 80, 28. 
92, 10. 98, 16. 101, 6. 102, 19. 
132, 8 sq. 508,9 sq. 543,3. 
586, 20 [56, 11. 20. 82,91. 
,963, 1] 
ἄτη (dea) 682, 
ἀτμίς 416, 19. 521, 9 
ἀτμοί 521, 10 
ὅτξομος 9, 8. 11. 11. 10, 96 
92, 4. 11. 91. 109, 24. 362, 
δὲ. 423, 17. 436, 23. 437, 11. 
24. 27. 440, 10. 472, 4. &ro- 
μώτατα 38, 94. 91, 94. 92, 2. 



662 INDICES 

462, 6. 
[38, 18] 
ἄτρεπτος (coni. ἀγένητος) 631,16 
αὐγαὶ ἡλίου 9282. 10 
αὐγοειδές 288, 18 
αὐθαίρετος γνώμης ὁρμή 566,95 
αὐθυπόστατος 33, 19 sq. 301, 
20. 424, 9. 428, 18. 411, 5 

[9364, 22] 
ἄυλος 470,1. 10. ψυχή 468, 22 
[φῶς 18, 20] 

αὐξάνειν 334, 22. 394, 97 
αὔξειν 11, 19. 14, 17. 258, 7T. 
354, 26 sq. 389,95. 393, 14. 
485, 27. 619, 26. 620, 11 

αὔξησις 280, 30. 258, ὁ. 9. 263, 
20. 486, 1. 619,3. ἡ κατὰ cb. 
κίνησις Τά, 13. cf. 256, 91. 
417, 95. 98. 

αὐξητικὴ δύναμις 340,106. 348, 
5. 354, 23 

αὐτάρκεια τῆς φύσεως 235, 26 
αὐτάρκης S85, 1. 413, 14. 414, 
11 sq. [466, 7. 10] — αὐτάρ- 
κῶς 129, 2. 476, 8 cet. 

568, 94. 

[αὐτοαγαϑόν Platonis 31, 21] 
[αὐτοάνϑρωπον 631, 24] 
αὐτοξῷον 114,25 sq. re 21 sq. 637, 94 [31, 16. 103, 20] 
[αὐτοκινησία 254, 8] 
αὐτοκίνητος [243, 10. 12. 248, 
24] cf. 247, 1 sq. 259, 15 86. 
204, 14 sq. 268, 1 8q. : 271 , 6 8q. 

αὐτόματος ὕπαρξις 174, 16. 
οὐδενὸς αἴτιον τὸ αὐ. 565, 
24. £x ταυτομάτου 569, 29. 
588, 17 

ἀφαίρεσις 415, 23. 417, 10 
ἀφανεῖς ϑεοί ὅ08, 98. ἂν τῶν 
φανερῶν τὰ ἀ. δῆλα καϑίστα- 
ται 208, 17 

ἀφαντάστως 116, 26 
ἁφή 285, 20 
ἀφϑαρσία 240, 22.304. 6. 312,20. 
559, 16. 594, 20. 596, 2. 601, 
19 [299, 29. 562, 15. 607, 97 

ἄφϑαρτος 4, 8. 17. 126, 16 δα. 
121, 21. 995. 20 sq. 230, 
241, 22. 242, 3. 5. 273, 9. jit 
10. 312, 19. 396, 1. 397, 20. 
441, 9. 458, 1. 491, 24 sq. 502. 
19 sq. 544, 10. 545,4. 548, 
14. 594, 19 sq. 599, 19 [19, 9. 
120, 5 sq. 243, 3 sq. 294, 8 sq. 
299. 28. 313, 17. 404, 22. 418, 
11 sq. 540, 10 86. 550, 12 sq. 
561, 21 5α. 589, 9 $q. 606, 4 sq.] 

ἄφιλος 586, 3 
ἀφορίξειν, ἀφορίξεσϑαι 135, 25. 
τὴν ὅ. i" 24. 185, 11. 199. 
2. 288, 0. 481, 27 [31, 23] 

ἀφορμὴ ῥα eti sim. 53, 
2. 16, 10. 545, 1 

ἄφυκτος ἐπιχείρησις 98, 20. 
,100, 26, 581, 9 
ἄφωνος 585, 25 
ἀφώτιστος 81, 22. 595, 13 
ἄχρονος 22, 21. 63, 4. 65, 24. 
66, 18. 367, A. — ἀχρόνως 
65, 19. 117,2. 365, 20. 866, 
2 sq. 369, jo Sq. 371, 17 sq. 
412, 17. 568, 28 [404, 14]. 
(coni. ἅμα, ἅμα νοήματι) 6, 3. 
416, 15. rà ὁ. ὑφιστάμενα 
πάντα &x μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παράγεται 361, 28 

ἀχώριστος 20, 23. 251, 28. 
8. 9 

ἄψυχος 260, 91. 97. rae 14. 
484, 26. 485, 12. 488, 5. 586, 
2. 620, 6 

βάϑος 282, 7. 12 
βάϑρον 818, 29 
βακτηρία 89, 8 sq. 90, 8 sq. 
βάπτειν ἔριον 595,4 
βάρος 232. 23 
βαρύς 291, 20. 292, 26. 391, 
4. 6. 414, 13. 15. A15, 5. 41. 
3. 20. 418, 10. 449, 8. 48. 
24. 28. 485, 11. 93. 491, 
536, 5 [478, 2. 3] 
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βαρύτης 356,6. 422,8. 423,23. 
521, 15 

βασιλεύς in exempl. 36, 5 sq. 
— βασιλικὴ εἰκών 36, 5 

βάσις math. 534, 17. 535, 20 
βίος 78. 19. 290, 8. ,μσωφρονι- 
κώτερος 890, 8. βίου αἵρεσις 40, 2 

βιοῦν φαύλως 290, 5 
βλαστάνειν 335,7. 351,11 — 
trans. 351, 5 

βόρεια 292, 9 
βούλησις ϑεοῦ 586, 15 sq. 599, 
6 [295, 5] μία, ἁπλῆ, ἀεὶ 
ὡσαύτως Ἰουσα 81, 13. 589, 
2. 616,19. 617, 19. [δύο r 
560, 2] B. τοῦ νόμου 321, 25. 
328, 16 

βοῦς 317, 11. 620, ὅ. χαλκοῦς 
410, 17 

βυϑός 84, 5. 210, 9 
βῶλος 919, 18. 285, 12. 289. 6. 
390, 10 

γαλαξίας κύκλος 290, 8 
γάμοι (οὗ. Plat.) 319, 21 sq. 
ἀνόσιοι 634, 21 

γαστήρ. ἡ ἐν τῇ γ. quite 
Q'eico τροφή 315,6 22. ὄγκος 
περὶ τὴν γ. 416, 24 

γεηρός 486, 3. 491, 5 
γένεσις 15. 1 18, 5. 92 34. 
12, 15. 90, 20 sq. 93, 19. 126, 
υ. ὃ. 199, 26 sq. 135, 16 sq. 
183, 9. 3. 931, 12. 256, 90. 
257, 8. 274, 10. 276, 11. 356, 
27. 396, 6. 417, 24. 418, 9. 
446, 2 sq. 449, 10. 469, 9. 472, 
14. 497, 9. 559, 4. 602, 4. 
603, 15. 619, 17 [31, 22. 313, 
19 sq. 403, 18. 24. 478, 6. 
538, 19. 550, 19. 590, 17. 
606, 8] φυσική, τεχνική 14, 
19. ὁδός ἔστιν ἐκ τοῦ μὴ Óv- 
τος εἰς τὸ ὄν 251, 11. 334, 

28. 345, 6. 380, 6. μόνου τοῦ 
εἴδους ἐστίν 319, 8. 21. 454, 

12. πᾶσα y. ἐν χρόνῳ 866, 12. 
ἡ ἄλλου γ. ἄλλου φϑορά 604, y. 
cf. 358, 26. 231, 10. ἡ ἁπλῶς 
y^ τουτέστιν ἡ τῶν οὐσιῶν 
22, 95. γενέσεις Qtàv 331,10. 
632, 10. ἀπὸ y. 286,5 

γενετή. ἔκ y. 280,2 
γεννᾶν 20, 21. 324, 10. 340, 
24. 849, 3 353, 13. 393, 11. 
397,1. 500,21. ὅμοια ἑαυτοῖς 
263, 19 

γεννητικός 848, ὅ. 849, 8. 8 
γένος 150, 6. εἰς εἴδη διαιρεῖ- 
ται 431, Ὁ. τὸ γ. καὶ τὸ εἶδος 
τῶν πρός τι 349, 20. 408, 
23. 24 

γέρανοι 
ὅ81, 18 

γεώδης 283, 12. 489, 18 
γεωμετρία 28,8. 532, 6 — γεω- 
μετρικώτατος Πλάτων 532,5 

γῆ (τῶν δ΄ στοιχείων) 164, 12. 
202, 6. 285, 12. 355, 23. 387, 
22. 422, 20. 434, 20. 459, 95. 
460, 19 sq. 464, 7. 490, 18. 
499, 11. 515,158q. 532,9. 534, 
15. 596, 1, 639, 3 [418, 1. 523, 
19 sq.] ὁμοιομερής 431, 15. 
τῶν βαρέων 391, 13. 423, 23. 
παχύτατον 434, 20. ξηρά, ψυ- 
χρά 409, 8. 504, 15. 515, 9. 
12. ἡ πᾶσα γῆ 484. 22. πρὸς 
τὸν ὅλον κόσμον μικρὰ καὶ 
σχεδὸν τὸ μηδέν, εἴπερ ση- 
μείου καὶ κέντρου λόγον ἐπέ- 
χει πρὸς τὸ πᾶν 419,928. cf. 
289, 1. τὸν ἥλιον μόνον καϑ' 
αὑτὸν καὶ πολλοὺς τῶν ἀπλα- 
νῶν ἀστέρων πολλῷ μείξονας 
εἶναι τῆς y. 611, 19. ἀκίνητος 
489, 14. 534, 16. χκαπνώδεις 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναϑυμιάσεις 393, 3. 
ὑπὸ, ὑπὲρ γῆν 269, 285. 210, 
9. 290, 5 

γηγενὴς μῦς 438,17 
γήινον 384, 5 

χειμῶνα φεύγουσαι 
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γηράσκειν καὶ φϑίνειν 233,12. 
235, 94 

γίνεσϑαι [478, 10 Sq.] εἶδος 
μεταβολῆς 389, 26. εἰς ὅ τι 
φϑείρεται, ἐκ τούτου καὶ γε- 
γονέναι αὐτὸ ἀνάγκη καὶ ἔμ- 
παλιν 363, 15 sq. αἰτιατόν τε 
καὶ γιγνόμενον 97,19. (coni. 
ποιοῦν) 28, 90. 97, 14. 15. 
614, 10 [42, 10. 82, 16 sq. 
561, 7]. ἀεὶ γινόμενον [298, 
18 sq. 138, 25. πᾶν τὸ ywó- 
μενον ἔκ τινὸς γίνεται 314, 
14. 339,2. cf. 345, 4. 602,16] 
οὐ πᾶν τὸ y. ὕλης δεῖται 468, 
11. 412, 23. τὰ y. πάντα σύν-. 
ϑετα ἐξ ὕλης καὶ εἴδους 448, 
25. cf. 345, 4. πᾶν τὸ y. ἐξ 
οὗ τοιοῦδε γίνεται 449,13 — 
γενητός Ἴ͵ ll. 16, ὅ. 81, 1. 
11. 125, 10. 135, 12 sq. 295, 
20. 230, 22. 262, 15 sq. 3465, 
4. 559, 19. 568, 2. 574, 11 
596, 6 sq. 597, 20. 638, 26 sq. 
[294, 9. 313, 18. 466, 9 sq. 
589, 8 sq. 609, 19] ro? γενη- 
τοῦ σημαινόμενα: cf. Taurus 
145, 13 sq. Porphyrius 148, 
9 sq. 154, 4 sq. 

γλεῦκος 416, 1 sq. 
γλυκύς 54, 9. 7. 355, 18. 94. 
506, 25 

γλυκύτης 348,19. 353,27. 354, 
8. 355, 14. 356, 5. 493, 94 

γνῶσις ἱπρονοητικὴ ὑπὲρ τὴν 
νοεράν 81, 21 sq.] νοερὰ καὶ 
ψυχική 515, 12. y. ϑεοῦ 40, 
14. 41, 19. 573, 5. 617, 14. 
ἑνοειδής 568,21. τῶν ὄντων 
ce. 3, 8. 14. 4, 9. 16. αἱ y. 
980, 10. μόνον τῶν παρόν- 
τῶν τὴν ἡμετέραν γνῶσιν ἀν- 
τιλαμβάνεσϑαι 151, 23. ἐξ 
ἀγνοίας εἰς y. μεταβάλλειν 12, 
9. 14. 955, 7. 8 

γνωστικὴ 9:00 δύναμις 3,12. 

ψυχῆς ἐνέργειαι γνωστικαί 
(Opp. πραχτικαί) 255, 6 

γράμματα 348, 14. 351, 10. 24. 
447, 16. 414, 25 sq. 475, 18 

γραμματεῖον ἄγραφον (cf. Arist.) 
351, 8 

γραμματικὸς δυνάμει, ἐνεργείᾳ 
46, ὦ, 58, 18, γραμματικὴ 
τέχνη sim. 62, 8. ΤΌ, 18. 71, 1 

γραμμή (coni ἐπιφάνεια) 420, 
19 sq. 428, 13. 431, 1 

γράφειν 63, 7. 8 
γραφεύς 474, 25 
γυναῖκες κοιναί (cf. Plat.) 324, 
5 sq. 

γωνία 208, 12 sq. 

δαιμόνια καινά (de Socr.) 640, 7 
δαίμων 643, 15. δ. πονηροί 
635, 15. 644, 2. κάτοχος ὃ. 
πονηροῖς 241,16. παρ᾽ Ἕλλησι 
μαντεῖα καϑίδρυτο τὴν ἀληϑῆ 
τοῦ ϑεοῦ πρόγνωσιν ὑποκρι- 
νομένου τοῦ πονηροῦ ὃ. 81, 15 

δακτυλιαῖος ἄνϑρωπος 431, 10 
δάκτυλος 277, 16. 495, 13 sq. 
500, 18. 25. ποδός 284, 26 

δεικτικός 127, 24 
δεῖν (opp. λύειν) 132,22 [560, 6] 
δεινότης συλλογισμῶν sim. 61, 
9. 98, 25. 100, 27. 126, 4 

δεχτικὸς φωτός, ϑανάτου cet. 
21, 19. 97. ΤΟ, 94. 996, 93. 
233, 24. 279, 19. 356,21. 358, 
26. 412, 2. 414, 10. 469, 3. 
548, 12. 596, 18. 20 [523, 29] 

δεξιός 34, 6. 306, 14. 308, 96. 
451, 13 sq. 

δεσμός [119, 17] 132, 20 sq. 
φυσικός 311, 11 

δεσπότης (comp. δοῦλος) 34, 6. 
16. 36, 14. 210, 7 sq. 

δηλωτιχὸς χρόνου cet. 104, 26. 
106, 17 sq. 371, 8. 514, 21. 
576, 15. 578, 1 

δημιουργεῖν 3,2. 4, 6.91. 5, 8. 
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14, 16. 18, 9. 36, 28. 468, 18. 
468, 7 sq. 579, 19. 599, 6. 614. 
19 [42, 4 sq. 95, 5 sq. 120, 1. 
466, 22. 561, 8. 605, 21 sq.] 

δημιούργημα 21, 1. 76, 22. 86, 
10. 17. 87, 10. 322, 14 [562, 
26] £x χαλκοῦ 411,13. 457, 23 

δημιουργία 93, 14. 1706, 18. 
190, 24. 341, 6. 342, 96. 344, 
16. 367, 17. 616, 13 [408,21] 

δημιουργικός [42, 15] αἰτία 13, 
29. 80,20. 84,9. 183,13. 636,5. 
αἴτιον 17, 2. 91, 3. 23, 15. 
100, 18. δύναμις 2, 15. 5, 19. 
7,9. 14, 6. 81,5. 91, 7. 95. 
101, 10 (Plot) 176,17. 341, 
1. 376, 21. 473,21. 474, 15. 
571, 19. 610, 16. ἕξις 87, 92. 
τέχνη 414, 15. ἐνέργεια 87, 4. 
102, 11. 341, 11. λόγοι καὶ 
νοήσεις 36,18 sq. 53, 97. 54, 
9. 79, 5. 84, 14. 449, 94. νοῦς 
575,13. 91. 577,90 — δη- 
μιουργικῶς 14, 12. 15,19. 17, 
19. 85, 7 

δημιουργὸς χρόνου, τῶν ὄντων 
cet. 5. 8. 8, 14. 14, 16. 21, 1. 
14. 40, 11. 82,4 sq. 92, 13 sq. 
139, 490. 174, 18. 304 €. 
468, 3. 415,1. 578, 22. 599,3. 
602, 6. 608, 25. 6183, 2. 93. 
628, 15. 645, 3 [42, 9 sq. 82, 
21. 119, 14 sq. 550, 6. 560, 3. 
590, 3. 604, 16 sq.] ἡ δη- 
μιουργὸς φύσις 366, 8. 487,11. 
δημιουργοὶ τῆς τῶν φαρμάκων 
φύσεως 315, 21 

διαδοχὴ φυσική 12, 20 sq. γέ- 
νους 10, 28. 11, 1 

διαξευγνύναι 192, 17. 195, 21 
διαξευκτικὸς σύνδεσμος 191, 16 
διάϑεσις 62, 18 sq. 66, 20. 16, 
105. 299. Τῇ, 5. GI, I. 15. 
616, 2. 9 

διαιρεῖν 137,94. 156,4. 431, 20. 
434, 18. 26. 437, 9. 614, 14 

διαίρεσις 64, 4. 69,9. 10, 15. 
71, 14. 186, 18. 137, 29. 161, 
25. 173, 18. 431, 23. 24. 434, 
27. 431,8. ἀντιφατική 182, 11 
— medic. δ. κατὰ τὰς κοιλίας 
397, 4. 5 

διαιρετικὴ διαφορά 437, 29. 
μέϑοδος 180, 14. 181, 6 

[διαιωνία ἐνέργεια 607, 9] 
διακονικὸν πῦρ 535, 5 
διακόσμησις τοῦ ξώου 130, 17 
διακρατεῖν τὸ πᾶν 599, ὅ. ἐς 
ἀεί 886, 15 [ἀτελευτήτως 
562, 24] 

διακρίνειν 210, 7. 21. 421, 16 
543, 15. 544, 1. 547, 19 

διάκρισις 918, 15 
διαλεκτικὸς ἀνήρ 118,15. ἀκρί- 
βεια 4δ, 8. κανόνες 45, 21 
[νόμοι 609, 10] 

διαλύειν 131, 1. 4. 6. 364, 10. 
311,2. 597, 29. διαλύεσθαι 
τὰ διάφορα 26, 24 

διάλυσις 594, 929. 595, 91. 
598, 90 

διαμένειν 235, 16 cet. εἰς ἀεί 
234, 5. 312, 22. cet. 

διαμονή 202, 13. ἀίδιος 230, 
25. 935, 19. ἐξ às A, 18. 
312, 94 

διαμόρφωσις 542, 34 
διάνοια 10,6. 116, 26. 117, 12. 
127, 17 cet. 

διάπλασις (coni. ξζώωσις sim.) 
40, 21. 367, 14. 369,8. 487,7 

διαπλάττειν 814,11. 99. 487,6 
διαπνεῖν 410, 3. 595, 26 
διαπορητικὸξ σύνδεσμος (ἢ) 
191. 17 

διαρϑροῦν. τὸ τέλειον καὶ δὲ- 
ηρϑρωμένον 543,2. διηρϑρω- 
μένως 542, 28 — exponere 
541, 94. 639, 98 

διασημαίνειν 15, 8 
διασπείρειν 391,1 
διάστασις 64,24. 65,93. 95, 96. 
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384, 6. 440, 9. 568, 29. αἱ 
τρεῖς ὃ. 408, 7. 98. 419, 1. 
15. 494. 14 

διαστατός 440, 18. ἐφ᾽ £v 420, 
21. τριχῇ 201, 10. 346, 4. 316, 
18. 408, 3. 409, 22, 410, 9. 
412, 18. 23. 28. 413, 21. 417, 
11. 16. 418, 26 sq. 419, 17 sq. 
420, 8 sq. 483, 4 sq. 440, 7. 
448, 4. 463, 4. διαστατῶς 
5173, 8 

διαστέλλεσθαι 494, 91. 433, 8 
διάστημα zoovixóv 116, 9 
διαστολή 288, 8. 424. 17. 480. 
24. 433, 9. 435, 51. 436, 15 

διάταξις περί 319, 92. à. τῆς 
φύσεως μᾶλλον δὲ τοῦ ϑεοῦ 
323. 8 

διάτασις 416, 26 
διατάττεσϑαι 820,21. 679.17 cet. 
διατείνεσθαι 410, 9 [608, 8] 
διατιϑέναι παρὰ φύσιν 303,14 
διατριβὴ ᾿Δριστοτέλους 5921, 2. 
cf. 211, 26 

διαφανής 21, 19. 90. 83, 6. 
151, 11. 266, 14. 269, 21. 23. 
240, 1. 2892, 8. 18, 412, 17 
[523, 21] 

διαφέρειν 11, 1 cet. 
διαφορά 17, 3. 498, 16 cet. 
οὐσιώδης, συστατική 423, 23. 
424, 5. 431, 22. διαιρετική 
437, 22. εἰδοποιός 487, 19. 
438, 95 

διαφορεῖν 231, 4. 8. 348, 14 
διάφορος 6, 23 cet. τὰ περὶ 
τῶν ἰδεῶν ὃ. διαλύεσθαι 26, 24 

διαφορότης 115, 26 
διδασκαλία 71,13. Πλάτωνος 
sim. 21, 5. 30, δ. 172, 23. 
912, 12 cet. συμβολική 533, 
21. 488, 29 

διδασκαλικὸς τρόπος 190, 8. 
νοῦς 66, 3. 21 

διδάσκαλος 27, 1. 30, 17. τοῦ 
xc)' ἡμᾶς λόγου 911, 960. 

saep. in exemplis, οὗ 47, 
26 sq. 62, 9. 66, 6. 71, 5. 83. 
1. 87, 14 cet. 

