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ΕΡΝΕΣΤΩΙ ΚΟΤΡΤΙΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ. 

~Ότι μεν το έν Δελφοίg Ε τφ δελφικφ Άπ6λλωνι 

κα-ftιέρωται πάυτεg γέ που ίσμεν. ΕΙ δε νύν έγω τον 

περι τούτου λ6γον Πλουτάρχου σοι προσφωνώ, μηδειg 

-ftαυμαζέτω. Και γαρ αfJτοg δ δελφικοg τρίπουg εΙ 

εύρεiJ'είg που τφ σοφωτάτφ αμα και δελφικωτάτφ 

των &ρχαιολ6γων d-ftλοv προτεiJ'είη, αfJτού Άπ6λλωvοg 
&γωvαρχ~ύvτοg, ΟfJδειg cxv &γωνίσαιτο σού παρ6vτοg, 

&λλα πάvτεg φέροvτεg cxv καταiJ'είεv σοι γέραg. Τίg 

γαρ σού οοφώτεροg και προiJ'υμ6τεροg περι την έλλη

νικην &ρχαιολογίαν έγένετ6 ποτε, δg μετα Μυλλέρου 

έκείνου τού πάνυ αμα των rΕλλάδοg σρων έπι(3αg 

πρωτον μεν τον έν Δελφοίg iJ'Eov l1Etg προσερών' είτα 
δε τού φιλαπ6λλωvοg έκείνου &ρχαιολ6γου &ποiJ'αv6v

τοg συ olov κΜjρ6v τινα και την περι τον Φοί(30ν 
Άπ6λλωνα προiJ'υμίαv και τον περι ταg έλληvικαg &ρ

χαι6τηταg ζηλον δεξάμεvοg ofJ διέλειπεg τουg μεν έπι 

ταg τοιαύταg μελέταg παρακαλων τε και παρορμων 

τουg δε πείιftων ωστε και την Όλυμπίαν &νασκαφηναι, 

~xρυσέΏσι' μέντοι σκαπάvαιg; OfJ μην &λλα και την 

σοφίαg λαμπάδα ασβεστον παρεδίδουg τε και διατελείg 

παραδιδουg τοίg συνούσιν ωσπερ ίεροφάvτηg και δr;

δούχοg ων τηg σοφίας, ωστε πλείστουg cxv είναι τουg 

παρα σού τα ζώπυρα τηg 60φίαg λα(36ντας αfJτουg 

νύν δη (50φουg γεγεvημέvουg ofJ μ6νον αρχαιολ6γουg 
a* 



ιν ΕΡΝΕΣΤΩΙ KOTPTIQI ΧΑΙΡΕΙΝ. 

&λλα και αλλoυ~ αλλω~ την &ρχαίαν σοφίαν σoφoύ~. 

Και συ γιφ ωσπερ έκείνo~ την περι τ&ρχαία σοφίαν, 

ην ήμεί~ φιλολογίαν καλουμεν, και αr6το~ ύπελάμβανε~ 

και τoυ~ αλλoυ~ έδίδασκε~ έπιστήμην μΒν εΙναι κα{t6λοv 

μίαν &λλα πολλά τινα έν έαvτfj συνειληφυίαν τά τε 

περι ιf}εoυ~ και &νιf}ρώπoυ~ γνώσεώ~ τε πέρι και τέΧ1Jη~' 

XrJfjvaL δΒ τoυ~ φιλoσoφoυντα,~ έργφ {tεωμέvου~ και 
έραστα~ γιγνoμένoυ~ τfj~ καλλίστη~ έκείνη~ σοφίαc; και 

olov έμφoρoυμένoι~ του "Τ' &γαιf}oυ καΙ του καλου και 
τ&ληιf}oυ~ και τών αλλων μορίων ώφελείσιf}αί τ' &π' 

α-(;των το ~ιf}o~ και παιδεύεσιf}αι ωστε κα~ τουc; αλλoυ~

παιδεύειν. Και ταυ τα μΒν δη ταύΤΥ' 

Έγω δ' στ' ~κρoώμην σού ποτ' έν Βερολίνφ και 

&πέλαυον or6x σσον έβουλόμην &λλ' σσον γ' έδυνάμην 

τfj~ ofj~ διδασκαλία~, or6x οΙδ' onroc; τα σα ~ήματα τfj~ 
Ψvχfj~ μου μάλα γ ηπτετο και την /καρδίαν έστρεφε 

και ινα μηδΒν ύπoστειλάμενo~ Etnro έδόκειc; μοι ιf}ε6~ 

τιc; εΙναι. Καίπερ δ' 0-(; περι την &ρχαιολογίαν δια

τρίβων &λλα πε(>ι τα τfj~ αλλη~ φιλολογίαc; έλάv{tαv6v 

πω~ έμαυτον τfj Ι'υγγι των σών λόγγων έλκ6μεvοc; και 

oϋτω~ &κροατήc; σου των πρoιf}υμoτάτων έγεν6μην' 

τfj~ δΒ ofjc; εr6μεvεία~ και πείραν πολλάκιc; δη έλαβον. 

Aνιf}' ιhν προσφέρων σοι την έκδοσιν ταύτην έλπί~ω 

την όλίγην δ6σιν φίλην τε και εr6πρόσδεκτον έσεσ{tαί 

σοι. . Χαίρε. 



MONITUM. 

Ιn huius libelli recensione optimos esse codices DFV 
etiam ίn Praefatione ad νοΙ Ι iam indicatum est et 
huius apparatus critici lectoribus ipsis perspicuum erit. 
Ibidem de aliis quoque codicibus dictum est. Verum 
tamen sunt etiam de quibus mentionem feci ίn Praefa
tione ad νοΙ IV, velut Palatinus n. 170 et Vaticanus 
Reg. n. 80, et alii de quibus nihil dixi. Ν am ΘΧ quo 
volumen primum huius editionis ίn lucem prodiit, mea 
pl'aesidia critica nοn mediocriter succreveTunt neque 
quidquam intermissum est, quod ad ea νΘΙ locupletanda 
νθΙ con:firmanda faceret. Sed de iis ίn editione maiore 
multo commodius pleniusque ordine disputabitur. Hic 
satis est dixisse codicibus DFV exceptis omnes reliquos 
deteriores et posthabendos esse. Haec est rei summa. 
Quod hic l'elinquebatur ut de editione quae nuper ίn 
lucem pl'odiit 'Guilelmi Paton 1) dissererem, penes alios 
iudicium esto. Ut nihil ita plura dicere nolui. 

1) Plutarchi Pythici dialogi tres. Recensuit Guilelmus 
R. Paton. Berolini apud Weidmannos MDCCCXCIII. 



ΠΕΡΙ ΤΟΤ Ε ΤΟΤ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ. 

ΑΜΜΩΝΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΑΣ, ΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ, ΘΕΩ.Ν, 

ΕΤΣΤΡΟΦΟΣ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ. 

5 1. Στιχιδίοις τιοιν ού φαύλως εχουσιν, a3 φίλε D 

Σαραπίων, ένέτυχον πρφην, & Δ ικαίαρχος Εύριπίδην 
οΙ:εται προς Άρχέλαον εΙπείν' 

t ού βούλομαι πλουτοϋντι δω Ρ ε ίσιfJ'α ι πένης, 

μή μ' αφρονα κρίνr;ς ,η διδους αΙτείν δοκω.' 

10 χαρίζεται μεν γαρ ούδεν δ διδους άπ' όλίγων μικρα 

τοίς πολλα κεκτημένοις, άπιστούμενος δ' άντι μηδενος 

διδ6ναι κακοη,f}είαg και άνελευιfJ'ερίας προσλαμβάνει 

δ6ξαν. σρα δη σοον έλεv,f}ερι6τητι και κάλλει τα χρη- Ε 

ματικα δώρα λείπεται των άπο λ6γου και σοφίας, & 
15 και διδ6ναι καλ6ν έστι και διδ6ντας άνταιτείν σμοια 

παρα των λαμβαν6ντων. έγω γοϋν προς σε και δια 

1 ΠΕΡΙ ΤΟΤ Ε codex Parisinus n. 1751 catalogi Lampriae: 
περι του Ει 2 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - - ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ om. codi
ces 6 ΣαραπΙων] Pl'ius α ίη ras. D. σεραπ{ων Pal ib. Ev
ριπ{δην] cf. Nauck. Fragm. Trag. ρ. 673 fr. 969. Kock. Fragm. 
Comic. 3 ρ. 266 fr. 1096 10 μικρα] μικρών Pal 12 malim 
κ&νελεv{t-ερ{ας ib. λαμβάνει Ε 13 ορα Β: &ρα ib. ilEv,f}E
ριότητι και] Ιλευι{tεριότητι D, supra τι scripto ο m. Β. Ιλεv,f}ε
ριότητι ΥΙ (= prima manus cod. Yeneti n. 250. ΥΠ = tert. manus 

eiusdem codicis cett. Idem ίη aliis). Ιλεv{fεριοτrι~ ys. Ιλεv,f}ε-
ριότητος Pal itaque W 14 α Madvigius. Nihil adnotavit 
Paton pel' errorem ut vid. 16 γ' ο:{;ν Pal alii, sed talia ηοη 
adnoto δία σε] δια σου R 

1 



2 DE Ε 

οε τοίf; α-ι)τ6.f}ι φίλΟΙf; των Πv.f}ικωv λόγων έvίΟVf; 

ωοπε(! άπα(!χαf; άποοτέλλων, δμολογω π(!οοδοκαν έτέ

Qovf; κα~ πλείοvαf; κα~ βελτίοvαf; πα(!' ιδμων, ατε δη 

F κα~ πόλει χ(!ωμένων μεγάλΏ κα~ OXOλrjf; μαλλον έν 
βιβλίΟΙf; πολλοίf; κα~ παvτοδαπαίf; διατ(!ιβαίf; ε-ι)πο(!ούν- 5· 

των. ό δ' oiJv φίλΟf; 'Απόλλων εοικε ταf; μεν περι 
τον βίον άπο(!ίαf; lao.f}ιxt κα~ διαλύειν .f}εμιοτεύωv 

τοίf; χ(!ωμέVΟΙf;, ταf; δε πε(!~ τον λόγον α-ι)ΤΟf; ένιέναι 

και προβάλλειν, τrj φύοει φιλο06φφ τfjf; ψvχfjf; σρεξιν 
έμπoιιXJν άγωγον έπι την άλtj.f}ειαν, dJf; αλλΟΙf; τε πολ- 10 

λοίf; δfjλόv έοτι και τfj του Ε κα.f}ιερώοει. τουτο γα(! 

είΚΟf; ο-ι) κατα τύχην ο-ι)δ' οΤον άπο κλήρου των γραμ-
385 μάτων μόνον έν προεδρίCf πα(!α τφ .f}ECP γενέο{}αι κα~ 

λαβείν άvα.f}ήμαΤΟf; τάξιν {ε(!ου κα~ .f}εάμαΤΟf;· άλλ' 17 

δύναμιν α-ι)του κατιδόvταf; ίδίαν κα~ περιττην η ουμ- 15 

βόλφ χ(!ωμέVΟVf; Π(!Οf; ετερόν τι των άξίων οποvδήf; 

ΤΟVf; έν άρχfj περ~ τον .f}Eov φιλοοοφήοαvταf;, οVτω 

προοέΟ.f}αι. πολλάΚΙf; oiJv αλλ οτε τον λόγον έν τfj 

οχολfj προβαλλόμενον έκκλίvαf; άτρέμα κα~ παρελ{}ών, 

iVlXYX0f; υπο των υ{ων έλήφ.f}ηv ξέVΟΙf; τιo~ ουμφιλο- 20 

8 αιότος Α (= Parisinus n. 1671) BDV. αιότοίς Pal. αιότας FPet 
(= Vaticanus Reg. n. 80) Vat (= Vaticanus n. 139). αιότον Ε 
ib. ~νιέναι ABDPetV. &νιέναι EFVat 9 της ψυχης] τ~ν της 
ψυχης Ε. 'Cfj -ιpvxfj intrusit Duebnerus, sed cf. Vit. 801. c. 7 Pel'. 
c. 1: φιλομα.fTές τι κέκτηται και φιλο.fTέαμοv Τιμων Τι ψυx~ φύσει 

11 'Cfj R: περι Pet (teste Patone sed Mauius nihil adnotavit). 
'Cfj περι cetel'i ib. Ε*: ει 17 τα περί τον {Τεον Cobetus 
ib. τον {Τεον] τών {Τεων Ε ib. 01Jτω] 01Jτως libl'i omnes ex
CξIpto Pal qui exhibet τoiίτo 18 προσέσ.fTαι] προ.fTέσ.fTαι PalV 2. 

προ tέσ.fTαι Β 19 προβαλλ6μενον] Β: παραβαλλόμενον ib. &τρέ
μας D. om. Pal proptel' όμοιοτέλευτον υκκλίνΛΣ &τρέμΛΣ) 
20 ~λείφ.{11)ν D2 ib. συμφιλοτιμουμένων Paton.L Empel'i ύπω
μοσιών ~λείφ.{11)ν nullo modo pl'obari potest. Vel'um tamen συμ
φιλοτιμοvμεvος h. Ι idem valet atque iφιλοτιμοiίvτο με1Ι οϊ 
ξένοι &κούει?" έφιλοτιμούμην δε Κ&Υω λέΥειν atque ίη hac σVΜ-



APUD DELPHOS. 3 

τιμούμενος, οϋς ε-Μ}υς έκ Δελφών &παίρειν μέλλοντας 

ούκ ~ν εύπρεπες παράγειν ούδε παραιτείσ,f}αι, πάντως 
&κούσαί τι Προ,f}υμουμένους. ώς δε κα,f}ίσας παρα τον Β 

νεων τα μεν αύτος ήρξάμην ζητείν τα δ' έκείνους 

5 έρωταν, ύπο τού τόπου και τών λόγων αύτων < &νε
μνήσ{tην) ίΧ πάλαι ποτε κα,f}' ον καιρον έπεδήμει Νέρων 

ήκούσαμεν 'Αμμωνίου καί τινων αλλων διεξιόντων, 

ένταύι8'α τf}ς αύτf}ς &πορίας δμοίως έμπεσούσης. 

2. 'Ότι μεν γαρ ούχ ~ττoν δ ,f}εος φιλόσοφος 11 
10 μάντις, έδόκει πασιν όρι8'ως προς τούτο των όνομάτων 

εκαστον 'Αμμώνιος τίι8'εσι8'αι και διδάσκειν, αις Πύ,f}ιος 

μέν έστι τοίς &ρχομένοις μαν,f}άνειν και διαπυν,f}άνε

σι8'αι, Δήλιος δε και Φαναίος οίς ηδη τι δηλούται 
και υποφαίνεται τf]ς &ληι8'είας, Ίσμήνιος δε τοίς έχουσι C 

15 την έπιστήμην και Λεσχηνόριος οταν ένεργώσι και 

&πολαύωσι χρώμενοι τφ διαλέγεσ{tαι και φιλοσοφείν 

προς &λλήλους. ~ έπει δε τού φιλοσοφείν' έφη ~ το 

ζητείν <&ρχη τού δε ζητείν) το ,f}αυμάζειν και &πο

ρείν, εΙκότως τα πολλα των περι τον ι8'εον έοικεν 

20 αΙνίγμασι κατακεκρύφι8'αι, και λόγον τινα ποι8'ούντα 

φιλοτιμιήσ!ι deprehen~us sum a fi~~is. , quam s~nt~ntiam co~
firmat'e vldentur proxtma verba: ους ευ{)ους - ουκ ην ειόπρεπες 
παράΥειν - πάντως &κoiΊσα/ τι προ{)ουμ,ουμ,ένους 2 παρατε/
νεσ{)οαι] D1!'lVl: παραιτείσ{)οαι, quod ωίηυΒ ad παράΥειν qua-
drat ib. πάντως] πάντα ς Ε Vat 3 &κoiΊσαί τι] &κούσεται 
Pal ib. παρα W: περι 5 iιπo] iιπερ BPal V3 ib. &νε-
μ,νήσiTην Μ 10 έδόκει Turnebus: δοκει 15 Λεσχηνόριος 
Basileeusis: λέσχην. σριος D Ε Pet VI. λέσχην. οριος F. λέσχην. 
σριος δε (δει Aldina) Β Pal V3 16 &πολαύωσι] &πολάβωσι Pet 
vocis Βοηί causa 17 προς &λλήλους - φιλοσοφεινJ om. Pal V 
proptel' όμ,οιοτέλευτον ib. έφη] έφ' οίς Pal V3. ή &ρχη Cobe
tus. &ρχή ego ib. το - το] τώ - τώ V3 18 &ρχη τoiΊ δε ζητειν 
Paton 19 τον iTEov] τών iTEilJv AmgDFV 1 Vat 20 αίν/Υ- . 
μ,ατα Pal ib. πο{tοiΊντα] πoρoiΊντα D (volueratne &πoρoiΊντα?), 
supra Ρ scripto ι m. rec. (ί. e. πoριoiΊντα). πο{)οειν Pal V 3, unde 

1* 



4 DE Ε 

δια τί κα~ διδασκαλίαν τη~ αΙτία~' οΤον έπ~ τού πυρo~ 
τού άι{fανάτoυ, το κάεσι{fαι μόνον α-oτόι{fι των ξύλων 

έλάτην κα~ δάφνην έΠιι{fυμιασι{fαι, κα~ το δύο Moίρα~ 

[δρύσι{fαι πανταχού τριών νομ,ιζομένων, κα~ το μηδε
μιi! γυναικ~ πρo~ το χρηστήριον είναι προσελitείν' 5 

D κα~ το '!ού τρίπoδo~, κα~ δσα τοιαύτα, τoί~ μη παν

τάπασιν άλόγoι~ κα~ άψύxoι~ ιδφειμένα δελεάζει και 
παρακαλεί πρo~ το σκοπειν τι κα~ άκούειν κα~ διαλέ

γεσι{fαι περ~ α-Οτων. δρα δε κα~ ταυτ~ τα προγράμ

ματα, τό ~γνω&ι οαυτόν' κα~ τό ~μηδεν (Χγαν', 80ag 10 

ζητήσει~ κεκίνηκε φιλoσόφoυ~ κα~ 8σον λόγων πληι{fo~ 

άφ' έκάστου και{fάπερ άπο σπέρματοg άναπέφυκεν' Chv 
o-oδενo~ 1jττοv οίμαι γόνιμον λόγων είναι το νύν 

ζητούμενον.' 

