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a) de

aetate.

εἶτ Qua aetate floruerit Ioannes Philoponus diu disputatum
est. legebantur enim in editione Veneta commentarii in
Aristot. phys. IV 10 verba, unde concluderes septimo vixisse

saeculo Ioannem: φαμὲν γὰρ ἐνεστηκέναι νῦν ... ἐνιαυτὸν
Διοκλητιανοῦ ἔτος τλγ΄ (a. 617). deinde Photius!) narrat
misisse Ioannem exegesin Geneseos ad Sergium patriarcham
Constantinopolitanum. porro Bar Hebraeus?) in historia
compendiosa dynastiarum tradit loannem grammaticum
vixisse, donee caperet Amrus Alexandriam, ad Amrum aecessisse, petivisse ab eo, ut parceret libris philosophorum
in bibliotheca servatis. his testimoniis perducti nonnulli

viri docti, ut Fabricius, Bernhardy, Kuelb?) septimo saeeulo Ioannem tribuerunt.

erraverunt tamen; numerus enim

τλγ΄ corruptus est ex σλγ΄; hune praebet codex M (Marcia-

nus 230), eundem exhibet recens editio Vitelliana.*) et quod

dixit Photius Sergio patriarchae Constantinopolitano dedieatum esse hoec opus, falsa coniectura est. fabula autem ἃ
Bar Hebraeo tradita recentior est, quam cui fidem habeamus.
1) cf. bibl. cod. 240 (Bekker 322b).

2) historia compendiosa Dynastiarum authore Gregorio Abul
Pharagio. ed. Eduardo Pocockio Oxoniae 1663 (pag. 114). ed.
- BSalhanmi. Beryti 1890 arab. (pag. 175).
3) Kuelb in encycl. Halensi sect.II vol. XXII pag. 191 s. v.

. Johannes der Grammatiker.

4) Ioannis Philoponi in Áristot. phys. commentaria

con-

. silio et auctoritate acad. litter. regiae Borussicae ed. H. Vitelli
ἢu Berolini 1887.
PA
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corruunt igitur haec argumenta. — nec defuerunt qui!) aliis
nixi testimoniis iure attribuerent sexto saeculo loannem; in -

haec enim tempora cadunt illae controversiae de trinitate?),
his vixit

temporibus

Severus

Antiochenus,

qui scripsit

κατὰ ᾿Ιωάννου τοῦ γραμματικοῦ τοῦ Καισαρέωςἡ, quadrat
in hanc aetatem, quod discipulus fuit Ammonii Hermiae*),
quod misisse fertur epistolam atque opusculum ad Tusti-

nianum imperatorem.?) dubitationem omnem de aetate
tollunt ipsius verba (de mundi aeternitate XVI 4): καὶ
νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν κατὰ τὸ διακοσιοστὸν τεσσαρακοστὸν πέμπτον
4Ζιοκλητιανοῦ ἔτος. scripsit igitur illud opus anno Christi 529.
— ceterum ex ipsis illis verbis, quibus misit Ioannes librum
de opifieio mundi ad Sergium, clare elucet non solum
qua aetate floruerit, sed etiam inira quos annos conscri-

pserit hoc opus: μάλιστα δὲ σύ. τιμιωτάτη μοι κεφαλή,
Σέργιε. καὶ τῶν ἐν ἀρχιερεῦσι ϑεοῦ τελούντων μέγιστον
ἐγκαλλώπισμα, πολὺς ἐπέκεισο προτρέπων μονονουχὶ καὶ βιαζόμενος. τὰ εἰς ἐμὴν συνεισφέρειν τῷ πράγματι δύναμιν.
συνεργὸς δέ σοι τοῦ σπουδάσματος ἦν ὁ γνώριμος τοῦ γένους
οὐκ ἐλάττων

τὴν ϑεοσέβειαν ᾿Αϑανάσιος, οἷα σκύμνος τῷ εἰς

ἀρετὴν ϑρεψαμένῳ συμπαραϑέων. quaeritur igitur, fuerintne
altera parte tertia saeculi VI Sergius atque Athanasius
quidam, in quos Philoponi verba quadrent. fuerunt cerlissime. neque enim est ille Sergius patriarcha Constantinopolitanus, quem dicit Photius; est patriarcha Antiochenus, id quod recte suspicati sunt Ritter et Nauck;
quae enim Sergio suo laudi vertit loannes, optime conveniunt cum eis virtutibus, quibus ornatum fuisse Sergium patriarcham Antiochenum tradit loannes episcopus
1) Ritter, Gesch. der Philos. VI 501, Schlosser, Archiv für
Gesch. ἃ. Litt. I (1830) 271, Nauck (encyel Hal. sect. III

vol XXIII s. v. Philoponos), Gass (apud
s. v. Joh. Philop.), Hoerschelmann,
pretibus veteribus.

2)
3)
4)
5)

cf.
cf.
cf.
cf.

Herzog, Realencycl.

de Dionysii Thracis inter-

Bar Hebr. chr. eccl. ed. Abbeloos-Lamy 1 226 sq.
Hoerschelmann 1. c.
Ritter 1. c.
Fabricius bibl. Gr. (Harl) X 689 sq.
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Ephesius?): *paucis annis post mortem beati Severi beatus
Sergius ei in orthodoxiam successit, Tella oriundus vir
peritissimus et literatissimus ... amans'pacis et studiosus scriptorum legendorum et patrum explieandorum,
ita ut in dicendo promptuset sapiens esset.' deinde edueavit ille Sergius Athanasium imperatricis Theodorae ne-

potem?), quo pertinere videntur verba Philoponi: ὃ γνώριμος τοῦ γένους... ᾿Αϑανάσιος, οἷα σκύμνος τῷ εἰς ἀρετὴν
ϑρεψαμένῳ συμπαραϑέων.
Quo autem anno patriarchatum Sergius iniit? satis constat,
successisse Sergium Severo?); neque tamen consentiunt scriptores de anno quo ille defunctus sit. etenim Bar Hebraeus*)

a. 543 e vita migrasse Severum tradit, Dionysius?) autem
Telmacharensis a. 538. deinde quaeritur utrum statim post
mortem creatus sit Sergius, an paucos annos caruerit sedes
Antiochena patriarcha, id quod signifieant verba loannis

Ephesi: paucis annis post mortem

ei... successit.

beati Severi Sergius

certe tres?) annos occupavit sedem Sergius.

ducem sequeremur potissimum Ioannem ep. Eph. aequalem,
1) Ioannis episcopi Ephesii commentarii de beatis orientalibus eap. 48 (pag. 59) — Land anecd. Syr. II 249.

2) cf. Bar Hebr. chron. eecl. I 226 paulo infra cit.
3) οἵ. Ioann. ep. Eph. 1. c. Bar Hebr. chron. eccl. I 214:

defuncto beato Mar Severo patriarcha orthodoxi suffecerunt in
eius locum patriarcham sedis Antiochenae Sergium presbyte-

|

rum Telensem.
4)l. c. 1 212: migravit e vita mortali patriarcha Mar
Severus... die VIII mensis Schebat (Februarii) anno Graecorum 854 (Chr. 543).
5) in chronico (cf. Assemani, bibl. or. 11 54): anno (Graecorum)

849

migravit

ex

hoc

saeculo

sanctus

patriarcha Antiochiae die VIII Februarii (538).

Mar

Severus

* -. 6) cf. Ioannis Eph. l. c.: is in urbe regia agitans consecralione patriarchatus dignus habitus est atque ecclesiae praefuit ... tres annos, postquam summi sacerdotii Antiocheni

. munus acceperat. — Bar Hebr. l c. I 284: Sergius autem
- patriarcha cum brevi tempore vixisset in munere pastorali
. Obiit. in codicibus invenimus tribus annis sedem occupasse. —
- Dion. Telmacharensie undecim annos fuisse patriarcham Ser|. gium dicit.
:
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nisi quae tradit minus dilucida essent; itaque auxilium
iam petendum est a posterioribus ipsum loannem secutis;
ne tamen fidem habeamus Dionysio Telmacharensi, cui
huius aetatis ordo omnino perturbatus est. iam restant
Bar Hebraeus et Mar Michael patriarcha Syrius, quorum

alter narrat Severum mortuum esse a. 543, alter!) a. 546,
Iustiniano undevicesimo anno imperatore, barbaros?) oecupasse Romam, sanctum Severum obiisse, ab orthodoxis
Sergium patriarcham Antiochenum suffectum esse. iam
consentiunt quodammodo Bar Hebraeus, Mar Michael,
loannes Ephesius. hoc igitur statuendum mihi videtur:

mortuus est Severus (Bar Hebraeus).
paucis annis post (loannes Eph.) quo

ἃ. 548

anno Roma a barbaris expugnata est

(Mar Michael) Sergius sedem Antiochenam

occupat . .

ires annos ecclesiae praefuit. (Ioannes,
Bar Hebraeus) . .
. o. .

a. 546

8. 546—549.)

Haec de Sergio. iam quaerendum nobis est, num
fuerit hac aetate Athanasius quidam, ad quem Philopont
verba commode referri posse putemus. nobili illum genere
natum et a Sergio educatum esse Philoponus docet; quorum
utrumque optime quadrat in Athanasium illum Theodorae
imperatricis nepotem, quem auctor est loannes Ephesius
(hist. eccl. V 1) haeresi tritheitarum ab Ioanne grammatico
Alexandrino conditae prae ceteris favisse eamque divitiis

suis sustinuisse; Bar Hebraeus*) autem tradit Athanasium
a monacho quodam Edesseno Amantio et a Sergio orthodoxorum patriarcha Antiocheno educatum esse; idem
1) chronicon ed. Hieros. pag. 245, trad. francogall. pag. 194.
2) tunc Totila urbem expugnavit,
3) nec discrepat Dionysius Telmacharensis; ille enim falso
quidem statuit mortuum esse Severum a. 538, falso occupasse
sedem Sergium undecim annos; tamen si inde concludes, quo
anno obierit Sergius, in eundem quem nos statuimus annum
incurres 549.

4) 1. c. T 226,
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narrat!) Athanasium monachum collegisse dissertationes ab
,utris fundo" compositas easque Alexandriam ad loannem
grammaticum cognomine Philoponum misisse, hunc de ea
opinione tractatum consceripsisse, quem Constantinopolim
ad Athanasium miserit. ceterum Athanasium monachum

Alexandrini postulaverunt patriarcham.?)
Dubitari igitur non potest quin Sergium patriarcham
Antiochenum et Athanasium Theodorae imperatricis nepotem in praefatione dicat loannes Philoponus; itaque attribuendus est saeculo VI; addi iam licet, hunc commentarium compositum esse intra annos 546—549.
b) de

consilio

et ratione

Philoponi.

Iuvat legere hunc Philoponi librum cum ob consilium,
ad quod tendebat — conatur autem demonstrare Mosem
creationem mundi vere ac sapienter docuisse — tum ob
rationem argumentandi; ad omnia enim fere litterarum
studia recurrit: ad theologiam philosophiam historiam
naturalem astronomiam geographiam artes mathematicam
et grammaticam; petit auxilium ab originatione?), nec non
sermonis consuetudinem eiusque causas perscrutandas esse

putat ad verba recte intellegenda.

deinde multos multorum

auctorum locos eitat ad confirmandas sententias, ut saepissime mireris, quod hoc illudve invenis, quod minime
pertinet ad commentarium in Genesin; atque iusto iure

dieas de hoe libro: τὸ πάρεργον κρεῖττον τοῦ ἔργου. —
maxime autem insigne est opus loannis, quod ex hoc solo
propemodum integras versiones Aquilae Symmachi Theodotionis ad primum Geneseos caput datur colligere; usus
enim est praeter Septuaginta his versionibus, non contextu
hebraico, quippe qui linguae hebraicae peritus non fuerit.^)

1) 1. c. I 226/7.
2) cf. Bar

Hebr. 1. c. I 236.

3) ceterum notandum est omnes eius originationes (ἄβυσσος,
| ἀγαϑός, ἀλέκτωρ, γῆ, ἑρπετόν, καλός, μήν, οὐρανός) legi in Et. M.
4) οἵ, pag. 116, 12 τῆς Ἑβραίων

γλώττης

πληϑυντικῶς —

φασὶν οὗ ταύτης εἰδότες -- ὀνομαζξούσης ἀεὶ τὸν οὐρανόν,
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ceterum ex vetere huius libri editione falsa lectio recepta
est et ἃ Montefalconio et Field, qui nuper Origenis Hexapla.
edidit; alterum enim primi Geneseos capitis versum "Theo-

dotionem his verbis reddidisse adhue statuerunt: ἣ δὲ γῆ
ἦν κενὸν καὶ οὐϑέν ; rectam lectionem praebet codex Vindobonensis: ἡ δὲ γῆ ἦν ϑὲν καὶ οὐϑένἢ (cf. pag. 59, 12.
68, 10. 15); affert haec versio nobis memoriam Democriti,

qui decrevit τὸ δὲν μὴ μᾶλλον εἶναι ἢ τὸ μηδέν (cf. Plut.
adv. Col. 1109 A). deinde Aquilae versionem versuum 29. 30
falso adhue praebuerunt Corderius eumque secuti Monte-

faleonius et Field (cf. pag. 289, 19 sq.).
c)

de

sermone.

Oratio Ioannis Philoponi, quae quidem est in hoe libro,

satis laudatur a Photio (ἔστε δὲ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ καϑαρὸς καὶ σαφὴς καὶ κρείττων τῇ λέξει ἑαυτοῦ) et ἃ Nauckio
ut minus impedita quam in ceteris operibus. sane sit
minus impedita; certe impedita est; fluxerunt inde haud
pauci editoris errores; saepissime enim in verborum structura mirum quantum lapsus mediam interrupit comprehensionem. in labyrinthum incidisse non semel tibi videberis.
occurrent enim multae et amplissimae periodi, plurimis
infinitivis ae participiis structae, inseruntur in cireuitus
interclusiones, ut saepe haereas ac dubites, num recta sit
structura; ac certissime nonnullis locis neglegentiae Ioannem
iure accuses. deinde ordo verborum haud raro difficultates
tibi afferet; quae enim inter se cohaerent, magno distant
intervallo, ut undique membra divulsa econquirenda tibi
sint. accedit, quod latius quae censet perseribit neque
acquiescit in sententia semel probata, sed iterum ae terdeinde nescivisse loannem

linguam hebraicam inde apparet,

quod non perspexit falsam interpretationem vocis nN notae
aeeusativi, quam Aquila falso reddidit voce *e$»".

1) Rectam iam confirmavit versionem La Garde ef. Oriés:

talia II 61.
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tium eandem rem tractat; itaque saepius tales loci expellendi
tibi perlegenti videbuntur; tamen, quoniam in ceteris quoque
libris idem inveniebatur vitium, delere nolui.
d) de titulis

capitum.

Divisum est opus Philoponi in septem libros, libri in
capita; atque in libros quidem opus divisisse ipse auctor
mihi videtur, capitum vero titulos a lectore postea additos
esse pro certo affirmaverim; saepe enim falso loco positi sunt

(cf. I4, V 7, VI 14. 15, VIL 14). quod igitur spurios existimo
titulos, in colligendis locis nominibus verbis rebusque me-

morabilibus missos feci. tituli vero eum singulis eapitibus
inscripti tum in conspectus ante singulos libros collecti
sunt; nec tamen hos titulorum conspectus inprimendos
curavi, quippe cum paucis tantum locis paululum differant
a titulis singulis eapitibus inscriptis.
e) de

Quamquam

eodice

minime

et vetere

neglegendus

editione.

videtur hic loannis

commentarius, tamen aliquantum temporis omnino neglectus
ae reieetus est. uno enim tantummodo codice servatur Vindobonensi'); est codex theologicus graecus 29, membranaceus
in folio, a Busbeckio olim Constantinopoli comparatus

(fol. 9r), mutilus vetustate tam in principio quam in fine;
insunt haec scripta
1) Eusebii Pamphili ll. IV eclogarum propheticarum de
Christo (fol. 1— 61).

: 2) Toannis Philoponi ll. VII in Hexaemeron (fol. 61— 141).
3) IoannisPhiloponi de tempore celebrandi pascha (fol. 142

[
E

—146).
1) οἵ Petri Lambecii comm. de augustissima bibliotheca
- Caesarea Vindobonensi 1665. I 138 sq. Philonis Alexandrini

- libellus de opificio mundi ed. Leop. Cohn.

Vrat. 1889. pag. 3.

— Philonis Alexandrini opera ed. Cohn et Wendland. I XXXV sq.;

Er ccn
|
»^

&adnexa.
4

seripturae dedit Cohn in tabula phototypica vol.I
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4) Philonis Iudaei 1. de creatione mundi (fol. 147—154).
5) Oyrill episcopi Hierosolymitani catecheses (fol. 145
— 249). :
Totus codex ab uno ut videtur librario accurate conscriptus est; aetas certe quidem finiri non potest; antiquissimum vocat codicem Lambecius, scriptura decimi vel
undecimi saeculi videtur esse. contulit codicem Henricus
Gelzer collationemque liberalissime mihi concessit.
E bibliotheca Vindobonensi opusculum nactus Balthasar

Corderius S.I. edidit auctore Seb. Tengnagelio bibliothecae
praefecto!); in praefatione ipse profitetur: "huius ergo pulcherrimi tractatus antiquissimum exemplar graecum ms. ex
sac. Caes. maiestatis bibliotheca per eiusdem praefectum
D. Sebastianum Tengnagelium nactus, qui exemplar istud, uti
alia pleraque studiose perlegerat et ex argumento ac stylo
etiam suppresso nomine Philoponi esse cognoverat, eiusdem
suasu et hortatu horis uti soleo subcisivis αὐτοχειρί descripsi et ut a pluribus legeretur latine verti, quo iam

publici iuris facto utere fruere!^ versione igitur latina contextum graecum ornavit, vel potius deformavit. etenim cum
ex contextu graeco tum e versione latina perlucide apparet
permultos locos perverse interpretatum esse B. Corderium.
qua enim ratione verborum circuitus compositi sint a
Ioanne, saepissime non intellexit, multos codicis versus
omnino omisit. mendis igitur ea editio quasi scatet, est

monstrum
Petrus

editurum

insigne, quod vocat Nauckius.?)

Lambecius

ex

eodem

codice

denuo

itaque iam
hoc

opus

se promisit?) cum notis in supplemento,

quod

1) Viennae Austriae ex collegio Caesareo et Academico
societatis Jesu die XX Iunii anno Christi 1630. missum est
Domino D. Paridi archiepiscopo Salisburgensi.
2) Nauck (encycl. Hal.l. c.): ,,Des Cord. Ausgabe ist eine
Missgeburt.
Ob bei Gallandi neue Fehler durch den Druck
hinzugekommen, weiss ich nicht; in der That würde man sehr
háufig geneigt sein, den Setzer anzuklagen, wenn nicht durch die

lat. Übers. auch die monstrósesten Textesfehler beglaubigt würen. - |
3) Petri Lambecii Hamburgensis commentariorum de augu-

stissima bibliotheca Caesarea Vindobonensi lib.I. Viennae 1665

.
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erat bibliothecae

XV

patrum.

nec

tamen

in fide

stetit. tum Cotelerius (eccl. gr. mon. tom. III) nonnullas
coniecturas ac notas satis mediocres vulgavit. deinde mise. rabilem Corderii et contextum graecum et versionem latinam cum nonnulls Cotelerii notis in bibliothecam patrum

recepit

Gallandi

(tom. XII)

diligentius

autem

secu-

tus est corruptissimam illam Corderii editionem; nihil
enim mutavit, nisi quod typothetae errore nonnulli loci
in peius depravati sunt. iam recentioribus temporibus
M. Sehmidt) non infra se esse duxit, coniecturis emendare
pravum contextum. nec non Nauckius?) nonnulla attulit
ad opusculum mendis purgandum.
hac autem aetate in
lucem retrahi coepta sunt opera loannis alia; atque grammaticis eius seriptis operam navaverunt Dindorf, Egenolff;
commentarii operum Aristotelis iam coepti sunt edi; prodiit

commentarius in physiea a Vitellio recensitus; proditurum
mox spero a Raabio κατὰ llgóxAov περὶ ἀιδιότητος κόσμου.
Restat, ut proferam quaedam de hac editione. emendatione vero locorum suspectorum cur saepius abstinuerim,
supra demonstravi in tractanda Ioannis oratione. non semel
in syntaxi haesitabis; hic desideres aliud tempus, hic alium
modum, illie omissum esse &v putes. sed tam multos congessi locos, ut ipsum loannem usitatae quae in scholis
tractari solet syntaxeos vinculis non obstrictum esse mihi
persuaserim et ne haec quidem correxerim.
(pag. 139): notandum

operis editione

-

versione

autem

impressa

contextus

graeci

est, ipsum in prima hac istius

nonnullis

aberrasse,

locis a vera
ut vel

ex

lectione

et

ipso titulo

videre est... qua quidem de re uberius agam in supplemento

bibl. ss. patrum, utpote ubi hoc loannes Ph. opus ex eodem
- antiquissimo codice ms. cum necessariis quibusdam notis et
- animadversionibus secunda vice exhibebo.

à
1) Textkrit. Bemerkgn. zu Ioh. Phil περὶ κοσμοποιΐας.
- Hilgenfeld, ZÉW' Th. 1289. Bei solcher Beschaffenheit des Textes
und der Beschrünktheit der ersten Editoren dürfte es sich
lohnen, den Text des keineswegs verüchtlichen Schriftstücks
"wenigstens aus dem Gróbsten zu süubern, um dem künftigen
— Herausgeber sein Geschàft etwas zu erleichtern.

-.... 2) In encycl. Halensi 1. c.
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In apparatum criticum recepi lectiones quibus differunt

codex Vindobonensis (C) editio princeps Corderii eademque
iterum typis expressa a Gallandio; quae tamen editio typothetae erroribus adeo maculata vel potius perfusa est, ut
longum sit, omnia lectori proferre; itaque in primis quidam
capitibus satis copiosus fui in discrepantiis notandis, deinde

non inserui nisi graviores.

ceterum si conveniunt Corderius

et Gallandi, posui Cord., si discrepant, nota quidem Cord.
dieit quae habeat ed. L, nota ed. IL. quae Gallandi.
Testimonia, quae quidem petita sunt e scriptura sacra,
plurima iam collegit Corderius, cetera, quae deprompta sunt
a philosophis, poetis, aliis, indagare ipse studui; inveni .nonnulla, omnia indagare quod non contigit admodum doleo.
Iam ex animo gratias ago maximas praeceptoribus meis
venerandis Henrico Gelzer, Georgio Goetz, collegis carissimis Paulo Koetschau, Henrieo Hilgenfeld quorum dootrina
et consilium mihi numquam defuit.

IQANNOT

TOY $IAOIHONOTY . 9e»

TON ἘΠῚ ΤῊΝ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΝ
λόγος

ΜΩΥΣΈΩΣ
ἘΞΗΓΗΤΊΚΩΝ

πρῶτος.

Προοίμιον.
*

ὅ

4

Πολὺς uiv ἐμοὶ περὶ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ἐν
πολλαῖς πραγματείαις διήνυσται λόγος, τούς TE ποικίλους τῶν συλλογισμῶν καὶ δυσδιεξόδους ἀνελίσσοντι

λαβυρίνϑους. δι’ ὧν οἱ ἐκ τῆς σεμνῆς φιλοσοφίας μὴ
γεγονέναι.

τουτονὶ

τὸν

χόσμον

δεικνύειν

ἔδοξαν,

ὡς

M

0

κινδυνεύειν ἐντεῦϑεν μηδ᾽ ὅλως αὐτοῦ δημιουργὸν
εἶναι πιστεύειν ϑεόν, si μὴ τοῦτον οὐκ ὄντα παρήyays* δέδειχα δὲ καὶ ὡς ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι, πλείοσιν ἐπιβολαῖς

ταῦτα

τοῦτο

συλλογισάμενος.

συνεχῶς ἡμῖν ἠνώχλουν

πολλοὶ

δὲ διὰ

ἠρέμα πῶς καὶ ὑπω- τ

νείδιξον, ὡς τῶν ἐξωτερικῶν μὲν λόγων πρὸς ἔλεγχον
διηγώνισταί μοι τάχα που

καὶ πέρα δυνάμεως,

τῶν

δὲ τοῦ μεγάλου Μωύσέως περὶ τῆς τοῦ κόσμου παραἢ
2.in margine: auctor mihi videtur esse Philoponus. 6. ἴῃ
— margine: auctor hic certó, non arbitrario est Joannes Philo-— onus Grammaticus, ut mihi ex Photii Bibliotheca liquido

. constat. Sebast. Tengnag.

—

Y

1. om. €

2. 3. περὶ κοσμοποιΐας λόγοι ἑπτά Corderius.

5 7 14. ἐπιβο-ΞΞ)αῖς inter o et 4 una littera erasa.
om. Cord.

^ 16. τῶν

σπροσέλεγχον C Cord.

. loamwzs Puinor., ed. Reichardt I
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γωγῆς ϑεόϑεν ἡκόντων ἀμελήσαιμι ῥημάτων, περιξλκο-

μένων οὐκ ἀνεχτῶς ὑπὸ τῶν ἐπεσκέφϑαι τοῦ παντὸς
φρυαττομένων. τὴν διακόσμησιν, ὡς οὐ τοῖς φαινομένοις Μωῦσῆς πεφυσιολόγηκε σύμφωνα. μάλιστα δὲ
5 σύ, τιμιωτάτη μοι κεφαλή, Σέργιε, καὶ τῶν ἐν ἀρχιξρεῦσι ϑεοῦ τελούντων μέγιστον ἐγκαλλώπισμα. πολὺς
ἐπέκεισο προτρέπων, μονονουχὶ καὶ βιαζόμενος. τὰ εἷς
ἐμὴν συνεισφέρειν τῷ πράγματι δύναμιν. συνεργὸς
δέ σοι τοῦ σπουδάσματος ἦν ὁ γνώριμος τοῦ γένους

10 οὐχ ἐλάττων τὴν ϑεοσέβειαν ᾿Αϑανάσιος. οἷα σκύμνος
τῷ sig ἀρετὴν ϑρεψαμένῳ συμπαραϑέων. πολιὸς δὲ
νοῦς ἐν ἀσκήσει λόγων αἰδέσιμον ποιεῖ νεότητα.
α΄.
,

Τίς ὃ τῆς προκειμένης

πραγματείας

σκοπὸς

καὶ τίς ἐν τῷ περὶ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως
15
συγγράμματι τῷ Μωῦύσεϊ πρόϑεσις.
Πολλαὶ μὲν οὖν sig τὴν πραγματείαν ἐκείνην ὑπὸ
πολλῶν οὐκ ἄχομψοι σπουδαὶ χκατεβλήϑησαν καὶ μάλιόστα Βασιλείῳ τῷ πάνυ, ϑείᾳ τε καὶ ἀνθρωπίνῃ πάσῃ
κεκοσμημένῳ σοφίᾳ. ἐπειδὴ δὲ τῶν αὐτῆς μερῶν ἔτι
50 διαπορεῖταί τίνα. οὔπω τοῖς φαινομένοις ὁμολογεῖν
πιστευόμενα. παραλέλειπται δὲ Βασιλείῳ δικαίως ἐπ᾽
ἐκκλησίας τοὺς ἑαυτοῦ πρὸς ὠφέλειαν τοῦ πλήϑους
δημοσιεύοντι λόγους. ὡς τῇ ἰδιώτιδι xci ἀκοῇ καὶ
διανοίᾳ μὴ σύμμετρα, ταῦτα πρὸς δύναμιν ἐγὼ συνερ35 γοῦντος ϑεοῦ ξητῆσαι πειράσομαι.
2. obxavsutüg C οὐκ ἂν ἐκτῶς
lerius (Eccl. Gr. Mon. III pg. 647).
σπουδέατος

C ov et à in ras.

Cord.; correxit Cote9. coí om. Cord.

yvooicuóg

C co minus

clarum.

10. in margine C oq.
ἔλαττον C Cord. ἐλάττων coni.
18. πραγματίας C
19. κεκοσμημένω C ὦ alio atramento
corr. ex og.
αὐτῆς} αὐτοῦ Cord.
23. ἰδιώτητι Cord.
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Μηδεὶς δὲ τὰς περὶ φύσεως τεχνολογίας τοῖς ὕστε-

ρον ἐπινοηϑείσας τὴν Μωύσέως ἀπαιτείτω συγγραφήν.
οἷον τίνες αἱ ὑλικαὶ τῶν πραγμάτων ἀρχαί: πότερον
μίαν ταύτην ϑετέον ἢ πλείους" καὶ εἰ πλείους, πόσαι
τὲ καὶ τίνες" καὶ εἰ «i αὐταὶ πάντων ἢ ἄλλων ἄλλαι"
τίς ἡ τῶν οὐρανίων οὐσία καὶ εἰ τῶν ὑπὸ σελήνην
ἑτέρα καὶ εἶ ταῖς κινήσεσιν αὐτῶν ἡ οὐσία συνεξαλλάσσεται" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὅσα τοῖς περὶ ταῦτα

δει-

voig περιξίργασται, ὅτε καὶ ἐν πλείστοις διημάρτηται τὰ
τοιαῦτα τοῖς φυσικοῖς. μήτε ἀλλήλοις ὡς εἰπεῖν συμπε- 10
φωνηκόσι | μήτε τοῖς πράγμασιν. οὐ γὰρ τοῦτο 10].68:.
σκοπὸς τῷ ϑαυμασίῳ γέγονε Μωύσεϊ. ἀλλ᾽ εἰς ϑεογνωσέίαν ἀνθρώπους ἀγαγεῖν πρῶτος ὑπὸ ϑεοῦ προύκεχείριστο καὶ βίον διδάξαι ταύτῃ προσήκοντα᾽ διόπερ
ὅσα πρὸς τοῦτο συνετέλει, ταῦτα καὶ γέγραφεν. ὅτι 15
δὴ τὸ μέγα τοῦτο τοῦ κόσμου καὶ λαμπρὸν δημιούργημα οὔτε αὐτόματον ἔσχε τὴν ὕπαρξιν, οὔτε τῆς
ἀνωτάτω καὶ ϑείας ἐστὶν οὐσίας. ἀλλ᾽ ὑπ᾿ ἐκείνης
τῆς ἀοράτου x«i δημιουργικῆς ἁπάντων ἀρχῆς πρὶν
γενέσϑαι μὴ ὃν εἰς τοῦτο δὴ τὸ φαινόμενον παρενή- 20
νεχται

κάλλος.

ψυχαῖς

δὸν τῶν

οὖν

ἀναγώγοις παντελῶς καὶ πλέον δχε-

φαινομένων

ἐπισταμέναις

οὐδὲν

τὴν περὶ

ϑεοῦ γνῶσιν ἐνθεῖναν βουλόμενος Μωῦσῆς ἐκ τῶν
συνήϑων καὶ γνωρίμων ἐπὶ τὴν ἔννοιαν αὐτὰς ἀνάγει

τοῦ ἀοράτου $500, οἷον τεχνίτην τινὰ τῇ τῶν ὅλων
δημιουργίᾳ ϑεὸν ἐπιστήσας καὶ νῦν μὲν τοῦτο, ἄλλοτε
5. τε] ται C om. Cord,

. 626.

ἄλλαι] ἄλλας Cord. οὐρανῶν Cot.

T. ἡ οὐσία συνεξελάσσονται

C Cord. αἱ οὐσίαι συνε-

λλάσσονται Cot. συνεξαλλάσσεται. in margine exemplaris quod
mii praesto est Mauricio Schmidt, ut puto, auctore.
1*

25

A

IOANNIS PHILOPONI

ODE

δὲ ἄλλο, πρῶτόν vs καὶ δεύτερον γενέσϑαι κελεύοντα
καὶ ὁμοῦ τῷ προστάγματι τὸ κελευσϑὲν παριστάμενον.
τοῦτο δὲ ταῖς μὲν χαμαιξήλοις, ὡς εἶπον. ψυχαῖς μὲγίστη πρὸς ϑεὸν χειραγωγίας ἐπίνοια, τὰς δὲ νοερὰς
5 τῷ ὄντι καὶ sig ἔννοιαν ἤδη τῆς ϑείας ἀνηγμένας αἷτίας βλάψει μὲν τὸ παράπαν οὐδέν, ὠφελήσει δὲ τὰ
μέγιστα. τὸ γὰρ ὁμοῦ τῷ εἰπεῖν τι γενέσθαι τὸν
ϑεὸν sig ἔργον εὐθὺς ἐχβῆναι τὸ πρόσταγμα, τί ἕτεpov δίδωσιν ἐννοεῖν, ἢ τὸ ἅμα τῷ ϑελῆσαί τι γενέ10 GOL

τὸν πάντων

αἴτιον ἀχρόνως εὐϑὺς sig ἔργον ἐκ-

βῆναι τὸ βούλημα; “διενοήϑης yco, λόγιόν ví φησιν,
“καὶ ἐγενήϑησαν ἃ ἐνενοήϑης καὶ παρέστησαν ὃ ἐβουλεύσω᾽.

καὶ ἐν ψαλμοῖς

ὃ Ζαυίδ'

“αὐτὸς

εἶπεν

καὶ

ἐγενήϑησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσϑησαν᾽.
5

β΄. Ὅτι καὶ Πλάτων ἐν τῇ διηγήσει τῆς τοῦ
κόσμου γενέσεως ἐμιμήσατο Movo£o.

Καὶ ϑαυμαστὸν οὐδὲν τὸν ἀρχαιότατον Μωῦσέα
τὴν δημιουργικὴν οὕτω τοῦ κόσμου τοῖς εἰσαγομένοις
εἷς ϑεογνωσίαν ἄρτι διασκευάσαι διήγησιν, ὅτε καὶ
90 Πλάτων τοὺς ἤδη φιλοσοφήσαντας τὴν ἐκ ϑεοῦ τοῦ
παντὸς διδάσκων παραγωγὴν ἐν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις αὐτὸν ἐμιμήσατο. τῶν δὲ οὐρανίων γενομένων
ἁπάντων αὐτὸν εἰσάγει τὸν δημιουργὸν οὕτως αὐτοῖς.
διαταττόμενον᾽

8

Νῦν οὖν ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος μάϑετε.
11. Judith 9, 5.

13. ὁ 0&0. C

13. Psalm. 32, 9.

25. Plato Tim. 41 B

17. ἀρχ. οὐ Μωῦσέα Cord.

μένων Cord. γενομένων

5

22. ysysvo- !d

28. δημιουργὸν Cord. τὸν 0. O.

*
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ϑνητὰ ἔτι γένη λοιπὰ τρί᾽ ἀγέννητα᾽ τούτων δὲ μὴ
γενομένων οὐρανὸς ἀτελὴς ἔσται τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν
αὑτῷ γένη ξῴων οὐχ ἕξει. δεῖ δὲ sb μέλλει τέλεος

ἱκανῶς εἶναι.

δι’ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου

μετασχόντα ϑεοῖς ἰσάζοιτ᾽ ἄν" ἵνα οὖν ϑνητά τε ἦ τό

τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν d, τρέπεσϑε κατὰ φύσιν
ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ξῴων δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν

ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν" καὶ xo"
ὅσον μὲν αὐτῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήζκει,
ϑεῖον λεγόμενον ἡγεμονοῦν τε ἐν αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκῃ

10

καὶ ὑμῖν ϑελόντων ἕπεσϑαι σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος ἐγὼ
παραδώσω" τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς ἀϑανάτῳ ϑνητὸν | tot.68v.
προσυφαίνοντες ἀπεργάζεσϑε ξῷα καὶ γεννᾶτε, τροφήν

τε διδόντες

χεσϑε᾽.
Πλάτων.
Ὅσον

ἹΜωῦσῆς

αὐξάνετε.

καὶ φϑίνοντα πάλιν δέ-

οὕτω uiv oov τὸ τῆς φιλοσοφίας
δὲ τούτων

ἄκουε.

μεγαλοπρεπέστερα

ἄνϑος ὁ
e

τεϑεολόγηκε

"xol εἶπεν ὃ ϑεός" γενηϑήτω

καὶ ἐγένετο φῶς"

φῶς"

καὶ ἐπὶ πάντων τὸ παραπλήσιον.

πόσῳ ταῦτα τῶν Πλάτωνος

ὑψηλότερα καὶ ϑεοπρεπέ-

στερα; εἶ γὰρ τὸ “εἶπεν μὴ φωνήν τινα καὶ δημάτων
ψόφον νοεῖν δυνατόν --- οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ
παρὰ Πλάτωνι δημηγορίας. ἣν ἀρτίως ἀνέγνωμεν —
τί ἕτερον διὰ τούτου δηλοῦν ἐϑέλει τὸ λόγιον ἢ μό18. Gen. 1, 8.

1. τρία γενητά Ο et Cord. τρί᾽ ἀγέννητα Plato Tim.
41 B.
8. αὐτῷ C et Cord.
6 τρέπεσϑαι C
14. δέχε-.
. σϑαι C
17. τεϑεολόγικε C Cord.
18. γενεϑήτω Cord.
28. δημιγορίας (sic!) C δημιουργίας Cord.
ἀνέγνωμέν τι
ἣ ἕτερον — hie puncto Cord. parentheseos finem facit; quae
á

Sit periodus,

minime

intellexit.

τῇ

24. ἢ μόνον περὶ (m. I.

0

to
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vov τῇ περὶ τοῦ γενέσϑαι τῶν ὄντων ὁτιοῦν τοῦ ϑεοῦ
βουλήσει σύνδρομον εὐϑὺς ἀκολουϑῆσαι τὸ ἔργον; μὴ

οὖν ὡς εἶπον ἀστρονομεῖν τις ἀπαιτείτω Moose
τῶν φυσικῶν αἰτίας τεχνολογεῖν.
5 λόγων ἐστὶ σκοπὸς

ἢ

οὐ γὰρ ταῦτα 950-

οὐδὲ τῆς sig ϑεογνωσίαν

ἀναγω-

γῆς διδασκαλία, τῶν ἐπὶ μέρους δὲ τεχνιτῶν ἔργον"
σίρός τι γὰρ τέλος τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων χρήσιμον
ἐπινενόηται πᾶσα τέχνη.
|
Τὸ δὲ ϑεολογοῦντα τὰς ὑλικὰς τῶν γενομένων
10 αἰτίας λεπτολογεῖν κινδυνεύειν οἶμαι τὴν εἰς ϑεὸν ὡς
αἴτιον πάντων συντονίαν ἐχλύειν τῇ περὶ τὰς κάτω
καὶ προσεχεῖς αἰτίας ξητήσει καὶ μάλιστα ταῖς παχυτέραις τῶν ψυχῶν καὶ προσηλωμέναις τοῖς σώμασιν.
ξητείτω δὲ μόνον εἰ μὴ τοῖς φαινομένοις γέγραφξ
15 σύμφωνα. διόπερ εἴ πού τινας τῶν φυσικῶν ἢ τῶν
ἐν ἀστρονομίᾳ διαφανῶν τῇ Μωύῦσέως ἀντιπαραϑείην
γραφῇ ἢ τοῖς τοιούτοις ϑεωρήμασιν εἷς συνηγορίαν
ἐκείνης χρήσομαι. μεμφέσϑω μοι τῶν ἀπειροτέρων μηδείς. αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο δεῖξαι πρὸς δύναμιν τῇ παρ-

20 ούσῃ πραγματείᾳ σκοπός, ὡς οὐδὲν ἐν τῇ τοῦ προφήτου κοσμογονίᾳ τῇ διατάξει τοῦ παντός ἐστιν ἀσύμφωvov, τοὐναντίον δὲ πολλὰ τῶν ὕστερον αἴτιολογηϑέντων
ὑπὸ τῶν φυσικῶν ἐκ τῶν Moos; γραφέντων εἴληφε
τὴν ἀρχήν. εἴ τι δὲ τῶν εἰρημένων τοῖς πρεσβυτέροις
25 ἐξηγηταῖς αὐτάρκως πιϑανῶς εἰρῆσϑαί μοι δόξει, τού-

του μνησϑεὶς [εἰς] ἐκείνοις τὸ εὑρεϑὲν ἀνοίσω.
suprascr.

οὐ

τοῦ y. v. 0. ὅτι οὖν τοῦ ὃ. β. C Cord. habet τῇ

ante τοῦ ϑιεοῦ, om. ὁτιοῦν.

2. ἔργον. μὴ Cord.

4. τῶν

φυσ. αἷτ. C τὰς qvo. «iv. Cord.
19 τῆι παρούση πραγματεία C
26. μνησϑεὶς εἰς ἐκείνοις C μνησϑεὶς εἰς ἐκείνους
Cord. sig delevi.
i52
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γὰρ τοῖς ἀλλοτρίοις ὡς ἰδίοις ἐναβρύνεσϑαι δίκαιον.

ἐπεὶ οὖν χρησίμως ἡμῖν ταῦτα προείρηται, ἐπ᾽ αὐτὸ
βαδιοῦμαι λοιπὸν τὸ προκείμενον.
γ΄. Ποσαχῶς

ἡ ἀρχή; καὶ ποῖα μὲν αὐτῆς

δημαινόμενα παραληπτέον νῦν, ποῖα δὲ οὐ.

δ

Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν.
Πολλὰ τὰ σημαινόμενα τῆς ἀρχῆς ὁ πολὺς ἀπαριϑμεῖται Βασίλειος" καὶ πρῶτόν γε πάντων τὴν κατὰ
χρόνον ἀρχήν. λέγω δὲ νῦν κατὰ χρόνον οὐχ οὗ τῆς 1
γενέσεως προηγεῖται χρόνος ὡς ἡμῶν ἑκάστου ἀλλὰ τὸ
πρῶτον τοῦ χρόνου νῦν, ἐν ᾧ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν παρήγαγεν ὁ ϑεὸς παντὸς χρονικοῦ χωρὶς διαστήματος. ἅπασα “γὰρ ἀρχὴ ἑτέρα πάντως ἐστὶν οὗπερ
ἀρχὴ λέγεται εἶναι; οἷον τῆς πηχυχίῶς φέρε γραμμῆρ' 15
τὸ πρῶτον αὐτῆς σημεῖόν ἐστιν ἀρχή, ὕπερ ἀμερές
ἐστι | παντελῶς. εἶ γὰρ βραχύ τι ταύτης ἀφέλοι τις 3ο1.64τ.
μόριον, οὐχέτι ἔσται τοῦτο τῆς πηχυαίας γραμμῆς
ἀρχή, ἀλλὰ μένουν αὐτῆς τοῦ τορος τὴν uii

εν ὑπο-

λειφϑέντος. οὕτως οὖν καὶ ἡ τοῦ χρόνου ἀρχή. εἴτε 30
᾿ ὅλου εἴτε μερικοῦ τινος, οἷον τῆς σήμερον, οὔπω χρόvog' ὅταν γὰρ τοῦ πρώτου σημείου τοῦ ὑπὲρ γῆν
δρίξοντος ὃ ἥλιος ἅψηται, τοῦτο τῆς ἡμέρας ἐστὶν
ἀρχὴ οὐκ ὃν διάστημά τι καὶ μόριον τοῦ ἡμερησίου
χρόνου. ὅλης γὰρ τῆς ἡμέρας τὴν ἀρχὴν ξητοῦμεν.
36
1

6. Gen. 1, 1!

9. Basil. hom. I in hexaemeron 5 (apud

— Migne p. gr. 29. p. 13 C. sq.)

8. πολὺς} μέγας Cord.
10. δὲ] fortasse δὴ.
οὐχ οὗ €
ps ὡς Cord.
22. sq. ὅταν γὰρ τοῦ πρώτου comu. τὸ (510) ὑπὲρ
pr

p

ὁ. 4j4. Gap. C et Cord.
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Ὡς οὖν τὴν ἀρχὴν τῆς γραμμῆς σημεῖον καλοῦσιν
οἱ περὶ ταῦτα σοφοὶ ἀδιάστατον καὶ ἀμερὲς ὃν οὐχὶ δὲ
γραμμήν. οὕτω καὶ τὴν τοῦ χρόνου ἀρχὴν οὐ χρόνον
ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο χρόνου ἀρχὴν ὃ προσαγορεύουσι νῦν.
εἶ γὰρ καὶ τοῦτό τις βραχύν τινα νομίσειξ χρόνον, οὐκέτι τὴν ἀρχὴν εἴληφε τοῦ ξητουμένου χρόνου, ἀλλὰ
μόριον αὐτοῦ δέκατον τυχὸν ἢ ὁποσονοῦν. οὕτω τοίγυν καὶ τοῦ ὅλου χρόνου τὸ πρῶτον νῦν ἀρχή ἐστιν
ὅλης αὐτοῦ τῆς ὑποστάσεως. οὐκ ὃν οὔπω χρόνος.
10 ἐπεὶ οὖν ὃ χρόνος μέτρον ἐστὶ τῆς τῶν οὐρανίων
περιφορᾶς --- ἡμέραι γὰρ καὶ μῆνες καὶ ἐνιαυτοὶ μέρη
τοῦ χρόνου εἰσὶ καὶ οὐδέν ἐστιν ἕτερον παρὰ ταῦτα
ὁ χρόνος. ἀλλ᾽ αὐτῶν sig ἑαυτὰ τῶν εἰρημένων ἀνακυκλουμένων ὃ χρόνος αὔξεται. xo0' ὃν καὶ τὴν éxd15 στου γένεσιν ἀριϑμοῦμεν --- πρὶν δὲ οὐρανὸν γενέσϑαι
τούτων ἦν οὐδέν. οὐκ ἦν ἄρα χρόνος πρὶν οὐρανὸν
ὑποστῆναι.
᾿Επεὶ οὖν ἅμα οὐρανᾷ συνυπέστησε τὸν χρόνον
ὁ ϑεός, ἐν τᾷ πρώτῳ δὲ καὶ ἀμερεῖ τοῦ χρόνου νῦν
20 ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ χρόνου ἀρχή, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν ἐποίησεν ὃ ϑεός, ταύτην εἶναί φησι Βασίλειος
κατὰ χρόνον ἀρχὴν τῆς τῶν εἰρημένων γενέσεως. τὴν
ἀκαριαίαν καὶ ἀδιάστατον. ἐντεῦϑεν ὁρμηϑεὶς ὁ Πλάτῶν τὸ ἱχρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονε" κάλλιστα
25 γέγραφεν
“ἵν᾿ ἅμα γενόμενοι ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν
σι

eet.

9,

24. Plato Tim. 88 B.

7. vvyov sine acc. C om. Cord. . 8. ὅλου] ὅμου Cord.
10. χρόνος om. Cord..
19. ἐν τῷ πρώτῳ---21. ὁ ϑεός om.
Cord.
28. ἐντεῦϑεν οὖν ὁρμηϑεὶς ὁ Πλάτων τὸν χρόνον με΄ — —
οὐρανοῦ

γεγονέναι

γέγραφεν.

m. 1. γεννηϑέντες Plato.

Cord.

25. γεγράφειν corr.

^ JI a

C

—

NE
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ποτε λύσις τις αὐτῶν γένηται. μία uiv οὖν σημασία
τῆς ἀρχῆς. ἐν ἧ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐποίησεν ὃ
ϑεὸς αὕτη. ἣ καὶ κυριωτάτη μοι τῶν ἄλλων καὶ ἀληϑεστάτη φαίνεται. δεύτερον δὲ σημαινόμενον τίϑησι
τῆς ἀρχῆς τὸ πρῶτον τοῦ κατασχευάσματος μόριον. ὃ
οἱ γὰρ

ϑεμέλιοι

τῆς

οἰκίας

καὶ τῆς

νεὼς ἣ τρόπις

ἀρχή. οὕτως οὖν ἀρχὴν τῶν γενομένων καὶ οἱονεὺ
ϑεμέλιον οὐρανὸν καὶ γῆν ὃ ϑεὸς προκατεβάλετο.
τούτῳ τῷ σημαινομένῳ τῆς ἀρχῆς οἱ τῶν ἐξηγητῶν
ἠκολούϑησαν πλείονες. ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν ἡ ἀρχὴ χρο- τὸ
vu, αὕτη δὲ πραγματειώδης, αὐτοῦ τοῦ γινομένου

μέρος ὑπάρχουσα πρῶτον.
"Aog? δέ φησι καὶ τῶν τεχνικῶν ἔργων ἡ τέχνη,
καϑάπερ δῆλον ὅτι x«l τῶν φυσικῶν ἡ φύσις. αὕτη
ὃὲ ἡ ἀρχὴ τὸ ποιητικόν ἐστιν αἴτιον.
15
Τέταρτον ἐπὶ τούτοις τῆς ἀρχῆς σημαινόμενόν
φησι τὸ τελικόν. ὕπερ ἐστὶ τὸ ἀγαϑόν, δι’ ὃ γένεται
τῶν γινομένων ἕχαστον. ὡς ὁ οἶκος διὰ τὸ σκέπειν
ἡμᾶς ἀπὸ ὄμβρων καὶ καυμάτων. καὶ τὸ ἱμάτιον διὰ
τὸ ϑάλπειν vs καὶ περιβάλλειν, ἃ μὴ δημοσιεύειν ἐστὶν 2o
εὐπρεπές.

καὶ ὁ ἄρτος διὰ τὸ τρέφειν

καὶ ἁπλῶς εἶ-

πεῖν v0 ἀγαϑὸν δι᾽ ὃ γέγονεν ἕκαστον᾽ δι᾿ αὐτὸ γὰρ |tol.cav.
τοῦτο χαὶ μόνον δημιουργεῖν πεπείσμεϑα τὸν ϑεόν.

᾿Επικρένει δὲ μᾶλλον τὴν χρονικὴν ἀρχὴν τουτέστι
τὸ ἀκαριαῖον καὶ ἀμερὲς νῦν ἐν ᾧ ϑεὸς ὑφίέστησιν 25
ἕκαστον.

καὶ τὸ δεύτερον δὲ σημαινόμενόν

tiv δυνατόν.

φησι vo-

ὡς γὰρ ὁ ϑεμέλιος τῆς οἴκίας ἀρχὴ καὶ

τῆς νεὼς ἡ τρόπις. οὕτω τοῦ κόσμου παντὸς οὐρανὸν
1. γίγνηται Plato.

Coxd.,
τς

10. ἡ om. Cord.

94. ἐπικρινεῖ CO Cord.

9. ϑεός. αὕτη ἡ Cord.

χρονικὴν €

5. τοῦ] x«l

15. 7j om. Cord.
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καὶ γῆν ἀρχὴν ἐποίησεν ὃ ϑεός. τὴν δὲ ποιητικὴν
ἀρχὴν οὐκ οἶμαι νοεῖν ἐνταῦϑα δυνατόν" αὐτὸς γάρ
ἐστιν ὃ ϑεὸς τὸ ποιητικὸν αἴτιον τοῦ κόσμου. ὡς ἡ
κατὰ μέρος τῶν γενομένων σημαίνει διήγησις.
καὶ
ὅν

σας

2

ς

7

A

ὅ οὐκ ἂν ἔλεγεν ὃ προφήτης"

e

PES

"

ἐν ἑαυτῷ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Τινὲς δὲ “ἐν ἀρχῇ
“ἐν τῇ σοφίᾳ᾽ φασί. πάντα γὰρ
ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν ὃ ϑεός, τουτέστι τῷ υἱῷ. “Χριστὸς
γὰρ ϑεοῦ δύναμις καὶ ϑεοῦ σοφία. καὶ πάντα δι᾽
10 αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. καὶ
πάλιν ἐν αὐτῷ ἐκχτίσϑη τὰ πάντα τὰ δρατὰ καὶ τὰ
ἀόρατα. οὐκ οἶμαι δὲ τοῦτο δηλοῦν τὸ λόγιον. πρῶτον μὲν οὐ δείκνυται διὰ τούτου ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβὼν ὁ κόσμος. τὴν ἀρχὴν δὲ τῆς τούτου γενέσεως
15 διδάξαι ϑέλει Μωύῦσῆς., ἔπειτα τὸ ἐν τᾷ υἱῷ πεποιῆσϑαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἀφαιρεῖται τοῦ καὶ τὰ
λοιπὰ τῶν δημιουργημάτων ἐν αὐτῷ γεγονέναι. περὶ
ἃ

Aj

3i

c

uh 2

3

,

9

δ᾽.»

M

EJ

LÀ

M

,"

A

.Ἅ

M

,

,

N

,

,

γὰρ μόνου τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς εἴρηται τὸ iv
ἀρχῇ, οὐ μὴν περὶ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ. καὶ
30 ὅτε ἀκολουϑότερον ἦν τὸ δι’ αὐτοῦ" τὸ γὰρ “ἐν αὐτῷ
ξῶμεν καὶ κινούμεϑα καὶ ἐσμέν᾽ τὴν συνοχὴν πάντων
δηλοῖ καὶ διαμονήν, οὐ τὴν πρώτην ἡμῶν σημαίνει
-

M

7)

παραγωγήν.

,

3

ἀλλ΄

M

?

5

$e

2

»

οὐδὲ

τὸ

£..9

A

Y

τελικὸν

,

αἴτιον

,

παραλαᾶ-

βεῖν εὔλογον᾽ τούτῳ γὰρ τὸ δι’ ὃ πρέποι ἂν μᾶλλον
85 ἢ τὸ ἐν Q. καὶ οὐ μόνος οὐρανὸς καὶ γῆ ἀλλὰ καὶ
πάντα τὰ ὄντα διὰ τὸ ἀγαϑὸν παρῆκται.
4

ἢ

3

8. ICor. i, 94.
20. Act. 17, 28.

9. Ev. Joh. 1, 8. — 11. Col. 1, 16.

9. τοῦ ϑεοῦ

10. οὐδεέν C

δύν. Cord.

20. ὅτι}

ἔτι M. Schmidt.
EE
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Οὐκ ἀγνοῶ δὲ καὶ ἄλλα σημαινόμενα τῆς ἀρχῆς
ὑπάρχειν. ἀλλ οὐδὲν ἐκεῖνα πρὸς τὸ προκείμενον
συντελεῖ.

άδξιον δὲ τῇ 4xóAov

γραφῇ

ἐπιστῆσαι τὸν νοῦν

οὕτως ἐχούσῃ"

et

δ΄.

Τί τὸ “ἐν κεφαλαίῳ᾽ ἀντὶ τοῦ “ἐν ἀρχῇ
παρὰ τῷ AxÜAo σημαΐένει.
Ἔν κεφαλαίῳ ἔκτισεν ὃ ϑεὸς σὺν τὸν οὐρανὸν σὺν τὴν γῆν.

Τινὲς μὲν οὖν τὸ “ἐν κχεφαλαίῳφ᾽ ταὐτὸν
φασι τῷ “ἐν ἀρχῇ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ

κεφαλῆς.
τοῦ

γῆν.

ἐμοὶ δὲ δοκεῖ

συνῃρημένως

ὁμοῦ

μᾶλλον

σημαντικὸν

γενέσϑαι

οὐ γὰρ τὸ μὲν αὐτῶν πρῶτον.

ἐποίησεν

ὃ ϑεός.

κεφάλαιον

δηλοῦν

σώματος

γὰρ

οὐρανόν

τῆς

εἶναι
τε

καὶ

τὸ δὲ δεύτερον
καλεῖν

εἰώϑαμεν

τὴν ἐν ἑνὶ πολλῶν ἅμα συναίρεσιν ὡς καὶ ὃ τοῦ
Σιρὰκ δηλοῖ λέγων" ᾿κεφαλαίωσον ἐν ὀλίγῳ πολλά.
ἐδήλωσε δὲ καὶ ἡ προσϑήκη τῆς σὺν προϑέσεως
δυασμὸν ὡς τὰ πολλὰ δηλούσης" σὺν ἐμοὶ ἦλϑες,
ἐμοὶ περιπατεῖς, συνέστιος, σύμψηφος. τὸ μὲν
“ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
οὐχ οὕτως εἶχεν ἐναργῆ τοῦ ἅμα γενέσϑαι τὰ

viv δήλωσιν.

τὸ δὲ “ἐν κεφαλαίῳ σὺν τὸν οὐρανὸν

10. τινές] ut Basilius cf.l.c. p. 17 A.
4. ἄξιον. Hine caput IV initium capit.
8. συν
— cvv (sine accentu)

᾿ φὸ C
|ow.cC

συνσὺν
γὰρ
yijv'
δύο

17. Sirach 35, (32) 8.
6. τί] ὅτι C

C et Cord. σὺν ed. II.

[e

d Ἀξ

11. τῷ]

15. κεφάλαιον] in marg. C φάλαιδ.
19. συν ἐμοὶ
22. ἐναργῆ C ἐναργῇ Cord.
23. σὺν τὸν οὐ. cvv

τὴν γῆν Ο

A Qt
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σὺν τὴν yijv τὸ μὴ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου προηγήσαἔο!.66:. σϑαι δείκνυσι. |
ε΄. Ὅτι τοῖς ἄκροις

συμπεριξίληφεν
5

οὐρανῷ

τε καὶ γῇ τὰ μέσα

ὕδωρ ἀέρα καὶ πῦρ.

καὶ πῶς

ἄκρα φαμὲν οὐρανόν vs καὶ γῆν.
Καλῶς

δὲ πάντες

σχεδὸν

ἐξεδέξαντο

τοῖς

ἄκροις

οὐρανῷ τε καὶ γῇ τὰ μέσα συμπεριειληφέναιν στοιχεῖα ὕδωρ ἀέρα καὶ πῦρ. πῶς δὲ ἄκρα φημί; ὅτι γῆ
μὲν τὸ κέντρον τοῦ παντὸς ἐμπεριξίληφε,. καὶ ἔστι
10 χάτωϑεν μὲν ἀρχὴ πάντων 17 γῆ. πέρας δὲ τούτων ὃ
πάντα περιέχων οὐρανός. τοὔμπαλιν δὲ ἄνωϑεν ἀρχὴ
μὲν ὃ οὐρανός, πέρας δὲ πάντων ἡ γῆ. μετὰ δὲ οὐρανοῦ vs καὶ γῆς τὰ λοιπὰ τρία περιξίληπται στοιχεῖα.
καὶ

τοῦτο

σαφῶς

ιὸ ἐν οἷς ἔφη"

μὲν ὕδωρ

ἐν τοῖς

“καὶ σκότος

ἄβυσσον

ἕξῆς τὸ

ἐπάνω

λόγιον

τῆς

δέδειχεν,

ἀβύσσου",

εἶπόν, τὸν δὲ ἀφώτιστον

τὸ

ἀέρα

σκότος.

Καὶ γὰρ καὶ ἡ τῶν παλαιῶν χρῆσις καὶ ἡ συνήϑεϊα
πάντων καὶ 7 ϑεία γραφὴ τὸ νυχτερινὸν τοῦ ἀέρος
20 χατάστημα καὶ μάλιστα τὸ ξοφῶδες καὶ παντελῶς ἀφεγγὲς ἐκ τῆς ἑπομένης τῷ ἀέρι τοῦ φωτὸς στερήσεως,

ἐν ᾧ καὶ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ὑφίσταται

φῶς, τὸν ὅλον

ἀφώτιστον ἀέρα συνῃρημένως ὀνομάζουσι Gxóvog. xvρέως γὰρ σκότος ἐστὶν v] τοῦ φωτὸς ἀπουσία καὶ στέ-

35 ρησις.

τοιοῦτόν τι δηλοῦν οἶμαι χαὶ τὸ παρὰ τοῖς

“Αἰγυπτίοις

ψηλαφητὸν

σκότος

1. τὸ (post μὴ) om. Cord.

εἰρημένον.
5. τε om. Cord.

μηδεμιᾶς
9. χοῦ .

om. Cord.
12. οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Cord.
16. εἰπὼν O |
Cord.
τὸν δὲ] τόνδε C Cord.
28. συνῃρημένως] συνηρ. C
Cord.

26. ψηλαφιτὸν Cord.

ES.
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ἀκτῖνος
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εἰσχρινομένης

τῷ

ἀέρι διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ παχύτητα οὕτως ὠνόμαὅται. οἱονεὶ ψηλαφώντων αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων" ἢ
ὡς ἕτεροί φασι διὰ τὸ ψηλαφῶντας τὰ στερεμνιώτερα
τῶν σωμάτων δίκην τυφλῶν τὰς μεταβάσεις ποιεῖσϑαι
ἢ καὶ γνωρίξειν τὰ ψηλαφώμενα.
τοιοῦτον. εἶναι καὶ

e

τὸ πρὸ τῆς γενέσεως τοῦ φωτὸς σκότος ἀνάγκη παντελῶς ἀλαμπές.

Καλῶς γὰρ ἔφην τὸ καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσGov' τὸν ἀέρα δηλοῦν τὸν μήπω πεφωτισμένον. ἄβυσ-

σος δὲ χαλεῖται παρὰ πᾶσι τὸ πολὺ ὕδωρ καὶ εἰς βάὃος χωροῦν ἄληπτον ἡμῖν παρὰ τὸ μὴ βύειν sig αὐτό.
καὶ αὐτοῦ δὲ ὀνομαστὶ τοῦ ὕδατος ἐμνήσϑη Μωῦσῆς

εἰπών" “καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος΄. τοῖς ὕδασι γὰρ ὁ ἀὴρ ἐπινήχεται. αὐτὸ γὰρ
τοῦ ἀέρος τοὔνομα παρὰ
ὥστε οὐκ ἐσχεδιασμένος
τῶν δύο περάτων καὶ τὰ
. γῶν ὕδωρ ἀέρα καὶ πῦρ.
σύμφωνος.

τῇ Μωύσέως οὐκ ἔστι γραφῆ.
ὃ λόγος ἐστὶν οὗτος ὁ διὰ
μεταξὺ συμπεριειληφέναι, λέἀλλὰ καὶ λίαν τῷ γράμματι

ς΄. Ποῖόν ἐστιν τὸ στοιχειῶδες πῦρ᾽ καὶ ὅτι
τὴν ϑέσιν αὐτοῦ γινώσκει Μωῦσῆς

συνθέτων

καὶ ὅτι τῶν

εἰκότως «i τούτων ἀρχαὶ
προὐπέστησαν.

Πῦρ δὲ οὐ τὴν φλόγα φαμέν" οὐδὲ γάρ ἐστι τοῦτο
τὸ στοιχειῶδες

πῦρ,

ἀλλ᾽

ὑπερβολὴ

καὶ

25

ὑπερέξαψις

πυρός. ὡς καὶἡ χιὼν | ἐπίτασις ψυχροῦ᾽ διὸ τούτων tol.65v.
6. τοιοῦτον καὶ τὸ etc. Cord.

λῶς δὲ ἔφη Cord.

9. καλῶς γὰρ ἔφην C κα-

12. βύειν] β evanidum C

14
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οὐδέτερον τῶν γινομένων ἐστὶ στοιχεῖον. οὔτε γὰρ
τὸ τῆς φλογὸς ϑερμὸν ξῳογόνον ἐστὶν οὔτε τὸ τῆς
χιόνος ψυχρόν, εἰ μήπου κατὰ συμβεβηκὸς συντελέσει
τοῖς φυτοῖς. τὴν ἐν τῷ βάϑει τῆς γῆς ἐναποκλεῖον
ἰκμάδα τῇ πυκνώσει τῆς ἐπιφανείας καὶ τῷ κατὰ βραχὺ
τηχομένης τὸ ὕδωρ χωρεῖν εἰς τὸ βάϑος τῆς γῆς ὥστε

πάλιν τὸ ὕδωρ ἐστὶν αἴτιον" εἶ γοῦν ἐπιμένοι τοῦ δέovrog πλέον ἡ χιὼν τοῖς φυομένοις λυμαίνεται" xo"
αὑτὸ γὰρ ὑπερβολὴ πᾶσα φϑαρτικόν. τὸ δὲ στοιχειῶ-

10 δὲς πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ξῳογόνα καὶ σωτήρια, ἐξ ὧν

μιCx

συνέστη τὰ σύνϑετα σώματα.
Τοῦτο δὲ τὸ οὐσιῶδες πῦρ μετὰ τὸν ἀέρα συνεχὲς
ὃν αὐτῷ καὶ διάκρισιν αἰσϑητὴν οὐκ ἔχον συνεπινοεἴται τῷ ἀέρι μέχρι τῆς ἐντὸς ἐπιφανείας τοῦ οὐρανοῦ διῆκον. καλοῦσι δὲ οἱ φυσικοὶ τοῦτο ὑπέκκαυμα
ὡς πρὸς ἔξαψιν

ἐπιτήδειον.

ἐκ μικρᾶς

γοῦν

αἰτίας

ἐξάπτονται φλόγες ἐκεῖ καὶ διάττοντες καὶ κομῆται
καὶ δαλοὶ χαὶ τὰ συγγενῆ τούτοις. τοῦτο δὲ καὶ ἐν
τοῖς

ὕμνοις

τῶν

ἔργων

τοῦ

ϑεοῦ

συμπαρείληπται"

90 εὐλογεῖτε πῦρ καὶ καῦμα τὸν κύριον. καὶ ἐν ἑτέρῳ"
ἱπῦρ χάλαξα χιὼν κρύσταλλος πνεῦμα καταιγίδος.
κάτωϑεν γὰρ ἀνιόντων συνίσταται κρύσταλλος πνεύματα χάλαξα ὑετοὶ χιόνες, ὑπερβαίνοντι δὲ τὸν ἀέρα
τὸ οὐσιῶδες πῦρ τὸ ὑπέκκαυμα, ἐν ᾧ μάλιστα τὰ slon:5 μένα τοῦ πυρὸς γίνονται πάϑη. τοῦτο καὶ Μωυσῆς
20. Dan. 3, 48.
6. τεκομένης Cord.

21. Psalm. 148, 8.
7. ἐπιμείνοι € Cord.

8. «o9

αὐτό (sic) Cord.
10. ξωογονά C
11. σύνϑετα] συνϑέντα
C Cord.
12. τὸ om. Cord.
1717. διαττόντες C et Cord.
21. κατ᾽ αἰγίδος C καταιγίδος Cord.
28. χάλαξαι Cord.
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ἐδήλωσεν iv oig ἔφη" “καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα
καὶ Γόμορρα ϑεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐ-

ρανοῦ᾽ τουτέστιν ἔκ τοῦ πλησιάξοντος τῷ οὐρανῷ τόπου. μεϑ' ὅν ἐστιν. ὡς ἔφϑην εἰπών. τὸ ὑπέκκαυμα.
"Dove ἅμα τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνυπέστη φύσις. ἐξ ὧν τὰ σύνϑετα γέγονεν.
ἀκολούϑως οὖν καὶ τῇ φύσει συμφώνως πρὸ τῶν συνϑέτων ἁπάντων ὑφεστάναι φησὶν ó νομοϑέτης τὰ στοιχεῖα τούτων. ἐξ ὧν ὕστερον ἐκεῖνα γεγόνασιν. εὔλογον δὲ καὶ τὸν περιεκτικὸν τοῦ κόσμου παντὸς οὐρανὸν συνεστάναι πρῶτον. ἐπεὶ καὶ τῆς μεταβολῆς τῶν
ὑπὸ φύσεως γινομένων ὑπάρχει τῇ κινήσει συναίτιος.
ξ΄. Ὅτι τὴν ἐξωτάτω πασῶν σφαῖραν καὶ ἄναστρον Ἵππαρχος καὶ Πτολεμαῖος ἐκ Μωῦύσέως
τὰς ἀφορμὰς λαβόντες πρῶτοι ὑπέϑεντο τοῖς
πρὸ αὐτῶν ἀγνοουμένην.
Εἰ δέ τις ἀπιστοίη τῷ προφήτῃ πρὸ τῆς καλουμένης ἀπλανοῦς οὐρανὸν ἕτερον ἔξωϑεν ὑποτιϑεμένῳ.
ὡς μηδενὸς τοῦ εἶναι τοῦτον τεκμηρίου ὄντος, ὑπομι-

μνησκέτω ἕαυτόν, ὡς οὐδὲ τῶν πρὸ Πτολεμαίου καὶ
Ἱππάρχου μαϑηματικῶν

σῶν

ἔξωϑεν σφαῖραν

οὐδὲ εἷς τὴν ἐνάτην καὶ πα-

ἤδει τὴν ἄναστρον.

ὀκτὼ

δὲ

μόνας ὑπάρχειν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ Πλάτων |Geo, toi.66r.
ἀλλ᾽ ἔκ τινῶν τηρήσεων Ἵππαρχος καὶ Πτολεμαῖος τὴν
4

1. Gen. 19, 24.

22. Plato de rep. X. 616 D. sq.

9. τοὐτέστιν C Cord.
— Cord.
18. σφαίραν C Cord.
ἢ

sig C οὐδὲ sig ed. II.
E

11. συνεστάναι] συνεστᾶναι O et
17. uemom Cord.
21. οὐδὲ

22. ἤδει C et Cord.
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ἐνάτην καὶ ἄναστρον εἰσηγήσατο, περὶ ὧν λέγειν νῦν
οὐκ ἀναγκαῖον.
|
Οὐκ ἄρα và μή τισιν ἐγνωσμένα πάντως ἀνάγκη
μηδὲ εἶναι. τοσοῦτον δέ μοι καὶ μόνον δεδείχϑω νῦν,
5 ὅτι συμπεφωνήκασι Μωῦσεϊῖ Πτολεμαῖος καὶ πρὸ αὐτοῦ
Ἵππαρχος τὴν ἔξωϑεν ἁπάντων σφαῖραν τὴν ἄναστρον
ὑποϑέμενοι.

ἐξ αὐτοῦ δὲ μᾶλλον τῆς εὑρέσεως

φασι τὴν ἀρχήν.

εἰλή-

καὶ γὰρ Μωῦσῆς ἐν τῇ μετ᾽ ἐκείνην,

ἣν αὐτὸς ᾿στερέωμα᾽ προσηγόρευσε, δι’ ἣν ἐροῦμεν αἷ10 τίαν, ἐνθεῖναί φησι τὸν ϑεὸν ἥλιόν ve καὶ σελήνην
καὶ τῶν ἀστέρων τὴν πληϑὺν ἁπάντων. περὶ δὲ τοῦ
σχήματος αὐτοῦ ὅτι σφαιρικὸν ἐν τοῖς περὶ τοῦ στερεώματος λόγοις εὐκαιρότερον δείξομεν. ὅτι καὶ τοῖς ἱεροῖς

τοῦτο λογίοις δοκεῖ.
iq. Ἔνστασις πρὸς Βασίλειον Θεοδώρου τοῦ
Μοψουεστίας προὐὔπάρχειν τοῦ αἰσϑητοῦ xóGuov τοὺς ἀγγέλους εἰπόντα, καὶ ὅτι οὐδὲν siθρηται περὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν Μωῦσεϊ.
᾿Επειδὴ δέ φησιν ὃ μέγας τῶν ϑείων λόγων ἐξηγητὴς
80 Βασίλειος.

ὡς ἦν τις πρεσβυτέρα τῆς τοῦ κόσμου γε-

νέσεως κατάστασις ταῖς ὑπερχοσμίοις καὶ νοεραῖς δυνάμεσι πρέπουσα, καὶ τὸ “ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾽ ἑρμηνεύων πάλιν φησίν" “οὐ
γὰρ δὴ κατὰ πρεσβυγένειαν πάντων τῶν γενομένων
25 προὔχειν αὐτὸν μαρτυρῶν λέγει τὸ ἐν ἀρχῇ γεγονέναι;
9. στερέωμα]

Gen. 1, 7.

28. Basil. l. c. 18 C.

10. re om. Cord.
14. δοκεῖ] δοκεῖν Cord. ^ 16.
uowov- .
ἑστίας C
424. δὴ] δὲ Cord.
420. προὔχειν] προεῖχεν O Cord.-

"
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ἀλλὰ μετὰ τὰ ἀόρατα καὶ νοούμενα τῶν ὁρατῶν τούτῶν καὶ αἰσϑήσει ληπτῶν τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεως
διηγεῖται᾽ ἐπιπηδᾷ τούτῳ Θεόδωρος ὁ τῆς Μοψουεστίας γενόμενος ἐπίσκοπος, μηδὲν ἕτερον προὐπάρχειν
τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων βουλόμενος, ἀλλ᾽ ὁμοῦ τούτοις καὶ τὰς νοερὰς καὶ ἀοράτους τῶν ἁγίων ἀγγέλων
οὐσίας παρῆχϑαι. καὶ ταῦτα τοῦ προφήτου περὶ τούτῶν γεγραφότος οὐδέν" δίκαιον οὖν ἐπισκέψασϑαι τὰ
κατηγορημένα καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν ἐπὶ τούτοις εἰπεῖν. ἄρχεται ὃὲ τῆς κατηγορίας Θεόδωρος ἐν τῷ
πρώτῳ τῶν sie τὴν Γένεσιν ἐντεῦϑεν" “εὔηϑες δὲ οὐχ
ἧττον. ὅταν καὶ τῶν εὐσεβεῖν ἐπαγγελλομένων καὶ
ταῖς ϑείαις πείϑεσθϑαι προσποιουμένων γραφαῖς ἀγγέλους ij τινας ἀοράτους δυνάμεις ἔνιοι πρὸ τῶν

ὁρωμένων
νομίζωσιν εἶναι, οἱ μηδεμίαν ἐκ τῆς
ϑείας γραφῆς ἀπόδειξιν παρασχέσϑαι τούτου δυνάμενοιΐ.

Ταῦτα μὲν οὖν sig τὴν ὁσίαν Βασιλείου μνήμην
ἐνύβρισεν. καὶ εἴ τινα ἄλλον [οὐκ οἶδα εἰπεῖν] συμπεριξίληφε τῷ ἐγκλήματι. ὅσα δὲ τούτοις ἐφεξῆς ὡς
ἔκ τινῶν ἐν χριστιανοῖς τελούντων διηπορημένα τίϑησι, μὴ δεῖν λεγόντων x«9' ἑαυτὸν εἶναι τὸν ϑεὸν
πρὸ τῶν δημιουργημάτων καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀγγελικὰς
3. μόψουέστίας C verba ἐπειδὴ (p. 16, 19) --- 5. βουλόμενος
non intellexit Cord., id quod apparet ex inepta interpunctione; habet enim post πρέπουσα punctum colon, post φηoiv (p. 16, 23) punctum, post διηγ. (3) punctum. M. Schmidt

inserit δὲ post ἐπιπηδᾷ, ut haec eveniat constructio: ἐπειδὴ δέ
φησιν... καὶ φησὶν ..., ἐπιπηδᾷ δὲ ... δίκαιον οὖν etc.
10. ἐν τῷ πρώτῳ] ἐν m. I superscr.
19. καὶ εἴ] εἰ καὶ C
Cord. καὶ εἴ proponit M. Schmidt.
οὐκ οἶδα εἰπεῖν nota lectoris marginals videtur, errore in contextum recepta; M. Schmidt

secutus delevi.

22. λέγον τῶν C

ἸΟΑΝΝῈΒ Puinor., ed. Reichardt I.

2
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προὐποστῆναι φύσεις, καὶ ὅσα roig ἠπορημένοις ἀνϑυπ-

ἤγαγε, Βασιλείῳ μὲν τούτων οὐδὲν εἴρηται παντελῶς
to.66v. οὐδαμοῦ, οἶμαι δέ ys ἴσως οὐδὲ ἄλλῳ | τινί, διὸ
νῦν ἡμῖν περὶ τούτου λόγος οὐδείς. εἰ καὶ τοῦτό
ὅτις ἀτόπως ὑπώπτευσεν τὸ συνόντων τινῶν δεῖσϑαι
τὸν ϑεόν.

᾿Επειδὴ δὲ μηδεμίαν ἀπόδειξιν ἐκ τῶν ϑείων γραφῶν εἶναί φησι τοῦ προὐπάρχειν τῆς τοῦ xócuov
γενέσεως τὰς μυριάδας τῶν νοερῶν τε καὶ λειτουργι10 χῶν τοῦ

ϑεοῦ

δυνάμεων,

αὐτὸς δὲ ὡς ἐκ τῶν

ἱερῶν

πεπαιδευμένος λογίων τῇ γενέσει τοῦ κόσμου συνυποστῆναί φησιν αὐτάς. πρῶτον μὲν δειξάτω ποῦ τοῦτο
λέγουσαν πρὸς λέξιν ἢ πρὸς ἔννοιαν ἀκριβῶς ἔχει τὴν
ἁγίαν γραφήν. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δείξεις πᾶσαν διερευνώ15 μενος.

ὅσας γὰρ οἴεται μάτην sig τοῦτο

λέξεις αὐτῷ

συντελεῖν, μικρὸν ὕστερον ἐξετάσομεν. Movosi μέντοι περὶ τῆς τῶν ἀγγέλων ἐκ ϑεοῦ δημιουργίας εἴρη-

ται παντελῶς οὐδὲν x«i τοῦτο δικαίως.

τοῦ γὰρ σω-

ματικοῦ κόσμου τὴν γένεσιν μόνου παρέδωκεν. οὐ
20. τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων. ἐκείνου γὰρ ἐδεῖτο καὶ
μόνου, ὡς ἂν ἐκ τῶν ὁρωμένων τοὺς ἀνθρώπους sig
ἐπίγνωσιν ἀναγάγῃ τοῦ ϑεοῦ. ἀλλ᾽ ἐξ ἀκολουϑέας
ἑτέρων πολλὰ τῶν δογμάτων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ
συνέστη. μικρὰ δὲ νῦν τέως πυνϑανομένοις ἡμῖν

25 ἀποχρινέσϑωσαν οἱ τούτῳ συνήγοροι.
8. διὸ] διὰ Cord.

4. τοῦ τό τις Cord.

λέγουσιν Cord. post ἀκριβῶς punctum ponit idem.
μόνον Cord.

18. λέγουσαν

19. uóvov

1:5]
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9'. Ὅτι οὔτε σῶμά ἐστι τῶν ἀγγέλων ἡ οὐσία,
οὔτε ἀσώματος οὖσα συνηρτημένον ἔχει σῶμα,
καϑάπερ ἡ τῶν ἀνθρώπων ψυχή.

Εἰ ἅμα τῷ οὐρανῷ καὶ τῇ γῇ καὶ τοῖς ἐναπειλημμένοις στοιχείοις «li νοεραὶ καὶ ἀόρατον τῶν λειτουργικῶν τοῦ ϑεοῦ τάξεων μυριάδες γεγόνασιν, ἢ σώματα
πάντως εἰσὶν ἢ ἀσώματοι μέν, καϑάπερ καὶ ἡ ἡμε-

τέρα ψυχή, ἐξηρτημένα δὲ πάντως ἑαυτῶν ἔχουσι σώματα οὐ γὰρ ἂν μετὰ τῶν σωμάτων τὴν ἀρχὴν τοῦ
εἶναι λαμβάνειν ἤμελλον, εἰ μόνως ὑπῆρχον ἀσώματοι
μηδὲν περικείμεναι σῶμα.

Εἰ μὲν οὖν σώματα μόνον τὴν οὐσίαν ὑπάρχουσι,
πότερον ἐκ τῶν τεσσάρων ἢ ἐξ ἑτέρου παρὰ ταῦτα
γεγόνασι σώματος. οἷον φέρε καὶ ᾿Δριστοτέλης τὸ πέμπτον καὶ κυκλοφορούμενον εἰσηγήσατο σῶμα, ἐξ οὗ

συνίστησι τὰ οὐράνια; εἰ μὲν οὖν ἐξ ἄλλου παρὰ τὰ
τέσσαρα πέμπτου τινός. ποῖόν ἐστι τοῦτο, δειξάτω τις,
καὶ τίς 7 τούτου

πνεύστου

γραφῆς

ὁλότης

καὶ

ἐδιδάχϑη"

ἐκ ποίας

τοῦτο

ϑεο-

εἰ δὲ ἐκ τῶν τεσσάρων

τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἢ ἐξ ἕνός που πάντως ἢ πλειόνων ἢ
πάντων, πάλιν οὖν δειξάτω, ποία τοῦτο πρὸς λέξιν
ἡμῖν διαγορεύει γραφή" τὸ γάρ᾽' “ὃ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ
πυρὸς φλόγα᾽ οὐ τὸ παρ᾽ ἡμῖν πῦρ καὶ τὸ ἀέριον

'πνεῦμα δηλοῦν ἐθέλει. καὶ τοὺς μὲν ἐκ τούτου τοὺς
δὲ ἐξ ἐχείνου τῶν ἀγγέλων ἔχειν τὴν γένεσιν, ὡς εἶ14. Arist. περὶ κόσμου 8928 5. 892} 88.
Cord.

21. ποῖα C Cord.
-

22; Ps. 108, 4.

22. διαγορεύει--234. παρ᾽ ἡμῖν om.
9*

b»0
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ναι τοὺς μὲν ἀέρια σώματα τοὺς δὲ πύρια"

περὶ τοῦ ϑεοῦ

αὐτὸς ὃ δεσπότης

ἐπεὶ καὶ

εἴρηκε Χριστός"

“πνεῦμα ὃ ϑεὸς καὶ τοὺς προσχυνοῦντας αὐτὸν ἐν
πνεύματι καὶ ἀληϑείᾳ δεῖ προσκυνεῖν᾽ τουτέστιν ἐν
5 τῇ ἀσωμάτῳ καὶ ἀοράτῳ ψυχῇ τὸν ἀσώματον καὶ ἀόρατον προσκυνητέον ϑεόν --- καὶ γὰρ τὸ πνεῦμα τὸ
το. ὅττ. ἀέριόν ἐστιν |ἀόρατον, ὡς καὶ ὃ κύριος εἶπεν — καὶ
οὐχ ὡς σώματι τόπον ἀφοριστέον τῷ ϑεῷ, ὡς ἐδόκει
τῇ Σαμαρείτιδι πρὸς ἣν ὃ λόγος" καὶ Μωῦσῆς" “ὃ
10 ϑεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον᾽ ἐκφοβῶν τὸν ἰδιώτην
λαὺν᾽ διὸ καὶ ἐν πυρὸς αὐτοῖς ὥφϑη ϑεωρίᾳ᾽ ἀλλ
οὐδεμία ἐστὶν ἀνάγκη διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ πνεύματός τε καὶ τοῦ πυρὸς εἰς σωματικὰς ἐννοίας ἢ φύs

Χ

ἃ

j

3

M

2

ὅεις τὸν ϑεὸν κατασπᾶν

-

P135.

2.

ἢ τὰς ἱερὰς αὐτοῦ

3

2

δυνάμεις.

15 εἴτε δὲ ἐξ ἑνὸς τῶν στοιχείων. εἴτε ἐκ πάντων τὴν
οὐσίαν, ὡς ἂν φαῖεν, ἔχουσιν οἱ ἄγγελοι, πρῶτον μὲν
φϑαρτῆς ἔσονται φύσεως. ἐκ φϑαρτῶν γενόμενοι Go-

μάτων, ὅπερ οὐδὲ Θεοδώρῳ δοκεῖ" ἔπειτα πάντως
ἐστέρηνται λογισμοῦ xol γνώσεως ἁπάσης, κἂν ἐξ
δὲς. Á
2
,
,
3
3
^
50 ἑτέρου
τινὸς» ἀφρϑάρτου
σώματος
εἶεν.
οὐδὲν
γὰρ
σῶμα
οὐδεμιᾶς
γνώσεως.
κἄ v& ἃἱπλοῦν
μιᾶς μετέχει
WeTEX καϑ' αὑτὸ γνώσεως.
xüv
ἢ καϑάπερ τὰ στοιχεῖα, κἄν τε σύνϑετον ὡς τὰ μέταλλα.

καὶ τί λέγω
M

,

ὠνται

γνώσεως;

,

ὃ

οὐδὲ

,

,

t

5$

^

δυνάμεως, ὡς τὰ

μόνης

ξώ

r1

τῆς
M

ἁπτικῆς

i

e

-

ό

ξώφυτα oiov ol σπόγγοι.

ἠξί2085

VAN

&

35 οὐ τοιούτους είναι τοὺς λειτουργοὺς τοῦ ϑεοῦ διδάσκει

τὰ λόγια, oUg διὰ παντὸς τὸ πρόσωπον τοῦ ϑεοῦ βλέ3. Joh. 4, 24. — 9. Deut. 4, 24.
2. περὶ om. Cord.

αὐτό Cord.

9. Σιαμαρίτιδι C Cord.

^ 24. οἷον oi σπόγγοι M. Schmidt delet.
"

|
21. αὑτό]

—

ἢ
4

|

pep
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πεῖν ὃ κύριος ἐμαρτύρησεν, ἥτις ἐστὶν ἡ μεγίστη καὶ
πασῶν ὑπερέχουσα γνῶσις. ὅτι ἂν σημαίνῃ τὸ πρόσ-

πον.

ἀλλὰ καὶ ἐπιστατεῖν καὶ ἄρχειν ἐθνῶν

λεύσϑησαν. “ἔστησεν
ἀγγέλων ϑεοῦ᾽. καὶ
καὶ Ἑλλήνων εἴρηκεν
τις δυνάμεως κυρίου
μορφῇ Ιησοῦ τῷ τοῦ

ἐκε-

γὰρ ὅρια ἐϑνῶν κατὰ ἀριϑμὸν
ἄρχοντά τινα Περσῶν ἄγγελον
ἕτερον. καὶ ἀρχιστράτηγος δέ
εἷς συμμαχίαν ἐν ἀνθρώπου
Ναυῆ παραγέγονεν. ταῦτα δὲ

e) σωματικῆς ἐστι φύσεως, ἀλλ᾽ ἀσωμάτου καὶ Aoytκῆς οὐσίας καὶ νοερᾶς ὑπηρετούσης τοῖς ϑείοις ἕκουσίως προστάγμασι. “δυνατοὶ γὰρ ἰσχύϊ᾽ φησὶ “ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ.
᾿Δλλὰ καὶ αἱ πρός τινας

ἀνθρώπους

αὐτῶν

ἐντυ-

χίαι καὶ ἐπιφοιτήσεις τὴν ἔνϑεον αὐτῶν δύναμίν τὸ
καὶ ἐπιστήμην δεικνύουσι. διὸ Ζαχαρίαν μὲν ἀπιστήσαντα τοῖς λόγοις

αὐτοῦ

ποινὰς

μέχρι τῆς ἐκβάσεως

αὐτῶν τὴν σιωπὴν Γαβριὴλ εἰσεπράξατο" τὴν δὲ παρϑένον διαπορουμένην τὸν τρόπον ἐδίδαξε τῆς συλλήψεως.
Τί δ᾽ ἄν τις εἴποι περὶ. τῆς αὐτῶν ὑπερβαλλούσης
δυνάμεως; διὰ γοῦν τὸ χκαταριϑμῆσαι Ζιαυὶδ τὸν λαὸν
ὀργισϑέντος ϑεοῦ εἷς ἄγγελος ἐν βραχεῖ χρόνῳ χιλιάδὰς ἑβδομήκοντα τοῦ λαοῦ κατέβαλεν. διὰ δὲ τὴν
᾿Εξεκίου πρὸς ϑεὸν δέησιν ὁμοίως τῶν περικαϑημένων
τὴν Ἱερουσαλὴμ Περσῶν πάλιν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε
1. Matth.

18. 10..

6. Josua 5, 13.
17. Luc. 1, 26 sq.

19, 35.

4. Deut.

32. 8.

5. Dan.

10, 13; 20.

11. Ps. 102. 20.
15. Luc. 1, 18 sq.
22. Regn. II 24, 16.
24. Regn. IV

92. σημαίνη Ο σημαίνει Cord.
25. ἱΙερουσαλήν Cord.

28. ἑβδημήκοντα Cord.

to0
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χιλιάδας ἀπώλεσε" καὶ ἄλλα πλεῖστα τῆς αὐτῶν παραστατικὰ γνώσεώς τε καὶ δυνάμεως αἱ ϑεῖαι διηγοῦνται
γραφαί. ὥσπερ γὰρ δι’ ὕδατος μὲν τοὺς ἐπὶ Νῶε, διὰ
πυρὺς δὲ τοὺς Σοδομίτας τῇ φυσικῇ δυνάμει τῶν στοιὅ χείων ἀπώλεσε καὶ τοὺς ᾿4σσυρίους ῥάβδον ὀνομάσας
τῆς ὀργῆς αὐτοῦ" “τὴν ὀργήν μου᾽ φησίν, 'sig ἔϑνος
ἄνομον ἀποστελῶ᾽, οὕτω καὶ τῇ δυνάμει τῶν ἀγγέλων,
ἣν ἐξ αὐτοῦ λαβόντες ἔχουσι, τοὺς μὲν τιμωρεῖται,
τοὺς δὲ σώζει. “παρεμβαλεῖ γὰρ: ἄγγελος κυρέου κύκλῳ
τὸ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ δύσεται αὐτοὺς καὶ “τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι δὲ
ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς Gov.

tode?v.

—Ei δὲ τηλικαύτης | ἠξίωνται δυνάμεως ὑπὸ $500,

οὐκ ἄρα σώματα τῶν ἀγγέλων εἰσὶν αἱ οὐσίαι. χεί15 goveg γὰρ ἔσονται καὶ τῶν ἀλόγων ξῴων αἰσϑήσεις
ἐχόντων καὶ φαντασίαν καὶ φυτῶν ξωῆς μετεχόντων.
ἀλλ᾽ ἢ οὐδ᾽ ὅλως εἰσὶ σώματα ὅπερ, ἐμοί ys δοκεῖ καὶ
μικρὸν ὕστερον δείξομεν, ἢ ἀσώματοι τὴν οὐσίαν ὄντες
ὀργανικὰ περίκεινται σώματα, καϑάπερ καὶ ἣ ἡμετέρα
20 ψυχή" καὶ οὕτω δὲ πάλιν ϑνητοὶ ἔσονται διὰ τὸ σῶμα
ϑνητὸν ἔχειν ἐκ στοιχείων φϑαρτῶν συνεστὸς ὡς καὶ
ἡμεῖς. οὐ γὰρ ἔξεστι λέγειν τισίν, ὅτι τὸ σῶμα τούτῶν ἀϑάνατον ἐποίησεν ὃ 95óg. οὐδὲ γὰρ ὅτι ϑνητὸν
οὐδ᾽ ὅτι ἀϑάνατον οὐδ᾽ ὅτι σῶμα ὅλως ἢ εἰσὶν ἢ περί^

5. Jesaias 10, 5.

10. Ps. 90, 11.

6. Jesaias 10, 6.

5. ῥάβδον] v in rasura C

9. Ps. 83, 8.

9. παρεμβαλλεῖ (sic) C παρὲμ-

ἄλλει Cord. παρεμβαλεῖ LXX.
11. περίσου C Cord. περὶ σοῦ
XX.
19. ὀργανικὰ C οὐρανικὰ Cord.
ἡ om. Cord.

22. M. Schmidt proponit: ἔξεστιν ἔχειν πίστιν.
28. οὐδὲ γὰρ
ὅτι ἀϑάνατον, οὐδ᾽ ὅτι σῶμα ἤ εἶσιν ἢ περίκεινται διδ. αἱ
yo. ed. II.

24. ὅλως om. Cord.

I 10]
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κεινται διδάσκουσιν ci γραφαί. οὐδὲ γὰρ εἰ ἐν uogφαῖς ἀνθρώπων πολλάκις ἄγγελοι χρηματίζουσιν. ἤδη
διὰ τοῦτο καὶ σώμασι πάντως ὀργάνοις χρῶνται, ἐπεὶ
καὶ ἐν ἐσθῆτι Asvxij ὥφϑησαν ἠμφιεσμένοι" περίϑες

οὖν αὐτοῖς sl βούλει καὶ ἐσθῆτα λευκήν.

ἀλλὰ καὶ

αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἐν ἀνθρωπίνῃ μορφῇ τῷ ᾿Δ4βραὰμ ὥφϑη

καὶ τῷ ᾿Ιακὼβ καὶ Δανιὴλ καὶ ἑτέροις.

διὰ τοῦτο οὖν

κατὰ σὲ καὶ ἀνθρωπόμορφος ὃ ϑεὸς ἔστω καὶ οὐχ οἱ
ἄγγελοι μόνον" καὶ σῶμα περίϑες αὐτῷ καὶ σχῆμα καὶ
μέξγεϑος᾽ καὶ ἐν ἄλλων δὲ ξῴων μορφαῖς τοῖς προφήταις ὀπτασίαι γεγόνασι ϑεοῦ. ἴσμεν δὲ ὅπως καὶ
τὰ χερουβὶμ καὶ τὰ σεραφὶμ ὑπογράφουσιν" ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐντεῦϑεν λογισμοῦ μετέχων σωματικόν τι τοιοῦ-

τον ἢ περὶ ϑεοῦ ἢ περὶ αὐτῶν ὑποπτεύσειεν᾽
ὀργανικῷ ἄρα συνήρτηνται σώματι.

οὐδὲ

εἰ οὖν παντελῶς

εἶσιν ἀσώματοι, οὐδ᾽ ἄρα τοῖς σώμασι συνυπέστησαν,
ὅτε οὐδὲ τῶν ἐμψύχων οὐδὲν οὐρανῷ καὶ γῇ συνυπέστη.
V. Ὅτι οὐ συνυπέστησαν τοῖς σώμασιν ol
ἄγγελοι

οὐδ᾽

ἡ τῶν

ἀνθρώπων
σώματι.

ψυχὴ

τῷ ἰδίῳ
20

Τοῦτο δὲ μάϑοις ἂν καὶ ἐξ ἀκολουϑίας τῶν ϑεοπνεύστων λογίων" μετὰ τὴν τοῦ παντὸς κόσμου γένεσιν
ὕστερον τὸν ἄνϑρωπον “δημιουργῶν ὃ ϑεὸς £x γῆς

μὲν τὸ σῶμα

τούτου

4. Joh. 20, 12 saepius.

διέπλασεν,

ὕδατος

6. Gen. 18.

Daniel 8, 15; 10, 5, —— 16 etc.

δὲ“ χωρὶς

7. Gen. 32, 24 sq.

12. Ezech. 10, 14.

Jesaias 6, 2.
15. συνήρτηνται]

19. οὐδὲ

ἡ Cord.

οὖν ἤρτηνται

C Cord.

corr. M. Schmidt.

2422. λογίων, ὅτι μετὰ Cord.
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᾿μνήσϑητι γὰρ xw,

φησὶν ὃ ᾿Ιώβ, “ὅτι πηλόν μὲ ἔπλασας, sig δὲ γῆν μὲ
πάλιν ἀποστρέφεις᾽ --- συμπαρειλημμένων δηλονότι
καὶ τῶν λοιπῶν ἀέρος τε καὶ πυρός" ὅτι γὰρ καὶ τού-

ὅτων μετέχομεν, προφανές,

si καὶ μὴ τῇ γραφῇ πρὸς

λέξυν εἴρηται, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πλεοναζούσης τῷ σώματι
γῆς. ὠνομάσϑη τὸ σῶμα. “γῆ εἶ καὶ slg γῆν ἀπελεύσῃ.
τοῦτο καὶ ἡ Ὁμήρου δηλοῖ ποίησις εἰς τὰ ἐν τῷ ἡἧμετέρῳ πλεονάζοντα σώματι τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ ποι10 ουμένη᾽
“ἀλλ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑεϊ.
τῷ δὲ σώματι λοιπὸν ἤδη διαπεπλασμένῳ “ἡἐνεφύσησεν
ὁ ϑεὸς πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὃ ἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν
ξῶσαν᾽.

οὐκ ἐκ τῆς αὐτῆς ἄρα οὐσίας

οὐδ᾽ ἅμα τῷ

15 σώματι γέγονεν ἣ ψυχὴ ἀλλ᾽ ἐκ κρείττονος καὶ ϑειοτέρας. ὡς τὸ λόγιον ἔδειξεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀλόyov φησίν" “ἡἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽ ἐπὶ δὲ
tol.68r. τῶν ἀνθρώπων" “καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ | πρόσωπον
αὐτοῦ πνοὴν ξωῆς καὶ ἐγένετο ὃ ἄνϑρωπος sig ψυχὴν
30 ζῶσαν᾽ τὴν νοερὰν αὐτῆς καὶ λογικὴν οὐσίαν διὰ τούτου δηλῶν τῶν τε σωμάτων καὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν
τῷ παντὶ διαφέρουσαν. καὶ τὴν πρὸς τὰ ἄνω καὶ
ϑειότερα συγγένειαν αἷνιττόμενος.
Εἰ οὖν ἐκ τῶν στοιχείων τὸ ἡμέτερον σῶμα γέγονεν,
95 ἅπερ εἰσὶ πάσης σωματικῆς οὐσίας ἀρχαί, οὐκ ἐκ τού1 Tob 10, 9.

1. Gen. 8, 19.

12. Gen.2, 7, . 17. Gen. 1,24.

1. μνήσϑητι ὅτι πηλόν κτλ. LXX.

11. Ilias Η 99.

18. Gen. 2, ὦ

7. ἀπελεύση CO ἡ

ex ὃν m. I.
8. τοῦτο] vo?vo C
11. γένοισϑε] He
(sic) C γένεσϑε Cord.
16. τὸ om. Cord.
28. αἰνατάμενον,
Coteler p. 535. αἰνιττομένην Ο Cord,

:

Y
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vov δὲ ἡ ψυχή, κρείττων ἄρα τῆς τῶν σωμάτων ὑπάρχει φύσεως. si δὲ μὴ σῶμά ἐστιν ἡ ψυχή, ἀσώματος
ἂν εἴη πάντως" οὐδὲν γὰρ ἀσωμάτου καὶ σώματός ἐστι
μεταξύ" οὐδὲ σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος δύναται. ὡς

εἶναι τὸ μὲν σῶμα, τὴν δὲ ψυχήν" τί γὰρ τοῦτο μᾶλλον ἢ ἐχεῖνο ψυχή; εἰ δὲ τὸ τῶν λογικῶν ἔσχατον ἡ
ἡμετέρα ψυχὴ κρείττονος τῶν σωμάτων καὶ τῆς τῶν
ἀλόγων ψυχῶν ἐδείχϑη φύσεως μηδὲ συνυποστᾶσα τοῖς
σώμασι. πόσῳ μᾶλλον αἱ τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχἀγγέλων τάξεις αἱ ἀρχαὶ αἱ ἐξουσίαι αἱ κυριότητες

αἱ δυνάμεις οἱ ϑρόνοι τὰ χερουβὶμ τὰ σεραφὶμ καὶ
εἴ τὶ τῶν ϑειοτέρων τούτων ταγμάτων ἐστὶν ἕτερον
καὶ ἡμῖν ἀκατωνόμαστον,

οἱ δυνατοὶ

ἰσχύϊ καὶ τὸν

λόγον τοῦ ϑεοῦ ποιοῦντες οἱ διὰ παντὸς βλέποντες τὸ
πρόσωπον τοῦ ϑεοῦ, οὐχὶ πορρωτάτω τῆς σωματικῆς

5

Ly

καὶ φϑαρτῆς ἁπάσης ὑπερανεστήκασι φύσεως; λίαν
οὖν ἄτοπον καὶ ἀδύνατον καὶ τῶν ϑείων γραφῶν ἀλλότριον τὰς τηλικαύτας δυνάμεις συνυποστῆναι λέγειν
τοῖς

σώμασιν

ὡς

ἐκ

μιᾶς

πάντως

καὶ

τῆς

αὐτῆς

ὑπαρχούσας ἐχείνοις οὐσίας. οἷς οὐδὲ ἡ ἡμετέρα
συνυπέστη ψυχή.
Σκχόπει τοίνυν ἐκ πόσων ἡ ὑπερκχόσμιος αὐτῶν
συνῆχται γένεσις. ἐκ τοῦ μήτε Μωύσέα μήτε ἄλλην
ϑεόπνευστον γραφὴν ἅμα τῷ κόσμῳ γεγονέναι αὐτοὺς

εἰπεῖν, ἐκ τοῦ δεδεῖχϑαν μήτε σώματα εἶναι μήτε Óp- 25
γανικοῖς συνδεδέσϑαι

13. Ps. 102, 20.

σώμασιν.

ὡς τὴν ἡμετέραν ψυ-

14. Matth. 18, 10.

1, κρεῖττον ἄρα Cord.
7. τῶν σωμάτων om. Cord.
8. ἐδίχϑη (sic) €
23. ἐκ τοῦ] in marg. 4. C
28. ἐκ τοῦ]
in marg. B. C

ν᾽
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χήν, ἐκ τῆς ὑπερκοσμίου δυνάμεως αὐτῶν, ἔκ τῆς τοῦ
ϑεοῦ διηνεκοῦς ϑεωρίας, ὧν οὐδὲν τῶν ἐγκοσμίων
μετέχει, ἐκ τοῦ μηδὲ τὰς ἀλόγους ψυχὰς τὴν ἀρχὴν
συγκαταβεβλῆσϑαι τοῖς σώμασι, καίτοι χωρὶς σωμάτων
εἶναι μὴ δυναμένας, ἐκ τοῦ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν
μηδὲ τῷ ἰδίῳ συνυποστῆναι σώματι" τὸ μὲν γὰρ ἐκ
γῆς διαπέπλασται, ἡ δὲ καϑ᾽ αὑτὴν ϑειοτέρας ὑπὸ
| Qeo0 μετέσχε γενέσεως. εἰ δὲ τὸ τῶν λογικῶν ἔσχα. vov αὐτὸ xo)" αὑτὸ χωρὶς σωμάτων ὑπέστησεν ὃ ϑεός,
10 πόσῳ μᾶλλον ci τοσοῦτον τῶν ἡμετέρων ψυχῶν ὑπερανεστηκυῖαι νοεραὶ δυνάμεις οὐσίᾳ vs καὶ ἰσχύϊ καὶ

.
|
|
δ
|

γνώσει

καὶ

πολλῷ

κρείττονος

κεχωρισμένης

οὐ

σωμάτων

τῶν

ἡμετέρων

ὑπάρξεως

ψυχῶν

ἠξιώϑησαν

ὑπὸ $500;

1

Οὐ γὰρ ἂν ἤμελλε Μωύῦσῆς οὕτως ἀτίμως αὐτῶν
παραρρίπτειν τὴν φύσιν, ὡς συνεπινοεῖσϑαι τῇ γενέσει τῶν σωμάτων ἐϑέλειν αὐτὰς οἱονεὶ συσπειρομένας
αὐτοῖς. καὶ μηδὲ μνήμης αὐτὰς ἀξιῶσαι ψιλῆς ὡς τὰ
ἔχ γῆς φυόμενα. καὶ τίς ἂν νοῦ μετέχων τοιαῦτα
20 περὶ αὐτῶν ὑποπτεύειν τολμήσειεν;
Εἰ οὖν ἀνάγκη τὰς τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων οὐσίας ἢ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑποστῆναι παρὰ
ϑεοῦ ἢ μετὰ τὴν τοῦ xócuov γένεσιν. ὡς καὶ ἡ τοῦ

tol.68v. ἀνθρώπου ψυχή, ἢ αὐτῷ συνυπο͵] στῆναι τῷ κόσμῳ,
85 μήτε δὲ μετὰ τὴν τοῦ χόσμου γένεσιν ὑπέστησαν --i. ἐκ τῆς] in marg. I. C
8. ἐκ τοῦ] in marg. E. C
cu εἰ κα

s

ἐκ τῆς] in marg. 4. C
2. ϑεωρίας---4. σώμασι]in marg.
2

λῶς λέγει C
5. ἐκ τοῦ] in marg. 5. C
7. καϑ' αὐτὴν C
xc" αὐτὴν Cord.
10. ψυχὴν € Cord.
17. οἷον εἰ Ο et
Cord.
συνσπειρομένας C συνεσπειρομένας Cord.
ik
7i-r
NEM

ΝΠ
Σ

(ah
pt
dv
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οὐδὲ γὰρ τοῖς περὶ Θεόδωρον
τοῖς κοσμικοῖς

συνυπέστησαν

9"

τοῦτο

δοχεῖ —

μήτε

σώμασι διὰ τὸ σώματος

κεχωρίσϑαι παντός, ἐπεὶ μηδὲ ἡ τῶν ἀνθρώπων ψυχὴ
ἑτέραν παρὰ τὰ σώματα λαβοῦσα σύστασίν vs καὶ οὐσίαν, λείπεται ἄρα πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑπο-

στῆσαι αὐτὰς τὸν ϑεόν᾽ διόπερ οὐδὲ τῆς παραγωγῆς
αὐτῶν μνήμην πεποίηται. Μωῦσῆς μόνου τοῦ φαινομένου τούτου κόσμου διδάξαι ϑελήσας τὴν γένεσιν εἰς
ἐπίγνωσιν ἀνθρώποις τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ϑεοῦ.
διὸ τῆς τῶν ἐγκοσμίων γενέσεως παραλέλοιπεν οὐδὲν

οὐδὲ τὸ βραχύτατον.

εἰ δὲ κἀκεῖνοι τῶν

ἐγκοσμίων

ἧσαν, μνήμην ἂν πάντως αὐτῶν ἐποιεῖτο. καὶ γὰρ ἐν
τοῖς μετὰ ταῦτα ϑαυμαστά τινα περὶ αὐτῶν διηγή-

σατο.

οὐκ ἂν οὖν ἐν τῇ γενέσει τῶν ὅλων τὰ τιμιώ-

τατα τοῦ κόσμου κατελίμπανεν ἀμνημόνευτα παντὸς
ὑπέρανέχοντα τοῦ κόσμου καὶ οὐσίᾳ καὶ δυνάμει καὶ
4

4

ταῖς ἐνεργείαις καὶ γνώσει xol ἀξίᾳ.4
»}

,

ια΄. Ὅτι τὸ μὲν συνυποστῆναι

τοῖς σώμασι

τοὺς ἀγγέλους παντελῶς ἄγραφον, ϑάτερον δὲ
οὐ παντελῶς.

Ei δὲ τὸ ἄγραφον

ἐγκαλεῖ Βασιλείῳ

20

Θεόδωρος,

πρῶτον μὲν οὐδὲ παντελῶς ἐστιν ἄγραφον" εἶ γὰρ τῆς

τῶν ἀγγέλων ἦν ὃ διάβολος τάξεως, εἴρηται δὲ ἐν τῇ
γραφῇ τοῦ ᾿Ιὼβ περὶ αὐτοῦ" “τοῦτό ἐστιν ἀρχὴ πλάματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίξεσϑαι ὑπὸ τῶν

24. Iob 40, 14.
!
T

5. inde ἃ λείπεται novam partem incipientem facit Cord.
21. τὸ om. Cord.

t5Qt
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ἁγίων ἀγγέλων᾽, πῶς οἷόν τε καὶ ἀρχὴν εἶναι τῶν ὑπὸ
τοῦ ϑεοῦ γενομένων σὺν τῷ κόσμῳ γενόμενον, καὶ
πάλιν ἐν ἀρχῇ ποιῆσαι τὸν ϑεὸν οὐρανόν τε καὶ γῆν;

δῆλον οὖν ὡς οὐρανὸς μὲν καὶ γῆ τῶν αἰσϑητῶν, ἐκεῖς5 vog δὲ τῶν ἀοράτων ἐστὶν ἀρχή. περὶ ὧν τῆς γενέσεῶς οὐδὲν εἴρηται Μωῦδεϊῖ.
Ἔπειτα καὶ τὸ Θεοδώρῳ δοκοῦν παντελῶς ἐστιν ἄγραφον. εἰδέναι μέντοι αὐτὸν ἐχρῆν, ὅτι καὶ ἕτερα πολλὰ
τῶν δογμάτων ἀγράφως ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ πο10 λιτεύεται ἐξ ἀκολουϑίας ἑτέρων συλλελογισμένα" τὸ
ἀσώματον εἶναι τὸ ϑεῖον, τὸ ἀσχημάτιστον, τὸ ἀδιάστατον. διὸ καὶ ἀμερὲς ὑπάρχει. τὸ ὁμοούσιον εἶναι
τὴν ἁγίαν τριάδα. τὸ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων &i| va. τὰ σύνϑετα σώματα. καὶ ἄλλα πλεῖστα. τοιοῦτόν
(15 ἔστι καὶ τὸ προκείμενον, ἐκ τῶν εἰρημένων ὀρϑῶν ἐννοιῶν συλλελογισμένον.
ιβ΄, Ὅτι πολλὰ Θεόδωρος εἰδηγεῖται δόγματα
μὴ γιγνωσκόμενα τῇ ϑείᾳ γραφῇ λίαν ἄτοπα
καὶ ἐναντία.
,

30

Εἰπάτωσαν δὲ ἡμῖν ol τῆς Θεοδώρου δόξης προεστῶτες ἐκ ποίας ἐδιδάχϑησαν ϑεοπνεύστου γραφῆς,
ὅτι σελήνην καὶ ἥλιον καὶ τῶν ἀστέρων ἕκαστον ἄγγελον κινοῦσιν.
^

ἢ ἔμπροσϑεν
4.

2!

ἕλκοντες
er

ὑποζυγίων δίe

,

,

fol69r. xmv ἢ ἐπωθοῦντες ὄπιϑεν, ὡς οἱ τὰ περιφερῆ |
85 φορτία κυλίοντες ἢ καὶ ἀμφότερα. ἢ ἐπὶ τῶν ὥμων
φέροντες, ὧν τί ἂν εἴη καταγελαστότερον; ἄρ᾽ οὐκ
6. καὶ τὸ Θεοδώρῳ] καὶ τῷ Θεοδώρῳ OC Cord. corr. M.
Schmidt.
11. ἀδιάστατον] corr. e διάστατον C m. I.
13. τὸ
om. Cord.
19. ἐναντία] ἐπενάντια Cord.
|

ES
imm
Le
M
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ἠδύνατο σελήνῃ καὶ ἡλίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἄστροις ὃ
δημιουργήσας αὐτοὺς ϑεὸς κινητικὴν ἐνθεῖναι δύναμιν,
ὡς τοῖς βαρέσι τε καὶ χούφοις τὰς ῥοπάς, ὡς τοῖς

ζῴοις ἅπασι τὰς ἀπὸ ψυχῆς κινήσεις ἐνυπαρχούσης
αὐτοῖς. ἵνα μὴ βίᾳ τούτους οἱ ἄγγελοι χκινῶσιν" πᾶν
γὰρ τὸ μὴ φύσει κινούμενον βίαιον καὶ παρὰ φύσιν
ἔχει τὴν κίνησιν καὶ φϑορᾶς αἰτίαν. πῶς οὖν διαρχοῦσι τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα σώματα ἐπὶ τοσοῦτον
βιαίως ἑλκόμενα;
Τίς προφητικὸς λόγος ἢ τίς εὐαγγελικὸς αὐτοὺς
ταῦτα ἐδίδαξεν; τίς δὲ αὐτοῖς ἀπεκάλυψεν ἐν τοῖς
νώτοις εἶναι τοῦ στερεώματος τὸν δεσπότην Χριστὸν
ὑπερκείμενον αὐτοῦ τὸν πρῶτον οὐρανὸν ἔχοντα, ὡς

ἡμῶν ὑπέρκειται τὸ στερέωμα; τί δὲ ἐστὶ τὸ "εἶπεν ὃ
κύριος τῷ κυρίῳ μου
ϑῶ

τοὺς

ἐχϑρούς

κάϑου ἐξ δεξιῶν μου.

σου

ὑποπόδιον

τῶν

ποδῶν

ἕως ἂν
σου:

καὶ ὅτε ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς; sb μήπω καὶ τὸν ϑεὸν καταβιβόσουσιν ἐκεῖ. ποῦ δὲ γεγραμμένον ἐπὶ λέξεως ἔχουσιν.
ὅτι τὸ ξύλον τὸ γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. οὗ μὴ

γεύσασϑαι τῷ Ou
σῦκα φαγὼν

παρήγγειλεν ὃ ϑεός, συκῆ ἦν καὶ

ἐκεῖνος ἔξω γέγονε τοῦ

παραδείσου;

si

γὰρ ἀπόδειξιν ἡγεῖται τοῦ συκῆν εἶναι τὸ φύλλα συκῆς ῥάψαντας τὸν ᾿Αἀδὰμ καὶ τὴν Εὔαν
14. Ps. 109, 1.

17. Hebr. 8, 1.

σκεπάσαι τὴν

20. Gen. 2, 17.

:29. Gen. 3, 7.

2. αὐτοὺς ὁ ϑεὸς Cord.

^ 5. voóvovc
— 6. βίαιον) om. Cord. ᾿

1. g9'oo&c] φορᾶς M. Schmidt.

19. ἐπὶ λέξεως] ἐπιλέξεως

C Cord.
21. συκὴ semper Cord.
22. sí γὰρ] εἰ μὴ ἄρα
M. Sehmidt. Cord. sic scribit: sí γὰρ ἀπ. Ty. τοῦ σ. εἶναι,
τὸ---δάψαντας,

r0v—

Εὔαν,

τοί ---τυφλοῖ, ὡς ---γυμνούς.

σκεπᾶσαι,

τὴν £. γύμνωσιν.

24. σκεπᾶσαι C

καί
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ἑαυτῶν γύμνωσιν, καίτοι ys οὐδὲ πρότερον ἦσαν vvφλοί, ὡς μὴ βλέπειν ἑαυτοὺς ὄντας γυμνούς. τοῦτο
τῆς Θεοδώρου ἐστὶν ἐπινοίας ψυχρόν vs καὶ ἠλέίϑιον.
ἡ γραφὴ γὰρ πρὸς λέξυν οὐκ εἴρηκεν, ὅτι Gvxij TO
e

φυτὸν ἦν ἢ ὅτι σῦκα φαγόντες τὴν ἐντολὴν παρέβησαν
τοῦ ϑεοῦ.

1e

15

Ὁμοίως ἄγραφον καὶ τὸ τοὺς δερματίνους χιτῶνας
φλοιοὺς δένδρων εἰπεῖν. ἄγραφον x«i τὸ fv ἀρχῇ
τῆς ἕχτης ἡμέρας γενομένους τὸν ᾿4δὰμ καὶ τὴν Εὔαν
ἕχτην ὥραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας πεινῆσαι. ὅτε καὶ ἡμᾶς
συμβαίνει πεινῆν. καὶ τότε τῶν σύκων φαγεῖν καὶ
ὥραν ἐνάτην ἐχβληϑῆναι τοῦ παραδείσου. ὡς ἐν μόναῖς ὥραις ἐννέα τὰ ἕν τῷ παραδείσῳ γεγονέναι
πάντα. μηδὲν γὰρ τούτων συλλογιξέσϑω Θεόδωρος,
ὅτε καὶ τὰ εἰρημένα ἐστὶ λίαν εὐφώρατα' καὶ τοῦτο
δεικνύειν οὐ χαλεπόν, εἴ τῷ τοῖς ματαίοις ἦν ἐνασχολεῖσϑαι

20

25

καιρός"

λέγουσαν

δὲ ταῦτα

πρὸς

λέξιν δὲει-

κνύτω τὴν ἁγίαν γραφήν καὶ εἰ συνυπέστησαν oli
ἄγγελοι τῷ οὐρανῷ καὶ τῇ γῇ. ϑαυμαστὸν εἶ πέντε
μόνας ἡμέρας ἐν τῷ ἰδίῳ μεμένηκεν ὃ διάβολος τάγματι, εἴπερ ἄρα καὶ ταύτας, καὶ εἷς τὴν τοσαύτην
εὐθὺς ἅμα τῷ γενέσϑαι κακίαν καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου
φϑόνον ἀπώλισϑεν., εἴπερ ᾿φϑόνῳ διαβόλου ϑάνατος
εἰσῆλϑεν sig τὸν κόσμον᾽" πρὸς λέξιν γὰρ τούτων οὐδὲν εἴρηκε Movoic. καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα μυϑολογεῖ
Θεόδωρος

ἐν τοῖς sig τὴν Γένεσιν καὶ τοῖς ἄλλοις αὖ-

7. Gen. 3, 21.
8. δένδρου Cord.

28. Sap. Sal. 2, 24.
19. εἰπέντε μόνας Tu. C εἶπέν vs y.

ἡ. Cord. ϑαυμαστὸν εἰπεῖν S' μόνας Tu. Cotel p. 571 corr.
O. Fritzsche, de Theodori Mopsuesteni vita et scr. comment.

Halis 1836 p. 41 (1).
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τοῦ συγγράμμασι καὶ οἱ τῆς αὐτοῦ μοίρας μηδεμίαν,
ὧν λέγουσιν, ἐκ τῆς ἱερᾶς γραφῆς μαρτυρίαν ἔχοντες,
A
"ἜΣ
M
c
ς
/
/
,
μηδὲ λόγῳ τὰς ἑαυτῶν ὑπονοίας κατασκευάσαι δυνά-

μενοι. πολλαχοῦ δὲ x«l τἀναντία

τῷ ϑείῳ διοριξό-

μενοι πνεύματι. ὧν évóg μόνου διὰ τὸ πλῆϑος καὶ 5
τὸ ματαίαν δεῖξαι τὴν περὶ αὐτὰ σπουδὴν μνήμην
ποιήσομαι.
Uy. Ὅτι τὸν ἐπὶ Νῶε κατακλυσμὸν πᾶσαν fol.69v.
ἐπικλύσαι τὴν γῆν τῆς γραφῆς λεγούσης ἐν
μέρει γεγονέναι ταύτης φησὶ Θεόδωρος" καὶτὸ
ἔλεγχος τῆς ὑπονοίας αὐτοῦ.
,

Τὸν ἐπὶ τοῦ Νῶε κατακλυσμὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
ἡ γραφὴ γεγονέναι φησὶν οὕτως λέγουσα ἱτὸ δὲ

ὕδωρ ἐπεκράτει σφόδρα σφοδρῶς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπεκάλυψε πάντα τὰ ὕρη τὰ ὑψηλά, ἃ ἦν ὑποκάτω τοῦ 15
οὐρανοῦ. πεντεχαίδεκα πήχεις ἐπάνω ὑψώϑη τὸ ὕδωρ
καὶ ἐπεκάλυψε πάντα τὰ ὄρη καὶ ἀπέϑανε πᾶσα σὰρξ
κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς τῶν πετηνῶν καὶ τῶν χτηνῶν
καὶ τῶν ϑηρίων καὶ πᾶν ἕρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ πᾶς ἄνθρωπος καὶ πάντα ὅσα ἔχει πνοὴν 30

ξωῆς καὶ πᾶς. ὃς ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς. ἐτελεύτησε. καὶ
ἐξηλείφϑη πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἦν ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἑρπετῶν

καὶ τῶν πετηνῶν τοῦ οὐρανοῦ, x«l ἐξηλείφϑησαν ἀπὸ
τῆς γῆς" καὶ κατελείρϑη

μόνος Nós

καὶ οἱ μετ᾽ αὐ- 30

18. Gen. 7, 19—24 (saepius lectio discrepat).
4. πολλὰ δὲ καὶ τὰ ἐναντία Cord.

. 92. ἐξελείφϑη C ἐξήλειφε Cord.

9. ἐπικλῦσαι CO Cord.
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τοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ καὶ ὑψώϑη τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς
ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν πεντήκοντα.
Τίνι οὐκ ἔστι τὰ προκείμενα

πάσης

ἐχτὸς

ἀμφι-

σβητήσεως φανερά, ὅτι πᾶσα ἦν ἡ γῆ κεκαλυμμένη
5 τοῖς ὕδασι; πάντα γὰρ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά φησι τὰ ὑπο-

κάτω τοῦ οὐρανοῦ
τὸν

οὐρανὸν

ἐπέκρυψεν.

ἀνεπίκλυστον

οὐδὲν ἄρα τῶν ὑπὸ

ἔμεινεν.

καὶ

τὸ πᾶσαν

σάρκα κινουμένην ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὅσα ἦν ἐπὶ προῦδ(zov τῆς γῆς ἀπολέσϑαι

τοῦτο

αὐτὸ δηλοῖ.

οὐ γὰρ

10 μόνοι ἄνθρωποι ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ πᾶν εἶδος ζῴου τὴν γῆν ὑπῆρχε πεπληρωκὸς ἅπασαν. οὐ
γάρ, ὡς τὸν ἄνϑρωπον ἐν τῷ παραδείσῳ μόνῳ τὴν
ἀρχὴν τέϑεικεν ὃ ϑεός, οὕτω καὶ τὴν τῶν ξῴων πληϑὺν ἐν ἑνὶ καὶ μόνῳ τίϑησι τόπῳ, ἀλλ᾽ ὡς πᾶσα τῶν
15 ἐξ αὐτῆς φυομένων ὑπῆρχε πλήρης, οὕτω x«l τῶν
ξῴων πανταχοῦ, ὅπουπερ εἶναι ἠδύναντο. ἀλλὰ καὶ
τὸ ἐπὶ πάσης τῆς γῆς ἑκατὸν πεντήκοντα πήχεις ὕψωϑῆναι τὸ ὕδωρ καὶ τὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν ὑπερᾶνεστηκέναι πήχεσι δέκα καὶ πέντε, ποῖον αὐτῆς γυμνὸν
2 ὕδατος
ἀπολέλοιπε μόριον; οὐ γὰρ δὴ μετέωρον ἐπὶ
τεσσαράχοντα ἡμέρας εἰσήκει τὸ ὕδωρ τὰ πέριξ τῶν
ἐπικλυσϑέντων μορίων τῆς γῆς μὴ ἐπικλύζον. ἀλλὰ
Φ

Θεόδωρος τοῖς οὕτως ἐναργέσι προφανῶς

ται.
2

σι

ἀντιφϑέγγε-

᾿εὔδηλον᾽ γάρ φησιν “ὅτι περὶ ἐκείνης λέγει τῆς

γῆς καὶ τῶν ὀρέων ἐκείνων. ἐν οἷς οἰκεῖν τοὺς τότε
συνέβαινεν ἀνθρώπους. οὔπω κατὰ πάσης χεϑέντας
τῆς γῆς. ἐπεὶ μηδὲ τοσοῦτοι τὸν ἀριϑμὸν ἦσαν τέως;
ὥστε δύνασϑαι πληρῶσαι τὴν γῆν᾽.
18. καὶ τῶν Cord.
24. ἐκείνης
— 25. οἰκεῖν τοὺς om.
Cord.
21. τοσοῦτον ed. II.

»
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ιδ΄. Ὅτι Θεοδώρητος καίτοι Θεοδώρῳ συνη
- fo.t0r.
γορῶν ὅμως μηδὲν σαφὲς εἰπεῖν περὶ τῶν ἀγγέλων φησὶ τὴν γραφήν, καὶ ὡς οὐδὲν τὴν
εὐσέβειαν βλάπτει κἂν τοῦ οὐρανοῦ
10
προὐπάρχωσι.
Ζιὸ καὶ Θεοδώρητος καίτοι ys τῷ δόγματι τούτῳ
καὶ αὐτὸς ἀντειπὼν

καὶ τοῖς Θεοδώρου

πᾶσιν

ἐπιχει-

ρήμασι χρησάμενος. δι᾿ ὧν ὅτι μὴ τοῦ κόσμου προΐπάρχουσιν οἱ ἄγγελοι δεικνύειν ἐκεῖνος ἔδοξεν, ὕστερον ὕμως εὐλαβέστερον διατεθεὶς τὸν λόγον οὕτω
συνεπεράνατο, ἐν οἷς εἷς τὰ ξητούμενα τῆς παλαιᾶς
διαϑήκης ἔγραψε λέγων οὕτως" “ἐγὼ δὲ ταῦτα οὐκ
ἀποφαινόμενος λέγω --- τολμηρὸν γὰρ ἀποφαντικῶς

οἶμαι λέγειν, περὶ ὧν ἡ ϑεία διαρρήδην

M σι

οὐ λέγει

γραφή --- ἀλλ ὅπερ τοῖς εὐσεβέσι λογισμοῖς ἁρμόττειν
ὑπέλαβον. εἴρηκα. ἐχεῖνο μέντοι δίκαιον εἰδέναι. ὡς
ἅπαντα τὰ Ὄὥντα πλὴν τῆς ἁγίας τριάδος χτιστὴν
ἔχει τὴν φύσιν. συνομολογουμένου δὲ τούτου τῷ τῆς
εὐσεβείας οὐ λυμαίνεται λόγῳ τὸ πρὸ οὐρανοῦ καὶ
λέγειν τῶν ἀγγέλων τοὺς δήμους.

. 9. Bas. pag. 14A. (Migne patr. gr. 29).
. ed. Schulze I qu. IV (p. 8).

E

j

33

᾿Αλλὰ τοῖς ϑείοις μαχόμενος λογίοις δι’ οἴκείων
Θεόδωρος λογισμῶν Βασιλείῳ τὸ ἄγραφον ἐγκαλεῖ,
προύὐπάρχειν uu τῆς τῶν σωμάτων. γενέσεως τὴν
τῶν ἀσωμάτων καὶ λειτουργικῶν τοῦ ϑεοῦ δυνάμεων
ὕπαρξιν.

᾿ γῆς γεγενῆσϑαι
Ι
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12. ἀντ᾽ PEE Cord.

17. Theodoret.

21. δίκαιον ἀναγκαῖον

Schulze.

|: 98. τῶ τῆς C cf. pag. 45, 11 τὰ τῆς. Cord. M. Schmidt.
24. τὸ πρὸ C Cord. τοῦ πρὸ M. Schmidt.
IoANNES PHILOP., ed. ReichardtI.
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Δῆλον οὖν καὶ ἐκ τούτων, ὡς ὑπὲρ ἀγράφου Θεόοδῶρος δόγματος διϊσχυρίσατο.
ἰδίας

ἐπινοίας

αὐτῷ

Βασιλείῳ παϑών.

ιε΄,

σι

ἔκ μόνης ὡς ἐνόμισεν

παριστάμενος.

ὅπερ

ἐνεχάλεσε

|

Σύνοψις

τῶν

:

εἰρημένων

περὶ τῆς τῶν

ἀγγέλων οὐσίας.

|

Σαφηνείας δὲ χάριν συνοψιστέον ἅπαντα τὸν λόγον.
ἄνωϑεν οὕτως. si ἀνάγκη πάντως ἢ σῶμα εἶναι τῶν
ἀγγέλων τὴν οὐσίαν ἢ ἀσώματον. καὶ εἰ σῶμα. ἢ ἐκ
πέμπτου στοιχείου τινὸς ἢ, ἐκ τῶν τεσσάρων. καὶ εἶ
μὴ σῶμα. νοητοὶ δὲ καὶ ἀσώματοι τὴν οὐσίαν εἰσέν,
ἢ γυμνοὶ παντελῶς σωμάτων εἰσὶν ἢ ὀργανικοῖς συνE

?

1c

ei

,

ἤρτηνται

».

2

σώμασιν:

,

*?

7

2

*?

,

ἐδείξαμεν

M

κι

Ν

δὲ

€

διὰ

M

^

πλειόνων

2

ἐπι-

χειρήσεων. ὅτι μήτε σώματά εἶσι μήτε ἀσώματοι οὐσίαι
περικείμεναι σώματα καϑάπερ καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχή".
μόνως ἄρα εἰσὶν ἀσώματοι γυμνοὶ σωμάτων. καὶ διὰ,
τοῦτο οὐδὲ τοῖς σώμασι συνυπέστησαν. ἀλλ᾽. εἰσὶν
ὑπερκόσμιοι. ὅϑεν οὐδὲ μνήμην τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν
ἐποιήσατο ΜΜωῦύῦσῆς. καίτοι μνησϑεὶς αὐτῶν ὡς λειτουρ7

A CQ

3

^

er

[4

,

,

[4

3

,

,

,

0) γῶν ϑεοῦ πανταχοῦ.

Πάλιν εἰ ἀνάγκη πᾶσα ἢ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γε^ ψέσεως αὐτοὺς ὑποστῆσαι τὸν ϑεὸν ἢ ὁμοῦ τοῖς σωματικοῖς καὶ πρώτοις στοιχείοις καὶ τῷ οὐρανῷ, καϑὰ
Θεοδώρῳ δοκεῖ, ἢ μετὰ τὴν τοῦ χόσμου παρῆχϑαι γέ2 νειν.
καὶ τοῦτο μὲν ψεῦδος διὰ τὸ εἰπεῖν £v τῷ
σι

4. παϑῶν OC Cord.
pag. 18, 6; saepius.

11. ψοητοὶ] νοεροί M. Schmidt ct.
15. περικείμεναι σώμασι ed. II.

s

E
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A

᾿Ιὼβ τὸν $95sóv: “ὅτε ἐγενήϑησαν ἄστρα. ἤνεσάών μὲ
φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου᾽, οὔτε δὲ τοῖς πρώ- -

τοις συνυπέστησαν σώμασιν —

οὔτε γὰρ εἷπε τοῦτο

ΜΜωῦσῆς ἢ ἕτερός τις προφήτης — οὔτε ὕσιον τὰς
μυριάδας τῶν ἀοράτων καὶ νοερῶν καὶ λειτουργικῶν 5
τοῦ ϑεοῦ δυνάμεων συνυποστῆναι λέγειν τοῖς σώμα-

σιν, οἷς οὐδὲ ἡ ἡμετέρα

συνυπέστη

ψυχὴ ὡς κεχω-

ρἰσμένη τῆς τῶν σωμάτων οὐσίας καὶ ἑτεροφυής -λείπεται λοιπὸν ἐκ πάσης ἀνάγκης πρὸ τῆς τοῦ κόσμου

γενέσεως ὑποστῆσαι τὸν ϑεὺν αὐτάς.
(6. Ὅτι τῶν
καὶ

ἀσωμάτων

οὐδὲν

|

τ

10

ἐν τόπῳ ἐστὶ τοϊ.τον.

πᾶν τὸ ἐν τόπῳ σῶμά ἐστι καὶ ὡς οὐδὲ τὸ
σημαινόμενον τοῦ νοητοῦ xci ἀσωμάτου

γινώσκουσιν
Τούτων οὖν ἀληϑῶν

οἱ περὶ Θεόδωρον.
ὄντων

συνηγορίαν τοῦ συνυποστῆναι

τὲ χαὶ γῇ κατασκευάζει

συνηγορῶν"

ἴδωμεν καὶ ὅσα πρὸς 5
τοὺς ἀγγέλους

Θεόδωρος

λέγει γὰρ οὕτω"

ἀγράφῳ

᾿ϑαυμαστὸν

οὐρανῷ

δόγματι

μὲν οὖν

ἔμοιγε φαίνεται τό τινας οἴεσϑαι πρὸ οὐρανοῦ τὲ καὶ
γῆς τὰς ἀοράτους καὶ λογικὰς οὐσίας ὑπὸ ϑεοῦ γεγο- 30
νέναι. ἃς ἔνδον vs τούτων εἶναι καὶ περιγεγράφϑαι
ὑπ᾿ αὐτῶν διὰ πάσης παιδευόμεϑα τῆς ϑείας γραφῆς.
ποῖος γὰρ δὴ παραδέξεται λόγος τὰ ἐντὸς πρὸ τῶν
ἐχτὸς ὑπάρχειν καὶ πρὸ τῶν περιεχόντων εἶναι τὰ
. περιεχόμενα; ἀνάγκη δὴ ἄρα κἀκεῖνο ξητεῖν ὕπου τύτε 35
|
ἢ ^w

E
E

26.

." 1. Iob 38, 1 (cf. Theodoret. qu. IV).

23. δὴ] δὲ Cord.
τότε] ποτὲ C Cord.

25. cf. pag. 41, 12.

24. περιεχόντων] προεχόντων Cord.
τότε M. Schmidt.

cf. pag. 41, 12.

36
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|

ἦσαν αἱ νῦν τῷδε περιγεγραμμέναιτῷ τόπῳ᾽. καὶ ποῦ
τῶν ἱερῶν λογίων τινός, ἵνα καί, ὡς σὺ φής. ἁπάν-

τῶν ἤκουσας λεγόντων,
περιγεγραμμέναι

ὅτι μέσον οὐρανοῦ καὶ γῆς

εἰσὶν αἱ ἀσώματοι

καὶ νοεραὶ

τῶν

5 ἀγγέλων τάξεις, τὰς σὰς ὑπονοίας τῇ ϑείᾳ περιάπτων

γραφῇ; τοῦτο δέ ἐστιν οὐδὲν ἕτερον ἢ σώματα καὶ
μεγέϑη τοὺς ἀγγέλους ὑποτίϑεσϑαι" τὸ γὰρ ἐν τόπῳ
εἶναι μόνων ἐστὶ σωμάτων, ἅπερ τριχῇ διέστηκε. καὶ
γὰρ ὃ τόπος ἐστὶ διάστημα. δεδείχαμεν δὲ ὅτι μηδὲ
10 σώματα εἰσὶν ἐκεῖναι μηδὲ ἀσωμάτοις οὔσαις ὀργανικὰ
σώματα ἐξῆπται ὡς ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, δι’ ὅπερ
οὐ καϑ᾽ αὑτὰς ἐν τόπῳ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηκὸς εἰσὶν
. αἱ λογικαὶ ψυχαί, διὰ τὸ τὰ σώματα αὐτῶν. ἅπερ tiδοποιοῦσιν, ἐν τόπῳ εἶναι. ὡς καὶ κινοῦνται κατὰ
15 συμβεβηκὸς τοπικῶς κινουμένων ἐκείνων" αἱ δὲ παντελῶς ἐξῃρημέναι σωμάτων οὐδὲ κατὰ συμβεβηκὸς siσὶν ἐν τόπῳ

οὐδὲ

κινεῖσϑαι

κατὰ

τόπον

αὐτὰς

τῶν

ἐνδεχομένων ἐστί.

᾿ Καίτοι γε καὶ αὐτοὶ τοὺς ἀγγέλους ἀσωμάτους si20 ναί φᾶσι, Θεοδώρητος μὲν οὕτω λέγων ἐν oig τὰ τῆς
παλαιᾶς γραφῆς ἀπορούμενα λύει" “τὰ ἀρξάμενα τοῦ
εἶναι περιγεγραμμένον ἔχει, δηλονότι τὸ εἷναι. οὐκοῦν καὶ ἀσώματον εἶναι λέγοντες τῶν ἀγγέλων τὴν
φύσιν περιγεγράφϑαι φαμὲν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν.
21. Theodoret. 1. c. qu. III (pag. 6).

1. M. Sehmidt aut καὶ ποῦ τῶν

ἱερῶν λογίων τίνος, ἵνα

καί, ὡς σὺ φῇς, ἁπάντων, ἤκουσας λέγοντος aut καὶ ποῦ τῶν
ἱ.. ἢ τίνος ἐστίν, ἃ καί, ὡς σ. q., ἁπάντων ἤκουσας λεγόντων.
9. μηδὲ
— μηδὲ C Cord. fortasse μήτε
---- μήτε.
12. εἶσιν ---

14. κατὰ συμβεβηκὸς
om. Cord.

24. αὐτῶν om. Cord.

15. αἵδε M. Schmidt.
AARON

.—

Spesa
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μυριάδας χατὰ τὸν ϑειότατον Ζανιήλ, μὴ ἕκαστον
λογιξόμενος ἐν ἰδίᾳ περιγραφῇ; καὶ Θεόδωρος δὲ
νοητὰς αὐτὰς εἶναι λέγει καὶ λογικάς. καὶ ví ϑαυμαστόν. ὅτε καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς νοητὰς εἶναί φησιν
οὕτω λέγων" “συγγενεῖς δὲ ταῖς φύσεσι ταύταις καὶ
τὰς ἡμετέρας πεποίηκε ψυχὰς νοητάς τε οὔσας καὶ
ξωῆς ἀϑανάτου μετεχούσας καὶ μὴν καὶ λόγου γε τοῦ
χρατιστεύοντος ἐν ἡμῖν; ἀλλ᾽ ἀγνοεῖ τῶν λέξεων, ὧν
προφέρει. τὰ δηλούμενα" τῷ γὰρ νοητῷ τὸ αἰσϑητὸν
ἀντιδιαστέλλεται᾽ τὸ δὲ αἰσϑητὸν ἅπαν σῶμά ἐστι. καὶ

ἔμπαλιν:

σι

μ᾿0

πᾶν σῶμα φυσικὸν αἰσϑητόν ἐστιν, οὐδὲν

ἄρα. ὃ μή ἐστιν αἰσϑητὸν ἀλλὰ νοητόν, σῶμά ἐστιν.
ἀσώματον δὲ πάντως. ἀλλ᾽ οὐδὲ λογικόν ἐστιν οὐδὲν
σῶμα. ὅτι μηδὲ γνῶσιν ἔχει ϑεοῦ κἂν ἔμ ψυχον το].τιτ.
ἢ ἀλλ ἐν ταῖς ἀσωμάτοις καὶ χωρισταῖς οὐσίαις σω- 15:
μάτων τὸ λογικόν. οἱαί εἶσι καὶ αἱ τῶν ἀνθρώπων
ψυχαί. εἶ οὖν λογικὴ καὶ ἀσώματος ἡ τῶν ἀγγέλων
ἐστὶν οὐσία. πάντως που καὶ ἀμεγέϑης. τρία γὰρ
τῶν μεγεθῶν τὰ εἴδη" σῶμα ἐπιφάνεια γραμμή. 39
σῶμα
t

μὲν τὸ τρεῖς

βάϑος"

ἐπιφάνεια

ἔχον

διαστάσεις

δὲ πέρας

μῆκος

μὲν ἔστι τοῦ

πλάτος

σώματος.

διχῇ δὲ διέστηκε μῆκος ἔχουσα καὶ πλάτος μόνα

ἡ

ὃὲ γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας ἐστὶ πέρας. μίαν ἔχουσα
x«l μόνην τὴν κατὰ μῆκος διάστασιν. εἰ οὖν ἔξω σω- 35
μάτων

-|

Merov,

οὐκ ἔστι
,

παντελῶς

μέγεϑος οὐδέν.