διδάσκειν 61, 17. 185,24. 616, 
4 cet. 

διδόναι concedere 9, 3. 59, 
20. 494, 7 cet. 

διελέγχειν 52,24, 171,1. 400,6 
διεξιτητός 9,4. 10, 18. 24. 619, 
1 586. 

διέξοδος 619, 11. 416, 8 
[διιέναι 18, 22] 
διιστάναι. διεστάναι τῷ χρόνῳ 
584, 11. cf. 594, 1. τριχῇ διε- 
στάναι 428, 10. οὐσία τριχῇ 
διεστῶσα 346,06. cf. διαστατός 

δωτικὸν φῶς (coni. ὀξύτατον) 
282, 21 -- τμητικόν τε χαὶ 
διωτητικόν 534, 21. 535, 2 

διοικεῖν 138, 7. 191, 12, 989, 
16. 297, 15 

διοργάνωσις 1929, 1. 284, 3. 
487, 8 

διορίξεσϑαι 69, 7. 155,922, 523 
10. 621, 93 

δίπους 423, 16 
δόγμα 29, 9. 948, 98, 319, 2. 329, 15 [120, 10] 
δοκοῦντα κοινῇ 544, 11. τὰ 
ἄνωϑεν τοῖς ᾿4ϑηναίοις δε- 
δογμένα 332, 14. δοκούντως 
Πλάτωνι 810, 24. 627, 91. 
628, 13 

δόξα 29,13. 29. 61,19. 83, 15. 
88,15. τότε κρατοῦσα 635,22. 
TOU ϑεοῦ 334, 8. περὶ ϑεοῦ 
86, 95 

δοξάξειν τὰ Πλάτωνος sim. 
135, 9. 211, 14. 400, 24 cet. 

δοτικὴ πτῶσις 360, 25 
δοῦλος 34, 6. 16. 210, 7 sq. 
δοχεῖον τῶν φυσικῶν εἰδῶν 
τὸ τριχῇ διαστατόν 448, 7. 
447, 18 

δρᾶν [561, 25] 2386, 18, cf. 
Plat. 

? 
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δραστήριος 353, 11. δύναμις 
238, 26. 974, 98. 598, 91. τὸ 
ὃ. τῆς δυνάμεως 233, 10. 
517, 15 
Ι δραστικωτέρα βούλησις 562,10] 
δρύινα ξύλα 519, 2 
δρῦς 507, 26. 28 
δύναμις ((0Π]. ἐπιτηδειότης) 54, 
18. (opp. ἀδυναμία) 336, 12. 
ἄπειρος, πεπερασμένη 1, 18. 
3, 15. 6,12. 235, 5 sq. 997, 
15 sq. 300, 4 sq. [298, 1. 299, 
9. 300, 1] τὸ ἐν δυνάμει ἄπει- 
ρον 8,3. ὃ. δημιουργικὴ τοῦ 
ϑεοῦ 8, 1. 5. 5,90. 1,9. 90. 
39, 4, 81, 5. 341,2. 418, 99. 
414, 15. 616, 16. προνοητική 
39, 4. γνωστική 8,18. φυσική 
214, 21 sq. 303, 2 sq. φυσική 
τε καὶ σωστική 303, 19. 401, 
19. σωματική, τεχνική 336, 19. 
ψυχική 292, 21. 348, 98. 359, 
1. 354, 11 sq. 486, 12. ξωτική, 
ϑρεπτική, αὐξητική, αἰσϑη- 
τική, κινητική 840, 16. 9256, 
11. 353, 26. 217. 804, 28 sq. 
426, 18. ὃ. ψυχῆς ἄλογοι 348, 
4. 25. 280, 6. ἑλκτική 319, 8. 
δραστήριος 233,26. συμπληρω- 
τικαὶ τῶν οὐσιῶν 88. 10. 17. 
22. ὑπερτέρα ἢ κατὰ τὴν αὐτοῦ 
φύσιν 242, 18. 241, 28. ἀντι- 
κείμεναι 401, 18. τοῦ ἡλίου 
φωτοειδής 83, 5. 84, 1. φωτι- 
στική, ϑερμαντική 81,106. 83, 
20. 22 — δυνάμει (opp. ἐν- 
εργείᾳ) 22, 16. 45, 12. 61, 
27 sq. 69, 9. 70, 29. 71, 8. 
75, 2. 82, 4 sq. 250, 12 sq. 
263, 23. 2170, 22. 429, 26. 430, - 
17. 442, 6 sq. [42, 3 sq. 404, 
15] διττόν sec. Arist. 46,3 sq. 
ἄλλο τί ἐστιν τὸ δυνάμει τι 
εἶναι καὶ ἄλλο αὐτὴ ἡ ἐκείνου 
δύναμις 360, 12. τὸ δυνάμει 
ἀτελές [82, 20] 92, 10 sq. 

132, 8 sq. δυνάμει τὴν ἀπορίαν 
ταύτην ἐπελυσάμεϑα sim. 417, 
18. 470, 28. 498, 28 

δύνειν 492, 12 
[δυσεργός 539, 11. 15. 16] 
δύσεις 199, 3. 9 
δυσμαί 198, 26 
δυτικά 198, 22 
δωδεκάεδρον (cf. Plat) 532, 
3 sq. 534, 9. 536, 14 

ἔβενος 595, 3 
ἐγγεννᾶν 530, 19 
ἐγκατασπείρειν 13, 3 
ἐγκέφαλος 984, 19. 26. 395, 19 
ἐγκόσμιοι ϑεοί 608, 21 sq. 
ἔδρα math. 535,14. 536,21 -- 
ἑδραία βάσις 534, 17 

εἰδικὸν αἴτιον 159, 6 
εἰδοποιεῖν 15, 26. 17, 3. 9. 20, 
28 sq. 304, 94. 26. 848, 11. 
409, 12. 421, 23. 27. 426, 17 sq. 
439, 3. 5. 450, 2. 458, 24. 504, 
19. 542, 3. 17 

εἰδοποιία 183, 10. 370, 23. 446, 
11. 12. 542, 21. 543, 1 

εἰδοποιός 10, 27. 310, 22. δια- 
φοραί 424, 20. 437, 19. 438, 
25. ποιότητες 232, 91 

εἶδος. γένος sig εἴδη διαιρεῖ- 
ται... εἶδος εἰς ἄτομα 481, 
10. 440,10. γένος καὶ εἶ. τῶν 
πρός τι 349, 20. cf. 408, 24. 
(dist. τρόπος) 276, 18; cf. 27. 
μεταβολὴ ἐκ στερήσεως sig εἶ. 
79, 15. τὰ, 1. cf. 313,4. (coni. 
ὕπαρξις) 15, 10. 14. (coni. 
οὐσία) 421,18. 24. 25. (comp. 
ὕλη, ὑποκείμενον) 153, 19 sq. 
164, 1 sq. 340, 12. 95. 341, 
18. 345,5. 346,17 sq. 368, 
17. 369, 2 sq. 470, 14 [504, 
6 sq. 539, 3 sq. 549, 15 sq.] 
εἷ. καὶ ὕλη τῶν πρός τι 158, 
16, 372, 1. 409, 14. 418, 15. 
ἔνυλα 153, 22. 206, 26. 341, 
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12. 18. 348, 25. 353, 21 sq. 
[364, 12 sq.] ὑλικά 808, 14. 
φυσικά 356, 4. 251, 14. νοητά 
348, 20. ἀχώριστα τὰ si. τῶν 
ὑποκειμένων 20, A 

εἰκάξειν [549, 12] 5 26. 551, 
24. 558, 16 

εἰκονίξειν 16, 21. 18, 12 
εἰκονικῶς (opp. παραδειγματι- 
κῶς) 488, 34 

εἰχοσάεδρον (cf. Plat.) 532, 3. 
10. 535, 6 

εἰκών (opp. ἀρχέτυπον) 25, 25. 
(opp. παράδειγμα) 511, 18. 26. 
551, 17 sq. 613, 4. 618, 1 sq. 

[24, 8 sq.] 
εἱμαρμένη. διάφοροι αἱ περὶ 
ταύτης δόξαι κτλ. 41, 8 

εἶναι. τὸ εἶ. [403, 17. 538, 20] 
ϑεοῦ, κόσμου 15, 20. 87, 24. 
95, 26. 100, 5. 9. 143, 9. (coni. 
οὐσία) 14, 11. 110, T. 230, 12. 
13. 348,98. 447,10. (coni. 
ὑπόστασις) 1ὅ, 18. χεῖρον τὸ 
κακῶς εἶναι τοῦ μηδ᾽ εἶναι 
ὕλως 565, 21. cf. 390, 23. 568, 
8. τὸ τί ἦν εἶναι [24, 3] 32, 
23. 33, 25. 34,4. 11. (coni. 
οὐσία) 16, ἐπε 26, 8 -- τὰ 
ὄντα 4, 5. 5, 18. 6, 19. 14 sq. 
8, 1 Sq. 12. Ὁ. 86, 2. 19 cet. 
(ἀγένητα - γενητά, αἰώνια --- 
ὑπὸ χρόνον) 2, 17. 136, 19. 
157, 24. οὐδὲν τῶν ὄντων 
αὐτὸ ἑαυτοῦ φϑαρτιχκόν 336, 
10. 808, 2. τῶν ὄντων οὐδὲν 
πάντῃ ἀνείδεον 421, 10. 428,5 
[τὸ € ὃν μοναχῶς λέγεσϑαι κατὰ 
Ilic ἀτῶνα᾿ τὸ γὰρ αἰώνιον καὶ 
ὑπέρχρονον σημαίνειν 138, 22 

ἐχβαίνειν κατ᾽ (sig) ἐνέργειαν 
8, 10. 10, 5. 6 

ἐκδιδάσκειν 322, 95 
ἐχδιδόναι σκιάν 106, 18 
ἐκϑλίβειν 390, 13 
ἐκλαμβάνειν 29. 4. εἰς 192, 98 

ἔχλειψις σελήνης 19, 98. 95 
ἐκπεριέρχεσϑαι χύκλον 199. 1. 
8. 14. 291, 23. 292, 19. 343, 
11. 578, 11. 580, 13 86. 

ἐχπεριπολεῖν 199, 19. 578, 15 
ἐχπνευματοῦσϑαι 416, 24 
ἔκστασις [τῆς φύσεως 381, 21] 
cf. 388, 5. 418, 11 
ρος 418, οὔ 
ἔκτασις 8, 2. 398, 15. (coni. 
συστολή) 424, 14, 494, 17. 
4536, 10 

ἐκτείνειν 436, 2 cet. (coni. συ- 
στέλλειν) 419, 14. 434,14. ἐπ᾽ 
ἄπειρον sim. [96, 10] 398,22. 
435, 2 cet. 

ἐχτίϑεσϑαι λέξιν sim. 49, 8. 
59, 21 cet. 

ἐχτροπὴ sig τὸ παρὰ φύσιν 
315, 18 

ἐκφέρεσϑαι εἰς ἀτοπίαν 198, 9 
ἐλαία 311, 12 
ἐλέγχειν 99, 22. 32, 24 cet. 
ἔλεγχος ἐκ τῆς λέξεως καὶ μὴ 
τῆς τοῦ λέγοντος διανοίας 
117, 12. ἐκ τῶν πραγμάτων 
197, 4. 273, 8. ἀπὸ τῆς ἀλη- 
ϑείας 186, 11. τῶν ἐ. ἄριστοι 
ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῶν ὧρ- 
μημένοι εἰσὶν αὐτοπίστων τε 
καὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν προωμο- 
λογημένων 296, 22 

ἐλέφας 431, 5. 435, 15 
ἑλικοειδὴς κίνησις 974, 5. 293,65. 
μικτὴ ἐξ εὐθείας καὶ κύχλου 
191, 4. 8 — ἑλικοειδῶς 290, 
24. 991, 1. 25. 292, 14 

ἕλιξ κίνησις 214, 4. 292, 10. 
λέγεται ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις 
ἕλικα γράφειν 391, 26. ἕλικα 
κινεῖσϑϑαι 293, 1 

ἕλκειν 215, 1 
ἑλκτικός 2 215,4. τὴν & δύναμιν 
οὐκ εἶναί φησιν ἐν τοῖς σώ- 
μασιν ὁ Πλάτων κτλ. 319, 3 

ἔλλαμψις 266, 11 
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ἔμβρυον 320,15. 866, 7. 369, 
8 sq. 371, 15. 501, 3. 10. 
549. 93 

ἐμμέλεια (coni. τάξις) 265, 98 
ἐμμελὴς καὶ εὔτακτος κίνησις 
546, 19 
ἐμπαϑής 3829, 8. ἡδοναί 612,6 
ἐμπολιτεύεσϑαι βίον 18, 19 
ἔμφασις [38, 2] χρονική 116, 12 
ἐμφιλοσοφεῖν 131, 19 
ἔμφυτος [ἐν 523, 18. cf. 518, 8. 
519, 15] ὁρμή, δοπή 485, 12. 
488, 4. 490, 29. 491, 10 

ἔμψυχος 180, 23. 196, 93. 953, 
1. 254, 5. 267, 19 sq. 408, 10. 
425, 16. 485, 4. 11. 27. 620,6 

ἐναντιολογία 357, 19 
ἐναντίος 112, 25. 497, 2 cet. 
[394, 15. 418, 1] 
ἐναντιότης 808, 21 

ἐναντίωσις 494. 8. 491, 15. 
625, 26 

ἐνάργεια 18, 18 saep. πάσης 
μείζων ἀποδείξεως 200, 24. 
(ενεργεια cod.) 200, 24. 201, 
25. 263, 28. 213, 14. 386, 13. 

415, 12. 449, 13 

ἐναργής 163, 24. 174, 18. 248, 
18 cet. --- ἐναργῶς 135, 20. 
141, 12. 155, 18 cet. 

ἐνδιαιτᾶσϑαι ἐν 289, 18 
ἕνεκά του, οὗ ἕνεκα 349, 10 sq. 
Agi 19 sq.]. 409, 15. 446, 

1 sq. [τὸ οὗ ἕνεκα τῶν ἕνεκά 
του Ἀρεῖττον 479, 5] 

ἐνέργεια 63, 5. 71, 1. 161, 1b. 
979, 4. (coni. πρᾶξις) ΤΊ, 29. 
$0), vo) sim. 5, 14. 18, 5. 
64, 93. 65, 18. 29. 77, 14. 83,8. 
δημιουργική 87, 4. 341, 11 
[διαιωνία ϑεοῦ 607, 10] ἀτε- 
lg 64, ὁ {ψυχῆς 253, 22 sq.] 
νοεραί 252, 13. 486, . yvo- 
στικαί, ip NER, 955, S οὐ 
πᾶσα ἐνέργεια εὐϑὺς καὶ κί- 
νησίς ἐστιν 64, 26. κατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν 8, 6. 132, 78α. 418, 14. 
595, 98 [42, 3 8q.] ἐνεργείᾳ 
(opp. δυνάμει) 14, 11. 22, 1T. 
45, 13 sq. 49, 22. 61, 28 56. 
69,9. 71,8. 75,9. 82,7 sq. 
92, 16 sq. 250, 11 sq. 255, 12. 
441, 11. 13. 442, 8 sq. 461, 
27. 415, 9. 620, 17 [82, 
23] διττόν sec. Arist. 46, 23 
τὸ ἐνεργείᾳ τι εἶναι ἄλλο ἐστὶν 
καὶ ἕτερον ἡ ἐκείνου ἐνέργεια 
360, 13 sq. 

ἐνεργεῖν 341, 4. 6014, 5 sq. 6165, 
16 sq. 643, 15. (coni. ποιεῖν) 
4, 20. 62, 18. ὑπὲρ φύσιν 
219, 3 

ἐνεργής 19,4 
ἐνθουσιῶσαι ψυχαὶ καὶ τὴν τοῦ 
μέλλοντος εἰσδεχόμεναι πρό- 
γνώσιν 218, 28. 241, 10 

[ἑνιαία γνῶσις τῆς ᾿προνοίας 
88, 16] 

ἑνικῶς 160, 14. 171, 16 
ἐνίστασϑαι πρός 29, 5. 997, 9 
cet. — ἐνεστηκὸς τοῦ χρόνου 
vujjux sim. 118, 20. 167, 
23 cet. 

ἐννοεῖν 117, 3 cet. 
ἔννοια 1, 19. κοινὴ 31, 18. 
ΑἹ. 1. 397, 27. xowol “περὶ 
ϑεοῦ 5,15. 6,5. 102,17. 134, 
7. 11. εὐσεβεῖς 101, 1. ἀἄσε- 
βεῖς 630,10. ὀρϑαί 573, 25. 
σύμφυτοι 128, 19. ἔ. τῶν λε- 
γομένων 100, 9. 12. 46, 1 

ἑνοειδής 568,920. 29. 518, 11. 
584, 20 — ἑνοειδῶς 568, 21. 
511,6. 575, 7. 19. 034, 14 

ἑνοῦσϑαι 54, 6. 289, 22. 514, 18 
ἔνστασις 168, 10. 318, 11 cet. 
πραγματειώδης 134, 20 

ἔνυδρα ξῷα 180,28. 486, 27 sq. 
481, 22. 509, 7 

ἔνυλος 410, 11. ξωή 251, 4 [φῶς 
20] εἴδη 153, 22. 206, 26. 

347, 19. 17. 98. 353, 21 sq. 
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356, 2. 11. 359,12. 319, 97. 
438, 3. 451, 9. 26 [364, 12 sq.] 

ἐνυπάρχειν 81, 5. 449, 93. 
595, 11 

ἕνωσις 514, 20. 515, 8 
ἐξάγειν sig ἄτοπον 40, 4 
ἐξαεροῦσϑαι [364, 20] 431, 25. 
438, 17 

ἐξαιματοῦν 374, 19 
ἐξαλλαγὴ οὐσίας 487, 13. cf. 
503, 98 

ἐξαλλάσσειν 434, 9 
ἐξάπτειν στυππεῖον 518, 97 
ἐξαρκεῖν ἀεί, ἐς ἀεί, εἰς τὸ 
διηνεκές 3, 11. 5, 22. 280, 96. 
235, 9. 303, 19 

ἐξασϑενεῖν 215, 2. 300, 16. 336, 
15 sq. 401, 27 

ἐξατμίξεσθαι 392, 91. 416, 18 
ἐξετάζειν 127, 9sq. 191, 26 cet. 
ἐξέτασις 149, 11. 163, 8 
ἐξεταστικός. τὸ λίαν αὐτοῦ τῶν 
λέξεων £. 105,5 

ἐξηγεῖσϑαι 40, 16. 70, 22 cet. 
ἐξήγησις μαϑηματικωτέρα, qv- 
σικωτέρα 514, 34. 26. ὑπομνη- 
ματικαί 10, 3. 211, 28 

ἐξηγητής 48, 10 cet. 
ἐξηγητικὰ ὑπομνήματα 212, 15 
ἕξις 46, 12 sq. 63, 4. 84, 15. 
309, 3. 604, 4. 10. 13. 25 56. 
τοῦ ποιεῖν 508, 13 (dist. ἐπι- 
τηδειότης) 51,16. (comp. ἐνέρ- 
γειαὴ ΤΊ, 1. xe" ἕξιν 49, 91. 
50, 14. 93, 11. £ λογική 180, 
23. £ ὄψεως (opp. στέρησις) 
210, 8 [cf. 294, 21] 

ἐξίστασθαι τοῦ κατὰ φύσιν sim. 
284, 10. 334, 94. 385, 91 cet. 

ἐξολισϑαίνειν εἰς 336,24. 598,90 
ἐξομοιοῦν 342, 19 [608, 9] 
ἐπάγειν (?) elg ἄτοπον 29, 44 
ἐπαγωγή 204, 1. 392, 6 
ἐπαναλαμβάνειν 136,15. 505,14 
ἑἐπαναστρέφειν εἰς 578, 14 
ἐπεξήγησις 205, 20 

ἔπεσϑαι log. 7, 7. 45,19. 86, 
11 cet. [43, 16. 562, 11] 

ἐπιγίνεσϑαι 300, 10 cet. — 
ἐπιγενήτως 595, 7 

ἐπιϑυμία (dea) 632, 8 
ἐπικρίνειν 140, 7. 158,3. 193,21 
ἐπίχτησις 594, 27 sq. 
ἐπίκτητος ἀϑανασία (cf. Plat. 
polit. 270A) 929, 20. 300, 10. 
301, 6. 304, 5. 311, 15. 548, 7. 
594, 22. 596, 13 sq. 698, 14. 
630, 14. ἐπικτήτως 595, 10. 
596, 16. 25 

ἐπιλύεσϑαι ἀπορίαν, ἔνστασιν 
68, 1. 489, 8 cet. 

ἐπιμιγνύναι 506, 25 
ἐπιμιξία 506, 23 
ἐπινοεῖν 11, 17. 115, 5. 495, 4. 
629, 18 

ἐπίνοια 12, 9. 55,90. 115,4 
153, 17 cet. [540, 14. 606, 
23 sq.] 