3. EΙπόντo~ δε ταύτα τού 'Αμμωνίου, Λαμπρίαg 15 

δ άδελφo~ είπε ~ κα~ μην ον ήμει~ άκηκόαμεν λόγον 

Ε &πλoύ~ τί~ έστι κα~ κομιδfj βραxύ~. λέγουσι γαρ έκεί

νoυ~ τoiι~ σoφoiι~ ιδπ' ένίων δε οοφισταg προσαγορευ

ι{fέντα~ α-oτoiι~ μεν είναι πέντε, Χίλωνα κα~ Θαλήν 
κα~ Σόλωνα κα~ Βίαντα κα~ Πιττακόν' έπει δε Κλεό- 20 

βoυλo~ δ Δινδίων τύραννo~, είτα Περίανδρo~ δ Κο
ρίyι{fιo~, ο-Οδεν α-OΤOΙ~ άρετη~ μετον ο-Οδε σoφία~ άλλα 

δυνάμει κα~ φίλoι~ κα~ χάρι σι καταβιαζόμενοι την 

no.{fEtv τού W. λόγον έχειν τινα πο.{fούντα το δια τί R. Ordo 
verborum est πο.{fούντα και λόγον - και διδασκαλίαν 
1 δια τί] suspectum ib. πυρος τού &.{fανάτοv το κ.] om. Pal 
spatio 30 litt. relicto 2 κάεσ.{fαι *: καίε a.{fιx ι 4 ίδρύσα.-
(j.{fιxt ΑΒ Pet Vat 5 εΙναι] ίη Pal m. pr. om. εΙ spatio re-
licto, ~ξει supplevit m. sec. 6 το] om. D Ε F Pal V ι Vat 
8 σκοπειν] σκαιπτειν D Fl νι ib. και] Pl'iUS ίη ν add. m. sec. 

9 το πρόγραμμα D Pal ν 11 φιλοσόφοις Ε, V ι (teste Pa-
tone) ib. οσονJ unus Pet: οσων 13 λόγων Madvigius: λόγον 

ib. το] Β D Ε F Pal Υ: τον Α Pet Vat 18 τους φιλοσόφους 
Pal 23 χάριτι Ε 



APUD DELPHOS. 5 

δ6ξαν, ένέβαλον Elr; τοϋνομα των 60φών καί τιvαr; 

γvώμαr; κιχι λ6γοvr; έξέπεμπον και διέ6πειQΟV Elg την 
~Eλλάδα τοιr; -δπ' έκείνων λεγομέvοιr; δμοίοvr;· δυ6χε

(JdVΙXVtar; αρα tOvr; αvδQαr; έξελέγχειν lLSV ουκ έitέλειv 
5 την &λα~oνείαν ουδs φαvεQωg 1JΠSQ δ6ξηg &πεχitάvε- F 

6itαι και διαμάXε6ιftαι ΠQοr; &vitQώποvg μέγα δυναμέ

VOVr;, ένταυιftα δs 6vvελit6vταg αvτουg καit' α1Jτουg 

και διαλεχιftέvταr; &λλήλοιr;, &vαitεϊ'vαι τών γQαμμάτωv 

Ο tf} τε τάξει πέμπτον έ6τΙ και του &Qιitμου τα πέντε 

10 δηλοι, μαΡΤVQομέvοvr; lLSV 1JπεQ a1JtiJJv προr; τον itEov 
στι πέντ' εl6ί, τον δ' εκτον και τον εβδομον &ποποιου

μέvοvr; κιχι &ποβάλλοvταr; ώg ου ΠQΟ6ήκοv-τ'αg αVτοΙg. 

στι δ' ουκ &πο 6κοπου ταυτα λέγεται, γνοίη τιg αν 

&κού6αg των κατα το {EQOV το lLSV XQv60VV Ε Λιβίαg 
15 tflg Καί6ΙΧQοr; γvvαικοg όνoμα~6ντων το δε χαλκούν 

Άιftηναίων' το δε ΠQWΤΟV και παλαι6τατον tf} δ' ΟV6ίCf 386 

ξύλινον ετι νυν τών 60φων καλού6ιν, GJg ovx ivog 
&λλα κοινον &vά,f}ημα πάντων γεν6μενον.' 

4. ~o μεν oi'Jv Άμμώvιοg -Υ;6υχή διεμειδία6εν, -δπο-
20 vοή6αg lδίCf τον ΛαμΠQίαv δ6ξΏ κεΧQή6,f}αι, πλάττε-

6,f}at δ' {σΤΟQίαv και &κοην ετέQωv ΠQοg το &νυπεύ

,f}VVOV. ετεροr; δέ τιg εφη των παQ6vτωv, ώg σμοια 

1 iνeβάλλον D FVl 2 διΕσπειρονJ διeσπειρ&t Β. διέ-
σπειραν DFPalV 3 -ύπ'] iπ' DVl ib. όμοίους] BPalV3: 
όμοίως ib. δυσχεραίνοντας D Pal V 4 Μtέλει την &λαζο-
νίαν Pet 5 &πεχ{}-άνεσ{}-αι καΙ] om. Pal 7 αvτοvς] BD Pal V: 
έαυτους 10 μαρτυρομέ110υς] ita V, v post ρο eraso: μιχρτυ-
ρουμένους ib. -ύπερ αvτων (αύτων Pet)] Oill. Pal 11 τον 
δε 'εκτον καΙ τον 'εβδομον] Pal: τo~' δε 'εβδομον καΙ τον ί[κτον 

18 &πο σκοπού] &ποσκοπού D\ supra ιχ accentum add. m. 
rec. &πο σκοπού F 14 Ε] BDF Pal V3: ει 16 τη ούσία 
δεΡaΙ 17 ώς]ΒDΡaΙV: om.AEFPetVat 18 γινόμενον 
Pet 21 προς το] προς τον Pet 
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ταύτ' έοτιν olg πρφην δ ΧαλδαίΌg έφλυάρει ξ ivog, 
επτα μεν εΙναι τα φωνην Ιδίαν &φιέντα τών γραμμΔ

των, επτα δε τοvg κίνηοιν αύτοτελ?] και &σύνδ'ετον 

έν ούρανφ κινουμένουg &οτέραg· εΙναι δε τfj τάξει 

Β δεύτερον τό τ' Ε τών φωνηέντων &π' &Qxi]g και τον 5 

ηλιον &πο οελήνηg τών πλανήτων' -ήλίφ δ' 'Απόλλωνα 

τον αύτον .dJg εποg εΙπείν πάνταg rΈλληναg νομίζειν. 

(&λλα ταυτι μέν' εφη t παντάπαοιν έκ πίνακοg και 

πυλαίαg' δ δε Λαμπρίαg ελαιfJεν, ώg εοικε, τοvg &φ' 

[ερού κινήοαg έπι τον αύτού λόγον.' α μεν γαρ έκεί- 10 

vog εΙπεν, ούδειg έγίγνωοκε Δελφών' την δε κοινην 

και περιηγητικην δόξαν slg το μέσον προi]γον, ουτε 

την οψιν &ξιούντεg ου τε τον φιfJόγγoν &λλα τουνομα 

μόνον τού γράμματοg εχειν τι Ούμβολον. 

C 5. υΈοτι γάρ' dJg ύπολαμβάνουσι Δελφοι και τότε 15 

προηγορών ελεγε Νίκανδ'ροg δ [ερεύg ( oxi]fLlX και 

μορφη τi]g προg τον ιfJεoν έντεύξεωg, και τάξιν ήγε

μονικην έν τοίg έρωτήμαοιν εχει των χρωμένων εκά

οτοτε διαπυνιfJανoμένων, 'ει νικήοουοιν, εΙ γαμήσουσιν, 

εί ουμφέρει πλείν, εΙ γεωργείν, εΙ &ποδημείν. τoί~ 20 

δε διαλεκτικοίg χαίρειν ελεγε οοφοg ων δ ιfJεόg, ο-όδ'εν 

οίομένοιg έκ τού (εί' μορίου και τού μετ' α-ότού &ξιώ

ματοg πραγμα γίγνεoιfJαι, πάοαg ταg έρωτήσειg ιδποτε

ταγμέναg τούτφ και νοών dJg πράγματα και προσιέμε-

5 Ε] Β D F Pal Υ: Ει 6 πλανήτων] ita mei quidem 
8 ταυτι] ταυτο D 10 τον α-ι'ιτου] τον αιύτου Pet Vat. του 
αιύτου Α. τον αιύτον Pal V 15 εστι Ύαρ ώς] ώς Ύαρ Β 
ib. και τότε W: καί Ύε Β Pal VS. καί τε l'eliqui 16 νίκ. δ 
ιερευς Ε'λεγεν Pal ib. οχημα libl'i: corr. Μ 17 μορφην 
D Pal ΥΙ 18 Ε/χειν Pal 19 διαπυν.fJ'ανομένων Pal V8: και 
διαπυν.fJ'ανομένων 20 εί &ποδημείν] 1} &ποδημείν Pal 
22 οίόμενος libri: corr. Χ ib. εΙ] ε Β D F PalPet V ib. μο-
ρίου] μυρίου Pal. μόνου W 
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vog. έπει δ" Ιδιον το έρωταν 'chg μάντιν έστιν ήμίν D 
και το ευχεσι&αι κοινον cbg προg {}εόν, ουχ ήττον 

οΙονται τηg πεvστικ-ηg την ευκτικην το γQ.άμμα περι

έχειν δύναμιν' ς ει γαρ ωφελον' φησιν εκαστοg τών 

.5 ευχομένων, και Άρχίλοχοg 

(εΙ γαρ CiJg έμοι γένοιτο χείρα Νεοβούληg {}ιγείν.' 

και τού ςεΙι&ε' την δευτέραν συλλαβην (ωσπερ και τό 

(&ήν') παρέλκεσι&αί φασιν, οίον το Σώφρονοg 

ς & μα τέκνων &ην δευμένα" 

10 και το ~Oμηρικόν 

'wg &ην και σον έγω λύσω μέvοg" 

έν δΒ τφ (ει' το ευκτικον και ιΧποχρώvτωg δηλούσ&αι.' 

6. Ταύτα του Νικάνδρου διελ&όvτοg < Θέων ,ην og) 
- oio&a γαρ δη Θέωνα τον εταίρον - ηρετο τον Ε 

15 Άμμώνιον, ει διαλεκτικfι παρρησίαg μέτεστιν οϋτω 

περιυβρισμέν'!'l ιΧκηκουίlf' του δ' 'Αμμωνίου λέγειν πα-

1 το] τ' Pet ib. ώς] accessit ex D ib. μάντιν*: μάν-
τις D, sed ς ίη ras. et evanidum. προς μάντιν reliqui 
ib. ήμίν έστι Β 2 κοινον] om. Pal 4 el] εΙ: D F ib. ihφε
λον] V Ι, fol't. Α 1: lίφελoν Α Β D F Pal Pet ν:ι 5 ευχομένων] 
ευχών Pal ib. Άρχίλοχος] vid. Bergk. 2 ρ. 402 fl" 71 6 el] 
εΙ' D F ib. &ς W: ώς ib. νεo~oυλής D F ib. ~{'Yειν mei 
quidem praeter Pal, qui ~έλειν exhibet 7 τού] το Pal 
ib. την] την μsν Paton ib. συλλα~ην] συλ ίη lac. add. Pa12 

ib. ωσπερ και τό (ιfTήν' supplevi. Quae Paton supplenda 
potius esse censet ego ηοη intellego 8 φασιν] D Pal: ψησιν 
ΑΕ F Pet Vat ib. Σαιφρονος] Υ. Botzon. Fl"agm. 45 9 & 
μα (dorice = ή μήτ'Υ]ρ)*: αμα libri. δμα Valckenarius. & μά
Τ'Υ]ρ Paton. cf. Theocr. 15, 89 μα, π6~εν Ιων~ρωπoς; ib. ~'Y]ν] 
D F Pet: ~ην ib. δευμένα 1 D Fl νι: δευμενα Pal V2. δευο-
μένα l"eliqui 10 Όμηρικόν] Ρ29 11 ως ~'Y]ν] DFPetv: 
.ώς ~ην 12 el] ε BD FΙPal V ib. &ποχραιντων Pet 13 τού] 
om. Pal ib. διελιfTόντως idem. Post διελ~6ντOΣ ego supplevl 
verba Θέων ~ν 'ΌΣ 14 τον [ταίρον] ν [τ ex correct. m. ρι .. 
Pal 15 μέτεστιν] μέν έστι Pet 16 περιυβρισμένllJ iota 
subscriptum deest ίη omnibus ut vid. ib. &κηκου{ι;.ι*: &κη-
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ρακελευομένου κα~ βοη.f1'εΙv, ~ αλλ' στι μέν' εφη ~ δια

λεκτικώτατος δ .f1'εός έοτιν, οί πoλλo~ τών χρηομών 

δηλούοι' τού γαρ αVτού δήπου.f1'έv έοτι και λύειν και 

ποιείν αμφιβολίας. ετι δ' , ωοπερ Πλάτων ελεγε, χρηομού 
δο.f1'έvτος σπως τον έν Δήλφ βωμον διπλαοιάοωοιν, 5 

Ο της ακρας έ'ξεως περι γεωμετρίαν εργον έοτίν, ου 

τούτο προοτάττειν τον .f1'sov αλλα γεωμετρείν διακε

λεύεΟ.f1'αι τοίg rΈλληοιv' . ουτως αρα χρηομους αμφιβό-
F λους έκφέρων δ .f1'sog αυξει και ουνίοτηοι διαλεκτικr;v 
ώς αναγκαίαν τοις μέλλουοιν 6ρ.f}ωg α,)τ.ού ουνήοειν. 1() 

έν δε διαλεκτικj] δήπου μεγίοτην εχει δύναμιν δ ουν

απτικος ούτοοι ούνδεομος, α.τε δη το λογικώτατον 

οχηματίζων αξίωμα' πώς γαρ ΙΧν ο,) τοιούτο το oVV

ημμένον (ειη) , ει γε τής μεν ύπάρξεως τών πραγμά

των εχει και τα .f1'η(,Jία γνώοιν, ακολούι&ου δε i1'εωρίαv 15 

και κρίοιν αv.f1'ρώπφ μόνφ πα(,Jαδέδωκεv ιή φύοις; στι 

μεν γάρ ~ιήμέρα και φώς εοτιν' αlΟ.f1'άvοvται δήπου 

387 και λύκοι και κύνες και σρvι.f1'ες· στι δ' ~ ε! ιήμέρα 

εοτι, φως εοτιν' ο,)δεν αλλο ουνίηοι πλr;v ανι&ρωπος, 

κουlα Bmg. &κηκουία DF. &νηκόαν Amg. Ιn V erasum est, in 
Teliquis deest. Corrigendum vid. νη Δί' &νήκουστα 1 και] 
om. Pal ib. έφη] Β D F Pal V: έ'φην Α Pet ν at 2 τον χ(7)-
σμον Pet 3 δ'ήπο.{tεν D 4 ~'τι] ~'στι id. ib. ΠλάτωνJ 
cf. ρ. 579c 6 ΥεωμετρΙας DFIVl ib. έστΙν ~'ργoν Pal 
7 τούτο] aut addendum aut audiendum μόνον monet R. Equi
dem post insequens &λλα delevi και cum Ε, cf. ρ. 579 c 
] Ο &ναγκαία Pet ib. αιύΤΟύ] αυτοίς Fl. αυτω Pal ib. συν
ήσειν] συνείναι Pal y s 11 δήπου] om. Β 12 οiJτοσι δ συν
απτικος Pal 13 χρηματΙζων idem ib. &ν] accessit ex DFV 

ib. τοιούτο το] τοιοούτω νι. τοιοούτως Pal VS 14 El'7)* 
16 μόνον Α Ε, Pet (teste Patone) ib. παραδ'Εδωκεν] D F ν : 

παρέδ'ωκεν 17 ib. μεν Pal ib. και] οω EVat ib. alaiM
νονται - - φως ~'στιν] om. D proptel' όμοιοτΕλευτον 18 δ'ε 1 
om. F νι. Elisio et hic et alibi mihi debetur ib. ήμΕρα ~στι 
AF Pal VatV. ήμέρα Ε'τι Pet, φως omisso. ήμΕρα έστι φως Α 

19 ουδ'εν αλλ ο - λήγοντος] om. Pet 
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iιγoυμένoυ και λήγοντοg έμφάσεώg τε κα~ συvαρτήσεωg 

τούτων προg &λληλα και σχέσεωg και διαφοραg μόvοg 

έχων έννοιαΥ, tξ ιhν αι αποδείξειg την κυριωτάτην 
&ρχην λαμβάνουσιν. έπει τοίνυν φιλοσοφία μέν έστι 

5 περι &λή{1ειαν &λη{tείαg . δΒ φώg &πόδειξιg &ποδείξεωg 

δ' &ρχη το συνημμένον, εlκότωg iι τουτο συνέχουοα 
και ποιούσα δύναμιg ύπο σοφών &νδρών τφ μάλιστα 

την &λή{1ειαν ήγαπηκότι {tEgJ κα{tιερώ{tη' και μάvτιg Β 

μ,εν δ {tEog μαντικη δΒ τέχνη περι το μέλλον έκ τών 

• ό" , 'δ""'" 10 παρ ντων η παρφχημενων. ου Evog γαρ ουτ αvαιτιοg 

iι γέvεσιg ουτ' &λογοg iι πρόγvωσιg' &λλ' tπει πάντα 

τοίg γεγονόσι τα γιγνόμενα τά τε γενησόμενα τοίg 

γιγνομέvοιg επεται και συνήρτηται κατα διέξοδου &π' 

&ρχi1g Elg τέλοg περαίνουσαν, δ ταg αlτίαg Elg ταιότο 

15 συνδείν τε προg αλληλα και συμπλέκειν φυσικωg έπι

στάμεvοg οίδε και προλέγειν 

~τά τ' έόυτα τά τ' έσσόμενα πρό τ' έόντα.' 

