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Αitout, libros metaphysicos si quis vel enarrare vel

a librariorum mendis liberare instituerit, is ne operam

in re inutili collocasse iudicetur non vereor. Εtenim et

Αristoteleae philosophiae ea est φuum suapte natura di

gnitas tum apud posteriores omnium prope temporum

philosophos auctoritas, ut eos libros, quibus summa do

ctrinae principia philosophus se expositurum profiteatur,

diligenter excussisse et quam accuratissime intellexisse

non possit non operae pretium videri, et metaphysico

rum librorum tanta est et in sententiis et in verbis ob

scuritas, ut interpretis operam neque exiguam neque ad

modum facilem requirant: librariorum autem erroribus,

e scriptis libris in editos propagatis, difficultates istae

magnopere sunt adauctae. Αc de emendando φuidem

Μetaphysicorum textu quam egregie nostra aetate me

ruerint clarissimi viri, Chr. Αug Βrandisius et Imm. Βek

kerus, neminem potest fugere, qui editiones horum vi

rorum cum superioribus vel obiter comparaverit. Sed

etiam post hanc operam libris metaphysicis felicissimo

eventu navatam permulta superesse φuae emendatione

egeant, et in ipso illo Αristoteleo opere, quod Αcade

miae Regiae Βorussicae auspiciis Βekkerus et Βrandi

sius ediderunt, haud exigua etiam nunc latere emendandi

textus subsidia, in Οbservationibus criticis ad Αristotelis

libros metaphysicos ante hos sex annos editis ita docui,

ut aliquot corruptelas et indicarem et tollere studerem.
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Quarum quidem emendationum duum viri docti, gui de

libello meo iudicium fecerunt"), multas suo sufragio com

prοbarent, alias alii reiicerent, in eo tamen consenserunt

omnes ut et depravatas plurimis locis Αristotelis senten

tias librariorum erroribus et in promptu esse emendandi

subsidia ab editoribus nondum satis diligenter adhibita

statuerent, eamque rationem ac viam, φuam ego ingres

sus essem, probandam censerent. Ηoc consensu confir

matus, φuum emendatis explicatisve aliquot insigniori

bus Μetaphysicorum locis, omissis aliis non pauciori

bus, φui et ipsi medelam desiderarent, legentium usui

non satis prospectum esse intelligerem, φuidquid otii mu

nus scholasticum mihi concedebat, id omne in explican

dis et emendandis libris metaphysicis consumpsi. Νimi

rum duplex haec et emendandi et explicandi ratio divelli

inter se nec debebat nec vero poterat: sententia enim

philosophi neque intelligi penitus nec vere ac plene ex

plicari potest, nisi ad minutissima quaeque acerrime at

tenderis, et duidquid depravatum esse appareat emendare

susceperis; emendandi autem studium nisi ad quaeren

dam veram explicandi rationem pertineat, nec quo nita

tur habet mec quo referatur. Εt in enarrando quidem

quam sim rationem secutus, exponam in praefatione al

terius voluminis, φuod intra semestre spatium editum iri

spero, hoc priore volumine quoniam verba Αristotelis et

apparatus criticus continentur, quae habuerim in consti

tuendo textu subsidia et dua ratiοne iis usus sim pau

cis videtur demonstrandum esse.

Αpparatus criticus, quem textui subieci, ex his com

positus est partibus. Primum integrum recepi apparatum

Βekkeri, is autem adhibuit hos quindecim libros manu

scriptos, quorum iam et sigla afteram et quid vel e ca

*) L. Spengel, Μίinch, Gel. Αnz. 1843. Νο. 242 sq. - F. Breier,

Ν. Jen. Litz. 1843. Νο. 218 sq. - Winckelmann, Ν. Jahrb, f Philol.

1843. ΧΧΧΙΧ, 3. p. 283 sqq.
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talogis bibliothecarum (quorum descriptiones his signis

«» inclusi) vel aliunde de eorum aetate vel fide cogno

verim adiiciam. " :

(Ε) Ρaris. 1853. « Cod. membranaceus, olim Μedi

ceus. Is codex saeculo decimo ineunte maximam par

tem exaratus videtur. Αd illam vero, duae manum an

tiquam prae se fert, accessere scholia antigua et ipsa,

sed non aeque omnia, ad quosdam libros perpetua ad

alios rariora, Μanu recentiore scripta sunt folia ultima

108 saeculo, ut opinor, φuarto decimo, idque a tribus

quatuorve calligraphis, quorum unus Ρhilalitides nomina

tur. » Μetaphysica antiquiore manu exarata sunt. Plura

de hoc codice exposuit Τrendelenburgius in praef ad

libr. de an, p. ΧΧΙΙΙ sqq.

(F), a Βekkero siglo f significatus, Μarcianus 206,

«in quarto, membranaceus, foliorum 335, saeculi ΧV. -

Νota fol. 175: Ετελειώθη εν Ρώμη ποινηλατουμένω

μοι και αυτώ Απριλλ...ια έτει ςοσε' (1467). Πατρίς

δέ μοι Λακεδαίμων, ή πάλαι ποτέ μεν ευδαίμων, νύν

δε μάλιστα κακοδαίμων. »

(Ο) Μarcianus 200, « in folio, membranaceus, folio

rum 594, saeculi ΧV. Αristotelis opera omnia exceptis

logicis. Νota in fine: Ετελειώθη ή παρούσα βίβλος εν

έτει από Χριστού αυμζ" (1447) ινδ. ε, μηνός Ιουλίου

ιε, διά χειρός εμού Ιωάννου ιερέως Ρόσου, του εκ

Κρήτης, δι' ορισμού και εξόδου του αιδεσιμωτάτου

εν Χριστώ πατρός κυρίου Βησσαρίωνος Καρδινάλεως

επισκόπου των Τούσκλων και αυθέντου ημετέρου εν

Ρώμη. » -

(S) Laurentianus 81, 1. « Codex Graecus papyra

ceus mscr, in folio, saeculi partim ΧΙΙ partim ΧΙΙΙ, no

tulis hinc inde in margine aspersus. Constat foliis scri

ptis 213. Μetaphysica leguntur inde a p. 169. Εxtremi

quatuor libri alio ordine positi sunt atque in editionibus,

ita quidem ut duo libri ΜΝ, φui in editionibus extre
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mum habent locum, in codice ante libros ΚΛ scripti

sint. » -

(Τ) Vaticanus 256. Εum librum Brandisius (iiber

die Αristot. Ηandschr, im Vatican. Αbhandl. der Βerl.

Αkad. vom J. 1831 p. 63) sic describit: bombycinus,

in quarto, non eadem manu scriptus, constat foliis scri

ptis 474. Αristotelis Μetaphysica, a quibus orditur co

dex, nitide quidem scripta sunt, sed multa et ea qui

dem haud levia sunt omissa, φuod partim librarii negli

gentia videtur factum esse. In fine Μetaphysicorum haec

scripta sunt: τετέλεσται ή παρούσα βίβλος εν έτει ςω'

εικοστώ ενάτω (i. e anno 1321). Inde a folio 218 co

dex alios continet libros maximam partem Aristoteleos,

minus eleganter scriptos.

(Ηα) Μarcianus 214, «in folio minori, membrana

ceus, foliorum 240, saeculi circiter ΧΙ. »

(Α") Laurentianus 87, 12. «Αristotelis Μetaphysica

cum commentario Alexandri Aphrodisiensis, qui totum

codicis marginem undequaque ambit, Τextus literis

grandioribus. Commentarius Αlexandri incipit επειδή ή

γνώσις. Codex membranaceus, saeculi ΧΙΙΙ, οptimus. -

Quatuor posteriorum librorum ordo diversus est in co

dice: qui enim in editionibus sunt ΧΙΙΙ et ΧΙV, ii in

codice sunt ΧΙ et ΧΙΙ, et contra αυi in editionibus sunt

ΧΙ et ΧΙΙ ii in cod. decimi tertii et decimi φuarti lo

Cum tenent. »

(Βύ) Laurentianus 78,18. Αristotelis Μetaphysicorum

libri ΧΙV, eorum ordo idem est cum illo codicis ΧΠ

huius plutei (Αύ). - Codex Graecus papyraceus manu

scriptus in quarto, saeculi ΧΤV, tineis ac vetustate valde

detritus, ac duobus foliis in fine nova manu suppletis.

Constat foliis scriptis 105. »

(Ch) Laurentianus 87,26. «Αristotelis Μeteorologico

rum libri IV, deinde a p, 79 Μetaphysicorum libri ΧΙV,

eodem ordine ut in codice ΧΠ huius plutei (Α"). Co
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dex Graecus bombycinus mscr, in quarto, saeculi ΧTV,

cum scholiis quibusdam Graecis et alicubi Latinis in mar

gine, quae videntur esse Francisci Philelphi. Constat fo

liis scriptis 235. » -

(Dύ) Αmbrosianus F 113.

(Ε") Μarcianus 211 «in octavo, chartaceus, folio

rum 281, saeculi circiter ΧΙΙ. Αristotelis libri de coelo,

de gen. et corruptione al., singulis libris apponuntur scho

lia marginalia et interlinearia. - Αrist. Μetaphysicorum

libri ΧΙV, αuorum postremi quatuor diverso ordine sunt

ac in editis. Praemittitur Τheophrasti Εresii Μetaphysi

corum fragmentum sive liber Ι. »

(F") Ρaris. 1876. Αlexandri Αphrodisiensis commen

tarii in Αristotelis Μetaphysica. «Codex Graecus, in fo

lio, bombycinus, foliorum 288, saeculi ΧΙΙΙ.» Plura de eo

libro exposui in praefatione ad Αlex. Αphrod. comm. ad

Μetaph, p. VΙ, ΧΙV, ΧVΙΙΙ. - Ιpsa Αristotelis verba non

continuo ordine in hoc libro exhibentur, sed modo eate

nus, φuatenus pro lemmate singulis commentarii parti

culis praescripta sunt. Iam vero Βekkerus eodem siglo

Fύ et eam significavit lectionis varietatem, φuae his

lemmatis continetur, et eas lectiones, αμas Αlexandrum

interpretatum esse ex eius commentario intelligas. Quo

niam autem in lemmatis non ipse exhibetur Αristotelis

textus qualem Αlexander habuit, sed interdum alia est

in lemmatis lectio alia in commentario tractatur, neque

vero eadem lemmatum et commentarii est auctoritas,

haec, φuum ipse conferrem codicem, distinguenda pu

tavi, et siglo quidem Fύ ea significavi, duae in lem

matis leguntur; quae ex commentario repetita sunt, ea

ipsi Αlexandro tribui.

(Gθ) Ρaris. 1896. «Codex chartaceus, olim Βoistal

lerianus, quo continentur Syriani Philoxeni scholia in li

brum secundum Μetaphysicorum Αristotelis. Subliciun

tur quaedam de providentia. Is codex saeculo decimo
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sexto exaratus videtur.» Εx hoc libro et ex Coisliniano

161(Ι) Βrandisius Syriani exscripsit commentarium, αui

altero scholiorum Αristoteleorum volumine edetur. Quo

apographo quum mihi liceret uti per eximiam Βrandisii

liberalitatem, cognovi non solum libri Β commenta

rium, ut legitur in catal. bibl. Ρaris., sed etiam duae

ad libros ΜΝ Syrianus commentatus est, eodem codice

contineri, ipsaque Αristotelis verba lemmatum instar sin

gulis commentarii particulis praemissa esse, et ita qui

dem ut inter se coniuncta plenum exhibeant librorum

ΒΜΝ textum. Βekkerus aliquoties etiam in libro Γ

scripturae varietatem ex cod. Gύ attulit, unde etiam

huius libri commentarium eo codice contineri conclu

das; Βrandisius autem ad exscribendum Syriani ad li

brum Γ commentarium unum codicem Ιύ adhibuit, guem

Βekkerus in varietate lectionis ad librum Γnusquam com

memorat. Εt codicem 10 quidem exhibere Syriani ad li

brum Γ commentarium quum praeterea etiam e catalogo

bibliothecae Coislinianae appareat, suspicor Βekkerum in

apparatu critico libri Γ per errorem siglum Gύ posuisse

pro siglo Ιύ: nihil tamen mutavi, guum suspicio conie

ctura mitatur.

(Η") Paris. 1901. «Codex membranaceus, αμο con

tinentur Αsclepii Τralliani scholia inedita in Αristotelis

Μetaphysicorum libros sex priores. Οpus ex Αmmonii

ore exceptum. Is codex saeculo decimo quarto exara

tus videtur.» Quantum comiici potest ex varietate lectio

nis, quam Βekkerus ex hoc libro enotavit, comparata

cum iis scholiis, αuae Βrandisius in duarto editionis vo

lumine passim apposuit, verba Αristotelis in hoc codice

non continua exhibentur, sed per lemmata commentario

inseruntur. -

(10) Coisl. 161. «Codex bombycinus, ΧΙV vel ΧV

saeculi, constatfoliis 448, fuit olim Laurae S. Athanasii

in monte Αtho et των κατηχουμένων, ut initio et fine

scribitur.» Praeter alios libros Αristotelis continet Μe
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taphysica cum commentario Alexandri (sive inde a li

bro Ε Μichaelis Εphesii) ad libros omnes et Syriani ad

libros ΒΓΜΝ. . .

Αd hunc apparatum Βekkerianum addidi primum va

rietatem lectionis, φuae ex Graecis Μetaphysicorum in

terpretibus Αlexandro, Syriano, Αsclepio, Τhemistio, Sim

plicio repeti potest. * - --

(Αlex) Αlerandro quum plurimum sit tribuendum et

in sententiis explicandis et in emendandis restituendisve

verbis, quam illum in libro suo scripturam habuisse ex

interpretatione vel certo appareat vel probabile sit (quod

verbis «fort. Αlex.» significavi), φuam accuratissime in

vestigavi. Commentarius ad posteriores Μetaphysicorum

libros inde a libro Ε, qui eius nomine fertur, quum et

ipse videatur Αlexandri esse quamvis res non possit ad

liquidum perduci (cf praef ad Αlex. Ι. 1. p. ΧΙV sqq.),

non dubitavi etiam in posterioribus libris, αμae ex eo

commentario assumpsi, Alexandro tribuere Ubi Alexan

der praeter eam lectionem, φuam ipse interpretando ex

primit, aliam traditam esse testatur, hoc signo «γρ

Αlex» usus sum. Distinctam a me esse varietatem lem

matum ab ea, αμae e commentario repetita est, supra

monui, ubi de codice Fύ dixi. Εt αuoniam lemmata, quae

in codice Αlexandri Ρaris. 1876 (Fb) exhibentur, non ubi

αue concinunt cum iis, φuae in eiusdem interpretis co

dice Μonacensi 81 leguntur, interdum etiam lemmatum

huius codicis varietatem addidi significatam siglo Μ. Εst

autem is liber «chartaceus, charta solida et laevigata, ti

tulis numeris et initialibus minio exaratis, literis minutis

et tersis, in folio, foliorum 520 (quorum folia priora 442

Αlexandri commentarium continent), cum variantibus mar

ginalibus, cum lacunis, collatus cum antigrapho, ex parte

etiam a Μichaele Sophiano, saeculi ΧVI, optime conser

vatus et inscriptus. » Ρlura de eo codice disserui in

praef ad Αlex l. Ι. p. VII sq. -

(Syr) Sψriαnί commentarium ad libros ΒΓΜΝ,
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Graece nondum editum, ut potuerim adhibere ad tex

tum Μetaphysicorum recognoscendum, singulari debeo

Βrandisii benevolentiae, αui quod fecit eius commentarii

apographum e codd. GύΙύ liberalissime mihi transmisit.

Sed duoniam Syrianus, exceptis iis locis, quibus Αlexan

drivestigia sequitur (cf praef ad Αlex l. 1. p. ΧΙ, ΧVΙΙΙ.),

ipsa philosophi verba explicare raro dignatur, sed ple

rumque in exponenda universe vel refutanda Αristotelis

sententia latius evagatur, ad emendandum textum non ad

modum magnum fructum ex hac conferendi opera per

cepi.

(Αscl) Αsclepius ut est interpretandi laude ipso etiam

Syriano longe interior, nedum cum Αlexandro compa

rari possit, ita nec in indaganda genuina scriptura ma

gni est momenti. Sed etiam apud mediocrem inter

pretem interdum vel veram lectionem vel verae lectio

nis indicia inveniri ratus, et Βrandisii excerpta e com

mentario Αsclepii ubique adhibui, et praeterea librum

mscr, Αsclepii Μonacensem 103 contuli. Is autem co

dex adeo et depravatus est et mutilus, ut non multa

inde tamquam certa et explorata potuerim in varietate

lectionis ponere.

(Τhem) Τhemistium φuum ex iis, quae supersunt, ex

plicationibus librorum Αristoteleorum et intellexisse ap

pareat Αristotelis sententias et breviter ac dilucide expo

suisse, dolendum sane est, φuod ea paraphrasis intercidit,

quam scripsit libri Λ Μetaphysicorum. Superest quidem

eius paraphrasis interpretatio Latina (Τhemistii Peripate

tici lucidissimi paraphrasis in duodecimum librum Αristo

telis de prima philosophia, Μose Finzio interprete, Venet.

apud Hieron. Scotum 1558, fol. 26 paginae), φuem li

brum admodum, ut audio, rarum conferre mihi contigit.

Sed quum omnino interpretationes Latinae mediocris sint

momenti in emendandis Graecis verbis, eius quidem in

terpretationis quae non ex ipso libro Graeco confecta
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sit, sed ex conversione Ηebraica, conversa et ipsa ex

Αrabica (quam libri migrationem Finzius in praefatione

descripsit), patet αuam paene nulla sit auctoritas. Νihilo

tamen secius aliquot locis eius lectionis, φuam Τhemi

stius suo in libro habuisset, satis certa etiam nunc re

perire mihi videbar vestigia, eamque varietatem lectio

nis in apparatu critico posui.

(Simpl) Simplicius in interpretatione librorum de

coelo ad ΙΙ, 12. p. 293α 4 locum astronomicum libri Λ

Μetaphysicorum ita adhibet, ut eum ipsum diligenter ex

plicet. Inde aliquoties ad Λ8 Simplicii lectiones in ap

paratu adnotavi, petitas illas ex editione Βrandisiana Schol.

Αrist, p. 498ύ-504".

Ιoannis Philoponi nomine qui fertur commentarius ad

libros Μetaphysicos neque editus est Graece, neque un

duam librum tam exigui pretii editum iri consentaneum

est, cf. praef ad Αlex. Ι. 1. p. ΧΙ. Latinam Francisci

Patricii interpretationem contuli, sed infructuosa erat

opera.

(ι) Deinde ex interpretationibus Latinis Μetaphysi

corum eam contuli, φuae merito iudicatur et interpre

tandi diligentia et codicum adhibitorum praestantia reli

φuas omnes longe superare: Βessarionis dico interpre

tationem, duae quidem αuantum ad emendandum textum

Μetaphysicorum possit conferre, et Sylburgius testatur,

φui se eam, sicubi haereret, tamquam oraculum adiisse

dicit, et ipse in Οbservationibus criticis plurimis exemplis

docui. Usus autem sum ea huius interpretationis edi

tione, quae tertio volumine editionis Berolinensis conti

netur, adhibita interdum editione Casauboniana. Ωuam

φuam in interpretando adeo diligens est Βessario, ut

fere verbum verbo exprimat, et Graeca φuae fuerint fa

cile ex his Latinis concludas, tamen est ubi dubites, qua

lem ille textum interpretatus sit: ibi dubiam esse Βes

sarionis lectionem («fort. ι») in apparatu indicavi; ubi
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vero Βessarionem eundem quidem, qui nunc fertur, tex

tum habuisse sed falso interpretatum esse apparet, ibi

nihil putavi adnotandum esse. -

(α, s, c, b) Τum ut intelligatur, φuas subierit muta

tiones textus Μetaphysicorum, ex duo primum hi libri e

bibliothecis protracti et typis exscripti sunt, potissimas

editiones conferendas earumque varietatem in apparatu

enotandam putavi. Αcquiescendum autem videbatur ne

vel apparatus amplitudinem vel conferendi operam temere

augerem, in quatuor editionibus: Αldina (α), Sylbur

giana (s), Βrandisiana (c), Βekkeriana (b). Αldina edi

tio, cuius volumen φuartum Μetaphysica continens pro

diit anno 1498, codicis manuscripti instar habenda est,

φuamquam in Μetaphysicis certe non admodum bonis li

bris editorem usum esse apparet. Αldinam φuae secu

tae sunt editiones Βasileenses tres (1531, 1539, ter

tia sive Ιsingriniana 1550), Αldina minor sive Camotiana

(1552), Fonsecae editio Μetaphysicorum cum commen

tario (1577-1589) ad minuendos aliqua ex parte li

brariorum errores parum attulerunt, et si quid ab Ιsin

grino, Μοrellio, Fonseca in margine adnotatum est, sive

e libris manuscriptis sive ex interpretationibus Latinis sive

e coniectura petitum, id nec magni est momenti et ma

ximam partem a Sylburgio adhibitum ad textum vel ad

adnotationem criticam, denique si duid in his invenitur,

quod non vel ex Bekkeriano apparatu vel e Βessarione

nunc peti possit, id dubiae est fidei. - Longe et maio

rem et utiliorem operam libris metaphysicis impendit Frid.

Sμlburgius (Μetaphys. Francof apud Wechel. 1585). Is

enim licet novos libros manuscriptos non haberet, ta

men duum interpretationem Βessarionis diligenter con

ferret et ad sententiam scriptoris acriter attenderet, haud

pauca menda superiorum editionum vel in textu correxit

vel in adnotatione critica corrigenda significavit. Syl

burgii vestigiis proximi editores Casaubonus (1590), Ρα

"
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cius (1597, 1605, 1607), du Val (1619, 1629, 1639, 1654)

ita inhaeserunt, ut operam perdere videatur, φui pauca

illa, φuae fortuito magis quam certa ratiοne ac via immuta

runt, exφuirere susceperit. Casaubonus interdum in mar

gine coniecturas addidit haud spermendas, ex quibus eas,

quae neque postea e libris manuscriptis erutae neque

a Βessarione petitae sunt, in apparatu exhibui. - De

nique novis libris manuscriptis conferendis et singulis

Αristotelis verbis diligenter perpendendis eximie de re

stituendo genuino Μetaphysicorum textu meruit Chr. Αug.

Βrandisius, cuius editio prodiit anno 1823, et is qui

dem auctor censendus est eius recensionis Μetaphysi

corum, φuae nunc obtinet. Εtenim Imm. Βekkerus et

libris manuscriptis usus pluribus et singulari in hac

arte usu et iudicio eximius, multa φuidem etiam post

Βrandisium praeclare emendavit, sed longius tamen Βran

disiana editio a superioribus distat, duam ab hac Βek

keriana. Αb his duabus editionibus non solum ubi im

mutandis textus verbis aliisve recipiendis lectionibus re

cessi, sed etiam ubi distinctionem verborum ita immu

tavi, ut alia existeret sententia, religiose id adnotavi, hoc

unum non opus putavi significari, si quibus locis mutando

verbi εστι accentu ab his editionibus discederem.

(Φ, Α, ΜΟ Denique quoniam libri Δ caput alterum

manifesto repetitum et libri Κpars posterior excerpta

satis leviter et negligenter est e Physicis, Physicorum et

textum et apparatum Βekkerianum his locis adhibui et in

apparatu critico ea significavi brevitate, φuae neque eius

ambitum magnopere augeret et a legentibus facile intel

ligeretur. - Εadem ratiοne ad Μ 4, 5 ubique adhibui

varietatem lectionis ex Α 9, et ad Α 9 aliquoties, ubi

e re esse videretur, varietatem e Μ 4. 5 adieci. Cf.

Οbs, p. 67 sqq. - ,

Ηos igitur libros et editos et scriptos adhibui. Cuius

apparatus quoniam partem longe maiorem ex Βekkeriano
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integrum transtuli, neque vel novos codices ipsorum Μe

taphysicorum contuli vel Βekkerianos denuo excussi, iure

videatur dubitari posse, num satis testimoniorum aucto

ritate munitus fuerim ad textum recognoscendum. Εt

enim varietate scripturae ab alio collecta ita uti ut vel

singulis locis de lectionum discrepantia vel in universum

de codicum fide aliter iudices, atgue is iudicavit, φui li

bros manuscriptos ipse pertractavit, admodum lubricum

esse videatur, siquidem his de rebus nemo rectius potest

iudicare, quam qui codices ipse contulerit. Εgo vero

si mihi contigisset vel novis Μetaphysicorum codicibus

uti vel collatos a Βekkero denuo inspicere, parum iu

cundam hanc operam non detrectassem, ne φuid vide

rer omisisse, duod ad rem meam φuidquam posset con

ferre, sed num operae fuerim pretium facturus, magno

pere dubito. Εxstant sane codices satis multi Μetaphy

sicorum, inspecti illi φuidem et examinati a Βekkero,

αuum omnes duotquot reperiri possent libros manuscri

ptos conquireret, neque tamen ad apparatum criticum

adhibiti, sed ullum esse neglectum his quos adhibuit

praestantiorem vix exspectabit, φui Bekkerum noverit.

Confirmavit id nuper Waitzii, viri doctissimi, diligentia:

αui quum ad Οrganon Αristoteleum multo plures quam

Βekkerus codices conferret, nullum tamen invenire po

tuit, φui Bekkerianos vel superaret auctoritate vel ae

quaret"). - Βekkeri autem codices si mihi licuisset

denuo inspicere, amplitudinem apparatus critici potuis

sem sine dubio aliquantum augere: sed vereor ut per

inde eius apparatus usus ac fides augeri potuerit Ille

enim, ut est in eiusmodi rebus brevitatis studiosissi

mus, duaecunque orthographiae potius diversitatem con

tinent, φuam ipsius lectionis discrepantiam, ea vel omnino

omittit vel semel significasse satis habet. Ηoc ex ge

*) cf. Ν. Jen, Litz. 1845, Νο. 212 sφq.
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nere quantum possit addi apparatul Βekkeriano Τren

delenburgius testis est, φui quae excussis Parisinis co

dicibus librorum de anima omissa a Βekkero reppere

rat in praefatione editionis suae p. ΧΧΙV sqq. enumera

vit, ac similiter hic, αμem ego exhibui, apparatus ad li

brum Α auctus est Βrandisii diligentia, αμi quae suum

in usum e codicibus Laurentianis SΑθΒύ excerpserat,

benigne mihi permisit, Sed ad ipsum textum emendan

dum neque illa neque haec additamenta multum contu

lerunt.

Αc ne in iudicanda ηuidem librorum manuscripto

rum fide multum mihi videοr profecturus fuisse confe

rendis denuo codicibus Βekkerianis Quamquam enim

codices suos nec descripsit ille nec de eorum fide ex

posuit, tamen quid de iis iudicarit ipso textu et appa

ratu critico satis aperte demonstravit atque ita compro

bavit, ut vix uno loco videatur ab eius iudicio dissen

tiri posse Νimirum librum adeo praestantem ut eum

ducem sibi sumeret eiusque lectiones tueretur dummodo

ferri omnino possent, Bekkerus in Μetaphysicis invenit

nullum. Inter eos autem qui exstant codices praecipuam

quandam auctoritatem codici Αύ videtur tribuisse: sae

pius enim hunc librum, duam ullum e reliquis, sequitur

contra consensum reliquorum omnium. Μultum tamen

abest, ut huic libro plane addictus sit: φuod si accurate

omnem scripturae varietatem a Βekkero enotatam con

tuleris, multo plures locos invenies, ubi lectionem codi

cis Αύ discrepantem a reliquis spreverit, φuum possit

ferri, αuam ubi huius unius libri auctoritatem invitis re

liquis secutus sit, Αliquanto plus huic libro tribuit Βran

disius, φui eius potissimum auctoritate nisus textum Μe

taphysicorum constituit. Εt recte quidem Βekkerus tan

tum ei libro tribuere noluit: licet enim et antiquitate

insignis sit et aliquot lectiones manifesto veras vel unus

vel inter paucos servaverit, tamen universam eius varie
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tatem lectionis comparanti facile apparet non eam esse

huius codicis dignitatem, ut in eius verba possis iurare;

φuid quod non desunt loci, ubi interpretis potius quam

simplicis librarii manum agnoscere tibi videaris (ef p.984ο

11, 989α 32, 995ύ 16, 1000α 27, 1001o 33, 10030 21,

1008α 23, 1009α 26, 1012α 27, 1012ύ 17, 1021α 13, 1023α

21, 1037α 1. 2 al.). Νecessitudinem guandam interce

dere codici Αύ cum commentario Αlexandri in eius mar

gine scripto, saepius quum utrumque inter se conferrem

suspicabar, nec tamen certi quidquam de ea re statuerim.

Ιta quum huius libri fides nequaquam omni dubitatione

exempta sit, non improbabitur, duod aliquot locis, ubi

Βekkerus ei nimium videbatur confisus esse, ad vulgatam

reliquorum librorum scripturam redii. - Ρost codicem Αύ

Βekkerus et contulit diligentissime et praecipue ad con

stituendum textum adhibuit eos libros, in quibus verba

Αristotelis vel pro lemmatis commentarii scripta vel cum

commentario coniuncta sunt FύGblbΗb, rarius tamen in his,

αuam in cod. Αύ, unius libri fidem invitis reliquis omnibus

secutus est - De reliquis libris plurimis FΩSHaΒύCύ

DυΕύ ex Βekkeri silentio videtur iudicandum esse, duum

enim ab initio satis amplam ex iis scripturae varieta

tem repetitam, postea interdum librum S, raro reliquos

commemoratos videamus, Verisimile est Βekkerum quum

his libris vix duidquam auctoritatis tribuendum esse in

telligeret, pepercisse lectoribus, qua in re quin recte

iudicaverit, non est quod dubitemus. - Duos autem

libros Ε et Τ, αuamquam nulla fere laude insignes

sunt, per omnes Μetaphysicorum libros diligenter con

tulit: alter enim Ε ut in libris Ρhysicis eximiae, ita

exiguae est in Μetaphysicis fidei"), φuamquam quae in

margine codicis adnotata sunt, partim non negligenda Vi

dentur, cum eo libro multos errores communes, sed

*) Κrische, Forschungen Ι. p. 291 not. .



ΧVΙΙ

alios praeterea sibi proprios habet cod. Τ. Quos codices

nescio an propterea excusserit Βekkerus, φuia ad hos li

bros illum proxime accessisse apparet, ex quo Αldina et

reliquae usque ad Βrandisium editiones fluxerunt.

Ηanc fere esse singulorum librorum fidem et aucto

ritatem ex ipso apparatu Bekkeriano intelligitur, accu

ratius sane ea de re disputare poterit, φui libros ma

nuscriptos ipse denuo excusserit, sed manebit tamen il

lud, quod in recensendo textu gravissimum est, neque

ita praecellere unum codicem reliquis, ut pro certo duce

haberi possit, neque vero ullum esse, quin alicubi vel

veram vel certe aptiorem scripturam praebeat. Ωuare

quam legem Βekkerus sibi videtur scripsisse, ut librorum

auctoritate accurate ponderata, tamen in eligenda cuiusque

loci optima lectione suum maxime iudicium sequeretur,

eadem lege observata non dubitavi interdum a Βekkeri iu

dicio dissentire Ιdque eo magis iure meo facere mihi vi

debar, φuum adhiberem ad ferendum iudicium testes ne

glectos a Βekkero, at libris manuscriptis omnibus locuple

tiores, interpretes dico Graecos, praecipue Αlexandrum

Αphrodisiensem. Ηis enim interpretibus quantum omnino

fidei tribuendum sit, si quis artem criticam in Αristotele

severe voluerit exercere, omnium, φuorum est de hac re

iudicium, consensu ita est comprobatum, ut plura de eo

disputare nihil attineat, φuantum Αlexandro potissimum

debeatur in emendandis Μetaphysicis, plurimis exem

plis docui in Οbs. crit, p. 84 sqq. Quod si quis pro

pterea id.susceperit efficere, ut ipsum Αlexandri textum

ubique restituat, is id nee posse fieri neque vero si

posset fieri suffecturum esse mox intelliget. Νeque enim

ubique Αlexander tam anxie adhaeret verbis Αristote

leis, ut qualem ipse textum habuerit certo possit co

gnosci, praesertim φuum etiam tum, φuum ipsa Αristo

telis verba se referre profitetur, subinde videatur libe
Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. φ φ
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rius versatus esse, ut consentaneum est virum, φui libros

Αristoteleos paene totos memoria complecteretur, et in

terdum iam illa aetate varietatem scripturae traditam fuisse

ipse Αlexander auctor est, denique non desunt loci, ubi

Αlexander lectionem manifesto falsam secutus sit"). Ιta

que Αlexandri testimonium non potest pro indicio veri

tatis haberi: summus de se ipso iudex Αristoteles erit.

Quid enim sententiarum requirat ordo et coniunctio, duid

Αristoteleae dicendi rationi consentaneum sit, iterata le

ctione et diligenti observatione investigandum est, ut si

non ipsam Aristotelis manum, tamen sublatis plurimis

librorum mendis probabilem textus formam restituas.

Quam legem quum scribere facile sit, observare difficil

limum, sedulo cavi ne ea abuterer. Coniecturas, ad

φuas interdum erat confugiendum, in textu non posui,

nisi ubi et necessarias et maxime probabiles esse con

fiderem, reliquas in apparatu critico significavi; mec vero

unquam vel coniectando vel praeferendis aliis lectio

nibus a textu Bekkeriano recessi, nisi ubi re etiam at

φue etiam considerata necessario id fieri mihi persua

sissem. Superesse permulta, quae editorem feliciorem

et fortasse audaciorem requirant, haud ignoro: interim

magnopere opto ut mea hac editione aliquid ad rectius

intelligendum difficillimum Αristotelis librum contulisse

iudicer. -

Duo abhinc anni sunt, φuum confecta iam critica

huius editionis parte occupatus tum maxime in conscri

benda interpretatione, virum doctissimum, Αlb, Schueg

lerum in emendandis et explicandis Μetaphysicis Αristo

telis operam posuisse et amplissimam eorum editionem

propediem emissurum esse e catalogo bibliopolarum co

gnovi. Itaque ne acta agerem exspectandum putabam,

*) cf. Οbs, p. 109 sqq.
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domec ea editio prodiisset, ut si ea sufficere videre

tur, meum consilium missum facerem. Τandem ineunte

hoc anno duo Schweglerianae editionis volumina, αuae

textum cum apparatu critico et versionem vernaculam

continent, in manus meas venerunt, φuae quum perlu

strassem, re diligenter perpensa, intelligere mihi vide

bar, etiam post Schweglerianam operam non defuturum

editionis meae usum. Εtenim Schweglerus quum Βek

kerianum apparatum et ipse totum transferret et simili

atque ego feceram ratiοne augeret, textum Βekkerianum

integrum, ne distinctione quidem usquam mutata, re

tinuit, et quamvis et eas emendationes, αμas ego in

0bserv. crit. proposueram plerasque probandas censeret

et omnino circiter αμadringentis locis se emendaturum

scripturam nunc vulgatam policeretur (praef p. ΤV), ta

men neque in textu neque in apparatu critico vel suas

vel meas vel aliorum denique post Βrandisium et Βek

kerum virorum emendationes significavit, sed omnes in

commentarium relegavit. Parum apte hoc instituisse

Schweglerum, ut emendationem textus ab ipso textu di

velleret lectoresque cogeret, licet ipsa modo Αristotelis

verba legere vellent, commentarium adire et ex commen

tario emendatiorem textum conquirere, facile potest intel

ligi"): itaque duum ipsa editionis meae ratio a Schweg

leriana aliquantum discreparet et legentium usui magis

accommodata videretur, non dubitavi eam etiam post

Schweglerianam virorum doctorum iudicio subiicere.

Quod quum constituissem et hoc φuidem volumen iam

operis excudendum tradidissem, tertium prodit Schweg

lerianae editionis volumen, φuo libros priores quinque

Α-Δ illustravit, Quem commentarium diligenter, ut

*) Uberius φuid de ea re et de universa editione iudicandum pu

tarem exposui in Ν. Jen. Litz. 1847. Νο. 248-251.
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par erat, perscrutatus, guum ad explicandas Αristotelis

sententias multa et docte et acute disputata viderem,

in textus tamen emendatione nihil inveni misi quod vel

occupatum esset in Οbservationibus criticis, vel scriptum

excusumve in hoc meo apparatu, vel denique duod pro

bare dubitarem.

Scribebam Stettini mense Decembrianni 1847.
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3 Πάντες άνθρωποι τύ ειδέναι ορέγονται φύσει, σημείον δ' 980α 21

ή των αισθήσεων αγάπησις και γάρ χωρίς της χρείας

αγαπώνται δι' αυτάς, και μάλιστα των άλλων ή διά των

ομμάτων, ου γαρ μόνον ίνα πράττωμεν, αλλά και μηθεν

μέλλοντες πράττειν το όράν αίρύμεθα αντι πάντων ώς ειπείν

των άλλων, αίτιον δ' ότι μάλιςα ποιεί γνωρίζειν τι ημάς

αύτη των αισθήσεων και πολλάς δηλοί διαφοράς, φύσει

μεν ούν αίσθησιν έχοντα γίνεται τα ζώα, εκ δε της αισθή

σεως τοίς μεν αυτών έκ εγγίγνεται μνήμη, τοίς δ' εγγίγνε

ται, και διά τούτο ταύτα φρονιμώτερα και μαθητικώτερα

των μη δυναμένων μνημονεύειν εςίν, φρόνιμα μεν άνευ το

μανθάνειν, όσα μη δύναται των ψόφων ακούειν, οίον μέ

λιττα, και εί τι τοιούτον άλλο γένος ζώων εςίν μανθάνει

δ' όσα προς τη μνήμη και ταύτην έχει την αίσθησιν, τα

μεν ούν άλλα ταϊς φαντασίαις ζή και ταϊς μνήμαις, εμ

πειρίας δε μετέχει μικρόν, το δε των ανθρώπων γένος και

τέχνη και λογισμούς γίγνεται δ' εκ της μνήμης εμπειρία

τοίς ανθρώποις αι γαρ πολλαι μνήμαι το αυτό πράγμα

τος μιάς εμπειρίας δύναμιν αποτελούσιν, και δοκεί σχεδόν

επιςήμη και τέχνη όμοιον είναι η εμπειρία, αποβαίνει δ'

980α Τit. Α ΕΑ", α το μείζον plerique, α μείζον ΩΤ, μείζον α F, α

μέγα Ε". 23. εαυτάς Α"Η"Ε"Γas. 25. θέλοντες Η"Ε"F. 26. τι om

ΕΑ"Ε"F. | 28. της αισθήσεως] ταύτης Ε"D"C. 29. δ' έγγίγνεται Α"Dδι

ct rec Ε": ceteri δε γίγνεται.

980b 21. ταύτα φρονιμώτερα Α"D" Αlex: ceteri et Αsel et schol Α"

τα μεν φρόνιμα και μαθητικώτερα Α"D" Αlex, τα δε μαθητικώτερα Ε

Β"Ε"F" Αsel schol Α": ceteri τα δε μαθηματικώτερα. 22. μή οm S.

μεν] μεν ουν Τ. 23. δύναται Α"D"Ε": ceteri δυνατά. 24. κάν c. | 25.

όσα] ο Α"D". | 27. και om S.

981α 2. όμοιον είναι εμπειρία Η"F, όμοιον είναι και εμπειρία Α"D",

και εμπειρία όμοιον είναι Η".
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επιστήμη και τέχνη διά της εμπειρίας τοίς ανθρώποις ή 4

μεν γαρ εμπειρία τέχνην εποίησεν, ώς φησί Πώλος, ορθώς

λέγων, ή δ' απειρία τύχην, γίνεται δε τέχνη, όταν εκ

πολλών της εμπειρίας εννοημάτων μία καθόλου γένηται

περί των ομοίων υπόληψις, το μεν γαρ έχειν υπόληψιν

ότι Καλλία κάμνοντι τηνδι την νόσον τοδι συνήνεγκε και

Σωκράτει και καθ' έκαςον ούτω πολλοίς, εμπειρίας εστίν,

το δ' ότι πάσι τοις τοιοίσδε κατ' είδος εν αφορισθείσι,

κάμνουσι τηνδι την νόσον, συνήνεγκεν, οίον τοίς φλεγματώ

δεσιν ήχολώδεσιν ή πυρέττουσι καύσω, τέχνης, προς μεν

όν το πράττειν εμπειρία τέχνης υδεν δοκεί διαφέρειν, αλλά

και μάλλον επιτυγχάνοντας ορώμεντός εμπείρας των άνευ

της εμπειρίας λόγον εχόντων, αίτιον δ' ότι ή μέν εμπειρία

των καθ' έκαςόνεςι γνώσις, ή δε τέχνη των καθόλυ, αι δε

πράξεις και αι γενέσεις πάσαι περί το καθ' έκαστόν εισιν

ου γάρ άνθρωπον υγιάζει ο ιατρείων, πλην αλλ' ή κατά

συμβεβηκός, αλλά Καλλίαν ή Σωκράτην ή των άλλων

τινά των έτω λεγομένων, ώ συμβέβηκε και ανθρώπω είναι,

εάν ούν άνευ της εμπειρίας έχη τις τόν λόγον, και το κα

θόλ8 μεν γνωρίζη, το δ' εντύτω καθ' έκαςον αγνοή, πολλά

κις διαμαρτήσεται της θεραπείας θεραπευτον γάρ το καθ'

έκαστον μάλλον, αλλ' όμως τό γε ειδέναι και το επαίειν

τη τέχνη της εμπειρίας υπάρχειν οιόμεθα μάλλον, και σο

φωτέρους τους τεχνίτας των εμπείρων υπολαμβάνομεν, ώς

κατά το ειδέναι μάλλον ακολουθούσαν την σοφίαν πάσιν.

τύτο δ', ότι οι μεν την αιτίαν ίσασιν, οι δ' ό, οι μεν γαρ

3. δι' εμπειρίας Ω. τοίς ανθρώποις om Α". 4. ορθώς λέγων om Αύ

D". 5. ηνίκα εκ πολλών νοημάτων της εμπειρίας Η". 6. μία καθόλου

Α"D": ceteri καθόλου μία, et Η" φuidem hacc verba post ομοίων ponit.

8. νοσούντι Η". τήνδε Η"F". |τόδε Α"D". 9. σωκράτη Ε", Σωκράτη

αε. | πολλής D"αε. | 10. δέ τι Ε". | είδος εναφορ. Β". | 11. τήνδε Αlex

αε, οίον - 12. καύσω om Α"D". 12. πυρώδεσι Τ. 13. δοκεί διαφέρειν]

διήνεγκεν Α"D"F"c, om. Η". | 14. επιτυγχάνουσιν οι έμπειροι Α"D"c.

16. έκαστά Η"Ε"as. 17. γεννήσεις S. τό] τα schol Α", fort. recte.

18. πλην om Α"D"Η"c. 19. αλλά] αλλ' ή Dύ. | σωκράτη Ε. τινα των

άλλων Τ. 20. των ante ούτω add ΕΩΤΑ"D". | και add Α"D" et rec Ε",

cum ceteris et Αlex omittendum videtur, 21. έχoι Η", έχει Ε". τον om

SΗ". | το om Ω. καθόλου μεν] μεν καθόλου Η"b. | 22. γνωρίζει Ηα

Ε". | τούτωΙ αυτώ αε. | 24. μάλλον om Α"c. | το om Η". | 26, εμπειρι

κών Ε. | 28. μεν ante γαρ οm S.
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έμπειροι το ότι μεν ίσασι, διότι δ' άκ ίσασιν οι δε το διότι

5 και την αιτίαν γνωρίζοσιν, διό και τους αρχιτέκτονας περί

έκαςον τιμιωτέρθς και μάλλον ειδέναι νομίζομεν των χει

ροτεχνών και σοφωτέρους, ότι τας αιτίας των ποιουμένων

ίσασιν, τάς δ' ώσπερ και των αψύχων ένια, ποιείν μέν, εκ

ειδότα δε ποιείνα ποιεί, οίον καίει το πύρ, τα μεν ούν

άψυχα φύσει τινι ποιείν τύτων έκαςον, τός δε χειροτέχνας

δι' έθος, ώς oύ κατά το πρακτικός είναι σοφωτέρους όντας,

αλλά κατά το λόγον έχειν αυτές και τας αιτίας γνωρίζειν.

όλως τε σημείον το ειδότος το δύνασθαι διδάσκειν εςί, και

διά τύτο την τέχνην της εμπειρίας οιόμεθα μάλλον επιςή

μην είναι δύνανται γάρ, οι δε ου δύνανται διδάσκειν έτι

δε των αισθήσεων έδεμίανήγόμεθα είναι σοφίαν καίτοι κυ

ριώταταί γ' εισιν αυται των καθ' έκαςα γνώσεις αλλ' ου

λέγουσι το δια τί περί ουδενός, οίον διά τί θερμόν το πύρ,

αλλά μόνον ότι θερμόν, το μεν ούν πρώτον εικός τον

οποιανούν ευρόντα τέχνην παρά τας κοινάς αισθήσεις θαυ

μάζεσθαι υπό των ανθρώπων, μή μόνον διά το χρήσιμον

είναι τι των ευρεθέντων, αλλ' ώς σοφόν και διαφέροντα των

άλλων πλειόνων δ' εύρισκομένων τεχνών, και των μεν

προς ταναγκαία των δε προς διαγωγήν έσών, άει σοφωτέ

ρες τους τοιούτες εκείνων υπολαμβάνομεν, διά το μή προς

χρήσιν είναι τάς επιστήμας αυτών, όθεν ήδη πάντων των

τοιούτων κατεσκευασμένων αι μή προς ήδονήν μηδε προς

ταναγκαία των επιςημών ευρέθησαν, και πρώτον εντύτοις

τοίς τόποις όπερ εσχόλασαν, διό περί Αίγυπτον αι μαθη

ματικαί πρώτον τέχναι συνέςησαν εκεί γάραφείθη σχο

29. το ante ότι om Ε. 31. τιμιωτέρους μάλλον και μ. Τ.

981ύ 1. ότι] όδε S. | 2. τους ΕΤΗ"Ε" et re Α" (pr enim cum D"

haec τους - 5. δι' έθος om), τώ SΒ": ceteri oι. 2. et 3. ποιείν ΕΤΗα

Α"Ε": ceteri et c ποιεί. 3. ειδότι pr S, ειδώς rc S. α ποιεί add ΕΩΗ"

Ε"ι et rc Α". 4. ποιεί Εί. | οι δε χειροτέχναι ί. 5. έθους Α"Β"c.

Cas. γρ. όντας τινάς. 6. τό] το τον D"c, το τινά Η", τον SΒ". | αυ

τους έχειν Α"D"c. 7. τε] δε Α"c, ειδότος] ειδότος και μη ειδότος Ε:

ceteri (praeter ΩΤΑ"D") ειδότος και εστίν και διά τούτο] νομίζομεν'

διο Α"D"e. 8. ηγούμεθα Α"D"c. 12. λέγει Η"Ε". 13. αλλά - θερ

μόν οm Α". το Α"Β"Fό Αscl: ceteri et co τόν. 14. ευρίσκοντα F".

παρά ΕΩΤΑ"F"Ηθι Αscl: ceteri περί. | 19. εκείνων τους τοιούτους Η"

Ε". | υπολαμβάνεσθαι ΕΗ"c. 21. αί] όσαι Α"c, αι SΒ". 22. εν add

ΕΩΗ"Α"Ε"ι. | 23. ουπερ] ου πρώτον Α" et rc Ε". | 24. τέχναι οm Η"

Ε". | αφείθη ΕSΤΗ"Α"Ε", έφείθη α: νulgo ηφείθη.

30

981 ύ

5

15



6 Α 2.982α.

25 λάζειν το τών ιερέων έθνος, είρηται μεν εν εν τοις Ηθικοίς και

τίς διαφορά τέχνης και επιςήμης και των άλλων των όμο

γενών ού δ’ ένεκα νύν ποιέμεθα τον λόγον, τούτ' εςίν, ότι

την ονομαζομένην σοφίαν περί τα πρώτα αίτια και τάς άρ

χάς υπολαμβάνεσι πάντες, ώςε, καθάπερ είρηται πρότερον,

30 ο μεν έμπειρος των οποιανύν εχόντων αίσθησιν είναι δοκεί

σοφώτερος, ο δε τεχνίτης των εμπείρων, χειροτέχνε δε ο αρ

982α χιτέκτων, αι δε θεωρητικαι των ποιητικών μάλλον, ότι μεν

ούν ή σοφία περί τινας αιτίας και αρχάς εστιν επιστήμη,

δήλον.

2 Επει δε ταύτην την επιστήμην ζητούμεν, τούτ' αν είη

5 σκεπτέον, ή περί ποίας αιτίας και περί ποίας αρχάς επι

ςήμη σοφία εςίν, ει δή λάβοι τις τας υπολήψεις ας έχο

μεν περί το σοφό, τάχ αν εκ τότε φανερόν γένοιτο μάλ

λον. υπολαμβάνομεν δή πρώτον μεν επίςασθαι πάντα τον

σοφόν ώς ενδέχεται, μή καθ' έκαστον έχοντα επιστήμην

10 αυτών είτα τον τά χαλεπά γνώναι δυνάμενον και μη

όάδια ανθρώπω γινώσκειν, τούτον σοφόν (το γαρ αισθάνε

σθαι πάντων κοινόν, διό ράδιον, και ουδέν σοφόν) έτι τον

ακριβέςερον και τον διδασκαλικώτερον των αιτίων σοφώτε

ρον είναι περί πάσαν επιςήμην και των επιςημών δε την

15 αυτής ένεκεν και του ειδέναι χάριν αίρετήνούσαν μάλλον

είναι σοφίαν ή τήν των αποβαινόντων ένεκεν, και την άρ

χικωτέραν της υπηρετούσης μάλλον είναι σοφίαν ου γαρ

δείν επιτάττεσθαι τον σοφόν αλλ' επιτάττειν, και ούτύτον

ετέρω πείθεσθαι, αλλά τότω τoν ήττον σοφόν, τας μεν όν

26. των post άλλων om Ησ. 27. ου δ'] ών ουν F". | νύν] και νυν Πα

Ε", on F". | 29. ώστε] διό Α". | 30. ο μεν ΕΩΤΑ": ceteri ότι ο μεν,

οποιαντινούν ΕSΤΗ"Β"Εθc. | 31. δε om S. | ο αρχιτέκτων Α" et re Ε"

Αlex c: ceteri et o o om. - -

982α 1. οι δε θεωρητικοί ι et Cas. γρ. | 2. αρχάς και αιτίας SΑ".

Η"c. 4. δε] δε και Τ. 5. ή add ΕΤΗ"Α"Ε"α. |ποίας αιτίας και ποίας

αρχάς SΕ", ποίας αρχάς και ποίας αιτίας Η", ποίας αρχάς Α". | 6. εστί

σοφία Α". | δε Ηα. τις] τίς τε S. έχομεν ΤΑΦΕΦΕΤΦΗθι Αlex: ceteri

είχομεν. 7. τους σοφούς Α". | τούτων Η"Ε". | γένηται Η". 8. μεν οm

Η"Β"Ε". | πάντα Α" Αlex: ceteri μάλιστα πάντα. | 10. τον on Η". | τα

om Αύ. 11. το - 12. σοφόν οm ΤΗ" et pr Ε". | 13. τον post και om

Η"Α"F". σοφώτερον] εαpienιenι ί. 15. εαυτής Α". μάλλον om Ηα et

pr Ε". 17. είναι om Α"c. | 18. δείν] decet ε. τον on pr Ε. ουκ αυ

τον Αύ et re Εθc. | 19. τίθεσθαι pr Α".



Α 2. 982 b. 7

υπολήψεις τοιαύτας και τοσαύτας έχομεν περί της σοφίας

7 και των σοφών, τότων δε το μεν πάντα επίςασθαι τώ μά

λιστα έχοντι την καθόλου επιστήμην αναγκαίον υπάρχειν,

ούτος γαρ οίδε πως πάντα τα υποκείμενα, σχεδόν δε και

χαλεπώτατα ταύτα γνωρίζειν τους ανθρώποις, τά μάλιςα

καθόλ8 πορρωτάτω γάρ των αισθήσεώνεςιν, ακριβέςαται

δε των επιςημών αι μάλιςα των πρώτων εισίν αι γάρ εξ

ελαττόνων ακριβέςεραι των εκ προσθέσεως λεγομένων, οίον

αριθμητική γεωμετρίας, αλλά μην και διδασκαλική γε ή

των αιτιών θεωρητική μάλλον ετοι γάρ διδάσκεσινοί τάς

αιτίας λέγοντες περί έκαςον. το δ' ειδέναι και το επίςασθαι

αυτών ένεκα μάλισθ' υπάρχει τή τό μάλιςα επιςητό επι

ςήμη, ο γαρ το επίςασθαι δι' εαυτό αίρόμενος την μάλιςα

επιςήμην μάλιςα αίρήσεται, τοιαύτη δ' εςιν ή τύ μάλιςα

επιςητό, μάλιςα δ' επιςητά τα πρώτα και τα αίτια διά

γαρ ταύτα και εκ τότων τάλλα γνωρίζεται, αλλ' ά ταύτα

διά των υποκειμένων αρχικωτάτη δε των επιστημών, και

μάλλον αρχική της υπηρετούσης, ή γνωρίζεσα τίνος ένεκέν

εςι πρακτέον έκαςον τύτο δ' εςι ταγαθόν εν εκάςοις, όλως

δε το άριςον εν τη φύσει πάση εξ απάντων όντων ειρη

μένων επί την αυτήν επιςήμην πίπτει το ζητάμενον όνομα,

δεί γάρ ταύτην των πρώτων αρχών και αιτιών είναι θεωρη

τικήν και γάρ ταγαθόν και το έ ένεκα εν των αιτίων εςίν.

ότι δ' ο ποιητική, δήλον και εκ των πρώτων φιλoσoφησάν

των, διά γάρ το θαυμάζειν οι άνθρωποι και νυν και το

πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν, εξ αρχής μεν τα πρόχειρα

των απόρων θαυμάσαντες, είτα κατά μικρόν ύτω προϊόντες

20. τοσαύτας και τοιαύτας Η", οm και τοσαύτας Α". τής om Α".

21. άπαντα Α"c, οm F" Λlex et sch ΕΑ". 22. καθόλου] κατά πάντων

F". 23. πως] πώς έχει Α" sch Αθc. | άπαντα ΕΗ"Ε"c. | δε] γάρ Τ.

24. ταύτα add ΕΤΗ"Α"Ε", cum iisdem εστί ante τα omisit ύ. 25. cer

ttores ί. 26. τε Α"F". | αι] αι c. 27. ελαττόνων] ολίγων re Α", έλατ

τον ουκ α. προθέσεως codices as, προσθέσεως ιεύ, λαμβανομένων Α"cύ:

ceteri λεγομένων. 30. εκάστου ΕSΗ". το δ'] τότε Α". | 32. αυτό Α"

Ε"c, εαυτού S.

982ύ 1. μάλλον αιρ. Τ. 2. τα post και om Α". 4. αρχικώτατα α.

5. αρχή αs. ένεκά ΕΒ"F"c. 6. εν εκάστοις Α" et re Ε": ceteri εκάστου.

7. δε om. Η". 9. αυτην Α"c. 10. και γάρ και ταγ. SΒ". | εν fort. omit

tendum cum Αlex. 11. ποιητικήν Η". και om ΤΕ"αε. 14. αιόπων Α"

ct fort. Αlex. προϊέντες Η".

20

25

982ύ

5



8 Α 2. 983 α.

15 και περί των μειζόνων διαπορήσαντες, οίον περί τε τών της 8

σελήνης παθημάτων και των περί τον ήλιον και άςρα και

περί της το παντός γενέσεως, ο δ' απορών και θαυμά

ζων οίεται αγνοείν, διό και ο φιλόμυθος φιλόσοφός πώς

εςιν ο γάρ μύθος σύγκειται εκ θαυμασίων, ώς' είπερ διά

20 τό φεύγειν την άγνοιαν εφιλοσόφησαν, φανερόν ότι διά το

ειδέναι το επίςασθαι εδίωκον, και ου χρήσεώς τινος ένεκεν,

μαρτυρεί δε αυτό το συμβεβηκός σχεδόν γαρ πάντων

υπαρχόντων των αναγκαίων και προς όαςώνην και διαγω

γήν ή τοιαύτη φρόνησις ήρξατο ζητείσθαι, δήλον εν ώς δι'

25 έδεμίαν αυτήν ζητάμεν χρείαν ετέραν, αλλ' ώσπερ άνθρω

πός φαμεν ελεύθερος ο αυτό ένεκα και μή άλλ8 ών, ούτω

και αύτη μόνη ελευθέρα ούσα των επιστημών μόνη γάρ

αυτή αυτής ένεκέν εςιν, διό και δικαίως αν ουκ ανθρωπίνη

νομίζοιτο αυτής ή κτήσις πολλαχή γάρ ή φύσις δέλη των

30 ανθρώπωνεςίν, ώστε κατά Σιμωνίδην θεός αν μόνος τούτο

έχoι το γέρας, άνδρα δ' εκ άξιον μή και ζητείν τήν καθ' αυτόν

επιςήμην, ει δή λέγουσι τι οι ποιηται και πέφυκε φθονείν

983α το θείον, επί τούτο συμβαίνειν μάλιςα εικός και δυςυχείς

είναι πάντας τες περιττός, αλλ' ούτε το θείον φθονερόν εν

δέχεται είναι, αλλά και κατά την παροιμίαν πολλά ψεύ

δονται αοιδοί, ότε της τοιαύτης άλλην χρή νομίζειν τιμιω

5 τέραν, ή γάρ θειοτάτη και τιμιωτάτη τοιαύτη δε διχώς

αν είη μόνον ήντε γάρ μάλις' αν ο θεός έχοι, θεία των

επιςημώνεςί, κάνει τις των θείων είη μόνη δ' αύτη τού

των αμφοτέρων τετύχηκεν ό τε γάρ θεός δοκεί των αιτίων

πάσιν είναι και αρχή τις, και την τοιαύτην ή μόνος ή μά- 9

15. μειζόνων ούτω διαπ. Η", των μειζόνων τινών δ. Αlex. |τε et της

om Η". 16. άστρα] περί άστρων Α"cυ: ceteri άστρα, sed vel scribendum

vidétur και τα άστρα vel omittenda haec verba, quae non expl. Αlex. 18.

ο φιλόμυθος φιλόσοφος Α" Αlex: codices et Αsel et editiones φιλόμυθος ο φι

λόσοφος, 22. δε] δε και Τas. 24. ώς oυ δι' S. 26. εαυτού Α", αυτού α.

ών om. Ταε. | 27. και αύτη] αύτη και S. αυτή Ησας, ελευθέρα μόνη ούσα

Η", αυτήν ως μόνην ουσαν ελευθέραν Α", αυτήν ως μόνην ελευθέραν ού

σαν e, ώς fort. add Αlex. 28. αύτη αες. | εαυτής Α". | αν] μή Ε, οm S

Η"Ε". | 31. έχοι γέρας Α"ό: ceteri έχoι το γέρας, | μή] το μή Α, idem

add oυ. 32. δη Α": ceteri δε, τι οι πη Ε, τι om Αscl.

983α 1. τούτω Η". | συμβαίνειν Α": ceteri συμβηναι. 2. πάντων as.

ενδέχεται φθονερον F". 3. αλλά om ε. και add Α". | πολλοί Η". 6.

μόνη Α"αsc. τε] τινα Τ. o om Α". | έχει Ηα. 7. ήτις Ε. εστί Α".

μόνον Ε". | αυτή αε. 8. το αίτιον ει. 9. πάντων Η".



Α 3. 983 b. 9

λις' αν έχoι ο θεός αναγκαιότεραι μεν ούν πάσαι αυτής, 10

αμείνων δ' ουδεμία δεί μέντοι πως καταςήναι την κτησιν

αυτής εις τοναντίον ημίν τών εξ αρχής ζητήσεων, άρχονται

μεν γάρ, ώσπερ είπομεν, από το θαυμάζειν πάντες ει έτως

έχει, καθάπερ των θαυμάτων ταυτόματα τοίς μήπω τε

θεωρηκόσι την αιτίαν, ή περί τας το ηλίg τροπάς ή την της

διαμέτρου ασυμμετρίαν θαυμαςον γάρ είναι δοκεί πάσιν,

εί τι τώ ελαχίςω μή μετρείται, δεί δε εις τουναντίον και

το άμεινον κατά την παροιμίαν αποτελευτήσαι, καθάπερ

και εν τέτοις όταν μάθωσιν έθεν γαρ αν ούτω θαυμάσειεν

ανήρ γεωμετρικός ώς ει γένοιτο ή διάμετρος μετρητή, τίς 20

μενούν ή φύσις της επιςήμης της ζητεμένης, είρηται, και

τίς ο σκοπός ού δεί τυγχάνειν την ζήτησιν και την όλην

μέθοδον. -

3 Επει δε φανερόν ότι των εξ αρχής αιτίων δεί λαβείν

επιςήμην (τότε γαρ ειδέναι φαμεν έκαςον, όταν την πρώ- 25

την αιτίαν οιώμεθα γνωρίζειν), τα δ' αίτια λέγεται τετρα

χώς, ών μίαν μεν αιτίαν φαμεν είναι την υσίαν και το τί

ήν είναι (ανάγεται γάρ το διά τί εις τον λόγον έσχατον,

αίτιον δε και αρχή το διά τί πρώτον), ετέραν δε την ύλην

και το υποκείμενον, τρίτην δε όθεν ή αρχή της κινήσεως, 30

τετάρτην δε την αντικειμένην αιτίαν ταύτη, το ό ένεκα και

τάγαθόν (τέλος γάρ γενέσεως και κινήσεως πάσης τύτ' εςίν),

τεθεώρηται μεν όν ικανώς περί αυτών ημίν εν τοις περί φύ

σεως, όμως δε παραλάβωμεν και τους πρότερον ημών εις 983ύ

επίσκεψιν των όντων ελθόντας και φιλοσοφήσαντας περί

10 της αληθείας, δήλον γαρ ότι κακείνοι λέγεσιν άρχάς τινας

15

10. αν έχοι] έχει Ηα. o om ΤΑ". | αυτής] ταύτης Α"cύ: ceteri et

Αlex αυτής. 11. πως post καταστήναι Η", οm Α". τάξιν SΤΗ"Ε" Αscl

εαε. | 12. κτήσεων Ε. | 13. πάντως Η". | 14. τοις μ, τεθεωρηκόσι] ι fort.

οι μ. τεθεωρηκότες, locus corruptus, suspicor τοις μ. τεθ. την αιτίαν trans

ponenda esse post 16. πάσιν. | 15. ή την] ή περί την Α"c. | 17. των ελα

χίστων Η", των ουκ ελαχίστων ΕSΤΕ" Αscl ιαε, τώ ελαχίστω Αlex Εmg cύ.

μή] ου SΗ". δή Α"c. 19. αν οm Ηα. θαυμάσειεν ούτως ΕSΤΗ"

Ε"αε. | 20. εί] ει μη Τ Ι 21. της επ. τής ζητ. Α"F": ceteri της.ζητ. επι

στήμης. | 28. εις Α" et Αlex: ceteri et Αscί πρώτον εις | 29. ετέραν Α":

ceteri μίαν, | 30. δε] δε την ΤΑ". 31. τό] και το ΕSΤΗ"Ε"ias. | ου

om F". | ένεκεν Τas. | 32 και κινήσεως om as post τούτ' εστίν plene di

stinguit b. 33. τεθεώρηται μεν Α" et γρ Ε, τεθεωρημένον ΤΗα: ceteri

τεθεωρημένων, ουν οm Η". | ημίν add. Α", ceteri et c om.

983 ο 1. δε add Α"Ε" et γρ Ε. 2. όντων] αυτών Ηα.



10 . Α 3. 983 b.

και αιτίας επελθόσιν ενέςαι τι πρέργο τη μεθόδω τη νύν

5 ή γαρ έτερόν τι γένος εύρήσομεν αιτίας, ή ταϊς νύν λεγο

μέναις μάλλον πιςεύσομεν των δή πρώτων φιλoσoφησάν

των οι πλείστοι τας εν ύλης είδει μόνας ώήθησαν αρχάς

είναι πάντων εξ ου γαρ έςιν άπαντα τα όντα, και εξ ου

γίγνεται πρώτου και εις ο φθείρεται τελευταίον, της μεν

10 υσίας υπομενέσης, τoίς δε πάθεσι μεταβαλλόσης, τύτο ςοι

χείον και ταύτην αρχήν φασιν είναι των όντων και διά

τύτο ούτε γίγνεσθαι ούθεν οίονται έτε απόλλυσθαι, ώς της

τοιαύτης φύσεως αεί σωζομένης, ώσπερ έδε τον Σωκράτην

φαμεν έτε γίγνεσθαι απλώς, όταν γίγνηται καλός ή μεσι

15 κός, ούτε απόλλυσθαι, όταν αποβάλλη ταύτας τας έξεις,

διά το υπομένειν το υποκείμενον τον Σωκράτην αυτόν, έτως

ουδε των άλλων ουδέν δεί γαρ είναι τινα φύσιν ή μίαν ή

πλείες μιάς, εξ ών γίγνεται τάλλα σωζομένης εκείνης, το

μέντοι πλήθος και το είδος της τοιαύτης αρχής ούτο αυτό

πάντες λέγεσιν, αλλά Θαλής μενό της τοιαύτης αρχηγός

φιλοσοφίας ύδωρ φησίν είναι (διο και την γην εφ' ύδατος

απεφήνατο είναι), λαβών ίσως την υπόληψιν εκ τύ πάντων

όράν την τροφήν ύγραν όσαν και αυτό το θερμόν εκ τέτου

γιγνόμενον και τούτω ζών (το δ' εξ ού γίγνεται, τότ’ εςιν

25 αρχή πάντων), διά τε δή τύτο την υπόληψινλαβών ταύτην,

και διά το πάντων τα σπέρματα την φύσιν υγράν έχειν,

το δ' ύδωρ αρχήν της φύσεως είναι τοίς υγροίς εισί δέ

τινες οι και τους παμπαλαίες και πολύ προ της νύν γενέ

σεως και πρώτες θεολογήσαντας έτως οίονται περί της φύ- 11

σεως υπολαβείν Ωκεανόν τε γάρ και Τηθύν εποίησαν της

γενέσεως πατέρας, και τον όρκον των θεών ύδωρ, την καλυ

μένην υπ' αυτών Στύγα των ποιητών τιμιώτατον μεν γαρ

20

3

4. επελθούσι γούν αε. 5. τι om ΤΗ". 6. πρώτον ΕΗ"Ε". 7. μό

νον είδει Η"Ε", είδει μόνον αε. 9. πρώτον Η". 11. ταύτα την Ε", ταύ

την την ΤΗ"as. post όντων comma cύ. 12. ούτε om SΤ. 13. ουδε] δε

αs. | 13 et 16. σωκράτη ΕΤΗ"as. 15. αποβάλη Α"S. | 17. ή ante μίαν

cum Α" οm cύ: ceteri et Αlex retinent. 20. μεν on Τ. 21. είναι φησιν

Α"cύ. 22. απεφαίνετο Α". post υπόληψιν add ταύτην Α"Sas. 23. αυτή S.

24. και] και το ζώιον ΕSΤΗ"Ε"ias. ζήν Αlex. γίγνεται τι τούτ' Η"as.

27. αρχή τ. φ. εστί ΕSΤΗ"Ε", αρχή φ. έστι αs, των υγρών Τ. 28. δε

καί τινες S. πάνυ παλαιούς SΕ"Γ", πάλαι παλαιούς Τ, παλαιούς Α"F".

29. πρώτως S. 30. διαλαβείν Τas, λαβείν S. |τε om Τ. 31. των όρ

κων Ε". 32. στύγα υπ' αυτών Η"Ε". | μεν οm Τ.



Α 3. 984α. 11

το πρεσβύτατον, όρκος δε το τιμιώτατόν έστιν, ει μεν ούν

αρχαία τις αύτη και παλαιά τετύχηκεν όσα περί της φύ- 984α

σεως ή δόξα, τάχ' αν άδηλον είη, Θαλής μέντοι λέγεται

ούτως απoφήνασθαι περί της πρώτης αιτίας "Ιππωνα γαρ

ουκ άν τις αξιώσειε θείναι μετά τούτων διά την ευτέλειαν

αυτό της διανοίας. Αναξιμένης δε αέρα και Διογένης πρό- 5

τερoν ύδατος και μάλις' αρχήν τιθέασι των απλών σωμά

των, Ίππασος δε πύρ ο Μεταποντίνος και Ηράκλειτος ο

Εφέσιος, Εμπεδοκλής δε τά τέτταρα, προς τους ειρημένοις

γήν προστιθείς τέταρτον ταύτα γάρ αεί διαμένειν και ου

γίγνεσθαι αλλ' ή πλήθει και ολιγότητι συγκρινόμενα και 10

διακρινόμενα εις έντε και εξ ενός. Αναξαγόρας δε ο Κλα

ζομένιος τη μεν ηλικία πρότερος ών τούτου, τοίς δ' έργοις

ύςερος, απείρες είναι φησι τας αρχάς σχεδόν γάρ άπαντα

τα όμοιομερή, καθάπερ ύδωρ ή πύρ, ούτω γίγνεσθαι και

απόλλυσθαί φησι συγκρίσει και διακρίσει μόνον, άλλως δ' 15

ότε γίγνεσθαι ούτ' απόλλυσθαι, αλλά διαμένειν αίδια, εκ

μεν ούν τούτων μόνην τις αιτίαν νομίσειεναν την εν ύλης

είδει λεγομένην, προϊόντων δ' ύτως, αυτό το πράγμα ώδο

ποίησεν αυτοίς και συνηνάγκασε ζητείνει γάρ ότι μάλιςα

πάσα φθορά και γένεσις έκ τινος ενός ή και πλειόνων εςίν, 20

διά τί τούτο συμβαίνει και τί το αίτιον, ου γαρ δή τό γε

υποκείμενον αυτό ποιεί μεταβάλλειν εαυτό λέγω δ' οίον

έτε το ξύλον έτε ο χαλκός αίτιος τύ μεταβάλλειν εκάτε

12ρον αυτών, υδε ποιεί το μεν ξύλον κλίνηνό δε χαλκός αν

δριάντα, αλλ' έτερόν τι της μεταβολής αίτιον, το δε τύτο 25

ζητείνεςι το την ετέραν αρχήν ζητείν, ώς ανήμείς φαίη

μεν, όθεν ή αρχή της κινήσεως, οι μεν όν πάμπαν εξ αρ

χής άψάμενοι της μεθόδου της τοιαύτης και εν φάσκοντες

33. έστιν fort. om Αlex.

984α 1. ετύγχανεν Ηα. 3. ούτως Α"Fό Αlex sch Α": ceteri τούτον

τον τρόπον γάρ] μεν γαρ ΕSΤΗ"Ε"αε, δ' ουν F". 6. πρώτων Η"Ε".

7. o alterum om Α". 9. προσθείς ΕSΤΗ"Ε"F"αε. | 10. ή om Α". | 12.

τούτων Η". 13. φησι οm F". | 14. τα om αε. | 16. μένειν Α". | 17. μό

νον Η". | νοήσειεν Η"Ε", είναι νομίεσιεν Τ. | αν ante αιτίαν F", οm Α".

18. λεγ.] προαγομένην Η". | 20. γένεσις και φθορά Α". | και φθορά]

φθορά και c. τινος και ενός S, τινος ώς ενός tas. 21. τε Α". 23. αίτιον

ΝΗ"Ε"as. 24. ο δε] ουδ' ο S. 25. ίδιον Ησαs. 28. της τοιαύτης με

θόδου Η", γρ και ταύτης, ήτοι της φυσικής Ε mg, islam υιann ί.



12 Α 3. 984 b.

είναι το υποκείμενον όθεν έδυσχέραναν εαυτοίς, αλλ' ένιοί

30 γε τών εν λεγόντων, ώσπερ ήττηθέντες υπό ταύτης της ζη

τήσεως, το εν ακίνητόν φασιν είναι και την φύσιν όλην ου

μόνον κατά γένεσιν και φθοράν (τότο μεν γαρ αρχαίόντε

και πάντες ώμολόγησαν), αλλά και κατά την άλλην με

984ο ταβολήν πάσαν και τύτο αυτών ίδιόνεςιν των μεν όνεν

φασκόντων είναι το πάν εθενί συνέβη την τοιαύτην συνιδείν

αιτίαν, πλήν ει άρα Παρμενίδη, και τούτω κατά τοσούτον

όσον ου μόνον εν αλλά και δύο πως τίθησιν αιτίας είναι.

τοίς δε δή πλείω ποιύσι μάλλον ενδέχεται λέγειν, οίον τοίς

θερμόν και ψυχρόν ή πύρ και γήν χρώνται γάρ ώς κινη

τικήν έχοντι τώ πυρί τήν φύσιν, ύδατι δε και γή και τοις

τοιύτοις τυναντίον, μετά δε τέτες και τας τοιαύτας αρχάς,

ώς έχ ικανών όσων γεννήσαι την των όντων φύσιν, πάλιν υπ'

αυτής της αληθείας, ώσπερ είπομεν, αναγκαζόμενοι την

εχομένην εζήτησαν αρχήν τού γαρ ευ και καλώς τα μεν

έχειν τα δε γίγνεσθαι των όντων ίσως έτε πύρ ύτε γην ότ’

άλλο των τοιέτων εθεν έτ' εικός αίτιον είναι έτ' εκείνος οίη

θήναι ουδ' αυτώ αυτομάτω και τη τύχη τοσύτον επιτρέ

ψαι πράγμα καλώς είχεν νούν δή τις ειπων είναι, καθά

περ εν τοις ζώοις, και εν τη φύσει τον αίτιον τύ κόσμου 13

και της τάξεως πάσης οίον νήφων εφάνη παρ' εική λέγον

τας τους πρότερον, φανερώς μένουν Αναξαγόραν ίσμεν

άψάμενον τούτων των λόγων, αιτίαν δ' έχει πρότερον Ερ

20 μότιμος ο Κλαζομένιος ειπείν, οι μεν όν έτως υπολαμβά

5

10

15

29. εν αυτοίς Αlex, εν εαυτοίς Α"c, πρός εαυτούς Αscl. | 30. γε om

Η". | υπ' αυτής Γ", sed υπό ταύτης Αlex. 32. τούτο - 33. ώμολόγη

σαν om Α" Αlex c, habet Αscl. 32. τε om Τ. 33. άλλην om Η"Ε".

984ύ 1. άπασαν Α". και - έστιν om Α" Αlex c. έν] εν μόνον Ε

8ΤΗ"Ε"ias. | 2. συνιδείν] ιδείν Α", είναι ιδείν F". 3. ει άρα] ενι Η",

ένι παρά Ε". | τούτο S. 5. δή add Α"C"F". | ενδέχεται μάλλον Η".

τοίς] το Ταε | 6. ή ψυχρόν ιαs. 8. εναντίον Η". 9. ουσών om Τ.

πάλιν] πάντες Ε". επ' Η". 11. post αρχήν Α": τουτέστι την ποιητικήν

τούτων ευ έχειν και καλώς. |γάρ] μεν Η". | 12. ούτε πύρ on as. | 13.

άλλο τι των Α". | εκείνους εικός οίηθήναι ΕΤΗ"Ε"ias. 14. αυτώ s.

τη add 4". | 15. έχειν ΕSΤΗ"Β"C"α, έχει ιε. | δ'εί τις Ε". γρ και νουν

δ'εί τις Ε mg. | ενείναι ΕΤΑ"cύ, εν είναι re Ε": ceteri et fort. Αlex εί

ναι. 16. τοίς οm ΕSΒ"C"c. το Α"c. του Α": ceteri και τού. 17. πά

σης om Η". oική S. 18. μεν οιη Τ. 19. αίτιον Εas. | δ' αν έχη Η"

Ε". ο κλαζομένιος ερμότιμος S.

-



Α 4. 985 α. 13

νοντες άμα του καλώς την αιτίαν αρχήν είναι των όντων

έθεσαν, και την τοιαύτην όθεν ή κίνησις υπάρχει τοίς έσιν,

4ύποπτεύσειε δ' άν τις Ησίοδον πρώτον ζητήσαι το τοιού

τον, κάνει τις άλλος έρωτα ή επιθυμίαν εν τοις ούσινέθη

κεν ώς αρχήν, οίον και Παρμενίδης και γάρ ούτος κατα

σκευάζων την του παντός γένεσιν «πρώτιστον μέν» φησιν

«έρωτα θεών μητίσατο πάντων,» Ησίοδος δε «πάντων μεν

πρώτιςα χάος γένετ, αυτάρ έπειτα γαϊ' ευρύςερνος, ήδ'

έρος, ός πάντεσσι μεταπρέπει αθανάτοισιν,» ώς δέον εν τοις

όσιν υπάρχειν τιν' αιτίαν ήτις κινήσει και συνάξει τα πρά

γματα, τότες μεν όν πώς χρή διανείμαι περί το τίς πρώ

τος, εξέςω κρίνειν ύςερον, επει δε και ταναντία τους αγα

θοίς ενόντα εφαίνετο εν τη φύσει, και ου μόνον τάξις και

το καλόν αλλά και αταξία και το αισχρόν, και πλείω τα

κακά των αγαθών και τα φαύλα των καλών, έτως άλλος

τις φιλίαν εισήνεγκε και νείκος, εκάτερον εκατέρων αίτιον

τότων, ει γάρ τις ακολουθοίη και λαμβάνοι προς την διά

νοιαν και μή προς α ψελλίζεται λέγων Εμπεδοκλής, εύρή

σει την μεν φιλίαν αιτίαν ούσαν των αγαθών, το δε νείκος

των κακών ώστ'εί τις φαίη τρόπον τινά και λέγειν και

πρώτον λέγειν το κακόν και το αγαθόν αρχάς Εμπεδοκλέα,

τάχ' αν λέγοι καλώς, είπερ τό των αγαθών απάντων αϊτιον

14 αυτο ταγαθόνεςι και των κακών το κακόν έτοι μεν ούν,

ώσπερ λέγομεν, και μέχρι τότε δυοίν αιτίαιν εφήψαντο ών

ήμείς διωρίσαμεν εν τοις περί φύσεως, της τε ύλης και τύ

όθενή κίνησις, αμυδρώς μέντοι και όθεν σαφώς, αλλ' οίον

ενταϊς μάχαις οι αγύμναςοι ποιύσιν και γαρ εκείνοι περι

φερόμενοι τύπτουσι πολλάκις καλάς πληγάς, αλλ' ούτε

21. του] τω Η", τώ αε, την om. Η". 22. γρ και έθεσαν την τοιαύ

την, είτα όθεν η κίνησις Ε mg | υπάρχειν α. | 25. και γαρ ούτος] ουτος

γάρ Α"cύ, και γάρ ούτως Ε". | 26. πρώτον ΕΗ"Α"Ε"ac. | 27. μήσατο S,

μητήσατο α. δε] μεν Η". | 28. αυτο Ηα. | γέα γαία Ε. | 29. έρως S

Η"Α"a. 30. συνούσιν S. την Η"Α". | συνέξει ΕΤas. 31. τούτοις Α".

παρά Ηα. 32. επειδή Η".

985α 1. και post αλλά οm αs. 3. και το νείκος Η"as. εκάτερον

εκατέρω Η". 4. λαμβάνει Η"Α". 6. αιτίαν ουσαν] είναι αε, ούσαν om

Η"Ε". 7. ώς Ηα. και λέγειν και om. Η". 9. λέγοιτο Α". πάντων Α".

10. fort αυτώ cum Τ, cf a24. | και - κακόν οm Α" et fort. Αlex p. 26, 2.

11. δυοίν Α": vulgo et c δυείν, εφήψαντο om Α"c, φui ήμμένοι φαίνον

ται post φύσεως. | ώς Ταε.

985 α

10



14 Α 4.985 ύ. -

εκείνοι από επιστήμης ούτε ούτοι εοίκασιν ειδόσι λέγειν ότι

λέγουσιν σχεδόν γάρ εθεν χρώμενοι φαίνονται τέτοις αλλ'

ή κατά μικρόν. Αναξαγόρας τε γάρ μηχανή χρήται τώ

νώ προς την κοσμοποιίαν, και όταν απορήση διά τίν' αιτίαν

20 εξ ανάγκης εστί, τότε παρέλκει αυτόν, εν δε τοις άλλοις

πάντα μάλλον αιτιάται των γιγνομένων ή νυν και Εμ

πεδοκλής επί πλέον μεν τούτου χρήται τοίς αιτίoις, έ μην

έθ' ικανώς, ότ’ εν τέτοις ευρίσκει το ομολογόμενον, πολ

λαχό γυν αυτώ ή μεν φιλία διακρίνει, το δε νείκος συγ

25 κρίνει, όταν μεν γαρ εις τα στοιχεία διίςηται το πάν υπό

του νείκους, τότε πύρ εις εν συγκρίνεται και των άλλων

στοιχείων έκαστον όταν δε πάλιν πάντα υπό της φιλίας

συνίωσιν εις το έν, αναγκαίον εξ εκάςου τα μόρια διακρί

νεσθαι πάλιν. Εμπεδοκλής μεν έν παρά τάς πρότερον πρώ

30 τoς ταύτην την αιτίαν διελών εισήνεγκεν, ου μίαν ποιήσας

τήν της κινήσεως αρχήν αλλ' ετέρας τε και εναντίας, έτι

δε τα ώς εν ύλης είδει λεγόμενα ςοιχεία τέτταρα πρώτος

είπεν ο μήν χρήταί γε τέτταρσιν, αλλ' ώς δυσιν έσι μό

985ύ νοις, πυρί μεν καθ' αυτό, τοίς δ' αντικειμένoις ώς μιά

φύσει, γή τε και αέρι και ύδατι λάβοι δ' άν τις αυτό

θεωρών εκ των επών, έτος μεν έν, ώσπερ λέγομεν, ότω τε 15

και τοσαύτας είρηκεν αρχάς Λεύκιππος δε και ο εταίρος

αυτό Δημόκριτος goιχεία μεν το πλήρες και το κενόν είναι

φασι, λέγοντες οίον το μεν όντο δε μη όν, τούτων δε το

μεν πλήρες και σερεόν το όν, το δε κενόν γε και μανόν το

μή όν (διο και ουθεν μάλλον το ον του μη όντος είναι φασιν,

ότι ουδε το κενόν τύ σώματος), αίτια δε των όντων ταύτα

5

16. αυτοι Τ. | ειδέναι, omisso λέγειν, Α"ι. | ότι] α Η"as. | 18. ή om

Ε". | γάρ om Η". 19. και όταν απορήση] όταν γάρ απορήσει Η", όταν

απορήση γάρ ΕΤ διά - 20. εστί om Α" et Ε mg. 20. έλκει SΤΗα

Ε" et pr Εas. | αυτό α. 21. μάλλον πάντα S. 22. επι] δε επι Τ, μεν

προς Η", μεν επί F". χρήται τούτου Α"c, τούτω χρήται Η", τούτω χρ.

αε. 23. εξευρίσκει Α"c. 25. ότε S. διίσταται Η". 26. τότε το Ε

Τiasc et fort. Αlex. εις εν οm Τ. 27. πάλιν om. Η"as. πάντα om Ε

SΑ"Ε". 28. εξ οm Ηαι. 29. τους] το Α". 31. της] τε Τ. 32. δε

και τα αε. 33. μόνον Η"Ε".

985ύ 2. και post τε om. Η"Ε". 3. ούτως Τ. 4. τοιαύτας Η". | εί

ρηκε τας αρχάς SΑ". | 6. οίον οm Α"cύ. 7. τε Ε, οm Η"Α"Ε". |γε και

μανόν οm Α". 9. fort, scribendum cum Cas ουδε το σώμα του κενού, cf.

Αlex p. 27, 5. ταύτά γε ώς Α", ταύτα ante των Τ. --



Α 5. 986α. 15

ώς ύλην και καθάπερ οι εν ποιόντες την υποκειμένην υσίαν 10

ταλλα τοις πάθεσιν αυτής γεννώσι, το μανόν και το πυ

κνόν αρχάς τιθέμενοι των παθημάτων, τον αυτόν τρόπον

και ετοι τάς διαφοράς αιτίας των άλλων είναι φασιν ταύ

τας μέντοι τρείς είναι λέγουσι, σχημά τε και τάξιν και

θέσιν , διαφέρειν γάρ φασι το ον όυσμώ και διαθιγή και 15

τροπή μόνον τούτων δε ο μεν ρυσμός σχημά έστιν, ή δε

διαθιγή τάξις, ή δε τροπή θέσις διαφέρει γάρ το μεν Α

το Ν σχήματι, το δε ΑΝ τού ΝΑ τάξει, το δε Ζ του Ν

θέσει, περί δε κινήσεως, όθεν ή πώς υπάρχει τοίς όσι, και

έτοι παραπλησίως τοίς άλλοις βαθύμως αφείσαν, περί μεν 20

όν των δύο αιτιών, ώσπερ λέγομεν, επί τοσ5τον έoικεν εζη

τήσθαι παρά των πρότερον,

5 Εν δε τέτοις και προ τότων οι καλέμενοι Πυθαγόρειοι

των μαθημάτων άψάμενοι πρώτοι ταύτα προήγαγον, και

έντραφέντες εν αυτοίς τάς τούτων αρχάς των όντων αρχάς 25

ώήθησαν είναι πάντων, έπει δε τούτων οι αριθμοί φύσει

πρώτοι, εν δε τους αριθμούς εδόκουν θεωρείν όμοιώματα

πολλά τους όσι και γιγνομένοις, μάλλον ή εν πυρί και γή

16 και ύδατι, ότι το μεν τοιονδι των αριθμών πάθος δικαιο

σύνη, το δε τοιονδι ψυχή και νές, έτερον δε καιρός και των 30

άλλων ώς ειπείν έκαςον ομοίως, έτι δε των άρμονιών εν αριθ

μοίς ορώντες τα πάθη και τας λόγες επειδή τα μεν άλλα

τοίς αριθμοίς εφαίνετο την φύσιν άφωμοιώσθαι πάσαν, οι

δ’ αριθμοί πάσης της φύσεως πρώτοι, τα των αριθμών goι- 986α

χεία των όντων στοιχεία πάντων είναι υπέλαβον, και τον

10. ύλη SΗ"Ε"αε. | 11. αυτοίς Ε". 12. ποιούμενοι Ηα. | των παθη

μάτων ante αρχάς Α"c. | και ώσπερ των μαθηματικών, τον αυτόν τρόπον

ν. 1. apud Αlex. | 15. διαφέρει ΕΗ"Ε". |φησι ΕSΗ". |ροισμώ Α". | διαθηγή

ΕSΤΕ", διαθηγή αε. | 16. ροισμός Α". 17. διαθηγή Sas. | γάρ om. Η"c.

19. υπάρξει Α". 20. παραπ. τ. άλλοις om S. | αφήσαν SΕ"Ε"αε. | 21. ουν

τούτων των F"c. ελέγομεν Sία.ε. 22. παρά των add Α"ι. | 24. πρώτον

ΤΗ"Α"as, fort. recte, ταύτά τε πρ. Α"C". | προήγον ΕSΤΗ"Ε"αε. | 25.

των] τάς S. των όντων αρχάς om Α". 27. τοίς αριθμούς] τούτοις Αύρ

et fort. Αlex p. 28, 20. 30. ψυχή τε και Α". | 31. post ομοίως colon cυ.

αρμονιών SΗ"Β"C"Εθι Αlex p. 29, 22, αρμονικών αεCθ. 32. τα πάθη]

και τα πάθη Η"αεc, post λόγους comma cύ. 33. εφαίνοντο Α". την

φύσιν οm SΒόCδε. l, αφομοιώσθαι Α", αφομοιωθήναι ΕSΒ"C". | πάσιν

ΕSΗαΒόιας. -

986α 2. υπέλαβον είναι Α".



16 Α 5. 986α.

όλον ουρανόν αρμονίαν είναι και αριθμόν και όσα είχον

ομολογόμενα δεικνύναι έντε τους αριθμούς και ταϊς αρμο

5 νίαις προς τα του θρανό πάθη και μέρη και προς την όλην

διακόσμησιν, ταύτα συνάγοντες εφήρμοττον, κάνει τί πε

διέλειπε, προσεγλίχοντο τύ συνειρομένην πάσαν αυτοίς είναι

την πραγματείαν, λέγω δ' οίον, επειδή τέλειον ή δεκάς

είναι δοκεί και πάσαν περιειληφέναι τήν των αριθμών φύ

σιν, και τα φερόμενα κατά τον έρανόν δέκα μεν είναι φα

σιν, όντων δε εννέα μόνον των φανερών διά τούτο δεκάτην

την αντίχθονα ποιούσιν, διώρισται δε περί τούτων εν ετέροις

ημίν ακριβέςερον, αλλ' ο δή χάριν επερχόμεθα τύτό εςιν,

όπως λάβωμεν και παρά τούτων τίνας είναι τιθέασι τάς

15 αρχάς και πώς εις τας ειρημένας εμπίπτεσιν αιτίας, φαί

νονται δή και ούτοι τον αριθμόν νομίζοντες αρχήν είναι και

ώς ύλην τοις έσι και ώς πάθη τε και έξεις, το δε αριθμού

ςοιχεία τότε άρτιον και το περιττόν, τέτων δε το μεν πε

περασμένον το δε άπειρον, το δ' εν εξ αμφοτέρων είναι τό

20 των (και γάρ άρτιον είναι και περιττόν), τον δ' αριθμόν εκ

του ενός, αριθμούς δέ, καθάπερ είρηται, τον όλον ουρανόν,

έτεροι δε των αυτών τότων τας αρχάς δέκα λέγεσιν είναι

τας κατά συςοιχίαν λεγομένας, πέρας άπειρον, περιττόν άρ-17

τιον, εν πλήθος, δεξιόν αριστερόν, άρρεν θήλυ, ήρεμύν κινό

25 μενον, ευθύ καμπύλον, φώς σκότος, αγαθόν κακόν, τετράγω

νον έτερόμηκες, όνπερ τρόπον έoικε και Αλκμαίων ο Κρο

τωνιάτης υπολαβείν, και ήτοι έτος παρ' εκείνων ή εκείνοι

παρά τέτ8 παρέλαβον τον λόγον τύτον και γαρ εγένετο

10

3. και όσα είχον ante και τον όλον αε, sed verum ordinem ex ι resti

tuit s ann. cr, post όσα add μεν ι et fort. Αlex. | είχεν SΑ"C". 4. δεικνύ

ναι οmittendun videtur cum Α" et Αlex. 5. άλλην ΤΗ"Ε". 6. που] πολύ S,

που πολύ αε, οm Α". 7. διέλιπε SC"Ε", διέλιπον Τas. | προσεπεγλίχοντο

Ε. συνηρημένην SΒ"C", συνηρμοσμένην Ε"αε, είναι πάσαν αυτοίς Τ,

αυτοίς πάσαν είναι Ηα. 8. oίoν om Ηα. 9. είναι - φύσιν om Α", non

expl. Αlex. 10. και τα φ.] καταφερόμενα S. 11. μόνων ΕΗ"Α", μεν μό

νον C". | 13. επεχόμεθα αε. 14. είναι ήδη τιθέασι αε. | 16, δε SΑ"Ε"αε.

και post είναι om ε, | 18. τε add Α". | άπειρον το δε πεπερασμένον Α".

19. εν δή εξ αε. 20. και - περιττόν οm Α". | είναι om S. | 21. αριθ

μόν S. | αριθμούς - ουρανόν non expl. Αlex. | 23. συστοιχείαν ΤΑ"αε,

fort. συστοιχίας coll. Αlex p, 31, 30. | 23-26. πέρας και άπειρον, π. και

άρτ, et in reliφuis και add Α"cύ: ceteri om, Αlex inde ab άρρεν om. | 28.

εγίνετο Cό.



Α 5. 986b. 17

την ηλικίαν Αλκμαίων επί γέροντι Πυθαγόρα, απεφήνατο

δε παραπλησίως τέτοις φησί γάρ είναι δύο τα πολλά των

ανθρωπίνων, λέγωντας εναντιότητας ουχ ώσπερ ούτοι διω

ρισμένας αλλά τάς τυχούσας, οίον λευκόν μέλαν, γλυκύ

πικρόν, αγαθόν κακόν, μέγα μικρόν, ούτος μεν εν αδιορί

ςως επέρριψε περί των λοιπών, οι δε Πυθαγόρειοι και πό

σαι και τίνες αι εναντιώσεις απεφήναντο, παρά μεν όν

τέτων αμφοίν τοσούτον έστι λαβείν, ότι τάναντία αρχαι

των όντων το δ' όσαι παρά των ετέρων, και τίνες αύ

ταί εισιν, πώς μέντοι προς τας ειρημένας αιτίας ενδέχε

ται συναγαγείν, σαφώς μεν και διήρθρωται παρ' εκείνων,

εοίκασι δ' ώς εν ύλης είδει τα ςοιχεία τάττειν εκ τούτων

γαρ ώς ενυπαρχόντων συνεςάναι και πεπλάσθαι φασι την

εσίαν των μεν ούν παλαιών και πλείω λεγόντων τα ςοι

18χεία της φύσεως εκ τέτων ικανόνεςι θεωρήσαι την διά

νοιαν εισί δέ τινες οι περί το παντός ώς αν μιάς έσης

φύσεως απεφήναντο, τρόπον δε ε τον αυτόν πάντες ούτε

του καλώς έτε το κατά την φύσιν εις μεν ύν την νύν

σκέψιν των αιτίων έδαμώς συναρμόττει περί αυτών ο λό

γος και γάρ ώσπερ ένιοι των φυσιολόγων εν υπoθέμενοι το

όν όμως γεννώσιν ώς εξ ύλης τό ενός, αλλ' έτερον τρόπον

ότοι λέγεσιν εκείνοι μεν γαρ προςιθέασι κίνησιν, γεννών

τές γε το πάν, ότοι δε ακίνητον είναι φασιν, ου μην αλλά

τοσούτόν γε οικείόν εστι τη νύν σκέψει. Παρμενίδης μεν

γαρέοικε το κατά τον λόγον ενός άπτεσθαι, Μέλισσος δε

του κατά την ύλην διό και ο μεν πεπερασμένον, ο δ' άπει

ρόν φησιν είναι αυτό Ξενοφάνης δε πρώτος τέτων ενί

σας (ο γάρ Παρμενίδης τότε λέγεται μαθητής) ύθεν διεσα

φήνισεν, υδε της φύσεως τότων υδετέρας έοικε θιγείν, αλλ'

29. εγένετο την ηλικίαν επι γέροντι Πυθαγόρα et 30. δε om Α" et fort.

Αlex p, 32, 1. | 31. λέγω C". | 31. 32. διωρισμένως SΒ". | 33. μέγα μικρόν

Α": ceteri et cύ μικρόν μέγα ούτως Ε". |ουν οm Ε". | 34. απέρριψε 8

ΑύCόΕ%.

9860 2. αμφοίν μεν τοσούτον Α". 3. το - ετέρων om Α". περί Ε". |

5. συναγαγείν Α"cύ: ceteri συνάγειν. 7. φησί ΤC". 8. τα στοιχεία λεγόν

των ΕSΤΗ"Ε"αs. | 10. αν on Α". 11. φύσεως om S, της φύσεως Τ.

12. την omittendum videtur cum Η"Ε" Αlex as. 17. γε οm SΤΑ". 19.

γαρ οm S. τον on ΤΗ"Α"Ε"as. 22. παρμενίδης ος τούτου ΕΤΕ".

λέγ, γενέσθαι μαθ. Α". 22. 23. διεσάφησεν Τ. | 23. ούτε Α". | τούτων

post έoικε Α"e | θιγείν ante έoικε SΒ"C".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 2

986 ή

5

10



18 Α 5. 987α.

εις τον όλον ουρανόν αποβλέψας το εν είναι φησι τον θεόν,

25 ούτοι μεν έν, καθάπερ είπομεν, αφετέοι προς την νύν παρ

ούσαν ζήτησιν, οι μεν δύο και πάμπαν ώς όντες μικρόν

αγροικότεροι, Ξενοφάνης και Μέλισσος Παρμενίδης δε

μάλλον βλέπων έoικέ που λέγειν παρά γαρ το όν το μή

όν ούθεν αξιών είναι, εξ ανάγκης εν οίεται είναι το ον και

30 άλλο υθέν, περί και σαφεςέρως εν τοις περί φύσεως ειρήκα

μεν, αναγκαζόμενος δ' ακολυθείν τοις φαινομένοις, και το

έν μεν κατά τον λόγον, πλείω δε κατά την αίσθησιν υπο

λαμβάνων είναι, δύο τάς αιτίας και δύο τας αρχάς πάλιν

τίθησι, θερμόν και ψυχρόν, οίον πύρ και γήν λέγων τού

987α των δε το μεν κατά το ον το θερμόντάττει, θάτερον δε

κατά το μή όν, εκ μεν ούν των ειρημένων και παρά των συν- 19

ηδρευκότων ήδη τώ λόγω σοφών τοσαύτα παρειλήφαμεν,

παρά μεν των πρώτων σωματικήν τε την αρχήν (ύδωρ γαρ

5 και πύρ και τα τοιαύτα σώματά εστιν), και των μεν μίαν

των δε πλείους αρχάς τας σωματικάς, αμφοτέρων μέντοι

ταύτας ώς εν ύλης είδει τιθέντων, παρά δέ τινων ταύτην τε

την αιτίαν τιθέντων και προς ταύτη την όθενή κίνησις, και

ταύτην παρά των μεν μίαν παρά των δε δύο μέχρι μεν

10 ούν των Ιταλικών και χωρίς εκείνων μετριώτερον ειρήκασιν

οι άλλοι περί αυτών, πλήν ώσπερ είπομεν, δυοίν τε αιτίαιν

τυγχάνουσι κεχρημένοι, και τότων την ετέραν οι μεν μίαν

οι δε δύο ποιύσι, την όθενή κίνησις, οι δε Πυθαγόρειοι δύο

μεν τας αρχάς κατά τον αυτόν ειρήκασι τρόπον, τοσούτον

15 δε προσεπέθεσαν, ο και ίδιόν έστιν αυτών, ότι το πεπερα

σμένον και το άπειρον και το εν ουχ ετέρας τινάς ώήθησαν

είναι φύσεις, οίον πύρ ή γήν ή τι τοιύτον έτερον, αλλ' αυτό

24. όλον τον Ε". τον θεόν οm Α". | 25. ούτω Τ' αφετείναντο SΒ",

απεφήναντo C". 25. 26. παρούσαν add Α", fort. omittendum. 28. βλέπων om

Ε. που λέγειν έoικε Ε". | 30. σαφέστερον ΤΑ"as. 32. τον on Τas. 32. 33.

υπολαβών Α". | 33. τάς ante αρχάς om Α". 33. 34. τίθησι πάλιν SΒ"C"αs.

987α 1. δε οm c.| το μεν κατά] κατά μεν Α"eb: ceteri το μεν κατά. 2.

περί Ε". 2. 3. συνεδρευκότων Α". 3. τοσαύτα Α"co: νulgo ταύτα. 6. ante

αρχάς add τας Α"Ε". 7. ώσπερ ύλης είδη Τas. 8. την ante αιτίαν om

Τas. ταύτην F". 9. παρ’ ών μεν μίαν παρ' ών Α". | 10. μαλακώτερον

ΑΦΕύ Αlex et γρ Ε, μορυχώτερον c ex ν. 1. apud Αlex, μοναχώτερον coni.

Βr ad Αlex, μονιμώτερον Αsel. 11. περί των αυτών ΕSΤΒ"C". | δυείν

Ταs. τε fort. om Αlex. 13. ποιούσι post 12. μίαν Αlex. 15. δε om Τ.

εστιν αυτών Α": vulgo αυτών εστίν. 16. και το εν οm ΕSΤΒ"C"Ε".

17. φύσεις είναι Ε".



Α 6. 987 b. 19

το άπειρον και αυτό το εν ουσίαν είναι τούτων ών κατηγο

ρένται, διό και αριθμόν είναι την ουσίαν απάντων, περίτε

τέτων εντύτον απεφήναντο τον τρόπον, και περί το τί εςιν 20

ήρξαντο μεν λέγειν και ορίζεσθαι, λίαν δ' απλώς έπραγμα

τεύθησαν, ώρίζοντό τε γάρ επιπολαίως, και ώ πρώτω υπάρ

ξειεν ο λεχθείς όρος, τέτ' είναι την εσίαν το πράγματος ενό

μιζον, ώσπερ εί τις oίoιτο ταυτόν είναι διπλάσιον και την

δυάδα, διότι πρώτον υπάρχει τοίς δυσι το διπλάσιον, αλλ' 25

ε ταυτόν ίσως εςι το είναι διπλασίω και δυάδι. ει δε μή,

πολλά το εν έσται, ο κακείνοις συνέβαινεν, παρά μενούν

των πρότερον και των άλλων τοσαύτα έςι λαβείν.

6 Μετά δε τάς ειρημένας φιλοσοφίας ή Πλάτωνος επε

"γένετο πραγματεία, τα μεν πολλά τέτοις ακολουθήσα, τα 30

δε και ίδια παρά την των Ιταλικών έχουσα φιλοσοφίαν,

εκ νέ8 τε γάρ συνήθης γενόμενος πρώτον Κρατύλω και ταϊς

Ηρακλειτείοις δόξαις, ως απάντων των αισθητων αεί όεόν

των και επιςήμης περί αυτών εκ έσης, ταύτα μεν και ύςε

ρον ούτως υπέλαβεν Σωκράτους δε περί μεν τα ήθικά 987ο

πραγματευομένg, περί δε της όλης φύσεως εθέν, εν μέντοι

τούτοις το καθόλου ζητάντος και περί ορισμών επιςήσαντος

πρώτου την διάνοιαν, εκείνον αποδεξάμενος διά το τοιούτον

υπέλαβεν ώς περί ετέρων τύτο γινόμενον και ό των αισθη- 5

των τινός αδύνατον γάρ είναι τον κοινόν όρον των αισθητων

τινός, αεί γε μεταβαλλόντων, ούτως μεν εν τα τοιαύτα των

όντων ιδέας προσηγόρευσε, τά δ' αισθητά παρά ταύτα και

κατά ταύτα λέγεσθαι πάντα κατά μέθεξιν γάρ είναι τα

πολλά των συνωνύμων τοίς είδεσιν, την δε μέθεξιν τένομα 10

19. πάντων Α"c. 20. ουν om Α". | απεφήναντο τούτον Α"c. 22. τε

om Τ. πρώτως Α". 22. 23. υπάρξειν Τ. 23. 24. ενόμιζον Α": ceteri

ενόμισαν, | 25. ότι S. | δύο Α". | 26 εστί om Ε", ante ίσως pon Α"c.

28. προτέρων Ε"F", πρώτων αε. 29. 30. εγένετο S. | 30. τους Πυθαγο

ρείοις τούτοις αs. 32. τε om Α". | συνήθης γενόμενος Α" Αlex: ceteri

συγγενόμενος, | Κρατύλλω α. | 34. και post μεν on as.

987 ο 1. ουτος Ε, ούτε Βό. 2. μέντοι] δε Α". 4. εκείνων Ε". | διά

το ζητήσαι περί των καθόλου τοιούτον υπ. as. 5. ετέρων τους ορισμούς

τούτους γινομένους αε, ετέρων τούτους γινομένους c. γινομένων Α". και

ου περί των αισθ. Αθαsc. 6. τινός on Α". | όρον] λόγον ΕSΒ"C"Ε".

7. ούτως SΑθC"Εύiasc, ούτος ύ. τα μεν ουν Α"c, ουν τα μεν Sas, fort.

recte. 8. περί τά παρά ταύτα αε. | 8. 9. και κατά ταύτα om ε. | 10. συ

νωνύμων τους Α"Ε" Αlex et γρ Ε: ceteri συνωνύμων ομώνυμα τοίς.

2 *



20 Α 6. 988 α.

μόνον μετέβαλεν οι μεν γαρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τα όντα

φασιν είναι των αριθμών, Πλάτων δε μεθέξει, τόνoμα με

ταβαλών, την μέντοιγε μέθεξιν ή την μίμησιν ήτις αν είη

των ειδών, αφείσαν εν κοινώ ζητείν, έτι δε παρά τα αισθητά

15 και τα είδη τα μαθηματικά των πραγμάτων είναι φησι

μεταξύ, διαφέροντα των μεν αισθητών τώ αίδια και ακί

νητα είναι, των δ' ειδών τώ τα μεν πόλλ' άττα όμοια είναι

το δε είδος αυτό εν έκαστον μόνον επει δ' αίτια τα είδη

τοις άλλοις, τάκείνων goιχεία πάντων ώήθη των όντων είναι

20 στοιχεία, ώς μεν ούν ύλην το μέγα και το μικρόν είναι 24

αρχάς, ώς δ' υσίαν το έν εξ εκείνων γάρ κατά μέθεξιν το

ενός τα είδη είναι τός αριθμός, το μέντοι γε εν υσίαν είναι,

και μή έτερόν γέ τι ον λέγεσθαι έν, παραπλησίως τους Πυ

θαγορείοις έλεγε, και το τός αριθμός αιτίες είναι τοις άλλοις

25 της ουσίας ώσαύτως εκείνοις το δε αντί το απείρs ώς ενός

δυάδα ποιήσαι, το δ' άπειρον εκ μεγάλε και μικρύ, τύτ'

ίδιον και έτι ο μεν τους αριθμός παρά τα αισθητά, οι δ'

αριθμός είναι φασιν αυτά τα πράγματα, και τα μαθημα

τικά μεταξύ τότων ούτιθέασιν, το μεν όν το εν και τους

αριθμούς παρά τα πράγματα ποιήσαι, και μή ώσπερ οι

Πυθαγόρειοι, και ήτων ειδών εισαγωγή διά την εν τοις λό

γοις εγένετο σκέψιν (οι γάρ πρότεροι διαλεκτικής και μετεί

χον), το δε δυάδα ποιήσαι την ετέραν φύσιν διά τό τους

αριθμός έξω των πρώτων ευφυώς εξ αυτής γεννάσθαι, ώσ

988α περ έκ τινος εκμαγείου, καίτοι συμβαίνει γ' εναντίως οι

γαρ εύλογον έτως, οι μεν γαρ εκ της ύλης πολλά ποιέσιν,

το δ' είδος άπαξ γεννά μόνον, φαίνεται δ' εκ μιάς ύλης

μία τράπεζα, ο δε το είδος επιφέρωνείς ών πολλάς ποιεί,

30

11. μόνον on Α"Γ". | μετέβαλλεν Τε, μετέλαβεν Α"F", μεταβάλλων Ε".

μίμησιν Τas. 12. μέθεξιν αs. 12. 13. τούνoμα μεταβαλών οm Α"c. 13. γε

om Α". ήτις] τίς Ε". 14. αφήσαν Α". εκ κοινών SΒύCύ. | 15. φασι Εό

αε. | 17. άττα] τα Α", οm Αlex. | 18. επειδή αίτια Αscl. 19. απάντων

Α"c. των όντων ώήθη Α". 21. γάρ τα κατά Τas. | 22 είδη και τους

αρ. Αscl. έν] ον ώς αs. 23. γέ add Α"F". | όν] το ον ΕSas, το εν Αsel.

έν Α"Ε" et Αlex, όν F", οm Τ: ceteri είναι 24. όλους Τ, γρ της όλης

ουσίας Ε. | 26. το δ'] και το Α"cύ: ceteri et Αlex το δ'. | 27. έτι] ότι

Α" Αscl cύ: ceteri et Αlex έτι. | 29. 30. τον αριθμόν Α"Η"c. | 31. πυθα

γορικοί F". | 33. την] και την S.

988α 1. γε συμβαίνει Τ. 2. οι Αύ Αlex: ceteri et c νύν. 4. εν

όν ias.



Α 7. 988α. 2Ι

ομοίως δ' έχει και το άρρεν προς το θήλυ το μεν γαρ 5

υπό μιάς πληρύται οχείας, το δ' άρρεν πολλά πληροί καί

τοι ταύτα μιμήματα των αρχών εκείνων εςίν, Πλάτων μεν

ύν περί των ζητουμένων ότω διώρισεν φανερόν δ' εκ των

ειρημένων ότι δυοίν αιτίαιν εστί μόνον κεχρημένος, τη τε

το τίεςι και τη κατα την ύλην τα γαρ είδη του τί εστιν 10

22 αίτια τοις άλλοις, τοίς δ' είδεσι το έν, και τίς ή ύλη ή

υποκειμένη, καθ' ής τα είδη μεν επί των αισθητών το δ'

εν εν τοίς είδεσι λέγεται, ότι αύτη δυάς έστι, το μέγα και

το μικρόν, έτι δε την τύ εύ και το κακώς αιτίαν τοίς ςοι

χείοις απέδωκεν εκατέροις εκατέραν, ώσπερ φαμεν και των 15

προτέρων επιζητήσαί τινας φιλοσόφων, οίον Εμπεδοκλέα

και Αναξαγόραν.

7 Συντόμως μένουν και κεφαλαιωδώς επεληλύθαμεντί

νες τε και πώς τυγχάνουσιν ειρηκότες περί τε των αρχών

και της αληθείας όμως δε τοσούτόν γ' έχομεν εξ αυτών, 20

ότι των λεγόντων περί αρχής και αιτίας ουθείς έξω τών εν

τοίς περί φύσεως ημίν διωρισμένων είρηκεν, αλλά πάντες

αμυδρώς μεν εκείνων δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες, οι μεν

γαρ ώς ύλην την αρχήν λέγεσιν, άντε μίαν άντε πλείες

ύπoθωσι, και εάν τε σώμα εάν τε ασώματον τιθώσιν, οίον 25

Πλάτων μεν το μέγα και το μικρόν λέγων, οι δ' Ιταλικοί

το άπειρον, Εμπεδοκλής δε πύρ και γην και ύδωρ και

αέρα, Αναξαγόρας δε την των ομοιομερών απειρίαν ουτοί

τε δή πάντες της τοιαύτης αιτίας ήμμένοι εισί, και έτι όσοι

αέρα ή πύρή ύδωρ ή πυρός μεν πυκνότερον αέρος δε λε- 30

πτότερον και γαρ τοιυτόν τινες ειρήκασιν είναι το πρώτον

στοιχείον, ούτοι μεν όν ταύτης της αιτίας ήψαντο μόνον,

έτεροι δέ τινες όθεν ή αρχή της κινήσεως, οίον όσοι φιλίαν

5. post γάρ add θήλυ Α"cb. 8. διώριζε Α". 9. μόνον κέχρηται Α"eb,

μ. κεχρημένος Τ: ceteri εστί μ. κεχρημένος. 11. τοίς δ' ειδόσι το εν και

τη ύλη γρ Αlex. 12. είδη μεν Α" et γρ Αlex: ceteri et Αlex et c είδη τα

μεν, | 12. 13. τα δε επί τοις είδεσι Αlex, sed το δε εν εν τ. ε. γρ Αlex, τα δε

εν τ. ε. c. | 13. ότι - 14. μικρόν οm Α". | 13. δυάς αύτη Τ. | 14. δε]

τε και F". | 15. ώσπερ Α" Αlex: ceteri όπερ μάλλον. 16. φιλοσόφων Αύ

Αlex ε: vulgo φιλοσόφους. | 18. επελελήθαμενα. | 19. των αρχών om S.

20. τούτόν S. γ' om F"Η". 22. περί της φύσεως SΒ"C". 24. εάν -

εάν Τ. 25. ασωμάτους ΕΤ, ασωμάτως SC", ασώματον τούτο Α". 27. 28.

αέρα και ύδωρ Ε". | 29, τε] δε αε. | ενημμένοι αε. | 32. μόνον om Ε".

33. οίον om αε.
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3

ν - γ\ - ΥW και - y Α' \ Υ «τ

και νείκος ή νύν ή έρωτα ποιύσιν αρχήν, το δε τί ήν είναι

5 και την υσίαν σαφώς μεν έθεις αποδέδωκε, μάλιςα δ' οι τα

988ύ είδη τιθέντες λέγουσιν έτε γαρ ώς ύλην τοις αισθητοίς τα

1

1

2

2

είδη και το εν τοις είδεσιν, έθ' ώς εντεύθεν την αρχήν της

κινήσεως γιγνομένην υπολαμβάνεσιν (ακινησίας γάρ αίτια

μάλλον και το εν ηρεμία είναι φασιν), αλλά το τί ήν είναι

εκάστω των άλλων τα είδη παρέχονται, τους δ' είδεσι το

έν. το δ' ού ένεκα αι πράξεις και αι μεταβολα και αι

κινήσεις, τρόπον μέν τινα λέγουσιν αίτιον, έτω δε ό λέγε

σιν, έδ' όνπερ πέφυκεν, οι μεν γαρ νυν λέγοντες ή φιλίαν

ώς αγαθόν μέντι ταύτας τας αιτίας τιθέασιν, ου μην ώς

ένεκά γε τούτων ή ον ή γιγνόμενόντι των όντων, αλλ' ώς

από τέτωντας κινήσεις ούσας λέγουσιν. ώς δ' αύτως και

οι το εν ή το ον φάσκοντες είναι την τοιαύτην φύσιν, της

μένεσίας αίτιόν φασιν είναι, και μην τότε γε ένεκα ή είναι ή

γίγνεσθαι, ώςε λέγειν τε και μη λέγειν πως συμβαίνει αυ

τοίς ταγαθόν αίτιον ο γαρ απλώς αλλά κατά συμβεβηκός

λέγουσιν ότι μένουν ορθώς διώριςαι περί των αιτίων, και

πόσα και ποία, μαρτυρείν εοίκασιν ημίν και ούτοι πάντες,

ό δυνάμενοι θιγείν άλλης αιτίας, προς δε τύτοις, ότι ζητη

τέαι αι αρχαι ή ύτως άπασαι ή τινά τρόπον τέτων, δήλον.

0 πώς δε τάτων έκαςος είρηκε, και πώς έχει περί των αρχών,

τας ενδεχομένας απορίας μετά τύτο διέλθωμεν περί αυτών.

8 "Οσοι μένουν έντε το πάν και μίαν τινά φύσιν ώς

ύλην τιθέασι, και ταύτην σωματικήν και μέγεθος έχουσαν,

δήλον ότι πολλαχώς άμαρτάνεσιν τών γαρ σωμάτων τα

ςοιχεία τιθέασι μόνον, των δ' ασωμάτων ύ, όντων και άσω

5

0

5

5

34. ή νούν] και νούν ΕSΒόCoc. 35. αποδέδωκε ΕSΒ"C"Γ"as, απέ

δωκε cum ceteris b.

988ύ 1. post είδη add και τα εν τοις είδεσι Α"αε. | ύλη Α". | 2. το

εν de coniect, scripsi: codices Αlex iascύ τα εν. 3. αίτια Ε, αιτία Ε", αι

τίαι Αlex: ceteri αιτίαν, Τpost μάλλον, 8. πέφυκε τρόπον, οι Ε. | ή] και

Αύc. 9. τι] τοι Ε", οm Α". τάς αιτίας ταύτας SΒ"C". μήν] την Α".

11. ούσας Α", τούτων είναι SΒ"C", ούσας τούτων c: ceteri είναι τούτων,

12. ον ή το εν Α". 13. ουσίας μεν ΕSΒ"C"Ε"c. | φασιν αίτιον Ε". | ή

ante είναι om Α"c. | 14. τε om Τ. 15. αίτιον] τοιούτον SΒΦΟύι, τοιού

τον αίτιον αε. | ου γαρ - 16. λέγουσιν οm Α". | αλλά και κατά C". | 15. 16.

συμβεβηκός είναι λέγουσιν rc Ε". | 17. πόσαι και ποια Ε". 19. τούτον S.

22. τι Η". | μίαν είναί τινα ΕSΤΗ"Β"C"Ε"ias. | 25. όντων και ασωμά

των οm Α".
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μάτων, και περί γενέσεως [και φθοράς] επιχειρούντες τας

αιτίας λέγειν, και περί πάντων φυσιολογόντες, το της κινή

σεως αίτιον αναιρύσιν, έτι δε το την υσίαν μηθενός αιτίαν

24 τιθέναι, μηδε το τί εστι και προς τούτοις το όαδίως των

άπλών σωμάτων λέγειν αρχήν ότιύν πλήν γης, έκ επισκε- 30

ψάμενοι την εξαλλήλων γένεσιν πώς ποιούνται, λέγω δε

πύρ και ύδωρ και γήν και αέρα τα μεν γαρ συγκρίσει,

τα δε διακρίσει έξαλλήλων γίγνεται, τύτο δε προς το πρό

τερον είναι και ύστερον διαφέρει πλείστον τη μεν γαρ αν

δόξειεςοιχειωδέςατον είναι πάντων εξ ο γίγνονται συγκρί- 35

σει πρώτο, τοιύτον δε το μικρομερέςατον και λεπτότατον αν 989α

είη των σωμάτων, διόπερ όσοι πύραρχήν τιθέασι, μάλιςα

ομολογομένως αν τώ λόγω τότω λέγοιεν, τοιούτον δε και

των άλλων έκαςος ομολογεί το ςοιχείον είναι το των σω

μάτων, ουθείς γυν τών ύςερον ήξίωσε και εν λεγόντων γήν

είναι ςοιχείον, δηλονότι διά την μεγαλομέρειαν, των δε τριών

ςοιχείων έκαςον ειληφε κριτήν τινα οι μεν γαρ πύρ, οι δ'

ύδωρ, οι δ’ αέρα τύτ' είναι φασιν καίτοι διά τί ποτ' ά και

την γήν λέγουσιν, ώσπερ οι πολλοί των ανθρώπων, πάντα

γαρ είναι φασιγήν, φησί δε και Ησίοδος την γην πρώ- 10

την γενέσθαι των σωμάτων ούτως αρχαίαν και δημοτι

κήν συμβέβηκεν είναι την υπόληψιν, κατά μεν ούν τού

τον τον λόγον ούτ' εί τις τούτων τι λέγει πλήν πυρός,

ούτ'εί τις αέρος μεν πυκνότερον τούτο τίθησιν ύδατος δε

λεπτότερον, ουκ ορθώς αν λέγοι, ει δ' εστί το τη γενέσει 15

ύστερον τη φύσει πρότερον, το δε πεπεμμένον και συγκε

5

26. και φθοράς omittendum ex auctoritate Αlex p, 49, 8. 27. λέγουσι

as. άπάντων Α"e. 28. αναιρούσιν] παρέλιπον fort. Αlex. 29. post εστι

colon ε, comma cύ. | 30. λέγειν] είναι Ε"ias. | post γης add μη δοξάζον

τες γένεσιν εκ σιοιχείων ή μεταβολήν αε. | 32. και post πυρ om Β". | γήν

και ύδωρ Α". 34. τη Α", πή Ε, γή SΒ"C", πύρ ΤΕ": vulgo deest, id

etenim i, Ε mg γρ τί μεν και νυν μέν, έστιν ότε και τη μέν. | 35. post

πάντων add γή αε. | γίγνεται αs.

989α 4. έκαστον ώμολογείτο Α". το ante των om Α". 5. γάρ Β"Ε".

των ύστερον ήξίωσε και ήξίωσε τών Α". 7. έκαστον στοιχείων ΕΤΑ"

C"as, έκαστον στοιχείον SΒ"Ε". τινα κρ. Α". | γάρ το πυρ Ε". 8. και]

δε Α". | 10. φασι την γην ΤΒ"Ε"as. 11. γεγενησθαι Α". 12. συμβέ

βηκεν είναι] είχε Α". 13. τι post λέγει Α"c, οm Ε". | 15. λέγει α. | 16.

πρότερον τη φύσει ύστερον Α"F"Η", ύστερον πρότερον τ. φ. c. | πεπε

μένον Τ, συμπεπεμμένον α8.
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κριμένον ύςερον τη γενέσει, τουναντίον αν είη τούτων, ύδωρ

μεν αέρος πρότερον, γη δε ύδατος, περί μεν ούν τών μίαν 25

τιθεμένων αιτίαν οίαν είπομεν, έστω ταύτ' ειρημένα το δ'

20 αυτό κάνει τις ταύτα πλείω τίθησιν, οίον Εμπεδοκλής τέτ

ταρά φησιν είναι σώματα την ύλην και γαρ τέτω τα μεν

ταυτά τα δ' ίδια συμβαίνειν ανάγκη γιγνόμενά τε γάρ εξ

αλλήλων ορώμενώς υκ αεί διαμένοντος πυρός και γής το

αυτό σώματος (είρηται δε εν τοις περί φύσεως περί αυτών),

25 και περί της των κινεμένων αιτίας, πότερον εν ή δύο θετέον,

έτ' ορθώς έτε ευλόγως οιητέον ειρήσθαι παντελώς, όλως τε

αλλοίωσιν αναιρείσθαι ανάγκη τοίς ύτω λέγεσιν ο γάρ εκ

θερμύ ψυχρόν έδε εκ ψυχρό θερμόν έςαι, τι γάρ αν αυτά

πάσχoι ταναντία, και τις ανείη μία φύσις ή γιγνομένη

30 πύρ και ύδωρ, ο εκείνος ού φησιν. Αναξαγόραν δ'εί τις

ύπολάβοι δύο λέγειν στοιχεία, μάλις' αν υπολάβοι κατά

λόγον, όν εκείνος αυτός μεν και διήρθρωσεν, ήκολύθησε μέντ'

αν εξ ανάγκης τοίς επάγεσιν αυτόν, ατόπυ γάρ όντος και

άλλως του φάσκειν μεμίχθαι την αρχήν πάντα, και διά

989υ το συμβαίνειν άμικτα δείν προϋπάρχειν, και διά το μή

πεφυκέναι τώ τυχόντι μίγνυσθαι το τυχόν, προς δε τέτοις

ότι τα πάθη και τα συμβεβηκότα χωρίζοιτ' αν των ασιών

(των γάρ αυτών μίξις εςι και χωρισμός), όμως εί τις ακο

λουθήσειε συνδιαρθρών ά βούλεται λέγειν, ίσως αν φανείη

καινοπρεπεστέρως λέγων, ότε γαρ ουθενήν αποκεκριμένον,

δήλον ώς ουθενήναληθές ειπείν κατά της ουσίας εκείνης,

λέγω δ' οιον ότι ούτε λευκόν ούτε μέλανή φαιόν ή άλλο

χρώμα, αλλ' άχρων ήν εξ ανάγκης είχε γαρ άντι τό

10 των των χρωμάτων, ομοίως δε και άχυμοντώ αυτώ λόγω 26

τέτω, υδε άλλο των ομοίων υθέν έτε γάρ ποιόν τι οιόν

5

20. καν εί] και εί Αlex. | πλείω ταύτα S. | 24. δε] δε και as. | 25.

κινούντων Αθias: ceteri κινουμένων. | 26. ούτ'] o ούτ' Α"s. | αλόγως SΤ

ΒύC"Ε" et pr Ε Αsel γρ Λlex γρ Α"ίαsc. όλως - 30. φησιν οm Α", nee

interpretatur Αlex, sed habet Αsel. 28. έστι SΤΒ"as. τι et 29. τις Αscl:

τί et τίς αερb. αυτά άν ΕΤΕ"asc. 29. είη άν ΕSΒ"C" αεc. | 31. υπο

λαμβάνει F". | 32. ου] ου σαφώς Α"e. | διήρθρωκεν Τas. | 33. επάγουσιν

Α"i et fort. Αlex: ceteri λέγουσιν αυτόν] εαηι ί.

989b 3. χωρίζοιντ' αε. 6. αποκεκρυμμένον S. 7. εκείνοις C"as. 8. οίον

add 4". 8. 9. ή άλλο χρώμα om Αθ. 9. άχροον SΤΙΒύCύ, άχρωον Ε", αχρώ

ματoν Α"αsc. ην οm Α". 9. 10. των χρωμάτων τούτων Α". 10. άχυμον

τώ] άχυμον, και τώ Α"eύ. 11. τούτο Τ. | άλλο] άλλο τι Α"cύ, οm Τ.
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τε αυτό είναι ούτε ποσόν ούτε τί, των γάρ εν μέρει τι λε

γομένων ειδών υπήρχεν αν αυτώ, τότο δε αδύνατον με

μιγμένων γε πάντων ήδη γάρ αν απεκέκριτο, φησί δ'

είναι μεμιγμένα πάντα πλην τύ νύ, τύτον δε αμιγή μόνον 15

και καθαρόν, εκ δή τούτων συμβαίνει λέγειν αυτώ τάς

αρχάς τότε έν (τύτο γάρ άπλύν και αμιγές) και θάτερον,

οίoν τίθεμεν το αόριςον πριν ορισθήναι και μετασχείν είδες

τινός, ώςε λέγεται μεν έτ' ορθώς έτε σαφώς, βόλεται μέν

τοι τι παραπλήσιον τοίς τε ύςερον λέγεσι και τοις φαινομέ- 20

νοις μάλλον, αλλά γαρ ετοι μεν τοις περί γένεσιν λόγοις

και φθοράν και κίνησιν οικείοι τυγχάνουσι μόνον σχεδόν

γαρ περί της τοιαύτης εσίας και τας αρχάς και τας αιτίας

ζητέσι μόνον όσοι δε περί μεν απάντων των όντων ποιύνται

την θεωρίαν, τών δ' όντων τα μεν αισθητά τα δ' εκ αισθητά 25

τιθέασι, δήλον ώς περί αμφοτέρων των γενών ποιύνται την

επίσκεψιν διό μάλλον άν τις ενδιατρίψειε περί αυτών, τί

καλώς ή μή καλώς λέγουσιν εις τήν των νύν ημίν προκει

μένων σκέψιν οι μεν όν καλόμενοι Πυθαγόρειοι ταϊς μεν

αρχαίς και τοίς ςοιχείοις εκτοπωτέροις χρώνται των φυσιο- 30

λόγων. το δ' αίτιον ότι παρέλαβον αυτάς έκ εξαισθητων,

τα γάρ μαθηματικά των όντων άνευ κινήσεώς εστιν, έξω

των περί τήν αςρολογίαν, διαλέγονται μέντοι και πραγμα

τεύονται περί φύσεως πάντα γεννώσί τε γαρ τον ουρανόν,

και περί τα τέτου μέρη και τα πάθη και τα έργα διατη- 990α

27 ρύσι το συμβαίνον, και τας αρχάς και τα αίτια εις ταύτα

καταναλίσκθσιν, ώς όμολογόντες τοις άλλοις φυσιολόγοις

ότι τό γε όντύτ' εςιν όσον αισθητόνεςι και περιείληφεν ο

καλούμενος ουρανός τάς δ' αιτίας και τας αρχάς, ώσπερ 5

είπομεν, ικανάς λέγουσιν επαναβήναι και επί τα ανωτέρω

των όντων, και μάλλον ή τους περί φύσεως λόγοις άρμοτ

τούσας, εκ τίνος μέντοι τρόπου κίνησις έσται πέρατος και

12. γαρ] δε Ε". 12. 13. τι λεγομένων om Τ. 13. αυτό Ε". τούτω C".

16. δή] δε Η", μεν δή F". | 17. θάτερον, καθάπερ όν, οίον ΕSΒ"C"ias.

20. τι om F". | 20. 2.1. τοις φαινομένοις Αlex c: ceteri et υ τοίς νύν φαινομέ

νοις. | 22. και ante κίνησιν οm F". 23. της] τε Ε", τε της ΤC"αs. 24.

μόνης Α". | ποιούσι ΕSΤasc. | 28. νύν οm ι. 30. εκτοπωτέροις scripsi se

cutus Αlex p. 53, 24: codd. et editt εκτοπωτέρως. 30. 31. την φυσιολο

γίαν Ε". | 34. πάντα περί φύσεως Α"c. τε om Τ.

990α 1. τα ante έργα om Α". 6. ικανάς ώς λέγουσι και επ. SCθias.

ανώτερα Τ.
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απείρου μόνον υποκειμένων και περιττό και αρτίου, ουθεν

10 λέγεσιν, ή πώς δυνατόν άνευ κινήσεως και μεταβολής γέ

νεσιν είναι και φθοράν ή τα των φερομένων έργα κατά τον

υρανόν, έτι δε είτε δώη τις αυτοίς εκτάτων είναι το μέγε

θος είτε δειχθείη τέτο, όμως τίνα τρόπονέςαι τα μεν κύφα

τα δε βάρος έχοντα των σωμάτων, εξ ών γάρ υποτίθενται

15 και λέγεσιν, όθεν μάλλον περί των μαθηματικών λέγουσι

σωμάτων ή περί των αισθητων διο, περί πυρός ή γης ή των

άλλων των τοιύτων σωμάτων υδ' οτιδν ειρήκασιν, άτε ουθεν

περί των αισθητων οίμαι λέγοντες ίδιον. έτι δε πώς δεί

λαβείν αίτια μεν είναι τα τό αριθμό πάθη και τον αριθμόν

20 των κατά τον ουρανόν όντων και γιγνομένων και εξ αρχής

και νύν, αριθμόν δ' άλλον μηθένα είναι παρά τον αριθμόν

τύτον εξ ό συνέςηκεν ο κόσμος, όταν γάρ εν τωδι μεν τώ

μέρει δόξα και καιρός αυτοίς ή, μικρόν δε άνωθεν ή κά

τωθεν αδικία και κρίσις ή μίξις, απόδειξιν δε λέγωσιν ότι

25 τότων μεν εν έκαστον αριθμός εςι, συμβαίνει δε κατά τον

τόπον τύτον ήδη πλήθος είναι των συνιςαμένων μεγεθών διά

το τα πάθη ταύτα ακολουθείν τοίς τόποις εκάςοις, πότερον

ούτος ο αυτός έστιν αριθμός ο εν τώ όρανώ, ον δεί λαβείν

ότι τούτων έκαςόνεςιν, ή παρά τούτον άλλος, ο μεν γαρ 2s

30 Πλάτων έτερον είναι φησιν καίτοι κακείνος αριθμός οίεται

και ταύτα είναι και τας τότων αιτίας, αλλά τες μεν νοη

τός αιτίες, τότυς δε αισθητός,

9 Περί μεν έντών Πυθαγορείων αφείσθω τα νύν ικα

νόν γαρ αυτών άψασθαι τοσούτον, οι δε τας ιδέας αιτίας

990υ τιθέμενοι πρώτον μεν ζητόντες τωνδι των όντων λαβείν τάς

9. μόνων Ε. | 12. είτι SΤ. δοίη Α"as. το add Αύ et fort. Αlex

p. 54, 23: fort. omittendum. | 13. είτα S. | ομοίως SB"C"Ε". | 15. 16.

μαθηματικών et αισθητών transponenda inter se esse censet Cas. | 16.

περί post ή om Α"c. | 17. σωμάτων on c. | 18. δε] και F". | 19. είναι

om Τ. 20. των ουρανών SΕ". 23. ή αυτοίς Τ. 24. ανικία Ε"Η"

Αscl γρ Αlex γρ sch Αύ. διάκρισις ΕSΤΒύCθαs. | 25. μεν on Αό. εν om

SΤ. 25. 26. τον τρόπον τούτον SΤε, τούτον τον τόπον Α", τόν τόπον

τούτον Αlex, τούτον ήδη τον τόπον c. 27. πότερον] πότερον δε Α", πό

τερον ουν Ε"as. 28. ο αυτός post εστιν Β"C", οm Ε". | αριθμός εστιν

Α"c. | 33. περί μεν ουν] και περί μεν fort. Αlex. πυθαγορικών Αlex. | το

νυν ΕSΤΒ"C"as. 34. τοσούτον] μόνον fort. Αlex. | αιτίας on ΕSΒ"C"

Ε"Ηθι, sed habet Αlex.

990ύ 1. τών δια των S.



Α 9. 990 b. 27

αιτίας έτερα τέτοις ίσα τον αριθμόν εκόμισαν, ώσπερ εί τις

αριθμήσαι βελόμενος ελαττόνων μεν όντων οίoιτομή δυνή

σεσθαι, πλείω δε ποιήσας αριθμοίη σχεδόν γάρ ίσα ή εκ

ελάττω τα είδη εςι τέτων περί ων ζητώντες τας αιτίας εκ

τάτων επ' εκείνα προήλθον καθ' έκαςον γαρ ομώνυμόν τί

εςι, και παρά τας υσίας των τε άλλων ώνεςινεν επί πολ

λών, και επί τοϊσδε και επί τοίς αιδίοις, έτι καθ' ός τρόπος

δείκνυμεν ότι έςι τα είδη, κατ' αθένα φαίνεται τούτων εξ

ενίων μεν γαρ οκ ανάγκη γίγεσθαι συλλογισμόν, εξ ενίων

δε και ουχών οιόμεθα τέτων είδη γίγνεται, κατά τε γάρ

τές λόγες τυς εκ των επιςημών είδη έςαι πάντων όσων επι

στημαί εισι, και κατά το εν επί πολλών και των αποφά

σεων, κατά δε το νοείν τι φθαρέντος των φθαρτών φάν

τασμα γάρ τι τύτων εςίν, έτι δε οι ακριβέςεροι των λόγων

οι μεν των πρός τι ποιύσιν ιδέας, ών ού φαμεν είναι καθ'

αυτό γένος, οι δε τον τρίτον άνθρωπον λέγουσιν όλως τε

αναιρέσινοι περί των ειδών λόγοι ά μάλλον είναι βάλονται

οι λέγοντες είδη του τάς ιδέας είναι συμβαίνει γάρ μη

είναι την δυάδα πρώτην αλλά τον αριθμόν, και το πρός τι

τό καθ' αυτό, και πάνθ' όσα τινες ακολυθήσαντες ταϊς περί

29 των ιδεών δόξαις ήναντιώθησαν ταϊς αρχαίς, έτι δε κατά

μεν την υπόληψιν καθ' ήν είναι φαμεν τας ιδέας, ο μόνον

των ύσιών έςαι είδη αλλά πολλών και ετέρων (και γαρ το

νόημα ενε μόνον περί τας υσίας αλλά και κατά των άλ

λωνεςί, και επιςήμαι, ου μόνον της υσίας εισιν αλλά και

ετέρων, και άλλα δε μυρία συμβαίνει τοιαύτα) κατά δε

το αναγκαίον και τάς δόξας τας περί αυτών, ει έστι με

θεκτά τα είδη, των εσιών αναγκαίον ιδέας είναι μόνον ου

5. έστι τα είδη Α"c, τούτοις Α" et fort. Αscl. 6. επ' οm Α". 7. τε om

Α", fort, recte. 7. ών Α" Αlex, ά Αlex et Ε mg: ceteri et fort. Λlex p. 70, 18

om. 7. 8. επί πολλών εν ΕSΤΒ"C"Ε"as. 8. καθ'] δε καθ' SΒ"C", δε και

καθ' ΕΤΕ" asc. 8. 9. τρόπους δείκνυται Α"ias, δείκνυμεν τρόπους SΒ"

C". 9. ότι έστι om Αlex, έστι om. ΤC"Ε". 11. είδη] ήδη sch Α". τε] γε

Α". 12. εκ et 14. τι om Α". 14. φθαρέντος] φθαρέντων SΤΒ"C"Ε"Η"as.

15. τούτ' ΤΒ"as. oι om Ε". ακριβέστατοι ΕSΒ"C"Ε" sch Α"as. 16. φα

σιν Ε"as. 16. 17. γένος καθ' αυτό αs. 18. ιδεών F". | βουλόμεθα ΕSΤΒ"

C"Ε". 2.1. τού] τών Αθ. 22. ειδών ΕSΤΒ"C"Ε"αε, δε om Α"Γ". 23.

μεν οm Ε". 24. έσονται Α"Ε". 25. των ουσιών SΒ"C". κατά om SΒ"C".

25. 26. posι άλλων add ουσιών αε. 26. και αι επ. ΤΑ". 29. τα add SΤΑ"

et Αlex. μόνον] fort, μόνων scribendum ex Αlex p. 65, 26. 66, 2, 26. 69, 3.

10



28 Α 9. 991 α.

30 γάρ κατά συμβεβηκός μετέχονται, αλλά δεί ταύτη εκά
Α' τ Α , " Α Α ' Α' y

στου μετέχειν, ή μή καθ' υποκειμένου λέγεται, λέγω δ
ν/ Υ ιν - \ " ,, Φ ν

οίον, εί τι αυτοδιπλασίου μετέχει, τύτο και αϊδίg μετέχει,

αλλά κατά συμβεβηκός συμβέβηκε γάρ τώ διπλασίω αϊ

δίω είναι. ώστ' έσται ουσία τα είδη ταύτα γάρ ενταύθάτε

991α ουσίαν σημαίνει κακεί ήτί έσται τό είναι φάναι τι παρά

ταύτα, το εν επί πολλών, και ει μεν ταυτό είδος των ιδεών

και των μετεχόντων, έσται τι κοινόν τί γάρ μάλλον επί

των φθαρτών δυάδων και των πολλών μεν αϊδίων δε το

5 δυάς είναι εν και ταυτόν, ή επί τ' αυτής και της τινός, ει

δε μητό αυτό είδος, όμωνυμα αν είη, και όμοιον ώσπερ
2\ » " / 2/ " χ, ν Α V Λ

ανεί τις καλοίη άνθρωπον τόντε Καλλίαν και το ξύλον,

μηδεμίαν κοινωνίαν επιβλέψας αυτών πάντων δε μάλιςα

διαπορήσειεν άντις, τίποτε συμβάλλεται τα είδη ή τοί
2

10 άϊδίοις των αισθητών ή τοις γιγνομένοις και φθειρομένοις,
/ -ν - ν » γ -

έτε γαρ κινήσεως έτε μεταβολής έδεμιάς εςιν αίτια αυτοίς,
γ ν Α χ/ ν \ " y - ν - y/

αλλά μην έτε προς την επιςήμην αθέν βοηθεί την τών άλ
Υ " -' τ'

λων (έδε γάρεσία εκείνα τύτων εν τέτοις γάρ αν ήν), έτε

εις το είναι, μή ενυπάρχοντά γε τοις μετέχεσιν ούτω μεν

15 γάρ αν ίσως αίτια δόξειεν είναι ώς το λευκόν μεμιγμένον 30
- - χ 2 τ. α Α' / y , «Δ Χ

τώ λευκώ. αλλ' έτος μεν ο λόγος λίαν ευκίνητος, ον Ανα
Φ.- Α' \ "ν -, η 2 σ/ ν χ/ ν

ξαγόρας μεν πρώτος Εύδοξος δ' ύστερον και άλλοι τινές

έλεγoν ράδιον γάρ συναγαγείν πολλά και αδύνατα προς

30, 31, αλλά δεί ταύτη εκάστου μετέχειν, ή καθ' υποκειμένου λέγεται γρ

Λlex p. 66, 31, ef not. ad h. 1. δη Ε". έκαστον Η". 31. ει Η" et re

Β"C". 32. αυτού του διπλασίου SΤΒ"C"αs. 33. συμβέβηκε - 34. εί

ναι οm Α". | 34. ουσία] scribendum arbitror ουσιών vel ουσίας, secutus

Αlexandri interpretationem p. 66, 9-30. 69, 3, non eiusdem lemma p. 67, 5.

ταυτα Αlex ef p. 67, 6. not., ceteri ταύτα, γαρ ενταύθά τε F" et fort. Αlex,

cf. p. 66, 27. 67, 7, 19 : δε ενταύθα cum ceteris cb.

991α 1. τί] έτι Η" Αscl. |τώ s. 2. το om Αscl. 3. τί] ούτι αs.

μάλλον om S. 4. και δυάδων των π. Α". των πολλών] των δυάδων των

πολλών Αlex et Μ praeter G", δυάδων των π. ΤΑ"Ε"as. 5. είναι om Τ

ΕΕύ et Μ. επί τ' αυτής de coniect. scripsi secutus Αlex p. 69, 15, επί

ταύτης Γ"ίαscυ, επ' αυτής Μ. 6. ομωνυμία SΒ"C"Ε". 7. καλοί Ε":

ceteri et Αlex καλοίη. 8. μηδ. δε κ. Β"C"a. 9. άν οm Α". ποτε om

Τι είδη ή F"Μ et Αlex, είδη ιαseb. 10. και τους φθ. ΕSΤΒ"C"Ε"Μ

(praeter G"Ι") αs, sed τοις om Αlex. 12. ούτε scb et Αlex p. 71, 7, ουδε

codices. 13. ουδε γαρ sb, ούτε γάρ codices. ουσίαν εκείνα C", εκείνα ού

σία Ε". 14. γε on ΕSΤΒ"C". | μεν οn Ε". 15. αίτιον Τ. ώς om

ΕΤ. 17. πρότερος - ύστερος Μ. | ύστερον] δεύτερος Η". 18. έλεγον

om SΒόC", έλεγε και έτεροί τινες Μ.