ἐπίπεδον 428, 11. 514, 92, 532, 
1,9 

ἐπιπροσϑεῖν 269, 26. 281, 57. 
282. 5 

ἐπιπρόσϑησις σελήνης 19, 25 
ἐπίρρημα χρονικόν 114, 9 
πισκευαστὴ ἀϑανασία (cf. Plat. 
polit. 270 A) 138, 11. 228, 9 sq. 
235,91. 311, 15. 494, 10. 548, 
1. 556, 2. 596, 13. 638, 13 

ἐπισκευή 595, 24 
ἐπισκιάξειν 20, 8 
ἐπιστασία ϑεοῦ 623, 11 
ἐπιστήμη 46, 18. 70, 9T. 309, 
3 sq. 596, 24. ἡ τοῦ τριγώνου 
&. 208, 12. ἡ κατὰ τὰς ἁρμο- 
νίας, ἐν τοῖς χρώμασιν 386, 
4. 6. διττή 15, ὅ. λογικαί, 
πρακτικαί 11,12 sq. ἡ ἁπλῶς, 
αἱ μερικαί 28, 6 

ἐπιστήμων 809, 2 sq. 450, 5 
ἐπισυνάπτειν 398, 4. 10. 95. 
399, 10. 515, 98 

ἐπιτήδειος 366, 94. 475, 12 
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[466, 6. 18. 539,19] — £m- 
τηδείως ἔχειν 40, 8. 360, 15 

ἐπιτηδειότης 360, 17. A765, 21. 
φυσική 46, 7. 25. (coni. δύνα- 
μὲς) 54, 19. (dist. ἕξις) 51, 16 

ἐπιτήδευσις ἀνθρώπων 13, 3. 
320, 14 

ἐπιφάνεια 420, 19 sq. 431, 1 
ἐπιχείρημα 26,18 cel. σοφιστι- 
κόν 45, 6. 104, 91. ἐξ ὑποϑέ- 
csog εἰλημμένον 32, 14 

ἐπιχείρησις 112, 17 cet. κατὰ 
τῆς ἀληϑείας 98, 90. ἄφυκτοι 
100, 26 

ἐπωνύμως 486, ὅ 
ἔριον βεβαμμένον 595, 4 
ἔρις (dea) 632, 5 
ἑρμηνεία περὶ τῶν πραγμάτων 
117, 8 

ἑρμηνεύειν 117, 11. 157, 10 
ἕρπειν 91, 1. 481, 93 
ἐρυϑρός 54, 9. 7 
ἔρως (deus) 632, 8 
ἐσθίειν 416, 23 sq. 
ἕσπερος 578, 16 
ἑτεροίωσις 74, 9. 81, 94 
ἑτεροκίνητος 211, 16 
ἑτερότης 196, 28. 199, 5 
ἑτεροφυής 487, 16 
εὐδαιμονία πολιτική 35, 16. 21 
— εὐδαίμων πόλις 35, 94 

εὐεργός 360, 23. 26. 369,3. 92. 
474, 12. 19 [404, 8. 466, 18. 
90. 538, 4 sq.] 

εὐθύγραμμον 532, 1. 535, 11. 
σχῆμα 398, 14 

[εὐϑυπορούμενα σώματα 417. 
93. 594, 11] 

εὐθύς. κατ᾽ εὐθεῖαν κινεῖσθαι 
sim. 266, 28. 258, 11. 274, 
9 sq. 387, 18. éx' εὐδό 
387, 90 

εὐϑυφορούμενα σώματα 241, T. 
274, 9. 978, 17. 985,4. 993, 
19. 484, 99. 93, 489, 5. 490, 
2 sq. 491, 11 

εὐθυφορία 210, 25. 977, 1. 4. 
988, 8. 290, 19 

εὔλογος 175, 10. 277, 22 cet. 
[561, 27] 

εὐόλισϑος 534, 11. 585, 8. 10 
εὔρυϑμος κίνησις 265, 925 
εὐσέβεια 189, 97 sq. 
[εὐσεβεῖν ὅθ, 15. 94. 608, 12] 
εὐσεβεῖς περὶ ϑεοῦ ἔννοιαι 
101, 1 [εὐσεβῶς 609, 23] 

εὔτακτος κίνησις 265, 22. 546,19 
ἑωσφόρος 199, 12 

ijv. ξῶντα [38, 1] διαφέρει τῶν 
μὴ ξώντων τὰ ξῶντα σώματα 
τῷ αἰσϑάνεσϑαι κτλ. 263, 17 

ξητεῖν 8, 8. 28, 5 cet. τὸ fm- 
τούμενον 14, 94. 15, 17 cet. 

ζήτησις 11,25. 12, 4 
ξυγόν astron. 198, 14 
ξωῳδιακός 198, 19. 17. κύκλος 
299, 5 

ξώδιον astr. 578, 26. 519, 16 
ξωή 380, 13 sq. 935,17. 263, 
12 sq. 369, 12 [253, 29] ἔνυ- 
Aog τῶν σωμάτων 251,5 

ξῷον 98, 96. 930, 12. 988, 6. 
334, 21. 374, 19 sq. 409, 98. 
418, 13. 14. 437, 10. 460, 96. 
487, 26. (coni φυτόν sim.) 
198, 22. 138, 5. 203, 9. 204, 9. 
393,9 [αἰώνιον 608, 10] 20y:- 
κόν͵ ἄλογον 330,11. 433, 98 sq. 
ἀέρια, πτηνά, χερσαῖα, ἔνυδρα 
180, 97. 399, 98. 486, 97. 
509, 7. ἡ τοῦ ἕξ. φύσις τῷ 
ἐμψύχῳ τε καὶ αἰσϑητικῷ ὄρι- 
fouévm 408, 10. συμπεριείλη- 
πται ἐν τῷ ξῴῳ τὸ λογικόν 
180. 94 

ξωοποιεῖν 195, 19. 253,12. 263, 
7 sq. 371, 15 

ξωοποιός 519, 14 [523, 13] 
ξωοῦν 369, 13. 374, 99 
ξωτικός 264, 91. 265,9. 340, 
16. 426, 17. 515, T. 15. δ. 
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519, 13. (coni. κινητικός) 251, 
12. 254, 11. πνεῦμα 396, 27 

ξώωσις ἐμβρύου καὶ διάπλασις 
869. 8 

ἡγούμενον 248, 19. 273,19 cet. 
ἡδοναὶ ἐμπαϑεῖς 612. 6 
ἠϑικαὶ συμβουλαί 319, 15 
ἦϑος φιλόσοφον 597,1. ϑηριῶ- 
δὲς 323, 10. 322, 20 

ἤλεκερον κινεῖ τὰ κάρφη 214, 

23. 215, 2 
ἡλιακὸν φῶς 19, 24. ἀκτῖνες 
16, 19. 266, 14. 282, 16 

ἥλιος 5,24. 14, 24. 16, 6. 20, 
28. 91,92. 65, 17. 18, 12. 81, 
16. 83,3. 8. 18. 84, 12. 115, 
4. 199,11. 269,9. 216, 14. 
282, 10. 291,23. 424,28. 472, 

17. 486,5. 578,15. 519, 4. 

580, 2. 595, 5 sq. 633, 19. 
636, 9 [18, 21 sq. 38, 13] τὴν 
μέσην τῶν πλανωμένων σφαῖ- 
ραν ἐπέχει 318, 15. πολλῷ 
μείξων τῆς γῆς 917, 17. ἡ 
καϑ'᾽ ἡμέραν μετὰ τοῦ παντὸς 
περίοδος, ἐπὶ τὰ βόρεια ἢ ἐπὶ 
τὰ νότια τοῦ ἰσημερινοῦ 1ό- 
ἕωσις 292, 7 

ἡλιοτρόπια 486, 6 
ἡμεῖς. οἱ τοῦ καϑ' ἡμᾶς λόγου 
γενόμενοι μέ υνῖν νας 211, 16. 
U xc9' ἡμᾶς ἀλήϑεια 57, 1. 
7 ἀλήϑεια τῶν wo ἡμᾶς 10- 
γίων 15, 8. τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
ϑεολόγων ὃ μέν τις... ἕτερος 

κτλ. (cf. Psalm. 32, 9. Iudith 
9. 5) 6, 5 

ἡμίονος 12, 15. 
19. 216, 17. 20 

ἡμισφαίριον ἕτερον 355, 21. 
σελήνης 282, 10 88. 

ἡμιτελὴς δημιουργία 344, 15 
ἡνιοχεῖν 546, 25 
ἡνίοχος 265,26. 267,2. 4. 276, 
6. 336, 19. 401, 23 

274, 19. 275, 

INDICES 

ἧπαρ 315, 1 sq. 395, 18 

ἠρεμεῖν 101, 26 sq. 258,8. 260, 

10. 274, 22. 284, 25. 385, 20 

ἠρεμία 107, 21. 258, 5 sq. 264, 
10 sq. 343, 13. 546, 18 

ϑάλασσα 281, 16. ϑάλαττα 

281, 20 
ϑαλάσσιος μῦς 438,17. ϑαλάτ- 

τιος κύων 481, 17. 488, 24 

ϑάνατος 15, 99. 594, 21 
ϑέατρον 411. 8. 1 
ϑεῖος νοῦς PTT, 20 [τεχνίτης 
538, 11] σέβας καὶ ὄνομα 334, 

11. φύσις 142, 6. οὐσία 85, 6. 

11. 229, 4. λόγιον 128, 15. τὸ 

ϑεῖον 2. δι €. 5,5. δ, 4. 64, 

7. 68, 21. 75, 17. 80, 25. 81, 

5. 85, 1. 108, 25. 116, 25. 255, 

16 [609, 26] ϑειότερος [562, 
10. cf. 5] 587, 3. 13. 27 

ϑεμέλια 251, 11 
ϑεολογεῖν 513, 19. 25. 
4. 10 

ϑεολογίαι 634, 28 

584, 

ϑεολόγος 6, 5. (opp. ϑεομάχος) | 

583, 1 
ϑεοποιεῖν 032. 8 

ϑεός [82, 17 sq. — 5. 8313, 

13. 411, 15. 562, 5. 606, 9 sq.] 
ἀεὶ ἀ γαϑός 7. 24. e£. 133, 26. 

αὐτό joi ἀγαϑότης 80, 28. 
cf. 584, 6. ἀκίνητος, ἀμετά- 

βλητος Πὅ, 23. 16, 25. 81, 26. 
615, 26. δύναμις ἄρρητος, 

bre νοῦν sim. 8, 17. 37, 19. 

cf. 255, 19. 340, 93. ἀεὶ δη- 

μιουργός 1, 24. 84, 18. αὐτὸς | 

ἑαυτοῦ πλήρωμα 101, 2. 102, 
29. πάντων ἔχει τὴν γνῶσιν 
$, 9. 84, 12. αὐτῷ μόνῳ τῷ 

ϑέλειν παράγει τὰ πάντα θ6. 

25. 81, 6. 367, 17. 566, 7. οὗ 

διαφέρει ἐπὶ ϑεοῦ ἕξις καὶ ἢ 
616, 14. £x] ἐνέργεια T1, £. 

τοῦ μὴ ὄντος sig τὸ εἶναι 

INDICES 

παράγει 941, 17. μηδενὸς ὁρ- 
γάνου εἰς οὐσίωσιν τῶν πραγ- 
μάτων δεόμενος 6, 24. 160, 
10 — ϑεῶν γενέσεις 331, 16. 
9. νοητοί 637,4 sq. 639, 2 sq. 
ἐγκόσμιοι 603, 27 sq. — τὸ 
τοῦ soU ὄνομα .. εἶτε παρὰ 
τὸ ἀεὶ ϑεῖν --- εἴτε παρὰ τὴν 
ϑέαν κτλ. 635, 26 sq. 
ϑεοφόρητοι 241, 15 
ϑερίξειν 189, 18 
d'eo.vüg τροπικός 16, 7 
dQsoucivsuv 20, 10. 78, 13. 83, 
24. 84, 12. 233, 10. 234, 13. 
269, 10 sq. 276,13. 334, 23. 
353, 4. 19. 392, 19. 25. 475, 
15 sq. 594, 27 

d'éouovoig 12,8 
ϑερμαντικός 81, 18. 83, 23 
ϑερμόν 22, 16. 48, 21. 53, 14. 
79. 19. 84.11. 307, 26 sq. 350, 
24. 353, 8 sq. 351, 9. 409, 5. 
A14, 12 sq. 417, 21. 418, 10. 
419, 7. 425, 19. 443, 19. 457, 
2. 494, 2. 497, 6. 504, 12. 14. 
515, 4 sq. 531, 17 [42, 18] 
διττόν 594,95. 26. τὸ ἐν ἡμῖν 
ἔμφυτον ὃ. ὅ18, 9. 519, 15 
Ann 13] τὸ 4$. τοῦ ὑγροῦ 
στιν ἑλχκτικόν 21ὅ, 3 

ϑερμότης 20, 12. 22, 20. 23, 11. 
84, 1. 232,22. 348,2. 353, 
5 sq. 857, 10. 422, 6. 423, 
21 sq. 515, 20. 527, 14 

ϑέσις 289, 97. 536, 3. κατὰ 
φύσιν 401, 12 — log. 494, 19. 
497, 19 

ϑεωρεῖν 62, 21. 64, 12. 253, 
12 cet. (coni. νοεῖν) 17, 9 

ϑεώρημα 49, 3. 11, 10. 12. 15, 
6. 353, 15. γραμματικά 46, 
9 sq. τὰ κατὰ φιλοσοφίαν 
599, 26 

ϑεωρητικὸς λόγος 433, 26 
ϑεωρία 46,15. 71,3. 117, 4. 
279, 2. 618, 26. (coni. νόησις) 
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11, 1. φυσική 168, 25. πρακτι- 
καί 71, 95 

ϑηρία 322, 19 sq. 
ϑνητός 226, 5 sq. 280, 22. 425, 
15. 445, 4. 461, 17. 596, 7 

ϑρεπτικὴ δύναμις 340, 16. 348, 
5. 358, 27. 354, 23 sq. 356, 8 

ϑρόνος 444, 5 
ἁρυαλλίς 519, 6 
ϑυμοειδὲς τῆς ψυχῆς μέρος 354, 
21. 356, 9 

ϑυμός 354, 21 
ϑύρα 89,9 sq. 90, 7 sq. 340, 
10. 411, 9. 500, 98. 506, 14. 
507, 94 

ἰἱατοός 50, 16. 319, 4. 376, 4. 
397, 6 

ἰδέαι Platonis 637, 22 sq. τῶν 
αἰσϑητῶν͵ τῶν πάντων 33,6 sq. 
489, 1. (coni. παραδείγματα) 
559, 22. de differentia inter 
Plat. et Arist. 26, 23 sq. [31, 
15 sq.] 

ἰδικώτερον 516, 23 
ἰδιότης 250,9. 285,25. 530,27 
[38, 8] 

ἱμάτιον 810, 15 sq. 410, 26 sq. 
ἵππειον σχῆμα 9305,11. 866, 22 
ἵππος 12,14. saep.in exemplis 
11, 8. 99. 3. 216, 5. 305, 1 Βα. 
307, 23 cet. χαλκοῦς, Eins 
vog 9356, 21. 410, 16. 22. 25. 
450, 26 

ἴπτασϑαι 487, 21 
ἰσημερινός 16, 6. 
11. 15. 292, 3. 9 

ἰσογώνιον τρίγωνον 534, 22 
ἰσοδρομεῖν 578, 16 
ἰσόδρομος 199, 13. 519, 4 
ἰσοδυναμεῖν 80, 15. 207, 12. 
(coni. ταὐτὸν σημαίνειν) 207, 9 

ἰσοπερίμετρος 535, 16 
ἰσόπλευρον τρίγωνον 534, 22 
ἰσοταχής 199, 11 
ἰσόχρονος 198, 28. 199, 6 

48 

κύκλος 198, 



INDICES 

[ἔχνη τῶν εἰδῶν 539, 3 sq. 
540, 1] 

καϑαρότης (coni  Aezrórms, 
λεπτομέρεια) 527, 17. 530, 96 

κάϑαρσις 290, 6 
καϑαρωτάτη μοῖρα τῶν στοι- 
χείων 483, 5. 530, 11. λεπτό- 
τατόν τε καὶ *. πῦρ 489, 21. 
491, 14. 518, 19 

καϑέδρα 313, 27. 29. 453, 14 
καϑόλου 29, 25 cet. τὰ x. (opp. 
μερικά) 98, 16. οὐδ᾽ ἐν τῷ x. 
ἀληϑές 16, 3. 474, 9 

καίειν 416, 20. 518, 21. 519, 
10. κάειν 519, 14 

κακία 109, 15. '955, 8. 9. 469, 
4. 566, 26 sq. [313, 8. cf. 302, 
25 sq.] ἡ ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν 
παρεχτροπή 302, 26. 336, 6. 
cf. 331, 6 

κακοδαίμονες ἄνϑρωποι 635, 15 
κακόμορφος 585, 26 
κακοποιεῖν 133, 9. 134, 13 
κακόφωνος 585, 26 
κακύνεσθϑαι [198, 18 sq. cf. 
120, 4] 

κανών (ὄργανον) 159, 11. δια- 
λεκτικχοὶ *. 45, 91 

καπνός 410, 22 
καπνώδεις ἀπὸ τῆς γῆς ἀνα- 
ϑυμιάσεις 393, 4 

καρδία 395, 18. ἐξ ἧς τὸ fo- 
τιπὸν πνεῦμα γεννᾶται κτλ. 
396, 27. κίνησις κατ᾽ εὐθεῖαν 
288, 7 

καρπὸς ἀτέλεστος 450, 1 
κάρφη 974, 23. 216, 3 
καταβάλλειν σπέρμα sim. 12, 
24. 339, 6. 432,16. 449, 24. 
cf. 90, 23 

καταβολὴ (μεταβ. cod.) σπέρμα- 
Toc 251, 13 

καταγωγός 255, 25 
καταδέχεσϑαι εἰς αὑτήν. ἐν 
αὑτῇ 430, 14. 432, 23. 28 

καταδούμενος [607,8] (coni.'ós(- 
ξας) [589, 15] cf. 598, 18 

καταδοχὴ τοῦ εἴδους 366, 24 
κατακαίειν 517, 16 
καταλάμπειν 65, 18. 81, 23. 
266, 13. 269, 23. 982, 14. 18. 
412, 17 

καταμετρεῖν 281, 17. 19 
καταμήνιον (coni. σπέρμα) 339, 
5. 409, 98. 432, 19. 14. 449, 
27. 501, 5. 9 

καταρχή 41, 6 
κατασκευάξειν 61,15. 73,18 cet. 
[294, 17] 

κατασχευαστιχός 200, ὁ 
κατασκευή (coni. ἀπόδειξις) 596, 
8. 126, 14. 594, 5 

κατάστασις 113, 16 

καταφάναι 160, 15 
κατάφασις (opp. ἀπόφασις) 106, 
28 sq. 112, 14 sq. 199, 24. 227, 
T. ἁπλῆ 80, 1ὅ 

καταφάσκειν 38, 98 
καταφλέγειν 517, 13. 518, 13 
κατηγορεῖν 8, 26. 14, 6 cet. 
κατηγόρημα 166, 4 
κατηγορία 347, 8. αἱ δέκα 
491, 17 

κάτοχος δαίμοσιν πονηροῖς 241, 
10 

καύματα 159, 18. 365, 26 
καῦσις 416, 21 
καυστικός [523, 19] 518, 8. 
12. 24 

κεγχραμίς 889, 5. 481, 4. 17. 
28 sq. 

κέγχρου ὄγκος 283, 4 434, 23 
[κείμενα ὅ89, 21] 
κενὴ χώρα 287, 21. 24. 25 
κέντρον 151, T. 259, 91. 9276, 
26. 289, 7. 343, 11. κύχλου 
208, 9. τῆς γῆς 151, 16. τοῦ 
παντός 152, 1. σημείου καὶ 
κέντρου λόγον ἐπέχει κτλ. 
420, 2 

κέραμος 365, 23 

INDICES 615 

κεραυνῖται λίϑοι 393, 5 
κεραυνός 390, 12 
κεφαλή 211, 17. 431, 14. 439, 7 
κηρός 351, 13 sq. 314, 19. 447, 
16. 17. 448, 3. 414, 24. 415, 18 

κηρύκια 299, 18 
κινεῖν Τῦ͵ 17 saep. [380, 22 sq. 
τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν 243, 5; 
cf. Plat.] 

κίνησις 63, 90. 66, 5. 8. 74, 1. 
107, 26. 114, 20 i 362, 11. 
530, 21. 516, 4. 614, 26. 615, 3 
[243, 6 sq. 299, 9. 4, 14 sq.] 
v τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει 

17, 18. ἀτελὴς ἐνέργεια (cf. 
Arist) 61, 10. 64, 6. 65, 4. 
7 φύσις κινήσεως καὶ ἠρεμίας 
ἀρχή 848, 18. 546, 11. περὶ 
τὸ πάσχον οὐ περὶ τὸ ἐνεργοῦν 
γίνεται 66, 19θ. πᾶσα x. φυ- 
σικὴ σωμάτων ἐστὴν κ. 110, 
28. ἐν μεγέϑει 258, 15. ὀργα- 
νικὴ τοῦ σώματος *. 16, 14. 
τὰ νοερὰ καὶ ἀσώματα anj- 
σεως ἁπάσης ἐστὶν ὑπέρτερα 
637, 8. τρία εἴδη, ἡ κατὰ 
τόπον, 5 κατὰ αὔξησιν καὶ 
φϑίσιν, ἡ κατ᾽ ἀλλοίωσιν 14, 
13. τέτταρές εἶσιν κατὰ γένος. 
ἐν μὲν οὐσίᾳ γένεσις καὶ 
φϑορά, ἐν δὲ ποσῷ αὔξησις 
καὶ μείωσις, ἐν ποιῷ FI βαρ 
σις, ἐν τόπῳ φορά 950, 20. 
cf. 274, 1. 276, 18. xov 
εὐθεῖαν, κατὰ κύκλον 256, 28. 
214. 1. μικτή, ἕλιξ, ἑλικοειδής 
274. ὃ. 5. 291,4. 8. 18. τὴν 
ἐπὶ τὰ πλάγια X. κινεῖσθαι 
485, 16. πᾶν ξῷον τοπικήν 
τινὰ κ. ἀπὸ ψυχῆς κινεῖται 
487, 20. πᾶσα ἐν τοῖς ξῴοις 
κίνησις αἰσϑητὴ κατ᾽ εὐθεῖαν 
γίνεται 288, 6. οὐ καϑ' Ἡρά- 
χλειτὸν ἐν κινήσει τὰ πάντα 
251, 23 

κινητικὴ δύναμις, ἐνέργεια 251, 

12. 254, 11. 255, 10. 340, 17. 
νεῦρα 280, 19 

κλάδος 335, 6 
κλίμακες κοχλιοειδεῖς 292, 15 
κλίνη 411, 2. 6 
κλύδων 623, 24. 625, 21 
κνώδαλα 334, 9 
κοιλία. διαίρεσις κατὰ τὰς κ. 
397, 5 
(rose ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς 
28, . 14. 21. 29, 15 

Brsdet σίτου 318, 19 
xoAofóv σῶμα 495, 14 
κομῆται 492, 11 
κορυφὴ ὁρῶν 241, 3. πυραμί- 
δος 534, 25. 535, 23. ἥλιος 
ἐν τῷ κατὰ κορυφήν 16, 5. 15 

κοσμεῖν (coni. τάττειν) 337, 27. 
543, 18 [314, 3 sq. 381, 14 86. 
468, 11 sq. 605, 25 sq.] 196, 
10. 418, 13 