και καλωg 'Όμηροg πρώτον έταξε τα παρόντα είτα το 

2 μόνος] Α Β D F Pal Υ: μόνον Ε Pet Vat 3 αι] οι Pet. και 
Β. om. ADFVl 4 έστι περι &λ-ή.{Τειαν] D: περι &λή.{Τειάν 
(&λη.{ΤεΙαι; Pal.) έστιν 5 δε φώς] δε φώς iι Pal. δ' l5Qof; 
Paton (δ' Ορος?). Quidquid est, minime est necessarium 
6 δ' &ρχη] (B)D Pal Υ: &ρχη AFPet Vat 9 μεν] om. 
DEFVlVat ib. τέχνη - &να{τιος] om. Pal ib. των] om. 
Pet 10 01ίτ' DE: ονδ' ib. αν αl'τιος Pet 13 &παΡΧ1jς 
Pal. 14 περα{νουσα idem ib. ταυτσν Pal 15 συνδειν 1 
AB,D2 (supra add. ν posterius m. sec.), Pal: συνδει Dl Fl ΥΙ. 
σννιδειν Pet Vat ib. τε] τε και Pal ib. συμπλέκειν] συμ
πλΕκειν τε D2 (ειν ίη ras. fuel'at ut vid. συμπλέκεται). σνμ
πλέκεται FlVl. συμπλέκειν F 2 V3 16 οlδε καη οlδε ΥΙ. εΙ 
δε και Fl. οlδέ τε και Β. και Pal V3, sed ex Pal nihil eno
tavit Mauius ib. προλέΥειν] ita D2, ν supra add. m. sec.: 
προμΥε; ι 17 Hom. Λ,70 ib. τ~ τ' έ?νΤ,α ,~Pal: τά. τε, l5vyιx 

1b. εσσομενα] ΑΒ: εσόμενα 1b. προ τ εοντα - - το μελ-
λον] om. Pal 
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μέλλον και το παρφχημένον' απΌ γαρ τού οντος δ 

c συλλογισμος κατα την τού συνημμένου δύναμιν, αις 

(ε! τόδ' [στι, τόδε προηγειται' και πάλιν (ε! τόδ' [στι, 

τόδε γενήσεται.' το γαρ τεχνικον και λογικον ωσπερ 

εϊρηται γνώσις ακολου&ίας, την δε πρόσληψιν ή αίσ&η- 5 

σις τφ λόγφ δίδωσιν. 3&εν, ε! και γλίσχρον εΙπειν, 

ουκ αποστρέψομαι τούτον εΙναι τον τfjς αλη{tείας τρί

ποδα τον λόγον, ας την τού λήγοντος προς το προ

ηγούμενον ακολου&ίαν &έμενος εΙτα προολαβων την 

υπαρξιν έπάγει το συμπέρασμα 'cfjς απoδείξεω~. τον 10 

D oiJv Πύ&ιον, ε! δη μουσικfj &' ηδεται και κύκνων 
φωναις και κι&άρας ψόφοις, τί &αυμαστόν έοτι δια

λεκτικfjς φιλίlf τούτ' ασπάζεσ&αι τού λόγου το μέρος 

και αγαΠιΧν, φ μάλιστα και πλείστφ προοχρωμένους 
όρο/- τους φιλοσόφους; δ δ' rΗρακλfjς, οϋπω τον Προ- 15 

μη&έα λελυκως ουδε τοις περι τον Χείρωνα και 

'Άτλαντα σοφισταις διειλεγμένος αλλα νέος ων κα~ 

κομιδfj Βοιώτιος, αναιρων την διαλεκτικην και κατα

γελών τού (εΙ' το πρώτον, το δεύτερον ύποοπιΧν 

[δοξε βίlf τον τρίποδα και διαμάχεο&αι προς τον &εον 20 

4 τών γαρ τεχνικών και λογικών Pal V3 5 yvwaLv EPetVat 
6 γλίσχρον W: αίσχρον 7 &ποστρέψομ,αι] Β D F: &ποστρέφο-
μ,αι V. &ποστρέφομ,αι είπείν Pal. &ποτρέψομ,αι l'eliqui 
ib. τούτον] ABDEFPalPet ceterique omnes ut vid. ut aucto
ritate codicum lectio vulgata τούτο (Ald. Bas.) careat 8 8ς] 
ΑΒ D EFPalPet: quod igitUl' ίη Bas. legitul' 8'11 alteraque 
lectio οιύ θΧ errOl'e ortae videntur ib. λέγοvτος Pal 
ib. ήγούμ,ενον Β Pal V 3 11 δη] δ eraso m. sec. D τ scripsit. 
τη V. δ' ή Fl. δη F2 Pal Pet omnesque reliqui ut vid. 
ib. μ,ουσικΥ τε] και μ,ουσικη D ΥΙ. μ,ουσΙΚ17 Pa,l. μ,ουσικη Fl. 
εί δια μ,ουσικήν γε Μ. Α. Wagner. Malim εί δη μ,ουσικϋ γ' 
ήδόμ,εvος ηδεται 14 προχρωμ,ένους Pet ' 15 δ δ'] οι(;δ' D 

16 οι(;ι}' ε] οι(; ίη l·as. m. tertia V 18 και] om. Pet 19 εί] 
ε libri ib. το δεύτεροv] δεύτερον Pal. και το δεύτερον Ε et 
Emperius: rsi primum, est et secundum' 



APUD DELPHOS. 11 

ύπερ τήg τέχνηg' έπει ΠΡΟϊών γε τφ χρόνφ και oiΊτoς Ε 
εοικε μαντικώτατοg δμου γενέσf}αι και διαλεκτικώτατος.' 

7. Παυσαμένου δε του Θέωνοg, Εϋστροφον 'Af}rj
ναιον οίμαι τον εΙπόντα είναι προς nμας (δρijς, ως 

5 αμύνει τfι διαλεκτικfι Θέων προf}ύμως, μονονου την 

λεοντήν έπενδυσάμενοg; οϋτως oiJo' ύμας τους πάντα 
συλλήβδην πράγματα και φύσεις και αρχας f}είωv 

δμου και ανf}ρωπίνων έν αριf}μφ τιf}εμέvους, και 

πολυ μάλιστα των καλών και τιμίων τουτον nγεμόvα 

10 ποιουμένουg και κύριον, εΙκος nσυχίαv αγειν, αλλ' 
απάρξασ.&αι τφ f}EtjJ τής φίλης μαf}ηματικής, αiJτο μεν F 

εφ' έαυτου μήτε δυνάμει μήτε μΟρφf] <μηδεν διαφέ
ρειν> μήτε τφ ρήματι το Ε των ΙΧλλων στοιχείων 

nγουμένουg, ιΌς δε μεγάλου προg τα σλα και κυρίου 

15 σημειον αρι.&μου τετιμήσf}αι τής πεμπάδος, αφ' oiΊ 
το αριf}μείν οι σοφοι πεμπάζειν ώνόμαζον.' ταυ τα δε 

προg nμαg ελεγεν oiJ παίζων δ Εϋστροφος, αλλ' έπει 

1 οfjτος] 01Jτως Α F Pet Vat 4 είναι] ναι Pet 5 μο-
νονου] Α D l'alPet Υ: μόνον ου F et reliq ui 6 01Jτως W: 
οvπω ib. οΜ'] ου δι' Pet ib. υμάς R: Τιμάς ib. πάντα] 
πάντας DFIVl 8 &ν{fρωπlνων] PalVl: &ναιν Pet. &v{fQro-
πε{ων reliqui 9 τούτον] τούτων Α F Pet Vat 10 είκας 
Exemplum Turnebi: είδως 11 μα{fηματικής] μα{fητικής Ft, 
supl'a add. βουΛ.ομένους F~ ib. αυτο] D F 1 V 1: βουΛ.ομένους 
(βουλομένοις Pal) αυτ;ο ΑΒΕ PetP",l V3. βουλομέν1)ς αύτο Paton, 
ubi βουΛ.ομένης primo cum pal·ticipio deinde cum infinitivo 
coniungitur 12 ~φ'] &φ' Pal V3 ib. ΜΗδΈν διαφέρειν 

ΜΉτε scripsi: μήτε 13 το Ε] DFPetV: τω ε 14 Tιyov
μένους*: ΤιΥούμενος D Fl ΥΙ. διαφέρειν ΤιΥουμένους F2Pal Pet V3 
reliqui ib. και] accessit θΧ PalV3 15 τετιμήσ{fαι]ΒDFΙVΙ: 
τετιμεισ{fαι Pet. προτετιμ,1jσ{fαι reliqui ib. πεμπάδος] F 1 V : 
πεντάδος Ε. πεμπτάδος reliqui. Ιη D fuerit πεμπάδος aut 
πεμπτάδος, sed m. altera l'asura effecit πεμτάδος 16 πεμ
πάζειν] DΙPPalPetV reliqui: πεντάζειν D ~ E ib. πεντάζειν 
οι σοφοι Ε 
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τηνικαύτα προσεκείμην τoι~ μαιf}ήμασιν έμπα,ιftώ~, τάχα 

δ' εμελλον εΙ~ πάντα τιμήσειν τό (μηδεν αγαν' έν 

'Λκαδημείlf γενόμενo~. 
8. Είπον oiιν κάλλιστα τον Εϋστροφον τφ αρι&μφ 

λύειν την απορίαν. t έπε~ γάρ' εφην (εΙ~ το αρτιον 

388 νενεμημένου παντo~ αριιf}μoυ κα~ το περιττον ή μεν 

μoνα~ αμφοτέρων έπίκoινό~ έστι τΥ;' δυνάμει (διο κα~ 
πρoστιιf}εμένη τον μεν περιττον αριιf}μoν αρτιον ποιει 

τον δ' αρτιον περιττόν) αρχην δε του μεν αρτίου τα 

δύο του δε περιττου τα τρία ποιουνται, τα δε πέντε 10 

γενναται τούτων πρo~ αλλήλoυ~ μιγνυμένων· εlκότωg 

εσχηκε τιμην πρώτo~ έκ πρώτων &πoτελoύμενo~ και 

γάμo~ έπωνόμασται τfj του αρτίου προg το &fjλv 

περιττού δ' αiι πρo~ το αρρεν δμοιότητι· ται~ γαρ Elg 
Ι'σα τoμαι~ των αριιf}μων, δ μεν αρτιo~ πάνη} διιστά- 15 

μενo~ ύπολείπει τινα δεκτικην αρχην οΙον έν έαυτφ 
Β κα~ χώραν, έν δε τφ περιττφ ταύτο πα&όντι μέσον 

αε~ περίεστι τfj~ νεμήσεω~ γόνιμον· f; κα~ γονιμώτερ6g 
έστι του έτέρου, κα~ μιγνύμενo~ αε~ κρατει κρατειται 

δ' ούδέποτε· γίγνεται γαρ έξ αμφοιν κατ' ούδεμίαν 20 

2 δ' εμελ'λον R: δε μέλλων 3 *: &καδημία 6 νενεμrι-
μένου] μεμ,νημένου D ib. περιτταν] om. DFl νι, unde &Qt.{r
μαν a Plutarcho alienum putat Paton. Ιη F m. altera supra 
scr. περιτταν 8 ποιειν Pet 10 ποιούνται] ADEFPetVat, 
fort. νι: ποιει Β Pal V3. Sed ίη D F ι posterius α litterae con
tinuatio ροΙίΠΒ esse vid. 13 Ιπωνόμασται] Β D V: &πώινόμα
σται sic F. &πωνόμασται Α Vat,Pet (teste Patone) ib. δε] 
τε Pal V3. Fort. τού περιττού δ' ιxtJ 15 .τομαΙΕ;] τιμαΙΕ; Pal 

16 &ρχηνJ ραγην Paton. Sed dici debuit ο[ον ραγην qui
dem. Malim διοχην οΤον δδον Ιν έαυτφ και χώραν. cf. ρ. 429d. 
1027 e 17 ταvτα *: το αvτα 18 &ει] ίη F &εί exhibet m. 
altera, αvτο m. pr. Unde conicio &εί τι ib. περιέ6τη Fl 
ib. γόνιμον] μόριον Emperiu8 ib. tί] 7J D Fl. iι Pet ib. και] 
DPal Υ: om. AFPetVat 20 κατ' οvδεμ,{αν] κατιΧ τoVδ'ε 
μίαν DF. κα 2 litt. τ (hoc add. m. tel·tia) oVδ'εμ{αν V 
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μιξιυ αρτιοι; άλλα κατα πάοαι; περιττόι;. ετι δε μαλλου 
αiποι; έπιβάλλωυ αύτφ ~αι ουVΤΙ,f}έμεvοι; δείκυυοι τηυ 
διαφοραυ έκάτεροι;' - αρτιοι; μευ γαρ ουδειι; άρτίφ 
ουvελ,f}ωv περιοοου παρέοχευ ουδ' έξέβη το οΙκειου 

5 -δπ' άο,f}εvείαι; αγουοι; ωυ έτέρου και άτελήι;, περιοοοι 
δε μιγvύμεvοι περιοοοιι; άρτίουι; πολλουι; δια το πάυη, c 
γόυιμου άποτελούΟΙ. ται; δ' αλλαι; οtJκ αυ τιι; έυ 

καιρφ ViJV έπεξίοι δυυάμειι; και διαφοραι; τώυ άρι,f}

μώυ. ώι; oiΊυ αρρευ6ι; τε τού πρώτου και ,f}ήλεοι; 
10 δμιλίg, τα πέυτε γιγv6μεvα γάμου ο[ Πυ,f}αγ6ρειοι 

προοεΙποv. εοτι δ' Ε και φύοιι; λέλεκται τφ περι 
αύτου πολλαπλαοιαομφ πάλιυ εΙι; έαυτου περαίυωυ. 
ώι; γαρ ή φύοιι; λαβΟύοα πυρου έυ οπέρματι και 
χεαμέυη πολλα μευ έυ μέοφ φύει οχήματα και εΓδη, 

15 δι' ιhυ έπι τέλοι; έξάγει το.;5ργου, έπι παοι δε πυρου 
άυέδειξευ άποδούοα τηυ άρχηυ έυ τφ τέλει τού παυ
τ6ι;' ουτω τωυ λοιπώυ άρι,f}μώv, σταυ aiJtoiJr; πολλα
πλαοιάοωσιv, εΙι; έτέρουι; τελευτώυτωυ τΏ αυξήοει, 
μ6υοι; δ rrijV πέυτε και εξ γευόμευοι τοοαυτάκιι; aiJtoiJr; D 

20 άυαφέρουσι και άυαοφζουοιυ. έξάκιι; γαρ τα εξ τρια-

1 πά.σαν Pal ib. έτι] BDFPaIV: έστι AEVat, Pet 
(teste Patone) 2 αύΤO~] om. Pal ib. αύτω BV3: εαυτω 
Pal. αυτώ reliqui 3 &ρτ{αι συνελ4Των Oιύδει~ Pal 5 &πό-
yoνo~ libri: con-. Χ ib. καί] om. Fl 8 νυν] om. F 
9 τε του] BPal V3 : το του D F. του l'eliqui 10 όμιλ{lf W: 
ό μη δια. D et ut vid. VJ. ό μ-η δια Fl. όμοιότητι reliqui 
ib. τα.] om. Fl 11 V] 17 DFIVl 12 αύτον] V3 (teste 
Patone): αύτον ib. πολλαπλασιασμω] Pal V3 : πολυπλασιασμω 

ib. και πάλιν D 13 έκ σπέρματοι; Pal 14 χεαμέν1)] 
χ,f}αμέν1J FPetVat atque ut vid. Υ\ nam ε prius in l·as. SC1·. 

m. tertia. Χ 2 litt. αμέν1J Ε ib. φύει J φύσει D ΥΙ 
15 τέλo~] τέλει Fl ib. *: το ~'ρyoν 17 01JΤαιι; DFPetV 
ib. αύτουι;ΑΥ3: αύτουι; etiam Β 19 Pal V3: Υενόμενοι; 20 τα. εξ] 
iidem: το 'εξ ib. τριακονταΙ:ξ] λς Pal ib. τριακονταΙ:ξ - των εξ] 
om. Ε Vat pl'opter όμοιοτέλευτον. Exhibet Pet in margine m. pl·. 
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κονταεξ και πεντάκι~ τα πέντε εΙκοοιπέντε γίγνεται. 