?

ἐστιν ἀμέγεϑές

εἴ τι ἄρα ἐστὶν ἀσώ-

vs καὶ ἀδιάστατον"

1. Dan. 7, 10.
^.

1. νοήσοι (sic) C Cord. νοήσαι Schulze.
ὅ. ὅτε C ὅτι Cord.
16. χωρὶς ταῖς C Cord. corr. P. Koetschau.
19. ποῦ C Cord.
*
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ἐν σώματι γὰρ καὶ ἐπιφάνεια πᾶσα καὶ γραμμὴ τὸ |
εἶναι ἔχουσιν" εἰ oov ὃ τόπος σωμάτων ἐστὶ μόνων
περιεκτικός, οὐδεμίαν ἄρα οὐσίαν ἀσώματον ἐν τόπῳ
*

"

A

*

e

AU

A

,

εἶναι x«9' αὑτὴν δυνατόν.

;

?

M

οὗτοι οὖν οἱ παρὰ τοῖς

5 οὐκ εἰδόσιν εἰδέναι τι δοκοῦντες κἂν περιλαλῶσι τὸ
ἀσώματον καὶ νοητὸν οὐκ ἐφιστάνοντες τῇ τῶν λέξεων.
σημασίᾳ εἰς μεγέϑη πάλιν καὶ ὄγκους ἐξολισϑάνουσιν".
ἐπεὶ πῶς ἔφη Θεόδωρος;
'zxoiog γὰρ παραδέξεται λό,

M

E

E

,

e

-

Ἁ

L4

,

γος τὰ ἐντὸς πρὸ τῶν ἐκτὸς ὑπάρχειν; ἐντὸς μὲν
10 λέγων οὐρανοῦ καὶ γῆς τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις, ἐχτὸς
ὃὲ. τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔτι φανερώτερον εἶπὼν ἐν τόπῳ αὐτὰς περιγεγράφϑαι. ὡς ἂν εἴποι τις
ἐντὸς εἶναι τὸν ἀέρα xol τὸ ὕδωρ καὶ τὸ πῦρ οὐρανοῦ
καὶ γῆς. τί οὖν διενηνόχασι τούτων αἱ ἀγγελικαὶ καὶ

15 ἀσώματοι

οὐσίαι τοῦ ἐν τόπῳ εἷναι καϑάπερ καὶ τὰ

στοιχεῖα;

οὐδὲ γὰρ ἡ ψυχὴ ὡς ἐν τόπῳ ἐστὶ τῷ ἡμε-

τέρῳ σώματι, ἀλλ᾽ ὡς εἰδοποιοῦσα τὸ ξῷον.

δι αὐτὸ

δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τόπῳ ἐστίν. ὅτι τὸ ἐν τόπῳ
ὃν εἰδοποιεῖ. καϑ' αὑτὴν δὲ οὐκ ἔστι. μόνων γὰρ

20 σωμάτων ἐστίν. ὃ πολλάκις simov, τὸ ἐν τόπῳ εἶναι.
᾿Εοίκασιν οὖν οἱ χρηστοί, ὅταν ἀσωμάτους λέγωσι.
τοὺς ἀγγέλους. τὸ μὴ τοιαῦτα σώματα εἶναι λέγειν
αὐτούς. οἱά ἐστι τὰ παχέα ταῦτα καὶ αἰσϑητὰ φυτὰ
ξῷα μέταλλα στοιχεῖα. οὐ μὴν πάσης
“

’

-

3

A

,

ἐχτὸς εἰναι δια,

μ᾿

*

35 στάσεως, ἀλλὰ σώματα τυχὸν λεπτομερέστερα, ὧν οὐκ
8. cf. pag. 35, 23.
5. τί Cord.

16. ἐστὶν ἐν τῷ ἡμ. c. Cord.

δὲ τοῦτο M. Schmidt.
οὐκ

ἔστε

Sachau. Theod. Mops. fragm. &yr. p. 4.

M. Schmidt.

17. δι’ αὐτὸ

19. οὐκ ἔστι] οὐκ ἔτι C οὐκέτι Cord. -

gelii ut videtur — in ὃ mut.
μέντοι M. Schmidt.

20.

0] ὦ C m. rec. —

Tengna- .

2824. οὐ μὴν] o? uiv ed. IL οὐ
PEEL

í I
lar n
*
ed
-

"Ei "B
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ἐφικνεῖται διὰ τὴν λεπτομέρειαν ἡ αἴσϑησις.
καὶ
τοῦτο καλοῦσιν ἀσώματον. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐν τοῖς οὖσι
τοῦ ἁπλοῦ καὶ καϑαροῦ πυρὸς ὑπάρχει λεπτομερέστε-

ρον". ἀσώματον οὖν κατ᾽ αὐτοὺς τὸ πῦρ. ὡς πρὸς τὰ
λοιπὰ στοιχεῖα. καὶ ἐπειδὴ πάλιν λεπτομερέστερον ὅ
τοῦ ὕδατός ἐστιν ὃ ἀήρ. καλείτωσαν καὶ αὐτὸν ὡς
πρὸς τὸ ὕδωρ ἀσώματον" καὶ τὸ ὕδωρ ὡς πρὸς τὴν
γῆν ἀσώματον ὡς λεπτότερον αὐτῆς. ὡς συμβαίνειν
ἕχαστον ἅμα σῶμά τε εἶναι. καὶ ἀσώματον. ταὐτὸν δ᾽
εἰπεῖν σῶμα καὶ οὐ σῶμα. ὅπερ γελᾶσϑαι μόνον. οὐκ 10
ἀντιλέγεσϑαι δίκαιον. πᾶσα γὰρ οὐσία τὰς τρεῖς ἔχουσα
διαστάσεις σῶμά ἔστιν. χἂν ὁπωσοῦν ὑπάρχει λεπτομερέστατον. ἐντεῦϑεν οὖν ἡ ἀσώματος οὐσία πάσης
ἐστὶν ἐχτὸς διαστάσεως. si μὲν οὖν ἡ οὐσία τῶν ἀγγέλων τριχῇ διέστηκε. σῶμα πάντως ἐστίν. ὅπως ἂν 15
εἴη λεπτότατον καὶ διαφεῦγον τῆς αἰσϑήσεως τὴν ἀντίληψιν. εἰ δὲ ἀσώματοί εἶσιν. ὡς ἐδείξαμεν. οὐδεμίαν διάστασιν ἔχουσι.
"bs
Πῶς ἂν οὖν εἴη τὸ ἀμερὲς καὶ ἀδιάστατον ἐν τόπῳ,

ὁπότε οὔτε ἐπιφάνεια ἐν τόπῳ ἐστὶν χκαϑ'’ αὑτὴν 30
οὔτε | γραμμή, διαστήματα μὲν οὖσαι, ἀσώματοι δέ; tot. v.
μόνα οὖν τὰ σώματα ἐν τόπῳ ἐστίν" καὶ εἴ τι ἐν τόπῳ,
σῶμα πάντως ἐστί: σωμάτων γὰρ ὃ τόπος, οὐκ ἀσωμάτων.
Οὐκοῦν Θεόδωρος ἐν τόπῳ τὰς ἀγγελικὰς οὐσίας
εἶναι βουλόμενος οὐδὲν ἕτερον αὐτὰς ἢ σώματα νο- 25
μίξει. καὶ ταῦτα ἢ σύνϑετα πάντως ἐκ τῶν τεσσάρων
4| é& ἑνὸς ἁπλοῦ, πυρὸς τυχὸνἢ ἀέρος, εἰ καὶ νοητὰς

εἶναί φησι καϑάπερ καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχάς, ἀγνοῶν
380 74 δημαίνει τὸ νοητόν.
δ

τ8. συμβαίνει»

εἴτε δὲ ἐξ ἑνὸς στοιχείου εἴτε

σημαίνειν |Cord.

» uero, Cotel. 1. c. pag. 522

21. ἀσώματοι]

25. εἶναι m. L suprascr. C

ἐνσώ-
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ἔχ πάντων tioiv, φϑαρτοὶ πάντως ὑπάρχουσιν ἐκ
τοιούτων τὸ εἶναι ἔχοντες. οὐ γὰρ νομοϑετεῖν τοῖς
ἀμφὶ Θεόδωρον ἔξεστιν, ὡς εἰ καὶ τὰ στοιχεῖά εἶσι
φϑαρτὰ x«i ἐκ τούτων οἱ ἄγγελοι. ἀλλὰ τὰ μόρια
e

1e

τούτων. ἐξ ὧν ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι, γεγόνασιν ἄφϑαρτα,
μηδεμιᾶς ταῦτα λεγούσης ϑεοπνεύστου γραφῆς" τοῖς
γὰρ ἑαυτοῦ περιβαλλέσϑω δικτύοις μηδὲ λόγῳ τοῦτο
δεικνύειν ἔχων. ὡς ἡμεῖς τοὐναντίον ἐδείξαμεν. καὶ
ὁ ἀπόστολος δὲ τὴν φϑορὰν τῶν σωμάτων ἁπάντων
ἐδήλωσεν εἰπὼν ὅτι “καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευϑερῶϑήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φϑορᾶς εἷς τὴν ἐλευϑερίαν «τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ ϑεοῦ᾽. οὔπω ἄρα
τῶν

φϑαρτῶν

οὐδὲν

ἀφϑαρσίας

μετέσχε

πλὴν

τοῦ

κυριακοῦ σώματος.
Σκοπείτω δὲ τὸ ἑαυτοῦ σοφὸν καὶ Θεοδώρητος.
ἱπῶς γὰρ ἄν vig! φησί “νοήσοι χιλίας χιλιάδας καὶ
μυρίας μυριάδας κατὰ τὸν ϑειότατον ΖΙανιήλ, μὴ ἕκα-

στον λογιξόμενος ἐν ἰδίᾳ περιγραφῇ; ἀλλ᾽ ἔδει ys αὐ2

τὸν ἐννοεῖν. ὅτι καὶ ἑκάστη τῆς ἁγίας τριάδος ὑπόστασις τῶν λοιπῶν ἔστιν ἑτέρα καὶ τρεῖς ὑπάρχουσιν

τῷ ἀριϑμῷ

2 [51]

ἰδιώμασιν ἀλλήλων διοριξζόμεναι.

ἢ οὖν

ἕν τόπῳ ἔσονται διὰ τοῦτο καὶ σώματα ἢ Σαβέλλιος
ἡμῖν ἐπιπηδήσει ἢ τό ys τρίτον καὶ ἀληϑέστερον" οὐ
τὰ ἐν ὑποστάσει ἴδια καὶ τῶν ὁμοφυῶν ταύτῃ διακρινόμενα ἢ σώματα πάντως εἰσὶν ἢ τόπῳ τινὶ περιξέχονται.
10. Rom. 8, 91.

16. cf. pag. 37, 1.

9. δὲ om. Cord.

10. αὐτὴ ἡ om. Cord.

pag. 606:

οὐ τὰ ἐν ὑποστάσει

^ 23. Coteler l. c.

ἰδίᾳ, καὶ sq.: quae in propria

hypostasi sunt ac per eam ἃ ceteris eiusdem maturae distin- «s
guuntur, non ideo vel corpora sunt, velloco aliquo continentur. .P

T
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ιζ΄. Ὅτι καὶ τὸ περιγεγράφϑαι ἢ ἀπερίγφαφον
εἶναί τι κατὰ μόνην τὴν τοπικὴν περιγραφὴν
οἷδε Θεόδωρος.
"Ayvosiv οὖν ἐοίκασι καὶ τὸ τῆς περιγραφῆς ὄνομα
[τὸ] ὡς ἐν μόνῃ περιοχῇ τόπου νοοῦντες καὶ οὐδὲν ἕξτεgov, ὅπερ μόνων ἐστὶ τῶν σωμάτων ἴδιον, ὡς οὐ δυνάμενοι τῆς τούτων φαντασίας οὐδὲν ἔξω νοεῖν. ὅτι γὰρ
περιγραφὴν τὴν κατὰ τόπον νοοῦσι x«i μόνην καὶ
διὰ τοῦτο καὶ σώματα τοὺς ἀγγέλους ὑπάρχειν οἴονται
περιγεγραμμένα μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ διὰ τοῦτο 10
er

καὶ

,

3

b]

συνυφεστάναι

-

αὐτοῖς.

μὰ

,

σαφῶς

c

3

ἐδήλωσε

/

Θεόδωρος

εἰπών" “᾿Δνάγκη δὴ ἄρα κἀκεῖνο ξητεῖν ὅπου τότε ἦσαν
αἱ νῦν τῷδε περιγεγραμμέναι τῷ τόπῳ.
οὔτε γὰρ
ἀπεριγράφους οὔσας ὑπὸ περιγραφὴν γενέσθαι oióv
τε ἦν. περιγραφῇ δὲ ὑποκειμένων ἀνάγκη ξητεῖν τίς
τόπος εἶχεν αὐτὰς πρότερον. ἐν ᾧπερ ἦσαν περιγεγραμμέναι. χκαϑάπερ νῦν εἶσιν ἐν τούτῳ τῷ χώρφ΄᾽.
ἀλλ᾽ ἠλίϑιον πρὸ τῶν ὁρωμένων τόπον ξητεῖν, πολλῷ
?

3

3

,

Ἁ

0i μᾶλλον
ἈΝ

-

-

€

ἠλιϑιώτερον
,

,

,

ἐπὶ τῶν
M

-

ἀσωμάτων

5

μι

-

καὶ tot.12r.

νοητῶν τόπον ζητεῖν καὶ μέγεϑος καὶ περιγραφὴν 30
τῆς περιγραφῆς παρ᾽ αὐτοῖς νοουμένης τοῦ ἐν ὧρι?
/
3
]
!9
jc
e
μένῳ
εἶναι
μεγέϑει
ve καὶM τόπῳ
καὶM οὕτως
£v2 περιγραφῇ εἶναι τῶν ἀγγέλων ἕκαστον, διὸ καὶ ὑπὸ τόπου φασὶν αὐτοὺς περιέχεσϑαι. εἰ δὲ πᾶν τὸ περιγε"

*

-

Ἢ

»

19, cf. pag. 35, 25.
r

5. τὸ delevi.

τ Cord.

δ τ. δ: Cord.

12. δὲ ἄρα Cord.

ἦσαν οὐσίαι

18. τῷδε cf. pag. 36, 1. τῷ C Cord.

91. τοῦ] τὸ C Cord.

αἱ νῦν

15. περιγραφὴ

Du
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γραμμένον τόπῳ σῶμά ἐστιν, ὡς ἐδείχϑη, σώματα ἄρα
καὶ τοὺς ἀγγέλους ὑπάρχειν οἴεται. ἐν ἑτέροις δὲ
περὶ τοῦ προκειμένου ϑεωρήματος διαλαβὼν ἔδειξα
ὅτι καὶ τὸ ἀπερίγραφον δηλοῖ παρ᾽ αὐτοῖς τὸ κατὰ
5 μέγεϑος ἄπειρον σῶμα καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ ὑπὸ τόπου
περιεχόμενον.
τί γὰρ ἂν ἔξωϑεν εἴη τοῦ ἀπείρου
σώματος περιέχον αὐτό; οὕτω γὰρ οὐκέτ᾽ ἂν εἴη ἄπειgov:

οὐδεμίαν

γὰρ ἄλλην

σημασίαν

τοῦ

περιγεγραμ-

μένου καὶ τοῦ ἀπεριγράφου γιγνώσκουσιν.
10
Οὕτως οὖν νοοῦσι καὶ τὸν ϑεὸν ἀπερίγραφον συνεκτείνοντες αὐτὸν ἅπασι τοῖς σώμασι καὶ τῷ κόσμῳ
παντὶ xci ὑπερβαίνειν αὐτὰ οἰόμενοι τοπικῶς. xv
ἀσώματον εἴπωσι τὴν ϑείαν οὐσίαν καὶ νοητήν. καίτοι γε ἐννοεῖν αὐτοὺς ἐχρῆν ὡς. εἰ παντὸς σώματος
15 καὶ πάσης διαστάσεως δημιουργός ἐστιν ὃ ϑεός, μηδὲν
εἶναι τούτων αὐτὸν ὧν ἐποίησεν ἀνάγκη, διὸ καὶ ὑπερ,

9

P!

ec?

^

,

M

-

/,

.

ούσιος ὑμνεῖται ὡς πάσης οὐσίας παρακχτικὸς καὶ ὑπὲρ

αἰῶνας. ὃ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. ὅτι xci αἰώνων
2

ἐστὶ

M

yd

ποιητής

i

oe

3

“δι᾿

8:9

οὐ᾽

f

γάρ;

os

φησι

ε

M

'

“καὶ

-

τοὺς

αἰῶνας

,
2:
^?
UM
A
e^ eg
30 Auἐποίησεν᾽.
ὅτι ἂν
ὑπάρχοιεν
οἱe αἰῶνες"
ὥστε τὸkoἀπερί-,
γραφον καὶ ἄπειρον ἄλλως ἐπὶ ϑεοῦ λέγεταί τε καὶ
νοεῖται. εἰ δὲ ἀσώματοι καὶ πάσης ἐκτὸς διαστάσεως
αἱ οὐσίαι τῶν ἀγγέλων ἐδείχϑησαν., οὐδ᾽ ἄρα περιγεγραμμέναι κατὰ μέγεϑός εἶσιν οὐδὲ ἀπερίγραφοι, vov:5 τέστιν οὐδὲ πεπερασμένον ἔχουσι μέγεϑος ᾿οὐδὲ ἄπει,

:

ρον οὔτε ἔξω

M

,

τοπικῶς

,

DEL!

τοῦ

κόσμου

9

,

εἰσὶν οὔτε

ἐντός.

à

19. Hebr. 1, 2.

11. τῷ om. Cord.

14. ἐχρῆν] ἐχρὴν Cord.

- Cord.
15. ϑεὸς καὶ μηδὲν Cord.
αὐτῶν C Cord.
91. τε om. Cord.

óc

16. αὐτὸν M. Schmidt. —
ER
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x«i γὰρ ὁ 950g ἄναρχος ὧν καὶ ὑπὲρ αἰῶνας ξητηϑείη
ἂν κατ᾽ αὐτούς, πρὸ τοῦ κόσμου ποῦ qv: ἀλλὰ μόνων

σωμάτων, ὡς πολλάκις εἶπον. τὸ τοιοῦτον.
"Aog δὲ καὶ οἱ ἄγγελοι λεχϑεῖεν ἂν περιγεγραμμένοι κατὰ δύναμιν διὰ τὸ μὴ πάντα δύνασϑαι ὅσα ϑεός,
ἴσως δὲ καὶ ἄλλους ἄλλων

εἰκὸς μείξονα δύνασϑαί τε

καὶ γιγνώσκειν καὶ ταύτῃ λέγοιντο ἂν περιγεγραμμένοι,
χατὰ μέγεϑος δὲ οὔτε περιγεγραμμένοι οὔτε ἀπερίγραφοι ἀμεγέϑεις ὄντες. εἰ πού τις ἄρα τὰς φαινομένας τισὶν ἐπιστασίας αὐτῶν. ἐν οἷς ἂν εἴδεσι φαί-

0

P.ir

vowro, αὐτὸ τὸ φαινόμενον ἐκεῖνο καὶ χρησμῳδοῦν,
ὅτι ποτ᾽ ἂν εἴη. τόπῳ περιγεγράφϑαι λέγοι. τῷ μηδενὶ ἄλλῳ μήτε φαίνεσθαι μήτε χρησμῳδεῖν" ἀλλ᾽ οὐδὲν τοῦτο πρὸς τὴν ἀσώματον οὐσίαν αὐτῶν μήτε ὁρα» φὴν οὖσαν μήτε τόπῳ περιγραφομένην. ἀλλ᾽ ἐπὶ πολὺ
τούτοις ἐνασχολεῖσϑαι πρὸς ἄνδρας μηδὲν πλέον τῶν
ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν νοεῖν δυναμένους μάταιον ἀληϑῶς.
ἐπὶ δὲ τὰς ἀπὸ τῶν γραφῶν μαρτυρίας μετέλθωμεν.
νη. Ὅτι οὐδεμιᾷ γραφικῇ μαρτυρίᾳ, τὸ — foLT2v.
συνυποστῆναι οὐρανῷ καὶ γῇ τοὺς ἀγγέλους 20
Θεόδωρος δείκνυσι. καὶ πῶς χρὴ τὰ τροπικῶς
εἰρημένα τῇ γραφῇ μεταφέρειν. ἐπὶ τὴν τῶν
πραγμάτων ἀλήϑειαν.
,

δὴ

,

-

-

,

*

“Ὥ σπερ᾽ φησί ᾿Μωῦσῆς εἰς δύο διεῖλε τὴν χτίσιν,
οὐρανὸν καὶ γῆν, οὕτω καὶ Ζ]αυὶδ εἷς τὰ αὐτὰ διεῖλεν

αὐτὴν καὶ τὰ μὲν ἐκ τῶν οὐρανῶν. τὰ δὲ ἐκ τῆς γῆς
τς

8. τὸ om. Cord.

15. περιγεγραφομένην
22. τὴν om. Cord.

4. ἀλλ᾽ ὡς Cord.

Cord.

7. ταύτην Οοτά.

21. χρὴ] χρῆται C Cord.

25

E

0
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ἔφησεν ὑμνεῖν τὸν ϑεὸν ἀκολούϑως τῷ τὴν κτίσιν δὲηγησαμένῳ" πρότερον γὰρ τῶν ἐκ τῶν οὐρανῶν ποιησάμενος τὴν μνήμην" “αἰνεῖτε τὸν κύριον ἔκ τῶν
οὐρανῶν᾽ ἐπάγει" “αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ ἄγγελοι
5 αὐτοῦ. αἰνεῖτε αὐτὸν πᾶσαι ci δυνάμεις αὐτοῦ᾽ περιληπτικῶς

πάσας τὰς ἀοράτους καὶ λογικὰς φύσεις εἶ-

πών᾽" εἶτα ἐκ τῶν ἀοράτων ἐπὶ τὰ ὁρώμενα μεταβάς --ἡλίου μέμνηται καὶ σελήνης ἀστέρων τὲ καὶ φωτὸς
οὐρανῶν τε καὶ αὐτῶν καὶ δὴ καὶ τῶν ὑπὲρ τὸν φαι10 νόμενον τοῦτον οὐρανὸν ὑδάτων --- ἐπάγει λοιπόν"
“αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐχ τῆς yijg. εὔδηλον τοίνυν ὡς
ἅπασαν τὴν χτίσιν εἷς δύο ταῦτα διελὼν καὶ τὰ μὲν
ἐξ οὐρανοῦ τὰ δὲ ἐκ τῆς γῆς εἰρηκώς. πάντα δὲ εἰπὼν
ὧν τὰ μὲν σὺν οὐρανῷ καὶ γῇ. τὰ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνα ἐγέ15 νετο, οὐκ ἂν τῶν ἀοράτων δυνάμεων μετὰ τούτων
ἐποιήσατο μνήμην, év τοῖς ἐκ τῶν οὐρανῶν ἀριϑμήσας
κἀκείνας. εἶ μὴ σαφῶς ἤδει μὴ πρὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς
αὐτὰς γεγονυίας ἀλλὰ σὺν αὐτοῖς μὲν λαβούδσας τὸ

εἶναι. ἔνδον δὲ αὐτῶν. εἶναι ταχϑείσας ἅτε καὶ μέρος
30 οὔσας τῆς κτίσεως.

Τούτου δὲ μάρτυς αὐτάρκης καὶ ὃ μακάριος ΠαῦAog λέγων ὅτι ᾿ϑέατρον ἐγενήϑημεν τῷ κόσμῳ καὶ
ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις᾽. γέλοιον δὲ εἰ μέρος μὲν
τοῦ κόσμου κατὰ τὴν τοῦ μακαρίου Παύλου φωνὴν
?5 ὁμοίως τοῖς ἀνθρώποις iet νομίξοιντο δὲ εἶναι
πρὸ κόσμου᾽ :
3. Ps. 148, 1.
29. I Cor. 4, 9.

4. Ps. 148, 9.

11. Ps. 148, 1.

9. τῶν] τὸν C , 12. καὶ τὰ ubv— 13. εἰπὼν om. Cord.
ἤδει C Cord,
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Ταύταις ταῖς δύο μαρτυρίαις τῇ τε τοῦ προφήτου
Ζαυὶδ καὶ τῇ ἀποστολικῇ λίαν ὠχυρῶσϑαι δοκεῖ Θεόδῶρος τὸ ἔνδον ὑπάρχειν οὐρανοῦ καὶ γῆς τὰς λειτουργικὰς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις, ὅπερ ἀπὸ πάσης ἔφη
παιδεύεσϑαι τῆς ἁγίας γραφῆς. ἀλλὰ καὶ τὰς ἐκλογισμῶν αὐτοῦ συνηγορίας ὑποτεμόμενοι παρεϑήχαμεν

οὐδὲν παραλιπόντες τῶν ἀναγκαίων.

ὅτι μὲν οὖν οὐδὲ

Θεοδωρήτῳ τῷ ὑπερασπιστῇ Θεοδώρου δοκεῖ τὴν ϑείαν
εἰρηκέναι γραφὴν σαφές τι περὶ αὐτῶν. εἴτε προὐπάρχουσιν οὐρανοῦ καὶ γῆς εἴτε μή, καὶ ὡς οὐ λυμαίνεται
τῷ τῆς εὐσεβείας λόγῳ xv προὔπάρχειν τις αὐτὰς
ὑπόϑοιτο. φϑάσαντες ἔγνωμεν.
᾿Επειδὴ

δὲ Θεόδωρος

ἀναντιρρήτους

τὰς

προκει-

μένας νομίζει μαρτυρίας τοῦ σὺν οὐρανῷ καὶ γῇ γενέσϑαι τὰς ἀγγελιχὰς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις καὶ οἱονεὶ
χωρίον αὐταῖς ἀφωρίσϑαι τὸν οὐρανὸν ὡς μηδὲ εἶναι
δύνασθαι τούτου χωρὶς διὰ τὸ εἰπεῖν τὸν προφήτην"
"αἰνεῖτε τὸν χύριονἐκ τῶν οὐρανῶν. αἰνεῖτε αὐτὸν
πάντες οἵ nta αὐτοῦ. αἰνεῖτε αὐτὸν | πᾶσαι c fol.57.
διθηίμϑνᾳ αὐτοῦ᾽ μόνῳ τῷ γράμματι προσέχων ἰουδαΐ- 20
κῶς, οὐκοῦν καὶ ὅταν περὶ τοῦ ϑεοῦ λέγει" “ὃ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτοὺς καὶ ὁ κύριος ἐχμυχτηριεῖ αὐτοὺς᾽ καὶ πάλιν᾽ “ὃ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ

τῷ κυρίῳ. τὴν δὲ γῆν ἔδωκε

τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώ-

πῶν᾽ “ὃ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ
12. φϑάσαντες] οἵ, ὁᾶρ. XIV pag.33,24.

ΠΣ

L5

Ps 118. 24...

ἐφορῶν᾽

18. Ps. 148, 1.2

26. Ps. 112, 5.

8. τὸ] vo? C Cord. cut C
5. ἐκλογισμῶν C ἐκ λογ. Cord.
11. προύπάρχειν C προὐὔπάρχει Cord.

25
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κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

ἀνθρώπων᾽

—

[i18

διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν

“κύριε κλῖνον

οὐρανοὺς καὶ κατάβηϑι᾽"

x«l αὐτὸς Ó ϑεός" “ὁ οὐρανός μοι ϑρόνος. ἡ δὲ γῆ
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν uov'. καί ' ποῖον οἶκον οἶκοδοσι

μήσετέ μοι.

λέγει κύριος,

ἢ τίς τόπος τῆς

καταπαύ-

'σεώς uoi; καὶ μυρία τοιαῦτα ἕτερα ἐν πάσῃ σχεδὸν
κείμενα τῇ ϑεοπνεύστῳ γραφῇ" Tí πρὸς ταῦτα λέξει
Θεόδωρος; εἰ γὰρ ψιλῷ προσέχοι τῷ γράμματι. μηδένα τῆς ἐννοίας. αὐτοῦ λόγον ποιούμενος. μέρος
1 0 τοῦ χόσμου καὶ τὸν ϑεὸν λεγέτω καὶ οἶκον αὐτῷ τὸν
οὐρανὸν ἀφοριξέτω" καὶ μὴ μόνον oixog ἔστω 49500,
ἀλλὰ καὶ ϑρόνος καὶ T. γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
αὐτοῦ. ποῦ οὖν κατῴκει ϑεὸς πρὶν γενέσϑαι τὸν οὐρανόν, ἢ ἐν τίνι ϑρόνῳ καϑῆστο, ξητήσομεν᾽ τί δ᾽ αὐτῷ
1 ὑποπόδιον
ἦν. πρὶν γενέσϑαι τὴν γῆν; μόνῃ οὖν τῇ
λέξει προσηρτημένος δεῖσθαι τὸν ϑεὸν λεγέτω καὶ
ἀναπαύσεως
καὶ σκέπης καὶ ϑυμὸν αὐτῷ καὶ λύπην
περιαπτέτω καὶ ὕπνον. ἐξανάστασίν τε καὶ μεταμέλειαν. χαράν τε καὶ γέλωτα κατὰ τό “ὃ κατοικῶν ἐν
2 οὐρανοῖς
ἐκγελάσεται αὐτούς᾽ καὶ τί γὰρ οὐχὶ τῶν
ἀνθρωπίνων παϑῶν᾽" ἀλλὰ καὶ τὰ ἡμέτερα μέλη πάντα,
χεῖρας δακτύλους πόδας δεξιὰν ὀφθαλμοὺς βλέφαρα
ὦτα στόμα καρδίαν πρόσωπον ὀπίσϑια --- πάντα γὰρ
εἴρηται ταῦτα --- καὶ ἁπλῶς ἀνθρωπίνην μορφὴν αὐτῷ
2 παρεχέτω καὶ φωνὴν καὶ γῆρας, οἷός ἐστιν “ὃ παλαιὸς
τῶν ἡμερῶν᾽ παρὰ τῷ προφήτῃ zd«vujA, καὶ ἄλλα
μυρία τῶν ἀτοπωτάτων ἐκ μόνης αὐτῷ περιτιϑέτω
σι

Θ

e

1. Ps, 15, 2.
25.' Dàn. 7, 9.

2. Ps. 148, 5.

8. Jes. 66, 1. Act. 7, 49.

14. δ᾽ αὐτῷ] δ᾽ αὐτὸ C δὲ αὐτὸ Cord. δ᾽ αὐτῷ Μ. Schmidt.
15. ἦν om. Cord.
M. αὐτῷ] αὐτῶν C

pus]
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τῆς λέξεως. εἶ δὲ ταῦτα τῆς ἐσχάτης ἀσεβείας ἐστὶν
καὶ ἠλυϑιότητος. οὐ ψιλῷ προσεκτέον τῷ γράμματι, ἀλλ᾽
εἷς ὅτι νεύει ἕκαστον τούτων ἐξιχνευτέον. ἐξ ὧν γὰρ
ἴσμεν οἱ τῇ αἰσϑήσει μόνῃ προσηλωμένοι. £x τῆς τούτῶν ἀναλογίας

sig ἐννοίας ἡμᾶς ϑειοτέρας

αἱ ϑεόπνευστοι

γραφαί:

ὀφϑαλμοὺς

ἀνάγουσιν 5

διὰ τὸ

πάντα

ἐφορᾶν τὸν: ϑεόν. ὦτα διὰ τὸ μὴ λανϑάνειν

αὐτὸν

μηδὲ εἰ ἐν μυχῷ πράττοιμεν εἴτε χρηστὸν εἴτε évavvíov, δεξιὰν διὰ τὴν δραστήριον αὐτοῦ δύναμιν καὶ
πάντων ὡς χειρὶ μιᾷ περιδραττομένην κατὰ τὸ εἶρη- 10
μένον" ὅτι “ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς"
καὶ Ἡσαΐας" 'víg ἐμέτρησε τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ᾽
καὶ τὸν οὐρανὸν σπιϑαμῇ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δρακί;᾽
οἶκόν τε ϑεοῦ τὰς κεκαϑαρμένας ἴσμεν λεγομένας ψυ-

, χάς" οὗ

οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς᾽ " ᾿ἐνοικήσω

τὲ ἐν «0-15

τοῖς΄. φησὶν ὁ ϑεός. “καὶ ἐμπεριπατήσω" “ἐγὼ καὶ ὁ
πατὴρ ἐλευσόμεϑα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν᾽"

“οὐκ οἴδατε. ὅτι ναὺς ϑεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ
ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν Ouiv; ϑρόνον τε “ὃ ἐν ἁγίοις γάρ᾽
φησίν ᾿ ἀναπαυόμενος" καὶ τοὐναντίον" “οὐχὶ αἱ ἁμαρ- 50
τίαι ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν: “πνεῦμα
yàp ἅγιον | σοφίας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστή- to.15v.
δέξεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων, οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας᾽. ὅμοιόν ἐστι καὶ τό" “μὴ μι-

—Á"À

E11. Ps. 94, 4.
19. Jes. 40, 12. — 15. II Cor. 6, 16.
16. Joh. 14, 28. — 18. I Cor. 3, 16.
19. Jes. 57, 15. 20. Jes.
- 59, 9.
21. Sap. Sal 1, 5. 4.
94. Jes. 7, 13.
4. προσηλωμένοι

. Sehmidt.
Ὶ pom
. Cord.

C προσυλόμενοι

Cord.

προσηλούμενοι

M.

9. διὰ om. C
11. ὅτι ἐν vj
— 12. Ἡσαΐας
' 12. αὐτοῦ om. Cord. LXX.
24. καταχρέῳ C
ν
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2e

τοὺς

γνῶσιν

τῆς ϑείας

ἔχοντας

Πῶς νοητέον vó: “αἰνεῖτε τὸν κύριον
τῶν οὐρανῶν᾽ καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ ὕμνου.

ἐκ

Οὐκοῦν οὐδὲ si οἱ ϑεοφόροι ἄνδρες. οἷον χόρον
ἐκ πάσης στησάμενοι τῆς κτίσεως νοητῶν cvs καὶ αἷσϑητῶν. ὕμνον ἐξ αὐτῶν ἀναπλέκουσι τῷ πάντα δημιουργήσαντι ϑεῷ., μὴ τοῦτο ἡμᾶς εἰς ἐχτόπους φαντασίας ἐξαγέτω περὶ τῶν votgóv καὶ ἀσωμάτων δυνάμδῶν. ὅτι τὲ ἐν τόπῳ εἰσὶν ὡς τὰ σώματα καὶ μέρη
τοῦ αἰσϑητοῦ κόσμου καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀσώματοι.,
οὐδὲ νοητοὶ τὴν οὐσίαν ἀλλ᾽ αἰσϑητοὶ καὶ σώματα.
πᾶν γὰρ σῶμα φυσικὸν αἰσϑητὸν καὶ τὸ αἰσϑητὸν
ἅπαν σῶμά ἐστιν. εἰ δὲ ἀσώματοί εἶσι καὶ νοητοί --τοῦτο γὰρ x«i Θεοδώρητον καὶ Θεόδωρον ἐδείξαμεν

λέγοντας —
2e

βραχεῖαν

φύσεως.
ιϑ΄.

cn

PINE

χρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις καὶ πῶς κυρίῳ
παρέχετε ἀγῶνα:᾽ ὥσπερ γὰρ τοῖς τὰ φίλα ποιοῦσιν
αὐτῷ ϑεὸς ἐπαναπαύεσϑαι λέγεται “ὃ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος᾽, οὕτως οἱ τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ πειϑόμενοι
οἷον ἀγῶνα ϑεῷ παρέχειν εἰκότως ἂν λεχϑεῖεν περὶ
τῆς αὐτῶν προνοουμένῳ σωτηρίας.
Καὶ οὕτως ἐφ’ ἑχάστου τῶν οὕτως εἰρημένων διὰ
τὸ ἡμῖν χρήσιμον εἰς ἐννοίας ἀξίας ἀνάγεσϑαι προσἥκει ϑεοῦ

10

2

οὐκ ἄρα εἰσὶν αἰσϑητοὶ xci διὰ τοῦτο

οὐδὲ σώματα καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τοῖς σώμασιν αὐτοὺς

συγγεγονέναι

νομιστέον

3. Jes. 57, 15.

οὐδὲ

τόπου

δεῖσϑαι

οὐδὲ

11. Ps. 148, 1.

3. ἐναναπαύεσϑαι Cord. — 5. περιέχειν Cord. — 6. προνοου- —
μένων Cord.
24. ἀρά εἰσι Cord.
D
oxide

P4
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ἐντὸς εἶναι ἢ éxvóg τοῦ οὐρανοῦ οὐδὲ τοῦ αἰσϑητοῦ

χόσμου εἶναι μέρη.
Εἰ δὲ πολλάκις καὶ οὐρανίους

αὐτοὺς καλοῦμεν

x«i τῶν οὐρανῶν δυνάμεις, ξένον οὐδέν, ὅτε καὶ ϑεῷ
τὸν οὐρανὸν ἀφορίζομεν xoci οὐράνιον αὐτὸν καὶ 5
ἐπουράνιον καλοῦμεν. ὡς οὖν λειτουργοὺς ϑεοῦ τοὺς
ἀγγέλους. ἔνϑα τὸν ϑεὸν ὑποπτεύουσιν εἶναι οἱ ἄνϑοώποι ἢ κατά τινα λέγουσιν ὑπόνοιαν εὐσεβῆ, ἐκεῖ
συμπαρεῖναι καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ τίϑενται"
ἐπεὶ καὶ οἴκους ἱεροὺς ἀφορίξζομεν οἱ ἄνθρωποι τῷ 1
ϑεῷ, πάσης αὐτοὺς κοινότητος χωρίζοντες. καὶ χεῖρας
ἐν αὐτοῖς ἐχτείνομεν ὡς παρόντι τῷ ϑεῷ ἐν “εὐχαῖς
ὁμιλοῦντες, οἷόν ἐστι vó' “ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς

χεῖρας ὑμῶν sig τὰ ἅγια. καὶ εὐλογεῖτε τὸν κύριον᾽"
τί οὖν θαυμαστόν, εἰ καὶ τῶν ὄντων σωμάτων τὸ τι- 15
μιώτατόν τε καὶ καϑαρώτατον ἀφορίξουσι τῷ ϑεῷ τὸν
οὐρανόν;

εὐχόμενοι"

διὸ

x«i τὰς

ποδηγετεῖ

χεῖρας

εἰς αὐτὸν

ἐκτείνουσιν

γὰρ τοῦτο τὰς παχυτέρας

τῶν

ψυχῶν διὰ τῆς εἷς τὸν οὐρανὸν τῶν ὄψεών vs καὶ χει-

ρῶν ἐχτάσεως {πρὸςΣ τὸ οἱονεὶ χωρίξειν ἑαυτοὺς τῶν 30
γηΐνων πάντων καὶ εἷς ϑεὸν μετεωρίζειν τὸν νοῦν. ἐπεὶ

μηδὲ λίαν οἱ πολλοὶ τῶν ὑπερκοσμίων

sig ἔννοιαν

ἐλθεῖν. δύνανται. εἴκότως οὖν. ὡς εἶπον. καὶ τοὺς
τοῦ ϑεοῦ λειτουργοὺς ἐν οὐρανῷ φασιν αὐτῷ παρεστάναι τῷ ϑεῷ, σωματικώτερον ἐκ τῶν ἡμετέρων δια- 25
τυποῦντες τὰ ϑεῖα πρὸς τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν.

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν τῇ τῶν | πραγμά- ἴοϊ.τάτ.
13. Ps. 133, 2.
᾿ς
b

10. ἀφοριξζόμενοι &v99.
züg inseruit M. Schmidt.

Cord.

20. ἐκστάσεως

IoANNES PHiLOP., ed. Reichardt I.

4

CO Cord.

80.
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τῶν λυμανεῖται. quiécát τό" “αἰνεῖτε τὸν. ΧΆΡΩΝ ἐκ τῶν
οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ᾽ διὰ
τοὺς εἰρημένους: λογισμούς.
κ΄. Ὅτι

οὐδὲ κατὰ τὴν τάξιν τῆς κοσμοποιΐας

5 ἐν τοῖς ὕμνοις τὰ ἔργα τοῦ 9600 xa tq oL
ὡς νομίξει Θεόδωρος.

Ὅτι

δὲ οὐδὲ

πάντα

τὰ τῆς

etes

ἀπαριϑμήσεως

ὕμνου. κατὰ τὴν τάξιν τῆς κοσμογονίας,

τοῦ

ὡς Θεόδωρος

- ψομίξει. πεποίηται καὶ τὰ μὲν σὺν τῷ οὐρανῷ, τὰ δὲ
10 σὺν τῇ γῇ. ἐξ αὐτῶν δῆλον᾽ εἰπὼν yàg ὁ προφήτης
ΖΙαυίδ- “αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη᾽ ἐπήγαγεν"
“αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς᾽ οὐ κατὰ
τὴν τάξιν τῆς Μωσαϊκῆς διηγήσεως τὸ φῶς μετὰ τὸν
ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰπών" εἶτα
15 πάλιν ἐπήγαγεν “αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν διὰ τὸν. ἐν ἀρχῇ γενόμενον οὐρανόν᾽ καίτοι
πρὸ πάντων

'"

γέγονεν

ἐκεῖνος"

εἶτα πάλιν: εἰπών"

"“αἷ-

ψεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι
ἄβυσσοι᾽ προσέϑηκε᾽ πῦρ χάλαζα χιὼν κρύσταλλος
20 πνεῦμα καταιγίδος᾽ τὴν φυσικὴν τάξιν οὐ φυλάξας"
ταῦτα γὰρ τῶν ὑπὲρ. τὴν γῆν ὑπάρχουσιν, μόνος δὲ
χρύσταλλος ἐν γῇ πήγνυται.
᾿Αλλὰ καὶ ὃ ἐν τῇ καμίνῳ τῶν παίδων ὕμνος τοῦτο:

διδάσκει" εἰπόντες γάρ᾽ “εὐλογεῖτε ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ
90 τὸν κύριον᾽ ἐπήγαγον “εὐλογεῖτε πᾶς ὄμβρος καὶ

δρόσος τὸν κύριον᾽" καίτοι
1. Ps. 148, 1, 2.

17. ibid. v. 7. 8.

16. καί τοι Cord.

δρόσος μὲν περὶ γῆν.

11. ibid. v. 3.

84. Dan. 8, 63. 64.
καίτοι ys M. Schmidt.

15. ibid. v. 4.

E17. 5
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ὑετὸς δὲ ἐν ἀέρι συνίσταται. οὐκ ἄρα διήρηται τὰ
μὲν ἐκ τῶν οὐρανῶν. τὰ δὲ ἐκ τῆς γῆς ἐν οὐδετέρῳ
τῶν ὕμνων.
ἐπὶ τούτοις πολλὰ καταριϑμησάμενοι
πνεύματα. πῦρ καῦμα ψῦχος καύσωμα δρόσον νιφετὸν νύχτας ἡμέρας. τότε ἐπήγαγον φῶς καὶ σκότος.

οι

ὧν τὸ μὲν ἅμα τῷ γενέσθαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν παρυπέστη. τὸ δὲ δευτέραν οὐρανοῦ καὶ γῆς ἔσχε
τὴν γένεσιν. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δὲ τοῖς εἰδόσι τὴν
φυσικὴν τῶν ὄντων τάξιν ὃ ὕμνος πρῶτον ἁπάντων

οὐρανοῦ καὶ γῆς γενομένων ἔλεγεν ἄν" “εὐλογεῖτε οὐ- τὸ
ρανοὶ τὸν κύριον εὐλογείτω ἡ γῆ. τὸν κύριον᾽... εἶτα
λοιπὸν ἐπέφερε τά τε ἐν τούτοις καὶ τὰ μεταξὺ
τούτων.

Ἔστιν οὖν εἰπεῖν ἐπὶ πᾶσιν. ὡς ἔμοιγε. δοκεῖ καὶ
ἀληϑέστατον ὑπάρχει. ὅτι τῆς γενέσεως τῶν νοητῶν i5
καὶ ἀσωμάτων δυνάμεων οὐδένα λόγον πεποιημένου

ΜΜωύσέως. τοῦ δὲ ὕμνου ἀπὸ τῶν τιμιωτάτων ἀρξαμένου. τῶν παρ᾽ ἡμῖν λέγω. τοῦ οὐρανοῦ. συμπαρειληφότος δὲ καὶ τὰς ἀσωμάτους καὶ νοερὰς, τῶν ἀγγέ-

λῶν τάξεις. μετὰ τίνος ἦν αὐτὰς συντάξαι δίκαιον ἢ 90
μετὰ τοῦ τιμιωτάτου τῶν παρ᾽ ἡμῖν οὐρανοῦ τὰ τιμιώτατὰ πάντων ὁμοῦ; ἐξ αὐτῶν δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὕμνου

ποιεῖν οὐκ ἦν εὔλογον. διὰ τὸ μνήμης αὐτοὺς ἐν τῇ
χοσμοποιΐᾳ μὴ τυχεῖν, ὡς τοῦ αἰσϑητοῦ κόσμου mQoU- .

πάρξαντας.

εἷς οὖν x«l μόνος γέγονε τῷ προφήτῃ:

b σι

σχοπὸς τὸ ἐκ πάντων ἅμα τῶν γενομένων

πλέξαι τῷ

E
4. πνεύματα C Cord. Cotel. 1. c. p. 537 immo πράγματα: ad
— haec ubi res multas enumeravit .... tunc subiunxit lucem et

. tenebras.
5. ἐπήγαγεν CO Cord.
6. τὸ] τὸν C
8. τοῖς
εἰδόσι---ϑ. ἁπάντων) τὸ αὐτὸ φανεῖται εἰ καὶ ἐφύλατεν (sic) τῶν
“γενομένων τὴν τάξιν man. rec. in marg.

- vog γὰρ ἦν κτλ. Cord.
b
|
y
]

20. τάξεις. μετὰ τί-

ht
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ϑεῷ vov ὕμνον, καὶ οὐχὶ διελεῖν và ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς, ὥς φησι Θεόδωρος.
τῆς αὐτῶν γενέσεως. οὐκ ἄρα οὐδὲ
τῶν ἐν τῷ ὕμνῳ παρειλημμένων καὶ
5 ἔσχε τι πιϑανὸν πρὸς τὸ ξητούμενον

κατὰ τὴν τάξιν
ἐκ τῆς τάξεως
τῆς διαιρέσεως
αὐτῷ Θεόδωρος.

ἴοι τὰν. κα΄, Πῶς εἴρηται τῷ ἀποστόλῳ vó: ᾿ϑέατρον
ἐγενήϑημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ
ἀνθρώποις.
Τὸ αὐτὸ νοείσϑω καὶ ἐπὶ τοῦ" ᾿ϑέατρον ἐγενήιοϑημὲν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις". οὐχ
ὡς τῶν ἀγγέλων μέρος ὄντων τοῦ αἰσϑητοῦ κόσμου
ἢ συγγενομένων αὐτῷ, ἀλλὰ Παύλου τὴν πάλην ἔχονvog “οὐ πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς
καὶ τὰς ἐξουσίας. πρὸς τοὺς χοσμοκράτορας τοῦ GxÓτους τοῦ αἰῶνος τούτου. πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς
πονηρίας᾽, τὸ ϑέατρον τῶν ἀγώνων αὐτοῦ συνεστάναι
φησὶν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀγγέλων
ϑαυμαξόντων

αὐτοῦ

τοὺς ἀγῶνας.

τοὺς μὲν πρὸς τὰ

πνευματικὰ τῆς πονηρίας, ἀγγέλων, τοὺς δὲ πρὸς τοὺς
0 ἐπὶ γῆς ἄρχοντας ὑπ᾽ ἐκείνων évegyovuévovg, σὺν τοῖς
ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώπων. εἰ μὴ ἄρα κόσμον λέγει νῦν,

περὶ οὗ εἶπεν ὃ κύριος" “ὃ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ
κεῖται᾽ καὶ πρὸς τοὺς

μαϑητάς᾽

“ὑμεῖς

οὐκ

ἐστὲ

ἐκ

τοῦ κόσμου τούτου᾽ καὶ “ἔρχεται ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου
25 τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρίσκει οὐδέν᾽. κόσμον λέγων TO
σύστημα τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τε καὶ δαιμόνων,
vw

I Cor 4,.9.

28. Joh.

15, 19.

"

13. Eph. 6, 12.
24. Joh.

5. ἔσχε] ἔχε Cord.

14, 30.

22. I Joh. 5, 19.
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ὧν εἰσί τινες πονηροὶ κοσμοκράτορες᾽ τούτῳ οὖν τῷ
κόσμῳ ϑέατρον γέγονεν ὁ Παῦλος πρὸς ἑκάτερον γένος τούτων. ἀνθρώπους τὲ καὶ δαίμονας. ἀνταγωνισά-

μένος.

oU0g ἀγγέλους εἶπεν κατὰ τό “ἀποστολὴν δι᾽

ἀγγέλων πονηρῶν᾽ καὶ τὸ 'πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμα- 5
σμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" καὶ
Πέτρος" “εἶ γὰρ ὃ ϑεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
ἐφείσατο. ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν
tig χρίσιν χολαξομένους τηρεῖν" καὶ ᾿Ιούδας" '&yyéλους τὲ τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν. ἀλλ᾽ 10
ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς apte μεγάλης ἡμεέθαρ δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ did τετήρηκεν᾽. τοῦτο οἶμαι
καὶ τὸ ἀποστολικὸν δηλοῦν" “οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους

κρινοῦμεν". πολλοῖς δὲ καὶ ἄλλοις κατασμιχρύνει. τὴν
φύσιν τῶν ἀγγέλων, ἵνα μετρίως εἴπω. Θεόδωρος. οἷς 15
ἐνασχολεῖσϑαι οὔτε πρόκειται ἡμῖν οὔτε ἀναγκαῖον.

κβ΄. Ὅτι ἐξηγούμενος Θεόδωρος vó: "xal εἶπεν
ὁ ϑεός" γενηϑήτω
δῶωσι τῷ ϑεῷ καὶ

αἰσθηξήριον,

φῶς᾽ ἀνθρωπίνην
τοῖς

ὧν εἰς

ἀγγέλοις

ὑπήκοον

φωνὴν

τὸ τῶν

δίέ-

φωνῶν

λαλῆσαι

τὸν 30

ϑεόν. καὶ ὡς ἄτοπος ἡ τοιαύτη ὑπόνοια.
Οὐχ ἄχρηστον δὲ ἴσως ἐκ πολλῶν ἀτοπημάτων
ἑνὸς μνησϑῆναι. ὃ περὶ τῶν ἱερῶν δυνάμεων καὶ
αὐτοῦ τοῦ $500, μιχρὰ περὶ αὐτοῦ φρονῶν καὶ ἀνϑρώπινα, Θεόδωρος εἰπεῖν ἐτόλμησεν. ᾿ἐπὶ μὲν γὰρ 535

po

4. Ps. 71, 49.
9. Judae 6.

5. Matth. 25, 41.
7. II Petr. 2, 4.
13. I Cor. 6, 3.
25. ef. Sachau, Theod.

fragm. syr. pag. 3.

|.
8. ταρταρωίσας C
9. ᾿Ιοῦδας C Cord.
.om. Cord.
24. τοῦ om. Cord.

99. ἁτοπημάτων
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᾿ τῆς πρώτης κτίσεως᾽ φησίν “οὐ λέγει φωνὴν ὃ μακάpios. Μωῦσῆς.

ἀλλ᾽ ἁπλῶς"

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾽"

[01.16τ. ἐκεῖνα

μόνῃ.

οὐδεμιᾷ:

“ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς

ἐπειδὴ βουλῇ παρήγαγεν

φωνῇ

χρησάμενος.

ἅτε ἢ

δ μὴ ὄντος τοῦ τι μαϑεῖν ἐκ τῆς φωνῆς ὀφείλοντος
᾿ τῆς αὐτοῦ. ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν φωνὴν προηγεῖσϑαι
λέγει" ὅτε γὰρ ἦν λοιπὸν τὰ τὸν δημιουργὸν ὀφείλοντα: μαϑεῖν διὰ τῆς φωνῆς ἀόρατον ὄντα τὴν οὐσίαν, τότε προηγεῖτο μὲν ἣ φωνὴ κατὰ τὸ δοκοῦν τῷ
10 ϑεῷ, εἵπετο δὲ τῇ φωνῇ τὸ ἔργον. διδασκαλία δὲ
τοῦτο ταῖς ἀοράτοις καὶ λογικαῖς

οὐσίαις ἦν τοῦ τὴν

κτίσιν προστάγματι δημιουργοῦντος οἰκείῳ.
Φεῦ τῆς. ἀτοπίας" φωνὴν ἀκούει ϑεοῦ τὴν ἔναρ$oov: οὐκοῦν καὶ διὰ φωνητικῶν πάντως γινομένην
15 ὀργάνων καὶ τοῦ διηχοῦς ἀέρος δεομένην; κἂν yàp
λέγῃ’ ᾿κατὰ τὸ δοκοῦν τῷ ϑεῷ᾽ οὐ πρὸς τὸ γενέσϑ'αι
τὴν φωνὴν εἴρηκεν, ἀλλὰ πρὸς τὸ αὐτὸν φωνῆσαι τὸν
ϑεόν, οὕτω δόξαν αὐτῷ" ὅτι γὰρ οὐ κατά τινὰ ϑαυματουργίαν εἷς διάλεκτον τὸν ἀέρα διαπεπλάσϑαι φη-

80 G(v, ὡς καὶ πρότερόν vs πολλάκις καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ
κυρίου γέγονε, φωνῆς ὡς ἐξ οὐρανοῦ φερομένης" “οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα",
ἀλλ: αὐτὸν τὸν ϑεὸν λαλῆσαί φησιν, δῆλον ἐξ ὧν.

εἶπεν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης κτίσεως μὴ φωνῆσαι τὸν
65 ϑεὸν διὰ τὸ μήπω εἶναι τοὺς ἐκ τῆς φωνῆς αὐτοῦ
μαϑεῖν τι δυναμένους" ὡς δὴ ὕστερον sig ὑπήκοον
21. Matth. 3, 11.
2. ἀλλ᾽ ἁπλῶς

M. Schmidt:

simpliciter

C Cord.
14. διαχφωνητικῶν C Cord.
' incipit enuntiatum Cord.

Syrus. ἀλλὰ πῶς

24. ab ἐπὶ novum n.d
P
oM Vu
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κὴν ἀκοὴν τὸ τῶν φωνῶν
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οὐκοῦν καὶ σωμαάτι-

αἰσϑητήριον διδότω τοῖς

ἀγγέλοις χαὶ διάλεκτον ἐθνιχὴν τῷ ϑεῷ., καϑ'᾽ ἣν
φϑέγξασθαι πάντως αὐτὸν ἐρεῖ τὸν ϑεὸν διὰ φῶνητικῶν ὀργάνων, ἀρτηρίαν τε τραχεῖαν ἕξει καὶ ὑπεραν 5
καὶ γλῶσσαν καὶ ὀδόντας καὶ τὰ λοιπά, δι’ ὧν sig

λέξεις αἱ φωναὶ σχηματίζονται" ἴδως xal τῷ ἀποστόλῳ
δσυγχθήσεται μᾶρτυρι" “ἐὰν ταῖς γλώδδαις τῶν ἀνϑοώzov λαλῶ καὶ τῶν ἀγγεέλων᾽ οὐκ εἰδὼς ὑπερβολὴν

εἶναι τὸ δχῆμα καὶ ὑπόϑεσιν. ὡς εἰ καὶ γλῶδδα καὶ

μ᾿ΦΦ

διάλεκτος ὑπῆρχεν ἀγγέλοις" οἷόν ἐδτι" “κἂν ἐγώ, xüv
ἄγγελος ἔξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμᾶς, παρ᾽ ὃ ἄαρελάβετε. ἀνάϑεμια ἔστω" οὔτε γὰρ αὐτὸς τοῦτο ποιεῖν
ἤιελλεν ὃ εἰπών" “οὔτε ἄγγελοι. οὔτε ἀρχαί. οὔτε ἐξοὐσίαι. οὔτε δυνάμεις. οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, 15
οὔτε τίς χτίσιξ ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς

ἀγάπης τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιηδὸῦ τῷ κυρίῳ
ἡμῶν

οὔτε αἱ λειτουργικαὶ

δυνατοὶ

|
|.

τοῦ ϑεοῦ

δυνάμευς.

οἱ

ἰσχύϊ καὶ τὸν λόγὸν αὐτοῦ ποιδῦντες᾽.ς οἱ

“εἰς διχχονίαν ἀποστελλόμενοι διὰ τοὺς μέλλοντας xAu- 20
ρονομεῦῖν δσωτηῤίαν᾽ τοῦτο δρᾶν ἤμελλον. ἀλλ᾽ εἶ καὶ
τοῦτό τιὶ [φησιν] ὑπόϑοιτο γίγνεσθαι, εἰ καὶ παρὰ

ταῦτας ἑτέρας δυνάμεις δημιουργεῖσϑαί τὶς συγχωρή- |
π΄
αὶ τον 15..}. . 11 GaL 4, 8.
19, Ps. 102, 20.
20. Hebr. 1, 14.

14. Rom. 8. 86.

4. ὃν διχφωνητικῶν C ϑεὸν δὶ ὃ «cl φωνὴν. Cord.
10. ὡς
—.
i] ὡς εἷς Cord.
11. verba Pauli apostoli Ioannes negle. . genter ex memoria recitat.
13. ztovstv] πονεῖν Cord. τοῦτο
ποιεῖν ἤμελλεν M. Schmidt delevit.

τίς φησι ὑπόϑ'. Cord. τοῦτο] τοῦτον

5

91. ἀλλ᾽ εἰς καὶ τοῦτό

29. φησιν delevi.
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σειεν.

ἴσως δὲ καὶ πρὸς

ἀσφάλειαν

gm
τῶν

ἀκουόντων,

ἐπειδήπερ καὶ “αὐτὸς ὁ σατανᾶς μετασχηματίζξεται εἰς
ἄγγελον φωτός᾽" εἶ oov ἀσώματος καὶ νοερὰ τῶν τογμάτων ἐκείνων ἐστὶν ἡ οὐσία. οὐδὲν τῶν ἡμετέρων
ὅ ἔχουσιν αἰσϑητηρίων᾽ διὸ χυρίως ém αὐτῶν ἔστιν
εἰπεῖν τό" “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει᾽" ταῦτα δὲ πάν-

τα, xc) φϑάσας εἶπον, διασκεύασται τῷ Μωύῦσεϊ πρὸς
τὴν τῶν ἀνθρώπων ὠφέλειαν. οὃς πρῶτον εἰς ϑεογνωσίαν ἀγαγεῖν ἔσπευδεν οὔπω συνιέναι δυναμένους,
ιὸ πῶς ἅμα τῇ περὶ τοῦ γενέσϑαι ὁτιοῦν νοήσει τοῦ ϑεοῦ

τὰ πράγματα γένεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος sig τὸ εἶναι
[ο]. τόν. ταραγόμενα" οὐ μόνον δὲ γῆν καὶ οὐρανὸν | παρήγαγε μόνῳ τῷ βούλεσϑαι ὁ ϑεός. ἀλλὰ καὶ τῶν λοι-πῶν ἕχαστον᾽ οἷον καὶ ἐπὶ τοῦ δεσπότροι Χριστοῦ πρὸς
15 πίστιν ἐγένετο τοῦ ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ λόγῳ τὸ πᾶν δημιουργήσας᾽

'9éAO,

φησί.

“καϑαρίσϑητι᾽"

“ὡς

ἐπί-

στευόας γενηϑήτω Gov ἅμα τῇ βουλήσει γινομένου
τοῦ πράγματος. τὸ οὖν᾽ “εἶπεν ὁ ϑεός" γενηϑήτω φῶς
καὶ ἐγένετο φῶς᾽ οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν ἔννοιαν τοῦ
20 ϑεοῦ χαὶ τὴν βούλησιν τὴν περὶ τοῦ γενέσϑαι τὸ φῶς,

ἐσήμανεν.

ὅπερ καὶ Ζαυὶδ ἐδίδαξε λέγων" “ἡαὐτὸς εἶ-

πὲν καὶ ἐγενήϑησαν., αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσϑησαν᾽
διὰ μὲν τοῦ ᾿εἶπεν᾽ τὴν τοῦ ϑεοῦ νόησιν. διὰ δὲ τοῦ
2. II Cor. 11, 14.
6. νοῦς] Epicharmi fragm. 117 (Ahrens
de Graecae 1. dial. II. cf. Plut. Mor. 98 C 336 B 961 A).
16. Matth.

8, 3. 13.

21. Ps. 148, 5.

5. ἐπ᾽ αὐτῶν ---Οο. ταῦτα δὲ om. Cord.
om. Cord.

διασκεύασται C διεσκευάσϑαι Cord.

1. καϑὰ φϑάσας
9. δυναμένους,

ἅμα τῇ βουλήσει τοῦ ϑεοῦ πάντα γενέσϑαι. deinde nova pars:
Ὅτι oov βουλήσει τοῦ ϑεοῦ τὰ πράγματα γίνεται ἐκ τοῦ μὴ Óvτος «TÀ. Cord.
10. ὅτι oov C
15. πᾶν] ὅλον Cord.
᾿
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“ἐνετείλατο᾽ τὴν περὶ τοῦ
λησιν δηλῶν.

γενέσϑαι

DT

τὸ νοηϑὲν βού-

Πῶςδὲ ἅμα τῷ οὐρανῷ καὶ τῇ γῇ συνυποστᾶσαι
χατὰ Θεόδωρον τῶν ἀγγέλων αἱ μυριάδες, τέλειαι τὸν
νοῦν. καὶ οὐχ ὡς ἡμεῖς ἀτελεῖς διὰ ἑὴν κατὰ μικρὸν
τῆς γενέσεως τοῦ σώματος πρόοδον, καὶ αὐτό ys τοῦτο

εἰδυῖαι. ὅτι χϑὲς τυχὺν οὐκ οὖσαι νῦν ὑπέστησαν,
οὐκ εὐθὺς εἰς ἔννοιαν τοῦ σὺν οὐρανῷ καὶ γῇ παραγαγόντος αὐτὰς ἤρχοντο πάντως; κατὰ τὸν Ζαυὶδ siπόντα᾽ ᾿ἐθϑαυμαστώϑη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ, ἐκραταιώϑη. οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν᾽ τουτέστιν" εἰς

ἐμαυτὸν ὁρῶν καὶ τὴν περὶ ἐμὲ σοῦ διάταξιν ϑεασάμενος, εὐθέως τὴν περὶ σοῦ γνῶσιν ϑαυμαστὴν ἔσχον"
καὶ τοσοῦτον τῆς ἐμῆς ἐπεκράτησε διανοίας, ὡς οὐδὲ
εἶ βουλοίμην τυχὸν ἀντιβλέπειν δύνασθαι ταύτῃ" τοσοῦτόν ἐστιν ἐναργής" οὐδὲ γάρ, εἶ τὸν ἥλιόν τις ὁρῶν

“μὴ εἶναι λέγοι τοῦτον, πεῖσαι δύναται ἑαυτόν, ὡς οὐκ
ἔστι" πολλῷ
ἔλειπεν εἷς
τῇ τῶν σὺν
νοῦ καὶ γῆς
- εἷς ἔννοιαν

οὖν μᾶλλον ταῖς ἱεραῖς δυνάμεσιν οὐδὲν
γνῶσιν ϑεοῦ τῇ τε αὐτὸν ἐνορώσαις. καὶ
αὐταῖς γενομένων κατὰ Θεόδωρον οὐρασυστάσει. ἵνα καὶ φωνῆς ϑεοῦ δεηϑεῖεν
τοῦ μὴ ὁρωμένου. αὐτὸ δὲ τοῦτο λίαν

εὐτελές" ᾿ἐπειδή᾽ φησίν “ἀόρατος ἦν καὶ ἰδεῖν αὐταῖς οὐκ ἐνῆν τὸν ϑεόν, φωνὴν ἀφῆκεν, ἵνα διὰ τῆς
ἢ φωνῆς τὸν μὴ ὁρώμενον μάϑωσιν᾽"

ἠγνόησε γὰρ. ὡς

ἀόρατος τοῖς αἰσϑητοῖς ἐστιν ὀφϑαλμοῖς ὁ ϑεός" οὐδὲ

- γὰρ ἡ ψυχὴ τούτοις ὁρᾶται.

L.

30. Ps. 188,6.

ἐπεὶ μηδὲ σῶμά ἐστιν"

22. cf. pag. 54, 8 sq.

—. . 19 et 20. rjj om. Cord. αὐτὸν] αὐτῶν C
. em. Cord.

21. συστάσει,
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χρωμάτων γὰρ ἡ ὄψις ἀντιλαμβάνεται, ἐν δώμασι δὲ

τὰ χρώματα τὸ εἶναι ἔχουσι" τῷ νῷ δὲ καϑαρεύοντι
τὰ νοητὰ γιγνώσκεται καὶ ϑεὸς κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμίν ve καὶ ἀξίαν" ἐπεὶ τί ἐστιν τό" ol ἄγγελοι αὐτῶν
5 διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μοῦ τοῦ

ἐν οὐρανοῖς καὶ “νῦν ἐν ἐσόπτρῳ γινώδκω καὶ ἐν αὖνέγματι᾽ φησὶν ὃ Παῦλος ᾿ τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρὅδτον" ἄρτι γιγνώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομιδι,
καϑὼς καὶ ἐπεγνώσϑην᾽ καὶ “μακάριοι οἱ καϑαροὶ vj,
1ὸ χαρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν ϑεὸν ὄψονται" "᾿ὀψόμεϑα γὰρ
αὐτὸν καϑὼς ἔστι. καὶ ὃ ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχων
καϑαίρει ἑαυτόν. μόνοις οὖν τοῖς αἰσϑητξοῖς ὀφϑάλμοῖς ἀόρατός ἐστιν ὁ ϑεός, δρᾶται δὲ τῷ νῷ καϑὰ-

ὀεύοντι.

“τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου

15 τοῖς πονήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ ts ἀΐδιος αὐτοῦ
δύναμις καὶ ϑειότης εἷς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους"

διότι

γνόντες τὸν ϑεὸν οὐχ ὡς ϑεὸν

ἢ εὐχαρίστησαν

ἀλλ᾽ ἐματαιώϑησαν

ἐδόξασαν

ἐν τοῖς διαλδγι-

σμοῖς αὐτῶν. καὶ ἐσκοτίσϑη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν χαρδίύκχ᾽.

ἴο]. τον. εἰ οὖν τὸν ἀόρατον ϑεὸν | διὰ τῆς τοῦ κόσμου δὴη31 μιουργίας δρᾶσϑαί φησι τοῖς ἀνϑοώποις ὁ Παῦλος, καὶ.
τοὺς μὴ διὰ τῶν χτισμάτων εἷς ἔννοιαν τοῦ πεπονυὴ-

κότος ἐρχομένους ἀσυνέτους εἶναι καὶ ἐσκοτίσϑαι λέγει,
τὴν καρδίαν, τί ἂν εἴποι τις περὶ τῶν ἁγίων ἀψγέ26 λῶν. εἶ κατὰ Θεόδωρον καὶ φωνῆς ἐδεήθησαν, ἵνα δι᾽
αὐτῆς μόλις εἰς ἐπίγνωσιν ἔλθωσι τοῦ δημιουργήσαν4. Matth. 18, 10.
10. I Joh. 3, 2. 3.

6.1 Cor. 13, 12.

9. Matth, 5, 8.

14. Rom. 1, 20. 21.

4. ἀξίαν κατὰ τό" οἱ &. Cord.
δὲ πρόσωπον ---ὅ. ἐκ μέρους om. Cord.

δ. γινώσκων C — €. τότε [
20

widj

P

m
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τος αὐτοὺς ϑεοῦ; τοσοῦτο καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων

αὖὐ-

τοὺς ὑφεῖσϑαι διανοίας ἡγεῖται.

λόγος

|

δεύτερος.

|

ἴο].
ΤΊv.

"H δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος.

|.
-

καὶ σχότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ
4s0U0 ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

πνεῦμα

$

ΑΚΥΛΑΣ.

ο΄

|

"CH δὲ γῆ ἦν κένωμα καὶ οὐϑέν, καὶ σκότος
ἐπὶ πρόσωπον

ἀβύσσου.

καὶ πνεῦμα 9500 ἐπι-

φερόμενον ἐπὶ πρόσωπον ὑδάτων.

10

OEOAOTIS9N.

Ἡ δὲ γῆ ἦν 9iv καὶ οὐϑέν, καὶ σκότος ἐπὶ
φροσώπου

ἀβύσσου. καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐπιφερό-

| qevov ἐπὶ προσώπου τοῦ ὕδατος.
*

ZTMMAXO2.

| 15

E BUM ài γῆ ἐγένετο ἀργὸν καὶ ἀδιάκριτον,
E.
E πνεῦμα 9600 ἐπιφερόμενον ἐπὶ πρόσωπον
᾿ ὑδάτων.
| Ro

4. Gen. 1, 2.
.

2. ἡγεῖται:

E ET

τῆς

— τέλος τοῦ πρώτου λόγου. m. rec. addidit:

τοῦ κόσμου

δημιουργίας

ὁρᾶσϑαι

φησὶ τοῖς

ἄνοις

ὃ

J ovii καὶ τοὺς μὴ διὰ (cf. p. 58, 208q.). ^ 9. πρόσωπον in
σώπον iut. C
12. ϑὲν χαὶ οὐθὲν Ο κενὸν καὶ ὀὐθὲν
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α΄. Ὅτι τὴν τῶν στοιχείων ϑέσιν καὶ ἐἀξιν at
,

τὸν ἀριϑμὸν ἐδίδαξε Μωσῆς.

i

Πρὸ τῆς κατὰ μέρος τῶν προχειμένων ἐξετάσεως
ϑεωρητέον. πῶς καὶ νῦν τὴν φυσικὴν τῶν στοιχείων
τάξιν ἐφύλαξε Μωύῦσῆς. τεσσάρων γὰρ ὄντων δύο
μέν ἐστι βαρέα, γῆ καὶ ὕδωρ, κοῦφα δὲ τὰ λοιπὰ δύο,
πῦρ καὶ ἀήρ. ἀλλ᾽ ὕδατος μὲν [ἡ] γῆ βαρυτέρα, πῦρ

δὲ κουφότερον ἀέρος. δι’ ὅπερ γῆ μὲν ὑφιξάνει τῷ
ὕδατι. ἀέρος δὲ τὸ πῦρ ὑπεράλλεται. ἐν ἑχατέρᾳ δὲ
10

μιοι

συζυγίᾳ τὸ ξηρὸν τῆς ὀξυτέρας κινήσεώς ἐστιν Mii

τῇ γῇ uiv τῆς ἐπὶ τὸ κάτω, τῷ πυρὶ δὲ τῆς ἐπὶ τὸ
ἄνω τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἐν τῷ περὶ τῶν ῥοπῶν σπουδάσματι δέδεικται" δι’ ὅπερ ἡ μὲν γῆ τὴν κατωτάτω
πάντων εἴληφε χώραν. δευτέραν δὲ μετ᾽ αὐτὴν τὸ
ὕδωρ. καὶ τῶν κούφων ἀνωτάτω μὲν ἀκολούϑως ἐστὶν
τὸ πῦρ. μέσος δὲ τούτου x«l τοῦ ὕδατος ὁ ἀήρ, ἧ μέν
ἐστιν ὑγρὸς ὕδατι Gvugovóv, ἧ δὲ ϑερμὸς τῇ πυρώ-

δει τοῦ ὑπεκκαύματος φύσει.
|
Εἰπὼν οὖν ὃ προφήτης" “ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ 90g
20

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾽ τῶν λοιπῶν
νῦν παρέδωχε

τάξιν διὰ τοῦ

τὴν ἐν μέσῳ

"xci σκότος

ἐπάνω

τῆς

ἀβύσσου καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος
σκότος μὲν λέγων, ὡς ἔφϑην εἰπών, τὸν ἐσκοτισμένον
| ἀέρα μήπω γενομένου φωτός. ἄβυσσον δὲ τὴν ὅλην.
25 τῶν
ὑδάτων σύστασιν. ὅτι δὲ τοῦτό ἐστιν ἄβυσσος.
ὁ ψαλμὸς ἔδειξεν εἰπών" ᾿ἐταράχϑησαν ἄβυσσοι. πλῆ28. cf. pag. 12, 23.

4 CHSVAPS

ἡ delevit Cord.

9. ómsp-

ἄλλεται ἐν ἑκατέρᾳ δὲ συξυγίᾳ᾽ ^ ine 414. Cord.

16. ἡ--ἡ

C πῇ
-- πῇ Cord.

C. Cord.

26. Ps. 76, 17. 18.

238. ὡς ἔφϑην εἰπών «
om. Cord.
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ϑος ἤχους ὑδάτων᾽ καὶ πάλιν" “ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς φωνὴν τῶν καταρακτῶν σου΄. ὃ σαφέστερον ἑτέρωϑι γέγραπται. “ὁ προσκαλούμενος τὸ
e ἄ

ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης καὶ éxycov αὐτὸ ἐπὶ προσώπου
πάσης τῆς yijg. ἄνω οὖν ἄβυσσον τὸ ὕδωρ τῶν ᾧὑετῶν εἶπε, κάτω δὲ τὸ τῆς ϑαλάσσης, ὃ διὰ τῶν ἀτμῶν
ἄνω φερόμενον χαὶ
, παλινδρομεῖ κάτω.

πυκνούμενον.

αὖϑις

εἰς ὕδωρ

β΄. Διὰ τί ἀόρατον εἶναι τὴν γῆν ὃ Μωῦσῆς το.18:.
εἴρηκεν,

καὶ πῶς τὴν τάξιν τῶν
παρέδωκεν.

στοιχείων

᾿Δόρατον δὲ τὴν γῆν ἔφη διὰ τὸ πανταχόϑεν ὑπὸ
τῶν ὑδάτων καλύπτεσϑαι, οὔπω δοχείων ἐν γῇ γενομένων εἷς ἃ τὸ ὕδωρ ἔδει συρρεῖν. ὅτι γὰρ διὰ τοῦτο
καὶ μόνον ἀόρατον αὐτὴν ἐχάλεσεν. ἔδειξε μετὰ τὴν
τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ στερεώματος γένεσιν εἰπὼν ὃ ϑεός"
᾿συναχϑήτω τὸ ὕδωρ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφϑήτω
ἡ ξηρά᾽ ὡς δὴ μηδὲ μετὰ τὴν τοῦ φωτὸς γένεσιν
-. ὁρωμένης τῆς γῆς διὰ τὸ τῷ πλήϑει τῶν ὑδάτων παν-

ταχόϑεν καλύπτεσϑαι. ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ μὴ εἶναι φῶς,
οὐδὲ ὁ οὐρανὸς οὐδὲ τὸ ὕδωρ ἑωρᾶτο" ὁ δὲ ἀήρ.

à ἀχρωμάτιστος (v, καὶ φύσει ἐστὶν ἀόρατος" καὶ ἁπλῶς

Ἢ δίχα qoos οὐδενὸς ἡ ὄψις ἀντιλαμβάνεται.

διαφανὲς

:μὲν γάρ ἐστι xol τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ παχύτερον ἀέρος. δι᾽
ὅπερ ἐν τῷ πλήϑει τῶν ὑδάτων
1. Ps. 41, 8.

3. Amos 5, 8.

E
8. πάλιν δρομεῖ Cord.
[ δὲ Cord.
.

οὔτε τὸ φῶς ἀκριβῶς
17. Gen. 1, 9.

18. ἡ om. Cord.

ὡς δὴ] ὡς

10
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διϊκνεῖταν μέχρι τοῦ πέρατος τῶν βαϑυτάτων πελαγῶν,
οὔτε ἡ ὄψις ἡμῶν ἄνωϑεν ἀντιλαμβάνεσϑαι τῶν ἐν
τῷ βυϑῷ δύναται. διὰ τοῦτο οὖν καὶ γενομένου. φω-

τὸς χαὶ τῶν ἄλλων
[»]

δρωμένων οὐδὲν ἧττον ἀόρατος

ἦν ἡ γῆ πανταχόϑεν ὑπὸ τῆς οὐσίας ἁπάσης καλυπτο-

μένη τοῦ ὕδατος. μόνως οὖν ἀόρατον εἶπε τὴν γῆν
διὰ τὸ πᾶσαν ὑποβρύχιον εἶναι.

1I

1e

Δευτέραν οὖν ἀκολούϑως τῇ φύσει. μετὰ τὴν γῆν
τῷ ὕδατι τὴν τάξιν ὁ προφήτης ἔδωκεν ἔξωϑεν αὐτῆς
πᾶσαν καλύπτοντι τὴν ἐπιφάνειαν, εἶτα τὸν ἀέρα τρίtov τοῖς ὕδασιν ἐπιπολάξειν εἰπὼν ᾿καὶ σκότος ἐπάνω
τῆς ἀβύσσου᾽. τὸν ἀφώτιστον γὰρ οὕτως ἐχάλεσεν
ἀέρα. ἐπεὶ καὶ φῶς τὸν πεφωτισμένον πολλάκις ὀνομάξειν εἰώϑαμεν. ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου δέδειχα. τὴν

τοῦ πυρὸς οὖν δοχεῖ παραλελοιπέναι οὐσίαν.
I5 μὲν οὖν καὶ ὕδωρ x«l ἀὴρ τὴν ἐξ ἀλλήλων
διάκρισιν ἔχουσι φανεράν᾽ τὸ δὲ ὑπέκκαυμα. ὃ τοῦ
πυρὸς ὁλότητά φασινοἱ φυσικοί, τῷ ἀέρι συνεχὲς ὄν,

. ῥᾳδίαν οὐκ ἔχει τὴν dm αὐτοῦ
90 τοῦτο

ἴσως τοῦτο

διάκρισιν" καὶ διὰ

σεσίγηκε Μωύῦσῆς.

ὡς μὴ τοῦ ἀέρος

αὐτὸ χωριξούσης ἡμῶν τῆς αἰσϑήσεως. ἵνα γὰρ οὔvog εἴπω. ἀὴρ ὑπάρχει ξηρὸς τὸ ὑπέκκαυμα" μέα γάρ'
ἐστι συνέχεια σώματος οὐρανοῦ: καὶ ὕδατος μεταξύ"
κοινωνεῖ δὲ ὁ ἀὴρ τοῖς ἑκατέρωϑεν αὐτοῦ στοιχείοις.
5 ϑερμότητι μὲν τῷ ὑπεκκαύματι, ὑγφρότητι δὲ τῷ ὕδατι"
καὶ τοῖς αὐτοῖς πάλιν ἐναλλὰξ ἑκατέρου κεχώρισται,
ϑερμότητι μὲν ὕδατος, ὑγρότητι δὲ τοῦ ὑπεκκαύματος.

Μήποτε
ἐπεφέρετο

δὲ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τό" deron ϑεοῦ
ἐπάνω τοῦ

ὕδατος" τὴν τοῦ ὑπεχκαύματος

di

1. βαϑυτήτων Cord.

— 17.0]

ὁ C Cord.

25. écho I
δὶ

ἘΠῚ
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ἐξ ἐκείνης yàg τοὺς ἀνέμους ὃ ᾽4ρι-

στοτέλης συνίστησιν.

οὐδὲ γὰρ ἀέρος χεῦμα καὶ ῥεῦμα

««9' Ἱπποχράτην ἐθέλει τοὺς ἀνέμους εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκ
τῆς χαπνῴώδους ἀναϑυμιάσεως ἔχειν τὴν γένεσιν. καὶ
πολύς ἐστιν τοῦτο δεικνύς. ὥστε διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν"

“καὶ φκότος ἐπάνω. τῆς ἀβύσσου᾽ τὸν ἀφώτιστον ἀέρα
δηλοῖ --- ἐν αὐτῷ yàg. τότε σκότος καὶ τὸ ἀντικείμενον

αὐτῷ. συνίσταται φῶς — διὰ δὲ τοῦ" ᾿καὶ πνεῦμα
8500 ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος᾽ τὸ ὑπέκκαυμα. ἐξ

οὗ τῶν πνευμάτων |) φύσις.
"AAA

ἀντικεῖσϑαι

δοκεῖ, τὸ εἰπεῖν

[0]. ἴδ.
ἐπάνω

τοῦ ὕδα- τι

τος ἐπιπολάζει γὰρ. τὸ ὑπέκκαυμα τῷ ἀέρι. οὐχὶ τῷ
ὕδατι. ἢ οὖν διὰ τὴν ὑγρὰν τοῦ: ἀέρος φύσιν ὕδωρ
x«i αὐτὸν ὀνομάξει συνεχῆ ὄντα τῷ ὕδατι καὶ ὅτι ῥᾳδία καὶ διηνεκὴς τῶν δύο τούτων στοιχείων. ὕδατός
τὲ χαὶ ἀέρος. ἡ εἰς ἄλληλα μεταβολή.ἢ ὅτι κάτωϑεν
| ἑκατέρα τῶν ἀναϑυμιάσδων DM
ἡ uauriedr dto: TÉ
ed, ἡ sonpiriiod ἔστιν δὲ ἡ μὲν ἀτμὶς ἀρχὴ καὶ 690g
εἷς γένεσιν ἀέρος. ἡ δὲ χαπνώδης ἐκ τῆς γῆς Gwveστῶσα, ξηρά ve οὖσα καὶ ϑερμή. τοῦ. ὑπεκκαύματος"
p οὕτως ἡ τῶν ἀτοίχείων ἁπάντων πληροῦται τόξον
: μετὰ τὸν ἀέρα φερομένου τοῦ πνεύματος.
Εἰ δὲ καὶ αὐτῷ λέγει τῷ ὕδατι καὶ τὸ σκότος

ἐπεῖναι καὶ τὸ πνεῦμα

πα

ἐρέσθσα ϑαυμαστὸν οὐδέν.

ἄνω γὰρ :Curs ca τῶν ἀνέμων. 1) φύσιρ μέχρι γῆς
καὶ ὕδατος ἐν ταῖς καταιγίσι. μόμσιι φέρεται. τότε
ΟΠ 1. Aristot. Meteor. II 4. 861 ἃ 80 (359b 27 sq)
3.
b Hippocr. περὶ gum (Kühn I 571.)
ios. διενεκής C. Cord.

17. ἀτμώδης Cord,

19. 7j om.
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COUNQEDE

δὲ ὑποβρουχίου ἔτι τῆς γῆς οὔσης μόνῳ và ὕδατι καὶ
ὁ ἀὴρ. ἐπῆν καὶ τὸ πνεῦμα ἐπεφέρετο, συμφώνως τῇ
ἀστάτῳ τοῦ πνεύματος κινήσει τοῦ “ἐπεφέρετο᾽ εἰρη-

μένου.
e

10

15

.20

roC

ἀληϑὲς οὖν καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὰ πνεύματα,

τὸν μὲν ἐπάνω εἶναι τοῦ ὕδατος, τὰ δὲ ἐπιφέρεσθαι
τούτῳ, ἵνα ἐκ τοῦ μέρους τοῦ πλησιάζοντος ἡμῖν διὰ
τῶν πνευμάτων τὴν ὅλην τοῦ ὑπεκκαύματος διδάξῃ φύσιν. μήποτε δὲ διὰ τοῦ εἰπεῖν τὸ μὲν σχότος ἐπάνω
τῆς ἀβύσσου εἶναι. τουτέστιν τῶν ὑδάτων, τὸ δὲ
πνεῦμα ἐπιφέρεσθαι ἐπάνω τοῦ ὕδατος, διὰ τοῦ δὲς
τὴν ᾿ἐπὶ᾽ πρόϑεσιν παραληφϑῆναι σημαίνοι ἂν ἴσως
τὸ ἐπιφέρεσϑαι τὸ πνεῦμα τῷ ὄντι ἐπάνω τοῦ ὕδατος. τουτέστι τῷ ἀέρι καὶ οὕτω πάλιν διὰ πάντων
τὸ ἀκριβὲς τῆς Μωύσέως φυσιολογίας συνέστη.

γ΄. Ὅτι οὐδενὸς τῶν λοιπῶν στοιχείων ἡ γένξόις ἀμνημόνευτος ἔμεινε, καὶ ὡς οὐ τὸν ἀέρα
μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν δημιουργημάτων ἕκαστον
τοῦ ϑεοῦ εἶναί φησιν ἡ γραφή.
᾿Ενταῦϑα δέ τις οὐκ ἀκόμψως ἐπέστησεν, ὡς éx&δή φησιν εἰπών" 'év ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾽ τὰ ἐν μέσῳ τούτων ὡς συμπεριεἰλημμένα τοῖς ἄκροις σεσίγηκε᾽ καὶ τούτων, φησί, νῦν
ὡς ὑπὸ ϑεοῦ γενομένων ἐμνήσϑη εἰπών" “καὶ πνεῦμα
ϑεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος᾽, τουτέστι τὸ ὑπὸ
ϑεοῦ γενόμενον"

Cord.

οὕτω

γὰρ εἴρηκε πνεῦμα

$500,

ὡς

9. ὑδάτων, ὑπολάβωμεν καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιφέρεσϑαι κτλ.
10. διὰ τοῦ] διὰ τοῦτο C Cord.
19. ὡς] πῶς Cord.

22. σεσίγηκε; ἀλλὰ καὶ τούτων νῦν κτλ. Cord.
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καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν βασιλειῶν" “ἔσταξεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὕδωρ ϑεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ᾽, ἵνα τὸ ὑέτιον σημάνῃ. καὶ ἐν τῷ ᾿Ιώβ' 'πῦρ ϑεοῦ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ᾽ τοιοῦτόν ἔστιν κἀκεῖνο" “καὶ κύριος ἔβρεξεν
ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα ϑεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου 5
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλὰ καὶ Ἡσαΐας φησί πληϑυν-

ϑήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ ϑεοῦ᾽. ὅμοιον οὖν ἐστι
κἀνταῦϑα vó' “καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ
-

ὥδατος᾽ τουτέστι τὸ ὑπὸ ϑεοῦ γενόμενον" οἷόν ἐστι
κἀκεῖνο “διδόντος χιόνα ὡσεὶ ἔριον. ὁμίχλην ὡσεὶ
σποδὸν

᾿ς

πάσσοντος᾽

βάλλοντος κρύσταλλον

0

".--

αὐτοῦ ὡσεὶ

ψωμούς, κατὰ πρόσωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσε-

ται; ἀποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τήξει αὐτά, πνεύ-. σέει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ῥυήσεται ὕδατα᾽. | σκόπει τοι19:.

᾿ γάρ, ὅτι καὶ τὸν χρύσταλλον καὶ τὸ ψῦχος καὶ 015
|. 'πγνεῦμα αὐτοῦ εἶπεν εἶναι τοῦ ϑεοῦ" τῷ γὰρ εἰπεῖν"
- «el ῥυήσεται ὕδατα᾽ σαφῶς τὸ τῶν ἀνέμων ἐσήμανε

| πνεῦμα, ovg τῆς φύσεως εἶναι τοῦ ὑπεκκαύματος εἴ᾿ς πόμεὲν.

χαὶ ἁπλῶς

εἰπεῖν,

ἅπαντα τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γε-

νόμενα τοῦ ϑεοῦ εἶναί φησιν ἡ γραφή.

“εὐλογεῖτε 20

γὰρ πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὸν χύριον᾽ εἰποῦσα κατὰ

μέρος αὐτὰ ἐπήγαγεν “ἄγγελοι κυρίου᾽ xol τὰ ἑξῆς.
οἷς ἅπασιν συνυπακούεται τὸ “κυρίου. ἀλλὰ καὶ τούτῶν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν ἦττον ἀμνημόνευτος ἡ τοῦ
πυρὸς ἔμεινε φύσις.
25
z
οἶμαι oov τὸ παρ᾽ ἡμῶν εἰρημένον ἐντελεστέραν
— τὴν Μωύσέως περὶ τῶν στοιχείων δείκνυσι φυσιολο1. I1 Regn. 21, 10.
L6. Jes. 14, 2.

1. ἔσταξε LXX.
IoAxNES

8. Iob 1, 16.

10. Ps. 147, 5—7.

4. Gen. 19, 24.

20. Dan.

8, 34.

ἔταξεν OC Cord.

Pninor., ed. Reichardt
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yíav. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀνέμους, ὡς εἶπον ἤδη, ὃ φυσικώτατος ᾿Δριστοτέλης ἀέρος εἶναι κίνησιν βούλεται,
ἀλλὰ τῆς καπνώδους

δ΄. Ὅτι
σι

καὶ

σφαιρικὸν

ἀναϑυμιάσεως.

Μωῦσῆς
εἶναι

τὸ

καὶ

Ἡσαΐας

δχῆμα

τῆς

xci

γῆς

ὃ ᾿Ιὼβ

ἐϑέλουσι

καὶ ὡς πανταχόϑεν αὐτὴν καλύπτον τὸ ὕδωρ
ἐξ ἀνάγκης αὐτῇ συνεσχηματέξετο.
ΖΙεδειγμένου δὲ ὅτι πανταχόϑεν ἡ γῆ τοῖς ὕδασιν
ἐκαλύπτετο καὶ οὐδὲν ἦν αὐτῆς μόριον ἀσκεπές, δῆλον
1 ἐντεῦϑεν.
ὅτι σφαιροειδής ἐστι καὶ αὐτή. μέση γὰρ
οὖσα καὶ τὸ κέντρον περιέχουσα τοῦ παντός. εἶ μὴ
σφαιρικὸν εἶχε τὸ σχῆμα, ἀδύνατον ἦν πανταχόϑεν
αὐτὴν ὑπὸ τῶν ὑδάτων καλύπτεσϑαι" ὅσα γὰρ τῶν
μερῶν αὐτῆς μὴ πρὸς τὸ χέντρον εἶχε τὴν νεῦσιν,
1 ἀσκεπῆ πάντως ἦν" ἐπὶ μόνου γὰρ τούτου τοῦ σχήματος
τὰ ἐπικείμενα βάρη πανταχόϑεν αὐτῷ πρὸς τὸ κέντρον
νένευχεν ἀκριβῶς, ἐπ᾽ ἄλλου δὲ τῶν σχημάτων οὐδενός.
Εἰ γὰρ ἐν ἄλλῳ τις αὐτὴν ὑπόϑοιτο δχήματι, ὁποῖον
ἄν τις καὶ πλάσαιτο, ἐποχεῖσϑαν πανταχόϑεν αὐτῇ τὸ
0) ὕδωρ ἀδύνατον. εἰ δὲ πάσῃ ἐποχεῖτο xol ὅλην ἐκάλυπτε, πῶς οὐκ ἐξ ἀνάγκης σφαιρικὴ διὰ τοῦτό ἐστιν
ἡ γῆ; διὸ xci τὸ περιέχον ἅπασαν ὕδωρ αὐτῇ συνεσχηματίξετο ἔξωϑεν, ἵνα τὸ ἐν ἑκάστῳ μέρει αὐτῆς
ὀχούμενον ὕδωρ. νεῦον ἐπὶ τὸ κέντρον, μὴ ἀπολισϑά25 voL τῆς γῆς" τὸ γὰρ ἀπολισϑάνον αὐτῆς τὴν τοῦ πυρὸς
πάντως κατὰ φύσιν οἰσϑήσεται τὴν ἐπὶ τὸ πέριξ, ὕπερ
ἀδύνατον. εἰ δὲ μὴ πανταχόϑεν αὐτὴν πᾶσαν δι᾽ ὅλον |
I]

οι

^

4. δ΄ om. C
Cord.

14. ῥεῦσιν Cord.

20. ὑποχεῖτο Cord.

17. οὐδενός] οὐδαμῶς,

22. τὸ om. Cord.
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περιεκάλυπτε, ψεύδεται λέγων ἀόρατον εἶναι τὴν γῆν,
καί, πρὶν γὰρ συναχϑῆναι τὸ ὕδωρ, ἑωρᾶτο, εἰ καὶ μὴ

πᾶσα οὐδὲ γὰρ νῦν ὁρᾶται πᾶσα" πολλὰ γὰρ αὐτῆς
μέρη καλύπτει τὰ ὕδατα.
Οὐ μόνον δὲ ἐκ τῆς χοσμοποιΐας τοῦ σοφωτάτου 5
Μωῦύσέως

τοῦτο

δείκνυται. ἀλλὰ καὶ ὁ «Ἡσαΐας σαφῶς

εἴρηκεν" “ὃ χατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς" ἡ
τὸ περιφερὲς αὐτῆς σημαίνει. ἀλλὰ καὶ τὸ
᾿Ιώβ' ᾿κρεμάξων γῆν ἐπὶ μηδενός" οὐκ ἄλλως
εἶ μὴ σφαιροειδὴς νοοῖτο ἡ γῆ καὶ τοῦ παντὸς
εἶ γὰρ ἐπὶ μόνον τὸ κέντρον τοῦ παντὸς
φέρεται πάντα. ἀδύνατον αὐτῇ τὸ στάσιμον
νητον σῴζεσθαι, μὴ ἑκάστου μορίου αὐτῆς

κέντρον ῥδέποντος.

δὲ λέξις
παρὰ τῷ
costa,
εἴη μέση. 10
τὰ βάρη
καὶ ἀκίπρὸς τὸ

τοῦτο δὲ μόνως ἂν ὑπάρχοι αὐτῇ

σφαιρικῇ οὔσῃ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ παντὸς ὑπαρχούσῃ.

15

ε΄, Διὰ τί ἡ γῆ ἀκατασκεύαστος ἦν καὶ ὅτι τοῖ.τθν.
τῇ αὐτῇ ἐννοίᾳ αἱ ἐκδόσεις πᾶσαι
συμπεφωνήκασι.
NNUYWu

Eig δὲ τὸ ἀκατασκεύαστον εἶναι τὴν γῆν κοινῶς
σχεδὸν συνεφώνησαν ἅπαντες, τὴν μήπω τοῦ ἰδίου xó- 2o
σμου καὶ τῆς φυσικῆς τυχοῦσαν τελειότητος. ἣν ἔσχεν

ὕστερον

εἰπόντος

τοῦ

ϑεοῦ"

᾿συναχϑήτω

τὸ ὕδωρ

x«l ὀφϑήτω ἡ ξηρὰ καὶ ἐξαγαγέτω ἡ γῆ βοτάνην χόρ— του᾽ καὶ τὰ ἑξῆς, ὅσα τῷ ϑείῳ προστάγματι γέγονεν.
᾿ οὐδὲ γὰρ τότε πρὸς γένεσιν τούτων ἐπιτηδεία ἦν συμ- 30
— πεφυρμένη τοῖς ὕδασι καὶ πηλώδης οὖσα καὶ πᾶσα
L χεχαλυμμένη ox αὐτῶν" ὡς εἶ καὶ τὸ ἀρτίτοκον βρέ1. Jes. 40, 22.

9. Iob 26, 7.

8. τὸ ante παρὰ om. Cord.

29. Gen. 1, 9 sq.

27. ἀρτί τοκοὺ C ἀρτὶ voxóv Cord.
5 4:

7m

Ψ πον
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φος λέγοι τις εἶναι ἀκατασκεύαστον, μήτε συμπήξεως
τῆς δεούσης μήτε ἡλικίας τυχὸν μήτε τῶν κατὰ φύσιν
προσόντων τῇ λογικῇ ψυχῇ. μηδὲν ἐνεργεῖν δυνάμενον
μηδὲ κατὰ πάσας τὰς σωματικὰς τότε δυνάμεις.
e

εἴποις

δ᾽ ἂν x«l oixov ἔτι ἀκατασχεύαστον τὸν μήπω τοῦ
οἰκείου τυχόντα κόσμου. ὡς καὶ ἡ γῆ πρὸς οἴκησιν
ξῴων καὶ βλάστην φυτῶν ὑπῆρχεν ἀνεπιτήδειος.

Τῇ δὲ ἐννοίᾳ ταύτῃ καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ἐκδόσεων
10

συμφέρονται. ᾿Δκύλας μὲν οὖν φησιν: “ἡ δὲ γῆ ἦν
κένωμα καὶ οὐϑέν᾽" Θεοδοτίέων. “ἡ δὲ γῆ ἦν ϑὲν
καὶ οὐϑέν᾽" Σύμμαχος" “ἣ δὲ γῆ ἐγένετο ἀργὸν καὶ
ἀδιάκριτον" κένωμα μέν. ὡς κενὴ πάντων οὖσα φυ-

τῶν καὶ ξῴων, ὧν ὕστερον ἐπληρώϑη τῷ ϑείῳ προῦσ1 [2]

τάγματι “αὐξάνεσϑε᾽ λέγοντι “καὶ πληϑύνεσϑε καὶ
πληρώσατε τὴν γῆν᾽. ὥστε καϑ' ὃ μὲν δυνάμει πρότερον ἦν, ἃ ὕστερον ἔσχεν ἐνεργείᾳ, ϑὲν ἦν, τουτέστι

ἦν vv xc9' ὃ δὲ μήπω sig ἐνέργειαν ἦκτο, οὐδὲν ἦν.
τοῦ γὰρ ὃ εἷς τὸ 9 μεταβολή ἐστιν, T) καὶ πολλοὶ τῶν
παλαιῶν ἐχρήσαντο. οἷόν ἐστιν καὶ τὸ οὐϑὲν καὶ τὸ
20

οὐθϑέτερον παρά τισι διὰ τοῦ 9 λεγόμενον.

ἢ οὖν ἐκ

παραλλήλου παρὰ τῷ ᾿Δκύλᾳ τὸ κένωμα καὶ οὐϑὲν
εἴρηται. ἢ οὕτω" κενὴ ἦν καὶ διὰ τοῦτο οὐδέν. ἡ δὲ
Σιυμμάχου δαφεστέρα ἐστίν: ἀργὸν καὶ ἀδιάκριτον"
ἀργὸν μὲν τῶν κατὰ φύσιν αὐτῆς ἐνεργειῶν. ἃς πρό25

τερον μὲν εἶχε δυνάμει, ὕστερον δὲ τὸ ϑεῖον αὐτὰς εἰς
ἐνέργειαν ἤγαγε πρόσταγμα᾽ μόνη γὰρ ἡ δύναμις τῆς
ἐνεργείας χωρίς. ὡς ὃ δυνάμει πριὼν καὶ τὸ δυνάμει

14. Gen. 1, 98.
4. μήτε C Cord. εἴποις Ο ἢ ποῖον Cord. εἴποιεν M. Schmidt.
10. ϑέν C κενόν Cord.
16. 9iv ἦν] κενὸν ἦν Cord,
217. ὁ δυνάμει πριὼν καὶ om. Cord.
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ἱμάτιον, οἷον τὸ ἔριον ἀργόν ἐστι καὶ ἀκίνητον" ἀδιάκρίτος δὲ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τοῦ ὕδατος. μήπω τούτου διακεκριμένη.
ς΄. Ὅτι

τὸ σκότος

οὔτε

οὐσία

ἐστὶν

οὔτε ποιό-

της. στέρησις δὲ μόνη τοῦ ἀντικειμένου

φωτός.

ὅ

᾿Επειδὴ δὲ ἔλεγον. ὡς εἰπών" “καὶ σκότος ἐπάνω
τῆς ἀβύσσου᾽ τὸν ἀφώτιστον ἀέρα δεδήλωκε --- καὶ
γὰρ τὸν πεφωτισμένον i69" ὅτε φῶς ὀνομάξομεν, ἄλλο

δέ ἐστι τῷ ἀέρι {τὸν εἶναι καὶ ἄλλο τὸ πεφωτέίσϑαι ἢ
ἀφωτίστῳ εἶναι. ὅπερ σκότος ὠνόμασται --- ξητοῦμεν 10
νῦν. εἶ ὥσπερ τὸ φῶς ὑπέστησεν ὃ ϑεὸς εἰπών" “γε-

νηϑήτω φῶς". οὕτω | καὶ τοῦ σκότους

ἐστὶ xo" το].80τ.

αὑτὸ ποιητής᾽ αἱ μὲν οὖν περὶ τοῦ σκότους τῆς μανιχαϊκῆς καὶ ἀσεβοῦς μυϑολογίας ξητήσεις παρείσϑωσαν
εὐθύνας ἤδη πρότερον παρασχοῦσαι πολλοῖς" νυνὶ δὲ ιῦ
ἡμῖν περὶ τοῦ ἐν ἀέρι σκότους ἡ ζήτησις. εἴτε ποιότῆς ἐστὶν ἐπιγιγνομένη αὐτῷ. ὡς καὶ τὸ φῶς καὶ τὸ
ϑερμὸν ἄγαν καὶ τὸ ψυχρόν --- οὐσία γὰρ ὅτι οὐκ
ἔστι, πρόδηλον — sire τούτων μὲν οὐδέτερον οὔτε οὐσία, οὔτε ποιότης, στέρησις δὲ μόνη καὶ ἀπουσία τοῦ 30
ἀντικειμένου φωτός. ὡς τὸ ἄσοφον, ὡς τὸ ἄφιλον,
ἄοικος. ἄνανδρος. ἄμουσος. ἄχροος καὶ ὅσα τοιαῦτα"
μόνην γὰρ τὴν ἀπουσίαν τοῦ ἀντικειμένου πάντα
ταῦτα δηλοῦσι τὰ ὀνόματα.
Ei μὲν οὖν ποιότητές εἶσιν ἐναντίαι τὸ φῶς xol?
6. cf. pag. 60, 28.

62, 11.

|...
6. ἔλεγον] ἔλεγεν Cord. ὡς εἰπών om. Cord.
8. τὸν om.
- Oord. — 9. τῷ] τὸ C {τὸν inserui
τῶ πεφωτίσϑαι C Cord.
|

15. παρασχοῦσα C corr. Cord.
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τὸ σκότος ὡς τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, τὸ λευκόν τὲ
καὶ τὸ μέλαν, ἐπειδὴ τῶν ἐναντίων ποιοτήτων ἑκατέρας
τὸ ποιητικὸν αἴτιον προφανές, οἷον τοῦ μὲν ϑερμαίνεσϑαι ἡμᾶς τὸ πῦρ ἢ Ó ἥλιος. τοῦ δὲ ψύχεσϑαι χιὼν

5 χρύσταλλος
,

ὕδωρ᾽ si οὕτως
er

er

ἀντίκειται τῷ φωτὶ τὸ
3

,

€

x

σκότος, ἀνάγκη πάντως ἦν, ὥσπερ τὰ ποιητικὰ αἴτια.
τοῦ φωτός ἐστι προφανῆ ἥλιος σελήνη ἀστέρες. τὸ
πῦρ τοῦτο τὸ παρ᾽ ἡμῖν. οὕτως ἔδει καὶ τοῦ σκότους

εἶναι καὶ φαίνεσθαι

ποιητικὴν αἰτίαν.

νῦν δὲ οὐκ

10 ἔστιν, ἀλλὰ μόνῃ τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ φωτίζοντος παρυφίσταται τὸ GXÓTOGg. καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἐναντίων, ψυχρὸν
[ὃν] φέρε τὸ ἡμέτερον σῶμα, ἐπιγενομένης ϑερμότητος
ὑπὸ ἡλίου ἢ πυρὸς ἢ ἄλλης αἰτίας, ἐξωϑεῖται μὲν
κατὰ μέρος ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τὸ ψυχρόν, αὐτὸ δὲ τὸ
15 ϑερμὸν ἐπικρατεῖ τοῦ ἡμετέρου σώματος. οὕτως οὖν
ἔδει καὶ τὰ ποιητικὰ τοῦ σκότους αἴτια τὸ μὲν φῶς
ἐξωϑεῖν τοῦ ἀέρος, ἐγγεννᾶν δὲ αὐτῷ τὸ σκότος" νυνὶ
ὃξ τοιοῦτον οὐδέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ φωτίζοντος
ἀπουσία καὶ μόνη παρυπόστασιν τῷ σκότῳ δίδωσιν ὡς

80 χαὶ νέφος ὑποδραμὸν τὸν ἥλιον ἐμποδίζει μὲν ταῖς
ἡλιακαῖς ἀκτῖσι, τῇ δὲ ἐκείνων ἀπουσίᾳ ὃ ἀὴρ ἀφώτιστος γίνεται, καὶ τοῦτο καλεῖται σκότος.

Ἔξ οὗ δῆλον, ὅτι μὴ ὡς τὰ ἐναντία τὸ φῶς καὶ τὸ
σκότος ἀλλήλοις ἀντίκεινται, ἀλλ᾽ ὡς ἕξις μόνον καὶ στέ-

35 ρησις, ἐν οἷς ἡ στέρησις οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀπουσία
. μόνη τῆς ἕξεως. ὃ μὲν γὰρ σοφὸς γνώσεως πολλῆς αὐτῷ
γίνεται παρουσίᾳ. ὃ δὲ ἄσοφος ἀπουσίᾳ καὶ μόνῃ σο-

gí«g* ὁμοίως ὁ μὲν μουσικὸς τῇ ἐπιστήμῃ τῶν ῥδυϑμῶν
2. ἕκατ. om. Cord.
8. ἔδει delevit M. Schmidt.
12. ὃν
C Cord. delevi, nisi legendum est ψυχρόν, otov φέρε τὸ ἡ. 6.
cf. pag. 78, 10.

19. τῶ σκότει Cord.

21. τῆς σοφίας Cord. 5

EC
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γίνεται μουσικός, ὃ δὲ ἄμουσος μόνῳ τῷ μὴ μεμαϑηκέναι τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας τῶν ῥυϑμῶν

ἄμου-

σός ἐστιν. ὁμοίως ὁ ἔντεχνος ἔχει πρὸς τὸν ἄτεχνον"
τῷ μὲν γὰρ τέχνη τις πάρεστι καὶ ἐπιστήμη τινῶν,
τεκτονικὴ φέρε ἢ ὑφαντική: ὃ δὲ ἄτεχνος μόνῳ τῷ
μὴ ἔχειν τέχνην τινὰ οὕτω λέγεται. οὕτως καὶ ἐπὶ
πάσης ἔχει στερήσεως. ἄοικος ὃ μὴ ἔχων oixov, ἄφιAog ὁ μὴ ἔχων φίλους. ἀνέστιος ὃ μὴ ἔχων ἑστίαν,
ἄχροός ἐστιν Ó ἀὴρ παρὰ τὸ μηδὲν ἔχειν χρῶμα, διὸ
καὶ ἀόρατος. οὕτω καὶ τὸ ἀφώτιστον, τὸ φωτὸς ἐστερημένον, οὐ τὸ ἐναντίαν ἔχον τῷ φωτὶ ποιότητα, ὅπερ
ὠνόμασται, σκότος. ὥσπερ καὶ ἡ ἀπουσία τῶν ὄψεων
τυφλότης

καλεῖται

καὶ T τῆς ἀκοῆς στέρησις

κωφότης

καὶ ὃ μὴ φωνεῖν δυνάμενος ἄφωνος, οἷοί περ εἰσὶν oi
ἰχϑύες" τὸν δὲ τοιοῦτον καὶ κωφὸν καλοῦσι | παρὰ ἴοϊ.8ον.
τὸ ἐκκεκόφϑαι τὴν ὕπα τουτέστιν τὴν φωνήν. οὕτως 16

οὖν καὶ τὸ ἀφώτιστον

ἐχλήϑη

σκότος.

οὔτε

ἄρα

οὐσία τὸ σχότος ἐστὶν οὔτε ποιότης. ἀλλὰ μόνη qoτὸς ἀπουσία.

$. Τίνες «i διαφοραὶ τῶν στερήσεων
,

,

ς

τούτων

Ἁ

«

ὑποπίπτει

(d

καὶ ποίᾳ
N

,

τὸ σκότος.

Τῶν δὲ στερήσεων αἱ μὲν προύπάρχουσι τῶν ἕξεων,

αἱ δὲ τούτων εἰσὶν ὕστεραι. αἱ δέ εἶσιν αὐτῶν ἕκατέρωϑεν. πρότεραι μὲν τῶν ἕξεων ἐν ταῖς γενέσεσι"
πᾶν γὰρ γιγνόμενον ἐκ τῆς ἰδίας στερήσεως γίγνεται.:
ὁ ἄνθρωπος ἐξ οὐκ ἀνθρώπου, τὸ ϑεομὸν ἐξ οὐ ϑερμοῦ" μετὰ δὲ τὴν ἕξιν" ὁ ἐξ ὁρῶντος γενόμενος τυφλὸς
χαὶ ὁ ἐξ ἀκούοντος χωφός. ἑκατέρωϑεν δέ, ὡς ὃ ἄτε-

(2gt

—

11. ἔχων CO
24. ταῖς γένεσι (sic) C Cord.
26. ὡς ὁ
ἄνϑρ. Cord.
4271. ὁ] ὡς Cord.
28. ὁ bis om. Cord.
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qvog* καὶ γὰρ πρὸ τῆς τεχνικῆς ἕξεως ἄτεχνος ἦν καὶ
el μετὰ τὴν τέχνην ἐκ πάϑους τινὸς λήϑη συμβαίη,
πάλιν ἄτεχνος γίνεται. τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὃ ἄοικος
καὶ ὃ ἄφιλος καὶ ὃ ἄδουλος" ταύτης ἐστὶ τῆς τάξεως
5

καὶ τὸ ἀφώτιστον"

πρὶν μὲν γὰρ γενέσϑαι τὸ φῶς, ὃ

ἀὴρ ἀφώτιστος ἦν᾽ ἀλλὰ καὶ γενομένου τοῦ φωτός,
ὅτε ὑπὸ τὴν γῆν ὃ ἥλιος γένεται, ὃ πεφωτισμένος ἀὴρ
πάλιν ἐστὶν ἀφώτιστος.

10

η΄. Πῶς νοητέον τὸ παρὰ τῷ Ἡσαΐᾳ “ἐγὼ ὃ
κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος, ὃ ποιῶν
εἰρήνην καὶ κτίξων κακά".

Τούτου δεδειγμένου δῆλόν ἔστι λοιπὸν καὶ τὸ ὑπὸ
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου περὶ τοῦ σκότους ὡς ἀπὸ ϑεοῦ
λεχϑέν" “ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος,
15 ὁ ποιῶν
εἰρήνην καὶ κτίζων κακά΄. ἐρεῖ γάρ τις, ὧς,
εἶ ἕκαστον τῶν ὑπὸ ϑεοῦ γενομένων οὐσίωται, ὥσπερ
τὸ φῶς ὃ ϑεὸς ἐποίησεν εἰπών" “γενηϑήτω φῶς᾽, οὕτω
καὶ τὸ σκότος πεποιηκέναι τὸν ϑεὸν Ἡσαΐας φησίν.
&AÀ οὐδαμοῦ τῆς κοσμοποιΐας εἶπεν ὃ ϑεός" “γενηοὕτω γὰρ
20 ϑήτω σκότος᾽ ἢ ᾿ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς Gxóvog.
ἂν καὶ τῶν κακῶν ποιητὴν ἐροῦμεν διὰ τὸ εἰπεῖν"
x«l xvítov χαχά᾿΄. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅπως εἴρηται
οὐ τοῦ προχειμένου σκοπεῖν.
Ὥσπερ δὲ ὃ τὴν σκηνὴν ποιήσας ἢ πᾶσαν ὀπὴν
25 φωταγωγόν, δι᾿ ἧς sig οἶκόν τινα φέρεται τὸ φῶς, ἀποφράξας λέγοιτο ἂν τὸ ἐντὸς γενόμενον ποιῆσαι 6xóvog
ec

9. 14. Jes. 45, 1.
15. ἐρεῖ γάρ vig, ὡσεὶ... οὐσίωται καὶ ὥσπερ Cord. ὡσεὶ C

19. γενηϑήτω τὸ σκότος Cord.

23. οὐ τοῦ] αὐτοῦ Cord.
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— οὐ χαϑ'᾽ αὑτὸ δημιουργήσας αὐτό, ἀλλὰ τῷ τὴν
εἴσοδον ἀποφράξαι τοῦ φωτός, καὶ τὴν στέρησιν αὐτοῦ. τὸ σκότος. κατὰ συμβεβηκὸς ποιῆσαι “λέγεται --οὕτω καὶ ὃ τὰ διαφανῆ σώματα πρὸ τοῦ φωτὺς ποιἥσας. ἐν οἷς καὶ αὐτὸ τὸ φῶς καὶ 7| τούτου στέρησις 5
ἐπιγίνεται. τὸ σκότος. ἀκολούϑως λέγοιτο ἄν. διὰ τὸ
μήπω πεφωτίσϑαι τὰ διαφανῆ. καὶ αὐτὸ πεποιηκέναι
τὸ σκότος.

Καὶ δῆλον πάλιν, ὅτι μὴ καϑ᾽ αὑτὸ γέγονεν ἀλλὰ
κατὰ συμβεβηκός" τῷ γὰρ μήπω πεφωτίσϑαι và δια- 10
φανῆ ὑπῆρχεν &Awuzij, ὡς καὶ ὃ τὴν λαμπάδα σβέσας

ἐν νυκτὶ λεχϑείη ἂν ἐν τῷ οἴκῳ. ἐν ᾧ ἦν ἡ λαμπάς,
|πονῆσαι σκότος οὐ καϑ᾽ αὑτό, ἀλλ᾽ ὡς εἶπον κατὰ to.sir.
συμβεβηκός. εἴποι δ᾽ ἄν τις καὶ τὴν ἀπουσίαν τοῦ
ἰατροῦ νόσου ἑαυτῷ γεγονέναι αἰτίαν ἢ τοῦ μὴ ὑγιᾶ- τ
ναί τὸν νοσοῦντα, καὶ τὸ μὴ παρεῖναι τὸν διδάσκαλον
τοῦ ἀπαίδευτον γεγονέναι τὸν παῖδα᾽ καὶ δῆλον, ὡς

κατὰ συμβεβηκὸς ἑκάτερος ὃ μὲν τῆς νόσου. ὁ δὲ τῆς
ἀπαιδευσίας τοῦ παιδὸς αἴτιος ἦν" οὕτως οὖν καὶ ὃ
τὰ διαφανῆ ποιήσας. πρὶν γενέσϑαι τὸ φῶς. λέγουτ᾽ 30
ἂν ποιῆσαι τὸ σκότος" ὁμοίως καὶ ὃ τὰ ἀντιφρακτικὰ
“ποιήσας λέγοιτ᾽ ἂν ποιῆσαι τὸ σκότος κατὰ συμβεβηκός.
μήπω γὰρ τῆς ἕξεως γενομένης τὴν στέρησιν ἐν τοῖς

δεχτικοῖς εἶναι ἀνάγκη.
Καὶ εἶπεν ὃ 956g: 'γενηϑήτω φῶς᾽ καὶ ἐγέ- 36
vero φῶς.

|
4 καὶ

AKTAAZ
εἶπεν

ὃ

ϑεός"

'yevéó90

φῶς

καὶ

ἐγέ-

(v γέξτο φῶς.
4. ὁ C m.Iadd.

6. λέγετο àv C Cord.

10. τῶ] τὸ Cord.
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ὁμοίως roig ἑβδομήκοντα.
ZTMMAXOZ

καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" “ἔστω φῶς᾽ καὶ ἐγένετο

φῶς.

59'. Διάφοροι δόξαι τῶν ἐξηγησαμένων τό" “καὶ
εἶπεν ὃ ϑεός" ᾿ἱγενηϑήτω gg, καὶ πρὸς αὐτὰς
ἐνδθτάσεις.
Ἐπειδὴ ποιότης οὐδεμία x«9' αὑτὴν σώματος
ὑπάρχει χωρίς, ϑερμότης ψυχρότης λευκότης γλυκύτης
10 μαλακότης σκληρότης. καὶ τὸ φῶς δὲ ποιότης ἐστὶν ἐν
σώμασιν ὑφεστῶσα, σελήνῃ τε καὶ ἡλίῳ καὶ ἄστροις καὶ
πυρί, ξητεῖται εἰκότως, μήπω τῶν φωστήρων γενομένων
τί ἦν ἐκεῖνο τὸ πρωτόγονον

φῶς. καὶ πῶς ἀνὰ μέρος

ὑποχωρούντων ἀλλήλοις φωτός τὲ καὶ σκότους ἡμέρα
15 καὶ νὺξ ἐγίνετο. οὐδὲ γὰρ ἀντιπαραχωρεῖν ἀλλήλοις
τοὺς τόπους σωμάτων χωρὶς οὐδὲ εἶναι ὅλως ἠδύναντο.
Τινὲς μὲν οὖν τῶν ἐξηγησαμένων οὐδ᾽ αὐτό ys τοῦτο
τοῖς εἰρημένοις ἐπέστησαν, ἀλλὰ βασάνου χωρὶς τὸν
τόπον παρεληλύϑασιν" ἕτεροι δὲ τὴν τοῦ πυρὸς οὐ0 σίαν τοῦτο τὸ φῶς ἔφασαν ὑπάρχειν. συμμεμιγμένων

γὰρ ἀλλήλοις, φασί, κατ᾽ ἀρχὴν τῶν στοιχείων ---- οἷόν
τι καὶ ὃ ᾿Εμπεδοκλῆς ἔλεγεν — καὶ μήπω καϑαρῶς
διακεκριμένων, τὸ πῦρ ἅτε δὴ λεπτομερέστατον ὑπάρyov καὶ ὀξυκινητότατον ἁπάντων προξξήλατο τῶν ἄλ35 λῶν στοιχείων κελεύσαντος ϑεοῦ" ᾿γενηϑήτω φῶς᾽ καὶ
τὴν ἄνω χώραν κατείληφεν. ὑπόδειγμα δὲ ἔστω τοῦ
λόγου τοιοῦτον"

ἐπὶ τῶν κεχχυμένων

λίϑων

sig κόνιν.

22. cf. Euseb. praep. ev. I 8, 10.

11. τε om. Cord.

C ἠδύνανταιν Cord.

18. ἦν] οὖν Cord.

27. τοιοῦτον] τούτου Cord.

16. ἡ δύνανται
!
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De

τῆς πυρώδους οὐσίας ἐναποκεκλειμένης αὐτοῖς καὶ
κατεσπαρμένης ἐν τοῖς μορίοις αὐτῶν. ἐπειδὰν ὕδωρ
αὐτοῖς ἐπιχεϑῇ. διεισδῦνον εἷς αὐτοὺς μανωϑέντας
ὑπὸ τῆς χαύσεως ϑρύπτει μὲν αὐτοὺς καὶ sig μικρό-

τατὰ

διαιρεῖ μόρια.

τὸ δὲ ἐν ἑκάστῳ τῶν μορίων 5

ἐγκατεσπαρμένον τε καὶ ἐμφωλεῦον πῦρ τῇ εὐκινησίᾳ
διαδιδράσκει τὰ κατέχοντα καὶ διὰ τὸ συγγενὲς sig
ἄλληλα συναϑροίξεται τὰ διεστῶτα πρότερον ἀλλήλων
πυρώδη μόρια καὶ ταύτῃ συνεπιρρωνύμενα τὴν φυσι-

κὴν ξέσιν καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω φορὰν ἐπιδείκνυται.

μ᾿0

τοιοῦτό τι καὶ ἐπὶ τοῦ φωτὸς γεγονέναι φασί, τῆς πυρώ-

δους

οὐσίας τῷ ϑείῳ προστάγματι τῶν ἄλλων προ- fol.81v.

ἐχδραμούσης καὶ τὸν οἰκεῖον τόπον καταλαβούσης τὸν

ἄνω.

ἕτερος δέ φησι τὸν ἀέρα τῇ κινήσει τοῦ αἰϑερίου

σώματος ϑερμαινόμενον ἄλλας ἐν ἄλλοις αὐτοῦ μέρεσι 15
ἐκλάμψεις ποιεῖν, οἷά ἐστι τὰ καλούμενα σέλα, πῆ μὲν
μικράς, πῆ δὲ μείξονας, ἃς ὕστερον ἐξαφϑείσας τελείως ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τῶν ἀστέρων ποιῆσαι τὸ
πλῆϑος. ἀλλ᾽ ἤδη τῶν στοιχείων γεγονότων. πῶς τὸ

ἤδη ὃν πῦρ αὖϑις γενέσϑαι προσέταξεν Ó ϑεός; οὐ 30
γὰρ εἶπεν. “ἐξαγαγέτω d γῆ φῶς᾽ ἀλλὰ ᾿γενηϑήτω
φῶς᾽ τὸ μήπω ὃν ὑποστῆναι κελεύσας" καὶ ὅτι τὸ
φλογῶδες τοῦτο πῦρ ἐν μόνοις τοῖς ὑπὸ σελήνην τόποῖς ὑφίσταται ὑπερβολὴ πυρὸς ὃν καὶ οὐ διαρκοῦν
εἷς ἀεί, ὡς διαρκοῦσιν οἱ φωστῆρες, καὶ ὅτι ἐν τῷ 95
στερεώματι, ὅπερ ἐκάλεσεν οὐρανόν, τοὺς φωστῆρας
- é)wxev ὃ ϑεός, οὐκ ἐν τῷ πρὸς ἡμᾶς ἀέρι.
7. παραδιδράσκει Cord.
9. ταῦτα συνεπυρρωνυμένα (sic)
Cord.
10. ἐπιδείκνυται Cord. ἐπιδείκνυνται C
14. ἕτεροι

.. Cord.

20. ἤδη ὃν Cord. ἴδηον C
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'H Βασιλείου

|

περὶ τοῦ φωτὺς

[II 10

δόξα καὶ

συνηγορία ταύτης.
Ὁ δὲ μέγας Βασίλειος τὸ ἡλιακὸν φῶς αὐτὸ προὑποστῆναί φηόσι τοῦ ἡλιακοῦ σώματος. δυνάμει ϑείᾳ
5 τούτου γενομένου. ὅπερ φυσικῶς γενέσϑαι ἀδύνατον "
ὑπόδειγμα δὲ τοῦ λόγου ποιεῖται τὸ ἐπὶ τοῦ βάτου
φανὲν τῷ Μωύσεϊῖ πῦρ. διττῆς γὰρ οὔσης τῆς τοῦ
πυρὸς

δυνάμεως.

φωτιστικῆς

τε

καὶ

καυστικῆς.

καὶ

χωρίσαι ταῦτα μὴ δυναμένης τῆς φύσεως. ἐπὶ τοῦ
10 βάτου τὸ μὲν φωτιστιχὸν τοῦ πυρὸς ἐνήργει. τὸ δὲ
καυστικὸν ἄπρακτον ἔμεινεν. τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν
ἐν τῇ καμίνῳ παίδων γενομένου τῇ ἐν Βαβυλῶνι" εἷς
αὐτοὺς γὰρ τὸ καυστικὸν ἀνενέργητον ἔμεινεν. οὐκ
ἀδύνατον ἄρα ϑεῷ καὶ χωρὶς σώματος ὑποστῆσαι
15 τὸ φῶς.
Καὶ ἐρεῖ τις τούτῳ συνηγορῶν. ὅτι καϑάπερ τῶν
μελλόντων ὑπὸ σελήνην γίνεσϑαι προὐπέστησε τὰς
ὑλικὰς

ἐπὶ τῶν

αἰτίας

ὁ ϑεός,

φωστήρων

ὡς εἰπόντες

τὸ ἐναντίον

ἔφϑημεν,

γέγονε

οὕτως

πρὸ τῆς

σωματικῆς αὐτῶν οὐσίας καὶ ὑλικῆς τὸ φῶς ὑπέστησὲεν ὁ ϑεός, ὅπερ ἐστὶ τὸ τῶν φωστήρων εἶδος.
εἶτα ἐκ τῆς προὐποκειμένης ὕλης διαπλάττει τὰ σώματα. ἀδύνατον δὲ ϑεῷ λέγειν, ὅπερ καὶ τῇ φύσει.
. ἡϑέμις ἐστὶν οὐδέν. ταῦτα δὲ συνάψας ἄμφω τοὺς ἐξ
96 αὐτῶν φωστῆρας ἀνέδειξεν.
2ῷ

8. Bas. 1. c. 191 B sq.
11. ἔμενε Cord.

ἔμεινε ed. II.
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οὐ χωρὶς

σώματος
ὑπ ἕστη.

Ti

καϑ'΄ αὑτὸ

τὸ φῶς
|

Ἔστι δὲ κἀκεῖνο εἰπεῖν, ὡς οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ φῶς σώματος ὑπέστη χωρίς" ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ τὸ ἐξ ἡλίου νῦν

ἐν τοῖς διαφανέσι χωρὶς τοῦ ἡλιακοῦ γίνεται σώμα- ὅ
τος. ὑποκείμενον ἔχον αὐτὰ τὰ διαφανῆ σώματα. οὔὕτῶς εἰπόντος τοῦ ϑεοῦ" “γενηϑήτω φῶς᾽ ὅπερ ποιεῖ
τοῖς διαφανέσιν ὃ ἥλιος. φωτίζων αὐτά, τοῦτο τὸ
ϑεῖον ἐποίησε πρόσταγμα ἐν αὐτοῖς κελεῦσαν ὡς Év
ὑποκειμένοις ἐκλάμψαι τὸ φῶς.
10

ιβ΄. Ὅτι οὐ πάντα τὰ διαφανῆ
γενόμενον

διξίληφε τὸ [0].82τ.

φῶς.

Τὸ δέ “καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους᾽ ὑπόνοιαν ἡμῖν ἐντίἅησιν, ὡς οὐκ ἀϑρόον ὅλον ἅμα τὸ διαφανὲς διέει- τ
λήφει τὸ φῶς. οὕτω γὰρ ἂν πανταχόϑεν ὅλον ἠφανί-

ξετο 6xóvog, ὡς μηδὲ εἶναι λοιπὸν σκότος μηδαμοῦ"
ὅλου γὰρ τοῦ πέριξ πεφωτισμένου σκίασμα λοιπὸν οὐκ

ἦν οὐδαμοῦ.

πῶς οὖν εἶπεν" “καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὺς

ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους" καὶ 30
τὸ μὲν φῶς ἡμέραν, τὸ δὲ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα;

ὡς ἑχατέρου μὲν ὑπάρχοντος, διακεχωρισμένων δὲ τοῖς
— τόποις ἀλλήλων: ἅμα γὰρ ἄμφω ἐν ἑνὶ τόπῳ εἶναι
ἀδύνατον qv: οὔτε γὰρ τὰ ἐναντία, οὔτε στέρησιν καὶ
13. Gen. 1, 4.
.6. ἔχον C o ex ὦ corr.
.. 18. οὐκ ἂν ἦν M. Schmidt.
γι

7ἴ. τοῦ om. Cord. τὸ φῶς Cord.
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ioodieμα συνυπάρχειν ἐνδέχεται. εἶ οὖν χωρὶς μὲν
ἦν τὸ σχότος. χωρὶς δὲ τὸ φῶς. οὐχ ὅλον ἅμα τὸν
κόσμον κατειλήφει τὸ φῶς.
Γνωρίμῳ δέ τινι ὑποδείγματι χρήσομαι. ὅπερ ἐπὶ
τῶν χομητῶν ὁρῶμεν γιγνόμενον ἐν μέρει τινὶ τοῦ
περιέχοντος ἀέρος λαμβανόντων ὑπόστασιν καὶ συμπεριπολούντων τᾷ παντί, συνανατελλόντων τε καὶ
σνμδνομένων τῷ μέρει; x&9' ὃ ἂν συστῶσιν" οὕτω
καὶ τὸ πρωτόγονον ἐκεῖνο φῶς μέρος ἐπέχον τοῦ
διαφανοῦς.

οἷον

φέρε τῶν

ἡμισφαιρίων

": ὥσπερ

νῦν τῇ ἀνατολῇ μὲν τοῦ ἡλίου γένεται ἡμέρα. τῇ
δύσει δὲ νύξ. οὕτω καὶ τοῦ φωτὸς ἐχείνου συμπεριπολοῦντος τῷ παντί, δυομένου μὲν νύξ. συνανατέλAovrog δὲ ἡμέρα ἐγένετο.

Μήποτε δὲ καὶ ἐνσώματος ἦν οὐσία τὸ φῶς ἐκεῖνο,
οὐχ οὕτω

διεσχηματισμένον.

ὡς νῦν οἱ ἀστέρες καὶ

ol δύο φωστῆρες ὑπάρχουσιν, ὕστερον δὲ sig τὴν νῦν
αὐτὸ τάξιν ἤγαγεν ὃ ϑεός. εἷς ἥλιον καὶ σελήνην καὶ
τοὺς λοιποὺς ἀστέρας τὸ φῶς ἐκεῖνο καταμερίσας" καὶ
:» οὕτω μὲν οὐδὲν ἀδύνατον ἐφάνη συμβαῖνον" τάχα δὲ

πάλιν ἐντεῦϑεν ὃ Πλάτων εἰληφώς" ᾿ βουληϑεὶς ὃ ϑεός᾽
φησίν ᾿ἀγαϑὰ μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι
κατὰ δύναμιν, οὕτω δὴ πᾶν. ὅσον ἦν δρατὸν παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον. ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς
25

χαὶ

ἀτάκτως

εἰς τάξιν

αὐτὸ

ἤγαγεν ἐκ τῆς

ἀταξίας"

ἡγησάμενος ἐκείνου τοῦτο πάντως ἄμεινον᾽. ὁρατὸν δὲ
ἄνευ φωτὸς οὐδέν.

)

21. Plato Tim. 804.

15. ἐνσώματος C Cord. ἀσώματος M. Schmidt.

24. ἄγαν CO .

Ecc
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"TO

ιγ΄. Ὅτι οὐκ εὔλογον διαπορεῖν, τίς ἡ αἰἴτέα
τοῦ ταῦτα οὕτω ποιῆσαι τὸν ϑεὸν καὶ ἀντιπαράϑεσις πρὸς Μωύσέα τῶν μετ᾽ αὐτὸν
φυσικῶν.
|
Ei δέ τις ἡμᾶς ἀπαιτοίη τὴν αἰτίαν τοῦ ταῦτα 5
οὕτω κατ᾽ ἀρχὴν διαταξάμενον ποιῆσαι τὸν ϑεόν, πρῶτον μὲν τὸ οὐκ ἀδύνατον τοῦ πράγματος ποικίλως
ἐδείχϑη" ὅταν δὲ τῆς φαινομένης ἐν τοῖς ἄστροις ἀνωμαλέας κατά τε μεγέϑη καὶ ϑέσιν καὶ τάξιν καὶ χρώuere καὶ πρὸς ἄλληλα σχέσιν, καὶ τῆς ἐν διαφόροις 0
M

χρόνοις τῶν

πλανωμένων

εἴποι. καὶ ἄλλων

ἀποκαταστάσεως

τὰς αἰτίας

μυρίων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ διατετα-

yuévov, δι’ oUg λόγους ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν πεποίηκεν
ὁ 966g, | τότε καὶ ἡμᾶς τῶν ὑπὸ Μωύσέως κατὰ ἴοϊ.8:ν.
ϑείαν ἐπίπνοιαν περὶ τῆς κατ᾽ ἀρχὴν κοσμογονίας 15
ἑκάστου λόγον αἰτείτω.
Καίτοι γε τῶν πολλῶν ἡμεῖς ἤδη τὰς αἰτίας εἰρήκαμὲεν καὶ περὶ τοῦ φωτός. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος, ὅσα
ἡμῖν ὑπέπιπτεν. εἴρηται. καὶ τὸ ἀξιόπιστον. δὲ τοῦ
προφήτου καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς τῶν ᾿ Ἑλλήνων σοφοῖς 30
- x«l τοῖς τιμωμένοις ὑπ’ αὐτῶν χρηστηρίοις διωμολό(

δ᾽
1

γηται.

δι’ ὧν γὰρ αὐτὸν wider

τεραστίων ἐρ-

peur ἐποίησεν ὃ ϑεὸς καὶ τῆς ἐποψίας laci τῆς
"
αὐτοῦ. ὑποφήτην τε ϑείων νόμων γενέσϑαι καὶ τῆς
1τῶν μελλόντων προρρήσεως, "oria nil τὲ τῶν ὑποσχέ- 25
"m

3

Ü

σεῶν χατέστησεν, ὧν τοῖς αὐτοῦ προπάτορσι περὶ τοῦ
παντὸς ἔϑνους χατεπηγγείλατο, διὰ τούτων πιστὸν
"2

—.

ϑ. x«i τάξιν om. Cord.

15. ἐπίνοιαν Cord.

11. πλανομένων

22. δι’ ὧν) καὶ Cord.

C Cord
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τοῖς ἀνθρώποις συνέστησε τῶν κατὰ ϑείαν ἐπίπνοιαν
ὑπ’ αὐτοῦ

λεχϑήσεσϑαι

μελλόντων περὶ τῆς τοῦ κό-

ὅμου γενέσεως. καὶ πῶς ἕκαστον τῶν αὐτοῦ μερῶν
ὑπέστησεν ὃ ϑεὸς καὶ τῶν ἐξ ἐκείνου μέχρι τῆς αὐ5 τοῦ τελευτῆς γενομένων καὶ τῶν μετ᾽ ἐκείνην ἐσομέvov, καὶ περὶ αὐτῆς τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ
ϑεοῦ λόγου καὶ σωτῆρος ἁπάντων 'Inco0 Χριστοῦ" "εἰ
γὰρ ἐπιστεύετε Moos φησὶν ὃ κύριος "ἧὩἐπιστεύετε
ἂν ἐμοί" περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψε.
10
Σκοπεῖν δὲ τοῦτο καὶ ἄλλως ἀξιῶ πάντων τῶν
πάλαι φυσικῶν φιλοσόφων μέχρις αὐτοῦ Πλάτωνος
ἀρχὴν τοῦ εἶναι τῷ κόσμῳ δεδωκότων κἀμοῦ τοῦτο
κατ᾽ ἐμὴν δείξαντος δύναμιν, ἀνάγκη πᾶσα κατά τινὰ
τάξιν καὶ ἀκολουϑίαν τῶν ὄντων ἕχαστον τὴν ἀρχὴν
15 ὑποστῆσαι τὸν ϑεόν: ἀγνώστου τοίνυν ἅπασιν ὑπάρyovvog, καϑ' ὃν τρόπον τὴν ἀρχὴν ὑπέστησεν ὁ ϑεὸς
ἅπαντα. καὶ ποίαν τῇ γενέσει τῶν μερῶν τοῦ κόσμου
παρέσχε τάξιν καὶ πότε τούτῳ δέδωκε τὴν ἀρχήν. uóvov ἦν ταῦτα ἐκκαλύπτειν

ἀνθρώποις

αὐτοῦ

τοῦ δη-

30 μιουργήσαντος αὐτὰ ϑεοῦ, ἅπερ Movoig ϑείας ἐπιπνοίας ἀξιωϑεὶς διηγήσατο, τῆς φυσικῆς τῶν ὄντων
ϑέσεώς τε καὶ τάξεως

παρεξελθὼν

οὐδέν, ὡς οἱ μετ᾽

ἐκεῖνον τὰ τῆς xocuoyovíag παρ᾽ Ἕλλησι μυϑολογήὅαντες τῶν φυσικῶν ὥφλησαν γέλωτα, ΖΙημόκριτος
806 μὲν ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀτόμους ἀπείρους καὶ ἀριϑμῷ
καὶ σχήμασιν ὑποϑέμενος καὶ πρὸς τούτοις κενὸν ἄπει1. Joh. 5, 46.
14.

24. cf. Aristot. de gen. et corr. 18. 324 b. 35.

8. ἐπίστευτε Mowvosi C Cord.

Cord.

τὴν ἀρχὴν
1.

ἁπάντων

ὑπ.

Cord.

10. ἀξιῶ, ἐκ m. Cord.

24.

δημόκρητος
ι

í

O |
T

i

Ud
s

:* A δ
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ἐν ᾧ καὶ κόσμους ὑποστῆναι ἀπείρους.

᾿άναξα-

γόρας δὲ τὰς ὁμοιομερείας᾽ πάντα γὰρ εἶναι ἐν πᾶσιν,
ὀνομάξεσϑαι δὲ ἕκαστον ἐκ τοῦ πλεονάζοντος" οἷον ἐν
τῇ τυχούσῃ σαρκὶ πᾶν ἁπλοῦν σῶμα καὶ σύνϑετον

ἅπαν καὶ ἐν ὀστῷ πάλιν ὁμοίως καὶ ἐν χρυσῷ καὶ ἐν
χαλκῷ καὶ ἐν πυρὶ

xol ἐν ὕδατι καὶ ἅπαξ

ἁπλῶς

e

ér

ἑκάστῳ καὶ τῷ σμικροτάτῳ τῶν ὄντων ἅπαντα᾽ ἔκκρισιν ἑκάστου μόνον. οὐδενὸς δὲ γένεσιν εἶναι. ὡς ἐπὶ

σωροῦ πανσπερμίας. οὗ τὸ πλέον ἐστὶ κριϑή. εἰ [δὲ]
διακρίνειέ τις ἐξ αὐτοῦ σῖτον, λέγεται μὲν ἀπὸ κριϑῆς 10
γεγονέναι σῖτος. τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι γένεσις ἀληϑῶς.
ἀλλὰ μόνον διάκρισις τῶν σπερμάτων, οὐδ᾽ αὐτὴ καϑαρά. ᾿Εμπεδοκλῆς τε δύο κόσμων εἰς ἀλλήλους μεταβολήν φησι γίνεσϑαι. τοῦ σφαίρου μὲν sig τουτονὶ
τὸν ὁρώμενον. τοῦ νείκους ἐπικρατοῦντος νῦν᾽
15
“ὡς καὶ ἐγώ | φησί “δεῦρ᾽ εἶμι φυγὰς ϑεόϑεν toL.sar.
καὶ ἀλήτης
νείκει μαινομένῳ πίσυνος

'

τῶν

-

δὲ ἐν τούτῳ

πάλιν

ποτὲ

συναιρουμένων

ἁπάντων εἷς μίαν καὶ μονοειδῆ τοῦ σφαίρου φύσιν. 20
ἐπειδὰν ἡ φιλία τοῦ veíxovg ἐπικρατήσειεν. καὶ ἄλλοι
ὃς πλεῖστοι τοιαῦτα πεφυσιολογήκασιν οὐ πολὺ τῶν
ποιητικῶν λειπόμενα μύϑων καὶ ὑπὸ τῶν μετ᾽ αὐτοὺς
2. ὁμοιομερείας] cf. Aristot. met. I 8. 984 ἃ. 11.
— 16. Emped.
.. pag. 1).