κοσμικὸν σῶμα 55, 17. παρά- 
δειγμα 119, 9 

κοσμοποιεῖν 416, 9 [382, 20] 
κοσμοποιία 458, '5. 544, 10 
κόσμος 92, 13 sq. 95, 5 sq. 96, 
19. 130, 9. 3. 231, 1. 233, 9. 
5. 490, 1 cet. [8, 10. 56, 17. 
119, 15 Sq. 138, 27. 242, 4. 
243, 9 sq. 297, '25. 380, 20. 
404, 27. 466, T. 477,17 sq. 
478, 14. 540, 16. 590, 10. 605, 
22 sq.] σῶμά ἐστιν 368, 6. ἐκ 
τῆς πάντων τῶν “μερῶν κρά- 
σεως καὶ συμφωνίας συνέστη- 
xtv 896, 18. ὥρισται τὸ τοῦ 
παντὸς κ. μέγεϑος καὶ μεῖξον 
εἶναι τούτου ἐν τῇ φύσει 
ἀδύνατον 484, 12. οἱ περὶ 
4ημόκριτον ἀπείρους εἶναι 
κόσμους ὑπέϑεντο 584,1. οὐκ 
ἀΐδιος 1, 32. 9, 9. 49, 24. 75, 
74, 118, T. 413, 21 cet. ἐκ 
τοῦ μηδαμῶς ὄντος γέγονεν 
400, 12. 473, 7. γέγονεν κατὰ 
Πλάτωνα 810. 6. cf. 596, S. 
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597, 12. 620,20. 126, 15 sq. 
994. 22. ἐκ πυρὸς καὶ γῆς 
ὕδατός τε x«l ἀέρος sec. Plat. 
482, 9. οὐ συμπληροῖ τὴν τοῦ 
δημιουργοῦ οὐσίαν 21,24 εἰκὼν 
αἰωνίου παραδείγματος 24. 
9 sq. 549, 8. 550, 19. 613, 5. 
618, É. ϑεός sec. Plat. 96, 8. 
313, 13 sq. 331, 5 sq. 334, 1. 
3371, 21. 620, 20. 630, 28. 634, 
13] οὔτε μεταβολῆς ἄμοιρος 
οὔτε τῶν ϑειοτάτων sec. Plat. 
620, 21. 628, 21 sq. (syn. τὸ 
τεταγμένον) 568, 17. 572, 18 
[561, 22] (coni. εἰδοποιία; 
opp. ἀκοσμία, εἰδῶν στέρησις) 
446, 9 

χοσμουργὰ στοιχεῖα 233, 5 
κοῦφος 291, 20. 21. 391, 5. 7. 
414, 13. 415, 1. 417, 2. 21. 
418, 10. 425, 19. 484, 24. 485, 
10. 497, 5. 536, 6 [478, 2. 4] 

κουφότης 232, 23. 422, 8. 
521, 15 

κοχλιοειδεῖς κλίμακες 292, 15 
κρᾶσις 396, 13. 530, 13. 18. 
21. (dist. παράϑεσις) 462, 2. 8. 
κόσμου 6265, 17. στοιχείων 40, 
20. 840, 11. 18. σύμμετρος 
938. 19 

κρίνειν 139, 8. 285, 28 
κριός astr. 198, 14. 399, 9. 
578, 26 

κρίσις τῆς ἀληϑείας 197, 17 
κριτήριον τῆς ψυχῆς 1117, 6. 
ἀκουστικόν 286, 3 

κριτικός 285, 21 
κρότος 149, 2 
κυαϑιαῖον ὕδωρ 429, 22. 27. 
430, 18. 19. 432, 20. 435, 12 

κυάϑιον 281, 16 
κύαϑος 281, 15. 20. 429, 25 
κύαμος 419, 25 
κυβερνᾶν 546, 24 (scrib. κυβερ- 
νῶντος) 

κυβερνήτης 196, 2. 2617, 1 sq. 
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303, 91. 623, 93. 
625, 19 

κυβικὸν σχῆμα 374, 2. 5. 453, 
26. 532, 9. 534, 15 

χύβος 355, 14. 532, 2. 534, 
17. 18 

κύημα 432, 14. (cf. Plat.) 320, 10 
κυκλικὴ κίνησις 259, 18 
κύκλος 208, 9. 308, 29. 348, 2. 
356, 4. 518, 11. ἑῳδιακός 

992, ὅ. ἰσημερινός 292, 3. 
κύκλῳ κινεῖσθαι 21ῦ, 29 sq. 
397, 25 sq. [380, 21 sq.] 7 
κύκλῳ, κατὰ κύκλον κίνησις 
258, 92. 959, 5. 11. 974, 3 sq. 
399, 19. 485, 6 [477, 16] 

κυκλοφορεῖσϑαι 259, 20. 2T. 
974, 14. 277,8. 985,5. 9288, 
1. 23. 289, 3. 292, 23. 492, 27 

κυκλοφορητικός 287, 9 [411 19] 
κυκλοφορία 976, 94. 977, 23. 
218, 9 

κύκνος 341, 93 sq. 352, 16 
κυλίειν 211,3. 8 
κύλισις 210, 23 sq. 
κυνίδια 612, 4 
κυριολογία 191, 28 
κύρια μέρη 395, 12. 1T. 20. 
396, 10. λέξεις 157, 10 — 
κυρίως 192, 17 cet. ἡ κυρίως 

ἀλλοίωσις 12, 4 

κύων 11,10. 307,22. 350,9. 
408, 21. 493, 9. χαλκοῦς 356, 
22. 410, 17. 22 — ἀστρῷος, 
χερσαῖος, ϑαλάττιος 437, 16. 
438, 22. τῆς ἀπλανοῦς τὸ 
μέρος 496, 4 

κῶνος τῆς σκιᾶς τῆς ἀπὸ τῆς 
γῆς 19, 16 

401, 23. 

λαμβάνειν ἀναποδείκτως 218, 
11. cf. 32, 24. 186, 15 cet. 

λαοξόος 312, 16 
λεαίνη 323, 92 
λέξις (coni. ὀνομασία) 59, 94. 
(opp. σημαινόμενον) 104, 23. 
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(opp. πράγματα) 118, 2ὅ. χρο- 
νικαί 117, 14. κύριαι 157, 10. 
ἄκυροι, ὁμώνυμοι, 101, 24. οὐ 
πάντως αἱ λ. τὸ ἀκραιφνὲς 
τῶν νοημάτων ἀπεικονίξειν 
ἰσχύουσιν 105, 3 

λεπτομέρεια (coni. καϑαρότης) 
ὅ80, 26 

λεπτομερέστατος 518,19. 530, 12 
λεπτότατος 91, 9. πῦρ 489, 91. 
491, 14 

λεπτότης 527, 17 
λευκαίνεσϑαι. 60, 5. 71, 25. 257, 
28. 358, 4. 360, 18 sq. 

λεύκανσις TA. 25. 12, 8. 257, 26 
λευκός 12, 9. 210, 6. 18. 257, 
21. 807, 95. 860, 16 sq. 352, 
17. 355, 16 sq. 357, 21. 359, 
18 sq. 418, 11. 12. 493, 25. 
440, 27. 449, 1. 594,94 [42, 19] 

λευκότης 847, 23 sq. 853, 37. 
354, 7. 355, 13 sq. 357, 25 sq. 
362, 4 56. 424, 2. 431, i. 439, 

441, 2 
d 255, 8 
λῆμμα ἀσυλλόγιστον 161, 19 
λῆψις ἀξιώματος 53, 9 
λίϑος saep. in exemplis 66, 15. 
67, 19. 150, 8. 159,10 cet. 
[404, 11] κεραυνῖται 393, 6. 
μαγνῆτις 214, 22, 28 

λίνον λευκανϑέν 860, 21. λέ- 
vov λίνῳ συνάπτειν 241, 98. 
461, 20 

λιταί (deae) 632, 6 
λογικόν 408, 12. 423,16. τὰ 4. 
231, 4. ἑῷα 408, 18. 488, 28. 
445, 3. 582, 14. ἄνθρωπος 
84, 20. 86, 9. ζωή 265, 20. 
οὐσίαι 131, 94. 233, 925. 256, 
11. 566, 10. ψυχή 160, 1. 179, 
24. 180, 90. 191, 11. 195, 14. 
248, 1. 265,18. 280, 5. 286,9. 
290, 9. 348, 12. 468, 18. 91 
[318, 20 sq.] — ἀκολουϑία 
268, 12. ἀπόδειξις 365, 4. 

368, 4. μέϑοδοι 268, 19. ἐπι- 
στῆμαι 11, 13. 15 

λόγιον ϑεῖον 128, 15. τὰ ἱερὰ 
4. 15,20. ἡ ἀλήθεια τῶν καϑ' 
ἡμᾶς à. 15, 8 

λογισμός 12, 1. 329, 24. 557, 
13. νόϑοι, à ἀνυπόστατοι 4465, 17 

λογογράφος 155, 17 
λόγος. οἱ τοῦ xo" ἡμᾶς 1. γε- 
νόμενοι διδάσκαλοι 211, 16. 
ὃ λ. ἀποδείκνυσι 868, 19. (opp. 
ἐνάργεια) 218, 14, ἀναγκαῖοι 
καὶ ἀνέλεγκτοι 344, 21. (coni. 
ἀπόδειξις) 894, 7. 'ef. 76, 3. 
πολλῶν, τάχα δὲ πάντων ἡμᾶς 
οἱ 1. διαπεφεύγασιν 131, E 
(coni. νοήσεις) hs 27. 18, 
ἁρμονικοί 197, 2. heic 
xoi 36, 18 sq. 54, 1.9. 79: 8. 
84, 14. 449, 24. τῶν ἄποτε- 
λεσμάτων ὄντων ἀνάγχη πάν- 
TOS καὶ τοὺς À. εἶναι, καϑ' 
οὺὃς ταῦτα γέγονεν, οὐ μὴν 
τοῖς λ. τὰ πράγματα πάντως 
ἕψεται 86, 95. λ. τῶν δη- 
μιουργημάτων 16, 22. ὃ i. 
xo)" ὃν ποιεῖ τὴν οἰκίαν 159, 9. 
λ. φυσικὸς τῆς ὑπάρξεως 491, 
12. 15. σπερματικοὶ τῆς δια- 
δοχῆς 12, 24. 10 3. ó 4. τῆς 
κινήσεως 211, 20 Ἰλόγος πάσης 
ψυχῆς τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν 
243, 4] κατὰ λόγον 415, 24. 
πρὸς λόγον τοῦ σώματος 487, 
4. 5. κατὰ τὸν οὐσιώδη ἑαυ- 
τοῦ λ. 88, 20. κατὰ τὸν ἴδιον 
A. 414. 16. 433, 26. ἐπινοίᾳ 
μόνον καὶ τῷ ̓ ϑεωρητικῷ Á. 
433, 26. διὰ τὴν τοῦ 4. ἐνέρ- 
γειαν μόνον τῶν ἐνταῦϑα tdm» 
χερσὶ χρῆται ὁ ἄνϑρωπος 40, 
10. cf, 582, 15 

Aofóg τε xod ξῳωδιακὸς καλού- 
μενος κύκλος 292, 5 

λόξωσις 292, 10 
λύειν 80, 2, 92 [119, 15 sq.] 
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128, 21 sq. — ϑνητὸς καὶ 
Avróg 226, 5 sq. 590, 7. 312, 
12 cet. 

λύρα 131, 21 sq. 
λύσις [119, 175q.] 131, 9. 143, 
21. 933, 21. 384, 7 

λυχνιαία φλόξ 366, 16 

μαγγανεία 320, 17. 322, 8 
μαγνῆτις λίϑος 214, 29. 98. 
215, 15 
μαϑήματα 181, 19. οἱ περὶ τὰ 
u. δεινοί 16, 3. 818, 9 

μαϑηματικωτέρα ἐξήγησις (opp. 
φυσικωτέρα) 514, 24 

μάϑησις 11, 24 
μαϑητεύειν ᾿Πλάτωνι 211, 22 
μαϑητὴς Πλάτωνος 20, 98. 117, 

25. 948, 14. saep. in exem- 
plis 66, 10. 71, 5. 249, 20. 
254, 23 cet. 

μακροβιώτατον τὸ οὐράνιον σῶ- 
μα 493, 18 

μαλακότης 354, 8 
μανοῦσϑαι 339, T. 
521, 9 

μαντεῖα καὶ χρηστήρια παρ 
“Ἕλλησι 91, uu 
μαντικῶς ὃ 529, 
μάνωσις 392, às. πῶ, 24. 451,3 
μαραίνεσϑαι 800, 17 
μάχεσϑαι 5195, 16. 516, 9 [314, 
1 sq. 539, 12] log. 182, 8. 
231, 11. 304, 18 cet. μαχό- 
μενον (opp. ἀκόλουϑον) 4θῦ, 14 

μάχη καὶ ἐναντίωσις τῶν ῥη- 

μάτων 625, 26 
μέγεϑος 8, 2. 258, 15. 354, 10. 
494, 10. 433, 10. 11. 436, 1. 
495, 26 cet. 

μεγεϑύνεσθαι 434, 26 
μεϑιστάναι 215, 98. 216,4. 284, 
11. 343, 15. 357,3. 392,27. 
486, 9 [96, 12] μεϑιστᾶν 
401, 11 

μέϑοδος 112, 1. 26. 132, 2T. 

433, 13. 

463, 25. 7 περὶ τῶν ὁρισμῶν 
28, 8. κατὰ γεωμετρίαν 532, 1. 
ἀστρονομικαί 818, 13. διαιρε- 
τική 180, 15. 181, 6. λογικαί 
268, 19. λόγου (coni. oixovo- 
μία) 544, 18. ἀνϑρωπίνη 
12, 23 

μείωσις 256, 91. 263, 26 
μελαίνεσϑαι 60, 4 
μελανία 348, 3. 18. 355, 13. 21. 
357, 25 sq. 441, 2 

μέλας 72,9. 210, 6. 19. 2951, 
217. 307, 26. 350, 25. 355, 18. 
357, 22. 23. 861, 15. 441, 1. 
595, 2 [42, 19] 

μέλι 423, 94 
μέλλοντος πρόγνωσις 81, 11 

μερίξειν 314, 20. 437, 8 '[38, 6. 
17. 563, 6] μεριστός 568, 25. 
617, 12. 14 

μερικὸς χρόνος (opp.ó ὅλος zo.) 
107,1. ἐπιστῆμαι (opp. ἡ ἁπλῶς 
ἐπ. 28, 6. ἀήρ, σῶμα, εἶδος 
sim. 164, 11. 204, 4. 261, 27. 
424, 21. 459, 6. 454. 18. 455, 
16. 504, 11. 506, 18. μερικά 
80, 6. 92, 1. 93, 14. 129, 5 sq. 
138, 4 sq. 168, 14. 170, 7. 
291. 4. 219, 15, 11. 8540, D. 
341, 21 sq. 455,98. 457,18. 
410, 3. 567, 18. 22. 581, 15. 
582, 26. 586,10. 603, 27. τ 
5. 610,20. 629,3 sq. [138,2 
538, 10. 607 ,2] κατὰ τὸ εἶδος 
μόνον γίνεται καὶ φϑείρεται 
368, 25. οὐδὲν τῶν μ. ἀΐδιον 
986, 25. 79, 20. 

μερισμός 439,27. 440, 9. 441,6 
μέρος (opp. ὅλον) 386, 18. 389, 
14. 385, 12. 395,4. 437, 13. 
506, 10. 507,9 [478,25. 479,3] 
κατὰ p. 16, 19. 96, 22. τὰ 
κατὰ μ. 91,3 

μεσιτεύειν 280, 4 
μέσος 81, 10. 100, 28. 180, 4. 
812, 15. 493, 3. μέσα (opp. 
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ἄκρα) 515, 17. 18. 98. αἴτια 
88, 21. 24. 91, 4. 130, 6. κι- 
νοῦντα 90, 4 

μεσότης 266, 9. 
516, 20 

μεταβαίνειν [56, 2 sq.] 68, 8. 
216, 3. 271, 13. 359, 4 

μεταβάλλειν 48, 17. "i, 26. 109, 
15. 2775, 91. 386, Ζ 411 10. 
417, 13 cet. [103, 23. 294. 15] 
μεταβλητός 333, 24. 389, 3 

μετάβασις [56, 5] 62, 5 79. 21. 
74, 18 

μεταβατικός 576, 12. 571,8. 22 
— μεταβατικῶς δ11, 15 

μεταβολή (coni. ἀλλοίωσις, τροπή 
sim.) 28, 16. 14, 1. 8. 138, 14. 
143, 17. ii 1. 182. 2. 205, 
Y sq. 208, 229, 9. 234, 13. 
334, 12. àe sq. 356, 18. 391, 
17. 430, 5. 5659, δ. 613, 11. 
614, 11. 628, 21 [606, 24] 
μεταβολῆς τρόποι 359, 3 sq. 
κατὰ τόπον 389, 21. 390, 6. 
πᾶσα μ. ἢ κίνησίς τίς ἐστιν ἢ 
οὐκ ἄνευ κινήσεως 61.11 62, 
16 [56, 4] ἐν χρόνῳ 68, 21. 
209, 28. 366, 20. ἔκστασις τοῦ, 
xo ὃ γίνεται 418, 10 

μετάϑεσις [381, 23. cf. 401 ,48q. 
402, 19 sq.] ἡ ἐκ μ. ἀπόφασις 
80, 14 

μεταλαμβάνειν 191, 17. 192, 16 
μετάληψις 191, 20. 25. ποιητι- 
“αἰ 191, 22 

μέταλλα 203, 9. 340, 21. 393, 
X. 11 

μεταμφιεννύναι 318, 21 
μεταπίπτειν 417, 4 [103, 10. 
606, 15] 

μεταπλάττειν 410, 21 
μεταρρεῖν 536, 10 
μετασκευάξειν 894, 1. 315, 17. 
410, 23 

μετάστασις 385,1 
[μετασχηματίξειν 382, 15] 

συνδετικαί 

[μετατιϑέναι 401, 3. 
17 sq. ] 

μεταφέρειν 637, 4. λέξεις 191, 
15. 156, 1 

μετρεῖν 115, 9 — μετρητικός 
114, 20. 118, 22 sq. 

μῆλον 352, 17. 419, 26 
μήτρα 890, 12. 322, 9. 366, 7. 
369, 7 sq. 374, 27. 449, 91. 
εἶ ἑῷον 319, 6 

μηχαναί 491, 5 
μηχανήματα 499. 23. 24 
μεμεῖσδϑαι 486, 22 
μίμημα 310, 10 [608, 6] 
μίμησις 486, 19 
μῖξις 518, 17. (coni. κρᾶσις) 
462, 12. πρὸς τὰς γυναῖκας 
896, 21. τῶν γυναικῶν 321,5 

μοιχεία 329, 10 sq. 
μοιχός 330, 5 
μονάς 10, 10 86. 
8. 16 

μονὴ ἐν ταὐτῷ 623, 19. 624, 10 
[μονογενής δά9, 9 sq. cf. Plat.] 
μόριον 114, 5. 129, 2 cet. τοῦ 
μέρους 506, 10. συμπληρωτικά 
386, 15. παιδουργά 284, 4. 
ἀόριστον (rig) 160, 15 

μορφή 319, 16 sq. 
μορφοῦν 314, 12. 542, 23 
μουσικός 131, 3 

μύρμηξ 992, 23 
μῦς ϑαλάσσιος, γηγενής 438, 16 

cf. 402, 

ἄπειροι 619, 

ναυάγιον 693, 29 
ναυπηγεῖν 508, 15 
ναυπηγός 36, 27. 53, 26. 202, 
19. 370, 13 sq. 508, 15 

ναῦς saep. in exemplis 936, 28. 
53, 25. 202, 19. 298, 6. 344, 6. 
502, 25 cet. 

νεῦρον 288,9. 340,14. 420, 98. 
κινητιχκά 280, 19 

νέφος [18, 25 sq.] 20, 16. 491, 7 
νήχεσϑαι 980, 95. 281, 4. 
487, 22 
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ψοεῖν (coni. ϑεωρεῖν) 11,9 [37, 
29] --- νοητὸς κόσμος 130, 8. 
φύσις 284, 14. εἴδη 348, 20. 
ξῷα 511, 20 [ϑεός 539, 1. 608, 

15] ». καὶ ϑεία οὐσία 229, 4. 
cf. 231, 16. 195, 14. νοητόν 
65, 338. 160, 3. 171, 5. 8. 
359, 8 [138, 28. 364, 14 sq.] 
(coni. ϑεῖα) 110, 1 sq. (coni. 
νοῦς) 255, 19. 256, 6 

νοερὸς xol ἀσώματος 488, 16. 
631, 8. 18. w. καὶ ἀϑάνατος 

υχή 253, 5. 8. οὐσία 514, 

21 sq. 516, 21 sq. (coni. λογική) 

256, 11. ἐνέργεια 252, 13. 
256, 4. 486, 20. νοερώτεραι 

ἐνέργειαι 255, 15 [v. γνῶσις 
37, 97. 38, Ἴ: 575, ἸΏ — 
νοερῶς 195, 22 

νόημα 17,20. 105,3. 575, 19. 
ἅμα νοήματι 6, 3. 18, 13. 
149, 9 

νόησις 6, 11. 36, 19. 37,2. 41, 
11. 16, 15. 26. ΤΊ, 7. 517,23. 
580, 5. τοῦ μέλλοντος 569, 9. 
15. περὶ τοῦ ϑείου 116, 25 

vontuxóv 16, 17 
νότια 292, 9 
νοῦς 12, 2. 52, 3. 16. 56, 7. 

14. 65, 22. 66, 3. 70,27. 106, 
11. 195, 23. 26. 211, 25. 256, 
19. 956, 6. 285, 26. 486, 16 sq. 
515, 5 sq. 576, 6. 571, 12. 21 

[37, 24. 38,8] ὑπὲρ νοῦν 8,17 
νυκτερίς 81, 20 

ξέειν [404, 11] 453, 10 sq. 474, 
18. 415, 24 

ξέσις 453, 13 
ξεστιαῖος 429, 28 
ξηραίνειν 233, 10 
ξηρός 308, 5. 6. 9. 409, 6. 419, 
8. 494, 2. 491, 6. 504, 14. 
515, 2 sq. 