Α 9. 99Ι b. 29

ν Α- 2 ζ. " y τ

την τοιαύτην δόξαν, αλλά μην άδ' εκ των ειδών έςι τάλλα
γ χ / Α' - Υ Α' Α' ν Α Α'

κατ' ουθένα τρόπον των ειωθότων λέγεσθαι, το δε λέγειν 20

παραδείγματα αυτά είναι και μετέχειν αυτών τάλλα κε
- ν ν

νολογείνεςι και μεταφοράς λέγειν ποιητικάς, τί γάρ εςι
ν Α' ν ν Α' χ Α' Α'

το εργαζόμενον προς τας ιδέας αποβλέπον, ενδέχεται γαρ

και είναι και γίγνεσθαι όμοιονότιούν και μή εικαζόμενον

προς εκείνο, ώςε και όντος Σωκράτες και μη όντος γένοιτ' 25
Μ τ / Α' α ν - α" 3\ , σ (.

αν οιόσπερ Σωκράτης ομοίως δε δήλον ότι κάνει ήν ο

Σωκράτης αίδιος έςαι τε πλείω παραδείγματα τύ αυτού,

ώςε και είδη, οίον το ανθρώπ8 το ζώον και το δίπεν, άμα

δε και το αυτοάνθρωπος, έτι ο μόνον των αισθητων παρα

δείγματα τα είδη, αλλά και αυτών [των ιδεών], οίον το γέ

νος, ως γένος ειδών ώστε το αυτό έσται παράδειγμα και
» ν " ν τ'

εικών, έτι δόξειεν αν αδύνατον είναι χωρίς την υσίαν και ό 991 ο
α - Υ Α' - τ

ή υσία ώςε πώς αν αι ιδέαι υσίαι των πραγμάτων ούσαι

χωρίς είεν, εν δε τώ Φαίδωνι ούτως λέγεται, ώς και του

είναι και τύ γίγνεσθαι αίτια τα είδη εςίν, καίτοι των ειδών
" η τ' -ν

όντων όμως ο γίγνεται τα μετέχοντα, αν μή ή το κινήσον,

και πολλά γίγνεται έτερα, οίον οικία και δακτύλιος, ών ό
ν/ τ' θ α/ - α" " Α τ' Κ

φαμεν είδη είναι ώςε δήλον ότι ενδέχεται και ταλλα και

είναι και γίγνεσθαι δια τοιαύτας αιτίας oίας και τα όη

θέντα νύν έτι είπερ εισιν αριθμοί τα είδη, πως αίτιοι έσον

31 ται, πότερον ότι έτεροι αριθμοί είσι τα όντα, οίον οδι μεν 10

αριθμός άνθρωπος, όδι δε Σωκράτης, όδι δε Καλλίας, τί
τ -ν ) , και ν

έν εκείνοι τέτοις αίτιοί εισιν, έδε γαρεί οι μεν αίδιοι οι δε
Α' 2 W " 5 χ (/ Α' y Αν y - τ' α

μή, όθεν διοίσει, ει δ' ότι λόγοι αριθμών τανταύθα, οίον ή

30

5

19. ιδεών Γ". | 21. αυτά] ταύτα Η", τε Α", οm F". |ταλλα on F".

23. αποβλέπον προς τας ιδέας Ηό, προς τας ιδέας αποβλέπειν Τ. γαρ.]

τε Α"ύ, δε F"c: ceteri et Αlex γαρ. 24. oτιούν ante όμοιον Η", οm Fό.

25. γίγνοιτ' ΕSΒ"C"c. 26. περom Α". ante ομοίως punctum cb. |ει

om Ε". | 27. post αίδιος comma cύ. | έσται τε - ο 1. εικών in nonnullis

exemplaribus omissa esse testatur Αlex. |τε om. Η". 28. του ανθρώπου]

το άνθρωπος αs και om αs. 29. του Α", ο Η". | αυτοανθρώπου Α".

έτι δε ου Η". αισθ. έσονται παρ. Η". 30. τα είδη] αι ιδέαι Η", είδη

(omisso τά) SΒύC". των ιδεών add F"Η": ceteri et Μ om. 31. ώς γέ

νος ειδών] των ώς γένους ειδών Μ, quod videtur recipiendum. ώς Τ.

991ύ 1. αν om Α". 3. λέγομεν F"Η" Αlex Αscl c. 4. τα είδη αί

τια Γό. 5. Εάν ΕΤΕύ. 8. δια] διά τάς Τ, και δια SΒ"C"as. 9. εί

σίν] είεν F", sed εισίν Αlex. 10. εισίν αριθμοί Τ. 11. άνθρωπος αριθ

μός Α"as. 13. ουθεν οm Τ.



30 Α 9. 992α.
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συμφωνία, δήλον ότι έςιν έν γέ τι ών εισί λόγοι, ει δή τι

τότο, ή ύλη, φανερόν ότι και αυτοί οι αριθμοί λόγοι τινές

έσονται ετέρυ προς έτερον, λέγω δ' οιον, ει έςιν ο Καλλίας

λόγος εν αριθμοίς πυρός και γης και ύδατος και αέρος,

άλλων τινών υποκειμένων έσται και η ιδέα αριθμός και

αυτοάνθρωπος, είτ' αριθμός τις ών είτε μή, όμως έςαι λόγος

εν αριθμοίς τινών, και εκ αριθμός, εδ' έςαι τις διά ταύτα

αριθμός, έτι εκ πολλών αριθμών είς αριθμός γίνεται, εξ

ειδών δε εν είδος πώς, ει δε μη εξ αυτών αλλ' εκ των ενα

ρίθμων, οίον εν τη μυριάδι, πώς έχουσιν αι μονάδες, είτε

γαρ ομοειδείς, πολλά συμβήσεται άτοπα, είτε μη ομοει

δείς, μήτε αι αυται αλλήλαις μήτε αι άλλαι πάσαι πά

σαις τίνι γάρ διοίσουσιν απαθείς ούσαι, ούτε γάρ εύλογα

ταύτα έτε ομολογόμενα τη νοήσει, έτι δ' αναγκαίον έτερόν

τι γένος αριθμού κατασκευάζειν, περί ο ή αριθμητική και

πάντα τα μεταξύ λεγόμενα υπό τινων ά πώς ή εκτίνων

έσται αρχών; ή διά τί μεταξύ των δευρό τ' έσται και

αυτών; έτι αι μονάδες αι εν τη δυάδι εκατέρα έκ τινος

προτέρας δυάδος καίτοι αδύνατον. έτι διά τί εν ο αριθμός

συλλαμβανόμενος, έτι δε προς τοίς ειρημένοις, είπερ εισιν

αι μονάδες διάφοροι, εχρήνέτω λέγειν ώσπερ και όσοι τα

ςοιχεία τέτταρα ή δύο λέγεσιν και γάρ τότων έκαςος ου

το κοινόν λέγει ςοιχείον, οίον το σώμα, αλλά πύρ και γήν,

14. έσται SΒ"Coas. | δέ ΒύCό. | εισιν οι λόγοι SΕ". τι om SΤΑθίας.

15. οι οm Τ. 17. και αέρος on ΕSΒ"C"Ε". 18. ante άλλων add και

ο αυτός άνθρωπος ιαs, αέρος ή άλλων τ. υποκειμένων, έσται και η ιδέα

αριθμός και αυτοάνθρωπος κτλ. videtur legisse Αlex, άλλων - αριθμός

και οm SΤΒ"C"Ε", post υποκειμένων έσται colon c, comma ύ. 19. ο αυ

τός άνθρωπος ΤΟύΕύ. | 20. ουδ' έσται Α"Ε"Ηό: ceteri και ουκ. 20. 21.

ταύτα ο αριθμός Ταε 21. έτι δ' εκ ΕSΒ"C". 22. μηδ' SΤΒύCύas. | εκ

om Α"c. 22. 23. αριθμών Η" Αscl, εν τω αριθμώ Αύ, γρ αλλά εκ των αριθ

μών, το δε ενάριθμον αντί του εκ των λόγων του αριθμού Ε mg. 23. ει

Ε". 24. άτοπα συμβήσεται ΕSΤΒ"C"Ε"c. μή] μή δε Α". 25. μηδε αι αυ

τα Α"F"Η" (sed μήτε αι αυταί Αlex), μήτε αυται S. άλλαι αι πάσαι

ΕΕ". 26. γάρ om i et fort. Αlex. 27. δ'] τε Α"F". 28. τι om Α".

ον Α". | ή οm F". 29. τινων ά πώς ή Α"ias et fort. Αlex, τινων απλώς

ή cb. 30. έσται Αlex, εστιν ιαscυ, τί μεταξύ Α" Αlex Αscl, τί τα με

ταξύ αscύ. | δευρό] δέ Α". τ' om C". 31. εκατέρων Α". | 31. 32. τινος έτι

προτέρας της δυάδος Α".

992α 1, καίτοι αδύνατον om Τ. | ο αριθμός εν Ε". | 3. αδιάφοροι

γρ Αlex. | 4. και γάρ και τούτων Τ.



Α 9. 992 b. 31

είτ' έςι τι κοινόν το σώμα είτε μή, νύν δε λέγεται ώς όντος

το ενός ώσπερ πυρός ή ύδατος όμοιομερός ει δ' ότως, ουκ

έσονται ουσίαι οι αριθμοί, αλλά δήλον ότι, είπερ έςι τι εν

αυτό και τότό εςιν αρχή, πλεοναχώς λέγεται το έν άλ

λως γαρ αδύνατον, βsλόμενοι δε τας υσίας ανάγειν εις τας 10

αρχάς μήκη μεν τίθεμεν εκ μακρού και βραχέος, έκ τινος

μικρού και μεγάλου, και επίπεδον εκ πλατέος και στενού,

σώμα δ' εκ βαθέος και ταπεινό, καίτοι πώς έξει ή το επί

πεδον γραμμήν ή το στερεόν γραμμήν και επίπεδον, άλλο

γαρ γένος το πλατύ και το ςενόν και βαθύ και ταπεινόν 15

ώσπερ όνεδ' αριθμός υπάρχει εν αυτοίς, ότι το πολύ και

ολίγον έτερον τούτων, δήλον ότι ουδ' άλλο ούθεν τών άνω

υπάρξει τους κάτω, αλλά μην άδε γένος το πλατύ τύ βα

θέος ήν γάρ αν επίπεδόν τι το σώμα, έτι αι ςιγμαι εκ

τίνος ενυπάρξουσιν, τούτω μεν ούν τώ γένει και διεμάχετο 20

Πλάτων ώς όντι γεωμετρικώ δόγματι, αλλ' εκάλει αρχήν

γραμμής, τότο δε πολλάκις ετίθει τάς ατόμες γραμμάς,

καίτοι ανάγκη τέτων είναι τι πέρας ώς' εξ ο λόγo γραμμή

εςι, και ςιγμή εςιν. όλως δε ζητάσης της σοφίας περί των

φανερών το αίτιον, τότο μεν ειάκαμεν (ούθεν γαρ λέγομεν 25

περί της αιτίας όθεν ή αρχή της μεταβολής), την δ' ουσίαν

οιόμενοι λέγειν αυτών ετέρας μεν άσίας είναι φαμεν, όπως

δ' εκείναι τότων άσίαι, διά κενής λέγομεν το γάρ μετέχειν,

33 ώσπερ και πρότερον είπομεν, ουθένεςιν, ουδε δή όπερ ταϊς

επιστήμαις ορώμενον αίτιον, διό και πάς νους και πάσα 30

φύσις ποιεί, ουδε ταύτης της αιτίας ήν φαμεν είναι μίαν

των αρχών, όθεν άπτεται τα είδη, αλλά γέγονε τα μαθή

ματα τοίς νύν ή φιλοσοφία, φασκόντων άλλων χάριν

αυτά δείν πραγματεύεσθαι, έτι δε την υποκειμένην ουσίαν 992ο

ώς ύλην μαθηματικωτέραν άν τις υπολάβοι, και μάλλον

κατηγορείσθαι και διαφοράν είναι της ουσίας και της ύλης

6. τι om ΤΑ"Ε". 8. είπερ] ειπείν SΒ"C"αε. | 11, τίθενται SΒ"C"

ιαs, βραχέος και μακρού Α"Γ" Αlex, fort. recipiendum. 13. τoι om Γύ.

ή οm Α". | 14. και] αμι ι. 15. και το πλ. ΤΕ". | το post και om Α".

16. εν οm Α". 17. ότι om Ε". 19. αν om Τ. | 20. ενυπάρχουσι ΕS

ΤΒ"C"Η"ίας. 23. καίτοι αν και τούτων Αlex. 24. φιλοσοφίας Α".

26. πόθεν Α". 27. μεν add ΕΑ"Η" et Αlex. 29. και το πρότερον SΤ

Β"C"αs. 29. 30. ο περί τας επιστήμας Α", ο περί ταίς επιστήμαις c. 31.

ουδε] το δε Α". | ταύτης] ullam ι (fort. έllam). 33. της S. | άλλων] των

άλλων Α"co: ceteri et Αlex άλλων,
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ή ύλην, οίον το μέγα και το μικρόν, ώσπερ και οι φυσιο

5 λόγοι φασί το μανόν και το πυκνόν, πρώτας το υποκειμένο

φάσκοντες είναι διαφοράς ταύτας ταύτα γάρ εςιν υπεροχή

τις και έλλειψις, περί τε κινήσεως, ει μενέςαι ταύτα κίνησις,

δήλον ότι κινήσεται τα είδη εί δε μή, πόθεν ήλθεν, όλη

γάρ ή περί φύσεως ανήρηται σκέψις, ότε δοκεί όαδιον

10 είναι, το δείξαι ότι εν άπαντα, ό γίγνεται τη γάρ εκθέσει

ο γίγνεται πάντα εναλλ' αυτό τι έν, αν διδώ τις πάντα,

και έδε τύτο, ει μη γένος δώσει το καθόλυ είναι τούτο δ'

εν ενίοις αδύνατον, αθένα δ' έχει λόγον έδε τα μετά τους

αριθμός μήκη και επίπεδα και σερεά, έτε όπως έςιν ή έςαι,

15 ούτε τίν' έχει δύναμιν ταύτα γάρ ούτε είδη οιόντε είναι

(ού γάρ εισιν αριθμοί) ούτε τα μεταξύ (μαθηματικά γαρ

εκείνα) έτε τα φθαρτά, αλλά πάλιν τέταρτον άλλο φαί

νεται τύτό τι γένος, όλως τε το τών όντων ζητείνςοιχεία

μή διελόντας, πολλαχώς λεγομένων, αδύνατον εύρείν, άλ

20 λως τε και τύτον τον τρόπον ζητώντας εξ οίωνεςι ςοιχείων,

εκ τίνων γάρ το ποιείν ή πάσχειν, ή το ευθύ, εκ έςι δήπε

λαβείν, αλλ' είπερ, των ασιών μόνον ενδέχεται ώςε το τών

όντων απάντων τα ςοιχεία ή ζητείν ή οίεσθαι έχειν υκ αλη

θές, πώς δ' άν τις και μάθοι τά των πάντων στοιχεία;

25 δήλον γάρ ώς αθεν οίόντε προϋπάρχειν γνωρίζοντα πρότε

ρον, ώσπερ γαρ τώ γεωμετρείν μανθάνοντι άλλα μεν εν

δέχεται προειδέναι, ών δε η επιστήμη και περί ών μέλλει

μανθάνειν όθεν προγιγνώσκει, ούτω δή και επί των άλλων,

992o 4. ή ύλην add Α"Γ" Αlex. και ante οι φ. om SΒ"C". 5. το μα

νόν] και μανόν Sas, της υποκειμένης Ε". 6. ταύτας on Α"c. ταύτα δέ

έστιν ή υπεροχή τις Αlex. γάρ] δέ SΤΗ". 7. και έλλειψις οm Α". δε

Α"αε, έστι Ε"Η". 9. σκέψις ανήρηται Α"c, ο δε Τ, και ο ΕΗ"as.

10. εν τα πάντα Η". | ου] εκ της εκθέσεως ου Α", omissis τή γαρ εκθέ

σει ου γίγνεται. 11. γ. τα πάντα Η". | 12, ει et δώσει Α"F": ceteri εάν

et δώ, fort, recte. 13. εν οm Α". | ενίοις τε αδ. Η". τα om S. 14.

μήκη τε και επ. Α". | ουδε Α". 15. ούτε τίν Α" et Αlex p. 93, 30: ce

teri et cύ ούτ' είτιν'. 16. μαθ.] τα μαθ. ΕSΤΒ"C"as. 17. πάλιν γε

τ. Β". | άλλο τέταρτον Ε". 17. 18. τούτο φαίνεται γένος Α"c. 18. το] του

Ε". | όντων] όλων Τ. 19. διελόντα Ε", διελόντα τα Α". | λεγόμενα Α".

20. ών Α" et fort. Αlex. 21. ή πάσχειν οm ε. ευθύ] ευ Α". 22. είπερ

εστί, τ. 3. 23. όντων om ΤΑ". ή ante ζητείν οm Α"e. 25. γνωρίζον

τας F" et Αlex. 26. το Τ. | γεωμέτρη γεωμετρείν Α". | άλλα] aliqμα ε.

28. δε ΕΦα, δεί ΕSΒόCό, οm s.



Α 10. 993 α. 33

ώς'εί τις των πάντων εςιν επιςήμη, ώς τινές φασιν, ουθεν

αν προύπάρχοι γνωρίζων ούτος, καίτοι πάσα μάθησις διά 30

προγιγνωσκομένων ή πάντων ή τινών εςί, και ή δι' αποδεί

ξεως και η δι' ορισμών δείγαρ εξ ών ο ορισμός προειδέναι

και είναι γνώριμα, ομοίως δε και ή δι' επαγωγής, αλλά μην

και ει τυγχάνει σύμφυτος ούσα, θαυμαςόν πώς λανθάνο- 993α

μεν έχοντες την κρατίςην των επιςημών, έτι πώς τις γνω

ριεί εκτίνων εςί, και πώς έςαι δήλον; και γάρ τούτ' έχει

απορίαν αμφισβητήσειε γάρ άντις, ώσπερ και περί ενίας

συλλαβάς οι μεν γαρ το ζα εκ τύ σ και δ και α φα- 5

σιν είναι, οι δέ τινες έτερον φθόγγον φασιν είναι και εθένα

των γνωρίμων, έτι δε ώνεςιν αίσθησις, ταύτα πώς άν τις

μή έχων την αίσθησιν γνοίη, καίτοι έδει, είγε πάντων ταύτα

ςοιχεία εςιν εξ ών, ώσπερ αι σύνθετοι φωναί εισιν εκ των

οικείων goιχείων. 10

10 "Οτι μένουν τας ειρημένας εν τοις φυσικούς αιτίας

ζητείν εοίκασι πάντες, και τέτων εκτός έδεμίαν έχoιμεναν

ειπείν, δήλον και εκ των πρότερον ειρημένων, αλλ' αμυδρώς

ταύτας και τρόπον μέντινα πάσαι πρότερονείρηνται, τρό

πον δέ τινα ουδαμώς ψελλιζομένη γαρέοικεν η πρώτη 15

35 φιλοσοφία περί πάντων, άτε νέα τε κατ' αρχάς ούσα και

το πρώτον επει και Εμπεδοκλής οστούν τώ λόγω φησίν

είναι, τότο δ' εςι το τί ήν είναι και η υσία τυ πράγματος,

αλλά μην ομοίως αναγκαίον και σαρκός και των άλλων

εκάςε είναι τον λόγον, ήμηθενός δια τύτο γάρ και σάρξ 20

και οςόν έςι και των άλλων έκαςον, και ο διά τήν ύλην,

29. εί] ή SΒ"C". | απάντων Α"Ε". | οιανδή τινες Α", ώσπερτινές αε.

31. ή δι' αποδ. και ή δι' αe coniect, scripsi coll. Αlex p. 96, 2 - 5: vulgo

et cυ ή δι' αποδ. ή δι'. | 33. είναι] είδε Ε".

993α 1, ει και τυγχάνοι Β"F"c. 2. γνωρίσει F" et Αlex, γνωρίσειεν

ΕSΤΒύC"αε. 4. επί S. 5. ο Τ. |ζα Αlex Αscl sch Α", σμα iascύ γρ

sch Α", σώμα Ε". δ Αlex, μ ιαscύ γρsch Α". 6. δε τον έτερον τρόπον

ίδιον είναι Α". 7. δε et εστίν οm F". κ' αίσθησις Ε". 8. γνοίη]

έχοι F". | δεί Α" et fort. ε. ταύτα] eadem ι. 10. οικείων οm as | 12.

έχομεν Α"Ε"Γύe, Α"Γ"c omisso αν. 14. άπασαι SΒ"C"as, αι πάσαι

Τ. 15. post ουδαμώς punctum cb, et 17. post πρώτον comma b. | 16.

απάντων Α". τε] τε και Sas, om Α"Γ". 19. ante ομοίως add και αs.

αναγκαίον ομοίως Τ. σάρκα ΤΕbs, σάρκας Α". 20. έκαστον codices,

εκάστου ι γρ Cas et cb, fort. legendum και σάρκα και των άλλων έκαστον

είναι τον λόγον, ή μηδε έν, μηδε έν ΕSΤΒ"C"Ε"ias, τoύτo άρα και η

σάρξ Α". | 21. έστι SΤΒ"C"Γ"ίαs et Αlex, έσται cύ.
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ήν εκείνος λέγει πυρ και γην και ύδωρ και αέρα, αλλά

ταύτα άλλg μεν λέγοντος συνέφησεν αν εξ ανάγκης, σα

φώς δε εκείρηκεν, περί μεν ύν των τοιύτων δεδήλωται και

25 πρότερον όσα δε περί των αυτών τότων απορήσειεν άντις,

επανέλθωμεν πάλιν τάχα γάρ αν εξ αυτών ευπορήσαιμέν

τι προς τας ύςερον απορίας,

Α ΕΛΑΤΤΟΝ.

30 Η περί της αληθείας θεωρία τη μεν χαλεπή, τη δε

βαδία, σημείον δε το μήτ' αξίως μηδένα δύνασθαι τυχείν

993ύ αυτής, μήτε πάντως αποτυγχάνειν, αλλ' έκαςον λέγειν τι

περί της φύσεως, και καθ' ένα μεν μηθεν ή μικρόν επιβάλ

λειν αυτή, εκ πάντων δε συναθροιζομένων γίνεσθαί τι μέγε

θος, ώς' είπερ έoικεν έχειν καθάπερ τυγχάνομεν παροιμια

5ζόμενοι, τίς αν θύρας άμάρτοι, ταύτη μεν αν είη όαδία,

το δ' όλον τι έχειν και μέρος μή δύνασθαι δηλοί το χαλε

πόν αυτής, ίσως δε και της χαλεπότητος ούσης κατά δύο

τρόπες, ουκ εν τοις πράγμασιν αλλ' εν ημίν το αίτιόν εςιν 36

αυτής, ώσπερ γάρ και τα των νυκτερίδων όμματα προς το

φέγγος έχει το μεθ' ημέραν, έτω και της ημετέρας ψυχής

ο νυς προς τα τη φύσει φανερώτατα πάντων, ου μόνον δε

χάριν έχειν δίκαιον τούτοις ών άν τις κοινώσαιτο ταϊς δό

ξαις, αλλά και τους έτι επιπολαιοτέρως αποφηναμένοις και

γαρ ότοι συνεβάλοντό τι την γαρ έξιν προήσκησαν ημών,

10

22. λέγει om Τ Ι και ante γήν οm Sί. | και post γήν om SΒ"C"ι.

23. ante ταύτα add και as | μεν on SΒ"C". | 24. ουκ οm S. |ουν om

Ε", τούτων Αθic. 25. δε] δε και S, δή Αlex. 26. ευπορήσωμεν SC".

27. τι] τοι Ε", οm Α"Γ" Αlex p. 100, 16. 29. α το έλαττον SΤ, έλατ

τον α F, β Ε, βιβλίον β Ω. addunt ΕΩSΒύCύ: τούτο το βιβλίον οι πλείους

φασιν είναι Πασικλέους του Ροδίου, ός ήν ακροατης Αριστοτέλους, υιός

δε Βοηθού του Ευδήμου αδελφού, Αλέξανδρος δε ο Αφροδισιεύς φησιν εί

ναι αυτό του Αριστοτέλους. | 30 ή] ότι η re Ηo et γρ Αlex. 31. μη

δένα om Τ. θιγείν Α".

993ύ 1. πάντως scripsi de coniect. Βrandisii ex auctoritate Αlexandri

p. 101, 14. 102, 12. 21. 25, πάντας ιαscύ. 2. τής om Τ. μεν] μεν

ή Ε et fort. Αlex. 6. τι Α"Ε", modo τι modo τε Αlex: ceteri τ'. | 8.

εστιν add Α", dubito num recte. 9. και om ΕΩΕ". 10. το μεθ'] προς

Ω. | 12. ών] δν F", και ούτως ών Ε". | κοινώσαιτο Ε", κοινωνήσαιτο Ε

ΤΑθc, κινήσαιτο Γό: ceteri et Αlex κοινωνήσαι. | 13. έτι om Α"cb. επι

πολαιότερον Α"Ε"ase Αlex. 14. συνεβάλοντο Α" et fort. Αlex: ceteri συμ

βάλλονται. | ήσκησαν Α".
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ει μεν γαρ Τιμόθεος μή εγένετο, πολλήν αν μελοποιίαν εκ 15

είχομεν ει δε μή Φρύνις, Τιμόθεος ουκ αν εγένετο, τον

αυτόν δε τρόπον και των περί της αληθείας αποφηναμένων,

παρά μεν γαρ ενίων παρειλήφαμέν τινας δόξας, οι δε του

γενέσθαι τέτος αίτιοι γεγόνασιν, ορθώς δ' έχει και το κα

λείσθαι την φιλοσοφίαν επιςήμην της αληθείας, θεωρητικής 20

μεν γαρ τέλος αλήθεια, πρακτικής δ' έργον και γαρ εάν

το πώς έχει σκοπώσιν, ου το αίδιον αλλά πρός τι και νυν

θεωρούσιν οι πρακτικοί, ουκ ίσμεν δε το αληθές άνευ της

αιτίας έκαστον δε μάλιστα αυτό των άλλων, καθ' ό και

τοις άλλοις υπάρχει το συνώνυμον, οίον το πύρ θερμότατον 25

και γάρ τοις άλλοις το αίτιον τούτο της θερμότητος ώστε

και αληθέστατον το τοίς ύςέροις αίτιον του αληθέσιν είναι,

διό τας των αεί όντων αρχάς αναγκαίον αεί είναι αληθε

ςάτας ο γάρ ποτε αληθείς, ουδ' εκείναις αϊτιόν τίεςι του

είναι, αλλ' εκείναι τοις άλλοις, ώσθ' έκαστον ώς έχει τού 30

είναι, έτω και της αληθείας,

2 Αλλά μήν ότι γ' έστιν αρχή τις και ουκ άπειρα τα 994α

37 αίτια των όντων, ούτ' εις ευθυωρίαν ούτε κατ' είδος, δήλον.

έτε γαρ ώς εξ ύλης τόδ' εκ τύδε δυνατόν ιέναι εις άπειρον,

οίον σάρκα μεν εκ γης, γήν δ' εξ αέρος, αέρα δ' εκ πυρός,

και τύτο μήίςασθαι, ούτε όθεν η αρχή της κινήσεως, οίον 5

τον μεν άνθρωπον ύπό το αέρος κινηθήναι, τύτον δ' υπό του

ηλίg, τον δε ήλιον υπό το νείκες, και τότε μηδέν είναι πέρας,

ομοίως δε υδε το και ένεκα εις άπειρον οίόντε ιέναι, βάδισιν

μεν υγιείας ένεκεν, ταύτην δ' ευδαιμονίας, την δ' ευδαιμο

νίαν άλλ8, και έτως αεί άλλο άλλ8 ένεκεν είναι και επί 10

16. φρένις Ε". 17. δε om S. των περί της] περί των Α"Ε". 19.

τούτοις το Ε". δή ΕΤα έχει om Α"Γ". καλέσαι ΕSΤΒ"C"ias. 20.

την κατά φ. Α". idem et as post αληθείας add θεωρητικήν. | 21. αν Α"

Ε". 22. έχη ΕΩS. ου το αίτιον ΕΩSί et γρ Αlex, ου γαρ αίτιον Τas,

ου το αίτιον ου Ε", ουκ αίδιον Αlex. post αίδιον add καθ' αυτό ceteri

omnes et γρ Αlex, praeter Α" Αlex. | γρ « ου το αίτιον καθ' αυτό» και «ου

το αίδιον» Ε mg. 23. της om Αlex. 24. καθώς S. 27. modo αλη

θέστερον, modo αληθέστατον Αlex. 28. αίει ΩΤ. alterum αεί οm ί.

29. εκείνων Α"Ε" Αlex. τί εστι οm Αlex. | εστι οm Α".

994α 1. γ' om F". τις αρχή F". 2. επ' Α"Ε", κατ' Αlex. ευθεω

ρίαν Ε". | 3. είναι επ' άπειρον ΕΩSΤΕ", ιέναι επ' άπειρον c. 4. εκ του

αέρος αε. | 8. ουδε] και Α". | απ. ουχ οιόν τε είναι Α". 9. ένεκεν Α":

ceteri ένεκα. δ'] δι' Τ. 10. άλλου ένεκεν και Α".

3 •
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του τί ήν είναι δ' ώσαύτως, των γάρ μέσων, ώνεςιν έξω

τι έσχατον και πρότερον, αναγκαίον είναι το πρότερον αίτιον

των μετ' αυτό, ει γάρ ειπείν ήμάς δέοι τί των τριών αϊτιον,

το πρώτον ερέμεν ου γαρ δή τόγ' έσχατον, υδενός γαρ το

τελευταίον αλλά μην ουδε το μέσον, ενός γάρ, ούθεν δε

διαφέρει εν ή πλείω είναι, εδ' άπειρα ή πεπερασμένα των

δ' απείρων τύτον τον τρόπον και όλως το απείρs πάντα τα

μόρια μέσα ομοίως μέχρι του νύν ώστ' είπερ μηθέν έστι

πρώτον, όλως αίτιον εθένεςιν, αλλά μην υδ' επί τό κάτω

οίόν τ' επ' άπειρον ιέναι, τύ άνω έχοντος αρχήν, ώς' εκ πυ

ρός μεν ύδωρ, εκ δε τότε γήν, και έτως αεί άλλο τι γίγνε

σθαι γένος διχώς γάρ γίγνεται τόδε εκ τούδε, μή ώς τόδε

λέγεται μετά τόδε, οίον εξ Ισθμίων Ολύμπια, ή ώς

εκ παιδός ανήρ μεταβάλλοντος, ή εξ ύδατος αήρ. ώς μεν

ούν εκ παιδός άνδρα γίγνεσθαι φαμεν, ώς εκ του γιγνο

μένg το γεγονός ή εκ τύ επιτελυμένο το τετελεσμένον αεί

γάρεςι μεταξύ, ώσπερ τό είναι και μή είναι γένεσις,

ούτω και το γιγνόμενον τού όντος και μη όντος, έστι δ' ο

μανθάνων γιγνόμενος επιστήμων, και τούτ' εςιν ο λέγεται,

ότι γίγνεται εκ μανθάνοντος επιςήμων. το δ' ώς εξ αέρος

ύδωρ, φθειρομένg θατέρθ, διό εκείνα μεν ουκ ανακάμπτει

εις άλληλα, έδε γίγνεται εξ ανδρός παίς και γάρ γίγνεται

εκ της γενέσεως το γιγνόμενον, αλλά μετά την γένεσιν,

έτω γάρ και ημέρα εκ το πρωί, ότι μετά τύτο διό έδε το

11. του ιαs Αlex, των co. | δ' om as. 11. 12. έξω τι om Α"F", τι έξω

Τ. 13. τώ ΕΤ. μεθ' αυτό Α", μέσων F". ημάς ειπείν Α". τί ιαs Αlex,

τι εθ. 14. γε το Α". τό] τότε Ω, τό γε ΕΒ"C"αε. 15. δε] γάρ ιαε.

16. ή πεπ.] ουδε πεπ. Ε". 17. όλως] άλλως τε δή Η". | 18. ομοίως om

Η". | εστι το πρώτον SΤΒ"C"Εύas. 19. οιόν τ' επ' Γο et Αlex, οιόν τ'

εις Αθυ: ceteri et c οίόν τ' έστιν επ'. απιέναι Α", προιέναι F". | έχον

τος του άνω F". 21. τούτου] του ύδατος Η". 22. γίγνεται] λέγεται

μετά Ω. μή] ή ΕΤΑ"Ε" γρ Εco: ceteri et Αlex p. 114, 9. 14. Αsel γρ

Εμή. 23. μετα τόδε] κατά τούδε c. |ή ώς de coniect, scripsi secutus

Αlex, ή ουχ ούτως αλλ' ώς Α"cύ, ούτ' άλλ' ώς S, αλλ' ώς ή ι et γρ Ε: ce

teri ή. 24. μεταβάλλοντος ανήρ Ε". ή ώς εξ Α". μεν - 25. φαμεν

om Ε. 25. ανήρ ΩSC"Ε". | γενέσθαι F".| 26. εκ om Αlex. 27. μεταξύ]

τι μεταξύ Η", μεταξύ τι SΤΒ"C"ιαε. | 28. δ'] γάρ Αύc et fort. Αlex.

29. και - 30. επιστήμων οm Α". | 30. ότι γίγνεται om Τ. 31. ουκ ανα

κάμπτει μεν εκείνα Ω. 32. εις] προς SΒ"C"αε. |γάρ] δε Α".

994ύ 1. αλλά F"Η" Αlex c: ceteri et o αλλ' έστι. | 2. και η ημέρα Τ,

ή ημέρα omisso και αε. | μετά] κατά ο, το om Α".
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πρωί εξ ημέρας, θάτερα δε ανακάμπτει, αμφοτέρως δε

αδύνατον εις άπειρον ιέναι των μεν γαρ όντων μεταξύ

ανάγκη τέλος είναι, τά δ' εις άλληλα ανακάμπτει ή γαρ

θατέρg φθορά θατέρg εςι γένεσις, άμα δε και αδύνατον το

πρώτον αίδιον όν φθαρήναι επειγάρεκ άπειρος ή γένεσις

επί τό άνω, ανάγκη, εξ και φθαρέντος πρώτα τι εγένετο, μη

αίδιον είναι έτι δε το ό ένεκα τέλος, τοιύτον δε ο μή άλλε

ένεκα, αλλά τάλλα εκείνου ώστ'εί μεν έσται τοιούτόν τι

έσχατον, εκ έςαι άπειρον, ει δε μηθεν τοιύτον, εκ έςαι το

5 ένεκα, αλλ' οι το άπειρον ποιέντες λανθάνεσιν εξαιρόντες

τήν του αγαθού φύσιν, καίτοι ούθεις αν εγχειρήσειεν ουθεν

πράττειν μή μέλλων επί πέρας ήξειν, ουδ' αν είη νούς εν

τοίς τοιύτοις ένεκα γάρ τινος αεί πράττει ό γε νυν έχων

τύτογάρεςι πέρας το γάρ τέλος πέρας εςίν, αλλά μην

ουδε το τί ήν είναι ενδέχεται ανάγεσθαι εις άλλον ορισμόν

πλεονάζοντα τώ λόγω αεί τε γάρ εςιν ο έμπροσθεν μάλ

39 λον, ο δ' ύςερος υκ έςιν και δε το πρώτον μή έςιν, υδε το

εχόμενόνεςιν, έτι το επίςασθαι αναιρύσιν οι έτως λέγοντες,

ου γαρ οίόν τε ειδέναι πριν ή εις τά άτομα ελθείν και το

γιγνώσκειν ουκ έστιν τα γάρ έτως άπειρα πώς ενδέχεται

νοείν; ε γάρ όμοιον επί της γραμμής, ή κατά τας διαιρέ

σεις μεν έχίςαται, νοήσαι δ' άκ έςι μή ςήσαντα διόπερ

υκ αριθμήσει τας τομάς ο τήν άπειρον διεξιών, αλλά και

την ύλην εν κινεμένω νοείν ανάγκη, και απείρω όθενιέςιν

είναι είδε μή, υκ άπειρόν γ' εςι το απείρω είναι, αλλά

μην και ει άπειρά γ' ήσαν πλήθει τα είδη των αιτίων, ουκ

αν ήν ουδ' ούτω το γιγνώσκειν, τότε γάρ ειδέναι οιόμεθα,

όταν τα αίτια γνωρίσωμεν το δ' άπειρον κατά την πρόσθε

σιν εκ έςινεν πεπερασμένω διεξελθείν,

3. θάτερον Α"c. | αμφοτέρας Ε". 4. γαρ οm Ε". 5. ανακάμπτειν

Α". | 6. ετέρου γένεσίς εστιν Αlex. 7. πρώτον αίτιον αίδιον F". | επει

9. είναι om pr Ε": επειδή rc Ε". 7. ή om Α". 8. επί των άνω αε.

9. post είναι add τούτο δε αδύνατον αε. | έτι] έπει Α" Αlex. | 10. τι de

coniect. scripsi secutus Αlex, το ascb. 13. εγχειρίσειεν S. 14. πράσσειν

ΕΕ". ante ουδ' punctum ύ. 15. τοίς οm Ε. τοιούτοις] ουσιν Αύ Αlex c.

16. πέρας τέλος SΑ". | 17. είναι Ω. 18. τε om Τ. 20. έστιν οm Α". !

21. ή om ΤΑ"Ε"αε. | έλθη Α". 23. ή SΕ". 25. αριθμεί Α" et fort.

Αlex. 26. εν κινουμένω ιαεο et γρ Αlex, κινουμένην γρ Αlex, κινουμένωνί

detur interpretari Αlex. | ουδέν SΤΑ"ΒόC"Ε"αε. 27. γ'] δ' Α". του Ε".

28, ει οm S. | 30. πρόθεσιν SΑ".

15

30
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3 Αι δ' ακροάσεις κατά τα έθη συμβαίνουσιν ως γαρ

995α ειώθαμεν, έτως αξιέμεν λέγεσθαι, και τα παρά ταύτα έχ

όμοια φαίνεται αλλά διά την ασυνήθειαν αγνωςότερα και

ξενικώτερα το γάρ σύνηθες γνωριμώτερον ήλίκην δε ισχύν

έχει το σύνηθες οι νόμοι δηλούσιν, εν οις τα μυθώδη και

5 παιδαριώδη μείζον ισχύει το γινώσκειν περί αυτών διά το

έθος, οι μεν όν, εάν μή μαθηματικώς λέγη τις, εκ αποδέ

χονται των λεγόντων, οι δ', αν μη παραδειγματικώς, οι

δε μάρτυρα αξιόσιν επάγεσθαι ποιητήν, και οι μεν πάντα

ακριβώς, τους δε λυπεί το ακριβές ή διά το μή δύνασθαι

10 συνείρειν ή διά την μικρολογίαν έχει γάρ τι το ακριβές

τοιούτον, ώστε καθάπερ επί των συμβολαίων, και επί των

λόγων ανελεύθερον είναι τισι δοκεί, διό δεί πεπαιδεύσθαι 40

πώς έκαστα αποδεκτέον, ώς άτοπον άμα ζητείν επιστήμην

και τρόπον επιςήμης έστι δ' ουδέτερον όάδιον λαβείν, την

15 δ' ακριβολογίαν την μαθηματικήν ουκ εν άπασιν απαιτη

τέον αλλ' εν τοις μη έχουσιν ύλην, διόπερ ού φυσικός ο

τρόπος άπασα γαρ ίσως η φύσις έχει ύλην, διό σκεπτέον

πρώτον τίεςιν ή φύσις έτω γάρ και περί τίνων ή φυσική

δήλονέςαι, [και ει μιάς επιςήμης ή πλειόνων τα αίτια και

20 τας αρχάς θεωρήσαίεςιν.]

Β.

Ανάγκη προς την επιζητεμένην επιςήμην επελθείν ημάς

25 πρώτον, περί ών απορήσαι δεί πρώτον ταύτα δ' έστιν όσα

τε περί αυτών άλλως υπειλήφασί τινες, κάνει τι χωρίς

τέτων τυγχάνοι παρεωραμένον. έςι δε τοίς ευπορήσαι βs

λομένοις πρoύργου το διαπορήσαι καλώς ή γάρ ύστερον

ευπορία λύσις τών πρότερον απορουμένων εςί, λύειν δ' ουκ

32. συμβαίνουσαι F", sed idem deinde p. 127, 14. συμβαίνουσιν,

995 α 1. αξιούμεν έτι το λ. Αlex. 2. αγνωριστότερα Τ. 3. γνώρι

μον Α". 4. τα] περί τα Α". 5. διά om Α"c. 8. μετάγεσθαι Ω. | 11.

συμβόλων Ε". 12. δοκεί τισι Α". πεπαιδευθαι Ε. 14. δε θάτερον Α".

17. τρόπος ιαsco γρ Αlex, λόγος Αlex. | 18. ή om ΕΩS. | τίνων Α" Αlex c,

τίνος ιαsb. 19. και ει - 20. εστιν codices Αscl iaseb, sed omittenda esse

docet Αlex p. 130, 24. 24. ζητουμένην Α"cύ: ceteri et Αlex επιζητουμέ

νην. | απελθείν F"α. 25. πρώτον ante περί om Α"Ε". 27. τυγχάνη ΕS

ΤΑ"Β"C"c. | τυγχ, πρώτον παρ. αε. | 29. προειρημένων απόρων Αlex.

-"
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έστιν αγνοούντας τον δεσμόν, αλλ' ή της διανοίας απορία

δηλοί τότο περί το πράγματος ή γάρ απορεί, ταύτη πα

ραπλήσιον πέπoνθετοις δεδεμένοις αδύνατον γάρ αμφοτέ

ρως προελθείν εις το πρόσθεν, διό δεί τας δυσχερείας τε

θεωρηκέναι πάσας πρότερον, τέτων τε χάριν και διά το τάς

ζητώντας άνευ το διαπορήσαι πρώτον όμοίες είναι τοις πoί

δεί βαδίζειν άγνούσι, και προς τέτοις έδ'εί ποτε το ζητά

41 μενον εύρηκεν ή μη γινώσκειν το γάρ τέλος τούτω μένου

δήλον, τώ δε προηπορηκότι δήλον. έτι δε βέλτιον ανάγκη

έχειν προς το κρίναι τον ώσπερ αντιδίκων και των αμφισ

βητόντων λόγων ακηκοότα πάντων, έςι δ' απορία πρώτη

μεν περί ων εν τοις πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν, πότε

ρον μιάς ή πολλών επιςημών θεωρήσαι τάς αιτίας, και πό

τεροντάς της ουσίας αρχάς τάς πρώτας εςι της επιςήμης

ιδείν μόνον, ή και περί των αρχών εξ ών δεικνύεσιν άπαν

τες, οίον πότερον ενδέχεται ταυτό και ενάμα φάναι και

αποφάναι ή ό, και περί των άλλων των τοιότων, είτ' έστι

περί την ουσίαν, πότερον μία περί πάσας ή πλείονές εισι,

κάνει πλείονες, πότερον άπασαι συγγενείς, ήτας μεν σο

φίας τάς δ' άλλο τι λεκτέον αυτών και τύτο δ’ αυτό των

αναγκαίων εςι ζητήσαι, πότερον τας αισθητάς υσίας είναι

μόνον φατέον ή και παρά ταύτας άλλας, και πότερον μο

ναχώς ή πλείονα γένη των ουσιών, οίον οι ποιύντες τάτε

είδη και τα μαθηματικά μεταξύ τέτων τε και των αισθη

τών, περί τε τότων ούν, καθάπερ φαμέν, επισκεπτέον, και

πότερον περί τας ουσίας ή θεωρία μόνον εςιν ή και περί τα

συμβεβηκότα καθ' αυτά ταϊς υσίαις, προς δε τέτοις περί

ταυτό και ετέρ" και όμοίg και ανομοίg και ταυτότητος και

εναντιότητος, και περί προτέρου και ύςέρου και των άλλων

απάντων των τοιούτων, περί όσων οι διαλεκτικοί πειρώνται

σκοπείν εκ των ενδόξων μόνον ποιούμενοι την σκέψιν, τίνος

εστί θεωρήσαι περί πάντων. έτι δε τέτοις αυτοίς όσα καθ'

30. αγνοούντα ΕSΤΒ"C"as. | 31. ή γάρ απορία Α". 33. το έμπρο

σθεν αs. | 36. ουδέποτε το ζητούμενον ει εύρηκεν Α"e.

995 ο 1. εύρηκεν] inυenerint ί. 2. δε καλώς προηπορηκότι SΒ"C"as.

δε post έτι om Α". 5. πεπροιμιασμένοις Ε. 6. πολλών εστιν επιστημών

SΤΒ"C"αs. 8. πάντες Α"G"Ι". 9. και αποφάναι οm Ε. 11. εισι om

Ε". 12. καν] και G"Ι"ύ: ceteri et c καν. cf. 995α 26, 996α 14, ύ 32. 16.

πλεοναχώς τα γένη Α". 19. περί] επί G"Ι". | μόνον η θεωρία F". | 21.

και ταυτότητος] και εναντίου ΤΕ", οm ΕΑ"G"Ι"ic. 24. μόνων Α".

30

995 ύ
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αυτά συμβέβηκεν, και μη μόνον τι εστι τούτων έκαστον,

αλλά και ει άρα εν ενί εναντίον και πότερον αί αρχαί και

τα στοιχεία τα γένη έστιν ή εις ά διαιρείται ενυπάρχοντα 42

έκαςον και ει τα γένη, πότερον όσα επί τοίς ατόμοις λέ

γεται τελευταία ή τα πρώτα, οίον πότερον ζώον ή άνθρωπος

αρχή τε και μάλλον εστι παρά το καθ' έκαστον, μάλιςα

δε ζητητέον και πραγματευτέον, πότερον έστι τι παρά την

ύλην αίτιον καθ' αυτό ή ό, και τύτο χωριςόν ή έ, και πό

τερον εν ή πλείω τον αριθμόν και πότερονέςι τι παρά το

σύνολον (λέγω δε το σύνολον, όταν κατηγορηθή τι της ύλης)

ή ουθέν, ή των μεν των δ' ού, και ποία ταύτα τών όντων.

996α έτι αι αρχαι πότερον αριθμώ ή είδει ώρισμέναι, και αι εν

τοίς λόγοις και αι εν τώ ύποκειμένω και πότερον των

φθαρτών και αφθάρτων αι αυται ή έτεραι και πότερον

άφθαρτοι πάσαι, ή των φθαρτών φθαρταί έτι δε το πάν

των χαλεπώτατον και πλείστην απορίαν έχον, πότερον το

εν και το όν, καθάπερ οι Πυθαγόρειοι και Πλάτων έλεγεν,

εχέτερόν τίεςιν αλλ' εσία των όντων, ή ό, αλλ' έτερόν τι

το υποκείμενον, ώσπερ Εμπεδοκλής φησί φιλίαν, άλλος

δέ τις πύρ, ο δε ύδωρ, ο δε αέρα, και πότερον αι αρχαι

καθόλου εισινή ώς τα καθ' έκαστα των πραγμάτων, και

δυνάμει ή ενεργεία, έτι πότερον άλλως ή κατά κίνησιν

και γάρ ταύτα απορίαν αν παράσχοι πολλήν προς δε

τούτοις πότερον οι αριθμοί και τα μήκη και τα σχήματα

και αι σιγμαι υσίαι τινές εισινή ού, κάνει υσίαι, πότερον

κεχωρισμέναι των αισθητων ή εντύτοις, περί γάρ τούτων

απάντων ου μόνον χαλεπόν το ευπορήσαι της αληθείας,

αλλ' υδε το διαπορήσαι τώ λόγω ράδιον καλώς, "

30

35

5

1 0

1 5

27, ει άρα] άρα ΕΑ"cύ: ceteri et Αscl et fort. Αlex Syr ει άρα, 28.

τα ante γένη οm G"Ι". | 29. ει οm Ε. 31. τον G"Ι". | μάλλον Α". | 32.

τι om G"Ι". 33. αίτια F". καθ' αυτό ή oύ οm Α". | και τούτο χω

ριστον om. Ε. 34. τι om αs. 36. ποία ταύτα G"Ι", οπόσα ταύτα Αlex:

ceteri et cποία τοιαύτα.

996α 1. αι post έτι om Α". | πότερον εν αριθμώ c. | 2. αι add Ε

Β"C"G"Ι" et fort. Αlex. 3. αι om S. 4. έστι GύΙ". τό] των Ιό. 5.

πότερον om F". τό) και το G". 6. έλεγον G"Ι", οm F". 7. τί ante

εστιν om Ι". | ουσίαι Αlex. 8. το om ΒύC". φησί om Ι". 9. ο δε

αέρα Α": ceteri ή αέρα. | 10. και δυνάμει ή ενεργεία om Α". 12. αν om

Ε". | 14, ει ουσίαι] ει ουσία Α", δε ουσίαι αε. | 15. post ή add ενυπάρ

χουσαι Α"cύ: ceteri et Αlex om.
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2 Πρώτον μεν έν περί ών πρώτον είπομεν, πότερον μιάς

"ή πλειόνων εστιν επιστημών θεωρήσαι πάντα τα γένη των

αιτίων, μιάς μεν γαρ επιστήμης πως αν είη μή εναντίας 20

έσας τας αρχάς γνωρίζειν, έτι δε πολλοίς των όντων ουχ

υπάρχεσι πάσαι. τίνα γάρ τρόπον οίόντε κινήσεως αρχήν

είναι τοις ακινήτοις ή την ταγαθά φύσιν, είπερ άπαν, ο αν

ή αγαθόν καθ' αυτό και διά την αυτού φύσιν, τέλος εστιν

και ούτως αίτιον, ότι εκείνου ένεκα και γίγνεται και έστι 25

τάλλα, το δε τέλος και το υ ένεκα πράξεώς τινός εςι τέλος,

αί δε πράξεις πάσαι μετά κινήσεως ώς' εν τοις ακινήτοις

εκ άν ενδέχoιτο ταύτην είναι την αρχήν υδ' είναι τι αυτο

αγαθόν, διό και εν τοις μαθήμασιν ουθέν δείκνυται διά

ταύτης της αιτίας, άδ' έςιν απόδειξις υδεμία διότι βέλτιον 30

ή χείρον, αλλ' υδε το παράπαν μέμνηται ουθείς εθενός των

τοιύτων, ώςε διά ταύτα των σοφιςών τινές οίον Αρίςιππος

προεπηλάκιζεν αυτάς εν μέν γάρ ταίς άλλαις τέχναις,

και ταϊς βαναύσοις, οίονεν τεκτονική και σκυτική, διότι

βέλτιον ή χείρον λέγεσθαι πάντα, τάς δε μαθηματικάς 35

υθένα ποιείσθαι λόγον περί αγαθών και κακών, αλλά μην 996ύ

είγε πλείους επιστημαι των αιτίων εισί και ετέρα ετέρας

αρχής, τίνα τέτων φατέον είναι την ζητεμένην, ή τίνα μά

λιςα του πράγματος τύ ζητ8μένει επιςήμονα των εχόντων

αυτάς, ενδέχεται γάρ τώ αυτώ πάντας τός τρόπος των 5

αιτίων υπάρχειν, οίον οικίας, όθεν μεν η κίνησις, ή τέχνη

και ο οικοδόμος, ο δ' ένεκα, το έργον, ύλη δε γη και λίθοι,

το δ' είδος ο λόγος, εκ μένουν των πάλαι διωρισμένων,

44 τίνα χρή καλείν των επιςημών σοφίαν, έχει λόγον εκάςην

προσαγορεύειν, ή μεν γαρ αρχικωτάτη και ηγεμονικωτάτη, 10

και ή ώσπερ δούλας ουδ' αντειπείν τας άλλας επιστήμας

δίκαιον, ή του τέλες και ταγαθ5 τοιαύτη (τότε γάρ ένεκα

19. επιστήμης Α". | 21. ούσης G". | 22. υπ. πάσι πάσαι ΕSias. | οίόν

τε τρόπον G"Ι". | οίόν τε] oίoνται της αε. 23. αγαθού SΑ". | όπερ S.

ο] ή Τ. 24. αυτού Αlex ac. 25. έστι και τάλλα Α"c. | 31. ουθενός om

Τ. 34. βαναύσοις αυταίς οίον SΑ"Β"C"ias.

996ύ 1. καλών Α". 2. πλείους είγε F". | ετέρα ΕΤι Αlex p. 139,

9 sqφ. 25: έτεραι αscύ. 4. του ζητουμένου om Α". 5. τους τρόπους των]

τους τρόπους τους των ΕΑ"cυ: ceteri et Αlex τους τρόπους των. 9. έχει

ΕΤG"Ι"ι Αlex: ceteri ουδαμώς έχει. 10. ή ΕG"ία Αlex: ceteri ή. ή

γενικωτάτη Α". 11. δούλας οm G"Ι". | αντιτείνειν Ι". 12. ή G". | αγα

θoύ Α". τούτου ΕΑ"G"Ι"ία Αlex: ceteri τούτων,
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τάλλα), ή δε των πρώτων αιτίων και το μάλιςα επιςητού

διωρίσθη είναι, ή της υσίας αν είη τοιαύτη πολλαχώς γαρ

15 επισταμένων το αυτό μάλλον μεν ειδέναι φαμεν τον τώ

είναι γνωρίζοντα τί το πράγμα ή τώ μή είναι, αυτών δε

τάτων έτερον ετέρυ μάλλον, και μάλιςα τον τίεςιν, αλλ'

ε τόν πόσον ή ποίον ήτί ποιείν ή πάσχειν πέφυκεν, έτι δε

και εν τοις άλλοις το ειδέναι έκαστον, και ών αποδείξεις

20 εισί, τότ' οιόμεθα υπάρχειν, όταν ειδώμεντί έστιν, οίον τί

εςι το τετραγωνίζειν, ότι μέσης εύρεσις όμοίως δε και επί

των άλλων, περί δε τάς γενέσεις και τας πράξεις και περί

άπασαν μεταβολήν, όταν ειδώμεν την αρχήν της κινήσεως,

τούτο δ' έτερον και αντικείμενον τώ τέλει, ώστ’ άλλης αν

25 δόξειεν επιςήμης είναι το θεωρήσαι των αιτίων τότων έκα

ςον, αλλά μήν και περί των αποδεικτικών αρχών, πότερον

μιάς εςιν επιςήμης ή πλειόνων, αμφισβητήσιμόνεςιν, λέγω

δε αποδεικτικάς τας κοινάς δόξας, εξ ών άπαντες δεικνύe

σιν, οίον ότι πάν αναγκαίον ή φάναι ή αποφάναι, και

αδύνατον άμα είναι και μη είναι, και όσα άλλα τοιαύ

ται προτάσεις, πότερον μία τέτων επιςήμη και της υσίας ή

ετέρα, κάνει μή μία, ποτέραν χρή προσαγορεύειν την ζη

τεμένην νύν, μιάς μεν ούν εκ εύλογον είναι τί γάρ μάλ

λον γεωμετρίας ή οποιασύν περί τέτων εςϊν ίδιον το επαίειν;

35 είπερ ύν ομοίως μεν οποιασύνεςίν, άπασών δε μη ενδέχε

997α ται, ώσπερ ουδε των άλλων ούτως έδε της γνωριζόσης τας

άσίας ίδιόνεςι το γινώσκειν περί αυτών, άμα δε και τίνα

τρόπον έσται αυτών επιστήμη, τί μεν γαρ έκαστον τούτων

τυγχάνει ον και νυν γνωρίζομεν χρώνται γούν ώς γιγνω

σκομένοις αυτοίς και άλλαι τέχναι, ει δε αποδεικτική περί

αυτών εστί, δεήσει τι γένος είναι υποκείμενον, και τα μεν

30

5

13. ή ΕΕ"G"Ι"ι Αlex: ceteri ή. 14. διώρισται F". 15. μεν οm

F". | 17. τον Ει Αlex p. 140, 28, το G", τόν το Ι": vulgo των 18.

τον ΕG"Ι"ι Αlex: ceteri τών. 19. και εν] καν εν G"1". 20. ίδωμενα.

οίoν τί εστι οm Τ. | 23. πάσαν Α"6"Ι". post κινήσεως punctum ύ. | 24.

ante ώστε colon cυ. άλλης] αν άλλης Τ, ουκ άλλης conjicit Αlex. 26. και

om i. περί om F". 28. τας ΕΑ"1"ι: ceteri και τάς. 29. πάν] το G".

32. κάνει] και αν είη Α". 33. νύν add ΕΤΑ"G"Ι"ι. 34. περίJ των περί

Α". ίδιόν εστι G"Ι". 35. μή] μηδε G".

997α 1. ούτως] ώσπερ Τ. 2. καί τινα α. 3. αυτών επιστήμη] αυ

τοίς ή γνώσις Αlex. 4. γούν ΕΤΑ"Ι" et fort. Αlex p. 144, 2: ceteri oυν,

5, εί] ή Τ. | 6. modo είναι το υποκ., modo είναι υποκ. Αlex.

4
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πάθη τα δ' αξιώματ’ αυτών (περί πάντων γάρ αδύνατον

απόδειξιν είναι) ανάγκη γάρ έκ τινων είναι και περί τι και

τινών την απόδειξιν ώςε συμβαίνει πάντων είναι γένος έν

τι των δεικνυμένων πάσαι γάρ αι αποδεικτικαι χρώνται

τοίς αξιώμασιν, αλλά μήνεί ετέρα ή της εσίας και η περί

τέτων, ποτέρα κυριωτέρα και προτέρα πέφυκεν αυτών, κα

θόλ8 γαρ μάλιςα και πάντων αρχαι τα αξιώματά εστιν.

είτ' εςί μή το φιλοσόφ8, τίνος έςαι περί αυτών άλλου το

θεωρήσαι το αληθές και το ψεύδος, όλως τε των ασιών πό

τερον μία πασών εςινή πλείους επιστήμαι, ει μεν ούν μη

μία, ποίας εσίας θετέον την επιςήμην ταύτην, το δε μίαν

πασών εκ εύλογον και γάρ αν αποδεικτική μία περί πάν

των είη των καθ' αυτό συμβεβηκότων, είπερ πάσα αποδεικτική

περί τι υποκείμενον θεωρεί τα καθ' αυτά συμβεβηκότα εκ των

κοινών δοξών, περί όν το αυτο γένος τα συμβεβηκότα καθ'

αυτά της αυτής εςι θεωρήσαι εκ των αυτών δοξών, περί τε

γαρ ο μιάς, και εξ ών μιάς, είτε της αυτής είτε άλλης,

ώστε και τα συμβεβηκότα, είτ’ αυται θεωρούσιν, είτ' εκ

τούτων μία, έτι δε πότερον περί τας ουσίας ή θεωρία μό

νον εςιν ή και περί τα συμβεβηκότα ταύταις λέγω δ'

46 οίον, ει το στερεόν ουσία τίς εστι και γραμμαι και επί

πεδα, πότερον της αυτής ταύτα γνωρίζειν επιστήμης και

τα συμβεβηκότα περί έκαστον γένος, περί ών αι μαθημα

τικαι δεικνύουσιν, ή άλλης ει μεν γαρ της αυτής, απο

δεικτική τις ανείη και ή της ουσίας ου δοκεί δε του τί

εςιν απόδειξις είναι, ει δ' ετέρας, τίς έςαι ή θεωρύσα περί

την εσίαν τα συμβεβηκότα, τούτο γάρ αποδέναι παγχά

λεπον. έτι δε πότερον τας αισθητάς υσίας μόνας είναι φα

τέον ή και παρά ταύτας άλλας και πότερον μοναχώς ή

7. post αυτών punctum cύ. | απόδειξιν είναι αδύνατον G"Ι". 9. έν om

Α". | 14. του φιλοσόφου] τούτο σοφου αε. 15. το post και om ΕΒ"C"

Ι". 17. ρητέον G"Ι". 18. πάντων αν είη Α". 19. καθ' αυτό add SΒ"

C"as Αlex: ceteri et cb om. 20. θεωρείται καθ' Τas. | 22. θεωρήσαι

έστι Α". 23. ο Α"Ε"ic Αlex: ceteri et Syr et ύ το ότι άλλοις C", της

άλλης G"α. | 24. είτ’ αυται F" p. 147, 26 cύ, είτε αυται ιαs Αlex p. 148,

22. 149, 25. Syr, είτε αι αυται γρ Αlex. θεωρούσιν Α"F" Αlex: ceteri et

cύ θεωρήσουσιν. | 25. μόνον η θεωρία Α"co: ceteri et Αlex ή θεωρία μό

νον. cf p. 998 α 11. 26. και om C". περί om F". 27. ουσίαι τι Τ.

28. γνωρίζειν εστίν επιστ. Α". 31. τις om Αlex. 32. έστιν S. 33. χα

λεπόν G". 34. δε om G".

30
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997ύ πλείω γένη τετύχηκεν όντα των εσιών, οίον οι λέγοντες τά

τε είδη και τα μεταξύ, περί ά τάς μαθηματικάς είναι φα

σιν επιστήμας, ώς μεν ούν λέγομεν τα είδη αίτιά τε και

εσίας είναι καθ' αυτάς είρηται εν τοις πρώτοις λόγοις περί

αυτών πολλαχή δ' εχόντων δυσκολίαν, εθενός ήττον άτο

πον το φάναι μεν είναι τινας φύσεις παρά τας εν τω

υρανώ, ταύτας δε τάς αυτάς φάναι τοίς αισθητοίς πλήν ότι

τα μεν αίδια τά δε φθαρτά, αυτό γάρ άνθρωπόν φασιν

είναι και ίππον και υγίειαν, άλλο δ' ουδέν, παραπλήσιον

10 ποιούντες τους θεούς μεν είναι φάσκεσιν, ανθρωποειδείς δέ,

έτε γαρ εκείνοι όθεν άλλο εποίgν ή ανθρώπες άϊδίους, ούθ'

ετοι τα είδη αλλ' ή αισθητά αίδια, έτι δε εί τις παρά τα

είδη και τα αισθητά τα μεταξύ θήσεται, πολλάς απορίας

έξει, δήλον γάρ ώς ομοίως γραμμαί τε παρ' αυτάς και

τας αισθητάς έσονται και έκαςον των άλλων γενών ώστ'

επείπερ ή αςρολογία μία τέτων εςίν, έςαι τις και ουρανός

παρά τον αισθητον ουρανόν και ήλιος και σελήνη και

τάλλα ομοίως τα κατά τον έρανόν, καίτοι πώς δεί πιςεύ-47

σαι τέτοις, ουδε γαρ ακίνητον εύλογον είναι, κινούμενον δε

και παντελώς αδύνατον, ομοίως δε και περί ών ή οπτική

πραγματεύεται και η εν τοις μαθήμασιν άρμονική και

γαρ ταύτα αδύνατον είναι παρά τα αισθητά διά τάς αυτάς

αιτίας ει γάρ εςιν αισθητά μεταξύ και αισθήσεις, δήλον

ότι και ζώα έσονται μεταξύ αυτών τε και των φθαρτών.

απορήσειε δ' άν τις και παρά ποία των όντων δεί ζητείν

ταύτας τας επιςήμας, ει γάρ τέτω διoίσει της γεωδαισίας

ή γεωμετρία μόνον, ότι η μεν τέτων εστιν ών αισθανόμεθα

ή δ' οκ αισθητών, δήλον ότι και παρ' ιατρικήνέςαι τις επι

ςήμη και παρ' εκάςην των άλλων μεταξύ αυτής τε ιατρι

5

15

20

25

997ύ 1. όντα των ουσιών om αε. 2. α οm Α". 3. και] της G". 5.

πολλάς δ' εχόντων δυσκολίας F" et Αlex. 7. ότι] τί Α". 9. και αυτό

ίππον Τias, παραπλήσιον μεν ποιούντες Τas. 10. δέ] δ' είναι Α".

11. ποιούσιν Ι". 12. αλλ' ή] fort. άλλο ή, cf Αlex p. 153, 10. 13. τα

post αισθητά om F". τίθεται F". 14. παρά ταύτας Α". 17. ήλιός

τε και ΕΑ"co: ceteri et Αlex ήλιος και. 21. μαθηματικοίς Τα». 22. αδύ

νατα S. περί G". | 23. ante και αισθήσεις apodosin orditur Αlex. | 25.

παρά Ε Αlex, περί an παρά dubium F": ceteri et cύ περί. 26. τούτο αs.

γεωδεσίας G". | της γεωδ. ή γεωμ, μόνον] της γεωμετρίας μόνον αε, α geo

metria geodaesία ι. 27. α ΕSΤΒ"C"G"Ι". 28. δήλον ουν ότι και SΒ",

δήλον και G". | έσται] ουκ έσται G". | 29. εκάστης G". | αυτής] της G"Ι".
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κής και τήσδε της ιατρικής, καίτοι πώς τύτο δυνατόν, και 30

γαρ αν υγιείν' άττα είη παρά τα αισθητά και αυτό το
α / Ο/ » -ν γ / α (. - , -

υγιεινόν, άμα δε ουδε τούτο αληθές, ώς ή γεωδαισία των

αισθητών εστί μεγεθών και φθαρτών έφθείρετο γάρ αν
Υ Υ Α χ - Υ -ν Αν ν/ -

φθειρομένων, αλλά μην έδε των αισθητών αν είη μεγεθών
Χ. ν ν y ν « » Α Λ. y/ Λ « γ

έδε περί τον έρανόν ή αςρολογία τόνδε. έτε γαρ αι αισθη- 35

ται γραμμαι τοιαύται εισινοίας λέγει ο γεωμέτρης ούθεν 998α

γαρ ευθύ των αισθητων έτως έδε ςρογγύλον άπτεται γαρ

τύ κανόνος και κατά ςιγμήν ο κύκλος, αλλ' ώσπερ Πρωτα

γόρας έλεγεν ελέγχων τυς γεωμέτρας, έθ' αι κινήσεις και

έλικες τό έρανό όμοιαι, περί ών ή αςρολογία ποιείται τους 5

λόγους, ούτε τα σημεία τοις άgροις την αυτήν έχει φύσιν.

εισί δέ τινες oί φασιν είναι μεν τα μεταξύ ταύτα λεγόμενα

τών τε ειδών και των αισθητών, ό μην χωρίς γε των αισθη

48 των αλλ' εν τούτοις οίς τα συμβαίνοντα αδύνατα πάντα

μεν πλείονος λόγs διελθείν, ικανόν δε και τα τοιαύτα θεω- 10

ρήσαι, ούτε γάρ επί τότων εύλογον έχειν έτω μόνον, αλλά

δήλον ότι και τα είδη ενδέχoιτ' αν εν τοις αισθητοίς είναι,

το γάρ αυτό λόγg αμφότερα ταύτά εςιν. έτι δε δύο ςε
- «ν - Α' \ "

ρεά εν τω αυτώ αναγκαίον είναι τόπω, και μή είναι ακί

νητα εν κινουμένοις γε όντα τους αισθητοίς, όλως δε τίνος 15

ένεκ' άν τις θείη είναι μεν αυτά, είναι δ' εντοίς αισθητοίς;

ταυτά γαρ συμβήσεται άτοπα τοίς προειρημένοις έςαι γάρ

υρανός τις παρά τον ουρανόν, πλήν γ' ού χωρίς αλλ' εν τω

αυτώ τόπω όπερ εςιν αδυνατώτερον.
τ' - -) Α"

3 Περί τε τότων εν απορία πολλή πώς δεί θέμενον τυ- 20

χείν της αληθείας, και περί των αρχών πότερον δεί τα γένη
- ν χ ν α Λ. 5\ - ξ ,5

στοιχεία και αρχάς υπολαμβάνειν ή μάλλον εξ ών ενυ

30. τήσδε] της τε G". της om S. 31. αν οm Τ. άττα] τα Α".

περί Gύ. 32. ουδε add ΕSΤΑ"Gθι Αlex. ή om Τ. 34. ουδ' αισθη

των Α". 35. ουδ' ή περί τον ουρανόν αστρολογία Α"G". | αι οm Α".

998α 2. ούτε G". 4. τους γεωμέτρας ελέγχων Τ. και] και αι Ε

Sas. 5. του ουρανού om S. | όμοιαι et ή om Α". 6. τα om G". | φύ

σιν έχει S. 7. φασι μεν είναι αε. ταύτα τα λεγόμενα S. 8. γε χωρίς

Ε". 9. οίς] οι pr Ε. | συμβεβηκότα Τ. 11. ούτω οm SΒ"C". |μόνων

G"Ι". | 12. και τα om αε. | 13. τε Ε. | 14. αναγκαίον εν τω αυτώ G"

Ι". 15. γε] τε Τα δε] δε και Τas. 17. ταύτα αs. γάρ και συμβή

σεται G". άτοπον SΒ"αε. ειρημένοις G". γάρ] γούν Τ. 19. περ om

Α". | 20. ουν οm Α". | 21. πότερα Ε. | 22. υπαρχόντων Α".
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παρχόντων εστιν έκαστον πρώτων, οίον φωνής ςοιχεία και

αρχαι δοκύσιν είναι ταύτ' εξ ών σύγκεινται αι φωναι πά

25 σαι πρώτων, αλλ' ε το κοινόν ή φωνή και των διαγραμ

μάτων ταύτα ςοιχεία λέγομεν, ών αι αποδείξεις ενυπάρχε

σιν εν ταις των άλλων αποδείξεσινή πάντων ή των πλείςων.

έτι δε των σωμάτων και οι πλείω λέγοντες είναι στοιχεία

και οι έν, εξ ών σύγκειται και εξ ών συνέςηκεν άρχάς λέ

30 γεσιν είναι, οίον Εμπεδοκλής πύρ και ύδωρ και τα μετά

τότων ςοιχεία φησιν είναι εξ ών έςι τα όντα ενυπαρχόν

των, αλλ' ουχώς γένη λέγει ταύτα των όντων, προς δε

998ύ τούτοις και των άλλων εί τις εθέλει την φύσιν αθρείν, οίον

κλίνην εξ ών μορίων συνέστηκε και πώς συγκειμένων, τότε

γνωρίζει την φύσιν αυτής, εκ μεν έν τότων των λόγων εκ 49

αν είησαν αι αρχαι τα γένη των όντων ή δ' έκαστον μεν

5 γνωρίζομεν διά των ορισμών, αρχαι δε τα γένη των ορισμών

εισίν, ανάγκη και των όριςών αρχάς είναι τα γένη, κάν

ει έςι την τών όντων λαβείν επιςήμην τo των ειδών λαβείν

καθ' ά λέγονται τα όντα, των γε ειδών αρχαι τα γένη εισίν.

φαίνονται δέ τινες και των λεγόντων goιχεία των όντων το

10 εν ή το όν ή το μέγα και το μικρόν ώς γένεσιν αυτοίς χρή

σθαι, αλλά μην ουδε αμφοτέρως γε οιόν τε λέγειντας

αρχάς, ο μεν γαρ λόγος της υσίας εις έτερος δ' έσται ο

διά των γενών ορισμός και ο λέγων εξ ών έςιν ενυπαρχόν

των προς δε τέτοις εί και ότι μάλιςα αρχαι τα γένη εισί,

15 πότερον δεί νομίζειν τα πρώτα των γενών αρχάς ή τα

έσχατα κατηγορύμενα επί των ατόμων, και γάρ τύτο έχει

αμφισβήτησιν, ει μεν γαρ αει τα καθόλυ μάλλον αρχαί,

23. έκαστα Γ". | πρώτων re Ι" et Αlex p. 157, 26: ceteri et cυ πρώ

τον 24. ταύτ' οm G"Ι". σύγκειται G". πάσαι om Α"G". | 25. πρώ

τον ΤΑ"ias, αυτών G". 26. τοιαύτα G". ενυπάρχοντα Α". 27. των

άλλων] τούτων Α"eb: ceteri των άλλων, 28. δε και των G". 29. σύγκει

ται G"Ι": ceteri σύγκεινται. 30. μετά τούτων] μεταξύ Α", τοιαύτα S.

32. ταύτα λέγει Ταs.

998ύ 1. εθέλοι ΤG"Ι" et fort, ε, θέλει Α". 2. συνέστηκε Α" Αlex: ce

teri εστί. | συγκειμένων και τότε Α". 4. ή] ει Α"G" Αscl. 6. καν] και

Ε"G"Ι". 7. την om F"G". 8. καθό λέγονται SΑ". τα γένη αρχαι

Α"cύ: ceteri et Αlex αρχαι τα γένη, 10. Εν ή] εν και ΤΑ". το post και

om ΕSΑ"G"Ι". 11. γε οm Γ". 12. γαρ] γάρ ο Ι". | εστιν pr I". 13.

γενών ο ορισμός ΕΤΑ"ε. | 14. και ότι] έτι και F". | 15. πότερον Α"G"Ιό

Αlex: vulgo πότερα. 16. επί om G". 17. ει] ή Ε. | αεί scripsi cum Αlex

p. 160, 5, δεί Α": ceteri et cί ότι αρχάς Α". -
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φανερόν ότι τα ανωτάτω των γενών ταύτα γάρ λέγεται

κατά πάντων, τοσαύται άν έσονται αρχαι των όντων όσα

περ τα πρώτα γένη, ώς'έςαι τότε όν και το εν αρχαι και 20

υσίαι ταύτα γάρ κατά πάντων μάλιςα λέγεται των όντων,

έχοίόν τε δε των όντων ούτε το εν ούτε το όν είναι γένος,

ανάγκη μεν γαρ τας διαφοράς εκάςουγένες και είναι και

μίαν είναι εκάςην, αδύνατον δε κατηγορείσθαι ή τα είδη το

γένες επί των οικείων διαφορών, ή το γένος άνευ των αυτύ 25

ειδών ώς' είπερ το εν γένoς ή τo όν, υδεμία διαφορά ούτε

50 ον έτε ενέςαι, αλλά μην ειμή γένη, εδ' αρχαι έσονται,

είπερ αρχαί τά γένη, έτι και τα μεταξύ συλλαμβανό

μενα μετά των διαφορών έσται γένη μέχρι των ατόμων,

νύν δε τα μεν δοκεί τα δ' ά δοκεί, προς δε τότoις έτι μάλ- 30

λον αι διαφοραί αρχαί ή τα γένη ει δε και αύται αρχαί,

άπειροι ώς ειπείν αρχαί γίγνονται, άλλως τε κάν τις το

πρώτον γένος αρχήν τιθή, αλλά μην και ει μάλλόν γε 999α

αρχοειδές το έν έστιν, εν δε το αδιαίρετον, αδιαίρετον δε

άπαν ή κατά το ποσόν ή κατά το είδος, πρότερον δε το

κατ' είδος, τα δε γένη διαιρετά εις είδη, μάλλον αν εν το

έσχατον είη κατηγορούμενον ου γάρ εςι γένος ο άνθρωπος 5

των τινών ανθρώπων, έτι εν οις το πρότερον και ύστερόν

έστιν, έχοίόν τε το επιτάτων είναι τι παρά ταύτα οίον

ει πρώτη των αριθμών ή δυάς, εκ έςαι τις αριθμός παρά

τα είδη των αριθμών ομοίως δε άδε σχήμα παρά τα είδη

των σχημάτων, ει δε μή τούτων, σχολή των γε άλλων 10

έςαι τα γένη παρά τα είδη τέτων γάρ δοκεί μάλιςα είναι

γένη, εν δε τοίς ατόμοις άκ έςι το μεν πρότερον το δ' ύςε

19. αρχαι έσονται G"Ι". | 20. εν και το ον Αlex. 21. μάλιστα λέγε

ται κατά πάντων Αlex. 22. των όντων om Α". ούτε το εν - γένος

Α"ι: ceteri εν είναι γένος ούτε το εν ούτε το όν, fort. recte. | 24. εκάστην

είναι Τ. δε] γάρ G"Ι". | είδη άνευ τού ΕG"1". | 25, επί Αύ Αlex, και

ΕG"Ι", on as post γένος add esse i. | άνευ τούτων των Α"Ι". | 26. ώς

Ι". | 26, 27, ούτε εν ούτε ον ΕSΤΒ"C", ούτε το όν ούτε το εν αε. | 27.

ουκ F". | 28. τα post και om Τ. 31. αυται Ε.

999α 1. τιθή ώς αρχήν G"Ι". |γε οm F". 3. το om Ι". κατ' ει

δσς Α" et fort. Αlex. 4. τα γένη δε αs. | διαιρείται Ι". | έναν Τas. | εν

το om G". | είη το έσχατον Τ. 5. εστι] εστι το Ε, οm Αlex. o add Α"

G"Ι"co, sed fort. omittendum cum ceteris et Αlex. 6. το om C". 7. έστι

ante 6. το F". | 8. έστι S. 9. των] τά των Α", τούτων των G". | ουδε

om Α". | σχήματα Τas.
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ρον. έτι όπου το μεν βέλτιον το δε χείρον, άει το βέλτιον

πρότερον ώς' υδέν τότων αν είη γένος, εκ μεν ούν τούτων

15 μάλλον φαίνεται τα επί των ατόμων κατηγορύμενα αρχαι

είναι των γενών, πάλιν δε πως αυ δεί ταύτας αρχάς υπο

λαβείν ου όάδιον ειπείν, την μεν γαρ αρχήν δεί και την

αιτίαν είναι παρά τα πράγματα ών αρχή, και δύνασθαι

είναι χωριζομένην αυτών τοιύτον δέ τι παρά το καθ' έκαςον

20 είναι διά τί άν τις υπολάβοι, πλήν ότι καθόλου κατηγο

ρείται και κατά πάντων, αλλά μην ει διά τύτο, τά μάλ

λον καθόλου μάλλον θετέον αρχάς ώςε αρχαί τά πρώτ' 51

αν είησαν γένη,

4 Εςι δ' εχoμένη τε τούτων απορία και πασών χαλε

25 πωτάτη και αναγκαιοτάτη θεωρήσαι, περί ης ο λόγος εφέ

ςηκε νύν, είτε γάρ μή έςι τι παρά τα καθ' έκαστα, τα

δε καθ' έκαςα άπειρα, των [δ'] απείρων πως ενδέχεται λα

βείν επιςήμην, ή γαρ έντι και ταυτόν, και ή καθόλου τι

υπάρχει, ταύτη πάντα γνωρίζομεν, αλλά μην ει τούτο

αναγκαίόνεςι, και δεί τι είναι παρά τα καθ' έκαςα, αναγ

καίον αν είη τα γένη είναι παρά τα καθ' έκαστα, ήτοι

τα έσχατα ή τα πρώτα τύτο δ' ότι αδύνατον άρτι διηπο

ρήσαμεν έτι ει ότι μάλιςα έςι τι παρά το σύνολον, όταν

κατηγορηθή τι της ύλης, πότερον, ει έστιν [είδός τι], παρά

35 πάντα δεί είναι τι, ή παρά μεν ένια είναι παρά δ' ένια μη

999υ είναι, ή παρ' εθέν, ει μεν ένμηθέν εςι παρά τα καθ' έκα

στα, ύθεν αν είη νοητόν αλλά πάντα αισθητά και επιςήμη

εθενός, ει μή τις είναι λέγει την αίσθησιν επιςήμην, έτι

εδ' αίδιον όθεν έδ' ακίνητoν τα γάρ αισθητά πάντα φθεί

5 ρεται και εν κινήσει εςίν, αλλά μήνεί γε αίδιονυθένεςιν,

ουδε γένεσιν είναι δυνατόν ανάγκη γάρ είναι τι το γιγνό

30

13. το βέλτιον αεί S. | 14. ουδε ΕSΑ". 16. ταύτα CύG"s. ιπολα

βείν αρχάς Α"as. 17. ειπείν om Α". 18. είναι ante 17. δεί Α". 20.

διά] διό C"G"Ι"ε. 24. τε οm F". 25. o om s. 26. ει Α". τα δε -

27. άπειρα om S. 27. δ' cb, nulla notata e codd. var, lect., οm αs, vel

omittendum est vel mutandum in γ'. 28. ταυτό Α". ή om S. 30. αναγ

καίον αν - 31. καθ' έκαστα Αsel ias et fort. Αlex, om c et b, omnes suos

ut videntur codices secuti. 33. εί] δ' Α", οm F". τι om Α". 34. κατη

γορηθήσης της G". της om as | είδος om Ε. τι om S, ειδός τι om

Αlex p. 170, 25. 166, 30 sqq. c.

999o 3. λέγοι Ι". post έτι add δ' Α"cύ. 5. μηθέν ΕΙ"αε.
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μενον και εξ ού γίγνεται και τότων το έσχατον αγέννητον,

είπερ ίςαταί τε και εκ μη όντος γίγνεσθαι αδύνατον. έτι δε

γενέσεως έσης και κινήσεως ανάγκη και πέρας είναι ούτε

γαρ άπειρός εςιν ουδεμία κίνησις αλλά πάσης έστι τέλος,

γίγνεσθαί τε ουχοιόν τε το αδύνατον γενέσθαι το δε γε

γονός ανάγκη είναι ότε πρώτον γέγονεν, έτι δ' είπερ ή ύλη

έστι διά το αγέννητος είναι, πολύ έτι μάλλον εύλογον είναι

52 την ουσίαν όποτε εκείνη γίγνεται ει γάρ μήτε τούτο έσται

μήτε εκείνη, ουθενέςαι το παράπαν, ει δε τύτο αδύνατον, 15

ανάγκη τι είναι παρά το σύνολον την μορφήν και το είδος,

ει δ' αύ τις τούτο θήσει, απορία επί τίνων τε θήσει τούτο

και επί τίνων ού, ότι μεν γαρ επι πάντων ούχοίόντε,

φανερόν ο γαρ αν θείημεν είναι τινα οικίαν παρά τας τι

νάς οικίας, προς δε τέτοις πότερον ή υσία μία πάντων έςαι, 20

οίον των ανθρώπων, αλλ' άτοπον εν γαρ άπαντα ών ή

ουσία μία, αλλά πολλά και διάφορα, αλλά και τούτο

άλογον άμα δε και πώς γίγνεται ή ύλη τούτων έκαστον

και έςι το σύνολον άμφω ταύτα, έτι δε περί των αρχών

και τόδε απορήσειεν άντις, ει μεν γαρ είδει εισιν έν, έθεν 25

έςαι αριθμώ έν, έδ’ αυτό το εν και το όν και το επίςα

σθαι πώς έςαι, ει μή τι έσται εν επι πάντων, αλλά μην

ει αριθμώ εν και μία εκάστη των αρχών, και μή ώσπερ

επί των αισθητών άλλαι άλλων, οίον τήσδε της συλλαβής

τώ είδει της αυτής όσης και αι αρχαι είδει αι αυταί και 30

γαρ αύται υπάρχεσιν αριθμώ έτεραι ει δε μη έτως, αλλ'

αι των όντων αρχαι αριθμώ έν εισιν, ουκ έσται παρά τα

ςοιχεία ουθέν έτερον το γάρ αριθμώ εν ή το καθ' έκαςον

λέγειν διαφέρει ουθέν έτω γαρ λέγομεν το καθ' έκαστον

10

7. τούτο G". 8. γίγνεσθαι Fύ et Αlex, γενέσθαι αεCύ. 8. 9. ότι δε εκ

γενέσεως S. 9. και γενέσεως ΙΤό. και ante πέρας om S. | 10. αλλά και αs.

12. ότε το πρώτον G"Ι". | ή om αε. 13. μάλλον έτι SΒ"C". | 14. όποτε

Ε Αlex, οπότε ίαscύ. | γίγνεται] γίγνεται είναι ΤΑ"G"as et fort. ι. |ει -

15. παράπαν οm S. 15. εκείνο G", modο εκείνο modο εκείνη Αlex. 16. τι

om ΤΑlex. την] τι την Τ. 17. αυ τις] αυθις ΤG"as, τούτο θήσει Τ.

21. αλλ' άτοπον οm F". | εν γαρ G"Ι" Αlex Syr, ου γαρ πάντων ή γρ Syr:

ceteri ου γαρ έν, πάντα Ιό. ή om Α". 22. τούτοις Α". 23. ή] ποτε ή

Α". | τούτων] τούτων εν G"Ι". | εκάστου Τ. 24. περί - 25. τόδε om

Α". 25. τόδε] τούτο F". είδη F". 26. αυτό] αυ Ι". το om ΕG". το

ante oν οm SΤ. 27. όπως F". 29. επί add ΕSΑ". 30. αι add Α".

αι on Τ. 32. αρχαι add Α". | ένom ΕSΑ".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. - 4
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1000α το αριθμώ έν, καθόλου δε το επί τότων, ώσπερ ούν ει τα

της φωνής αριθμώ ήν ςοιχεία ωρισμένα, αναγκαίον ήν το

σαύτα είναι τα πάντα γράμματα όσαπερ τα ςοιχεία, μη

όντων γε δύο των αυτών μηδε πλείονων,

5 Ουθενός δ' ελάττων απορία παραλέλειπται και τοίς

νύν και τοις πρότερον, πότερον αι αυται των φθαρτών και

- των αφθάρτων αρχαί εισιν ή έτεραι ει μεν γαρ αι αυταί

εισι, πώς τα μεν φθαρτά τα δε άφθαρτα, και διά τίν'

αιτίαν, οι μεν άν περί Ησίοδον και πάντες όσοι θεολόγοι

10 μόνον εφρόντισαν το πιθανό το προς αυτές, ημών δ' ώλι

γώρησαν θεές γάρ ποιύντες τας αρχάς και εκ θεών γε

γονέναι, τά μή γευσάμενα τύ νέκταρος και της αμβρο

σίας θνητα γενέσθαι φασίν, δήλον ώς ταύτα τα ονόματα

γνώριμα λέγοντες αυτοίς, καίτοι περί αυτής της προσφο

15 ράς των αιτίων τούτων υπέρ ημάς ειρήκασιν ει μεν γαρ

χάριν ηδονής αυτών θιγγάνουσιν, ουθέν αίτια τό είναι το

νέκταρ και η αμβροσία ει δε τό είναι, πως αν είεν αί

διοι δεόμενοι τροφής, αλλά περί μεν των μυθικώς σοφι

ζομένων εκ άξιον μετά σπεδης σκοπείν παρά δε των δι'

20 αποδείξεως λεγόντων δεί πυνθάνεσθαι διερωτώντας τί δή

ποτ' εκ των αυτών όντα τα μεν αίδια την φύσιν εστί

τα δε φθείρεται των όντων, επειδ’ έτε αιτίαν λέγουσιν

ούτε εύλογον ούτως έχειν, δήλον ώς έχαί αυταί αρχαι

ουδε αιτίαι αν αυτών είεν και γάρ όνπερ οιηθείη λέγειν

25 άν τις μάλιςα ομολογουμένως αυτώ, Εμπεδοκλής, και

ούτος ταυτον πέπoνθεν τίθησι μεν γαρ αρχήν τινα αιτίαν

της φθοράς το νείκος, δόξειε δ' αν εθεν ήττον και τούτο

1000α 1. το αρ.] τω αρ. SΤ | ουν] fort, αν, φuod iam Fonseca con

iecit, ita quidem ut verba το γάρ αριθμώ - το επί τούτων parenthesi in

cludantur; Αlex oυν habet et deesse apodosin monet p. 173, 21. 26. 2. φω

νής εν αριθμώ ΕSΤG"Ι"ias. | ώρισμένω Α". |ήν αντ, ΕS. 3. όσαπερ

4. πλειόνων οm Τ. | 3. τα om Α". 8. εισι om Α". άφθαρτα τα δε φθαρτά

ΕΤG"αε. | 10. του μόνον εφρόντισαν πιθανού αε. | του ante προς οm G"

Ι". | 11, εκ των θεών ΕG"αε. | 13. ώς] δε ως Saε. | 14. αυτοίς Αlex.

καίτοι και περί Ε. προφοράς ΕSΤΑ"as. | 16. ηδονής περί αυτών ΕS

Ταs. | έριγγάνουσιν G". 17. αίδιον Τ, αίδια Ιδ. 18. δεόμενα Ιό. | μεν

om S. | μυθικών Α". 19. περί SΤas. 20. δήom Τ. | 24. αυτών αν Α"cύ:

ceteri αν αυτών, | 25. αυτώ αε. | 26, ταυτον Α": ceteri ταυτό. | 27. δόξειε

δ' αν ουθεν] ώς δόξειεν άν, ούθεν δε Α".
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γεννάν έξω τό ενός άπαντα γάρ εκ τούτου τάλλά έστι

πλήν ο θεός, λέγει γυν «εξ ών πάνθ' όσα τ' ήν όσα τ'

έσθ' όσα τ' έςαι οπίσσω, δένδρεά τ' εβλάςησε και ανέ- 30

ρες ήδε γυναίκες, θηρές τ' οιωνοί τε και ύδατοθρέμμονες

ιχθύς, καίτε θεοί δολιχαίωνες.» και χωρίς δε τέτων δή

λον ει γάρ μή ήν το νείκος εν τοις πράγμασιν, εναν 1000ο

ήν άπαντα, ώς φησίν όταν γάρ συνέλθη, τότε έσχα

τον ίςατο νείκος, διό και συμβαίνει αυτώ τον ευδαιμονέ

ςατον θεόν ήττον φρόνιμον είναι των άλλων ο γάρ γνω

ρίζει τα στοιχεία πάντα το γάρ νείκος ουκ έχει, ή δε 5

γνώσις το ομοίg τώ ομοίω. «γαίη μεν γάρ,» φησι, «γαίαν

οπώπαμεν, ύδατι δ' ύδωρ, αιθέρι δ' αιθέρα δίον, ατάρ

πυρί πύρ αίδηλον, στοργήν δε στοργή, νείκος δέτε νείκει

λυγρώ.» αλλ' όθεν δή ο λόγος, τούτό γε φανερόν, ότι

συμβαίνει αυτό το νείκος μηθέν μάλλον φθοράς ή του 10

είναι αίτιον, ομοίως δ' έδ' ή φιλότης τό είναι συνάγεσα

γαρ εις το εν φθείρει τάλλα, και άμα δε αυτής της με

ταβολής αίτιον ούθεν λέγει, αλλ' ή ότι ούτως πέφυκεν,

«αλλ' ότε δή μέγα νείκος ενι μελέεσσιν εθρέφθη, εις τιμάς

τ' ανόρυσε τελειομένoιo χρόνoιo, ός σφιν αμοιβαίος πλα- 15

τέος παρελήλαται όρκο,» ώς αναγκαίον μεν όν μεταβάλ

λειν αιτίαν δε της ανάγκης ουδεμίαν δηλοί, αλλ' όμως

τοσούτόν γε μόνον λέγει ομολογουμένως ου γαρ τα μεν

φθαρτά τα δε άφθαρτα ποιεί των όντων, αλλά πάντα

φθαρτα πλην των στοιχείων, η δε νύν λεγομένη απορία 20

28. γεννά Α". | έξω - 29. θεός] Αlex fort, εκ γάρ του ενός άπαντα

και εκ τούτου τα άλλα εστί πλήν θεός p. 175, 13. 28. έξω] εξ αυτού

G"αε. ταλλα οm Τ. 30. όσα τ' έστιν Α" et Ε mg, om SΒ"Co et pr

Ε. οπίσσω om Α". ανέρες τ' ήδε Α". | 32. καί] κάν SΤΑ"αεc.

1000 ο 1. εί] ει μεν Τ. μή ενήν το νείκος G"αs, μή ενήν ΕSΒύCό,

μή ήν Α"c, ενήν Τ: scribendum videtur μή ενήν το νείκος cum ι. | 2. συν

έλθωσι Α". | post τότε add δ' Α"ύ. 3. ίστατο Α", statuitur ι: ceteri

ιστά το διο] ώ Α". 4. θεόν] βίον G"αε. 5. τα στοιχεία om Α".

άπαντα Α"C". 6. γαίη μ. γ. φ. γαίην α. 7. αιθέρι - 8. αίδηλον om

ΕSΤΒ". 7. θείον Α". 7. 8. ατάρ πυρί πύρ αίδηλον οm Αδα. 8. στοργή

τε στοργήν SΤΒ"C"ια, στοργή δε στοργήν s. τε] τι Β"C", οm α. 9. άλ

λοθεν α. | δή] δε αε. 11. αίτιον οm Α". | 12. μεταβολής το αίτιον Α".

13. ή add ΕΤΑ"Β"C". | ότι om Τ. 14. εις] επί G"1". 15. τελειομέ

νοις χρόνοις G". | ος] ώ α. | 16. παρελήλατο ΕΤC"asc, παρήλατο SΒό,

fort, παρ' ελήλαται. | 17. της ΤΑ": ceteri εξ. 20. ή post λεγ, transponit α.

4*
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25

30

1001 α

5

10

15

εςι διά τί τα μεν τα δ' ό, είπερ εκ τών αυτών εςίν, ότι

μεν όνεκ αν είησαν αι αυταί αρχαί, τοσαύτα ειρήσθω.

ει δε έτεραι αρχαί, μία μεν απορία πότερον άφθαρτοι και

αυται έσονται ή φθαρταί, ει μεν γαρ φθαρταί, δήλον ώς

αναγκαίον και ταύτας έκ τινων είναι άπαντα γάρ φθεί

ρεται εις ταύτ' εξ ών έστιν ώςε συμβαίνει των αρχών

ετέρας άρχάς είναι προτέρας τούτο δ' αδύνατον, και ει

ίςαται και ει βαδίζει εις άπειρον. έτι δε πώς έσται τα

φθαρτά, ει αί αρχαί αναιρεθήσονται, ει δε άφθαρτοι, διά

τί εκ μεν τέτων αφθάρτων όσων φθαρτά έςαι, εκ δε των

έτέρων άφθαρτα, τότο γάρ ύκ εύλογον, αλλ' ή αδύνατον

ή πολλ5 λόγs δείται, έτι δε υδ' εγκεχείρηκεν έδεις ετέ

ρας λέγειν, αλλά τάς αυτάς άπάντων λέγουσιν αρχάς,

αλλά το πρώτον απορηθέν αποτρώγουσιν ώσπερ τύτο μι

κρόν τι λαμβάνοντες,

Πάντων δε και θεωρήσαι χαλεπώτατον και προς το

γνώναι ταληθές αναγκαιότατον, πότερόν ποτε το ον και το

εν υσίαι των όντων εισί, και εκάτερον αυτών οχέτερόν τι

όν το μεν εν το δε όνεςιν, ή δεί ζητείν τίποτ' έστι το

όν και το εν ώς υποκειμένης άλλης φύσεως, οι μεν γαρ

εκείνως, οι δ' ούτως oίoνται την φύσιν έχειν. Πλάτων

μεν γαρ και οι Πυθαγόρειοι ουχ έτερόν τι το όν άδε το

έν, αλλά τέτο αυτών τήν φύσιν είναι, ώς έσης της εσίας

αυτό το εν είναι και όντι, οι δε περί φύσεως, οίον Εμ

πεδοκλής, ώς εις γνωριμώτερον ανάγων λέγει ότι το εν [όν]

εςιν, δόξειε γάρ αν λέγειν τύτο την φιλίαν είναι αιτία

γούνεςιν αύτη του εν είναι πάσιν. έτεροι δε πύρ, οι δ'

αέρα φασιν είναι το εν τούτο και το όν, εξ ού τα όντα

είναι τε και γεγονέναι. ώς δ' αύτως και οι πλείω τα

ςοιχεία τιθέμενοι ανάγκη γάρ και τότoις τοσαύτα λέγειν

22. ουν om S. | 24. αύται Ε. 25. πάντα Α". | 27. αρχάς fort. om

Αlex p. 177, 18. 10. | 28. τα om ΤΑ". 30. μεν] μεν ουν S. 32. ή om

Τ. | εγκεχείρηκεν] fort. in hoc vocabulo latet είρηκεν vel την αρχήν είρη

κεν (cf. Αlex p. 178, 4.), φuum p. 1001 α1 codd fere omnes omittant λέγειν.

1001 α 1. λέγειν add Α"ι, λέγουσιν απάντων Α". 2. απορρηθέν α.

4. και post δε om G"Ι". 5. ποτε] τε G". 7. ante το μεν add sed ί.

το μεν εν οm S. 8. εν και το ον Αlex. 12. αυτό το F", αυτού το Α":

ceteri ταυτό: fort. αυτού του ενι είναι και τού όντι. Οbs, p. 41. όν τι]

όντι α. 13. ό τι c, ότι εαεό. το εν] ποτε το εν Α"c. |όν οmittendum cum

Α"c et fort. Αlex. | 14. τούτο] ότι τούτο S, τούτό τι Α".
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Α Υ\ ν ν Δ α/ y ν «Υ / ν

το όν και το εν όσας περ αρχάς είναι φασιν, συμβαίνει

δέ, ει μέν τις μή θήσεται είναι τινα υσίαν το εν και το 20
χ/ - λ/ τ - Λ Α' κ- Α'

όν, μηδε των άλλων είναι των καθόλ8 μηθέν ταύτα γάρ
Α' Λ. Α' Υ Α 2/ Δ y w

56 εςι καθόλου μάλιστα πάντων, ει δε μή έςι τι εν αυτό

μηδ’ αυτό όν, σχολή των γε άλλων τι αν είη παρά τα

λεγόμενα καθ' έκαστα, έτι δε μη όντος τύ ενός ουσίας,

δήλον ότι έδ' αν αριθμός είη ώς κεχωρισμένη φύσις τις 25

των όντων ο μεν γαρ αριθμός μονάδες, ή δε μονας όπερ

έντί εςιν, ει δ' έςι τι αυτό εν και όν, αναγκαίον υσίαν

αυτών είναι το εν και το όν ου γαρ έτερόν τι καθ' ου

κατηγορείται, αλλά ταύτα αυτά, αλλά μήνεί γ' έςαι

τι αυτό ον και αυτό έν, πολλή απορία πώς έςαι τι παρά 30

ταύτα έτερον, λέγω δε πώς έςαι πλείω ενός τα όντα, το

γαρ έτερον τού όντος υκ έςιν, ώςε κατά τον Παρμενίδου

συμβαίνειν ανάγκη λόγον εν άπαντα είναι τα όντα και
"ν τ' \ y/ y Λ' 2/ Μ \

τέτο είναι το όν, αμφοτέρως δε δύσκολον άντε γαρ μή 1001ύ

ή το εν υσία άντε ή τι αυτό έν, αδύνατον τον αριθμόν
"; Α' τ' Υ & τ' \ τ' 2/ Α' * Ά . \

εσίαν είναι, εάν μεν αν μή ή, είρηται πρότερον δι' ό, εάν

δε ή, ή αυτή απορία και περί του όντος, εκ τίνος γάρ και
\ \ Σ 2 \ χ/ y Α' \ ν τ

παρά το ενέςαι αυτό άλλο έν; ανάγκη γάρ μη εν εί

ναι άπαντα δε τα όντα ή εν ή πολλά, ών εν έκαστον,

έτι ει αδιαίρετον αυτό το έν, κατά μεν το Ζήνωνος αξίωμα

εθέν αν είη ο γάρ μήτε προςιθέμενον μήτε αφαιρέμενον

ποιεί τι μείζον μηδε έλαττον, ό φησιν είναι τέτο των όντων,

ώς δήλον ότι όντος μεγέθους του όντος, και ει μέγεθος,

5

10

19. εν και το ον Α"eύ: ceteri et Αlex p. 179, 26. όν και το εν. 20. τι

νας ουσίας SΑ". τινος ουσίαν λέγει γρ Αlex. | 22. δε] γάρ Α". | αυτοεν

μηδ’ αυτοόν Αlex. 24. ότι G"Ι". 25. ότι om G". | συγκεχωρισμένη S,

omisso ώς τις φύσις Α"cύ. | 27. τι αυτό] το αυτο G". | και] και αυτό

ΤΙ"as. | ουσίας Αlex. 28. είναι αυτών G". | ον και το εν ΕSΤasc.

καθ' ου de coniect, scripsi, Οbs, p. 114: vulgo et Αlex Syr cυ καθόλου,

om G"Ι". 29. αυτά ταύτα Αlex. | 30. εν και αυτό ον F"α. 33. λόγον

συμβαίνειν ανάγκη G"Ι"b, ανάγκη συμβαίνειν λόγον Α"c: vulgo συμβαίνειν

ανάγκη λόγον.

1001ύ 1. δύσκαλον Ε. | εάν Α"G"Ι". | 2. τε ή] τε μή ή G". | τι Α"

G"Ι": ceteri το, fort, recte. 3. ουν et ή οm G". | 4, και post γάρ om

Α"co, και et έσται αυτό dubito an omittat Αlex p. 182, 10. 5. γάρ] δε G"

Ι", profecto ί. | μή εν Αυ Αlex: ceteri μηδεν. 6. έκαστον έν G". 7. μεν

ούν το Τ. 9. ποιεί μείζον ΕΑ"cύ et fort. Αscl: ceteri et fort. Αlex p. 182,

25. ποιεί τι μ. μηδε έλαττον add Α" Αlex. | φησιν ΕSΑ" Αlex Αscl:

νulgo φασιν.



54 Β 5. 1002α. -

σωματικόν τούτο γαρ πάντη όν, τα δε άλλα πώς μεν

προστιθέμενα ποιήσει μείζον, πώς δ' υθέν, οίον επίπεδον

και γραμμή ςιγμή δε και μονας υδαμώς, αλλ' επειδή

ουτος θεωρεί φορτικώς, και ενδέχεται είναι αδιαίρετόν τι

15 ώςε και έτως και προς εκείνόν τιν' έχει απολογίαν (μεί-57

ζον μεν γαρ ε ποιήσει, πλείον δε προςιθέμενον το τοιύτον),

αλλά πώς δή εξ ενός τοιούτου ή πλειόνων τοιéτων έσται

μέγεθος, όμοιον γάρ και την γραμμήν εκ στιγμών είναι

φάσκειν, αλλά μην και εί τις ούτως υπολαμβάνει ώςε

20 γενέσθαι, καθάπερ λέγουσι τινες, εκ του ενός αυτού και

άλλου μή ενός τινος τον αριθμόν, εθέν ήττον ζητητέον διά

τί και πώς οτε μεν αριθμός οτε δε μέγεθος έςαι το γε

νόμενον, είπερ το μή εν ή ανισότης και η αυτή φύσις

ήν. έτε γάρ όπως εξ ενός και ταύτης, ότε όπως εξ αρι

25 θμ5 τινός και ταύτης γένοιτ' αν τα μεγέθη, δήλον.

5 Τούτων δ' εχομένη απορία, πότερον οι αριθμοί και

τα σώματα και τα επίπεδα και αι ςιγμαι ουσίαι τινές

εισιν ή ό, ει γάρ μή εισιν, διαφεύγει τί το ον και τίνες

αι ουσίαι των όντων, τα μεν γαρ πάθη και αι κινήσεις

30 και τα πρός τι και αι διαθέσεις και οι λόγοι ύθενός δο

κύσιν υσίαν σημαίνειν λέγονται γάρ πάντα καθ' υποκει

μένου τινός, και ουθέν τόδε τι ά δε μάλιστ' αν δόξειε

σημαίνειν ουσίαν, ύδωρ και γη και πύρ, εξ ών τα σύν

1002α θετα σώματα συνέςηκε, τότων θερμότητες μεν και ψυ

χρότητες και τα τοιαύτα πάθη, εκ υσίαι, το δε σώμα

το ταύτα πεπονθός μόνον υπομένει ώς όντι και εσία τις

όσα, αλλά μήν τό γε σώμα ήττον υσία της επιφανείας,

5 και αύτη της γραμμής, και αύτη της μονάδος και της

στιγμής τούτοις γαρ ώριςαι το σώμα, και τα μεν άνευ

12. προστιθεμένων Α". | 14. ούτος ΕΤι: ceteri et Αscl ούτως, και

ουκ ενδέχεται ΕSG"as. τι om ΕS. 15. και ante προς om i et fort. Αlex

p. 183, 18. | απολογίαν έχει Α"cυ, έχειν απολογίαν S, fort, recte: ceteri έχει

απολογίαν. 16. γάρ add ΕSΤΑ"ι Αlex Αscl. | 17. δεί G". τούτου G".

τοιούτων add Α" Αlex. 19. υπολαμβάνοι αs. 20. γίνεσθαι Τas. | 23.

ή post εν fort. om Αlex p. 184, 10. 11. ante και comma cύ. 24. ούτε

όπως - 25. ταύτης om Τ. 27. και τα επίπεδα om F" et omissa esse

testatur Αlex, fort. recte. | 28 μή γάρ G"Ι". 32. αν μάλιστα G"αε. | 33.

post πύρ add και αήρ Α"cυ.

1002α 1. τούτων δε θ. G"as. 4. γε] τε Α"G"as. | ήττων Ε. 5.

αύτη τ. μ.] η γραμμή τ. μ. Α"cύ: ceteri et fort. Αlex αύι η τ. μ.



Β 5. 1002 α. 55

σώματος ενδέχεσθαι δοκεί είναι, το δε σώμα άνευ τέ

58 των είναι αδύνατον, διόπερ οι μεν πολλοί και οι πρότε

ρον την ουσίαν και το όν ώοντο το σώμα είναι, τα δε

άλλα τότε πάθη, ώςε και τας αρχάς τας των σωμάτων 10

των όντων είναι αρχάς οι δ' ύςερον και σοφώτεροι τού

των είναι δόξαντες αριθμούς, καθάπερ έν είπομεν, ει μή

εςινεσία ταύτα, όλως έδεμία εςίνεσία έδε ον εθέν ου

γάρ δή τά γε συμβεβηκότα τούτοις άξιον όντα καλείν,

αλλά μήνεί τέτο μεν ομολογείται, ότι μάλλον υσία τα 15

μήκη των σωμάτων και αι ςιγμαί, ταύτα δε μη ορώμεν

ποίων ανείεν σωμάτων (εν γαρ τοίς αισθητοίς αδύνατον

είναι), ουκ αν είη ουσία έδεμία έτι δε φαίνεται ταύτα

πάντα διαιρέσεις όντα του σώματος, το μεν εις πλάτος,

το δ' εις βάθος, το δ' εις μήκος, προς δε τέτοις όμοίως 20

ένεστιν εν τώ ςερεώ οποιονύν σχήμα ώς' ει μηδ' εν

τώ λίθω Ερμής, υδε το ήμισυ τύ κύβου εν τώ κύβω

ούτως ώς άφωρισμένον, ουκ άρα εδ' επιφάνεια, ει γάρ

οποιαύν, κάναύτη αν ήν ή αφορίζουσα το ήμισυ, ο δ'

αυτός λόγος και επί γραμμής και ςιγμής και μονάδος, 25

ώστ' ει μάλιςα μεν ουσία το σώμα, τούτου δε μάλλον

ταύτα, μή έςι δε ταύτα μηδ' όσίαι τινές, διαφεύγει τί

το ον και τίς ή υσία των όντων, προς γάρ τοίς ειρημένοις

και τα περί την γένεσιν και την φθοράν συμβαίνει άλογα,

δοκεί μεν γαρ ή υσία, εάν μή όσα πρότερον νύν ή ή πρό- 30

τερον όσα ύςερον μή ή, μετά το γίγνεσθαι και φθείρεσθαι

ταύτα πάσχειν τάς δε στιγμάς και τας γραμμάς και

59 τάς επιφανείας άκ ενδέχεται έτε γίγνεσθαι έτε φθείρεσθαι,

οτε μεν έσας οτε δε εκ έσας, όταν γάρ άπτηται ή δι

αιρήται τα σώματα, άμα οτε μεν μία απτομένων, ότε δε 1002ύ

8. είναι on ΕS. | 9. το ante σώμα add ΕΑ". | τα δε άλλα Α":

νulgo ταλλα δε, | 11. και οι σ. Α". | 13. ουδεμία] ουδέν Α". | έστιν] fort.

έσται: είη αν Αlex. 14. δή] αν Α". |γε οm S. 15. μάλλον] μάλλόν

εστιν ΤG"αε. | ουσίαι S. των σωμάτων τα μήκη G"Ι". | 18. δε add Α"

G"Ι". 19. του om G"Ι". | 21. ένεστιν ι et coni. Βrd, έν έστιν αsb, έστιν

Αlex. post σχήμα add ή ουθέν Α"G"Ι"cύ: ceteri et Αlex om. 22. λίθω

ο ερμής Ι". | 24. καν] και ας αύτη αν] αυτή G". |ήν] είη G"Ι". | 25.

και επί στ. ΕSΤG"as. | 30. μεν on Α". | εάν - 31. μή ή scripsi cum ύ

ex coniectura Βrandisii, gui Αlex et o auctoritatem secutus videtur. 30. εάν

add Α". | ούσα το πρ. Α". | νύν ή cύ, οm Α": ceteri νύν είναι. | 31. ή

add Α". τού] τούτο ΤGθαs.
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δύο διαιρεμένων γίγνονται ώς' έτε συγκειμένων έστιν αλλ'

έφθαρται, διηρημένων τε εισιν αι πρότερον εκ όσαι, ο γάρ

δή ή γ' αδιαίρετος ςιγμή διηρέθη εις δύο, είτε γίγνονται και

5 φθείρονται, έκ τινος γίγνονται, παραπλησίως δ' έχει και

περί το νύν το εν τω χρόνω ουδε γάρ τούτο ενδέχεται

γίγνεσθαι και φθείρεσθαι, αλλ' όμως έτερον αεί δοκεί εί

ναι, εκ υσία τις ύσα, ομοίως δε δήλον ότι έχει και περί

τας στιγμάς και τας γραμμάς και τα επίπεδα ο γάρ

10 αυτός λόγος άπαντα γάρ ομοίως ή πέρατα ή διαιρέσεις

εισίν.

6 "Ολως δ' απορήσειεν άν τις διά τί και δεί ζητείν

άλλ' άττα παρά τε τα αισθητά και τα μεταξύ, οίον ά

τίθεμεν είδη, ει γάρ διά τούτο, ότι τα μεν μαθηματικά

15 των δεύρο άλλω μέν τινι διαφέρει, τώ δε πόλλ' άττα

ομοειδή είναι ουθεν διαφέρει ώστ' ουκ έσονται αυτών αι

αρχαι αριθμώ άφωρισμέναι, ώσπερ ουδε των ενταύθα

γραμμάτων αριθμώ μεν πάντων εκ εισιν αι αρχαι ώρι

σμέναι, είδει δέ, εάν μή λαμβάνη τις τησδι της συλλα

20 βής ή τησδι της φωνής, τούτων δ' έσονται και αριθμώ

ώρισμέναι ομοίως δε και επί των μεταξύ άπειρα γάρ

κακεί τα ομοειδή ώς' ει μη έςι παρά τα αισθητά και

τα μαθηματικά έτερ' άττα, οία λέγουσι τα είδη τινές,

εκ έςαι μία αριθμώ και είδει υσία, ουδ' αι αρχαι των

όντων αριθμώ έσονται ποσαί τινες αλλά είδει ει όντύτο

αναγκαίον, και τα είδη αναγκαίον διά τύτο είναι, και

γάρει μή καλώς διαρθρούσιν οι λέγοντες, αλλ' έστι γε

τούθ’ ο βούλονται, και ανάγκη ταύτα λέγειν αυτοίς, ότι

των ειδών υσία τις έκαςόνεςι, και ούθεν κατά συμβε- 60

25

1002ύ 2. γίγνεται Αlex. | συγκειμένου Α". 3. έφθαρτο Ε. 4. δ' S.

6. τώ οm G"Ι". | ουδένα. 7. δοκεί ante αεί G"αε, post είναι S. | είναι

om Α". 8. και τα περί G"as. | 9. γραμμάς και στιγμάς Τ, τάς add Α":

ceteri et c om. και περί τα G"as. 10. διαίρεσις Ε. 13. άλλα τοιαύτα

Α"Ι", άλλα τα τοιαύτα F", άλλα τοιαύτα άλλ' άττα G". |τε add Α"G"

Ι"cυ: ceteri et Αlex om, fort, recte, τα post και om Ε. | 14. τίθεται μεν

G". | 15. πολλά τα Α". | 16. post διαφέρει punctum c. | 17. αφωρισμέ

ναι αριθμώ S. 18. αριθμών Α". πάντων om Αlex. 21. post ώρισμέ

ναι et 22. post ομοειδή et 25. post είδει punctum cύ. | 24. και] και τώ

Αlex, idem pro και recte coniicit scribendum αλλά. ante ουσία add ώς

αρχή Αlex. | 25. αριθμώ εν έσ. Α". | είδει] είδη α. | 26. post είναι add

τιθέναι Α"cύ. 27. γε add Α". 28.ταύτα οm S. | αυτούς Α". 29. εκά

στων ΤGδs.
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βηκός, αλλά μήνεί γε θήσομεν τά τε είδη είναι, και

εν αριθμώ τας αρχάς αλλά μή είδει, ειρήκαμεν ά συμ

βαίνειν αναγκαίον αδύνατα, σύνεγγυς δε τούτων εστι το

διαπορήσαι πότερον δυνάμει εςι τα ςοιχεία ή τιν' έτερον

τρόπον, ει μεν γαρ άλλως πως, πρότερόν τι έςαι των αρ

χών άλλο πρότερον γάρ ή δύναμις εκείνης της αιτίας,

το δε δυνατόν εκ αναγκαίον εκείνως πάν έχειν, ει δ' έςι

δυνάμει τα στοιχεία, ενδέχεται μηθεν είναι των όντων,

δυνατόν γάρ είναι και το μήπω όν γίγνεται μεν γαρ το

μή όν, ύθεν δε γίγνεται τών είναι αδυνάτων. ταύτας τε

εν τάς απορίας αναγκαίον απορήσαι περί των αρχών, και

πότερον καθόλου εισιν ή ώς λέγομεν τά καθ' έκαςα, ει

μεν γαρ καθόλου, εκ έσονται υσίαι όθεν γαρ των κοινών

τόδε τι σημαίνει, αλλά τοιόνδε, ή δ' άσία τόδε τι ει δ'

έςαι τόδε τι και εκθέσθαι το κοινή κατηγορόμενον, πολλά

έσται ζώα ο Σωκράτης, αυτός τε και ο άνθρωπος και το

ζώον, είπερ σημαίνει έκαστον τόδε τι και έν, ει μεν ούν

καθόλου αι αρχαί, ταύτα συμβαίνει ει δε μή καθόλου

αλλ' ώς τα καθ' έκαςα, εκ έσονται επιςηταί καθόλου

γαρ αι επιςημαι πάντων, ώς' έσονται αρχαι έτεραι πρό

τεραι των αρχών, αι καθόλ8 κατηγορύμεναι, άνπερ μέλλη

έσεσθαι αυτών επιςήμη.

Γ.

"Εςιν επιστήμη τις ή θεωρεί το όν ή ον και τα τούτω

υπάρχοντα καθ' αυτό, αύτη δ' έστιν υδεμιά τών εν μέρει

λεγομένων ή αυτή ουδεμία γάρ των άλλων επισκοπεί

καθόλ8 περί του όντος ή όν, αλλά μέρος αυτό τι αποτε

μόμεναι περί τότε θεωρύσι το συμβεβηκός, οίον αι μαθη

ματικαί τών επιςημών, έπει δε τας αρχάς και τάς ακρο

30. τε add Α". 31. εν] εν α, οm ΕS. | μή] μήνα. 32. αδύνατα

πρότερον, σύνεγγυς Α". τούτω Τ, τούτω αs. 33. ή τιν' ι et Αlex, ή τίν'

αscύ. | 34. άλλως πως, πρότερόν εα Αlex, άλλως, πως πρότερόν εCύ, signo

interrogandi posito post άλλο.

1003 α 1. πότερον α. 5. τε om S. 10. εστί ΤG", έστι αε. 14. επι

στηταί] επιστημαι Α". 15. ή επιστήμη Α". | 16. αι add Α". καθόλου

ante αρχών Τ. 21. αυτώ F". 22. αυτά F" Αlex. 24. αποτεμνόμεναι c.

25, περί τούτο θεωρούσι ΕΤ, θεωρούσι περί τούτο SG"as.

30

1003α

15

20
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τάτας αιτίας ζητούμεν, δήλον ώς φύσεώς τινος αυτάς
-J α τ ν - -

αναγκαίον είναι καθ' αυτήν, ει όν και οι τά ςοιχεία των

όντων ζητώντες ταύτας τας αρχάς εζήτεν, ανάγκη και τα

30 στοιχεία του όντος είναι μή κατά συμβεβηκός, αλλ' ή

2

όντα διό και ημίν του όντος ή όντας πρώτας αιτίας

ληπτέον.

Το δε όν λέγεται μεν πολλαχώς, αλλά προς εν και

μίαντινά φύσιν, και ουχ όμωνύμως, αλλ' ώσπερ και το

35 υγιεινόν άπαν προς υγίειαν, το μεν τώ φυλάττειν, το δε
- -ν Α Α - - τ' - α / \ "r

τώ ποιείν, το δε τώ σημείον είναι της υγιείας, το δ' ότι

1003ύ δεκτικόν αυτής, και το ιατρικόν προς ιατρικήν (το μεν

1

1

2

0

5

0

γάρ τώ έχειν ιατρικήν λέγεται ιατρικόν, το δε τώ ευ

φυές είναι προς αυτήν, το δε τώ έργον είναι της ιατρι
- ε / Λ ν 2/ Α' / Α'

κής), ομοιοτρόπως δε και άλλα ληψόμεθα λεγόμενα τό
σ' ν Α \ γν - » γ

τοις ούτω δε και το ον λέγεται πολλαχώς μέν, άλλ

άπαν προς μίαν αρχήν τα μεν γαρ ότι υσίαι, όντα λέ
\ χ ΓΥ Λ. Χ ... " ν 2 r/ & ς» \ Υ y , , γν

γεται, τα δ' ότι πάθη όσίας, τα δ' ότι όδός εις ουσίαν, ή

φθοραί ή στερήσεις ή ποιότητες ή ποιητικά ή γεννητικά

ουσίας ή των προς την ουσίαν λεγομένων, ή τούτων τινός

αποφάσεις ή εσίας διό και το μη όν είναι μη όν φαμεν.

καθάπερ όν και των υγιεινών απάντων μία επιςήμη εςίν,

όμοίως τύτο και επί των άλλων, ου γαρ μόνον των καθ'

εν λεγομένων επιςήμης εςι θεωρήσαι μιάς, αλλά και των

προς μίαν λεγομένων φύσιν και γάρ ταύτα τρόπον τινά

λέγεται καθ' έν, δήλον όν ότι και τα όντα μιάς θεωρήσαι
τ ν/ - " - / C - / ν

ή όντα, πανταχύ δε κυρίως το πρώτο ή επιςήμη, και εξ
τ \ 5/ y/ ν Χ «Λ , τ - " » Α α

ε τα άλλα ήρτηται, και δι' ο λέγονται, ει όντύτ' εςιν ή

εσία, των όσιών αν δέοι τας αρχάς και τας αιτίας έχειν

τον φιλόσοφον, άπαντος δε γένες και αίσθησις μία ενός

και επιςήμη, οίον ή γραμματική μία όσα πάσας θεωρεί

28. καθ' αυτήν] modo καθ' αυτάς modo καθ' αυτό Αlex p. 194, 26.

195, 9. 16. 23. 196, 6. 7. 31. όντα] όντας Α", fort. όν, διό - τας om

Α". | 33. μεν on F". | 34. και post φύσιν add ΕΤΑ"ι. | αλλ' οm Α".

1003ύ 1. post αυτής et 4. post ιατρικής et 5. post τούτοις puncto di

stinxit b, post 5. τούτοις c. 2. την ιατρικήν λ. Α"cύ: ceteri et Αlex ιατρι

κήν λ. | 3. την ιατρικήν Α". 4. ομοίως SΤG"as. 5. αλλ' άπαν Α": vulgo

αλλά πάν, | 6. ουσία SΑ"G"αε. 7. οδοί Αlex. 8. φθορά ή στέρησις Α".

9. post ουσίας comma cύ, οm i et Αlex. τινών Τ. | 10. απόφασις Α".

13. επιστήμη α. | 15. λέγονται Α". | 19, ενός αίσθησις μία F". | 20. ή add

Αύ Αlex.
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ν Α' W ν αν και/ α/ 2/ -- -

τας φωνάς, διό και τού όντος όσα είδη θεωρήσαι μιάς

εςιν επιστήμης τώ γένει, τα δε είδη των ειδών, ει δή το
Χ\ ν \ Δ Χ Α ν Α' Α' - y σω 3 Α'

όν και το εν ταυτόν και μία φύσις, τώ ακολυθεϊν αλλή

λοις ώσπερ αρχή και αίτιον, αλλ' έχ ώς ενί λόγω δηλέ

μενα - διαφέρει δ' εθέν έδ' αν ομοίως υπολάβωμεν, αλλά

και πρό έργου μάλλον, ταυτό γάρ είς άνθρωπος και ών

άνθρωπος και άνθρωπος, και ουχ έτερόν τι δηλοί κατά
W Α' Α' ν τ ν Σ/ ν και

την λέξιν επαναδιπλόμενον το εις εςιν άνθρωπος και έςιν
Υ/ - γ α/ 2 Α χ/ γ ν 2/ ?

άνθρωπος δήλον δ' ότι και χωρίζεται έτ' επι γενέσεως έτ

επί φθοράς, ομοίως δε και επί τό ενός ώςε φανερόν ότι 30
α Α' Λ. χ \ πω ν γ. ρ. \

ή πρόσθεσις εν τέτοις ταυτό δηλοί, και ούθεν έτερον το εν

παρά το όν. έτι δ' ή εκάςε εσία ένεςινε κατά συμβε

βηκός, ομοίως δε και όπερ όντι - ώσθ' όσα περ του ενός

είδη, τοσαύτα και τού όντος εςίν περί ών το τίεςι της

αυτής επιστήμης τώ γένει θεωρήσαι, λέγω δ' οίον περί 35

ταυτό και ομοίg και των άλλων των τοιέτων και των τού

τοις αντικειμένων, σχεδόν δε πάντα ανάγεται ταναντία εις 1004α

την αρχήν ταύτην, τεθεωρήσθω δ' ημίν ταύτα εν τη εκλογή

τών εναντίων και τοσαύτα μέρη φιλοσοφίας εςιν όσαι περ

αι ουσίαι ώστε αναγκαίον είναι πρώτην τινά και έχομένην

63 αυτών, υπάρχει γάρ ευθύς γένη έχοντα το όν και το έν διό 5

και αι επιστημαι ακολουθήσουσι τούτοις, έστι γάρ ο φιλό

σοφος ώσπερ ο μαθηματικός λεγόμενος και γάρ αύτη έχει

25

21. όσα] ή ον όσα Α", τα Αlex p. 207, 6. sch Α", sed alibi Αlex όσα

vel πόσα 22. τα δε Αlex p. 201, 13. 207, 6. sch Α": vulgo et cύ τά τε

23. εν και το ον Α"cύ: ceteri et plerumque Αlex ον και το εν. 25. post

δηλούμενα et 33. post όν τι signa posui sive interruptae orationis sive lon

gioris parenthesis: o illic puncto, hic colo distinxit, c utrobique colo. 25. δ'Ι

quidem ι. | 26, ταυτον Αlex. | 28. τάξιν C". τό] τί Ε. | 28, 29, εις έστιν

άνθρωπος και έστιν άνθρωπος Α", είς εστιν άνθρωπος και έστιν άνθρωπος

άνθρωπος Αlex, fort, recte, έστιν είς άνθρωπος και άνθρωπος και ον άν

θρωπος Αscl: vulgo έστιν ο άνθρωπος, και άνθρωπος και εις άνθρωπος.

29. ουχ ορίζεται SΤG"αε. | post χωρίζεται add ens ε. | 31. πρόθεσις α.

ουδέν έτι έτερον Α". 32. έστιν] έστι και F". 33. όν τι] όντι αs. περί

του Τ. 36. και του ομοίου S6"αs. και των τούτοις αντικειμένων add

SG"as Αlex: ceteri et cυ om.

1004α 2. τεθεωρήσθω Α" et Αlex p. 208, 4: ceteri τεθεώρηται, sed Τ

haec τεθ. - 3. εναντίων om. | 2. δε τούτο ημίν Αlex. 3. εισιν F".

όσα Τ. 4. τινά πρώτην ΕSΤas. 5. έχoν Α" γρ Αlex c. ον και το έν

ΕSΤG" Αlex Λsel sch Αθαs: ceteri et cυ εν και το όν. 6. αι add Α",

dubito num recte: ceteri et c om. | 6. 7. φιλ. ούτως ώσπερ Αό.
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μέρη, και πρώτη τις και δευτέρα εςιν επιςήμη και άλλαι

εφεξής εντοίς μαθήμασιν, έπει δε μιάς ταντικείμενα

10 θεωρήσαι, τώ δ' ένι αντίκειται πλήθος, απόφασιν δε και

ςέρησιν μιάς εστί θεωρήσαι διά το αμφοτέρως θεωρείσθαι

το έν, υ ή απόφασις ή ή ςέρησις (ή γάρ απλώς λέγομεν ότι

ουχ υπάρχει εκείνο ή τινι γένει ένθα μένουν τώ ένι ή

διαφορά πρόσεςι παρά το εν τη αποφάσει, απουσία γάρ

15 ή απόφασις εκείνου εστίν, εν δε τη στερήσει και υποκει

μένη τις φύσις γίγνεται, καθ' ής λέγεται ή στέρησις), τώ

δ' ένι πλήθος αντίκειται ώστε και ταντικείμενα τοίς ειρη

μένοις, τότε έτερον και ανόμοιον και άνισον, και όσα

άλλα λέγεται ή κατά ταύτα ή κατά πλήθος και το έν,

20 της ειρημένης γνωρίζειν επιςήμης ών εστι και ή εναντιό

της διαφορά γάρ τις ή εναντιότης, η δε διαφορά ετερό

της, ώς' επειδή πολλαχώς το εν λέγεται, και ταύτα πολ

λαχώς μεν λεχθήσεται, όμως δε μιάς άπαντά εςι γνωρί

ζειν ο γάρει πολλαχώς, ετέρας, αλλ' ει μήτε καθ' εν μήτε

25 προς ενοι λόγοι αναφέρονται, έπει δε πάντα προς το πρώ

τον αναφέρεται, οίον όσα εν λέγεται προς το πρώτον έν,

ώσαύτως φατέον και περί ταυτό και ετέρυ και των εναντίων

έχειν ώςε διελόμενον ποσαχώς λέγεται έκαςον έτως απο

δοτέον προς το πρώτον εν εκάςη κατηγορία, πώς προς εκείνο

30 λέγεται τα μεν γαρ τώ έχειν εκείνα, τα δε τώ ποιείν, τα

δε κατ' άλλους λεχθήσεται τοιούτους τρόπους φανερον

ούν, όπερ εν ταις απορίας ελέχθη, ότι μιάς περί τού- 64

των και της ουσίας εστι λόγoν έχειν (τούτο δ' ήν εν

των εν τοις απορήμασιν), και έςι τύ φιλοσόφe περί πάν

1004ύ των δύνασθαι θεωρείν, ει γάρ μήτύ φιλοσόφe, τίς έςαι

8. άλλη SG"αs. 9. έπει δε] ceterum ί. 12. ή post ή οm S. ή γαρ

απλώς λέγομεν Αlex p. 209, 2, ή απλώς λεγομένη ΤΑ"cυ: ceteri ή απλώς

λεγομένη. 13. υπάρξει SG"αε, εκείνο G" Αlex as: ceteri et cύ εκείνω.

16. post στέρησις punctum ύ. 18. και το ανόμοιον SG"as. 19. ταύτα

ΤΑlex, ταυτά ΕΑ"iac: ceteri αυτά, κατά το πλήθός τε και το έν Αlex.

20. τοίς ειρημένοις Ε. εστί] έν τι ΕSΤG"ias, ΕSG"ias addito εστί post

εναντιότης. 21. δε διαφορά] δε εναντιότης Α". | 22. το εν πολλαχώς Τ.

23. γνωρίζειν εστί ΕSΤG"as. 25. post αναφέρονται add τότε ετέρας Ε

SG"ias. | έπει - 26. αναφέρεται om Τ. 26. αναφέρετε Ε, αναφέρον

ται Α". | πρώτως Α". 30. εκείνο ΤΑ". 32. όπερ - ελέχθη om Α"c et

fort. Αlex, έντισι λείπει το όπερ εν ταις απορίαις ελέχθη Ε mg. 33. post

έχειν et 34. post απορήμασιν punctum iascύ.

1004ύ 1. έστιν Fύ.
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ο επισκεψόμενος ει ταυτό Σωκράτης και Σωκράτης καθή

μενος, ή ει εν ενί εναντίον, ή τίεςι το εναντίον, ή ποσα

χώς λέγεται, ομοίως δε και περί των άλλων των τοιύτων,

επει έν τό ενός ή εν και το όντος ή ον ταύτα καθ' αυτά

εςι πάθη, αλλ' ουχ ή αριθμοί ή γραμμαι ή πύρ, δήλον

ώς εκείνης της επιςήμης και τίεςι γνωρίσαι και τα συμ

βεβηκότ' αυτούς, και ο ταύτη αμαρτάνεσιν οι περί αυτών

σκοπόμενοι ώς και φιλοσοφέντες, αλλ' ότι πρότερον ή υσία,

περί ής εθεν επαίεσιν, έπει ώσπερ έςι και αριθμό ή αρι

θμός ίδια πάθη, οίον περιττότης αρτιότης, συμμετρία ισό

της, υπεροχή έλλειψις, και ταύτα και καθ' αυτούς και

προς αλλήλους υπάρχει τους αριθμούς ομοίως δε και

στερεώ και ακινήτω και κινουμένω αβαρείτε και βάρος

έχοντι έστιν έτερα ίδια ούτω και τώ όντι ή ονέςι τινά 15

ίδια, και ταύτ' εςι περί ών του φιλοσόφου επισκέψασθαι

ταληθές, σημείον δέ οι γάρ διαλεκτικοί και σοφιςαι

ταυτον μεν υποδύονται σχήμα τώ φιλοσόφω ή γάρ σο

φιστική φαινομένη μόνον σοφία εστί, και οι διαλεκτικοί

διαλέγονται περί απάντων, κοινόν δε πάσι το όν εστιν 20

διαλέγονται δε περί τότων δηλον ότι διά τό της φιλοσο

φίας είναι αυτά οικεία περί μεν γαρ το αυτό γένος gρέ

φεται η σοφιςική και η διαλεκτική τη φιλοσοφία, αλλά

διαφέρει της μεν τω τρόπω της δυνάμεως, της δε το βίg

τη προαιρέσει έςι δε ή διαλεκτική πειραςική περί ων ή 25

65 φιλοσοφία γνωριςική, ή δε σοφιςική φαινομένη, όσα δ' ό,

έτι των εναντίων ή ετέρα συςοιχία στέρησις, και πάντα

ανάγεται εις το όν και το μή όν, και εν και πλήθος, οίον

ςάσις τό ενός, κίνησις δε το πλήθος, τα δ' όντα και την

εσίαν όμολογόσιν εξ εναντίων σχεδόν άπαντες συγκείσθαι 30

πάντες γύν τας αρχάς εναντίας λέγεσιν, οι μεν γαρ πε

ριττόν και άρτιον, οι δε θερμόν και ψυχρόν, οι δε πέρας

5

10

2. ταυτον Γ". 6. ή αριθμός Α* Αlex, οι αριθμοί Τ. | γραμμή Α".

12. εαυτούς plerique. 14. αβαρεί τε] και αβαρεί Α". 15. ούτω - 16.

ίδια om Α". 17. και οι σοφ. F". 18. ή - 20. απάντων parenthesi inclu

dunt et post 20. όν εστιν punctum ponunt cb. 22. ταύτα είναι Α". | στρ. και

ή F". | 23. ή post και om Ε. | 25. τη om Α". | πειρ.] η πειρ. Τ. | 27.

άπαντα F". 28. το ante μή οm Fό Αlex. εν] εις εν ΕSG"as, εις το εν

Τ. | 30. σχεδόν άπαντες εξ εναντίων Αlex, sed postea εξ εν σχ. άπαντες.

συγκείσθαι πάντες om αε. | 31. γούν οm Τ. | αρχάς om as | γάρ om ε.
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και άπειρον, οι δε φιλίαν και νείκος, πάντα δε και τάλλα

αναγόμενα φαίνεται εις το εν και πλήθος ειλήφθω γαρ

1005α ή αναγωγή ημίν αι δ' αρχαι και παντελώς αι παρά των

άλλων ώς εις γένη ταύτα πίπτεσιν, φανερόν ούν και εκ

τότων ότι μιάς επιςήμης το ον ή ον θεωρήσαι πάντα γάρ

ή εναντία ή εξ εναντίων, αρχαι δε των εναντίων το εν

5 και πλήθος, ταύτα δε μιάς επιςήμης, είτε καθ' εν λέγε

ται είτε μή, ώσπερ ίσως έχει ταληθές, αλλ' όμως ει και

πολλαχώς λέγεται το έν, προς το πρώτον τάλλα λεχθή

σεται και τα εναντία ομοίως και δια τύτο και ει μή

εστι το όν ή το έν καθόλου και ταυτό επι πάντων ή

10 χωριςόν, ώσπερ ίσως εκ έςιν, αλλά τα μεν προς εντά

δε τώ εφεξής, και διά τέτο ού του γεωμέτρs θεωρήσαι τί

το εναντίον ή τέλειον ή ον ή εν ή ταυτόν ή έτερον, αλλ'

ή εξ υποθέσεως, ότι μένουν μιάς επιστήμης το ον ή όν

θεωρήσαι, και τα υπάρχοντα αυτώ ή όν, δήλον, και ότι

15 ου μόνον των ουσιών αλλά και των υπαρχόντων ή αυτή

θεωρητική, τών τε ειρημένων και περί προτέρε και ύςέρου,

και γένους και είδες, και όλο και μέρες και των άλλων

των τοιέτων.

3 Λεκτέον δε πότερον μιάς ή ετέρας επιςήμης περί τε

20 των εν τοις μαθήμασι καλουμένων αξιωμάτων και περί

της εσίας, φανερόν δή ότι μιάς τε και της το φιλοσόφο

και η περί τούτων εςι σκέψις άπασι γάρ υπάρχει τοίς

έσιν, αλλ' ο γένει τινι χωρίς ιδία των άλλων, και χρών

ται μεν πάντες, ότι το όντος εςιν ή όν, έκαςον δε το γένος

25 όν, επί τοσύτον δε χρώνται, εφ' όσον αυτοίς ικανόν, τέτο

δ' εςίν, όσον επέχει το γένος περί ου φέρυσι τας αποδεί

33. άπαντα Α"c, 34. φαίνεται αναγόμενα Α"c. και το πλήθος Ταε |.

γάρ] αμtem ε.

1005α 1. ημίν] ημίν εν τώ πρώτω περί αγαθού Τas. αι παρά] και

παρά Ταε | 2. εις γένη εις τ. Α". | 3. ή ον on Τas. | 4. δε και των αε.

το εν οm Τ. 5. και το πλήθος Τas. post πλήθος punctum cύ. | δε και

μιάς Α". | 6. post έχει add και Α"ύ. 7. το εν λέγεται Α". | άλλο S.

8. αναχθήσεται Τas. | και διά τούτο om Α". | και om S. 9. ή και το

Α". 10. το μεν - το δε Ε. προς το εναε. 11. τώ] modo ώς modo

τώ Αlex, om SΤ. post εφεξής punctum c. 12. εν ή ον ΕSas, αλλ' εξ

Αlex. 17. και όλου και είδους S. 21. του] τούτου S. 22. και η περί

τούτων om ε. | εστί σκέψις] επίσκεψις Α". | τοίς ουσιν υπάρχει S. | 24.

όντως Ε. 25. όν] ού Τas, εν Α". | 25, 26, τουτέστιν όσον Αlex.
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ξεις, ώς' επει δήλον ότι ή όντα υπάρχει πάσι (τύτο γαρ

αυτοίς το κοινόν), το περί το ον ή ον γνωρίζοντος και περί

τέτων εςιν ή θεωρία, διόπερ εθείς των κατά μέρος επισκο

πούντων εγχειρεί λέγειντι περί αυτών, ει αληθή ή μή,

έτε γεωμέτρης ούτ' αριθμητικός, αλλά των φυσικών ένιοι,

εικότως τούτο δρώντες μόνοι γάρ ώοντο περί τε της όλης

φύσεως σκοπείν και περί του όντος, έπει δ' έςινέτι του

φυσικό τις ανωτέρω (εν γάρ τι γένος τό όντος ή φύσις),

τό καθόλg και το περί την πρώτην υσίαν θεωρητικό και ή

περί τούτων αν είη σκέψις, έςι δε σοφία τις και η φυ

σική, αλλ' α πρώτη, όσα δ' εγχειρόσι των λεγόντων τινές

περί της αληθείας, όν τρόπον δεί αποδέχεσθαι, δι' απαι

δευσίαν των αναλυτικών τύτο δρώσιν δεί γάρ περί τέτων

ήκειν προεπιςαμένες, αλλά μη ακύοντας ζητείν, ότι μεν

έν το φιλοσόφ8 και το περί πάσης της ουσίας θεωρόντος

ή πέφυκεν, και περί των συλλογιστικών αρχών εστιν επι

σκέψασθαι, δήλον, προσήκει δε τον μάλιστα γνωρίζοντα

67 περί έκαστον γένος έχειν λέγειντας βεβαιοτάτας αρχάς

το πράγματος, ώςε και τον περί των όντων ή όντα τάς

πάντων βεβαιοτάτας, έςι δ' έτος ο φιλόσοφος, βεβαιο

τάτη δ’ αρχή πασών περί ήν διαψευσθήναι αδύνατον

γνωριμωτάτην τε γάρ αναγκαίον είναι την τοιαύτην (περί

γάρα μη γνωρίζοσιν, απατώνται πάντες) και ανυπόθετον,

ήν γάρ αναγκαίον έχειν τον ότιύν ξυνιέντα των όντων, τότο

εχ υπόθεσις ο δε γνωρίζειν αναγκαίοντώ ότιούν γνωρί

ζoντι, και ήκειν έχοντα αναγκαίον, ότι μεν έν ή τοιαύτη

πασών βεβαιοτάτη αρχή, δήλον τίς δ' εςίναύτη, μετά

ταύτα λέγωμεν. το γάρ αυτό άμα υπάρχειν τε και μη

υπάρχειν αδύνατοντώ αυτώ και κατά το αυτό (και όσα

27. ότι om Τ. | 28. το όν] του ον S. 30. ει SΑ", ει η Ε: vulgo

ει ή. | ή] είτε Τ. 32. τε om Α". | 33. έτι οm S. 34. τις ΕΤΑ"ι

Αlex p. 222, 7: ceteri τι ή φύσις του όντος S. 35. του post και om Τ.

1005ύ 1. είη αν S. τις σοφία SΑ". 2. όσα δ' εγχειρούσι - 5. ζη

τείν Αlex ponenda censet post 8. δήλον, dubito num recte. 2. των λεγόν

των om Αlex. | 10. τάς περί πάντων Α". | 13. τε om Τ. 15. γάρ αν

αναγκαίον Τ. | ξυνιόντα Α". 16. υποθέσει Α". | ο] ου S. 17. έχοντι ΕS

Ταε. | 17. 18. βεβαιοτάτη ή τοιαύτη πασών αρχή Α", η τοιαύτη αρ. π. βεβ,

SΤ. 18. βεβαιοτάτη πασών F". 19. λέγωμεν SΤ Αscl ιαs, λέγομεν cb.

τε add Α"F". 20. τω αυτώ και κατά om C", και om S Αlex as post

αυτό colon et 22. post δυσχερείας punctum cύ.

5

1005 ή

3

5

10
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άλλα προσδιορισαίμεθ' άν, έστω προσδιωρισμένα προς τας

λογικάς δυσχερείας), αύτη δή πασών εςι βεβαιοτάτη των

αρχών έχει γάρ τον ειρημένον διορισμόν αδύνατον γάρ

οντινύν ταυτόν υπολαμβάνειν είναι και μή είναι, καθάπερ

25 τινές oίoνται λέγειν Ηράκλειτoν ουκ έςι γάρ αναγκαίον,

ά τις λέγει, ταύτα και υπολαμβάνειν, ει δε μή ενδέχε

ται άμα υπάρχειν τώ αυτώ ταναντία (προσδιωρίσθω δ'

ημίν και ταύτητή προτάσει τα ειωθότα), εναντία δ' εστί

δόξα δόξη ή της αντιφάσεως, φανερόν ότι αδύνατον άμα

30 υπολαμβάνειν τον αυτόν είναι και μή είναι το αυτό άμα

γάρ αν έχoι τάς εναντίας δόξας ο διεψευσμένος περί τό

του, διό πάντες οι αποδεικνύντες εις ταύτην ανάγουσιν

εσχάτην δόξαν φύσει γάρ αρχή και των άλλων αξιω

μάτων αύτη πάντων,

35 4 Εισί δέ τινες οί, καθάπερ είπομεν, αυτοί τε ενδέχε

1006α σθαί φασι το αυτό είναι και μή είναι, και υπολαμβά

νειν ούτως χρώνται δε τώ λόγω τούτω πολλοί και των 68

περί φύσεως, ημείς δε νύν ειλήφαμενώς αδυνάτε όντος

άμα είναι και μή είναι, και διά τότε εδείξαμεν ότι βε

5 βαιοτάτη αύτη των αρχών πασών, αξιoύσι δή και τούτο

αποδεικνύναι τινές δι' απαιδευσίαν έςι γάρ απαιδευσία

το μή γιγνώσκειντίνων δεί ζητείν απόδειξιν και τίνων ου

δεί, όλως μεν γαρ απάντων αδύνατον απόδειξιν είναι εις

άπειρον γαρ αν βαδίζοι, ώςε μηδ' ούτως είναι απόδειξιν.