—
—

.

fragm. 1 vers. 10

2, τὰρ. om. Cord.

(Mullach,

fragm.

philos. gr. I

3. πλησιάζοντος C Cord.

5. καὶ

£v qo. om. Cord.
, 7. καὶ om. Cord. ὡς ἔκκρισιν Cord.
9. παμσπερμίας C Cord. καλεῖται μὲν ἐκ τοῦ πλεονάξοντος

τὸ

ὅλον κἈριϑή in marg. m. II add. C; in contextum recepit μὲν
omisso Cord.

δὲ delevi.

18. vsiusi] νείκειν C.

16. ὡς ---19. ποτὲ om. Cord.

IoANNES PmuiLOr., ed. Reichardt I
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Vu hr3

κατεγνωσμένα, παρ᾽ oig μνήμη ϑεοῦ γέγονεν ὡς αἰτίου
τῶν ὄντων οὐδεμία.
᾿Δρχὴν οὖν τοῦ εἶναι τοῦ κόσμου λαβόντος μόνος
γέγονε Μωῦσῆς ἀξιόχρεως ὑποφήτης 9500, τὸν χόσμον
5 ὡς γέγονε τὴν ἀρχὴν σαφῶς διηγήσασϑαι καὶ ἕτερος
μετ᾽ αὐτὸν οὐδείς. Ó οὖν τῆς τάξεως καὶ ὕπως ἕκαστον γέγονε τῶν μερῶν τοῦ κόσμου λόγον αἰτῶν καὶ
τῶν ὑπὸ τοῦ προφήτου γενομένων τεραστίων αἰτείτω
λόγον" τούτοις δὲ πιστεύων μηδὲ τῶν λοιπῶν ἄπιστον
10 ἡγείσϑω μηδέν. ᾿Δριστοτέλης δὲ καινὴν ἐξεῦρεν ὁδόν.
πρῶτος τῶν φυσικῶν ἄναρχον εἶναι τὸν κόσμον καὶ
ἀγένητον ὑποϑέμενος.
"Kai διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωLA

2

,

,

τὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ

15

σκότους.

AKTAAZ
καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς μεταξὺ τοῦ φωτὸς
καὶ μεταξὺ τοῦ σκότους.
ὁ δὲ Σύμμαχος ἀντὶ τοῦ διεχώρισεν “δι έστειλεν᾽ ἔφη.

90

ιδ΄. Ὅτι τρισὶ τρόποις
ἀλλήλων

τὸ φῶς

διεχωρίσϑησαν

ἀπ᾽.

καὶ τὸ σκότος.

᾿Επανάληψίς ἐστι τὸ ἀνὰ μέσον δὶς εἰρημένον, ἵν᾽
7 οὕτως" καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς

καὶ τοῦ σχότους. εἰ γὰρ ἑκάτερον κατ᾽ ἰδίαν ἀκούσω95 μεν" καὶ διεχώρισεν ὁ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός. καὶ
πάλιν" καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους.
ἑχάτερον ἀνάγκη τέμνειν κατὰ μέσον καὶ διαχωρίζειν
13. Gen. 1, 4.

. Cord.

6. οὐδὲ εἰς C

11. cf. Aristot. l. c. pag. 1477 a 9.
10. καινὴν] χαὶ νῦν Cord.

— 25. xol πάλιν om. Cord.

15. ᾿ἀκῦλας
O-

27. κατὰ u. Ο ἀναμέσον Mes

4.

"|

Eu
ἀπ’ ἀλλήλων
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ἀλλ᾽ ὅλον τὸ φῶς

τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ συνεχές ἐστι καὶ τὸ τῆς νυχτὸς
ὁμοίως σκότος" τί οὖν ἐστι τό᾽ “διεχώρισεν ὁ ϑεὸς ἀνὰ

μέσον τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ σκότους:
Τοιχῶς ἀλλήλων αὐτὰ διέχρινεν, ἄμικτόν ve καὶ 5
ἀκοινώνητον αὐτῶν τὴν φύσιν ποιήσας᾽ τά τὲ γὰρ
ἐναντία διακεχριμένας ἔχει τὰς οὐσίας. καὶ «i στερήσεις πάλιν ἀσύμβατοί εἶσι ταῖς ἕξεσιν᾽ ἀλλ᾽ οὐδέ ἐστί
TL τούτων ἕτερον μεταξύ. ἦν γὰρ ἂν ἐκεῖνο οὔτε φῶς
οὔτε σκότος. ἀλλὰ τὸ πέρας τοῦ φωτὸς ἀρχή ἐστι τοῦ 10

σχότους καὶ τοὔμπαλιν τὸ πέρας τοῦ σκότους ἀρχή ἐστι
τοῦ φωτός.

ἀλλὰ καὶ τοῖς τόποις αὐτὰ διέκρινεν" ἅμα

μὲν γὰρ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι τόπῳ ἀδύνατον. ἀντιπαραχωροῦσι δὲ τούτου ἀλλήλοις. ὅτε γὰρ ὑπὲρ γῆν
ἐστιν ὃ ἥλιος φωτίζων τὰ πρὸς ἡμᾶς. ὑπὸ γῆν ἐστιν τὸ
ὁ σκότος" καὶ ἔμπαλιν, ὅτε ὑπὸ γῆν ἐκεῖνος, ὃ σκότος
τὸν ὑπὲρ γῆν ἀέρα κατέχει. καὶ τοῖς χρόνοις δὲ πάλὲν διεκρίϑησαν. ἐν αἷς γάρ ἐστι δώδεκα ὥραις τὸ
φῶς παρ᾽ "uiv, ἐν ταύταις οὐδέποτέ ἐστι τὸ σκότος.
καὶ ἐν αἷς δώδεκα ὥραις τὸ σκότος ἐστίν. οὐδέποτε 30
τὸ φῶς ἐν ταύταις γίνεται. τοὺς μὲν οὖν τόπους

ἀντιπαραχωροῦσι πάντως ἀλλήλοις. τοὺς δὲ χρόνους
οὐκέτι κατὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἴκησιν.
αὐτὰ διεχώρισεν | ὃ ϑεός.
:
Ey
cw
—pow
tOd
GuEM
La

P

Rog,

οὕτως οὖν
fol 83 v.

"Kai ἐκάλεσεν ὁ ϑεὸς τὸ φῶς ἡμέραν
σκότος ἐκάλεσε νύκτα.

καὶ τὸ 25

25. Gen. 1, 5.

uS
M
τnou

4
3. τό om. Cord.
9. àv m. I add. C om. Cord.
. σάλιν Cord.
16. ὁ σκότος bis C τὸ σκότος Cord.
φῶς in marg. add. m. I C
6*

11. τοῦ
21. “τὸ

8ά.
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ιε΄. Ὅτι

καὶ τοῖς

ϑείοις πάλιν

—

[I 1ὅ

λογίοις

Θεόδω-

pog ἀντιφϑέγγεται καὶ μανιχαϊκῶς τὸ σκότος
οὐσίαν εἷναι λέγει. καὶ Θεοδώρητος μετὰ πάντῶν αὐτῷ τἀναντία φρονεῖ τε καὶ ἀποδείκνυσι.
Τούτοις Θεόδωρος ἀντιφϑέγγεται λέγων oUrog:
“εὔδηλον γὰρ ὅτι οὔτε τὸ φῶς αὐτὸς ὠνομάσϑαι ἡμέραν λέγει οὔτε τὸ σκότος νύκτα. σκότος vt γὰρ ἡ τοῦ
σχότους οὐσία καλεῖται καὶ φῶς ἡ τοῦ φωτός" ἡμέραν

e

δὲ καὶ νύκτα οὐ τὰς οὐσίας. ἀλλὰ τοὺς καιροὺς ὀνομά1e

1 [^]

ξειν εἴωϑεν. (ἐν οἷς ἐπικρατεῖν πέφυχεν ἐκεῖνα.
ὅταν γὰρ εἴπῃ “ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα καὶ
νὺξ vuxvi ἀναγγέλλει γνῶσιν᾽ οὐ φωτὶ ἐρεύγεσϑαι ῥῆμα
πρὸς ἕτερον φῶς --- τὸ γὰρ αὐτὸ φῶς ἐν πάθαις ἐστὶ
φαῖνον ταῖς ἡμέραις --- ἀλλ᾽ οὐδὲ νύκτα νυχτί᾽ οὐ
γὰρ ἕτερον καὶ ἕτερον σκότος ἐν διαφόροις γένεται
νυξίν, ἐπειδὴ αἱ ἡμέραι καὶ νύχτες. τοὐτέστι τὰ τῶν
ἡμερῶν καὶ νυκτῶν διαστήματα, ἀλλάττεται πάντοτε.
MoUosi, μᾶλλον δὲ τῷ ϑείῳ πνεύματι πολεμεῖς.

ἄνθϑρωπε᾽ τὸ μὲν γάρ φησι" “καὶ ἐχάλεσεν ὃ ϑεὸς τὸ
30 φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύχτα" σὺ δὲ φής"
“οὔτε τὸ φῶς αὐτὸς ὠνομάσϑαι ἡμέραν λέγει οὔτε τὸ
σκότος νύχτα" καὶ τίς τὰ σὰ ῥήματα τῶν τοῦ ἁγίου
πνεύματος ἀνταλλάξεται μὴ τῶν φρενῶν ἔξω γενόμενος;
ποία δὲ τὸ σκότος οὐσία ἐστίν, τὸ μόνον στερήσει φῶ35 τὸς παρυφιστάμενον, καϑὰ προλαβὼν ἔδειξα; εἶ γὰρ
11. Ps. 18, 3. — 25. εἰ γὰρ wv4.] Basilius 1. c. 41 B.
1. λόγοις Cord.
11. εἴποι Cord.

10. ἐν inserui cf. pag. 89, 9. 23.
13. παρ᾽ ἑτέρου φωτός Cord.
14, οὐδὲ

νυχτὶ παρὰ νυκτός Cord.
- Cord.

20. σὺ δὲ φής ---22. νύκτα om.

II 15]
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ἐν σταϑερᾷ μεσημβρίᾳ — φησὶν ὃ τὰ ϑεῖά τε καὶ τὰ
ἀνθρώπινα σοφὸς Βασίλειος ---- στεγανὴν σεαυτῷ περιπῆξας σκηνήν, μηδεμίαν εἴσοδον καταλιπὼν τῷ φωτί,
οὐχὶ σχότος μεταξὺ ταύτης βαϑὺ γενήσεται καὶ Gysδὸν οἷον τοῖς Αἰγυπτίοις τὸ ψηλαφητὸν ἐκεῖνο γέγονεν:
ποία οὖν οὐσία τοῦτο τὸ σκότος ἐστίν. εἶπέ μοι. ἢ
τίς ὃ δημιουργήσας αὐτὸ τὸ μόνῃ τῇ ἀντιφράξει τοῦ
φωτὸς παρυφιστάμενον; ἀγνοεῖς, ἄνθρωπε, τὴν πονηρὰν τῶν Μανιχαίων εἰσάγων ἀρχήν. ἣν ἐκεῖνοι καλοῦσι σκότος. οὐσίαν ἀντίπαλον τᾷ ϑείῳ καὶ πολέutov* “ὁ yàg ϑεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ
ἔστιν οὐδεμία" καί “ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεϑα φῶς
χαί ᾿φῶς olxóv ἀπρόσιτον᾽.
Καὶ ví μοι λόγων πλειόνων; Θεοδώρητος ὁ τῶν
σῶν ἐν πολλοῖς ὑπεραγωνισάμενος λόγων. λίαν ἐν
τούτῳ δου, καὶ γὰρ ἐν πολλοῖς ἑτέροις. κατηγορεῖ λέγῶν οὕτως" “ὅτι μὲν οὖν [τὸ] ἀναγκαῖον {τὸν σκότος.
ἀκριβῶς μεμαϑήκαμεν᾽ ὅτι δὲ οὐκ οὐσία τίς ἐστιν
ἀλλὰ πρᾶγμα συμβεβηκὸς καταμαϑεῖν εὐπετές" οὐρα᾿ς
γοῦ γὰρ καὶ γῆς ἐστιν ἀποσκίασμα. διά τοι τοῦτο
i φροῦδον γίνεται τοῦ φωτὸς ἀνίσχοντος" τὸ δὲ φῶς
οὐσία ἐστὶ καὶ ὑφέστηκεν" διὸ xol δυόμενον ἀνίσχει

—

5

τὸ

τὸ

20

x«i ἀπιὸν ἐπανέρχεται" ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἡμέτε-

j gov οὐσία τίς ἐστιν. ἡ δὲ διὰ τούτου ἀποτελουμένη
᾿ς
exe συμβεβηκός ἐστιν, οὐκ οὐσία, οὕτως οὐρανὸς | to.str.
x«i γῆ --- τὰ μέγιστα σώματα --- οὐσίαι εἰσὶν διά- 936
φοροι, ἡ δὲ ἐκ τούτων ἀποτελουμένη σκιά, τοῦ φωτὸς
It. I Joh. 1, 5. 6.
12. Ps. 85, 10.
17. Theodoret. l. c. qu. VII pag. 11.

13. I Tim. 6, 16.

1. ó om. Cord.

17. τὸ ἀναγκαῖον

14. Θεοδόρητος C

σκότος C Cord.τὸ traieci Theodoretum

secutus.
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οὐ παρόντος. ὀνομάξεται σκότος" εἰσελθὸν δὲ τὸ φῶς
ἀφανίζει τὸ σκότος. τοῦτο δὲ γνοίη τις ἂν καὶ ἕτέρωϑεν᾽ oixog γὰρ οὐκ ἔχων φωταγωγοὺς σκότους
ἐστὶν ἀνάπλεως. εἰσκομισϑείσης δὲ λαμπάδος φωτίζεοδται, οὐ τοῦ σκότους ἄλλοσε μεταβαίνοντος --- οὐ γὰρ
ὑφέστηκεν, ἀνυπόστατον δὲ χρῆμά ἐστιν --- ἀλλὰ πάμπαν διολλυμένου τῇ τοῦ φωτὸς παρουσίᾳ᾽ σκιὰ γάρ
ἐστι διὰ τῆς ὀροφῆς καὶ τοῦ ἐδάφους καὶ τῶν τοίχων

συνισταμένη. εἶτα ταῖς τοῦ φωτὸς διαλυομένη μαρμα10 ρυγαῖς᾽ τοῦτο x«9' ἑκάστην ἡμέραν δρῶμεν ἐπιτελούμενον" ὑποχωροῦντος γὰρ τοῦ φωτὸς οὐρανοῦ καὶ γῆς
ἡ σκιὰ τὸ σκότος ἀποτελεῖ. ἀνίσχοντος δὲ πάλιν διαλύεται τοῦτο. οὐ τοίνυν ἀγένητος οὐσία τὸ σκότος,
οὔτε μὴν γενητή τις ὑπόστασις, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γενητῶν
15 συνισταμένη χρῆσις ἀναγκαία.
Ταῦτα μὲν οὖν Θεοδώρητος ἐν συντάγματι, ἐν ᾧ
λύει τὰ ἐν τῇ παλαιᾷ διηπορημένα γραφῇ" ᾿ὃ δὲ
Pd

Θεόδωρος

καὶ τοῖς ϑεοπνεύστοις

πολεμεῖ

λογίοις καὶ

ὠαχομένους αὐτῷ τοὺς ὁμόφρονας ἔχει μάλιστα.

πῶς

90 οὖν οὐχὶ μετὰ πολλῶν ἄλλων αὐτοῦ καὶ τοῦτο pevxvéov;
ις΄. Ὅτι

οὐκ

ἔστιν

οὐσία

τὸ σκότος

ἀλλὰ

στέ-

Quoic καὶ μόνη φωτός. καὶ ὡς οὐδὲ ἕν καὶ τὸ
αὐτὸ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἐστὶν ἀεί, οὐδὲ τὸ ἐν τῷ ἀέρι
γινόμενον φῶς. [οὐδὲ τὸ σκότος] ἀλλ᾽ ἑκάτερον
9|.

ἄλλο

ve ἄλλο

κατ᾽

ἀριϑμὸν

γίνεταί ve καὶ

φϑείέρεται.

|

Κἀκεῖνο δὲ τῶν Θεοδώρου σκοπεῖν ἄξιον" “οὐχ ἕτε1. εἰσελϑῶν C Cord.

25. κατάριϑμον C Cord.
ἕτερον σκότος Cord.

94. οὐδὲ τὸ σκότος delevi.

21. τῶν] vo? Cord.

ἄξιον, ὅτι oU
"

δ
τῶ
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oov! φησί “ καὶ ἕτερον σκότος ἐν διαφόροις γίνεται
νυξίν᾽ ἀκόλουϑον καὶ τοῦτο τῷ οὐσίαν εἷναι τὸ σκότος ὑποτιϑεμένῳ. τί οὖν λεγέτω τις τῶν ἀγωνιξομέvov ὑπὲρ αὐτοῦ ἐν τοῖς προκειμένοις ὑποδείγμασι;
τῶν ἔξωϑεν τῆς σκηνῆς ἢ τοῦ οἴκου πεφωτισμένων 5
ἁπάντων, ἔνδον δὲ μόνον τοῦ σκότους ὄντος, εἰ ἀνοιχϑείη μέρος τι τῶν περιεχόντων καὶ τὸ φῶς εἰσελϑὸν
ἀφανίσαι τὸ σκότος. ποῦ γέγονεν ἡ οὐσία τοῦ σκότους; εἰ δὲ πάλιν φράξειε τὴν δίοδον τοῦ φωτὸς καὶ
πάλιν ὃ ἐντὸς ἀὴρ ἀφώτιστος γένοιτο, καὶ αὖϑις 10
ἀνοίξεις καὶ φωτισϑείη. ποῦ καὶ τὸ δεύτερον οἴχεται
σχότος: τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ πολλάκις ποιεῖν δυνατὸν καὶ ὁσάκις ἂν ϑέλοιμεν. τίς οὖν Ó τὸ σκότος ὃν
καὶ τὸ αὐτὸ τῷ ἀριϑμῷ κατὰ Θεόδωρον ὑπάρχοι εἰσἄγων τε καὶ ἐξάγων. ὁσάκις ἂν ἡμεῖς ἐθέλοιμεν; οὔτε 5
γὰρ ἔνδον μένειν δύναται, φωτὸς ὄντος, οὔτε ἔξω τοῦ
οἴκου γενέσϑαι, παντὸς τοῦ περιέχοντος ἔξωϑεν ἀέρος
τὸν οἶκον πεφωτισμένου" ἅμα γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ
φῶς καὶ σκότος εἶναι ἀδύνατον.
Zlij4ov οὖν ὡς καϑ' ἑκάστην εἴσοδον τοῦ φωτὸς 130
ἔνδον ὑπὸ τῶν παχυτέρων σωμάτων γενομένη σκιὰ
λύεται | παντελῶς εἷς τὸ μὴ Óv. καὶ πάλιν τῆς folL8iv.
ἀντιφράξεως γενομένης ἑτέρα γίνεται. ὥσπερ καὶ ἐπὶ
τῶν ἡμετέρων ἐν φωτὶ σωμάτων" οὐ γὰρ ἡ χϑὲς ἐξ
ἐμοῦ γενομένη σκιὰ τῇ σήμερόν ἐστιν ἡ αὐτή, οὐδὲ ἡ 35
m

N

ς

τοῦ παιδὸς ἡ αὐτὴ τῷ ἀνδρωϑέντι. ὥστε οὐδὲ ἡ ὑπὸ
»

τῆς γῆς γιγνομένη σκιά. τοῦ ἡλίου ὑπ’ αὐτὴν ὄντος.
τὴν γῆν, ἣ αὐτή ἐστιν τῇ σήμερον ἡ τῇ αὔριον. ἀλλὰ
7. ei68490v| o ex ὦ corr. €

11. ἀνοίξει καὶ φωτισϑῆ
corr. Ὁ

τοῦτο Cord.

C Cord.

8. ἀφανίσοι C Cord.

19. τὸ αὐτὸ ex τοῦτο

21. ὑπ᾽ C ὑπὲρ Cord.
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τὸ ἑκάστης νυχτὸς σχότος ἕτερόν ἐστι τῷ ἀριϑμῷ παρὰ
τὰς ἄλλας ἁπάσας νύκτας" καὶ τῷ μήκει γὰρ τοῦ διαστή-.

ματος ποτὲ μὲν μεῖζον, ποτὲ δὲ ἔλαττον τῷ χρόνῳ γίνεται.
Καὶ γὰρ ἄλλως. εἰ ὁπωσοῦν κατανοεῖν τὴν φύσιν
τῶν πραγμάτων ἠδύνατο Θεόδωρος. ἐγίγνωσκεν ἄν.
ὡς οὐδὲ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ διαφανῆ σκιάξεται
πάντως, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μόνα, οἷς ἡ γῆ ἀντιφράττει. ὅσα
δὲ τῆς ἀπὸ γῆς συνισταμένης σκιᾶς ἔξω πέπτει. ἀεὶ
τὰς αὐγὰς τοῦ ἡλίου δεχόμενα, σκότους παντελῶς
10 ἐστιν ἐλεύϑερα., διότι μηδὲ ἡ ἀπὸ τῆς γῆς σκιὰ τούτῶν ἅπτεται.
Οὐ μόνον δὲ τὸ σκότος. ἀλλὰ καὶ τὸ φῶς τὸ αὐτὸ
ἐν πάσαις sive φησι ταῖς ἡμέραις Θεόδωρος. ποῖον
5
/
-"
N
3
δὴ}
'
οὖν
λέγει
φῶς;
εἰ μὲν
oov
τὸ)! ἐν? τῷ- ἡλίῳ
ποιητικὸν

154 τοῦ ἐν τῷδι
ἀέρι quos
φωτὸς ὑπάὕπαθχον» ΘΛ
ἰληϑές"
ΕΘ. εἷςner Tγάρ ἐστιν
ἀεὶ καὶ ὃ αὐτὸς ἥλιος ἀνίσχων τε καὶ Óvóusvog: εἶ
δὲ τὸ ἐν τοῖς διαφανέσιν ἐξ αὐτοῦ γινόμενον. “καὶ
λίαν ψευδές" φϑαρτὸν γάρ ἔστι τοῦτο τὸ φῶς" νέφους
γοῦν ὑποδραμόντος τὸν ἥλιον φϑείρεται καὶ ἐν αὐταῖς
δ.

3
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20 τοῦ ἡλίου ταῖς ἐκλείψεσι.
-

e

,ὔ

-

Καὶ τοῦτο

2

,

δεδείχαμεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὰ

Πρόκλου γραφέντων ἡμῖν, ἐξ ὧν μαϑεῖν ἔξεστιν τοὺς
βουλομένους. οὔτε ἄρα τὸ σκότος. οὔτε τὸ ἐν τῷ
ἀέρι φῶς ἕν καὶ τὸ αὐτὸ ἐστίν. ἐν πάσαις μὲν ταῖς
25 ἡμέραις τὸ φῶς. ἐν πάσαις δὲ ταῖς νυξὶ τὸ σχότος.
B

d

-

t^

X

y!

3

A

2

,

3

/,

-

ἀλλ ἐν ἑκάστῃ ἡμέρᾳ φῶς. ἐν ἑκάστῃ δὲ νυκτὶ σκότος ἕτερον ἀριϑμῷ γίνεται.
21. κατὰ lloóxAov περὶ ἀιδιότητος κόσμου 1 cap. 5—7.

4. τῇ φύσει C Cord.
σκότος om. Cord.

14. τὸ] τῶ C
|

20, ἀλλ᾽ ἐν---

II 17]

DE OPIFICIO

MVNDI

89

ιζ΄. Ὅτι ἀληϑεύει Movoijo νύκτα μὲν εἶναι τὸ
ὑπὸ γῆν ὄντος τοῦ ἡλίου σκότος. ἡμέραν δὲ τὸ

ὑπὲρ γῆν ὄντος φῶς.

ὅπερ ἀναιρεῖ Θεόδωρος.

καὶ ὡς οὐχ «i αὐταὶ παρὰ πᾶσιν

ἀνατολαί εἶσι

καὶ δύσεις.

᾿Επειδὴ δὲ
uevog ῥήμασι
ϑεὸν μήτε τὸ
ὀνομάζειν, ἐν
ροὺς

λέγει

καὶ τοῖς Μωύσέως πάλιν ἀντιφϑεγγόμήτε τὸ φῶς ἡμέραν καλέσαι φησὶ τὸν
σκότος νύχτα. τοὺς καιροὺς δὲ οὕτως
οἷς ἐπικρατεῖν ἐκεῖνα πέφυκεν. εἶ και-

τὰς

τοῦ

ἡλίου

περιόδους.

καϑ᾿

ἃς τὴν

νύχτα διανύει καὶ τὴν ἡμέραν --- τίνας γὰρ ἂν ἕτέρους; --- ἀλλ᾽ ἴστω ὡς οὐχ ἡ αὐτὴ παρὰ πᾶσιν οὔτε
ἡμέρα ἐστὶν ἀπαραλλάκτως, οὔτε νύξ᾽ ἡ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν
τρίτη φέρε τῆς ἡμέρας ὥρα παρ᾽ ᾿Ινδοῖς μὲν ἕκτη τυχὸν οὖσα τυγχάνει. τοῖς δὲ περὶ τὸν δυτικὸν ὠκεανὸν
πρώτη φέρε, εἶ οὕτω τύχοι. καὶ ἄλλως παρ᾽ ἄλλοις"
οὔτε γὰρ παρὰ πᾶσιν αἱ αὐταί εἶσιν ἀνατολαὶ καὶ δύσεις. ὡς ἐκ τῶν

ἐχλείψεων

ἡλίου

τε καὶ σελήνης 90]. 8ὅτ.

ὑπάρχει δῆλον. οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν φαινομένων παρὰ
πᾶσιν ὥραν. καὶ τοῦτο δεικνύειν οὐ χαλεπόν. εἶ μὴ:
τῶν προκειμένων παρειλκόμην οὐκ ἀναγκαίως.

Ei δὲ τοῦτο ἀληϑές. ὥσπερ οὖν ἐστὶν ἀληϑές.
οὐδ᾽ ἄρα τοὺς καιρούς. ἐν οἷς ποτὲ μὲν τὸ φῶς. ποτὲ
δὲ τὸ σχότος ἐπιχρατεῖ, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐκάλεσεν ὁ
ϑὲός᾽" οὐ συμφωνεῖ γὰρ τοῦτο τοῖς πράγμασιν. ἀλλ᾽
ὡς τὸ λόγιον εἴρηκε. τὸ φῶς μέν. ἐν οἷς ἂν γένοιτο
τόποις, ἡμέραν, τὸ δὲ σκότος, ὕπερ ὑπὸ γῆν τοῦ φω6. roig om. Cord.

7. φησὶ posterius add. C

qvxsv' καιροὺς δὲ λέγει Cord.

9. πέ-

90

e

.
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τὸς Joe
συμβαίνει. νύκτα καλεῖ. καὶ τῶν ,
πραγμάτων καὶ τῶν ϑείων λόγων ἀγνὼς ὃ τούτοις
μαχόμενος ἐφάνη.
:
“Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ,
ἡμέρα μία.
νη΄. Ὅτι τὸ zoo τοῦ φωτὺς σκότος οὐκ εἰς νύκτα
λελόγισται, ἀκαρὲς γὰρ ὑπέστη" ἀλλὰ τὸ μετὰ
τὴν τοῦ φωτὸς δύσιν, ὥστε προηγεῖσϑαι τῆς
νυκτὸς τὴν ἡμέραν.

1)

Τὸ xev ἀρχὴν σκότος, περὶ οὗ εἶπε᾽ “καὶ σκότος

ἐπάνω τῆς ἀβύσσου᾽, καὶ τὸ μετ᾽ ἐκεῖνο γενόμενον φῶς
μίαν ἡμέραν εἰρῆσϑαί φησι Θεόδωρος. τὴν uiv ἑσπέραν, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ νυκτός, ἀντὶ τοῦ προγενομένου
σχότους λαβών. τὸ δὲ πρωΐ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἡμέ.
15 ρας, ἀντὶ τοῦ ἤδη προδιηνυσμένου φωτός, ἐπ᾽ ἀληϑείας καὶ τὴν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων
φύσιν ἀντιστρέφων. χατὰ γὰρ τὴν ἔννοιαν ταύτην,
εἶ τὸ πρὸ τοῦ φωτὸς σκότος ἀντὶ νυχτὸς ἔλαβε. καὶ
τὸ φῶς ἀντὶ ἡμέρας, εἶπεν ἄν" “καὶ ἐγένετο σχότος καὶ
2 ce

ἐγένετο

φῶς. ἡμέρα μία᾽" καὶ οὕτω

σαφὴς ἦν &v-

δειξις τοῦ βούλεσϑαι προτετάχϑαι τῆς ἡμέρας τὴν
νύχτα, ἵνα καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἀεὶ προλαμβάνοιτο τῆς
ἡμέρας ἡ νύξ. ᾧ λοιπὸν ἀκόλουθον ἦν νυχϑήμερον.
τὴν ὅλην ὀνομάξειν περιφοράν, ὡς Θεόδωρος βούλεται,
35 καὶ οὐχ ἡμερονύκτιον, ὡς ἡ τῶν πραγμάτων ἔχει φύσις.
Τὴν πλάνην δὲ ταύτην βεβαιῶν ἐπικρατῆσαί φησι
4. Gen. 1, 5.

16. xol τὴν τῶν ὀνομάτων om. Cord.
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τὸ πρὸ τοῦ γενέσϑαι τὸ φῶς σκότος τοσοῦτον χρόνου
μῆκος.

ὅσον

ποίας

νυχτὸς

ἐπέχει μῆκος ἡ νύξ.

ὁρισάτω

ἰσόμηκες ἦν τὸ σκότος

ἐκεῖνο,

οὖν καὶ
πότερον

ἰσημερινῆς ἢ ϑερινῆς ἢ χειμερινῆς. ἐσχεδίασται οὖν
ἀγράφως αὐτῷ τὸ διάστημα τοῦ σκότους. πρὶν τὸν
ϑεὸν εἰπεῖν" “γενηϑήτω φῶς" ὅπερ ἄτοπον. τοῦ xóσμου παντὸς τὸ σχότος ἐπικρατεῖν τοσοῦτον χρόνου
μῆκος δι’ ἕτερον οὐδέν, ἢ ἵνα νυκτὸς ποιήσῃ διάστη-

μα. μηδὲν τότε λυσιτελοῦν τῷ παντί.

καίτοι γε οὐδὲ

γυχτὸς ἐπεῖχὲ τάξιν éxsivo τὸ σκότος" οὐδεμία γὰρ
γνὺξ ὅλον σκοτάζει τὸν κόσμον. μέρος δὲ τούτου καὶ
μόνον, τοῦ πλείστου καταυγαξζομένου φωτί" ὁμολογού-

μενον ἄρα τῆς ὑποθέσεως τὸ ψεῦδος.

μι0

ἅμα γὰρ τῷ

οὐρανὸν γενέσϑαι καὶ γῆν, ἀφωτίστου τοῦ ἀέρος παντὸς ἐξ ἀνάγκης ὄντος διὰ τὸ μὴ συνυποστῆναι τῷ οὐρανῷ τὸ φῶς καὶ μηδενὸς μεταξὺ γενομένου διαλείμματος --- οὐδὲν γὰρ τοιοῦτο

Moos;

παντελῶς

εἴρη-

ται. οὐδὲ ὃ λόγος τοῦτο βούλεται — εὐϑέως τὸ ϑεῖον
"xe εἶπεν ὃ ϑεός" ἧγε- 301.8ὅν.
ἐπικολούϑησε πρόσταγμα"
νηϑήτω φῶς᾽ καὶ ἐγένετο φῶς᾽. ὥστε σχεδὸν ἐν μόνῳ
τῷ ἀκαριαίῳ νῦν προὐποστῆναι

τοῦ φωτὸς τὸ σκότος.

Δῆλον δὲ κἀντεῦϑεν, ὅτι μετὰ τὸ γενέσϑαι τὸ φῶς
τότε ἐκάλεσεν ὃ ϑεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος
ἐχάλεσε νύκτα, προτάξας τῆς νυχτὺς τὴν ἡμέραν εὐλό-.
yog, ὡς τοῦ σκότους ἅμα τῷ γενέσϑαι τὸ φῶς δια“λελυμένου τῶν διαφανῶν. ἐν οἷς ὑπέστη τὸ φῶς. καὶ
οὐκέτι Óvrog. ὥστε τῷ μετὰ τὸ φῶς ἐπιγενησομένῳ.
- 6xóvo τῇ ὑποχωρήσει τοῦ φωτὸς ἐτέϑη τοὔνομα τῆς
9. οὐδὲ] οὐδένα C Cord.
18. εὐθέως δὲ Cord.
λούϑησε (sic) C Cord.
21. ἐπιγενομένῳ Cord.

19. ἐπικο-

20

92

οι

1e

15

ἘΦς.

hoex

IOANNIS PHILOPONI

e cUBE S

νυχτὸς καὶ οὐχὶ τῷ μηκέτι ὄντι" ὅϑεν ἀκολούϑως ἐπιφέρεται" “καὶ ἐγένετο ἑσπέρα᾽, ὅπερ ἐστὶ τὸ τέλος τοῦ
φωτός, ἱκαὶ ἐγένετο πρωΐ᾽, ὅπερ ἐστὶν τὸ πέρας τῆς μετὰ
τὸ φῶς vvxvóc, "ἡμέρα uta. καὶ οὐδεμία λοιπὸν ἀνάγκη
μετὰ τῶν πραγμάτων ἀντιστρέφειν χαὶ τὰ ὀνόματα.
Ὅτι δὲ οὐ τὸ αὐτὸ ἦν, κἀντεῦϑεν δῆλον" τὸ νυᾶτεοινὸν σκότος ἀντιφραττομένου τοῦ φωτὸς ὑπὸ τῆς γῆς
συνίσταται" ἐχεῖνο δὲ μηδ᾽ ὅλως γενομένου φωτὸς
παρυπέστη" διόπερ καὶ ἀφεγγέστατον ἦν καὶ οὐ τὸ
αὐτὸ ἦν ἄρα τῷ τὴν νύχτα ποιοῦντι σχότῳ. ψυχρὸν
δὲ καὶ διὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον Παῦλον" ᾿νυχϑήμέερον ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα᾽ προηγεῖσθαι λέγειν καϑόλου τῆς ἡμέρας τὴν νύχτα᾽ ὡς γὰρ ἐν νυκτὶ κατὰ
τὸ εἰκὸς γενομένου τοῦ ναυαγίου τῷ Παύλῳ --- ὅπερ
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμβαίνει διὰ τοὺς ἐν νυκτὶ χειμῶνας καὶ τὴν ἐκ τοῦ Gxórovg ἄγνοιαν --- αὐτήν τὲ
τὴν νύκτα καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐν τῷ βυϑῷ μείνας ὁ Παῦλος ἀκολούϑως εἶπεν" ᾿νυχϑήμερον ἐν τῷ
βυϑῷ πεποίηκα. si γὰρ ἐν ἡμέρᾳ ἦν ναυαγήσας καὶ
ἐπισυνῆψε τὴν νύκτα, ἔλεγεν ἄν" “ἡμερονύχτιον ἐν τῷ
βυϑῷ πεποίηκα.

ιϑ΄. Ὅτι οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς παρασκευῆς ἀργεῖν τοὺς ᾿Ιουδαίους. διὰ τοῦτο τὴν
νύχτα ἐκείνην τῷ σαββάτῳ λογιστέον προαγνισμὸς γάρ ἐστι καὶ τούτου πλεῖσται μαρτυρίαν ἀπὸ τῆς ἁγίας γραφῆς.
“᾿Αλλὰ καὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις᾽ φησί 'τὸ σάββατον |

11. II Cor. 11, 95.
6. δῆλον, τὸ γὰρ Cord.
Cord. ἡ €

|
10. τὴν] νῦν Cord.

19. εἴ —
o
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ἀργεῖν προσέταξεν ὁ ϑεός, ἀφ᾽’ ἑσπέρας τῆς παρασκευῆς ἀρχομένοις τῆς ἀργίας᾽. οὐδὲ τοῦτο ἀπόδειξιν
ἔχει τοῦ προηγεῖσϑαι τῆς ἡμέρας τὴν νύκτα. τοῦτο
γὰρ ποιεῖν προδετάχϑησαν διὰ τὸ τῶν ἡγιασμένων
προκαϑαίρεσϑαι ἡμερῶν. διὸ καὶ τῷ ὄρει Σινᾷ προσι- 5
ἕναν μελλόντων οὕτω Μωύῦσεϊῖ προσέταξεν ὁ ϑεός"
€
/
e
2
1
καταβὰςA διαμάρτυραι
τῷM λαῷv καὶM ἅγνισον
αὐτοὺς
σήμερον καὶ αὔριον, καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια καὶ
ἔστωσαν ἕτοιμοι εἷς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην τῇ γὰρ
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καταβήσεται κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ 10
Σινᾶ ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.
καὶ μετ᾽ ὀλίγα"
᾿χατέβη δὲ Masini ἐκ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν λαὸν καὶ
ἡγίασεν αὐτούς. καὶ ἔπλυναν τὰ ἐμϑτια καὶ εἶπεν τῷ
λαῷ" ᾿γίγνεσϑε ἕτοιμοι, τρεῖς ἡμέρας μὴ | προσ- ζοϊ.86:.
ἔλϑητε γυναικί᾽. xci πῶς τοῦ ϑεοῦ δύο εἰρηκότος τ0.
ἡμέρας ΜΜωῦσῆς τρεῖς“ ἁγνισϑῆναι τὸν λαὸν εἶπεν; ἢ
δῆλον ὅτι καὶ τὴν τρίτην ἁγνοὺς διαμεῖναι κελξύει,
τιμῶν τὴν ἡμέραν, ἐν ἡ παραγέγονεν ὁ ϑεός; καὶ γὰρ
(4| προχάϑαρσις δι’ αὐτὴν γέγονε. κατὰ τὴν αὐτὴν
οὖν ἀκολουϑίαν καὶ πρὸ τοῦ σαββάτου τὴν μετὰ τὴν 20
παρασκευὴν ἁγνιξζόμενοι νύκτα ἐπ᾽’ αὐτὸν προῆλϑον
τοῦ σαββάτου τὸν ἁγνισμὸν καϑαροὶ καϑαρῷ προσερχόμενοι.
Θέασαι τοίνυν, ὅτι καὶ ἐν τῷ Σινᾷ δύο ἡμέρας
ἁγνισϑῆναι κελεύσας ὁ ϑεὸς xci τῇ τρίτῃ κατιέναι 30
ἐπαγγειλάμενος,
|
ἐπειδὴ ἡμέρα ἦν, ἐν ἧ τὸ κέλευσμα
[4

M

2

M

,

ij

4

γέγονε, δύο τοῦ προαγνισμοῦ
7. Exod. 19, 10. 11.

2. ἀρχομένης Cord.
| dn rasura C

e

,

M

4

δεδήλωκεν ἡμερονύκτια,

12. Exod. 19, 14. 15.

4. προετάχϑησαν Cord.

16. ἢ] εὖ M. Schmidt.

9. ἡμέραν
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ἐχείνην vs μετὰ τῆς ἐπιούσης νυχτὸς καὶ τὴν μετ᾽
αὐτὴν ὁμοίως μετὰ τῆς ἑπομένης αὐτῇ πάλιν νυκτός.
τῇ τρίτῃ δὲ κατελθεῖν εἰπὼν καὶ μετὰ τὴν δευτέραν
κατελθὼν

νύχτα

προφανέστατα

τῷ προαγνισμῷ

τῶν

δύο ἡμερῶν x«l τὴν πρὸ τῆς καϑόδου νύχτα συνέταξεν. μετὰ γὰρ τὴν τῶν δύο ἡμερονυχτίων προχάϑαρσιν κατῆλϑεν. προαγνισμὸς οὖν καὶ ἡ πρὸ τοῦ σαββάrov νὺξ ὑπάρχει καὶ οὐ τῷ σαββάτῳ λογιστέον αὐτήν.
διὸ χαὶ τῶν ἑορτῶν σχεδὸν παρὰ πᾶσι προηγοῦνται
εἰκότως οὖν ἐπειδὴ καὶ τὸ
1 νηστεῖαί τε καὶ ἁγνισμοί.
σάββατον ἅγιόν ἐστι τῷ νόμῳ, ἀφ᾽ ἑσπέρας τῆς παρασκευῆς ἄρχονται τῆς ἁγνείας" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ παρασκευὴ κέκληται. προπαραδσκευάξζουσα τῷ σαββάτῳ τὸν
ἁγνισμὸν ἀφ᾽ ἑσπέρας. si γὰρ μὴ τοιαύτῃ παρατηἀλλ᾽ ἐφεῖτο ποιεῖν αὐτοῖς τὴν ἑσπέραν
15 ρήσει ἐχρῶντο.
τῆς παρασκευῆς xol τὴν νύκτα. ὅτι ἂν ἐϑέλοιεν,
ἤμελλον ἀκάϑαρτοι τῇ ἡγιασμένῃ προσιέναι ἡμέρᾳ"
διὸ καὶ λουτροῖς τότε πρὸς κάϑαρσιν χρῶνται τοῦ
σώματος.
Καὶ ᾿Ιησοῦς δὲ ὁ τοῦ Ναυῆ μέλλων ἐπὶ τὴν γῆν
$0
τῆς ἐπαγγελίας διὰ τοῦ ᾿Ιορδάνου τὸν λαὸν εἰσάγειν
προήγνισεν αὐτοὺς οὕτως εἰπών" “ἁγνίσασϑε εἰς αὖὔριον, ὅτι αὔριον ποιήσει κύριος ἐν ἡμῖν ϑαυμαστά᾽,
τοῦτο καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης ἐπὶ τῶν ᾿Ιουδαίων
ἐδίδαξεν οὕτως εἰπών" “ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ
25 γιγνόμενον
πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς "Tegocóλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα ἁγνίσωσιν
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γῃηστεύομεν. καὶ πρὸ τῶν ἁγίων ἡμερῶν καὶ τῆς τῶν
ϑείων μυστηρίων μεταλήψεως καϑαρεύομεν. μὴ καϑαρῷ γὰρ ἅπτεσθαι καϑαροῦ λίαν ἀϑέμιτον. καὶ “ὃ
ἀναξίως ἐσϑίων καὶ πίνων χρῖμα ἑαυτῷ ἐσϑίέει καὶ
πίνει΄. μετὰ δὲ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς ἡγιασμένας τῶν 5
ἡμερῶν οὔτε νηστεία οὔτε ἄλλη τις προστέτακται τῶν
τοιούτων παρατηρήσεων, πλὴν τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν.
᾿Αλλὰ καὶ ἑτέραν

ἀπόδειξιν.

ὡς οἴεται.

Θεόδωρος

προστίϑησι ταύτην.
:
|

x. Ὅτι

καὶ

ἐκ

τῆς

ἀναστάσεως

τοῦ

Χριστοῦ

10

μι

τὴν μετὰ τὸ σάββατον νύκτα τῇ κυριακῇ λογίξεται Θεόδωρος. μὴ ἐπιστήσας τῇ ἀκριβείᾳ
τῶν τοῦ Ματϑαίου ῥημάτων μηδὲ συμβαλὼν
᾿

αὐτὸν

τοῖς λοιποῖς.

|
“Καὶ ἡμεῖς γὰρ᾽ iD τὴν τῆς ἁγίας donde 15
Ι ἑορτὴν ἐπιτελοῦμεν "d ἑσπέρας πεπληρωμένου μὲν
τοῦ σαββάτου. ἀρχομένης δὲ | τῆς νυκτὸς τὴν τῆς 991.86ν.
ἀναστάσεως Mniidpspe ἡμέραν: ὥστε τὸν τῆς νυχτὸς
E... καιρὸν καὶ τὸν τῆς ἐπιλαμβανούσης ἡμέρας

τῆς ἑορτῆς ἡμέραν λογίξεσϑαι, ὡς μίαν οὖσαν, ἄρξα- 30
μένην μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας, παυσαμένην δὲ sig τὰς μετὰ
τὴν ἡμέραν δυσμὰς ἡλίου᾽.

Οὐκ ἐπέστησεν, ὡς ἔοικε, Θεόδωρος τῇ ἀκριβεῖ τῶν
λέξεων τῶν εὐαγγελικῶν σημασίᾳ. ὁ μὲν γὰρ Ματϑαῖος

οὕτως

εἴρηκεν"

“ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφαυ- 36

σκχούσῃ εἷς μίαν σαββάτων ἦλϑεν Μαρία *) Μαγδαληνὴ

αὺ ἡ ἄλλη Μαρία ϑεωρῆσαι
8.ICor 11, 29.

τὸν τάφον.

25. Matth. 28, 1—8.

καὶ ἰδοὺ

96
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σεισμὸς ἐγένετο μέγας.

[Ii 20

ἄγγελος γὰρ χυρίου καταβὰς

ἐξ οὐρανοῦ προσελϑὼν ἀπεκύλισε τὸν λίϑον ἀπὸ τῆς
ϑύρας τοῦ μνημείου καὶ ἐκάϑητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν
0i ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ

5 λευκὺν ὡσεὶ χιών.

ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσϑη-

σαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριϑεὶς δὲ ὃ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν: “μὴ φοβεῖσϑε

ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ξητεῖτε"
οὐκ ἔστιν Os: ἠγέρϑη γάρ, καϑὼς εἶπεν. δεῦτε ἴδετε
10 τὸν τόπον. ὅπου ἔκειτο Ó χύριος. καὶ ταχὺ πορευϑεῖσαι εἴπατε τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρϑη ἀπὸ τῶν
νεκρῶν. καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς sig τὴν Γαλιλαίαν,
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσϑε᾽ ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. καὶ ἐξελϑοῦσαι
ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγά15 λῆς ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι

τοῖς μαϑηταῖς

αὐτοῦ".

Ὀψὲ σαββάτων εἰπὼν τὴν περατοῦσαν νύκτα, τὸ
σάββατον ἐδήλωσεν. καὶ γὰρ δείλην ὀψίαν καλοῦμεν
τὸ πέρας ἤδη τῆς δείλης, καὶ δείλην πρωΐαν τὴν
ἀρχὴν τῆς δείλης. ὀψὲ οὖν σαββάτων περὶ τὸ πέρας
:0 τοῦ σαββάτου ποῖον δέ ἐστι τοῦτο, σαφῶς ἐδήλωσε
ΜΜατϑαῖος ἐπαγαγὼν (vij ἐπιφαυσκούσῃ εἰς μίαν σαβpévov*, ὥστε τὸν αὐτὸν καιρὸν πέρας uiv εἶναν σαββάτου. ἀρχὴν δὲ τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων, ἐν ἧ τὴν
παρουσίαν τῶν γυναικῶν καὶ vOv. σεισμὸν καὶ τὴν τοῦ
80 ἀγγέλου χκάϑοδον καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ δεσπότου
Χριστοῦ ὃ εὐαγγελιστὴς διηγήσατο. ém αὐτῶν γὰρ
τῶν γυναικῶν ὅ τὲ σεισμὸς καὶ T παρουσία τοῦ ἀγ-

γέλου καὶ ἣ τοῦ λίϑου γέγονεν ἀποκύλισις, διὸ καὶ
πάντων

φοβηϑέντων

8. τὸν ᾿Ιησοῦν Cord.

πρὸς αὐτάς

φησιν

28.7 om. Cord. ὦ

ὃ ἄγγελος, —

ΤΠ ao]

|
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“μὴ φοβεῖσϑε ὑμεῖς᾽ καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν. ἀνάστασιν
αὐταῖς 9d λέξεται! ἐν ταύτῃ γὰρ τὰ εἰρημένα ση-

μεῖα γέγονε καὶ οὔτε πρὸ τῆς ἀναστάσεως οὔτε: μετ᾽
αὐτήν᾽ ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ πάϑους ἅμα τῇ ἐκχπνοῇ
τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσϑη καὶ ὃ σεισμὸς γέ- 5
yovs καὶ τῶν μνημείων ἀνοιχϑέντων πολλοὶ τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἀνέστησαν, οὕτως ἀκόλουθόν τὲ καὶ

ἀναγκαῖον καὶ ἐν τῇ ἐκ νεκρῶν ἀναστάσει τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἅμα τόν τὸ σεισμὸν γενέσϑαι πάλιν καὶ
τὴν τοῦ ἀγγέλου χάϑοδον καὶ τὴν τοῦ λίϑου ἀποκχύ- 10
λισιν, ἵνα τοῖς βουλομένοις ἐξῇ λοιπὸν τὰ ὀϑόνια,
οἷς ἐντετύλικτο, κείμενα ϑεωμένοις τῇ ἀναστάσει τοῦ
κυριακοῦ πιστεύειν σώματος. μεγίστην ἐχούσῃ ταύτης
ἀπόδειξιν.

Ὅτι δὲ τὸ τῇ ἐπιφαυσκούσῃ εἷς μίαν σαββάτων᾽ 15
τὴν ἀρχὴν λέγει τῆς κυριακῆς, ἐν ἧ γέγονεν ἡ ἔκ
νεχρῶν ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, σαφῶς ὁ ᾿Ιωάννης
ἐδίδαξεν εἰπών" 'vij δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ
Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης᾽" ἣν γὰρ

εἶπε Ματϑαῖος “τῇ ἐπιφαυσκούσῃ. εἰς μίαν σαββάτων", 30
σαφέστερον ὃ ᾿Ιωάννης | εἶπεν" *zoot μιᾷ τῶν σαβ- tos:
βάτων. σκοτίας ἔτι οὔσης" ὡς γὰρ τὸ ὀψὲ σαββάτων
τὸ τῆς νυκτὸς τοῦ σαββάτου πέρας δηλοῖ, οὕτω τὸ
πρωὶ μιᾷ τῶν σαββάτων τὴν ἀρχὴν τῆς κυριακῆς σημαίνει. τίς δέ ἐστιν ἡ ἀρχή; “σκοτίας᾽ φησίν "ἔτι 9ῦ

οὔσης"

τὴν γὰρ ἀνατολὴν τοῦ

4. cf. Matth.

27, 51. 52.

vix trium

καὶ τὴν

18. Joh. 20, 1.

1. «xl —9. Χριστοῦ om. Cord.

.12. ἐντετύλιχτο (sic) C Cord.
E.

ἑξωσφόρου

11. ἐξῇ C ἑξῆς Cord.

16. inter ἀρχὴν et λέγει rasura

litterarum.

IoAxwEs PnitoP.

ed. Reichardt

1.

ya
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ἀλεκτοροφωνίαν ἀρχὴν εἶναι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας δρίξονται τοῦ ἡλίου πλησιάξοντος ἤδη τῷ ἀνατολικῷ Opíξοντι. ἐξ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ὃ ἑωσφόρος εἴληχεν,
ὁ τὴν ἕω φέρων. ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν GAsxvÓQov φωνὴ
τὴν παρουσίαν ὅσον οὔπω τοῦ ἡλίου μηνύει. καὶ γὰρ
τοὔνομα αὐτοῖς ἐτέϑη διὰ τὸ τῶν λέκτρων ἡμᾶς ἐγείρειν" διὸ xol ὁ ἥλιος ᾿ἠλέχτωρ᾽ ἐκλήϑη.
κα΄.

Πῶς

τὸ τρεῖς
10

]0ANNIS PHILOPONI

:M

ἂν τὸ ὑπόδειγμα
ἡμέρας

καὶ τῷὦ ἅδῃ
ἅδῃ

καὶ

τρεῖς

τοῦ Iovà
νύκτας

σωϑείη,

ἐν τῷ τάφῳ

μ μεῖναι

τὸν κύριον,
θέον; {καὶ ὅτι κατὰ
Θεόδωρον οὐ cgtecat.

Οὕτω δὲ καὶ τρεῖς ἀποπληροῦνται νύκτες καὶ ἡμέραι τρεῖς τῆς εἷς τὸν ἄδην τοῦ χυρίου καϑόδου κατὰ

τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ᾿Ιωνᾶ.
15

20

πρώτη μὲν οὖν ἡμέρα τοῦ

δεσποτικοῦ ϑανάτου τὸ μετὰ τὴν ἐνάτην ὥραν γενόμενον τῆς παρασκευῆς φῶς ἐν ὥραις τρισίν" εἶτα τὸ
σάββατον" τρίτη δὲ ἡ ἀρχὴ τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων,
ἐν ἧ εἰς τὸ μνημεῖον τῶν γυναικῶν ἐλϑουσῶν ἡ τοῦ
κυρίου γέγονεν ἀνάστασις. αἱἷ δὲ τρεῖς νύκτες ἀναποδιζόντων οὕτω συμβαίνουσιν. ἣ τοῦ σαββάτου νὺξ
καὶ ἡ τῆς παρασκευῆς μετὰ δύσιν ἡλίου. καὶ τὸ μετὰ
τὸν σταυρὸν ἀπὸ ἕχτης ὥρας μέχρις ἐνάτης ἐκλείψαν-

25

τος τοῦ ἡλίου σκότος, ἐν ᾧ καὶ γέγονεν ὁ τοῦ χυρίου
ϑάνατος. ὅπερ Auóg ὃ προφήτης ἡλίου δύσιν ὠνόμασὲν οὕτως εἰπών" “καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει.
17. cf. 11. 2 513, T' 898.

14. cf. Jon. 2,1.

25. Amos 8, 9.

1 ἀλεκτοροφονίαν C Cord.
3. ó om. Cord.
C ἀπ χε
marg. σὴμ. διὰ τί ἑωσφόρος.
6. C in marg. σημ. τί coru
λογεῖται ὁ ἀλέκτωρ.
10. καὶ inserui.
ppc
M

" T1].

»
᾿
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κύριος ὃ ϑεός. καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας καὶ
συσχοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ gg" διὰ γὰρ
τοῦ εἰπεῖν" “δύσεται ὃ ἥλιος μεσημβρίας τὸ εἰς νύκτα
᾿λελογίσϑαι τὸ σκότος ἐκεῖνο σαφῶς ἐδίδαξεν" νὺξ γάρ
ἐστιν τὸ μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου σκότος.
Τούτου δὲ τοῦ σκότους. μᾶλλον δὲ τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ Φλέγων ἐν ταῖς ὀλυμπιάσιν ἐμνήσϑη" λέγει ydo,
ὅτι τῷ δ΄ ἔτει τῆς διακοσιοστῆς δευτέρας ὀλυμπιάδος
ἐγένετο ἡλίου ἔκλειψις μεγίστη τῶν οὐκ ἐγνωσμένων
πρότερον" καὶ νὺξ ὥρᾳ ἕκτῃ τῆς ἡμέρας ἐγένετο, ὥστε
e

καὶ ἀστέρας ἐν οὐρανῷ φανῆναι.
σταυρῷ

τοῦ

δεσπότου

Χριστοῦ

ὅτι δὲ τῆς ἐν τῷ
γενομένης

τοῦ

ἡλίου

ἐκλείψεως καὶ οὐχ ἑτέρας ἐμνήσϑη καὶ Φλέγων, πρῶτὸν μὲν éx τοῦ λέγειν μὴ ἐγνῶσϑαι τὴν τοιαύτην
ἔκλειψιν τοῖς πρότερον χρόνοις ἐστὶ δῆλον" εἷς γὰρ
τρόπος

ἐστὶν

ἁπάσης

ἐκλείψεως

ἡλιακῆς

φυσικός"

αἱ

γὰρ συνήϑεις τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις ἐν μόνῃ συνόδῳ
τῶν δύο φωστήρων γίγνονται. ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἐν πανσελήνῳ γέγονεν, ὅπερ φυσικῶς
γενέσϑαι ἐστὶν ἀδύνατον.
καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων
τοῦ ἡλίου ἐχλείψεων., εἰ καὶ ὅλος ἐκλείποι ὁ ἥλιος͵
ἀκαριαῖον χρόνου μέρος ἀφώτιστος μείνας εὐϑέως

ἀνακαϑαίρεσϑαι ἄρχεται" ἐπὶ δὲ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ
ἀπὸ

ἕχτης ὥρας

1. Phleg. olymp.
doxogr. pag. 211).

ἕως ἐνάτης
fragm.

ἀφεγγὴς

ex 1. XIII

ὃ ἀὴρ ἔμεινε

(Westermann,

para-

—.
."*. € in marg. equ. πότε γίνεται ἔκλειψις.
8. δευτέρῳ C
Cord. legendum videtur δ΄ pag. 100, 7. — 9 sq. C in marg. oru.
ὅτι ἐν πανσελίνῳ γέγονεν T τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ πάϑους τοῦ xv
σκότωσις.
10. ὥρὰ ἔχτη C Cord.
16. φυσικός C o in rasura.
23. ἀνακαϑαίρεσϑαι C ἅμα καϑαίρεσϑαι Cord.

d
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παντελῶς. καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς δὲ τῆς περὶ Τιβερίου Καίσαρος ἱστορίας δείκνυται" βασιλεύειν μὲν γὰρ αὐτόν
φησιν ὃ Φλέγων τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἑχατοστῆς ἔνεto.87v. νηκοστῆς ὀγδόης | ὀλυμπιάδος.
τὴν δὲ ἔκλειψιν
5 γεγονέναι ἕν τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς διακοσιοστῆς δευτέρας ὀλυμπιάδος, ὡς συνάγεσθαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ
βασιλεῦσαι Τιβέριον ἕως τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς διακοσιοστῆς δευτέρας ὀλυμπιάδος ἐγγύς που ἔτη δέκα
καὶ ἐννέα, τρία μὲν τῆς ἑκατοστῆς ἐνενηκοστῆς ὀγδόης,
1e

τῶν δὲ ἄλλων τεσσάρων δέκα καὶ ξξ. τοῦτο δὲ καὶ
“ουκᾶς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἱστόρησε. τῷ γὰρ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς Τιβερίου βασιλείας φησὶ τὸ κήρυ-

γμα ᾿Ιωάννου

τοῦ Βαπτιστοῦ

γεγονέναι, ἐξ οὗ τὴν

ἀρχὴν τὸ τοῦ σωτῆρος εἴληφε τὸ εὐαγγελικόν.
1 σι

παρέ-

τεινε δὲ οὐδ᾽ εἰς ὅλους τέσσαρας ἐνιαυτούς, ὡς Εὐσέ-

βιος ἐν τῷ πρώτῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἔδειξεν
ἐκ τῆς ἀρχαιολογίας ᾿Ιωσήπου᾽ τοῦτο συναγαγών. ἀρξάἐμενον γὰρ ἐπὶ άννα τοῦ ἀρχιερέως καὶ μετ᾽ αὐτὸν
τριῶν ἄλλων ἀρχιερέων γενομένων --- ἐνιαύσιος δὲ
0 ὁ τῆς ἀρχιερωσύνης ἦν χρόνος — εἷς τὴν ἀρχὴν τοῦ
μετ᾽ ἐκείνους ἱερατεύσαντος Καϊάφα πέρας εἴληφε

σταυρωϑέντος Χριστοῦ.

ἦν δὲ τὸ ἔτος ἐχεῖνο τῆς Ti-

βερίου Καίσαρος βασιλείας ἐννεακαιδέκατον, ἐν ᾧ ἡ
σωτήριος τοῦ κόσμου γέγονε τοῦ Χριστοῦ σταύρωσις

85 καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῇ παράδοξος
ἔκλειψις

,5.

ἡλιακὴ

T.

τοῦτον

διαπκοστῆς C Cord.

(ἢ, ppaene evànNum.

NM ed: Sulpicii Severi

καὶ ἀσυνήϑης

τῇ φύσει

γενομένη τὸν τρόπον,

17. ᾿Ιωσήπου

ὃν ὃ

Cord. ᾿Ιωσήφου ᾿

ἀρξάμενον Hieronymus de Pratoin -

ἀρξαμένων C Cord.

. 26. ὁ om. Cord. ——
Trax,

΄

ς ὁ, $^ ΠΡΝΗ

!

-

,

;
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ἔν τῇ πρὸὺς PH

πον τὸν ἱεράρχην ἐπιστολῇ.
Ἵνα οὖν ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπανέλθωμεν εἰς σκότος
τὰς τρεῖς ὥρας ἐπὶ πᾶσαν γεγονέναι τὴν γῆν -- ὁ δὲ
τοῦ κυρίου ϑάνατος περὶ τὴν ἐνάτην γέγονεν ὥραν
τουτέστι τῆς ὀγδόης ἀνυομένης καὶ τοῦ σκότους ἔτι
ὄντος. ὅπερ δύσιν ἡλίου ἐκάλεσεν ὃ ᾿ἡμῶς καὶ ὁ Φλέγῶν νύχτα. ἐν j τὸ πνεῦμά vs παρέδωκεν ὁ Χριστὸς
καὶ τὰ ἐπὶ τούτῳ σημεῖα γέγονεν ἃ διηγεῖται τὸ εὐαγ,

M

2

/,

9

,

M

-

/,

2

γέλιον --- προφανὲς οἶμαι λοιπόν. ὅτι νύκτα τὸ GXxÓτος τοῦτο xci ἡλίου δύσιν λογιστέον μίαν οὖσαν τῆς
ἐν GÓov τοῦ κυρίου καϑόδου. καὶ οὕτως αἱ τρεῖς
ἡμέραν καὶ ci τρεῖς σωϑήσονται νύκτες καὶ τῷ σαββάτῳ τὴν πρὸ τῆς κυριακῆς λογιούμεϑα νύκτα. καὶ
μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν τριῶν νυχτῶν καὶ τῶν
δύο ἡμερῶν τῇ ἀρχῇ τῆς τρίτης ὄρϑρου βαϑέος, ἥτις.
ἐστὶν ἡ κυριακή, γέγονεν ἡ ἀνάστασις" ἀπὸ μέρους δὲ
2

—«A&GM
0$—
u-—

e

-

,

΄

τὰς ἡμέρας ἀριϑμεῖν εἰώϑαμεν

M

e,

ἅπαντες"

e

-

εἰ δὲ τὴν

μετὰ τὸ σάββατον νύχτα μέρος εἶναι τῆς κυριακῆς
ἐροῦμεν καὶ τὴν μετὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ σαββάτου.
δύο νυχϑήμερα εὑρίσκονται μόνα. v] παρασκευή. μᾶλλον δὲ αἱ τρεῖς αὐτῆς ὧραι ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας, καὶ τὸ
σάββατον δευτέρα, καὶ δύο νύκτες, ἥ τὲ μετὰ τὴν παρασκευὴν καὶ ἡ μετὰ τὸ σάββατον. καὶ πῶς ἀληϑεύσει
τὸ ἐν τῇ Kopie μεῖναι τῆς γῆς τρεῖς Jpzocs καὶ τρεῖς
Eee οὐ γὰρ ἁπλῶς εἴρηκε τρεῖς ἡμέρας. ἵνα τὰς
μὲν τρεῖς ὥρας τῆς παρασκευῆς τῆς μετὰ τὸ σκότος

τ οι

1. ef. S. Dionys. Areop. ep. VII (Migne 8, 1081 A).
'

12. ἐνάδου C Cord.
. 0 in ras. C
Mo
LAM

xv C Χριστοῦ Cord.

16. βαϑέος

d
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ὃ. [H39

μίαν λάβωμεν ἡμέραν, τὴν δὲ μετὰ τὸ σάββατον νύκτα
τρίτην ἡμέραν.ὡς λέγει Θεόδωρος" ἀλλὰ τὸ εὐαγγέλιον εἶπεν μετὰ διαστολῆς ἀκριβοῦς" “τρεῖς ἡμέρας καὶ
τρεῖς VAS

ς αἵτινες οὐκ ἄλλως

δείκνυνται

ἢ κατὰ

5 τὸν εἰρημένον ἡμῖν τρόπον.
|
Οὐδ᾽ ἄρα ἐκ τοῦ jon τῆς τοῦ κυρίου ἀναστάσεῶς τὸ ξητούμενον αὐτῷ Θεόδωρος ἔδειξεν, ἀλλὰ καὶ
£x ταύτης συνέστη τὸ ἀληϑές.

ἴο1.85:. (β΄. ᾿“πόδειξις ἐκ τοῦ νόμου. ὅτι προηγεῖται
ι᾽τῆς νυκτὸς ἡ ἡμέρα, καὶ περὶ τοῦ καιροῦ πάλιν
τῆς ἀναστάσεως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ.
Καὶ ἐκ τοῦ νόμου δέ, καϑ' ὃν τὸ πάσχα διατετύπῶται γίγνεσϑαι. ὅτι προὐπάρχει τῆς νυχτὸς ἣ ἡμέρα
δειχϑήσεται. ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ γὰρ οὕτω φησίν 'simsv
15 δὲ χύριος πρὸς Μωϊσῆν καὶ ᾿Δαρὼν ἐν γῇ Αἰγύπτου
λέγων"

ὃ μὴν οὗτος ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν

πρῶτός ἐστιν

ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ. λάλησον πρὸς πᾶσαν
συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραὴλ λέγων" τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς
τούτου
,

λαβετωσαν
,

ἕκαστος
er

πρόβατον κατ
,

,

οἴκους
7

πα-

20 τριῶν. πρόβατον τέλειον ἄρσεν ἐνιαυσιαῖον ἔσται
ὑμῖν. ἀπὸ τῶν ἀμνῶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐρίφων λήψεσϑε
ον
/
er
E
καὶ Yoἔσται ὑμῖν
διατετηρημένον
ἕως
τῆς
τεσσαρεσκαιδεχάτης τοῦ μηνὸς τούτου" καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ

σλῆϑος

συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραὴλ πρὸς ἑσπέραν.

14 sq. Exod. 12, 1—11
10. πάλιν
«ἄμωμονΨ.

om.

ed. IIl.

καὶ

(om.v. 4 et v. 7).
20. post

ἄρσεν Cord. inseruit .
|

mmm
ΜΒ
πο
M
ῃ0
᾽ν

ἘΠ δ.
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φάγονται τὰ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὀπτὰ πυρὶ καὶ ἄξυμα
ἐπὶ πικρίδων ἔδονται. οὐκ ἔδεσϑε ἀπ᾿ αὐτῶν ὠμὸν
οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι. ἀλλ᾽ ἢ ὀπτὰ πυρί, κεφαλὴν
σὺν

τοῖς ποσὶ

x«i τοῖς

ἐνδοσϑίοις.

οὐκ

ἀπολείψετε

ἀπ’ αὐτοῦ sig τὸ πρωὶ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ᾽
αὐτοῦ, τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ’ αὐτοῦ sig τὸ πρωΐ
ἐν πυρὶ κατακαύσετε.
οὕτω δὲ φάγεσϑε αὐτό" αἱ
ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν
ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν καὶ ci βαχτηρίαι ὑμῶν ἐν ταῖς
χερσὶν ὑμῶν καὶ ἔδεσϑε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς" πάσχα
ἐστὶν xvgíov!. τὸ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ “ευιτικῷ γέγραπται"
“ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ
τοῦ μηνός. ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν, πάσχα τῷ κυρίῳ
καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου
ἑορτὴ τῶν ἀξύμων τῷ κυρίφ΄.

15

Εἰ οὖν σφάξεσϑαι μὲν ὁ νόμος κελεύει πρὸς ἕσπέouv τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τὸ πρόβατον. ἐσϑίεσϑαι δὲ
τῇ νυχτὶ ταύτῃ, τουτέστιν τῇ συνημμένῃ τῇ τεσθαρεσκαιδεκάτῃ. πάδχα δὲ τὴν νύχτα ταύτην καλεῖ. τὰ δὲ
καταλειπόμενα εἷς τὸ πρωὶ τῆς πεντεκαιδεκάτης πυρὶ ?e

χκατακαίεσϑαι κελεύει, τὴν δὲ νύκτα τοῦ πάσχα, ἐν i)
τὸ πρόβατον ἐσϑίεται, μὴ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ λογιούμεϑα τοῦ μηνός, ἀλλὰ τῇ μετ᾽ αὐτὴν πεντεκαιδεκάτῃ,
συμβαίνει τὸ πάσχα μὴ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην εἶναι,
ἀλλὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην.
ἀλλ᾽ ὁ νόμος οὐδαμοῦ:
πάσχα “καλεῖ τὴν πεντεκαιδεκάτην ἀλλὰ πρώτην τῶν
ἀξύμων" διὸ τὰ εἰς τὴν ἕω ταύτης καταλειπόμενα τοῦ

τῷgx

12. Lev. 23, 5. 6.
4. roig

7z06l—b. καὶ om.

5. συντρίψεται C Cord

Cord.

4. ἀπολείψεται

C

8. posterius ὑμῶν m. ead. suprascr. C

12. τεσσαραχαίδεκα Cord. semper.
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προβάτου πυρὶ κατακαΐίεσϑαι κελεύει" παρεληλυϑότος
γὰρ τοῦ πάσχα μετὰ τὴν νύχτα ἡ τοῦ προβάτου λοιπὸν εἷς τὴν ἕω βρῶσις ὑπῆρχεν ἀϑέμιτος" εἰ δὲ ἡ νύξ,"
ἐν jj τὸ πρόβατον ἠσϑίετο. μὴ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης
5 ἦν, ἀλλὰ τῆς πεντεκαιδεκάτης μέρος ὑπῆρχεν. οὐκ ἂν
μετὰ τὴν νύκτα τοῦ προβάτου τὴν βρῶσιν ἀπηγόρευεν
ὡς ἀϑέμιτον. νῦν δὲ ἐσθίεται μὲν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἥτις ἐστὶν πάσχα. ἑορτὴ δὲ πρώτη τῶν ἀξύμων
ἐστὶν ἡ πεντεχαιδεκάτη. χκαϑ' ἣν ἡ ἐξ Αἰγύπτου τῶν
10 υἱῶν ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἔξοδος.
Ὅτι δὲ οὐ μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολήν, ἀλλ᾽ ἔτι
σχότους ὄντος μετὰ ἑωσφόρον ἡ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἔξοδος. ὡς ἐξ ἐχείνου λοιπὸν τὴν πεντεκαιδεfol.88v. κάτην ἀριϑμεῖσϑαι, καϑ' ἣν ἐξῆλϑον, δῆλον | ἔσται i15 τὴν περὶ τούτου μωσαϊκὴν ἱστορίαν ἀναγινωσκόντων
ἡμῶν οὕτως ἔχουσαν" “ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς vvχτὸς καὶ κύριος ἐπάταξε πᾶν πρωτότοχον ἐν γῇ Aiyoπτου ἀπὸ πρωτοτόχου Φαραὼ τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ
ϑρόνου καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν
90 τῷ λάκκῳ καὶ πᾶν πρωτότοχον χτήνους. καὶ ἀνέστη

Φαραὼ νυχτὸς καὶ πάντες οἱ ϑεράποντες

αὐτοῦ καὶ

πάντες οἱ Αἰγύπτιοι. καὶ ἐγενήϑη κραυγὴ μεγάλη év
πάσῃ γῇ Alyómvov: οὐ γὰρ ἦν οἰκία, ἐν ἣ οὐκ ἦν ἐν
αὐτῇ τεϑνηκώς. καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ Μωῦσῆν καὶ
56 Δαρὼν νυχτὸς καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ἀνάστητε καὶ ἐξέλ-

ϑατε ἐκ τοῦ λαοῦ μου καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ.
βαδίζετε

καὶ λατρεύετε

κυρίῳ τῷ ϑεῷ ὑμῶν,

καϑὰ

λέγετε. καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαβόντες πορεύεσϑε.

εὐλογήσατε δὲ χἀμέ.

16. Exod. 12, 29---86.

καὶ κατεβιά-
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fovro oi Αἰγύπτιοι τὸν λαὸν σπουδῇ ἐχβαλεῖν αὐτοὺς
ἀπὸ τῆς γῆς" εἶπαν γάρ, ὅτι πάντες ἡμεῖς ἀποϑνῃσχομεν.

ἀνέλαβεν δὲ ὁ λαὸς τὸ σταῖς αὐτῶν πρὸ τοῦ

ζυμωϑῆναι τὰ φυράματα αὐτῶν ἐνδεδεμένα ἐν τοῖς
ἱματίοις αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὥμων. οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ
ἐποίησαν, καϑὰ συνέταξεν αὐτοῖς Μωῦσῆς καὶ ἤτησαν
παρὰ τῶν Αἰγυπτίων σχεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ
ἱματισμόν. καὶ κύριος ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐ-᾿
τοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς καὶ
ἐσκύλευσαν

τοὺς Αἰγυπτίους.

10

Εἰ δὲ ὃ τῶν πρωτοτόκων ὕλεϑρος μέσην γέγονε
νύχτα καὶ μετὰ ταύτην οἱ Αἰγύπτιοι τοῦ γενομένου
συναισϑόμενοι διανέστησαν τεϑορυβημένοι καὶ κράξοντες καὶ τὸν Φαραὼ δηλονότι κχατεπείγοντες ἀπο| λῦσαι τὸν λαὸν χαὶ ἐπὶ τούτῳ Φαραὼ τὸν Μωῦσῆν

καὶ τὸν '"d«gov μεταστειλάμενος τὰ εἰρημένα πρὸς
αὐτοὺς εἶπεν. καὶ τούτων γενομένων ὑπὸ τῶν Aiyvπτίων. ἐπειγόμενοι συνεστράφησαν πρὸς τὴν ἔξοδον
παρασκχευαξζόμενον μετὰ πάσης αὐτῶν τῆς ἀποσκχευῆς
γυναικῶν τε καὶ τέκνων καὶ κτηνῶν καὶ πάντων, ὅσα
αὐτοῖς ὑπῆρχεν. πόσας οἴει μετὰ τὸ μεσονύχτιον δια᾿γενέσϑαι ὥρας. ἐν αἷς τὰ τοιαῦτα τοῖς τε Αἰγυπτίοις

^ x«l τοῖς ᾿Ισραηλίταις ἐπράχϑη; δῆλον οὖν. ὡς εἶπον.
ὅτι περὶ αὐτὴν τὴν ἕω νυχτὸς ἔτι οὔσης ἡ ἐξ Lyvπτου τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἠπειγμένη γέγονεν ἔξοδος. ἐν 9
γὰρ τῷ Z[evrsgovouío “φύλαξαι τὸν μῆνα φησί “τῶν

—

νέων. καὶ ποιήσεις τὸ πάσχα κυρίῳ τῷ ϑεῷ σου. ὅτι
ἐν μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλϑες ἐξ Αἰγύπτου vvxvóg. ἥτις
26. Deut. 16, 1.
285. ἠπειγημένη Cord.

ἐπειγημένη ed. II.
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qv τῆς πεντεκαιδεκάτης ἡμέρας ἀρχή, ἣν πρώτην τῶν
ἀξύμων ἑορτάξουσιν. ὡς ἐν αὐτῇ τῆς δουλείας τῶν
Αἰγυπτίων ἐλευϑερωϑέντες, τύπον ἔχουσαν τῆς éx.
νεχρῶν ἀναστάσεως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ τὸν αὐτὸν
5 τῇ ἐξόδῳ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν γενομένης καιρόν, ἐν ἧ
πάντες τῆς

δουλείας

τῆς

ἁμαρτίας

καὶ τοῦ

ϑανάτου

ἠλευϑερώϑημεν., ἐν 7j καὶ τὸν κόσμον ἤρξατο δημιουργεῖν ὃ ϑεός. οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ τὸ φῶς ἐν αὐτῇ
ποιήσας. ἀλλ᾽ οἱ μὲν περὶ τὴν £o τῆς πεντεκαιδὲε10 χάτης ἐξῆλϑον" ὁ δὲ Χριστὸς τὴν τριήμερον πληρώσας
ταφὴν τῇ ἑκκαιδεκάτῃ κατὰ τὸν αὐτὸν ἀνέστη καιρόν,
ἥτις ἦν τότε μία τῶν σαββάτων.

Εἰ οὖν πάσχα τοῖς ᾿Ισραηλίταις ἦν ὃ μέχρι τῆς
ἐξόδου καιρός. μετὰ δὲ τοῦτον ἣ πεντεκαιδεκάτη τοῦ
15 μηνὺς οὐκέτι πάσχα χαλουμένη ἀλλ᾽ ἑορτὴ τῶν ἀξύἴο1.89:. μῶν, πῶς οὐχὶ προφανέστατον | ὡς ἡ πρὸ τῆς ἐξόΞ:
δου τοῦ λαοῦ νὺξ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, ἥτις ἦν TO
πάσχα. συνῆπται; καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς τὴν μετὰ
τὸ σάββατον νύκτα τῇ ταφῇ τοῦ κυρίου λογιξόμεϑα,
2)» τῇ δὲ ἑξῆς ὄρϑρου βαϑέος σκοτίας ἔτι οὔσης τὴν ἀνάστασιν ἑορτάξομεν, ἣν ἐπιφαύσκειν εἷς τὴν μίαν τῶν
σαββάτων τὸ εὐαγγέλιον εἴρηκεν. oOx ἄρα τὴν μετὰ
τὸ σάββατον νύχτα τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων λογίζεσϑαι δεῖ.

s

ὋὍσα μὲν οὖν
τοῦ προηγεῖσϑαι
εἷς δύναμιν: ὅσα
νυχτὸς διάστημα

τῶν Θεοδώρου πιϑανότητα εἶχέ τινὰ
τῆς ἡμέρας τὴν νύκτα, διελυσάμην
δὲ γέγραφε δεῖξαι πειρώμενος ὅτι
παρέτεινε τὸ σκότος πρὶν γενέσθαι

11. ἕξ καὶ δεκάτῃ C Cord.

20. σκοτίας ἔτι οὔσης fortasse

glossema est ὄρϑρου βαϑέος (Joh. 20, 1).

ico

1t 23]
τὸ φῶς,
ὁμιλίαις.
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συγκαταλεγέσϑωσαν.

xy. Διὰ τί Ἑβραῖοι τὴν πρώτην τῆς ἑἕβδομάδος ἡμέραν μίαν καλοῦσι καὶ τὴν πρώτην τοῦ
μηνὸς óuoíog, οὐκέτι δὲ ἐπὶ τῶν μηνῶν τὸν
μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸν πρῶτον λέγουσιν ἕνα.
"Kal ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα

μέα᾽" ἐξήτησαν διὰ τί μὴ εἶπεν ἡμέρα πρώτη. μέλλων
ἐπάγειν δευτέραν καὶ μέχρι τῆς ἕχτης" καλῶς δέ τινὲς
ἐπετήρησαν. ὅτι ἰδίωμα τοῦτο τῆς ἑβραΐδος ἐστὶ διαλέχτου τὴν πρώτην μίαν καλεῖν. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.
καὶ τὸν πρῶτον

ἕνα.

αὐτὸς

γοῦν Μωῦσῆς

τοὺς τέσ-

σαρας ἀπαριϑμούμενος ποταμοὺς ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ὄνομα
τῷ πρώτῳ Φείσων “ὄνομα᾽ φησί và ἑνὶ Φείσων καὶ
ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηὼν καὶ ὃ ποταμὸς
ὃ τρίτος Τίγρις, ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης".
καὶ πάλιν" “ἔλαβεν ἑαυτῷ Adcusy δύο γυναῖκας, ὄνομα

τῇ μιᾷ ᾿4δᾶ καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλᾶ᾽.

μ᾿0

μ᾿

καὶ τὴν

ψνεομηνίαν δὲ μίαν τοῦ μηνὸς ὀνομάζουσιν. ὡς ἐν τῷ
Μευιτικῷ᾽ “τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μία τοῦ μηνὸς ἔσται
ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων.

r2

Καλλίστης οὖν καὶ ἀληϑοῦς οὔσης τῆς παρατηρήσεῶς περιττὸν οἶμαι τὸ ξητεῖν διὰ τί x«l νῦν τὴν
E πρώτην μίαν ὠνόμασεν. si μή τις ἄρα φιλοτιμώτερον
προσϑείη τοῦ ἔϑους τὴν αἰτίαν, ἥντινα οἶμαι ταύτην"
ἢ τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ἐπὶ διαφόρων

DU Ba? B.
20. Lev. 23, 23.
EC

15. ὁ om. Cord.
-. Cord. ἔϑνους C
[*

Eo

ERA

ul

14 Gen 92, 1158...
19.

óvouccovow

17. Gen. 4, 19.
Cord.

25.

ἔϑους

τ
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λέγεται πραγμάτων. ὡς ὅταν sizmo' πρῶτος ἕν προφήταις ἐστὶ MoUoijs, δεύτερος φέρε Σαμουὴλ καὶ
ἐφεξῆς" ὁμοίως πρώτη ἐστὶν ἡ Γένεσις. δευτέρα ἡ
"Etoóog. ἡμέραν δὲ καλοῦμεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ
ὅ δρίξοντος εἷς τὸν αὐτὸν πάλιν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν. καὶ ἕτερόν τι ποιητικὸν ἡμέρας οὐκ ἔστι.
πάλιν οὖν ἡ αὐτὴ περιδίνησις ἄλλην ἡμέραν ποιεῖ
καὶ πάλιν ἄλλην. μία οὖν ἐστιν ἡμέρα ἡ τοῦ ἡλίου
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις, ἐφ᾽ ἑαυτὴν
10 πολλάκις ἀνακυχλουμένη καὶ τὸ τῶν ἡμερῶν ποιοῦσα
πλῆϑος" ἐπεὶ οὖν τῶν ἡμερῶν οὐκ ἔστι διαφορά, ἀλλ᾽
ὡς εἶπον μία ἣ πρώτη τὰς ἄλλας ἀνακυκλουμένη ποιεῖς.
ἴο1.89ν. εἰκότως ἄρα μίαν αὐτὴν x«i | οὐ πρώτην ὠνόμασε
Μωῦσῆς., ἅτε δὴ τῶν ἑξῆς ἁπασῶν οὖσαν γεννητικήν.
ι ὡς καὶ ἡ μονὰς μία ἐστὶ τῇ ἰδίᾳ ἀνακυκλήδσει τοὺς
ἑξῆς ἀριϑμοὺς “γεννῶσα.
Εὔλογον οὖν τὸ αἴτιον μὴ ποιεῖν τοῖς αἰτιατοῖς
σύστοιχον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸ σχέσεως

ἔχειν τὸ δεύτερα εἶναι καὶ τρίτα, τοῦτο δὲ ὡς ἐκείνων
:0 ἐξῃρημένον τῇ δυνάμει ἄδσχετον πρὸς αὐτὰ τὴν προσηγορίαν ἔχειν. ἕν λεγόμενον καὶ μία καὶ sig, οὐχὶ δὲ
πρῶτος καὶ πρώτη καὶ πρῶτον. ὥσπερ δὲ μία τῶν

σαββάτων

ἐστὶν ἡ πρώτη τῆς ἑβδομάδος,

ἧς κατὰ

ἀνακύκλησιν ἡ ἑβδομὰς συμπληροῦται. οὕτω καὶ μία
496 τοῦ μηνὺς χατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν. ἧς ἡ ἀνακύκλησις εἰς ἑαυτὴν τὸν μῆνα ποιεῖ. τοῦτο δὲ λέγω οὐκ
ἀναιρῶν παντελῶς παρ᾽ αὐτοῖς τὴν προσηγορίαν τοῦ
jon καὶ πρώτης, μόνον δὲ τὸ ἑβραϊκὸν αἰτιολογῶν
ἔϑος. ὡς οὐκ ἄλογον ἔσχε τὴν ἐπιτήρησιν.
|
30
Τούτῳ δὲ κἀκεῖνό ἐστι σύμφωνον ἐπὶ τῆς τῶν :
80. σύμφωνον Cord. συμφωνῶν

€

Ao
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μηνῶν ἀπαριϑμήσεως.
οὐδέποτε τὸν μῆνα τὸν πρῶτον ἕνα λέγουσιν ἀλλὰ μόνως πρῶτον. “ὃ μὴν οὗτος
ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν. πρῶτός ἐστιν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ
τοῦ ἐνιαυτοῦ᾽ καὶ πάλιν “ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός᾽" ἐπειδὴ καὶ ὁ
τριαχονϑήμερος τοῦ μηνὸς χρόνος καὶ αὐτὸς κατὰ
ἀνακύκλησιν τῆς μιᾶς ἡμέρας γίνεται. οὐ μὴν ὃ ἔνιαὐτὸς κατὰ ἀνακύχλησιν ἑνὸς. μηνός. τὸ γὰρ μέτρον

ἐστὶν ἐλάχιστον. ὧν ἐστι μέτρον
ἡ τῆς ἀπλανοῦς

ἐλαχίστη δὲ πασῶν

κίνησις. ἧς ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ

αὐτὸ ἀποκατάστασις

ἡμέρα ἐστίν" διὸ ταύτῃ

καὶ ὃ

πᾶς χρόνος μετρεῖται. τούτου δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ποταμῶν ἢ γυναικῶν ἢ évégov τινῶν τοιούτων ἡ τοῦ
ἔϑους μετῆλϑε κατάχρησις.

λόγος τρίτος.

Καὶ εἶπεν ὃ 956g:
μέσῳ

τοῦ

ὕδατος

'γενηθήτω

καὶ

ἔστω

στερέωμα

διαχωρίξον

ἐν
ἀνὰ

μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος᾽, καὶ ἐγένετο οὕτως.
,

καὶ

e

ἐποίησεν

N

e

5

b

2

ὃ ϑεὸς τὸ στερέωμα

’

.

καὶ

er

διεχώ-

QuGsv ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος. ὃ qv ὑπο᾿χάτω τοῦ στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατὸς τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. καὶ ἐκάλεσεν

ὁ ϑεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν.
2. Exod. 12, 2.
10. ἀπὸ τοϑίοῦ C

4. Lev. 28, 5.

16. Gen. 1, 6. 7.

15. τέλος τοῦ δευτέρου λόγου C
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AKTAAZ

Kal εἶπεν ὃ 95óg' 'γενηϑήτω στερέωμα ἐν
μέσῳ τῶν ὑδάτων καὶ ἔστω διαχωρίξον μεταξὺ
ὑδάτων

sig ὕδατα᾽.

5 στερεώματι

καὶ

ἐκάλεσεν

ὃ ϑεὸς

τῷ

οὐρανός.
OEOAOTIS9SN

Καὶ εἶπεν ὃ 95óg" 'γενηϑήτω στερέωμα ἐν
μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔσται διαχωρίξζον ἀνὰ
μέσον ὕδατος

εἰς ὕδατα᾽.

1070 στερεώματι

οὐρανόν.

καὶ ἐκάλεσεν

ὃ ϑεὸς

ZTMMAXOZ

Καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" 'γενηϑήτω στερέωμα ἐν
μέσῳ ὑδάτων καὶ ἔστω διαχωρίξον ἐν μέσῳ
ὕδατος

καὶ εἰς ὕδωρ᾽.

15 στερεώματι

καὶ ἐκάλεσεν

οὐρανόν.

ὁ ϑεὸς τῷ

|

fol9ir. α΄. Ὅτι δεύτερος οὐρανός ἔστι τὸ στερέωμα
καὶ οὐκ ἐπανάληψις τοῦ πρώτου" καὶ τί ἐστι
τὸ ἁρπαγῆναι ἕως τρίτου οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ
Παύλου λεχϑέν.
3:0

ὋὍτι μετὰ τὸν πρῶτον

οὐρανὸν

δεύτερον ὁ ϑεὸς

ἐποίησεν τὸ στερέωμα. ὅπερ xoi αὐτὸ χέχληκεν οὐραvóv, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπανάληψις τὰ νῦν τούτου “ἕν
ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν yiv^, ἀλλ᾽.

ὁμωνύμως ἐκείνῳ καὶ τοῦτον ἐκάλεσεν οὐρανόν, δεδεί18. cf. II Cor. 12, 2.
3. τῶν ὑδάτων}ὕ utrumque v» a correctore add. C

χωρίξον) ο in rasura C

8. δια-

aD
, n “ἢ
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ἱκανὸν δὲ καὶ τὸ ἐν ψαλμοῖς εἰρη-

μένον" “ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ. τὴν δὲ γῆν
ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνϑιρώπων᾽

καὶ πάλιν" "αἰνεῖτε

αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν᾽. ἀλλὰ καὶ ὃ Παῦλος
ἁρπαγῆναι εἰπὼν ἕως τρίτου οὐρανοῦ τὸ μὴ ἕνα τῷ
ἀριϑμῷ τὸν οὐρανὸν εἶναι δείκνυσι. διὸ ξητεῖται. τίς

ὁ τρίτος ἐστὶν οὐρανός.
Καὶ δῆλον οἶμαι πᾶσιν. ὡς ἡ ϑεία γραφὴ καὶ τὸ
μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ σῶμα πᾶν συνεχῶς οὐρανὸν
ὀνομάζει. “τὰ πετηνὰ τὰ πετόμενα κατὰ τὸ στερέωμα
τοῦ οὐρανοῦ". “χαὶ ἔβρεξε κύριος πῦρ καὶ ϑεῖον παρὰ
- xvgíov ἐκ τοῦ οὐρανοῦ᾽. “καὶ οἱ καταράκται τοῦ οὐ-

ρανοῦ ἀνεώχϑησαν᾽. καὶ πολλὴ καὶ ἀπερίληπτος ἡ
᾿ τούτου χρῆσις xci οὐκ ἐν μόνῃ τῇ ϑείᾳ γραφῇ. ἀλλὰ
-

καὶ ἐν τῇ ἑλληνικῇ συνηϑείᾳ καὶ ἐν τῷ ἔϑει τῷ κοινῷ.
Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος ὑπερβὰς ὁ Παῦλος τῇ
δϑεωρίᾳ τοῦ νοῦ τὸ μεταξὺ ἅπαν οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ
αὐτὸν τὸν ὑποπίπτοντα τῇ αἰσϑήσει ἡμῶν διὰ τῶν
ἐν αὐτῷ ἀστέρων οὐρανόν, ὃν 1) γραφὴ στερέωμα προσαγορξύει. καὶ τὸν πρῶτον καὶ ἔξωϑεν πάντων. καὶ

LME

asd
᾿Ξ

ἁπλῶς

εἰπεῖν

πᾶσαν

ὑπερανελθὼν

τοῦ

σωματικοῦ

"xóguov τὴν ϑεωρίαν, γυμνῷ τῷ νῷ μετάρσιος τοῖς
ὑπερχοσμίοις ὡμίλησε καὶ ϑεῷ --- [μακάριοι γὰρ οἱ

καϑαροὶ τῇ καρδίᾳ᾽ φησὶν ὃ κύριος “ὅτι αὐτοὶ τὸν
ϑεὸν ὄὕψονται᾽ — καὶ ἀρρήτων ἀνθρώποις ἠξιώϑη
ῥημάτων ἀκοῦσαι.
Οὐκ ἄρα δέον ἐστὶν ἀμφιβάλλειν. si δεύτερον οὐ-

φανὸν οἷδε Μωῦσῆς τὸ στερέωμα, ὅτε καὶ τρίτον οὐ1. πολλοί) ut Theodoretus l. c. qu. XI pag. 14.
13, ?4.

3. Ps. 148, 4.

11. Gen. 19, 24.

4. II Cor. 12, 2

12. Gen. 7, i1.

2. Ps.

10. Gen. 1, 20.

28. Matth. 5, 8.

112
ρανὸν xo9

SL χρεία: 1 γραφὴ γιγνώσκει τὸν2 dde

οὐδὲ νομιστέον ἐπανάληψιν εἶναι τοῦ πρώτου τὰ ἐνταῦϑα περὶ τοῦ στερεώματος εἰρημένα" καὶ ἐξ αὐτοῦ
γὰρ τοῦ χρόνου, xc0' ὃν tefveQod γέγονεν. ἡ διοῤμ θα
e

i ——

τούτων ἐστὶ γνώριμος" εἴγε ὃ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ γέyovev ἡμέρᾳ. τὸ δὲ στερέωμα τῇ μετ᾽ αὐτὴν δευτέρᾳ.
β΄. Τί ἐστι τὸ πλανῆσάν τινας ἐπανάληψιν
εἶναι νομίξειν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ τὰ περὶ
τοῦ στερεώματος εἰρημένα᾽ καὶ ὡς οὐδὲν τῶν
γενομένων ἐν ταῖς ἕξ ἡμέραις πλὴν μόνης τῆς
τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως ἐπανείληπται.
᾿Ἑπλάνησε δὲ
εἶναι τοῦ πρώτου
ϑρῶπον

τοὺς ὑποπτεύσαντας
ἐπανάληψιν
τὰ νῦν λεγόμενα ἡ κατὰ τὸν ἄν-

ἀναγκαίως
3

ἑπανάληψις

,

3

,

γενομένη

τῷ Movosi.

,

€-

.“.

»

εἰπὼν γάρ᾽ “καὶ συνετέλεσεν ὃ 450g ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
ἕχτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησε. καὶ κατέπαυσεν ἐν τῇ

toL91v. ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων. αὐτοῦ
ὧν ἐποίησε", καὶ μέλλων τὰ περὶ τῶν ἕξῆς ἀνθρώπων
2

ol.

t5e

c

21".

,

M

p

/,

9

Ν

/

M

kA

,

-

/

ἱστορεῖν ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τῶν γενομένων ἕως. τῆς αὖτοῦ τελευτῆς. εἰχότως ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνέδραμεν ἄνϑοωπον., ἵνα φυλάξῃ τῇ ἱστορίᾳ τὸ συνεχές" “οὐ γὰρ

ἔβρεξεν ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὴν γῆν; καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἣν

25

ἐργάξεσϑαι τὴν γῆν. καὶ ἔπλασεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς᾽, ἐντελεστέραν τε τῆς γενέσεως
αὐτοῦ ποιούμενος τὴν διήγησιν, καὶ τὸν τρόπον, καϑ'
15. Gen. 2, 2.

21.:Gen, 2, 5..7.

1. γιγνώσκει] ev ex ἢ corr. C
21 5α. inde ab
novum enuntiatum inchoat OCord., ab ἔπλασεν (58).n
partem; ordinem Verbordb non perspexit.
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ὃν ἡ κοινωνὸς αὐτῷ τοῦ βίου γέγονεν Εὔα, λέγων, καὶ
τίνες λοιπὸν οἱ ἐξ ἀμφοῖν καὶ οἱ ἐξ ἐκείνων. ἐπ᾽ ἄλλου
δὲ τῶν ἐν ταῖς ἕξ ἡμέραις γενομένων ὡς γινομένου
πάλιν οὐδενὸς μνήμην πεποίηται" τὸ γάρ ᾿συναχϑήτω
τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ sig συναγωγὴν
μίαν, καὶ ὀφθϑήτω ἡ ξηρά᾽ καὶ τό “ἐχάλεσεν ὃ ϑεὸς
τὴν ξηρὰν γῆν᾽ οὐκ ἐπανάληψίς ἐστι τοῦ ὅτι πεποίηκὲ τὴν γῆν ὃ ϑεός, ὥς τισι λίαν ἀλόγως ἔδοξεν.
ἀλλὰ διδασκαλία τῆς τῶν δύο τούτων στοιχείων φυσικῆς τάξεώς vs καὶ ϑέσεως καὶ τῆς διακρίσεως

αὐτῶν

ἀναγκαίας οὔσης, ἵνα καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν γίνεσϑαι μέλλοντα διακεχριμένην λάβῃ τήν cvs γένεσιν καὶ τὴν

τροφὴν καὶ τὴν δίαιταν.
ἐδείχϑη.
P.

τοῦτο

μὲν οὖν αὐτάρκως

|

o

'

-

3

"

*

x

3

y. Ὅτι τὸν πρῶτον οὐρανὸν τὸν ἄναστρον οἶδεν
Ἵππαρχος καὶ Πτολεμαῖος" καὶ ὅτι τὸν δεύτεQov, ὃν στερεῶμα
e

,

vov ἴσασι
: διαιροῦσιν

t

-

αἰτίαν

καὶ

καλεῖ Movcijg, ἕνα μὲν οὐρα»

EAAqvsg,

εἰς μεθῆ.,
μέ

τῆς

ἀποδιδόναι᾽

ὃ

ἐν

τοῖς

“.

E

er

N

ἄλλοι δ᾽ ἄλλως

ὡς ἐνόμισαν
μ

πλανωμένοις

καὶ ὡς ἀναπόδεικτοι

3

αὐτὸν

ἕκαστοι

τὴν
1]

ἀνωμαλίας
πᾶσαι

αὐτῶν

εἶσιν «i ὑποϑ'ἕδεις.
᾿Εγὼ δὲ σύμφωνον τοῖς οὖσι τὴν Μωύσέως κοσμογονίαν δεικνὺς καὶ τοὺς ἐν ἀστρονομίᾳ μάλιστα τῶν
πρὸ αὐτῶν ἁπάντων εὐδοκχιμηκότας Ἵππαρχον καὶ
Πτολεμαῖον προσηταιρισάμην μάρτυρας τῆς τοῦ δευ4. Gen. 1,9.

6. Gen. 1, 10.

2. prius οἱ om. Cord.

duarum litt. C

8. post τισι rasura

IoAwNES PuinoP., ed. Reichardt I.

unius
8

aut

qnia

—
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T

τέρου γενέσεως οὐρανοῦ, oU0g ἐκ τῶν Moos γεγραμ/
?
net
sx
L APUADN
€
μένων
τὰςN ἀφορμὰς
λαβόντας οἶμαι
τῇA ἀνάστρῳ
σφαίρᾳ
τῇ ἐξωτάτω πασῶν πρώτους Ελλήνων ἐπιστῆσαι" ἥλιον
ὃὲ xol σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας ἐν τῇ μετ᾽ ἐκείνην
ὅ ὑπάρχειν πάντες ϑέλουσι καὶ αὐτῷ Movosi τοῦτο
βουλομένῳ ἀκολουϑήσαντες. ἕνα μὲν οὖν τοῦτον οὐροανὸν ἅπαξ ἅπαντες εἶναί φασι καὶ πληϑυντικῶς
οὐδέποτε

αὐτὸν οὐρανοὺς ὀνομάξουσιν Ἕλληνες, ὡς ἣ

ϑεία γραφὴ πολλάκις οὕτω καλεῖ" διὰ δὲ τὴν φαινο10 μένην ἀνωμαλίαν τῆς κινήσεως τῶν πλανωμένων ἄλλαις ἄλλως τῶν ἀστρονόμων ὑποϑέσεσι χρησάμενοι,
δι᾿ ὧν τὰ φαινόμενα σῴξειν ἐνόμισαν. εἰς πλείονας
σφαίρας αὐτὸν ὡς εἷς μέρη διεῖλον. ᾿Φριστοτέλης γοῦν
ἐν τῷ λάβδα τῆς μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείας τὰς
ἴ01.92:. τῶν παλαιῶν ἀστρονόμων δόξας
ἀπαριϑμούμενος
16 καὶ ὡς ἑἕχάστῳ τῶν πλανωμένων ἀστέρων πλείονας
κινήσεις

ἀποδεδώκασι.

σφαίρας

οἱ μὲν πλείους. οἱ δὲ ἐλάττους

κατά

τὲ τὰς ἀγούσας

ἕκαστον

ὑποϑέμενοι

καὶ τὰς ἀνελιττούσας ἐκείνας, ὡς ἔφασαν. συνελὼν
20 ὕστερον ἁπάσας ὃ φιλόσοφος κατὰ τὰς ὑποϑέσεις αὖ-

τῶν οὕτω φησίν: “ὃ δὴ πασῶν ἀριϑμὸς τῶν τὲ φερουσῶν καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ταύτας πεντήκοντα
καὶ πέντε.
Oc. δὲ αἱ τοιαῦται ὑποϑέσεις ἀναπόδεικτοι παντε25 λῶς εἶσι καὶ μόναι χατὰ ἀλήϑειαν ὑποϑέσεις πραγμάm

er

ei,

,

(SN

e

ec

^

^

Ll

c

,

τῶν χωρίς. ἥ τὲ πρὸς ἀλλήλους
,

[y4

Χ

3

[4

Aoi, ἄλλων ἄλλον ὑποϑεμένων

?

b!

2

—

΄

αὐτῶν
,

—

διαφωνία
,

δη-

ἀριϑμόν, καὶ ὃ μετὰ

21. Aristot. metaph. 4 cap. VIII pag. 1074 a 10.

10. πλανομένων C Cord.
14. λάβδα C λάμβδα Cord.

11. χρησαμεῦ OC. —12. ἐνόμισεν C
16. πλανομένων C Cord.
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τὰς τῶν

παλαιῶν

γὰρ

οὗτος ἀτιμάσας ὑποϑέσεις ἁπάσας. σαφεστέρας δὲ καὶ
συντόμους αὐτὸς ἐπινενοηκὼς ἐννέα μὲν τὰς ἀγούσας
αὐτοὺς ἅπαντας ὑπέϑετο σφαίρας. ἀντὶ δὲ τῶν ἀνελιττουσῶν

αὐτάς.

Óv

ὧν

τὰς

αἰτίας

τῆς

κινήσεως τῶν πλανωμένων οἱ πρότερον
ἐχκέντρους τινὰς αὐτὸς σφαίρας ἐπινοεῖ,
κέντρῳ ταῖς ἐννέα χρωμένας. ἢ εἰ τοῦτό
δέξαιτο, ἐπικύκλους. φησίν. ἐπινοείτω
τινας οὕτως ὠνόμασε σφαίρας --- ἕνα
τῶν ἀγουσῶν αὐτοὺς σφαιρῶν κατά τι
ἀπὸ τῆς κυρτῆς

ἐπιφανείας

διὰ

ἀνωμάλου

5

ἀπεδίδοσαν,
μὴ τῷ αὐτῷ
τις μὴ παρα--- μικρὰς δέ
καϑ' ἑκάστην 1
μέρος αὐτῶν

παντὸς τοῦ

βάϑους

μέχρι τῆς κοίλης χωροῦντα᾽ ἐν ἕχάστῳ δὲ τούτων ἕνα
τῶν πλανωμένων ἀστέρων συμπεριάγεσϑαι. ὡς μετὰ
τὴν τῆς ἀπλανοῦς δύο κινεῖσϑαι κινήσεις ἰδίας. τήν 15
τε τῆς ἀγούσης αὐτὸν σφαίρας καὶ τὴν τοῦ ἐπικύκλου"
συμβαίνειν γὰρ οὕτω πῇ μὲν τὴν αὐτὴν τῇ ὅλῃ κινούμενον ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου, πῇ δὲ τὴν ἐναντίαν προποδίζειν τε καὶ ὑποποδίζξειν ὀξύτερόν τε φέρεσϑαι δοκεῖν
i| βραδύτερον ἢ καὶ στηρίξειν" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πάσης 30
τῆς φαινομένης ἐν αὐτοῖς ἀνωμαλίας τὰς αἰτίας ἐκ τῶν

ὑποϑέσεων τούτων ἀποδίδωσι. τὰ μὲν οὖν συμβαίνοντα
ἄλλοι δι’ ἄλλων ὑποθέσεων σῴζειν ἔδοξαν ἢ τὰ πλείονα
τῶν φαινομένων καὶ ἢ παχυμερέστερον τούτων τινὲς

ἢ ἀκριβέστερον" τῶν δὲ ὑποϑέσεων ἀπόδειξιν αὐτῶν 5
οὐδεὶς

οὐδεμίαν ἐξευρεῖν, οὐδ᾽ αὐτό ys τοῦτο εἰπεῖν

ἐπεχείρησεν, οὐδὲ εὑρήσει ποτὲ μυρία μηχανησάμενος.
7. οἵ, Ptolem. syntax. ed. Halma II 376, 11.

1. αὐτὸς alio atram. corr. in αὐτοῖς C
8. τὰς ἐννέα Ὁ
Cord.
17. κινούμενον C Cord. κυνουμένην Cotel. 1. c, pag. 535.
|.
93. ἢ τὰ — 25. ἀκριβέστερον om. Cord.
NÉE
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Ὅτι δὲ ὅσας ἄν τις ὑπόϑοιτο

.

σφαίρας,

εἷς ἐστιν

ὁ ἐκ πασῶν συγκείμενος οὐρανὸς μέρεσι ταύταις χρώμενος.

δῆλον

μὲν ἐκ τῆς τῶν

παλαιῶν

ἁπάντων

ὡς

ἔφϑην εἰπὼν χρήσεως, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ
εἰρημένῃ πραγματείᾳ τὰς φορὰς τῶν οὐρανίων. ὅσας
ἂν ὑποϑέσϑαι τοῖς ἀστρονόμοις ἔδοξε, πεπερασμένας
εἶναι δείξας καὶ οὐκ ἀπείρους “ὅτε δέ᾽ φησίν "εἷς
οὐρανός ἐστι φανερόν᾽ καὶ τοῦτο κατεσκεύασεν.
Τίνος δὲ χάριν ἡμεῖς τούτων ἐμνήσϑημεν; ἵνα μὴ
10 διὰ τοῦ πλήϑους τῶν σφαιρῶν εἷς πλείονας οὐρανοὺς
τὸ στερέωμά τις διελὼν ἐλέγχειν τὸν Μωύσέα δοκῇς
ἕνα τοῦτον οὐρανὸν ὀνομάξοντα, καίτοι ys τῆς ᾿Εβραίων
γλώττης πληϑυντικῶς --- φασὶν οἱ ταύτης εἰδότες -ὀνομαξούσης. ἀεὶ τὸν οὐρανόν" 'alveivs γὰρ αὐτὸν oi
[91.985ν.οὐρανοὺ τῶν οὐρανῶν᾽ ὁ προφήτης φησίν. | συμπεe

16 φώνηκεν μὲν οὖν περὶ τῆς ἀνάστρου Moos; Πτολεμαῖος ὁ πάντων

ἐν τούτοις ὡς εἰπεῖν ἀκριβέστατος.

δ΄. Ὅτι οὐ δεῖ τὴν αἰτίαν ξητεῖν. Qv ἣν ὃ πρῶτος γέγονεν οὐρανός, διότι μηδ᾽ ἄλλου τῶν
8
γενομένων τὴν αἰτίαν ἀνθρώπους εἰπεῖν
ἐνδέχεται.
Ei δέ τις αἰτίαν τῆς γενέσεως τοῦ πρώτου ξητοίη
λέγειν ἡμᾶς οὐρανοῦ, πρῶτον μὲν κοινὴ καὶ τῶν μετὰ
Μωύσέα

ἐστὶν ἡ ὑπόϑεσις᾽

οὐκοῦν καὶ ἡ ἀπορία καὶ

95 ἣ λύσις κοινή" δεύτερον λεγέτω πρότερον αὐτός, τίς
ἡ αἰτία τοῦ

τοσούτου

τῶν

7. Aristot. l. c. 1074 ἃ 31.
3. τῶν om. Cord.

σφαιρῶν

ἀριϑμοῦ

14. Ps. 148, 4.

ὡς ἔφϑην εἰπών om. Cord.

τῶν

τε |
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παλαιῶν ὑποθέσεων καὶ τῶν νῦν. xci διὰ τί μήτε
πλείους μήτε ἐλάττους γεγόνασιν. εἴπερ. ὡς εἰσὶν
ὅλως τοσαῦται. δείξειέ τις --- ὅπερ ἀδύνατον --- "καὶ
τίς ἡ τοσαύτη κατὰ τὰ τάχη διαφορὰ τῶν ἐν ταῖς
πλανωμέναις

κινήσεων.

ἡμερονυχτίου τὸν ὅλον

δὲ σεληνιακῆς

τῆς

μὲν

ἀπλανοῦς

ἐχπεριερχομένης

διὰ μηνός"

διὰ

κύκλον,

τοῦ. ὅ

τῆς

ἐνιαυτῷ δὲ ὁ ἥλιος τὴν

ἰδίαν ἐχπεριέρχεται περιφοράν, ἰσοδρομουσῶν αὐτῷ
τῆς δὲ Ἑρμαϊκῆς καὶ τοῦ ἑωσφόρου" ἡ δὲ ᾿Δρεϊκὴ
δύο που δεῖται πρὸς ἀποχατάστασιν ἐνιαυτῶν. ἡ δὲιυν
uet αὐτὴν Ζίιΐϊα δέκα καὶ δύο, ἡ δὲ μετ᾽ ἐκείνην, ἣν.
Κρονίαν φασί. τριάκοντα" σιγῶ τὴν κατὰ Πτολεμαῖον
δι’ ἐνιαυτῶν ἑκατὸν μίαν κινουμένην μοῖραν. ὡς ἕν
δωδεκατημόριον τοῦ ξῳδιακοῦ διὰ τρισχιλίων ἐξανύειν
ἐνιαυτῶν. τίς ἂν οὖν τὴν αἰτίαν τούτων εἰπεῖν ἔχοι; τὸ

οὐδὲ γὰρ τοῦ πλήϑους τῶν ἀστέρων, ϑέσεώς vs αὐτῶν xci τάξεως μεγέϑους τε καὶ χρωμάτων

διαφορᾶς

λόγον ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀποδώσει ποτέ" μόνον δέ, ὅτι πάντα καλῶς καὶ ὡς ἔδει πεποίηκεν ὃ ϑεὸς καὶ οὐδὲν

ἐλλεῖπον ἢ περιττόν,
χομιδῇ τὰς αἰτίας
φαινομένων εἰπεῖν
τῶν μὴ φαινομένων

πιστεύομεν ἅπαντες" ὀλίγων γὰρ
ὑγγώχαμεν. εἶ οὖν αἰτίαν τῶν
οὐκ ἔχουσι φυσικήν. μηδὲ ἡμᾶς
ἐπερωτάτωσαν αἰτίαν.

n50

ε΄. Τίς ἡ οὐσία τοῦ οὐρανίου σώματος. καὶ τίνα
ἄν τις αὐτὴν ἐκ τῆς Μωῦύσέως συλλογέσαιτο 95
Ente
x«i ὅτι Πλάτων Movosi συμπε-

ME

φώνηκε.
Περὶ δὲ τῆς οὐσίας τοῦ στερεώματος Πλάτων μὲν
10. ἡ δὲ] ἤτε C Cord.
P a

|
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ἐκ τῶν τεσσάρων αὐτὸ συνίστησιν, ἥλιον δὲ καὶ σελήνην

καὶ

τοὺς

λοιποὺς

ἀστέρας

ἐκ πλείστου

πυρός"

᾿Δριστοτέλης δὲ πέμπτης οὐσίας σωμάτων τὸν οὐρανὸν
ὑποϑέμενος αυτάρκη πρὸς ἡμῶν τὸν ἔλεγχον εἴληφε"

5 Μωϊσῆς

δέ, Óv ὧν αὐτὸν ἐν μέσῳ γεγονέναι τῶν

ὑδάτων εἴρηκεν, ὑπόνοιαν δίδωσιν ἡμῖν, ὡς ἐκ πλείστου τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ὕδατος συνεστάναι βούλεται.
διαφανὲς γάρ ἐστιν ὡς ὅτι μάλιστα τὸ οὐράνιον σῶμα"
τὸ δὲ διαφανὲς μόνοις τῶν στοιχείων ὕδατί τε καὶ
10l.93r. ἀέρι | ὑπάρχει" οἷον γὰρ ἀήρ τίς ἐστι ξηρὸς τὸ
ι ὑπέκκαυμα" ἀντιφρακτικὸν ἱγάρ ἐστιν ἣ φλὸξ ὡς "καὶ

ἡ γῆ.

Ὡς οὖν ὁ Πλάτων

διὰ τὸ φωτιστικὸν

ἡλίου τὲ

καὶ σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀστέρων πλείστου πυρὸς
15 μετέχειν αὐτοὺς εἴρηκεν --- οὐδενὺὴὺ γὰρ ὑπάρχει τῶν
ἁπλῶν πλὴν πυρὶ τὸ φωτιστικόν --- οὕτω Μωϊσῆς.

οἶμαι. διὰ τὴν τοῦ στερεώματος

διαφάνειαν

ὕδατος

αὐτὸν πλείστου καὶ ἀέρος μετέχοντα, οἷς τὸ διαφανὲς
καὶ τὸ ὑγρὸν ὑπάρχει μόνοις, εἷς στερεωτέραν δὲ οὐ20 σίαν ἑκατέρου μεταβληϑέντος ἐν τῇ γενέσει τοῦ οὐρανοῦ. ὡς καὶ ἐν ὑάλῳ καὶ τοῖς διαφανέσι τῶν λίϑων
γινομένων φαίνεται, εἰκότως αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν ὑδάτῶν γεγονέναι φησί, ἐκ τῶν ἐν αὐτῷ πλεοναζόντων
ἀέρος καὶ ὕδατος

αὐτὸν

χαραχτηρίσας"

καὶ στερέωμα

$5 προσηγόρευσεν ὡς ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας εἰς στερεμνιωτέραν
μεταβαλόντα. καὶ οἶμαί γε τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ συμφω4. cf. pag. 19, 1488.

18. cf. Plato Tim. 81 B.

... αὐτοῦ Cord. αὐτόν C
16. τὸ Cord. τῶ C
βαλλόντα C μεταβάλλοντα Cord.

)
26. μεταvod
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vei τὸ πληϑυντικόν “ἐν μέσῳ τῶν ὑδάτων.
ὁ δὲ
Πλάτων τῆς Μωύσέως οἶμαι κοσμογονίας ἀκηκοώς, ὡς
μετέχοντα γῆς στερεὸν εἶναι σῶμα τὸν οὐρανὸν εἴρηκε.
“μόνη᾽ γάρ φησι ἱτῶν στοιχείων 1| γῆ στερεὸν σῶμά
ἔστι καὶ ἀντίτυπον.
5
Πολλῷ οὖν φυσικώτερον καὶ τοῖς φαινομένοις
συμφώνως Μωῦσῆς διὰ μὲν τὴν διαφάνειαν ἀέρος
πλείστου καὶ ὕδατος μετέχειν αὐτὸν δέδωκεν ἡμῖν ἐνψοεῖν — ἀντιφραχτικὰ γάρ ἐστι γῆ καὶ πῦρ διαφαψείας ἐστερημένα --- διὰ δὲ τὴν σύμπηξιν τῶν ὑγρῶν o
στερέωμα κέκληκεν. ὁρῶμεν γὰρ καὶ ἐν τῇ φυσικῇ
γενέσει καὶ τὰ ὑγρὰ κατὰ τὰς μεταβολὰς πηγνύμενα
καὶ τοὐναντίον τὰ στερεὰ καὶ ξηρὰ χεόμενα πρὸς
ὑγρόν. ἄρτος μὲν γὰρ x«i κρέας ὀπτώμενα καὶ αἱ
ξηραὶ τῶν τροφῶν εἷς αἷμα χέονται, καὶ τοῦτο αὖϑες 15
εἰς νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ συμπήγνυται τῶν
μορίων,

τῆς ὑδατώδους

αὐτῶν

διακρινομένης

ἐν ταῖς

πέψεσιν οὐσίας. καὶ ἐπὶ τῶν παϑῶν δὲ τῶν ἐν ἡμῖν
χαὶ ἐπὶ τῶν μετάλλων τοῦτο γινόμενόν ἐστιν ἰδεῖν.
ἀντιμεταβαλλόντων εἷς ἄλληλα τῶν ξηρῶν vs καὶ τῶν 530
ὑγρῶν.
|
|
Qc οὖν ἐπὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως ἐκ τοῦ
στερεωτέρου τῆς γῆς καὶ πλεοναζούσης ἐν ἡμῖν ἀπὸ
τῆς γῆς τὸ ἡμέτερον σῶμα διαπεπλάσϑαι φησὶ Μωῦσῆς
x«l πάλιν εἷς γῆν ἀναλύεσθαι" “γῆ si τοῦ 9500 λέγον- ss
τὸς πρὸς τὸν '"Addu “καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ", οὕτω καὶ
ἐπὶ τοῦ στερεώματος. ἐπειδὴ πολὺ τὸ διαφανὲς ἐν
:

4. ef. Plato

25. Gen. 3, 19.

Tim.

20. ἀντιμεταλλόντων
TE

?

31 B

(στερεὸν

C. Cord.

δὲ οὐκ

ἄνευ

γῆς).

25. ἀναλύσεσϑαι Cord.

190
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αὐτῷ πλεονάζει, ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος αὐτὸ γεγονέναι
φησὶ τὸ λόγιον, ἐκ τοῦ παχυτέρου τῶν διαφανῶν καὶ
σᾶσι γνωρίμου τοῦτο χαραχτηρίξζον᾽ τοῖς πολλοῖς γὰρ
διὰ τὸ μὴ δρᾶσϑαι καὶ τῶν παλαιῶν τισιν οὐκ ἀσή-

5 μοις κενὸς σώματος ὃ ἀὴρ εἶναι νομίξεται. καὶ ov05 — τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀέρος ἐν τῇ κοσμοποιΐᾳ μνήμη γέγονεν. δῆλον δέ, ὅτι καὶ γῆς αὐτὸν καὶ πυρὸς εἰ καὶ
ἐλαττόνων μετέχειν ἀνάγκη. ὡς καὶ τοὺς φωστῆρας
πλείονος πυρὸς κατὰ Πλάτωνα᾽ μήποτε οὖν καὶ τό
10 ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος᾽ τοῦτο σημαίνει τὸ μεσότητα
. εἶναι κατὰ τὴν μῖξιν τῶν ὑγρῶν στοιχείων, ὧν ἔχάτερον ὕδωρ καλεῖν τὸν νομοϑέτην ἐδείξαμεν.
|
Τοσαῦτα

καὶ περὶ τῆς οὐσίας τοῦ στερεώματος.

10.99v.6. Ὅτι Βασίλειος σφαῖραν εἷναι τὸν οὐρανὸν
καὶ κύκλῳ κινεῖσϑαι τοῖς φαινομένοις
συμφώνως ὁμολογεῖ καὶ μέσην τοῦ παντὸς
εἶναι τὴν γῆν.
Τούτων ἱχανῶς εἰρημένων ἐπὶ τὴν τοῦ σχήματος
αὐτοῦ μετέλϑωμεν ξήτησιν" οἷον γὰρ ἂν εἴη τὸ σχῆμα
20 τούτου. τοιοῦτον καὶ τὸ τοῦ περιέχοντος αὐτὸν ἔξωϑεν

εἶναι ἀνάγκη.

Βασίλειος μὲν οὖν τοῖς φαινομένοις τὲ

καὶ δεδειγμένοις ἀντιβλέπειν οὐκ ἀνεχόμενος κυκλοτερῆ τὲ τὸν οὐρανὸν καὶ κύκλῳ φέρεσϑαι φανερῶς
ὁμολογεῖ λέγων οὕτω" “μὴ οὖν ἄναρχα φαντάζου τὰ

55 ὁρώμενα, ἄνθρωπε, μηδὲ ἐπειδὴ κύκλῳ 65 περιτρέχει
4. respicere

videtur Leucippum

12. cf. pag. 63, 18.
8. τοῦτο ed..II

Democritum

Epicurum.

. 24. Basilius l. c. 9 A.

τοῦτον C Cord.

11. μίξιν C Cord.

Ἵ
|
|
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* δὲ τοῦ

xóxAov

ἀρχὴ

αἰσϑήσει ἡμῶν οὐκ εὔληπτος,. ἄναρχον

εἶναι νομίσῃς τῶν κυκλοφορουμένων
πάλιν" “μὴ ἐπειδὴ εἷς ἑαυτὰ συννεύει
μξνα, τὸ τῆς κινήσεως αὐτῶν ὁμαλὸν
διακοπτόμενον τὴν τοῦ ἄναρχον τὸν

τὴν φύσιν᾽" καὶ
τὰ κύκλῳ κινούκαὶ μηδενὶ μέσῳ 5
κόσμον καὶ ἀτε-

λεύτητον εἶναί σοι πλάνην ἐγκαταλείπῃ᾽.
᾿Ακριβεῖς vs εἶναι τὰς τηρήσεις αὐτῶν εἴρηκεν"
οὐ τὰς ἀστρολογικὰς ἢ γενεϑλιαλογικάς" ἄπαγε" αὗται
yàg ψευδεῖς τε καὶ εἷς ἀσέβειαν ἄγουσιν. εἴπερ μήτε-ο
ἀρετὴ μήτε κακία κατὰ προαίρεσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης
ἡμῖν διὰ τὴν τῶν ἄστρων κίνησίν τὲ καὶ πρὸς ἄλληλα
σχέσιν συμβαίνουσι. μάτην δὲ νόμοι καὶ δίκαν κατά
τε ἔϑνη καὶ πόλεις καὶ οἶκον ἕκαστον, νουϑεσίαι τὲ

x«l ἐπιπλήξεις. καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀδικία καὶ 15
τῶν βεβιωμένων «i ἀμοιβαὶ κενὸν παρὰ τοῖς ἀνϑιρώσοῖς ὄνομα πολιτεύεται. καὶ οὔτε κακίαν κολάξειν οὔτε
ἀρετὴν τιμᾶν εὔλογον ἀκουσίως ἡμῖν ἑκατέρου συμβαίνοντος᾽ ἀκριβεῖς οὖν τηρήσεις οὐ τὰς ἀστρολογικάς, ἀλλὰ τὰς ἀστρονομικὰς ὃ μέγας Βασίλειος εἴρη- 30
κεν, ὅσαι τὰς κινήσεις τῶν ἀστέρων κατενόησαν ἀκριβῶς προποδισμούς vs αὐτῶν xci ὑποποδισμοὺς καὶ
στηριγμοὺς συνόδους τὲ καὶ πανδελήνους ἡλίου τὲ
ἐκλείψεις καὶ σελήνης καὶ διὰ πόσου χρόνου τῶν
πλανωμένων ἕχαστος τὴν ἑαυτοῦ περίοδον ἐχπληροῖ 3ὅ
χαὶ ὅσαι τῆς τοιαύτης ἐχόμεναί εἶσι μεϑόδου. ἀλλὰ

καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ ταῦτά
4. Basilius

]. c. 9 B

8. cf. 1bid. 12 B

8. κύκλῳ φερουμένων Cord.

27. βίβλῳ C Cord.

φησιν" "ἐπεὶ οὖν
917. ibid. 41 À.

25. πλανομένων

C Cord.
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ἐγένετο (0) οὐρανὸς προστάγματι ϑεοῦ, ἀϑρόως περιταϑεὶς τοῖς ἐντὸς ὑπὸ τῆς οἰκείας αὐτοῦ

περιφερείας

ἀπειλημμένοις᾽ καὶ πάλιν “νῦν μὲν λοιπὸν μετὰ τὴν
τοῦ ἡλίου γένεσιν ἡμέρα ἐστὴν ὃ ὑπὸ ἡλίου πεφωτι5 σμένος ἀὴρ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίῳ λάμποντος.
xci νὺξ σκίασμα γῆς ἀποχρυπτομένου ἡλίου γιγνόuevov': δῆλον γὰρ ὅτι τῷ ὑπὸ γῆν ἡμισφαιρίῳ τὸ

ὑπὲρ γῆν ἀντιδιέστειλεν

καὶ ἐναπειλῆφϑαί φησι τὰ

ἐντὸς ὑπὸ τῆς περιφερείας τοῦ οὐρανοῦ. πανταχόϑεν
10,ϑ ἄρα περιέχων ἅπαντα οὐδὲν ἕτερον ἢ σφαιρικῶς ἐδχημάτισται" συνομολογεῖ τε τῇ δόξῃ τῶν φυσικῶν ὅτι
μέσην τοῦ παντὸς εἴληφε χώραν ἡ γῆ᾽ si δὲ μέση
τοῦ παντός ἔστιν. ἴσην πανταχόϑεν ἐκ τοῦ πέριξ, τοῦ
οὐρανοῦ φημι, τὴν ἀπόστασιν ἔχει" τοῦτο δὲ οὐδενὶ

15 σχήματι πλὴν μόνῳ ὑπάρχει τῷ κύκλῳ.

πᾶσα

οὖν

ἀνάγκη τὸν οὐρανὸν κύκλῳ τὴν γῆν περιέχειν, ἴσον
αὐτῆς ἐκ μέρους παντὸς ἀφεστηκότα. οὕτω δὲ σφαιοικὸν εἶναι καὶ τῆς γῆς ἀνάγκη τὸ σχῆμα.
fo.94r. ζ΄. Ὅτι x«i κατὰ τὸν Io μέση τοῦ παντός
80. ἐστιν ἡ γῆ καὶ τοῦτό ἐστιν αὐτὴ κατὰ φύσιν,
καὶ βίας δεῖ οὐ πρὸς τὸ μένειν ἀκίνητον ἐν τῷ
μέσῳ, ἀλλ sig τὸ καὶ ὁτιοῦν αὐτῆς ἐχστῆναι
τούτου" καὶ ἡ ἐπὶ τούτοις Βασιλείου ψῆφος.

Τὸ ἄνω μὲν οὖν καὶ τὸ κάτω κυρίως ἐν τῷ παντὸ
85 μὴ εἶναί φασι, μόνον δὲ τὸ μέσον καὶ τὸ πέριξ᾽ ἀλλ᾿ —
3. Basilius

Cord.

1. ó inserui
τὸ C

1. c. 48 B.

4. ὁ ὑπὸ] obzo C οὔπω Cord.

7. τᾷ

|
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ὅμως κάτω uiv τὸ μέσον καλοῦσιν, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ γῆ,

διὰ τὸ τὰ βαρέα ἐκεῖ φέρεσϑαι" ἄνω δὲ ὅλον τὸν οὐρανόν, διὰ τὸ τὰ κοῦφα, οἷον τὸ πῦρ, ἐπὶ τὴν ἐσχάτὴν x«i πρὸς ἡμᾶς τοῦ οὐρανοῦ [καὶ] κοίλην ἐπιφάνειαν φέρεσϑαι., ἥτις πανταχόϑεν ἀπὸ τῆς γῆς ἴσον
διέστηκεν. καὶ ὥσπερ τῷ ἄνω πυρί, τῷ ἀστραπαίῳ
λέγω καὶ τῷ κεραυνίῳ καὶ τῷ τῶν διᾳττόντων βίας

δεῖ πρὸς τὸ φέρεσϑαι κάτω διὰ τὴν ἐναπόληψιν τῶν
νεφῶν ἐχπυρηνιξζομένῳ βιαίως ἐξ αὐτῶν, οὕτω τοῖς
βαρέσιν ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω ῥῖψις βίαιος.
Ὅϑεν οὐδὲ ξητεῖν δεῖ. πῶς τὸ τηλικοῦτο μέγεϑός
τε καὶ βάρος 17) γῆ μετέωρος ἕστηκεν ἐπ᾽ οὐδενὸς ὀχουμένη, καϑά φησιν ὃ ᾿Ιώβ᾽ "ἐκτείνων βορέαν ἐπ᾽ οὐδέν.
κρεμάξων γῆν ἐπὶ μηδενός" δεσμεύων ὕδωρ νεφέλαις
αὐτοῦ" ἐν γὰρ τῷ μέσῳ ἥδρασται τόπῳ ἡ γῆ, ὅπου
τὰ βαρέα κατὰ φύσιν πάντα φέρεται. οὐ δεῖται οὖν
τοῦ ὀχοῦντος, ἵνα μὴ κάτω φέρηται" οὐκ ἔστι γὰρ
τοῦ μέσου κατωτέρω. τοὐναντίον δὲ μᾶλλον βίας δεῖ
πρὸς τὸ ἐχστῆναι τοῦ μέσου καὶ τὸ τυχὸν αὐτῆς μόριον καὶ ῥιφῆναι πρὸς ὕψος, οὔπω λέγω πᾶσαν, ὅπερ
παντελῶς

10

μ᾿

[520

ἐστιν ἀδύνατον.

Ὅτι δὲ μέση τοῦ παντός ἐστιν ἡ γῆ, δείκνυσι καὶ
τὰ

βάρη

redd

πρὸς

ἴσας

pian

ἐπ’

αὐτὴν

φερόμενα ὡς αὐτὸ περιέχουσαν τὸ κέντρον τοῦ παντός. διὸ καὶ οἱ οἰκοδόμοι οὐκ ἄλλως ἡδράσϑαι βεβαίως τὰ βάρη νομίζουσιν, si μὴ κάϑετος αὐτοῖς ἐφαρμόσῃ μόνη γὰρ αὕτη τὰς ἑἕκατέρωϑεν γωνίας ἴσας.
13. Iob 26, 7. 8.
4. καὶ delevi.

21. αὕτη Ο αὐτή Cord.
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ποιεῖ" τοῦτο δὲ τεκμήριον τῆς ἐπὶ τὸ τοῦ παντὸς
κέντρον νεὐύσεώς τε τῶν βαρέων καὶ φορᾶς" ἐφαρμοζούσης οὖν αὐτοῖς τῆς καϑέτου, δῆλον ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον αὐτοῖς ἐστιν ἡ νεῦσις καὶ ἀσφαλὴς διὰ τοῦτο ἡ
σι στάσις.

Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα εἰπών vs καὶ λογισάμενος
ó τοῖς τοῦ ϑεοῦ δημιουργήμασιν ἐπιβλέψας Βασίλειος,

ὥσπερ ἐν ἐπιλόγῳ, φησὶν οὕτω" “τούτων ἄν cov δοκῇ
τι πιϑανὸν εἶναι τῶν εἰρημένων, ἐπὶ τὴν οὕτω ταῦτα
1 διαταξαμένην
τοῦ ϑεοῦ σοφίαν μετάϑες τὸ ϑαῦμα"
οὐ γὰρ ἐλαττοῦται ἡ ἐπὶ τοῖς μεγέστοις ἔχπληξις,
ἐπειδὰν Ó τρόπος, καϑ' ὃν γίνεταί τι τῶν παραδόξων.
ἐξευρεϑῇ" εἰ δὲ μή ye, ἀλλὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς πίστεως
ἰσχυρότερον ἔστω λογικῶν ἀποδείξεων.
15
Θέα μοι τοῦ ἀνδρὸς τούτου τὴν ἔνϑεον σοφίαν
ὁμοῦ καὶ τὴν σύνεσιν" πρὸς γὰρ τοὺς ἐπιστήμονας τῇ
ἀποδείξει χρησάμενος, οὐδὲν ἧττον καὶ τοῖς τῶν τοιούτων ἐπαΐειν οὐχ ἱκανοῖς τὸ ἁπλοῦν τῆς πίστεως
βέβαιον ἔχειν παρήνεσεν" “ὅτι ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ϑεοῦ
c

20 τὰ πέρατα τῆς yijg.

οὗτος εὐσεβοῦς διδασκαλίας τρό-

zog καὶ τοῖς φαινομένοις ὁμολογεῖν καὶ εἰδέναι. ὡς
ἡ τῆς αἰτίας τῶν δρωμένων κατάληψις εἰς ὕμνον μᾶλλον ἐγείρει ϑεοῦ, τοῦ ταῦτα οὕτως ἔχειν τῇ ὑπὲρ νοῦν
αὐτοῦ σοφίᾳ διαταξαμένου.
8. Basilius 1. e. 25 A
12. γίνηται C

19. Ps. 94, 4.

*
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η΄. Ὅτι μέγιστα ἁμαρτάνουσιν oi τῶν δημι- folsiv.
ουργημάτων τοῦ ϑεοῦ καταψευδόμενοι καὶ τὴν
ἰδίαν περὶ αὐτὰ πλάνην τῇ ϑείᾳ γραφῇ
περιάπτοντες.
,

3

hy

,

-

,

E

Εἰ δέ τινες διὰ τὸ ἀγύμναστον τῆς ψυχῆς ἐφικνεῖςόϑαι τῶν εἰρημένων οὐ δυνάμενοι περὶ τὴν συγκατάϑεσιν τῶν πραγμάτων ἀσχάλλουσιν, ἀρκέσει τούτοις
ἡ σιωπὴ. τὴν ἑαυτῶν καλύπτουσιν ἄγνοιαν. καὶ μὴ
διὰ τὴν οἰκείαν ἀπειρίαν καὶ τὴν τοῦ λογισμοῦ βραδύτητα τῆς τοῦ ϑεοῦ δημιουργίας καταψευδέσϑωσαν τὰς
ἀρὰς τὰς ἐπὶ τῷ ψεύδει φοβούμενοι. “οὐαὶ οἱ λέγον-

10

τες τὸ γλυκὺ πικρὸν καὶ τὸ πικρὸν γλυκύ, οἱ λέγοντες
τὸ φῶς σχότος καὶ τὸ σκότος φῶς᾽ xci ὡς “ἀπολεῖ
κύριος πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος" ποίας οὖν

ἄξιοι ποινῆς οἱ τῶν τηλικούτων ἔργων τοῦ ϑεοῦ καταψευδόμενοι; ἀκούσονται γὰρ πάντως ὑπ᾽ αὐτοῦ “δι᾽
ὑμᾶς βλασφημεῖται τὸ ὄνομά μου διὰ παντὸς ἐν τοῖς
ἔϑνεσιν᾽.
Οἱ γὰρ τὰς τῶν οὐρανίων σὺν ἀκριβείᾳ κατειληφότες τηρήσεις καὶ τὴν αἴσϑησιν αὐτὴν μαρτυροῦσαν

[2e

τοῖς λόγοις ἔχοντες περί τε τῶν ἄλλων ὧν ἤδη εἶπον
καὶ τῶν ἐκλείψεων ἡλίου τε καὶ σελήνης. καὶ πάντα

μεϑόδῳ

ληπτῇ τοῖς ἐθέλουσι τὰ περὶ αὐτοὺς τοὺς

φωστῆρας συμβαίνοντα προλέγοντες καὶ sig ἔργον ἐπ᾽
ὕψεσι πάντων δεικνύντες ἐκβαίνοντα, τόν vs χρόνον
11. Jes. 5, 20.

13. Ps. 5, 7.

16. (Rom. 2, 24)

Jes. 52, 5.

8. σιωπὴ ἵνα τὴν Cord.

c. ἧ τὴν coni. P. Koetschau.

καλύπτουσιν] fort. scrib. καλύπτουσα.
,

.
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καϑ'’ ὃν ἐκλείπειν ἄρχονται. τόν τὲ μέσον καὶ τὸν
ἔσχατον. ἐκ μέρους τε ποίου τῶν φωστήρων ἡ τοῦ
φωτὸς αὐτῶν ἄρχεται κρύψις καὶ μέχρι τίνος πρόεισι,
πόϑεν ve ἀνακαϑαίρεσϑαι ἄρχονται καὶ ποῦ λήγουσι,
καὶ διὰ τέ μιᾶς οὔσης τῆς ἐκλείψεως μὴ τὸν αὐτὸν
χρόνον ἐν ἕχάστῳ τόπῳ ἡ αὐτὴ γινομένη φαίνεται,
ἀλλὰ παρ᾽ ᾿Ινδοῖς μὲν ἐνάτην ὥραν τυχόν, ἐν Αἰγύπτῳ
δὲ πέμπτην φέρε ἢ ἁπλῶς ἐλάττονα, τοῖς δὲ περὶ τὸν
δυτικὸν ὠκεανὸν τρίτην ἢ δευτέραν, εἶ οὕτως ἡ μέ-

ϑοδος εὕροι. τοῖς δὲ ἐπὶ τὸ δυτικώτερον ἔτι πρώτην
τυχὸν ἢ ὑπὸ γῆν ἔτι τοῦ φωστῆρος ὄντος. τῆς αἰτίας
ἑχάστου τούτων τοῖς ἐθέλουσι μαϑεῖν ληπτῆς οὔσης"
οἱ οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα δι’ ἐπιστήμης ἐγνωκότες
καὶ αὐταῖς ὄψεσι τοῖς φαινομένοις

1 cx

ce

ἐπιστήσαντες,

ὅταν

ἐντύχωσιν τοῖς τοῦ καλοῦ Θεοδώρου ij τινος τῶν κατ᾽
αὐτὸν χαὶ τὴν τοσαύτην τῶν λεγομένων ὑπ᾽ αὐτῶν
ἀβελτερίαν ϑεάσωνται. πῶς οὐχὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν
ἀποσκιρτήσουσι δόγματος ὡς αἱ μυῖαι τοῖς ἕλκεσι
τῶν σωμάτων ἐπικαϑήμενοι καὶ βλάσφημον καϑ' ἡμῶν,
ἵνα μὴ λέγω κατὰ ϑεοῦ, στόμα κινήσουσιν τὴν ἐκείνου
τῶν λόγων ἀτοπίαν τῷ παντὶ περιάπτοντες δόγματι:
ἀλλ᾽ ἐχέτω μὲν ὡς ἔχουσι τὰ ἐκείνων. ἐγὼ γὰρ αὐτὰ

καὶ λέγειν ἐπ’ ἀληϑείας ἐρυϑριῶ, ἐφ᾽ οἷς ἴσως ἐκεῖνοι
καὶ σεμνυνόμενοι γραφῇ παρέδοσαν" ὡς εἴϑε μή.
ct

Μικρὰ δὲ περὶ τοῦ σχήματος τῶν οὐρανίων εἰπών.
ὅσα καὶ τοῖς τῶν μαϑημάτων ἀνηκόοις ὑπάρχει ληπτὰ
καὶ τοῖς φαινομένοις ὁμολογούμενα. τὸν περὶ τούτου
καταπαύσω λόγον.
9. εἰ---10. sooo, om. Cord.
9tury C om. Cord,

10. πρώτη C Cord.