και πάλιν δ (LSV τών εξ απαξ τουτο ποιει και μονα

xώ~ αiJτο~ αφ' έαυτου τετράγωνo~ γιγνόμενοg' τfj δε 

πεμπάδι και τουτο (LSV ουμβέβηκε κατα πολλαπλαοια
ομόν, lδίωg δε το κατα ούν.ftεοιν 1} έαυτην η την 5 

δεκάδα ποιείν παρα μέρo~ έπιβάλλουοαν α{,τfj, και 

τουτο γίγνεο.ftαι μέχρι παντό~ , απομιμουμένου τού 

IxQt.fttLoiJ την τα Όλα διακοομουοαν αρχ-ήν. ώg γαρ 

έκείνην φυλάττουοαν έκ με'ν έαυτfί~ τον κόομον έκ δε 

του κόομου πάλιν aiJ έαυτην ιΧποτελει'ν ~ πυρόg τ' ιΧντ- 10 

1 εΙκοσιπέντε] κε Pal 2 μοναχος Pet 3 αφ'] έφ' 
DVl ib. '}'εν6μενος Pet 4 πεμπάδι*: πεντάδη Pet. πεν-
τάδι ceteri ib. κατα] και κατα Pet ib. πολλαπλασιασμον 
BPal V3: πολειπλασιασμον Pet. πολυπλασιασμον reliqui 
5 1) [αυτην Stegmannus: [αυτην Pal V 3. κα{t' [αυτην D F Pet νι 

reliqui ib. η] DFlPalPetV: iι ib. την * 6 ποιείν] 
APal V3: ποιειΌ Quae coniecit Paton Ιδίως δέ τε κατα συν
ιffεσιν δεκάδι μεν αfJτην τΏ δε δεκάδα ποιειν παρα μέρος έπι
βαλλούσαις αfJτjj difficilia sunt ad intellegendum, Δηλίου δεό
μενα κολυμβητου ib. έπιβαλλoύσrι [αυτην scripsi cum Mad
vigio, nam ante spjritum aspel'um tolel'abilis est hiatus: έπι
βαλλούσης (Ιπιβαλούσης Pet) [αυτή (αfJτή Pal Pet). Ιn D post 
ή una littera el'asa. Ιπιβάλλουσαν [αυτΏ corr. Emperius 
9 φυλάττουσαν] διαλλάττουσαν Μ. πλάττουσαν Bernaysius. έν
αλλάττουσαν Madvigius. Ante φυλάττουσαν lacunam indicavit 
R et signavit Paton supplens ιός '}'αρ έκείνην < φαμεν τελείαν 
έαυτην και αfJτάρκη) φυλάττουσαν. Sed nihil opus. Satis est 
pro φυλάττουσαν scribere φασι διαλλάττουσαν ib. μεν] μέ
νον D 10 ΙX1J] APet: αφ' Vat. έφ' DEF, fort VI; om. 
Β Pal V3, del. Stegmannus ib. τ'] accessit ex Β Pal V3. 
Malim δ' ib. ανταμοιβη τ& scripsi: ανταμοίβηται aut αντα
μοίβητα D, nam Ι posterius continuatio α litterae esse potest. 
ανταμοίβηται F ΥΙ. ανταμοίβεται cetel'i. Locos Heracliteos 
vid. apud Bywater. ρ. 10 fr. ΧΧΙΙ. Εχ omnibus autem locis 
appal'et Heraclitum dixisse πυρος αμοψη τα πάντα. Unde 
coniectura ανταμοιβη τα πάντα apud Plut. cel'ta esse vid. 
Vox autem ανταμοίβητα, quam Paton ut ripsius Heracliti' 
scripturam recepit, graeca esse ηοη potest. Verbum ανταμοι
βειν inauditum est et esset sane superfl.uum 
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αμοιβη τα πάντα' φησιν δ ~ Ηράκλειτοc; ~ και πύρ &πάν- Ε 

των, σκωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσόc;" 

οf)τωc; ή τηc; πεμπάδοc; προc; έαυτηv σύνοδοc; ούδεΥ 

οϋτ' άτελεc; οϋτ' άλλότριον γενναΥ πέφυκεν άλλ' αιρι-

5 σμέναc; εχει μεταβολάc;' η γαρ α-Dτην η τηΥ δεκάδα 

YEvvij, τουτέστιν η το οΙκείΟΥ η το τέλειον.' 

9. tΈαν oi'Jv ερηταί τιc; τί ταύτα προc; τον 'Απόλ

λωνα, φήσομεv ούχι μόνον άλλα και προc; ΤΟΥ Δ ιόνυ

σον, φ των Δελφών ούδεν ~ττoy η τφ 'Απόλλωνι F 

10 μέτεστιν. άκούομεν oi'Jv τών ι8'εολόγων τα μεν έΥ 

ποιήμασι τα δ' ανευ μέτρου λεγόντων και -όμνούΥτωΥ, 

dJC; αφι8'αρτοc; δ ι8'εοc; και άίδιοc; πεφυκώc;, -όπο δή 

τινοc; εCμαρμένηc; γνώμηc; και λόγου μεταβολαίc; έαυτού 

χρώμενοc;, αλλοτε μεν ElC; πύρ άνηψε τf] φύσει πάνι8' , 
15 δμοιώσαc; πασιν, αλλοτε δε παντο~αποc; εν τε μορφαίC; 

και έν πάitεσι και δυνάμεσι διαφόροιc; γιγνόμενοc;, dJC; 
γίγνεται νυν, κόσμοc; όνομάζεται δε τφ γνωριμωτάτφ 

1 ό] om. Pal 2 οκωσπερ *: έκ ωσπερ D. ~κ' ωσπερ Fl Υ Ι• 
ωσπερ reliqui 3 πεμπάδος *: πεντάδος 5 αύτην V3: lX-b-
την 9 Δελφών] &δελφών F 1 10 μέτεστιν] πέφυκεν D 
1b. ο:ΟνJ malim ιyoiίν aut δ' ο:{;ν 14 ε[ς *: είς quod om. Pal. 
Opponitur quod paulo post legitur παντοδαπΟς. cf. ρ. 16, 2: 
~πόλλωνά τε τfj μονωσει - καλουσι ib. πυρ] om. Pal 
ib. τfj φύσει] την φύσιν R male 16 ώς ΥίΥνεται νυν] ,,/ίιΥνε-
ται μ~ν R. γίγνεται ώς νυν W 17 κόσμος] ~κόσμrισεν Paton: 
~sc. την φύσιν quod idem valet atque έαυτόν'. Sed neque την 
φύσιν audiri potest neque έαυτόν; neque his positis quid 
sit ~κόσμ1)σε την φύσιν facile intellegitur. Mitto quod το 
ιΥνωριμαιτατον τών όνομάτων si {)-εός est, advel'santul' insequen
tia (κρυπτόμενοι δε τους πολλους κτλ.); sed ηοη est, nemo enim 
ίη enuntiato: ό {)-εος - όνομάζεται τώ Υνωριμωτάτφ τών όνο
μάτων facile sibi persuadebit το ιΥνωρ.' τών όνομάτων esse {)-εός. 
Neque eius opinionem confirmant insequentis cap. 10 verba: 
δήΛον δ' οτι συνoικειoiίσιν κτλ (ρ. 389 c) quae tamen delevit 
nulla ratione intel'iore addita. Ν eque apparet cur deus 
κόσμος appellal'i ηοη potuerit. Contra et h. 1. ΑροlΙο ut δια-
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των 6νομιΧτων. κρυπτόμενοι δs τουg πολλουg ο{ σοφώ

τεροι την μεν Eig πυρ μεταβολην ΆπόλλωυιΧ τε τΥ 

389 μονώσει Φοίβόν τε τφ και{}αρφ και άμιιΧντφ καλουσι. 

τfjg δ' Eig πνεύματα και ϋδωρ και γήν και αστρα και 

,. 

κοσμων intell~gi~Ul' (cf. ρ. 17'.1 ?,ιακοσf'ήσε~ς) et p~ulo post Β. 
fin. cap. verbls οπερ τρια προς εν, τουτο την διακοσμησιν οlό
μενος - είναι huc l·espicitur. Vox autem κόσμος h. 1. idem 
valere atque κοσμητής, κοσμήτωρ videtur vel θΧ θΟ quod 
κόσμος ut διακοσμων magistl"atus Cretensibus el'at, unde κο
σμείν ΙθΟ magistl"atu fungi'. cf. Aristot. ρ. 1272, 4: οϊ μεν 
γαρ έ'φοροι τ17ν αιύτην [χουσι δvναμιν τοίς Εν τύ Κρήτll καλου
μένοις κόσμοις, πλην οϊ μεν [φοροι πέντε τον &QLiffLov οϊ δΈ 
κ ό σ μ ο ι δέκα εΙσ/ν et paulo post Oin. 33): ivtavifa δ' οvκ έξ 
άπάντων αιρουνται τοvς κ ό σ μ ο v ς &λλ' έ'κ τινων Υενων, καί 
tov!> γέροντας έκ των κεκοσμηκότων (=γεγενημένων κόσμων). 
Consimiliter κοσμητα/ erant Atheniensibus magistratus τής 
των έφήβων ειύταξίας προνοουντες cf. κοσμήτωρ, κοσμητεvω, 
κοσμ/οντες. vid. Thesaurus Β. v. Sophocl. Aiac. 1103 01!δ' faif' 
ΟΠου σοι τόνδε κοσμήσαι πλέον &ρχής [κειτο ιfrεσμός. Antig.677 
01Jτως &μυντέ' Εστι τοις κοσμουμένοις (=τοις ιύπο των κόσμων 
παραΥΥελλομένοις). Quibus expositis ηοη apparet cur deus 
κόσμος ut διακοσμων appellari ηοη potuerit. Sed θΧ parte 
altera Stoicis deum esse κόσμον res nota est, cf. Stob. Eclog. 
Ι 21, 5 (ρ. 446): ΛέΥεται δ' έτέρως κόσμος δ ιfrεός, καif' 8ν ~ 
διακόσμησις γ/νεται και τελειούται, ubi έτέρως COl·r. Krische 
(Theol. Lehre ρ. 424) pro ετερος coll. Pseudo-Al·istot. ρ. 391, 102: 
λέγεται δε και έτέρως κόσμος ή των ολων τάξις τε και δια
κόσμησις ύπο ιfrεων τε και δια ιfrεων φυλαττομένη. Εχ multis 
locis unum laudandum puto, Diog. La. νπ, 137: ΛέΥουσι δε 
κόσμον τριχως' αvτόν τε τον ιfrεoν τον έκ τής άπάσης ovala!> 
Ιδ/ως ποιόν, 8ς δη αφιfrαρτός έστι και &Υέννητος δημιουργος 2Ον 
τ1jς διακοσμήσεως, κατα χρόνων τινας περιόδους &ναλίσκων εΙς 
έαυτον την απασαν ova/av και πάλιν έξ έαυτου γεννων' και 
avtTιv δε την διακόσμησιν των &στέρων κόσμον είναι λέγουσι' 
και τρ/τον το συνεστηκος έξ &μφοίν. και έ'στι κόσμος 11 δ 
Ιδ/ως ποιος τής των ολων οιύσίας, 11 - - σvστημα έξ ovQavov 
και Υής και των έν tovtoL!> φvσεων, 11 avatrJfLlX έκ ifEWV και 
&νιfrρώπων και των ενεκα τούτων γεγονότων. Alios locos vid. 
apud Kl'ische 1. 1. praecipueque apud Zellerum Die Philos. d. 
Grier.hen ΗΙ3 1 ρ. 147 sq. ib. δε] del. Emperius. scr. vid. δη 
aut quidem per anaphOl'am: κόσμος όνομάζεται μεν όνομάζεται 
δε τω γν. των όν. 4 πνεύματα] πνευμά τε Μ, quam coniec
tura~ falsam θΒΒθ ostendit etiam τε και 
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φυτών ζφroν τε γεvέοειg τροΠήg aiJrov και διακοομή
οεωg το μευ πάi}ημα και την μεταβολην οιαοπαομόν 

τινα και διαμελιομον αίνίττονται· Διόνυοον οε και 

Ζαγρέα κιχι Νυκτέλιον και lοοδαίτην aiJrov όνομάζουοι, 
5 και φi}οράg rtvag και αφαvιομουg οι rιXg αvαβιώοειg 

και παλιγγεvεοίαg, οίκεία raig εlρημέvαιg μεταβολαίg 

αίνίγματα και μυi}εύματα περαίνουοι· και ~δoυoι τιρ 

μεν διιf}υ(Jιχμβικα μέλη παιf}ών μεοτα και μεταβολήg 

πλάνην τινα και οιαφόρηοιν έχούοηg· 

10 ~ μιξοβόαν' γαρ Αίοχύλοg φηοί ~ πρέπει 

oιιffύραμβoν δμαρτείν 

ούγκωμον Διονύοφ.' 

τιρ δε παιανα, τινα τεταγμένην και οώφρονα μουοαν. 

αγήρωυ τε τούτον αει και νέον έκείνον οε πολυειδή 

Β 

15 και πολύμορφον έν γραφαίg και πλάομαοι δημιουρ

γούοι' και 3λωg τφ μεν δμοιότητα και τάξιν και 

οπουδην ακρατον, τφ οε μεμιγμένην τινα παιδιi!f 

και υβρει και οπουδfj και μαvίlf προφέροvτεg ανro

μαλίαν, 

5 άφΙΧ1lισμους] ~μφανισμoυς Herwerdenus. αναφανισμους 
Madvigius. sed cf. ρ . 371 b ib. οι τας] Α D: οι τας ΥΙ. ο<Ι 
τας BEFPalPetVatV3• εΙτα δ' Stegmannus. Sed SCl"ib. vid. 
δντας cum Madvigio ib. άναβιαισεις Amyotus: αποβιαισεις 
cf. ρ. 364f 10 ΑΙσχύλος] Υ. Nauck. ρ. 106 fr. 355IV 
12 σύγκωμον Tyrwhittius. σύγκονον Pet Vat. σύγγονον Ε. σύγ
κοινον ceteri 13 τιναJ accessit ex Pal. τεταγμένην τινα 
(Ι τινα) scr. Paton sed ηοη opus, cf. ex. c. ρ. 1005 b: άλλ' ή μΕν 
λ,{{)-ος τινας άπορροας ~ξ{ησιν ~μβρι{)-εΙς. Vit. Anton. c. 26: 
fV.ftvb o-b1l τινα βουλ6μενος ευκολίαν ~πιδε{κνυσ{)-αι ib. τε
ταγμένον Ε 14 άγήρων*: άΥήρω libl"i, ηίΒί quod ίη D post 
ω una littera erasa 17 παιδιά κα~ 15βρει και σπουδή και 
μανία Pal V3 : παιδιαν και υβριν και σπουδην και μαν {αν 
18 προφέροντες *: προσφέροντες 
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~ ευιον ορσιγύναικα 

μαινομέναιg Δ ιόνυσον 

άνiTέοντα τιμαιg' 

άνακαλούσιν, 0-& φαύλωg εκατέραg μεταβοληg το οΖκείον · 
λα!ιβάνοντεg. έπει δ' ο-&κ ίσοι;; δ τών περιόδων έν 50 

C ταιι;; μεταβολαιg χρόνοg, άλλα μείζων δ τηg ετέραι;; ~ν 

~ κόρον' καλούσιν, δ δε τηg ~ χρησμοσύνηg' έλάττων, 

το κατα λόγον τηρούντεg ένταύiTα τον μεν αλλον 

ένιαυτον παιανι χρώνται περι ται;; iTυσίαg, άρχομένου 
δε χειμώνοι;; έπεγείραντεg τον διiTύραμβον τον δε ι() 
παιανα καταπαύσαντεg, τρειg μηναι;; άντ' έκείνου τού

τον κατακαλούνται τον iTεόν' 5περ τρία προι;; εν οvσίq" 

τούτο την διακόσμησιν οΙόμενοι χρόνφ προg την έκ
πύρωσιν είναι.' 

