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P E jEFATIO.

In libris Aristotelis de anima denuo edendis illud 
praesertim mihi propositum erat, ut criticae artis funda- 
menta atque subsidia, codices et commentaria Grseca, 
diligentissime iterum excuterem; nullns enim librorum 
manu scriptornm, quibns Bekker in contextu constituendo 
usus erat, praeter clarissimum ilium Parisinum novae col- 
lationis beneíicium expertus est, illustrissimus autem editor, 
ut erat ingeniosissimus in codicibus aestimandis et lectio- 
nibus perpendendis, ita in apparatu construendo errori 
valde obnoxius. Codicibus igitur denuo collatis operae 
pretium me facturum esse speravi, neque eventus spem 
fefellit. Quin etiam contigit, ut de cod. E a viris doctis 
iterum atque iterum collato nonnulla accuratius referam, 
praecipue de rasuris et correcturis, praeterea de manibus 
quibus scriptus et correctus est inter se distinguendis (qua 
de re perperam iudicavit Stapfer, Diss. Landshut 1888). 
Ut diligentissime de hisce rebus referre possem, interce- 
dente ministerio cui rés scholarum litterarumque curae 
sunt Hungarico, Bibliothecam Nationis Parisinam adii 
rogans, ut ad codicem Budapestini excutiendum copia 
mibi daretur. Séd quod Biehlio concessum erat (v. praef. 
ed. Parv. Nat. p. VIII.) — ut de aliis eodem beneficio 
fruitis taceam — impetrare non potui. Itaque, cum et
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chartae photographies optime confects non sufficerent, ne 
imperfectnm hac ex parte opusculum relinqneretur, Parisios 
me conferre coactus sum : quidquid igitur de rasuris, 
correcturis, manibus diversis dicturus sum, meis ipsius 
ocnlis in codice vidi. — Sed ne prstermissos quidem a 
Bekkero codices prorsus neglexi, sperans me uno alterove 
in contextu constituendo uti posse. Itaque e codicibus 11. 
de anima Ambrosianis, Laurentianis, Marcianis, Parisinis, 
Vindobonensibus, Bomano Vallicellano specimina contuli, 
idemqne quominus et in Yaticanis recentioribus a Bekkero 
prsteritis facerem subito Boma discessu impeditus sum. 
Sed non multum inde profeci, prsterquam  quod in cod. 
Coisliniano 386 librum inveni ex quo Bekkeri T (Vatica- 
nus 256) in libris de anima descriptus est.

In testimoniis e commentariis Grscis sumptis ne lem
mata quidem prsterii, ut omnes adbuc editores fecere, 
quos in bac re severius quam rectius iudicasse puto. Nam 
etsi recte olim Trendelenburg Aldins lemmata a primo ad 
extremum vulgatis Aristotelis verbis interpolata repudi- 
avit, nobis quibus novs commentatorum editiones prssto  
sunt, et illis utendum erit testimoniis, corruptelis et inter- 
polationibus nonnunquam foedatis, neque tarnen consilio 
ubicumque correctis. Sed de consilio huius editionis alio 
loco dicendum erit, nunc autem grato animo illorum vi- 
rorum recordandum est qui laborem consilio et opera 
adiuverint. In quibus sunt, qui primus animum meum 
ad bunc Aristotelis libellum denuo edendum convertit 
H. Diels, et cuius obitum recenti adhuc m srore luget 
philologia, J. Yahlen. Ad aperiendos bibliotbecarum aditus 
adiutores mihi fuerunt Illmus ac Emus dominus episcopus
G. Fraknói et prof. B. Vári. Quibus omnibus gratias ago
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maximas, imprimis verő collegio classico-philologico am- 
plissimae Academiae Scientiarum Hungaricae quod hoc 
opnsculum librorum edendorum numero inseri voluerit, 
huiusque collegii relatori prof. J. Gyomlay qui in verbis 
scriptoris a typothetarum vitiis purgandis benevolentissime 
me adiuverit.

Scribebam Budapestini a. MCMXII A urelius F örster. 

m. Augusto, die S. Stephani Regis.

A M. T. AKADÉMIA
FŐTITKÁRI HIVATALA



I. De coclicibus.

Omnium librorum mssorum antiquissimus atque prae- 
E stantissimus est Parisinus Bibliotheca Nationis 1853  

membraneus, forma maxima foliorum 453, partim saec. X. 
ineuntis (ff. 1—344v), partim saec. XV. (ff. 345—453). Antiqua 
coclicis pars pluribus manibus scripta est, quarum prima (I), 
antiquissima certe omnium (saec. IX. ?) atque elegantissima 
exaravit ff. 1—202 (exceptis ff. 187— 195v, de quibus infra 
agendum erit). Altera manus eiusdem fere aetatis (II) 
scripsit ff. 203—306; tertia (III) ff. 306—337 et 187— 195, 
quarta minus elegáns ff. 337—344. Hoc codice continentur: 
Physica, 11. de coelo, de generatione et corruptione, meteoro- 
logica, 11. de anima, de sensu, de memoria, de somno, de 
motu animalium, metaphysica, Theophrasti metaphysica, 
(Ps.- Arist.) de coloribus, de partibus animalium, de gene
ratione animalium, de animalium incessu, ethica Nicoma- 
chea, magna moralia.

Libri de anima leguntur ff. 175T—202T (desideratur post 
f. 200 folium quo scripta erant 430a 24 μνημονεύομεν . . . 
413b 16 έκεΐνα, et post f. 202 folium quo continebantur 
431a 31 (εί μη-)θέν μάτην et quae sequuntur usque ad finem 
scripti sunt manibus duabus, qua de re liceat Torstrikii 
verba repetere (e praefatione editionis), quibus mea uncis 
[ ] indusa addam. p. YIH. «Prior manus [I] exaravit
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primum et tertium librum et quae e secundo libro 
reliqua su n t: altera manus [III] exaravit alterum quendam 
librum secundum ab illis reliquiis diversum, hic non ille 
qui principio intuit quique nunc mutilus est, posteriore 
tempore vulgatus est et in fratris minus fortunati locum 
successit. [Ambas manus, cum nusquam altera alteram 
corrigeret, pariter siglo E significavimus, exceptis libri 
secundi fragmentis (EJ. Perraro accidit, ut se ipsum scriba Ea 
corrigeret, quod ubi ex re erat, siglo E 1 notavi.] . . . p. IX. E 1 
Eatio fragmentorum kaec est. Sunt omnino quinque nu
mero. Primum est initium libri secundi, alterum exitus. 
Quo tempore haec secundi libri recensio eiecta est ex 
codice E, hsec fragmenta non potuerunt non servari, 
prseterea quod librarius post finitum librum primum (föl.
186 v°) in eadem pagina initium scripserat libri secundi, .. . 
qua de re accidit ut aut ambo eicienda essent, aut ambo 
servanda. Eandem ob causam, quum cetera removerentur, 
non potuit removeri exitus eiusdem libri secundi, quia in 
«ödem folio quo ille scriptum erat initium libri tertii. 
Tertium fragmentum fere nullum e s t: nam post folium
187 excisum est folium ita ut initia versuum et verso 
folio exitus supersint. [De hoc fragmento consulatur Tor- 
strikii apparatus ad 412*12—413b 1] Denique duo Integra 
folia extant, loco quidem mota suo : nam totius codicis, 
ut nunc est, prima sunt atque ante Naturalem Auscultati- 
onem posita. Yidentur autem ea folia, ex quo tempore 
eiecta erat hsec libri secundi recensio, tegumenti loco fuisse, 
ut splendidissimus liber minus facile corrumperetur . . .
(p. X.) , . . a manu satis antiqua initium secundi libri qui 
vulgo fertur adscriptum est in margine eius recensionis, 
•quae nunc est mutila, γρ. άρχή του B' λόγοο έν αλλακ, eaque
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Bekkerus scripta esse dicit ‘a manu earum quae scholia 
scripserunt antiquissima (Ravenn.)’ [Ultimum hoc vocabulum 
deest apud Bekkerum in apparatu editionis academicse. 
Additum videtur a Torstrikio ex «authenticis»]. Ea vero 
manus ita diversa est a librariorum manibus, ut mihi 

E 2 videatur hominis esse literati. [Est manus saec. X., siglo E2 
a nobis notata, quae paragraphos notasque marginales 
apposuit, in contextu múlta correxit, varias lectiones inse- 
ruit, exemplari usa codici nostro C simillimo]. Is igitur 
cum incidisset in librum secundum qui nobis vulgatus est, 
principio hunc in margine voluit scribere illius, postea, 
quum animadvertisset nimium fore negotium, curavit 
vulgatam in alias membranas describendam easque collo- 
cavit post librum tertium. Cuius rei deinde certiores fecit 
lectores: nam in parte dextra ab eadem manu haec in- 
venimus scripta: ζητητέον (si recte legi hoc vocabulum) 
τον περί ψυχής λόγον τον Β' παρά τον Γ ολόκληρον ανόμοιος 
γάρ κατά πολύ 0 ενταύθα γεγραμμένος τού έκεϊσε. (Alia manus 
et ipsa antiqua e regione tituli in parte dextra scripsit: 
ζητεί το κείμενον εςωθεν το γάρ ενταύθα γεγραμμένον
άνόμοιον: in quibus incertum est etiam ultimum vocabulum. 

E3 [Est immo manus ssec. XV (E3), interdum antiquiores 
litterai'um formas imitata, quae et múlta in contextu cor
rexit et scholiis librum ornavit. Quae verba Torstrikio dubia 
videbantur, legenda sunt ζητεί τό κείμενον εζωθ-εν ένθα το 
σήμα τούτο Q >  το γάρ ενταύθα καταγεγραμμένον άνόμοιον: 
quibus ad marginem remittimur, ubi initium libri II e 
vulgata lecensione adscriptum erat ab E2, quod cum 
postea esset erasum, rescriptum est ab E3 litterarum non 
prorsus deletarum ductus diligenter iteranti. — Ubicunque 

E1 de manibus distinguendis dubitabam, siglo E1 usus sum ;
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cum E2 at rámentő usa flavo plerumque facile a ceteris 
distinguatur, omnibus fere locis inter E 1 et E 3 exstitit 
dubitatio,]) Postea exulantem et extra operis corpus vagan- 
tem bunc librum (το κείμενον εξω&εν [immo εξω&εν =  in 
margine, v. supra et to κείμενον — varia lectio]) intra 
Innen voluminis arcessiverunt ita ut is cum illő qui intus 
faisset locum m utaret.»

Ita de hac re Torstrikius. Sed fortasse paulo progredi- 
endum e s t; videtur enim, ut plane dicam, sic se res habere: 
Extitit medio fere sseculo X. vir doctus (E2), qui codicem 
quendam Aristotelis ineunti saec. X. vei IX. exeunti scriptum 
et libros physicorum, de eoelo, de generatione et corruptione, 
meteorologicoram, de anima continentem (I) magna cura et 
diligentia periegeret librumque paragraph] s, glossis margina- 
libus et interlinearibus instrueret, múlta corrigeret exemplari 
usus codici nostro C simillimo (Γ). Hie cum videret in codice 
suo (I) librum de anima alterum longius a vulgata recen- 
sione distare, ex eodem illo exemplari (Γ) novum librum 
alterum describi atque extremo codici adiungi curavit. Sed 
cum unus atque idem librarius (III) infra exaraverit ff. 
306 —337, facile conicias et istam codicis partem (III) et 
illám qua? praeeedit (II) eiusdem domini (E2) iussu confectas 
esse, qui librum forma et verbis insignem (I) aliis operibus 
Aristotelis augeri atque expleri vellet.* — Contuli codicem 
Parisiis, et domi e chartis photographicis.

Huic codici aetate proximus est Parisinus Coislinianus C 
386  membraneus forma minima, ff. 342, saec. XI., quo conti- 
nentur 11. de anima et Themistii in 11. de an. paraphrasis.

* Copiam iterum inspiciendae membranaB mihi deesse admo- 
dum doleo.
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(Distinguendus a cod. C Bekkeri, Coisliniano 330). Cor- 
C2 rectus est a pluribus manibus quarum antiquissima (C2) 

sseculo XII. adscribenda esse videtur, recentiorum correctu- 
C3 ras siglo C3 complexus sum. Codex f. 1 r° igni adustus est, 

tarnen ut hic-illic quid scriptum fuerit cognosci possit, hac 
igitur parte lectionis varietas e cod. T colligenda erat, 
quern e nostro fluxisse certum est. -— Inspexi codicem 
Parisiis, contuli domi cbartis usus photographicis.

L Vaticanus 253  cbartaceus, saec. XIY. exeuntis («satis 
recens» Brandis, Die Arist. Hssr. d. Yatic. Bibi. Abh. d. 
Berliner Akad. 1831, p. 66; quae ad Bekkeri codices 11. de 
anima spectant, repetuntur a Trendelenburgio in praef. 
editionis). Tertius tantum de anima liber hoc codice 
servatus est. — Contuli codicem e cbartis photographicis. 

S haurentianus 81, 1 (Bandini III, 219) cbartaceus saec. 
XIII. exeuntis; media codicis pars (ff. 77— 168) quae et 11. 
de anima continet, ab alia manu scripta est, quae saec. XII. 
esse quibusdam vix recte videbatur. Haec libri pars exarata 
est a librario linguae Graecae satis imperito (saepe enim 
pueriliter errat, velut 420b 5 ubi έμήχδϋ [έμή χριστού] habet 
pro εμψύχου), qui tarnen diligenter ea quae videbat vel 
videre putabat repetit (e. g. 431a 22 [«incerta» Bekkero] 
habet ότ 6 ορος pro ώς ό ορος [ς et c, inter se confusis, 
observes velim spiritum supra σ !]). Recentioris manus 

S2 correcturas siglo S2 notavi. Codicem contuli Florentiae. 
T Vaticanus 256  chartaceus, a. 1321 ; descriptus est e 

codice C (v. quae ibi dicta sunt).
U Vaticanus 260  membranaceus, saec. XIII. ineuntis 

(«omnino non antiquus» Brandis). Subiit correcturas a 
manibus variorum quas, nisi ab ipso librario profectae 

U2sunt (U1), siglo U2 indicavimus. — Codicem contuli Romae.
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Vaticanus 266  chartaceus, saec. XIY. Correcturae recenti- Y 
ores: V2, et paucissimae admodum recentes: Y3. — Inter V2 V3 
f. 209v et f. 210r deest nunc folium unum in quo scripta 
erant verba 408b έστιν οπό . . . 409b 6 έγγίνευαι. Obscura res 
e s t ; nam in Bekkeri apparatu huius quoque partis variae lecti- 
ones leguntur, quas in meum recepi siglo [Y] notatas.* — [Y] 
Contuli libri initium Bomae, cetera e schedis photograpbicis.

Vaticanus 1026  chartaceus, saec. XIII/XIV («non ad- W 
módúm recens, cum multis scholiis lectu horrendis» 
Brandis). Correcturas quae mibi recentiores videbantur siglo 
W2 a prima manu distinxi. — Contuli codicem domi chartis W2 
usus photographicis.

Ambrosianus H, 50 sup. membranaceus, saec. XII/XIII. X 
Codex optime scriptus, multis scholiis instructus a manu 
simillima eiusdem aetatis quae etiam in contextu múlta 
correxit (X2). Occurrunt praeterea correcturae admodum récén- X2 
tes (X3). — Codicem inspexi Mediolani, contuli domi e X3 
chartis photographicis.

Parisinus Bibi. Nat. 2034  chartaceus, saec. XIII XIV; y 
in libris de anima scriptus est manibus duabus ; y2 denotat y2 
correcturas recentiores. Contuli librum e chartis photo
graphicis.

Vaticanus 1339  membranaceus, saec, XIY/XV. Hie codex P 
habet 1. II. recensionis et a vulgata et a fragmentis Pari- 
sinis (E.) diversae. Lectionis varietatem sumpsi ex editione
H. Rabii (Arist, de an. 1. B ed. H. Babe Berolini 1892)

* De errore pkotographi cave cogites : in una enim eademque 
charta f. 209v et f. 210r depicts sunt. Suspicor folium suo loco motum  
alieno insertum esse. Neque tarnen Bibliothecae Vaticanae viri docti 
nodum solvere potuerunt, si modo silentium prsefecti clarissimi, 
quem per litteras de hac re adii, recte interpretor.
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et partim apparatui inserui, partim, ubi longius a vulgata 
discedit, in appendice collocavi (hue remittit lectorem 

S#"P siglum P ); totam igitur huius recensionis discrepantiam 
in editionem meam recepi.

ο o omnes codices significat h. e. libro primo ECSUYWXy, 
a  b secundo prseterea P, tertio L. Siglo a codd. EL, siglo b  

O—y codd. CSUVWXy denotantur. o —y i. q. omnes codd. 
excepto uno y.

Sigla editionum : Bk (Bekkeri academica), Tr (Trendelen- 
burgii), To (Torstrikii), Bhl (Biehlii), Bo (Bodieri), Hi 
(Hicksii).

Enumeravimus codices quorum lectiones in apparatu 
invenias. Maxima pars eorum (ESTUYWX) iám a Bekkero 
acciti sunt, adiecit y Trendelenburg, nos autem, ut supra 
diximus, pro Bekkeriano T librum e quo fluxerat (C) ap
paratui inseruimus totamque libri P discrepantiam aut in 
apparatu aut in appendice exscribendam esse putavimus. 
Sed magnus prseterea exstat numerus librorum mssorum 
plerumque recentiorum, quorum maximam partem inspexi 
et speciminibus collatis quid valeant diiudicare sludui. 
Quamquam et res privatse obstabant, quominus hune 
laborem per omnes qui mihi innotuissent codices perse- 
querer neque librorum seriem quam enumeraturus sum 
perfectam atque absolutam esse mihi persuadeo. tarnen 
ingeniöse et feliciter Bekkerum variorum memorise generum 
testes elegisse pro certo affirmare audeo. Fieri igitur vix 
poterit, ut e paucis illis libris, quos non vidi, novi aliquid 
eruatur quod lectori non oneri sed fructui s it*

* «ullum esse neglectum, his quos adhibuit prsestantiorem vix 
exspectabit qui Bekkerum noverit» (Bonitz de codd. metapbysicorum, 
ed. metapb. prsef. p. XIV). ,
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Codices 11. de anima mihi innotuerunt hi (quos non 
inspexi, asterisco notavi):

Ambrosiani: E 6 sup. s. XIII — G 61 sup. s. XIII — 
B 7 inf. s. XIII — E 118 sup. s. XIV — A 174 sup. s. 
XV — R 119 sup. s. XVI — D 137 inf. s. XVI.

*Baroccianus 70 s. XVI.
*Bcrnensis 135 s. XV, cf Omont, Centralblatt f. Biblio

thekswesen 1886, p. 422.
Laurentiani: 10, 21 s. XV — 86, 19 s. XIV — 87, 11 

s. XV -  87, 13 s. XIV — 87, 20 s. XIV — 87, 17 s. XV — 
87, 22 s. XV -  87, 23 s. XV — 87, 25 s. XIII.

Marciani: 200 s. XV — 206 as 1476 — 209 s. XII — 
212 s. XV — 214 s. XI (sed in 11. de anima s. XIV/XV) — 
*app. IV, 45 s. XVI.

*Monacensis 330, descriptus e Laurentiano 87, 25 (v. 
Heinze in praef. ed. Themistii p. VI.).

Parisini: a) Bibi. Nat. 1851 a. 1402 — 1852 s. XV — 
1860 s. XV — 1861 s. XV — 1866 s. XV — 1921 s. XIV — 
2027 a. 1449 — 2028 s. XIV/XV — 2029 s. XV — 2030 
s. XVI — 2031 s. XVI — 2032 s. XIV — 2033 s. XV; — 
ibidem suppl. 314 s. XIV — 332 s. XV — 1090 s. XVI; — 
b)  Bibi. Mazarinianae 4456 a. 1450.

Pomanus Valliceüanus B, 93 s. XIV.
*Scorialensis III. T. 21.
*Utinensis Bibi, arcivescovile, s. XV.
*Vaticani: 115 («recens» Brandis) 249 («recentior»)— 

1144 («recentior»); — Palatini: 161 s. XV — 235 s. 
XV XVI; — Urbinas 38 s. XV. — Ottobonianus 147 
(«admodum recens»).

*Veronensis Bibi. comm. 560 s. XVI.
Vindobonenses: Bibi. Caes. philos. et philol. 2 a. 1486 —
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75 a. 1446 — 134 s. XY — 157 s. XY — 206 s. XY ? — 
220 (frgm. exiguum 1. I).

Hungária nunc codicibus librorum de anima caret, sed 
qui in Bibi. Caesarea Yindobonae servantur n. 2, 134, 157 
olim Joannis Sambuci fuerunt nostri.

II. De com m entatorum  testim oniis.
Memoriae formám quae e commentariis Graecis colligitur 

triplicem esse Dielesius nos docuit (Textgeschichte d. Arist. 
Physik p. 4, n. 1.): unam quam praebent lemmata, alteram quae 
ipsis philosophi verbis in in terp reta tion  allatis constat, 
tertiam quae e paraphrasi, ut dicunt, petenda est. Quartum 
mihi genus adiungi posse videtur varia lectio diserte a 
commentatoribus citata. Distinximus igitur in Simplicio 

Si et Philopono quattuor testimoniorum genera: Si1, S ic, Sip, 
°h, Th, So S iv; Phl, Phc, Php, Phv; in Themistio (Th) et Sophonia (So) 

huius distinctionis locus non erat, tarnen interdum, ubi 
ipsa philosophi verba afferebantur, siglo Thc usi sumus.

Prise Accivimus praeterea Prisciani Lydi metaphrasin in Theo- 
Alex phrastum et Alexandri Aphrodisiensis Quaestiones (άπορίαι 

κat λύσεις); omnia ex editionibus Academiae Berolinensis. 
Quae litterae siglis adduntur (e. g. Si1 A, PhlD ) codices 
commentatorum significant; ubi autem vis auctoritasque 
testimonii dubiae videbantur additis litteris cf locum ex- 
scripsimus (e. g. cf Th 1, 18).

Lemmata omnibus adhuc editoribus praetereunda vide
bantur, v. Trendelenburg ed. praef. p. XI sq., Hicks ed. 
praef. p. LXXXI sq .; sed quibus iure olim offensi sunt 
interpolationibus in Simplicii Aldina et Philoponi Trinca- 
vellina, istae in Hayduckianis desunt, quasque Hicksius
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novas nuper attnlit inter lemmata et contextum discre- 
pantias, leviores sunt quam ut ilium secuti lemmata exulare 
iubeamus. Quarum discrepantiarum causae plurimae esse 
possunt, neque statim de correctura vel interpolatione 
consulto facta cogitandum est. Oriuntur enim saepe librari- 
orum incuria, interdum autem ex eo, quod commentatoribus 
plures cognitae erant lectiones variae, quarum alias in lem- 
matis abas in interpretando ante oculos habuerunt (Diels, 
Textgeschichte p. 27). Non nunquam autem videntur solum 
esse neque sunt discrepantiae velut S i142. 36  ubi perperam 
additum est a Havduckio πότερον καθ’ ολον ή, ν. meas 
«Symbolas criticas» (Egyetemes Philologiai Közlöny 1906 
p. 297). Interdum fieri posse, ut lemmata ex Aristotehs 
«vulgata» interpolata sint, concedendum est, quod tarnen 
non sufficit ad omnia lemmata condemnenda. Quantum 
vero ad verba philosophi emendanda prosint, cum praecipue 
Philoponi lemmata plurimis bbrariorum vitiis sint inqui- 
nata, aha quaestio est.

De contextus recensendi rationibus, ne opusculum iam 
longe extra fines constitutos egressum nimium producam, 
alio loco amplius disserere in animo est; tarnen facere 
non possum, quin de codicum affinitate quid sentiam, 
adumbrem potius, quam exponam.*

•Jamdudum inter viros doctos constabat, duas distin- 
guendas esse codicum famihas, quarum alteram (EL) siglo a, 
alteram (CSUVWXy) siglo b notavimus. Libro secundo,

* Cf. in Universum Diels : Textgeschichte d. Aristotelischen 
Physik Berlin 1882 et quae idem disseruit in editione Didymi 
(Béri. Klass. Texte I, p. XLIII).
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quod plerumque fallit editores, etiam E ad b trabendus 
est, exceptis fragmentis (Ea). Codices familise b in dnas 
partes discedunt, altera (b^ codices CWy (et libro II. E), 
altera (b3) SUYX continet; sed ssepissime accidit, nt codices 
familise b t e b 3 correcti sint et vice versa, quo factum 
est, ut initio 1. II. V ad b 1? W ad b 3 pertinere videatur. 
Libro primo lectionum diffusio propinquitatis notas omnino 
fere oblitteravit. Quo tempore inter b x et b .2 discessus 
factus sit, non liquet; tarnen ante Themistii setatem id 
factum esse pro certo affirmare audeo. Quod ad familias 
a  et b attinet, extitisse mibi videntur antiquissimis 
temporibus duse recensiones, A et B; quarum alteram (B) 
omnes fere codices nostri sequuntur, vel certe ii quos 
supra siglo b complexi sum us; de a dubitari potest utrum 
recta via ab A profectum plurimisque locis e b correctum 
sit, an vice versa codex stirpis B correcturis ex A illatis 
ad huius recensionis similitudinem deductus sit.

His prsemissis librorum stemma ita fere constituen- 
dum ei i t :

(A) (B)

a b________
E(Ea) L J b ^  b 3

CWy SUVX
(1. II. E)

P medium quendam locum tenet inter a  (Ea) et b. 
Utrum liber II. in E genuinus (Ea) antiquitus in recensione 
A infuerit, an aliunde familise a illatúm sit, certis argu- 
mentis diiudicari non potest.
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Π Ε Ρ Ι  Ψ Υ Χ Η Σ

Ä.

1 Τών καλών καί τιμίων την είδησιν υπολαμβάνοντες, μάλ- 4023 
λον δ’ έτέραν έτέρας ή κατ’ Ακρίβειαν ή τφ βελτιόνων τε 
καί θαυμασιωτέρων είναι, δι* αμφότερα ταΰτα την περί ψυ
χής ιστορίαν ευλόγιυς αν έν πρώτοις τιθείημεν. δοκεΐ δέ καί 
προς αλήθειαν απασαν ή γνώσις αυτής μεγάλα συμβάλ- 5 
λεσθαι, μάλιστα δέ προς την φόσιν* έ'στι γάρ οίον άρχή 
τών ζφων. έπιζητοδμεν δέ θεωρήσαι καί γνώναι την τε φό
σιν αυτής καί την ουσίαν, είθ’ δσα συμβέβηκε περί αυτήν* 
ών τά μέν ίδια πάθη τής ψυχής είναι δοκεΐ, τά δέ δι’

Codices EC*SUVWXy, libro secundo P, tertio L.

402 a 1 (e ΐδησιν είναι υπολαμβάνοντες SVAaO ) μάλλον . . .  3 είναι 
del A le xa p P h 2 4 ,8  2 (5ή om Y) τω ETVWy Sii Phi c24 ,9  
So 3 ,1 5 :  τών SU, [eras v] X τε b  Sii Phi c24,10 So 3 ,1 5  : om E 
3 ταΰτα b  Si1 Phi c2 4 ,16 So 3 ,1 6  cf Th 1 ,18 :  om E περί Yy Si1 
So 3,16 c f Php 23 ,14  Th 1 ,1 7 :  της STUWX Phi «,24 ,16:  πεο\ της E 
c f Php 23, 13. 16.17 4  (εν πρώτοις τ’ äv εύλόγονς τ&εμεν W) (καί
om V) 5 (απασαν post αυτής Υ) 6 (δε και V) 8  ε&’ Ο Sil So 
4,14  Ammoninsc in de interpr 6 ,3 2 :  επειτα Phl 9 (εΤναι om C) 
δΐ εκείνην ο —y Sip 8, 2Ö Th 2, 30 So 4 ,15  : κοινά et post 10 ζώοις acid 
δι’ εκείνην y Phi Ammonias« in  de interpr 6,33

* C fol. 1 mutilus e s t ; huius partis lectiones varias sumpsi e 
cod. T, qui ex illő descriptus est.

Förster : Aristotelis De Anima.
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to εκείνην καί τοΐς ζψοις υπάρχειν. πάντη δέ πάντως έστι τών 
χαλεπιοτάτων λαβεΐν τινά πίστιν περί αυτής, καί γάρ δντος 
κοινού του ζητήματος καί πολλοΐς έτέροις, λέγω δέ του περί 
τήν ουσίαν καί το τί έστι, τάχ αν xtp δόξειε μία τις είναι 
μέθοδος κατά πάντων περί ών βουλόμεθα γνώναι τήν ου- 

15 αίαν, ώσπερ καί τών κατά συμβεβηκός ιδίων άπόδειζις, 
ώστε ζητητέον αν είη τήν μέθοδον ταότην. εί δέ μή έστι μία 
τις καί κοινή μέθοδος περί τό τί έστιν, ετι χαλεπώτερον 
γίνεται τό πραγματευθήναι' δεήσει γάρ λαβεΐν περί έκα
στον τίς ό τρόπος, εάν δέ φανερόν ή, πότερον άπόδειζίς 

20 έστιν ή διαίρεσις ή καί τις άλλη μέθοδος, ετι- πολλάς 
άπορίας εχει καί πλάνας, έκ τίνων δει ζητεΐν άλλαι γάρ 

22 άλλων άρχαί, καθάπερ αριθμών καί επιπέδων.
22 πρώτον δ’

ίσως άναγκαΐον διελεΐν έν τίνι τών γενών καί τί έστι, λέγω

10 ők EVX S iiB D  Phic21,15: ők κα'ι CSÜWy δο 4, 22  Sí* .-1 
έστι τών /αλεπωτάτων ECSUVy : είναι τών χαλεπωτάτων X: έστι 
χαλεπώτατον W: -/αλεπώτατόν έστι Phl c21 ,15  12 και SUYWy, ins
και C1 ut v: om ECX S iv 9 ,3 1 P h J δή VW2 Phi 13 το E:
του b  Ph! c28,31 (τω ins in lacuna Cx) 14 ή ρ.ε3οδος Phl
15 (ουσίαν ϊσως ώσπερ S) άπόδειξις ES2V y : ή άπδδειξις Τ [. . . ξις C ]:
άπόδειξιν SUW, [eras tv] X P h i: nominativum vid leg Phv 31, 24 Th 
2 ,1 5  So 4, 28  (16 ώστε. . .  17 κα'ι desunt praeter .έξοδον in mutilo X)
16 (ώστε] δ'5εν V) 17 τις κα'ι κοινή υ.ε'5. ECSU So 4 ,3 0 :  τις ρ.ε5.
και κοινή V: κα'ι κοινή τις \χέ%. W y: κα'ι κοινή usS. PIß το Ey 
P h i: του b —y (ετι om Υ) 18 έκαστον Ο—Υ Sie 1 0 ,1 .6  Phl
So 4, 31: έκαστου S2V 19 εάν ECXy Sic 1 0 ,4 :  δταν SUW Phi p32, 
6 So 4, 32:  εί V (fj] είη V) άπόδειξις EÜYWX, [άπο ins Cx] C 
Phl c f Sic 10 , 5 : άττόδειςίς τις Sy, [ins τις] E* 2 0  κα'ι om Phj 
(ετι] έστι S corr S2: om W) πολλάς 3ίν άπ. εχοι y  So 4 ,3 4
21 (δεΐ] δή W) (άλλων γάρ άλλαι y) 2 2  (τών άρώριών [τών eras] S)
2 3  τί EYWXy Sil c 10, 27 P iß «33 ,16 :  τίς SU, [eras ς] C
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δέ πότερον τάδε τι καί ουσία ή ποιόν ή ποσόν ή καί τις
άλλη τών διαιρεθεισών κατηγοριών, ετι δε πότερον τών εν 25
•δυνάμει όντων ή μάλλον εντελέχειά τις· διαφέρει γάρ ου τι 
σμικρόν. σκεπτέον δέ καί εί μεριστή ή άμερής, καί πότερον 402b 
όμοειδής άπασα ψυχή ή ου* εί δέ μη δμοειδής, πότερον 
ε’ίδει διαφέρουσα ή γένει. νΰν μέν γάρ οί λέγοντες καί ζη-
τοΰντες περί ψυχής περί τής άνθρωπίνης μόνης έοίκασιν επι- 
σκοπεΐν, ευλαβητέον δ’ δπως μη λανθάνη πότερον εις ό λό- 5 
γο; αυτής έσά, καθάπερ ζψου, ή καθ’ έκαστον ετερος, οιον 
ίππου, κυνός, ανθρώπου, θεού, τό δέ ζψον τό καθόλου ήτοι ου- 
θεν έστιν ή ύστερον Ομοίως δέ καν εϊ τι κοινόν άλλο κατηγοροΐτο* 
ετι δ’ εί μή πολλαί ψυ*/αί άλλα μόρια, πότερον δει ζη- 
τεΐν πρότερον την ολην ψυχήν ή τά μόρια, χαλεπόν δέ καί ίο

24  ποιόν ή ποσον ο —W Sip 10 ,29:  ποσόν η ποιον W So δ, 7 
c f  PhP 32, 3 2 ; 3 3 ,2  Th 2, 36 25  (έ'τι οε και S) 26  όντων ο
Ph>c 34, 7 ; 35, 5 So 5 ,1 1 ; om Sil μάλλον b Silc 11.13 PP  « 34, 8 
Th 3, 4 So 5,11  : μόνον E τι EC W  So 5 ,1 3 :  om b —C P P  35 ,7

40*2 «* 1 (μικρόν VX) xa'ij ECSVWy Sil PhlD Th 3, 7 : om UX 
P P P  2 απαοα ψ. O Si1 A T h 3 ,1 6 :  δπασα ή ψ. S i'B D  Phl
3  i’íóei Ο—S Si1 B D  Phl : είδη S Si1 A  διαφέρουσα CVWy Si' P P : 
διαφέρουσιν ESUX η O—Xy Si1 Phl : η και Xy Alex an 22, 28 
So 5 ,16  c f Phi‘ 36 ,10  4 ανθρώπινης o  Phc 36 ,13  Th 3, 22 So 5 .1 8  :
ανθρώπου Si1 μόνης b —y Pill'36 ,7  T h 3 ,2 2  So 5, 18: μόνον E 
[ov eras, -ης in ras E2], y  [post Ιοίκασι], S i ': om Phc3 6 ,l  επισκο
πεί·; ο —V Si1: σκοπέΐν P P  3 6 ,1 3 :  ζητεΐν V So 5 ,18  5 ό ο  —X
Si1 Phl : om X Phc 205,19  6 (εστιν η καθάπερ X, C [séd η del et
ins post ζώο-j Cx] ) έκαστον b —Vy PP c 205, 20 c f S ip 13 ,4  : εκάστην 
[-ov sscr E3] E c f  So 5, 22:  ίχεοον Vy (?τερον y) 7 δε ο —V 
Si' AD  PP : γαρ V Si1 B  Alex an 21 ,12 .15  ; 22 ,2  etc. So 5, 24 Eu- 
stratiusc in anal jx>stl94,2 c f Php in  categ 167,14 ; in phys 779, 35 
8  καν o —W Si' A B : κα'ι W Si1 D κατηγοροΐτο b Si1 Alex an 23,
19 : κατηγορεΐται E [ε·. eras, in ras η E3] 9 ψνχα'ι o —y Si' PP R
*38,22.32:  όυγαί ε?σιν y PP D 10 (ίλην τήν V)

1*
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τούτον; διορίσαι ποια πέφοκεν 'έτερο, άλλήλων, καί πότερον- 
το μόρια χρή ζητεΐν πρότερον ή τα έργα αυτών, οίον τό 
νοεΐν ή τον νουν καί το αίσθάνεσθαι ή τό αισθητικόν ομοίως 
δε καί επί τών άλλων, εί δέ τα έργα πρότερον, πάλιν αν

15 τις άπορήσειεν εί τα αντικείμενα πρότερα τούτον; ζητητέον, οίον 
το αισθητόν τού αισθητικού καί τό νοητόν τού νού. εοικε δ' 
ού μόνον τό τί έστι γνώναι χρήσιμον είναι προς τό θεωρήσαι 
τάς αιτίας τών συμβε βηκότων ταΐς ούσίαις, ώσπερ έν τοΐς 
μαθήμασι τί τό ευθύ καί καμπύλον ή τί γραμμ,ή καί έπί- 

20 πεδον προς τό κατιδεΐν πόσαις ορθαΐς αί τού τριγώνου γωνίατ 
ίσαι, άλλα καί άνάπαλιν τά συμβεβηκότα συμβάλλεται μέ- 
γα μέρος προς τό είδέναι τό τί έστιν· έπειδάν γάρ εχω-
μεν άποδιδόναι κατά την φαντασίαν περί τών συμβεβηκό- 
των, ή πάντων ή τών πλείστιυν, τότε καί περί τής ουσίας 

25 εξομεν λέγειν κάλλιστα' πάσης γάρ άποδείξεως αρχή τό τί

11 τούτων ο —-Λ7 So 5, 30 : τούτο Υ: Ιτλ τούτων Phc 39, 24 
(άλλήλων ?τερα X) 12 πρότερον Ο Phc39,27 So 6, 2: ποότερα S6 
Β Ό : πρώτον Si1 A  14 (εί δή y) 15 (post εί ins γε X*)
πρότερα τούτων ESUVy : τούτιον πρότερα Phc 39,34 Β: πρότερον τούτων 
CWX So 6,7 : τούτων πρότερον Phc39,34O  16 (αισθητικόν S, X
['.·/. eras]) (νοητόν] νοητικόν y) voü EUV, X [sed u in ras 6 —7 
litt] Th 4, 36:  νοητικού CWy Phc 40, 2 : νοητού S 17 (γνώναι om X) 
18 (τών καθ’ αυτά συμβ. y) 19  (μαθήμασι οίον τί W ) τί τό Ο 

cf So 6, 20 : τό τε Phl καμπύλον ΕΥ Phl : τό χαμπύλον CX: τί τό 
καμπύλον SUWy 2 0  πόσαις Ο— y So 6, 22: όπόσαις y Phl αί] άει
ut y Ε, ει eras, in ras ι E3 21 (ioat είσιν G) 22  (προς] είςΥί]
είόέναι E So 6, 24 cf Th 5, 8 [ποός την επιστήμην] : είδήσαι b —V : είδή- 
σεΐν V (εχομεν W) 23  (κατά] προς y) 24  ή πάντων η τών 
πλείστων ο So 6, 28 : ή τών πλείστων ή τών πάντων Ph1 (τής om V)
25 ?ξομεν SUWXy Phc42,8: ?ξομέν τι Ε [ins τι Ε*], C [τι ins C1], Υ 
Sic 16,12 So 6,29 χοίλλιστα ECSUVX Síp 15, 13 Phe42,8: τι κάλ- 
\ιστα W : ότι κάλλιστα y: γρ. μάλιστα mg Ε3 (άποδ. ή αρχή S)

* J
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έστιν, ώστε καθ’ δσους τών ορισμών μή συμβαίνει τα συμ- 
βεβηκότα γνώριζειν, αλλά μηδ’ είκάσαι περί αυτών ευ- 403a 
μαρές, δήλον δτι διαλεκτικώς εί’ρηνται καί κενώς απαντες.

απορίαν δ’ εχει καί τά πάθη της ψυχής, πότερόν έστι πάν
τα κοινά καί τοΰ εχοντος ή έστί τι καί της ψυχής ίδιον αυ-_
•τής- τούτο γάρ λαβεΐν μέν άναγκαΐον, οό ρόδιον δε. φαίνε- 5 
ται δέ τών μέν πλείστων ούθέν άνευ τοΰ σώματος πάσχειν ουδέ 
ποιεΐν, οίον όργίζεσθαι, θαρρεΐν, έπιθυμεΐν, δλως αίσθάνεσθαι* 
μάλιστα δ’ εοικεν ίδίψ το νοεΐν. εί δ’ έστί καί τούτο φαντασία 
τις ή μή άνευ φαντασίας, ούκ ένδέχοιτ’ αν ουδέ τούτ’ άνευ 
σώματος είναι, εί μέν οΰν έστί τι τών τής ψυχής έ'ργων ή ίο 
παθημάτων ’ίδιον, ένδέχοιτ’ αν αυτήν χωρίζεσθαι* εί δέ μη- 
θέν έστιν ίδιον αυτής, ουκ αν είη χωριστή, αλλά καθάπερ τφ 
εύθεϊ, ή ευθύ, πολλά συμβαίνει, οίον άπτεσθαι τής χαλ- 
■κής σφαίρας κατά στιγμήν, ού μέντοι γ’ αψεται ούτως χωρι-

26 ( καθ' όσα W) (μή om 8 )
403 a 2 δήλον ότι et άπαντε; [πάντες Υ] Ο Th 5, 30 ; om P li εϊρηνται 

Ο Sic 15,17 PI! D* Th 5, 30: ειρηται Ph1 D R  (κενώς] περιττώς W)
3  ποίντα κοινά ECSWX : άπαντα κοινά Uy Si' Phl So 7 ,14  Ammonius in de 
interpr 6, 24 c f Th 5, 33 : κοινά άπαντα V 4 (τι post ψυχής V) 6 δε 
I» Phc 44 ,35  So 7 ,17 Ammonius1 in de interpr 6, 2 6 : om E μεν EXy 
Phc 45,1 So 7 ,17 Ammonius l. c.: om CSUVW τοΰ Ey Ph< 45,1  
So 7 ,18 Ammonius l. c.: om b —y 7 (otov om W) 8 ιδίω E [ω
eras; in ras ov, sscr ω E3], SUWXy Silc16,38 PH <45,13: ίδιον CY, 
sscr W1 T h 6 ,l  So 7,19 Ammoniusc in de interpr 6 ,28  9 (μή om S)
{ουδέ... 11 δν om X) 10 σώματος ECSUV SP 17 ,10 .16  Pli> Th 
ß ,3  So 7, 20 :  τοΰ σώματος Wy FJhc46 ,5  (τι om S) 11 (αύτοΰ C) 
(μη^έν] μή Υ) 12 ίδιον αυτής ο  Phl So 7 ,2 3 :  om Si1 c f Th 6, 32 
τω εύ̂ εΐ ο —X, [τωι ex των ras corr Ε] Si1 Phl c 49, 34: το εϋθ'υ X So 
7 ,2 4  13 fi ευθύ ο —W y Si1 Ph' <49, 34 So 7, 25 AC: ή εύθεΐ Ex [E3]
W |sscr υ Wx] y So 7 ,25  B  14 γ’ αψεται ECSUy Si1 A Ph' <49,
-34 So 7, 27 C [και άψ. A ] : άψεται YW Si1 BD<18,13 So 7,27 B :  γ’ «ψεταί 
•γε X ούτως Ε: τούτου b  Si1 <18,13 Oll <50,1 [τούτο 11 cf So 7,28
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15 σθέν τό ευθύ* άχώριστον γάρ, εϊπερ αεί μετά σώματος τί
νος έστιν. εοικε δέ καί τά της ψυχής πάθη πάντα είναι με
τά σώματος, θυμός, πραότης, φόβος, ελεος, θάρσος, εττ 
χαρά καί τό φιλεΐν τε καί μισεϊν- αμα γάρ τουτοις πά
σχει τι τό σώμα, μηνύει δέ τό ποτέ μέν ισχυρών καί έν- 

20 αργών παθημάτων συμβαινόντων μηδέν παροξόνεσθαι ή φο- 
βεΐσθαι, ενίοτε δ’ υπό μικρών καί αμαυρών κινεΐσθαι, όταν 
όργ<γ τό σώμα καί ούτως εχη ώσπερ όταν όργίζηται. ετι. 
δέ μάλλον τούτο φανερόν- μηθενός γάρ φοβερού συμβαίνον- 
τος εν τοΐς πάθεσι γίνονται τοϊς τού φοβούμενου, εί δ’ ούτως 

25 εχει, δηλον ότι τά πάθη λόγοι ενυλοί είσιν. ώστε οί όροι 
τοιούτοι οίον τό όργίζεσθαι κίνησίς τις τού τοιουδί σώματος ή 
μέρους ή δυνάμεως υπό τούδε ενεκα τοΰδε. καί διά ταύτα ηδη 
φυσικού τό θεωρησαι περί ψυχής, ή πάσης ή της τοιαύτης.

15 τίνος ante σώματος y :  om Sí* 16 (τά om Ε, ins Ε2)
(~ά5η πάντα] παθήματα W) 17 σώματος Ο— V c f So 8 ,1  : τοϋ σώματος. 
V Si' PU Th 7,1  18 (χαράς Ε, σ eras) μισείν Ε Th 7, 3 So 8 ,1  :
το μισείν b  γάρ b  So 8 ,2  c f Th 7 ,3 :  om E 19 τι b  So 8, 2 :  
om E c f Síp 19 ,33  μηνύει b  PU Th 7, 8 So 8 ,6 :  σημεΐον E 
ισχυρών ESU l ύπό ισχυρών CVWX PU So 8, 6 : υπό εναργών κα'ι 
ισχυρών y συμβαινόντων om PU  21 o’ ■ ECSUVX Th 7
11 So 8 ,7 :  δε xa't Wy (σμικρών W) όταν Ey S i c19,37
c f Th 7 ,1 2  : εάν b —y PU t>54, 3 So 8 ,8  2 2  (εχει SY) (έργάζηται
S: όργίζηται [sed ηc in ras Ε3] E) 2 3  μάλλον τούτο b  PU:
τούτο μάλλον Ε 25  εχει ECSUWX Si' P h 'c5 4 ,1 4 :  έ’χοιεν Vy 
ότι τά ECSUWX Si' P U : οτ\ και τά Vy ένυλοι SUYWXy
Si' PU p64, 15 Th 7 ,25  So 8, 24: h  'ύλη EC οί όροι ο —V 
Phc 5 4 ,1 6 :  κα'ι οί οροί V So 8, 25 c fT h 7 ,2 5  26  (εργάζεσ^αι S) 
κίνησίς τις b —C S i c20 ,10  P h c54,17 : κίνησις C So 8, 25 :  κίνησιν E  
τοιουδ'ι ί in ras Ε3) 2 7  ηδη Ε Si1: δή b —X : om X PU So 8, 29
2 8  (το om PU) (πασις η τις Ε, -ης η της Ε3) της ο —X Si1
TU : om X So 8, 30



διαφερόντως. δ’ αν όρίσαιτο ό φυσικός τε και διαλεκτικός 
έκαστον αϋτών, οίον οργή τί έστίν ό μεν γάρ όρεςιν άντιλυ- 30 
πήσεως ή τι τοιούτον, ό δέ ζέσιν τού περί καρδίαν αίματος 
και θερμού, τούτων δέ ο μέν τήν ύλην άποδίδωσιν, ό δέ τό 403 
είδος καί τον λόγον, ό μέν γάρ λόγος δδε τού πράγματος, 
άνάγκη δ’ είναι τούτον έν υλη τοιφδί, εί έ'σται* ώσπερ οικίας 
ό μέν λόγος τοιούτος, ότι σκέπασμα κωλυτικόν φθοράς όπ’ 
ανέμων καί όμβρων καί καυμάτων, ό δέ φήσει λίθους καί 5 
πλίνθους καί ξύλα, ετερος δ’ έν τούτοις τό είδος ενεκα των- . 
δί. τίς ούν ό φυσικός τούτων ; πότερον ό περί τήν ύλην, τον δέ 
λόγον άγνοών, ή ό περί τον λόγον μόνον; ή μάλλον ο ές 
άμφοΐν. εκείνων δέ δή τίς έκάτερος; ή ούκ ε'στι τις ό περί 
τα πάθη τής ύλης τά μή χωριστά μηδ’ ή χωριστά, άλλ’ 10 
ό φυσικός περί άπανθ’ όσα τού τοιουδί σώματος καί τής τοι-

29  (διαφόρως X) όρίααιτο b b —V Si1 So 8,31 : όρίσαιτο V Fhh όρί- 
σαιντο Ε Th 7, 30 [άφοοίσαιντο] (φυοικως Ε, ω ras in ο corr) διαλεκτικός 
ECSUV Si1 Phl So 8, 31 : b διαλεκτικός WXy c fT h  7, 30 30  (οργήν X)
31 περί καρδίαν ECSWXy Sip 20 ,16 .19 . 21 [sed ubique περικαρδίου D]
Th 7, 27. 31 So 8 ,2 7 .3 3  [περικαρδίου Ζή]: πεο'ι τήν καρδίαν Phc 5 8 ,26 :  
περικαρδίου UV ej Php 54, 31. 32 ; 55,1 ; 44, 7 [πεο'ι καρδίαν Ρ]

403 b 1 κα'ι Ε : ή b  Ph« 58,26 So 8, 33 2 οδε X c f Th 7 ,3 2
So 8, 35 : b δε ο—X P lutap S i2 1 ,3 5  Silp2 2 , l  Phlp5 9 ,17 : b δε 
το είδος Si1 D: είδος Sylb omnes edd recc 3 (είναι τοιοΰτον V :
τούτον είναι W) (τοιαδε y) οικίας ECSÜVX Ph! Th 7 ,3 4 :
επ'ι οικίας Wy 4 ο τι Ey : τις SU Ph1: τις δτι X: δν είή CW : αν ειή 
δτι Υ 5 ορ,βρων καί καυυ,άτων CSUYy Phlp60 ,9  Th 7, 35 So 8,37 : 
όμβρων καί πνευμάτων Ε : καυμάτων καί όμβρων WX φήσει ECUXW2 
Ph1: φησι VWy (καί3 om V) 6 πλίνθους ο Php 59, 29 ; 60, 3  
Th 7, 36 So 8, 38 : om Ph1 (ξύλα in ras Ε3) (εν om W add W 1)
9 (δή om V : -ή in ras Ε3) ή ούκ o  Ph1: ού γάρ Si1 11 άπανθ’ 
οσα ο—C [α- eras Ε ] : πάνθ’ δσα corr Cx Ph1 Th 8 ,6  : πάντα τα ut v C 
Sil του ECVXy Si! Phle6 2 ,5 :  om SU^V c f So 9, 2 τοιουδί O—C 
Sil So 9, 2 :  τοιοΰτου Phlc6 2 ,5 : φυσικού C
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αυτής όλης έργα καί πάθη· δσα δέ μη ή τοιαϋτα, άλ
λος, καί περί τινών μεν τεχνίτης, εάν τύχη, ο Ιον τέκτιον ή 
ιατρός, τών δέ μη χωριστών μέν, η δέ μη τοιούτου σώμα- 

15 τος πάθη καί έ£ άφαιρέσεως, 6 μαθηματικός, η δέ κεχωρι- 
σμένα, ό πρώτος φιλόσοφος, άλλ’ έπανιτέον δθεν ό λόγος, 
έλέγομεν δ’ δτι τά πάθη τής ψυχής ου χωριστά τής φυσικής 
ύλης τών ζφιυν, ή δη τοιαΰθ’ υπάρχει, θυμός καί φόβος, 
καί ουχ ώσπερ γραμμή καί επίπεδον.

20 Έπισκοποΰντας δέ περί ψυχής άναγκαΐον, άμα διαπο- 2  
ροΰντας περί ών ευπορεΐν δεΐ, προδιελθόντας τάς τών προτέρων 
δόςας συμπαραλαμβάνειν όσοι τι περί αυτής άπεφήναντο, 
όπως τά μέν καλώς ειρημένα λάβωμεν, εί δέ τι μή κα
λώς, τοΰτ’ ευλαβηθώμεν. αρχή δέ τής ζητήσεως προθέσθαι 

25 τά μάλιστα δοκοϋνθ’ υπάρχειν αυτή κατά φύσιν. τό έ'μψυ- 
χον δή τοϋ άψυχου δυοΐν μάλιστα διαφέρειν δοκεΐ, κινήσει

12 όσα Ε Phc 62,16 : όποσα I) ν Si*: καί όπόαα y ή y Si1 ρ22, 
31: l  b —y [η V ]: ήν [v del E3] E : om Phc 62,16  13 τ.νών
ESUVX Silc23, 4 Phr 62,19 So 9, 3 :  τίνος C: τινα Wy (τύχοι C,
U sed o in ras) (oTov] ή X in ras, subfuisse vid oTov) 15 ό b  
Ph1 So 9, 5 : om E 17 δε ο —X T h 8 ,3 3 :  δή X PN c f So 10 ,13  
[oOv] ού χωριστά CYWX [ras sup ου, eras accent sup ω], y So 10, 
14:  αχώριστα SU Sic 2 3 ,1 8  [χωριστά A] Ph1 Th 8 ,3 3  c f  Phc 6 3 ,2 8 :  
οΰτε ώς χωριστά Ε 18 ή δή Ε [-ή in ras Ε 3], SUVWy Ph’c6 4 ,1.
16 So 10 ,14  : εϊ γε C : ή X : fj γε Sic 23 .19  ; 23, 23 (τοιαιίτη [sscr 
α] X) 2 0  (έπισκοποϋντες S) (δε πάλιν περί S) (δή corr ex δε" et 
ins δε ante δή Υ) (διαποροΰντες S) (δεί om y) 21 ποοδιελ- 
άόντα; SU, ut ν mg C1 [προ- et 3ον-, recisa cetera] PhP 64, 24. 27. 30 
So 10,17 c f Th 8, 3 9 :  ποοελ,&όντας ECVy : διελ^όντας X, W [sscr προ]
2 2  συμπαραλαμβάνειν ESU PhP 64, 29 Th 9 ,1  [-περί- P] So 1 0 ,18  : συμ
περιλαμβάνει CWX, y [περί in ra s]: διαλαμβάνει-; V 2 3  (ειρημένα . . .  
καλώς om E, mg suppl Ε ’) (μή τι V) 2 4  (τοΰτ’ άλη^ή 3ώ-
μεν S) 26  δυοΐν y  Si1 A : δυσί b —y Si’ B D :  δυείν Ε (μάλιστα
ante δυσί W) (δοκεΐ διαοέοειν X)
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τε καί τώ αίσθάνεσθαι. παρειλήφαμεν δέ καί παρά τών προ
γενεστέρων σχεδόν δύο ταδ:α περί ψυχής* φασί γάρ ενιοι 
καί μάλιστα καί πρώτως φυχήν είναι τό κινούν, οίηθέντες δέ 
τό μή κινούμενον αυτό μηδ' ένδέχεσθαι κινεΐν ετερον, τών 30 
κινούμενων τι την ψυχήν υπέλαβον είναι. δθεν Δημόκριτος μέν 
πυρ τι καί θερμόν φησιν αυτήν είναι* απείρων γάρ όντων 404 a 
σχημάτων καί άτόμων [τά. σφαιροειδή πυρ καί ψυχήν λέ
γει, οίον έν τφ άέρι τά καλούμενα ξύσματα, α φαίνεται έν 
ταΐς διά τών θυρίδων άκτΐσιν, ών] τήν μέν πανσπερμίαν στοιχεία 
λέγει τής δλης φύσεως* ομοίως δέ καί Λεύκιππος* τούτων 5 
δέ τά σφαιροειδή ψυχήν, διά τό μάλιστα διά παντός δύ- 
νασθαι διαδύνειν τούς τοιούτους ρυσμούς καί κινεΐν τά λοιπά 
κινούμενα καί αυτά, υπολαμβάνοντες τήν ψυχήν είναι τό 
παρέχον τοΐς ζψοις τήν κίνησιν. διό καί τού ζην δρον είναι 
τήν αναπνοήν* συνάγοντος γάρ τού περιέχοντος τά σώματα 10 
καί έκθλίβοντος τών σχημάτων τά παρέχοντα τοΐς ζφοις 
τήν κίνησιν διά τό μηδ’ αυτά ήρεμεϊν μηδέποτε, βοήθειαν

27 (—αρά] τών περί y) 2 8  (φασι μεν γ. Υ) (ενιοι γάρ W)
2 9  πρώτως SUWXy Si1 A  *24,1 Ph1 *66,31 So 10 ,30 :  πρώτον ECV 
S i1 BD  3 0  μηδ’ Vy Si1: μηδέν E, eed v vel εν exp; eras nunc δεν: μή 
1»—Vy So 10, 33 c f Th 9 ,8  31 δ'θεν Λ. μεν πυρ Ο —V : οθεν καί Λ. πϋο
V [και ins ι, Phl : δθεν πΰρ Si1 Th 9 ,9  So 10, 34 (ψ. ούτως ύπέλαβον y)

4lM a 1 τι Ο —Vy Si1 A B  Phl : τε Vy Si1 D  φησιν αυτήν
ECSUXy Si1 Ph! So 10, 3 5 :  αυτήν φησιν VW 2 οχημάτων Ο —-X So 
10,35: τών σχημάτων X Th 9 ,1 0  τά σφαιρ.. .  . 4 ών del Diels Vorsokr 
51- A "2S 4 (θυρωμάτων Phc 67,21  sed cf p67 , 22. 25) μεν E Th 9,11:
oni b Ph1 So 11,1 στοιχεία o —X T h 9 , l l  So 1 1 ,1 :  στοιχείον ut 
v X [corr in -a], Ph1 στοιχεία λέγει b  Ph1 c f T h 9 , l l :  post 
5 φύσεως E 5 (δή κα'ι W) 6 (δή W) (πΰρ καί ψυχήν V) διά 
παντ'ος δυνασθα: Ο —W So 11, 5 : δύνασθαι διά παντδς W ΡΡ  8  (το 
óin V [ras]) 9 (παρέ/ον -τα adscr V4) (διδ . . .  12 κίνησιν oru VX) 
10 (τήν εισπνοήν κα'ι αναπνοήν S) 12 (post βοήθειαν eras γάρ C)
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γίγνεσθαι θύραθεν έπεισιόντων άλλον; τοιούτων έν τώ άναπνειν* 
κωλυειν γάρ αύτά καί τά ένυπάρχοντα έν τοις ζφοις έκ- 

15 κρίνεσθαι, συνανείργοντα το συνάγον καί πηγνύον* καί ζην 
δέ έως αν δυνωνται τούτο ποιεϊν. ε'οικε δέ καί το παρά των 
Πυθαγορείων λεγόμενον την αυτήν έχε tv διάνοιαν εφασαν·
γάρ τινες αυτών ψυχήν είναι τά έν τώ άέρι ξύσματα, οί 
δέ τό ταύτα κινούν, περί δέ τούτων είρηται, διότι συνεχώς 

20 φαίνεται κινούμενα, καν ή νηνεμία παντελής, έπί ταύτό δε 
φέρονται καί όσοι λέγουσι τήν ψυχήν τό αυτό κινούν* έοί- 
κασι γάρ ουτοι πάντες ύπειληφέναι τήν κίνησιν οίκειότατον
είναι τή ψυχή, καί τά μεν άλλα πάντα κινεΐσθαι διά τήν 
ψυχήν, ταύτην δ’ 5φ’ έαυτής, διά το μηθέν όράν κινούν δ 

25·μή καί αυτό κινείται, όμοΰος δέ καί ’Αναξαγόρας ψυχήν
είναι λέγει τήν κινούσαν, καί ει τις άλλος εϊρηκεν, ώς τό πάν 
έκίνησε νους, ού μήν παντελώς γ’ ώσπερ Δημόκριτος* έκεΐνος 
μέν γάρ απλώς ταύτόν ψυχήν καί νούν τό γάρ αληθές εί-

13 (ούρ ανό,&εν C) έπεισιόντων b  SÍP 26,11 PhP69,14  Th 
9 ,2 3  So 11, 12: είτ’ είσιόντων E 14 κωλυειν ECSUVW Ph1: χωλύ- 
ουοι Xy αυτά ο :  ταυτα Ph1 cfP 69,14  iv o —y Ph1: om y 
So 11 ,14  15 (κα'ι2 ins W2) 16 δύνανται V, X [corr a in ω x 1}
17 (έφασκον X) 18 (γάρ om S) 19 (περ'ι δε] κβ'ι περ'ι X, και exp 
ο'ε ins X 2) διότι ECYWy, [δι exp] X Th 9, 30 cf So 4, 23 [έπε'ι] ; 
Sít SU Ph1 (συχνώς W [sscr συνεχώς W2]) 2 0  (παντελώς X)
21 (φέρονται ε in ras 2 litt ΐ£ ) αυτό Ε So 1 1 ,2 4 :  εαυτ'ο b
Si1 Ph1 2 2  (ουτω Ε, ουτοι Ε Σ) (πάντες ούτοι V) (οικειοτάτην y)
23  πάντα Ο —y So 11, 27 : om y cf Th 9, 34 24  (άφ’ V) εαυτός
b  Si1 Th 9 ,3 4  P o l l ,  2 8 :  αυτής Ε (ό Ε sed eras; ώ, sscr 
ο Ε 3) 2 5  (έξαγόρας S) 26  (λέγει om Υ) (τήν] είναι τήν S)
27 έκίνησε νους ECV Ph1 Th 9 ,3 6  So 1 1 ,3 0 :  έκίνησεν ό νους SUWXy 
(γ’ om W) 2 8  ταύτόν ψυχήν κα'ι νουν CSUXy Ε 3 cf SÍP 27, 5 PhΡ 
71,20  So 1 1 ,3 1 :  ψυχήν κα'ι νοΰν ταύτ'ον V : τήν ψυχήν κα'ι νουν W [τήν 
exp, ταυτ'ο post νουν ins W2] : ψυχήν ταύτ'ον κα'ι νουν Ε
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ναι τό φαινόμενον* διό καλώς ποιήοαι τον Όμηρον ώς
“Έκτωρ κειτ’ άλλοφρονέων. ού δή χρήται τφ νφ ώς δυνάμει 30 
τινί περί την αλήθειαν, άλλα ταύτό λέγει ψυχήν και νοΰν. 
Άναςαγόρας δ’ ήττον διασαφεΐ περί αυτών πολλαχού μέν 404b 
γάρ τό αίτιον του καλώς καί ορθώς τον νουν λέγει, ετέρωθι 
δέ τούτον είναι την ψυχήν* εν άπασι γάρ όπάρχειν αυτόν 
τοΐς ζφοις καί μεγάλοις καί μικροΐς καί τιμίοις καί άτι-
μοτέροις. ού φαίνεται δ’ δ γε κατά φρόνησιν λεγόμενος νους 5 
πάσιν ομοίο ς̂ υπάρχειν τοΐς ζφοις, άλλ’ ουδέ τοΐς άνθρώπο;ς 
πάαιν. 7

δαοι μέν ούν έπί τό κινεΐοθαι τό έμψυχον άπέβλε- 7
ψαν, ούτοι τό κινητικώτατον ύπέλαβον τήν ψυχήν* όσοι ο 
έπί τό γινώσκειν καί τό αίσθάνεοθαι τών δντων, ούτοι δέ λέ- 
γουσι τήν ψυχήν τάς άρχάς, οί μέν πλείους ποιούντες, οί δέ 10

29  (διό] το y) 3 0 "Ε/.τωο EVX S o ll ,  37 : ο 'Έχτωρ CSUWy Sic 
27,7  Pli1 cf p72 ,3  Th 10,1 31 (άλλ’αύτδν) (xat ins ante ψυχήν X)

4 M b 1 (διασαρή E, -zi E 3 : άσαφέί X eras δ’.-]) πολλαχοΰ
b —W Th 10, 5 [πολλαχό^ι] : πολλα/ώς W : πολλαχή Ε 2 το ECSUYX  
Th 10, δ :  om Yy (γάρ ante του Ε, del et ante το ins Ε 3) 
(Ιτε’ρω5εν W) 3 τούτον είναι τήν ψυχήν E SU X : ταύτον είναι τον νοΰν 
τή ψυχή V, [τον αύτδν] y : τον νοΰν είναι ταύτον τή ψυχή CW (εν 
om X) ύπάοχειν αυτόν ECSYWy : αυτόν υπάρχειν UX Th 10,7 cf Si iy
27, 18 4  (άτιματιχοίς y) 5 μαίνεται νυν δε Ε [νυν in ras, sed exp Ex]
(νους λεγόμενος W corr W1) 6 (υπάρχειν ομοίως VX) 7 πασιν
EVy Síp 27, 21 Phf 72,19 So 12, 7 cf Th 10,11 : om CSÜWX (oöv 
ins V1) 8 (post ουτοι vid eras μεν Y) (τό om X) ύπέλαβον
ο :  ύπέλαβον είναι Phl Th 10,13 c f So 12, 8 9 το2 EUX Si1 Phl Th
10,14 So 12, 9 : om CSVWy δε ESUX, [eras] C Ph' cf So 12, 10:
«δή. Th 10,14: om YWy 10 μεν ECSVWy Phl Th 10,15 So 12,
11: μεν ουν UX ποιοΰντες Ε : ποιοϋντες ταΰτας V : ποιοΰντες τάς άρχά; 
ταϋτας b —V [ταΰτης W seer -ας W4] Th 10,15 So 12,11 c f Phf 73,
13 : ποιοΰντες αύτάς Phl Ιοί δε μίαν] ούδεμίαν y)
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μίαν ταύτην, ώσπερ Εμπεδοκλής μέν έκ των στοιχείων 
πάντων, είναι δέ καί έκαστον ψυχήν τούτοίν, λέγων ούτως

γαή μεν γάρ γαΐαν οπώπαμεν, υδατι δ’ δδωρ, 
α&έρι δ’ αιθέρα δίαν, άτάρ πυο'ι πϋρ αίδηλον,

15 στοργή δε στοργήν, νε“κος δε τέ νείκε'ί λυγρω.

τον αυτόν δέ τρόπον καί ο Πλάτων εν τφ Τιμαίψ τήν ψυ
χήν έκ των στοιχείων ποιεί’ γινώσκεσθαι γάρ τφ όμοίψ το 
ομοιον, τα δέ πράγματα έκ τών αρχών είναι, ομοίως δέ 
καί έν τοΐς περί φιλοσοφίας λεγομένοις διωρίσθη, αυτό μέν 

20 τό ζφον έξ αυτής τής του ενός ιδέας καί τού πρώτου μήκους 
καί πλάτους καί βάθους, τά δ’ άλλα όμοιοτρόπως' ετι δέ 
καί άλλως, νοΰν μέν τό εν, έπιστήμην δέ τά δυο, μοναχώς 
γάρ έφ’ εν, τον δέ τοΰ έπιπέδου αριθμόν δόξαν, αϊσθησιν δέ

11 (τοιαότην S : om Phl) μεν EVXy c f S ip 2 7 ,3 4 :  om CSUW 
Phc 74,21 c fT h lO ,1 8  12 (απάντων W) (καί om Y) τούτων 
ECSYW : ante ψυχήν y Phc 74,27 Th 1 0 ,2 1 : om UX c fP h c 74 ,22  
λέγων ούτως E [exp E 2, puncta super ούτως del E 3], U V X y: οΰτω λέγων 
S So 12, 21 : om CW [add mg W2] 13 (γάο om Y) (δ’ ins E 3)
14 δίαν ECU Ph ιΣ>: δία S : δΐον W Xy, [ον in ras] Υ Phl Β  So 12,23  
(άδηλον Ε, t ins Ε 2) 15 στοργή δε στοργήν ECSUV : στοργή δέ τε
στοργήν [δέ ins W 1] W y So 12, 24 :  στοργήν δε στοργή X  τε EUX 
So 12,24 : πε S : γε Cy : om VW 16 και ά Ε c f  Php 73,34 ; 74,32 : 
κα'ι ÜVX Phl So 12, 27 : om CSWy Πλάτων EVX Sip 27 ,38  Phl 
p73,34 So 12, 27 : post Τιμαίω Wy : post ψυχήν CSU (έν ins Ε 3) 
τήν ψυχήν έν τω Τιμαίω X c f So 12,27  19 (φιλοσοφίας, ς in ν
corr Ε Χ : φιλοσοφίαν y: σοφίας S) (λεγομένης S [-οις sscr S1] : λόγοις V) 
(μέν] μέντοι Vy) 2 0  (τής om S) 21 τά δ’ άλλα Ο Sic29 ,20  
Phle7 9 ,11 So 13, 6:  τάς δ’ άλλας Phv 79 ,15  Th 11, 20 22  (post
έν sscr έφ’ iv C2, sed eras) 2 3  (γάρ om S) έφ’ εν EUVW y 
Phl Th 12 ,9  So 13, 31 :  γίνεται X : om S, C[ins C2] (τοΰ om S) 
(δέ] γάρ S)
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τον τού στερεού· οί μέν γάρ αριθμοί τά είδη αυτά καί άρ- 
χαί έλέγοντο, είσί δ’ έκ τών στοιχείων' κρίνεται δέ τά πρά- 25 
γματα τά μέν νφ, τά δ’ επιστήμη, τά δέ δόξη, τά δ’ αί- 
σθήσει, είδη δ’ οι άριθμοί ουτοι τών πραγμάτων, έπεί δέ καί 
κινητικόν έδόκει ή ψυχή είναι καί γνωριστικόν, ούτως ενιοι 
συνέπλεξαν έξ άμφοΐν, άποφηνάμενοι την ψυχήν άριθμόν 
κινούνθ’ εαυτόν, διαφέρονται δέ περί τών αρχών, τίνες καί 30 
πόσαι, μάλιστα μέν οί σωματικάς ποιούντες τοΐς άσωμάτους, 
τουτοις δ’ οί μείξαντες καί απ’ άμφοΐν τάς άρχάς άποφη- 405" 
νάμενοι. διαφέρονται δέ καί περί του πλήθους' οί μέν γάρ 
μίαν, οί δέ πλείους λέγουσιν. επομένως δέ τουτοις καί τήν 
ψυχήν άποδιδόασιν’ τό τε γάρ κινητικόν τήν φύσιν τών πρώ
των υπειλήφασιν, ουκ άλόγως. δθεν έδοξέ τισι πΰρ είναι' 5 
καί γάρ τούτο λεπτομερέστατόν τε καί μάλιστα τών στοιχείων 
άσώματον, ετι δέ κινείται τε καί κινεί τά άλλα πρώτως. 
Δημόκριτος δέ καί γλαφυριοτέρως είρηκεν άποφηνάμενος

24  αύτά ECVWy Sí1p29,31 So 13, 32:  om SU, [ins X 2] X PA* 
αοχα'ι b  Si1 So 13, 32  : at άρχα'ι E Pit1 post άρχα'ι add τών οντων 
nag E3 Phl So 13 ,32  26  (Tat om S) 27  (είδη δ’] et o’ S)
έπε'ι ECSUVy Si1 PJ>1 S o l'4 ,2 :  έπειδή WX 2 8  κινητικόν o  Phl 
So 14, 2 :  κινητικόν γε Si1 (έδόκει om V) ή ψ. εΤναι Ο —W Si1 So 14, 2: 
είναι ή ψ. P h l: είναι om W γνωριστικ'ον Ο —V Si1 P h l: γνωστικόν V 
So 14, 2 29  (συνέλεξαν δι’ V) 31 πόσαι ο  S i1: πόσοι Ρ1ιι (μέν]
δέ X) τοΐς άσωμάτους CUWX T h 12,39  : τάς άσωμάτους V [s scr -οις],
X4: τοΐς άσυιμάτοις ESy

405 * 1 (τούτων y) 2 τού πλήθους b —y Th 13,1 c f PhP 82, 25 :
-ο πλήθος Ey 3 (τουτοις om V) 4 τε EVWXy Pit1 : om CSU 
c f  So 14,11  5 (οθεν και έδοξε V) 7 (άσωματώτατον y) · έτι δέ Ε
(sed eras, in ras κα'ι Ε*]: κα'ι CW c f  Th 13 ,9:  έτι δέ κα'ι SUVXy 
τε Ε [eras], UVX c f  Th 13 ,9  : om CSWy (άλλα om S) 8 (γλα- 
αυρώτερον y) είρηκεν O Si1 ελεγεν Pit1 άποφηνάμενος b  Pit1 So 14,15 : 
αποφαινόμενος E
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διά τί τούτων έκάτερον* ψυχήν μέν γάρ είναι ταδτδ και νουν, 
10 τούτο δ’ είναι τών πρώτων καί άδιαιρέτων σωμάτων, κινητι

κόν δέ διά μικρομέρειαν καί το σχήμα· τών δέ σχημάτων 
εύκινητότατον το σφαιροειδές λέγει' τοιούτον δ’ είναι τόν τε 
νούν καί το πϋρ. Αναξαγόρας δ’ εοικε μέν ετερον λέγειν ψυ- 
χήν τε καί νούν, ώσπερ ενπομεν καί πρότερον, χρήται δ’ 

15 άμφοϊν ως μκφ φύσει, πλήν άρχήν γε τον νούν τίθεται μά
λιστα πάντων* μόνον γούν φησίν αύτόν τών δντων ά.πλούν είναι 
καί άμιγή τε καί καθαρόν, άποδίδωσι δ’ άμφω τή αυτή 
αρχή τό τε γινώσκειν καί τό κινεΐν, λέγων νούν κινήσαι το 
πάν. (εοικε δέ καί Θαλής, έξ ών άπομνήμονεύουσι, κινητικόν 

äO τι τήν ψυχήν ύπολαβεΐν, είπερ τήν λίθον εφη ψυχήν εχειν, 
ότι τόν σίδηρον κινεί.) Διογένης δ' ώσπερ καί ετεροί τινες 
αέρα, τούτον οίηθείς πάντων λεπτομερέστατον είναι καί άρχήν* 
καί διά τούτο γινώσκειν τε καί κινεΐν τήν ψοχήν, ή μέν πρώ
τον έστι, καί έκ τούτου τά λοιπά, γινώσκειν, ή δέ λεπτότατον,

9 (τί το κινείσθαι κα'ι κινεΐν τούτων S) (γάρ om Υ) (ψυχή Ε) 
ταύτό ΕΧ: ταύτόν CSUYWy, add ν X3 (και νουν corr Ε 3 ex κινοΰν) 
10 (τούτον [ins ν V1] V) (ante τών ins εκ V) 11 μικρομέ-
ρειαν Ε [eras μικρό, in ras λεπτό Ε 2, μικρό sscr Ε 3], UVWXy Th 13 ,12  
So 14,18 c f PhP 84 ,18  : λεπτομέρειαν C c f PhP 83, 28 : μικρολεπτομε'ρειαν S 
(δε] τε S) 13 ’εοικε μεν ετερον ο  Si1: Ετερον μεν εοικε Phl 14  (τε 
om X) (κα'ι πρότερον ειπομεν V) χρήται b —X Sic 31 ,16  [χρή<#αι 
Li]: χρήσ^αι EX PP  15 φύσει b  sscr E 3 Sic 31,16 P P :  φύσιν Ε 
16 πάντων ECÜVWX Si1 31 ,17  Ρ Ρ 8 5 ,3 2 :  άπάντων Sy c f Th 13,16  
(αυτόν φησι y) 17 τε EUX : om CSVWy 1 9 (8 ío m V ) 2 0  (τι]
τδ [séd deletum] V) ύπολαβεΐν EX PP  Th 13,21 So 14, 20:  
ύπολαμβάνειν CUVWy : άπολαμβάνειν S τήν2 CW, [corr ex τον] X 
PhP 8 6 ,1 7 .2 5 .2 6  c f Síp 31, 22 Th 13, 2 2 :  τόν ESUYy So 14, 20 
(ψυχήν έφησεν S : ψυχήν εφη U : om εφη V) 21 (περ om Wy) 
2 2  (αέρα om y) (τούτων y) (λεπτομερέστεοον X) 2 3  (μέν γάρ πρώτον Υ) 
2 4  (εσται S) (ante τά ins κα'ι C) λεπτότατον ESUX c f So 14, 25 
[λεπτός κα'ι κουφοί] : λεπτομερέστατον CVWy c f Php 87 ,5  Th 13,25.