10 ει δέ τινων μή δεί ζητείν απόδειξιν, τίνα αξιούσιν είναι

μάλλον τοιαύτην αρχήν εκ αν έχoιεν ειπείν, έςι δ' απο

δείξαι ελεγκτικώς και περί τέτου ότι αδύνατον, αν μόνον

τι λέγη ο αμφισβητών, αν δε μηθέν, γελοίον το ζητείν

λόγον προς τον μηθενός έχοντα λόγον, ή μή έχει όμοιος

21. προσδιωρισάμεθα, omisso άν, Α" Αlex c, fort. recte. | έστω] ούτω

τα Α". 22. δ' απασών ΕSΤias. 24. είναι τε και Αlex. 26. μή ενδέ

χεται μή υπάρχειν άμα S. 27. τω αυτώ υπάρχειν Α"c. προδιωρίσθω

- ημίν Α". 28. ταύτα SΤΑ"αs. 29. άμα αδύνατον Α"c, 31. διαψευσά

μενος Ε. 32. οι add Α" Αlex. 35. αυτοί τε οm videtur Αlex.

1006α 1. και μη υπ. Τ. 3. ώς add ΕSΑ"F". post όντος add de

eodem ί. 4. τούτο S. 5. απασών Α"c, δε Τs. 8. πάντων Α. | από

δειξιν αδύνατον S. | 10. απόδειξιν οm Τ. | μάλλον είναι Τ. | 11. απο

δείξαι] δείξαι F". 12. αδύνατον om S. 13. ζητείν τον λόγον C". | 14.

μή έχει Α" Αlex: ceteri μηθένα έχει (έχειν Β") λόγον,
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γαρ φυτώ ο τοιύτος ήτοιύτος ήδη το δ' ελεγκτικώς απο- 15

δείξαι λέγω διαφέρειν και το αποδείξαι, ότι ο αποδει

κνύων μεν αν δόξειεν αιτείσθαι το εν αρχή, άλλs δε του

τοιέτε αιτίg όντος έλεγχος αν είη και εκ απόδειξις, αρχή

δε προς άπαντα τα τοιαύτα υ το αξιύν ή είναι τι λέγειν

ή μή είναι (τούτο μεν γαρ τάχ' άν τις υπολάβοι το εξ

αρχής αιτείν), αλλά το σημαίνειν γέ τι και αυτώ και

άλλω τότο γάρ ανάγκη, είπερ λέγοι τι, ει γάρ μή, εκ

αν είη τώ τοιύτω λόγος, ούτ' αυτώ προς αυτόν ούτε προς

άλλον, αν δέ τις τύτο διδώ, έςαι απόδειξις ήδη γάρ τι

έςαι ώρισμένον, αλλ' αίτιος έχο αποδεικνύς αλλ' ο ύπο- 25

μένων αναιρών γάρ λόγον υπομένει λόγον. [έτι δε ο τύτο

συγχωρήσας συγκεχώρηκέ τι αληθές είναι χωρίς αποδεί

ξεως, ώςε ουκ αν πάν ούτως και εχέτως έχοι.] πρώτον

69 μεν ούν δήλον ώς τούτό γ' αυτό αληθές, ότι σημαίνει το

όνομα το είναι ή μή είναι τοδί ώς' εκ αν πάν έτως και 30

εχέτως έχοι, έτι ει το άνθρωπος σημαίνει έν, έςω τύτο

το ζώον δίπεν, λέγω δε το εν σημαίνειν τούτο εί τούτ'

έςιν άνθρωπος, αν ή τι άνθρωπος, τούτ' έςαι το ανθρώπω

είναι διαφέρει δ' εθεν ουδ' ει πλείω τις φαίη σημαίνειν,

μόνον δε ώρισμένα τεθείη γάρ αν εφ' εκάστω λόγω 1006 ο

έτερον όνομα λέγω δ' οίον, ει μη φαίη το άνθρωπος εν

σημαίνειν, πολλά δέ, ών ενός μενείς λόγος, το ζώον δί

πεν, εισί δε και έτεροι πλείες, ώρισμένοι δε τον αριθμόν

τεθείη γαρ αν ίδιον όνομα καθ' έκαςον των λόγων, ει δε 5

20

15. ήδη Α" Αlex, ήδη εστίν Τ: ceteri om. | 16. o om Α". 17. αι

τήσθαι SΑ". του om Τ. 18. αιτίου on Αδ. είη οm SΒ"C". 19. ου

γρ Αlex ιαscύ, ουχί Α", οm Αlex. | αξίωμα ούν ή SΒ"C". 20. γάρ om

γρ Αlex, τάχ' om Τ. 21. το om c. τι] τοι α, οm Α". ante αυτώ

add ώς αs. | εαυτώ Α", αυτώ αε. | 22. λέγει αs. | εί] ου SΒ"C". 23. ούτ'

αυτώ Α": ceteri et c ούθ' αυτώ. προς αυτόν α. 24. εάν Α". έσται

δή τι ώρισμένον Αlex p. 230, 25, 26, έτι - 28. έχοι add Α"Γ"eb, non

interpretari videtur Αlex. 29... γ' om αs et F", sed non om Αlex. 30. ή]

και F". άπαν Α". | 31. τό] γάρ αs. έσται pr F". | post έστω add αιι

tem ε. τούτο οm Τ. 32. εί] το ει Α". | 33. άνθρωπος οm Α" et fort.

Αlex p. 233, 5. ή] ει Α". |τι ο άνθρωπος αs. έσται Α"Ε" Αlex: ce

teri εστι. 34. ει επί πλείω Α".

1006ύ 1. Ρost εκάστω add τώ Α"cb. 2. post όνομα punctum cb.

τον άνθρωπον ΕSΤas. 3. ών είς μεν είη λόγος Α". το ζώον το δίπουν

αs. | δίπουν on Ε. 4. post δίπουν punctum cύ. | εισι] είεν Α"ic, 5. τον

λόγον ΤΑ".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 5
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30

μη τεθείη αλλ' άπειρα σημαίνειν φαίη, φανερόν ότι έκαν

είη λόγος το γάρ μή έν τι σημαίνειν όθεν σημαίνειν εςίν,

μή σημαινόντων δε των ονομάτων ανήρηται το διαλέγεσθαι

προς αλλήλες, κατά δε την αλήθειαν και προς αυτόν,

εθέν γάρ ενδέχεται νοείν μή νοούντα έν, ει δ' ενδέχεται,

τεθείη αν όνομα τούτω τώ πράγματι έν, έςω δή, ώσπερ

ελέχθη κατ' αρχάς, σημαίνόν τι το όνομα και σημαίνον

έν, ο δή ενδέχεται το ανθρώπω είναι σημαίνειν όπερμή

είναι ανθρώπω, ει το άνθρωπος σημαίνει μη μόνον καθ'

ενός αλλά και έν (ού γάρ τύτο αξιούμεν το εν σημαίνειν

το καθ' ενός, έπει έτω γε καν το μεσικόν και το λευκόν

και το άνθρωπος εν εσήμαινεν, ώστε εν άπαντα έσται,

συνώνυμα γάρ), και εκ έςαι είναι και μή είναι το αυτό

αλλ' ή καθ' ομωνυμίαν, ώσπερ ανει ον ημείς άνθρωπον

καλούμεν, άλλοι μή άνθρωπον καλοίεν. το δ' απορέμενον

ε τότό εςιν, ει ενδέχεται το αυτό άμα είναι και μή είναι

άνθρωπον το όνομα, αλλά το πράγμα, ει δε μη σημαί

νει έτερον το άνθρωπος και το μη άνθρωπος, δήλον ότι και

το μή είναι ανθρώπωτό είναι ανθρώπω ώς' έςαι το αν

θρώπω είναι μη ανθρώπω είναι εν γαρ έςαι τούτο γαρ

σημαίνει το είναι έν, ώς λώπιον και ιμάτιον, ει ο λόγος

είς, ει δ' έςαι έν, εν σημαίνει το ανθρώπω είναι και μη

ανθρώπω, αλλ' εδέδεικτο ότι έτερον σημαίνει ανάγκη τοί

νυν, εί τι έςιν αληθές ειπείν ότι άνθρωπος, ζώον είναι δί

πgν τύτο γάρ ήν ο εσήμαινε το άνθρωπος, ει δ' ανάγκη

τούτο, εκ ενδέχεται μή είναι το αυτό ζώον δίπεν τύτο γαρ

7. τι om ΕSΤΑ"c. 9. δε om ι. | αυτόν ιε Αlex, αυτόν αου. 10.

ουθεν] ουδε fort. Αlex. |μή Α" Αlex: ceteri μηθεν. 11. έσται pr F".

δή] άρα δή Ταε, δε F". | 12. ελέχθη και κατ' Εαε, σημαίνειν τι Α".

13 ου δη] ουδ' ει αε. | άνθρωπος S. | σημαίνει ε. σημαίνειν - 14. εί

ναι] σημαίνειν ανθρώπωμή είναι Α", σ. όπερ ανθ. μή είναι c. | 14. μη

om S. | 15, αλλά και μίαν φύσιν και έναε. | 16, επει] έπει ει αε, το

ante λευκόν add Α" Αlex. | 17. το άνθρ.] ο άνθρ, fort. Αlex p. 236, 24,

το οm ΕSΤ | 19. αν οm ΤF". | 21. άμα το αυτό ΕSΤαε είναι και]

και είναι και Sas. | 24. είναι post μήom Αlex. | 25. μη ανθρώπω είναι]

το μή είναι ανθρώπω Saε. | 26, το είναι έν] εντο Α". | 29. post άνθρω

πος commate distinxi cum Αlex, post ειπείν comma cύ. 30. εσήμαινεν ο

άνθ. Αlex. | 31. τούτο ΕΑ": ceteri τότε, το Α"ι: ceteri τότε. scriben

άum videtur vel ει δ' ανάγκη τούτο, ουκ ενδέχεται μή είναι τότε το αυτό

ζ, δ. ve! ει δ' ανάγκη, τούτο ουκ ενδέχεται μή είναι τότε ζ. δ.
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1

σημαίνει το ανάγκη είναι, το αδύνατον είναι μή είναι άν

θρωπον, ουκ άρα ενδέχεται άμα αληθές είναι ειπείν το

αυτό άνθρωπον είναι και μή είναι άνθρωπον, ο δ' αυτός

λόγος και επί του μή είναι άνθρωπον το γάρ ανθρώπω 1007α

είναι και το μη ανθρώπω είναι έτερον σημαίνει, είπερ και

το λευκόν είναι και το άνθρωπον είναι έτερον πολύ γάρ

αντίκειται εκείνο μάλλον, ώςε σημαίνειν έτερον, ει δε και

το λευκόν φήσει το αυτό και εν σημαίνειν, πάλιν το αυτό 5

ερόμεν όπερ και πρότερον ελέχθη, ότι εν πάντα έσται και ο

μόνον τα αντικείμενα, ει δε μή ενδέχεται τέτο, συμβαί

νει το λεχθέν, αν αποκρίνηται το ερωτώμενον, εάν δε

προςιθή ερωτώντος απλώς και τάς αποφάσεις, εκ αποκρί

νεται το ερωτώμενον εθέν γάρ κωλύει είναι το αυτό και 10

άνθρωπον και λευκόν και άλλα μυρία το πλήθος αλλ'

όμως ερομένg ει αληθές ειπείν άνθρωπον τούτο είναι ή ού,

αποκριτέον το εν σημαίνον, και ο προσθετέον ότι και λευ

κόν και μέγα και γάρ αδύνατον άπειρά γ' όντα τα

συμβεβηκότα διελθείν ή ούν άπαντα διελθέτω ή μηθέν 15

ομοίως τοίνυν ει και μυριάκις εςι το αυτό άνθρωπος και

υκ άνθρωπος, ο προσαποκριτέον τώ ερoμένω ειέςιν άνθρω

πος, ότι έστιν άμα και ουκ άνθρωπος, ει μη και τάλλα

όσα συμβέβηκε προσαποκριτέον, όσα εςιν ή μή εςιν εάν

δε τύτο ποιή, και διαλέγεται, όλως δ' αναιρέσιν οι τύτο λέ- 20

γοντες υσίαν και το τί ήν είναι πάντα γάρ ανάγκη συμ

βεβηκέναι φάσκειν αυτοίς, και το όπερ ανθρώπω είναι ή

ζώω είναι τί ήν είναι μή είναι, ει γάρ έςαι τι όπερ ανθρώπω

είναι, τούτο ουκ έςαι μή ανθρώπω είναι ή μή είναι ανθρώπω,

καίτοι αύται αποφάσεις τούτου εν γαρ ήν ο εσήμηνε, 25

34. αυτός δ' ΑΦΕά.

1007 α 2. μή είναι ανθρώπω Τ. 4. σημαίνει Α". 5. φησι Α". | 6.

εν τα πάντα Sas. έσται Αlex p. 240, 3, εστί ιαscύ. 9. ερωτώντός τινος

απλώς SΤαε τάς από αντιφάσεως F". | αποκρινείται fort. Αlex. | 10.

το αυτό είναι Α". | 12. ερωμένου Ε. | 14. γ' οm Saε. | 15. ουν τα άπειρα

πάντα διελθετέον Α". 17. ερωμένω Ε. | 18. άμα] αλλά Α". |ει μή] ει

δε μή Cas γρ, fort. recte. |μή καιI και μή Sas. nίει ceterα - respon

deat ε, προσαποκρίνηται Cas mg. | 20. post τούτο add non ε. | 21 είναι

μή είναι πάντα Α". | 22. το μή ή C". |ή - 23. 24. ανθρώπω είναι om

Ε. | 23. τί ήν είναι μή είναι Λlex, μή είναι τί ήν είναι τινός Α": ceteri et

Λsel cύ μή είναι. | 25. εσήμανε ΤΑ", εσήμαινε Αlex αε.

5 *
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ν γ "ν ν

και ήν τούτο τινος ουσία. το δ' ουσίαν σημαίνειν εστίν
Ο/ y y/ \ « Σ) - η » Υ - \

ότι ουκ άλλο τι τό είναι αυτώ, ει δ' έσται αυτώ το

όπερ ανθρώπω είναι όπερ μη ανθρώπω είναι ή όπερ

μή είναι ανθρώπω, άλλο τι έσται. ώστ' αναγκαίον αυ
- r/ y ν » - Α' Υ ν /

30 τοίς λέγειν ότι ουθενός έσται τοιύτος λόγος, αλλά πάντα

κατά συμβεβηκός τύτω γαρ διώριςαι υσία και το συμ

βεβηκός το γάρ λευκοντώ ανθρώπω συμβέβηκεν, ότι
y/ \ y Χ ) α/ Λ. » ν / ν

έςι μεν λευκός άλλ' έχ όπερ λευκόν, ει δε πάντα κατά

συμβεβηκός λέγεται, εθενέςαι πρώτον το καθ' ού, ει αει

35 το συμβεβηκός καθ' υποκειμένg τινός σημαίνει την κατη- 72

1007ύ γορίαν ανάγκη άρα εις άπειρον ιέναι, αλλ' αδύνατον υδε

γαρ πλείω συμπλέκεται δυοίν το γάρ συμβεβηκός ου
/ Α' Υ Α α'' 2/ "

συμβεβηκότι συμβεβηκός, ει μή ότι άμφω συμβέβηκε

ταυτώ, λέγω δ' οίον το λευκόν μεσικόν, και τύτο λευκόν,

5 ότι άμφω τώ ανθρώπω συμβέβηκεν, αλλ' έχο Σωκρά

της μεσικός έτως, ότι άμφω συμβέβηκεν ετέρω τινί, επει

τοίνυν τά μεν ούτως τα δ' εκείνως λέγεται συμβεβηκότα,

όσα έτως λέγεται ώς το λευκόν τώ Σωκράτει, έκ ενδέχε

ται άπειρα είναι επί τό άνω, οίον τώ Σωκράτει τώ λευκώ

10 έτερόν τι συμβεβηκός υ γάρ γίγνεται τι εν εξ άπάντων,
Χ Ω w ν - - Α' ν / τ Α

έδε δή τώ λευκώ έτερόν τι έςαι συμβεβηκός, οίον το μs

σικόν ουθέντε γαρ μάλλον τούτο εκείνω ή εκείνο τούτω

συμβέβηκεν και άμα διώριςαι ότι τα μεν ότω συμβέ

βηκε, τα δ' ώς το μουσικόν Σωκράτει όσα δ' ούτως, ου

15 συμβεβηκότι συμβέβηκε το συμβεβηκός, αλλ' όσα εκεί

νως ώς' ου πάντα κατά συμβεβηκός λεχθήσεται. έσται

άρα τι και ως ουσίαν σημαίνον, ει δε τύτο, δέδεικται ότι

26. ουσία τήδ' ουσία S. | σημαίνειν δ' αυτής εστιν Α". 27. έστιν F".

αυτώ τό] αυτώ και το αε, τί Α". | 28. όπερΊ άμα και όπερ Αlex, ή όπερ

Α"cb. ανθρώπω μή Α". 29. τι add Α" Αlex. 30. τοιούτος ειδικός και

ουσιώδης και αεί τώ υποκειμένω προσηρμοσμένος λόγος αε. 31. τούτο S

Τas, τούτω - συμβεβηκός οm Ε. 32. ante το add το γάρ λευκόν τώ

ανθρώπω συμβεβηκός c. 33. έσται S. 34. καθ' ου scripsi de coniectura

Αlex: vulgo et Αlex cύ καθόλου, ει δ' αεί ΕSΤias. 35. τινός om Γύ,

sed add Αlex.

1007 ο 1. ου SΤ. 2. πλείωΙ δύο Α". 4. μουσικόν] και μ. Τas.

6. ουτος S. 7. εκείνως] άλλως Τ. 9. το άνωΙ τώ ανθρώπω as | άνω]

ανθρώπω Τ λευκώΙ λευκώ ομοίως Αlex, λευκώ και Τias. 11. έσται έτε

ρόν τι S, έσται om Αlex. 12. γαρ οm Τ. 13. ante και άμα comma ύ.

τούτω Α". | 15. το om ΕS. | εκείνω S. 16. post εκείνως comma ο.
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αδύνατον άμα κατηγορείσθαι τάς αντιφάσεις, έτι ει αλη

θείς αι αντιφάσεις άμα κατά το αυτό πάσαι, δήλον ώς

άπαντα έςαι έν, έςαι γάρ το αυτό και τριήρης και τοί- 20

χος και άνθρωπος, ει κατά παντός τι ή καταφήσαι ή

απoφήσαι ενδέχεται, καθάπερ ανάγκη τους τον Πρωτα

γόρg λέγασιλόγον, ει γάρ τω δοκεί μή είναι τριήρης ο

άνθρωπος, δήλον ότι ουκ έςι τριήρης ώςε και έςιν, είπερ

ή αντίφασις αληθής και γίγνεται δή το τύ Αναξαγόρg, 25

όμου πάντα χρήματα ώςε μηθεν αληθώς υπάρχειν, το

73 αόριςον όνεοίκασι λέγειν, και οιόμενοι το ον λέγειν περί

το μη όντος λέγbσιν το γάρ δυνάμει ον και μη εντελε

χεία το αόριςόνεςιν, αλλά μην λεκτέον γ' αυτούς κατά

παντός την κατάφασιν ή την απόφασιν άτοπον γάρει 30

εκάςω ή μεν αυτού απόφασις υπάρξει, ή δ' ετέρs ο μη

υπάρχει αυτώ έχ υπάρξει λέγω δ' οιονεί αληθές ειπείν

τον άνθρωπον ότι ουκ άνθρωπος, δήλον ότι και ου τριήρης,

ει μεν ούν ή κατάφασις, ανάγκη και την απόφασιν ει

δε μή υπάρχει η κατάφασις, ή γε απόφασις υπάρξει 35

μάλλον ή ή αυτό, ει ούν κακείνη υπάρχει, υπάρξει και η 1008α

της τριήρες ει δ' αύτη, και η κατάφασις ταύτά τε ούν

συμβαίνει τοίς λέγεσι τον λόγον τύτον, και ότι εκ ανάγκη

ή φάναι ή αποφάναι, ει γάρ αληθές εστιν ότι άνθρωπος

και ουκ άνθρωπος, δήλον ότι και ότ’ άνθρωπος έτ' εκ άν- 5

θρωπος έσται τοϊν γάρ δυοίν δύο αποφάσεις, ει δε μία

εξ αμφοίν εκείνη, και αύτη μία αν είη αντικειμένη, έτι

ήτοι περί άπαντα έτως έχει, και έστι και λευκόν και ου

λευκόν και όν και ύκ όν, και περί τας άλλας φάσεις και

19. κατά] και S. | 20. γάρ] άρα αs. 21. πάντα S. |τι οm Α".

23. λόγον λέγουσι Α" Αlex c. | δοκείν SΑ"as. | 24. ότι] ώς Α" Αlex. | ουκ

έστι] ουκ έσται Τas Αlex: recipiendum videtur ac deinde in textu scri

bendum ώστε και έσται. 25. ή] ήν η Α". | 26. ενυπάρχειν Ε, εν υπάρ

χειν SΤias. 27. εοίκασι της ύλης λέγειν Τ λέγειν το ον Α"c. | 28. post

όντος add δύνασθαι αε. 29. του Τ. | αυτός S. 30. scribendum arbi

tror κατά παντός παντός την κατάφ. coll. Αlex p. 251, 25. 268, 19. 33.

ού] ή τριήρης ή ου Α". | 35. ή γε] ει ή γε Ε, είγε ή αε.

1008α 1. ή ή ΕΤ Αlex ias, ή S, ή cύ, οm Α". post αυτού add ή

της τριήρους Τas, υπάρχει om αε. 3. λέγουσι] έχουσι F" pr. 4. ή ante

φάναι οm SΤΕ". | ή αποφ.] και αποφ. F". | εστιν add Α", οm ase,

7. αμφοτέρων ΕSΤas. | έτι] τι Α", έτι εί τι Τ. 8. και post εστι οm Τ.

ου οm S.
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10 αποφάσεις όμοιοτρόπως, ή ου αλλά περί μέν τινας, περί

τινας δ' ού και ει μεν μη περί πάσας, αύται αν είεν

ομολογόμεναι ει δε περί πάσας, πάλιν ήτοι καθ' όσων το

φήσαι και αποφήσαι και καθ' όσων αποφήσαι και φήσαι,

ή κατά μεν ών φήσαι και αποφήσαι, καθ' όσων δε απο

15 φήσαι ο πάντων φήσαι, και ει μεν έτως, είη άν τι πα

γίως ουκ όν, και αύτη βεβαία δόξα και ει το μή είναι

βέβαιόν τι και γνώριμον, γνωριμωτέρα αν είη ή φάσις

ή αντικειμένη, ει δε ομοίως και όσα αποφήσαι φάναι 74

ανάγκη, ήτοι αληθές διαιρώντα λέγειν, οίον ότι λευκόν

20 και πάλιν ότι ο λευκόν, ή ού, και ει μεν μη αληθές

διαιρούντα λέγειν, ου λέγει τε ταύτα και ουκ έςιν υθέν"

τα δε μη όντα πως αν φθέγξαιτo ή βαδίσειεν, και πάντα

δ' αν είη έν, ώσπερ και πρότερον είρηται, και ταυτόν

έςαι και άνθρωπος και θεός και τριήρης και αι αντιφά

25 σεις αυτών, ει δ' ομοίως καθ' εκάς", ούθεν διoίσει έτε

ρον ετέρg ει γάρ διοίσει, τύτ' έςαι αληθές και ίδιον,

όμοίως δε και ει διαιρέντα ενδέχεται αληθεύειν, συμβαί

νει το λεχθέν, προς δε τέτω ότι πάντες αν αληθεύοιεν

και πάντες αν ψεύδοιντο, και αυτός αυτόν ομολογεί ψεύ

30 δεσθαι, άμα δε φανερόν ότι περί ουθενός εστι προς

τύτον ή σκέψις εθεν γαρ λέγει, έτε γάρ ότως έτ' ουχ

ούτως λέγει, αλλ' ότως τε και εχέτως και πάλιν γε

ταύτα απόφησιν άμφω, ότι έθ' έτως έτε εχέτως ει

γάρμή, ήδη άν τι είη ώρισμένον έτι ει όταν η φάσις

5 αληθής ή, η απόφασις ψευδής, κάναύτη αληθής ή, ή

κατάφασις ψευδής, ουκ αν είη το αυτό άμα φάναι και

3Ο

10. μεν περί Α". 12. ήτοι] είτι Τ. 14. καθ'] και καθ' Τ. 15.

πάντως ΕS. | 16. post είναι comma o et 17. post γνώριμον colon cυ. | 17.

γνωριμωτέρα] βεβαιοτέρα αε. | post γνωριμωτέρα add γάρ Α"cύ: ceteri et

Αlex om. | ή ante φάσις οm Τ. 18. ή αντικ.] ή η αντικειμένη απόφα

σις Α"e. | όσα αποφήσαι φάναι] ών έστιν αποφήσαι κατά τούτων έστι φά

ναι Α"cύ: ceteri et Αlex όσα αποφ. φ. 19. post ανάγκη comma Αlex, ante

ανάγκη cύ. | 21. λέγειν] λέγει Α". | 22. βαδίσειεν] νοήσεις Α", νοήσειεν υ:

ceteri et Αlex Αscl βαδίσειεν, άπαντα Α"c. | 24. και post έσται οm Τ.

25. ει δ'Ιει γάρ Α"eb: ceteri et Αlex ει δ'. έκαστον SΤas. ουδενί

Α". | 27, ει και Τ. | 28. τούτοις Γ". | αληθεύσειεν Α". | 3ο. περί om

Γ". | 33. απόφασιν Τιαε. | post ουχ ούτως add λέγει, αλλ' ούτως τε και

ούχ ούτως Sas. | 34. είη] πω Α". | 35. ή alterum on Α". 36. άμα το

αυτό ΕSΤαs.
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αποφάναι αληθώς, αλλ' ίσως φαίεν αν τούτ' είναι το εξ1008ύ

αρχής κείμενον έτι άρα ο μεν ή έχειν πως υπολαμβά

νων ή μή έχειν διέψευςαι, ο δε άμφω αληθεύει, ει γαρ

αληθεύει, τί αν είη το λεγόμενον ότι τοιαύτη των όντων ή

φύσις, ει δε μή αληθεύει, αλλά μάλλον αληθεύει ο εκεί- 5

νως υπολαμβάνων, ήδη πως έχοι αντά όντα, και τούτ'

αληθές αν είη, και όχάμα και εκ αληθές, ει δε ομοίως

άπαντες και ψεύδονται και αληθή λέγεσιν, έτε φθέγξα

75 σθαι ούτ' ειπείν τώ τοιéτω έςιν άμα γάρ ταύτά τε και

ούταύτα λέγει, ει δε μηθεν υπολαμβάνει αλλ' όμοίως 10

οίεται και ουκ οίεται, τί αν διαφερόντως έχοι των φυ

τών, όθεν και μάλιςα φανερόν εςιν ότι υθείς έτω διά

κειται έτε τών άλλων έτε τών λεγόντων τον λόγον τύτον,

διά τί γάρ βαδίζει Μέγαράδε αλλ' όχησυχάζει οιόμε

νος βαδίζειν, υδ' ευθέως έωθεν πορεύεται εις φρέαρ ή εις 15

φάραγγα, εάν τύχη, αλλά φαίνεται ευλαβόμενος, ώς έχ

ομοίως οιόμενος μή αγαθόν είναι το εμπεσείν και αγαθόν;

δήλον άρα ότι το μεν βέλτιoν υπολαμβάνει το δ' ο βέλ

τιον, ει δε τύτο, και το μεν άνθρωπον το δ' υκ άνθρωπον

και το μεν γλυκύ το δ' ο γλυκύ ανάγκη υπολαμβάνειν 20

ο γαρ εξ ίσg άπαντα ζητεί και υπολαμβάνει, όταν οιη

θείς βέλτιον είναι το πιείν ύδωρ και ιδείν άνθρωπονείτα

ζητη αυτά καίτοι γ' έδει, ει ταυτόν ήν ομοίως και άν

θρωπος και ουκ άνθρωπος, αλλ' όπερ ελέχθη, έθεις ός ου

φαίνεται τα μεν ευλαβούμενος τα δ' ού, ώςε, ώς έoικε, 25

πάντες υπολαμβάνεσιν έχειν απλώς, ει μη περί άπαντα,

αλλά περί το άμεινον και χείρον, ει δε μη επιςάμενοι

αλλά δοξάζοντες, πολύ μάλλον επιμελητέον αν είη της

αληθείας, ώσπερ και νοσώδει όντι ή υγιεινώ της υγιείας,

και γάρ ο δοξάζων προς τον επιςάμενον έχ υγιεινώς διά- 30

κειται προς την αλήθειαν, έτι ει ότι μάλιςα πάντα έτως

1008ύ 2. άρα αε, πώς α. 3. αληθεύσει F". | γάρ] γάρ μή Α".

4. ότι] nίει φuod ί. 5. φύσις] φύσις αληθεύει Sas. | ο] ή ο Α"c. 8.

πάντες Αlex. | και ουκ αλ. Ε. | φθέγγεσθαι Sas. 9. έσται Α", fort, recte.

ταυτά τε και ου ταυτά plerique. 11. των] τί τών Τ. | φυτών de con

iectura scripsi secutus Αlex p. 255, 11. 17. 21: vulgo et cύ πεφυκότων. | 15.

ευθύς Α". | εις post ή οm Ε. 17. το om Ε. | 21. oιηθής Α", oιηθή αε.

23. ζητεί SΤΑ"αε. |γε δεί Τ, έδει γ' ΕSase 24. και ουκ άνθρωπος

om c. 25. ώς οm Τ. | 30. τον om Sas. | 31. εί] ή Τ.
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έχει και έχ ότως, αλλά τό γε μάλλον και ήττον ένεςιν

εν τη φύσει των όντων και γάρ αν ομοίως φήσαμεν είναι

τα δύο άρτια και τα τρία, ουδ' ομοίως διέψευσται ο τα

35 τέτταρα πέντε οιόμενος και ο χίλια, ει ούν μή ομοίως,

δήλον ότι άτερος ήττον, ώςε μάλλον αληθεύει, ει ούν το

1009α μάλλον εγγύτερον, είη γε άντι αληθές ού εγγύτερον το

μάλλον αληθές, κάνει μή εςιν, αλλ' ήδη γέ τι εςι βε

βαιότερον και αληθινώτερον, και του λόγου απηλλαγμέ

νοι αν είημεν του ακράτου και κωλύοντός τι τη διανοία

5 ορίσαι.

5 Εςι δ' από της αυτής δόξης και ο Πρωταγόρs λόγος,

και ανάγκη ομοίως άμφω αυτές ή είναι η μή είναι είτε

γάρ τα δοκούντα πάντα εστίν αληθή και τα φαινόμενα,

ανάγκη πάντα άμα αληθή και ψευδή είναι πολλοί γάρ

10 ταναντία υπολαμβάνουσιν αλλήλοις, και τους μη ταυτά

δοξάζοντας εαυτοίς διεψεύσθαι νομίζοσιν ώς' ανάγκη το

αυτό είναι τε και μή είναι, και ει τύτ' εςίν, ανάγκη τα

δοκόντα είναι πάντ’ αληθή τα αντικείμενα γαρ δοξάζεσιν

αλλήλοις οι διεψευσμένοι και αληθεύοντες, ει όν έχει τα

15 όντα έτως, αληθεύσεσι πάντες, ότι μεν έν από της αυτής

εισί διανοίας αμφότεροι οι λόγοι, δήλον, έστι δ' ουχό

αυτός τρόπος προς πάντας της εντεύξεως οι μεν γαρ πει

θoύς δέονται, οι δε βίας, όσοι μεν γαρ εκ του απορήσαι

υπέλαβον έτως, τότων ευίατος ή άγνοια και γάρ προς τον

20 λόγον αλλά προς την διάνοιαν η απάντησις αυτών όσοι

δε λόγg χάριν λέγεσι, τότων δ’ έλεγχος ίασις τύ τ' εντή

φωνή λόγο και το εν τοις ονόμασιν, ελήλυθε δε τοίς δια

πορούσιν αύτη ή δόξα εκ των αισθητών, ή μεν του άμα

τας αντιφάσεις και τάναντία υπάρχειν όρώσιν εκ ταύτου

25 γινόμενα τάναντία, ει ούν μή ενδέχεται γενέσθαι το μη

όν, προϋπήρχεν ομοίως το πράγμα άμφω όν, ώσπερ και

Αναξαγόρας μεμίχθαι πάν εν παντί φησι και Δημόκρι

34. δύο] δύο είναι Α". | 35. πέντε] πάντα Ε.

1009α 1. τι om Α". 7. αυτούς άμφω Α". | άμφω οm F". | 9. εί

ναι post ανάγκη Α". | 11. διεψεύσθαι] ψευδείς Αlex. | 13. πάντα είναι Τ.

15. αληθεύουσι ΕSΤias. | ουν εισιν από της αυτής δ. οι τοιούτοι λόγοι

Α". 17. άπαντας ΕSΤas. 21. τ' om Α". | 24. υπάρξειν ΕΤ. | 25. γί

νεσθαι Α" Αlex, fort, recte. 26. post άμφω όν add τουτέστιν ον και μη

όν Αό.

7
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τος και γάρ ούτος το κενόν και το πλήρες ομοίως καθ'

τ7 ότιύν υπάρχειν μέρος, καίτοι το μεν οντότων είναι, το δε

μη όν, προς μεν εντός εκ τέτων υπολαμβάνοντας ερόμεν

ότι τρόπον μέντινα όρθώς λέγεσι, τρόπον δέ τινα αγνούσιν,

το γαρ ον λέγεται διχώς, ώστ' έστιν όν τρόπον ενδέχεται

γίγνεσθαι τι εκ του μη όντος, έςι δ' όνού, και άμα το

αυτό είναι όν και μη όν, αλλ' ο κατά ταυτό όν δυ

νάμει μεν γαρ ενδέχεται άμα ταυτό είναι τα εναντία, 35

εντελεχεία δ' ού, έτι δ' αξιώσομεν αυτούς υπολαμβάνειν

και άλλην τινά υσίαν είναι των όντων, ή έτε κίνησις υπάρ

χει ούτε φθορά έτε γένεσις το παράπαν, όμοιως δε και

ή περί τα φαινόμενα αλήθεια ενίοις εκ των αισθητών ελή- 1009 ο

λυθεν, το μεν γαρ αληθές ου πλήθει κρίνεσθαι oίoνται

προσήκειν υδε ολιγότητι, το δ’ αυτό τους μεν γλυκύ γευο

μένοις δοκείν είναι, τοίς δε πικρόν ώς'ει πάντες έκαμνον

ή πάντες παρεφρόνgν, δύο δ' ή τρείς υγίαινον ή νύν είχον, 5

δοκείν αν τότες κάμνειν και παραφρονείν, τες δ' άλλες έ.

έτι δε πολλοίς των άλλων ζώων τάναντία περί των αυτών

φαίνεσθαι και ημίν, και αυτώ δε εκάστω προς αυτόνού

ταυτά κατά την αίσθησιν αεί δοκείν, ποία εν τέτων αληθή

ή ψευδή, άδηλον εθεν γαρ μάλλον τάδε ή τάδε αληθή, 10

αλλ' ομοίως, διό Δημόκριτός γέφησινήτοι ούθεν είναι

αληθές ή ημίν γ' άδηλον, όλως δε διά τό υπολαμβάνειν

φρόνησιν μεν την αίσθησιν, ταύτην δ' είναι αλλοίωσιν, το

φαινόμενον κατά την αίσθησιν εξ ανάγκης αληθές είναι

φασιν εκ τούτων γάρ και Εμπεδοκλής και Δημόκριτος

και των άλλων ώς έπος ειπείν έκαστος τοιαύταις δόξαις

78 γεγένηνται ένοχοι και γάρ Εμπεδοκλής μεταβάλλοντας

την έξιν μεταβάλλειν φησί την φρόνησιν «προς παρεόν

γαρ μήτις εναύξεται ανθρώποισιν.» και εν ετέρoις δε λέγει

ότι «όσσον αλλοίοι μετέφυν, τόσον άρ σφισιν αίει και το 20

30

15

30. ουν add ΕΑ" Λlex ί. | 31. αληθώς Τ. 33. όν] όπως Α". | 34.

post είναι add και Α"cύ: ceteri om, cf p. 1010α 35. | κατά om Α". | αυτό

Τ. 37. τινά add Α" et fort. Αlex.

1009b 2. κρίνεσθαι oίoνται προσήκειν] ιudicari censere debent ε.

4. δοκεί ΕSΤias. 7. δε και π. Α"c. | άλλων om Α"F"c. ζώων υγιαί

νουσι ταν. Α"Ε"c. περί των αυτών add Α"F". 8. αυτόν] fort, αυτόν.

9. ψευδή ή αληθή Τ. 10. ουθεν] ουδε Λlex. | 12. ομοίως Α". | 16. ώς

έπ. ειπείν om ι. 19. αέξεται SΒ"C". 20. ότι om as | όσον as | αλ

λοίοις αs, μετέφην SΤΑ"αs, τόσσον Ε.
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φρονείν αλλοία παρίςατο.» και Παρμενίδης δε αποφαίνε

ται τον αυτόν τρόπον, «ώς γαρ έκαςος έχει κράσιν με

λέων πολυκάμπτων, τώς νόος ανθρώποισι παρίςαται το

γαρ αυτό έστιν όπερ φρονέει μελέων φύσις ανθρώποισιν

και πάσιν και παντί το γάρ πλέον εστι νόημα.» Ανα

ξαγόρου δε και απόφθεγμα μνημονεύεται προς των εταί

ρων τινάς, ότι τοιαύτ' αυτοίς έσται τα όντα οία αν υπολά

βωσιν, φασί δε και τον "Ομηρον ταύτην έχοντα φαίνε

σθαι την δόξαν, ότι εποίησε τον Έκτορα, ώς εξέστη υπό

30 της πληγής, κείσθαι αλλοφρονέοντα, ώς φρονούντας μεν

και τος παραφρονώντας αλλ' ε ταυτά, δήλον εν ότι, ει

αμφότεραι φρονήσεις, και τα όντα άμα έτω τε και ουχ

έτως έχει, ή και χαλεπώτατον το συμβαίνόν εστιν ει

γαρ οι μάλιστα το ενδεχόμενον αληθές έωρακότες (ούτοι

35 δ' εισιν οι μάλιςα ζητόντες αυτό και φιλύντες) ετοι τοι

αύτας έχουσι τάς δόξας και ταύτα αποφαίνονται περί

της αληθείας, πώς ουκ άξιον αθυμήσαι τους φιλοσοφείν

εγχειρούντας, το γάρ τα πετόμενα διώκειν το ζητείναν

1010α είη την αλήθειαν, αίτιον δε της δόξης τέτοις ότι περί των

όντων μεν την αλήθειαν εσκόπουν, τα δ' όντα υπέλαβον

είναι τα αισθητά μόνον εν δε τέτοις πολλή ή τυ αορίς"

φύσις ενυπάρχει, και η τού όντος ούτως ώσπερ είπομεν

5 διo είκότως μεν λέγουσιν, εκ αληθή δε λέγεσιν, έτω γαρ 79

αρμόττει μάλλον ειπείν ή ώσπερ Επίχαρμoς εις Ξενοφά

νην. έτι δε πάσαν ορώντες ταύτην κινουμένην την φύσιν,

κατά δε τυ μεταβάλλοντος ούθεν αληθευόμενον, περί γε

το πάντη πάντως μεταβάλλον ουκ ενδέχεσθαι αληθεύειν.

10 εκ γάρ ταύτης της υπολήψεως εξήνθησεν ή ακροτάτη δόξα

των ειρημένων, ή των φασκόντων ήρακλειτίζειν, και οίαν

Κρατύλος είχεν, ός το τελευταίον ούθεν ώετο δείν λέγειν

αλλά τον δάκτυλον εκίνει μόνον, και Ηρακλείτω επετίμα

25

22. εκάστω Αλι, εκάστοτ' SΒ"C", έκαστός τ' α. έχη SΒ". | modo

κράσιν modo κράσεως Αlex. | 23. πολυκάμπων F". | ώς Ε Αlex. | πα

ρέστηκεν ε. | 24. φύσις ανθρώποισιν οm Α", ανθρώποισιν οm Αlex. 26. και

om Τ. 27. τινός ΕΤΑ"ία. | έσται οm c. | 28 τοιαύτην SΤαs. | 31. ει

om Α". | 33. έχη Ε. | ή] ή ΤΑ". | 37. αθυμείν Ε et fort. Αlex. | 38. πε

τώμενα Εα.

1010α 4. ούτως όντος ως προείπομεν Αlex. 5. εικότα Αlex, fort. recte.

6. ή ξενοφάνης Τas. | 9. πάντως πάντη SΤas. | 12. λέγειν δείν Τ.
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ειπόντι ότι δις τώ αυτώ ποταμώ εκ έςιν εμβηναι αυτός

γαρ ώετο εδ' άπαξ ημείς δε και πρός τύτον τον λόγον 15

έρύμεν ότι το μεν μεταβάλλον ότε μεταβάλλει έχει τινά

αυτοίς αληθή λόγον μή οίεσθαι είναι, καίτοι έςι γε αμ

φισβητήσιμον τότε γάρ αποβάλλον έχει τι του απο

βαλλομένο, και το γιγνομένg ήδη ανάγκη τι είναι, όλως

τε ει φθείρεται, υπάρξει τι όν και εί γίγνεται, εξ ου 20

γίγνεται και υφ' ου γεννάται αναγκαίον είναι, και τύτο

μή είναι εις άπειρον, αλλά ταύτα παρέντες εκείνα λέγω

μεν, ότι ου ταυτόν εςι το μεταβάλλειν κατά το ποσόν

και κατά το ποιόν κατά μεν, όν το ποσόν έςω μή μένον

αλλά κατά το είδος άπαντα γιγνώσκομεν έτι δ' άξιον 25

επιτιμήσαι τοίς έτως υπολαμβάνεσιν, ότι και αυτών των

αισθητών επί των ελαττόνων τον αριθμόν ιδόντες ούτως

έχοντα περί όλου του έρανού ομοίως απεφήναντο, ο γαρ

περί ημάς το αισθητό τόπος εν φθορά και γενέσει διατε

λεί μόνος ών αλλ' έτος εθεν ώς ειπείν μόριοντό παντός 30

εςιν, ώςε δικαιότερον αν δι' εκείνα τέτων απεψηφίσαντο

80 ή διά ταύτα εκείνων κατεψηφίσαντο έτι δε δήλον ότι

και πρός τότους ταυτά τους πάλαι λεχθείσιν έρύμεν ότι

γαρ έςιν ακίνητός τις φύσις δεικτέον αυτοίς και πειςέον

αυτούς, καίτοι συμβαίνει γε τοίς άμα φάσκουσιν είναι 35

και μή είναι ήρεμείν μάλλον φάναι πάντα ή κινείσθαι,

ου γάρ έςιν εις ότι μεταβάλλει άπαντα γάρ υπάρχει

πάσιν, περί δε της αληθείας, ώς oύ πάν το φαινόμενον 1010ο

αληθές, πρώτον μεν ότι ουδ' ή αίσθησις ψευδής του

ιδίου εςίν, αλλ' ή φαντασία και ταυτόν τη αισθήσει, είτ'

άξιον θαυμάσαι ει τότ’ απορύσι, πότερον τηλικαυτά εστι

τα μεγέθη και τα χρώματα τοιαύτα οία τους άποθεν φαί

νεται ή oία τοις εγγύθεν, και πότερoνοία τους υγιαίνgσιν

5

14. ότι add Α". 15. τούτων Ε. 16. ότε] ότι α. 18. post έχει τι

addendum videtur έτι ex Αlex p. 266, 4. | 19. ήδη] δη Αlex. | 22. είναι

codd et Αlex, ιέναι ύ. | λέγομεν Sas. | 27. ειδότες SΤαε. | 29. φορά Ε.

30. ούτος οm αε. | ώς ειπείν ουδέν Α"c, του παντός μόριον SΒ"C".

31. αν] ει Α". | τούτον ΕΑ"c. | 32. ή] ή Ε, ει Α". 34. πιστέον α.

35. γε συμβαίνει ΕSΤas. | 36. φ. ή κινείσθαι πάντα Α"c. 37. μετα

βάλλειν Α".

1010b 2. post μεν add γε Α"cύ: ceteri et Αlex om, ότι om ΤΑ"ίc.

6. ή om S. πότερον ή οια Τ Ι ισχύουσιν Τ.
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2\ τ' - Λ. w Α' Α' «Λ - χ

ή οία τoίς κάμνουσιν, και βαρύτερα πότερον ά τοίς ασθε

νέσιν ή ά τοίς ισχύουσιν, και αληθή πότερονα τοίς κα

θεύδουσιν ή ά τοίς εγρηγορόσιν, ότι μεν γαρ εκ oίoνται
/ γ W - Α & Λ' / » /

10 γε, φανερόν ουθείς γούν εάν υπολάβη νύκτωρ Αθήνησιν
τ 5\ Α' Α' 2 \ ξ - » \ 4. \

είναι ών εν Λιβύη, πορεύεται εις το ωδείον. έτι δε περί
- Α' ο ν Λ / » / ( Ι

τ5 μέλλοντος, ώσπερ και Πλάτων λέγει, ύδήπoυ ομοίως

κυρία ή το ιατρύ δόξα και η τύ αγνούντος, οίον περί το

μέλλοντος έσεσθαι υγιές ή μή μέλλοντος, έτι δε επ' αυ

15 τών των αισθήσεων έχομοίως κυρία ή το άλλοτρίου και

ιδίου ή το πλησίον και τύ αυτής, αλλά περί μεν χρώ

ματος όψις, α γεύσις, περί δε χυμό γεύσις, ουκ όψις,

ών εκάςη εν τω αυτώ χρόνω περί το αυτό έδέ ποτέ φη

σιν άμα ούτω και ουχέτως έχειν, αλλ' ουδ' εν ετέρω

20 χρόνω περί γε το πάθος ήμφισβήτησεν, αλλά περί το ώ

συμβέβηκε το πάθος, λέγω δ' οίον ο μεν αυτός οίνος δό

ξειεν ανή μεταβαλών ή τύ σώματος μεταβαλόντος ότε

μεν είναι γλυκύς ότε δε ο γλυκύς αλλ' υ τό γε γλυκύ

οίόνεςιν ότανή, υδεπώποτε μετέβαλεν, αλλ' αει αλη

25 θεύει περί αυτό, και έςιν εξ ανάγκης το εσόμενον γλυκύ

τοιύτον, καίτοι τύτο αναιρύσιν έτοι οι λόγοι άπαντες, ώσ–

περ και ουσίαν μή είναι μηθενός, έτω μηδ' εξ ανάγκης
Α' \ \ y - y " y/ ν y/

μηθέν το γάρ αναγκαίον όκ ενδέχεται άλλως και άλλως

έχειν, ώς'εί τι έςιν εξ ανάγκης, ουχέξει ότω τε και

εχέτως όλως τ' είπερ έςι το αισθητόν μόνον, εθεν αν

είη μή όντων των εμψύχων αίσθησις γάρ υκ αν είη το

μεν έν μήτε τα αισθητά είναι μήτε τα αισθήματα ίσως

αληθές (τού γαρ αισθανομένου πάθος τύτό εςι), το δε τα

υποκείμενα μη είναι, ά ποιεί την αίσθησιν, και άνευ αι

35 σθήσεως, αδύνατον, ο γάρ δή ή γ' αίσθησις αυτή έαυτής

30

7. ή om S. νοσούσι Α"as, και β. - 8. ισχύουσιν om Τ. 7. et 8.

et 9. α Α" et fort. Αlex: ceteri oία. 7. 8. ασθενέσι αs. 8. ισχυρούς Α".

9. εγρηγόρωσιν Ε. |ούχοίόν τε Α"c. 10. εάν υπολάβη] υπολαβών Α".

11. ad Αreopagum ί. 16. και] ή Αlex. του αυτής codd et Αlex, sed

manifesto corruptum. | μεν περί Τ. 17. ουκΙ αλλ' ουκ ΕSas. 18. ών

και εκάστη Α". | ουδεπώποτε Α"c. 20. γε] δε Α". |ήμφισβήτησαν Sas.

22. μεταβάλλων Α" Αlex. | μεταβάλλοντος Α", μεταβαλλόντος α. 23. γε]

τε ΤΑ"αs. 24. μεταβάλλει Α"c. 26. πάντες Α"c. 27. μηθενός] καθ'

ενός as post μηθενός punctum c. 29. έξει οm Τ. 30. όλως τ'] modo

όλως δ' modo άλλως Αlex. 32. μηδε Α"e, omissis mox μήτε τα αισθήματα.

35. comma ante αδύνατον αse, om ύ. | δυνατόν Α". | αυτή Ε, οm Α"c.
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εςίν, αλλ' έςι τι και έτερον παρά την αίσθησιν, ο ανάγκη

πρότερον είναι της αισθήσεως το γάρ κινύντε κινουμένου

φύσει πρότερόν εςι κάνει λέγεται προς άλληλα ταύτα, 1011α

ούθεν ήττον,

6 Εισί δέ τινες οι απορύσι και των ταύτα πεπεισμένων

και των τάς λόγους τύτους μόνον λεγόντων ζητέσι γαρ

τίς ο κρίνων τον υγιαίνοντα και όλως τον περί έκαςα κρι- 5

νούντα ορθώς, τα δε τοιαύτα απορήματα όμοιά εστι τώ

απορείν πότερον καθεύδομεν νύν ή εγρηγόραμεν, δύνανται

δ' αι απορίαι αι τοιαύται πάσαι το αυτό πάντων γάρ

λόγον αξιόσιν ετοι είναι αρχήν γάρ ζητύσι, και ταύτην

δι' αποδείξεως λαμβάνειν, έπει ότι γε ο πεπεισμένοι εισί,

φανεροί εισιν εν ταις πράξεσιν, αλλ' όπερ είπομεν, τέτο

82 αυτών το πάθος εςίν λόγον γάρ ζητεσινών εκ έςι λό

γος αποδείξεως γάρ αρχή εκ απόδειξίς εςιν, ούτοι μεν

εν όαδίως αν τέτο πεισθείεν έςι γάρ ο χαλεπόν λαβείν.

οι δ' εν τώ λόγω την βίαν μόνον ζητώντες αδύνατον ζη

τύσιν εναντία γάρ ειπείν αξιόσιν, ευθύς εναντία λέγοντες,

ει δε μή εστι πάντα πρός τι, αλλ' ένιά εστι και αυτά

καθ' αυτά, υκ αν είη πάν το φαινόμενον αληθές το γαρ

φαινόμενον τινίεςι φαινόμενον ώςε ο λέγων άπαντα τα

φαινόμενα είναι αληθή, άπαντα ποιεί τα όντα πρός τι 20

διο και φυλακτέον τοίς την βίαν εν τώ λόγω ζητούσιν,

άμα δε και υπέχειν λόγον αξιόσιν, ότι και το φαινόμενον

έςιν, αλλά το φαινόμενον ώ φαίνεται και ότε φαίνεται

και ή και ώς, αν δ' υπέχωσι μεν λόγον, μή ούτω δ'

υπέχωσι, συμβήσεται αυτοίς ταναντία ταχύ λέγειν, εν- 25

δέχεται γάρ τώ αυτώ κατά μεν την όψιν μέλι φαίνεσθαι,

τη δε γεύσει μή, και των οφθαλμών δυοίν όντοιν μή

ταυτά έκατέρα τη όψει, αν ώσιν ανόμοιαι έπει πρός γε

τους διά τάς πάλαι ειρημένας αιτίας το φαινόμενον φά

10

15

36. και om α8.

1011α 1. λέγηται S. | άλλα Α". ταυτά Α", ταύτα αυτά ΕΤias.

5. κρίνοντα Α". 8. αι τοιαύται] αύται Α". 9. λόγων S. | είναι ουτοι

ΕS. 10. ότι γε Α": ceteri γε ότι πεπεισμένοι ουκ Α". 15. μόνην Α".

16. εναντία γάρ] εναντίον γάρ Sas. 17. έστι καιI εισί και Τ. 18. εαυτά

SΤas. άπαν Ε. 20. αληθή είναι Τ. 24. εάν et 25. εαυτοίς Α". 26.

το αυτό Sas, το αυτό τώ αυτώ fort. Αlex p. 278, 13. 27. τή - 31. φαί

νεσθαι om pr S. 27. δυείν Τ. 28. ταύθ’ Εa. εκατέρα α. εάν ΕΤas.

ανόμοια Τas. ante έπει comma ύ.
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30 σκoντας αληθές είναι, και διά τούτο πάνθ' ομοίως είναι

ψευδή και αληθή (έτε γάρ άπασι ταυτά φαίνεσθαι έτε

τώ αυτώ αεί ταυτά, αλλά πολλάκις ταναντία κατά τον αυ

τον χρόνον ή μεν γαρ αφή δύο λέγει εν τη επαλλάξει

των δακτύλων, ή δ' όψις έν), αλλ' έτε τη αυτή γε και

35 κατά το αυτό αισθήσει και ωσαύτως και εν τώ αυτώ

10110 χρόνω, ώστε τούτ' αν είη αληθές, αλλ' ίσως διά τούτ'

ανάγκη λέγειν τοίς μή δι' απορίαν αλλά λόγου χάριν

λέγουσιν, ότι ουκ έςιν αληθές τύτο, αλλά τότω αληθές,

και ώσπερ δή πρότερον είρηται, ανάγκη και πρός τι ποιείν

5 άπαντα και προς δόξαν και αίσθησιν, ώς' έτε γέγονεν έτ' 83

έςαι όθεν μηθενός προδοξάσαντος, ει δε γέγονεν ή έσται,

δήλον ότι εκ αν είη άπαντα προς δόξαν έτι ει έν, προς

εν ή πρός ώρισμένον και ει ταυτό και ήμισυ και ίσον,

αλλ' ό προς το διπλάσιόν γε το ίσον πρός δή το δοξά

10 ζον ει ταυτό άνθρωπος και το δοξαζόμενον, εκ έςαι άν

θρωπος το δοξάζον, αλλά το δοξαζόμενον, ει δ' έκαςον

έςαι προς το δοξάζον, προς άπειρα έgαι τώ είδει το δοξάζον.

ότι μεν όν βεβαιοτάτη δόξα πασών το μή είναι αληθείς

άμα τάς αντικειμένας φάσεις, και τί συμβαίνει τοις έτω

15 λέγουσι, και διά τί έτω λέγουσι, τοσαύτα ειρήσθω, επει

δ' αδύνατον την αντίφασιν αληθεύεσθαι άμα κατά του

αυτό, φανερόν ότι έδε τάναντία άμα υπάρχειν ενδέχεται

τώ αυτώ. των μεν γαρ εναντίων θάτερον gέρησίς εςινέχ

ήττον, υσίας δε ςέρησις, ή δε στέρησις απόφασίς εςιν από τι

20 νoς ώρισμένε γένους, ει όν αδύνατον άμα καταφάναι και

αποφάναι αληθώς, αδύνατον και ταναντία υπάρχειν άμα,

αλλ' ήπή άμφω, ή θάτερον μεν πή θάτερον δε απλώς,

7 Αλλά μήν υδε μεταξύ αντιφάσεως ενδέχεται είναι

30. αληθείς, omisso είναι, S. | 31. post αληθή colon, 33. post χρόνον

et 34. post έν punctum cb. 31. φαίνεται Αlex. 32. τω αυτώ Αlex ί,

ταυτώ Τ, ταυτώ αs, εαυτώ Α", αυτώ cύ. 33. λόγον Τ. ή μεν - 34.

ούτε om pr S. 33. επαλλάξει] απαλλάξει Α", υπάρξει αε. 34. ου τί Α",

fort. ούτοι γε οm et αισθήσει post αυτή ponit Αlex.

1011ύ 2. λέγειν οm Τ. 3. τούτω] τούτο α. 4. και ante πρός τι

om Α". 8. ή] ή Α". 9. δοξάζειν SΤas. 10. έστιν ΕSΤιας. 11. ει

δε καθ' έκαστον Α" Αlex. | 12. προς άπειρα Α" Αlex, άπειρα iascυ. | 15.

διά τί] αν Α". | 16. άμα αληθεύεσθαι Α"F"c. | 19. ουσίας δε στέρησις,

ή δε στέρησις Α" (qui δε post ουσίας om) Αlex c, η δε στέρησις om εαεό.

22. μεν οm Α" Αlex.
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υθέν, αλλ' ανάγκη ή φάναι ή αποφάναι εν καθ' ενός οτιόν,

δήλον δε πρώτον μεν όρισαμένοις τί το αληθές και ψεύδος, 25

το μεν γαρ λέγειν το ον μή είναι ή το μή ον είναι ψεύ

δος, το δε το όν είναι και το μη ον μή είναι αληθές, ώςε

και ο λέγων τούτο είναι ή μή αληθεύσει ή ψεύσεται, αλλ'

ούτε το όν λέγεται μή είναι ή είναι ούτε το μή όν, έτι

ήτοι το μεταξύ έσται της αντιφάσεως, ώσπερ το φαιόν 30

84 μέλανος και λευκό, ή ώς το μηδέτερον ανθρώπ8 και ίππε.
Υ σ' (/ Χ γ\ / \ ? "ν \

ει μεν ούν ούτως, άκ αν μεταβάλλοι (εκ μή αγαθύ γαρ
Υ 2 V Α' 3\ ' 3 «Λ » / "ν

εις αγαθόν μεταβάλλει, ή εκ τούτο εις μή αγαθόν) νύν

δ' αεί φαίνεται ο γάρ εςι μεταβολή αλλ' ή εις τα αντι
Α' 9 r/ 2/

κείμενα και μεταξύ, ει δ' έςι μεταξύ, και ούτως είη άν 35
2 \ y ν - -ω y n Ο "ν

τις εις λευκόν έκ εκ μη λευκ5 γένεσις νύν δ' έχoράται. 1012α

έτι πάν το διανοητόν και νοητόν ή διάνοια ή κατάφησιν ή

απόφησιν τύτο δ' εξ ορισμό δήλον όταν αληθεύη ή ψεύδη

ται, όταν μεν ώδι συνθή φάσα ή αποφάσα, αληθεύει,
( Α' \ Α' -ν \

όταν δε ώδί, ψεύδεται έτι παρά πάσας δεί είναι τας 5

αντιφάσεις, ει μη λόγg ένεκα λέγεται ώςε και έτε αλη

θεύσει τις έτ' εκ αληθεύσει και παρά το ον και το μη όν

έσται, ώστε και παρά γένεσιν και φθοράν μεταβολή τις
2 γ φ ι

έςαι έτι εν όσοις γένεσινή απόφασις το εναντίον επιφέ

ρει, και εν τέτοις έςαι, οίον εν αριθμοίς έτε περιττός ούτε 10
Χ \ γ Α' y Σ) y Α' Αν α "ν -

και περιττός αριθμός, αλλ' αδύνατον εκ τό ορισμό δε δή

λον. έτι εις άπειρον βαδιείται, και ου μόνον ημιόλια τα
Χ/ Σ y W / Α' ν 2 2 -ν -

όντα έςαι αλλά πλείω, πάλιν γάρ έςαι απoφήσαι τύτο

προς την φάσιν και την απόφασιν, και τούτ' έσται τι ή
ν Χ - Λ. / y "ω Χ/ » α/ 2 Α'

γαρ υσία εςί τις αυτό άλλη. έτι όταν ερoμένε ει λευκόν 15

εςιν είπη ότι ό, εθέν άλλο αποπέφυκεν ή το είναι από

24. εν οm Α". 26. το μή ον] τούτο ΕSΤias. | 27. το post δε om. Ε.

και τοΠ το δε ΕΤ. 28. και ο] εκείνο Α"c, τούτο addidi ex Αlex p. 287, 1,

om iascύ. | μή] μή είναι Sas. | 29. λέγει Ε. | 30. ήτοι] εί τι Ss, το

post ήτοι add Α". | εστι Α". 34. αεί οm Α". | 35. και μεταξύ] ή τα

μεταξύ fort. Αlex. post ούτως add ή αντίφασις Αlex, fort. recte. | είη άν

τις] είη έντι Αscl, ή η αντίφασις Α", ή αντίφασις c.

1012α 1. μή] μή ου SΤas. 2. και] τε και Αlex. 3. αληθεύει ή

ψεύδεται Sse, αληθεύη ή ψεύδεται α. 5. πάσαν F". 6. λέγηται Α".

7. και παρά το μή ον Αlex, το ante μήom Τ. | 8. έσται om. ι. 9. γέ

νεσις rc Τ. 12. τα όντα] ταύτα Α". | 13. αλλά και πλείω SΤαs. 15.

έσται Sas. | post άλλη fort. add και τούτο επ' άπειρον Αlex p. 291, 29.

ερωμένου Ε. |ει οm Α". 16. ότι om. Τι άλλο om Α". | απέφηνεν Sas,

negαυίt ε, αποφάσκει Αlex p. 291, 1. 12.



80 Γ 8. 1012 b.

20

φασις δε το μή είναι ελήλυθε δ' ενίοις αύτη ή δόξα

ώσπερ και άλλαι των παραδόξων όταν γάρ λύειν μη

δύνωνται λόγος εριςικός, ενδόντες τώ λόγω σύμφασιν αλη

θές είναι το συλλογισθέν, οι μεν ούν διά τοιαύτην αιτίαν

λέγεσιν, οι δε διά το πάντων ζητείν λόγον, αρχή δε προς

άπαντας τύτες εξ ορισμό ορισμός δε γίνεται εκ του ση

μαίνειν τι αναγκαίον είναι αυτούς ο γάρ λόγος, ού το 8

25

8

30

35

1012 ή

5

2/ -' »

όνομα σημείον, ορισμός γίνεται. έoικε δ' ο μεν Ηρακλείτε

λόγος, λέγων πάντα είναι και μή είναι, άπαντα αληθή

ποιείν, ο δ' Αναξαγόρα είναι τι μεταξύ της αντιφάσεως,

ώςε πάντα ψευδή όταν γάρ μιχθή, ότ' αγαθόν ούτ' ουκ

αγαθόν το μίγμα, ώστ' ουθεν ειπείν αληθές,

Διωρισμένων δε τότων φανερόν ότι και τα μοναχώς

λεγόμενα και τα κατά πάντων αδύνατον υπάρχειν, ώσπερ

τινές λέγυσιν, οι μεν ούθεν φάσκοντες αληθές είναι (ουθεν

γάρ κωλύειν φασιν ούτως άπαντα είναι ώσπερ το την

διάμετρον σύμμετρον είναι), οι δε πάντ’ αληθή, σχεδόν
ν τ- y ν - Α'

γάρ ότοι οι λόγοι οι αυτοί τώ Ηρακλείτο ο γάρ λέγων

ότι πάντ’ αληθή και πάντα ψευδή, και χωρίς λέγει των

λόγων εκάτερον τούτων, ώστ' είπερ αδύνατα εκείνα, και

ταύτα αδύνατον είναι έτι δε φανερώς αντιφάσεις εισιν
«Λ Χ τ , "' y - τ Υ Αν ν - /

άς έχοίόντε άμα αληθείς είναι άδε δήψευδείς πάσας,

καίτοι δόξειέ γ' αν μάλλον ενδέχεσθαι εκ των ειρημένων,

αλλά προς άπαντας τoς τoιέτος λόγος αιτείσθαι δεί, κα
Α' Α' \ κ- Α" Α' » τ' " 3\ ν

θάπερ ελέχθη και εν τοις επάνω λόγοις, άκ είναι τι ή μη
τ y Λ Α σ/ ζ α «ν Α'

είναι αλλά σημαίνειντι, ώςε εξόρισμού διαλεκτέον λα

βόντας τί σημαίνει το ψεύδος ή το αληθές, ει δε μηθεν

άλλο ή το αληθές φάναι ή αποφάναι ψεύδός εςιν, αδύ

18. και αι άλλαι ΕSΤas. γάρ om Α". | 21. λόγον ζητείν ΕSΤas. |

22. modo ορισμών modo ορισμού Αlex. 23. αυτούς είναι Τ. | 24. έσται

Α", γίνεται του πράγματος Sas. | 27. ώστε on Α"c. | 30. τα οm ΕΤ

Α"c, 31, είναι αληθές Αlex. 32. κωλύει Α". | ώσπερ] ώς Αlex. | 33. εί

ναι σύμμετρον Αlex. 34. ουτοι οί] αυτοίς οι ΕSΤias, οι τοιούτοι Αlex.

τώ του Ηρακλείτου Αlex c, τώ τού ήρακλείδου Αύ.

1012ο 3. ας] αι. α. δή] δει Ε. πάσας om Τ. 4. γ' om SΑ" Αlex

αε. 5. πάντας Α"c. 6. ουχί ΕSΤΑlex as. 7. δείλεκτέον Τ. λαβόντα

Αθ. 8. σημαίνειν Τas. ή] και Β". |ει δε - 9. ψεύδός εστιν αscb Αlex,

ει δε μηδεν άλλο το αληθές ή φαναι ή αποφάναι και το ψεύδός εστιν γρ

Αlex, locus corruptus, dubito an scribendum sit ει δεμηθέν άλλο ή φάναι

ή αποφάναι το αληθές ή ψεύδός έστιν, Οbs, p. 1 16. 9. ή ante το om

Α"c, αποφάναι οm C".
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νατον πάντα ψευδή είναι ανάγκη γάρ της αντιφάσεως 10

θάτερον είναι μόριον αληθές, έτι ει πάν ή φάναι ή απο

φάναι αναγκαίον, αδύνατον αμφότερα ψευδή είναι θά

τερον γάρ μέρος της αντιφάσεως ψεύδός εςιν συμβαίνει

δή και το θρυλλόμενον πάσι τοίς τοιύτοις λόγοις, αυτούς

86 εαυτός αναιρείν, ο μεν γαρ πάντα αληθή λέγων και τον 15

εναντίον αυτό λόγον αληθή ποιεί, ώςε τον αυτό υκ αληθή

(ο γαρ εναντίος έ φησιν αυτόν αληθή), ο δε πάντα ψευδή

και αυτός αυτόν, εάν δ' εξαιρώνται ο μεν τον εναντίον ώς

υκ αληθής μόνος εςίν, ο δε τον αυτός αυτό ώς ο ψευδής,

εθέν ήττον απείρες συμβαίνει αυτοίς αιτείσθαι λόγος αλη- 20

θείς και ψευδείς ο γάρ λέγων τον αληθή λόγον αληθή

αληθής, τύτο δ' εις άπειρον βαδιείται φανερόν δ' ότι υδ'

οι πάντα ήρεμείν λέγοντες αληθή λέγουσιν, ουδ' οι πάντα

κινείσθαι, ει μεν γαρ ήρεμεί πάντα, αει ταυτά αληθή και

ψευδή έςαι, φαίνεται δε τύτο μεταβάλλον ο γάρ λέγων 25

ποτέ αυτός οκ ήν και πάλινεκ έςαι, ει δε πάντα κινεί

ται, ούθεν έσται αληθές πάντα άρα ψευδή, αλλά δέ

δεικται ότι αδύνατον. έτι το όν ανάγκη μεταβάλλειν έκ

τινος γάρ είς τι ή μεταβολή, αλλά μην υδε πάντα ήρε

μεί ή κινείται ποτέ, αεί δ' ουθέν έστι γάρ τι ο αεί κινεί τα 30

κινόμενα, και το πρώτον κινύν ακίνητον αυτό.

Δ.

Αρχή λέγεται ή μεν όθεν άν τις του πράγματος

κινηθείη πρώτον, οίον το μήκος και οδυ εντεύθεν μεν αύτη 35

αρχή, εξ εναντίας δ' ετέρα ή δε όθεν αν κάλλιςα έκαστον 1013α

11. ή φάναι om Τ. ή αποφάναι om C". | 13. μόριον Α". | συμβέ

βηκε F". 15. το Α". | 16. εαυτού ουκ SΤas. | 17, ούφησιν είναι αυ

τον αληθή Τ' όν φησιν αυτός είναι αληθή εκείνός φησι μή είναι αληθή

Α". 18. αυτοίς S. αυτόν Α". 19. ουκ οm Τ. | εστίν om Α". | αυ

τός ύ, αυτόν codices asc. | αυτού om Α". | ου οm Τ. 20. απείρου Α".

21. αληθή οm Α". | post λόγον αληθή add προσυπακούεται το ότι αs.

22. post αληθής add εστιν Αlex. | φανερόν δ' - 31. αυτό in nonnullis li

bris deesse dicit Αlex. | 24. πάντα και αεί Α". ταύτα αε. | 27. αλλά]

ανά α. 28. έτι ανάγκη το ον ΕSΤas, ανάγκη γάρ το ον F". | 29. εις

τι] εστιν Α". | 30. post ποτέ add δε ΕΑ"cύ: ceteri et Αlex om. | τι ότι

Τ, τιν' α Α". | 31. κινείται κ. Α". | αυτό] αυτό αρχή λέγεται Α". | 34.

αρχή δε λ. Η". |ή μεν λέγεται Τas. | τι Α"as.

1013α 1. δ' η ετέρα Η". | γένοιτο έκαστον Α"cυ: ceteri έκαστον γένοιτο,

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 6
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γένοιτο, οίον και μαθήσεως εκ από το πρώτο και της τύ 87

πράγματος αρχής ενίοτε αρκτέον, αλλ' όθεν όάς' αν μά

θοι ή δε όθεν πρώτον γίνεται ενυπάρχοντος, οίον ώς πλοίο

5 τρόπις και οικίας θεμέλιος, και των ζώων οι μεν καρδίαν

οι δε εγκέφαλον οι δ' ότι αν τύχωσι τοιύτον υπολαμβά

νουσιν ή δε όθεν γίγνεται πρώτον μή ενυπάρχοντος και

όθεν πρώτον η κίνησις πέφυκεν άρχεσθαι και ή μεταβολή,

οίον το τέκνον εκ τύ πατρός και της μητρός και η μάχη

10 εκ της λοιδορίας ή δε ού κατά προαίρεσιν κινείται τα

κινούμενα και μεταβάλλει τα μεταβάλλοντα, ώσπερ αί

"τε κατά πόλεις αρχαι και αι δυναςείαι και αι βασιλείαι

και τυραννίδες αρχαι λέγονται, και αι τέχναι, και τότων

αι αρχιτεκτονικαί μάλιστα, έτι όθεν γνωςόν το πράγμα

15 πρώτον και αύτη αρχή λέγεται το πράγματος, οίον των

αποδείξεων αι υποθέσεις, ισαχώς δε και τα αίτια λέγε

ται πάντα γάρ τα αίτια αρχαί, πασών μεν όν κοι

νόν των αρχών το πρώτον είναι όθεν ή έςιν ή γίγνεται ή

γιγνώσκεται τούτων δε αι μεν ενυπάρχουσαί εισιν αι δε

20 εκτός, διό ή τε φύσις αρχή και το ςοιχείον και η διάνοια

και ή προαίρεσις και υσία και το ού ένεκα πολλών γαρ

και του γνωναι και της κινήσεως αρχή ταγαθόν και το

καλόν.

2 Αίτιον λέγεται ένα μεν τρόπον εξ ό γίγνεται τι ενυ

25 πάρχοντος, οίον ο χαλκός του ανδριάντος και ο άργυρος

της φιάλης, και τα τούτων γένη άλλον δε το είδος και

το παράδειγμα, τέτο δ' εςιν ο λόγος του τί ήν είναι, και

τα τούτου γένη, οίον του διά πασών τα δύο προς εν και

όλως ο αριθμός, και τα μέρη τα εν τώ λόγω, έτι όθεν ή

30 αρχή της μεταβολής ή πρώτη ή της ήρεμήσεως, οίον ο

βελεύσας αίτιος, και ο πατήρ τό τέκνε, και όλως το ποιύν 88

τέ ποιεμένε και το μεταβλητικόν τύ μεταβάλλοντος, έτι

7. πρώτου Η". 8. ή κίνησις πρώτον Τ. ή om Α". 10. ου Τα.

13. post τυραννίδες punctum sco, post λέγονται distinguit ι. 14. έτι] αρχή

λέγεται έτι Α". | 15. post και add γάρ Α"b, post αύτη add γάρ c: ceteri

et fort. Αlex om. | 17. 18. των αρχών κοινόν Α". 20. το om. Η". | ή add

ΕΑ"Η" Αlex. 21. ή om Ε. ante ουσία addendum videtur ή ex Αlex

p. 305, 20. 23. καλόν F" et Αlex: ceteri et γρ Αlex κακόν. | 24. αίτιον

δε λέγεται ΕΤιαε, τι om Τ. 25. o post οίον οm Α". 27. o om Α". |

ante του fort. addendum o cum ΦΕΙb. 28. τούτου Ε Αlex Φ: ceteri et

δ τούτων, 32. μεταβλητικόν] μεταβάλλον Φ. | μεταβάλλοντος] μεταβαλ

λομένου Αlex et Φ, fort. recipiendum.
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ώς το τέλος τύτο δ' εστί το ό ένεκα, οίον το περιπατείν

ή υγίεια, διά τί γάρ περιπατεί, φαμέν, ίνα υγιαίνη, και

ειπόντες ούτως οιόμεθα αποδεδωκέναι το αίτιον και όσα 35

δή κινήσαντος άλλ8 μεταξύ γίγνεται το τέλους, οίον της

υγιείας ή ισχνασία ή η κάθαρσις ή τα φάρμακα ή τα 1013ο

όργανα πάντα γάρ ταύτα του τέλες ένεκά εςι, διαφέρει

δε αλλήλων ώς όντα τα μεν όργανα τα δ' έργα, τα μεν

έναίτια σχεδόν τοσαυταχώς λέγεται, συμβαίνει δε πολ

λαχώς λεγομένων των αιτίων και πολλά του αυτό αίτια

είναι, και κατά συμβεβηκός, οίον του ανδριάντος και η αν

δριαντοποιική και ο χαλκός, ο καθ' έτερόν τι αλλ' ή αν

δριάς, αλλ' ό τον αυτόν τρόπον, αλλά το μεν ώς ύλη το

δ' ώς όθεν ή κίνησις και αλλήλων αίτια, οίον το πονείν

της ευεξίας και αύτη το πονείν αλλ' ό τον αυτόν τρόπον, 10

αλλά το μεν ώς τέλος το δ' ώς αρχή κινήσεως, έτι δε

ταυτό ενίοτε τών εναντίων εςίν ο γάρ παρόν αίτιον τ8δί,

τύτ' απόν αιτιώμεθα ενίοτε τύ εναντίου, οίον την απουσίαν

τύ κυβερνήτε της του πλοίου ανατροπής, ού ήν η παρουσία

αιτία της σωτηρίας, άμφω δέ, και η παρεσία και ή ςέρησις, 15

αίτια ώς κινύντα άπαντα δε τα νύν ειρημένα αίτια εις τέτ

ταρας τρόπος πίπτει τας φανερωτάτες, τα μεν γαρ ςοιχεία

των συλλαβών και η ύλη των σκευαστών και το πύρ

και η γη και τα τοιαύτα πάντα των σωμάτων, και τα

89 μέρη τύ όλο και αι υποθέσεις το συμπεράσματος, ώς το 20

εξε αίτιά εςιν τότων δε τα μεν ώς το υποκείμενον, οίον

τα μέρη, τα δε ώς το τί ήν είναι, τότε όλον και η σύν

θεσις και το είδος, το δε σπέρμα και ο ιατρός και ο βe

λεύσας και όλως το ποιούν, πάντα όθεν η αρχή της με

5

35. και - 36. τέλους] et φuaecunque inter illud moυens et finem me

dia fiunt ί. 36. αλλ' ου Τ.

1013ο 3. τα μεν έργα τα δ' όργανα Φ et fort. Αlex. μεν] μεν ώς Εas.

δ'] δ' ώς ΕΤas. 4. συμβ.] και συμβ. Ταε | 6. ου] καθ' αυτό και ου

Αlex. ανδριαντοποιητική FΑ"Ε"αεcΦFΙ. 7. χαλκούς Τ. ή Τ. 9. ante

και αλλ. add έστι δέ τινα Φ et fort. Αlex. πονείν αίτιον της Α"ΦFΙ.

12. ενίοτε om Α"Η"cΦ et fort. Αlex. post εστίν add αίτιον ΦΕΙb. τούδε Φ.

13. ante απόν add και Φ. απον Αθias Αlex Φ: ceteri et c αυτό. | 14. της

του πλοίου ανατροπής Φ, της ανατροπής του πλοίου Η"as: του πλοίου

om cύ. | 15. άμφω - 16, κινούντα om Φ. | 15. δε το αυτό και Α". | 16.

δε και τα Α". | 17. πίπτει τόπους ΦΙb. 19. και η γή om Φ. | γη και

το ύδωρ Η". | πάντων Η". 20. προτάσεις Η".

6 *



84 Δ 2. 1014 α.

25 ταβολής ή ςάσεως, τα δ' [άλλα] ώς το τέλος και ταγα

3

3

0

5

1014 α

1

5

0

θόν των άλλων το γάρ ό ένεκα βέλτιςον και τέλος των

άλλων εθέλει είναι διαφερέτω δε μηδέν αυτό ειπείν αγα

θόν ή φαινόμενον αγαθόν, τα μενούν αίτια ταύτα και

τοσαύτά εστι τώ είδει, τρόποι δε των αιτίων αριθμώ μέν

είσι πολλοί, κεφαλαιέμενοι δε και έτοι ελάττες, λέγεται

γάρ αίτια πολλαχώς, και αυτών των ομοειδών προτέρως

και ύςέρως άλλο άλλου, οίον υγιείας ο ιατρός και ο τεχνί

της, και το διά πασών το διπλάσιον και αριθμός, και αει

τα περιέχοντα οτιέν τών καθ' έκαςα, έτι δ' ώς το συμ

βεβηκός και τα τότων γένη, οίον ανδριάντος άλλως Πολύ

κλειτος και άλλως ανδριαντοποιός, ότι συμβέβηκε τώ άν

δριαντοποιώ Πολυκλείτω είναι, και τα περιέχοντα δε το

συμβεβηκός, οίον άνθρωπος αίτιος ανδριάντος, ή και όλως

ζώον, ότι ο Πολύκλειτος άνθρωπος, ο δε άνθρωπος ζώον.

έστι δε και των συμβεβηκότων άλλα άλλων πορρώτερον και

εγγύτερον, οίον ει ο λευκός και ο μουσικός αίτιος λέγοιτο

του ανδριάντος, αλλά μη μόνον Πολύκλειτος ή άνθρωπος,

[παρά] πάντα δε και τα οικείως λεγόμενα και τα κατά

συμβεβηκός τα μεν ώς δυνάμενα λέγεται τα δ' ώς ενερ

γόντα, οίον του οικοδομείσθαι οικοδόμος ή οικοδομών οικο

δόμος, ομοίως δε λεχθήσεται και εφ’ ώναίτια τα αίτια 90

τοίς ειρημένοις, οίον τάδε το ανδριάντος ή ανδριάντος ή όλως

εικόνος, και χαλκό τύδε ή χαλκού ή όλως ύλης και επί

25. post στάσεως add ή κινήσεως ΦFΙύ. | άλλα οm Α"F" Αlex cΦF

Ιύ. 27. εθέλειν Α". | αυτο μηδέν ειπείν ΦFΙ. μ. ειπ. αυτο ΦΕυ. |ει

πείν] ειπείν ή ΕΤsc, ειπείν εια. 28. ουν om Α". ταύτα και om as.

30. λέγονται Α". | 31. γάρ τα αίτια Αlex et ΦF. 32. άλλου άλλο Α"eb

ΦF: ceteri et Αlex et ΦΕΙύ άλλο άλλου. o ante ιατρός οm ΦΕυ. o post

και add Α": ceteri et Φ om. 33. ante αριθμός fort. addendum o ex ΦF

Ιύ. 34. οτιoύν τών] προς το Αlex et ΦΕΙb, πρός τώ ΦF. έκαστον Α".

35. τα] διά α. | 35. et 36. άλλως] άλλος αs.

1014α 1. ante Πολ. add το Φ. 2. οίον ει άνθ. α. ανδ. είη, ή Φ.

ή] είη ή Α"e και om έΦ. 3. ότι - ζώον οm Φ. 4. άλλα Α" Αlex Φ:

νulgo άλλο. | πορρώτερον και εγγύτερον ΕΗ"Φ, πορρώτερα και εγγύτερα

Α"e, πορρωτέρω και εγγυτέρω fort. Αlex, πρότερον και εγγύτερον ύ. 5. λέ

γοιτο] oίoιτο Α". | 6. αλλά - άνθρωπος om Φ. 7. παρά αscoΦΙ, om

ΦΕFb et fort. Αlex. τα ante κατά om Τ. 8. ante τα μεν comma ascύ.

9. oίoν το τού Α". post οικοδομείσθαι add οικίαν ΦFΙb. 10. prius αίτια

om as | 11. ταίς α. |τουδί ΦΕύ, ή ανδριάντος Ει et Φ, ή ανδριάντος ascύ.

ή και όλως ΦFΙύ. 12. και] ή ΕΤιαε. | ή χαλκού ΕίΦ, ή χαλκού αεσύ.
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των συμβεβηκότων ώσαύτως έτι δε συμπλεκόμενα και

ταύτα κακείνα λεχθήσεται, οίον ο Πολύκλειτος ουδε αν

δριαντοποιός, αλλά Πολύκλειτος ανδριαντοποιός, αλλ' 15

όμως άπαντά γε ταύτ' εςι το μεν πλήθος έξ, λεγόμενα

δε διχώς ή γάρ ώς το καθ' έκαςον, ή ώς το γένος αυτό,

ή ώς το συμβεβηκός, ή ώς το γένος τύ συμβεβηκότος, ή

ώς συμπλεκόμενα ταύτα, ή απλώς λεγόμενα, πάντα δε ή ώς

ενεργέντα ή κατά δύναμιν, διαφέρει δε τοσούτον, ότι τα 20

μεν ενεργόντα και τα καθ' έκαςον άμα έςι και οκ έςιν

[αυτά τε] και ών αίτια, οίον όδε ο ιατρεύων τώδε τώύγια

ζομένω, και όδε ο οικοδόμος τώδε τώ οικοδομουμένω, τα

δε κατά δύναμιν υκ αεί φθείρεται γάρ όχάμα ή οικία

και ο οικοδόμος, 25

3 Στοιχείον λέγεται εξ ού σύγκειται πρώτου ενυπάρ

χοντος, αδιαιρέτου τώ είδει εις έτερον είδος, οίον φωνής

στοιχεία εξ ων σύγκειται η φωνή και εις ά διαιρείται

έσχατα, εκείνα δε μηκέτ' εις άλλας φωνάς ετέρας τώ

είδει αυτών, αλλά κάν διαιρήται, τα μόρια ομοειδή, οίον 30

ύδατος το μόριον ύδωρ, αλλ' ό της συλλαβής, ομοίως δε

και τα των σωμάτων goιχεία λέγεσινοί λέγοντες, εις ά

διαιρείται τα σώματα έσχατα, εκείνα δε μηκέτ' εις άλλα

είδει διαφέροντα και είτε εν είτε πλείω τα τοιαύτα,

ταύτα στοιχεία λέγουσιν, παραπλησίως δε και τα των 35

91 διαγραμμάτων στοιχεία λέγεται, και όλως τά των απο

δείξεων αι γάρ πρώται αποδείξεις και εν πλείοσιν απο

δείξεσιν ενυπάρχεσαι, αύται ςοιχεία των αποδείξεων λέ- 1014ύ

γονται εισί δε τοιούτοι συλλογισμοί οι πρώτοι εκ των

τριών δι' ενός μέσ9, και μεταφέροντες δε ςοιχείον καλύ

σιν εντεύθεν, ο αν εν ον και μικρόν επί πολλά ή χρήσι

μον, διό και το μικρόν και άπλούν και αδιαίρετον στοι- 5

13. και ante ταύτα om as | 15, αλλά Πολ. ανδρ. om Τ. | 16. γε om

Λlex et Φ. 17. ή ώς το γ αυτού om ΕΤ αυτού om Φ. | 19. ή ώς

απλώς Φ. πάντα δε ή Φ et fort. Λlex p. 312, 22, πάντα δε ώς Α", έτι

ώς ιαscύ. 20. ή κ, δύναμιν αs ponunt post 19. ταύτα. | 22. αυτά τε om

Α" Αlex cΦ. | post αυτά τε add εστι αs. | ο οm Α". | 23. το Τ. | 27. εις

έτερον είδος om Αlex, sed αδιαιρέτου τ. ε. εις έτερον είδος et αδιαιρέτου

εις το αυτό είδος γρ Αlex. 28. διαιρεί Ε. 30. post αυτών punctum ύ.

καν] αν και Α". 34. διαφέροντα σώματα και ΕΤias, είτε εν οm αs.

1014b 2. δε οι τοιούτοι Τ. | εκ om Αlex. | 3. τριών] τριών μέσων Α"

et γρ Αlex.
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χείον λέγεται, όθεν ελήλυθε τά μάλιςα καθόλ8 ςοιχεία

είναι, ότι έκαςον αυτών εν ον και απλών εν πολλοίς υπάρ

χει ή πάσιν ή ότι πλείςοις και το εν και την στι

γμήν αρχάς τισι δοκεί είναι επεί όντα καλέμενα γένη

10 καθόλ8 και αδιαίρετα (είς γάρ εςι λόγος αυτών), ςοιχεία

τα γένη λέγουσι τινες, και μάλλον ή την διαφοράν, ότι

καθόλου μάλλον το γένος ώ μεν γαρ ή διαφορά υπάρ

χει, και το γένος ακολουθεί, ώ δε το γένος, ου παντί ή

διαφορά, απάντων δε κοινόν το είναι goιχείoν εκάςου το

15 πρώτον ενυπάρχον εκάςω.

4 Φύσις λέγεται ένα μεν τρόπον ή των φυομένων γέ

νεσις, οιονεί τις επεκτείνας λέγοι του, ένα δε εξ ο φύε

ται πρώτου το φυόμενον ενυπάρχοντος έτι όθεν ή κίνησις

ή πρώτη εν εκάστω των φύσει όντων εν αυτώ ή αυτό

20 υπάρχει φύεσθαι δε λέγεται όσα αύξησιν έχει δι' ετέρυ

τώ άπτεσθαι και συμπεφυκέναι ή προσπεφυκέναι ώσπερ

τα έμβρυα, διαφέρει δε σύμφυσις αφής ένθα μεν γαρ

εθέν παρά την άφήν έτερον ανάγκη είναι, εν δε τοίς συμ

πεφυκόσιν έστι τι εν τό αυτό εν αμφοίν, ο ποιεί αντί το

25 άπτεσθαι συμπεφυκέναι και είναι εν κατά το συνεχές και

ποσόν, αλλά μή κατά το ποιόν έτι δε φύσις λέγεται 92

εξ ού πρώτ8 ή έςιν ή γίγνεται τι των φύσει όντων, άρυ

θμίςg όντος και αμεταβλήτε εκ της δυνάμεως της αυτό,

οίον ανδριάντος και των σκευών των χαλκών ο χαλκός ή

30 φύσις λέγεται, των δε ξυλίνων ξύλον ομοίως δε και επί

των άλλων, εκ τότων γάρ εςιν έκαςον διασωζομένης της

πρώτης ύλης τύτον γάρ τον τρόπον και των φύσει όντων

τα στοιχεία φασιν είναι φύσιν, οι μεν πύρ οι δε γήν οι

δ’ αέρα οι δ' ύδωρ οι δ' άλλο τι τοιύτον λέγοντες, οι δ'

35 ένια τέτων, οι δε πάντα ταύτα, έτι δ' άλλον τρόπον λέ

γεται ή φύσις ή τών φύσει όντων εσία, οίον οι λέγοντες

την φύσιν είναι την πρώτην σύνθεσιν, ώσπερ Εμπεδοκλής

8. ή τους πλείστοις Αlex. ante και το add διό Α"co: ceteri et Αlex om.

9. αρχάς και στοιχεία τισι Αlex. | δοκείν Ε. 10. είς] ου Α" Αlex c.

11. τινες είναι και Α". | 12. γαρ οm Τ. | 16. φύσις δε λέγεται Εϊαε, φί

σις μεν λέγεται Τ. | 17. υ] γ Τ. | 18. πρώτου corr Ε et fort. Αlex: ce

teri et co πρώτον, φαινόμενον Τ. | 19. ή αυτώ Εco: ceteri et Αlex ή

αυτό, ef Οbs, p. 135. | 21. συμπεφυκέναι ή om Α". | 23. περί Τ. | 26.

δε om Α". | 28. εαυτου ΕΤαε | 29. χαλκικών αε. | 36. όντων φύσει Η".

37. ώσπερ] ή ώσπερ ΕΑ"ic.
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λέγει ότι «φύσις εθενός εςιν εόντων, αλλά μόνον μίξις τε 1015α

διάλλαξίς τε μιγέντων εςί, φύσις δ' επί τοις ονομάζεται

ανθρώποισιν.» διό και όσα φύσει εστιν ή γίγνεται, ήδη

υπάρχοντος εξ ού πέφυκε γίγνεσθαι ή είναι, έπω φαμεν

την φύσιν έχειν, αν μή έχη το είδος και την μορφήν.

φύσει μεν άν τό εξ αμφοτέρων τότωνεςίν, οίον τα ζώα

και τα μόρια αυτών φύσις δε ή τε πρώτη ύλη, και αύτη

διχώς, ή ή προς αυτό πρώτη ή ή όλως πρώτη (οίον των

χαλκών έργων προς αυτά μεν πρώτος ο χαλκός, όλως δ'

ίσως ύδωρ, ει πάντα τα τηκτα ύδωρ), και το είδος και η 10

ουσία, τούτο δ' εςι το τέλος της γενέσεως, μεταφορά δ'

ήδη και όλως πάσα υσία φύσις λέγεται διά ταύτην, ότι

και ή φύσις εσία τίς εςιν. εκδή των ειρημένων ή πρώτη

φύσις και κυρίως λεγομένη εστίν η ουσία ή των εχόντων

αρχήν κινήσεως εν αυτοίς ή αυτά ή γάρ ύλητώ ταύτης 15

δεκτική είναι λέγεται φύσις, και αι γενέσεις και το φύε

93 σθαιτώ από ταύτης είναι κινήσεις και η αρχή της κινή

σεως τών φύσει όντων αύτη εςιν ενυπάρχεσά πως ή δυ

νάμει ή εντελεχεία,

5 Αναγκαίον λέγεται, ού άνευ ουκ ενδέχεται ζήν ώς 20

συναιτίου, οίον το αναπνείν και η τροφή τώ ζώω αναγ

καίον αδύνατον γάρ άνευ τούτων είναι, και ών άνευ το

αγαθόν μή ενδέχεται ή είναι ή γενέσθαι, ή το κακόν απο

βαλείν ή ςερηθήναι, οίον το πιείν το φάρμακον αναγκαίον

ίνα μή κάμνη, και το πλεύσαι εις Αίγιναν ίν' απολάβη 25

τα χρήματα, έτι το βίαιον και η βία τούτο δ' έστι το

παρά την ορμήν και την προαίρεσιν εμποδίζον και κωλυτικόν,

το γάρ βίαιον αναγκαίον λέγεται, διό και λυπηρόν, ώσπερ

και Εύηνός φησι «πάν γάρ αναγκαίον πράγμ' ανιαρόν

έφυ.» και η βία ανάγκη τις, ώσπερ και Σοφοκλής λέγει 30

«αλλ' ή βία με ταύτ' αναγκάζει ποιείν,» και δοκεί ή

5

1015α 1. όντων αε. | 2. τε post διάλλ. om Α". | εστί και φύσις Α".

τοις ΕΑ": ceteri τοίς δ'. 3. εστι φύσει Τ. 5. εάν Α". 7. ή τε] haec ε.

8. ή post διχώς et ή ante όλως om Α". |ή ή όλως πρώτη οm αε. | 11. τού

του Τ. | μεταφορά Α"α. | 14. ή ante ουσία om Αlex. | 16, λέγεται είναι

αε. και γένεσις Α". |τώ ΤΑ". | 17. είναι κίνησις Α". | 18. ή αυτή Α".

19. ενεργεία Αlex. 20. ζήν] είναι fort. Αlex. | 23. ή το Α" Λlex: ceteri

et cύ ή τι | 25. να μή αποβάλη Τ, et omisso ίνα αε. | 27. την post και

om Α"c. 30. λέγει om Τ.
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γ Α' y Α' Α' τ » Αw / ν -

ανάγκη αμετάπειστόν τι είναι, ορθώς εναντίον γάρ τη

κατά την προαίρεσιν κινήσει και κατά τον λογισμόν, έτι

το μή ενδεχόμενον άλλως έχειν αναγκαίόν φαμεν ούτως

35 έχειν και κατά τύτο το αναγκαίον και τάλλα λέγεται

πως άπαντα αναγκαία τότε γάρ βίαιον αναγκαίον λέ

1015 ο γεται ή ποιείν ή πάσχειν τότε, όταν μή ενδέχηται κατά

την ορμήν διά το βιαζόμενον, ώς ταύτην ανάγκηνούσαν,

δι' ήν μή ενδέχεται άλλως και επί των συναιτίων του

ζήν και το αγαθό ώσαύτως όταν γάρ μή ενδέχηται ένθα
\ \ y \ 2/ ν - w ν τ' y/ -

5 μεν το αγαθόν ένθα δε το ζην και το είναι άνευ τινών,

ταύτα αναγκαία και η αιτία ανάγκη τίς εςιν αύτη, έτι

ή απόδειξις των αναγκαίων, ότι ουκ ενδέχεται άλλως

έχειν, ει αποδέδεικται απλώς τέτου δ' αίτια τα πρώτα,
Σ » τ Λ' -

ει αδύνατον άλλως έχειν εξ ών ο συλλογισμός των μεν
ν 5/ «ν ) - «Υ - Χ Ω ν γ Α

10 δή έτερον αίτιον του αναγκαία είναι, τών δε ούθέν, αλλά

διά ταύτα έτερά εστιν εξ ανάγκης, ώστε το πρώτον και

κυρίως αναγκαίον το άπλ5ν εςίν τύτο γαρ εκ ενδέχεται
- y/ σ/ y y y/ ν 2/ »/ Α

πλεοναχώς έχειν, ώστ' ουδε άλλως και άλλως ήδη γαρ

πλεοναχώς αν έχοι, ει άρα εστιν άττα αίδια και ακί

15 νητα, έθεν εκείνοις εςι βίαιον έδε παρά φύσιν.

6 Εν λέγεται το μεν κατά συμβεβηκός, το δε καθ'

αυτό κατά συμβεβηκός μεν οίον Κορίσκος και το μεσι

κόν και Κορίσκος μυσικός ταυτό γαρ ειπείν Κορίσκος και

το μεσικόν, και Κορίσκος μεσικός, και το μυσικόν και το
έ. ν ΤΑ" -

20 δίκαιον, και μεσικός και δίκαιος Κορίσκος πάντα γάρ ταύτα

εν λέγεται κατά συμβεβηκός, το μεν δίκαιον και το με

σικόν, ότι μιά υσία συμβέβηκεν, το δε μουσικόν και Κο
Α α/ / Α' ΑΟ - α ν Α'

ρίσκος, ότι θάτερον θατέρω συμβέβηκεν, ομοίως δε τρόπον

τινά και ο μεσικός Κορίσκος τω Κoρίσκω έν, ότι θάτερον

33. την om Τ. και τη κατά Αlex. 34. έχειν ούτως αε. 36. αναγ

καία] αναγκαίον Τ. | βίαιον οm ι αναγκαίον on as.

1015 ο 2. ώστ' αυτήν Τ. 4. ζήν] είναι fort. Αlex. | ενδέχεται Α".

5. και το fort. omittendum. 6. αυτής Α". 8. απλώς] similiter i. 9. ει]

α αs. 10. δι' έτερον αίτιον το αναγκαίον Α". 14. άρα] γαρ Α". άττα

και αίδια και Α". 15. ουδ' εν Ε, nihil in eis i. 16. εν] το εν F". το

δε - 17. μεν οm Α"as. | 18. Κορίσκος] o κορίσκος Τas, κορίσκος και

Α". ταυτό - 19. μουσικός και om Α". 19. ante και Κορ. adde εν ex

Αlex. | Κορίσκος και μουσικός Ω8. 20. μουσικός και δίκαιος Κ. Λlex: ce

teri et b μουσικός δίκαιος Κ. | δίκαιος om Α". | 21. το μεν γαρ δ. αs. |

22. το - 23. συμβέβηκεν οm Ε.
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των μορίων θατέρω συμβέβηκε τών εν τώ λόγω, οίον το 25

μεσικόν τώ Κορίσκω, και ο μεσικός Κορίσκος δικαίω Κο

ρίσκω, ότι εκατέρου μέρος τω αυτώ ενι συμβέβηκεν έν,

ώσαύτως δε καν επί γένες καν επί των καθόλυ τινός ονο

μάτων λέγηται το συμβεβηκός, οίον ότι άνθρωπος το αυτό

και μεσικός άνθρωπος ή γαρ ότι τώ ανθρώπω μιά ούση 30

εσία συμβέβηκε το μεσικόν, ή ότι άμφω των καθ' έκα

95 στόν τινι συμβέβηκεν, οίον Κoρίσκω, πλήνου τον αυτόν

τρόπον άμφω υπάρχει, αλλά το μεν ίσως ώς γένος και

εν τη υσία, το δε ώς έξις ή πάθος της ουσίας, όσα μεν

έν κατά συμβεβηκός λέγεται έν, τύτον τον τρόπον λέγε- 35

ται, των δε καθ' εαυτά εν λεγομένων τά μεν λέγεται τώ

συνεχή είναι, οίον φάκελλος δεσμώ και ξύλα κόλλη, 1016α

και γραμμή κάν κεκαμμένη ή, συνεχής δέ, μία λέγεται,

ώσπερ και των μερών έκαστον, οίον σκέλος και βραχίων.

αυτών δε τούτων μάλλον εν τά φύσει συνεχή ή τέχνη,

συνεχές δε λέγεται, ού κίνησις μία καθ' αυτό και μη οιόν 5

τε άλλως μία δ' και αδιαίρετος, αδιαίρετος δε κατά χρόνον,

καθ' αυτά δε συνεχή όσα μή άφή ένει γάρ θείης άπτό

μενα αλλήλων ξύλα, ο φήσεις ταύτα είναι εν ούτε ξύλον

έτε σώμα έτ' άλλο συνεχές ουθέν, τά τε δή όλως συνεχή

εν λέγεται, κάν έχη κάμψιν, και έτι μάλλον τα μή έχοντα

κάμψιν, οίον κνήμη ή μηρός σκέλος, ότι ενδέχεται μή μίαν

είναι την κίνησιν το σκέλος, και η ευθεία της κεκαμμένης

μάλλον έν, την δε κεκαμμένην και έχουσαν γωνίαν και

μίαν και ό μίαν λέγομεν, ότι ενδέχεται και μη άμα την

κίνησιν αυτής είναι και άμα της δ' ευθείας αεί άμα, και 15

ούθεν μόριον έχον μέγεθος το μεν ηρεμεί το δε κινείται,

ώσπερ της κεκαμμένης, έτι άλλον τρόπον εν λέγεται τώ

το υποκείμενον τώ είδει είναι αδιάφορον, αδιάφορα δ’ ών

10

27. μέρους ΤΑ"c. |τώ om Τ. | εν οm Α", post εν add ουδέν γάρ δια

φέρει ή Κορίσκω το μουσικόν συμβεβηκέναι ΕΤias, et praeterea ήν εκείνω

τούτο α, ή εκείνω τούτο is, sed hacc omnia om Αlex. 28. των] του Τas.

29. ότι ο άνθρ. Α". | 30. ότε α. των ανθρώπων Τ. 33. υπάρχειν α.

34. ώς om Τ. 35. έν post alterum λέγεται ponunt as.

1016α 1. φάκελος ΕΤas, σφάκελλος F". | 2. κεκλασμένη Η", κεκομ

μένη α. 3. οιον add Α". 5. ante κίνησις addendum videιur ή ex as et

Λlex p. 323, 7, 10, cf. α12. 14. Ι, 1. 1052α 21. 6. ου αδ.] φuae indiυ. ι.

κατά τον χρόνον Η" Λlex. 15. αει] δεί Α". | 16. ουθεν] ουδε α. | 17. έν

om ΕΤ | 18. αδιάφορον Ε. αδιάφορα δ' om Α".
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αδιαίρετον το είδος κατά την αίσθησιν το δ' υποκείμενον

20 ή το πρώτον ή το τελευταίον προς το τέλος και γαρ οίνος

είς λέγεται και ύδωρ έν, ή αδιαίρετον κατά το είδος και

οι χυμοι πάντες λέγονται έν, οίον έλαιον οίνος και τα τηκτά,

ότι πάντων το έσχατον υποκείμενον το αυτό ύδωρ γάρ ή

αήρ πάντα ταύτ' έστίν, λέγεται δ' εν και ών το γένος εν 96

25 διαφέρον ταϊς αντικειμέναις διαφοραίς, και ταύτα λέγεται

εν πάντα, ότι το γένος εν το υποκείμενον ταϊς διαφοραίς,

οίον ίππος άνθρωπος κύων έντι, ότι πάντα ζώα, και τρό

πονδή παραπλήσιον, ώσπερ ή ύλη μία ταύτα δε οτε

μεν ότως εν λέγεται, ότε δε το άνω γένος [ό] ταυτόν λέγε

30 ται, αν η τελευταία το γένος είδη, το ανωτέρω τότων, οίον

το ισοσκελές και το ισόπλευρον ταυτό και εν σχήμα, ότι

άμφω τρίγωνα τρίγωνα δ' ου ταυτά, έτι δε εν λέγεται

όσων ο λόγος ο τό τί ήν είναι λέγων αδιαίρετος προς άλλον

τον δηλέντα τί ήν είναι το πράγμα αυτός γαρ καθ' αυτόν

35 πάς λόγος διαιρετός, έτω γάρ και το ηυξημένον και φθί

νον ένεςιν, ότι ο λόγος είς, ώσπερ επί των επιπέδων ό του

1016ύ είδος είς, όλως δε ών ή νόησις αδιαίρετος ή νούσα το τί ήν

είναι, και μη δύναται χωρίσαι μήτε χρόνω μήτε τόπω

μήτε λόγω, μάλιςα ταύτα έν, και τότων όσα υσίαι, κα

θόλυ γάρ όσα μή έχει διαίρεσιν, ή μή έχει, ταύτη εν λέ

5 γεται, οιονεί ή άνθρωπος μή έχει διαίρεσιν, είς άνθρωπος,

ει δ' ή ζώον, εν ζώον, ει δε ή μέγεθος, εν μέγεθος, τα μεν

ούν πλείστα εν λέγεται τώ έτερόν τι ή ποιείν ή πάσχειν ή

έχειν ή πρός τι είναι έν, τα δε πρώτως λεγόμενα έν, ών ή

ουσία μία, μία δε ή συνεχεία ή είδει ή λόγω και γαρ

10 αριθμόμεν ως πλείω ή τα μη συνεχή, ή ών μη εν το είδος,
0

23. ή] και Τas. 26. πάντα έν ΕΤas. 27. τι om Α". 28. post δή

addendum videtur τινα ex as et fort. Αlex. 29. το άνωΙ κατά το άνω

Αsel et fort. Αlex. ταυτό Ε, το αυτό Α". | 30. το ανωτέρω scripsi secu

tus Αlex: τα ανωτέρω ιαscυ, των αν. Αscl. 31. το μεν ισοσκελές Τas.

32. άμφω τρ.] άμφω ταυτά αε. | τρίγωνον ΕΤ | 33. o ante το om Α".

34. δηλούντα ο το τί αε. |ήν οm Τ. | 35. πάς ο λ. Τ. | αδιαίρετος Α".

36. επί των] ο

τος (18.

των αε. | post επιπέδων add των εχόντων μήκος και πλά

1016ύ 1. είς οm Α" et fort. Αlex. 2. χωρήσαι α. 3. post εν punctum,

post ουσίαι colon ύ. 4. γάρ] δε Ε. ή μή έχει om Α". | 7. post τι add

unum ε. | ή πάσχειν post ή έχειν ΕΑ"c. | ή έχειν οm αε. | 8. εν είναι αε.

9. γρ και αριθμώ μόνως, και έπει δ' έστιν ή τα μεν κτλ Ε mg | 10. ή

om Α". |ή ών μή - 11. είς om Α".
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ή ων ο λόγος μη εις, έτι δ' έςι μεν ως οτιούν έν φαμεν

97 είναι, αν ή ποσόν και συνεχές, έςι δ' ώς έ, αν μή τι όλον

ή, τούτο δε αν μή το είδος έχη έν οίον ουκ αν φαίμεν

ομοίως εν ιδόντες οπωσούν τα μέρη συγκείμενα του υποδή

ματος, αν μή διά την συνέχειαν, αλλ' εάν έτως ώςε υπό- 15

δημα είναι και είδός τι ήδη έχειν έν, διό και ή τύ κύκλg

μάλιστα μία των γραμμών, ότι όλη και τέλειός εςιν το

δε ενί είναι αρχή τινί έστιν αριθμού είναι το γαρ πρώτον

μέτρoν αρχή ώ γάρ πρώτω γνωρίζομεν, τύτο πρώτον μέ

τρον εκάςε γένες αρχή έν του γνωςού περί έκαςον το έν, 20

ου ταυτό δε εν πάσι τοις γένεσι το έν, ένθα μεν γαρ δίε

σις, ένθα δε το φωνήενή άφωνον βάρυς δ' έτερον και κι

νήσεως άλλο, πανταχού δε το εν ήτω ποσώ ή τώ είδει

αδιαίρετον, το μεν έν κατά το ποσόν και η ποσόν αδιαίρε

τον, το μεν πάντη και άθετον λέγεται μονάς, το δε πάντη 25

και θέσιν έχονςιγμή, το δε μοναχή γραμμή, το δε διχή

επίπεδον, το δε πάντη και τριχή διαιρετόν κατά το ποσόν

σώμα και αντιςρέψαντιδή το μεν διχή διαιρετόν επίπε

δον, το δε μοναχή γραμμή, το δε μηδαμή διαιρετόν κατά

το ποσόν gιγμή και μονάς, ή μεν άθετος μονάς, ή δε θετός

στιγμή, έτι δε τα μεν κατ' αριθμόν έστιν έν, τα δε κατ'

είδος, τα δε κατά γένος, τα δε κατ' αναλογίαν αριθμώ

μεν ών ή ύλη μία, είδει δ’ ών ο λόγος είς, γένει δ’ ών το

αυτό σχήμα της κατηγορίας, κατ' αναλογίαν δε όσα έχει ως

άλλο προς άλλο αεί δε τα ύςερα τοις έμπροσθεν ακολυθεί, 35

οίον όσα αριθμώ και είδει έν, όσα δ' είδει και πάντα αριθμώ

αλλά γένει πάντα εν όσαπερ και είδει όσα δε γένει και πάν- 1017α

98 τα είδει αλλ' αναλογία όσα δε εν αναλογία, ο πάντα γέ

30

11. ή ων ο λ. μή είς omissa testatur Αlex p. 327, 29, sed habet Αscl. !

έτι Τι et coniect. Αlex, έτι έπει αs: ceteri et Αlex et cύ επεί. έν] εν συν

εχεία Ταε, οm F". 13. το] τι Α". oίoν add ΕΑ" Αscl. | φαίμεν εν

ιδόντες ομοίως αε. 14. οπωσούν ιδόντες Α". 15. αν μή] εν Τ, οm ε.

16. έχειν ήδη ΕΤas, εν έχειν c. 17. και on Τas. 18. εν Α"Η". | αρχή

Α". | αριθμώ ΕΤι, αριθμού και του Η". | 19. μέτρον εκάστου γένους

αρχή Α"αε. | γνωρίζομέντι, τούτο Αlex. 20. γνωριστού ε. | έκαστον γέ

νος το αε. | 23. ή τώ είδει ή τώ ποσό αε. | 24. και η ποσόν om Α".

28, δή] δε ε. | 29. post γραμμή add το δε πάντη τριχή διαιρετόν σώμα αs.

30. θετή Τ. | 31. δε et εστιν οm Α". | 33. μεν ουν ών Α". | είς οm Α".

35. δή ΕΤ.

1017α 1. γένη α. 2. εν οm Α".
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νει φανερόν δε και ότι τα πολλά αντικειμένως λεχθήσεται

τώ ενί τα μεν γαρ τώ μή συνεχή είναι, τα δε τώ διαιρε

5 την έχειν την ύλην κατά το είδος, ή την πρώτην ή την τελευ

ταίαν, τα δε τώ τες λόγες πλείες τάς τί ήν είναι λέγοντας,

7 Το ον λέγεται το μεν κατά συμβεβηκός, το δε καθ'

αυτό κατά συμβεβηκός μέν, οίον τον δίκαιον μουσικόν

είναι φαμεν και τον άνθρωπον μουσικόν και τον μουσικόν

10 άνθρωπον, παραπλησίως λέγοντες ώσπερ τον μυσικόν οικο

δομείν, ότι συμβέβηκε τώ οικοδόμω μουσικώ είναι ή τώ

μεσικώ οικοδόμω το γάρ τόδε είναι τόδε σημαίνει το συμ

βεβηκέναι τώδε τόδε, ούτω δε και επί των ειρημένων τον

άνθρωπον όταν μεσικόν λέγωμεν και τον μυσικόν άνθρω

15 πον, ή τον λευκόν μεσικόν ή τούτον λευκόν, το μεν ότι

άμφω τώ αυτώ συμβεβήκασι, το δ' ότι συμβέβηκε τώ

όντι, το δε μεσικόν άνθρωπον, ότι τέτω το μυσικόν συμβέ

βηκεν ούτω δε λέγεται και το μήλευκόν είναι, ότι οι

συμβέβηκεν, εκείνο έστιν, τά μένουν κατά συμβεβηκός

είναι λεγόμενα ούτω λέγεται ή διότι τώ αυτώ όντι άμφω

υπάρχει, ή ότι όντι εκείνω υπάρχει, ή ότι αυτό έστιν ώ

υπάρχει και αυτό κατηγορείται, καθ' αυτά δε είναι λέγεται

όσαπερ σημαίνει τα σχήματα της κατηγορίας όσαχώς

γαρ λέγεται, τοσαυταχώς το είναι σημαίνει, επει ούν των

κατηγορυμένων τα μεν τίεςι σημαίνει, τα δε ποιόν, τα δε

ποσόν, τα δε πρός τι, τα δε ποιείν ή πάσχειν, τα δε πού,

τα δε ποτέ, εκάστω τότων τό είναι ταυτό σημαίνει, ουθεν

γαρ διαφέρει το άνθρωπος υγιαίνων εστιν ή το άνθρωπος

υγιαίνει, ή το άνθρωπος βαδίζωνεςιν ή τέμνων του άν

30 θρωπος βαδίζει ή τέμνει, ομοίως δε και επί των άλλων,

έτι τό είναι σημαίνει και το έςιν ότι αληθές, το δε μή είναι

ότι εκ αληθές αλλά ψεύδος, όμοίως επί καταφάσεως και

20

25

6. τώ] το Τ. λέγοντας scripsi cum i et Cas, λέγονται αscύ. 8. το

Η". 9. τον μ.] το μ. Τas et Αlex p. 330, 14, fort. recte. | 10. λέγεται Ε.

ώσπερ ει τον Α" et fort. Αlex. 12. γαρ τώδε ε. αs. alterum τόδε om

pr Ε. 13. τόδε τώδε Α"αs. 14. ante άνθρωπον όταν add γαρ Α"cύ, colo

post ειρημένων posito. 15. ή λευκόν τόν ΕΤas, ή το λευκόν Αlex. 16. αυτώ

όντι σ. Α". τω όντι συμβέβηκε ΕΤas. 17. το δε -μ. συμβέβηκεν οn

Α". | post άνθρ, add είναι αε. | 18 μή add Α" Αlex Λsel. 20. άμφω

όντι Α". | 21. ότι om Τ. | εκείνο Α". ο Τ. 22. καθ' αυτό αs. 27. πότε

αseb. | 28. το post ή om Α". | 29. ή το] ουδε το Α"ύ. | άνθρωπον βαδί

"ν ή τέμνειν ΕΤase. 32. post ψεύδος punctum cύ, ομοίως και επί αs.

99
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αποφάσεως οίον ότι έστι Σωκράτης μουσικός, ότι αληθές

τύτο, ή ότι έξι Σωκράτης ου λευκός, ότι αληθές το δ' εκ

έςινή διάμετρος σύμμετρος, ότι ψεύδος, έτι τό είναι ση- 35

μαίνει και το όν το μεν δυνάμει [όητόν,] το δ' εντελεχεία 1017ο

των ειρημένων τότων όρων τε γάρ είναι φαμεν και το δυ

νάμει [όητώς] όρων και το εντελεχεία και [τό] επίςασθαι

ώσαύτως και το δυνάμενον χρήσθαι τη επιστήμη και το

χρώμενον και [το] ήρεμούν και ώ ήδη υπάρχει ηρεμία και

το δυνάμενον ήρεμείν, όμοίως δε και επί των ουσιών και

γαρ Ερμην εν τώ λίθω φαμεν είναι, και το ήμισυ της

γραμμής, και σίτον τον μήπω άδρόν, πότε δε δυνατόν και

πότε έπω, εν άλλοις διοριςέον,

8 Ουσία λέγεται τά τε απλά σώματα, οίον γή και 10

πύρ και ύδωρ και όσα τοιαύτα, και όλως σώματα και τα

εκ τούτων συνεστώτα ζώα τε και δαιμόνια και τα μόρια

τέτων, άπαντα δε ταύτα λέγεται εσία ότι ού καθ' υποκει

μένου λέγεται, αλλά κατά τούτων τα άλλα, άλλον δε

τρόπον ο ανή αίτιον του είναι, ενυπάρχον εν τοις τοιούτοις 15

όσα μη λέγεται καθ' υποκειμένου, οίον η ψυχή τώ ζώω.

έτι όσα μόρια ενυπάρχοντά εςιν εν τοις τοιούτοις ορίζοντά

100τε και τόδε τι σημαίνοντα, ών αναιρουμένων αναιρείται το

όλον, οίον επιπέδου σώμα, ώς φασί τινες, και επίπεδον

γραμμής και όλως ο αριθμός δοκεί είναι τισι τοιύτος 20

αναιρυμένο τε γάρ ύθεν είναι, και όρίζειν πάντα, έτι το τί

ήν είναι και ο λόγος ορισμός, και τύτο υσία λέγεται εκάςου.

συμβαίνει δή κατά δύο τρόπος την ουσίαν λέγεσθαι, τό θ'

υποκείμενον έσχατον, ο μηκέτι κατ' άλλου λέγεται, και ο

5

33. post αντιφάσεως comma ύ. | οίον et έστι om Τ. 34. έστι add Ε

Α"is. 35. σύμμετρος Αlex, ασύμμετρος αιscυ Αscl.

1017ύ 1. όν] ον και Α". | δυνάμει ρητόν αscύ, ρητόν δυνάμει Α". γρ

το μεν ρητόν το δ' εντελεχεία, και ούτως το μεν δυνάμει το δ' εντελεχεία

Ε mg, φuocum consentiunt Αlex Αscl. 2. oρώντες γάρ Α". φαμεν είναι

Α"c, δυνάμει om Τ. 3. ρητώς om Α", inclusit ύ, το ante επίστασθαι

omittendum cum Λlex p. 332, 26, idem statuendum de articulo το 5. φuem

Α" om. | επίστασθαι] sciens ί. 5. ήδη] δή Α". | η ηρεμία αs. 7. Ερ

μήν οm Τ. 10. ουσία δε λ. αs. 16. των ζώων Α". | 17. ενυπάρχοντά

ε. ε. τ. τοιούτοις om Α". | ορίζοντά τε om Τ, τε om Α". 18. τόδε τι]

τόδε as. | αναιρείται και το Αlex. 20. τισι τοιούτος είναι Α"αε. | 21.

πάντα om et 22. post είναι add αε. | 22 ου λόγος εστιν ο ορισμός Αlex.

ορισμός] εστίν ορισμός Εas, έστιν αριθμός Τ Ι τούτο] τούτο ο Τ. | 23.

σημαίνει δε Τ Ι κατά om Α".
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25 άν τόδε τι ον και γωριςόν ή τοιύτον δε εκάστου ή μοραή
ν τ χωριςον η η μορφη

και το είδος.

9 Ταυτά λέγεται τα μεν κατά συμβεβηκός, οίον το

λευκόν και το μουσικόν το αυτό, ότι τώ αυτώ συμβέβηκε,

και άνθρωπος και μεσικόν, ότι θάτερον θατέρω συμβέβηκεν,
\ ν 2/ ρ/ - ? Α' Α'

30 το δε μεσικόν άνθρωπος, ότι τώ ανθρώπω συμβέβηκεν έκα

τέρω δε τύτο και τούτω εκάτερον εκείνων και γάρ τώ αν

θρώπω τώ μεσικώ και ο άνθρωπος και το μουσικόν ταυτόν

λέγεται, και τέτοις εκείνο, διό και πάντα ταύτα καθόλου
y y \ y ν Υ - - - τ/ «ν Χ/ y W.

ού λέγεται ου γαρ αληθές ειπείν ότι πάς άνθρωπος ταυτό

35 και το μεσικόν τα γάρ καθόλου καθ' αυτά υπάρχει, τα

1018α δε συμβεβηκότα ού καθ' αυτά αλλ' επί των καθ' έκαστα

απλώς λέγεται, ταυτό γάρ δοκεί Σωκράτης και Σωκράτης
τ' Α' Λ Α' χ ν - ν 2 -

είναι μεσικός το δε Σωκράτης εκ επί πολλών, διό ο πάς

Σωκράτης λέγεται ώσπερ πάς άνθρωπος, και τα μεν έτως

5 λέγεται ταυτά, τα δε καθ' αυτά, ώσπερ και το έν και
\ τ α ρ/ / 3\ 3) 3\ y - y V r ν

γαρ ών ή ύλη μία ή είδει ή αριθμώ ταυτά λέγεται, και
τ'

ών ή υσία μία ώςε φανερόν ότι η ταυτότης ενότης τίς εςιν101

ή πλειόνων τό είναι, ή όταν χρήται ως πλείοσιν, οίον όταν

λέγη αυτό αυτώ ταυτόν ώς δυσι γάρ χρήται αυτώ. έτερα
τ ν Λ Ο -ν

10 δε λέγεται ών ή τα είδη πλείω ή ή ύλη ή ο λόγος της

εσίας και όλως αντικειμένως τώ ταυτώ λέγεται το έτερον,

διάφορα δε λέγεται όσ' έτερά εστι το αυτό τι όντα, μη
Α' Υ - χ y W »! Υ\ γ\ y Μ ' τ'

μόνον αριθμώ, αλλ' ή είδει ή γένει ή αναλογία, έτι ών
\ Α' ν \ " «...Σ και »/ - 3 . "

έτερον το. γενος, και τα εναντία, και οσα εχει εν τη ουσια

15 την ετερότητα, όμοια λέγεται τά τε πάντη ταυτό πεπον

θότα, και τα πλείω ταυτά πεπονθότα ή έτερα, και ών ή

ποιότης μία και καθ' όσα άλλοιύσθαι ενδέχεται των εναν

25. αχώριστον Τ. ή τοιούτον] τοιούτον ή, τούτο Α". | ή εκάστου

μορφή αε. | 27. ταυτά δε F"αε. 30. το - συμβέβηκεν οm Τ. post ότι

add το μουσικόν ιαε. 31. τούτω Η". τούτων Α"Η", τούτο α. εκείνω

Α". | ανθρώπω και τώ Α". 32. το μουσικόν Τ. και om Α". | ο] το

Α"Η". 33. και post διό om. Τι, ταύτα πάντα Αlex. 34. ου ante λέ

γεται om Τ. 35. το add Α" et Αlex, ceteri et c om.

1018α 2. σωκράτης είναι και σωκρ. μ. Τ. 3. δε] γαρ ΕΤiasc. 4. και

et 5. τα om Α". 5. αυτα όσα ώσπερ Ε. το om Α"Η". 6. post αριθμώ

add ή γένει αs. 7. ή οm c. μία om as. 8. ή ante πλειόνων et ώς πλείο

σιν οm Α". 9. αυτώ] αυτό ΕΗ", αυτώ αε. 12. δε om Α". | μή] και

μη Ε et fort. Αlex p. 340, 3. 11. |μή μόνον] modo non ε. 15. πάντη

add Α" Αlex. ταυτό] ταυτά Αlex. | 16. ταυτά ιας Αlex: ταυτό cύ.
"
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τίων, τότων το πλείω έχον ή κυριώτερα όμοιον τέτω, αντι

κειμένως δε τους ομοίοις τα ανόμοια,

10 Αντικείμενα λέγεται αντίφασις και ταναντία και τα 20

πρός τι και gέρησις και έξις και εξ ών και εις α έσχατα,

οίον αι γενέσεις και φθοραί και όσα μή ενδέχεται άμα

παρείναι τώ αμφοίν δεκτικώ, ταύτα αντικείσθαι λέγεται,

ή αυτά ή εξ ών εστίν, φαιόν γάρ και λευκόν άμα τώ

αυτώ έχ υπάρχει διο εξ ώνεςιν αντίκειται εναντία λέ- 25

γεται τά τε μη δυνατά άμα τώ αυτώ παρείναι των δια

φερόντων κατά γένος, και τα πλείςονδιαφέροντα των εν

τώ αυτώ γένει, και τα πλείστον διαφέροντα των εν ταυτώ

δεκτικώ, και τα πλείστον διαφέροντα των υπό την αυτήν

δύναμιν, και ών ή διαφορά μεγίστη ή απλώς ή κατά 30

γένος ή κατ' είδος, τα δ' άλλα εναντία λέγεται τα μεν

τώ τα τοιαύτα έχειν, τα δε τώ δεκτικά είναι των τοιέτων,

τα δε τώ ποιητικά ή παθητικά είναι των τοιύτων, ή ποι

102ύντα ή πάσχοντα, η αποβολαι ή λήψεις, ή έξεις ή ςερή

σεις είναι των τοιéτων, έπει δε το εν και το ον πολλαχώς 35

λέγεται, ακολουθείν ανάγκη και τάλλα όσα κατά ταύτα

λέγεται, ώςε και το ταυτόν και το έτερον και το εναντίον,

ώς' είναι έτερον καθ' εκάςην κατηγορίαν, έτερα δε τώ είδει

λέγεται όσα τε ταυτό γένους όντα μή υπάλληλά εςι, και 1018ο

όσα εν τω αυτώ γένει όντα διαφοράν έχει, και όσα εν τη

υσία εναντίωσιν έχει και τα εναντία έτερα τώ είδει αλλή

λων, ή πάντα ή τα λεγόμενα πρώτως και όσων εντώ

τελευταίω του γένους είδει οι λόγοι έτεροι, οίον άνθρωπος 5

και ίππος άτομα τώ γένει, οι δε λόγοι έτεροι αυτών και

όσα εν τη αυτή υσία όντα έχει διαφοράν, ταυτά δε τώ

είδει τα αντικειμένως λεγόμενα τέτοις,

11 Πρότερα και ύςερα λέγεται ένια μεν ώς όντος τινός

πρώτου και αρχής εν εκάστω γένει τώ εγγύτερoν αρχής 10

22. οίον onittendum videtur cum Α" et Αlex. και αι φθοραίαs.

24. ή ante εξ οm Τ. 25. διό και εξαε, αντίκειται τούτοις, εναντία Ε

Τias. 27. τω Ε, οm Τ. 32. τα τοιαύτα] ταύτα Α". 33. είναι των

τοιούτων om as | 35 των τοιούτων] τούτων Α"c, τούτων και των τοιού

των αε, λέγεται πολλαχώς Τ. 38. έτερον και καθ' αε.

1018ύ 3. εναντίως έχει αs. 4. όσα 4"Η". 7. ante όντα add αυ

των αε. | όντα οm Τ. | έχει] μή έχει fort. Αlex. 9. τα πρότερα ΕΤ.

10. γένει om Α". |τώ scripsi cum Αlex p. 347, 5, το ιαsco: Cas γρ πρότερον

γαρ το έγγ.
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τινός ώρισμένης, ή απλώς και τη φύσει ή πρός τι ή που

ή υπό τινων, οίον τα μεν κατά τόπον τώ είναι εγγύτερον ή

φύσει τινός τόπου ώρισμένου, οιον τύ μέσου ή το εσχάτε,

ή προς το τυχόν, το δε πορρώτερον ύστερον, τα δε κατά

15 χρόνον τα μεν γαρ τώ πορρωτέρω του νύν, οίον επί των

γενομένων (πρότερα γάρ τα Τρωϊκά των Μηδικών, ότι πορ

ρώτερον απέχει του νυν), τα δε τώ εγγυτέρω τού νυν, οίον

επί των μελλόντων πρότερον γάρ Νέμεα Πυθίων, ότι εγ

γύτερον του νυν ώς αρχή και πρώτωχρησαμένων, τα δε

20 κατά κίνησιν το γαρ εγγύτερον το πρώτο κινήσαντος πρό

τερον, οίον παίς ανδρός αρχή δε και αύτη τις απλώς τα

δε κατά δύναμιν το γάρ υπερέχον τη δυνάμει πρότερον,103

και το δυνατώτερον τοιύτον δ' εςιν και κατά την προαίρεσιν

ανάγκη ακολουθείν θάτερον και το ύςερον, ώςε μή κινύντός

25 τε εκείνο μή κινείσθαι και κινύντος κινείσθαι ή δε προαί

ρεσις αρχή, τα δε κατά τάξιν ταύτα δ' εςιν όσα πρός

τι ενώρισμένον διέςηκε κατά τον λόγον, οίον παραστάτης

τριτοςάτου πρότερον, και παρανήτη νήτης ένθα μεν γαρ ο

κορυφαίος, ένθα δε η μέση αρχή, ταύτα μεν όν πρότερα

30 τούτον λέγεται τον τρόπον, άλλον δε τρόπον το τή γνώσει

πρότερον ώς και άπλώς πρότερον, τέτων δε άλλως τα κατά

τον λόγον και τα κατά την αίσθησιν, κατά μεν γαρ τον

λόγoντά καθόλου πρότερα, κατά δε την αίσθησιν τα καθ'

έκαστα, και κατά τον λόγον δε το συμβεβηκός του όλου

35 πρότερον, οίον το μουσικόν το μουσικό ανθρώπου ουγάρ

έςαι ο λόγος όλος άνευ τού μέρους καίτοι εκ ενδέχεται

μουσικόν είναι μη όντος μουσικύ τινός, έτι πρότερα λέγε

ται τα των προτέρων πάθη, οίον ευθύτης λειότητος το μεν

1019α γάρ γραμμής καθ' αυτήν πάθος, το δ' επιφανείας, τα

μεν δή ότω λέγεται πρότερα και ύςερα, τα δε κατά φύσιν

και υσίαν, όσα ενδέχεται είναι άνευ άλλων, εκείνα δε άνευ

εκείνων μή ή διαιρέσει έχρήσατο Πλάτων, έπει δε το είναι

11. τινός διωρισμένης Αlex. 13. τινος τέλος τόπου Τ. 15. το πορ

ρώτερον Α". |τώ om as. 16. πρότερον ΕΑ". 17. το εγγύτερον Τ τώ

εγγύτερον Ε, τώ εγγυτέρω as | 19. του νυν τώ νυν αs. | χρησάμενοι Α". !

20. τό] τα Α". 25. δε] enim ε. 26. το Α". 27. κατά om c. 28. και

ή παρανήτη ΕΤas. | 30. τόI ιώ Τ. 31. γρ ή απλώς πρότερον Ε mg.

32. τα post και om ΕΤ 34. και τα κατά τον αε. | 36. όλος add ΕΑ"Η"ε.

1019α 1. πάθος καθ' αυτήν Τ. | πρότερα λέγεται Εas. | 3. και ου

σίαν on as | 4. έχρήτο ΕΤas. | ο Πλ. as.
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πολλαχώς, πρώτον μεν το υποκείμενον πρότερον, διό ή 5

ουσία πρότερον, έπειτα άλλως τα κατά δύναμιν και κατ'

εντελέχειαν, τα μεν γαρ κατά δύναμιν πρότερά εςι, τα

δε κατά εντελέχειαν, οίον κατά δύναμιν μεν ή ημίσεια

της όλης και το μόριον τύ όλου και η ύλη της άσίας, κατ'

εντελέχειαν δ' ύςερον διαλυθέντος γάρ κατ' εντελέχειαν 10

104έςαι, τρόπον δή τινα πάντα τα πρότερον και ύςερον λεγόμενα

κατά ταύτα λέγεται τα μεν γαρ κατά γένεσιν ενδέχεται

άνευ των ετέρων είναι, οίον το όλον των μορίων, τα δε κατά

φθοράν, οίον το μόριον του όλου, ομοίως δε και τάλλα,

12 Δύναμις λέγεται ή μεν αρχή κινήσεως ή μεταβολής 15

ή εν έτέρω ή ή έτερον, οίον ή οικοδομική δύναμίς εςιν ή ουχ

υπάρχει εν τώ οικοδομεμένω αλλ' ή ιατρική δύναμις όσα

υπάρχοι αν εν τώ ιατρευομένω, αλλ' ουχή ιατρευόμενος,

ή μεν εν όλως αρχή μεταβολής ή κινήσεως λέγεται δύνα

μις εν ετέρω ή ή έτερον, η δ’ ύφ' ετέρs ή ή έτερον καθ' ήν 20

γαρ το πάσχον πάσχει τι, ότε μεν εάν οτιούν, δυνατόν αυτό

φαμεν είναι παθείν, ότε δ' και κατά πάν πάθος αλλ' αν επί

το βέλτιον. έτι ή το καλώς τέτ' επιτελείν ή κατά προαί

ρεσιν ενίοτε γάρ τές μόνον αν πορευθέντας ή ειπόντας, μή

καλώς δε ή μή ώς προείλοντο, ού φαμεν δύνασθαι λέγειν 25

ή βαδίζειν, όμοίως δε και επί τό πάσχειν. έτι όσαι έξεις

καθ' ας απαθή όλως ή αμετάβλητα ή μή ραδίως επί το

χείρον ευμετακίνητα, δυνάμεις λέγονται κλάται μεν γαρ

και συντρίβεται και κάμπτεται και όλως φθείρεται ούτω

δύνασθαι, αλλά τώ μή δύνασθαι και ελλείπειν τινός 30

απαθή δε των τοιύτων ά μόλις και ηρέμα πάσχει διά δύ

ναμιν και το δύνασθαι και το έχειν πώς λεγομένης δε

της δυνάμεως τοσαυταχώς, και το δυνατόν ένα μεν τρόπον

λεχθήσεται το έχον κινήσεως αρχήν ή μεταβολής (και γαρ

7. τα μεν - 10. ύστερον om Α". 7. πρότερόν αs. 11. τρόπον] και

τρόπον Α"Η". | τρόπον δέτινα π. τ. πρότερα και ύστερα λ. Αlex, fort.

recte. | 16. ή] ή ΕΤe, on as | ή η Αlex ιαε, ή η Ε, ή Τ. ή cυ. | ή

om Α". ή Ε. 20. ή ή Ει, ή ascυ. |ή ή ΕΤias, ή cύ. | 21. post μεν

add oυν ιαs et fort. Αlex p. 352, 23, graviore distinctione posita post πάσχει

τι. | post oτιούν add οίόν τ' ή παθείν αε. | δυνατόν] ή δυνατόν Ε, ή δυ

νατόν Τ, το δυνατόν Α", δυνατόν δυνατόν Ε mg. | φαμεν είναι αυτό αε.

22. εάν Α", ον Τ. 23. ή] ή Ε. τόδ' αε. 30. καν Α". 31. αν μό

γις Α". πάσχη Α".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 7
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35 το στατικόν δυνατόν τι) εν έτέρω ή ή έτερον, ένα δ' εάν έχη 105

1019ύ τι αυτό άλλο δύναμιν τοιαύτην, ένα δ' εάν έχη μεταβάλ

λειν εφ' ότιούν δύναμιν, είτ' επί το χείρον είτ' επί το βέλ

τιον και γάρ το φθειρόμενον δοκεί δυνατόν είναι φθείρε

σθαι, ή ουκ αν φθαρήναι ει ήν αδύνατον νύν δε έχει τινά

5 διάθεσιν και αιτίαν και αρχήν του τοιούτε πάθες, ότε μεν

δή τώ έχειν τι δοκεί, ότε δε τώ εςερήσθαι τοιούτον είναι ει

δ' ή στέρησίς εστιν έξις πως, πάντα τώ έχειν αν είη τι,

όμωνύμως δε λεγόμενον το όν, ώστε τώ έχειν έξιν τινά

και αρχήνεςι δυνατόν, και τώ έχειν την τέτου ςέρησιν, ει

10 ενδέχεται έχειν ςέρησιν, ένα δε τώ μή έχειν αυτού δύνα

μιν ή αρχήν άλλο ή ή άλλο φθαρτικήν, έτι δε ταύτα

πάντα ή τώ μόνον αν συμβηναι γενέσθαι ή μή γενέσθαι,

ή τώ καλώς, και γαρ εν τοις άψύχοις ένεστιν ή τοιαύτη

δύναμις, οίον εν τοις οργάνοις την μεν γαρ δύνασθαί φασι

15 φθέγγεσθαι λύραν, την δ' εθέν, αν ή μη εύφωνος, αδυνα

μία δ' εςι ςέρησις δυνάμεως και της τοιαύτης αρχής άρσις

τις oία είρηται, ή όλως ή τώ πεφυκότι έχειν, ή και ότε

πέφυκεν ήδη έχειν ο γάρ ομοίως αν φαίμεν αδύνατον είναι

γεννάν παίδα και άνδρα και ευνόχον έτι δε καθ' έκατέραν

20 δύναμίν έστιν αδυναμία αντικειμένη, τη τε μόνον κινητική

και τη καλώς κινητική και αδύνατα δή τα μεν κατά την

αδυναμίαν ταύτην λέγεται, τα δ' άλλον τρόπον, οίον δυ

νατόν τε και αδύνατον, αδύνατον μεν ού το εναντίον εξ

ανάγκης αληθές, οίον το την διάμετρον σύμμετρον είναι106

35. post ή έτερον parenthesin claudunt cύ. | τι είναι εν Ταε | ή η Ε

Τias Αlex, ή cb.

1019b 2. δύναμιν τοιαύτην αs. 4. ειμή ήν δυνατόν Α", ει είη αδύ

νατον Τ. 5. διαίρεσιν Τas. 6. δή] γάρ αs. |τώ - τώ Αlex ias,

το - το cύ, ει δ' ή] ή δε Τ. 7. έξις οm Α". | πάντα τα έστερημένα

τώ Αlex. | τώ] το α. | είη αν αε, τι om Αlex. post τι punctum ύ.

8. ομωνύμως δε λεγόμενον το όν Εcύ, ομωνύμως δε λέγομεν το όν Τί, ομ.

δε και λεγόμενον τ. όν αs, ει δε μη τώ έχειν έξιν τινά και αρχήν εστι δυ

νατόν ομωνύμως Α" et fort. Αlex. τώ] το Τ, τώ τε Α". | έξιν - 9. έχειν

om Α". | 9. το Τα. |ει - 10. στέρησιν οm Τ. | 11. αρχήν άλλο scripsi

ex Αlex, αρχήν άλλω Α", αρχήν εν άλλω ιαsco. ή η Εϊαε, ή Τ, ή cύ.

άλλου Τ. 13. καλοίς Α". | έν έστιν ΕΤΑ"asc. 14. φασι δύνασθαι Α"c.

15 μή ή αε. | 16. εστί οm Τ. άρνησις Η" Αscl, αύlatio ε, οm cum τις

Α" et fort. Αlex. | 18. ου] ουδε αε. | φαμεν Α", φαίημεν Η": ceteri et c

φαίεν. | 19. γρ και άνδρα ευνουχίαν Ε mg, ita Ταε | εκατέραν την δί

ναμιν Α". | 21. δε ΕΤαε | 23. αδύνατον μεν - 25. αδύνατον om Τ.
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αδύνατον, ότι ψεύδος το τοιύτον, και το εναντίον 5 μόνον αλη- 25

θές αλλά και ανάγκη ασύμμετρον είναι το άρα σύμμε

τρον και μόνον ψεύδος αλλά και εξ ανάγκης ψεύδος, το δ'

εναντίον τέτω, το δυνατόν, όταν μη αναγκαίον ή το εναν

τίον ψεύδος είναι, οίον το καθήσθαι άνθρωπον δυνατόν ου

γαρ εξ ανάγκης το μή καθήσθαι ψεύδος, το μεν ένδυνα- 30

τον ένα μεν τρόπον, ώσπερ είρηται, το μή εξ ανάγκης ψεύ

δος σημαίνει, ένα δε το αληθές είναι, ένα δε το ενδεχόμε

νον αληθές είναι, κατά μεταφοράν δε ή εν τη γεωμετρία

λέγεται δύναμις ταύτα μεν υν τα δυνατά και κατά δύνα

μιν, τα δε λεγόμενα κατά δύναμιν πάντα λέγεται προς 35

την πρώτην [μίαν] αύτη δ' εςιν αρχή μεταβολής εν άλλω 1020α

ή ή άλλο, τα γάρ άλλα λέγεται δυνατά τώ τα μεν έχειν

αυτών άλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τα δε μή έχειν, τα δε

ώδι έχειν, ομοίως δε και τα αδύνατα. · ώςε ο κύριος όρος

της πρώτης δυνάμεως αν είη αρχή μεταβλητική εν άλλω 5

ή ή άλλο.

13 Ποσόν λέγεται το διαιρετόν εις ενυπάρχοντα, ών εκά

τερον ή έκαστον έντι και τόδε τι πέφυκεν είναι πλήθος

μενούν ποσόν τι αν αριθμητονή, μέγεθος δε αν μετρητον

ή λέγεται δε πλήθος μεν το διαιρετόν δυνάμει εις μή συν- 10

εχή, μέγεθος δε το εις συνεχή μεγέθες δε το μεν εφ' εν

συνεχές μήκος, το δ' επί δύο πλάτος, το δ' επί τρία βάθος,

τούτων δε πλήθος μεν το πεπερασμένον αριθμός, μήκος δε

γραμμή, πλάτος δε επιφάνεια, βάθος δε σώμα, έτι τα

107μεν λέγεται καθ' αυτά ποσά άττα, τα δε κατα συμβεβη

κός, οίον ή μεν γραμμή ποσόν τι καθ' εαυτό, το δε μεσι

κόν κατά συμβεβηκός, των δε καθ' αυτά τα μεν κατ'

ουσίαν εςίν, οίον ή γραμμή, ποσόν τι (εν γαρ τώ λόγω τώ

τίεςι λέγοντι το ποσόν ενυπάρχει), τα δε πάθη και έξεις

15

25. ού] και ου ΕΤιαε. | 26. post ανάγκη add oίoν ε. | 28. το ante δυ

νατόν fort. omittendum c. Αlex p. 357, 29. ή om Α". 31. περom Τ.

33. είναι] ήδη Α"Η". |τή οm Α" Αlex Αscl. 34. τα om Α".

1020α ι. μίαν uncinis inclusit ύ, οm Αlex c, aut πρώτην aut μίαν ex

hiberi monet Αscl. 2. et 6. ή ή Ε, ή ίαscύ. 2. τα μεν τώ Τs et fort.

Αlex. 3. μή] τώ μή ΕΤas et fort. Αlex Αscl. 4. όρος om α. 8. τε Ε.

τι om. Η". 13. το om. Η". πεπερ.] infinita i. 16. αυτό Α". 17.

αυτό Α". | 18. post γραμμή comma αs, οm cύ. 19. το om αs, ποσόν

ενυπάρχει Αlex, ποσόν υπάρχει Η", ποσόν τι υπάρχει αεCύ.

7 *
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20 της τοιαύτης εστίν ουσίας, οίον το πολύ και το ολίγον, και

μακρόν και βραχύ, και πλατύ και στενόν, και βαθύ και

ταπεινόν, και βαρύ και κούφον, και τάλλα τα τοιαύτα.

έστι δε και το μέγα και το μικρόν, και το μείζον και

έλαττον, και καθ' αυτά και προς άλληλα λεγόμενα, του

25 ποσού πάθη καθ' αυτά μεταφέρεται μέντοι και επ' άλλα

ταύτα τα ονόματα των δε κατά συμβεβηκός λεγομένων

ποσών το μεν έτως λέγεται ώσπερ ελέχθη ότι το μεσικόν

ποσόν και το λευκόν τώ είναι ποσόν τι ώ υπάρχεσι, τα δε

ώς κίνησις και χρόνος και γάρ ταύτα πόσ' άττα λέγεται

30 και συνεχή τώ εκείνα διαιρετά είναι ώνεςι ταύτα πάθη.