ξηρότης 232, 23. 422, 6. b15, 

23. 516, 10. 527, 15 

ξύλινος 410, 25 
ξύλον 583, 25. 54,926. 60,160. 
67, 19. 159, 10. 208, 17. 340, 
9. 348, 15. 371,921. 27. 378, 
3. A11, 3. 7. 416, 20. 21. 426, 
13. 437, 15. 438, 5. 19. 444, 
b. 475,91. 496,1. δῦ, 15. 

506, 16. 507, 25. 519, 1 

ὄγκος 117, 1. 408, 8. 416, 1. 4. 
118, X. 4924. 10. 462, b. ἀέρος 

433, 15. 18. οὐρανοῦ, ἡλίου 
288, ET. κέγχρου 288, 4. 484, 
24. ᾿περὶ τὴν γαστέρα 416, 24 

οἰκειότης πρός 536, 21 

οἰκείωσις πρός 536, 24 
οἰκία saep. in exemplis 36,28. 
50, 18. 159, 7. 365, 25 cet. 
[404, 11] 

οἰκοδομεῖν 616, ὅ [42, 8. 9] 
οἰκοδόμημα 365, 24 
οἰκοδομία 249, 33. 262, 4 
οἰκοδομικός 66,3. 12. 21. 67, 17 
οἰκοδόμος 36,97. 47, 26. 50, 
14 cet. 

οἰκονομία 197, 28. 544, 12 
οἶκος 52, 19. 806, 24. A11, 7. 
414, 30 

οἶνος 358, 14. 432, 21 
ὀκτάεδρον (cf. Plat.) 532,2. 10. 
535, 18 

[ὁλικά 188, 27. 
88, 18] 

ὕλον 385, 12. 395, 4. 487, 18. 
ὅ10, 1 [294, 5. 381, 18. 
A18, 12. 25] οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 
ἢ πάντα τὰ μέρη 202, 8. 236, 
28. 886,17. 502, 17. οὐδὲν 
ἄλλο dor» τὸ ὅλον καὶ πᾶν ἢ 
ἡ τῶν μερῶν ἁπάντων πρὸς 
ἄλληλα σχέσις καὶ εἰς ταὐτὸν 
συνδρομὴ 334, 6 

ὁλότης στοιχείων sim. 202, 
11 sq. 285, 10 sq. 342, Ὁ. 
848, 15. 354, 15 sq. 386, 
14 sq. 394, 14 sq. 492, 15 

e , 

ὁλικώτατα 
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493, 90. 
596, 20 

ὄμβροι 159, 12 
ὁμιλία πρὸς γυναῖκας 322, 18. 
328, 14 

ὄμμα 266, 14 
[ὁμόγονος 104, 1] 
ὁμοειδής 115, 11. 241, 9. 462, 
16. 22. 504, 8. 506, 16. 507, 
4. 528, 18. 532, 1 

ὁμοιομερής 115, 6. 374, 21. 
431, 14. 439,8. 10. 440, 15. 
506, 11 sq. 

ὁμοιοπαϑής 9234, 93. 341, 98. 
394. 26 

ὁμοιότης 557, 926. b558, 12. 
568, 19 

ὁμοιοῦσϑαι [550, 1] 553, 4. 
554, 16. 613, 7 

ὁμοίωμα 450, 26 
ὁμοίωσις 559, 8. 567, 17. 618 
3 sq. [253, 21] 

ὁμολογήματα κοινά 248,9 
ὁμολογία (coni. ἕνωσις) 514, 20 
ὁμοούσιος 285, 8. 16 
ὁμόυλος 234, 24. 410, 26. 411, 
13. 18. 528, 18. 94 

ὁμοφυής 241, 1. 528, 25 
ὁμωνυμία 45, 10. 50, 19. 52, 
16. 75,11. 367, 8. 18. 574, 
22. 594, 16. 638, 15 

ὁμώνυμος 14, 4. φωνή 45, 12. 
161, 24. 173, 15. 437, 15. 438, 
15 sq. — ὁμωνύμως 358, 3. 
637, 5 

ὀνομασία (coni. λέξις) 52, 24 
ὄνος 12, 14 
ὀξύτατόν τε καὶ διιτικὸν φῶς 
282, 91. cf. 535, 1. 9 

ὁρᾶν 55,4. ὁρατός 151, 94 
ὁρατικός 55, 8. 12 
ὀργανικόν 16,17. 616,6. ὁ. κί- 
ψνησις 16, 18. αἴτιον 159, 7. 
160, 10 

ὄργανον 66, 23. 26. 16,24. 71, 
18. 616, 9. 10. (χεῖρες) 40, 11 

503, 6. 517, 26. 

3 

ὁρεχτικὴ δύναμις 348, 6 
ὄρεξις [563, 1. 2] (oni. προ- 
αἰρεσις) 260, 7. 17 

ὁρίξεσϑαι 98, b. 29, 15. 67,2. 
111 11. 205, 14. 947, i. 398, 
3 sq. 408, 7 sq. 418, 25. 424, 
26. 480, 4. 431,92. 433, 93. 
435, 98. 622, 9. 14. 623, 7 
[588, 17] 
ὁρισμός 98,4. 22. 261, 10. 366, 
24 [298, 23. 299, 4] (coni. 
πέρας) 424, 16. (coni. οὐσία) 
248, 20 

ὅρκος (dea) 632, 7 
ὁρμὴ φυσική 299. 20. 492, 21. 
ἄλογος καὶ φυσική 486, 22. 
ἔμφυτος 490, 29. 491, 10. 
ψυχῆς 487, 5. (coni. προαΐρε- 
σις) 260, 20. 28. γνώμης 
,αὐϑαίρετος 566, 26 
ὅρος 259, 26 [538, 21] (coni. 
ταυτότης) 623, 10. ἔστιν καὶ 
στάσις καὶ O. £y τοῖς πράγμα- 
σιν 251, 23. cf. 28, 17 

ὀστοῦν 281, 26. 808, 4 sq. 340, 
14. 341, 16. 348, 1. 355, 13. 
358, 16. 19. 374, 21. 375, 17. 
4926, 28. 462, 17. 503, 90. 
612, 5 

ὄστρακον 84, 5. 292, 21 
οὐράνια 130, 7. 163, 17. 9297, 
22. 310, 26. 396, 20. 399, 6. 
οὐ. μέρος τοῦ κόσμου 891, 15. 
σύγκραμα 483, 5. τὸ ov. σῶμα 
218, 25. 281, 95. 461, 9. 488, 
2. 529, 16. 530, 2 [297, 24. 
478, 3. 10. 483, 2] οὐ. σώματα 
18, 24. 196, 11. 21. 532, 18. 
διαφανῆ 83, 6. οὐ. σφαῖραι 
19, 21. 197, 19. 578, 10. πῦρ 
519, 12. 531, 11 [523, 12] 

οὐρανός 6, 1. 109, 19. 114, 20. 
115, 4. 199, 93. 141, 16 sq. 
486, 13. 491, 20. 637,7 [19, 
7. 103, 2 sq. 477, 19. 419, 8. 
523, 16 sq. 549, 14] ἐκ τῶν 
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δ΄ στοιχείων sec. Plat. 460, 
25. 482, 11 sq. ἔνυλον εἶδος 
368, 6. σφαιρικὸν σχῆμα 423, 
26. 494, 2. 483, 24. ὕλος τῆς 
αὐτῆς οὐσίας 19, 28. ξῷον 
sec. Plat. 230, 11. κύκλῳ κι- 
νεῖται 483, 94. 489, 24. 216, 
8. οὐκ ἔστιν τὸ πᾶν ἀλλὰ τοῦ 
παντὸς μέρος 533, 11 

οὐσία 13, 25. 22. 26. 33, 1 sq. 
83, 10. 150, 4. 180, 25. 256, 
20. 278, 2T. 340, 12. 416, b. 
508, 10. Ms, 22 [243, 10. 248, 
24. 2658, 561, τοὶ (coni. 
τὸ εἶναι) 4 11. 110, 7. 230, 
12. 14. 348, 28. 441, 10. (coni. 
τὸ τί ἦν εἶναι) 2T, 1. 26, 8. 
(coni. εἶδος) 427, 18. 94. 96. 
(coni. ὁρισμός) 248, 20. (coni. 
δύναμις) 18, 16. 14, 16. (dist. 
ποσόν) 421, 18. (opp. συμβε- 
βηκότα) 181, 1. 307,16. ἀν- 
ϑρώπου 34, 11. ϑεία 85, 6. 11. 
ϑεία καὶ νοητή 229, 4. cf. 
231, 16. 195, 14. νοερά 514, 
21. ᾿λογικαί 131, 24. 238, 25. 
566, 11. οὐδεμία οὐσία τῶν 
πρός τι 34, 2. οὐδεμία ἐν ὑπο- 
χειμένῳ 307, 21 

οὐσιοῦν 16, 26. 26, 2. 34, 25. 
35, 20. 79, 6. 249, 17. 251, 2 

οὐσιώδης 83, 25. 84, 10. 19. 
85, 8. 256, 8. 9. 423, 15. 22. 
424. 4. 496, 12. 559, 16. 511, 
18. '22 — οὐσιωδῶς 87, 5 

οὐσίωσις 6, 10. 64, 25. 16, 24. 
78, 1. 81, 7. 149, 9. 160, 11. 
367, 18. 616, 21. (coni. àid- 
πλασις, sig τὸ εἶναι παρα- 
γωγή) 367, 14. 472, 15. (coni. 
γένεσις, dist. ἀλλοίωσις) 29. 25 

ὀφϑαλμοί 194, 11. 202, 4. (coni. 
αἴσϑησις) 166, 17 
ὄψις 15, 11. 65, 18. 72, 22. 
151, 11. 210, 8. '210, 3. 6. oi 
ὄ. 81, 21. 286, 4 

παϑητικαὶ δυνάμεις 265, 21. 
260, 1 

πάϑος 18,6. 21,4. 397, 3. 440, 
2. 3. φϑοροποιά 234, 6. ἀν- 
ϑρώπινα 632, 5. τὰ ἐν τῷ 
αἰϑερίῳ σώματι γινόμενα π. 
492, 11 

παιδίον 46, 7. 48, 18 sq. 62, 7 
παιδουργὰ κῶν 984. 4 
παντέλειον (coni. ἐνεργές) 19, 5 
παντελής 5, 16 [549, 9 sq.] 
πάπυρος 519, 1. ja 
παράγειν 3, 1. 3. 5,6 cet. [56, 
14. 562, 23] εἰς τὸ εἶναι 252, 
4. 367, 25. δημιουργικῶς 85, 
(coni. ᾿οὐσιοῦν) 19, 6 

παραγωγὴ κόσμου sim. 5, 24. 
102, 15. 143, 12. ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος εἷς τὸ εἶναι 367, 10. 

(coni. οὐσίωσις) 472, 15 
παράδειγμα [31, 14] 159, 8. 25. 
κόσμου π. αἰώνιον [94. 2 sq. 
103, 22. 549, 1 sq.] 510, 22 sq. 
551, 17 sq. 613, 6. 618, 2 sq. 

παραδειγματικὸν αἴτιον 159, 6 
— παραδειγματικῶς 488, 25 

παράϑεσις 419, 29. 420, 4. 
(dist. κρᾶσις) 462, 1. 8 

παρακολουϑεῖν log. 37,3. 81,6 
παρακχτιπός [38,3] (coni. αἴτιος) 
15, 1 

παραλογίξεσϑαι 16. 11. παρὰ 
τὴν ὁμωνυμίαν 52,16. τινά 
237, 21. 240, 21. 551, 19 

παραλογισμός, 52, 18. 53, 2. 59, 
19. 175, 12. 106, 1. 948, 5. 
249, δ. 361, 8. 554, 26. 
594, 16 

παράτασις 114, 9 sq. 170, 3 
[550, 2] χρόνου, χρονική 6, 9. 
109, 17. 367, 14. 458,11. 412. 
18. 20. 558, 5. 619, 2 

παραχώρησις τῆς κατὰ φύσιν 
ἐνεργείας 569, 18 

παρεχτροπὴ ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν 
303, 1. 336, 7 
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παρεξηγεῖσϑαι 135, 2. 330, 17 
παρεξήγησις m 23 
παρέπεσϑαι 16, 4. 108, 17. 18. 
114, 4. 587, 18. 588, 1 

παρετυμολογεῖν 645, 11 
πάροδος εἰς τὸ εἶναι 412, 91 
ἱπαρουσία ϑεοῦ 607, 11 sq. cf. 
622, 97 sq.] 

ἄς. τὸ sx. 115, 23. 182,90. 
183, 91. 98. 152, 1. 989. 1. 
331, 6. 334, 3 sq. 533, 11. 
536, 26 cet. [56, 10. 82, 18 sq. 
120, 5. 243, 2. 294, 4. 299, 7. 
313, 12. 524, 5. 549, 10. 560, 
6. 562, 18. 590,3. (coni. ὅλον) 
334, 6. 510,1sq. τὰ z., m. 
τὰ ὄντα 81, 7. 86, 2. 149, 10. 
178, 21. 257, 24. 410, 23. 489, 
1 616, 11 cet. 

πάσχειν 86, 13. 87, 16. 237,2.5 
πατήρ 34, 16. 36, 10. 14. 90, 
22. 989, 1. 210, 22. 349, 18. 
500, 99 

παχυμερέστατον πῦρ 519, 10 
παχύς 288, 11. 290, 20 
πεντάγωνον 536, 15 86. 
πεπερασμένη δύναμις δ 14. 
235, 5. 11. τὸ τεῆς δυνάμεως 
πεπερασμένον 2, 12. 401, 22 
[π. χρόνος 96, 7. 608, 5] 

πέρας 108, 3. 281, 11. (coni. 
ὁρισμός) 494. 17 

περιάγειν 299, 4. εἰς τοὐναν- 
τίον sim. 112, 25. 598, 13. 
599, 11 cet. 

περίγειοι τόποι 290, 6 
περιδίνησις 216, in 
περιέχον, περιεχόμενον 180, 
20 sq. 231, 3. 5. 386, 26. 518, 
2 [478, 21] 

περιλαμβάνειν 398, 20 [294, 5] 
πέριξ τόπος 289, 14 
περίοδος astr. 292 5, 5279, 11 
περιφέρεια κυρτὴ τοῦ οὐρανοῦ 
306, 14 

περιφερὴς λίϑος 210, 20 

περιφορά 78, 34. 256, 25. 486, 
5 δύϑι. 12 DIS, 20 NE 
580, 10 

πηγνύναι 354, 20 
πῆσις (opp. ποίησιρ) 62, 
πίϑος 410, 2. 10 

πικρός 54, 2. 1. 506, 26 
πικρότης 356, 5 
πίλησις 491, 8 
πλάγιος. κίνησις ἐπὶ τὰ π. sim. 
292, 24. 891, 21. 28. 4865, 
16 sq. 487, 1. 686, 4. 10 

πλανώμενοι ἑπτά 488,19. 579, 
16. 291, 27. 578, 24. σφαῖραι 
318, 14. 537, 6. διττὴ τῶν π. 
κίνησις 292, D 

πλάτος καὶ παράτασις 114, 97 
πλατύς 534, 21 

πλευρά math. 534, 23. 535, 21 
πληϑύνειν. πεπληϑυσμένος 511, 

47. 617, 12. 15. πεπληϑυσμένως 
513, 8 

πληϑυντικῶς 160, 12. 17 
πλήρωμα ἑαυτοῦ 101, 2. 102, 22 
πλοῖον 196, 3. 266, 29. 411, 1. 
452, 13. 546, 24 

πνεῦμα 276,16. 287, 27. 4106, 
3 sq. 496, 90. 625, 20. πυρῶ- 
δὲς τοῖς νέφεσιν ἐναπρονλειά. 
μενον 491, 1. ξωτικόν 391, 1. 
ψυχικόν 288, 9. τὰ τῆς πονη- 
ρίας z. 635, 18 

πνεύμων 395, 18 
πόα 315, 928 
ποιεῖν (coni. Évegysiv) 4, 20. 
62, 18. αἰτιόν τε καὶ ποιοῦν 
97, 18. (comp. γινόμενον, γε- 
νητόν) 29, 21. 91, 14. 614, 11 
[42, 10. 55, 25 sq. 82, 16 sq. 
466, 3 sq. 561, 6] 

ποίημα 85, 21 
ποίησις 68, 21. 64, 4. (opp. 
πῆσις) 62, 5. (eoni. ἐνέργεια) 
62, 19. κίνησις τοῦ γινομένου 

68, 16. ἡ z. τοῦ ϑεοῦ οὐ xi- 
νησις 64, 12. 22 
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ποιητής (ἥλιος) 21, 2. (96g) 
99, 20. 169, 27 [591,1] (coni. 
δημιουργός) 469, 14. 471, 23. 
645, 3 

ποιητικός 62, 22. 210, 21. 468, 
8. οὗ s. v. αἰτία, αἴτιον, ἀρχή 
[ποιητικῶς ἔχειν 605, 10 sq. 
618, 25] 

ποικίλη ξώων διοργάνωσις 128, 
24 

ποικιλία 568, 94. (coni. διαφορά) 
340, 22 

ποιόν 8, 19. 74, 5. 266, 91. 
418, 9. 419, 8. 10. 423, 14 

ποιότης 54, 5. 154, 3. 210, 19. 
348, 2. 354, 9. 355,20. 360, 
16. 392, 20. 409,4 sq. 421, 
13. 423, 21. 425,12. 4234, 9. 
436, 26 sq. 462, 4. 497, 97. 
515, 6. 10. 521, 11. 597,13. 
528, 15. 530, 91. 53i, 90. 
544, 4 [364, 12 sq.] εἰδοποιοί 
232, 22. φϑαρτικαὶ ἀλλήλων 
491, 4. 498, 23. 504, 1 

ποιοῦν 355,19. 413,26. 414, 
20. 425, 13. 521, 10. 544, 3. 

ταῖς ἐναντίαις ποιότησι πε- 
ποιῶσϑαι 497, 21 

πολεμεῖν (coni ἀντικεῖσθαι) 
515, 13. 9 

πολέμιος καὶ ἀσύμφωνος 5106, 12 
πόλεμος (deus) 632, 5 
“πολιτεύειν 643,8 
πολιτικός 35, 19. εὐδαιμονία 
35, 16. 21. ἀρεταί 395, 4 

πόλοι astr. 198, 16 
πολυγωνιώτερος 535, 13 
πολύσημος 173, 12 
πονηρίας πνεύματα 635, 18 
πονηρὸς δαίμων 37, 15. 241, 
16. 635, 15. 644, 9 

πορφύραι 292, 19 sq. 
ποσόν 256, 21. 408, 2. 417, 927. 
418, 8. 419, 6. 13. 421, 18. 
424, 6. 506, 11. 19 

ποσοῦν 440, 19 

ποτέ 96, 19 sq. 98, 17. 105, 
20 sq. 469, 15 sq. cet. [96, 
5 sq. 103, 9 sq. 167, 18. 466, 
4. 550, 2 sq. 560, 13 sqQ.] 

πούς 15, 12. 86, 10. 977, 16. 
284, 26. 437, 14. 439, 7. 510,5 

πράγματα 36,96. 84,4. 101,4. 
113, 25 cet. 

πραγματειῶδες ἐπιχείρημα sim, 
197, 19. 134, 19. 948, 7. 541, 
8. 603, ?1 

πρακχτικαὶ ἐπιστῆμαι, ϑεωρίαι 
11,14.25. ἐνέργειαι τῆς ψυχῆς 
255, 6 

πρᾶξις (coni. ἐνέργεια) 11, 29 
πρίσις 54, 26 
πρίστης 54, 26 sq. 
προάγειν εἷς ἐνέργειαν 132, 14 
προαίρεσις (coni. ὄρεξις, ὁρμή) 
260, 8. 17. 20. 98. £x m. 
567, 7 

προαιρετικῶς 241, 10. 260, 29 
προβάλλειν ἐνέργειαν 14, 16. 
15, 15. 16, 12 

πρόβλημα 135, 6. 136, 16. 156, 
14 cet. 