■κινητικόν είναι, και Ηράκλειτος δέ την αρχήν είναι φησι ®5 
■ψυχήν, ειπερ τήν άναθυμίασιν, ές ής τάλλα συνίστησιν* καί 
άσωματώτατόν τε καί ρέον αεί* τό δέ κινούμενον κινουμένψ 
γινώσκεσθαι. έν κινήσει δ’ είναι τα δντα κάκεΐνος φετο καί 
οί πολλοί. παραπλησίο>ς δέ τούτοις καί Άλκμαίων εοικεν 
ύπολαβείν περί ψυχής* φησι γάρ αυτήν αθάνατον είναι 30 
διά το έοικέναι τοΐς άθανάτοις, τοΰτο δ’ υπάρχειν αυτή ως 
αεί κινούμενη* κινεΐσθαι γάρ καί τά θεία πάντα συνεχώς 
αεί, σελήνην, ήλιον, τούς αστέρας καί τον ουρανόν δλον. τών δέ 405 
φορτικονυερων καί ύδωρ τινές άπεφήναντο, καθάπερ Ιππων* 
πεισθήναι δ’ έοίκασιν έκ τής γονής, δτι πάντων υγρά, καί 
γάρ ελέγχει τούς αίμα φάσκοντας τήν ψυχήν, δτι ή γονή 
ούχ αίμα* ταότην δ’ είναι τήν πρώτην ψυχήν, ετεροι δ’ αί- 5 
μα, καθάπερ Κριτίας, τό αίσθάνεσθαι ψυχής οίκειότατον 
υΐίολαμβάνοντες, τοΰτο δ’ υπάρχειν διά τήν του αίματος φύ- 
σιν. πάντα γάρ τά στοιχεία κριτήν είληφε, πλήν τής γής. 
ταότην δ’ ουθείς άποπέφανται, πλήν εί τις αυτήν είρηκεν έκ

2 5  (οησι τήν ψ. W, séd τήν deletnm [W5?]) 26 (ε’ίπερ και
τήν V) (ής και ταλλα Λ7) (και γάρ άσώματον W) 27  τε EWy
So 14, 27 : δε CSUX : om V (καί το βέον X) τά δε κινούμενα
C : τδ κινούμενον δε W : κινούμενου ex -ω Ε 3) 28  (κάκείνός τε
UX) (καί οί π. ώοντο X) 3 0  (περί ψ. υπολαβείν W) (αύτδν S)
32 (άπαντα S)

40Γ> b 1 (σελήνην ήλιον τούς om y) τούς ECSUX Th 13, 32 So 14, 34 : 
om YW 2 ("Ιππων in ras E3) (γονής ex γής corr V*) 4 (δτι
. . .  5 ψυχήν om X) 5 τήν EVWy So 1 5 ,1 :  om CSU (πρώτην 
om W) (έτεροι ex έτερον V1) (αίμα δ’ έτεροι y) 6 καθάπερ Kp.
Ο So 15, 2 :  καθάπερ καί Κρ. Pit1 Th 13, 35 ψυχής Ο —y Phl :  

τής ψυχής y So 15 ,2  c f  Th 13,35  [τη ψυχή] 7 (υπολαβόντες X)
8  γάρ ECSUWXy S i 'P h ': δ’ ουν V Th 14,1 c f So 15 ,4  [οδν]
9 άποπέφανται ECy Th 1 4 ,2 :  άποφαίνεται SUVYVX (αυτά S)
(εκ] ένεκεν yi
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ίο πάντων είναι τών στοιχείων ή πάντα.
10 ορίζονται δή πάντες

την ψυχήν τρισίν ως είπεΐν, κινήσει, αίσθήσει, τώ άσω- 
μάτιρ* τούτων δ’ έκαστον ανάγεται προς τάς άρχάς. διό καί 
οι τψ γινώσκειν οριζόμενοι αυτήν ή στοιχειον ή εκ τών στοι
χείων ποιοϋσι, λέγοντες παραπλησίως άλλήλοις, πλήν ενός* 

15 φασί γάρ γινώσκεσθαι τό ομοιον τψ όμοίψ’ έπειόή γάρ ή 
ψυχή πάντα γιγνώσκει, συνιστάσιν αυτήν έκ πασών τών αρ
χών. όσοι μέν ούν μίαν τινά λέγουσιν αιτίαν καί στοιχειον εν. 
καί τήν ψυχήν εν τιθέασιν, οίον πυρ ή άέρα* οί δέ πλείους 
λέγοντες τάς άρχάς καί τήν ψυχήν πλείω ποιοΰσιν. Ανα- 

20 ξαγόρας δέ μόνος απαθή φησίν είναι τον νουν, καί κοινόν 
ούθέν οόθενί τών άλλων εχειν. τοιοΰτος δ’ ών πώς γνωριεΐ καί 
διά τίν’ αιτίαν, ουτ’ εκείνος ειρηκεν ουτ’ έκ τών είρημένων αυμ- 
φανές έστιν. όσοι δ' εναντιώσεις ποιοΰσιν έν ταίς άρχαΐς, καί 
τήν ψυχήν έκ τών εναντίων συνιστάσιν’ οί δέ θάτερον τών 

25 εναντίων, οίον θερμόν ή ψυχρόν ή τι τοιοΰτον άλλο, καί τήν 
ψυχήν ομοίως εν τι τούτων τιθέασιν* διό καί τοΐς ονόμασιν

10 η πάντα b —-y Phl c9 0 ,17 : χοσπαντα Ε séd οσ eras_, ή 
ος πάντα So 1 5 ,7 :  η δ πάντα y  δή coni Hayduck c f  Th 1 4 ,4 :  
δε ο 11 τήν ψυχήν EW Xy Pkl So 15 ,8  c f  Th 1 4 .4 :  ψυχήν 
CSU: om Y Sil Α  (ως om S) 13 (τώ in τδ corr E*| f(1
ECUVWy So 1 5 ,1 1 :  om SX Phl (τών om Y) 14 αλλήλοις o  
So 1 5 ,1 2 :  om Phl 15 γινώσκ. τδ ομοιον τώ όμοίω Ε : τδ ομοιον
γινώσκ. τώ όμοίω b —X : γινώσκ. τώ όμοίω τδ ομοιον X ή b— X r
om EX 16 (συνίστησιν SX) 18 (εί δε V) (πλείω U)
19 (πλείονα y) ποιοΰσιν EVX So 15,17 : λέγουσιν CSUWy 2 0  (δε 
om S) (φύσιν Υ) 21 (οό,&εν om y) (εχει ΥΤ) (γνωρίζοι y  ) 
22  συμφανε'ς Ο [ex εμψ. corr vid X1] Th 1 4 ,1 4 :  ε’μφανες Si1 Phc 91,27  
2 4  (συνιστάσιν post ψυχήν C: συνιστώσιν W) 2 5  otov ESUYX Phe
91,35  So 1 5 ,1 9 :  om C W y  (άλλο om X) . (άλλο . . . 2 6  τοϋ- 
τοίν om Ε)
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άκολουθούσιν οί μέν γάρ τό θερμόν λέγοντες, ότι διά τούτο καί το 
ζην ώνόμασται, οί δέ τό ψυχρόν, διά την αναπνοήν καί την 
κατάψυξιν καλεΐσθαι ψυχήν, τά μέν ουν παραδεδομένα περί 
ψυχής, καί δι’ ας αιτίας λέγουσιν ουτω, ταϋτ’ έατίν. 30

3  Έπισκεπτέον δέ πρώτον μέν περί κινήσεως- ίσως γάρ ου 
μόνον ψευδός έστι τό τήν ουσίαν αυτής τοιαότην είναι οΤαν 
φασίν οι λέγοντες ψυχήν είναι τό κινούν εαυτό ή δυνάμενον 40δa 
κινεϊν, άλλ’ εν τι τών αδυνάτων τό ύπαρχειν αυτή κίνησιν. 
οτι μέν ουν ούκ άναγκαΐον τό κινούν καί αυτό κινεΐσθαι, πρό- 
τερον είρηται. διχώς δέ κινούμενου παντός (ή γόρ καθ’ ετερον 
ή και)·’ αυτό' καθ’ ετερον δέ λέγομεν, όσα κινείται τψ έν 5 
κινουμένψ είναι, οίον πλωτήρες· ου γάρ ομοίως κινούνται τψ 
πλοίψ' τό μέν γάρ καθ’ αυτό κινείται, οι δέ τψ έν κινου- 
μένψ είναι, δήλον δ’ επί τών μορίων οικεία μέν γάρ έστι 
κίνησις ποδών βάδισις, αυτή δέ καί ανθρώπων ούχ υπάρ
χει δέ τοΐς πλωτήρσι τότε) διχώς δή λεγομένου τού κινεί- ίο 
σθαι νύν έπισκοπούμεν περί τής ψυχής εί καθ’ αυτήν κι
νείται καί μετέχει κινήσεως. τεσσάρων δέ κινήσεων ούσών,

27 γάρ Ε : om b  27t 14,23 So 15, 20 c f PhP 92, 5 (frn . . . 
2 8  ώνόμ.ασται om V) 29  (παραδεόμιενα S) 30  (ουτοι SU)
31 (μ.εν om y) 32  (ψευδέ; W) (έστι om X) (οίαν . . .
KM)a 1 είναι mg W1)

406 a 2 (κινούν X) αύτή κ. ECSUYX Phl So 16,25 : αύτή τήν /.. 
W [séd τήν exp], y 3 (ούκ om S) (προείρηται Y) 4 (παντός 
om S) (γάρ om W) 5 (δε corr ex μ.έν W 1) 6 (otov οι πλ. W)
7 τω ív EC'UVWy Th 1 5 ,19 :  εν τω SX 8 (μ.εν om S) (κίνησις 
έστιλν) 9 (κίνησις om y) (καί om W) (άν^οώπω V) ΙΟ(τόδεΧ)
διχώς b  Th 15, 26 Sie in phys 1248, 3 2 :  δισσώς Ε [σσ exp, 
secr /  E 1] Phl δή Sie inphys 1248, 32 c f T h 15, 26 [ουν]: δε o  Ph'
11 ( περισκοποϋμ,εν V : έπισκοπών,εν y : del περί ante Ιπισκοπουριεν [sscr 
ω W1] W) (της om y) 12 (ούσών κινήσεων V)

Förster: Aristolelis De Anima 2



IS

φοράς άλλοιώσεως φθίσεως αύξήσεως, ή μίαν τούτων κι- 
νοίτ’ αν ή πλείους ή πάσας, εί δέ κινείται μή κατά συμ- 

15 βεβηκός, φύσει αν ύπαρχοι κίνησις αυτή* εί δέ τούτο, καί 
τοπος* πάσαι γάρ αί λεχθ-είσαι κινήσεις έν τόπψ. εί δ’ 
έστίν ή ουσία τής ψυχής τό κινείν έαυτήν, ου κατά συμβε- 
βηκδς αύτή το κινεΐσθ-αι υπάρξει, ώσπερ τψ λευκφ ή
τριπήχεί' κινείται γάρ καί ταΰτα, αλλά κατά συμβεβη- 

20 κός” ψ γάρ όπάρχουσιν, εκείνο κινείται, τό σώμα, διό καί 
ουκ εστι τόπος αυτών τής δέ ψυχής εσται, ε’ίπερ φύσει κι- 
νήσεως μετέχει, ετι δ’ εί φύσει κινείται, καν ßiof. κινη- 
#είη" καν εί βίο;., καί φύσει, τον αύτόν δέ τρόπον έχει καί 
περί ηρεμίας· εις δ γάρ κινείται φύσει, καί ηρεμεί έν τούτψ 

25 φύσει- όμ.οίως δέ καί εις δ κινείται ßicf, καί ήρεμεί εν τού- 
τιρ βίορ. ποΐαι δέ βίαιοι τής ψυχής κινήσεις έσονται καί 
ήρεμίαι, ούδέ πλάττειν βοολομένοις ράδιον άποδοΰναι. έτι δ’ 
εί μέν άνω κινήσεται, πυρ £σ:αι, εί δέ κάτω, γή* τούτιον
γάρ των σωμάτων αι κινήσεις αύται. δ δ’ αυτός λόγος καί

13 (φ ο̂οας S, Ε 2 [ex φοράς Ε], [corr in φοράς] Υ 1 W 1) φΜσεως
b  Síp 34,31 Ph’ ρ99, 9 Th 15, 20 $ic in phys 1248, 35 : om E [ins E 2 
(κινοΐτ1 άν τούτων y) 15 (υπάρχει S : ύπάρχη UWy) 17 (ή om y : 
eras X) 18 (το κινείσθαι αυτή S) (υπάρχει Ε, χ  eras, in ras ξ Ε 4) 
19 τριπήχειΕS X P h '1 0 1 ,8  So 17, 8 :  τω τριπή/ει CUVWy Phc 101,11  
[sed cf Haydnok adn] 2 0  (ώς Ε, ς eras, in ras t Ε 2) κα\ ECSUXy 
So 17,10 : om VW 21 (εστιν ό τύπος C) (τή δε ψυχή Λ7) 2 2  (και
βία W) 2 3  (κδν] κα'ι W) εί b Síp 35 ,32  Ph1 So 1 7 ,28 :  om E 
[ins Ε 2] και φύσει b  SiP 35, 32 Ph1 So 17, 28:  κατά φύσιν E [corr 
in και φύσει Ε2] 2 4  (ε’ν om y) 2 5  (κα'η om C) 2 6  κινήσεις
ESUYX Si1 ph1 Th 16, 2 So 17 ,31:  αί κινήσεις Cy, [del αί] W 27  (πλάσ- 
σειν X) 2 8  (ειή] oí S) (ει2 corr in ή S1) (κινήσεται] sscr θη Ε 2) 
29  (αύται αί κινήσεις V) (αύτ'ος] αΰ S)
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περί τών μεταςό. ετι δ επεί φαίνεται κινούσα το σώμα, 30 
ταύτας εύλογον κινείν τάς κινήσεις, άς καί αυτή κινείται, 
εί ο= τούτο, καί άντιστρέψασιν είπεΐν αληθές, δτι ήν τό σώ
μα κινείται, ταότην καί αυτή, τό δέ σώμα κινείται φορά.' 406 
■ώστε καί ή ψυχή μεταβάλλοι άν κατά τό σώμα ή ολη ή 
κατά μόρια μεθισταμένη. εί δέ τοΰτ’ ένδέχεται, καί έζελθού- 
σαν είσιέναι πάλιν ένδέχοιτ αν' τουτψ δ’ εποιτ’ άν τό άνί- 
στασθαι τά τεθνεώτα τών ζώων, την δέ κατά συμβεβηκός 5 
κίνησιν καν όφ’ ετέρου κινοΐτο" ώσθείη γάρ άν ßiof. τό ζφον. 
οΰ δει δέ ω τό υφ’ εαυτού κινεισθαι εν τη ουσίο̂ , τούθ’ όπ’ 
άλλου, κινεισθαι, πλήν εί μή κατά συμβεβηκός, ώσπερ ουδέ 
το καθ’ αυτό αγαθόν ή δι’ αυτό, τό μέν δι’ άλλο είναι, τό 
δ' ετέρου ενεκεν. τήν δέ ψυχήν μάλιστα φαίη τις άν υπό τών ίο 
αισθητών κινεισθαι, ειπερ κινείται, άλλά μήν καί εί κινεί

30  (τών άεροςλέγω και ύδατος μεταξύ W I ετι V επεί b —y Si1 So 
IS , 15: ετι δ’ εί y  c f Th 16 ,10  [ετι δ’ ειπερ]: επειτα δ’ εί Ε [δ’ εί in ras Ε3, 
8scr ut ν  ετι δ’ επεί Ε* sed eras : επεί δε Ρ/ι1 31 ταύτας εύλογον 
Ε Si1 Ph1 So 18, IS :  εύλογον ταύτας b (καί om V)

406 b 1 κινείται, ECVWXy Ph1 Π 0 6 ,2  Th 16 ,16  So 18, 20 : κινεί 
S. U "add -ται U1 Ί οορα E [sscr ut v v E*, sed eras], WX So 18, 20 :
βοράν SUYy, ut v C [eed v eras] Pli1 ?106,2  [utrobique ante κινείται] 
2  μεταβάλλοι Ο—S SP ΡΡΉ : μεταβάλοι S c f PhlD  So 18, 20 A B  
{-βάλλοι C  3 Ινδεχεται ECVX SP Ph1 So 18, 22: ενδέ/οιτο CSW : 
ενδεγοιτ’ 5v y  (έξελ^οΰσα S) 4 (εισ. καί πβίλιν W) ενδέ/οιτ' äv EC, 
]ex ενδέ/εται άν corr] V SP So 1 8 ,22 :  ora SUWXy Ph1 6 (καί 
W : καν καί X) 7 (αίτοΰ V) 8  εί μή b PP e1 0 9 ,3 5 .1 1 0 ,5 :  εί 
E c f  SÍP 3 7 ,2 5 :  ora Si1 9 (σλλω S: άλλου y) (είναι] έατί X) 
ΙΟ (μάλιστα ante ΰπδ W) τις äv ECSVWy : άν τις UX SP ύπο 
τών a!aJ+. ante μάλιστα SP 11 (αισθητικών S, eras ικ] C) (εί ins CXJ 
κινεί ο  ''Ρ : κινήσει Ph1; κινείται Ale.c an1 46, 24
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γε αυτή αυτήν, καί αυτή κινοίτ’ άν, ώοτ’ εί πάσα κίνησις 
έ'κστασίς έστι toö κινουμένου ή κινείται, καί ή ψυχή έξίσταιτ’ 
αν έκ τής ουσίας, εί μή κατά συμβεβηκός έαυτήν κινεί, 

15 άλλ’ εστιν ή κίνησις τής ουσίας αυτής καθ·’ αυτήν, ενιοι δέ καί 
κινεΐν φασ'ι τήν ψυχήν το σώμα έν ψ έστίν, ώς αυτή κινείται, 
οιον Δημόκριτος, παραπλησίως λέγων Φιλίππψ τψ κωμω- 
δοδιδασκάλψ* φησί γάρ τον Δαίδαλον κινουμένην ποιήσαι 
τήν ξυλίνην Άφροδίτην, έγχέαντ’ άργυρον χυτόν* ομοίως δέ 

20 καί Δημόκριτος λέγει* κινουμένας γάρ φησι τάς αδιαιρέτους 
σφαίρας, διά το πεφυκέναι μηδέποτε μένειν, συνεφέλκειν 
καί κινεΐν το σώμα πάν. ημείς δ’ έρωτήσομεν εί καί ήρέ- 
μησιν ποιεί τοΰτ’ αυτό, πώς δέ ποιήσει, χαλεπόν ή καί

12 γε Ε [sed exp], X  Si1 Pit1 : om CSUVWy Alex a n l4 6 ,24 
So 18, 34 αύτί,ν E [ins I E l], X : Ιαυτήν b  X Si1 Pit1 So 18, 3 4 :  
αυτή A lexán1 46, 24 (äv om Si1 A) εί o —X Si1 So 1 8 ,3 5 :  έ.τεί 
X Phl Alex άπι 46 ,25  1 3 ή ECSUXy Si1 So 1 8 ,3 5 :  εί W Pit1
Alex an1 46, 25 : om et post κινείται add δε V εξίσταιτ’ αν EV 
Pli1 Th 18,11 Alex an1 4 6 ,2 6 :  ε’ξίσταται Sv W : εξίστατο αν y : εξισταίη 
αν C c f So 18, 36 :  εξίσταται [om αν] SUX 14 εκ τής ουσία; SUWX 
Si1 Phl Alex an1 46, 26 : έκ τής ουσίας αυτής καθ’ αυτήν Ε [κα5’ αυτήν 
del Ε 3] : τής ουσίας αυτής Th 18,11 So 18, 36 c f PhP 113,15  [έαυτής] : 
αυτής τής ουσίας V : τής ουσίας C : τής ψυχής y [del, sscr γο. τής ουσίας] 
Ιαυτήν κινεί E S : αυτήν κινεί b —S Sil Alex an 4 7 ,1 :  κινεΤται Phlc1 1 3 ,2  
15 αυτής EUWXy Si1 Pit1: αυτή SV : αυτή C 16 φασ'ι τήν ψυχήν EVX: 
τήν ψ. φασ'ι CSUW y: τήν ψυχήν om, φασ'ι ante 15 κα'ι Phc 114 ,28  
17 (οιον V, sed corr in ιός VT) κωμωοοδιδασκάλω ECSU Th 19 ,9  : 
κιυμοδιδασ/άλω WX S o l8 ,2 9  A  [κωαωοιδ. C] : κωμωδιοδιδασκάλυ» Vy So 
18,29  B  19 (δε om Wy) 2 0  (κα'ι b Δ. S) (φτ,σι om X) 
2 2  και, ESÜX : τε και CVWy S o l8 ,2 8  ερωτήαομεν EXVy Pit1 D  Sol8 ,31: 
ερωτήσωμεν CSUV, [sscr ο] X, Pit1 R  ήοεμησιν EVy Pit1 So 18, 31: ήρε- 
μήσειν CSUW : ήρεμε"ίν X 2 3  ποιεί τούτο αύτ'ο b —V Pit1 So 18,31 AC  
[τοΰτο ποιεί αύτ'ο Β ] :  ποιεί ταύτα ταΰτα Ε, eras ταύτα ταΰτα, in ras τούτο- 
αύτδ Ε 3 : τοΰτο ποιεί ποτέ V ή κα'ι ECSUy So 18, 31 : και W : ή VX
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άδύνατον είπεΐν. ο/.ως δ’ ούχ ουτω φαίνεται κινεΐν ή ψυχή 
τό ζψον, αλλά διά προαιρέσεώς τίνος καί νοήσεως. 25

τον αυτόν 25
δέ τρόπον καί ό Τίμαιος φυσιολογεΐ τήν ψυχήν κινεΐν τό 
σώμα* τψ γάρ κινεΐσθαι αυτήν καί τό σώμα κινεΐν διά τό 
συμπεπλέχθαι προς αυτό, συνεστηκυΐαν γάρ έκ των στοι
χείων καί μεμερισμένην κατά τούς αρμονικούς αριθμούς, δπως 
αίσθησίν τε σύμφυτον αρμονίας έ'χη* καί τό παν φέρηται 3 0  

συμφώνους φοράς, τήν εύθυωρίαν εις κύκλον κατέκαμψεν, 
καί διελών έκ τού ενός κύκλους δύο δισσαχή συνημμένους 
πάλιν τον ενα διεϊλεν εις επτά κύκλους, ως ούσας τάς τού 407 
ουρανού φοράς τάς τής ψυχής κινήσεις, πρώτον μέν ουν ου κα
λώς το λεγειν τήν ψυχήν μέγεθος είναι' τήν γάρ τού παν
τός δήλον ότι τοιαύτην είναι βούλεται οίόν ποτ’ έστίν ό καλού
μενος νους' ου γάρ δή οίόν γ’ ή  αισθητική, ούδ’ οίον ή  έπιθυ- 5 

μητική" τούτων γάρ ή κίνησις ού κυκλοφορία' ό δέ νους εις 
καί συνεχής ώσπερ καί ή νόησις' ή  δέ νόησις τά νοήμα
τα' ταύτα δέ τψ εφεξής εν, ως άριθμός, άλλ’ ούχ ως τό

24  κινεΐν ή ψυχή ο —V Ph1: ή ψ. κινεΐν V Si1 28  (συμπεπλήχθαι Ε) 
{συνεατηκέναι V) 2 9  (και o m  V) 30  αρμονίας Ο Phc 122,31 Th 20,18  : 
αρμονίαν Ph1 So 19, 21 (συμφόοηται W) έ’χη Ο Th 20, 18 So 19, 21:  
λάβη Pit’ c122, 31 31 (έκαμψε W : άπεκαμψεν y) 32  (διόλων S) κύ
κλους δύο Ε : κύκλου εί; δυο y : εις δύο κύκλους CW : δύο κύκλους SUVX 

407 a 2 (φοράς] σφαίρας y) (ante τάς ins κατά C3) τής Ο 

SP 41,1 P1V123,23 ; ρ27 So 19,24: U τής Ρ Ρ 123,17  ουν ECSüXy 
S i1 Ph> Th 20 ,19:  o m  VW ού καλώς o  Si1 cf So 2 0 ,2 5 :  ούκ εύ 
Ph' cf Th 20,19  4 είναι βούλεται ECSUVW Sic 3 ,36  Th 20, 20 :
βούλεται είναι X y : είναι βούλονται Ph1 (otov e x  οίος c o r r  C1) 5 (δή
om S) γ’ ECSUVX Sie 4 ,1  So 20,27 : o m  Wy (ή1 o m  X 
suppl X*) 7 (ή δε νόησις] καί X) 8  (τω εφεξής] το ε®. C : ώς
αριθμός y) άριθμός b  Ph1 cf So 20,37 : ο αριθμός Ε [ό e r a s ] ,  

c f  Síp 42 ,25  PhP 126,11  το o  Sic4 2 ,2 6 :  o m  Ph1 So 20,38
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μέγεθος* διόπερ ούδ’ 6 νοδς ούτω συνεχής, άλλ’ ήτοι άμερής ή 
10 ούχ ώς μέγεθος τι συνεχής, πώς γάρ δή καί νοήσει μέγε

θος ών ότψοδν τών μορίων τών αυτοδ; μορίων δ’ ήτοι κατά 
μέγεθος ή κατά στιγμήν, εί δει καί τούτο μόριον είπειν. εΐ 
μέν ούν κατά στιγμήν, αυται δ’ άπειροι, δήλον ώς ουδέποτε 
διέξεισιν* εί δέ κατά μέγεθ-ος, πολλάκις ή άπειράκις νσή- 

15 σει τό αυτό, φαίνεται δέ καί άπας ενδεχόμενον, εί δ; ικα
νόν θιγεΐν ότφοδν τών μορίων, τί δει κύκλψ κινεΐσθαι ή καί 
δλως μέγεθος έχειν; εί δ’ άναγκαΐον νοήσαι τφ δλω κύκλφ 
θιγόντα, τίς έστιν ή τοΐς μορίοις θίξις ; ετι δέ πώς νοήσει τό 
μεριστόν άμερεΐ ή τό άμερές μεριστφ; άναγκαΐον δέ τόν 

20 νοδν είναι τόν κύκλον τούτον* νοδ μέν γάρ κίνησις νόησις, κύ
κλου δέ περιφορά* εί ούν ή νόησις περιφορά, καί νοδς αν εϊη 
ό κύκλος, ου ή τοιαύτη περιφορά [νόησις]. άεί δέ δή τί νοή
σει; (δει γάρ, εΐπερ άι'διος ή περιφορά)* τών μέν γάρ πρα
κτικών νοήσεων Ισα πέρατα (πάσαι γάρ ετέρου χάριν), αί δέ

9 (δ om W) 10 ώς μέγε.9ός τι Ο Phl So 20, 38 : ώς τδ μέγεθος 
S ic 4 2 ,2 7 .3 3  11 δτωοΰν τών μορίων b —V Phl : έν δτωοΰν τών
μορίων V, [εν ins] y 2 S i1: πότερον δτωουν μορίω Ε [πότερον exp Ε 2, nnnc 
eras, in ras έν E3, post δτωοΰν ins τών, post μορίω ins ν Ε 2] : πότεοον 
y.a.P ολον η έν δτωοΰν τών μορίων So 2 1 ,7  [καά’ ολον A, c f  2 1 ,3 0 ;  
2 2 ,1 1  .2 3 :  χαχόλου BC] τών2 ECSUWXy SU Phl : om V So 2 1 ,8
12  τούτο μόριον o Phl Ρ129, 33  Th 2 1 ,1 0  So 21, 9 : ταΰτα μόρια S ic4 3 , 2 3  
ε’πεϊν ο So 21, 9 :  λεγειν S ic 4 3 ,2 3  Th 2 1 ,1 0 :  καλεΤν Phl P l29, 3 3
13  (αυται δ’] έπειδή γαρ S i1) 15 (εί δ’] εί δή X) 16 δτωοΰν Ο P hl : κα'ι 
δτωοΰν S i1 καί ECXy S i1 Th 21 , 14: om SUVW Phl 18 (θίγοντι V) 
(τών μορίων W) 19 ή Ο Phlc131,21 So 2 3 ,7 : κα'ι S i1 (άνάγκη W) 
(δε] τε X) (τόν] τό S) 20 (είναι post 19 δέ Υ) 21 (εί ούν ή] ή 
ούν W) (δ νοΰς y) (δ κύκλος εϊη X) 22 νόησις Ο Phl : om So 23,17  
del Το (αίεϊ ins ι Ε 2) (δέ δή] δέ ex δή vei vice versa S : δέ W) 
23 πρακτικών ECVy S%p46,27  Phl Q C corrD 2 [ποιητικών P) P l3 3 ,1 0  Th  
22,21 So2 3 ,2 2 :  ποιητικών κα'ι πρακτικών SUWX 24 (κινήσεων S) (έστα^)
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θεώρητικαί τοϊς λόγοίς ομοίως ορίζονται- λόγος δέ πας όρι- 25 
σμός ή άπόδειςις- ή μέν οόν άπόδειςις καί απ’ άρχής καί 
εχουσά πως τέλος τον· συλλογισμόν ή τό συμπέρασμα- εί δέ 
μή περατοΰνται, άλλ’ οΰκ άνακάμπτουσί γε πάλιν επ’ αρχήν, 
προσλαμβάνουσαι δ’ αεί μέσον καί άκρον εύθυποροΰσιν- ή δέ 
περιφορά πάλιν επ’ αρχήν ανακάμπτει, οι δ’ ορισμοί πάν- 30 
τες πεπερασμένοι, ετι εί ή αυτή περιφορά πολλάκις, δεή-
σει πολλάκις νοεΐν τό αυτό, ετι δ’ ή νοησις έ'οικεν ηρεμήσει
τινί καί έπιστάσει μάλλον ή κινήσει- τον αυτόν δέ τρόπον 
καί Ο συλλογισμός, άλλά μην ουδέ μακάριόν γε τό μή ρό
διον αλλά βίαιον- εί δ’ έστίν ή κίνησις αυτής μή ουσία, πα- 407b 
ρά φυσιν αν κινοΐτο- επίπονον δέ καί τό μεμεΐχθ-αι τφ σώ- 
ματι μή δυνάμενον άπολυ&ήναι, καί προσέτι φευκτόν, εί- 
περ βέλτιον τφ νφ μή μετά σώματος είναι, κα^άπερ είωθέ
τε λέγεσθαι καί πολλοϊς συνδοκεΐ. άδηλος δέ καί του 5

κύκλω φέρεσθαι τον ουρανόν ή αιτία- ούτε γάρ τής ψυχής ή 
ουσία αιτία του κύκλψ φέρεσθαι, άλλά κατά συμβεβηκός
ουτω κινείται, ούτε τό σώμα αίτιον, άλλ’ ή ψυχή μάλλον 
έκείνψ. άλλά μήν ούδ’ οτι βέλτιον λέγεται* καίτοι γ’ έχρήν

25  (πας ή y) 26  ή μ.εν οϋν άπόδειξις Ε [αί et -εις sscr Ε 3] 
c f Síp 46, 29: αι μ.εν ουν αποδείξεις y c f So 23,27 : αί δ’ αποδείξεις 1)—y 
27 έχουσα Ε [sscr t Ε 3] c f Síp 46, 32 :  έ/ουσι b 2 8  (γε om V)
2 9  προσλαμβάνουσαι b —y Phlc1 3 ő ,1 .1 4  So 23,29 : προσκαταλαμβά- 
νουσαι y : προοαναλαμβάνουσαι E [séd ανα exp E 2 et Ε3] (άκρον και
μέσον W) 31 ετι εί ECYW So 2 4 ,2 :  ετι δ’ εί Xy, [δε postea add 
U 1, εί ή in ras] U Si1 Phl : ετι δ’ S (ή om X) (φορά X)
32  (ετι δε κα\ y) 33  (έπιστάσει del έπι Ε3) (δη V)

407 b 1 (ή om V) (μη in ras C3) (κα'ι παρά X) 2 äv 
κινοΐτο Ε Si1 c4 8 ,13 Phl· : κινοΐτ’ äv b 3 φευκτόν O SÍP 49, 6 Th 23, 9 : 
φευκτέον Phl So 24,11  εΐπερ o  Th 2 3 ,9 :  έπείπερ Phl So 24,11  
4 (κα'ι κα^άπερ S) 5 (δοκεΐ W) (κα'ι2 om W) 9 (έκεΐνο Cj 
(ού βέλτιον δ’ οτι S) γ’ om Ε So 24, 21



ίο διά τούτο τον ίήεόν κόκλψ ποιεΐν φέρεσίήαι την ψυχήν, δτι 
βέλτιον αύτή τό κινεΐσθαι τού μένειν, κινεΐσθ·αι δ’ ούτως ή 

12 άλλως.
12 έπει δ’ έστίν ή τοιαότη σκέψις ετέρων λόγων οίκειο- 

τέρα, ταυτην μεν άφώμεν τό vöv. εκείνο δέ άτοπον συμ
βαίνει καί τουτφ τψ λόγψ καί τοίς πλείστοις των περί ψυ- 

15 χής* συνάπτουσι γάρ καί τιθ-έατιν εις σώμα την ψυχήν, ού- 
θέν προσδιορίσαντες διά τίν’ αιτίαν καί πώς εχοντος τοϋ σώ
ματος. καίτοι δό^ειεν αν τοΰτ’ άναγκαΐον είναι- διά γάρ την 
κοινωνίαν τό μέν ποιεί τό δέ πάσχει καί τό μεν κινείται τό 
δέ κινεί, τούτων δ’ ούθ-έν υπάρχει προς άλληλα τοίς τυχοϋσιν. 

20 οί δέ μόνον έπιχειροΰσι λέγειν ποιόν τι ή ψυχή, περί δέ τού 
δεδομένου σώματος ούθ·έν ετι προσδιορίζουσιν ώσπερ ενδεχό
μενον κατά τους Πυθ-αγορικούς μύθ·ους τήν τυχοΰσαν ψυχήν εις 
τό τυχόν ενδύεσ·θ·αι σώμα* [δοκεί γάρ έκαστον ’ίδιον εχειν εί
δος καί μορφήν.J παραπλήσιον δέ λέγουσιν ώσπερ εί τις 

25 φαίη τήν τεκτονικήν εις αυλούς ένδόεσΌ-αι- δεΐ γάρ τήν μέν 
τέχνην χρήσθ-αι τοίς όργάνοις, τήν δέ ψυχήν τφ σώματι.

10  κύκλω ποιεΐν EUX So 24, 22 :  ποιεΐν κύκλω CSVWy 12 (έπεί 
corr ex έπι Ε3) 13  (άφίεμεν Ε, -ιώμεν Ε 2) 14 των b  Si1 Tlt1 Th 23, 24 :
τοίς Ε [των Ε2], So 24, 25 15 (ουδέ X, -ν add X 1) 16 προσδιορίσαντες
ο —SW PhP 140, 2 Th 23 ,15  So 24, 26: προδιοοίσαντες SW PhP 140, 2 t 
(προσδ. κα'ι διάΥ) (τίνα Ε 2 in ras, τήν Ε) 17 δόξειεν äv Ε [vj ins Ε 3], 
W So 24, 27 : οόξειέ γ’ Sv CSUYXy 18 ποιεί τδ Ε Th 23,27 So 24, 29: 
πoιεΓτιτδb 2 0  μόνον επιχειροϋσι λέγειν ECSUYX Si1 Th 23,31 So 24, 
34 : λέγειν μόνον επιχειροϋσι W y ποιόν τι Ο Th 23, 31 So 24, 35 : όποίόν 
τι Si1 21 (δεξαμένου S) 23  (ένδυεσθαι ο na S) δοκεΐ... 2 4  μορ
φήν delevi (είδος ίδιον εχειν W) είδος καί b  Si1 c f PhP 140 ,9  ; 
139, 26 sqq : είδος σώμα καί Ε Th 23 , 36 c f So 24, 32  2 4  παοαπλήσιον
ECWy Th 2 4 ,2  So 2 6 ,2 :  παρ απλησίως SüVX δέ Ε : δή SUX : δή 
τι CVWy Th 2 4 ,2  [δή οόν τι] ($ν post ώσπερ ins Ε 3)
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4  Καί άλλη δέ τις δόςα παραδέδοται περί ψυχής, πι
θανή μέν πολλοΐς ούδεμιάς ήττον τών λεγομένων, λόγον δ’ 
ώσπερ <καί)> εύθύνας δεδωκυία καί τοίς εν κοινφ γινομένους λό- 
γοις. αρμονίαν γάρ ríva αυτήν λέγουσι* καί γαρ τήν άρ- 3 0  

μονίαν κράσιν καί σύνθεσιν εναντίων είναι, καί το σώμα συγ- 
κεΐσθαι έ£ εναντίων, καίτοι γε ή μέν αρμονία λόγος τίς έστι 
τών μειχθέντων ή σύνθεσις, τήν δέ ψυχήν ουδέτερον οίόν τ’ 
είναι τούτων, έτι δέ το κινεΐν οόκ εστιν αρμονίας, ψυχή δέ 
πάντες άπονέμουσι τούτο μάλισθ’ ως είπεΐν, αρμόζει δέ μάλ- 408a 
λσν καθ’ υγιείας λέγειν αρμονίαν, καί όλως τών σωματι
κών αρετών, ή κατά ψυχής, φανερώτατον δ’ εί τις άπο- 
διδόναι πειραθείη τα πάθη καί τα έργα τής ψυχής άρμο- 
νίορ τινέ* χαλεπόν γάρ έφαρμόζειν. έ'τι δ’ εί λέγομεν τήν 5 
αρμονίαν εις δύο άποβλέποντες, κυριώτατα μέν τών μεγε
θών έν τοίς έ'χουσι κίνησιν καί θέσιν τήν σύνθεσιν αυτών, έπει-

27  (παραδέδοται δόξα y) 2 8  ούδεμιάς ESVX Th 2 4 ,1 3  Pit1 [ουδέ 
μιας]: και ούδεμια; CUWy So 25, 4  ήττον ES [corr ον in ων S1], Yx y 2,
Th 24, 14 [ήσσον] : ήττων b  S Ph1 So 25, 5 AC  [ήττον B] λόγον δ’ ώσπερ 
<y.:u]>Bergk Herrn. 18,518: λόγους [λόγοι; V] δ’ ώσπερ Ο 29  (δεδωκυΐαν W,
-a Wx) (ε’ν τω κ. S, y* [om κα'ι]) γινόμενοι; ECVXy SÍP 5 3 ,1 : λεγό
μενοι; SUW Phc 145, 22  [δεδομένοι; Ph1} λόγοι; ECWXy SÍP 53,1 P h1 
c145, 22 : om SU, V [eras 6 litt] 30  τινα αυτήν E SU V X : τινα αυτήν 
τινε; CWy So 2 5 ,8  c f Th 2 5 ,1 5  (αρμονία; S) 31 (κρασίν τινα Si1) 
(εναντίον S) (κινεΓσθαι S) 32  γε b  Si1 Ph1: om E So 2 5 ,1 0  
3 3  ή ESUVX Si1 Ph1: ή κα'ι CWy (τούτων οίόν τ’ εΤναι V : οΐόν τε 
[ο'ίβνται (sic) D, ώοντο R] τούτων είναι Ph1)

408a 1 πάντες άπονέμουσι Ε Ph1 So 2 5 ,17 : άπαντε; άπονέμουσι UX : 
άπονέμουσιν άπαντε; CSVWy (τε X) 2 (υγεία; VX) 3 (φανερω- 
τάτων Ε [-ώτατον corr et sscr -τερον Ε3] : φανερώτερον y) (δ’ δν 
εϊη εί W) 5 (έτι δ’ om V, séd lac vei ras 3 litt) (δ’ om y)
εί ECSUWX Sil : έπε'ι Yy Ph1 c f So 2 5 ,3 3  λέγομεν o —y Sil P h1 
So 25, 34 : λέγοιμεν corr E3 y 6 άποβλέποντες O Sil So 2 5 ,3 4  : 
βλέποντε; Ph1 7 (κα'ι θέσιν κα'ι X : κα'ι θέσιν δε y, δέ del y2)
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δάν ούτω συναρμόζωσιν ώστε μηδέν συγγενές παραδέχεσθαι,. 
εντεύθεν δέ καί τον των μεμειγμένων λόγον, ούδετέρως μέν ούν 

10 εύλογον, ή δέ συνθεσις των τού σώματος μερών λίαν εύεξέ-
ταστος. πολλαί τε γάρ αί συνθέσεις των μερών καί πολλα- 
χώς’ τίνος ούν ή πώς υπολαβεϊν τον νούν χρή σύνθεσίν είναι, 
ή καί το αισθητικόν ή ορεκτικόν; ομοίως δέ ατοπον καί τό 
λόγον της μίξεως είναι την ψυχήν* ου γάρ τον αυτόν έχει 

15 λόγον ή μίξις τών στοιχείων καθ’ ήν σαρξ καί καθ’ ήν όστούν* 
συμβήσεται ούν πολλάς τε ψυχάς έχειν καί κατά πάν τό 
σώμα, είπερ πάντα μέν εκ τών στοιχείων μεμειγμένων, ό δέ 
της μίξεως λόγος αρμονία καί ψυχή, άπαιτήσειε δ’ αν τις 
τούτο γε καί παρ’ Έμπεδοκλέους" έκαστον γάρ αύτών λόγψ 

20 τινί φησιν είναι* πότερον ούν ό λόγος έστίν ή ψυχή, ή μάλ
λον έτερόν τι οΰσα έγγίνεται τοϊς μέρεσιν; ετι δέ πότερον ή 
φιλία τής τυχούσης αιτία μίξεως ή τής κατά τον λόγον; καί 
ατίτη πότερον ό λόγος έστίν ή παρά τον λόγον ετερόν τ ι;
ταύτα μέν ούν εχει τοιαύτας άπορίας. εί δ’ έστίν έτερον ή

8 συναρμοσ£ώσιν Xy (συνγενέα&αι Ε) 9 (λόγων S) ούδετέρως 
Ο Sic55 ,5  cfSo 2 6 ,1 :  ούδετεοον Pli1 (oöv om y) 10 (ή δε 
corr in ούδε Ε 3) (δε] γάο in litura V) 11 αί ESUWXy
Ph° 149 ,13  Po 2 6 ,2 :  om CV μερών o —C Phc 149 ,13  c f So 26, 2 : 
πολλών Ε 2 [πολλ- in ras, eras μερ-], C 12 τον νοΰν χρή E X :
χρή τον νοΰν b —X Si1 13 καή om W So 26, 5 (η κα'ι op. X :
η το όρ. W) (και ατοπον και y [και, del y 2]) άτοπον Ο Si1 So 26, 5 :
άπορον γρ. y 2 Phl [sed c f Ρ149,18] τδ λόγον V y2 Phl Ό : τον λόγον 
Ο—V [ν eras X 2] Si1: «τό τον λόγον» Só 26 ,6  14 τής μίξεως,
είναι Ο —X Si1 So 2 6 ,6 :  είναι τής μίξεως X : είναι τών ρ,ίξεων Phl 
17 (ό] ου W sscr ό W 2) 19 (γε τούτο W) αύτών εν λόγω Wy
So 2 6 ,12  2 0  (φησί τινι y) (ό om V) 21 Ιγίνετο CV μέρεσιν
E[sscr λ Ε 3], W y: μελεσιν CSUY : μιχθεΐσιν X Phi 150,11 So 26,16  
(ή φιλία πότερον X) 22  (τυχούσης] ψυχής S) τον Ο —W : om W
Ρ Ι ,ρ  150, 28 So 26, 23 c f Síp 56 ,5



ψυχή τής μίξεως, τί δή ποτέ αμα το σαρκί είναι άναι- 25 
ρεΐται καί το τοΐς άλλοις μορίοις τού ζψου ; προς δέ τούτοις 
είπερ μή έκαστον τών μορίων ψυχήν έχει, εί μή έστιν ή ψυ
χή ο λόγος τής μίξεως, τί έστιν δ φθείρεται τής ψυχής 
άπολιπούσης; 29

ότι μέν οδν ουθ’ αρμονίαν οίόν τ’ είναι τήν ψυ- 29 
χήν ούτε κυκλψ περιφέρεσθαι, δήλον εκ τών είρημένων, κα- 30 
τα συμβεβηκός δέ κινεϊσθαι, καθάπερ εϊπομεν, έστι καί κι- 
νεΐν έαυτήν, οίον κινεϊσθαι μέν έν ψ έστί, τοϋτο δέ κινεϊσθαι 
υπό τής ψυχής· άλλως δ’ ουχ οίόν τε κινεϊσθαι κατά τόπον 
αυτήν, εύλογώτερον δ' άπορήσειεν άν τις περί αυτής ώς κι- 
νουμένης, εις τά τοιαΰτα άποβλέψας. φαμέν γάρ τήν ψυ- 408b 
χήν λυπεΐσθαι χαίρειν, θαρρεϊν φοβεΐσθαι, ετι δέ όργί- 
ζεσθαί τε καί αίσθάνεσθαι καί διανοεϊσθαι· ταΰτα δέ πάν
τα κινήσεις είναι δοκοΰσιν. οθεν οίηθείη τις άν αυτήν κινεϊσθαι· 
τό δ’ ουκ έστιν άναγκαΐον. εί γάρ καί ότι μάλιστα τό λυπεί- 5 
σθαι ή χαίρειν ή διανοεϊσθαι κινήσεις είσί καί έκαστον κι- 
νεΐσθαι τούτων, το δέ κινεϊσθαι έστιν υπό τής ψυχής, οίον τό

25  μίξεως ο  PW 151,21 Th 25,27 So26, 28: αρμονίας Phl 
αμα post αναιρείται UX το Ε [corr in τώ Ε*], YC2U1W2 Alex αρ 
Ph 151,32 P W '151 23 So 26, 29 A :  τώ b —V So 26, 29 B C  
26  το E [corr in τώ Ex] CX Alex ap Ph 151 ,32  SiP 56 ,10  
Ph1 '1 5 1 ,2 3 : τώ y X 1 : om SUVW 27 ή o So 26, 36 c f SÍP56,18: 
om PW' 153,3  2 8  5 o  P h' 153,3  So 26, 36 c f StP 56 ,18  : om PW
2 9  άπολιπούσης Ε [-ει- corr Ex] CUy Th 2 5 ,3 0 .3 3  So26 ,37  B :  
άπολειποόσης SVW, [eras ε] X Síp 56, 2 0 .2 6  PW '153, á So 26, 37 A C  
31 (καθάπερ εϊπομεν κινεϊσθαι V) (κινειν έστί κα'ι W) 33 (κατά
ante κινεϊσθαι V : om W) 34  (δ’ om PW)

408 b 3 (καί διανοεΓσθαι om C) 4 (κίνήσις C) (κινεϊσθαι ή χαίρειν 
W :κιν. ή χαίρειν ή διανοεϊσθαι y) 5 (έστιν om W) 7 τούτων
ESUVWy : μάλλον C [corr in τούτων C4] : τι X Phlc1 5 6 ,1 5 D  
[om Ε  c f S i1]

27
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όργίζεσθαι ή φοβεΐσθαι το την καρδίαν ώδί κινεΐσθαι (τό 
δέ διανοεΐσθαι ή τοιοΰτον Ισως ή ετερόν ττ), τούτων δέ συμ- 

10 βαίνει τά μέν κατά φοράν τ'.νών .κινουμένων, τά δέ κατ’ 
άλλοίωσιν (ποια δέ καί πώς, ετερός έστι λόγος)· το δή λέ- 
γειν όργίζεσθαι την ψυχήν δμοιον καν εί τις λέγοι την ψυ
χήν ύφαίνειν ή οίκοδομεΐν βέλτιον γάρ ’ίσως μη λέγε tv την 
ψυχήν έλεεΐν ή μανθάνειν ή διανοεΐσθαι, άλλά τον άνθρω- 

15 πον τή ψυχή- τούτο δέ μη ως εν έκείνη τής κινήσεως ουσης, 
άλλ’ ότέ μέν μέχρι εκείνης, ότέ δ’ άπ’ εκείνης, οίον ή μέν 
αΐσθησις άπό τωνδί, ή δ’ άνάμνησις απ’ εκείνης' επί τάς έν 
τοΐς αίσθητηρίοις κινήσεις ή μονάς. ό δέ νους έοικεν έγγίνεσθαι 
ουσία τις ούσα, καί ού φθείρεσθαι, μάλιστα γάρ έφθείρετ’ αν 

20 υπό τής έν τψ γήρο;. άμαυρώσεως, νυν δ’ Ισως δπερ επί 
τών αισθητηρίων συμβαίνει' εί γάρ λάβοι ό πρεσβύτης όμ- 
μα τοιονδί, βλέποι αν ώσπερ καί δ νέος, ώστε τό γήρας ού

8 (ή το φοβ. X) τιη Ε [corr in τώ Ε 1] [V ]X : τω SUWy 
X 1 ins C2 S i1: om C (κινεΐσ$αι η οιδεΐν [V]: κινεΓσ5αι sscr γρ. οιδεΐν C) 
9  τοιοΰτον ο —y Phc 1 5 7 ,1 0 :  τι τοιοΰτον y ίσως η Ey, [ins ή] C: 
ή Ισως SU[V]X Phc 1 5 7 ,1 0 : ή 'ίσως η [ή2 ins] W 11 ποια C[V]y
c f  Th 27, 32:  ποΐαι Ε [ι ins, fort Ε 1, radendo semideletum], UWX 
P P  157 ,1 3 :  ποιος S το δή S U : το δε EC [sscr δή C*], [Y] WXy 
S i1 Phc 156, 11 1 2  (λέγει S : λέγη Cy) 1 5  (τοϋτω Ε )  δέ μή ο
[έ in ras E*J, S il So 27,39  : δ’ ouy corr y 2 Phl (τη κινήσει W, 
sscr ς et ως W 2) ουσης b  Si1 Phl D : om E [ins E 2] Phl R  
1 6  (ότέ δ’ απ' έκείνης om Ε ,  mg add Ε 2) (δ’ ώς άπ’ W) (μέν2
ins Ε !) 1 7  (τώνδε X S i1) ( im  Ε) 19 ο3σα b  P h '°1 5 9 ,3 1 R
Th 29, 25:  om E [ins Ε 3] PP  <=159,31 So 28,23  έο^είρετ’ Sv 
o  Th 29, 25 ; 30, 6 : άν έφ5είρετο Phle1 6 0 ,l  .2 9  So 28 ,24  20  vüv
δ’ ίσως δπερ Ε : νΰν δ’ δπερ Thc 29, 26 ; 30, 6 : νυνί δ’ ώσπερ [om περ W] b  
P P  [νΰν] c f So 28, 31 21 (λάβη y) 22 (βλέπη [Υ] : βλέποιεν X)
ώσπερ καί ο - X  Thc 29, 28 ; 30 ,8  c f PhP222, 10 : ώσπερ ό X S ie 60,20  
So 28, 33 :  ώς ό Ρ Ρ Τ)  [om ό R]



τψ τήν ψυχήν τι πεπονθέναι, άλλ’ εν ψ, καθάπερ εν με- 
θαις καί νόσοις* καί το νοεΐν δή καί το θεωρεΐν μαραίνεται 
άλλου τίνος εσω φθειρόμενου, αυτό δε άπαθές έστιν. τό δέ δια- -2δ 
νοεΐσθαι καί φιλεΐν ή μισεΐν ούκ έστιν εκείνου πάΰη, άλλα του- 
δί τοΰ έχοντος εκείνο, ή εκείνο έχει. διό καί τούτου φθειρό
μενου ούτε μνημονεύει οότε φιλεΐ' ού γάρ εκείνου ήν, άλλα τοΰ 
κοινού, δ άπόλωλεν ό δέ νους Ισως θειότερόν τι καί άπαθές έστιν.

οτι μέν οΰν ούχ οιόν τε κινεΐσθαι τήν ψυχήν, φανερόν 30 
έκ τούτων* εί δ’ ολιυς μή κινείται, δήλον ως ουδ’ υφ’ έαυτής. 
πολύ δέ των είρημένων άλογώτατον τό λέγειν αριθμόν είναι 
τήν ψυχήν κινοΰνθ’ εαυτόν* υπάρχει γάρ αύτοϊς άδύνατα 
πρώτα μέν ττ. έκ τοΰ κινεΐσθαι συμβαίνοντα, ίδια δ’ έκ τοΰ 
λέγειν αυτήν άριθμόν. πώς γάρ χρή νοήσαι μονάδα κινου- 409 
μένην, καί υπό τίνος, και πώς, άμερή καί άδιάφορον ού- 
σαν; εί γάρ έστι κινητική καί κινητή, διαφέρειν δει. έτι δ’ 
έπεί φασι κινηθείσαν γραμμήν έπίπεδον ποιείν, στιγμήν δέ 
γραμμήν, καί αί τών μονάδων κινήσεις γραμμαί εσονται* 5 
ή γάρ στιγμή μονάς έστι θέσιν έχουσα* ό δ’ αριθμός τής

23 τήν ψ. τι πεπονθέναι Ε [αι suppl Ε®], CUX So 28 ,3 5 :
τήν ψ. πεπον3έναι S Thc 29,29 ; 3 0 ,1 2 :  πεπον3έναι τι τήν ψ. [VJWy :

τήν ψ. πεπονθέναι τι Pit1 c164 ,1 2 5  (άλλ’ ου S) εσω <»
Si* 60, 22 . 30 PU '1 6 4 , 8 So 29, 2 :  ε’ίσω Th* 2 9 ,3 0 ;  30, Μ
2 6  και ο. ο  Sil T U  2 9 ,3 1 ;  1 0 1 ,1 9  : ή φ. PU So 2 9 ,4  τουδ'ι
ο  PU ρ164, 19 T U 2 9 ,3 2 ;  1 0 1 ,1 9 :  τοΰδε S i1 27  (εκείνο,]
seer -ου ΛΥ1 sed exp vid) (ή] ου [V]) (ε-/ειν S) 30  (ουν om S) 
φανερόν ο  : έμφανέστερον S i1 31 (εί. .  . κινείται om C, suppl mg C2)
(αυτής X : I ins Ε 3) 32  (άλογώτερον y) 3 4  πρώτα ο —X
Sic 6 5 ,1 7  So 2 9 ,1 6 :  πρώτον X Th 3 1 ,7  ίδια Ε [sed accent Ε 3]
S i '65,17 PhP 165,31 So 2 9 ,1 6 :  Ιδία b Th 31,7

409 a 1 (αύτ'ον S) 3 εί C [corr in ή O ] SU[V]y c f Th 31 ,10:
ή Ε [ή corr in εί E*], WX So 29, 21 # κινητή ECSU[V]y So 29, 21 :
κινείται ΛΥΧ
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ψυχής ήδη πού sarc καί θέσιν έχει. έ'τι δ’ αριθμού μέν εάν 
άφέλη τις αριθμόν ή μονάδα, λείπεται άλλος αριθμός* 
τα δέ φυτά και ; τών ζφων πολλά διαιρούμενα ζή και δο- 

10 κεΐ· την αυτήν ψυχήν έ'χειν τφ εί'δει. δόξειε δ’ άν ούθέν δια- 
φέρειν μονάδας λέγειν ή σωμάτια μικρά* καί γάρ έκ τών 
Δημοκρίτου σφαιρίων εάν γένωνται στιγμαί, μόνον δέ μένη 
τό ποαόν, εσται τι έν αύτφ το μέν κινούν τό δέ κινούμενον, 
ώσπερ εν τφ συνεχεΐ* ού γάρ διά τό μεγέθει διαφέρειν ή 

15 μικρότητι συμβαίνει τό λεχθέν, άλλ’ δτι ποσόν. διό άναγ- 
καΐον είναι τι τό κινήσον τάς μονάδας. εί· δ’ έν τφ ζφιο τό 
κινούν ή ψυχή, καί έν τφ άριθμφ, ώστε ού τό κινούν καί το 
κινούμενον ή ψυχή, άλλα τό κινούν μόνον, ένδέχεται δέ δή 
πώς μονάδα ταυτην είναι; δεϊ γάρ ύπάρχειν τινά αυτή 

20 δ:αφοράν προς τάς άλλας. στιγμής δέ μοναδικής τίς άν είη 
διαφορά πλήν θέσις ; εί μέν ούν είσίν Ιτεραι αί έν τφ σώματι 
μονάδες καί αί στιγμαί, έν τφ αύτφ εσονται αί μονάδες"

7 (αριθμού, ά- in ras 3—4 litt Ε 3) 8  (άφέλη τε τις S)
10  (αυτήν om Ε) ψυ'/ήν εχειν ΕΧ : εχειν ψυχήν b —X Th 31,19
(δδξει X) (δν] άν ούν C) ου5εν ECSUXy Si1 Ph1: ομοίως μηδέν [Y]W
11 (λέγων y) σωμάτια O P h lD S o 3 0 ,5 B C .* σώματα S i1 A Phl R
Th 31, 21 So 30, 5 A  μικρά E[V]WXy Si1 PU So 30, 5 B  : σμικρά CSU 
Th 31,21 So 30, 5 AC  12 σφαιρίων Ε [i2 eras], SU[V]y cfSH>64, 
1 3 .1 6 :  σφαιρών CWX T h31 ,21  So 3 1 ,1 2 .1 8  (γένηται στιγμή y) 
μένει[V] c f Sic 64, 9 : μείνη W 14 συνεχεΓ ESU[V]X c f P hv167, 24 : 
μεγεώει C Wy So 30, 10 15 σμικρότητι b  Th 31 ,25  So 30 ,11
ante συμβαίνει add τούτο W y 16 κινήσον ο — y So 3 0 ,1 5 :  κίνησαν y Si1 
(ή δ’ X) 17 και τδ έν τω S, [eras τδ] CU, το add Ε 2, del Ε* 
τδ2 EC [V ]: om SÜWXy c f So 30,17  18 δε ECU, ins W 2 Ph1 c f
Th 31, 27: om S[Y]WXy 19 ταύτην ECS[V]Wy : αυτήν UX Ph' 
τινά αυτή EC [αυτής ut ν, eras σ], UX Ph1: τινά αυτής S : αυτή τινα [V]Wy 
2 0  (διαφοράν . .  . εΐη om S) (στιγμή δε μοναδική X, corr X3) (ειή] ή Ε) 
2 2  και αί Ε [eras, in ras ή Ε3], X Ph1 c170, 8 Dt [καί R] : κα'ι b —X Si1
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καθέςει γάρ /ώραν στιγμής, καίτοι τί κωλύει έν τφ αύτφ 
είναι, εί δύο, καί απείρους ; ών γάρ ό τόπος αδιαίρετος, 
καί αυτά, εί δ’ αί έν τφ σώματι στιγμαί ό αριθμός ό της 25 
ψυχής, ή εί ό τών έν τφ σώματι στιγμών αριθμός ή
ψυχή, διά τί ού πάντα ψυχήν εχουσι τά σώματα; στιγμαί
γάρ έν άπασι δοκοΰσιν είναι καί άπειροι, ετι δέ πώς οίόν. τε 
χωρίζεσθαι τάς στιγμάς καί άπολόεσθαι τών σωμάτων, εί 
γε μή διαιρούνται αί γραμμαί εις στιγμάς ; 30

5  Συμβαίνει δε, καθάπερ είπομεν, τή μέν ταύτό λέγειν 
τοΐς σώμά τι λεπτομερές αυτήν τιθεΐσι, τή δ’, ώσπερ Δη
μόκριτος κινεΐσθαί φησιν υπό τής ψυχής, ίδιον τό άτοπον. 400 b 
είπερ γάρ έστιν ή ψυχή έν πα'-τί τφ αίσθανομένψ σώματι, 
άναγκαιον έν τφ αύτφ δύο είναι σώματα, εί σώμά τι ή 
ψυχή" τοΐς δ’ άριθμόν λέγουσιν, έν τή μιήι στιγμή πολ- 
λάς στιγμάς, ή πάν σώμα ψυχήν έχειν, εί μη διαφόρων 5

23  κωλύει Ε [sscr σ Ε2], SUXy Síp 64,31 Phl P l70,29 D
So 3 0 ,27 :  κωλύσει C[V]W ΡΙιΡ 170,29 Kt Th 31,32  2 4  (τρό
πος y) 25  (αί om S) (στιγμαί είσιν δ y : ins είσίν Ε3) (ό1 eras X)

b  : om E [ins Ε 2] Phl Pl71,10  26  (ή om [V]) (εί om PU) 
b τών Ε [δ in εκ corr Ε 2, iterum b ante εκ ins Ε3] Síp 64,37  
PhP 171,12 Th 31,35 So 30, 36: b εκ τών b  Phl 2 8  (καί άπειροι
είναι W) 29  στιγμάς EC[V]WXy Th1 So 31,1 c f PhP 171,1 : ψυχάς 
SU, c f Sii> 65 ,6  30  γε b : om E Sic 65 ,7  Phl (εις τάς στ. W)
31 δε b Si1 P U '173 ,6  So 31,4: 8'ε κα'ι Ε τί ο P U '1 7 3 ,6 :  
πη corr W2 Si1 PhP 172 ,4  [qni et 32 jtfj δ’ habent] 32  τι 
ESU[Y]Xy Sff PU P172, 5 Rt So 31, 5 :  om CW [ins W2] 
c f  PhP 172, 5 D Th 32, 4 τώείσι o  Sil So 31 ,5 :  λόγου «  PU p1 7 2 ,5 .1 9

409b 1 (ίδιον] sscr άλλο Cx : om S) (τδ om X) 2 είπερ 
b : ε! Ε περ ins E 2], PU παντ'ι O So 31, 8 ;  άπαντι Phl σώ- 
ματι E [exp E2, del E3], SU[V]X PU So 31, 8 :  om CW [sscr super 
αίαθανομένω], y  3 (εί ex r( E x) τι εΐη ή PU 5 (εί corr 
E * ex η)
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τις αριθμός έγγίνεται και άλλος τις τών υπαρχουσών έν 
τώ σώματι στιγμών, συμβαίνει τε κινεΐσθαι τό ζώον υπό- 
του αριθμού, καθάπερ και Δημόκριτον αυτό  εφαμεν κινεΐν* 
τί γάρ διαφέρει σφαίρας λέγειν μικράς ή μονάδας μεγά- 

10 λας, ή ολως μονάδας φερομένας; άμφοτερως γάρ άναγ- 
καΐον κινεΐν τό ζψον τφ κινεΐσθαι ταύτας. τοΐς δή συμπλέ- 
ξασιν εις τό αυτό κίνησιν καί άριθμόν ταΰτά τε συμβαίνει 
καί πολλά, ετερα τοιαϋτα* ού γάρ μόνον ορισμόν ψυχής 
αδύνατον τοιοΰτον είναι, αλλά καί συμβεβηκός. δήλον δ’ =1 

15 τις έπιχειρήσειεν εκ τοΰ λόγου τούτου τά πάθη καί τά έργα 
της ψυχής άποδιδόναι, οίον λογισμούς, αισθήσεις, ήδονάς, 
λι πας, 8σα άλλα τοιαϋτα· ώσπερ γάρ ειπομεν πρότερον, 

18 ουδέ μαντεύσασθαι ρόδιον έ£ αυτών.
18 τριών δέ τρόπων παρα-

δεδομένων καθ’ ούς ορίζονται τήν ψυχήν, οι μέν τό κινητι- 
20 κώτατον άπεφήναντο τψ κινεΐν εαυτό, οί δέ σώμα τό λε- 

πτομερέστατον ή τό άσωματώτατον τών άλλων, ταύτα δέ

6 (τις2 óm X) 7 τω σώματι 1) ; τοΐς σώμασι Ε τε ECVWy 
Pli1: δε UX : om S κινεΐσθαι τδ ζώον Ε [γο. τδ σώ;αα Ε 3], SUVX 
Ρλι : τδ ζώον κινεΐσθαι W : τδ σώρα κινεΐσθαι Cy 8 κα'ι ECYWXy 
PJt1 : om SU αυτδ εφαμεν EX : εφαμεν αύτο 1)—X Phl 9 διαρερει
ESUVWX Th 32, 9 :  διαφερειν y, [eras ν] C (λέγειν post μονάδας y) 
μικρας ECy Th 32, 9 So 3 1 ,1 4 :  σμικρας b —Cy 11 (τώ] τδ S) 
ταύτας E So 3 1 ,1 6 :  αύτας b  (δε V : δει Ε, ει eras, in ras rt)
12 (εις τδ αύτδ post άριθμδν ponit et τε ante κα'ι add Pit1: τε ins 
etiam W 2) τε ECSUWy Phl Th 3 2 ,1 2 :  γε X : om Y So 3 1 ,2 2
13 τοιαϋτα o —V Phl Th 32 ,13 :  om V So 3 1 ,2 2  14 (δυνατόν C,
ins a -C3) (τοιοΰτον άδύνατον X) 15 (επιγειρήσοι Y) 16 (λογισμούς 
ς ins Ε 2) 1 7 (γαρ om y) 18  μαντεύσασθαι EX Th 3 2 ,1 7
So 31, 28 c f PhP 1 7 4 ,2 6 ;  1 7 5 ,1 :  μαντεύεσθαι b—X παραδεδομένων
O—y S il So 3 1 ,3 7  : δεδομένων y :  άποδεδομένων Phl 2 0  (τώ] τδ ΛΤ) 
(εαυτώ W) (το] τι Υ) 21 (άσώματον Xy) (δ'ε om X)
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τίνας άπορίας τε καί ύπεναντιώσεις εχει, διεληλύθαμεν
σχεδόν, λείπεται δ’ έπισκέψασθαι πώς λέγεται τδ εκ τών 
στοιχείων αυτήν είναι, λέγουσι μέν γάρ, Γν5 αίσθάνηταί τε 
τών δντων καί έκαστον γνωρίζη, άναγκαΐον δέ συμβαίνει/ ζτ> 
πολλά καί αδύνατα τφ λόγψ. τίθενται γάρ γνωρίζειν τφ 
όμοίω τό ομοιον, ώσπερ αν εί την ψυχήν τά πράγματα 
τιθέντες. ούκ εστι δέ μόνα ταϋτα, πολλά δέ καί ετερα, 
μάλλον δ’ ίσως άπειρα τον αριθμόν τά έκ τούτων, έξ ών 
μέν ούν έστίν έκαστον τούτων, έ'στω γινώσκειν τήν ψυχήν καί so 
αί ίθάνεσθαι’ αλλά τό σύνολον τίνι γνωριεΐ ή αίσθήσεται; 
οίον τί θεός ή άνθρωπος ή σάρ£ ή όστοϋν, ομοίως δέ καί 
άλλο ότιοΰν τών συνθέτων, ού γάρ όπωσούν εχοντα τά 410Γ' 
στοιχεία τούτων έκαστον, αλλά λόγψ τινί καί συνθέσει, καθά- 
■περ φησί καί Εμπεδοκλής τό όστοϋν

ή δε χ5ών έπίηρος εν εύστέρνοις. χοοίνοισιν
τώ δυο τών οκτώ μερεων λάχε νήστιδος αίγλης, 5
τε'σσαρα δ’ Ίΐφαίστοιο' τά δ’ οστέα λευκά γε'νοντο.

22 τε ECSTJ : om YWXy Ph°175, Í 3  .9ο 3 2 ,1 (έχει xx'i ύπ. Wy)
2 3  (τό] τά Ε) 24  (μεν om W) Γίν’ om Ε, ins Ε 3) α’σ^άνηται 
Ε αν eras], SUVX Th 33, 2 So 32, 3: αΐσ^ηται CWy τε om ΥΧ,
"eras nt v] y Th 33, 2 So 32, 3 25  (γνωρίζειν S) 2 8  (τίθενται y,
E 3 [ex τώέντες]) (πολλά δε κα'ι ετερα om V) 30  (Ιοτ'ιν om Wy)
(τούτων oní X) (έστω om CS, ins C2) (έγγιγνώσκειν C, έγ eras)
31 τίνι . . ή ECSUYy So 32, 10: ού . . . ούδ’ WX (γνωρίσει V)
32  (η τί αν3ρ. S)

410“ 1 άλλο ότιοΰν Ε : ότιοΰν άλλο b So 32,11  2 τούτων b Th
S 3 ,10 So 32, 11 : των Ε [ins τού Ε4] 3 και ECSUWy So 32, 14 cf Si?
68, 3 PhP 176, 5 : om VX Th 33,11  4 (δε χ$ών] δεχ^ρών Ε [ρ eras])
5 τώ Steinhart: τών ο —W Ρ ¥  ‘178,1 Th 33 ,13  [~kZ\ So 32 ,16  :
τά Ε3: τάς W | sscr τών] μερεων Ε [eras, in ras μοιράων Ε 3],
CSX, [corr in μοιοάων] U /%c178,1 D  [μορεων ID, μοιρβίων (, μοιρών i?j 
Th 33 ,13  So 32,16 : μοιράων YWy Phl 6 λευκά γένοντο CYy Phl 1>: 
λεύκ' εγενοντο Ε [λευκά έγ. eras I], SUWX Phl R  Th 33,14 So 32,17

3Fvrtter: Arixtotelie De Anima.
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οΰδέν οόν όφελο; ένεΐναι τά στοιχεία εν τή ψυχ$, εί μή καί οί 
λόγοι ένέσονται καί ή σύνθεσι;- γνωριεΐ γάρ έκαστον τό 
όμοιον, τό δ! όστούν ή τον άνθρωπον ούθέν, εί μή καί ταΰτ* 

10 ένέσται. τοδτο δ5 ότι άδόνατον, ούθέν δει λέγειν* τί; γάρ άν 
άπορήσειεν εί ενεστιν εν τη ψυχή λίθο; ή άνθρωπο; ; όμοιο;; 
δέ καί τό αγαθόν καί τό μή άγαθόν τόν αύ:όν δε τρόπον 
καί περί των άλλων, ετι δέ πολλαχώ; λεγομένου τού όντο; 
ισημαίνει γάρ τό μέν τόδε τι, τό δέ ποσόν ή ποιόν ή και 

1 δ τινα άλλην των διαιρεθεισών κατηγοριών) πότερον έ£ απάν
των εσται ή ψυχή ή ου; αλλ’ οΰ δοκεί κοινά πάντων είναι 
στοιχεία, άρ ούν όσα τών ουσιών, έκ τούτων μόνον; πώ; ούν 
γινώσκει καί τών άλλο;ν έκαστον; ή φήσουσιν έκαστου γένους 
είναι στοιχεία καί άρχάς ιδία;, ές ών τήν ψυχήν συνεστά- 

-20 ναι; εσται άρα ποσόν καί ποιόν καί ουσία, άλλ’ αδύνατον έκ 
τών τοΰ ποσού στοιχείων ουσίαν είναι καί μή ποσόν. τοΐ; δή 
λέγουσιν έκ πάντων ταΰτά τε καί τοιαύθ’ ετερα συμβαίνει, 
άτοπον δέ καί τό φάναι μέν άπαθέ; είναι τό όμοιον υπό τοΰ 
όμοιου, αίσθάνεσθαι δέ τό όμοιον τοΰ όμοιου καί γινώσκειν 

25 τφ όμοίψ τό όμοιον το δ' αίσθάνεσθαι πάσχειν τι καί κι- 7

7 ένειναι Ε [εν eras]: είναι l> So 32, 35 (εν om X) (οί om V) 
9 ή ECVWXy So 33, 2:  και SU (ε; corr E3 ex ή E 2, quod in ras I 
(μτ;ν [ged v eras Ε) 10 (δετιοτι Ε, τιΧ exp Ε 2) (ούδε X) 3; ECSUVW  
Th 33, 19 : oru Xy So 33, 3  11 ενεστιν ECSVy So33, 3 : εστιν U WX
13 περί ο —X : επ'; X Sic 68, 28 c f So 33, 5 14 ή ποιον ο  : τδ ΰϊ ποών
Phl So33, Iá  16 (έστ'ιν X) (κοινά] τινα S) 17 στοιχεία b - y  Th 33, 30  
add τα C] So 33 ,18:  τα στ. Ε, ν  τα del μόνον Ε [sscr -ων Ε3 : μόνων b  

18 (γ. ότι και y eras ότι C) 19 (ιδίως S : ιδίας, ας in ras Ε 3) 
2 0  (άρα κα'ι π W) (εκ om V) 21 (είναι ουσίαν V) (δε Υ) 22  ταΰτά
τε κα'ι om V) (τε om C) 2 3  (δ! ins W) (άπατες μεν y) 2 5  (το 
όμοιον τω όμ. Si1) τό δ’ om V : τό γάρ Y2X c f PhP 180, 5 τι b  Si1 PhP 
18 1 ,4 :  τε E So33,33  κα'ι κινείσαι CSYWy Ph 181 ,4  So 33, 3 3 :  κ. 
κινεί v Ε : κ. ποίειν UX : τ, ποιεϊν κα'ι κινεΐσ5αι Stf c f Síp 69, 2 6 .2 8
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νεΐσθαι τιθέασιν ójíoíoíc δε καί τό νοεΐν τε καί γινώσκειν. 
πολλάς δ’ απορίας καί δοσχερείας εχοντος τού λέγειν, κα- 
θάπερ Εμπεδοκλής, ώς τοίς σωματικοΐς στοίχε ίοις εκαστα 
γνωρίζεται, καί προς το όμοιον, μαρτυρεί τό νυν λεχθέν
οσα γάρ έστιν εν τοΐς τών ζφων σώμασιν απλώς γης, οίον 30 

δστά νεΰρα τρίχες, ουθενός αισθ-άνεσθαι δοκεΐ, ώστ’ ουδέ τών 410b 
όμοιων καίτοι προσήκεν. ετι δ’ έκαστη τών αρχών άγνοια 
πλείων ή συνεσις υπάρξει' γνώσεται μέν γάρ §ν έκαστον,
πολλά δ’ αγνοήσει' πάντα γάρ τάλλα. συμβαίνει δ' Εμ- 
πεδοκλεΐ γε καί άφρονέστατον είναι τον θ·εόν’ μόνος γάρ τών 5 
στοιχείων §ν ου γνωριεΐ, τό νεϊκος, τά δέ &νητά πάντα' έκ 
πάντων γάρ Ικαστον. δλιυς τε διά τίν’ αιτίαν ουχ άπαντα
ψυχήν εχει τά όντα, επειδή πάν ήτοι στοιχεΐον ή έκ στοιχείου

26  (Sk om V) τε b —V Si1 c f So 33 ,33  : τι V : om E
c f Th 34, 7 το γινώσκειν Si1 cf Th 34,7  29 μαρτυρεί δε to
Si* 70,8  λεχ^ν ECSÜWX Si* 70, 8 Ph* 180, 23 ; 181, 7 : λεχθη- 
σόμενον U* V y [corr ex λεχ3ε’ν], sscr X2 c f So 34, 6 30  έστιν
EWX Ph* 180,25 So 3 4 ,7 :  ε\εστιν CSUVy τών ESUWXy 
So 34 ,7  : om CV

410b 1 (ώστ’] ώσπερ V) 2 (ποοσηκον τα νεΰρα καί τάς τρίχας 
γεηρα δντα τών όμοιων αισ^άνεΟϊαι. ετι W) 3 πλείων [corr in πλεϊον] Ε,
[corr fort ex πλέον] V Ph1 D Th 34,11 : πλέον b  V PU R  So 34,11  
(σύν ε̂σις V, συνεσις Λ7’1) ύπάρςει ESUVy, C [ξ in ras, eras χ]
Th 34, 12 So 3 4 ,1 1 :  υπάο/ει WX / U ?καστον ECSUy : Ικάστη WX,
V[sscr -ovj PU So 34,11  4 πάντα γαρ. ταλλα b PU Th 34 ,12
cf So 34 ,12  : om E, suppl mg Ε3 δ’2 o —S TU Th 3 4 ,1 3 :  δε καί
S So 34 ,13  5 γε om y PU Th 34, 13 So 34 ,13  (άορονέστερον y,
(τον] γαρ Y, corr V*) 6 Iv o —C PU : om G So 34, 14 γνωριεΐ
b  Síp 70,18 PU P181,27 Th 34, 15 So 3 4 ,1 4 :  γνωρίζει E 7 τε 
EVWXy, Th 34 ,17:  δε CSUW* Sil PU 8 παν b S íp 70,22  
So 34,16 c f Th 34 ,18:  om E. ins Ε* ήτοι στ. EU: ή στ b —U 
cf Th 34 ,18  So 34,16  (έκ στοιχείου] έκ στοΐ'/είων καί στοιχείων ή W : 
εκ τών στοιχείων καί στοιχείων X)

3*
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ενός ή πλειόνων ή πάντων; άναγκαΐον γάρ έστιν' εν τι γι- 
10 νώσκειν ή τινά ή πάντα, άπορήσειε δ’ άν τις καί τί ποτ" 

έστί τό ενοποιούν αυτά* υλη γάρ έοικε τά γε στοιχεία* κυ- 
ριώτατον γάρ εκείνο τό συνέχον δ τί ποτ’ έστίν* της δέ ψυ
χής εΐναί τι κρεΐττον καί άρχον άδύνατον* άδυνατώτερον δ’ 
έτι τού νού* εύλογον γάρ τούτον είναι προγενέστατον καί κύριον 

15 κατά φόσιν, τά δέ στοιχειά φασι πρώτα τών όντων είναι.
πάντες δέ, καί οί διά τό γνωρίζειν καί αίσθάνεσθαι τά όντα 

την ψυχήν έκ τών στοιχείων λέγο^τες αυτήν, καί οί τό κι- 
νητικώτατον, ού περί πάσης λέγουσι ψυχής, ούτε γάρ τά 
αισθανόμενα πάντα κινητικά* φαίνεται γάρ είναι τινα μό- 

20 νιμα τών ζφων κατά τόπον* καίτοι δοκεΐ γε ταυτην μόνην 
τών κινήσεων κινειν ή ψυχή τό ζφον. ομοίως δέ καί δσοι 
τόν νούν καί τό αισθητικόν έκ τών στοιχείων ποιούσιν* φαίνεται 
γαρ τά τε φυτά ζήν ού μετεχοντα φοράς ούδ’ αίσθήσεως,

9 ή Ικ πλ. V, εκ ins Ε 1, So 34, 17 ?ν τι ECVy So 34 ,18  : 1ν SUX .* 
ή iv W 11 αυτά Ο Phl : ταύτα Si1 τά γε στ. ECVy Phi R : τά στ. 
SÜWX ΙΨ  I) κυριώτατον Ο .So 5 4 ,21 : κύριον P/d 12 γάρ b  Χο 54, 22  : 
δε Ε [sed eras, in ras γάο E 2] Phl (δε om S) 13 είναι τι κρεΐσσον EWX  
Phc 183,17 : είναι τι κρειττον CSVy Si1 So 34, 22 :  κρεΓττον εΐναί τι U 
(αρχή S) (όέ τι W) 14 εύλογον EU Sic 71,4  I'M R  p182, 21 Th
34 .25  So 3 4 ,2 4 :  εύλογώτατον CSVy Phl IJ : εύλογώτερον W : άλογον X
(γάρ] γε S : γάρ άρα X) τούτον είναι EUW, [τούτο] X : είναι τούτον CSVy 
Phl D, [ τούτο] R  προγενεστατον Ο —X Phl Th 34, 25 : προγενέστερον X So
34.25  c f SÍP 71 ,4  κύριον ο —W ΡΜ So 34, 25:  κυριώτατον W
Th 34, 26 15 ίφαα ] ταυτι V) 16 γνωρίζειν και αΐσθάνεσ^αι Ο—y Phl Ρ>
So34,31 : αισθάνεσ^αι καί γνωρίζειν y Phl R  τά οντα τήν ψυχήν EWX 
Phl D  : τά κατά τήν ψυχήν V : τήν ψυχήν τά ο /τα CSUy PM R So 34, 31 
17 λέγοντε;] ποιούντες Phl So34,31  18 πάστας Ε Sip 7 1 ,33 .36
ΡΜ ρ1 8 4 ,15 Th 3 4 ,2 7 :  άπάσης b  So 3 4 ,3 2  19 (άπαντα X)
(γάρ] γε S) (μόρια S [sed έστώτα mg]) 2 0  γε δοκεΐ- X ΡΙι1 
(γε om V [ras 2 litt] : ras eorr ex τε Ε) (μόνην ταύτην y) 21 (ψυχή 
καί τό V) 23  (σποράς S)
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και τών ζφων πολλά διάνοιαν ουκ έχειν. εί δέ τις καί ταϋτα 
παραχιορήσειε καί θείη τον νουν μέρος τι της ψυχής, ομοίως υ25 
δέ καί το αισθητικόν, ούδ’ άν ουτω λέγοιεν καθόλου περί 
πάσης ψυχής ουδέ περί όλης ουδεμιάς. τούτο δέ πέπονθε 
καί ό έν τοΐς Όρφικοΐς επεσι καλουμένοις λόγος' φησί γάρ 
την ψυχήν έκ τοδ όλου είσιέναι άναπνεόντων, φερομένην υπό 
τών άνέμων. ουχ οίόν τε δη τοΐς φυτοΐς τοΰτο συμβαίνειν ουδέ 30 
τών ζψων ένίοις, ε’ίπερ μη πάντα άναπνέουσιν τοΰτο δέ λέ- 411 
ληθε τούς οδτιος όπειληφότας. ει τε δει την ψυχήν έκ τών 
στοιχείων ποιεΐν, ουθέν δεΐ έξ απάντων- ικανόν γάρ θάτερον 
μέρος τής έναντιώσεως έαυτό τε κρίνειν καί τό άντικείμενον. 
καί γάρ τφ εύθεΐ καί αυτό καί τό καμπόλον γινώσκομεν 5 
κριτής γάρ άμφοΐ· ό κανών, τό δέ καμπόλον ούθ’ έαυτοδ 
ούτε τοδ ευθέος, καί έν τφ όλψ δέ τινες αυτήν μεμεΐχθαί 
φασιν, όθεν ίσιος καί Θαλής φήθη πάντα πλήρη θεών είναι.