λέγω δε ε το κινέμενον αλλ' ο εκινήθη τώ γάρ ποσόν είναι

εκείνο και η κίνησις ποσή, ο δε χρόνος τώ ταύτην.

14 Το ποιόν λέγεται ένα μεν τρόπον ή διαφορά της εσίας,

οίον ποιόν τι άνθρωπος ζώον ότι δίπεν, ίππος δε τετράπεν,

35 και κύκλος ποιόν τι σχήμα ότι αγώνιον, ώς της διαφοράς

1020ό της κατά την ουσίαν ποιότητος ούσης, ένα μεν δη τρόπον

τέτον λέγεται η ποιότης διαφορά υσίας, ένα δε ώς τα ακί

νητα και τα μαθηματικά, ώσπερ οι αριθμοί ποιοί τινες,

οίον οι σύνθετοι και μη μόνον εφ' ενόντες αλλ' ων μίμημα

το επίπεδον και το ςερεόν (υτοι δ' εισιν οι ποσάκις ποσοι ή

ποσάκις ποσάκις ποσοί), και όλως ο παρά το ποσόν ύπάρ-108

χει εν τη εσία εσία γάρ εκάςε ο άπαξ, οίον των εξεχ

ο δις ή τρίς εισιν αλλ' ο άπαξ εξ γάρ άπαξ έξ. έτι όσα

πάθη των κινουμένων ουσιών, οίον θερμότης και ψυχρότης,

10 και λευκότης και μελανία, και βαρύτης και κυφότης, και

όσα τοιαύτα, καθ' ά λέγονται και αλλοιύσθαι τα σώματα

μεταβαλλόντων, έτι κατ' αρετήν και κακίαν και όλως το

κακόν και αγαθόν, σχεδόν δή κατά δύο τρόπος λέγοιτ' αν

5

20. το post και om Α". και το μακρόν Α". | 21. και πλατύ - 22.

βαρύ om Ε. 21. και βαθύ και ταπεινόν οm Α"Η". 22. τα om Α"c.

23. το ante μικρόν om. Τ. το ante μείζον om ΕΑ". και το έλαττον Η"

Αlex. 25. μεταφέρονται Α". μέντοιγε Η". ταύτα τα ον, και επ' άλλα

αs. | 27. λέγονται Τ. 28. τι ενυπάρχουσι Τ. 29. λέγονται Τ. | 30. ταύτα]

τα Α". πάθη om Τ. 31. δη Η". 33. το ante ποιόν fort. omittendum.

αι διαφοραί Α". 34. τι] ποι Τ. 35. ποιούν Τ.

1020ό 1. ούσης οm Τ. 5. ή ποσάκις ποσάκις ποσοι] οι ποσοι πο

σάκις αε. 7. o άπαξ de coniectura scripsi, fort. cum i et Αlex, το άπαξ

αsco Αscl. 8. αλλ] αλλ' ο δις ή τρίς Τ. ο - ο] o - ο αs. | έξ om

Α"Η". | 11. ά] όσα Α". και om Α". 13. δε Τ.
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το ποιόν, και τούτων ένα τον κυριώτατον πρώτη μεν γαρ

ποιότης ή της έσίας διαφορά, ταύτης δέ τι και ή εν τοις

αριθμοίς ποιότης μέρος διαφορά γάρ τις εσιών, αλλ' ή ου

κινεμένων ή ουχ ή κινόμενα, τα δε πάθη των κινεμένων ή

κινούμενα, και αι των κινήσεων διαφοραί αρετή δε και

κακία των παθημάτων μέρος τι διαφοράς γάρ δηλ5σι της

κινήσεως και της ενεργείας, καθ' ας ποιόσιν ή πάσχsσι κα

λώς ή φαύλως τα εν κινήσει όντα το μεν γαρ ώδι δυνά

μενον κινείσθαι ή ενεργείν αγαθόν, το δ' ώδι και εναντίως

μοχθηρόν, μάλιστα δε το αγαθόν και κακόν σημαίνει το

ποιόν επί των εμψύχων, και τέτων μάλιςα επί τοις έχεσι

προαίρεσιν.

15 Πρός τι λέγεται τα μεν ώς διπλάσιον πρός ήμισυ και

τριπλάσιον προς τριτημόριον, και όλως πολλαπλάσιον προς

πολλοςημόριον και υπερέχον πρός υπερεχόμενον τα δ' ώς

το θερμαντικόν προς το θερμαντόν και το τμητικόν προς το

τμητόν, και όλως το ποιητικόν προς το παθητικόν τα δ'

ώς το μετρητόν προς το μέτρον και επιςητον προς επιςήμην

και αισθητόν προς αίσθησιν, λέγεται δε τα μεν πρώτα κατ'

αριθμόν, ή απλώς ή ώρισμένως προς αυτός ή προς έν, οίον

109το μεν διπλάσιον προς εναριθμός ωρισμένος, το δε πολλα

πλάσιον κατ' αριθμόν προς έν, έχ ώρισμένον δέ, οίον τόνδε

ή τόνδε το δε ήμιόλιον προς το υφημιόλιον κατ' αριθμόν

πρός αριθμόν ώρισμένον, το επιμόριον προς το υπεπιμόριον

κατά αόριςον, ώσπερ το πολλαπλάσιον προς το έν, το δ'

υπερέχον προς το υπερεχόμενον όλως αόριςον κατ' αριθμόν

ο γαρ αριθμός σύμμετρος, κατά μή σύμμετρον δε αριθμόν

λέγεται το γάρ υπερέχον προς το υπερεχόμενον τοσούτόν

τέεςι και έτι τύτο δ' αόριςον όπότερον γάρ έτυχενέςιν,

15. τις ΤΑ". | 17. κινουμένων Τas. |.rs. αι om Α". | 21. εν τή κι

νήσει Ταε τα - δυνάμενα Τ. 23. και το κακόν ΕΤas. 26. προς το

ήμισυ Α"αs. | 27. προς το τριτημόριον αs. όλως το πολλαπλάσιον Η".

προς το πολλοστημόριον ΕΗ"αε. | 28. προς το υπερεχόμενον Η". | 29. το]

προς το Α", οm ΕΤas. το secundum, tertium, guartum om Τas. 31. και

το επιστητον ΤΗ"αε. | 33. ώρισμένoν ΕΑ". | αυτόν ή προς ένια Η".

34. πρός - πολλαπλάσιον οm Τ. | ώρισμένος] ώρισμένος προς έν Α".

1021α 1. post τόνδε punctum et 2 post ώρισμένον colon cύ. 2. ώρι

σμένους Τ. 3. αορίστου Α", αορίστους Ε. 5. σύμμετρον Α". |μή om

Τ. αριθμός ου Αθ. 6. λέγονται ΕΑ". γάρ] δε Α". 7. τέ om Αlex,

και οm Α". | έτι] έτι τούτο Τ. post δ' add εστίν Αlex,

15

25

30

1021 α

5
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ή ίσον ή ουκ ίσον ταύτά τε ούν τα πρός τι πάντα κατ'

αριθμόν λέγεται και αριθμού πάθη, και έτι τό ίσον και

10 όμοιον και ταυτό κατ' άλλον τρόπον κατά γάρ το εν λέ

γεται πάντα ταυτά μεν γαρ ών μία ή ουσία, όμοια δ'

ών ή ποιότης μία, ίσα δε ών το ποσόν έν, το δ' εντού

αριθμό αρχή και μέτρον, ώςε ταύτα πάντα πρός τι λέ

γεται κατ' αριθμόν μέν, ου τον αυτόν δε τρόπον, τα δε

15 ποιητικά και παθητικά κατά δύναμιν ποιητικήν και παθη

τικήν και ενεργείας τας των δυνάμεων, οίον το θερμαντικόν

προς το θερμαντόν, ότι δύναται, και πάλιν το θερμαίνον

προς το θερμαινόμενον και το τέμνον προς το τεμνόμενον,

ώς ενεργέντα, των δε κατ' αριθμόν εκ εισίν ενέργειαι αλλ'

20 ή ον τρόπον εν ετέροις είρηται αι δε κατά κίνησιν ενέργειαι

εχ υπάρχεσιν τών δε κατά δύναμιν και κατά χρόνος ήδη

λέγονται πρός τι, οίον το πεποιηκός προς το πεποιημένον

και το ποιήσον προς το ποιησόμενον, ούτω γάρ και πατήρ

υίύ λέγεται πατήρ το μεν γαρ πεποιηκός, το δε πεπονθός110

25 τίεςιν, έτι ένια κατά ςέρησιν δυνάμεως, ώσπερ το αδύνα

τον και όσα έτω λέγεται, οίον το αόρατον, τα μεν έν κατ'

αριθμόν και δύναμιν λεγόμενα πρός τι πάντα εςι πρός τι

τώ όπερ εστιν άλλου λέγεσθαι αυτό ό έστιν, αλλά μή τώ

άλλο προς εκείνο το δε μετρητον και το επιστητον και το

30 διανοητόν τώ άλλο προς αυτό λέγεσθαι πρός τι λέγονται,

τότε γαρ διανοητόν σημαίνει ότι εστιν αυτού διάνοια, ουκ

έςι δ' ή διάνοια προς τέτοιου εςι διάνοια δις γάρ ταυτόν

ειρημένον αν είη ομοίως δε και τινός εςιν ή όψις όψις, έχ

1021ύ ού εστιν όψις καίτοι γ' αληθές τούτο ειπείν, αλλά προς

χρώμα ή προς άλλο τι τοιούτον, εκείνως δε δις ταυτόν

8. ή ante ίσον οm Α". |τε, οm ΤΗ". | άπαντα ΕΤas. 10. κατ' om

Α". | 11. πάντα ταυτά, το μεν γαρ ταυτό ών Α". |ή οm Α" et Αlex.

όμοια - 12. μία post έν Α". 13. ταύτα] ταύτα μεν τα πρός τι Α",

ταύτα μεν ό: ceteri ταύτα. 15. ποιητικήν τε και Τas. 17. και - 18.

θερμαινόμενον om Η". 20. δύναμιν Ε. | 22. πρός] τα πρός Τas, τινα

πρός fort. Αlex. 23. ποιηθησόμενον Αlex. και ο πατήρ Τ. 25. έτι δ'

ένια Η". 27. πρός τι ante τώ om Τ. | 28. άπερ Ηo Αsel. | ό] όπερ Η",

om as | το Τ. | 29. άλλου προς αε, το ante διαν, οm ΕΤ 30. άλλα

Η". | άλλου προς αυτά αε. | πρός on Α". τι α λέγονται Α". | λέγε

ται αs. 31. ότι] ό Τ. 32. τούτο] το Ε. 33. alterum όψις οm αs.

1021ύ 1 εστίν ή όψις Η" Αlex. | γ' add Ε. προς το χρώμα F".



Δ. 16. 102Ι ύ. 103

λεχθήσεται, ότι έςιν όψις 5 εςιν ή όψις, τα μεν εν καθ'

εαυτα λεγόμενα πρός τι τα μεν έτω λέγεται, τα δε αν τα

γένη αυτών ή τοιαύτα, οίον ή ιατρική των πρός τι ότι το

γένος αυτής ή επιστήμη δοκεί είναι των πρός τι έτι καθ'

όσα τα έχοντα λέγεται πρός τι, οίον ισότης ότι το ίσον,

και ομοιότης ότι το όμοιον, τα δε κατά συμβεβηκός, οίον

άνθρωπος πρός τι ότι συμβέβηκεν αυτώ διπλασίω είναι,

τύτο δ' εςι των πρός τι ή το λευκόν, ει τώ αυτώ συμβέ

βηκε διπλασίω και λευκώ είναι,

Τέλειον λέγεται εν μέν 5 μή έςιν έξω τι λαβείν μηδε

εν μόριον, οίον χρόνος τέλειος εκάςε έτος και μή έςιν έξω

λαβείν χρόνον τινά ος τούτου μέρος εςι του χρόνο, και το

κατ' αρετήν και το εύ μή έχον υπερβολήν προς το γένος,

οιον τέλειος ιατρός και τέλειος αυλητής, όταν κατά το είδος

της οικείας αρετής μηθεν ελλείπωσιν. έτω δε μεταφέροντες

και επί των κακών λέγομεν συκοφάντην τέλειον και κλέ

πτην τέλειον, επειδή και αγαθούς λέγομεν αυτός, οίον κλέ

πτην αγαθόν και συκοφάντην αγαθόν, και η αρετή τελείω

σίς τις έκαςον γάρ τότε τέλειον και ουσία πάσα τότε τε

111λεία, όταν κατά το είδος της οικείας αρετής μηθεν ελλείπη

μόριον το κατά φύσιν μεγέθους, έτι οις υπάρχει το τέλος

σπουδαίον, ταύτα λέγεται τέλεια κατά γαρ το έχειν το

τέλος τέλεια, ώς' έπει το τέλος των εσχάτων τί εστι, και

επί τα φαύλα μεταφέροντες λέγομεν τελείως απολωλέναι

και τελείως εφθάρθαι, όταν μηδέν ελλείπη της φθοράς και

του κακό αλλ' επί το εσχάτε ή, διό και η τελευτη κατά

μεταφοράν λέγεται τέλος, ότι άμφω έσχατα, τέλος δε

και το 5 ένεκα έσχατον, τα μένουν καθ' αυτά λεγόμενα

τέλεια τοσαυταχώς λέγεται, τα μεν τώ κατά το ευμηθεν

3. ότι om Α". | ή όψις Η", οm Α"..| ή om. Η" Αlex. fort, έστιν ή

όψις ου εστιν όψις, coll. α32, 01. 5. ή om Α". | 7. οιον ή ισότης Α".

8. οίον ο άνθρωπος Α"Η"c. 10. εί] ή Α". | 12. το τέλειον Α". | μηδεν

Τ et fort. ι Αlex, μηθεν Ε, dubito an recte. 13. ante χρόνος add ο Ε

Τcb, ceteri et Αlex om. έξωΙ έξω τι αε. 14. χρόνον ώς τούτου Τ. το]

τα Α". 15. το εύ Α" et Αlex: ceteri et cύ το του ευ, cf. 031. | μή έχοντι

δ' Α", οm Τ. | πρός τι γένος αε. | 17. έλλίπωσιν Α". | 18. λέγομεν αυ

τους συκ, as | 20. Ρost αγαθόν punctum cύ. | και η - 21. τις on Α".

21. τέλειόν τι και Α". | η ουσία αs, τότε om Α". 24. κατά -25. τέ

λεια on Τ. | 24. το post έχειν on Εas. | 26, επειδή Τ. | 27. έλλίπη Α"e.

28. τώ εσχάτω Α" Αlex, των εσχάτων Τ. | ή] δ' ή Ε. | 31, τώ om Τ.

15



104 Δ 17. 18. 1022α.

ελλείπειν μηδ' έχειν υπερβολήν μηδε έξω τι λαβείν, τα δ'

όλως κατά το μή έχειν υπερβολήν εν εκάστω γένει μηδ'

1022α είναι τι έξω, τα δε άλλα ήδη κατά ταύτα τώ ή ποιείν τι

τοιούτον ή έχειν ή αρμόττειν τούτω ή άμώς γέ πως λέγε

σθαι πρός τά πρώτως λεγόμενα τέλεια.

17 Πέρας λέγεται το έσχατον εκάςου και ού έξω μηθεν

5 έςι λαβείν πρώτε, και ού έσω πάντα πρώτου, και ο ανή

είδος μεγέθους ή έχοντος μέγεθος, και το τέλος εκάστου

(τοιύτον δ' εφ' ό ή κίνησις και η πράξις, και εκ αφ' 5, ότε

δε άμφω και αφ' 5 και εφ' ό και το ό ένεκα), και η υσία

εκάςe, και το τί ήν είναι εκάςω της γνώσεως γαρ τέτο

10 πέρας ει δε της γνώσεως, και το πράγματος, ώςε φανε-112

ρόν ότι όσαχώς τε ή αρχή λέγεται, τοσαυταχώς και το

πέρας, και έτι πλεοναχώς ή μεν γαρ αρχή πέρας τι, το

δε πέρας και πάν αρχή.

18 Το καθ' ό λέγεται πολλαχώς, ένα μεν τρόπον το

15 είδος και η ουσία εκάστου πράγματος, οίον καθο αγαθός,

αυτό αγαθόν, ένα δε εν ώ πρώτω πέφυκε γίγνεσθαι, οίον

το χρώμα εν τη επιφανεία, το μενούν πρώτως λεγόμενον

καθό το είδος εστι, δευτέρως δε ώς ή ύλη εκάστου και το

υποκείμενον εκάστω πρώτον, όλως δε το καθο ισαχώς και

20 το αίτιον υπάρξει κατά τί γάρ ελήλυθεν ή ού ένεκα ελή

λυθε λέγεται, και κατά τι παραλελόγισται ή συλλελόγι

ςαι, ήτί το αίτιον το συλλογισμό ή παραλογισμό, έτι

το καθό το κατά θέσιν λέγεται, καθο έςηκεν ή καθό βαδί

ζει πάντα γάρ ταύτα θέσιν σημαίνει και τόπον, ώςε και

25 τό καθ' αυτό πολλαχώς ανάγκη λέγεσθαι, εν μέν γάρ

καθ' αυτό το τί ήν είναι εκάςω, οίον ο Καλλίας καθ' αυτόν

32. μηδε έξω - 33. υπερβολήν οm ιαs. 33. εν] ενι Τ.

1022α 1. έξω --ήδη] εξ ών τα άλλα είδη Τ. κατά ταύτα] καθ'

αυτά ΕΤ, ού καθ' αυτά αε. 2. τοιούτω ΕΤι άμώς γέ πως ύ, άλλως

γέ πως codices et iase, οπωσούν Αlex. 4. τότε Α". | και om ί. 5. και

- πρώτου om ΕΤ είσω αs. 6. post εκάστου et 7. ante oτε punctum et

8. post εφ' o et post ένεκα comma cύ. 7. τούτο fort. Αlex. | οτε] ότι Τ.

8. αφ'] υφ' Τ. post η ουσία add ή ΕΑ"cb. 11. τε om Αlex. 18. δεύτερον

Α"Η". | ή ύλη ώς Α". 19. δε και το Τ. 20. υπάρχει Αlex, fort. recte.

ή οm Α". | 22. τί] ότι ΕΤas post έτι add δε ΕΑ"cύ. | 24. τόπον ση

μαίνει και θέσιν Α"Η"c. | 26, καθ' αυτόν καλλίας add Α", καθ' αυτό

Καλλίας add Αlex, sed idem om το τ. η. ε. Καλλία.



Δ 19, 20, 21. 1022b. 105

Καλλίας και το τί ήν είναι Καλλία εν δε όσα εν τώ τί

εστιν υπάρχει, οίον ζώον ο Καλλίας καθ' αυτόν, εν γαρ

τώ λόγω ενυπάρχει το ζώον ζώον γάρ τι ο Καλλίας, έτι

δε ει εν αυτώ δέδεκται πρώτω ή τών αυτό τινί, οίον ή επι

φάνεια λευκή καθ' αυτήν, και ζή ο άνθρωπος καθ' αυτόν,

ή γάρ ψυχή μέρος τι το ανθρώπο, εν η πρώτη το ζην. έτι

5 μή εςιν άλλο αίτιον, το γάρ ανθρώπε πολλά αίτια, το

ζώον, το δίπεν αλλ' όμως καθ' αυτόν άνθρωπος ο άνθρω

113πός εςιν, έτι όσα μόνω υπάρχει και ή μόνον διό το κε

19

20

χωρισμένον καθ' αυτό,

Διάθεσις λέγεται του έχοντος μέρη τάξις, ή κατά

τόπον ή κατά δύναμιν ή κατ' είδος θέσιν γάρ δεί τινά

είναι, ώσπερ και τόνoμα δηλοί ή διάθεσις,

Έξις δε λέγεται ένα μεν τρόπον οίον ενέργειά τις του

έχοντος και έχομένο, ώσπερ πράξίς τις ή κίνησις όταν γάρ

το μεν πoιή το δε ποιήται, έστι ποίησις μεταξύ ούτω και

του έχοντος εσθήτα και της εχομένης εσθήτος έστι μεταξύ

έξις, ταύτην μεν όν φανερόν ότι ουκ ενδέχεται έχειν έξιν,

εις άπειρον γάρ βαδιείται, ει του εχομένου έςαι έχειν την

έξιν άλλον δε τρόπον έξις λέγεται διάθεσις καθ' ήνευ

ή κακώς διάκειται το διακείμενον, και η καθ' αυτό ή προς

άλλο, οίον ή υγίεια έξις τις διάθεσις γάρ έστι τοιαύτη.

έτι έξις λέγεται αν ή μόριον διαθέσεως τοιαύτης διό και

21

ή των μερών αρετή έξις τίς εςιν.

Πάθος λέγεται ένα μεν τρόπον ποιότης καθ' ήν αλ

λοιούσθαι ενδέχεται, οίον το λευκόν και το μέλαν, και

γλυκύ και πικρόν, και βαρύτης και κουφότης, και όσα

άλλα τοιαύτα ένα δε αι τούτων ενέργειαι και αλλοιώσεις

ήδη, έτι τέτων μάλλον αι βλαβεραι αλλοιώσεις και κινή

27. post Καλλίας comma cύ. | καλλίαν Τas. | 28. καθ' αυτό αε. | εν]

εν αs. | 29. έτι] εν Α". | 30. εν τω αυτώ αs, πρώτον αε. | 31. ζώον Ε

Τas. 33. εστι τι άλλο Ε, εστιν έν τι άλλο Τ, έστιν άλλο έν τι αs. 34. ο

άνθρωπος άνθρωπος αε. | 35. ή μόνω ιαs. | γρ διότι ωρισμένον Ε mg, γρ

διο το κεχρωσμένον Αlex.

1022ύ 1. κατά τον τόπον Α". 3. και om ΕΑ"Η". 4. δε om. Η".

5. έχοντός τε και εχ, Αlex. 6. post μεταξύ punctum ύ. 8. έχειν την έξιν

ΕΤas, fort. recte. 10. ante ευ add ή Α"cύ. 11. και om Α". 12. υγεία α.

13. εάν Α". | τοιαύτη Α". | 14. τις om Τ. 15. πάθος δε λέγεται Τs,

πάθος μεν λέγεται α. 16. το ante μέλαν om Α". 17. το γλυκύ και το

πικρόν αs.

30

1022ύ

5



106 Λ 22. 23. 1023 α.

20 σεις, και μάλιςα αι λυπηραι βλάβαι, έτι τα μεγέθη των

συμφορών και λυπηρών πάθη λέγεται,

22 Στέρησις λέγεται ένα μεν τρόπον αν μή έχη τι των

πεφυκότων έχεσθαι, καν μή αυτό ή πεφυκός έχειν, οίον

φυτόν ομμάτων εστερήσθαι λέγεται ένα δε αν πεφυκός114

25 έχειν, ή αυτό ή το γένος, μή έχη, οίον άλλως άνθρωπος ο

τυφλός όψεως έστέρηται και ασπάλαξ το μεν κατά το

γένος, το δε καθ' αυτό, έτι αν πεφυκός και ότε πέφυκεν

έχειν μή έχη ή γαρ τυφλότης ςέρησίς τις, τυφλός δ' ου

κατά πάσαν ηλικίαν, αλλ' εν ή πέφυκεν έχειν, αν μή έχη.

ομοίως δε και ενώ αν ή και καθ' ό και πρός ο και ώς αν

μή έχη πεφυκός, έτι ή βιαία εκάστου αφαίρεσις στέρησις

λέγεται, και όσαχώς δε αι από του ά αποφάσεις λέγον

ται, τοσαυταχώς και αι στερήσεις λέγονται άνισον μεν

γαρ τώ μή έχειν ισότητα πεφυκός λέγεται, αόρατον δε

35 και τώ όλως μή έχειν χρώμα [και τώ φαύλως], και άπαν

και τώ μή έχειν όλως πόδας και τώ φαύλες, έτι και τώ

1023α μικρόν έχειν, οίον το απύρηνον, τύτο δ' εςι τώ φαύλως πως

έχειν. έτι τώ μή όαδίως ή τώ μή καλώς, οίον το άτμητον

ου μόνον τώ μή τέμνεσθαι αλλά και τώ μή όαδίως ή μη

καλώς, έτι τώ πάντη μή έχειν τυφλός γαρ ό λέγεται ο

ετερόφθαλμος αλλ' ο εν αμφοίν μή έχων όψιν, διό ου

πάς αγαθός ή κακός, ή δίκαιος ή άδικος, αλλά και το

μεταξύ,

23 Το έχειν λέγεται πολλαχώς, ένα μεν τρόπον το

άγειν κατά την αυτού φύσιν ή κατά την αυτό ορμήν, διό

10 λέγεται πυρετός τε έχειν τον άνθρωπον και οι τύραννοι τάς

πόλεις και την εσθήτα οι αμπεχόμενοι ένα δ' εν ώ άν

τι υπάρχη ώς δεκτικώ, οίον ο χαλκός έχει το είδος του

30

5

20. βλάβαι] βλαβεραί ΕΤe, και αι βλαβεραίας, και βλαβεραί ι et fort.

Αlex. 21. συμφορών] ήδέων ΕΑ". | 22. στέρησις μεν λέγεται Τ. των μη

πεφυκότων ΕΤas. 23. ήν Ε. | 26. o ασπάλαξ αε, το post κατά add

ΕΤΗ". 27. ο Τ. 30. και - ή om Α". ή] fort. ή, και εάν καθ'

Α". | post προς o comma cύ. | αν οm Α". | 34. et 35. et 36, τώ] το Α"

Η"c. 34. ισότητα om Α". 35. και το φαύλως Τ, οm Α" Αlex c. 36.

πόδα Τ.

1023α 1. τον Τ. post απύρηνον colon cύ. |τώ Τι, το αscύ. 2. έχον

Αscl. |τώ - τώ] το - το c. 3. ή] ή-τώ ΕΤas. 4. το ΕΤΑ" Λsel e.

έχον Η". 6. και το om Αύ. 8. έχειν δε λέγεται Η". | ένα om ΕΤΗ".

9. άγoν Α". | αυτού μtrobique asc. εαυτού φ. Αlex. 12. υπάρχοι αs.



Δ 24. 1023 b. 107

ανδριάντος και την νόσον το σώμα, ένα δ' ώς το περιέχον

τα περιεχόμενα εν ώ γάρ έστι περιεχόμενόντι, έχεσθαι

115ύπο τέτου λέγεται, οίον το αγγείον έχειν το υγρόν φαμεν 15

και την πόλιν ανθρώπες και την ναύν ναύτας έτω δε και

το όλον έχειν τα μέρη, έτι το κωλύον κατά την αυτού

όρμήν τι κινείσθαι ή πράττειν έχειν λέγεται τούτο αυτό,

οίον και οι κίονες τα επικείμενα βάρη, και ώς οι ποιηται

τον Ατλαντα ποιούσι τον ουρανόν έχειν ώς συμπεσόντ' αν 20

επί την γην, ώσπερ και των φυσιολόγων τινές φασιν τού

τον δε τον τρόπον και το συνέχον λέγεται ά συνέχει έχειν,

ώς διαχωρισθέντα αν κατά την αυτού όρμην έκαστον, και

το έν τινι δε είναι όμοιοτρόπως λέγεται και επομένως τώ

έχειν. * - 25

24 Το έκ τινος είναι λέγεται ένα μεν τρόπον εξ ού έστιν

ώς ίλης, και τύτο διχώς, ή κατά το πρώτον γένος ή κατά

το ύστατον είδος, οίον έστι μεν ώς άπαντα τα τηκτά εξ

ύδατος, έστι δ' ώς εκ χαλκ5 ο ανδριάς, ένα δ' ώς εκ της

πρώτης κινησάσης αρχής, οίον εκ τίνος ή μάχη, εκ λοι- 30

δορίας, ότι αύτη αρχή της μάχης, ένα δ' εκ τύ συνθέτου

εκ της ύλης και της μορφής, ώσπερ εκ του όλου τα μέρη

και εκ της Ιλιάδος το έπος και εκ της οικίας οι λίθοι,

τέλος μεν γάρ έστιν ή μορφή, τέλειον δε το έχον τέλος.

τα δε ώς εκ το μέρος το είδος, οίον ο άνθρωπος εκ του δί- 35

ποδος και η συλλαβή εκ το ςοιχείου, άλλως γαρ τούτο

και η ανδριάς εκ το χαλκό εκ της αισθητής γάρ ύλης ή 1023ύ

συνθέτη υσία, αλλά και το είδος εκ της του είδους ύλης,

τα μεν ύν ότω λέγεται, τα δ' εάν κατά μέρος τι τότων τις

υπάρχη των τρόπων, οίον εκ πατρός και μητρός το τέκνον

13. τα περιέχοντα Α" Αlex. | 14. τα] και Α". | περιεχόμενον] περιέχον

Α". 17. έχει ΕΤias. | αυτού αεC et fort. Αlex. | 18. αυτό] ταύτα Α".

20. ποιούσιν άτλαντα Α"Η". ώς συμπεσόν Τ, ώς μη συμπέσοιτ' αs.

21. και add Α" Αlex. post φασιν add άτλας δ' ουρανόν ευρύν έχει κρα

τερής υπ' ανάγκης Α". | 22. συνέχειν ΤΗ". | λέγεται - έχειν] έχειν λέ

γεται Α"Η". 23. αυτού αεε. 24. ομοτρόπως ΕΤ. 28. τα τηκτα τα

αε. | 29. ώστ' Α". ώς οm ΕΤ του πρώτου κινήσαντος, omisso αρχής

Α", του πρώτως κινήσαντος, fort. Αlex. | 30. οιον εκ της λοιδορίας ή μάχη,

ότι Α" et fort. Αlex. | εκ της λοιδ. c. | 31. αυτή ΤΑ"asc, 36. άλλως γαρ

τούτο parenthesi includunt cύ, -

1023 ο 1. o om Αlex. | του om Α" Λlex. 2. σύνθετος Τas. post

ουσία punctum ύ. 3. ουν οm as.



108 Δ 25. 26. 1023 ύ.

5 και εκ γης τα φυτά, ότι έκ τινος μέρους αυτών, ένα δέ116

μεθ' ότώ χρόνω, οίον εξ ημέρας νύξ και εξεύδίας χειμών,

ότι τότο μετά τύτο, τότων δε τα μεν τώ έχειν μεταβολήν

εις άλληλα έτω λέγεται, ώσπερ και τα νύν ειρημένα, τα

δε τώ κατά τον χρόνον εφεξής μόνον, οίον εξ ισημερίας

10 εγένετο ο πλούς, ότι μετ' ισημερίαν εγένετο, και εκ Διονυ

σίων Θαργήλια, ότι μετά τα Διονύσια,

25 Μέρος λέγεται ένα μεν τρόπον εις ο διαιρεθείη αν το

ποσόν οπωσόν αει γάρ το αφαιρέμενον το ποσού ή ποσόν

μέρος λέγεται εκείνο, οίον των τριών τα δύο μέρος λέγεται

15 πως άλλον δε τρόπον τα καταμετρούντα των τοιούτων

μόνον διό τα δύο των τριών έστι μεν ώς λέγεται μέρος,

έςι δ' ώς έ. έτι εις ά το είδος διαιρεθείη αν άνευ τύ ποσύ,

και ταύτα μόρια λέγεται τότε διο τα είδη τύ γένες φα

σιν είναι μόρια, έτι εις ά διαιρείται τι ή εξ ών σύγκειται

20 το όλον, ή το είδος ή το έχον το είδος, οίον της σφαίρας

της χαλκής ή του κύβου το χαλκό και ο χαλκός μέρος

(τύτο δ' εςιν ή ύλη εν ή το είδος) και η γωνία μέρος, έτι

τα εν τώ λόγω τώ δηλυντι έκαςον και ταύτα μόρια του

όλε διό το γένος του είδους και μέρος λέγεται, άλλως δε

25 το είδος το γένος μέρος,

26 "Ολον λέγεται ο τεμηθέν άπεςι μέρος εξ ών λέγεται

όλον φύσει, και το περιέχοντα περιεχόμενα ώστε έντι

είναι εκείνα, τούτο δε διχώς ή γαρ ώς έκαςον έν, ή ώς

εκ τέτων το έν, το μεν γαρ καθόλ8 και το όλως λεγόμε

30 νονώς όλον τι ον έτως εςι καθόλ8 ώς πολλά περιέχον τώ

κατηγορείσθαι καθ' εκάςε και εν άπαντα είναι ώς έκαςον,

οίον άνθρωπον, ίππον, θεόν, ότι άπαντα ζώα, το δε συνε-117

χές και πεπερασμένον, όταν έντι εκ πλειόνων ή ενυπαρ

χόντων, μάλιςα μεν δυνάμει, ει δε μή, ενεργεία, τούτων

35 δ' αυτών μάλλον τα φύσει ή τέχνη τοιαύτα, ώσπερ και

6. ευδείας Α"Η". 9. εφεξής μόνον om Τ. 11. τα om Α". 12. διαι

ρεθή Η". | 13. οπωσούν] ή ποσόν fort. Αlex. | 17. post είδος add του

ζώου αε. | διαιρεθή Α". 19. τι om Α" et fort. Αlex, fort. recte. 20.

comma post όλον οm cb. | το post έχον οm Αlex. 21. ή ο τού Α". | post

μέρος colon et 22. post είδος punctum cυ. | 22. εν ώ as | 26. τε om

αε. | 27. το όλον as et fort. Αlex. τα] εν και τα Α"as. | 29. το όλως] όλον

Α". | 30. τώ] το Τas | 32, διότι Α"Η". | 34, ει δε om. ι. | μή] μή και

Τ. εντελεχεία Α".



Δ 27. 1024α. 109

επί τύ ενός λέγομεν, ώς ούσης της ολότητος ενότητός τινος,

έτι του ποσ5 έχοντος αρχήν και μέσον και έσχατον, όσων 1024α

μεν μη ποιεί ή θέσις διαφοράν, πάν λέγεται, όσων δε ποιεί,

όλον όσα δε άμφω ενδέχεται, και όλα και πάντα, έστι

δε ταύτα όσων ή μεν φύσις ή αυτή μένει τη μεταθέσει, ή

δε μορφή ού, οίον κηρός και ιμάτιον και γάρ όλον και 5

πάν λέγεται έχει γάρ άμφω ύδωρ δε και όσα υγρά
ν » \ - Ο/ y 2. ν ν Τ/

και αριθμός πάν μεν λέγεται, όλος δ' αριθμός και όλον
α/ y ΥΥ Α - Α' γ

ύδωρ ό λέγεται, αν μη μεταφορά, πάντα δε λέγεται, εφ

οις το πάν ώς εφ' ενί, επι τέτοις πάντα ώς επί διηρημένοις,

πάς ότος ο αριθμός, πάσαι αύται αι μονάδες, 10

27 Κολοβόν δε λέγεται των ποσών ου το τυχόν, αλλά

μεριςόντε δεί αυτό είναι και όλον τά τε γάρ δύο ου κο

λοβά θατέρου αφαιρεμένε ενός (ου γάρ ίσον το κολόβωμα
ν \ \ Υ Λ Χ / Υ Υ ρ/ 2 \ χ " \

και το λοιπόν ουδέποτ' εςίν), ουδ' όλως αριθμός έδείς και

γάρ την υσίαν δεί μένειν ει κύλιξ κολοβός, έτι είναι κύ- 15

λικα ο δ' αριθμός έκέτι ο αυτός, προς δε τέτοις καν ανο

μοιομερή ή, υδε ταύτα πάντα ο γάρ αριθμός έςιν ώς και
γ / 3/ Α' τ' Λ. / y γ (r ρ/

ανόμοια έχει μέρη, οίον δυάδα, τριάδα, αλλ' όλως όσων
Α - " Α' \ . . » Ο ν " τ α/ Υ\ «ν

μή ποιεί ή θέσις διαφοράν ύθεν κολοβόν, οίον ύδωρ ή πύρ,

118αλλά δεί τοιαύτα είναι ά κατά την ουσίαν θέσιν έχει έτι 20

συνεχή ή γαρ άρμονία εξ ανομοιομερών μεν και θέσιν

έχει, κολοβός δε ου γίνεται προς δε τούτοις έδ' όσα όλα,

έδε ταύτα ότgέν μορίε ςερήσει κολοβά, ο γάρ δεί έτε τα

κύρια της εσίας έτε τα οπgύν όντα οίον αν τρυπηθή ή κύ

λιξ, ο κολοβός, αλλ' αν το oύς ή ακρωτήριόντι, και ο 25

άνθρωπος ουκ εάν σάρκα ή τον σπλήνα, αλλ' εάν ακρωτή

ριον, και τύτο ου πάν αλλ' ομή έχει γένεσιν αφαιρεθέν

όλον, διά τύτο οι φαλακροί ου κολοβοί.

36. ελέγομεν Α"αs et fort. Αlex. ενότητος ολότητός Τ.

1024α 1, έχοντος δε αρχήν Α". 2. ποιεί ή] ποιή ή Ε. 3. πάν Ε

Τas. 5. γαρ om Τι 7. όλος δ'] ο δε πάς όλος Α". καιΙή Α". 8. μή

κατά μεταφοράν Α". 9. όσοις Α". τούτοις τα πάντα Α", το πάντα

Αlex. 11. δή α. 12. τε om Τ. δεί αυτό om Α". | αυτό δεί αs. | 13.

αφηρημένου Ε. ου] και αε. | 14. λείπον Αlex. | όλος Α". | 15. έτι] έτι

δεί ΕΤas. 16. ομοιομερή Α". | γρ και « ανομοιομερή ή ουδε ταύτα Ε

mg. 17. ο] ουδε Τ. | ώς ΤΑ" Αlex ια, ceteri et cυ ος | 18. όσων] ών

ΕΤas. 19. ουδε Τ. 21. ανομοίων Α". | 22. όλα] άλλα Η". 23. δεί]

δή Α". 24. οπωσούν Τ. | εάν Α". | 26. ουκ εάν] ουκ αν Α". | ακρω

έχη ΕΑ".τήριόν τι και Α". | 27. ούτ' άν Α".



Ι 10 Δ 28. 29. 1024 ύ.

28 Γένος λέγεται το μεν εάν ή ή γένεσις συνεχής των το

30 είδος εχόντων το αυτό, οίον λέγεται έως αν ανθρώπων γέ

νος ή, ότι έως αν ή ή γένεσις συνεχής αυτών, το δε αφ'

ο αν ώσι πρώτε κινήσαντος εις το είναι έτω γάρ λέγονται

Έλληνες το γένος οί δ' Ίωνες, τώ οι μεν από Ελληνος οι

δε από Ίωνος είναι πρώτα γεννήσαντος, και μάλλον οι από

35 τό γεννήσαντος ή της ύλης λέγονται γάρ και από το θή

λεος το γένος, οίον οι από Πύρρας, έτι δε ώς το επίπεδον

1024ύ των σχημάτων γένος των επιπέδων και το ξερεόν των gε

ρεών έκαςον γάρ των σχημάτων το μεν επίπεδον τοιονδί,

το δε ςερεόν εςι τοιονδί, τούτο δ' εςι το υποκείμενον ταϊς

διαφοραίς, έτι ώς εν τοις λόγοις το πρώτον ενυπάρχον, ο

5 λέγεται εν τώ τί εστι, τέτο γένος, ού διαφοραί λέγονται αι

ποιότητες, το μεν ούν γένος τοσαυταχώς λέγεται, το μεν

κατά γένεσιν συνεχή τε αυτό είδες, το δε κατά το πρώτον

κινήσαν ομοειδές, το δ' ώς ύλη ου γαρ ή διαφορά και ή

ποιότης εςί, τότ' εςι το υποκείμενον, ο λέγομεν ύλην έτερα

10 δε τώ γένει λέγεται ών έτερον το πρώτον υποκείμενον και119

μή αναλύεται θάτερον εις θάτερον μηδ' άμφω εις ταυτόν,

οίον το είδος και η ύλη έτερον τώ γένει, και όσα καθ' έτε

ρον σχήμα κατηγορίας του όντος λέγεται τα μεν γαρ τί

εςι σημαίνει των όντων, τα δε ποιόν τι, τα δ' ώς διήρηται

15 πρότερον έδε γάρ ταύτα αναλύεται ούτ' εις άλληλα ούτ'

εις έντι.

29 Το ψεύδος λέγεται άλλον μεν τρόπον ώς πράγμα

ψεύδος, και τούτου το μεν τώ μή συγκείσθαι ή αδύνατον

είναι συντεθήναι, ώσπερ λέγεται το την διάμετρον είναι

20 σύμμετρον ή το σε καθήσθαι τούτων γαρ ψεύδος το μεν

αεί, το δε ποτέ έτω γαρ εκ όντα ταύτα, τα δε όσα εςι

μεν όντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ή μή οίά εςιν ή ά μή

εςιν, οίον ή σκιαγραφία και τα ενύπνια ταύτα γάρ έστι

μέντι, αλλ' ουχών εμποιεί την φαντασίαν, πράγματα

29. μεν] μεν εν Α". | ή om Α"Η". | 31. ότι έως] oτιούν Α". | ή om

Α"c. ante ή comma cύ. | ή om Αlex. | αυτών συνεχής Α". | 32. λέγον

ται οι μεν έλληνες Α"asc. 33. τώ] το Τ. 36. οι add Α". | δε om Α".

1024ύ 1. γένος] το γένος Ε. 4. o om Α". 5. comma ante τούτο

om cb. 7. το post κατά om Ε. 8. ώς ή ύλη Λlex. 10. ών τε έτερον

Ε. | 17. άλλον] ένα Η". | 18. ψευδές Τε. | 19. συντεθείναι α. | 23. και

τα ενύπνια] την φαντασίαν Τ.



Δ 30. 1025 α. ΙΙΙ

μεν ουν ψευδή ούτω λέγεται, ή τώ μή είναι αυτά, ή τώ 25

την απ' αυτών φαντασίαν μη όντος είναι λόγος δε ψευ

δής ο των μή όντων ή ψευδής, διό πάς λόγος ψευδής ετέ

ρου ή ού εςιν αληθής, οίον ο τύ κύκλου ψευδής τριγώνου.

εκάςε δε λόγος έςι μεν ώς είς ο τό τί ήν είναι, έςι δ' ώς

πολλοί, έπει ταυτό πως αυτό και αυτό πεπονθός, οίον Σω- 30

κράτης και Σωκράτης μουσικός, ο δε ψευδής λόγος εθενός

εςιν απλώς λόγος, διό Αντισθένης ώετο ευήθως μηθεν αξιών

λέγεσθαι πλήν τώ οικείω λόγω εν έφ' ενός εξ ων συνέ

βαινε μή είναι αντιλέγειν, σχεδόν δε μηδε ψεύδεσθαι, έςι

δ' έκαςον λέγειν ου μόνον τώ αυτό λόγω, αλλά και τώ 35

ετέρου, ψευδώς μεν και παντελώς, έςι δ' ώς και αληθώς,

ώσπερ τα οκτώ διπλάσια τώ της δυάδος λόγω τα μεν υν 1025α

120ούτω λέγεται ψευδή, άνθρωπος δε ψευδής ο ευχερής και

προαιρετικός των τοιούτων λόγων, μη δι' έτερόν τι αλλά

δι' αυτό, και ο άλλοις εμποιητικός των τοιέτων λόγων,

ώσπερ και τα πράγματά φαμεν ψευδή είναι, όσα εμποιεί 5

φαντασίαν ψευδή διό ο εν τώ Ιππία λόγος παρακρούεται

ώς ο αυτός ψευδής και αληθής, τον δυνάμενον γάρ ψεύ

σασθαι λαμβάνει ψευδή, ούτος δ' ο ειδώς και ο φρόνι

μος έτι τον εκόντα φαύλον βελτίω, τούτο δε ψεύδος

λαμβάνει διά της επαγωγής ο γαρ έκών χωλαίνων του 10

άκοντος κρείττων, το χωλαίνειν το μιμείσθαι λέγων, επει

είγε χωλός έκών, χείρων ίσως, ώσπερ επί του ήθους, και

ούτος,

30 Συμβεβηκός λέγεται ο υπάρχει μέν τινι και αληθές

ειπείν, ου μέντοι έτ' εξ ανάγκης έτ' επι το πολύ, οίον εί 15

τις όρύττων φυτώ βόθρον εύρε θησαυρόν, τύτο τοίνυν συμ

βεβηκός τώ όρύττοντι τον βόθρον, το εύρείν θησαυρόν έτε

γαρ εξ ανάγκης τύτο εκτάτου ή μετά τύτο, έθ' ώς επί το

πολύ άν τις φυτεύη θησαυρονειρίσκει και μουσικός γ'

26. όντως Τε. 30. οι πολλοί Τ. 31. και Σωκράτης om Α"ι. | 32.

ανοήτως Η". 35. αυτώ Ταε τώ του ετέρου αε. 36. δ' ουν ώς Ταs.

1025α 2. δε om Ε. 3. μή] ου Α". 4. αυτό Ε, αυτά Α". o om

Τ. 5. φαμεν και πράγματα ΕΤαε. 6. ψευδή φαντασίαν Α"c, o om

codd. ase, sed habet Αlex. 7. ψεύδεσθαι αs. 9. εκόντα] ειδότα Α"c.

τα φαύλα ΕΤΑ"c. 11. το ante χωλ. om Α". 12. είς γεχ, Τ. 13. ού

τως Α", τούτο ΕΤas. | 14. συμβεβηκός δε αs | 15. μέντοι γε Τ. | ούτε

δε επί Α". 19. γ'] δε Αύ et fort. Αlex.



112 Ε 1. 1025 b.

20 άν τις είη λευκός αλλ' επεί έτε εξ ανάγκης έθ' ώς επί το

πολύ τύτο γίνεται, συμβεβηκός αυτό λέγομεν. ώς' επει

έςιν υπάρχον τι και τινί, και ένια τότων και π5 και ποτέ,

ότι αν υπάρχη μέν, αλλά μή διότι τoδι ήν ή νύν ή εν

ταύθα, συμβεβηκός έςαι άδε δή αίτιον ώρισμένον ουθεν

τό συμβεβηκότος αλλά το τυχόν τέτο δ' αόριςον, συνέβη

τω εις Αίγιναν ελθείν, ει μη διά τούτο αφίκετο όπως εκεί

έλθη, αλλ' υπό χειμώνος εξωσθείς ή υπόληςών ληφθείς,

γέγονε μεν δή και έςι το συμβεβηκός, αλλ' ουχ ή αυτό

αλλ' ή έτερον ο γάρ χειμώναίτιος τό μή όπου έπλει ελ-121

30 θεϊν, τότο δ' ήν Αίγινα, λέγεται δε και άλλως συμβεβη

κός, οίον όσα υπάρχει εκάστω καθ' αυτό μη εν τη ου

σία όντα, οίον τώ τριγώνω το δύο ορθάς έχειν και ταύτα

μεν ενδέχεται αίδια είναι, εκείνων δε ουθέν, λόγος δε τά

του εν ετέροις.

25

1025 ή Ε.

Αι αρχαι και τα αίτια ζητείται των όντων, δήλον δε

ότι ή όντα, έςι γάρ τι αίτιον υγιείας και ευεξίας, και των

5 μαθηματικών εισιν αρχαι και ςοιχεία και αίτια, και όλως

δε πάσα επιςήμη διανοητική ή μετέχουσά τι διανοίας περί

αιτίας και αρχάς εςινή ακριβεςέρας ή άπλεςέρας, αλλά

πάσαι αύται περί όντι, και γένος τι περιγραψάμεναι περί

τότου πραγματεύονται, αλλ' όχι περί όντος απλώς υδε ή

10 όν, έδε τό τίεςιν εθένα λόγον ποιύνται αλλ' εκ τέτου αι

μεν αισθήσει ποιήσασαι αυτό δήλον, αι δ' υπόθεσιν λα

βύσαι το τί εςιν, έτω τα καθ' αυτά υπάρχοντα τώ γένει

περί ό εισιν αποδεικνύεσιν ή αναγκαιότερον ή μαλακώτερον.

διόπερ φανερόν ότι εκ έςιν απόδειξις εσίας έδε το τί εστιν

20. ουκ - ουδ' Α". 22. υπάρχοντι αε, τι om Α". | 23. ήν οm as |

25. αλλά om Ε. 26. τωΙ το ΕΑ"iasc. 27. ή υπό λ. ληφθείς οm Η"

et fort. Αlex. 28. γεγονώς Τ. δήom Τ. και] ή Α". | έστι] επί Τ,

έσται ε. sed secundum se, non secundum alterum ι. 29. αίτιος οm Τ.

όπου] ου Α". | 30. ήν] είναι Α". | 31, καθ' αυτό εκάστω αε. | εκάστω

om Τ. μή] και μή Τ' et fort. Αlex. 32. οίον] ώσπερ Α". γρ και άν

τε αίδια αίτια Αlex.

1025ύ 3. δη Α", γαρ Η". 4. γάρ αίτια υ. Αlex. υγείας Εα. 5. και

ante στοιχ. οm ε. 6. ή και μ. αs. 8. όντι Α" Αlex, έντι ιαscύ. comma

ante και om cύ. 11. ποιήσασθαι α.



ΕΙ. 1026α. 113

εκ της τοιαύτης επαγωγής, αλλά τις άλλος τρόπος της 15

δηλώσεως, ομοίως δε εδ' ειέςιν ή μή εςι το γένος περί ο

πραγματεύονται όθεν λέγουσι, διά τό της αυτής είναι δια

νοίας τότε τί εςι δήλον ποιείν και ει έςιν, έπει δε και ή

φυσική επιςήμη τυγχάνει όσα περί γένος τι τό όντος (περί

122γάρ την τοιαύτην εςιν εσίαν εν ή η αρχή της κινήσεως και 20

ςάσεως εν αυτή), δήλον ότι έτε πρακτική εςιν έτε ποιητική,

των μεν γαρ ποιητικών εν τώ ποιύντι ή αρχή ή νός ή τέ

χνη ή δύναμίς τις, των δε πρακτικών εν τώ πράττοντι ή

προαίρεσις το αυτό γάρ το πρακτον και το προαιρετόν,

ώστε ει πάσα διάνοια ή πρακτική ή ποιητική ή θεωρητική, 25

ή φυσική θεωρητική τις ανείη, αλλά θεωρητική περί τοι5

τον ονό εςι δυνατόν κινείσθαι, και περί ουσίαν την κατά

τον λόγον ως επί το πολύ, ο χωριςήν μόνον δεί δε το τί

ήν είναι και τον λόγον πώς εςι μή λανθάνειν, ώς άνευ γε

τότε το ζητείν μηθένεςι ποιείν των δ' όριζομένων και των 30

τίεςι τα μεν έτως υπάρχει ώς το σιμόν, τα δ' ώς το κοί

λον, διαφέρει δε ταύτα ότι το μεν σιμόν συνειλημμένονεςι

μετά της ύλης έςι γάρ το μενσιμον κοίλη βίς, ή δε κοιλό

της άνευ ύλης αισθητής, ει δή πάντα τα φυσικά όμοίως τώ

σιμώ λέγονται, οίον βίς, οφθαλμός, πρόσωπον, σάρξ, οςέν, 1026α

όλως ζώον, φύλλον, ρίζα, φλοιός, όλως φυτόν (ουθενός

γαρ άνευ κινήσεως ο λόγος αυτών, αλλ' αει έχει ύλην),

δήλον πώς δεί εν τοις φυσικούς το τί εςι ζητείν και ορίζε

σθαι, και διότι και περί ψυχής ενίας θεωρήσαι το φυσικό, 5

όση μή άνευ της ύλης εςίν, ότι μένουν ή φυσική θεωρη

τική τίς εςι, φανερόν εκ τότων, αλλ' έςι και η μαθημα

τική θεωρητική, αλλ' ει ακινήτων και χωριστών εστί, νύν

15. τοιαύτης οm ε. | 17. της τοιαύτης Τ. | 18. τε om Α". | και το ει

fort. Αlex. | έστιν] έστι τούτο ΕΤias. 21. εαυτή Αθ. 22. εν - 23. πρακτι

κών οm Τ. 22. νους εστίν ή Αlex αε. 23. πρακτών Ε Αlex. 24. post γαρ

το add των δε πρακτικών εν τω πράττοντι ή προαίρεσις, το αυτό γάρ Τ.

το post και om Α". | 25. εί] ή Τ, οm Α". | πάσα] ή άπασα αε. | 26. φύ

σις Η", η φυσική θεωρητική om Α". | τοιούτο ΕΑ". | 28. ante oύ mon di

stinguit o. ου] ώς oυ ΕΤ 30. ουδέν fort. Αlex. | ποιείν εστιν Εαε.

των] έστι δε των Α", omisso δ'. δ'Ιδή ιαsc, fort, recte. 31. ούτως

υπάρχει om Α". | 33. μεν οm Ε. 34. δε Τ.

1026α 1. οστούν on Τ. 2. ουδέν όσον γάρ Τ. 3. αυτών ο λόγος

Λlex. | αει et 4. δήλον οm Α". 7. τίς add Α"F". | φανερόν] δήλον Η".

τούτου F". 8. εστί] έτι Τ. | άδηλον νύν F".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 8
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άδηλον ότι μέντοι ένια μαθήματα ή ακίνητα και η χωρι

10 στα θεωρεί, δήλον, ει δέ τί εστιν αίδιον και ακίνητον και

χωριςόν, φανερόν ότι θεωρητικής το γνωναι ο μέντοι φυ

σικής γε (περί κινητών γάρ τινων ή φυσική), υδε μαθημα-123

τικής, αλλά προτέρας αμφοίν ή μεν γαρ φυσική περί

αχώριςα μεν αλλ' εκ ακίνητα, της δε μαθηματικής ένια

15 περί ακίνητα μεν ο χωριςά δ' ίσως, αλλ' ώς εν ύλη ή

δε πρώτη και περί χωριςά και ακίνητα, ανάγκη δε πάντα

μεν τα αίτια αίδια είναι, μάλιςα δε ταύτα ταύτα γάρ

αίτια τους φανερούς των θείων, ώστε τρεις ανείεν φιλοσο

φίαι θεωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική και γαρ

20 άδηλον ότι εί που το θείον υπάρχει, εντή τοιαύτη φύσει

υπάρχει, και την τιμιωτάτην δεί περί το τιμιώτατον γένος

είναι αι μεν όν θεωρητικαί τών άλλων επιςημών αιρετώ

τεραι, αύτη δε των θεωρητικών, απορήσειε γάρ άν τις πό

τερόν ποθ' η πρώτη φιλοσοφία καθόλ8 εςίν, ή περί τι γέ

25 νος και φύσιν τινά μίαν, ου γαρ ο αυτός τρόπος ουδ' εν

ταίς μαθηματικαίς, αλλ' ή μεν γεωμετρία και αςρολογία

περί τινα φύσιν εισίν, ή δε καθόλου πασών κοινή, ει μεν

όν μή έςι τις ετέρα υσία παρά τας φύσει συνεςηκυίας, ή

φυσική αν είη πρώτη επιςήμη εί δ' έςι τις εσία ακίνητος,

30 αύτη προτέρα, και φιλοσοφία πρώτη, και καθόλου ούτως

ότι πρώτη και περί τό όντος ή ον ταύτης αν είη θεωρήσαι,

και τίεςι και τα υπάρχοντα ή όν.

2 Αλλ' έπει το όν το απλώς λεγόμενον λέγεται πολ

λαχώς, ών εν μέν ήν το κατά συμβεβηκός, έτερον δε το

35 ώς αληθές, και το μή ον ώς το ψεύδος, παρά ταύτα δ'

εστί τα σχήματα της κατηγορίας, οίον το μεντί, το δε

ποιόν, το δε ποσόν, το δε πού, το δε ποτέ, και εί τι άλλο

1026ύ σημαίνει τον τρόπον τύτον έτι παρά ταύτα πάντα το δυ

9. μέντοι] μεν ουν Εas. 10. τί οm F". | ακίνητον και αίδιον ΕΤιas.

12. μαθηματικής γε αλλ' ετέρας προτέρας Α". | 15. ώς om. Τ. sed ut

materia ι. 17. μεν on F". | είναι om Ε. | 18. θείων] αισθητων Τ et

γρ Αlex. 21. post υπάρχει colon cυ. | δεί] αεί Α". 24. τι om αε. | 25.

τινά add Α" et fort. Αlex, ceteri et c om. non enim έdem modus atque

εn mathem. ι. 27. post φύσιν add ιδίαν as. ή] εκείνη ΕΤas. | γρ και

πάσι rc Ε. | 30. post προτέρα non distinguunt cb. και η φιλοσοφία Τ,

fort. recte. | post πρώτη punctum c. | 32. υπάρχοντα καθόλου ή αε.

33. λέγεται και πολλαχώς Η". 35. το post ώς οm Ε, legendum suspicor

το ώς ψ, 37, το δε ποσόν om Τ.
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124νάμει και ενεργεία επειδή πολλαχώς λέγεται το όν,

πρώτον περί το κατά συμβεβηκός λεκτέον, ότι έδεμία εςι

περί αυτό θεωρία, σημείον δέ ουδεμιά γάρ επιςήμη επι

μελές περί αυτού έτε πρακτική έτε ποιητική έτε θεωρητική,

έτε γάρ ο ποιών οικίαν ποιεί όσα συμβαίνει άμα τη οικία

γινομένη άπειρα γάρ έστιν τοίς μεν γαρ ήδείαν, τους δε

βλαβεράν, τοίς δ’ ωφέλιμον ύθεν είναι κωλύει την ποιηθεί

σαν, και ετέραν ώς ειπείν πάντων των όντων ών ουθενός

εςιν ή οικοδομική ποιητική, τον αυτόν δε τρόπον εδ' ο γεω- 10

μέτρης θεωρεί τα έτω συμβεβηκότα τους σχήμασιν, έδ' ει

έτερόν εςι τρίγωνον και τρίγωνον δύο ορθάς έχον και τέτο

ευλόγως συμπίπτει ώσπερ γάρ όνομά τι μόνον το συμβε

βηκός εςιν, διό Πλάτων τρόπον τινά και κακώς την σοφιςι

κήν περί το μή ον έταξεν εισί γάρ οι των σοφιςών λόγοι

περί το συμβεβηκός ώς ειπείν μάλιστα πάντων, πότερον

έτερον ή ταυτον μουσικόν και γραμματικόν, και μουσικός

Κορίσκος και Κορίσκος, και ει πάν ο ανή, μη αεί δέ, γέ

γονεν, ώς' ει μθσικός ών γραμματικός γέγονε, και γραμ

ματικός ών μυσικός, και όσοι δή άλλοι τοιότοι των λόγων 20

εισίν φαίνεται γάρ το συμβεβηκός εγγύς τι τό μη όντος,

δήλον δε και εκ των τοιούτων λόγων των μεν γαρ άλλον

τρόπον όντων έστι γένεσις και φθορά, των δε κατά συμβε

βηκός εκ έςιν, αλλ' όμως λεκτέον έτι περί τού συμβεβη

κότος εφ' όσον ενδέχεται, τίς ή φύσις αυτού και διά τίν' 25

αιτίανέςίν άμα γάρ δήλον ίσως έςαι και διά τί επιςήμη

εκ έςιν αυτό, επει ούν εςιν εν τοις ύσι τα μεν αεί ώσαύ

τως έχοντα και εξ ανάγκης, ού της κατά το βίαιον λεγο

μένης αλλ' ήν λέγομεν τώ μή ενδέχεσθαι άλλως, τα δ'

125εξ ανάγκης μεν εκ έςιν έδ' αεί, ώς δ' επί το πολύ, αύτη 30

αρχή και αύτη αιτία εστί τό είναι το συμβεβηκός ο γάρ

5

15

1026ύ 2. και το ενεργεία Α". επειδή de coni. scripsi, επειδή ΕΤ,

επειδή ουν Αlex, cum iιαφue ε, έπει δε αεcύ. | 3. περί αυτό εστι ΕΤas.

9. ου eas res omnes esse aliam ί. 10. δε om Τ. 11. θεωρεί post σχή

μασιν Β"C"F". 12. έστι το τρίγωνον αε, και τρίγωνον οm S. | 13.

όνομά τι Η" Αlex, ονόματι ιαscυ, το κατά συμβ. Αlex. 14. περί την

σοφ. το μη ον iase, 17. και γρ.] ή γρ. Α". | 18. και Κορίσκος om Ε.

25. όσων Τ. 26. ίσως] είγ' Τ, οm Η". | έσται ίσως αε. | 29. τώ] το

ΤΗ". | 30. ούθ' ώς επί αε. post πολύ addendum coniicit το δ' ουδ' ώς

επί το πολύ Spengel, dubito num recte. | 31. αύτη αιτία] huίus causα ε.

8 *
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αν ή μήτ' αεί μήθ' ως επί το πολύ, τούτό φαμεν συμβε

βηκός είναι οίον επί κυνι αν χειμών γένηται και ψύχος,

τότο συμβηναί φαμεν, αλλ' ουκ αν πνίγος και αλέα, ότι

35 το μεν αεί ή ως επι το πολύ, το δ' ού και τον άνθρωπον

λευκόν είναι συμβέβηκεν (έτε γάρ αεί έθ' ώς επί το πολύ),
- y y \ Α' ν \ « Λ. Α \ »

ζώον δ' ό κατα συμβεβηκός, και το υγιάζειν δε τον οικο

1027α δόμoν κατά συμβεβηκός, ότι ο πέφυκε τύτο ποιείν οικοδό

1

1

20

μος αλλ' ιατρός, αλλά συνέβη ιατρον είναι τον οικοδόμον,

και οψοποιός ήδονής ςοχαζόμενος ποιήσειενάντι υγιεινόν,
γ χ y ν ν γ Λ Α Α' ν

αλλ' ού κατά την οψοποιητικήν διο συνέβη φαμέν, και

έςιν ώς ποιεί, απλώς δ' ό, των μεν γαρ άλλων ενίοτε δυ

νάμεις εισιν αι ποιητικαί, των δ' υδεμία τέχνη άδε δύναμις

ώρισμένη των γάρ κατά συμβεβηκός όντων ή γινομένων
ν \ 2) Α' ν / α) , \ y Α'

και το αίτιόν εςι κατά συμβεβηκός, ώς' επειδή ού πάντα

εστίν εξ ανάγκης και αεί ή όντα ή γινόμενα, αλλά τα

0 πλείςα ώς επί το πολύ, ανάγκη είναι το κατα συμβεβη
\ ".. • τ' y/ y y w y/ y ( \ ν w c \ Λ'

κός όν οίον έτ' αεί έθ' ώς επι το πολύ ο λευκός μουσικός

εςιν, έπει δε γίγνεταί πoτε, κατά συμβεβηκός έςαι, ει δε

μή, πάντ' έςαι εξ ανάγκης, ώςε ή ύλη έσται αιτία ή εν

δεχoμένη παρά το ώς επί το πολύ άλλως το συμβεβηκό

τος, αρχήν δε τηνδίληπτέον, πότερον εθένεςιν έτ' αίει έθ'

ώς επι το πολύ, ή τούτο αδύνατον, έστιν άρα τι παρά

ταύτα το όπότερ' έτυχε και κατά συμβεβηκός, αλλά πό

τερον το ώς επί το πολύ, το δ' αεί ουθενί υπάρχει, ή έστιν

άττα αίδια, περί μεν ούν τούτων ύςερον σκεπτέον, ότι δ'

5

5

γαρ πάσα ή του αεί ή του ως επί το πολύ, πώς γάρ ή

μαθήσεται ή διδάξει άλλον, δεί γάρ ώρίσθαι ή τώ αεί ή

32. είναι συμβεβηκός Η". | 33. ψύχος] πάγος Η". | 37. και το τον

οικοδόμον υγείαν ποιήσαι κ. ΕΤΗ"ιαε.

1027α 1. κατα συμβεβηκός] συμβεβηκός Ε Αlex, συμβέβηκεν Τas.

3. o οψ. Αlex. | ηδονή Α". τινι Α"Η" Αlex c. |υγίειαν Η". 5. άλλαι

ΤΑ"ίαs. | δυνάμεις ενίοτε αε, ενίοτε om Η". ex Αlex scribendum suspi

cor άλλων αιτίαι τε και δυνάμεις εισιν. | 7. γενομένων Α". | 8. έπει Α"

Η" Αlex. 11. ούτ'] τούτ' Τ. | πολύ ανάγκη ο Τ. 13. πάντες τε εξ Τ.

έσται η ύλη Α", ή ύλη εστίν Η". | αιτία post 14. συμβεβηκότος Α", utro

biφue αε. | 14. το post επί οm S. | άλλως om Α"Η"c. 15. την δε Α"

Η". | 16. έστιν] είη Α". | 18. γρ πότερον το μεν ώς Ε mg. | ουθενί] ου

δεν Αscl. | 19. επισκεπτέον Τ Ι 21. πάσα] ον ή πάσα Τ. γάρ αν ή Ε.

επιςήμη ουκ έςι το συμβεβηκότος φανερόν επιςήμη μεν126
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τώ ώς επί το πολύ, οίον ότι ωφέλιμον το μελίκρατοντώ

πυρέττοντι ώς επί το πολύ, το δε παρά τέτο εχέξει λέ

γειν, πότε έ, οίον νεμηνία ή γάρ αεί ή ως επι το πολύ και 25

το τη νυμηνία, το δε συμβεβηκός εςι παρά ταύτα, τί μεν

ούν εςι το συμβεβηκός και διά τίν' αιτίαν, και ότι επιςήμη

εκ έςιν αυτό, είρηται.

3 "Οτι δ' εισιν αρχαι και αίτια γεννητα και φθαρτά

άνευ τού γίγνεσθαι και φθείρεσθαι, φανερόν, ει γάρ μή 30

τούτ', εξ ανάγκης πάντ' έςαι, ει το γιγνομένa και φθειρο

μένε μή κατά συμβεβηκός αϊτιόν τι ανάγκη είναι πότερον

γάρ έσται τoδι ή ού, εάν γε τoδι γένηται ει δε μή, ού.

τύτο δε εάν άλλο, και έτω δήλον ότι αει χρόνο αφαιρεμένε

από πεπερασμένο χρόνε ήξει επί το νύν ώςε όδε αποθα- 1027ύ

νείται νόσω ή βία, εάν γε εξέλθη τούτο δε εάν διψήση,

τύτο δε εάν άλλο και ούτως ήξει εις ο νύν υπάρχει, ή εις

των γεγονότων τι oίoν εάν διψήση τούτο δ' ει εσθίει δρι

μέα τέτο δ' ήτοι υπάρχει ή oύ ώς' εξ ανάγκης αποθα- 5

νείται ή εκ αποθανείται ομοίως δε καν υπερπηδήση τις εις

τα γενόμενα, ο αυτός λόγος ήδη γάρ υπάρχει τούτο έν

τινι, λέγω δε το γεγονός, εξ ανάγκης άρα πάντα έςαι τα

εσόμενα, οίον το αποθανείν τον ζώντα ήδη γάρ τι γέγονεν,

οίον τα εναντία εν τω αυτώ σώματι αλλ' ει νόσω ή βία, 10

ούπω, αλλ' εάν τoδι γένηται, δήλον άρα ότι μέχρι τινός

βαδίζει αρχής, αύτη δ' ουκέτι εις άλλο έςαι ούν ή του

οπότερ' έτυχεν αύτη, και αίτιον της γενέσεως αυτής αθέν.

127αλλ' εις αρχήν ποίαν και αίτιον ποίον ή αναγωγή ή τοιαύτη,

πότερον ώς εις ύλην ή ώς εις το ό ένεκα ή ώς εις το κινή- 15

σαν, μάλιςα σκεπτέον,

4 Περί μεν ούν του κατά συμβεβηκός όντος άφείσθω

23. ότι] τί Τ Ι τώ πυρέττοντι το μελίκρατον Τas. | 25. ού οm Α"

et fort. Αlex, sed retinet Αscl. | γρ ή γάρ αεί Ε mg. | 26. το ante τή add

Ε. ex Αlex fort scribendum ή γάρ αεί ή ως επι το πολύ, και τη νουμη

νία. | 28. αυτού ουκ έστιν S. 29. γεννητα και φθαρτά οm F". | 30. και

φθείρεσθαι om F", sed habet Αlex. | 32 μή οm S. 33. γαρ οm Η" Αlex.

34. τούτο δε εάν de coniectura dedi cum i et Cas, τούτου δε Αlex et γρ

Ε mg, τούτο δε αscύ. | άλλου Τ' et Ε mg.

1027ύ ι.χρόνου om Αlex. 2. ή νόσω ή αε, τούτο - διψήση om

Α"ι. 3. αν Α". 8. γένος Τ. 9. oίoν] ή S. | 10. σώματι οm Α".

12. αυτή ΕΤas. | ουκ έστιν εις Τas. | 13. post αυτής add άλλο Α"cb.

15. εις alterum om Α".
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διώρισται γάρ ικανώς, το δε ώς αληθές όν, και μη όν ώς

ψεύδος, επειδή περί σύνθεσίνεςι και διαίρεσιν, το δε σύνο

20 λον περί μερισμόν αντιφάσεως (το μεν γαρ αληθές την

κατάφασιν επί τω συγκειμένω έχει, την δ' απόφασιν επί

τώ διηρημένω, το δε ψεύδος τότε το μερισμό την αντίφα

σιν πώς δε το άμα ή το χωρίς νοείν συμβαίνει, άλλος

λόγος λέγω δε το άμα και το χωρις ώςε μή το εφεξής

25 αλλ' έν τι γίγνεσθαι) ο γάρ εςι το ψεύδος και το αληθές

εν τοις πράγμασιν, οίον το μεν αγαθόν αληθές, το δε κα

κόν ευθύς ψεύδος, αλλ' εν διανοία περι δε τα άπλά και

τα τίεςιν έδ' εν τη διανοία όσα μεν ενδεί θεωρήσαι περί

το έτως ον και μη όν, ύςερον επισκεπτέον, έπει δε ή συμ

πλοκή εστι και η διαίρεσις εν διανοία αλλ' ουκ εν τοις

πράγμασι, το δ' ούτως ον έτερον όντων κυρίως (ή γάρ το

τί εστιν ή ότι ποιον ή ότι ποσόν ή εί τι άλλο συνάπτει η

διαιρεί ή διάνοια), το μεν ώς συμβεβηκός και το ώς αλη

θές ον αφετέον το γάρ αίτιον του μεν αόριστον, το δε της

1028α διανοίας τι πάθος, και αμφότερα περί το λοιπόν γένος του

όντος, και εκ έξω δηλύσιν όσάντινα φύσιν του όντος, διό

ταύτα μεν άφείσθω, σκεπτέον δε τού όντος αυτό τα αίτια

και τας αρχάς ή όν, φανερόν δ' εν οις διωρισάμεθα περί

του ποσαχώς λέγεται έκαστον, ότι πολλαχώς λέγεται το όν.

30

5

Ζ.

10 Το ον λέγεται πολλαχώς, καθάπερ διειλόμεθα πρό-128

τερον εν τοις περί του ποσαχώς σημαίνει γαρ το μεντί

19. περί Η", περί an παρά Αlex dubium, ceteri παρά. | 20. αντιφά

σεων S. | post αντιφάσεως et 23. post αντίφασιν et 24. post λόγος pun

etum, 25. post γίγνεσθαι colon cύ, 28. post διανοία punctum b. | 21. κατά

επί των συγκειμένων Τ των συγκειμένων αε. 22. των διηρημένων αε.

ορισμού Τ. | 23. νοείν post δε Η". | συμβαίνει νοείν Αlex. | 24. δή Η".

και] ή Ε. | το om Α"F". |τώ ΕSΑύο. 25. ψεύδός τε και Ε. | 27. ευθύ

Α", οm ΕΤias. | απλώς S. | 28. τη on ΤΑ". | μεν οn Η". | 29. το]

του α. | ούτως] όντως Η". | 30. και] ή ΕS, om Τ. | εν τη δAlex. | 31.

κυρίων ΕΤas. | 32. ει οm Α"c et fort. Αlex. 33. διαιρεί Αlex, αφαιρεί

αscb. | ώς σ.] ουν σ. Τ. | αληθώς Α"F" et γρ Ε mg.

1028α 1. περί] παρά αε. 2. του om Α". 5. ότι - όν οm Α".

post όν add ΕS σημαίνει γαρ το μεντί έστιν, Ε etiam τούτο δοκεί ατε

λες είναι 11 πολλαχώς αε.
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εςι και τόδε τι, το δε ότι ποιόν ή ποσόν ή των άλλων έκα

ςον των έτω κατηγορεμένων, τοσαυταχώς δε λεγομένο το

όντος φανερόν ότι τότων πρώτον οντό τίεςιν, όπερ σημαί

νει την υσίαν, όταν μεν γαρ είπωμεν ποίόντι τόδε, ή αγα- 15

θόν λέγομεν ή κακόν, αλλ' ά τρίπηχυ ή άνθρωπον όταν δε

τί εςιν, ου λευκόν ύδε θερμόν υδε τρίπηχυ, αλλ' άνθρωπον

ή θεόν, τα δ' άλλα λέγεται όντα τώ τού ούτως όντος τα

μεν ποσότητας είναι, τα δε ποιότητας, τα δε πάθη, τα δε

άλλο τι τοιούτον, διό κάν απορήσειέ τις πότερον το βαδί- 20

ζειν και το υγιαίνειν και το καθήσθαι έκαστον αυτών ονή

μη όν, ομοίως δε και επί των άλλων ότoυούντων τοιότων

υθεν γαρ αυτών εςιν ούτε καθ' αυτό πεφυκός ούτε χωρίζε

σθαι δυνατόν της ουσίας, αλλά μάλλον, είπερ, το βαδίζον

των όντων τι και το καθήμενον και το υγιαίνον. ταύτα δε 25

μάλλον φαίνεται όντα, διότι εστί τι το υποκείμενον αυτοίς

ώρισμένον τούτο δ' εςινή ουσία και το καθ' έκαςον, όπερ

εμφαίνεται εν τη κατηγορία τή τοιαύτη το αγαθόν γάρ ή

το καθήμενον ουκ άνευ τούτου λέγεται, δήλον ούν ότι διά

ταύτην κακείνων έκαςόν έστιν, ώςε το πρώτως ον και ότι 30

όν αλλ' όν απλώς η εσία αν είη πολλαχώς μεν εν λέγε

ται το πρώτον όμως δε πάντων ή ουσία πρώτον και λόγω

και γνώσει και χρόνω, των μεν γαρ άλλων κατηγορημά

129των έθενχωριστόν, αύτη δε μόνη και τώ λόγω δε τούτο

πρώτον ανάγκη γάρ εν τώ εκάςg λόγω τον τής έσίας ενυ- 35

πάρχειν και ειδέναι τότ’ οιόμεθα έκαςον μάλιςα, όταν τί

εςιν ο άνθρωπος γνώμεν ή το πύρ, μάλλον ή το ποιόν ή το

ποσόν ή το πυ, έπει και αυτών τούτων τότε έκαςον ίσμεν, 10280

όταν τί εστι το ποσόν ή το ποιόν γνώμεν, και δη και το

πάλαι τε και νύν και αεί ζητάμενον και αεί απoρούμενον,

τί το όν, τούτό εςι τίς ή ουσία, τούτο γάρ οι μεν εν είναι

12. ότι om Α". 14. το on Τ. | 16. καλόν Α"Γ". | 18. όντα fort.

om Αlex p. 425, 23. 26. | τώ] το Τ. | ούτως] όντως Τis. 19. είναι πο

σότητες Αlex. ποιότητες Αlex. 20. τοιούτον om Α". και ΤΑύ. 21.

το καθήσθαι om Αlex, ante έκαστον add et ι. | ή μη ον] σημαίνει Α".

25. τι om Α"Γ"c. | 28. εντή τοιαύτη κ. Αlex. 32. πάντως Α" Ε mg.

πρώτον και φύσει και Η". | 33. post χρόνω add και φύσει ιαs. | 35. εκά

στω Τ ουσίας λόγoν ενυπάρχειν ΕΤas. 36. post ειδέναι add δε αs.

τούτο Τ. 37. το ante πύρ om Α".

1028ύ 2. εστι] εστιν ή ΕΤ ειδώμεν ΕΤ, ίδωμεν αs. 3. και νυν

om Ε. 4. ή on Τas.
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5 φασιν, οι δε πλείω ή έν, και οι μεν πεπερασμένα, οι δε

άπειρα, διό και ημίν και μάλιστα και πρώτον και μόνον

ώς ειπείν περί το έτως όντος θεωρητέoν τίεςιν.

2 Δοκεί δ' ή ουσία υπάρχειν φανερώτατα μεν τοίς σώ

μαδιν διό τά τε ζώα και τα φυτά και τα μόρια αυτών

10 εσίας είναι φαμεν, και τα φυσικά σώματα, οίον πύρ και

ύδωρ και γήν και των τοιούτων έκαστον, και όσα ή μόρια

τέτων ή εκ τέτων εςίν, ή μορίων ή πάντων, οίον ό τε ερα

νός και τα μόρια αυτό, άστρα και σελήνη και ήλιος πό

τερον δε αύται μόναι ουσίαι εισίν ή και άλλαι, ή τούτων

μεν ουθεν έτεραι δέ τινες, σκεπτέον δοκεί δέ τισι τα τού

σώματος πέρατα, οίον επιφάνεια και γραμμή και στιγμή

και μονάς, είναι ουσίαι, και μάλλον ή το σώμα και το

ςερεόν, έτι παρά τα αισθητά οι μεν εκ oίoνται είναι ουθεν

τοιέτον, οι δε πλείω και μάλλον όντα αίδια, ώσπερ Πλά

20 των τά τε είδη και τα μαθηματικά δύο ουσίας, τρίτην δε

τήν των αισθητων σωμάτων ουσίαν. Σπεύσιππος δε και

πλείους ουσίας από το ενός αρξάμενος, και αρχάς εκάςης 130

υσίας άλλην μεν αριθμών, άλλην δε μεγεθών, έπειτα ψυ

χής και τότoν δή τον τρόπον επεκτείνει τάς εσίας, ένιοι δε

τα μεν είδη και τος αριθμός την αυτήν έχειν φασι φύσιν,

τα δε άλλα εχόμενα, γραμμάς και επίπεδα, μέχρι προς

την τύ έρανό εσίαν και τα αισθητά, περί δή τότων τί λέ

γεται καλώς ή μή καλώς, και τίνες εισίνεσίαι, και πότε

.. ρον εισί τινες παρά τας αισθητάς ή εκ εισί, και αυται πώς

30 εισί, και πότερον έςι τις χωριςή υσία, και διά τί και πώς,

ή έδεμία παρά τας αισθητάς, σκεπτέον, υποτυπωσαμένοις

την υσίαν πρώτον τίεςιν.

3 Λέγεται δ' ή ουσία, ει μη πλεοναχώς, αλλ' εν τέτ

ταρσί γε μάλιςα και γάρ το τί ήν είναι και το καθόλου

35 και το γένος υσία δοκεί είναι εκάς", και τέταρτον τότων το

υποκείμενον το δ' υποκείμενόνεςι καθ' ό τα άλλα λέγε

15

25

6. μόνως Αlex. 8. δ' ή] δή Τ. | μεν εν τοις fort. Αlex. 11. ή] δή

Α". | μορίων] μόριον αε, τινών fort. Αlex. 14. αυται Ε. | εισίν ουσίαι

Η". | post άλλαι ΕΤ Αscl c ή τούτων τινές ή και άλλα (vel άλλων), Α"

τινές και άλλων ή τούτων. 17. τω σώμα ή το Τ. 20. τρίτην - 22. ενός

om pr Τ. 21. και om Α". 23. μεγεθών και έπειτα Τ. 27. δε ΕΤas.

28. ή μή καλώς om as | 32. πρώτον την ουσίαν αε. | πρώτον fort. om

Αlex. 33. δ' ή] δή Τas, δε Α". 34. ήν οm Τ. 35. ή ουσία αs.
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ται, εκείνο δε αυτό μηκέτι κατ' άλλε, διό πρώτον περί τό

του διοριςέον μάλιςα γάρ δοκεί είναι εσία το υποκείμενον 1029α

πρώτον, τοιύτον δε τρόπον μέντινα ή ύλη λέγεται, άλλον

δε τρόπον ή μορφή, τρίτον δε το εκ τούτων, λέγω δε την

μεν ύλην οιον τον χαλκόν, την δε μορφήν το σχήμα της

ιδέας, το δ' εκ τέτων τον ανδριάντα το σύνολον, ώςε ει το

είδος της ύλης πρότερον και μάλλον όν, και το εξ αμφοίν

πρότερον έςαι διά τον αυτόν λόγον νύν μεν έντύπω είρη

ται τίποτ' εςιν ή έσία, ότι το μη καθ' υποκειμένου αλλά

καθ' ου τα άλλα, δεί δε μη μόνον έτως ου γαρ ικανόν,

131αυτό τε γάρ τύτο άδηλον, και έτι ή ύλη ουσία γίνεται, ει 10

γαρ μή αύτη υσία, τίς εςιν άλλη διαφεύγει, περιαιρεμέ

νων γάρ των άλλων ου φαίνεται ούθεν υπομένον, τα μεν

γαρ άλλα των σωμάτων πάθη και ποιήματα και δυνάμεις,

το δε μήκος και πλάτος και βάθος ποσότητές τινες αλλ'

ουκ εσίαι το γαρ ποσόν εκ εσία, αλλά μάλλον ώ υπάρ- 15

χει ταύτα πρώτω, εκείνό εςιν ή ουσία, αλλά μην αφαι

ρεμένg μήκες και πλάτες και βάθες εθεν ορώμεν υπολει

πόμενον, πλην εί τι έςι το οριζόμενον υπό τέτων, ώςε την

ύλην ανάγκη φαίνεσθαι μόνην ουσίαν ούτω σκοπουμένοις,

λέγω δ' ύλην ή καθ' αυτήν μήτε τι μήτε ποσόν μήτε άλλο 20

μηθεν λέγεται οίς ώριςαι το όν, έςι γάρ τι καθ' ό κατηγο

ρείται τέτων έκαςον, ώ το είναι έτερον και των κατηγοριών

εκάςη τά μεν γαρ άλλα της ουσίας κατηγορείται, αύτη

δε της ύλης, ώστε το έσχατον καθ' αυτό έτε τι έτε ποσόν

έτε άλλο εθέν εςιν, έδε δή αι αποφάσεις και γάρ αύται 25

υπάρξουσι κατά συμβεβηκός, εκ μεν ουν τούτων θεωρούσι

συμβαίνει υσίαν είναι την ύλην αδύνατον δέ και γάρ το

χωριςόν και το τόδε τι υπάρχειν δοκεί μάλιστα τη ουσία,

διο το είδος και το εξ αμφοίν εσία δόξειεν αν είναι μάλ

λον της ύλης, την μεν τοίνυν εξ αμφοίν ουσίαν, λέγω δε 30

5

1029α 1. γάρ] δε Τas. | 2. δή S. | φαίνεται Α"Η". | 3. λέγω δε et

5. τον om Α". | 5. το ante σύνολον οm ε. | 6. το εξ Α": Αlex. | 9. μή

ΕSΑ": vulgo oυ. 10. τε om Α". 11. αυτή Α"αε. | εστιν] fort. έσται.

13. ποιήματα και ποιητικαι Τ. | 16. ταύτα αυτά ΕΤιαs. | πρώτως Ε

Ταε. | ή om Α". | μην και αφαιρουμένου Α". | 19. μόνον Τ. 20. δή

Η". |ή Sa. | μήτε τι] μηκέτι S, οm Η". | 22. ώ] ώστε Α". | 23. εκά

στη as | 24. καθαυτόν S. | 26. υπάρχουσι Τ. 28. το om Α"Η". | 29. εί

δος] είδος το χωριστον Η". | μάλλον είναι Τas. | 30. τοίγε νύν Τ. | δή Η".
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την εκ της ύλης και της μορφής, αφετέον ύςέρα γαρ

και δήλη, φανερά δέ πως και ή ύλη, περί δε της τρίτης

σκεπτέον αύτη γαρ απορωτάτη, ομολογούνται δ' ουσίαι

είναι των αισθητών τινές, ώςε εν ταύταις ζητητέoν πρώτον,

1029υ 4 Επει δ' εν αρχή διειλόμεθα πόσοις ορίζομεν την υσίαν,

και τούτων έντι έδόκει είναι το τί ήν είναι, θεωρητέον περί

αυτού πρό έργε γάρ το μεταβαίνειν εις το γνωριμώτερον.132

ή γαρ μάθησις έτω γίνεται πάσι διά των ηττον γνωρίμων

5 φύσει εις τα γνώριμα μάλλον και τότο έργονεςίν, ώσπερ

εν ταίς πράξεσι το ποιήσαι εκ των εκάςω αγαθών τα όλως

αγαθά εκάςω αγαθά, έτως εκ των αυτώ γνωριμωτέρων τα

τη φύσει γνώριμα αυτώ γνώριμα τα δ' εκάςοις γνώριμα

και πρώτα πολλάκις ηρέμα εστι γνώριμα, και μικρόν ή

10 ούθεν έχει τύ όντος αλλ' όμως εκ των φαύλως μεν γνω

στών, αυτώ δε γνωςών, τα όλως γνωςά γνωναι πειρατέον,

μεταβαίνοντας, ώσπερ είρηται, διά τότων αυτών, και πρώ

τον είπωμεν ένια περί αυτό λογικώς, ότι έςι το τί ήν είναι

εκάστω ο λέγεται καθ' αυτό, ού γάρ έστι το σοί είναι το

15 μουσικώ είναι ου γαρ κατά σαυτόν εί μουσικός, ο άρα

κατά σαυτόν, ουδε δη τύτο πάν και γαρ το έτως καθ' αυτό

ώς επιφάνεια λευκόν, ότι ουκ έστι το επιφανεία είναι το

λευκώ είναι, αλλά μήν ουδε το εξαμφοίν το επιφανεία

λευκή είναι διά τί; ότι πρόσεστιν αυτό εν ώ άρα μη

20 ενέςαι λόγω αυτό, λέγοντι αυτό, έτος ο λόγος το τί ήν είναι

έκάςω. ώς'ει το επιφανεία λευκή είναί εςι το επιφανεία

είναι λεία, το λευκώ και λείω είναι το αυτό και έν, επει

δ' έστι και κατά τας άλλας κατηγορίας σύνθετα (έςι γάρ

31. εκ] έκ τε Α"cύ. |γάρ] δε S. 32. και ante ή om Τ. 33. αυτή αs.

10290 1. έπει δ' - 3. αυτού ponenda videntur post 12. τούτων αυ

επειδή εν Η". | οριζόμεθα Η". | 2. δοκεί ΕΤίας. 4. πάσι om. Η".

ante ήττον fort. add πρώτων των Αlex. | 5. τη φύσει Η" et fort. Αlex.

τούτο] το αυτό ΕΤ. 6. εν ταις] ενίαις Α". | εκάστου Η". | 7. αυτών αε.

8. αυτώ γνώριμα om Α". 9. εστί add Α" Αlex. 10. όμως δ' Αlex. γνω

ιριστών ΤΑ"ase. 11. αυτών αε. | αυτό δε γνωσιών om. Ε. | 12. μετα

βαίνοντα Α", μεταβαίνοντες α. | 14. εκάστω de coniect. dedi, έκαστον αscύ,

τών.

είναι ο λέγεται έκαστον Αlex, fort. recte. 15. ο] ο α. ο άρα κ. σαυ

τόν οm Α". | 17. επιφανεία λευκόν γρ Ε mg. | λευκή as | επιφάνεια α.

1s. λευκόν Α". | επιφάνεια λευκή Α"α. | είναι διά τί om Α". | 19. αυτό Α"

Αlex, αυτή (vel αύτη) γρ Λlex: ceteri αύτη. 20. ενέσται] έστι Αlex, fort.

ένεστι αυτό post λόγω om Α". | 21. επιφάνεια λευκή et επιφάνεια είναι

λεία 1". | 22, το λευκό] είναι αει το λευκό Τ, τώ λευκώ α. | 23 και on Τ.
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Η - "ν "- Αν -

τι υποκείμενον εκάςω, oίoν τώ ποιώ και τώ ποσώ και τώ
w - - αν Υ και , -

ποτέ και τώ πέ και τη κινήσει), σκεπτέον αρ' έςι λόγος τύ 25

τί ήν είναι εκάςω αυτών, και υπάρχει και τέτοις το τί ήν
τ' τ - χ Α' , τ -ν χ / y ν

133είναι, οίον λευκώ ανθρώπω τί ήν λευκώ ανθρώπω. έςω δή

όνομα αυτώ ιμάτιον, τί εστι το ίματίω είναι, αλλά μην
* Ω w - Ο 2 ( \ Α' y ν - «ν \ y χ α ν

έδε των καθ' αυτό λεγομένων έδε τύτο, ή το έ καθ' αυτό

λέγεται διχώς, και τέτου εςι το μεν εκ προσθέσεως, το δε 30
-ν \ 2 - Α' ω

ού, το μεν γαρ τώ αυτό άλλω προσκείσθαι λέγεται ο ορί

ζεται, οίονει το λευκώ είναι οριζόμενος λέγοι λευκού αν

θρώπου λόγον το δε τώ άλλο αυτώ, οίον ει σημαίνοι το
« Α' ν y/ α α , \ « / α Α'

ιμάτιον λευκόν άνθρωπον, ο δε ορίζοι το ιμάτιον ώς λευκόν"
Σ » τ

το δε λευκός άνθρωπος έςι μεν λευκόν, ο μέντοι τί ήν [είναι] 1030α

λευκώ είναι, αλλά τώ ιματίω είναι άρα έςι τί ήν είναι τι
γν ρ/ 2Μ και/ ρ/ V Λ ν ν , τ τ' αγ

[ή] όλως ή έ; όπερ γαρτόδε τι εστί το τί ήν είναι όταν

δ' άλλο κατ' άλλ8 λέγηται, ουκ έστιν όπερτόδε τι, οίον ο

λευκός άνθρωπος ουκ έστιν όπερτόδε τι, είπερ το τόδε τι 5

ταίς εσίαις υπάρχει μόνον ώςε το τί ήν είναι εςιν όσων ο
Λ' \ (. / α ν y ν χ 3\ y/ /

λόγος εστιν ορισμός ορισμός δ' εστίν ουκ αν όνομα λόγω
γ \ V 3\ α/ »

ταυτό σημαίνη (πάντες γάρ αν είεν οι λόγοι όροι έσται
3/ - ' γ ν

γαρ όνομα ότωύν λόγω ταυτόν, ώςε και η Ιλιάς ορισμός
» » / τ -w ν Α'

έςαι), αλλ' εάν πρώτg τινός ή τοιαύτα δ' εςιν όσα λέγε- 10

ται μή τώ άλλο κατ' άλλο λέγεσθαι, ουκ έςαι άρα εθενί
- και ζ» - τ' γ

των μη γένες ειδών υπάρχον το τί ήν είναι, αλλά τούτοις

μόνον ταύτα γάρ δοκεί ου κατά μετοχήν λέγεσθαι και

πάθος, έδ' ώς συμβεβηκός αλλά λόγος μενέςαι εκάστου

και των άλλων τί σημαίνει, εάν ή όνομα, ότι τόδε τώδε 15

24. τω ante ποσό om Αlex. | και τ. ποσώ οm as | 26. εκάστω είναι

αυτών Ε et, omisso αυτών, αs, εκάστου αυτών είναι Τ. 27. post ήν adde

είναι τί ήν λ. ανθρώπω om Α". | 28. αυτό Α". | 29. ουδε οm Α". |λε

γομένων ουδε τούτο οm Τ. 30. εστί τι το ΕΤas. | προθέσεως α. | 31.

τώ] το S. | 32. τω SΤ | 33. σημαίνει Τas. 34. ορίζει αε. | post λευκόν

punctum cυ.

1030α 1. το δε Τιαs, το δή cύ. 2. είναι] ανθρώπω Τas. ante αλλά

comma, ante αρα punctum iaseb Αlex. τώ ιματίω de coniectura dedi, τό

ιματίω ιαscό, το ιμάτιον fort. Αlex, άρα του ιματίου, τουτέστι του συνθέ

του, έστιν ορισμός ή ουκ έστιν Αscl. έστι το τί F"αs. 3. signum inter

rogandi fort post όλως ponendum. γάρ τόδε τι Αlex, γάρ τι Α" et γρ Ε,

γάρ τι ήν είναι ιαscύ. 4. οίον - 5. όπερτόδε τι om ΤΑ". | 5. τι om

ΕΑ"c. | 6. ο λόγος όσων Τ. τ. λ. ορισμός εστιν Αlex. 8. σημαίνον αε.

9. ταυτόν om Α"Η". 10. ή om Α". | 11. κατ' άλλου om Α"F". | 15. post

όνομα non distinguunt cυ.
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υπάρχει, ή αντί λόγυ απλού ακριβέςερος ορισμός δ' ουκ

έςαι υδε το τί ήν είναι, ή και ο ορισμός ώσπερ και το τί

εςι πλεοναχώς λέγεται και γάρ το τί εςιν ένα μεν τρό

πον σημαίνει την ουσίαν και το τόδε τι, άλλον δε έκαστον 134

20 των κατηγορουμένων, ποσόν, ποιόν και όσα άλλα τοιαύτα.

ώσπερ γάρ και το έστιν υπάρχει πάσιν αλλ' ουχ ομοίως,

αλλά τώ μεν πρώτως τους δ' επομένως, ότω και το τίεςιν

απλώς μεν τη υσία πως δε τοις άλλοις και γάρ το ποιόν

ερoίμεθ' αντί εςιν, ώςε και το ποιόν των τίεςι μεν αλλ'

25 ουχ άπλώς, αλλ' ώσπερ επί του μη όντος λογικώς φασί

τινες είναι το μή ον έχ απλώς αλλά μη όν, ούτω και το

ποιόν, δεί μεν όν σκοπείν και το πώς δεί λέγειν περί έκα

ςον, ό μήν μάλλόν γε ή το πώς έχει, διό και νύν έπει το

λεγόμενον φανερόν, και το τί ήν είναι όμοίως υπάρξει πρώ

30 τως μεν και άπλώς τη ουσία είτα και τοις άλλοις, ώσπερ

και το τίεςιν, ουχ απλώς τί ήν είναι, αλλά ποιώ ή ποσώ

τί ήν είναι δείγαρ ή ομωνύμως ταύτα φάναι είναι όντα,

ή προστιθέντας και αφαιρώντας, ώσπερ και το μή επιςητον

επιστητόν, έπει τό γε όρθόν εστι μήτε ομωνύμως φάναι

35 μήτε ώσαύτως, αλλ' ώσπερ το ιατρικόν τώ προς το αυτό

1030υ μεν και έν, υ το αυτό δε και έν, ο μέντοι άδε ομωνύμως

έδε γάρ ιατρικόν σώμα και έργον και σκεύος λέγεται ότε

όμωνύμως ούτε καθ' έν, αλλά προς έν, ταύτα μενούν

oπoτέρως τις εθέλει λέγειν διαφέρει εθέν εκείνο δε φανερόν

5 ότι ο πρώτως και απλώς ορισμός και το τί ήν είναι των

εσιών εςίν, 5 μην αλλά και των άλλων ομοίως εςί, πλην

ου πρώτως, ο γάρ ανάγκη, αν τύτο τιθώμεν, τότε ορισμόν

είναι ο άν λόγω το αυτό σημαίνη, αλλά τινί λόγω, τύτο

δ' εάν ενός ή, μή τώ συνεχεί ώσπερ ή Ιλιάς ή όσα συν

10 δέσμω, αλλ' εάν όσαχώς λέγεται το έν, το δ' εν λέγεται

ώσπερ το όν το δε όντο μεντόδε τι, το δε ποσόν, το δε135

17. o om Αlex. 21. το τί εστιν ΤΑ"as Αlex. 22. το μεν α. | 23.

τοις άλλοις et γάρ το om Α". 24. των] το S. 27. το om Αlex. εκά

στου Τ, έκαστα Αlex. 31. post εστιν comma as Αlex, comma om cύ.

32. είναι post φάναι on Αlex. | 35. το post προς om Ταε.

1030b 2. ουδέν ΕΤιαs. | γάρ το Αlex. και έργον fort. om Αlex.

3. ταύτα μεν ουν] αλλά ταύτα μεν Α"cύ: ceteri τ. μ. ουν. 4. θέλει Ε

Τas. | διαφέροι Α". 5. πρώτος Α". | 6. όμως Α", omissis εστί, πλην ου

πρώτως. 8. ο εάν λόγω Τas, o αν όνομα λόγω fort, Αlex. | τω αυτώ Τ.

9. ή om Α". | όσαι Ε. | 10. λέγηται ΕS.
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ποιόν τι σημαίνει, διό και λευκό ανθρώπ8 έςαι λόγος και

ορισμός άλλον δε τρόπον και το λευκό και εσίας,

5 Έχει δ' απορίαν, εάν τις μη φή ορισμόν είναι τον εκ

προσθέσεως λόγον, τίνος έςαι ορισμός των εχ απλών αλλά

συνδεδυασμένων, εκ προσθέσεως γάρ ανάγκη δηλύν, λέγω

δ' οίον, έστι όις και κοιλότης, και σιμότης το εκ των δυοίν

λεγόμενον, τώ τόδε εν τώδε, και ου κατα συμβεβηκός γε

ούθ' ή κοιλότης ούθ' ή σιμότης πάθος της ρινός, αλλά καθ'

αυτήν εδ' ώς το λευκόν Καλλία ή ανθρώπω, ότι Καλλίας

λευκός ώ συμβέβηκεν ανθρώπω είναι, αλλ' ώς το άρρεν τώ

ζώω και το ίσον τώ ποσώ και πάνθ' όσα λέγεται καθ'

αυτά υπάρχειν, ταύτα δ' εςιν εν όσοις υπάρχει ή ο λόγος

ή τένομα, ο εςι τότο το πάθος, και μή ενδέχεται δηλώσαι

χωρίς, ώσπερ το λευκόν άνευ τύ ανθρώπ8 ενδέχεται, αλλ'

ου το θήλυ άνευ τού ζώe. ώςε τότων το τί ήν είναι και ο

ορισμός ή εκ έςιν εθενός ή έςιν άλλως, καθάπερ ειρήκαμεν.

έστι δ' απορία και ετέρα περί αυτών, ει μεν γαρ το αυτό

εστι σιμή όις και κοίλη όίς, το αυτό έgαι το σιμόν και το

κοίλον ει δε μή διά το αδύνατον είναι ειπείν το σιμόν

άνευ το πράγματος και εςι πάθος καθ' αυτό (έςι γάρ το σι

μόν κοιλότης εν ρινί), το ρίνα σιμήν ειπείν ή εκ έςινή δις

το αυτό έςαι ειρημένον, ρις όις κοίλη ή γάρ βις ή σιμη ρις

ρίς κοίλη έςαι, διό άτοπον το υπάρχειν τοίς τοιέτοις το τί

ήν είναι ει δε μή, εις άπειρον είσιν ρινι γάρ ρινι σιμή έτι

άλλο ενέςαι δήλον τοίνυν ότι μόνης της εσίας εςιν ο όρι

136σμός, ει γάρ και των άλλων κατηγοριών, ανάγκη εκ προσ

θέσεως είναι, οίον το ποιό και περιττό και γάρ άνευ αριθμό,

ουδε το θήλυ άνευ ζώe. το δ' εκ προσθέσεως λέγω εν οίς

13. δε et του om Α". 15. προθέσεως ΤΕ". | έσται ο ορισμός Α".

17. των] τοϊν Τas, om Αlex. 18. τω om ΕΤ. κατά om Τas. post

συμβεβηκός γε punctum sc. | 23. αυτο Αlex. 24. τούτο πάθος αs. | 26.

o om Α"Γ", fort, recte. 27. ή έστιν] ή ει έστιν Τas. | αλλ' ώς καθά

περ Τ, αλλά καθάπερ Αlex as. 28. δε και ετέρα απορία Η". 29. έστι

και σιμή ρ. α3, 31. άνευ] και άνευ αε, έστι γάρ] και έστι ΕΤ, και

έσται εαs. | 33. ειρημένον] ειρημένον σιμή ρις ει Α"Η", omissis ρις ρις -

κοίλη. | 34. ρις on Τas. 35. μή] και Τ. ρίν Α", ρινή SΒ"C". |ρινή

SΒύCό. |σιμη Αδα. | έτι οm SΑ"Β"Cύι.

1031α 1. άλλο ενέστη Τ, άλλο έσται Α", οm SΒ"C". | μόνον Α"c.

ο οm ΤΕ"αs. 3. του ποιού] fort, του αρτίου. 4. το θήλυ] ο τού θή

λεος ΕΤιαε, λέγομεν Α"c.

35

1031α
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5 συμβαίνει δις το αυτό λέγειν, ώσπερ εν τέτοις, ει δε τέτο

αληθές, ουδε συνδυαζομένων έσται, οίον αριθμού περιττού,

αλλά λανθάνει ότι ουκ ακριβώς λέγονται οι λόγοι, ει δ'

εισί και τούτων όροι, ήτοι άλλον τρόπον εισίν ή καθάπερ

ελέχθη πολλαχώς λεκτέον είναι τον ορισμόν και το τί ήν

10 είναι ώςε ώδι μεν εθενός έςαι ορισμός, οδε το τί ήν είναι

εθενί υπάρξει πλήν ταϊς ουσίαις, ώδι δ' έςαι ότι μένουν

εςιν ο ορισμός ο τό τί ήν είναι λόγος, και το τί ήν είναι ή

μόνων των ουσιών εστιν ή μάλιςα και πρώτως και απλώς,

δήλον.

15 6 Πότερον δε ταυτόν εστιν ή έτερον το τί ήν είναι και

έκαςον, σκεπτέον, έςι γάρ τι προ έργο προς την περί της

ουσίας σκέψιν έκαστόν τε γάρ ουκ άλλο δοκεί είναι της

εαυτό άσίας, και το τί ήν είναι λέγεται είναι η εκάςυ υσία.

επί μεν δή των λεγομένων κατά συμβεβηκός δόξειεν αν

20 έτερον είναι, οίον λευκός άνθρωπος έτερον και το λευκώ αν

θρώπω είναι, ει γάρ το αυτό, και το ανθρώπω είναι και το

λευκώ ανθρώπω το αυτό το αυτό γάρ άνθρωπος και λευ

κός άνθρωπος, ώς φασίν, ώςε και το λευκώ ανθρώπω και

το ανθρώπω, ή ουκ ανάγκη, όσα κατά συμβεβηκός, είναι

25 ταυτά ου γαρ ώσαύτως τα άκρα γίγνεται ταυτά, αλλ'

ίσως γ' εκείνο δόξειεν αν συμβαίνειν, τα άκρα γίγνεσθαι

ταυτά κατά συμβεβηκός, οίον το λευκώ είναι και το μου-137

σικώ είναι δοκεί δ' ού, επί δε των καθ' αυτά λεγομένων

αει ανάγκη ταυτόν είναι οιονεί τινές εισιν έσίαι ών έτεραι

30 μή εισιν υσίαι μηδε φύσεις έτεραι πρότεραι, οΐας φασί τάς

ιδέας είναι τινες, ει γάρ έσται έτερον αυτό το αγαθόν και

το αγαθώ είναι, και ζώον και το ζώω, και το όντι και το

5. εν οm Α". 5. συνδ.] συνδοιαζομένων Τ, των συνδυαζ. as. 7. λαμ

βάνει Ε. 8. ήτοι] ή τώ Τ. 9. είναι om Τ. 10. ώδι] ώδ' ει Τ. 12. ο

post εστίν add Α" et fort. Αlex, dubito num recte, post είναι in SΒ"C"

lacuna literarnm ferme quadraginta. λόγος - είναι om Τ. 13. μόνων S:

ceteri et c μόνον. 15. ταυτό αs. 17. τε οm ΕS. 20. τω S. | 21. ει

- είναι om Τ. αυτώ α. και το Α", και τώ (vel και τό) Αlex: ceteri

om. |τώ Τ, οm Εas. 23. ώστε] είναι Αθ. 23. et 24. τω SΤΗ"α.

25. ante αλλ' comma eb. 26. τ' Α". αν οm Α". γενέσθαι Α". | 27.

ταυτά τα κατά Α", fort, recte. |τώ μ. α. | 28. είναι] είναι ώς Ε, οm S

Α" et fort. Αlex. 29. αει ανάγκη] αρ' ανάγκη Α" Αlex cύ, ανάγκη αει S

Η": ceteri αεί ανάγκη, ταυτά as | 30. πρότερον οίον Α". | είναι τινες

τάς ιδέας Η". 32. τώ αγ. α. τώζ. α. | ζώω είναι s, το όντι] τώ

όντι αs, όντι Η".
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όν, έσονται άλλαι τ' άσίαι και φύσεις και ιδέαι παρά τας 10310
- τ

λεγομένας, και πρότεραι ουσίαι εκείναι, ει το τί ήν είναι

ουσία εστίν, και ει μεν απολελυμέναι αλλήλων, των μεν
» 2. / ν y 2 2 χ/ Α' \ \ γ

ούκ έςαι επιςήμη, τα δ' άκ έςαι όντα (λέγω δε το απο

λελύσθαι, ει μήτε τώ αγαθώ αυτώ υπάρχει το είναι αγαθώ,

μήτε τέτω το είναι αγαθόν) επιςήμη γάρ εκάςυ εςιν όταν

το τί ήν εκείνω είναι γνώμεν και επί αγαθό και των άλ

λων ομοίως έχει ώς' ει μηδε το αγαθώ είναι αγαθόν, έδε
ν 2/ y/ y ν ν r / / » ν\ y \ \

το όντι όν, έδε το ένι έν, όμοίως δε πάντα έςιν ή όθεν τα
, τ τ' 0 α/ γ Υ Α \ y/ y/ y - χ/ 2. Ω.

τί ήν είναι ώς' ει μηδε το όντι όν, ουδε των άλλων ουθέν.

έτι ώ μή υπάρχει αγαθώ είναι, εκ αγαθόν ανάγκη άρα

εν είναι το αγαθόν και αγαθώ είναι και καλόν και καλώ
τ' α/ ν y y/ Α' y ν γ « Α ν

είναι, όσα μή κατ' άλλο λέγεται, αλλά καθ' αυτά και
- - " γν \ τ'

πρώτα και γάρ τύτο ικανόν εάν υπάρχη, καν μή ή είδη,

μάλλον δ' ίσως κάν ή είδη άμα δε δήλον και ότι είπερ 15

εισιν αι ιδέαι οΐας τινές φασιν, ουκ έσται το υποκείμενον

ουσία ταύτας γαρ ουσίας μεν αναγκαίον είναι, μή καθ'

υποκειμένg δέ έσονται γάρ κατά μέθεξιν, έκ τε δή τότων

138των λόγων εν και ταυτό και κατά συμβεβηκός αυτό έκαςον
τ' 4 σ' - Λ'

και το τί ήν είναι, και ότι γε το επίστασθαι έκαςον τούτό 20

εστι το τί ήν είναι επίστασθαι, ώστε κατά την έκθεσιν
Χ / τ p/ ν \ \ Λ'

ανάγκη έντι είναι άμφω, το δε κατά συμβεβηκός λεγό

μενον, οίον το μουσικόν ή λευκόν, διά το διττόν σημαίνειν,

ουκ αληθές είπείν ώς ταυτό το τί ήν είναι και αυτό και
τ »

γαρ ώ συμβέβηκε λευκόν και το συμβεβηκός, ώστ' έστι 25
» τ w

μεν ώς ταυτόν, έςι δε ώς και ταυτό το τί ήν είναι και αυτό,

5

10

1031ύ 1. και φύσεις om as. 2. ουσίαι] και ουσίαι Α". 3. ουσία

Α"Η" Αlex, ουσίας εαscύ. | μέν εισιν απ. Αlex. 4. ουκ έστιν επιστ. Τ.

ante λέγω et 6. post αγαθόν punctum cύ. | δε] δή Η". 6. εστιν όταν]

αύτη ias, mox omisso γνώμεν. 7. είναι εκείνω Α"cυ: ceteri εκείνω είναι

8. έχει] επάγει Τ, οm Η". το ΕS Αlex s, τώ αcύ. 9. το - το Ε Αlex,

το - τώ s, τώ -τώ αeύ. | έστιν] fort. έσται. 10. τω όντι Τα. | όν

om Τ. ουθενί ε. 12. και το αγαθώ Τs, και τώ αγ. α. και το κ, και

το (τώ α) καλώ αε. 13. και όσα Αlex. άλλο] άλλου Ταε πρώτα και

καθ' αυτά ΕSΤαε | 14. αν Α". | υπάρχει Τ. | και Η". | 15. ή om Α".

16. αι οm Αlex. oίας - 17. γάρ] Iacuna in SΒ"C". | 16. έστι Αlex as.

17. ουσία om Η". | ανάγκη είναι Α", είναι αναγκαίον S. | 18. έσονται] δέον

ται Β". 20. γε] δε S. τούτων SΒ"C". | 21. post ώστε add και Α"ch.

22. τι om Α". 23. ή] και Α". | 25. συμβαίνει Α". | λευκώ ΕΤ et (omisso

και) αs, om Α".
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\ W 9 / Α \ - ? Α' 2 2. Α' -

το μεν γαρ ανθρώπω και το λευκώ ανθρώπω και ταυτό, τώ

πάθει δε ταυτό, άτοπον δ' αν φανείη κάνει τις εκάστω

όνομα θείτο των τί ήν είναι έσται γάρ και παρ' εκείνο
χ/ τ -ν , τ' τ' ν" , σ τ »"

30 άλλο, οίον τώ τί ήν είναι ίππω τί ήν είναι [ίππω] έτερον.

καίτοι τί κωλύει και νύν είναι ένια ευθύς τί ήν είναι, είπερ
Χ _ η Α ι σ' τ y \ \ χ Λ' » W w t

ουσία το τί ήν είναι, αλλά μήν ού μόνον έν, άλλα και ο

1032α λόγος ο αυτός αυτών, ώς δήλον και εκ των ειρημένων ου

γάρ κατά συμβεβηκός εν το ενι είναι και έν, έτι ει άλλο

έςαι, εις άπειρον είσιν το μεν γαρ έςαι τί ήν είναι το ένός,
\ Λ α/ W y Α " y \ 2/ Λ. ρ/

το δε το έν, ώςε και επ' εκείνων ό αυτός έςαι λόγος, ότι

5 μεν όν επί των πρώτων και καθ' αυτά λεγομένων το εκάςω

είναι και έκαςον το αυτό και ένεςι, δήλον, οι δε σοφιςι
\ Σ \ \ Α' Α. α/ -' Χ «ν

κοι έλεγχοι προς την θέσιν ταυτην φανερον οτι τη αυτη

λύονται λύσει, και ει ταυτό Σωκράτης και Σωκράτει είναι,
Χ ΟΥ Μ \ y/ τ Λ. y/ y/ τ

ουθεν γαρ διαφέρει ότε εξ ών ερωτήσειεν άντις, έτε εξ ών

10 λύων επιτύχοι, πώς μεν έντο τί ήν είναι ταυτόν και πώς

και ταυτόν εκάςω, είρηται. -

7 Τών δε γιγνομένων τα μεν φύσει γίγνεται, τα δέ139

τέχνη, τα δε από ταυτομάτε, πάντα δε τα γιγνόμενα υπό

τέ τινος γίγνεται και έκ τινος και τί, το δε τι λέγω καθ'

15 εκάςην κατηγορίαν ή γάρ τόδε ή ποσόν ή ποιόν ή π5. αι

δε γενέσεις αι μεν φυσικαί αυταί εισινών ή γένεσις εκ
Α' Λ ν δ' ε τ / ΟΛ λέ ύλ ο V δ'

φύσεώς εςιν. το ξε γίγνεται, ήν λέγομεν ύλην το
- Σ V

ύφ' ού, των φύσει τι όντων, το δε τί, άνθρωπος ή φυτόν

ή άλλο τι των τοιέτων, ά δή μάλιςα λέγομεν υσίας είναι,
"Υ \ Λ' W / Υ\ Α' 3, α/

20 άπαντα δε τα γιγνόμενα ή φύσει η τέχνη έχει ύλην δυ0

27. το μεν Αlex, τώ μεν αscύ. και το Α" Αlex, και τώ αscύ. 29. τι

θείτο Α", θοίτο s. έσται - 30. τώ τί ήν είναι om Τ. 29. παρ' εκείνω α.

30. oίoν add Α" et fort. Αlex. | οίον τ. τ. η. ε. ίππω οm ias. | τώ] το Ε.

ίππω τί] το γάρ τί ΕSΒ"C". | ίππω ante έτερον omittendum est. Οbs.

p. 94. | έτερον om ε. | 31. νύν ευθύς είναι τινα Αlex. | 32. ουσίαι Τ.

ου] και ου SΒόCό.

1032α Ι. και om Τias. | ούτε Η". 2. και om Α". | έτι εί] είτι

ει Τ. 3. έσται om. Τ. έσται το τί Τas, τού ενός Α" et fort. Αlex,

το εν ειναι Τ: ceteri το ενι είναι fort, recte. 4. έσται ο αυτός Α". 5. post

των lacuna literarum trium in Β"C". | 6. και ante ένom Α", και ένom Η".

8. εί] εις Α". | Σωκράτει] σωκράτην Α". 9. ερωτηθείς Α", ερωτηθείη Η".

12. δε om Α". | γίνονται Η" Αlex. | 14. τι] τι cύ. | 15. ή πού et 18. τι

om Η". | 16. post εισιν add ήτοι εκείνων των γεγονότων αε. | 18. όντος

Τ. τί] τι ο ΕΤ, τι ο αε. 20. δύναται Αlex.
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νατον γάρ και είναι και μή είναι έκαςον αυτών, τούτο δ'

εςιν εν εκάςω ύλη, καθόλs δε και εξ ού φύσις και καθ' ο

φύσις το γαρ γιγνόμενον έχει φύσιν, οίον φυτόν ή ζώον,

και υφ' ού, ή κατά το είδος λεγομένη φύσις ή ομοειδής,

αύτη δ' εν άλλω άνθρωπος γάρ άνθρωπον γεννά έτω μεν 25

όν γίγνεται τα γιγνόμενα διά τήν φύσιν αι δ' άλλαι γε

νέσεις λέγονται ποιήσεις, πάσαι δ' εισίναι ποιήσεις ή από

τέχνης ή από δυνάμεως ή από διανοίας, τούτων δέ τινες

γίγνονται και από ταυτομάτου και από τύχης παραπλη

σίως ώσπερ εν τοις από φύσεως γιγνομένοις ένια γάρ 30

κακεί ταυτά και εκ σπέρματος γίγνεται και άνευ σπέρ

ματος, περί μεν όντέτων ύςερον επισκεπτέον, από τέχνης

δε γίγνεται όσων το είδος εν τη ψυχή, είδος δε λέγω το 1032ο

τί ήν είναι έκάςε και την πρώτην υσίαν, και γάρ των εναν

τίων τρόπον τινά το αυτό είδος της γάρ στερήσεως υσία ή

ουσία ή αντικειμένη, οίονυγίεια νόσο εκείνης γάρ απεσία

δηλύται ή νόσος, ή δ' ύγίεια ο εν τη ψυχή λόγος και εν

140τή επιςήμη, γίγνεται δή το υγιές νοήσαντος έτως επειδή

τοδι ύγίεια, ανάγκη, ει υγιές έςαι, τoδι υπάρξαι, οίον όμα

λότητα, ει δε τύτο, θερμότητα, και έτως αεί νοεί, έως αν

αγάγη εις τέτο ο αυτός δύναται έσχατον ποιείν, είτα ήδη

ή από τούτου κίνησις ποίησις καλείται, ή επί το υγιαίνειν 10

ώςε συμβαίνει τρόπον τινά εξυγιείας την υγίειαν γίνεσθαι

και την οικίαν εξ οικίας, της άνευ ύλης την έχεσαν ύλην

ή γάρ ιατρική εστι και οικοδομική το είδος της υγιείας

και της οικίας, λέγω δ' ουσίαν άνευ ύλης το τί ήν είναι,

5

21. και ante είναι om αs, τούτω Β"C". 22. εν Α", ή εν Ταε: ce

teri ή, fort. recte, καθό αεCύ. 23. ηνωμένον Τ. ή om S. post ζώον

punctum ύ. | 24. εφ' F". | ή post φύσις οm Αlex. | 26. ουν om Τ. | 27.

πάσαι δ' εισιν αι ποιήσεις om C". | ή om Α". | 28. από ante διανοίας

add Α" et fort. Αlex. | 30. υπό ΕSΤαs. | 31. ταύτα S. 31. 32. post σπέρ

ματος add γίγνεται α. 1 -

1032b 1. ών αε, δε post είδος om C". 4. ή] ή πή ουσία ΕΤ, om

8Α"Β"C". | απουσία αε. 5. δηλούται om Α". 5. 6. και εν τή] και ο εν τη

Ταε, και η Α". 6. δε SΤΑ"αε, ούτως om Sas. 7. το δι' υγίειαν SΤas.

έσται om Α". 7. 8. ομαλότητι Τ. 8. ει δε τούτο, θερμότητα on Τ.

9. • ex ι conjicit αναγάγη. | εις το αυτό δύνασθαι το έσχατον Α". | 10. τού

του ΕΗ": ceteri τούτων. 11. υγείαν εξ υγείας αs, την υγίειαν εξ υγιείας c,

την υγίειαν εκ της υγιείας fort. Αlex. | 12. post και Lacuna in Β"C". | 13. ή]

ει Τ. | εστι post οικοδ. Τ, οm F". ante οικοδ. add ή Η"θ. 13. 14. της

υγιείας και της οικοδομίας Ε, της οικίας και της υγείας Αlex.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 9



130 - Ζ 7. 1033 α.

15 τών δε γενέσεων και κινήσεων ή μεν νόησις καλείται ή δε

ποίησις, ή μεν από της αρχής και του είδους νόησις, ή δ'

από το τελευταίο της νοήσεως ποίησις όμοίως δε και των

άλλων των μεταξύ έκαςον γίγνεται, λέγω δ' οίον είύγια

νεί, δεί ομαλυνθήναι, τί όνεςι το ομαλυνθήναι, τoδί.

20 τύτο δ' έςαι ει θερμανθήσεται. τύτο δε τίεςι, τoδί. ύπάρ

χει δε τoδι δυνάμει τέτο δ' ήδη επ' αυτώ. το δή ποιούν

και όθεν άρχεται η κίνησις του υγιαίνειν, εάν μεν από

τέχνης, το είδός εστι το εν τη ψυχή, εάν δ' από ταυτο

μάτου, από τούτου όποτε το ποιείν αρχή τώ ποιύντι από

25 τέχνης, ώσπερ και εν τώ ιατρεύειν ίσως από το θερμαίνειν

ή αρχή, τούτο δε ποιεί τη τρίψει ή θερμότης τοίνυν ή εν

τώ σώματι ή μέρος της υγιείας ή έπεται τι αυτή τοιούτον

όεςι μέρος της υγιείας, ή διά πλειόνων τύτο δ' έσχατον

το ποιύν, και το έτως μέρος εςι της υγιείας και της οικίας,

30 οίον οι λίθοι, και των άλλων. ώςε καθάπερ λέγεται, αδύ-141

νατον γενέσθαι ει μηθεν προϋπάρχοι, ότι μένουν τι μέρος

εξ ανάγκης υπάρξει, φανερόν ή γάρ ύλη μέρος ενυπάρ

1033α χει γαρ και γίγνεται αύτη, αλλ' άρα και των εν τω

λόγω αμφοτέρως δε λέγομεν τάς χαλκός κύκλες τί εισι,

και την ύλην λέγοντες ότι χαλκός, και το είδος ότι σχήμα

τoιόνδε και τούτο εςι το γένος εις ο πρώτον τίθεται ο δή

5 χαλκούς κύκλος έχει εν τω λόγω την ύλην, εξ ού δε ώς

ύλης γίνεται ένια λέγεται, όταν γένηται, ουκ εκείνο αλλ'

εκείνινον, οίον ο ανδριάς ο λίθος αλλά λίθινος, ο δ’ άνθρω

πος ο υγιαίνων ου λέγεται εκείνο εξ ό αίτιον δ' ότι γίγνε

17. τέλους fort. Αlex. και επί των ΕΤ. | 18. των μ. έκαστον om Η".

18. 19. υγιαίνει Τ, υγιανθή αs. 19. δεί] δέοι αν Α"cυ: ceteri et Αlex δεί.

20. τί om Α". 21. δε - τούτο om Τ. τoδι ιαse Αlex et γρ Ε, τωδί ύ.

22. το Α". 24. τούτου δηλονότι ό αε, όποτε] όπερ Αlex, fort, recte. | αρχή

SΤias Αlex, άρχεται Η", άρχει cύ. 25. ώς όπερ Η". | θερμού Η".

26. τοίνυν] ουν Α". | ή om Α". | 27. ή έπεται - 28. υγιείας οm ΤΑ".

28. ή διά - 29. υγιείας οm Β"C". | 28. έσχατόν εστι το Α". | 29. ποι

ούν, και το ούτως] fort, ποιούν και αυτό πως και το ούτως μέρος εστί]

το μέρος Α"Η". | 31. τι] το ΕSΤαε. 32. υπάρξει εξ ανάγκης Τas. φα

νερον οm Τ. -

1033α 1. αυτή Τ. | αλλ' άρα ε. | 2. δε] φuίdem ε, fort scribendum

γε. | χαλκούς Α"Η" Αlex: ceteri πολλούς. 3. και ει την Α". 4. ο δε αε.

5. χαλκός Α". την] και την Η". |δή Η". 5. 6. γίνεται ώς ύλης Η". 6. post

ένια comma cύ. | γένηται] λέγηται F". 7. εκείνον SC"Η". | ο post οίον

om ΕSΤ.
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ται εκ της στερήσεως και του υποκειμένου ο λέγομεν την

ύλην, οίον και ο άνθρωπος και ο κάμνων γίγνεται υγιής, 10

μάλλον μέντοι λέγεται γίγνεσθαι εκ της ςερήσεως, οίον εκ

κάμνοντος υγιής ή εξ ανθρώπου, διό κάμνων μεν υγιής ου

λέγεται, άνθρωπος δε και άνθρωπος υγιής, ών δ' ή ςέρησις

άδηλος και ανώνυμος, οίον ενχαλκώ σχήματος όποιεθνή

εν πλίνθοις και ξύλοις οικίας, εκ τότων δοκεί γίγνεσθαι ώς 15

εκεί εκ κάμνοντος, διό ώσπερ έδ' εκεί εξ ο τότο εκείνο ου

λέγεται, ουδ' ενταύθα ο ανδριάς ξύλον, αλλά παράγεται

ξύλινος, ο ξύλον, και χαλκός αλλ' ο χαλκός, και λίθινος

αλλ' ο λίθος, και η οικία πλινθίνη αλλ' υ πλίνθοι, έπει εδ'

ώς εκ ξύλου γίγνεται ανδριάς ή εκ πλίνθων οικία, εάν τις 20

σφόδρα επιβλέπη, ουκ αν απλώς είπoι, διά το δείν μετα

βάλλοντος γίγνεσθαι εξ ό, αλλ' έχ υπομένοντος, διά μεν

όν τύτο έτως λέγεται,

8 Επει δε υπό τινός τε γίγνεται το γιγνόμενον (τότο δε

"λέγω όθεν ή αρχή της γενέσεώς εςι) και έκ τινος (έςω δε 25

μή ή ςέρησις τύτο αλλ' ή ύλη ήδη γαρ διώρισται ον τρό

ποντύτο λέγομεν) και τι γίγνεται (τύτο δ' εςιν ή σφαίρα

ή κύκλος ή ότι έτυχε των άλλων), ώσπερ έδε το υποκεί

μενον ποιεί τον χαλκόν, ούτως ουδε την σφαίραν, ει μη

κατά συμβεβηκός, ότι ή χαλκή σφαίρα σφαίρα έστιν, 30

εκείνην δε ποιεί το γάρ τόδε τι ποιείν εκ τύ όλως υποκει

μένε τόδε τι ποιείνεςίν, λέγω δ' ότι τον χαλκόνςρογγύ

λον ποιείνεςινε το ςρογγύλον ή την σφαίραν ποιείν, αλλ'

έτερόν τι, οίον το είδος τούτο εν άλλω, ει γάρ ποιεί, έκ

τινος αν ποιoίη άλλg τύτο γάρ υπέκειτο, οίον ποιεί χαλ- 1033ο

κήν σφαίραν τούτο δε ούτως ότι εκ τουδί, ό εςι χαλκός,

τοδι ποιεί, ό εςι σφαίρα, ει έν και τύτο ποιεί αυτό, δήλον

ότι ώσαύτως ποιήσει, και βαδιούνται αι γενέσεις εις άπει

9. εκ om F". | 11. εκ της στερήσεως γίγνεσθαι Ταε. 12. μεν ο υγ. Ταε.

13. και] και ο Α". | 14. συνώνυμος Τ. γρ εκ χαλκού Ε. | σχήμα το Τ

Η"αε. | οποιoνούν ΤΗ"as, oπoι oύν Ε. 15. eα his non dicentur fierι ί.

17. εντεύθεν Sas. 19. επει] ώς ει Τ. 21. επιβλέπη σφόδρα ΕΤas. | είπε

Α": ceteri είπoιε. 25. όθεν και η αε, δή Τ. 27. λέγομεν τούτο αε.

τι Αlex, o ascύ. | ή] ή Τ, ή η αε. | 28. ή ο κ. as. 31. ποιεί] ου ποιεί

ιαs, τι om Τ. ποιείν οm Α". | όλου Ταε. 32. τι add Α" Αlex, οm cum

ceteris c. | 33. ποιείν εστίν] ποιήσαι Α"Η".

1033ύ 1. πoιή αλλ' ου Τ, ποιoίη ή άλλου Εα (ποιοίοι) 3. |ποιεί Α"

Αlex, ποιείν εαεcύ. 2. έστιν ο χαλκός Τ. | 3. τόδε Α". | ό] ότι Α".

9 *
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\ χ/ C/ y ν τ' 3\ & Λ' Α -

5 ρον, φανερόν άρα ότι οδε το είδος, ή οτιδήποτε χρή καλείν

την εν τώ αισθητώ μορφήν, ο γίγνεται, υδ' έςιν αυτό γένε

σις, υδε το τί ήν είναι τέτο γάρ εςιν ο εν άλλω γίγνεται

ή υπό τέχνης ή υπό φύσεως ή δυνάμεως, το δε χαλκήν

σφαίραν είναι ποιεί, ποιεί γαρ εκ χαλκού και σφαίρας,

10 εις τoδι γάρ το είδος ποιεί, και έςι τύτο σφαίρα χαλκή.

του δε σφαίρα είναι όλως ει έσται γένεσις, έκ τινός τι έςαι.

δεήσει γάρ διαιρετόν είναι αεί το γιγνόμενον, και είναι το

μεν τόδε το δε τόδε, λέγω δ' ότι το μεν ύλην το δ' είδος.

ειδή εςι σφαίρα το εκ τύ μέσε σχήμα ίσον, τότε το μεν143
τ, «Α -J V Χ " ν 2 c/ ν Α'

15 εν ώ έςαι ο ποιεί, το δ' εν εκείνω, το δ’ άπαν το γεγονός,

οίον ή χαλκή σφαίρα, φανερόν δή εκ των ειρημένων ότι

το μεν ως είδος ή έσία λεγόμενον ο γίγνεται, ή δε σύνοδος

ή κατά ταύτην λεγομένη γίγνεται, και ότι εν παντί τώ
Α' ρ/ 2 w και ν ν Λ' \ Μ. Α'

γενομένω ύλη ένεςι, και έςι το μεντόδε το δε τόδε, πότε

20 ρον ένέςι τις σφαίρα παρά τάσδε ή οικία παρά τάς πλίν

θες; ή εδ' άν ποτε εγίγνετο, ει έτως ήν, τόδε τι αλλά το

τoιόνδε σημαίνει, τόδε δε και ώρισμένον έκέςιν, αλλά ποιεί

και γεννά εκ τούδε τoιόνδε και όταν γεννηθή, έστι τόδε

τoιόνδε, το δ’ άπαντόδε Καλλίας ή Σωκράτης εςιν ώσπερ

25 ή σφαίρα ή χαλκή ήδί, ο δ’ άνθρωπος και το ζώον ώσπερ

σφαίρα χαλκή όλως φανερόν άρα ότι ήτων ειδών αιτία,
α και / Α. Α' V . 5) 2 2 y/ Α \ Χ

ώς ειώθασίτινες λέγειν τα είδη, ει έςιν άττα παρά τα καθ

έκαςα, πρός τε τάς γενέσεις και τας υσίας εθεν χρήσιμα,
γ γ 3\ τ Λ. -ν χ Α y α Α' ν Α'

ουδ' αν είεν διάγε ταύτα ουσίαι καθ' αυτάς, επί μεν δή

30 τινων και φανερόν ότι το γεννών τοιέτον μεν οίον το γεννώ

μενον, ου μέντοι το αυτό γε, ουδ' εν τώ αριθμώ αλλά τώ

είδει, οίον εν τοις φυσικοίς άνθρωπος γάρ άνθρωπον γεννά,

αν μή τι παρά φύσιν γένηται, οίον ίππος ήμίονον και

5. ούτε ΕΤas. 6. ου οm Α"F"c. 7. είναι] είναι τούτο Τas, είναι

τούτω Ε. 8. ή prius om Α". | από - από αε. 9. και σφαίρας] σφαί

ραν Α". | 10. τό] τoδι το ΕΤias post χαλκή add τούτο δε σφαίρα εί

ναι ιαs. | 11. σφαίρα αε, έσται Α" Αlex, έστι ιαscb. 12. είναι om Τ.

αει οm Α". 13. το δε om Α". | το μεν] την μεν Τ. 14. δέ Τ. 15. ο

ου Α". | 17. ή] ή Α", ή ως Εas. | 18. άπαντι ΕΤ Αscl as | 19. ένεστι]

εστί Α"Η". | και έστι on as | 2ο. τι Τ. τάδε Ε. | 21. ante ή comma

et post τόδε τι interrogandi signum cύ. 21. 22. αλλ' ότι τoιόνδε ΕΤias.

23. τόδε] δήλον Η". | 25. ήδί om Τ. | 26. ή - αιτία] causae ε. | 28. τάς

post και add Α"Η", dubito num recte, χρησίμη Α". 29. έαυτάς Αύ.

30. και om Α"Η". | 31, αλλ' εν τω ΕΤιας ( 33, εάν Τas.
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ταύτα δε ομοίως ο γάρ αν κοινόν είη εφ' ίππου και όνου,

ουκ ωνόμασται το εγγύτατα γένος, είη δ' ανάμφω ίσως 1034α

οίον ήμίονος, ώςε φανερόν ότι όθεν δεί ως παράδειγμα είδος

κατασκευάζειν (μάλιστα γάρ αν εν τούτοις επεζητούντο,

υσίαι γάρ [αί] μάλιςα αύται), αλλά ικανόν το γεννών ποιή

σαι και του είδες αίτιον είναι εν τη ύλη το δ' άπαν ήδη 5

το τoιόνδε είδος εν ταίσδε ταϊς σαρξί και όστοίς Καλλίας

144και Σωκράτης και έτερον μεν δια την ύλην, ετέρα γάρ,

ταυτό δε τώ είδει άτομον γάρ το είδος,

9 Απορήσειε δ' άν τις διά τί τα μεν γίγνεται και τέχνη

και από ταυτομάτg, οίον υγίεια, τα δ' ό, οίον οικία, αίτιον 10

δ' ότι των μεν ή ύλη ή άρχεσα της γενέσεως εν τώ ποιείν

και γίγνεσθαι τι τών από τέχνης, εν ή υπάρχει τι μέρος

το πράγματος, ή μεν τοιαύτη εςινοία κινείσθαι ύφ’ αυτής,

ή δ' ό, και ταύτης ή μεν ώδι οία τε, ή δε αδύνατος πολλά

γαρ δύναται μεν υφ’ αυτών κινείσθαι αλλ' ουχώδί, οίον

ορχήσασθαι όσων υν τοιαύτη ή ύλη, οίον οι λίθοι, αδύνα

τον ώδι κινηθήναι ει μη υπ' άλλε, ώδι μέντοι ναί και το

πύρ, διά τύτο τα μεν εκ έςαι άνευ τύ έχοντος την τέχνην,

τα δ' έςαι υπό γαρ τούτων κινηθήσεται των ουκ εχόντων

μεν την τέχνην, κινείσθαι δε δυναμένων αυτών, η ύπ' άλ- 20

λων ουκ εχόντων την τέχνην, ή εκ μέρες, δήλον δ' εκ των

ειρημένων και ότι τρόπον τινά πάντα γίγνεται εξ ομωνύμε,

ώσπερ τά φύσει, ή εκ μέρους ομωνύμου, οίον ή οικία εξ

οικίας, ή υπόνού (ή γάρ τέχνη το είδος), η εκ μέρους ή

έχοντός τι μέρος, εάν μή κατά συμβεβηκός γίγνηται το 25

γαρ αίτιον το ποιείν πρώτον καθ' αυτό μέρος θερμότης γαρ

ή εν τη κινήσει θερμότητα εν τω σώματι εποίησεν αύτη

δ' έστιν ή ύγίεια ή μέρος, ή ακολουθεί αυτή μέρος τι της

υγιείας ή αυτή ή ύγίεια διό και λέγεται ποιείν, ότι εκείνο

15

1034α 1. εγγυτάτω Τas, εγγύτατον fort. Αlex. 2. ουθενl oυ Αlex.

4. αι οm Α" Αlex. 8. ταύτα Α". τώ είδει] τωδι Τ. 9. και τέχνη om

Α". | 12. από της τέχνης Τas. | 14. et 15. et 17, ώδε Α". | 15, δυνατά Ε.

17. μέντ είναι Αθ. 20. μεν οm Α"Η". | ήom Α". | 21. δ' om. Η".

22. άπαντα τρόπον τινά Γ", τρόπον τινά άπαντα ΕΤas. | ομωνύμων Τas.

23. ώσπερ - ομωνύμου on Τ. | 24. ή υπό] fort. τής υπό μέρους ή]

μέρους συνωνύμου ή Αlex, on Α". | 25. τι] το Α". | γένηται Η". | 26.

αίτιον on Α". | 28. ή υγίεια] ήτοι υγίεια ΕΤas. | 29, ή add ΕΑ"

Αlex α.
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30 ποιεί την υγίειαν ώ ακολυθεί και συμβέβηκε θερμότης, ώςε

ώσπερ εν τοίς συλλογισμοίς πάντων αρχή ή υσία (εκ γαρ

του τί εστιν οι συλλογισμοί εισιν), ενταύθα δε αι γενέσεις.

ομοίως δε και τα φύσει συνιςάμενα τούτοις έχει, το μεν

γαρ σπέρμα ποιεί ώσπερ τά από τέχνης έχει γαρ δυνά-145

1034ύ μει το είδος, και αφ' και το σπέρμα εςί πως ομώνυμον ου

γαρ πάντα ούτω δεί ζητείν ώς εξ ανθρώπου άνθρωπος, και

γάργυνή εξ ανδρός διό ημίονος ουκ εξήμιόνε αλλ' εάν

μήπήρωμα ή όσα δε από ταυτομάτε ώσπερ εκεί γίγνε

5 ται, όσων ή ύλη δύναται και ύφ’ αυτής κινείσθαι ταύτην

την κίνησιν ήν το σπέρμα κινεί όσων δε μή, ταύτα αδύ

νατα γίγνεσθαι άλλως πως η εξ αυτών, ού μόνον δε περί

της ουσίας ο λόγος δηλοί το μή γίγνεσθαι το είδος, αλλά

περί πάντων ομοίως των πρώτων κοινός ο λόγος, οίον ποσού

10 ποιού και των άλλων κατηγοριών. γίγνεται γάρ ώσπερ ή

χαλκή σφαίρα, αλλ' ού σφαίρα ουδε χαλκός, και επί

χαλκού, ει γίγνεται (αει γάρ δεί προύπάρχειν την ύλην

και το είδος), έτως και επί τό τίεςι και επί το ποιυ και

ποσ5 και των άλλων ομοίως κατηγοριών ου γαρ γίγνεται

15 το ποιόν αλλά το ποιόν ξύλον, άδε το ποσόν αλλά το πο

σόν ξύλον ή ζώον, αλλ' ίδιον της ουσίας εκ τούτων λαβείν

έςιν ότι ανάγκη προύπάρχειν ετέραν εσίαν εντελεχεία όσαν

ή ποιεί, οίον ζώον, ει γίγνεται ζώον ποιόν δ' ή ποσόν ουκ

ανάγκη αλλ' ή δυνάμει μόνον,

20 10 Επει δε ο ορισμός λόγος εςί, πάς δε λόγος μέρη έχει,

ώς δ' ο λόγος προς το πράγμα, και το μέρος το λόγο προς

το μέρος το πράγματος ομοίως έχει, απoρείται ήδη πότερον

δεί τον των μερών λόγον ενυπάρχειν εν τώ του όλ9 λόγω

30 και ώ συμβέβηκε Τ, οm Η". | θερμότης] ή θερμότης Ε, fort, η

υγίεια cum Αlex p. 467, 25 - 31. 32. δε om Αlex. 33. δη Ε. 34. το Ε.

δύναμιν Α". -

1034b 1. post σπέρμα comma, post ομώνυμον punctum, et 2. ante και

ct 3. post ημιόνου parenthesis signa ύ. | πως] πρώτον Α". 2. δη ζητή Τ.

3. αλλ' οm Α" et fort. Αlex. 4. όσα δε om. Ηή. 5. δύναται om Α".

6. 7. αδύνατον ΤΑlex. 7. αυτού Η". 11. και - 12. γίγνεται om Η". |

12, ει add ΕΑ", dubito num recte. | αεί] ει Α". 13. ούτω δε και αε.

17. αναγκαίον Α" Αlex. | ετέραν] αει ετέραν ΕΤιαs. oυσαν εντελεχεία Τ.

18. ή] ή α. |ει γίγνεται ζώον οm Α". 19. ή] ή αε, οm Α"F". | 20. δε

ο Αlex, δή ο ΤΗ", δε αεCυ. 21. του - 22. μέρος on Α". 23. δει om

Τ. του όλου] όλω Ηo.
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ή ού, επ’ ενίων μεν γαρ φαίνονται ενόντα, επ’ ενίων δ' ό, το

146μεν γαρ κύκλ9 ο λόγος έκ έχει τον των τμημάτων, ο δε της 25

συλλαβής έχει τον των στοιχείων καίτοι διαιρείται και ο

κύκλος εις τα τμήματα ώσπερ και η συλλαβή εις τάςοι

χεία, έτι δ' ει πρότερα τα μέρη του όλου, της δ' ορθής ή

οξεία μέρος και ο δάκτυλος τύ ζώe, πρότερον αν είη ή οξεία

της ορθής και ο δάκτυλος το ανθρώπε, δοκεί δ' εκείνα είναι 30

πρότερα τώ λόγω γάρ λέγονται εξ εκείνων, και τώ είναι

δε άνευ αλλήλων πρότερα ή πολλαχώς λέγεται το μέρος,

ών εις μεν τρόπος το μετρόν κατά το ποσόν, αλλά τούτο

μεν άφείσθω εξ ών δ' ή ουσία ώς μερών, τούτο σκεπτέον,

ει ούν εστι το μεν ύλη το δ' είδος το δ' εκ τούτων, και 1035α

εσία ή τε ύλη και το είδος και το εκ τότων, έςι μεν ώς

και η ύλη μέρος τινός λέγεται, έςι δ' ώς ύ, αλλ' εξ ών

ο τύ είδες λόγος, οίον της μεν κοιλότητος ουκ έςι μέρος

ή σάρξ (αύτη γάρ ή ύλη εφ' ής γίγνεται), της δε σιμό

τητος μέρος και το μεν συνόλυ ανδριάντος μέρος ο χαλ

κός, το δ' ώς είδες λεγομένε ανδριάντος ού. λεκτέον γάρ

το είδος και ή είδος έχει έκαςον, το δ' υλικόν ουδέποτε

καθ' αυτό λεκτέον, διό ο μεν τύ κύκλου λόγος ουκ έχει

τον των τμημάτων, ο δε της συλλαβής τον των goιχείων 10

τα μεν γαρ ςοιχεία το λόγg μέρη τύ είδες και έχύλη,

τα δε τμήματα ούτως μέρη ώς ύλη εφ' οίς επιγίγνεται,

εγγυτέρω μέντοι το είδος ή ο χαλκός, όταν εν χαλκώ ή

ςρογγυλότης εγγένηται, έςι δ' ώς έδε τα ςοιχεία πάντα

της συλλαβής εν τώ λόγω ενέςαι, οίον ταδί τά κήρινα 15

ή τα εν τώ αέρι ήδη γάρ και ταύτα μέρος της συλλα

147βής ώς ύλη αισθητή, και γάρ ή γραμμή εκ ει διαιρου
Υ

μένη εις τά ήμίση φθείρεται, ή ο άνθρωπος εις τα οςά

5

24. ή ού οm Α". | επ’ ενίων ΤΑ"ias Αlex, ενίων cύ. | ενόντες ΕΤΑ".