84. àcsi
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9'. ᾿Δ4ποδείξεις πλείονες τῇ αἰσϑήσει ληπταί, fol.o5r
ὅτι

σφαιρικὸν

καὶ κυχλοφορούμενόν
οὐράνιον δῶμα.

ἐστι

τὸ

Ms9' ἡλίου δύσιν ἐν ἀσελήνῳ νυκχτὶ καϑαρᾶς οὔσης αἰϑρίας ἐν ὑψηλῷ

τόπῳ καὶ μὴ ἐπιπροσϑουμένῳ

οι

στὰς εἷς τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ οὐρανοῦ μέρος ἀποβλέψας
-

ὅπερ Ἡσαΐας ὃ προφήτης καμάραν ἔφη συμφώνως

τῷ πράγματι" “ὃ στήσας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ καμάραν᾽
ὄψει πλῆρες ἄστρων αὐτὸ πανταχόϑεν ὑπάρχον"
δεῖ οὖν τῶν ἀστέρων ἀποσημειοῦσϑαι τούς vs κατὰ
τὸν ἀνατολικὸν δρίζοντα φαινομένους καὶ τοὺς κατὰ
τὸν δυτιχὺν πάλιν ὁμοίως καὶ ὅσοι μέσον ἔχουσι τὸν
οὐρανόν" πάλιν δὲ βραχὺ πρὸ ἀνατολῆς sig τὸ αὐτὸ καὶ
ὑπὲρ ἡμᾶς ὁμοίως ἡμισφαίριον ἀτενίσας, ἐκείνους μέν,
oUg ἑσπέρας εἶδες, οὐκ ὄψει πάλιν, πλὴν τῶν ἄρκτων
καὶ τῶν πλησιαξόντων αὐταῖς, διὰ τὸ βορείαν εἶναι τὴν

καϑ᾿ ἡμᾶς οἴχησιν" οὺς δὲ πρότερον

ἀστέρας ἐν τῷ

ἀνατολικῷ τεϑέασαι, τούτους περὶ τὸν δυτικὸν ὄψει
φαινομένους ὁρίζοντα, μετὰ τὸ διεληλυϑέναι τὸ ὑπὲρ

γῆν ὅλον ἡμισφαίριον.

τῶν

δένα. ἑτέρους δὲ τοσούτους

τί οὖν γεγόνασιν

ἄλλων δὲ παντελῶς οὐδιειληφότας τὸν οὐρανόν.

ἐκχεῖνοι οἱ τότε τὸ ὑπὲρ τὴν γῆν

ἡμισφαίριον πληροῦντες, εἶ μὴ ὑπὸ γῆν ἅμα ἡμισφαιQío τῷ περιέχοντι αὐτοὺς γεγόνασιν; οὐ γὰρ δὴ τὴν
τάξιν, ἣν πρὸς ἀλλήλους εἶχον, συγχέαντες εἷς μίαν.

οὐχ οἷδα ὕπῃ σωρείαν ἠϑροίσϑησαν

ἄτακτον,

οὐδὲ

8. Jes. 40, 22.
12. τὸν post ἔχουσι] o corr. ex alia litt. C

. 90g C Cord.
ie
]

15. ὄψει C ὄψη Cord.

13. πρὸ]
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τόπου ὄντος οὐδαμοῦ ἑτέρου χωρῆσαι. rc TA
μένου.
Ei ys κατὰ τὴν ἄγνοιάν τινων τὰ ἄκρα τοῦ οὐρα-

νοῦ τῇ γῇ ἐπίκειται καὶ ἔξω τοῦ παντὸς ém ἀληϑείας
ex

10

τόπος ἐστὶν οὐδείς. δῆλον οὖν, ὡς ἐχεῖνο μὲν τὸ ἕσπέρας δρώμενον ἡμισφαίριον γέγονεν ὑπὸ γῆν, ἕτερον
0b ἴσον ἐχείνῳ .ἑτέρων πεπληρωμένον ἀστέρων καὶ
αὐτὸ τὸν ὑπὲρ γῆν τόπον κατείληφεν οὐχοῦν τὸ ἐξ
ἀμφοῖν μία ἐστὶ σφαῖρα συνεχὴς τῇ ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς
τὸ αὐτὸ ἐκπεριπολήσει τὸ ἡμερονύχτιον πληροῦσα"
νύχτα μὲν γὰρ ποιεῖ ὑπὸ γῆν τὸν ἥλιον ἄγουσα,

ἡμέραν δὲ τοῦτον ὑπὲρ γῆν ἀναφέρουσα.

1 [2]

Τὸ αὐτὸ δέ σοι τοῦτο σκοπείσϑω καὶ ἄλλως αὐτῇ
πάλιν τῇ ὄψει φαινόμενον" ἐν ἀσελήνῳ νυκτὶ αἰϑρίαν
ἐπιτηρήσας καϑαρὰν εὐθὺς ἀρχομένης νυχτός, εἶ τοὺς
ἐν τῷ ξῳδιακῷ κύκλῳ δώδεκα τόπους οἶσϑας. oUg oi-

xovc καὶ ξῴδια xcAoUGuv, si δὲ μή, τὸν εἰδότα cvuπαρειληφώς, μίαν ὅλην διαγρυπνήσας νύχτα σκόπει.

πάλιν τότε ἐν τῷ ἀνατολικῷ δρίξοντι ξῴδιον, ποῖόν
20

25

ἐστιν, καὶ τὸ ἐν τῷ δυτικῷ

πάλιν

ἀνατολικῷ

ἐν δὲ τῷ

κριὸς ἔστω

τυχόν.

oiov ἐν μὲν τῷ
δυτικῷ

σκορ-

πίος. ἐπιτηρῶν οὖν κατὰ συνέχειαν ὄψει δυομένου
σκορπίου ταῦρον ἑτέρωϑεν ἀνατέλλοντα, τοξότου δυομένου διδύμους ἀνερχομένους, αἰγόκερω δύνοντος χαρκίνος ἄνεισιν, ὑδροχόου κρυπτομένου λέοντα ὑπὲρ
γῆν ὄψει. κατιόντων ἰχϑύων παρϑένος ἀνέρχεται,
κριοῦ δύνοντος ὃ ξυγὸς τὸν ἀνατολικὸν ὑπερανῆλϑεν
ὁρίζοντα. εἷς δὲ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων δώδεκα
ξῳδίων

ἀποτελεῖται

3. vwov]
" pag. 181 D).

κύκλος

αὖ Cosmae

ὁ καλούμενος

ξῳδιακός "

i dieqp in topogr. chr. es
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ἕν μιᾷ ἄρα τοῦτον ὄψει νυχτὶ χαὶ μόνῃ. ἕξ μὲν δυο| μένων. ἑτέρων δὲ ἕξ ἐπανατελλόντων. δηλονότι tot.o5 v.
τῶν λοιπῶν ἁπάντων τῶν τὲ βορειοτέρων τοῦ ξῳδιακοῦ καὶ τῶν νοτιωτέρων παρανατελλόντων αὐτὸν καὶ
συνδυνόντων᾽ τούτων οὕτως ἐχόντων ὀφϑαλμῶν ἄρα

μόνων χρεία καὶ τηρήσεως ἀκριβοῦς, ἐξ ὧν τὸ σφαιφικὸν τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα διὰ τοῦ ξῳδιαχοῦ μέσον
τὸν ὅλον τέμνοντος οὐρανὸν προφανέστατα δείκνυται.

Ζέχου καὶ τρίτην ἐπὶ τούτοις ἀπόδειξιν. καὶ αὐτὴν ταῖς ἡμετέραις φαινομένην ὕψεσιν: ἡ μὲν τοῦ

10

ἡλίου ἔκλειψις ὑποτρεχούδης αὐτὸν κατὰ κάϑετον γίνεται τῆς σελήνης. οὐ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἐκλείποντος
τὸν ἥλιον, ἀλλ᾽ ὑποδραμοῦσα τοῦτον y σελήνη οὐκ
ἐὰ τὰς

ἡμετέρας

ὄψεις

ἐπιβάλλειν

αὐτοῦ

τῷ φωτί"

καὶ νέφους γὰρ ἐπικειμένου καὶ τῆς χειρὸς ἐπαιωρουμένης αὐταῖς τὰς αὐγὰς οὐχ δρῶμεν τοῦ ἡλίου" βαϑύ
τε τὸ σχότος ἣ σελήνη ποιεῖ διὰ τὸ μέγεϑος αὐτῆς.
πλησιάξουσά vs ἡμῖν καὶ πλεῖστον τοῦ περὶ ἡμᾶς ἀέρος

σκοτίζουσα. — διὸ ὑπὲρ φύσιν ἡ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ
σωτῆρος ἡλιακὴ γέγονεν ἔκλειψις, ἐν πανσελήνῳ γενομένη" ἧς καὶ ὁ Φλέγων ἐν ταῖς ὀλυμπιάσι μέμνηται.
ὡς καὶ ἐν τῷ πρὸ τούτου γεγράφαμεν. καὶ ὃ ᾿4ρεοπαγίτης διηγεῖται, πῶς γέγονε, Διονύσιος --- ἡ δὲ τῆς
σελήνης

ἔκλειψις

πλησιφαοῦς

αὐτῆς

οὔσης

γίνεται.

τεσσαρεσκαιδεχάτην τοῦ ἰδίου μηνὸς ἀγούσης ἡμέραν.
αὐτῆς τῆς σελήνης οὖσα πάϑος" οὐκ ἴδιον γὰρ αὐτῆς

ἐστι τὸ φαινόμενον φῶς. ἀλλ᾽ ἐσόπτρου δίκην ἐξ ἡλίου
22. cf. pag. 99, 7 sq.

14. ἡμετέρας corr. ex ἡμέρας C
πρώτω C

27. ev, C

ἐπί Cord.

IloaAxwES PmuiLor»., ed. Reichardt I.

22. πρὸ τούτου] corr. e
—
9
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δεχομένη τοῦτο πρὸς ἡμᾶς ἀντιπέμπει κάτω. ἀμέλει
ἐκεῖνο τὸ μέρος αὐτῆς ἀεὶ φωτίξεται., ὅπερ sig τὸν ἥλιον
νένευκε, μετὰ μὲν σύνοδον τὸ πρὸς δύσιν --- ἐκεῖ γὰρ

ὁ ἥλιος ὑπάρχει --- μετὰ δὲ πανσέληνον τὸ μὲν πρὸς
et

δύσιν αὐτῆς ἀφώτιστον γίνεται, τὸ δὲ πρὸς ἀνατολὴν
ἔτι μένει φωτιζόμενον᾽ ἀνατολικώτερος γάρ ἐστιν αὐτῆς τότε ὃ ἥλιος" ὅταν δὲ τὴν διάμετρον ἀποστάσης
τὸ πρὸς

ἡμᾶς αὐτῆς

μέρος

ὅλον

ἀντιπρόσωπον

ἡλίῳ γένηται, ὅλον τοῦτο τότε φωτίζεται.
19
Τοῦτο μὲν οὖν οὕτως ἔχον. ἐστὶ φανερόν

τῷ

ἡ δὲ

νὺξ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ σκίασμα γῆς. ὡς ἐδείξαμεν,
ὑπ’ αὐτὴν τοῦ ἡλίου γενομένου" ἡ δὲ σκιὰ τῆς γῆς
τὴν σεληνιακὴν ὑπερβαίνει σφαῖραν κατωτέρω πάντων
ὑπάρχουσαν.
ὅταν οὖν τὴν διάμετρον ἀποστᾶσα τοῦ
1 ex

ἡλίου ἡ σελήνη πᾶσα φωτίξεται. κατ᾽ αὐτὸν οὖσα τὸν
διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον, ὃν μόνον Ó ἥλιος ἀεὶ

διέρχεται, μήτε ἐπὶ τὸ βόρειον αὐτοῦ μήτε ἐπὶ τὸ
νότιον ἀποκλίνουσα, συμβαίνει τότε τὰ τρία σώματα,
σελήνην γῆν ἥλιον κατὰ μίαν γενέσϑαι κάϑετον. τῆς
2 οὖν
σκιᾶς τῆς ἀπὸ τῆς γῆς sig αὐτὴν ἐμπιπτούσης
τὴν σελήνην, συμβαίνει τότε αὐτὴν τὸ ἐκ τοῦ ἡλίου
μὴ δέχεσϑαι φῶς" καὶ τοῦτό ἐστι σελήνης ἔκλειψις,
ὡς. εἴ γε μηδέποτε βορειοτέρα τοῦ ἡλίου μήτε νοτιωτέρα ἐγίνετο, πάντως ἂν κατὰ μῆνα ἐν συνόδῳ μὲν
?5 ἡλιακὴ ἐγίνετο ἔκλειψις, ἐν πανσελήνῳ δὲ σεληνιακή.
e

μένει οὖν ἐχλεῖπον αὐτῆς τὸ ἐκ τοῦ ἡλίου φῶς. ξως
οὗ τὸν κῶνον τῆς σκιᾶς παραλλάξασα τὰς αὐτὰς πάλιν

τοῦ ἡλίου δέξηται αὐγάς" τούτων οὕτως ἐχόντων, εἶ
πολλάκις ἕχτην ὥραν νυχτερινὴν μεσουρανούσης τῆς
11. cf. pag. 92, 6.

HI10]
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σελήνης ἔκλειψις αὐτῆς ψίνεται, ἀνάγκη μίαν ἀπ᾽ αὐτῆς κάϑετον διὰ μέσης | τῆς γῆς μέχρι τοῦ ἡλίου 901.96:.
διϊκνεῖσϑαι. εἶ οὖν τὸ ὑπὲρ γῆν μεσουράνημα ἐπέχει

τότε 4j σελήνη, ἀνάγκη τὸν ἥλιον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν εἶναι
μεσουρανήματι.,

εἷς ὃ ἡ ἀπὸ τῆς σελήνης

τῆς γῆς φέρεται κάϑετος.

διὰ μέσης

Cx

ἐξ ob πάλιν ἐδείχϑη περι-᾿

φανῶς. ὅτι ὅσον τοῦ οὐρανοῦ μέρος ἐστὶν ὑπὲρ γῆν,
τοσοῦτον αὐτοῦ καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὑπάρχει, μιᾶς ἐκ τῶν
δύο ἡμισφαιρίων ἀποτελουμένης σφαίρας. καὶ ἕτερα

δὲ πλεῖστα πρὸς ἀπόδειξιν τούτου λέγειν ἔχοντες, τοῖς
εἰρημένοις ἱκανοῖς οὖσιν πρὸς πίστιν ἀρκούμεϑα καὶ
αὐτὴν ἔχοντες μαρτυροῦσαν αὐτοῖς τὴν αἴσϑησιν.
V. Ἔκϑεσις γραφικῶν ῥήσεων, ἃς οἱ ἀπὸ Θεοδώρου προφέρουσιν. ὅτι μὴ σφαιρικὸν δῆϑεν

τὸ οὐράνιόν ἐστι σῶμα,

ὧν αἱ μὲν αὐτὸ τοὐ-

ναντίον δεικνύουσιν. ὅτι σφαιρικόν., αἱ δὲ
περὶ τοῦ δχήματος οὐδένα λόγον ποιοῦνται.

᾿Επειδὴ δὲ καὶ ἐκ τῆς ἱερᾶς γραφῆς τοῦ μὴ σφαιρικὸν εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ μαρτυρίας προτείνουσιν αὐτοῖς μὲν λυσιτελούσας οὐδέν. ἐπισφραγι-

ξούσας δὲ μᾶλλον τὸ ἡμέτερόν τε καὶ ἀληϑές, καὶ
τούτων

ἑκάστην

ἐπισκέψασϑαι

δίκαιον.

Ἡσαΐας

γὰρ

ὁ προφήτης οὕτως εἶπεν" “ὁ στήσας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ
χαμάραν xoci διατείνας αὐτὸν ὡς σκηνὴν κατοικεῖν᾽.
ἰδοὺ γάρ᾽ φασίν “οὐ σφαῖραν εἶναι τοῦτον, ἀλλὰ καμάραν τὸ λόγιον εἴρηκεν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπέστησαν ὡς
:

28. Jes. 40, 22.
l. c. pag. 424 A.
25. gna Cord.

— 25. φασίν] ut Severianus apud Cosmam
|
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τοῦτο uiv τῇ ἀληϑείᾳ καὶ Toig φαινομένοις ὑπάρχει
συμφωνότατον. τῆς δόξης δὲ αὐτῶν ἱκανώτατός ἐστιν
ἔλεγχος" 'τὸ γὰρ ὑπὲρ γῆν καὶ δρώμενον τοῦ οὐρανοῦ
ἱὠέρος ἡμισφαίριον ὑπάρχον σαφῶς ὃ προφήτης ἡρμή5 ψευσε᾽ τὰ γὰρ κυκλοτερῆ σχήματα τέλειον μὴ ἀπαρτίξοντα κύκλον καμάρας καλοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι. ἥμισυ δὲ

σφαίρας ὑπάρχει τὸ ὑπὲρ γῆν" οὔτε δὲ κυλίνδρου, ὡς
τοῖς Θεοδώρου δοκεῖ, οὔτε ὠοευδοῦς ἐστιν ἥμισυ, οὔτε
ἄλλου τινὸς σχήματος ἱ διχοτομουμένων γὰρ τούτων
10 κατὰ μῆκος τὰ ἑκάστου διχοτομήματα περατοῦσιν EUϑεῖαι γραμμαὶ καὶ τὸ μῆκος ἔχουσι τοῦ πλάτους μεῖζον.
μέση δὲ πάντων ἡ γῆ δέδεικται τὸ κέντρον ἐπέχουσα
τοῦ

παντὸς

καὶ διὰ τοῦτο

πρὸς

οὐδὲν

ἀποκλίνουσα,

ἀλλ ἴσον τοῦ τε ἀνατολικοῦ σημείου καὶ τοῦ δυτικοῦ,
15 βορείου τε καὶ νοτίου διέστηκεν. sl οὖν κέντρῳ τῷ
τοῦ παντὸς χρήσαιο, διαστήματι δὲ τῷ μέχρι τῶν slonμένων ἑνὸς σημείου, καὶ περιαγάγοις τὴν τὸ διάστημα
ποιοῦσαν εὐϑεῖαν, διὰ τῶν τεσσάρων ἥξει σημείων
καὶ κύκλον ποιήσει. ὅς ἐστι πέρας τοῦ ὑπὲρ γῆν οὐ30 ρανοῦ διορίξων αὐτὸν τοῦ ὑπὸ γῆν" ὥστε καὶ αὐτὸς
ὁ οὐρανός. οὗ ἐστι πέρας ὃ περιγραφεὶς κύκλος. ἣμι-

σφαίΐίριόν ἐστιν ἐξ ἀνάγκης καὶ οὐδὲν ἕτερον, οὗ τὸ
λοιπὸν ἡμισφαίριον ὑπὸ γῆν ὑπάρχει.
Καὶ ἐκ τῆς προφητικῆς ἄρα τοῦ Ἡσαΐου φωνῆς
85 σφαιρικὸν ἐδείχϑη τὸ οὐράνιον σῶμα, τὸ δρώμενον
τοῖς ἀνθρώποις μέρος αὐτοῦ διαγράψαντος" οὐ γὰρ

ἀστρονομίαν τοὺς ἀνθρώπους ἐδίδασκεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν
tol.96v. φαινομένων εἰς ἐπίγνωσιν

ἤγειρε τοῦ ϑεοῦ.

12. cf. cap. VI, VII pag. 122 sq.

17. ἑνὶ σημείῳ C Cord. περιαγάγῃς CO Cord.
οὐ ἡἀπὲ
σέρας om. Cord.
22. καὶ οὐδὲν
--- 28. ὑπάρχει om. Cord.
“ἔκ ὡς
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Τούτῳ σύμφωνον καὶ τό" “διατείνας αὐτὸν ὥσπερ
σκηνὴν κατοικεῖν " καὶ γὰρ ci σκηναὶ διατεταμέναι
περιφερῶς ἐξωϑέν εἶσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἔδαφος
μὲν ἔχουσαι τὴν ὑποκειμένην γῆν. οἶκον δὲ τὸ κυκλοτέρως κάτωϑεν, ἄνω στέγης τρόπῳ διεσχηματισμένον
εἷς οἴκησιν κατασκεύασμα. ᾧ τὸν κόσμον τὸ προφητικὸν ὡμοίωσε λόγιον. τούτῳ σύμφωνόν ἔστι καὶ τό"

δ ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριυν᾽" δέρρεσι γὰρ
ἔξωϑεν αἱ σκηναὶ περιτειχίζονται, ὡς ἦν καὶ ἡ
“Μωσδαϊκή.

10

᾿Αλλὰ καὶ ἕτερον ἡμῖν ἐκ τοῦ

αὐτοῦ

προφήτου

προφέρουσιν οὕτως ἔχον" “ἄρατε sig τὸν οὐρανὸν
τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἐμβλέψατε εἰς τὴν γῆν
κάτω. ὅτι ὃ οὐρανὸς ὡς καπνὸς ἐστερεώϑη. ἡ δὲ γῆ
ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσεται" οἱ δὲ κατοικοῦντες αὐτὴν
ὥσπερ ταῦτα ἀπολοῦνται᾽. ἡ προκειμένη τοῦ προφήrov

φωνή.

μᾶλλον δὲ τοῦ ϑεοῦ,

οὔτε τὸ σχῆμα τοῦ

οὐρανοῦ δηλοῦν ἐθέλει. οὔτε τὴν οὐσίαν ὅτι λεπτή
τίς ἐστιν καπνοῦ δίκην, ἀλλ᾽ ὅτε μηδὲν τῶν ὄντων.
κἂν τὸ πάντων εἴπῃς τιμιώτατον. τὸ στάσιμον οἴκοϑεν 20
ἔχει καὶ ἀδιάλυτον. εἰπὼν γάρ" “ὃ οὐρανὸς ὡς καπνὸς
ἐστερεώϑη᾽ τοὐτέστιν εὐδιάλυτός ἐστιν καπνοῦ δίκην
μὴ ὑπὸ ϑεοῦ δηλονότι συνεχόμενος. εὐϑέως ἐπήγαγε

καὶ περὶ τῶν λοιπῶν" “ἡ δὲ γῆ ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσεται

ὥστε εἶ τό “ὡς ἱμάτιον᾽ μὴ τὴν οὐσίαν ἢ τὸ :5

σχῆμα δηλοῖ τῆς γῆς, ἀλλὰ TO φϑαρτὴν εἶναι τὴν φύσιν αὐτῆς. οὐδὲ τό “ὃ οὐρανὸς ὡς καπνὸς ἐστερεώϑη
τῆς οὐσίας αὐτοῦ δηλωτικόν ἐστιν οὐδὲ τοῦ σχήματος.
1. Jes. 40, 22.
7. ὁμοίωσε C

"

8. Ps. 103, 2.

12. Jes. 51, 6.
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εἰ καὶ στερέωμα

τοῦτον ἐκάλεσα, ὕπερ δηλοῖ τὸ μὴ ἀσϑενὲς μηδὲ ῥᾳδίως

e

10

λυόμενον. διὰ τὸ στερέμνιον αὐτοῦ τῆς συστάσεως.
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον, ὑπ᾽ ἐμοῦ μὴ συνεχόμενος, ὡς καπνὸς ᾿
ἐστερεώϑη, ὃς ἅμα τῷ γενέσϑαι διαλύεται" διὸ καὶ
ἐπήγαγεν" “οἱ δὲ χατοικοῦντες αὐτὴν ὥσπερ ταῦτα
ἀπολοῦνται᾽" ταῦτα ποῖα; ὃ οὐρανὸς δηλονότι καὶ 9
γῆ, περὶ ὧν προὔλαβε. πῶς οὖν ὡς ταῦτα ἀπολοῦνται;
καπνοῦ δηλονότι τρόπον καὶ ἱματίου παλαιουμένου.
Τούτῳ σύμφωνον καὶ τό “οἵ οὐρανοὶ ἀπολοῦνται,
σὺ δὲ διαμενεῖς.

καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσον-

ται καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον εἱλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον,

καὶ ἀλλαγήσονται.

σὺ δὲ ὃ αὐτὸς si, καὶ τὰ ἔτη σοῦ

ovx ἐχλείψουσιν.
ᾧὡ πάλιν ὅμοιον εἶπεν Ἡσαΐας"
5 εἱλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον ἀντιφρυγόμενον᾽"
ὥστε περὶ τῆς φϑορᾶς ἁπάντων τῷ Ἡσαΐᾳ καὶ τῷ
4

μc

Ζαυὶδ

ὁ λόγος

ἐστὶ

καὶ τῆς τοῦ παντὸς συντελείας.

οὐκ ἐνιαυτοὺς δὲ περιτίϑησιν ὃ Ζίαυὶδ τῷ ϑεῷ διὰ
τοῦ εἰπεῖν" “καὶ τὰ ἔτη σοῦ οὐκ ἐκλείψουσιν".
20

ἀλλὰ

τοιοῦτό τί φησιν οὐχ ὥσπερ τὰ ἔτη τοῦ εἶναι πάντῶν τῶν ὑπὸ χρόνον ἐχλείπουσιν, οὕτω καὶ τὸ εἶναι
τοῦ ϑεοῦ ἐνιαυτοῖς περιγέγραπται" ὃ αὐτὸς γάρ ἐστιν
ἀεὶ καὶ ἀμετάβλητον ἔχει τὸ εἶναι.

Οἶμαι δὲ πάλιν ἀπὸ τούτων λαβὼν ὃ Πλάτων τὸν
τοQt

δημιουργὸν τοῖς οὐρανίοις εἰσάγει λέγοντα᾽ "ἐπείπερ
ἐγένεσϑε. ἄλυτον μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἀϑάνατοι τὸ

πάμπαν" τὸ γὰρ δεϑὲν ἅπαν Avvóv: μόνῃ δὲ τῇ ἐμῇ
συνεχόμενοι βουλήσει τὸ ἀδιάλυτον ἕξετε.
10. Ps. 101, 27.

16. Jes. 34, 4.

15. &vrigovyóusvov om. Cord.

426. Plato Tim. 41 B.
18. ἔνι αὐτοὺς C Cord.

"
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Καὶ τὸ τοῦ | ἐκκλησιαστοῦ ὃδὲ προφέρουσιν τ01.9ττ:.
οὕτως ἔχον" “ματαιότης ματαιοτήτων. τὰ πάντα ματαιότης᾽ τίς περισσεία τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχϑῳ
αὐτοῦ, ᾧ μοχϑεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον; γενεὰ ἔρχεται καὶ
γενεὰ πορεύεται καὶ ἣ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν. καὶ ὅ
ἀνατέλλει

ὃ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον

αὐτοῦ ἕλκει. ἀνατέλλων αὐτὸς ἐχεῖ πορεύεται πρὸς.
νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν, xvxAoi κυκλῶν ποθεύεται τὸ πνεῦμα καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει
τὸ πνεῦμα. πάντες οἱ χείμαρροι πορεύονται sig τὴν 10

ϑάλασσαν καὶ ἡ ϑάλασσα οὐκ ἔσται ἐμπιπλαμένη.

εἰς

τὸν τόπον. οὗ ol χείμαρροι πορεύονται, ἐκεῖ αὐτοὶ ἐπι- —
στρέψουσι τοῦ πορευϑῆναι᾽. ταῦτα ὑπαναγνόντες “ἰδού᾽ φασίν “οὐκ εἶπε δύνοντα τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν φέρεσϑαι.,
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νοτιωτέρων. ἐξ ὧν ἀνατέλλει. κυκλεῖν ἐπὶ 15
τὰ βόρεια κἀκεῖϑεν εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον ἕλκειν τὸν

ἀνατολικόν τε καὶ νότιον΄.

ἐγὼ δὲ τὸν λόγον μικρὸν

ἄνωθεν ἐξετάσω. συντελοῦν ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ ξητούμενον.
adr
᾿Ηϑικώτερον τῷ Σολομῶντι τὸ βιβλίον, οὐ φυσικῶς, 20
διεσχεύασται τοῦτο, ὡς ἂν τὴν περὶ τὰ αὐτὰ ματαίαν
τῶν ἀνθρώπων παύσῃ σπουδὴν ὡς μηδὲν καινότερον

ἐν μηδενὶ δυναμένων ἐπινοεῖν, ἵνα προσκορεῖς λοιπὸν
γένωνται περὶ τὰ αὐτὰ στρεφόμενοι" διὸ καί ἱματαιότης ματαιοτήτων. τὰ πάντα ματαιότης᾽ προοιμιάσατο᾽ 25
μάταιον γὰρ ἡ τῶν αὐτῶν sig μηδὲν χρήσιμον πολλάxig ἐπανακύχλησις. ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς ἀεὶ περὶ τὸν βίον
2. Eccl. 1, 2—7.

rianus ibid. pag. 424 C.
ὅν
É
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ω

E

14. ut Cosmas l. c. pag. 408 C Seve-

11. ἔσται O ἔστι Cord.
12. ἐπιστρέψουσι. C. ἐπιστρέφουσι
23. ἵνα
— 24. στρεφόμενοι om. Cord.
σσπρὸς xopsig C
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σπουδῆς ἐχτείνει τὸν λόγον x«i ἐπὶ τὰ τῆς φύσεως
ἔργα, ὡς οὐδὲ ἐπὶ τούτων γίνεταί τι καινότερον, ἀλλ᾽
ἐκ τῶν αὐτῶν εἷς τὰ αὐτὰ πάντων ἡ ἐπάνοδος γίνεται.
οἷον ἀπὸ σπέρματος ἔμβρυον, ἔκ τούτου βρέφος, ἐκ
e

τούτου παῖς, ἐκ τούτου ἀνήρ, ἐξ οὗ πάλιν sig τὸ πρωτουργὸν σπέρμα ἡ γένεσες" ἔαρ, εἶτα ϑέρος, εἶτα μετό-

πῶρον. εἶτα χειμών, us0' ὃν πάλιν ἔαρ, καὶ ἅπερ
αὐτὸς ὑποδείγματα τίϑησιν. "vo πνέύματα᾽ φησίν “ἀνακυκλοῦνται sig ἄλληλα΄. οἷον ὑποκχείσϑω τὸ βόρειον
10 πνεῦμα τοῦτο κινούμενον ἐπὶ νότον χωρεῖ" ὅταν δὲ
ἐχ τῶν νοτέων ἡ τοῦ πνεύματος γένηται κίνησις. τὴν
ὑποστροφὴν ἐπὶ τὸν βορρᾶν ποιεῖται" καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων τῶν ἀντικειμένων ἀλλήλοις πνευμάτων ὁμοέως.
ἐξ ὑετῶν οἱ χείμαρροι γίγνονται" πάντα δὲ ποταμὸν
15 χείμαρρον χαλοῦσιν οἱ φυσικοί, ἐξ ὑετῶν γὰρ τῶν
ποταμῶν πάντων ἡ γένεσις" οὗτοι εἰσβάλλουσιν εἰς

᾿ τὴν ϑάλασσαν. καὶ οὐδὲν ἐκ τῆς τοσαύτης ἐπιρροίας
καινὸν αὐτῇ [τι] προσγίνεται" τένος ἕνεκεν; ἐπειδήπερ
ἐξ οὗ τόπου πρὸς αὐτὴν ἦλθον, sig τοῦτον πάλιν
30 ἐπαναστρέφουσιν" ἐκ γὰρ τῆς ϑαλάττης ἀτμοὶ φέρονται
πρὸς ὕψος. ἐξ ὧν νέφη, ἐξ ὧν πάλιν ὑετός. τῷ δέ
εἷς τὸν τόπον, οὗ οἱ χείμαρροι πορεύονται᾽ προσϑετέον τὴν ἐξ πρόϑεσιν κατ᾽ ἔλλειψυν αὐτῆς εἰρημένου

τοῦ λόγου. ἵνα ἢ οὕτως" εἰς τὸν τόπον, ἐξ οὗ οἱ χεί35 μάρροι πορεύονται, ἐκεῖ πάλιν εἰς αὐτὸν ὑποστρέψουσι
τοῦ πορευϑῆναι.

εἴτε τῶν νεφῶν λέγοι τὸν τόπον εἴτε

τῶν ποταμῶν τὰς πηγάς, sig ἃς τὸ τῶν ὑετῶν ὕδωρ
συρρεῖ" ὅτι δὲ οὗτός ἐστιν ὃ τοῦ ἐκκλησιαστοῦ σκοπός,
8. cf. Eccl. 1, 6.
3. πάντων] πάντα ed. Il
18. τι delevi.

6. οὕτως inserit ante ἔαρ Cord.
ad

-
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ἐδήλωσεν ὕστερον συγκεφαλαιωσάμενος τὸν λόγον καὶ
εἰπών"

“καὶ οὐκέτι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. ὃς
ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστιν" ἤδη tot.91v

λαλήσει τε καὶ ἐρεῖ"
γέγονεν

ἡμῶν".

ἐν τοῖς

αἰῶσι

τοῖς

γενομένοις

ἔμπροσϑεν

τὸ αὐτὸ οὖν καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως,

περὶ οὗ ὁ λόγος ἡμῖν" ᾿ἀνατέλλει ὃ ἥλιος καὶ δύνει ὃ
ἥλιος καὶ sig τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει. τί δέ ἐστι τὸ
ἀνατέλλειν τὸν ἥλιον ἢ τὸ χκάτωϑεν ἄνω φέρεσϑαι;
οἷόν ἐστι καὶ τό" "ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχϑησαν᾽.
ὅϑεν ἔτι πολὺ μὲν κάτω τοῦ ἀνατολιχοῦ ὁρίζοντος ὧν
ἀμυδρὸν sig ἡμᾶς προεχπέμπει φῶς. πρὸς ὃ δὲ πλησιάζει τούτῳ, λαμπρότερον᾽ ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν πυρσῶν
γένεται πόρρωϑεν φαινομένων ἢ ἐγγυτέρω" πρὸς ὃ γὰρ
αὐτοῖς πλησιάξομεν, μείζονος τῆς τοῦ πυρὸς αὐγῆς
αἰσϑανόμεϑα. ὅταν δὲ τὸν ἀνατολικὸν ὃ ἥλιος ὑπερκύψῃ ὁρίζοντα, οὐχ ὅλος ἅμα φαίνεται ὃ κύκλος αὐτοῦ,
ἀλλὰ πρῶτον βραχύ τι μέρος. εἶτα φέρε τὸ τρίτον,

5

—-

εἶτα τούτου μεῖξον, εἶτα τὸ ἥμισυ. εἶτα τὸ δίμοιρον,
εἶθ᾽ ὕστερον ὅλος ὑπερκύπτει τῆς γῆς᾽ ὅπερ évsgyeστάτη ἐστὶν ἀπόδειξις ἐκ τῶν ὑπὸ γῆν αὐτὸν ἄνω

φέρεσθαι.

ἐντεῦϑεν τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμικύκλιον τοῦ οὐ-

ϑανοῦ διανύσας δύνει τὸν αὐτὸν τρόπον κατὰ μικρὸν
ὑπὸ γῆν γιγνόμενος ὥσπερ ἀνέτειλεν. καὶ πάλιν τὸ
ὑπὸ γῆν ἡμικύκλιον διανύσας εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον

ἕλκει, τὸν ἀνατολικὸν ὁρίζοντα, ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ
τῆς κινήσεως τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρέου πεποίηται" εἰ
δέ, ὅσον ἔδραμεν ὕπὲρ γῆν,
2. Eccl. 1, 9. 10.
2. οὐκέτε C Cord.

τοσοῦτον

6. ibid. v. δ..
οὐκ ἔστι LXX

ὑπὸ γῆν ἐπ᾽

9. Ps. 108, 25.
16. ὅλος C alterum o

ex e eorr. ὅλως Cord.
19. ἐνεργεστάτης C
oiov
— 21. ὑπὲρ γῆν om. Cord.

26. ἡμισφαι-

5

bo
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ἀνατολὴν ὑποστρέφων πεποίηται, πῶς οὐκ ἐναργὲς κἀκ
τούτων σφαῖραν ἀπηκριβωμένην εἶναι τὸν οὐρανόν;
Τὸ δὲ λέγειν τινὰς διὰ τῶν βορείων φερόμενον
ἐπ᾽ ἀνατολὴν ὑποστρέφειν μεγίστοις κρυπτόμενον ὄρεσι,
παλαιά τις καὶ ἠλίϑιος γέγονέ τινῶν ὑπόληψις ἄξιον
ἑαυτῆς ὀφλήσασα γέλωτα, ὁπότε καὶ ἀρτίως ἐδείξαμεν,
ὅτι καϑ' ἑκάστην νύκτα ἕξ μὲν δύνοντα, 8& δὲ ἀνα-

τέλλοντα
10

φαίνεται ξῴδια, τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέρᾳ

γινομένου, ἡμῖν δὲ οὐχ δρωμένου διὰ τὴν τοῦ ἡλίου
αὐγήν.
Ἴδωμεν

δὲ τί βούλεται τὸ ἑξῆς “ἀνατέλλων αὐτὸς

ἐκεῖ πορεύεται εἰς τὸν νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν,

1 ex

20

25

κυκλοῖ κυκλῶν" ὧδε γὰρ στιχτέον" σαφῶς τὴν λόξωσιν τοῦ ξῳδιακοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν καὶ τὴν τῆς
ἀπλανοῦς κίνησιν διὰ τούτων σημαίνει' ὃ γὰρ ἰσημερινός, καϑ' ὃν ἡ τῆς ἀπλανοῦς γίνεται κίνησις, κατὰ
δύο σημεῖα τὸν ξῳδιακὸν τέμνει. κατά τὲ τὴν τοῦ
καρκίνου ἀρχήν, ὃς πάντων τῶν ἐν τῷ ξῳδιακῷ ἐστι
βορειότατος καὶ κατὰ τὴν τοῦ αἰγοκέρωτος νοτιωτάτην

οὖσαν ἁπάντων.

πάσης οὖν τῆς οἴκήσεως ἡμῶν μετὰ

τὸν ϑερινὸν τροπικὸν ὑπαρχούσης. οὗ βορειότερον
ἀδύνατον γενέσϑαι τὸν ἥλιον --- ὅϑεν καὶ βορειότεραι
ἡμῶν εἰσιν αἱ σκιαί, ἐκ νότου φωτίζοντος ἡμᾶς τοῦ
ἡλίου
--- τοῦ δὲ ξῳδιακοῦ τὸ μὲν ἀπὸ αἰγοκέρωτος μέχρι
κριοῦ νοτιώτερον ἔχοντος τοῦ ἰσημερινοῦ, τὸ δὲ μέχρι
καρκίνου βορειότερον, τί λοιπὸν σημαίνει τὸ πρὸς
3. τινας} ut Cosmas l. c. pag. 181 D tab. IV
pag. 128, 12 sq.

6. cf.

11. Eccl. 1, 6.

1. ἐναργεῖς C Cord.
4. ὄρεσι O Cord.
corr. ex καὶ và Ο τὰ ὃ. σ. τοῦ ξωδιακοῦ Cord.
γὸν ex τῶν ϑερινῶν corr. C

16. 17. κα τὰ
21. τὸν ϑερι-

E

mi.

5
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νότον φέρεσϑαι τὸν ἥλιον καὶ κυχλοῦν πρὸς βορρᾶν,
ἢ τὴν ἐν τῷ ξῳδιακῷ τούτου λοξὴν περιδίνησιν, ἧς

τὸ μέν ἐστι νοτιώτερον,

τὸ δὲ βορειότερον;

καὶ τὸ

"χυχλοῖ κυκλῶν᾽ ἐδήλωσεν" τὸ γὰρ | ἀπ᾽ ἀνατολῆς fol.98r.
εὐθεῖαν ἐπὶ δύσιν φέρεσϑαι κἀκεῖϑεν τὴν εὐθεῖαν 5
κλωμένην διὰ τῶν βορείων ὑποστρέφειν εἷς ἀνατολήν,
κύκλος οὐκ ἔστι.

|

Πολλῷ δὲ καταγελαστότερον καὶ τὸ ὑπό τινος εἴρημένον, ὡς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ γινόμενος ὃ ἥλιος διὰ τῶν
νώτων αὐτοῦ κρυπτόμενος παλινδρομεῖ πρὸς ἀνατολήν" 10
καίτοι πάντων διαφανέστατον ἐκεῖνο τὸ σῶμα, δι᾽ οὗ
χαὶ τὰ ἐντὸς ὃ ἥλιος ἅπαντα φωτίζει.
"Emi τούτοις καὶ τὸ ἐν τῷ ᾿Ιὼβ ὡς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ

λεχϑὲν σκοπείσϑω᾽

'víg δὲ ὁ ἀριϑμῶν νέφη σοφίᾳ,

οὐρανὸν δὲ sig γῆν ἔκλινεν; κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ τι
κονία, κεκόλληκα δὲ αὐτόν, ὥσπερ λίϑῳ κύβον᾽. πῶς
νοοῦσι τό “οὐρανὸν δὲ sig γῆν ἔκλινεν"; πάντως ἐροῦσιν ὡς ἐπικείμενον τῇ γῇ τοῖς ἄκροις αὐτοῦ καὶ μὴ
πανταχόϑεν αὐτὴν περιέχοντα ἀλλ᾽ οὐ συγχωρεῖ TO

ἑξῆς" “κεχόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίϑῳ κύβον᾽ του-

t5o

τέστιν, ὡς εἴ τις λέϑον κυβικῷ περιγράψειε σχήματι"
κύβον γὰρ αὐτὸ τὸ σχῆμα καὶ oi γεωμέτραι καλοῦσιν.

ὡς καὶ κῶνον καὶ σφαῖραν καὶ τὰ λοιπά. πᾶν δὲ σῶμα
ἐσχηματισμένον πανταχόϑεν ὑπὸ τοῦ σχήματος περιγράφεται. εἶ οὖν οὕτω καὶ τῇ γῇ κεκόλληκε τὸν οὐρα- 36
νὸν ὁ ϑεός, δῆλον ὅτι πανταχόϑεν αὐτὴν περιέξει. εἶ
8. cf. Sever. in catena

. 14. Iob 38, 37. 38.

Nicephori

ad Gen. 1, 16.

2. λοξὴν περιδίνησιν Cotelerius, λόξιν περὶ δίνησιν C Cord.

6. χλωμένην C κυκλωμένην Cord.

litt. erasa C
ὙΜΝῚ
**

Mm

20. λιϑῶ post o una

^

Δι
»
ü zd

ἡ,
3
ς
ne
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ὃξ τοῦτο, οὐκ ἄρα περὶ μόνην αὐτῆς ἐκλίϑη τὴν émi-

φάνειαν ὃ οὐρανός, ἀλλὰ πανταχόϑεν εἰς αὐτὴν ἐπικλίνων νένευκξ. τούτου δηλωτυκόν ἐστι καὶ τό ᾿ἱκέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονέία᾽" περικέχυται γὰρ πανταχόϑεν
οι

τῇ γῇ καὶ ἐφήπλωται ὅλος ὅλῃ.

οἶμαι δὲ τῷ κύβῳ

ὑποδείγματι καὶ μὴ ἄλλῳ τὸ λόγιον σχήματι χρήδασϑαι. ὅτι πάντων τῶν στερεῶν. σχημάτων ἑδραῖον

ἕστηκε τοῦτο καὶ ἀμετακίνητον.

διὸ καὶ Πλάτων τῇ

γῇ τὸ κυβικὸν ἀφορίζει. σχῆμα διὰ τὸ ἀκίνητον αὐτῆς
1 ce

οὐδενὸς

ἄλλων

στοιχείων

τοιούτου

ὄντος"

καὶ γὰρ ὃ

ἐκκλησιαστής 5 δὲ γῆ᾽ φησίν “εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκε.
καὶ ὁ οὐρανὸς οὖν ἅμα τῇ γῇ περιέχων αὐτὴν τὴν
ἀπὸ

τόπου

sig τόπον

χκαϑ'΄ ὅλον

αὐτὸν

οὐ ποιεῖται

μετάβασιν. εἰ γὰρ οὕτως ἐκινεῖτο, συμμετέφερεν ἂν
καὶ τὴν γῆν εἷς ἕτερον τόπον, ὅπερ ἀδύνατον" εἰ γὰρ
᾿ τῆς κινουμένης σφαέρας συγκινηϑείη τὸ κέντρον αὐτῇ.
τὸν ὅλον ἀμείβει τόπον καὶ κύλισις τοῦτό ἐστι λοιπὸν οὐ κυκλοφορία. διὸ καί, ὡς ἔστιν εἰπεῖν, ἀξιυκέv«vog ἕστηκεν ὃ οὐρανός. τὸ μὲν διὰ τὴν xvxAogoρίαν. τὸ δὲ διὰ τὸ μὴ τὸν ὅλον ἀμεύβειν τόπον,
ἀκινήτου μένοντος τοῦ κέντρου. si yàg μηδεὶς κυβικὸν
sive, τοῦ οὐρανοῦ τὸ σχῆμα νενόμικε μηδὲ εἶναι δύναται, ἐπεὶ μηδὲ ἐφέδραν ἔχει, λείπεται διὰ τὴν ὑφ᾽
ἡμῶν εἰρημένην αἰτίαν κύβον αὐτὸν μετὰ τῆς γῆς óvoex

ce

t5οι

μάσαι τὸ λόγιον, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὸν ὅλον κόσμον,
διὸ καὶ ὃ Πλάτων τὸν κύβον ἀφώριδσε τῇ γῇ. οὐ διὰ
τὸ σχῆμα, ἀλλὰ διὰ τὸ στάσιμον. ψυχρὸν δὲ xol τὸ
8. 26. Plato Tim. 55 DE

11. Eccl. 1, 4.

15. ὅπερ
— 17. τόπον om. Cord.

17. κύχλισις Cord.

EU.
v ^

*
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εἷς ἀναίρεσιν τοῦ σφαιρικοῦ δχήματος παραλαμβάνειν
τό ᾿ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ
κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ" “τὸ γὰρ
σφαιρικὸν σχῆμα" φασίν "ἄκρα οὐκ ἔχει΄. ἀλλ᾽ &yvoοὔσιν, ὅτι τὸν ἀνατολικὸν δρίζοντα καὶ τὸν δυτικὸν ὁ
λόγος παρέλαβεν. οὐ τὰ μὴ δρώμενα καὶ ὑπὸ γῆν ὑμνῶν,
ἀλλὰ μόνα τὰ φαινόμενα. ὃ δὲ Ἔσδρας καὶ σαφῶς τὸ
σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ διδάσκει λέγων οὕτως" “μεγάλη ἡ
γῇ καὶ ὑψηλὸς ὃ οὐρανὸς καὶ ταχὺς τῷ δρόμῳ ὃ ἥλιος
καὶ στρέφεται ἐν τῷ | κύκλῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐν tol98v.
ui& ἡμέρᾳ εἰς τὸν κύκλον αὐτοῦ ἔρχεται. σφαιρικὸν 11
ἄρα καὶ τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα καὶ ἡ τοῦ ἡλίου κίνη-

e

,

'

,

3

^

»

5

M

σις κυκλοτερής.

:

ια΄.
,

i

Ὅτι οὐδαμοῦ

“Ναί

3

ἀκίνητον εἶναι λέγει τὸν οὐραψὸν ἡ γραφή.
-

3

,

*

φασίν “ἀλλ᾽ οὐ κινεῖται

,

Y

ὃ. οὐρανός,

2

ἀλλ᾽

ἕστηκε" κινοῦνται δὲ σελήνη καὶ ἥλιος καὶ οἱ ἀστέρες"
τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν "Ησαΐας εἰπών" “ὃ στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανόν᾽ καὶ πάλιν" “οὕτω λέγει κύριος ὃ
ποιήσας

τὸν

οὐρανὸν

καὶ

πήξας

αὐτόν᾽

καὶ

πάλιν"

ἢ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν καὶ ἡ δεξιά μου ἐστε-

ϑέωσε τὸν οὐρανόν᾽. τὸ οὖν ἑστάναι, φασί, καὶ τεϑὲμελιῶσϑαι καὶ πεπῆχϑαι καὶ ἐστερεῶσϑαι πόρρω κινήσεώς ἐστιν.
2. Ῥ5. 18,7.

8. cf. Cosmam 1. c. pag. 184 C et Severianum

Gab.ibidem pag.424 B . 8.I Esdrae 4, 34.
pag. 184 C

18. 765. 40, 22.

16. Cosm. l. c.

109. Jes. 42, 5. — 21. Jes. 48, 13.

5. δυτικὸν] δυνατικὸν C Cord.
gn €
22. φησι C Cord.

9. γῆ C

15. γρα-

Lomo,

BS PL

Y

me, AP LADY
A
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᾽4λλ᾽ ἴστωσαν ὡς οὐδὲν τῶν ῥημάτων τούτων στάσιν παντελῆ καὶ ἀκινησίαν τῶν εἰρημένων κατηγορεῖ"
καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ὁμολογουμένως κινουμένω» τοῖς τοι. οὕτοις ἐχρήσατο ῥήμασιν ἡ γραφή" ᾿σελήνην καὶ ἀστέδ ρας. ἃ σὺ ἐθεμελίωσας. καὶ πάλιν" “αἰνεῖτε αὐτὸν
ἥλιος καὶ σελήνη. αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ
τὸ φῶς. αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ
τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν᾽, καὶ πάντα διηγησάμενος τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ κοινῶς ἐπὶ πάντων ἐπή10 γαγεν᾽ “ἔστησεν αὐτὰ sig τὸν αἰῶνα καὶ εἷς τὸν αἰῶνα
τοῦ αἰῶνος. πρόσταγμα ἔϑετο καὶ οὐ παρελεύσεται.
τό "ἔστησεν᾽ οὖν καὶ τὰ λοιπὰ ἐπὶ πάντων εἰπὼν δῆλον ὡς οὐχὶ τὴν κατὰ τόπον ἀκινησίαν ἐσήμανεν" περὶ
γὰρ τοῦ ἡλίου φησίν" “ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν
15 ὁδὸν αὐτοῦ" ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ.
καὶ τὸ κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ. καὶ
αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐχπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ".

καὶ

πάλιν" “ὃ ϑεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς,
οὐ κινηϑήσεται

εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος".

καὶ ὃ ἐκ-

90 κλησιαστής: “ἡ δὲ γῆ slg τὸν αἰῶνα ἕστηκεν". καὶ
ἑτέρωϑι πάλιν ἡ γραφή" *ó ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ
ποιῶν αὐτὴν τρέμειν᾽ " κινεῖται γὰρ ἕκαστον αὐτῆς
μέρος ἐν τοῖς σεισμοῖς, εἶ καὶ μὴ ὁμοῦ πάντα. κινεῖται δὲ καὶ κατὰ τὰς ἀλλοιώσεις, γενέσεις τὲ τῶν μερῶν

95 αὐτῆς καὶ φϑοράς.

τί δ᾽ ἔστιν τό" “τῇ διατάξει σου

διαμενεῖ ἡ ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλά Gov; καίτοι
4. Ps. 8, 4. δα. Ps. 148, 8' 4. 6.
14. Ps. 18, 6. 7
18. Ps. 103, 5. — 20. Eccl. 1, 4.
21. Ps. 103, 32.
25. Ps. 118, 91.
à
18. ϑεμελιὼν C

ϑεμελεῶν Cord.
dbi *
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χρόνου μέρος ἐστὴν ἡ ἡμέρα, οὐδὲν δὲ χρόνου μόριον
ἕστηκεν, “ἀλλ᾽ ἐν μόνῳ τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει. ὡς
καὶ ἡ κένησις᾽ ἡ γὰρ χϑὲς οὐκ ἔστι τῇ σήμερον ἡ
αὐτή, οὐδὲ ἡ σήμερον τῇ αὔριον, οὐδ᾽ ἄλλο ὁτιοῦν

χρόνου μέρος ἑτέρῳ.
καὶ τεϑεμελιῶσϑαι
εἴ τι

τοιοῦτον

τὸ οὖν ἕστάναι

καὶ πεπῆχϑαι ὅ

καὶ μένειν καὶ μὴ κινεῖσθαι

ἕτερον

περὶ

τῶν

ἔργων

εἴρηται

καὶ
τοῦ

9500, χοινῶς ἐπὶ πάντων λεχϑὲν τὸ διαμένειν ἀμετάβλητον τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς διάταξιν καὶ δημιουργίαν τοῦ
ϑεοῦ δηλοῖ᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν τό “τῇ διατάξει σου 10
διαμενεῖ ἡ ἡμέρα", τουτέστιν" οὐκ ἐκλείψει γινομένη
ποτὲ ἄλλη μετ᾽ ἄλλην, ἕως ἂν συνεστήκῃ δηλονότι τὸ
πᾶν. οἷόν ἐστιν καὶ τὸ εἰρημένον μετὰ τὸν καταχλυμὰe

σμὸν τῷ Νῶε" 'σπέρμα καὶ ϑερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα,
ἡμέραν καὶ νύχτα οὐ καταπαύσουσι᾽, τουτέστιν" 0015
παύσονται γινόμενα καὶ ἀπολλύμενα ταῦτα. ἕως ἂν

εἶναι τὸ πᾶν ἐθέλῃ ϑεός. τὸ ἐπὶ πᾶσιν οὖν τοῦ ϑεοῦ
χέλευσμα οὐ διαλείψει. ἕως ἂν μένειν ἐϑέλῃ πάντα ϑεός.
Τὸ δὲ τοῦ ἀποστόλου" “καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληOuvijg, ἣν ἔπηξεν ὁ χύριος καὶ οὐκ ἄνθϑρωπος᾽ οὐχ 30
οὕτω | περὶ τοῦ οὐρανοῦ μοι λελέχϑαι δοκεῖ, καϑ'ά το]. 99 τ.
τινες ἔφασαν, ὡς περὶ τοῦ κυριακοῦ σώματος. εἰ ἐπιστήσειέ τις ἀκριβῶς τῷ τόπῳ κατὰ τὸ εἰρημένον “καὶ
ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν". καὶ τό"

"Agere τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγείρω 36
αὐτόν.

αὐτὸς δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ

14. Gen. 8, 22.

le. pag.184 C 201 C

"ul

19. Hebr. 8, 2.

28. Joh.1,14.

19. τοῦ
— καὶ om. Cord.

ναοῦ

τοῦ σώματος

22. τινες] ut Cosmas

25. Joh. 2, 19. 21.

25. ἐγειρῶ CO ἐγειρῶ Cord,

idu
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αὐτοῦ"

-2,

ἔπηξεν.

5

à

yd ACE RE
Aic-N
VAS
r MNu "Om

"om

À

τὴν uiv γὰρ σκηνὴν τοῦ ἰδίου σώματος αὐτὸς

“ἡ σοφία γὰρ φκοδόμησεν ἑαυτῇ oixov^.

καὶ

ὁ ἄγγελος πρὸς τὴν παρϑένον" “πνεῦμα ἅγιον ἔπελεύσεται ἐπί 66 καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 601".
τὴν δὲ σκηνὴν τοῦ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ ναοῦ καὶ αὐτὴν τὴν
“Μωσαϊκὴν ἄνϑρωποι συνεπήξαντο. ταῦτα μὲν οὕτως
ἀληϑείας ἔχει.
iB. Πλείονες ἀποδείξεις, ὅτι ἡ καϑ'᾽ ἡμέραν
τῶν οὐρανίων ἐξ ἀνατολῆς ἐπὶ δυσμὰς κίνησις

10

15

οὐ τῶν ἀστέρων ἐστὶν ἀλλὰ τοῦ στερεώματος.
3

M

5

/

3

M

?

^

^

,

Ὅτι δὲ αὐτὸς κινεῖται ὁ οὐρανὸς τὴν κωϑ᾽ ἡμέραν
ἐξ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς κίνησιν καὶ οὐχὶ καϑ' αὑτοὺς
οἱ ἀστέρες, ἤδη μὲν συναπεδείχϑη μικρῷ πρότερον.
ὅτε σφαῖραν εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐδείκνυμεν καὶ τῶν
ἡμισφαιρίων ἑἕχάτερον αὐτοῦ x«9' ἑκάστην νύκτα τὸ
μὲν δύνειν. τὸ δὲ ἀνατέλλειν συνεφελκομένων καὶ τῶν
ἐν αὐτοῖς ἀστέρων. οὐ γὰρ ἔξω τοῦ στερεώματος ἢ
κινεῖσϑαι τοὺς ἀστέρας ἢ ὅλως εἶναι δυνατὸν ἐν αὐτῷ
-

^

3

,

"occ

κω

M

2

,

-

τεϑέντας ὑπὸ ϑεοῦ" “ἔϑετο γὰρ αὐτούς᾽ φησίν “ὃ 960g
20

t5cx

ἐν τῷ
yijg.
δεῖξαι
Ὁ
μόνος

στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς
οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ νῦν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τοῦτο
συντόμως καὶ τοῖς τῶν μαϑημάτων ἀπείροις.
γαλαξίας τῶν μεγίστων ὑπάρχει κύκλων εἷς καὶ
αὐτῶν διὰ τὸ χρῶμα ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν ὑπο-—

T

πίπτει, ἐξ οὗ καὶ τὴν ὀνομασίαν εἴληφεν.
2. Prov. 9, 1.

18. cf. cap. IX

ἔστιν δὲ

19. Gen. 1, 17.

9. δυσμᾶς C Cord. item 144, 12. 148, 12
ὥστε φαίνειν LXX (εἰς φαῦσιν Gen. 1, 14).

20. εἰς φαῦσιν]
24. ὑμῶν Cord.

͵
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πάϑος ἀχώριστον τοῦ pcuw σώματος συμπεφυκὸς
αὐτῷ καὶ συνυπάρξαν, ἢ ὅ τι οὖν ἐϑέλοι τις ὀνομαξέτω.
ὅμοιος δέ ἐστιν καὶ ὁ αὐτὸς ἀεὶ καϑ' ἕκαστον τοῦ
orgasm" μέρος, ὅπου μὲν λαμπρός.ὅπου δὲ ἀμυδρός,
καὶ ὅπου μὲν ἁπλοῦς, ὅπου δὲ διπλόην ἔχων. οὗτος 5
καϑ' ἕχάστην νύκτα

ὅλος τοῖς ἀπλανέσιν

ἅμα συμπε-

ριαγόμενος φαίνεται τοῦ μὲν δύνοντος αὐτοῦ μέρους,
τοῦ δὲ ἀνίσχοντος. ὡς καὶ ἐπὶ τῶν δώδεκα ξῳδίων
ἐδείξαμεν. si οὖν ἕστηκε μέν. ὥς φασιν. ὁ οὐρανός,
αὐτὸν δὲ χαϑ᾽ αὑτὸν κινεῖσϑαι τὸν γαλαξίαν ἀδύνα- τ0

vov, πάϑος ὄντα τοῦ οὐρανίου σώματος --- οὐδὲ γὰρ
τὸ ἐν τῇ χιόνι λευχὸν ἢ ἐν τῷ γάλακτι --- πῶς ἐν μιᾷ
νυχτὶ φαίνεται πᾶς τοῦ μὲν αὐτοῦ δύνοντος, τοῦ δὲ

ἀνίσχοντος, sl μὴ ὃ οὐρανὸς ὃ κινούμενος ἦν, ἐν ᾧ
ἐστιν τὸ χρῶμα

τοῦτο;

ἐξ οὗ δείκνυται

πάλιν.

ὅτι

5

μ᾿

σφαῖρά ἐστιν ἀκριβὴς ὃ οὐρανὸς τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν
ἔχων, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν, καὶ δύνοντος ἑτέρου τὸ λοιπὸν

ἐπανέρχεται.

ὅϑεν ἐν μιᾷ νυχτὶ ὅλον ϑεώμεϑα πλὴν

μόνου τοῦ μέρους αὐτοῦ, ᾧ πλησιάξει ὃ ἥλιος.

Τὺ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἑτέρως σκοπεῖν δυνατόν.

dmo- 30

κείσθω τὸν ἥλιον ὑπάρχειν ἐν κριῷ᾽ ἴσμεν ὅτι διὰ
μηνὸς ξῴώδιον ὃν κινεῖται. διελθὼν δὲ τὰ δώδεκα
πληροῖ τὸν ἐνιαυτόν. ἡ δὲ x«9' ἡμέραν αὐτοῦ κίνησις
μίαν τῶν τριάκοντα τοῦ ξῳδίου μοιρῶν δίεισιν. ἐν

κριῷ τοίνυν

ὑπάρχειν | ὑποκειμένου

τοῦ ἡλίου. το1.99ν.

ἀνάγκη τὸν μὲν χριὸν αὐτὸν εἶναι παντελῶς

ἀφανῆ" 36

οὔτε γὰρ ἐν ἡμέρᾳ διὰ τὸ ἐν αὐτῷ εἶναι τὸν ἥλιον
φαίνεται οὔτε ἐν νυχτὶ συνδύνων αὐτῷ. τοῦ οὖν
9. cf. pag. 128, 14.

|.
- 7.

22. ζώιδιον C — 28. αὐτοῦ
— 24. μίαν om. Cord.

Ὁ τὸν Cord

JoANNES PHILOP., ed. Reichardt I.

10

— 24. τῶν
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ἡλίου δύνοντος ὃ ταῦρος εὐθὺς ὑπὲρ τὸν δυτικὸν
ὁρίζοντα φαίνεται. μετελθόντος δὲ ἐπὶ ταῦρον ἡλίου
καὶ δύνοντος. ὃ ταῦρος μὲν ὁμοίως ἀφανὴς γένεται.
V
N
,
x
t S
«RAI
X
Y
τοὺς δὲ διδύμους ὕψει τῷ ὁρίζοντι τῷ δυτικῷ πλησιάξζξοντας. τὸ αὐτὸ καί, εἶ ἐν τοῖς διδύμοις ὁ ἥλιος
μετέλϑοι, συμβαίνει. δύνοντος γὰρ αὐτοῦ ὁ καρκίνος
παρὰ τὸν δυτικὸν ὑπάρχει ὁρίζοντα. εἰ δὲ χριοῦ μὲν
ὁ ταῦρός ἐστιν ἀνατολικώτερος, τούτου δὲ (οἷν δίέδυμοι καὶ τούτων ὃ χαρχέίνος καὶ οἱ ἑξῆς ὁμοίως. δῆλον
1ὸ ὧς ὁ ἥλιος μὲν κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν ἀπὸ δύσεως
ἐπ᾽ ἀνατολὴν φέρεται, μίαν καὶ μόνην ζῳδίου μοῖραν
κινούμενος καϑ' ἡμέραν, ἡ δὲ ἐξ ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν
καϑ' ἕκαστον ἡμερονύκχτιον γενομένη περιαγωγὴ μόνου
E

CA

,

N

ΩΝ

ἢ

-“

ΘΙ

σι

ἐστὶν τοῦ στερεώματος.
1e

Ἔτι
2c

e

ἅπαντας

καὶ τετάρτης

ἀποδείξεως

ἄκουε"

οἱ ἀπλανεῖς

ἀστέρες ἐν τῷ στερεώματι ὄντες ἄλλοι τινὲς αὐτῶν
ἄλλην αὐτοῦ μοῖραν διειλήφασιν, οἱ μὲν τὴν βορείαν
ol δὲ τὴν νοτίαν oi δὲ τὸ μεσαίτατον ἔχουσιν. οἱ μὲν
οὖν περὶ τοὺς πόλους ἐν ἐλαχίστοις ὑπάρχουσι κύκλοις,
τᾷ ἀρχτικῷ λέγω καὶ τῷ ἀνταρχτικῷ, οἱ δὲ ἐν τοῖς
τροπικοῖς. τῷ ϑερινῷ καὶ τῷ χειμερινῷ., ἐν μείξοσι,
οἱ δὲ ἐν và ἰσημερινῷ ἐν μεγίστῳ. δῆλον δέ, ὅτι καὶ
οἱ τούτων μέσοι κατὰ ἀναλογίαν τῶν μὲν εἶσι μείζους.
^

2

ἐν ᾧ τοὺς φωστῆρας

ἔϑηκεν ὃ ϑεός" τὴν γὰρ τοσαύτην διάστασιν δι᾽ ἕνιαυτοῦ ποιεῖται, καϑὰ φϑάσας εἶπον, ὃ ἥλιος. οὐκ ἄρα
τῶν ἀστέρων-ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ στερεώματος 7] καϑ' ἡμέραν κίνησις.

ς

ἃ

ς

M

€

E

^

2

,

,

e

,

Χ

€

N

€-

,

τῶν δὲ ἐλάττονες.
ἡμέραν

^

e

^

,

,

2

2!

,

5

,

-

M

ς

,

N

er

,

,

εἰ οὖν τῶν ἀστέρων ἐστὶν ἡ xa

καὶ μὴ ToO στερεώματος
m

,

κίνησις —
,

ἑστάναι
e

,

30 γὰρ ἐθέλουσι τὸν οὐρανόν --- ἀνάγκη πᾶσα τοὺς ἀπλα8. oi inserui.

18. μόνον Cord.

Δ
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νεῖς ἢ ἰσοταχῶς

ἀλλήλοις

κινεῖσϑαι

j
πάντας

141

ἢ ἀνισο-

ταχῶς" παρὰ ταῦτα γὰρ οὐκ ἔστιν. εἰ οὖν ἑκάτερον
τούτων ψευδὲς φανείη καὶ ἄτοπον, οὐδ᾽ ὅλως ἄρα
κινοῦνται οἱ ἀστέρες. ἀλλὰ μὴν αὐτοὺς ἀνάγκη κινεῖς
σϑαι τὴν ἐξ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν ἢ τὸ στερέωμα, τούτους δὲ κινεῖσθαι δειχϑείη ἀδύνατον, ἐκ πάσης ἀνάγκης ἄρα τὸ στερέωμά ἐστιν τὸ κινούμενον, πάντας.

ἑαυτῷ τοὺς ἀστέρας συμπεριάγον.
ταχῶς αὐτοὺς ἀδύνατον
οἱ μὲν ἐν μείζοσι. οἱ δὲ
σιν, ἀνάγκη πᾶσα τοὺς
πλείονος δεῖσϑαι χρόνου
τοὺς δὲ ἐν μικροτέροις
διελεύσονται

ὅτι μὲν οὖν ico-

κινεῖσϑαι, δῆλον ἐντεῦϑεν" εἶ
ἐν ἐλάττοσι κύκλοις ὑπάρχουμὲν ἐν τοῖς μείζοσιν ὄντας
εἷς τὴν τοῦ ὅλου περιαγωγήν,
ἐλάττονος. πρῶτοι μὲν οὖν

τὸν ἑαυτῶν κύκλον οἱ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις"

οὗτοι δέ εἶσιν οἱ περὶ τοὺς πόλους μικρὰν φερόμενοι
διάστασιν. δεύτεροι δὲ οἱ ἐπὶ τῶν τροπικῶν" μείζων
γὰρ τῶν ἄλλων ἡ τούτων διάστασις καὶ χρόνου διὰ
τοῦτο δεομένη πλείονος" οἱ δὲ ἐν τῷ ἰσημερινῷ μεγίστῳ ὄντι πάντων ἅμα τῶν ἄλλων πλείονος χρόνου
δεήσονται διελθεῖν τὸν ὅλον κύκλον. καὶ διὰ τοῦτο
τῶν ἄλλων ἀποκαταστήσονται ἔσχατοι. ἀλλ᾽ οὐ τοιαύτη
φαίνεται τοῦ στερεώματος 7] κίνησις. ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν
τοῖς μείζοσι κύκλοις καὶ οἱ ἐν τοῖς | ἐλαχίστοις καὶ 101.100τ.

οἱ ἐν τοῖς μεταξὺ τούτων ἅμα πάντες ἐν τῷ αὐτῷ νῦν

συναποκαϑίστανται.

οὐκ ἄρα εἰσὶν ἰσοταχεῖς, ἀλλ᾽ οὐδὲ

25

ἀνισοταχεῖς φανοῦνται σκοποῦσιν" ἅμα γὰρ ἀποκαϑισταμένων. ὡς φαίνεται. πάντων ἀνάγκη πᾶδα πρὸς
ἀναλογίαν τῶν κυκλικῶν διαστημάτων. ἐφ᾽ ὧν ἡ κίνησις ἑκάστοις. καὶ và τάχη τῶν κινήσεων συνεξαλλάτc

τεσϑαι"

,

X

/

LÀ

/

εἰ γὰρ ὃ ἰσημερινὸς τῶν uiv τροπικῶν ἕκα- 30

14. ἑαυτὸν Cord.

15. πόλους Cord.

πολλούς C
10*

e SUÓN SATA dT

quio

IOANNIS PHILOPONI

T

—

ΠΠ 13

τέρου τυχὸν εἴη τριπλασίων, τῶν δὲ περὶ τοὺς πόλους
τετραπλασίων, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν ταχυτῆτα τῶν

κινήσεων τῶν ἀστέρων τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ τετραπλασίονα
μὲν ὑπάρχειν
e

1c

τῶν

ἐν τοῖς

κύκλοις

τοῖς

περὶ

τοὺς

πόλους. τριπλασίονα δὲ τῶν ἐν τοῖς τροπικοῖς. καὶ
οὕτως ἐπὶ πάντων ὑποτίϑεσϑαι ἀνάγκη συναυξαμένου
ἢ συμμειουμένου τοῖς τῶν κύκλων διαστήμασι τοῦ
τάχους τῶν κινήσεων τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀστέρων, εἶ μὴ
τοῖς φαινομένοις ἀντιβλέπειν ἐθέλοιμεν" ἀλλ᾽ ἀποκληρωτικόν, ὡς ἔφϑην εἰπών, τοῦτο καὶ παντελῶς ἄλογον.
εἶ οὖν μήτε ἰσοταχεῖς οἱ ἀστέρες μήτε ἀνισοταχεῖς

εἶναι δύνανται, οὐδ᾽ ἄρα τὴν ἐξ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς
καϑ' αὑτοὺς οὗτοι κινοῦνται. ἀλλὰ τὸ στερέωμά ἐστιν
τὸ κινούμενον συνεφέλκον ἑαυτῷ τοὺς ἀστέρας.

15

.

20

ιγ΄. Ὅτι τοὺς μὴ τοῖς πράγμασιν ἐπιστῆσαι
δυνηϑέντας ἐχρῆν τοῖς πλείοσι καὶ σοφωτέροις
τῆς ἐκκλησίας διδασκάλοις
ἀκολουϑήσαντας
μὴ διὰ τὴν ἰδέαν ἄγνοιαν μῶμον τῷ παντὶ
δόγματι προσάπτειν.
Τούτων

δεδειγμένων

αὐτοὶ

μὲν ἔρημοι

τῆς ἀπὸ

τῶν ϑείων γραφῶν μαρτυρίας ἐφάνησαν, τὸ δὲ ἀληϑὲς
καὶ ἐξ αὐτῶν ἐδείχϑη συνηγορούμενον.

ἔδει οὖν τοὺς

οὕτως ἄτοπα περὶ τοῦ οὐρανοῦ μυϑολογήσαντας.
25

εἶ

καὶ μὴ τοῖς πράγμασιν ὡς ἔχουσιν ἐπιστῆσαι δεδύνηνται, μηδέ που τῶν ἱερῶν λογίων τὸ δοκοῦν αὐτοῖς
εἰρημένον εὑρήκασιν, ὁρῶντας ὅμως Βασίλειον τὸν
μέγαν καὶ τοὺς ἱεροὺς Γρηγορίους

᾿Αϑανάσιόν τὲ τὸν
3

1. 5. πολλοὺς C

12. ἄρα C

j

d
L3.
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τοῖς ἀποστολικοῖς ἀγῶσιν ἐφάμιλλον καὶ τὸν μετὰ quAOσοφίαν ἄκραν τῇ εὐσεβείᾳ τὸν ᾿Αϑήνησι τῆς ἐκκλησίας
ϑρόνον κοσμήσαντα Ζ᾽ιονύσιον καὶ ἑτέρους πλείονας
τῆς ἐκκλησίας διδασκάλους τὴν φαινομένην τῶν οὐρανίων διάταξιν μὴ τολμήσαντας ἀϑετεῖν. ἣν ἐκ τοῦ
δημιουργήσαντος ἔχουσι, τὴν ἀκίνδυνον μᾶλλον ciosiσϑαι σιγήν, ἢ λέγοντας. ἃ μὴ γινώσκουσι, μῶμον τῇ
ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ προσάπτειν. ταῦτα δὲ λέγειν ἠνάγκαῦσμαι. ἵνα μὴ τὰ ἑνὸς ἢ δευτέρου τῶν παρ᾽ ἡμῖν
πταίσματα τῷ εὐσεβεῖ τῶν χριστιανῶν ὕβριν προσρί- 10
ψηται δόγματι" τὸ γὰρ ἀληϑές., ὑφ᾽ ὅτου ἂν εὑρεϑείη.,
τιμῶν τις αὐτὴν τιμᾷ, Χριστὸν. τὴν ἀλήϑειαν.
,

T

,

-

-

-

er

,

"AAA. ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν αὖϑις μεταβῶμεν τῆς λέξεως.
ἄνωϑεν αὐτὴν παραϑέμενοι" xol εἶπεν ὃ ϑεός" γενηϑήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχω7

,

2

,

M

er

Ἁ

2!

ρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος" καὶ ἐγένετο οὕτως.

καὶ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸ στερέωμα

καὶ διεχώρισεν

Ó

ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος | τοῦ ἐπάνω 1οϊ.1οον.
τοῦ στερεώματος" καὶ ἐκάλεσεν ὁ ϑεὸς τὸ στερέωμα 20
οὐρανόν.
ιδ΄. Ὅτι

πολύσημος

ἡ τοῦ ὕδατος

φωνὴ

παρὰ

τῇ ϑείᾳ γραφῇ καὶ ὅτι τὸν ἀέρα καὶ οὐρανὸν
καὶ ὕδωρ καὶ ἄβυσσον ὀνομάζει.
Πολλαχῶς τὸ ὕδωρ ὀνομάξειν τῇ γραφῇ φίλον" καὶ 5

γὰρ ἀλληγορικῶς ἐπί τε τὸ χεῖρον καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον
12. cf. Joh. 14, 6.
11. àv] οὖν C Cord.

14. Gen. 1, 6. 7.
22. φωνῆν C

50.

e

1o

0
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τοῦτο παρείληφε τοὔνομα ὃ ϑεός" “εἰσήλθοσαν ὕδατα
&og ψυχῆς μου. ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυϑοῦ. καὶ οὐκ
ἔστιν ὑπόστασις. ἦλθον sig τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης
καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν ue. καὶ πάλιν" “χείμαρρον
διῆλϑεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν" ἄρα διῆλϑεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ
ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον᾿. νῦν μὲν οὖν ἐπὶ πειρασμῶν
καὶ χαλεπῶν καὶ ταραχωδῶν περιστάσεων εἴρηται TO
ὕδωρ᾽ πολλάκις δὲ καὶ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἀλληγορεῖται"
οἷόν ἐστιν τὸ πρὸς τὴν Σαμαρεῖτιν ὑπὸ τοῦ κυρίου
λεχϑέν" “ὃ δὲ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, ὃ ἐγὼ δώσω αὐτῷ,
οὐ μὴ διψήσει εἷς τὸν αἰῶνα" ἀλλὰ γενήσεται ἐν αὐτῷ
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ξωὴν αἰώνιον". “εἰς τόπον
χλόης ἐκεῖ μὲ κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως

ἐξέϑρεψέν με΄.
μ οι

[III 14

καὶ τὸ αἰσϑητὸν δὲ ὕδωρ διαφόρως

ἴσμεν λεγόμενον" ποτὲ μὲν αὐτό ys τοῦτο τὸ συνεγνωσμένον ἅπασιν" “οἱ καταβαίνοντες εἷς ϑάλασσαν ἐν
πλοίοις

ποιοῦντες

ἐργασίαν ἐν ὕδασι

πολλοῖς"

αὐτοὶ

εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ
βυϑῷ᾽. καὶ πάλιν" “συναχϑήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω
80 τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφϑήτω ἡ ξηρά΄.
ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει μὲ βαπτισϑῆναι;᾽ λέγει δὲ
ὕδωρ ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ τὸν ἀέρα, οἷόν ἐστιν" "ἄβυσσος
ἄβυσσον ἐπικαλεῖται sig φωνὴν τῶν καταρακτῶν σου"
ἡ γὰρ ἄνω ἄβυσσος. τουτέστι τὸ ὕδωρ. ὕπερ δηλοῖ
35 τὸν ἀέρα τὸν εἷς ὕδωρ εὐπετῶς μεταβαλλόμενον, τὴν

i. Ps. 68, 2. 3. — 4. Ps. 123, 4. 5. 10. Joh. 4, 14.
12. Ps. 99, 2.
16. Ps. 106, 93. 94. — 19. Gen, 1, 9.
91. Act. 8, 86.
22. Ps. 41, 8.
|
1. εἰσήλϑησαν Cord.

χοδῶν C Cord.

2. ἰλὺν] ὕλην C Cord.

9. Σαμαρίτην C Cord.

7. ταρα-

|
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ἄβυσσον
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ἐπικαλεῖται

διὰ τῆς τῶν

ἀτμῶν ἀναϑυμιάσεως" à ἴσον ἐστὶν τό" “ὃ προσκαλούμενος

τὸ ὕδωρ

πρόσωπον

τῆς ϑαλάσσης

καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ

πάσης τῆς γῆς" τὸ δέ “εἰς φωνὴν τῶν κα-

ταραχτῶν Gov! τὸν χτύπον δηλοῖ τὸν γινόμενον ἐκ
τῆς τῶν ὑδάτων καταφορᾶς" καταράκτας γὰρ τὸ ἄνωϑὃὲν κάτω φερόμενον ὕδωρ ὀνομάξειν εἴωϑεν ἡ γραφή,
ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ φησιν" “ἐρράγησαν πᾶσαι
«i πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταράκται τοῦ οὐρανοῦ
ἀνεῴώχϑησαν᾽. τό τὲ κάτωϑεν ἐπικλύσαν τὴν γῆν καὶ
τὸ ἐκ τοῦ ἀέρος καταφερόμενον ὕδωρ δηλοῦντος τοῦ

0

"-

λόγου" οὐρανὸν γάρ, ὡς ἤδη εἶπον, πολλαχοῦ καὶ τὸν
ἀέρα καλεῖ ὡς μέχρις οὐρανοῦ διήκοντα καὶ οἱονεὶ
συνημμένον αὐτῷ. 4]΄ανιὴλ ὃ προφήτης" “καὶ ἐν τῇ
δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ κοιτασϑήσεται᾽ καὶ πάλιν" ᾿ καὶ ἀπὸ
τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ βαφήσεται᾽.
x«i τὸν ᾿Ιακὼβ

εὐλογῶν

ὃ ᾿Ισαὰκ

οὕτω

φησίν"

“καὶ

δῴώη σοι κύριος ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ
,

,

3:

τῆς πιότητος

-

τῆς γῆς.

,

-

,

^

ΝΙΝ

καὶ ἐν τῷ Zfevvegovouío

ἐν

κατάρᾳ᾽ καὶ ἔσται ὁ οὐρανὸς ὁ ὑπὲρ κεφαλῆς σου
χαλκοῦς καὶ ἡ γῆ (ἡ) ὑποκάτω σου σιδηρᾶ" δῴη κύριος
τὸν ὑετὸν τῆς γῆς σου κονιορτόν᾽ διὰ τούτων τὸ
ξηρὸν καὶ ἄνικχμον τοῦ vs ἀέρος καὶ τῆς γῆς δηλῶν.

x«i ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ᾽ "ἡεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωῦσῆν καὶ
“αρὼν λέγων" λάβετε ὑμῖν πλήρεις τὰς χεῖρας αἰϑάλης
2. Amos

5, 8.

14. Dan. 4, 20.
20. Deuter.

8. Gen. 7, 11.

15. Dan. 4, 30.

28, 23. 24.

24. Exod.

12. cf. pag. 111, 9.

17. Gen. 27, 28.

9, 8—10.

7. γραφῆι €
9. καράκται C
10. ἐπιβλύσαν Cord.
15. κοιτασϑήσεται C αὐλισϑήσεται Cord.
16. ἐβάφη Cord.

19. ποιότητος Cord.

21. ἡ inserui cum LXX.

25
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καμιναίας καὶ παδσάτω Μωῦσῆς

τίον

Φαραῶ

καὶ

ἐναντίον

fo.i101r. καὶ | γενηϑήτω

sic τὸν οὐρανὸν ἐναν-

τῶν

κονιορτὸς

[HI i14

—

ϑεραπόντων

ἐπὶ πᾶσαν

αὐτοῦ"

τὴν γῆν

Alyónvov, καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ
5 τετράποδα ἕλκη. φλυχτίδες ἀναξέουφαι ἔν vs τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσι καὶ ἐν πάσῃ γῇ Aiγύπτου. καὶ ἔλαβον τὴν αἰϑάλην τῆς χαμιναίας ivavτίον Φαραῶ. καὶ ἔπασεν αὐτὴν Μωῦσῆς sig τὸν οὐρανόν᾽.
καὶ πάλιν" “ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου sig τὸν οὐρανόν,
10 καὶ ἔσται χάλαξα᾽ καὶ ὁ κύριος πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους"

“ὀψίας γενομένης λέγετε᾽ εὐδία, πυρράξει ὃ οὐρανός"
καὶ πρωΐας" σήμερον χειμών, πυρράξει γὰρ orvyvátov
ὁ οὐρανός᾽. ἄπειρος ἣ τούτου μαρτυρία.
Ἔκ πάντων οὖν τούτων δῆλον, ὅτι τὸ ἀπὸ γῆς
15 μέχρις οὐρανοῦ διάστημα ποτὲ μὲν ὁμωνύμως τῷ στερεώματι οὐρανὸν ἡ γραφὴ καλεῖ καὶ στερέωμα" “τὰ
πετηνὰ τὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα
τοῦ οὐρανοῦ᾽, ποτὲ δὲ ὕδωρ καὶ ἄβυσσον διὰ τὸ ὑγρὸν
τοῦ ἀέρος καὶ δι’ ὅλου μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διαφανὲς
90 χαὶ τὴν πολλὴν ἀμφοῖν. ὕδατός τὲ καὶ ἀέρος. συγγένειαν xci τὴν εἷς ἄλληλα ῥᾳδίαν αὐτῶν μετάπτωσιν"
τοῦτο γὰρ ἅπαν ἅπτεται τοῦ μὲν οὐρανοῦ κατὰ τὸ
πέρας ἑαυτοῦ τὸ ἄνω, τοῦ δὲ ὕδατος κατὰ τὸ κάτω"
τούτου τοίνυν ἴδιον οὐκ ἔχοντος ὌΝΩΝ παρὰ τῷ

25 Μωύσεϊῖ. ὃ καλεῖται παῤ Ἕλλησιν ἀήρ. ποτὲ μὲν ix
|» Tijg

ἄνω

πρὸς τὸν οὐρανὸν

συναφῆς

οὐρανὸν αὐτὸ

καλεῖ --- οὕτω γὰρ καὶ παρὰ τῷ ἀποστόλῳ
9. Exod. 9, 22.

11. Matth. 16, 2. 8...

21. cf. II Cor. 12, 2.
2. Φαραῶι C

λύσεως

16. Gem. 1, 90.

16. ὡς ante τὰ inserit Cord.
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ἔτυχε τὸ ἁρπαγῆναι αὐτὸν ἕως τρίτου οὐρανοῦ — ποτὲ

ὃὲ ὕδωρ ὀνομάξει διὰ τὸ κάτω συνῆφϑαι τῷ ὕδατι.
'E& οὗ πάλιν γίνεται δῆλον, ὅτι τό "ἐξαγαγέτω
τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν καὶ πετηνὰ πετόμενα
ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ᾽ τὸ ὕδωρ
ἅμα

καὶ

τὸν

ἀέρα

συμπεριξίληφε.

διὰ

τῆς

τοῦ

ὕδατος

ὀνομασίας

τρία γάρ ἐστι τῶν ξῴων τὰ γένη" τὰ

χερσαῖα τὰ ἔνυδρα τὰ ἀέρια᾽ περὶ μὲν οὖν τῶν χερσαίων

᾿ἐξαγαγέτω᾽

φησίν “ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽, περὶ

δὲ τῶν ἐνύδρων “ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν
᾿ξωσῶν"᾽. τοῦ δὲ ἀέρος. ὡς εἶπον, ἰδίου. μὴ τυχόντος

10

ὀνόματος παρὰ τῷ Μωύσεϊ, διττὴν δὲ λαχόντος προσηγορίαν. ὁμωνύμως ἔκ τῶν ἑκατέρωϑεν αὐτῷ συνημμένων οὐρανοῦ τε καὶ ὕδατος τὸ μὲν “ἑρπετὰ ψυχῶν
ξωσῶν ἐξαγαγεῖν τὰ ὕδατα᾽ ἐπὶ τοῦ κυρίως ὕδατος
εἴρηται. τὸ δὲ “καὶ πετηνά᾽ ἐπὶ τοῦ ἀέρος. ὃν ἡ ἐπαγωγὴ σαφῶς ἐδήλωσεν" ᾿πετόμενα᾽ γάρ φησιν "ἐπὶ τῆς
γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ᾽. τούτοις ἀκολού$«eg καὶ ἐν τοῖς ψαλμοῖς διεστάλησαν᾽ “τὰ πετηνὰ τοῦ
οὐρανοῦ

καὶ τοὺς ἰχϑύας τῆς ϑαλάσσης

τὰ διαπορευ-

όμενα τρίβους ϑαλασσῶν᾽", ἅπερ συνῃρημένως ὕδατά
φησι Μωῦσῆς τοῦ. Ζαῦὶδ ἐν τῷ ψαλμῷ ταῦτα διαστείλαντος.

ιε΄, Ὅτι τὴν μεταξὺ τοῦ πρώτου

οὐρανοῦ

τοῦ στερεώματος οὐσίαν ὁμωνύμως
|
λεσε Μωῦσῆς.

ὕδωρ

καὶ
ἐκά-

Πολλαχῶς τοίνυν καϑ'’ ὁμωνυμίαν λεγομένου τοῦ
ὕδατος οὐ ϑαυμαστὸν εἰ καὶ νῦν τὴν ἑτέραν αὐτοῦ
3. Gen. 1, 20.

19. Ps. 8, 9.

2. συνάφϑαι C Cord.

[22]e
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σημασίαν ὁμωνύμως ὃ λόγος τῷ ὕδατι MEL
εἶ yàg δύο εἰσὶν οὐρανοὶ ἀλλήλων διακεχριμένοι τοῖς
τόποις — siye καὶ ὕδατα μεταξὺ τούτων εἶναί φησι
Movcijg — καὶ οὐχ ἁπτόμενοι, καϑάπερ τὰς τοῦ δευτέρου σφαίρας ὡς évóg μέρη οὔσας ἅπτεσϑαί φασιν
ἀλλήλων, ἀνάγκη πᾶσα τὸ μεταξὺ τῶν δύο οὐρανῶν

fol.101v. διάστημα μὴ εἶναι | κενόν" οὐδὲν γὰρ οὐδαμῇ τῶν
ὄντων ἐστὶ κενόν. οὐχοῦν σῶμα πάντως ἐστίν, ὅπερ
Movocijg ὕδωρ ἐκάλεσεν, ὥσπερ καὶ τὸ μεταξὺ γῆς καὶ
10 τοῦ στερεώματος ἀέρος πεπλήρωται καὶ ὕδατος κοινῶς
,
,
[A
7
Du
,
οὐχ
ὠνομασμένων
ὑδάτων
ἐν? τῷ"o
“ἐξαγαγέτω
τὰX *$ ὕδατα
ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν καὶ πετηνὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς
γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ᾽ διὰ τὸ ὑγρὰν
εἶναι καὶ χυτὴν καὶ διαφανῆ τὴν ἀμφοῖν οὐσίαν.
1 Cx

ἔοικεν oov ἐξ ἀναλογίας
»

3

2

j

,

τούτων ὁ Mobvoijg τὴν οὐσίαν
,

c

PP

'

2

x7

τὴν ἀναπληροῦσαν τὸ μεταξὺ τῶν δύο οὐρανῶν διάστημα ὕδωρ ὁμωνύμως καλέσαι" καὶ δῆλον ὅτι λεπτομερέστατον., ὅτι ποτ᾽ ἂν εἴη, τὴν οὐσίαν ἐστὶ τοῖς TÓ,

2c

cr

δ᾿.

7

,

M

3

,

-

/

ποις συμφώνως. sive ὑδατῶδες εἴτε ἀερῶδες εἴτε οἷον
? c
M
Ὁ
,
c
,
TO ὑπεέχκαυμα ὑπάρχει ELO"ὁ
ὅπως οὖν ἄλλως ἔχοι φύσεως.

i$. Ὅτι τό “ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος᾽ οὐ τοῦ κάτω
ὕδατός φησι μεταξύ -- πολλὰ γὰρ τούτῳ ὑπο-

πίπτει

ἀδύνατα

-- ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ τοῦ vs ἄνω

ὕδατος
ei

ο΄

ν

καὶ τοῦ

T

κάτω.
,

ὋΟΤὺὸ οὖν 'γενηϑήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος
οὐ μεταξὺ λέγει τοῦ κάτω ὕδατος τὴν τοῦ στερεώματος
5. φασιν} ut Cosmas
25. Gen.

l. c. pag. 184 A

11. Gen. 1, 20.

1, 6.

5. μέρ ἴουσας C ἡ ἃ correctore
19. οἷον
— 20. ὅπως om.

ed. II.

add.

μερούσας

Cord.
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ὡς ᾿Ιώσηπος ó Ἑβραῖος

ἐν τῷ περὶ

τῆς τοῦ παντὸς αἰτίας συγγράμματι βούλεται εἰς τρία
λέγων διῃρῆσϑαι τὸ ὕδωρ καὶ τὸ μὲν τρίτον αὐτοῦ
εἷς γένεσιν συμπαγῆναι τοῦ στερεώματος, τὸ δὲ τρίτον
ἐναπομεῖναι κάτω, τὸ δὲ λοιπὸν τρίτον ἐν τοῖς νώτοις

εἷς ὕψος συνανακουφισϑῆναι τῷ στερεώματι. ἀνάγκη
δὲ ἦν ἀνακουφιζομένου τούτου μὴ μόνον τὸ ὑπερκείμενον ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ πάντα τὸν ὑπὲρ τὸ ὕδωρ ἀέρα
συνεπαρϑῆναι αὐτῷ καὶ κενὸν μεῖναι ἀέρος ἅπαν τὸ

ὑποχάτω τοῦ στερεώματος" οὐδὲ γὰρ τὸ ἐναπολειφϑὲν

μι0

ὕδωρ εἰς ἀέρα μεταβεβλῆσϑαί τις ὃν πλάσαιτο μήτε
ἐξαρκοῦν sig τὰ δύο στοιχεῖα ἡλίου τε μήπω γενομένου τοῦ δυναμένου τοῦτο ποιεῖν. πῶς οὖν νῦν οὐχ
ὕδωρ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀὴρ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος μέχρις αὐτοῦ διήκει τοῦ στερεώματος; παιδικὴ

1ὅ

οὖν χαὶ ἀσύμφωνος

τοῖς πράγμασι

καὶ ἀναξία τῶν

λογίων τοῦ ϑεοῦ ἡ τοιαύτη ὑπόνοια.
Τὸ οὖν ᾿γενηϑήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος
αὐτὸς ὁ προφήτης ἐξηγήσατο προσϑείς" “καὶ ἔστω
διαχωρίξζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος".

ὃ γὰρ εἶπεν

“ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος᾽ ἡρμήνευσεν εἰπών “ἀνὰ μέσον

ὕδατος καὶ ὕδατος.

ἀνὰ μέσον οὖν τῶν δύο ὑδάτων

γέγονε τὸ στερέωμα διατειχίξον ἀλλήλων αὐτά. διὸ
᾿Δκύλας καὶ Σύμμαχος πληϑυντικῶς εἶπον" “γενηθήτω
στερέωμα

ἐν μέσῳ τῶν

ὑδάτων".

σκόπει δὲ καὶ τὴν

τῶν ἑβδομήκοντα λέξιν" οὐ γὰρ εἶπον" “διεχώρισεν ὃ

ϑεὸς τὸ ὕδωρ sig δύο" xol τὸ μὲν ὑπὸ τὸ στερέωμα
εἴασεν ὡς εἶχε, τὸ δὲ σὺν τῷ στερεώματι εἷς ὕψος

add.

1, 'Ióengog C Ιωσήππως Cord.
6. εἰς ὕψος C in marg.
— 11. ἀναπλάσαιτο C Cord. — 17. λογιῶν C Cord.

25

156

IOANNIS PHILOPONI

pae

ἀνήγαγεν᾽" ἀλλ᾽, ὡς ἤδη εἶπον. δύο διακεχριμένων
ὑδάτων

καὶ

τοῖς τόποις

καὶ

ταῖς οὐσίαις.

μόνῳ

δὲ

κοινωνούντων ὀνόματι. οἷον μεϑόριον ἐποίησεν ὃ ϑεὸς
τὸ στερέωμα.
ὅ
Koi ἔτι σαφέστερον ὃ πρηνῆ ἐν τῇ Land
τοῦτο δέδωκεν εἰπών" “καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον (roU» ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω
. fol102:. τοῦ στερεώματος | καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ
ἐπάνω τοῦ στερεώματος", ἀπὸ κοινοῦ τοῦ “ὃ ἦν᾽ voov-

10 μένου καί “ὃ ἦν ἐπάνω τοῦ στερεώματος᾽" οὐ γὰρ ὃ
νῦν γέγονεν ἐπάνω ἢ ὃ νῦν γέγονεν ὑποκάτω" ἕκχάτεgov γὰρ ἦν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μεϑόριον οὐκ ἔχοντα.
γενομένου δὲ τοῦ στερεώματος ὑπ᾽ αὐτοῦ διεχωρίσϑησαν, τὸ μὲν ἐπάνω τοῦ στερεώματος ὄν, τὸ δὲ ὑπο-

15 κάτω.

καὶ ὅτε οὖν ἔλεγεν “καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" γενη-

ϑήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος᾽ οὕτως ἀκουστέον
ἑχατέρου ὕδατος μεταξύ, ὃ σαφέστερον ὑπὸ τῶν ἄλλων
εἴρηται “ἐν μέσῳ τῶν ὑδάτων". καὶ ἐκ τούτου δὲ
πάλιν δῆλόν ἐστιν, ὅτι συνεκδοχικῶς ὕδωρ ὀνομάζει
80 χαὶ τὸν ἀέρα᾽ οὐ γὰρ μόνον ὕδωρ ἐστὶν ὑποκάτω
τοῦ στερεώματος, ἀλλὰ καὶ ὁ μεταξὺ τούτων ἀὴρ ἐγγί-

ἕξων αὐτῷ μᾶλλον τοῦ ὕδατος.
Movoije ὑποπίπτοντος

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ τῇ ὄψει

ὅλον ὕδωρ ὠνόμασε.

6. Gen. 1, 6. 7.
1. ἄλλως Cord.

ὁ € Cord.

7. τοῦ inserui

Art

cum

LXX

10. 11. 0].
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ἐν ἐπιλόγῳ

κόσμου

μερῶν, καὶ διὰ τί οὐρανὸς
στερέωμα καὶ ὃ ἀήρ.

τάξεως

151
τῶν

τοῦ

ἐκλήϑη

τὸ

"Ταῦτα μὲν οὖν ἐγὼ πρὸς ἐμὴν εἴρηκα δύναμιν.
εἰ δέ τις καϑαρότητι λογισμῶν xosvvvóvog τῇ σημασίᾳ
τῶν προφητικῶν ἐπιβάλοι λέξεων μετὰ τοῦ μὴ δοκεῖν
τοῖς φαινομένοις τι λέγειν ὑπεναντίον, κρατείτω τὸ
ἀληϑέστερον᾽ μηδὲν γὰρ ἔστω μηδενὶ τῆς ἀληϑείας
ἐπίπροσϑεν. τίς δὲ τῆς τάξεως, καϑ’ ἣν τὸ στερέωμα
γέγονεν, ἡ αἰτία καὶ τῶν ἐφεξῆς ἑκάστου κοινότερον
εἰπεῖν ἀναγκαῖον.
Δυνατὸν μὲν οὖν ὑπῆρχεν ὡς ἀπειροδυνάμῳ τῷ
ϑεῷ ὁμοῦ πάντα παραγαγεῖν μόνῳ βουλήματι" εἰ δ᾽
ὅλως ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι τὸ πᾶν --- καὶ τοῦτο λόγῳ
δέδεικται καὶ τὰ ϑεῖα βοᾷ πανταχῇ λόγια καὶ τῶν
παλαιῶν ἕως ᾿Δριστοτέλους ol φυσικοὶ πάντες. ὡς
αὐτὸς εἴρηκεν ᾿Αριστοτέλης --- πῶς οὐκ εὔλογον ἐν

ἀκολούϑῳ τινὶ τάξει τῶν μερῶν ἕκαστον ὑποστῆναι
τοῦ χόσμου; τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος τὰ μὲν στοιχεῖα
2

,

,

-

E

er

c

M

τὴν οὐσίαν ἁπλῆν καὶ ἀσύνϑετον ἔχοντα προὐπέστη
δικαίως" τὰ ἁπλᾷ γάρ ἐστι τῶν συνθέτων πρῶτα

φύσει, πολλάκις δὲ χαὶ τῷ χρόνῳ᾽ ὅσα δὲ ἐξ ἐκείνων.
σύγκειται. μετ᾽ ἐκεῖνα τὴν γένεσιν ἀκολούϑως εἴληφε,

x«l τούτων ἕτερον ἑτέρου κατά τινα λόγον φυσικὸν
πρῶτον ὑπῆρξεν ἢ δεύτερον. ὁ δὲ οὐρανὸς ὡς ἅπαντα
περιέχων καὶ οἷον ὅρος àv ἁπάντων καὶ συνοχὴ προ-.
ὑπῆρξεν ὁμοῦ πάντων καὶ αὐτῆς δὲ τῆς σὺν αὐτῷ
γενομένης γῆς ἐν τῇ συναριϑμήσει τὸ πρεσβεῖον ἔσχεν.
14. οἵ, κατὰ Πρόκλου περὶ ἀιδιότητος κόσμου.
de eoelo I 10 279 b 12.

11. Aristot.

158

!

IOANNIS PHILOPONI

-.

[HI 17

To δὲ στερέωμα τί μὲν τὴν οὐσίαν ἐστίν, μετρίως
εἴπομεν ἔχ τε τῶν φαινομένων καὶ τῶν Πλάτωνι δει-

χϑέντων καὶ ἐξ ὧν ἐννοεῖν ἡμῖν ἔδωκε Μωῦσῆς ταύτην
συλλογισάμενοι, τῶν δὲ ἄλλων προὐὔπέστη δικαίως τῶν
ὅ μὲν φωστήρων ὡς ἐν αὐτῷ τὴν ἕδραν ἐχόντων --- ποῦ
γὰρ ἤμελλον εἶναι τούτου μήπω ὄντος:
τῶν δὲ ἐν
τῇ γῇ καὶ τοῖς ὕδασιν, ὡς περιέχον αὐτὰ καὶ τοῦ εἶναι
συναίτιον τῶν ἐντός. διόπερ οἶμαι καὶ οὐρανὸν ὦνο-

μάσϑαι τῷ πρώτῳ ὁμοίως τὸ στερέωμα" ὡς γὰρ ἐκεῖνος
10 παντὸς τοῦ χόσμου περιοχή ἐστι καὶ ὅρος καὶ αὐτοῦ
τοῦ στερεώματος. οὕτω τὸ στερέωμα τῶν ἐντὸς ἁπάνTOv, ὅσα γίνεταί τε καὶ φϑείρεται. οἷς καὶ τοῦ οὕτως
ἔχειν ἐστὶ συναίτιος.
Δύναται δὲ τὸ στερέωμα καὶ κατ᾽ ἄλλην ἔννοιαν
15 οὐρανὸς ὠνομάσϑαι,. ὅτι τὸ ὁρᾶν ἅπασιν ἐκεῖϑεν |
foli02v. ἐφρήκει" τοὺς γὰρ φωστῆρας ἐν αὐτῷ πάντας ἔϑηxtv ὃ ϑεός.

ἴσως δὲ καὶ ὃ ἀὴρ διὰ τοῦτο

πολλάκις

οὐρανὸς ὀνομάζεται, ὅτι δι᾽ αὐτοῦ μέσου τὸ φῶς ἡμῖν
ἐπιλάμπει διαφανεστάτου ὑπάρχοντος καὶ διὰ τοῦτο
80 παντὸς διαβιβαστικοῦ χρώματος" διὸ χαὶ ἄχρους τὴν
φύσιν ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο ἀόρατος, ὡς ἂν μὴ τὸ ἴδιον
αὐτοῦ χρῶμα τοῖς λοιποῖς sig δίοδον ἐμποδίέδσειξ χρώμασι. x«i γὰρ v κεχρωσμένη ὕαλος ἐμποδίέξει τῇ δι᾽
αὐτῆς εἰλικρινεῖ τῶν χρωμάτων παρόδῳ, τὸ ἴδιον αὐ8 τοῖς ἐπιμιγνῦσα χρῶμα ἡ δὲ ὡς οἷόν τε ἄχρους ἡ
καλουμένη λευκὴ καὶ ὑδατώδης οὐκέτι, καϑαρὰ δὲ ταῖς
ὄψεσι τὰ χρώματα δείκνυσι" διὸ καὶ τὸ στερέωμα
2. cf. pag. 117, 28 sq.
8. óuiv Cord.
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ὑπάρχει διαφανέστατον καὶ ὡς ὅτι μάλιστα yovv,
ἵνα καϑαρὸν ἡμῖν καὶ ἀϑόλωτον τῶν οὐρανίων διαχομίξοι τὸ φῶς.

λόγος τέταρτος.

"Καὶ

εἶπεν

ὁ ϑεός"

συναχϑήτω

τὸ ὕδωρ τὸ 5

ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ sig συναγωγὴν μίαν καὶ
3
,
"ie
,
(dA
PAM.
en
᾿
ὀφθϑήτω ἡ ξηρά.
καὶ ἐγένετο οὕτως.
καὶ συνἤχϑη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς
συναγωγὰς αὐτῶν. καὶ ὥφϑη ἡ ξηρά.
καὶ ἐχά-

AeGsv ὃ ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ
ec

*

M

M

M

M

τὰ συστήματα 10

τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν ϑαλάσδσας.
ϑεὸς ὅτι καλόν᾽.
Οἱ δὲ ἄλλοι
τρεῖς ἀντὶ τοῦ

συναγωγὴν
α΄. Zià

μίαν᾽ “εἰς τόπον

τέ μὴ

προὐπέστησαν

φυομένων

M

;

καὶ

εἶδεν

εἰπεῖν

ὃ

“εἰς

ἕνα᾽ φασί.
τῶν

ἐκ

τῆς

γῆς ιτ

οἱ φωστῆρες.

Τίνος ἕνεχεν τῶν φωστήρων ἐν τῷ στερεώματι
τύϑεσϑαι μελλόντων καὶ συμπληροῦν αὐτὸ καὶ κοσμεῖν
Wi) μετ᾽ ἐχεῖνο τὴν αὐτῶν εὐθὺς παρέδωκε γένεσιν
Μωῦύῦσῆς; καίτοι ys ἀκόλουθον (ἂν) εἶναι δόξειε τὴν 30
τῶν οὐρανίων ἁπάντων πρότερον πληρώσαντα γένεσιν
5. Gen, 1, 9. 10.
8. τέλος τοῦ τρίτου λόγου add. post φῶς C

20. ἂν inserui.
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οὕτως ἐπὶ và πρόσγεια κατελϑεῖν καὶ. γυμνώσαντα τῶν.

ὑδάτων τὴν γῆν τῶν καρπῶν λοιπὸν προστάξαι τὴν
βλάστησιν τὸν ϑεόν. τίς οὖν ἡ αἰτία τοῦ μὴ τῇ τάξει
ταύτῃ τὴν φυσιολογίαν τῶν εἰρημένων παραδοῦναι
σι

τὸν Movet;

Hodie εἶπον ὡς εἰσαγωγικὸν sig δευγύδ ER
τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν τελοῦσι τὸ βιβλίον τοῦτο γέγραφε
μακρὸν Αἰγυπτίοις συντραφεῖσι χρόνον καὶ τῆς ἐκείvov ἀσεβοῦς ἀναπεπλησμένοις λατρείας. βάρβαροι δὲ
10 σχεδὸν ἅπαντες μέχρι νῦν, ὅσοι μήπω τὸ Χριστοῦ μυστήριον παρεδέξαντο. ϑεοὺς εἶναι ἥλιον καὶ σελήνην
καὶ τοὺς λοιποὺς ἀστέρας νομίζουσι. καὶ μάλιστα τῷ
ἡλίῳ τὴν τῶν καρπῶν ἀνατιϑέασι γένεσιν. ὅτε καὶ

᾿Δριστοτέλης φησίν" "ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ καὶ
16 ἥλιος" ὅτι γὰρ τοῖς τῶν Αἰγυπτίων σεβάσμασι τὸ
τῶν Ἑβραίων συναναπεφυρμένον ὑπῆρχε γένος ἔδειξαν,
ὅτε Μωύσῆς ἐν τῇ νεφέλῃ μὴ δρώμενος αὐτοῖς τεῦδσαράκοντα διέτριψεν ἡμέρας" μόσχον γὰρ εὐθὺς πεποιηχότες χρυσοῦν. εἴδωλον ΄άπιδος. ὃν Δἰγύπτιοι
80 ϑεὸν ἐγχώριον ἔχουσι, xoci τοῦτο ϑεοποιήσαντες καὶ
τῶν τοσούτων ἔκ ϑεοῦ τεραστίων ἐπιλελησμένοι τετολμήκασιν εἰπεῖν" “οὗτοι οἱ ϑεοί Gov, ᾿Ισραήλ, οἵτινες
ἀνεβίβασάν δὲ ἐκ γῆς Αἰγύπτου᾽ καὶ ταῦτα τοῦ ϑεοῦ
λέγοντος ἀκηκοότες" “ἐγώ εἶμι κύριος ὁ ϑεός Gov, ὃ
25 ἐξαγαγών δὲ ἐκ γῆς Αἰγύπτου. ἐξ οἴκου δουλείας.
οὐχ ἔσονταί σοι ϑεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ" οὐ ποιήσεις

σεαυτῷ εἴδωλον

οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα"

6.. οὗ, pag. 8,12. 4, 19. 56, 8 saepius.
"dI-2: 194 b 18.

19. ἄπιδος C

22. Exod. .32, 4.

&vmid os Cord.

ὅσα ἐν τῷ

14. Aristot. phys.

24. Exod.

20, 2— 65.

E
4.
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οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα iv τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς
ὕδασιν ὑποχάτω τῆς γῆς | οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς fol104r.
οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς᾽ ἐγὼ γάρ εἶμι κύριος ὁ

ϑεός Gov'.

τοὺς τοιούτους οὖν. ὡς εἶπον, sig ϑεο-

γνωσίαν ἀγαγεῖν βουλόμενος Μωύῦσῆς τὴν γένεσιν τῶν
ἀστέρων ἡλίου Ts x«l σελήνης ὑστέραν τῶν ἀπὸ γῆς
βλαστησάντων γεγονέναι παρέδωκε. διδάσκων αὐτοὺς
μὴ ὡς ϑεοῖς προσανέχειν αὐτοῖς, κἂν ὕστερον ἐν τῇ
φυσικῇ γενέσει λοιπὸν ὃ ἥλιος τῶν γιγνομένων. ὡς
χαὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα, συναίτιός ἐστι τοὺς καιροὺς τῇ

ἑαυτοῦ κινήσει ποιῶν ἔαρ ϑέρος μετόπωρον χειμῶνα
καὶ τὴν ἐντεῦϑεν εὐκρασίαν τοῦ περιέχοντος. ἐξ ἧς ἡ
τῶν χαρπῶν βλάστησις γίνεται. διὰ τοῦτο μόνῳ τᾷ
deo προστάγματι Mosi τὰ πρωτόγονα φυτὰ καὶ
ξῷα παρῆχϑαι διδάσκει μὴ δεηϑέντα τοῦ μήπω ὄντος

ἡλίου.

14 μὲν οὖν πρώτη καὶ κυριωτάτη τῆς τάξεως

αἰτία τῶν προκειμένων ἀληϑής τε, οἶμαι. καὶ τῷ σκοπῷ
τοῦ προφήτου συμβαίνουσα. ἔστι δὲ καὶ ἑτέραν εἰπεῖν.
φυσικὴν καὶ τοῖς προειρημένοις ἤδη λίαν ἀκόλουϑον
ἐν ἀρχῆ μὲν γὰρ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ

r2ce

τὴν γῆν, εἶτα τὸ φῶς. τρίτον ὑπέστησε τὸ στερέωμα.
εἰπὼν δὲ Μωῦσῆς
σχεύαστος᾽

τὴν αἰτίαν

μὲν οὖν ἀόρατος
“συναχϑήτω τὸ
συναγωγὴν μίαν
ἦψεν εὐθὺς καὶ
EUM

“ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος

2

τούτων

εὐθὺς

καὶ ἀκατα-

διδάσκει.

πῶς

οὖσα γέγονεν δρατή, δέδειχεν εἰπών"
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς
xci ὀφϑήτω ἡ ξηρά". τούτῳ δὲ συντὸ πῶς ἀκατασκεύαστος ἦν᾽ καλυπτο'

25. Gen. 1, 9.

7. βλαστημάτων Cord.
12. post περιέχοντος inserit ἀέρος
Cord.
22. εἰπὼν δὲ C εἰπὼν γὰρ Cord.
loawwzs Pminor., ed. Reichardt I.

11

L9οι
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μένη γὰρ τοῖς ὕδασι TUR ἰδίαν αἰ ήρομι eas
γυμνωϑεῖσα τούτων" “ὥφϑη᾽ γάρ φησιν “ἧ ξηρά"
γὰρ ξηρὸν τῆς οὐσίας τῆς γῆς χαραχτηριστικὸν εἶναί
φασιν οἱ φυσικοί" τοῦτο δὲ συμπεφυρμένη τοῖς ὕδασιν
5 οὔπω κατ᾽ ἐνέργειαν εἶχεν, ὑποχωρησάντων δὲ τούτων
ξηρὰ γέγονε κατ᾽ ἐνέργειαν. εἶ δὲ καὶ γεννητικὴν νῦν
τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς ἐχφυομένων ἔχει δύναμιν, ἐλείπετο
δηλονότι καὶ ταύτῃ συμμιγὴς οὖσα τοῖς ὕδασιν. ὅπερ
εἷς ἐνέργειαν ἦλθεν εἰπόντος τοῦ ϑεοῦ" “βλαστησάτω
10 ἡ γῆ βοτάνην χόρτου᾽ xci τὰ ἑξῆς" ἅμα γὰρ τῷ ϑείῳ
λόγῳ τὸ δυνάμει αὐτῆς εἰς ἐνέργειαν προσελήλυϑεν.
ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ μετ᾽ αὐτὴν στερέωμα γεγονὸς ἀκόὄμητον ἦν ἔτι καὶ ἀτελὲς μήπω τῶν φωστήρων γενομένων. καὶ τούτους κατὰ συνέχειαν δημιουργήσας ὃ
15 ϑεὸς ἐν τῷ στερεώματι τίέϑησιν. οὐδὲν ἄρα τῆς προσηχούσης τάξεως χωρὶς τῷ σοφωτάτῳ πεφυσιολόγηται
Movosi.

Τῆς τάξεως τοίνυν εἰρημένης δκοπείσϑω λοιπὸν
τῶν ϑείων λόγων ἡ δύναμις" “καὶ εἶπεν ὁ ϑεός" cvva20 χϑήτω τὸ "ΕΝ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἷς Wide
γὴν μίαν καὶ ὀφϑήτω ἡ ξηρά".
Ὅτι μοψῇῆ
μόνη Μωύσέως 7.9
ἡ
φυσιολογία
καὶ ἔἕτεy
οὐδεὶς οὕτως ἔδειξεν ἀκριβῶς. ὅτι σφαι-

Qog

ρικὴν ὑπέστησε τὴν γῆν ὃ ϑεὸς καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ

25

κεχυμένον ὕδωρ.
2

-

,

΄

e

*

m

m

Ev τῷ πρώτῳ δεδείχαμεν. ὅτι σφαιρικὸν τῆς. γῆς

ὑπάρχει τὸ σχῆμα" οὐ γὰρ ἂν ἄλλως τὸ στάσιμον εἶχε
2. Gen. 1.9.
9. Gen. 1.11.
auctoris; cf. II 4 pag. 66, 8 sq.

19.. ὅθυ.1.9.

1. τὴν ἰδίαν ---Α. τοῖς ὕδασιν om. Cord.
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κατὰ τὸν ἐχκκλησιαστήν 57 δὲ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ξστηκεν εἰπόντα, μὴ τούτῳ περιγεγραμμένη τᾷ σχήματι,
ὡς ἕκαστον αὐτῆς μόριον ἐπὶ τὸ κέντρον νεύειν τοῦ
παντὸς καὶ πανταχόϑεν αὐτῇ διδόναι τὸ ἀρρεπὲς τοϊ. 104 v.
καὶ τὸ ἀκίνητον. καὶ δῆλον ὅτι τὸ ὕδωρ συνεσχημά- 5
τιστο αὐτῇ πανταχόϑεν αὐτὴν περιέχον καὶ τὴν δευτέραν μετ᾽ αὐτὴν ϑέσιν τε καὶ τάξιν κατὰ φύσιν

στέργον.

τῷ ὕδατι δὲ τρίτος ἐπίκειται φυσικῶς ὃ ἀήρ"

διόπερ ἐπήγαγε"

x«i πνεῦμα ϑεοῦ

ἐπεφέρετο

ἐπάνω

τοῦ ὕδατος.

10

Τούτου δὲ ἀληϑοῦς ὄντος πᾶσά πως ἦν ἀνάγκη
μήπω τότε μήτε κοιλότητας ἔχειν τὴν γῆν μήτε τὰς
τῶν ὀρῶν ὡς εἶκὸς ἐπαναστάσεις"

οὕτω γὰρ ἂν αὐτῆς

καὶ μόνως τὸ σφαιρικὸν ἐσῴώξετο σχῆμα" ἀνάρχου γὰρ
ὄντος τοῦ κόσμου καὶ οὕτως ἀεὶ ἐχόντων. ὡς νῦν 15
ἔχουσι. τῶν μερῶν τῆς γῆς. τῶν μὲν αὐτῆς ἐπὶ πλεῖς-

στον ὕψος ὑπερτεινόντων --- πολλὰ γάρ ἐστι τῶν ὀρῶν
ὑπερνεφῆ τὲ καὶ ὑπερήνεμα -- τῶν δὲ sig βάϑος
ἀχανὲς κοιλαινομένων ὡς τοῦ κέντρου σχεδὸν μὴ πολὺ

λείπεσϑαι.

ὧν τὰ μέγιστα νῦν ὑδάτων πεπλήρωται. 30

ἑτέρων δὲ πεδιάσιν ὁμαλαῖς ἐκτεταμένων, οὐδέποτε
αὐτὴν εἶναι σφαιρικὴν τῶν ἐνδεχομένων ὑπῆρχε.

|

Μόνος οὖν Μωῦσῆς διὰ τῶν εἰρημένων τὸ σχῆμα
τὸ σφαιρικὸν αὐτῆς εἰλικρινὲς ὑπάρχον ἔδειξε, κατὰ
τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως πανταχόϑεν αὐτὴν 30
ὑπὸ τοῦ ὕδατος εἰπὼν καλύπτεσϑαι.

ἅπασαν εἶναι τὴν ἐπιφάνειαν,
1. Eccl. 1, 4.

ὡς ἀόρατον αὐτῆς

ὅπερ ἐν μόνω συμβαί-

9. Gen. 1, 2.

2. εἰπόντα om. Cord. .
22. ἐνδελεχομένων
ἐνδεδεχομένων) C δεχομένων Cord.
m

(fortasse ex
11*

is Tees
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νειν ἀνάγκη τῷ σφαιρικῷ σχήματι" καὶ τὴν posue
δὲ τῶν Groiysí(ov ϑέσιν τὲ καὶ τάξιν μόνος ἀπέδωκεν
ἀκριβῶς. γῇ μὲν εἰπὼν τὸ ὕδωρ ἐπεῖναι, ὕδατι δὲ τὸν
ἀφώτιστον ἀέρα, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ δεδείχαμεν.
5y'. Ὅτι ἅμα τῷ ϑείῳ προστάγματι τοῦ συναχϑῆναι τὸ ὕδωρ δοχεῖά τε τούτῳ γέγονε κοιλαινομένης τῆς γῆς, καὶ ἕτερα μόρια ταύτης
εἷς ὕψος ἤρετο.
᾿Επεὶ οὖν ἔδει καὶ τὴν γῆν τοῦ ἰδίου κόσμου τυ10 χεῖν καὶ τροφὴν βλαστῆσαι τοῖς οἰκεῖν αὐτὴν μέλλουσι
ζῴοις καὶ χώραν δοϑῆναι τούτοις οἴκήσεως. συναχϑῆvc. τὸ ὕδωρ sig συναγωγὰς ὃ ϑεὸς κελεύει καὶ τὴν
᾿ γῆν ὀφϑῆναι ξηράν, ὡς εἶχε φύσεως. ἅμα δὲ τῷ ϑείῳ
νεύματι τὰ μὲν εἰς βάϑος μόρια τῆς γῆς ἐκοιλαένετο,
15 ὅσα πρὸς ὑποδοχὴν ἤρκει τοῖς ὕδασι, τὰ δὲ εἰς πεδιάδας ὑπελείπετο" καὶ ἐπειδήπερ τὰ ἀναπληροῦντα πρότερον τὰς μήπω γενομένας τῆς γῆς κοιλότητας οὔτε
εἷς τὸ μὴ ὃν ἐφϑάρη οὔτε τῆς περιμέτρου τῆς γῆς
ὑπερεξέπιπτεν, ὕπερ ἀδύνατόν vs καὶ ἄτοπον ὑποτί-.
0 ϑεσϑαι, τί λείπεται ἢ τὰ φαινόμενα νῦν τῶν ὀρῶν
ὕψη τῆς ἐπιφανείας ὑπεραναστῆναι τῆς γῆς τῶν δοχείων
tig ἃ τὸ ὕδωρ ἤμελλε συρρεῖν ὑποχωρήσαντα; εἰ γὰρ
«x«i ποταμοὶ καὶ πολλὰ μέρη τῆς ϑαλάσσης &£c9 ὅτε
μετακοιτάζονται, ἕτερα δὲ τῇ προσχώσει τούτων ἀπογεούμενα πρὸς ὕψος αἴρρίαι, ὧν ἡ ἱστορία πλήρῃθ
ὑπάρχει — καὶ τὰ κάτω γοῦν τῆς Αἰγύπτου μέρη
t5ζι

4. ef. II 1 pag. 60, 4.
1. τὸ σφαιονκῶν C τὸ et τ adscr. in rasura.
εξέπιπτον CO Cord.
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τινὲς ποταμόχωστα εἶναί φασιν — τι ϑαυμαστὸν Sio
ταῦτα κατ᾽ ἀρχὴν γενέσϑαι προστάγματι;
Εἰ δέ τις δυσχεραίνει τοῖς ἡμετέροις, ἐκεῖνο λογιυ-᾿
ξέσϑω. ὡς. εἰ καὶ ἄναρχον ὃ xócuog ἔχοι τὴν ὕπαρξιν,
τινὰ τοῦ εἰρημένου τῆς γῆς καὶ νῦν ὄντος ἀνωμάλου ὅ
σχήματος αἴτιον ἐρεῖ" τίνα δ᾽ ἄλλον, εἰ μὴ ϑεόν., τὸν
οὕτως αὐτὴν δημιουργήσαντα συμφερόντως τοῖς olxeiv
αὐτὴν μέλλουσιν" | εἰ μή τις αὐτόματον τοῦ παν- fol.105:.
τὸς εἶναι κατὰ τὴν ᾿Επικούρειον ἀϑεότητα λέγοι τὴν
ὕπαρξιν. ὅπερ οὖν ἐξ ἀιδίου πεποιηκέναι λέγουσι τὸν 10
ϑεόν, πῶς ἄπιστον. εἰ καὶ ἀρχὴν τοῦ εἶναι τῷ κόσμῳ.
διδοὺς οὕτω τὴν γῆν διεσχημάτισεν ὡς ἔχει νῦν; ὥστε

μόνον ξητήσεως ἄξιον, εἶτε ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι εἴτε
μή" τὸ δὲ διὰ τί οὕτως ἐσχημάτισται κοινὸν ἅπασι

᾿ς
|

ἢ

ΠΟ

ξήτημα, καὶ ἡ λύσις ὁμοίως κοινὴ πρὸς τῷ μηδὲ σφαι- 15
ρικχὸν αὐτῆς σχῆμα καὶ τοῦ ὕδατος ἄλλως ποτὲ σωϑῆvc, δύνασθαι. εἰ μὴ x«9' ἃ Μωῦσῆς μονώτατος ἐν
ὀλίγοις οὕτω ῥήμασιν ἔδειξε καὶ τὴν τῶν στοιχείων
ϑέσιν τε καὶ τάξιν. ἣν αὐτοῖς ὃ ϑεὸς ἔδωκεν.
"AAA ἐπὶ τὰ τῇ λέξει ξητούμενα τὸν λόγον τρέ- 0
:
|
r5

q»ouev.

ὑποχάτω
ἡ ξηρά.
ο΄ ὑποχάτω
ὥφϑη ἡ

᾿

“χαὶ εἶπεν ὁ ϑεός᾽ συναχϑήτω τὸ ὕδωρ τὸ

τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφϑήτω
καὶ ἐγένετο οὕτω. καὶ συνήχϑη τὸ ὕδωρ τὸ
τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν καὶ
ξηρά. καὶ ἐκάλεσεν ὁ. ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν ss

χαὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐχάλεσεν ϑαλάσσας᾽.
1. ef. Diodor I 34, 2; Strabo I pag.30 C | 9. cf. Usener
Epicurea pag. ?15 (Plut. de plac. phil. I 4); Diels doxogr. gr.
pag. 289.
21. Gen. 1, 9. 10.

4. ἔχει Cord.
margine m. I adscr. C

5. «τίνα C Cord.
om. Cord.

11. τοῦ εἶναι in
:

i56.
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δ. Ὅτι ἀναγκαία γέγονεν ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα y ἐπανάληψις τοῦ καὶ συνήχϑη τὸ ὕδωρ
τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ᾽ xai τῶν ἑξῆς καϑ'
ὁμοίωσιν τῶν ἄλλων τοῦ ϑεοῦ προσταγμάτων"
καὶ τίς ἐν ἑκάστῳ

τούτων

δύναμις.

Μέχρις οὗ “καὶ ἐγένετο οὕτως᾽ οἱ λοιποὶ δὲ τῶν

1e

Qt

ἑρμηνευσάντων ἐχδεδώκασιν᾽ τὸ δέ ᾿ καὶ συνήχϑη τὸ
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ sig τὰς συναγωγὰς
αὐτῶν καὶ ὥφϑη ἡ ξηρά ἐν μόνοις εὑρίσκεται τοῖς
ἑβδομήκοντα" περιττεύειν δὲ αὐτό τινες ἐνόμισαν, διὰ
τοῦ εἰπεῖν “καὶ ἐγένετο οὕτω᾽ δηλούμενον. “εἰ μὴ ἄρα
φησὶν Ἰϑριγένης “ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀντιγράφοις οὕτως
ἐγέγραπτο" ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς τοῦ ῥητοῦ διαφωνίας οὐκ
(ἂν ἀναγκαία εἶναι ἣ ἐπανάληψις δόξειεν" ὁ μὲν γὰρ
ϑεὸς συναχϑῆναι τὸ ὕδωρ εἰς συναγωγὴν μίαν ἐκέAevosv: y δὲ ἐπανάληψις" “καὶ συνήχϑη᾽ φησί “τὸ
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἷς τὰς συναγωγὰς

αὐτῶν᾽ πληϑυντικῶς᾽.
20

2 ex

τοῦτο μὲν οὖν ῥαδίως λυϑήσε-

ται καὶ τὸ ἐπιφερόμενον γὰρ πληϑυντικῶς ἐξήγαγον
πάντες" “καὶ ἐκάλεσεν ὃ ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ
συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν ϑαλάσσας᾽, ὥστε καὶ
χωρὶς τῆς ἐπαναλήψεως ἡ αὐτὴ μεμένηκε ξήτησις, ἕνικῶς μὲν τοῦ ϑεοῦ γενέσθαι προστάξαντος, Μωύσέως
δὲ τὸ γενόμενον διηγησαμένου πληϑυντικῶς. ἀλλ᾽ οὐδὲ
ἐνταῦϑα μόνον τῇ ἐπαναλήψει τῶν εἰρημένων ἐχρήσατο Μωῦσῆς. ἀλλὰ καὶ £v τοῖς πλείοσιν" εἰπὼν γάρ"
"x«l εἶπεν ὃ ϑεός᾽" γενηϑήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ
7. Gen. 1, 9.
7. καὶ om. Cord.
14. à» inserui.

21. Gen. 1, 6.
συνήχϑη τὸ C. συνηχϑήτω τὸ Cord.
|

^
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ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίξον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ
ὥδατος᾽ καὶ ἐγένετο oUvog! ἐπανείληφεν εὐϑύς" “καὶ
ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς

ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος.
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος"
σπλὴν ὅτι τοῖς τόποις τῶν ὑδάτων

σι

πλεονάξει ἡ ἐπανά-

ληψις. οὃς δυνατὸν ἦν προστεϑῆναι τῷ ϑείῳ προστάγματι" “καὶ ἔστω διαχωρίξζον ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος. ὅ
ἐστιν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ
ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος" καὶ οὐκέτι χρεία 10

τῆς ἐπαναλήψεως ἦν. πάλιν εἰπών" ᾿βλαστησάτω ἡ γῆ
βοτάνην χόρτου σπεῖρον
σπέρμα κατὰ γένος καὶ τοϊ. τοῦν.
καϑ' ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν χαρπόν,

οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς.
x«i ἐγένετο οὕτως᾽ ἐπανείληφε" “καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ
βοτάνην χόρτου᾽ καὶ τὰ ἕξῆς᾽ καὶ ἐπὶ τῶν πλείστων
ὁμοίως εὑρήσεις" τὰ μὲν γὰρ πρῶτά ἐστι τοῦ ϑείου
προστάγματος, τὰ δὲ ἑξῆς σημαντικὰ τοῦ παρ᾽ αὐτὰ
καὶ χρόνου χωρὶς εἰς ἔργον ἐκβῆναι τὸ ϑεῖον βούλημα.

ἢ οὖν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις αἱ ἐπαναλήψεις παρέλκουσιν,
ijj, εἰ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀναγκαϊαί εἶσι. καὶ ἐπὶ τοῦ προχειμένου τὸ ἀναγκαῖον ἕψεται, εἴτε οὕτω τὰ ἀρχαῖα
τῶν ἀντιγράφων εἶχεν, eive οἱ ἑβδομήκοντα x«9' ὁμοίὥσιν τῶν ἄλλων τὸ παραπλήσιον εὐλόγως κἀνταῦϑα
προσέϑηκαν, διὰ τὴν τοῦ λόγου σαφήνειαν τό ᾿ καὶ ἐγέvero οὕτως᾽ ἐξηγούμενοι.
Ege

1,7.

5.11. Gen. 1; 11. 12.

4. 0 ἦν C τοῦ Cord.
5. καὶ --- στερεώματος om. Cord.
- . . 9. καὶ
— 10. στερεώματος om. Cord.
10. οὐκέτι C οὐκ

ἔστι Cord.
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οὐ πᾶσαν

οὐδὲ συνάπτει

[v5

περιέχει τὴν γῆν ὃ ὠκεανὸς

τῇ Ερυϑρᾷ,

τὰ τῶν ὑδάτων

ἀλλὰ πλείονά εἶσι

συστήματα.

Διὰ τί οὖν τὸ μὲν πρόσταγμα τοῦ ϑεοῦ sig συνα5 γωγὴν κελεύει μίαν, ὃ δὲ Μωῦσῆς ἐπιφέρει “καὶ τὰ
συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε ϑαλάσσας᾽; πῶς γὰρ
καὶ μίαν θάλασσαν καὶ πολλὰς εἶναι τὴν αὐτὴν δυνα-

τόν; τί οὖν ἐροῦμεν;
Τῶν γεγραφότων τὰς περιόδους τῆς γῆς οἱ μὲν
10 φήϑησαν τὸν ὠχεανὸν κύκλῳ περιστέφειν τὴν γῆν
ἅπασαν. οἷόν τινα νῆσον αὐτὴν ἐγκολπισάμενον, πλανηϑέντες. ὡς ᾿Α4ριστοτέλης qujoív, ἐκ τοῦ μὴ καλῶς
ἀκοῦσαι τῆς Ὁμήρου ποιήσεως ἐξ ὠκεανοῦ τὸν ἥλιον
ἀνατέλλειν καὶ εἰς αὐτὸν δύνειν ποιούδης. τοῦτον δὲ
15 τὸν ὠκεανόν φᾶσι πολλοὺς μὲν sig τὴν γῆν ἀπερεύγεσϑαι κόλπους. μεγίστους δὲ καὶ ἐπισημοτάτους τέσδσαρας᾽ τήν τε σπερίαν θάλασσαν τὴν καϑ' ἡμᾶς ἐπὶ
μὲν ἀνατολὴν ἀπὸ Γαδείρων ἀρχομένην καὶ τοῦ ᾿1βηρικοῦ κόλπου μέχρι Παμφυλίας διήκουσαν, ἐπὶ δὲ
20 βορρᾶν ἕως τοῦ Βὐξείνου πόντου

καὶ τῆς Μαιώτιδος

καὶ αὐτοῦ παρατείνοντος τοῦ Πόντου ἐπὶ μὲν δύσιν
μέχρι Θράκης καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἴστρου. ὃν οἱ
ἐγχώριοι νῦν ὀνομάζουσι ΖΙανοῦβιν, ἐπ’ ἀνατολὴν δὲ
μέχρι Φάσιδος καὶ τῶν πάλαι μὲν Κολχῶν νυνὶ δὲ
25 Παξζῶν ὀνομαζομένων. ἑτέρους δὲ δύο νοτίους κόλπους
9. Cosmas 1. c. pag. 84 C; 184 D

3. 393a 16 sq.

129. Aristot. de mundo

18. Ilias H 422. Θ 485 saepius.

16. Cosmas

l. e. pag. 85 D; 148 B.

10. περιστρέφειν Cord. |^ — 22. Θρᾷάλης xal om. Cord.
98. Δάνουβιν sine accentu C zfevovpiv Cord.
25. Μάξων C
Cord.
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εἶναι toO ὠκεανοῦ τόν vs Aod(Mov καὶ τὸν Περσικόν,
οἵτινες ἐκβάλλουσι μὲν ἀπὸ τῆς μεγίστης ϑαλάσσης
τῆς ᾿Ερυϑρᾶς" μέρος δὲ εἶναι τοῦ ὠκεανοῦ φασι ταύτην
τὸ VÓtiov. τέταρτον ἐπὶ τούτοις βόρειον τὴν Κασπίαν
τε καὶ Ὑρκανίαν ὀνομαξομένην ϑάλασσαν ἀντιπρόσωz0v ἐπ᾽ ἀνατολὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κειμένην.
Ὅσοι δὲ τῶν γεωγράφων γεγόνασιν ἀκριβέστεροι.
ὧν ἐστι καὶ Πτολεμαῖος x«l Πάππος. κατὰ μόνον τὸ
ιδυτικὸν τῆς γῆς μέρος τὸν ὠκεανόν φασι περιγράφε69ct, ὃς καὶ ᾿Ατλαντικὸς ὀνομάζεται. μόνην δὲ τὴν
“Εσπερίαν ϑάλασσαν τὴν x«9' ἡμᾶς συνάπτειν αὐτῷ.
ὑπώπτευσαν δέ τινες ἐξ ἀλόγου φήμης. ὅτι κατὰ τὸ

νότιον δ ὠκεανὸς τῇ ᾿Ερυϑρᾷ ἐπιμίγνυται" ἐξ ἐκείνου
γὰρ πλέοντάς φασί τινας κατὰ περίστασιν εἷς τὴν ᾿᾽Ερυ-

. ϑρὰν ἐχπεσεῖν᾽" ὅπερ ἐστὶν ἐναργῶς ψεῦδος" ἤμελλεν

15

γὰρ ἂν ὃ ὠκεανὸς διὰ πάσης τῆς Λιβύης
καὶ τοϊ.106τ.
δι’ αὐτῆς φέρεσϑαι τῆς κεκαυμένης ξώνης" ταύτην δὲ

διελϑεῖν πλέουσιν ἀνθρώποις διὰ τὴν ἐκπύρωσιν ἀδύverov ἦν. ἀλλὰ καὶ τὸν Νεῖλον δι’ αὐτῆς τῆς κεκαυμένης ἐκ τῶν ἐπέκεινα τόπων φερόμενον εἰς τὸν ὠκε-

«vov ἐκχεῖσϑαι πάντως ἦν ἀνάγκη"
αὐτὸν ἐκ τῆς ἀντοικουμένης

φασὶ γάρ τινες

τὰς ἀρχὰς ἔχοντα φέρε-

σϑαι πρὸς ἡμᾶςφ᾽ διὸ καὶ ἐν ϑέρει μόνον τῶν ποταμῶν πλημμυρεῖν

παρ᾽ ἡμῖν ἐχεῖ

χειμάξοντα

καὶ τὸ

ὕδωρ ἔχειν γλυκύτατον" τοιαῦτα γὰρ εἶναι τὰ προϑερμαινόμενα τῶν ὑδάτων. εἰ δὲ μὴ ἐκ τῆς ἀντοικουμένης. ἀλλ ἐκ τῶν μετὰ τὸν ϑερινὸν τροπικὸν τῆς
“ιβύης μερῶν φέρεσϑαι λέγοι τις αὐτόν. μάρτυρα
8. cf. Ptolem. VII 5,2. Mosis Chor. geogr. ed. Soukry pag. 8.
21. ut Cosmas cf. l. c. pag. 89 A; 101.A; 53 A.

1. ᾿Δλρράβιον C Cord.
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σι

δ τὰ"

τούτου Πτολεμαῖον ὡς ἔγνων ἐπικαλούμενος. ἠγνόησεν
ὡς ἔοικεν οὗτος τὰ Πτολεμαίῳ περὶ αὐτοῦ γραφέντα"
οὐδὲ γὰρ. Πτολεμαῖος. οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τὰς πηγὰς
καὶ τὴν ἀρχὴν εὑρεῖν τοῦ Νείλου δεδύνηται" οὐδὲ ὃ
τοῦτο νομίξων τοῖς εἰρημένοις ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου
ἐπέστησεν" τί γάρ φησι; “τῶν ἀνθρωποφάγων Αἰϑιό-

zov ἀπὸ δυσμῶν διήκει τὸ τῆς σελήνης ὄρος, ἀφ᾽ οὗ
ὑποδέχονται τὰς χιόνας αἱ τοῦ Νείλου πηγαί" ἔκ
τούτου πλανηϑέντες ἐνόμισάν τινες ἀπὸ τῶν λιμνῶν
10 τούτων οἴεσϑαι τὸν Πτολεμαῖον πληροῦσϑαι τὸν Νεῖλον
καὶ τοῦ σεληναίου ὄρους. τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει" οὐδὲ
γὰρ αἱ λίμναι τῶν ποταμῶν εἶσι πηγαί, οὐδὲ ἔκ τινῶν
ἐν τῷ σεληναίῳ ὄρει πηγῶν ταύτας φησὶ πληροῦσϑαι
τὰς λίμνας ἢ ἐκ τῶν λιμνῶν τὸν Νεῖλον" τοὐναντίον
15 γὰρ ἐκ τῶν ποταμῶν αἱ λίμναι γένονται. ἀλλ᾽ εἶναι
μὲν ταύτας

2c

τοῦ

Νείλου

λίμνας.