10. ~Άλλα ταύτα μεν ίκανού καιρού μαλλον άπο- 15 

μεμήκυνται' δηλον δ' oiJv 5τι συνοικειούσιν αυτον oC 

1 εϋιον όρσιγιύναικα R: εύιον6ρει Ύυναικα D F. ευϊον όρει
γυναικα (όρειγυναικα Paton) l'eliqui. cf. Bergk. 3 ρ. 730 fl·. 131 

2 μαινομ,έναις] μ,εμ,ομ,έναις D. μ,ανομ,έναις F. μ,ενομενας Ε 
3 &νιITέoντα] cf. ρ. 607 c. 671 c. Ceteroquin fragm. distinguen
dum vid. hunc ίη modum: εϋιον όρσιγύναικα Ι μαινομ,έναις 
Δι6νυσον Ι &νιITέoντα τιμ-αϊς 4 &νακαλουσιν] cf. ρ. 364f. 671 e 

7 κ6ρον - χρησμ,οσύνης J cf. Zellel'. Die Phil. d. Gr. Ι ρ. 641. 
Bywatel" ρ. 11 fr. XXIV. Deinde cf. Psyche .v. Erwin Rohde. 
ρ. 341, 3 8 κατα λ6γον J κατα λύον D νι. καταλύον Fl 
12 κατακαλουνται] &νακαλουνται Β Pal VS ib. τρία προς ~ν] 
'εν προς τρία Zeller. Malim τρία προς iννέα, nam τρία pl'imum 
locum obtineat necesse est pl'opter pl'oxime pl'aegressum τρεις 

ib. οvσίr- Paton: olJaιx DF, θίυΒ loco lac. 3-4 litt. ίη V. 

Sed fort. ίη olJaιx abierit vocis iν-νέα altel'a pars νέΑ 
(= ~CA) 13 οΙ6μ,ενοι] οΙομ,ένω D νι. οΙομ,ένωι F 16 δήλο" 
δ' olJv οτι συνοικειουσιν - ώς τον κ6σμ,ον] seclusit Paton per
peramj his enim verbis ηοη solum summa et conclusio conti
netul' sermonis praegressi, quem ut demonstraret numel'um 
quinarium necessitate magna Apollinem attingel'e intulit, sed 
etiam insequentis Ol'ationis initium efficitul·. Qualis sit haec 
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την πεμπάδα, νύν μεν αiJτην έαυτην ιbg το πύρ a{,,fttg 

δε την δεκάδα ποιούσαν έξ έαυτf]g ώg τον κόσμον. D 

τf]g δε δη μάλιστα κεχαρισμένηg τφ ,ftEιj5 μουσικf]g οiJκ 

oldlLE,fta τούτφ τφ cφι,ftμφ μετειναι; το γαρ πλειστον 

5 ιbg ενι είπεϊ:ν εργον ιΧρμονικf]g περι ταg συμφωνίαg 

έστίν. α-όται δ' 'Οτι πέντε και oiJ πλείουg, δ λόγοg 

έξελέγχει τον έν χορδαϊ:g και. τρυπήμασι ταύτα ,ftηριΧν 

&λόγωg τf] αίσ8'ήσει βουλόμενον. πιΧσαι γαρ έν ldrotg 
την γένεοιν &ρι8'μών λαμβάνουσι' και l6rog έστι τf]g 

10 μεν δια τεσσάρων έπίτριτοg, τf]g δε δια πέν,ft' ijILtdlιog, 

διπλάσιοg δε rf]g δια πασών, τf]g δε δια πασών και 

δια πέντε τριπλάσιοg, rf]g δε διg δια πασών τετρ α-

necessitas verba illustrant, quae Paton quippe quae suam con
iecturam ~κ6σ(7)σεν pro κ6σμος refellerent delevit ib. δήλον 
δ' o.flv*: δήλον ib. οτι*: Ο D. 8 FVl. δε οτι ceteri 
ib. συνoικειoiίσιν] ABDFPalV. συνoικoiίσιν Pet. De ceteris 
nihil affirmare possum ib. αfJτον οί (ο'ι Pal)l αfJτφ Μ recte 
ad sententiam. αfιτφ [νιοι Paton, quae hiatu Iabol·ant. Con-
icio ~π6λλωνι 1 *: πεντάδα ib. αfJτην] Pal V3

: αfJτη 
Pet. αfιτή ceteri 2 κόσμον] D Fl Vl'. add. λέΥοντες ]'2 supra, 
VSmg,FPalPet reliqui 5 ενι] Ενι Camerarius. cf. ρ. 537c: 
δι' Ενος (sc. έπους) έφρασεν et meam adnotationem. έπος 
idem. del. Stegmannus 7 cf. Plat. Rep. ρ. 531 b ib. τον 
- βουλ6μενον] τών - βουλομένων BPalVs 9 άρι4Τμών] BD: 
άρι4Τμώι F. άρι4Τμώ PalPetVat l'eliqui 10 τεσσάρων] BDV: 
τεττάρων 11 δε τής] δια τής DFlVl. 12 τής δε δις] την 
δις D Fl ΥΙ ib. τετραπλάσιος 1 hoc om. D, ίη textu add. F~, 
ίη mg. scripsit V3. Reliqui exhibent quae dedi verba τής δε 
δίς δια πασών τετραπλάσιος, quae ut intel'polata del. Paton, 
oblitus h. Ι de numero quinario agi, qui ηοη exit his vel'bis 
deletisj quae Βί etiam deessent, supplenda erant. Sed ut 
nullus sCl'upnlus relinquatnr, monendum est ίη vetustioribus 
codicibus fuisse videri haec: τριπλάσιος, και τετραπλά
σιος τής δις δια πασών. ην δε ταvταις cett. ex quibus post
quam verba και τετραπλάσιος intel'cidissent, reliqua cum ίη
sequentibus coninncta ίη την δια πασών abiel'int. Ceterum 
cf. ρ. 1018 e, ubi eaedem l'ationes enumerantur. Locus est hic: 
στι δ' o~τoι και τοvς τών συμφωνιών λ6Υους περιέχουσι ρcjδιον 
καταμα4Τείν. καΙ Υαρ διπλάσιος λ6Υος εστιν δ τών δvο προς 

2* 
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λ ' ~.s>' , " r ~ \ Ε π: aoΙOf;, ,ιν υε ταυταΙf; επειοαγουοιν οι αρμονικοι 

δια πασών και δια τεσοάρων όνομάζοντεf;, έξω μέτρου 
βαίνουοαν, ουκ ίΧξι6ν έστι δέχεο8'αι, τηf; &κοfjf; τφ 
&λ6γφ παρα τον λ6γον ωσπερ ν6μον χαριζομένΟVf;, 

ινα τοίν1.)ν &φώ πέντε τετραχ6ρδων 8'έοειf;, και πέντε 

ΤΟVf; πρώτουf;, ειτε τ6νουf; 11 τρ6πουf; ει8" &ρμονίαf; 
χρη καλειν, ιhν έπιτάοει και fJφέοει τρεπομένων κατα 

το μάλλον και ~ττoν αϊ λοιπαι βαρύτητέf; είotι και 
όξύτητεf;' dQ' oiιχι πολλών, μάλλον δ' &πείρων διαστη
μάτων οντων, τα μελφδούμενα μ6να πέντ' έστί, δίεΌΙf; 10 

F και ιήμιτ6νιον και τ6νΟf; καΙ τριημιτ6νιον και δίτονον, 
ίΧλλο δ' ουδ'εν οϋτε μικρ6τερον οϋτε μειζον έν φωναΙf; 

χωρίον όξύτητι και βαρύτητι περατούμενον μελφδη

τ6ν έοτι;' 
11. CΠολλα δ' αλλα τοιαυτ' > εφη1} έγώ (παρελιθ'ων 15 

τον Πλάτωνα προοάξομαι λέγοντα κ6σμον ενα, ώf; 

ειπερ είοΙ παρα τουτον ετεροι και μη μ6νος ο{,τος Elf;, 
, \ , 71 'λλ λ' ,\ 

πεντε τουf; πανταf; οντας και μ,ι π ειονας· ου μ'ην 

το εν ~ν φ το δια πασών, και l}(JιιόλΙOς ό προς τα δ'ύο τών 
τριών ~ν φ το δια πέντε, και' ~π{τριτoς ό προς τα τρ{α τών 
τεσσάρων ~ν φ το δια τεσσάρων, και' τ Ρ ιπ λ ά σ ι ο ς ό προς τα 
τρ{α τών ~ννέα ~ν φ το δια πασών και ~δια πέντε, και τετρα
π λ ά σ ι ο ς ό προς τα δύο τών όκτω ~ν ω το δις δια πασών 
2 έ'ξω] ~ξ oiι D F ι 4 νόμον] νόμω Ε.

Ι 

νόμου Pet ib. χαρι-
ζομέν1)ς Pal V3 5 τετραχόρδων] τετραχόνδρων Α F Pet Vat 
6 η] εΙ:τε Β Pal 7 6Jv W: ώς 10 μόνα πΕντε] D: πέντε 
μόνα ib. ~στ{] BDPalV: εΙσί 12 φωναις] ABPalPetV3 : 

φωνής DEFVl. φωνΤί Vat (teste Patone) 15 παρελ.&-ων] 
BDPal (Υ): προελ{)-ων AEFPet Vat 16 ΠΛάτωνα 1 Τίω. ρ.31 a. 
55c. d ib. κόσμον gva] κόσμον DFl ΥΙ. περι κόσμων Paton. 
Malim η gva κόσμον η εί'περ cett. cf. ρ. 430 b: είτα την περί 
τού πλή.&-ους τών κόσμων υπο{)-είς &πορ{αν, πότερον gva η 
πέντε αφτους . &λ1){)-ε{ljX πεφυκότας λΕγειν προσήκει, δήλός ~στιν 
έντεύ{)-εν οΙόμενος ώρμήσ{)-αι την υπόνοιαν 17 τούτον] τού-
των Fl ib. εΙς libri: COl'r. W 
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&λλα καν εlg ο{)τοg ~ μονογενήg, αιg οί'εται και Άρι
οτοτέληg, τρόπον 'τινα και τουτον lκ πέντε ουγκείμε
νον κόομων και ουνηρμοομένον· ιhν δ μέν lοτι rfjg 
δ δ' i5δατοg, τρίτοg δε και τέταρτοg &iQog και πυρόg' 390 

5 τον δε πέμπτον ούρανον οί δε φώg οί δ' αιιftέρα κα

λουοιν, οΙ δ' αύτο τουτο πέμπτην ούοίαν, ~ το κύκλφ 
περιφέρεο{}αι μόνr; των οωμάτων κατα φύοιν εοτιν, 

ούκ lξ άνάγκηg ουτ' αλλωg ουμβεβηκόg. διο δη και 

τα πέντε και κάλλιοτα και τελεώτατα οχήματα τών lv 
10 τfj φύοει κατανοήοαg, πυραμίδα και κύβον και όκτά

εδρον και εΙκοοάεδρον και δωδεκάεδρον, εκαοτον 

οlκείωg έκάοτφ προοένειμεν.' 

12. ~EΙoΙ δ' οί' και ταg των αΙoιftήoεων δυνcXμειg 

lοαρίιftμουg ovoag τοίg πρώτοιg lκείνοιg ουνοικειουοι, Β 

15 την μεν άφην δρωντεg &ντίτυπον 01Joav καΙ γεώδη, 

την δε γευοιν ιUγρότητι τών γευοτών ταg ποιότηταg 

προοιεμένην. &ηρ δε πληγειg lv &κοfj γίγνεται φωνη 
και ψόφος. δυείν δε τών λΟΙΠών όομη μέν, ?jv ή 
οοφρη6ιg εtληχεν, &ναιftυμίαοιg 01J6lX και γεννωμένη 

20 ιftερμότητι πυρώδέg t6τιν· alftiQt δε και φωτι δια 

1 'Αριστοτέλ7)ς] de Caelo Ι 8. 9 (ρ. 276 sq.) 3 κόσμων] 
BDPalV: κόσμον EFPet reliqui ib. συνηρμοσμένον] DFlVl: 
συνηρμοσμένον εΙναι ceteri, VS add. είναι ίη mg. 4 και τέ
ταρτος &έρος και πυρός Paton: και τέταρτος &έρος D F 1 V 1. πυρος 
και τέταρτος &έρος reliqui, nisi quod πυρος in mg. V3 5 τον 
δε] BPalPetV3 : το δε ADFEV1Vat ib. οϊ μεν οiJρανον W 

6 το] τώ D Yl. τώι F 8 οvτ~] ειτ' D ib. συμβεβη-
κος Μ: συμβεβηκότως F Pal. συμβεβ7)κότος cetel'i 9 και κάλ-
λισταJ D: κάλλιστα 1 Ο όκτάεδρον καί δωδεκάεδρον και εΙκο-
σάεδρον BPalV3 11 καί εΙκοσάεδ'ρον] om. ΥΙ 12 οΙκείως] 
εΙκότως Paton praeter necessitatem 14 έκείνοις] om. D 
16 "ΙΕυστών] Υεύσεων DFt, fort. ΥΙ. "ΙΕυστών ίη ras. scr. V3 

18 δυοιν BEPalPet ib. όσμη D ib. ην ή] ή DFlVl . 
.ην Pet 19 Υεννοψένη] Υενομένη D F1 ΥΙ Pet 20 πυρl.oδ7)ς Pal 
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συγγένειαν διαλαμπoύση~ τή~ οψεωg γίγνεται ΚQασι~ 
έξ άμφοιν δμoιoπαιftη~ και σύμπηξι~. αλλην δ' ουτε 
το ζφον αl'σf}ησιν ου{}' δ κόσμo~ εχει φύσιν άπλήν 

C και αμικτον· άλλα {}αυμαστ-ή τις, ώ~ εοικε, διαυομη 

γέγονε τών πέντε ΠQος τα πέντε και (1)λληξι~.' 5 

13. ~Άμα δέ πω~ έπιστ-ήσας και διαλιπών C οΤον' 

είπον C ιό ΕυσΤQοφε πεπόν{}αμεν, όλίγου παQελ{}όvτε~ 

τον ~ΌμηQον, ώ~ ο-όχι πρώτον εΖς πέντε νείμαντα μεQί

δα~ τον κ6σμον, δς τας μΊΞν έν μέσφ τρει~ άποδέδωκε 

τοίς τρισι {}εoι~ δύο δΊΞ τας ακρας, ολυμπον και γήν, 10 

ιhν ή μέν έστι τών κάτω πέρας ή δΊΞ τών ανω, κoινα~ 
και άνεμ-ήτους άφήκεν. C άλλ' άνοιστέος' δ Cλόγο~' αι~ 

δ Ε-όριπίδης φησίν· ο[ γαρ την τετράδα σεμνύναντε~ 

ο-ό φαύλως διδάσκουσιν, στι τφ ταύτη~ λόγφ παν 

D σώμα γένεσιν εσχηκεν. έπει γαρ έν μ-ήκει και πλάτει 15 

{3ά{}ος λα{3όυτι παν το στεQεον εστι, και μ-ήκους μεν 

προϋφίσταται στιγμη κατα μονάδα ταττομένη, μήκος 

δ' άπλατΊΞς δν γραμμη καλείται και μήκό~ έστιν, ή 

δ' έπι πλάτος γQαμμi'jς κίνησις έπιφανεία~ γέυεσιν έν 

τριάδι παρέσχε, {3ά{}ους δΊΞ τούτοις προσγενομένου δια 20 

τεττάρων εΖς στερεον ή αυξησις ΠQο{3αίvει· παντι 

2 σύμπηξις] PalV3: σύμπληξις ABDEFPetVl reliqui 
3 και άπλήν F 5 των πεντι:] των πάντων W 8 "Όμηρον] 
Ο 190 9 8ς] om. D F1, ΥΙ (add. ill. sec. ηοη tertia). dJv 
Paton 10 και] om. Fl 11 ή δ'ε 1 δ δ'ε Β Vs 12 δ] a,c-
cessit ex ΥΙ, D exhibet Ο 13 Ευριπ{δ'ης] Nauck. ρ. 674 
Δ'. 970 ib. σι:μνύνοντι:ς W 16 λαβουσι Paton pl'aeter ne-
cessitatem ib. το] om. Ε 18 ον ιΥραμμη *: Ιν ιΥραμμή 
DVl. Ιν ιΥραμμήι F. ή ιΥραμμη reliqui. Ιν δυάδι ιΥραμμη 
Paton ib. μήκ6ς Ιστιν] δ'υάς Ιστιν R. Malim μήκος ['ΕΚ 
ΣΤΙγμής] ΈΣΤΙΝ ί. e. μήκος Ικ σΤΙιΥμής Ιστιν 19 και ιΥραμμής 
Fl ib . κ{νησις] DF!! (Pal)V: κ{νησις και AEFlPetVat 
20 βά.{fος DFl ΥΙ ib. τούτοις] BPalV3: τούτου ceteri. τούτφ 
Cruserius 
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δήλον οτι μέχρι δεύρο την φύσιν iι τετρας προαγα
γούσά, μέχρι τού σώμα τελειώσαι και παρασχείν &πτον 

δγκον και &ντίτυπον, είτ' &πολέλοιπεν ένδεα τού με- Ε 

γίστου. το γαρ αψυχον ώς άπλως εΙπείν όρφανον και 

5 &τελες και προς ουδ' δτιούν, μη χρωμένης ψυχής, 

έπιτήδειον' iι δε την ψυχην έμποιούσα κίνησις ~ διά
ι&εσις, μεταβολfj δια πέντε γιγνομένη, τfj φύσει το 

τέλειον &ποδίδωσι, και τοσούτφ κυριώτερον εχει τής 

τετράδος λ6γον, οσ91 τιμfj διαφέρει τού &ψύχου το 

10 ζφον. ετι δ' Ισχύσασα μαλλον iι τών πέντε συμμετρία 

και δύναμις ουκ εΙ'ασεν εΙς απειρα γένη προελι&είν το 

εμψυχον, &λλα πέντε των ζώντων &πάντων Ιδέας παρ

έσχεν. εΙοΙ γαρ ι&εοι δήπου και δαίμονες και ηρωες 

και μετα τούτους το τέταρτον ανι&ρωποι γένος, εσχα- F 
15 τον δε και πέμπτον το αλογον και ι&ηριωδες. ετι δ' 

εΙ την ψυχην αυτην κατα φύσιν διαΙΡΟίς, πρώτον 

αυτής και &μαυρ6τατ6ν έστι το ι&ρεπτικον δεύτερον 

δε το α Ισ.ftητικ6ν, είτα το έπι{tυμητικον είτ' έπι τούτφ 
το {tυμοειδές' εΙς δε την τού λογιστικού δύναμιν έξι-

20 κομένη και τελεώσασα την φύσιν ωσπερ έν ακρφ τφ 

πέμΠΤ91 καταπέπαυται.' 
14. C Τοοαύτας δε και τηλικαύτας εχοντος τού &ρι{t-

1 μέχρι S: om. D F Pal ΥΙ. μη l'eliqui ib. πρoάyoυσ~ 
D Fl. προσάΥουσα; ΥΙ 2 μέΧQΙ] Υ: μέχρη D. και μέχρι 
ABEFVat, Pet (teste Patone) ib. ιΧπτον R: διττον 
3 είτ'] om. Pal 7 μεταβολfj Paton secutus Χ (ίη versione): 
7} μεταβολη BPal V3. μετα;βολη reliqui ib. τfj φύσει] om. Ε 

12 έ'μψυχον] ABPet: &ψυχον DFVatV. De ceteris ηοη 
constat ib. ζαιντων 1 ζαιων D Pcιl 13 και] posterius D: 
είτα; 16 διαιροις D FPet: διαιρείς BPal V 18 είτ~ το ~πι
-8'υμητικον] om. D F l ΥΙ ib. είτ'] D VS. έ'στ' Fl. είτ~ ceteri 

19 λΟΥιστικού] Λ.ΟΥικού Pet 20 τελειαισασα Pal 22 έ'χον-
τος] BPa1 V9: [χοντες D FΙPet, fort. ΥΙ et reliqui ib. τού] 
ίη ras. VS 
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μου δυνάμεις, καλη κα~ rι γένεσίς έστιν, ο-Οχ ~ν ηδη 
διήλ.fTομεν, έκ δυάδος oi'Jaa και τριάδος, άλλ' ~ν rι 
άρχιη τφ πρώτφ συνελ.fTουσα τετραγώνφ παρ έσχεν. 