προβολή 65, 12. 13 
προγιγνώσκειν 41, 11 
πρόγνωσις 31, 19. 1. 
102, 4. 14. 279, 1. 
&usoóg ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ m. 
πάντων οἱ λόγοι πάρεισιν 
40, 94 

προγνωστικὴ ϑεοῦ δύναμις 40, 
20 

προεπινοεῖν 158, 11. 349, 14 
πρόληψις οἰκεία 396, 19 
προνοεῖν 4,21. 80, 20. 102, 10. 
568, 23. 583, 8. 617, 11 

προνοητικὴ τοῦ ϑεοῦ δύναμις 
39, 4. 40, 26. 91, 8 [γνῶσις 
37, 26] 

πρόνοια 80, 91. 131, 20. 508, 
21. 513, 9 sq. [37, 23 sq. 38, 
16 sq.] 950), ἐκ ϑεοῦ 37,10. 
190, 22. 191, 12. 583, 7. 617, 
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14. ἀπαραλόγιστος 40, 83. 
18, 91 

προοικονομεῖν 487, 11 
πρός τι 83, 27. 158, 15. 210, 
13. 849, 19. 855, 4. 372, 1. 
408, 22. 409, 14. 26. 419,20 sq. 
464, 26. 469, 8. 418, 15 [43, 
19] τὰ πρός τι συμβεβηκότα 
94, 7T. ὑπὸ τὰ ἀντικείμενα 
35, 4. 456, 26. ἀντιδιήρηται 
toig ἐναντίοις 308, 97. συν- 
εἰσάγει ἄλληλα καὶ συναναιρεῖ 
409, 16. οὗ 446, 4. 451, 16. 
19. cf. πρὸς ἄλληλα 355, 5 
[24, 13] 

προσαρμόξειν 415, 5 
προσδιορίξεσθαι 29, 11. 50,20. 
237, 23. 324, 12. (προδ. cod.) 
49, 13 

προσδιορισμός 125,12. 173, 17. 
414, 14. 567, 2. 594, 17. (ztgoà. 
cod.) 597, 14. 16 

προσημαίνειν 41, 6 
πρόσϑεσις 415, 22. 417,8. 432, 
5. 435, 15 

προσϑήκη 432, 6. 13. 435, 17. 
24. 486, 7 

προσοικειοῦν 535, 7. 531, 12 
7:t9007tC 0 £o: (coni. σχέσις) 252, 11 
προσρήματα χρονικά 107, 17 sq. 
145. 5 

πρότασις log. 59,17 sq. 60, 12. 
173, 16. 383, 25. 555,10. 592, 
22. (coni ἀρχή) 9541, 9. 
544, 15 

προὐπάρχειν 14, 20. 37, 10. 41, 
11. 141, 18. 341, 11. 342, 14. 
A16, 18. 542, 1 

στσροὐποκεῖσθαι 340, 27. 342, 
11. 367, 24. 458, 8. 16 

προῦφίστασϑαι 40, 14. 158, 26 
πτηνά 12, 15. 480, 1. 26 sq. 
A81, 22 

πτῶσις δοτική 360, 25 
πυχνοῦν 975, 4. 889, 1. A11, 4. 
434, 23. 521, 8 

πύκνωσις 392, 26. 434, 20. 97. 
451, 9 

πῦρ 92, 15. 93, 10. 12. 48, 92. 
53, 18. 65, 17. 78, 13. 83, 23. 
84, 19. 194, 92. 904, 9. 969, 
10. 348, 10. 353, 4 sq. 494, 
98. 436, 19. 450, 4. 532, 10. 
534, 25. 595, 25 [18, 21. 364, 
20] τῶν δ΄ στοιχείων 202, 5. 
232, 19. 289, 2. 393, 7. 492, 
20. 462, 1. 490, 18. 499, 13. 
515, 1 sq. 518, 6. 632, 3. 
ὁμοιομερές 431, 14. στοιχειῶ- 
δὲς 4992, 15. 506, 20. 507, 9. 
στοιχειῶδές τε καὶ ξωτικόν 
519, 13. ϑερμόν,͵ ξηρόν, κοῦ- 
φον 409, 8. 492, 6. 494, 1. 
425, 19. 497, δ. 504, 14. 594, 
26. ἐξ ἀέρος μανωϑέντος γί- 
νεται π. 889, 8. 231, 11. 350, 
15. 3992, 97. 460, 18. ἐπὶ εὖ 
ἄνω κίνησις 261, 26. 266, 24. 
387, 21. 391, 11. 497,5. cf. 
279,18. 384, 3. 401, 7. κεραῦ-. 
voi, ἀστραπαί 390,12. λεπτό- 
τατον, καϑαρώτατον τὸ οὐρά- 
viov 7. (cf. Plat) 519, 11. 
489, 20. αἰϑέριον, οὐράνιον 
519, 13. 16. 531, 18 [cf. 523, 
12 sq. 478, 1] ἡ τοῦ zx. ὁλό- 
της, λέγω δὴ τὸ αἰϑέριον 
σῶμα 492, 8. διακονικόν 
ὅϑῦ, 5. διὰ πυρὸς ἰόντες 
241, 17 

πυρακντοῦν 519, 8. 595,1 
«υραμίς (cf. Plat.) 532, 2. 9. 
534, 91 

πυραμοειδής 585, 5 
πύριος 816, 19. 415, 5. 492, 1. 
517, 12 [523, 26] 

πυρώδης 5106,94. τὸ π. πνεῦμα 
τοῖς νέφεσιν ἐναποκλειόμενον 
κτλ. 491, 7. τὸ ἐν ἡμῖν 348, 16 

ῥευστός. τὸ Q. πάσης τῆς σω- 
ματικῆς φύσεως 230, 1 
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ῥοπή ". 13. ἔμφυτος 485, 13. 
A88, 
δύσις ind μεταβολή 28, 16 

σάκκος 416, 11 

σανίς 344, 6. 502, 25. 506, 14 

σάρξ 287, 26. 308, 13. 335, 6. 
340, 14. 346, 2. 91. 341, 16. 
29. 352, 14. 355, 12. 25. 356, 
17. 358, 16 sq. 370, 20. 375, 
18. 426, 27. 431, 15. 18. 432, 
3. 21. 435,11. 13. 440, 96. 
462, 13 sq. 508, 19 

σελήνη 199, 18. 21. 282, 10. 
291, 23. 318, 17. 424, 28. 431, 
11. 578, 11. 579, 3. 580, 2. 
633, 19. 636, 9. ἐμπίπτουσα 
εἷς τὸν τῆς σχιᾶς τῆς γῆς 
κῶνον 19,19. τὰ ὑπὸ σελήνην 
260, 1. 283, 10. 291, 19 

σεληνιακὴ σφαῖρα 19, 17. 48. 
596, 18. τὸ 6. φῶς £x τοῦ 
ἡλίου τὴν ὕπαρξιν ἔχον 20,2 

σημαινόμενον 45, 14 sq. 49, 
14 sq. 75,2 cet. (opp. λέξις) 
104, 99 

σημαντικός 40, 6. 108, 15. 
116, 15 

σημασία 30, 11. 106, 17. 113, 
26. 161, 26. 186, 8 

σημεῖον 108, 13. 114, 26 sq. 
420, 9. 443, 12. 534, 24. 535, 
10 — astr. 198, 13. 199, 9. 
578, 13. 25 sq. 

σήπεσϑαι 392, 99. 97 
σίδηρος 241, 18. 274, 22. 275, 
1. 16. 493, 8. 519, 8. 595, 1 

σίνηπι 419, 25 
σιτία 416, 25 
σῖτος 318, 19. 449, 22 
σκέλος. διὰ σκελῶν κινεῖσθαι 
276,20. 487, 34. 57,6 

σκεύη  TE4TOVIXÓ, χαλκευτικά 
420, 14 

σκιά 14,28. 16,4. 22 [523, 20] 
φωτὸς 'στέρησις οὐ καϑ᾽ αὑτὸ 

ὅν 15,3. 20. 24. ὁ κῶνος τῆς 
σ. τῆς ἀπὸ τῆς γῆς 19, 16. 
19. 22 

σκιαγραφεῖν 542, 21 
σκιαγραφία 547, 11 
σπκιάζξειν 20, 16 
σκληρός 54, 10 
oxórog 72, 93. 74, 6. 184, 1. 
270, 10. 596, 19 [523, 22. 94] 
(coni. δ) 15, 9. 16. 16, 
11. 38 

σκυλάκπκιον 55, 9 
σμικρότης 424, 11. 495, 27 
σμίλη 159, 11 
σοφίξειν. τὸ σεσοφισμένον τῆς 
ἐπιχειρήσεως 126, 28 

σόφισμα 564, 4 
σοφιστής 45, 10. 484, 12. (opp. 
φιλόσοφοι) 118, 14 

σοφιστικός 52, 15. 105, 12. 156, 
9. 674, 91. ἐπιχείρημα 45, 6. 
104, 21. κακοτεχνία 317, 14 
— σοφιστικῶς 49, 25. 51,21 

σοφός. οἱ c. 80, 94. 86, 920. 
111, 4. 129, 16. 132,9. 184, 
15. 271, 17. οἱ Ἑλλήνων σ. 
266, 10. 274, 8. ὁ c. Πρόκλος 
82, 9. 92, 19. 109, 4. 7 c. 
αὕτη μέϑοδος 112, 1. τὸ σ. 
64, 8. 105, 16. ὦ σοφώτατε 
(86. Procl.) 82, 26. 87, 13 

σπείρειν 189, 18 
σπέρμα 818, 16. (coni κατα- 
μήνιον) 889, 5. 409, 28. 482, 
11 sq. 501, 5. 9. 374, 19. 
καταβαλλόμενον 449,28. σπέρ. 
ματος καταβολή (μεταβ. cod.) 
257, 18 

σπερματικοὶ λόγοι τῆς διαδοχῆς 
19. 93 

στάϑμη 159, 11 
στάσις (opp. κίνησις) 614, 38. 
615, 3. (coni. ὅρος) 98, 17. 
257, 22 

στάχυς 189, 18. 19 
στερεός 151,10, 287,25. 532,2 
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στέρησις 72, 15. 98. 806, 10. 
11. 308, 25. 311, 20. 401, 21. 
446, 10. 586,2 [opp. ἕξις 294, 
20 sq. 404, 26] ὄψεως 15, 11. 
210, 8. (coni. τὸ μὴ ὄν) 957, 
16. cf. 15, 4. 307, 7 sq. 

στοιχεῖα 29, 21͵ 40, 19. 138, 9. 
340, 11. 354, 2. 7. 316, 13. 
384. 8. 385, 14. 422, 13. 595, 
19 [380, 20 sq. 477, 99. 419. 
6. 524, 8] κοσμουργά 288, 6. 
πάντα τὰ σ. κατὰ πάντα τὰ 
μέρη ἑαυτῶν γενητά τέ ἐστιν 
καὶ φϑαρτά 202, 2 sq. cf 
335, 28. 342, 2. 494, 14 sq. 
βαρέα, κοῦφα 391, 4 sq. τῆς 
φορᾶς ἢ μέν ἐστιν κατ᾽ εὖ- 
ϑεῖαν ὥσπερ ἡ τῶν 6. τούτων 
γὰρ τὰ μὲν κάτωϑεν ἄνω, τὰ 
δὲ ἄνωϑεν κινεῖται κάτω 256, 
23. τέσσαρα 285, 15. 409, 25. 
459, 25. 461, οἴ. ὁμοιομερῆ 
506, 17 

στοιχειῶδες πῦρ 492, 15. 500, 
20. (ξωτικόν) 519, 13 

στόμα 808, 16 
στοχασμός 484, 5 
στυππεῖον 518, 27 
συγπεῖσϑαιν 154, 2. 157, 16 
συγπινεῖσϑαι 510, 26. 574, 7 
σύγκραμα οὐράνιον 488, 6 
σύγκριμα 518, 9 
Gvyxolvsiv (opp. διακρίνειν) 
210, 6. 21 

σύγκρισις (opp. διάκρισις) 378, 
14. 16. (coni. etii 319, 9 

συγκυκλεῖσθαι 941, 
συγχεῖν 542, 24, do, 28 
σύγχυσις 267, 20 
συκῆ 307, 28. 339, 5. 871, 8. 7. 
432, 6. 19 

συλλαβή 71, 11. 106, 10. 348, 14 
συλλογίξεσϑαι 92. 14. 188, 1ὅ 
cet. ἐκ τῶν ἀδήλων τὰ 
ἄδηλα 218, 11. ἀσυλλόγιστα 
163, 21. ἀκολούϑως, ἀναγ- 

καίως καὶ οὐκ ἀσυλλογίστως 
204, 17. 26 

συλλογισμός DE, 6. 59, 15. 91. 
106, 7. 384, 11 cet. 

συλλογιστικὸς τρόπος ὅ94, 8 
συμβεβηκός (opp. οὐσία) 84, ἢ, 
9. 35, 1. 181, 1. 307,15. 308, 
16. 21. 422, 5 sq. κχατὰ o. 
(O0pp. xo" αὖτό) 401, 26. 623, 
20 [24, 4] 

συμβολικὸς τῆς διδασκαλίας τρό- 
zog 488, 22. 533, 91 -- συμ- 
βολικῶς 584, 15. συμβολικώ- 
τερον 532, 7 

συμμεϑιστᾶν 216, ὅ 
συμμερίξειν 6, 99. 439, 22. 510, 
19. 571, 5. 513, 10 

συμμετα ἰάλλειν 216, 4. 394, 3 
συμμετρία 131, 18. 3995, 21. 
530, 27 

σύμμετρος Ἀρᾶσις 233, 11 
συμπάϑεια 530, 19 
συμπαραϑεῖν 115, 1. 116, 97 
συμπαρατείνεσϑαι 115, 1. 273, 
21. 555, 14. 556, 5. 10 

συμπεραίνειν 52, 2. 9926, 18. 
383, 27 

συμπέρασμα τοῦ χρόνου 818,19 
συμπεριάγειν 20, 19, 216, 8. 9. 
292, 3. 4992, 99 

συμπεριδινεῖν 492, 24 
συμπεριέχειν 180, 17. 
334, 5 

συμπεριϑεῖν 486, 5. 492, 13 
συμπεριλαμβάνειν 180, 24. 26 
συμπεριπολεῖν 20, 14. 29 
σύμπηξις 40, 90. 138, 10. oov 
366, 6 

συμπιλεῖν 4117, 7 
συμπληϑύνεσθαι 568, 23. 584, 7 
συμπληροῦν 6, 29. 21, 14. 84, 
1T. 95 8 423, 9; 495, 20. 
495, 21 86. 

συμπληρωτικός 21, 11 sq. 88, 
10. 1T. 84, 2. 85, 2. 86, 3. 
256, 7. 386, 14. 411, 25. 493, 5. 

181, 4, 
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495, 91. 426,29. 495,24. 500, 
11. 23. 507, 6. 508, 19. (coni. 
εἰδοποιός) 16, 21. (coni. τε- 
λειωτικός) 86, 8 

σύμπνοια (coni. ἁρμονία, συμ- 
φωνία) 55, 21. 516, 3 

συμποικίλλεσϑαι 568, 26 
συμφϑείρεσϑαι 241, 7 
συμφύειν 430, 12. 
ἔννοιαι 128, 18 

συμφωνεῖν 515, 23. 644, 11 
συμφωνία 396, 13. 484,8. 516,2 
σύμφωνος 435, 6. 541, 12. 553, 
8. 598, 14 — συμφώνως 490, 
17. 523, 9 

συνάγειν log. 32, 24. 60, 20. 
15, 16. 86, 12 cet. 

συναΐδιος 14, 10. 21. 18, 13. 
28, 3 sq. 79, 10. 126, 9. 273, 
2. 566, 3 

συναισϑάνεσϑαι 98, 23. 99, 9 
συναίσϑησις 198, 1 
συναίτιος [318, 20] cf. 338, 13 
συναληϑεύειν cf. s. v. ἀντίφασις 
συναναιρεῖν 26, 6. 110, 11. 267, 

σύμφυτοι 

11. 408, 28. 409, 17. 25. 492, 
18. 29. 473, 15. 516, 24. 571, 
25. 583, 7 

συναπελέγχειν 213,19. 445, 21. 
594, 13 

συναπόλλυσϑαι 303, 21 
συνάπτειν 280, 28. 281,8. 387, 
1 cet. [299, 15. 16] 

συναπτικὸς σύνδεσμος (si) 191, 
17 

συναριϑμεῖν 620, 1 
συναρμόξειν 130, 25. 134, 8 
συνάρχεσϑαι 548, 18. 557, 14 
συνασϑενεῖν 113, 25 
συναφίστασϑαι 595, 10 
συνδεῖν 80, 1. 21. 132, 20 sq. 
311, 12 [119, 16; cf. Plat.] 

σύνδεσμος φυσικός 195, 22. δια- 
ξευκτικός, διαπορητικός, συν- 
απτικός 191, 16 sq. 

συνδετικός 516, 20 

συνδιαιρεῖσϑαι 95, 19. 97, 9. 
438, 19. 440, 12. 18. 582, 1 

συνδιαφϑείρειν 391, 8 
συνδιιστάναι 95, 26. 109,6. 26. 
431, 3. 439, 21. 440, 17. 568, 

26. 569, 1, 'B14, 8. 584, 1 
συνδρομὴ εἰς ταὐτόν 334, 1 
συνδυάξειν 328, 8. 408, 8. 
425, 15 

συνειδός 61, 6 
συνεισάγειν 183, 22. 254, 1T. 
409, 16. 459, 7 

συνεχτικός 395, 12. 26. 397,9 
συνενοῦν 500, 24 
συνέπεσϑαι 255,1 
συνεπινοεῖν 36, 11. 107, 19. 
115, 11 

συνεργεῖν 66, 26 
συνέχεια 208, 3. 284, 27. 291, 
16. κατὰ c. 16, 9. 183, 15. 
258, 17. 598, 5 

συνέχειν 5, 7. 8. 94, 17. 221, 
26. 231, 19 [563, 4] 

συνεχής 211, 80. 280, 20. 283, 
16. 18. 500, 25 [19, 6. 10] 
γένεσις, κίνησις sim. 99, 21. 
170, 4. 194, 9. 205, 10. 208, 7. 
25. 960,9. 988,2. 21. 595, 
23. κατὰ τὸ c. 138, 13 

σύνϑεσις κόσμου sim. 148, 20. 
23. 165, 21. 22. 340,9. 11.18. 
428, 10. 17. 443,9. 4165, 20. 
516, 21 

σύνϑετος 345, 9. 21. 340, 14. 
350, 4. 353, 95. 368, 19. 372, 
14. 376, 16. 318, 8. 409, 20. 
431, 15. 461,922 sq. 489, 16 
cet. 

συνϑλίβειν 491, 8 
συνιξάνειν 417, 7 
συνιστάναι 36,19. 165, 22. 304, 
21. 843, 26 

συνουσιοῦν 594, 25. 26. 595,15 
σύνταξις πρός (coni σχέσις) 
511, 4. cf. [299, 20] 300, 26. 
624, 12. 628, 24 
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συντέλεια 170, 
συντιϑέναι 153, 25. 3183, 5 
συνυπάρχειν (χόσμος ϑεῷ, τῷ 
αἰτίῳ τὸ αἰτιατόν sim.) 14, 
14 sq. 23, 1. 36, 22. 37,8. 78, 
9. 85, 97. 86, T. 182, ὃ, 247, 
7. 267, 17. 208, 16. 279, 6. 
342, 18. 544, 91 

συνυφίστασϑαι 10, 93. 26. 75, 
21. 262, 19. 447, 5. 473,10. 24 

συνωνύμως 28, 925. 150, 6. 
631, 95 

σύρεσϑαι 211, 1 
σύστασις 86, 28. 141, 18. 20. 
143, 26. 162, 6. 164, 10. 166, 
19. 203, 3. 249, 6. 397, 8 

συστατικὴ διαφορά 493, 22. 
431, 22 

συστέλλειν 283, 5. 4106, 1. 419, 
14. 494, 21. 433, 1. 434, 14 sq. 

συστολή 288, 8. 424. 15. 17. 
433, 9. 434. 16. 24. 435, 21. 
436, 10 

συσχηματίξειν 288, 26. 984, 
σφαῖρα 292, 22. 398, 1 56. LA 
9 sq. οὐράνιαι 19, 21. 197, 19. 
488, 9. 578, 10. 517, 21. ἑπτὰ 
πλανώμεναι, μία ἀπλανής, ἄνα- 
στρος (cf. Plat., Ptolemaeus) 
531, 6. 8. cf. 292. 9. 580, 24. 
318, 15. ἡλίου sim. 16, 20. 
199, iT. σεληνιακή 10. 11. 28. 
ὅ96, 19. αἱ ἀνωτέρω τοῦ ἡλίου 
595, jf. Οἵ Ὁ T B9 20 
τεχνητὴ σ. οἷον ἡ ᾿Δράτου 
399, 1. cf. 908, 8 

σφαιρικός 287, 12 sq. 423, 96. 
424, 3. 483, 94 

σφαιροειδής 987, 11. 92. 353, 
17 [κίνησις 411, 15. cf. 484, 19] 

σχέσις 110, 2 sq. 216, 17. 576, 
6 cet. πρός 38, 15 sq. 83, 9 sq. 
102, 283. 195, 16 sq. 250, 17 
cet. (coni. σύνταξις) 511, 4. 
astron. 78, 26. 97 

σχῆμα 159, 10. 9257,12. 916, 
ἸΟΑΝΝῈΒ PminLoPoNvs ed. Rabe. 

24 sq. 340, 10. 347, 17. 99. 
213, 25. 411, 25. 413, 10. 447, 
19. τεταγμένον, ἄτακτον 201, 
13. φυσικόν 287, 14 sq. ἀν: 
δρείκελον 814. 14. ἵππειον 
305, 11. 356, 29. geom. 308, 
22. 39355, 195. εὐθύγραμμον 
398, 14. χυβικόν 314, 5. 
στερξά 982, σφαιρικά 433, 
26. 424, 154 593, 14 
uquucdts 201, "12. 11. 314, 13. 
398, 8. 455, 3 8. 

σῴξειν τὸ πᾶν sim. 397, 18. 
491, 25 cet. [299, 22. 313, 11. 
560, 10. 561, 11] 

σῶμα 14, 27. 180, 25. 26. 231, 
2. 235,5. 6 cet. τὸ ὀργανικόν, 
λέγω δὴ x. 6. 16, 18. 616, 6. 
ἔμψυχα 2 "n ϑνητόν 980, 
22. sse 78, 24. 88, T. 
281, 95 [297, 25. 478, 3] 
αἰθέριον 218, 24 [ἀίδιον, 
φϑαρτόν 248, 14. 16] κοσμι- 
κόν js 11. πέμπτον (cf. Arist) 
527, 7. τὸ μικρὸν καὶ τὸ μέγα 
rin διαφορά ἐστιν σώματος 
417, 20. 408, 5. 6. ἄποιον 
346, 10. τὸ ἄποιόν τε καὶ 
ἁπλῶς λεγόμενον σ. 408, 4. 
cf. 414, 16. 415, 7. τὸ τριχῇ 
διαστατόν τε καὶ ἄποιον σ. 
409, 23. cf. 413, 11. τῶν mz- 
ποιωμένων c. ἕκαστον ἐξ ὑπο- 
κειμένου καὶ εἴδους σύγπειται 
414, 30. 418, 36. πᾶν σῶμα 
σύνθετόν ἐστιν ἐξ ὑποκειμένου 
καὶ εἴδους 168, 27. cf. 409, 
20. cf. 414,25. δρέξεται τὸ σ. 
ἐν τῷ τριχῇ εἶναι διαστατόν 
418, 26. 846, 6. 414, 11. τὰ 
τῶν σ. μέρη σὠματά ἐστιν 
232, 20. ἑκάστῳ c. ἴδιόν τινὰ 
τόπον ἡ φύσις ἀφώρισεν 9288, 
25 [εὐθυπορούμενα 411. 23. 
524, 17, vel εὐθυφορούμενα, 
cf. 484, 92. 489, 5. 6] οὐδὲν 

14 
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φαίνεται c. ἐν ἡμῖν κυκλικὴν 
κινούμενον κίνησιν 209, 17. 
c. διὰ σώματος χωρῆσαι τῶν 
ἀδυνάτων εἶναι τοῖς φυσικοῖς 

ἀποδέδεικται 281,13. 287, 20, 
πᾶν 6G. φυσικὸν αἰσϑήσει χρί- 
νεται 285, 19. πάντα τὰ φυ- 
σικὰ σ. τά τε στοιχεῖα καὶ τὰ 
ἐκ τούτων συγκείμενα εἰς ἄλ- 
ληλὰ ὁρῶμεν μεταβάλλοντα 
410, 9. πᾶν σ. τῆς τῶν δ΄ 
ὁλότητος ἀπεσπασμένον, εἴτε 
ἁπλοῦν εἴη εἴτε σύνϑετον, 
φϑαρτόν 286, 23. cf. 574, 11 

σωματικὴ οὐσία 422, 10. 21. 
424, 96. φύσις 137, 18. 138, 
14. 227, 28. 572, 20. 229, 4. 
231, 18. ξωή 263, 21. δύνα- 
uig 336, 19. ἐνέργειαι τῆς 
ψυχῆς 256, 14. 19. κίνησις 
515, 98. ἀρχή 398, 8. τὸ o. 
τοῦ xócuov 196, 14 

σωματοειδής. τὸ σ. τοῦ κόσμου 
138, 1. 999, 6 

σωματοῦσθαι 435, 17. 440, 19. 
442, 94 

σωστικός 808, 4. 19. 
401, 19 [38, 4] 
nie τοῦ ὅλου sim. 129, 4. 
316, 250. 401, 24. 206. (coni. 
sslelastus) 131, 23 

336, 10. 