ὡς καὶ ἄλλας

ποιεῖ

μυρίας, τὰς δὲ τοῦ ὄρους τούτου χιόνας, εἴπερ οὕτω
νοτιώτατον ὑπάρχον χιόνας ἔχει, δέχεσϑαί φησιν αὐτὰς
τηκομένας δηλονότι. τὴν δὲ ἐπέκεινα τῶν εἰρημένων
τόπων γῆν ἄγνωστον εἶναι. οὐδεμίαν γοῦν οἴκησιν

νοτιωτέραν εἶναι τούτων ἱστόρησεν. οὐδὲ τένες οὐδὲ
ποῦ εἶσιν αἱ τοῦ Νείλου πηγαί. οὐκ ἄρα ἐπέστησαν
τοῖς τοῦ Πτολεμαίου ῥήμασιν οἱ τοῦτον ἐπικαλεσάμἕξνοιν τῆς ἑαυτῶν πλάνης μάρτυρα.
:5 — Ei τοίνυν ὃ μὲν ᾿άράβιος κόλπος μέρος ἐστὶ τῆς
᾿Ερυϑρᾶς, πλησιάξει δὲ οὗτος τῇ κατ᾽ Αἴγυπτον Βαβυλῶνι ὁδὸν ἐξ αὐτῆς ἔχων ἀχϑοφόροις μὲν ξῴοις ἡμε6. Ptol. Geogr. IV 8, 3.

8. πηγαί C Cord. λίμναι Ptol.
12. ἐκ τίνων C Cord.
20. γοῦν C οὖν Cord.
21. οὐδέ τινες C Cord.
— . ,
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ρῶν ἐγγύς που τεσσάρων, ὀξυτάτῳ δὲ δρομεῖ ἵππον
ἐλαύνοντι νυχϑημέρου, ὁ δὲ Νεῖλος τῆς Δ4ἰγύπτου
πολύ ἐστι νοτιώτερος τοὐλάχιστον μέχρι τῆς ἀοικήτου
διήκων, εἰ δ᾽ [ἂν] ἄρα ὁ ὠκεανὸς συνῆπται τῇ ᾽Ερυϑοᾷ, ὡς μίαν ἀμφοτέρους

γίγνεσϑαι ϑάλασσαν,

πᾶσα

5

ἦν ἀνάγκη τὸ παρ᾽ ἡμῶν εἰρημένον συμβαίνειν, ἔκ
τῶν νοτιωτέρων τῆς ϑαλάττης ταύτης τὸν Νεῖλον
φερόμενον εἰς αὐτὴν ἐκχεῖσθαι. νυνὶ δὲ εἰς τὴν καϑ'

ἡμᾶς δι’ ἑπτὰ στομάτων ἐκβάλλει ϑάλασσαν,

ὧν τὸ

Κανωβικόν ἐστι βορειότατον᾽ ἔδει δέ που καὶ διὰ τῆς 10
Ane φερόμενον φέρεσϑαι τὸν ὠκεανόν. ψευδὴς ἄρα
παντελῶς ἐστιν αὕτη ἡ ὑπόνοια. τὴν δὲ Κασπίαν ἤτοι
"Toxevíav καὶ ᾿Δριστοτέλης φησὶν ὑπὸ γῆς οἰκουμένης
πανταχόϑεν χυκλοῦσϑαι.
Ei μὲν οὖν τοῖς

προτέροις

τις

-AovénjGsuev, εἴποι ἂν τὴν αὐτὴν
λασσαν x«l πολλάς" μίαν μὲν ὡς
περιεχτικήν, πολλὰς δὲ διὰ τοὺς
εἷς τὴν γῆν ἐχδιδομένους κόλπους

γεωγράφοις

ἀκο-

μι5

καὶ μίαν εἶναι ϑάσυνεχῆ καὶ πασῶν
ἐξ αὐτῆς πλείονας
ἀλλήλων διακεχρι-

μένους οὐ τοῖς ὕδασιν. ἰδίᾳ δέ τινι περιγραφῇ 30
᾿ὥστε τῇ ὁδλότητι μὲν μίαν εἶναι τὴν τῶν ὑδάτων tol.106 v.
συναγωγὴν καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν. τοῖς μέρεσι δέ,
χαϑ᾽ ἃ διακρίνονται ἀλλήλων τισὶν ἰδιώμασι., πολλᾶς.

οὐχ εὐλόγως δέ. οἶμαι. πολλὰς ἐροῦμεν ταύτας. εἴπερ
μία πασῶν ἐστιν ἡ τοῦ ὕδατος συνέχεια μόνοις δια- 25
χεχριμένη ὑπὸ τῶν γεωγράφων ὀνόμασιν. οὐδενὶ δὲ
τεχμηρίῳ φυσικῷ τὸν διορισμὸν ἐμφαίνουσιν, ἀλλ᾽ ἐκ
μόνων τῶν παρακειμένων τόπων. οἷον ὃ ᾿1βηρικὸς
13. Aristot.

Meteor.

II 1 354a 3.

3. τοῦ λάχιστον C Cord.

4. &v delevi.
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πόντος ὃ Ayvoruxog ὃ Τυρρηνικὸς τὸ Μιβυκὸν πέλαγος τὸ Σικελικὸν τὸ Κρητικὸν τὸ Αἰγύπτιον τὸ Σιδόviov τὸ ᾿Ισσικόν.
οὐδὲ γὰρ φύσει ταῦτα διήρηται
ἀλλήλων. μέρη δέ ἐστι συνεχῆ πάντα τῆς “Ἑσπερίας
5 ϑαλάσσης. μιᾶς μὲν οὔσης, ὑπό τινῶν δὲ ὕστερον οὕτως
ὠνομασμένων καὶ διῃρημένων τῶν αὐτῆς μερῶν" sig
παράστασιν γὰρ τῶν παρακειμένων αὐτοῖς τόπων τὴν
ἐξ αὐτῶν εἰλήφασιν ὀνομασίαν. μόνος δὲ ὃ ᾿Ιόνιος
κόλπος φυσικὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἔχει διορισμὸν ἀπὸ
10 τοῦ Σικελικοῦ μὲν στρεφόμενος ἐπὶ βορρᾶν. ἐπὶ mAsiστον δὲ προελϑὼν λοξὸς ἐπὶ δύσιν φέρεται εἰς ᾽άχυληίαν περατούμενος. ἐκ δὲ τοῦ “Αἰγυπτίου πελάγους
ἐπὶ βορρᾶν τρεπομένου τὸ Aiyoitóv ἐστιν, ὅ τε Μέλας
κόλπος. us9' ὃν ὁ Ἑλλήσποντος καὶ 45 Προποντὶς ὃ
1:5 Βόσπορός

ve καὶ αὐτὸς ὁ Πόντος, us0 ὃν ἡ Μαιῶτις

λέμνη. πάντα δὲ τὰ εἰρημένα μίαν ἔχει συνέχειαν ὕδατος.
c. Πῶς ὁ μὲν ϑεὸς εἰς συναγωγὴν μέαν τὸ
ὕδωρ συναχϑῆναι κελεύει. ὃ δὲ Μωῦσῆς “καὶ
τὰ συστήματα᾽ φησί τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε
20

ϑαλάσσας.

Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων si δὲ τοῖς ἐπιστημονικωτέροις τῶν γεωγράφων ἀκολουϑεῖν εὔλογον --οὔτε δὲ τὴν 'EgvOgàv οὗτοι τῷ ὠκεανῷ οὔτε τὴν
Ὑρκανίαν ἑτέρᾳ ϑαλάσσῃ συμβάλλειν ἐθέλουσι — πῶς

235 χατὰ τὴν δόξαν ταύτην μίαν εἶναι τὴν τῶν ὑδάτων
συναγωγὴν ἀληϑές; καὶ εἰ μίαν, οὐκέτ᾽ ἂν εἶεν πολλαί.
πῶς οὖν καὶ εἷς συναγωγὴν μίαν τὸ ὕδωρ ὃ ϑεὸς
συναχϑῆναι κελεύει, καὶ πάλιν τὰ συστήμωτα τῶν ὑδά1. ὀλιγυστικός Cord.

11. Aófog C Cord.
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τῶν ἐχάλεσε ϑαλάσσας καὶ τούτων παρὰ πόδας éxdτερον; ὅϑεν εἰκότως κινηϑείη τις ἂν τὴν ἐν τούτοις
ἔννοιαν τοῦ Μωῦύσέως ξητεῖν.
Πολλὰ τῶν ὀνομάτων ἑνικῶς ἅμα χαὶ πληϑυντι-

χῶς λέγεται τῆς αὐτῆς μὲν οὔσης ἐν ἑκατέρᾳ φωνῇ 5
σημασίας" ὡς “᾿4ϑήνη ἡ πόλις᾽ καὶ “εὐρυάγυιαν ᾿4ϑήvqv καὶ πληϑυντικχῶς" “τὰς ἱερὰς ὅπως προσείποιμι
᾿4ϑήνας᾽

“ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις

κατϑανεῖν

μ᾽ ἀλώμενον᾽.

Θήβη καὶ Θῆβαι. Πλάταια καὶ Πλαταιαί., Θέσπεια καὶ

Θεσπειαί. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ κυρίων καὶ πολλὴ παρὰ
τοῖς παλαιοῖς 3) τούτων χρῆσις" ἐπὶ δὲ προσηγορικῶν"
ἵππος καὶ ἵπποι. ἀναβάτης

καὶ ἀναβάται"

ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς ϑάλασσαν᾽.
σωτηρίαν". ᾿ἐπιλέχτους ἀναβάτας

τισεν ἐν ᾿Ερυϑρᾷ ϑαλάσσῃ᾽.

μι0

ἵππον καὶ

“ψευδὴς ἵππος εἷς
τριστάτας κατεπόν-

“οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ 15

οὗτοι ἐν ἵπποις. (ἄνϑρωπος καὶ ἄνϑρωποι»" v)gozog ἐν τιμῇ ὧν οὐ συνῆκεν᾽. “ποιήσωμεν ἄνϑρωπον
κατ᾽ &ixóve καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν. “᾿ἄνϑρωπος ματαιότητι ὡμοιώϑη᾽.
᾿“ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνϑρωποι ἀπο- ἴοϊ. τοῦτ,
ϑνήσκετε᾽. “οὐ μὴ χαταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου év τοῖς 30

ἀνθρώποις

τούτοις΄.

ἐκκλησία

xoi ἐκκλησίαι"

“ἵνα c

παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ
-— ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα᾽. ^56) εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ
- weovy τῇ πέτρᾳ οἴχοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ

πύλαι
|
m

ἄδου

οὐ κατισχύσουσιν

«Orig.

“ἡμεῖς τοι- 25

6. 4. η 80. 7. Soph. Ai.1221.
8. Eurip. Phoen. 1705.
12. Exod. 15, 1.
18. Ps. 82, 17. - . 14. Exod. 15, 4.
15. Ps.19, 8. 10. Ps.48,13. 17. Gen.1,26. 18. Ps.143, 4.
19. Ps. 81, 7. — 50. Gen. 6, 8. ^ 21. Eph. 5, 27.

28. Matth. 16, 18. .

|

25. I Cor. 11, 16.

8. μὲν ἁλώμενον Cord.

9. Πλαταία Πλαταῖαι

Θεσπεία

᾿Θεσπεῖαι C Θήβη, Πλαταία καὶ Πλ. ταῦτα μὲν Cord.
16. ἄνἅδρωπος καὶ ἄνϑρωποι inserui.
22. αὐτὸς C αὐτὴν Cord.
Y ας
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αύτην συνήϑειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ «ἐκκλησίαι
ἐκκλησίαις ἁπάσαις διατάσσομαι᾽. καὶ τὸ μὲν ἑνικὸν
τὸ περιεχτικὸν δηλονότι τῶν χαϑ' ἕχαστον ἁπάντων
Ὰ

»

,

ES

AN

εἶδος ἢ γένος ὑπάρχον σημαίνει"
e

15

^

tor

χ

vj

-

πύλαι

,

E

,

τς

?

2

τὸ δὲ πληϑυντικὸν

,

7

M

M

30A

?

GÓov οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς"

€

,

N

ἐχκλησίαι δὲ

τὸ πλῆϑος αὐτῶν τὸ πανταχοῦ" “᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ
ἐχκλησίαις ταῖς ἕν τῇ ᾿Ασίᾳ᾽" “ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
Γαλατίας᾽. ὕδωρ καὶ ὕδατα" πρόκειται τούτων 1 χρῆσις. τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ εἴδους καὶ τῆς κοινῆς τῶν ὑδάτῶν σημασίας, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ πλήϑους, εἴτε ἀϑρόον 1
συνηγμένον καὶ πολύ, εἴτε ἄλλο ἀλλαχοῦ διακέκριται"
πολλάκις γὰρ τὸ ἑνικὸν καὶ ἐπὶ τοῦ πλήϑους τάσδεται ᾿ἄνϑρωπος ματαιότητι ὡμοιώϑη᾽ ἀντὶ τοῦ πᾶς
»

20

t

τὰ ὑπὸ τὸ εἶδος ἄτομα" ἐκκλησία uiv γὰρ αὐτὸ τῶν
ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ τὸ κοινὸν σημαινόμενον, καϑ'
ὃ πᾶσαι συνεστήκασι, ὅπῃ ποτ᾽ ἂν εἶεν καὶ ὅσαι" ἥτις
ἐστὲν ἡ τοῦ Πέτρου ὁμολογία" “σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἴκοδομήσω μου τὴν ἐχκλησίαν, καὶ
,

10

nU

BP.

,

NAT

era

,

2 le AE

5

ἄνϑρωπος" 0 σαφέξστερον ἕν ἑτέροις εἴρηται" ᾿ἐγὼ εἴπα
év τῇ ἐκστάσει μου" πᾶς ἄνϑρωπος ψεύστης" οὕτως
A
23223.
£
,
-i
TW.
οὖν
καὶ ἔν6. vrQ'ἂν ABA᾿ἄνϑρωπος ματαιότητι ὡμοιώϑη᾽
λεί-

σπει τὸ πᾶς" ἐπάγει γάρ᾽ “αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ

παράγουσιν᾽" οὐ γὰρ ἁπλῶς τὸ τῶν ἀνθρώπων εἶδος
.

95

ἢ γένος σημᾶναι

νῦν βούλεται. ἀλλὰ τοὺς καϑ' ἕκχα-

στον ἀνθρώπους

ἅπαντας. xc9' αὑτὸν ἕκαστον.

οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου"

᾿συναχϑήτω

οὕτως

τὸ ὕδωρ

5. 1 Cor. 7,17.
8. Matth. 106,18. 11. Apoc. 1,4."
15. Gal. 1, 2. 18. Ps. 143, 4.
19. Ps. 115, ὃ.
1. οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαις ἁπάσαις διατάσσομαι.

αἱ ἐκκλησίαι καὶ τὸ Cord.
C Cord.

24. xo 9" —25.

καὶ τὸ C οὐδὲ

10. ἐκκλησία Ὁ Cord.

ἅπαντας om. Cord.

.

22. exis
Y

M
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τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν᾽" τουτέστιν ὅλη τοῦ ὕδατος ἡ φύσις" μία δὲ συναγωγὴ
ὑδάτων τὸ περιεχτικὸν εἶδος πάσης συναγωγῆς. τὸ ὡς
ἐν δοχείῳ τινὶ περιέχεσϑαι. ὡς καὶ μίαν ἐκκλησίαν
λέγομεν

τὰ πανταχοῦ

γῆς

τῶν

ἐκκλησιῶν

συστήματα"

5

τὸ δὲ εἷς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν τὸ ὑπὸ τοῦ γενικοῦ
ὀνόματος περιεχόμενον πλῆϑος. ὥσπερ καὶ ἡ ἐκκλησία
εἷς τὰς πανταχῇ ἐκκλησίας διαιρεῖται.
"AAA ἴσως τό ᾿“μία᾽ ταράξει “εἷς συναγωγὴν μίαν
μονάδος ὑπάρχον δηλωτικόν᾽ ἀλλ᾽ ἴστωσαν ὅτι καὶ τὸ
πᾶν γένος ἕν ἐστι" διὸ καὶ δέκα εἶναί φασι τῶν ὄντων
τὰ γένη ἑνὸς ὄντος ἑκάστου x«9' αὑτό" καὶ πᾶν εἶδος

ὁμοίως ἕν, καίτοι πολλὰ περιέχον τὸ μὲν εἶδος ἄτομα,
τὸ δὲ γένος εἴδη. ἀλλὰ καὶ “μία πίστις ἕν βάπτιόμα᾽
φησὶν ὁ ἀπόστολος. μίαν πίστιν λέγων τὴν μίαν καὶ τῦ
τὴν αὐτὴν εἷς ϑεὸν ὁμολογίαν καὶ συμφωνίαν ἁπάντῶν, ὁμοίως καὶ τὸ βάπτισμα ἕν συμφώνως γινόμενον
εἷς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου
πνεύματος" κατ᾽ ἀριϑμὸν γὰρ πολλοὶ καὶ οἱ πιστεύοντὲς καὶ «i τούτων ὁμολογίαι χαὶ οἱ βαπτιξόμενοι καὶ 0
τὰ τούτων βαπτίσματα᾽ ἀλλὰ κατὰ τὴν ὁμοειδείαν τῆς
πίστεως καὶ τοῦ βαπτίσματος μία καὶ ἡ πίστις καὶ τὸ
B5

βάπτισμα

£v: οὕτως οὖν xoci διὰ τὸ ὁμοειδὲς τῶν

συναγωγῶν τοῦ ὕδατος μίαν εἶπεν αὐτοῦ τὴν συναγωγήν. διὰ μέντοι τὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων διαστάσεις αὐτῶν 30
πολλάς" συναχϑήτω οὖν τὸ ὕδωρ εἰς συναγωγὴν μίαν,
τῷ εἴδει τῆς ἀϑροίσεως μίαν, οὐχὶ δὲ τῷ ἀριϑμῷ"

καὶ πρὸ τούτου | γὰρ ὅλον ἦν ξαυτῷ συνεχὲς τὸ το]. τοῖν.
ὕδωρ οὐδεμίαν ἔχον διαίρεσιν: ὃ καὶ κυρίως εἴποις
ἂν μίαν συναγωγήν" νῦν δὲ καὶ εἰς μέρη διέσπασται. 80
i

"ΝΠ

14. Ephes. 4, 5.
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ἄλλην οὖν κατ᾽ εἶδος κελεύει γενέσϑαι συναγωγήν,
οὐχ οἵα ἦν ἡ προτέρα ἑαυτῇ μὲν συνεχής, ὅλον δὲ τὸ
πρόσωπον τῆς γῆς καλύπτουσα καὶ κεχυμένη δι’ ὅλης"

συσταλῆναι

δὲ αὐτὸ χελεύει xol συρρυῆναι ἐν ταῖς

δ νῦν γινομέναις κοιλότησι. ὅποι ποτ᾽ ἂν εἶεν. κατὰ
μὲν οὖν τοῦτο ὃν εἶδος συναγωγῆς ἁπασῶν τὸ εἰρημένον". ἐπειδὴ δὲ πολλαχοῦ τὴν γῆν ἔδει φανῆναι
γυμνωϑεῖσαν τοῦ ὕδατος διὰ τὰς διαφόρους οἰκήσεις
καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς ἀναδοϑησομένους καρπούς, πολλὰ

10 τῷ ἀριϑμῷ τῶν ὑδάτων γεγόνασιν ci συναγωγαὶ ἕκάστης αὐτῶν εἰς πολλὰ χρησιμευούσης.
ξ΄. Ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ὑδάτων. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ

τῶν ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων τὸ μὲν πρόσταγμα
τὸ ϑεῖον

πρόεισιν ἑνικῶς. τὸ δὲ ἔργον sig
πλῆϑος ἐκτείνεται.
Ἴδοις δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦ. ϑεοῦ προσταγμάτων τὸ παραπλήσιον, ἑνικῶς μὲν τὸ πρόσταγμα τοῦ
ϑεοῦ γινόμενον, sig πλῆϑος δὲ τοῖς ἔργοις ἐκβαῖνον"
᾿βλαστησάτω ἣ γῆ βοτάνην χόρτου καὶ ξύλον κάρπι:0 μον΄. ᾿ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽" τὰ δὲ γενόμενα
πλεῖστα" οὐ γὰρ ἐν ἑνὶ τόπῳ ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς γῆς
ἔργον τὸ τοῦ ϑεοῦ γέγονε πρόσταγμα, ὡς πᾶσαν
εὐθὺς χλοηφορῆσαι καὶ τέλειον τῶν βλαστησάντων
ἕκαστον ἀναδεῖξαι" οὐδὲ γὰρ ἕν γέγονεν εἶδος βοτάνης,
85 οὐδὲ ὃν εἶδος καρπίμου ξύλου. ἀλλ᾽ ὅσαπέρ εἶσι πανταχοῦ. “ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽, καὶ μυρία γένῃ
ξῴων ἐφάνη πανταχοῦ γενομένων" καὶ μάλιστα τὰ
οἰκεῖα τοῖς τόποις. ἐξ ὧν λοιπὸν ἡ κατὰ τὴν διαδοχὴν.
τοῦ ὁμοίου γένεσις ἤμελλεν ἔσεσθαι" εὔλογον γὰρ καὶ

15

19. Gen. 1, 11.

80. 26. Gen. 1, 24.
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τῇ φύσει πρέπον καὶ τῇ ϑείᾳ δημιουργίᾳ τῶν ἀτελῶν
προηγεῖσϑαι τὰ τέλεια" ἡ γὰρ τοῦ σπέρματος πρόοδος
ἐκ τῶν τελείων ὑφίσταται" δεῖ οὖν προὐύπάρξαι τὰ
τέλεια" ὅτι γὰρ ἀδύνατον ἦν δι’ ἀπείρων εἰς τὰ νῦν
ὄντα τὴν γένεσιν προελθεῖν, ἐν ἑτέροις πολλάκις
ἐδείξαμεν.

᾿Ανάγκη οὖν πᾶσα τὰ πρῶτα xoc9' ἕκαστον εἶδος
γενόμενα μὴ ἐξ ὁμοίου λαβεῖν τὴν γένεσιν" τὸ αὐτὸ

καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως"

εἰπὼν γὰρ ὃ

ϑεός" ποιήσωμεν ἄνϑρωπον κατ᾽ εἴκόνα καὶ ὁμοίωσιν
ἡμετέραν᾽ πληϑυντικῶς ἐπήγαγε “καὶ ἀρχέτωσαν τῶν
ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης΄. καὶ πάλιν" “καὶ ἐποίησεν ὃ
ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον, κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς" τὸ μὲν γὰρ ἑνικὸν
κατὰ τοῦ εἴδους. τὸ δὲ πληϑυντικὸν κατά vs τῶν δύο
γενῶν, τοῦ ἄρσενος καὶ τοῦ ϑήλεος. χαὶ κατὰ τοῦ

πλήθους τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμων.
ἐπὶ τοῦ προχειμένου" ᾿συναχϑήτω
γωγὴν μίαν καὶ ὀφϑήτω ἡ ξηρά.
τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα
δὲν ϑαλάσσας᾽" πολλὰ γὰρ τὰ τῶν

οὕτως οὖν καὶ

τὸ ὕδωρ εἰς συνακαὶ ἐκάλεσεν ὃ ϑεὸς
τῶν ὑδάτων ἐκάλεὑδάτων συστήματα.

20

q. “Ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἡ τοῦ “κατὰ ἴοι. τ08:γένος᾽ προσϑήκη τὸ ἕν ὑπάρχειν τὸ γένος ἐδήλῶσεν. οὕτω νῦν τὸ “εἰς συναγωγὴν μίαν

εἰπὼν τὴν τῷ εἴδει μίαν ἐδέδαξεν.
Πάλιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν βοτανῶν εἰπών" “βλαστη1 σάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου καὶ ξύλον κάρπιμον᾽ ἐφ᾽
10. Gen. 1, 260.
26. Gen. 1, 11.

12. Gen. 1,27.

IoANNES PnuiLo»., ed; Reichardt I,

18. Gen. 1, 9. 10.
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ἑχατέρου τό “κατὰ yévog! προδσέϑηκε δεικνὺς ὡς γενι-

κόν ἐστι καὶ οὐκ ἐφ᾽ ἑνὸς ἀριϑμῷ τὸ πρόσταγμα.

καὶ

πάλιν" “ἐξαγαγέτω ἣ γῆ ψυχὴν ξῶσαν κατὰ γένος᾽ τὰ
διάφορα γένη δηλοῖ τῶν ψυχῶν" οὕτω καὶ τό "εἰς
5 συναγωγὴν μίαν᾽ τὴν κατὰ γένος μίαν εἶπεν" ὥσπερ
γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων διὰ τοῦ “κατὰ γένος᾽ τὸ ἑνικὸν τοῦ
γένους ἐδήλωσεν. οὕτως ἔμπαλιν ἐνταῦϑα “εἰς συναγωγὴν μίαν᾽ εἰπὼν τὴν τῷ γένει μίαν παρέστησεν. ὡς
γὰρ ἐκεῖ καϑ' ἕκαστον γένος βοτάνης πολλαὶ τῷ ἀριϑμῷ
10 γεγόνασιν ὁμοειδεῖς. οἷον φέρε ϑριδακῖναι μαλάχαι
δοδωνιαὶ ἰωνιαὶ ἀγρώστεις ἕρπυλλοι καὶ ἐπὶ παντὸς

τῶν τοιούτων

εἴδους ὁμοίως. καὶ τὰ τῶν δένδρων

ἀκολούϑως εἴδη καὶ τὰ τῶν ψυχῶν --- οὐ γὰρ δὴ
καϑ' ἕν μέρος τῆς γῆς, ὡς εἶπον, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν
15 ἔργον τὸ πρόσταγμα γέγονεν --- οὕτω χἀνταῦϑα τὸ
μέν “ εἰς συναγωγὴν μίαν" τὴν κατ᾽ εἶδος ἢ γένος μίαν

συμφώνως

τοῖς ἄλλοις ἅπασι νοεῖν ἀνάγκη, “τὰ δὲ

συστήματα τῶν ὑδάτων᾽ τὰς πολλὰς αὐτῶν καὶ δμοει. δεῖς συναγωγάς. διὸ καὶ πᾶσαι συνεφώνησαν αἱ éx-

20 δόσεις τὸ μὲν πρότερον κατὰ τὸ ἑνικόν, τὸ δὲ ὕστερον
κατὰ τὸ πληϑυντικὸν ἐξάγουσαι" "AxóAag: καὶ ἐκάλεόεν ὁ ϑεὸς τῇ ξηρᾷ γῆ καὶ τοῖς συστήμασι
τῶν

ὑδάτων

ϑάλασσαι.

ὁμοίως

Θεοδοτέων
καὶ

Σύμμαχος" καὶ ἐκάλεσεν ὃ ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν.
οοτὰ δὲ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε ϑαλάσ-:
σας. εἶ δὲ μίαν τῷ ἀριϑμῷ συναγωγὴν τῶν ὑδάτων
τὸ πρόσταγμα γενέσϑαι ἠβούλετο, ἑνικῶς ἂν καὶ ὁ
προφήτης διηγούμενος ἔλεγεν" καὶ τὸ σύστημα τῶν
10. ϑροιδακίναι C Cord.
11. ῥοδωνιαι C ῥοδωνίαι Cord.
ἰωνίαι C Cord.
22. γῆι C Cord. γῇ Origenis Hexapla
ed, Field.
|
2s
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ὑδάτων ἐκάλεσε ϑάλασσαν.
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ὁ δὲ ᾿Δκύλας λέξιν πρὸς

λέξιν σχεδὸν τὸ ᾿Εβραϊκὸν μεταβαλὼν ἐν πολλοῖς ὡς
χαὶ ἐνταῦϑα τὴν ᾿Ελληνικὴν οὐ φυλάττει σύνταξιν.
ὃ΄. Ὅτι οὔτε ποταμοὺς οὔτε λίμνας εἰκὸς ἦν
πρὸ τῆς τοῦ χόσμου συμπληρώσεως ὑπάρχειν.
Ὑπομνηστέον δὲ κἀκεῖνο Βασιλείῳ καλῶς εἰρημένον
ὅτι συναγωγὰς καὶ συστήματα μέγιστα ἀκουστέον καὶ
ταύτας κληϑῆναι ϑαλάσσας, ὧν καὶ πρὸ τούτων ἐμνήσϑημεν, οὐ γὰρ δὴ λίμνας ἢ τέλματα ἢ τοιαύτας τινὰς
ἀϑροίσεις ὑδάτων" οὐδὲ γὰρ ἦσαν. οἶμαι. τὴν ἀρχὴν
μήπω τοῦ κόσμου συμπεπληρωμένου" πολλὰς γὰρ τοι-

10

αὐτὰς ἄλλας ἀλλαχοῦ κατὰ χρόνον ὕστερον γενομένας

εὑρίσκομεν καὶ ἄλλας ἐκδαπανωμένας" ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς
ποταμοὺς συμπαραληπτέον" οὐδὲ γὰρ στάσιμον ἀλλὰ
δυτὸν ἔχουσι τὸ ὕδωρ sig τὰς γενομένας συναγωγὰς

15

τῶν ϑαλασσῶν ἀπορρέον" οὐδ᾽ εἶναι τούτους | πρὸ 101. 108 v.
τῆς τοῦ κόσμου τελεσιουργίας νομίξομεν ἐκ τῆς νῦν
αὐτῶν γενέσεως οὐκ ἀλόγως τοῦτο στοχαζόμενοι" εἶ

γὰρ ἐξ ὑετῶν τὴν γένεσιν ἔχουσιν, οὔπω δὲ ὑετὸς ἦν —
“οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὃ ϑεὸς ἐπὶ τῆς γῆς᾽ φησὶ Μωισῆς

ἱπρὸ τοῦ γενέσϑαι πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ καὶ πάντα χόρTOv ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι"— οὐκοῦν οὐδὲ ποταμοὺς
&ixüg ἦν εἶναι τότε οὐδὲ τὰς ἐκ τούτων συνισταμένας
λίμνας" μετὰ γὰρ τὴν τῶν ὑδάτων συναγωγὴν καὶ
τὴν τοῦ παντὸς χόσμου συμπλήρωσιν τότε Μωύῦσῆς
οὕτω φησίν" πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπό6. cf. Basil. 1. c. 86 C

20. Gen. 2, 5.

26. Gen. 2, 6.

19. ὑετὸς C ὑετοί Cord.
19*

20
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τιξε πᾶν τὸ πρόσωπον

τῆς γῆς

καὶ πάλιν" “ποταμὸς

δὲ ἐπορεύετο ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίξειν τὸν παράδεισον᾽.
V. Ὅτι ξηρὰν μὲν ἐκάλεσεν τὴν γῆν μετὰ τὸ
χωρισϑῆναι τῶν ὑδάτων εὐλόγως. γῆ δὲ τὸ
5 κύριον αὐτῆς ὄνομα, καὶ εἰ τὸ ὕδωρ ἐπικλύξον
,

ἔχοι.

10
᾿ς

15

80

86

“Καὶ ἐκάλεσεν ὃ ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματὰ τῶν ὑδάτων ἐχάλεσε ϑαλάσσας". καὶ ὅτε ἄρα
ἔλεγε Μωύῦσῆς “ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν yv, τῷ νῦν τεϑέντι τῇ γῇ μετὰ τὴν τοῦ
ὕδατος ὑποχώρησιν ὀνόματι προληπτικῶς αὐτὴν ἐκάλει
ὡς ἤδη συνεγνωσμένου ἡμῖν τοῦ ὀνόματος. καὶ πάλιν"
“ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκχεύαστος᾽" ὥστε γῆν
μὲν. αὐτὴν καὶ ὑποβρύχιον οὖσαν ὀνομάξει, ξηρὰν δὲ
μήπω, κεχωρισμένην τῶν (60drov» οὐκέτι" πῶς γὰρ ἂν
ξηρὰν ἤμελλε καλεῖν πηλώδη οὖσαν κχαὶ συμπεφυρμένην τοῖς ὕδασιν, εἰ καὶ δυνάμει ἦν τοιαύτη;
Πάλιν δὲ κατανοεῖν ἀξιῶ τὴν πρὸς τὰ πράγματα
τοῦ προφήτου συμφωνίαν" δέδεικται γὰρ τοῖς φυσιχοῖς, ὡς αἱ πρῶται δύο τῶν ποιοτήτων ἀντυϑέδεις.
τοῦ ϑερμοῦ καὶ {τοῦ ψυχροῦ. τοῦ. ξηροῦ τε xci τοῦ
ὑγροῦ κατὰ δύο τὰς μὴ ἐναντίας συνδυαξόμεναι τὰ
τέσσαρα ποιοῦσι στοιχεῖα. ἡ μὲν τοῦ ϑερμοῦ καὶ
ξηροῦ συξυγία τὸ πῦρ, ἡ δὲ τοῦ ϑερμοῦ καὶ ὑγροῦ
τὸν ἀέρα. πάλιν τὸ ψυχρὸν μὲν καὶ τὸ ξηρὸν τὴν γῆν,

1. Gen. 2, 10.
13. Gen. 1, 2.

7. Gen. 1, 10.

9. Gen. 1, 1.

109. cf. Aristot. de gen. et corr. II 3 330a 30 sq.

15. κεχωρισμένην τῶν οὐκέτι C χερωρισμένην οὐκέτι, Cord.

21. τοῦ ante ψυχροῦ inserui

τοῦ ante ὑγροῦ e

-
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ἕκαστον δὲ τῶν

στοιχείων τῇ πλεοναξούσῃ χαραχτηρίξεται" τὸ μὲν πῦρ

τῷ ϑερμῷ᾽ μᾶλλον γάρ ἐστι τοῦ ἀέρος ϑερμόν" ὁ δὲ
ἀὴρ τῷ ὑγρῷ᾽

τοῦ ὕδατος γὰρ μᾶλλόν ἐστιν ὑγρός"

ὁρίζεται γὰρ τὸ ὑγρὸν τὸ δυσόριστον μὲν οἰκείῳ Ogg. 5
εὐόριστον δὲ ἀλλοτρίῳ τοιοῦτος δὲ μᾶλλον τοῦ ὕδατός ἐστιν Ó ἀὴρ λεπτομερέστερος

πολλῷ

τοῦ ὕδαΐος

ὧν καὶ διὰ τῶν λεπτοτάτων διερχόμενος πόρων. πάλιν
T0 ὕδωρ χαραχτηρίζεται μὲν τῷ ψυχρῷ -- τίνι γὰρ ἂν
ἑτέρῳ: --- ψυχρότερον τῆς γῆς velum" ἡ δὲ γῆ τῷ 10
λειπομένῳ ξηρῷ. ὅπερ δυσόριστον μὲν ἀλλοτρίῳ ἐστὶν

ὅρῳ, εὐόριστον δὲ οἰκείῳ" τοιαύτη δὲ τοῦ πυρὸς μᾶλλόν ἐστιν ἡ γῆ ἡ μὲν γὰρ πάντων ἐστὶ παχυτάτη. τὸ

δὲ πάντων λεπτομερέστατον.

|

Τῇ φυσικῇ τοίνυν δυνάμει τῶν στοιχείων ἀκολου- 15
ϑῶν Μωῦσῆς “καὶ ἐκάλεσε᾽ φησίν “ὁ ϑεὸς τὴν ξηρὰν
γῆν᾽ τουτέστι τὴν χαραχτηριξομένην τῇ ξηρᾷ ποιότητι"
οὐχ ἴδιον δὲ μόνης ἐστὶν αὐτῆς. ὡς sizmov, τὸ ξηρόν --εἰ καὶ μᾶλλον αὐτῆς --- ἀλλὰ καὶ τοῦ πυρός" οὐκ ἂν
οὖν δικαίως ὄνομα ϑείη τις αὐτῇ τὸ ξηρόν, κἂν δια- 20
φέρῃ τοῦ ἐν πυρί τὰ γὰρ ὀνόματα ἐκ. τῶν ἄλλων
ἁπάντων διακρίνειν ἐθέλει τὰ ὑποκείμενα. διό φησι"
“καὶ ἐκάλεσεν ὃ ϑεὺς τὴν ξηρὰν γῆν᾽" τοῦτο γὰρ αὐτῇ
χυριώτατον ὄνομα καὶ τῇ φύσει πρέπον αὐτῆς" οἱ
γὰρ | διὰ τῶν ἐτυμολογιῶν ᾿φυσιολογοῦντες τὰ 501. 109.
ὑποκείμενα τοῖς ὀνόμασι πράγματα παρὰ τό y ῥῆμά 96
φασιν, ὃ σημαίνει τό 'χωρῶ᾽, παρῆχϑαι τό "yi ὄνομα"

Aa

Ἢ i

10. γῆ Cord. γῆι C
20. «àv
— 21. πυρί om. Cord. ξηρόν.
εἶ i κἀὶ μᾶλλον ἀὐτης κἀν διαφέρη τοῦ iv πυρί. τὰ γὰρ C
vocesεἰ καὶ μ. αὐτῆς falso sunt repetitae ex versu 19, itaque
punetis suprapositis deletae.
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μόνη γὰρ αὕτη χωρητικὴ πάντων ἐστίν, οὐ μόνον τῶν
ἐνοικούντων αὐτῇ ξῴων καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς φυομένων,
ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν τριῶν στοιχείων. τὸ μὲν οὖν
ὕδωρ ἅπαν ἐν τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς ἐγκολπίξεται"
τοῦ δὲ ἀέρος τοῦ εἰς αὐτὴν ἐναπολαμβανομένου μέγα
τεχμήριον οἱ σεισμοὶ ἀναβράσσοντες αὐτὴν καὶ μυκηϑμὸν ποιοῦντες πολὺν τῇ βιαίᾳ διὰ τὴν στενοχωρίαν χινήσει τοῦ πνεύματος᾽ τοῦ δὲ ἐμφωλεύοντος
αὐτῇ πυρὸς τὰ ἀναδιδόμενα πολλαχοῦ τῆς γῆς ϑερμὰ
λουτρὰ καὶ οἱ ἐν Σικελίᾳ τοῦ. πυρὸς κρατῆρες καὶ ἐν
Διπάρᾳ καὶ ἐν Μήμνῳ καὶ ἐν ἄλλοις πλείοσι τόποις
ἀπόδειξις ἀκριβής. διὸ καὶ πάντων αὐτὴν μητέρα καλεῖν εἰώϑασιν, ὡς ἐναγκαλιξομένην ἅπαντα καὶ κατὰ
καιρὸν ἕκαστον προάγουσαν sig φῶς ἔξω καὶ ἀποκχύ-

ουσαν. ἴδιον ἄρα αὐτῇ καὶ μόνῃ καὶ προσφυὲς τὸ
καλεῖσϑαι γῇ. διὸ καὶ ὃ Μωῦσῆς" “καὶ ἐκάλεσεν ὃ
ϑεὸς τὴν ξηρὰν γῆν. καὶ εἶπεν ὁ ϑεός" βλαστησάτω
ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ
καϑ' ὁμοιότητα, καὶ ξύλον χάρπιμον ποιοῦν καρπόν,

οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς.

25

καὶ ἐγένετο οὕτως" καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα χατὰ γένος καὶ καϑ' ὁμοιότητα
καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν χαρπόν. οὗ τὸ σπέρμα
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς.
Ζιὰ τέ μὲν οὖν τὰ ἐκ γῆς φυόμενα τῶν φωστήρων
προὐπέστησαν, φϑάσαντες εἴπομεν συγχωρουμένου δηλονότι τοῦ ἀρχὴν ἔχειν τοῦ εἶναι τὸν xócuov: ὃ δὲ
13. cf. Plut. epit. I 6, 11. Diels l. c. pag. 296 a 4.
16. Gen. 1, 10. 11. 12.
26. cf. IV 1 pag. 159, 17 sq.

11. xol ἐν Λήμνῳ om. Cord.

16. γῆι Ο γῆ Cord.
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μέγας ἐνταῦϑα Βασίλειος τὴν ἐν τοῖς γενομένοις τοῦ
ϑεοῦ σοφίαν ἐκδιηγούμενος ἄξιον ὕμνον, ὅσον ἐφικτὸν
ἀνϑρώποις ἦν, τῷ ταῦτα δημιουργήσαντι ϑεῷ προσήγαγὲν οὐδεμίαν τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἀπορίας καταλελοιπὼς
ἀφορμήν" ἣ γὰρ περὶ τῶν ἀπὸ γῆς φυσιολογία καὶ 5
ξήτησις ἀκοῇ πάσῃ σύμμετρος ἦν, διόπερ λίαν ἐμμελῶς
τὸν περὶ τούτων ἅπαντα λόγον συνεπεράνατο. πᾶσαν
τοίνυν γλῶσσαν ἐν λόγοις εὔστροφον καὶ λογισμὸν
ὀξὺν ὑποχωρεῖν αὐτῷ δικαίως οἰόμενος

πρὸς τὰ ἑξῆς

μεταβήσομαι. εἴ τι τοῖς ἐκείνου προσεξευρεῖν εἴη uou 10
δυνατόν.
"Kai εἶπεν ὁ 95sóg' γενηϑήτωσαν φωστῆρες
ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ
τῆς γῆς. τοῦ διαχωρίξειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας
καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός".
15

ια΄. Τίς ἡ διαφορὰ τοῦ πρωτογόνου φωτὸς 301. 109ν.
καὶ τῶν νῦν γενομένων φωστήρων.
Πρότερον ἔλεγεν ὃ προφήτης" “καὶ εἶπεν ὁ ϑεός"
γενηϑήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς᾽" νυνὶ óc: “γενηϑήτωσὰαν φωστῆρες. καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τοὺς δύο φω- 90
στῆρας τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς ἀστέρας΄.

πάλιν ἐκεῖ

μέν" “καὶ διεχώρισεν ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὺς καὶ

ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους᾽. καὶ ὃ διαχωρισμὸς οὗτος
ἐποίησεν ἡμέραν καὶ νύκτα κατὰ τὴν εἰρημένην ὑφήγησιν ἐν ἐχείνοις ἡμῖν, νυνὶ δὲ τῷ φυσικῷ διαχω- 30
ϑισμῷ τούτων διδοὺς ἀρχὴν διαχωρίξειν τοὺς φωστῆρας
1. cf Basil.1.c. 143 A
12. Gen. 1,14.
18. Gen. 1, 3.
-.19. Gen. 1, 14. 16.
22. Gen. 1, 4.
24. cf. pag. 82, 22 sq.
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ὃ ϑεὸς em ἡμέραν καὶ We νύκτα κελεύει. οὐκέτι τὸ
φῶς καὶ t0 σκότος" ἐν αὐτοῖς γὰρ λοιπόν ἐστι τὸ
φῶς" ὑπὲρ γῆν μὲν γὰρ τοῦ ἡλίου γινομένου ἡμέρα
ἐστίν, ὑπὸ γῆν δὲ νύξ. ἕτερον ἄρα τὸ φῶς καὶ ἕτεὅρον εἶναι τοὺς φωστῆρας βούλεται, τὸ μὲν τὴν ἁπλῆν
ποιότητα. τὸ δὲ τὸ ἐκ τοῦ ὑποχειμένου σώματος καὶ
τῆς ποιότητος σύνϑετον, ὅπερ καλεῖται φωστήρ. ὡς
καὶ λαμπτῆρας καλοῦμεν τοὺς δι’ ὧν ἡ λαμπηδὼν φέρέται τοῦ πυρός. ἐπεὶ καὶ τὸ χρῶμα τοῦ φωτὸς λαμτο πρὸν ὀνομάξουσι. καὶ τοῦτο γιγνώσκει καὶ ἡ συνήϑεια λαμπρὸν γὰρ αὐτὸ τὸ πῦρ ὀνομάζξει.
iB. Ὅτι ἡ τοῦ ὑποκειμένου σώματος τῷ φωτὶ
διαφορὰ τῆς ἐν τοῖς φωστῆρσι τοῦ φωτὸς διαφορᾶς αἰτία ἐστίν, ὡς καὶ τοῦ ὑπὸ δελήνην
15
|
πυρὸς ὁμοέως.
Πρότερον μὲν οὖν τὸ εἶδος ἁπλῶς τοῦ φωτὸς ὑπέστησεν ὃ ϑεός, ἁπλοῦν τὴν φύσιν καὶ διαφορὰν οὐδεμίαν ἔχον" νυνὶ δὲ τὰ ὑποκείμενα τοὐύτῷ ποιήσας καὶ
ἄμφω συνϑεὶς τοὺς φωστῆρας εἰργάσατο" διὸ καὶ
80 πολλὴ τούτων ἣ πρὸς ἀλλήλους τοῦ φωτὸς διαφορὰ
παρὰ τὸ διάφορον ὑποκείμενον. ὡς αὐτὴ δείκνυσιν
ἡμῖν ἡ αἴσϑησις τοῦ ἡλίου φημὶ τῆς σελήνης. εἴτε
τὸ ἴδιον αὐτῆς ἐθέλῃς φῶς ἰδεῖν, ὅπερ ἐν ταῖς ἐκλεί-

ψεσιν αὐτῆς ἀνϑθρακοειδὲς φαίνεται τὴν χροιάν,

25 ὅπερ ἐκ τοῦ ἡλίου δέχεται νόϑον"
ἀστέρος᾽

φησὶν ὁ Παῦλος

“διαφέρει

εἴτε

“ἀλλὰ καὶ ἀστὴρ
év Oóbm

καὶ

25. I Cor. 15, 41.
292. φημὶ καὶ τῆς Cord.

7
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μεγέϑει γὰρ καὶ χρώμασι καὶ τῇ ἐκλάμψει πολλὴ TOUτῶν

ἐστὶν ἣ ἑτερότης.

αἴτιον δὲ τούτων οὐδὲν ἢ τῶν

αὐτοῖς ὑποκειμένων σωμάτων τὴν χρᾶσιν ἡγοῦμαι" εἶ
δὲ καὶ ἁπλᾶ ἦν, πόϑεν ἡ ἐν τούτοις διαφορὰ πλὴν

φύσεων ἑτερότητι; τοῦτο γὰρ καὶ τοῦ ὑπὸ σελήνην
πυρὸς ἐξαλλαγὴν πλείστην ἐργάξεται κεραυνῶν κομητῶν δαλῶν διᾳαττόντων ἀστραπῶν" καὶ αὐτὸ γοῦν πρὸς
ἑαυτὸ τῶν εἰρημένων ἕκαστον διενήνοχεν iv ὕλῃ παχυμερεστέρᾳ τινὶ ἢ λεπτομερεστέρᾳ τῇ ἐξαπτομένῃ. γινό-

μενον" ἀλλὰ καὶ τὸ διακονικὸν πῦρ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἄλλο
μὲν τὸ ἐξ ἐλαίου, ἄλλο δὲ τὸ ἐξ πίττης καλαμῶν τε
καὶ παπύρων καὶ διαφορᾶς ξύλων καὶ τούτων ὑγροτέρων τε καὶ ξηροτέρων.

10

|uy'. Πῶς ἂν τὸν ἀποροῦντα., ὡς οὐ δυνα- fo.110r.
τὸν χωρὶς ὑποκειμένου

σώματος

φῶς. καὶ ἐκ τῶν

τῆς φύσεως

ἔργων

σόμεϑα.
Ei δέ τις τῇ ἑαυτοῦ

ὑποστῆναι

τὸ

παραμυϑη-

|

δυνάμει

τὴν ϑείαν

παρα-

μετρῶν ἀδύνατον ὑποστῆναι λέγοι τὸ φῶς χωρὶς τῶν
φωστήρων, τούτῳ ῥητέον, ὡς οὐχὶ ϑεῷ τοῦτο νομιεῖς
ἀδύνατον. εἶ σωφρονεῖς. ἀλλὰ σαυτῷ. ἤδη uiv oov
περὶ τούτου λόγον δεδώκαμεν. σχόπει δὲ καὶ τὰ ἐν
ποσί" μόνῳ τῷ πυρὶ τὸ φωτιστικὸν ἅμα καὶ καυστιχὸν ὑπάρχει καὶ ϑάτερον τούτων τοῦ λοιποῦ χωρίζειν
ἡμῖν ἀδύνατον. εἴ τις οὖν ταῖς ᾿Δριστοτέλους ὕποϑέσεσιν ἕποιτο. μὴ καίειν ἐθέλοντος τὸν ἥλιον καὶ τοὺς
n
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22. ef. pag. 76, 3sq. — 25. Philop. errat.
XXXVIII 6 967 a 20; Meteor. I 6 848 a 9.
12. διαφορὰς C Cord.
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ἀστέρας. λεγέτω, πῶς οἱ κατ᾽ οὐρανὸν φωστῆρες
φωτιστικὸν

ἔχουσι

τοῦ

πυρός.

τοῦ

κχαυστικοῦ

τὸ

χωρίς"

εἰ δὲ Πλάτωνι πείϑοιτό τις πλείστου λέγοντι μετέχειν
ἐχεῖνα πυρός, ὡς τὰ πλησιάζοντα τῷ ἡλίῳ δηλοῖ τὸν
δ φλογμὸν ἀφόρητον ἔχοντα, σκοπείτω τὰ παρ᾽ ἡμῖν,
πῶς αἱ πυγολαμπίδες τὸ φωτιστικὸν ἐναργὲς ἔχουσαι
ἀμοιροῦσι τοῦ καυστικοῦ" ὅτι γὰρ οὐχ ἡ βραχύτης
αἰτία. οἱ λεπτότατοι τοῦ πυρὸς δηλοῦσι σπινϑῆρες".
ἀλλὰ καὶ λεπίδες ἰχϑύων τινὲς καὶ ἐχίνων ὄστρακα
10 καὶ ἕτερά τινα φῶς ἐν νυξὶν ἀπαυγάζουσι. καὶ ἄλλα
φωτὸς ἀμοιροῦντα καυστικὰ τὴν δύναμιν ὑπάρχει" καὶ
τοῦτο ποιούσης τῆς φύσεως ἡμῖν ἐστιν ποιεῖν ἀδύνατον. ὅϑεν καὶ ἐν ϑαύματος μέρειτὸ ἐν τῷ βάτῳ πῦρ
ἐφάνη Moos, τὴν ὑποδεξαμένην αὐτὸ φύσιν οὐ καῖον,
τι [οὐδὲ τὸ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ καμίνῳ] φῶς δὲ μόνον ἐκ2

^

,

f

^

,

-

e

,

PW

4

5

$^

N

3

-

,

,

πέμπον᾽ καὶ οἱ τὰ τοιαῦτα

-"

'

4

x

/

3

δὲ πρὸς ἡμᾶς ἀποροῦντες,

sive ἀντιπαϑείᾳ τινὶ φυσικῇ εἴτε ϑεῶν ἢ δαιμόνων, ὡς
ἂν αὐτοὶ φαῖεν, δυνάμει πυρὸς ἐπιβαίνοντες ἀπαϑεῖς
διαμένουσιν, ὧν τὴν ἀπάτην ἐλέγχει τὸ τοῦ σταυροῦ
90 σημεῖον ἢ τὸ τοῦ Χριστοῦ λεγόμενον ὄνομα εὐϑὺς
“

4

9

γὰρ τὸ πῦρ
δείκνυται.

,

M

-

sig αὐτοὺς

,

-

^

,

τὰ τῆς ἰδίας δυνάμεως

€

ἐπι-

Πῶς οὖν οὐ δύνασθαί φαῦι τὸν ϑεὸν τὸ φῶς
ὑποστῆσαι τῶν φωστήρων χωρίς. ἐπειδὴ τῇ φύσει
25 τοῦτο ποιεῖν ἀδύνατον; ὁπότε καὶ φϑάσαντες εἴπομεν,
ὅτι ἐν τοῖς διαφανέσιν ὡς ἐν ὑποκειμένοις σώμασι τὸ
πρωτόγονον ὑπέστη φῶς, ὡς καὶ τὸ ἐκ τῶν φωστήρων
ἐν αὐτοῖς ἀεὶ καὶ τὸ τοῦ πυρὸς συμβαίνει" ὡς, εἶ

3. cf. Plato Epinomis 981 DE(?) et pag. 118, 14. — 25, ef.
pag. 77, 3.
4. δηλῶν Cord.

,
15. verba uncis inclusa delevi.
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“τοῦτο τὸ φῶς μένειν ἐν ἀέρι δυνάμει ϑείᾳ τοῦ φωτίξοντος ὑποχωροῦντος ἐπινοήσειας. ὡς καὶ ἣ ϑερμότης
ἡ ἐξ αὐτῶν ἐπί τινα μένει χρόνον, τί τῶν ἀδυνάτων
ἐστὶ καὶ ἐν τῷ κατ᾽ ἀρχὴν πρωτογόνῳ τοῦτο γενέσϑαι
φωτὶ δυνάμει ϑεοῦ τοῦ παραγαγόντος ἐξ οὐκ ὄντων 5
ἅπαντα; ὕστερον γὰρ δοχεῖον αὐτοῦ καὶ ὑποκείμενον

οἱ φωστῆρες γεγόνασιν. εἰ δὲ ϑεῷ μὲν οὐκ ἀδύνατον
εἶναι τοῦτο φαίη τις. ἐρωτῴη δὲ πόϑεν [εἰ] τοῦτο
οὕτω

γέγονε τὴν ἀρχήν, τῷ ἀξιώματι τοῦ προφήτου

πιστευέτω

ϑείας

αὐτοψίας

καὶ τῆς ἐκεῖϑεν ἐναργοῦς

τε καὶ ἐντυχίας

ἐπιπνοίας.

ἠξιωμένῳ

ὡς γνῶναί

A0

τὲ

πάντα καὶ εἰπεῖν “τά v ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽
ἐόντα" τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τῷ περὶ φωτὸς λόγῳ δεδείχαμεν. ὅτε μηδὲ λογικῆς ἀκολουϑίας καὶ φυσικῆς
ὑπάρχειν ἐκτὸς τὴν περὶ τῆς τοῦ xócuov γενέσεως 5
διήγησιν Μωύσέως ἀπεδείξαμεν.

l10'. Τίνα ἐστὶ τὰ ὧν oi φωστῆρες

σημεῖα τοὶ τιον.

γίνονται" τίς τῶν ἡμερῶν αἴτιος. τίς τῶν μηνῶν. τίνες τῶν πληϑυντικῶς λεγομένων
ἐνιαυτῶν.
20
Τὸ δέ καὶ ἔστωσαν iig σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς
xci εἷς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς᾽ αὐτάρκως πεφυσιο12. ef. Ilias 4 70.
21. Gen. 1, 14.

138 οὐ 16. cf. pag. 80, 20 sq. 82, 3 sq.

4. τοῦτο μὲν γενέσϑαι Cord.
8. ἐρωτοίη C
εἰ delevi.
12. ἐσόμενα C Cord.
17. in superiore margine fol. 110 v
|

ἔαρ

κριὸς ταῦρος δίδιμος

μετόπωρον
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λόγηκε Βασίλειος. καὶ οὕτως ἔχοντα τὰ πράγματα,
φαίνεται. σημεῖα μὲν γὰρ ἐκεῖϑεν γίνεται χειμῶνος
εὐδίας ὑετοῦ χιόνος πνευμάτων διαφόρων, ποτὲ μὲν
νοτίων ποτὲ δὲ βορείων, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐν
5 ταῖς ἐπιτολαῖς

καὶ δύσεσι

τῶν

ἄστρων ἕῴαις τὲ καὶ

ἑσπερίαις, συνόδοις τε καὶ ἀποστάσεσι
τισμοῖς. ὡς οἱ τὰ περὶ ἐπιτολῶν ἄστρων
καὶ περὶ διοσημειῶν ἐδίδαξαν γράψαντες,
τείας ϑερισμοῦ καὶ ἄλλων πλείστων, ὅσα

10 χρήσιμα.

ἡμέραν οὖν ποιεῖ —

καὶ σχημακαὶ δύσεων
σπόρου φυτῷ βίῳ ἐστὶ

φημὶ δὲ τὸ ἡμερο-

νύχτιον —
ἡ ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ὁρίζοντος εἷς τὸ
αὐτὸ τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασις κατὰ τὴν τῆς ἀπλανοῦς

γινομένη κίνησιν. μῆνα δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ sig τὸ
αὐτὸ τῆς σελήνης περίοδος, διὸ καὶ μὴν ἐκλήϑη παρὰ
τὴν μήνην. ἐνιαυτὸν δὲ ἡ τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἰδίαν
κίνησιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ sig τὸ αὐτὸ περιφορά" οὗτος
μὲν οὖν {ὃ τοῦ» ἡλίου ἐνιαυτός" ὃ δὲ τῆς σελήνης
δωδεκάκις ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ sig τὸ αὐτὸ {σημεῖον ἀπο᾿χκαϑισταμένης, ὃς ἕνδεκα τοῦ ἡλιακοῦ λείπεται ἡμέρας.
διὸ καὶ ὃ ἐμβόλιμος μὴν διὰ τριῶν προστίϑεται éviαυτῶν. ἵνα τοὺς δύο τὸν αὐτῆς καὶ τὸν τοῦ ἡλίου
συνάψωσιν. καὶ ἕκαστος δὲ τῶν πλανωμένων ἴδιον

E Qt

t2.
e

ἐνιαυτὸν
(2 σι

ἀποτελεῖ. ὧν ὃ βραδύτατος

διὰ τριάκοντα

ἐτῶν ἡλιακῶν συμπεραίνεται. λέγεται δέ τις καὶ μέγας
ἐνιαυτός. ὅτε ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀπο1. cf. Basil. l. c. 125A sq.
7.
9. ἐστι
1100. (α)
σημεῖον

δύσεως Cord.
8. καὶ περὶ διοσημειῶν om. Cord.
Í
χρήσιμα
ἐπιχρήσιμα Cord.
18. κίνησιν * ex alia
corr. C 1717. ὁ ro? inserui.
18. τὸ αὐτὸ σημεῖον Οογά.
om. €
|
j
EἸ

m

Fh ts

ν
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κατάστασις τῶν ἑπτὰ γένηται. καὶ μήποτε διὰ τοῦτο
πληϑυντικῶς ἐνιαυτοὺς τὸ λόγιον εἴρηκεν. καιροὺς δὲ
πάλιν. ἔαρ ϑέρος μετόπωρον χειμῶνα ἡ τοῦ ἡλίου
ποιεῖ κίνησις" ἔαρ μὲν γὰρ κριὸν διερχόμενος καὶ
ταῦρον μέχρι τοῦ τέλους τῶν διδύμων, ϑέρος δὲ καρ- ὅ
κίνον λέοντα παρϑένον, μετόπωρον σκορπίον ξυγὸν
τοξότην. χειμῶνα τοὺς λοιποὺς τρεῖς αἰγόκερων ὑδρηχόον ἰχϑῦς.

“Καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" γενηϑήτωσαν φωστῆρες
ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τὸ

τῆς yis".
ιε΄. Ὅτι

οὐκ

ἐκ τῆς αὐτῆς

ματος

οἱ ἀστέρες

οὐσίας

τοῦ

στερεώ-

γεγόνασιν.

᾿Επὶ μὲν τῶν ἄλλων" ᾿βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην
χόρτου καὶ ξύλον κάρπιμον᾽" “ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν 15
ξῶσαν"" γηίνην γὰρ κατὰ τὸ πλεῖστον ταῦτα τὴν οὐσίαν ἔχει. διὸ καὶ ὡς ἐξ ὑλικῆς αἰτίας τῆς γῆς ποιῆσαι
ταῦτά φησι τὸν ϑεόν" ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου
σώματος" “καὶ ἔπλασεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον χοῦν ἀπὸ

τῆς γῆς ἐπὶ δὲ τῶν φωστήρων | οὐκ εἶπεν" ἐξ- τοὶ. 111.
ἀγαγέτω τὸ στερέωμα φωστῆρας᾽ οὐ γὰρ ἐκ τοῦ χύμα- 21
τὸς τοῦ οὐρανίου σώματος τὴν γένεσιν οἱ φωστῆρες

ἔχουσιν, ὡς καὶ αὐτὰ δηλοῖ τὰ φαινόμενα" τὸ μὲν γὰρ
στερέωμα διαφανὲς ὑπάρχει, διὸ καὶ τῷ ἀέρι καὶ τῷ
ὕδατι συγγενές ἐστιν" οἱ δὲ φωστῆρές τῆς ἐμπυρίου 3
μᾶλλον οὐσίας εἰσίν, ὡς τὰ προσόντα αὐτοῖς δείκνυσιν
:

9. Gen. 1, 14.
19. Gen. 2, 7.

E

6. λέωντα C Cord.

14. Gen. 1, 11.

7. αἰγόκερον Cord.

15. Gen. 1, 24.

8. ἰχϑύς C Cord,
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ἅπαντα. τὸ χρῶμα τὸ φῶς τὸ ϑερμὸν τὸ ἀντιφρακτικὸν ἀλλήλων, ὅπερ ὑπάρχει γῇ καὶ πυρί --- τῇ φλογὶ
λέγω --- μόνοις τῶν ἁπλῶν στοιχείων. καὶ Πλάτων
γοῦν ἐκ πλείστου πυρὸς ἐκεῖνα συνεστάναι φησί. διὰ
σι

τοῦτο οὖν οὐκ εἶπεν" ἐξαγαγέτω τὸ στερέωμα φωστῆςοας, ἀλλά" “γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι
τοῦ οὐρανοῦ" οὐχ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ. ἀλλ᾽ ὡς ἐν τόπῳ,
ὡς si τις εἴποι ἐν πόλει εἶναι ἢ ἐν οἴκῳ. τοῦτο καὶ
ἡ ἐπανάληψις ἐδήλωσε" “καὶ ἔϑετο αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἐν

τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ᾽ ὡς ἀπ᾽ ἄλλης μὲν γενο-

1e

1 Cx

μένους οὐσίας. ἐκεῖ δὲ (ibis
καὶ τὴν αἴτίαν ἐπήγαγεν “ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς vi" . ἵνα πᾶσαν ἐξ ὕψους
αὐτὴν καταλάμπωσιν, οὐ περὶ τῶν δύο μόνων φωστήρῶν τοῦτο εἰπών, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστέρων" πᾶσαν γὰρ
αὐτὴν ἐκ παντὸς μέρους τοῦ στερεώματος ἐπιλάμπουσιν.
"Καὶ ἐποίησεν ó ϑεὸς τοὺς δύο φωστῆρας
τοὺς μεγάλους. τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν sig
ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω
εἷς ἀρχὰς

20

τῆς νυκτὸς

καὶ τοὺς

ig. Πῶς μέγαν εἶπε φωστῆρὰ

ἀστέρας.

|

τὴν σελήνην.

τινῶν ἀστέρων μειξόνων αὐτῆς ὄντων.
Φασὶν οἱ περὶ τὴν ἀστρονομίαν σχολάσαντές τινας
τῶν ἀστέρων τῆς σελήνης ὑπάρχειν τῷ μεγέϑει μείξονας᾽

οἷός ἐστι καὶ ὃ κύων.

3. cf. pag. 186, 3.
.12. Gen.

1, 17.

20. 1s'. om. €

πῶς οὖν

6. Gen. 1, 14.

16. Gen.

μέγαν

εἶναι

9. Gen. 1, 17.

1, 16.

24. κύων] in marg. equ. ὅτι ὁ κύων pa

fov τῆς σελήνης ἐστίν: —

Ο χυών Cord.

᾿

IV 16]

DE OPIFICIO

φωστῆρα

MVNDI

191

τὴν σελήνην εἴρηκε μειξόνων αὐτῆς ἑτέρων

ὄντων; ἐγὼ μὲν οὖν. ὅπως ἀληϑείας ἢ ψεύδους ὁ λόγος
ἔχει, περιττὸν οἶμαι νυνὶ περιεργάξεσϑαι" ἐκεῖνο δὲ
τοῖς φαινομένοις ἐρῶ σύμφωνόν vs καὶ πᾶσι δοκοῦν,
ὅτι μόνοι τῶν δύο τούτων φωστήρων ἑκάτερος, ἥλιός 5
φημι καὶ σελήνη. ἱκανὸς φωτίζειν ἐστὶ τὰ διαφανῆ
πρὸς ἀναλογίαν τοῦ ἐνόντος ἕχατέρῳ φωτός, ὃ μὲν
τοῦ ἰδίου. ἡ δὲ τοῦ ἐπικτήτου, ὅπερ ἐκ τοῦ ἡλίου
παρεσπάσατο, τῶν δὲ ἄστρων τὸ παράπαν οὐδεὶς οὐδ᾽
ἅμα πάντες τοῦτο δύνανται ποιεῖν. ἐξ οὗ δῆλον, ὡς 0
οὐδὲ τὸ ὕψος ἐστὶν αἴτιον τοῦ μὴ φωτίζειν τῶν ἀστέμι

er

ρῶν ἕκαστον

T

c

€

δ

MUR

ς

/

τὴν γῆν, ὡς ὃ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη"

EAR

ἅμα

᾿
γοῦν ὅλον περιλαβόντες τὸν οὐρανὸν οὐχ ἱκανοὶ ' τὴν
γῆν φωτίζειν γεγόνασι" καίτοι ys ὅπερ εἷς λαμπτὴρ
οὐ ποιεῖ. τοῦτο συνερχόμενοι ποιοῦσι πολλοί" οὐδὲ 15
γὰρ οὕτως εἰσὶ πόρρω τῆς γῆς ἢ ἀμυδροὶ τὸ φῶς, ὡς
aT
du
Hubs
μηδὲ4 ὁρᾶσϑαι
ὑφ᾽
ἡμῶν
-

er

:

'

?

'

,

e

“συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν᾽

φησὶν ἡ ποίησις.

πόσῳ οὖν μᾶλλον τοσούτων

καὶ

τηλικούτων ἀστέρων τὸ φῶς οὐκ ἤμελλε ποιεῖν, ὅπερ 30
ἡ σελήνη μόνη ποιεῖ. ἵνα μὴ τὸν ἥλιον εἴπω. νῦν;
ὧν ἁπάντων

συναιρουμένων

τὸ πλῆϑος

πολλοὺς

ἂν

κατὰ μέγεϑος ποιήσειεν ἡλίους. σελήνας δὲ πολλαπλασίους᾽ νῦν δ᾽ ἅμα πάντες οὐδὲ τὸ τῆς σελήνης
πεποιήκασι φῶς sig ἡμᾶς. οὐ μόνον πανσελήνου οὔσης, ?5
ἀλλ᾽ οὐδὲ διχοτόμου οὐδὲ ἐλάττονος" ἐκείνη μὲν γὰρ
18. Ilias

N 237.

. . B. émuxrivov Cord.

3n marg. C

E

emu. ὅτι. ἐπίκτητον τῇ σελήνη τὸ φῶς: ---

9. ἄστρων Ο ἀστέρων Cord.

?"RGU.

o,
ΩΣ

nr

^
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μονοξιδὴς οὖσα σκιὰν ποιεῖ τοῖς ἡμετέροις σώμασι καὶ
πᾶσιν ἁπλῶς. τῶν δὲ ἐν οὐρανῷ πάντων ἀστέρων
οὐδεὶς πλὴν τοῦ ἑωσφόρου. ὅτε περιγειότερος γένηται.
[01.1π1ν. | οὐκοῦν si καὶ συγχωρήδειέ τις αὐτοῖς μείζονα
δ τῷ μεγέϑει τὸν κύνα τῆς σελήνης εἶναι. ἀλλὰ κατὰ
τὸ φωτίξειν πλεῖστον αὐτῆς. τάχα δὲ τὸ πᾶν ἀπολείπέται, ὃ καὶ πάντες ἅμα πλανώμενοί τε καὶ ἀπλανεῖς
πάσχουσιν" ὥστε τῇ φωτιστικῇ δυνάμει μετὰ τὸν ἥλιον

οὐχ ἑνὸς τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἅμα πάντων ἐστὶ τῶν ἀστέ10 00v ἡ σελήνη μείζων.

|

ιζ΄. Τί ἐστι τό “εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας τὸν ἥλιον
καὶ εἷς ἀρχὰς τῆς νυκτὸς τὴν σελήνην᾽.
Τί δέ ἐστιν “εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας τὸν ἥλιον καὶ
εἷς ἀρχὰς τῆς νυχτὸς τὴν σελήνην"; οὐχ ὅπερ ἄν τις
15 ἀλόγως ὑπονοήσειε τὸ συνάρχεσϑαι τῇ μὲν ἡμέρᾳ τὸν
ἥλιον. τῇ νυχτὶ δὲ τὴν σελήνην. τὸν μὲν οὖν ἥλιον
οὐδὲ δεῖ τῇ ἡμέρᾳ συνάρχεσϑαι λέγειν" αὐτὸς γὰρ τῆς
ἡμέρας ἐστὶ ποιητικός, τουτέστι τοῦ ἡμερινοῦ καταστήματος᾽ οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἡμέρα ἢ τὸ ἥλιον
0 ὑπὲρ γῆν εἶναι" ἡ δὲ σελήνη κατὰ μόνην μίαν ἡμέραν
τοῦ μηνός, ἐν d πανσέληνος γίνεται, συνάρχεται τῇ
νυκτὶ καὶ συμπαρατείνεται πάσῃ᾽ ἐν δὲ ταῖς ἑξῆς ἁπά-

σαις τοῦ μηνὸς ἡμέραις ὑπολείπεται κατὰ μέρος τοσοῦτον, ὅσον τῷ ἡλίῳ πλησιαιτέρα γένεται" ἐν δὲ συνόδῳ
95 συνανατέλλει τῷ ἡλίῳ καὶ συνδύνει, καὶ παντελῶς
ἐστὶν ἀφεγγὴς τὸ πρὸς ἡμᾶς" ὥστε οὐδὲ πάσης ἄρχει
νυκτὸς οὐδ᾽

θ᾽,

ὅλης ἑχάστης.
ὯΝ

3. exspectes

τὸν Cord.

ὅταν.

19. ἄλλος C

ἄλλον Cord.

24. πλησιαιτέρα
--- 25. ἡλίῳ om. Cord.

t
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Tí οὖν ἔστι τὸ sig ἀρχὰς τῆς νυχτὸς ϑεῖναι τὴν
σελήνην; ὅτι τὸ φῶς αὐτῆς ἀεὶ τῆς νυκτὸς ἐπικρατεῖ
τό τὲ σκότος αὐτῆς λύουσα x«l τὸ τῶν ἀστέρων

ἀμβλύνουσα

φῶς.

ἐν πανσελήνῳ

μὲν οὖν ὡς εἶπον

ἁπάσης κρατεῖ τῆς νυκτός, ἐν ἀμφικύρτῳ δὲ τῇ πρὸ
τῆς πανδελήνου καὶ τῇ μετ᾽ αὐτὴν τοῦ πλείονος. ἐν
διχοτόμῳ δὲ πάλιν ἑκατέρωϑεν τοῦ ἡμίσεος, ἐλαχίστου
δὲ κατὰ τὰ μηνοειδῆ σχήματα. ὃ δὲ ἥλιος πάσης ἐπικρατεῖ τῆς ἡμέρας αὐτὸς ὡς εἶπον αὐτὴν ποιῶν ὑπὲρ
τὸν ὁρίζοντα γινόμενος.
Καὶ τοῦτο δαφέστερον ᾿Ακύλας ποιεῖ καὶ

Θεοδοτίων. ὃ μὲν οὕτως εἰπών"
ὁ ϑεὸς τοὺς δύο φωστῆρας

καὶ ἐποίησεν

τοὺς μεγάλους.

σὺν

τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέ'ρᾶς καὶ σὺν τὸν φωστῆρα τὸν μικρὸν εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός΄.
Θεοδοτίων" “καὶ ἐποίησεν ὃ
ϑεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους. τὸν

φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας
καὶ τὸν φωστῆρα τὸν μικρὸν εἰς ἐξουσίαν τῆς
vvxTóg. τούτοις συμφωνοῦσιν ἐν τοῖς ψαλμοῖς οἱ
ἑβδομήκοντα" “τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ. τὸν
ἥλιον εἷς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, τὴν σελήνην καὶ τοὺς
ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός᾽.

ὁμοίως οὖν ἐνταῦϑα

x«i τὸ παρὰ τοῖς ἑβδομήκοντα ἀκουσόμεϑα τό "εἰς
ἀρχὰς τῆς ἡμέρας᾽ καὶ τό “εἰς ἀρχὰς τῆς νυχτός᾽ του-

τέστιν εἷς τὸ ἐξουσιάξειν τὸν μὲν ἥλιον τῆς ἡμέρας,
τὴν δὲ σελήνην τῆς νυκτός.
συμφωνεῖ" “τὸν φωστῆρα

τούτοις καὶ ὃ Σύμμαχος
τὸν μείζω εἰς τὸ ἡγεῖ-

σϑαι τῆς ἡμέρας, τὸν δὲ φωστῆρα τὸν ἐλάσσω
9. cf. pag. 108, 4; 192, 17.
ἸΟΑΝΝῈΒ PniLOP., ed. Reichardt I.

21. Ps. 135, 7— 9.
13
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εἰς ἡγεμονίαν τῆς νυκτός" τὸ “γὰρ ἡγεῖσϑαι σαφηνίζων εἷς τὸ ἡγεμονίαν μετέλαβεν, ὅπερ ταὐτόν ἐστι
(01. 1151. τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῷ ἄρχειν" | ἐπικρατεῖ γὰρ καὶ
ἐξουσιάξει ἥλιος μὲν τοῦ ἡμερινοῦ καταστήματος. σε5 λήνη δὲ τοῦ νυχτερινοῦ οὐ μόνον κατὰ τοὺς φωτισμούς,
ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων μεταβολήν᾽ νυκτὶ γὰρ ἡ σελήνη μετρίως τὸν ἀέρα ϑερμαίvovoc χεῖ τὴν ἀτμίδα τὴν ἐν αὐτῷ καὶ ὑγρὸν ποιεῖ τὸ
κατάστημα" λῦσαι δ᾽ αὐτὴν οὐ δυναμένη τροφῆς αἰτία
10 γένεται πολλοῖς καὶ αὐξήσεως --- τούτων γὰρ τὸ ὑγρὸν
καὶ ϑερμὸν αἴτιον --- ὡς τὰ ὀστρακόδερμα δείκνυσι φανερῶς εὐτραφῆ μὲν ὄντα ταῖς περὶ τὰς πανσελήνους
ἡμέραις, ἐλλειπῆ δὲ ταῖς ἑτέραις. ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλ1 σι

2 eo

λῶν γίνεσϑαι νομίζειν εὔλογον, εἶ καὶ ἡμῖν ἐστιν
ἀσυναίσϑητον᾽ τοῦτο δὲ ποιεῖν ἐν ἡμέρᾳ οὐ δύναται
ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου νικωμένη δυνάμεως.
Τὴν δὲ τοῦ ἡλίου ἐπὶ πάντα ἐνέργειαν τά τε ξῷα
καὶ τὰ φυόμενα τίς ἀγνοεῖ. μεγίστην τῇ γενέσει πάντῶν συνειθδάγοντος μοῖραν τῆς τῶν καιρῶν διαδοχῆς
τῇ κινήσει τούτου γινομένης. ὡς ἤδη προείρηται; ἐξ
ὧν ἡ τῶν στοιχείων εἷς ἄλληλα μεταβολὴ καὶ οἱ καιροὶ
ἥ τὸ τῶν ἀπὸ γῆς βλάστησις πέψις ve καὶ τροφὴ
αὔξησίς τε καὶ sig τὸ τέλειον πρόοδος καὶ ἡ τῶν ξῴων

ΕΘσι

γένεσις καὶ μάλιστα τῶν ἀερίων τε καὶ ἐνύδρων ἄλλων
κατ᾽ ἄλλον γινομένων τόπον τε καὶ καιρόν περὶ δὲ
τοῦ τῆς σελήνης μεγέϑους καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς γινομένῶν τοῖς σώμασι μεταβολῶν ὃ μέγας Βασίλειος ἄριστα
20. cf. pag. 189, 3.

27. Basil. l. c. 141 B sq.

2. μετέλαβεν) fort. μετέβαλεν.
hei

€

21. οἱ om. Cord.

^ — 13. ἡμέρας C Cord.
|

r
B

m
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λίαν πεφιλοσόφηκεν, ἐξ οὗ πάρεστι καρποῦσϑαι μεγίστην τοῖς βουλομένοις ὠφέλειαν.
νη. Ὅτι αὐτὴ δι’ ἑαυτῆς ἡ ἀστρολογικὴ μέϑοδος ἐλέγχεται μὴ ποιητικὴ τῶν συμβαινόντων
ἡμῖν ὑπάρχουσα.
5
Ἐπειδὴ δέ τινὲς τὸ sig σημεῖα γεγονέναι τοὺς
ἀστέρας ἀκούσαντες περὶ τῆς ἀσεβοῦς γενεϑλιαλογίας

τὸ λεχϑὲν ἐξειλήφασι τὰς ἑαυτῶν ἀτόπους ὑπολήψεις
παραμυϑούμενοι., ἀρκεῖν μὲν ἡγοῦμαι τὰ εἷς τὸν τόπον
εἰρημένα τῷ σοφωτάτῳ Βασιλείῳ ταύτης πρὸς ἔλεγχον" 10
πλεῖστα δὲ καὶ ἄλλοις αὐτάρκως εἴρηται, καὶ τὰ ἐκείvov λέγειν ἡμᾶς οὔτε εὔλογον οὔτε ἀναγκαῖον ἕτοί-

μῶν ὄντων τοῖς ἐθέλουσιν ἐκείνων.

πολλὰ δὲ πρὸς

τοῦτο καὶ ᾿Θριγένει τῷ παλαιῷ γέγραπται" ἐγὼ δὲ μιᾶς
αὐτοῦ καὶ μόνης ἐπιχειρήσεως μεμνήσομαι καινοσπρε- 15
ποῦς τε οὔσης καὶ οὐδὲ τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἐγνωσμένης
πολλοῖς καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς γενεϑλιαλογικῆς μεϑόδου
ταύτην αὐτὴν ἐλεγχούσης. πρῶτον μὲν οὖν᾽ φησὶν
ἐχεῖνος

᾿ϑαυμάσειεν

ἄν τις “Ἑλλήνων.

πῶς

τοσαύτας

μαντειῶν μεϑόδους ἐπινοήσαντες συμβόλους οἷωνοσκοπίαν φοϑυτιχὴν σπλάγχνων cvs ἀνατομὰς χειροσκοπίαν τε καὶ τὴν διὰ πυρὸς ϑεωρίαν ἀστεροσκοπίαν τὲ
10. cf. Basil. l. c. 128A sq.
14. cf. Orig. in Gen. comm.
tom. III cap. 9, 10 (ed. Lommatzsch VIII pag. 27 sq.)

7. equ. ὡς διαβάλλει
marg.

14. ὡριγένει C

καὶ οὔτος τὴν γενεϑλιαλογίαν C in
σημ. περὶ ὡριγενους in marg. C

17. γενεϑλιαλογικῆς κα in rasura C
ιοϑυτικὴν C ὡιοθυτικὴν om. Cord.
. eorr. Cord.
ΗΝhv

20. 21. οἱωνοσκοπίαν
22. ἀστεροκοπίαν C
18*
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καὶ τὴν ἐν τοῖς χρηστηρίοις

ἀπάτην καὶ τούτων ἑκάστην σημαντικὴν τῶν ἐσομένων
οὐ ποιητικὴν ὑποθέμενοι, μόνην ἀστρολογίαν δραστήρίον εἶναι τῶν ἐξ αὐτῆς δηλουμένων ὑπέϑεντο τῆς
5 ἑαυτῶν ὡς ἔοικεν ἀνοσιουργίας ἐπινοοῦντες παραψυχήν, ὡς εἱμαρμένης ἀνάγκῃ καὶ οὐ πονηρίᾳ λογισμῶν ταῦτα πράττουσιν. ὅτι γάρ. “εἶ καὶ Gvyyoρηϑείησαν ἀληϑεύειν᾽, φησὶν ἐκεῖνος, σημαντικὰ μόνως
101.112 v. εἰσίν, οὐ δραστήρια, ἐξ αὐτῆς τῆς |γενεϑλιαλογικῆς
10 μεϑόδου δείκνυσιν ᾿“ριστοτελικῷ κανόνι χρησάμενος"
κἀκεῖνος γὰρ ζητῶν, ποῖόν ἐστι τῶν ἀστέρων τὸ σχῆμα
ὅπερ ἄν᾽ φησίν “ἑνὸς ἀστέρος ὑπάρχον τὸ σχῆμα

δείξωμεν, τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸ πάντων ἀνάγκη" εἶτα
δείξας ἐκ τῶν φωτισμῶν τῆς σελήνης σφαιρικὸν αὐτῆς
ιό τὸ σχῆμα, ἐκ τούτου x«l τὸ πάντων εἶναι τοιοῦτο
συνελογίσατο. τοῦτο οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν δχηματισμῶν
τῶν κατὰ τὰς γενέσεις τῶν ξῴων ᾿Φριγένης ἐποίησεν.
ὅ τι γὰρ ἂν ἐφ᾽ ἑνὸς τῶν σχηματισμῶν εὕρωμεν" φησίν “εἴτε σημαντικὸν éxsivo φανείη τῶν παρ᾽ ἡμῖν
20 γινομένων. εἴτε ποιητικόν. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πάντων
ὑπάρχειν ἀνάγκη.
ἀξίωμα δέ τι προξίληφε πᾶσιν
ὁμολογούμενον, ὡς οὐδὲν τῶν ποιητικῶν αἰτιῶν ὕστε-"
ρον ὑπάρχειν τῶν αἰτιατῶν δυνατόν, ἀλλ᾽ ἢ προὐύπάρχει
τούτων, ἢ εἴ τῷ δοκεῖ συνυφέστηκε τοῖς αἰτιατοῖς τῶν
35 αἰτιῶν τινα. τούτου δεδομένου ἐπὶ τὸ ξητούμενον μέτειόσι. “λαμβάνοντες᾽ φησίν “οἱ γενεϑλιαλόγοι τοῦ
12. Aristot. de coelo II 11. 291 b 23: ὥστ᾽ εἴπερ ἕν τοιοῦτον

δῆλον, ὅτι καὶ τἄλλα ἂν εἴη σφαιροειδῆ.
22. αἰτιῶν CO αἰτίων Cord.
τῶν αἰτιῶν τινὰ om. Cord.

23. ἢ om. Cord.

24. 95.
'
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ἄρτι γενομένου τὸ ϑέμα παιδός, oiov τίς τῶν ἀστέρων
ὁ ὡροσκοπῶν αὐτοῦ τὴν γένεσιν, ἢ τίς τὸν δυτικὸν
εἶχεν ὁρίζοντα. τίς τὸ μεσουρανοῦν ὑπὲρ γῆν vs καὶ
ὑπὸ γῆν, καὶ ποῖον τῶν ἐν τῷ ξῳδιακῷ σημείων τῶν
πλανωμένων ἕκαστος εἶχε. τούς τε πρὸς ἀλλήλους
αὐτῶν σχηματισμούς, καὶ ὅσα cv» τούτοις ἕτερα τηρεῖν

αὐτοῖς £009, ἐκ τούτων οὐ μόνον τὰ ἐσόμενα τῷ τεχϑέντι τότε προλέγουσιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς βίους τῶν
ἤδη προγενομένων αὐτῷ γονέων καί, εἰ τεϑνηκότες ὡς
εἴχὸς εἶεν, λέγειν πειρῶνται, ποῖον ἔσχε βίον ὁ τούτου
πατήρ. πότερα στρατιωτικὸν ἐμπορικὸν ἀπράγμονα
λογικὸν ἱερατικόν, ποῖός τὲ τὴν περιουσίαν ἦν, τὰ ἤϑη
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. καὶ πόσον ἐβίω χρόνον,
"εἶ τεϑνηκὼς ἔτυχεν ἤδη ἢ ἔτι βιώσεται. τὰ αὐτὰ καὶ
περὶ μητρὸς καὶ ἀδελφῶν, εἰ προὐπάρχοιεν τῷ τεχϑέντι.

ὅτε οὖν᾽ φησί 'ταῦτα λέγουσιν αὐτοῖς ἀληϑεύειν δώσομὲν, δῆλόν ἐστιν, ὅτι ὃ εὑρεϑεὶς ἐπὶ τῇ γενέσει τοῦ
παιδὸς τῶν ἄστρων σχηματισμὸς οὐκ ἦν τῶν προγενομένων ποιητικός. σημαντικὸς δὲ μόνον" οὐκοῦν καὶ
τῶν ἐσομένων τῷ παιδὶ σημαντικὸς οὐ ποιητικὸς
ὑπάρχει. ἀδύνατον γὰρ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν τὰ μὲν
σημαίνειν τε καὶ ποιεῖν. τὰ δὲ μόνον σημαίνειν καὶ
μὴ ποιεῖν. καὶ τοῦτο ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν γιγνομένων

ἐστίν.

20

si οὖν πάντες εἰσὶ τῶν προὐπαρξάντων σημαν-

τικοὶ καὶ τῶν ἐσομένων ἄρα πάντες εἶεν ἂν σημαντικοί, δραστήριος δὲ τούτων οὐδείς΄. τοσαῦτα μὲν οὖν
ἐκεῖνος.
1. 2. vie C Cord.
13. ἐβίωι C

2. προσκοπῶν Cord.

6. ἐν inserui.

25
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νϑ΄. Ὅτι ἡ γενεϑλιαλογία ϑεοῦ καὶ ἀρετῆς ἀλλοτριοῖ τοὺς αὐτῇ προσέχοντας" διὸ ϑείᾳ προνοίᾳ πάντες οἱ βίον αὐτὴν ἔχοντες δυστυχῆ
καὶ παναϑλίαν τρίβουσι ξωήν.
ex

Ὅτι δὲ ϑεομίσης ἡ ἐπιτήδευσις τῆς γενεϑ'λιαλογίας
καὶ ψυχῆς ὄὕλεϑρος ἀφιστῶσα ϑεοῦ καὶ τῆς sig αὐτὸν
ἐλπίδος

τοὺς μετόχους

αὐτῆς

καὶ τοῦ

δι᾽ εὐχῶν

καὶ

εὐξωΐας αἰτεῖν ἐξ αὐτοῦ τὰ προσήκοντα, ὡς οὐδενὸς
παρὰ τὴν εἱμαρμένην συμβαίνοντος. μηδὲν ἐφ᾽ ἡμῖν
to.ii3r. γίνεσϑαι βουλομένης | 'μηδ᾽ ὅσον ὀφϑαλμοῦ᾽
1 1 φασί “περιηγέα κύκλον
ἑλίξαι᾽, ἐξ αὐτῆς δῆλον. πάντες γοῦν ὅσοι τοῦ βίου τὰς ἡνίας ἁπάσας ἀνῆψαν αὐτῇ.

1 σι

20

ἐπιρρεπεῖς οὗτοι πρὸς πᾶσαν ἄτοπον ὑπάρχουσιν ὄρεξιν"
ὁ γὰρ πιστεύσας ἐκ τῆς ἐκεῖϑεν ἀνάγκης ἥκειν αὐτῷ
τὸ φαύλως βιοῦν, πῶς οὐχ, ὅτι ἂν εἷς λογισμὸν αὐτῷ
τῶν ἀτόπων ἔλϑοι, ἐπὶ τὴν πρᾶξιν εὐϑὺς ἀνεπιστρόφῶς δρμήσει, ὡς οὐκ ἐνὸν παρελϑεῖν, ὅπερ’ ἂν ἐκείνη
τῶν φαυλοτάτων κελεύῃ δρᾶν; ϑεοῦ δὲ λόγος αὐτοῖς

οὐδὲ εἷς, οὐδὲ τῶν βεβιωμένων ἀγαϑῶν vs καὶ τῶν
ἐναντίων ἐλπὶς ἀμοιβῆς. τί οὖν ἀντιβαίνειν ταῖς ἐπὶ
τὰς ἀτόπους ἡδονὰς ὀρέξεσι χρὴ καὶ πράγματα ἔχειν,
ὃς καὶ μὴ βουλομένους ἀνάγκη ποιεῖν; τίς δ᾽ αὐτοῖς
πόνων ἀρετῆς ἐλπίς, οὐδενὸς ἐκ τούτου περιγενομένου
τῶν ἀγαϑῶν, ὃ μὴ τῶν ἀστέρων 1) κίνησις διδῷ; δίκην

2 ex

οὖν ἀλόγων, ὕπῃ ἂν ἄγωσι τὰ πάϑη. φέρονται, μηδὲν
εἶναι τῶν ὁρωμένων πλέον ἡγούμενοι. διόπερ οἱ βίον
ταύτην ἀράμενοι ϑείᾳ προνοίᾳ δυστυχήμασιν ὡς ἐπίπαν

Cord.

18. κελεύει. C

κελεύει Cord.

2. ἀνάγωσι C Cord.

21. χρὴ --- 22. ποιεῖν om. δ
"d

ΒΝ

d
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περιπίπτουσιν ἐσχάτοις, ὡς καὶ αὐτῶν εἶναι τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς. ἵνα ταύτῃ γοῦν τοῦ κακοῦ λαβόντες
συναίσϑησιν οἶμαι καὶ κόρον τὴν αἰτίαν τῶν δυστυχη-

μάτων αὐτοῖς ἐξομόσωνται
[4

3

-

καὶ δι΄ αὐτῶν ἕτεροι τῷ
b!

?

3

-

er

-

1
/
,
παραδείγματι
σωφρονέστεροι
γένωνται.

5

κ΄. Ὅτι οὐ τέχνης ἔργον ἐστὶν ἡ γενεϑ'λιαλογία
ἀλλὰ τύχης. ἣνοὐ μόνους ἀγνοεῖν ἀνθρώπους

ἀλλ οὐδὲ ϑεοὺς εἰδέναι φησὶν ὃ Πορφύριος.
Ὅτι δὲ καὶ ψευδὴς καὶ οὐδὲ τέχνην ὅλως αὐτὴν
ὀνομάξειν χρή. δῆλον ἐντεῦϑεν᾽ πᾶσα τέχνη τὰ ἴδια 10
τέλη ὡς ἐπίπαν χατορϑοῦσα σπανίαν τὴν ἐν τούτοις
ἀπότευξιν ἔχει" τὸ δὲ ἐπέλαττον καὶ σπανίως γινόμενον τύχῃ συμβαίνειν ὁμολογοῦσιν ἅπαντες" ὡς εἴ τις
ἀγρὸν σκάπτων φυτείας ἕνεκεν εὕροι ϑησαυρόν., ἢ
λούσασϑαι προελθὼν τῷ πάλαι ξητουμένῳ περιτύχοι᾽ 15
ὁποία καὶ ἡ γενεϑλιαλογία ἐστί πλεῖστα γὰρ δῆϑεν
προλέγουσα καὶ ἐν πᾶσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποτυγχάνουσα. év ὀλίγοις ἔσϑ'᾽ ὅτε καὶ ὀλιγάκις συμφωνοῦντα τοῖς λόγοις ἔχει τὰ πράγματα. τοῦτο δὲ τύχης
ὡς εἶπον οὐ τέχνης τεχμήριον. ὅϑεν οἱ μετιόντες 20
αὐτὴν τῆς ἀγνοίας αἰσϑόμενοι ἄλλοι εἰς ἄλλας τῆς
ἀποτεύξεως αἰτίας τρέπονται. καὶ κοινὸν μὲν ἅπασι τό

UHv δ᾽ ὥρη ψεύσηται. συνεξώλισϑεν ἅπαντα

ἣν εὑρεῖν ἐστιν ἀδύνατον.
28. Maneth.

apot. V 21.

|
. 10. πᾶσα γὰρ τέχνη Cord.
11. τελῇ Ο τελεῖ Cord.
. 16. δῆϑεν
--- ᾿ΓἼ. πλεῖστον om. Cord.
28. εἰ δὲ ὥρη Cord,

P

M
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"AAA οὐκ ἂν oi ϑεοὶ τῆς ὥρας τὴν ἄγνοιαν δικαίως
ἂν αἰτιάσαιντο" διὸ Πορφύριος ὃ περὶ πᾶσαν ἀγυρτίαν
ἐσπουδακὼς ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τοῦ περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας συντάγματος ἐμφαίνειν μὲν ἐν τοῖς
5 χρησμοῖς φησι τοὺς ϑεούς, ὅτι ὅσα ἂν τοῖς ἀνθρώποις

προλέγωσι, τὴν τῆς γενέσεως γιγνώσκοντες σύστασιν
λέγουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ἄκρους γενεϑλιαλόγους᾽ εἶτα
βλέπων πολλὴν καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις ἀποτυχίαν αὐτῆς
καὶ ἐν ϑεοῖς οὖσαν τὴν ἀκριβῆ τῆς φορᾶς τῶν ἄστρων
το γνῶσιν καὶ τὰς ἐκ τούτων συμβάσεις ἀκαταλήπτους
οὐ μόνον ἀνϑρώποις εἷναί φησιν ἀλλὰ καὶ δαιμόνων
τισὶ καὶ ϑεῶν. μᾶλλον δὲ πᾶσιν ἁπλῶς. ὡς διεξιὼν
ταῦτα δείκνυσι. καὶ τὴν αἰτίαν εἴρηκε τούτου" “πᾶν
foli18v. γάρ᾽ φησί “τὸ κατιὸν sig γῆν, | ὅτε χάτεισι ὕπο15 πίπτει τῇ φορᾷ τῶν κρατούντων ϑεῶν. τουτέστι τῇ
κινήσει τῶν ἄστρων, ὥστε καὶ αὐτοὺς τοὺς χατιόντας

ϑεοὺς ὑπὸ τὰς μοίρας sive κατίασι δὲ καὶ κάτω
χρησμῳδοῦσιν ἅπαντες, ὅπου καὶ τὰ χρηστήρια αὐτῶν

ἴδουται καὶ τὰ ἀγάλματα.

οὗτοι δέ εἶσιν οἱ ἀπὸ

20 Κρόνου καὶ Ῥέας καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἅπαντες"᾽.

τούτοις

οὖν ἅπασιν ὡς καὶ τοῖς ἀνθρώποις τήν vs πρακτικὴν
ϑεοσοφίαν --- οὕτω τὴν μαγείαν καλῶν --- χαλεπὴν sig
ἐγχείρησιν εἶναί φησι καὶ τὴν φορὰν τὴν ἀκριβῆ τῶν
ἄστρων καὶ τὰς ἐκ τούτων συμβάσεις ἀκαταλήπτους.
25 διὸ καὶ ψεύδεσϑαι περὶ πολλῶν ἐρωτηϑέντας καὶ πολλὰ
τούτων εἷς πίστιν ἐκ τῶν χρησμῶν παρατίϑεται λόγια.
2. cf. G. Wolff: Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda librorum reliquiae. Berlin 1856 (pag. 166. 169 n. 13.
170. 175 sq.).
2. αἰτιάσωνται

ἐχλογῶν Cord.

C Cord.

9. τῆς om. Cord.

ἐκ λογιῶν C - !

ru
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Εἶτα καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ ψεύδεσϑαι

τευομένους ἐν τῷ τρίτῳ παρέϑετο.

αὐτοὺς μαν-

ἱπαρὰ γὰρ τὴν

᾿ἀμαϑίαν τῶν καλούντων᾽ φησί ᾿ βιαξόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν
οἱ ϑεοὶ παρὰ μοῖραν διὰ τὴν βίαν τῶν ἐπανάγχων
ἄκοντες λέγειν τι τῶν ἠγνοημένων αὐτοῖς συνελαύ- ὅ
γνονται᾿ κἀντεῦϑεν ψευδῇ τὰ μαντεῖα γίνεσϑαι. “πολλάκις δέ᾽ φησίν “καὶ αὐτὸ τοῦτο προλέγουσιν. ὅτι

ψεύσονται" εἶπεν γοῦν ὁ ᾿4πόλλων ποτὲ τῆς περιστάGs

τοῦ περιέχοντος πονηρᾶς οὔσης. ὡς ἐδείξαμεν —

καὶ αὐτὸ

γὰρ τοῦτο

τὸ λέγειν τι τῶν ἐσομένων ἢ

εἰδέναι αὐτοὺς ἔκ τῆς φορᾶς

E0

τῶν ἄστρων ἔχουσιν ---

ἐν τοιαύτῃ οὖν πονηρᾷ περιστάσει τοῦ περιέχοντος
εἰπεῖν τι βιαξόμενος ὃ '"AmóAAov οὕτως εἴρηκε"
4Aüs βίην κάρτος vs λόγων, ψευδηγόρα λέξω.
καὶ ἄλλος δέ vig? φησί ᾿κληϑεὶς τῶν ϑεῶν ἔφη"

15

Σήμερον οὐκ ἐπέοικε λέγειν ἄστρων ὁδὸν ἱρήν᾽
“Ἕδρανα μαντοσύνης γὰρ ἐν ἄστρασι νῦν πεπέδηται.
4j τε “Εχάτη κληϑεῖσα ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τοῦ περιἔχοντός φησιν"
Οὐ λαλέω., κλείσω δὲ πύλας δολιχοῖο φάρυγγος"
30
Ννυχτὸς γὰρ κέντροις ἀχρειοτάτοις προσελαύνει

Τιτηνὶς κερόεσσα ϑεὴ κακὸν "Aoc ἰδοῦσα.

καὶ πάλιν᾽ φησί “τινῶν εἰπόντων, si καὶ αὐτοὶ οἱ
ϑεοὶ ὑπὸ τὴν εἱμαρμένην εἰσίν, ὅτι φυλάττονται ταῦτα,
ἐπήγαγε"

25

14. βίην C βίαν Cord.
17. ἔδραν ἀμαντοσύνης C Cord.
20. δολιχοῦ φαρυγῆος C Cord. fortasse scribendum δολιχοῖο
φάρυγγος

ut volebat

Spalding. Wolff 1. c.

ρόεσσα 487 κακοῦς Cord.

29. Tum»

τιτηνὶ σκερόεσσα ϑεὴ κακὸν O

ἀρ᾽ ἰδοῦσα Ο Cord. corr. Wolff.

oxs-
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* ΔΠυέσϑω φύσεως δεσμά. ἵνα σοῖσι πίϑωμαι..

Ὦ, κραδίη, τί λέληκας, ἀναλκείῃσι τυπεῖσα;
Οὐ ποϑέεις μαϑέειν, ὅ τε μὴ ϑέμις ὧδ᾽ ἐρεείνειν;
Στῆτε mótov: παύσασϑε βίης τυτϑοί περ ἐόντες.
5 καὶ ἕτερα πολλὰ τοιαῦτα Πορφύριος παρατίϑεται τήν
τε βίαν τῶν καλούντων ἀνθρώπων ἐχτραγῳδῶν καὶ
τῶν βιαξομένων ϑεῶν τὴν ἐπὶ τοῖς συμπίπτουσιν ἐκ
τῆς συμπλοκῆς τῶν ἄστρων ἄγνοιαν. ὡς καὶ αὐτῶν
τῶν ϑεῶν ὑποκειμένων τῇ γενεϑλιαλογίᾳ καὶ ταῖς
10 μοέραις καὶ ὡς ὑπὸ ἀνθρώπων τοῖς ἐπανάγκοις κατίασι
βιαζόμενοι. ὡς καὶ αὐτήν ποτὲ τὴν Ἑκάτην δυσανασχετοῦσαν εἰπεῖν πρὸς τὸν ἐπαναγκάζοντα᾽"

Τίπτε w ἀεὶ ϑείοντος ἀπ᾽ αἰϑέρος ὧδε χατίξων
Θειοδάμοις “Ἑκάτην μὲ ϑεὴν ἐκάλεσσας ἀνάγκαις:
15

Ἐγὼ δὲ ταῦτα ἐκ πολλῶν παρεϑέμην ὀλίγα πρὸς
ἔλεγχον τοῦ μηδὲ τέχνην τὴν γενεϑλιαλογίαν ὑπάρχειν,
ἀλλὰ δαιμονιώδη καὶ μόνον ἀπάτην μηδὲ αὐτοῖς γιγνωσκομένην τοῖς ἐπιτηδεύουσιν καὶ τοῦ μὴ ἀληϑεύειν
δι’ ἄγνοιαν τοὺς ἐξ αὐτῆς μαντευομένους ἀνθρώπους
30. τὲ καὶ ϑεούς" ἐξ ὧν ὁποῖοί τε ἦσαν ἔγνωμεν οἱ τῶν
χρηστηρίων προεστῶτες ϑεοί, καὶ τίς ἡ αἰτία τοῦ
ψεύδεσθαι αὐτούς, ὅτι ἡ τῶν βιαζομένων αὐτοὺς γοήτῶν ἀνάγκη, ἣν οὐ φέροντες ἅπερ οὐκ ἤδεισαν ἔλε[0]. 114τ. yov, τὸ ψεύδεσϑαι ἢ ἀλήϑειαν ἀδιάφορον ἔχον35 τὲς οὐδὲ τὴν Ὁμήρου ποίησιν αἰδούμενοι λέγοντος"
18. cf. Euseb. praep. ev. V 8, 6.

1. Wolff pag. 177 n.1 proponit: λυέσϑω φύσεως cov δέσμ᾽
ἵνα ϑεοῖσι πίϑωμαι; fortasse scribendum: λυέσϑω φύσεως μου
δέσμ᾽ ἵνα σοῖσι πεδῶμαι.
3. ὁ ὑποϑέεις C Cord. Wolff coniecit
ὡς ποϑέεις

τε C Cord.

σε Wolff.

13. ἄϑειοντος σ

EC
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᾿Εχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Δίδαο πύλῃσι

Ὃς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
καὶ τὸ περὶ Μενελάου λεχϑέν᾽
ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει. μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.
ψευδόμενοι ἄρα οἱ ϑεοὶ οὔτε πεπνυμένοι εἰσὶ καὶ ἐχ- 5
ϑροὶ τῷ ὄντως ϑεῷ καὶ ἀληϑείᾳ καὶ τοῖς αὐτῇ χαίρουσιν

ἀνθρώποις.

ἀλλὰ

καὶ Πίνδαρος

τῆς

ἀρετῆς

ἀρχὴν εἶναί φησι τὴν ἀλήϑειαν οὕτω λέγων᾽
᾿Αρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς. ὥνασσ᾽ ᾿4λάϑεια"
Mi πταίσῃς ἐμὰν σύνϑεσιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει.

10

ὁρῶμεν γὰρ τοὺς ἐπ᾽ ἀρετὴν δρμῶντας ἐξ αὐτῆς ἀρχομένους σχεδὸν ἅπαντας. τοῦτο γοῦν καὶ ἐν ψαλμοῖς

ὁ προφήτης ἐδήλωσεν, ἐν οἷς quoi:

“εἶπα, φυλάξω

τὰς ὁδούς μου τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν us ἐν γλώσσῃ μου"
ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακήν". οὐδ᾽ ἀρετῆς ἄρα 15
ἴχνους οἱ παρ᾽ Ἕλλησι τιμώμενοι δαίμονες ἥψαντο"
ἱπάντες

γὰρ οἱ ϑεοὶ

λόγιον.

ἀπολεῖν vs τὸν ϑεὸν ἠπείλησε

τῶν

ἐϑνῶν

δαιμόνια"

φησὶ τὸ

πάντας

τοὺς

λαλοῦντας τὸ ψεῦδος.

Θεωρείτωσαν οὖν οἱ μέχρι νῦν ὑπ’ αὐτῶν ἀπατώ- 30
μενοι,

τίνες τε ἦσαν οἱ τῶν μαντείων προεστηχότες

1. llias I 312.

(vol. II 2. 666

4. Od. γ 828.

ed. Boeckh)

18. cf. Ps. 5, 7.

9. Pindari fragm. 221 (118).

18. Ps. 38, ὃ.

17. Ps. 96, 5.

1. ὁμῶς σαΐδα ὁ πύλησι C ἐχϑρός μοι ἐκεῖνος Cord.

— πύλῃσι om. Cord.

2. κεύϑη C Cord.

εἴποι C Cord.

6. ὄντος C Cord. ὄντως ed. II.
9. ὧν ἄσσα OC Cord.
10. ἐμὰν σύνϑεσιν om. Cord.
ποτὶ C ποτε Cord.

ὁμῶς

Ἶ
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δαίμονες, καὶ τίς ἡ βδελυκτὴ γενεϑλιαλογέα, ἐξ ἧς ol
τούτων ϑεοὶ πλανώμενοι τοὺς ἐρωτῶντας ἑπλάνων ἴσα
τοῖς ἐξ αὐτῆς ἐμπορευομένοις ἀγύρταις. καὶ τοῦτο
οὖν μέγιστον τῆς τῶν χριστιανῶν εὐσεβοῦς τεκμήριον
ὅ πίστεως

τὸ τὴν ϑεομισῇ

γενεϑλιαλογέαν

ἀπόμνυσϑαι

κελεύειν τοῖς προσιοῦσι τῷ δόγματι ὡς ἀλλοτριοῦσαν
τοὺς αὐτῇ προσέχοντας

fol. 115 r.

τοῦ ϑεοῦ.

λόγος πέμιπτος.

Καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" ᾿ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἕριτ᾽πετὰ ψυχῶν ξωσῶν καὶ πετηνὰ πετόμενα ἐπὶ
τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ᾽. καὶ
ἐγένετο οὕτως.
καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὰ κήτη
τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ξῴων ἑρπετῶν, ἃ
ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν. καὶ πᾶν
15 πετηνὸν πτερωτὸν κατὰ γένος.
Ὅσα μὲν οὖν ἐχρῆν τὸν ἐπόπτην τῶν ϑείων λόγων
τούτων καὶ τῆς μεγάλης τοῦ ϑεοῦ σοφίας τῶν ἐν τοῖς
ὕδασι γενομένων ϑαυμάτων μυσταγωγὸν ὑμνῆσαί τὲ
τὸν πεποιηκότα καὶ ἀξίως αὐτὰ διηγήσασϑαι. T7 ἱερὰ
30 καὶ σοφωτάτη Βασιλείου φωνὴ τεϑεώρηκέ τε σαφῶς
καὶ αὐτάρκως ἐδίδαξεν.
9. Gen. 1, 20. 21.

20. Basil. hom. VII l. c. 148 A sq. -

7. τέλος τοῦ τετάρτου λόγου C
in πετόμενα C πετάμενα Cord.
om. Cord.

10. πετώμενα mutatum
18. 19. τε τὸν πεποιηκότα,
TNT
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α΄. Διὰ τί μὴ πρότερον τὰ χερσαῖα γέγονε ξῷα
καὶ οὕτως ἐπὶ τὰ ἐξ ὕδατος γενόμενα μετῆλϑεν
ἡ γένεσις᾽ καὶ καϑόλου περὶ τῆς τῶν γενοuévov ἁπάντων τάξεως. ἐν ᾧ ὅτι τὰ στοιχεῖα
μέν ἐστιν ἄψυχα, τὰ δὲ φυτὰ ἔμψυχα.
P
e

᾿Εγὼ δέ, καϑὰ τὴν ἀρχὴν ὑπεσχόμην. καὶ τὰ νῦν
προσάντη τῆς λέξεως καὶ τῇ φύσει δοκοῦντα μὴ συμφωνεῖν ἀπευϑῦναι -«σπουδάσω καὶ δεῖξαι σοφὴν ὄντως
καὶ ἀκόλουϑον τοῖς ἤδη γενομένοις καὶ τὴν περὶ τῶν
προχειμένων διδασκαλίαν" πρότερον δὲ συνήϑως περὶ
τῆς τάξεως αὐτῶν δίκαιον εἰπεῖν. τί δήποτε πεπληρωμένης τῆς τῶν οὐρανίων διακοσμήσεως καὶ τῆς βλάστης ἐν τῇ γῇ τῶν φυτῶν γενομένης, μὴ κατὰ τὸ συνἐχὲς καὶ τὰ χερσαῖα γέγονε τῶν ξῴων καὶ πεπληρωμένου τοῦ xócuov τῆς γῆς ἐπὶ τὸ κάτωϑεν δεύτερον
στοιχεῖον, τὸ ὕδωρ, ἡ δημιουργία μετῆλϑε καὶ τρίτον
ἐπὶ τούτοις ὃ ἀὴρ διακεκόσμηται τοῖς πτηνοῖς; τὸ γὰρ
ἐφεξῆς καὶ ἔσχατον καὶ τῷ ἀέρι συνεχές τε καὶ ἀδιάκριτον, ὃ καλοῦσιν ὑπέκκαυμα εἰς ξῴων ἀνεπιτήδειον
ὑπάρχει γένεσίν τε καὶ δίαιταν, διὰ τὴν λεπτομέρειαν
αὐτοῦ καὶ τὸ ἄνιχμον οὐκ ἀρκοῦν εἰς σωτηρίαν τοῖς
ἀναπνέουσιν,

δεομένοις

διὰ τῆς συνεχοῦς

τοῦ

ἀέρος

εἰσπνοῆς ve καὶ ἐχπνοῆς ἐμψυχεῖν τε τὴν καρδίαν καὶ
τὸ ἔμφυτον ἀναρριπίζειν ϑερμὸν καὶ τὰ λιγνυώδη
τούτου περιττώματα διὰ τῆς ἐχπνοῆς ἀποκχρίνειν. διὸ

καὶ Πλάτων τρία εἶναι τῶν ϑνητῶν toov τὰ γένη
φησὶ τά τὲ χερσαῖα καὶ τὰ ἔνυδρα καὶ τὰ ἀέρια. νῦν δὲ
6. cf. pag. 6, 19.

26. Tim. 40 A

24. ἀναριπίξειν CO ἀναῤῥιπίϑειν Cord.
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πρώτη uiv ἡ τῶν ἐνύδρων vs x«l ἀερίων παραδέδοται
γένεσις, μετ᾽ ἐχείνην δὲ ἡ τῶν χερσαίων τῶν ἐν τῷ
πυϑμένι τοῦ παντὸς διαιτωμένων, τῇ γῇ. τί οὖν πρὸς
ταῦτά φαμεν;
|
Τῶν ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην σωμάτων τὰ μέν ἐστιν

ἔμψυχα, τὰ δὲ ἄψυχα" καὶ τὰ μὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνϑετα"

10

fol.

15

20

25

τὰ μὲν οὖν ἁπλᾶ, τὰ στοιχεῖά φημι, ὡς ἀρχαὶ πάντων
πρῶτα τῶν συνϑέτων γέγονεν, ἐμψύχων τε. καὶ ἀψύχων᾽ οὐδὲν δὲ τῶν ἁπλῶν ἐστιν ἔμψυχον. οὐδὲ τὰ
στοιχεῖα ἄρα" καὶ τοῦτο ὑπ᾽ αὐτῆς διδασκόμεϑα τῆς
αἰσϑήσεως" πᾶν γὰρ ἔμψυχον τρισὶ τούτοις γνωρίζεται"
τῷ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι καὶ γεννᾶν ὅμοιον |
115v. ἑαυτῷ διὸ καὶ τὰ φυτὰ τούτων μετέχοντα ζῆν τὲ
καὶ τεϑνάναι λέγεται καὶ ψυχὴν ἔχειν τὴν φυτικήν"
ὧν οὐδὲν ἐν τοῖς στοιχείοις ὁρῶντες ἄψυχα εἶναι ταῦτα
φαμὲν εἰκότως. εἶ δέ τις τῇ αἰσϑήσει μαχόμενος ἔμψυχα καὶ ταῦτα εἶναι λέγοι, περιφρονητέος εὐλόγως"
οὐδὲ γὰρ τῷ λέγοντι μὴ καίειν τὸ πῦρ ἀποκριτέον,
ἀλλ αὐτὸ προσακτέον τὸ πῦρ. καὶ ἄλλως" ὀργανικὰ
τὰ σώματα τῶν ἐμψύχων ἐστίν" οὐδὲν δὲ τῶν στοιχείων ὀργανικόν, οὐκοῦν οὐδὲ ἔμψυχον.
|
( Σ χόπει οὖν πῶς ἐν τάξει φυσικῇ πάντα ὑπέστη τὰ
γενόμενα xoci ὡς ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων ἡ δημιουργία
διά τινῶν μέσων προῆλϑεν ἐπὶ τὰ τελειότατα᾽ μετὰ
γὰρ τὴν γένεσιν τῶν στοιχείων πρῶτα τὰ φυτὰ βλαστῆσαι τὴν γῆν ὁ ϑεὸς κελεύει. ἔσχατον εἶδος ἔχοντα
ξωῆς" τὸ ϑρεπτικὸν καὶ αὐξητικὸν καὶ γεννητικόν" καὶ
αὐτὰ γὰρ ξῆν τε καὶ τεϑνάναι λέγεται καὶ διὰ τοῦτο
νόσου τε καὶ ὑγιείας ἥβης τε καὶ γήρους ἐστὶ δεκτικὰ
27. τὸ] καὶ Cord.
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κἀντεῦϑεν ὅτι ἔμψυχα δῆλον τῇ τοιαύτῃ ψυχωϑέντα
ψυχῇ.

αἰσϑήσεως δὲ καὶ κινήσεως οὐ μετέχει τῆς κατὰ

τόπον οὐδὲ τῶν ἄλλων.

oig τὰ ξῷα χαρακτηρίζξεται.

δευτέραν δὲ εἴληφε τῆς γενέσεως τῶν ἐμψύχων τάξιν
τὰ ἔνυδρα. ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ στοιχεῖον τὸ ὕδωρ μετὰ
τὴν γῆν ἐστι δεύτερον" ταῦτα δὲ τελειοτέραν μὲν ἔχει
τῶν guibs τὴν ζωήν᾽ αἰσϑήσεων γὰρ καὶ τῆς κατὰ
τόπον μετέχει κινήσεως. ἐρνάφοτερας δὲ ταύτας πολλῷ

τῶν ἀερίων ἔχει. ἐπεὶ καὶ τὸ διαφανές ve καὶ διηχὲς
τοῦ ὕδατος καὶ τὸ διοσμὸν ἐλάττω πολὺ τοῦ ἐν ἀέρι
διὰ τὴν τοῦ σώματος μὲν τοῦ ἀερίου λεπτομέρειαν,

παχυμέρειαν δὲ πολλῷ τοῦ ὕδατος.

ἕπεται δὲ τούτοις

τὸ χαὶ τὴν φαντασίαν τὸ τῶν αἰσϑημάτων ἐκμαγεῖόν
τε καὶ φυλακτήριον ἀναλόγως ἔχειν ἀμβλυτέραν" ὅτι
μὲν γὰρ φαντάξεται καὶ τὰ ἔνυδρα, δῆλον ἐξ ὧν καὶ
τόπους ἀμείβει τοῖς καιροῖς ἐπιτηδείους

τὰ βλάπτοντα

καὶ φεύγει.

καὶ γνωρίξει

διὰ δὲ τὸ ἀμυδρὸν τῆς

φαντασίας ψοφοδεῆ τέ ἐστι καὶ δειλὰ καὶ ἀτίϑασα᾽"
στέρεται δὲ καὶ φωνῆς. ἥτις τῶν ἐν τῇ φαντασίᾳ παϑημάτων ἐστὶν ἐξαγγελτική.

λέγουσι δὲ τὰς ϑαλασσίας

20

καστορίδας τοῖς αἰγιαλοῖς πλησιαξούσας ἀπαίσιον ὠρύεῦϑαι φωνὴν τοῖς ἀκούουσι ϑάνατον αὐτοῖς πλησιά-

fovr« προσημαίνουσαν᾽ ὅπερ εἰ καὶ ἀληϑὲς cim, οὐκ
ἔλεγχος τὸ ἕν γένεται τοῦ ὅλου. καὶ τὸν σκάρον δέ
φασι λαλαγὴν ἀφιέναι τινὰ τοῖς βραγχίοις περιπλεκομένου τοῦ ὕδατος καὶ ψόφον ποιοῦντος.
20. ef. Aelian.

de nat. anim.

τοιοῦτον

δέ

IX 50.

7. κατά] μετά ed. II.
8. ταύτας C ταύτης͵ Cord.
15. φαντάζεται) onu. ὅτι καὶ τὰ ἔνυδρα φαντάξεται in marg. C

21. καστορίδας] σημ. τί περὶ τῆς καστορίδος λέγει in marg. C

24. σκάρον] σημ. περὶ τοῦ σκαρου in marg. C

25
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EA

τι καὶ τὸν βῶκα πάσχειν. διὸ καὶ τὴν ὀνομασίαν εἴληφε,
᾿ βόαξ τις Qv, τοῦ o καὶ τοῦ ἃ sig ὦ συνῃρημένων, ἐξ
ὧν καὶ περισπωμένην ἔχει τὴν προσῳδίαν, καὶ αὐτὴν

σύνϑετον οὖσαν" φωνὴ δὲ τούτων ἐστὶν οὐδέτερον.
ὅ

Ἐπὶ τούτοις τὰ πτηνὰ γίνεται" “ἐξαγαγέτω᾽ γάρ
φησι ἱτὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν καὶ πετηνὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ"
ταῦτα δὲ τῶν ἐνύδρων ἐναργεστέρας καὶ τὰς αἰσϑήσεις ἔχει καὶ τὰς φαντασίας" καὶ ταῦτα δ᾽ ὅμως κατὰ
10 τὸ πλεῖστον ἀτέϑασα, μάλιστά ys ὅσα μετεωροποροῦντα
πρὸς ὕψος αἴρεται πολύ.

Τὰ δὲ χερσαῖα τῶν ξῴων τῶν ἄλλων ἐστὶ τελειότερα καὶ τὰς αἰσϑήσεις καὶ τὴν φαντασίαν ἐναργεfo.116r. στέραν ἔχει καὶ πληϊσιάξουσαν τῷ λόγῳ" φρόνιμά
15 τε τούτων ἐστί τινα, δόλιά τε ἄλλα καὶ πανοῦργα, καὶ
προνοητικὰ τοῦ μέλλοντος. χειροήϑη τὲ πολλὰ καὶ
συμβιοτεύοντα τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῶν μόχϑων αὐτοὺς
ἐπικουφίζοντα" “ἔγνω βοῦς τὸν χτησάμενον καὶ ὄνος
τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ᾽. τί δ᾽ ἄν τις εἴποι
0 περὶ κυνῶν, ὅσην πρὸς τοὺς χεχτημένους στοργήν τὲ
καὶ εὔνοιαν ἔχουσι; πολλοὶ γοῦν καὶ ὑπεραπέϑανον
τῶν δεσποτῶν τοὺς ἐπιόντας αὐτοῖς ἀμυνόμενοι. iovoρεῖ δὲ καὶ Φλέγων ἐν τῇ ἑκατοστῇ εἴχοστῇ τετάρτῃ
ὀλυμπιάδι. Μυσιμάχου τοῦ Μακεδόνος ἄταφον ἐπὶ
25 πολλὰς ἡμέρας τὸ σῶμα κείμενον ὑπὸ χυνὸς φυλάττεσϑαι εἴργοντος τοῦ νεχροῦ τὰ ϑηρία, μέχρις οὗ Θῶραξ
1. cf. Athenaeus VII pag. 287 a.
5. Gen. 1, 20.
18. Jes. 1, 8.
28. non exstat inter fragm. olymp. apud
Mueller et Westermann. cf. App. syr. 4.
24. cf. Plut. de
soll. anim.

970 C.

21. ἔννοιαν Cord.

23. Φλέγων]ὔ enu. τι περὶ wvvog λέγειν

τὸν φλέγοντα φησιν in marg. C

;
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ὃ Δαρισαῖος περιτυχὼν αὐτὸν ἔϑαψεν.

γέγονε δέ vi

παράδοξον καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων χρόνων καὶ μνήμης
ἄξιον καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἱστορίαν τῶν παλαιῶν
πιστούμενον᾽ ἠχολούϑει τις κύων ὁδεύοντι μόνῳ τῷ
δεσπότῃ" λῃστὴς ἐνόδιος τὸν ἄνθρωπον ἀποκτείνας
ἔλαϑεν. ἔμενεν ὁ κύων ἐπὶ τῷ σώματι συμπάσχων τε
καὶ φυλάττων αὐτό. ἕτερος δέ τις ὁδεύων ἰδὼν τὸ
σῶμα ταφῇ παρέδωκεν. ἠκολούϑησεν ὁ κύων τῷ ϑάψαντι" ἦν δὲ οὗτος τὸ ἐπιτήδευμα κάπηλος. συνῆν ὃ
κύων αὐτῷ διηνεκῶς φυλάσσων τὸ ἐργαστήριον. πάντας

τοὺς εἰσιόντας

ἐπὶ

πότον

ὡς

οἴκείους

ἔσαινεν.

χρόνῳ ποτὲ τὸν φονέα συνέβη πιόμενον εἰς τὸ καπηλεῖον ἐλϑεῖν. ἐκεῖνον ἐπιγνοὺς ὁ κύων ὑλάκτει καὶ
| ἐπεπήδα καὶ εἰσελϑεῖν οὐκ εἴα τὸν ἄνϑρωπον. τοῦτο
πολλάκις

γινόμενον

εἷς ὑποψίαν πολλοὺς

ϑείου κινή-

ματος ἤγαγεν, διὸ συσχεϑεὶς εἰς κρίσιν παρεδόϑη καὶ
τὸ πραχϑὲν ὡμολόγησε καὶ δίκην ἔδωκε.
καὶ ἐκ

συνεϑισμοῦ δὲ πολλὰ τῶν ξῴων διδάσκεται πλείονα
σπουδαῖά τε καὶ παιγνιώδη" ἵπποι τὰ πολεμικὰ καὶ
ἐλέφαντες ἐμελέτησαν"

οὕτω τῷ λόγῳ σχεδὸν πλησιά-

ζουσιν.

᾿Επὶ τούτοις ἅπασι τὸ τελειότατον ξῷον ἁπάντων

ἔσχατος δημιουργεῖται ὃ ἄνϑρωπος.
x«i ἡ τῆς φύσεως πρόεισι γένεσις"

ταύτῃ δὲ τῇ τάξει
κάτεισι μὲν γὰρ

ἄψυχον ἐν τῇ μήτρᾳ τὸ σπέρμα. ἐκεῖ δὲ τὴν φυτικὴν
λαμβάνει ξωὴν τρεφόμενόν τε καὶ αὐξανόμενον" εἶτα
προϊούσης τῆς γενέσεως διαπλάττεται καὶ ψυχοῦται
. «cl ξῷον γίνεται" εἶτα τελευταῖον τῆς λογικῆς τυγχά1. Δαρισσαῖος Cord.

4. πιστούμενον)

xvvog ϑαυμαστόν in margine C

IoawwEsS PHILOP., ed. Reichardt I.

σημ. ἕτερον περὶ
14

t50
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νει ψυχῆς καὶ τέλειος ἀποκυΐσκεται

[v2
ἄνθρωπος.

καὶ

τοῦτο ἡμῖν ἐν ἑτέροις ἰδίας ἔτυχεν ἐξετάσεώς τὲ καὶ
ἀποδείξεως, ὅτι τὴν λογικὴν ἐν τῇ μήτρᾳ ψυχὴν τὸ

ἔμβρυον δέχεται" καὶ ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν ἤδη τελείων
ἔστι τοῦτο ἰδεῖν" ὅσα. μὲν γὰρ τὰς κρείττονας ἔχει
δυνάμεις. ὡς ὃ ἄνθρωπος τὴν λογικήν, ὑπηρετούσας
ἔχει τὰς ἐλάττους τὴν ἄλογόν vs καὶ τὴν φυτικήν, ὡς
xci τὰ λοιπὰ toc μετὰ τῆς ἀλόγου καὶ τὴν φυτικὴν
ἔχει" τὰ δὲ τὰς χείρονας ἔχοντα οὐ πάντως ἔχει καὶ
10 τὰς κρείττους" οὔτε γὰρ τὰ φυτὰ τὴν ἄλογον οὔτε
τὰ ἄλογα τὴν λογικήν. κατὰ ταύτην ἄρα τὴν φυσικὴν
καὶ ἀναγκαίαν τάξιν μετὰ τὴν τῶν στοιχείων γένεσιν
τῶν ἐμψύχων τὰ φυτὰ μὲν δεύτερον, τὰ ξῷα δὲ
γέγονε τρίτον, καὶ ταῦτα πάλιν κατὰ τὴν εἰρημένην
15 ἀκολουϑίαν" καὶ πάντων ἔσχατος ὁ ἄνϑρωπος γίνεται
e

πάσας év ἑαυτῷ περιειληφὼς γενικώτερον τὰς ξωτικὰς

fo.i116v. δυνάμεις.

τούτων | εἰρημένων ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν

τῆς λέξεως ἔλϑωμεν.

B. Ὅτι ἐν τῷ ᾿ἐξαγαγέτω và ὕδατα᾽ τοῖς ὕδασι
0. καὶ τὸν ἀέρα συμπεριείληφε διὰ τὴν τῶν δύο
τούτων στοιχείων συγγένειαν.
Τί δήποτε τοῖς ὕδασιν ἐξαγαγεῖν κελεύει ϑεὸς οὐ
τὰ νηχτὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ πτηνά; εἶ γὰρ καί τινα
τούτων ἔφυδρον ἔχει βίον τὴν τροφὴν ἐκχεῖϑεν ἀγρεύ- |

δ οντα, λάροι καὶ ἀλκυόνες αἴϑυιαί ve καὶ ἁλιαίετοι καὶ
κέπφοι νῆσσαί τε καὶ và ἑλειονόμα πάντα. ἀλλ᾽ οὐχ
2. in commentario

25. αἰϑυαί C Cord.

ad Aristot.

de anima

412a

14.

25. 26. καὶ κέπφοι om. Cord.

— —
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ὑποβρούχια τίκτονται, καϑάπερ οἱ ἰχϑύες" — τοὐναντίον
δὲ τῶν ἐνύδρων τινὰ ἔν γῇ τίκτει" φῶκαι κροκόδειλοι

καρκίνοι" τὰ δὲ πτηνὰ πάντα ἐν γῇ καὶ ἐν ὄρεσι καὶ
ἐν ἀέρι δένδρων κορυφαῖς ἐπιβαίνοντα. πλεῖστα δὲ
τούτων

οὐδὲ προσεγγίζει

τοῖς ὕδασι.

πολλὰ

δὲ καὶ 5

ἐρημονόμα τυγχάνει ὄντα. --- μήποτε οὖν, ὡς ἤδη καὶ
ἀρύτερον εἶπον ἐξηγούμενος τό “γενηϑήτω στερέωμα
ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος". ἐν τῷ "“Ὡἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα
ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν᾽ καὶ τὸν ἀέρα συμπεριείληφε᾽"
τίνι γὰρ οὐκ ἔστι δῆλον, ὅτι οὐδὲν τῶν πτηνῶν ἐξάγει 10
τὰ ὕδατα:
᾽4λλ᾽ οὐδὲ τοῦ ἀέρος ἐν τῇ κοσμογονίᾳ μνήμην

πεποίηται Μωῦσῆς"

οὐδ᾽ ὅλως οἶδε τοῦτο τὸ ὄνομα

ἴσως καὶ ὁμωνυμίας ἐπ᾽ ἀμφοῖν οὔσης ἢ παρωνυμίας
τινὸς χατὰ τὴν Ἑβραίων γλῶτταν ἢ καὶ διὰ τὸ πολλὴν 5
ὕδατός τε καὶ ἀέρος εἶναι τὴν κοινωνίαν τῆς φύσεως"
ὑγρόν ἐστιν ἕχάτερον καὶ χυτόν, διαφανές τε καὶ
δίοσμον καὶ διηχές" καὶ δῆλον, ἐξ ὧν ἐπί τινος ἄγρας
ἰχϑύων καὶ μέγιστον ἅπτουσι πῦρ oF ἀγρεύοντες διὰ
τούτου ἐπὶ τὰς σαγήνας αὐτοὺς προκαλούμενοι" καὶ 30
πολὺν ἐπὶ τῶν σανίδων ποιοῦσι κτύπον ἐφ᾽ ἑτέρων
ἄγρᾳ καὶ κοντοῖς τὸ ὕδωρ πλήττουσιν: ἄλλοι δὲ καὶ
δυσώδη δελέατα ἀγκίστροις ἐπί τινῶν ἰχϑύων ἄγρᾳ,
οἷον τῶν τριγλῶν, περιβάλλουσι. ῥᾳδίαν δὲ εἰς ἄλληλα
τὴν μεταβολὴν τὸ ὕδωρ ποιεῖται καὶ ὃ ἀήρ᾽ εὐχερῶς 5
μι

δὲ χαὶ ὁ ἀὴρ ὑπὸ τοῦ πλησιάξοντος ὕδατος ψύχεται
καὶ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τῆς ἐκείνου ἀλέας ϑερμαίνεται.
1. ef. pag. 150, 22 sq.; 153, 5; 154, 9 sq.

1. ὑποβρύχια τίκτονται] α et vix in rasura C
ὁ ὁ ἀήρ C
14*

25. καὶ

E
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γ΄. Τίς ἡ κοινωνία
τε
Πολλὴ δὲ καὶ τῶν
κοινωνία. πτερυγωτά

νι,"
om

D

$f

j,
f
Ἷ
'

τε καὶ ἡ διαφορὰ ἐνύδρων
καὶ ἀερίων.
νηκτῶν vs καὶ πτηνῶν ξῴώων ἡ
ἐστιν ἑκάτερα. δι᾿ ὧν τὰ μὲν ἐν

5 ὕδασι, τὰ δὲ ἐν ἀέρι νήχεται" ἀλλὰ τὰ μὲν ἀέρια πτερὰ
u&(Cove διὰ τὴν λεπτομέρειαν ἔχει τοῦ ἀέρος, ἵνα ὑπὸ
πλείονος ἀνέχηται᾽ τὰ δὲ ἔνυδρα ἐλάττονα διὰ τὴν
παχύτητα τοῦ ὕδατος καὶ μάλιστα τοῦ ϑαλαττίου καὶ
ὑμενώδη. ἵνα μὴ διαρρέῃ τὸ ὕδωρ ἀλλ᾽ ἀνέχῃ" καὶ
10 ταῖς οὐραῖς ἀμφότερα πηδαλίῳ χρῆται πρὸς τὴν τοῦ
σώματος τῇδε κἀκεῖσε περιαγωγήν. ὑποβρύχια πτηνὰ
γίνεται πρὸς ἄγραν τροφῆς καὶ τῶν ἐνύδρων τινὰ τοῖς
πτερυγίοις εἰς ἀέρα μετεωρίξεται, ὡς τευϑέδες ἱέρακές
τε ϑαλάττιοι καὶ χελιδόνες" ὅταν γὰρ ἴδωσιν μείζονα
ἴο]. 115. ἰχϑὺν αὐτοῖς ἐπιόντα ἀναπηδῶσιν sig τὸν ἀέρα
16 πετόμενοι ἀγεληδόν᾽ διὸ καὶ τοῖς πλοίοις πολλάκις
ἐπιπίπτουσιν

αἱ τευϑέδες.

αὐτόματος

ἄγρα τοῖς πλέ-

ovoi τῶν ἄλλων γὰρ πλέον sig ὕψος αἴρονται. ἕκάτερὰ ὠοτοκεῖ τὰ γένη. ὀλίγα τῶν ἐνύδρων ζῳοτοκεῖ,
80 φῶκαι δελφῖνες νάρκαι καὶ ἄλλα καὶ νυκτερίδες ἐν
πτηνοῖς ξῳοτοχοῦσιν. ἐν ἑκατέροις ἐστὶν ἀμφίβια. ἐν
πτηνοῖς μέν, ὅσα τὴν ἄγραν ἐξ ὑδάτων ἔχει: καὶ γὰρ
ἕν γῇ ταῦτα διαιτώμενα τρέφεται τῇ ἀπὸ τῆς γῆς
τροφῇ τῶν δὲ ἐνύδρων ἐν γῇ διαιτῶνται φῶκαι καρ35 κίνοι πάγουροι κροκόδειλοι ἵπποι ποτάμιοι βάτραχοι"
νῆσσαι δὲ πᾶσαι ἐν ἕλεσι καὶ ἀλκυόνες πρὸς αὐτοὺς

τῆς ϑαλάσσης τοὺς αἰγιαλοὺς ἐπῳάξουσιν, κροκόδειλοι
UM
,
Pw.
^
0& ἐν; τῇMURSγῇ τοῦx. ὕδατος
ἀνωτέρω"
φῶκαι
δὲ οὐ; μόνον h-;
11. τῇδε κἀκεῖσε om. Cord.
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ἀλλὰ καὶ τὰ τικτόμενα τρέφουσί

ἕως ἂν ἁδρυνϑέντα

sig τὰς τῶν τεκόν-

τῶν ἡ μήτηρ καταγάγῃ οἴκήσεις τὲ καὶ διατριβάς" λέ-

γονται δὲ καὶ οἱ ὀσμύλοι καὶ οἱ πολύποδες. εἴ που
πλησίον αἰγιαλῶν συκαῖ τύχοιεν.

ἐξιέναι τοῦ ὕδατος 5

καὶ ἀνέρποντες

περιπλέκεσϑαι

ἐπὶ τὰ δένδρα

κλάδοις καὶ τῶν σύκων ἐσϑίειν.
ἡμερόκοιτος

σκολόπενδρα"

ἤτοι ἄδωνις

τοῖς

ἀμφίβιοί εἶσι καὶ ὃ

καλούμενος

xci ἡ ϑαλασσία

οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ αἱ ἐγχέλυες δια-

ξῶσιν ἐν γῇ καὶ ἕτερα πλεῖστα.
10
Διὰ ταῦτα οὖν ἅπαντα κοινὴν εἶναι τὴν γένεσιν
τῶν ἐνύδρων τὲ καὶ τῶν ἀερίων ἐκ τῆς ὑγρᾶς οὐσίας

εἴρηκε Μωῦσῆς. ἐπειδήπερ ὡς ἔφην οὐδὲ ὀνόματος
ἀέρος οὐδαμοῦ πεποίηται μνήμην. ὕδατος δὲ πολλάκις.
Ἔστι γοῦν ἄνωϑεν ἀναλαβόντα τὸν περὶ τῶν πτη- 15
νῶν λόγον εἰπεῖν οὕτως.
δ΄. Ὅτι
πτηνῶν

ἀναγκαίως Μωῦσῆς καὶ τῇ φύσει τῶν
συμφώνως. μετὰ τῶν ἐνύδρων αὐτοῖς
τὴν γένεσιν ἔδωκεν.
,

f

Τῶν toov τὰ μὲν ἐν γῇ μόνῃ. τὰ δὲ ἐν ὕδασι 30
μόνοις τὴν διατριβὴν ἔχει. τὰ
ἀμφίβια᾽ ἐν ἀέρι δέ τινα μόνῳ
νωνοῦντα γῆς ἢ ὕδατος εὑρεῖν
δὲ τὰ πτηνὰ κατὰ τὸ πλεῖστον
ἀπηριϑμησάμην, ἐπ᾽ ἔλαττον δὲ

δὲ ἐν ἀμφοῖν, ὡς τὰ
διάγοντα καὶ μὴ κοιἀδύνατον. κοινωνοῦσι
τοῖς νηκχτοῖς. ἐν οἷς
τοῖς πεζοῖς τῷ τε πό- 95

δας ἔχεινὡς ἐχεῖνα καὶ εἶναι διὰ τοῦτο καὶ πεξὰ καὶ

τῷ ἀναπνεῖν καὶ φωνὴν ἔχειν.

ἐπεὶ οὖν οὐκ ἦν αὐτῶν

18. cf. pag. 152, 34.
5. σύκαι C Cord.

9. σκολόπονδρα

C
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τῷ ἀέρι δοῦναι τὴν γένεσιν --- οὐδὲ γὰρ ἔγνωστο vobvouc τοῦτο τῇ διαλέκτῳ τῶν Ἑβραίων κατὰ τοὺς ἐκείvov χρόνους ὡς ἔοικεν — ἐλείπετο δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ἡ
γῆ. ἐκοινώνει δὲ κατὰ τὸ πλεῖστον τὰ πτηνὰ τοῖς
ex

νηκτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς πεζοῖς ἐν τοῖς προσοῦσιν αὐτοῖς

ἰδιώμασιν, ἀναγκαίως ἄρα Μωῦσῆς
τῶν

συμφώνως

ἐκ τῶν

ὑδάτων

καὶ τῇ φύσει αὖ-

αὐτοῖς

τε

καὶ

τοῖς

νηχτοῖς ὁμοῦ παρέσχε τὴν γένεσιν, τοῖς ὕδασι συμπερι-

λαβὼν καὶ τὸν ἀέρα.
1...