επ’ ενίων Τias Αlex, ενίων cύ. | 26. καίτοι] καίτοι και Α", και Αlex. | και

om Αlex. 28. πρότερον ΤΑ"as. | το μέρος Α". | 29. του - 30. δάκτυ

λος οm Α". | 30. είναι om Τ. | 31. και τώ] και το Τα. 34. ώς] εστί

fort. Αlex.

1035α 1. 2. και η ουσία ή Αlex. 3. αλλ'Ι φuandoquίdem ε. 4. ο

om Ταε | 4. 5. ή σάρξ μέρος Α"αε. 5. ή om Εαε. | αφ' Τas. | 6. μέ

ρος τι, και ΕΤιαε. | όλου αε. | 7. είδος Τ. | 8. το είδος] specie ί. | 10.

συλλαβής έχει τον Α". | 12 τμήματα τούτων ούτως Α". | 14. άπαντα

Α"c. | 17. ουκ οm Η". | αει Τ. | 18. ή ο] ώς ιε, ο οn Αlex α. | οστά]

στοιχεία Τ.
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και νεύρα και σάρκας, δια τύτο και εισιν εκ τότων έτως

20 ώς όντων της υσίας μερών, αλλ' ώς εξ ύλης, και το μεν
Λ. " - και/ Α ν τα / Χ , θ Α' Χ ζ»)

συνόλ8 μέρη, το είδος δε και 5 ο λόγος έκέτι διόπερ έδ
- - Λ. - ν τ Α' α - Λ. - -

εντοίς λόγοις, των μεν ούν ενέςαι ο των τοιυτων μερων
/ - χ χ - - 2\ ν - Α' Φ

λόγος, των δ' ού δεί ενείναι, αν μη η του συνειλημμένα,

δια γάρ τούτο ένια μεν εκ τούτων ώς άρχώνεςιν εις ά

25 φθείρονται, ένια δ' εκ έςιν, όσα μεν όν συνειλημμένα το

είδος και ή ύλη εςίν, οίον το σιμόν ή ο χαλκός κύκλος,

ταύτα μεν φθείρεται εις ταύτα και μέρος αυτών ή ύλη,
Ο/ ν ' - α/ » y 2/ α/ τ &

όσα δε μή συνείληπται τη ύλη αλλ' άνευ ύλης, ών οι

λόγοι του είδους μόνον, ταύτα δ' ου φθείρεται, ή όλως ή

30 ούτοι ούτω γε, ώς' εκείνων μεν αρχαι και μέρη τα υφ'

αυτά, του δ' είδους ούτε μέρη έτ' αρχαι ταύτα, και διά

τύτο φθείρεται ο πήλινος ανδριάς εις πηλόν και η χαλκή

σφαίρα εις χαλκόν και ο Καλλίας εις σάρκα και οςά, έτι δε

ο κύκλος εις τα τμήματα έςι γάρ τι o συνείληπται τη

1035ύ ύλη όμωνύ ίο λέ jκλος ό απλώς λεγό
ίη ομωνυμως γαρ λεγεται κυκλος ο τε απλως λεγ

ν "' 2. y/ -

μενος και ο καθ' έκαςα, διά το μή είναι ίδιον όνομα τοίς
2 - Υ! τ ν Α-ν y Α' κr » »,

καθ' έκαςον, είρηται μεν 5ν και νύν ταληθές, όμως δ' έτι

σαφέςερον είπωμεν επαναλαβόντες, όσα μεν γαρ το λόγο

5 μέρη και εις ά διαιρείται ο λόγος, ταύτα πρότερα, ή

πάντα ή ένια, ο δε της ορθής λόγος ου διαιρείται εις
y / / y \ "ν χ r 2 » Λ - ν Ο

όξείας λόγον, αλλά της οξείας εις ορθήν χρήται γαρ ο

όριζόμενος την οξείαν τη ορθή ελάττων γάρ ορθής ή οξεία.148

όμοίως δε και ο κύκλος και το ημικύκλιον έχουσιν το

γαρ ημικύκλιοντώ κύκλω ορίζεται και ο δάκτυλος τώ
α/ ν Α / " Χ / Λ. Ο/ » "'

όλω το γαρ τoιόνδε μέρος ανθρώπ8 δάκτυλος, ώσθ' όσα

μεν μέρη ώς ύλη και εις ά διαιρείται ώς ύλην, ύςερα,

10

19. έστιν S, εκείν' Α". | 21. ουδ'] και Α". | 22. των -23. ενείναι]

διόπερ τους μεν ενέσται ο των τοιούτων μερών λόγος, τοίς δ' ου δεί ενεί

ναι γρ Ε. 22. ουν] ουν ουκ ΕS, om Α". 23. ουδ' ειεν είναι αε. | εάν μή

του Α". | 24. γάρ τούτου Τ. | ώς οm Α". | 25. όσα] ένια, suprascriptο όσα

Α". | 26. χαλκός α. | 27. και το μέρος Τ. | και μ. α. η ύλη om ι. | 28. τη]

ή S. άνευ της ύλης oίoν λόγοι ΕΤias. 29. 30. ή ου τοιούτω γε Α", ή ούτι

ούτω γε Εc, ή ότι ούτως τε Τα (γε) 8. 30. 31. τα υφ’ αυτά] ταύτα Α", vel

hoc scribendum vel audacius ex Αlex 474, 15 τα υλικά coniiciendum arbi

tror. 31. ταύτα om Α". 32. και - 33. χαλκόν οm Η". χαλκή addidi

ex Αlex, om iaseb. 33. 34. δε ομοίως ο Α"c. 34. τις oς ΕΤ, fort. recte.

1035ύ 1. λέγεται ο κ. Τ. 1. 2. λεγόμενος om Αlex. 2. οι Εas, καθ'

έκαστον Λlex. 3. και νυν on Τ. δέ τι SΤ. 9. o et το prius om Ε

ΤΗ". | 12. ύλη] εις ύλην Τ. |ώς] ώς εις Εas.
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όσα δε ώς το λόγο και της ουσίας της κατά τον λόγον,

πρότερα, ή πάντα ή ένια, έπει δε ή των ζώων ψυχή

(τύτο γάρεσία το εμψύχg) ή κατά τον λόγον υσία και 15

το είδος και το τί ήν είναι τώ τοιώδε σώματι (έκαστον

γυν το μέρος εάν ορίζηται καλώς, εκ άνευ τύ έργε όριεί

ται, ο εχ υπάρξει άνευ αισθήσεως) ώςε τα ταύτης μέρη

πρότερα, ή πάντα ή ένια, το συνόλ8 ζώα, και καθ' έκα

ςονδή ομοίως, το δε σώμα και τα τούτου μόρια ύςερα 20

ταύτης της ουσίας, και διαιρείται εις ταύτα ώς εις ύλην

εχή εσία αλλά το σύνολον, το μεν εν συνόλ8 πρότερα

ταύτ' έςιν ώς, έςι δ' ώς έ έδε γάρ είναι δύναται χωρι

ζόμενα ουδε γάρ ο πάντως έχων δάκτυλος ζώου, αλλ'

ομώνυμος ο τεθνεώς ένια δ' άμα, όσα κύρια και εν ώ 25

πρώτω ο λόγος και η εσία, οίονει τούτο καρδία ή εγκέ

φαλος διαφέρει γάρ έθεν πότερον τοιύτον, ο δ’ άνθρωπος

και ο ίππος και τα έτως επί των καθ' έκαςα, καθόλs δέ,

εκ έςιν υσία, αλλά σύνολόν τι εκ τεδί τό λόγο και τησδι

της ύλης ώς καθόλg καθ' έκαςον δ' εκ της εσχάτης ύλης

ο Σωκράτης ήδη εςίν, και επί των άλλων ομοίως μέρος μεν

ούν εςι και του είδες (είδος δε λέγω το τί ήν είναι) και το

συνόλ8 το εκ το είδος και της ύλης και της ύλης αυτής, αλλά

το λόγg μέρη τα τύ είδες μόνον εςίν, ο δε λόγος εςι το

149καθόλg το γαρ κύκλω είναι και κύκλος και ψυχή είναι 1036α

και ψυχή ταυτό, του δε συνόλου ήδη, οίον κύκλ8 τυδί,

των καθ' έκαςά τινος ή αισθητό ή νοητό (λέγω δε νοητός

μεν οίοντός μαθηματικός, αισθητός δε oίoντες χαλκούς

και ξυλίνες), τότων δε ουκ έςιν ορισμός, αλλά μετά 5

νοήσεως ή αισθήσεως γνωρίζονται, απελθόντα δ' εκ της

30

15, 16 και το είδος ουσία Sί. | 16. τοιούτω ΕΤas. post σώματι et

18. post αισθήσεως colon ύ. | εκάστου ΕΤιας. 17. καλώς] το μέρος καλώς

Α", καλώς το μέρος fort. Αlex. | 18. υπάρχει SΤΗ". ταύτης] τοιαύτα

Τ. | 21. αυτά Τ. 22. ουχ ή ουσία α, ουκ ουσίαν Α". |ουν et 23. έστιν

ώς οm Τ. 24. ου ΕSc. παντοίως Η", άλλως πως Α". 27. πότερον το

τοιούτον Α". | ο δ'Ι ο δε καθόλου fort. Αlex. 28. o om Α". τα] ταύτα

Α". | post έκαστα colo, post δέ non distinguunt cb. | δέΠ δ' cύ. | 33. και]

ώσπερ και Αlex. του εκ] τώ εκ S. και της ύλης de coniectura addidi.

της] ώς Α". | 34. εστί του] modo εστί τοί, modo εστί το Αlex.

1036α 2. ήδη] ή ΕSΤ. 2. 3. τουδί και των ΕSΤι, fort. recte. 3. ή

post τινος om ΕSί. 5. ante ξυλίνoυς add τους Α"cύ. | δε] δε δή αs.

6. απελθόντα scripsi cum i, coll. p. 1040 α 3, απελθόντας αεCύ.
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εντελεχείας ου δήλον πότερόν ποτέ εισιν ή εκ εισίν, αλλ'

άει λέγονται και γνωρίζονται τώ καθόλ8 λόγω, ή δ' ύλη

άγνωστος καθ' αυτήν. ύλη δ' ή μεν αισθητή εστιν ή δε

10 νοητή, αισθητή μεν οίον χαλκός και ξύλον και όση κινητή

ύλη, νοητή δε ή εν τοις αισθητοίς υπάρχεσα μή ή αισθητά,

οίον τα μαθηματικά, πώς μεν όν έχει περί όλο και μέ

ρες, και περί το προτέρε και ύςέρθ, είρηται προς δε την

ερώτησιν ανάγκη απαντάν, όταν τις έρηται πότερον η ορθή

15 και ο κύκλος και το ζώον πρότερον, ή εις ά διαιρούνται

και εξ ών εισί, τα μέρη, ότι έχ άπλώς, ει μεν γάρ εςι

και η ψυχή ζώον έμψυχον ή έκαςον ή εκάς.e, και ο κύ

κλος το κύκλω είναι, και η ορθή το ορθή είναι και η

ουσία ή της ορθής, τι μεν και τινός φατέον ύςερον, οίον

20 των εν τώ λόγω και τινός ορθής (και γάρ ή μετά της

ύλης ή χαλκή ορθή, και η εν ταις γραμμαϊς ταίς καθ'

έκαςα) ή δ' άνευ ύλης των μεν εν τω λόγω ύςέρα, των

δ' εν τω καθ' έκαςα μορίων προτέρα, απλώς δ' ό φατέον,

ει δ' ετέρα και μή εςιν ή ψυχή ζώον, και ότω τα μεν

25 φατέον τα δ' ύ φατέον, ώσπερ είρηται.

11 Απoρείται δ' εικότως και ποία του είδους μέρη και

ποία ού, αλλά του συνειλημμένου, καίτοι τότε μη δήλ9150

όντος εκ έςιν ορίσασθαι έκαςον, το γάρ καθόλg και του

είδες ο ορισμός ποία ένεςι των μερών ώς ύλη και ποία

30 ού, εάν μή ή φανερά, ουδε ο λόγος έςαι φανερός ο του

πράγματος, όσα μενούν φαίνεται επιγιγνόμενα εφ' ετέ

ρων τώ είδει, οίον κύκλος εν χαλκώ και λίθω και ξύλω,

ταύτα μεν δήλα είναι δοκεί ότι έθεν της το κύκλο υσίας

ο χαλκός έδ' ο λίθος διά το χωρίζεσθαι αυτών, όσα δε

35 μή όράται χωριζόμενα, ούθεν μεν κωλύει ομοίως έχειν

7. ποτέ om Α". 9. έστιν om. Τ. 10. διανοητή Τ. όσα κινείται Α".

11. νοητή] ή Α". |μή om. Η". | αισθητά Ι αισθητοίς F". 12. oίoν] όντα

Α". 12. 13. όλου και περί μέρους Αύ, μέρους και όλου Αlex. 13. περί του

om Αlex. 14. άπαντα Τ ερωτά Ταs. 15. πρότερα Ε. διαιρείται Α". | 16.

και] τα αs, τα μέρη fort. om Αlex. 17. ante ζώον fort, add το Αlex p. 478,

25.479, 17. ή έμψυχον (έμψυχος Ε) ή έκαστον ΕΑ" Αlex έc, ή έκαστον

ή έμψυχον S. | η Αlex, η Ε, ή ιαscύ. | 17, 18 και ο κύκλος Αlex αε, και κύ

κλος cύ. | 18. τώ κ. ε. | ή om Α". | το] τη αε. | 19. τί - τίνος αες.

ύστερον οm as. 20. τίνος as post ορθής punctum cύ. 25. ου οm S.

26. του] έσται του Α", εστι του F". | 27. 28. δηλούντος ουκ Τ. 29. ποία

ούν] ή ποία ούν Α". | 33. μεν ουν δ. αs.
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τέτοις, ώσπερ κάνει οι κύκλοι πάντες έωρώντo χαλκοί 1036ύ

(όθεν γαρ αν ήττον ήν ο χαλκός έθεν το είδες), χαλεπόν

δε αφελείν τούτο τη διανοία, οίον το τού ανθρώπε είδος

αει εν σαρξί φαίνεται και οςοίς και τοίς τοιέτοις μέρεσιν

άρ' ούν και εςι ταύτα μέρη το είδες και το λόγο, ή ού,

αλλ' ύλη, αλλά διά το μή και επ' άλλων επιγίγνεσθαι

αδυνατεμεν χωρίσαι, έπει δε τέτο δοκεί μεν ενδέχεσθαι,

άδηλον δε πότε, απορύσί τινες ήδη και επί τό κύκλο και

το τριγώνg, ώς oύ προσήκον γραμμαϊς ορίζεσθαι και τώ

συνεχεί, αλλά πάντα ταύτα όμοίως λέγεσθαι ώσανει 10

σάρκες ή οςά το ανθρώπε και χαλκός και λίθος του αν

δριάντος και ανάγεσι πάντα εις τας αριθμός, και γραμ

μής τον λόγον τον των δύο είναι φασιν, και των τάς

ιδέας λεγόντων οι μεν αυτογραμμήν την δυάδα, οι δε το

είδος της γραμμής ένια μεν γαρ είναι ταυτά το είδος 15

και ου το είδος, οίον δυάδα και το είδος δυάδος επί

γραμμής δε ουκέτι συμβαίνει δή έντε πολλών είδος

είναι, ών το είδος φαίνεται έτερον, όπερ και τοίς Πυθα

151γορείοις συνέβαινεν και ενδέχεται εν πάντων ποιείν αυτό

είδος, τα δ' άλλα μή είδη καίτοι ούτως εν πάντα έςαι 20

ότι μένουν έχει τινά απορίαν τα περί τους ορισμός, και

διά τίν' αιτίαν, είρηται, διό και το πάντ' ανάγεινέτω και

αφαιρείν την ύλην περίεργον ένια γάρ ίσως τόδ' εν τώδ'

εςίν, ή ώδι ταδί έχοντα, και η παραβολή ή επί το ζώο,

ήν ειώθει λέγειν Σωκράτης ο νεώτερος, ου καλώς έχει 25

απάγει γάρ από το αληθές, και ποιεί υπολαμβάνειν ώς

ενδεχόμενον είναι τον άνθρωπον άνευ των μερών, ώσπερ

άνευ του χαλκό τον κύκλον. το δ' ουχ όμοιον αισθητον

γάρ τι το ζώον, και άνευ κινήσεως εκ έςιν ορίσασθαι, διό

5

1036ύ 1. ει οm Α". 2. αν on as | ουθεν ante του om ΕΤas.

3. τούτον Α". το om S. 5. μέρη ταύτα ΕΤas. post λόγου comma et

6. post ύλη signum interrogandi cb. 6. άλλω ΤΑ"αs. 7. μεν on Τas.

8. δέποτε αsc, πότε om. Τ. 8. 9. και του] και επί του ΕΤas. 10. πάντα

και ταύτα Α", ταύτα πάντα Τas. 11. 12. και χαλκός - ανδριάντος οm Η".

του ανδριάντος Α" Αlex: ceteri κύκλου, fort. recte, ή ανδριάντος γρ Ε.

12. πάντας S, πάντως γρ Ε. | 12. 13. και αυτογραμμής γρ Ε. | 15. το αυτό

Α". | 16. το post και om Α". | 17. δή S. | ουκέτι Αscl: ceteri et cύ ουκ έστι.

τε] των Αlex. 19. αυτο ποιείν Τ. 21. απορίαν τινά ΕΤas, τα om Τ.

αριθμούς Η". | 22. διό και om Τ τo om Α". | 23. περί έργον Τ.

24. ταδί έχοντα] τoδι έχον αs, ταδί om Αlex. | 29. τι] τι ίσως ΕΤias.
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υδ' άνευ των μερών εχόντων πως ο γάρ πάντως το αν

θρώπg μέρος ή χείρ, αλλ' ή δυναμένη το έργον αποτελείν,

ώςε έμψυχος όσα μή έμψυχος δε υ μέρος, περί δε τα

μαθηματικά, διά τί ουκ εισί μέρη οι λόγοι των λόγων,

οίον το κύκλs τα ημικύκλια; ε γάρ εςιν αισθητά ταύτα,

ή ουθεν διαφέρει έςαι γάρ ύλη ενίων και μή αισθητων,

και παντός [γάρ ύλη τίς εστιν] ο μή εστι τί ήν είναι [και

είδος αυτό καθ' αυτό αλλά τόδε τι] κύκλ8 μενούν ουκ

έσται το καθόλου, των δε καθ' έκαςα έςαι μέρη ταύτα,

ώσπερ είρηται πρότερον έςι γάρ ή ύλη ή μεν αισθητή ή

δε νοητή, δήλον δε και ότι η μεν ψυχή υσία ή πρώτη,

το δε σώμα ύλη, ο δ’ άνθρωπος ή το ζώον το εξ αμφοίν

ώς καθόλου Σωκράτης δε και Κορίσκος, ει μεν και ή

ψυχή, διττόν οι μεν γαρ ώς ψυχήν, οι δ' ώς το σύνολον

ει δ' άπλώς ή ψυχή ήδε και σώματόδε, ώσπερ το κα-152

θόλου [τε] και το καθ' έκαστον, πότερον δ' έστι παρά την

ύλην των τοιύτων ουσιών τις άλλη, και δεί ζητείν ουσίαν

αυτών ετέραντινά oίoν αριθμούς ή τι τοιούτον, σκεπτέον

ύςερον τούτου γάρ χάριν και περί των αισθητων ουσιών

πειρώμεθα διορίζειν, έπει τρόπον τινά της φυσικής και

δευτέρας φιλοσοφίας έργον ή περί τας αισθητάς ουσίας

θεωρία ο γάρ μόνον περί της ύλης δεί γνωρίζειν τον φυ

σικόν, αλλά και της κατά τον λόγον, και μάλλον επί

δε των όρισμών πώς μέρη τα εν τω λόγω, και διά τί εις

λόγος ο ορισμός, δήλον γαρ ότι το πράγμα έν, το δε

πράγμα τίνι έν, μέρη γε έχον, σκεπτέον ύςερον,

Τί μεν ούν εστί το τί ήν είναι και πώς αυτό καθ'

30. ουδ' om Α". 31. ή ante χείρom Α" Αlex. 34. του add Α" et

fort. Αlex, dubito num recte. 35. post διαφέρει signum interrogandi et post

αισθητών colon ύ.

1037α 1. et 2. verba uncinis inclusa add Α"cύ. 2. κύκλου - 3. κα

θόλου] του μεν καθόλου κύκλου ουκ έσται μέρη καθόλου Α"c. 5. νοητή]

ουκ αισθητή Τ. και om Α". 7. ει οm Τ. και add Αύ Αlex. 8. ante

διττόν non distinguunt cύ. | διττόν] σωκράτης διττόν Α". | οι δ'] ή δ' SΤ.

9. και] και το αε, οm Α". τόδε] τα δε Α". τα Α". 10. τε ante κα

θόλου ponit c, omittendum arbitror cum as Αlex. | έστι τι παρά ΕΤas

Αlex. 11. τις ante ουσιών ΕΤas, om Αlex. ζητείν την ουσίαν Α". | 12.

αυτών om Α". | αριθμός S. | 14. επει] ή έπει Α". | 17. επί] ει Α", fort.

έτι, quod coniecit Βrand., cf Αlex p. 485, 7. 18. μερισμών S. 19. δή

λον - 20. έχον parenthesi includit ύ. 20. τίνι Λlex p. 486, 20 Αscl isc,

τινί αύ,
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αυτό, καθόλ8 περί παντός είρηται, και διά τί των μεν ο

λόγος ο τό τί ήν είναι έχει τα μόρια του οριζομένg, των

δ' ού, και ότι εν μέντώ της υσίας λόγω τά έτω μόρια

ώς ύλη εκ ενέςαι έδε γάρ έςιν εκείνης μόρια της υσίας 25

αλλά της συνόλης ταύτης δέ γ' έςι πως λόγος και ουκ

έστιν, μετά μεν γαρ της ύλης ουκ έςιν (αόριστον γάρ),

κατά την πρώτην δ' υσίανέςιν, οίον ανθρώπg o της ψυχής

λόγος, ή ουσία γάρ έστι το είδος το ενόν, εξ ου και της

ύλης ή σύνολος λέγεται ουσία, οίον ή κοιλότης εκ γάρ 30

ταύτης και της ρινός σιμή βίς και ή σιμότης εςί δις γαρ

εν τέτοις υπάρξει ή όίς, εν δε τη συνόλω υσία, οίον όινι

σιμη ή Καλλία, ενέσται και η ύλη και ότι το τί ήν

είναι και έκαςον επί τινών μεν ταυτόν, ώσπερ επί των πρώ- 1037ύ

των ουσιών, οίον καμπυλότης και καμπυλότητι είναι, ει

153πρώτη εςίν (λέγω δε πρώτην ή μή λέγεται τώ άλλο εν

άλλω είναι και υποκειμένω ώς ύλη) όσα δ' ώς ύλη ή

ώς συνειλημμένα τη ύλη, και ταυτό, ουδ' όσα κατά συμβεβη

κός έν, οίον ο Σωκράτης και το μουσικόν. ταύτα γάρ

ταυτά κατα συμβεβηκός.

12 Νύν δε λέγωμεν πρώτον, εφ' όσον εν τοις αναλυτι

κoίς περί ορισμού μη είρηται ή γάρ εν εκείνοις απορία

λεχθείσα πρό έργου τοίς περί της εσίας εςι λόγοις, λέγω

δε ταύτην την απορίαν, διά τίποτε ένεςιν και τον λόγον

ορισμόν είναι φαμεν, οίον του ανθρώπου το ζώον δίπουν

έςω γάρ ότος αυτό λόγος, διά τί δή τύτο ένεςιν αλλ'

και πολλά, ζώον και δίπουν, επί μεν γαρ του άνθρωπος

5

10

22. καθόλου om S. o om Α". 23. o om F". 24. έν Τ. 25. ώς

ή ύλη α. ένεστιν Sas. | ουδε - 27. έστιν om S. 25. ουδε] ου αs.

εκείνα Η". 26. συνόλου Τas, fort, recte, συνόλου an συνόδου Λlex. δέ

γ'] δ' Τ. | 29. γαρ ουσία ΕΤas. | 30. σύνολος ΕΤias Αlex, σύνοδος cύ.

31. δις] δι' α Αθ. 32. υπάρχει Sas. 33. ή om ΤΑ". | ένεστι is et fort.

Αlex, έν έστι α. το τί om Α".

1037ο 1. είναι και έκαστον Ειας Αlex, είναι έκαστον cυ. 2. καμπυ

λότης και om Α". | εί] ή SΤΑ"α. 3. ante λέγω et 4. ante όσα pun

ctum cύ. 3. πρώτον η Α". το Α". 4. ύλη] ύλη αscύ. 5. ώς τα συν.

Α". | ουδε] ει μη αs. | όσα de coniectura addidi. 6. οίον σωκράτης και

μουσικός Α". 7. ταύτα S, πάντα Τ κατά) και κατά ΕS. 8. λέγο

μεν ΤΗ", λέγω Γ". 9. μή] μοι Τ, οm F". 10. λόγοις εστί Α"c. | 11. έν

om Α". | εστιν] εστι το οριστον Sίας. 12. τού] o του ΕΤαε. 13. έστω

- 14 δίπουν om ΤΑ". | 13. ούτος οm ι.
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15 και λευκόν πολλά μέν έστιν, όταν μή υπάρχη θατέρω

θάτερον, ενδέ, όταν υπάρχη και πάθη τι το υποκείμενον

ο άνθρωπος, τότε γαρ εν γίγνεται και έςιν ο λευκός άν

θρωπος, ενταύθα δ' ά μετέχει θατέρου θάτερον το γαρ

γένος ο δοκεί μετέχειν των διαφορών άμα γάρ αν τών

20 εναντίων το αυτό μετείχεν αι γάρ διαφοραί εναντίαι, αίς

διαφέρει το γένος, ει δε και μετέχει, ο αυτός λόγος, εί

περ εισίναι διαφοραί πλείες, οίον πεζόν, δίπεν, άπτερον,

διά τί γάρ ταύθ’ εν αλλ' ό πολλά; ε γάρ ότι ενυπάρ

χει ούτω μεν γαρ εξ άπάντων έσται έν, δεί δέ γε εν

25 είναι όσα εν τώ όρισμώ ο γαρ ορισμός λόγος τίς εστιν

είς και εσίας, ώσθ' ενός τινος δεί αυτόν είναι λόγον και

γάρ ή ουσία έντι και τόδε τι σημαίνει, ώς φαμέν, δεί

δ' επισκοπείν πρώτον περί των κατά τας διαιρέσεις όρι-154

σμών, ούθεν γαρ έτερόν εστιν εν τώ ορισμώ πλην τότε

30 πρώτον λεγόμενον γένος και αι διαφοραί τά δ' άλλα

γένη εςι τότε πρώτον και μετά τέτου αι συλλαμβανό

μεναι διαφοραί, οίον το πρώτον ζώον, το δ' εχόμενον

ζώον δίπουν, και πάλιν ζώον δίπουν άπτερον ομοίως δε

1038α κάν διά πλειόνων λέγηται, όλως δ' ουθεν διαφέρει διά

πολλών ή δι' ολίγων λέγεσθαι, ώστ' ουδε δι' ολίγων ή

διά δυοίν τοϊν δυοίν δε το μεν διαφορά το δε γένος, οίον

το ζώονδίπουν το μεν ζώον γένος, διαφορά δε θάτερον,

5 ει έντο γένος απλώς μη έςι παρά τα ώς γένους είδη,

ή ειέςι μεν ώς ύλη δ' εςίν (ή μεν γαρ φωνή γένος και

ύλη, αι δε διαφοραί τά είδη και τα ςοιχεία εκ ταύτης

ποιόσιν), φανερόν ότι ο ορισμός εςιν ο εκ των διαφορών

λόγος, αλλά μήν και δείγε διαιρείσθαι την της διαφο

10 ράς διαφοράν, οίον ζώου διαφορά το υπόπoυν πάλιν το

ζώου το υπόπoδoς την διαφοράν δεί ειδέναι ή υπόπoυν,

16. εν] ει Α". 17. τούτο S. 19. αν οm Α". 22. αι om. Ε. | 23.

24. ου γαρ ότι ενυπάρχει om Sas. 24. έσται το έναε. 25. εν] εν ΕΤas,

om c. | 26. ουσία ΕΤιαs, ώσπερ S. | λόγον είναι SΤ και] ει Α".

28, σκοπείν F". | 29. τε om Α". | 30. και διαφοραί Α", και η διαφορά

Αlex et γρ Ε. 31. τούτο S.

1038α 1. και εάν Α". 2. δι' prius om Α". λέγεσθαι - ολίγων

om αε. | 4. του] το ΕΤas. 7. και τα στοιχ.] nam elementα φuoque ί.

εκ] δ' εκ Ε. 8. o post ότι om Τas. | 9. γε οm Αlex dividi differen

tia differentiam i. 10. ζώω Τ. 11. ειδέναι] είναι Α", legendum arbi.

tror διελείν coll. Αlex p. 490, 7.
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α/ γ )

ώς' και λεκτέον το υπόπoδoς το μεν πτερωτόν το δε άπτε
Λ' -' Χ \ V ν » - /

ρον, εάνπερ λέγη καλώς, αλλά διά τό αδυνατείν ποιήσει

τότο αλλ' ή το μεν σχιζόπουν το δ' άσχιςον αύται

γαρ διαφοραί ποδός ή γάρ σχιζοποδία ποδότης τις και 15

έτως αεί βέλεται βαδίζειν έως αν έλθη εις τα αδιάφορα,

τότε δ' έσονται τοσαύτα είδη ποδός όσαιπερ αι διαφοραί,
ν Κ - - -" -

και τα υπόποδα ζώα ίσα ταϊς διαφοραίς, ει δή ταύτα

έτως έχει, φανερόν ότι η τελευταία διαφορά ή υσία του

πράγματος έσται και ο ορισμός, είπερ μη δεί πολλάκις 20

ταυτά λέγειν εν τοις όροις περίεργον γάρ. συμβαίνει δέ
- -' α/ \ και/ - ζ Α' " y \ 2/

155γε τότο όταν γάρ είπη ζώον υπόπεν δίπουν, έθεν άλλο

είρηκεν ή ζώον πόδας έχον, δύο πόδας έχον κάν τούτο

διαιρή τή οικεία διαιρέσει, πλεονάκις ερεί και ισάκις ταϊς

διαφοραίς, εάν μεν δή διαφοράς διαφορά γίγνηται, μία 25

έςαι η τελευταία το είδος και η εσία εάν δε κατά συμ
Λ' τ 2 κι) - C Λ. \ ν W ν ν

βεβηκός, οίον ει διαιροί τό υπόπoδoς το μεν λευκόν το δε

μέλαν, τοσαύται όσαι αν αι τομαι ώσιν, ώςε φανερόν ότι

ο ορισμός λόγος εςιν ο εκ των διαφορών, και τότων της τε

λευταίας κατά γε το ορθόν δήλον δ' αν είη, εί τις μετατά- 30

ξειε τές τοιέτους ορισμός, οίον τον τύ ανθρώπε, λέγων ζώον

δίπεν υπόπεν περίεργον γάρ το υπόπεν ειρημένε το δίπο

δος, τάξις δ' εκ έςιν εν τη υσία πώς γάρ δεί νοήσαι το

μεν ύςερον το δε πρότερον, περί μεν έντών κατά τας διαιρέ

σεις ορισμών τοσαύτα ειρήσθω την πρώτην, πoίoί τινές εισιν, 35

13 Επει δε περί της ουσίας ή σκέψις εςί, πάλιν επα- 1038ύ
Χ (Υ \ α ν χ ν τ ν

νέλθωμεν, λέγεται δ' ώσπερ το υποκείμενον υσία είναι και

το τί ήν είναι και το εκ τότων, και το καθόλg, περί μεν

έντοϊν δυοίν είρηται και γάρ περί το τί ήν είναι και τύ

υποκειμένε, ότι διχώς υπόκειται, ή τόδε τι όν, ώσπερ το
- - / χV « ο σ/ "ν / -

ζώον τοίς πάθεσιν, ή ώς ή ύλη τή εντελεχεία, δοκεί δε

5

13. άνπερα, κάνπερ sc. |περ οm S. |λέγηται SΤias. Ιδυνατείν Α",

αδύνατον S. | 14. ή Α", ή c, ει ceteri. | 15. π. τίς εστιαs. | 16. ώς α.

20. o om. Τι είπερ μή] nee sane ε. | 21. ταύτα αs, το αυτο fort. Αlex,

om Τ. 23. ή] ει μη Α". πόδας post ζώον οm ΕΤ, έχον alterum ante

δύο S, om Τ. 25. γίγνεται S, γένηται ΤΕ"as. 27. διαιρεί SΑ", διαι

ροίη αs. 28. τοσαύτα Α". 30. δ' om Τ. 30. 31. μετάξειε α. 31. λό

γον S. 34. πρώτον Αlex. 35. την πρώτην om i. | οποίοί fort. Αlex. -

10380 1. δή F". | εστίν η σκέψις Τ. 3. post είναι, non post τού

των comma ύ. 5. ή om Α". | ή ώς τόδε s. 6. ή om SΤαε.
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Α ν / y" / " Α' w r 1 ν

και το καθόλ8 αίτιόντισιν είναι μάλιςα, και είναι αρχή
Α Λ. Α " ν ν " - " Α 2. "

το καθόλg διo επέλθωμεν και περι τότε, έoικε γάρ αδύ

νατον είναι ουσίαν είναι ότιoύν τών καθόλου λεγομένων.

πρώτη μεν γαρ υσία ίδιος έκαςω ή έχ υπάρχει άλλω,

το δε καθόλg κοινόν τύτο γαρ λέγεται καθόλg ο πλείοσιν
" " τ Υ - >" «

υπάρχειν πέφυκεν. τίνος ένεσία τύτ' έςαι; ή γάρ απάν
γ\ y Λ α " » Χ. 7 ν Χ. » »» ν

των ή όθενός, απάντων δ' έχοίόν τε ένός δ'ει έςαι, και 156

τάλλα τύτ' έςαι ών γάρ μία ή υσία και το τί ήν είναι

έν, και αυτά έν, έτι εσία λέγεται το μη καθ' υποκειμένg,

το δε καθόλου καθ' υποκειμένου τινός λέγεται αεί, αλλ'

άρα ότω μεν εκ ενδέχεται ώς το τί ήν είναι, εν τέτω δε

ενυπάρχειν, οίον το ζώον εν τώ ανθρώπω και ίππω, έκύν

δήλον ότι έςι τις αυτό λόγος διαφέρει δ' εθέν υδ' ει μη

πάντων λόγος εςι των εν τη ουσία εθεν γαρ ήττον υσία

τύτ' έςαι τινός, ως ο άνθρωπος τύ ανθρώπο ενώ υπάρχει.

ώςε το αυτό συμβήσεται πάλιν έςαι γάρ [εσία] εκείνου

ουσία, οίον το ζώον, εν ώ ώς ίδιον υπάρχει έτι δε και

αδύνατον και άτοπον το τόδε και εσίαν, ει έςιν έκ τινων,

μή εξουσιών είναι μηδ' εκ τού τόδε τι, αλλ' εκ ποιού,

πρότερον γάρ έςαι μή υσία τε και το ποιόν υσίας τε και

τύ τόδε, όπερ αδύνατον έτε λόγω γαρ ούτε χρόνω ούτε

γενέσει οίόν τε τα πάθη της ουσίας είναι πρότερα έσται

γάρ χωριςά, έτι τώ Σωκράτει υσία ενυπάρξει εσία, ώςε

δυοίν έςαι ουσία, όλως δε συμβαίνει, ει έςιν υσία ο άν

θρωπος και όσα ούτω λέγεται, μηθέντων εν τώ λόγω

είναι μηθενός εσίαν, μηδέ χωρίς υπάρχειν αυτών μηδ' εν

άλλω, λέγω δ' οίον εκ είναι τι ζώον παρά τα τινά, ουδ'

7. αρχή] και αρχήν αε. 9. είναι prius om Α" Αlex, alterum Τ. 10.

γάρ] γαρ ή SΑ". | ουσία ή εκάστου ίδιος εκάστου Ε Λsel i et omisso ή

S, ουσία η εκάστου Τas. | ήl και Αlex, ή Τ. | άλλο Τ. | 12. et 13. πάν

των ΕSΤas. 13. γρδή εστι Ε. |ει οm α. 14. post έσται add ή γαρ

παντός ή ουδενός S. post ουσία, non 15. post έν, comma cb. 15. ου

σία μεν λ. as. 17. άρα ase | τούτω] αυτώ ΕSΤΙαε. γρ και εν αυτοίς

ήτοι τους υποκειμένoις Ε inter lineas | 18, ενυπάρχει Sί το ζώον οm Τ.

19. έσται Sas. 22. alterum ουσία omittendum arbitror cum Αlex p. 193,

9 sφq. 23. comma post ζώον οm cυ. | ώ] ώ είδει ΤΑ"ias. 24. το τόδε]

τότε δε Τ, το τόδε τι fort. Αlex p. 193, 22. 30. και την ουσίαν fort. Αlex.

25. εκ του ποιοί Τas. 26. ουσία τε] ουσία δε Τ. τε om Α". | 27. τούτο δε

Α". | 29. γαρ και χωριστά Α". | σωκράτη Τ, σωκράτη αs. | ουσία on ΕΑ",

post ουσία ponit Τ' et γρ Ε. 30. έσται ο Σωκράτης ουσ. Αlex. | ουσίαι Τ.

άλλως Η (?) Α". | ο οm Αlex. 32. εν] εν εν ΤΑ". | 33. δ'] δη Αlex.
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άλλο τών εν τοις λόγοις ουθέν, έκ τε δή τότων θεωρούσι

φανερόν ότι ούθεν των καθόλ8 υπαρχόντων υσία εςί, και 35

ότι έθεν σημαίνει των κοινή κατηγορεμένων τόδε τι, αλλά 1039α

τoιόνδε, ει δε μή, άλλα τε πολλά συμβαίνει και ο τρί

τος άνθρωπος, έτι δε και ώδε δήλον αδύνατον γάρ υσίαν

εξ ουσιών είναι ενυπαρχυσών ώς εντελεχεία τα γάρ δύο

157έτως εντελεχεία υδέποτε εν εντελεχεία, αλλ' εάν δυνάμει

δύο ή, έςαι έν, οίον ή διπλασία εκ δύο ήμίσεων δυνάμει

γε ή γάρ εντελέχεια χωρίζει, ώστε ει η ουσία έν, ουκ

έςαι εξουσιών ενυπαρχεσών, και κατά τύτον τον τρόπον

όν λέγει Δημόκριτος ορθώς αδύνατον γάρ είναι φησιν εκ

δύο εν ή εξ ενός δύο γενέσθαι τα γάρ μεγέθη τα άτομα 10

τας υσίας ποιεί, ομοίως τοίνυν δήλον ότι και επ’ αριθμού

έξει, είπερ εςιν ο αριθμός σύνθεσις μονάδων, ώσπερ λέγε

ται υπό τινων ή γάρ έχεν ή δυάς, ή εκ έςι μονας εν

αυτή εντελεχεία, έχει δε το συμβαίνον απορίαν, ει γαρ

μήτε εκ των καθόλ8 οίόν τ' είναι μηδεμίαν ουσίαν διά το 15

τoιόνδε αλλά μητόδε τι σημαίνειν, μήτ' εξουσιών ενδέ

χεται εντελεχεία είναι μηδεμίαν έσίαν σύνθετον, ασύνθε

τον αν είη ουσία πάσα, ώς' ουδε λόγος αν είη ουδεμιάς

ουσίας, αλλά μην δοκεί γε πάσι και ελέχθη πάλαι ή

μόνον είναι ουσίας όρον ή μάλιστα νύν δ' ουδε ταύτης, 20

ουδενός άρ' έςαι ορισμός ή τρόπον μέν τινα έςαι, τρόπον

δέ τινα ού, δήλον δ' έσται το λεγόμενον εκ των ύστερον

μάλλον,

14 Φανερόν δ' εξ αυτών τούτων το συμβαίνον και τους

τάς ιδέας λέγεσιν ουσίας τε και χωριςας είναι, και άμα 25

το είδος εκ του γένους ποιύσι και των διαφορών, ει γαρ

έςι τα είδη, και το ζώον εν τώ ανθρώπω και ίππω, ήτοι

εν και ταυτόν τώ αριθμώ εστιν ή έτερον, τώ μεν γαρ

5

34. λογικούς Η". ουδέν γάρ, έκ Α". τε] δε Τ.

1039α 1. τόδε] το τόδε F". 3. γαρ οm Α"Η". 4. ώς] ούτως ώς

ΕSΤias. τα - 5. ούτως εντελεχεία om S. 6. ή] ει Α". 7. γε] έν Τ.

εντελέχεια εν άλλοις χ. αε, ει οm Ε. ή om αs. 9. ο Τ. 11. δήλον

ότι om. Η". | επί του αριθμού Η". 12. o om Α". | σύνθεσις οm Α".

13. ή] ή Τα». | ένεστι ΕΤιαs. 15. 16. διά τoσόνδε Τ. 17. σύνθετον om

ΕSΤΗ". 19. πάσα Α". 20. ουσίας είναι Α"c. 21. ουδ' ενός αε.

25. ουσίας τε χωριστάς Α", χωριστάς τε ουσίας Γ". | είναι άμα, και άμα

αε, άμα om S. 26. τό] και το ΕΤ. 27. έστι αscυ, iidem comma post

είδη om. | 28. μεν οm S. γάρ om Α".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 10
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- " \ Α'

λόγω δήλον ότι έν τον γάρ αυτόν διέξεισι λόγον ο λέγων
Α' , 7 Μ. y/ y W y « V /

30 εν εκατέρω, ει ένεςί τις άνθρωπος αυτός καθ' αυτόν τόδε

τι και κεχωρισμένον, ανάγκη και εξ ών, οίον το ζώον και

το δίπεν, τόδε τι σημαίνειν και είναι χωριςά και ούσίας 158
ν - τ y ν -

ώστε και το ζώον, ει μεν ούν το αυτό και εν τo εν τώ

ίππω και τώ ανθρώπω, ώσπερ σύσαυτώ, πώς το εν
-ν τ w Μ y/ ν \ y ν ν « -ν

1039ύ εν τοίς ύσι χωρίς ενέςαι, και διά τί έ και χωρις αυτ8

έςαι το ζώον τέτο, έπειτα ει μεν μεθέξει το δίποδος και

το πολύποδος, αδύνατόν τι συμβαίνει τάναντία γάρ άμα

υπάρξει αυτώ ένι και τώδέ τινι όντι, ει δε μή, τίς ο τρό

5 πος όταν είπη τις τό ζώον είναι δίπεν ή πεζόν, αλλ' ίσως

σύγκειται και άπτεται ή μέμικται, αλλά πάντα άτοπα,

αλλ' έτερον εν εκάςω, ουκούν άπειρα ώς έπος ειπείν έςαι
τ " Χ . , - Σ ν ν \ ' ( y/

ών ή έσία ζώον 5 γαρ κατα συμβεβηκός εκ ζώe ο άν

θρωπος, έτι πολλά έςαι αυτό το ζώον ουσία τε γαρ το

10 ενέκάςω ζώον ο γάρ κατ' άλλο λέγεται, ει δε μή, εξ

εκείνουέςαι ό άνθρωπος και γένος αυτού εκείνο και έτι
Υ ΨΝ / σ'/ τ α γ/ Υ - 2 y/ W y S ,

ιδέαι άπαντα εξ ών ό άνθρωπος, έκύν εκ άλλ8 μεν ιδέα
3/ χ/ y " . " Χ κν Α' Α" 2 \ y/ -

έςαι άλλου δ' ούσία άδύνατον γάρ. αύτό άρα ζώον

έκαστον έσται τών εν τοις ζώοις, έτι εκ τίνος τούτο και

πώς εξ αυτύ ζώον, ή πώς οίόντε είναι το ζώον ο άσία,

τούτο αυτό παρ' αυτό το ζώον, έτι δ' επί των αισθητων

ταύτά τε συμβαίνει και τότων ατοπώτερα ει δή αδύνα

τον ούτως έχειν, δήλον ότι ουκ έςινείδη αυτών ότως ώς

τινές φασιν.

15

29. o λέγων διέξεισι λόγον Α". 30. αυτό καθ' αυτό ΕΤias. | το τόδε

8. 30. 31. τόδε τι καιI και τόδε τι fort. Αlex. 31. και post τι om Τ, και

- 32. τι om S. 33. εν το add Α" Αlex, unum φuίddam etiam ί. 34.

και τώ ανθρώπω add Α" Αlex. | σύσαυτώ] αυτός αυτώ Α". | πώς om

Α". το εν add Α" Αlex.

10390 1. εν χωρίς ουσιν ΕΤas, εγχωρίς ουσιν S. | χωρίς αυτού] αυτό

Αύ, χωρίς αυτού asc. 2. τούτο] εαυτού Α", fort. και χωρίς αυτό έσται

το ζώον αυτού, cf Αlex p. 496, 27. | μεν μη μεθέξει Τ. 4. τω δέοντι Τ,

τινι add Α" et fort. Αlex, dubito num recte, o om Α". 5. τις] τί Α".

δίπουν] et oipes i. post πεζόν fort. add ή άπoυν Αlex. 7. ώσπερ α.

έπος om Αlex. 8. γάρ] και S. o om Α". 9. το post αυτό om Τ.

10. κατ' άλλου αε. | 12. γρ ιδέα Ε. 13. post ζώον add εν Α"ύ. 14. έσται

έκαστον ΕSas, έκ τινος τούτου ι. τούτου ΕSΤas. 15. αυτού ζώον]

fort, αυτού ζώου cum ΕSΤιαε, vel αυτοζώου cum Αlex p. 498, 6 et γρ

Ε mg | το ζώον] γρ ουσία Ε. | δom Α"e, fort. ζώον, ώ ουσία τούτο

αυτό, παρ'. | 16. δ'] δε και Τ. | 18. ιδέα ΕΤas.
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15 Επει δ' ή ουσία ετέρα τότε σύνολον και ο λόγος 20

(λέγω δ' ότι η μεν έτως εςίνεσία συντή ύλη συνειλημ

159μένος ο λόγος, ή δ' ο λόγος όλως), όσαι μεν έν ότω λέ

γονται, τούτων μεν έστι φθορά και γάρ γένεσις του δε

λόγg ουκ έςιν έτως ώςε φθείρεσθαι υδε γάρ γένεσις (ου

γαρ γίγνεται το οικία είναι αλλά το τήδε τη οικία), αλλ' 25

άνευ γενέσεως και φθοράς εισι και εκ εισίν δέδεικται γάρ

ότι ουθείς ταύτα γεννά ουδε ποιεί, διά τούτο δε και των

εσιών των αισθητών των καθ' έκαςα έθ' ορισμός έτ' από

δειξίς εςιν, ότι έχουσιν ύλην ής ή φύσις τοιαύτη ώς' εν

δέχεσθαι και είναι και μή διό φθαρτά πάντα τα καθ' 30

έκαςα αυτών, ει έν ή τ' απόδειξις των αναγκαίων και ο

ορισμός επιςημονικός, και εκ ενδέχεται, ώσπερ υδ' επιςή

μην oτε μεν επιςήμην ότε δ' άγνοιαν είναι, αλλά δόξα το

τοιυτόν εςιν, έτως ουδ' απόδειξιν ουδ' ορισμόν, αλλά δόξα

εστί του ενδεχομένου άλλως έχειν, δήλον ότι ουκ αν είη 1040α

αυτών έτε ορισμός έτε απόδειξις, άδηλάτε γάρ τα φθει

ρόμενα τοίς έχουσι την επιςήμην, όταν εκ της αισθήσεως

απέλθη και σωζομένων των λόγων εν τη ψυχή των

αυτών ουκ έςαι ούτε ορισμός έτι ούτε απόδειξις, διό δεί 5

των πρός όρον, όταν τις ορίζηταί τι των καθ' έκαςα, μη

αγνοείν ότι αει αναιρείν έςιν ο γαρ ενδέχεται ορίσασθαι.

έδε δή ιδέαν υδεμίαν έςιν ορίσασθαι των γάρ καθ' έκα

ςον ή ιδέα, ώς φασί, και χωριςή, αναγκαίον δ' εξ ονο

μάτων είναι τον λόγον όνομα δ' υ ποιήσει ο οριζόμενος 10

άγνωςον γάρ έςαι, τα δε κείμενα κοινά πάσιν, ανάγκη

άρα υπάρχειν και άλλω ταύτα οιονεί τις σε ορίσαιτο,

ζώον ερεί ισχνόν ή λευκόν ή έτερόν τι o και άλλω υπάρ

ξει, ει δέ τις φαίη μηθεν κωλύειν χωρίς μεν πάντα πολ

160λοίς, άμα δε μόνω τούτω υπάρχειν, λεκτέον πρώτον μεν 15

20. ή om as | 21. ή] ει F". | 22. όλως οm Α", simpliciter ί. | 22. 23.

όσα - λέγεται αs. | 23. έστι και φθορά Α". | 24. ώστε om S. | ουδέν Ε, ου

Α". 28. ούτ' αριθμός Τ. 31. αυτών om. Η". | ή τ'Ι είτε α, ούτε ε.

33. οτε μεν επιστήμην om Α". | 34. απόδειξις ουδ' ορισμός Α"e.

1040α 3. την om Αlex. 4. επέλθη Τ. 4. 5. των εν τη ψυχή λόγων

αυτών Τ. 6. έκαστον ΕΑ". 7. αεί οm Ε. 8. δεί Τ ορίσασθαι] αναι

ρείν F". 9. δ' εξ] δε και εξ as | 9. 10. εξ ών ονομάτων Τ. 12. και άλλως

τοιαύτα S, και άλλοις ταύτα αs, et aliis talia ε, οm Τ. | οίον Α" Αlex

Αsel et γρ Ε: ceteri και σε om. Η". | ορίσαι το Τ. | 13. 14. υπάρχει Τ

Α". | 15. λεκτέον add Α" Αlex et γρ Ε.

10"
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ότι και αμφοίν, οίον το ζώον δίπεν τώ ζώω και τώ δί

ποδι και τούτο επί μεν των αϊδίων και ανάγκη είναι,

πρότερά γ' όντα και μέρη του συνθέτου, αλλά μήν και

χωριςά, είπερ τό άνθρωπος χωριςόν ή γάρ υθενή άμφω.

20 ει μεν ούν μηθέν, εκ έςαι το γένος παρά τα είδη ει δ'

έσται, και η διαφορά, είθ' ότι πρότερα τώ είναι ταύτα

δε ουκ ανταναιρείται, έπειτα δε ει εξ ιδεών αι ιδέαι

(ασυνθετώτερα γάρ τα εξ ών), έτι επί πολλών δεήσει

κακείνα κατηγορείσθαι εξ ών ή ιδέα, οίον το ζώον και το

25 δίπεν, ει δε μή, πώς γνώρισθήσεται, έσται γάρ ιδέα τις

ήν αδύνατον επί πλειόνων κατηγορήσαι ή ενός ου δοκεί

δέ, αλλά πάσα ιδέα είναι μεθεκτή, ώσπερ ούν είρηται,

λανθάνει ότι αδύνατον ορίσασθαι εν τοις άϊδίοις, μάλιστα

δε όσα μοναχά, οίον ήλιος η σελήνη, και μόνον γάρ δια

30 μαρτάνεσι τώ προστιθέναι τοιαύτα ών αφαιρουμένων έτι

έςαι ήλιος, ώσπερ το περίγήν ιόν ή νυκτικρυφές, αν γαρ

ςή ή άει φανή, έκέτι έςαι ήλιος αλλ' άτοπονεί μή ο γαρ

ήλιος υσίαν τινά σημαίνει, έτι όσα επ' άλλου ενδέχεται,

οιον εάν έτερος γένηται τοιύτος, δήλον ότι ήλιος έςαι κοι

1040ό νός άρα ο λόγος, αλλ' ήν των καθ' έκαςα ο ήλιος, ώσπερ

Κλέων ή Σωκράτης, έπει διά τί έδεις όρον εκφέρει αυτών

ιδέας, γένοιτο γάρ αν δηλον πειρωμένων ότι αληθές το

νύνειρημένον,

16 Φανερόν δ', ότι και των δοκεσών είναι εσιών αι πλεί

ςαι δυνάμεις εισί, τά τε μόρια των ζώων ούθεν γαρ κε

χωρισμένον αυτών εστίν όταν δε χωρισθή, και τότε όντα

ώς ύλη πάντα και γή και πυρ και αήρ έθεν γαρ αυτών161

έν έστιν, αλλ' οίον σωρός πριν ή πεφθή και γένηταί τι

16. ότι και] ότι το Α". | 17. και post αίδίων οm Γ". | ανάγκη γε εί

ναι ΕΤ. 18. συντεθέντος S. | 19. ει γάρ α. 21. διαφορά, είθ' ότι]

fort. διαφορά έσται, ότι, | 22. έπειτα δε ει] έτι Αlex, fort. recte. | έπειτα]

έτι γρ Ε. δε om Α". | 25. ιδέα τις] ή ιδέα τις αs, alia idea ε. 26. κα

τηγορείσθαι Τ. 27. πάσιν S. 28. αδύνατόν έστιν ορίσασθαι F". | 29.

ή] και Τ, και η αε. |γαρ] δε δη Ε. | 29. 30. αμαρτάνουσι Ε et fort.

Αlex. | 30. τα τοιαύτα Τ. 31. περί] υπό Η".

31. 32. αν γαρ στή] αν γάρ δε στη Τ, άνδρες τη Ε. 32. αεί Η"c: ce

teri et o om. έσται om Τ.

1040ύ 2. όρκον S. 5. και εκ των S. | ουσιών είναι ΕΤ Αsclas.

8. post πάντα comma cυ. | 9. σωρός] ο ορρός γρ Ε et γρ Αlex et cύ, ο

σωρός Α" Αlex: ceteri et Αscl σωρός,

γήνιον νυκτικρυφές Τ.
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εξ αυτών έν, μάλιςα δ' άν τις τά των εμψύχων υπο- 10

λάβοι μόρια και τα της ψυχής πάρεγγυς άμφω γίγνε

σθαι όντα και εντελεχεία και δυνάμει, τώ αρχάς έχειν

κινήσεως από τινος εν ταις καμπαίς διό ένια ζώα διαι

ρόμενα ζή, αλλ' όμως δυνάμει πάντ' έςαι, όταν ή εν και

συνεχές φύσει, αλλά μή βία ή συμφύσει το γάρ τοιού- 15

τον πήρωσις, έπει δε το εν λέγεται ώσπερ και το όν,

και η υσία ή το ενος μία και ών μία αριθμώ εν αριθμώ,

φανερόν ότι έτε το εν έτε το όν ενδέχεται εσίαν είναι των

πραγμάτων, ώσπερ υδε το ςοιχείω είναι η αρχή αλλά

ζητάμεντίς ούν ή αρχή, ίνα εις γνωριμώτερον αναγάγω- 20

μεν, μάλλον μεν ούν τούτων ουσία το ον και ενή ή τε

αρχή και το ςοιχείον και το αίτιον, έπω δε υδε ταύτα,

είπερ μηδ' άλλο κοινόν μηθεν υσία υδενί γάρ υπάρχει ή

εσία άλλ' ή αυτή τε και τώ έχοντι αυτήν, ού εςίνεσία,

έτι το εν πολλαχή ουκ αν είη άμα, το δε κοινόν άμα 25

πολλαχή υπάρχει, ώστε δήλον ότι ουθεντών καθόλου

υπάρχει παρά τα καθ' έκαστα χωρίς αλλ' οι τα είδη

λέγοντες τη μεν ορθώς λέγουσι χωρίζοντες αυτά, είπερ

ουσίαι εισί, τη δ' ουκ ορθώς, ότι το εν επί πολλών εί

δος λέγεσιν αίτιον δ' ότι ουκ έχaσιν αποδύναι τίνες αι 30

τοιαύται ουσίαι αι άφθαρτοι παρά τας καθ' έκαστα και

αισθητάς, ποιούσινούντάς αυτάς τώ είδει τους φθαρτοις

(ταύτας γαρ ίσμεν), αυτοάνθρωπον και αυτοίππον, προςι

162θέντες τους αισθητοίς το βήμα το αυτό, καίτοι κάνει μή

έωράκειμεν τα άστρα, ουθενάν ήττον οίμαι ήσαν ουσίαι 1041α

αίδιοι παρ' άς ημείς ήδειμεν ώςε και νύνει μή έχoιμεν

τίνες εισίν, αλλ' είναι γέ τινας ίσως αναγκαίον, ότι μεν

ούν ούτε των καθόλου λεγομένων έθεν έσία, έτ' εςίνεσία

έδεμία εξ όσιών, δήλον.

15. post ή add και Α"cύ. | 16, επειδή δε F". 119. τω στοιχείω αε.

ή αρχή ΕΤas. 20. γνωριμώτερα Sί, γνωριμωτέραν ΤΑ"as. | ανάγωμεν

Τas. 23. ουσία sc. 24. ή add Α"Η". | αυτή] αυτή Τas, αυτή αυτή

fort. Αlex. τε] γε αs. | 25. έτι] έτι ει Τε. | έν] ον Α" et γρ Αlex. | άμα]

άμα πάσι αε. | 26. ώστε - 27. υπάρχει om Τ. | 27. χωρίς on 4".

post χωρίς comma cυ. 28. post λέγοντες add είναι Α"F"eb: ceteri et Αlex

om. 31. παρά] προς Τ. 32. ποιούντες τις Α". 33. ταύτα S, τάς αυ

τάς το μεν Α". | ίσμενom Α". | και] το δε Α". 34. ει οm Τ.

1041α 1. ουδ' Τ. | οίμαι ήττον S. 2. α Α". | είδημεν Τ. έχομεν ΕΤ

Αlex. 3. γέ] τε Α", οm Τ. | 5. ουδε μία και εξ ενεργεία ουσιών Αlex
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17 Τί δε χρή λέγειν και οποίον τι την ουσίαν, πάλιν

άλλην oίoν αρχήν ποιησάμενοι λέγωμεν ίσως γάρ εκ τό

των έςαι δήλον και περί εκείνης της υσίας ήτις εςι κεχω

ρισμένη των αισθητων ουσιών, έπει ούν ή υσία αρχή και

αιτία τις εστίν, εντεύθεν μετιτέον, ζητείται δε το διά τί

αει ούτως, διά τί άλλο άλλω τινι υπάρχει. το γάρ ζη

τείν διά τί ο μsσικός άνθρωπος άνθρωπος μουσικός έστιν,

ήτοι εστί το ειρημένον ζητείν διά τί ο άνθρωπος μουσικός

εςιν, ή άλλο, το μεν όν διά τί αυτό εςιν αυτό, εθένεςι

15 ζητείν, δεί γάρ το ότι και το είναι υπάρχειν δηλα όντα,

λέγω δ' οίον ότι η σελήνη εκλείπει, αυτό δε ότι αυτό,

είς λόγος και μία αιτία επί πάντων, διά τί ο άνθρωπος

άνθρωπος ή ο μεσικός μεσικός πλήνεί τις λέγοι ότι αδιαί

ρετον προς αυτό έκαςον τύτο δ' ήν το ένι είναι, αλλά τύτο

20 κοινόν τε κατά πάντων και σύντομον, ζητήσειε δ' άν τις

διατί ο άνθρωπός εστι ζώον τοιονδί, τούτο μεν τοίνυν

δήλον ότι και ζητεί διά τί ός εςιν άνθρωπος άνθρωπός εςιν.

τι άρα κατά τινος ζητεί διά τί υπάρχει ότι δ' υπάρχει,

δεί δήλον είναι ει γάρ μή έτως, έθεν ζητεί οίον διά τί

βροντά, διά τί ψόφος γίγνεται εν τοις νέφεσιν άλλο γάρ

ούτως κατ' άλλ8 εςι το ζητάμενον, και διά τί ταδί, οίον163

πλίνθοι και λίθοι, οικία εςίν; φανερόν τοίνυν ότι ζητεί το

αίτιον τούτο δ' εςι το τί ήν είναι, ως ειπείν λογικώς ο

επ’ ενίων μένεςι τίνος ένεκα, οίον ίσως επ' οικίας ή κλί

30 νης, επ’ ενίων δε τί εκίνησε πρώτον αίτιον γάρ και τέτο.

αλλά το μεν τοιύτον αίτιον επί τύ γίνεσθαι ζητείται και

φθείρεσθαι, θάτερον δε και επί τό είναι λανθάνει δε μά

λιστα το ζητούμενον εν τοις μή καταλλήλως λεγομένοις,

10

25

7. οιον οm F". λέγομεν S. 9. ουσία και αρχή και Η". 11. αει

om Α"e et fort. Αlex. | άλλο] άλλο τι ΕΤ. 12. δια] και διά Τ. | μου

σικός άνθρωπός εστιν ΕS, μουσικός εστιν άνθ. αs. 15. το όντι α, το

όν τι s. 16. αυτού δε ΕSΤιαs. | αυτού S. 17. αιτία om F". 18. ο

μουσικός on Α". 19. αυτό ase | ενι] εν ΕSΤas. | 20. και το σύντο

μον Τas. 21. o om Α". τοίνυν] ουν αε. | 22. διά τί om Α". | ός εστιν]

όστις Τ. | 23. τί] το S. 25. διά τί ψ. Α" Αlex, διότι ιαscυ. 26. τοδι

Α". | 27. λίθοι και πλίνθοι Α". | 28, τούτο - λογικώς Λlex spuria esse

censet. ο] ή S. 29. εστι το τίνος fort. Αlex. 32. του τί είναι Τ.

33. τό] τί εστι το Η". |μή καταλλ.] μή κατ' άλλων ΕSΤι et γρ Ε, μη

κατ' αλλήλων αs, κατ' αλλήλων γρ Αlex.
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οίον άνθρωπος τί εστι ζητείται διά το άπλώς λέγεσθαι, 1041ύ

αλλά μη διορίζειν ότι τάδε [ή] τόδε, αλλά δεί διαρθρώ

σαντας ζητείνει δε μή, κοινόν τύ μηθεν ζητείν και του

ζητείν τι γίγνεται, έπει δε δεί έχειν τε και υπάρχειν το

είναι, δήλον δή ότι την ύλην ζητεί ταδί διά τίεςιν οίον 5

οικία ταδί διά τί; ότι υπάρχει ταδί, ο ήν οικία είναι και

άνθρωπος τοδί, ή το σώμα τούτο τοδι έχον, ώστε το αίτιον

ζητείται της ύλης τύτο δ' εςι το είδος ώ τίεςιν τούτο

δ' ή υσία, φανερόν τοίνυν ότι επί των απλών εκ έςι ζήτη

σις άδε δίδαξις, αλλ' έτερος τρόπος της ζητήσεως των τοιύ- 10

των έπει δε το έκ τινος σύνθετον έτως ώςε εν είναι το πάν,

αλλά μή ώς σωρός αλλ' ώς ή συλλαβή - ή δε συλλαβή

ουκ έστι τα ςοιχεία, υδε το βα ταυτό τώ β και α, έδ'

ή σάρξ πύρ και γή διαλυθέντων γάρ τα μεν ακέτι εςίν,

οίον ή σάρξ και η συλλαβή, τα δε στοιχεία έςι, και το 15

πύρ και η γή, έςιν άρα τι ή συλλαβή, και μόνον τα ςοι

χεία το φωνήεν και άφωνον, αλλά και έτερόν τι και ή

σάρξ ου μόνον πύρ και γη ή το θερμόν και ψυχρόν,

164αλλά και έτερόν τι ει τοίνυν ανάγκη κακείνο ή ςοιχείον

ή εκ ςοιχείων είναι, ει μεν goιχείoν, πάλιν ο αυτός έςαι 20

λόγος εκ τότε γάρ και πυρός και γης έςαι ή σάρξ και

έτι άλλου, ώστ' εις άπειρον βαδιείται ει δ' εκ στοιχείου,

δήλον ότι ουχ ενός αλλά πλειόνων, ή εκείνο αυτό έσται,

ώςε πάλιν επί τότε τον αυτόν ερύμεν λόγον και επί της

1041ύ 1. τί] fort scribendum διά τι cum γρ Ε. post ζητείται add

και φθείρεσθαι, θάτερον δε και επί του είναι S. 2. ή om Α" Αlex. 2. 3.

διορθώσαντας ΕΤas. 3. 4. και του ζητείν τι om Α". 5. δήom S. ζητώ

Τ. ταδί de coniectura addidi, fort. cum Αlex. 6. ταδί om Α". | διά τί;

ότι] διότι Α"c. |ταδί υπάρχει ο αs. |ταδί οm c. ο ήν οm Α". 7. τοδί,

ή Α" Αlex ί, οδί, ή αscb. τούτο om Α". τοδίl fort. ώδι scribendum est

cum Αlex. 8. είδος ο ώ τί αs. 9. φανερόν - 10. δίδαξις οm S. 9. έστι

τις αs. 11. τό] των Η". | ούτως εστίν Λlex. ώς το F", sed ώστε Αlex.

12. αλλά μή] αν μή Α", non est i. post ή συλλαβή comma cύ. | δε] ΤΕ

Α". | 13. έσται Α". | ουδε ταυτό το β και α Τιαεc, ουδε τώ βα αυτό

τώ β και α Α"Η". | 14. ή om S. | σάρξ και πύραε και on Τ Ι το

Α". | έσται Τ. 15. ή post και om Τ. τα - 16. συλλαβή om S. και

ante το on ias. | 16. άρα τι η συλλαβή] δε της συλλαβής Α"Η"e. | 17.

και η - 19. τι om Τ. 19 εί] έτι S et fort. Αlex. 20. 21. λόγος έσται Ε

SΤαs. 22. έτι αλλά Τ, εί τι άλλο Α", εί τινος άλλου fort. Αlex. στοι

χείων Η" Αlex. 24. τούτου] γε Τ. | λόγον ερούμεν Τ.
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25 σαρκός ή συλλαβής, δόξειε δ' αν είναι τι τούτο και ου

στοιχείον, και αϊτιόν γε τό είναι τoδι μεν σάρκα τοδι δε

συλλαβήν. όμοίως δε και επί των άλλων, υσία δ' εκάς"

μεν τούτο τύτο γαρ αίτιον πρώτον τύ είναι επεί δ' ένια

ουκ έσίαι των πραγμάτων, αλλ' όσαι όσίαι κατά φύσιν

30 και φύσει συνεςήκασι, φανείη αν και αύτη ή φύσις υσία,

ή εςιν ό ςοιχείον αλλ' αρχή. ςοιχείον δ' εςίνεις ο διαι

ρείται ενυπάρχον ώς ύλην, οίον της συλλαβής το α και

το β.

1042α ΛΗ.

Εκ δή των ειρημένων συλλογίσασθαι δεί, και συνα

γαγόντας το κεφάλαιον τέλος επιθείναι, είρηται δή ότι

5 των ύσιών ζητείται τα αίτια και αί αρχαί και τα στοι

χεία, ουσίαι δε αί μεν όμολογόμεναί εισινύπο πάντων,

περί δε ενίων ιδία τινές απεφήναντο, ομολογούμεναι μεν

αι φυσικαί, οίον πύργή ύδωραήρ και τάλλα τα απλά

σώματα, έπειτα τα φυτά και τα μόρια αυτών, και τα

10 ζώα και τα μόρια των ζώων, και τέλος ο υρανός και τα

μόρια το όρανό ιδία δέ τινες υσίας λέγεσιν είναι τά τ' 165

είδη και τα μαθηματικά, άλλας δε δή συμβαίνει εκ των

λόγων εσίας είναι, το τί ήν είναι και το υποκείμενον. έτι

άλλως το γένος μάλλον των ειδών και το καθόλου των

15 καθ' έκαστα, τώ δε καθόλου και τώ γένει και αι ιδέαι

συνάπτεσιν κατά τον αυτόν γάρ λόγον υσίαι δοκύσιν είναι,

επει δε το τί ήν είναι υσία, τότε δε λόγος ο ορισμός, διά

τέτο περί ορισμό και περί τύ καθ' αυτό διώριςαι έπει δε

ο ορισμός λόγος, ο δε λόγος μέρη έχει, αναγκαίον και

20 περί μέρος ήν ιδείν, πoία της υσίας μέρη και ποία ό, και0

25. δ' om Α". τοιούτο SΤias. 26. γε τοί] sed i. τουδί - τουδί S.

27. έκαστον Sas. | 28 του είναι πρώτον Α"c. 29. όσαι] αι Α". | 29. 30.

κατά φύσιν και om Α". | 30. και φύσει om S. | αν] γαρ άντισι S, άν

τισι ΕΤias. | και] ότι Α" et fort. Αlex, om. Ε. 33. το om Α".

1042α 3. συλλογίζεσθαι ΕSΤas. 3. 4. συναγαγόντα Α", συνάγοντας

ΕS. 4. γρ δε Ε. 7. ιδίων ίδιά Τ. 8. αήρ on Τias. 9. και post φυτά

om Τ. 10. o om Α". 11. δέΊ τε Α". 12. δεί συμβαίνειν Τ. 17. fort.

ο λόγος ορισμός c. Αlex. | 20. μέρους] μερών Αlex, fort. recte. 20. 2.1. και

ει - ορισμού] Αlex p. 514, 13 videtur legisse και ει ταυτά του ορισμού και

του ώρισμένου, guod nescio an praeferendum sit.
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ει ταύτα, και το ορισμό, έτι τοίνυν ούτε το καθόλ8 εσία

ούτε το γένος, περί δε των ιδεών και των μαθηματικών

ύςερον σκεπτέον παρά γαρ τας αισθητάς ουσίας ταύτας

λέγεσί τινες είναι νύν δε περί των ομολογεμένων ουσιών

επέλθωμεν, αύται δ' εισιν αι αισθηταί αι δ' αισθηται 25

ουσίαι πάσαι ύλην έχουσιν, έςι δ' εσία το υποκείμενον,

άλλως μεν ή ύλη (ύλην δε λέγω ή μή τόδε τι ούσα

ενεργεία δυνάμει εστί τόδε τι), άλλως δ' ο λόγος και η

μορφή, ο τόδε τι όν τώ λόγω χωριςόνεςιν τρίτον δε το

εκ τούτων, ούγένεσις μόνου και φθορά εςι, και χωριςόν 30

άπλώς των γάρ κατά τον λόγον όσιών αι μεν αι δ' ού.

ότι δ' εςίν ουσία και η ύλη, δήλον εν πάσαις γαρ ταϊς

αντικειμέναις μεταβολαίς έστι τι το υποκείμενον ταϊς με

ταβολαίς, οίον κατά τόπον το νύν μεν ενταύθα, πάλιν δ'

άλλοθι, και κατ' αύξησιν ο νύν μεν τηλικόνδε, πάλιν δ' 35

έλαττον ή μείζον, και κατ' αλλοίωσιν ο νυν μεν υγιές,

166πάλιν δε κάμνον όμοίως δε και κατ' εσίαν ο νύν μεν εν 1042ύ

γενέσει, πάλιν δ' εν φθορά, και νυν μεν υποκείμενον ώς

τόδε τι, πάλιν δ' υποκείμενον ώς κατά gέρησιν και ακο

λυθύσι δή ταύτη αι άλλαι μεταβολαί των δ' άλλων ή

μιά ή δυοίν αύτη ουκ ακολουθεί ου γαρ ανάγκη, είτι 5

ύλην έχει τοπικήν, τύτο και γεννητήν και φθαρτήν έχειν,

τίς μένουν διαφορά του απλώς γίγνεσθαι και μή απλώς,

εντοίς φυσικοίς είρηται.

2 Επει δ' ή μεν ώς υποκειμένη και ώς ύλη υσία όμο

λογείται, αύτη δ' εςιν ή δυνάμει, λοιπόν την ώς ενέργειαν

ουσίαν των αισθητων ειπείν τίς εςιν, Δημόκριτος μένουν

τρείς διαφοράς έοικεν οιoμένω είναι το μεν γαρ υποκεί

μενον σώμα την ύλην εν και ταυτόν, διαφέρειν δε ή

10

21. τούΙει του S. ώρισμένου S et γρ Ε. post ορισμού add δεί αs,

esse oportet ε. 22. των post δε om Α". 23. περί αε. | ταύτα S. | 24.

νυν - 25. αισθηταί om ΕΤ. 25. αι αισθηται δε S. | 26. ούσαι Α".

έστιν ουσίαν S post lacunam litterarum φuattuor, idem addit αι δε αισθη

ται ουσίαι πάσαι ύλην έχουσιν, τα υποκείμενα γρ.Ε αs. | 27. άλλως δ'

ο λόγος et ante et post parenthesin habent ias et fort. Αlex. ή] ει Τ.

28, τι om Αlex. 29. o om Α". | 32. και om αε. | ή οm Ε. | 35. πηλι

κόνδε ΤΑ", πηλίκον Sasc.

1042ύ 2. μεν add Ε Αlex. 4. ταύτα Τ. 5. δυσίν SΤΑlex as. 6. έχει

ύλην ΕSΤαε έχει Τ. 7. και του μη Αlex. 9. δ' ή] δη Αlex. 9. 10.

ομολογείται είναι ουσία Αlex. | 10, ενεργεία Α", ενεργεία Αlex, fort, recte.

«
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όυσμώ, ό εςι σχήμα, ή τροπή, ό εςι θέσις, ή διαθιγή, ό

15 εστι τάξις, φαίνονται δε πολλαι διαφοραί είσαι, οίον τα

μεν συνθέσει λέγεται της ύλης, ώσπερ όσα κράσει καθά

περ μελίκρατον, τα δε δεσμώ οίον φάκελος, τα δε κόλλη

οίον βιβλίον, τα δε γόμφω οίον κιβώτιον, τα δε πλείοσι

τύτων, τα δε θέσει οίον ουδός και υπέρθυρον (ταύτα γαρ

20 τώ κείσθαί πως διαφέρει), τα δε χρόνω οίον δείπνον και

άριστον, τα δε τόπω οίον τα πνεύματα, τα δε τοίς των

αισθητων πάθεσιν οίον σκληρότητι και μαλακότητι και

πυκνότητι και μανότητι και ξηρότητι και ύγρότητι και

τα μεν ενίοις τούτων τα δε πάσι τούτοις, και όλως τα

25 μεν υπεροχή τα δε ελλείψει ώςε δήλον ότι και το έει

τοσαυταχώς λέγεται έδός γάρ εςιν ότι ύτως κείται, και

το είναι το έτως αυτό κείσθαι σημαίνει, και το κρυ

στάλλω είναι το ούτω πεπυκνώσθαι, ενίων δε τό είναι και

πάσι τέτοις ορισθήσεται, τώ τα μεν μεμίχθαι, τα δε κε-167

30 κράσθαι, τα δε δεδέσθαι, τα δε πεπυκνώσθαι, τα δε ταϊς

άλλαις διαφοραίς κεχρήσθαι, ώσπερ ή χειρή πός, λη

πτέα αν τα γένη των διαφορών αυται γαρ αρχαι έσον

ται τό είναι, οίον τα τώ μάλλον και ήττον ή πυκνώ και

μανώ και τοις άλλοις τοίς τοιούτοις πάντα γάρ ταύτα

υπεροχή και έλλειψίς εςιν, ει δέ τι σχήματι ήλειότητι

και τραχύτητι, πάντα ευθεί και καμπύλω, τoίς δε το

1043α είναι το μεμίχθαι έσται, αντικειμένως δε το μή είναι.

φανερόν δή εκ τούτων ότι είπερ ή ουσία αιτία του είναι

έκαςον, ότι εν τέτοις ζητητέον τί το αίτιον τύ είναι τέτων

έκαςον, υσία μεν όν όθεντότων υδε συνδυαζόμενον, όμως

δε το ανάλογον εν εκάςω και ως εν ταις εσίαις το της

ύλης κατηγορύμενον αυτή ή ενέργεια, και εν τοις άλλοις

ορισμοίς μάλιστα, οίονει ουδόν δέοι ορίσασθαι, ξύλον ή

λίθον ώδι κείμενον έρύμεν, και οικίαν πλίνθες και ξύλα ώδι

κείμενα (ή έτι και το 5 ένεκα επ’ ενίωνεςίν), ει δε κρύςαλ

35

5

16. ώσπερ om Α". | 18, τα δε γ. ο. κ. ante 17, τα δε δ. pon ias.

δε εν πλείοσι Α"F". 23. μανότητι] αραιότητι Α". 25. έστι] έχειν Τ.

27. το ούτως αυτό] fort. αυτώ το ούτω cf. Αlex p. 518, 3. 27. 28. κρυ

στάλλω scr, c. Αlex, κρύσταλλον αιscυ. 28. το είναι] το είδος Α". | 31. ή

ante χειρ οm Α"ι, vel omittendum vel in ή mutandum videtur. 31. 32.

ληπτέον Ε. 32. αρχαι οm Τ. 35. υπεροχή και ελλείψει Αύ. -

1043α 1. το μή] τώ είναι το μη Τ. | 2. δε Sas. 9. ante ή et post

εστίν punctum ύ, parenthesi includunt έc, idem significat Αlex. | έτι] ότι Τ.
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λον, ύδωρ πεπηγός ή πεπυκνωμένον ώδί συμφωνία δε οξέος 10

και βαρέος μίξις τοιαδί τον αυτόν δε τρόπον και επί των

άλλων, φανερόν δή εκ τότων ότι η ενέργεια άλλη άλλης

ύλης και ο λόγος των μεν γαρ ή σύνθεσις, τών δ' ή μίξις,

των δ' άλλο τι των ειρημένων, διό των οριζομένων οι μεν

λέγοντες τίεςιν οικία, ότι λίθοι πλίνθοι ξύλα, την δυνάμει

οικίαν λέγεσιν, ύλη γάρ ταύτα οι δε αγγείον σκεπαςικόν

σωμάτων και χρημάτων, ή τι και άλλο τοιύτον προσθέντες,

την ενέργειαν λέγεσιν οι δ' άμφω ταύτα συντιθέντες την τρί

την και την εκ τότων υσίαν, έoικε γάρ ο μεν διά των δια

168φορών λόγος το είδες και της ενεργείας είναι, ο δ' εκ των 20

ενυπαρχόντων της ύλης μάλλον, ομοίως δε και οίθς Αρχύ

τας απεδέχετο όρες το συνάμφω γάρ εισιν. oίoν τίεςι νη

νεμία; ήρεμία εν πλήθει αέρος ύλη μεν ο αήρ, ενέργεια

δε και εσία ή ήρεμία, τίεςι γαλήνη, όμαλότης θαλάττης,

το μεν υποκείμενον ώς ύλη ή θάλαττα, ή δ' ενέργεια και 25

ή μορφή ή ομαλότης, φανερόν δή εκ των ειρημένων τίς

ή αισθητή ουσία εςι και πώς η μεν γαρ ώς ύλη, ή δ'

ώς μορφή και ενέργεια ή δε τρίτη ή εκτέτων,

3 Δεί δε μη αγνοείν ότι ενίοτε λανθάνει πότερον ση

μαίνει το όνομα την σύνθετον ουσίαν ή την ενέργειαν και 30

την μορφήν, οίον ή οικία πότερον σημείον του κοινού ότι

σκέπασμα εκ πλίνθων και λίθων ώδι κειμένων, ή της ενερ

γείας και του είδες ότι σκέπασμα, και γραμμή πότερον

δυάς εν μήκει ή ότι δυάς, και ζώον πότερoν ψυχή εν

σώματι ή ψυχή αύτη γάρ ουσία και ενέργεια σώματός 35

τινος, είη δ' αν και επ' αμφοτέροις το ζώον, ουχώς ένι

λόγω λεγόμενον αλλ' ώς προς έν, αλλά ταύτα προς μέν

τι άλλο διαφέρει, προς δε την ζήτησιν της ουσίας της

αισθητης ουθέν το γάρ τί ήν είναι τώ είδει και τη ενερ- 1043ύ

γεία υπάρχει ψυχή μεν γαρ και ψυχή είναι ταυτόν,

15

15. τη ΕΤΑ"c. | 17. χρημάτων και σωμάτων ΕΤιαε, και om ΕΑ"ι.

προστιθέντες Τ. 18. ενέργειαν codd. Αlex iase, ενεργεία ό, τιθέντες Ε

Sas. | 18. 19. πρώτην Τ. | 19. διά] δη Τ Ι 21. υπαρχόντων Τ. |ους ΕSas.

23. post μεν add γάρ Α" Αlex icύ. 24. θαλάσσης Α". 26. ή utrumque

om Α", prius on c. δε αs. | 28 και scripsi secutus Αlex p. 520, 18, cf.

Οbs. p. 121 : ότι ίcύ, όταν αξ. ή ante εκ om Αlex ias. 32. πλίνθων και

ξύλων και Sas. 36. το om Ε.

1043ύ 2. ψυχή - ψυχή Α", omisso είναι,
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ανθρώπω δε και άνθρωπος ου ταετόν, ει μη και η υπχή

άνθρωπος λέχθήσεται έτω δε τινι μεν τινι δ'έ. ε φαί

νεται δη ζητούσιν ή συλλαβη εκ των τοιχείων ούσα και

συνθέσεως, έδ' ή οικία πλίνθοι τε και σινθεσις, και τούτο

όρθώς ουγάρ ετινή σύνθεσις οιό η μίξις εκ τύτων ων

5

έει σύνθεσις η μίξις, ομοίως δε έδε των άλλων εθεν,

οίον ει ό έδός ύέσει, εκ εκτέ εδ5 η θέσις, αλλά μάλλον 159

10 ύτος εξ εκείνης, έδεδη ο άνθρωπός εστι το ζώον και δί

παν, αλλά τι δεί είναι ο παρα ταύτα εςιν, ει ταίθ' ύλη,

έτε δε ςοιχείον έτ' εκ ςοιχείg, αλλ' ή εσία ο εξαιρέντες

την ύλην λέγουσιν ει ούν τούτ' αίτιον τε είναι και εσίας,

τύτο αυτήν αν την ουσίαν λέ, οιεν, αναγκη δη ταύτην ή

15 αίδιον είναι η φθαρτην ανευ τύ φθείρεσθαι και γεγονεναι

άνευ τύ γίγνεσθαι. δεδεικται δε και δεδηλωται εν αλλοις

ότι το είδος ούθεις ποιεί ουδε γεννά, αλλα ποιείται τόδε,

γίγνεται δε το εκ τύτων, ει δ' εισι των φθαρτών αίεσίαι

χωριςαί, ύθέν πω δήλον πλην ότι γ' ενίων εκ ενδέχεται

20 δήλον, όσα μη οίύν τε παρά τα τινα είναι, οίον οικίαν ή

σκεύος, ίσως μεν έν έδ' εσίαι εισιν ετ' αυτα ταύτα ύτε

τι των αλλων όσα μη φύσει συνέστηκεν την γαρ φύσιν

μόνην άν τις θείη την εν τοις φθαρτοις ουσίαν, ώστε η

απορία ήν οι Αντισθένειοι και οι 5τως απαίδευτοι ηπόρυν,

25 έχει τινα καιρόν, ότι ουκ έστι το τί έστιν ορίσασθαι (τον

γαρ όρον λόγον είναι μακρόν), αλλά ποίον μέντί έστιν

ενδέχεται και διδάξαι, ώσπερ άργυρον, τί μένεςιν, ού,

ότι δ' οίον καττίτερος, ώστ' ουσίας έστι μεν ής ενδέχεται

είναι όρον και λόγον, οίον της συνθέτου, εάν τε αισθητή

30 εάν τε νοητή ή εξ ών δ' αύτη πρώτων, εκ έςιν, είπερ τι

κατά τινος σημαίνει ο λόγος ό όριςικός, και δεί το μεν

4. δε] δ' επί Α", μεν Τ. | ου οm α. 6. ουδ' ή - 1044α 5. είπερ

εστί om Τ. 7. ουδ'] και Εas. 8. post εστί add ή Α"cυ: ceteri et Αlex

om. 9. ει o om Εias, o om Αlex. 11. ταύτα] τα αλλα Α". | 12. ούτε

δε] o ούτε Α" et fort. Αlex. 13. ουσίας comicci ex interpretatione Sep,

ίdern fort. habuit Αlex p. 522, 21, ουσία ιαεευ. comma non post ουσίας,

sed post τούτο iaseb. 14. λέγοιεν] ου λέγοιεν ias et γρ Ε. | δε αs | 16.

άλλαις αε. 17. γενναται Εiasc. ποιείται] fort, ποιεί εις, cf. p. 1033b 10.

19. γ] γ' επ' Αlex. 21. ούτ'] ουδέ τι Ε mg αε: ceteri ουδε. | 23. μόνον

γρ Ε Ι την ία», «andem scripturam interpretatur Αlex p. 523, 5: των cb.

25. post καιρόν add λυθήναι ias. 26. είναι λόγον as | 27. ενδέχεσθαι

Α"e. | 29. αισθητής Λlex. | 30. νοητή ή] νοητής Αlex. | ή om Α".
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ώσπερ ύλην είναι, το δε ώς μορφήν φανερόν δε και

διότι, είπερ εισί πως αριθμοί αι υσίαι, έτως εισί και ουχ

ώς τινες λέγοσι μονάδων ότε γαρ ορισμός αριθμός τις

17ο(διαιρετός τε γαρ και εις αδιαίρετα ου γαρ άπειροι οι 35

λόγοι) και ο αριθμός δε τοιούτος και ώσπερ ουδ' απ'

αριθμό αφαιρεθέντος τινός ή προςεθέντος, εξ ών ο αριθμός

εςιν, έκέτι ο αυτός αριθμός εςιν αλλ' έτερος, καν τουλά

χιςον αφαιρεθή ή προςεθή, έτως έδε ο όρισμός υδε το τί 1044α

ήν είναι έκέτι έςαι αφαιρεθέντος τινός ή προςεθέντος, και

τον αριθμόν δεί είναι τι ώ είς, ο νύν εκ έχυσι λέγειντίνι

είς, είπερ έστιν είς, ή γαρ ουκ έστιν αλλ' οίον σωρός, ή

είπερ εςί, λεκτέον τί το ποιύν εν εκ πολλών, και ο όρι- 5

σμός είς εςίν ομοίως δε άδε τέτον έχaσι λέγειν και τύτ'

εικότως συμβαίνει το αυτό γαρ λόγο, και ή άσία εν έτως,

αλλ' ουχώς λέγουσι τινες οίον μονάς τις ύσα ή ςιγμή,

αλλ' εντελέχεια και φύσις τις εκάςη, και ώσπερ υδε ο

αριθμός έχει το μάλλον και ήττον, έδ' ή κατά το είδος 10

εσία, αλλ' είπερ, ή μετά της ύλης, περί μεν εν γενέσεως

και φθοράς των λεγομένων ουσιών, πώς τ' ενδέχεται και

πώς αδύνατον, και περί της εις τον αριθμόν αναγωγής,

έςω μέχρι τότων διωρισμένον,

4 Περι δε της υλικής ουσίας δεί μή λανθάνειν ότι ει 15

και εκ του αυτό πάντα πρώτο ή τών αυτών ως πρώτων

και ή αυτή ύλη ως αρχή τοις γιγνομένοις, όμως έςι τις

οικεία εκάς", οίον φλέγματός εςι πρώτη ύλη τα γλυκέα

ή λιπαρά, χολής δε τα πικρά ή άλλ' άττα, ίσως δε

ταύτα εκ τύ αυτό. γίγνονται δε πλείες ύλαι του αυτού, 20

όταν θατέρυ ή ετέρανή, οίον φλέγμα εκ λιπαρό και γλυ

κέος, ει το λιπαρόν εκ τύ γλυκέος, εκ δε χολής τώ ανα

λύεσθαι εις την πρώτην ύλην την χολήν, διχώς γαρ τόδ'

171εκ τούδε, ή ότι προ οδού έςαι ή ότι αναλυθέντος εις την

32. ώς om Α". | 33. εισιν οι αριθμοί ουσίαι F". | 36. τοιούτον Ει,

38. έστιν ante αλλ' om Α".

1044α 3. τον αριθμόν] vel scribendum τω αριθμώ cf Οbs, p. 100,

vel post τι addendum το ένουν και τι ώ] αιτίω Α". | ο -4. είς om Ε.

4. είπερ εστίν οm Α". | ή prius om Α". 7. ή et 8. τις om Τ. 10. και

το ήττον Τas. | 11. secundum materiam ε. της om as | 12. τ' add Α".

13. post αδύνατον add γίνεσθαι αs και om Τ. 17. ή om Α". 18. έστι

πρώτη ύλη om Α". | 19. ίσως δε) ίσως δε και Τas. | 22. ει - γλυκέος

om Τ. post χολής add είναι ιαε, το Τ. | 23. την post εις οm Τ.
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25 αρχήν, ενδέχεται δε μιάς της ύλης έσης έτερα γίγνεσθαι

διά την κινούσαν αιτίαν, οίον εκ ξύλου και κιβωτός και

κλίνη, ενίων δ' ετέρα ή ύλη εξ ανάγκης ετέρων όντων,

οίον πρίων εκ αν γένοιτο εκ ξύλ8, έδ' επί τη κινέση αιτία
- -ν χ \ Λ' ν Μ 5\ Α' ν y y/

τότο ου γαρ ποιήσει πρίονα εξερίg ή ξύλ8, ει δ' άρα

30 το αυτό ενδέχεται εξ άλλης ύλης ποιήσαι, δήλον ότι ή

τέχνη και η αρχή ή ώς κινύσα ή αυτή ει γαρ και η ύλη

ετέρα και το κινεν, και το γεγονός, όταν δή τις ζητη τί

το αίτιον, έπει πλεοναχώς τα αίτια λέγεται, πάσας δεί

λέγειν τας ενδεχομένας αιτίας, οίον ανθρώπ8 τίς αιτία ώς
" - τ'

35 ύλη, άρα τα καταμήνια, τί δ' ώς κινύν, άρα το σπέρμα;
Α 2 & ν τ \ / τ τ' / y (. τ' , \

τί δ' ώς το είδος, το τί ήν είναι τί δ' ώς oύ ένεκα, το

1044ο τέλος, ίσως δε ταύτα άμφω το αυτό, δεί δε τα εγγύ

τατα αίτια λέγειν, τίς ή ύλη, μή πύρ ή γήν, αλλά

την ίδιον, περί μεν ούν τας φυσικάς εσίας και γεννητάς

ανάγκη ούτω μετιέναι, εί τις μέτεισιν ορθώς, είπερ άρα

αίτιά τε ταύτα και τοσαύτα, και δεί τα αίτια γνωρίζειν.

επί δε των φυσικών μεν αϊδίων δε ουσιών άλλος λόγος,

ίσως γάρ ένια εκ έχει ύλην, ή ου τοιαύτην αλλά μόνον

κατά τόπον κινητήν, έδ' όσα δήφύσει μέν, μή εσία δέ,

εκ έςι τέτοις ύλη, αλλά το υποκείμενον ή εσία, οίον τί

10 αίτιον εκλείψεως, τίς ύλη; ε γάρ έςιν, αλλ' η σελήνη το

πάσχον, τί δ' αίτιον ώς κινήσαν και φθείραν το φώς, ή
- W και τ' 3/ y ΣΔ' ν y & τ' α /

γή. το δ' ό ένεκα ίσως έκέςιν. το δ' ώς είδος ο λόγος,

αλλ' άδηλος, εάν μή μετά της αιτίας ή ο λόγος, οίον τί

έκλειψις, τέρησις φωτός, εάν δε προςεθή υπό γης εν
ψις, ειρησις φωτος ροςευμ γης ει

μέσω γιγνομένης, ο συντώ αιτίω λόγος έτος, ύπνου δ' 172

άδηλον τί το πρώτον πάσχον, αλλ' ότι το ζώον; ναί,

αλλά τούτο κατά τι, και τί πρώτον, καρδία ή άλλο τι;

5

15

26. και post ξύλου om Α". 28. ουδ'] ώς δ' Τ. 29. ή εκ ξύλου Α".

εί] τι Α". 30. ύλης om Α". 31. ή ante ώς add Ε, ceteri et c om. και

om is | 32. τί om Α". | 35. άρα utrobiφue α. | 36... το (vel τί) δ' ώς

το ου Αlex.

1044ύ 1. τα] και τα αs. 2. ή] ώς Α". 3. ιδίαν αs, τας άλλας

αιτίας και γενικας Τ. | ουσίας] αιτίας Αlex et γρ Α". 4. άρα om Αύ.

6. περί Αlex. 8. δήom Τ. post μέν distinguunt ια, post μή ύ. suύ

stantiae ί. 9. ή ύλη Α". | αλλά - 10. ύλη om Τ. 11. τί] το αε. | δ'

om ΕΤ. | φθείρον Τas. 12. ένεκα και ίσως Τ. | 13. ο λόγος ή αε.

14. ante υπό add το Α"cύ. | 16, αλλ' ότι] fort, άλλο τι. 17. κατά

τι ία8c.
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τ α V , η τ' " \ Α' \ " ν ν Αν

είτα υπό τίνος; είτα τί το πάθος το εκείνου και μη του

όλ8, ότι ακινησία τοιαδί; ναί, αλλ' αύτητώ τί πάσχειν

το πρώτον,

5 Επει δ' ένια άνευ γενέσεως και φθοράς έςι και εκ

έςιν, οίον αι ςιγμαί, είπερ εισί, και όλως τα είδη και αί

μορφαί (υ γάρ το λευκόν γίγνεται αλλά το ξύλον λευ

κόν), ει έκ τινος και τι πάν το γιγνόμενον γίγνεται, ού

πάντα ανταναντία γίγνοιτο εξ αλλήλων, αλλ' ετέρως λευ
\ y/ / y Α' ν V

κός άνθρωπος εκ μέλανος άνθρώπ8 και λευκόν εκ μέλανος"

υδε παντός ύλη εςιν αλλ' όσων γένεσίς εςι και μεταβολή

εις άλληλα, όσα δ' άνευ το μεταβάλλειν έςιν ή μή, εκ

έστι τούτων ύλη, έχει δ' απορίαν πώς προς ταναντία ή

ύλη ή έκάστου έχει οιονεί το σώμα δυνάμει υγιεινόν,

εναντίον δε νόσος υγιεία, άρα άμφω δυνάμεις και το
σ/ / τ Υ x/ Υ\ - ν Χ ν

ύδωρ δυνάμει οίνος και όξος; ή του μεν καθ' έξιν και

κατά το είδος ύλη, του δε κατά gέρησιν και φθοράν την

παρά φύσιν απορία δέ τις έστι και διά τί ο οίνος ουχ
r/ - Χ/ y / y/ Α " y -

ύλη τύ όξυς άδε δυνάμει όξος (καίτοι γίγνεται εξ αυτού
y/ ν α - Λ' Α' 3\ χ/ y ν ν

όξος) και ο ζών δυνάμει νεκρός, ή ό, αλλά κατά συμ

βεβηκός αι φθοραί, ή δε το ζώe ύλη αυτή κατά φθοράν

νεκρύ δύναμις και ύλη, και το ύδωρ όξυς γίγνεται γάρ

εκ τότων ώσπερ εξ ημέρας νύξ, και όσα δή ότω μετα

βάλλει εις άλληλα, εις την ύλην δεί επανελθείν, οιονεί

εκ νεκρού ζώον, εις την ύλην πρώτον, είθ' ούτω ζώον και
\ Σ Ο/ y

το όξος εις ύδωρ, είθ' ύτως οίνος,

6 Περι δε της απορίας της ειρημένης περί τε τoς όρι
3 Λ' » - /

"σμός και περί τους αριθμός, τί αίτιον το εν είναι, πάντων

20

1045 α

5

γαρ όσα πλείω μέρη έχει και μή εςιν οίον σωρός το πάν

18.είτα] ή τα Τ υπό τινος α. | μή το του αε. 19. τoιάδ' είναι

αλλ' Α". | αλλ'] και Αlex. |τώ τι ιαsc. | 21. επειδή δ' Αlex. δ' άνευ

ένια γ. α. εισί και ουκ εισίν Αlex. 22. 23. και αι μορφαί om ΕΤ. 23. 24.

λευκόν ante ξύλον Αlex, om Τ. 24. parenthesin ante ει claudit Αlex, post

γίγνεται ίύ. | εί] ή ΕΤas. 25. γίγνoιντο Α" Αlex. εξ] αλλ' εξ αs.

27. όσον Τ. 30. ή om F". | υγιαίνει Τas, υγιαίνον Ε. | 31. άρα αε.

32. όξος και οίνος αες, έξιν και] έξιν ή Α". | 33. και κατά φθοράν Εas. |

34. post φύσιν signum interrogandi cb. | δέ τις] δ' έτι Α".

1045α 1. αύτη Τ. 2. και η ύλη Τ. post όξους signum interrogandi ύ.

4. οίον οm Τ ει οm Ε, ει εκ om Α". 6. εις οm Τ. 8. και περί τους

αριθμούς om F". περί om Τ. | τί] τί έστιν αε, τί το Γ", fort. recte.

πάντα ΕΑ". 9. άπαν Α".
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10 αλλ' έςι τι το όλον παρά τα μόρια, έστι τι αίτιον, επει

και εν τοις σώμασι τοις μεν άφη αιτία τύ εν είναι, τοις

δε γλισχρότης ή τι πάθος έτερον τοιούτον, ο δ' ορισμός

λόγος εςινείς ου συνδέσμω καθάπερ ή Ιλιάς, αλλά τώ

ενός είναι τί όνεςιν ο ποιεί εν τον άνθρωπον, και διά τί

15 εν αλλ' ό πολλά, οίον τότε ζώον και το δίπεν, άλλως

τε δή και ει έστιν, ώσπερ φασί τινες, αυτό τι ζώον και

αυτό δίπεν. διά τί γάρ εκ εκείνα αυτά ο άνθρωπός εςι,
\ 2 ν / « / γ y Α' " Κ.Χ.

και έσονται κατά μέθεξιν οι άνθρωποι ουκ ανθρώπο ουδ

ενός αλλά δυοίν, ζώου και δίποδος, και όλως δή ουκ αν

20 είη ο άνθρωπος εν αλλά πλείω, ζώον και δίπουν, φανε

ρόν δή ότι ούτω μεν μετιούσιν ώς ειώθασιν ορίζεσθαι και

λέγειν, ουκ ενδέχεται αποδούναι και λύσαι την απορίαν,
Υ γ / C/ W Α Ο/ ν Λ. ν

ει δ' εςίν, ώσπερ λέγομεν, το μεν ύλη το δε μορφή, και

το μεν δυνάμει το δ' ενεργεία, ουκέτι απορία δόξειεν αν

είναι το ζητάμενον. έςι γάρ αύτη ή απορία ή αυτή κάν

ει ο όρος είη ιματίου ο στρογγύλος χαλκός είη γάρ αν

σημείoν τoύνομα τούτο του λόγου, ώςε το ζητάμενόνεςι

τί αίτιον του εν είναι το στρογγύλον και τον χαλκόν.
Σ y « y Α' Μ. α/ \ ν α/ \ Λ'

έκέτι δ' ή απορία φαίνεται, ότι το μεν ύλη το δε μορφή.

30 τί ούν τούτου αίτιον του το δυνάμει ον ενεργεία είναι,

παρά το ποιήσαν, εν όσοις εστί γένεσις; ουθέν γάρ έστιν

αίτιον έτερον το τήν δυνάμει σφαίραν ενεργεία είναι σφαί
χ ν - και " \ , σ τ 2/ -ν

ραν, αλλά τούτ' ήν τό τί ήν είναι εκατέρω, έστι δε της 174
c/ α \ \ « y 2 Α' ν Χ w - / ν Λ

ύλης ή μεν νοητή ή δ’ αισθητή, και άει το λόγο το μεν
"Υ Α χ Α' τ α / -ν /

35 ύλη το δ' ενέργειά έστιν, οίον ο κύκλος σχήμα επίπεδον.

όσα δε μή έχει ύλην, μήτε νοητήν μήτε αισθητήν, ευθύς

1045ύ όπερ έν τι [είναι] έστιν έκαστον, ώσπερ και όπερ όντι, το

τόδε, το ποιόν, το ποσόν, διό και εκ ένεςιν εν τοις ορι
-) 2/ \ γw y/ ν ν ν τ τ Υ ΛΥ Μ Α

σμοίς ούτε το όν έτε το έν, και το τί ήν είναι εύθύς έντί

25

10. το om γρ Ε. | επει] ει Τ. 11. εν] ο εν αε. | 14. έν, omisso εί

ναι, Τ. ουν οm Τ. 16. δή] δε Τ, οm Α"αε. | 17. αυτοάνθρωπός Α"

Αlex. 18. οι] oίoν Α". | ουδ' ενός coniect., ουδενός aseb, non hominis

unius ε. 19. ζώου] και ζ. as και ante όλως om αs. 20. o om. Ταε

22. λέγουσιν Τ. 26. εί] είη Τ. o prius om Α" Αlex, fort, recte, alte

rum om. Ε. 28. το Ι τον Τ. τόν] το γρ Ε. 29. δ' ή] δή ΕΤ 30.

τούτου το αίτιον Α"αε. | 35. ενεργεία Ε. o om Α".

1045θ 1. έκαστόν έστιν όπερ έντι Αlex. | είναι omittendum c. Αlex.

2. τόδε] τούτο γρ Ε. και om Αlex ί. | ένεστιν] εστιν Τ' Αlex, έν έστιν α.
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εςιν ώσπερ και όντι, διό και εκ έςιν έτερόν τι αίτιον το

εν είναι εθενί τότων, έδε το όν τι είναι ευθύς γάρ έκαςόν

εςιν όντι και έντι, όχώς εν γένει τω όντι και τώ ενί,

έδ' ώς χωριςών όντων παρά τα καθ' έκαςα, διά ταύτην

δε την απορίαν οι μεν μέθεξιν λέγουσι, και αίτιον τί της

μεθέξεως και τί το μετέχειν απoρoύσιν οι δε συνουσίαν

[ψυχής], ώσπερ Λυκόφρων φησίν είναι την επιστήμην του

επίςασθαι και ψυχής οι δε σύνθεσιν ή σύνδεσμον ψυχής

σώματι το ζην, καίτοι ο αυτός λόγος επι πάντων και

γαρ το υγιαίνεινέςαι ή συνεσία ή σύνδεσμος ή σύνθεσις

ψυχής και υγιείας, και το τον χαλκόν είναι τρίγωνον

σύνθεσις χαλκό και τριγώνε, και το λευκόν είναι σύνθε

σις επιφανείας και λευκότητος, αίτιον δ' ότι δυνάμεως

και εντελεχείας ζητοσι λόγον ενοποιον και διαφοράν, έςι

δ', ώσπερ είρηται, και η εσχάτη ύλη και η μορφή ταυτό

και δυνάμει, το δε ενεργεία, ώστε όμοιον το ζητείν του

ενός τί αίτιον και το εν είναι εν γάρ τι έκαςον, και το

δυνάμει και το ενεργεία έν πώς έστιν, ώστε αίτιον ουθεν

175άλλο πληνεί τι ώς κινήσαν εκ δυνάμεως εις ενέργειαν,

όσα δε μή έχει ύλην, πάντα απλώς όπερ έν τι.

Θ.

Περιμένουν το πρώτως όντος και πρός ο πάσαι αι

άλλαι κατηγορίαι τό όντος αναφέρονται είρηται, περί της

ουσίας, κατά γάρ τόν της ουσίας λόγον λέγεται τάλλα

όντα, τότε ποσόν και το ποιόν και τάλλα τα έτως λε

γόμενα πάντα γάρ έξει τον της ουσίας λόγον, ώσπερ

είπομεν εν τοις πρώτοις λόγοις, έπει δε λέγεται το όν το

μεν το τί ή ποιόν ή ποσόν, το δε κατά δύναμιν και εν

4. και post διo add Ε. 5. ουθενί] ουδε ενί Α". 6. γενέσει as.

7. καθ'] θ' α. 8. αίτιόν τι ιαες. 10. ψυχής invitis codd. et Αlex omit

tendum, cf Οbs, p. 122. 14. ψυχής - 15. σύνθεσις οm Τ. 15. ante

λευκόν fort. addendum την επιφάνειαν ex Αlex. είναι] εν ειναι αε, εν ειναι

και Τ. 17. λόγον οm ΕΤ. εν οποίον Τ, το ενοποιον Ε. έν έστι Α".

18. και post είρηται οm Α". και η μ. τ. οm ε. 18. 19. ταυτό και εν και

δυνάμει γρ Ε, fort. ταυτό και έν, το μεν δυνάμει, cf Οbs. p. 122. 19. το

- 21. έστιν] εν Α". | 21. πως έν Τ. 22. εί τι] ει το ΕΤ. 23. έντι Α"

Αlex, όντα τι αsco. 27. πάσαι om Α". 32. τοίς om Τ. | λόγοις om

Αlex. 33. τό] τω Τ. ποσόν ή ποιόν Α".

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 11

5
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27
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τελέχειαν και κατά το έργον, διορίσωμεν και περί δυνά

35 μεως και εντελεχείας, και πρώτον περί δυνάμεως ή λέ

γεται μεν μάλιςα κυρίως, και μην χρησίμη γ' εςι προς ο

1046α βουλόμεθα νύν επί πλέον γάρ έστιν ή δύναμις και ή

ενέργεια των μόνον λεγομένων κατά κίνησιν, αλλ' ειπόν

τες περί ταύτης εν τοις περί της ενεργείας διορισμοίς δη

λώσομεν και περί των άλλων, ότι μένουν πολλαχώς

λέγεται ή δύναμις και το δύνασθαι, διώρισται ημίν εν

άλλοις, τότων δ' όσαι μεν όμωνύμως λέγονται δυνάμεις

αφείσθωσαν ένιαι γαρ ομοιότητί τινι λέγονται, καθάπερ

εν γεωμετρία και δυνατά και αδύνατα λέγομεν τώ είναι

πως ή μή είναι, όσαι δε προς το αυτό είδος, πάσαι αρ

10 χαί τινές εισι, και προς πρώτην μίαν λέγονται, ή έστιν

αρχή μεταβολής εν άλλωή ή άλλο, ή μεν γαρ το παθείν

εστί δύναμις, ή εν αυτώ τώ πάσχοντι αρχή μεταβολής

παθητικής υπ' άλλs ή ή άλλο ή δ' έξις απαθείας της επί

το χείρον και φθοράς της υπ' άλλο ή ή άλλο, υπ' αρχής 176

μεταβλητικής εν γαρ τέτοις ένεςι πάσι τοις όροις ο της

πρώτης δυνάμεως λόγος, πάλιν δ' αύται αι δυνάμεις λέ

γονται ή το μόνον ποιήσαι ή [τύ] παθείν ή το καλώς, ώςε

και εν τοις τούτων λόγοις ενυπάρχεσί πως οι των προτέ

ρων δυνάμεων λόγοι, φανερόν όν ότι έςι μεν ώς μία δύ

20 ναμις του ποιείν και πάσχειν (δυνατόν γάρ έστι και τώ

έχειν αυτό δύναμιν το παθείν και τώ άλλο υπ' αυτού),

έστι δ' ώς άλλη ή μεν γαρ εν τώ πάσχοντι διά γαρ

το έχειν τινά αρχήν, και είναι και την ύλην αρχήν τινα,

πάσχει το πάσχον και άλλο υπ' άλλg το λιπαρόν μεν

25 γάρ καυστόν, το δ' υπείκον ώδι θλαστόν ομοίως δε και

επί των άλλων ή δ' εν τω ποιoύντι, οίον το θερμόν και

ή οικοδομική, ή μεν εν τώ θερμαντικώ, ή δ' εν τώ οικο

5

15

36. χρησιμωτάτη Α" Αlex c. γ' om αε.

1046α 1, πλείον Α". | 2. μόνων Α"a. 3. της οm Τ. 3. 4. δηλώσωμεν

Τ. 4. 5. λέγεται πολλαχώς ΕΤas. 7. ante καθάπερ distinguit ί, non dissen

tiente Αlex, post γεωμετρία cυ. | 11. ή η Ε, ή Τα, ή iscθ. 12 ή] ή α. 13. ή

ή ΕΤ, ή iascύ. 14. ή η Ε, ή iascυ. | υπ' om Α"αε. | 16. 17. δ' αυ δυνά

μεις λέγονται Τ, δ' αυται δυνάμεις λέγονται Ε, δ' αύται λέγονται αι δυ

νάμεις Α". 17. του ante παθείν οmittere videtur i, et est omittendum.

cf Οbs, p. 56. 19. λόγοι δυνάμεων Τas. 20. et 21. τώ] το Τ. | 22.

μεν οm Τs. | 23. αρχήν τινα Α". | και είναι on Τ. και - τινα om

Α". | ύλην] όλην αε. | 24. μεν on Τ. | 25. γάρ] γάρ και αε.
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δομικώ, διό ή συμπέφυκεν, εθεν πάσχει αυτό υφ' εαυτό,

εν γαρ και ουκ άλλο, και η αδυναμία και το αδύνατον

ή τη τοιαύτη δυνάμει εναντία στέρησίς εστιν, ώστε του 30

αυτό και κατά το αυτό πάσα δύναμις αδυναμία, ή δε

ςέρησις λέγεται πολλαχώς και γάρ το μή έχον και το

πεφυκός αν μή έχη, ή όλως ή ότε πέφυκεν, και η ώδί,

οίον παντελώς, ή καν οπωσύν, επ’ ενίων δέ, αν πεφυκότα

έχειν μή έχη βία, εςερήσθαι ταύτα λέγομεν. 35

2 Επει δ' αι μεν εν τοις άψύχοις ενυπάρχουσιν αρχαι

τοιαύται, αι δ' εν τοις εμψύχοις και εν ψυχή και της

ψυχής εν τώ λόγον έχοντι, δήλον ότι και των δυνάμεων 1046ύ

αι μεν έσονται άλογοι αι δε μετά λόγου, διό πάσαι αι

τέχναι και αι ποιητικαί [και] επιστημαι δυνάμεις εισίν,

177άρχαι γαρ μεταβλητικαί εισιν εν άλλω ή άλλο, και αι

μεν μετά λόγε πάσαι τών εναντίων αι αυταί, αι δ' άλο- 5

γοι μία ενός, οίον το θερμόν του θερμαίνειν μόνον, ή δε

ιατρική νόσο και υγιείας, αίτιον δε ότι λόγος εςιν ή επι

ςήμη, ο δε λόγος ο αυτός δηλοί το πράγμα και την gέ

ρησιν, πλήν έχωσαύτως, και έςιν ώς αμφοίν, έςι δ' ώς

του υπάρχοντος μάλλον, ώστ' ανάγκη και τας τοιαύτας

επιστήμας είναι μεν τών εναντίων, είναι δε του μεν καθ'

αυτάς το δε μή καθ' αυτάς και γάρ ο λόγος του μεν

καθ' αυτό, το δε τρόπον τινά κατά συμβεβηκός αποφά

σει γάρ και αποφορά δηλοί τό εναντίον, ή γαρ στέρησις

ή πρώτη το εναντίον, αύτη δ’ αποφορά θατέρου, έπει δε 15

τα εναντία εκ έγγίγνεται εν τώ αυτώ, ή δ' επιςήμη δύ

ναμις τώ λόγον έχειν, και η ψυχή κινήσεως έχει αρχήν,

το μεν υγιεινόν υγίειαν μόνον ποιεί και το θερμαντικόν

θερμότητα και το ψυκτικόν ψυχρότητα, ο δ' επιστήμων

άμφω. λόγος γάρ εςιν αμφοίν μέν, έχ ομοίως δέ, και 20

εν ψυχή ή έχει κινήσεως αρχήν ώστε άμφω από της

αυτής αρχής κινήσει προς το αυτό συνάψασα, διό τα

10

30. ή] και η ΕΤίαε τη on Τas. | 31. και om Τ. αδυναμία Αlex.

33. και οm Α" Αlex ί. ή ώδί ΤΑ" Αlex ias, ή ώδί cυ. | 35. έχειν] μή

έχειν Τ. έχει Α". 37. αι οm Α".

1046ύ 2. λόγοι γρ Ε. 3. αι οm Τas. και αι επιστημαι Αlex as.

και om ι Sep c. 4. εισιν οm ΕΤ. ή άλλω Τ. | fort. ή ή άλλο. 7. ο

λόγος Αlex. 11. δε] μεν Τ. 15. ή] εστιν η Αlex. | αποφορά αs. | 18.

ποιεί] περιποιεί αε. | 21, εν τη ψ. αε, ή] ή η Α". | 22. το om ΕΤΑ"c.

11 *
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κατά λόγον δυνατά τους άνευ λόγε δυνατοίς ποιεί ταναν

τία μιά γάρ αρχή περιέχεται, τώ λόγω φανερόν δε και

25 ότι τη μεν το ευ δυνάμει ακολgθεί ή τε μόνον ποιήσαι ή

παθείν δύναμις, ταύτη δ' εκείνη εκ αεί ανάγκη γάρ τον

εύ ποιύντα και ποιείν, τον δε μόνον ποιύντα ουκ ανάγκη

και εύ ποιείν,

3 Εισί δέ τινες οί φασιν, οίον οι Μεγαρικοί, όταν ενεργή

30 μόνον δύνασθαι, όταν δε μη ενεργή ου δύνασθαι, οίον τον

μη οικοδομέντα υ δύνασθαι οικοδομείν, αλλά τον οικοδο

μύντα όταν οικοδομή ομοίως δε και επί των άλλων, οίς178

τα συμβαίνοντα άτοπα ου χαλεπόν ιδείν δήλον γάρ ότι

ούτ' οικοδόμος έσται εάν μη οικοδομή το γάρ οικοδόμω

35 είναι το δυνατώ είναι εςιν οικοδομείν ομοίως δε και επί

των άλλων τεχνών, ει ούν αδύνατοντάς τοιαύτας έχειν

τέχνας μή μανθάνοντά ποτε και λαβόντα, και μή έχειν

1047α μή αποβαλόντα ποτέ (ή γάρ λήθη ή πάθει τινι ή χρόνω,

ούγάρδη του γε πράγματος φθαρέντος, αει γάρ εςιν),

όταν παύσηται, εχέξει την τέχνην. πάλιν δ' ευθύς οικο

δομήσει πώς λαβών, και τα άψυχα δή ομοίως έτε γάρ

5 ψυχρόν ούτε θερμόν έτε γλυκύ ούτε όλως αισθητόν ουθεν

έςαι μή αισθανομένων, ώςε τον Πρωταγόρου λόγον συμ

βήσεται λέγειν αυτοίς, αλλά μην άδ' αίσθησιν έξει όθεν

αν μή αισθάνηται μηδ' ενεργή, ει έν τυφλόν το μή έχον

όψιν, πεφυκός δε και ότε πέφυκε και έτι όν, οι αυτοί

10 τυφλοι έσονται πολλάκις της ήμέρας και κωφοί, έτι ει

αδύνατον το εςερημένον δυνάμεως, το μη γενόμενον αδύ

νατον έςαι γενέσθαι το δ' αδύνατον γενέσθαι ο λέγων ή

είναι ή έσεσθαι ψεύσεται το γάρ αδύνατον τότο εσήμαι

νεν, ώςε ούτοι οι λόγοι εξαιρέσι και κίνησιν και γένεσιν

15 αει γάρ τότε έςηκός έστήξεται και το καθήμενον καθε

δείται ου γαρ αναςήσεται αν καθέζηται αδύνατον γάρ

24. μιά γάρ αρχή Ε Αlex, μία γάρ αρχή ιαscύ. 25. 26. ή παθείν om

Α". | 29. φασιν είναι οίον ΤΑ"αε. | οι om Αλαε. | 30. ού] μή ΕΤas.

31. ού] μή αs. | 34. εστίν Ε. | 35. τό] τώ αε. 37. μαθόντα Αlex, λαν

θάνοντα Τ λαμβάνοντα Τas. -

1047α 1. αποβάλλοντα Τas. ή γάρ λήθη Τ. 2. αεί] ει Αlex. γέ

Α". | 3. ante όταν fort. addendum πώς | δ'] δ' ο Τ. 4. δή] δε αε.

6. αισθανομένων ιαs, αισθανόμενον ού. 9. όν] ώς Τias, fort, recte.

10. και κωφοί om Αlex. 11. γινόμενον Α". 14. ουτοι] ούτε Α". | εξαί

ρουσι αs. | γένεσιν και κίνησιν Τ.
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έςαι αναςήναι ό γε μη δύναται αναςήναι, ει όν μή εν

δέχεται ταύτα λέγειν, φανερόν ότι δύναμις και ενέργεια

έτερόν εςιν εκείνοι δ' οι λόγοι δύναμιν και ενέργειαν ταυτό

ποιούσιν, διό και ο μικρόν τι ζητοσιν αναιρείν, ώς' ενδέ- 20

χεται δυνατόν μέντι είναι μή είναι δέ, και δυνατόν μη

είναι είναι δέ, όμοίως δε και επί των άλλων κατηγοριών

179δυνατόν βαδίζεινόν μη βαδίζειν, και μη βαδίζον δύ

νατόν είναι βαδίζειν, έςι δε δυνατόν τότο, ώ εάν υπάρξη

ή ενέργεια, ου λέγεται έχειν την δύναμιν, όθεν έςαι αδύ- 25

νατον, λέγω δ' οίον, ει δυνατόν καθήσθαι και ενδέχεται

καθήσθαι, τότω εάν υπάρξη το καθήσθαι, όθεν έςαι αδύ

νατον και ει κινηθήναίτι ή κινήσαι ή στήναι ή ςησαι ή

είναι ή γίγνεσθαι, ή μή είναι ή μή γίγνεσθαι, ομοίως,

ελήλυθε δ' ή ενέργεια τούνομα, ή προς την εντελέχειαν 30

συντιθεμένη, και επί τα άλλα εκ των κινήσεων μάλιςα,

δοκεί γαρ ή ενέργεια μάλιστα ή κίνησις είναι, διό και

τοίς μή έσιν υκ αποδιδόασι το κινείσθαι, άλλας δέ τινας

κατηγορίας, οίον διανοητά και επιθυμητά είναι τα μη όντα,

κινόμενα δ' ό, τύτο δε ότι εκ όντα ενεργεία έσονται ενερ- 35

γεία των γάρ μή όντων ένια δυνάμει εςίν ουκ έστι δέ, 1047ο

ότι εκ εντελεχεία εςίν.

4 Ει δ' εςι το ειρημένον δυνατόν ή ακολουθεί, φανερόν

ότι ουκ ενδέχεται αληθές είναι το ειπείν ότι δυνατόν μεν

τοδί, εκ έςαι δέ ώστε τα αδύνατα είναι ταύτη διαφεύ

γειν λέγω δε οιονεί τις φαίη δυνατόν την διάμετρον

μετρηθήναι και μέντοι μετρηθήσεσθαι, [ό] μή λογιζόμενος το

αδύνατον είναι, ότι έθεν κωλύει δυνατόν τι ον είναι η γε

νέσθαι, μή είναι [δε] μηδ' έσεσθαι, αλλ' εκείνο ανάγκη εκ

5

21. και - 22. δέ om Τ Αlex. 22. επί add ΕΤ. 23. βαδίζειν post

μήom Τ. και] δε και Α"ase | μή οm Τ. | βαδίζον] βαδίζεινα». | 24.

post ώ et 27. post τούτω distinguunt cύ..| 25. ού]ής Αlex. | 26. λέγω -

27. 28. αδύνατον om Τ. 28. εί] είη Τ. τι om ΕΤ. 29. γενέσθαι priore

loco Εc, ntroque Ταε. 31. συντεθειμένη Αlex, fort. recte. non ante και

sed post άλλα dist ύ. 32. γάρ ή] δε η Αlex. | fort. ή ante ενέργεια omit

tendum. | 35. τούτο δε om Α". -

1047b 1. ουκ έστι δέ om Α". | 2. διότι Α". | εντελέχειά α. 3. το

ειρημένον το δυνατόν Α". | ή Τ. 4. τό] τι ΕΤ. | 5. 6. διαφεύγει Α"ase.

7, μετρηθήσεσθαι] μετρηθήσεται Α"ίαs, o om Τ Cas. | 8, δυνατόν] αδύ

νατόν Α". | ον οm Τ. 9. δε om Α".
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10 των κειμένων, ει και υποθοίμεθα είναι ή γεγονέναι ο ουκ

έςι μεν δυνατόν δέ, ότι εθενέςαι αδύνατον συμβήσεται
Α" - / γ V

δέ γε, το γάρ μετρείσθαι αδύνατον, ο γάρ δή εςι ταυτό
Α- Α Λ. -

τότε ψεύδος και το αδύνατον το γάρ σε εστάναι νύν 180
- Λ. y y / Υ/ & ν «r Υ

ψεύδος μέν, ουκ αδύνατον δέ, άμα δε δήλον και ότι, ει
- y/ y / \ τ \ - Χ/ - «τ

15 τύ Α όντος ανάγκη το Β είναι, και δυνατό όντος τύ Α εί

ναι και το Βανάγκη είναι δυνατόν ει γάρ μή ανάγκη

δυνατόν είναι, ούθεν κωλύει μή είναι δυνατόν είναι, έστω

δή το Α δυνατόν, ουκούν ότε το Α δυνατόν είη είναι, ει

τεθείη το Α, όθεν αδύνατον είναι συνέβαινεν" το δέγε Β
y Λ' τ' » y τ y Α' » ν γ / Υ

20 ανάγκη είναι, αλλ' ήν αδύνατον, έστω δή αδύνατον. ει

δή αδύνατον Τανάγκη] είναι το Β, ανάγκη και το Α είναι,
» και τ' 2/ ν Λ' ν ν χ/ γν 2/ τ'

αλλ' ήν άρα το Α δυνατόν και το Βάρα, αν άρα ή
\ Α' Α ν » Α' "Η C/ τ 4

το Α δυνατόν, και το Βέςαι δυνατόν, είπερ έτως είχον
Ο/ - χ/ 2 / τ Α ν \ Τ/ Λ'

ώςε του Α όντος ανάγκη είναι το Β. εάν δή έτως εχόν

των τύ Α Βμή ή δυνατόν το Βέτως, ουδε το ΑΒ έξει

ώς ετέθη και εί το Α δυνατό όντος ανάγκη το Β δυνα
\ τ' γ ) \ y / τ Α Α \ ν

τον είναι, ει έστι το Α, ανάγκη είναι και το Β. το γαρ

δυνατόν είναι εξ ανάγκης το Β είναι, ει το Α δυνατόν,
κ-ν τ r/ ν τ'

τούτο σημαίνει, εάν ή το Α και ότε και ώς ήν δυνατόν

30 είναι, κακείνο τότε και έτως είναι αναγκαίον.

5 Απασών δε των δυνάμεων όσων των μεν συγγενών

οίον των αισθήσεων, των δε έθει οίον της του αυλείν, των

δε μαθήσει oίoν της των τεχνών, τας μεν ανάγκη προε

νεργήσαντας έχειν όσαι έθει και λόγω, τάς δε μή τοιαύ

35 τας και τας επί τύ πάσχειν εκ ανάγκη, έπει δε το δυ
ν Α \ ν ν ν - ν Γ/ 2/ Υ Λ.

1048α νατόν τι δυνατόν και ποτε και πώς και όσα άλλα ανάγκη

προσείναι εν τώ διορισμώ, και τα μεν κατά λόγον δύνα

ται κινείν και αι δυνάμεις αυτών μετά λόγυ, τα δ' άλογα

25

10. ει και] είναι ει και Ε, ει είη και Α", είη, ει και c, είη Τ. | 11.

συμβήσεται - 12. αδύνατον om ΕΤ. 12. δή add ΕΤ. 13. τε οm ΕΤ.

14. ότι και Τ. και οm F". |ει οm Τ. 15. ανάγκη και το F". | Α εί

ναι αs, είναι Α cb, είναι το α Τ. 19. Α Αlex ias, ΑΒ cυ. | 20, έστω -

22. Β άρα om Α" et fort. Αlex. 21. Β-Α coni., Α-Β ιαscb, cf. Οbs.

p. 123. 22. Α et Β] πρώτον et δεύτερον ΕΤ άρα post Βom ΕΤ

23. είχεν Τ. | 24. δε Τ. | 25. ΑΒΙ Β ί. |μή - το Β on Α". | δυνα

τον om Αlex. 26. τό] και το Τ. | 27. και om ΕΤ. 28. prius είναι on

Αlex. 29. το α και το α Α". 30. είναι] είναι ήν Α". 35. και τάς ε.

τ, πάσχειν] είτε του ποιείν είτε και του πάσχειν fort. habuit Αlex. | αδύ

νατον Α".
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και αι δυνάμεις άλογοι, κακείνας μεν ανάγκη εν εμψύχω

είναι ταύτας δ' εν αμφοίν τας μεν τοιαύτας δυνάμεις 5

181ανάγκη, όταν ώς δύνανται το ποιητικόν και το παθητικόν

πλησιάζωσι, το μεν ποιείν το δε πάσχειν, εκείνας δ' ουκ

ανάγκη αύται μεν γαρ πάσαι μία ενός ποιητική, εκείναι

δε των εναντίων, ώστε άμα ποιήσει ταναντία τούτο δε

αδύνατον, ανάγκη άρα έτερόν τι είναι το κύριον λέγω 10

δε τούτο όρεξιν ή προαίρεσιν, όποτέρου γάρ αν ορέγηται

κυρίως, τότο ποιήσει, όταν ώς δύναται υπάρχη και πλη

σιάζη τώ παθητικώ, ώστε το δυνατόν κατά λόγον άπαν

ανάγκη, όταν ορέγηται, 5 τ' έχει την δύναμιν και ώς έχει,

τύτο ποιείν, έχει δε παρόντος το παθητικ5 και ώδι έχον

τος ποιείν, ει δε μή, ποιείν ο δυνήσεται το γάρ μηθενός

των έξω κωλύοντος προσδιορίζεσθαι εθεν έτι δεί την γαρ

δύναμιν έχει ώς έςι δύναμις το ποιείν, έςι δ' ά πάντως

αλλ' εχόντων πώς, εν οίς αφορισθήσεται και τα έξω κω

λύοντα αφαιρείται γάρ ταύτα τών εν τώ διορισμώ προ- 20

σόντων ένια, διό έδε αν άμα βόληται ή επιθυμή ποιείν

δύο ήταναντία, ου ποιήσει ου γαρ έτως έχει αυτών την

δύναμιν έδ' έςι το άμα ποιείν ή δύναμις, επειών εστίν

έτως ποιήσει,

6 Επει δε περί της κατά κίνησιν λεγομένης δυνάμεως 25

είρηται, περί ενεργείας διορίσωμεν τί τέ εστιν ή ενέργεια

και ποίόντι, και γαρ το δυνατόν άμα δήλονέςαι διαι

ρύσιν, ότι και μόνον τότo λέγομεν δυνατόν ο πέφυκε κινείν

άλλο ή κινείσθαι υπ' άλλο, ή απλώς ή τρόπον τινά, αλλά

και ετέρως, διόζητώντες και περί τέτων διήλθομεν, έστι 30

δ' ή ενέργεια το υπάρχειν το πράγμα, μή ούτως ώσπερ

λέγομεν δυνάμει (λέγομεν δε δυνάμει οιον εν τώ ξύλω

182'Ερμήν και εν τη όλη την ημίσειαν, ότι αφαιρεθείη άν,

15

1048α 5. μεν] μεν ουν Τ, fort. recte. 6. δύνωνται ΕΤe, 6, et 12.

φuoad possint ί, το παθητικόν και το ποιητικόν ΕΤas. 8. μεν οm as.

11. δε τούτο] δ' είτε Α"ε. | 12. υπάρχη και om ε. | 12. 13. πλησιάζει α.

14. ούτ'] ότ' Α", ου ΕΤ 18. δύναμις του Βrand. comiecit ex Αlex, cf. α23,

δυνάμει του cύ, του δυνάμει ιαs. 21. ή] και Τ επιθυμείν Α". 22. την]

άμα την αε. | 23. έστιν άμα του άμα Α". | 25. κίνησιν] δύναμιν Τ.

28. δυνατόν on Α". 30. διήλθομεν] ιractabimus i. 32. parenthesi in

clusi verba λέγομεν - 35. θεωρήσαι praecipiente Αlex, sed ne sic φuidem

enunciati conformatio satis constat, fort. 35. punctum post ενεργεία et δ'

post δήλον οmittendum. 33. όλη] διαμέτρω Αlex, ότε αs.
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και επιστήμονα και τον μη θεωρόντα, αν δυνατός ή θεω

35 ρήσαι), το δ' ενεργεία δήλον δ' επί των καθ' έκαστα τη

επαγωγή ο βελόμεθα λέγειν, και ο δεί παντός όρον ζη

τείν αλλά και το ανάλογον συνοράν, ότι ώς το οικοδο

1048ύ μούν προς το οικοδομικόν, και το έγρηγορός προς το κα

θεύδον, και το ορών προς το μύον μεν όψιν δε έχον, και

το αποκεκριμένον εκ της ύλης προς την ύλην, και το

απειργασμένον προς το ανέργαςον ταύτης δε της διαφο

5ράς θατέρω μορίω έστω ή ενέργεια άφωρισμένη, θατέρω

δε το δυνατόν, λέγεται δε ενεργεία και πάντα όμοίως, αλλ'

ή τώ ανάλογoν, ώς τούτο εν τούτω ή προς τέτο, τόδ' εν

τώδε ή πρός τόδε τα μεν γαρ ώς κίνησις προς δύναμιν,

τα δ' ώς υσία πρός τινα ύλην, άλλως δε το άπειρον

10 και το κενόν και όσα τοιαύτα λέγεται δυνάμει και ενερ

γεία πολλοίς των όντων, οίον τώ ορώντι και βαδίζοντι και

όρωμένω, ταύτα μεν γαρ ενδέχεται και απλώς αληθεύε

σθαί ποτε το μεν γαρ ορώμενον ότι οράται, το δ' ότι

όράσθαι δυνατόν το δ' άπειρον εχέτω δυνάμει εςιν ώς

ενεργεία εσόμενον χωριστόν, αλλά γνώσει το γάρ μή

υπολείπειν την διαίρεσιν αποδίδωσι το είναι δυνάμει ταύ

την την ενέργειαν, τώ δε χωρίζεσθαι ού.

Επει δε των πράξεων ών έστι πέρας ουδεμία τέλος

αλλά των περί το τέλος, οίον του ισχναίνειν ή ισχνασία

20 αυτό, αυτά δε όταν ισχναίνη ούτως εστιν εν κινήσει, μή

υπάρχοντα ών ένεκα ή κίνησις, ουκ έστι ταύτα πράξις ή183

ούτελεία γε, ου γαρ τέλος, αλλ' εκείνη ενυπάρχει το

τέλος και η πράξις, οίον ορά, αλλά και φρονεί και νοεί

και νενόηκεν αλλ' υ μανθάνει και μεμάθηκεν, έδ'υγιά

15

34. και τον] τον θεωρούντα και τον Ε. | αν αδύνατος αε. | ή om

ΕΤ. 35. το δ'] τόδε αs. 37. και om αs. | αναλογούν Τ. ότι οm Α".

1048ύ 4. ταύτης - 4. 5. διαφοράς] έστι τέτι και ταύτης της διαφο

ράς ΕΤΑlex. 5. θατέρω μορίω scripsi cum ΕΤι: ceteri et cυ et fort. Αlex

θάτερον μόριον. | έσται Α". | θάτερον fort. Αlex. | 6, ενέργεια Α". 7. τώ

Αlex, το ascb. τόδ' Αlex ί, το δ' αερb. 7. 8. εν τώδε ή πρός τόδε bis ver

tit ε. 9. ώς om Τ. post δε add και ΕΤeύ. 10. το add Α"F". | δυν.] και

δ. ε. 12. ταύτα] ει ταύτα Α". 12. 13. αληθεύεσθαί] και αληθεύεσθαι

Ταs. 13. γαρ οm Τ. 15. το ΤΑ" Αlex as, τώ cύ. 16. υπολιπείν Α".

18. έπει - 35. κίνησιν οm ΕΤ Αlex ι; ceterum gravissimis scatent corrupte

lis. | 22, 23, fort, αλλ' εκείνη, ή ενυπάρχει το τέλος, και πράξις, 23, 24, fort.

οίον ορα άμα και εώρακε και φρονεί και πεφρόνηκε και νοεί και νενόηκεν.
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ζεται και υγίασται εύζή και εύ έζηκεν αλλά και 25

ευδαιμονεί και ευδαιμόνηκεν, ει δε μή, έδει άν ποτε παύε

σθαι, ώσπερ όταν ισχναίνη νύν δ' ό, αλλά ζή και έζηκεν.

τέτων δή τας μεν κινήσεις λέγειν, τάς δ' ενεργείας, πάσα

γαρ κίνησις ατελής, ισχνασία, μάθησις, βάδισις, οικοδό

μησις αύται δε κινήσεις, και ατελείς γε, ου γαρ άμα

βαδίζει και βεβάδικεν, εδ' οικοδομεί και ώκοδόμηκεν, υδε

γίγνεται και γέγονεν, ή κινείται και κεκίνηκεν αλλ' έτε

ρον και κινεί και κεκίνηκεν, έωρακε δε και όρά άμα το

αυτό, και νοεί και νενόηκεν, την μεν εν τοιαύτην ενέργειαν

λέγω, εκείνην δε κίνησιν, το μεν ούν ενεργεία τίτέ εστι

και ποίον, εκ τότων και των τοιέτων δήλον ημίν έςω.

7 Πότε δε δυνάμει εςιν έκαςον και πότε ό, διοριςέον,

ο γάρ όποτεόν, οίον η γη άρ' εςιν άνθρωπος δυνάμεις ή έ,

αλλά μάλλον όταν ήδη γένηται σπέρμα, και ουδε τότε

ίσως, ώσπερ [όν] έδε υπό ιατρικής άπαν αν υγιασθείη έδ'

από τύχης, αλλ' έστι τι ο δυνατόν έστι, και τούτ' έστιν

υγιαίνον δυνάμει όρος δε του μεν από διανοίας εντελε

χεία γιγνομένg εκ το δυνάμει όντος, όταν βεληθέντος γί

γνηται μηθενός κωλύοντος των εκτός, εκεί δ' εν τώ ύγια

ζομένω, όταν μηθεν κωλύη των εν αυτώ ομοίως δε δυ

νάμει και οικία, ει μηθεν κωλύει των εν τούτω και τη

ύλη τού γίγνεσθαι οικίαν, ουδ' έςιν ο δεί προσγενέσθαι ή

184απογενέσθαι ή μεταβαλείν, τούτο δυνάμει οικία και επί

των άλλων ώσαύτως, όσων έξωθεν η αρχή της γενέσεως,

και όσων δη εν αυτώ τώ έχοντι, όσα μηθενός των έξωθεν

εμποδίζοντος έςαι δι' αυτό, οίον το σπέρμα έπω δεί γαρ

εν άλλω και μεταβάλλειν, όταν δ' ήδη διά της αυτού

αρχής ή τοιύτον, ήδη τύτο δυνάμει εκείνο δε ετέρας άρ

25. έζηκεν αλλά και] fort. έζηκεν άμα, και, 28. τούτων - 35. κί

νησιν] haec expungit Α". 28. δή] fort. δή δεί. | 30. δε] fort. δή. | 31.

ώκοδόμησεν Α". | 32. κινείται καιI fort. κινεί τε και κεκίνηκεν] κεκίνη

τα Α". | 33. κεκίνηκεν Α", κινείται αεCo. 35. ενέργεια Τ, ενεργείν Α".

36. έσται ΕΤ. 37. δε om Τ.

1049α 1. δυνάμει άνθρωπος ΕΤas. | interrogandi signum post δυνά

μει posui c. Αlex, post ου scb. 2. τότε] τότε πως Τ, τούτό πως Ε, τούτο

γρ Ε, του τόπου αε, hoc adhuc ι. 3. ουν οm i, fort. γάρ pro oυν ha,

buit Λlex. | αν] δη Α". 5. δε] μεν Αlex. | από] υπό αε. 8. των] τω Ε. |

9. ει - 10. οικίαν οm Α". 9. των om Τ. 13. όσα] όταν fort. Αlex. | 15.

post άλλω add esse ι: μεταβαλείν Ε. | δ' om. Τ αυτής αs. 16. εκείνα Ε.

1049α

5

10
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χής δείται, ώσπερ ή γή ούπω ανδριάς δυνάμει μετα

βάλλεσα γαρ έςαι χαλκός, έoικε δε ο λέγομεν είναι ο

τόδε αλλ' εκείνινον, οίον το κιβώτιον ο ξύλον αλλά ξύλι

20 νον, υδε το ξύλονγή αλλά γήϊνον, πάλιν ή γή ει ότως

μή άλλο αλλ' εκείνινον, αεί εκείνο δυνάμει απλώς το ύςε

ρόνεςιν, οίον το κιβώτιον ό γήϊνον έδε γη, αλλά ξύλινον

τότο γάρ δυνάμει κιβώτιον και ύλη κιβωτίg αύτη, απλώς

μεν τύ άπλώς, τ8δί δε τoδι το ξύλον, ει δέ τίεςι πρώ

25 τον, ο μηκέτι κατ' άλλο λέγεται εκείνινον, τούτο πρώτη

ύλη οιονεί ή γή αερίνη, ο δ' αήρμή πύρ αλλά πύρινος,

το πύρ ύλη πρώτη ώς τόδε τι και υσία, τότω γάρ δια

φέρει το καθόλου και το υποκείμενον τώ είναι τόδε τι ή

μή είναι οιον τοίς πάθεσι το υποκείμενον άνθρωπος και

30 σώμα και ψυχή, πάθος δε το μεσικόν και λευκόν, λέ

γεται δε της μεσικής εγγενομένης εκείνο ά μυσική αλλά

μεσικόν, και ου λευκότης ο άνθρωπος αλλά λευκόν, ουδε

βάδισις ή κίνησις αλλά βαδίζον ή κινόμενον, ώς το εκεί

νινον, όσα μένουν ούτω, το έσχατον ουσία όσα δε μη

35 ούτως άλλ' είδός τι και τόδε τι το κατηγορούμενον, το

έσχατον ύλη και έσία υλική και ορθώς δή συμβαίνει το

10490 εκείνινον λέγεσθαι κατά την ύλην και τα πάθη άμφω 185

γαρ αόριστα, πότε μένουν λεκτέον δυνάμει και πότε ού,

είρηται.

8 Επει δε το πρότερον διώρισται ποσαχώς λέγεται,

5 φανερόν ότι πρότερον ενέργεια δυνάμεώς εστιν λέγω δε

δυνάμεως ου μόνον της ώρισμένης ή λέγεται αρχή μετα

βλητική εν άλλω ή άλλο, αλλ' όλως πάσης αρχής κινη

18. είναι om F". | 20. ξύλον ή γή Τ. post γήίνον puncto distinxit ύ,

comma posui ut ad έoικε δε per anacoluthiam referantur verba αεί - ύστε

ρόν έστιν. | 21. αλλ' εκείνινον αεί οm Α". | αεί εκείνο δε δυνάμει Ε, om

γρ Ε, δυνάμει om Α". | 21. 22. το ύστερόν] ο το προσεχές και τελευταίον γρ

Ε. 24. απλού Τ τoδι] τουδι Τ. το add ΕΑ". | εί] το εια. 24. 25. έστι

το πρώτον Τs. 25. άλλο Α" Αlex ιαs et margo. Ε, φui γρ κατ' άλλο αλλ'

εκείνο δηλονότι, άλλου cυ, εκείνο ον τούτο Α". 27. το πύρ οm ί. | ώς]

ου Τ, ει δε Α". | και ουσία] ουσία Α", ούσα ΕΤ Αlex, fort. recte. 28.

τώ] το Τ. | είναι] και Τ, οm Ε, είναι και αs. 31. εγγινομένης Ε.

εκείνω Α". 33. ή κίνησις] ή κίνησις Τ, ουδε κίνησις Α". τοΙ τε Α".

35. ειδός τι] τι om F".

1049ύ 1. λέγεσθαι] ου λέγεσθαι αs. 4. πρώτον Τ. όσαχώς ΕΤas.