391 άρχη μεν γαρ άρι.fTμου παντος rι μονάς, τετράγωνος 

δε πρώτος rι τετράς' έκ δε τούτων, ωσπερ Ιδέας και f) 

"λ ' " ~ 'ι δ' δ,J, , ,J, υ ης περας εχουσης, η πεμπας. ε ε 'Ι και Την 

μονάδα τετράγωνον όρ.fTώς ένιοι τί.fTενται, δύναμιν 

oi'Jaav έαυτfjς κα~ περαίνουσαν εΙς έαυτήν, έκ δυείν 

πεφυκυία τών πρώτων τετραγώνων rι πεμπας ο-Οκ 

άπολέλοιπεν -δπερβολην ε-Ογενείας.> 10 

15. ~ ΊΟ δε μέγιστον' έφην ~δέδια μη Ρη.fTεν πιέζΏ 

τον Πλάτωνα rιμών, ώς έκείνος έλεγε πιέζεσ.fTαι τφ 

τfjς σελήνης όνόματι τον Άναξαγόραν, παμπάλαιον 

έχουσάν τινα την περ~ τών φωτισμών δόξαν αiJτου 

Β Ιδίαν ποιούμενον. ~ γαρ 0-0 ταυτ' εϊρηκεν έν Κρα- 15 

2 οllσαν Pal V8 ib. -ή &ρχη] Β Pal V8: &ρχη 6 πέρας] 
BDPal: πέρα AEPetVat ib. -ή] om. Pal 6.9 πεμπάς] ν ι : 
ΠΕντάς Β Pal V 8. ΠΕμπτάς D F Pet ceteri 7 ΤΕτράγωνον] om. 
Pal 8 δvοιν BEPal 11 εφην] ~φ' ην BDEFVat 
12 -ήμιν Μ ib. πιέζεσ.{fαι] om. Β 13 σελήνης] supra add. 
F2 14 έ'χουσαν] D Fl ΥΙ: οllσαν cetel·i. έχουσάν τινα πατέρα 
supplevit Paton. Malim έ'χοvσάν τι aut έχ. τι νη ΔΙα. Plato 
quoque (Cl·atyl. ρ. 409 a) dixit παλαι6τερόν τι ib. αυτου] 
fort. ΥΙ: αιΌτού D Fl. αιΌτης ceteri 15 ΙδΙαν] seclusit Paton. 
Malim ΙδΙαν αυτού vel potius ΙδΙαν, deleto αυτού. Sed l'es 
est prorsus incerta. cf. ρ. 869 f: δρlfς στι κακοη.{fεlας προστρl
βεται τιΧνδρί δόξαν, Ι:διον αιΌτού βούλεvμα ποιεΙσ.{fαι το τού 
Μνησιφ!λου λέγων; ubi corr. αυτού. Vit. Per. C.14: ΙδΙαν ~μαυ
τού ποιήσομαι την Ιπιγραφήν. Mar. c. 8: Μάριος δε χα/ρων 
και' ποιούμενος ί'διον το έργον οιΌΚ ~σxύνετo λέγειν περιϊαιν. 
sed Galb. c. 9: έ'ργον μεν αυτού μ6νου την Νέρωνος ~πoιείτo 
κατάλυσιν . Sed vetustiores quoque similia djxerunt, vid. The
saurus s. Υ. ί'διος ρ. 513; vel etiam ~πί τοις ΙδΙοις τοις σφετέ
ροις αιΌτών dixit Isocrates 4, 77. Ceterum cf. ΡhΙΎnichus (ed. 
Rutherford) ρ. 499 CCCCV: τα Ι:δια πράττω και τα Ι:δια πράττει 
οι πολλοί λΕγουσιν εΙκη, δέον τα ~μαυτoύ πράττω καί τα σαυτού 
πράττεις λέγειν αις οι παλαιοl, 1] τα Ι:δια Ιμαυτού πράττω και τα 
l'δια σαυτού πράττεις ib. γαρ] om. D ib. ΚρατύλιΡJ ρ. 409 a 
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τύλφ;' ~πάνυ μεν ο-δν' δ Εvστροφοg εφη, ~τί δ' 3μοιον 

πέφυκεν 0-0 συνορώ.' ~ κα~ μην oloitιx δήπουitεv, 3τι 

πέντε μεν έν Σοφιστfj ταg κυριωτάταg &ποδείκνυσιν 
&ρχάg, το ~y το τα-Οτον το ετερον, τέταρτον δε κα~ 

5 πέμπτον έπ~ τούτοιg κίνησιν κα~ στάσιν. αλλφ δ' ιxiJ 

τρ6πφ διαιρέσεωg έν Φιλήβφ χρώμενοg, ~y μΊΞν είναί 

φησι το απειρον ετερον δε το πέρας, τούτων δΊΞ μιγνυ
' μένων πασαν σvvίστασitαι γένεσιν. αΙτίαν δ', iJφ' ~g 

μίγνυται, τέταρτον γένος τίitεται' κα~ πέμπτον ήμί'ν 

10 iJTίovoEtv &πολέλοιπεν, φ τα μιχitέvτα πάλιν Ι'σχει διά- C 

κρισιν κα~ διάστασιν. τεκμαίρομαι δε ταύτ' έκείνων 

ωσπερ εΙκ6νας λέγεσitαι, τού μΊΞν οvτοg το γιγν6-

μενον κινήσεως δΊΞ το απειρον το δε πέρας τηg στάσεως, 

τα-Οτού δε την μιγνύουσαν &ρχην itατέρου δε την 
15 διακρίνουσαν. ε! δ' ετερα ταύτ' έστί, κ&κείvωg αν Et'Y} 

κα~ οϋτω!; έν πέντε γένεσι κα~ διαφοραί'g. Ttvit6ftEvog, 
φήσει δή τις, ταυτα πρ6τερος συνιδων Πλάτωvοg, δύο Ε 

καitιέρωσε τφ itEιp, δήλωμα κα~ σύμβολον τού &ριitμού 

τών πάντων. &λλα μην κα~ τ&γαitον έν πέντε γένεσι 

20 φανταζ6μενον καταvοήσαg, ι:δν πρώτ6ν έστι το μέτριον 

δεύτερον δε το σύμμετρον, κα~ τρίτον δ voiIg κα~ D 

2 πέφυκεν] om. Ε ib. δήπο-ftεν D 3 ΣοφιστΏ] 
ρ. 256 c 5 &λλφ] &λλο Pet 6 ΦιλήβωJ ρ. 23 c 7 ψησι] 
φασι F ib. το] accessit ex Β "Pal ν3 Ίο υπολέλοιπεν D νι 

ib. τα] τάχυ Fl teste Patone 12 δντοι;] δντωι; D 
14 δε την] μεν την D 15 κ&κεινοι; Pet 16 yένεσι~ Pal: 
Υενέσεσι ceteri. Υένεσ{ τε Paton ib. πv-ftόμενοι;] πει-ftομενοι; 
DFV1 Pal. propl'ium nomen est Χ. α[ς πει-ftόμι:νοι; W. Πυ
-ftrjJo!; Paton ib. φήσει δή τιι;] ν 2 : δή τιι; φ1)σι Pal. φ1)σι 
δή τιι; ceteri. Unde δέ τιι; σοφιστηι; Paton 17 11 πρότερος 
Duebnerus ib. Πλάτωνος] πλάτων θς (vel ώι;) ν 2 ib. δύο] 
δια τουτο το Χ. δοκεί το W. Malim δήλός ~στι το ib. Ε] 
εε BPal ib. κα.&ιέρωσε] κα-ftιεραισαι; DF l Y1 18 cf. Plat . . 
Phileb. p.66c 19 Υένεσι] DPalPet: Υενέσεσι ABF (reliqui?) 
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τέταQΤΟV α[ πεQΙ ψυχ'J)V επιοτfjμαι και τέχναι και δόξα ι 

&ληιfTεί~, πέμπτον ει τι~ i;δοvη καιfTαQα και ΠQΟ~ το 

λυπουν ακ,!ατo~, ενταυιfTα λήγει το 'OQφικοv vπειπώv 

~έ'κη; δ' εν γεvεfj καταπαύοατε ιfTεoμoν αοιδfjg.' 

16. ~ Έπι τoύτoι~' εφην ~εlQημέvοι~ ΠQΟ~ vμα~ ~ ~ν 5 

βQαχύ' τoί~ πεQΙ ΝίκαvδQΟV ~&είoω ξυνεΤΟίΟΙ.' τfj rCtQ 
έ'ΚΤΏ του νέου μηνo~ σταν κατάγΏ εl~ την ΠυιfTίαν 
εl~ το ΠQυτανείοv, δ ΠQώτο~ vμίv γίγνεται των ΤQιωv 

κλήQων εlg, τα πέντε, ΠQοg αλλήλoυ~ εκείvηg τα ΤQία 
του δε τα δύο βάλλoντo~. ή rCtQ ούχ οfJτω~ εχει;' 10 

2 πέμπτον εΙτ' ε;: τις Paton male, advel'bii θηίω hic locus 
ηοn est. και πέμπτον? ib. ει τις] 17 τις Pal V ·3 Όρφικον] 
φ littel'am om. Pal spatio l'elicto ib. έπειπαιν Pal ys 4 γενεfίl 
Β Pal Υ 3 : ΙΥΕνεα. D Ε ν1 Pet. γενεα.ι F ib. καταπαυσατο Pal 
ib. ,f}εσμοv Badhamus: ,f}vμον libl'i. κ6σμον Plato Phi1eb. ρ. 66 c. 
cf. Mullach. Fr, PhiL. Ι ρ. 174 fr. ΧΙΙΙ 5 έ'φηνΙ ΕΥΙ: έ'φη 

ib. ιύμα.ς] DPalV: i}μα.ς AB(E)FPetVat ib. ~ν βραχύ 
τοίς περί] Ιν βραχυτάτοις περι D Fl ν1• Ιμβραχύ (έ'μβράχυ Pet) 
τοίς περι Β Ε Pet 6 τΏ γαρ lfκηl*: τής Υαρ lfκτης libl'i. ταις 
ιΥαρ lfκταις Paton 7 τού νέου μηνος] intell. mensis Βυσιος 
cf. ρ. 292 e: Ιν τφ μηνι γαρ τουτω (ί. θ. τω Βυσ{ω) χρηστήριον 
έγ{γνετο καΙ [βδόμην ταύτην νoμ{ζ~υσι τού .8-εού γε'vέ,f}λιον - -. 
όψε ιΥαρ &νε{,f}ησαν αΙ κατα μήνα μαντείαι τοις δεομένοις, πρ6-
τερον δ' &παξ Ι,f}εμ{στεvεν i} llv,f}{ιx τού ένιαυτού κατα ταύΤ1)ν 
τ~ν i},uέραν. ρ. 398 a: οιό γαρ &ρκει τόν ,f}εον εΙς σώμα κα,f}ειρ
Υνυναι ,f}νητον &παξ [κάστου μην6ς. cf. Olaud. 28. 30. Paton 
coniecit τού Ίλα{ου, quae coniectul'a neque antiquiori neque 
posteriori vaticinandi modo convenit ib. κατάγll εΤς*: κατ
άΥη (κατάΥηι F) εΙς (εις D) libri. κατάγllς R. Modum sor
tiendi conicio fuisse hunc. Sortiebantul' tres sacerdotes quis 
primus Pythiam ίη Prytaneum intl'oduceret. Sortes tres duce
bantur (2 + 3, 1, 2), numero binario a pythia iacto, tl"ibus 
aliis (1, 2, 3) a tribus ~acerdotibus. Sors prima efficiebatur 
ex numero 2 Pythiae et θΧ numero 3 sacerdotis 8 το] V: 
τι ib. ιύμίν Υ{Υνεται - βάλλοντος] eorum loco lac. 80 fere 
litt. exhibet Ε 9 εΈς*: εΙς ib. τα πέντε] τας Μ1. τα EF2 

ib. ΙκεCνης] DFV 1 : 2 litt. Ε{νης Pal. έκε{νοις ceteri 
10 τού δε *: οιόδε ib. βάλλοντος * : βάλλοντες ib. ή] εΙ 
DV1 F 
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και δ Νίκανδρος ~oϋτως' εΖπεν, ~rή δ' αΙτία προς έτέ- Ε 

ρους αρρητός έοτιν.' ~ ουκουν' εφην έγω μειδιάoα~ 

~l1χρι ο-δ τ&λη{tες rήμίν δ {tεος {εροίς γενομένοις γνω

ναι παρά6ΧΏ, προοκείοεται και τουτο τoι~ ύπερ τή~ 
5 πεμπάδος λεγομένοις.' τοιουτο μεν και δ των &ρι{tμη

τικων και δ τών μα{tηματικωv έγκωμίων του Ε λόγος, 

ώς έγω μέμνημαι, πέρας εοχεν. 

17. ~o δ' Άμμώνιος, ατε δη και αυτος ου το φαυ

λότατον έν μα{}ηματικfj φιλοοοφίας τι{tέμεvος, ηοitη 

10 τε τοίς λεγομένοις και εΙπεν ~ ουκ l1ξιον προς ταυτα 

λίαν &κριβως &ντιλέγειν τοίς νέοις, πλην στι τών 

&ρι{}μων εκα6τος ' ουκ ολίγα βουλομένοις έπαινείν και F 

υμνείν παρέξει. και τί δεί περι των l1λλων λέγειν; 

rή γαρ {Ερα του Άπόλλωνo~ έβδομαc.; &ναλώοει την 

15 rήμέραν πρότερον η &ν λόγφ τα~ δυvάμειc.; αυτήc.; άπά

οας έπεξελ{tείv. είτα τφ κοινφ νόμφ ~ πoλεμoυντα~' 

αμα και ~τφ πολλφ χρόνφ' τοVc.; οοφοVc.; &ποφανουμεν 

I1vδραc.;, εΙ την έβδομάδα τής προεδρίας παρώσαvτεc.; 

τφ ιf}εφ την πεμπάδα καitιέρωσαv ώς μαλλόν τι προσ-

2 &ρρητον D ΥΙ. &ρρητο{ Έ' 3 &χρις Pal ib. ov] o:t)v 
DFVl 5 πεμπάδος] νι: πεμ7tτάδος D V3. πεντάδος reliqui 

ib. τοιουτο] ABPal (una litt. ίη fin. erasa), PetV3: τοι
ούτος ib. δ] supra add. F2 8 δ δ'] ουδε D ΥΙ 9 iv 
μα.ft'ηματικfι φιλοσοφ{ας W: την μα.ft'ηματικην φιλοσοφΙας μέρος 
BPal V3. ~ν μιχ.ft'ητικfjι φιλοσοφ{αι F. Ιν μα.ft'ηματικfj φιλο
σοφ{ιχ reliqui 12 Ιπαινειν καί -ύμνειν] Ο V Pal: Ιπαινειν και 
-ύμιν F. κιχι ήμιν Ιπαινειν BPet. κιχι -ύμίν Ιπαινείν AEVat 

13 περ~ ταιν &λ~ων] , π?λλα Ε 14 .έβδ~μ~f] εβδομος DV,~ 
15 προτερον την ημεριχν Ε lb. η αν] D ΥΙ Fl: η 

AEFiPetVat. &ν BPalV2. πριν &ν? ib. άπάσας] om. Pal 
16 ~πεξελ.ft'είν] add . .ft'ελ-ήσωμεν Pal, Ι.ft'ελ-ήσωμεν Β V2 17 τφ 
πολλώ χρ6νφ] cf. ρ. 359 f. Vit. Tl1es. c. 10. Bergk. 3 ρ. 522 

ib. &7tοφωνοvμενF 19 7tεμπάδα] DVl: πεμπτάδαΒΡaΙV3. 
πεντάδα ceteri ib. ΚΙΧ.ft'ιέρωσαν Μ: κα.ft'ιεραισοvσιν 
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-ήκουυαν. οϋτ' oiJv &ρι,f}μσv οϋτε τάξιν οϋτε υύυδε

υμον οϋτ' αλλο τών ελλιπών μορίων o-Dosv οΙμαι το 
392 γράμμα υημαίνειν' &λλ' εστιν α-Dτοτελης τού ,f}EoiJ 

προυαγόρευυις και προυφώνησι:;, αμα τφ ρηματι τον 

φ,f}εγγόμεvοv εΙ:; εννοιαν κα,f}ιυτάυα τή:; τού ,f}EoiJ !) 