τάξις 580, 22 [539, 26. 540, 15. 
561, 22. 562, 22. 606, 14 sq.] 
ἐν τῷ παντὶ ἀπαράβατος 184, 
11. (coni. σύνϑεσις, εἰδοποιία, 
ἐμμέλεια sim.) 165, 23. 183, 
10. 265, 28. 565, 18. ἡ τ., 
τουτέστιν ἡ χοσμοποιία 544, 10 

τάττειν (coni. κοσμεῖν) 543, 18. 
τεταγμένος (Opp. ἄτακτος) 801, 
12. 337, 26. 565, 2 Βα. 585, 
1 sq. 601, 22 sq. [294, 20 sq. 
314, 2 sq. 539, 12. 550, 11. 
560, 11 sq. 590, 11 sq. τεταγ- 
μένως 607, 6] 

ταυτότης 196,28. 198,927. 344, 
14. 515, 9. 623, 10 

r&XTOviX3 τέχνη 840, 8. τ. 
σκεύη 426, 14 

τέκτων 500, 27 
τέλειος 301, 94. 508, 11. 543, 
2 sq. 614, 4. (ϑεός cet.) 82, 
6 sq. 85, 5 sq. 86, 27. 93, 11. 
102, 3. 586, 18 [56, 12. 253, 
26. 294. 6. 563, 1] τέλειόν 
ἐστιν, ᾧ μηδὲν τῶν μερῶν 
ἐλλείπει 509, 14 

τελειότης 22. 8. 85, 23. 86, 4. 
167,15. 956,8. 369, 5. 371, 
17. 312, 4 sq. 

τελειοῦν δῦ, 5. 85, 9. 87, 15 
88, 3. 366, 7. 508, 15 [539, 19] 

τελείωσις 68,193. 101, 3. 5. 102, 
94. 131, 24. 257, 14. 444, 3 

τελειωτικός 53, 14. 85, 20. 86, 
8. 87, 19. 19. 266, 12 

τελεσφορεῖν ἔμβρυον 369, 15 
τελικὸν αἴτιον 159, 7. 26. 160, 
3. 416, 97 

τέλος (Opp. ἀρχή) 
26 cet. 

τετραγωνίξειν 9313, : 
τετράγωνος 814, 2. 
535, 20 

τέχνη 54, 25. 340, 6. 371, 18. 
[382, 2] γραμματική 62, 8. 
δημιουργική 474, 15. TEWTO- 
νική 840, 7. ἀρτοποιητική 
315, 28, τῆς φύσεώς ἔστιν 
μίμημα 810, 10. ὑπερέχει τῆς 
τ. ἡ φύσις 840, 22 

τεχνητός 208, 8. 9. 411, 12. 
(Opp. φυσικός) 28, 21. 339, 9. 
426, 11 

τεχνικὴ γένεσις 14, 19. δύνα- 
μις 336, 20. κίνησις 265, 2ὅ. 
266, 28 

τεχνίτης 401, 27. 410,21 [404, 
8. cf. 399, 28 cet. 538, 2 sq. 
ὁ ϑεῖος T. οἱ τῇδε τ. 538, 
11. 18] 

684, 18. 
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τιϑέναι (opp. ἀναιρεῖν) 192, 24. 
221, 7. 498, 17 cet. 

τίκτειν 323, 11. 324, 8. 412, 19 
τμῆμα 438, 14. aT. χρόνου 
106, 27, 108, 19 cet. 

τμητικὸς ΓΝ διωιτητικός 534, 
26. 535,2 

τομή 440. 15. xoóvov 109, 6 
τοπικὴ κίνησις 260, 28. 487, 
20 dr — τοπικῶς 260, 8. 24. 
301, 6 
Mk a8, 26. 289, 5 cet. 
[οἰκεῖος, ἀλλότριος 880, 21 sq. 
cf. 384, 23 sq.] ἡ κατὰ τ. κί- 
vous τὰ, 13. οἵ. 66,24. 256,22 

τρέφειν 231, 8. 354, 25 "d 
τρίγωνον 208, 17. 308, 29 22. 948, 
1. 355, 14. 19. 356, 4. 535, T. 
ἰσόπλευρά τε "CL ἰσογώνια 
934, 21. 17 To) r. ἐπιστήμη, 
ῦτι τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν 
ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει 208, 12 sq. 

τριχῇ διαστατόν cf. διαστατός 
τροπή (coni. ἀλλοίωσις sim.) 
137, 18. 203, 24. 229, 9. 346, 
10. 396, 6. 416, 14. 421, 14. 
ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν 284, 9 

τροπικὸς ϑερινός 10, 7 

τρόπος 216, 19. 329, 23 
τροφὴ ἐν τῇ ἴδεν grins 
θεῖσα κτλ. 310, 1. 22. ἡ ἄλλου 
φϑίσις ἄλλου τ. γέγνοται 231, 
10. 236, 20 

τροχός 216, 20 sq. 
τύποι 117. 1. 542, 25 
τυφλότης 15, 12 
τύχη. κατὰ c. [403, 18. 20] 
461, 25 

[ὑγιάξειν 42, 9] 
ὑγιαίνειν 81, 21. 210, 10 
byocLvstv € 233, 10 
ὑγρός 275,3. 283, 10. 23. 284,2 
308, 4 81. 419, 8. 423, 23. 425, 21. 
494, 2. 497, 8. 504, 11. 13. 
515, 3 sq. 

ὑγρότης 232,93. 516,17. 527,14 
ὑδάτια 433, 17 
ὕδωρ 48, 21. 53, 18. 54, 4. 8. 
164, 12. 204, 2. 232, 20. 266, 
25. 269, 26. 279, 16. 19. 280, 
27. 985, 13. 387, 25. 390, 10. 
401, S. 532, 10. 535, 7 cet. 
τῶν δ΄ στοιχείων 202, ὅ. 289. 
2. 422, 30. 490, 18. 499, 10. 
015, X. ὁμοιομερές 431, 14. 
βαρύ 391, 18. ὑγρόν, ψυχρόν 
409, 8. 422. 4. 423, 28. 490, 
21. 497, 7. 531, 18. ἐξ ὅδα- 
τος φϑειρομένου ἀὴρ γίνεται 
καὶ ἐξ ἀέρος πῦρ apres 506, 3. 
et, 981. 11. 339, 7. 346, 7. 8. 
350, 14. 956, 13 m 392. 22. 
26. 412, 19. 417, 4, 99. 429, 
22. 430, 18. 432, 90. 488, 12. 
435, 12. 460, 18. 521, 7. ἐξ- 
ατμιξόμενον 392, 21. "416, 18. 
γλυκέα, πικρᾶ, ἁλμυρά 506, 24 

ὑετός 119. 28. 118, 12. 14 
υἱός 84, 16. 96, 11. 210, 22. 89. 
3419, 19. 500, 24 

ὕλη 86, ὃ. 345, 16. 349, 6. 409, 
21. 132—405 461, 25 sq. 410, 
5. 498, 5. 518, 25. 542, 16 
[364, 20. 403, 15. 404, 6. 466, 
2 sq. 538,3 sq.] quid philo- 
sophi censuerint 407, 16 sq. 
de Plat. 464, 21. de Manich. 
410, 18. (coni. ὑποκείμενον) 
410, 4. 440, 8 cel. (coni. 
ἀνείδεον) 304, 25. 305, 22. 
(coni. εἶδορ) 153, 19 sq. 158, 
16. 159, 206, 28. 234, 23. 
340, 26. icu 345, 5. 359, 
3. 368,18. 372,1. 409, 14. 
473, 15. 476, 14. ἡ πρώτη 
καλουμένη 345, 94. 409, 91. 
412, 1e sq. 495,926. 442, 20. 
443, 1 [538, 11] 
T αἴτιον 159, 6. 183, 9. 

449, 16. 450, 3. εἶδος 358, 13 

Blososler 910, 23 

44* 
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ὑλοποιός 810, 22 
ὕπαρξις 14, 18. 88, 16. 87, 2. 
88, 4. 91,1. 95,18. 27. 97, 
5 sq. 108, 16. 26. 170, 19. 
181, 26. 184, 24. 203, 6. 261, 
17. 268, 16. 576, 5 [55, 26] 
αὐτόματος 114, 16. ἄναρχος 
230, 20. ἀΐδιος 344, 22. (coni. 
τὸ εἶναι) 171, 19. 252, 536. 
(coni. γένεσις) 16, 1. (coni. 
εἶδος) 15, 10. 14 

ὑπέκκαυμα (cf. An) 489, 15. 
492, 9. 25. 511, 21 

ὑπερβολὴ πυρός φλόξ) 507, 2. 
518, 6. 7. 519, 12 

ὑπερχόσμιος 110,1 
ὑπερτέρα δύναμις 41, 23.242.17 
ὑπέρχρονος (coni. αἰώνιος)  [138, 
23. 167, 13] 

ὕπνος (deus) 632, 7. ἠρεμία 
αἰσϑήσεων 308, ὃ 

ὑπόδειγμα 15, 1. 16, 34. 90, 6. 
111, 18 cet. 

ὑποδεικνύναι 516,3 
ὑποδέχεσϑαι 287 ' 99. 448, 18. 
A50, 14. 456, 20 

ὑποδοχὴ εἰδῶν sim. 206, ὅ. 
369, 4. 474, 25 [γενέσεως 403, 
16. 538, 17 sq. cf. Plat.] 

ὑπόϑεσις περὶ τῶν ἰδεῶν 31, 9. 
τὴν τῶν ἰδεῶν ὑ. 31,19. οἵ 
149, 27. 194, 94 

ὑποκεῖσθαι 107, 28. ὑποκεί- 
μενον 21, 8. 66, 24. 70, 94. 
14, 9. 16, 8. 84, 3. 163, 27 sq. 
201, 4. 808, 4. 341, 2. 3. 351, 
21. 358, 95 [538, 6 sq.] οὐ 
γυμνὸν εἰδῶν τὸ ὑ. γενέσϑαι 
ἐστὶν δυνατόν 358, 97. 409, 
11. cf. 20, 29. ἔσχατον 442, 
19. πρῶτον $. καὶ ὕλη 846, 
12. 414, 8. 443, 3 

ὑποχρίνεσϑαι 81, 15. 90, 19 
ὑποκριτής 90, 17 
ὑπολαμβάνειν 15, 11. 29, 24. 
117, 9. cet. 

ὑπόληψις 27,6. 29,23. 80, 6. 
88, 6. 174, 13 cet. 

ὑπομνήματα εἰς 126, 14. 251, 
10. 253,16. ἐξηγητικά 212, 15 

ὑπομνηματίξζεσϑαι 519, 21. 
537, 11 

ὑπομνηματικαὶ ἐξηγήσεις 10, 3. 
211,27. o. συντάγματα 248,93 

ὑπομνηματιστής 148, 25 
ὑπονοεῖν 116, 9 
ὑπόνοια 29, 7. 30, 8. 
635, 23. 25 cet. 

ὑπόποδα $c 487, 2 
ὑπόστασις 12, 3. 34, 14. 88,23. 

96, 1. 20. 97, 22. 99, 24. 135, 

13 cet. [96, 15. 539, 11] εἶδο- 
πεποιημένη 15,25. τῶν ΓΗ 
ἀϑρόα 18,19. ἄναρχος 118, 1 
1927. 18 [αἰώνιος 298,1] οδὰξ 
τὸ εἶναι) 15, 18. 35, 14. (coni. 
πρώτη ἀρχή) 110, 6 

ὑποστατικός 512, 25 
ὑποτίϑεσθαι δόξας sim. 30, 1 
cet. 

ὑστερογενής δῦ, 19 
ὑφιστάναι, ὑφίστασϑαι 6, 15. 
1, 96. 8, 6. 34, 92. 78, 8. 1. 
98, 11. 250, 19 cet. [688 2 sq.] 

16, 10. 

φαίνεσϑαι [18, 23] φαινόμενοι 
Kot: sim. 508, 23. 633, 18. 
636, 
pasip: ἐκ τῶν φ. τὰ ἀφανῆ 
δῆλα καϑίσταται 203, 17 

φανέρωσις τῆς ἕξεως 18,11. 26 
[φαντάξειν 418, 20] 
φαντασία 117,1. 291,17. 292, 10 
φάρμακον 320, 12. 315, 26 
φέρεσθαι κύκλῳ, κάτω sim. 
216, 26. 278, 8. 219, 17. 484, 
24 cet. [381, 10. 478, 3] 

φϑαρτικὸς 281, 1. 
808, 3. 336, 10. 337, 22. 491, 
4. 498, 23. 504,1 [313, 18. 20] 

φϑείρειν 92, 7. 11. 368, 15 sq. 
389, 96 cet. [294, 9 sq. 299, 

234, 18. 
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21. 313, 4178, 10 sq. 591, 
7. 8] icis 129, 9 sq. 230, 

. 262, 15 sq. 441, 18. 597, 
20 cet. [19, T. 10. 943, 16, 
589, 8 sq. 609, 20] 

φϑίνειν 74, 17. 233, 12. 235, 
24. 287, 2. 334, 23. 989, 265. 
393, 14. 394, οἵ 

φϑίσις 14, 13. 258, 6. ἡ ἄλλου 
φ. ἄλλου τροφή 281, km (cf. 
Plat. Tim. 33€) 

φϑορά 15, 27. 129, 26sq. 231, 
11. 256,21. 957,8. 274, 10. 
219, 24. 287, 6. 358, 26. 360, 
20. 396, 6. 11. 417, 94. 418, 
2. 444, 1. 497, 9. 559, 4. 594, 
21 sq. 602, 4. 603, 15 [120, 
11. 313, 21. 478, 6. 550, 91. 
590, 17. 606, 4| ὁδὸς ἐχ τοῦ 
ὄντος εἷς τὸ μὴ ὄν 357, 18. 
335, 1. 345, 4. cf. 380, 6. 7) 
ἄλλου μέρους φ. ἄλλου τροφὴ 
καὶ αὔξησις 236, 20. ἡ ἄλλου 
γένεσις ἄλλου φ. 604, 7 

φϑορεῖον 322, 8 
φϑοροποιὰ αἴτια 301,977. 338, 9. 
πάϑη 234, 5 

φιλοπλάτωνες A84, 8 
φιλοσοφεῖν 182, 21. 928, 11 
φιλοσοφία 45, 7. 135, 10. 502, 
11. 599, 26. ἡ Πλάτωνος περὶ 
τῶν ὄντων φ. 21, ὅ 

φιλόσοφος (opp. σοφιστής) 118, 
14. Proclus saep. ὃ g. nomi- 
natur celato nomine 49, 25 sq. 
59, 16. 105, 2. 113, 8 cet. 

φλέγειν 518, 3 
φλεγμοναί 391, 
φλέψ 340, 14. '865, 13. 431, 16 
φλὸξ λυχνιαία 366, 17. οὐχ 
οὕτω καίει φ. 7] £x στυππείου 
bcn cube ἢ ἡ ἐκ παπύρου 
ὡς ἡ £x ξύλων χτλ. 518, 27. 
ὑπερβολὴ πυρός 507, 1. 518, 
5. 21. 519, 13 (cf. Arist.) 

φόβος (deus) 632, 5 

φορὰ ἡλίου sim. 115, 5. 8. 
488, 15. ἐπὶ τὰ κάτω 48ῦ, 24. 
τῆς φ. 7 μέν ἐστιν κατ᾽ 
εὐθεῖαν ὥσπερ ἡ τῶν στοι- 
χείων.. ἡ δὲ περιφορὰ ὥσπερ 
ἡ τῶν οὐρανίων 256, 232 

φυόμενα 412, 19. πεφυκέναι 
10, 26 cet. 

φυσᾶν 410. 18 
φυσικός (opp. vegrueós) 23, 21. 
οἱ q. 163, 26. 183, 5. 184, m 
281, 14. τὰ g. 374, 18. 407, 
21. T1, 11. 530, 23. γένεσις 
(opp. τεχνική) 14, 19. (opp. 
τεχνητή) 426, 11. πράγματα 
356, 27. σώματα 410, 9. 411, 
22. 496, 1. ἕῷα 12, 17. 18. 
διαδοχή 12, 20. δύναμις sim. 
2174, 21 sq. 303,1 sq. 401, 19. 
46, 6. 95. εἶδος 251, 14. 356, 
4. 366, 4. 410, 7. 415, 8. 495, 
11. δεσμός 221, 25. 228, 3. 
311, 10. 195, 91. πῦρ 518, 
6. 1. ἄλογός TE καὶ ,9- ὁρμή 
486, 21. g. καὶ ἀναγκαία 
ἀκολουϑία 213, 25. λόγος τῆς 
bini qid 42, 12 sq. ϑεωρία 
163, 25. φυσικωτέρα ἐξήγησις 
(opp. μαϑηματικωτέρα) 514, 
26. ἀνὴρ φυσικώτατος (Gale- 
nus) 599,24. φυσικωτάτη αἰτία 
τ, 25. 12, 7. 134,16. φυσικῶς 
12, 23. 13, 3. 323, 10. 491, 924. 
Vot doute 618, 26. 620, 7 
y^p unn περί 134, 8. 163, 
8. 516, 22. 555, 19 

φύσις 399. 24. ὑπερέχει τῆς 
τέχνης 840, 28. cf. 840, 6. 10. 
310, 10. 371, 14. τοῦ καλλί-. 
στου στοχάξεται 390, 24. ἄλο- 
γος 583, 8. ποιοῦσα τὰ σώ- 
ματα καὶ ἑαυτὴν ἀγνοεῖ καὶ 
τὰ γινόμενα 582, 11. ἡ δη- 
μιουργὸς φ. 866, 8. 487, ΣΙ 
ἡ yev?óco ir^ 21. 28. τῶν 
γενητῶν sim. 7, 11. 8,21. 70, 
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25. 135, 23. 233, 19. 22. 279, 
4. 336, 11. σωματική 131, 18. 
138, 14. 2928, 1. 229, 5. 931, 
18. νοητή 234, 15. ἀϑάνατος 
234, 20. ἡ καϑόλου 55, 8—18. 
᾿ἀναξαγόρας οὐδενὸς εἶναι q. 
ὡρισμένην ἔλεγεν 88, 12. ἵνα 
μὴ χωλεύῃ ἡ φ. κτλ. 809, 28. 
κατὰ q., παρὰ φ. 218, 14 sq. 
383, 28 sq. 385, 19 cet. [295, 
4. 381,2. 24. 477, 20 sq.] ὑπὲρ 
φ. 218, 20. φύσιν οὐκ ἔχει 
c. inf. 8, 6. 14, 11 

qvis 9, τ. 10. 54, 4. 6. 92,3. 
93, 198, 23. 138, 5. "208, 9. 
340, 20. 317, 15. 393, 2. 10. 
431, 13. 452, 15. 472, 3. 4806, 

4. 507, 91. Πλάτων τοῖς q. 
αἰσϑήσεως μετεῖναί φησιν, 
ὅπερ οὐδὲ ᾿Αριστοτέλει δοκεῖ 
4TÀ. 819, 8 

φῶς 14, 25 sq. 16, 4. 12. 22. 
81, 21. 83, 7. 134, 1. 269, 20. 
282.2 sq. Πλάτωνι δοκεῖ εἶδος 
εἶναι τὸ q. τοῦ φωτίξοντος 
20, 25. ἐνέργεια κτλ. (Plotin.) 
21, 7. εἰ δὲ πάϑος ἐστὶν τοῦ 
ἀέρος τὸ φ., ὅπερ ἔμοιγε... 
ἀληϑέστερον εἶναι δοκεῖ, ἀλ- 
λοίωσις ἂν εἴη τοῦ διαφανοῦς 
21, 24. cf. Arist. 22, 1. 8. 10. 
cf. 18, 4. διττόν, τὸ μὲν ἐν. 
τῇ τοῦ ἡλίου σφαίρᾳ... τὸ δὲ 
ἐν ἀέρι χεόμενον φ. οὐκ ἀεὶ 
τὸ αὐτὸ κτλ. 16,25. 17,15 sq. 
cf. 595, 4 86. 18, 16. ἡλιακόν 
19, 94. «có σεληνιακὸν φ. ἐκ 
τοῦ ἡλίου τὴν ὕπαρξιν. ἔχει 
20, 2. 596, 19. . ταχεῖα ]j καὶ 
ἄχρονος ἡ φϑορὰ ὥσπερ καὶ 
ἧ γένεσις 22, 21. cf. 65, 15. 
τὸ ὀξύτατόν τε καὶ διετικπόν 
282, 21 [ἔνυλον, ἄυλον 18, 
20 sq. 19, 6 5α.] 

φωτεινός 84, 12 
φωτίζειν 17, 19. 27. 65, 15. 

INDICES 

78, 18. 84, 12. 9269, 10 sq. 
282, 11 sq. 595,11. 19 [18, 
20 sq. 523, 20. 26] 

φωτιστικός 65, 16. 81,17. 83,20 
φωτοειδής 88, 4. 5. 84, 1 

χαλκευτικὰ σκεύη 420, 15 
χαλκός 305, 13. 356, 24. 879, 
15. 17. 410, 18. 28. 411, 13 sq. 
426, 14. 26. 447, 20. 448,2. 
449, 6. 14. 450, 26. 451, 23 

χαλκοῦς ἀνδριάς, ἵππος cet. 
356, 21. 410, 16 sq. 

χαρά (dea) 632, 7 
y«ocxrnoifsuv 38, 99. 84, 20. 
256, 10 cet. 