5, ότι το πρότερον Τ. 6. αρχή on Τ.
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τικής ή στατικής και γάρ ή φύσις εν ταυτώ [γίγνεται,

εν ταυτώ γάρ] γένει τη δυνάμει αρχή γάρ κινητική, αλλ'

υκ εν άλλω άλλ' εν αυτώ ή αυτό πάσης δή της τοιαύ- 10

της προτέρα εςιν ή ενέργεια και λόγω και τη υσία χρόνω

δ'έςι μεν ώς, έςι δ' ώς έ, τώ λόγω μεν έν ότι προτέρα,

δήλον τώ γάρ ενδέχεσθαι ενεργήσαι δυνατόν εςι το πρώ

τως δυνατόν, οίον λέγω οικοδομικόν το δυνάμενον οικοδο

μείν, και ορατικόν το οράν, και ορατόν το δυνατόν ορά- 15

σθαι, ο δ' αυτός λόγος και επί των άλλων, ώς' ανάγκη

τον λόγον προϋπάρχειν και την γνώσιν της γνώσεως, τώ δε

χρόνω πρότερον ώδε το τώ είδει το αυτό ενεργών πρότερον,

αριθμώ δ' έ λέγω δε τότο ότι τέδε μεν το ανθρώπε το

ήδη όντος κατ' ενέργειαν και το σίτε και το ορώντος πρό- 20

τερον τώ χρόνω ή ύλη και το σπέρμα και το ορατικόν, ά

δυνάμει μέν έστιν άνθρωπος και σίτος και ορών, ενεργεία

δ' έπω, αλλά τότων πρότερα τω χρόνω έτερα όντα ενερ

γεία, εξ ών ταύτα εγένετο αει γάρ εκ το δυνάμει όντος

γίγνεται το ενεργεία ον υπό ενεργεία όντος, οίον άνθρωπος 25

εξ ανθρώπ8, μεσικός υπό μεσικύ, αει κινώντός τινος πρώτο

το δε κινύν ενεργεία ήδη εςίν, είρηται δ' εν τοις περί της

186υσίας λόγοις ότι άπαν το γιγνόμενον γίγνεται έκ τινός τι

και υπό τινος, και τέτο τώ είδει το αυτό, διό και δοκεί

αδύνατον είναι οικοδόμον είναι μη οικοδομήσαντα μήθεν ή 30

κιθαριςην μηθεν κιθαρίσαντα ο γάρ μανθάνων κιθαρίζειν

κιθαρίζων μανθάνει κιθαρίζειν, ομοίως δε και οι άλλοι,

όθεν ο σοφιστικός έλεγχος εγίγνετο ότι ουκ έχων τις τήν

επιςήμην ποιήσει και η επιςήμη ο γάρ μανθάνων εκ έχει.

αλλά διά τό του γιγνομένου γεγενήσθαί τι και το όλως 35

κινουμένου κεκινήσθαί τι (δήλον δ' εν τοις περί κινήσεως

τύτο) και τον μανθάνοντα ανάγκη έχειν τι της επιςήμης 1050α

ίσως, αλλ' ούν και ταύτη γε δήλον ότι η ενέργεια και

ούτω προτέρα της δυνάμεως κατά γένεσιν και χρόνον,

αλλά μην και ουσία γε, πρώτον μεν ότι τα τη γενέσει

8, ο. γίγνεται δυνάμει εν Ε. γίγνεται - ταυτώ γάρ om Α" Αlex.

10. δε Τε. | 13. τώΙ το Ε τώ γαρ] το γάρ τώ ε. 15. οράν] δυνά

μενον οράν αε. | 18. ώδε add Α"F"Μίαse, om ύ. 20. post σίτου add και

του ίππου αs. | 21. α οm Α". | 22. έσται Α". | 23. τω χρόνω πρότερα

ΕΤas. | 25. το om Α". | υπό ενεργείας όντος Εas, om Α". 27. ενέρ

γεια Τ. | 28. πάν Α". | τι] τε 3, 35. και - 36. τι om Τ.

1050α 4. ουσία as | μεν ουν ότι αs. |τά τη] ταύτη Τ.
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ύστερα τώ είδει και τη ουσία πρότερα, οίον ανήρ παιδός

και άνθρωπος σπέρματος το μεν γαρ ήδη έχει το είδος,

το δ' ό και ότι άπαν επ'αρχήν βαδίζει το γιγνόμενον

και τέλος αρχή γαρ το ού ένεκα, του τέλες δ' ένεκα ή

γένεσις, τέλος δ' ή ενέργεια, και τούτο χάρινή δύναμις

λαμβάνεται ο γάρ ίνα όψιν έχωσιν ορώσι τα ζώα, αλλ'

όπως ορώσιν όψιν έχοσιν, ομοίως δε και οικοδομικήν ίνα

οικοδομώσι, και την θεωρητικήν ίνα θεωρώσιν αλλ' υ θεω

ρούσιν ίνα θεωρητικήν έχωσιν, ει μη οι μελετώντες, ουτοι

δ' ουχί θεωρούσιν αλλ' ή ώδι ή ότι υθέν δέονται θεωρείν.

έτι ή ύλη εστί δυνάμει, ότι έλθοι αν εις το είδος όταν

δέ γ' ενεργεία ή, τότε εν τώ είδει εςίν, ομοίως δε και επί

των άλλων και ών κίνησις το τέλος, διό ώσπερ οι διδά

σκοντες ενεργέντα επιδείξαντες οίονται το τέλος αποδεδω

κέναι, και η φύσις όμοίως, ει γάρ μή ούτω γίγνεται, ό187

Παύσωνος έσται Ερμής άδηλος γαρ και η επιστήμη ει

έσω ή έξω, ώσπερ κακείνος το γαρ έργον τέλος, η δε

ενέργεια το έργον, διό και τόνομα ενέργεια λέγεται κατά

το έργον, και συντείνει προς την εντελέχειαν, επειδ' εςι

των μεν έσχατον ή χρήσις, οίον όψεως ή όρασις, και όθεν

γίγνεται παρά ταύτην έτερον από της όψεως έργον, απ'

ενίων δε γίγνεται τι, οίον από της οικοδομικής οικία παρά

την οικοδόμησιν, όμως έθεν ήττον ένθα μεν τέλος ένθα δε

μάλλον τέλος της δυνάμεώς εστιν ή γάρ οικοδόμησις εν

τώ οικοδομουμένω, και άμα γίγνεται και έστι τη οικία,

όσων μένουν έτερόν τίεςι παρά την χρήσιν το γιγνόμε

νον, τέτων μεν ή ενέργεια εν τω ποιεμένω εςίν, οίον ή τε

οικοδόμησις εν τώ οικοδομουμένω και ή ύφανσις εν τω

ύφαινομένω, ομοίως δε και επί των άλλων, και όλως ή

κίνησις έντώ κινουμένων όσων δε μη έςιν άλλο τι έργον

παρά την ενέργειαν, εν αυτοίς υπάρχει ή ενέργεια, οίον ή

όρασις εν τώ όρώντι και η θεωρία εν τώ θεωρούντι και ή

8. το ού] ότου Α". | 10. τα ζώα ορώσιν Τ. 13. θεωρητικήν om Α".

14. ουχή θεωρούσιν αλλ' ή ΕΤ. ή post ώδι om Α". | ή ότι ουδε δέον

ται του θεωρείν fort, habuit Αlex, locus admodum dubius. | 16. γ' om ΕΤ

τότε] τόδε c. 17. διό - 18. τέλος om Ε. 19. γένηται Αlex. 20. πάσ

σωνος ΤΑ"ias, πάσωνος Αlex Ε mg. | ερμής έσται Εas, έρμήσεται Τ.

και om Α"ias. | 22. λέγεται ενέργεια Α"as. | 24. εσχάτων Α". | ή post

όψεως om ΕΤ όρασιν Τ. | 25. έργον on Α". | επ’ Εas. 35. ή δ'

ενέργεια Α".
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ζωή εν τη ψυχή, διό και η ευδαιμονία ζωή γάρ ποιά 10500

τις εςίν, ώςε φανερόν ότι η ουσία και το είδος ενέργειά

εςιν, κατά τε δή τούτον τον λόγον φανερόν ότι πρότερον

τη υσία ενέργεια δυνάμεως και ώσπερ είπομεν, το χρόνο

αει προλαμβάνει ενέργεια ετέρα πρό ετέρας έως της του

αει κινόντος πρώτως, αλλά μην και κυριωτέρως τα μεν

γαρ αίδια πρότερα τη ουσία των φθαρτών, έστι δ' ουθεν

δυνάμει αίδιον, λόγος δε όδε, πάσα δύναμις άμα της

αντιφάσεώς εςιν το μεν γαρ μη δυνατόν υπάρχειν ουκ

188άν υπάρξειεν όθενί, το δυνατόν δε πάν ενδέχεται μή ενερ- 10

γείν. το άρα δυνατόν είναι ενδέχεται και είναι και μη

είναι το αυτό άρα δυνατόν και είναι και μή είναι το

δε δυνατόν μή είναι ενδέχεται μη είναι το δ' ενδεχόμε

νον μή είναι φθαρτόν, ή απλώς, ή τύτο αυτό ο λέγεται

ενδέχεσθαι μή είναι, ή κατά τόπον ή κατά ποσόν ή ποιόν 15

απλώς δε το κατ' εσίαν έθεν άρα των αφθάρτων απλώς

δυνάμει εςιν ον απλώς κατά τι δ' εθεν κωλύει, οίον ποιόν

ή που ενεργεία άρα πάντα, έδε των εξ ανάγκης όντων,

καίτοι ταύτα πρώτα ει γάρ ταύτα μή ήν, ουθενάν ήν.

υδε δή κίνησις, εί τίς εςιν αίδιος, εδ'εί τι κινόμενον αίδιον, 20

εκ έςι κατά δύναμιν κινέμενον αλλ' ή πόθεν ποί τότoυ

δ' ύλην υθεν κωλύει υπάρχειν, διό αει ενεργεί ήλιος και

άςρα και όλος ο ερανός, και ου φοβερόν μή ποτε gή, ο

φοβόνται οι περί φύσεως, ουδε κάμνει τούτο δρώντα ου

γαρ περί την δύναμιν της αντιφάσεως αυτοίς, οίον τοίς 25

φθαρτοις, η κίνησις, ώςε επίπονον είναι την συνέχειαν της

κινήσεως ή γάρεσία ύλη και δύναμις όσα, εκ ενέργεια,

αιτία τότoυ μιμείται δε τα άφθαρτα και τα εν μετα

βολή όντα, οίον γή και πύρ, και γάρ ταύτα αει ενεργεί,

5

1050ό 1. post ψυχή puncto dist iasco. γάρ και ποιά αs. 2. 3. ενέρ

γειά τίς εστι Τas. 4. ή ενέργεια F"Μ. τω χρόνω Μ. 5. τού] τώ

χρόνω Τ. | 10. υπάρξη εν Α". | 11. το άρα] εν παρα Τ και ante εί

ναι οm Α". | 12, το αυτό] τούτο Τ. |τό αυτό - μή είναι om ε. 15.

κατά το ποσόν Α"as. ή κατά το ποιόν Τas. 16. φθαρτών ΕΤ 17. όν

om Α". κατά om ΕΤ. 18. πάντα] ταύτα Α". 19. ταύτα μή] αυτά

μή Α" Αlex ί. 20. εί τίς] ήτις α. | post αίδιος puncto dist ab. 21. ή

Α". | πόθεν πήα, πόθεν ήπή ε. τούτο Α". 22. ο ήλιος αs. 23. όλως

Τ. 25. περί] υπέρ Ε, κατά Τ, είναι γρ Ε, είναι περί αε. | 27. δυνά

μει Ε. |ουσα οm ΕΤ ουδ' Αlex. | ενεργεία ΕΤ, ενεργεία ιαε. 28. αι

τιατου μιμείται Τ. | φθαρτα Α" Αlex.
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καθ' αυτά γαρ και εν αυτοίς έχει την κίνησιν αι δ'

άλλαι δυνάμεις, εξ ών διώριςαι, πάσαι της αντιφάσεώς

εισιν το γάρ δυνάμενον ώδι κινείν δύναται και μή ώδί,

όσα γε κατά λόγον, αι δ' άλογοι τώ παρείναι και μη

της αντιφάσεως έσονται αι αυταί ει άρα τινές εισι φύ

σεις τοιαύται ή υσίαι oίας λέγεσινοι εν τοις λόγοις τας

ιδέας, πολύ μάλλον επιςήμον άν τι είη ή αυτοεπιςήμη189

και κινούμενον ή κίνησις ταύτα γάρ ενέργειαι μάλλον,

εκείναι δε δυνάμεις τότων, ότι μεν έν πρότερον ή ενέργεια

και δυνάμεως και πάσης αρχής μεταβλητικής, φανερόν. -

"Οτι δε και βελτίων και τιμιωτέρα της σπουδαίας

δυνάμεως ή ενέργεια, εκ τώνδε δήλον, όσα γάρ κατά το

δύνασθαι λέγεται, ταυτόν εστι δυνατόν ταναντία, οίον

το δύνασθαι λεγόμενον υγιαίνειν ταυτόν εστι και νοσείν

άμα ή αυτή γάρ δύναμις τύ υγιαίνειν και κάμνειν, και

ήρεμείν και κινείσθαι, και οικοδομείν και καταβάλλειν,

και οικοδομείσθαι και καταπίπτειν, το μεν ουν δύνα

σθαι ταναντία άμα υπάρχει, τα δ'. εναντία άμα αδύ

νατον και τας ενεργείας δε άμα αδύνατον υπάρχειν, οίον

υγιαίνειν και κάμνειν, ώστ' ανάγκη τούτων θάτερον είναι

ταγαθόν, το δε δύνασθαι ομοίως αμφότερον ή ουδέτερον,

ή άρα ενέργεια βελτίων, ανάγκη δε και επί των κακών

το τέλος και την ενέργειαν είναι χείρον της δυνάμεως το

γάρ δυνάμενον ταυτό άμφω ταναντία, δήλον άρα ότι εκ

έgι το κακόν παρά τα πράγματα ύςερον γάρ τη φύσει

το κακόν της δυνάμεως, ουκ άρα ουδ' εν τούς εξ αρχής

και τοίς αιδίοις ουθένεςιν ούτε κακόν έτε αμάρτημα έτε

διεφθαρμένον και γάρ ή διαφθορά των κακών εςίν, ευρί

σκεται δε και τα διαγράμματα ενεργεία διαιρώντες γάρ

ειρίσκεσιν, ει δ' ήν διηρημένα, φανερά ανήν νύν δ' ενυ

30. αυτο ΕΤ. | αυτοίς α. | 33. αι] όσαι Ε. 34. αυται Α". | 35, οι

om Α"ι. 36. αυτοεπιστήμη scripsi c. Αlex, αυτό επιστήμη αευ, αυτή επι

στήμη ιs.

1051α 1. κινήσεις Τ. 2. ή et 3. και ante δυνάμεως οm Αlex. 4. και

post δε om Α"F". | τιμιωτέρα] σπουδαιοτέρα Μas. 7. δύνασθαι το λε

γόμενον Α"as. 7. 8. και νοσείν άμα conieci ex Αlex p, 565, 13, και το

νοσούν και άμα αseb et ί, φui και άμα ad sequentia trahit, γάρ omisso.

και ante άμα οm Τ. 11. άμα υπάρχειν Ταε, υπάρχει άμα Α". | 11. 12.

άμα αδύνατον - άμα οm ΕΤι. 15. ή] ή α. βέλτιον ΕΤas. 18. το]

τι το ΕΤ, 21. εστίν οm Ε. 23. δ' ήν] δ' ή Α".
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πάρχει δυνάμει, διά τί δύο ορθαι το τρίγωνον, ότι αι

περί μίαν gιγμήν γωνίαι ίσαι δύο όρθαίς, ει ούν ανήκτο 25

ή παρά την πλευράν, ιδόντι ανήν ευθύς δηλον, διά τί

190ή εν ήμικυκλίω ορθή καθόλου, διότι εάν ίσαι τρείς, ή τε

βάσις δύο και η εκ μέσο επιςαθείσα ορθή, ιδόντι δήλον

τώ εκείνο ειδότι, ώστε φανερόν ότι τα δυνάμει όντα εις

ενέργειαν αναγόμενα ευρίσκεται αίτιον δ' ότι νόησις ή 30

ενέργεια ώς' εξ ενεργείας ή δύναμις και διά τότο ποιύν

τες γιγνώσκουσιν ύςερον γάρ γενέσει ή ενέργεια ή κατ'

αριθμόν,

10 Επει δε το όν λέγεται και το μη όντο μεν κατά

τα σχήματα των κατηγοριών, το δε κατά δύναμιν ή ενερ- 35

γειαν τούτων ή ταναντία, το δε κυριώτατα όν αληθές ή 1051ο

ψεύδος, τότο δ' επί των πραγμάτων εςι τώ συγκείσθαι ή

διηρήσθαι, ώςε αληθεύει μεν ο το διηρημένον οιόμενος διη

ρήσθαι και το συγκείμενον συγκείσθαι, έψευσται δε ό έναν

τίως έχων ή τα πράγματα, πότ’ έςιν ή εκ έςι το αληθές 5

λεγόμενον ή ψεύδος, τούτο γάρ σκεπτέον τί λέγομεν, ου

γάρ διά το ήμάς οίεσθαι αληθώς σε λευκόν είναι εί σύ

λευκός, αλλά διά τό σε είναι λευκόν ημείς οι φάντες τέτο

αληθεύομεν, ει δή τα μεναεί σύγκειται και αδύνατα δι

αιρεθήναι, τα δ' αεί διήρηται και αδύνατα συντεθήναι, τα

δ' ενδέχεται ταναντία, και το μεν είναι εςι το συγκείσθαι

και εν είναι, το δε μή είναι το μή συγκείσθαι αλλά πλείω

είναι περί μεν έντα ενδεχόμενα ή αυτή γίγνεται ψευδής

και αληθής δόξα και ο λόγος ο αυτός, και ενδέχεται ότε

μεν αληθεύειν οτε δε ψεύδεσθαι περί δε τα αδύνατα άλ- 15

10

24. το om Αlex. | 25. μίαν την στιγμήν Τ. | 25, 26, ανήκτο ή] ανάγκη

το Τ. 26. παρά] περί ιας. 27. ή addidi ex Αlex, on iascύ, καθόλου]

και καθόλου vel ή καθ. videtur habuisse Αlex, διατί Ε. τρείς] αι τρείς

αs. 34. επειδή δε Γ". το μεν] τα μεν Α" Αlex. 35. το] τα Αlex.

1051ύ 1. κυριώτατον Εαs. όν] ή Τ, ει Ε. 2. τούτων αε. | δ' επί]

δή έτι Α". το ΕΤasc. 3. διατηρείσθαι Τ, διαιρείσθαι αs, ώστε -

διηρήσθαι om. Τ αληθεύειν Α"α. | διηρήσθαι Α", διαιρείσθαι iascύ.

5. ή ante τα om Τ. πότ’ - 6. λέγομεν] αut quando sunt αιut non sunt.

φuare φuod υerum αμt falsum dicitur, φuid profecto hoc dicinus, con

είderandum est. ι. το Ι ώς το Ε, ώστε το Τas. 7. σε ante αληθώς Ε,

om Τ. |εί - 8, ημείς on Α". 8. λευκόν είναι as. 10. αεί] ει Τ. | συν

θείναι Α". | 11. και ante το μεν de coni. addidi ex Αlex, cf Οbs. p, 35,

om ascb et ί, φui το μεν - πλείω είναι parenthesi includit. | 10, 11, το εν

είναι και συγκείσθαι Τ. 13. post είναι punctum scύ.
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λως έχειν ό γίγνεται οτε μεν αληθές ότε δε ψεύδος, αλλ'

αει ταυτά αληθή και ψευδή, περί δε δη τα ασύνθετα τί

το είναι ή μή είναι και το αληθές και το ψεύδος, ο γάρ

εςι σύνθετον, ώστε είναι μεν όταν συγκέηται, μή είναι δε

20 εάν διηρημένον ή, ώσπερ το λευκόν ξύλον ή το ασύμμετρον191

την διάμετρον έδε το αληθές και ψεύδος όμοίως έτι υπάρ

ξει και επ' εκείνων ή ώσπερ ουδε το αληθές επί τότων το

αυτό, ότως υδε το είναι, αλλ' έει το μεν αληθές το δε ψεύδος,

το μεν θιγείν και φάναι αληθές (έ γαρ ταυτό κατάφασις

25 και φάσις), το δ' αγνοείν μη θιγγάνειν απατηθήναι γάρ

περί το τί εςιν εκ έςιν αλλ' ή κατά συμβεβηκός, ομοίως

δε και περί τας μή συνθετάς υσίας και γάρ έςιν απατηθή

ναι, και πάσαί εισιν ενεργεία, και δυνάμει εγίγνοντογάρ

αν και εφθείροντο νύν δε το όν αυτό ο γίγνεται εδε φθεί

30 ρεται έκ τινος γαρ αν εγίγνετο, όσα δή εςιν όπερ είναι τι

και ενεργεία, περί ταύτα ουκ έστιν απατηθήναι αλλ' ή

νοείν ή μή, αλλά το τι εστι ζητείται περί αυτών, ει τοι

αυτά εστιν ή μή, το δ' είναι ώς το αληθές, και το μή

είναι ώς το ψεύδος, εν μένεςιν, ει σύγκειται, αληθές το

35 δ' ει μη σύγκειται, ψεύδος, το δε έν, είπερ ον έτως εςίν

1052α εί δε μη έτως, εκ έςιν, το δε αληθές το νοείν αυτά το

δε ψεύδος ύκ έςιν, ουδ' απάτη, αλλ' άγνοια, ουχ οία ή

τυφλότης ή μεν γαρ τυφλότης εςιν ώς αν ει το νοητικόν

όλως μή έχoι τις φανερόν δε και ότι περί των ακινήτων

εκ έςιν απάτη κατά το ποτέ, εί τις υπολαμβάνει ακίνητα,

οίον το τρίγωνον ει μη μεταβάλλειν οίεται, εκ οιήσεται

ποτέ μεν δύο ορθάς έχειν ποτέ δ' ό (μεταβάλλοι γάρ άν),

αλλά τι μεν τι δ' ού, οίον άρτιον αριθμόν πρώτον είναι

5

16. γίγνεται ουδε οτε Α". 17. αεί] ειά Τ. ταυτά coni., ταύτα ιαscύ,

ταυτά γρ Cas. 18. το ante ψεύδος om Τ. 19. όταν] εάν -Α". | σύγκει

ται Ε, σύγκηται αsc. 20. εάν μή διηρημένoν Τ. 21. και ψεύδος] και

το ψεύδος Εas, ή το ψεύδος Τ. 22. υπ' Τ. αληθές εν επι ΕΤ. 23.

έσται fort. Αlex. | το δεJ ή ΕΤΑ"c. | 24. τούτο Τ. 25. απόφασις Τ.

και φάσις οm Ε. 27. μή οm Τ. | μή σ.] ασυνθέτους αερ, 28. ενέρ

γειαι Α" Αlex α. ού] ή Τ. γάρ om Τ. 32. τί om Α". | εί] fort. ουκ

εί. cf Αlex p. 572, 29. 32. 33. ή τι αυτά Τ. 34. ώς το Ι το ώς Α", το

ώς το Τ. 35. όν ούτως] όν, ούτως ιαscύ.

1052α 1. ταύτα Α". 2. ουδ' on i. oίoν Α". | 3. post τυφλότης add

εστίν αs. ή μεν γαρ τυφλότης on Α". | ή] ει α. 4. ότι και Α", και

ότι και F". | 5. υπολαμβάνοι αε. | 6. οίητα Α", οίοιτο Αlex, om αεc,

8. πρώτον μεν αs.
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μηθένα, ή τινάς μεν τινάς δ' έ. αριθμώ δε περί ένα υδε

192τότο ο γάρ έτι τινά μεν τινά δ' εκ οιήσεται, αλλ' αλη- 10

θεύσει ή ψεύσεται ώς αεί έτως έχοντος.

Λ.

Το εν ότι μεν λέγεται πολλαχώς, εν τοις περί του 15

ποσαχώς διηρημένοις είρηται πρότερον πλεοναχώς δε λε

γομένου, οι συγκεφαλαιούμενοι τρόποι εισι τέτταρες των

πρώτων και καθ' αυτά λεγομένων έν, αλλά μή κατά

συμβεβηκός, τότε γάρ συνεχές ή απλώς ή μάλιστά γε

το φύσει και μη αφή μηδε δεσμώ και τότων μάλλον εν 20

και πρότερον, ο αδιαιρετωτέρα ή κίνησις και μάλλον άπλή.

έτι τοιύτον και μάλλον το όλον και έχοντινά μορφήν και

είδος μάλιςα δ'εί τι φύσει τοιύτον και μη βία, ώσπερ

όσα κόλλη ή γόμφω ή συνδέσμω, αλλ' έχει εν αυτώ το

αίτιον αυτώ το συνεχές είναι τοιύτον δε τώ μίαν την κί- 25

νησιν είναι και αδιαίρετον τόπω και χρόνω, ώςε φανερόν,

εί τι φύσει κινήσεως αρχήν έχει της πρώτης την πρώτην,

οίον λέγω φοράς κυκλοφορίαν, ότι τύτο πρώτον μέγεθος έν,

τα μεν δή έτως εν ή συνεχές ή όλον, τα δε ών αν ο λό

γος είς ή τοιαύτα δε ών ή νόησις μία τοιαύτα δε ών 30

αδιαίρετος αδιαίρετος δε το αδιαιρέτε είδει ή αριθμώ. αρι

θμώ μεν έντο καθ' έκαςον αδιαίρετον, είδει δε το τώ γνω

στώ και τη επιςήμη, ώσθ' εν αν είη πρώτον το ταίς υσίαις

αίτιον τύ ενός, λέγεται μεν ούν το εν τοσαυταχώς, τότε

συνεχές φύσει και το όλον, και το καθ' έκαστον και το 35

193καθ' όλg. πάντα δε ταύτα εν τώ αδιαίρετον είναι των μεν

την κίνησιν, των δε την νόησιν ή τόν λόγον δεί δε κατα- 1052ο

νοείν ότι ουχ ώσαύτως ληπτέον λέγεσθαι ποία τε εν λέγε

ται, και τί εςι το ενι είναι, και τίς αυτό λόγος (λέγεται

μεν γαρ το εν τοσαυταχώς, και έκαςονέςαι εν τούτων, ώ

15. πλεοναχώς fort. Αlex. | 17. τέσσαρες Εαε. | 18. πρώτως ε. αυτό Ε.

21. ού] ών Α"αε. | 23. τι τη φύσει ΕΤe, τοιουτόν εστι Αlex. 24. τι

εν Α". | 25. αυτώ om s, τώ] το ΕΤ. 29. τά - όλον οm ε. | ή om

ΕΤ. | το συνεχές ή το Αlex. | ών οm ΕΤ o om Τ. 31. δε ταδιαι

ρέτου Τ. 32. το post δε add Ε. τώ] το Τ. 36. τώ] το Τ. τών -

κίνησιν οm ί.

1052ύ 3. εν ΤΑ". 4. το om Αύ. | τούτων] videtur vel των όντων scri

bendum esse cum Αlexandro, vel alterum τούτων lin. 5. omitιendum. |ών as.

Αristot. metaph. cd. Βonitz Vol. Ι. 12
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5 αν υπάρχη τις τότων των τρόπων, το δε ένι είναι οτε μεν

τούτων τινι έσται, ότε δε άλλω, ό και μάλλον εγγύς τώ

ονόματίεςι, τη δυνάμει δ' εκείνα), ώσπερ και περί στοι

χείου και αιτίου ει δέοι λέγειν επί τε τοις πράγμασι διο

ρίζοντα και το ονόματος όρον αποδιδόντα έξι μεν γαρ ώς

10 ςοιχείον το πύρ (έςι δ' ίσως καθ' αυτό και το άπειρον ή

τι άλλο τοιούτον), έςι δ' ώς oύ ο γάρ το αυτό πυρί και

ςοιχείω είναι, αλλ' ώς μεν πράγμά τι και φύσις το πύρ

στοιχείον, το δε όνομα σημαίνει το τoδι συμβεβηκέναι

αυτώ, ότι έστι τι εκ τέτου ώς πρώτου ενυπάρχοντος, ούτω

15 και επί αιτίου και ενός και των τοιύτων άπάντων, διό και

το ένι είναι το αδιαιρέτω εστίν είναι, όπερ τώδε όντι και

άχωρίςω ή τόπω ή είδει ή διανοία, ή [και] τώ όλω και άδι
φ" αιρέτω, μάλιςα δε το μέτρον είναι πρώτον εκάςου γένους

και κυριώτατα του ποσό εντεύθεν γαρ και επί τα άλλα

20 ελήλυθεν μέτρον γάρ έστιν ώ το ποσόν γιγνώσκεται γιγνώ

σκεται δ' ή ένι ή αριθμώ το ποσόν ή ποσόν, ο δ' αριθμός

άπας ενί, ώςε πάν το ποσόν γιγνώσκεται ή ποσόν τώ ενί,

και ώ πρώτω [ποσά] γιγνώσκεται, τύτο αυτό έν, διό το εν

αριθμού αρχή ή αριθμός εντεύθεν δε και εν τοις άλλοις
τ'

25 λέγεται μέτρον ώ πρώτωτε έκαςον γιγνώσκεται, και το194

μέτρον εκάςου εν εν μήκει, εν πλάτει, εν βάθει, εν βάρει,

εν τάχει. το γάρ βάρος και τάχος κοινόν εν τοις εναντίοις,

διττόν γάρ εκάτερον αυτών, οίον βάρος τότε όποσηνών έχον

ροπήν και το έχονυπεροχήν ροπής, και τάχος τότε όπο

30 σηνύν κίνησιν έχον και το υπεροχήν κινήσεως έστι γάρ τι

τάχος και το βραδέος και βάρος το κουφοτέρου εν πάσι

δή τούτοις μέτρον και αρχή έντι και αδιαίρετον, έπει και

ενταϊς γραμμαϊς χρώνται ώς ατόμωτή ποδιαία παντα

5. υπάρξη Αlex, υπάρχοι αs. | 5. 6. μεν το τούτων Α". | 7. έστι, τη] ή

Α". 8. αιτίας Τas. 9. ονόματος τον όρον Τas. | 12. πράγματι και φύσει

ΕΤ. 13. όνομα όλον σημαίνει Ε, όνομα συμβαίνει Τα.. τώ Τas. | 14.

ούτως post 15. αιτίου Τ. 15. και post ενός on Τas. | και post διo on i.

16, είναι τώ Τα |τόδε ΕΤ | 16, 17, και ιδία χωριστώ Α" Αlex, fort, recte.

17. και post ή add ΕΤb. | 17. 18. fort, το όλω και αδιαιρέτω. | αδιαιρέτω Αό

Αlex: ceteri et c διωρισμένω. 18. τώ ΕΤΑ"αc. μέτρω αs. 19. και

post γάρ add ΕΤΑlex as, on icυ. 21. ο δ'] ο γάρ αs. 23. ποσά add

Α"ύ, διότι το αε. | 25. τε ώ έκαστον πρώτω Α". | 28. έκαστον αε. | οπο

στηνούν Τas, οσηνούν Α". | 29. και τάχος] και το τάχος Α". | 29, 30. οπο

στηνούν Ταε | 30. τι om Α". | 31. βαρέος Τ. 32. δε ΕΤ.
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χού γάρ το μέτρον έν τι ζητούσι και αδιαίρετον τούτο δε

το άπλούν ή τώ ποιώ ή τώ ποσώ, όπου μένουν δοκεί μή 35

είναι αφελείν ή προσθείναι, τούτο ακριβές το μέτρον διό

το τό αριθμό ακριβέςατον την γάρ μονάδα τιθέασι πάντη 1053α

αδιαίρετον εν δε τοις άλλοις μιμούνται το τοιούτον από

γαρ σταδίου και ταλάντου και αεί του μείζονος λάθοι αν

και προστεθέν τι και αφαιρεθέν μάλλον ή από ελάττονος,

ώςε αφ' και πρώτου κατά την αίσθησιν μή ενδέχεται, τότο

πάντες ποιούνται μέτρον και υγρών και ξηρών και βάρους

και μεγέθους και τότ' οίονται ειδέναι το ποσόν, όταν ει

δώσι διά τούτου του μέτρου, και δη και κίνησιν τη άπλή

κινήσει και τη ταχίστη ολίγιστον γάρ αύτη έχει χρόνον,

διο εν τη αστρολογία το τοιούτον εν αρχή και μέτρον την 10

κίνησιν γάρ ομαλήν υποτίθενται και ταχίςην την τύ έρανύ,

πρός ήν κρίνουσι τας άλλας, και εν μουσική δίεσις, ότι

ελάχιςον, και εν φωνή ςοιχείον και ταύτα πάντα έντι

έτως, έχως κοινόν τι το έν, αλλ' ώσπερ είρηται, υκ αεί

δε τώ αριθμώ εν το μέτρον, αλλ' ενίοτε πλείω, οίον αι διέ- 15

195σεις δύο, αι μή κατά την ακοήν αλλ' εν τοις λόγοις, και

αι φωναι πλείους αίς μετρυμεν, και η διάμετρος δυσι με

τρείται και η πλευρά και τα μεγέθη πάντα, έτω δή πάν

των μέτρον το έν, ότι γνωρίζομεν εξ ώνεςιν ή υσία διαι

ρύντες ή κατά το ποσόν ή κατά το είδος και δια τούτο το 20

εν αδιαίρετον, ότι το πρώτον εκάςων αδιαίρετον έχομοίως

δε πάν αδιαίρετον, οίον πούς και μονάς, αλλά το μεν

πάντη, το δ' εις αδιαίρετα προς την αίσθησιν εθέλει, ώσπερ

είρηται ήδη ίσως γάρ πάν συνεχες διαιρετόν, αεί δε συγ

γενές το μέτρον μεγεθών μεν γαρ μέγεθος, και καθ' έκα- 25

ςον μήκους μήκος, πλάτους πλάτος, φωνών φωνή, βάρες

βάρος, μονάδων μονάς, ύτω γάρ δεί λαμβάνειν, αλλ' έχ

ότι αριθμών αριθμός καίτοι έδει, ει ομοίως αλλ' ουχ

5

36. προστιθέναι Ταε τι Τ.

1053α 1. το om. Ε. τους Ε, οm Τ. αριθμούς Ε. 3. στασίου Τ.

4. προστιθέν Τ. από του ελάττονος Τas. 7. τότ'] το ποιόνδε Α".

ίδωσι ΤΑ". 9. oλιγοστον Α"αεc. 10. τοιούτο μεν Α". 13. πάντα

ταύτα Τ. 15. 16. ή δίεσις F". 16. δύο αι οm ΤΕ". 17. αι οm Α".

18. και τα - ούτω] μεγέθη τινα όντα δήλoν Α"c. 19. ότι] ει Τ. 20.

και add ias, om ύ. 21. εκάστω Τ. 23. πάντως Ε, πάντη πάντως Α"

Αlex. |εις αδιαίρετα] fort, είναι αδιαίρετον, | 26. φωνών] φωνής ΕΤ

28. ει οm α8.

12 *
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ομοίως αξιοί, αλλ' ώσπερ ει μονάδων μονάδας αξιώσειε

30 μέτρον αλλά μη μονάδα ο δ' αριθμός πλήθος μονάδων,

και την επιςήμην δε μέτρον των πραγμάτων λέγομεν και

την αίσθησιν διά το αυτό, ότι γνωρίζομέντι αυταίς, επει

μετρόνται μάλλον ή μετρέσιν, αλλά συμβαίνει ημίν ώσπερ

άνει άλλου ημάς μετρούντος εγνωρίσαμεν πηλίκοι εσμέν

35 τώ τον πήχυν επί τοσ5τον ημίν επιβάλλειν. Πρωταγόρας

δ' άνθρωπόν φησι πάντων είναι μέτρον, ώσπερ άνει τον
/ " ν 3\ \ 2 Α' / y σ' »/

1053ύ επιςήμονα ειπων ή τον αισθανόμενον τότoυς δ' ότι έχεσιν

ο μεν αίσθησιν ο δε επιςήμην, άφαμεν είναι μέτρα των

υποκειμένων, ουθενδή λέγων περιττόν φαίνεται τι λέγειν,

ότι μεν όν το ένι είναι μάλιςά εςι κατά το όνομα αφορί

5ζοντι μέτρον τι, και κυριώτατα του ποσ5, είτα του ποιού,

φανερόν, έςαι δε τοιυτον το μεν αν ή αδιαίρετον κατά το196
/ V Υ\ Λ \ / Λ χ Α. \ «Α γλ

ποσόν, το δε αν κατά το ποιόν διόπερ αδιαίρετον το εν ή
α - W τ'

απλώς η η έν. \ ν Α'

χ

2 Κατά δε την ουσίαν και την φύσιν ζητητέον πoτέρως
y Α' "ω Α' / Α Μ ε

10 έχει, καθάπερ εν τοις διαπορήμασιν επήλθομεντί το έν

εςι και πώς δεί περί αυτό λαβείν, πότερον ώς υσίας τινός

έσης αυτό το ενός, καθάπερ οί τε Πυθαγόρειοί φασι πρό

τερον και Πλάτων ύςερον, ή μάλλον υπόκειται τις φύσις,

και πώς δεί γνωριμωτέρως λεχθήναι και μάλλον ώσπερ οι

15 περί φύσεως εκείνων γάρ ο μέν τις φιλίαν είναι φησι το

έν, ο δ' αέρα, ο δε το άπειρον, ει δε μηθέντων καθόλου

δυνατόν όσίαν είναι, καθάπερ εν τοις περί ουσίας και περί

τύ όντος είρηται λόγοις, έδ’ αυτό τότο υσίαν ώς έντι παρά
ν ν ν τ \ Λ' y y 5\ /

τα πολλά δυνατόν είναι (κοινόν γάρ) αλλ' ή κατηγόρημα

20 μόνον, δήλον ώς ουδε το έν το γάρ ον και το εν καθόλου

κατηγορείται μάλιστα πάντων, ώστε έτε τα γένη φύσεις

τινές και υσίαι χωριςαι των άλλων εισίν, ούτε το εν γένος

ενδέχεται είναι διά τάς αυτάς αιτίας δι' άσπερ ουδε το όν

31. δε om αs. 32. αυταίς αες, αυτοίς ύ. | επει] είτε Τ. 35. ημών Εα.

1053ύ 1. ίσχουσιν Α". 2. ά οm Α". 3. λέγοντες περιττόν φαίνονται

ΤΑ"ias. τι om Τ. 4. τό] τώ αs, ενί ΕΤιαs et fort. Αlex, εν cυ. 4. 5.

αφορίζοντι] ο αφορίζουσι ΕΤias et fort. Αlex. 5. κυριώτατον αε. | 10.

έχειν Τ. post επήλθομεν comma asb. 11. περί του αυτού Τas. 14. γρ

και προσδεί γνωριμωτέρως, ήτοι ελλείπει ενδέχεται Ε. | και μ.] αρα μ.

Αlex, et an magis i, fort. ή μ. | 15. γαρ] μεν γαρ αs. | το έν φησιν Α".

16. δε] fort, δή c. Αlex. | 17. και] και τοις αε. | περί om Τ. | 18. ου

σία Α"as. 20. το γάρ ον και το εν οm Τ Ι 21. φύσει Α".
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y ν γ Μ 3/ χ ζ » Κ Λ' y Αν 1

έδε την υσίαν, έτι δ' ομοίως επι πάντων αναγκαίον έχειν"

λέγεται δ' ισαχώς το όν και το έν ώστ' επείπερ εν τοις 25

ποιοίς εστι τι το εν και τις φύσις, ομοίως δε και εν τοις

ποσοίς, δήλον ότι και όλως ζητητέον τί το έν, ώσπερ και

τί το όν, ώς όχ ικανόν ότι τέτο αυτό ή φύσις αυτό, αλλά

μήν ένγε χρώμασίνεςι το εν χρώμα, οίον το λευκόν, ει

τα άλλα εκ τότε και το μέλανος φαίνεται γιγνόμενα, το 30

δε μέλαν ςέρησις λευκύ, ώσπερ και φωτός σκότος τούτο
Α σ' τ ν

δ' εςι ςέρησις φωτός, ώς'ει τα όντα ήν χρώματα, ήν αν

197αριθμός τις τά όντα, αλλά τίνων, δήλον δή ότι χρωμά
τ' Α' τ ν

των και το εν ήν αν τι έν, οίον το λευκόν, ομοίως δε και
- w y/ σ' , y \ 5\ τ Α' » Χ

ει μέλη τα όντα ήν, αριθμός αν ήν, διέσεων μέντοι, αλλ' 35
y y W α 2 , η χ «ν ν 1 & τ' Χ/ τ' « » , γ

έκ αριθμός ή όσία αυτών και το ενήνάν τι ό ή όσία ού

το εν αλλά δίεσις, ομοίως δε και επί των φθόγγων goι- 1054α

χείων αν ήν τα όντα αριθμός, και το ενςοιχείoν φωνήεν.

και ει σχήματα ευθύγραμμα, σχημάτων ανήν αριθμός,

και το εν το τρίγωνον, ο δ' αυτός λόγος και επί των άλ

λων γενών, ώς' είπερ και εν τοις πάθεσι και εν τοις ποιοίς 5

και εν τοις ποσοίς και εν κινήσει αριθμών όντων και ενός
α/ Ο/ Χ. ν - \ \ «Δ \ Υ y

τινος εν άπασιν ότε αριθμός τινών και το εντι έν, άλλ

όχι τέτο αυτό αυτό ή εσία, και επί των εσιών ανάγκη ώσαύ

τως έχειν ομοίως γάρ έχει επι πάντων, ότι μεν άν τό εν εν

παντί γένειεςί τις φύσις, και όθενός τύτό γ' αυτό ή φύσις 10

το έν, φανερόν αλλ' ώσπερ εν χρώμασι χρώμα εν ζητη

τέον αυτό το έν, ούτω και εν ουσία ουσίαν μίαν αυτό το
Υ , C/ y W Δ Α ν \ y/ κ- -

έν, ότι δε ταυτό σημαίνει πως το εν και το όν, δήλοντώ

τε παρακολgθείν ισαχώς ταϊς κατηγορίας και μή είναι εν

μηδεμιά, οίον ούτ' εν τη τί εστιν ούτ' εν τη ποίον, αλλ' 15

ομοίως έχει ώσπερ το όν, και τώ μή προσκατηγορείσθαι

25. το εν και το όν Τ et fort. Αlex. 29. ante το εν addendum vide

tur τι ex Ε et Αlex. |χρώμα fort. om Αlex. | εί] είτα Τίαs. | 33. δη

λαδή ότι Τ. 35. διέσεως ΤΑ"ias. 36. αυτών και το ενl et corum non

ίpsun ununι ί.

1054α 2, ήν αν Εαε. | φωνήεν] φωνήενή σύμφωνον fort. Λlex. | 6, εν

ante τοις om Τ. 7. τι έν] τι όν Α"as, om Τ. 8. αυτό αυτού coniecί

ex Αlex p. 586, 22 et ε, coll. p. 1053ύ 28, 1054α 10. αυτό Α", αυτού

αεcύ. 10. άπαντι Α" Αlex. |γε το ή Τ. | 11. το εν οm ε. | 12. ουσίαν

μίαν] και ουσία μία margo Ε. post αυτό add τε αseb, om. Ει et fort.

Λlex, cf. Οbs, p. 18. | 13. το post και om ΕΤ | 14. εν ΕΤ | 15, τί

om Α". 16. το μή Τ, ου τώ F"c.
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3

έτερόν τι το εις άνθρωπος τύ άνθρωπος, ώσπερ έδε το είναι

παρά το τί ή ποιόν ή ποσόν, και το ενι είναι το εκάστω

είναι.

Αντίκειται δε το εν και τα πολλά κατα πλείες τρό
τ' " \ «Λ ν \ - α » / ν

π8ς, ών ένα το εν και το πλήθος ώς αδιαίρετον και διαιρε
/ ν Α \ γλ Α' 2\ Μ "- ΛΥ / Α'

τόν το μεν γαρ ή διηρημένον ή διαιρετόν πλήθός τι λέγε
Α. Υ Α' ν σ' 9

ται, το δε αδιαίρετον ή μή διηρημένον έν, έπει έναι αντι-198

θέσεις τετραχώς, και ούτε κατά ςέρησιν λέγεται θάτερον,

25 εναντία αν είη, και ούτε ώς αντίφασις ούτε ώς τα πρός τι

30

35

1054 ύ

5

λεγόμενα, λέγεται δ' εκ τού εναντίg και δηλ5ται το εν εκ
- - \ y Α \ \ - * \ ν -

τύ διαιρετό το αδιαίρετον διά το μάλλον αισθητόν το πλή

θος είναι και το διαιρετόν ή το αδιαίρετον, ώστε τώ λόγω
Λ. ν - - 2 \ Υ »r 3/ Α -

πρότερον το πλήθος το αδιαιρέτε διά την αίσθησιν, έςι δε το

μεν ενός, ώσπερ και εν τη διαιρέσει των εναντίων διεγρά

ψαμεν, το ταυτό και όμοιον και ίσον, του δε πλήθους το

έτερον και ανόμοιον και άνισον, λεγομένου δε του ταυτού

πολλαχώς, [και] ένα μεν τρόπον κατ' αριθμόν λέγομεν
γ ν - τ

ενίοτε αυτό, το δ' εάν και λόγω και αριθμώ ενή, οίον
\ - ν - 5/ ν. «υ "/ » y \ α Α'

σύ σαυτώ και τώ είδει και τη ύλη έν έτι δ' εάν ο λόγος
- τ τ' τ' ν -

ο της πρώτης υσίας εις ή, οίον αι ίσαι γραμμαι ευθείαι αι

αυταί, και τα ίσα και [τα] ισογώνια τετράγωνα, καίτοι
Μ y y Λ & 2 - Λ' « . Λ' α/ ν \

πλείω αλλ' εν τούτοις ή ισότης ενότης, όμοια δε εάν μή

ταυτά απλώς όντα, μηδε κατά την ουσίαν αδιάφορα την
Α κυ 4"

συγκειμένην, κατά το είδος ταυτά ή, οίον το μείζον τετρά

γωνον τώ μικρώ όμοιον, και αι άνισοι ευθείαι αυται γάρ

όμοιαι μέν, αι αυται δε απλώς ού, τα δ' εάν το αυτό

είδος έχοντα, εν οίς το μάλλον και ήττον εγγίγνεται, μήτε
- τ Α' τ ν Χ ν τ Α 2 \ Λ' V «Α

μάλλον ή μήτε ήττον, τα δ' εάν ή το αυτο πάθος και εν

17. του άνθρωπος] του ανθρώπου Τas. 18. παρα] περί as. ή post

τί οm Α". και om Τ. 20. τα om Α"Ε". | 23. γούν Τas. 24. ούτε

Α" Λlex c, τούτων ιαsb, fort. λέγεται θάτερον, ούτε ως αντίφασις, ούτε

ώς τα πρός τι λεγόμενα, εναντία αν είη cf. Οbs. p. 101. θάτερον λέ

γεται Τ. 25. εναντίον αs. 26. λεγόμενα om Α". 28. ή το αδιαίρετον

om ε. 29. έτι Α"ι. |δή Αlex. 30. τών εναντίων οm F". | 31. το ταυτό]

ταυτό Τ, το αυτό αs. 32. του add Α"F". | 33. και om ΕΓάι, λέγο

μεν] o λέγομεν ΕΤ Αlex ias. | 34. αυτό] ταυτό Αlex, το ΕΤ et fort.

Λlex, τούτο αscύ. 35. αν asc.

1054b 2. τα ίσα και on Τ, τα ante ισογώνια om Αlex. 5. υπο

κειμένην ΕΤΜίαs. | ή οιον] ώσπερ Α". 6. 7. αύται μεν γαρ όμοια, όμοιαι

δε αι αυται απλώς ού Τ. 7. δε om Α". | 7. 9. 11. 16. αν ο 9. ή μήτε]

ή μήτε Α".
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τώ είδει, οίον το λευκόν, σφόδρα και ήττον, όμοιά φασιν 10

είναι ότι εν το είδος αυτών, τα δ' εάν πλείω έχη ταυτά

ή έτερα, ή απλώς ή τα πρόχειρα, οίον καττίτερος αργύρω

[ή χρυσώ], χρυσός δε πυρί ή ξανθόν και πυρρόν, ώςε δήλον

199ότι και το έτερον και το ανόμοιον πολλαχώς λέγεται, και

το μεν άλλο αντικειμένως και το ταυτό, διό πάν προς 15

άπαν ή ταυτό ή άλλο το δ' εάν μή και η ύλη και ο

λόγος είς, διό σύ και ο πλησίον έτερος το δε τρίτον ώς

τα εν τοις μαθηματικοίς το μεν έν έτερον ή ταυτό διά τύτο

πάν προς πάν λέγεται, όσα λέγεται εν και όν, ουδε γαρ

αντίφασίς εςι το ταυτό διό ου λέγεται επί των μή όντων 20

(το δε μή ταυτό λέγεται), επί δε των όντων πάντων ή

γαρ εν ή ουχεν πεφυκός και ον και έν, το μεν έν έτερον

και ταυτόν έτως αντίκειται, διαφορά δε και ετερότης άλλο,

το μεν γαρ έτερον και 5 έτερον εκ ανάγκη είναι τινι έτερον

πάν γάρ ή έτερον ή ταυτό ότι αν ή όν, το δε διάφορον 25

τινός τινι διάφορον, ώστ' ανάγκη ταυτό τι είναι ώ διαφέ

ρυσιν, τύτο δε το ταυτό ή γένος ή είδος πάν γάρ το διαφέρον

διαφέρει ή γένει ή είδει, γένει μεν ών μή εςι κοινή ή ύλη

μηδε γένεσις εις άλληλα, οίον όσων άλλο σχήμα της κα

τηγορίας, είδει δε ών το αυτό γένος, λέγεται δε γένος ο 30

άμφω ταυτό λέγονται κατά την ουσίαν τα διάφορα τα

δ' εναντία διάφορα, και η εναντίωσις διαφορά τις, ότι δε

καλώς τύτο υποτιθέμεθα, δήλον εκ της επαγωγής πάντα

γαρ διαφέροντά τε φαίνεται, και ταύτα ου μόνον έτερα

όντα, αλλά τα μεν το γένος έτερα, τα δ' εν τη αυτή συ- 35

ςοιχία της κατηγορίας, ώς' εν ταυτώ γένει και ταύτα τώ 1055α

γένει, διώριςαι δ' εν άλλοις ποία τώ γένει ταυτά ή έτερα.

10. post λευκόν non dist cυ. | 11, τα πλείω Αlex. | 12. ή τα έτερα ΕΤ

ή ετερα, ή απλώς om Αlex. | 13. ή χρυσώ οm Αlex. | χρυσός δε πυρί ή]

πύρ ή Ε, οm Τ Ι και το πυρρόν ΕΤ, ή πυρρόν Αlex. 14. το ante

όμοιον om Τ. 15. αυτό ΤΕ". άπαν Α". 17. λόγος ίδιος και το πλη

σιαίτερον, το Α" Αlex. το πλησίον έτερον ΤΑ"αsc. έτερον ί. 19. προς

άπαν Α"F". | λέγεται έν] και εν Αlex. |ου ΕΤΑlex. 21. επί δει επειδή

Τ. πάντων των όντων Α", των πάντων όντων c. | 22. και ante oν add Ε.

και post ον om. Τ. 27. το ταυτό ή Αlex ί, το ταυτό ΕΤ, το αυτό aseb.

30. λέγεται δε γένος οm c.| ο] φuo ε. | 31. λέγεται Α". | 31, 32. τα δ' εναντία

διάφορα om Τ. 32. διάφορα om αs. 34. fort. γαρ τα διαφέροντα φαί

νεται και ταυτά, ου (vel και ου) μόνον έτερα όντα, coll. Αlex. |τε et

ταύτα om Α".

1055 α 1. ταύτα Ι ταύτα Τ. 1. 2. τώ γένει Α" Αlex, τώ είδει ιαsco,

cf. Οbs. p. 103.
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4 Επει δε διαφέρειν ενδέχεται αλλήλων τα διαφέροντα

πλείον και έλαττον, έςι τις και μεγίςη διαφορά, και ταύ

5 την λέγω εναντίωσιν, ότι δ' ή μεγίςη εςι διαφορά, δήλον

εκ της επαγωγής, τα μεν γαρ γένει διαφέροντα ουκ έχει 200

οδον εις άλληλα, αλλ' απέχει πλέον και ασύμβλητα,

τοίς δ' είδει διαφέρουσιν αι γενέσεις εκ των εναντίων εισιν

ώς εσχάτων, το δε των εσχάτων διάςημα μέγιςον, ώςε

10 και το τών εναντίων, αλλά μήν τό γε μέγιςον εν εκάστω

γένει τέλειον, μέγιςόν τε γάρ ούμή εστιν υπερβολή, και

τέλειον ού μή εςιν έξω λαβείν τι δυνατόν τέλος γάρ έχει

ή τελεία διαφορά, ώσπερ και τάλλα τώ τέλος έχειν λέ

γεται τέλεια, το δε τέλες εθεν έξω έσχατον γάρ εν παντί

15 και περιέχει, διό όθεν έξω τό τέλες, υδε προσδείται εθενός

το τέλειον, ότι μεν ύν ή εναντιότης εςι διαφορά τέλειος, εκ

τέτων δήλον πολλαχώς δε λεγομένων των εναντίων, ακο

λουθήσει το τελείως ούτως ώς αν και το εναντίοις είναι

υπάρχη αυτοίς, τότων δε όντων φανερόν ότι εκ ενδέχεται

20 ενι πλείω εναντία είναι ούτε γάρ τύ εσχάτε εσχατώτερον

είη άντι, ούτε του ενός διαστήματος πλείω δυοίν έσχατα.

όλως τε ειέςιν ή εναντιότης διαφορά, ή δε διαφορά δυοίν,

ώςε και η τέλειος, ανάγκη δε και τές άλλες όρες αληθείς

είναι των εναντίων και γάρ πλείστον διαφέρει ή τέλειος

25 διαφορά των τε γάρ γένει διαφερόντων ουκ έστιν εξωτέρω

λαβείν και τών είδει δέδεικται γάρ ότι προς τα έξω του

γένους ουκ έςι διαφορά τέτων δ' αύτη μεγίςη, και τα εν

ταυτώ γένει πλείστον διαφέροντα εναντία μεγίστη γαρ

διαφορά τούτων ή τέλειος και τα εν ταυτώ δεκτικώ πλεί

30 ςονδιαφέροντα εναντία ή γαρ ύλη ή αυτή τους εναντίοις.

και τα υπό την αυτήν δύναμιν πλείστον διαφέροντα και

γαρ ή επιστήμη περί εν γένος ή μία, εν οίς ή τελεία δια

φορά μεγίςη πρώτη δε εναντίωσις έξις και gέρησίς εστιν 201

ου πάσα δε στέρησις (πολλαχώς γαρ λέγεται ή στέρησις),

35 αλλ' ήτις αν τελεία ή τα δ' άλλα εναντία κατά ταύτα

4. έστι] και έστι Α". | εστί οm αε. | διαφορά εστι Τ. 6. ουδε Α".

7. πλείστον Αlex. 9. το δ' έσχατον δ. αε. 11. τε] μεν αε. | 12. τέλειον

post έξω iterant as | 13. τελεία] τοιαύτη Τ. 17. τούτου Τas. | 18. του

Α". | 19. υπάρχει Τα, υπάρχοι ε. | 20. του om Ε. | 21. διαστήματα αs.

22. τε] δε Α" Αlex. 23. ή] ει Τ. και om ί. 26. γαρ οm ias. | 28.

τούτω Τ εναντία Ε Αlex, ταναντία ascb. 30. εναντία om ΕΤ 33.

εναντιότης Γ", εναντίως Τ. 35. είτις Τ ταυτά αs.
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λεχθήσεται, τα μεν τώ έχειν, τα δε τώ ποιείν ή ποιητικά

είναι, τα δε τώ λήψεις είναι και αποβολαί τότων ή άλλων

εναντίων, ει δή αντίκειται μεν αντίφασις και στέρησις και

εναντιότης και τα πρός τι, τότων δε πρώτον αντίφασις, αν- 1055ύ

τιφάσεως δε μηθένεςι μεταξύ, των δε εναντίων ενδέχεται,

ότι μεν και ταυτον αντίφασις και ταναντία δηλον, ή δε ςέ

ρησις αντίφασίς τίς εστιν ή γαρ το αδύνατον όλως έχειν,

ή ο αν πεφυκός έχειν μή έχη, έστέρηται ή όλως ή πώς 5

αφορισθέν πολλαχώς γάρ ήδη τούτο λέγομεν, ώσπερ διή

ρηται ημίν εν άλλοις, ώς'έςιν ή ςέρησις αντίφασίς τις ή

αδυναμία διορισθείσα ή συνειλημμένη τώ δεκτικώ, διόαν

τιφάσεως μεν εκ έςι μεταξύ, ςερήσεως δέ τινός εςιν ίσον

μεν γαρ ή εκ ίσον πάν, ίσον δ' ή άνισον και πάν, αλλ' είπερ,

μόνον εν τώ δεκτικώ του ίσ9, ει δή αι γενέσεις τή ύλη εκ

τών εναντίων, γίγνονται δε ή εκ τύ είδες και της το είδους

έξεως ή εκ ςερήσεώς τινος το είδες και της μορφής, δήλον

ότι η μεν εναντίωσις ςέρησις άν τις είη πάσα, ή δε ςέρησις

ίσως και πάσα εναντιότης, αίτιον δ' ότι πολλαχώς ενδέχεται 15

εςερήσθαι το εςερημένον εξ ών γάρ αι μεταβολαι εσχά

των, εναντία ταύτα, φανερόν δε και διά της επαγωγής,

πάσα γάρ εναντίωσις έχει στέρησιν θατέρου των εναντίων,

αλλ' ουχόμοίως πάντα ανισότης μεν γαρ ισότητος, ανο

μοιότης δε ομοιότητος, κακία δε αρετής, διαφέρει δε ώσπερ 20

είρηται το μεν γαρ εάν μόνον ή εςερημένον, το δ' εάν ή

202ποτε ή έν τινι, οίον αν ενηλικία τινι ή τώ κυρίω ή πάντη,

διο των μεν έςι μεταξύ, και έςιν έτε αγαθός άνθρωπος έτε

κακός, των δε ουκ έστιν, αλλ' ανάγκη είναι ή περιττόν ή

άρτιον, ότι τα μεν έχει το υποκείμενον ώρισμένον, τα δ' 25

ού, ώστε φανερόν ότι αεί θάτερον των εναντίων λέγεται

κατά ςέρησιν απόχρη δε καν τα πρώτα και τα γένη των

εναντίων, οίον το εν και τα πολλά τα γάρ άλλα εις ταύτα

αναγεται.

5 Επει δ' εν ενί εστιν εναντίον, απορήσειεν άν τις πώς 30

10

37. λείψεις ΕΤas.

1055ύ 3. μεν] μεν ουν αs, post δήλον comma et 4. post εστιν pun

ctum b. 6. πολλαχώς αφορισθεν Τ. | ήδη οm Αlex. | λέγεται Αlex.

7. ante ή comma cύ. 11. αι μεν γενέσεις F". 13. εκ om ΕΤ 14. τις

om Α". | 16. αι οm Τ. | 18. έναντιότης Αlex. | θάτερον Α" Αlex, fort.

recte. 20. ανομοιότητος Τ. | 21. μόνον εάν Τ. 22. αν om Α". : 24. αλλ'

om Τ. | 25. ότι coni. ex Αlex, έτι iascύ. | 30. έστιν οm Α".
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αντιαειται το έν και τα πολλα zαι το ίσον τα μεγάλω

και το μικρJ. το γαρ πότε αναει εν αντιθέσει λε; οτιεν,

οίων πότερον λεεαον η μελαν. 2αι ποτερον λεεαν ή ελει

zoν πατερον δε ανθρεπος ή λεεαον ελεγομεν- εαν μη εξ

ετέποθεσεως και ζητευτες οζον πότερον ήλθε Κλεετ ή Σεαρα

της, αλλ' εα ανα, αη ενεύεσι γεvει τέτο- αλλα και τετο

εκείύεν έληλεθεν- τα γαρ αντικειμενα μοτα οια ενδέχεται

άμα επάρχει, ώ και ενταύθα zρήται εν τω ποτερος ήλ

1ξέτα θεν ει γαρ άμα ενεδεχετο, γελοίον το ερωτημα- ει δε, και

ούτως όμοιως εμπιπτει εις αντισεσιν, εις το εν η πολλά,

οίον πότερον αμφότεροι ήλθον ή ατερος, ει δη εν τοις αντι

zειμένοις αει το ποτερα η ζήτησις, λεγεται δε πότερον μεί

ζον η έλαττον η ισον, τις ετιν η αντίθεσις προς ταύτα τέ

ίσoτς ούτε γαρ θατέρω μόνω εναντιον οέτ αμφοίν τι γαρ

μάλλον τώ μειζoντ ή τώ έλαττοντς έτι τώ αντσω εναντίον

το ίσον ώστε πλείοσιν έσται η έτί- ει δε το αν ισον ση

μαινει το αίτο άμα αμφοίν, είη μεν αν αντικειμενον αμ

1ο φοίν, και η απορια βοηθεί τοις φασκεσι το ανισον διαδα

είναι αλλα συμβαίνει έν διοίr εναντίον όπερ αδινατον.203

5.

έτι το μεν ίσον μεταξυ φαίνεται με αλε και μικρές εναν

τίωσις δε μεταξυ ετε φαίνεται ετε εκ τό ορισμέ δυνατόν,

και γαρ αν είη τελεία μεταξύ τινος εσα, αλλά μάλλον έχει

15 αει έαυτής τι μεταξί. λείπεται δη ή ως απόφασιν αντι

κείσθαι ή ώς τέρησιν, θατερg μεν δη εκ ενδέχεται τι γαρ

μάλλον το μεγάλου ή μικρές αμφοίν άρα απόφασις ξε

ρητική, διό και προς αμφότερα το πότερον λέγεται, προς

δε θάτερον έ, οίον πότερον μείζον ή ίσον, ή πότερον ίσον ή

2ο έλαττον αλλ'αει τρία ε ςέρησις δε εξ ανάγκης και γαρ

πάν ίσον ό μη μείζον ή έλαττον, αλλ' εν οίς πέφυκεν

εκείνα, έτι δη το ίσον το μήτε μέγα μήτε μικρόν, πεφυ

31. post πολλα add τα γαρ αλλα εις ταύτα ανά, εται αε. 32. τώ om

Α". το γαρJει γαρ το 4" et γρ Ε et fort. Αlex. : εν αντιθέσει αεί αε.

36. ου κατ' ανάγκην γρ Ε. | 3s. ήλθε Ι ελθείν ΤΑ"αε.

1056 α 1. ante και videtur distinxisse Αlex, post 2. ούτως dist iascυ.

2. όμως Ε, ο μεν Τ. | εκπίπτει Α"αε. τ. μάλλον ή τώ ΕΤas. I s. ώστ'

εν πλ. ΕΤas. ή εν ενί Ε. ! 9. αμα on Α". | αν add Ε. 1 10. βοήθεια

Α". | πασχουσι α. | 11 εναντίoιν c. | 12. φαίνεται και μεγάλου και Τ.

13. δε ουδεμία μεταξύ Α"as | 15. αυτη Α". Η μεταξι] μεταξύ τινος ούσα

ΕΤ. | 16. ώς on F". Ι 20. τρία οι... στέρησις Τ Ι 21. ο μη] η Αlex.
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Μ 3\ Α τ' ν y 2 Αυ ζ

κός δε μέγα ή μικρόν είναι και αντίκειται αμφοίν ώς

απόφασις στερητική, διό και μεταξύ εστιν και το μήτ'

αγαθόν μήτε κακόν αντίκειται αμφοίν, αλλ' ανώνυμον 25

πολλαχώς γαρ λέγεται εκάτερον και εκ έςιν εντο δεκτι

κόν, αλλά μάλλον το μήτε λευκόν μήτε μέλαν, εν δε

έδε τέτο λέγεται, αλλ' ώρισμένα πως τα χρώματα εφ'

ών λέγεται στερητικώς ή απόφασις αύτη ανάγκη γάρ ή

φαιόν ή ώχρόν είναι ή τοιούτόν τι άλλο, ώστε ουκ ορθώς 30

επιτιμώσιν οι νομίζοντες ομοίως λέγεσθαι πάντα, ώςε έσε

σθαι υποδήματος και χειρός μεταξύ το μήτε υπόδημα

μήτε χείρα, είπερ και το μήτε αγαθόν μήτε κακόν του

αγαθό και το κακ5, ώς πάντων εσομένε τινός μεταξύ εκ

ανάγκη δε τούτο συμβαίνειν ή μεν γαρ αντικειμένων συν- 35

απόφασίς εςινών έςι μεταξύ τι και διάςημά τι πέφυ

204κεν είναι των δ' εκ έςι διαφορά εν άλλω γάρ γένει ών 1056ύ

αι συναποφάσεις, ώς' έχεν το υποκείμενον.

6 Ομοίως δε και περί το ενός και των πολλών απορή

σειεν άντις, ει γάρ τα πολλά τώ ενι απλώς αντίκειται,

συμβαίνει έ αδύ και γάρ εν ολί ή ολίγα έται,
μβαινει ενια αδυνατα, το γαρ εν ολιγον η ολιγα εςαι 5

τα γαρ πολλά και τους ολίγοις αντίκειται έτι τα δύο

πολλά, είπερ το διπλάσιον πολλαπλάσιον, λέγεται δε κατά
ν / Λ (Υ Μ «Λ 2 η , ν / \ γ

τα δύο διπλάσια ώςε το εν ολίγον πρός τί γαρ πολλά
ν / * \ ν Υ \ χ Μ y Α'

τα δύο ει μή προς έντε και το ολίγον; ουθέν γάρ έστιν

έλαττον. έτι ώς εν μήκει το μακρόν και βραχύ, έτως εν

πλήθει το πολύ και ολίγον, και ο άν ή πολύ και πολλά,

και τα πολλά πολύ, ει μή τι άρα διαφέρει εν συνεχεί
» / W ) •) / - ΑΓΩ Α' 3/ α/ \ - ΛΥ Α'

εύορίςω, το όλίγον πλήθός τι έςαι. ώςε το εν πλήθός τι,
2/ W Χ ) , -ν 2 ) Α' 2 \ Α' Λ γ 3

είπερ και όλίγον τέτο δ' ανάγκη, ει τα δύο πολλά, αλλ

ίσως τα πολλά λέγεται μέν πως και [τό] πολύ, αλλ' ώς

10

15

23. post δε add ή Α"cύ. 24. αποφ. στ.] στερητική στέρησις γρ Αlex.

24. 25. μήτε κακόν μήτ' αγαθόν ΕΤasc. 28. ου ΕΤ, τα χρώματα om

Α". | 30. άλλο] άλλο ώρισμένoν Α"ias | 31, 32. έσεσθαι] λέγεσθαι γρ Ε.

33. επείπερ Α"as | 34. του om Α". | 35. ανάγκη δ. τ. συμβαίνει αε.

36. ών] και ών Αlex ί.

1056ύ 2. post συναπ, add εισίν Αlex. 4. αντίκεινται ΕΤ. 7. post

πολλαπλάσιον add και ούτως αs. 7. 8. κατά τα Ει et fort. Αlex, κατά Τ,

και τα αεCύ. 8. διπλάσια om ΕΤ. 9. και προς το Α". 10. έτι ει ώς

ΕΤιαs, έτι ώσπερ Αlex. και το βρ. Αlex. 11. και το ολίγον ΤΜα.

12. εν] επί Αlex. | 13. αορίστω ΤΑlex as. ante το ολίγ, dist Αlex, post

το ολίγ. icύ. |τι] τι έσται Ε, τι έστιν Τas. | 14. εί] ή α. 15. μέν πως]

μεν ώς ΕΤιαs, το ante πολύ omittendum c. Λlex.
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διαφέρον, οίον ύδωρ πολύ, πολλά δ' ό, αλλ' όσα διαιρετά,

εν τέτοις λέγεται, ένα μεν τρόπον εάν ή πλήθος έχονυπερο

χήν ή απλώς η πρός τι, και το ολίγον ώσαύτως πλήθος

έχον έλλειψιν, το δε ώς αριθμός, ο και αντίκειται τώ ενι

20 μόνον. έτως γαρ λέγομεν εν η πολλά, ώσπερεί τις είπoι

εν και ένα ή λευκόν και λευκά, και τα μεμετρημένα προς

το μέτρον και το μετρητόν, ούτως και τα πολλαπλάσια

λέγεται πολλά γαρ έκαςος αριθμός ότι ένα και ότι με

τρητός ένι έκαστος, και ώς το αντικείμενον τώ ενί, ου τώ

25 ολίγω, ότω μεν όνεςι πολλά και τα δύο, ώς δε πλήθος

έχον υπεροχήν ή πρός τι ή απλώς ακέςιν, αλλά πρώ

τον. ολίγα δ' άπλώς τα δύο πλήθος γάρ έστιν έλλειψιν

έχον πρώτον, διό και άκ ορθώς απέςη Αναξαγόρας είπών205

ότι ομό πάντα χρήματα ήν άπειρα και πλήθει και μικρό

30 τητι έδει δ' ειπείν αντί τό «και μικρότητι» και ολιγότητι,

ου γάρ άπειρα, έπει το ολίγονου διά το έν, ώσπερ τινές

φασιν, αλλά διά τα δύο, αντίκειται δη το εν και τα

πολλά τα εν αριθμοίς ώς μέτρον μετρητώ ταύτα δε ώς

τα πρός τι, όσα μή καθ' αυτά των πρός τι διήρηται δ'

35 ημίν εν άλλοις ότι διχώς λέγεται τα πρός τι, τα μεν ώς

εναντία, τα δ' ώς επιςήμη προς επιςητόν, τώ λέγεσθαι τι

1057α άλλο προς αυτό, το δε εν έλαττον είναι τινός, οίον τοίν

δυοίν, ύθεν κωλύει ου γαρ εί έλαττον και ολίγον, το δε

πλήθος οίον γένος εςι το αριθμό έςι γάρ αριθμός πλήθος

ένι μετρητόν, και αντίκειται πως το εν και αριθμός, έχως

5 εναντίον, αλλ' ώσπερ είρηται των πρός τι ένια ή γάρ μέ

τρον, το δε μετρητόν, ταύτη αντίκειται διό και πάν ο ανή

εν αριθμός εςιν, οίονεί τι αδιαίρετόνεςιν, ομοίως δε λε

γομένη η επιςήμη προς το επιςητόν έχ ομοίως αποδίδωσιν

18. ή ante απλώς om Α". | 19. και om Τι. 21. λευκά] λευκόν Τ. | προς]

και Αlex. | 21, 22, fort, τα μεμετρημένα και το μετρητόν προς το μέτρον,

23. λέγεται] λέγεται πολλά Α"ias, fort. recte. έκαστος ο αριθμός, μηus

quίεque uno numerus ί. | εν ΕΤ, ενός αε. 24. ενι om ί. 28. και om

ΕΤF". | απέστη - ειπών] fuerit dicens i. 32. ante αντίκειται add αν

τίκειται δη (δε s) και ούτως as δε Τ εν - 33. αριθμούς] εν τοις

πολλοίς ΕΤ τα πολλά Ι το πολυ Αlex. 33. post αριθμούς add εν το

τοις πολλοίς αε, ταύτα] τα ΕΤ | 34. όσα - τι om Α". | διήρηται -

35. τι om Τ. 36. τώ] το Τ.

1057α 1, αυτά αε. | 3. οίον] οίον ώς ΕΤF"α, ώς ε. | 1, ο αριθμός

αs. | ώς] ώ Τ.
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δόξειε μεν γαρ αν μέτρον ή επιςήμη είναι, το δ' επιςητον

το μετρόμενον, συμβαίνει δ' επιςήμην μεν πάσαν επιςητον 10

είναι, το δ' επιςητον μή πάν επιςήμην, ότι τρόπον τινά ή

επιστήμη μετρείται τώ επιστητώ, το δε πλήθος ούτε τώ

ολίγω εναντίον, αλλά τέτω μεν το πολύ ώς υπερέχον πλή

θος υπερεχομένω πλήθει, έτε τώ ενι πάντως αλλά το μεν

ώσπερ είρηται, ότι διαιρετόν το δ' αδιαίρετον, το δ' ώς 15

πρός τι, ώσπερ ή επιςήμη επιςητώ, εάν ή αριθμός, το δ' εν

μέτρον. -

7 Επει δε τών εναντίων ενδέχεται είναι τι μεταξύ και

"ενίων έξιν, ανάγκη εκ των εναντίων είναι τα μεταξύ πάντα

γαρ τα μεταξύ εν τω αυτώ γένειεςι και ώνεςι μεταξύ 20

μεταξύ μεν γαρ ταύτα λέγομεν εις όσα μεταβάλλειν

ανάγκη πρότερον το μεταβάλλον οίον από της υπάτης επί

την νήτην ει μεταβαίνοι τώ ολιγίςω, ήξει πρότερον εις τάς

μεταξύ φθόγγους, και εν χρώμασιν ει ήξει εκ τό λευκού

εις το μέλαν, πρότερον ήξει εις το φοινικόν και φαιόν ή εις 25

το μέλαν ομοίως δε και επί των άλλων μεταβάλλειν δ'

εξ άλλ8 γένες εις άλλο γένος ουκ έςιν αλλ' ή κατά συμ

βεβηκός, οίον εκ χρώματος εις σχήμα, ανάγκη άρα τα

μεταξύ και αυτοίς και ών μεταξύ εισιν εν τώ αυτώ γένει

είναι, αλλά μην πάντα γε τα μεταξύ εστιν αντικειμένων 30

τινών εκ τούτων γαρ μόνων καθ' αυτά έστι μεταβάλλειν.

διό αδύνατον είναι μεταξύ μη αντικειμένων είη γάρ αν

μεταβολή και μη εξ αντικειμένων, των δ' αντικειμένων

αντιφάσεως μεν εκ έςι μεταξύ τέτο γάρ εςιν αντίφασις,

αντίθεσις ής ότωύν θάτερον μόριον πάρεςιν, εκ εχέσης όθεν 35

μεταξύ των δε λοιπών τα μεν πρός τι, τα δε ςέρησις, τα

δ' εναντία εςίν, των δε πρός τι όσα μή εναντία, ουκ έχει

μεταξύ, αίτιον δ' ότι ουκ εν τώ αυτώ γένει εστίν, τί γάρ

επιςήμης και επιστητό μεταξύ, αλλά μεγάλο και μικρό. 1057ο

10. επιστητον] επιστητην Α". 13. τούτο Τ. | υπάρχον αε. | 14. υπ.

τώ πλήθει Τ. μεν] μεν εν Α". 15. δ' prius om. Ε. το δ' ante ώς οm ί.

16. post επιστητώ distinxi c. Αlex, post αριθμός colon ponunt ιαεεθ. 17.

μέτρον] fort, και μέτρον c. Αlex. | 18. τι om ΤΑ". | 19. τα om Τ.

21. όσα] α Τ. 22. πρότερον ανάγκη ΕΤas. | 23. ολιγίστωΙ ολιγίστω

λόγω ΕΤ, ολίγω χρόνω αs. 29. και ante αυτοίς οm Α". | αυτοίς αs.

31, μόνον Α". | αυτό αε. | 35. ής] και ής αε. | μόριoν θάτερον αε. | ουκ

om as | 36. post μεταξύ add ής οτωούν θάτερον μόριον όν το ναι ή το

ου πάρεστιν ουκ εχούσης ούθεν μεταξύ αε. | 37. 38. έχει τα μεταξύ Ε.
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ει δ' εςιν εν ταυτώ γένει τα μεταξύ, ώσπερ δέδεικται, και

μεταξύ εναντίων, ανάγκη αυτά συγκείσθαι εκ τούτων των

εναντίων ή γαρ έσται τι γένος αυτών ή ουθέν, και ει μεν

5 γένος έςαι έτως ώς' είναι πρότερόν τι τών εναντίων, αι δια

φορα πρότεραι εναντίαι έσονται αι ποιήσασαι τα εναντία207

είδη ώς γένες εκ γάρ τύ γένες και των διαφορών τα είδη,

οίον εί το λευκόν και μέλαν εναντία, έςι δε το μεν διακρι

τικόν χρώμα το δε συγκριτικόν χρώμα, αύται αι διαφοραί

10 το διακριτικόν και συγκριτικόν πρότεραι ώςε ταύτα εναν

τία αλλήλοις πρότερα, αλλά μην τά γ' εναντίως διαφέ

ροντα μάλλον εναντία, και τα λοιπά και τα μεταξύ εκ

τού γένες έςαι και των διαφορών οίον όσα χρώματα του

λευκό και μέλανός εςι μεταξύ, ταύτα δεί εκ τύ γένες λέ

15 γεσθαι (έστι δε γένος το χρώμα) και εκ διαφορών τινών,

αύται δ' ουκ έσονται τα πρώτα εναντία ει δε μή, έσται

έκαστον ήλευκόν ή μέλαν, έτεραι άρα μεταξύ άρα των

πρώτων εναντίων αύται έσονται αι πρώται δε διαφοραί το

διακριτικόν και συγκριτικόν, ώστε ταύτα πρώτα ζητητέον

20 όσα εναντία μή εν γένει, εκ τίνος τα μεταξύ αυτών, ανάγκη

γαρ τα εν ταυτώ γένει εκ των ασυνθέτων τώ γένει συγκεί

σθαι ή ασύνθετα είναι τα μένουν εναντία ασύνθετα εξ

αλλήλων, ώς' αρχαί τά δε μεταξύ ή πάντα ή ουθέν, εκ

δε των εναντίων γίγνεται τι, ώς έςαι μεταβολή εις τούτο

25 πριν ή εις αυτά εκατέρε γάρ και ήττον έςαι και μάλλον,

μεταξύ άρα έςαι και τέτο των εναντίων και τάλλα άρα

πάντα σύνθετα τα μεταξύ το γάρ το μεν μάλλον το δ'

ήττον σύνθετόν πως εξ εκείνων ών λέγεται είναι του μεν

μάλλον το δ' ήττον, επειδ’ εκ έςιν έτερα πρότερα ομογενή

30 τών εναντίων, άπαντ' αν εκ των εναντίων είη τα μεταξύ,

ώστε και τα κάτω πάντα, και ταναντία και τα μεταξύ,

εκ των πρώτων εναντίων έσονται, ότι μεν έντα μεταξύ έν

1057ύ 2. ταυτώΙ αυτώ αεC. 3. και αυτά αs. 5. έσται] fort. έστιν,

6. πρότερον ΕΤ | 7. είδει α. | ώς είδη γ. s, γένους ώς είδη c. | γένους,

εκ] γένη, ει Τ. | 8. ταναντία ΕΤ 10. ώστε - 11. πρότερα on Τ.

ταύτα τα εν αs. 11. πρότερον Ε. εναντία δ. αs. 13. χρώματος Τ.

14. δεί] δή Τι έκ τε του Τas. 17. άρα ante των om Τ. | 18. δε] γρ

και χωρίς του δέ συνδέσμου, ίνα στίζωμεν μέχρι του διαφοραί margo Ε.

19. συγκριτικόν και ώστε Τ. 23. ώστ' αρχαίl proptereα φuod principία

sunt ί. | 27. τα on Τ. | 28. πώς δ' εξ Τ. 29. δ' ουκΙούν ουκ Ε.
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208τε ταυτώ γένει πάντα και μεταξύ εναντίων και σύγκειται

εκ των εναντίων άπαντα, δήλον.

8 Το δ' έτερον τώ είδει τινός τί έτερόν εςι, και δεί τότο 35

αμφοίν υπάρχειν οίονει ζώον έτερον τώ είδει, άμφω ζώα,

ανάγκη άρα εν γένει τώ αυτώ είναι τα έτερα τώ είδει το

γαρ τοιούτον γένος καλώ, ο άμφω εν ταυτό λέγεται, μη

κατά συμβεβηκός έχον διαφοράν, είθ' ώς ύλη ονείτ' άλ- 1058α

λως, και μόνον γάρ δεί το κοινόν υπάρχειν, οίον άμφω ζώα,

αλλά και έτερον εκατέρω τούτο αυτό το ζώον, οίον το μεν

ίππον το δε άνθρωπον διό τέτο το κοινόν έτερον αλλήλων

εςι τώ είδει, έςαι δή καθ' αυτά το μεν τοιονδίζώον το δε 5

τοιονδί, οίον το μεν ίππος το δ' άνθρωπος, ανάγκη άρα την

διαφοράν ταύτην ετερότητα το γένες είναι, λέγω γάρ γένες

διαφοράν ετερότητα ή έτερον ποιεί τούτο αυτό εναντίωσις

τοίνυνέςαι αύτη, δήλον δε και εκ της επαγωγής, πάντα

γαρ διαιρείται τους αντικειμένοις, και ότι ταναντία εν ταυτώ 10

γένει, δέδεικται ή γαρ εναντιότης ήν διαφορά τελεία, ή

δε διαφορά ή είδει πάσα τινός τί ώστε τούτο το αυτό τε

και γένος επ' αμφοίν, διό και εν τη αυτή συςοιχία πάντα

τα εναντία της κατηγορίας, όσα είδει διάφορα και μη γένει,

έτερά τε αλλήλων μάλιστα τελεία γάρ ή διαφορά, και 15

άμα αλλήλοις ο γίγνεται, ή άρα διαφορά εναντίωσίς εςιν.

τoύτo άρα εςι το ετέροις είναι τώ είδει, το εν ταυτώ γένει

όντα εναντίωσιν έχειν άτομα όντα, ταυτά δε τώ είδει, όσα

μή έχει εναντίωσιν άτομα όντα εν γαρ τη διαιρέσει και

εντοίς μεταξύ γίγνονται εναντιώσεις πριν εις τα άτομα 20

ελθείν ώςε φανερόν ότι προς το καλέμενον όν γένος ούτε

209ταυτόν έτε έτερον τώ είδει εθένεςι των ώς γένες ειδών προσ

ηκόντων (ή γαρ ύλη αποφάσει δηλυται, το δε γένος ύλη

ου λέγεται γένος, μή ώς το των Ηρακλειδών, αλλ' ώς το

εν τη φύσει), έδε προς τα μη εν ταυτώ γένει, αλλά διοίσει
25

34. πάντα ΕΤ 36. ζώον] animalι ί. | 37. άρα] και Α". | 38. τοι

ούτο Ε. | ο ΕΤas, ώ cύ, cf p. 1054ύ 30.

1058α 1. είτ'Ι είθ' ώς Α"ίαs. 4. διό Α"ι, διά αερb. έτερα ε.

5. αυτο ΕΤas. |τοιονδί] τoίoν τo Τ. 6. ανάγκη - 7. είναι om Τ.

9. και om Α"as. 11. 12. γρ και ούτως ή δε διαφορά ή τέλειος τινός τι

Ε. | 14. είδει et και om i. 17. άρα] γαρ ΕΤias. | έτερον as. το εν] τώ

εν Τ. | 18. ταυτά - 19. όντα om Τ Ι 21. καλούμενον ον] fort. καθόλου

όν vel κατηγορούμενον. | ον οm Εί. | 22. 23. προσηκόντως Ε. | 24. ού]

ο ΤΑ", ο ου αε. | αλλ'] αλλ' ή αε, το om Τ.
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τώ γένει εκείνων, είδει δε των εν ταυτώ γένει εναντίωσιν

γαρ ανάγκη είναι την διαφοράν 5 διαφέρει είδει αύτη δ'

υπάρχει τοίς εν ταυτώ γένει έσι μόνοις.

9 Απορήσειε δ' άν τις διά τί γυνή ανδρός εκ είδει δια

30 φέρει εναντίg το θήλεος και το άρρενος όντος, της δε δια

φοράς εναντιώσεως ουδε ζώον θήλυ και άρρεν έτερον τώ

είδει, καίτοι καθ' αυτό το ζώe αύτη ή διαφορά και όχώς

λευκότης ή μελανία, αλλ' ή ζώον και το θήλυ και το άρ

ρεν υπάρχει έςι δ' ή απορία αύτη σχεδόν ή αυτή και διά

35 τί ή μεν ποιεί τώ είδει έτερα εναντίωσις, ή δ' ού, οίον το

πεζόν και το πτερωτόν, λευκότης δε και μελανία έ, ή ότι

τα μεν οικεία πάθη τό γένους, τα δ' ήττον, και επειδή εςι

1058ύ το μεν λόγος το δ' ύλη, όσαι μεν εν τώ λόγω εισιν εναν

τιότητες είδει ποιύσι διαφοράν, όσαι δ' εν τώ συνειλημμένω

τη ύλη ου ποιύσιν, διό ανθρώπου λευκότης και ποιεί έδε με

λανία, έδε το λευκό ανθρώπου εςι διαφορά κατ' είδος προς

5 μέλανα άνθρωπον, ουδ' αν όνομα εν τεθή ώς ύλη γάρ ο

άνθρωπος, ο ποιεί δε διαφοράν ή ύλη ουκ ανθρώπου γαρ

είδη εισιν οι άνθρωποι δια τύτο, καίτοι έτεραι αι σάρκες και

τα οςά εξ ών όδε και όδε, αλλά το σύνολον έτερον μέν, είδει

δ' έχ έτερον, ότι εν τώ λόγω άκ έςιν εναντίωσις τύτο δ'

10 εςι το έσχατον άτομον, ο δε Καλλίας εςιν ο λόγος μετά

της ύλης και ο λευκός δή άνθρωπος, ότι Καλλίας λευκός 210

κατά συμβεβηκός εν ο άνθρωπος λευκός, ουδε χαλκός δή

κύκλος και ξύλινος, έδε τρίγωνον χαλκόν και κύκλος ξύ

λινος, ου διά τήν ύλην είδει διαφέρουσιν, αλλ' ότι εν τώ

15 λόγω ένεςιν εναντίωσις, πότερον δ' ή ύλη και ποιεί έτερα τώ

είδει, ούσά πως ετέρα, ή έςιν ώς ποιεί, διά τί γάρ όδι ο

ίππος τουδί ανθρώπου έτερος τώ είδει, καίτοι συντή ύλη

οι λόγοι αυτών, ή ότι ένεςιν εν τώ λόγω εναντίωσις, και

γαρ του λευκ5 ανθρώπου και μέλανος ίππου και έςι γε

26. εκείνα Α". |τών] τα ΤΑ"αεc. | 27. διαφέρειν Τ. | 28. ταυτώ τώ

γ, αs. 29. τις om Τ Ι ανδρός γυνή Α"αε. | 32. αυτα Α". | 32. 33. ώς

ή λευκότης Α"αε. | 37. και] ή Ε, οm Τ. | εστι οm αεc.

1058ύ 6. ουκ] ουδέν Α". 7. είδει Τ, ύλη Α", η ύλη αs. ante διά

punctum εαεc. | 10. το om ΕΤ Ι το έσχατον om αs. 12. λευκός om

Α". ουδ' ο χ. ΕΤαε. 13. και ο ξ, αs. | και ξύλινος] fort, και ξύλινον

τρίγωνον, cf Οbs, p. 125. | ξύλινος κύκλος Τ. 15. έναντιότης αs. oυ om

ΕΤ. | 16. πως] απλώς rc Ε. ετέρα οm Τ' et pr Ε. όδε Α"asc. | 19.

μέλανος οm Α".
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είδει, αλλ' όχ ή ο μεν λευκός ο δε μέλας, έπει και ει άμφω 20

λευκά ήν, όμως αν ήν είδει έτερα, το δε άρρεν και θήλυ

τύ ζώου οικεία μεν πάθη, αλλ' ε κατά την εσίαν αλλ' εν

τη ύλη και τώ σώματι, διό το αυτό σπέρμα θήλυ ή άρρεν

γίγνεται παθόν τι πάθος, τί μεν όνεςι το τώ είδει έτερον

είναι, και διά τί τά μεν διαφέρει είδει τα δ' ό, είρηται 25

10 Επειδή δε τά εναντία έτερα τώ είδει, το δε φθαρτόν

και το άφθαρτον εναντία (στέρησις γάρ αδυναμία διωρι

σμένη), ανάγκη έτερον είναι τώ γένει το φθαρτόν και το

άφθαρτον, νύν μεν ούν επ' αυτών ειρήκαμεν των καθόλου

ονομάτων, ώςε δόξειεναν εκ αναγκαίον είναι ότιύν άφθαρ- 30

τον και φθαρτον έτερα είναι τώ είδει, ώσπερ έδε λευκόν

και μέλαν, το γάρ αυτό ενδέχεται είναι και άμα, εάν ή

των καθόλs, ώσπερ ο άνθρωπος είη αν και λευκός και μέ

λας και των καθ' έκαστον, είη γάρ αν μή άμα ο αυτός

λευκός και μέλας καίτοι εναντίον το λευκόν τώ μέλανι, 35

αλλά τών εναντίων τα μεν κατά συμβεβηκός υπάρχει

211ενίοις, οίον και τα νύν ειρημένα και άλλα πολλά, τα δε

αδύνατον, ών εςι και το φθαρτόν και το άφθαρτον ουθεν 1059α

γάρεςι φθαρτόν κατά συμβεβηκός το μεν γαρ συμβεβη

κός ενδέχεται μή υπάρχειν, το δε φθαρτον των εξ ανάγκης

υπαρχόντων εςινοίς υπάρχει ή έςαι ταυτό και εν φθαρ

τόν και άφθαρτον, ει ενδέχεται μή υπάρχειν αυτώ το 5

φθαρτόν, ή την υσίαν άρα ή εν τη υσία ανάγκη υπάρχειν

το φθαρτόν εκάστω των φθαρτών, ο δ’ αυτός λόγος και

περί τύ αφθάρτ8 των γάρ εξ ανάγκης υπαρχόντων άμφω.

ή άρα και καθ' ο πρώτον το μεν φθαρτόν το δ' άφθαρτον,

έχει αντίθεσιν, ώςε ανάγκη γένει έτερα είναι φανερόν τοί- 10

νυν ότι άκ ενδέχεται είναι είδη τοιαύτα οία λέγουσι τινες,

έςαι γάρ και άνθρωπος ο μεν φθαρτός ο δ' άφθαρτος,

καίτοι τώ είδει ταυτά λέγεται είναι τα είδη τοίς τισι και

εχομώνυμα τά δε γένει έτερα πλείον διέςηκεν ή τα είδει.

21. ομοίως αs. | 23. ή θήλυ ή αs. | 24. τί] ότι Ε. 26. έπει δε αs.

δε post το om Α". 27. το om Α". αδυναμία α. 28. γένει] lege είδει.

το post και om Α". 29. oύν om Τ. 30. ώς δε ΕΑ"c. 33. αν είη Τ.

34. έκαστα Ταs. 35. καίτοι] και το Τ.

1059α 4. και om Α"as. 5. μή υπ. αυτώ] αυτό μη υπ. αs. 7. ο

αυτός δε Α"as. 9. ή] ή αs. | καθο πρώτον ascύ, secundum φuod pri

munι ε. 10. γένη Τ. 12. και om ΕΤ. 14. γένη έτερα είδη πλείον Τ.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 13
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Κ.

"Οτι μεν ή σοφία περί αρχάς επιςήμη τίς εςι, δήλον

εκ των πρώτων, εν οίς διηπόρηται προς τα υπό των άλλων

20 ειρημένα περί των αρχών απορήσειε δ' άν τις πότερον μίαν

υπολαβείν είναι δεί την σοφίαν επιςήμην ή πολλάς, ει μεν

γαρ μίαν, μία γ' εςινάει τών εναντίων αι δ' αρχαι ουκ

εναντίαι, ει δε μή μία, ποίας δεί θείναι ταύτας, έτι τας

αποδεικτικάς αρχάς θεωρήσαι μιάς ή πλειόνων, ει μεν γαρ

25 μιάς, τί μάλλον ταύτης ή οποιασέν, ει δε πλειόνων, ποίας212

δεί ταύτας θείναι; έτι πότερον πασών των ουσιών ή ού, ει

μεν γαρ μή πασών, ποίων χαλεπον αποδύναι ει δε πα

σών μία, άδηλον πώς ενδέχεται πλειόνων την αυτήν επι

στήμην είναι έτι πότερον περί τας ουσίας μόνον ή και τα

30 συμβεβηκότα [απόδειξίς εςιν], ει γάρ περί γε τα συμβεβη

κότα απόδειξίς εςιν, περί τας υσίας ουκ έςιν, ει δ' ετέρα,

τίς εκατέρα και ποτέρα σοφία; ή μεν γαρ αποδεικτική σο

φία ή περί τα συμβεβηκότα, ή δε περί τα πρώτα ή των

έσιών, αλλ' έδε περί τας εν τοις φυσικοίς ειρημένας αιτίας

35 την ζητουμένην επιςήμην θετέον έτε γάρ περί το 5 ένεκεν

τοιύτον γάρ ταγαθόν, τότο δ' εν τοις πρακτοις υπάρχει και

τοίς έσιν εν κινήσει και τότο πρώτον κινεί (τοιύτον γάρ το

τέλος), το δε πρώτον κινησαν εκ έςιν εν τοις ακινήτοις, όλως

δ' απορίαν έχει πότερόν ποτε περί τας αισθητάς έσίας εςιν

10590 ή ζητουμένη νύν επιςήμη ή ύ, περί δέ τινας ετέρας, ει γάρ

περί άλλας, ή περί τα είδη είη αν ή περί τα μαθηματικά,

τα μεν εν είδη ότι ουκ έςι, δηλον, όμως δ' απορίαν έχει,

κάν είναι τις αυτά θή, διά τί ποτ' έχ ώσπερ επί των μα

5 θηματικών, ούτως έχει και επί των άλλων ών έστιν είδη.

λέγω δ' ότι τα μαθηματικά μεν μεταξύ τε των ειδών τι

18. τις om ΕΤ, 22. γ'] δ' ΕΤα, οm s. | 23. μία] unam ί. 26. τι

θέναι Α"c. ante πασών fort. addendum μία ex Αlex et Αrist, p. 997 α 16.

28. πώς] αποδούναι πώς Τ. 30. απόδειξίς εστιν add Ε Αlex ύ, οm ιαsc,

cf Αr, p. 997 α 25. |γε οm ΕΤ. 31. περί δε τας Τ. | 33. ή ante περί

om Α". | ή δε] an υero ί. ή των] ή τών Τ. 35. επιζητουμένην ΕΤ

Α"asc, ούτε] fort. ουδε. |ου ένεκεν] ένεκεν τινός Α", ένεκα τινος Λlex.

36. πρακτικούς Α"αε.

10590 3. ούν] γάρ αε. | διότι et όλως Α". | 6. τε οm ΕΤ.

-
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θέασι και των αισθητων οίoν τρίτα τινά παρά τα είδη τε

και τα δεύρο τρίτος δ' άνθρωπος ακέςιν ουδ' ίππος παρ'

αυτόν τε και τές καθ' έκαςον, ει δ' αύμή εςιν ώς λέγεσι,

περί ποία θετέον πραγματεύεσθαι τον μαθηματικόν, ο γαρ 10

δή περί τα δεύρο τότων γάρ εθένεςιν οίον αι μαθηματι

και ζητούσι των επιςημών, υδε μήν περί τα μαθηματικά

213ή ζητουμένη νύνεςιν επιςήμη χωριςον γάρ αυτών ουθέν,

αλλ' έδε των αισθητων εσιών φθαρται γάρ όλως δ' απο

ρήσειέ τις ανποίας εςιν επιςήμης το διαπορήσαι περί της 15

των μαθηματικών ύλης, ότε γάρ της φυσικής, διά το περί

τα έχοντα εν αυτοίς αρχήν κινήσεως και ςάσεως την του

φυσικ5 πάσαν είναι πραγματείαν, έδε μήν της σκοπούσης

περί αποδείξεώς τε και επιςήμης περί γαρ αυτό τύτο το

γένος την ζήτησιν ποιείται, λείπεται τοίνυν την προκειμένην 20

φιλοσοφίαν περί αυτών την σκέψιν ποιείσθαι, διαπορήσεις

δ' άν τις ει δεί θείναι την ζητουμένην επιστήμην περί τάς

αρχάς τα καλόμενα υπό τινων goιχεία ταύτα δε πάντες

ενυπάρχοντα τους συνθέτoις τιθέασιν, μάλλον δ' αν δόξειε

των καθόλου δείν είναι την ζητουμένην επιςήμην πάς γάρ 25

λόγος και πάσα επιςήμη των καθόλ8 και 5 των εσχάτων,

ώς' είη αν ούτω των πρώτων γενών, ταύτα δε γίγνοιτ' αν

τότε ον και το έν ταύτα γάρ μάλιστ' ανυποληφθείη

περιέχειν τα όντα πάντα και μάλιςα αρχαίς εoικέναι διά

τό είναι πρώτα τη φύσει φθαρέντων γάρ αυτών συναναι- 30

ρείται και τα λοιπά πάντα γάρ ον και έν, ή δε τας δια

φοράς αυτών ανάγκη μετέχεινει θήσει τις αυτά γένη,

διαφορά δ' έδεμία τύ γένους μετέχει, ταύτη δ' άκ αν δό

ξειε δείν αυτα τιθέναι γένη ουδ' αρχάς, έτι δ' ει μάλλον

αρχή το απλέςερον τό ήττον τοιούτου, τα δ' έσχατα των 35

εκ του γένους άπλέςερα των γενών (άτομα γάρ, τα γένη

δ' εις είδη πλείω και διαφέροντα διαιρείται), μάλλον αν

αρχή δόξειεν είναι τα είδη των γενών, ή δε συναναιρείται

τοίς γένεσι τα είδη, τα γένη ταϊς αρχαίς έoικε μάλλον

7. τρίτα] τρόπον Τ. 9. έκαστα ΕΤas. 11. 12. ζητούσιν αι μαθημα

τικαι Α"c. 15. άν τις F", οm αν Τ et pr Ε. της on F". 17. έχοντα]

έσχατα Τ. | εαυτοίς Α", αυτοίς αs. | 18. ούτε as | 19. περί ante αποδ.

om Τ. 21. αυτής Τ. | 27. γίγνoιντ' Ε. 31. και om Τ. |πάν Α"ias.

36. post γάρ parenthesin claudit ύ, post 37, διαιρείται ι. | 36. γένει Τ.

37. είδη om Τ. | μάλλον δ' αν α. | 38. συναιρείται Α"a.

13"
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1060α αρχή γαρ το συναναιρών, τα μεν ουν την απορίαν έχοντα 214

ταύτα και τοιαύτ' εςιν έτερα.

2 Έτι πότερον δεί τιθέναι τι παρά τα καθ' έκαςα ή ό,

αλλά τότων ή ζητουμένη επιςήμη, αλλά ταύτα άπειρα,

τά γε μήν παρά τα καθ' έκαστα γένη ή είδη εςίν αλλ'

ουδετέρου τέτων ή ζητουμένη νύν επιςήμη, διότι γάρ αδύ

νατον τούτ', είρηται και γάρ όλως απορίαν έχει πότερον

δεί τινά υπολαβείν εσίαν είναι χωριςήν παρά τας αισθητάς

εσίας και τα δεύρο, ή ού, αλλά ταύτ' είναι τα όντα και

10 περί ταύτα την σοφίαν υπάρχειν, ζητείν μεν γαρ εοίκαμεν

άλλην τινά, και το προκείμενον τούτ' εςιν ημίν, λέγω δε

το ιδείν εί τι χωριςόν καθ' αυτό και μηδενι των αισθητων

υπάρχον έτι δ' ει παρά τας αισθητάς εσίας έςι τις ετέρα

ουσία, παρά ποίας των αισθητων δεί τιθέναι ταύτην είναι;

τί γάρ μάλλον παρά τους ανθρώπους ή τος ίππους ή των

άλλων ζώων θήσει τις αυτήν ή και των αψύχων όλως; τό

γε μην ίσας ταϊς αισθηταίς και φθαρταϊς ουσίαις άϊδίους

ετέρας κατασκευάζειν εκτός των ευλόγων δόξειεναν πίπτειν.

ει δε μη χωριςή των σωμάτων ή ζητεμένη νύνεςιν αρχή,

20 τίνα άν τις άλλην μάλλον θείη της ύλης, αύτη γε μην

ενεργεία μεν εκ έςι, δυνάμει δ' έξιν, μάλλόν τ' αν αρχή

κυριωτέρα ταύτης δόξειεν είναι το είδος και η μορφή τέτο

δε φθαρτόν, ώσθ' όλως ουκ έςιν αίδιος ουσία χωριςή και

καθ' αυτήν, αλλ' άτοπον έoικε γάρ και ζητείται σχεδόν

υπό των χαριεςάτων ώς oύσά τις αρχή και έσία τοιαύτη,

πώς γάρ έςαι τάξις μή τινος όντος άϊδίου και χωρις5 και

μένοντος, έτι δ' είπερ έςι τις ουσία και αρχή τοιαύτη την

φύσιν οίαν νύν ζητάμεν, και αύτη μία πάντων και η αυτή215

των αϊδίων τε και φθαρτών, απορίαν έχει διά τίποτε της

30 αυτης αρχής έσης τά μένεςιν αίδια των υπό την αρχήν,

τα δ' ουκ αίδια τούτο γάρ άτοπον ει δ' άλλη μένεςιν

αρχή των φθαρτών άλλη δε των αϊδίων, ει μεν αίδιος και

5

15

25

1060α 2. και τα τοιαύτα F". | έτερα οm F". 3. θείναι Αlex. 4. ζητ.

νυν επ. αs. | επιστήμη om Τ. | άπειρα] φθαρτά Αlex. 5. γε] τε α

ante γένη add aut ε. 6. ουδετέρα αs. νύν οm Ταs. | διό ΕΤ. 8. τινά

om Αlex. | 12. δείν Α". | 13. περί Τ. 16. αυτήν είναι ή αs. 17. ίσα Τ.

19. έστιν οn Α". | 20. άλλην τις Α"c. θείη μάλλον ΕΤas. | 28. μία,

μία πάντων Τ. ή αυτή] αύτη Α". | 31. ουκ αίδια] ού. και Α". | άτο

πον] το άτοπον αε.
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ή των φθαρτών, ομοίως απορήσομεν διά τί γάρ εκαϊδίg

της αρχής όσης και τα υπό την αρχήν αίδια, φθαρτής δ'

ούσης άλλη τις αρχή γίγνεται ταύτης κακείνης έτέρα, και 35

τύτ' εις άπειρον πρόεισιν, ει δ' αύτις τάς δοκόσας μάλις'

αρχάς ακινήτους είναι, τότε ον και το εν θήσει, πρώτον

μένει μητόδε τι και υσίαν εκάτερον αυτών σημαίνει, πώς 10600

έσονται χωριςαι και καθ' αύτάς; τοιαύτας δε ζητάμεντάς

άϊδίες τε και πρώτας αρχάς, είγε μήν τόδε τι και υσίαν

εκάτερον αυτών δηλοί, πάντ' έστιν ουσίαι τα όντα κατά

πάντων γάρ το ον κατηγορείται, κατ' ενίων δε και το έν, 5

υσίαν δ' είναι πάντα τα όντα ψεύδος, έτι δε τοίς την πρώ

την αρχήν το εν λέγουσι και τότ’ άσίαν, εκ δε το ενός και

της ύλης τον αριθμόν γεννώσι πρώτον, και τούτον ουσίαν

φάσκθσιν είναι, πώς ενδέχεται το λεγόμενον αληθές είναι;

την γάρ δυάδα και των λοιπών έκαςον αριθμών των συν- 10

θέτων πώς εν δεί νοήσαι, περί τέτου γαρ έτε λέγεσιν όθεν

έτε ράδιον ειπείν, είγε μήν γραμμάς ή τα τότωνεχόμενα

(λέγω δ' επιφανείας τάς πρώτας) θήσει τις αρχάς, ταύτα

δ' άκ εισίν έσίαι χωριςαί, τομαι δε και διαιρέσεις αι μεν

επιφανειών αι δε σωμάτων, αι δε στιγμαι γραμμών, έτι 15

216δε πέρατα των αυτών τούτων πάντα δε ταύτα εν άλλοις

υπάρχει και χωριςον εθένεςιν. έτι πώς υσίαν υπολαβείν

είναι δεί τό ενός και σιγμής, υσίας μεν γαρ πάσης γένεσίς

εςι, ςιγμής δ' ουκ έςιν διαίρεσις γάρ ή ςιγμή, παρέχει

δ' απορίαν και το πάσαν μεν επιςήμην είναι των καθόλου 20

και το τοιουδί, την δ' υσίαν μη των καθόλου είναι, μάλλον

δε τόδε τι και χωριςόν, ώς'εί περί τας αρχάς εςιν επι

ςήμη, πώς δεί την αρχήν υπολαβείν εσίαν είναι, έτι πό

τερονέςι τι παρά το σύνολον ή ό; λέγω δε την ύλην και

το μετά ταύτης, ει μεν γαρμή, τά γ' εν ύλη φθαρτα

πάντα, ει δ' έςι τι, το είδος αν είη και η μορφή, τούτ'

ύν επί τίνων εςι και επί τίνων έ, χαλεπόν αφορίσαι επ'

25

33. αίδια Α"c. | 34. και om. ι. | τα υ, τ. α.] φuae sub aeterno sunt ί.

αρχήν αίδια] αρχήν ουκ αίδια Ε, αίδιον Α"c. | 36, αυ] άν Τ.

1060b 3. τε om Α". | ουσίαν και τόδε τι Α". 3. 4. τόδε ουσίαν καί

τι εκάτ. c. 4. εισίν Α"e, fort. έσται ex Αlex. ουσία as. και α] και Τ.

5. και add Ει Λlex. | 10. των λοιπ.] λοιπ. των α. | αριθμόν Α"μs. | 13. τις]

τας Τ. | 14. δ'] γάρ Α", fort. γ'. 14. 15. μεν γαρ επιφανειών Α". | 16, πέ

ρατα om. Τι άπαντα Α". | 17. ουθέν έστιν on Τ. 18. και της στιγ

μής Τ. πάσης on Τ. 21. τοιούδε Τ. δ' on Α". 25. γ' έν] γένη Τ.
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ενίων γάρ δήλον ουκ ον χωριςόν το είδος, οίον οικίας, έτι

πότερον αι αρχαι είδει ή αριθμώ αι αυταίς ει γάρ αριθμώ,

30 πάντ' έςαι ταυτά. -

3 Επει δ' εςιν ή το φιλοσόφου επιςήμη τό όντος ή όν

καθόλου και ου κατά μέρος, το δ' ον πολλαχώς και ου

καθ' ένα λέγεται τρόπον ει μεν ουν ομωνύμως κατά δε

κοινόν μηθέν, εκ έςιν υπό μίαν επιςήμην (ου γάρ εν γένος

35 των τοιéτων), ει δε κατά τι κοινόν, είη αν υπό μίαν επιςή

μην έoικε δή τον ειρημένον λέγεσθαι τρόπον καθάπερ τό

τε ιατρικόν και υγιεινόν και γάρ τούτων εκάτερον πολλα

1061α χώς λέγομεν, λέγεται δε τύτον τον τρόπον έκαςον τώ το

μεν προς την ιατρικήν επιςήμην ανάγεσθαι πως, το δε προς

υγίειαν, το δ' άλλως, προς ταυτό δ' έκαςον ιατρικός γαρ

λόγος και μαχαίριον λέγεται τώ το μεν από της ιατρικής

επιστήμης είναι, το δε ταύτη χρήσιμον, ομοίως δε και

υγιεινόν το μεν γαρ ότι σημαντικόν υγιείας, το δ' ότι ποιη-217

τικόν, ο δ' αυτός τρόπος και επί των λοιπών, τον αυτόν

δή τρόπον και το όν άπαν λέγεται τώ γάρ τό όντος ή όν

πάθος ή έξις ή διάθεσις ή κίνησις ή των άλλων τι των τοιέ

των είναι λέγεται έκαστον αυτών όν, έπει δε παντός του

όντος προς έντι και κοινόν ή αναγωγή γίγνεται, και των

εναντιώσεων εκάςη πρός τάς πρώτας διαφοράς και εναντιώ

σεις αναχθήσεται του όντος, είτε πλήθος και εν είθ' ομοιό

της και ανομοιότης αι πρώται τό όντος εισί διαφοραί, είτ'

15 άλλαι τινές έστωσαν γάρ αύται τεθεωρημέναι διαφέρει

δ' εθέν την τύ όντος αναγωγήν προς το ονή προς το εν γί

γνεσθαι, και γαρ ει μη ταυτον άλλο δ' εςίν, αντιςρέφει

γε τότε γαρ εν και όν πως, τότε ον έν, έπει δ' εςι τα

εναντία πάντα της αυτής και μιάς επιςήμης θεωρήσαι, λέ

20 γεται δ' έκαςον αυτών κατά ςέρησιν, καίτοι γ' ένια απο

5

10

28. ουκ αν χωριστόν Τ, καν χωριστον Α". | 29. γαρ αριθμώ] γαρ

αριθμώ έν Α"ias. 30. πάντες εισί Τ. ταύτα ΤΑ", τοιαύτα Ε. | 33.

ούν om ε. | 34. γάρ αν εν Α"as | 36. δε Τί. | 37. τε om Α". | και το

υγιεινόν Α"αε.

1061α 1. λεγόμενον ΤΑ"αse, dicίtur ί. | δε] namque ί. | δε των τρό

πων ΕΤ. 2. την om αs. 3. γαρ] δε Τ. 4. μαχαίριος Τ. 6. ότι post

γαρ οm Τ. 8. δε Τ. το γάρ του Τ, του γάρ Α". 9. ή των] και των

Α". | 10. λέγεται είναι Α". | 11. κοινή αναγωγή Α". 12. 13. και τας έναν

τιώσεις ΕΤas. 13. αναχθήσονται Τ. 18. εστί post 19. αυτής ponit Γύ.

19. και μιάς on F". | 20. δ'] γάρ F".
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ρήσειέ τις αν πώς λέγεται κατά gέρησιν, ών έςιν ανά μέ

σον τι, καθάπερ αδίκου και δικαίου, περί πάντα δή τα

τοιαύτα την gέρησιν δεί τιθέναι, μή του όλου λόγου, του

τελευταίου δε είδους οίον ει έςιν ο δίκαιος καθ' έξιν τινά

πειθαρχικός τοίς νόμοις, ου πάντως ο άδικος έςαι το όλου 25

ςερόμενος λόγs, περί δε το πείθεσθαι τους νόμοις εκλείπων

πή, και ταύτη ή ςέρησις υπάρξει αυτώ, τον αυτόν δε τρό

πον και επί των άλλων, καθάπερ δ' ο μαθηματικός περί

τα εξαφαιρέσεως την θεωρίαν ποιείται (περιελών γαρ πάντα

τα αισθητά θεωρεί, οίον βάρος και κουφότητα και σκλη- 30

ρότητα και τόναντίον, έτι δε και θερμότητα και ψυχρότητα

και τάς άλλας αισθητάς εναντιώσεις, μόνον δε καταλεί

218πει το ποσόν και συνεχές, των μεν εφ' εν των δ' επί

δύο των δ' επί τρία, και τα πάθη τα τούτων ή ποσά εστι

και συνεχή, και ο καθ' έτερόν τι θεωρεί, και των μεν τας 35

προς άλληλα θέσεις σκοπεί και τα ταύταις υπάρχοντα,

των δε τας συμμετρίας και ασυμμετρίας, των δε τυς λό- 1061ύ

γους, αλλ' όμως μίαν πάντων και την αυτήν τίθεμεν επι

ςήμην την γεωμετρικήν), τον αυτόν δη τρόπον έχει και περί

το όν, τα γάρ τέτω συμβεβηκότα καθ' όσον εςιν όν, και

τας εναντιώσεις αυτό ή όν, εκ άλλης επιςήμης ή φιλοσο- 5

φίας θεωρήσαι, τη φυσική μεν γαρ ουχή όντα, μάλλον

δ' ή κινήσεως μετέχει, την θεωρίαν τις απονείμειεν άν, ή

γε μην διαλεκτική και ήσοφιςική των συμβεβηκότων μέν

εισιτοίς όσιν, έχ ή δ' όντα, έδε περί το ον αυτό καθ' όσον

όνεςιν, ώςε λείπεται τον φιλόσοφον, καθ' όσον όντ' εστίν, 10

είναι περί τα λεχθέντα θεωρητικόν, έπει δε τότε όν άπαν

καθ' έντι και κοινόν λέγεται πολλαχώς λεγόμενον, και

ταναντία τον αυτόν τρόπον (εις τας πρώτας γαρ εναντιώσεις

και διαφοράς τό όντος ανάγεται), τα δε τοιαύτα δυνατόν

υπό μίαν επιςήμην είναι, διαλύοιτ' ανή κατ' αρχάς απο- 15

ρία λεχθείσα, λέγω δ' εν ή διηπορείτο πώς έσται πολλών

21. άν τις Αlex. 22. δεί Τ. 24. ο δίκαιος ο καθ' Αlex. καθ' έξιν]

μέθεξιν Α". | 25. τού] o του ΕΤ. 26. του Τ. εκλείπον Τ. 27. ταύτη

στέρησις αυτώ υπάρξει Α". | 29. απορίαν Τ. 31. και post δε om ΕΤ !

32. post άλλας add τάς Εθ. 34. τα post πάθη om Τ. 35. των μεν

γαρ τας Αlex. 36. θέσεις] φύσεις και θέσεις αs, τα om Τ.

1061ύ 2. όλως Α". 3. δη add Α". 7. έχει Α", μετέχειν α. | απο

νέμειεν Α". | 8. ή om ΕΤ. 9. αυτώ Τ. 10. όν] γρ όντως Ε. | όντ']

ούιός ΤΑ". | 16 διηπόρητο Τ. -
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4και διαφόρων όντων τώ γένει μία τις επιςήμη, έπει δε και

ο μαθηματικός χρήται τους κοινοϊς ιδίως, και τας τούτων

αρχάς αν είη θεωρήσαι της πρώτης φιλοσοφίας, ότι γαρ

20 από των ίσων ίσων αφαιρεθέντων ίσα τά λειπόμενα, κοινόν

μέν έστιν επι πάντων των ποσών, ή μαθηματική δ' απο

λαβύσα περί τι μέρος της οικείας ύλης ποιείται την θεωρίαν,

οίον περί γραμμάς ή γωνίας ή αριθμούς ή των λοιπών τι

ποσών, ουχή δ' όντα αλλ' ή συνεχές αυτών έκαςον εφ'

25 εν ή δύο ή τρία ή δε φιλοσοφία περί των εν μέρει μέν, ή219

τότων εκάςω τι συμβέβηκεν, o σκοπεί, περί το ον δ' ή όν

των τοιούτων έκαςον θεωρεί τον αυτόν δ' έχει τρόπον και

περί την φυσικήν επιςήμην τη μαθηματική τα συμβεβη

κότα γάρ ή φυσική και τας αρχάς θεωρεί τας των όντων

30 ή κινόμενα και έχή όντα, την δε πρώτην ειρήκαμεν επι

στήμην τούτων είναι καθ' όσον όντα τα υποκείμενά εστιν,

αλλ' υχή έτερόν τι διό και ταύτην και την μαθηματικήν

επιςήμην μέρη της σοφίας είναι θετέον,

5 Εςι δέ τις εν τοις έσιν αρχή περί ήν εκ έςι διεψεύ

35 σθαι, τόναντίον δ' αναγκαίον αεί ποιείν, λέγω δε αληθεύειν,

οιον ότι εκ ενδέχεται το αυτό καθ' ένα και τον αυτόν χρό

1062α νον είναι και μή είναι, και τάλλα τά τούτον αυτοίς αντι

κείμενα τον τρόπον, και περί των τοιέτων απλώς μεν ουκ

έςιν απόδειξις, πρός τόνδε δ' έςιν, ο γάρ έςιν εκ πιςοτέρας

αρχής αυτό τύτου ποιήσασθαι τον συλλογισμόν, δεί δέ γ',

είπερ έσται το απλώς αποδεδείχθαι, προς δε τόν λέγοντα

τάς αντικειμένας φάσεις τώ δεικνύντι διότι ψεύδος ληπτέον

τι τοιύτον ο ταυτό μενέςαι τώ μή ενδέχεσθαι ταυτό είναι

και μή είναι καθ' ένα και τον αυτόν χρόνον, μή δόξει δ'

είναι ταυτόν ούτω γάρ μόνως αν αποδειχθείη προς τον

φάσκοντα ενδέχεσθαι τάς αντικειμένας φάσεις αληθεύεσθαι

κατά το αυτό, τες δή μέλλοντας αλλήλοις λόγου κοινω

νήσειν δεί τι συνιέναι αυτών μή γιγνομένου γάρ τότε πώς

5

10

17. και om F"α. | 18. ιδίοις Γ"ι. 19. ότι] ει Τ. 20. alterum ίσων

add Ε Αlex ί. | 25. ή] ή Α"as, ει vel ή Αlex p. 619, 26. | 26. εκάστων

Α". |τι Αlex ί, τί αscύ. | 31. τα om Α". | 32. ή om ΕΤ. έτερ' άττα

γρ Ε. 34. ουκ έσται Α"ias. 36. και οm as.

1062α 1. αυτοίς αs. 2. τον om Τ. 4. τον om Α"c Αlex. γ' om

Τ. 5. εστί αs. λόγον Τ. 6. ψεύδεται F". 7. ο ταυτώ Τ. 8. δόξη

Α"e, δόξειε rc Ε. 9. μόνος Α". | 11. δε Τε. 12. [ort. αυτών, ιn υι.

cenι ί, cf. Αlex p. 622, 23.
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έςαι κοινωνία τέτοις προς αλλήλους λόγου, δεί τοίνυν των

220ονομάτων έκαστον είναι γνώριμον και δηλούν τι, και μη

πολλά, μόνον δ' έν, αν δε πλείω σημαίνη, φανερόν ποιείν

εφ' ό φέρει τένομα τέτων, ο δή λέγων είναι τούτο και μη

είναι, τότο όφησιν έφησιν, ώσθ' ό σημαίνει τένομα τύτ'

έ φησι σημαίνειν τότο δ' αδύνατον. ώς' είπερ σημαίνει τι

το είναι τόδε, την αντίφασιν αδύνατον αληθεύειν κατά το

αυτού, έτι δ'εί τι σημαίνει τόνομα και τούτ' αληθεύεται,

δεί τέτ' εξ ανάγκης είναι το δ' εξ ανάγκης όνεκ ενδέχε

ταί πoτε μή είναι τας αντικειμένας άρα ουκ ενδέχεται

φάσεις αληθεύειν κατά τύ αυτού, έτι δ' ει μηθέν μάλλον

ή φάσις ή η απόφασις αληθεύεται, ο λέγων άνθρωπον ή

υκ άνθρωπον ουθέν μάλλον αληθεύσει δόξειε δε κάνουχ

ίππον είναι φάσκων τον άνθρωπον ή μάλλον ή ουχ ήττον

αληθεύειν ή ουκ άνθρωπον, ώςε και ίππον φάσκων είναι

τον αυτόν αληθεύσει τας γάρ αντικειμένας ομοίως ήν αλη

θεύειν, συμβαίνει τοίνυν τον αυτόν άνθρωπον είναι και ίππον

ή των άλλων τι ζώων, απόδειξις μεν έν έδεμία τέτων εςιν

απλώς, προς μέντοι τον ταύτα τιθέμενον απόδειξις ταχέως

δ' άν τις και αυτόν τον Ηράκλειτον τούτον έρωτήσας τον

τρόπον ήνάγκασεν ομολογείν μηδέποτε τάς αντικειμένας

φάσεις δυνατόν είναι κατά των αυτών αληθεύεσθαι νύν δ'

ου συνεις εαυτού τίποτε λέγει, ταύτην έλαβε την δόξαν,

όλως δ' ει το λεγόμενον υπ' αυτό εςιν αληθές, εδ' αν αυτό

τύτο είη αληθές, λέγω δε το ενδέχεσθαι το αυτό καθ' ένα

και τον αυτόν χρόνον είναι τε και μη είναι, καθάπερ γαρ

221και διηρημένων αυτών εθεν μάλλον η κατάφασις ή ή από

φασις αληθεύεται, τον αυτόν τρόπον και το συναμφοτέρου

15

20

25

1062 ή

και το συμπεπλεγμένου καθάπερ μιάς τινός καταφάσεως 5
y/ y ν - α Χ Α' γν \ C/ α Α'

έσης έθεν μάλλον η απόφασις ή το όλον ώς εν καταφάσει

13. έστι ΕΑ"as. 14. τι] έν τι αε. | 15. αν δε] ανα, κάνε πλείονα

ΕΤas. | 16, δεί Fύ. 17. ό] o όλως είναι ΕF"ίαs, om Τ. 19. αληθεύειν

αδύνατον ΕΤas. | 19. 20. κατά του αυτού om ΕΤe. | 21. δεί και τούτ'

ΕΤas. | 22, τότε ΕΤias. | 23. φάσεις και αποφάσεις αληθεύειν ΕΤas.

24. ή post ή on Τas. 25. ουθεν] ουδε Τ. | 27. ή om. Ε. 28. 29. αλη

θεύειν] αληθεύει α. | 32. ερωτών Α". | 35... συνιεις ΤΑ"as et γρ Ε. | εαυ

τον Τs, αυτού Α".

1062ύ 1. αληθές είη ΕΤas. 3. ή post ή οm F"αs. 4. του om. Τ.

5. τινός μιάς Α". | 6. ώς οm αε. | εν τη καταφάσει F".
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τιθέμενον αληθεύσεται. έτι δ' ει μηθενέςιν αληθώς κατα

φήσαι, καν αυτό τούτο ψεύδος είη το φάναι μηδεμίαν

αληθή κατάφασιν υπάρχειν, ει δ' έστι τι, λύοιτ' αν το

10 λεγόμενον υπό τών τα τοιαύτα ένιςαμένων και παντελώς

αναιρέντων το διαλέγεσθαι.

6 Παραπλήσιον δε τοίς ειρημένοις εςι και το λεχθέν υπό

του Πρωταγόρου και γάρ εκείνος έφη πάντων χρημάτων

είναι μέτρον άνθρωπον, εθέν έτερον λέγων ή το δοκύν εκάςω

15 τύτο και είναι παγίως, τέτου δε γιγνομένου το αυτό συμ

βαίνει και είναι και μή είναι, και κακόν και αγαθόν είναι,

και τάλλα τα κατά τας αντικειμένας λεγόμενα φάσεις,

διά το πολλάκις τοισδι μεν φαίνεσθαι τόδε είναι καλόν

τοισδι δε τυναντίον, μέτρον δ' είναι το φαινόμενον εκάςω.

20 λύοιτο δ' αν αύτη ή απορία θεωρήσασι πόθεν η αρχή της

υπολήψεως ταύτης, έοικε γαρ ενίοις μεν εκ της των φυ

σιολόγων δόξης γεγενησθαι, τοίς δ' εκ του μη ταυτά περί

των αυτών άπαντας γιγνώσκειν, αλλά τοισδι μεν ήδύ τόδε

φαίνεσθαι τοισδι δε τυναντίον, το γαρ μηθεν εκ μη όντος

25 γίγνεσθαι πάν δ' εξόντος, σχεδόν απάντων εςι κοινόν δό

γμα των περί φύσεως, έπει ένα λευκόν γίγνεται λευκού

τελέως όντος και ουδαμή μη λευκού, νύν δε γεγενημένον

μή λευκόν γίγνοιτ' αν εκ μη όντος λευκό το γιγνόμενον μη

λευκόν ώςε εκ μη όντος γίγνοιτ' αν κατ' εκείνους, ει μη

30 υπήρχε μη λευκόν το αυτό και λευκόν, ου χαλεπόν δεΩ22

διαλύειν την απορίαν ταύτην είρηται γαρ εν τοις φυσικοίς

πώς εκ του μη όντος γίγνεται τα γιγνόμενα και πώς εξ

όντος, τό γε μήν όμοίως προσέχειν ταϊς δόξαις και ταϊς

φαντασίας των προς αυτές διαμφισβητώντωνεύηθες δή

35 λoν γάρ ότι τες έτέρες αυτών ανάγκη διεψεύσθαι φανερόν

7. αληθεύεται F", αληθές έσται ΕΜas. | αληθές Αlex. | 10. τα on as.

13. 14. είναι χρημάτων μέτρον Εas, είναι μέτρον χρημάτων Τ. 14. τον

άνθρωπον Εas. | 17. φάσεις λεγόμενα ΕΤas. 20. πόθεν ελήλυθεν η Ε

Τias. 23. άπαντα Ε. τοίσδε Α". | 23.2.4. τότε φαίνεται Τ. | 24. τοίς

ΕΤ. εκ του μη Τ. | 25. κοινόν εστι Α"c, 26, 27, εκ λευκού τ. Αlex ias.

27. τελείως ΕΤas. | μηδαμή μή Αlex. | νύν δε - 29. λευκόν] depravata

videntur. 28. γίγνοιτ' αν] sί fieret ί. | γρ και ούτως εκ μη όντος μή

λευκού margo Ε. | 29. ώστε] profecto ι. 30. μη post και Α"ie Αlex.

το λευκόν το Αlex. | 33. προσέχειν] προσέχειν αμφοτέραις ΕΤΜias. |ταίς

δόξαις και on F". | 34. τών προς αυτούς on F". | αυτούς αs. | αμφισβη

ιούντων -1"Ε". -



Κ 6. 1063 α. 203

δε τύτ' εκ των γιγνομένων κατά την αίσθησιν έδέποτε γαρ

το αυτό φαίνεται τοις μεν γλυκύτοις δε τουναντίον, μή 1063α

διεφθαρμένων και λελωβημένων των ετέρων το αισθητήριον

και κριτήριον των λεχθέντων χυμών, τέτου δ' όντος τοιέτ8

τός ετέρους μεν υποληπτέον μέτρον είναι, τάς δ' ετέρες έχ

υποληπτέον, ομοίως δε τέτο λέγω και επί αγαθό και κακ5,

και καλό και αισχρό, και των άλλων των τοιούτων, ουθεν

γαρ διαφέρει τότ’ αξιόν ή τα φαινόμενα τους υπό την όψιν

υποβάλλεσι τον δάκτυλον και ποιύσιν εκ τό ενός φαίνεσθαι

δύο, δύο τ' είναι διά το φαίνεσθαι τοσαύτα και πάλιν έν,

τοίς γάρ μή κινούσι την όψιν εν φαίνεται το έν, όλως δ' 10

άτοπον εκ το φαίνεσθαι τα δεύρο μεταβάλλοντα και μη

δέποτε διαμένοντα εν τοις αυτοίς, εκ τέτου περί της αλη

θείας την κρίσιν ποιείσθαι. δεί γάρ εκ των αεί κατά ταύτα

εχόντων και μηδεμίαν μεταβολήν ποιουμένων ταληθές θη

ρεύειν, τοιαύτα δ' εστί τα κατά τον κόσμον ταύτα γάρ 15

ούχότε μεν τοιαδί πάλιν δ' αλλοία φαίνεται, ταυτά δ'

αει και μεταβολής ουδεμιάς κοινωνούντα έτι δ' ει κίνησίς

εςι και κινούμενόντι, κινείται δε πάν έκ τινος και είς τι,

δεί άρα το κινέμενον είναι εν εκείνω εξε κινήσεται και εκ

223 είναι εν αυτώ, και εις τοδι κινείσθαι και γίγνεσθαι εν τέτω, 20

το δε κατά την αντίφασιν μή αληθεύεσθαι κατ' αυτούς,

και ει κατά το ποσόν συνεχώς τα δεύρο ρεί και κινείται,

καί τις τύτο θείη καίπερ άκ αληθές όν, διά τί κατά το ποιόν

ου μένει, φαίνονται γαρ έχ ήκιςα τά κατά τας αντιφά

σεις ταυτό κατηγορείν εκ τύ το ποσόν υπειληφέναι μή μέ- 25

νειν επί των σωμάτων διά τό και είναι τετράπηχυτο αυτό

και εκ είναι ή δ' ουσία κατά το ποιόν, τέτο δε της ώρι

σμένης φύσεως, το δε ποσόν της αορίςε, έτι διά τί προσ

τάττοντος το ιατρέ τoδι το σιτίον προσενέγκασθαι προσφέ

ρονται, τί γάρ μάλλον τούτο άρτος εςιν ή ουκ έςιν, ώστ' 30

5

1063α 1. μηδε Α". 2. έφθαρμένων Τas. 4. ετέρους] άλλους Α".

7. ταύτ' Τ, του F". 9. τ' coni., δ' αscύ, αc duo esse putant ί. | 10.

όψιν εμφαίνεται Α". | 13. κατ' αυτήν Τ, κατά ταύτα αε. | 14. εχόντων]

όντων Α". | μηδέποτε αε. 15. γαρ] μεν Τ. | 16, τoιάδε Ε. | 17, εί] ή

Τ. 19. είναι έτι εν ΕΤas. | ουκ] μή Α". 20. τόδε Α". | 21. το δε κ.

τ. α.] αμt contradictionenι ε. συναληθεύεσθαι Αθαs. 24. φαίνεται Τ.

τα on Τas. | 25. αυτού Α". | 26. διά το Ίδιο Α". | και om as. 27. δε]

γαρ Α"ιαs. | 30. τούτο om ΕΤ. | άρτον Τ.
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υθέν αν διέχοι φαγείν ή μη φαγείν, νύν δ' ώς αληθεύοντες

περί αυτό και όντος το προςαχθέντος σιτίου τούτου προσ

φέρονται τούτο, καίτοι γ' ύκ έδει μή διαμενούσης παγίως

μηδεμιάς φύσεως εν τοις αισθητοίς, αλλ' αει πασών κινε

35 μένων και ρεουσών. έτι δ' ει μεν αλλοιύμεθα άει και μη

δέποτε διαμένομεν οι αυτοί, τί και θαυμαςόν ει μηδέποθ'

ημίν ταυτά φαίνεται καθάπερ τοίς κάμνουσιν, και γαρ τά

1063ύτοις δια το μη ομοίως διακείσθαι την έξιν και όθ' ύγίαινον,

ύχόμοια φαίνεται τα κατά τας αισθήσεις, αυτά μεν έδε

μιάς διά γε τούτο μεταβολής κοινωνούντα τα αισθητά,

αισθήματα δ' έτερα ποιoύντα τοις κάμνεσι και μη ταυτά.

τον αυτόν δη τρόπον έχειν και της ειρημένης μεταβολής

γιγνομένης ίσως αναγκαίόν έστιν, ει δε μη μεταβάλλομεν

αλλ' οι αυτοί διατελούμεν όντες, είη άν τι μένον, προς μεν

όντες εκ λόγs τας ειρημένας απορίας έχοντας ε ράδιον δια-224

λύσαι μή τιθέντων τι και τούτο λόγον μηκέτι απαιτόντων,

ούτω γαρ πάς λόγος και πάσα απόδειξις γίγνεται μηθεν

γαρ τιθέντες αναιρυσι το διαλέγεσθαι και όλως λόγον, ώςε

πρός μεντός τοιύτες ύκέςι λόγος, προς δε της διαπορώντας

εκ των παραδεδομένων αποριών ράδιον απαντάν και δια

λύειν τα ποιούντα την απορίαν εν αυτοίς, δήλον δ' εκ των

15 ειρημένων, ώστε φανερόν εκ τούτων ότι ουκ ενδέχεται τας

αντικειμένας φάσεις περί ταυτό καθ' ένα χρόνον αληθεύειν,

υδε τα εναντία, διά τό λέγεσθαι κατά gέρησιν πάσαν εναν

τιότητα, δήλον δε τούτ' επ' αρχήν τος λόγος αναλύεσιτες

των εναντίων ομοίως δ' ουδε των ανά μέσον ούθεν οίόντε

κατηγορείσθαι καθ' ενός και του αυτό, λευκό γάρ όντος τύ

υποκειμένg λέγοντες αυτό είναι έτε λευκόν έτε μέλαν ψευ

σόμεθα συμβαίνει γάρ είναι λευκόν αυτό και μή είναι

θάτερον γάρ των συμπεπλεγμένων αληθεύσεται κατ' αυτό,

τύτο δ' εςιν αντίφασις το λευκό, έτε δή καθ' Ηράκλειτoν

5

10

20

31. διέχοι] τι έχοι ΕΤas. | αληθεύοντος Α"ias. | 33. τούτω Τ. | γ'

om Α" Αlex. | μή οm Τ. | 35. αει οm Α". | 36, διαμένωμεν Ε. και

om Α"as.

1063ύ 1. την έξιν διακείσθαι Α". | όθ' υγιαίνων α, το υγιαίνον 8.

2. ομοίως αs. | 3. τα on c. 4. και μη ταυτά om Α". 5. 6. γινομένης μετ.

ειρ. as | 6. γενομένης Α". |μή οm c. | 7. τι άν ΕΤas. | 8. ειρημένας

om F". 9. τούτων as | μηκέτι λόγον ΕΤas. 10. γαρ και πάς Τ. 17. 18.

πάσαν εναντιότητα] τα εναντία Α"as. 18. λύουσι ΕΤ. 21. μέλαν ούτε

λευκόν Α"c. | 23. αληθεύεται Εas, κατά του αυτού Τ.
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ενδέχεται λέγοντας αληθεύειν, ούτε κατ' Αναξαγόραν, ει 25

δε μή, συμβήσεται ταναντία του αυτού κατηγορείν όταν

γαρ εν παντί φη παντός είναι μοιραν, ούθεν μάλλον είναι

φησι γλυκύ ή πικρόν ή των λοιπών οποιανούν εναντιώσεων,

είπερ εν άπαντι πάν υπάρχει μη δυνάμει μόνον αλλ' ενερ

γεία και αποκεκριμένον ομοίως δε υδε πάσας ψευδείς έδ' 30

αληθείς τας φάσεις δυνατόν είναι, δι' άλλα τε πολλά των

συναχθέντων αν δυσχερών διά ταύτην την θέσιν, και διότι

225ψευδών μεν ουσών πασών έδ’ αυτό τύτό τις φάσκων αλη

θεύσει, αληθών δε ψευδείς είναι πάσας λέγων ου ψεύ

Ο 8ΤΟζί, 35

7 Πάσα δ' επιςήμη ζητεί τινάς αρχάς και αιτίας περί

έκαςον των υφ’ αυτήν επιςητών, οίον ιατρική και γυμναςική

και των λοιπών εκάστη των ποιητικών και μαθηματικών. 1064α

εκάςη γάρ τέτων περιγραψαμένη τι γένος αυτή περί τούτο

πραγματεύεται ώς υπάρχον και όν, έχ ή δε όν, αλλ' ετέρα

τις αύτη παρά ταύτας τας επιςήμας εςιν επιςήμη των δε

λεχθεισών επιστημών εκάστη λαβούσά πως το τί εστιν εν 5

εκάστω γένει πειράται δεικνύναι τα λοιπά μαλακώτερον ή

ακριβέστερον, λαμβάνουσι δε το τί έστιν αι μεν διά της

αισθήσεως αι δ' υποτιθέμεναι διό και δήλον εκ της τοιαύ

της επαγωγής ότι της ουσίας και του τίεςιν εκ έςιν από

δειξις, έπει δ' έστι τις ή περί φύσεως επιςήμη, δήλον ότι 10

και πρακτικής ετέρα και ποιητικής έςαι ποιητικής μεν γαρ

εν τώ ποιoύντι και ούτω ποιουμένω της κινήσεως ή αρχή,

και τέτ' εςιν είτε τέχνη τις είτ’ άλλη τις δύναμις, ομοίως

δε και της πρακτικής εκ εν τώ πρακτώ, μάλλον δ' εντοίς

πράττουσινή κίνησις, ή δε του φυσικού περί τα έχοντ’ εν 15

εαυτοίς κινήσεως αρχήνεςιν, ότι μέν τοίνυν έτε πρακτικήν

έτε ποιητικήν αλλά θεωρητικήν αναγκαίον είναι την φυσι

κήν επιστήμην, δήλον εκ τούτων εις εν γάρ τιτούτων των

γενών ανάγκη πίπτειν αυτήν, έπει δε το τί εςιν αναγκαίον

εκάςη πως τών επιςημών ειδέναι και τύτω χρήσθαι αρχή,
20

25. ενδέχεται λέγοντα Τas, λέγοντας ενδέχεται Αlex. | 29. πάντα Α"as.

31. φύσεις Τ. 32. συναχθέντων] λεχθέντων αs και om Τ. 33. τις

τούτο Α". | 34. 35. ψεύσεται] ψεύεσθαι α, ψεύδεται s. 36. αίτια F".

37. υπ' αυτήν Αlex.

1064α 1. των λοιπών om ι. και μαθ.] ή μαθ. Τs, om α. 2. αυτή

Α"Γ", αυτή α. 7. της οm Α". | 12. ου] εν Τ. | 14. και επί της Τas.

εν αυτοίς τοις Τ. 16. αυτοίς Ε. 19. αυτήν om Α".
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δεί μή λανθάνειν πώς οριστέον τώ φυσικώ και πώς ο της

υσίας λόγος ληπτέος, πότερον ώς το σιμόν ή μάλλον ώς το

κοίλον τούτων γάρ ο μέντού σιμύ λόγος μετά της ύλης226

λέγεται της το πράγματος, ο δε το κοίλο χωρίς της ύλης,

25 ή γάρ σιμότης εν ρινι γίγνεται, διό και ο λόγος αυτής μετά

ταύτης θεωρείται το σιμον γάρ εςι ρις κοίλη, φανερόν όν

ότι και σαρκός και οφθαλμό και των λοιπών μορίων μετά

της ύλης αει τον λόγον αποδοτέον, έπει δ' έςι τις επιςήμη

το όντος ή ον και χωριστόν, σκεπτέον πότερόν ποτε τή φυ

30 σική την αυτήν θετέον ταύτην είναι ή μάλλον ετέραν, ή

μένουν φυσική περί τα κινήσεως έχοντ' αρχήν εν αυτοίς

εςίν, ή δε μαθηματική θεωρητική μεν και περιμένοντά τις

αύτη, αλλ' ε χωριςά, περί το χωριςόν άρα ον και το ακί

νητον ετέρα τέτων αμφοτέρων των επιςημώνεςί τις, είπερ

35 υπάρχει τις ουσία τοιαύτη, λέγω δε χωριςή και ακίνητος,

όπερ πειρασόμεθα δεικνύναι και είπερ έςι τις τοιαύτη φύ

σις εν τοις ουσιν, ενταύθ' αν είη πε και το θείον, και αύτη

1064ο αν είη πρώτη και κυριωτάτη αρχή, δήλον τοίνυν ότι τρία

γένη των θεωρητικών επιστημών εστί, φυσική, μαθηματική,

θεολογική βέλτιςον μένουν το των θεωρητικών επιςημών

γένος, τέτων δ' αυτών ή τελευταία λεχθείσα περί το τι

5 μιώτατον γάρ εςι των όντων, βελτίων δε και χείρων εκάςη

λέγεται κατά το οικείον επιςητόν, απορήσειε δ' άν τις πό

τερόν ποτε την τύ όντος ή όνεπιστήμην καθόλα δεί θείναι ή

ού, των μεν γαρ μαθηματικών εκάςη περί έντι γένος άφω

ρισμένον εςίν, η δε καθόλου κοινή περί πάντων, ει μένουν

10 αι φυσικαι ουσίαι πρώται των όντων εισί, κάν ή φυσική

πρώτη των επιςημών είη ει δ' έςιν ετέρα φύσις και ουσία

χωριστή και ακίνητος, ετέραν ανάγκη και την επιστήμην227

αυτής είναι και προτέραν της φυσικής και καθόλου τώ

προτέραν,

8 Επει δε το άπλώς ον κατά πλείους λέγεται τρόπους,

ών είς εςιν ο κατά συμβεβηκός λεγόμενος, σκεπτέον πρώ

26. θεωρείται] είρηται ΕΤ, dicitur ί. 3ο. είναι ταύτην ΕΤas. 32.

μεν όντα Τ. 33. το post και om Α"as. 34. τις om Α". | 36. έστι om Τ.

1064ύ 1. αν om Α". | είη] fort, είη ή c. Αlex. 3. μεν οrn Α". | επι

στημών om. Ε. 4. 5. κυριώτατον Α", τιμιώτερον αε. 7. θείναι δεί Τε, δεί

om α. 8. μεν οm Α". 9. δε on c. | 10. και γρ Ε. | 13. τώ om Α"αs.

et universali prior ε. 15. ον οm Τι πλείους είναι λέγεται Α"ι. | 16.