Ζ4ῆλον δὲ ὅτι κατὰ τὴν σύνϑεσιν τοῦ σώματος
πάντα μετέχει γῆς. εἴγε πᾶν σύνϑετον ἔκ τῶν τεσσάρῶν συνέστηκε. καὶ πλείονος τῶν ἄλλων μετέχει γῆς
τε καὶ ὕδατος" διὸ πάντα ἐστὶ βαρέα. μᾶλλον δὲ τὰ
χερσαῖα τῶν πτηνῶν ξηρότερα γὰρ ὡς πλείονος μετέ[ο1. τ1τν. χοντὰ γῆς καὶ | διὰ τοῦτο παχύχυμα᾽ τῶν δὲ
16 πτηνῶν ἰχϑύες ὑγρότερον ὡς πολλοῦ μετέχοντες ὕδατος. ὡς καὶ τῶν χερσαίων οἱ ὄρνεις. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ
e

ἔνυδρα ἐν μόνοις ὑπολείπεται ἀεὶ τοῖς ὕδασιν, ἀλλὰ
καὶ ἐν πέτραις ἐρείδεται καὶ ψάμμοις καὶ πηλοῖς βρύοις
80 τὲ καὶ τῇ ὑποχειμένῃ τοῖς ὕδασι γῇ.
ε΄. Ὅτι διὰ τὸ ϑεῖον πρόσταγμα
χωρὶς τῆς ἐξ ἑτέρων γονῆς τὸ
ὑπὸ τῶν ὑδάτων ἐξάγεται καὶ
ὁμοίως.
2
“Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ

μέχρι νῦν καὶ
νηκτὸν γένος
ἐπὶ τῆς γῆς
ψυχῶν ξωσῶν᾽"

τοὺς τόπους, ἐν οἷς διαιτῶνται. διὰ τούτου δηλοῖ ὡς καὶ

25. Gen. 1, 20.
21. £' om. C

25. ἑρπετὰ Cord.

ἑρπετῶν OC
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ἐπὶ τῶν χερσαίων" 'i&ayoyévo ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽.
ἐξ οὗ δὲ τὸ ϑεῖον τοῦτο προῆλϑε πρόσταγμα. γόνιμος

ἡ τῶν ὑδάτων γέγονε φύσις καὶ οὐ διέλειπεν οὐδὲ
διαλείψει ποτὲ καὶ χωρὶς τῆς ἐξ ἑτέρων γονῆς τὸ
νηχτὸν ἐξάγουσα γένος. δείκνυσι τὰ μυρία τῆς ἀφύης
γένη καὶ τὰ ἕν τέλμασι γινόμενα καὶ τὰ ἐκ σήψεως
ἅπαντα" οἵας εἶναί τινὲς καὶ τὰς ἐγχέλεις φασὶ καὶ
τοὺς γόγγρους᾽ τινὲς δὲ περιπλεκομένας ἀλλήλαις καὶ
προστριβομένας τῇ πολλῇ κινήσει τὰς ἐγχέλυας ἰχῶρας
ἐκ τῶν σωμάτων ἀποπέμπειν, oUg τὴν ἰλὺν δεχομένην
σπέρματος λόγον ἔχοντας τὰς ἐγχέλυς ξῳογονεῖν ὄὕστρεά

10

τὲ καὶ ἐχίνους καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων πολλά" καὶ ἐν
πολλαῖς δὲ ὑδάτων συστάσεσιν οὔπω πρότερον οὔσαις

γεννῶνται ἰχϑύες, εἰ τῆς ἐξ ἡλίου τύχωσιν ἀλέας. καὶ
ἐν πηγαῖς δμοίως.
Οἶδα δὲ ἐγὼ καί τι τοιοῦτο γενόμενον παρ᾽ ἡμῖν.
ἐλλειπής ποτε τοῦ Νείλου γέγονεν ἡ ἐπίβασις, καὶ τῆς
- A(uvus τῆς καλουμένης Μαρίας βάϑος οὐκ ἐχούσης
πολὺ διὰ τὴν τοῦ ὕδατος ἔνδειαν ἄπειρον ἰχϑύων
- dyoevero πλῆϑος. ὡς προϊοῦσαν αὐτῶν λοιπὸν ἐλλειπεστέραν γενέσϑαι τὴν ἄγραν" τοῦ καιροῦ δὲ πάλιν
τῆς ἐπιβάσεως φϑάσαντος, δαψιλὲς ἄγαν τὸ ὕδωρ ἐπέ- Bewvev. καὶ τοσαύτη γέγονεν ἀλαβήτων μάλιστα γονή,
ὡς μὴ ἀντισχεῖν ἔτι πρὸς τὴν ἄγραν τοὺς ἁλιεύοντας"
ἰσομεγέϑεις τε σχεδὸν ὑπῆρχον ἅπαντες ἤγουν οἱ πλεῖΟσὅτοι. χαὶ τὸ παράδοξον ἐν τοῖς καταστρώμασι τῶν
- 6x«póv γονὴ λεπτοτάτη τῶν ἰχϑύων τούτων ηὑρίσκετο
᾿
Ó

1. Gen. 1, 24.

1. ἡ yij € δ. δείκνυσι] ὡς δείκνυσι Cord.
6. ἐν τάλμασι
|
C Cord. corr. Coteler. 1. c. pag. 580.
9. ἰχώρας C Cord.
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συγκατιοῦσα πρὸς ἕω τῇ δρόσῳ, ὡς πεπεῖσϑαι μικροῦ

δεῖν ἅπαντας καὶ τὸ ἐν τῷ ἀέρι ὕδωρ ἀτμιδῶδες ὃν
ἔτι τὸ γένος τῶν ἰχϑύων ἀπογεννῆσαι τοῦτο. ἐμὲ δὲ
ὑπόνοιά τις εἰσῇει" μήποτε τοῖς ἐξ ἡλίου ἀναφερομέδνοις &vuoig τὸ λεπτότατον τῆς εἰρημένης τῶν ἰχϑύων
γονῆς ἅτε δὴ πλείστης οὔσης συνανεφέρετο καὶ πηγνυμένης εἷς δρόσον ταύτῃ συγκατεφέρετο. ἱστορεῖ δὲ
Zlióücogog καὶ ἐν τοῖς νέφεσί ποτε βατράχων γενέσϑαι
πλῆϑος τοσοῦτον. ὡς Κελτικόν τι ἔϑνος τὴν βλάβην

10 αὐτῶν οὐ φέρον ἐκλιπεῖν τὴν πατρίδα.

τοῦτο δὲ καὶ

ἐν Αἰγύπτῳ Μωῦσῆς κατὰ ϑεοῦ μῆνιν ἱστόρησε γεγονός᾽ καὶ ἐν Θηβαΐδι ὑετῶν γιγνομένων πλειόνων
ἀρουραῖοι γεννῶνται μύες.
αὐτόματον ἄρα τὸ ὕδωρ ἔτι τὸ ϑεῖον φυλάττον
15 πρόσταγμα τοὺς ἰχϑύας ἐξάγει τῆς ἐξ ἑτέρων ἔσϑ'᾽ ὅτε
σπερματικῆς καταβολῆς οὐ δεόμενον.
Τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὁρᾶται συμβαῖνον" εἰ γὰρ
[01.1181. ἣ πατουμένη γῇ νῦν καὶ διὰ τοῦτο ἄκαρπος ἐπὶ
χρόνον δχολάσῃ τινὰ ἢ καὶ τῆς ἐξ ἀνθρώπων ἐπιμε30 λείας τύχῃ καὶ ὑετῶν ἀρδείας, εὐθέως χλοηφορεῖ καὶ
προϊοῦσα βοτάνας καὶ ϑάμνους, οὺὃς καὶ νῦν. αὐτομάτους ἀνίησι. καὶ ἐκ σήψεως δὲ γῆς καὶ ἀέρος καὶ
ἑτέρων σωμάτων αὐτόματα γένη ξῴων μυρία γένεται.
“τοὺς σπερματικοὺς ἄρα τῶν ἐσομένων λόγους ἐν τοῖς
3ὅ στοιχείοις ὁ ϑεὸς ἐξ ἀρχῆς ἐναπέϑετο.
8. cf. Diod. III 80, 3.
Diod. I 10, 2.

10. cf. Exod. 8, 1 sq.

19.068.

2. τὸ ἐν] τῶν habuerat C, corr. deinde in τὸ £v m. rec.
4. εἰσήει C . ἐσήει Cord.
zt,» m. rec. C

10. ἐκλίπειν

corr. ex ἐκλεί-

Vel
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c. Τίνα ἐστὶ τὰ ἑρπετά. καὶ διὰ τί οὕτως
κέκληται.

"Eomevà δὲ καλεῖται κυρίως τὰ μὴ ποσὶ τῆς γῆς
ἐπιβαίνοντα ἀλλ᾽ ὅλα ἐπιπεπτωκότα τῇ γῇ᾽ ἔρα γὰρ ἡ
γῆ παρ᾽ Ἕλλησι κέκληται, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἔραξε γέγονεν
ἐπίρρημα, ἐραπετά τινα ὄντα sig τὴν ἔραν πεπτωχότα.

οὔτε δὲ οἱ ἰχϑύες ποσὶν ἐν τοῖς ὕδασι κινοῦνται οὔτε
τὰ πτηνὰ ἐν ἀέρι. ἀλλ᾽ ὅλην ἐπιϑέντες οἱ μὲν τοῖς
ὕδασιν. οἱ δὲ τῷ ἀέρι τὴν γαστέρα, τοῖς πτεροῖς ὡς
κώπαις τῷ ὑποχειμένῳ στοιχείῳ ἐρειδόμενοι τὸ ἴδιον
ἐπωθοῦσιν ἐν τῷ ἀέρι καὶ ἐν τῷ ὕδατι σῶμα τοῖς
οὐραίοις τὴν κίνησιν αὐτοῦ πηδαλίου δίκην ἰϑύνοντα.
ἀλλ᾽ ἡ γραφὴ διαστέλλουσα ἑρπετὰ μὲν τοὺς ἰχϑύας,
πτηνὰ δὲ ὠνόμασεν τὰ ἀέρια" ἡ δὲ διαφορὰ τῶν ὀνομάτων ἄλλη ἐξ ἄλλου τῶν προσόντων αὐτοῖς ἐγένετο.
ἀπὸ μὲν τοῦ εἴδους τῆς κινήσεως τὰ μὲν καλεῖται

1ὅ

νηχτά, τὰ δὲ πεξά, τὰ δὲ πτηνά, ἀπὸ δὲ τῶν τόπων ἐν
οἷς διάγουσι τὰ μὲν ἔνυδρα, τὰ δὲ χϑόνια, τὰ δὲ ἀέρια.
ἐκ δὲ τῶν ἀπηριϑμημένων ἰδιωμάτων, ἐν οἷς τὰ νηκτὰ
καὶ πτηνὰ κεκοινωνήχασιν ἀλλήλοις, κοινὴν αὐτῶν καὶ 30
τὴν γένεσιν πεφυσιολόγηκε Μωύῦσῆς.
"Kal πετηνὰ πετόμενα κατὰ τὸ στερέωμα

τοῦ οὐρανοῦ".
Τινὲς οὐρανὸν

ἐνταῦϑα

τὸν ὑπὸ τὰ νέφη ἀέρα

ἤκουσαν" περὶ τοῦτον γὰρ ἵπτανται" καὶ τοῦτο δῆλον
ἐποίησεν εἰπών" " ἐπὶ τῆς γῆς" ἐπίκειται γὰρ τῇ γῇ ὃ
ὑπὸ τὰ νέφη ἀήρ, ἐν ᾧ τῶν ὀρνέων ἡ πτῆσις γίνεται"
29. Gen. 1, 20.
10. ἐριξόμενοι Cord.
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στερέωμα δ᾽ ἐκάλεσε τοῦτον, ὡς παχύτερον τοῦ ὑπὲρ
sr

τὰ νέφη λεπτομερεστάτου

ὄντος,

διόπερ εἰς ἐκεῖνον

οὐκ ἐπιβαίνουσιν. οἷδε μὲν oov, ὡς ἐδείξαμεν, καὶ τὸν
ἀέρα καλεῖν
δ τοῦτο

νοεῖν

οὐρανὸν
ἡμᾶς

ἣἧ γραφή.

ἐνταῦϑα

οὐ συγχωροῦσι

αἱ τῶν

ἄλλων

δὲ

ἐκδόσεις.

"AxwóA«g μὲν γὰρ οὕτως εἴρηκε᾽ "xol εἶπεν ὃ
ϑεός" ἐξερψάτω τὰ ὕδατα ἑρπετὸν ψυχῆς ξώσης
καὶ πετηνὸν ἱπτάμενον ἐπὶ τῆς γῆς. ἐπὶ πρό-

σῶπον τοῦ στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ᾽.

Θεοδο-

10 r(Ov' ἱκαὶ εἶπεν ὃ ϑεός" ἐξερψάτωσαν τὰ ὕδατα
ἑρπετά, ψυχὰς ξώσας καὶ πετηνὸν πετόμενον
ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ πρόσωπον στερεώματος οὐ-

ρανοῦ.

Σύμμαχος"

᾿εἶπεν

ὃ ϑεός"

ἐξερψάτω

τὰ ὕδατα ἑρπετόν. ψυχὴν ξῶσαν,. καὶ πετηνὸν
15 πετόμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ πρόσωπον στερεώματος οὐρανοῦ.
ξζ΄. Ὅτι οὐρανὸν
ἀέρα, ἀλλ᾽ αὐτὸ

λέγειν νῦν Μωῦσῆς οὐ τὸν
τὸ στερέωμα, ὃ ἐκάλεσεν ὃ
ϑεὸς οὐρανόν.
8 — "Ex τούτων ὑπάρχει δῆλον, ὅτι μὴ τὸν ἀέρα νῦν
σημαίνει τὸ κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ ἵπτασϑαι.,

ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν οὐρανόν, περὶ οὗ εἶπεν" “καὶ ἐκάλεσεν
ὁ ϑεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν" τὸ γὰρ κατὰ πρόσωπον
td.i1$v. τοῦ | οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ
85 πέτεσϑαι δηλοῖ τὸ ἀντιπρόσωπα τῷ οὐρανῷ ἵπτασϑαι.,
ὡς ἂν εἴποι τις᾽ κατὰ πρόσωπόν μου ἔρχεται ὃ δεῖνα,
9. cf. pag. 111, 9; 151, 12.

22. Gen. 1, 8.

1. δὲ καλέσαι C δὲ καλεῖται Cord.
8. ἱπτάμενον om. Cord.
17. caput incipere debet iam inde a τινὲς pag. 217, 24.
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δέ ἐστι τοῦ

οὐρανοῦ ἡ κοίλη καὶ πρὸς ἡμᾶς ὁρῶσα αὐτοῦ ἐπιφάψεια. οὕτως οὖν xcl τὸ τῶν ἑβδομήκοντα “κατὰ τὸ
στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ" νοητέον᾽" τουτέστιν κατεναντίον τοῦ οὐρανοῦ" τὰ γὰρ κάτωϑεν τῆς πτήσεως ἀρχόμενα ὡς πρὸς αὐτὸν φέρεται τὸν οὐρανόν. καὶ οὕτως
οὐδὲν ἐν τούτοις δύσκολον ἢ ξητήσεως ἄξιον. τὸ δὲ
᾿ἐξερψάτω᾽ ὡς πρὸς τὸ ὄνομα τῶν ἑρπετῶν καὶ τὴν
κίνησιν αὐτῶν ἐπιτήδειον.
“καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ
πᾶσαν ψυχὴν ξῴων ἑρπετῶν. ἃ ἐξήγαγεν τὰ
ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν. καὶ πᾶν πετηνὸν πτε-

ρωτὸν κατὰ γένος.
η΄. Ὅτι ἀκολουϑότερα πρὸς διάνοιαν τὰ τῆς
ἐπαναλήψεως καὶ τὰ Συμμάχου καὶ τὰ Θεοδοτέωνος" καὶ ὅτι ἐντεῦϑεν δείκνυνται ϑνηταὶ
τῶν ἀλόγων αἱ ψυχαὶ καὶ πρὸς ἀντιδιαστολὴν
τούτων αἱ τῶν ἀνθρώπων ἀϑάνατοι.
Τὸ μὲν πρόσταγμά

φησιν"

"ἐξαγαγέτω

τὰ Dora

ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν᾽, νυνὶ δὲ ἡ ἐπανάληψις"

“καὶ

πᾶσαν ψυχὴν ξῴων ἑρπετῶν" ὅπερ ἀκολουϑότερόν ἐστι

τοῦ προτέρου πρὸς διάνοιαν" τὸ μὲν γὰρ ψυχὴν ξῴων
ἀκόλουϑον, τὸ δὲ ἑρπετὰ ψυχῶν οὐ πάνυ. συμφωνοῦσι
ὃὲ τῇ ἐπαναλήψει Θεοδοτίων καὶ Σύμμαχος" ὃ μὲν
γάρ" “καὶ εἶπεν ὃ Qtóg: ἐξερψάτωσαν τὰ ὕδατα ἑρπετά,

ψυχὰς ζώσας᾽ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀμφότερα,

ἵνα ἡ5 ὥσπερ

10. Gen, 1, 21.
4. yontéov
— 5. τοῦ οὐρανοῦ om. Cord.
v m. II suprascr.

16. δείκνυται C

26. εὐθεῖαν) exspectes: αἰτιατικὴν.
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ἐπεξήγησις τοῦ ᾿ἑρπετά᾽ τό “ψυχὰς ζώσας᾽" Σύμμαχος

δέ: ᾿ἑρπετὸν ψυχὴν ξῶσαν᾽ τουτέστιν ὅπερ ἐστὶ ψυχὴ

ξῶσα. δῆλον δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ χυριωτέρου μέρους τὸ ὅλον
ψυχὴν ὠνόμασεν" ἔϑος γὰρ τῇ γραφῇ τοῦτο, οἱόν ἐστι
5 τὸ εἰσεληλυϑέναι ἐν ἑβδομήκοντα πέντε ψυχαῖς τὸν
᾿Ιακὼβ εἰς 4ἴγυπτον. καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν" “ἦμεν δὲ
αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ διακόσιαι ἑβδομήκοντα
Ce

9

&E&.

x«i

M

j

'

N

τὸ κοινὸν

»

2

i

M

δὲ ἔϑος ἐπιρρεπὲς

2

εἷς τοῦτο.

ἐκ

τούτων δὲ δῆλον. ὅτι ϑνητὰς οἷδε τὰς τῶν ἀλόγων
10 ψυχάς. εἴπερ τὰ ὕδατα καὶ τὴν γῆν αὐτὰς ἐξάγειν
κελεύει. ὡς δίχα σωμάτων εἶναι μὴ δυναμένας" ἐπὶ
γοῦν τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν εἴρηται τοιοῦτον, ὡς εἶσόμεϑα ἐκεῖσε γενόμενοι. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν φωστήρων
εἰπών “καὶ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τοὺς δύο φωστῆρας
1e

τοὺς

μεγάλους᾽ μετελθὼν ἐπὶ τὸ πλῆϑός φησι" “καὶ τοὺς
ἀστέρας οὕτω καὶ νῦν εἰπών" “καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὰ
κήτη τὰ μεγάλα᾽ ἀριϑμὸν τούτων οὐκ εἰρηκώς --- πολλὰ
γάρ εἶσι καὶ τὰ γένη τούτων καὶ τὰ ὑφ᾽ ἕχαστον
γένος ἄτομα —
,

»

μετελϑὼν ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῶν ἐνύδρων

:

^

P.

N

'

^

2

,

πλῆϑός φησιν
'xai πᾶσαν ψυχὴν ξῴων ἑρπετῶν. ἃ
ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν" ἀκολούϑως γὰρ
τῷ oov? γενικωτέρῳ ὄντι ἐπήγαγε τό “ἑρπετῶν᾽, ὅπερ
BA
/
E
?
"
7
ἐστὶν
εἰδικώτερον᾽"
si γάρ/ ἔστι
καί , τινα τῶν
ἐνύδρων
ὑπόποδα. ἅπερ ἐστὶν ἀμφίβια καὶ ἐν γῇ βαδίζει. ἀλλὰ
25 πᾶν ἕρπει ἐν ὕδασιν.
“Καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ ϑεὸς λέγων" αὐξά-

2ς

-

,

er

*

2

e

M

-

^

,

δ

M

&

e

νεῦϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα
5. cf. Deut. 10, 22. 6. Act. 27, 37.
16. Gen. 1, 21.
26. Gen. 1, 29.
2. 3. ψυχῆι ξῶσα C

14. Gen. 1, 16.
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ἐν ταῖς ϑαλάσσαις | καὶ τὰ πετηνὰ πληϑυ- to.119r.
νέσϑωσαν

ἐπὶ τῆς γῆς".

9. Ὅτι εὐλόγως ἐπὶ τῶν φωστήρων οὐκ εἴρηται τό “αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε᾽"ἴ. καὶ ὅτι

οὐκ ἐκ τούτου

ἄφϑαρτα δείκνυται τὸ οὐράνια.

Διὰ ví μὲν τοῖς οὐρανίοις οὐκ εἶπεν ὁ ϑεός" ᾿αὐξάveG)s καὶ πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὸν ovgovóv',
παντὶ νομίζω δῆλον ὑπάρχειν, ἐπεὶ μὴ φυσικὴν αὐτοῖς
ἔδωκεν ἐξ ἀλλήλων διαδοχήν, φϑοράν τε καὶ γένεσιν.
ἀλλ᾽ ἔμεινεν, οἷα καὶ ὅσα παρήγαγεν αὐτὰ τὴν ἀρχὴν
ὁ ϑεός. αὐξήσεως χωρὶς ἢ μειώσεως. καὶ μηδεὶς αὐτὰ
λεγέτω διὰ τοῦτο καὶ ἄφϑαρτα, Πλάτωνος δὲ λέγοντος
ἀκουέτω" ᾿παντὶ γενομένῳ φϑορὰ ἔπεστι ἐξ ἀνάγκης
καί ἱχρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν. ἵν᾽ ἅμα
γενόμενοι ἅμα καὶ λυϑῶσιν,

ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν

γένηται καί ᾿ ἐπείπερ ἐγένεσϑε. ἄλυτοι μὲν οὐκ ἐστέ,

οὐδὲ ἀϑάνατοι τὸ πάμπαν" τὸ γὰρ δεϑὲν ἅπαν λυτόν᾽.
εἰ δὲ φϑείρειν αὐτὰ βούλοιτο ϑεὸς ἢ μεταβάλλειν εἴς
τι κρεῖττον διά τινὰς λόγους ἀγνοουμένους ἡμῖν,
ὥσπερ τὴν γένεσιν αὐτοῖς ἀϑρόαν ἔδωκε καὶ χρόνου
χωρίς, οὕτω καὶ τὴν φϑορὰν παρέξει πάντως" μόνου
γὰρ τοῦ τὸν δεσμὸν εἰδότος εἰδέναι καὶ τὴν λύσιν ἐστί,

οὗ συνέδησε κατὰ Πλάτωνα, ἢ εἰ μὴ λῦσαι δύναται
τὸν κόσμον, οὐδὲ συνέδησε τοῦτον" sig τοῦτο γὰρ αὖ-

τοῖς ἡ περὶ τοῦ ἄναρχον εἶναι τὸν κόσμον σπουδὴ
13. Plato
16. Tim.

de rep. VIII 546 A

41 B A.

22. τοῦ τὸν C

τοῦτον Cord.

14. Tim. 38 B

25
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τελευτᾷ" τὰ uiv γὰρ ὑπὸ φύσεως γινόμενα ἐν διαστάσει χρονικῇ γίνεταί ve καὶ φϑείρεται" ἡ γὰρ ἄλλου

γένεσις ἄλλου ἐστὶ φϑορά" εἴ τι δὲ παρατάσεως οὐ
δεῖται πρὸς τὸ ποιεῖν, ὡς ὁ ἥλιος τὸ ἐν ἀέρι φῶς,
τοῦτο οὐδὲ εἷς τὸ φϑείρειν τὸ γενόμενον δεήσεται
παρατάσεως᾽ τοιαῦται δέ εἶσι καὶ ol τῶν ὄψεων ἀντιm

ex

9

λήψεις.

N

x

,

Χ

[4

εἶ οὖν πᾶν ἀμέσως ὑπὸ ϑεοῦ γινόμενον ἀχρό-

vog γίνεται. εἴ τι ἄρα τούτων φϑείρεσϑαι βούλοιτο,

τούτῳ καὶ τὴν φϑορὰν ἀχρόνως ἐπάξει" ἡμῖν μὲν οὖν
10

τοῖς ἀρχὴν
-

9

ἔχειν vOv κόσμον

N

»

Y

ἐϑελουσι. ϑείοις λογίοις

/

2

,

,

,

πεπιστευχόσι καὶ δεδειχόσι αὐτό γε τοῦτο ἕν évépoLG,
ταῦτα λέγειν ἀκόλουθον" τοῖς δὲ ἄναρχον αὐτὸν ὑποτιϑεμένοις κινδυνεύσει τὸ μηδὲ δημιουργὸν αὐτοῦ λέ/

-

^

,

)!

Ej

/

γευν τὸν ϑεὸν —
1 οι

/

ὃ

E

πῶς

3

»

MJ

/

^

2

» UI /4

ἃ

9.

3

X

γὰρ τοῦ ἀεὶ

δ

ς

ὄντος

A

,

e

,

ὡσαύτως

,

εἴη

ἂν δημιουργός; — εἶ καὶ τοῦτο λέγειν οὐ τολμῶσιν ol
εὐλαβέστεροι τὰς κοινὰς τῶν ἀνθρώπων δόξας αἰδούμξνοι.
μ᾿

/

A

-

,

,

P

ι΄. Διὰ τί μηδὲ τοῖς φυτοῖς εἴρηται τό “αὐξάνεῦϑε καὶ πληϑύνεσϑε᾽ καϑάπερ τοῖς ξᾷοις"
20

25

καὶ τί ἐστι τό “εἰς ψυχὴν ξῶσαν᾽.
Διὰ τί μὲν οὖν τοῖς οὐρανίοις τό ᾿αὐξάνεσϑε καὶ
πληϑύνεσϑε᾽ οὐκ εἴρηται, δῆλον" τῶν δὲ ὑπὸ σελήνην
πάντων γινομένων καὶ φϑειρομένων καὶ ἐξ ἀλλήλων
ἐχόντων τὴν γένεσιν τοῖς μὲν ξῴοις εἴρηται τό “αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε᾽. τοῖς δὲ φυτοῖς οὐκέτι —
καίτοι καὶ αὐτὰ τοῦ ὁμοίου ἐστὶ γεννητικά --- ἐπειδὴ
τὰ μέν — té φημι — κατ᾽ ὄρεξιν οἰκείαν ἐπὶ τὴν
μῖξιν ἐγείρεται. διὸ καὶ κωλῦσαι τὴν μῖξιν ἐνδέχεται
11. κατὰ Πρόκλου περὶ ἀιδιότητος κόσμου.
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διείργοντας ἡμᾶς τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄρρενος. τοῖς δὲ το]. τιϑν.
φυτοῖς αὐτόματος ἡ προβολὴ τῶν καρπῶν, οἵτινες τῶν

ἐσομένων εἰσὶ σπέρματα, διὸ καὶ ἐπισχεῖν τὴν ἔκφυσιν
αὐτῶν οὐχ ἡμέτερον. sl μὴ βλάβη τις ἐκ τοῦ περιἔχοντος συμπέσῃ. καὶ τὰ μὲν μετὰ συναισϑήσεως ἔχει

τὴν ὕρεξιν καὶ ἐπὶ τὴν γονὴν ἑκόντα φέρεται. τὰ δὲ
φυτὰ οὐκέτι, αἰσϑήσεως ἀμοιροῦντα καὶ κινήσεως. καὶ
μήποτε τοῦτο δηλοῦν ἐθέλει τό “εἰς ψυχὴν ξῶσαν᾽"
οὐχ ὡς πρὸς ἀντιδιαστολὴν μὴ ζώσης ψυχῆς. ἀλλὰ
τὴν αἰσϑητικὴν ζωὴν ζῶσαν εἴρηκε ψυχήν" ταύτην γὰρ
οὐ fj τὰ φυτά" ἢ ἴσως καὶ αὐτὸ τὸ προσὸν εἴρηται
τῇ ψυχῇ. οὐ πρὸς ἑτέρου ἀντιδιαστολήν, ὡς γάλα λευ-

κὸν χαὶ μέλι γλυκὺ καὶ πικρὸν ἀψίνϑιον. διὰ τοῦ
εἰπεῖν ov: “αὐξάνεσθε καὶ πληϑύνεσϑε᾽ τὴν δρμὴν
καὶ ἔφεσιν τῆς ἐξ ἀλλήλων διαδοχῆς αὐτοῖς παρέδχεν.

ἣν οὐκ ἔχει τὰ φυτά.

τὸ μὲν οὖν ᾿αὐξάνεσϑε᾽ ἐπὶ τῆς

κατὰ τὸ μέγεϑος εἴρηται τελειότητος. τὸ δέ ᾿πληϑύνεσϑε᾽ ἐπὶ τοῦ κατ᾽ ἀριϑμὸν πλήϑους᾽" πολλὰ γάρ ἔστι

τὰ καϑ' ἕκαστον εἶδος ἄτομα.
λου

κεῖται τὸ αὐξάνεσθαι

si μὴ ἄρα ἐκ παραλλή-

τῷ πληϑύνεσθϑαι"

τέλειον

γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἕκαστον γέγονε" δύναται δὲ καὶ ἐπὶ
τῆς φυσικῆς αὐτῶν διαδοχῆς εἰρῆσϑαι τοῦτο.
Εὐλογίαν δὲ 4 γραφὴ καλεῖν εἴωϑεν οὐ ψιλὸν
ἁπλῶς

τὸ

καλῶς

λέγειν

τινά.

ἀλλὰ

τὸ

συνέσεσϑαι

πράγμασιν αὐτοῖς τῷ εὐλογουμένῳ τὰ ὑπὸ τῶν λόγων
δηλούμενα" διὸ καὶ ἐπὶ δαψιλείᾳ πραγμάτων ἐπιγιγνο-

μένων, à μὴ πρότερον ἦν, συνεχῶς εὑρίσκεται, ἣν καὶ
κυρίως ἄν τις εὐλογίαν
᾿ πράγμασιν.

εἴποι

11. πρὸσῦὺν C πρὸς 0v Cord.

μὴ ψευδομένην

τοῖς

r50
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"Kal εἶπεν ὃ ϑεός" ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν
ξῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ
ϑηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. {καὶ ἐγένετο οὕτως.
καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὰ ϑηρία τῆς γῆς κατὰ
δγένος» καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ
ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος" καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς
ὅτι καλά".
ια΄. Ὅτι τό ψυχὴν ξῶσαν᾽ ἀπὸ τοῦ κρείττονος
μέρους τὸ ὅλον ξῷον ἐδήλωσε" καὶ ὅτι ἐν ἀρχῇ
τοτῆς κοσμοποιΐας ἅμα τῷ ϑείῳ νεύματι τέλειον
ἕκαστον ὑπέστη.
,

Κἀνταῦϑα τό “ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ξῶσαν᾽ ἀπὸ
μέρους τὸ ὅλον ξῷον (ἐδήλωσεν οὐ γὰρ ἀκουστέον

ὡς προὐπαρχουσῶν ἐν τῇ γῇ τῶν ἀλόγων ψυχῶν, περὶ
ι ὧν νῦν ὃ λόγος" οὐδὲ γὰρ εἶναι ὅλως σωμάτων δύνανται χωρὶς ἐν αὐτοῖς καταδεδυκυῖαι καὶ ἐπιγιγνόμεναι τούτοις xci συμφϑειρόμεναι" καὶ γὰρ ἐν τῇ

φυσικῇ γενέσει τὰ μὲν ἄψυχα εἴδη, οἷον τὰ μεταλλικά,
χαλκὸς χρυσός. καὶ τῶν λίϑων αἱ διαφοραί, σμάραγδος
80 ὑάκινϑος. τῇ ἐπιτηδειότητι τῆς χράσεως τῶν ὕποκειμένων σωμάτων εὐϑὺς ἐπιγίγνονται" ἐπὶ δὲ τῶν ἐμψύχων τῇ κράσει μὲν τῶν στοιχείων τὰ ὁμοιομερῆ
συνίσταται. τούτοις δὲ ἡ τῶν ὀργανικῶν σύνϑεσίς τὲ
καὶ διάπλασις ἕπεται. ταύτῃ δὲ ἡ ψύχωσις᾽" μήπω γὰρ
25 τῶν ὀργάνων οἷς χρήσεται διαπεπλασμένων μάτην ἔσται
1. Gen. 1, 24. 2ὅ.
3. καὶ --- 5. γένος om. C Cord.
γὰρ ὡς C Cord.

13. ζῶον ἀκουστέον, o0
ΠΝ
E Dr 1
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ἐν τῷ ἀδιαπλάστῳ σώματι ἣ ψυχή. οὕτως uiv οὖν ἐν
τῇ φυσικῇ γενέσει" ἐπὶ δὲ τοῦ ϑείου προστάγματος
ἅμα τέλειον εὐθὺς ἀχρόνως ἕκαστον ὑπέστη. εἰ καὶ

.
ς
.

ἀπὸ τοῦ χκυριωτέρου μέρους τῆς ψυχῆς τὸ ὅλον ξῷον
ὠνόμασε" | καὶ τό ᾿ξῶσαν᾽ δέ μοι τοῦτο σημαίνευν fol. 120r.
δοκεῖ" τὸ γὰρ ξῶν σύνϑετόν ἐστι ξῷον ἐκ ξωῆς καὶ 6
τοῦ ζξῶντος᾽ ζῇ μὲν γὰρ τὸ σῶμα, £o" δὲ αὐτοῦ ἐστιν
ἡ ψυχή, ἤγουν ἡ ἀπὸ ταύτης ἐγγινομένη αὐτῷ ἐμψυχία.
σαφῶς δὲ τοῦτο x«i δι’ ὧν ἐπήγαγε δῆλον ἐποίησε
ΜΜωύσῆς" ἑρμηνεύων γὰρ vó' “ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν 1
ξῶσαν᾽ τετράποδά φησι x«l ϑηρία καὶ ἑρπετὰ καὶ
κτήνη ταῦτα δὲ οὐ ψυχαί, ἀλλὰ τὰ ἐκ ψυχῆς καὶ σώ-

ματος ξῷα. καλῶς ἄρα εἶπον, ὅτι ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου
μέρους τῆς ψυχῆς τὸ ὅλον ἐδήλωσε ξῷον.

ιβ΄. Τίνα ἐστὶ τὰ ϑηρία καὶ τίνα τὰ κτήνη" καὶ 15
ὅτι κοινῶς ἔσϑ᾽ ὅτε τὰ ἄλογα πάντα ϑηρία
καλοῦσιν οἱ παλαιοί.
Θηρία μὲν οὖν ἐστι τὰ σαρκοφάγα
μένα" καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον

καὶ ἀπηγοιω-

ἀκοινώνητα οὐ τοῖς ἕτερο-

γενέσι μόνον. ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁμοειδέσι πολλάκις, κτήνη 30

δὲ τὰ εἷς ἡμετέραν ἐπιτήδεια κτῆσιν, ὅσα καὶ περιουσίας ἡμῖν ὑπάρχει ποιητικά" οἷος
μετὰ τῶν παίδων χτηνοτροφῶν, ἐν
καὶ αἰγῶν ἵππων ve καὶ ὄνων καὶ
ἐνασχολούμενος καὶ ἐμπορίαν αὐτὰ

ἦν καὶ
ἀγέλαις
καμήλων
τοῦ βίου

ὁ ᾿Ιακὼβ
προβάτων
καὶ βοῶν
ἔχων" τὰ 35

μὲν γὰρ sig τροφὴν ἀνθρώπων ἐστὶν ἐπιτήδεια, τὰ δὲ
εἷς ἐπικουφισμὸν μόχϑων αὐτοῖς συνεργεῖ.
28. cf. Gen, 30, 32 sq. 32, 5. 14. 1ὅ.
IoANNES PHiLOP., ed. Reichardt I.

πάντα δέ
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ἐστι ποηφάγα. πάντα δὲ κοινῶς τὰ ϑηρία καὶ τὰ
χτήνη τετράποδά ἔστι καὶ οὔτε δίπουν οὐδέν ἐστι
τούτων οὔτε τῶν πετηνῶν τετράπουν" ἐμπόδιον γὰρ
εἷς πτῆσιν τὸ τῶν ποδῶν πλῆϑος" καὶ τοὺς δύο γὰρ
ὅ ἔσχε διὰ τὸ ἐν γῇ βαδίζοντα συλλέγειν τὴν τροφήν"
τὰ γὰρ ἐν ὕδασι τούτων τρεφόμενα τοῖς ποσὶ νήχεται.
νυκτερὶς δὲ καὶ μόνη τετράπους, ἥτις μικτήν τινα τὴν
φύσιν ἔχει ἐκ πτηνῶν τε καὶ χερσαίων" τετράπουν τε
γάρ ἐστι καὶ τοῖς χϑονίοις ἔοικε μυσὶ καὶ περὶ τὴν
10 γῆν διατρίβει καὶ ταύτῃ χϑόνιον εἶναι δοκεῖ" ἀλλ᾽
ἱπτάμενον οὐ καϑαρῶς ἐστι πτηνόν" ὑμένες γάρ εἶσι,

δι᾽ ὧν ἵπταται. καὶ οὐχὶ πτίλα. ὡς τὰ τῶν πτηνῶν"
ἀλλὰ καὶ ζῳοτοκεῖ
ἐστιν ἔφϑην εἰπών.

ὡς τὰ χερσαῖα. ἑρπετὰ δὲ ποῖά
τοιαῦτα δέ ἐστι τὸ ὀφιῶδες ἅπαν

15 γένος. ἄποδα γάρ ἐστι διόπερ οὐδὲ σχορπίους οὐδὲ
σαύρας οὐδὲ σαλαμάνδρας οὐδὲ τοὺς χερσαίους xooxoδείλους οὐζδὲΣ χαμαιλέοντας οὐδὲ τὰ τούτοις ὅμοια
τοῖς ἑρπετοῖς συγκαταλέγειν εὔλογον" εἰ δέ τινα καὶ
πλείοσι χρῆται ποσίν, ὡς ὃ ἴουλος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πλείο-

30 yog τετράποδα κέκληται πάντα.
Διεξελϑθὼν δὲ τὰ ϑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ
κτήνη ὃ προφήτης. ὥσπερ συναίρεσιν πάντων ποιούuevog “καὶ πάντα᾽ φησίν “τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ
γένος᾽ κοινῶς ἑρπετὰ πάντα καλέσας᾽ ηὕρηται γὰρ

35 x«l παρ᾿ Ἕλλησιν ἐπὶ παντὸς toov καὶ μέχρι τῶν
πτηνῶν τὸ ἑρπετὸν παρὰ τὸ ἕρπειν, τουτέστι κινεῖσϑαι.

οὐ παρὰ τὸ ἐρείπειν τὸ πίπτειν, ἐξ οὗ τὰ ἄποδα καὶ
ἐπὶ γαστέρα εἰλυσπώμενα ἑρπετὰ κέκληται. καὶ ϑηρία
14. cf. pag. 217, 8 sq.

10. óievolfer] e corr. ex ἡ C

17. δὲ inserui.

—
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ὃξ χοινῶς πάντα τὰ ἄλογα καλοῦσι καὶ μέχρι τῶν
πτηνῶν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν λογικῶν | οἷς tol.120v.
μάλιστα πρέπει τὸ κοινωνικόν τε καὶ ἥμερον.

ιγ΄. Ὅτι συμφϑεέρονται τοῖς σώμασι τοῖς ἰδίοις
«i τῶν ἀλόγων ψυχαί.
5

Ὅτι δὲ συμφϑείρονται τῶν ἀλόγων ξῴων αἱ ψυχαὶ
τοῖς σώμασι, συντόμως

ὡς πρὸς τὸ παρὸν ἐρῶ᾽ οὐδε-

μίαν γὰρ ἐνέργειαν χωριστὴν ἔχουσι σωμάτων, ἀλλὰ
πᾶσαι περὶ μόνον τὸ σῶμα στρέφονται᾽ τροφή τε γὰρ
καὶ αὔξησις καὶ ἡ κατὰ τόπον κίνησις οὐδενὸς ἑτέρου 10
ἐστὴν ἢ σώματος" αἵ τε αἰσϑητικαὶ δυνάμεις ἅπασαι

τῆς σωτηρίας προνοοῦνται τοῦ σώματος" ἁφὴ μὲν γὰρ

|

ϑερμῶν οὖσα καὶ ψυχρῶν ἀντιληπτική, ξηρῶν τε καὶ
ὑγρῶν. τραχέος καὶ λείου. σκληροῦ καὶ μαλακοῦ καὶ
τῶν συστοίχων τούτοις. αἱρεῖσϑαι μὲν διδάσκει τὰ
σῴζοντα, φεύγειν δὲ τὰ ἀνιῶντα καὶ βλάπτοντα" πάλιν
ἡ γεῦσις χυμῶν οὖσα διακριτικὴ μέγιστα τῇ τροφῇ
λυσιτελεῖ, διδάσκουσα καὶ αὐτὴ τὰ ἐδώδιμα καὶ τὰ μὴ

- ToLxÜrc* ἡ ὔὕσφρησις τῶν ὀσμῶν ἐστι χριτήριον" καὶ
- yàg τούτων «i μὲν ὠφελοῦσιν, ἃς αἱρούμεϑα. αἱ δὲ

5

μι

0

r5

βλάπτουσι φανερῶς, ἃς φεύγομεν" τοῖς δὲ κατὰ τόπον
κινουμένοις. εἶ μὴ παρῆν ἡ ὄψις. ὀλέϑρου ἂν αὐτοῖς

ἡ κίνησις αἰτία qv: καὶ ἡ ἀκοὴ πάλιν οὐδενὸς ἢ ψόφῶν ἀντιλαμβάνεται
γινομένης σωμάτων.

ἀπὸ

συγκρούσεως

ἐν ἀλλήλοις
25

Ei οὖν πᾶσα δύναμις καὶ ἐνέργεια τῶν ἀλόγων
ψυχῶν περὶ αὐτὰ μόνα τὰ σώματα στρέφεται. οὐκ ἂν
αὐτῶν ἐχτὸς ὑποστῆναι δυνήσεται" μάτην γὰρ ἂν ἦν
15*
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κατὰ

μηδεμίαν

ἑαυτῆς δύναμιν

σωμάτων ἀπουσίᾳ.

ἐνεργῆσανι

δυναμένη

:

οὐδὲν δὲ μάτην ποιεῖ ὁ ϑεὸς οὐδὲ

ἱ

ἡ τούτῳ ὑπηρετοῦσα πρὸς τὴν γένεσιν τῶν σωμάτων,
φύσις. οὔτε προὐπάρχειν ἄρα σωμάτων τὰς ἀλόγους
5 ψυχὰς οὔτε τῶν σωμάτων φϑειρομένων ὑπομένειν τῶν
ἐνδεχομένων ἐστίν.
ιδ΄.

Διὰ

τί μὴ καὶ {ἐπὶ τῶν

εἴρηται τό “αὐξάνεσϑε

ἀπὸ γῆς ξῴων

xol πληϑύνεσϑ'ε΄.

᾿Εξήτησεν δὲ ᾿ϑριγένης ἐνταῦϑα, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ
10 τῆς γενέσεως εἴρηται τῶν ἀπὸ γῆς ξῴων, ὡς καὶ ἐπὶ
τῆς ἐκ τῶν ὑδάτων τό “ αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ
πληρώσατε τὴν γῆν" καὶ ἀπορήσας καλῶς sig ἀλληγορίας ἐτράπετο. ὃ δ᾽ ἐμοὶ πρὸς τοῦτο ὑποπίπτει, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων “ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα
15 ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν καὶ πετηνὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς
κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ᾽ καὶ μία μὲν αὐτῶν
παρεδόϑη ἡ γένεσις" οὐ πάντα δὲ μίαν ἔχει τὴν διατριβήν" τὰ μὲν γὰρ ἐν ὕδασι, τὰ δὲ ἐν γῇ μάλιστα
τὴν διαγωγὴν ἔχει. διεῖλεν οὖν αὐτοῖς τὰς χώρας τοῖς
»0 μὲν εἰπών" πληρώσατε τὰ ὕδατα", τοῖς δέ" 'πληϑυ- .
νέσϑωσαν ἐπὶ τῆς yijg". ἐπὶ δὲ τῶν χερσαίων "“ἐξαγα- γέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν, ϑηρία καὶ ἕξρπετὰ καὶ κτήνη"
καὶ τούτων εὐθὺς ἐπεπλήρωτο ἡ yij καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν ὁμοίως" “ἐξαγαγέτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου καὶ ξύλον
25 Χάρπιμον᾽ καὶ ἅμα τῇ βουλήσει τοῦ ϑεοῦ πᾶσα ἡ γῆ

201. 131τ. τούτοις | ἔϑαλλεν.

περιττὸς οὖν τοῦ ἔργου φα-

2. ef. Aristot. de coelo I 4 2718 88.
Gen. hom. I cap 11.(?)

9. cf. Orig. in ]

1. δυναμένην C Cord. corr. Cotel. 1. c. pag. 535.
inserui.

18. δέ μοι C Cord.

7. él.
|
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vévrog ὃ λόγος ἐδόκει" ἐπὶ γὰρ τῶν ἰχϑύων τὸ ἔργον
ὑποβούχιόν ἐστιν οὐ φαινόμενον" διὰ δὲ τοῦ λόγου
σημαίνεται τὸ ἔργον. ἴσως δὲ καὶ {τὸν ἐπὶ τῶν ἰχϑύων
καὶ πτηνῶν εἰρημένον ἀπὸ κοινοῦ πᾶσι προσυπακούεσϑαι βούλεται.
b

λόγος ἕκτος.

fol. 192 r.

Καὶ εἶπεν ὁ ϑεός" ποιήσωμεν ἄνϑρωπον
κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν.
3

,

e

,

M

9

,

3

ΑΚΥΛΑΣ

"aul εἶπεν ὃ ϑεός" ποιήσωμεν ἄνθρωπον ἐν 10
εἰκόνι ἡμῶν καὶ x«$9' ὁμοέωσιν ἡμῶν...
OEOAOTIS&SN

"xul εἶπεν ὃ ϑεός" ποιήσωμεν ἄνϑρωπον
εἰκόνι ἡμῶν ὡς ἐν ὁμοιώσει ἡμῶν.

ἐν

ZTMMAXOZ

“καὶ εἶπεν ὃ ϑεός" ποιήσωμεν

15

ἄνθρωπον.

ὡς

εἰκόνα ἡμῶν καϑ' ὁμοίωσιν ἡμῶν͵.
α΄. Διὰ τί ἐπὶ μόνης τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως τοδαύτη γέγονεν ὅσον ἐπὶ τῷ σχήματι
τοῦ λόγου διάσκεψις,. καίτοι καὶ κάλλει καὶ 30
ῥώμῃ σώματος καὶ πολυχρονιότητι λειπομένου
πλείστων.

'"Eq' ἑκάστου μὲν τῶν τοῦ κόσμου μερῶν, τοῦ τὲ
φωτὸς καὶ τοῦ στερεώματος καὶ τῶν φωστήρων, ἁπλῶς

7. Gen. 1, 36:
14

8. τὸ inserui.
5. τέλος ToU πέμπτου
ὁμοιώμασιν pag. 238, 24.

λόγου: —

C
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οὑτωσὶ τὸ τοῦ 9500 πρόσταγμα προῆλϑεν" "xol εἶπεν
ὃ ϑεός" γενηϑήτω φῶς" καὶ ἐγένετο φῶς. γενηϑήτω
στερέωμα, γενηϑήτωσαν φωστῆρες᾽ καὶ ἐπὶ τῶν λοιzv ἁπάντων τὸ παραπλήσιον, καὶ μόνῃ τῇ βουλήσει
ὅ τὸ ἔργον ἐπηκολούϑησεν. ἐπὶ μόνου δὲ τοῦ ἀνϑρώπου ὡσπερεὶ κατὰ διάσκεψιν ἡ γένεσις αὐτοῦ προελήλυϑὲν ἐν τῷ 'ποιήσωμεν ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν", τὸ ἐξαίρετον παρὰ τὰ λοιπὰ
πάντα τῆς τοῦ ἀνθρώπου φύσεως δηλοῦντος τοῦ λόγου.
10 καίτοι γε πλείστων ὃ ἄνϑρωπος ξῴων σμικρός τὲ μεγέϑει καὶ ὀλιγοχρονιώτερος ὑπάρχει" τί γὰρ δεῖ περὶ
τῶν οὐρανίων σωμάτων εἰπεῖν τᾷ χρόνῳ παντὶ συμπαρατεινομένων; κάλλους δὲ χάριν οὐ τὰ οὐράνια
μόνον ἀλλὰ καὶ πολλῶν ξῴων πτερώσεις καὶ ἄνϑη
15 μυρία καὶ λίϑων εὔχροιαι τὴν ἀνθρωπίνην εὐπρέπειαν
παρατρέχουσι. κἀκεῖνα μὲν διὰ τοῦ βάϑους ἔχει τὰ
πλεῖστα τὸ κάλλος" ἄνϑρωποι δὲ μέχρι τῆς ἐπιφανείας
καὶ μόνης. εἶ ὅλως ἔστι, διασῴξουσιν" εἶ γὰρ γυμνώ-

δειέ τις τὴν σάρκα τοῦ δέρματος. εἰδεχϑὲς ὄψεται καὶ
30 οὐδὲ ϑεατὸν τὸ λειπόμενον. ῥώμης δὲ ἕνεκα καὶ τὸ
λέγειν οἶμαι γέλοιον, ὅσον οὐ μετρίως πολλῶν ξῴων

ὁ ἄνϑρωπος λείπεται.

διὰ τί οὖν ἐπὶ μόνου τούτου

τοσαύτη τῆς γενέσεως αὐτοῦ πρόνοια καὶ οἱονεὶ διάfoli32v. ὄὅχεψις ὅσον ἐπὶ τῷ σχήματι τοῦ λόγου γίνεται;
985ἦ δῆλον. ὅτι πρὸς ἔνδειξιν τῆς τοῦ λόγου φύσεως

ἐγγιξούσης ὡς εἰπεῖν ϑεῷ, δι’ ὃν xol πάντα ἑαυτῷ
ποιεῖ τῇ ὑπερβολῇ τῆς συνέσεως ὑποχείρια. τοσαύτη
19. εἰδεχϑὲς C εἰ δὲ χϑὲς Cord.
90. λικόμενοῦ Cord.
Aezóusvov Nauck encycl. hal. s. v. Iohannes Philoponus.
26. ὡς εἶπεν Cord.
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δέ ἐστιν ἡ τούτου φύσις. ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων

δημιουργὸς καλεῖσϑαι λόγος ἠξίωσεν.
᾿ς, Ὅτι οὐδέν ἐστι τεκμήριον δεῖξαι δυνάμενον.

ὡς ἔμψυχά ἐστι τὰ οὐράνια, οὐδὲ μαρτύριον τῆς
ἁγίας γραφῆς. ἐξ οὗ ὅτι μηδὲ συνυπέστησαν οἱ
ἄγγελοι οὐρανῷ καὶ γῇ συναποδείκνυται.
Εἰ δέ τισι

τῶν

ἡμετέρων

ἔδοξεν

ἔμψυχά

τε

καὶ

λογικὰ εἶναι καὶ τὰ οὐράνια, πρῶτον μὲν διὰ τί μὴ
ἐπ᾽ ἐκείνων εἴρηταί τι τῶν τοιούτων. μηδ᾽ ὅτι xev
εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν᾽ τοῦ δημιουργήσαντος αὐτὰ γέγονεν; ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ πολυχρόνιον ἐκείνων ἐστὶ τούτου
τεχμήριον᾽ καὶ γὰρ ἀδάμας καὶ λίϑων πολλοὶ τῶν
τιμωμένων μάλιστα παρ᾽ ἡμῖν τῶν ἀνθρωπίνων σω-

μάτων εἰσὶ πολυχρονιώτεροί τὲ καὶ δυσπαϑέστεροι"
᾿Εννέα τε γενεὰς ζώει λακέρυξα κορώνη
᾿ἀνδρῶν φϑινόντων, ἔλαφος δέ (v&» τετρακόρωνος,

Τρεῖς δ᾽ ἐλάφους ὁ κόραξ.
οἱ δὲ ἐλέφαντες μετὰ τοσούτου μεγέϑους τε καὶ δυνάμξῶς καὶ πολλῷ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχοντες πολυχροVLOTEQOL, εἴκουσιν ὅμως αὐτοῖς καὶ ὑποχείριοι γίνονται"
διὸ καὶ πάντων ἐστὶ διὰ τὴν λογικὴν οὐσίαν ἡ τῶν

ἀνθρώπων

φύσις

τιμιωτέρα

καὶ αὐτῷ

πλησιαιτέρα

τῷ ϑεῷ.
᾿4λλ: οὐδὲ ὡς ἔμψυχα τὰ οὐράνια δεικνύειν ἕξει
τις. ἵνα καὶ λογικὴν ἔχειν αὐτὰ ψυχὴν συγχωρήσωμεν"
δἰ γὰρἐκ τῶν ἀπὸ ψυχῆς ἐνεργειῶν τὰ ἔμψυχα διαχρίνομεν τῶν ἀψύχων, ποία τις ἐνέργεια τῶν οὐρανίων
2. cf. Joh. 1, 1. 3,
rs ex Hesiodo

inserui.

15. Hesiodi

fragm. 183 ed. Rzach.

15
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ἔμψυχα δείκνυσιν αὐτά; ἣ μὲν γὰρ φυσικὴ τῶν σωμάτῶν κίνησις. τῶν βαρέων φημὶ καὶ τῶν κούφων, ὥρισται τῶν μὲν κάτωϑεν ἄνω, τῶν δὲ τοὔμπαλιν ἄνωϑεν
φερομένων κάτω. 5 δὲ ἀπὸ ψυχῆς ἐνυπάρχουσα τοῖς
ξῴοις x«9' ὁρμὴν αὐτῆς οἰκείαν καὶ ὄρεξιν γίνεται τῆς
φαντασίας ἐπεγειρούσης τὰ κινητικὰ τῶν toov μόρια.

διὸ καὶ οὐκ ἀεὶ ἡ αὐτή. ἄλλοτε δὲ ἄλλη, πρὸς τὴν
ἐκείνων ὄρεξίν τὲ καὶ χρείαν ἡ κίνησις" ἐπὶ δὲ τῶν
οὐρανίων οὐκέτι σημεῖον οὐδὲν τοῦ χατὰ προαίρεσιν
10 ψυχικὴν τὴν ἐγκύκλιον αὐτῶν γίνεσϑαι κίνησιν" κύκλῳ
γὰρ καὶ τὸ ὑπέκκαυμα κινεῖται καὶ ὃ τούτῳ πλησιάζων
ἀήρ. καὶ ὅτι μὴ βίᾳ, δεδείχαμεν ἐν ἑτέροις. ἀλλ᾽ οὐδὲ
τὸ κινεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν τὰ τῇδε ταῖς ἐχείνων ψυχαῖς
ἀποδοτέον. ἀλλὰ μόνῃ τῇ τῶν σωμάτων αὐτῶν συγ15 κράσει καὶ τῇ πλησιότητι καὶ ἀποστάσει τῶν παρ᾽ ἡμῖν"
διὰ τί γὰρ αἱ ἐξ ἀλλήλων ἀποστάσεις αὐτῶν καὶ αἱ
σύνοδοι. ἡλίου τε καὶ σελήνης. καὶ αἱ τῶν πλανωμένῶν sig τὰ ξῴδια ἐπεμβάσεις τὰς τοῦ παρ᾽ ἡμῖν ἀέρος

ποιοῦσι μεταβολάς; ἅπερ οὐ ψυχικῆς ἐστιν ἔργα δυνά0 μεῶς. μόνης δὲ τῆς κατὰ ποιότητα᾽ καὶ γὰρ τὰ στοιχεῖα ποιεῖ φανερῶς sig τὰ ἡμέτερα σώματα ϑερμαίἴο]. 1981. νοντά τὲ καὶ ψύϊχοντα᾽ φωτίξει δὲ καὶ τὸ πῦρ,
ὡς ἥλιος

καὶ

σελήνη

καὶ οἱ ἀστέρες.

καὶ

αὐτὴ δὲ

μόνη τῶν σωμάτων ἡ κίνησις ϑερμαίνει τὸ ἐν ἡμῖν
385 ἀναζωπυροῦσα ϑερμὸν καὶ ῥῶσιν τῷ ὅλῳ ποιεῖ" “κίνησις γὰρ χρατύνει᾽ φησὶν “Ἱπποκράτης ᾿ἀργίη τήκει.
12. cf. comm. in Aristot. phys. (ed. Vitel pag. 378, 25;
884, 19)
25. Hippocr. περὶ διαίτης II (ed. Kühn I 696)(?)
5. καὶ ὁρμὴν αὐτῆς οἰκείαν καϑ' ὄρεξιν C καϑ᾽ ὁρμὴν αὐτῆς

οἰκείαν, κατ᾽ ὄρεξιν Cord.
Cord.

{. αὐτῆι C

11. πλανομένων

26. onu. τὸ ἱπποκράτειον in marg. C

᾿
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"AAM οὐδὲ οἱ περὶ τὴν γενεϑλιαλογίαν ἐπτοημένοι
τὴν τῶν οὐρανίων ψυχὴν τὰ περὶ τοὺς βίους ἡμῶν
συμπτώματά φασι ποιεῖν, ἀλλὰ τὴν τῆς γενέσεως καταρχὴν καὶ τὴν κατ᾽ ἐκείνην πρὸς ἄλληλα τῶν πλανωμένων τε καὶ ἀπλανῶν σχέσιν, καὶ τὰ σχήματα τούτων
καὶ τὴν ἑκάστου κατά τι τῶν μοιρῶν τοῦ ἕξῳδιακοῦ
ϑέσιν τό τε ὡροσκοποῦν καὶ δῦνον καὶ μεσουρανοῦν
ἐφ᾽ ἑκάτερα" ὅϑεν φασίν"
"Hv δ᾽ ὥρη ψεύσηται. {συν»εξώλισϑεν ἅπαντα.

Εἰ οὖν ἐκ μηδενὸς τῶν εἰρημένων ἔμψυχα τὰ οὐράνια δείκνυται. πολλῷ ys μᾶλλον οὐδ᾽ ὅτι λογικῆς ἢ
νοερᾶς μετέχει ψυχῆς. καὶ ἀναπόδεικτος παντελῶς ἡ
ὑπόϑεσις, ἡ δὲ εὔτακτος αὐτῶν κίνησις ϑεόϑεν αὐτοῖς.
οὐκ ἀπὸ ψυχῆς. καὶ πρό γε πάντων, ὅτι μηδέ τι τοιobrov περὶ αὐτῶν ὁ μέγας ἠνίξατο Μωύῦσῆς" τολμηρὸν
οὖν ὡς ὁμολογούμενον τίϑεσθϑαι,. ὃ μήτε λόγος δείχνυσι μήτε ϑεία γραφὴ τούτῳ μαρτυρεῖ.

Κἀντεῦϑεν οὖν πάλιν προφανές. ὅτι μηδὲ αἱ τῶν
ἀγγέλων λειτουργικαὶ τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις τοῖς πρώτοις
συνυπέστησαν σώμασιν, οὐρανῷ καὶ γῇ. καϑὰ Θεοδώρῳ
δοκεῖ" εἰ γὰρ τὸ τῶν λογικῶν ἔσχατον ὁ ἄνθρωπος. ὃ
ϑανάτῳ λυομένην ἀπὸ τοῦ σώματος ἔχων τὴν ψυχὴν
χαὶ αὐτὸ τὸ σῶμα φϑαρτόν, οὕτω τιμίας τῆς ἐκ τοῦ
δημιουργοῦ συστάσεως ἠξιώϑη. πῶς τῆς ἐκείνων γενέ-

σεως οὐδὲ ψιλὴν ἤμελλεν ὃ προφήτης ποιεῖσϑαι μνή9. Maneth.

apot. V 27.

20. cf. pag. 35, 18 sq.

9. κατ᾽ ἀρχήν Ο Cord. καταρχὴν corr. Cotel. l. c. pag. 648.
4. πλανομένων CO Cord.
7. Qécw. τότε ὡροσκοποῦσι,
Cord.
9. συν inserui.
16. óuoAoyovuévo C ὁμολογουμένῳ
Cord.
25. ψιλὴν C Cord. ψυχήν ed. II.
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vues

μην, ἀλλὰ συνεπινοεῖν ἡμᾶς οὐρανῷ καὶ γῇ καὶ τὰς
ἀγγελικὰς δυνάμεις ἤϑελεν, ὡς τὰ μεταξὺ ὀτοιχεῖα
τούτων ἀέρα καὶ ὕδωρ, οὕτως ἀτίμως αὐτῶν παραρρίπτων τὴν σύστασιν; καίτοι ys πολλάκις αὐτῶν ὡς
5 ὑπερκοσμίων ἐμνήσϑη. ἀλλὰ γέλοια ταῦτα καὶ μόνης
ὕβρεως καὶ τῆς προφητικῆς διανοίας οὐχ ἄξια.
γ΄. Ὅτι ἀδύνατον διὰ τῶν πληϑυντικῶν φωνῶν
πρὸς τοὺς ἀγγέλους κοινολογεῖσϑαι τὸν ϑεὸν
ἢ ἀντὶ τοῦ ἑνικοῦ ἀριϑμοῦ τῷ πληϑυντικῷ
10
χρήσασϑαι.
Ἢ

Ὅτι μὲν οὖν μέγα τι χρῆμα παρὰ τὰ λοιπὰ τῶν
ἐγκοσμίων ὁ ἄνθρωπος, ἐντεῦϑεν δῆλον. ταῖς δὲ πληϑυντικαῖς φωναῖς τῇ ᾿ποιήσωμεν᾽ καὶ τῇ “κατ᾽ εἰκόνα
ἡμετέραν᾽ ἢ ὡς οἱ ἄλλοι φασίν “κατ᾽ εἰκόνα ἡμῶν"
15 ἐπέστησαν ἅπαντες οὐ χριστιανοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ "Iovδαίων οἱ λόγιοι" ἀλλ᾽ ᾿Ιουδαῖοι μὲν πρὸς τοὺς ἀγγέλους
ταῦτα κοινολογεῖσϑαί φασι τὸν ϑεόν. οὕτω δὲ συμβαίνει μὴ μόνον κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ γενέσϑαι τὸν ἄνOocozov, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ εἰκόνα τῶν ἀγγέλων --- πονήσω30 μὲν γὰρ ἄνθρωπον κατ᾽ sixóve ἡμετέραν καὶ xo"
ὁμοίωσιν --- καὶ οὐ μόνον τὸν ϑεὸν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀγγέλους τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως ὑπάρχειν αἴτίους

διὰ τό 'ποιήσωμεν ἄνθρωπον. πῶς οὖν ἐπήγαγε
to.123v. |Μωῦσῆς; “καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον,
85 κατ᾽ εἰκόνα

ϑεοῦ

ἐποίησεν αὐτόν᾽ καὶ τῶν ἀγγέλων.

24. Gen. 1, 27.
14. ἡμετέραν
--- εἰκόνα om. Cord.
φησιν Cord.

20. post γὰρ inserit |

í

1
;
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γὰρ ἡ ϑεία γραφὴ τὴν δη-

δύναμιν,

ἀλλὰ μόνῳ τῷ

ϑεῷ, ὃν καὶ τῶν ἀγγέλων φησὶν ὑπάρχειν δημιουργόν"
“ὃ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λει-

τουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα΄. οὐκ ἄρα τό “ποιήσωμεν᾽ οὐδὲ τό "xov εἰκόνα ἡμετέραν᾽ τῷ ϑεῷ τοὺς
ἀγγέλους συμπεριείληφεν.
᾽4λλ᾽ οὐδέ, ὡς ἕτεροι νενομίκασι, τῇ πληϑυντικῇ

φωνῇ ἐφ᾽ ἑνὸς ἑαυτοῦ ἐχρήσατο ὁ ϑεός, ὡς καὶ ἐπ᾽
ἀνϑρώπων εἴωϑε γέίνεσϑαι" εἴποι γὰρ ἄν τις ἄρχων"
“ἡμεῖς σοι κελεύομεν “ἡμεῖς γὰρ εἰ σὴν παῖδα φαρ-

᾿μακεύομεν᾽ ἡ ᾿άνδρομάχη παρ᾽ Εὐριπίδῃ" οὐ yàg ἕτέρωϑί που τῆς γραφῆς τοῦτο γιγνόμενον ἴσμεν ἐπὶ
ϑεοῦ, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον ἑνικῶς ἀεὶ ὃ ϑεὸς ὑμνεῖςται

κύριος ὃ ϑεός Gov κύριος εἷς ἐστιν.

“οὐκ ἔστιν

15

ϑεὸς πλὴν ἐμοῦ". “οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἰ μὴ εἷς ὃ ϑεός᾽.
“σὺ πιστεύεις. ὅτι εἷς ἐστιν ὃ ϑεός, καλῶς ποιεῖς.
δ΄. Πλείονες ἀποδείξεις. ὅτι τὸ περὶ τῆς ἁγίας
τριάδος δόγμα προανεκήρυξε Μωῦσῆς..
Δείπεται οὖν τὸν υἱὸν ἐν τούτοις νοεῖν καὶ τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον, oU0g καὶ ὃ ψαλμὸς συνδημιουργεῖν

20

τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ τὸ πᾶν εἴρηκε᾽ “τῷ λόγῳ κυρίου
οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώϑησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν᾽ καὶ πάλιν" “καὶ

ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ ϑλίβεσϑαι αὐτούς, καὶ
4. Ps. 108, 4.

Andr. 355.

Sie
iria

cf. Theodoret. l. c. qu. XIX

15. Deut. 6,4.

17. Jac. 2, 19.

Deut. 32,39.

22. Ps. 82, 6.

11. εἰ σὴν om. Cord.

11. Eurip.

16. Marc. 10, 18.

24. Ps. 106, 13.

25
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ἐκ τῶν ἀναγκῶν

ὐπὸ

αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς".

“ἀπέστειλεν

τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφϑορῶν αὐτῶν᾽" οὐ γὰρ προφορικὸν
λόγον τὸν ἅμα τῷ προελθεῖν λυόμενον τῷ ϑεῷ περιὅ ἄπτειν ϑέμις" οὐδὲ τὸ ἀποστέλλεσϑαι τοῦ προφορικοῦ
ἐστι λόγου. εἰ δὲ μὴ τοῦτο, τί ἂν ἕτερον ὁ τοῦ ϑεοῦ
λόγος ὑπάρχοι. πλὴν οὐσία $500 πάντως ἐξ αὐτοῦ
προξδληλυϑυῖα τοῦ γεννήσαντος αὐτὸν ϑεοῦ καὶ πατρός;
Καὶ ἐπὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ὁμοίως" οὐχ οἷον τὸ
10 ἀέριον τὸ ἐξ ἡμῶν ἐχπνεόμενον. ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ αὐτὸ
ϑείαν οὐσίαν φησὶ τὴν δημιουργικὴν δύναμιν ἔχουσαν.
πολὺς δέ ἐστι περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν τῇ παλαιᾷ
λόγος" “ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκχλείψουσι
καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν" ἐξαποστελεῖς

15 τὸ πνεῦμά Gov, καὶ κτισϑήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ
πρόσωπον τῆς yigg. καὶ πάλιν" “οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ
πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις διὰ τὸ εἶναι
αὐτοὺς σάρκας΄. καὶ ὁ ΖΙαυίδ' “καὶ τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιόν cov μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ πνεύματι ἡἧγε20 μονικῷ στήριξόν με΄. “πνεῦμα γὰρ ἅγιον σοφίας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων
οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας".
Καὶ περὶ τοῦ σωτῆρος ὃ '"legsuíug" ᾿πνεῦμα πρὸ
προσώπου ἡμῶν χριστὸς κύριος, οὗ εἴπομεν ἐν τῇ

|

“0
πάρ
κι
M
,κ

0 σχιᾷ αὐτοῦ ξησόμεϑα ἐν τοῖς ἔϑνεσι᾽" τοῦτο δὲ τίνι
ἄλλῳ παρὰ τὸν σαρχωθϑέντα τοῦ ϑεοῦ λόγον ἁρμόσει.
ὃς x«i διὰ τοῦτο Χριστὸς ἐκλήθη; "ἔπινον γὰρ ἐκ
i. Ps.106, 20.

18. Ps.103, 29. 30.

18. Ps. 50, 18. 14.
20. Sap. Sal. 1, 5. 4.
27. I Cor. 10, 4.
10. ἀέριον τὸ om. Cord.

16. Gen. 6, 8.
28. Thren. 4, 20.

97. ὃς C ὡς Cord

.
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ἦν ὃ Χριστός᾿.
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πέτρας" | ἡ δὲ πέτρα fol124r.

καὶ πάλιν ὃ Ζ,αυίδ' "εἶπεν ὃ κύριος

τῷ κυρίῳ μου" κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν ϑῶ τοὺς
ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου᾽.
Καὶ Μωύῦσῆς ὡς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ"

“δεῦτε καταβάντες

συγχέωμεν τὰς γλώσσας αὐτῶν᾽" τὸ γάρ “ δεῦτε᾽ προῦστακτικὸν οὐ συγχωρεῖ. ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς ἑαυτοῦ πληϑυντικὸν λέγειν τὸν ϑεὸν τό ᾿καταβάντες᾽ καὶ τό “ συγχέωμεν" ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐξ αὐτοῦ Ó λόγος, οἷς πληϑυντι-

κῶς ἑαυτὸν συμπαρείληφεν" ὁ γὰρ προστάσσων ἑτέροις
προστάσσει. πάλιν εἰπών, ὦφϑαι τὸν ϑεὸν τῷ ᾿“βραὰμ
ἐν τῇ δρυὶ καϑημένῳ τῇ Μάμβρῃ., ἐν τρισὶν ἀνδράσι
τὴν ὀπτασίαν τοῦ ϑεοῦ γεγονέναι φησίν.
Εἰ οὖν ἐκ πάντων τούτων καὶ ἄλλων πλειόνων
τὰ τρία τῆς ϑεότητος πρόσωπα καὶ 7 παλαιὰ φαίνεται
γραφὴ διδάσκουσα, τὸ ἄρα ᾿ποιήσωμεν᾽ καὶ τό “κατ᾽
εἴκόνα ἡμετέραν᾽ τὰ σπέρματα τῆς ἀκριβοῦς ϑεολογίας
ἄνωϑεν

τοῖς νοεῖν δυναμένοις τε καὶ ἀξίοις προκατε-

βάλετο Μωῦσῆς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν προφῆται, περὶ ὧν
οὐ καιρὸς ἐχτείνειν. τὸν δὲ πληϑυντικὸν τοῦτον τῶν
προσώπων ἀριϑμὸν καὶ (αἵ ἄλλαι σαφέστερον ἐχδόσεις
ἡρμήνευσαν.
“Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ
καϑ' ὁμοίωσιν.
2. Ps. 109, 1.

ὅ. Gen. 11,1.

11. cf. Gen. 18, 1. 2.

8. τὸ συγχέωμεν) τοῦ συγχέωμεν C Cord.
τούτων Cord.
21. αἱ inserui.

20. τοῦτον C
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ε΄. Ὅτι τινὲς ἀσυμφώνως τῷ γράμματι τό "xov
εἰκόνα᾽ κατὰ τὸν υἱὸν ἐξειλήφασι.

᾿Επέστησαν τούτῳ τινές, ὅτι μὴ εἶπεν" ᾿ποιήσωμεν
ἄνϑρωπον εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν". ἀλλὰ “κατ᾽
ὅ εἰκόνα" καί φασιν" εἴπερ sixóv ἐστι τοῦ ϑεοῦ καὶ
πατρὸς ὁ υἱός. περὶ οὗ xci Παῦλος εἶπεν" “ὅς ἐστιν
εἰχὼν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀοράτου᾽ καὶ ὃ κύριος" “ὃ ἑωρα-

κὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα᾽" ἱπάντα γὰρ ὅσα ἔχει ὁ
πατήρ. ἐμά ἐστι᾽ — διὸ καὶ λόγος ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ καὶ
10 πατρὸς καὶ “μεγάλης βουλῆς &yysAog', τὰ τοῦ πατρὸς
ἀόρατα τοῖς ἔξω διηγούμενος" ὡς γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος
τῶν ἐν τῷ νῷ τῷ ἡμετέρῳ νοημάτων ἐξαγγελτικός ἔστι,
οὕτω καὶ ὃ τοῦ ϑεοῦ λόγος τῆς μεγάλης βουλῆς τοῦ
πατρὸς ἄγγελος ἐκλήϑη καὶ τοῦ ἀοράτου ϑεοῦ εἴκών.
15 διὸ χαὶ οὐδεὶς δύναται γνῶναι τὸν πατέρα, εἶ μὴ ὃ
υἱὸς αὐτῷ ἀποχαλύψῃ., ὡς οὐδὲ τὰ ἡμέτερα νοήματα
γνῶναί τινι δυνατὸν μὴ τοῦ ἡμετέρου λόγου ταῦτα
τοῖς ἔξωϑεν ἀπαγγέλλοντος --- ἐπεὶ οὖν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ
καὶ πατρός ἐστιν ὃ υἱός. κατὰ ταύτην τὴν εἰκόνα καὶ
20 καϑ' ὁμοίωσιν αὐτῆς γεγονέναι τὸν ἄνϑρωπον νοοῦσιν.
Οὐκ ἀπίϑανος μὲν οὖν ἡ ἐπίστασις αὐτῶν καὶ ἡ
ἐπιβολή, ἀλλ᾽ oi τῶν λοιπῶν ἐχδόσεις οὐ πάνυ τούτῳ

συμφέρονται" AxAng v εἰκόνι ἡμῶν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν ἡμῶν" Θεοδοτίων᾽ *év εἴκόνι ἡμῶν, ἐν ὁμοιώμασιν
25 ἡμῶν᾽" Σύμμαχος᾽ "ὡς εἰκόνα ἡμῶν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν.
6. Col. 1, 15.
9. cf. Joh. 1, 1.

7. Joh. 14, 9.
10. 13. cf. Jes. 9, 6.

8. Joh. 16, 15.
15. cf. Matth. 11, 217.

10. τὰ τοῦ πατρὸς ---11. διηγούμενος habet C Cord. post
ἐξαγγελτικός ἐστι 19.

19: καταυτὴν C (m. I suprascr.)
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καὶ μετὰ τὸν xevoxAvouóv:

“ἐν εἰκόνι 9500

ἐποίησα τὸν ἄνϑρωπον᾽" ᾿Δκύλας οὖν καὶ Θεοδοτίων
“ἐν εἰκόνι ἡμῶν᾽ εἰπόντες. ὃ δὲ Σύμμαχος “ὡς εἰκόνα
ἡμῶν᾽ οὐ κατὰ τὴν εἰχόνα τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρός. ὅς
ἐστιν ὃ υἱὸς εἰκὼν ὑπάρχων τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀοράτου. 5

ἰδιαίτερον τὸν ἄνϑρωπον γεγονέναι φασίν, | ἀλλ᾽ to.121v.
αὐτὸ μόνον εἰκόνα ϑεοῦ γεγονέναι. τουτέστι τῆς ἐν
τριάδι μιᾶς ϑεότητος. ὅϑεν καὶ ἔν τῇ ἐπαναλήψει ἀπὸ
τοῦ πληϑυντιχοῦ μετῆλϑεν ἐπὶ τὸ ἑνικὸν διὰ τὸ μοναδικὸν τῆς ϑεότητος" “καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄν-

[a0

ϑρωπον" κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν᾽.
ς΄., Ὅτι

οὐδὲ

εἰκόνα᾽"

ἀλλ᾽,

σωματικῶς

ἐκληπτέον

ὡς ἐπήγαγε

Μωῦσῆς.

τό

e
“κατ᾽

κατὰ

τὸ

ἄρχειν ἁπάντων τῶν ϑνητῶν £dov, οὗ δεικτικὸν τὸ ϑεῖναι τὸν ᾿“δὰμ τοῖς χερσαίοις τὲ καὶ 15
πτηνοῖς τὰ ὀνόματα.
"Emil τούτοις ξητεῖται αὐτὸ τοῦτο

τό “κατ᾽ εἰκόνα

ϑεοῦ καὶ καϑ᾽ ὁμοίωσιν", τί δηλοῦν ἐϑέλει. ὅτι μὲν
οὖν οὐ κατὰ τὸ σῶμα ἡ εἰκὼν καὶ ἡ ὁμοίωσις, δῆλον
| τοῦτο δὴ τὸ καταγέλαστον, ὑπό τινῶν μὲν ὑποπτευϑὲν 20

— ἀλογώτατα, ὑπὸ πολλῶν δὲ καλῶς ἐληλεγμένον" ἐσχάτῶς γὰρ ἀσεβὲς τὸ νομίζειν ἀνθρωπόμορφον εἶναι τὸ
ϑεῖον, ὅτε οὐδὲ ἡ ψυχὴ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν ἀσωμάτων.

πότερον δὲ ἐκ παραλλήλου ταὐτόν ἐστιν ἑκάτερον, ἢ
ἄλλο μέν τι τό “κατ᾽ sixóva^ δηλοῖ. ἕτερον δὲ τό xo 25
—. ὁμοίωσιν᾽;

Εἰ μὲν οὖν ταὐτὸν ἑκάτερον, ἔοικεν ὁ Μωύῦσῆς τοῦ
“χατ᾽ εἰχόνα᾽ ὥσπερ ἐξήγησιν ἐπαγαγεῖν τό *xo9" ὁμοίω1. Gen. 9, 6.
cap. 13...

21. πολλῶν] ut Orig. cf. in Gen. hom. I
ὃ

j

940
σιν
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COMPE d

εἶτα Tí τοῦτό ἐστι δηλῶν zoocéünxc: “καὶ ἀρχέ-

τωσαν τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης καὶ τῶν πετηνῶν
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ
πάντων
ex

1e

τῶν

ἑἕρπετῶν

τῶν

ἑρπόντων

ἐπὶ

τῆς

γῆς

σημαίνοντος τούτου, ὅτι καϑάπερ ἁπάντων τῶν ὄντων
βασιλεύς ἐστιν ὁ ϑεός. οὕτω καὶ τὸν ἄνϑρωπον xc9'
ὁμοίωσιν ἑαυτοῦ βασιλέα τῶν ἐπὶ γῆς πάντων ἐπέστησε. καὶ τοῦτο πάλιν διὰ τῶν ἑξῆς ἐδήλωσεν ἔναργέστερον εὐλογήσας αὐτοὺς καὶ εἰπών" “αὐξάνεσϑε καὶ
πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς, καὶ ἄρχετε τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης καὶ
τῶν

πετηνῶν

τοῦ

οὐρανοῦ

xci

πάντων

τῶν

χτηνῶν

καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἕρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς᾽. κυριεύει μὲν γὰρ ἀληϑῶς καὶ
1 σι

ἄρχει πάντων ὃ ϑεὸς ὧν ἐποίησε. καὶ εἷς τὸ εἶναι
παρήγαγεν ἐκ {τοῦ μὴ ὄντος" ἀγαϑὸς δὲ ὧν καὶ τὸν

ἄνθρωπον, ὡς φύσει γενητῇ δυνατόν, ἐξομοιοῦν ἑαυτῷ
βουλόμενος κυριεύειν καὶ ἄρχειν πάντων ἐπέταξε τῶν
ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τῆς ἐν αὐτῷ τοῦ λόγου δυνάμεως.
20 γενομένῳ τοίνυν εὐθὺς τὴν ἐξουσίαν ταύτην διδοὺς
ἤγαγε πρὸς αὐτὸν πάντα τὰ ϑηρία τῆς γῆς καὶ τὰ
πετηνὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἐφ᾽ ᾧ τούτων ὄνομα ϑεῖναι
ἑκάστῳ “καὶ πᾶν ὃ ἐκάλεσεν ὁ "4ódu, τοῦτο ὄνομα
αὐτῷ᾽" καὶ ἡμεῖς γὰρ τῶν οἰκετῶν oUg ἐν ἀρχῇ κτώ2 ὠξϑα, τὰ πρότερον ἀμείβοντες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀνόματα, ἕτερα τίϑεμεν αὐτοῖς καὶ τοῦτο τῆς κατ᾽ αὐτῶν
δεσποτείας ποιούμενοι σύμβολον, οἱονεὶ παλιγγενεσίαν
τινὰ διὰ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀμοιβῆς αὐτοῖς παρεχόμενοι"
τοῖς γὰρ ἄρτι τεχϑεῖσι τίϑεμεν ἄνθρωποι τὰ ὀνόματα.
ex

1. Gen. 1, 26.

16. τοῦ inserui.

9. Gen. 1, 28.

28. Gen. 2, 19;

rU
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Οὕτω μὲν οὖν, εἰ ἐκ παραλλήλου νοοῖμεν τό "xov
εἰχόνα᾽ καὶ τό ᾿καϑ' ὁμοίωσιν᾽.

ξ΄. Εἰ ἕτερον τό "xov εἰκόνα᾽ καὶ ἕτερον τό 01. 13ὅτ.
᾿καϑ' ὁμοίωσιν", τί τούτων ἐστὶν ἑκάτερον.

Ei δὲ τό 'xo9" ὁμοίωσιν

ἰδίαν ἔχει παρὰ

τό 5

"xev εἰχόνα᾽ σημασίαν, εἴη ἂν τό 'x«9' ὁμοίωσιν ἔκ
τῆς κατὰ προαίρεσιν ἡμῶν εὐξζωίας καὶ πρὸς ϑεὸν

ὁμοιώσεως εἰρημένον" καὶ γὰρ ὁ κύριος" “ἐγὼ δὲ λέγω
buiv'

ἀγαπᾶτε

τοὺς ἐχϑροὺς

ὑμῶν.

εὐλογεῖτε

τοὺς

καταρωμένους ὑμᾶς. καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς

[n0

καὶ προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαξόντων ὑμᾶς. ὅπως
γένησϑε viol τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ &O(xovg.

καὶ πάλιν"

“γίνεσϑε οὖν oixríguovsg, καϑὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 15
οἰχτίρμων ἐστί" καὶ πάλιν" "“ἔσεσϑε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
»"

ὡς ὃ πατὴρ

ὑμῶν

ὁ οὐράνιος

τέλειός

ἐστιν"

καὶ ὃ

! ἀπόστολος" ἱμιμηταί μου γίνεσϑε καϑὼς κἀγὼ Χριστοῦ"
"

καὶ ὃ ᾿Ιωάννης" “νῦν τέκνα $500 ἐσμεν καὶ οὔπω ig«νερώϑη, τί ἐσόμεϑα" οἴδαμεν ὅτι, ἐὰν ap

ὅμοιοι 20

αὐτῷ "papa".

DUE. d oUvo ταῦθα διοριστέα, δῆλον οἶμαι λοιπὸν
ὅτι τὸ μέν “κατ᾽ εἰκόνα᾽ εὐθὺς γενόμενος ὃ ἄνϑρωπος
— εἴληφε, τὸ δὲ ᾿καϑ’ ὁμοίωσιν᾽ δυνάμει μόνον ἔσχεν
εὐϑύς, διὰ τὸ τὴν λογικὴν οὐσίαν δεκτικὴν εἶναι τού- 35
τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν, ὅτε διὰ γνώσεως ἀληϑοῦς καὶ βίου
8. Matth. 5, 44. 45.

— 15. Luc. 6, 36. — 16. Matth. 5,48.

18. I Cor. 11, 1.

19. I Joh. 3, 2.

IoANNES PmiLOP.,

ed. Reichardt

I.
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καϑαρότητος

καὶ τῆς τῶν

δεομένων

αὐτοῦ

προνοίας

ἐξωμοιώϑη τῷ ϑεῷ᾽ τοῦτο γάρ ἐστι ϑεοῦ μίμησις. καὶ
τὴν διαστολὴν τούτων καὶ ἐξ αὐτοῦ Μωύῦσέως δεῖξαι
δυνατόν. ἐν γὰρ τῇ ἐπαναλήψει τοῦ λόγου φησὶν
5 οὕτως “καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον. κατ᾽ εἴκόνα
ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν᾽ καὶ τὰ ἐπιφερόμενα τούτοις, τὰ

μὲν τῆς εἰκόνος δηλώσας

διὰ τοῦ “χαὶ ἄρχετε τῶν

πετηνῶν τοῦ οὐρανοῦ᾽ καὶ τῶν ἕξῆς,. τὸ δέ ᾿καϑ'᾽
ὁμοίωσιν᾽ σιγήσας, ὅτι τοῦτο τῆς κατὰ προαίρεσιν
10 ἐδεῖτο ζωῆς.
᾿Εντεῦϑεν οἶμαι καὶ τοὺς ἔξω σοφοὺς τὴν φιλοσοφίαν οὕτως ὁρίσασϑαι᾽ φιλοσοφία ἐστὶν ὁμοίωσις

ϑεῷ., κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ᾽ ταὐτὸν δὲ τοῦτό
ἐστι τὸ καϑ' ὁμοίωσιν ϑεοῦ γενέσϑαι τὸν ἄνϑρωπον.
15 μήποτε δὲ τοῦτο σημαίνει καὶ ὁ ψάλλων ἐν οἷς φησιν"
“ἰδοὺ παλαιστὰς ἔϑου τὰς ἡμέρας μου. καὶ ἡ ὑπόστασίς
μου ὡσεὶ οὐϑὲν ἐνώπιόν σου πλὴν τὰ σύμπαντα
ματαιότης. πᾶς ἄνϑρωπος ξῶν᾽" οὕτω γὰρ τὸ ὠκύμορον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐκτραγῳδήσας. τὸ ἀξίωμα λοιπὸν
30 ἐπάγει τῆς λογικῆς οὐσίας εἰπών" “μέντοι γε ἐν εἰκόνι
διαπορεύεται ἄνϑρωπος᾽ ὡς εἶ ἔλεγεν" εἰ καὶ οὕτως
ὀλιγοχρόνιός ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος. ὡς παλαιστὰς ἐοικέναι

τῷ μήκει τοὺς χρόνους ἡμῶν τοῦ βίου, καὶ διὰ τοῦτο
ματαιότητι αὐτοῦ ἔοικεν ἡ Go, τουτέστιν ἴση τῷ μὴ

95 ὄντι --- μάταιον γὰρ τὸ μάτην ὄν —, ἀλλ᾽ οὖν εἰκόνα
ϑεοῦ φέρων ἐπὶ τῆς γῆς τὸν βίον τοῦτον διαπορεύεται.

Εἰ οὖν ἐπὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων ὃ λόγος οὗτος
διήκει. δῆλον ὡς οὐ τὴν δι᾽ εὐζωίας πρὸς ϑεὸν ὁμοίωσιν:
5. Gen. 1, 27.

16. Ps. 38, 6.

19. cf. Platon. Theaetet.

. 20. Ps. 38, 7.

21. ὡς si — 922. ὁ ἄνθρωπος om. Cord.

176 B.
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σημαίνει τό “κατ᾽ εἰκόνα" τοῦτο γὰρ ὀλίγων ἐστὶ καὶ
τῶν κατὰ Παῦλον λέγειν δυναμένων" '£ó δὲ οὐκέτι
ἐγώ. ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός" καί ᾿μιμηταί μου γένεσϑε,

᾿καϑὼς κἀγὼ Χριστοῦ".

η΄. Ὅτι τό "xav εἰκόνα καὶ x«9' δμοέωσιν᾽" to.125v.
ἐκ παραλλήλου ὃ Παῦλος
ἤκουσεν ἐπὶ τῆς 6
7ὔ

κατ᾽ ἀρετὴν

πρὸς

τὸν ϑεὸν

ἐξομοιώσεως.

Ταῦτα μὲν οὖν. εἰ διάφορος σημασία τοῦ “κατ᾽
&ixóva καὶ τοῦ ᾿χαϑ᾽ ὁμοίωσιν" ἔοικε δὲ ὃ ἀπόστολος
éx παραλλήλου ταῦτα λαβεῖν, οὐ πρὸς τὸ ἄρχειν τῶν
ἐπὶ γῆς. ἀλλὰ πρὸς τὸ διὰ βίου ϑεοφιλοῦς ὁμοιοῦσϑαι
ϑεῷ καὶ εἰκόνα τῆς ἀγαϑότητος αὐτοῦ φέρειν ἐπὶ τῆς
γῆς" τοῦ σωτῆρος γὰρ εἰπόντος" “ὅπως γένησϑε υἱοὶ
τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ὅτι τὸν ἥλιον
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς καὶ βρέχει

10

15

ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους καὶ πάλιν" “γένεσϑε οὖν
οἴχκτίρμονες καὶ τέλειοι. καϑὼς καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ
,

M

,

^

^

e

M

c

^

οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστὶ καὶ τέλειος᾽, Παῦλος πρὸς
;Κολοσσαεῖς φησιν οὕτως" “νυνὶ δὲ ἀπόϑεσϑε καὶ ὑμεῖς
τὰ πάντα. ὀργὴν ϑυμὸν κακίαν βλασφημίαν αἰδσχρο)- λογίαν, ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. μὴ ψεύδεσϑε slg ἀλλή— Aovg ἀπεκδυσάμενοι
u

τὸν παλαιὸν

ἄνθρωπον

σὺν ταῖς

πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν &vaχαινούμενον

εἷς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα

τοῦ κτίσαντος

αὐτόν. xoci πρὸς ᾿Εφεσίους πάλιν" " ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς
κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνϑρωET
e
pev-q

2. Gal, 2, 20.

p Lue. 6, 86.

BI Cor. 11, 1.

19. Col 3, 8—10.
“

18. Matth. 5, 45.

25. Eph. 4, 292—294.
16*

5

ἘΦ

[VI 9 |

—

IOANNIS PHILOPONI

244

1

zov τὸν φϑειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς ἀπάτης,

ἀνανεοῦσϑαι

δὲ τῷ πνεύματι τοῦ

νοὸς ὑμῶν

καὶ

ἐνδύσασϑαι τὸν καινὸν ἄνϑρωπον τὸν κατὰ ϑεὸν κτισϑέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας᾽, ἐξ
500 xol ὅτι μὴ σωματικὴ ἡ εἴκὼν πρόδηλον, καὶ ér&oou πάλιν. “ὃ πρῶτος ἄνϑρωπος £x γῆς χοϊκός, ὃ
δεύτερος ἄνϑρωπος ὃ κύριος ἐξ οὐρανοῦ. οἷος ὁ golxóc,
τοιοῦτοι καὶ οἱ χοΐκοί" οἷος ὃ ἐπουράνιος. τοιοῦτοι
καὶ οἱ ἐπουράνιοι. καὶ καϑὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα
10 τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου᾽.
tig ταὐτὸν

ἄρα

ὁ Παῦλος

τό “κατ᾽ εἰκόνα᾽

καὶ

τό

᾿χκαϑ᾽ ὁμοίωσιν᾽ εἴληφεν αἰχμαλωτίξων πᾶν νόημα εἷς
τὴν κατὰ Χριστὸν Conv. ὅτι δὲ κατ᾽ εἴκόνα ϑεοῦ ἐστι
καὶ καϑ᾽ ὁμοίωσιν ὃ δι᾽ εὐξζωίας ϑεὸν μιμούμενος, ἐδή15 λῶσε καὶ ὃ Ζαυὶδ εἰπών" “ἄνθρωπος ἐν τῇ τιμῇ ὧν
οὐ συνῆκε, παρεσυνεβλήϑη

τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις

καὶ ὡμοιώϑη αὐτοῖς᾽" ἐχπεσὼν γὰρ διὰ φαυλότητα
βίου τῆς τοῦ ϑεοῦ ὁμοιώσεως ὡμοιώϑη τοῖς κτήνεσιν,

ὧν τὴν ξωὴν ἐμιμήσατο.
20 9". Ὅτι Θεόδωρος κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ γεγονέναι
φησὶ τὸν ἄνϑρωπον, ἵνα τῷ περιέπειν αὐτὸν
πᾶσα ἡ κτίσις τιμᾷ τὸν 966v, ὡς καὶ διὰ βασιλικῆς εἰκόνος τιμᾶται ὃ βασιλεύς" καὶ ἔλεγχος
ὡς ἀτόπου

τῆς ὑποθέσεως

25

καὶ

εἰς ἑλληνισμὸν

ἀγούσης.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον" ὃ δὲ χρηστὸς Θεόδωρος πολλαχοῦ προφάσεις ἐπὶ ταῖς κατὰ τοῦ δεσπότου
6. I Cor. 15, 47. 48.
16. ἐν τιφνή C

15. Ps. 48, 18.

16. παρεσυνεβλήϑη C παρεσυνεκλήϑη Cord t

I
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Χριστοῦ βλασφημίαις ξητῶν ve καὶ ἐπινοῶν, ἄλλως ἐξηγεῖται τό “κατ᾽ εἰκόνα" καὶ τό «o9 ὁμοίωσιν᾽ | ἔν tot.1267.
τῷ τετάρτῳ τῶν sig τὴν lévecw, ἵνα κατὰ μικρὸν
ὑφέρπων χατὰ Χριστοῦ τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν ὡς εἶπον
ἐγείρῃ. ᾿ὡς γὰρ εἴ τις βασιλεύς" φησί ᾿πόλιν μεγίστην
οἰκοδομήσας εἰκόνα ἑαυτοῦ χατασκευάσας ἐν μέσῳ τῆς
πόλεως στήσειεν, ὡς ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀντὶ τοῦ βασιλέως τιμᾶσϑαι ταύτην. προσκυνεῖσϑαι δὲ μᾶλλον. οὕτω
καὶ ὃ ϑεὸς τὸν κόσμον ποιήσας τὸν ἄνθρωπον ἐν
τάξει παρήγαγεν sixóvog οἰκείας. ὡς ἂν ἅπασα ἡ κτίσις
ἐν τῇ. τούτου ϑεραπείᾳ τὴν προσήκουσαν ἀναφέρῃ
τιμὴν τῷ ϑεῷ᾽" τὴν γὰρ σωματικὴν χρείαν τὴν ἔκ τῶν
γεγονότων τῷ ἀνθρώπῳ προσαγομένην ἀπαριϑμησά-

μδνος μέχρις αὐτῶν πρόεισι τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καὶ
αὐτοὺς λέγων ἀντὶ τοῦ ϑεοῦ ϑεραπεύειν τὸν ἄνϑρωπον, καὶ τὸ τοῦ ἀποστόλου μαρτύρεται τό “ οὐχὶ πάντες
εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα
διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν: ὡς διὰ
τοῦτο γενομένων αὐτῶν, οὐκ ἐννοῶν ὅτι καὶ ὁ δεσπό-

τῆς ἔφη Χριστός" “οὐ γὰρ ἦλθεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
διακονηϑῆναι. ἀλλὰ διακονῆσαι᾽ exitul.
" “ἦλϑεν γὰρ ξητῆσαι
χαὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός᾽. καὶ οἱ ἄγγελοι τοίνυν οὐχ
ὡς ὑποβεβηκότες ἡμῶν. ἀλλὰ τῷ ϑεῷ λειτουργοῦντες

εἷς σωτηρίαν ἡμῶν ἀποστέλλονται"

“χαρά᾽ γάρ φησι

“γίνεται ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ

μετανοοῦντι᾽"

ἄνϑρωποι μὲν γὰρ πάντες ἐξέκλιναν ϑεοῦ καὶ οὐκ ἦν
οὐδὲ μέχρις ἑνὸς ὁ ποιῶν χρηστότητα. οἱ δὲ ἅγιοι
ἄγγελοι δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ.
3. ef. Theodoret.

20. Matth. 20, 98.

- 96. cf. Rom. 3, 12.

1. c. qu. XX

21. Luc. 19, 10.

57. cf. Ps. 102, 20.

16. Hebr. 1, 14.

24. Luc. 15, 7.

διὸ
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καὶ ὁ κύριος εὔχεσϑαι κελεύει. γενηϑῆναι τὸ ϑέλημα
τοῦ ϑεοῦ ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς τοῦ ϑείου
ϑελήματος ὑπὸ τῶν ἄνω πληρουμένου δυνάμεων. ἀλλὰ
καὶ τοῖς σῳξομένοις μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν
5 ὡς ἀγγέλοις ἐν οὐρανῷ ἔδσεσϑαι Χριστὸς ἐπηγγείλατο.
κἀκεῖνοι μέν “διὰ παντός᾽ φησὶν ὃ κύριος “βλέπουσι τὸ
πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς᾽" οἱ δὲ

κατὰ Παῦλον νυνὶ βλέπουσιν ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἷνίγματι. τότε δὲ τοῦ ἀγγελικοῦ τυχόντες ἀξιώματος
10 σρόσωπον πρὸς πρόσωπον" “μακάριοι᾽
γάρ φησιν ol

καϑαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν ϑεὸν ὄὕψονται᾽. ἀλλὰ
Θεόδωρος

τὰς λειτουργικὰς

ἀρχὰς τὰς ἐξουσίας

χερουβὶμ

τὰ

τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις,

τὰς

τοὺς ϑρόνους τὰς κυριότητας τὰ

σεραφὶμ

ἀντὶ

ϑεοῦ

φησιν

ὡς

εἰκόνα

15 ϑεοῦ περιέπειν τὸν ἄνϑρωπον.
Ποία δὲ ἡ παρὰ τῆς ἄλλης κτίσεως τῷ ἀνϑρώπῳ
προσαγομένη ϑεραπεία ὡς εἰκόνι 9500, δι’ ἧς αὐτὸς
ἐν ἐκείνῳ ϑεραπεύεται ὁ ϑεός; ἡ τῶν καιρῶν πάντως
εὐκρασία καὶ ἡ τῶν στοιχείων πρὸς ἄλληλα συμμετρία,
80 δι’ ὧν βλαστάνει τε καὶ εἷς τέλος ἔρχεται τὰ φυόμενα,
ἐξ ὧν ἡ τῶν σωμάτων γένεσίς vs καὶ τροφὴ καὶ
αὔξησις. “ἅ ἐστι πάντα᾽ κατὰ τὸν Παῦλον “εἰς φϑοocv τῇ ἀποχρήσει᾽. καίτοι ye εἷς τὴν αὐτὴν χρείαν τὰ
αὐτὰ καὶ τοῖς ἀλόγοις ξῴοις ὑπηρετεῖ" "ἀλλὰ καὶ τού-

25 roug? φησί “δι᾿ ἡμᾶς τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι χόρτον

καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων".
1. cf. Matth. 6,10.

6. Matth. 18, 10.

10. Matth.

12. cf. Col. 1, 16.

lc. pag.15.

5, 8.

29. 01.2, 22.

25. Ps. 108, 14.

ἀλλ᾽ ὀλίγα

8. cf. I Cor. 13, 12.
17. cf. Theodor.

24. οὗ Theodoret. l. c. qu. XIII

14. σεραφὶν C
18. πάντως C πάντων Cord.
88, 206. ἡμᾶς d
ἐξανατέλλει χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην κτλ. Cord.
tef
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τούτων ἐστὶν οἷς συγχρώμεϑα ἢ εἷς τροφὴν ἢ sig
μόχϑων κοινωνίαν" τὰ πλεῖστα δὲ λυσιτελεῖ τὸ παράσαν ἡμῖν οὐδέν" πολλὰ δὲ τούτων οὐδέ, εἰ ἔστιν ὅλως,
γιγνώσκομεν ἐν ἐρήμοις καὶ ϑηριώδεσιν ἢ ἀπλώτοις
ὄντα ϑαλάσσαις.

5

V. Καὶ ὅτι τὸν Χριστόν φησι Θεόδωρος ἕνα to.126v.
ὄντα ἐξ ἡμῶν sig οὐρανὸν ἀναγαγεῖν τὸν ϑ'εόν,
ἵνα τε ὑψηλὸς ὧν ὑπὸ πάσης προδκυνῆται τῆς
κτίσεως καὶ ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἐπιβουλεύηται δυνάμεων" καὶ ἔλεγχος τῆς ἀσεβοῦς | 10
ταύτης ὑπονοίας.
᾿Επὶ πλέον δὲ τὴν βλασφημίαν ἐκτείνων Θεόδωρος
καὶ sig αὐτὸν ἤγαγε τὸν δεσπότην Χριστὸν οὐ ϑεὸν
ἐνανθοωπήσαντα λέγων αὐτὸν κατὰ τό" “ὁ λόγος σὰρξ
ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν᾽ καὶ πάλιν" “ὅτε δὲ ι

ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου. ἐξαπέστειλεν ὁ 950g
τὸν υἱὸν αὑτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικὸς γενόμενον ὑπὸ
νόμον᾽ καί “ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ. ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβὼν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενό- 30
μενος΄. ταῦτα καὶ μυρία τούτων ἐναργέστερα Θεόδωρος κατὰ νώτου βαλών "ἀκριβέστερον᾽ φησίν “ὃ ϑεὸς
τὰ τῆς εἰχόνος ἡμῖν διασῶσαι βουλόμενος ἄνϑρωπον
ἐξ ἡμῶν ἕνα λαβὼν ἀϑάνατόν τε καὶ ἄτρεπτον ποιήσας
δἷς οὐρανὸν ἀνήγαγεν ἑαυτῷ συνάψας, ἵνα μὴ μόνον 56
εἷς ὕψος τυγχάνων παρὰ πάσης προδκυνῆται τῆς κτί-

e"
τ,
αν
σ᾿
λα

14. Joh. 1, 14.

15. Gal. 4, 4.

22. fragm. Theodori alibi non extat.
:

14. ἐνανθοωπίσαντα

C Cord.

18. Phil. 2, 6.
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σεως. ἀλλὰ γὰρ καὶ κατὰ πάντα φοβερός ve καὶ &ve-

πιβούλευτος ἦ τοῖς ἐναντίοις ἅτε μηδεμίαν παρατροπὴν

, 5

10
|

15

ἢ ἀλλοίωσιν ὑπομένειν οἷός τὲ (v^. πόϑεν ταῦτα
λαβὼν ἔχει Θεόδωρος. si μὴ ἔκ τοῦ πρὸς αὐτὸν εἶπόνTog τὸν δεσπότην Χριστόν" “εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, βάλε
σεαυτὸν κάτω"; ὑπενόει γὰρ ὃ πειράξων, ὡς si τοῦτο
ποιεῖν τολμήσειεν, ἐλέγχεται μὴ Gv, ὕπερ sive φησιν,
ἀληϑινὸς υἱὸς τοῦ ϑεοῦ" τὸ γὰρ ἐπικάλυμμα τῆς σαρx0g αὐτὸν ἠπάτα. ἐξ οὗ καὶ Θεόδωρος εἰπεῖν ἐτόλμησεν. ὅτι τὸν ἄνϑρωπον., ὃν ἔλαβεν ἐξ ἡμῶν ὁ ϑεός,
ἀνήγαγεν εἷς οὐρανὸν διὰ δύο αἰτίας. μίαν μέν, ἵνα
ὑψηλὸς ὧν ὑπὸ πάσης προσκυνῆται τῆς κτίσεως δρατῆς τε καὶ ἀοράτου, τὸ κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ γεγονέναι
δεικνὺς ἀκριβῶς" καίτοι ys πρὸ αὐτοῦ ἐνδιαίτημα τῶν
ἀγγέλων ὃ οὐρανὸς sive, λέγεται, ὃ καὶ Θεοδώρῳ
δοκεῖ" ἑτέραν δέ, ἵνα φοβερὸς ὧν διὰ τὸν τόπον ὑπὸ
τῶν ἐναντίων δυνάμεων ἀνεπιβούλευτος μείνῃ" καίτοι
ἐν γῇ ὄντος ἔτι τοῖς αὐτοῦ μαϑηταῖς ὑπεχώρουν oi
δαίμονες

καὶ

ὑπετάττοντο

διὰ τὸ πρὸς αὐτοὺς

τοὺς

20 μαϑητὰς εἰρηκέναι τὸν Χριστόν' “ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν
ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦ᾽. ἐν τούτοις δὲ Θεόδῶρος καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑείαν οὐσίαν τὴν βλασφη-

μίαν διέτεινεν, εἴπερ ἐδεήϑη ὁ ϑεὸς προσφύγιον τῷ
ε5 ἀνθρώπῳ δοῦναι τὸν οὐρανόν,
ἐναντίων δυνάμεων, τῶν ἐν τῇ
αὐτῶν καὶ λεγόντων" “τί ἡμῖν
ϑεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ
5. Matth. 4, 6.

20. Luc. 10, 19.

14. πρὸ C περὶ Cord.
corr. e ov C

ἵνα μὴ βλαβῇ ὑπὸ τῶν
γῇ λίαν ὑποτρεμόντων
καὶ σοὶ ᾿Ιησοῦ, υἱξ τοῦ
βασανίσαι ἡμᾶς; πῶς
27. Matth. 8, 29.

19. οἱ πετάττοντο C

.

27. σοι

|
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δ᾽ ὅλως ὃ ποιήσας ἀϑάνατον αὐτὸν καὶ ἀμετάβλητον
ἔτι δεδιώς. μή τι πάϑῃ ὑπὸ τῶν ἐναντίων δυνάμεων.
ἑτέραν αὐτῷ | βοήϑειαν ἐπινοεῖ τὸν οὐρανόν; si otii.
δὲ καὶ οἱ τῆς ἀναστάσεως

τῶν ἁγίων ἀξιωϑέντες

ὡς

"ἄγγελοι ϑεοῦ εἶσιν ἐν οὐρανῷ πάντοτε σὺν κυρίῳ
ὄντες xol τοῦ κατ᾽ εἴκόνα τυχόντες ἀκριβῶς. δεήσει
χατὰ τὸ ἀκόλουϑον χαὶ αὐτοὺς ὑπὸ πάσης mQooxvνεῖσϑαι τῆς κτίσεως.

Ποίαν ὑπερβολὴν ἀσεβείας ἐν τούτοις ἑτέρῳ, Θεόδωώρος καταλέλοιπεν

ἐν προσχήματι

τοῦ ἐξηγεῖσθαι τὰ

μ᾿0

ΜΜωύσέως τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα κατὰ Χριστοῦ βλασφη-

μῶν καὶ κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ; ἀλλ᾽ ὅμως τοιοῦτος (v
πικρῶς ἐπισκώπτει, τοὺς προεξηγησαμένους τὸν τόπον
οὕτω λέγων" σφόδρα μοι ϑαυμάξειν ἐπῆλϑε τῶν ταυτὶ
—gxv συνιδεῖν οὐχ οἵων τε γεγονότων. καίτοι διὰ πάσης
x«ovvróusve τῆς ἁγίας γραφῆς καὶ πολλῷ ys πλέον
-ἐπὶ
py τῆς καινῆς ἐκφωνηϑέντα διαϑήκης᾽. ποῦ τῆς ϑείας
γραφῆς εἰρημένον δεικνύειν ἕξεις. ὅτι διὰ τοῦτο τὸν
IE. κατ᾽ εἴκόνα ἰδίαν καὶ x«9' ὁμοίωσιν ἐποίηGev ὃ ϑεός. ἵνα ὥσπερ ἐν πόλει βασιλέως εἷκόνα
τιμῶσιν ἀντὶ τοῦ βασιλέως οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες.
οὕτω καὶ πᾶσα κτίσις νοητῶν τε χαὶ αἰσϑητῶν ἀντὶ

τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀοράτου τὸν κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ. ysvóἱξνον τιμῶσιν ἄνϑρωπον; καὶ κατὰ τὸ ὑπόδειγμα πάντῶς τῆς βασιλέως εἰκόνος καϑάπερ τὴν Ναβουχοδὸονόσορ χρυσῆν εἰκόνα ὡς αὐτὸν προσεκύνουν τὸν βασι-

τQ

λέα, οὕτω καὶ τὸν ἄνϑρωπον ὡς ϑεὸν προσχυνῶσιν. ὅ
τε χόσμος ἅπας καὶ οἱ ἄγγελοι;ἦ που καὶ ptum, ἂν.
14. cf. Theodoret. l c. qu. XX. cf. Daniel 860. LXX:8,4 86.
9. ὑπερβολὴν C ἀφορμὴν Cord.

18. ἕξειςἿ εἰ corr-ex are
AE

.
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ἴσως τοὺς ἐν τῇ καμίνῳ τρεῖς παῖδας μὴ ἑλομένους
διὰ τῆς εἴκόνος τὸν Βαβυλώνιον βασιλέα προσκυνεῖν,
εἴπερ καὶ τὸν ἄνϑρωπον ὡς εἰκόνα ϑεοῦ πᾶσα περιξέπει

ἡ κτίσις [ὡς εἰκόνα 9500]: ὅτι δὲ sig τοῦτο καταστρέ5 φει Θεοδώρῳ τὸ τόλμημά τε καὶ τὸ ὑπόδειγμα, δῆλον

καὶ ἐξ ὧν ἐπήγαγεν" ᾿ὥσπερ γάρ᾽ φησίν “τὴν βασιλέως

εἰκόνα

οἱ μὲν τοῦ

βασιλέως

ϑεραπευταὶ

διὰ

πάσης ἄγουσι τῆς αἰδοῦς, οἱ τυραννικοὶ δὲ μετὰ πολ-

λῆς καϑαιροῦσι τῆς σπουδῆς, τὴν βασιλέως αὐϑεντίαν
10 év τῇ εἴκόνι καϑαιρεῖν ἢ παραβλάπτειν ἡγούμενοι,
οὕτω καὶ περὶ τὸν ἄνϑρωπον οἱ μὲν εὐνοοῦντες ἄγγελοι
τῷ ϑεῷ προϑύμως τὴν διακονίαν, ἐφ᾽ qj ἀποστέλλονται, πληροῦσι διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, ὃ διάβολος
δὲ χαὶ οἱ δαίμονες περὶ τὴν ἀνθρώπων ἐπιβουλὴν
15 πάντα ποιοῦσιν᾽. ἐκ τοῦ προκειμένου μετέβης sig ὅτεQov' προὔκειτο γάρ σοι δεῖξαι ἐκ τῆς ϑεοπνεύστου
γραφῆς. ὅτι ὡς εἰκόνα ϑεοῦ πᾶσα ἡ κτίσις περιέπει
τὸν ἄνϑρωπον καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι" τοῦτο δὲ δεῖξαι
μὴ δυνηϑεὶς μετέβης ἐπὶ τὸ τῷ ἀποστόλῳ λεχϑέν, “ὅτι
80 εἷς διακονίαν ἀποστέλλονται οἱ ἄγγελοι διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν᾽" — οὐκ ἄρα ἵνα περιυἕπωσιν αὐτὸν ἀντὶ ϑεοῦ ὡς εἰκόνα 09500, ἀλλ᾽ ἵνα τῆς
σωτηρίας αὐτῶν, ἧς ἐξέπεσον διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ἐπιμελήσωνται --- ἐπιτείνων δὲ ὅμως ἔτι τὴν κατὰ Χριστοῦ
25 βλασφημίαν “ ἀκριβέστερον᾽ γάρ φησι 'róv λόγον τῆς

εἰκόνος διασῶσαι

βουλόμενος ὃ ϑεὸς ἄνθρωπον ἕνα

ἔλαβεν ἐξ ἡμῶν καὶ τοῦτον ἀϑάνατον

καὶ ἄτρεπτον

19. Hebr. 1, 14.
4. ὡς εἰκόνα ϑεοῦ

delevit Cord.

11. ἐννοοῦντες Cord.

18. τοῦτο δὲ — 20. oi ἄγγελοι om. Cord.

ται Ο Cord.

24. ἔτι Ο ἐπὶ Cord.

28. ἐπιμελήσονNurs
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ποιήσας εἰς οὐρανὸν ἀνήγαγεν ἑνώσας ἑαυτῷ, ἵνα ὑπὸ
πάσης προσκυνῆται τῆς χτίσεως᾽.

τί οὖν ἐρεῖ τοῦ ϑεοῦ

' λέγοντος᾽ “κύριον τὸν ϑεόν cov προσκυνήσεις | καὶ fot.121v.
αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις᾽ καί “τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ
δώσω᾽" “οὐκ ἔσονταί σοι ϑεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ"; εἶ
3

-

,

9

p.

ς

δὲ λέγοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου
ἀναφέρεσϑαι,

p

lf

3

προσκύνησιν εἰς ϑεὸν

ἴστω, ὅτι καὶ οἱ τοῖς εἰδώλοις ὡς ϑεοῖς

προσκυνοῦντες τοῦτο φασί: διὸ καὶ τοῖς τῶν ϑεῶν
ὀνόμασιν, οἷς ἀνάκεινται, ταῦτα προσαγορεύουσιν, ὡς
καὶ Θεόδωρος τὸν ἐκ Μαρίας ἄνθρωπον ἴσα ϑεῷ
προσκυνεῖ καὶ ϑεὸν ὀνομάξει τῇ κτίσει λατρεύων ὡς
ἐκεῖνοι καὶ προσφάτῳ 95:0, πλὴν ὅτι Ἕλληνες μὲν
ἀψύχοις ἀγάλμασιν, ἐμψύχῳ δὲ οὗτος. ὅτε καὶ πολλὰ
τῶν ἁλόγων ξῴων καὶ ἀνθρώπους
w

3

,

,

᾿ς

9

ἐϑεοποίησαν ἐκεῖνοι

/

2

,

2

-

ὡς ϑείας ἀρρήτως μετέχοντας φύσεως" ἀλλὰ τοιοῦτος
ὧν Θεόδωρος πικρῶς ἐπισκώπτει

τοὺς πρὸ αὐτοῦ πάν-

τας. ὅτι μὴ οὕτως, ὡς ἔδοξεν αὐτῷ. τό “κατ᾽ εἰκόνα
καὶ καϑ᾽ ὁμοίωσιν᾽ ἀσεβῶς ἐξειλήφασι. λέγων οὕτω"
er

ια΄. Ὅτι

*

μὴ

er

€

ki

νενοηκὼς

ἀρχῆς τῶν ἀνθρώπων,

3

-

Θεόδωρος

ΜΕ

2

τὸ εἶδος

:

τῆς

καίτοι σαφῶς εἰρημένον

Μωῦσεῖϊῖ. οὐκ ἴδιον εἶναί φησι τῶν ἀνθοώπων
ἀλλὰ καὶ ἀγγέλων τὸ ἄρχειν. οὐκ ἐπιστήσας.
ὡς ἄνθρωποι μὲν ἄρχουσιν ἅπαντες, ἄγγελοι
δὲ οὐ πάντες.
"Kav' εἰκόνα γεγενῆσϑαι τὸν ἄνθρωπον λέγουσι,

πῇ μὲν κατὰ τὸ ἀρχικόν, πῇ δὲ κατὰ τὸ λογικόν, πῇ
3. Matth. 4, 10.

4. Jes. 42, 8.

5. Exod. 20, 3.

25. cf. Theodoret. l. c. qu. XX.
5. ἕταιροι C

18. ὅτε καὶ C

ὅτε ve Cord.
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δὲ χατὰ τὸ νοερόν, γέλωτος μεστὰ σαφῶς ἀποφϑεγγό-

μενοι΄.

ex

τὰ δὲ σά, βέλτιστε. γέλωτος μὲν οὐδαμῶς.

τῶν “Ἱερεμίου δὲ ϑρήνων ὡς ἀληϑῶς ἐστιν ἄξια εἷς
τοσαύτην βλασφημίαν τοὺς σοὶ πειϑομένους ἐξάγοντα.
πῶς οὖν οἴεται τὰ εἰρημένα τοῖς πρὸ αὐτοῦ γέλωτος
εἶναι ἄξια; “εἰ περὶ μόνου τοῦτο᾽ φησίν “εἴρηται τοῦ
ἀνϑρώπου, ἰδίαν τινὰ τῆς προσηγορίας προσῆκεν εἶναι
τὴν αἰτίαν" ἀλλ᾽ οὔτε τὸ νοερὸν μόνον. οὔτε τὸ λογικὸν ἀνθρώπων --- τοιαύτας γὰρ εἶναι καὶ τὰς ἀοράτους

φαμὲν δυνάμεις — οὐ μὴν οὐδὲ τὸ ἀρχικόν" καὶ γὰρ
καὶ τοῦτο ταῖς ἀοράτοις προσὸν ὁρῶμεν δυνάμεσινὃ:
AAA εἴπομεν ἤδη καὶ δι᾿ αὐτῶν τῶν πραγμάτων
ἐδείξαμεν, ὡς οὐχὶ σὺν τῷ κόσμῳ γεγόνασιν αἱ τῶν
ἁγίων ἀγγέλων τάξεις. ἀλλ᾽ προὐὔπέστησαν ἐναργῶς"
15 μόνου δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ κόσμου τὴν γένεσιν παρέδωκε
Moi, ἐν à μόνος τῶν ἐγκοσμίων ὃ ἄνϑρωπος τῆς
λογικῆς καὶ νοερᾶς ἠξίωται ψυχῆς" διὸ καὶ μόνος τῶν
ἐγκοσμίων ἐστὶ κατ᾽ εἴκόνα ϑεοῦ καὶ μόνος ἄρχει τῶν
ἐπὶ τῆς γῆς πάντων, τῇ τοῦ ϑεοῦ προστάξει καὶ τῇ
80. τοῦ λόγου δυνάμει πάντα ποιῶν ἑαυτῷ ὑποχείρια.
ἄγγελοι δὲ τούτων οὐκ ἄρχουσιν. ἀλλὰ τῶν ἰδίων
ταγμάτων, ὡς οἱ τούτων ἡγεμόνες ἀρχάγγελοι ἢ ἄλλος
ἄλλου τινὸς ἔϑνους κατὰ τό: “ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν
κατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ᾽. κἀντεῦϑεν, ὅτι. μὴ
35 πάντες ἄρχουσι δῆλον, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων xpwóv

1e

ἐστι τό" “καὶ ἀρχέτωσαν᾽" τῶν γὰρ ἀγγέλων οἱ μὲν
PORE. ol δὲ ἄρχονται" μετὰ δὲ τὸ εἰπεῖν τὸν ϑεόν
“χατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καϑ᾽ ὁμοίωσιν εὐθὺς κατὰ
6. cf. Theodoret. 1. c. qu. XX

23. Deut. 32, 8.

7. προσήκειν C Cord.

12. lib.I eap. 8 sq.

id

C

1. τὴν μὲν γένεσιν Cord. .:

᾿

ἷ
]
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συνέχειαν ἐπήγαγε᾽ “καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχϑύων τῆς
|ϑαλάσσης καὶ τῶν πετηνῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν 501. 138.
ἐπὶ γῆς ἁπάντων᾽ διὰ τούτων τό, πῶς ἔφη κατ᾽ εἰκόνα,

δηλώσας.

σὺ δὲ τοῖς φανερῶς

εἰρημένοις

πολεμεῖς

ἀναιδῶς.

ιβ. Ὅτι κατασκευάξων τὸ πᾶσιν ὁμολογούμεvov, ὅτι ἐπὶ μόνου τοῦ ἀνθρώπου τό “κατ᾽
εἰκόνα᾽ εἴρηται, παράγει τό “ἀνὴρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσϑαι, εἰκὼν καὶ δόξα ϑεοῦ ὑπάρχων οὐ νοήσας τὸ εἰρημένον.
Εἶτα ὡς ἠγνοηκότος

τινός.

ὅτι

περὶ

μόνου

τοῦ

ἀνϑρώπου τό “κατ᾽ εἴκόνα᾽ εἴρηται, κατασκευάζων τοῦτο
περιττῶς καὶ τὸ τοῦ ἀποστόλου παράγει μαρτύριον"
“ἀνήρ᾽ φησίν “οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσϑαι, εἰκὼν
καὶ δόξα ϑεοῦ ὑπάρχων᾽ ὡς δὴ περὶ ἀνδρῶν καὶ
μόνων εἰρηκότος τοῦ ϑεοῦ τό “ποιήσωμεν ἄνϑρωπον
κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν", ὅπερ οἱ uso"
ὑπερβολῆς ἰδιῶται νομίζουσιν. [τὸ] ἐπὶ μόνων τῶν

ἀνδρῶν τό

"ἄνϑρωπος᾽ λέγεσϑαι"

ὅτι δὲ κοινῶς ἐπὶ

[49/4

πάσης ἡμῶν τῆς φύσεως εἴρηται, δῆλον ἐξ αὐτῶν τῶν
τοῦ προφήτου ῥημάτων" 'x«i ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν
ἄνϑρωπον., κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. ἄρσεν
καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς" x«l ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὃ
ϑεὸς λέγων" αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε
τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης καὶ τῶν πετηνῶν τοῦ οὐρανοῦ

καὶ

πάντων

1. Gen. 1, 26:
18. τὸ delevi.

τῶν

χτηνῶν

καὶ

8.14. 1 Cor. 11, 7.

πάσης

τῆς

γῆς

21. Gen. 1,27. 98.

10
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καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
κοινὰ

οὖν ἅπαντα

δέδωκε

τοῖς δύο γένεσιν

ὃ ϑεός"

διὸ καὶ αἱ ἀρεταὶ κοιναὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, si καὶ
ἰδιαίτερον τό xav εἰκόνα" τοῦ ἀνδρὸς κατηγόρησεν ὃ
ἀπόστολος διὰ τὸ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν εἰρῆσϑαι τῇ
γυναικὶ ὑπὸ ϑεοῦ “καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή Gov καὶ αὐτός Gov κυριεύσει" κοινῶς γὰρ
εἰρημένου τοῦ “καὶ κατακυριεύσατε αὐτῶν ἐπιτέταται
ὕστερον τὰ τῆς ἀρχῆς καὶ τὰ τῆς ἐξουσίας τῷ ἄρρενι.
1 ὅτε μὴ μόνον
τῶν ἄλλων ξῴων ἄρχει πάντων, ἀλλὰ
καὶ τῶν ὁμοφύλων τοῦ ϑήλεος" “καὶ αὐτός σου γάρ
“χυριεύσει᾽ πρὸς τὴν γυναῖκά φησι. διόπερ οὐ μόνον
εἴκόνα ϑεοῦ κατ᾽ ἐξαίρετον, ἀλλὰ καὶ δόξαν εἴρηκεν ὃ
Παῦλος τὸν ἄνδρα ὡς κυριεύοντα τῆς τῶν ἄλλων
15 ξώῴων κυριξευούσης γυναικός" καὶ οὕτω δόξαν μιμεῖται
ϑεοῦ. ἐπεὶ καί ᾿ϑεὸς ϑεῶν καὶ κύριος τῶν κχκυριξευόντων᾽ ὃ ϑεὸς ἐστί τε καὶ ὀνομάζξεται.
ex

e

ιγ΄. Ὅτι καὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱ ἐξουσίαι καὶ oi
κοσμοκράτορες καὶ τὰ τοιαῦτα πεπλάνηκε τῇ
0. ὁμωνυμίᾳ Θεόδωρον, (sig» τὸ μὴ μόνου τῶν
,

ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου

τὸ ἀρχικόν.

“᾿4λλὰ καὶ ἀρχάς᾽ φησὶ Θεόδωρος “καὶ ἐξουσίας
x«i χοσμοκράτορας ὃ Παῦλος καλεῖ τὰς ἀποστατικὰς
tol. 138v. τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις. καὶ ὃ προφήτης |τὸν φωστῆρα
3) τὸν μέγαν", φησίν “εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας. καὶ τὸν
φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἷς ἀρχὰς τῆς νυκτός᾽.
6. Gen. 8,16.

qu. XX

16. Deut. 10, 17.

2422. οὗ Eph.6,12.

2422. cf. Theodoret. 1. c.

28. οὗ Col1,16.

1. καὶ πάντων
--- τῆς γῆς om. Cord.

πῶς οὖν

24. Gen.1,16.

20. eig inserui.
Ἂ

Fw

.m
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οἷόν τε ἦν κατά τι τούτων λέγεσϑαι εἰκόνα τὸν ἄνϑρωπον. ὧν δὴ μέτεστι πολλοῖς τῶν γεγονότων᾽; ἀλλ᾽ οὔτε
περὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων εἴρηται οὔτε περὶ τῶν ἀποστατικῶν δυνάμεων τό “καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἐνύδρων

ξῴων καὶ τῶν χερσαίων καὶ τῶν ἀερίων᾽, ἀλλὰ περὶ
μόνων ἀνθρώπων" μόνοι γὰρ τῶν ἐγκοσμίων ξῴων εἰσὶ
λογικοί, οἱ δὲ ἄγγελοι οὐ σὺν τῷ κόσμῳ γεγόνασι"

τίνων μὲν οὖν ἄρχουσιν οὗτοι. φϑάσαντες εἴπομεν" αἱ
δὲ ἀποστατικαὶ δυνάμεις τῶν πνευματικῶν τῆς πονηρίας τῶν συναποστατῶν αὐτοῖς ἄρχουσι. καί 'xoGuoχράτορες τοῦ σχότους᾽ εἰσὶ τοῦ παρόντος αἰῶνος. περὶ
οὗ καὶ ὁ κύριος εἶπεν οὐκ εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου οὐδὲ τοὺς ἑαυτοῦ μαϑητὰς καὶ ὅτι “ἔρχεται ὃ
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν᾽.
ἄρχουσι δὲ τῶν ἄλλων τοῦ ϑεοῦ δημιουργημάτων

οὐδενὸς οὐδὲ τῶν ἐνύδρων ξῴων καὶ τῶν πτηνῶν καὶ
τῶν χερσαίων, ὧν ὃ ἄνθρωπος ἄρχειν ἐτάχϑη᾽" οὔτε
γὰρ τῶν στοιχείων ἄρχουσιν οὔτε τῆς ἡμέρας καὶ τῆς
νυχτός. ὡς οἱ φωστῆρες. οὔτε τινὸς ἄλλου τὴν ἀρχὴν

ἔσχον, ὧν καὶ οἱ ἄγγελοι ἄρχουσι.

τί οὖν σὺ παρέλ-

xtug ἐξ ὁμωνυμίας ἐπὶ τὰ μὴ προκείμενα τὸν λόγον;
μόνος γὰρ τῶν τοῦ xócuov μερῶν ὁ ἄνθρωπος κατ᾽
εἰχόνα τοῦ ϑεοῦ γέγονε καὶ xc9" ὁμοίωσιν.
Θεόδωρος δὲ τοῖς εἰρημένοις προστέϑησιν ὡς ἀκόλουϑα καὶ ταῦτα, ὡς οὐκ ἴδιον [ὃν] τοῦ ἀνθρώπου τὸ

mene
INEST
wer

ἄρχειν. τὸ μὲν ἁπλῶς ἄρχειν οὐκ ἴδιον ἀνθρώπου"
οὐδὲ γὰρ καὶ ἀγγέλων ἄρχει καὶ φωστήρων καὶ αὐτοῦ
8. pap. 21,

38sq.

13. Joh. 14, 30.
ας
A.
ΨΕΣ

10. Eph. 6,12.

16. πτηνῶν] κτηνῶν Cord.

L ἴδιον ὃν Cord.

96. ὁυκ ἴδιον C

12. cf. Joh. 17, 14. 16.

25. ovx ἴδιον ὃν C οὐκ
οὐκ ἴδιον Cord.
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τοῦ οὐρανοῦ" ἀλλ᾽ ὧν ἄρχειν ἐκελεύσϑη, μόνος τῶν ἐν
τῷ κόσμῳ γενομένων

ἄρχει.

ἐπεὶ καὶ μόνος τούτων

λογικόν ἐστι ξῴον᾽ εἰπὼν δὲ τό" οὐκ ἴδιον ἀνθρώπου
τὸ ἄρχειν --510. Ὅτι καλῶς διορισάμενος μέαν αἰτίαν εἶναι
δεῖν, καϑ' ἣν μόνος ἄν δ πὸ κατ᾽ εἰκόνα γέγονε τοῦ 9:00, οὐδὲν αὐτὸς μόνου ἀνθρώπου
παρείληφεν ἴδιον.
ὅϑεν᾽ φησί “δῆλον ἡμῖν, ὅτι μίαν τινὰ προσῆκεν.
10 τὴν αἰτίαν εἶναι, καϑ' ἣν οὗτος οὕτω προσηγόρευται
μόνος, ἧς οὐδὲν μετέχει τῶν ysyovóvov!. τοῦτο καὶ
ἡμᾶς ἐπισημειουμένους μεμνῆσϑαι δεῖ καὶ σκοπεῖν, εἶ
ἁρμόξουσιν αἵ παρ᾽ αὐτοῦ ἀποδιδόμεναι αἰτίαι μόνῳ
τῷ ἀνθρώπῳ᾽ οὐ φαίνεται γὰρ οὐδὲν μόνου ἀνϑρώτόπου λέγων ἴδιον ἄρχεται δὲ λοιπόν, πῶς εἰκών ἐστι
τοῦ ϑεοῦ καὶ ὁμοίωσις ὁ ἄνϑρωπος λέγειν. “δέδωκεν.

αὐτῷ᾽ φησίν “ἀπὸ τοῦ χτίξειν ἅπερ οὖν πρόσεστι τῷ
δημιουργῷ τῶν ἁπάντων, ὧν μίμησιν ἔχει κατὰ πολὺ
λειπομένην τοῦ ϑείου᾽. εἶτα ὡς δή τι λέγων ἀπόρρη0 τὸν, ὅσον διενήνοχε τῆς τῶν ἀνθρώπων ἡ τοῦ ϑεοῦ
δημιουργία προσεπάγει" ᾿ἄνϑρωπος δὲ ποιεῖ μὲν τὰ
οὐκ ὄντα, φέρων τι τῆς ϑείας μιμήσεως ἐν τούτῳ"
καὶ γὰρ καὶ οἰκίαν καὶ ναῦν καὶ πόλιν καὶ τεῖχος καὶ
λιμένα καὶ βάϑρον καὶ κλίνην καὶ πᾶν, ὅτι δήποτε
ἴο]. 1991. οὖν | μικρόν τι καὶ μέγα ἐργάξεται, ποιῶν τὸ μὴ
:6 πρότερον ὄν" φύσεις δὲ παράγειν οὐδαμῶς οἷός τὲ
καϑέστηκεν᾽.
9. cf. pag. 252, 6.

16. cf. Theodoret. l. c. qu. XX.

8. εἰπὼν δὲ κτλ. haec verba sunt capitis 14.

in marg. add. m. rec. C

14. οὐδὲν

x ORE

—
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᾿Αλλὰ καὶ τῶν ἀλόγων πολλά, ϑαυμάσιε, δημιουργιχὴν τῶν οὐκ ὄντων δύναμίν ἔχει. καὶ οὐ μόνος ὁ

ἄνϑρωπος.

τὸ χηρίον ἡ μέλιττα ποικίλως ἐργάξεται

δημιουργοῦσα καὶ διακοσμοῦσα καὶ σχηματίζουδα τὸν
χηρόν, ὡς οὐκ ἂν τεχνίτης ἐργάσαιτο" τὸ χνοῶδες μὲν

γὰρ τῶν ἀνθῶν εἷς οὐσίαν τοῦ κηροῦ μεταβάλλει καὶ
οἷον ἀγγεῖα τῷ μέλιτι παραδκευᾶξει.
τὸ ἐν αὐτοῖς

εἶτα τὸ δροδῶδες

καὶ τὸ ἐν τοῖς. καρποῖς ὑγρὸν τοῖς κυτ-

τάροις ἐναποτιϑεμένη εἰς οὐδίαν ἐκπέττει μέλιτος, τροφὴν ἑαυτῇ χειμέριον παραδκευάζουδα. ποία γλῶττα
τῶν μυρμήκων τὴν ἐπιστήμην ἀξίως ἂν» εἴποι; συλ-

λέγουσι μὲν γὰρ κατὰ δυστἄδεις ἐν ϑέρει τὸν σῖτον
xul ὑπὺ γῆν ἐναποτίϑενται, μή τι. τῶν δπερμολόγων
ξῴώων αὐτὸν ἅρπάδειε, τέμνουδέί τε δίχα τὴν τοῦ ὁμοίου
γεννητξικὴν αὐτοῦ δύναμιν ἀφαιρούμενοι" τὸν ὑγραινό-

μενον δὲ ὑπὸ γῆν ἀναφέρουσι

πρὸς ἥλιον, μή ποτε

δαπείη, καὶ Üvixuov γεγονότα πάλυν tig τὸν ἀὐτὸν
ὑπὸ γῆν ἀποτίϑενται τόπον.
μέλλουσα τίκτειν ἡ
'χελιδὼν προνοητικῶς τὴν νεοττιὰν προπὰρασκευάζξει,
τῷ στόματι μὲν τὰ κάῤφη δυνάγουσα καὶ κατά τινὰ

MUERE
om
b.

τέχνην ἀλλήλοις &ouótovok,
χαὶ τοῖς ποσὶν ἄγουσα

πηλὸν δὲ ταῖς πτέρυξι

διῶχρίει ταῦτὰ

κόλλης δίκην

«Gi wíev ποιεῖ πάντῶν συνέχειαν. ὃ δὲ ἀράχνης ἐν
πόσῳ κόδμῷ καὶ κάλλει τὸ ἀράχνιον ἐξυφαίνει; ποῖος
ψεωμέτρης οὕτως ἀκριβῶς “λείονὰς ἀλζήλοις περιγῥάD φεῦ κύκλους στήμοσι λεπτοῖς οἷα συνδέσμοις ἴδον δὲξἢ Φτῶσιν ἀλλήλων δυνεχομένους. μακραῖς. πανταχόϑεν
PETER
iol τοῦ παντὸς διατεταμένου τεχνήματος" οἶκος ἅμα
τῷ πεποιηκότι καὶ δίκτυον εἰς ἄγραν τροφῆς ἐπιτήANT

"C
b

9, ἐκϑέπτει Cord.
. & et ἡ rasura.
E

11. àv inserui.

IoAwNES PuiLOoP., ed. Reichardt I.

17. σὰπέεινη C inter
17

ἘΘ

σι
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ONE

NH.

δειον. xci τό{(δεΣ δὴ μεῖξον"ἄνϑρωπος τς ἐκ μαδή:
σεως ποιεῖτὰ τεχνητά, φύσεις δὲ ξῴων ἀδίδακτοι, ὡς
καὶ ϑεὸς οὐσιώδη τὴν δημιουργικὴν ἁπάντων ἔχει

δύναμιν.
σι

1 ς.ς

πὶ τὸ ἀσεβέστερον δὲ ἀεὶ προκόπτων Θεόδωρος
καὶ ἐκ τοῦ γεννᾶν φησι τοὺς ἀνθρώπους υἱοὺς τὴν
πρὸς τὸν ϑεὸν εἰχόνα καὶ ὁμοίωσιν διασῴξειν τὸν
ἄνϑρωπον.
καὶ πάλιν τὴν πρὸς ἄλληλα τῆς ϑείας
γεννήσεως καὶ τῆς ἀνθρωπείας διαφορὰν ἀτοπώτατα
λίαν διηγεῖται καὶ χαμαιπετῶς., ἃ καὶ λέγειν αἰσχύνη ᾿
μὲ πολλὴ καὶ δέος — ἐπ᾽ ἀληϑείας λέγω --- κωλύει.
καὶ οὐδὲ τὰ οὕτως ἐναργῆ συνιδεῖν ὃ ἄνϑρωπος οὗτος

ἴσχυσεν, ὡς οὐδὲ τοῦτο μόνων ἐστὶν ἀνθρώπων ἴδιον,
ἀλλὰ πάντων ξῴων πλὴν τῶν ἐκ σήψεως" πάντα γὰρ
1 τὴν γεννητικὴν τοῦ ὁμοίου δύναμιν ἔχει καὶ τίκτει τὸ
συνώνυμον ἕκαστον" ἐν ἰδίᾳ γὰρ τοῦτο πραγματείᾳ
δεδείχαμεν. εἶ δὲ λέγει Θεόδωρος μόνους ἡμᾶς λογικὸν ξῷον ἀπογεννᾶν καὶ ταύτῃ τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν ἔχειν
tixóve, κατὰ μόνην ἄρα τὴν λογικὴν οὐσίαν ἡμῶν τό
20 ᾿καϑ' ὁμοίωσιν᾽ σῴξεσϑαι., καὶ αὐτὸς ἄκων ὁμολογεῖς
ὅπερ ἑτέροις Sore ἐμέμψατο.
᾿Εντεῦϑεν ἐφ᾽ ἕτερον μέτεισιν ἀτοπώτάρον καὶ πρὸς
τος ὡς ἀληϑῶς übuov' καὶ γὰρ ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν
ἡμῶν ἐμφαίνεσϑαι τό “κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ϑεοῦ᾽ φησίν"
50 δρῶμεν γὰρ καὶ ἀκούομεν, ὡς καὶ ὁ ϑεὸς πάντα ὁρᾷ
καὶ πάντων ἀκούει" καὶ τὴν διαφορὰν πάλιν ἡμῶν
[5n

[0]. 1990. χαὶ ϑεοῦ ῥαψῳδεῖ μάτην.
—

καίτοι πολλὰ | τῶν

16. ut in comm. ad Aristot. de gen. et corr. et in comm.
ad Aristot. phys. (pag. 242, 4 ed. Vitelli).
X: UM
1. τόδε δὴ] τὸ E», C Cord.
Cord.

18. τὴν] τῇ € Cord.