2 4  (έχει W) 2 5  (τι om C) 26  (ούκ Sv y) οΰτοι Th 35,
26  (λέγε< V [corr vid e λέγοιεν, ο sscr]) καθόλου ESWX S ic 
72, 7 Th 3 5 ,1 5  : om CUYy c f  PhP 1 8 6 , 3 .5  So 3 5 ,1 2  (περ'ι της π. V)
27  ούδεμιας C Th 3 5 ,1 6  c f PhP 1 8 6 ,6 . 11 : ουδέ μιας EUWXy, [eras 
accent sup ε] V : ουδέ περ'ι αίας S Sic 72, 8 So 3 5 ,1 2  c f PhP 1 8 6 ,1 4 .1 8  
(τδ αύτδ Phl) 28  επεσι καλούμενοις Ε : επ. καλούμενος X So 3 5 ,1 7  : 
επεσιν άόόμενος U : καλουμένοις επεσι CVy Phl c f  Th 3 5 ,1 7  : καλούμενος 
επεσι W: επεσι S (λόγο.ς Ε, eras littera ante ς) 29  (ολου Ε 2 
ex λόγου) 3 0  δη Ε [δε corr Ε*], CSUVy : δε WX So 3 5 ,1 9  (τοΐς 
φυτοΐς om [ras 4 litt] V)

411* 1 (εΐπεο μη] μηδ'ε y) δέ b  Sic 72,14 Phl Th 3 5 ,2 0 :  
δή Ε 2 (τδ ούτως S) ει τε CSUy Phl : εΐ γε X [eras γε
corr in εΐ δέ X2] : ε’ίπερ δέ V, "W [del δέ], E x [corr ex εΐ τε δε 
c f Si1 A], C5 (δει] δη S, [corr in δεΐ] V) 3 (δεΐ-] δή S) 4  (κα'ι 
εαυτό κρίνειν y) 5 (καΐ;! om X) 8  ϊσω; Ο—V Si1 c73,21 Phl: 
om V So 36 ,10  (3αλλής SU, [exp alterum λ] W) πάντα 
πλήρη O Sic 73,23 Th 35, 29 Sn 36,11 c f Php 188,16 : πλήρη πάντα 
Si1 A PP
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τούτο δ’ Ιχει τινάς άπορίας· διά τίνα γάρ αιτίαν έν μεν τφ 
ίο άέρι ή τφ πυρί ουσα ή ψυχή ου ποιεί ζφον, έν δέ τοΐς μει- 

κτοΐς, καί ταΰτα βελτίων έν τουτοις είναι δοκοΰσα; έπιζητή- 
σειε δ’ αν τις καί διά τίν' αιτίαν ή έν τψ άέρι ψυχή τής 
έν τοΐς ζφοις βελτίων έστί καί άθανατωτέρα. συμβαίνει δ 
άμφοτέρως άτοπον καί παράλογον καί γάρ τό λέγειν 

15 ζφον τδ πυρ ή τον άέρα τών παραβολωτέρων έπί, καί τό 
μή λέγειν ζφα ψυχής ένούσης άτοπον. υπολαβεΐν δ’ έοίκασιν 
είναι τήν ψυχήν έν τουτοις, οτι τό δλον τοΐς μορίοις όμοειδές. 
ώστ’ άναγκαΐον αυτοΐς λέγειν καί τήν ψυχήν δμοειδή τοΐς 
μορίοις είναι, εί τψ άπολαμβάνεσθαί τι τού περιέχοντος έν 

20 τοΐς ζφοις έμψυχα τά ζφα γίνεται, εί δ' ό μέν άήρ διασπώ - 
μένος δμοειδής, ή δέ ψυχή ανομοιομερής, τό μέν τι αυτής 
υπάρξει δήλον οτι, τό δ’ ουχ υπάρξει, άναγκαΐον οΰν αυτήν 
ή ομοιομερή είναι ή μή ένυπάρχειν έν ότψοΰν μορίψ τού παντός.

9 τίνα γάρ ESUVWX Th 3 5 ,36  : τίνα μεν γάρ CVy, ins 
αεν W- μεν EUVWX Th 3 5 ,3 7  So 3 6 ,1 9 :  om CSy 10 ή τφ 
EVWXy c f Th 35, 37 [και τω] : η εν τω CSU (ή om VI 11 (ταυτα 
τοι X) βελτίων b So 36, 20 : βέλτιον Ε είναι έν τουτοις Sj’ So 36, 20
12 δ’ EWX S i1 So 3 6 ,20 c f Ph p 189, 4 : γαρ CSUVy Ε2 (και om y)
13 (δε κα'ι άμ®. y) 14 (κα'ι παράλογον. . . 16 άτοπον om y, mg y 1) 
15 παραβολωτέρων Si1 PhP 189, H D  Th 36, 2 :  παραλορωτέρων ECVy 
c f Php 189,11 B  Th 36, 2 C : παραλόγων SUWX : «έμπλήκτων» So 36, 24 
(έστί om CVy) 17 είναι την ψ. E Si1 So 36, 2 5 :  τήν ψ. είναι CVWy 
Ph1 Th 36 ,4  : τήν ύ. SUX δτι ESUWX Th 36, 5 : έπεί CVy Ph1 
So 36, 26 (ολον έν τοΐς Ε) 18  κα'ι Ο Ph1: om Si1 19 είναι 
b  Ε 2 Ph1: om E Si1 εί ECWy Si1 Ph1 B  [ή D ] : έν S : εί έν Ü X : 
είπερ έν V (το C) απολαμβάνεσαι E V W 1 Si1 Ph1 Ρ1 9 0 ,1 6 .3 0  
So 36, 30 : άπολαμβα'νειν CSUy c f PitP 189, 30 (περιέχοντος άέρος έν 
V : υπερέχοντος y) 2 0  τά EWX Si1 Ph1 ρ190, 31 : om CSUVy 
c f So 36 ,30  (γίγνονται Ε, -εται Ε 2) (διασπώμενον όμοειδες U) 
23  ή, b  Síp 76, 5 PA1 Β : om Ε c f Ph> D  [22  αυτή]
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φανερόν οϋν εκ των είρημένων ως ούτε το γινώσκειν υπάρ
χει τή ψυχή διά τδ εκ τών στοιχείων είναι, ούτε το κινεί- -25 
σθαι αύτήν καλώς ούδ αληθώς λέγεται, έπεί δέ το γινώ- 
σκειν τής ψυχής έστί καί τό αίσθάνεσθαί τε καί το δο£ά- 
ζειν, ετι δέ τδ έπιθυμεΐν καί βούλεσθαι καί ολως αί ορέξεις, 
γίνεται δέ καί ή κατά τόπον κίνησις τοΐς ζψοις υπδ τής
ψυχής, ετι δ' αδξη τε καί ακμή καί φθίσις, πότερον δλη 30
τή ψυχή τούτων έκαστον υπάρχει, καί πάση νοοΰμέν τε καί 411 J 
αΐσθανόαεθα καί κινουμεθα καί τών άλλιυν έκαστον ποιοΰμέν τε 2

καί πάσχο- 2
μεν. ή μορίοις ετέροις ετερα; καί τδ ζήν δή πότερον εν τινι 
τούτων έστίν ένί ή καί εν πλείοσιν ή πάσιν, ή καί άλλο τι 
αίτιον; λέγουσι δή τινες μεριστήν αυτήν, καί άλλί;) μέν 5

25  (τη ins Gx) (τών om W) (ούτε δέ τδ V [δε ex öta corr])
26  ουδ’ αληθώς I» Ph1 So 3 7 , 8 : om Ε, ins mg Ε ϊ Ιπεί δε ο —Cy S i1 
Phe 195, 24D  So 3 7 ,9  : έτειδή C [corr ή in ε], η sscr Ε 2, corr Ε 3 Phl Ό
<196. 24 Pd : έπε-.δή δε y  Phl R  Th 3 6 ,2 7  27  της ESUVWX Ph>
<196,24 So 3 7 ,9 :  om Cy Si> το, EVWX : om CSUy PP So 37 ,9  
28  δε το ECVy : δε χαί το SUWX c f So 3 7 ,10  [om δέ] (ante ßoü- 
λεα*οη eras το C) βοίλεώαι Ε [ευ ins E 2], SW SÍP 77, 27 PhP 195,20  
Th 3 6 ,3 6 :  βουλεόεσ3αί CUVXy So 37 ,10  c f Th 36 ,29  (αί om C)
(δοεξις C) 29 (χαί om y, C ins C1]) ή b Th 36, 29 So 3 7 ,1 0 :  
om Ε τής ESUWX Th 3 6 ,3 0  : om CVy So 3 7 ,1 1  30 (Pu δέ
χαί yj aυίη Ε [σ;; ins Ε2], So 3 7 ,1 2  : αυξητις b Th 36, 30  (τε om V)

411 b 1 (6 πάρχειν X sed v eras]) πκσι Ε [i rad corr ex η], 
y corr in -η] (καί -άση xa't V) 2 καί κινού[κε.&α EVW Sic 77,29  
So 37, 13:  καί κ ινούν X : om CSüy (τε om Ul 3 δή Ο — V 
So37 ,16 :  okY Phl Th 36,37  (εν τινι] ένί y) 4 ένί ή b —y c f Th 
36, 37 : ή ένί ή E séd ένί ή del E3j : ή y c f So 37,17  εν ECUVy So 37,
17 : om SWX παοίν Ε : καί ττασιν CVWXy, ins καί Ε -: καί ε’ν πασιν SU 
So 3 7 ,1 8  5 δή EWX S i1:· Sk CSUVy sscr E4W* Phl (αύτήν
(χεριστήν y) καί ESUVWX Sil Pli1: εΐνα; καί Cy αλλω CSUX, corr y, 
sscr Y'W* Si> P78,18 I V  Th 3 7 ,4  S0 37, 27 : άλλο EVWy cf So 3 7 ,2 7 C
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νοεΐν άλλψ δέ έπιθυμεΐν. τί οΰν δή ποτέ συνέχει την ψυχήν, 
εί μ.εριστή πέφυκεν; ου γάρ δή τό γε σώμα' δοκεί γάρ του
ναντίον μάλλον ή ψυχή τό σώμα συνέχειν έζελθούσης γοϋν 
διαπνείται καί σήπεται. εί ούν έτερόν τι μίαν αυτήν ποιεί, 

10 εκείνο μάλιστ’ αν ειη ψυχή, δεήσει δέ πάλιν κά.κεϊνο ζη- 
τεΐν πότερον §ν ή πολυμερές, εί μέν γάρ εν, διά τί ουκ.
ευθέως καί ή ψυχή ε ν ; εί δέ μεριστόν, πάλιν ό λόγος ζη
τήσει τί τό συνέχον εκείνο, καί ουτω δή πρόεισιν έπί το 
άπειρον, άπορήσειε δ’ άν τις καί περί τών μορίων αυτής, 

15 τίν’ έχει δυναμιν έκαστον έν τψ σώματι. εί γάρ ή δλη
ψυχή πάν τό σώμα συνέχει, προοήκει καί τών μορίων 
έκαστον συνέχειν τι του σώματος, τούτο δ’ έοικεν άδυνάτω* 
ποιον γάρ μόριον ή πώς ό νους συνέχει, χαλεπόν καί πλά- 
σαι. φαίνεται δέ καί τά φυτά διαιρούμενα ζην καί τών 

20 ζψιον ένια τών εντόμων, ως τήν αυτήν έχοντα ψυχήν τψ- 
ε’ίδει, εί καί μή αριθμώ1 έκάτερον γάρ τών μορίων αί'σθησιν

6 άλλω CSUX, corr VJy sscr W*: άλλο EVW cf So 37,27 C*
7 τό γε [eras τό] Ε : γε τό CV : τό SUWXy (μάλλον τουναν
τίον W) 8  (εξελ^οΰια W) γοϋν ο —ν Sic78,23 Th 37, 11 : 
γαρ δή y :  γαρ Phc 208,28 So 37, 31 9 διαπνεΐται Ο—y Sic78,23
Phc 197,2 Th 37,12 : διαπνεΐ τε y So 37,31 (αυτήν om W) 
10 (Ικεινο δε μ. Y) εΐη ψυχή ESUWX Th 37,13 So 37,36  
cf PhP 197, 20 : είή ή ψυχή CVy 12 καί ή ψ. h  Ε Th 37,14: και 
τήν ψυχήν ?ν SUWX cf Ρ/,ρ 197,22  [inde So 37, 17]: καί τήν ψ. 1ν 
είναι Cy : 2ν είναι καί τήν ( / . V  13 (εκείνα [rad corr in εκείνο] Ε)
15 δυναμιν έκαστον ECUWXy Si1 Phl So 38,22 A C : έκαστον δυναμιν 
SV So 3 8 ,22B  (τω om (εί] ή W) ή ολη ο —VW
So 38,23 : ολη ή W Th 37,32 cf PhP 199,14 : δλη V 17 (τούτω Ε> 
αδύνατον Wx Phc 199,23  18 συνάξει b —V συνάξει y] PP 199,26;
241, 35 Th 37, 34 So 38,29: ουνε'χει EV cf Síp 95,31 19 (καή om S)
20  (ψυχήν om V) 21 (εί om y) (καί μή τώ V : μή καί Ε)
γαρ ΕΥ Th 38,6 cf PhP 200,12:  γοϋν CSXy So 3 9 ,3 :  οδν UW
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εχει καί κινείται κατά τόπον επί τινα χρόνον, εί δέ μή 
διατελοϋσιν, ουθέν άτοπον όργανα γάρ ουκ εχουσιν ώστε σψ- 
ζειν τήν φόσιν. άλλ’ ουδέν ήττον έν έκατέρψ των μορίων
άπαντ’ ενυπάρχει τά μόρια τής ψυχής, καί δμοειδεΐς είσίν 25 
άλλήλαις καί τή όλη, άλλήλων μέν ώς όυ χωριστά όντα, 
τής δ’ όλης ψυχής ώς διαιρετής ουσης. εοικε δέ καί ή έν 
τοΐς φυτοΐς αρχή ψυχή τις είναι· μόνης γάρ ταότης κοι- 
νωνεΐ καί ζφα καί φυτά* καί αυτή μέν χωρίζεται τής
αισθητικής άρχής, αϊσθησιν δ’ ουθ-έν άνευ ταότης εχει. 30

23  (το ατοπον y) 25 ενυπάρχειν WXy, [eras ν] C (μύρια ins C*) 
ομοειδεΓς [όμοειοή Ε3] είο'ιν άλλήλαις Ο—W SÍP 79, 2 8 ; 79,31 Ρ Ρ 2 0 0 ,2 4 :  
όμοειδή είσίν άλληλυις W c f Th 38, 12 So 39, 9 26  άλλήλων ECSUXy
ST 80,17 P P  2 0 0 ,2 5 .2 9  c f Th 38, 15 : άλλήλοις W So 39,10 : 
άλλήλαις V, sscr W2 ώς ο* ο —X ST 80,17 M  PP 200, 2 5 .2 9  
So 39 ,10:  oft ST 80,17 Aa : ώς ST V : ώς ούδε X 27 (ώς ού διαιρετή;
W [séd ού exp]) 2 8  άρχή ψυχή EVWX ST PP R  ρ202, 5 c f Th 38, 22 
So 39 ,30  : άρχή SU, [sscr ψυχή] y, [ins ψυχή ante άρχή C2] C
PP D  (μόνη X : μόγις V [sed corr in μόνης V2]) (ταιίτη X)
29  na\ ζ. b Síp 80, 26 c f So 39, 32 : καί τά ζ. Ε c f Th 38, 24  [χα\ τά ζ. 
καί τά φ ] αυτή X PP c f SÍP 89, 27 3 0  (αισθητής X [sscr -ικής X*])
( h e tv  S)-



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ 

Β.

412 * Τά μέν δή υπό τών πρότερον παραδεδομένα περί ψυ- 1 
χής είρήσθω’ πάλιν δ’ ώσπερ εξ ϋπαρχής έπανίωμεν, πει- 

5 ρώμενοι διορίσαι τί έστι ψυχή και τίς άν ε’ιη κοινότατος
λόγος αυτής, λέγομεν δή γένος εν τι τών όντων τήν οόσίαν,
ταυτης δέ τό μέν ώς ύλην, δ κα-θ·’ αυτό μέν ούκ εστι τόδε 
τι, ετερον δέ μορφήν καί είδος, καΌ·’ ήν ήδη λέγεται τόδε 
τι, και τρίτον τό έκ τούτων. Ιστι δ’ ή μέν υλη δυναμις, τό 

10 δ’ είδος εντελέχεια, καί τούτο δίχως, τό μέν ώς επιστήμη,

412“ 3 τά μεν δή [oűv Ph1 207, 16 : om Ph’ 202,2] υπό τών πρό- 
τερον [προτε’ρων Vy Si1 Ph1 bis~\ παραδεδομένα περί ψυχής είρήσ^ω [corr 
in εϊρηται Ε3 c f Th 38, 35] ' πάλιν . . . έπανίωμεν ECVy Silc 82,15 
Ph1 bis Th 38, 34 : έπε'ι δ* [επειδή P Soá0,2 ] τά παραδεδομένα πεοϊ ψυχής 
παρά τών άλλων, έφ’ δσον [όσων X] έκαστος άπεφήνατο [τών add Ea Ρ 
So 40,3] πρότερον [πρώτον W] εϊρηται σχεδόν, νϋν ώσπερ Ιξ αρχής 
[υπαρχής S So 40, 3] πάλιν έπανίωμεν SUW XPEa So 40, 2 5 τίς δν
εϊη EGVyPE» Th 3 9 ,1 So 40, 4 : τί [τίς WS2] Ιστιν SÜWX κοινότα
τος ESCVyPEa Síp 82,18 Th 39,1 So 40 ,4 :  κοινός UWX 6 λέγο-
μεν . . .  ουσίαν OSF" Ε*. (Ők V) γένος εν τι ECUYyP Alex &ηι 74, 32 Si1
Tit 39, 3 So 40,17 : h  τι γένος SX : γένος post ό'ντων W τών όντων
o Si1 Th 39, 3 cf So 40,17 : τών άλλων όντων Alex άτι1 74,33  cf Ε»
7  ως ο  Th 39,4 So 40,18:  om PP  μεν ο — V  So40,19  om Y  Ph1
8 μορφή Y Alex άπι 75 ,1  9 (ετε X, sscr έστι X2) δυναμις ο —y 
Si1 So40, 24: δυνάμει y W*Ea PhP2 1 1 ,1 4 .1  cf Th 34,7.10 Síp 84,2  
10 (διττώς W)
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το δ’ ώς τό θεωρεΐν. ούσίαι δε μάλιστ’ είναι δοκοΰσι τά σώ
ματα, καί τοότων τά φυσικά' ταύτα γάρ τών άλλων άρ- 
χαί. τών δέ φυσικών τά μέν εχει ζωήν, τά δ’ ουκ Ιχει* 
ζωήν δέ λέγομεν τήν δι' αύτοδ τροφήν τε καί αύζησιν καί 
φθίσιν. ώστε πάν σώμα φυσικόν μετέχον ζωής ουσία αν 15 
είη, ουσία δ’ ουτο>ς ως συνθέτη, έπεί δ’ εστί καί σώμα τοι- 
όνδε, ζωήν γάρ εχον, ουκ αν <(έν)>είη τό σώμα ψυχή* ου 
γάρ έστι τών καθ’ υποκειμένου τό σώμα, μάλλον δ5 ως
υποκείμενον καί υλη. άναγκαΐον άρα τήν ψυχήν ουσίαν
είναι ώς είδος σώματος φυσικοΰ δυνάμει ζωήν εχον- ®ο
τος. ή δ’ ουσία εντελέχεια, τοιοότου άρα σώματος εν
τελέχεια. αυτή δέ λέγεται διχώς, ή μέν ώς επιστήμη, 
ή δ’ ώς τό θεωρεΐν, φανερόν ουν δτι ώς επιστήμη* έν γάρ 
τφ ύπαρχειν τήν ψυχήν καί ύπνος καί έγρήγορσίς έστιν,

11 ώς τ'ο θεωρείν SUVWXE» Si1 Ph! Th 39,21: ώς θεωρία 
yP So 4 0 ,3 2 :  θεωρεΐν EC (είναι μάλιστα Ρ) 12 (άλλων
αι άρχαί S) 14 λέγομεν Ο—y Ρ Sic 85,19 Phl : λέγω y Ρ So 41, 6 
αυτού Ρ So 41, 5 :  έαυτοϋ Sic 85,19 Αα Th 3 9 ,3 1 :  αυτού ο—ΥΡ 
Sic 86 ,4  »85, 29 Ph1 »212,30; 213,9:  αυτής Υ (τε post αΐίξησιν 
SX : om U) 15 (ζωής κα'ι ουσία Ρ) ούσία äv εΐη ECVWyP So 41, 10 
c f Th 39, 32: om SUX, suppl S2U2 16 (δ’Χ om X) (σύνθετος
U® ex συνθέτη) ε’πεί δέ SUVWXP Ph1 S o 4 1 ,l4 :  έπειδή E [corr in
έπεί δε E3], Cy cf Th 39 ,33  κα'ι σώμα τοιύνδε EC [eras τ'ο ante 
σώμα], y [τοιονδί]: σώμα τοιόνδει [ultima litt lineolis deleta] Ρ : σώμα 
κα'ι τοιύνδε Pit1: σώμα κα'ι τοιονδί τούτο UVW X: καί σώμα καί τοιονδί 
τούτο S : «σώμα καί τοώνδε σώμα» So 41 ,14  17 ζωήν γάρ εχον ο :
τ'ο ζωήν εχον Pit1 So 41 ,15  c f Th 39, 33 hein et ψυχή de coniectura 
scripsi: είη et ψυχή ο τδ ECVXyP Phle2 1 5 ,11.18. 22 .32  c f So 41,18 : 
om SUW [ins W*] c f Th 40 ,4  ψυχή ECP»cf So 41,19 : ή ψυχή 
SUVWXy Pit1 c21 5 ,11. 18. 22 c f Th 40, 4 eadem atque Ph legisse 
vid Alex ap Ph 215,24  21 (τοιούτου . . . εντελέχεια om V)
24  (εσται V)
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25 άνάλογον δ’ ή μέν εγρήγορσις τφ θεωρεΐν, 6 δ’ ύπνος τφ· 
έχειν καί μή ένεργειν* προτέρα δέ τή γενέσει επί toö αότοΰ- 
ή επιστήμη, διδ ή ψυχή έστιν εντελέχεια ή πρώτη σώματος 
φυσικού δυνάμει ζωήν έ'χοντος. τοιοΰτο δέ, δ αν ή όργανι- 

412b κόν. όργανα δέ καί τα τών φυτών μέρη, άλλα παντελώς 
απλά, οίον τό φύλλνν περικαρπίου σκέπασμα, τό δέ πε- 
ρικάρπιον καρπού* αί δέ ρίζαι τφ στόματι άνάλογον άμφω 
γάρ έλκει την τροφήν, εί δή τι κοινόν επί πάσης ψυχής 

5 δει λέγειν, είη άν εντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικού 
οργανικού, διό καί ου δει ζητεΐν εί εν ή ψυχή καί τό σώμα, 
ώσπερ ουδέ τον κηρόν καί το σχήμα, ούδ' δλως τήν έκάστοι> 
ΰλην καί τό ου ή υλη* τό γάρ Sv καί τό είναι έπεί π)εονα- 

9 χώς, τό κυρίως ή εντελέχειά έστιν.
9 καθ-όλου μέν

10 ούν εϊρηται τί έστιν ή ψυχή' ουσία γάρ ή κατά τον λόγον, 
τούτο δέ τό τί ήν είναι τφ τοιιρδί σώματι, καθάπερ ει τι 
τών οργάνων φυσικόν ήν σώμα, οίον πέλεκυς' ήν μέν γάρ άν

26  ο= SOVWXP Si* So 41, 3 2 :  δή ECy (της γενέσεως Ρ) 
27 (f(1 om y) ή2 ECVyP : om SUWX c f So 42,6  2 8  (φυσιχοΰ
οργανικού δυνάμει X, οργανικού add S2) τοιοΰτο ECUy Phl : τοιοϋτον 
SVWX : ιοιοΰτου Ρ So 42, 7 (δ δν] όταν W)

412b 3 (ή δε ρίζα V) 4 δή U [corr ex δέ], VWX S i1 P P  *37,15 ; 
205 ,15 ; 207,1  Phv m  phys 344,4  Th 4 2 ,13 So 42, 25 : δέ ECSy 
(κοινδν] κα'ι V) 5 εντελέχεια ή πρώτη Ο WX Th 42,14  So 42, 26 : 
ή πρώτη εντελέχεια WX (τοΰ σώματος, séd του eras V) (οργανικού 
φυσικοϋ S) 6 (κα'ι, om V So 42, 26Β) (ψυχή κατά το είδος καί V) 
8 ή om SXP So 42, 27 πλεοναχώς SÜWXP c f S íp 92,1 Th 42 ,17  : 
πλεοναχώς λέγεται ECVy So 43. 5 η Ο—EC cf Sic 92 ,3 , So 43, ti:  
ήι E ή C c f  Ph 218, 33  10 ή, o c f PhP 2 2 0 ,19 :  om S il P P  c f  So 43, 9
(τον om S suppl S2) 11 κα^άπερ... 12 σώμα f i · “ Ρ 12 (tjv
φυσικόν V) πέλεκυς Β0Γ Ρ μεν ECy: om SUVWXP P P  220, 34 
So43.15  (γάρ om X )
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τό πελέκει είναι ή ουσία αυτού, καί ή ψυχή τούτο' χωρι- 
σθείσης δε ταότης ούκ αν ετι χέλεκυς ήν, άλλ5 ή δμω- 
νύμως. νύν δ’ Ιστι πέλεκυς' ου γάρ τοιούτου σώματος τό τί 15 

ήν είναι καί δ λόγος ή ψυχή, αλλά φυσικού τοιουδί εχον- 
τος αρχήν κινήσεως καί στάσεως έν έαυτφ. θεωρεΐν δέ καί 
έχί τών μερών δει το λεχθέν. εί γάρ ήν ό οφθαλμός ζφον, 
•ψυχή αν ήν αυτού ή δψις* αυτή γάρ ουσία οφθαλμού ή 
κατά τον λόγον, δ δ’ οφθαλμός υλη όψεως, ής άχολι- 20
πουσης ουκετ’ όφθαλμός, πλήν δμωνόμως, καθάπερ δ λί
θινος καί δ γεγραμμένος. δει δή λαβεΐν τό επί μέρους έφ’ 
όλου τού ζώντος σώματος· άνάλογον γάρ έχει ώς τό μέ
ρος προς τό μέρος, ούτως ή όλη αισθησις προς τό όλον 
σώμα τό αισθητικόν, ή τοιούτον. εστι δέ ου τό άποβεβληκός 25 
τήν ψυχήν τό δυνάμει ον ώστε ζην, αλλά τό έχον' το δέ 
σπέρμα καί δ καρπός τό δυνάμει τοιονδί σώμα, ώς μέν

13 τδ SUYX [sscr τώ], Ρ Phe 220 ,34  So 4 3 ,1 5 :  τώ ECW 
[sscr το W1]: αύτω y πελέκει similia Ρ (ψ. έστί
τούτο W) (τούτω V) χωρισθείσης . . .  14 ήν Ρ 14 δ·
EC U [in ras . VWy c f TI: 42 , 2 3 :  γάρ SX (αύτ'ης S)
(δν om V) |ήν] είναι y) 15 εστι s crip s i : εστι ο  16 τοιουδ'ι 
ο  So 43, 23 :  τοϋ Alex άπ' 7 6 ,14 Ph* 221,7 17 εαυτώ ECYyP
Phc 221, 8 :  σύτώ SU Alex άπ1 7 6 ,1 5  : αύεώ ΛΥΧ θεωρεΐν . . .
18  λεχθέν JtF" Ρ 18 (ήν ό om S) 19 (ή ψυχή W) ψ. δν 
αύτού ήν V Phc 221,31: ήν αν ψ. αύτού Phc 2 2 0 ,7  : ήν δν τούτου ψ. Ρ 
(ήν om X) 20 άπολιπούοης Síp 92, 3 3 .3 5  Th 4 3 ,1  [άπολειπούσης Q],
So 4 3 ,33Β :  άπολειπούσης [sscr ι ΛΥΧ i ο So 43, 33AC  21 ούκετι
ECYyP Th 43,1 cf SiP 93, 32  [ούκέτι έστ'ιν], So 43, 33 [ούκετι έσται]: 
ούκ έστ·ν SUYYX όμωνυμως Ο—EC Th 43. 2 cf So 43, 34 : ομώνυμος EC 
καθάπερ. . .  23  σώματος WF” Ρ (λίθος SX) 22 δή Ε [in δε 
corr Ε3], CSUWy Th 43 ,2  cf Síp 94,1 : δε YX Phc 221,32  (λαβεΐν] 
λε'γειν S, λαβεΐν sscr S4) (τδ IS: μέρους om y) 2 4  ούτως ECSy 
Síp 9 4 ,2  PhP 221,36 : om UYWXP So 44.1  (δλον σώμα μέρος y)
2 7  τοιονδι ο  Ph' 222, 2 3 : τοιόνδε Alex άπ1 76 ,2 5
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οόν ή τμήσις καί ή ορασις, ουτω καί ή εγρήγορσις έντελέ- 
413*α χεια, ως δ' ή δψις καί ή δΰναμις τοΰ όργάνου, ή ψυχή* 

το δέ σώμα το δυνάμει δν* αλλ’ ώσπερ όφθ-αλμός ή 
κόρη καί ή δψις, κάκεΐ ή ψυχή καί τό σώμα ζψον. δτι 
μέν οόν ουκ εστιν ή ψυχή χωριστή τοΰ σώματος, ή μέρη 

5 τινά αυτής, εί μεριστή πέφυκεν. ουκ άδηλον* ένίων γάρ ή 
εντελέχεια τών μερών έστίν αυτών, ου μήν άλλ’ ενιά γε 
οόθ-έν κωλύει, διά τδ μηθ-ενός είναι σώματος εντελεχείας. 
δτι δέ άδηλον εί ούτως εντελέχεια τοΰ σώματος ή ψυχή 
ώσπερ πλωτήρ πλοίου, τυπψ μέν οόν ταύτη διωρίσθω καί 

10 ΰπογεγράφθ-ω περί ψυχής.
Έπεί δ’ έκ τών ασαφών μέν φανερωτέρων δέ γίγνε- & 

ται τό σαφές καί κατά τον λόγον γνωριμώτερον, πειρα- 
τέον πάλιν ουτω γ’ έπελίΐεΐν περί αυτής* ου γάρ μόνον τό δτι 
δει τον οριστικόν λόγον δηλοόν, ώσπερ οί πλεϊστοι τών ορών

28  τμήσις ο —Ρ Sí1p94,21  Ρ Ρ 2 2 3 ,8 :  πρίσις Ρ Th 43, l é  
χαι8 ECVyP ,St* Phc223, 8 Th 4 3 ,14 :  om SUWX

413 a 1 (fi! om V) 2 άτολμός ES OWyP PP 221, 22 c f Th 43,19 : 
ό οφθαλμός CX, V [eras ut v ój Sip 94, 22 So 44, 25 3 ζώον ECYP
S o  4 4 ,2 7 :  το ζώον SUWXy c f S í p  9 4 , 23 Th 43, 2 0  in  αεν . . .
5 άδηλον Ρ 4 (ουν om y) 5 (τινα om W) ή o  Si1 
Phc 225,11 . 16 : om Sic9 6 ,3  6 (ού μήν om X) 7 (ουδέ X )
(κωλύει είναι δια V) δία. . .  εντελεγείας Ρ μηθενός... σύρματος
εντελεχείας ECUVW [cf Ρ] Sic9 6 ,3  PhP 224,1 .26 :  μηδέν . . .  ο. I, X  : 
ούδέν . . .  σ. έ. S : μηδενος . . .  σώματος εντελέχεια y :  μηδεν'ι σώματι εντε
λέχειαν Si1 A  8 (έ'στι W) δε SUVWX Si1 Phle193,35 : τε ECy :
om Ρ 9 τύτεο). . .  10 ψυχής Ρ (ουν om W) (ταϋτα sscr Ε3}
11 (μέν om X) (μέν τή φύσει W séd τή φύσει del Wx) 12 τον
ο —V S i 1 c96,35 Phl c2 3 0 ,10 : om V P P  230 ,5  p226, 7 13 ούτω
γ’ έπελθεΐν ECVWyP So 45 ,1 2 :  ούτως έττανελθεΐν SUXC* SÍP 97, 6  
Phc 230, 6 Ρ230,14 : ούτως έτελθεΓν Si1 c97, 3  14 τον . . . δηλουν Ρ

14 ορών . . .  413 b 25  δυνάμεως desunt in y, excisis foliis duobus
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λέγουσιν, άλλα και τήν αιτίαν ένοπάρχειν και έμφαίνε- 15
σθ-αν νυν δ’ ώσπερ συμπεράσμαθ· οί λόγοι των οριυν είσίν 
οίον τί έστιν ό τετραγωνισμός ; το ίσον έτερομήκει όρθογώνιον 
είναι ισόπλευρον. 6 δέ τοιούτος όρος λόγος τού συμπεράσμα
τος. ό δέ λέγων ότι έστιν ό τετραγωνισμός μέσης ευρεσις, 
του πράγματος λέγει το αίτιον, λέγομεν ούν άρχήν λαβόν- -Ο
τες της σκέψεως, διωρίσθ-αι το έμψυχον τού άψυχου τω 
ζην. πλεοναχώς δέ τού ζην λεγομένου, καν εν τι τούτων
ένυπάρχη μόνον, ζην αύτό φαμεν, οίον νούς, αίσθησις, κί- 
νησις καί στάσις ή κατά τόπον, έτι κίνησις ή κατά τρο
φήν καί φθίσις τε καί αυζησις. διό καί τά φυόμενα 35
πάντα δοκεί ζην φαίνεται γάρ έν αυτοΐς έχοντα δυναμιν 
καί άρχήν τοιαυτην, δι’ ής αυςησίν τε καί φίΜσιν λαμ-
βάνουσι κατά τούς έναντίους τόπους· ού γάρ άνω μέν αύξε-

17 τί « X Th 44 ,4  So 47,1 : τς X : οτι Thl ό ECSUWX : 
ό om VP l ’h1 Th 44 .4  So 47,1  18 ό δε . . .  λογος Ρ
λόγος SUWX ΡΙ,ρ 232 ,1 8 : om ECYP 19 δτι ο —VP
Th 44,6  : τί VP So 47 ,3  ό2 ο —XP : om XP Th 44. 6
So 47,3  μέσης EUWX Th 44, 6:  μέσου C : b έκ μέσης [séd
ő ex expj S : δτι μέσης VP So 47 ,3  20  λέγομεν ο — CP
Si1 Phc 233,18 Th 44, 7 So 47,31 Sie inphys 286 ,5  : λέγωμεν CP 
Alex an1 77 ,2  αοχην o  Si1 Phc 233, 18 T h 4 4 ,7  Sic in
phys286 ,5 :  τήν άρχήν Alex on1 77 ,2  ά ρ χ ή ν . . . .  32  3νη-
τοις j W  Ρ λαβόντες aute 21 διωρίσ^αι WX Alex άηι 77 ,2  
21  (της om SX) σκέψεως ECV S& Phc 233 ,18  Sic in p h y s2 8 6 ,5  
cf P So 47, 31 : σχέψεως τον τεροίγματος SUWX Alexán1 77 ,2  22  ζήν1
ο  Si1 Phc 233,19 Th 44, 9 :  ζην [ζωήν t í2S ia] έχοντι σώματι Alex 
άπι 77 ,3  23  αύτό φαμεν ο  Phl : λέγομεν Si1: «αύτο λέγομεν» So 47, 34
2 5  (χα'ι om Vl φ3ισις τε καί αυξησις ECV : cpSloiv τε και αύξησιν SU,
W [om τε , X cf Ρ So 47, 36 (κα om W) 26 (έν om X, 6uppl mg) 
οώτοΤς UXyP : αύτοΐς EC VW : αυτής S sscr -οις S ’ 28  Ιανω μεν'
άνωθεν V )
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ται, κάτω δ’ ου, άλλ’ Ομοίως επ’ άμφω καί πάντη δσα έκ- 
30 τρέφεται τβ καί ζή διά τέλους, εως αν δυνηται λαμβάνειν 

τροφήν, χωρίζεσθαι δέ τοΰτο μέν τών άλλων δυνατόν, τα 
δ’ άλλα τούτου άδόνατον έν τοΐς θνητοΐς. φανερόν δ' επί 
τών φυομένων ούδεμία γάρ αύτοΐς υπάρχει δύναμις άλλη 

413b ψυχής, τό μιέν ούν ζήν διά τήν αρχήν ταύτην υπάρχει πάσι τοΐς 
ζώσι, το δέ ζφον διά τήν αισθησιν πρώτως* καί γάρ τά 
μ.ή κινούμενα μηδ’ άλλάττοντα τόπον, εχοντα δ' αΐσθησιν 
ζφα λέγομεν καί ού ζήν μόνον, αίσθήσεως δέ πρώτον ύπάρ- 

5 χει πάσιν αφή. ώσπερ δέ τό θρεπτικόν δύναται χωρίζε- 
σθαι τής άφής καί πάσης αίσθήσεως, ούτως ή αφή τών 
άλλων αισθήσεων, θρεπτικόν δέ λέγομεν τό τοιοΰτον μόριον
τής ψυχής ού καί τά φυόμενα μετέχει' τά δέ ζ<μα πάντα
φαίνεται τήν άπτικήν αΐσθησιν εχοντα· δι ήν δ’ αιτίαν

10 έκάτερον τούτων συμβέβηκεν, ύστερον έρούμεν.
10 νυν δ’ επί

τοσοΰτον είρήσθω μόνον, ότι έστίν ή ψυχή τών είρημένων τού
των αρχή καί τούτοις ώρισται, θρεπτική), αίσθητικω, διανοη
τική), κινήσει, πότερον δέ τούτων εκαστόν έστι ψυχή ή μόριον
ψυχής, καί εί μ.όριον, πότερον ούτως ώστ’ είναι χωριστόν

29  πάντη (ίσα εκτρέφεται τε καί scr ip si: πάντηι οσα αεί τρέφεται τε 
καί ECW : πάντη εκτρέφεται τε και SUX : πάντοσε καί τρέφεται και V : 
πάντη et τρέφεται Ρ So 48, 26 33  (δύναμις τούτοις υπάρχει W)

413 b 1 πασ: τοΐς ζώσι Si1 Phl Th 44,27 So 48 ,18:  πασι τοΐς ζώοι; 
SU : παρά τοΐς ζώοις Ρ : τοΐς ζώοις [-σι sscr X 1] πασι X : τοΐς ζώσι ECVW 
2 καί γάρ . . . αίσ^ησιν Ρ 3 (αια&ησιν δ’ εχοντα Υ) 4  (ζώα
λέγομεν ante 3 εχοντα X) ζην μόνον, αίσ^ήσεως V0T Ρ (υπάρχει 
πρώτον πάσιν S : πάσιν υπάρχει πρώτον X) 5 (δέ] γάρ X) 7 θρε
πτικόν . . .  8  μετέχει MF Ρ 8  ©υύμενα ECVW : φυτά SUX (φαίνεται
άπαντα X) 10 επί ο  Si1 So 48, 29 :  om PP  11 τών είρημένων
τούτον/ Ο S& : πάντων τών ειρ/,μένο>ν Ρ)ιι 12 (αίσθητικώ] αΰξητικώ Υ) 
13 (εστιν ή ψυχή X : ante ψυχή eras viel ή V)
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λόγψ μόνον ή καί τόπη», περί μέν τινών τούτων ου χαλεπόν 15 
ΐδεϊν, ενια δέ άπορίαν έχει. ώσπερ γάρ επί τών φυτών ένια 
διαιρούμενα φαίνεται ζώντα καί χωριζόμενα άπ’ άλλήλων, 
ώς ουσης της έν αύτοΐς ψυχής έντελεχείο  ̂ μέν μιας έν έκαστη» 
φυτή», δυνάμει δέ πλειόνων, ούτως όρώμεν καί περί έτέρας 
διαφοράς τής ψυχής συμβαΐνον επί τών εντόμων έν τοΐς -20 
διατεμνομένοις· καί γάρ αΐσθησιν έκάτερον τών μερών έχει 
καί κίνησιν τήν κατά τόπον, εί δ’ αΐσθησιν, καί φαντασίαν 
καί όρεξιν* όπου μέν γάρ αΐσθησις, καί λύπη τε καί ηδονή, 
όπου δέ ταϋτα, έξ άνάγκης καί επιθυμία, περί δέ τού νού 
καί τής θεωρητικής δυνάμεως ούδέν πω φανερόν, άλλ’ εοικε 25 
ψυχής γένος έτερον είναι, καί τούτο μόνον ένδέχεσθαι χωρί- 
ζεσθαι, καθάπερ το ά'ίδιον τού φθαρτού, τά δέ λοιπά μόρια 
τής ψυχής φανερόν έκ τούτων ότι ούκ έστι χωριστά, καθάπερ 
τινές φασιν τψ δέ λόγφ ότι έτερα, φανερόν αισθητική» 
γάρ είναι καί δοξαστική» έτερον, είπερ καί το αίσθάνεσθαι 30 

τού δοξάζειν. ομοίως δέ καί τών άλλων έκαστον τών είρημέ-

15 μό /ον ο —Ρ Th 45, 28 cf PhP 287, 33 : μόνω Ρ / Ψ  So 49. 2 (μέν 
ούν X, ουν ins S*) τούτων ECYW Pl,1: om SUXP Th 45, 28 So 49, 5 
16  (,· c C) 17 y.a't ζώντα SX, ras 3 litt ante ζώντα U [ins και post 
ζώντα U*1 18 αύτοΐς SUVXP 8tl Th 45 ,33  So 49 ,9  : τούτοις ECW
19 (ίυτώ om V) πλειόνοιν .. . 21 διατεμνομένρις 90Γ Ρ 2 0  (άπο W)
21 (εγει έκαστον τών μερών Υ) 2 3  και λύπη τε κα\ ηδονή ECV : καέ 
ηδονή γε >.α\ λύπη W : και ηδονή κα\ λύπη Phl : λύπη τε κα'ι ηδονή SUXP 
So 49,14 cf Th 45 ,38  2 5  ούδέν πω EC [ν eras], Sil vl02,21
Ph> *242,2 ; 261, 1 4 .1 6  p241, 2 Th 46, 4 [ούδέπω C] 102,12 ; 103, 7: 
ούδέπω SUVXyP Phc l l , l ;  194, 10D  [ούδέν πω R] So49,15 : ούπω W 
2 6  και τούτο μόνον ε’νδε/εσθαι χωρίζεσ3αι Phl c 261, 14 : 11 .24; l l ,2 D t  
Sic in de coelo 279, 19 : και [o m  S ]  τούτο μόνον ενδέχεται χωρίζεσθαι Ο —X  

Phc 241 ,21 ; 194.11; 11,211 So 49 ,1 8 :  τούτο μόνον ένδε'·/εσ3αι [sscr 
ενδέχεται, suppl κα'ι et χωρίζεσθαι X4] X Alex αρ Ph 242, 7 Th 46, 4 
c f  102 ,12; 103,8  27  τάδε λοιπά. . .  28  χωριστά WT Ρ

Förster Aristutelis Pe Anima. 4
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νων. έτι δ’ ένίοις μέν τών ζφων άπανν’ υπάρχει τα.ύτα,. 
τισί δέ τινά τούτων, έτέροις δέ Ιν μόνον (τούτο δε ποιεί δια- 

4 1 4 Λ φοράν τών ζφων)' διά τίνα δ’ αιτίαν, ύστερον έπισκεπτέον. 
παραπλήσιον δέ καί περί τάς αισθήσεις συμβέβηκεν τά μέν γάρ- 
εχει πάσας, τά δέ τινάς, τά δέ μίαν τήν άναγκαιοτάτην, άφήν- 

επεί δέ φ ζώμεν καί αίσθανόμεθ-α διχώς 
5 λέγεται, καθ-άπερ φ έπιστάμεθα (λέγομεν δέ το μέν επι

στήμην το δέ ψυχήν, έκατέρψ γάρ τούτων φαμέν επίστα- 
oVai), ομοίως δέ καί φ ύγιαίνομεν το μέν υγιεία τό δέ 
μορίω τινί τού σώματος ή καί όλω, τούτων δ5 ή μέν επιστήμη, 
τε καί ύγίεια μορφή καί ειδός τι καί λόγος καί οίον ένερ- 

10 γεια τού δεκτικού, ή μέν τού επιστημονικού, ή δέ τού ύγιαστού 
(δοκεϊ γάρ έν τψ πάσχοντι καί διατι·θ·εμένΐι) ή τών ποιητι
κών υπάρχειν ενέργεια), ή ψυχή δέ τούτο φ ζώμεν καί 
αίσθανόμεθ-α καί διανοούμενα πρώτως· ώστε λόγος τις άν είη

32  ετι S [ε in ras], UVXyP : εστι W : ότι EC Γέτι Ε3 Cx Pit1 
[ετι D '  ut v] (ύπάοχειν X) 33 (τινά] γρ. ελάττιυ sscr y cf P So  4 9 ,  2 8 }  
ποιεί SUXP SÍP 103,19 Phc 243 ,1 5 :  ποιήσει ECVWy (διαφοράς P :
διαφορά W)

414» 1 αιτίαν ECSVWP : αιτίαν γέγονεν UXy, ins γέγονεν S2 Phr 
(σκεπτέον Phh 2 παραπλήσιον... συμβέβκ,κεν SJ·-  P τάς SV XyP  
Phl So 4 9 ,  2 9 :  om ECUW [suppl C3] (αίσθησιν C, -σεις sscr C1)
3 (πάσας εχει U) (r*i] τάς S, τά S2) τινάς] έλοίττους γρ. Ε 3 Ρ
c f  PhP 2 4 3 ,2 0  4 καί αισθανόμενα Ο Phl : καί ώ αισθανόμενα Si1
Th 4 6 , 1 2  δΐ'/ώς . .  . 6 έπίστασθαι Wf- Ρ 7 υγιεία CVWP SÍP 1 0 4 ,  1 4  
PhP 2 4 4 , 2 3  T h  4 6 , 17 : ύγίεια Ε So 5 0 , 3 : υγεία y : ύγίειαν SUX 
8  (μορίω corr vid e μυρία y) 9 (τι om V) καί4 om SUX 10 το» 
δεκτικών ΧΡ S í p  1 0 4 , 2 0  P h c 2 4 5 , 5  T h  4 6 ,2 1  So 5 0 , 1 8 :  τοΰ δεκτικού 
Ο — X P  ύγιαστοϋ W [ύγιαοτικοϋ séd ικ del , ΧΡ SÍP 1 0 4 , 2 1  
Php 2 4 5 ,  7 . 8  So 5 0 , 1 9 :  ύγιαστικοΰ ECSUV 12 (ενέργεια ύπάρ- 
•/ειν W) (ύπαρχειν om y) (ή om S) (ώ ζώμεν om V)
13 διανοούμενα HF" Ρ πρώτως ο  Sic 1 0 4 .  3 2  PhP 2 4 5 , 3 0  So 5 0 ,  3 1  : 
πρώτω Ph1
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καί είδος, άλλ’ ούχ υλη καί τό υποκείμενον, τριχώς γάρ 
λεγομένης της ουσίας, καΦάπερ είπομεν, ών το μέν είδος, 15
το δέ υλη, τό δέ ές άμφοΐν, τούτων δ’ ή μέν υλη δύναμις, 
το δέ είδος εντελέχεια, έπεί το έξ άμφοΐν έμψυχον, ου 
το σώμα έστιν εντελέχεια ψυχής, άλλ’ αυτή σώματός τί
νος. καί διά τούτο καλώς όπολαμβάνουσιν οίς δοκεΐ μήτ’ 
άνευ σώματος είναι μήτε σώμα τι ή ψυχή' σώμα μέν 20
γάρ ούκ εστι, σώματος δέ τι, καί διά τούτο έν σώματι 
υπάρχει, καί έν σώματι τοιούτψ, καί ούχ ώσπερ οί πρότε- 
ρον εις σώμα ένήρμοζον αυτήν, ούθέν προσδιορίζοντες έν τίνι 
καί ποίΐι), καίπερ ουδέ φαινομένου τού τυχόντος δέχεσθ-αι τό 
τυχόν, ουτω δέ γίνεται καί κατά λόγον έκαστου γάρ ή έν- 25
τελέχεια έν τψ δυνάμει ύπάρχοντι καί τή οικείος υλη πέ- 
φυκεν έγγίνεσθ·αί. ότι μέν ούν εντελέχειά τίς έστι καί λόγος 
τού δύναμιν εχοντος είναι τοιούτου, φανερόν έκ τούτων.

3  Τών δέ δυνάμεων τής ψυχής αι λεχθ-εΐσαι τοΐς μέν

14 ούχ EC [ιός ins Ο ], W : ούχ ιός SUVXyP S ic 1 0 4 ,  2 8  
So 50 , 33:  ούχ'ι fj W'2 15 (καθάπερ είπομεν om Ρ) είδος
τό δε ύλη ECSYWy : ύλη τό δε είδος U [υλη et είδος in ras, 
subf vid είδος et 'ύλη], XP T h  4 6 , 28 So 5 0 , 3 3  16 (δ’Β om P)
(δυνάμει y, sscr -ις) 17 (δε] τ’ S) επει ’ CVWXy : ε'πέιτα
E : έπε'ι δε SUP T h  4 6 , 3 0  c f l ’hP 246, 2  19 (ούτε. . .ή ψυχή ούτε Ρ)
(καλώς om [eras?] V) 2 0  μεν ECYWyP T h  4 6 , 3 3  So  5 1 , 1 8 ·  
om SUX 21 (δε είδός τι V) 22  (ύπάρχειν W) ε’ν om SXP 
T h  4 6 ,  3 3  (τοιούτω ex τούτω y) (xa'ij άλλ’ Ρ) (πρύτεροι P h l)
23  (αύτήν ex αύτά W*) (ouoc Ρ) προσδιορίζοντες ECVWy
P hv 2 4 7 , 3 5  : διορίζοντε; P h l : προσδιορίσαντες SUXP So  5 1 ,  2 4
24  (οΰ S) 25  ούτι.ι] «τούτο» So  5 1 , 3 8  (δή W) κα'ι ο —WP
So  5 1 , 3 8 :  om WP T h  4 6 ,3 7  26  (εγγίνεσθαι πέφυχε Ρ) 27  (γίνε-
σθαι S) (κα'ι λύγος om V) 28  είναι τοιούτου ECVWyP
T h  4 7 , 5  S o  5 2 ,  3 :  τοιουδί είναι SUX 29  (αί δ’ είρημέναι τών δυνάμεων 
τής ψυχή; Ρ)

4 *
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30 ύπάρχουσι πάσαι, καθάπερ είπομεν, τοΐς δέ τινές αυτών, 
ένίοις δέ μία μόνη, δυνάμεις δ’ εϊπομεν θρεπτικόν, δρε- 
κτικόν, αισθητικόν, κινητικόν κατά τόπον, διανοητικόν, υπ
άρχει δέ τοΐς μεν φυτοΐς το θρεπτικόν μόνον, ετέροις δέ 

414b τοΰτό τε κα'ι τό αισθητικόν, εί δέ τό αισθητικόν, και τό όρε - 
κτικόν δρεξις μέν γάρ επιθυμία καί θυμός καί βουλησις, 
τα δέ ζφα πάντ εχουσι μίαν γε τών αισθήσεων, την άφήν. 
ω δ’ αίσθησις υπάρχει, τοότψ ηδονή τε καί λύπη καί τό 

5 ήδό τε καί λυπηρόν, οίς δέ ταΰτα, καί ή έπιθυμία* του 
γάρ ήδέος όρεξις αυτή, έτι δέ τής τροφής αισθησιν έ'χουσιν 
ή γάρ αφή τής τροφής αίσθησις- ξηροΐς γάρ καί υγροΐς 
καί θερμοΐς καί ψυχροΐς τρέφεται τά ζώντα πάντα, τούτων 
δ’ αίσθησις αφή* τών δ’ άλλων αισθητών κατά συμβεβη- 

10 κός. ούθέν γάρ εις τροφήν συμβάλλεται ψόφος ουδέ χρώμα

30  (εν an te ύπάρχουσι in s  Ε 3) καθάπερ ε’ίπομεν S U V X P
Phl Th 4 7 ,8  So 5 2 , 1 1 :  ώσπερ εϊπομεν W : om  E C y 31 (μόνη
αία Υ ) ορεκτικ'ον αισθητικόν E C S U y P  So 5 2 ,1 3  : αισθητικόν ορεκτικ'ον 

V X  Th 4 7 , 10 : αισθητικόν W
414 b 1 τούτο ECVWy P h° 2 4 8 , 3 1 :  αυτό SUXP S o  5 2 , 1 5  (τε 

om Υ : γε Ρ) ε’ δε το αισθητικόν ECVWyP So 5 2 , 1 6  : om SUX
P h c 2 4 8 ,  3 1  2 (όρεΕεις Ε) (βούλησις και θυμός y) 3 εχουσι μίαν
γε ECSUVX : μιαν εχουσι γε y : μίαν εχουσι WP : εχουσι μίαν P h c 2 4 8 , 3 2  
5 τε SUVWXyP S íp  1 0 5 ,1 9  S o  5 2 ,  2 4 :  om EC P h e 2 4 9 , 9  λυπη
ρόν ο —V S íp  1 0 5 ,1 9  S o  5 2 , 2 4 :  το λυπηρόν V P h c 2 4 9 , 9  κα'ι ή
ECWy : καί VXPP h c 2 5 3 , 2 2  S o  5 2 , 2 5  : om SU 6 όρεξις αυτή 
ECVWy P h c 2 5 3 , 2 3  : ορεξίς έστιν α'ύτη SUXP c f  S o  5 2 , 2 5  δε SUVX : 
om ECWyP [ins Cx W 1] : τε P h l 7 (καί ύγροίς om V) 8  ζώντα 
ECSU [sed eras, ζώα U4], WX [ντ eras], y P hP  2 5 0 ,7  T h  4 7 , 2 8 : 
ζώα VP Si> πάντα o  T h  4 7 , 2 3 :  ίπαντα S i 1 9 τών δ’
άλλων αισθητών ο Alex α ρ  P h  2 5 3 ,1  S i 1 ρ1 0 5 ,  3 4  P h l c2 5 2 , 3 6  ; 
2 5 3 , 1 . 1 3 . 2 1  T h  4 7 ,  3 2 :  «τοίς δ’ άλλοι; τών αισθητών» So  5 3 , 8  
10 (ούδε X, ex ούδεν y4) ουδέ χρώμα ο —Ε P hc 2 5 3 ,3 0  T h  4 4 , 3 3  
S o  5 3 , .10 : om Ε
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ουδέ όσμή, ό δέ χυμός εν τι των απτών έστίν. πείνα δέ και 
δίψα επιθυμία, καί ή μέν πείνα ξηρού καί θερμού, ή δέ 
δίψα ψυχρού καί υγρού’ ό δέ χυμός οίον ήδυσμά τι τούτων 
εστίν. διασαφητέον δέ περί αυτών ύστερον, νύν δ’ επί τοσούτον 
είρήσθω, δτι τών ζψων τοίς έ'χουσιν άφήν καί δρεξις ύπάρ- ΐδ 
χει. περί δέ φαντασίας άδηλον, ύστερον δ’ έπισκεπτέον. ένί- 
οις δέ προς τουτοις υπάρχει καί τό κατά τόπον κινητικόν, 
έτέροις δέ καί τό διανοητικόν τε καί νούς, οίον άνθρώποις καί 
ει τι τοιούτον ετερόν έστιν ή τιμιότερον. 19

δήλον οΰν δτι τον 19

αύτόν τρόπον εις αν είη λόγος ψυχής τε καί σχήματος’ 20
ούτε γάρ εκεί σχήμα παρά τό τρίγωνόν έστι καί τά εφεξής,
ούτ? ενταύθα ψυχή παρά τάς είρημένας. γένοιτο δ’ αν καί
επί τών σχημάτων λόγος κοινός, δς έφαρμόσει μέν πάσιν, 
ίδιος δ’ ούδενός έσται σχήματος, ομοίως δέ καί επί ταΐς εί- 
ρημέναις ψυχαίς. διό γελοΐον ζητεΐν τόν κοινόν λόγον καί 25

1 1 (ό δέ] in οΰδε corr Ε3, ex ούδε y) 12 ξηρού καί 5εραου ECUVWy 
S íp  1 0 6 ,1 2  Th 4 7 , 3 1  So 5 2 , 3 5 :  ,̂ εραοΰ καί ξηροΰ SXP 13 ψυχροί» 
καί υγροί» ECUVWy Síp 1 0 6 ,1 3  Th 4 7 , 3 2 :  υγροΰ καί ψυγροΰ ΧΡ So 5 2 ,  
3 6 :  καί υγρου καί ψυχροΰ S ό 8ε χυμ'ος . . .  416 a 9 τρε'ψεσ̂ α'. E«. 
τι ECWyP PhP 2 5 3 , 3 2 :  om S U V X c f E a 15 είοήσθω ECWy : 
οιωρίσθω SUVXP Th 4 7 , 3 6  So 5 3 , 2 1  16 («δηλον ex δήλον C2 : άδηλα
W, -ον sscr W*) 18 (καί, om Wy) (άνθρωπος YX) καί.,
o —SX, E. si> Th 4 8 ,4  So 5 3 , 2 6 :  καν SX P h '2 5 5 , 6  19 (τι ζωον
χοιοΰτον P cf E») ix ε ρόν loxi ECwXyP Si1 So 5 3 , 2 6  : Ισχιν εχερον
SUV Th 4 8 , 4  : Εχερον Ph'2 5 5 ,  6  η ECYWy .So 5 3 , 2 6  B C : ή χαί 
SUX P Ea S i t  Th 4 8 , 4  So 5 3 , 2 6  A  : καί Ph' 2 5 5 ,  6  2 0  (λόγο; y 2 ex
νους) χεθ  Sil : om Ph1 (σοίμαχος W, corr in σ/ήααχο;) 21  (ίσ:: 
om V) (Ιξής W) 22  ψυχή SUX P Ph1 So 5 4 ,2 :  ή ψυχή ECVW 
ή del W*], y Sic 1 0 7 ,1 8  χά; είρηιχένας o  Sie 1 0 7 , 1 8  : x« είρημενα 
Ph1 γενοιτο SUVWXE. So 5 4 , 2  : γίγνοιχο ECyP 23  (ό λόγος W)
2 4  εσχαι ESUWyE» S íp  107, 3 2  So 54, 3 : Ισχι VXP : είη C
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έπΐ τούτων καί εφ ετέρων, ος ούδενος έσται των οντων ίδιος 
λόγος, ούδέ κατά τό οίκεΐον και άτομον είδος, άφέντας τον 
τοιούτον. παραπλησίώς δ’ έχει τώ περί τών σχημάτων καί 
τά κατά ψυχήν αεί γάρ έν τώ εφεξής υπάρχει δυνάμει 

30 τό πρότερον επί τε τών σχημάτων καί επί τών έμψυχων, 
οίον έν τετράγωνη) μέν τρίγωνον, έν αισθητική) δέ τό θρεπτι
κόν. ώστε καθ’ έκαστον ζητητέον, τίς έκάστου ψυχή, οίον τις 
φυτού καί τίς ανθρώπου ή θηρίου, διά τίνα δ’ αιτίαν τψ έφε- 

415* ςής ούτως έχουσι, σκεπτέον. άνευ μέν γάρ τού θρεπτικού τό 
αισθητικόν ούκ εστιν* τού δ’ αισθητικού χωρίζεται τό θρεπτικόν 
εν τοΐς φυτοΐς. πάλιν δ’ άνευ μέν τού απτικού τών άλλον/ 
αισθήσεων ούδεμία υπάρχει, άφή δ’ άνευ τών άλλων ύπάρ- 

5 χεί' πολλά γάρ τών ζώων ουτ’ οψιν ούτ άκοήν εχουσιν 
ουτ’ οσμής αίσθησιν. καί τών αισθητικών δέ τά μέν 
έχει τό κατά τόπον κινητικόν, τά δ’ ούκ έχει, τελευταϊον

26 εσται ECVWyEa Νψ 17/ 48, 2 6 : έστι SUXP No 54, 27 27  κατά
ο —Wy, Ελ Si1 PlOS, 1 So 5 4 ,3 0 : -οδς Wy sscr κατά W*y4] 
και άτομον SUVWXPEa Νϊ7 P108,1 So 54,30: κα'ι το άτομον ECy
άφαντα: Ο —W, Ea PhP 205,13 : αφέντες W adscr -α; W2] : άτέντα
Sil P l08 ,l 28  (τω_ τά S) — ερ'ι o  - SV : παρά S corr in
περί S*] : έπ'ι V Si1 (κα'ι . . . 30  σχημάτων om V, ras 15 litt,
s n b f ............... σχημάτων) 29  κατά ECWy Sil : πεο'ι την SUXPE,
έν τω o  -P, En So 54,5 : h  τη P: τω Phr 257,26 Th 48,32  
30  Ιπ\4 om P Th 48,32  31 τρίγωνον ο —V, E„ Th 48 ,33:
το τρίγωνον V So 54,6  33  (κα'ι om P So 54,37 Λ  κα'ι BCj)
τω o  VP Phl : το P, corr U2 No 54, 3 8 : om V : τά S2 (ούτως
έχουσιν εφεξής V)

415 a 2 (τοΐς o' αισθητικό?; corr in της δ’ αισθητικής] V) (το θρε
πτικόν χωρίζεται Wy) 5 γάρ ECVWy ΡΕα So 55, 2 :  δε SUX (έχει V)
6  οσμής αίσθησιν ECWy: οσμής ολως αϊσθησιν SU X P So 5 5 ,3 :  οσμήν
ουτ’ άλλην αίσθησιν V δέ ο ex μέν corr V 1 Pit1 om So 55,3
7 τελευταΓον ESUVXyEa Phl So 55. 4 A : τελευταία CWP So 55 ,4  BC
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3s καί ελάχιστα λογισμόν καί διάνοιαν* οίς μέν γάρ υπ
άρχει λογισμός τών φθαρτών, τούτοις καί τά λοιπά πάντα, 
οίς δ’ εκείνων έκαστον, ού πάσι λογισμός, άλλα τοΐς μέν ίο 
ουδέ φαντασία, τά δέ ταύτη μόνη ζώσιν. περί δέ του θεωρη
τικού νού ετερος λόγος, ότι μέν ούν ό περί τούτων έκαστου 
λόγος ούτος οίκειότατος καί περί ψυχής, δήλον.

-4 Άναγκαϊον δέ τον μέλλοντα περί τούτων σκέψιν ποιεϊσθαι 
λαβειν έκαστον αυτών τί έστιν, είθ’ ούτως περί τών έχομένων is 
καί περί τών άλλο>ν έπιζητεϊν. ει δέ χρή λέγειν τί έκα
στον αυτών, οίον τί το νοητικόν ή τό αισθητικόν ή το θρεπτι
κόν, πρότερον ετι λεκτέον τί τό νοεΐν καί τί τό αίσθάνεσθαι* 
πρότεραι γάρ είσι τών δυνάμεων αί ένέργειαι καί αί πράξεις κα
τά τον λόγον, εί δ’ ούτως, τούτων δ’ ετι πρότερα τά αντικείμενα 20

8 έλά/ιοτα ECWXyP Pli' ρ260,5  So 55, 4 :  έλάχιστον SUV διά
νοιαν· οίς ECSUVXE» : διάνοιαν οιον ό [om ő Ε 1 Ρ So] άνθρωπος ή τι [η εί τι 
Ρ So: ετι S2 τοιοΰτον άλλο [έτερον Ρ .So] υπάρχει* οίς WyP m gE1 mgS2 
Phc 260, 5 So 55, 5 9 (τών φθαρτών om P So 55, 6) (πάντα τών ειρη-
ρένων Ρ So 55.6) 11 (τά τοΐς y) ταιόττ] ρ.όνη ECVyP Pit1 c 260, 28
T h  49, S So 55, 8 : μόνη ταύτη W' : ταύτη μόνον μ̂όνη S2, SUX 12 νού 
ECUWXy Si· PP '261 ,26  T h  4 9 ,8 :  om S [suppl S2], VP So 55 ,8
(ότι . . .  13 λόγος mg U lj (τούτων τ .........cetera erasa V) (έκαστου
om V) 14 ποιεΐσθαι Ο—λλ Ρ Si1 Ρ Ρ :  ποιήσασθαι \VP Phc 262,13  
T h  49 ,13  So 56, 15 15 τί έστιν ECVWy cf Ρ ί~τί Σκαστόν έστιν αυτών] et
So 56,15  [τί έστιν έκαστον αυτών]. Síp 109,16 PP <262,13 c f T h  49, 14 : 
om SUX: τί ante έκαστον et έστιν post αυτών ins S2 cf Ea 16 καί 
ECVWyE, SiP 109,15 c f So 5 6 ,1 6 :  ή κα\ SUX: κσ\ . . .  άλλων om Ρ 
■cf T h  49,15  τί o  T h  49 ,16  So56 ,25 :  om P h l 17 (τί om U)
(το, om W) (ή τί το αισθητικόν S cf T h  49,17) 18 (πότερον y,
πρότερον corr y 2) έτι ECUWXy Phl So 56, 26 : έστ'ι SP : om Y 
κ»\ τί τό o  T h  49,17 So 56,26  om τί] : η τό P h1 19 πρό-
τεραι ECVXyP Si1 T h  49 ,18  So 56,27 : πρότερον SU,W ut vid 
(αί ένέργειαι τών δυνάμεων Wy) 20  (τον om Ε) (δ’2 ins Ε*) 
πρότερα ο  —UX So 56, 28 :  πρότερον UX ΡΙιΡ 265,9
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δει τεθεωρηκέναι, περί εκείνων πρώτον άν δέοι διορίσαι διά την 
αυτήν αιτίαν, οίον περί τροφής καί αισθητού καί νοητού, ώστε 
πρώτον περί τροφής καί γεννήσεως λεκτέον ή γάρ θρεπτική 
ψυχή καί τοΐς άλλο:ς υπάρχει, καί πρώτη καί κοινότατη 

2δ δυναμίς εστι ψυχής, καθ’ ήν υπάρχει το ζην άπασιν. ής έστ'ιν 
έργα γεννήσαι καί τροφή χρήσθαι- φυσικώτατον γάρ τών 
έργων τοΐς ζώσιν, δσα τέλεια καί μή πηρώματα, ή τήν γένε- 
σιν αύτομάτην εχει, το ποιήσαι ετερον οίον αυτό, ζψον μεν 
ζφον, φυτον δέ φυτόν, ίνα του αεί καί τού θείου μετέχωσιν ή 

. 415b δόνανται’ πάντα γάρ εκείνου ορέγεται, καί εκείνου Ι'-εκα πράττει 
οσα πράττει κατά φόσιν. [το δ’ ου ενεκα διττόν, τό μέν ου, τό-

21 δει ECVy PhP 265,9 : καί δει SÜXP So 56, 29 (δει τε^εω- 
ρηκε’ναι om W) πρώτον αν ECSUVX: δ’ αν πρώτον | exp δ’]
W : äv πρότερον y :  πρότερον äv Ρ So 56 ,30  (ópíoat SU : om P) 
23  (γενέσεως Ρ) 2 4  (καή om Υ) κα'ι2 EOSW So 56, 3 3 :  om 
UVXyPEa PP '278, 34 25  (ψυχής om V) ής ECSUYXPF*
Sil Ph* 2 6 7 ,1 4 ; 278,35 Th 50 ,4  So 56, 34 A C :  οΐς Wy So 56, 34 B
2 6  εογα o —P Sp Phe 267,15 ; 278, 35 Th 5 0 ,4 :  εογον PFa So 56,34
κα'ι o - W P  S i l : τε κα\ WP Phl c267,1 5 ;  279 ,1  So 56, 34 χρή-
σ$αι ECWy P add ή ζην], Ea Phe 267,15 ; 279,1 : χρήσασθαι SUVX 
Sil So 56 ,34  φυσικώτατον SU [corr vid ex φυσικώτερον , WXP
Sil ‘110,16 P/>’ p267 ,22  Th 50 ,6  So 5 6 ,3 4 :  φυσικώτερον EC, y
icorr in φυσικώτατον τέλος y 4] : φυσικώτατα Λ" τών έργων τοΐς ζώσιν 
ECUVy So 5 6 ,3 5 :  τών έργων τοΐς ζώοι; SP : τοΐς ζώοις τών έργων 
X : εογον τοΐς ζώσιν W : τών έν τοΐς ζώσιν έργων Aid S i1 : «απάν
των τοΐς ζώσιν» Th 50, 6 :  τοΐς ζώσιν έστιν Phl cf ρ268, 9 ; 269, 26
2 7  γένεσιν Ο Th 50, 7 So 56, 37: γεννησιν JVd Ρ267, 25 2 8  αΰτο-
αάτην ECVXy Síp HO, 22 Phl P267,25 Th 50 ,7  : αυτόματον SUPE». 
Si1 So 56 ,3 7 :  αυτομάτως W 88er -ην W1] (ε’χειν ins VJ W)
29  (ινα δ ή του P So 57,1) μετέχωσιν SWXyP Phc 268, 6 Th 50, 9 
So 5 7 ,1 :  μετέχουσιν EU, corr ου in ω] C: μετάσχωσ.ν V

415» 1 και εκείνου ECUVWy Th 5 0 ,1 0 :  κάκείνου SX PEa So 57, 2  
2 πράττει κατά φόσιν ECS'UVXE*. Th 50,11 : κατά φόσιν πράττει W y τ
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δέ ψ.] έπεί ούν κοινωνεΐν άδυναχεΐ τού άεί καί χοΰ θ·είου χή συν
εχείς, διά χό μηδέν ενδέχεσθαι χών φθαρχών χαύχό καί §ν 
άριθμψ διαμένειν, η δυναχαι μεχέχειν έκαστον, κοινωνεϊ 5
χαόχη, χο μέν μάλλον χό δ’ ήττον* καί διαμένει ούκ αύχό 
άλλ’ οίον αΰχό, άριθμψ μέν ούχ εν. είδει δ’ εν. 7

έσχι δέ ή 7
ψυχή χοΰ ζώνχος σώματος αίχία καί αρχή, χαϋχα δέ πολ-
λαχώς λέγεται, ομοίως δ’ ή ψυχή καχά χοός διωρισμένους 
τρόμους χρεΐς αίχία* καί γάρ δθ-εν ή κίνησις αύτή, καί ου 10 
ενεκα, καί ώς ή ουσία χών έμψυχων σωμάχων ή ψυχή
αίχία. οχι μέν ούν ώς ουσία, δήλον* χό γάρ αίτιον χοΰ είναι
πάσιν ή ουσία, χό δέ ζην χοΐς ζώσι χό είναι έσχιν, αίχία δέ
καί αρχή τουχου ή ψυχή, εχι χοΰ δυνάμει όνχος λόγος ή

κατά φύσιν Ρ So 57, 2 διττόν ο  -Χ Ρ  Si’ So 58,1 : δ ισσόν ΧΡ PÄ'
Th 50,11  ου,! ο EC [corr in οϋ E*C3] : ω y

3 (ω. ου y) 4 ταύτδ ECYWy 7 Λ 50, 20 :  τδ αύτδ SUXP
So 58 ,22  5 (μετε'χειν δύναται ΧΡ) κοινωνεϊ ταύτη ECVW :
ταύτη κοινωνεϊ SUXP Th 50,21 ο 58 ,22  7 δ’ Ív ECSWyE*
Th 50,25 So 58,24 : δ’ εν δ’ εν εστι X διόπερ [διό V] τδ σπέρμα
των ζώων [φυτών X, τ. ζ. τδ σ~. V] και των [om των UX φυτών 
όργανόν ε'στι της ψυ-/ης [τ. ψ.· om UXj UVXmgCimgE3 : δ’ 1ν διάπερ το 
σπέρμα τώ>ν φυτών δ'ργανόν έστι Ρ c f So 58,11  (ή om Υ) 9 όμοίω; 
ECVW ΡΛ* 273,9 Th 50, 27 : όμως SUXPE» (δ’ om S) κατα 
ECVWP Th 50,27 So 5 8 ,2 7 :  om SUX [ins Xs] E„ Phc 273,9  
διωρισμε'νους ECVWPE» Phc 273,9 Th 50, 27 So 58,27 : διηρημένους 
SUX corr in διωρισμε'νους X*] 10  (τρεΙς τρόπους εστιν αιτία W, τρεϊς
om X lacunae relictae ins X*]) (αίτιον Ρ) (αύτηι ES : αυτή V)
11 η, ECSW: om UVXPE. P h '273.13 So 58 ,28  12 (αίτιον Ρ)
ώς ECVWXP Si’ Phe 273,17 : om SU 13 αίτια SUVWX PhP 273,19  
So 58, 31 :  αίτιον ECPE» 14 τούτου PEa So 58,31 c f SiP 111,13  
PhP 271. 3 4 .3 6  ; 273 ,2 0 :  τούτων O—Ρ (ετι δε Ρ) τοΰ δυνάμει 
ECVWP Ph’ So 58, 31 c f  S íp 111, 15 : τοΰ h  δυνάμει SUX (η* ins W4)

5 δυναται. . .  41« “ 18 ύλης desunt in y  excisis foliis duobus
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16 εντελέχεια, φανερόν δ' ώς καί ου ενεκεν ή ψυχή αιτία* 
ώσπερ γάρ Ο νους Ινεκά του ποιεί, τον αυτόν τρόπον καί ή 
φυσις, καί τούτ’ εστιν αυτής τέλος, τοιοΰτον δ’ έν τοίς ζψοις η 
ψυχή καί κατά φόσιν* πάντα γάρ τά φυσικά σώματα τής 
ψυχής όργανα, καί καθάπερ τά τών ζψων, ουτω καί τά 

20 τών φυτών, ώς ενεκα τής ψυχής όντα, διττώς δέ τό ου 
ενεκα, τό τε ου καί τό ώ, αλλά μήν καί οθεν πρώτον ή
κατά τόπον κίνησις, ψυχή, ου πάσι δ’ υπάρχει τοίς ζώσιν 
ή δύναμις αυτή, εστι δέ καί άλλοίωσις καί αδξησις κατά 
ψυχήν* ή μέν γάρ α’ίσθησις άλλοίωσίς τις είναι δοκεί, αί- 
σθάνεται δ’ οϋθέν δ μή μετέχει ψυχής, ομοίως δέ καί περί αυ- 
ξήσεώς τε καί φθίσεως εχει* ούδέν γάρ φθίνει οΰδ’ αυξεται 
φυσικώς μή τρεφόμενον, τρέφεται δ' ουθέν δ μή κοινωνεΐ
ζωής. Εμπεδοκλής δ’ ου καλώς ε’ίρηκε τούτο, προστιθείς τήν 
αόξησιν συμβαίνειν τοίς φυτοΐς κάτω μέν συρριζουμένοις

15 ώς καί οϋ EGSUXP So 5 8 ,3 4 :  και ώς οϋ W : και ώς το 
ου V : ώς καί το οϋ Ρ/ι* ί'νεκα SUXP PA* .S’o 5 8 ,34 αιτία
ή ψυχή X Phl So 58 ,34  om ή]: αίτιον ή ψυχή Ρ 16 (ό om V)
ποιεί UWXPEa Phc 274 ,3  So 5 8 ,3 5 :  νοεί ECSV 17 αύτής
ECSWEa cf PhP 274, 1 0 :  airolsV: αυτή UXP So 58, 35 (τέλεος E)
(ζώσιν V) 18 (κα'ι eras V) (σώματα om S) 19 κα'ι, ECVWP
So 58, 39 :  om SUX (τα bis om XP) 2 0  (Ινεκεν S ) διχώς 
XP Si1 So 5 9 ,2 :  δισσως P P  274,15  (τδ om P) 21 ου] S 
E [corr ου Ex], C [sser οϋ C3 22  ψυχή ο —P Phl So 59, 2 :
•ή ψυχή P Si1 (ενυπάρχει V) (ζώοις X) 23  (εστι · δ>= om V)
25  μετέχει ψυχή; ECV W : ψυχήν έχει SUXP cf Ea Th 50, 33 So 59,11
2 6  τε om XPE„ So 59 ,12  (ουδέ X) αυξεται ECSUWP
PhP 275,11 Th 50 ,34  So 5 9 ,12  : αυξάνεται VXEa 27  (μή om P) 
(κοινωνεΐ ζωής] μετέχει ψυχής W) 2 8  (ειρηκεν εις τούτο V)
(ποοσ̂ ε'ις Ρ So 59,16) 2 9  συρριζουμένοις Ε, [eras συρ] C :
ριζουμένοις WP So 5 9 ,1 7 :  ριζουμένων SUVX, verbum simplex legit 
Th 51 ,2
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•διά τό την γην οδτω φερεσθαι κατά φύσιν, άνω δέ διά τό 4UÍ
πύρ ωσαύτως, ούτε γάρ το άνω και κάτιυ καλώς λαμβά
νει* οό γάρ τό αοτό πάσι τό άνω καί κάτω και τψ παντί,
άλλ’ ώς ή κεφαλή τών ζψων, ούτως at ρίζαι των φυτών, 
εΐ χρή τά όργανα λέγειν ετερα καί ταύτά τοΐς εργοις. 5 
ζρός δέ τούτοις τί τό συνέχον εις τάναντία φερόμενα τό πΰρ 
καί την γην; διασπασδ-ήσεται γάρ, εί μή τι εσται τό κω- 
λύον* εί δ’ εσται, τοΰτ’ έστίν ή ψυχή καί τό αίτιον του αυ- 
ξάνεσθαι καί τρέφεσθ·αι. δοκεϊ δέ τισιν ή τοΰ πυρός φόσις 
απλώς αιτία τής τροφής καί τής αόξήσεως είναι* καί γάρ ίο 
αυτό φαίνεται μόνον τών σωμάτων ή τών στοιχείων τρεφό- 
μενον καί αύξόμενον. διό καί έν τοΐς φυτοΐς καί έν τοΐς 
ζωοις ύπολάβοι τις άν τούτο είναι τό εργαζόμενον, τό δέ
συναίτιον μέν πώς έστιν, ού μήν απλώς γε αίτιον, αλλά 
μάλλον ή ψυχή* ή μέν γάρ τοΰ πυρός αυξησις εις άπει- 15 
ρον, εως άν ή τό καυστόν, τών δέ φύσει συνισταμένων πάν- 
τιον έστί πέρας καί λόγος μεγέθους τε καί αύζήσειυς* ταΰτα

41(1» 1 (ουτω] κάτω V) 2 (και το κάτω Ρ So 59 , 18) 3 το
αϋτο ECÜVWE. Síp 112, 27 Γ/ιΡ 276,12 Th 51 ,5 :  ταύτδ ΧΡ So 59 ,18  : 
αυτί. S (καί το κάτω Ρ So 59,18 A) 5 (εϊ . . .  εργοις om W suppl 
mg W*) 6 (ττρος δε] καί ττοος ΛΥ) (φερόμενον Ρ So 59,27) 7 (τι
om SW) εσται ECSUVW So 59, 28:  έστι ΧΡ κωλιίον ECWX : 
κωλΰσον SUYP So 59, 28 8 εσται ECSUWX ST 112 ,35:  έστι VP
So 59, 28 (καί τδ αίτιον om Χ | suppl X2] : τδ om EG) (αίίξεσθαι Ρ 
So 59,29) 11 (αύτ'ο] καί αύτδ V) (μόνον om Ρ) (ή] καί V
So 59,33) 12 αυξόμενον ECWP PhP 277,25 So 5 9 ,3 3 :  αυξανόμενου
SUVX Th 51,19  (lvä om W) 14 (πως μέν S) 15 (ή ψυχή 
μάλλον Ρ) ή, SXJVXP c f Th 51 ,22  : om E [ή ins E x], CW
(άπειρα P) 16 συνισταμένων πάντων Ο—P Th 51, 2 4 :  συνισταμένων
Si1 A  : συνεστώτων Ρ So 60,13  17 έστί πέρας ECSUW Th 51, 2 4 :
έστί καί πέρας V : πέρας έστί ΧΡ Si1 So 60,13  μεγέθους τε ECVWP : 
καί μεγέθους SUX Th 51, 24 (τούτο V)
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18 δέ ψυχής, άλλ’ ου πυρός, καί λόγου μάλλον ή ύλης.
18 έπεί

δ’ ή αυτή δύναμις της ψυχής θρεπτική και γεννητική, καί περί 
20 τροφής άναγκαΐον διωρίσθαι πρώτον άφορίζεται γάρ προς 

τάς άλλας δυνάμεις τώ έργω τουτφ. δοκεΐ δ’ είναι ή τροφή 
το εναντίον τφ έναντίφ. ου παν δέ παντί, άλλ’ οσα των 
εναντίων μή μόνον γένε πν εξ άλλήλων έχουσιν αλλά καί 
αόξησιν γίνεται γάρ πολλά εξ άλλήλων, άλλ’ ου πάντα

25 ποσά, οίον υγιές έκ κάμνοντος. φαίνεται δ’ ου δ’ εκείνα τόν 
αυτόν τρόπον άλλήλοις είναι τροφή, άλλά το μέν ύδωρ 
τφ πυρί τροφή, το δέ πυρ ου τρέφει το ύδωρ, έν μέν ουν 
τοΐς άπλοΐς σώμασι ταΰτ’ είναι δοκεΐ μάλιστα τό μέν
τροφή τό δέ τρεφόμενον. άπορίαν δ’ έχει' φαιί γάρ οί 

30 μέν τό δμοιον τώ όμοίψ τρέφεσθαι, καθ-άπερ καί αυξά- 
νεσθαι, τοΐς δ5 ώσπερ εϊπομεν τουμπαλιν δοκεΐ, τό εναντίον 
τώ έναντίφ, ώς άπαθοΰς δντος του όμοιου όπό τού όμοιου, 
τήν δέ τροφήν μετά βάλλε ιν καί πέττεσθαι* ή δέ μετα
βολή πάσιν εις τό άντικείμενον ή τό μεταξύ, έτι πάσχει 

35 τι ή τροφή υπό τού τρεφόμενου, άλλ’ ου τούτο όπό τής

18 ψυχής SUVXP S'ο 60,14 c f Phr 278,9 Th 61 ,25:  της ψυχής ECW 
19 (δή ή X, δε και ή κα\ expj W) (ή αυτή] αυτή Ρ) και Ο S i1: τε κα\ 
PU «279, 2 και περ\ ECWy : περί SUVXP Si1 PU c279 , Ρ Ι7ι ő i ,  Ρ7
.Vo 60, 29 2 0  διωρίσθαι ECSVX S& PU c279, 2 : διόρισα-, WP sscr Ε*
cf So 60,29: διυρί— αι dubitans utrum διωρίσθαι an διορίσαι sit scribendum  
U, in διωρίσθαι corr U 2: δι.ρίσασθαι y  Th 61, 27 21 (ή τροφή είναι Wy)
22  (τών εναντίων ex τωι εναντίωι corr Ex sed ν bis exp) 23  (γέννησιν Ε) 
24  πάντα ποσά! πάντα ECVWP : ποσά SUXy, corr Ε 1, ins C2, sscr Wa 
(ούκ V) 26  (τω πυρ'ι αεν ύδωρ Ρ) 2 8  άπλοΐς ECVWyP So 61, 26 
c f Sir 114 ,16:  ίίλλοις SUX Phc 282, 30  [ubi tarnen άπλοΐς esse legen- 
dum putat Trendelenburg 31 (τδ εαπαλιν y, τουπαλιν S) 32  υπο 
του όρο-ου SUVXy PU 283, 2 4 : ρ283, 13 Th 52, 6 :  om ECWP ins C* 
3 4  ή] κα'ι X jl>hc 288,19 Th 52, 8 (το„ om E, ins E s) 35  (τι om P)
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τροφής, ώσπερ οόδ’ ό τέκτων υπό τής ύλης, άλλ’ ύπ’ εκεί- 416b 
νου αυτή" ό δε τέκτων μεταβάλλει μόνον εις ενέργειαν ες 
αργίας, πότερον δ’ έστίν ή τροφή τό τελεοταϊον προσγινό- 
μενον ή τό πρώτον, έχει διαφοράν εί δ’ άμφω, άλλ’ η
μέν άπεπτος ή δέ πεπεμμένη, άμφοτέρως αν ένδέχοιτο την 5 
τροφήν λέγειν* ή μέν γάρ άπεπτος, τό εναντίον τφ εναν- 
τίω τρέφεται, ή δέ πεπεμμένη, τό δμοιον τψ όμοίφ. ώστε 
φανερόν δτι λέγουσί τινα τρόπον άμφότεροι καί ορθώς κα 
ούκ όρθ-ώς. έπεί δ’ ούθέν τρέφεται μή μετέχον ζωής, τό έμ
ψυχον αν ε’ίη σώμα τό τρεφόμενον, ή έμψυχον, ώστε καί 10 
ή τροφή προς έμψυχόν έστι καί ού κατά συμβεβηκός. έστι 
δ’ έτερον τροφή καί αύξητικψ είναι* ή μέν γάρ ποσόν τι
τό έμψυχον, αυξητικόν, ή δέ τόδε τι καί ουσία, τροφή-
σφζει γάρ τήν ούσίαν, καί μέχρι τούτου έστίν ειος αν 
τρέφηται" καί γενέσεως ποιητικόν, ού τού τρεφομένου, άλλ’ 15 
οίον τό τρεφόμενον" ήδη γάρ έστιν αύτοΰ ή ουσία, γεννά δ’ 
ούθ·έν αύτό εαυτό, άλλά σφζει. ώσθ·' ή μέν τοιαότη τής 
ψυχής άρχή δύναμίς έστιν οία σφζειν τό έχον αυτήν ή
τοιοΰτον, ή δέ τροφή παρασκευάζει ένεργεΐν. διό στερηθέν 
τροφής ού δυναται είναι, έπεί δ’ έστί τρία, τό τρεφόμενον 20

416 b 3 (άργείας y) (ή om V) -ροσγινόμενον Ο Phl So 61, 35 : 
προσχοινόμενον γρ. mgC1 PhP 284,9  . l é  . 20 c f Th 52, 24 SiP 115, 24 
4 (εί δ’ άμφω om S : επεί δ’ άμφω Ρ) 5 (äv δ’ äv X) 6 (tC> 
έναντίω om S) 11 (εμψ. εστα’ V So 62, 5). 14 äv τρέοτ,ται SVWXP
PhP 285,24 So 62, 8 :  äv τρέφτ) ECy : äv χα\ τρΐ’φτ,χαι Ü 15 γενέσεως 
CUWXy Phc 286,11 Th 53, 7 : γενέσεω; δε Si1: γεννήσεως ESVP. sscr C4 
So 62,19 c f Php 286,13  16 (άλλ’ οίον το τρεφόμενον om V, post
ή ούσία ponit W) αύτοΰ SVWX, corr C* PhP 286,18 So 62, 20 :  
αύτή ECUyP 17 αύτό εαυτό SUX PhP 286.18 So 62,21 : εαυτό 
ECVW : αύτό Py 18 ψυχή; o —Cy / V  So 62, 23 : τροφής C [escr 
ψυχής C*J, y έχον SUVXP Thlc286,26 So 62, 24:  οεχόμενον EC
Γβχρ, seer εγον C4 , W sscr εχον 1 , y 19 (στερηθείς P)
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καί φ τρέφεται καί τό τρέφον, τό «χέν τρέφον έστίν ή 
πρώτη ψυχή, tó δέ τρεφόμενον τό εχον ταότην σώμα, φ 
δέ τρέφεται, ή τροφή, έπεί δέ από τού τέλους άπαντα 
προσ αγορευειν δίκαιον, τέλος δέ τό γεννήσαι οιον αυτό,.