χαρακτηριστικός 241, 7. 425, 22 
χάρτης 351, 12 sq. 
χειμών 303, 23 
χείρ 40, 11. 77, 14. 86,10. 89, 
11 sq. 274, 19. 977, 16. 437, 
13. 495, 11 

χερσαῖος κύων 431,11. Low 23. 
ξῷα 486, 27 sq. 487 je 
1. (ὑπόποδα, ἄποδα) 49r. 2 

χιοειδῶς 197, ἃ. 198, 18 
χιών 84,23. 423, 95. 424, 2. 
ὑπερβολὴ ψυχροῦ 518, 6 

χρῆσις κοινὴ τῶν ἀνϑρώπων 
sim. 155, 12. 111,5 cet. χοή- 
σεις Πλάτωνος cet. 91, 6. 223, 

4. 231, 26. 519, 92 
χρηστήρια (coni. μαντεῖα) 31,14 
χρονικός [103, 12. 15] (opp. 
αἰώνιος) 412, b. 34. ἀρχή 
158, 25. 160, 94. 163, 16. 18. 
110, 19. 182, 14. 16. 203, 20. 
204. 28. 205, 25. παράτασις 
6, 9. 458, 11. 472, 18. δεᾶ- 
στημα 115, 9. σημασία sim. 
100. Β' 17. 116, 11. δεξες 
117,14. πρόσρημα 107, 17 sq. 
ἐπίρρημα 114, 
111, 14. 116,3. 158,25. 159, 20 

χρόνος 68, 27. 577, 25 sq. 618, 
8 sq. [56, 13. 22. 82, 99. 96, 
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4 sq. 108. 2 sq. 560, 19. 
ἄπειρος. πεπερασμένος 96, 6. 
T. 167, 17] οὐκ εἶναι ἄπειρον 
ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸν χ. ὁ Πλάτων 
ὥετο 555,18. 620,8. οὗ, 9. 1ὅ 
ἀριϑμὸς κινήσεως (cf. Arist.) 
110, 17. 22. 114, 20 sq. 141, 
17. οὗ 516, 2 dy TÓ γίνεσϑαι 
τὸ εἶναι ἔχει 17 19. οὐχ ὅλος 
ἅμα note 100, 1. ó 
χρόνον (opp. αἰώνιος) 9 2, 6. 8. 
4, 12. 5, 5 

χρυσός A51, 28. 493, 8 
χρῴξειν. κεχρῳσμένον(κεχωρισμ. 
cod.) 361, 15 

χρῶμα 14. 6. 84, 6. 20 
210, 19. 270, 2 sq. 98 
340, 20. 347, 17. 860, 98. 
6. 530, 20 

χυλοποιεῖν 375, 1. 99 
χῦμα 19, 13 (cf. 19, 21) 
χυμός 840, 21. τὰ στοιχεῖα καὶ 
οἱ ἐν τῷ ἡμετέρῳ σώματι 
τούτοις ἀναλογοῦντες 4. 916, 
14. 426, 20. 27 

χωλός, χωλότης 15, 14. 15 
χώρα. οὐδ᾽ ὅλως ἔστιν vig ἐν 
ἡμῖν κενὴ χ. στερεοῦ σώματος 
281, 25. 91 

χωρεῖν. οὐδὲν δι᾿ οὐδενὸς οἷόν 
τε χωρεῖν 281, 2ὅ. ῶ sq. τὴν 
πᾶσαν ϑάλατταν ἐν κυάϑῳ x. 
281, 15 sq. 

χωρητικός 288, 10 
χωρίζειν 28, 11. 80,24. 286, 8. 
500, 26. 629, 9. δι᾽ ἐπινοίας 
sim. [299, 12. 17. 300, 23 sq. 
624, 8. 629, 12. 345, 19. χω- 
ριστός 98, 22. 251, 20 sq. 352, 
10 sq. 359, 7. 319, 23 

χωρισμός 645, 20 

8. 1, 

6, 

36 
5. 

61, 

ψιμύϑιον 194, 92 
ψόφοι 210, 3 sq. 
φῦξις 989. 22. 348, 8. 351, 10. 
492. 7. 521, 14 

ψύχειν 84, 23. 24. 933,9. 934, 
246, 14. 392, 20. 25 

ψυχή 6, 1. 46, 13. 71, 6. 89, 
10 sq. 90, 7 sq. 289, 15. 347, 
4. 426, 18. 616, 6 [38, 9. 948, 
25. 253, 20 sq. τοῦ παντός, 
ἀρχὴ κινήσεως 248, 9 sq.] ἡ 
ἡμετέρα 161, 14. 115, 9. 201, 
T. DIT, T. 596, 28. (δεκτικὴ 
κακίας) 469, 4. ef. 566, 25 sq. 
λογική 160, 1. 179, 25. 180, 
20. T 19. 195, 14. 265, 18. 
280, 985, 9. 348, 12. (ἁπλῆ, 
ἄυλος) 488, 18.91. (sec. Pythag., 
Plat. , Procl.) 318, 20 sq. ἄλο- 
γος 951, 1. κόσμου rontij 119, 
24. ἀσώματος, νοερᾶ, ὠϑένατος 
253, 5. 5717, 6. 488, 17 (cf. 
Plat). ἐνθουσιῶσαι καὶ τὴν 
τοῦ μέλλοντος εἰσδεχόμεναι 
πρόγνωσιν κτλ. 279, 1. cf. 241, 
10. ψυχῆς ὁρμαὶ καὶ δυνάμεις 
481, 5 sq. τὸ τῆς ψ. κριτήριον 
117, 5. τὰ περὶ ψυχὴν μαϑή- 
ματα 131, 19. οὐκ ἔστιν τις 
ψυχῶν ὁλότης, ἐξ ἧς κατὰ 
ἀπομερισμὸν αἱ ἡμέτεραι "b. 
γίνονται 354, 117 (οἶδεν ὁ 
ϑεός,) πόσαι τε καὶ ποῖαι ψ. 
αὖϑις τὸν μετὰ σωμάτων τοῦ- 
τον βίον ἐμπολιτεύσονται καὶ 
ποῖον ἑκάστη βίον αἱρήσεται 
κτλ. 18, 19. cf. 79, 25. ἵππου 
v. 352, 6. τὴν ἡμετέραν ψ. 
ὑποτίϑενται.... ἐξ ἄλλων εἰς 
ἄλλα μεταβαίνειν σώματα 352, 
10. πρὸς τὸν ἑαυτῶν αἱ ψ. 
βίον λήξεως τυγχάνουσιν δια- 
φόρου καί. ὥσπερ αἱ φαύλως 
βεβιωκυῖαι. εἷς τοὺς ὑπὸ i 
καταπέμπονται τόπους, οὕτως 
αἱ καϑάρσεως τυχοῦσαι τῶν 
περιγείων τόπων ἀποδιδρά- 
GX0UGLV (τινὲς γοῦν τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς ϑεολόγων καὶ τὸν γα- 
λαξίαν.. λῆξιν εἶναι καὶ 
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χώραν ψυχῶν λογικῶν ἀπε- 
φήναντο), . . ταῦτα παισὶν 
Ἑλλήνων δοκεῖ 290,3. παρὰ 
τὸ ψυχοῦν τε καὶ ξωοποιεῖν 
τὸ σῶμα ap. κέκληται 195, 20 

ψυχικὴ δύναμις 292, 21. 348, 
98. 352, 1. 354, 11 sq. 486, 12 
[γνῶσις 38, 1. cf. 575, 12] 
πνεῦμα 288, 9 

ψυχογονία 196, 20. 197, 106. 
199, 20. 537, 10 

ψυχοῦν 195, 19. 348, 11 

ψυχρός 54, 10. 72, 12. 84, 23. 
307, 26. 308, 5. 6. 18. 309, ?1. 
350, 24. 414, 13. 415, 1. 417, 
21. 418, 9. 419, 7. 425, 21. 

457, 1. 475, 15. 494, 2. 497, 
7. 504, 11. 15. 515,5 sq. 531, 
18 [42, 18] τὸ ψ. ἀεὶ πυκνοῖ 
τὰ πλησιάζοντα 215, 4 

ψύχωσις 40, 21 

ὠθεῖν 2311. 30. 218,1 
ὦσις 215, 24. 284, 21 

GRAMMATICA. 

artieulus omissus: μυρίας γενητοῦ σημασίας 186, 8. ἀξιοῖ 
τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητής 191, 18. πάντα ἁπλῶς ἀγαϑά τε καὶ 
τὰ χείρονα 632, 8 cet. 

bis positus: ἡ αὐτὴ ἡ τοῦ λευκοῦ χρώματος δύναμις 361,6. 
ὁ αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ὑπὸ φύσεως γινομένων ἁρμόσει ὁ λόγος 
810, 9. ἡ πᾶσα τοῦ παραλογισμοῦ ἡ σύστασις 249, ὃ. ἡ πᾶσα 
ἡ τῶν στοιχείων φύσις 233, 21, sed alt. ἡ om. 234, 96. 

substantivo infinitivus annectitur addito τό: ἐκεῖνος ó 
λόγος τὸ μηδὲν... κινεῖσϑαι 490, 14. ὁ λόγος... τὸ καὶ 
ἑτέρας αὐτὸν οὐσίας εἶναι παρὰ τὰ τέσσαρα ὑποτίϑεσϑαι 488. 11. 
sic etiam οὐδεμία μέντοι ἀνάγκη φαίνεται τὸ τὴν κύκλῳ 
κίνησιν... μήτε ἄρξασϑαι κτλ. 899, 18. εἰ μὲν οὖν ἀνάγκη 
τις ἐκ τοῦ λόγου φαίνοιτο τῷ κύκλῳ τὸν οὐρανὸν κινεῖσϑαι λέ- 
γοντι τὸ... ὑποτίϑεσϑαι 484, 2. ποία ἐντεῦϑεν ἀνάγκη φαί- 
νεται τὸ καὶ χρόνον... ἐναποτίϑεσθαι 574, 19 (sed 86, 21 
οὐδεμία φαίνεται ἀνάγκη r00 ... συνυπάρχειν). ἑτέρας (sc. 
ὑποθέσεως), ἣν αὐτὸς ὁ Πρόκλος ὡς Πλατωνικὴν ἀπεφήνατο 
οὐκ οὖσαν Πλάτωνος, τὸ ἐν τούτῳ ἔχειν τὸ εἶναι κτλ. 24, 22 (in 
argumento) τῇ Πλάτωνος ἀποφάνσει τὸ πᾶν εἶναι τὸ γενη- 
τὸν φϑαρτόν 597, 2. cf. etiam 548, 16. 

negatio οὔτε pro οὐδέ: οὔτε αὕτη ἐστὴν ἀΐδιος 258, 93. cf. 
308, 28. 264, 26. 79, 27? 268, 10? μήτε γῆν ὄντα μήτε πῦρ μήτε 
τι τῶν μεταξὺ ἀλλὰ μήτε σύνϑετον ἐκ τούτων 482, 91. οὐκ ἄρα 
οὔτε δυνάμει ἀσώματον εἶναι τὴν ὕλην ἐνδέχεται τὸν ἄπειρον 
χρόνον, δέδειχται δὲ ὅτι οὔτε ἐνεργείᾳ 448, 8. ὅ. 

numerale: τεσσαρεσκαιδέκατος 318,93. τεσσαρισκαιδέκατος 
538, 1. 2. 540, 18. 19. 541, 6. 7. 549, 5. 564, 26. 

ἑκκαιδέκατος 560, 1. 2. ἑξκαιδέκατος 5806, 19. 610, 9. 
pronomen reflex. III personae pronominis reflex. I perso- 

nae vicem gerit: ὥσπερ καὶ ἡμεῖς... ποιοῦμεν... ἑαυτοῖς 
τὴν ῥᾳστώνην προνοούμενοι 86, 3. 

demonstrativum: ἕκαστον δεῖ ἐκ τῆς αὐτῆς αὐτοῦ κρίνειν 
φύσεως 587, 17 (sed 801, 25 ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς φύσεως). 

αὐτό: οὔτε γεννώσης αὐτῆς τὰ εἴδη οὔτε τρεπομένης εἰς τὴν 
τῶν εἰδῶν φύσιν καὶ αὐτὸ εἴδη γινομένης 349, 2. οὐ τοῦ 
χαλκοῦ αὐτὸ σχῆμα γινομένου, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τοῦ σχήματος 
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ὑφισταμένου 441 21. 7 τῶν λίϑων ἁρμονία... αὐτὸ ἤδη γέ- 
νεσίς ἔστιν τοῦ τῆς οἰκίας εἴδους 415, 9 (475, 27 οὐδὲν ἕτερόν 
ἐστιν ἢ ἡ τοῦ εἴδους τῆς οἰκίας γένεσις). ἐνδέχεται. τὸν αὐτὸν 
λίϑον ... καὶ ὡς ὕλην οἰκίας τετραγωνίξεσϑαι καὶ ὡς αὐτὸ μόνον 
εἰς χαϑέδραν ἐσόμενον ἐπιτήδειον 818, 97. (cf. etiam 441, 8. 
623, 18. τοσοῦτον μόνον 625, 15. 

verbum. augmentum 'bis positum: ἀπεκατέστη 519, 98. 
580, 1. 27. 581,3. " neglectum: um 510, 10. (correxi ἀφόρισεν 
288, 29. χαϑομιλημένον 156, 7. ὁμολόγηκεν 125, 5 sim.) 

coniunctivi futuri quae videbantur esse exempla, cor- 
rexi: δώσωμεν 515, 3. περιάξωμεν ὅ98, 18. προσϑήσωμεν 620, 8. 

indieakivus ugs coniunctivo: κἂν μυριάκις γενητὸν αὐτὸν 
εἶναί φησιν 596, κἂν μὴ ἀεὶ δημιουργῇ ἀλλ᾽ ἀρχὴν τῇ δη- 
μιουργίᾳ δίδωσιν 616, 13. κἂν κατὰ μέρη ἄλλα μὲν ἐφϑείρετο, 
ἄλλα δὲ ἐγίνετο 503, 21. κἂν μυρίοι Πλάτωνες. ον τὴν περὶ 
αὐτῆς εἰσηγήσαντο δόξαν 445,11. xüv τὸ αὐτὸ εἶδος, πεφύλακται 
344, 8. ὡς ὅταν μέρους τινὸς τῆς σαρκὸς φϑαρείσης ἄλλη ἀντ᾽ 
αὐτῆς φύηται ἢ κλάδου ποπέντος ἄλλοι πάλιν βλαστάνουσιν 
335, 7. ὅταν δὲ ἤδη συντίϑησί τε καὶ ἁρμόξει 818, ὅ. ἐπειδὰν 
κεμμηκὼς ἀπόλλυσιν τοὺς οἴακας 303, 23. propter illa exempla 
ne eos quidem locos correxi, quibus lenissima mutatione (s ἡ, 
o ὦ sim.) coniunctivus restitui poterat: 9,25. 84,6. 17. 102, 7. 
131, 10. 274, 26. 292, 14. 330, 2. 406, 22. 473, 9. 485, 22. 506, 
25. 542, 2. 623, 5. — ὅσ᾽ ἂν τὴν τοῦ πυρὸς συμπληροῦσιν οὐσίαν 
425, 20. cf. 5 18; 104.9: 107,1 (tamen hi loci corrigendi Papas 

ἄν cum indicativo futuri: οὐκ &v τις ἐρεῖ 131, 
πῶς ἂν oov... δυνήσεται 516, 8. οὕτω γὰρ ἂν πάλιν. Ni 
615, 12. cf. 16, 2. 110, 12. 111, 10. 133, 5. 301, 29. 433, 20. 

ἄν cum indicativo praesentis: 142, 20. 351, 3. 399, 4. 
411, 21. 534, 20. omnibus locis z& in ot mutandum censeo. 

ἄν omissum: εἴη γὰρ τὸ μέλλον ἤδη ἐνεστὸς ἐνεργείᾳ 
97, 8. si μὲν y&o μὴ ἀπεδείκνυεν, ὅτι γέγονεν, ἄδηλον ἦν, 
πῶς κτλ. 154, 12. ἴσως δὲ πάλιν καὶ τοῦτο ἀπορήσειεν 421, 16. 
οὐδὲ Πλάτωνα δήπουθεν ἀναγκάσειεν 565, 19. cf. 10, 9. 33, 
22. 486, 23. 

&v bis positum: οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲ ὁ κόσμος ὁ αἰσϑητὸς 
καλὸς ἂν εἴη 180, 2. οὕτω “γὰρ ἂν ἐν κυάϑῳ χωρηϑείη ἂν ἡ 
ϑάλασσα 281, 15. οὐκ ἂν ἔτι τὸ φϑαρὲν καὶ μηκέτι ὃν εἶδος 
τοῦ ὑφεστῶτος κόσμου ἀλλότριον λέγοιτ᾽ ἄν" τὸ γὰρ ἤδη μὴ ὃν 
καὶ οὐδὲν πῶς ἂν ἢ ἔξω τινὸς εἶναι λέγοιτ᾽ ἂν ἢ κτλ. 806, 10. 

ἄν in enuntiato condicionali: εἰ τοίνυν... εἰς πᾶν 
μέγεϑος μεταβάλλειν ἠδύνατο ἄν, οὐ μεταβάλλει δέ, οὐδ᾽ ἄρα 
κτλ. 480, 28. εἰ γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως τέλειος ὁ ϑεὸς ὑπάρχῃ, εἰ 
μὴ καὶ τὰ δημιουργήματα eim, τελειωτικὰ ἄρα ἔσται αὐτοῦ τοῦ 
ποιήσαντος τὰ ποιήματα 85,19. εἰ οὐκ ἂν ὑπάρξοι ϑεῶ ἡ τελειό- 
της 86, 14. cf. 85, 97. 86, 6. 133, 5. 429, 11. 233, 13? 
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imperativus: ὃ αὐτὸς δὲ οὗτος ἡμῖν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 
κἂν φυλαττέσϑω 464, 11. 

genetivi absoluti subiectum omittitur: μὴ βουλομένου 
γὰρ αὐτὰ φϑαρτὰ εἶναι πάντως ἂν ἔμενεν ἀδιάλυτα 109 11. 
μεταλαμβανόντων οὖν τὸ ἱγέγονεν᾽ εἰς τὸ ἱκατ᾽ αἰτίαν γέγονεν" ; 
ἀνάγκη κτλ. 192, 28. προϊόντων ἐναργὲς ὃν ὅμως δειχϑήσεται 
214, 5. ἐξελϑόντων δ᾽ αὖ βίᾳ τῶν κωλυόντων τὸ “οὕτω τιϑέ- 
ναι ὡς μὴ τρέφειν᾽ τί ἄλλο ἐστὶν κτλ. 399, 9. cf. 21, 21. 

accusativus cum infinitivo continuatur etiam in 
enuntiato relativo sim.: τοῦ Πλάτωνος ἰδέας εἶναι τῶν ὄντων 
καὶ παραδείγματα ὑποϑεμένου, πρὸς ἃ ἀφορῶντα τὸν δη 
μιουργὸν τόν τε κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα ἐργάξε. 
ὅϑαι «xtA. 25, 929. ἰδέας εἶναι ταύτας τῶν αἰσϑητῶν καὶ 

παραδείγματα προσηγόρευσεν, ὧν κατὰ μέϑεξιν εἶναι τὰ 
αἰσϑητά 28, 25. μηδὲ γὰρ εἰδέναι πω ἐκείνους ἄλλο τι ϑεὸν.. 
ὥσπερ καὶ μέχρι νῦν τῶν βαρβάρων ὑπολαμβάνειν τοὺς 
πλείστους 636, 10. τὸν κόσμον... οὐκ ἄλυτον οὐδὲ ἀϑά- 
νατον εἶναι κατὰ φύσιν, εἰ καὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν 
ἐκεῖθεν τὴν ἀϑανασίαν ἐπισκευαστὴν προσκτώμενον φυλάτ- 
τειν τὸ ἀδιάλυτον 638, 13. itaque ne eos quidem locos 
mutandos censebam, qui una littera » deleta corrigi pote- 
rant: 28, 15. 2683, 10. 315, 26. 485, 4. cf. etiam Procl. 5923, 15 

incipit constructio ab ὡς sim., exit in acc. c. inf.: τὸ 
ἐν τῷ ἐνάτῳ λόγῳ εἰρημένον, ὡς πᾶν τὸ γιγνόμενον ἕκ τινος 
γίνεται καὶ ἐκ μηδενὸς γενέσϑαι τι ἀδύνατον εἶναι 446, 18. 
cf. 911, 8. 542, 2. 4ἅ. δύο μοιρῶν τὴν ἑτέραν χρὴ δοξάξειν... 
ὡς ἢ τὸ παράπαν οὐδεμίαν ἀρχὴν εἰλήφοι γενέσεως καὶ διὰ 
τοῦτο οὐδ᾽ ἕξει τελευτὴν ἀλλ᾽ ἦν τε ἀεὶ καὶ ἔσται ἢ μῆκός 
τι τῆς ἀρχῆς εἶναι κτᾶ. 163, 1. 8. τί οὖν ϑαυμαστόν, εἰ καὶ 
ἐν τοῖς νῦν ἡμῖν προκειμένοις εἰς ἐξέτασιν δύο μαχομένων ὑποϑέ- 
680v (ἵνα τις καὶ μὰ εσϑαι αὐτὰς συγχωρήσειξ, τήν τε. . ὑποτιϑε- 
μένην) τὴν μὲν ἑτέραν ἐπιτετευγμένως ἔχειν, τὴν δὲ λοιπὴν 
μηκέτι 881,8. dubito de lectione tradita 302,24. 467, 7. 518,22. 24. 

nominativus inest: τὴν δὲ τῶν χλήρων κομψείαν τ 
γίνεσϑαι ἀξιοῖ y: ὑπὲρ τοῦ τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς τὰς ἀγαϑὰς 
ἄλλοτε ἄλλην ὁ αὐτός, τοὺς δὲ φαύλους τὰς φαύλας ἀγνοοῦν- 
τας κληροῦσϑαι 327, 19. τὴν γὰρ τοῦ πυρὸς ὁλότητα περιέχειν 
τὰ λοιπὰ στοιχεῖα β ουλό μένος; ὅπερ καλεῖς ὑπέκκαυμα, ἀνάγκη 
σὲ πάντως μείζονα τῶν ἐντὸς αὐτὴν ὑποτίϑεσϑαι D1T7, 21. 

(193, 17 fort. corr.) 
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