2. φύσιες C

VI 14]
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κατ᾽ ἄλλην

ἐστιν ἡμῶν καὶ ἀκριβέστερα.
ὡς ὅτι μάλιστα πάντων

259

αἴσϑησιν

ὀξύτερά

τέ

ἀετὸν ὀξυωπέστατον ἴσμεν
|

Ὅν vs καὶ ὑψόϑ᾽ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαϑε πτὼξ
Ocuvo ὑπ ἀμφικόμῳ κατακείμενος.
,

χῆνες

s

καὶ

J

ὄνοι

,

τῇ

,

f

ἀντιληπτικῇ

τῶν

ψόφων

πλεο-

νεχτοῦσι δυνάμει. κύνες ἔχουσιν ἀκριβεστάτην τὴν
ὄσφρησιν. διὸ xol τοὺς ϑηρευτὰς ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄγουσι
τῶν ϑηρίων τοὺς φωλεούς" καὶ τὸ γευστικὸν δὲ κριτήριον ἐναργὲς ἔχειν μαρτυρεῖταί τινα. μόνῃ τῇ ἁφῇ
πλεονεχτοῦσιν οἱ ἄνθρωποι. κοινὸν ἄρα καὶ τοῦτο
τῶν fov ἐστὶ καὶ οὐ μόνων ἀνθρώπων τὸ ὑπόδειγμα,

πρὸς τῷ καὶ τῶν ἀτοπωτάτων
τὰς αἰσϑήσεις ἀντιπαρατιϑέναι

Kol ἑαυτῷ δὲ περιπίπτει Θεόδωρος εἰπών, ὡς. εἶ

ὃ
"

᾿

εἶναι τῇ ϑείᾳ γνώσει
τῶν ξῴων.

μόνος ὃ ἄνθρωπος ἐν τοῖς γεγονόσιν εἴκὼν εἴρηται
τοῦ ϑεοῦ. ἰδίαν τινὰ τῆς προσηγορίας προσήκει εἷναι

αἰτίαν" ὅπερ αὐτὸς ἀποδεῖξαι πολλὰ καμὼν οὐ δεδύνηται; ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ κοινῶς πᾶσιν ὑπάρχοντα ξῴοις ἢ τοῖς
πλείοσι καταπεσὼν αὐτὸς ἑαυτοῦ γέγονεν ἔλεγχος εἶ
δὲ τὴν ἐπὶ τοῖς αἰσϑητοῖς τοῦ λόγου κρίσιν, καϑ᾽ ἣν
τήν vs πρὸς ἄλληλα διαφορὰν αὐτῶν καὶ τὴν ἑκάστου

᾿ χρίνομεν οὐσίαν, μόνων ἀνθρώπων ἴδιον εἶναι βούλεται,
δῆλον πάλιν, ὡς κατὰ μόνον τὸ λογικόν τε καὶ νοερὸν

ἡμῶν τὸ κατ᾽ εἴχόνα γεγονέναι ϑεοῦ κἀνταῦϑα δίδωσι.
- xxl τί δέον ἐστὶν ἐκ συλλογισμοῦ τοῦτο λαμβάνειν;
ἐπ᾽ αὐτῆς αὐτὸ λέξεως γέγραφεν οὕτως εἰπών"
“4 lias P 676. 677.

E

8. ὅτι om. Cord.
Cord.

16. cf. Theodoret. 1. c. qu. XX.

4. ὅν τε καὶ om. Cord.

ὁψοθέοντα

12. 28. μόνον C Cord.
17*
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ιε΄. Ὅτι τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων καταγελάσας
Θεόδωρος πῇ μὲν κατὰ τὸ λογικὸν εἱπόντων,

πῇ δὲ κατὰ τὸ νοερόν, πῇ δὲ κατὰ τὸ ἀρχικόν,
κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ γεγονέναι τὸν ἄνϑρωπον,
5
τούτοις αὐτοῖς ἐχρήσατο καὶ αὐτός.
—
“καὶ μὴν καὶ [ἀπὸ τοῦ ἀπεριγράφου)] τὸ ἀπερίγρα-

φον τοῦ ϑεοῦ ἀπόρρητον μέν ἐστι καὶ οὐδὲ ἐννοίᾳ
καταληπτὸν ἀνθρωπίνῃ, οὐδενὸς συνιδεῖν οἵου τὲ
ὄντος, ὕπως πανταχοῦ τε πάρεστιν καὶ οὐ μεριζόμενος
1c

ὅλος ἐστὶ παρ᾽ ἑκάστῳ,

ἐνταῦϑά

τε ὧν ὅλος οἷον

εἰπεῖν καὶ πάλιν ἑτέρωϑι. ἁπανταχοῦ

δὲ ὁμοίως καὶ

οὐ τοῖς μὲν παρών, τοῖς δὲ οὔ, οὐδὲ τοῖς μὲν μᾶλλον

1 σι

παρών, τοῖς δὲ ἧττον, ἀλλ᾽ ὅλος πάντοτε ὧν παρ᾽ ἑκάστῳ.
καὶ οὐδενὸς ἀπολιμπανόμενος τῷ ἑτέρωϑι παρεῖναι"
ἐπειδὴ δὲ ταῦτα μείξονα ἢ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἔννοιαν
ὑπῆρχεν, psp ota τι TOUTOV ἔχειν δέδωπεν ἡμῖν vOv
νοῦν τὸν ἡμέτερον, ᾧπερ ἐν ἡμῖν καϑεστῶτι τῶν ἐν
οὐρανῷ τε λαμβάνομεν ἔννοιαν, εἶτα τῶν ἐπ᾽ ἀνατολωῦς
καὶ πάλιν τῶν ἐπὶ δυσμαῖς. καὶ ταύτης τῆἧς πόλεως,

30 εἶτα ἑτέρας, κώμης τε νῦν μὲν ταύτης, νῦν δὲ ἐκείνης,
καὶ

ὅλως

ἐν ἑαυτοῖς

ἔχοντες

τὸν

νοῦν

τὸν οὐχεῖον

ἀϑρόον ἀλλαχόϑεν ἀλλαχοῦ μεϑιστάμεϑια᾽. καὶ τοῦτον
ἐπὶ πολὺ παρατείνει τὸν λόγον; πῶς ὃ νοῦς ἡμῶν τὸ
ἀπερίγραφον μυμεῖται τοῦ ϑεοῦ..
$5
Τί οὖν, βέλτιστε, μικρῷ πρότερον πλατὺν κατέχεδε
tol.190r. γέλωτα καὶ ἄγνοναν τῶν ϑείων κατηγόρεις | γθαφῶν τῶν λεγόντων κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ τὸν ἄνθρωπον.
6 sq. cf. Theodoret. 1. ο.. qu. XX.

6. ἀπὸ τοῦ ἀπεριγράφου delevi.
19. δύσμας C δύσμαις Cord.

26. ef. pag: 251, 25.

10. ὅλωςC

7. ὅπερ O ;
25

ὁ

961.
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γεγενῆσθαι πῇ μὲν κατὰ τὸ ἀρχικόν, πῇ δὲ κατὰ τὸ
λογικόν, πῇ δὲ κατὰ τὸ νοερόν, γέλωτος μεστὰ λέγων
αὐτοὺς ἀποφϑέγγεσϑαι; σκοπείτω οὖν, ὅπως ἑαυτοῦ
διπλοῦν κατέχεε γέλωτα. ὅτι τε. ἅπερ ἄξια γέλωτος

εἶπεν ὑπάρχειν, ταὐτὰ λέγων αὐτὸς ἑάλω, καὶ ὅτι τοῖς
ἐκείνων σαφῶς οὕτω περιπεπτωκὼς ἀγνοεῖ. ἐπειδὴ δὲ
τὸ πάντα περιπολεῖν τὸν ἡμέτερον νοῦν ἴδιον ἀνθϑρώπῶν οἴεται. ὃ νοῦς. εἰπάτω. τῶν ἁγίων ἀγγέλων οὐχ
ὁμοίως τῷ ἡμετέρῳ πάντα περιπολεῖ, ἵνα μὴ λέγω καὶ
χρεύντου ὡς τῇ οὐσίᾳ ὑπερέχων τοῦ ἡμετέρου; πῶς
: γὰρ οὐ; ἐπεὶ πῶς εἷς διακονίαν ἀποστελλόμενοι ἐφίστανται

τούτοις

εὐϑύς.

οἷς ἂν "δύῃ

ϑεός:;

Ὅτι δὲ καὶ τὸ ἀπερίγραφον εἶναι τὸ ϑεῖον αὐτός
τε καὶ οἱ τῆς αὐτοῦ συμμορίας σωματικῶς νοοῦσιν, ἐν
τοῖς. πρὸς αὐτοὺς λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω δείξαν- 16

᾿ τὲς ἔφϑημεν.
ig. Ὅτι x«l κατὰ τὸ ἀρχικὸν τό “κατ᾽ εἰκόνα
,

λαβὼν τὰς ϑέσει γινομένας

ἀρχὰς εἴληφεν.

ἐξ

οὗ συμβαίνει μὴ πάντας ἀνθρώπους κατ᾽ εἰκόνα
»᾿ γεγονέναι 9:00, ἀλλ oUg ἂν ἡμεῖς ἐθέλοιμεν.

IA,

20

“᾽Δλλὰ ydo! φησίν “ἔδωκεν ἡμῖν καὶ βασιλείας
ἀρχὴν καὶ κρίσεως ἐξουσίαν, ὡς κριτὰς καὶ βασιλέας

᾿ἀνϑρώπους ἀπὸ τοῦ βασιλεύειν. ἤδη καὶ ϑεοὺς προσαἀγορεύεσϑαν διὰ voÜro' “καὶ ϑεούς᾽ γάρ φησιν “οὐ
κακολογήσεις

καὶ ἄρχοντας

τοῦ

λαοῦ σου οὐχ ἐρεῖς

χαχῶφ᾽ περὶ τῶν τοῦ ἄρχειν τε καὶ κρίνειν ἔν τῷ
᾿ ψόμῳ τὴν ἐξουσίαν ἐχόντων ταῦτα εἰπών".
15. cf. pag. 20, 13; 54, 13.

84, Exod. 22, 28.

5. ταῦτα C Cord.
25. ἄρχοντα Cord. LXX

καὶ πάλιν,

21, cf. Theodoret. ibid.

12. εὐθὺς Xv κελεύϑη ϑεός Cord.

$25
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ὡς ἀμφίβολόν τι δείξας. ὅσῳ κρείττων ὑπάρχει ϑεὸς —
βασιλεύων ve καὶ κρίνων τῶν παρ᾽ ἡμῖν. ligue LZ:
καὶ κριτῶν, “ἡμεῖς δέ᾽ φησίν ipo vL καὶ μίμημα
ἔχομεν τῆς ἐξουσίας ἐκείνης,
δ μένων κριτικῆς διαγνώσεως

τῆς τὲ ἐπὶ τῶν πραττοοἷα εἰκόνος ἐπέχοντες

τάξιν, ἣ πολὺ μὲν λείπεται τοῦ πράγματος
τύπου. διὰ μιμήσεως. δέ τινος αὐτάρχως
αἴσϑησιν ἡμᾶς ἀγαγεῖν τοῦ μεγέϑους τῶν
τοῦτο ϑεῷ προσόντων᾽ [πεποιηκώς].
10
e iud μὲν oov χαὶ τοῦ σμήνους τῶν
βασιλεὺς

ἡγεῖται.

φύσει

λαχὼν

τοῦ ἀρχεἔχει πρὸς
καὶ κατὰ
μελισσῶν

οὐχ αἱρέσει τὸ ᾿βασι-

λεύειν αὐτῶν, καὶ τῆς πτήσεως τῶν γενοῦ εἷς καὶ
τῆς ποίμνης ὁ καλούμενος χτίλος. οὐκ ἄρα τὸ βασιλεύειν ἴδιον ἀνθρώπων" καὶ εἰ κατὰ τὸ βασιλεύειν καὶ
15 κρίνειν τό “κατ᾽ εἰκόνα᾽ ἔχομεν ἄνθρωποι, πῶς μικρῷ
πρότερον τοὺς τοῦτο λέγοντας γέλωτος ἀξίους ἔκρινες,

οὐ μόνον ἀνθρώπων

εἶναι τὸ ἀρχικὸν εἰπών, ἀλλὰ

καὶ ἀγγέλων καὶ τῶν ἀποστατικῶν δυνάμεων; ἐκεῖνοι
μὲν οὖν ἀρχικὸν λέγοντες τὸ εἰρημένον τῷ Moos
2 τὸ ἄρχειν τῶν ἐνύδρων vs καὶ ἀερίων καὶ χερσαίων,
οὐ Μωύσῆ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν ψαλμῳδὸν ἐπικαλέσονται μάρτυρα" τί ἐστιν ἄνϑρῶπος ὅτι μιμνήσκχῃ
αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; ἠλάτ[0]. 180γν. τῶσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους" | δόξῃ καὶ
c

$5 τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ
ἔργα τῶν χειρῶν σου.

πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω

τῶν

ποδῶν αὐτοῦ, πρόβατα καὶ βόας ἁπάσας, ἔτι δὲ καὶ
16. cf. pag. 252, 10.

22 sq. Ps. 8, 5—9.

8. μεγέϑους τῶν τῷ ϑεῷ προσόντων Cord.
delevit Cord.

"s

VI 16]
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τὰ χτήνη τοῦ πεδίου, và πετηνὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς
ἰχϑύας τῆς θαλάσσης. và διαπορευόμενα τρίβους ϑαλασσῶν᾽. τί τούτων ἐναργέστερον. ὡς ἄρχοντα τῶν
ἔργων αὐτοῦ τῶν ἀπηριϑμημένων τὸν ἄνϑρωπον κατέστησεν ὃ ϑεός, τούτῳ τὸ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ϑεοῦ γεγονέναιν σῴζοντα;
Θεόδωρος δὲ τῶν εἰρημένων ἐπιστήσας οὐδενί. τὸ
δέ “κατ᾽ εἰκόνα᾽ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ λαβών. ὅπερ
εἰπόντας

ἔσκωψε

τοὺς

πρὸ

αὐτοῦ.

λόγους τοῦ ἁγίου πνεύματος.
ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν βασιλέων

μᾶλλον

σι

δὲ τοὺς

τὸ εἶδος τῆς ἀρχῆς τὸ
σῴξειν φησὶ τό “κατ᾽

εἰκόνα", καὶ οὐδὲ κατὰ νοῦν ἔλαβεν, ὡς πρῶτον μὲν
τό ποιήσωμεν

ἄνθρωπον

κατ᾽ εἰκόνα

ἡμετέραν

καὶ

x«9' ὁμοίωσιν᾽ ἐπὶ παντὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων

εἴρηται" ὀλίγοι δὲ τούτων εἰσὶν οἱ βασιλεύσαντες" ἐπὶ
πλεῖστον γὰρ οὐδὲ βασιλεῦσιν ἐχρῶντο. καὶ οὐδὲ φυσικὸν τοῦτο τῆς ἀρχῆς τὸ εἶδος. ϑέσει δὲ μόνῃ καὶ
βουλαῖς ἀνθρώπων οὐδὲ ὀρϑαῖς πολλάκις οὐδὲ κατὰ
λόγον, διὸ καὶ τῆς ἀρχῆς πολλοὶ μεταπίπτουσιν. ἔπειτα
κατὰ Θεόδωρον αὐτὸς ὃ πρῶτος ἄνθρωπος οὐκ ἔτυχε
τοῦ “κατ᾽ εἴκόνα᾽ βασιλεύς τινων οὐ γενόμενος. καίτοι ye Μωϊσῆς εἶπε" “καὶ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον, κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. καὶ τί λέγω

-—CQ

τὸν πρῶτον; ὀλίγοι κομιδῇ βασιλεῖς καὶ καϑ' ἕκαστον
(ov ἀ ἀνθοώπων
γεγόνασιν
ixóve
25
;
LV. .00) πάντ
πάντας οὖν κατ᾽ εἰκόνα
ἰδίαν ἐποίησεν ὃ 950g οὐδέ τινα φυσικὴν ἀρχὴν αὐτοῖς
ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἐν ἡμῖν ἐστι τὸ ποιεῖν, oUg ἂν ἐθέλοιμεν.
κατ᾽ εἰκόνα 9500, sig ἀρχὰς αὐτοὺς προχειριξομένοις
καὶ βασιλέας.
14. παντὸς τοῦ γένους] τοῦ τὰ. Il add. C
Évovg Cord.

E.

παντὸς τοῦτο

904 .
Φυσικὴν
ὑπάρχειν τοῦ
οἷόν ἐστι. τὸ
πρὸ μὲν τῆς
e

.— IOANNIS PHILOPONI

ΑΗ

9 Ὁ|

δὲ ἀρχὴν τὸ πρόσταγμα δεῖν πάντως
ϑεοῦ καὶ τοῖς φαινομένοις σύμφωνον"
τῶν ξῴων ἄρχει"; ἁπάντων τὸν ἄνθρωπον.
παραβάσεως, ὡς ἔπρεπε. τῷ κατὰ φύσιν

᾿

Ϊ

αὐτῶν. ἄρχοντι μηδενὸς ἀνϑισταμένου παντάπασιν. ὡς
δεικνύουσιν μέχρι νῦν, ὅσοι τὴν πρὸς ϑεὸν ὁμοίωσιν
δι’ εὐξωΐας φυλάττουσιν. πειϑηνίους ἔχοντες τοῖς αὐτῶν

ἐπιτάγμασι καὶ τοὺς ἀγριωτάτους ϑῆρας, ἀλλὰ καὶ μετὰ
τὴν παράβασιν καὶ τὴν ἀλόγοις πρέπουσαν ξωήν, ἐπειδὴ
10

καὶ οὕτω τό “κατ᾽ εἰκόνα καὶ τὸ τῶν ξῴων ἄρχειν

M σι

ἔδει χρατεῖν, τοῦτο διέμεινεν ἅπασι τῇ δυνάμει. γὰρ
τοῦ λόγου καὶ ταῖς ἐπινοίαις ὑποχείρια ἑαυτοῖς πάντα
ποιοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι. ἀλλὰ χαὶ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τῷ Νῶε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ταῦτά φησιν
ὁ ϑεός᾽ “αὐξάνεσϑε x«l πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε
τὴν γῆν καὶ κυριξδύσατε αὐτῆς" καὶ ὃ. τρόμος ὑμῶν
xai ὁ φόβος ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις. καὶ ἐπὶ πᾶσι
τοῖς κτήνεσι τῆς γῆς καὶ. ἐπὶ πᾶσι τοῖς πετηνοῖς τοῦ
οὐρανοῦ καὶ. ἐπὶ πάντα τὰ. κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ

20

ἐπὶ πάντας

τοὺς

ἰχϑύας.

τῆς ϑωηησηρί ὑπὸ

χεῖρας

ὑμῖν δέδωκα.

25

ιζ΄. Ὅτι οὐδὲ τὸ δυνάμεις εἷναι δύο τῆς ψυχῆς.
τήν. τε. λογικὴν καὶ τὴν ξωτικήν. εἰκόνα δύναται φέρειν τοῦ τὲ υἱοῦ τοῦ 9500 καὶ τοῦ ἁγίου.
αὐτοῦ πνεύματος.

᾿Εσχάτην ἐπὶ πᾶαιν αἰτίαν Θεόδωρος τοῦ κατ᾽ εἰκόνα
15. Gen. 9, 1— 3.

1.| 2. φυσικὴ δὲ ἀρχὴ κατὰ τὸ πρόσταγμα δεῖ πάντως ὑπάρχειν
τς φτοῦ 9500. xol τοῖς φαινομένοις σύμφωνος Cord.
4. πρ

περὶ Cord.

17. τοῖς ϑηρίοις καὶ ἐπὶ πᾶσι om. Cord.

ΟἿ

ovid
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ϑεοῦ καὶ ὁμοίωσιν γεϊνέσϑαι τὸν ἄνϑρωπον τίϑησι, 101. 181.
ταύτην.

᾿δύο᾽ φησί. δυνάμεις ὑπάρχουσι τοῦ ϑεοῦ καὶ

πατρός.

ὅ τε ϑεὸς λόγος καὶ υἱός. χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ

ἅγιον.

ὁμοούσιον

μὲν οὐχ.

ὁμοίαν

δὲ τὴν ἐκ τοῦ

πατρὸς ἔχοντες πρόοδον. δύο δὲ καὶ τῆς ψυχῆς ἡμῶν
αἱ δυνάμεις ὅ ve λόγος καὶ ἡ fo, καϑ' ἣν αὐτή τε
ἡ ψυχὴ ζῇ καὶ τὸ σῶμα ξῳοποιεῖ᾽.

m

τῆς δὲ διαφόρου

ἐκ τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἀμφοῖν προόδου, ἐξ ὧν ὃ μὲν
υἱός. τὸ δὲ πνεῦμα. προσαγορεύεται. τὸν ᾿“δὰμ καὶ
τὴ» Εὔὰάν ἔκ ϑεοῦ γεχαμόνμᾳ διαφόρῳ πρόπῳ ὕὑπσπόδειγμα λαμβάνει.
"AAM ἡ μὲν ξωτικὴ δύναμις. ἐροῦμεν, καϑ᾽ ἣν
ξωοῦται τὰ σώματα, οὐκ ἐπὶ μόνων ἐστὶ τῶν λογικῶν
ξῴων,. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων. καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν,
ἐξ. ἧς. καὶ τὰ τούτων. ξῳοποιεῖται σώματα. κοινὸν οὖν
πάλιν χαὶ οὐκ ἀνθρώπων μόνων τοῦτό ἔστιν ἴδιον,

M0

μόνου δὲ ἀνϑρώπου σὺ προλαβὼν ἔφης ἴδιον εἶναι
δεῖν. καϑ᾿ ὃ γέγονε κατ᾽ sixóva ϑεοῦ

καὶ ὁμοίωσιν.

δὺ δὲ καταδράμοις ἐπὶ τὸ Aoyuxóv, ὑπομνήσϑητι τῶν.
σῶν. καὶ ὡς ἐμέμψω τοῖς κατὰ τοῦτο τὸν ἄνϑρωπον

- élguxóco. κατ᾽ εἰκόνα γεγονέναι ϑεοῦ"

20

'Aoyuxol yág/,

ἔφης. “καὶ ol ἄγγελον καὶ οὐκ ἄνϑρωποι μόνοι.
Τὸ δὲ τῆς γενέσεως διάφορον τοῦ ᾿Αδὸμ καὶ. τῆς
Εὔας, οὐκ ἔστι τοῦ κατ᾽ εἰκόνα ὑπόδειγμα᾽

τοῦτο. μὲν

γὰρ ἐπὶ πάντων ἐστὶν ἀνθρώπων. ὃ δὲ διάφορος τῆς

25

γενέσεως τρόπος ἐπὶ μόνων '"4óàu καὶ Εὔας. οὐδενὸς
- 0b τῶν ἐξ ἐκείνων μέχρι καὶ viv: πᾶς δὲ üvOgomog |
- x«t εἰκόνα ϑεοῦ γέγονε" τοῦτο δὲ ὅμοιον, ὡς εἶ καὶ
πολλοὺς γενέσεως τρόπους τῶν νῦν ξῴων κατηριϑμεῖτό
2. cf. Theodoret. ibid.

16. uóvov C Cord.

17. cf. pag. 2852,
6.

24. οὐκ ἔστι
— 26. Εὔας om. Cord.

IOANNIS PHILOPONI |

266

Da

vig, ὅτι τὰ μὲν ἐφουομεῖ, τὰ δὲ ὠοτοκεῖ, τὸ δὲ σκωληκοτοχεῖ. τὰ δὲ αὐτομάτως

e

ἐξ ἰλύος ἢ σήψεώς τινῶν

γίνεται σωμάτων, ἅπερ οὐ καιρὸς ἀριϑμεῖν τε καὶ
φυσιολογεῖν. εἰ δὲ πρὸς τὴν διάφορον ἐκ τοῦ ϑεοῦ
καὶ πατρὸς πρόοδον τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ &yíov πνεύματος
εἴρηται. οὐδὲν ἔχει τοῦτο πρὸς τὸ νῦν ξητούμενον,
Γρηγορίῳ λεχϑὲν δὐκαίρως.

Οὐδὲν ἄρα καινὸν ἐξεῦρεν Θεύδωρδῇ οὐδὲ ἀληϑές,
διὸ κατ᾽ εἰκόνα
1c

ϑεοῦ

γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον

εἶπε

Μωύῦσῆς. εἰ μή, ὅσα τοῖς πρὸ αὐτοῦ εἰρημένα καλῶς

᾿κώψας πρότερον ὡς ἴδια νῦν λέγειν ἔδοξε. μάτην
οὖν ἀνακεφαλαιοῦσϑαι τὰ οἴκεῖα μέλλων ὡς ἐπὶ καινοῖς εὑρήμασιν ἀλαξονεύεται ἀνακεφαλαιοῦσϑαι λέγων
αὐτὰ διὰ τὸ μὴ διαφυγεῖν τῶν ἐντυγχανόντων τὴν
1 αἴσϑησιν,
διὰ τὴν τῶν ἐννοιῶν καινότητα ὑφορώμενος
οὐ σφόδρα συνᾳδουσῶν. φησί, τοῖς παρὰ τῶν πλείστων
κατὰ τοῦτο ῥηθεῖσι τῆς γραφῆς τὸ μέρος. ἠλέγχϑη
δὲ φανερῶς μηδέ, ἐν οἷς ἐχαινοτόμησεν, ἀληϑές τι
λέγων ἢ μόνων ἀνθρώπων ἴδιον ἢ τῇ ϑείᾳ γραφῇ καὶ
[51]

30 τοῖς πράγμασι

σύμφωνον,

καὶ ἐν οἷς τι γέγραφεν

ἀληϑές, τὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ σφετερισάμενος.
Τῆς τοιαύτης τοίνυν μόλις ἀπαλλαγέντες ὀχλήσεως,
ἣν διὰ τοὺς ἐξ ἀγνοίας ἀπατωμένους
2 σι

sig αὐτὸν ἠνάγ-

καῦμαι διεξελθεῖν, ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῆς κοσμογονίας τοῦ
μεγάλου ΜΜωύσέως μέτειμι.

“Καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον,
εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν
ἐποίησεν αὐτούς.

αὐτόν,

?,

ἄρσεν

κατ᾽

καὶ ϑῆλυ

26. Gen. 1, 27.
/ NS

VI:
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ΑΚΥΛΑΣ
καὶ ἔκτισεν ὁ ϑεὸς σὺν τὸν ἄνϑρωπον ἐν
εἰκόνι αὐτοῦ. ἐν εἰκόνι ϑεοῦ ἔκτισεν αὐτούς.
/

3

M

2

,

M

»

5

Pr.

OEOAOTISN

"x«l ἔκτισεν ὃ ϑεὸς τὸν ἔγθουδον ἐν εἰκόνι 5
αὐτοῦ, ἐν εἰκόνι ϑεοῦ ἔκτισεν αὐτούς. ἔραν
καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς".
ZTMMAXOZ

"x«i ἔκτισεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον
διαφόρῳ.
,

ὄρϑιον

x

ὁ ϑεὸς
c

b

ἔκτισεν
2.

ἐν εἰκόνι

αὐτόν.
3

,

ἄρσεν 1
x

καὶ ϑῆλυ ἔκτισεν αὐτούς".

| Διὰ τί μὲν οὖν ἐκ τοῦ πληϑυντικοῦ τοῦ 91.181.
ποιήσωμεν ἄνϑρωπον᾽ ἐπὶ τὸ ἑνικὸν μετῆλϑε" “καὶ
ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον᾽; ὅτι διὰ τὸ μοναδικὸν
τῆς ϑεότητος. ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἴπομεν" “κύριος 15
γάρ “ὃ ϑεός σου κύριος εἷς ἐστιν". τρίτον γὰρ εἰπών"
“κύριος᾽ καί ᾿ϑεός᾽ καί “κύριος᾽ ἐπήγαγεν" “εἷς ἐστιΐ.
καὶ ὃ τῶν χερουβὶμ ὁμοίως ὕμνος τρίτον εἰπὼν τό
ἅγιος" ἑνικῶς ἐπήγαγε" “κύριος Σαβαώϑ'᾽. καὶ πᾶσα
ἡ νέα διαϑήκη τὸν πατέρα ϑεὸν λέγουσα καὶ τὸν υἱὸν 30
ὁμοίως ϑεὸν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸν πληϑυντικὸν
ἀριϑμὸν ἔφυγε, πανταχοῦ τῷ ἑἕνικῷ χρησαμένη. “σὺ
πιστεύεις. ὅτι εἷς ὃ ϑεός ἐστι καλῶς ποιεῖς" καὶ τὰ
δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίττουσι᾽΄. καὶ ὃ κύριος“οὐδεὶς ἀγαϑός, εἶ μὴ εἷς ὃ ϑεός᾽" καίτοι περὶ ἑαυτοῦ 36
εἰπών" “εἶ 0 ὀφθαλμός Gov πονηρός ἔστιν, ὅτι ἐγὼ
ἀγαϑός εἰμι᾽; καί τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαϑὸν ὁδηγήσει
15. cf. pag. 239, 9.

. 22. Jac. 2, 19.
21. Ps. 142, 10.

2. συν C Cord.

15. Deut. 6, 4.

25. Luc. 18, 19.

26. ei] ἢ C Cord.

19. Jes. 6, 8.

26. Matth. 20, 15.
:
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j qm -.:

us ἐν γῇ εὐθείᾳ", ὥς ve νῦν πρὸς τὸν ὡς ἄνϑρωπον

εἰπόντα" ᾿διδάσκαλε ἀγαϑέ᾽ “τί μὲ λέγεις" φησίν ᾿ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑός. εἰ μὴ εἷς ὃ ϑεός᾽ ἁπλῶς περὶ τῆς

ϑείας εἰπὼν φύσεως. διὸ τό 'tig^ εἶπεν. καὶ παντα5 χοῦ ὁμοίως.
νη. Ὅτι τὸ αὐτὸ δηλοῖ τό 'émoíqas καὶ τό
ἰἔχτισε᾽ καὶ διὰ τί οὐδέτέρως εἶπεν: “ἄρσεν
καὶ ϑῆλυ᾽. καὶ τί διαφέρει τό “ἐν εἰκόνι ϑεοῦ
καί “ἐν εἰκόνι αὐτοῦ᾽ δὶς εἰρημένον.
10.

Οὐχ ὡς ὑπώπτευσαν δὲ τινὲς, ἕτερόν τι σημαίγει.
τό “ἐποίησεν᾽ καὶ ἕτερον τό "ἧἔκτισεν᾽" οἵ τὲ γὰρ
ἑβδομήκοντα μόνως εἰρήκασι τό "ἐποίησεν ἐν τούτοις. καὶ Θεοδοτίων εἰπών" “καὶ ἔκτισεν ὃ ϑεὺς τὸν
ἄνϑρωπον᾽ “ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς" καίτοι
15 Σύμμαχος ᾿ἄρσεν᾽ φησί “καὶ ϑῆλυ ἔκτισεν αὐτούς.
ταὐτὸν ἄρα δηλοῖ τό "“ἐποίησεν᾽ x«i τό "Ὑἔκτισεν᾽.
τοιοῦτόν ἐστι καὶ τό “ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά.
πάλιν ἑνικῶς τό ᾿ ἄνϑρωπον᾽ εἰπὼν αὐτὴν τῶν ἀνϑρώ-

zov τὴν φύσιν εἷς τὰ διάφορα γένη, διεῖλεν ᾿ἄφσεν
καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς ὅπερ ᾿Δκύλας συνῃρημένως
ἔφη" καὶ ἔχτισεν ὃ ϑεὸς σὺν τὸν ἄνϑρωπον᾽ διόπερ,
. οὐδὲ προσέϑηκε τό ᾿ ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς᾽"
εἶπον γὰρ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι. συνδυασμόν τινα

2c

ἐσθ᾽ ὅτε ἡ σὺν πρόϑεσις δηλοῖ. συσπρατιώτης συστρά-.
2e

τηγος σύνδουλος. οὐδετέρως δὲ ἄρσεν εἴρηκε καὶ ϑῆλυ,

οὐχ. ἄρσενα καὶ ϑήλειαν, ἵνα μὴ ἐπὶ μόνου τοῦ ᾿Αδὰμ
καὶ τῆς Εὔας νοῆται, ἀλλὰ τὰ δύο ταῦτα γένη τὰ ἐξ
ἐκείνων ἐσόμενα.
2. Luc. 18, 19.
1. ὥστε C Cord.

,

ἴων

928. cf. pag. 11, 18.
20. ὅπερ —22. αὐτούς om. Cord.

and
2ci
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Ὁ δὲ Ῥύμμαχος “ἐν εἰκόνι διαφόρο᾽ φησί, τῷ διάprep ἤτοι τῷ ἐξαιρέτῳ καὶ κρείττονι παρὰ τὰ Aoi,
ἢ τῷ παρὰ τὰ λοιπὰ

πάντα διενηνοχότι

καὶ ἐξηλλα-

yu£vo, ὅπερ ἐπεξηγούμενος ἐπήγαγεν" ᾿“ὄρϑιον ὁ 960g
ἔχτιδεν αὐτόν" ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἔκτιδεν ἁὐτούς᾽" τὰ
γὰρ λοιπὰ πάντα κάτω νένξευκε καὶ κέκλιται ἐπὶ
γῆν. καὶ μηδεὶς ἐντεῦϑεν τὸ κατ᾽ εἴκόνα ϑεοῦ τὸ
σωματικὸν σχῆμα νοείξω ἅπαξ γὰρ τῶν ἑβδοιήκοντα
τό “κατ᾿ εἰκόνα" εἰπόντων “καὶ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν
ἄνϑρωπον, κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν᾽, AxAGG
καὶ Θεοδονίων τό “κατ᾽ εἰκόνα δεύτερον ἐπανειλήφασιν,
"AwóAug

μέν ᾿ἔχτισεν

ὃ θεὸς

σὺν τὸν ἄνϑρωπον

év.

εἰκόνι αὐτοῦ. ἐν εἰκόνι ϑεοῦ ἔχτιδεν |αὐτόν᾽. Θεο-- τι. 182:.
“δοτίων δέ" “καὶ ἔκτισεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον ἐν εἰκόνι

αὐτοῦ, ἐν εἰκόνι ϑεοῦ ἔκτισεν αὐτόν᾽. ἄλλο οὖν ἐδεὶ vÓ

Ὁ
15

“ἐν εἰκόνι αὐτοῦ", ὃ τοῖς ὁβδομρήκοντα παραλέλειζται.
καὶ ἄλλο τό “ἐν εἰκόνι ϑδοῦ᾽, v0 uiv ἐπὶ τῆς σωματικῆς.
μορφῆς. τὸ ὃν εἰκόνι αὐτοῦ. vovvréóviv αὐτοῦ μόνου
ἐδίῳ, xul οὐχ ἑτέρου τυνὸς ξῴου κοινῇ, — τὸ γάρ
“κὐτοῦ᾽ καὶ ἀντὶ μόνου παρείληφεν

ἡ τῶν Ἑλλήνων

20

χοῆδις --- τὸ δὲ ἐπὶ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν ὁμοιώσεως"
καὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν ἀληϑές. ὃ Φύμμαχος σαφῶς ἐδήAegsv' &vri γὰρ τοῦ “ἐν εἰκόνι αὐτοῦ “ἐν εἴπόνι
διαφόρῳ᾽ quee

τ»

τοῦ

“διαφόρῳ᾽ τὴν εἰρημένην

πρότερον ἔννοιαν &yovvog.

ἡμῖν

παραλέλειπται οὖν

νῷ μὲν Ξυωμάχῳ τό “ἐν εἰκόνι ϑεοῦ᾽", τοῖς δὲ ἑβδομή-

ποντὰ. τό “ἐν εἰκόνι αὐτοῦ"
Καὶ ἐποίησεν (ὃν ϑεὺς τὸν ἄνθρωπον"

:
-—

6. vévevre καὶ C Cord.
28. ó inserui.

κατ᾽

13.15. αὐτόν] αὐτούς pag. 261,3. 6.

25
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εἰκόνα 9500 ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.

2

ι

3o

ι΄. Ὅτι xowvóg ἐπὶ ἄρρενος καὶ ϑήλεος τὸ
κατ᾽ εἰκόνα καὶ καϑ' ὁμοίωσιν ὡς ἐπὶ μόνου
τοῦ λόγου καὶ οὐ κατὰ τὴν σωματικὴν εἴρηται
,

“Ενικῶς

uoogs,
“καὶ ἐποίησεν ὁ 950g τὸν ἄνϑρω-

εἰπών"

πον, κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν᾽ πληϑυντικῶς
κατὰ διαίρεσιν ἐπήγαγεν" “ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν
1 αὐτούς᾽
δεικνύς, ὅτι TO μὲν κατ᾽ εἰκόνα καὶ καϑ'᾽ ὁμοίωσιν κοινὸν ἐπ᾽ ἀμφοῖν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ ϑήλεος ὡς
ἐπὶ μιᾶς εἴρηται οὐσίας" καὶ γὰρ εἷς ὁ ὅρος ἐφ᾽ ἕκατέρου γένους, τὸ ζῷον λογικὸν ϑνητόν. κοιναὶ δὲ καὶ
«Ll ἀρεταὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ 7 πρὸς ϑεὸν ἐξο15 μοέωσις. τὰ δὲ τοῦ σωματικοῦ σχήματος εἷς ἄρρεν καὶ
ϑῆλυ διήρηται. ὁπότε τὰ παιδουργὰ μόρια ἀμφοῖν và
αὐτὰ εἶναί φασιν ἰατρῶν παῖδες ἀντεστραμμένως, τήν
τε ὑστέραν φημὶ καὶ τὸν Óysóv. χἀντεῦϑεν οὖν δῆλον,
ὅτι μὴ κατὰ τὴν σωματικὴν μορφὴν τό “κατ᾽ εἰκόνα"
30 εἴρηται “καὶ καϑ' ὁμοίωσιν᾽ ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ λογι"
,
,
,
t
5
κοῦM φύσιν
xciN τὰςM τούτου
δυνάμεις.
δι᾽ 4vὧν ὡς
εἶπον
3

c

ς

φι

9

3

M

E

κατ᾽

,

?

M

M

3

^

7

ἀρετὴν
3

A

M

,

3

er

E

M

*

ἐξομοιοῦταν
,

,

E

M

e

,

^

ϑεᾷ

m-

καὶ

b]

?

Χ

3

τῶν
M

ἄλλων
x

,

2

-

'

ἄρχει
x

ξῴων ὃ ἄνϑρωπος. “οὐκ ἔστι γὰρ ἐν Χριστῷ᾽ κατὰ τὸν
ἀπόστολον “ἄρσεν καὶ ϑῆλυ᾽" “ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει,
80 φησὶν ὁ κύριος. “οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίξζονται. ἀλλ᾽
ὡς ἄγγελοι ϑεοῦ ἐν οὐρανῷ tiov. καί “καταντῶσιν ol
πάντες εἷς ἄνδρα τέλειον, εἷς μέτρον τῆς πνευματικῆς
21. cf. pag. 240, 19.
26. Eph. 4, 18.

23. Gal. 3, 28.

17. τήν--- 18, ὀχεόν om. Cord.

24. Marc. 12, 25^
|
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ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ᾽ ὅμοιοι αὐτῷ
γιγνόμενοι.
|
Προφανέστατα τοίνυν ἐδείχϑη. ὅτι κατὰ μόνην τὴν
λογικὴν ἡμῶν οὐσίαν ἅπαντες ἄνϑρωποι κατ᾽ εἴκόνα
ϑεοῦ καὶ x«9' ὁμοίωσιν αὐτοῦ γεγόναμεν" καὶ γὰρ τὸ 5
ἄρχειν τῶν ξῴων κατὰ μόνην τὴν τοῦ λόγου δύναμιν
ὑπάρχον ἡμῖν ἐδείξαμεν.
|
x. Διὰ τί ἐπὶ. μόνων ἀνθρώπων εἴρηται
τό
“ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς" καὶ διὰ τί

ἐπὶ τούτων καὶ μόνων ἐκ τοῦ ἄρρενος καὶ τῆς 10
πλεύρας αὐτοῦ τὸ ϑῆλυ γένεται.
Καὶ τοῦτο

δὲ ἐν τοῖς προκειμένοις

ξητεῖται. τίνος

ἕνεκεν ἐπ᾽ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ξῴων, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνων
τῶν ἀνθρώπων εἴρηται | τό “ἄρσεν καὶ ϑῆλυ τοϊ. 182ν.
ἐποίησεν αὐτούς"; φημὶ τοίνυν πρῶτον μέν, ὡς οὐδὲ τι
πάντα τὰ ξῷα τὴν εἷς τὸ ἄρρεν ἔχει καὶ ϑῆλυ διαί'ρεσιν καὶ ἐκτὸς τῶν αὐτόματον ἢ ἐκ σήψεως ἐχόντων
τὴν γένεσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ αἱ μέλισσαι συνουσιάξουσαι
ὥφϑησαν καὶ ἕτερα πλεῖστα, καὶ μάλιστα τῶν ἐνύδρων᾽ ἔπειτα οὐδὲν τῶν ἄλλων ξῴων κοινωνικὸν ἔχει 20
τὸν βίον πρὸς τὸ ὁμόφυλον" εἰ γὰρ κατὰ ἀγέλας τινὰ
κινοῦνται τούτων, ἀλλὰ μέχρι τούτου T] κοινωνία καὶ
μόνον" τὸ δὲ λοιπὸν ἕν ἕκαστον ἑαυτῷ τὸ χρήσιμον
ἐξευρίσκει τῶν ἄλλων οὐ προνοούμενον, οὐδὲ σύνοικον
ἄγεται ϑήλειαν πλὴν ὥς φασιν ὀλίγων κομιδῇ. οἱ δὲ 5
ἄνθρωποι μόνοι κοινωνικὸν ἔχουσι τὸν βίον ὁμωρό—[ quóv ve x«i συνέστιον καὶ τὸ ϑῆλυ σύνοικον ἄγονται"
x«i μία σύστασις ἀμφοῖν τοῦ βίου.
»

a

b!

^

er

"

^

^

4

ἘΘ

»

17. ἐχτὸς) τέως C Cord.

92.

[ou

— . [VI80
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Zh τοῦτο τοίνυν φυσικὴν αὐτοῖς τὴν σχέσιν ταύτὴν ἐνθεῖναι βουλόμενος ὃ ϑεὸς ἀρχὴν αὐτοῖς μίαν
τοῦ βίου δίδωσι, τὸν πρῶτον ἄνθρωπον" xal οὐχ ὡς
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑἕκάτερον γένος τὴν ἀρχὴν τὴν xo9
αὑτὸ γέγονεν, οὕτω καὶ ὃ ἄνθρωπος, — οὐ γὰρ ἂν

εἷς στοργὴν αὐτοὺς τοσαύτην ἡ φύδις ἦγεν — ἀλλ᾽
᾿ ὡς ἀρχικὸν καὶ δραστήριον πρῶτον ποιήδας τὸ ἄρρεν,
ἐκ μιᾶς τῶν πλευρῶν αὐτοῦ τὸ ϑῆλυ διέπλασεν, τῷ
παϑητικῷ μᾶλλον καὶ ὑπηκόῳ τῆς ἑαυτοῦ κοσμούμενον
το ἀρχῆς. ὃδκ πλευρᾶς δὲ τοῦ ἄρρενος τὸ ϑῆλυ γέγονεν,
ὡς ἂν εἴη τῷ ἄρρενι σύγκοιτον τῶν ἑκατέρου πλευρῶν ὡς συγγενῶν ἐναρμοζομένων ἀλλήλαις" ὅϑεν ἔρως
τις αὐτοῖς ἐνέσπαρται φυσικὸς εἰς ὁλκήν τινα βίαιον
τὰ συγγενῆ δυνάπτων. ἐκ δὲ τῆς τούτων μίξεως ἡ
1 γένεσις τῶν ἄλλων προελήλυϑεν"
διὸ συμπολιτεύονται
καὶ συμβιοτεύουσι μόνοι τῶν ἄλλων ol ἄνϑρωποι καὶ
[2]

τ

μωροῦ σιν

ERES

κατὰ

γένη

καὶ

πόλεις καὶ

ἔϑνη καὶ συγγενείας καὶ οἴκους.
Εὐλογώτατα οὖν τούτοις καὶ μόνοις μίαν δεδωκὼς
80 τοῦ εἶναι τὴν ἀρχὴν ταύτην sig τὸ ἄρρεν διεῖλε καὶ
.TO0 ϑῆλυ" διὸ τὴν μίαν καὶ κοινὴν γένεσιν sixmóv “καὶ

ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον,

κατ᾽

sixóvo ϑεοῦ

ἐποίησεν ἀὐτόν᾽ εὐϑὺς διεῖλεν εἰς τὰ δύο γένη" “ἄρσεν
καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τούτου
25 μὴ γενομόμον οὐδὲ τὰ τῆς Οὐ OPE εἶχε χώραν, ἰδίαν
ἑκατέρου λαβόντος γένεσιν.
18. τις] τοῖς Cord.

bass.

γ᾿

ήπ᾿λπ

τὸ

ΡῈ OPIFICIO MVNDI — —

213

χα΄. Ὅτι Πλάτων ἀπὸ Μωύσέως λαβὼν τὺ κατ᾽
εἰκόνα ϑεοῦ γεγονέναι
τὸν ἄνθρωπον
ἐπὶ
πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τοῦτο μετήγαγξ.
,

Μωῦύσέως

δὲ ἐπ᾽ ἀνθρώπου

κυριώτατα

εἴπόντος

κατ᾽ εἰκόνα γεγονέναι ϑεοῦ καὶ xc9' ὁμοίωσιν Πλάτων 5
ἐπὶ τὰ £v τῷ κόσμῳ πάντα τοῦτο μετήγαγεν οὕτως

εἰπών:

᾿ἀγαϑὸς ἦν, ἀγαϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς

οὐδέποτε ἐπιγίγνεται φϑόνος᾽ τούτου ὃδὲ ἐχτὸς ὧν
πάντα ὅτι μάλιστα ἐβουλήϑη. γενέσϑαι παραπλήσια

ἑαυτῷ" ταῦτα μὲν περὶ τούτων.

10

Επειδὴ δὲ ἐν τῇ ἐπαναλήψει τῆς τοῦ κόσμου
γενέσεως καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου γένεσιν ἐπανείληφε.
δίκαιον οἶμαι | μικρὸν ὑπερβιβάσαντας τὸ προκξί- τοι. 138 τ.
μενον ἐνταυϑοῖ ταύτην διελθεῖν καὶ φυσιολογῆσαι
συντόμως

οὕτως ἔχουσαν"

15

"Kai ἔπλασεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον χοῦν
ἀπὸ τῆς γῆς. καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ

πνοὴν ξωῆς. καὶ ἐγένετο ὁ ἄνϑρωπος

εἰς

ψυχὴν ξῶσαν᾽.
ΑΚΥΛΜΑΣ

"x«i ἔπλασεν

κύριος

20

ὃ ϑεὸς σὺν τὸν ἄνϑρω-

zov χοῦν ἀπὸ τῆς χϑονὸς χαὶ ἐνεφύσησεν ἐν
] μυκτῆρσιν αὐτοῦ ἀναπνοὴν ξωῆς. καὶ ἐγένετο
- 0 ἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν ξῶσαν.
ΘΕΟΖΟΤΙΩΝ

καὶ

ZTMMAXOZ

25

"x«l ἔπλασεν κύριος ὁ ϑεὸς τὸν ^"4ÓÀu χοῦν
ἀπὸ τῆς γῆς ἄδαμα,. καὶ ἔπνευσεν εἰς τοὺς
1. Plato Tim. 29 E

16 sq. Gen. 2, 7.

16. χοῦν C χοῦν λαβὼν Cord.
.

IoaxwEsS PuiLoP., ed. Reichardt I.

18

XA

0

JOANNES PHROROND

μυκτῆρας αὐτοῦ ἀναπνοὴν ξωῆς, xi ἐγένετοὃ :
᾿“δὰμ "—
εἰς ψυχὴν ξῶσαν᾽.

κβ΄. Ὅτι ἐξ ἑκατέρου μέρους τὸν ὅλον ἄνϑρωπον ἡ γραφὴ σημαίνει ποτὲ μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς.
ὅποτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ σώματος" τοιοῦτόν ἐστι καὶ
τό: “ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον χοῦν ἀπὸ

τῆς γῆς.
Ἔχ ψυχῆς καὶ σώματος τοῦ ἀνθρώπου συνεστῶτος
οἶδεν ἡ γράφὴ x«l ἀφ᾽ ἑκατέρου τούτων τὸ ὅλον
10 χαλεῖν. ὃ ᾿Ιώβ' ᾿μνήσϑητι ὅτι πηλόν μὲ ἔπλασας. εἷς
δὲ γῆν μὲ πάλιν ἀποστρέφεις΄. καὶ πρὸς τὸν ᾿“δὰμδὲ
ὁ ϑεός" ᾿ γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ". "zog σὲ πᾶσα
σὰρξ ἥξει᾽, τουτέστιν πᾶς ἄνθρωπος πρὸς τὸν ϑεὸν
δι’ ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. “πᾶσαι ci ψυχαὶ οἴκου. ᾿Ιαχκὼβ
15 αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον ἑβδομήκοντα
πέντε᾽, τουτέστιν ἑβδομήκοντα πέντε ἄνϑρωποι. “ψυχὴ
ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ καὶ ἀποϑανεῖται᾽ ἀντὶ τοῦ “ ἄνϑρωπος᾽, εἰ μὴ τὸν ψυχικὸν λέγον ϑάνατον. καὶ ἐκ
τοῦ ἑτέρου μέρους τὸ ἕτερον. "Wü μεριμνήσητε. τῇ
20 ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησϑε"
οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς: ἀλλ᾽T7)μεριμνῶφα͵
ψυχή, τουτέστιν ἡ λογική, οὐ τρέφεται, ἀλλὰ τὸ σῶμα"

καὶ ἔδειξεν εἰπών" “τίς yne μεριμνῶν δύναται προσϑεῖναι ἐπὶ τὴν UMCEE αὐτοῦ πῆχυν ὁ
ἕνα; ἡ δὲ. ἡλικία

858 ἐστὶ τοῦ σώματος" καὶ τοὐναντίον"
10. Job 10, 9.
14. Gen. 46, 27.

23. Matth. 6, 27.

“ὃς ἐὰν ϑέλῃ τὴν͵

12. Gen. 3, 19.
16. Ezech. 18, 20.

οὕ. Matth,
16, 25.

Ps..64, 8.
19. Matth. 6, 25.

a

΄
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ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" (ὃς δ᾽ Qv dmoλέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ; εὑρήσει αὐτήν")
τοὐτέστιν ὃς ἂν παραδῷ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα διὰ Χριστὸν
εἷς μαρτύριον καὶ φϑοράν" “μὴ φοβηϑῆτε᾽ γάρ φηδὶν
“ἀπὸ τῶν ἀποχτεινόντων τὸ σῶμα. τὴνδὲ ψυχὴν μὴ 5
δυναμένων ἀποκτεῖναι, ὥστε ἣ διὰ τοῦ μαρτυρίδυ
ἀπώλεια οὗ τῆς ψυχῆς ἐστὶν. ἀλλὰ μόνου τοῦ σώμδτος"
|? τοὐναντίον γὰρ ἐκείνη καὶ σῴξεται. “τί γὰρ ὠφελεῖται
φησίν" ἄνϑρωπος. ἐὰν ὅλον τὸν κόδμον κερδάνῃ: τὴν
δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ξημιωϑῇ; ἢ τί δὥσει ἄνϑρῶπος ἀν- τὸ
τάλλαγμα τῆς: ψυχῆς" αὐτοῦ; πῶϊς οὖν εὑρήδει αὐτήν,
ἣν ἀπώλεσε. τουτέστι τὸ φϑαρὲν σῶμα; ἢ δηλονότι,
διὰ τῆς ἀναστάσεως ἢ καὶ ἄλλως νοητέον" ἀπολέσει
μὲν τὸ σῶμα, ὅπερ ψυχὴν εἶπεν, εὑρήσει δὲ τὴν ὄντως

ψυχήν" ἀλλ᾽ ἵνα τὸ μέγιστον τῆς: τοῦ μαρτυρίου δείξῃ

5

μ᾿

δυνάμεως καὶ τῶν ἐπιδιδόντων ἑαυτοὺς εἰς τοῦτο τὴν

μεγαλοφροσύνην. ἐνδείξηται: αὐτὴν εἰς ἀπώλειαν δεδόναι φησὶ διὰ τὸν Χριστὸν τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν καὶ τοῦ

εἶναι

ΥaE-ὙΨ
mis
wp

καταφρονεῖν.

ἔμπαλιν δὲ τό “ἐτάξων καρδίας

καὶ νεφροὺς ὁ ϑεός᾽ τὰ ἀπόρρητα δηλονότι τῆς ψυχῆς 20
| καὶ κεχρυμμένα φησὶν ὑπὸ ϑεοῦ ἐξετάξεσϑαι. τοϊοῦτόν

ἔστι καὶ τό" “καρδίαν καϑαρὰν χτίσον ἐν ἐμοὶ ὃ ϑεός᾽
χαί “μακάριοι ol καϑαροὶ τῇ | καρδίᾳ ἀντὶ τοῦ τοὶ. 188ν.
- sj ψυχῇ᾽. ἀλλὰ καὶ τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι πολλάκις
ὁμωνύμως ἑκάτερον τῶν μερῶν προσαγορεύεται" ἢ οὐ 25
I

4. Matth. 10, 28.
8. Matth. 16, 26.
. 99. Ps. 50; 12:
23. Matth. 5, 8.

19. Ps. 7, 2.

1. αὐτήν, τουτέστιν ὃς v ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι,
ἀπολέσει

αὐτήν᾽ τουτέστιν

κτλ. Cord.

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν

ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν inserui.
᾿χτενόντων C Cord.
E

ὅ. ἀπο-

18*

UP.

oró

UC

fis Mir doraus
oot

IXETQ

NX

d

Do

T

uL.E

emit
"

EID IOANNISPHILOPONI

τοῦτο δηλοῖ τῷ Παύλῳ “ὃ ἔσω ἐλ πος καί E Ho
ἄνϑρωπος᾽; τούτων δεδειγμένων; καὶ νῦν τό" “ἔπλασεν.
ὁ ϑεὸς

τὸν

ἄνϑρωπον

χοῦν

ἀπὸ

τῆς

γῆς" τὸν ἔξω

κατὰ Παῦλον σημαίνει ἄνϑρωπον, τουτέστιν τὸ σῶμα"
ὅ τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς γῆς πλαττόμενον. ἐν δὲ

τοῖς προλαβοῦσιν εἴπομεν, ὅτι ἐκ τοῦ πλεονάξζοντος ἐν
τῷ σώματι ἡμῶν τῆς γῆς παρὰ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα χοῦς
καὶ γῆ καὶ πηλὸς καλεῖται τὸ σῶμα. διὰ τί δέ “χοῦν
ἀπὸ τῆς γῆς εἶπεν καὶ μὴ ἁπλῶς ᾿ γῆν"; τὸ μαλακώτερον
10 αὐτῆς δηλονότι καὶ εὐδιάπλαστον᾽ ἔστι γάρ τι τῶν
μερῶν αὐτῆξ καὶ λιϑῶδες οὐκ ἐπιτήδειον εἷς τὴν τοῦ
σώματος ἡμῶν γένεσιν. μόνον οὖν τὸ σῶμα ἐκ γῆς.
οὐχ ἡ ψυχὴ διεπλάσϑη.
κγ΄. Ὅτι ἡ μὲν τῶν ἀλόγων ξῴων ψυχὴ συνιό υφίσταται τοῖς σώμασι καὶ ἀχώριστος αὐτῶν
ὑπάρχει ἡ δὲ τῶν ἀνθρώπων χωριστὴ σωμάτῶν καὶ ἔξωϑεν αὐτοῖς εἰσκρένεται διαπεπλασμένοις.
πὶ

μὲν

οὖν

τῶν

τ ὕδατα᾽ φησίν ome

ἄλλων

ξῴων

"Ὡἐξαγαγέτω

τὰ

ψυχῶν ξωσῶν᾽ ἐξαγαγέτω ἡ γῆ

ψυχὴν ξῶσαν᾽ ὡς ἐκ μιᾶς ἀρχῆς τοῦ ὅλου γινομένου"

συναπόλλυνται γὰρ τοῖς σώμασιν ei τούτων ψυχαὶ τῇ
ἁρμονίᾳ τῶν σωμάτων συνυφιστάμεναι.
ἡ δὲ τῶν
ἀνθρώπων ψυχὴ ἐξ ἑτέρας γέγονεν ἀρχῆς᾽ χωριστὴν
25 γὰρ σωμάτων ἔχουσα τὴν οὐσίαν ἔξωϑεν αὐτοῖς
εἰσκρίνεται μετὰ τὴν διάπλασιν᾽ “ἐνεφύσησεν᾽ γάρ,
1. cf. Rom. 7, 22; Eph. 8,16.
II Cor. 4,16.
6. cf. pag. 24, 6.
19. Gen. 1, 20; 1, 24.
4. κατὰ τὸν Παῦλον

Cord.

2. Gen. 2, 7.
Ad

, dn

Tod

AP.
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φησιν “ὃ 950g sig τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς.
καὶ ἐγένετο Ó ἄνθρωπος sig ψυχὴν ξῶσαν᾽. εἰ οὖν
ἔξωϑεν τῷ σώματι διαπεπλασμένῳ
᾿εὐθὺς eloxgívevat,
χωριστὴν αὐτοῦ δηλονότι τὴν οὐσίαν ἔχει" καὶ διὰ
τοῦτο φϑειρομένου πάλιν χωρίζεται καὶ οὐ συνδια- 5
λύεται αὐτῷ λυομένῳ. ὁ δὲ τρόπος τῆς γενέσεως
αὐτῆς σαφῶς ἡμῖν τὴν οὐσίαν αὐτῆς ὑπῃνίξατο.
:
Τὸ μὲν οὖν χωριστὸν διὰ τῶν εἰρημένων δῆλον,
| τὸ δὲ λογικὸν καὶ νοερὸν αὐτῆς x«l ἀόρατον καὶ

. ἐγγίζον

ταῖς

ἀσωμάτοις

οὐσίαις

καὶ

ϑεῷ

διὰ

τοῦ 10,

- 'dvegouosv αὐτῷ πνοὴν ξωῆς᾽" τὸ γὰρ μόριον; δι᾿ οὗ
ἐνεφύσησεν, ὡς ὁ λόγος διεσχημάτισεν, ὄργανόν ἔστι
τοῦ λόγου" τὸ δέ 'πνεῦμα᾽ ἐπὶ τοῦ ἀσωμάτου καὶ ὁ

| χύριος ἔλαβεν" πνεῦμα ὃ ϑεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦν- veg αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληϑείᾳ δεῖ προσκυνεῖν᾽

5

[E

τὸν ἀόρατον ϑεὸν καὶ ἀσώματον οὕτως ὀνομάσας"
ὁμωνύμως δὲ καὶ τὴν ἡμετέρων εἶπε ψυχήν" τῷ ὁμοίῳ
- yáo φησι προσκυνητέον τὸ ὅμοιον. καλῶς δὲ τῷ
ἱπνοήν᾽ προσέϑηκε τό “ζωῆς᾽΄, διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ

7 ἀερίου πνεύματος, ὅπερ ἐστὶν ἄξων.
᾿Εντεῦϑεν xol τὸ παρὰ τοῖς φυσικοῖς

20
ὁμολογού-

μένον διδασκόμεϑα. ὅτι μήπω ξῷόν ἐστι πρὶν διαπλασϑῆναι τὸ κατὰ γαστρός" ἅμα δὲ τῇ διάπλάσει
ψυχοῦται ξῷον γενόμενον" πρὸ τούτου δὲ φυτοῦ ξωὴν
ἔχει" “οὔτε γὰρ τὰ ὄργανα᾽ φησὶν ᾿Δριστοτέλης “χωρὶς 35
τῆς ψυχῆς, οὔτε ψυχὴ τῶν ὀργάνων gogíg. δεδείχα-

μὲν δὲ x«l ἡμεῖς ἐν ἄλλοις, ὡς ἐπειδὰν | τὴν το]. 184τ.

14. Joh. 4, 94.

96. cf. Aristot. de anim. gen. I 19; II 1.

L9. 5. 726 b 22; 184 a 14; b 25; 735 a 6; 741a 11.
- in comm.

τ΄

ad Aristot. de an. I 4.

11. οὗ καὶ Cord.

57. ut

978 -
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αἰσϑητικὴν ξωὴν καὶ κινητικὴν τὰ τῶν ἀνθρώπων
ἔμβρυα δέξηται. συνεισκρίνεται πάντως αὐτοῖς καὶ ἡ
λογικὴ ψυχή" κοινῶς γὰρ πᾶσαν ψυχὴν ᾿Αριστοτέλης
ὡρίσατο ἐντελέχειαν εἶναι σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ
ὅ δυνάμει ξωὴν ἔχοντος. τουτέστιν εἶδος καὶ τελειότητα

καὶ συνοχὴν τοῦ σώματος" τῆς δὲ ἐντελεχείας τὴν μὲν
εἶναί φησιν ἀχώριστον, ὡς ἣ μουσικὴ ἐνέργεια «τῶν
αὐλῶν καὶ τῆς λύρας. οἵα ἐστὶ καὶ ἡἣ τῶν ἀλόγων
ξῴων ψυχὴ τῇ ἁρμονίᾳ συνδιαλυομένη τοῦ σώματος"
10$ δὲ χωριστή, ὡς ὁ κυβερνήτης τῆς νεὼς καὶ “ὃ
ἡνίοχος τοῦ ἅρματος εἰδοποιοῦσι γὰρ ὃ μὲν «ὴν ναῦν,
ὁ ὃὲ τὸ ἅρμα, ὡς καὶ ἡ τῶν ἀνθρώπων ψυχὴ «τὸ
λογικὸν ξῷον.
x0. Ὅτι τό ἐνεφύσησεν

εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ

15 πνοὴν ξωῆς᾽ οὐ τοῦ ἁγίου πνεύματος μετάδοσές
ἐστιν, ὡς Φριγένης φησίν. ἀλλὰ τῆς λογικῆς
τοῦ ἀνϑιρώπου ψυχῆς γένεσις.
|
Ἰφριγένης δὲ τὴν κατὰ τὴν λέξιν τῆς γραφῆς loroρίαν év πολλοῖς στῆσαι μὴ δυνηϑεὶς καὶ τοῦτο λέγων
30 εἶναι ἀδύνατον ἀλληγορεῖ πάντα καὶ τὰ ἐν oig αὐτὸς
τὸ ἀκόλουϑον τῆς λέξεως ἔδωκεν. καὶ νῦν γοῦν τό
“ἐνεφύσησεν αὐτῷ πνοὴν ξωῆς" τὸ ἅγιον αὐτῷ πνεῦμα
δεδόσϑαι φησὶ διὰ τοῦ ἐμφυσήματος. καὶ πίστιν τούτου τὸ ἐπὶ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ γενόμενον παρᾶ25 λαμβάνει μετὰ γὰρ τὴν ἀνάστασιν ἐνεφύσησε τοῖς
μαϑηταῖς αὐτοῦ λέγων “λάβετε πνεῦμα ἅγιον᾽" οὕτως
8. Aristot. de an. I 1 412a 15. 27; 412b 5.

- vog.

26. Joh. 20, 22.

24. yev- μενον O charta abscissa; item pag. 219, he4ὃ- doi

4. eig -χὴν et saepius.
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'obv xol ἐπὶ τοῦ ᾿Αδὰμ ἐκεῖνος ἐξείληφεν.

279
ἀλλ᾽ ἀντί-

κεῖται ἀὐτῷ τὸ χατὰ συνέχειων ἐπὶφέρόμενον.

“ἐνε-

φύσησε᾽ γάρ αὐτῷ πνοὴν ξωῆς, καὶ ἐγένετο ὃ ἄνϑρωπὸς εἰς ψυχὴν ξῶσαν᾽. ὥστε ἡ διὰ τοῦ ἐμφυσήματος

ἐν αὐτῷ γενομένη

πνοὴ τῆς ξωῆς sig ψυχὴν ξῶδαν 5

αὐτῷ γέγονεν" οὐ γὰρ ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ᾿μετάJibi εἰς ψυχὴν ζῶσαν τῷ ᾿μετειληφότι γίνεται" ᾿ἄντιδιέσέειλε γὰρ ὃ Παῦλος τὸν ψυχικὸν ἄνθρωπον τῷ
πνευματικῷ, ψυχικὸν λέγων τὸν κατὰ μόνην τὴν δρομὴν

τῆς ψυχῆς ξῶντα, πνευματίχὸον δὲ τὸν κατὰ τοὺς νό- τὸ
μους πολιτευόμενον τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ ὑπ᾽ ἐκείwóv ἀγόμενον. ὅτι δὲ οὐ τοιοῦτος ἦν ὃ ᾿δάμ, ἡ
ταχεῖα παράβασις τῆς ἐντολῆς ἔδειξε τοῦ ϑεοῦ. xci

"ow
"-—-A
ww
peu

| εἶ

τὸ μὲν eje ἔπλαδὲεν ὃ ϑεὸς ἀπὸ γῆς — οὐ γὰρ δὴ

καὶ τὴν λογικὴν ψυχὴν ἐκ γῆς ὑπέστησεν᾽ ἤκουεν γὰρ τὖ
ἂν καὶ αὐτή" “)ῆ εἶ xci tig γῆν ἀπελεύσῃ" νυνὶ δέ
ἐστιν ἄφϑαρτος καὶ ἀσώματος καὶ νὸδητὴ καὶ χωριστὴ

σωμάτων -- ἡ δὲ διὰ τοῦ ἐμφυσήματος εἰσπνοὴ εἰ μὴ
τὴν λογικὴν ψυχήν. ἀλλὰ τὸ πνεῦμα σημαίνοι τὸ ἅγιον,
ποῦ λοιπὸν ἐν τούτοις εἴρηκε Μωῦσῆς ψυχὴν ἐνθεῖναι, 30
- «qv λογικὴν τῷ πλάσματι τοῦ ἀνθρώπου τὸν ϑεόν;
καίτοι γὲ ἐπὶ τῶν ἀλόγων, ἐκ τοῦ κρείττονος τῶν ἐξ

ὧν ὑπάρχουσιν αὐτὰ σημαίνων "“ἐξαγαγέτω᾽ φησί “τὰ
ὕδατα

ἑρπετὰ ψυχῶν ξωσῶν᾽

ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν

ξῶσαν᾽,, τουτέστιν ἔμψυχα ξῷα᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνθρώπου, 36
εἶ μὴ sig ψυχὴν ξῶσαν τὸ ἐμφύσημα γέγονε τῷ ἐκ
γῆς διαπεπλασμένῳ., ἀλλὰ πνεύματος ἁγίου μετάδοσις
Ww, ποῦ λοιπὸν τὴν γένεσίν τῆς ἡμετέρας ψυχῆς παρέ8. cf. I Cor. 2, 14. 15.
1. ἐξήλειφεν C

16. Gen. 3, 19.

etos
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óoxs Μωύῦσῆς; ἡ γὰρ διάπλασις μόνου ἐστὶ τοῦ ἐκ
γῆς ὑπάρξαντος σώματος" πῶς δ᾽ ἂν ἔλεγεν “εἷς ψυχὴν
fol.194v. ξῶσαν᾽ οὐχὶ δὲ μᾶλλον “εἰς πνευματικὸν | ἄνϑρωπον; καίτοι γε οὐδ᾽ ἄνϑρωπος ἦν κυρίως ψυχὴν ἀν5 ϑρωπίνην μὴ ἔχων.
᾿Δναμφιλέκτως ἄρα τό “εἰς ψυχὴν ζῶσαν᾽ τῷ ἀνϑρώπῳ γενέσϑαι τὸ ἐμφύσημα τοῦ ϑεοῦ οὐδὲν ἕτερόν
ἔστιν ἢ τὸ δι’ αὐτοῦ ἐψυχῶσϑαι τῇ λογικῇ ψυχῇ τὸ
διαπεπλασμένον" ὡς γὰρ ἤδη εἶπον καὶ ἐν τοῖς ξῴώοις
10 ἅπασι μετὰ τὴν διάπλασιν T) ψύχωσις γίνεται.
κε΄. Ὅτι καὶ ἐκ τοῦ νόμου τοῦ περὶ ἐξαμβλώσεῶν δείκνυσι Μωῦσῆς. ὅτι μετὰ τὴν διοργάνῶσιν ψυχοῦται τὰ ἔμβρυα.
Τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἐν τούτοις Μωύσῆς. ἀλλὰ καὶ
15 £y τοῖς νόμοις ἡμᾶς ἐδίδαξεν" “ἐὰν δὲ μάχωνται δύο
ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν. καὶ
ἐξέλϑῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιξήμιον
ξημιωϑήσεται. καϑότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναιxóg, καὶ δώσει μετὰ ἀξιώματος" ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον,
230 δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς᾽. σαφῶς ἄρα διὰ τούτων ὃ
προφήτης ἐδίδαξεν. ὅτι μετὰ τὴν διάπλασιν T τῆς
ψυχῆς εἴσκρισις γίνεται. ὃ δέ τινὲς εἷς ἀποφυγὴν τοῦ
νόμου λέγουσι, λίαν εὐφώρατον᾽ 'zoó τοῦ ἐξεικονισϑῆναι᾽ φασίν “οὐκ ἀπήτησε ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς. οὐχ
8 ὡς μήπω τοῦ ἐμβρύου ψυχωϑέντος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀδηλίαν, μήποτε τὸ κατενεχϑὲν ἢ ϑρόμβος τις αἵματος
ὑπάρχοι ἢ τὸ σαρκίον τὸ ἄγονον, ὃ καλοῦσιν ἰατροὶ

9. cf. pag. 224, 24.
8. ἐμψυχῶσϑαι Cord.

1. Exod. 21, 22. 23.
21. σαρπῖον C

B.
Τῇ
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uo" πρὸ γὰρ τῆς ἀπορίας ἔλυσε τοῦτο Μωῦσῆς
εἰπών" “καὶ ἐξέλϑηῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμέvov?: οὔτε δὲ ἡ μύλη οὔτε ὁ ϑρόμβος παιδίον ἐστίν"
εἶ οὖν παιδίον μὲν οἶδεν ὁ Μωῦσῆς τῆς γυναικὸς τὸ
ἐξαμβλωϑέν. ξημίαν δὲ κελεύει διδόναι τὸν αἴτιον,
ὅσην ἂν ὃ τῆς γυναικὸς ἀνὴρ ἐπιβάλῃ καὶ ταύτην
μετὰ δεήσεως καὶ ἱκετείας. οὐ μὴν ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς.
εἶ δὲ εἴη ἐξεικονισμένον. ὡς φόνου αἴτιον ψυχὴν ἀντὶ
ψυχῆς διδόναι προσέταξε. τότε ἄρα τὸ ἔμβρυον vvyobσϑαι βούλεται. ὅτε διαπλασϑείη.
καὶ τοῦτο συμπε; φώνηκε τῷ μετὰ τὴν éx γῆς διάπλασιν ἐμφυσῆσαι
αὐτῷ τὸν ϑεὸν πνοὴν ζωῆς “εἷς ψυχὴν ξῶσαν᾽. ἐκ τού- rcov δὲ Μωύσῆς τὸν νόμον ἐκτείνων οὐ μόνον τὸν
αἴτιον τῆς ἐξαμβλώσεως ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς διδόναι
χελδύει. ἀλλὰ καί. si μόριόν τινος τοῦ ἤδη ὄντος
βλάψειέ vig, ἀντιπάσχειν τὸ αὐτό, “ὀφθαλμὸν ἀντὶ ógϑαλμοῦ᾽ φησί x«l ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. χεῖρα ἀντὶ
χειρός. πόδα ἀντὶ ποδός᾽ καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως.
TUN
S
IPS
TER
νι
τ
το,
πως

xg. Ὅτι

αἱ ἄλλαι ἐκδόσεις ἐπὶ τὸ ἔμφυτον
ϑερμὸν ἀπονεύειν δοκοῦσιν.

10

15

20

|
Καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὲ ἐχδόσεων τὸ fiuérsQov σαφέστερον δείκνυται. ᾿Δκύλας μὲν γάρ᾽ “καὶ ἐνεφύση-

- 6sv sig τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀναπνοήν᾽. Θεοδοτίων δὲ
— χαὶ Σ:ύμμαχος ὁμοίως" “καὶ ἔπνευσεν εἰς τοὺς uve ons
αὐτοῦ ἀναπνοὴν toig.
δοκοῦσι δέ μοι οὗτοι τὸ $5
ἔμφυτον ϑερμὸν σημαίνειν τὸ διὰ τῆς εἰσπνοῆς τε καὶ
16. cf. Exod. 21, 24.
|.

E

8. εἰ 08—9. ψυχῆς

om. Cord.

ἐξαμ — εως C ἐξαμβλώσεως Cord.

12. αὐτοῦ

Cord.

pg.
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ἐκονοῆς τοῦ ἀέρος ἀναξωπυρούμενον,

σχεϑὲν ϑάνατον ποιεῖ.

[ΥἹ ᾶ56. VII
ὃ μικρὸν ἐπι-

τοσοῦτον ἀποδεῖ τὰ εἰρημένα

τοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμα 'δι’ αὐτῶν δηλοῦσϑαι.
Εἰ ài λέγοι τις τῆς ἀλόγου ψυχῆς ἐνέῤγεϊαν εἶναι
5 σὴν ἀναπνοήν --- πολλὰ γὰρ xol τῶν ἀλόγων ἀναπνεϊ, --ἀλλὰ τὸ χωρὶς σώματος καϑ᾽ αὑτὴν γεγονέναι
διὰ τοῦ
ϑείου ἐμφυσήμανος τὴν ψυχὴν μέγα τεχμήῤιδν TOU
λογικὴν εἶναι καὶ χωριστὴν σωμάτων xci διὰ τοῦτο
ἀϑάνατον τὴν οὐσίαν αὐτῆς.
10 — "AAA ἐπειδὴ ταῦτα Ot σὴν συνέχειαν “ῶν "πξρὶ
τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως εἰρημένων ἐκ τῶν ὅὕδτεpov ἐνταῦϑα 'μεταβίβάσαντες ἐξητάσαμξν, ἐπὶ τὰ συνέχῇῃ

τῶν προτέρων ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς λόγου μενέλϑωμεν.

fol. 135 r.

15.

λόγος ἕβδομιος.

Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς λέγων" αὐξάνεῦϑὲ καὶ πληϑύνεσϑε wel πληρώδατε τὴν γῆν
καὶ κατακυριεύσατε
αὐτῆς xui ἄρχετε τῶν
ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης καὶ τῶν πετηνῶν τοῦ
οὐρανοῦ

καὶ

πάντων

30 τῆς γῆς καὶ πάντων

τῶν

χτηνῶν

καὶ

πάσης

τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑἕρπόν-

τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
AKTAAZX

"x«l

εὐλόγησεν

αὐτοῖς ὃ ϑεός"

αὐτοὺς

αὐξάνεσϑε

ὃ 950g

καὶ

εἶπεν

καὶ πληϑύνεσϑε

καὶ

16. Gen. 1, 28.

18. τέλος τοῦ ἕκτου λόγου: — €
ber

WI]
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«φληρώσατε σὺν τὴν γῆν καὶ ὑποτάξατε αὐτὴν
καὶ ἐπικρατεῖτε ἐν ἰχϑύι | τῆς ϑαλάσσης 06]. τ8ὅν.
καὶ ἐν πετηνῷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐν παντὶ ζῴῳ
τῷ κινουμένῳ ἐπὶ τῆς γῆς."
OEOZ20TISN

"x«l

εὐλόγησεν

αὐτοὺς

ὃ ϑεὸς

5

καὶ εἶπεν

αὐτοῖς ὃ ϑεός" αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ
πληρώσατε τὴν γῆν καὶ ὑποτάξατε αὐτὴν καὶ
παιδεύετε ἐν τοῖς ἰχϑύσι τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐν
τοῖς πετηνοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐν παντὶ fo 1:
ξρποντι ἐπὶ τῆς γῆς.
!

2

ZTMMAXOZ

"xal εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ ϑεός" εἶπεν δὲ αὐτοῖς

ὃ ϑεός᾽

αὐξάνεσϑε

καὶ πληϑύνεσϑε

καὶ

σ“ληρώσατε τὴν γῆν καὶ ὑποτάξατε αὐτὴν καὶ ιτ5
χειροῦσϑε τοὺς ἰχϑύας τῆς ϑαλάσδης καὶ τὰ
σγδτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ξῷα τὰ ἕρποντα
ἐπὶ τῆς γῆς."
α΄. Ὅτι

ἐκ παραλλήλου τό “αὐξάνεσϑε᾽
ἱπληϑύνεσϑ'ε᾽ εἴρηται.

καί
20

Αὕτη ἡ φωνή, μᾶλλον δὲ τὸ ϑεῖον βούλημα, τὴν
ξξ ἀλλήλων διαδοχὴν τῇ φυσικῇ γενέσει δίδωσιν"
᾿αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν.
τινὲς τὸ μὲν “αὐξάνεσϑε᾽ ἐπὶ τῆς κατὰ μέγεϑος τῶν
τικτομένων αὐξήσεως ἤκουσαν, μέχρις ἂν τὸ ὡρισμένον 36
τῇ ἑκάστου φύσει φϑάσωσι μέτρον, τὸ δέ ᾿πληϑύ— γεσϑε᾽ ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν ἐσομένων. ὡς ἂν πλη6. V. καὶ εὐλόγησεν ó ϑεός" αὐξάνεσϑε Cord.
vov C ἑπομένων Cord.

2. ἐσομέ-

984 .

.
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Qoisv τὴν γῆν, ἀντὶ τῶν
ἑτέρων ἀεί: ἐμοὶ δὲ ἐκ
τούτων ἑχάτερον ἀντὶ τοῦ
ἕκαστον γένος ἀπ᾽ ἀρχῆς
ὅ μὴ διὰ μέσης τῆς φύσεως.

Ὁ

du
—
P

φϑειρομένων ἐπιγιγνομένων
παραλλήλου κεῖσϑαι δοκεῖ
᾿πληϑύνεσϑε᾽" τὰ γὰρ καϑ'
ὑπὸ ϑεοῦ πρῶτα γενόμενα
ἀλλὰ μόνῳ τῷ ϑείῳ βουλή-

ματι τέλεια παρῆκχται καὶ οὐδὲν ἐλλείποντα μεγέϑους.
εἷς ὃ τελειούμενον ἕκαστον ἀφῖχϑαι ϑεὸς ἐβούλετο.

p. Ὅτι

ἐκ τῆς εὐλογίας

τοῦ

“αὐξάνεσϑε

καὶ

πληϑύνεσϑ'ε᾽ καὶ ἑτέρων τοιούτων δῆλόν ἐστιν,
100TL οὐ κατὰ ἀπόπτωσιν τοῦ ἀγαϑοῦ ἐκ τῆς
ἀσωμάτου

ξωῆς sig σῶμα

κατῆλϑον

αἱ ψυχαί.

Εἰ δὲ ἐν εὐλογίας κλήρῳ τό “αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν᾽ τοῖς τε ἀνθρώποις
καὶ τοῖς ἄλλοις

ξῴοις ἐπέταξεν ὁ ϑεὸς χαὶ εἰς ἔργον

i5 ἐξέβη τὸ κέλευσμα. οὐκ ἄρα διὰ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἔκπτῶσιν. ὥς τισιν ἔδοξεν, ἐκ τῆς ἀσωμάτου ξωῆς ἐνταῦϑα κατεληλύϑασιν αἱ ψυχαί, ἀσύμφωνος γὰρ ἡ
ὑπόϑεσις τῇ παρούσῃ εὐλογέίχ᾽ εἰ γὰρ τοῦτο ἦν ἀληec

2!

3

-

3

/

m

Déc, οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὸ εἰπεῖν ᾿ αὐξάνεσϑε καὶ πλη:0 ϑύνεσϑε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν᾽ ἢ ἀρᾶσϑαι ταῖς
ψυχαῖς εἰς κακίαν ἐχπεσεῖν ἐσχάτην, ὡς τὰς μὲν ἀνϑρωπίνοις σώμασι. τὰς δὲ ϑηρίων, τὰς δὲ ἐνύδρων,
ἰχϑύων τε καὶ κητῶν, ἐγκαταδῦναι δι’ ὑπερβάλλουσαν
πονηρίαν, ἵνα τὸ ϑεῖον πληρωϑῇ πρόσταγμα. καὶ πῶς
95 οὐχὶ τὴ μὴ τοὐναντίον ἣν δικαιότερον λέγειν ᾿μειοὔσϑε καὶ ἐλαττοῦσϑε καὶ κενώσατε τὴν γῆν καὶ τὰ

:

ἧ

16. cf. Origenem apud Epiphanium oc. haeres. 64 (pag. 590,4:
4
24 sq. Dind.).
a
Li

21. ἐμπεσεῖν Cord.

Τὴ ᾧ

F

p
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ὥδατα τῆς κακίας ἀπαλλαγεῖσαι καὶ εἰς τὴν ἄχραντον
᾿ξωὴν μεϑαρμόϊξεσϑε., ἵνα καὶ ἡ κατὰ περίστασιν το]. 188.
δ ὑμᾶς γενομένη τῶν σωμάτων ἀπόλοιτο φύσις καὶ
»!

TO

,

ZQOTLOTOV

9

N

&yodov

,

σασαις

^

ταῖς

,

-.- "

ἀσωμάτοις

3

,

OUOGLCLG

ἐμπολιτεύσηται᾽; πῶς δὲ καὶ τοῖς πατριάρχαις τοῖς 5
ἑ πίστει, καὶ βίῳ ϑεὸν ἀρέσασι τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ ᾿Ισαὼκ
χαὶ τῷ ᾿Ιακὼβ γέρας ἀρετῆς παρέχων ὁ ϑεὸς αὐξήσειν
ἐπηγγείλατο τὸ σπέρμα αὐτῶν, ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐραγοῦ καὶ ὡς τὴν ψάμμον τῆς ϑαλάσσης καὶ πολλῶν
ἐθνῶν πατέρα ποιήσειν τὸν "Ale καὶ τοὺς. αὐτοῦ 10

παῖδας;

καὶ

τοῦτο

δὲ πάλιν

εἰς ἔργον

ἐξῆλϑεν

τὸ

βούλημα τοσούτων κακυνϑεισῶν ψυχῶν καὶ εἰς γῆν
᾿πεσουσῶν, ἵνα μισϑὸν ἀρετῆς ἐκεῖνοι λάβωσι τῶν
| éxyóvowv τὸ πλῆϑος, ὅπερ εὐσεβεῖς ὄντες μὴ γεγονέναι
ἂν πάντως ηὔξαντο. εἰ οὖν ἄτοπα ταῦτας ἐν εὐλογίας 15
δὲ μέρει τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν λοιπῶν ξῴων
ἁπάντων ἡ αὔξησις γέγονε καὶ πεπλήρωται ξῴων, ἐν
οἷς διαιτῶνται. τῶν στοιχείων ἕκαστον. ἡ γῆ καὶ τὸ
T

ὕδωρ καὶ ὃ ἀήρ. οὐκ ἄρα ἀληϑὲς τὸ δι᾿ ἔκπτωμα τῶν
λογικῶν οὐσιῶν κατιέναι τὰς ψυχὰς ἐνταῦϑα καὶ ἄλλας 20
ἐν ἄλλοις ἐνδεῖσϑαι σώμασι χείροσιν 1) βελτίοσιν πρὸς
τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐπὶ κακίαν αὐτῶν πτώσεως.
ἫΝ

γ. Ὅτι οὐδὲ αἱ ἀπὸ τῶν ϑείων γραφῶν μαρτυρίαι, ἃς παράγουσι, πρὸς πίστιν τῆς ὑποϑἕἢ

σεῶς

αὐτῶν

εἶσιν

ἱκαναί.

᾿Επειδὴ δὲ καὶ μαρτυρίας πρὸς πίστιν τῆς ὑποϑέσεῶς ταύτης ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων παρακομίξουσι..

8. cf. Gen. 15, 5; 22, 17; 82, 12.
b. 3. ἀπόλοιτο] & in rasura C
19. διἔέχπτωμα C. διέκτωμα Cord.

10. πατέρας Cord.

25
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μικρὸν παρεκβάντας μίαν ἐξ αὐτῶν, ἧ μάλιστα Oupροῦσι, γυμνάσαι δίκαιον. “ὃ ἐκκλησιαστὴς τοῦτο᾽ φασέ
δεικνὺς. γέγραφε. ταῦτα: “τί τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ
γενησομένον"
"καὶ τί τὸ πεποιημένον; αὐτὸ τὸ ποιήϑησόμενον᾽ καὶ οὐκ ἔστι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν
ἥλιον, ὃ. λαλήσει τις καὶ ἐρεῖ" ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστυν"
ἤδη, γέγονεν. ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένους. ἀπὸ &uπροσϑὲν ἡμῶν". εἰ οὖν ἀληϑῆ ταῦτα᾽ φασίν, ᾿οὐδεμέα
ἄρα ψυχὴ. πρόσφατος εἰσφέρεταν τῷ παντί, ἀλλ᾽ ἤδη
10 γενομένη ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις. ξωπροσϑὲν
ἡμῶν. κάτεισιν. ἐνταῦϑα καὶ σώμασιν .ἐνδεῖται πϑὸς
ἀναλογίαν τῆς ἐκ τοῦ. καλοῦ πρὸς τὸ χεῖρον" αὐνῆς
οι

ὑφέσεως᾽.

πρὸς τοῦτο δὲ καὶ ἡμεῖς. ἀναγκαίως ἐρωτή-

Goucv^ ἐπειδὴ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ μέν ἐστιν. εἴδη.
15. οἷον. ἄνϑρωπος ἵππος, τὰ δὲ ἄτομα; οἷον Πέτρος
Παῦλος. καὶ ἵππων Πήγασος '"Aoíov, τίνα. ἐστίν, ὧν;
φησιν. ὃ ἐκκλησιαστὴς. μηδὲν ὑπὸ τὸν ἥλιον γενέσθαι
πρόσφατον; πότερον εἶδός τι χαινὸν παρὰ τὰ ἤδη
γενόμενα ὑπὸ 9600, οἷον εἰ τύχοι κατὰ τοὺς μύϑοῦς
30 χένταυρος ἢ σκύλλα, ἢ τῶν ἀτόμων οὐδὲν γίνεταί

πρόσφατον; εἰ μὲν οὖν τὸ δεύτερον. ἡ ᾿αἴσϑησιδ, τοῦ
ψεύδους ἔλεγχος" καϑ' ἑκάστην γὰρ ἡμέραν καὶ ἐν
φυτοῖς καὶ ἐν ξῴοις καὶ ἕν μετάλλοις ἄτομα γένεται
πανταχοῦ, ἃ μὴ πρότερον. γέγονεν. ἥδε ἡ συκῆ καὶ
85 οὗτος ὁ ἵππος κἀκεῖνος ὃ βοῦς, καὶ ἐπὶ τῶν ἀνϑθῶzv ὁμοίως" οὐδεὶς γὰρ τῶν νῦν ἀτόμων ἀνθρώπων
οὔτε. πρὺν: γενέσϑαι νῦν ἐγεγόνει πρότερον, οὔτε: φϑα3. Eccl. 1, 9. 10.
24. ἤδε ἡ συκῆ C οἷον ἡ συκὴ Cord.
abscissa C

25. ἵππο"- charta
Jj.

Su
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αὖϑις γενήσεται, ἐπεὶ μηδὲν τῶν φϑειρομένων

᾿ἀτόμων αὐτὸ

ἐχεῖνο |πάλιν. κατ᾽ ᾿ἀριϑμὸν- γενέσϑαι

fol..196 v.

“τῶν ἐνδεχομένων ἐστίν: οὐδὲ γὰρ. τὸ. ἀποσβεσϑὲν
πῦρ

αὖϑις ἔσται. ἀλλ᾽ ἕτερον ὁμοειδές, οὐδὲ τὸ ἐξαερωϑὲν
ὕδωρ τὸ αὐτὸ κατ᾽ ἀριϑμὸν αὖϑις pines U0o9,. ἀλλ᾽
ὅμοιον. αὐτῷ. καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀτόμων ἐμψυύχομα
;
τὲ καὶ ἀψῴώχων ὁμοίως si. γὰρ. φϑειρομένων μὴ ἀντ᾽
Brei ἕτερα γίνοιτο, ἐκλείποι ἂν ἅπαντα. εἶ δὲ. λέγοι
τις. τὴν. ψυχήν. Παύλου φέρε. πρὶν. ἐν τῷ σώματι
᾿γενέσϑαι τούτῳ, πρότερον
-εἶναν. γυμνὴν σώματος, ἀλλ᾽
εἰ καὶ τοῦτο συγχωρήσειέ τις ἀναποδείκτως λαμβάνοντι
τὸ ζητούμενον, ἀλλ᾽ οὐδὲν πρὸς τὴν γυμναζομένην τοῦ
ἐχχλησιαστοῦ. λέξιν συνοίσει" οὐδὲν γὰρ τῶν ἔξω σωμάτων ὑπὸ τὸν ἥλιον ἦν πρὶν γενέσϑαι τὸν κόσμον"

οὐδὲ γὰρ τοῖς ὑποτιϑεμένοις ἔξω σωμάτων προὐπάρξαι
τὰς, ψυχὰς. τοῦτο. δοχεῖ᾽ Óv αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο διὰ
τὴν ὕφεσιν αὐτῶν τὴν ἐκ τοῦ ἀγαϑοῦ γενέσϑαι φασὶ
τὰ σώματα οἷς ἐνδοῦνται, πρὸς τῷ καὶ τὰ ἐν ἀψύχοις
χαὶ τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς ἄτομα τὸν λόγον ἐλέγχειν.

᾿ς Ei οὖν ἐπὶ τῶν ἀτόμων οὐκ ἀληϑὴς ὁ τοῦ ἐχκλησιαστοῦ λόγος ἐδείχϑη, λείπεται περὶ τῶν εἰδῶν εἰρηκι ναι. ὅτι οὐδὲν ἐν τῷ κόσμῳ εἶδός τι. γίνεται πρόσφατον.. ὃ μὴ dup ἐν τοῖς. αἰῶσι τοῖς γενομένοις
ἀπὸ Birooodev ἡμῶν" καὶ ἔστι μὲν ἀληϑὴς ὃ λόγορ᾽
δ᾽ ὃ γὰρ τὸν κόσμον ὑπέστησεν ὃ ϑεός. οὐδὲν ἕτε-

v αὐτῷ πρόσφατον ἐπεισήγαγεν εἶδος. τοῦτο δὲ τῇ
ὑποθέσει αὐτῶν οὐδὲν συνοίσει" καὶ μηδεμιᾶς γὰρ
προὐπαρχούσης

ψυχῆς

λογικῆς.

ἄλλης

δὲ ἐν ἄλλῳ

γιγνομένης χρόνῳ, οὐδὲν τῷ παντὶ πρόσφατον εἶδος
ἐπεισῆλϑεν᾽ οὐδὲ ὁ ἐκκλησιαστὴς ἄρα τῇ δόξῃ αὐτῶν
Ὁ ἐγόρησεν,

καὶ ἐπέρα δὲ πλείστας. λέγειν ἔχοντες

80
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zo0g ἑκατέραν ὑπόϑεσιν φερομένας οὐκ εὐκαταφρονή-

τους ἐνστάσεις διά τὲ τὸ μῆκος καὶ τὸ μηδὲν ταῦτα
τῷ προκειμένῳ συντελεῖν σκοπῷ τοῖς εἰρημένοις ἀρκούμεϑα.
᾿Εκεῖνο δὲ μόνον ὑπομνήσας τὸν περὶ τούτων καταπαύσω λόγον, ὅτι καὶ πρὸς Πλάτωνα δεικνύειν ἐϑέλοντα, ὡς αἱ ἐνταῦϑα μαϑήσεις ἀναμνήσεις ὑπάρχουσιν,
ὧν ἔξω σώματος ἐγνώκασιν ἡμῶν ci ψυχαί, ὁλόκληρον
πραγματείαν ἐλεγκτικὴν τῶν εἰς τοῦτο ἐπιχειρήσεων
αὐτοῦ τε καὶ Πρόκλου προκατεβαλόμην εἰς δύναμιν.
ἀλλ᾽ ἐπανιτέον πάλιν ὅϑεν ἐξέβημεν.

10

0. Τῶν διαφόρων

1

ἐκδόσεων

ἐξέτασις.

Σημειωτέον τὰς διαφόρους ἐκδόσεις" τῶν γὰρ
ἑβδομήκοντα εἰπόντων “καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς, οἱ
ἄλλοι φασίν" “καὶ ὑποτάξατε αὐτήν᾽" ταὐτὸν δέ ἔστι
τῇ ἐννοίᾳ τοῦ “κυριξύσατε᾽ τό “ὑποτάξατε᾽" ὃ γὰρ

Qc

ὑποτάσσων ἑαυτῷ τι κυριεύει αὐτοῦ" πάλιν ἀντὶ τοῦ
“ἄρχετε τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης᾽ ᾿Δκύλας "ἐπικρατεῖτε᾽ φησί --- ὃ γὰρ ἄρχων ἐπικρατεῖ τοῦ ἀρχομένου --καὶ παιδεύετε ἐν τοῖς ἰχϑύσι τῆς
ϑαλάσσης"" εὔλογον δὲ ἡγοῦμαι τὴν πὲ συλλαβὴν διὰ
τοῦ € γράφεσϑαι. εἰ καὶ ἀσύνηϑες Ἕλλησιν, οὐ παρὰ

. 90 ὁ δὲ Θεοδοτίων᾽

τὴν παιδείαν
25

ἀλλὰ

παρὰ

τὰς

πέδας,

ἀντὶ τοῦ

“ὑπὸ

πέδας αὐτοὺς ἄγετε καὶ δεσμούς" τοιαύτη γὰρ 7 τῶν
ἰχϑύων ἄγρα καὶ τῶν ἐν ἀέρι καὶ ἐν τῇ γῇ. εἶ δέ τις
τό ἱπαιδεύετε᾽ κατὰ τὸ σύνηϑες διὰ τῆς αι διφϑόγγου.
6. cf. Plato Phaed. 72 E.

9. cf. κατὰ Πρόκλου περὶ

ἀιδιότητος κόσμου.
1. ἐγκαταφρονήτους Cord.

e
17. κυριεύσει Cord.

t

1

1
^
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γράφοι, οἷόν ἐστι τό ec“ὃν yàg ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει", 3
τουτέστιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει. ? οὐ ἴοϊ. 181:
κυρίως ἐπὶ τῶν ἰχϑύων κεῖται. σαφέστερον δὲ πάντων
ó Zuueyog sime “καὶ χειροῦσϑε τοὺς ἰχϑύας τῆς

ϑαλάσσης᾽ τὸ εἶδος τῆς ἀρχῆς ἐμφαίνων" καὶ γὰρ μετὰ
τὸν κατακλυσμὸν
πάντας

τοὺς

πρὸς τὸν Νῶέ

φησιν ὁ ϑεός" “καὶ

ἰχϑύας τῆς θαλάσσης

ὑπὸ

χεῖρας

ὑμῖν.

ἔδωκα.
' Kal εἶπεν ὃ ϑεός" ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα
χόρτον σπόριμον, σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν
ἐπάνω {πάσης τῆς γῆς" καὶ πᾶν ξύλον. ὃ ἔχει
ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν
ἔσται sig βρῶσιν καὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τῆς
γῆς

καὶ

πᾶσι

τοῖς

πετηνοῖς

τοῦ

οὐρανοῦ

καὶ

παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ ἔχει ἐν
ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν

sig βρῶσιν.

-

καὶ ἐγένετο οὕτως".
AKTAAZ

“καὶ εἶπεν ὃ ϑεός:
πᾶσαν

χλόην

ἰδοὺ

δέδωκα

σπερμαίνουσαν

ὑμῖν σὺν

σπέρμα

ἐπὶ πρό-

60z0v πάσης τῆς γῆς καὶ σὺν πᾶν ξύλον, ᾧ
ἐν αὐτῷ χαρπὸς ξύλου σπερμαίνοντος σπέρμα
-

4

| uiv γενέσϑαι εἰς βρῶσιν καὶ τῷ παντὶ ξῴῳ τῆς

γῆς καὶ τῷ παντὶ irren τοῦ od at

καὶ τῷ

παντὶ κινουμένῳ ἐπὶ τῆς γῆς.ᾧ ἐν αὐτῷ Ve)
ξῶσα, σὺν παντὶ λαχάνῳ χλόης eig βρῶσιν".

1. Hebr. 12, 6.
4. χειροῦσθαι C

- Cord.

21. καὶ

6. Gen.9, 9.
11. πάσης inserui.

9.88. Gem. 1, 29. 30.
19. 20. σύμπασαν C

—25. γῆς om. Cord. Montef. supplet: καὶ σὸν

σῶν ξύλον, ἐν ᾧ καρπὸς ξύλου ἐσπαρμένον σπέρμα ὑμῖν εἶναι

A

|᾿ εἰς βρῶσιν.

“1.
E

; . . 92. αὐτῷ] ἕαυτ à C

παρ βρῶσιν om. Field.

— . IoANNES PHILOP., ed. Reichardt I.

21, σύμπαν C
19
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"xal εἶπεν ὃ ϑεός"

ὧι

10

ἰδοὺ

δέδωκα

ὑμῖν τὸν

πάντα χόρτον δπερμαίνοντα σπέρμα τὸν ἐπὶ
προσώπου πάσης τῆς γῆς" καὶ τὸ πᾶν ξύλον. ὃ
ἔχει ἐν αὐτῷ καρπὸν ξύλου, σπερμάτων σπέρμα,
ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν καὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις
καὶ πᾶσι τοῖς πετηνοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ
ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς τῷ ἔχοντι ἐν αὐτῷ
ψυχὴν ζωῆς.
βρῶσιν᾽.

τὸν

πάντα

χλωρὸν χόρτον

εἰς

ZTMMAXOZ

ἱκαὶ εἶπεν ὃ ϑεός" δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον τὸν σπερματίξοντα σπέρμα τὸν ἐπὶ προσώπου
1 [^u

πάσης

τῆς

γῆς

καὶ πᾶν

ξύλον,

καρπὸς ξύλου σπερματίξοντος
εἶναι εἷς βρῶσιν πᾶσί τε τοῖς
καὶ

πᾶσί

τε

τοῖς

πετηνοῖς

τοῦ

ἐν ἃ ἐστι

σπέρμα, ὑμῖν
ξῴοις τῆς γῆς.
οὐρανοῦ

καὶ

παντὶ κινουμένῳ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν à ἐστι ψυχὴ
ξῶσα, πᾶν χλωρὸν χόρτου εἰς βρῶσιν᾽.
20
"Tov πάντα χόρτον σπόριμον, σπεῖρον σπέρμα, ὅ
ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς yiüjg, τουτέστι μὴ ἔχοντα στέAeyoc, ἀλλὰ μόνον ὑπερανέχοντα τῆς ἐπιφανείας τῆς
γῆς, τὸν καϑ' ἑαυτὸν σπειρόμενον καὶ γεωργούμενον,
ὧν ἐστι τὰ πλεῖστα χέδροπα καὶ οὔτε ϑαμνώδη οὔτε
2 δενδρώδη.
καὶ τοῦτο σαφέστερον ὁ ᾿Δκύλας φησί "Gov
πᾶσαν χλόην σπερμαίνουσδαν σπέρμα ἐπὶ πρόσωπον
πάσης τῆς γῆς πρόσωπον δὲ τῆς γῆς τὴν ἐπιφάνειαν,
αὐτῆς ἡ γραφὴ καλεῖ" τὸ αὐτὸ καὶ Θεοδοτίων καὶ
ἐνμμάχος τούτοις ἐπιφέρουσι καὶ τὰ ξυλώδη, ὡς ἀπὸ
30 αὐτῆς ἐπιφανείας ὑπερανέστηκε τῆς γῆς.
m
e

"ὙΠ ἢ
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Καὶ πᾶν ξύλον. ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος
σπορίμου᾽" πολλὰ γάρ ἐστι καὶ ἄκαρπα᾽ ἀναγκαίως δὲ
πάλιν τό “σπορίμου᾽ πρόσκειται" ἔστι γὰρ καρποφοροῦντα μὲν καὶ σπερματίξοντα, μὴ ὄντα δὲ πρὸς τροφὴν
ἀνθρώποις ἐπιτήδεια" διὰ τοῦτο 'σπορίμου᾽ προσέϑηκε, 5
τουτέστι γεωργουμένου καὶ φροντίδος γεωργικῆς ἀξιουμένου ὡς τὸν καρπὸν αὐτοῦ σπείρειν, ἵνα πλεονάξωσι
κατὰ γένος ὡς πρὸς ἀπόλαυσιν ἀνθρώπων γενόμενα.
ἀκριβῶς δὲ λίαν καὶ τό καρπὸν σπέρματος᾽ εἴρηται"
τὸ αὐτὸ γὰρ καὶ καρπός ἐστι καὶ σπέρμα, καρπὸς μὲν 10
τοῦ γεννήσαντος. σπέρμα δὲ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γενη- το]. 18τν.
σομένου.
3

δ΄,
,

Ὅτι κυριωτάτη

ΟΛ

/,

τροφὴ

γι

M

-

τῶν ἀνθρώπων
€M.

9

,

ud/,

λιστά ἐστι τὰ ἀπὸ γῆς. καὶ τῶν ἄλλων δὲ ξῴων
ὁμοίως ἦν. ὕστερον δὲ τὸ σαρκοφαγεῖν
15
ἐπιτέτακται.

Ταῦτα οὖν πάντα. φησίν, ὑμῖν ἔσται sig βρῶσιν
x«i πᾶσι τοῖς ϑηρίοις

πρόκειται."

τῆς γῆς καὶ τὰ ἕξῆς. ἃ καὶ

ἐξ ὧν δῆλόν ἐστιν, ὡς ἀνθρώπων

μὲν

: κυρίως ἐστὶ τροφὴ và ἐκ γῆς φυόμενα διὸ καὶ μέχρι 0
νῦν πολλοὶ τῆς τῶν ἐμψύχων ἀπέχονται τροφῆς. καὶ
- πάντα δὲ ξῷα σχεδόν, ὅσα χειροήϑη ἐστὶ καὶ ἥμερα,
ποηφαγοῦσι καὶ τῶν πτηνῶν τὰ πλεῖστα. ci δὲ καὶ
- τῶν χερσαίων πολλὰ καὶ τῶν πτηνῶν σαρκοφάγα μόνως
ἐστὶ καὶ ποηφαγεῖ τούτων οὐδέν, ὡς γῦπες καὶ ἱέρακες 25
-x«l ἱκτῖνοι. πῶς sig βρῶσιν τούτων ἁπάντων τοὺς ἐκ
n2

τῆς γῆς καρποὺς ἀφώρισεν ὃ ϑεός; πρὸς ὕπερ ἀπολο-

- yoUuevoí φασί τινες. ὡς ἐοίκασι κατ᾽ ἀρχὴν σὺν τοῖς
26. ἔμκτινοι Οὐ Cord.
195

ἀνθρώποις

καὶ τὰ χερσαῖα καὶ ἀέρια πάντα ἐκ τῶν

ἀπὸ τῆς γῆς φυομένων τρέφεσϑαι" καὶ νῦν γὰρ πολλὰ
τῶν σαρκοφάγων, ὡς ἄρκτοι καὶ κύνες καὶ αἴλουροι
σι

καὶ μύες καὶ ἕτερα πλεῖστα. καὶ τὴν ἑτέραν οὐδὲν
ἧττον προσίεται τροφήν. μετὰ δὲ τὸν κατακλυσμὸν
τῷ

1e

Νῶε

καὶ

τοῖς

υἱοῖς

αὐτοῦ

προσέταξεν

ὃ ϑεὸς

λέγων" 'πᾶν ἑρπετὸν ὅ ἐστιν ζῶν ὑμῖν ἔστω sig βρῶσιν, ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα" πλὴν
κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσϑε᾽. μήποτε οὖν éxsiϑὲν πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων γέγονε σαρκοφάγα. δυνατὸν δὲ καὶ ἐκ τοῦ πλείονος ἀκούεσθαι τό ᾿καὶ πᾶσι
τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετηνοῖς᾽" τὰ

πλεῖστα γὰρ τούτων μόνως
ἔστι μόνως δαρκοβόρα.

ι

ποηφαγεῖ.

ἐλάχιστα

δὲ

Τὺ δέ “καὶ πᾶν χλωρὸν χόρτου εἰς βρῶσιν᾽ τοῖς
τρισὶν εἰρημένον AwóAcg σαφέστερον ἡρμήνευσεν εἰπών"
“καὶ παντὶ λαχάνῳ χλόης εἰς βρῶσιν" ἔφϑη γὰρ επὼν

ἐν ἀρχῇ" ᾿πάντα yóorov?, δι’ οὗ τὰ σπόριμα πάντα
δεδήλωκεν, ὧν τὰ λαχανώδη νῦν διέκρινε. διαφέρουσι
30 ὃὲ ὅτι ἐχείνων μὲν οἱ χαρποὶ μόνοι εἰσὶ βρώσιμοι,
τούτων δὲ πᾶν τὸ βλάστημα.
“Καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς τὰ πάντα. ὅσα ἐποίησεν"

καὶ ἰδοὺ χαλὰ λέαν.

καὶ ἐγένετο

ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη᾽.
7. Gen. 9, 8. 4.
8. ἕλουροι C

22. Gen. 1, 31.

ἑσπέρα καὶ

ΥΠ

6]
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ἐπὶ πλέον ἐστὶ τὸ ἀγαϑὸν

^1.

-898

τοῦ καλοῦ"

εἴ τι μὲν γὰρ καλόν. ἀγαϑόν" οὐκ εἴ τι δὲ
&yatóv,
» ΠΠς

πάντως

καλόν.

J
RARO
NS
Eg' ἑκάστῳ τῶν γενομένων ἀναπέφώνηται
ὑπὸ
τοῦ προφήτου τό “καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι καλόν᾽ οὐ 5
μετὰ τὴν γένεσιν ἑκάστου κρίναντος τοῦ 4500, ὅτι
καλόν" οὐ γὰρ ὅτι γέγονε. καλόν --- οἶδε γὰρ πάντα
πρὶν γενέσεως αὐτῶν --- ἀλλ᾽ ὅτι νενόηκεν ἔσεσϑαι
καλόν, διὰ τοῦτο πεποίηκεν ἕκαστον. καὶ τὸ καλὸν δὲ
τελιχκόν ἐστι τῶν γινομένων. ὡς καὶ τὸ ἀγαϑόν. εἶ τὸ
N

2

P:

/

D

xy

,

T

-

D

mmen
peecupuucce-

καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ καλόν" | καλὸν μὲν 10].188:.
γὰρ εἴρηται παρὰ τὸ κηλεῖν καὶ ϑέλγειν ἢ παρὰ τὸ
πρὸς ἑαυτὸ χαλεῖν. τοῦτο δὲ καὶ ἀγαϑόν ἐστιν, ὅπερ
ἂν εἴποι τις ποιητὴς ἠγάϑεον, τουτέστιν ἄγαν ϑεῖον ἢ

παρὰ τὸ ἄγαν ἐπ᾽ αὐτὸ ϑέειν. τἀγαϑὸν γάρ. ᾽Ζριστοτέλης φησίν, οὗ πάντα ἐφίεται.
Πᾶν μὲν οὖν καλὸν ἀγαϑόν. οὐ πᾶν δὲ ἀγαϑὸν

5

μ᾿

καλόν" τῷ νοσοῦντι γὰρ τὸ καϑάρσιον, εἰ οὕτω τύχοι,

ἀγαϑὸν καὶ ἣ τομὴ καὶ ἡ καῦσις καὶ ἡ ἀσιτία πολλάχες, διότι ἐπὶ τὴν ὑγίξιαν ἀνακαλοῦνται τὸ vevoonxóg: 20
καὶ τῷ ἡμαρτηκχότι τὸ δοῦναι δίκας, ὑπὲρ ὧν ἥμαρτεν,

ἀγαϑόν᾽ καὶ τοῦτο γὰρ πρὸς ὑγίειαν ψυχῆς ἀνακαλεῖς- vu τοὺς σώφρονας᾽ οὐ χαλὸν δὲ ὅμως" οὐ γὰρ κηλεῖ

τὸν πάσχοντα οὐδὲ καλεῖ πρὸς ἑαυτά. τοὐναντίον δὲ
λυπεῖ καὶ ἀλγύνει καὶ ἀποτρέπει τῆς αὐτῶν κοινωνίας 25
χαὶ ἔστιν ἄπευχτα μέν, ἀναγκαῖα δέ, τοῖς μέντοι πρὸς
τὸ ἐξ αὐτῶν ἐσόμενον ἀγαϑὸν δρῶσι φορητὰ καὶ
15. cf. Aristot. eth. Nic. 1094 ἃ 1 sq.

—

19. κήλειν C Cord. — 14. ἡγάϑεον C Cord.
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ἐπιτηδευτὰ

πολλάκις

μετὰ πολλῆς

καρτερίας,

οὐ Ov.

ἑαυτά --- ὅσον γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, φευκτά --- διὰ δὲ τὸ ἐξ
αὐτῶν ἐσόμενον τοῖς ὑπομένουσιν
^

σι

ἀγαϑόν"

ὥστε καλὰ

μὲν οὐκ ἔστιν, ἀγαϑὰ δέ, καὶ τοῦτο οὐ δι᾽ ἑαυτά,
ἀλλὰ διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν ἐσόμενον πέρας, τὴν ὑγίειαν ἢ
ἰὼ
ς
er
τοῦSENI,
σώματος ἢ*?! τῆς
ψυχῆς.
᾿ἀγαϑόν᾿ uot, ὅτι
ἐταπεί-,
3

?

?

A

,

M

^

3

3

δ

,

γνωσάς μὲ. ὅπως ἂν μάϑω τὰ δικαιώματά Gov “ὃν
γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει" μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱόν,
10

1 σι

2ς

ὃν παραδέχεται". “τίς γὰρ υἱός, ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
διὰ τοῦτο οὖν ἀγαϑά" εἰ δὲ ἦν ἐχείνων χωρὶς χαϑαρϑέντας τοῦ ἀγαϑοῦ τυχεῖν ἢ τοῦ ψυχικοῦ ἢ τοῦ σωματικοῦ, οὐδενὶ ἂν ὑπῆρχεν αἱρετά. ἡ συνήϑεια δὲ πολλάκις ἀδιαφόρως χρῆται τῷ καλῷ καὶ τῷ ἀγαϑῷ. καὶ
τὴν ὕλην δέ φασιν οἱ φυσικοὶ οὐ καλήν" αἰσχρὰ γὰρ
ὡς ἀνείδεος,. ἀγαϑὴ δὲ ὡς τιϑήνη καὶ δεξαμένη τῶν
Υ
Y
λ
2
2
εἰδῶν.
si oov
καὶM τὸ^ καλὸν
τελικόν/ ἔστιν
αἴτιον,
εἶ
καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐπ᾽ ἔλαττον, προηγεῖται δὲ τὸ τελικὸν
ὃν παντὶ ποιητιχῷ. οἷον τῷ ποιοῦντι τὸν οἶκον ἢ τὸ
ἱμάτιον ἢ τὴν ϑύραν τὸ ἀγαϑὸν ἢ τὸ καλόν, δι᾽
γίνεται τούτων ἕκαστον, καὶ ὃ τοῦ παντὸς δὲ δημιουργὺς διὰ μόνην ἀγαϑότητα δημιουργεῖ πᾶν. ὃ ἐὰν
ποιῇ, καὶ οἶδεν, πρὶν ἕκαστον ποιήσῃ, τὸ καλόν τε καὶ
τὸ ἀγαϑόν, δι’ ὃ γίνεται, οὐ μετὰ τὸ γενέσϑαι ἄρα,
ὅτι καλόν ἔστι τὸ γινόμενον, ἔγνωκεν, ὅς ys Ov αὐτό
γὲ τοῦτο καὶ μόνον πεποίηκεν αὐτό, ἀλλ᾽ ἤδει καὶ πρὶν
αὐτὸ ποιήσῃ τοιοῦτον ἐσόμενον.
[ud

2 σι

,

3

x

6. Ps. 118, 71.

,

2

7. Hebr. 12, 6.

e

3

3

9. Hebr. 12, 7.

15. cf. Plut. plac. phil. I 9.

9. παιδεύσει Cord.

— 15. Nauck proposuit: τιϑήνημα nie]

μένη; sed vid. Plut. plac. phil. I 9.

)
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M.

ξζ΄. Ὅτι ὃ uiv παρ᾽ ἡμῖν τεχνίτης ϑαυμάζξει
πολλάκις τὸ ἴδιον ἔργον ὡς κατὰ σκοπὸν αὐτῷ

[3 ᾿

γενόμενον" ὃ δὲ ϑεὸς οὐχ ὅτι γέγονεν οἶδεν
ὅτι καλόν, ἀλλ᾽ ὅτι προέγνω καλὸν ἐσόμενον,
πεποίηκεν αὐτό" καὶ διὰ τέ Μωύσῆς μετὰ τὴν 5

ἑχάστου γένεσιν size: "xol εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι
καλόν.
Ὁ μὲν οὖν παρ᾽ ἡμῖν τεχνίτης ἴσως ἂν ϑαυμάσειεν
τὸ ἴδιον ἀποτέλεσμα γνοὺς ἐκ τοῦ τέλους. ὅτι μὴ τοῦ

περὶ αὐτοῦ σχοποῦ διήμαρτεν" ὃ δὲ ϑεὸς οὐδὲν μετὰ 10
τὸ ποιῆσαι τῆς ἐννοίας ἧς ἔσχε | περὶ ἑκάστου τοι. 138ν.
προσείληφε. πῶς οὖν μετὰ τὸ γενέσϑαι ἕκαστόν φησιν
ὃ προφήτης" ᾿ἱχαὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι καλόν᾽, ᾧ μηδὲν
προσγέγονεν παντελῶς ὕστερον; ἐπειδήπερ, ὡς πολλάκις εἶπον, sig ἐπίγνωσιν ϑεοῦ τοῖς ἀνθρώποις τὴν 15
βίβλον ταύτην ἔγραψε Μωῦύσῆς" διὰ τοῦ λέγειν οὖν

ἐφ᾽ ἑκάστῳ" “καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι χαλόν᾽ νύττει καὶ
διεγείρει τὴν ἑκάστου ψυχὴν eig κατανόησιν τῶν γενομένων,

τί τὸ ἐν ἑκάστῳ

καλὸν

ὑπάρχει

καὶ ἀγαϑόν"

i15
^
?
$
Y
'
?
,
x
οὐ
γὰρ
ἂν
καὶ αὐτῷ
τῷ» ϑεῷY καλὸν
ἐφαίνετο
20
μεγίστην ἔχον τοῦ κάλλους ὑπερβολήν. διὸ καὶ ϑεῷ
τὴν τούτου χρίσιν ἀνέπεμψε Μωῦσῆς" οὐ γὰρ ἀξιόχρεῶς εἶναι ἐδόκει ἑαυτῷ προστιϑεὶς τῶν γενομένων
τὸν ἔπαινον. ἐκ δὲ τῆς τοῦ ϑεοῦ κρίσεως. ὡς εἴη
- χαλά, πίστιν ταῖς ψυχαῖς ἐντίϑησιν ἀναμφίλεκτον τῆς 95
ἑχάστου μεγαλειότητος χαὶ τοῖς μήπω συνεωρακόσι
τοὺς λόγους. δι᾽ oUg γέγονεν, ὡς λοιπὸν τὸ Σολομών- «&tov ἐχεῖνο συμβαίνειν. ἐκ μεγέϑους καὶ καλλονῆς

n

15. cf. pag. 160, 6.

28. cf. Sap. Sal. 13,5.

9. κατὰ σκοπὸν

κατασκοπὸν

Cord.

C

Ée
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χτισμάτων ἀναλόγως τὸν γενεσιουργὸν αὐτῶν πᾶσι,
ϑεωρεῖσϑαί τὲ καὶ εἷς ὕμνον αὐτοῦ διεγείρεσϑαι πάντας.
"Eg! ἑκάστου τοίνυν τῶν γενομένων ὃ προφήτης

εἰπών" “καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι καλόν᾽ ἐπὶ τῇ συμπληὅ ρώσει πάντων κοινὸν ἐπιφέρει μετ᾽ ἐπιτάσεως πᾶσι τὸν
ἔπαινον᾽

“Καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς πάντα ὅσα ἐποίησεν" καὶ
ἰδοὺ καλὰ λίέαν᾽.
AKTAAZX

|;

ὑχαὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς σὺν πᾶν ὅσα ἐποίησεν" καὶ
ἰδοὺ ἀγαϑὸν σφόδρα.
ZTMMAXOZ

'χαὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς πάντα

ὅσα ἐποίησεν"

καὶ

ἦν καλὰ σφόδρα."
15 y'. Ὅτι εἰκότως ἐπὶ τῇ τοῦ παντὸς συμπληρώὅει τοῖς ἐπιτεταμένοις ἐπαίνοις ἐχρήσατο
Movaeijg.

Πᾶν γὰρ τὸ ἐκ μερῶν συγκείμενον ἔχεν μὲν καὶ
καϑ' ἕκαστον τῶν μορίων αὐτοῦ τὴν ἰδίαν τελειότητα

50 καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ κάλλος ἀνθοῦν. οἷον ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπου χειρός. ὅταν μηδὲν ἐλλείπῃ μεγέϑους ἢ σχήματος
δακτύλων τε πρὸς ἀλλήλους ἀναλογίας καὶ ὅσα κοσμεῖ;
ταύτην ἕτερα, ὁμοίως ἐπὶ κεφαλῆς ὀφϑαλμῶν ϑέσιν τε͵
καὶ σχῆμα καὶ μεγέϑους αὐτάρχλειαν εὔχροιάν τε καὶ
ss κίνησιν καὶ ἐνέργειαν καὶ ἐφ᾽ ἕχάστου τῶν λοιπῶν

ὁμοίως ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἕκαστον x«9' αὑτὸ χαλόν, ἀλλ᾽ dj
ἐν τῇ συνθέσει πάντων εὐαρμοστία καὶ ἡ πρὸς τὸ—
7. Gen. 1, 31.
1. αὐτῶν C

αὐτῆς Cord.

|
10. σύμπαν C Cord. Field. ki Y
ΝΣ
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τετελεσμένον τοῦ ξῴου κάλλος τοσοῦτον ὑπερβαίνει
τῶν ἐπὶ μέρους καλῶν, ὅσον καὶ τὸ ὅλον τῶν μερῶν

ἐστι τιμιώτερον, εἴπερ τὰ μὲν ἕνεκά vov, τὸ δὲ οὗ
ἕνεκα καὶ τέλος ἐστί.

5

|
Tovro καὶ ἐπὶ τῶν τεχνιτῶν ἐστιν ἰδεῖν, ἑκάστην
χορδὴν τοῦ λυραοιδοῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν συμφωνίαν
"véívovrog καὶ ἀποπειρωμένου τοῦ ἤχου ταύτης ἔμπειρος μὲν γὰρ τῆς μουσικῆς εὐθέως εἴσεται τὸ κάλλος
αὐτῆς ἐπειδὰν δὲ λοιπὸν d ἐκ πασῶν συμφωνία φανῇ 19
τοῖς ἀγνοοῦσι πρότερον τὴν ἕκάστης δύναμιν. τότε δὴ

[τότε] τὴν ὑπερβολὴν τῆς μιᾶς ἐκ πασῶν συμφωνίας
πᾶς ἄν τις ὑπερϑαυμάσειε.

' Τοῦτο μὲν οὖν
χαὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου παντὸς 6:0]. 189.
᾿ϑεωρητέον᾽ χαλὸν μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν αὐτοῦ μερῶν 15
καὶ καϑ' αὑτὸ ϑεωρούμενον, εἴτε στοιχεῖον εἴτε ξῷον
εἴποις"

οὐρανός. τε γὰρ καλὸς

᾿φωστήρων φαιδρότης"

καὶ ἡ ἐν ἑκάστῳ

τῶν

εἰ δὲ τὴν ἐκ τούτων ἁπάντων

σύνϑεσιν καὶ τάξιν καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα σύμπνοιαν
χατίδοις. καὶ πόση μὲν ἡ τῆς κινήσεως τῶν οὐρανίων 30
τάξις. πόση δὲ ἡ ἐκ ταύτης τῶν ἐντὸς αὐτῆς χρεία
ἡ σύστασις. ἥ τὲ τῶν στοιχείων ὁμοίως πάλιν πρὸς
ἄλληλα ϑέσις τε καὶ τάξις. καὶ ὡς οὐδὲν μόριον
αὐτῶν τῆς sig ἕτερον ἀνέχεται καὶ βιαξόμενον μετα-

ϑέσεως. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὸν οἰκεῖον ὁρμᾷ τόπον, καὶ
ὡς οὐδὲν τὰ λοιπὰ πλεονεκτεῖν ἀνέχεται, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς
εἰς ἄλληλα μεταβολαῖς ἐξίσωσις ἐν τοῖς ἀντικειμένοις
τοῦ πλεονάξοντος γίνεται, καὶ ὅσα περὶ τὴν ἑκάστου
σιν χαὶ τὸν ἕνα πάντων τῆς σωτηρίας τοῦ ὅλου
E

1. συμπαϑία C Cord.
H^

12. τότε delevi

18. πᾶσάν vig Cord.

5
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δικαίως

ἀναπεφωνημένον

ὄψεται

(VH
τό"

"xci

εἶδεν ὃ ϑεὸς πάντα, ὅσα ἐποίησεν" καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν
ἤ ᾿χαλὰ σφόδρα᾽ ἢ καὶ ὡς ᾿Δκύλας ὡς πρὸς τὸ ὅλον

ποιούμενος τὴν ἀναφορὰν ἔφη" “καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς σὺν
ὅ πᾶν ὅσα ἐποίησεν" x«l ἰδοὺ ἀγαϑὸν σφόδρα᾽ τῇ μὲν
πληϑυντικῇ φωνῇ τὰ μέρη δηλῶν. τῇ δὲ ἕνικῇ τὴν
εἷς τὸν ἕνα κόσμον ἐκ πάντων σύμπνοιαν.
Εὐλόγως δὲ οἶμαι τὸν ᾿4κύλαν τὸ ἀγαϑὸν εἰπεῖν

ἀντὶ τοῦ χαλοῦ

καίτοι ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τὸ

10 καλὸν εἴρηκεν" ἄλλο μὲν γὰρ ἄλλου τῶν μερῶν ὑπάρχει κάλλιον. οἷον οὐρανὸς γῆς καὶ σελήνης ἥλιος χαί
“ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ" καὶ τῶν φυτῶν τὰ
ξῷα καὶ τῶν ἐνύδρων τὰ χερσαῖα [καὶ ἡ τῶν ὃμογενῶν ἑχάστου πρὸς τὰ λοιπὰ διαφορὰ] xci τούτων ὃ
15 ἄνϑρωπος" ἐπὶ δὲ τοῦ ἐκ πάντων συστήματος. τοῦ
κόσμου φημί, οὐδεμιᾶς ἔτι πρὸς ἕτερον σῶμα παρᾶϑέσεως οὔσης — μονήρης γάρ ἐστιν ὃ κόσμος καὶ εἷς —
τὸ μὴ ἔχον ὑπέρϑεσιν τὸ ἀγαϑὺν ἔπρεπεν ἐπ᾽ αὐτοῦ
λέγεσθαι. οὗ μηδεμία ἐστὶν ἐπίτασις" καλοῦ μὲν γὰρ

80 ὡς εἶπον εἶναι κάλλιον δυνατόν,

τὸ δὲ ἀγαϑὸν τὸ

τέλος τῶν ἐπαίνων ἀπείληφε. διόπερ οὐδὲ ἡ λέξις
παρὰ τοῖς ἀκριβοῦσι τὴν “Ἑλλήνων φωνὴν ὑπερτέϑειται εἷς τὸ ἀγαϑώτερος ἢ ἀγαϑώτατος --- ἔχει γὰρ ἐν

ἑαυτῇ τὸ ὑπερϑετικὸν ἐπίρρημα τὸ ἄγαν --- καὶ εἴ που
2ὅ παρά τινι σπανίως εἴρηται, παρέλκει" ví γὰρ ἂν εἴη
τοῦ ὑπερκειμένου πάντων ἀνώτερον; τούτου οὖν οὕτως
ἔχοντος, εἶ ὁ χόσμος ἐν ἑαυτῷ περιείληφεν ἔμψυχά τε

12. 1 Cor. 15, 41.

Mr

4. 5. σύμπαν C Cord.
9. καίτοι] καὶ τοῖς C Cord.
10. ἄλλον uiv Cord.
13. καὶ ἡ —14. διαφορὰ delevi.

26. ózsxxsiuévov Cord.
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πάντα καὶ ἄψυχα σώματα. εἰκότως ἀντὶ τοῦ χαλοῦ τὸ
".

᾿ἀγαϑὸν "AwóA«g εἴρηκεν ἐπ᾽ αὐτοῦ.

καὶ οἱ ἄλλοι δὲ τῷ

καλά’ προσῆψαν οἱ μὲν τό “λίαν οἱ δὲ τό 'σφόδρα᾽, ὡς
δ δεμίαν ὑπεροχὴν τῆς αὐτοῦ καλλονῆς ὑπολείπεσϑαι.

σκευῆς οὐκ εἶπεν" xai εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι καλόν.
|
᾿Επετήρησαν δέ τινες ὡς ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν γενομέγῶν ὃ προφήτης εἰπών 'x«l εἶδεν ὃ ϑεὸς ὅτι καλόν᾽
ἐπὶ τοῦ καλλίστου πάντων τῶν ξῴων τοῦ ἀνθρώπου
τοῦτο σεσίγηκε. καὶ ἔστιν ἡ αἰτία προφανής" | vs- το]. 139v.
᾿λευταίας γὰρ οὔσης τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως συλ- τι
᾿λήβδην εὐθὺς ἐπήγαγε᾽ “καὶ εἶδεν ὃ ϑεὸς πάντα ὅσα
ἐποίησεν" καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν", ὥστε συμπεριείληπται
τῷ ἐπαίνῳ

πάντων

ὃ ἄνϑρωπος.

καὶ ἄλλως.

εἶ τῶν

δι᾿ αὐτὸν γενομένων ἕκαστον ὑπάρχει καλόν, πῶς ὃ τ
οὗ ἕνεκα γεγόνασιν ἐκεῖνα τελικὸν αὐτῶν αἴτιον ὑπάρ(gov ὁ ἄνϑρωπος οὐ πολλῷ μᾶλλον καλὸν ἂν sim;

“διόπερ ἐπὶ τῇ γενέσει

τούτου

τὸν κχοινὸν πάντων

᾿ἀναπεφώνηκεν ἔπαινον.

4. Πῶς λύομεν τὸ ἀπορούμενον,

ὡς εἰ πάντα 30

καλὰ λίαν, πόϑεν τὰ xaxd: καὶ κατὰ Μανιχαίων

ἐν ἐπιδρομῇ᾽ καὶ ὅτι τῶν ὄντων τὰ μὲν ἐφ᾽
E

ἡμῖν. τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν.

ϑουλούμενον φροντίδος ἄξιον" si γὰρ πάντα, φασί, 30
χαλὰ λίαν, πόϑεν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ κακά; πρῶτον μὲν

300.

|

IOANNIS PHILOPONI

οὖν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς λέξεως προσεκτέον" πάντα yàg
ὅσα ἐποίησεν ὃ ϑεός, καλὰ λίαν" οὐδὲν δὲ τῶν κακῶν
ἐποίησεν ὃ ϑεός. οὐδέ ἐστιν αὐτῶν ὑπόστασις οὐσιώδης
οὐδενὸς xc9' αὑτό. ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἡμετέρας παρυπέστῃ
ex

προαιρέσεως τὸ κακόν.

“ὃ γὰρ ϑεὸς ἀπείραστός ἐστι

καχῶν᾽" πειράξει δὲ αὐτὸς οὐδένα"

ἕκαστος δὲ πειρά-

ξεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεefóusvog' καὶ ὃ κύριος" “δεῦτε πρὸς μὲ πάντες ol

κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι. κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
10 ἐν ἡμῖν οὖν τὸ ἐγγίσαι ϑεῷ᾽" καὶ πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ"
“Ἱερουσαλὴμ “Ιερουσαλὴμ ἡ ἀποχτείνουσα
τοὺς προφήτας καὶ λιϑοβολοῦσα

EL σι

ποσάκις

ἠϑέλησα

τρόπον

ἐπισυνάγει

τοὺς ἀπεσταλμένους

ἐπισυναγαγεῖν
ὄρνις

τὰ

πρὸς αὐτήν"

τὰ

τέχνα

σον.

ὃν

νοσσία

αὐτῆς

ὑπὸ

τὰς

πτέρυγας. καὶ οὐκ ἠϑελήσατε. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὃ
οἶχος ὑμῶν ἔρημος" καὶ πάλιν" ὅσα ἐὰν ϑέλητε ἵνα
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι,. οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε

αὐτοῖς.

οὗτος γάρ ἐστιν ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται".

ὥστε διὰ τούτων δῆλον. ὅτι ἑκούσιόν ἐστι τὸ κακόν.
20 χαὶ αἱ κοιναὶ δὲ πάντων ἔννοιαν τοῦτο βοῶσι. διὰ τί

y&o τοῖς μὲν κακοποιοῦσι τῶν olxsrüv ἢ τῶν υἱέων
ἡμῶν ἐπιπλήττομεν. τοῖς δὲ νοσοῦσι καὶ ὑπακούειν
ἡμῖν οὐ δυναμένοις οὐκέτι. ἀλλὰ καὶ ἐλεοῦμεν καὶ
ἐπιμελείας αὐτοὺς ἀξιοῦμεν. ἢ γιγνώσκοντες. ὅτι τὸ
80 μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν; εἰ γὰρ. καὶ τὸ κακοποιεῖν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν, ἀλλὰ βίαιον. ἀνήρηται τῆς
ψυχῆς τὸ αὐτοκίνητον, καὶ οὔτε τὴν ἀρετὴν ἐπαινετέον

5. Jac. 1, 18.14.. 8. Matth. 11, 38.
16. Matth. 7, 12.
4. οὐδὲν Cord.

11. Matth. 28, 87. 88.
|
mu

98. οὐ m. II add. €
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οὔτε τὴν κακίαν ψεκτέον, περιττοὶ δὲ νόμοι ϑεῖοί τε
χαὶ ἀνθρώπινοι. συμβουλαί τε καὶ διδασκαλίαι" μηδὲ
mane
οἱ φαῦλοι δίκας. ἀλλ᾽ ἐλεείσϑωσαν
μᾶλλον ἀκουσίως ἐπὶ τὴν κακίαν ἑλκόμενοι" καὶ γὰρ
ἐλεήσειεν ἄν τις ἢ μισήσειξ τὸν ὑπὸ λῃστῶν ἢ τυράν- 5
[vov ἀκουσίως ἑλκόμενον ὑπηρετεῖσϑαι αὐτοῖς καὶ τὸν
βιαίως τοὺς ὀφϑαλμοὺςἢ ἄλλο τι τῶν tione ἐχκοστό»

ἱενον;

νυνὶ

δὲ τοὺς

Ὧν.

πονηροὺς

οὐδ᾽ αὐτοί

γε οὗτοι

συγγνώμης οἴονται ἀξίους εἶναι. ἢ μηδὲ τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὺς καταμεμφέσϑωσαν.
10

“α΄. Ὅτι οὐδέν ἐστιν οὐσιῶδες κακόν, ἀλλ᾽ἡ fo.140r.
παράχρησις τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν ἐκ προαι᾿ ρέσεως γινομένη αἰτία τοῦ κακοῦ" καὶ ὅτι οὐ
|
κακὸν T προαέρεσις.

|.
Ὅλως γὰρ οὐδὲ ἔστιν οὐδὲν ἐν τῷ κόσμῳ κακὸν i5
οὐσιῶδες οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶν οὐσία κακοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ
παραχρήσει τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν ἐκ τῆς ἡμετέρας
᾿γινομένῃ προαιρέσεως τὸ κακὸν παρυφίσταται. οἷονἡ
μοιχεία κακόν" ἈΝ aid δι᾽ αὐτὴν μόνον τὴν πρὸς
γυναῖχα μῖξιν; οὐκοῦν χαὶ ἡ πρὸς τὴν κατὰ νόμον 30
ἐξευγμένην πρὸς παιδοποιΐαν μῖξις κακόν" εἰ δὲ τοῦτο,
"Wi τὴν μοιχείαν ὅτι κακὸν λεγέτωσαν, ἀλλὰ τὴν μὐξεν
αὐτὴν ἁπλῶς εἰ δὲ κακὸν πᾶσα μῖξις. οὐκοῦν καὶ ἡ
φεχτογονία κακὸν καὶ τὰ ἀποτελέσματα ταύτης. οἵ
"&v9gozxow ὥστε καὶ Μανιχαῖος κακὸς οὕτω γενόμενος 25.

3δ ον. hisbusdov. Cord.

.20. μῖξιν semper C

φευκτέὸν

uí&w Cord.

ed. IL

9. οἴοντε C
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οὐδὲν αὐτῷ λέγοντι πιστευτέον" “ὁ γὰρ πονηρὸς üw. 9'gozoc éx τοῦ πονηροῦ ϑησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῖ
ἐκβάλλει τὰ πονηρὰ δόγματα΄. εἰ δὲ μὴ πονηρὸς
Μανιχαῖος καὶ οἱ τὰ αὐτοῦ διδάσκοντες. οὐδὲ ἡ μῖξις.
5 ἐξ ἧς γεγόνασι, πονηρόν. si δὲ πονηρὸν ἡ γένεσις διὸ
τὸ συνδεῖν τῷ σώματι τὴν ψυχήν, ἀγαϑὸν ἡ φϑορὸ

λύουσα

ταύτην ἀπὸ τοῦ σώματος.

μηδεὶς οὖν τοῖς

φονεῦσι μεμφέσϑω ἀγαϑὸν ἐργαξομένοις πρᾶγμα. τὸν
ϑάνατον, χωρίξοντα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος" καὶ
100 τῶν φόνων αἴτιος οὐ κακός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀγαϑός" εἰ
δὲ τὸ φονεύειν κακόν, οὐκοῦν ἀγαϑὸν ἡ γενεσιουργίο
καὶ 7| μῖξις ἡ ταύτης αἰτία. κακὴ οὖν ἡ μοιχεία οὐ
διὰ τὴν μῖξιν ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ τῇ κατὰ νόμον, ἀλλὰ
τῇ ἑτέρῳ ἐξευγμένῃ συνῆλθεν ὃ μοιχός. ὥστε μόνη 1,
15 προαίρεσις ἡμῶν κακῶς τῇ μίξει χρησαμένη τῆς τοῦ
κακοῦ παρυποστάσεως αἰτία γέγονεν᾽ διὸ καὶ ἐπὶ
τούτῳ ποιναί. “τίμιος ὃ γάμος᾽ φησὶν ὁ Παῦλος "καὶ
ἡ κοίτη ἀμίαντος" πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὃ
ϑεός᾽" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ προαίρεσις κακόν, ἐπεὶ καὶ ἀγαϑῶν
20 ἔστιν αἰτία αἱρουμένη τὰ κρείττω, ἀρετὴν εὐσέβειαν
καὶ τὴν ἐφ᾽ οἷς ἥμαρτε μεταμέλειαν καὶ ψυχῆς κάϑαρσιν τὴν δι’ ἀσκήσεως. ὃ τρόπος οὖν, οὐχ ἡ μῖξις κακόν.
πάλιν οὐ διὰ τὸν φόνον κακὸς Ó σίδηρος" ἀεὶ γὰρ ἂν
κακῶν

αἴτιος ἦν" νυνὶ δὲ ἀγαϑοποιεῖ

τὰ πλεῖστα

εἷς

25 γεωργίαν συντελῶν, εἰς οἴκων καὶ ἱματίων καὶ βιβλίων
κατασκευὰς εὐσεβῶν, εἰς τομὰς ἑλκῶν καὶ ϑεραπείας,
εἷς τὰς ἄλλας τοῦ βίου χρείας.

ὁ σίδηρος.
1. Matth.

οὐ κακὸν ἄρα καϑ' αὑτὸ

si δὲ καὶ τὰ εἰρημένα κακά, οὐκοῦν xoci
12, 35.

17. Hebr.

5. πονηρόν. Cord. πονηροί. C
σχευᾶς Cord.
εὐσεβῶς Cord.

13, 4.