δυνάμεως. δ μεν γαρ ,f}Eog εκαυτον ήμών εvταύ,f}α 

προσιόντα . οίον &σπαζόμενο:; προυαγορεύει τό t yvro.f}t 
σαυτόν,' δ δη τού χαιρε o-Dosv μειόν ' ευτιν. ήμεις δε 
πάλιν &μειβόμενοι τον ιftεόν t εΙ' φαμέν, ως &λη.f}fj 

και &ψευδή και μόνην μόνφ πρου-ήκουυαν την τού Ι~ 

εΙναι προυαγόρευυιν &ποδιδόντες.' 
18. t~Ημιv μεν γαρ οντως τού είναι μέτευτιν 

Ο-Dδέv, άλλα πάυα ,f}vητη φύυι:; εν μέυφ γενέυεω:; και 

φ,f}ορά:; γενομένη φάσμα παρέχει και δόκηυιν &μυδραν 

Β και &βέβαιον αυτή:;' lXV δε την διάνοιαν επερείυr;g ι!) 

λαβέυ,f}αι βουλόμενο:;, ωσπερ ή υφοδρα περίδραξιg 

ϋδατο:; τφ πιέζειν εΙς τα-Dτσ και υυνάγειν διαρρέον 

&πόλλυυι το περιλαμβανόμενον, οϋτω τών πα.f}ητων 

και μεταβλητών εκάυτου την αγαν ενάργειαν δ λόγοg 

διώκων &πουφάλλεται τfj μεν εΙ:; το γιγνόμενον α-Dτού 20 

τfj δ' εΙς το φ,f}ειρόμεvοv, o-DOEVO:; λαβέυ.f}αι μένοvτοg 

1 01)τ' ο:{;ν &ρι4'tμον 01)τε τάξιν - - - lξlστιχτιχι του μη 
6ντοι; (ρ. 32, 15)] totum hunc locum exhibet Eusebius Praepar. 
Evang. ΧΙ, 11 ~ ο,Μεν Eusebius: οΙδεν libl·i. oVΔεν οΙδεν 
Paton 4 προσαγ6ρευσιι;] προ in ras. Pal 6 μεν] om. Eu-
se bius ib. Τιμων των lνΤΙΧύ4'tα προσι6ντων idem 7 το] τφ Μ 

8 δ δη τού χαιρε J D: δ τού χαιρε δη reliqui et Eusebius 
ib. ov4'tEV D FPal Pet 9 εΙ] ε;: D Β 12 6ντοι; Pet 13 πάσιχ 1 
om. Fl 15 βέβαιον Pet ib. αυτήι; D FV Pal ib. έπερεί-
σ17Ι;] in ras. ει et 1} ν3• lπερε{σ17 ΤΙΙ; Eusebius 17 τφ] το 
D F νι ~b. διαρρέον J om. P~l 18 nιx4'tl}.rihv κιχ! μετ~βλη
των EuseblUS: nιx4'tl}fJιxrrov κα ι (hoc erasum ln ν) μετΙΧβιχντων 
DF1YlPet. πα4'tl}μάτων μεταβάντων ceteri 19 ένέργειιχν 
BDFIPalV Eusebius 20 τjj - τjj] πή - πή BPalV ~ 
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ούδ' oντo~ oντω~ δυvάμεvοg. ~πoταμφ γαρ ούκ εστιν 

εμβήναι δ'ις τφ αύτφ' κα{)ο' ~Hράκλειτoν ούδε ,f}vητfjg 

ούσίας δις αψασ,f}αι κατ α έ'ξιν' άλλ' όξύτητι και τάχει 

μεταβολfjς ~ σκίδ'νησι και πάλιν 6υνάγει', μαλλον δ' c 
5 ούδε πάλιν ούδ' υστερον άλλ' αμα 6υνί6ταται και 
άπολείπει καί ~ πρόσεισι και απει6ιν" ο,f}εν ούδ' είς 

το είναι περαίνει το γιγνόμενον αύτfjg τφ μηδέποτε 

λήγειν μηδ' ιστασ,f}αι την γένε6ιν, άλλ' άπο 6πέρματος 

άει μεταβάλλου6αν εμβρvον ποιείν είτα βρέφος είτα 

10 παίδα, μειράκιον εφεξfjg, νεανί6κον, είτ' ανδρα, πρε-

6βύτην, γέροντα, τας πρώτας φ,f}είρου6αν γενέ6εις και 

-ήλικίας ταίς επιγιγνομέναις. άλλ' -ήμείς έ'να φοβούμε,f}α 

γελοίως ι&άνατον, 1jδη ΤΟ60ύτους τε,f}νηκότες και ,f}νή-

6κοντες. ού γαρ μόνον, ιΌς ~Hράκλειτoς ελεγε, ~πυρoς 

15 ,f}άvατος &έρι γένεσις, και άέρος ,f}άνατοg υδατι γένε-

6ις,' άλλ' ετι 6αφέστερον έπ' αύτών -ήμών' φ,f}είρεται D 
μεν γαρ δ άκμάζων γενομένου γέροντοg, εφ,f}άρη δ' δ 

νέοg είg τον άκμάζοντα, και δ παίg tig τον νέον, εΙς 

δε τον παιδα το νήπιον' Ο τ' iX.:TSg Eig τον 6ήμερον 

1 δυναμένου EPal 2 Ήράκλειτον] Bywater. ρ. 16 fr.41 
3 τάχει] D Ε F V: τάxo~ cf. ρ. 447 e 4 σκΙδνησι] sc. -3'εό~? cf. 
Bywater. ρ. 16 fr. 40. Zeller. Ι ρ. 576, 2 ib. μάλλον δ' ουδε 
- - &πολεlπει accesserunt ex Eusebio, seclusit Paton 
6 και πρόσεισι] ita etiam Pet. πρόσεισι sola Aldina 7 παρ
αινει DFVl ib. αυτή DV1. αυτήι F 8 λήγειν] λέγειν 
Pet ib. ί'στασ.ftαι Eusebius: ήττάσ-3'αι D. ήττάσ.ftαι ceteri 

10 είτ'] om. Eusebius 12 έπιγενομέναις Ε Pal 13 -3'ά-
νατον γελοίως Ε ib. τοσούταις D. τοσούτοι Pal 15 και 
&έρος - γενεσι~] om. Eusebius proptel' όμοιοτέλευτον ib. &έρος] 
&έρι DF1Vl 16 ήμών Eusebius: η δι' 6Jv DF1Vl. {'δοις ΙΧν 
ceteri ib. φησι φ.ftεΙρεται Paton, nihil opus 17 μεν γαρ 
R: μεν ib. ό &κμάζων Eusebius: &κμάζων cf. Psyche ρ. 440, 1 

ib. γΕνομένου] PalVSEusebius: γινομένου 19 () τ' έχ-3'ες*: 
ό τεχ-3'εις D F. () τε X.ftE~ ceteri. ό δε X.ftEr; Eusebius 
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τέ.ftvηκεv, δ δε σήμερον Elg τον αυριον άπο.f1vήσκει· 

μένει δ' ο-όδειg ο-όδ' εστιν Elg, άλλα γιγv6με.ftα πολλοί, 
περι εν τι φάντασμα και κοινον εκμαγειον ϋλη~ πε

ριελαυνoμένη~ και 6λισ.ftαvούση~. επει πώ~ oC α-ότo~ 

μέvοvτεg έτέ(JΟΙ~ χαίρομεν νύν, έτέροιg πρ6τερον, τά- 5 

ναντία φιλούμεν η μισούμεν και .ftαυμάζομεv και ψέ-

Ε γομεν, αλλοιg δε χρώμε.ftα λ6γοιg αλλοιg πά.ftεσιv, 01Jκ 

εlδοg ο-ό μορφην ο-ό διάνοιαν ετι την α1Jτηv εxoντε~; 
ουτε γαρ ανευ μεταβολfjg ετερα πάσχειν εΙκ6~, ουτε 

μεταβάλλων δ α-ότ6g εστιν' εΙ δ' δ α-ότo~ 01Jκ εστιν, 10 

ο-όδ' εστιν, άλλα τούτ' α-ότο μεταβάλλει γιγν6μενo~ 

ετεροg έξ έτέρου. ψεύδεται δ' ή αlΌ.f1ησι~ άγvοίq. τού 

οvτοg εΙναι το φαιν6μενΟΥ.' 

19. (Τί oilv οvτωg ον έστι; το άίδιον και άγένη

τον και αφ.ftα(JΤΟV, φ xρ6νo~ μεταβολην ούδε εl~ επάγει. 15 

κινητον γάρ τι και κινουμένΏ συμφανταζ6μενον ϋλ'!Ί 

και {ιέον άει και μη στέγον, ωσπερ άγγειον φ.f10ρiXg 

και rEviOErog, δ χρ6vοg· έξ oiJ γε δη το μέν (επειτα' 

F και τ6 (πρ6τερον' και τ6 (εσται' λεγ6μενον και τ6 (γέ-

1 άπο-Β'νήσκει] secl. Paton, sed necessarium est pl'opter 
α-!Jριο'V 3 Εν τι Eusebius: ~ν 4 όλισ.fTαι'Vέσης Pet, sed η ex 
ει m. 1 5 μαtvο'Vτες idem ib. πρότερον Eusebius: δ' άλ-
λοτε και Pal. Ιη ceteris deest 6 7}] και Eusebius 7 δε] 
om. BPalEusebius ib. 'ltιX.ftEat'V] πάυ Pal cum insequenti 
lac. παvόμε.fTα supplevit Pa1 2 9 'ltllaxEι'll] παρέχειν D Fl ΥΙ 

11 άλλα Eusebius: &μα ib. τoiίτ' αυτο] Pal. τοiί.fT' 3 
αυτο Β. τoiίτo αυτο l'eliqui. ~κ του αυτον Eusebius ib. με
ταβάλλειν idem 12 ιXy'Vota] om. D 14 6ντως] om. idem 

ib. άγένητον] Eusebius: άΥέννητον BDFPalPetVI (fOl't. reli
qui) 15 ουδεις μεταβ. ~πάγει Eusebius 16 κινουμένΏ] 
κινητή Ε ib. συμφαταζόμενον Pet 17 στέγον idem: στερ-
60ν Pet. στερρον reΙίquί 18 ~ξ oiJ γε δη*: όξύ γε δ1} DFt, 
fΌrt. V ι. oiJ γε δη reliqui. ~ξ oiJ δη meliores codd. Ensebi 
(teste Patone) ib. το μέν J τον μεν F 
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γονεν', ιxiJt6.f1EV εξομολ6γησίς εστι τού μη Οντος· το 

γαρ εν τφ είναι μηδέπω γεγονος η πεπαυμένον tjδη 
τού εΙναι λέγειν ώς εστιν, ευη.ftες καL ατοπον. φ δΒ 

μάλιστα την ν6ησιν επερείδοντες τού χρ6νου, τ6 ~ ενέ-

5 ιJτηκε' καL τ6 ~ πάρεστι' καL τ6 (νύν' φ.ftεγγ6με.ftα, 

τούτ' ιxiJ πάλιν αγαν Eloov6PΙEvog δ λ6γος &π6λλυσιν. 
εκ.ftλίβεται γαρ Elg το μέλλον καL το παρφχημένον 

ωσπερ &κμη βουλομένοις {δείν, εξ &νάγκης διιστάμενον.393 

El δΒ ταiJτα τφ μετρούντι πέποv.ftεv iι μετρουμένη 

10 φύσις, οiJδsν αiJτ-ης μένον oiJo' ον εστιν, &λλα γιγν6-
μενα πάντα και φ.ftειρ6μεvα κατα την προς τον χρό

νον συννέμησιν. O.f1EV oiJo' οσι6ν εστιν oiJo' επL τού 
οντος λέγειν ώς ~ν η εσται· ταύτα γαρ εγκλίσεις 
τινές Elot καL μεταβάσεις καL παραλλάξεις τού μένειν 

;1.5 εν τφ είναι μη πεφυκ6τος.' 

1 αυτό.ιtεν] αύτος 'ε (SiC) D. αύτος 'εν Fl νι (αυτότεν ν 1 

teste Patone) 2 μηδ'έπco] DFl νι Eusebius: το μιηδ'έπco l'eli
qui ib. η] ίη Υ add. m. 3 ib. πεπαυμένον ηδ'η 1 το ποτε 
πεπαυμένον Pal. το πεπαυμένον Β ν3 3 τού] τω D. το Fl. 
vel τω vel το νι ib. Ιν φ δ'ε Eusebius 4 Ιπερε{δ'οντες idem: 
ιδπερε{δ'οντες Β Υ2. ιδπερ(δ'οντες Pet sic. ιδπειμδ'όντες reliqui 

6 αγαν] αγαν D. om. BPalEusebius. απαν R, quod nunc 
improbo 6 είσδ'υόμενος*: Ικδυόμενος libι-i. Ικλυόμενος Eu
sebius. Ιμφυόμενος Paton. Nunc cf. ρ. 392 b: 01Jτω των πα
ιfJ'ητων κάt μεταβλητών έκάστου την αγαν Ινάργεια.ν ό λόγος 
διώκων άποσφάλλεται τfl μεν είς το γιγνόμενον αύτού τjί δ' 
είς το φιfJ'ειρόμενoν 8 άκμη] D Ε PalPet: άκμη reliqui. αυΥη 
Eusebius ib. βουλομένοις idem: βουλόμενος 9 εί δε idem: 
δ δε ib. ή μετρουμένη idem: η (f) Pal) μέτρον (μέτρου Pet) 
μεν ή 10 tοvδ'ε αυτή (Ι αύτjί) μ. ουδ'ε 6ν (ι ον) έστιν, άλλα 
γινομένη και φ-fιειρομένη codd. Eusebii' Paton ib. μένον] 
(ιόνον Pet. om. Pal ib. 6ν] 6ντος F. 3ν D, unde fort. gv 

11 κατα την] DFV1 Eusebius: κατ' αύτην 12 συννέμησιν 
Eusebius: συνεμ{γη ib. ουδ' οσιον] ουδ'εν τοιούτον idem 
ib. ουδ' Ιπι*: oVΔε DFlYl. ουδεν reliqui. Ιπι Eusebius 
13 η] οηι. D ib. Ύαρ] om. D Fl νι ib. Ιγκλ{σεις] Ικκλήσεις 
DVl. Ικκλ{σεις FlPal"V3 14 είσι] om. DF1 Vt, ίη quibus codd. 
fuerat είσι ut vid. post μεταβάσεις 
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20. (Άλλ' εστιν δ ιf1ε6ς, XQf] φάναι, και εστι κατ' 

ούδένα XQ6vov αλλα κατα τον αΙώνα τον ακίνητον και 
ClXQovov και ανέγκλιτον και of) ΠQ6τεQον ούδέν έ6τιν 
ούδ' ϋστεQον ούδε μέλλον ούδε παQ9'χημένον ούδε 

ΠQεσβύτεQον ούδε νεώτεQον' αλλ' εΙς ων ενι τφ νύν 5 

το αει πεπλt]Qωκε, και μ6νον εστι το κατα τούτον 

Β οντως ον, ού γεγονος ούδ' εσ6μενον ούδ' αQξάμενον 

ούδε παυσ6μενον. οϋτως oiJv αύτον δεί σεβομένους 

ασπάζεσιf1αι και ΠQοσΟQίζειν, η και νη Δία, αις ενιοι 

των παλαιών, (εί εν'. ού γαρ πολλα το ι3'εί6ν έ6ΤΙV, 10 

ώς ήμών εκαστος εκ μVQίων διαφΟQων εν πά{}εοι 

γιγνομένroν, tχιf1ρoισμα παντοδαπον και πανηγVQικαις 

μεμιγμένον' αλλ' ~ν είναι δεί το ον, ω6πεQ ()ν το εν. 