25 εϊη άν ή πρώτη ψυχή γεννητικόν οιον αυτό, έστι .δέ φ τρέ
φει διττόν, ώσπερ καί φ κυβερνά καί ή χειρ καί τό πη- 
δάλιον, τό μέν κινούν καί κινουμενον, τό δέ κινούν μόνον, 
πάσαν δ’ άναγκαΐον τροφήν δύνασθαι πέττεσθαι, εργάζεται 
δέ τήν πέψιν τό θερμόν διό παν έμψυχον έχει θερμότητα.

30 τύπψ μέν ούν ή τροφή τί έστιν είρηται* διασαφητέον δ' 
εστίν ύστερον περί αυτής έν τοΐς οίκείοις λόγοις.

Διορισμένων δέ τούτων λέγωμεν κοινή περί πάσης αί- 
σθήσεως. ή δ' αίσθησις έν τψ κινείσθαί τε καί πάσχειν 
συμβαίνει, καθάπερ είρηται- δοκεΐ γάρ άλλοάυσίς τις ει-

35 ναι. φασί δέ τινες καί τό όμοιον υπό τού όμοιου πάσχειν.

22  (εχον] δεχόμενον Ρι ταότην ECWXy cf  Th 5 9 ,1 3 :  αυτήν
SU corr ex ταότην], ΥΡ So 62 ,32  25  γεννητική ex γεννητικόν]
C4 So 62, 36 ώ] sscr δ WJy x τρέφει CWy Alex αρ Ph 288 , 5 
Phl Ρ287, 29 cf  Th 53, 26 : τρέφεται ESUXP Sil- P llő , 34 . 35 
So 62, 35 26  καί, ECYWyP Ph1 So 62, 3 7 :  om SUX
(<]>] sser δ W1) καί2 EC eras], VWy Ph1 cf Síp 116,3 Th 53, 29 : 
om SUXP So 62,37  27  κινούν μόνον ο —ES Alex ap Ph 2 8 8 ,5
Síp 116,4  Php 2 8 8 ,1 1 .2 0  Th 5 3 ,3 1 :  κινουμενον μόνον S, γρ. mg 
W® Phc 288, 20 So 62, 38 [x. μόνους | : κινουμενον (sie) E 28 (δόνα- 
σθαι] δυνατόν W [corr W2], y) (πέσσεσθχιΧΡ Th 53, 33) 29  (θερ-
μότητος S) 3 0  ή τροφή τΐ έστιν ECWXy Si1 Phc 288, 29
Th 5 3 ,3 6 :  ή τροφή τί; έστιν S U : τί έστιν ή τροφή V Th 53 ,36
C: τις έστιν ή τροφή Ρ So 63, 4  [ om ή] 31 (έστίν om X,
del W*) περί ο  S í  PM 289 ,2  Th 53 ,36  : υπέρ PM 288, 29
32 (τε X) λέγωμεν ECSUyP Si1 Iris, Alex απ’ 82, 23 : λέγομεν YW
[sscr ω W1], X Ph1 Th 54, 3 So 63, 7 33  τε EC ’corr τι C* j, P ins y 1
Alex όπΡ 86, 5 : τι SUWX Alex uni’ 82, 2 7 ; 86, 20 SV ‘117, 8 Ph> ‘305, 7 
cf Th 54, 5 : τι το αισθητήριον V
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τούτο δέ πώς δυνατόν ή άδόνατον, είρήκαμεν έν τοΐς καθόλου 417* 
λόγοις περί τού ποιεΐν καί πάσχειν. έ'χει δ’ άπορίαν διά τί 
και τών αισθήσεων αυτών ου γίνεται αΐσθησις, καί διά τί 
άνευ τών εξω ου ποιούσιν αΐσθησιν, ένόντος πυρός καί γης καί 
τών άλλων στοιχείων, ών έστίν ή αΐσθησις καθ’ αυτά, ή τά. 5 
συμβεβηκότα τοότοις. δήλον οΰν δτι το αισθητικόν ούκ εστιν 
ενεργείς, αλλά δυνάμει μιόνον. διό καθάπερ τό καυστόν ου 
καίεται αυτό καθ’ αότό άνευ του καυστικού' εκαιε γάρ άν 
εαυτό, καί ούθέν έδεΐτο τού εντελεχείο£ πυρός δντος. επειδή 
δέ το αίσθάνεσθαι λέγομεν διχώς (τό τε γάρ δυνάμει άκούον 1ϋ 
καί ορών άκουειν καί όρά.ν λέγομεν, καν τύχη καθεύδον, καί 
τό ήδη ενεργούν), διχώς άν λέγοιτο καί ή αΐσθησις, ή μέν 
<υς δυνάμει, ή δέ ώς ένεργείμ. ομοίως δέ καί τό αισθητόν,

417 Λ 1 (τούτο . . .  2 πάσχειν oru U) εΖοήχαμεν ECWyP cf So 63, 23 :
εφ/,ται μεν V Sic 117,25 Phc 290,24 : εΐρηται μεν κα’ι SX Phc 296 ,10  
2 post πάσχειν legit ρηθήσεται δε χα\ νύν Ρ : λεκτέον δε και νυν Alexv αρ 
Ph 290,25 cf Th 54,15 So 63, 24:  talia non legerunt Síp 117, 25 
PhP 290, 25 2 et 4 (δια τδ Ρ) 3 ού post αυτών ECVWyP
So 63 ,32 :  ού post 2 τί SUX Phl c f  Th 54, 23 : γάρ ού post 2 τί, om 
καή SÍP 1 1 8 ,2 .1 7  4 αΐσθησιν ECVWyP Si1 c118 ,19 So 63, 33 :
αισθήσεις SUX 5 ή ECVWXy Si1 Ph1: om SUP So 63, 33 (καθ’ 
αυτήν Ρ, καθ’ αυτών sscr W2) (ή corr ex και X) (τών συμ3εβηκότο>ν 
sscr V2W2) 6 εστιν ECVWXP Si1 Ph1 So 6 3 ,3 8 :  ενεστιν SUy
7 (διδ om W, eras V) καθάπερ] ούκ αισθάνεται καθάπερ X,
ins ούκ αίσθ. C2: καθάπερ ούκ αισθάνεται S (καυστον corr in
καυστικόν V) 8  (αύτό om Wy) καθ’ αύτο CVWyP So 64, 3 :
καθ’ εαυτ’ο Ε : ύφ’ εαυτού SU Th 5 4 ,3 0 :  υφ’ αυτού X (καυστικού
eras ικ V) (έκαε X) (αν om W) 9 αύτό ΧΡ So 63, 4 :
αύτό SUy (ούδ’ε X) (δ'ντος] είναι W, sscr νρ. δντος W1)
(έπε’ι ΧΡ) 10  (διχώς λέγομεν W) (άκούον o m  V, p o s t  11 ορών 
s u p p l  V2, όρώ>ν καί άκούον Wy) 11 και εάν SUX 13 (δύναμις . . .  
ενέργεια Ρ) αισθητόν Alex άπΡ 83, 6 : αίσθάνεσθαι ο  S i1 ρ120, 2
Phc 295, 32 ; ρ305, 19 Th 55, 5
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τό τε δυνάμει δν και το ενεργείς, πρώτον μέν ουν ώς
15 τοδ αυτού δντος τού πάσχειν καί τού κινεΐσθαι καί τού ένεργεϊν 

λέγωμεν καί γάρ έστιν ή κίνησις ενέργεια τις, άτελής μέν- 
τοι, καθάπερ έν έτέροις ε’ίρηται. πάντα δέ πάσχει καί κινείται 
ΰπό τού ποιητικού καί ενεργείς δντος. διό εστι μεν ώς
υπό τού Ομοιου πάσχει, εστι δέ ώς υπό τού άνομοίου, καθά- 

20 περ είπομεν πάσχει μέν γάρ τό άνόμοιον, πεπονθός δ’ όμοιόν έστιν.
διαιρετέον δέ καί περί δυνάμεως και έντελε- 

χείας· νδν γάρ απλώς λέγομεν περί αυτών, εστι μέν γάρ 
ούτως έπιστήμόν τι ώς άν είποιμεν άνθρωπον επιστήμονα, δτι 
ο άνθρωπος τών επιστημόνων καί έχόντων επιστήμην, εστι δ’ 

25 ώς ήδη λέγομεν επιστήμονα τον έ'χοντα τήν γραμματικήν 
έκάτερος δέ τούτων ού τον αυτόν τρόπον δυνατός έστιν, άλλ’ 
ο μέν δτι τό γένος τοιούτον καί ή υλη, ό δ’ δτι βουληθείς

14 (μεν ins Xx) ουν ο —V Phlc296 ,1 2 :  om Υ Sil·
ώς του ο — Ρ Si1 Phl S o 6 6 ,1 2 :  ώς ού του Ρ Th 55 ,6  15 τού4
SUXP Si1: om ECVWy IW <296,13; 298,27  16 λέγωμεν
EC : λέγομεν SUVWXyP Si1 Phl c2 9 6 ,13 ; 298, 27 No 6 6 ,1 2  
17 (εϊρηται εν ετέροις W) 18 (υπό] κα\ υπό U) 19 τοϋ1
ο  Si1 PhP 305, 24 Th 55 ,13  So 6 4 ,1 0 :  om Alex άπΡ 83,11  
τού2 o  Th 55 ,14  So 6 4 ,1 1 :  om Alex άπΡ 83,11 Sil PhP 305,24  
20  (μεν om X So 64,12) το o - S  Th 55 ,14  So 6 4 ,1 2 :
om S Alex änc 83 ,12  (άνόμοιον äv U) «Universum hunc
locum cum omnibus corruptelis laudat Joh. Philoponus, κατά 
Πρόκλου, περί άιόιότητος τού κόσμου Δ',ζ'» ΐ ο  ρ 142, η. 21 καί4 Ο —SX 
Si1 P h i: om SX 2 2  νυν γάρ ο —WP S i1 Phl So 66,27 : νϋν μέν γάρ 
WP ins Cx λε'γορεν o  Ph1 So 66,27 : λέγομεν * λέγομεν Si1
23  (επιστήμων τι; Ρ) είποιμεν SUX Phi So 66, 31 : εί'πωμεν ECVWyP
24  (έχόντων επιστήμην καί επιστημόνων W) έχόντων ECVWyP Phi :
τών έχόντων SUX 2 5  επιστήμονα] επίστασ^αι SX τήν om VP 
26  (εκάτερον V) 2 7  (ότι ins V2) (τοιούτον τό γένος V) ή Ο — V 
Phl P299,29 So 66, 3 6 :  om V S ic 121,19  (ύλην eras v V) (post 
ότι2 ins εί Vx) (βουληθείη V)
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δυνατός θεωρεΐν, αν μή τι κωλύση των εξωθεν* ό δ’ ήδη
θεωρών, έντελεχεί^ ών καί κυρίως έπιστάμενος τόδε το Α. 
άμφότεροι μέν ουν οί πρώτοι κατά δύναμιν επιστήμονες, 30 
άλλ’ ό μέν διά μαθήσεως αλλοιωθείς καί πολλάκις εξ 
εναντίας μεταβαλών εξεως, ό δ’ έκ τοΰ εχειν τήν αΐσθησιν 
ή τήν γραμματικήν, μή ένεργεϊν δ’ εις τό ένεργεΐν άλλον 417b 
τρόπον, ουκ εστι δ’ άπλοΰν ουδέ τό πάσχειν, αλλά τό μέν
φθορά τις υπό τοΰ εναντίου, τό δέ σωτηρία μάλλον τοΰ δυνά
μει όντος υπό τοΰ έντελεχείο^ όντος καί όμοιου ούτως ώς δυ- 
ναμις εχει προς εντελέχειαν θεωροΰν γάρ γίγνεται τό έχον 5 
τήν επιστήμην, οπερ ή ουκ εστιν άλλοιοΰσθαι (εις αυτό γάρ ή 
επίδοσις καί εις εντελέχειαν) ή έτερον γένος άλλοιώσεως. 
διό ου καλώς εχει λέγειν τό φρονοΰν, δταν φρονή, άλλοιοΰ
σθαι, ώσπερ ουδέ τον οικοδόμον δταν οικοδομή, τό μέν ουν 
εις εντελέχειαν άγον έκ δυνάμει δντος κατά τό νοοΰν καί ίο
φρονοΰν ου διδασκαλίαν άλλ’ ετέραν επωνυμίαν εχειν δ ί
καιον' τό δ’ έκ δυνάμει δντος μανθάνον καί λαμβάνον έπι-

28 δν ECWyP Ρ Ρ  So 66, 37 : εάν SUYX S ic 1 2 1 ,2 5  κωλΰση 
o Phl Ρ300, 1 c f So 6 6 ,37  [κωλύσοι]: κωλυή S ic 1 2 1 ,2 5  c f Th 55, 22  
29  (ων ora V) (τόδε τδ] δε τδ το S : οτι τόδε W : δτι τόδε τι y) 31 (καί 
αλλοιωθείς και X) 32 μεταβαλών Ο —SX S ic 1 2 1 ,3 5  So 67, 2 :  μετα- 
βάλλων SX P P  Ρ300,11 [μεταβαλλών (sic) D] c f Th 55, 26  α’ίσθηοιν 
ο S il P l2 2 ,3 0  Phc 3 0 0 ,2 0  So 6 7 ,3 :  αριθμητικήν ut v Th 55, 28

417 b 2 (δε ούδε τδ πα'σ/μιν άπλοΰν [ούδε ins W*] W) (πάσχον V)
3 σωτηρία Ο—Υ Phl c302, 5 So 67, 8:  γένεσις καί σωτηρία Υ Si1 (μάλλον 
υπό του X) 4 (όντελεχεία δντος X) (όμοΰ S) 6 τήν ο —SX Alex άπι 
8 1 ,5 .«.11; 84, 7 Ρ Ρ  303, 8 Th 55, 36 : om SX Alex un1 80,4  ή ο  
ΡΡ 303,16 Th 28,29 : om Alex άπι 80 ,4  ; 81, 6. el l ; 84 ,13  (εαυτό X 
So 67,14) 7 (εις έντ.] ή εντελέχεια V) (γόνος] είδος V) 9 (ώσπεροιην)
(τδ οικοδομούν P P  D) 10 (άνάγον εκ του δυν. y :  άλλ’ εκ δυν. Ρ)
(δντος. . .  νοούν ins y 2) νοεΐν καί φοονεΐν A le xá n  8 1 ,1 6 :  νοούν καί 
τδ φρονοΰν Ρ Ρ  12 (δντος κατά τδ νοοΰν καί φρονοΰν μανθάνον X)

Förster : AristoteUs De Anima ^
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στήμην οπό τού έντελεχείτ*. δντος καί διδασκαλικού ήτοι ουδέ 
πάσχειν φατέον, [ώσπερ εΐρηται,] ή δύο τρόπους είναι άλ- 

15 λοιώσεως, την τε επί τάς στερητικάς διαθέσεις μεταβολήν
καί την επί τάς ε£εις καί την φόσιν. τού δ’ αισθητικού ή μέν 
πρώτη μεταβολή γίνεται υπό τού γεννώντος, δταν δε γεν- 
νηθή, εχει ήδη ώσπερ επιστήμην καί τό αίσθάνεσθαι. καί 
τό κατ’ ενέργειαν δέ ομοίως λέγεται τψ θεωρεΐν διαφέρει 

20 δέ, δτι τού μέν τά ποιητικά τής ένεργείας εςωθεν, τό ορατόν
καί τό άκουττόν, ομοίως δέ καί τά λοιπά τών αισθητών,
αίτιον δ’ δτι τών καθ’ έκαστον ή κατ’ ενέργειαν αίσθησις, ή 
δ’ επιστήμη τών καθόλου' ταύτα δ’ εν αυτή πώς έστι τή
ψυχή, διό νοήσαι μέν έπ’ αύτφ, όπόταν βούληται, αίσθά- 

25 νεσθαι δ’ ουκ έπ’ αύτφ* άναγκαϊον γάρ υπάρχειν τό αισθη
τόν. ομοίως δέ τούτ’ εχει καν ταΐς έπιστήμαις ταΐς τών αι
σθητών, καί διά την αυτήν αιτίαν, δτι τά αισθητά τών καθ’ 

28 εκαστα καί τών εςωθεν.
28 άλλά περί μέν τούτων διασαφήσαι

καιρός γένοιτ’ αν καί είσαύθις. νύν δέ διωρίσθω τοσούτον, δτι

13 (ήτοι] ειτα V) (ούδεν X) 14 ώσπερ εΐρηται ECYWyPSo 67, 24 : 
om SUX c f Alex άπΡ 84, 26 PhP 304 ,16 .18  Th 56, 7 16 (τήν1 om Y)
(επί ante την2 eras V) (δ’ om P) 18 (χάη om W) κα'ι2 SWXyP 
Alex anc 85, 3 Síp 123, 34 Phc 307,16 : om EC [ins C*], U : καΐ τδ om V 
19 δε UWXyP Alex anc 85 ,4  Phc 307 ,1 6 :  om SY : post ομοίως EC 
[exp et ins ante όμ. C*] τω ESUWXy Alex an 85, 4 Phc 307,17  
So 69, 27 AC: τδ CP, [corr in τώ] Y So 69, 27 B  21 λοιπά ECYWyP 
So 69, 29 : λοιπά άπδ SU : άλλα άπδ [séd corr in άλλα] X 2 3  (εσται P 
So 69, 31) 2 4  (διδ τδ νοησσι Υ) (auxwt ex αυτών Ε) όπόταν
ECSUyP : όταν YWX So 69, 31 : έοτιν δταν Si1 (βούλεται Υ) 2 5  (γάο] 
μεν γάρ Ρ) 26  τούτο ECVWyP Phl So 69, 33 : τούτω UX Si1: τούτοις S 
τάΐς2 O -X P  Si1 So 59, 3 3 :  om XP Phl 2 8  (ενχαστον Y) 2 9  (Sv 
γένοιτο X) διωρίοθω τοσούτον EVXyP So 70, 9 :  διωρίσθω τούτο CSU 
[corr in τοσούτον]: επ'ι τοσούτον διωρίσθω W
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οδχ απλού δντος τού δυνάμει λεγομένου, άλλα του μέν ώσπερ 30 
άν ειποιμεν τον παίδα δύνασθαι στρατηγεΐν, του δέ ώς τον έν 
ήλικί^ δντα, ούτως εχει το αισθητικόν, έπεί δ’ άνώνυμος 
αυτών ή διαφορά, διώρισται δέ περί αυτών οτι ετερα καί 418 
πώς ετερα, χρήσθαι άναγκαΐον τψ πάσχειν καί άλλοι- 
οΰσθαι ώς κυρίοις δνόμασιν. το δ’ αισθητικόν δυνάμει εστίν 
οιον το αισθητόν ήδη έντελεχεία, καθάπερ ειρηται. πάσχει 
μέν ούν ουχ ομοιον δν, πεπονθός δ’ ώμοίωται καί εστιν 5
οιον εκείνο.

6  Λεκτέον δέ καθ’ έκάστην αισθησιν περί τών αισθητών 
πρώτον, λέγεται δέ τό αισθητόν τριχώς, ών δύο μέν καθ’ 
αυτά φαμεν αίσθάνεσθαι, τό δέ εν κατά συμβεβηκός. τών 
δέ δυο τό μέν ίδιόν έστιν έκάστης αίσθήσεως, τό δέ κοινόν ίο 
πασών, λέγιυ δ’ ίδιον μέν δ μη ενδέχεται ετέρη αίσθήσει
αίσθάνεσθαι, καί περί δ μη ενδέχεται άπατηθηναι, οιον 
δψις χρώματος καί ακοή ψόφου καί γεΰσις χυμού, ή
δ’ αφή πλείους μέν εχει διαφοράς· άλλ’ έκαστη γε κρίνει 
περί τούτων, καί ουκ άπατάται δτι χρώμα ουδ’ δτι ψόφος, 15
άλλα τί τό κεχρωσμένον ή πού, ή τί τό ψοφούν ή πού. τά

31 εϊποιμεν ECVWyP So 70,11 : εΐπωμεν SUX 
118 a 2 (Ετερα καί οτι Ετερα yp.W) χρήαδαι EUVWP Ph1 Ρ309, 6 

So 70, 15 :  χοήσ5αι δ’ C [eras δ’], SXy τω UYXyP ΡΙι1
So 70, 15 : τδ ECSW [corr in τώ Cx W2] 3 δ’ UVWXyP Ph'
S o 7 0 ,1 6 :  om EG [ins Cx], S 4 (ήδη. ως εντ. S) (Εντελέχεια
corr e x  έντελεχεία X) πάσχει Ο — Ρ Ph1 So 70,17 : πάσχον Ρ
Th 56, 32  5 ον ο —SP PU So 70 ,17  : om SP Th 56, 33
8 (ών] ώς S : otov y) δυοίν SUX 10 (μέν Iv ίδιον V)
αίσθήσεως] τής αίο&ήσεως Wy : om V 11 Ετερα. . .  12 ενδέχεται
om Ρ [snppl mg P2], So 70, 25 12 (αϊσ^εσθαι Pli1 Ό) 14 (πλεί-
στας V) (pi-kv] μδνον corr μεν V*) (Εκαστον γε Ρ) 15 (τούτου 
V : αυτών y) (ούδ1] ή X) 16 (ή ποΐη om U) (ή τί . . .  που
om Υ) (ή ποΰ2 om W)

5*
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μέν ουν τοιαύτα λέγεται ίδια έκαστου, κοινά δέ κίνησις, ή ρε- 
μία, αριθμός, σχήμα, μέγεθος' τα γάρ τοιαΰτα ούδεμιάς 
έστιν ίδια, άλλα κοινά πάσαις. και γάρ αφή κίνησίς τίς 

20 έστιν αισθητή και όψει. κατά συμβεβηκός δέ λέγεται αι
σθητόν, οίον εί το λευκόν ειη Διάρους υιός, κατά συμβε
βηκός γάρ τούτου αισθάνεται, δτι τψ λευκψ συμβέβηκε 
τούτο ου αισθάνεται, διό καί ούδέν πάσχει ή τοιοϋτον υπό τού 
αισθητού, των δέ καθ’ αυτά αισθητών τά ’ίδια κυρίως έστιν 

25 αισθητά, καί προς ά ή ουσία πέφυκεν έκάστης αίσθήσεως.
Ου μέν ούν έστιν ή όψις, τοδτ έστιν ορατόν, ορατόν δ’ 7  

έστί χρώμα μέν, καί δ λόγψ μέν εστιν είπεΐν, άνώνυμον δέ 
τυγχάνει ον δήλον δέ έ'σται δ λέγομεν προελθούσι μά-

17 (ouv om Ρ, suppl Ρ 2) εκάστου ECSyP Phl t :  έκάστης
W c f Th 57, 36 So 70 ,3 3 :  έκάατη ÜVX 19 πάσαις ECVWyP 
Phl P 315,10t [πασών], Tli 57, 38 [άπασών]: om S [πάντων mg S*], 
UX γάρ άφή [corr in άφη C2] C : γάρ ή άφή E [corr in άφή E x] : 
γάο κα"ι άφη Phl t [ex Arist. ed. Aid.] (τίς] τε V : om P,
[eras ?] U) 20 (έστιν om X) (αισθητική S) (δψει ei in
ras C2) post δψει habent: καθ’ αυτά μέν ουν έστιν αισθητά
ταϋτα Aid et omnes ante Bk edd c f So 70, 36 αισθητόν o Phl : 
είναι αισθητά S i1 21 διάρους υιός SUXPW2y 2 SÍP 127, 27 ; 128,14t 
Phv 315, 24 So 71, 4 B  : διάρρους υιός EC So 71, 4 AC: διάρρου υιός Y : 
διάρης W Phl P315,24: διάρος y :  «ό Διάρους υίός ή b Διάρης»
Th 5 8 ,7  22 (τοΰτο Ρ) αίσθάνεσθαι UX (διότι V) (τό
λευκόν W) 23 (ώ V) (αίσθάνεσθαι U, corr Ux) κα'ι ECWXyP 
S i1 Th 5 8 ,1 4  So 7 1 ,7 :  om SUV Phl ή ECVWyP S il Phl 
Th 5 8 ,1 5  So71, 7 : om SUX 24 (κυρίως τά "δια W) 26 (ουν
om Ρ) (ή om SU) (όρατόν1] ο όραται Phl) (δρατόν2
om X) (δ’ έστ'ι] εστι δέ X : δέ Ρ) 27 χρώμα μεν EC [corr in τε Cx], 
WP c f So 7 2 ,2 4 :  χρώμά τε S U  [τε in ras], VXy S il 1 2 9 ,3 6  
Phl· P319,9 ; 346, 25 c f S íp  1 2 9 ,3 7  : χρώμα S i1129, Ι Α  28 (έστιν Ρ 
So 72, 26) ο λέγομεν om U : τε δ λέγομεν post 29 ορατόν SX μ,άλιστα 
ECWyP So 72, 27 : μάλλον V : om SUX
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λίστα, το γάρ ορατόν έστι χρώμα. τοοτο δ' έστί τό επί του 
καθ’ αυτό ορατού" καθ’ αυτό δέ ου τφ λόγψ, άλλ’ δτι εν 30 
εαυτφ εχει τό αίτιον τοΰ είναι Ορατόν, παν δέ χρώμα κινη
τικόν έστι τοΰ κατ’ ενέργειαν διαφανούς, καί τοΰτ’ έστιν αύτοΰ η 418b 
φύσις. διόπερ ούχ ορατόν άνευ φωτός, άλλα πάντως έκαστον 
χρώμα έν φωτί όράται. διό περί φωτός πρώτον λεκτέον τί 
έστιν. έ'στι δή τι διαφανές, διαφανές δέ λέγω δ εστι μέν 
ορατόν, ου καθ’ αυτό δέ ορατόν ώς απλώς είπεΐν, άλλα δι’ 5 
άλλότριον χρώμα, τοιοΰτον δέ έστιν άήρ καί ύδωρ καί πολλά 
τών στερεών ου γάρ η ύδωρ ουδ’ η άήρ διαφανές, άλλ’ δτι 
έστί τις φύσις ένυπάρχουσα ή αυτή έν τούτοις άμφοτέροις καί 
έν τφ άϊδίφ τφ άνω σώματι. φώς δέ έστιν ή τούτου ένέργεια, 
τοΰ διαφανοΰς ή διαφανές, δυνάμει δέ έν φ τοΰτ’ έστί καί τό ίο 
σκότος, τό δέ φώς οίον χρώμά έστι τοΰ διαφανοΰς, δταν ή 
έντελεχεία διαφανές ΰπό πορός ή τοιουτου, οίον τό άνω

29  (istij om U) (τό2 om [eras ?] V) τοΰ . . .  30  ορατού
SUVXyP Sic 130, 7 I V  p320, 6 .7  So 72,28 : τών . . .  ορατών E [sscr 
bis -ου E3], CW 3 0  (άλλ’ om P) 31 έαυτώ ECSWy Phl p320, 18 
c f  Th 58, 31 So 72, 35 : αύτώ X : αύτώ UY (εχει om [eras ?] Y)

418 b 2 (διότι y) πάντως έκαστον SUX Th 59, 7 c f  SÍP 131, l é  : 
παν το Ικα'στου ECYWyP So 73 ,11  3 όραται ECWyP So 7 3 ,1 1 :
κα3οραται V : ορατόν SUX Th 59, 7 (λεκτέον πρώτον P) (πρότερον W)
λεκτέον o - X  Th 59, 8 So 73 ,1 1  : ληπτέον X S i1 4 (δ] δτι Ρ)
5  άπλοώς είπεΐν ECSVWyP Th 5 9 ,1 1  So 7 3 ,1 3 :  είπεΐν άπλώς U X : 
είπεΐν I V  6 (κα\1 om X) 7 post στερεών add οίον ΰελος κρύσταλλος 
C uncis incl], mg U* c f PhP 3 2 4 ,4  Th 5 9 ,1 3  So 7 3 ,1 5  ούδ’ 
ECVWyP Th 5 9 ,1 6  So 7 3 ,1 5  : Ϊ, SUX (J, om X) 8 τι; UX 
Th 5 9 ,17  So 7 3 ,1 6  c f  PhP 3 1 9 ,1 4  ; 3 2 4 ,8 :  om o —UX ενυπάρ-
/ουοα SUVXP Th 59, 17 : ύπάρχουσα ECWy 10 (διαφανές] διαφανοΰς y) 
εν «5 O—U 89 So 74, 28 : εν οΐς U Phc 3 4 1 ,1 0  D i [εγγύς περί φωτός DY] 
c f  Th 59, 31 (τούτο ante εν W : om S9) (κα'ι eras V) (τό 
ins W*) 11 (f, Ε) 12 υπό ο —ΧΡ I V :  υπό τού ΧΡ, ins τού y2
So 74, 30
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σώμα' καί γάρ τούτψ τι υπάρχει εν καί ταύτόν. τί μέν ούν 
το διαφανές καί τί το φώς, ειρηται, οτι ούτε πυρ ουθ·’ δλως 

15 σώμα ουδ’ απορροή σώματος ούδενός (εΐη γάρ αν σώμα τι καί 
ούτως), άλλα πυρός ή τοιούτου τίνος παρουσία έν τψ διαφα- 
νεΐ* ούτε γάρ δύο σώματα άμα δυνατόν έν τψ αύτψ είναι, 
δοκεΐ τε τό φώς εναντίον είναι τψ σκότεί' εστι δέ το σκότος 
στέρησις τής τοιαυτης εξεως έκ διαφανούς, ώστε δήλον δτι 

20 καί ή τούτου παρουσία τό φώς έστίν* καί ουκ δρ-θ-ώς Ε μ π ε 
δοκλής, ουδ’ ε ϊ τις άλλος ούτως εϊρηκεν, ως φερομένου τού 
φωτός καί τεινομένου ποτέ μεταξύ τής γής καί τού περι- 
έχοντος, ημάς δέ λανθάνοντος* τούτο γάρ εστι καί παρά 
την τού λόγου ένάργειαν καί παρά τά φαινόμενα' έν μι- 

25 κρψ μέν γάρ διαστήματι λάθ·οι άν, απ’ άνατολής δ’ έπί 
δυσμάς τό λανΦάνειν μέγα λίαν τό αίτημα, εστι δέ χρώ-
αατος μέν δεκτικόν τό άχρουν, ψόφου δέ τό άψοφον.

13 τουτω ο —S Php 342,31: τούτο S ΡΗ 342,30 D So 74, 30 
τι υπάρχει ECUVWy : υπάρχει τι SXP So 74, 30: υπάρχει ΡΗ 342,31 
(ταύτό Ρ So 74, 31) 14 (Voj om X) (ειρηται κα'ι τί το φώς V
[ειρηται suppl V2 ut ν]) 17 ούτε UX Phl : ούδ'ε ο —UX Si1 δυνατόν
ante άμα SX Si1: post είναι V : post σώματα, et άμα post αύτώ Phi
18 τε ECSWy Si1 P l i : δε UVXP (είναι om V) σκότει VXP S I  
So 75,22 : σκότω ECSUW,[corr in -ει] y Phl τδ2 om V : b PH
19 (τής om Sy, ins y*) (έν διαφανει Ρ) 20  (xa'ij κδν y, sscr
και y*) ή τουτου παρουσία τδ φώς ECVWyP Th 60, 21 So 75, 23:
το φώς ή τεότου παρουσία SU [séd τδ φώς suppl U2], X Sip 134,28 
21 ουδ’ Ο Th 60, 27 : ή PH (εί om V) ο'ύτως Ο —S Phc 345,13  
Th 60, 28 So 75,25: om S PHD: περ'ι τουτου corr X2 22  τεινο- 
μένου ECV : γιγνομένου SUWXyP PH Th 60, 28 So 75, 25 2 3  (κα'ι
om W) (περ\ y) 2 4  του λόγου ECVWyP So 75. 27 : έν τώ 
λόγω SUX Th 60,31 ένάργειαν yP corr C1 sscr W1 So 75, 27 : 
έ/έργειαν ECW : αλήθειαν SUVX Th 60,31 (περ'ι Sy) 25  (μεν 
om W) (διαστίγματι ut ν X, corr X 2) 26  (δε] μέν S)
27  (δέ om P)
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άχρουν δ’ έστί το διαφανές καί το αόρατον ή το μόλις 
όρώμενον, οιον δοκεϊ τό σκοτεινόν, τοιούτον δέ το διαφανές 
μέν, άλλ’ ουχ όταν ή έντελεχείφ διαφανές, άλλ’ όταν δυ- 30 
νάμει* ή γάρ αυτή φύσις ότέ μέν σκότος ότέ δέ φως
έστίν. ου πάντα δέ ορατά έν φωτί έστιν, άλλα μόνον έκαστου 419
τό οικεΐον χρώμα" ενια γάρ έν μέν τφ φωτι ουχ όράται, 
έν δέ τφ σκότει ποιεί α’ίσθησιν, οιον τά πυρώδη φαινόμενα 
καί λάμποντα (άνώνυμα δ’ έστί ταΰτα ενί όνόματι), οιον 
μύκης, κεράς, κεφαλαί ιχθύων καί λεπίδες καί όφθαλ- 5
μοί* άλλ’ ούδενός όράται τούτων τό οικεΐον χρώμα, δι’ ήν 
μέν ούν αιτίαν ταύτα όράται, άλλος λόγος" νΰν δ’ έπί το- 
σοΰτον φανερόν έστιν, ότι τό μέν έν φωτί όρώμενον χρώμα, 
διό καί ουχ όράται άνευ φωτός" τούτο γάρ ήν αύτφ τό
χρώματι είναι, τό κινητικφ είναι τού κατ’ ένέργειαν διαφα- 10 
νους’ ή δ’ έντελέχεια τού διαφανούς φώς έστίν. σημεΐον δέ τού
του φανερόν έάν γάρ τις θή τό εχον χρώμα έπ’ αυτήν 
τήν δψιν, ούκ όψεταί" άλλά τό μέν χρώμα κινεί τό δια-

2 8  (άχροον V) (έστί om Ρ) τό2 om Ρ Sic 134, 34 Phl So 78, 34 
-b3 o  Phl So 78,34 : om Sic 134,35 μόλις ο —X Síp 134, 35 
Hi 61, 6 So 78, 34: μόγις X Phlc3 4 6 ,6 .8  29  (σκοτεινόν] έσκοτι-
σμένον Wy) (άφανες V)

419 β 1 (έστίν1 om C) (όράται τά X, om mox εστιν4) (Ικάστω Υ)
2 (μεν om Ρ) 3 σκότει ο —EC So 7 9 ,3 :  σκότω EG Th 61,11  
(πυρρώδη Ε) 4 (doI Ο) 5 (καή om UX) (λωπίδες Ε [ω in ε 
corr Εχ], C) (κα'ι4 om X) 6 (τούτων post χρώμα Ρ So 79,5) 
(τούτων τό] τούτο C: τούτων W) 7 όράται Ο —EC Si1 lh 6 1 ,2 1
So 79,15 c f PhP 348,10 : όρατά EC Phl 9 κα'ι SUX Phl : om ECVWyP 
So 83, 23 αύτω o —W T h 6 1 ,3 6  So 83, 24:  αύτό W τό CVP 
Si1 So 83, 24 : τω E [corr in τό Ex], Wy [oorr in τό]: om SUX 
T h 6 1 ,3 6  10 (τώ eras ω, in ras ό Ex) (κινητην S)
11 (ή δ’ . . . 17 ειή om séd mg suppl V1) 12 (εί γάο άν τις W :
ε! γάρ τις Ρ So 83,27) »fj ο —WX Phl Th 62, 8 : 5είη WX So 83,27
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φανές, οιον τον αέρα, υπό τούτου δέ συνεχούς δντος κινείται 
15 το αισθητήριον, ού γάρ καλώς τούτο λέγει Δημόκριτος οίό- 

μενος, εί γένοιτο κενόν το μεταξύ, δράσθαι αν ακριβώς καί 
εί μύρμηξ έν τψ ούρανφ είη* τούτο γάρ αδύνατόν έστιν. πά- 
σχοντος γάρ τι τού αισθητικού γίνεται τό δράν* υπ' αύτού 
μέν ούν τού δρωμένου χρώματος αδύνατον λείπεται δη υπό

20 τού μεταξύ, ωστ’ άναγκαΐόν τι είναι μεταξύ* κενού δέ γενο-
21 μένου ούχ οτι ακριβώς, άλλ’ όλως ουθέν δφθήσεται.
21 δι’ ήν

μέν ούν αιτίαν τό χρώμα άναγκαΐόν έν φωτί δράσθαι, ειρη- 
ται. πύρ δέ έν άμφοΐν δράται, καί έν σκότει καί έν φωτί, 
καί τούτο έξ ανάγκης* τό γάρ διαφανές υπό τούτου γίνεται 

25 διαφανές, δ δ’ αυτός λόγος καί περί ψόφου καί οσμής 
έστίν* ουθέν γάρ αυτών άπτόμενον τού αισθητηρίου ποιεί τήν 
αισθησιν, άλλ’ υπό μέν οσμής καί ψόφου τό μεταξύ κι
νείται, υπό δέ τούτου τών αισθητηρίων έκάτερον* δταν δ’ έπ’ 
αυτό τις έπιθή τό αισθητήριον τό ψοφούν ή τό όζον, ούδεμίαν 

30 αισθησιν ποιήσει, περί δέ αφής καί γεύσεως εχει μέν 
ομοίως, ού φαίνεται δέ* δι’ ήν δ’ αιτίαν, ύστερον εσται δήλον.

14 δε SUXP mg V Síp 136, 31 So 83, 3 0 :  δί, E C W y: δέηδη Si1 A  
Th 62 ,10  16 (γενηται W) (τό μεταξύ κενόν W) (αν om W)
(ακριβώς om X) 17 (εί ο μυρμηξ W : ή μύρμηξ S) αδύνατόν έστιν 
ECVWyP So 83, 32 : έστιν άδύνατον SUX 18 τι Ο—SU So 83,33A C :
om SU So 83, 33B  αισθητικού ECSUXP So 83, 33 : αισθητηρίου 
VWy Phc 350 ,13  : «αίσ3η'σεως» Th 62 ,14  19 ούν o —SU Th 62 ,15  :
om SU Sic 137,1 So 83 ,33  δη ECVWyP : δε SUX Sic 137, 2 
Th 62 ,16  So 83,34  2 0  ώστ’ . . . .  μεταξύ ECVWyP So 83 ,34
c f PhP 350,17 : om SUX 21 (μη*έν y :  ούδε P So 83,35) 
2 2  (όρασθαι έν φωτί y) 2 3  (τδ πύο P So 83, 36) σκότει Ο—EC 
8& Phc 352 ,7A  [καί έν σκ. om D] : ακότω EC So 83, 37 26  (αυτών
om P So 84, 2 2 8  (δε' τις έπ’ αύτώ V) 29  (τις έπι5η om Ε,
suppl Ε3 : τις έπώείη W) (τδΧ om Ε) 31 (δ’ om X) (ε’στί X)
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τό δέ μεταξύ ψόφων μεν αήρ, οσμής δ’ ανώνυμον κοινόν 
γάρ δή τι πάθος επ’ άέρος καί υδατός έστιν, ώσπερ το δια
φανές χρώματι, ουτω τψ έχοντι οσμήν δ έν άμφοτέροις 
υπάρχει τουτοις* φαίνεται γάρ καί τα ένυδρα των ζφων 35 
εχειν αί'σθησιν οσμής, άλλ’ ό μέν άνθρωπος καί των πεζών 419b 
δσα άναπνεΐ, άδυνατεί δσμάσθαι μή άναπνέοντα. ή δ’ αι
τία καί περί τούτων ύστερον λεχθήσεται.

8  Ν ΰν δέ πρώτον περί ψόφου καί ακοής διορίσωμεν. εστι
δέ διττός ό ψόφος· ό μέν γάρ ενεργείς τις, ό δέ δυνάμει* 5 
τα μέν γάρ ου φαμεν εχειν ψόφον, οιον σπόγγον, έρια, τά 
δ’ εχειν, οίον χαλκόν καί δσα στερεά καί λεία, δτι δύνα- 
ται ψοφήσαι. τούτο δ’ έστίν αυτού μεταξύ καί τής ακοής 
εμποιήσαι ψόφον ενεργείς, γίνεται δ’ ό κατ’ ενέργειαν ψό
φος άεί τίνος πρός τι καί έ'ν τινι* πληγή γάρ έστιν ή ποι- ίο 
ούσα. διό καί άδύνατον ενός όντος γενέσθαι ψόφον- έτερον 
γάρ το τόπτον καί το τυπτόμενον* ώστε το ψοφούν πρός τι 
ψοφεΐ' πληγή δ ού γίνεται άνευ φοράς, ώσπερ δ’ είπομεν, 
ού τών τυχόντων πληγή ό ψόφος* ούθένα γάρ ποιεί ψόφον 
έρια αν πληγή, αλλά χαλκός καί δσα λεία καί κοίλα* 15

32 ψόφων ο  Ρ Ρ  5 5 4 , 7 Λ [ψόφω Ρ ] £ο 84,11 : ψόφου Si1 Th 62, 27 
33  όή ECP : om SUVWXy (it γάρ π. X) 34  (χρώματος P) 
3 εν EC W y: Sv SY [sed corr in εν V2] X : ον εν Ρ : post δ eras
I litt U 35 (κα'ι om V)

419 b 1 όδμής et 2 οομασ^αι ECP 4 πρώτον om V Sil c f Th 63,1  
So 84, 20 ακοής SUY Sil Th 6 3 ,1 :  όσφρήσεως ECWXyP So 84, 20 
5  ένεογεία EC [ενεργία], P Sic 1 3 9 ,1 2 .1 3  Phl P354, 21 Th 63, 2 
So 84 ,2 2 :  ενέργεια SUVWXy δυνάμει ECWPX2 Sic 1 3 9 ,1 2 .1 3  
Phl p354, 22 Th 63, 2 So 84, 2 2 :  δύναμις SUVXy 9 (81 κα'ι b SilA)
I I  (γίνεοϊαι X) ψόφον SVX Phl So 8 4 ,3 0 :  τον ψόφον ECUWyP 
15  έρια ECWyP PhP 359, 23 So 84,23 : έριοv SUYX αν πληγή 
ECW y: ει πληγή P So 84 ,33A : ή [om V] πατάταν ή πληγέν SYX 
suppl mg U
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ό μέν χαλκός, on λείος, τά δέ κοίλα τή άνακλάσει κολ
λάς ποιεί πληγάς μετά τήν πρώτην, άδυνατούντος έ£ελθ·εΐν 
τού κινηθέντος. ετι ακούεται εν άέρι καί υδατι, άλλ’ ήττον. 
ούκ έ'στι δέ ψόφου κύριος ό αήρ ουδέ το ύδωρ* αλλά δει 

20 στερεών πληγήν γενέσθαι προς άλληλα καί προς τον αέρα, 
τούτο δέ γίνεται, όταν υπομένη πληγείς δ αήρ καί μή δια- 
χυθή. διό εάν ταχέως καί σφοδρώς πληγή, ψοφεΐ* δει γάρ 
φθ-άσαι τήν κίνησιν τού ραπίζοντος τήν θρύψιν τού άέρος,
ώσπερ αν ει σωρόν ή όρμαθ-όν ψάμμου τύπτοι τις φερόμε-

25 νον ταχύ, ηχώ δέ γίνεται, όταν, [από τού] άέρος ενός γενομέ-
νου, διά [τό άγγεΐον] τό διόρισαν καί κωλύσαν θρυφθήναι 
πάλιν ό αήρ άπωσθ-ή, ώσπερ σφαίρα, εοικε δ’ αεί γίνεσθ·αι 
ηχώ, άλλ’ ού σαφής, έπεί συμβαίνει γε επί τού ψόφου 
καθάπερ καί επί τού φωτός* καί γάρ τό φώς άεί άνακλά- 

30 ται (ουδέ γάρ αν έγίνετο πάντη φώς, άλλά σκότος έ'ξω τού 
ήλιουμένου), άλλ’ ούχ ούτως άνακλάται ώσπερ άφ’ ύδατος

16 (μ εν γάρ χ .  Υ) 18 (εν] ώς C) υδατι Ο So 85, 24 :
υδατι δε [δε ins] W2 SilA  PhlD  ήττον Ο —X S# ; ήσσον ~Χ. SÍP 140,16
Β1ιι Ρ359,28 Th 63, 20 19 (ψόφος V) κύριος EUXyP 140,17
Phl Th 83, 21 So 85,24 : κυρίως CSVW (Ó om Sic 140,17) ούδε 
SÜXP Sie 140,17 PW So 85, 2 4 :  ούτε CVWy : ούτε δε E (άλλα διά 
στ. γενέα^αι πλ. X) 21 ύπομέντ, SUVXP So 8 5 ,2 6 :  υπομείντ) ECWy 
c f Síp 140, 27 ; 141, 6 2 2  (δν W) 2 4  δν ECYWyP So 85 ,28  :
om SUX ψάμμου ο —X So 85, 28 : άμμου X Th 63, 29 τυπτοι 
ECSUVy c f Th 63, 29 : τύπτει XP So 85 ,29A C : τύπτη W : τύπη 
So 85, 29B  25  (τάχει P So 85, 29) από τού ECWyP Alex de
an 48 ,1  [ύπό τού], Si1 So 85, 29 : om SUYX (άέρος τού ενός W) 
γενομένου ο —WP Si1: γινομένου WP So 85 ,29  2 6  τό άγγεΐον
delevi 2 7  (άποστη W, sscr waä W*) 3 0  ούδε ECWyP So 86,11 :
ού SUVX Th 64 ,1  (δν om P) (πάντα P) 31 ήλιου
μένου ECUVW Síp 143,1 Th 64, 2 So 8 6 ,1 2  : ήλιωμένου SXyP  
PhP 362, 2 6 .3 1
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ή χαλκοί) ή καί τίνος άλλου των λείων, ώστε σκιάν ποιεΐν, 
ή το φώς δρίζομεν. το δέ κενόν δρθώς λέγεται κύριον τού 
άκούειν. δοκεΐ γάρ είναι κενόν ό άήρ, ούτος δ έστίν δ ποιων
άκούειν, δταν κινηθ-ή συνεχής καί είς. άλλα διά τό ψαθυρός 35
είναι ού γεγωνεΐ, αν μή λεϊον ή τό πληγέν. τότε δέ είς γί- 420a
νεται άμα διά τό έπίπεδον* εν γάρ το τού λείου επίπεδον.

ψοφητικόν μέν ούν τό κινητικόν ενός άέρος συνεχείς μέχρις 
ακοής* ακοή δέ συμφυής αήρ* διά δέ τό έν αέρι είναι, κι- 
νουμένου τού έ'ςω δ είσω κινείται, διόπερ ού πάντη τό ζφον ακούει, 5 
ουδέ πάντη διέρχεται ό αήρ- ού γάρ πάντη έχει αέρα τό κι- 
νησόμενον μέρος καί έ'μψυχον. αύτός μέν δή άψοφον δ άήρ 
διά το εύθρυπτον* δταν δέ κωλυθή θ-ρύπτεσθαι, ή τούτου 
κίνησις ψόφος, ό δ’ έν τοΐς ώσίν έγκατψκοδόμηται προς τό 
άκίνητος είναι, όπως άκριβώς αίσθάνηται πάσας τάς δια- 10 
φοράς τής κινήσεως. διά ταύτα δέ καί έν υδατι άκούο- 
μεν, δτι ούκ εισέρχεται πρός αύτόν τόν συμφυή άέρα* άλλ’
ούδ’ είς τό ούς διά τάς έλικας, δταν δέ τούτο συμβή, ούκ

32 ή και ECUXyP PhP 362 ,19  So 8 6 ,1 5  : ή SV : και W 33 ή ο  
So 8 6 ,1 5  : ώ Phc 3 6 3 ,1 0  35 (κινησθαι S) (ψα υ̂ρόν X, corr -óv W2)

420 a 1 (δν] άλλ’ εί W) 2 άμα διά Ο — UX So S6, 20 : άμα γάρ δια
UX c f PhP363, 27 (2ν . .  . επίπεδον om Ρ) 3 συνεχεία μέχρις Ο—Ρ
Si1 Phl : συνεχούς μέχρι Ρ Th 64,15 So 86, 24 4 άκοή δε α. άήρ
WyP Sic 143,22 Pli' 364,11 Prise L y d l6 ,2 2  So 8 6 ,2 5 :  άκοή δε σ. 
íio ι ECSU V X Th 64,16  (δε, om y) 5 ó ECWy Th 64,18  
c f S íp 143,28 PhJ> 3 6 5 ,2 2 .2 5 :  Po SUVXP (έσω SU) κινείται 
ECUWXy Si1 P143, 32 Phl p365, 22 c f Th 64 ,18  : κινεί SVP (διδ V) 
πάντη.. .  6 ό άήρ ECSUVX Si1 c f So 8 7 ,2 :  παντ'ι με’ρει τδ ζώον ακούει, 
άλλ’ ώσίν* ουδέ πανταχοϋ τοϋ σώματος διε'ρχεται Wy c f PhP 365, 26 : πάντα 
τδ ζώον άκούει, άλλ’ ώσίν, ούδέ πάντα διέρχεται ό άήρ Ρ 7 post έμψυχον 
add ώσπερ ή κόρη τδ [om τδ Ρ] υγρόν WyP mgU* Phe 366, 9 c f So 86, 37 
αύτός Th 64, 22 : αυτό O Si1 Phl (τοϋ τούτου U) 9 (ψόφος γίνεται 
ό W) 11 (ούκ ante άκούομεν snppl Sx) 12 (επέρχεται PhlD)
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άκούει' ούδ’ αν ή μήνιγξ κάμη* ώσπερ το επί τή κόρη δέρ- 
15 μα όταν κάμη. άλλα καί σημεΐον τοδ άκοόειν ή μη τδ 

ήχεΐν αίεί τό ούς ώσπερ το κεράς' αεί γάρ οίκείαν τινά κί- 
νησιν ό αήρ κινείται ό έν τοΐς ώσίν άλλ’ ό ψόφος άλλό- 
τριος καί ούκ ίδιος, καί διά τοδτό φασιν άκοόειν τφ κενφ καί 
ήχοόντι, ότι άκούομεν τφ εχοντι ώρισμένον τον άέρα. πότερον 

20 δέ ψοφεΐ τό τυπτόμενον ή τύπτον; ή καί άμφιο, τρό
πον δ’ ετερον’ εστι γάρ ό ψόφος κίνησις τοδ δυναμένου κι- 
νεΐσθαι τον τρόπον τοδτον όνπερ τά άφαλλόμενα άπό των 
λείων, όταν τις κρούση, οό δή πάν, ώσπερ ειρηται, ψοφεΐ 
τυπτόμενον καί τύπτον, οιον, εάν πατάξη βελόνη βελόνην 

25 άλλά δεί τό τυπτόμενον Ομαλόν είναι, ώστε, τον άέρα άθρουν 
άφάλλεσθαι καί σείεσθαι. αί δέ διαφοραί τών ψοφούντων 
έν τφ κατ’ ενέργειαν ψόφψ δηλοδνται' ώσπερ γάρ άνευ 
φωτός ούχ όράται τά χρώματα, ούτως ούδ’ άνευ ψόφου τό

14ouö’SUVXPPÄc5 6 7 ,32So87,12: oux’ECW [sscr8],y (μη'νιξϋ) 
κάμη ο  So 87 ,12  [κάμοι] c f Síp 144, 31 Th 6 5 ,1 2 :  om Phc 367 ,32  
15 όταν κάμη SUVX P/ic 567, 33 c f Síp 144, 31 Th 65 ,13  : om ECWyP 
So 87 ,12  16 aU\ EC WyP Sil Phl Th 65 ,18  So 8 7 ,1 3 :  om SUVX
(το ους om P So 87,13) 17 h αήρ κινείται ECWXy So 8 7 ,1 4 :
κινείται δ άηρ SUV : δ αήρ κινεί Ρ δ2 EVyP So 87 ,14  c f SÍP 145,19 : 
om CSUWX 18 (διά τούτο και Ρ) 19 (δ'τε Ρ) τον ECWyP 
Si1 c145, 28 :  om SUVX Phl 22  (ώσπερ Phl sed ό'νπεο Phc 375,3) 
άφαλλόμενα ECyP Phl c375, 3t Th 65, 23 So 87, 2 3 :  σφαλλόμενα [sscr 
i-  W2] W Phc 375, 3D : άλλόμενα SU [άφ- add U2], VX Sir 146 ,6  c f 12 
(από om P) 23  (τι C) (περ om C) 24  τό τυπτόμενον yP PhlO 
καί τύπτον ECWy Síp 146,14 PK p372 ,2 2  : ή το τύπτον Ρ So 87, 24 
[om τό] : om SUVX (äv W) (βελώνη βελώνηνΡ) 2 5  τό τυπτό
μενον ομαλόν είναι Ο—Ρ ΡΚ c372, 24 : είναι τό τύπτον κα'ι τυπτόμενον 
ομαλόν Ρ Síp 146,14  ά3·ρουν ECyP ΡΚ c372 ,2 8  So 87, 28:  ά ρ̂όον
SÜVWX Síc 146, 16 2 6  (άφελέσ^αι S) ψοφούντων ESUVWX
Si1146, 27 ΡΚ °372,34 : ψόφων CyP Theophr αρ P ise 17, 25 Th 65, 37 
So 87, 30 2 7  (εν om V) (δηλονότι V) 2 8  (αί χοόαι ούχ δρώνται Ρ)
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οξύ καί το βαρύ, ταύτα δέ λέγεται κατά μεταφοράν άπο 
τών απτών" το μεν γάρ οξύ κινεί την αί'σθησιν εν όλίγφ 30 
χρόνψ επί πολύ, το δέ βαρύ έν πολλφ επ’ ολίγον, ού δή 
ταχύ το δξύ, το δέ βαρύ βραδύ, άλλά γίνεται τού μέν 
διά το τάχος ή κίνησις τοιαύτη, τού δέ διά βραδύτητα, 
καί έοικεν άνάλογον εχειν τφ περί την άφήν οξεϊ καί άμ- 420b
βλεΐ· το μέν γάρ όξύ οίον κεντεΐ, το δ’ αμβλύ οίον ω θεί 
διά το κινείν το μέν έν δλίγφ το δέ έν πολλψ, ώστε συμ
βαίνει το μέν ταχύ το δέ βραδύ είναι. 4

περί μέν ούν ψόφου 4
ταύτη δκορίσθιο. ή δέ φωνή ψόφος τίς έστιν έμψυχου' τών 5 
γάρ άψυχων ούθέν φωνεΐ, άλλά κ α θ ’ ομοιότητα λέγεται 
φωνεΐν, οιον αυλός καί λύρα καί όσα άλλα τών άψύχων
άπότασιν έχει καί μέλος καί διάλεκτον, έοικε γάρ, ότι 
καί ή φωνή ταύτ’ έχει, πολλά δέ τών ζφων ούκ έχουσι 
φωνήν, οίον τά τε άναιμα καί τών έναίμων ιχθύες, καί ίο
τούτ’ εύλόγως, ε’ίπερ άέρος κίνησίς τίς έστιν ό ψόφος, άλλ’

29  το om P r is e  L y d  1 7 , 2 8  30 (την αί'σθησιν post
31 πολύ Ρ) 31 επ’ ECX S i c 1 4 7 , 5 Th 6 6 , 6  : om SUVWyP S o  8 8 ,1 9  
ού δη ESUX S i l c1 4 7 , 3 7  P ld  [ούδ’ ή D ] : ούτω δη CX2 P ¥ D -  c f  
S i v  1 4 7 , 3 8  : ώστε ου η! το C3 ; ώστε ούχ'ι WP So  8 8 , 2 : ώστε ούδε V : 
ού δη . . .  32  βοαδύ om y 32  (τδ δε in ούδε τδ corr V4) 33 (τοιαύτη]
τού ταύτης S)

420 b 1 εχειν άνάλογον ΧΡ (άφην] ακοήν W) 2 άμ-βλίι Ο—Ρ 
/ 1 4 8 ,  4  : βαρύ Ρ T h  6 6 , 8  3 συμβαίνει UVXP S i c 1 4 8 ,  7 P h c 3 7 4 , 2 9
So  8 8 , 23 :  συιχβαίνειν ECSWy 4 (ταχει είναι τδ δε βραδύ Ρ)
5 (διαιοείσθω PldD) (ερψυχος W) τών . . .  6 φωνεΓ Ρ
7 (αύλο'ι Ρ) 8  γάρ ECWXyP S o  8 8 , 2 6  : δε SUV Pld 9 και 
ECWXyP P ld  S o  8 8 , 2 6 :  om SUV πολλά... 10 ιχθύες WT Ρ 
10 (φωνεΐν W, sser ην W1) 11 τίς ECWyP Pld [seil άέρος post τίς],
S o  8 8 ,2 9  : om SUVX S i 1 c f  PhJ> 3 7 8 , 1  T h  6 6 , 2 1  έστιν ο —P S i 1 
c f P h P  3 7 8 , 1 :  om P PW S o  8 8 , 2 9
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οι λεγόμενοι φωνεΐν, οίον έν τψ Ά χελψψ, ψοφοδσι τοΐς 
βραγχίοις ή τινι έτέρψ τοιοότψ. φωνή δ’ έστί ζψου ψόφος, 
και οο τψ τυχόντι μορίψ. άλλ’ έπεί πάν ψοφεΐ τόπτοντός 

15 τίνος καί τι καί εν τινι, τοδτο δ’ έστίν άήρ, εολόγως αν 
φωνοίη ταδτα μόνα δσα δέχεται τον αέρα, ήδη γάρ τψ 
άναπνεομένψ καταχρήται ή φόσις επί δύο έργα, καθάπερ 
τή γλώττη επί τε την γεδσιν καί την διάλεκτον, ών ή μέν 
γεδσις άναγκαΐον (διό καί πλείοσιν όπάρχει), ή δ’ έρμη- 

20 νεία ενεκα του εδ, οοτω καί τψ πνεύματι πρός τε τήν θερ 
μότητα την εντός ώς άναγκαΐον (τό δ’ αίτιον έν έτέροις εί- 
ρήσεται) καί πρός τήν φωνήν, όπως , δπάρχη τό εύ. όργα- 
νον δε τή αναπνοή δ φάρογς' οδ δ’ ενεκα καί τό μόριόν 
έστι τοδτο, πνεόμων τοότψ γάρ τψ μορίψ πλεΐστον εχει τό 

25 θερμόν τα πεζά των άλλων, δεΐται δε τής άναπνοής καί 
ό περί τήν καρδίαν τόπος πρώτος, διό άναγκαΐον είσω άνα- 
πνεομένοο είσιέναι τον άέρα. ώοτε ή πληγή τοδ άναπνεομένοο

12 οΤον] οί Ρ : om P h '3 7 8 ,6  So 88, 29 άχελώω ψοφοΰσι Ο —SY 
Phc 378 ,6  T h  66, 22  : άχελώω ιχθύες ψοφοΰσι SV So 88, 29  13 (ψόφος
ζώου W) 15 (κάί2 om C, ins W1) 17 (κατακέχρηται y) 18 τε ECP
Phl Th 66, 30 So 88, 36A C : om SUVWXy So 88, 36B  19 καί o -E C  
Th 6 6 ,3 1  So 88, 37 : om EC 20 ενεκα EP So 8 8 ,3 7  : Ινεκεν o —EP 
21 το . . .  είρηται post 22 φωνήν W, [om είρηται] y είρήσεται E Ph.P 381, 5 : 
είρηται SUVWXP, [sscr σε] C So 89, 1 : om y 22 (καί . . .  φωνήν] 
5άτερον 3ε εργον καί φωνήν S ilA) ύπάρχη SUP S i1 So 89, 1 : υπάρχει
CWX: ύπαρχοι EV 23 ένεκα ECWyP S i1 PhP 381, 34  So 8 9 ,1 6 :  
ενεκεν SÜVX c f  T h  6 6 ,3 6  καί P SU: om O—P P h P 3 8 1 ,3 4  
24 πνεΰαων ο —Ε : PJiP 3 8 1 ,3 4  Th 6 6 ,3 6  So 8 9 ,1 6 :  πλεύμων Ε, 
corr Cx : ο πνεΰμιον S i1 c f  P l4 9 ,1 8 . 24  πλεΐστον Ε : πλεΐον ο —Ε
S i1 Phi Th 66, 37 So 8 9 ,1 7 A G  [πλέον Ε] 26 πρώτο; τόπος UP 
So 8 9 ,1 8  (3ιο κα'ι άναγκαΐον Phl) (άναπνεόμενον είσω W, τοΰ
άναπνεομένου corr W*) 27 (πληγή post άε’ρο; Ρ So 89, 26) άναπνε-
ομένοτ ο —Wy SP  1 4 9 ,2 6  Phl So 89, 26 c f  Th 67, 3 :  om Wy
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άέρος υπό τής έν τούτοις τοΐς μορίοις ψυχής προς την κα- 
λουμένην αρτηρίαν φωνή έστιν. ου γάρ πάς ζψου ψόφος φωνή, 
καθάπερ ειπομεν (έστι γάρ καί τή γλώττη ψοφεΐν καί 30 
ως οι βήττοντες), άλλα δει έμψυχόν τε είναι τό τυπτον 
καί μετά φαντασίας τίνος' σημαντικός γάρ δή τις ψόφος 
έστίν ή φώνή' καί ου του άναπνεομένου άέρος, ώσπερ ή βήξ, 
άλλά τουτφ τύπτει τον έν τή αρτηρία προς αυτήν, σημεΐον 421 
δέ τό μή δυνασθαι φωνεΐν άναπνέοντα μηδ’ έκπνέοντα, 
άλλά κατέχοντα' κινεί γάρ τούτψ 0 κατέχων* φανερόν δέ 
καί διότι οί ιχθύες άφωνοι* ου γάρ εχουσι φάρυγγα. τούτο 
δέ τό μόριον ούκ έχουσιν, οτι ού δέχονται τόν άέρα ούδ’ άνα- 5 
πνέουσιν. δι’ ήν μέν ούν αιτίαν, έτερός έστι λόγος.

9  Περί δέ δσμής καί όσφραντοΰ ήττον εύδιόριστόν έστι τών

2 8  ψυχή; ο —Wy S ic 149, 2 6 .2 8  So 89, 26 cf Alex ap 
S il 149 ,29  : ψυχικής δυνάαεω; Wy PhP 382, 34 30  (εί'ρηται P
So 89 ,28) καή ECWyP S il So 8 9 ,2 8 :  om SUYX και2 
o —E S il So 8 9 ,2 8 : om E 31 <ός o —P : ώσπερ S il :
οίον ποιουσιν P So 8 9 ,2 8  δει o —UV So 8 9 ,2 9  : δή UV
τε ECWyP So 89, 29 : τι SUVX (τδ τύπτον post δει X) 32 δή 
EWyP, ins C* Pit1 So 8 9 ,3 0 :  om SUVX Th 6 7 ,9  33 βής
SUVWP S ic 150 ,1 6  P)i1p379, 16 So 88, 3 2 ; 89, 31: βήξις ECy, X 
[corr in βήξ X*]

421 Λ 1 (τοϋτο X) 2  τδ μ.ή . . .  3  κατεχων Ρ 3 άλλα
κατέχοντα SUVWX mgC? S i1 ρ150, 24  : om ECy τούτ,υ CSUXyP 
S i1 P150,25 Phc 3 8 4 ,2  Th 6 7 ,1 3  So 89, 3 1 : τοΰτο EVW δε ECWXyP, 
in ras VJ Phl So 90, 4 : γάρ SU 5 άναπνέουσιν ECyPE» So 90, 6 : 
άναπνε’ουσιν. άλλ’ οί λέγοντες ουτω άμ,αρτάνουσιν [διαρ,αρτάνουσιν X] S W  X 
mg U [perperam post 7 οσμής], mg y 4 PhP 384, 11 6 μεν ουν
ECWy : δ’ VXPE» So 90, 6 : om SU έστι EWy : om C : έσται 
SUVX : έσται πεο'ι αυτών PEa So 90, 6 : έστω Phc 384, 23  7 (τής
ante οσμής eras C) (δδμής W)

7 ήττον . . .  422 · 23  ων τδ m ~  PEa
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είρημένων' ου γάρ δήλον ποιόν τί έστιν ή οσμή, ούτως ώς 6 
ψόφος ή τό χρώμα, αίτιον δ’ οτι τήν αίσθησιν ταύτην ουκ 

10 εχομεν ακριβή, άλλα χείρω πολλών ζφ ω ν φαύλως γάρ 
άνθρωπος δσμάται, καί ουθενός αισθάνεται τών όσφραντών 
άνευ τού λυπηροδ ή τοδ ήδέος, ώς ουκ όντος άκριβοδς τοδ α ισθη
τηρίου. εύλογον δ’ ουτω καί τα σκληρόφθαλμα τών χρω μ ά
των αίσθάνεσθαι, καί μη διαδήλους αυτοΐς είναι τάς δια- 

15 φοράς τών χρωμάτων πλήν τψ φοβερφ καί άφόβψ* ουτω 
δέ καί τάς όσμάς τό τών ανθρώπων γένος, εοικε μέν γάρ 
άνάλογον εχειν προς τήν γεδσιν καί ομοίως τά είδη τών 
χυμών τοΐς τής οσμής, άλλ’ άκριβεστέραν εχομεν τήν γεδ- 
σιν διά τό είναι αυτήν άφήν τινα, ταυτην δ’ εχειν τήν αΐ- 

20 σθησιν τον άνθρωπον άκριβεστάτην* έν μέν γάρ ταΐς άλλαις 
λείπεται πολλών τών ζώων, κατά δέ τήν άφήν πολλφ τών 
άλλων διαφερόντως ακριβοί, διό καί φρονιμώτατόν έστι τών 
ζφων. σημεΐον δέ τό καί έν τφ γένει τών ανθρώπων παρά

8  ποιον Ο —V S i1 .· ποιεί V : οίον Phi c388, 4 ή ECVWyPE» 
Si<= 151, 32  : om SUX S il Phl <=388, 4  οσμή SUVXPEa S il <=151, 32  
Pli1 <=388, 4 So 9 0 ,1 6  : οδμή ECWy 9 η το χρώμια ESUV c f  So 9 0 ,1 6  : 
ή το φώ; η το χρώμια CWXy Si<= 151, 36 Phi <=388, 4 c f Th 67, 29 : κα'ι το 
φώ; PEa lO'^íptoGy: χείοων Ε: χείοονα SUVW PhP 386, 5 Α  :γζϊρον 
X S i1 <=152,1 Php 386, 5Ό  (γάρ δ ά. W) 11 αισθάνεται SUVXy 
S i1 Ρ1 5 1 ,11  Th 67, 33 : οσφραίνεται ECW 13 (o’ om X, 14 (διαλ- 
λήλους S) (τάς διαφοράς είναι X) 16 όσμ,άς SUVXPEa S o 9 0 ,3 2 :  
οδμ,άς ECWy 18 (δομή; W) άκριβεστέραν SUVXyPEa So 90, 3 8 :
άκριβέστερον Ε [in -αν corr Ε3], CW  19 (κα'ι διά y) είναι αυτήν
ECW Xy: αυτήν είναι SUV (την αισθησιν om V) 20  (άκριβεστάτην δ 
άν3ο. W cf PEa So 91, 1 21 λείπεται πολλώ Ο —UX : λείπεται πολλών X,
[eras ν] U PEa S íp 151, 2 1 .3 0  PhP 3 8 8 ,1 9  Th 67, 30  So 9 1 ,1  [πολλοί;] 
τών o —XP Th 67, 30  So 9 1 ,1 :  om XPEa c f  Síp 1 5 1 ,21  PhP 3 8 8 ,1 9  
(πολλώ τών άλλων om X) 22  (έστι τών ζώων om y, ins y 2)
23  τδ κα'ι UV : κα'ι το ECSWy : τδ [om κα'ι] X  (πεο'ι W)
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τό αισθητήριον τούτο είναι ευφυείς καί άφυεΐς, παρ’ άλλο 
δέ μηδέν οι μέν γάρ σκληρόσαρκοι άφοεΐς την διάνοιαν, 25 
οί δέ μαλακόσαρκοι ευφυείς, έ'στι δ’, ώσπερ χυμός ο μέν 
γλυκύς ό δέ πικρός, ουτω καί όσμαί* [αλλά τά μέν εχουσι 
την άνάλογον οσμήν καί χυμόν, λέγω δέ οίον γλυκεΐαν 
οσμήν καί γλυκύν χυμόν, τά δέ τουναντίον.] ομοίως δέ καί 
δριμεΐα καί αυστηρά καί οξεία καί λιπαρά έστιν οσμή. 30 
άλλ’ ώσπερ είπομεν, διά το μή σφόδρα διαδήλους είναι 
τάς όσμάς ώσπερ τούς χυμούς, άπό τούτων ε’ίληφε τά ονό
ματα καθ’ ομοιότητα των πραγμάτων ή μέν γάρ γλυκεία 421k 
[άπό τού] κρόκου καί μέλιτος, ή δέ δριμεΐα θύμου καί των 
τοιούτων τον αυτόν δέ τρόπον καί επί των άλλο>ν. εστι δ’, 
ώσπερ καί ή άκοή καί έκαστη των αισθήσεων ή μέν τού άκουστού 
καί άνηκούστου, ή δέ τού ορατού καί άοράτου, καί ή δσφρη- 5 
σις τού οσφρανιού καί άνοσφράντου. άνόσφραντον δέ τό μέν 
παρά τό ολως άδυνατον εχειν οσμήν, τό δέ μικράν έ'χον 
καί φαύλην. ομοίως δέ καί τό άγευστον λέγεται. εστι δέ

24  (είναι] εστ'ιν X) 27  (και αί ο. Ph1) όσμα'ι SUYXPEa Si1 Ph1 · 
όδμα'ι ECWy αλλά . .  . 29  τουναντίον delevi 28  (άνάλογον την y) 
28  et 29  οδμήν ECWy 29 τά δε τουναντίον ECWy Ph? 389,33  
Th 68, 24 : post 2 8  χυμόν ponit SUYX 30  (λυπαρά E) όδμη EWy 
32  όδμάς EWy (ώσπερ καί τους W)

421 b 1 γάρ ο —ΧΡ, Ea : om ΧΡ 2 άπδ του ECy : om SUVWXPEa 
Sic 153, 34  3 (κα'ι om V) 4 κα'ι ή άκοη ECyPEa : ή άκοη W Ph1
Th 68, 30  : άκοη SUVX (κα'ι2 om PhlD) 5 ανήκουστου Ο—CX, Ea 
Ph1 Th 68, 30  : του άνηκούστου CX ορατού κα'ι άοράτου ESWy Th 68, 3 1 : 
όοατοΰ κα'ι άνοοάτου S, [eras ν] V Ph1: ορατού κα'ι του άοράτου CX : άνοράτου 
κα. όρατοΰ U ή2 ECUWyPEa Th 68, 31 : om SYX Ph1 6 άνοσφράντου 
EVWyPE» Ph1 Th 68, 32  : του άνοσφράντου CSUX 7 (ολως άδυνατον] 
μηδ’ ολως W : ολως y) (όδμήν ECWy) (τδ δε το V) 8  κα'ι φαύλην 
SWyP : κα'ι το φαύλην ECUVXEa Th 69,1. (δε om V) άγευστον 
ECUWXyPEa Php 390, 23  : γευστδν κα'ι τδ άγευστον SVU2 c f Th 69, 2

6Förster : Aristotelis De Anima.