26. κατὰ oxsvüg O p
Vy M
5
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τὸ ἐσϑίειν κακὸν καὶ τὸ ἐνδεδύσϑαι καὶ τὸ ὑποδεδέσϑαι καὶ τὸ ἐν οἴκοις εἶναι καὶ τὸ ἰατρεύειν καὶ τὸ
ἀναγινώσκειν καὶ πάντα. ὅσα διὰ σιδήρου γένεται,
πονηρά. καὶ κινδυνεύσει πάλιν τὸ φϑείρεσϑαι εἶναι
| «xA0v στερουμένους τῶν συνεχόντων ἡμῶν τὸ εἶναι.
TOTEM
B
X

E 0S κακὸν τὸ φϑεύρϑιψ; καὶ αὐτὴ ἡ Load τὸ ζῆν
ἄρα ἀγαϑὸν καὶ ἡ γένεσις καὶ ἡ μῖξις καὶ τὰ εἰρημένα
nione ὅσα τῆς | ζωῆς συναίτια. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ fol140v.
Broveoeus ἀπροσδιορίστως κακόν. ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ
npe
un
PKT
TUMORS

᾿ἀναγχαῖον᾽

τί γὰρ

si τὸν

πολλῶν

κακῶν

αἴτιον

ὃ

"vóuog φονεύει καὶ ῥύεται ταύτῃ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ μέλ'Aovr«g πάσχειν κακῶς καὶ τὴν ἐκείνου ψυχὴν τῶν
πλειόνων ἀδικημάτων ἐλευϑεροῖ; καὶ ἐπὶ ἑκάστου δὲ
τῶν ἄλλων οὕτω σχοπῶν εὑρήσεις ὅτι οὐκ οὐσία τίς
ἐστιν ἀφωρισμένη τοῦ κακοῦ, ἀλλ᾽ ἡ τῶν φυσικῶν
ἐνεργειῶν παράχρησις τῇ κακίᾳ παρυπόστασιν ἔδωκεν.
πολλῶν δὲ ὄντων, οἷς ἄν τις ἐλέγξειε τὴν ἀσεβῆ
ταύτην ὑπόϑεσιν, τοῖς παροῦσι ἐν ἐπιδρομῇ λεχϑεῖσιν

ἀρκούμεϑα.
ΖΙεδειγμένου τοίνυν ὡς τῶν ὑπὸ ϑεοῦ γενομένων
οὐχ ὅτι μὴ χακὸν ἁπλῶς τι, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν καλλίστων
ἕχαστον, χαλῶς ἄρα Μωῦσῆς ὃ μέγας τὴν κοσιν γον
συμπερανάμενος “καὶ εἶδεν ὃ ϑεός᾽ φησίν 'πάντα ὅσα
4ἐποίησεν" καὶ ἰδοὺ χαλὰ λίέαν᾽.
ιβ΄. Ὅτι καὶ τὸν ἐπὶ τοῖς γενομένοις
|
τοῦ 9500 ἐμιμήσατο Πλάτων.

—

Καὶ Πλάτων δὲ πάλιν αὐτὸν x&v τούτῳ μιμού-

μένος τὸ πᾶν τόδε ὑποστῆναι
BA.

ἔπαινον

Ὁ. ipee

t. 0t C Cord.

Cord.

διδάξας ὑπὸ ϑεοῦ καὶ

10. τὸν] τῶν C Cord.

11, go-

10
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λοιπὸν ἤδη κινούμενον ὑποϑέμενος τὸν οὐρανὸν ταῦτι
φησιν"

“ὡς δὲ κινηϑὲν αὐτὸ

καὶ ξῷον ἐνόησε τῶ;

ἀιδίων ϑεῶν γεγονὸς ἄγαλμα ὃ γεννήσας πατὴρ ydo:
vt x«i εὐφρανϑεὶς ἔτει δὴ μᾶλλον ὅμοιον πρὸς T
5 παράδειγμα ἐπενόησεν ἀπεργάσασϑαι᾽.
Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.

ιγ΄. Ζιὰ

τί ἐν ἕξ ἡμέραις τὸν κόσμον
συνεπλήρωσεν ὃ ϑεός.

“Διὰ τί ἐν ἕξ ἡμέραις τὸν κόσμον ἐποίησεν ὃ ϑεός

10 οὐ δίκαιον μὲν ἴσως περιεργάξεσϑαι᾽" — τί γάρ, εἶ κα

ἐν πλείοσιν ἢ καὶ ἐλάττοσιν ἐγεγόνει. λέγειν εἴχομεϊ
ἢ καὶ ἀϑρόον καὶ ἅμα πᾶς; --- ἤρκει δὲ καὶ ἡ μέχρι vt:
τοῦ παντὸς διάταξις x«i ἡ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπω!
ἑβδοματικὴ τῶν ἡμερῶν ἀπαρέίϑμησις ἀπόδειξιν ἱκανὴ!
15 ἔχουσα τοῦ ἐν τοσαύταις ἡμέραις τὸν πάντα χόσμο!
δημιουργῆσαι τὸν ϑεόν, τῆς ἑβδόμης ὥσπερ ἑορτῆς ἐπ
συμπληρώσει τῆς γενέσεως τοῦ παντὸς ὑπαρχούσης
τινὲς δὲ xol ἀριϑμητικήν τινὰ τοῦ “ξξ᾽ ἀριϑμοί
ϑεωρίαν οὐκ ἄκομψον παρειλήφασι ταύτην" τέλειο.
30 τῶν ἀριϑμῶν ἐστιν ὃ i£: τέἕλειον γὰρ ἀριϑμόν quo
τὸν ἐξισάξοντα τοῖς ἰδίοις ἑαυτοῦ μέρεσι. πρῶτος δ.
τῶν τελείων ἐστὶν ὁ ἕξ καὶ μόνος τῶν ἐντὸς τῆς δεκά

δος τέλειος ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἰδίου, τῶν τριῶν. κα
τοῦ τρίτου, τῶν δύο, καὶ τοῦ ἕχτου, τοῦ ἑνός, συγκεί
2. Plato Tim. 37 C.

6. Gen. 1, 31.

|
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Cord.

1. τοῦ οὐρανοῦ Cord.

1. ἔχουσαν C Cord.

4. δὴ] δὲ C Cord.

28. τοῦ ἰδγυ (v et o

n

eram

VII
13] -

DE OPIFICIO MVNDI

305

μενος" τρία γὰρ καὶ δύο καὶ ἕν τὸν t& συνάγουσιν.
ἔπρεπεν οὖν τὸν τελειότατον καὶ ἐν ἑξαυτῷ πάντα
συνειληφότα xócuov sig τὸ εἶναι παραγόμενον ὑπὸ
$500, εἰ μὴ ἀϑρόον ὁμοῦ τοῦτον ἐϑέλοι παράγειν διὰ
λόγους ἀγνοουμένους ἡμῖν, ἐν τοσούτῳ ἡμερῶν ἀριϑμῷ, 5
τῷ πρώτῳ τελείῳ. παραγαγεῖν [τὸν τέλειον κόσμον

καὶ πρώτως νῦν ὑφιστάμενον. ἐξ ὧν καὶ ὃ χρόνος
ἀνακυκλεῖται].
Ἔστι δὲ τὸν λόγον ἐπεκτείνοντα | τοῦτον καὶ 1οϊ. 141τ.
ἐκ τοσούτων αὐτὸν μερῶν γενικωτέρων δεῖξαι συγκξί- 10
uevov, εἴτε μαϑητικώτερόν τις εἴτε φυσικώτερον τοῦτο
σκοποίη. πᾶν μέγεϑος ἐν τῷ κόσμῳ περιείληπται" τρία
δὲ ταῦτά ἐστι, τὸ ἐφ᾽ἕν διάστατον, ὃ καλεῖται γραμμή.
τὸ ἐπὶ δύο. μῆκος καὶ πλάτος ἔχον. ὃ προσαγορεύουσιν

ἐπιφάνειαν, ἧς πέρας ἐστὶν 7) γραμμή, τὸ ἐπὶ τρία τὸ 15

ὙνἋϑ
—tK—É—U—
MU

πρὸς τοῖς εἰρημένοις δύο καὶ βάϑος

ἔχον. ὃ καλεῖται

σῶμα, οὗ πέρας ἐστιν ἡ ἐπιφάνεια. καὶ παρὰ ταῦτα
μέγεϑος ἕτερον ἐν τοῖς οὖσίν ἐστιν οὐδέν. αἱ τρεῖς
3
᾿
οὖν
διαστάσεις καὶ αἱ δύο καὶ ἡ μία, τὸν
ἕξ συνάγουσι

τῶν διαστάσεων ἀριϑμόν. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ φυσικώτερον 2e
σχοποῦσι φανήσεται" τῶν γὰρ σωμάτων τὸ μὲν ὑπεστρωμένον ἅπασι κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐστὶν ἄποιον,
ἐξ οὗ τὸ πεποιωμένον γίγνεται σῶμα. τοῦτο εἰς ἄψυχον
διαιρεῖται καὶ ἔμψυχον" τοῦ δὲ ἐμψύχου τὺ μὲν φυτόν.
τὸ δὲ ζώφυτον. τὸ δὲ ξῷον᾽ τοῦ δὲ ξῴου τὸ μὲν λογι- 95

Xóv, τὸ δὲ ἄλογον᾽ καὶ πάλιν ὁ ἕξ συνάγεται" ἡ ὕλη
πάντων τὸ ἄποιον σῶμα, εἶ x«l μηδέποτε γυμνὸν
ποιοτήτων εὑρίσκεται, τὸ ἄψυχον, τὸ φυτόν, τὸ ἑώφυTOV, τὸ ἄλογον ζῷον. τὸ λογικόν.
6. τὸν---8. ἀνακυκλεῖται delevi.

- Cord.

ἀἠΤΑ. πρῶτος

πρώτως

10. τὸσοὐτῶν αὐτῶν C (τι. ἢ).

ΤΟΑΝΝῈΒ Pnrnor., ed. Reichardt
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᾿Επειδὴ δέ φησι Μωύῦσῆς" “καὶ συνετέλεσεν ὁ ϑεὸς

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησε" καὶ
κατέπαυσεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν᾽ —
e

1e

ιδ΄. Διὰ τί ἐν τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ κατέπαυσεν
ϑεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ.

ὃ

οὐκ ἄλογον ἴσως καὶ περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ τούτου
βραχέα διελϑεῖν, (vog χάριν τῇ καταπαύσει τῶν ἔργων
ἀποδέδοται τοῦ ϑεοῦ. φημὶ τοίνυν ὡς τῶν μέχρι τῆς
δεκάδος ἀριϑμῶν οἱ μὲν γεννῶσι τούτων τινὰς ἢ ἐφ᾽
ἑαυτοὺς πολλαπλασιαζόμενοι ἢ ἐφ᾽ ἑτέρους" ἐφ᾽ ἕαυτοὺς μέν" ὁ μὲν δύο τὸν τέσσαρα --- δὶς γὰρ τὰ δύο v£G-

σαρα --- ὃ δὲ τρία τὸν ἐννέα --- τρὶς γὰρ τὰ τρία ἐννέα --ἐφ᾽ ἑτέρους δέ" ὃ μὲν δύο ἐπὶ τὸν τρία ποιεῖ τὸν ξξ,
15 ἐπὶ δὲ τὸν τέσσαρα τὸν ÓxvÀ, ἐπὶ δὲ τὸν πέντε τὸν
δέκα" οἱ δὲ γεννῶνται μὲν ἐξ ἑτέρων. ὡς οἱ εἰρημένοι,
γεννῶσι

δὲ ὅλως αὐτοὶ οὐδένα"

μόνος δὲ ὁ ἑπτὰ οὔτε

ἐξ ἑτέρων κατὰ πολυπλασιασμὸν ἐγεννήϑη οὔτε ἕτερον
ἐγέννησε" καὶ ἔστι κατὰ τοῦτο μονήρης καὶ διὰ τοῦτο
30 μόνος τῶν ἀριϑμῶν ἠρεμίας ἐστὶ σύμβολον. εὐλόγως

οὖν ἀφώρισται
καταπαύσει

μετὰ τὰς ἕξ τῶν

ἔργων ἡμέρας τῇ

τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως.

τοῦτο μὲν οὖν

κομψεία τίς ἐστιν ἀριϑιμητική.

Εἰ δὲ καὶ δύναμιν ἔχει τινὰ φυσικὴν οὗτος ὃ
2 [2

ἀριϑμὸς ἐν τοῖς πράγμασι. λέγειν οὐκ ἔχω" ἐκεῖνό ys

μὴν συμπεφώνηται πᾶσιν ἀνθρώποις ἑπτὰ μόνας εἶναι
1. Gen. 2, 2.

7. cap. 14 iam inde a versu 1 incipit; C et Cord. diré]
merunt structuram.
18. πολλαπλασιασμὸν Cord.
;

;

n
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αἵτινες

εἰς ἑαυτὰς
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ἀνακυχλούμεναι

τὸν

ὅλον ποιοῦσι χρόνον. τίνα οὖν τούτου λόγον ἐστὶν
εἰπεῖν ἕτερον, ἢ μόνον ὃν εἴρηκε Μωύῦσῆς; si δὲ τοῖς

ἑπτὰ

πλανωμένοις

τὰς ἑπτὰ τῆς ἑβδομάδος ἡμέρας

ἀνατιϑέασιν "EAAqveg, τὴν πρώτην Ἡλίῳ. τὴν δευτέραν Σελήνῃ,. τὴν τρίτην ρει. τὴν τετάρτην “Ἑρμῇ.
τὴν πέμπτην Zh, τὴν ἕκτην "AgooÓírg, τὴν ἑβδόμην

Κρόνῳ. πρῶτον μὲν αὐτῷ τούτῳ γιγνώσκουσιν ἴοϊ. 141ν.
ἑπτὰ μόνας εἶναι τὰς ἡμέρας. ἐξ ὧν Ó χρόνος συνέ/,

-

M

,

-

,

4

στηκξ. λόγον δέ τινα τῆς εἰρημένης τῶν ἡμερῶν τοῖς
πλανωμένοις διανομῆς λέγειν οὐχ ἕξουσιν. ἢ διὰ τί
εἶσιν ὅλως ἑπτὰ ἡμέραι αἱ ἀνακυκλούμεναι" διὰ τί γὰρ
ur δώδεκα μᾶλλον διὰ τὴν sig δώδεκα τοῦ ξῳδιακοῦ
τομήν, δι’ ὧν ὃ ἥλιος φερόμενος ποιεῖ τὸν ἐνιαυτόν;
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκ τῆς τῶν ἀπλανῶν κινήσεως λόγον ἐστὶ
δοῦναι τοῦ ἄλλην ἡμέραν ἄλλῳ τινὶ τούτων ἀνακεῖς-

σϑαι.

ἐοίκασιν οὖν Ἕλληνες.

ὥσπερ τῶν ἀπλανῶν

ἄστρων ἄλλοις ἄλλους ϑεῶν ἢ δαιμόνων ἢ ἡρώων. ὡς
ἂν αὐτοὶ φαῖεν. ἀνέϑηκαν λόγου παντὸς καὶ αἰτίας
χωρὶς τοῖς ὀψὲ τοῦ χρόνου γενομένοις τὰ τῷ παντὶ
συνυποστάντα. ὡς xci ἡ βαρβαρικὴ σφαῖρα δείκνυσιν
ἑτέροις ὀνόμασί τε xol σχήμασι παρὰ τὰ “Ελλήνων
1

3

i

»

2

Ἁ

M

/

,

A

“"Ὰ

M

χρησαμένη, οὕτω καὶ ταῖς ἡμέραις ἑπτὰ πεπιστευμέναις
ὑπὸ πάντων ὑπάρχειν. ἐπεὶ καὶ τὰ πλανώμενα ἰσάριϑμα ταύταις εἶναι συμβέβηκε, κατ᾽ ἐξουσίαν αὐτό-

vouov διανεῖμαι τούτοις τὰς ἡμέρας, ἢ τοὔμπαλιν, ὡς
ἂν ἐϑέλοιεν, ἐκεῖνα ταῖς ἰσαρέϑμοις ἡμέραις.
11. πλανομένοις

C

18. ἄλλους] ἄλλων C Cord.

19. ante

- ἀνέϑηκαν ὀνόμασιν inserit Cord.
20. τοῖς ὀψὲ --- 28. χρη᾿ς σαμένη om. Cord.
25. εἶγήνανι C “0 rasura duarum
.. litterarum.
20*
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ἣν βωῤμοῦ ϑεόϑεν Spin. δ᾽uéyag: τοῖς.ἀνϑρῶ

i a ἀποδέδωκε Μωῦσῆς.
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1. ὕϑλους γραῶν Plato Theaet. 116 B
μεϑα Crat. 396 E.

5. τέλος τοῦ ἑβδόμου λόγου C
ἐ

v PERI

2.ie
:

τέλος Cord.
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mic 160, 19

Aodfioc 169, 1 170, 25

;Motixóc 117, 9
Aene 301, 6
Moiaeoréits 19, 14 cf. 118,8
(τὸ πέμπτον δῶμα) 63, 1 66,
2 (ἄνεμοι) 82,10 cf. 157, 16.
— 17 (ἄναρχος ὃ κόσμος) 114,
— 18 (τῶν σφαιρῶν ἀριϑμόρ)
.. 116, 4 (εἷς Ee) 160, 14

185, 25 (de sole) 168, 12
171, 13 (de oceano et maribus) 196, 10 (de stellarum

forma) 277,925 918,3

(de

anima) 293, 15 (eth. Nie.)
᾿Δρίων 286, 16 (Il. Ψ 3846)
᾿“σσύριοι 29. 5

"AvAavvixÓG 169, 10

᾿ἀφροδίτη 301, 7

.

Βαβυλών 16,12 170,26 (ἡ κατ᾽
Αἴγυπτον)
Βαβυλώνιος 186, 15 250, 2

Βασίλειος 2,18.21 148,26 7,9
8,21

(τὰ σημαινόμενα

τῆς

ἀρχῆς) 16, 20 17,18 18,2.
21, 21 33,2 (de angelis; adversatur Theodorus) 76, 3
85, 2 (de igne solis) 120, 21

191, 20 188,1

195,10 (de

forma caeli, de astronomia,
quid stellae significent) 194,
21 (de luna) 124, 1 (τὸ ἁπλοῦν
τῆς πίστεως ἰσχυρότερον ἔστω
λογικῶν ἀποδείξεων) 119, 6
(de maribus) 183, 1 (ὕμνον
τῷ ϑεῷ προσήγαγε) 204, 20
Βόσπορος 172, 15

T'ofoujA 1, 17
Γάδειρα 168, 18
Τρηγόριοι, 148, 21
Γρηγόριος 266, 1 (est Gregorius
theologus Nazianzenus; respicere videtur Philoponus
or. XXXI cap. 11)
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Δανιήλ 28,1 97,2 46,96 151,14
“ανοῦβις

168, 23

“Δαυίδ 4,13 91, 91 45,9 50,11
56, 21 57, 9 134, 17. 18. 153,
22 936, 18 937, 9 944, 15

ΖΙημόκριτος 80, 24
ΖΊ{ιος 117, 11
Ζιόδωρος 216, 8 (Diod. III 30, 3)
ΖΙιονύσιος ὁ ᾿ἀρεοπαγίτης 101, 1

(ep. ad Polyc.) 129, 28 149, 8

Εὐσέβιος 100, 15 (hist. eccl. I
2

Ἐφέσιοι 243, 25
Ζαχαρίας 21, 15
Ζεύς 807,71
Ἥλιος 301, 5

Ἡσαΐας 41, 12 65, 6 61,6 72,

13.18 197,7 131,22 132,94
134, 14. 16

(Ἡσίοδος) Hesiodi
Efoatiuóc 108, 28 179, 2
Ἕβραϊοι 116, 12 160, 16 211,
15 214, 2

Θεοδοτίων

.Efoois 107, 10

110,6

Ἕλληνες 91,6 79,920 80,23
8 152, 25

203, 16

217, 5 226, 25 951,12 269,

20 288,22 998,22 307,5.
17. 22

᾿Ἑλληνικός 111, 15 179,3
Ἑλλήσποντος 172,14
᾿Εμπεδοκλῆς 74, 99 81, 13 (ex
fragm. 1)
᾿Ἐπικούρειος 165, 9
(Επέχαρμος) Epicharmi verba
γοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει 56,6

᾿Ἑρμαϊκός 117, 9
Ἑρμῆς 307, 6

Ἕρυϑρά 169, 3. 13. 14 170, 26
(ϑαάλασσα)ὴ

59, 11 68, 10 74, 1
178, 23

193, 12. 16

24 239,2

267,4 2068,13 269,

11.13 273,25 281, 28 283,5

288, 20 290, 1

Θεοδώρητος 88, 11 de angelis
(ἐν οἷς εἰς τὰ ξητούμενα τῆς
παλαιᾶς διαϑήκης ἔγραψε
qu. IV) 36, 20 (ἐν οἷς τὰ τῆς
παλαιᾶς γραφῆς ἁπορούμενα
λύει qu. IIT) 40, 15 45,8
(ὑπερασπιστὴς Θεοδώρου) 48,
23 85,14 de tenebris (qu.VII)
86, τὸ (σύνταγμα ἐν ᾧ λύει
τὰ ἐν τῇ παλαιᾷ διηπορημένα

γραφῇ)

Θεόδωρος y ó τῆς ΜΜοψουεστίας
γενόμενος

ἐπίσκοπος

11, 8

(adversarius Basilii); de angelis 17, 10 (ἐν τῷ πρώτῳ

171, 4 112, 23
"Ἑσδρὰς 141, ri

Ἑσπερία

231,

218, 9 219, 24 229, 12 238,

᾿Εξεκίας 21, 24
Ἕκάτη 202, 11
114, 3.

verba

15 sq.

1068, 17:

169. 11 172, 4
Εὔα 29, 24 30, 9 113, 1 265, 10.
24. 96 268, 27

Εὔξεινος (πόντος) 168, 20

Εὐριπίδης 235, 12 (Andr. 355)
178,8 citatur Phoen. v. 1705

τῶν εἰς τὴν I'ἐνεσιν) 20, 18
97, 1.21 98, 7 80, ὅ. 14. 26

32, 23 (de diluvio) 38, 2. E
34, 1. 24 85,17 37, 3 38,8
39, 24 40,3 "ai, 11 "48, 44)
45, 2. 8. 13 46,8 48, 23 50,

8 52, 2. 5 53, 15 58, 25 51,

1) locis, quorum numeri litteris pinguibus impressi sunt,
verba Theodori leguntur; qui sunt uncis inclusi, in eis nomen ||
Theodori

non

exstat.
Doe

ME

TL

e

AC bet

|
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.4. 20 (57, 23) 58,25 233,20
— de tenebris 84, 5 86,18. ἢ

Ἵππαρχος 1, 21. 34 16, 6 113,
25

87, 14. 88, 5b. 13 — num
dies antecedat noctem 90, 12

Ἱπποκράτης 63,3 (περὶ φυσῶν)
282, 26 (περὶ διαίτης)

102,92. 7 106,25 — 132,8

Ἰσαάκ 151, 17 285, 6
Ἰσραήλ 104, 10. 19

(92, 297) 95, 8sq.

95, 28

(— quae vis sit verborum
“κατ᾽ εἰκόνα καὶ καϑ'΄ ὁμοίω--

cvv? 344. 20sq. 244, 26 (9245,
5sq.) 246, 12. (24) 247, 12.
21 sq.

(de natura

Christi)

248, 4. 9. 15. 22. 249, 9. (14)

250, 5 251, 10. 16. (85) (252,

6 — 9256, 9 — 259, 15) 254,
22 255, 91 (256, 16) 258, 5.

. (93) 258, 17 259, 15 (260,6

P 261,21 262, 3) 263, 7. 20
| (263, 2) 266, δ
᾿Θέσπεια Θεσπειαί 173, 9
Θῆβαι Θήβη 113, 9
᾿Θηβαΐς 216, 12
Θράκη 168, 22
Θώραξ ὁ “Δαρισαῖος 208, 26
"Tox 23, 7 151,17 220,6
225, 22 285, 7
᾿Ἰβηρικός (κόλπος, πόντος) 168,
218 171, 28
"Isoeuíog 236, 23 252,3
“Ιερουσαλήμ 21, 25 144, 5 300,
Γ 10
᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ 21,8 94,20 -

᾿Ισραηλῖται 105, 23. 25 106, 5.
13
᾿Ισσικός 172, 3

Ἴστρος 108, 22
᾿Ιωάννης (ὁ εὐαγγελιστής)

94,

24 97, 17. 21 241, 19

Ἰωάννης (ὁ Βαπτιστήρ) 100, 18
Ἰώβ

94, 9 27,94

35,1

67, 9 139, 13 274, 10

65,3

"Iov&g 98, 14

᾿Ιώσηπος 100, 17 (ἐκ τῆς ἀρχαιολογίας) 155, 1 ἢ (ὁ Ἑβραῖος
ἐν τῷ περὶ τῆς τοῦ παντὸς
αἰτίας συγγράμματι)
Καϊάφας 100, 21
Κανωβικός 171, 10
Κάσπιος 109, 4 171, 12
Κελτικός 916, 9

Κολοσσαεῖς 943, 19

Κολχοί 168, 24

Κρητικός 112, 2
Κρόνος 307, 8

Koóviog 117, 12
“Δαξοί 168, 25
Aijuvog

᾿Ιόνιος (κόλπος) 172, 8
ὁρδάνης 94, 91
Ιουδαῖοι 94, 24. 26 152,10 234,
- 15. 16
᾿Ιουδαϊκός 45, 20

per

53, 9

1) cf. Photius bibl. cod. 48.

182, 11

Λιβύη 169, 16. 28 111,11
Ai vwóg 112, 1
Διγυστικός 172, 1
“Διπάρα 182, 11

“ουκᾶς 100, 11
“υσίμαχος (0 Μακεδών) 208, 24
alii auctori tribuendus est liber.

ef. Gallandi bibl. vet. patr. II. pag. 47. pag. 451.
Routh rel.
sacrae II pag. 157. Harnack (Gesch. der altchr. Litt. I pag. 859)
ippolyto tribuit.
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Mouévig (λίμνη) 168,20 172, 15
“ΜΜάμβρη 231, 12
(Μάνεϑως) cit. apot. V. v. 21

199,?3 233,9

Mowviyeixóg 69, 13
“Μανιχαῖος 85,9 299, 26 301,
25. 26

“Μαρία (λίμνη) 215, 18
Μαρία (mater Christi) 251, 10
Ματϑαῖος 95, 24 96, 21 97,20
Μέλας (κόλπος) 172, 18
“Μενέλαος

203, 8

ΜΜοψουεστία 17,3

Μωσαϊκός 50,13 104, 15 138,

10 144,6
Moog 1, 18 2, 4 3,2.12.94.
4,17 5,18 6, 16.238 10, 1ὅ
13, 18. 16 14, 25 16, 5.8
18,16 20,9 25,23 26,15 97,
7 928,6 30,25 34,19 835,4
483,24 51,17 54, 2 56, 7 64,
14 65,27

67,6

76,7

19, 14

80,
8. 20 82, 4 84, 18 89,6

93, 6. 12. 16 105, 15 107,12
108, 2 111,28 112,14 118,

28 114, 1. 5 116,
11. 16. 24
118,
5. 16 119,
2. 7. 24 152,

25

153, 12. 22

154, 4. 9. 15

166,23 158,3 159,20 160,

5. 17

161, 5.14. 22

102, 17

163, 23 165,17 166, 28. 26.
168,5 173,3 119, 20. 25 180,
9 181,16 182, 16 186, 14
187,16 211, 13 213,13 214,
6 216,11 217,21 225,10
283, 15 234,94 281,
ὅ. 19
239,97 942, 3 249,11 252,
16 262, 19.21 263,922 260,
10. 25 273, 4 279, 20 280,1.
14 981, 1. 4. 18 295, 16. 22
303,22 306, 1 307, 3 308,5
Neflovyodovócoo
ΝΝεῖλος

169, 19

249, 25
170, 4. 10. 14.

16. 22 171, 2. 7 215, 17

Νῶε 92,8 31,12.95 148, 14
264, 14 289, 6 292, 6
Ὅμηρος 24, 8 168, 13 202, 25
versus

citantur

ex Il. H 99

(24, 11) 4 τὸ (187,12) IN237
(191, 18) 1 312. 313 (203, 1.
2) P 676 677 (259, 4) ex Od.
ῃ 80 (173, 6) y 328 (203,4)

Παμφυλία 168, 19
Πάππος 169,8
Παῦλος 44, 21. 24 52,12 53,2

58,
7. 21 92, 11. 14. 18. 111,
4 184, 26 288,6 243,
2. 18
244,11 246,8.22 954, 14
276, 1.4 279,8 286,16 287,9

Πέρσαι 21, 5. 25
Περσικός (κόλπος) 169, 1

Πέτρος 174,8 986, 15

Ihjyecog 286, 16
Πίνδαρος 203, 7 (fragm. 221)
Πλάταια Πλαταιαίΐί 173, 9
Πλάτων 5,16 τὸ τῆς φιλοσοφίας ἄνϑος 4,20 (Tim. 41 B)

5, 20.23 8,93 (Tim. 38 B)
15, 23 (de rep. X 616D) 78,

21 (Tim. 30 A) 80, 11 117,28
118, 12 (Tim. 31 B) 119, 2
(ibid.) 120, 9 134, 24 (Tim.
41B) 140, 8. 26 (Tim. 55DE)
158,2 186, 8 190, 3 (Epin.
981 D E?) 205, 26 (Tim. 40 A).
221,12 sq. (de rep. VIII 546 A,
Tim. 38 B, 41BA) 221, 23

273, b. (Tim. 29 É) 288, 6

(Phaed. 72 E) 303, 27 (Tim.

37 C) 308, 2 (Theaet. 176 B;

Crat. 396 E)

|

Πολύκαρπος ὁ ἱεράρχης 101, 1
Πόντος

108, 21 172, 1ὅ

Πορφύριος {περὶ τῆς ἐκ λογίων.

φιλοσοφίας) 200,2 sq. 202,
Iloóxuiog 88, 22 988, 10/05)
Iloozovtíg

Πτολεμαῖος

112, 14

15, 20. 24

ΑΝ

16,
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113, 26 115,1 (de epicyclis)

116,16 117,19 169,8 (de

Ὑρκανία (ϑάλασσα) 169, 5 171,

13 172, 94

oceano) 170, 1.2.5 (de Nilo)

110, 10. 23

Φαραώ 105, 14. 15

Σαβέλλιος 40, 22
Σαμαρεῖτις 20, 9 150, 9
Σαμουήλ 108, 2
Σελήνη 307,6
Σέργιος 2, 5 (vid. praef.)
Σιδόνιος 172, 2

Σικελία 182, 10

Σικελικός 112, 2. 10
Σινᾶ

93, 5. 11. 24

Σιράκ 11, 17
ΖΣοδομίτης 22, 4
Σολομῶν 185,90 Σολομώντειον

295,21

(Σοφοκλῆς)
v. 1221

118, 1 citatur Ai.

Σύμμαχος 59,15 68,11.28 74,
-8 82,18 110,11 155,94 178,
24 193,27 218,13 219,94
220, 1 229,15 238,25 239,3
267, 8 268, 15 269,
1. 22. 26
213,25 281,24 283,12 289,
4 290,11 296, 12

Τιβέριος Καῖσαρ 100, 1. 7. 12.
|^ 99
Tvoonvixóg 172, 1

1

—n-———
oÜ

Φᾶσις 168, 24
Φεισών 107, 14
Φλέγων 99, 1 (ex olymp.) 99,
13 100,3 (de Tiberio) 101,7

129, 91 208, 23 (ex olymp.)

Χριστός 20,2
20

29, 12 80,7 96,

,910,.1..106

99,12. 19, 29

100, 22. 24 101, 8 106,
4.10
149,12 160,10 174,6 186,
20 936,27 244, 13 245,
1.4.
90 946, 5 947,13 948,
5. 20
949,11 250,924 9275, 3.18
218, 94

᾿Ωριγένης 166, 12 (alibi non exstant verba, quae commentarii in Gen. esse videntur)
195, 14 (de genethlialogia;
e

comm.

in

Gen.)

196,17

298, 9 (ex hom. in Gen. I
cap. 11?) 278, 18 (alibi non
exstant verba, quae esse
videntur
commentari
in
Gen.)

Index

verborum

οἱ rerum

α privativum 69, 21
ἄβυσσος 12,16 13,10 (παρὰ
τὸ μὴ βύειν cf. Et. M.) 60,

24. 95 150, 24 152, 18

ἀγαθός 9, 17. 22 298, 10 sq.
(τελικὸν τῶν γιγνομένων) derivatur ab ἠγάϑεος 298, 14
cf. Et. M.; quae sit ratio
inter “καλόν᾽ οὐ “ἀγαϑόν᾽
298,17; ἡ συνήϑεια πολλάκις
ἀδιαφόρως χρῆται τῷ καλῷ
καὶ τῷ

ἀγαϑῷ

294, 12; μὴ

ἔχον ὑπέρϑεσιν 298, 18 sq.
comp. et superl. 298, ᾿28
ἀγαϑότης 294, 21
ἄγγελος (cf. 1. I cap. 88sq.) nomina: ψοεραὶ καὶ ἀόρατοι
τῶν ἁγίων ἀγγέλων οὐσίαι
17, 6 νοεραὶ καὶ λειτουργικαὶ
τοῦ ϑεοῦ δυνάμεις 18,9 ἱεραὶ
αὐτοῦ (τοῦ ἅεοῦ) δυνάμεις
20, 14 οἵλειτουργοὶ τοῦ ἁγεοῦ
20, 25 of νοεραὶ καὶ ἀόρατοι

τῶν λειτουργικῶν τοῦ ϑεοῦ
τάξεων μυριάδες 19, 5 88, 4
cf. 35, 6. 388,19 αἵ ἀσώματοι
καὶ γοεραὶ τῶν ἀγγέλων τάξεις 36, 4 οἵ, 48,11 αἵ ἀγγελικαὶ φύσεις 17, 28 τὰ ἀγγελικὰ τάγματα 18, 20 cf. 25,
. 108q. ὅ8,145α. 246, 12 quando
creati sint: quid dicat Moses:
Μωῦσεϊζ περὶ τῆς τῶν ἀγγέ-

λων ἐκ ϑεοῦ

εἴρηται

δημιουργίας

οὐδέν 18, 16

quid

memorabilium.

censeat Theodorus: τῇ ye
νέσει τοῦ κόσμου συνυποστῆvet φησιν 18,11 cf. 88ὅ,165ᾳ.
Theodoretus 88, 94 ef. 45, 8
Basihus 33, 3 ipse Philoponus: οὐδ᾽ "Ko τοῖς σώμασι
συνυπέστησαν 28, 10 cf. 25,
18 27,5 34, 17 35, 9 233, 19
252, 13sq. 255, ὑπερκόσμιος

γένεσις. 25, 29 quae sib natura: 3 σώματα πάντως εἰσὶν 7
1 ἀσώματοι μὲν... ἐξηρτημένα δὲ πάντως ἑαυτῶν
ἔχουσι σώματα 19, 6 cf. 34,
8sq.

οὐκ

ἄρα “σώματα τῶν

ἀγγέλων εἰσὶν αἵ οὐσίαι 22, 14
οὐδὲ ὀργανικῷ συνήρτηνται
σώματι 93,14 νοηταὶ καὶ ἀσώporo,

94,11

48, 22

51, 15

νοηταὶ καὶ λογικαὶ 81,4 ἀσώματοι καὶ νοεραΐί 51, 19 Aoγικὴ καὶ ἀσώματος... ἄμεγέϑης 91, 1886. quid censeat
Theodorus: σώματα νομίζει
39, 25 sq. 41, 9 42, 1 saepius;
Theodoretus
cf. 36, 21 sq.
quid possint: πορρωτάτω τῆς
σωματικῆς καὶ φϑαρτῆς. ἁπάσης ὑπερανεστήκασι, φύσεως

25,15 οὗ, 26,10 τὰ τιμιώverc τοῦ κόσμου 27,14 ἐνϑεος δύναμίς τε καὶ ἐπιστήμη
21,14 ὑπερβάλλουσα δύναμις
91, 20 οὗ 22,18 sreoye

μένοι κατὰ

δύναμιν 48, 4

n.
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189,24 207,9 (διηχής, διοσμός) τῶν παλαιῶν τισιν κενὸς
σώματος ὃ ἀὴρ εἶναι νομί-

λεύσϑησαν 21,8 252,93 955,

δὲ τρίτος ἐπίκειται φυσικῶς
ὁ ἀήρ 163,8 cf. 205,17 κοι-

20 262,17 κινοῦσι τὸν ἥλιόν
28, 922 (Θεόδωρος) λέγει αὖτοὺς ἀντὶ τοῦ ϑεοῦ ϑεραπεύ-

εἰν τὸν ἄνϑρωπον 245, 15 sq.
246, 12; ubi sint: secundum
Theodorum 248, 15 μέσον
οὐρανοῦ xcl γῆς περιγεγραμμέναι εἰσίν 86, 8 38, 9 cf. 39,
24 45,16 secundum Ioannem
Philop. οὐδὲ κατὰ συμβεβη-

|.
|
..
᾿ς

[

ξεται 120, ὅ; ubi sib: τῷ ὕδατι

νωνεξῖ τοῖς ἑκατέρωθεν αὐτοῦ
στοιχείοις 62, 24 cf. 911, 16:
24 sq. ὑγρὰ φύσις 62, 28 sq.
63, 13 118, 18; τὸν ἀέρα éx-

λάμψεις ποιεῖν κτῖ. 15, 14;
εἰς διάλεχλτον τὸν ἀέρα διαπεπλάσϑαι 54, 19; κύκλῳ κιπνεῖται

232, 108q.; vowtl

ἡ

σελήνη τὸν ἀέρα ϑερμαίνουσα

xüg εἰσὶν ἐν τόπῳ 36, 16 cf.

194, 45 ὁ ὑπὸ τὰ νέφη ἀήρ᾽

42,26 48, 18 quare caelum
tribuatur 49, 3 sq. quomodo
percipiantur: αἵ πρός τινας
ἀνϑρώπους αὐτῶν ἐντυχίαι

στερέωμα δ᾽ ἐκάλεσε τοῦτον

καὶ ἐπιφοιτήσεις 21. 13 οἵ 98,

4;

Iudaei

opinantur

μὴ

μόνον κατ᾽ εἰκόνα ϑεοῦ γε-

217, 217; τοῦ

ὑπὲρ

τὰ νέφη

λεπτομερεστάτου ὄντος 218,1
cf. 212, 6; τοῦ παρ᾽ ἡμῖν
ἀέρος μεταβολαί 282, 18:
εἰς τὴν γῆν ἐναπολαμβανομένου 182, 5. — de voce:
ἴδιον οὐκ ἔχοντος ὄνομα παρὰ

νέσϑαι τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ
καὶ κατ᾽ εἰκόνα τῶν ἀγγέλων
234, 18; ut falsam refutat
hanc sententiam Philop. 235,

τῷ Moos; 152,924 168, 11
211,12 213,13 214,1; λέγει

Παῦλος 53,4; αἵ ἀποστατικαὶ δυνάμεις 255, 9 sq.

9: οὐρανὸν γὰρ.
. πολλαχοῦ καὶ τὸν ἀέρα ᾿καλεὶ 151,

1 δαίμονας

|o
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μεγίστη καὶ πασῶν ὑπερέχουσα γνῶσις 21. 1 cf. 22, 3
cf. 261, 8 quid faciant émi-

στατεῖν καὶἄρχειν
&
ἐθνῶν ἐκε-

|. .

MEMORABILIUM

ἀγγέλους εἶπεν

ἄγραφος 27, 21 28, 9 30, 7 sq.

δὲ ὕδωρ

£09'

ὅτε καὶ τὸν

ἀέρα 150, 22 166, 30 cf. 211,
13. 23 158, 17 218, 4

poun (τὰ) 103, 27 104, 8 106,
. 15

—. 88, 2 saepius
ἄγφωστις 118, 11
᾿ἄδωνις 218, 8

ἀέριος (cf. πτηνά) 19, 94 20, 1

1 20,7 205,97 206,1 207, 9
| 212, 5 913, 12 217, 14. 18
k 236, 10 277, 20

᾿ἀερώδης 164, 19
ἀετός 9259, 2 sq.

ἀήρ (ef. 5. v. φῶς σκότος ὕδωρ

Pe vag 159, 2

αἰϑέριος 15, 14

αἰϑρία 127, 5 198, 14
αἴϑυια 210, 25
αἴσϑημα 207, 13
αἴσθησις 207, 2. * 208, 8. 13
228, 1 258, 23 259,14 286,21

saepius

|. στοιχεῖον): ἀφώτιστος ἀήρ —

αἰσϑητικός

Bee

αἰσϑητός 31, 10 (τῷ νοητῷ &vτιδιαστέλλεται) 48, 21 ὅ2, 11

᾿

σκότος 12, 16. 28 69,7 72,6;
S cg ἀόρα"

228, 10 227, 11

249, 22 252, 15 959, 21

αἰτιολογέω 6, 22
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INDEX VERBORUM ET RERUM MEMORABILIUM-

αἴτιος (S. v. τελικός) 4, 5. 10
6, 10. 11 10, 3 (τὸ ποιητικὸν
αἴτιον) 108, 17 196, 22 (οὐδὲν
τῶν ποιητικῶν αἰτιῶν ὕὥστερον ὑπάρχειν τῶν αἰτιατῶν
δυνατόν)
ἀκαριαῖος 9, 95 99, 22
ἀκοή 221,28

ἄκρος 12,6. 8 64,22 198, 8 (τὰ
ἄκρα τοῦ οὐρανοῦ)

ἀλάβης 215, 28

ἀλεχτοροφωνία 98,1
ἀλέκτωρ 98, 4 derivatur à τῶν
λέκτρων ἐγείρειν cf. Et. M.
ἀλήϑεια

149, 12 157, 8 208, 7

(τῆς ἀρετῆς ἀρχή)
ἁλιαίετος 210, 25
&Axwvov

210,25

212, 26

ἀλληγορέω 150, 8; 278, 20
ἀλληγορικός 149, 26

ἀμφίβιος 212, 21 213, 7. 22
220, 24
ἀμφέκυρτος 193, 5
ἀναζωπυρέω 282, 1
ἀναθυμίασις 63, 4. 17 151, 2
ἀναπνοή 289,5
ἀναρριπίζω. 205, 24 .

ἄναρχος 163, 14 165,4 221,25
ἀνατολή 91, 26 104,11 127,13
144, 12 sq.

κρὸς μεγέϑει καὶ ὀλιγοχρογνιῴώτερος 230, 10 sq. cf. 242,
18. 22 de pulchritudine 230,
1sq. de robore 230, 20 Βα.
de dignitate hominum: τὸ
τελειότατον ζῷον 209, 22 cf.
210,15 τὸ ἐξαίρετον τῆς φύcsog 230,8, μέγα χρῆμα 234,

11, τελιπὸν αἴτιον 299, 16
summum animal: διὰ τὴν
λογικὴν οὐσίαν 281, 21 cf.
280, 2ὅ 2383,21 252, i βασι-

λεὺς τῶν

ἐπὶ γῆς πάντων

240, 7 cf. 280, 26 346, 1ὅ

263, 8 9264, 3; qua ratione
“κατ᾽ εἰκόνα καὶ o9" ὁμοίωσιν ϑεοῦ" creatus sit: l. VI
ὅ 5ᾳ. quid Paulus censuerit
VI 8,quid Theodorus VI9sqQ.
— τὰ »νδιάφορα γένη 268, 19;
εἷς ὃ ὅρος 210, 12;

Neo

ee

ἐπ᾿ ἀμφοῖν... ὡς ἐπὶ μιᾶς

εἴρηται οὐσίας 210, 11; ἐπὶ
μόνων τῶν ἀνδρῶν τό “ἄνϑρώπος᾽
λέγεσϑαι
censet
Theodorus 253,19; ὁ ϑεὸς
ἀρχὴν αὐτοῖς μίαν τοῦ βίου
δίδωσι 212, 2. 19; κοινῶνι-

κὸν ἔχουσι τὸν βίον κτλ. 211,
26 sq. 272, 15. —

quae voces

ἀνατολικός 98, 2 108, 4 127, 11

usitatae sintscripturaesaerae

ἀνελίττω

ἄνϑρωπος

128,19 132,14 137,10 188,11
114, 19 115, 4

ἄνεμος 63,1 (quid censeat Aristoteles) 63,3 (quid Hippocrates) 63, 25 65, 17 66,1

ἀνήρ 253,19 254,3. 14 270, 14

ἀνϑρώπινος 189, 18 230, 15
ἀνϑρωπόμορφος 38, 8 289, 22
ἄνϑρωπος (cf. σῶμα, ψυχή) ὁ
ὅρος: ξῷον λογικὸν ϑνητόν
210, 12 qua ratione a Deo
creatus sit primus homo 23,
23 sq. 119, 22 σῶμα: ut gignantur 209, 23 sq. ut alantur 291, 19, de corpore: σμι-

274, 9 215,94 ὁ ἔσω, ἔξω

ἄνικμος

216, 1 sq.

205, 21 257, 17

ἀντιδιαστέλλω 81, 11 122,8
saepius
ἀντιδιαστολή 228, 9. 12
ἀντιφρακτικός 118, 11 119,9
190, 1
ἀντίφραξις 87, 28

ἀντιφράττω 88, 7 98.4
ἡ ἀντοικουμένη 169, 22. 26
τὸ ἄνω 122, 2456. '
ἀνωμαλία 19, 8 114, 10 115, ἈΠ
ἀνώμαλος 115, 5 165, 5
ἡ ἀοίκητος 111, 8.

INDEX VERBORUM

ET RERUM MEMORABILIUM

(Hipparcho
οὖ Ptolemaeo
auct. 114,4 144,17; τῶν
ἀστέρων ἕκαστον ἄγγελοι κινοῦσιν (Theod. 28, 22 (κινοῦνται) οὐχὶ καϑ' αὑτοὺς
οἵ ἀστέρες 144, 12 cf. 146, 17.
28 148,11 qui moveantur
127, 108q. 148,8; σχῆμα 196,
11; uéystog 190, 23, μὴ qoτίξζειν τῶν ἀστέρων ἕκαστον
τὴν γῆν 191,11; σκιὰν oo

ἀξίωμα 196, 21

ἀπλανής 117,5 138,15 140,19
188, 12 199, 7 307, 15

ἁπλοῦς (ἁπλᾷ — στοιχεῖα) 118,

16 167, 21 190,3 906, 6. 7

(ἀρχαὶ πάντων)
&noycóo 164, 24
ἀποδιοπομπέομαι: 308, 2
ἀποκληρωτικός 148, 9
ἀποστατικός 265, 9 262, 18
ἁπτικός 20, 28
ἀράχνης 251, 28
ἀράχνιον 257, 94
ἀριϑμητικός 304, 18 306, 23

ποιοῦσιν
185,2

ἑτερότης

εἶναι τοὺς

160, 12 —

μὴ καΐίξιν τοὺς &.

vult Aristoteles 186, 1
ἀστρολογικός 121, 9. 19
ἄστρον 19, 8 (ἀνωμαλία) 127,

[ἰσάριϑιμος 307, 24. 97

ἄρκτος 292, 3
ἄρρην, ἄρσην 254, 9
210, 11 272, 7

192, 2.

--- ϑεοὺς

ἀστέρας νομέξουσι (βάρβαροι)

ἀριϑμός 108, 16 178,2 304,20
(τέλειος) 306, 10

321

268, 25

. 9 191, 9 200, 9 (φορά) 202,

ἀρχή 1, 13 12, 10 97, 25; πολλὰ

8 (συμπλοκή)
ἁστρονομέω 6, 8
ἀστρονομία 6, 16 118, 24 182,

ἀρτηρία 55, 5

τὰ σημαινόμενα

τῆς ἀρχῆς

7, 1: (cf. comm. ad Aristot.
phys. ed. Vitelli 399, 3) κατὰ
χρόνον, χρονική: 7, 10 8, 22
9, 10; πραγματειώδης 9,11
cf. 9, 5 ποιητική 10, 1.9, 15
τελικόν 9, 17. — ἡλική 8, 8
— 5 πονηρὰ τῶν ν Μανιχαίων
ἀρχή 85,9 --- ἅπασα ἀρχὴ

ἑτέρα πάντως ἐστὶν οὗπερ
ἀρχὴ λέγεται εἶναι 1, 14 —

ἀρχή — "σοφία 10, (pu εἰς
ἀρχὰς τῆς ἡμέρας ᾽χτλ. 192,
185α. 193,1 οὐδὲ φυσικὸν
τοῦτο τῆς ἀρχῆς τὸ εἶδος Nu
σιλεία) 263, 17 sq. 264,
ἀρχικός 262, 17 272, 1
ἀρχιερεύς 100, 18. 19
ἀρχιερωσύνη 100, 20
ἀρχιστράτηγος 21. 6
ἄρχω 255, 26

ἀστήρ

117,16

118, 2. 14 (ἐκ

πλείστου πυρὸς Pl. auctore)
186, 3 190, 14; ubi sint
IoANNES PHILOP., ed. Reichardt

21 190, 92

ἁστρόνομος 114, 11. 15 116, 6
ἀτελής 2006, 23
ἀτμιδώδης 63, 17 216,2
ἀτμίς 63, 18 194, 8
ἁτμός 136, 20 216, ὅ

τὰ ἄτομα 174, 5. 115, 18 177,
17 990, 19 923, 19 286, 15.
28

αὐξάνομαι 283, 94 cf. 284, 3
αὔξησις 227, 10
αὐξητικός 206, 27
αὐτόματος 8.11 165,8 212,17
210, 14. 21. 28 993, 2 266, 2
271, 17

αὐτοῦ 9269, 20 TE γάρ “αὐτοῦ
χαὶ ἀντὶ μόνου παρείληφεν
ἡ τῶν Ἑλλήνων χρῆσις)

ἁφή 227, 12. 259, 10

ἀφύη 215, 5
ἀχρόνως 4, 10 222, 7. 9 225,3
βάπτισμα 175, 17
βάρος 128, 23. 26
I.

21

329

INDEX VERBORUM

ET

βαρύς 60, 6 123, 2. 10. 16 124,

9 914,13

βασιλεύς 268, 11 5834. (quid de
regno putet)
βάτραχος 212, 25 216, 8

βλάστη 205, 19

τὰ βλαστήσαντα

1061, 7 (cur

ante astra facta sint)
βλάστησις 161, 18
βλασφημέω 249, 11
βλασφημία 245, 1 247, 12 248,

23 250,25 269,4

βούλησις ὅθ, 17. 20 57,1

βρέφος 67, 97 136,4

βῶξ 208,1 (βόαξ, τοῦ ὃ καὶ
τοῦ ἃ εἰς ὦ συνῃρημένων
208,1 cf. Georgii Choerobosci prol. et scholia in
Theod. Alexandrini can. isag.

Gr. Gr. IV 295, 33)

γαλαξίας

144, 23 145, 10

RERUM MEMORABILIUM
(τῶν οὐρανίων) 222, 8 (ἡ ἄλλου

γένεσις ἄλλου ἐστὶ φϑορα):
τὸ τῆς γενέσεως διάφορον

τοῦ ᾿ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας 265,

23 cf. 212, 8 cf, 272, 91

γενεσιουργία 302, 11

γενικός 175, 6 178,1 9220, 25
305, 10

γένος (s. v. εἶδος, ἑνυκόν, πλη-

Quvvixóv) 174, 4. 94 175,
11sq.(z&v γένος Ev ἐστι κτλ.)
178, 4 sq. 220, 18; δύο γένη

254, 3 sq.

γέννησις 258, 9
γεννητικός 162, 6 206,27 292,
26 257, 15 258, 15

[yóviuog 215, 2
γέρανος 262, 12
γεῦσις 297, 1T

yevovixóg 259, 9
γεωγράφος 169,7

172, 99

171, 15.26

γενεϑλιαλογία 195, 1 8q. quid
putet Origenes 195, 14; $'soμίσης 198, 5 cf. 204, 5, ψυχῆς
ὄλεϑρος 198, 6; ψευδὴς καὶ
οὐδὲ τέχνην
ὅλως αὐτὴν
ὀνομάξειν χρή, 199,9 202,
16; ἐν πᾶσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποτυγχάνουσα 199, 17;
quid
censeat
Porphyrius
200, 28q.; ϑεῶν ὑποκειμένων
τῇ γεν. 202, 9: δαιμονιώδης
202, 17; βδελυκτή 204,1
γενεϑλιαλογικός 121, 9 195,17

γῇ 1. terra, ut contraria caelo

γενεϑλιαλόγος 200, 7
γένεσις 1, 6 81, 8 (οὐδενὸς yéγνεσιν sivo, Ànaxagoras auc-

4) καὶ πηλώδης οὖσα καὶ πᾶσα

196, 9 308, 1

εἶτε ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι εἴτε

μή 165, 18 — ubi sib τὸ
κέντρον τοῦ παντὸς ἐμπεριείληφὲβ 12, 88α. 182, 12 τοῦ
παντὸς μέση 67,10 cf. 67,
15

122,12

123, 15. 22

zv-

d)uiv τοῦ παντός 206,3; usτέωρος &orqxsv 123,12 cf.
162, 97 τὸ στάσιμον ἔγχει. —

qualis sit: ἀόρατος 61, 12 sq.

67, 1 161,94 163, 26 ἀκα-

τασχκεύαστος 161, 27 67, 19;
συμπεφυρμένη τοῖς ὕδασι (162,
κεκαλυμμένη ὑπ᾽ αὐτῶν ΟἿ,
25 180,16; ἀνεπιτήδειος πρὸς

tor est) 113,12 1106,22 119,

γένεσιν τῶν βοτανῶν 67,95

12 176, 29 (ἡ κατὰ τὴν διαδοχὴν τοῦ ὁμοίου γένεσις) cf.
288, 22 1717, ὅ. 8. 9 (τῶν &vϑρώπων) 179, 18 sq. 209,
24sq. (τῆς φύσεως — τοῦ

68, 7; πανταχόϑεν

ἀνϑρώπου --- γένεσις) 221, 20

ὕδασιν

ἐκαλύπτετο 66, 8. 21 67, 26

108, 25; forma: σφαιροειδής

66,10sq.67,10 122,17 162,96 —
(σφαιρικόν); κοιλότητας ἔχει
et τῶν ὀρῶν ἐπαναστάσεις

*

d )

ui

LL.

INDEX VERBORUM

ET RERUM MEMORABILIUM

163,12 II. terra, ut contraria
ceteris elementis; ἀντιφρακτικόν 118, 11 119,9; £ρόν 162, S 181, 11; χωρητική 182, 1. πάντα

γῆς

214,

τερον,

11 8Q.;

λιθῶδες

μετέχει

μαλαπκώ216, 9. 11;

Πλάτων τῇ γῇ τὸ κυβικὸν
ἀφορίξει σχῆμα 140, 9. 26;
χλοηφορεῖ καὶ ϑάμνους αὐὖτομότους ἀνίησι 216, 20 sq.
220, 10; — nomen derivatur
a γῶ cf. Et. M. s. v. γῆ 181,
268q.; πάντων αὐτὴν μητέρα
καλεῖν εἰώϑασιν 182, 12
γήινος 189, 16

γνῶσις 3,94 20,19 21,2 37,
15 48, 9 57, 13. 19 241, 26

[ϑεογνωσία

3,12

4, 19 6, 5

56, 8 160, 6 161, 4
[ἐπίγνωσις τοῦ ϑεοῦ 18. 22
21,9 58,26 132, 28 295, 15

[γνωστὸν ξύλον 29, 20

γόγγρος 215, 8

γράμμα 41, 2

διάβολος
ET
83,
MG
διάλεκτος
διάμετρος
διάστασις

323

21, 28 sq. 80, 20 sq.
62, 17 sq. 81, 12 cf.
91, 16
107, 10; 214, 2
130, 7. 14
31, 21 39, 12 sq. 42,

15 146, 15 147,16 292,1

305, 19

διάστατον 305, 18
[ἀδιάστατον 8, 2. 23 28, 11
37,2

διάστημα

89, 19

7, 8

86. 9:39: P1

91, 5 106, 28 189, 16 147,

28 148, 7 152, 1ῦ 154, 7

οἵ διάττοντες

14, 17

128, 7

185, 7
διατυπέω 49, 25
διαφάνεια 118, 17 119, 7. 9

διαφανής ΤΊ, 6. 15 78, 10. 88,
6.:17..91,.26. 118, 9,18; 91
119, 27 120, 2 139,11 158,
19 186, 26 191, 6 201, 9

διάφορος. 269, 1 sq.: ἐν εἰκόνι

γωνία 123, 23. 27

διαφόρῳ quid sit
διηχής 207, 9 211, 18
διοσημξία 188, 8
δίοσμος 211, 18
δώτους 226, 2
διχότομος 191. 26 198, 7
δόγμα 18, 28 98,9 35,11 126,

ὃ τοῦ ὃ εἰς τὸ 9$ μεταβολή

δύναμις (S. V. ἐνέργεια) 2, 8 6,

γραμμή 7, 15 sq. 37, 20 sq. 39,

21 305, 13 sq.

γυνανκωνῖτις 101, 1

γυνή 254, 3. 15. 210, 14 sq.
γύψ 291, 25
68, 18

δαιμονιώδης 202, 17
δείλη 96, 18 sq.

δεκάς 304, 22 300, 10
δελφίς 212, 20
δημηγορίᾳ δ, 28
δημιουργέω 9, 28 23,23 48,15
δημιούργημα 3, 16
δημιουργία 3, 97 143, 9 205,

18. 21 149, 11 204, 6

19 43,5

181,15 185, 18 186,

21 χρείττονες ὃ. ἡ λογική 510,
5 cf. 240, 19; ἐλάττους ἄλο:
yog,

φυτική

210, 7

ἁπτική

20. 28 γεννητιπή 162, 7 foτική 210, 16

265, 12

ψυχι-

«1 282, 19 αἰσϑητική 221,
11

κατὰ

ποιότητα

23892, 20

δημιουργικός 9,19 4,18 235,1

δημιουργική 235, 2 — δυνάἱξις — ἄγγελοι 16,2i Saepius
δύναμις — σημασία 162, 19;

δημιουργός 1, i1 4, 23 184, 25
222, 13. 15 saepius

68, 15 sq. 180, 17 241, 24

16 206, 23

ner ἃTC
(9.
prxÉ——T————
ων
ΝΣ
Γ

δυνάμει (ut contr. ἐνεργείᾳ)
21*

,
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INDEX VERBORUM

ET RERUM

δυσανασχετέω 202, 11
δωδεκατημόριον 117,14 saepius
ἑβδομάς 108,.28 807, 4
ἑβδοματικός '804, 14; ἑβδομα-

MEMORABILIUM

τὸ ἕν 201, 24
ἐναβρύνομαι 7,1
ἐνέργεια 221. 8. 26

ἔγχελυς 218, 9 915, 7. 9. 11

ἔϑος 108, 29; 111, 15; 220,
4.8

εἰδικός 220, 28
εἰδοποιέω 86, 18 38,17 218, 11
εἶδος (s. v. γένος, ἄτομα, ἕνικός, πληϑυντικός) 174, 4sq.
175, 8. 12 sq. (πᾶν εἶδος

231, 36

241, 26 278, (i 282, 4 301,
17 303, 16

[ἐνεργείᾳ

δικός 808, 8

ἐγκαλλῴπισμα 2,6

-

68,16

cf. 68, 26

162, 5

ἐνιαυτός 188, 15 (ἡλέου) 188, 17
(σελήνης) 188, 25 (μέγας
ἑνικός --- τὸ ἕνικόν --- ἑνικῶς
166, 22 118, 48q. 174, 2 (καὶ

τὸ μὲν ἑνικὸν τὸ περιξατικὸν δηλονότι τῶν wo9' ἕκαστον ἁπάντων εἶδος ἢ γένος
ὑπάρχον σημαίνει) 174, 11

ὁμοίως ἕν, καίτοι πολλὰ σε-

176, 117 177,14

ριέχον τὸ μὲν εἶδος ἄτομα,
τὸ δὲ γένος εἴδη) 118, 12 5α.

235,14 239,9 2067, 18. 19.
22 210, 1 298,6

178, 6. 20

218, δ 280,

ἔννοια 8, 25 4, 5 18,13 20, 18

14; οὐδὲν ἐν τῷ κόσμῳ εἶδός
τι γίνεται πρόσφατον 281, 22
[ὁμοειδεία 175, 21

68,8 90,17 118, 26 173,3
266, 15 269, 25 300, 20

184, 16

228, 19

[ὁμοειδής 175, 58 178, 10. 18
225, 20 287, 4

εἴδωλον 251,

sq.

ἐν εἰκόνι quid sit 269, 16
κατ᾽ εἰκόνα l VI 5 sq.; quid
censeant Paulus 243, 9 sq.,
Theodorus ]. VI 9 sq.
εἱμαρμένη 198, 9 sq.
ELTE Y 5, 21 56, 23
ἔκκεντρος

ἐκκλησία 114, 5 175, 5
ἔκκρισις 81, 1

99, 21

ἐντελέχεια 278, 68sq. (ἀχώρι6706, χωριστή)
ἔνυδρος (S. v. νηκτός) 205, 21

206, 1 207, 5sq. 208, 8 211,
2 212, 7. 12 213, 12 214, 18

217, 18 220, 19. 23

2'1, 19

ἕξ 304, 18 sq.
ἕξις 70,94 ΤΙ, 2458α. 78,23
18,1 83,8
ἐξουσιάξω mE ἄρχω 193, 26

115, 7

ἐκλείπω 98, 22
130, 26

41, ὅ ὅθ, 19 57, 8. 22 58, 22

129, 12

ἔχλειψις 88,20 89,18 99,9.
13. 16sq. 100, 4 121, 24 125,
22 129, 11
ἔκφυσις 293, 3

ἑλειονόμος 210, 26
ἐλέφας 209, 20 281, 18

ἔλλειψις 186, 28
ἔμβρυον 186, 4 210,4
281, 9

ἐμφωλεύω 35, 6; 182, 8

278,2

οἵ ἐξωτερικοὶ λόγοι 1, 16
ἐπάναγκον 201, 4 202, 10 (carmen
ducens cf. 'Buresch,
Klaros pag. 20 et 42 m. 2)
ἐπάνοδος 136, 8 (ἐκ τῶν αὖ-:
τῶν εἰς τὰ ᾿αὐτὰ πάντων ἡ
ἐπάνοδος)
ἐπανάληψις 82, 22 110, 22 112,
2. 12 113, T 166, 16 161, 6
190, 9 219, 20.24 242, 4; verbum 167, 2. 15
ἐπεξήγησις 290, {τὸν
«ten

ἡ "ἐπί; πρόϑεσις θ4,11

ἡ ἐπίκυκλος 11, 9. 16. 18.

ΠΣ

τd

INDEX

VERBORUM

ἐπιπροσϑέω 197,5
ἐπιφάνεια 87, 20 sq.

ET RERUM

39, 20

80, 6 115, 19 123, 4 163, 27
164, 21 219, 2 230, 17 305, 15

ἐπιφέρεσϑαι 64, 8. ὃ
ἑπτά 806, 11
Aov)

(ἠφεμίας σύμβο-

ἔρα (γὰρ ἡ γῆ παρ᾽ Ἕλλησι x£Ἀληται) 211,4
ἐρείπω — πίπτω 220, 21 (cf.
Et. M. s. v. ἑρπετόν" 'παρὰ τὸ

ἐρείπειν τὸ καταπίπτειν)
ἐρημονόμος 211, 6
οἵ ἑρμηνεύσαντες 166, 7 sq.
ἑρπετόν 211, 8 sq. (ἐραπετά

τινα ὄντα cf Et. M. s. v.
ἑρπετόν) 217, 13 219, 8 226,
13. 18 2206, 94. 96 ἕρπειν
τουτέστι κινεῖσϑιαι)

ἕρπυλλος 178, 11
ἔρως φυσικός 212, 12

ἑσπέρα 90, 12 (ἀρχὴ γυπτός)
92, 2 (τέλος τοῦ φωτός)

ἐτυμολογία 181, 25

κατ᾽ εὐϑεῖαν 919, 26
εὐλογία 228, 28 (quid sit) 284,
12

ἔφυδρος 210, 24 (βίος)
ἐχῖνος 215, 12
ἑωσφόρος 97, 26 98, 8 (ἕω φέ-

gov) 104, 12 117, 9 192, 3

|

ξῳδιακός 117, 14 128, 16. 29

εἷς δὲ ἐκ πάντων τῶν εἰρη-

μένων

δώδεκα

ξῳδίων ἅπο-

τελεῖται κύκλος ὃ καλούμενος

ζωδιακός
s

129, 8. 7 138, 14.

17 283, 6 307, 13

i tofóto» 198, 17. 29 130, 16 138,
8. nomina et ordo 138, 18;
b.-

145, 8. 22 282, 18

᾿ςξωή ἔσχατον εἶδος ζωῆς" τὸ
- δρεπτιπὸν καὶ αὐξητικὸν καὶ
(0 γεννητικόν 206, 26; τὴν φυ-

᾿ τικὴν λαμβάνει ξωὴν τρεφόμενόν τε καὶ αὐξανόμενον
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209, 26 cf. 277, 24; αἰσϑητική, κινητική 218. 1. —

ἡ

κατὰ Χριστὸν ζωή 244, 18:
7| ἀλόγοις πρέπουσα ᾿ξωή

264,9
[ἄξων 977, 20

[εὐξζωία 241, 7 242, 28 244,
14 264, 7

ξῳογονέω 215, 11
faoyóvog 14, 2. 10
fiov (s. v. ψυχή) τρία τῶν
ξῴων τὰ γένη" τὰ χερσαῖα
τὰ ἔνυδρα τὰ ἀέρια 188, Τ
cf. 205, 26 207, 5 208, ὅ. 12

cf. 218, 20 928, 10. 11; τῷ

λόγῳ δχεδὸν πλησιάζουσιν
209, 20 208, 14. πολλοὶ γενέσεως τρόποι 965, 29; οὐδὲ

πάντα τὰ ξῷα τὴν εἰς τὸ
ἄρρεν ἔχει καὶ ϑῆλυ διαίρεσιν 211, 16; πάντα τὴν γεν-

νητικὴν τοῦ ὁμοίου δύναμιν
ἔχει καὶ τέχτει τὸ συνώνυμον
ἕκαστον 258,14; καὶ ἐκ σήψεως δὲ γῆς͵ xol ἀέρος καὶ
ἑτέρων σωμάτων αὐτόματα
γένη ξῴων μυρία γίνεται
216, 22; μήπω ξῷόν ἐστι σιρὶν
διαπλασϑῆναι τὸ κατὰ γαστρός 211, 22. qui alantur

291,915q.;
ἄλογον 221,6 246,
24 265,14 278,8 305,25;
λογικόν |2855, 7; ἄνϑρωπος
μόνος λογυκός 256, 3 265, 13
305, 25; τὸ τελειότατον ζῷον
ὁ ἄνθρωπος 209, 22; (ποιοὔσι τὰ τεχνητὰ) φύσεις Go ov
ἀδίδακτοι 258, 2

ξῳοποιέω

footoxéo

265, 15

912, 19. 21

226, 13 2606, 1

ξωτικὸς 210, 16 265, 12
£ógvvov 20, 24 305, 25

ἦϑικός 135, 20
ἠλέκτωρ 98, 7

218,1
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114, 3

191, 93 129, 11; ἐνιαυτῷ ὃ

131, 9 132, 4. 91 137, 26
144, 15

ἥλιος τὴν ἰδίαν ᾿ἐκπεριέρχεται περιφοράν

117, 7; ποιεῖ

τὸν ἐνιαυτόν 307, 14; τῶν
γιγνομένων. συναέτιός᾽ ἐστι
τοὺς καιροὺς τῇ ἑαυτοῦ κινήσει ποιῶν 161, 9 cf. 189,
3 194, 17; tic ἡμέρας ποιη-

τικός 192, 18 193, 9; ἐπικρατεῖ τοῦ ἡμερινοῦ ᾿καταστήματος 194, 4; quantus sit
191, 22 φῶς τοῦ ἡλίου 184,
22 cf. 191, 5; moti ὃ ἥλιος
τὸ ἐν ἀέρι φῶς 222,4; de
motu solis 137,8sq. 141, 12
145, 21sq.

146, 10; quid alii

censeant 138, 3 139, 9; sec.
Platonem ἐκ πλείστου πυρός
118, 1. 18; vult Aristoteles
μὴ xoci» τὸν ἥλιον 185, 26;
deum venerantur
barbari

160,11

ἡμέρα 7, 23 89, 18 (οὐχ ἡ αὐτὴ
παρὰ πᾶσι) 90, 1254ᾳ. μία
ἡμέρα (sec. Theod.; num
antecedat nox diem 90, 21

91, 94 92, 13 93, 3 102,

18 106,26 108,4sq. (ἡμέραν δὲ καλοῦμεν τὴν ἀπὸ
τοῦ ἀνατολικοῦ ὁρίζοντος εἰς
τὸν αὐτὸν πάλιν τοῦ ἡλίου
ἀποκατάστασιν) 109,11; 93,5
ἡγιασμέναι

ἡμέραι;

184, 3

(ὑπὲρ γῆν μὲν γὰρ τοῦ ἡλίου

γινομένου ἡμέρα, ἐστίν) 192,

19; 307,1 (ἑπτὰ μόναι ἡμέραι)
ἡμερήσιος 7, 24
ἡμερινός 194. 4
ἡμερόκοιτος 218, 8
ἡμερονύκτιον 90, 25 92,20 93,

21 94, 6 117, 6 128,10 188,
10

ἡμικύκλιον 197, 21. 24
ἡμισφαέριον 122, 5. 127, 14 sq.

ϑάλασσα

ut facta

sint maria

164, 14sq. 168, 7 169,2 171,
5. 16 sq. 172, 24 173,1

ϑέν 59,19 68, 10. 16

ϑεῖος

τὸ ἀσώματον

εἶναι τὸ

Qsiov, τὸ ἀσχημάτιστον, τὸ
ἀδιάστατον, διὸ καὶ ἀμερὲς
ὑπάρχει 28,11 ἀνϑρωπόμορgov τὸ ϑεῖον 239,922 ϑεία
οὐσία 248, 28 ϑεία οὐσία
τὴν δημιουργικὴν δύναμιν
ἔχουσα 286, 11 ϑεία φύσις
251, 15

ϑεολογέω ὅ, 17 6,9
d'eoAoyíc 237, 17
ϑεολόγος 6,4
d'eoutong 198, 5
Q'souic)e 204, 5
Q'sómvsvorog: γραφή 19,18 25,
24. 98,21 λόγια 23,21 saepius

250, 16

$'tozoiéo 251,14
ϑιεός (S. V. ϑεῖον, τριάς) qualis

sit: ἀπερίγραφος 42, 10 260,
24

261,

13

ἀσώματος

καὶ

ἀόρατος 20, 5 ἀπειροδύναμος
157, 12 cf. 76, 23 79, 7 ὑπὲρ
νοῦν σοφία 124, 28 ὑπερούσιος 42, 16 ὑπὲρ αἰῶνας 42,
17; quid ali censeant : ei;
σωματικὰς ἐννοίας ἢ φύσεις
τὸν ϑεὸν κατασπᾶν 20, 18
ἀνϑρωπόμορφος 23, 8 cf. 54,
13 ὅδ, ὅ5αᾳ. μὴ δεῖν καϑ'
ἑαυτὸν εἶναι τὸν ϑεόν 17, 22
cf. 18, ὅ; quis sit et quid
fecerit: παντὸς σώματος καὶ
πάσης διαστάσεως δημιουργός 42, 15 saepius αἴτιος ;

τῶν

ὄντων

82, 1 πάσης

οὐσίας παρακτικός 42,17
καὶ αἰώνων ποιητής 49, 19
καὶ τῶν ἀγγέλων δημιουργός,
Jd
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(τὸ πᾶν) ἐξ ἀιδίου

πεποιηκέναι λέγουσι τὸν ἅ).
165, 10 ἐξ obx ὄντων ἅπανTO

παρήγαγε

187, 5

παρή-

γαγε μόνῳ τῷ βούλεσϑαι ἕἕπαστον
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ϑηρία quid sint 225, 18 226, 1.
28
ρεπτικός 206, 27
ϑριδακίνη 178, 10
ϑρόμβος 281, 3

56, 13 κατά τινα τάξιν

καὶ ἀκολουϑίαν τῶν ὄντων
ἕκαστον τὴν ἀρχὴν ὑποστῆσαι τὸν ϑεόν 80, 18 πάντα
καλῶς καὶ ὡς ἔδει πεποίηκεν

ó ϑεὸς καὶ οὐδὲν ἐλλεῖπον
7 περιττόν 117, 19 οὐδὲν μάτὴν ποιεῖ ὃ ϑεός 228,9 ἁπάν-

vOv τῶν ὄντων βασιλεύς 240,

5 ubi sit: οὐράνιος καὶ dv.
ράνιος 49, 5 cf. 46, 10 8q.
qualis apparuerit: dv ἀν.
ϑρωπένῃ μορφῇ ὥφϑη 28,6;
αὖ percipiatur:

τοὺς ἀνϑρώ:

πους εἰς ἐπίγνωσιν ἀναγάγῃ
τοῦ ϑεοῦ Μωῦσῆς 18, 21 cf.
21,9 “ϑεογνωσία 3, 12 6;5 56,8

saepius ἀόρατος τοῖς αἰσϑη.τοῖς ὀφϑαλμοῖς 51,26 τῷ νῷ

κατ᾽ ἰδίαν 82, 24
ἰδιώτης 20, 10 253, 18 (οἵ οὐδ᾽
ὑπερβολῆς ἰδιῶται)
ἰδιῶτις 2, 23

ἱέραξ 212, 13 291, 25
ἰκτῖνος 291, 26
ἴουλος 220, 19

ἵππος

909, 19

212,25

(ποτά-

μιος)

ig 251, 28
ἰσημερινός 138, 14. 15 146, 26
147, 30

iy9g. (Ss. v. ἑρπετά, vqxvd) ut
capiantur 211, 19; ut moveantur 217, 7; πολλοῦ μετέχοντὲς ὕδατος 214, 16; ut gignantur 215, 14. 19 sq. 216,

15 229,3

δὲ καϑαρεύοντι τὰ νοητὰ γιγνώσκεται καὶ ϑ'εός 58,92 cf.
58,12; quo modo colatur: 49,

ἰωνιά 118, 11

10. 17 διάφορος ἐκ τοῦ ϑεοῦ

κάϑετος 193, 26 194,3 129, 11

καὶvenae ἀμφοῖν πρόοδος,
ἐξ ὧν ὁ μὲν οἷός, τὸ δὲ πνεῦμα
προσαγορεύεται

4 207, 20

265,8

260,

.$soí dei gentium ózoxsíusvoL τῇ γενεϑλιαλογίᾳ 202,9 sq.
cf. 202, 208q. 203, 5
ϑεοσοφία 200, 22
᾿ϑεότης τὰ τρία τῆς ϑεότητος

πρόσωπα 237, 15 ἐν τριάδι

μιᾶς ϑεότητος 239,8 cf. 267,
14
ερμός 180,21 182,9 190,1
194, 11 (τροφῆς αἴτιον) 281,
26

ϑερμότης 187, 2
vg 254, 11 268, 25 270, 11
.. 972, 10

130, 19 131, 2. 6

κώθοδου (τοῦ κυρίου εἰς τὸν
ἄδην) 98, 18 101, 11
καιρός 89, 9 156, 6 189, 2 sq.
246, 18.

καΐω κεκαυμένη ξζωνή 169, 17.

19 χεκαυμένοι λέϑοι 14, 21
[καυστικός 16, 88q. 185, 28

186, 9

κακοποιέω 800, 95 sq.
κακός unde malum 299, 26 sq.
οὐδὲ ἐστιν αὐτῶν

ὑπόστασις

οὐσιώδης οὐδενὸς καϑ' αὑτό
300, 3 301, 15; 300, 19 (ἑκού--:

σιον τὸ
καλός (S.
(τελικὸν
rivatur

καπόν) 808, 16
v. ἀγαϑός) 298, 9
τῶν γινομένων) deἃ κηλεῖν aut καλεῖν
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293, 12 (ef. Et. M. s. v. καóc) 298, 9
καμάρα

καπνώδης 68, 18. 19

καρκένος 211, 3 212, 94

καστορίς 207, 21
καταιγίς 63, 26
κατακλυσμός 91,12 5α.: quid
censeat Theodorus 32, 24 sq.

143, 13

καταράχτης 151, 6

κενός 120, 5 154, 7. 8 155, 9
κέντρον 66, 1158α. 67,11. 14
193, 24 194, 2. 8 132, 19. 15
140, 16. 21 163, 3

«imqog 210, 26
μπεφάλαιον 11, 10. 15
κινέω 142, 22 sq. (κατὰ τὰς ἀλλοιώσεις γενέσεις τε τῶν μερῶν αὐτῆς καὶ φϑοράς)
κίνησις (S. v. ἀστήρ, στερέωμα)

114, 10.
191,19.
141,12
232,2

(φυσική) 282, 4 (ἀπὸ ψυχῆς:
οὐκ ἀεὶ

ἡ αὐτή 232,

0) 932,

10 (ψυχική) 288,18 (ϑεόϑεν):
τῶν σωμάτων ἡ κίνησις ϑερμαΐνει 232, 24; ἡ κατὰ τόπον
κίνησις 207, 2. 8 227, 10

κινητικός 29, 2 232, 6
[ἀκινησία 142, 2. 13
κοῖλος

176, 5

163, 129 sq.

163, 14 221, 25 222, 19 "4et-

στοτέλης.

. πρῶτος τῶν φυ-

σικῶν ἄναρχον εἶναι τὸν κόσpov καὶ ἀγένητον ὑποϑέμε-

νος 82, 10 (εὔλογον) ἐν ἀκολούϑῳ "rol τάξει τῶν μερῶν
ἕκαστον ὑποστῆναι τοῦ κόσμου 157,18; in quot diebus
creatus sit 305, 3 κόσμος (τὸ

ἐκ πάντων σύστημα 298, 15)
μονήρης καὶ εἷς 298, 17 Ἔμπεδοκλῆς τε δύο κόσμων εἰς
ἀλλήλους μεταβολήν φησι γίγνεσϑαι 81, 18 κόσμος — τὸ
σύστημα τῶν “πονηρῶν ἀνϑρώπων τὲ καὶ δαιμόνων 52,
25 cf. 255, 11 (ὁ παρὼν αἰφν)
κόσμος τῆς γῆς 205, 15 αἰσϑητὸς κόσμος 52, 11 σωματικὸς κόσμος 111, '22

κοσμογονία

6, 21 50, 8 80, 23

119, 9 911, 12 966, 94 308,
22

κοσμοποιΐα 51,94 67,5 72,19
120, 6; τοῦ κόσμου τελεσι-

ουργία 119. 17 τοῦ κόσμου

συμπλήρωσις 179, 25

[ἐγκόσμιος 26,92 284, 12 252,

115, 13 128, 4

ποιλότης

14 182,97 922,10 (of ἐκ

τῆς σεμνῆς φιλοσοφίας δεικνύειν ἔδοξαν) μὴ γεγονέναι
τουτονὶ τὸν κόσμον 1, 10 cf.

132, 6

29. 4 60, 10 64, 8
17 115, 6.15 117,5
21 187,5 138,15
144, 19 145, 93sq.

ἕαντος 80, 10 cf. 82, 3 157,

16. 18 255, 6

104, 17

[ὑπερκόσμιος 16, 21. 26, 22
26, 1 49,22

111, 28 234, 5

[κοιλαίνω 164, 14
ἀπὸ κοινοῦ 156,9 229,4
κοινωνικός 21, 20. 26
κόλπος 168, 16 5αᾳ. (τέσσαρες)

κρατήρ 182, 10 (πυρός)

κομήτης 14, 17 78, 5 8q.
κόσμος πάντων τῶν πάλαι qvσικῶν φιλοσόφων.
. ἀρχὴν

μτίλος 262, 18
κυβικός 139, 21 140, 9. 21

171, 19 172, 9

τοῦ εἶναι τῷ κόσμῳ δεδωκότων

κἀμοῦ

cobro . δεί-

κροκόδειλος 211, 2 212, 25. 27
226, 16

κτῆνος 925, 90 226, 1 (ποηqoo) 226, 2 (τετράποδα)
κύβος 139, 22 140, ὃ. 24 56.
κύπλος 192, 15 132, 19sq. "id
4 144, 23

ἘΔ
Eaτ.
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᾿χυχλοτερής 120, 22 182,5 141,
18
- *vxAogooíc 140, 18 sq.
χύλισις 140, 17
χυριακός 40, 14 143,22 (ἡμέρα)

97, 16..24 101, 14. 17. 19
Saepius

κύριος 12,923 175, 29 917,8
223, 98
ἀπὸ

τοῦ

κυριωτέρου

μέρους

220, 3 225, 4. 13
257, 8

χύων 190,924 192,5 208, 20

.

.

209,4 (fabula de cane fideli)

959, 7 292, 8

κῶνος

130, 27 139, 23

λαμπηδών 184, 8
λαμπρός 184,11 (λαμπρὸν γὰρ
αὐτὸ τὸ πῦρ ὀνομάξει ἡ συνἤήϑεια)
- λαμπτήρ 184, 8 191, 14
λάρος 210, 25

λείπει 174, 21
λειτουργός s. v. ἄγγελος 19. 28
84, 19 sae ius
λέξις δῦ, 1 ἐπὶ λέξεως 29, 19
πρὸς λέξιν 18,18 24,6 80,4
Saepius

λεπτομέρεια

ΟΠ

212, 6

᾿λεπτομερής

205, 20

207, 11

do

181, 7. 14. 185,9

μόνοι

γὰρ

τῶν

ἐγκοσμέων

ξῴων εἰσὶ λογικοί 255, 6 cf.
256,3 258,17
tov 4. 305, 25

cf 265, 21;

λόγιον 5, 24 10, 19 saepius
λόγος — ratio 208, 14 209, 20
20 ἰτοῦ λόγου δυνάμει πάντα
ποιῶν ἑαυτῷ ὑποχείρια) cf.
264, 12

211, 6 —

λόγος —

oratio 229, 2' 230, 24 238, 11
(ὁ ἡμέτερος λόγος) — λόγος
deob 286 ; 4 8q.; Go 907£Lg
τοῦ ϑεοῦ λόγος 236, 26,
(Χριστὸς) λόγος ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ
καὶ πατρός

288, 9 —.

αὐτὸς

ὁ τῶν ὄλων δημιουργὸς καλεῖσϑαι λόγος ἠξίωσεν 231,2
[ἄλογος (s. v. ξῷον) 210. 7.

8. 10 224, 14 927, 1. 6 sq.
227, 26 246, 24 257,1 259,
1 279, 22 305, 26

λόξωσις 138, 18
μαγεία 200, 22
μαϑηματικός 15, 21
μάϑησις 288, 7 ζμαϑήσεις ἀναμνήσεις esse vult Plato)
μαϑητικός

305, 11

μαλάχη 178, 10

218, 2

᾿λιγνυώδης 205, 94
λίμνη 170, 9. 14 sq. (Nili-fon-

tes) 179, 24

γικῶν, oig μάλιστα πρέπει
τὸ κοινωνικόν τε καὶ ἥμερον
227, 2; τὸ τῶν λογικῶν ἔσχατον ὃ ἄνϑρωπος 283, 91;

230, 25 240, 19 259, 21 252,

- *voróg 115, 12
χύτταρος

329

᾿λογικός 6. v. ἄγγελος,

ψυχή)

μαντεῖον

201, 6 203, 21

μέγεϑος 87, 20 (τρία τῶν μεγελῶν τὰ εἴδη) 37, 26 38, 7
41, 20. 22 42, 5. 24 305, 12

[ἀμεγέϑης 87. 19. 27

"

97, 4. 14. 17. 18; 209, 28
210, 8 2981, 25 974, 22 278,

μέλιττα 251, 8 262, 10 271, 18

.

9210, 6. 11 (δύναμις); 231,21

μεσουρανέω 180, 29
μεσουράνημα 181, 9. 5

3 979, 15. 19. 21 (ψυχή);

. 241, 95 242, 20 258,19 271,

..4 (οὐσία: κατὰ

μόνην τὴν

λογικὴν οὐσίαν ἡμῶν): 959,94

. 970, 20 τὸ λογικόν; τῶν Ἴο—"
v

μετακοιτάξομαι 164, 24
μετρέω 109, 12
μέτρον 109, 8. 9
μήν 109,1. '6 sq. (ὁ τριακονϑή-
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μέρος τοῦ μηνὸς χρόνος.
κατὰ ἀνακύκλησιν τῆς μιᾶς
ἡμέρας γίνεται) 188,18. παρὰ

τὴν μήνην cf. Et. M. s. v.
μείς 188, 20 (ἐμβόλιμος)
μηνοειδής 193, 8

μήτρα 209, 25 910, 3

ὃ νοῦς ἡμῶν τὸ ἀπερίγραφον μιμεῖται τοῦ ϑεοῦ 261,
4 Sq.

vvwrtQlg 212, 20 226, 7
νύξ gs ἡμέρα 89, 18 (οὐχ
ἡ αὐτὴ παρὰ πᾶσιν) 90, 1
(τὸ σκότος νύχτα

καλεῖ)

90,

μῖξις 222, 98 301, 20

18 91, 11 (οὐδεμία γὺξ ὅλον

μοναδικός 239, 9 267, 14
μονάς 108, 15 175, 10
μονήρης 298, 17 306, 19
μονοειδής 81, 20 192, 1
μόριον (τοῦ σώματος) 119,17

σχοτάζξει τὸν κόσμον) 929,1
(quid “νύξ᾽ vocatum sit) 99,
4 130, 11 (σκέασμα γῆς) 184, 4

210,16 296, 19

νύττω

295, 17

νυχϑήμερον 90, 28 92,18 101,

91 171,2

μύλη 281,3

μύρμηξ 257, 11
μῦς 216,13 226,9 292,4

ξηρός 180, 16. 21 sq. 181, 17 sq.

νάρκη 212, 20
vtixog 81, 15
νεομηνία 107, 19

νέος 267, 20 ᾿ὴἡ νέα διαϑήκη
τὸν πατέρα ϑεὸν λέγουσα
καὶ τὸν υἱὸν ὁμοίως ϑεὸν
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸν
πληϑυντικὸν ἀριϑμὸν ἔφυγε)
νεῦμα

164, 14

vevo 47,8
vqn«róg S. v. ἔνυδρος

210, 28

219, 3sq. 213,24 214,
5 sq.
215, 5 217,17.
19; ut move-

antur 212,5 $q.; quomodo
gignantur 212, 19

νῆσσα 210,26 212, 26
vosQóg

S. v. ψυχή

17,6 18,9 51,19
259,34

16, 21 56.

933,12

vóncig ὅθ, 0

34, 11 87,454.10; 18

38,6 39,27 41,20 42,13

48, 14. 22 51,15 249, 22
γοῦς 56, 6 νοῦς

ἀκούει

ὁρῇ καὶ

111, 17. 22

ὁμοιομερής 994. 22

ὁμοίωσις quid sit xo" ὁμοίωσιν lib. VI cap. θ54ᾳ.; quid
placeat Paulo 243, 9 sq. ;quid
Theodoro 245, 2 sq.
ὁμόφυλος 71: 21

ὁμωνυμία

20, 12

112,1

153,

27sq. 211,14 255,21 277,
19

ὁμώνυμος 152, 15 153, 18 271,

νοέω significare 5, 22 41, 21
᾿ἰἰσυνεπινοέω 14, 13
νόημα 244, 12
νοητός

ὀθόνιον 91, 11
οἶδα soleo 218, 3 214, 9
ὅλος 224, 18 297, 8 (rà ὅλον
τῶν μερῶν͵ ἐστι τιμιώτερον,
εἴπερ τὰ μὲν ἕνεκά TOV, τὸ
δὲ οὗ ἕνεκα καὶ τέλος Fw)
ὁμοιομέρεια 81, 2

νοῦς

200, 28

17

ὄνομα 113,4 sq. (κύριον
--- προσ-

ηγορικόν) 176, ὁ (γενικόν)

181, 21 (τὰ γὰρ ὀνόματα
ἐκ τῶν ἄλλων ἁπάντων δια-

κρίνειν

ἐθέλει

τὰ ὑποκεί-

pevo) 217, 14 240, 22 sq.
ὄνος 259, 6
ὀργανικός s. v. ἄγγελος 206, 19
224, 28

ὄργανον 224. 95

ὁρίζων 108, δ 127, 115α.τ

INDEX VERBORUM
E.

19

137, 10. 16. 26.

ET RERUM
141, 5

- . 146, 2 188, 11 193, 10

πολλάκις

οὕτω
εἰς

πλείονας σφαίρας αὐτὸν ὡς

ὄρνις 214, 17

focii
Boo 163,19 104, 1i 8:(ut (σεληQum montes) 170,
ναῖον ὄρος)

139, 11; quae sit forma:
18 sq.; sec. Basilium xvx4o-

τὸ

;

ὀστρακόδερμος 194, 11 215, 12

ὄστρεον 215, 11

ὄσφρησις 221, 19 259, 8
οὐδετέρως 268, R5

οὐράνιος và οὐράνια — ἄστρα
38,06 4, 22 8, 10 13, 1 116,5
125, 19 126, 25 149, 4 205,

12 291, 6 ἡ τῶν σωμάτων
αὐτῶν (τῶν οὐρανίων) σύγκρασις 232, 14 00v. ἄφϑαρτα
221, 11 sq. καλά 280, 13
———
"w—
πολυχρόνια 281, 11; num
sint “ἔμψυχά τε καὶ λογικά
τὰ οὐράνια 291, 7 sq. 231, 24
233, 10 sq. 5. τῶν οὐρανίων
ψυχή 283, 2 ἡἡ εὔτακτος αὐὖτῶν κίνησις ϑεόϑεν αὐτοῖς,
οὐκ ἀπὸ ψυχῆς 288, 18. --

τὸ οὐράνιον σῶμα --- οὐρα-

νός 118,6

οὐρανός quae materies sit: sec.
Platonem 119,3; sec. Aristotelem 118, & 6£:118, 7
119, 7sq. — quando crealum sit 112,5 cf. 157, 258q.
— ubi creatum sit 118, 5.
22. — quot sint caela: sec.
Aristotelem 116, 4 sq. πρῶ-

vog 29,13 110,920 111,20

116, 22 158, 9; δεύτερος 111,
2" 118, 26 154, 5; τρίτος
111, 5. 1. 28; εἷς114, 6 116,

E 12; μὴ sig 111, 5; δύο
- 154, 2. 6. 16; πληϑυντικῶς

οὐρανοὺς

ὀνομάξουσιν Ἕλληνες,

τοῦ

σφαιρικὸν

οὐρανοῦ

σχῆμα 199, 6 οἵ, 128, 9 131,

9 132,95 138,2 141,11 145,
16; argumentatur Ioannes e

stellis ΠῚ 9, e tenebris solis

ON
Dea
M
τὰν
Ὁ»

αὐτὸν

εἰς μέρη διεῖλον 114, 12. —

— Quale sit: διαφανέρ 118,120,8
τερής 120, 28 cf. 122, 10. 16;

ὅρος definitio 270, 12

οὐδέποτε

γραφὴ
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καλεῖ 114, 8 cf. 116, 13;

ὄρνεον 217, 27

ὀσμύλος 215, 4

ϑεία

MEMORABILIUM

ὡς ἡ

129, 9 sq., e locis scr. sacr.

ΠῚ 10, e circulo lacteo 144,
28 sq., e zodiaco 145, 20 sq.,
e stellis inerrantibus 146,
19 sq.; quid alii censeant:
τὰ “ἄκρα τοῦ οὐρανοῦ τῇ γῇ
ἐπώιειται

198, 8 189, 18 —

utrum moveatur caelum necne: ἀεικένητος ἕστηκεν 140,18

cf. 141, 16 144, 11 146, 29

— quid efficiat : “τῆς μεταβολῆς τῶν ὑπὸ φύσεως γινομένων ὑπάρχει τῇ κινήσει
συναίτιος 15, 12: παντὸς τοῦ

κόσμου περιοχή ἔστι καὶ ὅρος
158, 10 οὗ 157, 25. — vox
caeli unde derivetur: a ὅρος

157,25 158, 8 ὁρᾶν 158, 15

cf. Et. M. s. v. οὐρανός;
quid significet: τὸ μεταξὺ
γῆς καὶ οὐρανοῦ 111,9 152,
15; οὐρανὸς — ἀήρ 151, 12
217, 24

218, 4. 20. —

cur

Christus in caelum elatus sit
(sec. Theodorum) 248, 1156.
οὐσία

3, 6.18

69,18

117, 28

118, 3. 19 190, i1 saepius
οὐσιῴδης 14, 12
ὀφιώδης 296, 14
ὀχεός 210, 18 cf schol in
Hom. Il. up 160

ὀψέ 96, 16 (ὀψὲ σαββάτων)
ὄψιος 90, 11 (δείλην ὀψέαν κα-
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τὸ

πέρας

ἤδη

ET RERUM
τῆς

δείλης)

ὄψις 58,1 61, 28 62, 2.295, 6
297, 92
σπάγουρος 212, 25
παιδεύω 288, 91 (εὔλογον ἡἡγοῦμαι τὴν πε συλλαβὴν διὰ τοῦ
ἐγράφεσϑαι. est Βᾶθο quaestio
de quantitate:

ποσότης.

cf.

Egenolff, die orthogr. Stücke
der byz. Litt. Progr. Heidelberg 1887/8 pag. 20)
παιδοποιΐα 301, 21
παϊδουργός 210, 16
σαλιγγενεσία 240, 21
τὸ πᾶν --- ὃ κόσμος 4, 21 6, 21

157, 14

πανσέληνος 99, 19 129, 20 180,

4. 25 191, 25 192, 21 193, 4

194, 12

MEMORABILIUM

περιγράφω 41, 10. 24 42, 8. 23
48, 4
περίμετρος 164, 18
περίοδος 168, 9
περισπώμενος 208, 3
περιττεύω 1606, 10
περιφερής 61, 8
πέψις 119, 18 194, 22
πίστις 124, 18 175, 15

πλανώμενος 79,11

114, 10. 16

115, 6. 14 117, 5 121, 25
188, 22 192, 7 307, 4

ἐκ τοῦ πλείονὸς 292, 11
πλεονάξω 924, 6 167, δ 216, 6
πληϑύνομαι 983, 26
πληϑυντικός 114, 7 119, 1 155,
24

166, 19. 24

173,4

174,

4 (τὸ δὲ πληϑυντικὸν τὰ ὑπὸ
τὸ εἶδος

ἄτομα)

177, 11. 15

178, 91 189,,, 284, 12 235,
8 sq. 231, T sq. 239, 9 267,

12. 21 270, 8 298, 6

παράγω — creo 1, 12 3, 20 7,

πνεῦμα (ἅγιον) 235, 21 236,9

παραγωγή 1, 18 4, 21 10, 23
παράδεισος 29, 22 80, 1986.

πνεῦμα (ἀέριον)

13 10,26 17, 756,12 saepius

παρακτικός

42, 17

ἐκ παραλλήλου

228, 19 239,94

241,1 943, 10 284,2

παρασκευή

93, 91

94, 11 sq.

98, 16. 21 101, 20 sq.

παράτασις 222, 8.6
παρέλκω 167,20 298, 95
παρωνυμία 211, 14

265, 9. 278, 22

20, 6. 19 64,

3 sq. 211, 13. 20
πνευματικός 255,9

279, 9. 10

ποηφαγέω 291, 98
᾿'ποηφάγος 226, 1
ποιότης 69, 16. 25 70, 2 71, 11

74, 8 (ποιότης οὐδεμία xod
αὑτὴν σώματος ὑπάρχει χωoíc) 180, 20 181, 17 184, 6
305, 28

πάσχα 102, 12sq. 103, 19 104,
2 106, 13

[ἄποιος 305, 22, 21
ποιόω 305, 93

παχυμέρεια 207, 12
παχύτης 212, 8
παχύχυμος 214, 15

πόλος 146, 23 147, 15 148, 1
πολύπους 218, 4

πεΐζός 218,925.20 214, 5 917,
17

πέρας 88, 10 92,3 96,19. 22
97, 23 100, 21 saepius

περατόω 96, 16
περίγειος 192, 8
περιγραφή 41, 4. 20 sq.

ποταμός 164, 28 (μετακοιτάξονται; πρόσχωσις) 169, 23 170,
15 179, 14

ποταμόχωστος 165, 1
πραγματειώδης 9, 11
προαίρεσις 241, 7 242,9 d 5

301, 185q. 302, 15. 19 — ὁ

σροληπτικός 180, 11

(5

SU
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"πρόσφατος 2806, 5
προσῳδία 208, 3
πρόσωπον 219, 1 290, 27

πρωΐ 90, 14 92, 3 91, 24
πρώϊος 96, 18

- zoozóyovog 74, 13 78, 9 (φῶς)
-.

161, 14 (φυτὰ καὶ ξῷα)
πρῶτος 107, 858α. 107, 24 sq.

"108, 18

πρωτουργός 136, 5

πτερόν 212, 5 917, 9

πτερυγωτός 2192, 4

πτηνός 205, 17 208, 5 910, 23
| 211,3. 10 212, 3sq. 213, 1686.
214, 4. 14. 16 217, 14. 17. 20
| 926, 3. 8. 11 229,4
πυγολαμπίς 186, 6

πῦρ (S. V. στοιχεῖον ὑπέκκαυμα)
πῦρ στοιχειῶδες 13, 26 14,
12. 24. διττὴ δύναμις" φωτιστικὴ eb καυστική 16,7 cf.

- ' 185,23 232,22 λεπτομερές 39,
3 174,93 (ὀξυκινητότατον):
ἀντιφραλκτικόν 119,9; τὸ παρ᾽

ἡμῖν πῦρ 19,24; τὸ διακο-

νικὸν πῦρ τὸ παρ᾽ ἡμῖν 185,

10; πῦρ (ἐπὶ τῶν κεκαυμέ-

vov λίϑων) 15,6; τὸ ἐμφωλεῦον αὐτῇ πῦρ 182, 8: τὸ

ὑπὸ σελήνην πῦρ 18ῦ, 6: τὸ
|

ἄνω πῦρ 128, 65α.

ῥάβδος

22, ὅ (τοὺς ᾿ἀσσυρίους

ῥάβδον ὀνομάσας)

ῥοδωνιά 118, 11

ῥοπή 29, 3 60, 12 (τὸ περὲ τῶν

᾿ ῥοπῶν σπούδασμα)

σάββατον 94, 1 sq. 101, 13 106,

-19 saepius μία τῶν σαββά-

.vov 96,23 100,12. 21 108,

MEMORABILIUM
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σαλαμάνδρα 220, 16
σαρκοβόρος 292, 14
σαρκοφάγος 291, 24 292, 8. 10
σαύρα 226, 16
σεισμός 182, 6
σέλας "55, 16 (τὰ καλούμενα
σέλα)
σεληναῖος 170, 11 (ὄρος)
σελήνη (s. v. ἔκλειψις) 114, 4

191, 24 129, 13. 24; σχῆμα

σφαιρικόν

196,

14

quanta

sib: 190, 23sq. 192, 10 cf.
191,6. 23 194, 26; οὐκ ἴδιον

αὐτῆς

ἐστι τὸ φαινόμενον

ὥς 129, 26 νόϑον 184,925
πίχτητον 191, 8 τὸ ἴδιον
φῶς, ὅπερ ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν αὐτῆς ἀνϑρακοειδὲς
φαίνεται 184, 28; quando
oriatur 192,20 sq. τὸ φῶς
αὐτῆς ἀεὶ τῆς νυκτὸς ἐπιἈρατεὶ 193, 28Q. 194, 4, τροφῆς αἰτία γίνεται πολλοῖς καὶ
αὐξήσεως 194, 9; σκιὰν ποιεῖ

192, 1; sec.

πλείστου
barbari

160, 11

Platonem

πυρός
deum

τὰ ὑπὸ σελήνην

ἐκ

118,1, 14;
venerantur

(σώματα) 8, 6

16,17 194, 6 206, 5 222, 29

σεληνιακός 117, 7 130, 18 saepius
σημαντικός 167, 18
σημασία vis vocis 9, 1 38,7

42,8 154,1 157,5 173,6
241, 6 243, 8
|

σημεῖον 1, 16 8, 1 (ἀρχὴν τῆς
γραμμῆς
σημεῖον καλοῦσιν
cf. comm. in Aristot. phys.

ed. Vitelli 399, 16) 132, 14
188, 2
|
σῆψις 215,6 216,22 958,14
266, 2 971, 17
σκάρος 207, 24

σκηνή 183, 2 sq. 143, 19 sq.
σκιά

85,255sq.

88, 85α.

130,
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12. 27 138, 23 (βορειότεραι
ἡμῶν αἵ σκιαΐν) |
'σκίασμα 180, 11
[ἀποσκίασμα 8ὅ, 20
σκολόπενδρα 218, 9
σποπός 8, 12 51, 26 saepius
σκορπίος. 226, 15

σκότος (τὸ σκότος. ὃ σκότος
91, 28) (τὸ λόγιον) εἰπὸν τὸν
ἀφώτιστον ἀέρα σκότος 12,

σπέρμα 186, 4 177,2 209,95
293, 3 291, 10
σπερματικός 210, 16. 24
σπόγγος 30, 24 (of. comm. in
Aristot. de an. τινὰ μόνης

ἁφῆς

μετέχοντα,

οἷον

οἵ

σπόγγοι)

σταυρός 99, 12 (Χριστοῦ) 129,
19

16sq. 60, 28 62,19 63,6 69,
7.10 70,22 71,11
— quid sit:

σταυρόω 100, 22
σταύρωσις 100, 24

69, 18; εἴτε ποιότης, (εἴτε)
στέρησις δὲ μόνη καὶ ἀπουσία
τοῦ ἀντικειμένου φωτός 69,16

στερέωμα 16, 9 110, 21 111, 19.
28 112,3 vox firmamenti
118, 95 (στερέμνιον) 119, 11
134, 1 218, 1; οὐρανὸν ὦνο-

cf. 71,17 12,24 73,5 — unde

fiat: οὐκ ἔστι (ποιητικὴ αἷτία τοῦ σκότους) 10, 10 sq.
οἵ, 85, 6; non creavit deus
tenebras 72, 12 Sq. — τριχῶς ἀλλήλων
αὐτὰ
(φῶς
οὐ σκότος) διέκρινεν (οὐσίᾳ
τόποις χρόνοις) 88, ὅ8α. —
quid censeat Theodorus 84,

στέλεχος 290, 21

μάσϑαι τὸ στερέωμα 158, 8.
14 quando factum, sit 112,
6 158,1; ubi sit 154, 26

155, 99 156, 4 cf. 118, 24 —
σχῆμα
τοῦ

πολὺ

120,18 sq. —

οὐσία

στερεώματος. 117, 28 sq.

τὸ διαφανὲς

ἐν αὐτῷ

5 sq. 86, 26 87, 13 sq. 89, 6,

πλεονάξει

quid Theodoretus 85, 17 sq.
— quantum duraverit τὸ κατ᾽
ἀρχὴν σκότος sec. Theodo-

γῆς ᾿χαὶ πυρὸς εἰ xol ἐλαττό-

rum 90,10 91,5 106,28;

quid Ioannes censeat: 91,21
— τὸ νυκτερινὸν σκότος QUOmodo existat 92, 6sq. 91,
28

τὸ

τῆς

séxvüg

σκότος

(ἑαυτῷ συνεχέρ) 88, 2; τὸ ἑκάστης νυκτὸς σκότος ἕτερόν
ἐστι τῷ ἀρυϑμῷ παρὰ τὰς
ἄλλας

ἁπάσας

νύχτας

88,

1. 93 — có σκότος, ἐν ᾧ γέyovsv ὃ τοῦ κυρίου ϑάνατος
98, 285α

99. 4. 6 101, 8.10

σκωληκοτοκέω 266, 1
σμάραγδος 294, 19
σμικρὸς 81, 7

σοφία 10, 7 ἐν ἀρχῇ (ἐν σοφίᾳ
— ἐν τῷ υἱῷ)
σοφός 242, 11 (of ἔξω σοφοί)

119, 27 cf. 118, 17

159, 1 (ἄχρουν) 189, 24: καὶ

νῶν “μετέχειν ἀνάγκη 120, 7;
τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὕδατι Gvy-

γενές 189, 24 .. . τῶν ἐντὸς
ἁπάντων ὅσα γίνεταί τε καὶ
φϑείρεται, οἷς καὶ τοῦ οὕτως
ἔχειν ἐστὶ συναίτιος 158, 11

-- περιαγωγή 146, 14 κένη-

σις 146,17. 99 148,18 —

ἐν τοῖς νώτοις τοῦ στερεώματος Χριστός 29; 12

στέρησις 8. V. σκότος 10, 2486.

71, 92sq. 73, 5. 28 ΤΊ, 94
83, 7

στηριγμός 121, 23
eznoíto 115, 20
στίζω 138,13 (ὧδε γὰρ. enκτέον)
στοιχεῖον ἁπλᾶ σώματα 20, 223.

cf. 157, 19 190,3 900, ἯΙ
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οὐδὲν ἔμψυχον 206,9; ἄψυχα
206, 15; οὐδὲν ὀργανικόν
206, 20; πάσης σωματικῆς
οὐσίας ἀρχαί 24, 94 cf. 15,

9 28,13 161,10 206, 7; ποιεῖ

φανερῶς εἰς τὰ ἡμέτερα σώματα ϑερμαίνοντά τε καὶ
ψύχοντα 282. 20 --- τέσσαρα"
γῆ ὕδωρ ἀὴρ πῦρ; quando
creata sint 12. 1 185. ὅ 5α.
φυσικὴ τῶν στοιχείων τάξις
60, 4sq. 163, ὅβα. 164, 2

165,18 234,3; δύο βαρέα,

γῆ καὶ ὕδωρ, κοῦφα δὲ τὰ
λοιπὰ δύο, πῦρ καὶ ἀήρ 60,
5; ub moveantur 60, 10; ἡ

ἐξ ἀλλήλων διάκρισις 62, 16;

ἡ εἰς ἄλληλα μεταβολή 68,
16; ἡ κρᾶσις τῶν στοιχείων
224, 22; ἡ τῶν στοιχείων
πρὸς ἄλληλα συμμετρία 246,
19 — quomodo secundum
physieos existant et quid
cuiusque proprium sit 180,
20 sq.
29, 21 sq.

σύμπνοια 297, 1. 19 298, 7
σύν vertit Aquila hebraicum
n quod significat accusativum 11, 8 193,135q.; falso
interpretatur loannes, qui
praepositionem esse putat

11, 18 268, 94
ἡ σύν’ πρόϑεσις 11, 18 268,924
συναγωγή

168,4

171, 22 5α.

175,94 176. 6. 10 178, 19.

26 179, 7. 15

συναποστάτης 255, 10
συνεχδοχικός 156, 19

συνέχεια 69, 93 (σώματος οὐρανοῦ καὶ ὕδατος μεταξύ)

'
1

συνεχής 83,2 (ὅλον τὸ φῶς τῆς
'

ἡμέρας)

συνήϑεια
consuetudo sermonis 12, 18 111, 15 saepius

ν᾿

|

33b

σύνϑετος 14, 11 (σῶμα) 157, 21

184, 7 206, 6 914, 11 (πᾶν

σύνϑετον ἐκ τῶν τεσσάρων
συνέστηκε) 295, 6
[ἀσύνθετον 157, 20
σύνοδος prima luna 130, 8. 24

199, 94
συνοψίξω 34, 7

σύνταξις 179, 3
συνυπακούω 65, 28
σύστημα 177,21 179, 7

σφαῖρα 15,922 114,2. 18. 18
115, 4sq. 116, 1 sq. 130,
13 307,21
(ἡ βαρβαρικὴ
σφαῖρα)
σφαιρικός 16, 12 66, 12. 21

67, 15 129, 6 162,26 163,
14. 92 164, 1 165, 15

σφαιροειδής 66, 10
σφαῖρος 81, 14
σχῆμα tierm. gramm.

ὅδ, 10

230, 24; figura 66, 12. 15. 17
σχῆμα τοῦ στερεώματος 120,
18 5α.; τῶν οὐρανίων 126, 25

τῆς γῆς 162, 9! τῶν ἁστέρων

στοιχειώδης 14, 9
6vxi, σῦκον

MEMORABILIUM

196, 11 233,5; κυκλοτερής
132, ὅ 5α.; κυβικός 139, 21
σχηματισμός 196, 16
[διασχηματίζω 165, 12
σῶμα 8. v. ἄγγελος, ψυχή. qualia
sint: ἁπλᾶ — στοιχεῖα 19, 12
20, 20 ἄποιον 305,22 (ὕλη
305, 26) πεποιωμένον 305, 23

σύνθετα 20, 92 98,14 39,95

φϑαρτά 20, 17 (φϑορὰ τῶν
, δ. 40, 9) ἄφϑαρτον 20, 20
ὀργανικά 22, 19 200, 19 278,
4 σῶμα — εἶδος τῶν μεγεἁγῶν 31,20 305, 17 τρεῖς ἔχον
διαστάσεις 817, 21 306,8 39,

11 ἐν τόπῳ ἐστί 36, 8. 38, 19

89, 22 49, 1 οὐδὲ σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος δύναται

25, 4 παχέα καὶ αἰσϑητά 38,
28 37,11. 12 48, 21 λεπτο-
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μερέστερα 38, 25 οὐδὲ Aoyiκόν ἐστιν οὐδὲν σῶμα 31,14
cf. 20, 20 ἐσχηματισμένον
139, 24 ἀδιάπλαστον 295,1
ἔμψυχα, ἄψυχα S. v. ψυχή.
οὐράνια 5. v. οὐράνια τὸ
τοῦ
ἀνθρώπου
σῶμα 238,

94sq. 24, 94 119, 24 94, 12
(διαπεπλασμένον)

288,

28

ἰφϑαρτόν) 216, 7. 12 219, 14

280, 9 oióev ἡ γραφὴ καὶ
ἀφ᾽ ἑκατέρου τούτων (ψυχῆς
et σώματος) τὸ ὅλον καλεῖν

.. καὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου μέ-

ρους τὸ ἕτερον 214, 9 sq.
σωματικός 20, 18 28,18 24. 2ὅ
49, 25 244, 5 245, 12 saepius
[ἀσώματος 39, 2. 13 48, 22
239, 28 277, 13 saepius
τάξις

20ῦ, 115.

206, 22

(vàüv

(ἐν τάξει

ξῴων)

φυσικῇ

πάντα ὑπέστη τὰ γενόμενα)

207, 4 210, 12 (φυσικὴ καὶ
ἀναγκαία τάξις)
τεπνογονία 301, 24
τέλειος 177, 9 sq. 2006, 24 207,

6 208,12 210,1.4 2923, 90
225, 3 304, 20 (ἀριϑμός)

τελεσιουργία 179, 17

τελέω 9, ὁ (ἐν ἀρχιερεῦσι) 17,
21 (ἐν γχριστιανοῖς)

τελικός τὸ τελικὸν

αἴτιον 9,17

10, 28 298, 10sq. 294, 16
299, 16

τέλμα 215, 6
τετράπους 220, 2. 3. 20
τευϑίς 212, 13

τέχνη 0, 8 (πρός τι τέλος etc.)
199, 10 (πᾶσα τέχνη σπανίαν
τὴν ἐν τούτοις ἀπότευξιν ἔχει

199, 20 202, 16)

τεχνίτης 3, 26 6, 6 295, 8 sq.
τεχνολογέω 6,4
τεχνολογία 8, 1

τοπικός 36, 15 42, 12. 26

τόπος 36, € (τὸ ἐν τόπῳ εἶναι
μόνων ἐστὶ σωμάτων) 36,9
(ὁ τόπος ἐστὶ διάστημο) 36,
12. 17 38, 254ᾳ. (σωμάτων
περιδατικός) 39, 22 sq. 40, 22

41, 5. 20 43, 12. 83, 12. 190,7

τριάς 28, 18 (τὸ ὁμοούσιον εἶναι

τὴν ἁγίαν τριάδα) 88, 22 40,

19 239, 8

voiyAo vel τρίγλη 211, 24
τριχῇ 36, 8 (τὰ σώματα τριχῇ
διέστηκε) 89, 15
τροπικός 138, 21 (ϑερινός) 146,
25 147, 30 sq. 169, 27

τύχη 199, 13. 19
δάκινϑος

224, 20

ὑγρός 180, 22 194, 10 (τροφῆς
καὶ αὐξήσεως αἴτιον) 211, 17

213,12
ὑδατώδης 119,17 154,19 158,26

ὕδωρ vox aquae: (τὸ λόγιον)
τὸ ὕδωρ ἄβυσσον εἰπόν 12,
16 οὗ 61, ὅ ὕδωρ αὐτὸν (τὸν

ἀέρα) ὀνομάζει 63,13

120,

19 150,922 159,18 153,5.91

154, 11. 17 214,8; πολλαχῶς

τὸ ὕδωρ ὀνομάζειν τῇ γραφῇ
φίλον 149, 25 sq.; cf. 153, 97
ὕδωρ et ὕδατα quid sigmni-

ficent 174, 13 —

διαφανές,

ἀλλὰ παχύτερον ἀέρος 61, 24

cf. 118, 9. 17 207,9. 12 (πα-

χυμέρεια) 212, 8 (παχύτης):
διηχὲς,. δίοσμον 207, 9. 10;
ὕδατος καὶ ἀέρος συγγένεια
152, 20 cf. 211, 16 8αᾳ.; στε-

ρέωμα τῷ ὕδατι συγγενές
189, 24: γόνιμος ἡ τῶν ὑδά-

vov φύσις 215, 8 cf. 216, 2.
14 220,10; ὕδωρ γλυκύτα-

vOv' τοιαῦτα γὰρ εἶναι
προϑερμαινόμενα τῶν ὑδάτῶν 109, 2ὅ --- τὴν δευτέραν

ϑέσιν vs καὶ τάξιν κατὰ φύσιν στέργον 108, { cf. 66,19.
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205, 16 207, 5; τὸ περιέχον
ἅπασαν (τὴν γῆν) ὕδωρ αὐτῇ συνεσχηματίζετο 66, 22
163,5; μέα συναγωγή 171,
21 172. 258qQ.; μία συνέχεια

171, 25 172,16 cf. 175,98

176,2; τὸ ὕδωρ ἅπαν ἐν
τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς (τῆς
γῆς) ἐγκολπίζεται 182, 4; τὸ
τῆς ϑαλάσσης (δωρ), ὃ διὰ
τῶν ἀτμῶν ἄνω φερόμενον
καὶ πυκνούμενον αὖϑις εἰς
τς παλινδρομεῖ κάτω 61,
6 54ᾳ.; δύο διακεκριμένων
ὑδάτων καὶ τοῖς τόποις καὶ
ταῖς

οὐσίαις

156,1

φαντασία 207, 13 (τὸ τῶν αἱἷ-

σϑημάτων ἐχμαγεῖόν τε καὶ

φυλακτήριον) 208, 9.13 232,6
φιλία 81, 21
φιλοσοφέω 4, 20 saepius
φιλοσοφία 1,9 5,15 242,11
(φιλοσοφία
ἐστὶν ὁμοίωσις
ϑεῷ)
φιλόσοφος 80, 11 (φυσικός)
φλογώδης 75, 28
φλόξ 18, 25 5ᾳ. (πῦρ δὲ ob τὴν
φλόγα φαμέν ete.) 14, 2. 17
90, ?, 2

qverxóg

6,4

117,22

(αἰτία)

183, 25 ᾿(διαχωρισμόρ) 186,
17 (ἀντιπάϑεια) 187,14 (&xo-

cf. 154,

26sq.; quid de aqua censuerit losephus (Hippolytus

Aovdío)

206, 22 (τάξιρ) 221,

8 223, 22 (διαδοχή) 224, 18

cf. ind. nom.) 155, 1 sq.

225, 2 (γένεσις) 263, 16 (si-

$0 10g $08, 1

δος

pos (Christus) 238, 6 sq. 265,
9 saepius
ὕλη 185,8 294,14 (τὴν ὕλην
δέ φασιν οἵ φυσικοὶ οὐ καλήν)

(ἀρχή) 212, 18 (ἔρωρ) — οἵ

305, 26

(etri)

ὕπαρξις 3,17 33,5 34,18 165,
4. 10

ὑπέκκαυμα

14,10

καλοῦσι

δὲ

οἵ φυσικοὶ (τὸ οὐσιῶδες πῦρ)

ὑπέμκαυμα 14, 15 15,4 62,
17 (τοῦ πυρὸς ὁλότης) 62, 22
(ἀὴρ ξηρός) 62,25 sq. 63, 9.12.

ἀρχῆς)

263, 26

264,1

φυσικοί 6, 15. 23 14, 15 62,

18 82, 11 136, 15 277, 21
φύσις 20,17 81,90 222,1 228,

4 οὐδὲν δὲ μάτην ποιεῖ... ἡ

ὑλικός 8, 9 (ἀρχή) 6, 9 189, 17

φύσις

φυτικός 206, 14 (ψυχή) 209. 2ὅ
(ξωή) 210, 7. 8 (δύναμις)
φυτόν τὰ φυτὰ τούτων μετέχονταὰ fiv τε καὶ τεϑνάναι
λέγεται καὶ ψυχὴν ἔχειν τὴν
φυτικήν 206, 13.28 τοῦ ὁμοίου
γεννητικά 222, 26; αἰσϑήσεῶς ἀμοιροῦντα καὶ κινή-

20 64, 7 65, 18 118, 11 154,

ceog

20 205, 19 sq. (ἀνεπιτήδειον

δὸς ξωῆς ἔχοντα 206, 2ὅ οἵ

223, 1. 16; ἔσχατον

εἰ-

εἰς ξῴων γένεσίν τε καὶ δίαι-

210, 10 265, 14 277, 24; ἔμ-

ταν) 232, 11 (κύκλῳ κινεῖται)

' 4pvyo 207, 1; quando creata

ὑπερῴα 65, 5

. ῥπόϑεσις

114, 20sq.

115, 2.

29sq. 116,24 117,1 185,25

ὑποκείμενον 184, 6. 18 sq. 185,
3 190, 7

ὑποτέϑεμαι 114, 18. 27 115,4

. 116,1. 6
ὑστέρα 210, 18

-—
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sint 206, 25 210, 13 305, 24
φώκη 211, 2 212, 20. 94. 28
φωλεός 259, 9
φωνή

55, T 207, 19 208, 4

φωνητικός 54, 14 55,4 (ὄργανα)
φῶς 61, 2ὅ 190, 1 quid significet: φῶς τὸν πεφωτισμένον
πολλάκις (ἀέρα) ὀνομάξειν εἰI.

22
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ὠϑαμεν 62,13 cf. 69, 8; τὸ

φῶς, ἐν οἷς ἂν γένοιτο τόποις, ἡμέραν καλεῖ 89, 26;
φῶς τὸ τῶν φωστήρων εἶδος

16,20 cf. 184,16: τὸ φῶς δὲ

ποιότης

ἐστὶν

ἐν σώμασιν

ὁφεστῶσα 14,10 cf. 184, 45α.;

ἀντικείμενον αὐτῷ (τῷ σπότε) 68,8 cf. 69, 25 sq. —
τὸ πρωτόγονον φῶς 14, 18

18, 9. 16 186, 21 181, 4;

οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ φῶς σώματος
ὑπέστη χωρίς (1,9; οὐχ ὕλον
ἅμα τὸν κόσμον κατειλήφει
τὸ φῶς 18,9 --- τὸ ἐν τῷ
ἡλίῳ φῶς 88,14: φῶς τῆς
σελήνης 129, 27; (τῶν φωστή-

ρων) 184, 20; τὸ ἐν τοῖς δια᾿φανέσι 88, 17; ἐν τῷ ἀέρι

88, 15. 24; ὅλον τὸ φῶς τῆς

ἡμέρας

ἑαυτῷ

συνεχές ἐστι

83, 2 lux in animalibus elucens 186, 10 quaeritur num
extra lumina lux esse possit

ποταμὸν χείμαρρον καλοῦσιν

οἵ φυσικοῦ

χειραγωγία 4, 4
χελιδών

212, 14 257, 19

χερσαῖος 205,14.27 206,2 208,
12sq. (τὰ δὲ χερσαῖα τῶν

ξῴων τῶν ἄλλων ἐστὶ τελειό-

τερα καὶ τὰς αἰσϑήσεις καὶ

τὴν φαντασίαν ἐναργεστέραν
ἔχει καὶ πλησιάξουσαν τῷ

λόγῳ) 214, 14. 11 215,1 226,
13 298, 91
χήν 259,6
χϑόνιος 217, 18 226, 9. 10

χιών 18, 27 (ἐπίτασις ψυχροῦ)

14, 8 170, 17 sq.

χνοώδης 257, 5
χρησιμεύω 176, 11
χρῆσις sermonis consuetudo 12,

18 111,14 116,4 173,11

174, 13 saepius

χριστιανός 17,21 204, 4 saepius
χρόνος

7,10

(ἡ κατὰ

χρόνον

ἀρχή) 8, 10 sq. (ὁ χρόνος μέ-

185,19 186,923 187,1 —

τρον

quid Basilius censeat de luce
16,3 sq. quid "Theodorus

χρόνος πρὶν οὐρανὸν ὑποστῆ-

88,13 89,7
φωστήρ 183, 26 186, 24. 2T
191, 5 220, 13 saepius; 184,
48qQ.; δοχεῖον αὐτοῦ (τοῦ qoτὸς) καὶ ὑποκείμενον οἵ φωστῆρες γεγόνασιν 187,6 οἵ
189, 25 190, 4; unde facta
sint 184, 19 189, 21sq. —
cur non sub firmamentum
creata sint lumina 159, 17
φωτιστικός 10, 8 118, 13. 16

185, 23 186, 2 192, 8

ἐστὶ τῆς τῶν οὐρανίων

περιφορᾶς) 8, 16 (οὐκ ἦν ἄρα

voi) 88, 11 109,12 143,1

(χρόνου μόριον ἐν μόνῳ τῷ
γένεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει)
χρῶμα 58,1.2 1ὅ8, 228α. 190,1
[ἄχροος 69, 22
[ἄχρους 158,20 159,1 (ὁ ἀήρ)
χυτός 211. 17
φψηλαφητός 12, 26 8ῦ, ὅ
ψυχή. ἡ ἡμετέρα ψ. 22, 19 ὁργανικὸν περίκειται σῶμα οἵ.

86, 11 — unde sit 94, 14 95,
1. 1 οὐ διὰ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ

χαμαίζηλος 4, 3
χαμαιλέων 226, 17
χαρακχτηρίζω 201, 3
χαρακντηριστικός 162, 3
χέδρωψ 290, 24
χείμαρρος 136, 15 (πάντα

ἔκπτωσιν ἐκ τῆς ἀσωμάτου
ξωῆς ἐνταῦϑα κατεληλύϑασιν.
αἵ ψυχαί 284, 15 28ὅ, 20
quando creata

δὲ

sit 25, 8. 20

26, 5 27, 8 35, 1 qualis sit:
κεχωρισμένη τῆς τῶν σωμά-

DH
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vov οὐσίας καὶ ἑτεροφυής 35,

1 916, 25 280, 10. 21 cf. 282,

8; ὁ ἄνθρωπος,

λυομένην

ὁ ϑανάτῳ

ἀπὸ τοῦ σώματος

ἔχων τὴν ψυχήν 288, 21 cf.
271,5 ἄφϑαρτος καὶ ἀσώματος καὶ νοητὴ καὶ χωριστὴ
σωμάτων 219, 11 cf. 26,3

289. 28 ἀϑάνατος τὴν οὐσίαν

282, 9 χρείττων τῆς τῶν σω-

μάτων φύσεως 25,1 πρὸς τὰ
ἄνω καὶ ϑειότερα συγγένεια
24. 92 cf. 2977, 9 νοερὰ καὶ
λογικὴ οὐσία 94, 20 cf. 209,
28 210, 3 231,25 233,11 252,

17 282,8 τῶν λογικῶν ἔσχατον ἡ ἡμετέρα ψυχή 25,6
26, 8 νοητὰς αὐτὰς εἶναι λέγει
καὶ λογικὰς (Θεόδωρος) 87, 4
ἄλογοι ψυχαί 26,3 224, 14
| 998, 4 282, 4 φυτική 206, 14
quomodo sit in loco et mo-

veabur: οὐ xo9' αὑτὰς ἐν
τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς
εἰσὶν αἵ λογικαὶ ψυχαί 86,
12 cf. 38, 16 quid efficiat:
τὰ σώματα εἰδοποιοῦσιν 36,

13 38, 17 cf. 278, 5. 12. ξωὴ

τοῦ

σώματός

ἐστιν

ἡ ψυχή

295, 1 αἵ ἀπὸ ψυχῆς ἐνέργειαι 281, 36 cf. 282, 4 ἡ ἀπὸ

ψυχῆς ἐνυπάρχουσατοῖς ξῴοις
(κίνησις) 232,4 τῆς ψυχῆς
τὸ αὐτοκίνητον 800, 21 de-

finitio Aristot. 278, 8 — ἀπὸ
τοῦ κυριωτέρου μέρους τὸ
ὅλον ψυχὴν ὠνόμασεν 220,3

cf. 214, 9. 19 ψυχαὶ ἀνάγωE you 8, 92 χαμαΐέξηλοι 4, 3
παχύτεραι 6, 18 49, 19 óp.o-

γύμως (πνεῦμα) δὲ καὶ τὴν

p. ἡ ἑτέραν εἶπε ψυχήν 211,11
Á 9» αἰσϑητικὴν

ζωὴν ξῶσαν

εἴρηκε ψυχήν 228, 10 ϑνηταὶ αἱ τῶν ἀλόγων ψυχαί

. 990, 9 227,6 cf. 276,92 978,8

ψυχικός 232,19 274,18 279,8
294, 11
ψυχόω 207,1 209,27 277,248q.

980,8 281,9

ψύχωσις 224, 24 280, 10

[ἄψυχος 206, 6sq. 231, 27
287, 1 305,23 sq.

εἶναι τὰ στοιχεῖα

ἄψυχα

φαμὲν

906, 16 ἄψυχον τὸ σπέρμα
209, 8ὅ τὰ ἄψυχα εἴδη
294, 18sq. ἄψυχα ἀγάλματα 301, 18]
[ἔμψυχος 28, 17 37, 15 200,

6sq. 231, 26 251, 13 279,
25 987, 6 305, 924sq. oó-

ἐστιν ἔμ-

δὲν τῶν ἁπλῶν

206, 9 quae

wvyov

sint

ἔμψυχα: 1) τὰ φυτά 206,

25sq. 210,13 2) τὰ ξῷα
207, 4 210,13 τὰ ἔνυδρα
207, 5 τὰ πτηνά 208, 5 τὰ
χερσαῖα 208, 12 ὁ ἄνϑρωπος 209, 22 sq. τρισὶ τούτοις γνωρίζεται" τῷ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι καὶ

γεννᾶν ὅμοιον ἑαυτῷ 206,

11 quo ordine gignantur
224, 91 sq. ὀργανικὰ τὰ
σώματα τῶν ἐμψύχων ἐστίν

ἔμψυχα

206, 19 num

τὰ

οὐράνια 231, 754. 281, 24

[ἐμψυχέω 205, 23
[ἐμψυχία 225, 8
ψυχρός 180, 21 sq.

ὠκεανός 168, 10sq. 169, 9 quid
accuratiores geographi cen-

seant 169, 13. 16. 20 171, 4.

11 172, 93

do9vrixóg 195, 21
ὠοτοκέω

212, 19 266, 1

ὥρα 200,1

ὠφέλεια 2, 22 49, 26 saepius
ὠφελέω 4, 6
22*

Index grammaticus.
A.

Deoclinatio.

a) vocabulorum.
᾿Ἀϑήνησι

149, 2

ὃ σκότος

praeter usitatum

τὸ σκότος 83, 16

- . tres formae accus. plur. vocis ἔγχελυς: ἐγχέλεις ἐγχέλυας
ἐγχέλυς 915, 7. 9. 11
b) verborum.
augmentum omissum est in his formis!) διάσκεύασται
ὅθ, € émoysivo 66, 20 περιπῆξας 85, 9 ἐντετύλικτο 91, 12. προοιμιάσατο 135,25; duobus & instructa est forma zegscvvsfAd9n

244, 16 (cf. Ps. 48, 13)

ἔχοντα pro ἔχον 156,11
neugr. Gramm. pag. 143
B.

cf. Hatzidakis,

Einleitg.

in die

Syntaxis.

artieulus saepe desideratur 2,7; videas 60, 7sq.; nomen
Graecorum et Hebraeorum semper fere articulo vacat
pronomen refl. personae tertiae invenitur pro pers. pr.

(in verbis Theodori) ὅλως ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες τὸν νοῦν... μεϑ-

ιστάμεϑα 260, 21
verbum ἀπορεῖν iungitur cum accusativo et significat
difficultates afferre: καὶ oí và τοιαῦτα δὲ πρὸς ἡμᾶς ἀποροῦντες
186, 16; καλῶς ποιξῖν positum est cum dativo: καλῶς ποιξῖτε
τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς 241, 10 (Matth. 5, 44); verbum φϑάνω aut
coniungitur cum participio alterius verbi (60, 23 saepius) aut
ipsum transit in participium: φϑάσαντες ἔγνωμεν 45, 12 φϑάσας
εἶπον ὅθ, 1 146, 16

praepositio εἰς vice fungitur praepositionis ἐν: εἰς ὕψος
1) Correxi ὁμοίωσε 188, Y, quod saepissime librarius con- -

"U"

fudit o et ὦ, et συνάφϑαι 153, 2
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τυγχάνων 247,96 — ἐν ὕψει τυγχάνων; πρὺν genetivum recipit:
πρὶν γενέσεως 298, 8; item ἔνδον 44, 19

modi

à) enuntiata

τὸ στερέωμα ὑπάρχει

finalia.

διαφανέστατον ..., ἵνα... διακο-

μέξοι τὸ
φῶς 159, 2; ἐναποτίϑενται, μή τι ἁρπάσειε 251,
18; ἀναφέρουσι, μὴ σαπείη 251,16; μεϑαρμόξεσϑ'ε,. ἵνα

ἀπόλοιτο φύσις καὶ... ἐμπολιτεύσηται 285,2; τὸ ϑῆλυ γέyovsv,

ὡς ἂν εἴη τῷ ἄρρενι σύγκοιτον 212, 10; ἐκείνου γὰρ

ἐδεῖτο, ὡς ἂν... ἀναγάγῃ 18, 20; τὸ βιβλίον διεσκεύασται, ὡς ἂν παύσῃ

135, 20

b) enuntiata condicionalia.
εἰ πᾶσα δύναμις... στρέφεται, obw ἂν δυνήσεται
227, 26 (cf. 185, 14 tituli verba); εἰ... ἀντιπαραϑείην ... ἢ
ενν χρήσομαι, μεμφέσϑο μοι μηδείς 6,15; εἰ... χρήσαιο
... καὶ περιαγάγοις, ἥξει... καὶ ποιήσει 132, 15; εἰ μὴ

εἶχε, ἀδύνατον ἦν (om. ἄν) 660,12; εἰ μὴ ἐχρῶντο... ἤμελλον (om. ἄν) 94, 14; σῶμά. ἐστι, κἂν ὁπωσοῦν ὑπάρχει 39, 12;
διδάσκων μὴ ὡς ϑεοῖς προσανέχειν αὐτοῖς, κἂν... ὃ ἥλιος ...
συναίτιός ἐστι 101, 1534. ἐστέρηνται λογισμοῦ, κἂν... εἶεν
20, 19; ἀλλ᾽ οὐδεὶς... ὑποπτεύσειεν (om. ἄν) 23, 12); ἀλλ᾽

οὐκ ἂν οἵ ϑεοὶ τῆς ὥρας τὴν ἄγνοιαν δικαίως ἂν αἰτιάσαιντο

(bis ἄν) 200, 1

c) enuntiata

relativa.

δημιουργεῖ πᾶν, ὃ ἐὰν ποιῇ 294,21 cf. ὅσα ἐὰν 9éλητε... οὕτω ... ποιεῖτε (Matth. 7,12) 300,16; σῶμα ... ἐστὶν,
ὅπως ἂν εἴη λεπτότατον 39,15 “δι᾽ ov» γάρ φησι “καὶ τοὺς
αἰῶνας ἐποίησεν᾽ ὅτι ἂν ὑπάρχοιεν οἵ αἰῶνες 42, 20; εἰ πού
τις τὰς.. τ
o bsc αὐτῶν, ἐν oig ἂν εἴδεσι φαίνοιντο,
αὐτὸ τὸ φαινόμενον ἐκεῖνο,
... ὅτι ποτ᾽ ἂν εἴη, .. . λέγοι
48, 956. εἰ γὰρ ἐν ἄλλῳ τις αὐτὴν ὑπόϑοιτο σχήματι, ὁποῖον

ἄν vig καὶ πλάσαιτο 660, 18: τὸ φῶς μέν,
τόποις, ἡμέραν, ... καλεῖ 89, 26 ἐφεῖτο
ἐθέλοιεν 94, 10; ὅσας ἄν τις ὑπόϑοιτο
ὁ οὐρανός 116, 1; ὅτι ποτ᾽ ἂν εἴη, τὴν

ἐν οἷς ἂν γένοιτο
ποιεῖν .... ὅτι ἂν
σφαίρας, εἷς ἐστιν
οὐσίαν ἐστί 154, 18

1) saepius ἂν inserui modo potentiali, ubi errore librarii
excidisse videbatur οὐκ (àv) ἀναγκαία δόξειε 166, 14; ἀκόλου-

Sov (àv εἶναι δόξειε 159, 20; τις ἂν πλάσαιτο (ἀναπλάσαιτο
C Cord) 155, 11; ποία (àv» γλῶττα ἀξίως εἴποι 25, 11
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om. ἄν 454, 20 ὅπως oov ἄλλως ἔχοι. πῶς οὐχ, ὅτι ἂν...
£4901,.. . ὁρμήσει 198, 15
d) enuntiata
τὸ αὐτὸ

temporalia.

καί, εἰ ἐν τοῖς διδύμοις

ὁ ἥλιος μετέλϑοι,

συμ-

βαένει 146, 5 οὐδεὶς (σκιὰν ποιεῖ) πλὴν τοῦ τ φύει ὅτε
περιγειότερος γένηται 192, 3 (om. ἄν). ὅταν. . τὰς αἰτίας.
εἴποι... τότε αἰτείτω 79, 8sq.; ὅταν περὶ τοῦ ϑεοῦ λέγει
45,91 ὅταν... ἡ σελήνη πᾶσα φωτίζεται... συμβαίνει
130, 14

negatio ponitur μή ubi desideras 0). ὅτι μὴ τοῦ κόσμου
προὐπάρχουσιν οἵ ἄγγελοι δεικνύειν ἐκεῖνος ἔδοξεν 88,18 δεδείχαμεν, ὅτι μηδὲ σώματα εἰσὶν ἐκεῖναι μηδὲ XtA. 36, 9 εἰ μὴ
σαφῶς ἤδει μὴ πρὸ οὐρανοῦ. . αὐτὰς γεγονυίας 44, 11 μήτε τὸ

φῶς ἡμέραν καλέσαι φησὶ τὸν ϑεὸν μήτε τὸ σχότος vowvo 89,1
οὐδὲ γὰρ τὸ... . ὕδωρ εἰς ἀέρα ᾿“μεταβεβλῆσϑαί τις ἂν πλάσαιτο
μήτε ἐξαρκοῦν Y.
ἡλίου τε μήπω “γενομένου 155, 10: τὰ γὰρ
. γενόμενα μὴ διὰ μέσης τῆς φύσεως, ἀλλὰ μόνῳ τῷ dece

βουλήματι τέλεια παρῆκται καὶ οὐδὲν ἐλλείποντα μεγέϑους. 284,
4; confunduntur μήτε (οὔτε) et μηδέ (οὐδέ) δεδείχαμεν. δὲ ὅτι
μηδὲ σώματα εἰσὶν ἐκεῖναι μηδὲ... - ὀργανικὰ σώματα ἐξῆπται
36, 9 cf. 42, 23!) οὐδ᾽ ἄρα τον εἶσιν οὐδὲ ἀπερίγραφοι, τουτέστιν οὐδὲ πεπερασμένον ἔχουσι μέγεϑος οὐδὲ ἄπειρον, οὔτε ἔξω
τοπικῶς τοῦ κόσμου εἰσὶν οὔτε ἐντός. supervacaneum videtur
οὐκ 99, 9 ἐγένετο ἡλίου ἔκλενψις μεγίστη τῶν οὐκ ἐγνωσμένων
πρότερον; confusae sunt duae sententiae formae: ὅση οὐκ
ἔγνωσται πρότερον οὐ μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων.

1) posui μηδέ pro μήτε 68, 4: μηδὲν ἐνεργεῖν δυνάμενον
μηδὲ κατὰ πάσας τὰς σωματικὰς τότε δυνάμεις.

Errata.

45, 20 scr . Ἰουδαϊκῶς
69, 13 ser . Mewvwuotwijs
85, 11 in nota dele num. 6
91, 19 ser . ἐπηκολούϑησε pro ἐπικολούϑησε
104, 15 Scr. Mocotwnv
107, 10 Scr. "Efgootóoc
107, 14 Scr. Φεισὼν (bis) pro Φείσων
108, 28 Scr. "Efootixóv
111, 15 Scr. Ἑλληνικῇ
153, 22 ser . ΖΔΙαυὶδ
208,26 scr. Θώραξ
216,21 dele οὺς quod praebent C Cord.
321, 92 Scr. ἔστι pro ἐστί
357,10 Scr. ποία {ἂν γλῶττα
264,1 Scr. εὐζωίας
301, 24 Scr. τεκνογονία
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