ή δ' έτεQ6της, διαφΟQα τού οντος, εΙς γένε6ιν έξί6τα

ται τού μη Οντος. oιf1εν EiJ και το ΠQωτον εχει τφ 15 

C ιf1εφ τών όνομάτroν και το δεύτεQον και το ΤQίτοv. 

Άπ6λλων μεν ylXQ οlον αQνούμενος τα πολλα και το 
πλfjιf10ς αποφάσκων εστίν, Ίήιος δ' αις εΙς και μ6νος, 

1 χιη1] εί χρη Eusebius. εί χρη Patzi?:iuS. Νοη probo 
2 &λλα - &χρονον 1 οαι. F ι propter δμοιοτελευτον 3 &νέ'Υ
κλιτον] &νέκλητον D. &νέγκλητον Vl(F)Pet ib. oii] ου Pet 

4 ουδε μέλλον - πρεσβυτερον] accesserunt θΧ Eusebio; ίη 
libris Plutarchi eχcίdeήnt propter δμοιοτέλευτον 5 oVΔε 
'Ρεαιτερον] . orn. Pal ib. το νύν D F V 1 6 κατα τούτο Β V 3• 

κατα τού Fl. κατ' αυτο Eusebius 7 ου 'YE'YOVOgj orn. F propter 
δμοιοτέλευτον. ου 'ΥέΎονεν DVl 8 παυσάμενον DFIVΙPet 

ib. O.fJv Eusebius ib. αυτον Ε: αυτο 9 προσορlζειν * 
προσ5 Ιίtt.ζειν Pal. προσειf!lζειν omnes reliqui. προσα'Υορευειν 
Eusebius ib. 1)] εί, 1} Patzigius ib. νη] om. Β D FΙYPal 

ib. Δlα] δια DFV 10 εΙ ~ν] F. ~ ~ν D. 1} ~ν Β. εΙεν 
Pal V. εί ~ν l'eliqui 12 'Υενομένων BDPalV ib. παντο-
δαπων Pet ib. πανηrvρικοg μεμΙ'Υμένοg D Fl ΥΙ 13 εΙναι] 
om. Pal ib. ον - ον] ~ν - εν Fl. ~ν - 3ν ΥΙ. ~ν D, omissis 
verbis ό5σπερ ον το 'εν 14 διαφορά V. και διαφορα Ε 
ib. Elg] Elg την Pal. ib. Elg 'Υένεσιν ovtog] om. Pet propter 
δμοιοτέλευτον 15 τού μη ovtwg D ib. και το] και D ΥΙ 

18 Ίήιοg Χ: l'ητοg ib. δ'] om. Pal 
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Φοϊβον- δε δήπου το xιx.f}ΙXQov και άγνον ο[ παλαιοι 

παν ων6μαζον, ιbς> ετ/ι Θεσσαλοι τους> [εQέαg έν ταις> 

&ποφQάσιv ήμέQαιg αυτους> έφ' εαυτών εξω διαΤQίβοv

τας> οlμαι t φοιβονομεισ.f}αι' λέγουσι. το δ' εν εΙλι-

5 ΚQιvεg και κα{}αρ6ν' έτέQου rCtQ μίξει ΠQοg ετεQΟV δ 
μιασμ6g, ως που και rΌμηQοg ~έλέφαντα' τινα φοινισ

σ6μενον βαφΏ t μιαίνεσ.f}αι' φησί' και τα μιγνύμενα 

των ΧQωμάτωv οί βαφεις> ~ φ{}είQεσ{tαι' καί ~ φ.f}ΟQάv' 

την μιξιν όνομάζουσιν. ουκούν εν τ' εΙναι και αΚQατοv D 

10 άει τιΡ &φ~rXQτφ και κα.f}αQΙΡ ΠQοσήκει.' 

21. ~ τους δ' Άπ6λλωνα και ηλιον ήγουμένους> τον 

αυτον άσπάζεσ{tαι μεν αξι6ν έστι και φιλειν γε δη δι' ευ

φημίαν, Ο μάλιστα τιμώσιν ιhν ίσασι και πoιftoύσιν, εΙς> 
τούτο τιιftέντας> τού .f}εού την έπίνοιαν. ιbς> δε νύν έν 

15 7JΙP καλλίστφ των έυυπνίων τον ιftεoν οvειQοπολούvταg 

έγείQωμεv και παQακαλώμεv άvωτέQω ΠQοάγειv και 

.f}εασ.f}αι το υπαQ αυτού και την ουσίαν' τιμαν δε και 

την εΙκ6να τήνδε και σέβεσ.f}αι το πεQΙ αυτην γ6νιμον, 

ιbς> &νυστόν έστιν αlσ.f}ητιΡ νοητού και φεQομέvφ μέ-

20 vοντοg, έμφάσεις> τινας> και εϊδωλα διαλάμπουσαν άμωσ- Ε 

1 φοιβος DFI VI 3 αποφράσεσιν Pet 6 "Όμηρος] Δ 141 
ib. τινα] τινι? 9 lv τ'] lv τι Β 10 κα-Β'αρφ] φ-Β'αρΤώΙ 

F 12 Υε δι~*: το δι' DFI, fOl·t. ΥΙ. δι~ l·eliqui. ατε δι' Paton 
ib. εvφημ,ίαν] D: εvφvίαν 13 ο] 6:, D ib. 6:, ν 1 8ν D F V 1 

14 τι.ι'tέντες ~al 15 oνειρoπoλoiίντες libri: COlT. R 16 πα-
ρακαλώμεv] προσκαλώμεν debetur ut vid. Duebnero ib. προ-
άΥειν] Bmg,DPalV: προσάΥειν ABEFPetVat 17 -B'εάσ.ι'tαι] 
ΑΒ PalPet,V8: .ι'tεάσασ.ι'tαι ib. 1JnaQ W: ύπερ ib. αvτοiί] 
DFl: αυτου νι. αvτοvς BEFZPalPet V 8• αύτους reliqui 
18 το περι αvτην και] DF 1 Y 1 : περι cx.vτην Vat. πώς αvτην Ε. 
το περι αvτην ceteι-i. το περιαVΥες και Paton. Potius ct'edi
del'im adiectivum aliquid excidisse, ex. gr. το περι αvτην 
κ α λ ον κ α ί Υόνιμον 19 ώς ανυστόν έστιν] 01Jσαν 10 ~ 
ib. ανvστόν] ανvπόστατον D Fl ΥΙ ib. φαινομΕνω D 

3 
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γέπω~ τη~ περι έκεινον εύμενεία~ και μακαριότ'YjΤΟ~. 

έΚ6τά6ειc.; δ' αύτού και μεταβολαc.; εΙ~ πυρ ά.φιέντo~ 

έαυτον αμα 6πώ6ιν ώ~ λέγου6ιν, αiΊιf}ί~ τε καταιf}λίβoν

τo~ ένταυιf}α και κατατείνoντo~ εΙ~ γην και ι&άλα66ιω 

και ά.vέμουc.; και ζφα, και τα σεινα παιf}ήματα και 

ζφων και φυΤών, ούδ' ά.κούειν 06ιον' 1l του ΠΟΙ'Yjτικού 
παιδo~ ε6ται φαυλότερo~, ην έκεινo~ εν τινι ψαμάiJφ 

6υvτιιf}εμέvr; και σιαχεομέvr; πάλιν υφ' αύτου παίζει 

παιδιάν, ταύτr; . περι τα ολα xρώμενo~ ά.εί, και τον 

κό6μον ούκ οντα πλάττων εϊτ' ά.πολλύων γενόμενον. 10 

F τούναντίον γαρ 060ν άμω6γέπω~ έγγέγονε τφ κόομφ, 

τούτο 6υνσει την ού6ίαν και κρατει τηc.; περι το 6w
ματικον ά.6ιf}ενεία~ έπι φιf}oραν φερομέv'Yjc.;. καί μοι 

δοκει μάλΙ6τα πρo~ τουτον τον λόγον ά.ντιταττόμενον 

το Qημα και μαρτυρόμενον cEl' φάναι πρo~ τον ι&εόv, 15 

1 τής] τοις Pet 2 έκστάσεις] BFPalPetYs: έκτάσειςDν ι . 
ένστάσεις Α Ε Ύ at, Pet (teste Patone). έκτάσεις pl'aefert Paton, 
quod quo modo verbis &νασπωσιν - κατατείνοντος confirmetul' 
ηοη dispicio. Contl'a paulo post (ρ. 35, 1) legitur: ώς ov
δέποτε γιγνομέν1)ς περί αιΌτον έκστάσεως καί μεταβολής 
ib. εΙς πύρ Emperius: πύρ 3 εαυτον αμα σπωσιν] εαvτον 
&νασπωσιν Μ. Locus diu et multum me tOl'sit. Erat cum 
corrigebam τοις αιΌτον διασπωσιν et cogitabam de Zagreo 
discerpendo i. θ. ignem relinquente eis qui se dίsceψunt. 
cf. ρ. 996c. Callim. Fl·. 171. ~uphor. fr. 14. 15. Clem. Alex. 
ρ. 15 Pott. Ν onn. 6, 205 sq. 48, 56. Cornut. ρ. 185 ed. Osann. 
Cf. etiam quae de Protei mutationibus dixit Homel'us δ 417. 
Ν unc tamen conferenti ρ. 400 a sq. 433 d intellegendae viden
tur h. 1. quoque exhalationes, annuae commutationes, similia. 
Cf. etialn Dionysus Ol'phicus qui idem est atque Sol quem
que descl'ipsit Pseudorpheus ίη Hymno. Υ. Mullach. Fragm. 
Phil. Ι ρ. 170 ib. κατα.frλίβοvτος] παρα.frλίβοvτος F 4 και R 
ib. κατείνοντος D ib. εΙς γήν] Ε (εΙς γην teste Patone): είσ'ι 

6 ποιητικού] cf. Hom. Ο 362. Zeller. Phil. d. Gl'iech, Ι 
ρ. 584, 3. Bywatel' ρ. 33 fl', 79 7 ψαμμά.f1ω Pa1 8 συν
τε.frειμέvη idem ib, υφ' εαυτού ABPet. υπ' αιΌτού Ε FlPalVatV 3 

9 παιδειαν Pet 1 Ο πλάτων idem 12 τούτο] τούτου Paton 
ib. συνιδει Pet 15 μαρτυρούμενον D F ΎΙ ib. εΙ] εΙ Β D νι 
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ώ!; ουδέποτε γιγνομένη!; περι αυτον έκστάσεω!; κα~ 
μετα{30Μjg, &λλ' έτέρφ τινι ,f}EifJ, μαλλον δε δαίμονι 394 

τεταγμένφ περι την έν φ,f}ορCf και γενέσει φύσιν, 

τούτο ποιειν και πάσχειν προσijκοv' ώ!; δijλόv έστιν 
5 &πο των όνομάτων ElJ,f}vg olov έναντίων οντων και 
&ντιφώνων. λέγεται γαρ δ μεν 'Λπόλλων δ δε Πλού
των, και δ μεν Δήλιο!; δ δ' 'Λιδωvεύg, και δ μεν Φοι
{30g δ δε Σκότιοg' και παρ' φ μεν αι Μούσαι και iι 
Μνημοσύνη, παρ' φ δ' iι Λή,f}η και iι Σιωπή' και δ . 

10 μεν Θεώριο!; και Φαvαιοg, δ δέ 

(Νυκτος &ιδνα!; &εργηλοιό ,f}' ~'Tπνoυ κοίQαvοg·' 

και δ μέν 
c βροτοισι ,f}EtDv εχ,f}ιστοg &πάντων,' 

προ!; ον δε Πίνδαρο!; εtρηκεv ουκ &ηδω!; 

15 (κατεκρίιftη δε ,f}vατοιg &γανώτατο!; εμμεν.' 

είκότω!; oiJv δ Ευριπίδη!; εΙπε 

(λοιβαι νΈκύων φ,f}ιμέvωv 
&οιδ'αί, τα!; χρυσοκόμα!; 

'Απόλλων ουκ ένδ'έχεται" 

1 ΥΙΥνομΕνης*: ytVOILE'VrJ!; D Pal V3. Υε'VομΕ'Vης ceteri ib. αυ
τον] αιύτο nV 1• ιxvtfiJ'V F 3 τεταΥμΕ'Vwr; Pet ib i'V YE'VEaEι και 
ψfJορα Ε. ib. ~ν ψ1Toρ~] ~κφoρα Pal ib. ψύσι'VJ φυσει D F 1 V 1 

4 προσηκεν libri: corr. R 5 EMNIr;] om. Pal 7 ιΧϊδο'Vεvr; 
Pal 9 ΛV&η D 11 Bel·gk. 3 ρ. 719 fr. 92. cf. ρ . 1130 a 

ib. &ιδνα.ς ρ. Ι: &1:δο(α r; Α D F ι Pet Vat VI. αϊδε(αr; Ε. 
&ϊδο(ηr; Pa1. αlδοίηr; Β ys. αlδοίαr; F2. ib. {t' Bet'gkius θΧ 
ρ. Ι: τε 13 βροτοίσι {tEfiJv] βροτοίσι'V NJJ'V D Fl Pal Υ 
ib. fX{ttatoιo] om. Fl 14 δη και Ε ib. Π('Vδαροr;] Bergk. 1 
ρ. 433 fl'. 149 15 δε &νατοίr; W θΧ ρ. 413 C: δεο'Vατοίr; DVl. 
δΕΟ'V αυτ 2 litt. Pal. δΕΟ'V αvτοίr; ceteri ib . &yιx'Vthtιxtor; 
idem θΧ eadem: &yovvthtιxtor; Pa1. ιXyo'Vthtιxtor; l'eliqui 
ib. έ'μμεν] έ'μμον D FYI. έ'μμενεr; Pal 16 Εvριπ(δηr;] 
ΒυρρΙίc. 975 17 λοιβαι 'Vεκvw'V φ{tιμΕνw'V] om. Euripidis 
codices 18 &οιδε D. &οιδοι V2 sed Ι θΧ conect. ib. tιXr; 
Euripides: ίXr; δ Plutarchi libri. {t' ίXr; Marklandus 
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και Π(,JότεΡΟf; ετι τούτου δ ΣτησίχορΟf; 
~ μάλα τοι μάλιστα 

παιγμοσύvαf; τε φιλεί μολπάf; τ' 'Λπόλλων, 

κάδεα δε στοvαχάf; τ' 'Λίδαf; ελαχε.' 

Σοφοκλfjf; δε και τών (ψγάνων έκατέ(,Jφ προσνέμων 5 

έκάτε(,JΟV δfjλόf; εστι δια τούτων 

~ ου νάβλα κωκυτοίσιν ου λύρα φίλα'. 

και rCt(,J δ αυλΟf; όψε και Π(,JΙΡηv έτόλμησε φωνήν ~έφ' 
C [με(,Jτοίσιv' άφιέναι· τον δε Π(,Jωτοv χρόνον εί'λκετο 

Π(,JΟf; τα πέv{Jη, και την πε(,JΙ ταυτα λειτουργίαν ου 10 

μάλ' εντιμον ουδε φαιδ(,Jαv είχεν, είτ' εμίχ{Jη πάντα 

πασι. μάλιστα δε τα {JEia Π(,JΟf; τα δαιμόνια συγχέον-
τεf; tif; , ταραχην αVΤΟVf; κατέστησαν. άλλά γε τφ Ε 

τό ~ γvώ{Jι σαvτόv' εοικέ πωf; άντικείσιftαι και τρόπον 

τινα πάλιν συν~δειν· το μεν rιX(,J εκπλήξει και σεβάσμφ 15 

ΠΡΟf; τον {JEOV αιf; οντα δια παVΤΟf; άναπεφώνηται, το 

δ' vπόμvησίf; εστι τφ ιftνητφ τfjg πε(,JΙ αυτον φύοεωf; 
και άσιftεvείαf;. 

1 πρ6τερον Ε Pet ib. έτι] Ιστι D ib. δ] om. Pal 
ib. Στησ{χορος] Bergk. 3 ρ. 224 fl·. 50 2 μάλιστα] μελιστάν 
idem τε idem 3 ib. τ' - τ' Pal: τε - τε 4 κάδεα 
δε idem: κήδεά τε 5 Σοφοκλής] Nauck. ρ. 311 fl'. 765 
7 ου νάβλα Brunckius: ου ναύλα AEF2PalPetVat. Ιν αυλά 
D ΥΙ. Ιν αυλάι Fl. 01Jv &βλα V3 ib. κωκυτοίσιν] κοτοισιν FJ 
teste Patone 8 αvλος]Ρet: αυτος ib. δψεJ όψέποτε Pal 
ib. φωνήν] om. Β ib. Ιφ' ιμερτοίσινJ iφιvερ,f}{σην Pal. 
Ι 8 litt. Ε. Ιφιvερ,f}{σιv reliqui 9 εί'λκετο] Β D Pet Υ: είλκε 

10 λειτουργ{αν (vel ιόπουργ{αν) R: αυτουργ{αν 11 Ιμ{χ-
.f1ησαv Pal ib. πάντα πάσι Emperius: παντάπασιν 12 συ'}'-
χέαντες BPal 13 αιότοvς*: αvτοvς ib. κατέστησαν ABDPetV: 
ε'στησαν EFVat ib. Ε] DFV: ει 14 σαυτον] BPal: σεαυ-
τον 17 αυτον] D ΥΙ: αυτο 
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