καί ή δσφρησις διά τού μεταξύ, οίον άέρος ή ύδατος' καί 
10 γάρ τά ένυδρα δοκούσιν οσμής αίσθάνεσθαι, ομοίως δέ καί 

τα έ'ναιμα καί τά άναιμα, ώσπερ καί τά έν τψ αέρι' καί γάρ 
τούτων ενια πόρρωθεν απαντά: προς την τροφήν υποσμα 
γινόμενα, διό καί άπορον φαίνεται, εί πάντα μεν ομοίως 
ύσμάται, δ δ’ άνθρωπος άναπνέων μέν, μή άναπνέων δέ 

15 άλλ’ έκπνέων ή κατέχων το πνεύμα ούκ δσμάται, ούτε 
πόρρωθεν ούτ’ έγγύθεν, ούδ’ αν επί τού μυκτήρος εντός τεθ ή ’ 
καί τό μέν έπ’ αύτφ τιθέμενον τφ αίσθητηρίψ άναίσθητον 
είναι κοινόν πάντω ν αλλά τό άνευ τού άναπνεΐν μή α ίσ θ ά 
νεσθαι ’ίδιον επί τών άνθρώπων' δήλον δέ πειρωμένοις* ώστε 

20 τά άναιμα, επειδή ούκ άναπνέουσιν, ετέραν άν τιν’ αΐσθησιν 
έχοι παρά τάς λεγομένας. άλλ’ αδύνατον, είπερ τής ύσμής 
αισθάνεται* ή γάρ τού όσφραντού α’ίσθησις καί δυσώδους 
καί ευώδους οσφρησίς έστιν. ετι δέ καί φθειρόμενα φαίνεται 
υπό τών ισχυρών οσμών υφ’ ώνπερ άνθρωπος, οίον άσφάλ- 

25 του καί θείου καί τών τοιούτων. ύσφραίνεσθαι μέν ουν άναγ- 
καιον, άλλ’ ούκ άναπνέοντα. εοικε δέ τοΐς άνθρώποις διαφε- 
ρειν τό αισθητήριον τούτο προς τό τών άλλων ζφων, ώσπερ

9 (και om S) ή ECYWXy Phl : om SÜ: και PEa
So 92, 13 10 (οδμής ECy : om V) (ομοίως corr ex δμως C*i
δε o —EC Phl c3 9 3 ,1. 4 : om EC, ins C1 11 τά εν. κα'ι τά άν. 
SUVXy Phl c3 9 3 ,1 : τά εν. κα'ι άν. PEa : εναιμα κα'ι άναιμα ECW 
(ώσπερ γάρ κα\ U, γάρ exp U2) 13 (κα'ι om Ε) 14 et 15 (όδμαται Ε)
14 άναπνέων μεν SU Y X : άναπνέων ECyPEa Phl Th 69, 14:  άν. μεν 
οσμάται W μη άναπνέων δέ ECWyPEa Th 69 ,15  : om SUVX
15 άλλ’ έκπνέων Ea ο —W y : om W y Th 69 ,15  (ούδέ CU)
18 (είναι κα'ι κ. X) 2 0  (δν om y) ' 21 έχοι ECSUWXV^n
Th 69, 21 : έχει Vy : έχη P 2 2  (αισθάνεται ex αίσθάνεσθαι corr Ex) 
(κα'ι om W) (δυσώδης κα'ι ευώδης C: δυσωδίας κα'ι ευωδίας W)
2 3  δέ SUYWX Th 69, 26 : δή ECy 2 4  (υφ’] έφ’ y) (ώνπερ κα'ι 
δ α. W)

■82
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τά όμματα προς τά των σκληροφθάλμων* τά μέν γάρ έχει 
φράγμα και ώσπερ έλυτρον τά βλέφαρα, ά μή κινήσας 
μηδ’ άνασπάσας ούχ δρήι* τά δέ σκληρόφθαλμα ούδέν 3ο 
εχει τοιούτον, άλλ’ ευθέως δρά τά γινόμενα έν τψ δια- 
φανεΐ' ούτως ούν καί το οσφραντικόν αισθητήριον τοΐς μέν 
άκαλυφές είναι, ώσπερ τό ό'μμα, τοΐς δέ τον αέρα δεχο- 422a 
μένοις έχειν επικάλυμμα, δ άναπνεόντων αποκάλυπτε σθαι, 
διευρυνομένων των φλεβίων καί των πόρων, καί διά τοΰτο 
τά άναπνέοντα ούκ δσμάται έν τψ υγρψ· άναγκαΐον γάρ 
όσφρανθηναι άναπνεόσαντα, τοΰτο δέ ποιεΐν έν τψ υγρψ 5 
αδύνατον, έστι δ’ ή οσμή τού ξηρού, ώσπερ ό χυμός του υγρού, 
τό δέ οσφραντικόν αισθητήριον δυνάμει τοιούτον.

10  Τό δέ γευστόν έστιν απτόν τι* καί τούτ’ αίτιον τού μή 
είναι αισθητόν διά τού μεταξύ άλλοτρίου δντος σώματος* 
ουδέ γάρ ή αφή. καί τό σώμα δέ έν ψ δ χυμός, τό γευ- ίο 
στον, έν υγρψ ώς υλη* τούτο δ’ απτόν τι. διό καν εί έν.

28  (tÍj om S) (των ζώων σκληρόφυλλα y) 2 9  φράγμα
ο -W P  c f Th 69, 30 : πώμα WPEa ά μή ο —ΧΡ T h  69, 31 : ά αν 
μή XPEa (κινη'σεια; X : κίνηση ΡΕ„) 3 0  (άνασπάσειας X : άνα-
σπάση PEa) 31 ευθέως ECWy SiP 154, 27 : εύθυς SUVXEa Th 6 9 ,3 2  
So 92, 38 : ευθέα P τό γενόμενον UX : «το γινόμενον χρώμα* Th 69, 3 3 :  
δτι αν τεθή PEa So 9 3 ,1

422 a 2 (έχε ν] ώσπερ X) (άνακαλύπτεσθαι U) 3 φλεβίων
SÜYX PhP 3 9 5 ,1 3 :  φλεβών ECyPEa Th 7 0 ,1 :  φλεφών W 7 δυνά
μει ECVWyP So 9 3 ,2 6  : το δυνάμει SUXEa Phl Th 70, 9 9 (δντος
άλλοτρίου ü) 10 (ήι άφή Ε) δέ ECVWyP SP 1 5 5 ,7  P hl D*: 
om SUXEa Phl Alexc ap Ph 3 99 ,21  11 ύληι EPEa S ic 1 55 ,7
Phl p398, 27 ; 401 ,1 7  So 9 3 ,3 8 :  ύλη SU VW S íp 1 5 5 ,9 :  έν 'όλη [ív 
eras] C, [έν eras ; 'ύλη quod sequitur in ras Xx, subf ΰδατι ?] X : έν 
ύόατι γρ. mg C2 : υδατι Alexv ap Ph 3 9 9 ,2 2 : ώς υλη om y [ins y*] 
κδν ECyPEa Phl Th 70, 24 So 9 4 , 1 : και SUVWX S il εί om Ph1 D  
Th 70, 24 So 9 4 ,1

6*
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ύδατι ήμεν, ήσθανόμεθ’ αν έμβληΦέντος τοΰ γλυκέος*
ουκ ήν δ’ αν ή αισθησις ήμΐν διά τοΰ μεταξύ, αλλά τψ 
μειχθήνα ι τψ ύγρψ, καθάπερ επί τοΰ ποτού. το δέ χρώ μα 

15 ούχ ούτως όράται τψ μείγνυσθαι, ουδέ ταΐς άπορροίαις. ώς 
μέν ούν τό μεταξύ ούθ-έν έσ τιν  ώς δέ χρώμα το δρατόν, ουτω 
τό γευστόν δ χυμός, ούθέν δέ ποιεί χυμοΰ αίσΦησιν άνευ 
υγρότητος, άλλ’ έ'χει ενεργείς ή δυνάμει υγρότητα, οίον τδ 
αλμυρόν* εύτηκτόν τε γάρ αυτό καί συντηκτικόν γλώττης. 

20 ώσπερ δέ καί ή οψις έστί τοΰ τε δρατοΰ καί τοΰ αοράτου (τδ 
γάρ σκότος αόρατον, κρίνει δέ καί τοΰτο ή οψις), έτι τοΰ 
λίαν λαμπροΰ (καί γάρ τοΰτο αόρατον, άλλον δέ τρόπον τοΰ 
σκότους), δμοίως δέ καί ή άκοή ψόφου τε καί σιγής, ών 
τδ μέν άκουστδν τδ δ’ ουκ ακουστόν, καί μεγάλου ψόφου, 

25 καθάπερ ή δ'ψις τοΰ λαμπρού (ώσπερ γάρ δ μικρός ψόφος 
ανήκουστος, τρόπον τινά καί ό μεγας τε καί ό βίαιος), άό-

12 ήμεν SUVWXy SV P U p399,9  So 9 4 ,1 :  εΐμεν Ε [d in ras, 
subf η?], C [sscr η C3] : εϊημεν Ea : ώμεν P Th 7 0 ,2 4  ήσθανόμεθα
SUVWXy S il Phl P399,10 So 9 4 ,1 :  αισθανόμενα CPEa c f  Th 7 0 ,2 3 :  
αίσθανοίμεθα E 14 (μιχθήσει S) (τό υγρόν W) (χρώμα δε W) 
15 (όρατε S) (ούδεν V) 16 (τώ μ. X) (ουτω κα'ι τό V)
17 χυμοΰ αΐσθησιν ECWXy PU So 9 3 ,1 4 :  αίσθησιν χυμοΰ SUVPEa
18 άλλ’ . . .  ύγρότητα SUVXyPEa Síp 155, 30 PU Th 70, 37 So 9 3 ,1 5  :
om EC [suppl mg C2] : post 19 άλμυρόν W ενεργεία η δυνάμει C2 
SUVXyPEa Pli1: ή δυνάμει ή ενεργεία W c f  Th 7 0 ,3 7  So 9 3 ,1 5  
υγρότητα C2UVW XyPEa PU  : υγρότητος S So 9 3 ,1 6  19 (άλμυροΰν X :
άλμηροΰν S) εύτηκτον EC VW, y [corr ex εΰπηκτον ?] : τηκτόν SUXPEa 
So 9 3 ,1 7  c f  SiP 1 5 5 ,3 3  Php 3 0 1 ,2 0  (συντηκτδν X : συμπηκτόν y) 
(γλώσσης SUV) 20  (η] κα'ι S : om U) τε SUVXPEa SV
P U P 302 ,33 Th 71, 6 So 93, 23 : om ECWy τοΰ2 ECVXPEa SV
P U p302,33 Th 7 1 ,6  So 93, 2 5 :  om SUWy 21 (ετι τι τοΰ Ε)
23  (τε κριτική κα'ι V) 2 5  (τοΰ λαμπροΰ ή οψις Ρ) (ώς γάρ X
c f  So 9 3 ,27 )  26  (ανήκουστος, οΰτως τρ. y) ó2ECSUVX T h 7 1 ,1 3 :
om WyP So 9 3 ,2 8  (άνόρατον PU)
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ρατον δέ το μέν ολως λέγεται, ώσπερ καί έπ5 άλλων το 
αδύνατον, το δ’ εάν πεφυκός μή έ'χη ή φαύλως, ώσπερ 
το άπουν καί τό άπόρηνον ούτω δή καί ή γεύσις τού γεοστοΰ 
τε καί άγευστου, τούτο δε τό μικρόν ή φαΰλον εχον χυμόν 30 
ή φθαρτικόν τής γεύσεως. δοκεΐ δ’ είναι άρχή τό ποτόν καί 
άποτον* γεΰσις γάρ τις άμφότερα' αλλά τό μέν φαύλη 
καί φθαρτική τής γεύσεως, τό δε κατά φύσιν’ εστι δέ κοι
νόν αφής καί γεύσεως τό ποτόν. έπεί δ5 υγρόν τό γευστόν, 
ανάγκη καί τό αισθητήριον αυτού μήτε υγρόν είναι έντελε- 422b 
χείφ μήτε αδύνατον υγραίνεσθαι. πάσχει γάρ τι ή γεύ- 
σις όπό τού γευστού, ή γευστόν, άναγκαΐον άρα υγρανθήναι 
τό δυνάμενον μέν υγραίνεσθαι σψζόμενον, μή υγρόν δέ, τό 
γευστικόν αισθητήριον, σημεΐον δέ τό μήτε κατάξηρον οΰσαν 5 
την γλώτταν αίσθάνεσθαι μήτε λίαν υγράν* αυτή γάρ άφή 
γίνεται τού πρώτου υγρού, ώσπερ όταν προγευματίσας τις 
ισχυρού χυμού γεύηται ετέρου' καί οίον τοΐς κάμνουσι πικρά 
πάντα φαίνεται διά τό τή γλώττη πλήρει τοιαύτης υγρό-

28  εάν SUVX : δν ECWyP So 94, 30 29  (άπλδυν Ε : άπτον S)
xbj SYWXyP : om ECU S íp  156,16 Pli1 c f p404, 1 (άπύοινον SV : 
απυρον y, άπόρηνον corr y 1) (δη οΰτω post γεΰσις Ρ) δη SVP
So 94,28  [τοι]: δε ECÜWXy Sic 156, 24 30  τε ECWX cf Th 71, 7 :
om SUVyP Sic156,25 So 94,28  άγευστου ECWXyP Sic156,25
So 94, 29 : τοϋ άγευστου SUV Th 71,7  31 (η καί της γεύσεως φθαρτικ'ον y)
(άρχή είναι Ρ) 32  άποτον Ο—Ρ Si1: το άποτον Ρ Phl c f So 95,1
(γάρ δν τις U) (τώ Ρ) 33 της γεύσεως om WyP So 95, 3 (τώ Ρ)

422 b 1 (άναγκαίον y) καί ECUWyP : om SVX Si1 Phl Th71,31  
So 95,11 2 (υγραίνεσαι αδύνατον \VX) (υπδ του γευοτοΰ ή γεΰσις Ρ)
3 ανάγκη Ρ Phc 405, 15 c f So 95,14  (om άρα Ρ) 4 ;α'εν ECWyP 
Phc 405,16 c f Th 71,34: om SUVX 6 γλώσσαν CVW άφή 
SUVWXy Phc 406,1 So 95,15 : ή ά®ή ECP Sie 157,24 7 (γεύηται Wi
(οτε W) 8 (χυρ,οΰ om El 9 (δοκεΐ Ρ) (τήν Ε) (την γλώτταν 
-τλήρη y) (καί om y)
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ίο τητος αισθάνεσθαι. τά δ’ είδη των χυμών, ώσπερ κα! έπ! 
τών χρωμάτων, απλά μέν τάναντία, τό γλυκύ καί το 
πικρόν, έχόμενα δέ τού μέν το λιπαρόν, τού δέ τό αλμυρόν 
μεταξύ δέ τούτων τό τε δριμύ και τό αυστηρόν καί στρυφνόν 
και οξύ’ σχεδόν γάρ αυται δοκοΰσιν είναι διάφορά! χυμών.

15 ώστε τό γευστικόν έστι τό δυνάμει τοιοΰτον, γευστόν δέ τό ποιη
τικόν έντελεχεία αυτού.

Περί δέ τού απτού και περί άφής ό αυτός λόγος’ εί γάρ ή 11 
άφή μη μία έστ'ιν α’ίσθησις άλλα πλείους, άναγκαΐον κα! τά 
άπτά αισθητά πλείω είναι, έχει δ’ άπορίαν πότερον πλείους 

20 είσ'ιν ή μία, κα! τί τό αισθητήριον τό τού απτικού, πότερον 
ή σάρξ κα! εν τοΐς άλλοις τό άνάλογον, ή ου, αλλά τούτο 
μέν έστι τό μεταξύ, τό δέ πρώτον αισθητήριον άλλο τί 
έστιν εντός, πασά τε γάρ αϊσθησις μιάς έναντιώσεως είναι 
δοκεΐ, οιον όψις λευκού κα! μελανός κα! άκοή οξέος κα!

25 βαρέος κα! γεύσις πικρού καί γλυκέος’ έν δέ τφ άπτψ> 
πολλά! ενεισιν εναντιώσεις, θερμόν ψυχρόν, ξηρόν υγρόν, 
σκληρόν μαλακόν, κα! τών άλλων δσα τοιαύτα. έχει δέ

13 τδ2 E C W X y: om SUVP 15 (είναι X) (δυνάμενον V)
17 το5 ο —S Si1 Phc 4 2 2 ,1 1 :  om S Phl περ'ι2 ECXyP Si1 
Phl c4 2 2 ,11 : της W c f Síp 159 ,1 8 :  om SUV 18 (μή μία αϊσθησίς 
έστιν ή άφή Ρ) (μη om S) 19 (απτά om Phc 42 2 ,15D)
αισθητά πλείω είναι ECÜWy Phc 422 ,15  : πλείω είναι αισθητά S Si1: 
πλείω αισθητά είναι VXP So 96 ,16  (μία ή πλ. είσίν Ρ) 2 0  τδ̂
ECUWyP: om SVX c f Síp 159,26  άπτικοϋ ο — WP Síp 159,26  
Th 72 ,12  So 9 6 ,1 6 :  άπτοΰ W [sscr -txou WJ], Ρ 21 ή ECWXyP 
Sic 159, 26 Th 72 ,13  So 96 ,17  : om SUV (το άνάλογον έν τοίς 
άλλοις Ρ) ε’ν ο — W  So 96,17  :  om W  Sic 159,27  τδ o  Th 7 2 ,13  
So 96,17 : om Sic 159,27  23  (εστι κα'ι έντδς V) (δπασα ΛΥ)
(τε] μεν y  : om X) 2 4  (βαρέος κα'ι οξέος X) 25  (βαρε'ως Ε)
(κα'ι γεΰσις. . .  γλυκέος ante 2 4  κα'ι άκοή Ρ) 26  ενεισιν ECUy : είσ'ιν 
SYYYXP (υγρδν ξηρόν y)
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τινα Xúotv πρός γε ταύτην τήν απορίαν, ότι καί επί των 
άλλων αισθήσεων είσιν εναντιώσεις πλείους, οιον έν φωνή ου 
μόνον οξυτης καί βαρότης, άλλα καί μέγεθος και μικρότης 30 
καί λειότης καί τραχυτης φωνής καί τοιαΰθ’ ετερα. είσί δέ 
καί περί χρώμα διαφοραί τοιαΰται ετεραι. άλλα τί το εν το υπο
κείμενον, ώσπερ άκοή ψόφος, ουτω τή άφή, ουκ εστιν
ενδηλον. 34

πότερον δ’ έστί το αισθητήριον εντός, ή ου, άλλ’ ευ- 34 
θέως ή σαρξ, ουδέν δοκεΐ σημεΐον είναι τό γίνεσθαι τήν αί- 423“ 
σθησιν άμα θιγγανομένων, καί γάρ νυν εί τις περί τήν σάρ
κα περιτείνειεν οιον υμένα ποιήσας, ομοίως τήν αίσθησιν ευ
θέως άψάμενος ένσημαίνει" καίτοι δήλον ως ουκ εστιν εν τούτφ 
τό αισθητήριον εί δέ καί συμφυές γένοιτο, θάττον ετι δι- 5 
ικνοΐτ’ αν ή αίσθησις. διό τό τοιοΰτο μόριον τοΰ σώματος έοι- 
κεν ούτως εχειν ώσπερ αν εί κύκλφ ήμϊν περιεπεφύκει ό 
άήρ· έδοκοΰμεν γάρ αν ένί τινι αίσθάνεσθαι καί ψόφου καί 
χρώματος καί όσμής, καί μία τις αίσθησις είναι όψις άκοή

♦

28  (την απ. ταύτην W) και οτι Sic 160,6  29  (πλέΐστα y)
3 0  (σμικρδτης Wy) 31 (τελειδτης S) 32  χρώματα Sic 160,13  
33  (τη άκοή y) 34  evő ήλον yX ä Sic 160, 30 Phi : εν δήλον Ε : εν
δήλον C W : εκδηλον Si1 A : δήλον SUYX : SWS-  Ρ

423 a 1 είναι ο —X Si1 Phi: o m  X Phc 424,26  (τώι Ε) 
γίνεσθαι. . .  2 θιγγανομένων H0F Ρ 2 θιγγανομέ'/ojv ECUYWX: θιγγα- 
νόμενον S : θιγγανομένω y SU Phl c f Th 73, 1 [θιγγάνοντι] : θιγγανομένου 
Phc 424, 27 : θιγγάνοντος Ρ (και] ού y) νυν ECWXyP Th 7 3 ,1 :  
om SUV 3 ομοίως. . .  5 αισθητήριον i Ρ 4 (ένσημήνειε corr
X* ex ένσημαίνει) 5 συμφυές γ. Ρ γένοιτο ECWy SiΡ 161, 27 : 
γίγνοιτο SCVX (θασσον X) 6 τοιοΰτο EC Phlc425,22 T h 7 3 ,7  : 
τοιουτον Ο —EC 7 αν Ο—X Si1: o m  X Phi c425, 23  8  (έδόκει
μέν γάρ Phe 425, 23) τινι ο—yP Phc 425,24  : o m  yP 9 οσμής 
SUYXP Phc425, 24:  δομής ECWy (είναι] ήν ή X) (όψις κα'ι 
άκοή S)
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ίο όσφρησις. vöv δέ διά τό διωρίσθαι δι3 ού γίνονται αί κινήσεις, 
φανερά τά είρημένα αισθητήρια ετερα δντα. επί δέ τής αφής 
τούτο vöv άδηλον’ εξ άέρος μέν γάρ ή υδατος άδύνατον 
συστήναι τό έμψυχον σώμα’ δει γάρ τι στερεόν είναι, λείπεται 
δή μεικτόν εκ γης καί τούτων είναι, οίον βούλεται ή σαρξ καί

15 τό άνάλογον* ώστε άναγκαϊον καί τό σώμα είναι τό μεταξύ τού 
απτικού προσπεφυκός, δι5 ου γίνονται αί αισθήσεις πλείους ού- 
σαι. δηλοΐ δ’ δτι πλείους ή επί τής γλώττης αφή’ απάντων 
γάρ τών απτών αισθάνεται κατά τό αυτό μόριον καί χυμού, 
εί μέν ούν καί ή άλλη σάρξ ήσθάνετο τού χυμού, έδόκει άν ή

20 αυτή καί μία είναι αίσθησις ή γεύσις καί ή αφή’ νύν δέ
21 δύο διά τό μή άντιστρέφειν.
21 άπορήσειε δ’ άν τις, εί παν

σώμα βάθος εχει, τούτο δ’ έστί- τό τρίτον μέγεθος, ών δ’ έστί 
δύο σωμάτων μεταξύ σώμά τι, ούκ ενδέχεται ταύτα άλλή- 
λων άπτεσθαι, τό δ’ υγρόν ούκ εστιν άνευ σώματος, ουδέ τό

10 διωρίσθαι S!#- ?  κινήσει; Ο—U So 99, 24 : κινήσει; καί αί αισθήσεις
U : γρ. αισθήσεις rfigS T h 7 3 ,1 8  11 (είρημένα om X) 12 τοϋτο νυν
SUVXyP Sie 16 2 ,2 :  τούτο μεν νύν EC [μεν exp], W 13 τι ECSVWy : 
om UXP PU Th 73, 22 So 99, 29 14 δή CW, [corr in δε] y  Th 73 ,23  :
δε ESUYXP βούλεται O—P : βούλεται είναι P T h 7 3 ,2 4  So 99, 31 
15 άνάλογον ώστε 3&~ P άναγκαϊον καί SVWXy Si1: άναγκαϊον είναι 
καί E,C [exp είναι]: άναγκαϊον U Phl : άνάγκη Ρ So 99, 33 (είναι το 
σώμα U) τδ3 XyP S il P l62,24 Phl Th 7 3 ,2 8 :  om ECSUVW 
So 99, 34 16 αί ECS UXP Sil : om  VW y 17 (γλώσσης Xy)
απάντων O—X Th 73, 33 :  πάντων X Pli1 18 αισθάνεται EVXP PU 
Th 7 3 ,3 4 :  αί'σ̂ εται C SU y: ήσθάνετο W 19 καί ή ECWXyP
S iP  163,1 Th 74,1 : ή SU : καί V (αισθάνεται W) του ECUVWy 
Th 7 4 ,1 :  om SXP άν ECVWyP Th 7 4 ,2 :  om SUX Ιδύκει. . .  
2 0  άιρή P 2 0  (είναι καί μία X) (αισ^ησις είναι y) 21 άπο- 
ρήσειε δ’ άν τις Ρ 22  (βάρος S) 23  δύο ECWyP So 97, 36:  
om SUVX Th 74, 7 (μεταξύ δύο σωμάτων W; ούκ ενδέχεται U · - Ρ 
ταύτα SUVXP Th 74, 7 So 97, 36 : αυτά ECWy
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διερόν, άλλ’ άναγκαΐον δδωρ είναι ή ε/ειν ύδωρ, τά δε -25 
άπτόμενα άλλήλων έν τψ δδατι, μη ξηρών τών άκρων όν- 
των, άναγκαΐον δδωρ έ'χειν μεταξύ, ου άνάπλεα τά έσχατα, 
εί δε τοΰτ’ άληθές, αδύνατον άψασθαι άλλο άλλου έν δδατι, 
τον αυτόν δέ τρόπον και έν τώ αέρι (ομοίως γάρ εχει ό αήρ 
προς τά εν αύτψ καί τό δδωρ προς τά έν τψ δδατι, λαν- 30
θάνει δέ μάλλον ήμάς, ώσπερ καί τά έν τψ δδατι ζψα,
εί διερόν διεροΰ άπτεται)' πότερον ουν πάντων ομοίως έστίν ή αΐ- 423 b 
σθησις, ή άλλων άλλως, καθάπερ νΰν δοκεΐ ή μέν γεΰσις 
καί ή άφή τψ άπτεσθαι. αί δ’ άλλαι άποθεν. τό δ’ ούκ
έστιν, αλλά καί τό σκληρόν καί τό μαλακόν δι’ ετέρων αί- 
σθανόμεθα, ώσπερ καί τό ψοφητικόν καί τό ορατόν καί τό 5 
όσφραντόν* αλλά τά μέν πόρρωθεν, τά δ' έγγύθεν (διό 
λανθάνει), [έπεί αίσθανόμεθά γε πάντων διά τού μέσου* άλλ* 
έπί τούτων λανθάνει.] καίτοι καθάπερ ειπομεν καί πρότερον, 
καν εί δι’ υμένος αίσθανοίμεθα τών απτών απάντων λανθά- 
νοντος οτι διείργει, ομοίως άν έ'χοιμεν ώσπερ καί νΰν έν ίο
τψ δδατι καί έν τώ αέρι* δοκοΰμεν γάρ νΰν αυτών άπτεσθαι

25  ίίδωρ, ECWXyP 5ϊβ Ι6'3, PI 5b 97, 38 : δδατος SUV 27  (εχειν 
δδωρ X) oü ECWyP Th 74,11 So 98 ,2 :  ώ SUY [sscr ου], X 
28  (άψεσθαι S) 29  (εχει y.dt ó W) 30  το SUVWXy So 98, 4 : 
o m  EC: P έν τω SUVX: έν αύτω τω ECWyP c f So 98, 4
31 (ρά λλον  o m  X)

423 b 1 (διεοον διεροΰ e bis ex ot corr E*) πάντων όροίως ECWyP Phl : 
όροίως πάντων X : απάντων όροίως SUV 2 ρεν γάρ γεΰσις Wy 3 (άφη έν 
τώ X) 5 ψοφητικον ECWy : ψοβητδν SUVX : έχον ψόφον Ρ So 98, 8 6 τά
bis ECWyP So 98, 8 : τδ bis SUVX 7 έπε'ι. . .  8 λανθάνει del Essen 
(γε om y) 8  (έπε'ι X) (εΐπαρεν E) (καί om X) 9 (καν] κα'ι y) 
αιαθανοίρεθ* CWEa Th 75, 4 :  ήισθανοίρεθα E : αισθανώρεθα SV [sscr οι],
X : αίσθανόρεθα U [corr -ω· U1], yP (απτών] άπόντων X) 1 1 έν 
ECUWXPE»: om SYy νΰν ECWy : om SUYXPE» So 98, 11

4 2 3  b 8 καθάπερ ειπορεν . .  . 4 2 4  b 18 γίνεται PEa
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καί ουδέν είναι διά μέσου, άλλα διαφέρει τό άπτδν των ορα
τών και ψοφητικών, δτι εκείνα μέν αίσθανόμεθα τφ 
τό μεταξύ ποιεΐν τι ήμάς, τών δέ απτών ουχ υπό τοΰ με-

15 ταξύ άλλ’ άμα τφ μεταξύ, ώσπερ δ δι’ άσπίδος πληγείς, 
ου γάρ ή άσπϊς πληγεΐσα έπάταξεν, άλλ’ άμ’ άμφω 
συνέβη πληγήναι. άλως δ’ εοικεν ή σαρξ καί ή γλώττα, ώς 
δ αήρ καί τό ύδωρ προς την δψιν καί την ακοήν καί τήν 
όσφρησιν εχουσιν, ούτως έ'χειν προς τό αισθητήριον ώσπερ

20 εκείνων έκαστον, αυτοΰ δέ τοΰ αισθητηρίου άπτομένου 
ουτ’ εκεί ουτ’ ενταύθα γένοιτ’ αν αίσθησις, οίον ει τις τό σώμα 
τό λευκόν επί τοΰ όμματος θείη τό έσχατον, ή καί δήλον 
δτι εντός τό τοΰ άπτοΰ αισθητικόν, ουτω γάρ αν συμβαίνοι 
δπερ καί επί τών άλλων επιτιθεμένων γάρ επί το αισθητή-

25 ριον ουκ αισθάνεται, επί δέ τήν σάρκα επιτιθεμένων αίσθά-
26 νεται- ώστε τό μεταξύ τοΰ άπτικοΰ ή σαρξ.
26 άπταί μέν ουν εί-

σίν αί διαφοραί τοΰ σώματος ή σώμα’ λέγω δέ διαφοράς
αι τά στοιχεία διορίζαυσι, θερμόν ψυχρόν, ξηρόν υγρόν, περί

12 (το om X) έοατών SUVWXPE. S# ΡΜ *432,17 So 98, 13 : 
όρατίκών ECy 13 ψοφητικών ECyPEa Phl c4 3 2 ,17 So 9 8 ,1 3 :  τών 
ψοφητικών SUVWX Si1 εκείνα Ο—P ; εκείνων PEa So 98 ,13
16 V  EPEa PhP 432, 8 . 10 Tli 75,16 So 98,17 : om ο —EP
17 (γλώσσα CSUYXy) 18 b EUW yPEa Si1 P ¥  So 9 9 ,8 :
om CSYX 2 0  άπτοριενου ECSWyPEa : άττορ.ένων UVX
21 αν ECW yPE»: om SUVX (εΐ τις post 2 2  λευκόν y)
το yE a c/P h P 4 3 3 ,2 4 :  om o —y 2 2  το EW yPEa, eras C:
om SUVX I  EX Sic 164 ,1 4 :  η CW yP: η Ea : om SUV
23  (γαο συμβαίνει W) 2 4  οπερ ECW yPE»: ώσπερ SUVX
καί E : om o —E, Ea 2 6  το om XPEa άπταί ESUV\VXEa, 
[eras ut v i] C S íp 158,23 : άπτά y Phl p434, 9 So 100,28 : αυται P 
Si1 c164 ,18  (είσίν αϋται αί W) 2 8  a‘t ECWyP : αϊς SUVXE»
c f  So 100, 28
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ών είρήκαμεν πρότερον έν τοΐς περί των στοιχείων, τό δέ αισθη
τήριον αυτών τό απτικόν, και έν φ ή καλουμένη αφή υπάρ- 30 
χει αίσθησις πρώτψ, το δυνάμει τοιοΰτόν έστι μόριον τό γάρ 
αίσθάνεσθαι πάσχειν τι έστίν. ώστε τό ποιούν, οίον αυτό ένεργείφ, 424 a 
τοιοΰτον εκείνο ποιεί δυνάμει ον. διό του ομοίως θερμού καί 
ψυχρού ή σκληρού καί μαλακού ουκ αισθανόμενα, αλλά 
των υπερβολών, ως τής αίσθήσεως οίον μεσότητός τίνος ουσης 
τής έν τοΐς αίσθητοΐς έναντιώσεως. καί διά τούτο κρίνει τά 3 
αισθητά, τό γάρ μέσον κριτικόν* γίνεται γάρ προς έκάτερον 
αύτών θάτερον τών άκρων* καί δει ώσπερ τό μέλλον αίσθή- 
σεσθαι λευκού καί μέλανος μηδέτερον αυτών είναι ένεργείφ, 
δυνάμει δ’ άμφω (ουτω δέ καί έπί τών άλλων), καί έπί τής 
αφής μήτε θερμόν μήτε ψυχρόν, ετι δ’ ώσπερ ορατού καί 10 
αοράτου ήν πως ή όψις, όμοίιος δέ καί αί λοιπαί τών αντι
κειμένων, ουτω καί ή άφή τού απτού καί άνάπτου* αν απτόν 
δ; έστί τό τε μικράν έχον πάμπαν διαφοράν τών άπτών, 
οίον πέπονθεν ό αήρ, καί τών άπτών αί υπερβολαί, ώσπερ 
τά φθαρτικά. καθ’ έκάστην μέν ουν τών αισθήσεων είρηται 15 
τόπφ.

29  τών ECyPE* Phv 434,11 : om SUVWX Síp 164,24 So 100, 30 
αισθητήριον ο  Ε» Sil Th 76, 36 So 101,30: αισθητικόν Sic 158, 25 
31 αίσθησις ECWy Silc158,25: om SüYXPEa Th 76, 36 So 101, 31 
πρώτω ECSUVXEa Sil c158, 25 [πρώτως A a], Th 76, 36 : πρώτως WyP 
So 101, 31

424 · 2 (όμοιου C) και ECWXy : η SÜVPE» Phl Th 77,6 So 101,35 
3 OÜ και V) και ECWXy: ή SÜVPE. Th1 Th 77, 6 So 101, 35 
5 και ο —E, Ea P li 435,24 So 102, 6: om E 6 αίαθητά ECWyPE*
Phc 435,24 So 102, 6 : αισθητήρια SüYX 9 31, ECVW : 3ή SUPEa *
om Xy έπί, ECUW yPE. : om SVX 10 (ψυχρόν μήτε θερμόν y)
ορατού κ. άοράτου Ο—Ρ : του τε όρ. κ. του άορ. PEa et om τε Phi 
Th 77,22  12 (καή om X) (και τοϋ άνάπτου, exp του Cj
13 (πάμπαν εχον X)
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Καθόλου δέ περί πάσης αίσθήσεως δεΐ λαβεΐν οτι ή 1 2  
μεν αϊσθησις εστι το δεκτικόν των αισθητών ειδών άνευ της 
ύλης, οίον ό κηρός του δακτυλίου ανευ τοΰ σιδήρου καί του 

20 χρυσού δέχεται το σημεΐον, λαμβάνει δέ τό χρυσοΰν ή τό 
χαλκούν σημεΐον, άλλ’ ουχ ή χρυσός ή χαλκός, ομοίως δέ 
καί ή αϊσθησις έκαστου υπό τοΰ εχοντος χρώμα ή χυμόν ή 
ψόφον πάσχει, άλλ’ ουχ ή έκαστον εκείνων λέγεται, άλλ’ 
ή τοιονδί, καί κατά τον λόγον, αισθητήριον δέ πρώτον έν 

25 φ ή τοιαότη δυναμις. εστι μέν ούν ταύτόν, τό δ’ είναι έτε
ρον' μέγεθος μέν γάρ άν τι εϊη τό αίσθανόμενον' ου μήν τό 
γε αίσθητικφ είναι ουδ’ ή αϊσθησις μέγεθος έστιν, αλλά λό
γος τις καί δυναμις εκείνου, φανερόν δ’ εκ τούτων καί διά 
τί ποτέ τών αισθητών αί υπερβολαί φθείρουσι τά αίσθητή- 

30 ρια* έάν γάρ ή ίσχυροτέρα τού αισθητηρίου ή κίνησις, λύε
ται ό λόγος (τούτο δ’ ήν ή αϊσθησις), ώσπερ καί ή συμ
φωνία καί ό τόνος κρουομένων σφόδρα τών χορδών καί διά 
τί ποτέ τά φυτά ούκ αισθάνεται, έ'χοντά τι μόριον ψυχι-

17 (διαλαβείν W) 18 (αναίσθητων S) ειδών EVWy,
[corr ex εϊδος] Cr Si1 ρ166, 9 Phl H S7,10  Th 77, 29: om SUXPE» 
So 102,21 19 £ SUVWXPEa Síp 166,32 PhP 437,13 Th 77, 29
So 102,21: om ECy 20  (λαμβάνει... 21 σημεΐον om W)
21 (χαλκόν U) (ή] ώς U) χαλκό; η χρυσός XPEa So 102,23
2 3  (έκτείνων X) 2 4  (η X) (κα'ι om Si1 Sol02,26B C ) (τον
om E) 2 5  ταυτδν EUW Sil Pl67,24 Ph* 438,30 c fT h 7 8 ,1 5 :
ταυτό Cy, V [6 in ras V2]:  τδ αυτό PEa cf So 103,24: ταυτά SX
(έτερον μέγεθος· μέγεθος μεν y) 2 6  (μέν om Ο) (τι εϊη] ήν X)
τώ γε Sy 2 8  (έκεΐνο Ε) (δή C) 29  (ποτέ om y)
3 0  ή ECWyEa So 103,30 cf Th 78,19: om S ü  [ins U2], VXP 
(ίσχυρωτέρα E) 31 ή> ή SUYX Th 78, 21 :  ήν PEa So 103, 31: 
ή ECW [ins ήν post αϊσθησις W 2], y cf SÍP 168,10  (κα'ι om W)
3 2  (κρουομένων σοόδρα] κα'ι ή κοοϋσις X)
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κον καί πάσχοντά τι υπό τών απτών αυτών’ καί γάρ ψύχε
ται καί θερμαίνεται- αίτιον γάρ το μή εχειν μεσότητα, μηδέ 424b 
τοιαύτην αρχήν οίαν τα είδη δέχεσθαι τών αισθητών, άλλα 
πάσχειν μετά τής δλης. άπορήσειε δ’ αν τις εί πάθοι αν 
τι ύπ’ οσμής το αδύνατον δσφρανθήναί, ή οπό χρώματος τό 
μή δυνάμενον ίδεΐν* ομοίως δέ καί έπί τών άλλων, εί δέ 5 
τό δσφραντόν όσμή, εί τι ποιεί, την δσφρησιν ή Οσμή ποιεί* 
ώστε τών άδονάτων δσφρανθήναί οδθέν οίόν τε πάσχειν όπ’ 
όδμής· ό δ’ αυτός λόγος καί έπί τών άλλων* ο οδέ τών δυ
νατών, άλλ’ ή αισθητικόν έκαστον, άμα δέ δήλον καί ούτως, 
οοτε γάρ φώς καί σκότος οδτε ψόφος ούτε δσμή οοδέν ποιεί ίο 
τά σώματα, άλλ’ έν οίς έστίν, οίον άήρ ό μετά βροντής 
διίστησι τό ξύλον. αλλά τά απτά και οι χυμοί ποιούσιν* εί 
γάρ μή, υπό τίνος αν πάσχοι τά άψυχα καί άλλοιοΐτο; 
άρ’ ούν κάκεΐνα εμποιεί ή ου πάν σώμα παθητικόν υπ’ οσμής

34 τι ECVWyP : om SÜXEa Sil Phlv440,12 Th 78, 26 So 104, 7 
(άπό y) αυτών ECWy : om SUVXPEa Sil Phl H 40,13 Th 78, 27 
So 104,7

424b 1 (γάρ corr in δε U2) (μ,ηδε] και X : om U, ins U2)
2 τα είδη δέχεσθαι ECUWy c f Th 7 8 ,82: δέχεσθαι τα εϊδη SVX
3 (της om WP) 4 τι SUVX Sil Phl Th 79,18:  om ECWyPEa
So 104,15  όσμ.ης Sü VXPEa Phl So 104,15 : της όσμής Si1 Th 79,14 ; 
όδμής ECWy (όσφρανθήσθαι S) (υπό του χρ. y) 5 (δέ το
όσφραντ'ον in δη τών όσφραντών corr U2) 6 οσμή SUVXP Phl :
οδμή ECy : ή δομή W Ea (εϊ τι] ότι y) ή ECyP : ή UW :
om SYXEa οσμή VX : οδμη ECWy 7 (το αδύνατον y corr U2} 
(οϋθεν] μη Υ2 in ras : μή post ούθέν ins W2) υπ’ όδμής ECWyP r
om SUV (suppl V2], XEa 9 (αισθητικόν, eras ικ V) (δέ om SV)
(κα'ι ούτως eras, κα'ι in ότι corr V2) 11 άήρ ό ECyPEa : ό άήρ S V X :
ό άήρ ό UW 12 άλλα Ο—Ρ Ρ)ιι : άλλα δή PEa Si1 13 (πάσχει Si 
14 (οΰν ού κάκ. X, ού eras) εμποιεί ECWy : ποιέΐ PEa Phl : ποιήσει 
SVX : εμποιήσει U ύπ’ om PhlD
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15 καί ψόφοο. καί τά πάσχοντα άόριστα, καί οο μένει, οιον 
αήρ’ όζει γάρ ώσπερ παθών τι. τί οόν έστί το δσμάσθαι 
παρά το πάσχειν τι; ή τό μέν δσμάσθαι αίσθάνεσθαι, ό 
δ’ αήρ παθών ταχέως αισθητός γίνεται.

15 (άνόοιστα X, ν eras) 16 et 17 τι ECWyPEa : om SUVX : 
xí2 om Phl 17 καί post όσμασ^αι in Ε Bussemaker, séd re vera 
nóta interpungendi 18 (ταχέως om y)



Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Τ Σ

Π Ε Ρ Ι  Ψ Υ Χ Η Σ  

Γ.

1 "Ότι δ’ ουκ εστιν αΐσθησις έτέρα παρά τάς πέντε (λέγω 424b 
δέ ταύτας όψιν, ακοήν, δσφρησιν, γεΰστν, άφήν), έκ τώνδε 
πιστεύσειεν αν ας. εί γάρ παντός, ου έστίν αίσθηστς άφή, καί 
νΰν αί'σθησιν εχομεν (πάντα γάρ τά τοΰ άπτοΰ ή απτόν πάθη 25 
τή άφή ήμΐν αισθητά εστιν), άνάγκη τ’, είπερ εκλείπει τις 
αί'σθησις, καί αισθητήριόν τι ήμΐν εκλείπειν· καί όσων μέν 
αυτών άπτόμενοι αίσθανόμεθα, τή άφή αισθητά εστιν, ήν 
τυγχάνομεν εχοντες, όσα δέ διά τών μεταξύ καί μή αυ
τών άπτόμενοι, τοΐς άπλοΐς, λέγω δ’ οιον αέρι καί υδατι* 30

22  (ετέρα post π ν̂τε W : om Phl [legit c450, 35]) 2 3  (γευσιν
και άφήν W So 105,16) τώνδε CVWy, U [ras 5—6 litt post 
τώνδε] Phl Th 80, 3 :  τώνδε δήλον SX : τούτων a  So 105,17 25 αΐ-
οθησιν εχομεν a  X Alex1 89, 27 <90, 8 Sir 176,13 ; 180,28: εχομεν 
«ϊσ^ησιν b —X Si1 c187,19 (τά om Alex189,28  legit '90,8)
(πά^η ή άπτον αφή y) 26  (δ’ X) 27  (τι om L So 105 ,10 : post 
ήμΐν X) εκλείπειν o —E Alex1 89,30 c90,15 Silc176,9; 187,21 
Th 80,15 [ελλείπειν] : εκλιπειν E [t in ει corr E3], Alex1 FS  2 8  αυτών 
a  SÜVX, [corr in αύτοί] y Sil c178,29 ; 180 ,30 ; 187,21 So 105,19 : 
αυτοί CW Alex1 89,30 c90,21 (τή om X) 30 άπλοΐς a  SUYX 
Alexl89,32 c90,23 Phc 451,24 So 105,24: άπλοΐς διαστήμαοι CWy 
m gU*: άπλοΐς άποοτήμασι Sic 178,4; 180,31
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έ'χει δ’ οοτως, ώστ’ εί μεν δι’ ενός πλείω αισθητά ετερα όντα, 
άλλήλων τφ γένει, άνάγκη τον εχοντα το τοιούτον αισθητή
ριον άμφοΐν αισθητικόν είναι (οιον εί έξ άέρος έστί τό αισθη
τήριον, καί εστιν 6 άήρ καί ψόφοο καί χρόας), εί δέ πλείω 

425a τού αοτού, οιον χρόας καί αήρ καί όδωρ (άμφω γάρ δια
φανή), καί δ το ετερον αοτών εχων μόνον αίσθήσεται τοΰ δι* άμ
φοΐν· των δέ άπλών έκ δύο τούτων αισθητήρια μόνον έστίν, 
ki άέρος καί όδατος (ή μέν γάρ κόρη οδατος, ή δ’ ακοή 

5 άέρος, ή δ’ όσφρησις θατέρου τούτων), τό δέ πύρ ή οοθενός ή 
κοινόν πάντων (οοθέν γάρ άνευ θερμότητος αισθητικόν), γή δέ 
ή οοθενός, ή εν τή αφή μάλιστα μέμεικται ιδίως* διό λείποιτ’ 
αν μηθέν είναι αισθητήριον εςω υδατος καί άέρος* ταΰτα δέ 
καί νδν εχοοσιν ενια ζψα. πάσαι αρα αί αισθήσεις εχονται 

10 οπό τών μή άτελών μηδέ πεπηρωμένων* φαίνεται γάρ καί 
ή άσπάλαξ οπό τό δέρμα έχοοσα οφθαλμούς* ωστ’ εί μή τι

31 (τα αισθητά W) όντα άλλήλων τω γόνει a  Alexc 90 ,35 '
Si1 c1 7 8 ,16 : άλλήλων οντα τω γένει 1)—X Ρ Ρ : οντα τω γένει άλλήλων X 
32  τ'ο a  SVWX Alexc 90, 36 : om Cüy Silc1 7 8 , l l  34  (ó ante 
καή add y) (καί2 om yi χρόας o —EW Sic 178, 25 : χροιάς
[eras ι] E, χροιάς W

. 425 a 1 (γάρ] δε V) 2 (ó s u p p l  X2) του őt’ CWy ins E 3 
Sic 1 7 9 ,1 0 .1 1 :  τοΰ L : om ESUYX PP> 452,21 c f Prise 19, 21 
(séd fort coniungendum τδ έ'τερον άμφοΐν] 3 (αισθητηρίων μόνων W)
6 (ουδέ X) γή δε a  CWXy Si1 P P  453,1 Th 80, 2 1 : ή δε γή SUV
7 ή ούθενός ή LCXy Si1 P P  453,1 So 106, 39 : ούθενός ή W, Ε [ins?,
ante ούθ. E1 ut ν ] : om SUV ιδίως ötó W [ötó fort postea ins], Sil : ίδιους 
LSUVX, E [séd eorr in διό E x] : διό Cy λείποιτ’ o —E Silc180,17: 
λίποιτ’ E [eorr in -εί- E3] 9 (ζώων W) (ante πασαι ins ου Xx) (ουν
άρα y) αί ο —WX Si1 c180, 33 : om W, [fort eras] X 10 (πεπλη- 
ρωμένων S) γάρ κα'ι a  CWy Si1: δε /.a't SUV : δε X  11 άσπάλαξ Ε  
[ά eras, ή in ras Ε2] : ή άσπάλαξ LUWX Si1 ρ181, 21 Ρ Ρ  453, 6 Th 81, 8 
So 106, 5 : ή οποίλαξ CSV : ή "άλας y  (εχουσα ante υπό Si1) οφθαλμούς 
a SUVX Th 81, 8 So 106, 6 :  τούς οφθαλμούς CWy Si1, τούς ins Ε 2
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ετερόν έστι σώμα, καί πάθος δ μηθενός έστι τών ένταύθα 
σωμάτων, ούδεμία άν έκλείποι αίσθησις. 1Β

άλλα μην ουδέ τών 13
κοινών οίόν τ’ είναι αισθητήριόν τι ίδιον, ών εκάστη αίσθήσει 
αίσθανόμεθα κατά συμβεβηκός, οίον κινήσεως, στάσεως, 15 
σχήματος, μεγέθους, άριθμοΰ, ενός' ταΰτα γάρ πάντα κινή
σει αίσθανόμεθα, οίον μέγεθος κινήσει' ώστε καί σχήμα' 
μέγεθος γάρ τι τό σχήμα’ το δ’ ηρεμούν τψ μή κινεΐσθαι' 
ό δ’ αριθμός τή άποφάσει τού συνεχούς, καί τοΐς ίδίοις' εκάστη 
γάρ iv αισθάνεται αίσθησις' ώστε δήλον δτι αδύνατον ότουούν 20 
ιδίαν αίσθησιν είναι τούτων, οίον κινήσεως’ ουτω γάρ εσται 
ώσπερ νύν τή δψει τό γλυκύ αίσθανόμεθα, τούτο δ’ δτι 
άμφοΐν εχοντες τυγχάνομεν αίσθησιν, ή καί δταν συμπέ- 
σωσιν άμα γνωρίζομεν (εί δέ μή, ούδαμώς άν άλλ’ ή κατά 
συμβεβηκός ήσθανόμεθα, οίον τον Κλέωνος υιόν ούχ δτι 25 
Κλέωνος υιός, άλλ’ δτι λευκός' τουτψ δέ συμβέβηκεν υίφ

13 ούδεμία δν έκλείποι CSUV Alex190,1 Si1 Phl Th 81, l é  : ούδεμίαν 
εκλεΐποι X : ούδεαίαν λείποι Ε : ούδερείοί δν έλλείποι Bscr Wy Ε 2: ούδεμία δν 
λείποιτο L (αίσθησιν X) 14 tt ’ίδιον ο —·γ Phc4ő7 ,7 t:o m y :
ίδιον Si1 A  Phl : το ίδιον Phc 457,7 D έκαστη ο —E Silc183 ,l
Phc 457, 8 .1 9  : καί έκαστη Ε (ώ V, corr in ών V2) 16 (ένός
eras V) 17 (κινήσει μεγεθος U) a SUVX: το σχήμα
CWy Si1 18 τι τό a SUVX Ph° 458 ,23 .29  cf So 107,13: τι καί 
το CWy Si1 20  (άδύνατον δηλονότι y) 21 (τούτων ante ιδίαν W) 
(ούτε S) 2 3  (έ'χομεν τυγχάνοντες X) (ή SX) καί Ε: om Ο —Ε
80 Phl 2 4  άμα γνωρίζομεν Ε cf SÍP 184, 2 5 . 30 : άναγνωρίζομεν L :
γνωρίζομεν b  Phl cf Slp 184, 26 (μηδαμώς W) 25  ήσθανόμεθα
SUVX Si1: αίσθανοίμεθα W, [eras ut v i] C : αισθανόμενα a y Phc 460, 6 
2 6  κλέωνος υιός a y Phl : κλέωνος γάρ υΓος [eras ut v γαρ X] b —y, 
ins γαρ Ε2 άλλο τδ λευκόν UX [in άλλ’ δτι λευκδς corr X2] :
άλλ’ ότι λευκόν S τούτω CSUWy, corr Ε 3 : τούτο a VX
c f PhP 460 ,13

Förster: Aristotelis De Anima. 7
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Κλέωνος είναι)· τών δέ κοινών ήδη εχομεν αίσθησιν κοινήν, 
ου κατά συμβεβηκός' ουκ άρ’ έστίν ιδία- ουδαμώς γάρ αν 
ήσθανόμεθα άλλ’ ή ούτως ώσπερ είρηται [τον Κλέωνος υιόν

30 ή μάς δράν]. τα δ’ άλλήλων ίδια κατά συμβεβηκός αίσθά
νονται αί αισθήσεις, οόχ ή αϋταί, άλλ’ ή μία, δταν

425b άμα γένηται ή αίσθησις επί τοΰ αυτού, οίον χολήν δτι πι
κρά καί ξανθή' ου γάρ δή έτέρας γε τό είπεΐν δτι άμφω 
εν διό καί άπατάται, καί εάν ή ξανθόν, χολήν οίεται εί
ναι. ζητήσειε δ’ άν τις τίνος ενεκα πλείους εχομεν αισθήσεις,

5 άλλ’ οδ μίαν μόνην, ή δπως ήττον λανθάνη τά άκολουθοϋντα
καί κοινά, οίον κίνησις καί μέγεθος καί άριθμός* εί γάρ 
ήν ή όψις μόνη, καί αυτή λευκού, έλάνθανεν αν μάλλον 
καν έδόκει ταυτόν είναι πάντα διά τό άκολουθεΐν άλλήλοις 
άμα χρώμα καί μέγεθος, νυν δ’ έπεί καί έν έτέρφ αί- 

10 σθητφ τά κοινά υπάρχει, δήλον ποιεί δτι άλλο τι έκαστον 
αυτών.

27  (τώ δέ κοινώ V) ήδη ante εχομεν a y Si1: post εχομεν CUW Pit1 : 
post αΐ'σ̂ ησιν SVX 2 8  (άρ’ om C) 29  ή b  Sic 185,22  
Pit1 p460, 26: om a, ins E x (τοΰ S) τ ο ν ...  3 0  όράν del To 
(ήμας υιόν U) 31 ήΧ b  S i lc186 ,5  Phl So 107 ,29:  om a, ins E3 
αύταί CVW Si1 c186, 5 Phl D  c f P>~isc Lyd 22, 4 : αύται Xy c f PhP 461, 6t 
So 107, 2 9 :  αύταί PhP 4 6 1 ,6D : αί αύταί a SU

425b 1 γένηται a  CWXy Sie 186,11 Phl : om SUV χολήν 'ότι 
a  [eras v E ] : οτι χολή b : χολής ότε Sic 186,12Aa  2 (δή] öt’ S)
3 (διό ante καί2 add E) 4 τίνος ο —SU Sil Phc461,21: διά τίνος SU 
πλείους a  SUVX Sfl p186, 28 So 108, 22 : τελείονας CWy Phc 461, 21 
5 άλλ’ ού μίαν μόνην a  CWy Si1 c f Pl86, 31 : άλλ’ ού μίαν μόνον SUVX: 
ή μίαν Phc 461,21 ήττον a  U Si1 c187, 9 So 108, 2 3 : ή S : μή CVWXy 
7 ή a  y Si1: om b —y μόνη b, ins E 2, Si1 Phl : μόνον L : om E αυτή
a  SUy Sic 187,9: αυτή CVWX Phl : «ή αυτή» So 108,25 (έλαν3ανεν 
κ[αν ?] E, corr in έλάν^ανε δ’ äv E3) 8 κδν b  Pit1: καί a  So 108, 25
ταύτ'ον CWXy Sip 187,7 Phl : ταυτά a  V : τοΰτο SU 9 κ.αί2 om UX 
έν b :  om a  [ins E 2] cf PhP 462,21 So 108. 27 10 (τι] τε y)
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2  Έπεί δ’ αισθανόμενα ότι όρώμεν καί άκουομεν, άνάγκη 
ή τή όψει αίσθάνεσθαι ότι ópq,, ή έτερο;,, άλλ’ ή αυτή έ'σται 
τής όψεως καί τού υποκειμένου χρώματος, ώστε ή δυο τού 
αυτού εσονται ή αυτή αυτής, ετι δ’ εί καί έτέρα είή ή τής 15 
όψεως α’ίσθησις, ή εις άπειρον είσιν ή αυτή τις εσται αυτής, 
ώστ’ επί τής πρώτης τούτο ποιητέον. έ'χει δ’ απορίαν εί γάρ 
το τή όψει αίσθάνεσθαι έστιν όράν, όράται δέ χρώμα ή το 
εχον, εί όψεταί τις το ορών, καί χρώμα εξει τό ορών πρώ
τον. φανερόν τοίνυν ότι ουχ iv τό τή όψει αίσθάνεσθαι* καί 20 
γάρ όταν μή όρώμεν, τή όψει κρίνομεν καί τό σκότος καί 
τό φώς, άλλ’ ουχ ωσαύτως, ετι δέ καί το ορών εστιν ως κε- 
χρωμάτισται* τό γάρ αισθητήριον δεκτικόν τού αισθητού άνευ 
τής όλης έκαστον, διό καί άπελθόντων τών αισθητών έ'νει- 
σιν αί αισθήσεις καί φαντασίαι έν τοις αίσθητηρίοις. 25

ή δέ τού 25
αισθητού ένέργεια καί τής αίσθήσεως ή αυτή μέν έστι καί μία, 
τό δ’ είναι ού τό αυτό αύταΐς· λέγω δ’ οίον ό ψόφος ό κατ’ 
ενέργειαν καί ή ακοή ή κατ’ ενέργειαν’ εστι γάρ ακοήν έ'χοντα

12 έπε'ι δ’ ο Si1 Ph 467,13: έπε'ι δη Phl : έπεί Alex an191, 26: 
«έπειδή δε» Th 83,11: «έπε'ι γαρ» So 109,6  13 ή τη ο Si1
Ph1 Th83,12 So 109,13:· ήτοι Alexán191,26  (οτι] st τι 
Alex191, 27BS*a) (έτέοω y) 15 (δ’ εί] δή L) (κα'ι ante ει Ε :
om y) ή Ε : om ο —Ε 16 ηΧ om UX, ins U2 εΤοιν a  CSUYy :
άνεισιν WX, ins άν- E*U2V2 : «πρέεισιν» Th 83,18  (έστιν X)
αυτής a  Xy 18  (το om W) (όοαται eras X, corr in εοτι X2)
(δε τ'ο χρώμα W, τδ ins Ux) 19 (όραν X) (καί το yp. W)
21 (σκότος ή και Xy, [ή] S) 2 2  (ώς] ώς κα'ι X) κέχρωσται Ρ1ιιΌ
2 3  (αισθητηρίων S, V [corr in αισθητών V2]) 25  αί a  Cy : om SUVWX
Sic 190,23 Th 83, 28 So 110,8 (αισθησις S) (αί ante φαντ. ins O )
(εν om W) 27  ού το αύτο άύταί; a  Si1 [ταύτδν] : αύταΐς ού ταύτδν 
b —X Ph1 Th 83, 36 [τδ αύτδ], So 111, 15 [ταύτό] : αύτοΰ ού ταύτδν X 
δ, a  W So 111, 16: om b —W Si1 2 8  fit a  So 111,16: om b

7*
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μή άκούειν, καί τό έ'χον ψόφον ούκ αεί ψοφεϊ. όταν δ’ ενεργή 
30 το δυνάμενον άκούειν καί ψοφή το δυνάμενον ψοφεΐν, τότε 

ή κατ’ ένέργειαν ακοή άμα γίνεται καί ό κατ’ ενέργειαν ψό- 
4268 φος, ών ειπειεν άν τις τό μέν είναι άκουσιν τό δέ ψόφησιν. 

εί δή έστιν ή κίνησις καί ή ποίησις καί τό πάθος έν τψ ποιου- 
μένψ, άνάγκη καί τον ψόφον καί την ακοήν τήν κατ’ ενέρ
γειαν έν τή κατά δύναμιν είναι* ή γάρ τού ποιητικού καί κινη- 

5 τικοϋ ενέργεια έν τψ πάσχοντι έγγίνεται* διό ούκ άνάγκη τό' 
κινούν κινεΐσθαι. ή μέν ούν τού ψοφητικού ένέργειά έστι ψόφος ή 
ψόφησις, ή δέ τού άκουστικού άκοή ή άκοοσις* διττόν γάρ ή άκοή,. 
καί διττόν ό ψόφος, ό δ’ αυτός λόγος καί έπί τών άλλιον 
αισθήσεων καί αισθητών, ώσπερ γάρ ή ποίησις καί ή πά- 

ιο θησις έν τψ πάσχοντι άλλ’ ούκ έν τψ ποιούντι, ουτω καί ή τού 
αισθητού ένέργειά καί ή τού αισθητικού έν τφ αίσθητικψ. άλλ’ 
έπ’ ένίων μέν ώνόμασται, οιον ή ψόφησις καί ή άκοοσις, έπί 
δ’ ένίων άνώνυμον θάτερον* όρασις γάρ λέγεται ή τής όψεως 
ένέργειά, ή δέ τού χρώματος άνώνομος, καί γεύσις ή τού

15 γευστικού, ή δέ τού χυμού άνώνυμος. έπεί δέ μία μέν έστιν·

29  (ψόφον εχονW) (ψοφεΐν W) (ένεργει Ε) 30(ψοφειΕ) (τότε 
om  Ε, ins Ε 2) 31 (ή] και ή C) (άκοή . . .  ε’νέργειαν om  Ε, suppl m g  Ε 2)

426 * 1 ών a  CX Si1 So 111, 21 : ώστ* W y : ώστε καί S U V  
ειπειεν C: ε'ίποιεν a  y :  εϊποι W So 111, 21:  φήσειεν S U V X
2 (δε W) (η! om  W) 3 (ανάγκη] apa y) 4  (έν
τω y : Ι’ν τι V ) (καί κινητικού om  y) 5  (γίνεται W }
6 εστί ppst ενέργεια S U V X : έστιν ante ενέργεια a : post 7 ψόφησις
CWy 7 (ψόφωσις y) (ή2 om  S y) 8 διττόν ο —C Si1
So 111, S3 : διττός C Phc 474,22  9 ώσπερ γάρ S U V X : ώσπερ
γάρ κα'ι a :  κα'ι ώσπερ CWy 10 (ούκ άν τω Ε) 11 ενέργεια
κα'ι ή του αισθητικού a  SVX Phc474,23: om CUWy 12 μέν a
SV So 112,3: μέν κα'ι CUWXy Ε* Si1 Phc 474,31 (έπ:i2 ex έπεί
corr Ε*) 13 ένίων δ’ L Th 84,16 So 112,4  (γάρ] δέ S)
15 (γευστικού eras ικ Ε)

maMMlfros 
Mttű "
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ενέργεια ή τού αισθητού καί τοΰ αίσθητικοδ, τό δ’ είναι έτε
ρον, ανάγκη άμα φθείρεσθαι καί σφζεσθαι την ούτω λεγο-
μένην ακοήν καί ψόφον, καί χυμόν δη καί γεδσιν καί τα 
άλλα ομοίως· τά δέ κατά δυναμιν λεγάμενα ουκ ανάγκη* 
άλλ’ οί πρότερον φυσιολόγοι τούτο ου καλώς ελεγον, ούθέν 20
οίόμενοι ούτε λευκόν ούτε μέλαν είναι άνευ ό'ψεως, ουδέ χυ
μόν άνευ γεύσεως. τή μέν γάρ ελεγον όρθώς, τή δ’ ουκ όρ- 
Λ>ώς* διχώς γάρ λεγομένης τής αίσθησεως καί του αισθη
τού των μέν κατά δύναμιν των δέ κατ’ ενέργειαν, επί τού
των μέν συμβαίνει τό λεχθέν, επί δέ των ετέρων ου συμ- 25
βαίνει, άλλ’ εκείνοι απλώς ελεγον περί τών λεγομένων ούχ άπλώς.

εί δη συμφωνία φωνή τίς έστιν, ή δέ φωνή καί 
άκοή έ'στιν ως εν, [καί εστιν ως ούχ εν τό αυτό] λό
γος δ’ ή συμφωνία, άνάγκη καί τήν ακοήν λόγον τινά εί
ναι. καί διά τούτο καί φθείρει έκαστον ύπερβάλλον, καί τό 30 
ύςυ καί τό βαρύ, τήν ακοήν ομοίως δέ καί έν χυμοΐς τήν 
γεδσιν, καί έν χρώμασι τήν δψιν τό σφοδρά λαμπρόν ή ζο- 426b

16 ενέργεια ή LSUX Phl : ή ενέργεια ή Ε: ενε’ργεια CYWy
Só 112,14 Β  [ή ενέργεια AC] (κα'ι ή του Ε) 17 αμα φθείρεσθαι
EUVWX Síp 193,24 Ρ1ι1ρ475 ,12  So 112 ,1 5 :  φθείρεσθαι δμα L : 
άρα φθείρεσθαι CSy 19 (6 ε] γαο S) 21 (είναι ούτε
ριέλαν X) 22  (γαρ ελεγον] λέγοντες y) 23  (αισθητικού Υ) 24  (το 
δε S) έπι LUWX Síp 193,30 So 112 ,25:  περί ECSYy 25  (μέν] 
δέ C : om y) το . .  . συμβαίνει om SUY [suppl mg U1, mg Y2]
(τών om X) 27  δή o —L, e j So 112,32, coni pro δ’ ή ut ν 
Plutarchus αρ Si 193,32 c f PhP 475,29 : δ’ ή Si1 Phl Ό : δή ή L 
2 8  ακοή Ο —EW Phc4 7 6 ,1 0 :  η ακοή EW, ins ή Uä £vj Ο —Ε 
Phc 476,11 So 112, 31 : h  έστι Ε κα'ι . .  . αύτδ del Το το αυτό 
a  So 112,31 : ή ού το αύτ'ο b —V : ουδέ τδ αύτδ V : om ut ν  Phc 476,11  
c f ρ476, 13 30  και, o - L W  Sic 195 ,3  So 112, 34:  om LW Phl
.(φθείρεσθαι S : φθείρει ώς W) 31 ομοίως δέ a  So 112,37 : om b

426 b 1 (λάμπον C) ή ζ. a  So 112,37 : ή τδ ζ. b
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φερόν, καί έν δσφρήσει ή ισχυρά δσμή καί γλυκεία 
καί πικρά, ώς λόγου τίνος δντος της αίσθήσεως. διό καί 
ήδέα μέν, δταν ειλικρινή καί άμεικτα όντα άγηται εις τον λόγον, 

5 οίον το οξύ ή γλυκύ ή άλμυρόν (ήδέα γάρ τότε)' δλως δέ 
μάλλον τό μεικτόν συμφωνία ή τό οξύ ή βαρύ, [άφη δέ 
τό θερμαντόν ή ψυκτόν] ή δ’ αΐσθησις ό λόγος' υπερβάλ- 

8 λοντα δέ λυπεί ή φθείρει.
8 εκάστη μέν ούν αΐσθησις τού υπο

κειμένου αισθητού έστίν, ύπάρχουσα έν τψ αίσθητηρίφ ή αίσθη- 
10 τήριον, καί κρίνει τάς τού υποκειμένου αισθητού διαφοράς, οιον 

λευκόν μέν καί μέλαν δψις, γλυκύ δέ καί πικρόν γεύσις. 
ομοίως δ’ έχει τούτο καί επί των άλλων, έπεί δέ καί τό 
λευκόν καί τό γλυκύ καί έκαστον των αισθητών προς έκαστον 
κρίνομεν, τινί καί αίσθανόμεθα δτι διαφέρει* ανάγκη δη αί- 

15 σθήσει* αισθητά γάρ έστιν. ή καί δήλον δτι ή σάρξ ούκ έστι 
τό έ'σχατον αισθητήριον άνάγκη γάρ ήν άπτόμενον αυτού 
κρίνειν τό κρίνον, ούτε δη κεχωρισμένοις ενδέχεται κρίνειν δτι

3 πικρά b  Phl So 112, 3 8 :  λιπαρά a  c f Ph p476, 30 δίο καί a  CWy
Si1 Ph1: καί SUX : om V [sed eras 2—3 litt] 4 (ειλικρινή καί om X)
άμικτα όντα b  Ph1 c f SiP 195 ,16 :  αμιγή δντα Si1 c f So 1 1 3 ,1 1 : αμιγή ή 
όντα L : αμιγή η Ε [eras η2] άγηται post δντα Si1: άγεται post δντα a  : 
άγηται post δταν b : άγάγηται post δταν Ph1 D  5 (δλως om y)
6 (μάλλον om X) η βαρΰ b  : ή τδ βαρίι Ε : καί το βαρύ L ά©η . . .  
ψυκτόν del Dittenberger άφη LYXy Ph1 ρ477,12  c f Síp 1 95 ,18:  άοή
CSU W E3 * * 6 7 (θερμαντικόν X) ό a  CWX Si1: om SU Vy 8  (η λυπεί 
ή Si1) λυπεί] λύει fort Prise L yd 22, 27 12 (τούτω X) έπεί δε
ο  Ph1: έπεί δή Si1 Α  καί, a  [exp Ε 2], SX : om CUVWy S i1 Ph1
13 (αισθητηρίων Ph1D) 14  τινί VE3 Ph1; τινι ECWy Si1 So 113,27  :
τίνι SUX c f Th 85, 2 : τινά L 15 (ή om X) ή o  P h ': καί ή 
Si1 A  (ούκέτι W) 16 (έσχατόν έστιν α?σ2. W) (γάρ Sv ήν W)' 
αύτοΰ scripsi : αύτοϋ Ο 17 κεχωρισμένοις a  CSUV Si1 c f Th 85 ,13  
κεχωρισμένως WXy (κρίνειν,] κρίνειν τδ κρίνον y)
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ετερον τό γλυκύ του λευκοΰ, άλλα δει ένί τινι άμφω δήλα 
είναι, ουτω μεν γάρ καν εί τοΰ μέν εγώ τοΰ δέ σύ αΐσθοιο, 
δηλον άν εϊη δτι ετερα άλλήλων, δεΐ δέ το εν λέγειν δτι 20 
ετερον’ [ετερον γάρ το γλυκό τοΰ λεοκοΰ. λέγει άρα τό αυτό.] 
ώστε ώς λέγει, ουτω και νοεί καί αισθάνεται, δτι μέν ούν ούχ 
οίόν τε κεχωρισμένόις κρίνειν τα κεχωρισμένα, δηλον δτι 
δ’ ούδ’ έν κεχωρισμένφ χρόνφ, έντεΰθεν. ώσπερ γάρ το αυτό 
λέγει δτι ετερον τό άγαθόν καί τό κακόν, ουτω καί δτε θά- 25 
τερον λέγει δτι ετερον καί θάτερον, ου κατά συμβεβηκός τό 
δτε’ λέγω δ’, οίον νΰν λέγω δτι ετερον, ου μέντοι δτι νυν έτε
ρον άλλ’ ουτω λέγει, καί νΰν, καί δτι νΰν άμα άρα. ώστε 
άχώριστον καί έν άχωρίστω χρόνφ. αλλά μην αδύνατον άμα 
τάς εναντίας κινήσεις κινεΐσθαι τό αυτό ή αδιαίρετον καί έν 30 
άδιαιρέτψ χρόνφ. εί γάρ γλυκύ, ώδί κινεί την αΐσθησιν 
ή την νόησιν, τό δέ πικρόν έναντίως, καί τό λευκόν έτέρως. 427 *  

άρ’ ούν άμα μέν καί άριθμψ αδιαίρετον καί άχώριστον τό

18 (γλυκύ καί y) (δηλα om X) 19 pívj ο —Cy Th 85,15 : om Cy 
γαρ b Th 85,15 : γάρ ’έχει a  (κάν] äv καν y) 2 0  (δε] sscr άρα W)
(λέγειν τδ tv y) 21 έτερον2 . . .  αυτό delevi (λέγεται y) 22  κα'4 a
UWXy Ph° 483 ,15 : om CSV νοεί o - U X  Phe 483 ,15 : φρονεί TJX 
(ούν om C) 23  (κεχωρισμένως W : κεχωρισμένων X) 2 4  (ούδ'εν LS)
(εν] ενι Ε) (κεχωρισμένφ έστί χρόνω S) 2 5  (δτι öt’ έτερον S, [eras δι] C)
(το άγαμον . . .  26  έτερον om V, suppl mg V4) τδ2 CSÜWX : om a yV 2 
So 114, 4 (δτε] δτι S) 26  έτερον καί a CSUVW So 114, 5: έτερον 
τότε καί XyU4 Th 85, 24 (καί θάτερον καί W) 27  (οιον καί νΰν S)
2 8  (οδτω] αύτώ L) (λέγω W [sscr ει W1] : λέγει in λέγω corr Ε3) 
κάη exp Ε*, puncta suetulit Ε3 : om C : δτι X : b y 30  (r) X) 
(διαιρετόν Ε, ά sscr Ε 4) 31 (γάρ] μέν γάρ εστιν y) γλυκύ a  SUVXy :
τδ γλυκύ CW, ins τδ Ε 4

427 ‘ 1 η [eras Ε] a  UVXy : καί CSW, in ras Ε 3 2 (καί om W) 
άριθμω Ο —Ε Alex1 9 4 ,12  Si1 Phl : αριθμώ εν Ε : εν αριθμώ Ε3 καί άχώ- 
οιοτον τδ κρίνον [sed eras Ε] Ο—Cy Alex194 ,12  Si1: καί άχώριστον C : καί 
χρόνω άχώριστον y, in ras Ε 4 Phc 484,10 : καί χρόνω άχώριστον το κρίνον Phl
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κρίνον, τφ είναι δέ κεχωρισμένον; έ'στι δή πως ώς το διαι
ρετόν των διηρημένων αισθάνεται, εστι δ’ ώς ή αδιαίρετον- τφ 

5 είναι μέν γάρ διαιρετόν, τόπψ δέ και άριθμφ άδιαίρετον. ή 
ούχ οίόν τε; δυνάμει μέν γάρ το αυτό καί άδιαίρετον τά- 
ναντία, τφ δ’ είναι ου, άλλα τφ ένεργεΐσθαι διαιρετόν, καί 
οδχ οίόν τε άμα λευκόν καί μέλαν είναι, ώστ ουδέ τα είδη 
πάσχειν αυτών, εί τοιοΰτον ή αίσθησις καί ή νόησις- άλλ’ 

10 ώσπερ ήν καλοόσί τινες στιγμήν, ή μία ή δύο, ταύτη 
καί διαιρετή, ή μέν ουν άδιαίρετον, εν τό κρίνον έστι καί άμα, 
ή δέ διαιρετόν υπάρχει, δίς τφ αύτφ χρήται σημείψ άμα- 
ή μέν ουν <(ώς)> δυσί χρήται τφ πέρατι, δύο κρίνει καί κεχωρι- 
σμένα έστιν ώς κεχωρισμένψ- ή δ’ εν, ένί καί άμα. περί μέν

3 (είναι] άρι^μω y) δή] δε S Alex194,13 : μεν δή y (καί
-χωρισμενον Ε, corr κεχωρισμένον Ε3) 4 ώς ή a SUYXy : ή W :
ώς τδ [corr ex ή] Xx : ώς Alex194,14: om C [ή ins Cx] (διαιρετόν 
E, sscr ά Εχ) (τδ C) (τώ τώ είναι μεν δ. y) 6 καί άδιαίρετον 
a  SUV Alex1 94,16 : διαιρετόν κα'ι αδιαίρετον Wy U2 Si1 cfT h  86,12: 
άδιαίρετον κα'ι διηρημένον C : διηρημένον καί άδιαίρετον X τάναντία b —y 
Alex1 94,16 Si1 BhP 484,19 : om y : καί τάναντία a  [post καί add διηρημένον 
mg E 2] 7 (άλλα τδ S) (διενεργείσ^αι V : είναι L) (καί om S)
9 (εί] ή ει y) 10 ή μία ο  : ή μία Alexc 96,10 : ή μίαν Alex194, 20 
ή CW, U2 in ras Alex194, 2 0 : \  Ε [spir. et accent, add, αί sscr E3] 
γρ. mg S1 : αί SV [sscr ή vei ή], y Alexc 96,10 Sil A :  καί L Phl : 
ού X 11 κάή ο —L Alex1 94, 20 c9 6 ,10 Phl : om L Sil A  αδιαί
ρετον a  W XV2 So 114, 35: αδιαίρετος CSUV, [ς in ras] E* Alex194,20 : 
αδιαίρετα [sscr-ος] y  (καί άμα om y) 12 υπάρχει a  SUV VVX Alex 
an1 94, 21 Sic 201,10 So 114, 36 A : ουχ iv υπάρχει Cy [sscr ούχ tv ή 
γοαμμή W 1] cf So 114,36 BC  δίς a SUVX Alex an194,21 Sic 201,10 
So 114, 36 A B  [Öt'o C] : δίς γάο CW, γάρ ins Ε® : δι'ο γάρ y (σημείω 
χρήται X) (σημείωμα Ε, corr in σημείω αμα Ε2) 13 <[ώς  ̂ add Tr
(καί τά κεχ. C: ins τά Ε2) 14 (εστιν ώστε καί W X : εστιν ώς eras
U , in ras ώστε καί U 2) κεχωρισμένω [ex καιχωρισμενω corr Ε1] a C : 
τω κεχωρισμένω Alex an194, 23 : κεχωρισμε’νως Uy Si1 Α  [κεχωοισμενοις
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ούν της αρχής η φαμέν το ζψον αισθητικόν είναι, διω- 15 
ρίσθω τον τρόπον τούτον.