εστίν ο οn as | συμβεβηκός είναι λεγόμενος Α"as.
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ν κιν (? y/ ρ/ 3. y Η κ-ν

τον περί τού έτως όντος, ότι μεν έν υδεμία των παραδεδο

μένων επιςημών πραγματεύεται περί το συμβεβηκός, δή

λον έτε γάρ οικοδομική σκοπεί το συμβησόμενον τοίς τη

οικία χρησομένοις, οίον ει λυπηρώς ή τουναντίον oικήσουσιν, 20

ούθ' υφαντική έτε σκυτοτομική έτε οψοποιική, το δε καθ'

αυτήν ίδιον εκάςη τέτων σκοπεί των επιςημών μόνον τέτο

δ' εςι το οικείον τέλος, έδε μεσικόν και γραμματικόν, υδε

τον όντα μεσικόν ότι γενόμενος γραμματικός τα αμφότερα

άμα έσται, πρότερον ουκ ών, ο δε μη αει ονέςιν, εγένετο 25

τύτο, ώσθ' άμα μεσικός εγένετο και γραμματικός, τύτο [δε]

ουδεμία ζητεί τών ομολογουμένως ουσών επιςημών πληνή

σοφιστική περί το συμβεβηκός γάρ αύτη μόνη πραγμα

τεύεται, διό Πλάτωνου κακώς είρηκε φήσας τον σοφιστην &

περί το μή ον διατρίβειν ότι δ' έδ' ενδεχόμενόνεςιν είναι 30

τ5 συμβεβηκότος επιςήμην, φανερόν έςαι πειραθείσιν ιδείν

τίποτ' έστι το συμβεβηκός, πάνδή φαμεν είναι το μεν

αει και εξ ανάγκης (ανάγκης δ' και της κατά το βίαιον λε
" » » τ: / - Α ν χ )

γομένης, αλλ' ή χρώμεθα εν τοις κατά τας αποδείξεις),

το δ' ώς επί το πολύ, το δ' έθ' ώς επί το πολύ έτ' αει και 35

εξ ανάγκης αλλ' όπως έτυχεν οίον επί κυνι γένοιτ' αν ψύ
» \ «w y y/ Χ α Χ , ν » Λ χ/ y α ν \

χος, αλλά τούτ' ούθ' ώς άει και εξ ανάγκης έθ' ως επί το

πολύ γίγνεται, συμβαίη δέ ποτ' άν, έςιδή το συμβεβη- 1065α
\ «\ Α Α' y y w y Υ ΩΣ "- y Α' γ y α \ \

κός ο γίγνεται μέν, έκ αεί δ' άδ' εξ ανάγκης έδ' ώς επί το
- / / ν τ ν ν / 3/ / 2. χ

228πολύ. τί μεν ένεςι το συμβεβηκός, είρηται, διότι δ' ουκ

έςιν επιςήμη τύ τοιέτε, δήλον επιςήμη μεν γαρ πάσα τύ
» Κ 2/ 5\ & ν ν / Λ ν χ "

άει όντος ή ως επι το πολύ, το δε συμβεβηκός εν έδετέρω 5

τούτων εστίν, ότι δε του κατά συμβεβηκός όντος ουκ εισιν

αιτίαι και αρχαί τοιαύται oιαίπερ τό καθ' αυτό όντος, δή

λον έσται γάρ άπαντ' εξ ανάγκης, ει γάρ τόδε μέν έστι
- / / - γν ν » γ.

τύδε όντος, τόδε δε τύδε, τύτο δε μή όπως έτυχεν αλλ' εξ

17. ούτως] όντως ΕΤΓ"Μ. 20. χρησαμένοις α. εί] ή Ε. | 21. οψο

ποιητική ΤΑ"asc. 22. εκάστη c. | 23. ουδε ή μουσικόν και γραμματι

κόν Τias, om Αlex. vel omittenda videntur esse, vel scribendum ουδε ει

μ. κ. γ. 24. 25. άμα έσται τα αμφότερα ΕΤas. | 25. όν Τ. | μή] ον Τ.

εγίγνετο ΤΑ"e, post εγίγνετο colon c. | 26, εγίγνετο ΤΑ". | post γραμμα

τικός punctum iascύ, punctum et δε om Αlex p. 637, 20. 29. την σοφι

στικήν Τ. 30. ουδ'] ουκ Ε. 32. δήom as. | 33. το on as. το βίαιον]

βίαν Α" Αlex. | 35. ούθ'] ουδε Α". | 37. και add Ε Λlex. |ώς οm ΕΤ.

1065α 1. συμβαίνει Τ. 2. δ' om ΤΑ"asc. 5. εν οm Α". 9. τόδε

δε τούδε om ί.
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10 ανάγκης, εξ ανάγκης έςαι και ο τότ’ ήν αίτιον έως το τε

λευταίο λεγομένου αιτιατύ τύτο δ' ήν κατά συμβεβηκός,

ώστ' εξ ανάγκης άπαντ' έσται, και το όποτέρως έτυχε και

το ενδέχεσθαι και γίγνεσθαι και μη παντελώς εκ των γι

γνομένων αναιρείται καν μή ον δε αλλά γιγνόμενον το

15 αίτιον υποτεθή, ταύτα συμβήσεται πάν γάρ εξ ανάγκης

γενήσεται, ή γαρ αύριον έκλειψις γενήσεται άν τόδε γέ

νηται, τούτο δ' αν έτερόν τι, και τότ’ αν άλλο και τύτον

δή τον τρόπον από πεπερασμένο χρόνε το από το νύν μέχρι

αύριον αφαιρεμένο χρόνο ήξει ποτέ εις το υπάρχον, ώστ'

20 έπει τότ' εςίν, άπαντ' εξ ανάγκης τα μετά τύτογενήσεται,

ώςε πάντα εξ ανάγκης γίγνεσθαι. το δ' ως αληθές ον και

μή κατά συμβεβηκός το μέν έστιν εν συμπλοκή της δια

νοίας και πάθος εν ταύτη διο περί μεν το ότως ονου ζη

τύνται αι αρχαί, περί δε το έξω ον και χωριςόν το δ' εκ

25 αναγκαίον αλλ' αόριστον, λέγω δε το κατά συμβεβηκός,

τέ τοιέτε δ' άτακτα και άπειρα τα αίτια, το δε ένεκά το

εν τοις φύσει γιγνομένοις ή από διανοίας εστίν. τύχη δ'229

εςιν όταν τι τότων γένηται κατά συμβεβηκός, ώσπερ γάρ

και όνεςι το μεν καθ' αυτό το δε κατα συμβεβηκός, έτω

30 και αίτιον, ή τύχη δ' αίτιον κατά συμβεβηκός εν τοις κατά

προαίρεσιν τών ένεκά τε γιγνομένοις, διό περί ταυτό τύχη

και διάνοια προαίρεσις γάρ και χωρίς διανοίας, τα δ' αίτια

αόριςα αφ’ ών αν γένοιτο τά από τύχης διό άδηλος αν

θρωπίνω λογισμώ και αίτιον κατά συμβεβηκός, απλώς δ'

35 ουθενός, αγαθή δε τύχη και κακή όταν αγαθόν ή φαύλον

1065o αποβή ευτυχία δε και δυστυχία περί μέγεθος τούτων,

έπει δ' ουθέν κατά συμβεβηκός πρότερον των καθ' αυτό,

10. ώς ΤΑ". 10. 11. λεγομένου τελευταίου αε. 11. αιτιατού] είδους fort.

Αlex. 12. άπαντές τε και Τ. οπότερ' Αύ. | 13. το om Τ. γενέσθαι

Ε. 14. δε om. Ε. αλλά και γιγν, αs. 15. ταύτα Α"ι, fort. recte, γαρ

το εξαε. | 16. ή] ει ΕΤas, τoδι Τ. 18. του από - 19. χρόνου om

Α"c. του post από om s. 21. πάντα om Α". | αληθές Α"ι, αληθώς

αεCυ. 22. μή οm Ε, vel scribendum το pro μή, vel post μή addendum

και το. | της om Α". | 25. post κατά add ώς επ' έλαττον αs. | 26. το

δε - 30. και αίτιον, Ρhys. ΙΙ, 5. p. 196 ο 21 - 25. 28. γένηται τούτων

Α"c. 30. ή τύχη - 35. ουθενός. Ρhys. p. 197 α 5- 14. 30. δ' αιτία

Ε. 31. ταυτά Ε. 33. αν om Τ. το Α"as. 34. και το αίτιον Τ.

35. αγαθή - b 1. τούτων, Ρhys. p. 197 α 25 - 27. | δε om Α"as.

1065ύ 1. ευτυχία] ατυχία ΤΑ"as. 2. έπει - 4. φύσις, Ρhys. ΙΙ, 6.

p. 198α 7- 12.
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εδ' άρ' αίτια, ει άρα τύχη ή το αυτόματον αίτιον το ερα

νού, πρότερον νούς αίτιον και φύσις.

9 "Εςι δε το μεν ενεργεία μόνον, το δε δυνάμει, το δε

δυνάμει και ενεργεία, το μεν όν, το δε ποσόν, το δε των

λοιπών, εκ έςι δε κίνησις παρά τα πράγματα μεταβάλ

λει γάρ αεί κατά τάς του όντος κατηγορίας, κοινόν δ' επί

τούτων ουθένεςιν, ο υδ' εν μιά κατηγορία, έκαςον δε διχώς

υπάρχει πάσιν, οίον το τόδε το μεν γαρ μορφή αυτό, το

δε ςέρησις και κατα το ποιόν το μεν λευκόν το δε μέλαν,

και κατά το ποσόν το μεν τέλειον το δ' ατελές, και κατά

φοράν το μεν άνω το δε κάτω, ή κούφον και βαρύ, ώςε

κινήσεως και μεταβολής τοσαύτ' είδη όσα τύ όντος, διηρη

μένε δε καθ' έκαςον γένος τύ μεν δυνάμει τύ δ’ εντελεχεία,

τήν του δυνάμει, ή τοιυτόν εςιν, ενέργειαν λέγω κίνησιν, ότι

δ’ αληθή λέγομεν, ενθένδε δήλον, όταν γάρ το οικοδομητόν,

230ήτοιέτον αυτό λέγομεν είναι, ενεργεία ή, οικοδομείται, και

έςι τύτο οικοδόμησις, ομοίως μάθησις, ιάτρευσις και κύλι

σις, βάδισις, άλσις, γήρανσις, άδρυνσις, συμβαίνει δε κι

νείσθαι όταν ή εντελέχεια ή αύτη και ούτε πρότερον ούθ'

ύςερον, ήδη το δυνάμει όντος εντελέχεια, όταν εντελεχεία ον

ενεργή ή αυτό ή άλλο ή κινητόν, κίνησίς εςιν λέγω δε το ή

ώδε, έςι γαρ ο χαλκός δυνάμει ανδριάς αλλ' όμως έχ ή του

χαλκό εντελέχεια, ή χαλκός, κίνησίς εςιν, ου γαρ ταυτόν

χαλκώ είναι και δυνάμει τινί, έπει ει ταυτόν ήν απλώς

κατά τον λόγον, ήν ανή το χαλκό εντελέχεια κίνησίς τις.

3. ή και το Α"as. 4. αίτιος ΕΤΑ". 5. έστι δε - 7. λοιπών Ρhys.

ΠΙ, 1. p. 200 ύ 26-28. 5. το δε δυνάμει om Α" et Φ, sed cf. Simpl. ad

Ρh. 1. 1. 7. ουκ - 20. άδρυνσις Ρhys, p. 200 ο 32-201α 19. 7. δε]

δέ τις Ε, δέ τι Τ. 9. o add ΕΤΦ, οm iaseb. 10. το om as. τόνδε

Τ. | μορφή] έξις Τ. 13. ή το μεν κουφον ΤΦas. | και] το δε ΕΤΦas,

aut i. 15. του μεν] το μεν αs, om Α". το δε αε. 16. την τού] τούτο

Τ. | ότι - 17. δήλον om Τ. | 18. ή τοιούτον αυτό λέγομεν είναι, ενερ

γεία ή, οικ, scripsi e Φ, ή τοιούτον, αυτό λέγομεν είναι ενεργεία ή οικ.

aseb, ή utroque loco habuit ί. 19. έστι τι τούτο Ε. και κύλισις om

ΕΤ. 20. βάδισις οm Α"Φ. | γήρανσις] πέπανσις, πείρανσις Τ. 20. συμ

βαίνει - 22. ύστερον Phys. p. 201ύ 6. 7. | 21. ή εντελέχεια ή αύτη Φ,

ή εντελέχεια (εντελεχεία α) η αυτή αεού, cum actus ipse fuerit ε, ef ο 35.

22. ή δη - p. 1066 α 26, είναι Ρhys. p. 201α 27 - 202 α 3. | 22. ή δή]

ήδη ΤΑ", η δε ια et Φ. εντελέχεια add ias, cf. b 33, οm cb et Φ. | 23. ή

αυτό - κινητόν] ουχ ή αυτό αλλ' ή κινητόν ΕΤίΦΙ et γρ Simpl. |ή κίνη

σίς ΕΤ | 24. ή] ή s. | 26. post τινί add κινητώ Φ.| 27. κατα] και κατά ίΦ.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 14
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ουκ έςι δε ταυτό, δήλον δ' επί των εναντίων το μεν γαρ

δύνασθαι υγιαίνειν και δύνασθαι κάμνειν και ταυτόν (και γαρ

αν το υγιαίνειν και το κάμνειν ταυτόν ήν), το δ' υποκείμε

νον και υγιαίνον και νοσούν, είθ' υγρότης είθ' αίμα, ταυτό

και έν, έπει δ' ου ταυτόν, ώσπερ ουδε χρώμα ταυτόν και

ορατόν, ή το δυνατό ή δυνατόν εντελέχεια κίνησίς εςιν, ότι

μεν ούν εςιν αύτη, και ότι συμβαίνει τότε κινείσθαι όταν

ή εντελέχεια ή αύτη, και ούτε πρότερον έθ' ύςερον, δήλον.

1066α ενδέχεται γάρ έκαςον οτε μεν ενεργείν ότε δε μή, οίον το

οικοδομητον ή οικοδομητόν, και ή το οικοδομητό ενέργεια ή

οικοδομητόν, οικοδόμησίς εςιν ή γαρ τότε εςιν ή οικοδόμη

σις ή ενέργεια ή οικία, αλλ' όταν οικία ή, έκέτι οικοδομη

τον έσται οικοδομείται δε το οικοδομητόν, ανάγκη άρα

οικοδόμησιν την ενέργειαν είναι, ή δ' οικοδόμησις κίνησίς τις.

ο δ’ αυτός λόγος και επί των άλλων κινήσεων, ότι δε κα

λώς είρηται, δήλον εξ ών οι άλλοι λέγεσι περί αυτής, και231

εκ του μη όαδιον είναι διορίσαι άλλως αυτήν. έτε γάρ εν

10 άλλω τις γένει δύναιτ' αν θείναι αυτήν, δήλον δ' εξ ών

λέγεσιν οι μεν έτερότητα και ανισότητα και το μη όν, ών

έθεν ανάγκη κινείσθαι. αλλ' υδ' ή μεταβολή έτ' εις ταύτα

ότ’ εκ τότων μάλλον ή εκ των αντικειμένων, αίτιον δε τού

εις ταύτα τιθέναι ότι αόριστόν τι δοκεί είναι η κίνησις, της

δ' ετέρας συςοιχίας αι αρχαι διά το ςερητικαι είναι αόρι

ςοι έτε γάρ τόδε έτε τoιόνδε έδεμία αυτών έτε τών λοι

πών κατηγοριών, του δε δοκείν αόριστον είναι την κίνησιν,

αίτιον ότι ούτ' εις δύναμιν των όντων ούτ' εις ενέργειαν έστι

θείναι αυτήν ούτε γάρ το δυνατόν ποσόν είναι κινείται εξ

ανάγκης, έτε το ενεργεία ποσόν, ή τε κίνησις ενέργεια μεν

είναι δοκεί τις, ατελής δέ αίτιον δ' ότι ατελές το δυνατόν

30

35

5

15

20

29. ου οm Τ. ταυτόν ήν και ΤΑ"as. | 30. αν οm Τ. το post και

om Ε. 31. και το υγ. κ. το νοσ. Φ. και ν.] αut i. 32. ου το αυτό

Ε, ούτω αυτό Τ. 33. ή] και η Α". | 34. ουν ΑλίΦ, γάρ αεcυ. | ότε Α".

κινείσθαι τότε Τ. 34. 35. όταν ή εντελέχεια αύτη ΕΤ.

1066α 2. ή οικοδομητόν οm Φ. 3. ή] ει Ε. | τούτου conieci e Φ,

τούτό ιαεCb. εστιν] οικία εστίν ΕΤ. ή] ή η Τ. 4. ή] ή asc, om

ΕΤ. ή ενέργ.] in aedificabili aetus ί. |ή οικία om ΕΤΑ". | όταν

ή οικ. αε. 5. έσται] έστιν ΦΕ, fort, recte, om Α". 9. άλλως αυτήν et

10. δ' om Τ. 11. μεν] μεν γαρ Α"as. 13. τοιούτων αε. | εκ post ή om

ΕΤ. 15. συστοιχείας Τ. 16. ουδεμία α. ούτε] ότι ουδε Φ. 17. την

κίνησιν είναι Α"c. | 19. τιθέναι ΕΤasc post αυτήν add απλώς ΦΕF.

21. τις om Τ.
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ου εστιν ενέργεια, και διά τούτο χαλεπόν αυτήν λαβείν τί

εςιν ή γάρ εις ςέρησιν ανάγκη θείναι ή εις δύναμιν ή εις

ενέργειαν απλήν, τέτων δ' όθεν φαίνεται ενδεχόμενον ώςε

λείπεται το λεχθέν είναι και ενέργειαν και μή ενέργειαν 25

την ειρημένην, ιδείν μεν χαλεπήν ενδεχομένην δ' είναι και

ότι έστινή κίνησις εν τώ κινητώ, δήλον εντελέχεια γάρ

εςι τούτου υπό τού κινητικό, και ή το κινητικ5 ενέργεια εκ

άλλη εςίν δεί μεν γαρ είναι εντελέχειαν αμφοίν κινητι

κόν μεν γάρ εςι τώ δύνασθαι, κινεν δε τώ ενεργείν, αλλ' 30

έςιν ενεργητικόν του κινητό, ώσθ' ομοίως μία ή αμφοίν ενέρ

γεια, ώσπερ το αυτό διάστημα εν προς δύο και δύο προς

έν, και το άναντες και το κάταντες, αλλά το είναι εχ έν,

ομοίως δε και επί τό κινέντος και κινεμένε.

10 Το δ' άπειρον ή το αδύνατον διελθείν τώ μήπεφυκέ- 35

"ναι διιέναι, καθάπερ ή φωνή αόρατος, ή το διέξοδον έχον

ατελεύτητον, ή ο μόλις, ή ο πεφυκός έχειν μή έχει διέξοδον

ή πέρας έτι προσθέσει ή αφαιρέσει ή άμφω χωριςόν μεν 1066ο

δή αυτό τι όν, αισθητόν δ' ούχοίόν τ' είναι, ει γάρ μήτε

μέγεθός εςι μήτε πλήθος, έσία δ’ αυτό το άπειρον και μη

συμβεβηκός, αδιαίρετον έσται το γάρ διαιρετόν ή μέγεθος

ή πλήθος, ει δε αδιαίρετον, ουκ άπειρον, ει μή καθάπερ ή 5

φωνή αόρατος, αλλ' ουχούτω λέγεσιν υδ’ ημείς ζητάμεν,

αλλ' ώς αδιέξοδον. έτι πώς ενδέχεται καθ' αυτό είναι

άπειρον, ει μη και αριθμός και μέγεθος, ών πάθος το άπει

ρον; έτι ει κατά συμβεβηκός, εκ αν είη ςοιχείον των όντων

ή άπειρον, ώσπερ ουδε το αόρατον της διαλέκτου, καίτοι ή 10

φωνή αόρατος και ότι ουκ έςιν ενεργεία είναι το άπειρον,

25. το λεχθέν - 26. ειρημένην] ο ειρημένος τρόπος, ενέργειανμέν τινα

είναι, τοιαύτην δ' ενέργειανοίαν είπαμεν Φ. | 25. και μη ενέργειαν οm Α".

μή fort. omittendum. 26. και ότι - 34. κινουμένου Ρhys. ΙΙΙ, 3. p. 202α

13 - 21. 28. υπόI και υπό Φ. 30. τώ - τώ] το - το αε. | 31. ή add

ΕΦ, οm ascύ. 32. το διάστημα το αυτό Ε. 35. το δ' - ο 7. αδιέξο

δον, Ρhys. ΠΙ, 4. 5. p. 204α 3 - 14. 35. δ' om Α". 37. έχη αs.

1066ύ 1. ή κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν ή αμφοτέρως Φ. 2. αι

σθητον δ' om. Εί, fort. e Φ recipiendum των αισθητών. cf Οbs. p.-81.

3. εστι οm Α". | αυτό ΕΤΦ, αυτού iasb. 6. ουδ'] ούθ’ ΕΤ. 7. έτι -

8. 9. άπειρον Ρhys. p. 204α 17- 19. 8. και αριθμόν Φ, είη αριθμός as.

9. έτι - 11. αόρατος Ρhys. p. 204α 14-17. | 10. ή] ή Α". | ή άπει

ρον] prοut infinitunι passίο est i. 11. και ότι - 21. άρτιον Phys.

p. 204α 20 - 32.

14 *
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δήλον έςαι γαρ ότιύν αυτύ άπειρον μέρος το λαμβανόμε

νον το γάρ απείρω είναι και άπειρον ταυτό, είπερ υσία το

άπειρον και μη καθ' υποκειμένου ώστε ή αδιαίρετον, ή εις

άπειρα διαιρετόν, ει μεριςόν, πολλά δ' είναι το αυτό αδύ

νατον άπειρα ώσπερ γαρ αέρος αήρ μέρος, ούτως άπειρον

απείρθ, ει έςιν υσία και αρχή αμέριςον άρα και αδιαίρε

τον, αλλ' αδύνατον το εντελεχεία ον άπειρον ποσόν γαρ

είναι ανάγκη, κατά συμβεβηκός άρα υπάρχει, αλλ' ει

έτως, είρηται ότι ουκ ενδέχεται είναι αρχήν αλλ' εκείνο ώ

συμβέβηκε, τον αέρα ή το άρτιον, αύτη μεν εν η ζήτησις

καθόλ8 ότι δ' εν τοις αισθητοίς εκ έςιν, ενθένδε δήλον, ει

γαρ σώματος λόγος το επιπέδοις ώρισμένον, ουκ είη αν233

άπειρον σώμα ούτ’ αισθητόν ούτε νοητόν, ουδ' αριθμός ώς

κεχωρισμένος και άπειρος αριθμητον γαρ ο αριθμός ή το

έχον αριθμόν φυσικώς δε εκ τώνδε δήλον, ούτε γάρ σύν

θετoν οίόν τ' είναι ούθ' απλούν σύνθετον μεν γαρ ουκ έςαι

σώμα, επείπερ πεπέρανται τώ πλήθει τα ςοιχεία, δεί γάρ

ισάζειντάναντία και μή είναι εν αυτών άπειρον ει γαρ

όποσωούν λείπεται ή θατέρου σώματος δύναμις, φθαρήσεται

υπό του απείρου το πεπερασμένον, έκαςον δ' άπειρον είναι

αδύνατον σώμα γάρ εςι το πάντη έχον διάςασιν, άπειρον

δε το απεράντως διεςηκός, ώςε το άπειρον σώμα πάντη έςαι

άπειρον, υδε εν δε και άπλύν ενδέχεται το άπειρον είναι

σώμα, έθ' ώς λέγεσίτινες παρά τα ςοιχεία εξ και γεννώσι

ταύτα (ουκ έστι γάρ το τοιούτο σώμα παρά τα ςοιχεία,

άπαντα γάρ εξ ώνεςι και διαλύεται εις ταύτα, και φαίνεται

12. oτιούν εαυτού Τας, αυτού ότιούν Α". | μέρος το λαμ.] το λαμ, ει

μεριστόν Φ. 13. τώ γαρ αs. | 14. μή οm Τ. 15. άπειρα] αεί διαιρετά

Α". | εί] ή Τas. | ειμεριστόν om Φ. | 16. μέρος αήρ αέρος ΕΤas. | 19.

ει οm Α"ias. | 20. εκείνω Τ. | 21. αέρα] αριθμόν ιas. | 21. αύτη -

22. δήλον Phys. p. 204 α 34-υ 5, sed turbavit epitomator sententiarum ne

xum. | 22. δ' ουδ' εν Α". | 22, ει γάρ - 26. αριθμόν Ρhys. p. 204 ο

5-8. | 24. ούτ' ΕΤase. | 25. o om Φ. | 26. φυσικώς - 36. ταύτα

Ρhys. p. 204ύ 10- 24. 26. φυσικόν Τ. 27. τ' on Τ. γάρ] ουν Φ.

έσται] ένι Α", έστι αs. | 28. επείπερ] ει ΕΤΦ, fort. recipiendum, επείει

αs, ει φuidem ε. | 30. oπoσωούν scripsi e Φ, οτωούν Ε, φuantumυιε ί,

οπωσούν ascύ. 33. ώστε ΕΤίΦ, ώστ'ει αscύ, έστιν αs. 34. ουδε εν

δε απλούν Εas, ουδε εν και απλούν Α"c, απλούν δ' Τ. το om ΕΤ et

ΦΕ. | 35. παρα] το παρά Φ. | 36. ουκ έστι - p. 1067 α 7. ψυχρόν Ρhys.

p. 204 ό 32 - 205 α 7. 36. το om ΕΤΦ, fort. recte. 37. άπαν Τ. εξ

ου έστι και ών διαλ. αε. |ών] ου ΕΤΦ, ταυτό Τ, τούτο ΕΦ.
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δε τύτο παρά τα απλά σώματα), ουδε πύρ ουδ' άλλο τι 1067α

των ςοιχείων εθέν, χωρίς γάρ το άπειρον είναι τι αυτών

αδύνατον το άπαν, κάν ή πεπερασμένον, ή είναι ή γίγνε

σθαι έντι αυτών, ώσπερ Ηράκλειτός φησιν άπαντα γί

γνεσθαί πoτε πύρ, ο δ' αυτός λόγος και επί του ενός, ο 5

ποιόσι παρά τα ςοιχεία οι φυσικοί, πάν γάρ μεταβάλ

λει εξ εναντίθ, οίον εκ θερμό εις ψυχρόν, έτι το αισθητόν

σώμα που, και ο αυτός τόπος όλου και μορίου, οίον της

γής, ώς' ει μεν όμοειδές, ακίνητον έςαι ή άει οισθήσεται.

τύτο δε αδύνατον τί γάρ μάλλον κάτω ή άνω ή οπεύν; 10

οιονεί βώλος είη, που αύτη κινήσεται ή μενεί, ο γάρ

234τόπος αυτής του συγγενός σώματος άπειρος, καθέξει ούν

τον όλον τόπον, και πώς; τίς ούν ήμονή και η κίνησις;

ή πανταχύμενεί; α κινήσεται άρα, ή πανταχύ κινήσεται;

ουκ άραςήσεται, ει δ' ανόμοιον το πάν, ανόμοιοι και οι 15

τόποι, και πρώτον μεν έχεν το σώμα τύ παντός αλλ'

ή τώ άπτεσθαι, είτα ή πεπερασμένα ταύτ' έςαι ή άπειρα

είδει πεπερασμένα μεν υν έχοίόντε έςαι γάρ τα μεν

άπειρα τα δ' ού, ει το πάν άπειρον, οίον πύρ ή ύδωρ,

φθορά δε το τοιύτον τοίς εναντίοις, ει δ' άπειρα και άπλά, 20

και οι τόποι άπειροι και έσται άπειρα τα ςοιχεία είδε

τούτ' αδύνατον και οι τόποι πεπερασμένοι, και το πάν

ανάγκη πεπεράνθαι, όλως δ' αδύνατον άπειρον είναι σώμα

και τόπον τοίς σώμασιν, ει πάν σώμα αισθητόν ή βάρος

έχει ή κυφότητα, ή γαρ επί το μέσον ή άνω οισθήσεται, 25

αδύνατον δε το άπειρον ή πάν ή το ήμισυ όποτερoνούν

πεπονθέναι πώς γαρ διελείς, ή πώς του απείρου έςαι το

μεν κάτω το δ' άνω, ή έσχατον και μέσον, έτι πάν σώμα

1067α 1. παρά Α"iasΦ, περί cύ, τι om Α". 4. ένom αs. 5. o]

οίον Φ. 7. εξ εναντίου εις εναντίον Φ. 7. έτι τo - 20. εναντίοις Ρhys.

p. 205 α 10 - 25. 9. post γης adde και βώλου μιάς e Φ, cf Οbs, p. 82.

9. 10. αισθήσεται του δε Τ. 10. κάτωΙ και το Τ. 11. et 14. κινηθήσεται

αsΦ. 12. αυτής του συγγενούς] fort. του συγγενούς αυτή e Φ. | 13. post

τόπον interrogandi signum posui e Φ, punctum cb. | ή utrumque om Α",

14. ή prius] ή α κινήσεται posterius om ΕΤΑ"ae. | 17. τώ] το αs.

18. έντισι λείπει το είδει γρ Ε. 19. εί] ή c. 20. ει δ' - 23. πεπε

ράνθαι Ρhys. p. 205 α 29 - 32. 2.1. τα om Α". 23. όλως - 33. πέ

ρας τι Ρhys. p. 205 ύ 24- 206 α 7. 24. ή om Α"as. 26. ή π. - όπο

τερoνούν] ή άπαν oπoτερoνούν ή το ήμισυ εκάτερον Φ. | post ήμισυ add

ή iascύ, οm Ε. 27. διέλης Α"as. | 28. 29. αισθητόν σώμα ΕΤas,
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αισθητόν εν τόπω, τόπου δε είδη έξ, αδύνατον δ' εν τώ

30 απείρω σώματι ταύτ' είναι, όλως δ' ει αδύνατον τόπον

άπειρον είναι, και σώμα αδύνατον το γάρ εν τόπω πού,

τότο δε σημαίνει ή άνω ή κάτω ή των λοιπών τι, τότων

δ' έκαστον πέρας τι το δ' άπειρον ούταυτόν εν μεγέθει

και κινήσει και χρόνω ώς μία τις φύσις, αλλά το ύςε

35 ρον λέγεται κατά το πρότερον, οίον κίνησις κατά το μέ

γεθος εφ' ου κινείται ή αλλοιoύται ή αύξεται, χρόνος δε

διά την κίνησιν.

11 Μεταβάλλει δε το μεταβάλλον το μεν κατά συμ

"""" βεβηκός, ώς το μεσικόν βαδίζειν, το δε τώ τότε τι με-235

ταβάλλειν απλώς λέγεται μεταβάλλειν, οίον όσα κατά

μέρη υγιάζεται γάρ το σώμα, ότι ο οφθαλμός έςι δέ

5 τι ο καθ' αυτό πρώτον κινείται, και τότ' εςι το καθ' αυτό

κινητόν, έςι δέ [τι] και επί τύ κινόντος ώσαύτως κινεί γαρ

το μεν κατά συμβεβηκός το δε κατά μέρος το δε καθ' αυτό,

έςι δέ τι το κινύν πρώτον έξι δέ τι το κινόμενον, έτι εν

ώ χρόνω και εξ 5 και εις ό, τα δ' είδη και τα πάθη και

10 ο τόπος, εις ά κινούνται τα κινούμενα, ακίνητά εςιν, οίον

επιςήμη και θερμότης έςι δ' έχ ή θερμότης κίνησις αλλ'

ή θέρμανσις, ή δε μή κατά συμβεβηκός μεταβολή εκ εν

άπασιν υπάρχει, αλλ' εν τοίς εναντίοις και μεταξύ και

εν αντιφάσει. τούτου δε πίστις εκ της επαγωγής, μετα

15 βάλλει δε το μεταβάλλον ή εξ υποκειμένου εις υποκεί

μενον, ή εκ εξ υποκειμένg εις έχ υποκείμενον, ή εξ ύπο

κειμένε εις έχύποκείμενον, ή εκ εξ υποκειμένε εις υπο

κείμενον, λέγω δε υποκείμενον το καταφάσει δηλούμενον,

32. δε] δε δη ΕΤ, δή α. | 33. το δ' - 37. κίνησιν Ρhys. ΠΙ, 7. p. 207 ο

21 - 25. 34. χρόνω και κινήσει Τ. αλλά] άμα Τ.

1067ύ 1. μεταβάλλει - 9. ό Ρhys. V, 1. p. 224α 21 - 35. 2. ώς]

υelut cum dicinιus ί, οίον όταν λέγωμεν Φ. βαδίζει Α". 5. ο καθ'] και

ο ΕΤ. 6. τι om ίΦ. 7. το μεν add iasΦ, οm cυ, το δε κατά ΑθίαsΦ,

τόδε μεν κ. Τ, το μεν κ. cύ. 8. δέ alterum om. Ε. 8. 9. έτι ενώ ΕΤιαsΦ,

έν τινι cb. 9. χρόνωΙ fort, ο χρόνος cum i et Φ, cf Οbs, p. 82. και ante

εις οm α. 9. τα δ' - 12. θέρμανσις Ρhys. p. 224 υ 11 - 15. 9. δ' om

Τ τα on ΕΤ. 12. ή δε - 14. επαγωγής Ρhys. p. 224 ο 28-30.

14. 15. μεταβάλλει - p. 1068ύ 15 γενέσεως Ρhys. p. 225 α 2 - 226α 16.

16. ή ουκ - 18. δε υποκείμενον om Α". 16. ή ουκ - υποκείμενον om

αs. | ή εξ - 17. εις υποκ.] ή εκ μη υποκειμένου εις υποκείμενον, ή εξ

υποκειμένου εις μη υποκ, αs. | 17. ουχ om Τ. ή - 17. 18. υποκείμενον

add Εί.
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ώς' ανάγκη τρεις είναι μεταβολάς ή γαρ εξ έχ υποκει

μένε εις μη υποκείμενον έκέςι μεταβολή έτε γαρ εναν- 20

τία έτε αντίφασίς εςιν, ότι εκ αντίθεσις, ή μεν όνεκ εξ

υποκειμένε εις υποκείμενον κατ' αντίφασιν γένεσίς εςιν, ή

μεν άπλώς απλή, ή δε τινός τίς ή δ' εξ υποκειμένε εις

μη υποκείμενον φθορά, ή μεν απλώς απλή, ή δε τινός

τίς, ει δή το μη ον λέγεται πλεοναχώς, και μήτε το 25

κατά σύνθεσιν ή διαίρεσιν ενδέχεται κινείσθαι, μήτε το

κατά δύναμιν το τώ απλώς όντι αντικείμενον το γάρ μη

236λευκόν ή μή αγαθόν όμως ενδέχεται κινείσθαι κατά συμ

βεβηκός (είη γάρ αν άνθρωπος το μήλευκόν), το δ' απλώς

μή τόδε ουδαμώς αδύνατον γάρ το μή ον κινείσθαι ει 30

δε τούτο, και την γένεσιν κίνησιν είναι γίγνεται γάρ το

μη όν, ει γάρ και ότι μάλιςα κατά συμβεβηκός γίγνε

ται, αλλ' όμως αληθές ειπείν ότι υπάρχει το μη όν κατά

του γιγνομένει απλώς, ομοίως δε και το ήρεμείν, ταύτά

τε δή συμβαίνει δυσχερή, και ει πάν το κινέμενον εν τόπω, 35

το δε μη όνεκ έςιν εν τόπω είη γάρ άν π8. υδε δή ή

φθορά κίνησις εναντίον γάρ κινήσει κίνησις ή ήρεμία,

φθορά δε γενέσει, έπει δε πάσα κίνησις μεταβολή τις, 1068α

μεταβολαι δε τρείς αι ειρημέναι, τότων δ' αι κατά γένε

σιν και φθοράνε κινήσεις, αύται δ' εισιν αι κατ' αντίφα

σιν, ανάγκη την εξ υποκειμένg εις υποκείμενoν κίνησιν είναι

μόνην τά δ' υποκείμενα ή εναντία ή μεταξύ και γαρ ή

ςέρησις κείσθω εναντίον, και δηλούται καταφάσει, οίον το

γυμνόν και νωδόν και το μέλαν.

12 Ει έναί κατηγορίαι διήρηνται υσία, ποιότητι, τόπω,

τώ ποιείν ή πάσχειν, τώ πρός τι, τώ ποσώ, ανάγκη τρείς

είναι κινήσεις, ποιέ, ποσό, τόπg, κατ' ουσίαν δ' ού διά τό 10

μηθεν είναι υσία εναντίον, υδε το πρός τι έςι γάρ θατέρε

μηθεν μεταβάλλοντος αληθεύεσθαι θάτερον μηθεν μετα

5

21. ότι ουκ αντίθεσις ponenda ante 20. ούτε γαρ cum Φ. | ουκ εξ]

εξ ουχs. | 23. τις τινός ΤΑ"asΦ. 24. απλή om Α". τις τινός Α"as.

25. δήom as | 27. όντι om Α". 28. όλως Τ. κατά Ιμή κατά Τ.

29. ει Τ. αν] ήν Τ, οm Α". 30. γάρ om Τ. 35. τε] δή Α". post

δυσχερή add τώ κινείσθαι το μη όν Φ. 36. ή om. Ε. 37. ή om Τ.

1068α 2. αι οm Α". |αι μεν κατά Α"as. 5. ή prius om Α". | γαρ

om c. 7. νωδον] λευκόν Α"Φ, caccum i. το om Φ. 9. τω primum tertium

que om Α"αε. | ή om Α"ι. | 11. του om ΕΤ. 11. 12. θατέρου μεταβάλ

λοντος μηδεν αληθεύεσθαι θάτερον μή δε μ. Α". | 12 μηθέν prius on ίΦ.
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βάλλον, ώστε κατά συμβεβηκός ή κίνησις αυτών, ουδε

ποιόντος και πάσχοντος, ή κινώντος και κινεμένε, ότι ουκ

15 έςι κινήσεως κίνησις έδε γενέσεως γένεσις, έδ' όλως μετα

βολής μεταβολή, διχώς γαρ ενδέχεται κινήσεως είναι κί

νησιν, ή ώς υποκειμένου, οίον ο άνθρωπος κινείται ότι εκ

λευκό εις μέλαν μεταβάλλει, ώςε ούτω και η κίνησις ή 237

θερμαίνεται ή ψύχεται ή τόπον αλλάττει ή αύξεται τύτο

20 δε αδύνατον ου γαρ των υποκειμένων τι ή μεταβολή ή

τώ έτερόν τι υποκείμενον εκ μεταβολής μεταβάλλειν εις

άλλο είδος, οίον άνθρωπον εκ νόσg εις υγίειαν, αλλ' ουδε

τότο δυνατόν πλήν κατά συμβεβηκός, πάσα γάρ κίνησις

εξ άλλg εις άλλο εςι μεταβολή, και γένεσις και φθορά

25 ώσαύτως πλήναι μεν εις αντικείμενα ώδι ή ώδι 5 κινή

σεις, άμα ούν μεταβάλλει εξυγιείας εις νόσον, και εξ

αυτης ταύτης της μεταβολής εις άλλην, δήλον δή ότι αν

νοσήση, μεταβεβληκός έςαι εις οποιανούν (ενδέχεται γάρ

ήρεμείν) και έτι εις μή την τυχόσαν αεί κακείνη έκ τινος

είς τι άλλο έςαι, ώσθ' ή αντικειμένη έςαι υγίανσις αλλά

τώ συμβεβηκέναι, οίον εξ αναμνήσεως εις λήθην μετα

βάλλει, ότι ώ υπάρχει εκείνο μεταβάλλει οτε μεν εις

επιςήμην ότε δε εις ύγίειαν, έτι εις άπειρον βαδιείται, ει

έςαι μεταβολής μεταβολή και γενέσεως γένεσις, ανάγκη

δή και την προτέραν, ει ή ύςέρα οιονεί ή απλή γένεσις

1068ύ εγίγνετό ποτε, και το γιγνόμενον απλώς εγίγνετο, ώστε

έπω ήν γιγνόμενον απλώς, αλλά τι γιγνόμενον γιγνόμε

νον, ει δή και τότ’ εγίγνετό πoτε, ώς εκ ήν πω τότε

γιγνόμενον, έπει δε των απείρων ουκ έστι τι πρώτον, ουκ

30

35

14. και πάσχοντος] ή πάσχοντος Α"ι. | 15. 16. μεταβολή μεταβολής Ε

Τas. 16. 17. κίνησιν είναι Α". | 17. κείται Τ. 19. τόπον] το πάν Τ.

21. τώ] το Τ. | 23. πάσα γάρ] άπασι γάρ ή Α", αύτη γάρ ή Φ. | 24.

post άλλου add είδους ΦFΙ. 25. αι] ή Α". | εξ αντικειμένων Τias. ή

ώδι οm Φ.ΓΗΙ. 25. 26. ου κινήσεις] ή κίνησις Α", η δε κίνησις ουχ

ομοίως ΦΕΙ (ουχ ομοίως om ΦΕΗ). 27. δ' ΕΤasΦF. | 30. άλλο τι

Τ. έσται om ΕΤeΦΓΗΠ. 32. υπάρχειν α. 34. έστι αs. 35. δε Τ.

35. ύ 1. γένεσις εγίγνετό] γένετο Α".

1068ύ 1. εγένετό ποτε as | απλώς om ΕΤ. | 2. ήν ΕΦΕΗΙ, ήν το

αscύΦF. post αλλα add το αs, γινόμενόν τι Α"αse. 2. 3. γιγνόμενον coni.,

ή γενόμενον εαseb, αλλά τι γιγνόμενον και γιγνόμενον ήδη, και πάλιν τούτ'

εγ. Φ. 3. ει δη] ήδη Α"Φ, ήδη ει δή αsc post τούτ' comma cύ. | ώστ'Ι

διά τί ιαs, τότε] ποτε Α". 4. τι om ΕΤ. | ουκ έσται το πρώτον on Α".
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έςαι το πρώτον, ώς' έδε το εχόμενον, ούτε γίγνεσθαι ούν 5
2/ -' τ / Χ/ / χ Α' 3 Αν Χ "ν

έτε κινείσθαι οίόν τε ούτε μεταβάλλειν εθέν. έτι τό αυτό

238κίνησις ή εναντία και ήρέμησις, και γένεσις και φθορά,

ώςε το γιγνόμενον όταν γένηται γιγνόμενον, τότε φθείρε

ται ούτε γάρ ευθύς γιγνόμενον έθ' ύςερον είναι γάρ δεί

το φθειρόμενον. έτι δείύλην υπείναι τώ γιγνομένω και 10

μεταβάλλοντι, τίς ένέςαι, ώσπερ το αλλοιωτόν σώμα ή

ψυχή, ότω τί το γιγνόμενoν κίνησις ή γένεσις, και έτι τί

εις ο κινούνται, δεί γάρ είναι την τούδε εκ τύδε εις τόδε
- τ' γ J αν

κίνησιν μή κίνησιν, πώς oύν, ου γαρ έσται μάθησις της

μαθήσεως, ώς' έδε γένεσις γενέσεως, έπει δ' ότ’ εσίας ότε 15

το πρός τι έτε το ποιείν και πάσχειν, λείπεται κατά το

ποιόν και ποσόν και τόπον κίνησιν είναι τέτων γάρ εκά

στω εναντίωσίς εςιν λέγω δε το ποιόν και το εν τη ουσία
\ \ Ν α \ / χ \ W / 4 «Λ

(και γάρ και η διαφορά ποιόν) αλλά το παθητικόν, καθ ο

λέγεται πάσχειν ή απαθές είναι, το δε ακίνητον τότε 20
α/ Χ Ω / Αν ν Υ / Α' - ΥΜ

όλως αδύνατον κινηθήναι και το μόλις εν χρόνω πολλώ ή

βραδέως αρχόμενον, και το πεφυκός μεν κινείσθαι και δυ

νάμενον, μή κινούμενον δε ότε πέφυκε και 5 και ώς ο καλώ

ήρεμείν των ακινήτων μόνον εναντίον γάρ ήρεμία κινήσει,

ώστε ςέρησις αν είη το δεκτικό, 25

α/ 1 Α' α/ \ Α' Α' \ w

Αμα κατά τόπον όσα εν ενί τόπω πρώτω, και χωρίς
ρ, τ' Ο

όσα εν άλλω. άπτεσθαι δε ών τα άκρα άμα μεταξύ δ'

εις ο πέφυκε πρότερον αφικνείσθαι το μεταβάλλον ή εις

ο έσχατον μεταβάλλει κατά φύσιν [τό] συνεχώς μετα

5. 6. ουν αύται ούτε Ε. 7. και η γένεσις Α". 9. γενόμενον Α". | 11.

μεταβάλλειν τι. τίς ΕΤas. υelut alterabile φuίddam, aut corpus ί.

12. τί] τί και Α"as, δήΦΙ, οm ΦΕΗ. κίνησις] ή κίνησις Α"as. έτι]

τοι Τ, οm Ε. | έτι τί] πάλιν τι Φ. | 13. κινείται αε, είναι τι την Ε

ΤιαsΦ, fort, recte. 14. μή κ.] και μή κίνησιν ή γένεσιν ΦΕ. της μα

θήσεως] ή της μαθήσεως γένεσις Α"eΦ. | 15. ουδε γένεσις] της post la

cunam Α". | 15. επει- 20. είναι Ρhys. p. 226α 23-29. | 15. ουσίαν

Τ. | 17. και το ποσόν Α"asΦ. | τόπον] το πού ias. | κίνησις α. | post

είναι add μόνον εφ, | 19. και γάρ και η διαφορά] και τη διαφορά ΤΑ"αε.

καθ' ο Φ, καθo ascύ. 20. το δε - 25. δεκτικού Phys. p. 226ύ 10- 16.

20. ακίνητον] αδύνατον Τ. 21. μόγις Α". | πολλώΙ ποτε Τ. ή om Ε

Τα | 22. 23. και δυνάμενον, μή κινούμενον δε scripsi e Φ, μη δυνάμενον

δε ίαscύ, cf Οbs, p. 83. 23. ού] ού πέφυκε Α"c. και ως ο καλώ]

ώς ουκ άλλο Τ. 26. άμα - 29. 30. μεταβάλλον Phys. V, 3. p. 226ύ

21-25, 26. άμα δε s, πρώτον Α". | 27. δε om Α". 29. το om Ε

ΤίΦ, cf. Οbs, p. 83.
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30 βάλλον, εναντίον κατά τόπον το κατ' ευθείαν απέχον πλεί

ςον έξής δε και μετά την αρχήν όντος, θέσει η είδει ή άλ

λως πως αφορισθέντος, μηθεν μεταξύ εστι των εν ταυτώ

γένει και ο εφεξής εςίν, οίον γραμμαι γραμμής ή μονά-239

δες μονάδος ή οικίας οικία, άλλο δ' εθεν κωλύει μεταξύ

35 είναι το γάρ εξής τινός εφεξής και ύςερόντι και γάρ το

1069α εν εξής των δύο, ουδ' ή νεμηνία της δευτέρας, εχόμενον

δε ο άν εξής όν άπτηται, έπει δε πάσα μεταβολή εν τοις

αντικειμένοις, ταύτα δε τά τ' εναντία και αντίφασις, αντι

φάσεως δ' όθεν ανά μέσον, δήλον ώς εν τοις εναντίοις το

5 μεταξύ, το δε συνεχές όπερεχόμενόν τι ή άπτόμενον,

λέγω δε συνεχές όταν ταυτό γένηται και εν το εκατέρου

πέρας οίς άπτονται και συνέχονται, ώστε δήλον ότι το

συνεχές εν τούτοις εξ ών έντι πέφυκε γίγνεσθαι κατά

την σύναψιν, και ότι πρώτον το εφεξής, δήλον το γαρ

10 εξής όχάπτεται, τότο δ' εφεξής και ει συνεχές, άπτε

ται, ει δ' άπτεται, έπω συνεχές, εν οίς δε μή εςιν άφή,

ουκ έστι σύμφυσις εντύτοις, ώστ' άκ έςι ςιγμή μονάδι

ταυτόν ταϊς μεν γαρ υπάρχει το άπτεσθαι, ταϊς δ' ού,

αλλά το εφεξής και των μεν μεταξύ τι, των δ' ό,

Λ.

Περί της εσίας ή θεωρία των γάρεσιών αι αρχαι

και τα αίτια ζητούνται, και γάρει ώς όλον τι το πάν,

20 ή υσία πρώτον μέρος και ει τώ εφεξής, κάν ύτω πρώτον

ή εσία, είτα το ποιόν, είτα το ποσόν, άμα δ' ουδ' όντα

ώς ειπείν απλώς ταύτα, οίον ποιότητες και κινήσεις, ή

30. εναντίον - p. 1069 α 14. oύ Ρhys. p. 226ύ 32 - 227 α 31. 31. et

35. sqφ εξής] εφεξής ubiφue Φ. | 31. ου Τ. 33. ού] ο Α"as. | γραμμαι

γραμμής ή μ. μ.] γραμμή γραμμής ή γραμμαί, ή μονάδος μονας ή μονά

δες Φ, υclut linea lineae αμt unitas unitatis i. 35. τινός] τινι Α".

1069α 2. αν] εάν as | ον] ον α, ών ε. | ανάπτηται Α". 3. δε τα

ναντία Τ, δε εναντία Α"αs. 4. ώς] δ' ώς Τ. 5. δε on as | ή απτό

μενον om ΕΤΦ. 6. λέγωΙ λέγεται Α"ias. 8. έν τι] έτι Τ. 9. την om

Τ. 10. εφεξής] εξής Τ. |εις ΤΑ"s. 14. αλλά προς το ΕΤe, των] τώ

γε Τ. 18. περί δε της Μas. 20. τώ] το Α"F"c. και ΕΤ, και αν αs.

21. είτα το ποσόν] ή ποσόν ΕΤas. 22. άπλώς ώς ειπείν Αlex, ώς απλώς

ειπείν Α"asc. ταύτα ΕΤΑlex ιε, ταλλα acύ. | οίον Αlex, αλλά ιαευ. | και

om Αlex. | ή Αlex α, ή iscύ.
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και το υ λευκόν και το εκ ευθύ λέγομεν γέν είναι και

240ταύτα, οίον έςιν 5 λευκόν έτι εθέν των άλλων χωριςόν,

μαρτυρέσι δε και οι αρχαίοι έργω της γάρεσίας εζήτεν 25

αρχάς και φοιχεία και αίτια, οι μεν έν νύν τα καθόλg

ουσίας μάλλον τιθέασιν τα γάρ γένη καθόλου, ά φασιν

αρχάς και όσίας είναι μάλλον διά το λογικώς ζητείν οι

δε πάλαι τα καθ' έκαστον, οίον πύρ και γήν, αλλ' ου

το κοινόν σώμα, υσίαι δε τρείς, μία μεν αισθητή, ής ή

μεν αίδιος ή δε φθαρτή, ήν πάντες ομολογόσιν, οίον τα

φυτά και τα ζώα, ή δ' αίδιος, ής ανάγκη τα στοιχεία

λαβείν, είτε εν είτε πολλά άλλη δε ακίνητος, και ταύ

την τινές είναι φασι χωριςήν, οι μεν εις δύο διαιρούντες,

οι δε εις μίαν φύσιν τιθέντες τα είδη και τα μαθηματικά, 35

οι δε τα μαθηματικά μόνον τούτων, εκείναι μεν δή φυ

σικής (μετά κινήσεως γάρ), αύτη δ' ετέρας, ει μηδεμία 1069ύ

αυτοίς αρχή κοινή.

Η δ' αισθητή ουσία μεταβλητή, ει δ' ή μεταβολή

εκ των αντικειμένων ή των μεταξύ, αντικειμένων δε μη

πάντων (ού λευκόν γάρ ή φωνή) αλλ' εκ τού εναντίου,

ανάγκη υπείναι τι το μεταβάλλον εις την εναντίωσιν ο

2γαρτά εναντία μεταβάλλει έτι το μεν υπομένει, το δ'

εναντίον έχ υπομένει έςιν άρα τι τρίτον παρά τα εναν

τία, ή ύλη, ει δή αι μεταβολαι τέτταρες, ή κατά το τί

- ή κατά το ποιόν ή ποσόν ή π5, και γένεσις μεν ή άπλή 10

και φθορά ή κατά τόδε, αύξησις δε και φθίσις ή κατά

το ποσόν, αλλοίωσις δε ή κατά το πάθος, φορά δε ή

κατά τόπον, εις εναντιώσεις αν είεν τάς καθ' έκαστον αι

μεταβολαί, ανάγκη δη μεταβάλλειν την ύλην δυναμένην

άμφω έπει δε διττόν το όν, μεταβάλλει πάν εκ τύ δυ- 15

241νάμει όντος εις το ενεργεία όν, οίον εκ λευκό δυνάμει εις

το ενεργεία λευκόν ομοίως δε και επ' αυξήσεως και φθί

30

5

23. το ου] ου το Τ. το ante ουκ οm Αlex. | γούν] ουν Ταε. | 23. 24.

και ταύτα είναι Α"c. 24. ουδε Τ. | 29. έκαστα Α"αε. | 30. ουσίας α. |ής

ή - 31. ομολογούσιν] fort. c. Αlex et Τhem ήν πάντες ομολογούσιν, ής

ή μεν φθαρτή, cf Οbs, p. 104. 33. δε om ε. | και add Α". | 34. φασί

τινες είναι ΕΤas. 36. οι δε τα μαθηματικά om Ε.

1069b 2. αυτής αs. 3. δ' ή] δή Ει, δε Τ. 4. μή] ου Τ. 5. αι.

ύum non eα τοce ί. 6. υπείναι] είναι καί as | 9. το om Ε. 10. οίον

Τ. 11. ή post φθορά om ΕΤ, ή α. 12. φθορά Τ. 13. ταϊς Τ Ι ταϊς

καθ' έκαστον] εn unoquoque ε. | 15. μεταβάλλειν c.



220 Λ 3. 1070α.

σεως ώςε ό μόνον κατά συμβεβηκός ενδέχεται γίγνεσθαι

εκ μη όντος, αλλά και εξ όντος γίγνεται πάντα, δυνά

20 μει μέντοι όντος, εκ μη όντος δε ενεργεία και τέτ' έστι

το Αναξαγόρου έν (βέλτιον γάρ ή ομό πάντα) και Εμ

πεδοκλέους το μίγμα και Αναξιμάνδρου και ώς Δημό

κριτός φησιν, ήν ομό πάντα, δυνάμει, ενεργεία δ' έ ώςε

της ύλης αν είεν ήμμένοι πάντα δ' ύλην έχει όσα με

25 ταβάλλει, αλλ' ετέραν και των αϊδίων όσα μη γεννητα

κινητά δε φορά, αλλ' ο γεννητήν, αλλά πόθεν ποί, απο

ρήσειε δ' άν τις εκ ποίg μη όντος ή γένεσις τριχώς γαρ

το μη όν, ει δή τίεςι δυνάμει, αλλ' όμως και το τυχόν

τος, αλλ' έτερον εξ ετέρου, ουδ' ικανόν ότι όμου πάντα

30χρήματα διαφέρει γάρ τη ύλη, έπει διά τί άπειρα έγέ

νετο αλλ' έχ έν; ο γάρ νυς είς, ώς'ει και η ύλη μία,

εκείνο εγένετο ενεργεία 5 ή ύλη ήν δυνάμει τρία δή τα

αίτια και τρείς αι αρχαί, δύο μεν ή εναντίωσις, ής το

μεν λόγος και είδος το δε gέρησις, το δε τρίτον η ύλη.

3 Μετά ταύτα ότι ο γίγνεται έτε ή ύλη έτε το είδος,

λέγω δε τα έσχατα, πάν γάρ μεταβάλλει τι και υπό

1070α τινος και είς τι ύφ' 5 μέν, το πρώτου κινέντος ο δέ, ή

ύλη εις ο δέ, το είδος, εις άπειρον ανείσιν, ει μη μόνον

ο χαλκός γίγνεται στρογγύλος αλλά και το στρογγύλον

ή ο χαλκός ανάγκη δήςήναι, μετά ταύτα ότι εκάςη

5 εκ συνωνύμου γίγνεται ουσία τα γάρ φύσει ουσίαι και

τάλλα, ή γάρ τέχνη ή φύσει γίγνεται η τύχη ή τώ

αυτομάτω. ή μεν έν τέχνη αρχή εν άλλω, ή δε φύσις

αρχή εν αυτώ άνθρωπος γάρ άνθρωπον γεννά αι δε"12

λοιπα αιτίαιςερήσεις τότων, υσίαι δε τρείς, ή μεν ύλη

10 τόδε τι ούσα τώ φαίνεσθαι (όσα γάρ εςιν άφη και μη

20. μέντοι ή όντος Τ. | 21. ή]ήν Α"as, fort. ή ήν c. Αlex. 22. Λna

ximandri mentionem non facit Αlex. 23. ομου Λlex ias et γρ Ε, ημίν Ε

ΤΑ"c, Λlex. in interpretatione habet εν ημίν,

ιαscύ. 25. ετέραν] fort. έτερα ετέραν, cf. Οbs. p. 125. 25. 26. γεννητα

τα κινητά Τ. | 26. γενητόν Τ. | 28. τί εστι] εστι το F". | 31. και om Α"ι,

ει και η om α, και η om s. | 32. και ενεργ. αs. | ού] fort. ο. | ή] και η

Τas. 34. λόγος] λόγος και εξ ου α. | 35. ή et το om F"Μ.

1070α 1. post τι Α" και εξ ού. | ο] ου Τas. | 2. εισινα. 3. και

om ια. 4. ή οm c. 5. post γίγνεται add ή Α"ύ, ceteri et Αlex om.

ουσία] ουσίας Τ. 5. 6. φuaedan eniuι natura substantiae sunt, φuae

dam auteu aliα ί. | 8. εαυτώ Α". | 10. εστιν om Τ Αlex p. 650, 23.

ante δυνάμει non distinguunt
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Λ' α/ \ α " α Α' ν Λ

συμφύσει, ύλη και υποκείμενον), ή δε φύσις και τόδε τι,

εις ήν, και έξις τις έτι τρίτη ή εκ τούτων ή καθ' έκαστα,
τ' / 2V Μ ν ν τ' - ν Α'

οίον Σωκράτης ή Καλλίας, επί μεν έντινών το τόδε τι

εκ έςι παρά την συνθέτην εσίαν, οίον οικίας το είδος, ει
ν & Λ. Χ ς Χ 5/ Α' ν \ Α' y y 2/

μή ή τέχνη άδ' έςι γένεσις και φθορά τέτων, αλλ' άλ- 15

λον τρόπον εισί και ουκ εισίν οικία τε ή άνευ ύλης και

υγίεια και πάν το κατά τέχνην αλλ' είπερ, επί των φύ

σει, διό δή και κακώς ο Πλάτων έφη ότι είδη εςιν οπόσα

φύσει, είπερ εςινείδη άλλα τέτων, οίον πύρ, σάρξ, κε

φαλή, άπαντα γάρ ύλη εστί, και της μάλις' ουσίας ή 20
τ' - ν

τελευταία, τα μενούν κινούντα αίτια ώς προγεγενημένα

όντα, τα δ' ώς ο λόγος άμα, ότε γάρ υγιαίνει ο άν

θρωπος, τότε και η υγίειά εςιν, και το σχήμα της χαλ

κής σφαίρας άμα και η χαλκή σφαίρα, ει δε και ύςε

ρόντι υπομένει, σκεπτέον επ’ ενίων γαρ ούθεν κωλύει, 25

οίονει η ψυχή τοιύτον, μή πάσα αλλ' ο νός πάσαν γαρ
Χ ς» / 3/ \ V cr ? «Υ V " - Α' - Σ.

αδύνατον ίσως φανερόν δή ότι ούθεν δεί διά γε ταύτ

είναι τας ιδέας άνθρωπος γαρ άνθρωπον γεννά, ο καθ'

έκαςον τον τινά, ομοίως δε και επί των τεχνών ή γαρ

ιατρική τέχνη ο λόγος της υγιείας εςίν. 30

4 Τα δ' αίτια και αι αρχαι άλλα άλλων έστιν ώς,

έςι δ' ώς, αν καθόλg λέγη τις και κατ' αναλογίαν, ταυτά

πάντων, απορήσειε γάρ άν τις πότερον έτεραι ή αι αυται

αρχαι και ςοιχεία των ασιών και των πρός τι, και καθ'

243εκάςην δή των κατηγοριών όμοίως, αλλ' άτοπονεί ταυτά 35

πάντων εκ των αυτών γάρ έςαι τα πρός τι και η εσία,
, σ - Χ 3/ \ ν \ Χ . " ν τ \

τί αν τέτ' έςαι, παρά γάρ την άσίαν και ταλλα τα κα- 10700

τηγoρέμενα εθένεςι κοινόν πρότερον δε το goιχείoν ή ών

11. και post φύσις add Α"as et fort. Αlex, om icύ, εις ην fort. post

έξις τις ponenda cum ε. 12. τις έτι] ή Τ. ή καθ'] ή και καθ' Α".

13. το om αε, τι om Ε. | 14. σύνθετον αs. | 15. ή τέχνη ουδ'] το εί

δος ουκ Τ. | 16, και ουκ εισίν οm Τ. |τε οm ΕΤ. | 18. δήom Α". |

ο οm ΕΤ. 19. αλλά ΕΤΜ. οίον - 21. τελευταία Αlex transponenda

arbitratur α 11. post υποκείμενον, dubito num recte. 20. γαρ και ύλη Τ.

21. αίτια om F". 23. ή on ΕΤ. 26. ή om Α". | 28. 29. καθέκαστος Α"α.

30. o et εστίν οm Α". 31. τα δ'] έστι δε τα Α"c. αι om F". | άλλα

om α. άλλαι άλλων Α"Ε". | έστιν ώς οm Α"c. 32. ώς oύ ιαs, λέγοι

Α". | 33. πάντα Α". | άν οm Τ. | 35. δή κατηγορίαν Α". | 36, τα] το

Α". αι ουσίαι ΕΤ.

1070ύ 2. εστι] έσται αs.
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εςι [το] ςοιχείον, αλλά μήν εδ' ή εσία ςοιχείον των πρός

τι, έδε τότων ύθεν της υσίας, έτι πώς ενδέχεται πάντων

5 είναι ταυτά ςοιχεία, έθεν γαρ οίόν τ' είναι των φοιχείων

τώ εκ των goιχείων συγκειμένω το αυτό, οίον τώ ΒΑ το

Β ή Α. έδε δη των νοητών ςοιχείόνεςιν, οίον το εν ή το όν

υπάρχει γάρ ταύθ' εκάςω και των συνθέτων, έθεν άρ' έςαι

αυτών έτ' εσία έτε πρός τι αλλ' αναγκαίον, υκ έςιν άρα

10 πάντων ταυτά ςοιχεία, ή ώσπερ λέγομεν, έςι μεν ώς, έςι

δ' ώς έ, oίoν ίσως των αισθητων σωμάτων ώς μεν είδος το

θερμόν και άλλον τρόπον το ψυχρόν ή ςέρησις, ύλη δε το

δυνάμει ταύτα πρώτον καθ' αυτό, εσίαι δε ταύτά τε και

τα εκ τέτων ών αρχαι ταύτα, ή εί τι εκ θερμό και ψυχρό

15 γίγνεται έν, οίον σάρξ ή οςύν έτερον γάρ ανάγκη εκείνων

είναι το γενόμενον, τότων μεν εν ταύτα ςοιχεία και αρχαί,

άλλων δ' άλλα, πάντων δε έτω μεν ειπείν εκ έςιν, τώ ανά

λογον δέ, ώσπερ εί τις είπoι ότι αρχαί εισιτρείς, το είδος

και ή ςέρησις και η ύλη, αλλ' έκαςον τέτων έτερον περί

20 έκαςον γένος εςίν, οίον εν χρώματι λευκόν, μέλαν, επι

φάνεια, φώς, σκότος, αήρ εκ δε τέτων ημέρα και νύξ.

επει δε ου μόνον τα ενυπάρχοντα αίτια, αλλά και των

εκτός οίον το κινεν, δήλον ότι έτερον αρχή και goιχείoν,

αίτια δ' άμφω και εις ταύτα διαιρείται η αρχή το δ' 244

25 ώς κινούν ή ίςαν αρχή τις και ουσία, ώςε ςοιχεία μεν

κατ' αναλογίαν τρία, αιτίαι δε και αρχαι τέτταρες άλλο

δ' εν άλλω, και το πρώτον αίτιον ώς κινύν άλλο άλλω.

υγίεια, νόσος, σώμα το κινούν ιατρική, είδος, αταξία

τοιαδί, πλίνθοι το κινεν οικοδομική [και εις ταύτα διαι

30 ρείται η αρχή.] έπει δε το κινούν εν μέν τοίς φυσικούς

ανθρώποις άνθρωπος, εν δε τοίς από διανοίας το είδος ή το

3. εστι το om Α"as, το om Αlex. 5. τα στοιχεία ταυτά αε. 6. των

om Α"F". το βα Τα.. |τώ β Τ. 7. στοιχείων Ε. | εστιν οm ΕΤ. | όν

ή το έν Α", ον και το έν F". 8. εκάστωΙ εν εκ. Αlex. και om is. 12.

ύλη] ή ύλη ΕΤas. 13. εαυτό Α", αυτόν Τasc. ουσία Τ. 14. ών αι

αρχαι as | ψυχρού και θερμού Α". 15. έτερον - 16. γενόμενον Αlex.

post πρός τι o 9. ponenda arbitratur. 15. γαρl profecto ε, οm s. 16.

ταύτα ΕΤas, ταυτά ίcύ. 17. το Α"as. | 18. είπoιεν Α". τρείς οm Τ.

19. τούτων έκαστον s. 20. χρώμασι Α"ι. 21. και om ΕΤas. | 25. ιστών

Α" Αlex as και ουσία] ούσα ΕΤe, fort, και αιτία. 26. τέσσαρες Τas.

27. πρώτον] fort, ποιητικόν, άλλο άλλω] in alio aliα ί. 29. και -

30. αρχή om Α" Αlex. 29. και δη εις ιαεc. | 31. ανθρώποις οm Α"ίας,

γρ άνθρωπος άνθρωπος, έτι άνθρωπος άνθρωπον Ε mg, fort. ανθρώπω

άνθρωπος, cf. Ζeller Gesch. Π. p. 411. | ή om Τ.
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εναντίον, τρόπον τινά τρία αίτια αν είη, ώδι δε τέτταρα,

υγίεια γάρ πως ή ιατρική, και οικίας είδος ή οικοδομική,

και άνθρωπος άνθρωπον γεννά έτι παρά ταύτα ώς το

πρώτον πάντων κινδν πάντα. 35

5 Επει δ' εςι τα μεν χωριςά τά δ' ά χωριςά, υσίαι

εκείνα, και δια τύτο πάντων αίτια ταύτα, ότι των ασιών 1071α

άνευ εκ έςι τα πάθη και αι κινήσεις, έπειτα έςαι ταύτα

ψυχή ίσως και σώμα, ή νύς και όρεξις και σώμα, έτι

δ' άλλον τρόπον τώ ανάλογον αρχαί αι αυταί, οίον ενέρ
ν Α' Φ. χ \ ν -" 2/ y/ Α

γεια και δύναμις αλλά και ταύτα άλλα τε άλλοις και

άλλως, εν ενίοις μεν γαρ το αυτό οτε μεν ενεργεία εςιν

οτε δε δυνάμει, οίον οίνος ή σάρξ ή άνθρωπος, πίπτει δε

και ταύτα εις τα ειρημένα αίτια, ενεργεία μεν γαρ το

είδος, εάν ή χωριςόν, και το εξαμφοίν, ςέ δε οίον
ς, εαν η χωριςον, και μφοιν, ςερησις Α

/ 3 Λ. / - y - Α'

σκότος ή κάμνον, δυνάμει δε ή ύλη τούτο γάρ έστι το 10

δυνάμενον γίγνεσθαι άμφω άλλως δ' ενεργεία και δυ

νάμει διαφέρει, ών μή εςιν ή αυτή ύλη, ών ουκ έςι το
5 ν γ χ 2 σ/ χ / »r Α'

αυτό είδος άλλ' έτερον, ώσπερ ανθρώπ8 αίτιον τά τε ςοι

χεία, πύρ και γή ώς ύλη, και το ίδιον είδος και εί τι

245άλλο έξω, οίον ο πατήρ, και παρά ταύτα ο ήλιος και ο 15

λοξος κύκλος, ότε ύλη όντα ούτ' είδος ούτε ςέρησις ούτε
(. y ν -ν Χ ν α . - - α' \

ομοειδές, αλλά κινέντα, έτι δε όράν δεί ότι τα μεν κα

θόλου έςιν ειπείν, τά δ' έ. πάντων δή πρώται αρχαι το

ενεργεία πρώτον τοδί, και άλλο ο δυνάμει εκείνα μεν
τ Υ / 2. » Υ \ ν \ χ

ούν τα καθόλου ουκ έςιν αρχή γαρ το καθ' έκαστον 20
- χ Χ/ \ ν y Α' Α'

των καθ' έκαςον άνθρωπος μεν γαρ ανθρώπου καθόλου"

αλλ' ύκ έςιν ουθείς, αλλά Πηλεύς Αχιλλέως, σου δε ο

πατήρ, και τοδι το Β τουδί το ΒΑ, όλως δε το Β του

απλώς ΒΑ, έπειτα είδη τα των εσιών άλλα δε άλλων

αίτια και ςοιχεία, ώσπερ ελέχθη, των μή εν ταυτώ γέ- 25

5

34. ώς τοΙfort, το ώς 35. πάντα] τα πάντα Τ. 36. ουσία γρ Ε.

1071α 1. εκείναι Εα, δοκεί είναι Τ. και om Α". | 2. έσται] έστι

Αlex. 3. ή - σώμα] ή νούς και σώμα και όρεξις, ή σώμα και όρεξις

fort. habuit Αlex. και ante όρεξις οm ε. 4. αι αρχαι αυταί F". 5. άλλα

τε] άλλοτε Αlex Them. | 6. εν οm Αlex. 9. αν Αlex. ή το χωριστόν

Α"αsc. και] ή γρ Ε. 11. άλλως δ'] άλλως δ' ή coniecit Τrendelenburg.

Categ, p. 193. 12. ών μή] ειμή Τ. | 14. και ante το on Τas. | αίδιον

Εas, τι] έτι Α". 15. ταυτό Τ. 17. δε om Α". 19. τoδί ΕΤ Αlex,

το είδει scύ, τώ είδει α, οm ί. | ο Ι το ο αε. 20. τα et 21, των καθ'

έκαστον om Α". | 22. αλλ' om. ι. | 23. το post δε om. Ε. | 24. δε] δή α.
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νει, χρωμάτων, ψόφων, ύσιών, ποσότητος, πλην τώ ανά

λογον και των εν ταυτώ είδει έτερα, ουκ είδει, αλλ' ότι

των καθ' έκαςον άλλο ή τεσή ύλη και το κινησαν και

το είδος και η έμή, τώ καθόλου δε λόγω ταυτά, το δή

30 ζητείν τίνες αρχαι ή ςοιχεία των εσιών και πρός τι και

ποιών, πότερον αι αυται ή έτεραι, δήλον ότι πολλαχώς

τε λεγομένων εςιν εκάς", διαιρεθέντων δε και ταυτά αλλ'

έτερα, πλην ώδι και πάντων, ώδι μεν ταυτά [ή] τώ ανά

λογον, ότι ύλη, είδος, gέρησις, το κινύν, και ώδι τα των

35 εσιών αίτια ως αίτια πάντων, ότι αναιρείται αναιρεμένων,

έτι το πρώτον εντελεχεία, ώδι δε έτερα πρώτα όσα τα

εναντία, ά μήτε ώς γένη λέγεται μήτε πολλαχώς λέγε

1071ο ται και έτι αίύλαι, τίνες μεν έναι αρχαί τών αισθητών

και πόσαι, και πώς αι αυται και πώς έτεραι, είρηται.

6 Επει δ' ήσαν τρείς εσίαι, δύο μεν αι φυσικαί, μία

δ' ή ακίνητος, περί ταύτης λεκτέον, ότι ανάγκη είναι τινα

5 αίδιον όσίαν ακίνητον, αί τε γάρ υσίαι πρώται των όντων,246

και ει πάσαι φθαρταί, πάντα φθαρτά, αλλ' αδύνατον

κίνησιν ή γενέσθαι ή φθαρήναι άει γάρ ήν, υδε χρόνον,

υ γαρ οίόντε το πρότερον και ύςερον είναι μη όντος χρό

νου, και η κίνησις άρα ούτω συνεχής ώσπερ και ο χρό

10 νος ή γαρ το αυτό ή κινήσεώς τι πάθος, κίνησις δ' ουκ

έςι συνεχής αλλ' ή ή κατά τόπον, και ταύτης ή κύκλω.

αλλά μην ειέςαι κινητικόν ή ποιητικόν, μή ενεργούν δέ

τι, ουκ έςι κίνησις ενδέχεται γάρ το δύναμιν έχον μη

ενεργείν, ουθέν άρα όφελος υδ' εάν ουσίας ποιήσωμεν αι

15 δίες, ώσπερ οι τα είδη, ει μή τις δυναμένη ενέςαι αρχή

μεταβάλλειν ουτοίνυν ουδ' αύτη ικανή, ουδ' άλλη υσία

παρά τα είδη ει γάρ μη ενεργήσει, εκ έςαι κίνησις, έτι

26. ουσιών ψόφων Τ. post ποσότητος colon c, punctum ύ. 26. 27.

post ανάλογον non distinguunt cύ. | 28. των] τώ Ε, το Τ, ή των as.

28. 29. και το είδος post ύλη ΕΤias Αlex, fort. recte, eadem verba post

κινήσαν iterant ias. 29. δη ΕΤΙΤ"ι, δε ascύ. 30. ή] και Αlex as και

ante πρός τι om ε. 33. μεν] δε Α"as. | ή om Αlex. 34. ή ύλη αε.

ώδί] fort. ότι e Τhem. 37. ώς μήτε Τ.

1071ύ 1. αι post oυν et 2. πώς om Α". | 3. τρεις αι ουσίαι Αlex.

4. 5. αίδιόν τινα Εas. 7. ή post κίνησιν et 8. το om Τ. 11. άλλη ή ή

Αlex. ή om Α". | ή om α. ταύτης om i. 12. έστι Α" Αlex ias.

13. έστι] fort. έσται c. Αlex. | 14. ουθεν] ουδ' εαν ΕΤ. 16. αυτή αs.

17, ενεργήση ουκ έστι Α". | 17. 18. έτι δ' ουδ' Τ.
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εδ' ει ενεργήσει, ή δ' ουσία αυτής δύναμις ου γαρ έςαι

κίνησις αίδιος ενδέχεται γάρ το δυνάμει ον μή είναι δεί

άρα είναι αρχήν τοιαύτην ής ή υσία ενέργεια, έτι τοίνυν 20

ταύτας δεί τάς εσίας είναι άνευ ύλης, αϊδίους γάρ δεί,

εί πέρ γε και άλλο τι αίδιον, ενεργεία άρα, καίτοι απο

ρία δοκεί γάρ το μεν ενεργών πάν δύνασθαι, το δε δυ

νάμενον ο πάν ενεργείν, ώςε πρότερον είναι την δύναμιν.

αλλά μην ει τύτο, ούθενέςαι των όντων ενδέχεται γάρ 25

δύνασθαι μεν είναι μήπω δ' είναι, καίτοι ει ώς λέγουσιν

οι θεολόγοι οι εκ νυκτός γεννώντες, ή ώς οι φυσικοί ήν

ομό πάντα χρήματά φασι, το αυτο αδύνατον, πώς γαρ

κινηθήσεται, ει μηθεν έςαι ενεργεία αίτιον, ου γαρ ή γε

ύλη κινήσει αυτή εαυτήν, αλλά τεκτονική, ουδε τα επι- 30

μήνια ουδ' ή γή, αλλά τα σπέρματα και η γονή, διό

ένιοι ποιύσιναει ενέργειαν, οίον Λεύκιππος και Πλάτων

247άει γάρ είναι φασι κίνησιν, αλλά διά τί και τίνα ο λέ

γεσιν, έδε ώδί, υδε την αιτίαν εθεν γαρ ώς έτυχε κινεί

ται, αλλά δεί τι αεί υπάρχειν, ώσπερ νύν φύσει μεν 35

ώδί, βία δε ή υπό νού ή άλλου ώδί, είτα ποία πρώτη;

διαφέρει γάρ αμήχανον όσον, αλλά μην ουδε Πλάτωνί

γε οίόν τε λέγειν ήν οίεται ενίοτε αρχήν είναι, το αυτό 1072α

εαυτό κινούν ύςερον γάρ και άμα τώ ουρανώ ή ψυχή,

ώς φησίν, το μεν δή δύναμινοίεσθαι ενεργείας πρότερον

έςι μεν ώς καλώς, έςι δ' ώς oύ είρηται δε πως ότι δ'

ενέργεια πρότερον, μαρτυρεί Αναξαγόρας (ο γάρ νός ενερ- 5

γεία) και Εμπεδοκλής φιλίαν και νείκος, και οι αεί λέ

γοντες κίνησιν είναι, ώσπερ Λεύκιππος, ώς εκ ήν άπειρον

χρόνον χάος ή νύξ, αλλά ταυτά αεί ή περιόδω ή άλ

λως, είπερ πρότερον ενέργεια δυνάμεως, ει δή το αυτό

αει περιόδω, δεί τι αεί μένειν ώσαύτως ενεργούν ει δε 10

μέλλει γένεσις και φθορά είναι, άλλο δεί είναι αει ενερ

21. τάς om Α". | 22. γε οm ΤΑ". | ενέργεια Α". | 26, εί] δ' Τ. 27.

ώς et ήν οm Ε. | 28. αδύνατον] αίτιον F"Μ. | 29. μή έσται ενεργεία τι

αίτιον Ε. 30. αυτήν Α". | αλλά] αλλ' η Αlex. 34. ουδε ώδί] mec cur

είc ε. | 35. τι αιεί τι υπάρχειν Α". 37. διαφέρειν Α". | όσον om Α".
πλάτων Τ, πλάτων εί Α". - Α

1072α 1. λόγω Τ ην οm Α". | αρχήν είναι ενίοτε αs. 3. post πρό

τερον add είναι αε. 5. 6. ενέργεια Τas. 6. την φιλίαν ε. και το νείκος

ΕΤαε. | 8. χρόνου Α". | 11. 12. ενεργούν είναι αεί αs, ενερ, είναι, omisso

αεί, ΕΤι.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 15
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γυν άλλως και άλλως, ανάγκη άρα ώδι μεν καθ' αυτό

ενεργείν, ώδι δε κατ' άλλο ήτοι άρα καθ' έτερον ή κατά

το πρώτον... ανάγκη δη κατά τούτο πάλιν γαρ εκείνο

15 αυτώ τε αίτιον κακείνω. ουκούν βέλτιoν το πρώτον και

και άρ αίτιον ήν εκείνο το άει ώσαύτως, το δ' άλλως έτερον,

το δ' άει άλλως άμφω δηλονότι, εκ5νέτως και έχουσιν

αί κινήσεις, τί όν άλλας δεί ζητείν αρχάς,

7. Επει δ' ότω τ' ενδέχεται, και ει μη ούτως, εκ νυ

20 κτός έςαι και όμου πάντων και εκ μη όντος, λύοιτ' αν

ταύτα, και έςι τι αει κινόμενoν κίνησιν άπαυςον, αύτη

δ' ή κύκλω και τύτο ου λόγω μόνον αλλ' έργω δήλον.

ώς' αίδιος αν είr ο πρώτος ουρανός έςι τοίνυν τι και ο248

κινεί, έπει δε το κινούμενον και κινούν και μέσον, τοίνυν

25 έςι τι ο υ κινέμενον κινεί, αίδιον και υσία και ενέργεια

έσα, κινεί δε ώδε το ορεκτόν, και το νοητόν κινεί και κινέ

μενον τούτων τα πρώτα τα αυτά, επιθυμητόν μεν γαρ

το φαινόμενον καλόν, βουλητον δε πρώτον το όν καλόν,

ορεγόμεθα δε διότι δοκεί μάλλον ή δοκεί διότι ορεγόμεθα.

30 αρχή γάρ ή νόησις... νυς δε υπό το νοητό κινείται, νοητή δε

ή έτέρα συςοιχία καθ' αυτήν και ταύτης ή υσία πρώτη,

και ταύτης ή απλή και κατ' ενέργειαν, έςι δε το εν και

το άπλυνε το αυτό το μεν γαρ εν μέτρον σημαίνει, το

δε άπλόν πώς έχον αυτό, αλλά μην και το καλόν και

35 το δι' αύτό αίρετόν εν τη αυτή συςοιχία και έςιν άριςον

1072ο αεί ή ανάλογον το πρώτον, ότι δ' έςι το υ ένεκα εν τοις

ακινήτοις, η διαίρεσις δηλοί, έξι γάρ τινι το ό ένεκα, ών

13. εκάτερον Τ. 14. εκείνο om Τ ! 15. αυτό Αlex αεc. | 16. του δ']

τα δ' Τ, ουδ' Α". 19. τ' om Αlex. 21. και ει έστι s. έστι οm i. 22.

μόνον λόγω Α". | 24. έπει δε - 25. έστι τι] το et τι om F", και ante

μέσον οm ίαs, post κινούν distinguunt scb, post μέσον distinguit Αlex ια,

sed ita Iocus nondum sanatus, suspicor legendum vel έπει δε το κινούμε

νον και κινούν μέσον, έστι τοίνυν τι cf. Οbs. p. 125, vel έπει δε το μεν

κινούμενον και μη κινούν, το δε κινούμενον και κινούν, και τρίτον τοίνυν

έστι τι. | 26. post ώδε puncto distinguunt αεού, non distinguunt Αlex Them.

το post και om Τ. | 26, 27, κινούμενον Α"Μαε, κινούμενα cb.| 27. τούτων δε

τα ε. | γάρ μεν Α". | 29. ότι ΕΤas. | μάλλον] καλόν ΕΕ"Μ, αγαθόν c.

30. γαρ ΕΤ Αlex ias, δε cύ. κινείται om Α". | νοητόν Τas. at intel

ligibile serienι μer se μropriam efficit ί. 31. ή ante ουσία et 32 και

ταύτης ή om Α". | 32. άπλώς αs και om Τ. | 33, το ante απλούν om

ΕΤΙΤύ. | γαρ ΟΠΩ Αύ. | 35. δι' αυτό asc, om. Τ. συστοιχεία Α"a.

1072o 2. ένεκα Ι ένεκα τινός Αύ.
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το μενέςι το δ' ουκ έςι κινεί δε ώς ερώμενον, κινέμενον

δε τάλλα κινεί, ει μεν έντι κινείται, ενδέχεται και άλ

λως έχειν, ώς'ει φορά η πρώτη [και] ενέργειά εςιν, ή κι- 5

νείται, ταύτη [δε] ενδέχεται άλλως έχειν, κατά τόπον, και

ει μή κατ' ουσίαν, έπει δ' έςι τι κινύν αυτό ακίνητον όν,

ενεργεία όν, τύτο όκ ενδέχεται άλλως έχειν εδαμώς, φορά

γαρ ή πρώτη των μεταβολών, ταύτης δε ή κύκλω ταύ

την δε τέτο κινεί εξ ανάγκης άρα εςινόν και η ανάγκη, 10

καλώς, και έτως αρχή. το γάρ αναγκαίον τοσαυταχώς,

το μεν βία ότι παρά την ορμήν, το δε 5 εκ άνευ το εύ,

το δε μή ενδεχόμενον άλλως αλλ' απλώς, εκ τοιαύτης

249άρα αρχής ήρτηται ο ουρανός και η φύσις, διαγωγή δ'

εςινοία ή αρίςη μικρόν χρόνον ημίν ότω γάρ αει εκείνό

εςιν (ημίν μεν γαρ αδύνατον), έπει και ήδονή ή ενέργεια

τούτου και δια τούτο εγρήγορσις αίσθησις νόησις ήδιςον,

ελπίδες δε και μνήμαι διά ταύτα, ή δε νόησις ή καθ'

αυτήν του καθ' αυτό αρίστου, και ή μάλιςα τύ μάλιςα.

αυτόν δε νοεί ο νές κατά μετάληψιν το νοητό νοητός γάρ 20

γίγνεται θιγγάνων και νοών, ώςε ταυτον νυς και νοητόν,

το γάρ δεκτικόν του νοητού και της υσίας νύς, ενεργεί δε

έχων ώς' εκείνο μάλλον τότε ο δοκεί ο νυς θείον έχειν,

και ή θεωρία το ήδιςον και άριςον, ει ούν ούτως εύ έχει,

ώς ημείς ποτέ, ο θεός αεί, θαυμαςόν εί δε μάλλον, έτι 25

θαυμασιώτερον. . έχει δε ώδί και ζωή δέ γε υπάρχει ή

γαρ νυ ενέργεια ζωή, εκείνος δε η ενέργεια ενέργεια δε ή

καθ' αυτήν εκείνου ζωή αρίστη και αίδιος φαμεν δε τον

θεόν είναι ζώον αίδιον άριςον, ώςε ζωή και αιών συνεχής

15

3. δε] δη Αδα. | ορώμενoν Τ. | κινουμένω ΕΤ. 4. εί] ότι F". | και

om Ε Αlex. 5, ει φορά η πρώτη scripsi cum Αlex, ή φορά η πρώτη Ε,

ει η φορά πρώτη αεου, ει post πρώτη Τ Ι post πρώτη comma, post εστιν

non distinguunt cb. 5. 6. post κινείται comma c, colon b. 5. και omittendum

cum Αlex. 6. ταύτη Ε Αlex ί, ταύτην ascύ, cf Οbs, p. 105. | δε vel omit

tendum, cf. Αlex p. 670, ι 6 not., vel mutandum in δή vel γε, cf. Οbs. Ι. 1.

10. ανάγκη αs. 15. έστιν, om F". | οια] oία τε Εas, om, Τ. | 16.

εστιν om Α". | μεν οm Τ. ήδονή ή εν Αlex Them αs, γρ και ηδονή ή

εν. Ε, ή ηδονή εν cύ. 18. κνήμαι Ε. 19. αυτό] αυτον Τ. | αορί

στου α. 20. εαυτόν Α", αυτόν αε, κατά] και Α". | νοητός - 22. νοη

του οm Τ. 21. και post νούς om Α". | 23.fort, εκείνου μάλλον τούτο

e. Αlex. 24. αόριστον ΕΤ ουν οm Τ. | 26. ώδε ΕΤase. | ineαιstit ε.

27, εκείνο Ε Αlex. 28. αίδιος - 29. ζώον om Τ. | 28, δε] fort, δή,

29. αόριστον Τ.

15 *
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30 και αίδιος υπάρχει τώ θεώ τούτο γαρ ο θεός, όσοι δε

υπολαμβάνουσιν, ώσπερ οι Πυθαγόρειοι και Σπεύσιππος,

το κάλλιστον και άριστον μή εν αρχή είναι, διά τό και

των φυτών και των ζώων τας αρχάς αίτια μεν είναι, το

δε καλόν και τέλειον εν τοις εκ τότων, άκ ορθώς οίονται,

35 το γάρ σπέρμα εξετέρων εστί προτέρων τελείων, και το

1073α πρώτον ου σπέρμα εστίν, αλλά το τέλειον οίον πρότερον

άνθρωπον αν φαίη τις είναι το σπέρματος, και τον εκ τότε

γενόμενον, αλλ' έτερον εξ και το σπέρμα, ότι μεν όν έςιν

εσία τις αίδιος και ακίνητος και κεχωρισμένη των αισθη

5 των, φανερόν εκ των ειρημένων δέδεικται δε και ότι μέ-250

γεθος όθεν έχειν ενδέχεται ταύτην την υσίαν, αλλ' αμερής

και αδιαίρετός εςιν, κινεί γάρ τον άπειρον χρόνον, έθεν δ'

έχει δύναμιν άπειρον πεπερασμένον έπει δε πάν μέγεθος

ή άπειρον ή πεπερασμένον, πεπερασμένον μεν δια τύτο εκ

10 αν έχοι μέγεθος, άπειρον δ' ότι όλως εκ έςιν έθεν άπειρον

μέγεθος, αλλά μήν και ότι απαθές και αναλλοίωτον

πάσαι γαρ αι άλλαι κινήσεις ύστεραι της κατά τόπον,

ταύτα μεν ένδήλα διότι τέτον έχει τον τρόπον, "

8 Πότερον δε μίαν θετέον την τοιαύτην υσίαν ή πλείες,

15 και πόσας, δεί μή λανθάνειν, αλλά μεμνήσθαι και τας

των άλλων αποφάσεις, ότι περί πλήθους ούθεν ειρήκασιν,

ότι και σαφές ειπείν, ή μεν γαρ περί τας ιδέας υπό

ληψις υδεμίαν έχει σκέψιν ιδίαν αριθμός γάρ λέγεσι τας

ιδέας οι λέγοντες ιδέας, περί δε των αριθμών οτε μεν ώς

20 περί απείρων λέγεσιν, ότε δε ώς μέχρι της δεκάδoς ώρι

σμένων δι' ήν δ' αιτίαν τοσούτον το πλήθος των αριθμών,

ουθεν λέγεται μετά σπ8δής αποδεικτικής ημίν δ' εκ των

υποκειμένων και διωρισμένων λεκτέον, ή μεν γαρ αρχή και

το πρώτον των όντων ακίνητον και καθ' αυτό και κατά

25 συμβεβηκός, κινύν δε την πρώτην αίδιον και μίαν κίνησιν.

30. και om ΕΤ. | 32. κάλλ. κ. άρ.] άρ. μη κάλλ. α, άρ, και κάλλ. ε.

33. και των ζώων om Τ. | 34. και το τέλειον Τ. 35. προτέρων εστί Α"c.

πρότερον α.

1073α 1. οίόν τε πρότερον Α", οιον ώστε πρότερον Τ. | 2. τις] τις

άνθρωπον Τ. 3. γεννώμενον αε. | 4. και ακίνητος om Τ. | 6. ενδ. έχειν αε.

7. κινείται Τ. 8. πεπερασμένον όν, έπει Τ. 10. μέγεθος εις άπειρον Τ.

11. μήν ότι και απαθής και αναλλοίωτος Τ. | 19. λ. τάς ιδέας αε. | 22.

ουδε Τ. | 23. διωρισμένων] δεδειγμένων Αlex. | 25. πρώτην και αίδ. αε.
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επει δε το κινούμενον ανάγκη υπό τινος κινείσθαι, και το

πρώτον κινύν ακίνητον είναι καθ' αυτό, και την αίδιον κί

νησιν υπό αίδίου κινείσθαι και την μίαν υφ' ενός, ορώμεν

δε παρά την τό παντός την απλήν φοράν, ήν κινείν φα

μεν την πρώτην ουσίαν και ακίνητον, άλλας φοράς ούσας 30

τάς των πλανήτων αϊδίες (αίδιον γάρ και άςατον το κύκλω

251σώμα δέδεικται δ' εν τοις φυσικούς περί τέτων), ανάγκη

και τάτων εκάςην των φορών υπ' ακινήτε τε κινείσθαι καθ'

αυτό και αϊδίε έσίας, ή τε γάρ των άςρων φύσις αίδιος

ουσία τις ούσα, και το κινύν αίδιον και πρότερον το κινε- 35

μένε, και το πρότερον υσίας υσίαν αναγκαίον είναι φανε

ρόν τοίνυν ότι τοσαύτας τε ουσίας αναγκαίον είναι τήν τε

φύσιν αϊδίες και ακινήτες καθ' αυτάς και άνευ μεγέθες,

διά την ειρημένην αιτίαν πρότερον, ότι μεν όνεισίν υσίαι, 1073ύ

και τούτων τίς πρώτη και δευτέρα κατά την αυτήν τάξιν

ταϊς φοραίς των άστρων, φανερόν, το δε πλήθος ήδη τών

φορών εκ της οικειοτάτης φιλοσοφία των μαθηματικών

επιςημών δεί σκοπείν, εκ της αςρολογίας αύτη γάρ περί 5

υσίας αισθητής μεν αιδίου δε ποιείται την θεωρίαν, αι δ'

άλλαι περί όδεμιάς εσίας, οίον ή τε περί τος αριθμός και

την γεωμετρίαν, ότι μεν έν πλείες των φερομένων αι φο

ραί, φανερόν τοίς και μετρίως ήμμένοις πλείυς γαρ έκα

ςον φέρεται μιάς των πλανωμένων άςρων, πόσαι δ' αύται 10

τυγχάνεσιν όσαι, νύν μεν ήμείς α λέγεσι των μαθηματι

κών τινές εννοίας χάριν λέγομεν, όπως ή τι τη διανοία

πλήθος ώρισμένον υπολαβείν το δε λοιπόν τα μεν ζητών

τας αυτούς δεί, τα δε πυνθανoμένες παρά των ζητόντων,

άν τι φαίνηται παρά τα νύν ειρημένα τοίς ταύτα πραγμα- 15

τευομένοις, φιλεϊν μεν αμφοτέρες, πείθεσθαι δε τους ακρι

βεςέροις. Εύδοξος μεν ούν ηλία και σελήνης εκατέρ" την

φοράν εν τρισιν ετίθετ' είναι σφαίραις, ών την μεν πρώτην

τήν των απλανών άςρων είναι, την δε δευτέραν κατά τον

252διά μέσων των ζωδίων, την δε τρίτην κατά τον λελοξω- 20

34. αυτην Ε Αlex, sed αυτό cum ceteris γρ Αlex. | 34. 35. φύσις αί

διος ουσία] ουσία αίδιος Τ. 36. το om α. 37. τε post τοσαύτας οm s,

fort. recte.

1073ύ 1. εισιν οm Τ. 2. τίς om α. 4. σφαιρών Αlex, fort. recte.

φιλοσοφία Λlex Τhem, φιλοσοφίας ιαscύ. 11. μεν και ημείς s. 12. λέ

γωμεν ε. | 13. 14. ζηλούντας α. 15. φαίνεται Τ. | 17. εκατέρoυ om F".

19. τόν] την Τ, το ΕΑ"ias. 20. δε om F". τόν] το αs.
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μένον εν τώ πλάτει των ζωδίων εν μείζονι δε πλάτει λε

λοξώσθαι καθ' ον ή σελήνη φέρεται ή καθ' ον ο ήλιος, των

δε πλανωμένων άςρων εν τέτταρσιν εκάςε σφαίραις, και

τούτων δε την μεν πρώτην και δευτέραν την αυτήν είναι

25 εκείναις (τήν τε γάρ των απλανών την απάσας φέρουσαν

[είναι] και την ύπό ταύτην τεταγμένην και κατά τον διά

μέσων των ζωδίων την φοράν έχεσαν κοινήν απασών είναι),

της δε τρίτης απάντων τους πόλος εν τώ διά μέσων των

ζωδίων είναι, της δε τετάρτης την φοράν κατά τον λελο

30 ξωμένον προς τον μέσον ταύτης είναι δε της τρίτης σφαί

ρας τες πόλεις των μεν άλλων ιδίες, τός δε της Αφροδί

της και τύ Ερμέ τάς αυτός. Κάλλιππος δε την μεν θέσιν

των σφαιρών την αυτήν ετίθετο Ευδόξω, τέτ' έςι των απο

στημάτων την τάξιν, το δε πλήθος τώ μεν του Διός και

35 τώ τυ Κρόνε το αυτό εκείνω απεδίδε, τώ δ' ήλίg και τώ

σελήνης δύο ώετο έτι προσθετέας είναι σφαίρας, τα φαι

νόμενα ει μέλλει τις αποδώσειν, τοίς δε λοιποίς των πλα

νήτων εκάςω μίαν αναγκαίον δέ, ει μέλλεσι συντεθείσαι

1074α πάσαι τα φαινόμενα αποδώσειν, καθ' έκαςον των πλανω

μένων ετέρας σφαίρας μιά ελάττονας είναι τάς ανελιττό

σας και εις το αυτό αποκαθιςάσας τη θέσει την πρώτην

σφαίραναει το υποκάτω τεταγμένε άςρε έτω γάρ μό

5 νως ενδέχεται την των πλανητών φοράν άπαντα ποιείσθαι.

επει ούν εν αίς μεν αυτά φέρεται σφαίραις αι μεν οκτώ

αι δε πέντε και είκοσίν εισιν, τότων δε μόνας ου δεί ανε

λιχθήναι εν αίς το κατωτάτω τεταγμένον φέρεται, αι μεν253

τας των πρώτων δύο ανελίττουσαι εξ έσονται, αι δε τάς

10 των ύςερον τεττάρων εκκαίδεκα, ο δε άπασών αριθμός των

τε φερουσών και των ανελιττουσών ταύτας πεντήκοντά τε

και πέντε, ει δε τη σελήνη τε και τώ ηλίω μή προςιθείη

τις ας είπομεν κινήσεις, αι πάσαι σφαίραι έσονται επτά

23. τέτρασιν Τas. | 26 είναι om Τhem. και την - 27. είναι om Τ.

26. ταύτη Ε. | το Α"s. | 29. 30. τον λελ.] τα των λελοξωμένων αε. | 31. τους

δε] του δε Τ. | 33. τούτ' - 34. τάξιν οm Ε. | 35. εκείνο Α". | επιπέδου

Τ. 35. 36. ηλίω και τη σελήνη ΕΤF"ι. 36. έτι ώετο Τ. έτι om Αlex.

37. μέλλοι Ε. |τοίς - 1074 α ι αποδώσειν οm Τ. | συντεθείναι α.

1074α 2. μια] μη Τ. 3. αποκαθιστώσας Α" Simpl as | 6. φέρονται

Τ. 7. 8. ανελλιχθήναιου δεί Fό. αναλεχθήναι Τ. 8. κάτω F". 9. δύο

πρώτων αε. | 10 δη ΕΤ. | 12. της σελήνης αε. |τε om Simpl as | προσ

τεθείη Τ, προσθείη Αlex Simpl.
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τε και τεσσαράκοντα, το μεν εν πλήθος των σφαιρών έςω

τοσύτον, ώςε και τας όσίας και τας αρχάς τάς ακινήτες

και τας αισθητάς τοσαύτας εύλογον υπολαβείν το γαρ

αναγκαίον άφείσθω τους ισχυροτέροις λέγειν, ει δε μηδε

μίαν οίόν τ' είναι φοράν μή συντείνεσαν προς άςρο φοράν,

έτι δε πάσαν φύσιν και πάσαν ουσίαν απαθή και καθ'

αυτήν το αρίςε τετυχηκυίαντέλες είναι δεί νομίζειν, όδε- 20

μία αν είη παρά ταύτας ετέρα φύσις, αλλά τύτον ανάγκη

τον αριθμόν είναι των εσιών, είτε γάρ εισιν έτεραι, κινοίεν

αν ώς τέλος ούσαι φοράς, αλλ' είναι γε άλλας φοράς

αδύνατον παρά τας ειρημένας, τούτο δ' εύλογον εκ των

φερομένων υπολαβείν, ει γάρ πάντό φέρον το φερομένg 25

χάριν πέφυκε και φορά πάσα φερομένg τινός εςιν, έδεμία

φορά αυτής αν ένεκα είη ουδ' άλλης φοράς, αλλά των

άςρων ένεκα, ει γάρ έςαι φορά φοράς ένεκα, και εκείνην

ετέρθ δεήσει χάριν είναι ώς' επειδή έχοίόντε εις άπει

ρον, τέλος έςαι πάσης φοράς των φερομένων τι θείων σω- 30

μάτων κατά τον ουρανόν, ότι δε είς ουρανός, φανερόν, ει

γαρ πλείες έρανοί ώσπερ άνθρωποι, έςαι είδει μία ή περί

έκαστον αρχή, αριθμώ δέ γε πολλαί αλλ' όσα αριθμώ

254 πολλά, ύλην έχει εις γάρ λόγος και ο αυτός πολλών,

οίον ανθρώπο, Σωκράτης δε εις, το δε τί ήν είναι οκ έχει 35

ύλην το πρώτον εντελέχεια γάρ εν άρα και λόγω και

αριθμώ το πρώτον κινύν ακίνητον όν και το κινέμενον άρα

αει και συνεχώς εν μόνον εις άρα υρανός μόνος παρα

δέδοται δε παρά των αρχαίων και παμπαλαίων εν μύθο 1074ύ

σχήματι καταλελειμμένα τοίς ύστερον ότι θεοί τέ εισιν

ετοι και περιέχει το θείον την όλην φύσιν, τα δε λοιπά

μυθικώς ήδη προσήκται προς την πειθώ των πολλών και

προς την εις τους νόμος και το συμφέρον χρήσιν ανθρω

1 5

14. σφαιρών] φορών legί ιubet Κrische Forschungen Ι. p. 288 e Simpl.

cf. Schol. 503 α 18. | 18. οίόν οm Τ. | οίονται είναι α. | 19. απαθή] αγα

θην απαθή Τ. 20. τέλους] fort. τέλος. 25. φαιρομένων Τ. 27. αν

om Ε. | είη ένεκα as | 28. έσται] είναι έσται c. | 29 ετέρων Α"as. |εις]

ιέναι εις is. 32. οι ουρανοί αs, οι άνθρωποι αε. | 35. γρ σωκράτης δε

ουχείς Ε mg. Iocus corruptus. ef Τhem: Una enim est ratio eademque

oinnium hominum, Discrimen υero inter Socratem et Ρlatonenι eα ηια

terια manat. | 36, εν] εν μέν αs. | 38, εν μόνον on Α".

1074ύ 1. παρά] υπό αε. | παλαιών αε. 4. ήδη] είδη α, οm Αlex.

προήκται Αlex, προσήσθαι α, προσήχθαι 8. -
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ποειδείς τε γάρ τούτους και των άλλων ζώων ομοίες τισι

λέγεσι, και τούτοις έτερα ακόλgθα και παραπλήσια τους

ειρημένοις, ώνει τις χωρίσας αυτό λάβοι μόνον το πρώ

τον, ότι θεός ώοντο τάς πρώτας εσίας είναι, θείως ανειρή

10 σθαι νομίσειεν, και κατά το εικος πολλάκις ευρημένης εις

το δυνατόν εκάςης και τέχνης και φιλοσοφίας και πάλιν

φθειρομένων και ταύτας τάς δόξας εκείνων οίον λείψανα

περισεσώσθαι μέχρι το νύν ή μεν εν πάτριος δόξα και

ή παρά των πρώτων επί τοσύτον ημίν φανερά μόνον,

9 Τα δε περί τον νούν έχει τινάς απορίας δοκεί μεν

γαρ είναι των φαινομένων θειότατον, πώς δ' έχων τοιύτος

αν είη, έχει τινάς δυσκολίας, είτε γάρ μηθεν νοεί, τί αν

είη το σεμνόν, αλλ' έχει ώσπερ αν ει ο καθεύδων είτε

νοεί, τότε δ' άλλο κύριον (ε γάρ εςι τότο ό εςιν αυτό ή

20 έσία νόησις, αλλά δύναμις), εκ αν ή αρίςη υσία είη διά

γαρ τό νοείν το τίμιον αυτό υπάρχει έτι δε είτε νός ή

ουσία αυτό είτε νόησίς εςι, τί νοεί, ή γαρ αυτός αυτόν ή 255

έτερόν τι, και ει έτερόν τι, ή το αυτό άει ή άλλο, πότε

ρον εν διαφέρει τι ή εθεν το νοείν το καλόν ή το τυχόν;

25 ή και άτοπον το διανοείσθαι περί ενίων, δήλον τοίνυν ότι

το θειότατον και τιμιώτατον νοεί, και ου μεταβάλλει εις

χείρον γάρ ή μεταβολή, και κίνησίς τις ήδη το τοιούτον,

πρώτον μεν ένει μη νόησίς εςιν αλλά δύναμις, εύλογον

επίπονον είναι το συνεχές αυτό της νοήσεως, έπειτα δήλον

30 ότι άλλο τι αν είη το τιμιώτερον ή ο νούς, το νοούμενον.

και γάρ το νοείν και η νόησις υπάρξει και το χείριστον

νούντι, ώς'ει φευκτον τύτο (και γάρ μή όράν ένια κρείτ

τον ή οράν), ουκ αν είη το άριστον ή νόησις, αυτόν άρα

νοεί, είπερ εςι το κράτιςον, και έςιν ή νόησις-νοήσεως νόη

35 σις, φαίνεται δ' αεί άλλυ ή επιςήμη και η αίσθησις και

ή δόξα και η διάνοια, αυτής δ' εν παρέργω, έτι ει άλλο

το νοείν και το νοείσθαι, κατά πότερον αυτώ το εύ υπάρ

17. μηδ' εννοεί Α". | τί - 18. σεμνόν post καθεύδων ε. | 18, εί] είη

as. | 19. εστι] erit ε. | 22. αυτόν α. | 23. και - τι om ΕΤ | 27. γαρ

κίνησις και μεταβολή Α". | και η κίν, αε. | 30. το on ε. | o om Τs.

31. το post γαρ οm Αlex. ή om Αlex. 32. ει] ει έστι Ε, οm Τas.

32, 33. κρείττονι, omisso ή, Τ. 33. το θειότατον και άριστον Αlex.

34, 35, ή νόησις κάτω νοήσεως νοήσει, φ. Τ. 35. άλλου om as | ή post

και om Ε. | 36, έαυτής Λlex, αυτής αε, έτι δ' ει Τ.



Λ 10. 1075 α. 233

χει, ουδε γάρ ταυτό το είναι νοήσει και νουμένω, ή επ'

ενίων ή επιστήμη το πράγμα επί μεν των ποιητικών άνευ 1075α

ύλης ή ουσία και το τί ήν είναι, επί δε των θεωρητικών ο

λόγος το πράγμα και η νόησις έχετέρs άν όντος το νου

μένου και του νου, όσα μή ύλην έχει, το αυτό έgαι, και ή

νόησις τώ νουμένω μία έτι δή λείπεται απορία, ει σύνθετον 5

το νούμενον μεταβάλλοι γάρ αν εν τοις μέρεσι το όλg. ή

αδιαίρετον πάν το μή έχον ύλην, ώσπερ γάρ ο ανθρώπινος

νός, [η] ό γε των συνθέτων, έχει έν τινι χρόνω (υ γάρ έχει

το εύ εν τωδί ή εν τωδί, αλλ' εν όλω τινι το άριςον, ον άλλο

τι), έτως δή έχει αυτή αυτής ή νόησις τον άπαντα αιώνα, 10

10 Επισκεπτέον δε και ποτέρως έχει ή τύ όλ8 φύσις το

"αγαθόν και το άριστον, πότερον κεχωρισμένον τι και αυτό

καθ' αυτό, ή την τάξιν, ή αμφοτέρως ώσπερ στράτευμα,

και γαρ εν τη τάξει το εύ και ο στρατηγός, και μάλλον

έτος ο γαρ έτος διά τήν τάξιν αλλ' εκείνη διά τότόνεςιν 15

πάντα δε συντέτακταί πως, αλλ' ουχ ομοίως, και πλωτά

και πτηνά και φυτά και εχέτως έχει ώςε μή είναι θα

τέρω προς θάτερον μηθέν, αλλ' έστι τι προς μεν γαρ εν

άπαντα συντέτακται, αλλ' ώσπερ εν οικία τους ελευθέροις

ήκιςα έξεςιν ότι έτυχε ποιείν, αλλά πάντα ή τα πλείςα 20

τέτακται, τοίς δε ανδραπόδοις και τους θηρίοις μικρόν το εις

το κοινόν, το δε πολύ ότι έτυχεν τοιαύτη γάρ εκάστου

αρχή αυτών ή φύσις εςίν, λέγω δ' οιονείς γε το διακρι

θήναι ανάγκη άπασιν ελθείν, και άλλα έτως εςινών κοι

νωνεί άπαντα εις το όλον, όσα δε αδύνατα συμβαίνει ή 25

άτοπα τοις άλλως λέγεσι, και ποία οι χαριεςέρως λέγον

τες, και επί ποίων ελάχισται απορίαι, δεί μή λανθάνειν.

πάντες γάρ εξ εναντίων ποιύσι πάντα, έτε δε το πάντα έτε

το εξ εναντίων ορθώς, ότ’ εν όσοις τα εναντία υπάρχει, πώς

εκ των εναντίων έςαι, ου λέγουσιν απαθή γάρ τα εναντία 30

38. ταυτό τοΙ αυτό το α, το αυτό sc.

1075α 4. post έχει non dist cύ. 5. τώ νοουμένω Αlex, του νοουμέ

νου εαεcυ, cf Οbs, p. 106. | μία οm Ε. | απορία] ζητήσαι Αlex. 6. με

ταβάλοι Α", μεταβάλλει Τ. | 7. post ύλην comma ύ. | γάρ addidi ex Λlex,

cf Οbs. p. 19. 8. έχει] αει αε. | 10. δή coni., cf Οbs, p. 19, δ' ascύ.

αυτής α. | 11. λόγου Τ. | 12. τι κεχωρισμένον Τ Ι 15. ούτος ου] αυ

τός ου Τ. | τούτ' ήν εστιν Τ. | 17. και ουχ ούτως] ούτε Τ. | 18. έστι

τι] sunt ad φuidpiam ε. 20. ότι έτυχε οτιούν Ε. τα πάντα αε.

23. είς τε as | 26, πoία ή χάρις ετέρως λέγοντες Τ. | 28, δή Τ.
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υπ' αλλήλων, ημίν δε λύεται τούτο ευλόγως τώ τρίτον τι

είναι οι δε το έτερον τών εναντίων ύλην ποιέσιν, ώσπερ οι

το άνισον τώ ίσω ή τώ ένι τα πολλά, λύεται δε και τύτο

τον αυτόν τρόπον ή γαρ ύλη ή μία ουθενί εναντίον. έτι

35 άπαντα του φαύλου μεθέξει έξω του ενός το γάρ κακόν

αυτό θάτερον των goιχείων, οι δ' άλλοι άδ' αρχάς το αγα

θόν και το κακόν καίτοι εν άπασι μάλιςα το αγαθόν αρχή.257

οι δε τύτο μεν ορθώς ότι αρχήν, αλλά πώς το αγαθόν αρχή

1075ύ και λέγεσιν, πότερον ώς τέλος ή ώς κινήσαν ή ώς είδος, ατό

πως δε και Εμπεδοκλής την γάρ φιλίαν ποιεί το αγαθόν.

αύτη δ’ αρχή και ώς κινούσα (συνάγει γάρ) και ώς ύλη"

μόριον γάρ τύ μίγματος, ει δή και τω αυτώ συμβέβηκε

5 και ώς ύλη αρχή είναι και ώς κινέντι, αλλά τό γ' είναι ο

ταυτό, κατά πότερον εν φιλία, άτοπον δε και το άφθαρ

τον είναι το νείκος τούτο δ' έστιν αυτό ή του κακ5 φύσις.

Αναξαγόρας δε ώς κινύν το αγαθόν αρχήν, ο γάρ νυς κινεί,

αλλά κινεί ένεκα τινος, ώστε έτερον, πλήν ώς ήμείς λέγο

10 μεν ή γάρ ιατρική εστί πως η υγίεια. άτοπον δε και το

εναντίον μή ποιήσαι τώ αγαθώ και τώ νώ, πάντες δ' οι

ταναντία λέγοντες ο χρώνται τοις εναντίοις, εάν μή όυθμίση

τις, και διά τί τα μεν φθαρτά τα δ' άφθαρτα, έθεις λέγει,

πάντα γάρ τα όντα ποιούσιν εκ των αυτών αρχών, έτι οι

15 μεν εκ του μη όντος ποιούσι τα όντα οι δ' ίνα μη τούτο

αναγκασθώσιν, εν πάντα ποιόσιν. έτι διά τί αεί έςαι γένε

σις και τί αίτιον γενέσεως, έδεις λέγει και τους δύο αρχάς

ποιόσιν άλλην ανάγκη αρχήν κυριωτέραν είναι, και τους τα

είδη, ότι άλλη αρχή κυριωτέρα διά τί γάρ μετέσχεν ή

20 μετέχει, και τους μεν άλλοις ανάγκη τη σοφία και τη τι

μιωτάτη επιςήμη είναι τι εναντίον, ημίν δ' ό: ου γάρ εςιν

εναντίον τώ πρώτω αθέν, πάντα γάρ τα εναντία ύλην έχει

και δυνάμει ταύτά εςιν ή δε εναντία άγνοια εις το έναν

τίον τώ δε πρώτω εναντίον ουθέν, είτε μή έσται παρά τα258

34. ή μία] ημίν Αlex, sed γρ Αlex ή μία 37. το αγαθόν μάλιστα αs,

το μάλιστα αγαθόν c. 38. αλλά - αρχή om Τ.

1075 ο 5. και ώς ύλη scripsi cum Αlex et ε, ώς ύλη και asco, cf Οbs.

p. 106. | αρχή ΕΑ". τό] τω Τ. 6. καιά] και Τ. 10. ή post πως om

Τas. 12. ραθυμήση Τ Αlex ί, ρυθμήση αs. 14. πάντες Ε. 18. άρ

χήν ανάγκη Τ. 19. ότι] fort. έτι vel έσται, μετίσχει ΕΤ. 23. ταύτά

ια et fort. Αlex, ταυτά εεθ. ή] ει Τ. 24. είτε] έτι ει F".
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αισθητά άλλα, ουκ έσται αρχή και τάξις και γένεσις και 25

τα όράνια, αλλ' αεί της αρχής αρχή, ώσπερ τοίς θεολόγοις

και τους φυσικούς πάσιν, ει δ' έςαι τα είδη ή οι αριθμοί,

έδενός αίτια εί δε μή, ούτι κινήσεώς γε, έτι πώς έσται εξ

αμεγεθών μέγεθος και συνεχές, ο γαρ αριθμός ου ποιήσει

συνεχές, ούτε ώς κινούν ούτε ως είδος, αλλά μην εθέν γ' 30

έςαι των εναντίων όπερ και ποιητικόν και κινητικόν ενδέ

χoιτο γάρ αν μή είναι, αλλά μην ύςερόν γε το ποιείν δυ

νάμεως εκ άρα αίδια τα όντα, αλλ' έςιν αναιρετέον άρα

τούτων τι τούτο δ' είρηται πώς έτι τίνι οι αριθμοί εν ή ή

ψυχή και το σώμα και όλως το είδος και το πράγμα, 35

εθέν λέγει εθείς υδ' ενδέχεται ειπείν, εάν μή ώς ήμείς είπιζ - - , εαν μη ως ημεις ειπη,
( \ - - Α' \ y ν "ν

ώς το κινούν ποιεί, οι δε λέγοντες τον αριθμόν πρώτον τον

μαθηματικόν και έτως αεί άλλην έχομένην υσίαν και αρχάς

εκάςης άλλας, επεισοδιώδη τήν του παντός ουσίαν ποιύσιν 1076α
Υ Υ \ κ " - / τ 5\ \ γ

(ούθεν γαρ ή ετέρα τή ετέρα συμβάλλεται όσα ή μή όσα)
ν » ν / { ν χ/ Υ / /

και άρχάς πολλάς τα δε όντα ού βούλεται πολιτεύεσθαι

κακώς, «όκ αγαθόν πολυκοιρανίη είς κoίρανος.»

Μ.

Περί μεν ούν της των αισθητων υσίας είρηται τίς εςιν,

εν μεν τη μεθόδω τή των φυσικών περί της ύλης, ύστερον

δε περί της κατ' ενέργειαν, έπει δ' ή σκέψις εστί πότερον 10

έςι τις παρά τας αισθητάς υσίας ακίνητος και αίδιος ή ουκ

259έςι, και ει έςι τίς εςι, πρώτον τά παρά των άλλων λεγό

μενα θεωρητέον, όπως είτε τι μή καλώς λέγουσι, μή τοις

αυτοίς ένοχοι ώμεν, και εί τι δόγμα κοινόν ημίν κακείνοις,

τούτ' ιδία μή καθ' ημών δυσχεραίνωμεν, αγαπητον γάρ εί 15

τις τα μεν κάλλιον λέγοι τά δε μη χείρον, δύο δ' εισι

δόξαι περί τούτων τά τε γάρ μαθηματικά φασιν ουσίας

είναι τινες, οίον αριθμός και γραμμάς και τα συγγενή τό

25. έστιν α. σύνεσις α. 27. άπασιν αs, ή om Τ. οι addidi ex

Αlex. 28. ούτε Α"asc. 32. αν οm Ε. 34. πώς coni., cf p. 1072 α 4,

ούτως Τ, ώς αsco, aliquo pacto (i. e, πως) ε. τίνι] τοίνυν ει αs.

1076α 4. post κoίρανος add έστω ΕΤ mg ύ. 8. ουν οm Τ. τι

εστιν αs. | 10. σκέψις αύτη εστί ιαs. | 12. πρώτον δε τα α. | 14. τε Α".

15, δυσχεραίνομεν F". | 16. λέγει F". | μή] ου s, om α. | 17, ουσίαν Τ.

18. Τι!'ας (ί8.
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1076 ή

τοις, και πάλιν τας ιδέας, έπει δε οι μεν δίο ταύτα γένη

20 ποιούσι, τάς τε ιδέας και τους μαθηματικός αριθμός, οι δε

μίαν φύσιν αμφοτέρων, έτεροι δέ τινες τάς μαθηματικάς

μόνον ουσίας είναι φασι, σκεπτέον πρώτον μεν περί των

μαθηματικών, μηδεμίαν προςιθέντας φύσιν άλλην αυτοίς,

οίον πότερoν ιδέαι τυγχάνεσιν ύσαι ή ό, και πότερον αρχαι

25 και υσίαι των όντων ή έ, αλλ' ώς περί μαθηματικών μόνον

είτ’ εισιν είτε μή εισι, και ει εισί πώς εισίν, έπειτα μετά

ταύτα χωρίς περί των ιδεών αυτών απλώς και όσον νόμου

χάριν τεθρύλληται γάρ τα πολλά και υπό των εξωτερι

κών λόγων, έτι δε προς εκείνην δεί την σκέψιν απαντάν

30 τον πλείω λόγον, όταν επισκοπώμενει αι ουσίαι και αι

αρχαι των όντων αριθμοί και ιδέαι εισίν μετά γάρ τάς

ιδέας αύτη λείπεται τρίτη σκέψις, ανάγκη δ', είπερ έστι

τα μαθηματικά, ή εν τοις αισθητοίς είναι αυτά, καθάπερ

λέγεσί τινες, ή κεχωρισμένα των αισθητων (λέγεσι δε και

35 έτω τινές) ή ει μηδετέρως, ή οκ εισίν ή άλλον τρόπον εισίν.

ώσθ' ή αμφισβήτησις ημίν έςαι ο περί τό είναι αλλά περί

του τρόπου,

2 "Οτι μεν τοίνυν ένγε τοίς αισθητοίς αδύνατον είναι

και άμα πλασματίας ο λόγος, είρηται μεν και εν τοις

διαπορήμασιν ότι δύο άμα στερεά είναι αδύνατον, έτι δε260

και ότι το αυτό λόγο και τας άλλας δυνάμεις και φύσεις

εντοίς αισθητοίς είναι και μηδεμίαν κεχωρισμένην. ταύτα

μένουν είρηται πρότερον, αλλά προς τούτοις φανερόν ότι

5 αδύνατον διαιρεθήναι οτιόν σώμα, κατ' επίπεδον γάρ διαι

ρεθήσεται, και τότο κατά γραμμήν, και αύτη κατά σιγμήν,

ώς'ει την ζιγμήν διελείν αδύνατον, και την γραμμήν, ει

δε ταύτην, και τάλλα, τί ούν διαφέρει ή ταύτας είναι

τοιαύτας φύσεις, ή αυτάς μεν μή, είναι δ' εν αυταίς τοι

10 αύτας φύσεις, το αυτό γάρ συμβήσεται διαιρεμένων γαρ

των αισθητών διαιρεθήσονται, ή υδε αι αισθηταί, αλλά μην

υδε κεχωρισμένας γ' είναι φύσεις τοιαύτας δυνατόν, ει γάρ

έςαι ςερεά παρά τα αισθητά κεχωρισμένα τέτων έτερα και

19. γένη ταύτα Α"as. | 26, και ει εισί om. α, μετά om Τ. | 31. των

όντων] τούτων Τ. 38. τοίνυν] ουν F".

1076b . 1. απορήμασιν F". | άμα ante δύο Α"αs, post στερεά G"Ι".

2. αυτού om Α". | 9. αυτάς μεν οm αε. | 12, κεχωρισμένως γ' είναι τοιαύ

τας φύσεις Τ. 13. έσται] εισι Λlex.
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πρότερα των αισθητων, δήλον ότι και παρά τα επίπεδα

έτερα αναγκαίον είναι επίπεδα κεχωρισμένα και ςιγμάς 15

και γραμμάς τού γαρ αυτού λόγs, ει δε ταύτα, πάλιν

παρά τα του ςερε5 το μαθηματικό επίπεδα και γραμμάς

και ςιγμάς έτερα κεχωρισμένα, πρότερα γάρ των συγκει

μένων εστί τα ασύνθετα και είπερ των αισθητων πρότερα

σώματα μή αισθητά, τώ αυτώ λόγω και των επιπέδων 20

των εν τοις ακινήτοις στερεοίς τα αυτά καθ' αυτά, ώστε

έτερα ταύτα επίπεδα και γραμμαι τών άμα τοίς στερεοίς

τοίς κεχωρισμένοις τα μεν γαρ άμα τους μαθηματικοίς

στερεοίς, τα δε πρότερα των μαθηματικών στερεών, πάλιν

τοίνυν τούτων των επιπέδων έσονται γραμμαί, ών πρότερον 25

δεήσει ετέρας γραμμάς και στιγμάς είναι διά τον αυτόν

λόγον και των εν ταις προτέραις γραμμαϊς ετέρας προ

261τέρας στιγμάς, ών ουκέτι πρότεραι έτεραι άτοπός τε δή

γίγνεται ή σώρευσις συμβαίνει γάρ στερεά μεν μοναχά

παρά τα αισθητά, επίπεδα δε τριττά παρά τα αισθητά, 30

τά τε παρά τα αισθητά και τα εν τοις μαθηματικοίς στε

ρεοίς και τα παρά τα εν τέτοις, γραμμαι δε τετραξαί, ςιγμαι

δε πενταξαί ώςε περί ποία αι επιςήμαι έσονται αι μαθη

ματικαί τέτων; ε γάρ δή περί τα εν τώ ςερεώ τώ ακινήτω

επίπεδα και γραμμάς και στιγμάς αει γάρ περί τα πρό- 35

τερα ή επιςήμη, ο δ' αυτός λόγος και περί των αριθμών,

παρ' εκάςας γάρ τάς ςιγμάς έτεραι έσονται μονάδες, και

παρ' έκαστα τα όντα αισθητά, είτα τα νοητά, ώστ' έσται

γένη άπειρα των μαθηματικών αριθμών, έτι άπερ και εν

τους απορήμασιν επήλθομεν, πώς ενδέχεται λύειν, περί ά 1077α

γάρ ή αστρολογία εςίν, ομοίως έςαι παρά τα αισθητά, και

περί ά ή γεωμετρία είναι δ' ουρανόν και τα μόρια αυτού

πώς δυνατόν, ή άλλο οτιόν έχoν κίνησιν, ομοίως δε και τα

οπτικά και τα αρμονικά έσται γάρ φωνή τε και όψις 5

παρά τα αισθητά και τα καθ' έκαστα, ώςε δήλον ότι και

17. τα om Ταε | 20. μή] τα μη Ε. | 21. των] τώ α. | καθ' αυτά]

κατά τα αυτά as | 22. άμα] άμα εν as | 26. των coni. ex Αlex et ί,

τούτων ascύ, cf Οbs. p, 58. | 28, στιγμάς] γραμμάς Α". | 30, επίπεδα -

αισθητά om Ε. | 31. και om ε. τα post και om ΤΑ". 32. τα post

και addidi ex Αlex et ί, οm ascύ, cf Οbs. p. 58. 37. παρ'Ι και παρ'

Ταε τάς] εν F", οm Μ. | 39. άπειρα om ΕΤΑ"G"Ι"c. και om F"αε.

1077α 1. διαπορήμασιν F". 2. έσται scripsi c. Αlex, εστί ιαscύ, cf.

Οbs. p. 64. περί G"Ι"αs. 6. περί αε.
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αι άλλαι αισθήσεις και τα άλλα αισθητά τί γάρ μάλλον

τάδε ή τάδε, ει δε ταύτα, και ζώα έσονται, είπερ και

αισθήσεις, έτι γράφεται ένια καθόλου υπό των μαθηματι

κών παρά ταύτας τάς εσίας, έσται ύν και αύτη τις άλλη

εσία μεταξύ κεχωρισμένη τών τ' ιδεών και των μεταξύ, η

έτε αριθμός εςιν έτεςιγμή έτε μέγεθος έτε χρόνος, ει δε

τότο αδύνατον, δήλον ότι κακείνα αδύνατον είναι κεχωρι

σμένα των αισθητών, όλως δε τουναντίον συμβαίνει και τού262

αληθούς και του ειωθότος υπολαμβάνεσθαι, εί τις θήσει

έτως είναι τα μαθηματικά ώς κεχωρισμένας τινάς φύσεις,

ανάγκη γάρ διά τό μεν ούτως είναι αυτάς προτέρας είναι

των αισθητων μεγεθών, κατά το αληθές δε ύστέρας το

γαρ ατελές μέγεθος γενέσει μεν πρότερόν εςι, τή έσία δ'

ύςερον, οίον άψυχον εμψύχa, έτι τίνι καί ποτ' έσται εν

τα μαθηματικά μεγέθη, τα μεν γαρ ενταύθα ψυχή ή

μέρει ψυχής ή άλλω τινι ευλόγω ει δε μή, πολλά και

διαλύεται, εκείνοις δε διαιρετοίς και ποσοις ούσι τί αίτιον

τέ εν είναι και συμμένειν, έτι αι γενέσεις δηλ5σιν, πρώ

τον μεν γαρ επί μήκος γίγνεται, είτα επι πλάτος, τελευ

ταίον δ' εις βάθος, και τέλος έσχεν, ει έντο τη γενέσει

ύςερον τη υσία πρότερον, το σώμα πρότερον αν είη επιπέδε

και μήκες και ταύτη και τέλειον και όλον μάλλον, ότι

έμψυχον γίγνεται γραμμή δε έμψυχος ή επίπεδον πώς

αν είη; ύπερ γαρ τάς αισθήσεις τας ημετέρας αν είη το

αξίωμα, έτι το μεν σώμα ουσία τις ήδη γάρ έχει πως

το τέλειον αι δε γραμμαι πώς υσίαι, έτε γάρ ώς είδος

και μορφή τις, οίονεί άρα ή ψυχή τοιούτον, ούτε ώς ή

ύλη, οίον το σώμα ούθεν γαρ εκ γραμμών έδ' επιπέδων

έδεςιγμών φαίνεται συνίςασθαι δυνάμενον, ει δ' ήν υσία

τις υλική, τούτ' αν εφαίνετο δυνάμενα πάσχειν, τώ μεν

10. παρά πάντας τας αιτίας G". άλλη τις αύτη ΤGύΙ". 11. τ' om

Αlex. | ειδών G". |ή] ή Α", ήτις αε. | 12. στιγμή G"Ι", στιγμαι ιαscύ. 13.

δήλον οm G". 13. 14. κεχωρισμένα είναι G"Ι". | 14. δή Τ. 14. 15. και του

αληθούς on as. | 15. ante εί punctum ponit et 17. γαρ οm i. 17. είναι

ούτως Τ. 18. δε το αληθές G"Ι". 19. μέγεθος τη γενέσει G"Ι". |τή δ'

ουσία G"Ι". 20. έτι εν τίνι Ε. και ποτ' coni., και πότ’ ιaseb. | εν

om Τ. | 21. τα μ. γ. ενταύθα] φuae φuidem interdum - insunt ε. | 22.

και οm as | 23. διαιρετικοίς G". | 24. είναι ένας. | συμβαίνειν Τ. | 26, εις]

ει G". 28. ότι] και ότι G"Ι". | 30. υπό G"Ι". | είη οm Τ. 31. τις

Αlex ί, τίς αscύ. | έχει om Α". | 33. ούτε ώς] ώστε Τ. 35. ουδε εκ

στιγμών G"Ι". |ήν] εν G". | 36. δυνάμενον G"Ι", οm Αlex.
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εν λόγω έgω πρότερα, αλλ' υ πάντα όσα τώ, λόγω πρό- 1077ο

τερα, και τη υσία πρότερα τη μεν γαρ υσία πρότερα όσα

χωριζόμενα τώ είναι υπερβάλλει, τώ λόγω δε όσων οι

λόγοι εκ των λόγων ταύτα δε έχ άμα υπάρχει, ει γάρ

μή έςι τα πάθη παρά τας υσίας, οίον κινόμενόν τι ήλευ

263κόν, το λευκό ανθρώπg το λευκόν πρότερον κατά τον λόγον,

αλλ' ο κατά την υσίαν ου γαρ ενδέχεται είναι κεχωρι

σμένον, αλλ' αεί άμα τω συνόλω εστίν σύνολον δε λέγω

τον άνθρωπον τον λευκόν, ώστε φανερόν ότι ούτε το εξ

αφαιρέσεως πρότερον ούτε το εκ προσθέσεως ύστερον εκ

προσθέσεως γάρ τώ λευκώ ο λευκός άνθρωπος λέγεται,

ότι μεν έν έτε εσίαι μάλλον των σωμάτων εισίν, έτε πρό

τερα τώ είναι των αισθητών, αλλά τώ λόγω μόνον, ούτε

κεχωρισμένα πε είναι δυνατόν, είρηται ικανώς, επειδ' άδ'

εν τους αισθητοίς ενεδέχετο αυτά είναι, φανερόν ότι ή όλως

ουκ έςινή τρόπον τινά εςι και διά τύτο έχ απλώς εςίν,

3πολλαχώς γάρ το είναι λέγομεν, ώσπερ γάρ και τα κα

θόλου εν τοις μαθήμασιν ου περί κεχωρισμένων εςι παρά

τα μεγέθη και τυς αριθμός, αλλά περί τότων μέν, έχ ή

δε τοιαύτα οία έχειν μέγεθος ή είναι διαιρετά, δήλον ότι

ενδέχεται και περί των αισθητων μεγεθών είναι και λόγος

και αποδείξεις, μή ή δε αισθητά, αλλ' ήτοιαδί, ώσπερ

γαρ και η κινόμενα μόνον πολλοί λόγοι εισί, χωρίς το τί

έκαστόν εστι των τοιούτων και των συμβεβηκότων αυτοίς,

και εκ ανάγκη διά ταύτα ή κεχωρισμένον τι είναι κινά

μενον των αισθητων ή εν τούτοις τινά φύσιν είναι άφω

ρισμένην, ούτω και επί των κινουμένων έσονται λόγοι και

επιςήμαι, ουχ ή κινόμενα δε αλλ' ή σώματα μόνον, και

πάλινή επίπεδα μόνον και ή μήκη μόνον, και η διαιρετά

και η αδιαίρετα έχοντα δε θέσιν, και η αδιαίρετα μόνον,

ώς' έπει απλώς λέγειν αληθές μή μόνον τα χωριςά είναι

1077b 1. έσται αε. | 1. 2. αλλ' - πρότερα om Τ. | 2. τη ουσία πρότε

ρον G". 4. δε] γάρ Τ. 5. τι] τε G". | ή om Τ. 7. ενδέχεται] εν Τ.

9. τον λευκόν] και το λευκόν Αlex. το om Α". | 10. προθέσεως Α"Ε"

G". 11. του λευκού Αlex, fort, recte. 13. μόνα Τ, μόνω Ι"ι. 14. 15. ουδέν

τοις Α". | 15. ενδέχεται Τias. | 17. και om αε. | τα] το Αlex. | 18. περί]

παρά F". παρά Ι" Αlex: ceteri περί. 20. έχει α. 22. τoιάδε G".

27. ούτω τοίνυν και αε, | 28. ουχί κινούμενα G". | 30. και ή αδιαίρετα

om G". | δε om ΤΑ"ίας. Η θέσιν] φύσιν αε...
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αλλά και τα μή χωριστά, οίον κινούμενα είναι, και τα264

μαθηματικά ότι έστιν απλώς αληθές ειπείν, και τοιαύτά

γε οία λέγεσιν, και ώσπερ και τας άλλας επιςήμας απλώς

35 αληθές ειπείν τούτου είναι, όχι το συμβεβηκότος, οίον ότι

λευκό ει το υγιεινόν λευκόν, ή δ' έςιν υγιεινού, αλλ' εκείνε

1078α ή εςιν εκάςε, ει ή υγιεινόν υγιεινό, ει δ' ή άνθρωπος ανθρώπε,

ούτω και την γεωμετρίαν εκεί συμβέβηκεν αισθητά είναι

ών εςί, μή εςι δ' ή αισθητά, ούτων αισθητών έσονται αι

μαθηματικαί επιςήμαι, και μέντοι υδε παρά ταύτα άλλων

5 κεχωρισμένων, πολλά δε συμβέβηκε καθ' αυτά τοις πράγ

μασιν ή έκαςον υπάρχει των τοιέτων, έπει και ή θήλυ

το ζώον και ή άρρεν, ίδια πάθη εστίν, καίτοι ουκ έςι τι

θήλυ εδ' άρρεν κεχωρισμένον των ζώων ώςε και ή μήκη

μόνον και ή επίπεδα, και όσω δή αν περί προτέρων τώ

10 λόγω και άπλεςέρων, τοσέτω μάλλον έχει τακριβές τύτο

δε το άπλύνεςίν, ώςε άνευ τε μεγέθες μάλλον ή μετά

μεγέθες, και μάλιςα άνευ κινήσεως, εάν δε κίνησιν, μά

λιςα την πρώτην άπλεςάτη γάρ, και ταύτης ή ομαλή.

ο δ’ αυτός λόγος και περί αρμονικής και οπτικής άδετέρα

15 γάρ ή όψις ή ή φωνή θεωρεί, αλλ' ή γραμμαι και αριθ

μοί οικεία μέντοι ταύτα πάθη εκείνων, και ή μηχανική

δε ώσαύτως, ώς'εί τις θέμενος κεχωρισμένα των συμβε

βηκότων σκοπεί τι περί τούτων ή τοιαύτα, ούθεν διά τύτο

ψεύδος ψεύσεται, ώσπερ ουδ' όταν εν τη γή γράφη και

ποδιαίαν φή την μή ποδιαίαν ου γαρ εν ταις προτάσεσι

το ψεύδος, άριςα δ' αν ούτω θεωρηθείη έκαςον, εί τις το

μή κεχωρισμένον θείη χωρίσας, όπερ ο αριθμητικός ποιεί.265

και ο γεωμέτρης, εν μέν γάρ και αδιαίρετον ο άνθρωπος

20

32. oίoν τα κινούμενα G"Ι", fort. recte. 35. τούτο Τ. 36. υγιεινόν

το ΕΤΑ"G"Ι"c. | ή coni., ή iaseb, cf Οbs, p. 45. | υγιεινού Αlex, υγιει

νόν iascυ, αλλ' - 1078a 1. υγιεινόν οm Τ.

1078a 1. ή έστιν εκάστου ΕΑ"G"Ι"c, oύ εστίν εκάστη Αlex ιαεϋ. |ει

om ΕΑ"G"Ι"c, ή ante υγιεινόν de coni. addidi. |ει τero hominίε, prout

homo est i. 3. ή οm F". | αισθητάI έστι τα G". 4. περί αε. 6. ή

έκαστον G". 7. και ή] ή G". | ίδια - 8. άρρεν οm c. 8. κεχωρισμένων

ΤΑ"ias. 8. 9. μήκη μόνον] μή κείμενον Τ, μή κινούμενον Αlex. 9. 10. των

λόγων G". 11. τε] του Α"as, μάλλον om G"Ι". 13. ομαλής ΕG" Αlex.

15. ή όψις G"α. |ή ή φωνή θεωρεί αλλ' αι γραμμαι G". | 17. δε om G"

Ι". | 20 ποδιαίαν φή την scripsi cum Αlex et ε, την ποδιαίαν φήaseb,

ef Οbs, p. 107. | 21. θεωρήσει ή έκαστον Τ. | 22. ώσπερ αε.
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ή άνθρωπος ο δ’ έθετο εν αδιαίρετον, είτ’ εθεώρησεν εί τι

τώ ανθρώπω συμβέβηκεν ή αδιαίρετος, ο δε γεωμέτρης 25

ούθ' ή άνθρωπος ούθ' ή αδιαίρετος, αλλ' ή στερεόν, ά γαρ

κάνει μή π5 ήν αδιαίρετος υπήρχεν αυτώ, δήλον ότι και

άνευ τέτων ενδέχεται αυτό υπάρχειν το δυνατόν, ώςε διά

τότο ορθώς οι γεωμέτραι λέγεσι, και περί όντων διαλέγον

ται, και όντα εστίν διττόν γάρ το όν, το μεν εντελεχεία 30

το δ' ύλικώς, έπει δε το αγαθόν και το καλόν έτερον (το

μεν γαρ αεί εν πράξει, το δε καλόν και εν τοις ακινήτοις),

οι φάσκοντες εθεν λέγειντας μαθηματικας επιςήμας περί

καλό ή αγαθό ψεύδονται, λέγεσι γάρ και δεικνύεσι μά

λιςα ο γάρ ει μη ονομάζοσι, τα δ' έργα και τός λόγος 35

δεικνύεσιν, ε λέγεσι περί αυτών, το δε καλ5 μέγιςα είδη

τάξις και συμμετρία και το ώρισμένον, ά μάλιστα δει- 1078ύ

κνύεσιν αι μαθηματικαί επιστήμαι, και επείγε πολλών

αίτια φαίνεται ταύτα (λέγω δ' οίον ή τάξις και το ώρι

σμένον), δήλον ότι λέγοιεν αν και την τοιαύτην αιτίαν την

ώς το καλόν αίτιον τρόπον τινά, μάλλον δε γνωρίμως εν 5

άλλοις περί αυτών ερεμεν. -

4. Περί μεν εν των μαθηματικών, ότι τε όντα εςι και

πώς όντα, και πως πρότερα και πώς ε πρότερα, τοσαύτα

ειρήσθω, περί δε των ιδεών πρώτον αυτήν την κατά την

ιδέαν δόξαν επισκεπτέον, μηθεν συνάπτοντας πρός τήν των 10

αριθμών φύσιν, αλλ' ώς υπέλαβον εξ αρχής οι πρώτοι

τας ιδέας φήσαντες είναι, συνέβη δ' ή περί των ειδών

266δόξα τοίς ειπύσι διά τό πεισθήναι περί της αληθείας τοίς

Ηρακλειτείοις λόγοις ώς πάντων των αισθητών αει ρεόν

των, ώστ' είπερ επιστήμη τινός έςαι και φρόνησις, έτέρας 15

δείν τινάς φύσεις είναι παρά τας αισθητάς μενούσας ου

γαρ είναι των ρεόντων επιςήμην. Σωκράτους δε περί τας

ήθικάς αρετάς πραγματευομένg και περί τάτων ορίζεσθαι

καθόλg ζητόντος πρώτα - των μεν γαρ φυσικών επί μικρόν

24. o διέθετο εν αδ. είτι θεωρήσειν Τ. έθετο] θεός α, θείς s. | 26.

ούθ' ή άνθρωπος om Τ. | στερεά ιαs. | 27. ήν] ή Τ. | 29. λέγουσιν οι

γεωμέτρα Τas. 31. τό θ' G". 32. εν πράξει] εν υπάρξει Τ. 35. ει

γαρ και μη Αlex ί. -

1078ύ 2. επει] επί α. 5. μάλλον - 6. ερούμεν οm G"Ι". 8. και

πώς ου πρότερα om Ε et fort. Αlex. πρότερον utrobique as. 10. συνά

πτοντα Τ, συνάπτοντες G"Ι", συνάπτουσαν ιαs. 12. συμβέβηκε Τ ιδεών

ΤG"Ι". | 15. και om G". 18. προ Τ. ,

Αristot, metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 16
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20 Δημόκριτος ήψατο μόνον και ώρίσατό πως το θερμόν και

το ψυχρόν, οι δε Πυθαγόρειοι πρότερον περί τινων ολίγων,

ώντες λόγες εις τας αριθμός ανήπτον, οιον τίεςι καιρός

ή το δίκαιον ή γάμος εκείνος δ' ευλόγως εζήτει το τίεςιν.

συλλογίζεσθαι γάρ εζήτει, αρχή δε των συλλογισμών το

25 τίεςιν διαλεκτική γάρ ισχύς έπω τότ’ ήν, ώςε δύνασθαι

και χωρίς τού τίεςι τάναντία επισκοπείν, και των εναν

τίωνεί ή αυτή επιςήμη, δύο γάρ εςινά τις αναποδοίη

Σωκράτει δικαίως, τούς τ' επακτικός λόγες και το ορίζε

σθαι καθόλ8 ταύτα γάρ εςιν άμφω περί αρχήν επιςή

30 μης, αλλ' ο μεν Σωκράτης τα καθόλ8 ου χωριςα επoίει

ουδε τους ορισμούς οι δ' εχώρισαν, και τα τοιαύτα των

όντων ιδέας προσηγόρευσαν, ώστε συνέβαινεν αυτοίς σχε

δόν τώ αυτώ λόγω πάντων ιδέας είναι των καθόλ8 λεγο

μένων, και παραπλήσιον ώσπερ αν εί τις αριθμήσαι βου

35 λόμενος ελαττόνων μεν όντων οίoιτομή δυνήσεσθαι, πλείω

δε ποιήσας αριθμοίη πλείω γάρ έστι των καθ' έκαστα

1079α αισθητών ώς ειπείν τα είδη, περί ών ζητούντες τας αιτίας

εκ τούτων εκεί προήλθον καθ' έκαστόν τε γάρ ομώνυμόν

εςι, και παρά τάς εσίας των [τε] άλλων ένεςιν επί πολ

λών, και επί τοίσδε και επί τοις άϊδίοις, έτι καθ' ες τρό-267

5 πυς δείκνυται ότι έςι τα είδη, κατ' εθένα φαίνεται τέτων,

εξ ενίων μεν γαρ έκ ανάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, εξ

ενίων δε και εχ ών οίονται τότων είδη γίγνεται, κατά τε

γαρ τους λόγους τες εκ των επιςημών έςαι είδη πάντων

όσων επιςημαί εισιν, και κατά το εν επί πολλών και των

10 αποφάσεων, κατά δε το νοείν τι φθαρέντος των φθαρτών,

φάντασμα γάρ τι τότων εςίν, έτι δε οι ακριβέςατοι των

λόγων οι μεν των πρός τι ποιούσιν ιδέας, ών ού φασιν

είναι καθ' αυτό γένος, οι δε τον τρίτον άνθρωπον λέγεσιν.