3 Έπεί δέ δύο διαφοραΐς ορίζονται μάλιστα την ψυχήν, 
κινήσει τε τή κατά τόπον καί τψ νοεΐν καί τφ κρίνειν καί 
αίσθ-άνεσθ-αι, δοκεΐ δέ καί το νοεΐν καί το φρονεΐν ώσπερ 
αίσθ·άνεσθ·αί'τι είναι (έν άμφοτέροις τε γάρ τούτοις κρίνει τι ή 20 
ψοχή καί γνωρίζει τών δντων), καί οί γε άρχαΐοι το φρο
νεΐν καί το αίσθάνεσθαι ταότόν ειναί φασιν' ώσπερ καί Ε μ 
πεδοκλής είρηκε «προς παρεόν γάρ μήτις άέςεται άνθ·ρώ-
ποισιν» καί έν άλλοις «οθ·εν σφίσιν αίεί καί τό φρονεΐν
άλλοΐα παρίσταται». τό δ’ αυτό τούτοις βούλεται καί τό Όμή- 25

Hayduck e ρ201,19]: κεχωοισρ.ενων S: καί κεχωρισρ-ε'νων X : τε κα 
κεχωρισαενα W : κεχωρισαε'να vei -ρ.ένως V : «κεχωοισαε'νον» So 114,38 
δ’ fv, iv\ CWy A lexán194,24 Sí1p201 ,2 3 : o h  U : δ’ ένί a  SVX 
So 114,38

15 (ouv om V) (ής X) τδ ζωον αισθητικόν είναι a
V W Xy Pfil So 115,15 : αισθητικόν είναι το ζωον CSU (δρίσθω Ε,
corr in διωρίσθω Ε*) 16 (τούτον τον τρόπον C, eras τούτον et ins
post τρόπον C4) 17 έπεΐ ο —y Si1 c202,12 Pit1 bis p490,13 So
115,171 επειδή y AlexPap Ph 489,9 c/ p482, 12 (φοραΐς X) 18 (τε 
om y) xa't τω νοεΐν καί τώ κρίνειν a  Si1 PhP 489,13 So 115,18 
cf Sip 202,9: xa't τώ νοεΐν κα'ι τώ κοίνειν ή y :  κα'ι τω νοεΐν καί κρίνειν 
Ph1 489, 8 ; [το] ι485, 8 : κα'ι τώ νοεΐν κα'ι τώ φρονεΐν SUV : κα'ι τδ κρίνειν 
κύίι νοεΐν W : και τώ l ex τδ Cx] νοεΐν CX, exp κα'ι τω κρίνειν Ε2 και αίσθοί- 
νεσθαι a  CWXy Si1 Phlc489,13 So 115,18: om SUV 20 τε γαρ 
a  CSUX : γαρ VWy Ph1 So 115, 23 κρίνει τι ή ψ. a  So 115, 23: 
ή ψ. κρίνει τι b —X : ή ψ. κρίνει τε X : ή ψ. κρίνει Ph1 21 γε LCW, 
in ras Ε4 subf vid α'εν : τε SUVXy (φρονεΐν τε και X) 2 2  (είναι] 
άριθιαω y) 2 3  άεξεται CW, [ά^ετ’] V Phc485,24 Th 87,22 So 87,26 : 
άεζεται L : δέ-εται X, sscr α X4: αυξεται S U : εναύξεται Ε, corr in 
άγεται Ε3 άνθρώποις SUX 24  αίε'ι LCV : άε'ι ESUWXy 25  (άλλ’
οΤα X) τούτοις βούλεται [eras -ις Ε] a  : βούλεται τούτοις b —X : βού
λεται τούτων X
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poo «τοΐος γάρ νόος έστίν». πάντες γάρ ουτοι το νοεΐν σωμα
τικόν ώσπερ το αίσθάνεσθαι υπολαμβάνουσιν, καί αίσθάνε- 
σθ·αί τε καί φρονειν τφ όμοίψ το δμοιον, ώσπερ καί έν τοΐς 
κατ’ άρχάς λόγοις διωρίσαμεν καίτοι έ'δει αμα καί περί 

427b του ηπατήσθαι αυτους λέγειν, οίκειότερον γάρ τοΐς ζφοις, 
καί πλείω χρόνον έν τούτψ διατελεΐ ή ψυχή· διό ανάγκη 
ήτοι, ώσπερ έ'νιοι λέγουσι, πάντα τα φαινόμενα είναι άλη&ή, 
ή την του άνομοίου -θ-ίξιν άπάτην είναι, τούτο γάρ εναντίον τφ 

5 τό δμοιον τφ όμοίψ γνωρίζειν. δοκεΐ δέ καί ή άπατη καί 
ή επιστήμη των εναντίων ή αυτή είναι, δτι μέν ουν ου ταυτόν· 
έστι τό αίσ&άνεσΌ-αι καί τό φρονειν, φανερόν, τοΰ μέν
γάρ πάσι μέτεστι, τοΰ δέ όλίγοις των ζφων. άλλ’ ουδέ τό 
νοεΐν, έν φ έστί τό όρ&ώς καί τό μή όρ^ώς, τό μέν όρθώς 

10 φρόνησις καί έπιστήμη καί δόξα άληθ-ής, τό δέ μή όρθ·ώς
τάναντία τούτων, ουδέ τοΰτ’ εστι ταυτόν τφ αίσ-θ-άνεσθαι' ή 
μέν γάρ αΐ'σθ-ησις των ιδίων άεί άληθής, καί πάσιν υπάρ
χει τοΐς ζφοις, διανοεΐσθαι δ’ ένδέχεται καί ψευδώς, καί
ουδενί υπάρχει φ μή καί λόγος· φαντασία γάρ ετερον καί

26  (post έστίν add επιχ^ονίων ανθρώπων otov έπ’ ήμαρ άγησιπατήο άνδρών, 
τε 3εών τε mg UE2) 2 7  ώσπερ τδ a  CWXy : ώσπερ κα'ι το SUV, ins και. 
Ε 3 So 115,36 2 8  (φρονειν] sscr νοεΐν W 1: eras et post δμοιον ins C*)

427 b 1 (υπατησ^αι y) 2  τούτω a  UWX Sic 203, 29 So 116,1 : 
τούτοι; CSVy 4 τω a  CX So 1 16 ,10 : το SU, [corr in τώ] V,. 
[sscr ω W 1] W : om y 5 το δμοιον τω όμοίω ESUYXy So 1 16 ,10 : 
τδ δμοιον όμοίω C : τω όμοίω το δμοιον LW  (ή απάτη καί om y)
6 (% om X) (ή αυτή om X : post είναι ponit y) ταυτόν ο —Ey
Si1 Phl : τδ αύτδ E [ταύτδν E 3], y 9 (post έν ras 14 litt C)
τδ, o  Si1 Ρ ¥  491, 8 :  om P ¥  μΐν a  SVX P ¥  491,30 So 116, 22: 
μεν γάρ CUWy, ins γάρ E* 10 κα'ι, b —y So 116, 22:  om E 
[ins E 2] Phc 491 ,30 : ή L : ή y 11 τοΰτό έστιν Wy, U [eras litt 
ante εστιν], Phc 492,1: τούτο δ’ εστ'ιν a  CSVX ταύτδν Ly
Phc 492,1 : ταύτ'ο E : τδ αύτδ b —y (τ'ο y)
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αίσθήσεως καί διάνοιας, ή αυτή τε ου γίγνεται άνευ αίσθή- 15 
σεως, καί άνευ ταυτης ουκ έστιν ύπόληψις. δτι δ’ οδκ έστιν 
ή αυτή φαντασία καί ύπόληψις, φανερόν, τοΰτο μέν γάρ τό 
πάθος έφ’ ήμΐν έστίν, δταν βουλώμεθα (προ όμμάτων γάρ 
έστι τι ποιήσασθαι, ώσπερ οι έν τοΐς μνημονικοΐς τιθέμενοι καί 
είδωλοποιοϋντες), δοξάζειν δ’ ουκ έφ’ ήμΐν άνάγκη γάρ ή 20 
ψεόδεσθαι ή άληθεύειν. ετι δέ δταν μεν δοξάσωμεν δεινόν 
τι ή φοβερόν, ευθύς συμπάσχομεν, ομοίως δέ καν θαρρα- 
λέον* κατά δέ τήν φαντασίαν ωσαύτως εχομεν ώσπερ άν 
εί θεώμενοι έν γραφή τά δεινά ή θαρραλέα, είσί δέ καί 
αυτής τής ύπολήψεως διαφοραί, επιστήμη καί δόξα καί 25 
φρόνησις καί τάναντία τούτων, περί ών τής διαφοράς έτε
ρος έστω λόγος. 27

περί δέ τού νοεΐν, έπεί έτερον τού αίσθάνε- 27 
σθαι, τούτου δέ τό μέν φαντασία δοκεϊ είναι τό δέ ύπόλη- 
ψις, περί φαντασίας διορίσαντας ουτω περί θατέρου λεκτέον. 
εί δή έστιν ή φαντασία καθ’ ήν λέγομεν φάντασμά τι 428 *

15η  αύτή scripsi : ή αυτή LSUWX Phc 492, 9Ό  : κα'ι αυτή ut ν V, κα'ι 
del, αυτή corr V2 : αΰτη C: αυτή Ε 16 (δταν X) 17 φαντασία sscr 
C2U 2 Si1 Α :  νόησις O SiP 206,5  Phl Ρ492, 24 (post ύπόληψις add κα̂  
νόησις Si1 Α) μέν om y Si1206, 8 18 (γάρ]γοΰν V : om U) 19 εστι
τ*. [del τι E 3] a  So 118, 22 : εστι b —U S i1: om U 2 0  ή [eras E] a  
Si1 So 118,25 : om b  Phl 21 (ετι δέ om X, ins ετι X2) (αέν 
om Si1 Α) δοξάσαψεν a  Si1 So 118,30 c f PhP 493,17 : δοξάζωαεν b  Fhl
22 (τι post 21 μ.έν W) (πάσχορ,εν Y) κδν a  T h 8 9 ,1 6 :  κα'ι εάν Cy, 
corr E* : κα'ι εαν ή SUVWX Si1 So 118, 31 2 3  (post 3αρραλέον ins
ή Ε3) (περ om W) 2 4  (ένι eras ι Ε) ή a  Silc221,4
So 118 ,32:  κα'ι b  [ins X2] 25  (αι διαφοραί W : διαφορά y)
26  τάναντία a  C W y: τά εναντία SUVX Si1 (?τερος ins W2)
27  (έσται X) (του4 [eras υ] Ε) 2 9  (διορίσασιν W, corr U2)

428 * 1 ή b  ins E x Sil Phl So 118,5 : om a  τι o  Phl 
Th 89, 30 So 118 ,5 :  om Sil
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ήμΐν γίγνεσθαι καί μή εί τι κατά μεταφοράν λέγομεν, 
μία τίς έστι τούτων δύναμις ή έξις, καθ’ ήν κρίνομεν καί 
άληθευομεν ή ψευδόμεθα. τοιαΰται δ’ είσίν αίσθησις, δόξα, 

5 επιστήμη, νούς. δτι μέν ούν ούκ εστιν αίσθησις, δήλον έκ 
τώνδε. αίσθησις μέν γάρ ήτοι δύναμις ή ένέργεια, οιον δψις 
καί δρασις, φαίνεται δέ τι καί μηδετέρου υπάρχοντος τού
των, οιον τά εν τοϊς υπνοις. είτα αίσθησις μέν αεί πάρεστι, 
φαντασία δ’ οδ. εί δέ τή ενεργείς τό αυτό, πάσιν αν έν- 

10 δέχοιτο τοΐς θηρίοις φαντασίαν υπάρχειν* δοκεΐ δ’ ουχ, οιον 
μύρμηκι ή μελίττη, καί σκώληκι. είτα αί μέν άληθεΐς αίεί, 
αί δέ φαντασίαι γίνονται αί πλείοος ψευδείς, επειτ’ ουδέ λέ
γομεν, δταν ένεργώμεν ακριβώς περί το αισθητόν, δτι φαί
νεται τοΰτο ήμΐν άνθρωπος" αλλά μάλλον δταν μη έναρ- 

15 γώς αίσθανώμεθα [τότε ή αληθής ή ψευδής], καί δπερ δέ 
έλέγομεν πρότερον, φαίνεται καί μυουσιν δράματα, άλλά

2 γίγνετναι η UX Phl So 118, 5 : ε’γγίνεσναι Wy Th 89, 30 : γενεσναι 
CSV Si1 (ει μή C) (λέγεται Ο : λέγωμεν, -ωμεν in ras X 2) 3ε’σ τ ^  
CUWy Si1 So 1 1 8 ,6 :  om SVX και L Si1 So 118 ,7 :  ή o —L
Phc 497, 33 4 ή LWy, in ras X a-Ph°497,33 S o l 18,7 : κα'ιECSUY SilA
τοιαΰται a CUW Phc 497, 30 Th 89 ,3 3 :  τοιαυτα SVy So 118,7 : τοιαϋ 
(sic)X  5 επιστήμη L T h 8 9 ,3 3  So 118,7 c f Síp 208, 24 :  επιστήμην
[eras v] E : post νους b —y Phc 497, 31 :  post 4 αΐσνησις y ούν a  CUWy 
Si1 Th 89, 36 So 118, 8:  om SVX Phl α’ίσνησις o —y  Phl So 118, 8 :
«ισθησις ή φαντασία y Si1 Th 89,36  (δήλον δ’ εκ X) 6 (μέν om y)
7  (καή] η C : om y) (δέ in δή corr X 2) υπάρχοντος τούτων a y  S i1: 
τούτων υπάρχοντος b —y So 118,10  9 (δέχοιτο X, έν ins X 2)
11 κα'ι scrip s i : ή o S íp 209 ,21; 308,19 PhP 498,31  (σκόλικι E, 
corr Ε3 * * * 7) 12 έπειτα ούδε ο —EC Phl So 118,14 : έπειτα ού Ε séd
eras : έτι ούδε C, Ε2 in ras 14 (άννρώποις [eras t] C) (ενεργώς Ε) 
15 (αισθανόμενα y) τότε . . .  ψευδής del Το LW So 118 ,16:
-om Ε : και ή C, [eras η] U, ins Ε 2 : κα'ι ή SVXy η2 a Wy 
So 118,16 : και ή C, [eras κα'ι] U, ins κα'ι Ε 2 : καί ή SVX δε a W  : 
δή b —W So 118, 17 16 (όραμά τι W)
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μήν οΰδέ τών αεί άληθευόντων ούδεμία έ'σται, οιον επιστήμη ή 
νους" Ιστι γάρ φαντασία καί ψευδής. λείπεται άρα ίδεΐν εί 
δόξα* γίνεται γάρ δόςα καί αληθής καί ψευδήν άλλα 
δόςη »JLSV επεται πίστις (ουκ ενδέχεται γάρ δοξάζοντα οίς 20 
δοκει μή πιστεόειν), τών δέ θηρίων οϋθενί υπάρχει πίστις, 
φαντασία δ’ έν πολλοΐς. ετι πάση μεν δόξη ακολουθεί πίστις, 
πίστει δέ το πεπεϊσθαι, πειθοΐ δέ λόγος" τών δέ θηρίων 
ένίοις φαντασία μεν υπάρχει, λόγος δ’ ου. φανερόν τοίνυν 
ότι ουδέ δόςα μετ’ αίσθήσεως, ουδέ δι’ αίσθήσεως, ουδέ συμ- 25 
πλοκή δόξης καί αίσθήσεως φαντασία αν είη, διά τε 
ταΰτα καί δήλον δτι ουκ άλλου τίνος έστιν ή δόξα, άλλ’ 
εκείνου έστίν ου καί ή α’ίσθησις" λέγω δ’, έκ της του λευκοΰ δό
ςη ς καί αίσθήσεως ή συμπλοκή φαντασία έστίν" ου γάρ δή 
έκ τής δόξης μέν τής τοϋ άγαθοϋ, αίσθήσεως δέ τής τοΰ 30 
λευκοΰ" το ούν φαίνεσθαι εσται το δοςάζειν οπερ αισθάνεται 428 b 
μή κατά συμβεβηκός. φαίνεται δέ καί ψευδή, περί ών

17 εσται ο —X Phl So 118,18 : om X : εστίν Si1 A  20  (γαρ ού ő, V, 
corr ου in τον V®) 21 őoxe?ECSVXy Th 90, 22 So 118, 36 : οοξοίζει LW,
U [eed -ξάζει in ras 3 litt] PhP 500, 20 2 2  S’ L· a So 118, 37 : δε b
πάσ7j a  [ins εΐ E3] Si1: d ~iart SVXy, [eras εί] C, [corr in á-άστ) U1] U 
Phl : εί πασι W 25  (οτι om W) ουδέ . . .  ουδέ ο —y Phl : ούτε. , . ουδέ y : 
οϋτε . . . ούτε Silc2 1 2 ,3 .5  Th 90,28  27  άλλου τίνος a UX
<·/ S íp 212, 30 Th 9 0 ,34 So 119, 6 :  άλλη; τίνος y :  άλλη τίνος Si1 A : 
άλλη τις CSVW Phc 504,35  ή a CUy Si1 Phl : om SVWX
2 8  εκείνου a  UX Si1: εκείνης y : εκείνη CSV, [ου sscr] W : η εκείνη
P. ic 504, 35 εστιν a  U : ήπεο εστϊν SY : εϊπερ έστίν OW : περ εστίν X : 
ηστεο έστίν y : οΰπεο εστίν Si1 Phc 504, 36 ού καί ή CSVWX : ουπεο
εστίν καί ή U [ante καί ins όιαοϋ U*] : καί ή y  : ού καί a  : όιαοΰ καί ή Si1: 
όαοϋ καί Phc 504,36 (εκ in εί corr V®: οτι εκ y) (τοΰ om X)
2 9  (δή om W)

128 b 1 έσται Tr : εστι Ο Phl 2 δέ a  Si1: δέ γε b  Phl 
ύευδή Ο—y Si1 Phl : καί ψευδής Sic 213,16Αα : ψευδής y

και
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αμα υποληψιν άληθή εχει, οίον φαίνεται μέν ό ήλιος πο- 
διαΐος, πεπίστευται δ’ είναι μείζω τής οικουμένης* συμβαί- 

5 νει οόν ήτοι άποβεβληκέναι την εαυτού άληθή δόξαν, ήν είχε, 
σψζομένου τοδ πράγματος, μή έπιλαθόμενον μηδέ μεταπει- 
σθέντα, ή εί ετι εχει, ανάγκη την αυτήν αληθή είναι καί 
ψευδή. άλλα ψευδής εγίνετο, δτε λάθοι μεταπεσόν τό 
πράγμα, ούτ’ άρα εν τι τούτων έστίν ούτ’ εκ τούτων ή φαντασία. 

10 άλλ’ επειδή έστι κινηθέντος τουδ'ι κινεΐσθαι ετερον υπό 
τούτου, ή δέ φαντασία κίνησίς τις δοκεΐ είναι καί ούκ ανευ 
αίσθήσεως γίγνεσθαι άλλ’ αίσθανομένοις καί ών αίσθησίς 
έστιν, εστι δέ γίνεσθαι κίνησιν υπό τής ενεργεί ας τής αίσθή
σεως, καί ταύτην όμοίαν άνάγκη είναι τή αίσθήσει, εϊη αν 

ΐδ αυτή ή κίνησις ούτε άνευ αίσθήσεως ενδεχόμενη ούτε μή αί-

3 (ύπόλημψιν eras μ. Ε) (ύπόληψις αληθής W, corr U2) εχει LCWy 
Si1 Phl : εγειν ESU, [ν eras] VX (ποδιος Ε, sscr αι Ε 5) 4 πεπί-
στευται EWy, corr U2 : πιστεύεται L : πέπεισται CSU VX, γρ. Ε3 (είναι 
post 3 ποδια"ιος W) μείζω ECSUV, X [sscr ν X*] : μείζων LWy
5  (γούν X) εαυτού b  Phl·: αυτού a, ins ε Ε 2 άληθή a CUy : post 
εΤχε SVWX : om Phl 6 έπιλαθόμενον ESUy : έπιλανθανόμενον LCVWX 
7 (ή in ras Ex) εί ετι] οτι L : εί τι Ph! ρ5 0 6 ,  3  τήν αυτήν CUVX : 
τήν αυτού [sscr αυτήν] S : τήν αυτήν ante άνάγκη LWy Phl : om Ε, 
ins Ε 2 post ανάγκη (κα'ι είναι X) 8  εγίνετο Ο—Ε Phl : έγενετο Ε, 
corr in εγίνετο Ε3 (όταν S) 9 ουτ’ SU V W X : ούκ a Cy
Phl ρ5 0 6 ,  13  (άρα] Ta0 X : om S) (Ív] Sv X) 10 τουδ'ι a CX
S i1 bis, Phlc512 ,4  [τού διδ ί, τού δι’ δν D ]: τούδε SU V Wy, [eras ι, 
in ras ε] Ex 11 τις O -W  Sic2 U ,3 2  So 119 ,33 :  τε in ras X 2: 
om W PhlD  12 αίσθησίς έστιν a CXy Phl bis: ή αίσθησίς έστιν W 
Sic 215, 3 : έστιν αΐσθησις Sic 214, 34 Phc 512, 24 : αισθήσεις εισίν UV : 
αισθήσεις S : «αίαθησις» So 119, 34 13 γίνεσθαι LCSVWy Sic 214, 34:
γενεσθαι EUX, corr in γίνεσθαι Ε3 (έναργείας C) 14  (ταύτην sscr α Ε 1) 
όμοίαν άνάγκη είναι Ο — SV Phl· ; άνάγκη όμ. είναι V Sic 214, 35  : όμ. είναι 
άνάγκη S 15 (αυτή S, [del ή] C3 : αυτής Ε) (αίσθήσεως] κινήσεως y) 
(ούτε μή] τε κα'ι μή X [corr in ούτε μή X2] : τε μή γρ. mg C3)
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σθανομένοις ύπάρχειν, καί πολλά κατ’ αυτήν καί ποιεΐν 
καί πάσχειν το έχον, καί είναι καί αληθή καί ψευδή. τοοτο 
δέ συμβαίνει διά τάδε, ή α’ίσθησις τών μέν ιδίων άληθής 
έστιν ή δτι όλίγιστον έχουσα το ψεϋδος. δεύτερον δέ τού 
συμβεβηκέναι ταύτα* καί ενταύθα ήδη ενδέχεται διαψεό- 20 
δεσθαι· δτι μέν γάρ λευκόν, ού ψεύδεται, εί δέ τούτο το λευ
κόν ή άλλο τι, ψεύδεται, τρίτον δέ τών κοινών καί επομένων 
τοΐς συμβεβηκόσιν, [οίς υπάρχει τά ίδια*] λέγω δ’ οΓον κ ί -  

νησις καί μέγεθος, ά συμβέβηκε τοΐς αίσθητοΐς, περί α 
μάλιστα ηδη έστιν άπατηθηναι κατά την αισθησιν. ή δέ κί- 25 
νησις ή υπό τής ένεργείας γινομένη διοίσει [τής αισθήσεως] 
ή άπό τούτων τών τριών αισθήσεων, καί ή μέν πρώτη πα- 
ρουσης τής αισθησεως άληθής, αί δ’ ετεραι καί παρούσης καί 
άπούσης είεν αν ψευδείς, καί μάλιστα δταν πόρρω τό αισθη
τόν ή. εί ούν μηθέν μέν άλλο έχει τά είρημένα ή φαν- 30

16 ύπάρχειν b  Si1: υπάρχει a κατ’ αυτήν b  Silc21ő,29  
PU 513 ,2  Th 93 ,4  So 12 0 ,2 :  κατά ταύτην a καί* a SUYW 
Th 93 ,4  c f So 1 2 0 ,2 :  om CXy Si1 PU 513, 2  17 (xa'i3
om W) και4 a W Xy Sie215,31 Phc 513 ,1 0 :  ή C ü : ή κα'ι SY 
18 (ή om S) 19 (δτι om S) αλίγιστον ECWy Phl T h 9 3 ,9 : 
ολιγοστδν LSTJYX (δεύτερον] δτεοον X) (post δε add εν οίς U,
del U2) του b —W Phl : τώ a : τοΰ ώ W 2 0  (συμβεβηκύτος X)
■(ενδεχεται ήδη y) (διαψεύσασ^αι Ε) 21 ψεύδεται a CWX :
διαψεύδεται SüV y PU  το LUWy P hP  514,1 .3 :  om ECSVy PU  
2 2  τι a y : om b —y PU  23  οίς . . . ίδια del Maier (οίς ins X2)
2 4  át a y : om b —y 2 5  δε a SYXy : δή C, [corr ex δε] 0  :
δ’ ή W P U D  26  (ή om C) (κινούμενη W) της αισθησεως
del To : τών αισθήσεων C 27  ή άπ'ο . . .  αισθήσεων a CXy PhP  5 1 4 , 1 7 : 
om SÜVW και ο —SÜ Si1 P U : om SU, ins ü 2 29  (Sv om X) 
αισθητόν o —CX : αισ̂ ητη'οιον CX 30  μεν a y : om b —y P h c 5 1 4 , 31  
εχει b —y P h c 5 1 4 , 3 1 t :  έ'χοι L P U  5 1 4 , 3 1 D  : εχοίή Ey ή φαντασία 
LCSÜXy : ή ©αντασία Ε : ή ή φαντασία W : ή ©αντασίαν Υ [corr in -α Υ21; 
om PhP 5 1 4 ,3 2



429a τασία, τούτο δ’ έστι το λεχθέν, ή φαντασία αν εΐη κίνησις 
υπό της αίσθήσεως της κατ’ ένέργειαν γιγνομένη. έπεί δ’ ή 
όψις μάλιστα αί'σθησίς έστι, και το δνομα από τού φάους ει- 
ληφεν, δτι άνευ φωτός ουκ εστιν ίδεΐν. και διά τό έμμένειν 

5 καί όμοιας είναι ταΐς αίσθησεσι πολλά κατ’ αυτάς πράτ
τει τά ζψα, τά μέν διά τό μη έχειν νούν, οιον τά θηρία,,
τά δέ διά τό έπικαλόπτεσθαι τόν νούν ενίοτε πάθει ή νόσοις
ή υπνψ, οιον οι άνθρωποι, περί μέν ούν φαντασίας, τί έστι 
καί διά τί έστιν, είρήσθω επί τοσοΰτον.

ίο περί δέ τού μορίου τού της φυχης ψ γινώσκει τε ή 4r
ψυχή καί φρονεί, ε’ίτε χωριστού δντος είτε καί μη χωριστού 
κατά μέγεθος αλλά κατά λόγον, σκεπτέον τίν’ έχει δια
φοράν, καί πώς ποτέ γίνεται τό νοείν. εί δη έστι τό νοεΐν 
ώσπερ τό αίσθάνεσθαι, ή πάσχειν τι αν είη υπό τού νοητού η 

15 τι τοιούτον έτερον, απαθές άρα δει είναι, δεκτικόν δέ τού εϊ-

429 a 2 (άπό L) γιγνομένη L S íp 216,25 P h°515 ,2  Th 9 3 ,2 5 :  
γινόμενη Ε  [ι in ras Ε 3, litt σ extremo vocabulo add Ε 2] : γιγνομε'νης b  
3 έστι a  y : om b—y Phl 5 όμοιας Ε  [ας in ras], C [corr ex
όμοια], SUVWX Sic 216, 38 Th 93, 27 : ομοίως Ly (ταισ^σεσΐ E, 
corr sscr αισ Ε 2) κατ’ αύτάς CSUYX Sic 216,39 Th 93, 28 :  κατά 
ταότας a  Wy : κατά ταυτης PhlD  πράττει b  Sic 216, 39 Phl Th 93, 28 : 
πράττει a  6 (otov om y) 7 (ενίοτε τον νουν W) (πάϊει om C, 
ins πά^η mg C3) νόσοις Ly Sic 221 ,12  Th 93, 30:  νούσοις Ε, ου in  
o corr, ω super οις sscr Ε 3 : νόσω b —y 8 oí a  CSVW Sic 221 ,1 2
T h 9 3 ,3 1 :  om UXy (ουν ins v Ε 2) τί a  CWy Si1 So 1 2 1 ,2 0 :  
τίς SUVX 9 διά τί b  Si1: διότι a  So 121 ,20  (έστιν om y)
10 του2 ESY Th 93 ,32:  om LCUWX Si1 bis, Phlc5 1 7 ,3 3 ; 520 ,21:  
om et μορίου post ψυχής ponit y  τε o—OW Si1 bis, Phl c517,3 3  ; 
520, 2 1 .2 5 :  τί C : om W 11 κα\2 b  Si1 Phl c52 0 ,30:  om a  
Sie 222,10  12 (κατά τό μ. W) (κατά τόν λ. W) 13 (τό νοεΐν
γίνεται W) 14 το ο —SV Silc225,14 Phl: om SV τι b  
Si1 c2 6 4 ,17 p223, 39 So 124,19 c f Php 522, 10 : ότι a  15 (δ'ε] 
sscr γάρ V)

U u2
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οους καί δυνάμει τοιούτον άλλα μη τούτο, καί ομοίως έχειν, 
ώσπερ το αισθητικόν προς τά αισθητά, ουτω τον νούν προς 
τα νοητά, άνάγκη άρα, έπεί πάντα νοεί, αμιγή είναι, ώσ
περ φησίν Αναξαγόρας, ΐνα κράτη, τούτο δ’ έστίν Τνα γνω- 
ρίζη* παρεμφαινόμενον γάρ κωλύει τό άλλότριον καί άντι- 20 
φράττεί’ ώστε μηδ’ αυτού είναι φύσιν μηδεμίαν άλλ’ ή 
ταύτην, δτι δυνατόν, ό άρα καλούμενος της ψυχής νους 
(λέγω δέ νοΰν φ διανοείται καί υπολαμβάνει ή ψυχή) 
ούθέν έστιν ενεργείς τών δντων πριν νοεΐν. διό ουδέ μεμεΐχθαι 
εύλογον αυτόν τψ σώματι' ποιος τις γάρ αν γίγνοιτο, ψυ- 25 
χρός ή θερμός’ ή καν οργανόν τι είη, ώσπερ τψ αισθητικφ* 
νυν δ’ ούθέν έστιν καί ευ δη οί λέγοντες την ψυχήν είναι τό
πον ειδών, πλήν δτι ούτε δλη άλλ’ ή νοητική, ούτε έντελε- 
χεία άλλα δυνάμει τά είδη" δτι δ’ ούχ όμοια ή άπάθεια 
τού αισθητικού καί τού νοητικού, φανερόν επί τών αισθητηρίων 30 
καί τής αίσθήσεως. ή μέν γάρ αίσθησις ού δύναται αίσθάνε-

16 (έ'χειν om ins X 2) 17 (τό νοούν Υ) 18 επε\
a  S i1: επειδή b , ins δή Ε2 Phl Th 9 4 ,1 8  20  κωλύσει W Th 94 , 2 3
άντιφράττει a  PhP 5 2 3 ,1 5  So 124 , 26  : άντιφράξει UW Phl Th 94 , 2 3 :  
«avτιφράττοντος η άντιφράξοντος» SiP 2 2 6 ,8  : άντιφοάζει SVXy, C [ζ corr 
in ττ C·4] 21 (είναι φύσει y :  φύσιν εΤναι W) μηδεμίαν a C W Xy:
τινά μηδεμίαν SUV S i1 22  δυνατός S ilp 2 2 7 ,7  c f  Th 9 4 , 2 5  25  τις
[τι y] Τ®Ρ Ey S i1: γάρ αν τις Ο —Ey γένοιτο S i1 η ψυχρός ή
θερμός Ε : ψυχρός η θερμός L So 1 2 4 ,3 2 :  ή θερμός ή ψυχρός y S i1: 
θερμός ή ψυχρός b —y PhP 5 2 4 ,1  26  ή κάν scripsi : ή xäv a  y :
xSv CW S i1 So 1 2 4 , 3 3 :  χαι SUVX 27 δή o S i1 P hlc1 6 5 ,2 5 ;  
3 0 7 ,3 1  Phc in p h ys  5 1 6 ,1 0  So 1 2 5 ,3 6 :  γε P hc 93, 4 S ic in  phys 5 4 0 ,9  

I Asclepc in  metaph 6 9 ,1 9  ; 1 6 7 ,3 0  οί τήν ψ. ειρηκότες A sc le p l.c .
εΤναι ο  Phl So 125, 36  : om S i1 P hp93, 4 ; 1 6 5 ,2 6  ; 307 , 3 2  Asclep l. c. 
S ic in p h ys  l. c. 28  άλλ’ ή a  CWy So 1 2 5 ,3 6 :  om SUVX  
29  (όμοια ή άπαθεία S) 30 αισθητικού a  CWy, corr U2VaS# Th 104 , 31  
So 1 2 4 ,3 7  : αισθητού SUVX τού2 o  Si1 So 1 2 4 ,3 8 :  om T h l0 4 ,3 2

8Förster: Aristotelis De Anima.
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429 b σ θαι έκ τού σφόδρα αισθητού, οίον ψόφοο έκ τών μεγάλων 
ψόφων, ουδ’ εκ τών ισχυρών χρωμάτων καί οσμών ούτε 
όράν ούτε όσμάσθαΐ" άλλ’ ό νούς όταν τι νόηση σφόδρα νοη
τόν, ουχ ήττον νοεί τα υποδεέστερα, αλλά καί μάλλον τό 

5 μεν γάρ αισθητικόν ουκ άνευ σώματος, 6 δέ χωριστός, δίαν 
δ’ ούτως εκαστα γένηται ως ό επιστήμων λέγεται ό κατ’ ένέρ- 
γειαν (τούτο δέ συμβαίνει, όταν δύνηται ένεργεΐν δι’ αυτού), 
έστι μέν ουν καί τότε δυνάμει πως, ου μην ομοίως καί πρίν 
μαθείν ή ευρεΐν καί αυτός δέ αυτόν τότε δύναται νοεΐν.

10 έπεί δ’ άλλο έστι τό μέγεθος καί τό μεγέθει είναι καί 
ύδωρ καί υδατι είναι (ουτω δέ καί έφ’ ετέρων πολλών, άλλ’ 
ουκ επί πάντων επ’ ένίων γάρ ταυτόν έστι), τό σαρκί είναι 
καί σάρκα ή άλλφ ή άλλως έ'χοντι κρίνει" ή γάρ σάρξ

429 h 1 ψόφου εκ LW So 1 2 5 ,1  : τοϋ ψόφου εκ b —W : εκ τοϋ ψόφου 
Ε  Τΐι 1 0 4 , 3 4  τών μεγάλων Ο So 1 2 5 , 1 : τοϋ μεγάλου [η] τών μικρών 
Th 1 0 4 , 34  2 (εκ] επ'ι W) 5 (αισθητόν X) (ό δε] sscr νους W :
ό δε νους y) 6 (εκαστα] sscr Ικάστω Υ : ante ούτως W) ό1 a  CUVX 
Si1: om S, [ins W*]Wy c f Theophr ap P rise  31 , 8  o2 a  Cy Si1 : 
om SÜVWX c f Theophr ap Prise 31 , 9 7 (Ιαυτοΰ Phl) 8 (εσται V)
ουν LW Theophr ap P rise 3 1 ,1 0  P h l T h 9 5 ,1 6 : om o —LAY 
κα\ τότε a  W Theophr ap P rise 3 1 ,1 0 :  γάρ κα'ι τότε y : κκ'ι 
τότε ομοίως C, ins ομοίως Ε 2: ομοίως κα'ι τότε SUArX P h l T h 9 5 ,1 6  
ομοίως a  CWy Sic 2 3 0 ,8  P P  * 5 2 4 ,2 7  Th 9 5 ,1 6 :  om SUYX 
(κα'ι2 om y) ή] και Theophr ap P rise 3 1 ,1 1  1 0  το, o —AVy
P li1: om W S il P h c 5 2 8 ,3 3 : τό τε y (τ'ο2 om C, exp E2 : 
τώ S) 1 1  ύδωρ O P li1: το ύδωρ S i1 A  P h c 528 , 3 3  υδατι b 
P it1: τό υδατι [τό exp E2] a  S i1 P hc 5 2 8 ,3 4  [τώ Dt, sed τό 
*528, 57] (εΤναι] εστιν X) (οΖχω δε om C : δε om Υ)
(Ιτέοων όε πολλών CY) 1 2  ουκ Ο Si1 Th 9 6 ,5 :  ού κα'ι ΡΡ  (γάο] ( 
μεν γάρ W) (ταύτό Ε ,  ν  i n s  Ε 3)  1 3  r (1 b —y S i1 P P  : κα'ι ή  a
[κα'ι exp Ε 2]  : κα'ι y εχοντι CWXy Si1 ρ232, 1 3  P P  Th 9 4 ,1 4
c f  Ph* 259 , 25  So 1 2 6 ,2 5  : om a  SUV, ins Ε 2 κρίνει b :  κρίνει
ο νοϋς a  [exp ό νοϋς Ε2, Ε 3]
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ούκ άνευ τής ύλης, άλλ’ ώσπερ το σιμόν, τόδε έν τή)δε. τψ 
μέν ούν αίσθητικψ το θερμόν και τό ψυχρόν κρίνει, καί ών 15 
λόγος τις ή σαρξ· αλλψ δέ ήτοι χωριστή) ή ώς ή κεκλα- 
σμένη έχει προς αυτήν δταν έκταθή, τό σαρκί είναι κρί
νει. πάλιν δ’ επί τών έν άφαιρέσει όντων τό ευθύ ώς τό 
σιμόν μετά συνεχούς γάρ· τό δέ τί ήν είναι, εί έστιν έτερον 
τό εύθεϊ είναι καί τό ευθύ, άλλο* έστω γάρ δυάς. έτέρψ 20 
άρα ή έτέρως έχοντι κρίνει, δλως άρα ώς χωριστά τά 
πράγματα τής ύλης, ουτω καί τά περί τον νούν. άπορήσειε 
δ’ αν τις, εί ό νους άπλούν έστί καί απαθές καί μηθενί 
μηθέν έχει κοινόν, ώσπερ φησίν Αναξαγόρας, πώς νοήσει, εί τό 
νοεϊν πάσχειν τί έστιν. ή γάρ τι κοινόν άμφοΐν υπάρχει, τό 25 
μέν ποιεΐν δοκεΐ τό δέ πάσχειν. έτι δ’ εί νοητός καί αυτός, 
ή γάρ τοϊς άλλοις νους υπάρξει, εί μή κατ’ άλλο αυτός 
νοητός, εν δέ τι τό νοητόν είδει, ή μεμειγμένον τι εξει, δ 
ποιεί νοητόν αυτόν ώσπερ τάλλα. ή τό μέν πάσχειν κατά

1 4  (σιμόν] σιμ- in ras Ε3 : σημειον y, U [eras, in ras σιμόν]) 
(τόδε om V) 1 5  τδ θερμόν καί τδ ψυχρ'ον b —V Si1 Phl :
το 3ερμδν και ψυχρδν a  : om V (κα'ι2 om C, ins C3: exp E 2)
1 6  (δ λόγος Ε) (δε om Υ) ή2 a  Cy Sic 232,31 Pli1:
om SUVWX (κεχοιρισμένη X) 1 7  αυτήν SU, corr V2 :
έαυτην Sic 232, 32 Phi: αυτήν Ο —SU (είναι κα'ι κρίνει L) 1 8  (έν
om X )  1 9  (ει om L) (post έστιν ins δ’ V2) 2 0  (τδ2 in
τω X1) άλλο C SV X : άλλω a  UW [sscr ο W1], y Si1 Ph' 
2 1  (έτερω X )  δλως LCSUYX Si1 Phc 632 ,12 :  κα'ι δλως EWy
(άρα om E, ins Ε2) 2 2  (κα'ι corr ex τε Υ1) 2 3  (άπλοΰν corr ν
in σ Υχ) (άπατης Ε, corr in -ες Ε3) 2 4  έχει a  CWy Si1:
έχειν X : έχων SUV (φασιν ό Ά . X) (ει. . .  2 5  έστιν om W, ins W2)
2 5  ij o - L  Sil c f PhP 532 ,24:  ή L : ει A i d  Phc 532 ,231)t 2 6  (o’
om E, ins E2) 2 7  γάρ O—y Phc 532, 34 : γάρ κα'ι y Si1 νους a  :
ό νους b  Si’ Phc 532,34 ο αυτός Si1 A  2 8  (τι2] τη S) 
2 9  (πάσχειν om V )

8*
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30 κοινόν τι διήρηται πρότ$ρον, ότι δυνάμει πώς έστι τά νοητά 
ό νους, άλλ’ έντελεχείσρ ουδέν, πριν άν νοή. δει δ’ ούτως

430β ώσπερ έν γραμματείς ς  μηθ·έν υπάρχει έντελεχείο  ̂ γεγραμ 
μένον* όπερ συμβαίνει έπί του νοΰ. καί αυτός δέ νοητός έστιν 
ώσπερ τά νοητά, επί μέν γάρ τών άνευ ύλης το αύτό έστι 
το νοοΰν καί το νοουμενον* ή γάρ επιστήμη ή θ-εωρητική καί 

δ το ούτως επιστητόν τό αυτό έστιν. του δέ μη αεί νοεΐν τό 
αίτιον έπισκεπτέον. έν δέ τοΐς εχουσιν ύλην δυνάμει έκαστον 
έστι τών νοητών, ώστ’ έκείνοις μέν ουχ υπάρξει νους (άνευ 
γάρ όλης δυναμις ο νους τών τοιούτων), έκείνς δέ τό νοη
τόν υπάρξει.

ίο Έπεί δ’ ώσπερ έν άπάση τή φύσει έστι τι τό μέν όλη 5  
έκάστς γένει (τούτο δέ δ πάντα δυνάμει έκεΐνα), ετερον δέ

30  διήρηται LCUWXy Si1 c236, 10 Ρ Ρ  : διείρηται SV, ut v 
E [corr st in η E 3] 31 (ούδέν . . .  430a 1 έντελεχεία om L)
Sv C, ins E 2 Th 9 7 ,2 0 :  Sv μή SUVWy, [eras μη] X : om E
Sil c2 3 6 ,17 Prise35 ,33  νοη o [—L] lh 9 7 ,2 0 :  νοεΐν Silc236,17  
Prise 35, 33

430 a 1 iS W : om ESUVXy, ut v C [ins O ] Sil ύπάρχει EW : 
υπάρχειν SUVXy, [eras v] C Sil γεγραμμε'νον b Sil Th 97, 22 ; καταγε-
γραμμε'νον a  [κατα exp Ε2] 2 (ώσπερ S) (δε eras X) 3 (έστι
και τδ y) 4 ή2 b Sic 237, 2 4 . 31 Th 97, 36 Prise L yd  3 6 ,26 : 
om a  P P  534 ,2  και τδ ο Sic2 3 7 ,2 4 .3 1  Th 9 7 ,36 :  τδ δε 
Ρ Ρ  534, 2  5 έπιστητδν LSUVWX, γο. Ε3 Sic 237, 2 4 .3 1  Ρ Ρ  534, 2
Th 97, 36 : έπιστον Ε, exp Ε 2 : θεωρητικόν Cy, ins Ε 2 6 δυνάμει 
Ο—y : δυνάμει μόνον y Si1 7 υπάρξει Ο—V c f SÍP 2 3 9 ,4 :  υπάρχει V  
Si1 A  8 δυναμις a  S i1: δυναμις έστιν b, ins Ε 3 εκείνο L : έκείνοις
X [οις in ras X2] Si1 c f p239, 2 9 .3 1  (άνόητον y) ΙΟ (δ’] δή W) 
άπάση ο —Wy ΡΡ c53 9 ,13 Th 103,1 So 125,15 : πάση Wy Theophr ap 
Th 108, 20 Sil 240,1  άπάση τη φ.] πάσιν S$ 241,17  11 εκάστω
Ο Ρ Ρ  539 ,1 4 :  έν εκάστω Si1 A  So 125,15 : έκάστω τω PhlD  ο a  
SUVW, corr C* Si1 PP c5 3 9 ,14 So 125,16 : τδ CX, corr Ε2 : τδ 3 y : 
ő τε P P  53 9 ,14t (εκείνο Ε, o in α E 3)
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το αίτιον καί ποιητικόν, τφ ποιείν πάντα, οιον ή τέχνη
προς την δλην πέπονθεν, ανάγκη καί έν τη φοχή δπάρχειν 
ταότας τάς διαφοράς, καί εστιν ό μέν τοιοδτος νοδς τφ πάντα 
φίνεσθαι, ό δέ τφ πάντα ποιείν, ώς έξις τις, οιον το φώς* 15
τρόπον γάρ τινα καί το φώς ποιεί τα δυνάμει όντα χρώ
ματα ενεργείς χρώματα, καί ουτος ο νοΰς χωριστός καί
απαθής καί άμιγής, τη οδσίθ£ ών ενέργεια, αεί γάρ τιμιώτε- 
ρον το ποιούν τοδ πάσχοντος καί ή αρχή τής δλης. το δ’ 
αδτό έστιν ή κατ’ ενέργειαν επιστήμη τφ πράγματι* ή δέ 20 
κατά δόναμιν χρόνψ προτέρα εν τφ ένί, δλως δέ οδδέ χρόνψ, 
άλλ’ οδχ ότέ μέν νοεί ότέ δ’ οδ νοεί, χωρισθείς δ’ έστί μόνον
τοδθ’ δπερ έστί, καί τοδτο μόνον αθάνατον καί άΐ'διον. οδ
μνημονεύομεν δέ, δτι τοδτο μέν απαθές, ό δέ παθητικός
νοδς φθαρτός, καί άνευ τούτοο οδθέν νοεί. 25

12 ποιητικόν ο — LAV Si1 P h l: το ποιητικόν LW τω ESUVWy 
S i1: ο τώ LC [τώ ex το], X [ότω], Phl (ή om V) 13 (πέπον^ε 
ποδς την ύλην S) 14 (τω] το S) 16 (και om V) (δντα
om Th 106,4) 17 (ένεργεία δντα χρώματα W) (οδτος corr
ex ούτως CXV2 : ούχ ώς S) 18 απαθής καί αμιγής a  Silp243,14  
Sie in  de coelo 279,21 Th 9 9 ,3 5 ; 105 ,5  : αμιγής κάι άποψής b  
Phl ρ540, 4 So 125, 22 (ών] ώς ών y) ένεργεία Uy, corr Cx 
Theophr ap Prise 2 8 ,1 2 ; 29 ,25 Sic in phys 1162, 3A  S ilc243,37  
v245,2 1 ; 248,12 Sie in de coelo 279,22 So 125,23A c f PhP 534 ,24:  
ένεογεία o —Uy Phlc540 ,6  T h l0 6 ,5  S o l2 5 ,2 3 B C  19 τδ o’ 
αύτδ a  So 125 ,24:  τδ αύτδ o’ CUYWXy P ld: αύτδ o’ S : ή
αυτή δε Si1 21 ούδε b ins δε E äW Si1 So 125 ,25:  ού a
Phc540,30 : ούδε εν The 1 0 1 ,2 3 .2 8  22  ούχ o —Wy PhP540,21
The 101, 24 p9 9 ,  35 Alex Plotinus Marinus ap Ph 535, 2 6 . 2 9 .3 3 :  
om Wy γο. mg U1 Si1 p2 4 5 ,  34 c263 ,8  Plutarchus ap P h535 ,13
So 125,26  (δτε δ’ ου νοεί W) (έστι om V : post μόνον W)
2 3  (άίδων κα'ι αθάνατον W) 25  (ούδε X)

24  μνημονεύομεν... 431 b 16 εκείνα exciso folio desunt in E
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Ή μεν οόν των άδιαιρέτων νόησις έν τούτοις, περί ά ουκ G 
έ'στι το ψεύδος. έν οίς δέ καί το ψεύδος καί τό άληθές, συν* 
θεσίς τις ήδη νοημάτων ώσπερ Sv δντων, καθάπερ Εμπεδο
κλής εφη «ή πολλών μέν κόρσαι άναυχενι-ς έβλάστησαν»,

30 έπειτα συντίθεσθαι τη φιλίορ, ουτω καί ταϋτα κεχωρισμένα 
συντίθεται, οιον τδ άσυμμετρον καί ή διάμετρος· αν δέ γενο- 

430b μενών ή έσομένων, τον χρόνον προσεννοών καί συντιθείς. τό 
γάρ ψευδός έν συνθέσει άεί* καί γάρ αν τό λευκόν μή λευκόν, 
τό μή λευκόν συνέθηκεν. ένδέχεται δέ καί διαίρεσιν
φάναι πάντα, άλλ’ ούν εστι γε ου μόνον τό ψευδός ή αληθές, 

δ δτι λευκός Κλέων έστίν, άλλα καί ότι ήν ή εσται. τό δέ Sv 
ποιούν, τοΰτο ό νους έκαστον, τό δ’ αδιαίρετον έπεί διχώς, ή 
δυνάμει ή ένεργείο ,̂ οόθέν κωλύει νοεΐν τό αδιαίρετον, όταν 
νοή τό μήκος (αδιαίρετον γάρ ένεργείο )̂, καί έν χρόνιο άδιαι- 
ρέτφ· ομοίως γάρ ό χρόνος διαιρετός καί άδιαίρετος τ<μ 

ίο μήκει. ουκουν εστιν είπεΐν έν τψ ήμίσει τί έννοεΐ έκατέριρ· 
ου γάρ έστιν, αν μή διαιρεθη, άλλ’ ή δυνάμει, χωρίς δ’ 
έκάτερον νοών τών ήμίσεων διαιρεί καί τον χρόνον άμα- τότε

27 xa'tj om W Si1 κα'ι2 L Si1: ήδη κα\ b  cf Th 109,8  
(σύνεσις L : συνδεμένων W) 2 8  (τις] τε τις Υ : om W) ήδη τών 
ν. LW Si’Α Dexippusc in categ 9,27 29  (ή LUX) 30  συντίδεσδαι
Ο :  συντεδεΐσαι Sic 250, 24 31 συντίδεται L UX : συντίδεσδαι CSVWy
post διάμετρος add ή τδ σύμμετρον καί ή διάμετρος W Sic 250, 25 
εάν W Silc250,34 Phl γενομένων Ο Sic250,34 Phl Th 109,19: 
γινομένων Si1 A

430 b 1 (τών χρόνων X) (προς iv νοών LX PH) 2 (άε'ι om X)
4 τό om LW 5 (έσται] εστί X) δε Ο—WX Si1: δή WX corr 
U2 Phl 6 (τούτων W) ή LCVWy Si1 (bis) v2 5 1 ,3 3  P ll:  
ή τδ SUX 9 κα'ι άδιαίρετος Ο —WX Si1 c253, 22  Phi P549,24  
Th 1 1 0 ,9 :  om WX, suppl W 2 10 έννοεΐ SUVX S i‘p253, 31 Phl : 
ένόει LCWy 12 τών ήμίσεων LYW Si1 P h l: ante έκάτερον SU :
om CXy (τόδε X) N B :  o  sine E t
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δ’ οίονεί μήκη. εί δ’ ώς έζ άμ,φοίν, καί έν τφ χρόνψ τφ 
έπ άμφοίν. τδ δέ μή κατά ποσον αδιαίρετον αλλά τφ εϊ- 
δει νοεί έν άδιαιρέτψ χρόνω καί άδιαιρέτψ της ψυχής' 15 
κατά συμβεβηκός δέ, καί ουχ η εκείνα, διαιρετά φ νοεί 
καί έν φ χρόνψ [άλλ’ η αδιαίρετα]' ένεστι γάρ κάν τούτοις 
τι άδιαίρετον, άλλ’ ίσως ου χωριστόν, δ ποιεί ενα τον χρό
νον καί τό μήκος, καί τοΰθ·’ ομοίως εν άπαντί έστι τφ συνεχεΐ 
καί χρόνψ καί μήκει. ή δέ στιγμή καί πάσα διαίρεσις, καί 20 
τό ούτως άδιαίρετον, δηλοΰται ώσπερ ή στέρησις. καί δμοιος 
ό λόγος επί των άλλων, οίον πώς τό κακόν γνωρίζει ή 
τό μέλαν τφ έναντίψ γάρ πως γνωρίζει, δεί δέ δονάμει 
είναι τό γνωρίζον καί ένεϊναι έν αυτφ. εί δέ τινι μή έστιν 
εναντίον των αιτίων, αυτό εαυτό γινώσκει καί ένεργείορ έστί 25 
καί χωριστόν, έστι δ’ ή μέν φάσις τι κατά τίνος, ώσπερ ή 
κατάφασις, καί άληθής ή ψευδής πάσα* ό δέ νους ου πάς, 
άλλ’ ό του τί έστι κατά τό τί ήν είναι άληθής, καί ου τι 
κατά τίνος' άλλ’ ώσπερ τό όράν του ίδιου άλη-θ-ές, εί δ’ άν-

13 μήκη UXy corr L ^ 1 Silc253 ,39 :  μήκει LCSVW [sscr 
η V1] PA« 5 5 0 ,1 2 .1 3  ώς LCVWy Si1: om SUX [ins X s] 
εν LSUXy Si1 PhP 650 ,10:  om CVW (τω2] το U) 14 ποσδν 
b —X Si1 Phl : το ποσον LX 15 (διαιρετώ X) ψυχής ο —V
Silc254,28 c f PhP 550, 20 :  ψυχής νοήσει V, ins νοήσει C2 Th 110,19  
17 άλλ’ ή άδ. del To, legit Si1 c255 ,34 (η X) (ένεστι 
γάρ om X : έστι γάρ έν Si1) 18 (ποιεί και ένα W) 19 (έν] ον SilA)
(παντι W SilA ) (τω om Si1 A) 21 (ούτως] ούτε V) 22 (πώς
κα'ι τδ W) 24  (γνωρίζειν V) ένεΐναι b  —X Silc257,26 c f
PhP553,4 : εν είναι LX Pit1 c552 ,28Dt (έν om W) 25  (αιτίων]
εναντίων S) αύτδ έαυτδ CVXy: αύτδ αύτδ L U : αύτδ αύτώ S :
ίο τδ αύτδ W ενέργεια fort SÍP258, 2 7 . 31 Th 112 ,3  26 (έτι
δ’ έστιν ή y) (τις L) (ώσπερ καί ή W) 27 (ή] κα'ι L)
2 8  (έστιν ή κατά X) (τί3 eras X2) 2 9  (του ίδιου in τδ δι corr C,
τδ δ'ι V) Ν Β  : ο sine Ε !
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30 θρωπος τό λευκόν ή μή, ουκ άληθές άεί, ούτως έχει όσα 
άνευ ύλης.

431a Τό δ’ αυτό έστιν ή κατ’ ενέργειαν επιστήμη τφ πράγ- 7 
μάτι, ή δέ κατά δύναμιν χρόνψ προτέρα έν τφ ένί, όλως 
δέ ουδέ χρόνψ* έστι γάρ έξ έντελεχείο  ̂ όντος πάντα τα γι- 
γνόμενα. φαίνεται δέ τό μέν αισθητόν έκ δυνάμει όντος τού 

5 αισθητικού ένεργεία ποιούν ου γάρ πάσχει ουδ’ άλλοιοΰται. 
διό άλλο είδος τούτο κινήσεως· ή γάρ κίνησις τού ατελούς 
ενέργεια, ή δ’ απλώς ενέργεια έτέρα ή τού τετελεσμένου, 
τό μέν ουν αίσθάνεσθαι όμοιον τφ φάναι μόνον καί νοεΐν* 
όταν δέ ήδό ή λυπηρόν, οίον καταφάσα ή άποφασα, διώ- 

10 κει ή φεύγει' καί εστι τό ήδεσθαι καί λυπεΐσθαι τό ένερ- 
γεΐν τή αισθητική μεσότητι προς τό άγαθόν ή κακόν, ή τοι- 
αύτα. καί ή φυγή δέ καί ή όρεξις ταυτό ή κατ’ ενέργειαν, 
καί ουχ έτερον τό ορεκτικόν καί φευκτικόν, ουτ’ άλλήλων ούτε

3 0  ούτως Ο cf PhP 557 ,9  : οϋτως δε Si1 A  PhlD (όσα om W,
sscr W2) 31 άνευ τη; ΰλης V Phl

• 431a 1 δ’ αυτό L W : αυτό δ’ CUVXy Si1 Phl : δ’ αύτο δ’ S 
2 (ποτέρα U) (ενι ώ ενι CV) ολω; ο  Si1 Phl c557, 27 So 128,34 : 
ά”λώς Phv 557, 27 3 (εντελεχείας WXy) (όντως X, [corr in -ος] y)
4  αισθητόν LCUWy Phl Th 28 ,35  : αισθητήριον SYX γο. mgC1 : αισθη
τικόν Si1 A  (εν X) 6 εΤδο; τούτο κινη'σεως L Si1 cf ρ265,6 : τοΰτο 
είδος κινήσεως CUVy Th 28 ,36  : τοΰτο κινήσεως SX [ins είδος X3]
7 ε'νέργεια1 LSUX Silc265 ,12  Th 28,37 : ενεργεία S : ενέργεια ήν CVWy 
(ετέρου SilA) ή2 b —X Si? 265,15 Th 2 9 ,1 :  ή Χ :  om L Si1 A
8 τω Ο—X Si1: τό X PhlD  10 (αποφεύγει C) aa'ij LSX :
ή CUVWy Sil c266, 9 11 (post άγαθ'ον eras ή άγαθόν X) (ή κακόν
om CS, suppl mg C2) ή τοιαϋτα CSUWy Phc559,10 : ή τοιαΰται V : 
ή τοιούτου L: om X : ή τά τοιαϋτα Si1 c266,10.15  12 ή1 et
ή2 b — W : om LW Sil c f PhlD δέ LW Phl : δή SUX Sil : 
om CVy τό αυτό LV, [in ras] X : ταύτ'ον C Sil : τούτο SUWy Phl 
(ή3 om Y) 13 (το] τι V) φευκτικόν b :  το φ. L Silp266,37
Th 113 ,27 N B :  o  sine E!
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τού αισθητικό?)· άλλα το είναι άλλο, τη δέ διανοητική ψυχή 
τά φαντάσματα οίον αισθήματα υπάρχει, όταν δέ άγαθδν 15 
ή κακόν, κατάφησιν ή άπόφησιν κα'ι φεύγει ή διώκει, διό ουδέποτε 
νοεί άνευ φαντάσματος ή ψυχή, ώς δέ 0 άήρ την κό
ρην τοιανδί έποίησεν, αυτή δ’ έτερον, καί ή άκοή ωσαύ
τως, τό δέ έσχατον εν, καί μία μεσάτης, τό δ’ είναι αύτη
ττλείω, τίνι δ’ έπικρίνει τί διαφέρει γλυκύ καί θερμόν, εϊ- 20
ρηται μέν καί πρότερον, λεκτέον δέ καί ώδε. έστι γάρ εν 
τι, οδτω δέ ώς ό όρος, καί ταυτα εν τψ άνάλογον καί 
τψ άριθμφ δν, έχει πρός έκάτερον, ώς εκείνα προς άλληλα· 
τί γάρ διαφέρει τό άπορεΐν πώς τά μή Ομογενή κρίνει ή 
τά εναντία, οίον λευκόν καί μέλαν* έστω δή ώς τό Α τό -,.
λευκόν πρός τό Β τό μέλαν, τό Γ πρός τό Δ [ώς εκείνα

14 ők Ο—S Si' Th 113 ,14:  δη S Pit1 16 (κακόν έστι SV) 
κατάφησιν ή άπόφησιν SUV Si', corr bis in -οήσειν S2 : φησίν ή άπόφησι 
CX : φήση η άποφήση L : καταβηση η άποφήση y : καταφασις η άπόφασις W 
c fPhP 559,31 Th 113,18  και 1) ; om L 17 φαντάσαατος Ο

c f  Th 113, 20 : φαντασίας Silc267 ,30  c f Ph 560,1  ώς scr ip si:
ώσπερ o  S i 'c2 6 9 ,1 9 .2 8  Ph1 p560, 9 So 138,5  18 αδτη LSUVXy
Sic 269, 20 ; 270,17 So 138, 6 : αύτη CW SilA  19 (post εν add 
οεύγει ή διώκει y) αυτή LCWy Si1: om SUVX [ins X x] 20  (το 
γλυκύ Si1 A) 21 (καί, om W) (κάι2 om y) ώδε LSUVX Si1: 
νυν CWy c /  S if  271 ,2  Pit* 560,20  22  ώς b SUV: και b CXy :
ή στιγρ-ή κα'ι ό W, ins ή στιγαη mgC2 : κα'ι L : «ώσπερ ό» PhP 560 ,2 5 :
. ώσπερ κα'ι ό» S íp 271, 6 iv CUWy SU ρ271 ,1 4 ;  272, 7 Ph' ρ560, 31:
i t  LSVX και τώ C c f PhP 560, 26 : ή τώ Ly : ή ÜVWX Si' e2 7 1 ,14
P h ': om S 23  ov S i'e2 7 1 ,14 : 3v o  Ph' εκάτερον o —X P h ': 
έκάτερα X sscr W1 S i 'e2 7 1 ,1 5 .3 8  ώς O P h ': ?j S i 'c271,15  
2 4  (διαπορεΐν W Ph') (πώς om X, ins X3) ρή LSUVX Si1 
Ph' P561,5 So 138, 25 : om CWy S í p  2 7 2 ,3 .7 .2 1  25  (ώς έν τώ y)
A . . Β . . etc] πρώτον . .  δεύτερον . .  etc Phc5 6 1 ,9 .1 0  26  προς,
LUW Xy Phc 561,9 : κα'ι CSV, del et ins πρός C2 (πρδς2] άίρος X1 
sfccr προς X3) ώ ς . . .2 7  άλληλα del Christ N B :  o sine E !
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προς άλληλα]* ώστε καί έναλλάς. εί δη τά ΓΔ ένί είη 
υπάρχοντα, ούτως εζει ώσπερ καί τά AB, το αυτό μέν 
καί εν, τό δ’ είναι ου τδ αυτό, κάκεΐνο ομοίως, ό δ’ αυτός 

481b λόγος καί εί τό μέν Α τό γλυκύ είη, τό δέ Β τό λευκόν.
τά μέν οΰν είδη τό νοητικόν έν τοΐς φαντάσμασι νοεί, 

καί ώς έν έκείνοις ώρισται αύτψ τό διωκτόν καί φευκτόν, 
καί έκτος της αίσθησεως, όταν επί των φαντασμάτων η, 

5 κινείται, οίον αισθανόμενος τον φρυκτόν ότι πΰρ, τη κοινή 
γνωρίζει, ορών κινούμενον, δτι πολέμιος· δτε δέ τοΐς έν τη 
ψυχή φαντάσμασιν ή νοήμασιν, ώσπερ Ορών λογίζεται καί 
βουλεόεται τά μέλλοντα προς τά παρόντα' καί δταν είπη 
ώς έκεΐ τό ήδύ ή λυπηρόν, ενταύθα φεύγει ή διώκει, 

10 καί δλως έν πράξει. καί τό άνευ δέ πράζεως, το αληθές
καί τό ψεύδος, έν τψ αύτψ γενει έστί τψ άγαθψ καί κακψ’ 
αλλά τψ γε απλώς διαφέρει καί τινί. τά δέ έν άφαι-

27  (ώστε] ούτως W) τα LCWy : om SUVX, ins U2 ενι
Ο—C y: εν Cy 2 8  (ούτως] κα'ι C) (?ξει ex έχει y 1) τά
LW corr U2 : το CSUYXy 29  κα'ι εν LCWy P P  561 ,1 8 :
και S : om UVX o’j LCV Wy Phc 561 ,18:  post είναι SU : om X  
(κακεΐνος C, ς eras)

431 b 1 καί LCWy : κδν SUVX Sic 272, 28  το μεν LCWy : μεν το 
SUYX : το Sic 272, 28 (τό2 et τό4 om W) 3 (εν om y) ώριατσι 
LCWy Si1: ώριστο UVX corr S Sic 273,35  (αύτω C: αυτό y, 
sscr ω y 1) 4 αισθήσεως L Sil : αισ̂ η'σεως Sv CSUVX : αισ^ήσεως
ών Wy (η X) 5 (κινείται corr in κινηται X 2) φρυκτόν
ο S P  274,15 P P  561, 31 Th 114, IQ 3: φευκτόν Th 114,1 vul9 
(κοινή] κόρη ut v X, -ει X 2) 6 οτε LC : ότε b —C Sil Phl τοΐς εν
O Phl : εν τοΐς έν Si1 8  βουλεόεται LCWXy Si1: βούλεται SUV 9 ήόυ 
η λυπηρόν 1}—W Si1: ήδυ η τό λυπηρόν L : λυπηρόν η ηδυ W 
(κα'ι ενταύθα y) 10 rój κα'ι τό y  Si1 A  11 (τό om L) κα'ι2
CSVy Si1 c275, 2 2 :  κα'ι τω L UX : ή τω W 12 τω SUVXy Si1: 
τό LCW γε L Si1: om b  έν LWy Silc276,16 Phl 
bis, c56 6 ,1 0 .1 2  : om CSUVX Th 114,10  N B : o  sine E Í
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ρέσει λεγάμενα νοεί ώσπερ αν εί το σιμόν, ή μέν σιμόν, 
οο κεχωρισμένως, ή δε κοίλον, εί τις ένόει ενεργείς, άνευ 
της σαρκός αν ένόει έν η το κοίλον ουτω τα μαθηματικά 15 
ου κεχωρισμένα ώς κεχωρισμένα νοεί, όταν νοή εκείνα. όλως 
οέ ό νους έστίν δ κατ’ ενέργειαν τα πράγματα [νοών]. άρα 
δ’ ενδέχεται τών κεχωρισμένων τι νοεϊν όντα αυτόν μή κε- 
χωρισμένον μεγέθους, ή ου, σκεπτέον ύστερον.

8  Νυν δε περί ψυχής τά λεχθέντα συγκεφαλαίωσαν- 20 
τες, είπωμεν πάλιν ότι ή ψυχή τά όντα πώς έστι πάντα’ 
ή γάρ αισθητά τά όντα ή νοητά, εστι δ’ ή επιστήμη μεν 
τά επιστητά πως, ή δ’ αίσθησις τά αισθητά* πώς δε τοΰτο, 
δεί ζητείν. τέμνεται ουν ή επιστήμη κα'ι ή αίσθησις εις τά

13 αν LCWy Sil Ph1 bis: um SUYX cf PhP 566,14 (ει om y) 
(σιμόν, om L : σιμό της X) 14 (κεχωρισμένον W) f, δε κοίλον ο —Xy Si1 A
cf Th 11 4 ,17 : ή δε κοΐδρη (sic) y :  εί δε χαμπυλον X : f, δε καμπύλον 
Síp 278 ,21 Phl ρ568, 27 el τις CSU VW Síp 278,26: εί τι Ly Sie 
278,24Αα: om X: εί τιγε Si1 A  ενόειΟ—SV Si1: εννοεί SV Si'278,24Aa
15 (έννοη X) ív l  LCWXy Si1'278,28: om SUV 16 ούχεχωρι- 
σμένα CUVy Si1 c278. 32 Phe566, 17 : ού κεχωρισμένα τη υποστάσει LW, 
mg Cs c/T h  114,21 : ού κεχωρισμένα» S : τών ού κε'/ωρισμένων X : ού 
κεχωρισμένως Siv 278, 33 ώς κεχωρισμένα SUVWXy [sscr -ω y 1]
Si1 c278 ,33  Phe 566,17 c f Tb 114,22 : ώσε'ι κεχωρισμένω C [corr in 
-a C2] : om L St1 A :  ώς κεχωρισμένως Siv 278,33  (νοεί] ένόει Ll
(οτε νοεί (εκείνος X) 17 νοών CSVWy SilP279,9 :
om a UX Ph1 p566, 24 ; 5 6 3 ,5 ; c37,27  18 όντα αύτον a :
αύτον όντα b  Si1 Ph1 19 (κεχωρισμεγε^ους E, corr ins -μένον E s) 
(ύστερον τ/.επτέον y) 20  (νυν'ι Ph1) 21 έστι πάντα Ο—X Si1
P h '567 ,18:  έστιν άπαντα [τα πάντα X*] X Th 115,11  2 2  ή γάρ
b  Si1 Ph'567,18 Th 115,12 : γάρ ή a  So 138 ,33A  [om ή BC] 
τά a UWXy Si1 Tlx 115,12 So 1 3 8 ,3 3 :  om CSV δ’ b  
Th 115,12 So 138, 3 5 :  or, a 24  (ζητεί·/ δεΓ U) τέμνεται b  : τέμνει 
L So 138,36 : τεμνε vei τεμνει Ε, ται add Ε 1 εις b —X : om a  X
So 138,36, ins E*X* S B :  usque ad v 16 o  sine E f
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S5 πράγματα, ή μέν δυνάμει εις τά δυνάμει, ή δ’ έντελε-
χείο;. εις τά έντελεχείορ της δέ ψυχής το αισθητικόν καί 
τδ επιστημονικόν δυνάμει ταΰτά έστι, το μέν επιστητόν το 
δέ αισθητόν, άνάγκη δ’ ή αυτά ή τά είδη είναι’ αυτά 
μέν δη ου’ ου γάρ ό λίθος εν τη ψυχή, αλλά τό εΐ-

432a δοζ’ ώστε ή ψυχή ώσπερ ή χειρ έστιν καί γάρ ή χειρ
όργανόν έστιν οργάνων, καί ό νους είδος ειδών καί ή α’ι- 
σθησις [είδος αισθητών], έπεί δέ ουδέ πράγμα ουδεν έστι 
παρά τά μεγέθη, ώς δοκεΐ, τά αισθητά κεχωρισμένον, έν 

5 τοΐς ειδεσι τοΐς αίσθητοΐς τά νοητά έστι, τά τε έν άφαι- 
ρέσει λεγάμενα, καί όσα τών αισθητών ε£εις καί πάθη, 
καί διά τούτο ούτε μη αισθανόμενος μηθέν ουθέν αν μάθοι

2 5  (ή]] ει Ε, in ή corr Ε 3) τά δυνάμει b Si? 281 ,6  PhP 567, 11 
Th 115 ,1 6 :  δυνάμεις [σ eras, τά ins Ε 2] a So 138,38  [τά; δ.]
2 6  τά εντελεχεία CWy, corr E 2U S íp 281 ,6  P h v 5 6 7 ,ll  Th 115 ,16:  
τάς εντελεχεία; SUX So 138, 38  : εντελεχεία; á  (αυτή; δε τη; ό. W)
2 7  τδα CWy So 138 ,38:  om a SUYX ταΰτά b So 138 ,38  : ταύτόν a, 
sscr α Ex επιστητόν a CWXy So 138,38:  επιστημονικόν SUV, corr W2
28 αισθητόν a CWy So 138,39 : αισθητικόν SUVX, corr W 2 (η2 om X)
(είναι] έστιν X) 29  μεν a YW S i1 PP  567 ,23  So 139, I B :  μεν γάρ 
CSUXy, ins E2W2 So 139,1 AC  ό b  Si1 Phv 567, 19 So 139, 1 :
om a Th 115, 25

432 a 1 (περ om C) έστιν o —Cy Si1 Phl : om Cy 2 είδος 
LUWX Si1 c282,27 Phl So 139,2: om Ε : έστιν εΐδο; CSVy mg E 2 
3 είδος αισθητών delevi (δε exp E 2, om C, ins Cx) ουδέ
o  —S Phl : ούδέν S : ούτε Si1 A : οΰτω Sic 284,14  4 (μεγέθει S)
5 (τδ νοητδν X) έν Wy Si1 c284,1 ; 285,4: om o —Wy
Phl c 568,22 Th 116,1 6 έξεις o —CX Silc284,2 Phl c568, 23 :
έξι; X, [i ex η corr] C κα'ι2 o Si1 c284, 2 Phl : ή Phc 568, 23 
7 (οΐίτε] ουδέ y : ούν δ Phl) (μή ins C : om SilA) αι
σθανόμενο; b  Sil Phl : αίσθανόμενον a μηθέν ο—Cy Si1: om Cy
c f Phl· [sed, quae 568,26 .27  leguntur, paraphrasis, non lemma 
esse videntur]
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ουδέ ξονείη* δταν τε θεωρή, ανάγκη άμα φάντασμά τ',
θεωρεΐν τά γάρ φαντάσματα ώσπερ αισθήματα. έστι,
πλήν άνευ όλης, έστι δ’ ή φαντασία έτερον φάσεως καί 10 
ά,τοφάσεως- συμπλοκή γάρ νοημάτων έστί τδ άληθές ή 
ψεύδος, τά δέ πρώτα νοήματα τί διοίσει τού μή φαν
τάσματα είναι; ή ουδέ τάλλα φαντάσματα, άλλ’ ούκ άνευ
φαντασμάτων.

9  Έπεί δέ ή ψυχή κατά δύο ώρισται δυνάμεις ή τών 15 
ζώων, τώ τε κριτικψ, δ διανοίας εργον εστί καί αΐσθήσεως, 
καί έτι τώ κινεΐν την κατά τόπον κίνησιν, περί μέν αίσθή- 
σεως καί νοϋ διωρίσθω τοσαύτα, περί δε τού κινοΰντος, 
τί ποτέ έστι τής ψυχής, σκεπτέον, πότερον εν τι μόριον 
αυτής χωριστόν όν ή μεγέθει ή λόγψ, ή πάσα ή ψυχή, 20
καν εί μόριόν τι, πότερον ίδιον τι παρά τά είωθότα λέγε- 
σθαι καί τά είρημένα, ή τούτων εν τι. έχει δέ απορίαν 
ευθύς πώς τε δεΐ μόρια λέγειν τής ψυχής καί πόσα,
τρόπον γάρ τινα άπειρα φαίνεται, καί ού μόνον ά τινες

8 ούδε ο —W : ούδ’ αν W Phc 569,1 : out’ 5ν Si1 Α  ξυνείη PhlD :
ξυνίη ο —EW Phc 569,1 : ξυνίοι Ε [ί in ras, eras vid ει], W Si1 A (δε Y)
άμα a  CWy Phl : apa SUVX : αρα SilA φάντασμά τι LCU Si1 P284,13 
PIi1p569, 5:  φαντασματι E [i in ras], φαντασματι y  corr Cx III 116,8: φαντάσ- 
■j.ata SVVVX (εΐσί X) 10 κα'ι άποφάσεως a  Cy Si1 Phl : om SUVWX, 
ins X2 : η άποφάσεως ins W2 11 νοημάτων έστι a  CWXy Si1: έστι νοημά
των SUV (η τδ ψ. W) 12 νοήματα τί b — X, ins X2 Si1 Ρ/ιΡ 569, 21 
'45 ,22 Th 116,17 Ammoninsin de interpr 6, 20 :  νοήματα tív ta : om X  
(φάντασμα Ε) 13 ταλλα ο  Pli1 c45,23 Ammonius in de interpr 6 ,20  : 
ταΰτα Si1 Th 116,18  15 (ώρίσίη y) ή, b —W Sil : om a  So 139,25:
ή W, ins E2 17 (τδ CS) 2 0  (χωριστόν αυτής W) üjj a
VXy Sile2 8 7 ,8 :  om CSÜW So 139,28  23  τε] ποτέ W : om
L Phl (δή Ε, δεΓ corr Ε3) λέγειν τής ψυχής a  : ψυχής λέγειν
b —X Phl So 139,31 : λέγειν ψυχής X 24  (post μόνον add 
πόσα U, exp U 1)
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25 λέγουσι διορίζοντες, λογιστικόν και θυμικόν καί επιθυμητι
κόν, οί δέ τό λόγον έχον καί τό άλογον’ κατά γάρ τάς 
διαφοράς δι’ άς ταΰτα χωρίζουσι, καί άλλα φαίνεται 
μόρια μείζω διάστασιν εχοντα τούτων, περί ών καί νυν ει- 
ρηται, τό τε θρεπτικόν, δ καί τοΐς φυτοΐς υπάρχει καί 

3ο πάσι τοΐς ζψοις, καί τό αισθητικόν, δ ούτε ώς άλογον ούτε
ώς λόγον εχον θείη αν τις ρο̂ δίως. ετι δέ τό φανταστικόν,

482b δ τφ μέν είναι πάντων ετερον, τίνι δέ τούτων ταύτόν ή έτε
ρον, εχει πολλήν απορίαν, εϊ τις θήσει κεχωρισμένα μό
ρια της ψυχής, προς δέ τούτοις τό όρεκτικόν, δ καί λόγιο 
καί δυνάμει ετερον αν δόξειεν είναι πάντων, καί ατοπον δή 

5 τό τούτο διασπάν εν τε τφ λογιστικφ γάρ ή βούλησις γίνεται, 
καί έν τφ άλόγψ ή επιθυμία καί δ θυμός’ εί δέ τρία ή 
ψυχή, έν έκάστψ ε'σται δρεξις. καί δή καί περί ού νΰν ό
λόγος ένέστηκε, τί τό κινούν κατά τόπον τό ζφόν έστιν; τήν

2 5  λέγουσι διοοίζοντες Ο-—Cy So 139,32 : λε'γοντες διορίζουσι Cy 
(θυαιτικδν [τι sscr S1] S) (επιθυμητικόν om S) 26  το2 Ο — W
So 1 3 9 ,3 3 :  om W Phl 2 7  ταΰτα b  Phl So 139, 3 3 :  ταΰτας a  
φαίνεται CUWXy Th 117, 8: φαίνονται LSV Phl : φανεϊται E So 139,34  
28  (καί] γε W) 29  τε [ins E 1] a  So 139, 35 :  δε y :  om b —y 
3 a  CWy Th 117,9  So 1 3 9 ,3 5 :  om SUVX 3 0  (το om X) 
(o om U) 31 (θη X)

482 b 1 δ b So 139,37 : om a  P ¥  Th 117,15  τώ [corr 
ex το y 1] b —S Phl Th 117,15 So 139,37 : το a  S (πάντως 
So 139, 37BC) (ταύτόν έστιν ή W, η ins W2) (ετερον ov W,
sed ov exp) 2 (εϊ τις in ras X2) 3 (ορεκτόν X) 4 πάντων
ο —Cy So 140, 2 cf Th 117 ,1 9 :  om Cy χάι3 a  SX So 140, 2
c f Th 117,19  : om CUVWy δή a  SUX So 1 4 0 ,2 :  δε CVWy
5 τδ [ins L 1] a  UV [ex τώ V2j,W  Síp 291 ,5  Th 1 1 7 ,2 0 :  om CSXy 
τούτο διασπάν O—VW Th 117, 20 So 140, 2 :  τοΰτο φάναι διασπάν VW 
(τε om y) (βουλή W) 6 (ή,] δε ή W) 7 (εστϊν X)
(ό λόγος νΰν W)
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μεν γαρ κατ’ αύξησιν καί φθίσιν κίνησιν, απασιν ύπάρχου- 
σαν, το πάσιν ύπαρχον δόζειεν αν κινεΐν το γεννητικόν καί ίο 
θρεπτικόν περί δε άναπνοής καί έκπνοής καί υπνου καί
έγρηγόρσεως ύστερον έπισκεπτέον εχει γάρ καί ταΰτα πολ- 
λήν απορίαν, άλλα περί της κατά τόπον κινήσεως, τί το 
κινούν τό ζψον την πόρευτικήν κίνησιν, σκεπτέον. ατι μεν ούν 
ούχ ή θρεπτική δύναμις, δήλον* αεί τε γάρ ενεκά του ή κίνησις ΐδ 
αυτή, καί ή μετά φαντασίας ή ορέζεώς έστιν ούθέν γάρ
μη όρεγόμενον ή φεΰγον κινείται άλλ’ ή βία. έτι καν τά 
φυτά κινητικά ήν, καν είχε τι μόριον οργανικόν προς την
κίνησιν ταύτην. ομοίως δέ ουδέ τό αισθητικόν πολλά γάρ 
έστι τών ζψων ά αισθησιν μέν εχει, μόνιμα δ’ έστί καί άκί- 20 
νητα διά τέλους, ει ούν ή φυσις μήτε ποιεί μάτην μηθέν, 
μήτε απολείπει τι τών αναγκαίων, πλήν έν τοΐς πηρώμασι
καί έν τοΐς άτελέσιν τά δέ τοιαΰτα τών ζψων τελεία καί

9 (αυξιν Ε, ι in η Ε 1) άπασιν ύπάοχουσαν Ε sscr Wx So 140, 10 : 
ή πασιν υπάρχούσαW : α'ί πασιν ύπάρχουσι Ο—EW γρ. mg Ε3 10 και
θρεπτικόν b —8 Th 117,24 S o l4 0 ,11: κα'ι το θρεπτικόν S : om a  11 κα'ι8
ο —Ε PV So 140 ,11:  om Ε 13 τί ο - Ε  Si1 Th 117,27 So 140,14 :
om Ε 14 (post σκεπτέον repetit 12 εχει γάρ . . .  13 κινήσεως σκεπτέον Υ)
15  τε EC P h 'c581,39 So 140,14 ; το X : om LSÜVWy Th 117, 30 
(ή2 om E, ins Ε*) 16 a  CVXy ins U2 Sic 2 9 2 ,12 .15 .21
Phl c582,1 . 11 : om SUW So 140,15 17 (όρεγόμενα L) καν a
Wy sscr C2 Pit1: κα'ι CSUVX 18 (κιν. 3v ήν V2 Phl) 19 δε o —CX 
Phl : δή CX: om Si1 20 l<n\ o —Wy Sfl T h l l8 ,2 :  om Wy 
21 (διατελέί W) (εί] ή L) ή φυσις μήτε ποιεί μάτην μη,σεν a,
[pro μη ί̂ν ras 5 litt] U Sic 295, 7 So 140, 27 : ή ο. μήποτε π. μ. μ. X,
[in μήποτε eras πο] C : ή φ. μήτε π. μ. ού3εν y : μηδέν τι ή ούσις μάτην 
ποιεί V : μήτε μηδέν ή φυσις ποιεί μάτην S, [μάτην ποιεί] W 22  μή . . 
τε ras 2 litt] C) (απολείπεται W) τι a  W So 140,27
o f Si1294,11 P1,p 582,34 Th 118,4: o m b - W  Sie 295,7 (έν om X i 
(πειρώμασι S)



128

οδ πηρώματά έστιν* σημεΐον δ’ δτι γεννητικά καί ακμήν 
25 έχει καί φθίσιν* ώστ’ ειχεν αν καί τα οργανικά μέρη τής 

πορείας, αλλά μήν ούδέ το λογιστικόν καί ό καλούμενος νοδς 
έστίν ο κινών ό μέν γάρ θεωρητικός ούθέν νοεί πρακτόν, ούδέ 
λέγει περί φευκτού καί διωκτού ούθέν, αεί δέ ή κίνησις ή φεύγον
τας τι ή διώκοντός τί έστιν. άλλ’ ούδ’ όταν θεωρή τι τοιούτον,

30 ήδη κελεύει διώκειν ή φεύγειν, οιον πολλάκις διανοείται 
φοβερόν τι ή ήδύ, ού κελεύει δέ φοβεΐσθαι, ή δέ καρδία 

433a κι νεΐται, άν δ’ ήδύ, έτερόν τι μόριον. έτι καί έπιτάττοντος 
τού νού καί λεγούσης τής διανοίας φεύγειν τι ή διώκειν ού κι
νείται, αλλά κατά τήν επιθυμίαν πράττει, οιον ό άκρατής. 
καί δλως δέ όρώμεν δτι ό έχων τήν ιατρικήν ούκ ίάται, ώς 

5 ετέρου τίνος κυρίου δντος τού ποιεΐν κατά τήν επιστήμην, άλλ; 
ού τής επιστήμης, άλλά μήν ούδ’ ή δρεξις ταύτης κυρία τής 
κινήσεως* οί γάρ εγκρατείς ορεγόμενοι καί έπιθυμούντες ού 
πράττουσιν ών έχουσι τήν όρεξιν, άλλ’ άκολουθούσι τψ νψ.

Φαίνεται δέ γε δύο ταύτα κινούντα, ή δρεξις ή νούς, εί 1 0

24  οτι b  Th 118,6 So 140,29: ott εστι a  25  (φυσιν V)
26  λογιστικόν ο —L Si1 Th 118,7 So 141, 2 :  νοητικδν L Pli1 (και] 
x κα'ι L) 27  (εστίν W) κινών] εκείνων E, corr in κινών
Ε3 : κινών νους Si1 A  νοεί b  So 141,4: θεωρεί a  Th 118,9
πρακτόν O—W Th 118,9 So l41 ,4C :  πρακτικόν [corr in πρακτόν]
W So 141, 4A B  28  (διώκτου κα'ι φευκτοΰ U) άε'ι δε ή b —W,
co r r E 3 : ή δε LW So 141,6 c f Th 118,9:  εί δε Ε 29  τι*
b —X : om a  X So 141, 6 30  (κελεόη X) διώκειν η φεύγειν
a  : φεύγειν ή διώκειν b

433 Λ 3 (πράττειν Ε) ó a  W Th 1 1 8 ,2 0 : om b —W 4 δλως]
«άλλως» Th 118,22  (δ om L) τήν a  CSUV Th 118, 22 So 141, 21: 
om CWX, ins WxX2 6 (ού μόνης τής W) 7 κινήσεως
Ο—Cy [séd κιν- in ras X 2] : αισθήσεως Cy 9 (δε om S) δυο
ταυτα b  So 141,27 : ταυτα δυο a :  τα δυο ταυτα Si1 Phl T h l l8 ,2 7  
(ή δ νους U)
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τις την φαντασίαν τιθείη ώς νόησίν τινα* πολλά γάρ παρά ίο 
την επιστήμην άκολουθούσι ταΐς φαντασίαις, καί έν τοΐς άλ- 
λοις ζφοις ου νόησις ουδέ λογισμός έστιν, αλλά φαντασία, 
άμφιο άρα ταΰτα κινητικά κατά τόπον, νους καί όρεξις, 
νους δέ δ ενεκά του λογιζόμενος καί ό πρακτικός* διαφέρει 
δέ τοΰ θεωρητικού τψ τελεί, καί ή όρε£ις ενεκά του πάσα* οί> 15 
γάρ ή δρεξις, αυτή αρχή τού πρακτικού νού* το δ’ έσχατον 
αρχή τής πράξεως. ώστε ευλόγως ταύτα δυο φαίνεται τά 
κινούντα όρεξις καί διάνοια πρακτική* τό όρεκτόν γάρ κι
νεί, καί διά τούτο ή διάνοια κινεί, ότι αρχή αυτής έστί το 
όρεκτόν. καί ή φαντασία δέ όταν κινή, ου κινεί άνευ όρε- 20 
ξεως. έν δή τι τό κινούν τό ορεκτικόν, εί γάρ δυο, νους καί 
όρεξις, έκίνουν, κατά κοινόν άν τι έκίνουν είδος, νύν δέ ό μέν 
νους ου φαίνεται κινών άνευ όρέξεως* ή γάρ βουλησις όρεξις*

10 τιθείη o - W  Sic 296,19 Th 118 ,28: ädrt W Ph° 583,30  
(ante πολλά ins κατά X2) 11 (ταΐς] iv ταΐς L) (ante κα'ι eras οι E)
αλλοις o —W P P  5 S 4 ,16 : άλόγοις W 296,28 Th 118,29  12 ού
ÜWy Sic 296,28 P h '5 8 4 ,1 6 :  ή CSVX, η E, sed eras, in ras ού E3 : 
ούχ ή L ούδε LSUWy, [eras δε] V Sic 296, 29 Phc 584,16 : ού E 
[ins δε E3], X : ó C [sscr ού Cx] 13 κατα τόπον ante νους ο —SV 
Sic 296, 30: post ορεξις SV 14 (δε δ in ras Ex) 15 (θεωρικού E) 
oo plerique Sic 297, 9 . 10 Phl c585, 5 :  ού LX [corr ού Xs]
16 (αύτή CX) έσχατον O Phl : έσχατον τούτου Sic 297, 14 17 ταΰτα
δύο a  W : δύο ταΰτα b —W Si1 Th 119, 2  («ραίνονται y) (τα ins 
Ε 1: om y) 18 πρακτική ο —CX Si1: ή πρακτική CX όρεκτόν Ε 
Th 119, 4 : ορεκτικόν ο —Ε Si1 c297,28  1 9 αύτής έστι Ο —X : έστιν
αύτήςΧ: ταύτης έοτ'ιν Si1 2 0  όρεκτόν a  V Τ7ι Ü 9 , ő ; ορεκτικόν b —V Si1
ή a  CWXy Si1: om SUV ού κινεί Ο—E Si1: ουκη Ε, 
corr ού κινεΓ Ε 2 21 (tv] äv S) (τι τοινυν τδ W) τό2 Ο—LW  
SV : κα\ W : κατα τδ L Phl, ins κατά X3 όοεκτικδν b  Si1 ' 298, 31 : 
όρεκτδν [sscr ικ Ε 1] a  Phl Si” 297,32 ; 298,30  2 2  (δρεξις corr vid
ex ορέξεις X) (έκίνει X) έκίνουν είδος a :  είδος έκίνουν b  Sic 298,4  
23  (κινδν S)

Förster: Aristotelis De Anima. 9
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όταν δέ κατά τον λογισμόν κινηται, καί κατά βουλησιν κι- 
25 νεΐται. ή δ’ όρεξις κινεί καί παρά τον λογισμόν ή γάρ έπιθυ- 

μία όρεξίς τίς έστιν. νους μεν ούν πάς δρθός έστιν* ό'ρεξις δέ καί 
φαντασία καί ορθή καί ούκ δρΟ-ή. διό αεί κινεί μέν τό όρε- 
κτόν, αλλά τοΰτ’ εστίν ή τό αγαθόν ή τό φαινόμενον αγα
θόν* ου παν δέ, άλλά τό πρακτόν αγαθόν, πρακτόν δ’ έστί 

30 τό ενδεχόμενον καί άλλως έ'χειν.
30 ότι μέν ουν ή τοιαότη δύ-

ναμις κινεί της ψυχής ή καλούμενη όρεξις, φανερόν, τοϊς δέ 
433 b διαιροΰσι τά μέρη της ψυχής, εάν κατά τάς δυνάμεις δι- 

αιρώσι καί χωρίζωσι, πάμπολλα γίνεται, θρεπτικόν, αι
σθητικόν, νοητικόν, βουλευτικόν, έτι ορεκτικόν* ταΰτα γάρ 
πλέον διαφέρει άλλήλων ή τό επιθυμητικόν καί θυμικόν.

5 έπεί δ’ δρέπεις γίνονται έναντίαι άλλήλαις, τοοτο δέ συμ
βαίνει όταν ο λόγος καί αί έπιθυμίαι έναντίαι ώσι, γίνεται 
δ’ έν τοΐς χρόνου αίσθησιν εχουσιν (δ μέν γάρ νους διά τό 
μέλλον άνθέλκειν κελεύει, ή δ’ επιθυμία διά τό ήδη* φαί-

2 5  «κινέΐ και» c f PhP 585, 23 Th 119,13: κινεί Ο—y :  κινείται y 
26  (ουν] γάρ W) έστιν b : ora [ins Ε2] a  c f Th 119,17  2 7  (őtο
καί άεί W) κινεί γιεν a  Th 119,19 : ρεν κινεί b  (ορεκτικόν X)
29  (πρα>.τόν1] πρακτικόν L) 31 (κινεί sscr W2, κοινή W)

433b 2 (γίνεται] γάρ έοτι C) 3 νοητικόν a  SUVW Sic 299, Iá  
c f Th 1 1 9 ,3 2 :  ορεκτικόν, νοητικόν C [sed del óp.], Xy έτι
ορεκτικόν a  Sic 299, I á : έτι δέ ορεκτικόν SUVW, corr O , ins δέ 
E 2 c f Th 119 ,33:  έτι δέ όρεκτόν C X : om y 4  πλέον Ε :
πλεϊόν LSUV : πλείω CWXy Th 119, 34 τό b  : om a  5 έπε'ι 
δ’ ο Phl So 143,10 : επειδή Si1 c299, 31; 300,15  ορέξεις ο — U 
Phl So 143 ,1 0 :  αί ορέξεις U Si1 έναντίαι a  CWXy Si1 Phl 
cfP 586,2 1 .2 3  So 143,10 : και έναντίαι SUV Th 120, 8 6 0 b :
ο τε a  αί EW  : om O—EW (γίγνονται L) 8 μέλλον o —CX, 
corr Cx, sscr X3 Th 120,22 So 143 ,13:  μέλλειν CX (ηκελευει E, 
del η Ε 3) (ήδη in ήδό E 3)
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νεται γάρ το ήδη ήδύ καί απλώς ήδύ καί άγαμον απλώς,
■διά τό μή όράν τό μέλλον), είδε', μέν εν αν ειη τό κινούν τό 10 
•ορεκτικόν, ή ορεκτικόν (πρώτον δέ πάντων τό όρεκτόν, τούτο 
γάρ κινεί οό κινούμενον τφ νοηθήναι ή φαντασθήναι), άριθμφ 
■δέ πλείω τα κινούντα. επειδή δ’ έστί τρία, εν μέν τό κινούν, 
δεύτερον δ’ φ κινεί, έτι τρίτον τό κινούμενον τό δέ κινούν διττόν, 
τό μέν ακίνητον, τό δέ κινούν καί κινούμενον- έ'στι δέ το μέν 15 
ακίνητον τό πρακτον αγαθόν, τό δέ κινούν καί κινούμενον τό 
ορεκτικόν (κινείται γάρ τό όρεγόμενον ή ορέγεται, καί ή 
όρεξις κίνησις τίς έστιν ή ενέργεια), τό δέ κινούμενον τό ζφον- 
φ δέ κινεί οργάνψ ή 6'ρεξις, ήδη τούτο σωματικόν έστιν διό 
έ·> τοΐς κοινοΐς σώματος και ψυχής έ'ργοις θεωρητέον περί 20 
αύτού. νύν δέ ως έν κεφαλαίψ είπεΐν, τό κινούν οργανικώς

9 (ήδη om Ε, ins Ε 3) (και απλώς ήδύ om W) άγαμόν απλώς Ο—y : 
απλώς άγαμον y Τ/ι 120, 24 So 143,15  10 μεν a SU Si1 c300, 20 : μεν
ουν CV WXy ins ουν] E 2 Ph1 Th 120, 24 lv Sv εΐη ο —SU : Sv ειη εν SU 
l ’h1: Sv Iv εΐη Sil c300, 21 (κινεί S) 11 (ή] ή το S : eras 2 litt post ή V)
(ή ορεκτικόν om SilA) όρεκτόν O—SY, corr V2 Sil c300, 35 Phl cf 
Th 120,25: ορεκτικόν S, [eras -utov] V 13 επε'ι δε a CWXy Si1 Phl : επειδή 
δέ SUV : Επειδή Phc 590, 38 : επειδή vei επειδή δε Alex αρ Ph 590, 39 et 
Plutarchus ap Ph 591,1  μεν o —SU Si1 Ph1 c590, 38: μέν ουν S, [eras 
oOv U 14 κινεί o Si1 Th 120,28 : κινείται Ph1 p587 , 26 c590, 38 
ετι τρίτον a S : κα'ι ετι τρίτον CXy Phc 590, 39 : τρίτον UVW Si1: τρίτον 
δέ Ph1 15 (κινητόν L) κινοϋν κα'ι κινούμενον LCUVWX: κινεί και κινού- 
μενον S : κινούμενον κα'ι κινοϋν y Th 120, 30: κινούμενον Ε Si1 c300, 37 Pint 
αρ Ph591,4 16 τδ3 CWXy Si1 Phe591 ,9 : om a SUV 17 (όρεκτόν E 3
ex ορεκτικόν) όρεγόμενον CXy : κινούμενον a SUVW Si? 302, 35 : κινοϋν 
Phc591 ,1 2 .1 3  ή om CX: γαρ ins Cx 18 ορεξις κίνησις b SÍP 302, 37: 
κ νησ·ς όρεςις a T h l2 0 ,3 1 :  όρεςις ή κίνησις Phe 591,16  τίς a SUV 
Síp 302,37 : om CWXy Phc 591,16  ή SVX Sic 3 0 3 ,1 :  ή E :  
ή LCUWy E3 Siv 303, 2 : «και» Th 120, 32  19 ή om SV διό κα'ι
Ív Ph> 21 αύτοϋ CX Síp 303,15 Th 121 ,3  So 143 ,35:  αυτών 
■Ο—CX Phl P591,22 (ώς om W) (τό. κινοϋν . . .  24  τό δέ om y)

9 *
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όπου αρχή καί τελευτή το αυτό, οΓον ό γιγγλυμός* εν
ταύθα γάρ τό κυρτόν και τό κοΐλον τό μεν τελευτή τό δ’ 
αρχή’ διό τό μέν ηρεμεί τό δέ κινείται, λόγιρ μεν ετερα 

25 δντα, μεγέθει δ’ αχώριστα- πάντα γάρ ώσει καί ελξει κι
νείται. διό δει ώσπερ έν κύκλιο μένειν τι, καί εντεύθεν άρ- 
χεσθαι τήν κίνησιν. δλως μέν ούν, ώσπερ είρηται, ή ορεκτικό · 
ιό ζψον, ταυτη αυτού κινητικόν ορεκτικόν δέ ούκ άνευ φαν
τασίας* φαντασία δέ πάσα ή λογιστική ή αισθητική, ταύ- 

30 της μέν ούν καί τα άλλα ζψα μετέχει.
Σκεπτέον δέ καί περί των ατελών, τί τό κινούν έστίν, 11 

434Λοίς αφή μόνον υπάρχει αΐσθησις, πότερον ενδέχεται φαν
τασίαν υπάρχειν τούτοις, ή ου, καί επιθυμίαν, φαίνεται γάρ 
λύπη καί ηδονή ένούσα. εί δέ ταύτα, καί επιθυμίαν άνάγκη. 
φαντασία δέ πώς αν ένείη; ή ώσπερ καί κινείται άορίστως,

5 καί ταύτ’ ένεστι μέν, άορίστως δ’ ένεστιν. ή μέν ούν αισθητική

2 2  οπού Ο—EW Si1: οπού δν EW So 143,36  γιγγλυ- 
μός LCX Síp 3 0 4 ,7 .9 .1 5  PhP 587,30 Th 1 2 1 ,1 2 .1 3 :  γινγλομ- 
αος Ε, eras alt. μ, sscr j Ε 3 : γιγγλυομύς UW, [σ eras] Υ 
Th 1 2 1 ,1 2 .13C So 143, 37 : γιγλυσμός S 2 3  τδ2 CWX So 143,38 : 
om a  SUVy, ins E3 (post μεν ins γάρ E 2) 25  (ίλξιν E, corr in
-ει E2) (post Ιλξει add και κινήσει C, sed exp) 26 (δει] δή y)
(περ om CX) (ε’νταΰ^α y) 2 8  αυτού b  Th 121,19  [εαυτού] : 
δ’ αυτού a  So 144, 2  29  λογιστική Ο—y So 144,3:  λογική y
Th 121, 20  31 δε και ο —Ε Si1: δε Ε : καί So 144, 29 ατελών a
SUVW, corr X2 Si1 ρ306, 29 Th 122, 5 So 144,29  : άλλων CX : απλών y 
(εστιν om W)

434 a 1 αΐσθησις b : ή αΐσθησις a , corr ή Ε 3 3 (λύπην
et ηδονήν corr Ε 2) ενοΰσα ο —Ε Th 122, 7 So 144, 34 : εχουσα Ε
4 ενείη E C X y: είη LSUVW ή LCUWXy, ins Ε 2 : om ESV
5 κα'ι [ή W] . . .  άορίστως a  CWXy Phc 5 9 2 ,2 5 : om SUV, suppl
mg U2 ταΰτ’ C W Xy: ταύτας vei ταύταις E [eras ς vei ις]:
τούτοις L corr X2 cf PhP 592, 26 So 14 4 ,37 (δ’ ενεστιν eras
ut v U, suppl mg U2)
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φαντασία, ώσπερ εΐρηται, καί εν τοΐς άλλοας ζφοις υπάρ
χει, ή δέ βουλευτική έν τοΐς λογιστικοίς* πότερον γάρ πρά- 
ξει τάδε ή τάδε, λογισμού ήδη εστίν εργον* καί άνάγκη ένί 
μετρεΐν το μεΐζον γάρ διώκει, ώστε δύναται Ιν εκ πλειό- 
νιον φαντασμάτων ποιεΐν. καί αίτιον τούτο τού δόξαν μή δο- ίο 
κεΐν έ'χειν, οτι την έκ συλλογισμού ουκ εχει, αυτή δέ εκεί
νην. διό το βουλευτικόν ούκ εχει ή ό'ρεξις* νικφ δ’ ενίοτε καί 
κινεί την βούλησιν, ότέ δ’ εκείνη ταυτην, ώσπερ σφαίρα, ή 
ορεξις την ορεξιν, όταν άκρασία γένηται (φύσει δέ αεί ή 
άνω άρχικωτέρα καί κινεί)* ώστε τρεις φοράς ήδη κινείσθαι. 15 
τό δ’ επιστημονικόν ού κινείται, αλλά μένει, έπεί δ’ ή μέν 
καθόλου ύπόληψις καί λόγος, ή δέ τού καθ’ εκαστα (ή μέν 
γάρ λέγει δτι δει τον τοιούτον τό τοιόνδε πράττειν, ή δέ δτι 
τόδε τοίνυν τοιόνδε, κάγώ δέ τοιόσδε), ή δη αυτή κινεί ή 
δόξα, ούχ ή καθόλου, ή άμφω, άλλ’ ή μέν ηρεμούσα μάλ- 20 
λον, ή δ’ ού.

6 άλλοις a SUV Si1: άλόγοις CWXy c f PhP 593,0  Th 121,21  
7 λογιστικοΐς LS, corr E3 S il : λογιστοις ut v E : λογικούς 1)— S (γαρ]
δε W) 8  (έστίν ante ήδη L : post εργον y) (άνάγκη άε'ι μ.ετρε!ν εν'ι W)
9 2ν om Phc 592, 3 4 . 36Dt (πλεόνων E) 10 (τούτου τδ corr Ε3, 
τδ corr V2) 11 (τδν X) 13 τήν βούλησιν a CUXy : om SVW
(εκείνη in εκίνει corr X1 ut v) (σφαίραν y) η scripsi: ή E :
ή O—E corr E3 14 γενηται b, corr E2 : ενη a Phi (αεί om y)
15 ώστε a UXy : ώς CSVW 16 κινείται a SUVy Si*> 311, 8 Phl : 
κινεί CWX, γο. U Si1 17 καθόλου O—y Phl : του καθόλου y Th 122, 15 
(δ ante λόγο; ins X1) ίκαστα b— y corr E3 Si1 Phl: ?καστον a y
Th 122,15  18 οτι δεΐ τδν τοιούτον τδ [eras τδ Ε] a VW, [om τδ] y
Phc 5 9 4 ,5 :  οτι δε! τούτον το U : δτι τούτον δε! τδ S : δτι τούτον X : 
τούτον C: οτι δε! τδ corr C2 Si1 19 τόδε τοίνυν Si1 e314 ,33 : τόδε
το νύν [τδ eras] Ε : τόδε νύν CWXy : τόδε LSUV (τοώνδε νύν W) 
κάγώ δ'ε ο —L Phc 594,7 : κάτω δε L : κάγώ Silc314,34  ή δή 
Phc5 9 4 ,l lD t:  ηδη Ο—y Silc3 1 4 ,3 4 :  κα'ι y (αυτή CX) 2 0  ούχ 
ή ο —CS corr C1 Si1 Phc 594 ,12:  ού/'ι CS
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Την μέν ουν θρεπτικήν ψυχήν ανάγκη πάν εχειν δτι 1 2
περ αν ζή και ψοχήν έ'χει από γενέσεως εως φθοράς'
άνάγκη γάρ τό γενόμενον αυξησιν εχειν καί ακμήν καί

25 φθίσιν, ταδτα δ’ άνεο τροφής αδύνατον άνάγκη άρα ενεΐναι 
τήν θρεπτικήν δόναμιν εν πάσι τοΐς φοομένοις καί φθίνουσιν. 
αϊσθησιν δ’ οόκ άναγκαΐον εν απασι τοΐς ζώσιν’ ούτε γάρ 
όσων τό σώμα άπλοον, ενδέχεται άφήν εχειν, [ούτε άνεο 
ταύτης οιόν τε ούθέν είναι ζψον] οδτε δσα μή δεκτικά τών .

30 ειδών άνεο τής ύλης. τό δέ ζφον άναγκαΐον αϊσθησιν εχειν, 
εί μηθέν μάτην ποιεί ή φόσις, ενεκά τοο γάρ πάντα υπάρ
χει τά φύσει, ή συμπτώματα εσται τών ενεκά τοο. εί ουν
πάν σώμα πορευτικόν, μή εχον αϊσθησιν, φθείροιτο αν καί 

434b εις τέλος ούκ αν ελθοι, δ έστι φύσεως εργον πώς γάρ θρέ- 
ψεται; τοΐς μέν γάρ μονίμοις όπάρχει τό δθεν πεφύκασιν. 
ούχ οιόν τε δέ σώμα εχειν μέν ψυχήν καί νουν κριτικόν, αϊ-

22  (δπερ W) 23 εχει a C [corr ex Ιχη?], SUV Phl e598, 9 :
έχοι W  : έ’χη y, X [η in  ras, eras οι ?], corr V2 Si1 A  (άπδ γενέσεως
om W ) εοκ CXy Sic 816, S I : ?ως και Si1 A :  και SV : κα'ι μέχρι a
W, [ins μέχρι] U Phl : «αχοί» Th 122,28  2 5  (iv είναι L)
27  ζώσι o  Si1 c320, 38 Phc 598,17 : ζώοις Phv 598,18  2 8  ooojv

b  [eras et corr in  ον X] S ic 320, 38 c f Th 122,29 So 146 ,24:
ών a Phc 598,22  ε’νδε’χεται άοην a CWXy Sic 320,38 Phc 598,22 :
dtpήν ενδεχεται SUV ούτε... 29  ζώον del To 29  οιόν τε ού5εν 
ο —LW  Sic 318 ,22:  οιάϊεν οΤόν τε L W  όσα μή ο —CX Si1'318 ,24  
Phl So 146,37 : μηδ’ δσα CX (τών ειδών om y) 3 0  (εχειν
αϊσθησιν W ) 31 (φυσις e ψυχή corr X * : sscr ψυχή C3)
(γάρ om X) πάντα SU W : άπαντα LCVXy Si1 υπάρχει b  Si1:
υπάρξει L, corr Xx -[eras x] 32  (τά] τή V)

434 b 2 τδ L : τούτο CSUy : ταϋτα VWX 03εν LW P P  599,19  
c f S íp 319, 30:  S$i C üy: ότι SVX 3 (μεν τήν ψ. L)

31 ει μη- exit Ε
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σθησιν δέ μή εχειν, μή μόνιμον δν, γενητόν δέ. [άλλα μην 
ουδέ άγένητον'] διά τί γάρ εξει; ή γάρ τη ψυχή βέλτιον 5 
ή τφ σώματι. νδν δ’ ουδέτερον ή μέν γάρ ου μάλλον νοήσει, 
το δ’ ούθέν έσται μάλλον δι’ εκείνο, ουθέν άρα έχει ψυχήν 
σώμα μή μόνιμον άνευ αίσθήσεως. 8

αλλά μήν ε’ίγε αίσθη- 8
σιν εχει, ανάγκη τό σώμα είναι ή άπλούν ή μεικτόν, ουχ 
οίόν τε δέ άπλούν άφήν γάρ ουχ εζει, έστι δέ άνάγκη 10 
ταύτην εχειν. τούτο δέ εκ τώνδε δήλον. επεί γάρ το ζψον 
σώμα έμψυχόν έστι, σώμα δέ άπαν απτόν, απτόν δέ τό 
αισθητόν αφή, άνάγκη και τό τού ζψου σώμα απτικόν 
είναι, εί μέλλει σψζεσθαι τό ζψον. αί γάρ άλλαι αισθή
σεις δι’ ετέρων αισθάνονται, οί ον ό'σφρησις ό'ψις άκοή' 15 
άπτόμενον δέ, εί μή έζει αϊσθησιν, ου δυνήσεται τά μέν 
φεόγειν τά δέ λαβεΐν. εί δέ τούτο, άδόνατον έσται σψζε- 
σθαι τό ζψον. διό καί ή γεύσίς έστιν ώσπερ αφή τις· τρο-

4 μόνιμον őv LUWXy : μόνιμον δέον [eras δε] G: μόνον SV : μόνιαον PhlD 
γενητδν et 5 άγένητον I/WX S i' 3 2 0 ,2 5 . 3 4 .3 9  Ph1 ρ599, 2 8 .32D  
Th 123, 2 0 .2 4  ut ν Alex ap S i 320, 34 Plutarchus ibid 320 ,29:  
γέννητον et άγέννητον C [sed v eras], SUVX2 : γένητον η άγέννητον y : 
γεννητδν Sil άλλα μήν . . .  5 άγένητον L b Alex Pluí ap Si 320, 2 9 .3 4  
Si* 320,28 PhP 599,32 Th 1 2 3 ,2 0 .2 4  So 147 ,22:  om Síp 320,28  
del To 5 έξει LSU Alex ap Ph 596,14 Ph' 595,37 c f Th 123, 26 : 
ουχ έξει VWy, [exp ούχ] C, [eras ουχ] X, γρ. U2 Plut ap Ph 596,16  
(ή γάρ et 6 ή τώ sscr bis ούτε Cx [«ούτε χατά Πλούταρχον» 
mg Ο ]) 6 (δ’ om S) 7 τδ b - W  Th 123 ,29:  το5 LW
(ού μάλλον ούδέν έσται y) (δι’] δ’ Υ) 8  (γε om S i1 A)
9 έχει CWXy Phlc603,15 έ'χοι L Si1: om SUY · (άναγκαίον W) 
είναι L b —W Ph1'603,16:  post μεικτόν W Si1 11 εχειν LSUVWX 
Ph1 c603,18 : είναι Cy 14 μέλλει LSUVXy : μέλλοι CW T h l2 4 ,4  
17 (έστι X) 18 τις LCVWX Si1 '324,9 P V : τής SUy : om 
Th 124,15
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φής γάρ έστιν, ή δέ τροφή τό σώμα τό απτόν. ψόφος δέ 
20 καί χρώμα καί οσμή ού τρέφει, ουδέ ποιεί ουτ’ αύξησιν ούτε 

φθίσιν. ώστε καί τήν γεδσιν ανάγκη άφήν είναι τινα, διά 
τό τοδ άπτοδ καί θρεπτικού αισθησιν είναι' αύται μέν ούν 
άναγκαΐαι τφ ζφω, καί φανερόν δτι ούχ οίόν τε άνευ
αφής είναι ζφον. αί δέ άλλαι τοδ τε εύ ένεκα καί γένει

25 ζώων ήδη ου τφ τυχόντι, αλλά τισίν, οίον τφ πορευτικφ
ανάγκη ύπάρχειν εί γάρ μέλλει σφζεσθαι, ου μόνον δει 
άπτόμενον αίσθάνεσθαι άλλά καί άποθεν. τούτο δ αν είη, 
εί διά τοδ μεταξύ αισθητικόν είη τφ εκείνο μέν υπό τοδ
αισθητού πάσχειν καί κινεΐσθαι, αυτό δ’ υπ’ εκείνου, ώσπερ 

30 γάρ τό κινούν κατά τόπον μέχρι του μεταβάλλειν ποιεί, 
καί τό ώσαν έτερον ποιεί ώστε ώθεϊν, καί έστι διά μέσου ή 
κίνησις, καί τό μέν πρώτον κινεί καί ωθεί ούκ ώθουμενον, 
τό δ’ έσχατον μόνον ωθείται ούκ ώσαν, τό δέ μέσον άμφω, 

435“ πολλά δέ τά μέσα, ουτω καί επ’ άλλοιώσεως, πλήν δτι μένοντος 
έν τφ αύτφ τόπι·) άλλοιοΐ, οίον εί εις κηρόν βάψειέ τις,

19 ψόφος LCSVX l h  124 ,16:  ψόφοι UWy 2 0  (χρώστα W) 
(ουτ’ om W) 21 (άναγκαίον W) (τινα είναι y) 24  (είναι τό ζ. L) τε
b  St1 : om L Th 124, 20  25  (τώΛ] τό S) 26  (άναγκαίον W ι μελλοι
W c f Si? 324,33 Th 124, 22 ου LSVW y: ούδεν CUX μόνον 
L SU V W y: om CX 27  α?α5ανε^αι LSUVy sscr W Th 124, 22 
So 1 4 9 ,2 :  σώζεσΰαι CWX 29  (αισθητικού y) ώσπερ LSUVWy 
S ic 325, 21 Ph1: ώς CX 30  (γάρ om y) του LCUW7Xy Phl 
Th 124, 30 So 149, 5 : τοΰτου SV : τοΰ τοΰτο V2 (μεταβαλεΐν corr V2) 
32  και τό μεν CW7Xy : κα'ι δή τό μεν V : καί μεν δη τό SU : τό δε L 
κινεί καί Ly So 149, 7 : κινούν b —y 33 ώ^οΰν X, γρ. mg C

435 a 1 τά L Ph* 605, 3 . 6  c f Th 124,27 : om b  καί W 
Sic 325, 35 PhP 604,29 Th 124,28 So 149, 9 :  om L b — W (δτι 
sscr ε V) μένοντος L b —y Phc 605,6  Th 124, 28 : μενον W, 
[sscr τ] y 2 άλλοιοΐ LCVWXy Phe 605,7 T h l2 4 ,2 8 :  άλλ’ S, ut 
v U [séd corr in άλλοιοΐ] (εί om S)
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μέχρι τούτου έκινήθη, εως εβαψεν λίθος δέ ούδέν, άλλ'
ύδωρ μέχρι πόρρω' δ δ’ άήρ επί πλεΐστον κινείται καί
ποιεί καί πάσχει, εάν μένη καί εις η. διδ καί περί άνα- 5
κλάσεως βέλτιον ή την δψιν εξιοΰσαν άνακλασθαι, τον αέρα
πάσχειν υπό τοΰ σχήματος καί χρώματος, μέχρι περ ου 
αν ή εις. επί δέ τοΰ λείου έστΐν εις' διό πάλιν ουτος την δψιν 
κινεί, ώσπερ άν εί τό έν τφ κηρφ σημεϊον διεδίδοτο μέχρι 
τοΰ πέρατος. 1 °

1 3  Ότι δ’ ούχ οίόν τε άπλοΰν είναι τό τοΰ ζφου σώμα, 
φανερόν, λέγω δ’ οίον πυρινον ή άέρινον. άνευ μέν γάρ
αφής ούδεμίαν ενδέχεται άλλην αίσθησιν εχειν τό γάρ 
σώμα απτικόν τό έμψυχον πάν, ώσπερ είρηται. τά δέ
άλλα έ'ξω γης αισθητήρια μέν άν γένοιτο, πάντα δέ τφ 15
δι’ ετέρου αίσθάνεσι^αι ποιεί τήν αίσθησιν καί διά των με
ταξύ. ή δ’ αφή τφ αυτών απτεσθαί έστιν, διό καί τουνομα 
ιοΰτο έχει, καίτοι καί τά άλλα αισθητήρια αφή αισθάνε
ται, αλλά δι’ ετέρου- αυτή δέ δοκεΐ μόνη δι’ αυτής, ώστε 3

3 Τούτου LSVWy Ρ ¥  So 149 ,20:  τοΰ CUX Th 124, 30  (ί'ως 
ου έβ. V) 4  (πλεΊίον W) 5 μέν») L So 149 ,23:  μείνη b 
PhP 6 0 5 ,1 7 .2 1  Th 124,34  6 άνακλασθαι LW Síp 605,27 ; 606,2
'Πι 124,35 So 149,25 : κλάσθαι b —W Phc 605, 23  [άνα- i] 7 (τοΰ 
χρώματος W) ού Sv b  So 149 ,26:  Sv οΰ L 8  ή εις 
LCWX So 1 49 ,26:  εΐς ή SüY y λείου LCSUVW : τελείου Xy 
διό b Th 124,37 : διότι L (πάλιν] «πάλιν καί W» Bekker, legi non
possunt: om L) 9 κινεί LSUYWy : εκίνει CX (ει το εν om y
lacuna relicta) (μέχρι κα'ι τοΰ W) 11 (άπλοΰν είναι post σώμα L)
12 λέγομεν Uy 13 ενδέχεται άλλην LCWXy : άλλην ενδέχεται SUV 
αίσθησιν εχειν b  So 148,9 : έχειν αίσθησιν L 14 ώσπερ] ώς Oy
15  αισθητήρια LCSUXy SÍP 326, 25 So 148, 20 : αισθητικά VW μεν 
LSUVWy Síp 326,25  So 148 ,2 0 : om CX παν CX (τδ X : τοΰ y)
16 (διά τοΰ μ. L) 17 (τώ απτών W : τών απτών y) (δπτεσθαΐ τε
έστιν X) 18 (αισθητικά y) 19 (ετέρων L)
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20 τών μεν τοιούτων στοιχείων ουθέν αν είη σώμα του ζψου. ουδέ 
δή γήι'νον. πάντων γάρ ή αφή των απτών έστίν ώσπερ με
σάτης, καί δεκτικόν το αισθητήριον ου μόνον δσαι διαφο- 
ραί γης είσίν, άλλα καί θερμού καί ψυχρού καί τών άλ
λων απτών απάντων, καί διά τούτο τοΐς όστοΐς καί ταΐς 

25 θριξί καί τοΐς τοιούτοις μορίοις οδκ αίσθανόμεθα, δτι γης 
435b έστίν. καί τα φυτά διά τούτο οδδεμίαν έχει αίσθησιν, δτι 

γης έστίν’ άνευ δέ αφής οδδεμίαν οιόν τε άλλην υπάρχειν,. 
τούτο δέ τό αισθητήριον οδκ εστιν ούτε γής ούτε άλλου τών

4 στοιχείων οδδενός.
4 φανερόν τοίνυν δτι ανάγκη μόνης ταύτης
5 στερισκόμενα τής αίσθήσεως τά ζφα άποθνήσκειν’ ούτε γάρ· 

ταύτην εχειν οιόν τε μή ζφον, ούτε ζώον δν άλλην εχειν 
ανάγκη πλήν ταύτην. καί διά τούτο τά μέν άλλα αισθητά 
ταΐς υπερβολαΐς οδ διαφθείρει τό ζφον, οίον χρώμα 
καί ψόφος καί οσμή, αλλά μόνον τά αισθητήρια, αν μή,

10 κατά συμβεβηκός, οίον αν άμα τφ ψόφφ ώσις γένηται 
καί πληγή, καί υπό οραμάτων καί οσμής ετερα κινείται, 
ά τή άφή φθείρει, καί δ χυμός δέ ή άμα συμβαίνει 
απτικόν είναι, ταύτη φθείρει, ή δέ τών απτών υπερβολή,.

22  αισθητήριον LCSUVX Si1: αισθητικόν Wy (οσαι] ώς SilA)
23 (θερμού και om y) 24  (απτών απάντων es απάντων απτών Cx)
(ταΐς] τοΐς y) 25  γης LCUWXy S o l4 9 ,2 6 :  γη SV

435 b 1 εχει αΐσθησιν b —ΛΥ : αίσθησιν έχει LW 2 γη SV έστίν 
L SW X y: εισίν CVX οίον τε άλλην LCSUX So 148, 28 : άλλην οιόν 
τε VWy 4 (ταύτης om PUD) 5 αίσθήσεως LSUVWy Phl Th 125, 33 : 
αίσθήσεως αφής CX άποθνήσκειν b —W So 148, 30 :  αποθνήσκει LW
PhlD 6 (οΤόν τε εχειν y) ζωον-J ζώον ον Wy ον LCWX 
Phl : om SUVy 8 διαφθείρει b : φέρει L : φθείρει P li c f
Th 125, 37 9 (καή om y) äv ρ.ή] αλλά CX 10 (κατά] ή κατά L)
(αν om W) 12 (ά] 'δς [?] y : om L) (δέ om U) 1 3  (απτικός y) 
(ταύτην y)
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οίον θερμών καί ψυχρών καί σκληρών, αναιρεί τό ζώον 
παντός μέν γάρ υπερβολή αισθητού αναιρεί τό αισθητήριον, 15 
ώστε καί τό απτόν τήν άφήν, ταύτη δέ ώρισται τό ζην 
άνευ γάρ αφής δέδεικται ότι αδύνατον είναι ζψον. διό ή 
τών απτών υπερβολή ου μόνον τό αισθητήριον φθείρει, αλλά 
καί τό ζώον, δτι ανάγκη μόνην εχειν ταύτην. τάς δ’ άλ- 
λας αισθήσεις έ'χει το ζώον, ώσπερ είρηται, ου τού είναι 20
ενεκα αλλά τού ευ, οίον όψιν, έπεί εν αέρι καί υδατι,
όπως όρά, ολως δ’ έπεί έν διαφανεΐ, γεΰσιν δέ διά τό
ήδΰ καί λυπηρόν, ίνα αισθάνηται τό εν τροφή καί έπιθυμή
καί κινήται, ακοήν δέ δπως σημαίνηται τι αύτφ, γλώτταν
δέ όπως σημαίνη τι έτέρω. 25

14 (5ερμδν καί Ιυχρδν και σκληρόν Ll 15 υπερβολή αισθητού LW
Th 126,10 So 148, 37 : αισθητού υπερβολή b —W (αισθητήριον]
αισθητικόν y) 16 (καί om W) (το άπτδν corr in του άπτοΰ V1)
ώρισται LWy So 148, 38 : διώρισται CSUVX ζήν SUy : ζώον LCYWX 
17 (είναι το ζώον C, το eras) (δίο κα'ι ή V) 18 (τά αισθητήρια y)
19 (ταύτην εχειν W) 21 (εν om X) 22 δπως CWX So 150, 36 : 
πώς L P V D : om SUVy (ολω;] και δλως X : άλλως C) (διαφανε“] 
διάφορά y) γεΰσιν L b —y Phl : γεϋσις y δε LSUWy Pli1
So 150,37 : τε CVX 23  (τδ εν τροοή om W) (τρυφή y)
2 4  κινείται Uy σημαίνηται τι B h l: «προς τδ σημαίνεσ^αί τι» Th 126, 20 : 
σημαίνηται lom τι] L : σημαίνη τι b  Phl So 151, 2 αύτω LCUVy :
αυτω SWX (γλώτταν δε] γλώτταν δ’ δδ’ y  : και γλώτταν L)



Codicis E fragm enta  
recen sion is a vulgata diversae.

I.
(Fol. 185T; cf cum 412a 3— 13)

185v Έπει δέ τά παραδεδομένα περί ψυχής παρά τών άλλων, 412
έφ’ οσον έκαστος άπεφήνατο τών πρότερον, ειρηται σχεδόν,
νΰν ώσπερ έ£ αρχής πάλιν έπανίωμεν πειρώμενοι διορίσαι 5 
τί έστιν ή ψυχή και τίς άν ειη λόγος αυτής κοινότατος.

5 χωρίζομεν δη τάς μέν ουσίας από τών δντων τών άλλων 
τής δέ ουσίας τό μέν ως ύλην λέγεσθ-αι τίθ-εμεν, δ καθ’ αυτό 
<(μέν ουκ εστι τόδε τι, τό)> δέ ή μορφή, τό δ’ έκ τούτων,
εστι δ’ ή μέν υλη δυνάμει, τό δ’ είδος εντελέχεια, αυτή δ’ i0
υπάρχει διχώς, ή γάρ ως ή έπιστήμη, ή ως τό θ-εωρεΐν,

10 ουσίαι δέ μάλιστα δοκοΰσιν είναι τά σώματα καί τούτων τά 
φυσικά*

7 [Αεν . . .  το suppl Το

II.
(Fol. 1Γ et ν ; cf cum 414b 13— 416a 9)

1 r . . . δέ χυμός ώσπερ ήδυσμα τουτοις έστίν* διοπερ δσα 414 

έχει τών ζψων άφήν, πάσιν υπάρχει καί όρεξις. περί δέ 15 
φαντασίας άδηλον καί ύστερον έπισκεπτέον. ένίοις δέ ταΰτά 
τε υπάρχει καί τό κατά τόπον κινητικόν, τοΐς δ’ έτι πρός

4 ετι corr in  ε~ι
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τούτοις διάνοια και νους, οίον άνθρώπιρ καν εί τι άλλο 
ζφον έτερόν έστι τοιοδτον ή καί τιμιώτερον. δήλον ούν 
ώς ομοίως σχήματος καί ψυχής εις αν είη λόγος, ούτε 
γάρ έκεΐ σχήμα παρά τρίγωνόν έστι καί τα εφεξής, ουτ’ 
ενταύθα ψοχή παρά τάς είρημένας. γένοιτο δ’ άν καί επί 
τών σχημάτων λόγος, δς εφαρμόσει πάσιν, ούκ έ'σται 
μέντοι ίδιος ούθενός σχήματος, ομοίως δέ καί επί ταΐς είρη- 
μέναις ψυχαΐς. διό γελοΐον ζητεΐν τον κοινόν λόγον καί επ’ 
άλλων καί επί τούτων, δς ούκ εσται ούθενός τών όντων ίδιος, 
ουδέ κατά τό οίκεΐον καί άτομον είδος, τον τοιοδτον άφέντας. 
παραπλησίως δέ ώσπερ καί έπί τών σχημάτων, έχει καί τά 
περί τήν ψυχήν άεί γάρ έν τφ έφεςής υπάρχει δυνάμει τό πρότε- 
ρον έπί τε τών σχημάτων καί έπί τών έμψυχων, λέγω δ’ ώσπερ 
έν τετραγώνψ μέν τρίγωνον, έν αίσθητικφ δέ τό θρεπτικόν, ώστε 
καί καθ’ έκαστον δει ζητεΐν τίς ή έκάστου ψοχή, οίον τίς φυτοδ 
καί τίς άνθρώπου καί τίς θηρίου, διά τίνα δ’ αιτίαν τφ 
έφεςής ούτως εχουσι, σκεπτέον. άνευ μέν γάρ του θρεπτικοδ ού- 
θέν έστιν αισθητικόν του δ’ αισθητικού χωρίζεται τό θρεπτι
κόν, οίον έν τοΐς φυτοΐς. πάλιν δ’ άνευ του άπτικοδ ούδεμία 
τών άλλων αισθήσεων, αφή δ’ άνευ τών άλλων υπάρχει' 
πολλά γάρ έστι τών ζφων, ά ουτ5 οψιν έχει ουτ’ ακοήν, καί 
τών αισθητικών δέ κίνησις τοΐς μέν υπάρχει τοΐς δ’ ούχ 
υπάρχει' τελευταΐον δέ διάνοια καί λογισμός' οίς μέν γάρ 
υπάρχει λογισμός, καί τών άλλων έκαστον τών είρημένων, 
οίς δ’ έκείνων έκαστον, ού πάσιν υπάρχει λογισμός, άλλά τά 
μέν ουδέ φαντασίαν έχει μόνον, δτι μέν ούν δ περί τούτων 
έκάστου λόγος οίκειότατος περί ψυχής έστί, δήλον.

4 Ανάγκη δέ τόν περί τούτων μέλλοντα πραγματεύεσθαι

11 αεντοϊοος 17 eji'ij] επι τε 18 5ερπτικον 20 τίς̂ ] της 
τω] το 26 ούκ 27 διάνοια] δια
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λαβεΐν τί έκαστον αυτών έστίν, είθ’ ουτω περί τών έχο- ΐ5 

μένων καί τών άλλων ποιεΐσθαι τήν έπίσκεψιν. εί δέ δει 
35 λέγειν τί έκαστον, οιον τί τό νοητικόν ή τί το αισθητικόν ή 

θρεπτικόν, πρότερον λεκτέον τι τό νοεΐν καί τί τό αίσθάνεσθαι* 
αί γάρ πράξεις καί αί ένέργειαι πρότεραι κατά τον λόγον ·ο 
είσί τών δυνάμεων, αλλά μην ει γε ταΰτα πρότερον ετι 
τούτων διοριστέον τά άντικείμενα, οιον περί τροφής καί αί- 

40 σθητοΰ καί νοητού διά τήν αυτήν αιτίαν, ώστε πρώτον [|
Γ  περί τροφής καί γεννήσεως λεκτέον αυτή γάρ ή ψυχή καί 

τοΐς άλλοις υπάρχει πρώτη ,καί κοινοτάτη, ψυχής δ’ έστί δυ- 25 

ναμις, καθ’ ήν υπάρχει τό ζήν πάσιν. ής εργον εστί γέννη- 
σις καί τό χρήσθαι τροφή· τοΰτο γάρ εργον μάλιστα φυσικόν 

45 πάσι τοις ζώσιν, οσα μή ατελή ή πηρώματά έστιν, ή αυτό
ματον έ'χει τήν γένεσιν, τό ποιήσαι οιον αυτό ετερον, ζψον 
μέν ζψα, φυτόν δέ φυτά, ΐνα τοΰ αεί καί τοΰ θείου μετέχη έκα
στον δν δυναται τρόπον πάντα γάρ έκείνου όρέγεται, κάκείνου 415* 
ενεκα πράττει οσα πράττει κατά φυσιν. τό γάρ ου ενεκα διττόν,

50 τό μέν ου, τό δέ φ· έπεί ούν ου τή συνεχείς τοΰ άεί καί τοΰ 
θείου δυναται κοινωνεΐν ου γάρ ενδέχεται τό αΰτό άεί άριθμψ 5 
είναι οδθέν τών φθαρτών δν τρόπον επιβάλλει, τούτον έκαστον 
θιγγάνει, τό μέν μάλλον, τό δέ ήττον καί διαμένει ουκ αυτό, 
άλλ’ οιον αυτό, άριίΐμφ μέν ουχ εν, εί'δει δ’ εν. έ'στι δ’ ή 

55 ψυχή άρχή τοΰ ζώντος σώματος, άλλ’ ή άρχή καί το αίτιον 
λεγεται πολλαχώς. ομοίως δ’ ή ψυχή τούς τρεις τρόπους αιτία ίο 
τους διωρισμένους· καί γάρ δθεν ή κίνησις καί ου ενεκα 
καί ως ουσία τών έμψυχων σωμάτων έστίν ή ψυχή, οτι μέν 
ούν ως ουσία δήλον τοΰ γάρ είναι ή ουσία αίτιον πάσι,

£0 τό δέ ζήν τοΐς ζώσι τό είναι έστιν, αίτιον δέ καί άρχή ή

42 εστιν 43 πασισ 44 φυσικόν] φυσι ( =  φύσε’. ?) 46 αυτό · cítov
49 του 52 Ιπιβάλλειν 53 οιγγανει 56 όμως 60 αίτια
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is ψυχή τούτου έστίν, φανερόν δε καί ώς tö ού ενεκα ή ψυχή' 
καί γάρ ή φύσις ενεκά του ποιεί ώσπερ ό νους, καί τοΰτ' 
εστιν αυτής το τέλος, καί ή ψυχή τοιοΰτον εν τοίς κατά 
φύσιν, καί πάν τό σώμα όργανον τή ψυχή- ώσπερ δέ τό 

so τών ζφων, καί τό τών φυτών, αλλά μήν καί δθεν ή κίνησις G5 
πρώτον ή κατά τόπον, τούτο έστι ψυχή- άλλ’ ού πάσι τοίς 
ζφοις ή τοιαυτη υπάρχει δύναμις. ετι δ’ άλλοίωσις καί αύξη- 
σις κατά ψυχήν ή μέν γάρ αίσθησις δοκεί τις άλλοίωσις 

25 είναι, μή Ιχον δέ ψυχήν ούθέν αν αίσθοιτο. ομοίως δέ καί 
περί αύξήσεως καί φθίτεως έχει, ούθέν γάρ αυξάνεται ουδέ 70 
φθίνει φυσικώς μή τρεφόμενον, ουδέ τρέφεται μή ζωής με- 
τέχον. αλλά τούτο Εμπεδοκλής ούκ είρηκεν δρθώς, προστιθείς 

416* τήν αύξησιν συμβαίνειν τοίς φυτοϊς κάτω μέν διά τό τήν 
γήν φύσει ουτω φέρεσθαι, άνω δέ διά τό πΰρ. ούτε γάρ
τό κάτω καί άνω λαμβάνει δρθώς- ού γάρ τό αυτό έκάστου 75
τό άνω καί τό κάτω καί τού παντός- άλλ’ ώς ή κεφαλή τών 

5 ζφων, ούτως ή ρίζα τών φυτών εστιν* τό δέ αυτό δει λέγειν 
οργανον, ών αν ή τό αυτό έργον. έτι δέ τί τό συνέχον είς
τάναντία φερομένων; τούτο γάρ αίτιον τό τής αύξήσεως καί
τροφής- εί δέ μή, ούθέν κωλύσει δι — 80

62 oust 65 εκινησις 69 αΟοπο 71 μη τρεφομεν

III.
(Fol 2r et ν ; cf cum 421a 5—422a 23)

421 * δτι ού δέχονται τον άέρα ούδ’ άναπνέουσιν- δι’ ήν δ’ 
β αιτίαν, ετερος έσται περί αύτών λόγος. 9 Περί δέ όσμής καί 

τού δσφραντού ούκ εστι ρόδιον διορίσαι ομοίως τοίς ειρημέ- 
νοις αίσθητοΐς, τί εστιν ή όσμή ούτως ώς ό ψόφος καί τό φώς, 

ίο αίτιον δ’ δτι ούκ εχομεν άκριβή ταύτην τήν αΐσθησιν, άλλά 5

Ι>©



144

χείριστα όσμάται άνθρωπος τών ζφων, καί ουδεμίαν άνευ
too λυπηροΰ καί ήδέος δύναται αίσθέσθαι οσμήν, ώς του αι
σθητηρίου δντος ουκ άκριβοΰς. ώσπερ οδν τοΐς σκληροφθάλ- 
μο-.ς άδήλους είκός είναι τάς διαφοράς τών χρωμάτων καί ΐ5 

ίο σογκεχυμένας, άλλα τφ φοβερφ καί τφ άφόβψ διορίζειν μόνον, 
ούτως καί τά περί τάς δσμάς τοΐς άνθρώποις, έπεί έοικέ 
τε άνάλογον έχειν προς γεΰσιν καί δμοια τά είδη τών 
χυμών τοΐς τής όσμής, άλλά τήν γεϋσιν εχομεν ακριβέστερα  ̂
διά το είναι άφήν τινα αυτήν <(ταύτην)> δ’ εχει τήν αί 

15 σθησιν άκριβεστάτην άνθρωπος· εν μέν γάρ ταΐς άλλαις so
λείπεται πολλών ζφων, τών δ’ απτών αισθάνεται μάλιστα
ακριβώς, διό καί φρονιμώτατον τών ζφων έστίν. σημεΐον 
δε* καί γάρ αυτών τών ανθρώπων ευφυείς, οί δ5 αφυείς 
εΐσί παρ’ ουδέν αισθητήριον ετερον άλλά παρά ταύτην. ών 

2ο μέν γάρ ή σάρζ μαλακή, ευφυείς, οί δέ σκληρόσαρκοι άφυεϊς 25
τήν διάνοιαν, εστι δ’ ώσπερ χυμός ό μέν γλυκός ό δέ πικρός,
καί δσμαί τον αότόν έ'χουσαι τρόπον, άλλά τά μέν εχει τήν 
άνάλογον οσμήν καί χυμόν, τά δέ τουναντίον, ομοίως δέ καί 
δριμεΐα καί αυστηρά καί όζεΐα καί λιπαρά έστιν οσμή. 3ο

25 άλλ’ ώσπερ ε’ίρηται διά τό μή σφοδρά διαδήλους είναι 
τάς όσμάς ώσπερ τους χυμούς, άπό τούτων εϊληφε τά ονό
ματα καθ’ ομοιότητα τών πραγμάτων ή μέν γλυκεία κρό- 421b 
κου καί μέλιτος, ή δέ δριμεΐα θύμου καί τών τοιούτων
τόν αυτόν δέ τρόπον καί επί τών ά)λων. εστι δ’ ώσπερ 

30 καί ή άκοή καί έκάστη τών αισθήσεων τοΰ τε άκουστοΰ

6 ό ανθρ. Ρ 7 αΐσθάνεοθαι Ρ 9 εικός Gm Ρ 10  τώ2 om Ρ
11 τα om Ρ 14 αυτήν om Ρ ταύτην om Ea 16 τών δ’ . . . 
ακριβώς] vulgatam Ρ, séd πολλών pro πολλώ 18  post ανθρώπων add 
οι μεν Ρ 19 ?τερον αισθητήριον Ρ 21 ό μεν χυμός Ρ 2 2  κ α ι... 
τρόπον ] ούτω καί όσμαί ( =  vulg.) Ρ 25  εΐρηται] εΐπομεν Ρ είναι 
διαδήλους Ρ 2 6  άπο τε τούτων Ε» 2 7  καθ’] και Ea μεν γαρ γλ. Ρ
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5 καί άνηκούστου καί ορατού καί αοράτου, καί ή όσφρη- 
σις τού οσφραντού καί άνοσφράντου. άνόσφραντον δέ το μέν 
παρά τό όλως αδύνατον έχειν οσμήν, τό δε μικράν έχον 
καί το φαύλην, ώσπερ τό άγευστον ωσαύτως λέγεται, έστι δέ 
καί ή δσφρησις διά τού μεταξύ, οίον υδατος καί άέρος' καί 35 

ίο γάρ τά ένυδρα φαίνεται αισθανόμενα οσμής, καί τά έναιμα 
καί άναιμα ομοίως, ώσπερ καί τά εν τφ αέρι' καί γάρ 
τούτων ενια πόρρωθεν άπαντφ προς τήν τροφήν αισθανό
μενα τήν οσμήν διό καί έχει απορίαν εί πάντα μέν ωσαύτως 
οσμάται, δ δ’ άνθρω- jj πος άναπνέων, μή άναπνέων δέ 2 Τ 

ΐδ άλλ’ ή κατέχων τό πνεύμα ή έκπνέων ούκ οσμάται, ούτε 41 
πόρρω ούτ’ εγγύς, ούδ5 άν έπιθή τις εις τον μυκτήρα εντός, 
καί τό μέν επ’ αύτφ τψ αίσθητηρίψ τιθέμενον άναίσθητον 
είναι κοινόν πάντων* αλλά τό άνευ τού άναπνεΐν μή αίσθά- 
νεσθαι ίδιον επί τών άνθρώπων έστίν τούτο δέ πειρωμένφ 45 

20 δήλον. εί οϋν τά άναιμα μή άναπνεΐ, ετέρων άν τινα έχοι 
αίσθησιν παρά τάς λεγομένας. άλλ’ είπερ τής οσμής αισθά
νεται, άδύνατον' ή γάρ τού οσφραντού καί ευώδους καί δυσώ
δους αίσθησις δσφρησίς έστιν. φαίνεται δέ καί φθειρόμενα 
υπό τών ισχυρών οσμών υφ’ ώνπερ καί άνθρωπος, οίον άσφάλ- 50 

25 του καί θείου καί τών τοιουτων. όσφραίνεσθαι μέντοι νύν άναγ- 
καΐον, άλλ’ ούκ άναπνεΐν. άλλ’ έοικε διαφέρειν τό αισθητή
ριον τούτο τοΐς άνθρώποις προς τό τών άλλων ζφων, ώσπερ 
καί τά όμματα προς τά τών σκληροφθάλμων* τό μέν γάρ 
έχει πώμα καί ώσπερ έλυτρον τάς βλεφαρίδας, ας άν μή 55 

so άνασπάση καί κινήση, ούχ όρ '̂ τά δέ σκληρόφθαλμα ούκ

32  όσφρητου Ea 34  ώσπερ . . .  ωσαύτως] ωσαύτως δε και το άγευστον Ρ 
35  τών Ρ  [ν m 2] 36 καί οσμής καί Ρ  39 τήν] προς τήν Ρ
άποριαν ex άπορειαν Ea 42  ούδ’] ούτ’ Ρ  46  άναπνεΐν E a
εχη Ρ  50  υφ’ ών Ρ  51 νυν om Ρ  55  εχον Ρ  ελλυτρον Ρ 
56 κινήσει Ρ

Für ater: Aristotelis De Anima. 10
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εχει, άλλ’ ευθύς őpq.. ο τι αν τεθή έν τφ διαφανεΐ* ούτω 
καί το οσφραντικόν αισθητήριον τοΐς μεν άκάλυφον είναι, 422 *· 
ώσπερ τό ομμα, τοΐς δέ δεχομένοις τον αέρα εχειν επικάλυμμα,

60 δ άναπνεόντων άποκαλυπτεσθαι, διευρυνομένων τών φλεβών 
καί τών πόρων, καί διά τούτο τά άναπνέοντα έν τφ ύγρφ 
ούκ όσμάται, δτι ανάγκη άναπνευσαντος δσφρανθήναι, έν δέ 5 
τφ ύγρφ αδύνατον τούτο ποιεΐν. εστι δ’ ή όσμή τού ξηρού 
ώσπερ δ χυμός τού υγρού* τό δ’ οσφραντικόν τό αισθητήριον 

65 τό δυνάμει τοιούτον.
10 Τό δέ γευστόν έστιν άπτόν τι καί τούτο αίτιον τού 

μή είναι αισθητόν δια τού μεταξύ άλλοτρίου ό'ντος σώμα
τος* ουδέ γάρ ή αφή. καί τό σώμα, έν ψ ό χυμός, τό γευ- ίο 
στόν, έν ύγρφ ώς ύλη* τούτο δ5 άπτόν τι. διό καν εί έν 

70 ύδατι εϊημεν, αίσθανόμεθα έμβληθέντος γλυκέος, ού διά 
τού μεταξύ δέ ήμΐν ή αίσθησις, άλλά τφ μειχθήναι τφ ύγρφ, 
ώσπερ ποτφ* τό δέ χρώμα ούχ ούτως όράται τφ μίγνυσθαι is 
ουδέ ταΐς άπορροίαις. ώς μέν ουν τό μεταξύ ούθέν έστιν ώς 
δέ χρώμα τό Ορατόν, ούτω γευστόν χυμός, ούθέν δέ ποιεί αίσθη- 

75 σιν χυμού άνευ ύγρότητος, άλλ’ εχει ένεργείορ ή δυνάμει υγρό
τητα, οίον τό άλμυρόν τηκτόν τε γάρ αύτό καί συντηκτικόν 
τής γλώττης. ώσπερ δέ καί ή όψις έστί τού τε ορατού καί 2ο 
τού άοράτου (δ γάρ σκότος άόρατος, κρίνει δέ καί τούτον ή 
όψις), ετι τού λίαν λαμπρού (καί γάρ τούτο πως άόρατον,

80 άλλον τρόπον καί δ σκότος), δμοίιος δέ καί ή άκοή ψόφου 
τε καί σιγής, ών τό

57  εύ·3εα Ρ 5 9  τον άε’ρα δεχόμενοι; Ρ 6 0  άνακαλύπτεσθαι Ρ 
62  άναπνεύσαντας Ρ 63  τούτο om Ea : τοΰτο ők ποιεΐν Ιν τω ύγρω 
αδύνατον Ρ 6 4  τδ2 et 65  τδ om Ρ 70  ώαεν Ρ έμβλ. δν γλ. Ρ 
71 μειχ^ηναι séd ει corr in ι Ea 77  yjx\  om Ρ 79  επί Ε



(F ol. 196r e t T; cf cum 423b 8 — 424b 18)

423 b είρηται πρότερον δτι καί δε’ ύμένος αν πάντων αίσθανοί- 196Γ 
ίο μέθα των άπτών, καν ει λανθάνοι διείργων, Ομοίως αν εχοι- 

•χεν ώσπερ νυν έν τψ υδαπ καί έν τφ αέρι' δοκούμεν γάρ 
αυτών θιγγάνειν καί ούθέν είναι διά μέσου. άλλα διαφέρει τοότψ 
τά απτά των ορατών καί ψοφητικών, δτι έκείνων αίσθανόμεθα 5 
τφ τό μεταξύ ποιεΐν τι ήμάς, τών δ’ άπτών ούχ υπό τού με- 

ΐ5 ταξυ άλλ' άμα τώ μεταξύ, ώσπερ οί διά της άσπίδος πλη- 
γέντες" ουδέ γάρ ή άσπίς πληγεϊσα έπάταξεν, άλλ’ άμα άμ- 
φοΐν συνέβη πληγήναι. δλως δ’ εοικε καί ή σάρξ καί ή γλώττα, 
ως ό αήρ καί τό ύδωρ προς την δψιν καί την ακοήν καί ίο 
οσφρησιν εχουσιν, ούτως έχειν πρός τό αισθητήριον ώσ- 

20 περ έκείνων έκαστον, αυτού δέ τού αισθητηρίου άπτομένου 
ουτ’ έκεΐ ούτ’ ενταύθα γένοιτ’ αν αίσθησις. οίον εί τις τό 
σώμα τό λευκόν επί τού ομματος θείη το έσχατον, ή καί δήλον 
δτι έντός τό τού απτού αισθητικόν, ουτω γάρ αν συμβαί- 15 
νοι δπερ έπί τών άλλων" έπιτιθεμένου γάρ έπί τό αίσθητή- 

25 ριον ούκ αισθάνεται, έπί δέ τήν σάρκα έπιτιθεμένου αισθά
νεται" ώστε μεταξύ άρα τού απτικού ή σάρξ. άπταί μέν οόν 
είσίν αί διαφοραί τού σώματος ή σώμα· λέγιο δέ διαφοράς, 
αίς τά στοιχεία διορίζουσι, θερμόν καί ψυχρόν καί ξηρόν καί 20 
υγρόν, περί ών είρηται πρότερον έν τοΐς περί τών στοιχείων, τό δέ 

so αισθητήριον αυτών τό απτικόν, καί έν ψ ή καλουμένη αφή υπάρ
χει πρώτψ, τό δυνάμει τοιούτόν έστι μόριον τό γάρ αίσθά- 

424* νεσθαι πάσχειν τί έστιν’ ώστε τό ποιούν, <(οίον)> αυτό ένεργείφ, 
τοιούτον ποιεί εκείνο τό δυνάμει δν. διό τού ομοίως θερμού 25

1 άξαντων αν α?σ3αν0!ΐε2α Ρ 8 ούτε Ε» 13 γενοστοαναΐ'
οϊτ,οιν Ε» 17 εο^ανεται Ε» 18 αύται Ρ 2 0  αΤς αί Ρ
2 3  -ρώτως Ρ 2 4  oiov om Ε» Ρ
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ή ψυχρού ή σκληρού ή μαλακού οοκ αισθανόμενα, αλλά 
τών υπερβολών, ώς αν τής αίσθήσεως οίον μεσότητός τίνος 
ουσης της εν τοΐς αίσθητοΐς έναντιώσεως. καί διά τοΰτο κρί- 5 

νει τά αισθητά, τό γάρ μέσον κριτικόν γίνεται γάρ προς 
30 όποτερονοδν αυτών θάτερον τών άκρων- καί δει ώσπερ τό 

μέλλον λευκοΰ αίσθήσεσθαι ή μέλανος μηδέτερον είναι ενερ
γείς, αλλά δυνάμει, ουτω δη καί επί τών άλλων καί επί της 
αφής μήτε θερμόν μήτε ψυχρόν, ετι δ’ ώσπερ τοΰ τε ορατού καί ιο· 
τού άοράτου ήν πως ή δψις, ομοίως δέ καί αί άλλαι τών άντι- 

35 κειμένων, ουτω καί ή αφή τού άπτού καί άνάπτου* άναπτον 
δέ τό τε μικράν πάμπαν έχον διαφοράν τών απτών, οίον 
πέπονθεν ό αήρ, καί αί υπερβολαί τών απτών άναπτοι, αηπερ τά 
φθαρτικά. καθ’ έκάστην μέν οΰν αίσθησιν είρηται ώς έν ι&
τυπω είπεΐν.

40 12  Καθόλου δέ περί πάσης αίσθήσεως δεΐ λαβεΐν ότι ή
μέν αίσθησίς έστι τό δεκτικόν τών αισθητών άνευ τής
ύλης, οίον ό κηρός τού δακτυλίου άνευ τού σιδήρου καί τού 

1967 χρυσού δέχεται τό σημεΐον, λαμ-1| βάνει δέ τό χαλκούν ή χρυ- 2ο 
σούν σημεΐον, άλλ’ ουχ ή χαλκός ή χρυσός, ομοίως δέ

45 καί ή αίσθησίς έκάστη υπό τού εχοντος χρώμα ή ψόφον
ή χυμόν πάσχει, άλλ5 ουχ ή έκαστον εκείνων λέγεται, άλλ’
ή τοιόνδε καί κατά τον λόγον, αισθητήριον δέ πρώτον, έν
φ ή τοιαυτη δυναμις. έστι μέν ούν τό αυτό, τό δ’ είναι ετε- 2& 
ρον* μέγεθος μέν γάρ άν τι είη τό αίσθανόμενον- ου μέντοι 

50 τό γε αίσθητικφ είναι ή αίσθήσει μεγέθει έστίν είναι, άλλα λό
γος τις καί δυναμις εκείνου, φανερόν δ’ έκ τούτων καί διά

27  δν του αισθητηρίου της E aP 29  κριτικόν... πρδςθΕαΕΛ γάρ^
δέ Ρ 32  άλλα δυνάμει] δυνάμει δ’ άμφω Ρ δέ E a 3 4  λοιπαέ Ρ  
3 6  πάμπαν post απτών Ρ  3 8  ώς om Ρ 4 2  δακτύλου E a 4 3  χρυσουν 
ή χαλκοΰν Ρ  σημιον E a 4 5  και ησθησις E a χυμ'ον η ψόφον Ρ 
4 7  τοιονδΐ Ρ 49  άν τι] πάντη Ρ 50  εΤναι εστι Ρ λόγου Ρ 51 κα'ι2 Ρ
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τί ποτέ των αισθητών αί οπερβολαί φθείρουσι τάς αίσθή- 
σεις· αν γάρ ή ή κίνησις ισχυρότερα τοΰ αισθητηρίου, λύε
ται ό λόγος, τούτο δ’ ήν αίσθησις, ώσπερανεί ή συμφω
νία καί ό τόνος σφόδρα κρουομένων τών χορδών, καί διά
τί ποτέ τα ιευτά ούκ αισθάνεται, εχοντά τι μόριον ψυχι
κόν καί πάσχοντα υπό τών απτών* καί γάρ ψύχεται καί 
θερμαίνεται* αίτιον δε τό μη εχειν μεσότητα, μηδέ τοιαυ- 
την αρχήν, οΐαν τά είδη τών αισθητών δέχεσθαι, αλλά
μετά της ύλης πάσχειν. άπορήσειε δ’ άν τις, άρα. πάθοι αν 
υπ’ οσμής τό μή δυνάμενον δσφρανθήναι, <(ή)· υπό χρώματος τό 
μή δυνάμενον ίδεΐν. δμοίως δέ καί επί τών άλλων, εί δ5 ή 
οσμή τό όσφραντόν, εί τι ποιεί, τήν δσφρησιν ποιεί οσμή, 
ώστε ούθέν πάσχειν τών άδυνάτων δσφρανθήναι. δ δ’ αυ
τός λόγος καί επί τών άλλων* ουδέ τών δυνατών, άλλ’ ή 
αισθητικόν έκαστον, άμα δέ δήλον καί ούτως, ούτε γάρ 
ψόφος ούτε τό φώς καί σκότος ούτε ή οσμή ούθέν ποιεί τά 
σώματα, άλλ’ έν οίς έστίν, οίον αήρ ό μετά τής βροντής 
διέστησε τό ζύλον. άλλά δή τά άπτά καί οί χυμοί ποιούσιν* εί 
γάρ μή, υπό τίνος αν πάσ/οι τά άψυχα ή άλλοιοΐτο; άρ! 
ουν κάκεϊνα ποιεί; ή ού πάν σώμα παθητικόν υπ’ δσμής, 
καί ψόφου* καί τά πάσχοντα άόριστα, καί ού μένει, οίον 
αήρ* όζει γάρ ως παθών τι. τί ουν έστί τό δσμάσθαι παρά 
τό πάσχειν τι; ή τό μέν δσμάσθαι αίσθάνεσθαι, δ δ’ 
άήρ παθών τούτο ταχύ αισθητός γίγνεται.

52 φ^ίρουσι Ε» : φ^ίνουσι Ρ 53  ί) η E a *. ή Ρ 54  ωσπεο καί Ρ 
57  πάσ'/οντά τι Ρ 59 otov Ε» 61 η oro E aP 64 ώστε. . .  
óo^pavSf.vatj vulgatam  Ρ δυνατόν E a 70ειάλλοιο7Ρ 7 1 r ( o m E a 
7 3  γ&ϋν Ρ παθοντιΕ 74 οσ|Αασ3αιαιαισ58νεσ5αι Ea 75 πανιών E a 
ταχέως Ρ



Specim ina recen sion is Vaticanse 
in codice P servatse.

i.

(412b 9— 23)

412b καθόλου μεν ούν είρη-
ίο ται τί έστιν ή ψυχή, ott ουσία ή κατά τον λόγον, τούτο· 

δέ το τί ήν είναι τφ τοιψδί σώματι, ώσπερ εί ήν ότιούν 
τών οργάνων φυσικόν σώμα, οίον πρίων ήν γάρ αν τό 
πρίονι είναι ή ουσία αυτού, καί ή ψυχή τούτο* διό άπ- 
ελθουσης ουκέτ’ αν ήν πρίων, άλλ’ ή όμωνυμως. νύν δ’ έστί 

15 πρίων ου γάρ τοιούτου σώματος ή ψυχή τό τί ήν είναι καί 
ό λόγος, αλλά φυσικού τοιουδί εχοντος κινήσεως καί στά
σεως αρχήν έν έαυτφ. δει δέ σκοπεΐν ώσπερ είπομεν επί 
τών μερών ότψούν. εί γάρ ήν δ οφθαλμός ζφον, ήν αν 
τούτου ψυχή ή όψις" αυτή γάρ ουσία οφθαλμού ή κατά τον 

20 λόγον, ό δ’ όφθαλμός υλη όψειυς" άπελθούσης δ’ οδκ ετι 
ό όφθαλμός άλλ’ ή Ομωνυμως, ώσπερ εί τον λίθινον οφθαλ
μόν φαίημεν είναι, δ δέ έπί ενός μέρους, τούτο δει λαβεΐν 
επί όλου τού ζώντος σώματος"

II.
(413* 3— 414» 1δ)

ότι αένI
ούν ήτοι μέρη έ'νια τής ψυχής ή ή όλη, ει μεριστή, ουκ 

5 έ'στι χωριστή τού σώματος, ου έστι ψυχή, ουκ άδηλον ένίων
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γάρ ή εντελέχεια αυτών τών μερών έστιν. ου μην άλλ’ εννιά 
ούθέν κωλύει, ου γάρ έστι σώματος εντελέχεια ούδενός. 
ετι άδηλον εί ούτως ή ψυχή τοΰ σώματος εντελέχεια ώσπερ 
πλωτήρ πλοίου, ώς μέν ούν είπεΐν τυπφ περί ψυχής 
είρήσθω τον τρόπον τούτον. 10'

2  Έπεί δ’ έκ τών ασαφών μέν φανερωτέρων δέ τό 
σαφές γίνεται καί κατά τον λόγον γνωριμώτερον, πειρατέον 
πάλιν ουτω γ’ έπελθεΐν περί αυτής· ού γάρ μόνον τό οτι
δει έχειν τον λόγον τον οριστικόν, ώσπερ οι πλεΐστοι τον 
ορον λέγουσιν, άλλά καί τήν αιτίαν ένυπάρχειν. νυν δ’ ώσπερ 15 
συμπέρασμα οί λόγοι τών όρων είσίν, οιον τί έστι τετρα
γωνισμός ; τό ίσον έτερομήκει ορθογώνιον είναι ισόπλευρον 
ουτος μέν γάρ δ τοΰ συμπεράσματος' δ δέ λέγων τί έστι 
τετραγωνισμός; οτι μέσης εύρεσις, τοΰ πράγματος λέγει τό 
αίτιον, λέγωμεν ούν ποιησάμενοι τής σκέψεως αρχήν τήνδε. 20 
τό ψυχήν έχον προς τό μή έχον διορίζομεν τψ ζην* τό δέ 
ζην εις πλείω τόν αριθμόν βλέψαντες είποιμεν καν εί μόνον 
έν ύπάρχη τι τούτων, εις αίσθησιν, εις νοΰν, εις κίνησιν 
τήν κατά τόπον καί στάσιν, ετι εις κίνησιν τήν κατά τό
τρέφειν καί αύζάνεσθαι καί φθίνειν, διό καί τά φυόμενα 25
πάντα ζωής τίνος δοκεΐ μετέχειν' αυτά γάρ έν αυτοΐς φαίνεται 
τοιαύτην δυναμιν εχοντα καί άρχήν, δι’ ής αύζησίν τε λαμβάνει 
καί φθίσιν κατά τούς έναντίους τόπους' ού γάρ άνω μέν 
αύζεται, κάτω δ’ ού, άλλά καί κάτω καί άνω καί πάντη' 
καί τρέφεται διά τέλους καί ζή εως αν δυνηται λαμβάνειν 30 
τροφήν, δύναται δέ τούτο μέν χωρίζεσθαι τών άλλων, τούτου 
δέ τάλλ’ αδύνατον έν τοΐς θνητοΐς. φανερόν δ’ έπί τών
φυομένων' ούδεμία γάρ αυτοΐς υπάρχει δύναμις άλλη ψυχής, 
τό μέν ούν ζήν διά ταύτην υπάρχει τήν αρχήν παρά τοΐς 413b 
ζψοις, τό δέ ζψον διά τήν αίσθησιν πρώτον καί γάρ εί
μή κινοΐτο μηδ’ άλλάττοι τόπον, έχει δέ αίσθησιν, ζφον άν
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είναι φαΐμεν καί ού μιόνον ζην. φαίνεται δέ καί τοιαδτ’ είναι 
πολλά τών ζφων· μόνιμα γάρ όντα τη φόσει έχει μόνον 

5 αίσθησιν. αίσθήσεως δέ αφή πρώτον υπάρχει πάσι* καί 
καθάπερ το θρεπτικόν δύναται χωρίζεσθαι τής αφής, πάλιν 
ούτως αυτή τών άλλων αισθήσεων πάντα γάρ τά ζφα έχοντα 

9 φαίνεται τήν απτικήν αίσθησιν δι3 ήν δ’ αιτίαν έκάτερον 
10 τούτων ουτω συμβέβηκεν, ύστερον έροδμεν. νυν δ’ επί το- 

σοδτον είρήσθω μόνον, ότι ή ψυχή τούτων έστίν αρχή τών 
ειρημένων καί ώρισται τούτοις θρεπτικφ, αίσθητικφ, διανοη
τική, κινήσει, πότερον δέ τούτων έκαστον έστι ψυχή ή μόρια 
ψυχής, καί πότερον μόρια ψυχής ούτως ώστε είναι χωριστά 

15 μόνψ λόγφ ή καί τόπφ, περί μέν οΰν τινών ού χαλεπόν 
ίδεΐν, ενια δέ απορίαν εχει. ώσπερ γάρ επί τών φυτών φαί
νεται διαιρούμενα ενια ζώντα καί χωριζόμενα δ’ απ’ άλλήλων, 
ως ούσης τής εν αύτοΐς ψυχής έντελεχείσρ μέν μιας έν τφ ένί 
έκάστφ φυτφ, δυνάμει δέ πολλών, ουτω καί π!ερί τάς άλλας 

20 διαφοράς όρώμεν τής ψυχής συμβαΐνον εν τοΐς διατεμνο- 
μένοις ζφοις· καί γάρ αίσθησιν έκάτερον τών μερών έχει 
καί κίνησιν τήν κατά τόπον, εί δ’ αίσθησιν, καί φαντασίαν 
καί όρεξιν* δπου μέν γάρ αίσθησις, λύπη τε καί ηδονή παρα
κολουθεί, δπου δέ ταΰτα, εξ άνάγκης καί επιθυμία, περί δέ 

25 τοΰ νοΰ τής θεωρητικής δυνάμεως ούδέ πιο φανερόν, άλλ’ έοικε 
ψυχής γένος ετερον είναι, καί τούτο μόνον ενδέχεται χωρί- 
ζεσθαι, ώσπερ τό άΐδιον τοΰ φθαρτού, δτι μέν οΰν ούκ εστιν 
ουτω ταΰτα μέρος ψυχής ώστ’ είναι χωριστά, καθάπερ φασί 
τινες, δήλον εκ τούτων τφ δέ λόγψ δτι ετερον, φανερόν* 

30 αισθητικόν γάρ είναι καί δοξαστικόν ετερον, είπερ καί τό 
αισθάνεσθαι τοΰ δοξάζειν. ομοίως δέ καί τών άλλων τών 
ειρημένων έκαστον, έτι δ’ ένίοις μέν τών ζφων υπάρχει 
άπαντα, ένίοις δέ ελάττω, τοΐς δέ §ν txóvov* τούτο δέ ποιεί 

414“ διαφοράς τών ζώντων δι’ ήν δ’ αιτίαν, σκεπτέον ύστερον.
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τό δ5 αυτό τούτο συμβαίνει καί περί τάς αισθήσεις' τά
μέν γάρ έχει πάσας, τά δ’ έλάττους, τά δέ μίαν τήν άναγ- 
καιοτάτην, άφήν. έπεί δέ φ ζώμεν καί αίσθανόμεθα λέγεται 
διχώς, ώσπερ φ έπιστάμεθα' τό μέν γάρ επιστήμην είναι 5
φαμεν, τό δέ ψυχήν* καί γάρ τή ψυχή καί τή επιστήμη 
έπίστασθαι λέγομεν ομοίως δέ καί φ υγιαίνομεν, τό μέν 
υγιείς, τό δέ τοΰ σώματός τινι μορίψ ή ολφ' τούτων δ’ ή μέν 
επιστήμη καί ή υγίεια είδος τι καί μορφή καί λόγος καί οίυν 
ένέργεια τών δεκτικών, ή μέν τοΰ επιστημονικού, ή δέ τοΰ 10 
ύγιαστοΰ* εν τψ πάσχοντι γάρ καί διατιθεμένψ δοκεΐ ή ενέρ
γεια ένεΐναι ή τών ποιητικών" ή ψυχή δέ τοΰτο φ ζώμεν
καί αίσθανόμεθα καί κινούμεθα πρώτως* ώστ’ είδος τι καί 
λόγος έστίν, άλλ’ ουχ ως υλη καί υποκείμενον ώσπερ ε’ίρη-
ται. 15

III.