22. λόγους εις τους οπη Τ Ι ανήγον Αlex et γρ Ε. | 23. εκείνος δ' Εα

et fort. Αlex, εκείνως Τ, εκείνος scύ, ille sane ι. | εζήτουν G". 27. ει ή]

ή η Α", είη Τ. | αύτη Τ. | αποδώη ΕΤΑ"αες, 28, 29. ορίζεσθαι τα κα

θόλου Αlex. 31. τα om G". | 35, δυνήσεσθαι Α"G"Ι"c.Α, δύνασθαι αsύ.

36. έκαστον Ε. - -

1079α 1. ως ειπείν on G"Ι". 2. καθ'] παρ' G"Ιo et Syr. |τε

om Α. | 3. post ουσίας comma cύ. | άλλων ένεστιν ΕΤas, έν έστιν] ών

εστίν εν Α. | 5. δείκνυμεν Α. | τα on c. | 6, συλλογισμούς G". | 7. οιό

μεθα Α. | ήδη G"Ι". ! 8. είδη έσται Α. | 11, τούτ' Ε. | ακριβέστεροι Α.

12. φαμεν ιΑ. 13. αυτά G".
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όλως τε αναιρύσιν οι περί των ειδών λόγοι ά μάλλον βό

λονται είναι οι λέγοντες είδη τε τας ιδέας είναι συμβαί- 15

νει γάρ μή είναι πρώτον την δυάδα αλλά τον αριθμόν,

και τούτου το πρός τι και τύτο το καθ' αυτό, και πάνθ'

όσα τινές ακολ8θήσαντες ταίς περί των ειδών δόξαις ήναν

τιώθησαν ταϊς αρχαίς, έτι κατά μεν την υπόληψιν καθ'

ήν φασιν είναι τας ιδέας και μόνον των εσιών έσονται είδη 20

αλλά και άλλων πολλών (το γαρ νόημα εν ου μόνον

περί τάς ουσίας αλλά και κατά μή ουσιών εστί, και αι

επιστήμαι ου μόνον της ουσίας εισί συμβαίνει δε και

άλλα μυρία τοιαύτα) κατά δε το αναγκαίον και τας

δόξας τάς περί αυτών, ειέςι μεθεκτά τα είδη, των εσιών 25

αναγκαίον ιδέας είναι μόνον ου γαρ κατά συμβεβηκός

μετέχονται, αλλά δεί ταύτη εκάστου μετέχειν ή μή καθ'

υποκειμένου λέγεται, λέγω δ' οίον εί τι αυτού διπλασίου

μετέχει, τούτο και άϊδίου μετέχει, αλλά κατά συμβεβη

κός συμβέβηκε γαρ τώ διπλασίω άϊδίω είναι, ώςε έςαι 30

268εσία τα είδη, ταυτά δ' ενταύθα υσίαν σημαίνει κακεί ή

τί έσται τό είναι φάναι τι παρά ταύτα το εν επί πολ

λών, και ει μεν ταυτό είδος των ιδεών και των μετεχόν

των, έσται τι κοινόν τί γάρ μάλλον επί των φθαρτών

δυάδων, και των δυάδων των πολλών μεν αϊδίων δέ, το 35

δυάς εν και ταυτόν, ή επί τ' αυτής και της τινός, ει δε μη

το αυτό είδος, ομώνυμα αν είη, και όμοιον ώσπερ αν εί 1079ο

τις καλοίη άνθρωπον τόντε Καλλίαν και το ξύλον, μηδε

μίαν κοινωνίαν επιβλέψας αυτών, ει δε τα μεν άλλα

14. 15. είναι βούλονται Α. 16. την δυάδα πρώτην Α. | 17. τούτου et

και τούτο om Α, et eo φuod est ad aliφuίd etiam id quod per se est ί.

τούτου το G", το Α"ase. | 18. ιδεών ΤΑ. 20. είναι φασιν G"Ι", είναι

φαμεν Α. | ου μόνον των ουσιών et 21, αλλά και om ΕΤ. 20. έσται Α.

21. πολλών και ετέρων Α. | άλλων] άλλων τε Τ, ετέρων Α". | 22. κατα]

τα G". | μη ουσιών] των άλλων Α. | εστί ΤΑ"ιαεΑ, έσται cυ, έσται όσα

μή ούτως εστί 1". | αι om Α"Α. 23. εισί scripsi ex Α, έσονται ιαscύ.

23. 24. και άλλα δε μυρία συμβαίνει Α. | 24. μόρια Τ. | 27. δή6". | ταύ

την Α". | 28. λέγονται ΕΤΑ"G"Ι". |εί τι om G". | αυτοδιπλασίου Α et γρ

Ε. | 30. αίδίω] αίδιον Α", το αίδιον αε. 31. ουσία] fort. ουσίας vel ου

σιών. | ταύτα ιαεc, fort. γάρ ενταύθα τε ex Α. ή Τ. 32. έσται] εστιαε,

om Τ. | 34, 35. φθαρτών των δυάδων Τ. | 35. και των δυάδων οm G", των

δυάδων om Α, των ante πολλών on αε. | 36. δυάς είναι εν Α. | επί τ'

αυτής coni. cf. Α, επί ταύτης 6ηθΙόι, επ' αυτής aseb. της om Τ.

10790 1. ομωνυμία Τ. 2. καλοίη αεCΑ, καλοίοι Α", καλοί ύ.

16 *
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τους κοινούς λόγgς εφαρμόττειν θήσομεν τους είδεσιν, οίον

5 επ' αυτόν τον κύκλον σχήμα επίπεδον και τα λοιπά μέρη

το λόγs, το δ' ού εςι προςεθήσεται, σκοπείν δεί μή κενον

ή τύτο παντελώς, τίνι τε γάρ προςεθήσεται, τώ μέσω ή

τώ επιπέδω ή πάσιν, πάντα γάρ τα εν τη ουσία ιδέαι,

οίον το ζώον και το δίπουν. . έτι δήλον ότι ανάγκη αυτό

10 είναί τι, ώσπερ το επίπεδον φύσιν τινά ή πάσιν ενυπάρξει

τοίς είδεσιν ώς γένος, -

5 Πάντων δε μάλιστα διαπορήσειεν άν τις τίποτε

συμβάλλονται τα είδη ή τοίς αιδίοις των αισθητών ή τοίς

γιγνομένοις και [τοίς] φθειρομένοις έτε γάρ κινήσεώς εςιν

15 ούτε μεταβολής ουδεμιάς αίτια, αυτοίς, αλλά μήν ούτε

προς την επιςήμην εθεν βοηθεί την των άλλων (ουδε γάρ

εσία εκείνα τέτων εν τέτοις γάρ αν ήν), έτ' εις το είναι,

μή ενυπάρχοντά γε τοις μετέχουσιν ότω μεν γαρ ίσως

αίτια δόξειεν αν είναι ώς το λευκόν μεμιγμένον τώ λευκώ.

20 αλλ' ούτος μεν ο λόγος λίαν ευκίνητος, ον Αναξαγόρας

μεν πρότερος Εύδοξος δ' ύςερος έλεγε διαπορών και έτεροί

τινες ράδιον γάρ πολλά συναγαγείν και αδύνατα προς269

την τοιαύτην δόξαν, αλλά μήν ουδ' εκ των ειδών έστι

τάλλα κατ' ουθένα τρόπον των ειωθότων λέγεσθαι, το

25 δε λέγειν παραδείγματα είναι και μετέχειν αυτών τάλλα

κενολογείν εστί και μεταφοράς λέγειν ποιητικάς, τί γάρ εςι

το εργαζόμενον προς τας ιδέας αποβλέπον, ενδέχεται γάρ

και είναι και γίγνεσθαι όμοιον οτιόν και μη εικαζόμενον,

ώςε και όντος Σωκράτες και μη όντος γένοιτ' αν οίον Σω

30 κράτης ομοίως δε δήλον ότι κάνει ήν ο Σωκράτης αίδιος,

έσται τε πλείω παραδείγματα του αυτού, ώςε και είδη,

οίον του ανθρώπου το ζώον και το δίπουν, άμα δε και

5. τον om G"Ι". | κύκλον] ο Α". 6. τα δ' ουκέτι προστεθήσεται Τ,

το δ' ουκ έστι προστεθήσεται G". | 10. υπάρξει Αlex. 13. συμβάλλε

ται Α. 14. τοίς οm G"Ι"Α. εστιν post 15. ουδεμιάς G"Ι"Α. 15. αι

τία Ε, ούτε Α, ουδε αscύ. 16. συντελεί G"Ιδ. την om G". ουδε Α,

ούτε αεCυ. 17. αν om G". | 19. αν post 18, γάρ Α, om Α". | ώς om

Ε. | 21. πρώτος Ευδ. δ' ύστερον Α. | έλεγε - 22. τινες] και άλλοι τινές

έλεγον Α. έλεγέγε διαπορών Ε. | 22. συναγ. πολλά Α. 25. δέ γε λέγειν

Ι". | 27. αποβλέπων Α", αποβλέπειν Τas. |γάρscripsi ex i et Α, τε αscb.

28. και post γάρ om Τas. όμοιον addidi ex Α. | εικαζόμενον προς εκείνο

Α. 29. όντος του σωκράτους GύΙύ. oίoν] ο Τ, οίόσπερ Α, fort. oίoς 30.

ante ομοίως punctum, post αίδιος comma cυ. |ει ήν scripsi ex i et Α, είη αsco.

o om Ε. | 32, τού] τώ c. | 32, 33. και ο αυτοάνθρ. 6"Ι", και το αυτ. Α.
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αυτοάνθρωπος, έτι, ου μόνον των αισθητων παραδείγματα

τα είδη, αλλά και αυτών, οίον το γένος των ως γένους

ειδών ώςε το αυτό έςαι παράδειγμα και εικών, έτι δό- 35

ξειεν αν αδύνατον χωρίς είναι την ουσίαν και ου ή υσία,

ώςε πως αν αι ιδέαι υσίαι των πραγμάτων, ούσαι χωρίς 1080α

είεν, εν δε τώ Φαίδωνι τύτον λέγεται τον τρόπον, ώς και

τό είναι και το γίγνεσθαι αίτια τα είδη εςίν, καίτοι των

ειδών όντων όμως, ου γίγνεται, αν μή ή το κινήσον, και

πολλά γίγνεται έτερα, οίον οικία και δακτύλιος, ών ού 5

φασιν είναι είδη, ώστε δήλον ότι ενδέχεται κακείνα, ών

φασιν ιδέας είναι, και είναι και γίγνεσθαι , δια τοιαύτας

αιτίας oίας και τα ρηθέντα νύν, αλλ' ού διά τα είδη.

αλλά περί μεν των ιδεών και τούτον τον τρόπον και διά

λογικωτέρων και ακριβεςέρων λόγων έςι πολλά συναγα

γείν όμοια τοίς τεθεωρημένοις.

6. Επει δε διώρισται περί τούτων, καλώς έχει πάλιν

θεωρήσαι τα περί τος αριθμός συμβαίνοντα τοις λέγουσιν

εσίας αυτός είναι χωριςας και των όντων αιτίας πρώτας,

270ανάγκη δ', είπερ εςιν ο αριθμός φύσις τις και μή άλλη 15

τίς εςιν αυτού ή άσία αλλά τότ’ αυτό, ώσπερ φασί τινες,

ήτοι είναι το μεν πρώτόν τι αυτού το δ' εχόμενον, έτερον

όν τώ είδει έκαςον και τούτο ή επί των μονάδων ευθύς

υπάρχει και έστιν ασύμβλητος οποιαούν μονας όποιαούν

μονάδι ή ευθύς εφεξής πάσαι και συμβληται οποιαιούν 20

οποιαισούν, οίον λέγουσιν είναι τον μαθηματικόν αριθμόν

εν γαρ τώ μαθηματικώ όθεν διαφέρει όδεμία μονας ετέρα

ετέρας ή τας μεν συμβλητάς τάς δε μή, οίον εί, έστι

μετά το εν πρώτη ή δυάς, έπειτα ή τριας και ύτω δη ό

άλλος αριθμός, εισί δε συμβληταί αι εν εκάστω αριθμώ 25

μονάδες, οίον αι εν τή δυάδι τη πρώτη αυταίς, και εντή

10

34. αυτών αε, αυτών των ιδεών Α. | των om Α. | γένος Α. | 36, εί

ναι χωρίς Α.

1080α 2. ούτως λέγεται Α. 3. τα om Τ. 4. γίγνεται τα μετέ

χοντα Α. | 6. φαμεν είδη είναι Α. | κακείνα - τ. ιδέας είναι] και ταλλα

Α. 7. είναι ιδέας αs. 8. oίας] δι' οιας G"Ι". 10. διαλεκτικωτέρων Εί.

13. τα περί τ. αρ. ιδείν συμβαίνοντα F". | 14. αυτοίς Ε. | 15, ο αριθ

μός on Τ. | 16. αυτού εστιν Τas. | 17. ενδεχόμενον Τas. | 20. οποία,

ΤΑθαsc. | 22 ετέρα οm G". 23. μεν οίον συμβλητάς Τ. | 25. ante εισι

punctum cυ. | αι post αριθμώ Α"αs. 26. αι οm Τ Ι και -27, αύταϊς

om G". | 26, et 27, αυταίς] αυτής αε, αυταίς c. | 26, ενl αι εν Α".
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τριάδι τη πρώτη αυταίς, και ούτω δή επί των άλλων

αριθμών, αι δ' εν τη δυάδι αυτή προς τας εν τη τριάδι

αυτή ασύμβλητοι ομοίως δε και επί των άλλων των

30 εφεξής αριθμών, διό και ο μεν μαθηματικός αριθμείται

μετά το εν δύο, πρός τώ έμπροσθεν ένι άλλο έν, και τα

τρία προς τους δυσι τούτοις άλλο έν, και ο λοιπός δε

ώσαύτως ότος δε μετά το εν δύο έτερα άνευ τε ενός το

πρώτου, και ή τριάς άνευ της δυάδος, ομοίως δε και ο

35 άλλος αριθμός, ή τον μεν είναι των αριθμών oίoς ο πρώ

τος ελέχθη, τον δ' οίον οι μαθηματικοί λέγουσι, τρίτον δε

τον ρηθέντα τελευταίον. έτι τούτους ή χωριςές είναι τους

1080ο αριθμός των πραγμάτων, ή και χωριςές αλλ' εν τοις αισθη

τοίς, έχ έτως δ' ώς το πρώτον επεσκοπ5μεν, αλλ' ώς εκ

των αριθμών ενυπαρχόντων όντα τα αισθητά ή τον μεν

αυτών είναι τον δε μή [ή πάντας] είναι οι μεν έν τρόποι

5 καθ' ύς ενδέχεται αυτός είναι έτοί εισιν εξ ανάγκης μόνοι.

σχεδόν δε και οι λέγοντες το εν αρχήν είναι και ουσίαν271

και ςοιχείον πάντων, και εκ τούτου και άλλ8 τινός είναι

τον αριθμόν, έκαςος τέτων τινά των τρόπων είρηκε, πλην

τύ πάσας τάς μονάδας είναι ασυμβλήτες και τύτο συμ

10 βέβηκεν ευλόγως ο γάρ ενδέχεται έτι άλλον τρόπον είναι

παρά τoς ειρημένες, οι μεν εν αμφοτέρες φασιν είναι τες

αριθμός, τον μεν έχοντα το πρότερον και ύςερον τάς ιδέας,

τον δε μαθηματικόν παρά τας ιδέας και τα αισθητά, και

χωριςός αμφοτέρες των αισθητων, οι δε τον μαθηματικόν

15 μόνον αριθμόν είναι τον πρώτον των όντων κεχωρισμένον

των αισθητων και οι Πυθαγόρειοι δ' ένα, τον μαθηματι

κόν, πλήνου κεχωρισμένον αλλ' εκ τούτου τας αισθητάς

υσίας συνεςάναι φασίν τον γάρ όλον έρανόν κατασκευά

ζουσιν εξ αριθμών, πλην ου μοναδικών, αλλά τάς μονά

20 δας υπολαμβάνεσιν έχειν μέγεθος όπως δε το πρώτον εν

28. πρός - 29. αυτή οm G". | 31. τώ] το α. | 32. δε om G". | 35.

την G". | οίον Τas. 36. οι om Α". | 37. των πραγμάτων τους αριθ

μούς G"Ι".

1080b 2. επεσκόπουν Α". 3. όντα τα αισθητά] τοίς αισθητοίς αs.

4. αυτον Ε. | ή πάντας on G"Ι", ή πάντας είναι η πάντας μή είναι fort.

Αlex. 5. αυτούς] τους αριθμούς F". 7. και ante άλλου om αε. 8. τρό

πων] πρώτων G". 9. είναι om ΕΤG"Ι"c. | 10. έτι οm G". | 12. το om

αs. | και το ύστερον F". | της G". 13. τον - ιδέας on G". | 15. κε

χωρισμένων Α"G". | 19. εξ οm α. | μοναδικόν G"Ι".
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συνέςη έχον μέγεθος, απορείν εοίκασιν, άλλος δέ τις τον

πρώτον αριθμόν τον των ειδών ένα είναι, ένιοι δε και τον

μαθηματικών τον αυτόν τούτον είναι ομοίως δε και περί

τα μήκη και περί τα επίπεδα και περί τα ςερεά, οι μεν

γαρ έτερα τα μαθηματικά και τα μετά τάς ιδέας των

δ' άλλως λεγόντων οι μεν τα μαθηματικά και μαθημα

τικώς λέγουσιν, όσοι μή ποιούσι τας ιδέας αριθμούς μηδε

είναι φασιν ιδέας, οι δε τα μαθηματικά, και μαθηματικώς

δέ ου γαρ τέμνεσθαι ούτε μέγεθος πάνεις μεγέθη, ούθ'

οποιασύν μονάδας δυάδα είναι μοναδικός δε τος αριθμός 30

είναι πάντες τιθέασι, πλην των Πυθαγορείων, όσοι το εν

στοιχείον και αρχήν φασιν είναι των όντων εκείνοι δ'

έχοντας μέγεθος, καθάπερ είρηται πρότερον, όσαχώς μεν

272ούν ενδέχεται λεχθήναι περί αυτών, και ότι πάντες εισιν

ειρημένοι οι τρόποι, φανερόν εκ τέτων έςι δε πάντα μεν 35

αδύνατα, μάλλον δ' ίσως θάτερα των ετέρων.

7. Πρώτον μεν έν σκεπτέον ει συμβληταί αι μονάδες ή

ασύμβλητοι, και ει ασύμβλητοι, ποτέρως ώσπερ διείλομεν 1081α

έστι μεν γαρ οποιανόν είναι οποιαύν μονάδι ασύμβλητον,

έςι δε τας εν αυτή τη δυάδι προς τας εν αυτή τη τριάδι,

και ούτως δή ασυμβλήτες είναι τας εν εκάςω τώ πρώτω

αριθμώ προς αλλήλας, ει μεν όν πάσαι συμβληται και

αδιάφοροι αι μονάδες, ο μαθηματικός γίγνεται αριθμός και

είς μόνος, και τας ιδέας εκ ενδέχεται είναι τυς αριθμούς,

ποίος γαρ έσται αριθμός αυτοάνθρωπος ή ζώον ή άλλο

ότιέν τών ειδών, ιδέα μεν γαρ μία εκάς.e, οίον αυτό αν

θρώπου μία και αυτού ζώου άλλη μία οι δ' όμοιοι και 10

αδιάφοροι άπειροι, ώς' εθέν μάλλον ήδε ή τριας αυτοάν

θρωπος ή όποιαούν, ει δε μή εισιν αριθμοί αι ιδέαι, ουδ'

όλως οίόντε αυτάς είναι, εκ τίνων γάρ έσονται αρχών αί

ιδέαι, ο γάρ αριθμός εςιν εκ τό ενός και της δυάδος της

αορίς", και αι αρχαι και τα ςοιχεία λέγονται το αριθμό 15

είναι, τάξαι τε έτε προτέρας ενδέχεται των αριθμών αυτάς

25

5

24. περί τιurumque om F"Μ, prius om as |τά ante στερεά om G".

25. τα μετά) των μετά G"Ι". | 29. δε om G"Ι"ε. 30. μονάδος G".

31. πάντες είναι as | 33, έχοντας rc Ε Syr et fort. Αlex, έχον G", έχοντα

εαεCύ. 35. έτι Τ.

1081α 1. πότερον Τ. 2. μεν et 5. αριθμώ om G". 6. μαθητικός

Α". 8. oπoίoς Τ. | αριθμός έσται Ι". 9. 10. αυτοανθρώπου μία και

αυτοζωίου Ε. 16. τάξει Ταε.
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έθ' ύςέρας, ει δ' ασύμβλητοι αι μονάδες, και έτως ασύμ

βλητοι ώςε ήτισόν ήτινιόν, έτε τον μαθηματικόν ενδέχεται

είναι τύτον τον αριθμόν (ο μεν γαρ μαθηματικός εξ αδια

20 φόρων, και τα δεικνύμενα κατ' αυτού ως επί τοιέτε άρ

μόττει) έτε τον των ειδών ο γάρ έςαι ή δυάς πρώτη εκ

τύ ενός και της αορίςυ δυάδος, έπειτα οι εξής αριθμοί ώς

λέγεται, δυάς, τριάς, τετράς άμα γάρ αι εν τη δυάδι τη

πρώτη μονάδες γεννώνται, είτε ώσπερ ο πρώτος ειπών εξ

25 ανίσων (ισασθέντων γάρ εγένοντο) είτε άλλως, έπειτα ει"73

έσται ή ετέρα μονάς της ετέρας προτέρα, και της δυάδος

της εκτέτων έςαι προτέρα όταν γαρ ή τι το μεν πρότε

ρον το δ' ύςερον, και το εκ τούτων το μενέςαι πρότερον

του δ' ύστερον. έτι επειδή εστι πρώτον μεν αυτό το έν,

30 έπειτα των άλλων εστί τι πρώτον εν δεύτερον δε μετ'

εκείνο, και πάλιν τρίτον το δεύτερον μεν μετά το δεύτερον

τρίτον δε μετά το πρώτον έν, ώστε πρότερα αν είεν αι

μονάδες ή οι αριθμοί εξ ών πλέκονται, οίον εν τη δυάδι

τρίτη μονάς έςαι πριν τα τρία είναι, και εν τη τριάδι τε

35 τάρτη και η πέμπτη πριν τος αριθμός τέτος, εθείς μεν έν

τον τρόπον τύτον είρηκεν αυτών τας μονάδας ασυμβλήτες,

έστι δε κατά μεν τας εκείνων αρχάς εύλογον και ούτως,

1081ύ κατά μέντοι την αλήθειαν αδύνατον, τάς τε γάρ μονάδας

προτέρας και υστέρας είναι εύλογον, είπερ και πρώτη τίς

εστι μονας και εν πρώτον, ομοίως δε και δυάδας, είπερ

και δυάς πρώτη εστίν μετά γάρ το πρώτον εύλογον και

αναγκαίον δεύτερόν τι είναι, και ει δεύτερον, τρίτον, και

έτω δή τα άλλα εφεξής, άμα δ' αμφότερα λέγειν, μο

νάδα τε μετά το εν πρώτην είναι και δευτέραν, και δυάδα

πρώτην, αδύνατον, οι δε ποιόσι μονάδα μεν και εν πρώ

τον, δεύτερον δε και τρίτον έκέτι, και δυάδα πρώτην, δευ

10 τέραν δε και τρίτην έκέτι, φανερόν δε και ότι εκ ενδέχε

5

20 τοιούτοις Ταε | 25. ανίσων γάρ ίσασθέντων Αlex. | ίσασθέντα

G". | εγένετο Τas. | 26. ή et της on G"Ι". | της ετέρας προτέρα] της

προτέρας αs. | και] και διά G". | 30, τι om Α". | 31. post τρίτον commate,

ante και non dist cύ, μεν] δε Τ. 33. λέγονται Ε. numeri, φuί eas com

μlectuntur ε. 34. και om G". | 35. πλήν Τ. 36. post ασυμβλήτους Ταε

add είναι, 37. έστι οm GύΙό. αρχάς] γραφάς Gύ. και] και τούτον Τ.

1081ύ 2. και υστέρας om αs. 3. και δυάδας δε όμοίως Α". |, δυά

δες αs. 6. δή et άλλα om G"Ι". 7. είναι on G". | 10, δε prius om G".

και ante ότι om F". * Α'
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ται, ει ασύμβλητοι πάσαι αι μονάδες, δυάδα είναι αυτήν

και τριάδα και έτω τoς άλλες αριθμός, άντε γάρ ώσιν

αδιάφοροι αι μονάδες άντε διαφέρεσαι εκάστη εκάστης,

274ανάγκη αριθμείσθαι τον αριθμόν κατά πρόσθεσιν, οίον την

δυάδα πρός τό ένι άλλυ ενός προςεθέντος, και την τριάδα

άλλου ενός προς τους δυσι προστεθέντος, και την τετράδα

ώσαύτως, τέτων δε όντων αδύνατον την γένεσιν είναι των

αριθμών, ώς γεννώσιν εκ της δυάδος και το ενός μόριον

γαρ γίγνεται ή δυάς της τριάδος και αύτη της τετράδος'

τον αυτόν δε τρόπον συμβαίνει και επί των εχομένων, 20

αλλ' εκ της δυάδος της πρώτης και της αορίστου δυάδος

εγίγνετο ή τετράς, δύο δυάδες παρ' αυτήν την δυάδα ει

δε μή, μόριονέςαι αυτή η δυάς, ετέρα δε προσέςαι μία

δυάς, και ή δυάς έςαι εκ του ενός αυτό και άλλ8 ενός,

ει δε τέτο, έχοίόν τ' είναι το έτερον goιχείoν δυάδα αόρι- 25

ςον μονάδα γάρ μίαν γεννά, αλλ' ού δυάδα ώρισμένην.

έτι παρ' αυτήν την τριάδα και αυτήν την δυάδα πώς έσον

ται άλλαι τριάδες και δυάδες, και τίνα τρόπον εκ προ

τέρων μονάδων και ύςέρων σύγκεινται, πάντα γάρ ταύτ'

εςι και πλασματώδη, και αδύνατον είναι πρώτην δυάδα, 30

είτ' αυτήν τριάδα ανάγκη δ', επείπερ έςαι το εν και η

αόριστος δυάς στοιχεία, ει δ' αδύνατα τα συμβαίνοντα,

και τας αρχάς είναι ταύτας αδύνατον, ει μεν έν διάφο

ροι αι μονάδες οποιαιούν οποιαισούν, ταύτα και τοιαύθ'

έτερα συμβαίνει εξ ανάγκης, ει δ' αι μεν εν άλλω διά- 35

φοροι, αι δ' εν τώ αυτώ αριθμώ αδιάφοροι άλλήλαις

μόναι, και ούτως ουθεν, ελάττω συμβαίνει τα δυσχερή,

οίον γάρ εν τη δεκάδι αυτή ένεισι δέκα μονάδες, σύγκει- 1082α

ται δε και εκ τότων και εκ δύο πεντάδων ή δεκάς, επει

δ' έχ ο τυχών αριθμός αυτή η δεκάς, έδε σύγκειται εκ

των τυχθσών πεντάδων, ώσπερ έδε μονάδων, ανάγκη δια

15

12. άλλους om Α"G". 14. κατά την πρόσθεσιν αs. 14. 15. τη δυάδι

G", τη δυάδα Ι". | 15. et 16. προτεθέντος Α". | 15. και - 16. προστε

θέντος om Τ. 20. δε om G". 23. μόριόν έστιν αs. | αυτή scripsi cum ί

et Syr et fort. cum Αlex, αύτη αscύ, cf Οbs, p. 43. 26. μίαν ου γεννά

G". | generant ί. | 27. και την αυτήν δ. G". 28. άλλαι οm G"Ι". | 30.

εισί Α". | πρώτως G". | 31. και οm G". | 33. ταύτας είναι Τas | 37. ου

θεν ελάττω om αε.

1082a 1, οι Α". | 3. δ' ου τυχών Τ. | αυτή scripsi cum i et Αlex, αύτη

ascb. post ουδε add γαρ αs.
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5 φέρειν τας μονάδας τας εν τη δεκάδι ταύτη, αν γάρ μή

διαφέρωσιν, υδ' αι πεντάδες διοίσεσιν εξ ώνεςιν ή δεκάς 275

επει δε διαφέρεσι, και αι μονάδες διοίσεσιν ει δε διαφέ

ρυσι, πότερον ουκ έσονται πεντάδες άλλαι αλλά μόνον

αύται αι δύο, ή έσονται, είτε δε μή έσονται, άτοπον

10 είτ' έσονται, ποία έσται δεκάς εξ εκείνων, ου γάρ έστιν

ετέρα δεκάς εν τη δεκάδι παρ' αυτήν, αλλά μήν και

ανάγκη γε μή εκ των τυχουσών δυάδων την τετράδα

συγκείσθαι ή γάρ αόριςος δυάς, ώς φασί, λαβούσα την

ώρισμένην δυάδα δύο δυάδας εποίησεν το γάρ ληφθέντος

15 ήν δυοποιός, έτι τό είναι παρά τας δύο μονάδας την δυάδα

φύσιν τινά, και την τριάδα παρά τάς τρείς μονάδας, πώς

ενδέχεται, ή γάρ μεθέξει θατέρου θάτερον, ώσπερ λευκός

άνθρωπος παρά λευκόν και άνθρωπον (μετέχει γάρ τέτων),

ή όταν ή θατέρε θάτερον διαφορά τις, ώσπερ ο άνθρωπος

20 παρά ζώον και δίπουν έτι τα μεν άφη εστιν έν, τα δε

μίξει, τα δε θέσει ών εθέν ενδέχεται υπάρχειν ταϊς μο

νάσιν εξ ών ή δυάς και ή τριάς αλλ' ώσπερ οι δύο άν

θρωποι έχεν τι παρ' αμφοτέρες, ότως ανάγκη και τας

μονάδας, και ουχ ότι αδιαίρετοι, διοίσουσι διά τότο και

25 γάρ αι ςιγμαι αδιαίρετοι, αλλ' όμως παρά τας δύο εθεν

έτερον ή δυάς αυτών, αλλά μήν ουδε τύτο δεί λανθάνειν,

ότι συμβαίνει προτέρας και υστέρας είναι δυάδας, ομοίως

δε και τους άλλους αριθμούς, αι μεν γαρ εν τη τετράδι

δυάδες έστωσαν αλλήλαις άμα αλλ' αύται των εν τη

30 οκτάδι πρότεραί εισι, και εγέννησαν, ώσπερ ή δυάς ταύ

τας, αύται τάς τετράδας τας εν τη οκτάδι αυτή. ώςε ει

και η πρώτη δυάς ιδέα, και αυται ιδέαι τινές έσονται, ο

δ’ αυτός λόγος και επί των μονάδων αι γάρ εν τη δυάδι

τη πρώτη μονάδες γεννώσι τάς τέτταρας τάς εν τη τετράδι,276

35 ώστε πάσαι αι μονάδες ιδέαι γίγνονται και συγκείσεται

5. τάς ante εν οm Α". 6. πεμπτάδες Τ. 7. δε διαφέρουσι post επει

om G". 8. ουκ έσονται G"Ι"ι Αlex, ουχ έν έσονται Τ, ουκ ενέσονται

αscυ. πεμτάδες Ε. 9. αι οm ΕG"Ι". δή Α" Αlex, fort. recte. έσον

ται et 10. έσονται scripsi cum Αlex et ί, έν έσονται Τ, ενέσονται αεού.

10. δυάς G". 15. δυάδα] δύναμιν 6". | 17. ει Τ. 18. ταυτών Τ.

19. o om αε. | 20, παρά το ζώον Ταε. | 24. αδιαίρετον εα. | colon post

διοίσουσι α, διοίσουσι διά τούτο γαρ και s | 25. αδιαίρετον Α". | 27.

ομοίους G". | 28. αι] ει G". | 31. οκτάδη Ε. | 32. ή om ΕΑ". | ιδέαι

ΤΑ". 35, 36, συγκείσονται ιδέαι G"Ι". -
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ιδέα εξ ιδεών, ώστε δήλον ότι κακείνα, ών ιδέαι αύται

τυγχάνεσιν έσαι, συγκείμενα έςαι, οίον ει τα ζώα φαίη

τις συγκείσθαι εκ ζώων, ει τέτων ιδέαι εισίν, όλως δε το 1082ο

ποιείν τάς μονάδας διαφόρους όπωσ5ν άτοπον και πλα

σματώδες (λέγω δε πλασματώδες το προς υπόθεσιν βε

βιασμένον) ούτε γάρ κατά το ποσόν έτε κατά το ποιόν

ορώμεν διαφέρεσαν μονάδα μονάδος, ανάγκη τε ή ίσον ή 5

άνισον είναι αριθμόν, πάντα μεν αλλά μάλιστα τον μο

ναδικόν, ώστ'ει μήτε πλείων μήτ' ελάττων, ίσος, τά δ'

ίσα και όλως αδιάφορα ταύτα υπολαμβάνομεν εν τοις

αριθμοίς, ει δε μή, ουδ' αι εν αυτή τη δεκάδι δυάδες

αδιάφοροι έσονται ίσαι εσαι τίνα γάρ αιτίαν έξει λέγειν 10

ο φάσκων αδιαφόρες είναι, έτι ει άπασα μονας και μο

νάς άλλη δύο, ή εκ της δυάδος αυτής μονάς και η εκ

της τριάδος αυτής δυάς έσται εκ διαφερουσών τε, και

πότερον προτέρα της τριάδος ή ύςέρα, μάλλον γάρ έoικε

προτέραν αναγκαίον είναι η μεν γαρ άμα τη τριάδι, ή 15

δ' άμα τη δυάδι των μονάδων, και ημείς μεν υπολαμ

βάνομεν όλως εν και έν, και εάν ή ίσα ή άνισα, δύο

είναι, οίον ταγαθόν και το κακόν, και άνθρωπον και ίπ

πον οι δ' έτως λέγοντες ουδε τας μονάδας, είτε δε μή

εςι πλείων αριθμός ο της τριάδος αυτής ή ο της δυάδος, 20

θαυμαςόν είτε εστί πλείων, δήλον ότι και ίσος ένεςι τη

δυάδι, ώςε ούτος αδιάφορος αυτή τη δυάδι, αλλ' εκ εν

δέχεται, ει πρώτός τίς έστιν αριθμός και δεύτερος ουδε

277έσονται αι ιδέαι αριθμοί, τότο μεν γαρ αυτό ορθώς λέγε

σινοι διαφόρους τας μονάδας αξιoύντες είναι, είπερ ιδέαι 25

έσονται, ώσπερ είρηται πρότερον εν γάρ το είδος, αι δε

μονάδες ει αδιάφοροι, και αι δυάδες και αι τριάδες έσον

ται αδιάφοροι, διό και το αριθμείσθαι έτως, εν δύο, μη

προσλαμβανομένg πρός τό υπάρχοντι αναγκαίον αυτοίς

36. εξ οm G".

1082o 1. ιδέαι] εκ ζώων ιδέαι Α"G"Ι". | post εισίν add εκ ζώων ιδέαι

έσονται ιαε. 5. μονάδα om Α". | τε] τε και G"Ι". 7. ίσος τα δ' ίσα]

ίσος τα δε ίσως Τ, ίσως τα δίκαια G". 9. αυτή coni. ex Αlex, ταύτη

εαscυ. | 10. λέγειν οm G". | 12. ante εκ add δ' αsco, om Αλι et fort. Αlex.

14. ύστεραία G". | γάρ] μεν γαρ G", δε αε. | 15. αναγκαίον προτέραν

αε. | 19. οι] ου ΕΤ. | δη G", οm αέ. 21. πλείω Α". | 22. δεκάδι αλλ'

G". | 27, ει οm Τ. | διάφοροι G". | 27. 28. έσονται om Τ. αδιάφοροι

έσονται αε. - -
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30 λέγειν έτε γάρ ή γένεσις έςαι εκ της αορίςυ δυάδος, έτ'

ιδέαν ενδέχεται είναι ενυπάρξει γάρ ετέρα ιδέα εν ετέρα,

και πάντα τα είδη ενός μέρη, διό προς μεν την υπόθεσιν

ορθώς λέγασιν, όλως δ' ουκ ορθώς πολλά γάρ αναιρέσιν,

έπει τούτό γ' αυτό έχειν τινά φήσουσιν απορίαν, πότερον,

35 όταν αριθμώμεν και είπωμεν εν δύο τρία, προσλαμβάνοντες

αριθμούμενη κατά μερίδας, ποιέμεν δε αμφοτέρως διό

γελοίον ταύτην εις τηλικαύτην της υσίας ανάγειν διαφοράν,

8 Πάντων δε πρώτον καλώς έχει διορίσασθαι τίς, αριθμό

"""" διαφορά και μονάδος, ει έςιν , ανάγκη δη ή κατά το πο

σόν ή κατά το ποιόν διαφέρειν τάτων δ' υδέτερον φαίνεται

ενδέχεσθαι υπάρχον, αλλ' ή αριθμός, κατά το ποσόν, ει

5 δε δή και αι μονάδες τώ ποσώ διέφερον, καν αριθμός

αριθμό διέφερεν ό ίσος τώ πλήθει των μονάδων, έτι πό

τερoναι πρώται μείζoυς ή ελάττους, και αι ύςερον επιδι

δόασιν ή τουναντίον, πάντα γάρ ταύτα άλογα, αλλά

μήν ουδε κατά το ποιόν διαφέρειν ενδέχεται ούθεν γαρ

10 αυταίς οίόν τε υπάρχειν πάθος ύστερον γάρ και τοίς

αριθμούς φασιν υπάρχειν το ποιόν του ποσ5. έτι ούτ' αν

από το ενός τύτ’ αυταίς γένοιτο ούτ' αν από της δυάδος,

το μεν γαρ ου ποιόν, ή δε ποσοποιόν του γαρ πολλα 278

τα όντα είναι αιτία αυτής ή φύσις, ει δ' άρα έχει πως

άλλως, λεκτέον εν αρχή μάλιςα τότο και διοριςέον περί

μονάδος διαφοράς, μάλιςα μεν και διότι ανάγκη υπάρ

χειν ει δε μή, τίνα λέγουσιν, ότι μεν ούν, είπερ εισιν

αριθμοί αι ιδέαι, ούτε συμβλητάς τας μονάδας απάσας

ενδέχεται είναι, φανερόν, έτε ασυμβλήτες αλλήλαις υδέ

20 τερον των τρόπων, αλλά μήν υδ' ώς έτεροί τινες λέγουσι

περί των αριθμών λέγεται καλώς εισί δ' υτοι όσοι ιδέας

μεν εκ oίoνται είναι έθ' απλώς έτε ώς αριθμός τινας ύσας,

15

30, 31, ούτ' ιδέαν] ούτε δε αν Τ Ι 34. γ' om G". | 36, κατά τας μερί

δας G"Ι". | ποιούμεν δε αμφοτέρως] plura in textu videtur habuisse Αlex.

37. της ουσίας om G". ".

1083α 1. δε] τε ΕΤΑ"αε..| 2. δ' ΕΑ"Ιθέ. Ι ή om G". 4. ή ΕG"Ι",

ή Τ, fort, ο αριθμός ή αριθμός c. Αlex. | το om ΕΙ". | 6. o ίσος οm G".

7. αι post και om ΤΑ"as. | ύστεροι G". | 10. γάρ om αε, post ύστερον

distinguit s. και εν τοις G". 13. ου οm G". | ή] ή ο Τ. ποσοποιόν

G"Ι", ποσόν ποιόν εαscυ Αlex, cf Οbs, p. 111. | 14. αύτη Α"ias, η φύ

σις] φησιν G". 16. 17. υπάρχει G". 20. τον Ε, οm G", τρόπον G".

τινες om F". 22. ώς οm G".
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τα δε μαθηματικά είναι και τός αριθμός πρώτος των όν

των, και αρχήν αυτών είναι αυτό το έν, άτοπον γάρ το

εν μέν είναι τι πρώτον τών ενών, ώσπερ εκείνοί φασι, δυάδα 25

δε των δυάδων μή, μηδε τριάδα των τριάδων του γάρ

αυτό λόγε πάντα εςίν, ει μεν όν έτως έχει τα περί τον

αριθμόν και θήσει τις είναι τον μαθηματικόν μόνον, υκ έςι

το εν αρχή, ανάγκη γάρ διαφέρειν το εντό τοιούτο των

άλλων μονάδων 'ει δε τέτο, και δυάδα τινά πρώτην των 30

δυάδων, ομοίως δε και τές άλλες αριθμός τος εφεξής, ει

δέεςι το εν αρχή, ανάγκη μάλλον, ώσπερ Πλάτων έλε

γεν, έχειν τα περί τους αριθμούς, και είναι τινα δυάδα
/ ν / ν Χ \ τ \ γ V

πρώτην και τριάδα, και ού συμβλητές είναι τυς αριθμούς
- \ y / ΧV » τ Α' - - - και/

προς αλλήλους, αν δ' αύ πάλιν τις τιθή ταύτα, είρηται 35
α/ 2. " ν J γ. \ Υ χ Λ γλ

ότι αδύνατα πολλά συμβαίνει, αλλά μην ανάγκη γε ή

έτως ή εκείνως έχειν, ώς' ει μηδετέρως, ουκ αν ενδέχoιτο
τ ν y ν / ν ν Α' « Cr

είναι τον αριθμόν χωριςόν, φανερόν δ' εκ τούτων και ότι 1083ο

279χείριςα λέγεται ο τρίτος τρόπος, το είναι τον αυτόν αριθ

μόν τον των ειδών και τον μαθηματικόν, ανάγκη γάρεις

μίαν δόξαν συμβαίνειν δύo αμαρτίας έτε γάρ μαθημα

τικόν αριθμόν ενδέχεται τέτον είναι τον τρόπον, αλλ' ιδίας 5

υποθέσεις υποθέμενον ανάγκη μηκύνειν όσα τε τοίς ώς

είδη τον αριθμόν λέγεσι συμβαίνει, και ταύτα αναγκαίον

λέγειν, ο δε των Πυθαγορείων τρόπος τη μεν ελάττους

έχει δυσχερείας των πρότερον ειρημένων, τη δε ιδίας ετέ
- \ ν \ Υ ν - Α V χ

ρας, το μεν γαρ μή χωριστον ποιείν τον αριθμόν άφαι- 10
- Α - y Α' \ ν ν Λ γ

ρείται πολλα των αδυνάτων, το δε τα σώματα εξ αριθ

μών είναι συγκείμενα, και τον αριθμόν τύτον είναι μαθη

ματικόν, αδύνατόν έστιν, ούτε γάρ άτομα μεγέθη λέγειν

αληθές είθ' ότι μάλιςα τέτον έχει τον τρόπον, έχαί γε

μονάδες μέγεθος έχaσιν μέγεθος δ', εξ αδιαιρέτων συγκεί-15 .
"ν Λ' » \ ν C/ Χ y ν y \

σθαι πώς δυνατόν, αλλά μήν ό γ' αριθμητικός αριθμός

- 2, η "

24. αρχάς Τ, την αρχήν G". | 25. ένων ΕΑ"Ι", ενάδων G". | 26, δε

των] δε και Τ. 27. 28. τους αριθμούς G"Ι". | 31. ομοίους G". 33. τινα

om Α". | 33, 34. πρώτην δυάδα as | 36, πολλά αδύνατα G"Ι"c. |γε on

Τ. 36. 37. ή εκείνως ή oύτως αε. | 37. ενεδέχετο Τ.

1083ύ 1. δ'] δε και G". 2. χείριστος Α". | αυτόν om G". 4. δύο

συμβαίνειν Αlex. 6. μή κινείν Τ. 9. έχει τας δυσχερείας Αlex, δυσχε

ρείας έχει αs | 14. είθ' Ι". |γε οm Τ. 15. έξουσιν Αlex. | 16. ο γαρ

μαθηματικός Τ, ο γαρ αριθμητικός αε. -
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μοναδικός εςιν, εκείνοι δε τον αριθμόν τά όντα λέγουσιν

τα γάν θεωρήματα προσάπτυσι τοίς σώμασιν ώς εξ εκεί

νων όντων των αριθμών, ει τοίνυν ανάγκη μέν, είπερ εςιν

20 αριθμός των όντων τι καθ' αυτό, τούτων είναί τινα των

ειρημένων τρόπων, ουθένα δε τέτων ενδέχεται, φανερόν ώς

εκ έςιν αριθμό τις τοιαύτη φύσις οίαν κατασκευάζεσιν οι

χωριςόν ποιύντες αυτόν, έτι πότερον εκάςη μονας εκ του

μεγάλε και μικρύ ίσασθέντων εςίν, ή ή μεν εκ το μικρό

25 ή δ' εκ το μεγάλ8, ει μεν δή έτως, έτε εκ πάντων των

ςοιχείων έκαστον, ούτε αδιάφοροι αι μονάδες εν τη μεν

γάρ το μέγα εν τή δε το μικρόν υπάρχει, εναντίον τή

φύσει όν, έτι αι εν τη τριάδι αυτή πώς, μία γάρ πε

ριττή, αλλά διά τούτο ίσως αυτό το εν ποιούσιν εν τω

30 περιττώ μέσον, ει δ' εκατέρα των μονάδων εξ αμφοτέρων280

εςιν ίσασθέντων, ή δυάς πώς έςαι μία τις όσα φύσις εκ

το μεγάλο και μικρύ, ή τί διοίσει της μονάδος, έτι προ

τέρα ή μονας της δυάδος αναιρουμένης γάρ αναιρείται ή

δυάς, ιδέαν 5ν ιδέας αναγκαίον αυτήν είναι, προτέραν γ'

35 ούσαν ιδέας, και γεγονέναι προτέραν εκ τίνος ούν; ή γάρ

αόριστος δυάς δυοποιός ήν, έτι ανάγκη ήτοι άπειρον τον

αριθμόν είναι η πεπερασμένον χωριστον γάρ ποιούσι τον

1084α αριθμόν, ώςε έχοίόντε μή όχι τέτων θάτερον υπάρχειν.

ότι μεν τοίνυν άπειρον εκ ενδέχεται, δήλον έτε γάρ πε

ριττός ο άπειρός εςιν έτ' άρτιος, ή δε γένεσις των αριθμών

ή περιττού αριθμού ή αρτί5 αείεςιν, ώδι μεν το ενός εις

5 τον άρτιον πίπτοντος περιττός, ώδι δε της μεν δυάδος εμ

πιπτέσης ο αφ' ενός διπλασιαζόμενος, ώδι δε των περιτ

τών ο άλλος άρτιος, έτι ει πάσα ιδέα τινός, οι δε αριθμοί

ιδέαι, και ο άπειρος έσται ιδέα τινός, ή των αισθητων ή

άλλυ τινός, καίτοι έτε κατά την θέσιν ενδέχεται ότε κατά

10 λόγον, τάττουσι δ' ούτω τας ιδέας, ει δε πεπερασμένος,

μέχρι πόσυ; τύτο γάρ δεί λέγεσθαι ου μόνον ότι, αλλά

17. αριθμητικόν Ι", οm G". | όντα] όντα τόνδε Ι". 19. εί] έτι Τ

Α"αε. τοίνυν] νύν Τ. | 22. φύσις τοιαύτη Τ. | 23. του om F". | 25. των

om Ε. 26. έντι Τ. 27. εναντίαις F". 28. μία] μεν Τ. 34. ιδέαν

ούν ιδέας οm G". | γ' om Ταs. 35. προτέραν εκ τίνος ουν; scripsi cum

Αlex et Syr, προτέραν εκ τινοςούν ιαεcυ. | 36, 37. είναι τον αριθμόν Ταs.

1084α 1. τούτω Τ. 4. περί του α. εστίν αεί Ταε. 5. εμπίπτον

τος π. G"Ι". | περιττώς αε. 8. έσται ει ιδέα Α". 9. 10. κατά τον λό

γον αε.
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και διότι, αλλά μην ει μέχρι της δεκάδoς ό αριθμός,

ώσπερ τινές φασιν, πρώτον μεν ταχύ επιλείψει τα είδη,

οίον ειέςινή τριάς αυτοάνθρωπος, τίς έςαι αριθμός αυτο

ίππος, αυτό γάρ έκαςος αριθμός μέχρι δεκάδoς, ανάγκη 15

δή των εν τέτοις αριθμών τινά είναι υσίαι γάρ και ιδέαι

ετοι, αλλ' όμως επιλείψει τα τύ ζώε γάρ είδη υπερέξει.

άμα δε δήλον ότι ει έτως ή τριας αυτοάνθρωπος, και αι

281άλλαι τριάδες όμοιαι γάρ αι εν τοις αυτοίς αριθμούς,

ώστ' άπειροι έσονται άνθρωποι, ει μεν ιδέα εκάστη τριάς, 20

αυτό έκαστος άνθρωπος, ει δε μή, άλλ' άνθρωποί γε, και

ει μέρος ο ελάττων του μείζονος, ο εκ των συμβλητών

μονάδων των εν τω αυτώ αριθμώ, ει δή ή τετράς αυτή

ιδέα τινός εςιν, οίον ίππε ή λευκύ, ο άνθρωπος έςαι μέρος

ίππε, ει δυάς ο άνθρωπος, άτοπον δε και το της μεν δε- 25

κάδος είναι ιδέαν, ενδεκάδoς δε μή, μηδε των εχομένων

αριθμών, έτι δε και έςι και γίγνεται ένια και ών είδη εκ

έςιν, ώςε διά τί ου κακείνωνείδη εςίν, όκ άρα αίτια τα

είδη εςίν, έτι άτοπον ει ο αριθμός ο μέχρι της δεκάδος

μάλλόν τι ον και είδος αυτής της δεκάδος καίτοι το μεν 30

ουκ έςι γένεσις ώς ενός, της δ' έςιν, πειρώνται δ' ώς τού

μέχρι της δεκάδος τελείg όντος αριθμό, γεννώσι γούν τα

επόμενα, οίον το κενόν, αναλογίαν, το περιττόν, τα άλλα

τα τοιαύτα εντός της δεκάδoς τα μεν γαρ ταϊς αρχαίς

αποδιδόασιν, οίον κίνησιν, στάσιν, αγαθόν, κακόν, τα δ' 35

άλλα τους αριθμούς, διό το εν το περιττόν ει γάρ εν τη

τριάδι, πώς ή πεντας περιττόν; έτι τα μεγέθη και όσα

τοιαύτα μέχρι ποσ5, οίον η πρώτη γραμμή άτομος, είτα 1084ύ

δυάς, είτα και ταύτα μέχρι δεκάδoς, έτι ειέςι χωριςός

ο αριθμός, απορήσειεν άν τις πότερον πρότερον το εν ή ή

12, εί] ή G". | 14. ει οm Α". | 16, δή] γάρ G"Ι". | εν τούτοις] γρ

και εντός τούτων Ε. τινά scripsi c. Αlex, τινάς ιαscυ. 17. υπολείψει

G". | ήδη αs. | υπάρξει Ταε | 18, ει οm G". | 19. αυτοίς on Ι". | αριθμη

τικοίς G". | 21, αυτό έκαστος coni. ex ε, αυτοέκαστος αεού. ante άνθρω

πος add αν Εas. | 23. ει δή ή coni. ex Αlex, ει δ' ή αscύ, cf. Οbs. p. 107.

αυτή Τι Αlex et γρ Cas, αύτη αsco. | 25. ίππoυ om Τ. μεν et 26. μή

om G". | 28, άρα om G"Ι". | 29. vel o ante μέχρι omittendum videtur

cum Αlex, vel scribendum oυ μέχρι της ενδεκάδoς e Syr. 30. post όνfort.

addendum το έν, ef Αlex p. 749, 30 et Syr | 36, εί] ή Τ. |τή οm G".

37. ότι Τ. μεγέθη] μετά πάθη Α", πάθη Τ.

10840 1. ποσού scripsi c. Αlex, πόσου ιαεού, cf Οbs. p. 44. τόμος Τ.

3. ή om Gό.
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τριάς και ή δυάς, ή μεν δή σύνθετος ο αριθμός, το έν,

5 ή δε το καθόλ8 πρότερον και το είδος, ο αριθμός εκάςη

γαρ των μονάδων μόριον το αριθμό ώς ύλη, ο δ' ώς είδος,

και έςι μεν ώς ή ορθή προτέρα της οξείας, ότι ώριςαι και

τώ λόγω έστι δ' ώς ή οξεία, ότι μέρος και εις ταύτην

διαιρείται, ώς μεν δή ύλη ή οξεία και το στοιχείον και

10 ή μονάς πρότερον, ώς δε κατά το είδος και την εσίαν την282

κατά τον λόγον ή ορθή και το όλον το εκ της ύλης και

το είδος εγγύτερον γάρ το είδες και 5 ο λόγος το άμφω,

γενέσει δ' ύςερον, πώς oύν αρχή το έν, ότι ου διαιρετόν,

φασίν, αλλ' αδιαίρετον και το καθόλg και το επί μέρους

15 και το ςοιχείον, αλλά τρόπον άλλον, το μεν κατά λόγον

το δε κατά χρόνον, ποτέρως έντο εν αρχή, ώσπερ γαρ

είρηται, και η ορθή της οξείας και αύτη εκείνης δοκεί προ

τέρα είναι και εκατέρα μία αμφοτέρως δή ποιύσι το εν

αρχήν, έστι δε αδύνατον το μεν γαρ ώς είδος και η υσία,

20 το δ' ώς μέρος και ώς ύλη έςι γάρ πως εν εκάτερον τή

μεν αληθεία δυνάμει, είγε ο αριθμός έντι και μή ώς

σωρός, αλλ' έτερος εξ ετέρων μονάδων, ώσπερ φασίν εν

τελεχεία δ' ουκ έστι μονας εκατέρα, αίτιον δε της συμ

βαινέσης αμαρτίας ότι άμα εκ των μαθημάτων εθήρευον

25 και εκ των λόγων των καθόλου, ώστ' εξ εκείνων μεν ώς

ςιγμήν το εν και την αρχήν έθηκαν ή γάρ μονας ςιγμή

άθετός εςιν, καθάπερ έν και έτεροί τινες εκ το ελαχίςου

τα όντα συνετίθεσαν, και έτοι. ώςε γίγνεται ή μονας ύλη

των αριθμών και άμα προτέρα της δυάδος, πάλιν δ' ύςέρα

30 ώς όλε τινός και ενός και είδες της δυάδος έσης, διά δε

το καθόλ" ζητείν το κατηγορύμενον εν και ότως ώς μέρος

έλεγον. ταύτα δ' άμα τώ αυτώ αδύνατον υπάρχειν. ει

δε το εν αυτό δεί μόνον άθετον είναι (εθενί γάρ διαφέρει

ή ότι αρχή), και η μεν δυάς διαιρετή ή δε μονας έ, όμοιο

35 τέρα αν είη τώ ένι αυτώ ή μoνάς, ει δ' ή μoνάς, κακείνο

τη μονάδι ή τη δυάδι ώστε προτέρα αν είη εκατέρα ή283

7. και post ώρισται om G". 9. ή οm G"Ι". 12. το om αε. 12. 13.

άμφω της ύλης γενέσει G"Ι". | 13. αδιαίρετόν Τ et omisso ου G". | 14. μέρος

Τ. | 15. post στοιχείον punctum ύ. | 17. ή ορθότης οξείας και αυτής εκεί

νης G". 18. δε G". 19. έστι ΤG"1" γρ Cas et fort. ι Αlex, έτι αscb, cf.

Οbs. p. 93. είδος] μέρος G"Ι". 20. και om ΕΤG"Ι"c. | 22. έτερος]

έτερον ΤΑ"ias. | 25, εκ om F". 30. όλου] όλον αs. 33. δεί] δή Ι".

36. ή om Ιύ.
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μονάς της δυάδος, ού φασιδέ γεννώσι γούν την δυάδα

πρώτον, έτι ειέςινή δυας έντι αυτή και η τριάς αυτή, 1085α
άμφω δυάς, εκ τίνος όν αύτη ή δυάς; w,

9 Απορήσειε δ' άντις και έπει άφή μεν εκ έςιν εν τοις

αριθμούς, το δ' εφεξής, όσων μή εςι μεταξύ μονάδων, οίον

των εν τη δυάδι ή τη τριάδι, πότερον εφεξής τώ ένι αυτώ

ή ό, και πότερον ή δυάς προτέρα τώ εφεξής ή των μονά

δων οπoτεραύν, όμοίως δε και περί των ύςερον γενών του

αριθμό συμβαίνει τα δυσχερή, γραμμής τε και επιπέδου

και σώματος, οι μεν γαρ εκ των ειδών του μεγάλου και

το μικρό ποιόσιν, οίον εκ μακρύ μεν και βραχέος τα μήκη, 10

πλατέος δε και ςενό τα επίπεδα, εκ βαθέος δε και ταπει

νού τες όγκους ταύτα δέ εςινείδη το μεγάλο και μικρό,

την δε κατά το εν αρχήν άλλοι άλλως τιθέασι των τοιού

των, και εν τέτοις δε μυρία φαίνεται τά τε αδύνατα και

τα πλασματώδη και τα υπεναντία πάσι τοις ευλόγοις, 15

απολελυμένα τε γάρ αλλήλων συμβαίνει, ει μη συνακο

λoυθύσι και αι αρχαί, ώς' είναι το πλατύ και ςενόν και

μακρόν και βραχύ είδε τύτο, έςαι το επίπεδον γραμμή

και το στερεόν επίπεδον. έτι δε γωνία και σχήματα και

τα τοιαύτα πώς αποδοθήσεται, ταυτό τε συμβαίνει τους 20

περί τον αριθμόν ταύτα γάρ πάθη μεγέθους εστίν, αλλ'

εκ εκ τύτων το μέγεθος, ώσπερ έδ’ εξευθέος και καμπύ

λου το μήκος, έδ' εκ λείου και τραχέoς τα ςερεά, πάν

των δε κοινόν τούτων όπερ επί των ειδών των ως γένους

συμβαίνει διαπορείν, όταν τις θή τα καθόλου, πότερον το 25

ζώον αυτό εν τώ ζώω ή έτερον αυτό ζώου, τούτο γάρ μη

284χωριςυ μεν όντος υδεμίαν ποιήσει απορίαν χωριςυ δ', ώσ

περ οι ταύτα λέγοντές φασι, τύ ενός και των αριθμών ου

όάδιον λύσαι, ει μη ράδιον δεί λέγειν το αδύνατον, όταν

γαρ νοή τις εν τη δυάδι το εν και όλως εν αριθμώ, πότε- 30

5

37. δυάδα] δεκάδα αs.

1085 α 1. πρώτην Ε. | έστιν οm Τ Ι τριάς αύτη G"Ι". 2. ή άμφω

Ι". | αυτή Ε. 4. όσον G". | 5. τον Ε. | 6. τώ scripsi cum Αlex, των

εαscύ. 7. oπoτεραούν coni. ex Αlex, oπoτεραούν iasco. υστέρων Τ

9. ή Τ, ει G". 11. βαρέος α. 17. και ante αι οm G"Ι". | 18. το] και

το Τ Ι 20. ταυτότητι συμβαίνει G". | 23. ταχέως G". | 25. θή] τιθή

Τ: | 26 τούτου Τas. | 27. πονήσει απορίαν G", απορίαν ποιήσει Τ.

28, φασι on G"Ι". | το G". | τον αριθμόν Τ. | 29. διαλύσαι Ταε.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 17
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ρον αυτό νοεί τι ή έτερον, οι μεν άν τα μεγέθη γεννώσιν εκ

τοιαύτης ύλης, έτεροι δε εκ της ςιγμής (ή δε ςιγμή αυτοίς

δοκεί είναι έχεν αλλ' οίον το έν) και άλλης ύλης οίας το

πλήθος, αλλ' ε πλήθους περί ων υθέν ήττον συμβαίνει τα

35 αυτά απορείν, ει μεν γαρ μία ή ύλη, ταυτό γραμμή και

επίπεδον και στερεόν εκ γάρ των αυτών το αυτό και εν

10850 έςαι, ει δε πλείες αι ύλαι, και έτέρα μεν γραμμής ετέρα

δε τύ επιπέδου και άλλη του ςερεύ, ήτοι ακολουθώσιν αλ

λήλαις ή ό, ώςε ταυτά συμβήσεται και έτως ή γάρ έχ

έξει το επίπεδον γραμμήν ή έςαι γραμμή, έτι πώς μεν

ενδέχεται είναι εκ του ενός και πλήθους τον αριθμόν ουθεν

επιχειρείται όπως δ' έν λέγεσι ταυτά συμβαίνει δυσχερή

άπερ και τοίς εκ τό ενός και εκ της δυάδος της αορίςε, ο

μεν γαρ εκ τε κατηγορουμένου καθόλs γεννά τον αριθμόν

και ο τινός πλήθους, ο δ' εκ τινός πλήθους, το πρώτg δέ,

την γαρ δυάδα πρώτόν τι είναι πλήθος, ώςε διαφέρει εθεν

ώς ειπείν, αλλ' αι απορίαι αύται ακολουθήσουσι, μίξις ή

θέσις ή κράσις ή γένεσις και όσα άλλα τοιαύτα, μάλιςα

δ' άν τις επιζητήσειεν, ει μία εκάςη μονάς, εκ τίνος εςίν,

ου γάρ δή αυτό γε το εν εκάςη ανάγκη δ' ή εκ του ενός

αυτό είναι και πλήθους, ή μορίου το πλήθους, το μεν ούν

πλήθός τι είναι φάναι την μονάδα αδύνατον, αδιαίρετόν γ'285

ούσαν το δ' εκ μορίου άλλας έχει πολλάς δυσχερείας,

αδιαίρετόν τε γάρ έκαστον αναγκαίον είναι των μορίων, ή

πλήθος είναι και την μονάδα διαιρετήν, και μη στοιχείον

20 είναι το εν και το πλήθος ή γάρ μονας εκάςη εκ εκ πλή

θους και ενός έτι ούθεν άλλο ποιεί ο τούτο λέγων αλλ' ή

αριθμόν έτερον το γάρ πλήθος αδιαιρέτων έστιν αριθμός,

έτι ζητητέον και παρά τες έτω λέγοντας, πότερον άπειρος

ο αριθμός ή πεπερασμένος, υπήρχε γάρ, ώς έoικε, και πε

περασμένον πλήθος, εξ ό αι πεπερασμέναι μονάδες και το

5

10

15

25

31. τι fort. omittendum. ή οm G". | 31. 32. εκ της τοιαύτης Τas.

33. ύλης om Ι". 34. 35. τα αυτά] ταύτα Τ.

1085 ο ι. 2. γραμμή ετέρα δε επίπεδον G". 3. ταύτα Α"α, ταύτα αυτά

G". | 6. ταύτα α. | δυσχερή συμβαίνει G"Ι". 9. ου] ούτι Τ ο δ'Ι

ουδ' Ε. 11. ώς et αι οm G". | 13, ει οm G". | εκ τινός α. 14. δ' ή]

δή ΕΤas. 15. και πλήθους είναι Τ. 16. την μονάδα om Τ. | αδιόρι

στόν Ε. γ' om G"Ι". | 17. άλλως G". 18. τε οm G"Ι". 19. και utrum

que om G". 21. έτι - 22. αριθμός non interpretatur Αlex. 21. λέγων

τούτο Τas. 23. παρά] περί F"Μαs, ab ε. | 23. 24. ο αριθμός άπειρος Τ.
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ενός εςί τε έτερον αυτό πλήθος και πλήθος άπειρον, ποίον

έν πλήθος φοιχείόνεςι και το έν, ομοίως δε και περί στι

γμής άν τις ζητήσειε και το ςοιχείου εξ ό ποιούσι τα με

γέθη ου γαρ μία γε μόνον στιγμή εςιν αύτη, των γούν

άλλων gιγμών εκάςη εκ τίνος; ο γαρ δή έκ γε διαςήμα- 30

τός τινος και αυτής ςιγμής, αλλά μήν ουδε μόρια αδιαί

ρετα ενδέχεται το διαςήματος είναι μόρια, ώσπερ το πλή

θους εξ ών αι μονάδες ο μεν γαρ αριθμός εξ αδιαιρέτων

σύγκειται, τα δε μεγέθη ού, πάντα δή ταύτα και άλλα

τοιαύτα φανερόν ποιεί ότι αδύνατον είναι τον αριθμόν και 35

τα μεγέθη χωριςά, έτι δε το διαφωνείν τός πρώτους περί

των αριθμών σημείον ότι τα πράγματα ταύτα ουκ όντα 1086α

αληθή παρέχει την ταραχήν αυτοίς, οι μεν γαρ τα μα

θηματικά μόνον ποιούντες παρά τα αισθητά, ορώντες την

περί τα είδη δυσχέρειαν και πλάσιν, απέστησαν από του

ειδητικού αριθμό και τον μαθηματικόν εποίησαν οι δε τα 5

286 είδη βουλόμενοι άμα και αριθμός ποιείν, ουχ ορώντες δέ,

ει τας αρχάς τις ταύτας θήσεται, πώς έςαι ο μαθηματι

κός αριθμός παρά τον ειδητικόν, τον αυτόν ειδητικόν και

μαθηματικόν εποίησαν αριθμόν τώ λόγω, έπει έργω γε

ανήρηται ο μαθηματικός ιδίας γάρ και ου μαθηματικάς 10

υποθέσεις λέγουσιν, ο δε πρώτος θέμενος τά τε είδη είναι

και αριθμούς τα είδη και τα μαθηματικά είναι ευλόγως

εχώρισεν, ώςε πάντας συμβαίνει κατά μέν τι λέγειν ορθώς,

όλως δ' άκ ορθώς, και αυτοί δε ομολογήσιν ο ταυτά λέγον

τες αλλά ταναντία. αίτιον δ' ότι αι υποθέσεις και αι αρχαι 15

ψευδείς χαλεπόν δ' εκ μή καλώς εχόντων λέγειν καλώς,

κατ' Επίχαρμον αρτίως τε γαρ λέλεκται, και ευθέως φαί

νεται ο καλώς έχον, αλλά περί μεν των αριθμών ικανά τα

διηπορημένα και διωρισμένα μάλλον γάρ εκ πλειόνων αν

26. εστί τε] έτι τε fort. Αlex. | αυτό έτερον Τ. | 27. και στοιχείόν

εστι Τε. 29. γε μόνον on G". 30. έκ τινος αs. |τε Τ. 31. 32. di

υιείbiles ε. | 32. τού] τα του αε. | μόριον G". | 35. 36. αριθμόν χωρι

στον και τα μεγέθη, ότι δε G"Ι". | 36 πρώτους] τρόπους ΤΑ" et γρ

Αlex, τόπους G"Ι", περί om Gύ.

1086 α ι αυτά Ει, fort. recte. 3. περί Τas. 7. εις ΕG"Ι". | τις

om Τ Ι ταύτα G". 9. γε οm G". 10. ιδέας ΕG"Ι". και om Αθ.

11. τε add G"Ι". | 12. 13. μαθηματικά ως λόγος εχώρησεν G". | 16, καλώς

om G". | 17. τε om. Τι λέλεκται] λέγεται αε, | 19. αν εκ πλειόνων Ταε

19. 20. αν έτι οm F".

17 *
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20 έτι πεισθείη τις πεπεισμένος, προς δε το πεισθήναι μήπε

πεισμένος ούθεν μάλλον περί δε των πρώτων αρχών και

των πρώτων αιτίων και φοιχείων όσα μεν λέγεσιν οι περί

μόνης της αισθητής υσίας διορίζοντες, τα μεν εν τοις περί

φύσεως είρηται, τα δ' ύκ έςι της μεθόδυ της νύν όσα δε

25 οι φάσκοντες είναι παρά τας αισθητάς ετέρας εσίας, εχό

μενόνεςι θεωρήσαι των ειρημένων, επει ούν λέγουσι τινες

τοιαύτας είναι τας ιδέας και τους αριθμός, και τα τούτων

ςοιχεία των όντων είναι φοιχεία και αρχάς, σκεπτέον περί

τέτων τί λέγουσι και πώς λέγουσιν, οι μεν ούν αριθμούς

30 ποιύντες μόνον και τότες μαθηματικές ύςερον επισκεπτέοι,

των δε τας ιδέας λεγόντων άμα τόν τε τρόπον θεάσαιτ’ άν

τις και την απορίαν την περί αυτών, άμα γάρ καθόλου

τε ώς υσίας ποιούσι τας ιδέας και πάλιν ως χωριστάς και287

των καθ' έκαστον, ταύτα δ' ότι ουκ ενδέχεται διηπόρηται

35 πρότερον, αίτιον δε τό συνάψαι ταύτα εις ταυτόν τοίς λέ

γουσι τας ιδέας καθόλου, ότι τους αισθητοίς ούτας αυτάς

εσίας εποίgν, τα μεν εν εν τοις αισθητοίς καθ' έκαςα όείν

1086ο ενόμιζον και μένειν έθεν αυτών, το δε καθόλ8 παρά ταύτα

είναί τε και έτερόν τι είναι τέτο δ', ώσπερ εν τοις έμπρο

σθεν ελέγομεν, εκίνησε μεν Σωκράτης διά τάς ορισμός, ού

μην εχώρισέ γε των καθ' έκαςον και τούτο ορθώς ενόησεν

5 και χωρίσας, δηλοί δε εκ των έργων άνευ μεν γαρ τύ κα

θόλου εκ έςιν επιςήμην λαβείν, το δε χωρίζειν αίτιον των

συμβαινόντων δυσχερών περί τας ιδέας εςίν, οι δ' ώς αναγ

καίον, είπερ έσονταίτινες ουσίαι παρά τας αισθητάς και

όεύσας, χωριστάς είναι, άλλας μεν ύκ είχον, ταύτας δε

τάς καθόλου λεγομένας εξέθεσαν, ώςε συμβαίνειν σχεδόν

τάς αυτάς φύσεις είναι τάς καθόλου και τας καθ' έκαςον.

αύτη μεν ούν αυτή καθ' αυτήν είη τις αν δυσχέρεια των

ειρημένων,

10 Ο δε και τους λέγουσι τας ιδέας έχει τινά απορίαν

10

20. 21. πρός - πεπεισμένος om G", πρός] περί αε, 20, 21, πεπεισμέ

νος] πειρασμένος α, πεπειρασμένος ε, fort, πεπεισμένον vel πεπεισμένους.

28. τών - στοιχεία om G". 30. επισκεπτέον α. | 31. αν om Τ. 32. γαρ

om G". 33. τε ώς G"Ι"b, vulgo et c τέως, τε post 32. άμα Αlex. | 35.

το συνάψαι ταυτό εί ταυτον Τ. -

1086ύ 2. τε οm G"Ι". 5. μη χωρίσας Αlex. |τού] των Ταε. 8. παρα]

υπέρ G". 9. χωρίς Τ. | άλλας] αλλ' αι α. 10. συμβαίνει Τase. | 13.

λεγομένων G".
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και τοις μή λέγουσιν, και κατ' αρχάς εν τοις διαπορήμα- 15

σιν ελέχθη πρότερον, λέγωμεν νύν, ει μεν γάρ τις μη θή

σει τάς ουσίας είναι κεχωρισμένας, και τον τρόπον τούτον

ώς λέγεται τα καθ' έκαςα των όντων, αναιρήσει την εσίαν,

ώς βουλόμεθα λέγειν αν δέ τις θή τάς ουσίας χωριστάς,

πώς θήσει τα στοιχεία και τας αρχάς αυτών, ει μεν γαρ 20

καθ' έκαςον και μή καθόλ8, τοσαύτ' έςαι τα όντα όσαπερ

τα ςοιχεία, και εκ επιςητά τάςοιχεία, έσωσαν γάρ αί

288μεν εν τη φωνή συλλαβαί ουσίαι, τα δε στοιχεία αυτών

ςοιχεία των εσιών ανάγκη δη το ΒΑ εν είναι και εκάςην

των συλλαβών μίαν, είπερ μή καθόλου και τώ είδει αι 25

αυταί, αλλά μία εκάστη τώ αριθμώ και τόδε τι και μη

όμώνυμoν, έτι δ' αυτό ό εςιν εν έκαςον τιθέασιν, ει δ' αι

συλλαβαί, έτω και εξ ών εισίν εκ έςαι άρα πλείω άλφα

ενός, έδε των άλλων goιχείων έθεν κατά τον αυτόν λόγον

όνπερ έδε των άλλων συλλαβών ή αυτή άλλη και άλλη. 30

αλλά μήνεί τέτο, εκ έςαι παρά τα ςοιχεία έτερα όντα,

αλλά μόνον τα ςοιχεία, έτι δε ουδ' επιςητά τα ςοιχεία,

ο γάρ καθόλου, ή δ' επιστήμη των καθόλου, δήλον δ' έκ

τε των αποδείξεων και των ορισμών και γάρ γίγνεται συλ

λογισμός ότι τόδε το τρίγωνον δύο ορθαίς, ει μη πάντρί- 35

γωνον δύο όρθαϊς, υδ' ότι οδι ο άνθρωπος ζώον, ει μήπάς

άνθρωπος ζώον, αλλά μην είγε καθόλου αί αρχαί ή και αί

εκ τέτων υσίαι καθόλου, έgαι μή υσία πρότερον εσίας το 1087α

μεν γαρ καθόλ8 εκ υσία, το δε ςοιχείον και η αρχή κα

θόλου πρότερον δε το στοιχείον και η αρχή ών αρχή και

στοιχείόν εστιν ταύτά τε δή πάντα συμβαίνει ευλόγως,

όταν εκ στοιχείων τε ποιώσι τας ιδέας και παρά τας το

αυτό είδος εχέσας υσίας και ιδέας έντι αξιώσιν είναι κε

5

15. και ante κατ' om. Τ. 16. λέγομεν ΕG"Ι". 16. 17. τις μαθήσει Τ.

τις post θήσει Αlex. 17. τούτον τον τρ. Αlex. 19. ώς βουλ, λέγ.] όπερ ου

βουλόμεθα fort. Αlex. | τις τιθή ΕΤΙ". 20. πώς θήσει] προθήσει Τ.

21. μή οm i. 24. δε ΤΑ"ία. | εν οm Α"ias. | 27. post ομώνυμον pun

ctum cύ. | εί] εάν Εα. | 28. post ούτω comma posuisse videtur Αlex.

29. στοιχείων - 30. άλλων οm G". 32. δε om Τα ουδ' επιστητα] το

επιστατα α. | 34. τε om Α"αε. | 35. 36. τρίγωνον οm Α"ias. | 36. όρθαί

ΕΤΑ"iasc. | 37. και αι Αθias Αlex, και Focυ, αι Μ.

1087α 1. ουσίαι αι καθόλου Εas, ουσίαι ή καθόλου Τ. έσται τι

μη G"Ι". | 3. πρότερον γάρ στοιχείον Τ. 4. έσται G". |τε om. Τι6. αυτό είδος] αυτοείδος Αlex. ν
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χωρισμένον, ει δε μηθεν κωλύει ώσπερ επί τών της φωνής

στοιχείων πολλά είναι τα άλφα και τα βήτα και μηθεν

είναι παρά τα πολλά αυτό άλφα και αυτό βήτα, έσονται

10 ένεκά γε τούτου άπειροι αι όμοιαι συλλαβαί, το δε την

επιςήμην είναι καθόλου πάσαν, ώςε αναγκαίον είναι και

τάς των όντων αρχάς καθόλου είναι και μη ουσίας κεχω

ρισμένας, έχει μεν μάλις' απορίαν των λεχθέντων, ε μήν289

αλλ' έςι μεν ώς αληθές το λεγόμενον, έςι δ' ώς εκ αλη

15 θές, ή γαρ επιςήμη, ώσπερ και το επίςασθαι, διττόν, ών

το μεν δυνάμει το δε ενεργεία, η μεν έν δύναμις ώς ύλη

[τύ] καθόλα όσα και αόριςος το καθόλs και αορίςg εστίν, ή

δ' ενέργεια ώρισμένη και ώρισμένου τόδε τι έσα τέδέ τινος,

αλλά κατά συμβεβηκός ή όψις το καθόλου χρώμα ορά,

ότι τόδε το χρώμα ο όρά χρώμα εςιν, και ο θεωρεί ο γραμ

ματικός, τόδε το άλφα άλφα έπει ει ανάγκη τας αρχάς

καθόλου είναι, ανάγκη και τα εκ τότων καθόλου, ώσπερ

επί των αποδείξεων, ει δε τέτο, εκ έςαι χωριςόν αθεν έδ'

υσία, αλλά δήλον ότι έςι μεν ώς ή επιςήμη καθόλου, έστι

25 δ' ώς ού.

20

Λ/.

Περί μεν έν της εσίας ταύτης ειρήσθω τοσαύτα, πάν

30 τες δε ποιόσι τας αρχάς εναντίας, ώσπερ εν τοις φυσικοίς,

και περί τάς ακινήτους εσίας ομοίως, ει δε της των απάν

των αρχής μή ενδέχεται πρότερόν τι είναι, αδύνατον αν είη

την αρχήν έτερόν τι ύσαν είναι αρχήν, οίονεί τις λέγοι το

λευκόν αρχήν είναι εχή έτερον αλλ' ή λευκόν, είναι μέν

35 τοι καθ' υποκειμένου, και έτερόν τι ον λευκόν είναι εκείνο

γαρ πρότερον έςαι, αλλά μην γίγνεται πάντα εξ εναντίων

ώς υποκειμένου τινός ανάγκη άρα μάλιςα τοίς εναντίοις

7. τε G". 8. και μηθεν - 9. αυτό βήτα οm G"Ι". | 10. γε ένεκα Τ.

αι] και G". | 12. ούσας Α". | 13. μεν οm Α"αε. | 16. δύναμις 6"as.

ενέργεια ΤG"as. | 17. του post ύλη, φuamquam etiam Αlex habuit, omit

tendum esse docui Οbs, p. 57. | 18, ενεργεία Αlex. | ώρισμένου] ώρισμέ

νον Gύ. 20. το om Gύ. 21. εί] εί και G". 23. έστι G". 24. ή add

Ι" et fort. Αlex, on aseύ. | 29. ταύτης της ουσίας G"Ι"c. | 30. δε] γαρ

G"Ι". 31. 32. απάντων] πάντων Τ, όντων πάντων Αlex. 32. τι πρότερον

Τ. 33. το add Ε Αlex. 37. ώς] ώς εξ Αlex, άρα τους μάλιστα εναντ.

Αlex. τοίς] εν τοις Ταε.
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τόθ' υπάρχειν άει άρα πάντα ταναντία καθ' υποκειμένου, 1087ύ

290και εθέν χωριςόν, αλλ' ώσπερ και φαίνεται, ούθεν ουσία

εναντίον, και ο λόγος μαρτυρεί, ούθεν άρα τών εναντίων

κυρίως αρχή πάντων αλλ' ετέρα, οι δε το έτερον τών εναν

τίων ύλην ποιούσιν, οι μεν τώ ένιτώ ίσω το άνισον, ώς 5

τότο την το πλήθους ύσαν φύσιν, οι δε τώ ένι το πλήθος,

γεννώνται γάρ οι αριθμοί τοίς μεν εκ της το ανίσου δυάδος

το μεγάλου και μικρό, τώ δ' εκ τύ πλήθους, υπό της το

ενός δε εσίας αμφοίν και γαρ ό το άνισον και εν λέγων

τα στοιχεία, το δ' άνισον εκ μεγάλου και μικρού δυάδα,

ώς εν όντα το άνισον και το μέγα και το μικρόν λέγει,

και ο διορίζει ότι λόγω αριθμώ δ' ό, αλλά μήν και τας

αρχάς ας ςοιχεία καλύσιν, υ καλώς αποδιδόασιν, οι μεν

το μέγα και το μικρόν λέγοντες μετά τύ ενός, τρία ταύτα

ςοιχεία των αριθμών, τα μεν δύο ύλην, το δ' εν την μορ- 15

φήν, οι δε το πολύ και ολίγον, ότι το μέγα και το μι

κρόν μεγέθους οικειότερα την φύσιν, οι δε το καθόλg μάλ

λον επί τότων το υπερέχον και το υπερεχόμενον, διαφέρει

δε τέτων εθέν ώς ειπείν προς ένια των συμβαινόντων, αλλά

προς τας λογικάς μόνον δυσχερείας, ας φυλάττονται διά 20

το και αυτοί λογικάς φέρειν τας αποδείξεις, πλην του

αυτό γε λόγου εςι το υπερέχον και το υπερεχόμενον είναι

αρχάς αλλά μη το μέγα και το μικρόν, και τον αριθμόν

πρότερον της δυάδος εκ των στοιχείων καθόλου γαρ άμ

φότερα μάλλόνεςιν, νύν δε το μεν λέγουσι το δ' υ λέγε

σιν, οι δε το έτερον και το άλλο προς το εν αντιτιθέασιν,

οι δε πλήθος και το έν, ει δ' εστίν, ώσπερ βούλονται, τα

291όντα εξ εναντίων, τώ δε ένι ή ουθεν εναντίον, ή είπερ άρα

μέλλει, το πλήθος, το δ' άνισον τώ ίσω και το έτερον τώ

ταυτώ και το άλλο αυτώ, μάλιςα μενοί το εν τώ πλή- 30

θει αντιτιθέντες έχονταί τινος δόξης, ο μήν εδ' ότοι ικανώς,

έςαι γάρ το εν ολίγον πλήθος μεν γαρ ολιγότητι, το δε

10

25

1087b 5. ο G". 6. τούτου Τ. ο Ε. 10. εκ] και εκ Τ. 12. λόγω

αριθμώ] αριθμώ λόγω videtur habuisse Αlex. 13. α. Ταε. | 14. του ενός

μετά Α". 16. το post και om G". 17. οικειότερον Τ. φύσιν εστίν οι

G"Ι". 19. δε on Τas. | ουθεν τούτων, omissis ώς ειπείν, G"Ι". | 21. και

αυτοί] aliί φuoque ί. 22. το post και om ΕΑ". | 27. δε το πλήθος Τ.

28. ή ante είπερ om Τ. | 29. μέλλει] αμέλει Α"G"Ι"c, έτερον και τώ G".

30. άλλω Α". | αυτώ ΕΤG"Ι" Αlex, το αυτώ Α", ταυτώ iascύ.
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πολύ τώ ολίγω αντίκειται. το δ' εν ότι μέτρον σημαίνει,

φανερόν, και εν παντί εστί τι έτερον υποκείμενον, οίον εν

35 αρμονία δίεσις, εν δε μεγέθει δάκτυλος ή πάς ή τι τοιέτον,

εν δε ρυθμούς βάσις ή συλλαβή ομοίως δε και εν βάρει

ςαθμός τις ώρισμένος εςίν, και κατά πάντων δε τον αυτόν

1088α τρόπον, εν μέν τοίς ποιοίς ποιόν τι, εν δε τοίς ποσοίς πο

σόν τι και αδιαίρετον το μέτρον, το μεν κατά το είδος το

δε προς την αίσθησιν, ώς εκ όντος τινός τό ενός καθ' αυτό

εσίας, και τότο κατά λόγον σημαίνει γάρ το εν ότι μέ

τρον πλήθος τινός, και ο αριθμός ότι πλήθος μεμετρημένον

και πλήθος μέτρων, διό και ευλόγως εκ έςι το εναριθμός

ουδε γάρ το μέτρον μέτρα, αλλ' αρχή και το μέτρον και

το έν, δεί δε αει το αυτό τι υπάρχειν πάσι το μέτρον, οίον

ει ίππος το μέτρον, ίππους, και ει άνθρωπος, ανθρώπους,

10 ει δ' άνθρωπος και ίππος και θεός, ζώον ίσως, και ο αρι

θμός αυτών έςαι ζώα ει δ' άνθρωπος και λευκόν και βα

δίζον, ήκιστα μεν αριθμός τούτων διά το ταυτώ πάνθ'

υπάρχειν και ένι κατά τον αριθμόν, όμως δε γενών έσται

ο αριθμός ο τούτων, ή τινος άλλης τοιαύτης προσηγορίας,

15 οι δε το άνισον ώς έντι, την δυάδα δε αόριστον ποιούντες

μεγάλο και μικρύ, πόρρω λίαν τών δοκόντων και δυνατών292

λέγουσιν πάθη τε γάρ ταύτα και συμβεβηκότα μάλλον

ή υποκείμενα τους αριθμούς και τους μεγέθεσίνεςι, το πολύ

και ολίγον αριθμό, και μέγα και μικρόν μεγέθους, ώσπερ

άρτιον και περιττόν, και λείον και τραχύ, και ευθύ και

καμπύλον. έτι δε προς ταύτη τη αμαρτία και πρός τι

ανάγκη είναι το μέγα και το μικρόν και όσα τοιαύτα το

δε πρός τι πάντων ήκιςα φύσις τις ή υσία των κατηγοριών

εςί, και ύςέρα το ποιό και ποσό και πάθος τι τύ ποσού

25 το πρός τι, ώσπερ ελέχθη, αλλ' έχύλη, εί τι έτερον και

5

20

34. τι εστι G", εστι το Τ.

1088α 1. μεν et 2. και om Τ. 1. 2. ποσόν τι αδιαίρετον το γαρ

μέτρον αs. | 2. αδιαίρετον γάρ το μέτρον G"Ι"ι. | 3. του ενός on as.

εαυτό Τ. 5. o om Α". 7. μέτρα] μετρεί Τ. 9. fort, ει ίπποι, το μέ

τρον ίππος, και ει άνθρωποι, άνθρωπος, Οbs, p. 126. | post ανθρώπους

punctum cύ, item 11. post ζώα. 10. ante ζώον add και αε. | 11. λευκός

Τas. | 13. τον om Τe. | 14. άλλως G". 15. το] τον α. τι om Ε.

την δε δυάδα Αlex. ποιούντες] ποιούντες εκ ι et fort. Αlex. 18. το γαρ

πολύ ιαs. | 22. το μέγα είναι Τ. 23. minime praedicamentorum omnium ί.

τις η ουσία om G"Ι". 2.1. και του ποσού Α"αε. | 25. ώς προελέχθη αs.

ή G"Ι"ias Αlex. post έτερον comma α, colon se, punctum ύ.
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τώ όλως κοινώ πρός τι και τοις μέρεσιν αυτό και είδεσιν,

εθέν γάρ εςιν έτε μέγα έτε μικρόν, έτε πολύ έτε ολίγον,

ούθ' όλως πρός τι, ο ουχ έτερόν τι ον πολύ ή ολίγον ή

μέγα ή μικρόν ή πρός τι εςίν σημείον δ' ότι ήκιςα έσία

τις και όν τι το πρός τι το μόνον μή είναι γένεσιν αυτού 30

μηδε φθοράν μηδε κίνησιν, ώσπερ κατά το ποσόν αύξησις

και φθίσις, κατά το ποιον αλλοίωσις, κατά τόπον φορά,

κατά την υσίαν ή απλή γένεσις και φθορά, αλλ' υ κατά

το πρός τι άνευγάρτε κινηθήναι οτε μεν μείζον ότε δε

έλαττον ή ίσον έσται θατέρου κινηθέντος κατά το ποσόν. 35

ανάγκη τε έκάςου ύλην είναι το δυνάμει τοιέτον, ώςε και 1088ύ

εσίας, το δε πρός τι έτε δυνάμει εσία έτε ενεργεία, άτοπον

όν, μάλλον δε αδύνατον, το εσίας μη υσίαν ποιείν ςοιχείον

και πρότερον ύςερον γάρ πάσαι αι κατηγορίαι, έτι δε τα

ςοιχεία ο κατηγορείται καθ’ ών ςοιχεία, το δε πολύ και 5

ολίγον και χωρίς και άμα κατηγορείται αριθμού, και το

293μακρόν και το βραχύ γραμμής, και επίπεδόν εστι και

πλατύ και στενόν, ει δε δή και έςι τι πλήθος ού το μεν

αει ολίγον, οίον ή δυάς (εί γαρ πολύ, το εναν ολίγον είη),

καν πολύ άπλώς είη, οίον ή δεκάς πολύ, [και] ει ταύτης 10

μή εςι πλείον, ή τα μύρια πως όν έσται έτως εξ ολίγου

και πολλύ ο αριθμός, ή γάρ άμφω έδει κατηγορείσθαι ή

μηδέτερον νύν δε το έτερον μόνον κατηγορείται,

2 Απλώς δε δεί σκοπείν, άρα δυνατόν τα αίδια εκ

στοιχείων συγκείσθαι; ύλην γάρ έξει σύνθετον γάρ πάν 15

το εκ στοιχείων, ει τοίνυν ανάγκη, εξ 5 εστίν, ει και αεί

εςι κάνει εγένετο, εκ τούτου γίγνεσθαι, γίγνεται δε πάν

εκ τύ δυνάμει όντος τούτο ο γίγνεται (ού γάρ αν εγίγνετο

26. το Τ. | όλω G". 29. ή πρός] ά πρός Εc, πρός G"Ι". 30. μό

νου ΕΙ". | 31. το om αε. | 32. φορά] φθορά α. | 33. απλώς G"as | 35.

έλασσον ΕΤΑ"as, ήττον Αlex. εστί GύΙ".

1088ύ 3. ουν] δε G"Ι". | 4. γαρ] δε Τ. | 5. ών τα στοιχεία G"Ι"c.

6. κατηγόρηται G". | αριθμών Α", του αριθμού G"as. 7. και post εστι

om G"Ι". 8. ου Ε, ών G"Ι"as. cuίus semper ipsum paucum est i.

10. και] κάν S, videtur omittendum esse. και ει - 11. μύρια] et sί hoc

μαcto non est, plus φuan dena milliα ι; aliam lectionem, fortasse πλείον

μηδε τα μύρια, Αlex videtur habuisse. 11. post πλείον non dist c. ή τα

μύρια om G"Ι". | ούτος Ε, οm Τ. 13. το om as. έτερον ου μόνον Ι".

14. δεί οm G". | άρα έστι δ. αε. | 16, ει τοίνυν] ου τοίνυν Α", έτι τοί

νυν Τ. | 17. καν] και αε, τούτων G". | γίγνεσθαι και γίγνεται δε Τe.

18. εκ τού] εις το Α". | ουδε G"Ι". | εγένετο Α".
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εκ το αδυνάτου υδε ήν), το δε δυνατόν ενδέχεται και ενερ

20 γείν και μή, ει και ότι μάλιςα αείεςιν ο αριθμός ή ότιύν

άλλο ύλην έχον, ενδέχoιτ' αν μή είναι, ώσπερ και το μίαν

ημέραν έχον και το όποσαύν έτη ει δ' ότω, και το τοσύτον

χρόνον 5 μή εςι πέρας, ουκ αν τοίνυν είη αίδια, είπερμή

αίδιον το ενδεχόμενον μή είναι, καθάπερ εν άλλοις λόγοις

25 συνέβη πραγματευθήναι, ει δ' εςι το λεγόμενον νύν άλη

θές καθόλs, ότι υδεμία εςιν αίδιος υσία εάν μή ή ενεργεία,

τα δε ςοιχεία ύλη της εσίας, άδεμιάς αν είη αίδίου υσίας

ςοιχεία εξ ώνεςιν ενυπαρχόντων, εισί δέ τινες οι δυάδα

μεν αόριςον ποιόσι το μετά το ένός ςοιχείον, το δ' άνισον

30 δυσχεραίνουσιν ευλόγως διά τά συμβαίνοντα αδύνατα οίς

τοσαύτα μόνον αφήρηται των δυσχερών, όσα δια το ποιείν

το άνισον και το πρός τι ςοιχείον αναγκαία συμβαίνει τοις294

λέγεσιν όσα δε χωρίς ταύτης της δόξης, ταύτα κακείνοις

υπάρχειν αναγκαίον, εάν τε τον ειδητικόν αριθμόν εξ αυτών

35 ποιώσιν, εάν τε τον μαθηματικόν, πολλά μεν υν τα αίτια

1089α της επί ταύτας τας αιτίας εκτροπής, μάλιςα δε το απορή

σαι αρχαϊκώς έδοξε γάρ αυτούς πάντ' έσεσθαι εντά όντα,

αυτό το όν, ει μή τις λύσει και ομόσεβαδιείται τώ Παρ

μενίδου λόγω «ου γαρ μήποτε τούτο δαής είναι μη εόντα,»

αλλ' ανάγκη είναι το μή ον δείξαι ότι έςιν ούτω γαρ εκ

τύ όντος και άλλου τινός τά όντα έσεσθαι, ει πολλά εςιν.

καίτοι πρώτον μέν, ει το ον πολλαχώς (το μεν γαρ ότι

ουσίαν σημαίνει, το δ' ότι ποιόν, το δ' ότι ποσόν, και τας

άλλας δή κατηγορίας), ποία εν τά όντα πάντα έν, ει μη

10 το μή ονέςαι, πότερον αι υσίαι ή τα πάθη και τα άλλα

δή όμοίως ή άπαντα, και έςαι εντό τόδε και το τοιόνδε και

5

21, άλλου Α". 22. έτη] εστι G". το om ΤΑ"as. | 23. ου G". | 24.

λόγοις οm Ε Αlex. 25. δή Τ. 26. ενέργεια ΕΑ" Αlex, fort. recte, Syr

utramque scripturam et ενεργεία et ενέργεια interpretatur. | 29. στοιχείου

αs. | άνισον] αόριστον G". | 30. οίς] εις Τ. | 32. το post και on Α".

αναγκαίον ΤΑ". συμβαίνουσι αε. | fort, αναγκαίον συμβαίνειν. | 33. ταυτά

Τ. | 34. ειδικόν Α"as. 35. των μαθηματικών G".

1089α 1. ταύτης της αιτίας Γο. επιτροπής Τ. 3. βαδιείται om Τ.

4. δαμή Ε, δυνάμει Τ, ουδαμή Α"G"Ι"asc, μηδαμή Αlex, ullo modo ε.

εώντα Α"α. 5. fort. ανάγκην cum G"ι. | είναι on Τ. | ούτω] όντως Ε.

6. έστιν] fort. έσται. cf Οbs. p. 24. 7. post oν comma et post πολλα

χώς colon cb. 8. το δ' ότι ποσόν om G". 9. ποία coni., ποίον εαscύ.

cf Οbs. 1. Ι. 10. μή οm G". post πάθη interrogandi signum et 11. post

άπαντα colon cύ. | 11. δήom G". | ή άπαντα G"ias, ή πάντα Ι" et fort.

Λlex, άπανια οιuisso ή cύ. | 11, 12 και το τοσόνδε on G".
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το τοσόνδε και τάλλα όσα όν τι σημαίνει, αλλ' άτοπον,

μάλλον δε αδύνατον, το μίαν φύσιν τινά γενομένην αιτίαν
τ - νω χ/ ν / τ' ν Α" \

είναι του τού όντος το μεντόδε είναι, το δε τoιόνδε, το δε
Α' Α κιν Χ / ν χ/ w y/ ν

τοσόνδε, το δε πέ. έπειτα εκ ποίου μη όντος και όντος τα 15

όντας πολλαχώς γάρ και το μή όν, επειδή και το όν και

το μεν μη άνθρωπον σημαίνει το μή είναι τοδί, το δε μή

ευθύ το μή είναι τοιονδί, το δε μη τρίπηχυ το μή είναι

τοσονδί, εκ πoίoυ oύν όντος και μη όντος πολλά τα όντα;

βούλεται μεν δή το ψεύδος και ταύτην την φύσιν λέγει 20
ν' » Χ/ τ < - 5/ Α Μ 2/ \ ν

το ύκ όν, εξ 5 και τύ όντος πολλά τα όντα, διό και ελέ
σ/ -' - Sν Α' ( "Υ ν " /

295γετο ότι δεί ψεύδός τι υποθέσθαι, ώσπερ και οι γεωμέτραι

το ποδιαίαν είναι την μη ποδιαίαν αδύνατον δε ταύθ' έτως
2 2/ \ α - 2-Q,Α α / y ν

έχειν. έτε γαρ οι γεωμέτραι ψεύδος έθεν υποτίθενται (υ γαρ

εν τώ συλλογισμώ ή πρότασις), ότ’ εκ τύ έτω μη όντος τα 25
χ/ / γ Α Υ χ \ \ ν V

όντα γίγνεται έδε φθείρεται αλλ' επειδή το μεν κατά τάς

πτώσεις μη ον ισαχώς ταϊς κατηγορίας λέγεται, παρά τύτο

δε το ώς ψεύδος λέγεται μή ον και το κατά δύναμιν, εκ
/ α Α' Α "ν w n / Α' y Α'

τότε ή γένεσίς εςιν, εκ τύ μή ανθρώπ8 δυνάμει δε ανθρώπ8

άνθρωπος, και εκ του μη λευκ5 δυνάμει δε λευκό λευκόν, 30

ομοίως εάν τε έν τι γίγνηται εάν τε πολλά, φαίνεται δε

ή ζήτησις πώς πολλά το όν το κατά τάς εσίας λεγόμενον

αριθμοί γάρ και μήκη και σώματα τα γεννώμενά έστιν,

άτοπον δή το όπως μεν πολλά το όν το τί εστι ζητήσαι,

πώς δε ή ποια ή ποσά, μή, ου γαρ δή ή δυας ή αόριςος 35

αιτία έδε το μέγα και το μικρόν το δύο λευκά ή πολλά

είναι χρώματα ή χυμός ή σχήματα αριθμοί γάρ αν και 10890

ταύτα ήσαν και μονάδες, αλλά μην είγε ταύτ' επήλθον,

είδον αν το αίτιον και το εν εκείνοις το γάρ αυτό και το

ανάλογον αίτιον, αύτη γάρ ή παρέκβασις αιτία και το το

",

12. το om Ταε άλλα G". |όν coni., έν ιαscύ, οm Ε. cf Οbs, p. 26.

post σημαίνει punctum cύ. 14. του τού] του Τ, και τούτου και όντος

είναι του Α"e, και τούτου και όντος είναι αυτού αε, et huίus entis et

είusden entis ε. | είναι τόδε G"Ι". |τοιόνδε om Α". | 15. εκ του ποίου

G". 17. fort. άνθρωπος. 20. λέγει scripsi c. Αlex, λέγειν ιαscυ. | 22. δή

G", οm Ε. | και on G". | 23. τό] την Τ. | 25. λογισμώ G". | 28. το ώς]

τόδε ώς αs. ante μή add το αεCυ, om. Τ' Αlex. | 31. τι om ΕG"as.

33, τα om Τ. 34. δή το Ι", δε και G". | εστι] επι G". | 36. αιτία]

ουσία G".

1089b 2. και om G". | επήλθεν Ε. 3. το ante ανάλογον οm Αlex.

4. το το Ε, τούτο Gύ.
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5 αντικείμενον ζητώντας τω όντι και τώ ενί, εξ 5 και τέτων

τα όντα, το πρός τι και το άνισον υποθείναι, ο έτ' εναντίον

έτ' απόφασις εκείνων, μία τε φύσις τών όντων ώσπερ και

το τί και το ποιόν και ζητείν έδει και τέτο, πως πολλά

τα πρός τι αλλ' ουχ έν, νύν δε πως μεν πολλαί μονάδες

10 παρά το πρώτον εν ζητείται, πως δε πολλά άνισα παρά

το άνισον έκέτι, καίτοι χρώνται και λέγεσι μέγα μικρόν,

πολύ ολίγον, εξ ών οι αριθμοί, μακρόν βραχύ, εξ ών το

μήκος, πλατύ στενόν, εξ ών το επίπεδον, βαθύ ταπεινόν,

εξ ών οι όγκοι και έτι δή πλείω είδη λέγουσι το πρός τι.296

τέτοις δή τί αίτιον τύ πολλά είναι; ανάγκη μεν έν, ώσπερ

λέγομεν, υποθείναι το δυνάμει ον εκάςω τύτο δε προσα

πεφήνατο ο ταύτα λέγων, τί το δυνάμει τόδε και ουσία,

μή ον δε καθ' αυτό, ότι το πρός τι, ώσπερ ει είπε το ποιόν,

ο έτε δυνάμει εςι το εν ή το όν, έτε απόφασις τό ενός υδε

του όντος, αλλ' έντι των όντων πολύ τε μάλλον, ώσπερ

ελέχθη, ει εζήτει το πώς πολλά τα όντα, μή τα εν τη αυτή

κατηγορία ζητείν, πως πολλαι υσίαι ή πολλά ποιά, αλλά

πώς πολλά τα όντα τα μεν γαρ εσίαι, τα δε πάθη, τα

δε πρός τι επιμένουν των άλλων κατηγοριών έχει τινά

25 και άλλην επίςασιν πως πολλά διά γάρ το μή χωριςα

είναι τώ το υποκείμενον πολλά γίγνεσθαι και είναι ποιά

τε πολλά είναι και ποσά, καίτοι δεί γέ τινα είναι ύλην

εκάστω γένει πλήν χωριστήν αδύνατον των εσιών, αλλ'

επί των τόδε τι έχει τινά λόγον, πώς πολλά το τόδε τι,

30 ει μή τι έςαι και τόδε τι και φύσις τις τοιαύτη αύτη δέ

εςιν εκείθεν μάλλον ή απορία, πώς πολλαι ενεργεία έσίαι

αλλ' και μία, αλλά μην και ει μη ταυτόν εςι το τόδε και

το ποσόν, ε λέγεται πως και διά τί πολλά τα όντα, αλλά

πώς ποσά πολλά, ο γαρ αριθμός πάς ποσόν τι σημαίνει,

35 και η μονάς, ει μη μέτρον, ότι το κατά το ποσόν αδιαί

15

20

5. ζητούντα Ε. 9. τα] το Α". 10. 11. παρά το άνισον οm ί. 14. όγ

κοι' έτι δε είδη πλείω λέγουσι Τ, όγκοι και έτι ει είδη πλείω λέγουσι αε.

16, δυνάμενον εκάστω Α". 17. τί - ουσία] φuod aliφuid potentia sit

ens, hoeque substantia ε. | ουσία scripsi cum Αlex, ουσία ascύ. | 18.ει

om G". | 19. ουδε coni. ύ, ούτε codices. | 20. κάλλιον fort. Αlex. | 21.

ελέχθη] ει ελέχθη και G". | εζήτει το G", εζήτει ΤΑ"F"ias, εζητείτο eb.

τη om G". | 26. τώ τό] τό τι Τ. | 31. ούσαι Ε. | 32. oυ on G". |ει

και G"Ι". 33. το om F". 34. πώς] πώς και δια τί αε. | ο γάρ -

1090 α 1. πως πολλά om Τ. 35. το post κατά om Ι".
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ρετον, ει μεν έν έτερον το ποσόν και το τί εςιν, και λέγεται

το τίεςιν εκ τίνος ουδε πώς πολλά ει δε ταυτό, πολλάς 1090α

υπομένει ο λέγων εναντιώσεις, επιςήσειε δ' άν τις τήν σκέ

ψιν και περί των αριθμών πόθεν δεί λαβείν τήν πίστιν ώς

297εισίν τώ μεν γαρ ιδέας τιθεμένω παρέχονταί τιν' αιτίαν

τοίς ούσιν, είπερ έκαστος των αριθμών ιδέα τις, ή δ' ιδέα 5

τοις άλλοις αιτία του είναι ον δήποτε τρόπον έστω γάρ

υποκείμενον αυτοίς τότο, τώ δε τύτον μεν τον τρόπον ουκ

οιoμένω διά το τάς ενέσας δυσχερείας όράν περί τας ιδέας,

ώςε διά γε ταύτα μη ποιείν αριθμούς, ποιoύντι δε αριθμόν

τον μαθηματικόν, πόθεντε χρή πιςεύσαι ώς έςι τοιούτος 10

αριθμός, και τί τοις άλλοις χρήσιμος, εθενός γάρ έτε φη

σιν ο λέγων αυτόν είναι, αλλ' ώς αυτήν τινα λέγει καθ'

αυτήν φύσιν έσαν, έτε φαίνεται ών αίτιος τα γάρ θεωρή

ματα των αριθμητικών πάντα και κατά των αισθητων

υπάρξει, καθάπερ ελέχθη, 15

3 Οι μεν εν τιθέμενοι τας ιδέας είναι και αριθμός αυτάς

είναι, κατά την έκθεσιν εκάςου παρά τα πολλά λαμβά

νειν, το έν τι έκαστον πειρώνταί γε λέγειν πώς και διατί

έςιν, ου μην αλλ' επεί ούτε αναγκαία έτε δυνατά ταύτα,

έδε τον αριθμόν διά γε ταύτα είναι λεκτέον, οι δε Πυθα- 20

γόρειοι διά τό οράν πολλά των αριθμών πάθη υπάρχοντα

τοίς αισθητοίς σώμασιν, είναι μεν αριθμούς εποίησαν τα

όντα, και χωριςές δέ, αλλ' εξ αριθμών τα όντα, διά τί δέ;

ότι τα πάθη τα των αριθμών εναρμονία υπάρχει και εν

τώ έρανώ και εν πολλοίς άλλοις, τοίς δε τον μαθηματικόν 25

μόνον λέγουσιν είναι αριθμόν άθεν τοιύτον ενδέχεται λέγειν

κατά τας υποθέσεις, αλλ' ότι εκ έσονται αυτών αι επιςή

μαι ελέγετο, ημείς δε φαμεν είναι, καθάπερ είπομεν πρό

τερον, και δήλον ότι ο κεχώριςαι τα μαθηματικά και γαρ

298άν κεχωρισμένων τα πάθη υπήρχεν εντοίς σώμασιν, οι 30

μεν άν Πυθαγόρειοι κατά μεν το τοιύτον εθενί ένοχοι εισιν,

36. ante oυ add ότι αs.

1090α 1. έκ τινος αερ, ταυτό] ταύτα αs. 4. γαρ οm G". | τιν'Ι

τινες αε. 5. ή] ει G". 7. αυτοίς υποκείμενον G"Ι"αε. 8. παρά αs.

10. τί Τ. 12. ώς οm Εas. 14. αρ.] μαθηματικών αριθμών Ι". | 17.

είναι] είναι τιθέμενοι αs, την] fort, τo, cf. Οbs, p. 128. περί αs. | 18.

γε οm ΤG"αε, και om Ε. 19. έστιν] έστιν αscb. 23. τα Ι δε τα Τ.

24. παθητικά των G". | εναρμόνια Α". | 28, ελέγοντο Τ. 28, 29 και

πρότερον αs. | 31. το on G".
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κατά μέντοι το ποιείν εξ αριθμών τα φυσικά σώματα, εκ

μη εχόντων βάρος μηδε κουφότητα έχοντα κεφότητα και

βάρος, εοίκασι περί άλλ8 έρανό λέγειν και σωμάτων αλλ'

35 και των αισθητών, οι δε χωριςόν ποιύντες, ότι επί των αισθη

των ουκ έσται τα αξιώματα, αληθή δε τα λεγόμενα και

σαίνει την ψυχήν, είναι τε υπολαμβάνουσι και χωριστά

1090υ είναι ομοίως δε και τα μεγέθη τα μαθηματικά, δήλον όν

ότι και ο εναντιούμενος λόγος ταναντία ερεί και ο άρτι

ήπoρήθηλυτέον τοίς ότω λέγουσι, διά τί ουδαμώς εν τοις

αισθητοίς υπαρχόντων τα πάθη υπάρχει αυτών εν τοις αι

σθητοίς, εισί δέ τινες οι εκ του πέρατα είναι και έσχατα

την ςιγμήν μεν γραμμής, ταύτην δ' επιπέδου, τύτο δε το

ςερεύ, οίονται είναι ανάγκην τοιαύτας φύσεις είναι, δεί δή

και τέτον οράν τον λόγον, μή λίαν ή μαλακός, ούτε γάρ

εσίαι εισι τα έσχατα αλλά μάλλον πάντα ταύτα πέρατα,

10 έπει και της βαδίσεως και όλως κινήσεώς εστί τι πέρας,

τούτ' ούν έςαι τόδε τι και εσία τις αλλ' άτοπον ου μην

αλλά ει και εισί, τώνδε των αισθητών έσονται πάντα επί

τέτων γάρ ο λόγος είρηκεν, διά τί έν χωριςά έςαι, έτι δε

επιζητήσειεν άν τις μή λίαν ευχερής ών περί μεν του αρι

15 θμό παντός και των μαθηματικών το μηθεν συμβάλλεσθαι

αλλήλοις τα πρότερα τοίς ύςερον μη όντος γάρ το αριθμό

εθέν ήττον τα μεγέθη έςαι τοίς τα μαθηματικά μόνον είναι

φαμένοις, και τούτων μή όντων ή ψυχή και τα σώματα

τα αισθητά, εκ έoικε δ' ή φύσις επεισοδιώδης όσα εκ των299

20 φαινομένων, ώσπερ μοχθηρά τραγωδία, τοίς δε τας ιδέας

τιθεμένοις τούτο μεν εκφεύγει ποιούσι γάρ τα μεγέθη εκ

της ύλης και αριθμού, εκ μεν της δυάδος τα μήκη, εκ

τριάδος δ' ίσως τα επίπεδα, εκ δε της τετράδος τα στερεά

ή και εξ άλλων αριθμών διαφέρει γαρ εθέν, αλλά ταυτά

25 γε πότερoν ιδέαι έσονται, ή τίς ο τρόπος αυτών, και τί συμ

5

33. μηδε] ουδε ΕG"Ι". 37. τι G"Ι". |χωριστά] fort. χωριστον,

1090υ 1. τα μεγέθη om Τ. των μαθηματικών, και δήλον αs. 3. λύε

τα ΤΑ"G"ias. 5. είναι om F". | 6. την μεν στ, αε. | μεν οm G"Ι".

του οm G"Ι". 7. ανάγκη Τα. 9. ταύτα πάντα ΤΑ"as. 10. τι om. Τ.

11. εστί ΕΤιαs, τόδε τι και om G". | τι om αε. | 12. τώνδε - πάντα]

sensibilia sane omnία erunt ε. 13. έσται] έστιν Ε Αlex. 14. ζητήσειεν

Τ. μεν ουν του ΤΙ"as, 16. υστέροις G". 17. τα post τοις om Τ. | 18.

τούτων] των Τ Ι 20. μοχθηρά τραγωδία α. | 22, 23, εκ της τριάδος Τ.

25. πρότερον Ι". | τίς om Τ Ι τόπος αs.
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βάλλονται τοις έσιν, όθεν γάρ, ώσπερ υδε τα μαθηματικά,

υδε ταύτα συμβάλλεται, αλλά μήν έδ' υπάρχει γε κατ'

αυτών εθεν θεώρημα, εάν μή τις βόληται κινείν τα μαθη

ματικά και ποιείν ιδίας τινάς δόξας, έστι δ' έχαλεπόν

οποιασύν υποθέσεις λαμβάνοντας μακροποιείν και συνείρειν 30

ότοι μεν εν ταύτη προσγλιχόμενοι ταϊς ιδέαις τα μαθημα

τικά διαμαρτάνουσιν οι δε πρώτοι δύο τους αριθμός ποιή

σαντες, τόντε των ειδών και τον μαθηματικόν άλλον,

εδαμώς έτ' ειρήκασιν έτ' έχoιεν αν ειπείν πώς και εκ τίνος

έςαι ο μαθηματικός, ποιόσι γαρ αυτόν μεταξύ τύ ειδητικό 35

και το αισθητό, ει μεν γαρ εκ τύ μεγάλου και μικρό, ο

αυτός εκείνω έςαι τώ των ιδεών, εξ άλλου δέ τινος μικρό

και μεγάλου τα γάρ μεγέθη ποιεί, ει δ' έτερόν τι ερεί, 1091α

πλείω τα ςοιχεία ερεί και ει έντι εκατέρου ή αρχή, κοι

νόν τι επί τούτων έςαι το έν, ζητητέoντε πώς και ταύτα

πολλά το έν, και άμα τον αριθμόν γενέσθαι άλλως ή εξ

ενός και δυάδος αορίςου αδύνατον κατ' εκείνον, πάντα δή 5

ταύτα άλογα, και μάχεται και αυτά έαυτοίς και τοις

ευλόγοις, και έoικεν εν αυτοίς είναι ο Σιμωνίδου μακρός

300λόγος γίγνεται γάρ ο μακρός λόγος ώσπερ ότών δάλων,

όταν μηθεν υγιές λέγωσιν, φαίνεται δε και αυτά τα ςοι

χεία το μέγα και το μικρόν βοάν ώς έλκόμενα και δύνα- 10

ται γάρ έδαμώς γεννήσαι τον αριθμόν αλλ' ή τον αφ' ενός

διπλασιαζόμενον άτοπον δε και γένεσιν ποιείν αϊδίων όν

των, μάλλον δ' έντι των αδυνάτων, οι μεν όν Πυθαγό

ρειοι πότερον και ποιύσιν ή ποιέσι γένεσιν έθεν δεί διστάζειν,

φανερώς γαρ λέγουσιν ώς τό ενός συςαθέντος, είτ' εξ επι- 15

26. ουδε om G". | 27, 28, κατ' αυτών] τούτων Εas. | 30. μακρόν ποι

είν Ε. | 31. προσγλισχόμενοι α. | 33. ιδεών Ε. των G"Ι". | μαθηματικών

Α"G"Ι". comma non cum sco post μαθηματικόν, sed post άλλον ponen

dum docuit Ζeller plat. Stud. p. 239, 1. 33. 34. άλλον ουδαμώς οm Α", άλ

λον οm ί, ουδαμώς οm Ε. 35. μαθηματικός κατ' εκείνον, ποιούσι Τ. |ει

δικού Α"as. | 36. o - 37. μικρού om Τ. | 36. και του μικρού αε. | 37.

εκείνος 6"Ιό. | ειδών G"Ι".

1091 α 1. distinctio post μεγάλου et particula γάρ videntur omittendae

cum Αlex et ί. 2. ερεί om G". | εκατέρα Τ. 3. τε] at ε, οm αε. 4. τό]

τα Α"Ι", και G". | γίνεσθαι αε. | 5. 6. ταύτα δή πάντα Αlex. | 6. και ante

αυτά om Αlex. | 8. γίγνεται -λόγος om ΤG". | 9. αυτώ G". | 11. ή G".

12, διπλασιαζόμενος G"Ι". | γένεσιν] το γένεσιν F", fort. recte. | 13. οι]

εια. | 14 πότερον ποιούσιν ή ου ποιούσι Ι". | την γένεσιν G"Ι". | 15. λέ

γουσί τινες ώς Ι".
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πέδων είτ’ εκ χροιάς είτ’ εκ σπέρματος είτ' εξ ών απορύσιν

ειπείν, ευθύς το έγγιςα του απείρου ότι είλκετο και επε

ραίνετο υπό το πέρατος, αλλ' επειδή κοσμοποιύσι και φυ

σικώς βούλονται λέγειν, δίκαιον αυτούς εξετάζειν τι περί

20 φύσεως, εκ δε της νύν άφείναι μεθόδου τάς γαρ εν τοις

ακινήτοις ζητάμεναρχάς, ώςε και των αριθμών των τοιό

των επισκεπτέον την γένεσιν. *

4 Τ5 μεν εν περιττό γένεσιν έ φασιν, ώς δήλον ότι το

αρτίου έσης γενέσεως τον δ' άρτιον πρώτον εξ ανίσων τινές

25 κατασκευάζεσι το μεγάλο και μικρύ ίσασθέντων. - ανάγκη

ούν πρότερον υπάρχειν την ανισότητα αυτοίς τύ ίσασθήναι.

ει δ' αεί ήσαν ίσασμένα, υκ αν ήσαν άνισα πρότερον του

γαρ αεί εκ έςι πρότερον υθέν, ώςε φανερόν ότι ο τό θεω

ρήσαι ένεκεν ποιύσι την γένεσιν των αριθμών, έχει δ' απο

30 ρίαν και ευπορήσαντι επιτίμησιν, πώς έχει προς το αγαθόν

και το καλόν τα ςοιχεία και αι αρχαί, απορίαν μεν ταύ

την πότερόν εστί τι εκείνων οίον βουλόμεθα λέγειν αυτό το

αγαθόν και το άριστον, ή έ, αλλ' υστερογενή, παρά μεν

γαρ των θεολόγων έoικεν ομολογείσθαι των νύν τισίν, οι έ

35 φασιν, αλλά προελθούσης της των όντων φύσεως και το

αγαθόν και το καλόν εμφαίνεσθαι. τύτο δε ποιόσιν ευλα-301

βούμενοι αληθινήν δυσχέρειαν, ή συμβαίνει τους λέγουσιν,

1091ύ ώσπερ ένιοι, το εν αρχήν, έςι δ' ή δυσχέρεια και διά τό τη

αρχή το ευ αποδιδόναι ώς υπάρχον, αλλά διά τό το εν

αρχήν και αρχήν ώς ςοιχείον και τον αριθμόν εκ τύ ενός,

οι δε ποιηται οι αρχαίοι ταύτη όμοίως, η βασιλεύειν και

άρχειν φασίνου τους πρώτους, οίον νύκτα και ουρανόν ή

χάος ή ωκεανόν, αλλά τον Δία, ου μην αλλά τούτοις

μεν δια το μεταβάλλειν τος άρχοντας των όντων συμβαί

νει τοιαύτα λέγειν, έπει οι γε μεμιγμένοι αυτών και τώ

μη μυθικώς άπαντα λέγειν, οίον Φερεκύδης και έτεροί τινες,

10 τό γεννήσαν πρώτον άριςον τιθέασι, και οι Μάγοι, και των

5

19. δίκαιον οm G" et rc I". | τι] τα rc I", τους Αlex. | 23. φασιν εί

ναι ώς G"Ι". | 24. ουσία Τ. πρώτον et 26. πρότερον om G" et re I".

28. ου οm G". | 30. επιστήμησιν Ε. προς] κατά GόΙό. | 33. αόριστον

G"Ι". 34. γαρ οm αs. |ει Τ. -

1091ύ 1. τη] εν G". | 2. ευ] εν ΕΤG". 4. ή] οι ΓάG"Ι". | βασι

λεύον Ε. 5. ου οm F". 6. post ή add και ias. | τον οm G". 7. των

όντων οm as. 8. γε οm Τ Ι και fort. omittendum. 8. 9. τώ μή] των

G", το μή αε. 9. άπαντα] πάντα ΕG"Ι", ταύτα αε. . "
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υςέρων δε σοφών, οίον Εμπεδοκλής τε και Αναξαγόρας,

ο μεν την φιλίαν στοιχείον, ο δε τον νούν αρχήν ποιήσας,

των δε τάς ακινήτους ουσίας είναι λεγόντων οι μέν φασιν

αυτό το εν το αγαθόν αυτό είναι εσίαν μέντοι το εν αυτό

ώοντο είναι μάλιςα, ή μένουν απορία αύτη, ποτέρως δεί

λέγειν. θαυμαςόν δ' ει τώ πρώτω και αϊδίω και αυταρ

κεστάτω τούτ' αυτό πρώτον ουχώς αγαθόν υπάρχει το

αύταρκες και η σωτηρία, αλλά μην υ δι' άλλο τι άφθαρ

τον ή διότι εύ έχει, υδ' αύταρκες, ώςε το μεν φάναι την

αρχήν τοιαύτην είναι εύλογον αληθές είναι το μέντοι ταύ- 20

την είναι το έν, ή ει μη τούτο, στοιχείόν τε και στοιχείον

αριθμών, αδύνατον συμβαίνει γαρ πολλή δυσχέρεια, ήν

ένιοι φεύγοντες απειρήκασιν, οι τό εν μεν ομολογόντες αρ

χήν είναι πρώτην και ςοιχείον, τό αριθμό δε το μαθημα

τικού, άπασαι γάρ αι μονάδες γίγνονται όπερ αγαθόντι, 25

302και πολλή τις ευπορία αγαθών, έτι ει τα είδη αριθμοί, τα

είδη πάντα όπερ αγαθόν, αλλά μήν ότg βάλεται τιθέτω

τις είναι ιδέας ει μεν γαρ των αγαθών μόνον, εκ έσονται

ουσίαι αι ιδέαι ει δε και των όσιών, πάντα τα ζώα και

τα φυτά αγαθά και τα μετέχοντα ταύτά τε δή συμβαί

νει άτοπα, και το εναντίον goιχείoν, είτε πλήθος ον είτε το

άνισον και μέγα και μικρόν, το κακόν αυτό, διόπερ ο μεν

έφευγε το αγαθόν προσάπτειν τώ ενι ώς αναγκαίον όν, επει

δή εξ εναντίων ή γένεσις, το κακόν την τύ πλήθους φύσιν

είναι οι δε λέγουσι το άνισον την τύ κακού φύσιν συμ- 35

βαίνει δή πάντα τα όντα μετέχειν το κακό έξω ενός αυτό

τύ ενός, και μάλλον ακράτoυ μετέχειν τες αριθμούς ή τα

μεγέθη, και το κακόν του αγαθού χώραν είναι, και μετέ- 1092α

χειν και ορέγεσθαι του φθαρτικού φθαρτικόν γάρ του

εναντίoυ τo εναντίον και ει ώσπερ ελέγομεν ότι η ύλη

15

30

11. ύστερον Ε, ετέρων G". | 12. την om G". | 13. είναι om Τ Αlex

ιαs. | οι μέν κτλ.] Ζeller Ρlat. Stud. p. 277 alterum enunciati membrum,

quod a verbis οι δε ordiatur, addi iubet. | 21. είναι om Τ Ι 21. 22. γε και

στοιχείων αριθμόν G"Ι". | 23. μεν οn G". | 26. απορία Ταε. |ει οm Α".

28. μόνων G"Ι". | 29, αι ουσίαι ιδέαι αε. | ουσίαι οm G" et rc Ι". | αι

om Τ. 30. τε οm G". | 31. άτοπα] πάντα F". | 32. και μέγα] είτε

μέγα G" et rc Ι". 33. αναγκαίον] εναντίον αε. ώς αναγκαίον όν om

G". | επειδή - 35. είναι om G"Ι". | 33. 34. επειδή] επεί δ' c. | 35. είναι

- φύσιν οm Τ.

1092α 1. είναι] όν Τ. 2.3. το εναντίον του εναντίου G". 3. ότι om Τ.

Αristot. metaph. ed. Βonitz Vol. Ι. 18
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εστι το δυνάμει έκαστον, οίον πυρός του ενεργεία το δυ

5 νάμει πύρ, το κακόν έςαι αυτό το δυνάμει αγαθόν, ταύτα

δή πάντα συμβαίνει, το μεν ότι αρχήν πάσαν στοιχείον

ποιόσι, το δ' ότι τάναντία αρχάς, το δ' ότι το εν αρχήν, το

δ' ότι τες αριθμός τάς πρώτας υσίας και χωριςάς και είδη.

5 Ειούν και το μή τιθέναι το αγαθόν εν ταίς αρχαίς

10 και το τιθέναι έτως αδύνατον, δήλον ότι αι αρχαι εκ ορθώς

αποδίδονται άδε αι πρώται ουσίαι, ουκ ορθώς δ' υπολαμ

βάνει ουδ' εί τις παρεικάζει τάς του όλου αρχάς τη των

ζώων και φυτών, ότι εξ αορίςων ατελών δε αει τα τελειό

τερα, διό και επί των πρώτων έτως έχειν φησίν, ώςε μηδε

15 όν τι είναι το εν αυτό, εισί γάρ και ενταύθα τέλειαι αι

αρχαι εξ ών ταύτα άνθρωπος γάρ άνθρωπον γεννά, και303

ουκ έςι το σπέρμα πρώτον, άτοπον δε και το τόπον άμα

τοίς ςερεοίς [και] τοις μαθηματικοίς ποιήσαι (ο μεν γαρ τό

πος των καθ' έκαςον ίδιος, διόχωριςά τόπω, τα δε μα

20 θηματικά και πύ), και το ειπείν μεν ότι που έςαι, τί δέ εςιν

ο τόπος, μή έδει δε τους λέγοντας εκ ςοιχείων είναι τα

όντα και των όντων τα πρώτα τους αριθμούς, διελομένους

πώς άλλο εξ άλλου εςίν, ούτω λέγειν τίνα τρόπον ο αρι

θμός εστιν εκ των αρχών, πότερον μίξει, αλλ' ούτε πάν

25 μικτόν, τότε γιγνόμενον έτερον, ουκ έσται τε χωριστον το

εν έδ' ετέρα φύσις, οι δε βάλονται, αλλά συνθέσει, ώσπερ

συλλαβήν, αλλά θέσιν τε ανάγκη υπάρχειν, και χωρίς ο

νοών νοήσει το εν και το πλήθος, τούτ' ούν έςαι ο αριθμός,

μονάς και πλήθος, ή το εν και άνισον, και έπει το εκτι

νών είναι έςι μεν ώς ενυπαρχόντων έςι δε ώς ού, πoτέρως

ο αριθμός, ούτως γάρ ώς ενυπαρχόντων ουκ έστιν αλλ' ή

ών γένεσίς εςιν, αλλ' ώς από σπέρματος, αλλ' ουχοιόν

τε του αδιαιρέτου τι απελθείν αλλ' ως εκ τού εναντίg μή

υπομένοντος, αλλ' όσα ούτως εςί, και εξ άλλυ τινός εςιν

30

8. χωριστά Ι". 9. μή μετιέναι G". | 11. αι οm Ε. δ' om G". | 11. 12.

υπολαμβάνει ουδ' om F". | 12. τη] τι Ε. | 13. ατελών om αε. | 14. φα

σίν ιαse et fort. Αlex, videtur praeferendum. 15. γάρ] δε αε. αι om Τ.

16. ταύτα αυτά άνθρωπος Ι". άνθρωπον om G". 17. και τον τό

πον Ε. | 18. και om ΤΑ" Αlex ias et fort, Syr. 19. έκαστα ών αίδιος

Τ. 20. τί] το Τ. 21. post μη add άτοπον ίς. | 25. ουκ έσται τε] ουκ

έσται, ούτε c, τε om αε. 26. οι δε] ουδε ias. | 27. τε οm Ε. 28. έσται

ούν Α"αεc, o on Τas. | 33. αδιαίρετον ΤΑ"αε, τι post τε Αlex. 34.

έστιν om Ιό.
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υπομένοντος, έπει τοίνυν το εν ο μεν τώ πλήθει ώς εναντίον 35

τίθησιν, ο δε τώ ανίσω, ώς ίσω τώ ενί χρώμενος, ώς εξ1092ο

εναντίων είη αν ο αριθμός, έςιν άρα τι έτερον εξ ού υπο

μένοντος και θατέρs εςιν ή γέγονεν, έτι τί δή ποτε τα μεν

άλλ' όσα εξ εναντίων ή οίς εςιν εναντία φθείρεται, καν εκ

παντός ή, ο δε αριθμός ού, περί τούτο γαρ ουθεν λέγεται, και

καίτοι και ενυπάρχον και μη ενυπάρχον φθείρει το εναντίον,

304οίον το νείκος το μίγμα, καίτοι γε ουκ έδει ου γαρ εκείνω

γε εναντίον, ούθεν δε διώρισται ουδε όποτέρως οι αριθμοί

αίτιοι των ουσιών και του είναι, πότερον ως όροι, οίον αι

ςιγμα των μεγεθών, και ώς Εύρυτος έταττε τίς αριθμός 10

τίνος, οίον οδι μεν ανθρώπου, οδι δε ίππου, ώσπερ οι τούς

αριθμός άγοντες εις τα σχήματα τρίγωνον και τετράγωνον,

ούτως αφομοιών τοίς ψήφoις τάς μορφάς των φυτών ή

ότι [ο] λόγος ή συμφωνία αριθμών, ομοίως δε και άνθρωπος

και των άλλων έκαστον, τα δε δή πάθη πώς αριθμοί, το 15

λευκόν και γλυκύ και το θερμόν, ότι δε ουχ οι αριθμοί

ουσίαι έδε της μορφής αίτιοι, δήλον ο γάρ λόγος ή υσία,

ο δ' αριθμός ύλη, οίον σαρκός ή οστού αριθμός ή ουσία

ούτω τρία πυρός, γής δε δύο και αεί ο αριθμός ος αν ή

τινών εςίν, ή πύρινος ή γήϊνος ή μοναδικός, αλλ' ή ουσία 20

το τοσόνδ' είναι προς τοσόνδε κατά την μίξιν τύτο δ' έκέτι

αριθμός αλλά λόγος μίξεως αριθμών σωματικών ή οποιων

ούν, ούτε ούν τώ ποιήσαι αίτιος ο αριθμός, ούτε όλως ο

αριθμός ούτε ο μοναδικός, ούτε ύλη ούτε λόγος και είδος

των πραγμάτων, αλλά μήν ουδ' ώς το oύ ένεκα, 25

6 Απορήσειε δ' άν τις και τί το εύ εστι το από των

1092ύ 2. εναντίου G"Ι". | αν είη αε. | έστιν] fort. έσται. 4. oίοις Τ.

εναντία] υπάρχον G". | καν - 6. φθείρει οm G". 6. και μή ενυπάρχον

om Ε. | φθείρεται Ι". 7. καίτοι γε ΤΑ"G"Ι" Αlex, καίτοι αερb. εκείνω

Α"G"Ι" Αlex ε, εκείνο αεcυ. 9. αίτιον Ι". | πρότερον Ι". | όρος Ε, σω

ροί Τ, οι όροι G"Ι". | οίνος Τ. | αι οm ΤΑ"as. | 10. μεγεθών] γραμμών

fort. Αlex Syr. 10. 11. τις αριθμός τινος αsc. 13. αφ' ομοίων Ι". | αφο

μοιούνται ψ. αs, αφομοιούν ταϊς ψ. c. αφορμάς αε. | 14. o omittendum

esse docui Οbs, p. 26 sqq. ή scripsi cum Αlex, ή ascύ, et ί. αρ.] των αρ.

Αlex. και] και ώς Τ, και ο G". 15. και om G". | 16. το om. Ταε.

17. ουσία ΕΤ. ή on Τas. 18. ή] ή δ' ΕΤ, ή αε, οm Αlex. 18. 19. post

ουσία puncto, post ούτω non dist co, cf. Αlex p. 806, 35. | 19. oς] ώς Τ.

21. προς το τοσόνδε Ταs. ουκ έστιν ΕG"as, hoc sane non est ι. | 22.

μίξεων G"Ι". | ή om Τ. | 23. του Τ Αlex. 23. 24. ούτε όλως ο αριθμός

om Τ, o om Α"αε. | 24, ο] ει Τ.



276 Ν 6. 1093 α.

αριθμών τώ εν αριθμώ είναι την μίξιν, ή εν ευλογίστω ή

εν περιττώ, νυνι γάρ ούθεν υγιεινότερον τρις τρία αν ή τοτερ (; γαρ Σ γιειν ρ τρις το και

μελίκρατoν κεκραμένον, αλλά μάλλον ώφελήσειεν αν εν
χ ν Α' γλ (. \ 3\ y "ν Χ/ χ/ Χ. α

30 ουθενί λόγω ον ίδαρες δε ή εν αριθμώ άκρατον όν. έτι οι

λόγοι εν προσθέσει αριθμών εισινοί τών μίξεων, ουκ εν
2 - τ' Α \ Α' γ y y ν Α' ν ν

αριθμοίς, οίον τρία προς δύο, αλλ' ού τρις δύο. το γάρ

αυτό δεί γένος είναι εν ταις πολλαπλασιώσεσιν, ώστε δεί505
- - -ν τ' -

μετρείσθαι τώ τε Α τον ςοίχον εφ' ό ΑΒΓ και τώ Δ τον

35 ΛΕΖ ώςε τώ αυτώ πάντα, ουκούν έςαι πυρός ΒΕΓΖ,

1093α και ύδατος αριθμός δις τρία, ει δ' ανάγκη πάντα αριθμό

κοινωνείν, ανάγκη πολλά συμβαίνειντα αυτά, και αριθμόν

τον αυτόν τώδε και άλλω. άρ' ούν τούτ' αίτιον και διά

τούτό εςι το πράγμα, ή άδηλον, οίον έςι τις τών του ηλίg

5 φορών αριθμός, και πάλιν τών της σελήνης, και των ζώων

γε εκάςε του βίg και ηλικίας τί ούν κωλύει ενίες μεν τό

των τετραγώνους είναι ενίους δε κύβους, και ίσους τους

δε διπλασίες, ούθεν γαρ κωλύει, αλλ' ανάγκη εν τούτοις

στρέφεσθαι, ει αριθμού πάντα εκοινώνει, ενεδέχετό τε τα

10 διαφέροντα υπό τον αυτόν αριθμόν πίπτειν ώς' είτισιν ο
γ \ y \ Α' y V V γ' » / -J

αυτός αριθμός συμβεβήκει, ταύτα αν ήν αλλήλοις εκείνα

το αυτό είδος αριθμού έχοντα, οίον ήλιος και σελήνη τα

αυτά, αλλά διά τί αίτια ταύτα, επτά μεν φωνήεντα,

επτά δε χορδαί ή αρμονίαι, επτά δε αί πλειάδες, εν επτά

15 δε οδόντας βάλλει, ένιά γε, ένια δ' ού επτά δε οι επί

Θήβας, άρ' ούν ότι τοιοσδί ο αριθμός πέφυκεν, διά τούτο

ή εκείνοι εγένοντο επτά ή ή πλειας επτά αςέρωνεςίν, ή
α Λ \ ν Α' 2\ και/ \ Υ Μ ν w c -

οι μεν διά τας πύλας ή άλλην τινά αιτίαν, την δε ημείς
Ο/ » "ν ν w y/ / α Α'

ούτως αριθμούμεν, την δε άρκτον γε δώδεκα, οι δε πλείες,

20 έπει και το ΞΨΖ συμφωνίας φασιν είναι, και ότι εκείναι

τρείς, και ταύτα τρία, ότι δε μυρία αν είη τοιαύτα, ουθεν

27. τω scripsi cum Αlex, το αscb. | ευλογίστω ή Ε. 29. αν οm Τ.

εν οm as | 30. δε om G". | 31, 32. εν τούς αριθμούς Ταs. 33. πολλα

πλασιάσεσιν G"Ι" Αlex, fort, recte. | δ' ει Τ, οm Gύ. 34. τώ] το G"Ι".

το στοιχείον αε. | εφ' ου οm G". | των ΔΕΖαε. | 35. ΔΕ οm G".

1093α 6. 7. μεν τούτων om G". | 10. αυτόν post αριθμόν Τ, οm G".

τις Τ. 11. ταύτα ΤΑ"G"α. 12. οίον - 13. αυτά om G"Ι". 13. επτά]

τα επτά F". | 14. ή αρμονία ΕΕ". | 15. ένιά γε, οm Ε. | 16, ότι om

Τ τoιόσδ' G". |πέφυκεν οm G"Ι". | 18. ή δι' άλλην G". post αιτίαν

interrogandi signum habent isc. την] ει as. 19. post αριθμούμεν signum

interrogandi habet ύ. 20. συμφωνίαν Τα. 21. 22. nemo curat ε.
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μέλει τώ γάρ Γ και Ρ είη αν εν σημείον, ει δ' ότι διπλά

σιον των άλλων έκαςον, άλλο δ' ού (αίτιον δ' ότι τριών

306όντων τόπων εν εφ' εκάςg επιφέρεται το σίγμα), διά τύτο

τρία μόνον εστίν, αλλ' ουχ ότι αι συμφωνίαι τρείς, επει

πλείες γε αι συμφωνίαι ενταύθα δ' έκέτι δύναται, όμοιοι

δή και ούτοι τους αρχαίοις Ομηρικούς, οι μικράς ομοιότη

τας ορώσι, μεγάλας δε παρορώσιν, λέγουσι δέ τινες ότι

πολλά τοιαύτα, οίον αί τε μέσαι ή μεν εννέα ή δε οκτώ,

και το έπος δεκαεπτά, ισάριθμον τούτοις βαίνεται δ' εν 30

μεν τώ δεξιώ εννέα συλλαβαίς, εν δε τώ αριστερώ οκτώ. 1093ύ

και ότι ίσον το διάςημα έντε τοις γράμμασιν από του Α

προς το Ω, και από του βόμβυκος επί την οξυτάτην νεά

την εναύλοίς, ής ο αριθμός ίσος τη oιλομελεία τύ υρανό.

οράν δε δεί μή τοιαύτα ουθείς αν απορήσειεν ούτε λέγειν 5

ούθ' ευρίσκειν εν τοις άϊδίοις, έπει και εν τοις φθαρτοίς.

αλλ' αι εν τοις αριθμοίς φύσεις αι επαινούμεναι και τα

τούτοις εναντία και όλως τα εν τοις μαθήμασιν, ώς μεν

λέγουσι τινες και αίτια ποιούσι της φύσεως, έoικεν ούτωσί

γε σκοπoυμένοις διαφεύγειν κατ' ουθένα γάρ τρόπον των 10

διωρισμένων περί τας αρχάς ύθεν αυτών αϊτιόνεςιν, εκείνο

μέντοι ποιούσι φανερόν ότι το εύ υπάρχει και της συστοι

χίας εςι της του καλού το περιττόν, το ευθύ, το ίσον, αί

δυνάμεις ενίων αριθμών άμα γάρ ώραι και αριθμός τοιοσδί,

και τάλλα δή όσα συνάγουσιν εκ των μαθηματικών θεω-15

ρημάτων πάντα ταύτην έχει την δύναμιν, διό και έoικε

συμπτώμασιν έστι γάρ συμβεβηκότα μέν, αλλ' οικεία

αλλήλοις πάντα, εν δε τώ ανάλογον εν εκάστη γάρ του

όντος κατηγορία εςι το ανάλογον, ώς ευθύ εν μήκει, έτως

307εν πλάτει το ομαλόν ίσως, εν αριθμώ το περιττόν, εν δε 20

χρόα το λευκόν έτι ουχοι εν τοις είδεσιν αριθμοί αίτιοι

25

22. μέλλει Ε. |τώ ΕΑ"iac, το εθ. 24. αφ' Τ. | το G" Αlex et γρ

Cas, τώ ιαscθ. 25. όθ' Α"as. 28. ότι] fort. έτι. 29. ή δε] οι δε Τ.

1093ύ 1. συλλαβάς Τ, συλλαβαί ΕG". | 2. πράγμασιν Ε. 3. Ω] β

G"Ι". | 4. ισότης ΕΤΑ"ias. | ολομελία as | του] τε του Ε. 5. δεί] δή

Ε, δεί δή Τ ουθείς γάρ αν ιαs. 7. φύσεις ώς αι G". | 9. 10. ούτω οίγε

Τ. | 10. σκοπούμενοι ΤΙ". | διαφεύγει Τα | 11. εν Α". ουθεν - 13. ίσον

om Τ. | 11. εκείνο] ώς Α" Αlexi as, fort, recte, om Ε. 12. ευ] εν Αlex. και

et συστοιχίας om. Ε. | 12. 13. συστοιχείας α. 13. εστί] ταύτης εστί G"Ι".

ισάριθμον Ε, ισάκις ίσον G"Ι" Αlex. αί] και Τ, και αι G"Ι"c. 14. τοι

όσδε Τ. 15. δ' Τ. 18. τώ ΕΙ" Αlex et fort ί, το αεου. 21. χρoία ΤΑ".
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των αρμονιών και των τοιούτων διαφέρουσι γάρ εκείνοι

αλλήλων οι ίσοι είδει, και γάρ αι μονάδες ώστε διά γε

ταύτα είδη ου ποιητέον, τα μεν ούν συμβαίνοντα ταύτά

25 τε καν έτι πλείω συναχθείη έoικε δε τεκμήριον είναι το

πολλά κακοπαθείν περί την γένεσιν αυτών και μηθένα τρό

πον δύνασθαι συνείραι του μη χωριςά είναι τα μαθημα

τικά των αισθητων, ώς ένιοι λέγουσι, μηδε ταύτας είναι

τάς αρχάς,

22. αρμονιών scripsi cum Αlex, αρμονικών teύ, αριθμών αε. | 22. 23.

αλλήλων εκείνοι G"Ι". | 23. διά οm Ε. | 24. ταυτά Ε. | 25. συναχθή Τ.

26. 27. τόπον Τ, λλοιπόν Ε. 27. συϊδείν Ε.

ΤΥΡΙs ΕxscπτPsrr Α. W. ScΗΑDΕ ΒΕκoLΙΝΕΝsis.
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