(420b 5—10)

ή δέ φωνή ψόφος τίς έστιν έμψυχου' ουδέν γάρ 420b 
φωνεϊ άψυχον, άλλά καθ’ ομοιότητα λέγεται φωνεΐν, οίον 6 
αύλοί καί λύρα καί δσα άλλα τών άψυχων άπότασιν καί 
μέλος καί διάλεκτον εχει' έοικε γάρ οτι καί ή φωνή ταΰτ’ 
έχει, ου πάντα δέ τά ζψα φωνήν εχει' τών γάρ άναίμων 
ούθέν έχει' άλλ’ ουδέ τά έναιμα πάντα, οίον ιχθύες. 10

ΙΥ.

(421* 1—422*23)

σημεϊον 421*
-δέ τούτου' ούθείς γάρ δύναται άμα άναπνέων φωνεΐν ή έκ- 
πνέων, άλλά κατέχων. τούτφ κινεί, φανερόν δέ καί διότι
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οί ιχθύες άφωνοι' ού γάρ έχουσι φάρυγγα. ούκ έχουσι δέ 
5 τούτο τό μόριον, δτι ού δέχονται τον αέρα ούδ’ άναπνέουσιν. 

δι’ ήν δ’ αιτίαν, έτερος έσται περί αυτών λόγος.

De iis quae sequuntur v. cod Ea frg. III.

V.
(422b 32—424b 18)

άλλα τί το εν το υποκείμενον, ώσπερ 
ακοή ψόφος, ούτως τή αφή, άδηλον δοκεϊ είναι, πότερον 
δ’ έστί τό αισθητήριον εντός, ή ού, άλλ’ ευθέως ή σαρξ, 

423a ούθέν δοκεΐ σημεΐον είναι τό άμα θιγγάνοντος φαίνεσθαι 
την αίσθησιν γινομένην. καί γάρ νυν ε’ί τις παρατείνειε 
περί την σάρκα οίον υμένα ποιήσας, ομοίως ποιήσει τήν 
αίσθησιν ευθύς άψάμενον’ καίτοι ου δήπου καί έν τουτψ έστί 

5 τό αισθητήριον εί δέ καί προσπεφυκός είη, θάττον ετι
διικνοΐτ’ αν ή αίσθησις. διό τό τοιοΰτον τού σώματος μόριον 
εοικεν ούτως έχειν ώσπερ άν εί κύκλφ ήμίν περιεπεφυκει ό 
άήρ' ένί γάρ άν έδοκούμεν αίσθάνεσθαι οσμής καί ψόφου και 
χρώματος, καί μία τις αίσθησις είναι οψις τε καί ακοή καί 

10 οσφρησις. αλλά διά τό κεχωρισμένον είναι δι’ ου γίνονται αί 
κινήσεις, φανερά τά είρημένα αισθητήρια ετερα οντα. έπι
δέ τής αφής τούτο νύν άδηλον* εξ άέρος μέν γάρ ή δδατος 
αδύνατον συστήναι τό έμψυχον σώμα' δει γάρ στερεόν είναι, 
έκ γής δέ λείπεται καί τούτων είναι μικτόν, οίον βούλεται 

15 είναι ή σαρξ καί τό άνάλογον δσα μή έχει σάρκα των ζφων
ώστ’ άνάγκη τό σώμα μεταξύ είναι τού απτού καί προσ
πεφυκός, δι’ ου γίνονται αί αισθήσεις πλείους οΰσαι. δηλοΐ 
δ’ δτι πλείους είσίν αί αισθήσεις ή επί τής γλώττης αφή* 
απάντων γάρ τών απτών αισθάνεται κατά τό αυτό μόριον
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καί χυμού, εί μέν οόν καί ή άλλη σαρξ χυμού ήσθάνετο, 
μία αν έδόκη είναι καί αφή καί ή γεύσις, νύν δέ διά το μή 20 
άντιστρέφειν. εχει δέ απορίαν εί άπαν σώμα βάθος εχει* 
τούτο δ’ έστί το τρίτον μέγεθος" ών δ’ έστί δυο σωμάτων 
μεταξύ σώμα, ταύτα δ’ αδύνατον άπτεσθαι άλλήλων' το δέ 
υγρόν άνευ σώματος ούκ εστιν ουδέ τό διερόν, άλλ’ άναγκαΐον 
ή ύδωρ είναι ή εχειν ύδωρ' τα δέ άπτόμενα άλλήλων έν 25 
τψ υδατι, μή ξηρών τών άκρων όντων, άναγκαΐον ύδωρ 
εχειν μεταξύ, ου άνάπλεω τα έσχατα' εί δέ τούτ’ αληθές, 
αδύνατον αν είη άψασθαι άλλο άλλου έν υδατι. τον αυτόν 
δέ τρόπον καί έν αέρι* ομοίως γάρ εχει ό αήρ προς τα έν 
αύτψ ώσπερ υδιυρ προς τα έν αύτψ τψ υδατι. λανθάνει 30 
δέ μάλλον ημάς, ώσπερ καί τα έν τψ υδατι ζψα, εί διερόν 
άπτεται διερού. πότερον ούν έστι πάντων ομοίως ή αίσθη- 423 b 
σ ι ς ; νύν γάρ ού δοκεί, αλλά τψ άπτεσθαι ή γεϋσις καί ή 
αφή, αί δέ άλλαι άποθεν. τό δ’ ούκ εστιν, αλλά καί τό 
σκληρόν καί τό μαλακόν δι’ ετέρου αίσθανόμεθα, ώσπερ καί 
τό ορατόν καί τό εχον ψόφον καί τό οσφραντόν αλλά τά 5 
μέν πόρρωθεν, τά δέ διά τό λίαν έγγυς λανθάνει, έπεί 
πάντα γε διά τού μέσου αίσθανόμεθα* άλλ’ έπί τούτων 
λανθάνει.

De iis  quae sequuntur v. cod. E. frg. IV.



Supplem enting criticum .
Liber I.

c. 1.] 402b 3 διαφέροοσα scripsi e quattuor codicibus, 
quae lectio mihi praestare videtur, est enim aliquanto inso- 
lentius dictum illud «anima specie differens» pro «anima 
in species divisa» vel «animae specie differentes», neque 
tarnen hie loquendi usus exemplis caret, e quibus s u n t: 
metaph. 5, 6 .1016a 24 λέγεται §’ ív καί ών το γένος §ν δια- 
φέρον ταΐς άντικειμέναις διαφοραΐς — hist. an. 2, 17. 508 b 10 
μίαν γάρ καί απλήν εχοοσιν (sc. οί ιχθύες την κοιλίαν), διαφέ- 
ρουσαν τοΐς σχήμασι cf 3, 19. 5213 31 16 pro αισθη
τικού et νοο coni αισθάνεσθαι et νοεΐν Beiger, Heimes 
1878, p. 302 403 a 14 ootoj in contextum primus
recepit Bonitz, Herrn. 1873, p. 417; quem secutus sum in 
«Symbolis criticis» (Egyetemes Philologiai Közlöny 1906, 
p. 293 sqq. ; quae seorsum quoque prodierunt Budapestini a. 
1906) ubi scribendum esse hoc loco oo μέντοι αψεται γ’ οατω 
non sine quadam veritatis specie demonstrasse mihi videor. 
Sed minus certa nunc mihi res videtur, neque utrum οδτω, 
an τοότοο Aristoteles scripserit, diiudicari posse existumo; 
est enim τοότοο i. q. της χαλκης σφαίρας, contra οδτω i. q. 
της χαλκης σφαίρας κατά στιγμήν, ut exposui 1. c .; non 
múltúm igitur inter se lectiones distant 18 άμα . .  .
19 σώμα del To, legerunt Sip 19, 32  Php 5 0 ,2 2  So 8, 2  Í1 
23  τοότοο μάλλον coni To, τοότψ μάλλον coni Christ, scripsi
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μάλλον τοΰτο e b  31 αίματος καί (vei ή) remo-
venda esse censet Steinhart, Symbolse critieae p. 3 || 
b 2 οδε] cf Symbolas m eas; similia fusius disseruit Hi 
ad 1., qui tarnen είδος in contextu retinuit [οδε nunc etiam 
Apelt] 17 ούτε ώς χωριστά e solo E Bhl Bo,
«quasi 19 καί οόχ huic ούτε respondeat, séd aut <(ουτε χώ- 
ριστα)> ούτε aut ούδέ pro ούτε minus incommodi haberet» 
H i; ού χωριστά iam Dembowski W, f. Kl. Ph. 1887 p. 430 
scripsit [ου πως χωριστά fort recte Apelt]

C .  2.] 21 προελθ-όντας omnes edd, ante πρ. interpungunt edd. 
ante To, post πρ. To et recc.; cf Symbolas meas 401a 2 τά 
σφαιροειδή . . . λέγει et 4 ών del Madvig Adv. crit. I, 471 |J 
19 περί δ έ . .. 20 παντελής suspecta Biehlio b 10 ποι-
οΰντες, ταότας et 11 μίαν, ταύτην Bq 18 ομοίως . . .
27 πραγμάτων interpunctionem mutavi, ut levius ferri possit 
tautológia (24 οι μέν . . .  25 έλέγοντο et 27 είδη . . .  πραγμάτων), 
quarum sententiarum altera ad priorem doctrinae Platonicae 
formám (19 αυτό . . .  21 όμοιοτρόπως) trahenda est, altera 
inde a κρίνεται ad posteriorem (21 ετι δέ . . .  24  στερεού). || 
27 είδη δέ καί άριΟ-μοί Steinhart ουτοι καί Susemihl
Jen. Lit. Ζ. 1877, ρ. 708 28  comma ante ούτως
Bk Tr1 Bhl S il c fp30, 2 3  Phl c fp8 1 ,2 4  cf metaph. 985*2, 
post ούτως To Eo Hi So 1 4 ,2  31 τοΐς άσωμάτοις
etiam Bk, non inepte; cf poet. 1449*4 αντί τών ιάμβων 
κωμωδοποιοί et Yahlen ad 1. 405 a 19 εοικε . . .
21 κινεί etsi ab Aristotele scripta sint, huic loco postea 
parum apte illata videntur; del Essen 27 τε] δέ
etiam ZeEer Ph. d. Gr. I 5, 646 n. 3 b 8 γάρ] άρα
Susemihl B. Ph. W. 1893 p. 1316 11 ώς ειπεΐν
post 10 πάντες ponit Christ 15 επειδή . . .  16 άρ-
χών post 19 ποιοΰσιν ponit Steinhart 27 γάρ post
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μεν ex Ε recipiunt Το et recc., probat Noetel Z. f. Gymnw. 
p. 142, qui aut λέγοντες post 28  ψυχρόν poni aut καλεΐσθαι 
ψυχήν eici v u lt; comma ante 27 λέγοντες transfert Ro, post 
28  ψυχρόν om Bk Tr Hi

c. 3.] 406 a 10 δή etiam Susemihl Jen. L. Z. 1877, p 707 || 
11 κινείται και μετέχει κινήσεως tautológia quae his verbis 
inest offenditur T r ; coniectabantur varia. Sed similia 
leguntur 1. II, p 417 a 24 τών επιστημόνων καί έχόντων επιστή
μην, cf et 408 b 6 13 Dittenberger Gott. G. Anz.
1863 p. 1612 e verbo φθίσεως in E omisso suspicatur pri- 
mum ires tantum motus species hoc loco nominatas esse 
c f  So 1 7 ,1 1  23 καν . . . φύσει suspecta Tr, defen-
dit Ro b 2 κατά το σώμα] κατά τόπον coni Bonitz
Herrn. 1873, p. 422; μεταβάλλοι . . . σώμα del Hi. Verba κατά 
το σώμα sensu locali dicta esse puto, sicut interpretatur 
Shorey Am. Journ. Phil. 22, 153 3 ένδέχοιτ’ αν legi
et 4 ένδέχοιτ' αν om vult Bonitz 1. c. p. 426 τουτφ . . .
5 ζφων a manu Christiani lectoris inserta esse suspicatur 
Tr, cui adversatur Bonitz 1. c. p. 428 9 δι’ αυτό
óv Christ 15 καθ’ αυτήν del To 407 a 6 τού
των . . . κυκλοφορία del Essen ante ο δέ transponen-
dum censet 19 άναγκαΐον . .  . 22 νόησις Susemihl Oecon. 
p. 84 9 ουδ’ del Martin Rev. Cr. 1902, 427 ||
11 <(τφ ολψ ή]> ότφοΰν τών μορίων Steinhart, πότερον καθόλου 
ή ότ. Tr, πότερον καθ’ ολον θιγών ή δτ. Το, πότερον καθ’ 
ολον ή ότ. Ro, πότερον ότφοΰν μορίψ (ex Ε) Bhl, qui et 
alteram μορίων in μορίφ corr; πότερον ότφοΰν τών αυτοΰ 
<(μορίων^; μορίων δ’ suspicatur H i; omnes interrogandi 
signum post ών; v. quae in «Symbolis» meis exposui I 
15 φαίνεται δέ . . . ενδεχόμενον a philosopho Platonico 
interpolatum existimat Christ εί θ ’ Susemihl Jen.
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Lit. Z. 1877, p. 708 19 άναγκαΐον κτλ. v. ad 407 * 6 |
22  eiciendum aut νόησις aut τοιαύτη; prseeuntibus To et Hi 
νόησις delevi, comma ante νόησις Ro τί interpretatur
Si114 6 ,2 5  To Bhl Ro, tt Php 132, 26  ; 1 3 3 ,1  So 2 3 ,1 8  
Bk Tr Hi 30 οι θ·’ Christ 34  ρόδιον] «an
άρα ίδιον?# Apelt b 1 μη ουσία] ή ουσία Το, ή ουσία
<καί)> vei έ'κστασις έκ τής ουσίας vei μη ή ούσία Susemihl 
Jen. L. Ζ. 1877, ρ. 707 ; Β. Ph. W. 1893, ρ. 1319; negatio- 
nem non videtur legisse T h 2 2 ,3 5 ,  legerunt S ilc4 8 ,1 3  
Phlp137, 7 23 δοκεϊ. . .  μορφήν] his verbis doctrina
Aristotelis, animam esse formám corporis vita praediti, 
tamquam fundamentum subest. Neque tarnen genuina s u n t; 
fieri enim non potest, ut notum et concessum habeatur 
quod postea (1. II. c. 1—2) singulari demonstrandi arte inve- 
niatur atque comprobeiur. Inserta igitur a peripatetico quo- 
dam videntur, quibus eiectis reliqua artius inter se cohaerent 

C .  4.] 27 και άλλη . . . 408a 29 cf Bonitz, Herrn. 
VII, p. 428 28 Bergkii coniecturam in λόγον δέ
καί ώσπερ depravavit Susemihl Oec. ρ. 84 λογους δ’
del, δέ post 29 εόθήνας add Bernays Dial. d. Arist. ρ. 15 || 
29  «an εύθυνοις?» Apelt, γενομένοις admodum dubitanter 
coni. Susemihl Oec. p. 84 408 a 5 ει del Madvig
p. 471 8 <̂ μή)> συγγενές Steinhart, «(μήτε συγγενές
μήτε μή)> συγγενές Susemihl Burs. Jb. 16, 264 13 τό
λόγον etiam Bonitz Arist. Stud. I. 97, το τον λόγον idem 
Arist. Stud. II. Ill, 61 Bhl Ro Hi Diels Fr. d.Vorsokr. 21 A 78 |j 
25 et 26 το legisse Alexandrum ex eo apparet, quod nulla alia 
lectio duplicem explicandi rationem ab illő prolatam admittit, 
v. Symbolas meas et Hi ad 1.; 26 το etiam Chaignet Essai s. 1. 
ps. d’A. p. 246, n. 2 27 μή, del idem 28  δ] <J>
Barco Esp. cr. p. 38, n. 1 b 7 τό δέ] τό δή coni, et ab
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his verbis apodosin incipere vult Susemihl Jen. L. Z. 1877, 
p. 707 9 ή τοιούτον ή τφ τούτο Το (qui et 8 τφ
pro το habet); ή το τούτο vei ήτοι τούτο vei ή τό αδτό 
Bonitz Arist. Stud. II, 22; ή ζτ'ο'} τοιούτον Hi ρ. 274; vul- 
gatam retinu i; ubicunque enim Aristoteles praeter cetera» 
animae facultates vel actiones et cogitandi facultatem com- 
memorat, vix unquam nos monere superseded fieri posse 
ut prorsus illa a ceteris differat, quippe quae material 
expers sit (v. 403“ 8, 413b 24). Ita et hoc loco iram et metum 
cordis motiones esse dicit, cogitationem autem aut huius- 
modi aliquid, i. e. motum corpori insitum, aut aliud quod- 
dam, i. e. motum sine corpore exsistentem. Qua interpreta- 
tione recepta etiam ilia quae v. 18 ssq. de intellectu 
disseruntur minus improvisa occurrunt 18 δ δ έ . . .
30 εστι alieno loco inserta censet B. Bitter, Grundprinc. 
d. Arist. Seelenl. p. 29, cui. assentitur Susemihl; v. notam 
ad v. 9 25  εσω] εξω Steinbart, έν φ Bonitz; εσω
retineri volunt Zeller, Phil. d. Gr. II, 2 ρ. 570 et Neu
häuser, Arist. Sinnl. Erk. ρ. 12 409a 19 πως et
post είναι colon Bk αί έν τφ σώματι στιγμαί καί
cd μονάδες coni. Christ

C. 5.] 31 δέ] δή Susemihl, fort, recte b 1 ’ίδιον
το άτοπον del To, quod probat Hi p. 286 ; dubitat Bo p. 145; 
tuetur Yahlen Arist. poet. p. 119; legerunt Si1 Phlc173, 9  
Th 32, 7. Genuina mihi videntur; Aristoteles enim his 
verbis affirmat Xenocraticos et in communem omnium 
incidisse difficultatem, qui animam corpus subtile esse 
velint, et in singulärem eorum, qui cum Democrito mo- 
vendi quoque originem inde repetant 5 ή] καί
To, defendit ή Dittenberger Gött. G. Anz. 1863, p. 1615 |[ 
410 a 11 ομοίως . . .  12 μή άγαθ-όν del Susemihl Jen. L. Z.
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1877, p 707 20 εσται... ουσία suspecta ϊο , post
21 ποσόν Tr2 29 προς το ojxotov] τφ όμοί<|) το όμοιον
To ex So 34, 5  μαρτυρεί το νΰν λεχθέν del Το ||
b 4 πάντα γάρ τάλλα del Dittenberger Gött. G. Anz. 1863, 
p. 1614 6 εκ . . .  7 έκαστον del To, defendit Dit
tenberger Progr. Eudolstadt 1869 p. 19 18 ούτε]
ουδέ Steinhart 20 fort, legendum μόνη adnotat Tr,
μόνην <(μόνη^? Susemibl Oec. p. 84 22 τον voöv
καί το αισθητικόν del To, legg S i1 Phl p1 8 5 ,16  T h 3 5 ,3  
defendit Yahlen Zschr. f. Ö. Gymn. 1868, p. 20 || 
23 φοράς οόδ’ del To, legg Sip 7 1 ,3 5  Php 1 8 5 ,2 4  
Th 35, 6 26 καθόλου om To, defendit Yahlen
1. c. p. 21 27 ουδεμιάς] μιας To τούτο
ο ε . . .  411 a2 υπειληφότας post 411a 7 transponit Bywater 
Journ. of Phil. 1888 p. 53 411 a 22 υπάρξει δηλον
ότι del To, legg S ic 7 5 ,3 4  Phl 26 ουδ’ αληθώς
om etiam Dittenberger Gött. G. Anz. 1863 p. 16141| 
b 5 . 6  bis άλλφ scripsi cum edd. ante To, collato v. 3; 
άλλο To et recc.

Liber II.

c. 1. 412 1 16 σώμα τοιόνδε [om καί] etiam Zeller, 
Ph. d. Gr. Π, 2 p. 480 17 ουκ αν <(έν)>είη τό
σώμα ψυ'/ηI legebatur vulgo οΰκ αν είη το σώμα ψυχή (τό σώμα 
ή ψυχή Hi, σώμα ή ψυχή Zeller Arch. f. G. d. Ph. 9, p. 538), 
qua· verba corrupta videntur, cum nihil ad definiendam 
animae notionem prosint neque cum antecedentibus vel 
subsequentibus satis apte congruant. Expectatur immo 
sententia quae neget fieri posse, ut corpus forma sit rei 
compositae, quod recte sensit Innes Class. Rev. 16, p.462,

11Förster: Aristutelis De An m‘>.
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cuius tarnen coniectura (είδος pro ψυχή) minus placet; scri- 
bendum mihi videtur, ut factum est in contextu, ουκ αν ένείη 
το σώμα ψυχή «fieri non poterit, ut corpus insit animae 
(tamquam forma)» Cf 414*17 ou το σώμα έστιν εντελέχεια 
ψυχής, et totum locum cum fine c. 2., ubi simillima 
demonstratio lectori proponitur b 15 νυν δ’ <(ουκ)>
εστι πέλεκυς coni To; scribendum mihi videtur έ'στι: «sed 
e s t  securis, etsi non habet animam» 20  ό δ’
οφθαλμός <(τό συνολον, ή δέ κόρη)> υλη όψεως coni To |j 
28  τμήσις] αισθησις Christ

C .  2.] 413 a 20 άλλην αρχήν Susemihl 29 πάντοσε-
καί τρέφεται τε καί Το, πάντη 8σα καί τρέφεται, καί Bhl || 
b12 post θρεπτικψ add όρεκτικφ Susemihl Jen. LZ. 1877, 
p. 707 13 post κινήσει add όρέξει Steinhart ||
22 καί φαντασίαν del Freudenthal, Begr. d. φαντ. b. Arist, 
p. 8, Schieboldt de imag. p. 44; comma vulgo post αί'σθη- 
σιν, post φαντασίαν Jackson 414 a 4 έπεί] ετι coni To |j
5 λέγω coni To δέ del Bonitz Arist. Stud. II.
I ll ,  120, cui adversatur Bywater λέγομεν . . .  6 έπίστασθαι 
in parenth. Hi, quern secutus sum ; 6 εκατέρφ . . .  έπίστασθαι 
in parenth. Bhl 7 ψ del Bywater 10 υγιαστοΰ
etiam Hayduck, progr. Gryph. p. 1 et Bo 14 γάρ]
δέ Hayduck 1. c.

C .  3.] b 4 καί2] κατά Barco, Esp. crit. p. 66, n. 2 |j 
9 τοΐς δ’ άλλοις αίσθητοΐς Το Tr3 10 ουθέν . . .
11 έστιν ante 7 ξηρόΐς collocanda censet Christ || 
11 δέ3] γάρ Susemihl 15 ζφων] ζώντων Susemihl
Philol. 1888 p. 86 25 κοινόν <μόνον> Susemihl ||
32  ώστε. . .  33 θηρίον transponenda videntur post
28  τοιοΰτον καί ante καθ. ex Ea add To ||
415a 3 oiov ante lv ex Ea suscepit To
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C .  4.] 21 διά την αυτήν αιτίαν post τεθεωρηκέναι trans- 
ponenda esse censet Christ 23 καί γεννήσεως del
Essen progr. Stargard Í 866, p. 23 b 2 τό δ’ ου . . .
3 φ del Tr coll b 20. Non bis idem his locis ab Aristotele 
dici contendit To p. 139; sed cf Elmsley ad Soph. 
Oed. C. 808 7 loti δ ε . . .  416a 18 ύλης non huic
loco destinata ab Aristotele videntur ; 7 εστι δέ . .. 28 ζωής 
mim ab Aristotele scripta fuerint dubitat Susemihl, Oecon. 
p. 84 et ne seqnentia quidem 28 Εμπεδοκλής . . . 
416a 18 ύλης satis conexa esse cum praecedentibus et 
sequentibus opinatur 10 αυτή Ro, [αυτή] Bbl ||
14  τνότου recte Ro (v. comm. p. 321) et H i ; τούτων ceteri ||
18 και del To, om Tr φυσικά] έμψυχα coni dubi-
tanter To 28 προσδέσει coni Karsten, Emped.
p. 454 416a 3 καί τφ παντί del Snsemihl, Jen. L.
Z. 1877, p. 708 5 post έργοις add τό δ’ αυτό λέγειν
δργανον φ αν ή τό αυτό εργον Aid Basil cf Ea, non legg. 
vett. interpr. 11 ή των στοιχείων del To ||
2 4 . 2 5  πάντα πόσα, quamquam codicum auctoritate desti- 
tnta, recte edd. b 11 <εμψυχον ή)> έμψυχον (nisi καί
secludere malis) coni Snsemihl Oec. p. 84 23 έπε'ι
δέ . . .  25 αυτό ante 20 έπε'ι transposuit To, eodem loco, 
quo vnlgata, haec verba legerunt Ph p. 287 Th p. 53 
Sop. 62  27 κινούν μόνον Bk Tr Το, κινοόμενον
<[μόνον)> Dittenberger Gött. G. Anz. 1862 p. 1613 Bbl Hi, 
κινοόμενον Ro 28 δ’] γάρ Susemihl

c. 5.] 417a 13 ομοίως... 14 ένεργεί^ suspecta Tr, del 
Bhl Ro αίσθ-ητόν To, Brentano Ps. d. Ar. 141 ;
αίσθ-άνεσθ-αι defendebat Barco, dell’ an. veg. e sens. p. 43 ||
15 πάσχειν <[τε^? Susemihl 1. c. 17 πάντα . . .
20  έστιν del Susemihl 22 νδν] oó Roeper Pbilol.

11*
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VII, p. 238 έλέγομεν coni To, λέγομεν etiam
P hl p2 9 9 , 5  So 66, 2 7  25 ήδη defendit Vahlen,
Arist. Aufs. II, 26 contra To 26 έκάτερος . . .
28 εξωθεν in parenth. To 28 τρίτος δ’ ό ήδη To e
So 66, 3 7  c f  Th 5 5 ,2 2  30 πρώτοι del et
επιστήμονες ((ενεργείς γίνονται επιστήμονες)» scripsit To | 
32 αΐσθησιν] αριθμητικήν e Til scripsit To iJ 9 τδ
μ ε ν .. .  11 δίκαιον suspecta Hayduckio, pr. Meldorf 1877, 
p. 11 10 αγον etiam Alex anc 8 1 .1 5  Phl cf
p 3 0 4 , 6 ;  3 0 6 ,2 ;  coni άγειν To κατά etiam
A lex l. C., del To 12 έκ δυνάμει δντος etiam P h 1
So 6 7 ,2 1  c f  Th 28 , 2 9  14 ώσπερ εΐρηται om
Hayduck 1. c. fort post ή traiicienda, coll. v. 7, putat 
Susemihl Oec. p. 85

c. 6.] 418a Pro 11 πασών et 19 πάσαις coni, πλειόνων 
et πλείοσι Schieboldt, de imag. p. 15 20 δψει] γεύσει
Steinhart

C. 7.] 29 τούτο... 31 ορατόν del Susemihl Oec. p. 85 |[ 
b 6 χρώμα etiam Theoph. ap. Prise. 7 .2 8 , del Siebeck 
Philol. 40, p, 347 8 ένυπάρχουσα ή αυτή non bene
explicat Tr («aqua et aer inde perspicua sunt elementa, 
quod utrumque eandem habet naturam atque caelum») qui 
et καί ante 10 του inseri iubet; rectam interpretandi viam 
ingressus est To qui ύπάρχουσα ή αυτή idem esse ac 
κοινή contendit coll, de sensu 3. 439 ‘ 23. Totum autem 
locum sic intellegendum esse p u to : «aqua et aer non 
inde sunt perspicua quod aqua sunt et aer, séd quod est 
quaedam communis indoles corporibus perspieuis e. g. aeri, 
aquae, aetheri insita, quam perspieuitatem dicimus.» || 
10 καί ante έν transposuit Steinbart 12 ή . . .
13 ταυτόν del Susemihl post τοιουτου comma posui,
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quo facto omnes difficultates sublatae videntur; coniun- 
gendum ig itu r: δταν ή έντελεχείο}. διαφανές, οίον το άνω σώμα, 
ύπό πυρος ή τοιοότοο. Neque enim ab aethere, ut ab igne. 
lux originem capit, quod recte monuit Beck (diss. Berol. 
1860 p. 9 sqq), multum enim inter se discrepat aetheris 
natura et ignis, nec tarnen aliud, quam aethera illo άνω 
σωματι designari posse mihi persuasum habeo (cf. 9 lv 
τώ ά δ  ί ψ τώ άνω σώματι). Aethera autem, quam supra 
(v. 9) perspicuis adscripsit corporibus, nunc actu perspicuum 
factum dicit Aristoteles υπό πυρός ή τοιοότοο, ab igne vei 
calore, qui summo aére gignitur aethere circumlato j|
15 post σώμα trahsferenda esse, quae nunc v. 17 leguntur, 
i ta : σώμα (ουδέ γάρ . . . είναι), ούδ' άπορροή censet To j!
16 πυρός. . .  παρουσία] Ut actu perspicuum fiat, quod
potentia tantum perspicuum fuerit antea, igne vei alia 
huius generis materia opus est. Ignis igitur neque per
spicuum est. neque lux, séd fons quidam lucis (cf 419a 
23 sq), quo allato tenebrae in lucem se vertunt. Qua qui- 
dem ratione dici poterat lucem esse ignis praesentiam in 
corpore perspicuo. Illud ή τοιοότοο τίνος, quod deleri vult 
Susemihl, ad summum aérem spectare videtur qui corpo
ribus caelestibus frictus igneam induit naturam finitimisque 
regionibus lucem et calorem praebet 419a 5 κρέας
coni Chandler 9 αυτό recepit Tr 21 δι’
ήν . . .  25 διαφανές del Susemihl Oec. p. 85 32 Vul-
gatam tuentur S i  1 3 8 ,2 9  sq P hc 3 5 4 ,7  c f So 8 4 ,1 1 .  
Th 6 2 ,2 6  interpretatur : το δέ μεταξύ ψόφου καί οσμής αήρ 
καί ύδωρ, unde Brandis (ap. Tr p. 308) coni Them, legisse 
το δέ μεταξύ ψόφων καί όσμής ανώνυμον; — Το : το δέ μεταξύ 
ψόφου μέν καί οσμής αήρ τε καί ύδωρ* το δέ κοινόν άνώνυμον. 
κοινόν. . .  τό δέ μεταξύ . .  . b 3 λεχθήσεται del Essen,
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d. 2-te Buch d. Ar. Sehr. ü. d. Seele p. 46 b 1 άλλ’ . . .
4 διορίσωμεν etiam S ip 139, 6 sqq ; e Th 62, 3 3  et So 84, 16  
To coni Aristotelem hsec fere seripsisse: άλλ’ ó μέν 
άνθρωπος καί των πεζών όσα άναπνεί άδυνατεί όσμάσθαι μή 
άναπνέοντα, τά δέ ένυδρα οσμάται καί μή άναπνέοντα. ή δ’ 
αιτία καί περί τούτων ύστερον λεχθήσεται. νΰν δ’ εκ τών είρη- 
μιένων δήλον τί έστιν όψις. μετά δέ ταϋτα λεκτέον περί άκοής 
καί δσφρήσεως· καί πρώτον μέν περί ψόφου καί ακοής διορί- 
σωμεν

C. 8.] 18 έν] μέν έν coni Το άλλ’ ήττον etiam
S i1 ρ1 4 0 ,1 6  P h l ρ3 5 9 ,2 8  Th 63, 2 0  del To 20 καί 
etiam S i1 p1 4 0 ,2 6  P h c 3 6 0 ,7  So 8 4 ,3 7 ;  ή καί Stein
hart, To 24 ώσπερ αν . . .  25 ταχύ del Susemihl
Burs. Jb. 88, 13 τις] τι Essen d. 2-te B. p. 48, n 4. ||
25 ηχώ . . .  27 σφαίρα] «Vocis imago gignitur, cum ab 
aere qui cavo vase continetur aer repellitur.» Absurda sane 
definitio. Omittendum igitur videtur από τού cum codd 
SUYX et delendum το άγγείον, ineptissum interpretamen- 
tum ad τό διόρισαν καί κωλΰσαν θρυφθηναι spectans (quod 
tarnen legerunt A lex de an 5 8 ,1  et ap S H 4 1 .  2 5  
S ilp1 4 1 ,1 3  P hl p3 6 0 , 2 7  So 8 5 ,3 0 ), ut hie fere purgati 
loci sensus enitéscat: «Sonus efficitur, cum aer unus et 
continuus ictu repentino commovetur, imago autem soni, 
cum aer ita commotus per obstaculum quoddam (διά τό 
διόρισαν καί κωλΰσαν θρυφθηναι) repellitur, tamquam pila.» || 
33 τό δέ. . .  εις partim corrupta partim alieno loco posita 
esse putat To p. 148 420a 2 άμα] καί άμα άφάλ-
λεται suspicatur Το, c f Th 6 4 ,1 0  ' 4 διά τό ενα άέρα
είναι Pacius, Steinhart 6 ό αήρ del Το άέρα
άλλά τό Το 7 έμψυχον] έμψοφον Το, séd τό κινησό-
μενον μέρος καί έμψυχον significare videtur τό ζψον, partem
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quae patitur, contra to κινητικόν, partem quae agit. Cf. etiam 
Bo comm. p. 294 αυτός . . .  9 ψόφος ante 419 b 33 to
δέ transponenda censet Steinhart, eadem, mutató δέ in γάρ, 
ante 419b 25 ηχώ Susemihl Jen. L. Z. 1877, p. 7081| 
10 άμετακίνητος Hayduck progr. Gryph. 1873 p. 2 || 
12 τον συμφυή . . .  13 έλικας etiam Sip 1 4 4 ,2 8  Plilp3 6 7 ,2 9  
So 8 7 ,1 1 ;  del To 15 άλλα... 18 ίδιος del To ||
16 άεί3] και Essen d. 2-te B. p. 51 31 ού δη . . .
33 βραδύτητα del Susemihl Jen. L. Z. 1877, p. 708 [| 
33 κίνησις] αίσθησις Essen, d. 2-te B. p. 52 b 10 post
ιχθύες et 11 ψόφος virgulas ponendas et καί. . .  11 ψόφος 
post 13 τοιούτφ transponendum censet Susemihl B. Jb. 34, 
p. 28 11 εΐπερ. . . ψόφος etiam Si1 p 1 4 8 ,2 0
Phl p3 7 8 ,1 Th 6 6 ,21 So 88, 2 8 ;  fort, corrupta putat To || 
άλλ’ . . .  13 τοιούτψ del To 13 post ψόφος censet
excidisse go πάς δέ To, ού παντός δέ, άλλ’ ουδέ παντί μορίψ 
Th 6 6 ,24, vulgatam tuetur So 88, 30  (om 14 καί)

c. 9.] 421a 16 καί κατά τάς όσμάς coni Christ || 
27 αλλά. . .  29 τουναντίον delevi, importune enim orationis 
contextum interrumpunt, neque cum iis quae infra 
(421b 1 sqq) exponuntur conciliari possunt; v. notam 
ad 1.; in parenth. haec verba ponenda esse censet Miss 
Alford b 1 καθ' ομοιότητα των πραγμάτων] Expli-
cantur haec verba iis quae consequuntur: ή μέν γάρ γλυκεία 
κρόκου καί μέλιτος κτλ. Odores dulces dicuntur καθ’ 
ομοιότητα τών πραγμάτων, h. e. quod ab iis rebus profici- 
scuntur, quae dulce sapiunt. Sunt igitur τά πράγματα, de 
quibus agitur, res quibus odores et sapores insunt. Yix 
enim alia interpretatio cogitari potest, nisi Torstrikium 
secutus verbis τά πράγματα quas nunc dicunt sensationes,
e. g. γλυκεΐαν όσμήν et γλυκύν χυμόν designari malis. Qua
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in terpreta tion  recepta tarnen quid verba «ή μέν γά ρ  
γλυκεία κρόκου καί μέλιτος» ad comprobandam sententiam 
prosint percipere non possum. Neque eorum sententia 
praestare videtur, qui exempla his verbis allata esse velint. 
Utcunque rés est, verba 27 άλλα . . . 29 τουναντίον contra 
illám sententiam (fortasse ab ipso scriptore) obiecta et a 
margine in contextum prolapsa videntur 4 καί
ή άκοή exstingui vult Madvig 19 ανθρώπων]
όσφραντών Havduck, pr. Gryph. 1873, p. 3 («coniectura 
palmaris» Susemihl) 21 άλλ’ άδύνατον «verba a
sensu suspecta, ut, iis eiectis, εί'περ ad λεγομένας trahere 
praestet» Tr

c. 10.] 422 a 12 είμεν, αίσθανοίμεθα receperunt Bk To f1 
32 άμφοτέρου suspicatur Tr b 6 αυτή etiam
S ic 157, 24 Phc 406, 1 So 95, 16, αυτού coni To 
16 post αυτού excidisse putat οιον αυτό To, quod habent 
in interpretatione Ph 4 0 7 ,1 6  T h 7 2 ,1 0

c. 11.] 20 απτικού] απτού απτικόν Bk, To, Tr
423a 4 άψαμένφ vei άψαμένοις coni Tr, άψαμένου To qui 
hue conferri iubet quae ad 435a 1 μένοντος exposuit; 
άψαμένοις T h 7 3 ,2  13 έμψυχον etiam S i1 p 1 6 2 ,1 0
Ph1 c426, 24  Th 73, 2 2 : μεταξύ ον Susemihl B. Jb XI, 351 |j 
14 post βούλεται ins είναι καί To 15 post άναγκαΐον
add εί γάρ πάσα αίσθησις διά τού μεταξύ, καί ή αφή Aid, 
Basil, additamentum ut v. e T h 7 3 ,2 7  sumptum j 
31 ημάς, ώσπερ] ημάς ό αήρ dubitanter coni Bo II, 328; 
pro ώσπερ legisse τά έν τψ αέρι Ph 428, 26  et So 98, 5 
putat Bo b 6 διό λανθάνει... 8 λανθάνει corrupta
iám Trendelenburgio (p. 355) videbantur, qui pro διό 
λανθάνει «διό εύλογον» Aristotelem scripsisse suspicatus est. 
«διό λεκτέον» Bo (II, 328), qui tarnen verba 6 αλλά . . .
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7 λανθάνει tamquam spuria omitti mavult. Sed his verbis 
deletis etiam ratio, cur interiectus in tangendo aer nos 
lateat, e verbis τά δ’ έγγυθεν petenda tollitur. Mutata igitur 
interpunctione et verbis 7 έπεί. . .  8 λανθάνει remotis 
aliam buic loco medicinám quaesivi; qua in re inveni- 
enda praecesserat Essen (d. 2-te B. d. Arist. Sehr. üb. d. 
Seele p. 68) 21 το σώμα το λευκόν scripsi Torstri-
kium secutus, sed fortasse seribendum erat σώμά τι λευκόν, 
quod et Th 75 ,23  ante oculos habuisse videtur; unde 
ortum esse putaveris illud σώμα το λευκόν quod articulo 
omisso correctum est in SUYX [σώμά τι λευκόν nunc 
etiam Apelt] 424 a 2 τδ ante δυνάμει ον ex Ea add To

c. 12.] h 9 έκαστον] έκάστου fort, legendum esse censet 
Bo II, 336

Liber III.

c. 1.] 424 b 2 4 . . .  425“ 13 cf Bonitz Arist. St. II. 
I ll, 36 13 άλλα ... b 3 είναι] Totum hunc locum
transponendo et emendando restituere conatus est Suse- 
mibl B. Jb. XXX, 42; nos quidem, quomodo locum intel- 
legendum esse putemus, interpunctione significavimus ||
15 ου ante κατά. συμβ. addidit To, quern secutus est 
Biehl, nihil esse addendum putant Brentano Psychol, 
d. Arist. p. 98, Zeller Ph. d. G. II, 2 p 543, Bo, Hi [|
16 κινήσει] κοινή Sip 184, 7a quod in contextum recepit
To; κινήσει et apud Si esse legendum coll. 1 8 3 ,4 .3 0  
recte iudicavit Hayduck, τή κινήσει etiam Prise L yd  2 1 ,1 7  
et Theophrastus ibidem 17 οίον <κίνησιν. το δέ)>
μέγεθος coni To 18 μεγέθους coni To 21ουτω ...
24  γνωρίζομεν et 27 τών δέ . . . 28  ιδία posterioris, 24  εί

, δ έ . . . 29 ειρηται prioris recensionis esse iudicat To ||
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27 τών. . .  30 όράν post b 3 είναι transponenda censet 
Dembowski, Qusest. Ar. duae p 85, probat Susemihl Oec. 85 ||
28  ουδαμώς. . .  30 όράν suspecta Trendelenburgio del 
Steinhart 29 τον . .. 30 όράν del To, recte ut m. v .;
verba ώσπερ εϊρήται enim ad v. 22 τή όψει τό γλυκύ αισθανό
μενα spectant cf Dembowski 1. c. p. 89 b 9 αμα]
αεί coni To

C. 2.] 17 ποιητέον] θετέον vei δοτέον coni Το, séd v. 
Bonitz Ind. 609* 15.23 20  καί tó όράν post
αίσθάνεσθαι addenda esse censet Christ 25 ή δέ . . .
b 7 φθείρει spuria esse suspicatur Susemihl Oec. 8 5 1| 
426 a 2 ε ί . . . 12 otóv e duabus recensionibus contaminata 
iudicat To, prioris esse 9 ώ σπερ... 11 αίσθητικφ, poste- 
rioris 4 ή  γάρ . . .  6 κινεΐσθάι ποιουμένφ] κινουμένψ
Aid, Bywater J. of Pb. 1888, p. 55 9 ώσπερ . . .
11 αίσθητικφ post 6 κινεΐσθάι transposuit Biebl 27 εί
δ’ ή φωνή συμφωνία τίς έστιν Tr2 ρ. 359, probat Bywater 
1. c., cf Prise. L. 2 2 ,2 4  So 1 1 2 ,33. — «Si religio in 
codicum auctoritate consisti mbet pronomen τίς mente 
certe et voce ad συμφωνία referatur» Tr. 1. c. 28  καί
εστιν . . . αότό del To Bhl Hi, legit So 112, 32  b 6 <εί> 
συμφωνία Essen, <(εί έν)> συμφωνίοι. Susemihl, <(ώσπερ)> 
συμφωνία vei <(έν̂ > συμφωνίο;. <ρν)> Shorey, A. J. Pb. 22, 162 
συμφωνία . .  . ψυκτόν del To ; άφή . . . ψυκτόν del, comma 
post μεικτόν Dittenberger Gott. G. A. 1863 p. 1614; 
αφή. .  . ψυκτόν post 5 αλμυρόν transposuit Bhl fort, 
recte ; άλέα δ’ ή pro άφή δέ coni Madvig Adversaria 
crit. I, 473 14 τινί scripsi Bekkerum secutus et
colon post διαφέρει posu i; τίνι et signum interrogationis 
Tr et recentiores 16 αυτό coni Essen, probat
Susemihl 20 δει δέ . . .  21 λευκού prioris, 21 λέγει. . .
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22 αισθάνεται posterioris recensionis esse iudicat To || 
21 ετερον . .  . αυτό suspecta iám Trendelenbnrgio, qui fort, 
λέγει γάρ και δτι το αυτό scribendnm esse putat 24 ούδ’
évi έν To 127a 2  άρ’ ουν... 3 κεχωρισμένον post.,
3 έ'στι δή . . .  5 αδιαίρετον pr. editionis esse iudicat To, 
quod refellit Neuhäuser 1. c. p. 40 2 άμα duas
sententias (xaq. . .  3 κρίνον et τώ . . .  κεχωρισμένον) in unum 
comprehendit, quod plerumque fallit interpretes; καίΧ fort 
omittendum, ut in cod. W καί <(τόπιρ]> άχώριστον
coni Susemihl, Oec. 85 3 το διαιρετόν] ον διαιρετόν
coni Steinhart 6 καί τουναντίον coni Susemihl Β.
Jb. IX, 351 7 διαιρείται «fort.» Το ej Php 4 8 4 ,2 1 ;
αδιαίρετον Susemihl Oec. p. 85 10 ην] εν coni Tr |j
ή μία καί ή δύο Bk Tr Το. «fort legendum ή μία, ή δυο» Bo ||
11 καί άδιαίρετος καί διαιρετή Το c f Th 86, 23  ή μέν . . .
12 άμα posterioris, 13 ή μ έν ... 14 άμα prioris recen
sionis esse putat To, cui adversatur Neuhäuser p. 40 | j
13 δυσί] δίς vei ώς δυσί coni Tr, ώς δυσί etiam To ρ. 170 ||
14 ή δ’ ένί, εν Christ

c. 3.] 17 έπεί δ έ , ..  b 7 φανερόν. In explicandis his 
verbis commentatores et veteres et recentiores· mirum 
quantum laborant. Sunt qui post 19 α'ίσθάνεσθαι excidisse 
putant «σκετιτέον ει τι διαφέρει τό νοεΐν τοΰ αίσθάνεσθαι», alii 
in Bonitzii verba iurant qui (Arist. Stud. II. Ill, 131) nihil 
deesse et apodosin a verbis b 6 δτι μέν ούν incipere censet, 
quod acutius quam rectius vir doctissimus mihi excogitasse 
videtur. Equidem verba 21 καί οι γε άρχαΐοι et q. s. apo- 
dosis vice fungi existimo, ubi 21 καί3 «etiam» significat. 
«Quoniam praeter movendi facultatem in cogitando impri
mis et sentiendo animi vis et natura sita est, cogitandi 
autem et sen’iendi facilitates artissimo inter se propin-
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quitatis vinculo coniunctae sunt (sunt enim ambae cogno- 
scendi genera), iám antiqui ambo idem esse *voluerunt.» — 
Mutanda igitur erat interpunctio. 25 το δ’ αυτό. . .
b 6 ή αυτή είναι in parenth. Susemihl Oec. p. 85 jj 
b 5 καί,] ουτω coni Susemihl B. Jb. XXX, 47; locum 
recte explicavit T h 8 8 ,3  14 ω μή καί φαντασία"
ετερον γάρ καί Steinhart φαντασία. . .  24 θαρραλέα
ab hoc loco aliena esse putat Freudenthal, p. 11, cui 
assentitur Susemihl B. Ph. W. 1882, p. 1283 15 τε]
δε Susemihl B. Jb. IX, 351 17 ή del Schneider
Bh. M. 1866, p. 448 φαντασία] νόησις «om y»
falso adnotatur, quam tarnen lectionem probat Madvig 
Adv. I, 473 24 εί] oi in codd TW scriptum esse
perperum refert Bk, in contextum receperunt Bk Tr To 
ε ίσ ί... 27 λόγος ab hoc loco aliena et fortasse spuria esse 
putat Susemihl Oec. 85 428 a 3 μία . . .  4 ψευδό-
μεθα] «negatio aut certe dubitatio in hac apodosi deside- 
ratur» Tr ante μία addendum esse ζψώμεν εί coni
Bywater 1. c. p. 56 καθ’ ας coni To 7 ante
φαίνεται aliquid excidisse censet Freudenthal p. 55 j1 
8 πάρεστι] τοϋ παρόντος έστι To Jb. f. Ph. 1867, p. 246 : 
υπάρχει et πάσι pro αεί Freudenthal p. 12 ; ante αεί ins 
ή δυνάμει Christ 10 «legebatur δοκεΐ δ’ ου, οιον
μύρμηκι ή μελίττη ή σκώληκι. Haec igitur animalia negat Ar. 
φαντασία praedita e sse ... At apis certe et formica, piu- 
dentissima animalia, ex tarn ignobili societate removenda 
sunt.» Beete haec To animadvertit, qui scribit μύρμηκι 
μέν . . .  σκώληκι δ’ ου coll, cum Th 90, 8 So 55, 27, cf etiam 
Plip 2 5 8 ,3 2  Alex de an. 67 ,2 , sed leviore mutatione a 
nobis commendata locum sanari posse speramus, ut hic 
sensus évadat: δοκεΐ δ’ οί), οιον μύρμηκι ή μελίττη ύπάρχει,
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καί σκώληκι υπάρχειν 19 άλλα . . . 22 πολλοΐς
posterioris, 22  εη πάση . . . 24 δ ου prioris recensionis 
esse iudicat To; probat Freudenthal Bh. M. 1869, p. 29; 
22 In . . .  24 O* etiam S Í 2 1 1 ,19 Ph 5 0 1 ,5  Th 9 0 ,2 3  
So 118, 3 7 ; del Bh] 26 ή φαντασία coni To ||
virgulám post είη deletam post 27 ταΰτα ponit Ko, qui 
διά γε ταΰτα dubitanter coni διά τε . . . 28 αίσθ-ησις:
ante 24 φανερόν poni vult Schneider Bh. M. 1866 p. 449 |[ 
27 καί οτι (om δήλον) vei καί on δήλον οτι et εσται pro 
έστιν coni Shorey Amer. J. Ph. 1901, p. 150 28 έκ]
εί etiam Tr Schneider 1. c. 29 ή συμπλοκή del To |[
b 8 άλλα . . .  9 πράγμα suspecta To 11 ή δέ . . .
13 έστιν «vereor, ne haec verba, etsi sunt Aristotelis, in 
posteriore editione non fuerint scripta» To 19 του
ω συμβέβηκε καί ταΰτα Aid, τοΰ δ συμβέβηκε τούτοις coni Το 
ρ. 175 20 ταΰτα] τουτφ Steinhart, ταΰτα τούτφ
dubitanter coni Bo 23 τοΐς . . . ίδια del Essen
d. 3-te B. p. 25; in secludendis verbis οίς . . . ίδια secutus 
sum Maierum : Die Syllogistik d. Arist. I, p. 8, n. 2 qui 
optime totum locum intellexisse videtur 24 ά . . .
αίσΟ-ητοΐς del To, post 20 ταΰτα transponit Bywater J. Ph. 
1888, p. 58 26 τής αίσθ-ήσεως post ένεργείας
Schneider, post γινόμενη Susemihl (Oec. p 86) transponenda 
putant 27 ή,] τής Bk ; ή coni Christ; del Schneider
Z. f. Gymn. 1867, p. 631 30 ή μή φαντασίαν Bk Tr
e Silburgiana; «nescio an ή τά είρημένα unc. includenda 

.sint, nisi forte deserto cod. E, totus locus ita est pur- 
gandus: εί ουν μηθέν άλλο εχει τά είρημένα [ή φαντασία, 
τοοτο δ’ έστί τό λεχθέν], ή φαντασία αν ειη κτέ.» H i; ή ή 
φαντασία unc. ind. Το, qui ab Aristotele scriptum fuisse 
p u ta t: εί ουν μηίΐέν μέν άλλο εχει τά είρημένα, τοΰτο δ’ εχει*
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ή φαντασία αν εϊη κίνησις. 42^a 1 τοοτο δ’ έστί
{εστι Th 93, 2 2  Bhl) το λεχθ-έν suspecta; ταυτό δ’ έστί sive 
ταότό δ’ εχει coni Christ 18 ανάγκη . . . 22  δυνατόν
posterioris, 22  δ άρα . . .  27 έσαν prioris recensionis esse 
iudicat To, negant Noetel Zschr. f. Gymn. 1864, p. 140 
Dittenberger Gött. G. A. 1863, p. 1610 b4 άλλα καί
μάλλον del To Jb. f. Pb. 1867, p. 246 legit Th 9 5 ,4  |j 
9 δέ αυτόν etiam S i1 p2 3 0 ,1 2  Ph! Th 9 5 ,3 2 ;  őt’ αυτοΰ 
coni Bywater J. of Phil. 1885, p. 40, fort, recte 11 ουτω...
12 έστι in parenth. Bonitz Arist. St. IY, 376; interpungendi 
signum post έστι om. colon post 13 σάρκα Bk 15 αί-
σθ·ητφ pro αίσιίητικφ coni Brentano, Psych, d. Arist. p. 134[| 
20 άλλο etiam Bonitz, άλλψ defendebat To Jb. f. Phil. 1867, 
p. 245 23 καί άπαθές del Haydnok progr. Grypb.
1873, p. 4, καί άμιγές Zeller Pb. d. Gr. II, 2. p. 568 n. 1 |j 
29 ή . . . 31 νοη mutila et corrupta putat To p. 180, legit 
S i1 c2 3 6 , 9, defendit Brentano p. 137 31 δει] δυ
νάμει coni Cornford, recepit Hi post ούτως excidisse
putat υπολαβεΐν To

c, 5.] 430 a 10 έπειδή coni Essen d. 3-te B. p. 43, n. 46 || 
19 το δ’ αυτό . . .  21 δέ ου χρόνψ alieno loco posita esse· 
iudicat Kampe, Erkenntnistheorie d. Ar. p. 282 25 vöv
ante άνευ inseri vult Susemibl B. Phil. Wschr. 1882, p. 1284

c. 6.] 27 έν οίς . . . b 1 προσεννοών posterioris, b 1 τό . . . 
5 έσται prioris recensionis esse indicat To, quod refellit 
Vahlen. Jb. d. Wien. Akad. 1872 p. 419 (=  Arist. Aufsätze 
I. p. 3) b 1 καί συντιΟ-είς del To, legerunt S ilc2 5 0 , 3 6
P h1 v5 4 8 , 6 defendit Yahlen 1. c. p. 9 3 τό μή λευ
κόν o ;  del Tr1; τό μή λευκόν <λευκόν)> Beeper Philol. VII, 
ρ. 324; <(καί λευκόν̂  τό μή λευκόν, Vahlen 1. c. ρ. 12; <καί)> 
το μή λευκόν <(λευκόν> coni Το, scripsit B h l; «an καί γάρ
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άν το τ υ χ ό ν  (cf 414“· 24 .25 . 419 b 4) ή λευκόν, το μή λευ
κόν συνέθηκεν?» Apelt.— Affirmatio ex Aristotelis sententia 
(de interpr. 16 “ 12, metaph. 1027 b 9) σύνθεσις, negatio 
διαίρεσις est; quomodo igitur negationi error inhaerebit, 
quippe qui semper in copulandis notionibus situs sit? 
Solvit dif&cultatem philosophus, cum nos, etiam si uegemus, 
componere dicit, velut si albo non-esse-album tamquam 
praedicatum adiungamus. Simili ratione omnia (h. e. et 
affirmationem et negationem) etiam διαίρεσιν dici posse. 
Cf. To p. 191, Yablen p. 14. Sed si ita res est, uno tantum 
illo exemplo uti fas erat, qnod praebent codices et Sip250. 38  
ante ocnlos bábuit. Idem legit Ammonius in de interpr 5 7 , 32. 
De Php 548. 10  et Th 1 0 9 ,27  quid legerint non satis 
constat ενδέχεται . . .  4 πάντα fort, post εσται
transponenda esse putat Maier, Die Syll. d. Ar. p. 30, n. 1 || 
καί κατά διαίρεσιν coni Chandler 4 πάντα] ταΰτα vei
τοιαΰτα coni To, defendit Yablen 1. c. p. 14 γε eici,
ου [jlóvov post άληθ-ές transponi vult To 6 εκάστοτε
coni Jackson 7 το -(διαιρετόν ή]> αδιαίρετον coni
To, fort, tale quid legit Php 5 4 9 ,1 8 ;  τι αδιαίρετον Jackson| 
<(οίον)> δταν To, <ως)> όταν Steinhart 9 ομοίως . . .
10 μήκει posterioris, 17 ε'νεστι . . .  20 μήκει prioris esse 
recensionis iudicat To 14 τό δέ . . . 15 ψυχής
post 20 μήκει transp. Bywater ρ. 58 αδιαίρετον]
διαιρετόν Wallace ρ. 277 16 «mallem hoc loco
ουχ η [εκείνα] et 17 άλλ’ η [̂εκείνα])» Hi comma
post διαιρετά Bk Tr Hi, ante δ. To Bhl Bo άδιαι-
ρέτψ τής ψυχής, κατά συμβεβηκός δέ και ουχ ή έκεΐνα αδιαί
ρετα, ω νοεί καί coni Christ φ| ψ τε coni Το; δ
cum Yicomercato Bywater ρ. 59 . ω . . .  17 χρόνψ del
Wilson, Tr. Oxf. Phil. Soc. 1882/3, ρ. 10 17 άλλιο
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αδιαίρετα Εο 19 καί το μήκος del Wilson 1. c. |j
καί τοΰθ’ . . . 20 μήκει post 10 μήκει transp. Susemihl Β. 
Jb. ΧΧΧΙΥ, 29 21 καί . . .  23 μέλαν del Hay duck
pr Grypb. p. 6 24 μή εν είναι αυτών coni Το ;
έναντίον είναι εν αύτφ coni Bywater ρ. 60; fort, έκεΐνα έν 
αύτψ 25 αιτίων] εναντίων vei δντων coni Τ ο ; αδιαι
ρέτων E ssen; νοητών dubitanter coni Εο II, 487; τών αιτίων 
del Zeller ρ. 578, Hi 26 τις φάσις κατά τίνος coni
Εο II, 489; κατάφασίς τι κατά τίνος, ώσπερ καί ή άποφασις 
coni To; vulgatam tuentur S ilp2 6 0 ,6 .2 0  Php 556, 8 ' I 
ώσπερ . . .  27 καί del Essen

c. 7.] 481 a 1 τό δ’ αυτό . . .  7 τετελεσμένου alieno loco
posita esse iudicat T o ; verba τό δ’ αυτό . . .  3 γινόμενα
interpretando praíterit Th 1 1 2 ,2 5 ;  in suspicionem vo.at 
Alex ap Ph 558, 5 ; defendunt P h 5 5 7 ,1 8  S i2 6 2 ,1 4 \ \  
7 post τετελεσμένου lacunam esse putat Susemibl B. Jb. 
IX, 351 9 όταν] δτι Essen, d. 3-te B. p. 58 |j
12 τό αυτό τούτο coni To ή3 aut delendum aut
η scribendum esse censet Tr, del Eo 15 αισθητά coni
Schell, die Einheit d. Seelenlebens p. 19 όταν . . .
16 διώκει post 17 ψυχή ponenda esse censet Susemihl ||
16 φήση ή άποφήση unc. incl. Το διό . . .  17 ψυχή
secludenda esse putat To p. 208 17 ώσπερ . . .
b 1 λευκόν a re proposita alienum esse iudicat To, defendit 
Neuhäuser, p. 51 ως in ώσπερ motatum esse videtur
a lectore qui ως perperam cum 18 καί ή ακοή ωσαύτως 
coniunxerit; immo trahendum est ad 20 είρηται καί πρό- 
τερον, apodosin iam ab antiquis commentatoribus itemque 
a To desideratam, qui post 20 πλείω signum non absoluti 
enunciati posuit; verba 17 ώσπερ . . . 20 πλείω post 21 εν 
τι transponenda et apodosin sic conformandam esse : ουτω
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δή καί ταϋτα (omissis verbis ώς δ δρος) censet Freudenthal, 
Rh. Μ. 1869 ρ. 398 22 οδτω δέ καί ή στιγμή καί
δλως ό δρος Το καί ταΰτα εν τψ άνάλογον. καί το
άριθμφ §ν έ'χει πρ. εκ. coni Jackson 23 «post
έκάτερον videtur excidisse εναντίον» Το ώς . . .  άλληλα
del To 26 ώς . . . άλληλα legit etiam P hc 5 6 1 ,1 0  |[
28 καν εί τα coni To 29 κάκεΐνα J. Pacius To
Brentano b 5 δτι πυρ etiam S i1 c2 7 4 ,15 P hc 561, 31
del To τή κοινή etiam S i1 c2 7 4 ,15  P hc 5 6 1 ,3 1 ;
τή κινήσει Basil, in mg, scripsit T o; del Bywater p. 61, 
Hi. Yulgo colon post κινείται, punctum post πολέμιος.- Post- 
quam Aristoteles affirmavit animam et εκτός τής αίσθήσεως 
moveri posse ab illő quod fugiat vei expetat, ineptissimum 
introducitur exemplum : «οίον α ι σ θ α ν ό μ ε ν ο ς  κτλ.». Inter- 
punctionem mutavi, comma post 7 νοήμασιν addidi et v. 6 
δτε pro ότέ scripsi, ut omnis vis verbis accedat «δτε δέ 
τοΐς έν τή ψυχή φαντάσμασιν ή νοήμασιν (int. νοεί vei γνω
ρίζει), ώσπερ ορών λογίζεται κτλ.» 9 post ενταύθα
excidisse άγαθόν ή κακόν coni Το 10 δλως] οδτως
coni dubitanter Tr ρ. 424 12 τα δέ . . . 19 ύστερον
a re proposita aliena et 12 τα δέ . . .  16 εκείνα corrupta 
esse iudicat To ; totum locum ita restituit Bywater p. 62: 
. . . ει <(τις)> τό σιμόν ή μέν σιμόν ου [κεχωρισμένως], ή δέ 
κοΐλον [ει τις] ένόει ενεργείς ν̂οών)> άνευ τής σαρκός αν 
ένόει κτλ. 14 ει τις] είπερ coni Tr ώσπερ
άνευ coni Το, refellit Vahlen Ζ. f. Ö. G. 1867, ρ. 722 || 
15 αν del Susemihl Oec. ρ. 86 16 νοή <[ή]> εκείνα
coni Bonitz cf Ζ. f. Ö. G. 1867, p 722

C. 8.] 21 πάντα, πάντα γάρ ή coni To 24 εις]
ώς Susemihl Β. Jb. IX, 352, qui etiam ώς pro 25 et 26 
είς scribi vult, cf tarnen ibid. XLII, 238, LXVII, 104;

12Förster: Aristotelis De Anima.
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ώσπερ καί τά πράγματα coni Το 27 το μέν επιστη
μονικόν τό επιστητόν, τό δέ αισθητικόν το αισθητόν Το ; το μέν 
<(τό)> επιστητόν, τό δέ <̂ τό)> αισθητόν Hayduck; έπιστητφ et 
αίσθητψ Chandler 432a 2 ειδών <νοητών)> Bywater
ρ. 63 3 Sicut manus instrumentorum instrumentum,
ita anima, quatenus cognoscit, forma form arum ; séd divi- 
ditur anima hoc loco in duas partes: voöv et αισθησιν, 
quae igitur ambae formarum formáé dici possunt. Importune 
igitur additum videtur είδος αισθητών i. e. forma r e r u m 
sensibilium, est immo δεκτικόν τών αισθητών ειδών, potestas 
qusedam quae hasce formas induit, h. e. forma f o r m a r u m  
sensibilium. 9 αισθήματα] αισθητά Kampe, E r
kenntnistheorie d. Ar. p. 101

c. 9.] b 5 τοότο del To 433a 4 ουκ expellen-
dum esse censet Christ

c. 10.] 9 ταΰτα ζτά)> Bywater ρ. 64 10 πολλοί
coni Bywater, probat Susemihl 15 ου γάρ . . .
16 νοΰ posterioris, 18 τό όρεκτόν . . . 20 δρεκτόν prioris 
esse recensionis iudicat To, negant Noetel Zschr. f. Gvmn- 
wesen 1864, p. 540 et Pansch Philol. XXI, p. 543 qui ου 
et 16 αυτή legendum proponit 22 είδος delendum
esse putat To 25 κινεί καί παρά recepit To jj
b 1 τοΐς δέ . . . 4 διαιροΰσι alieno loco inserta iudicat To 
p. 216 11 parenthesin a πρώτον incipit Bywater
p. 64, a τοΰτο plerique 15 δέ2] δή Susemihl Oec. 86 ||
18 εις ένέργειαν Chaignet, Essai sur la psych, d’ Ar. ρ. 433 || 
24 διό . . . κινείται in parenth. et post 25 άχώριστα pun
ctum Bywater ρ. 64

c. 11.] 434 a 2 καί επιθυμίαν del Essen, d. 3-te B. p. 62 || 
7 ή δέ . . .  10 ποιεΐν in parenth. R o ; 7 πότερον . . .  10 ποιεΐν 
in parenth. Hi 8 καί ανάγκη . . .  11 έκείνην
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Essen, d. 3-te B. p. 62 10 aíuov . . .  12 δρεξις
mutila vei corrupta esse censet To, legerunt Sip 3 1 0 ,2  
Php 5 9 3 ,4  cf Th 1 21 ,29  11 post ουκ εχει add
τάλλα ζφα et αδτη δέ έκείνην hoc loco del Bywater; αδτη δε 
κινεί coll. a 19 coni Cornford 12 διό <(ή)> τό . . .  νικφ
[δ’] ενίοτε . . . βοόλησιν, [δτε δ.’ εκείνη ταότην], ώσπερ σφαίρα 
<̂ σφαϊραν)> Essen d. 3-te Β. ρ. 62 13 ότέ δέ κινεί γ’
αότην Cornford ή δ’ δρε£ις coni Tr; ή ή δρεξις
Chandler; totnm locum sic restituendum esse: νικά. . . . 
βοόλησιν, δταν άκρασία γένηται* ότέ δ’ εκείνη ταότην <οτέ δ’,)> 
■ώσπερ <(σφαϊραν)> σφαίρα, ή δρ. κτλ. coni Το ; νικφ . . . βού- 
λησιν, δταν άκρ. γεν., ότέ δ’ εκείνη ταότην, ή δρεξις την δρεξιν 
Steinhart; ώσπερ σφαίρα, <(ότέ μέν αδτη έκείνην]>, ότέ δ’ 
εκείνη ταότην, ή δρ. Bywater ρ. 67; ώσπερ <(ή άνω)> σφαίρα 
<τήν κάτω, ότέ δ’)> ή δρ. Zeller II, 2. ρ. 587, η. 4 ; φύσει 
δ’ άε'ι ή άνω άρχικωτέρα’ καί κινεί ή δρ. τ. δρ. δταν άκρασία 
γένηταί’ ώστε Busse Herrn. XXIII, 469; ώσπερ <(ή άνΐιη> 
σφαίρα (φύσει δ’ αεί ή άνω άρχικωτέρα καί κινεί) ότέ δ’ ή 
δρεξις την όρεξιν, δταν άκολασία γένηται* ώστε coni Susemihl 
Β. Jb. LXVII, 11; ότέ δ’ ante ώσπερ add B h l; [ακρισία 
pro άκρασία dubitanter coni Apelt]. Scripsi 13 ή pro ή 
(v. supra Steinhartii et Chandleri coniecturam). Totius loci 
interpretum studiis diu resistentis sententia, nisi fallor, hsec 
e s t: Fit non nunquam, ut appetitus voluntatem vincat et mo· 
veat, interdum autem voluntas appetitum, ut pila (h. e. sicut 
pilae motus modo ab hoc ad ilium tendit, modo vice versa), 
prseterea accidit, ut appetitus appetitum pellat; quae omnia 
movendi genera existere possunt, cum intemperanlia 
animae inest 15 ώστε κατά τρεις διαφοράς coni
Essen 1. c. ρ. 63 20 ή δη etiam Spengel Arist,
rhet. H, 300 καθόλου; ή To

12*
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c. 12.] 23 καί εχειν Christ, c f Th 122, 22  33 παν]
είη vei γένοιτο coni To, probat Dittenberger; fort, legendum 
πάλιν, quocl ssepe apud Aristotelem «omnino progressum 
in narrando enumerando quserendo significat» Bonitz Ind. 
Ar. 559 b 13 εχοι coni Tr probant Steinbart,
Susemibl b 4 ου μήν άλλ’ άγ. coni Essen 1. c. p. 65 |l
5 verbis διά τί γάρ εζει (sc. το μόνιμον); ή γάρ . . .  7 δι’ 
εκείνο parenthesi inclusis apodosin sententise conditionalis 
εί ουν παν ab οόθέν άρα εχει incipere statuit Christ |j 
18 διό καί . . .  19 άπτόν posterioris, 21 ώστε . . .  22  prioris 
edhionis esse iudicat To 19 απτόν addit καί θρεπτι
κόν Bywater p. 67 31 ώσθέν coni To; ώσαν etiam
Sic3 2 5 ,2 3  Phc 6 0 5 ,1  So 1 4 9 ,5  καί εστι. . .
32 κίνησις] καί εστι ταϋτα διά μέσου coni Το 435 3 1 ουτω
δή επ’ vei ουτω δή καί επ’ coni Το 5 περί άνακλά-
σεως del To, legerunt Phc 605, 22 Th 124, 34  So 149 ,24  

C .  13.] b 6  μή εχον οίόν τε είναι ζφον Steinbart, οίόν τε 
μή εχειν ζφον Hayduck, pr. Gryph. ρ. 7 ζφον δν
del Hayduck 1. c. 7 ταυτην scripsi ex o et Ph! |j
22 δπως όρά post διαφανεΐ transponenda esse dubitanter coni 
Susemibl Oec. p. 86 24  γλώτταν . . . 25 έτέρψ del To
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άγαμός: το αγαθόν καί τό μή αγαθόν 
10a 12, τό άγαθόν κα'ι τό κακόν 26b 
25, 31a l l .  bl l ;  τό καθ’ αυτό 
άγαθόν ορρ τό ετέρου Ινεκεν 6b 9, 
τό φαινόμενου άγαθόν 33a28, τό 
πρακτόν άγαθόν 33a 29, άγαθόν 
απλώς 33b 9 

άγγείον 19b 26
άγειν : εις εντελέχειαν εκ δυνάμει ό'ντος 

17b 10, άγεσθαι εις τόν λόγον 26b 4 
[άγένητον] (ν 1 άγέννητον) 34b 5 
άγευστον 21b 8, 22a30 
άγνοείν 3b 8, 10b 4 
άγνοια ΙΟ15 2 
άδηλος 7b5, 13a 5 .8  
αδιαίρετος : τό ά. διχώ* 30b 6, δυνάμει 

το ά. τάναντία 27a 6, άδιαίρετον κατά 
ποσόν, dist. τώ εΐδει 30b 14, τόπω, 
άριθμω 27a 5, ώς στιγμή 30b 21 ; 
ούδεν κωλύει νοείν το άδιαίρετον, 
ό'ταν νοή τό μήκος (άδιαίρετον γάρ 
ένεργεία), καί έν χρόνιο άδιαιρέτω" 
ομοίως γάρ ο χρόνος διαιρετός καί 
άδιαίρετος τώ μήκει 30b 7, τών 
άδιαιρέτων νόησις έν τούτοις, περί 
ά οϋκ έστι το ψευδός 3üa 26, έν 
άδιαιρέτω χρόνιο 26b 31, 30b 15,

άδιαιρέτω τής ψυχής νοείν 30b 15, 
άδιαίρετοι σβάΐραι 6b20 (Democr.j, 
πρώτα και αδιαίρετα σώματα (De- 
mocr.) 5a 10 

άδιάφορος 9a 2 
άδυνατεΐν 15b 3, 19b 2 .1 7  
άδύνατον 6a 2, 8b 33, 22a 28 . b2 
τό άε'ι ci τό θε“ον 15a 29 
άέξεσθαι (Emped.) 27a 23 
άέρινος 35a 12
άηρ : διαφανής 19a 14, ó ά. διασπώ- 

μενος όμοειδής l l a20, άόριστος 
24b 16, άψοφος διά τό ευθουπτον 
20a 8, έπ'ι πλεΐστον κινείται έάν 
μένη κα'ι εις ή 35a 4, πάσχει υπό 
του σχήματος κα'ι χρώματος 35a 7, 
κενόν 19b 34, τό μεταξύ ψόφων 
19a32, ακοή συμφυής άήρ (ν 1 
άκοή σ. άέρι) 20a4, άε'ι οικείαν τινά 
κίνησιν ό ά. κινείται ό έν το“ς ώσίν 
20a 17, ή άκοή άέρος 25a 4, άήρ ό 
μετά βροντής διίστησι τό ξόλον 
24b 11 ; λεπτομερέοτατον κα'ι άρχή 
(Diogenes) 5“ 22

άθάνατος 5a 30, άθανατωτέρα ψυχή 
l l a 13, 30a 23 

άθροϋς 20a 25
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αίγλη νήστις (E m ped .) 10a 5 
άίδηλος (E m ped.) 4b 14 
άίδιος 7a 23, 18b 9, 30a 23  
αιθήρ (E m p ed .) 4b 14  
αιμα : το περί ζαρδίαν αΕ. και θερμόν 

3a 31, αΕ. ή ψυχή (C ritias) 5b 14 
αισθάνεσθαι 2b 13, το αι. πάσχειν τι 

24a 1, του ομοίως θερμού ζα'ι 
ψυχροϋ ούκ αισθανόμεθα 24a 2, 
κίνησις 8b 3, ούκ άνευ σώματος 3a 7, 
27a 26, ώ αισθανόμεθα, δίχως λέ- 
γεται 14a 3, κρίνειν εστί 17a 20 c f  
32a 16, δια τοϋ μέσου 23 b [ 7 . ]  20  

c f  19a 26, Öt’ ετέρων 23b 4, δι’ 
ετέρου και δ tot των μεταξύ 35a 16, 
δίχως 17a 10, τδ κατ’ ένέργειαν αί. 
ομοίως τω θεωρέΐν 17b 19, δμοιον 

τω φάναι μόνον κα'ι νοεΐν 31a 8, 
διαφέρει του θεωρέΐν 17b 20, ού 
ταύτόν εστι τό αι. τω φρονέΐν 27b 7, 
ούδε τδ νοεΐν, εν ώ έστΐν τδ όρθώς 

κα'ι τδ μή ορθώς, ταύτόν εστι τω 
at. 27b 11, μή αισθανόμενος μηθέν 

ούθέν δεν μάθοι 32a 7, αισθανόμεθα 
οτι διαφέρει τά καθ’ εκάστην αΐσθη- 

σιν αισθητά 26b 14 c f  31a 20, αί- 
σθανόμεθα δτι όρώμεν κα'ι άκούομεν 

25b 12, τά κοινά πάντα κινήσει αί- 
σθανόμεθα 25a 16, τά αισθανόμενα 
ού πάντα κινητικά 10b 19, διά τί 
τά φυτά ούκ αισθάνεται 2 4 a 33, 
c f  35b l ,  10b 1 

αίσθημα 31a 1δ, 32a 9 
αΐσθησις: έκάστη αι. τοΰ υποκειμένου 

αισθητού, ύπάοχουσα εν τω αίσθη- 
τηρίω 2 6 b 8, ή αι. από τωνδί 8b 17, 
ή αι. έν τω κινεΐσθαι κα'ι πάσχειν

συμβαίνει- δοκει γάρ αλλοίωσές τις 
είναι 16b 33, 15b 24, δίχως λέγεται, 
ή μεν ως δυνάμει, ή δέ ώς ένεργεία 
17a 12, 2 6 a 23, 28a 6, ή αι. ούκ 
εστι μέγεθος αλλά λόγος τις 24a27 r 
26b 3 . 7 ,  ή αΐ. ού δύναται αίσθά- 
νεσθαι εκ τού σφόδρα αισθητού 2 9 a 

31, μεσότης τής έν τοΐς αίσθητοις 
έναντιώσεως 24a 4, κρίνει τάς τού 

υποκειμένου αισθητού διαφοράς 26b 
10, τδ δεκτικόν τών αισθητών ειδών 
άνευ τής ύλης 24a 18, τά αισθητά 
πως 31b 23, τέμνεται εις τά πρά
γματα 31b 24, [είδος αισθητών] 
32a 3, ή τού αισθητού ενέργεια καί 
τής αίσθήσεως ή αύτή εστι κα'ι μία 
25b 26, τών καθ’ έκαστον ή κατ’ 
ενέργειαν αΐσθησις 17b 22, πάσχει 
ύπδ τού έχοντος χρώμα ή χυμδν ή, 
ψόφον ούχ f  έκαστον εκείνων λέ
γεται, άλλ’ ή τοιονδί 2 4 a 23, το 
ζώον υπάρχει διά την αΐσθησιν· 
πρώτως 13b 2, [34a 28], τά φυτά, 
ούκ έχει αΐσθησιν οτι γής εστι/ 

35b 1, ούκ έστιν αΐσθησις ετέρα 
παρά τάς πέντε 24b 22, τά μεν 
έχει πάσας, τά δέ τινάς, τά δέ μίαν 
την άναγκαιοτάτην, άφήν 14s 3 , 
13b 4 , Ικάστη αι. 1ν αισθάνεται 
25a 20 , πάσα αι. μιας έναντιώσεως 
πλήν αφής 22b 23 c f  18a 14, 22b 
25, ή αΐ. τών ίδιων αληθής 27b 12 , 
2Sa 11, ή ώς όλίγιστον έχουσα τδ
ψεύδος 28b 18 c f  18a 12, 30b 29 ,
τά άλλήλων ίδια κατά συμβεβηκδς 
αισθάνονται αι αίσθ. ούχ ή αύταί 
άλλ’ ή μία, όταν άμα γένηται ή
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ott. επί του αύτού 25* 30, τών αίσθ. 
αυτών ού γίνεται αΐσθησις καί ού 
ποιούαιν αΤσθησιν άνευ τών έξω 
17*4 , τίνος ένεκα πλείους έχομεν 

αισθήσεις 25b4 , οπού αΐσθησις, κα'ι 
λύπη καί ηδονή 13b 23 c f  34a 1, 
αίέ jjuEV αεί πάρεστιν, φαντασία δ’ ού 

28® 9 ; ό τοΰ στερεού αριθμός αΐ. 
(P la to ) 4 b 23

αισθητηρών: δεκτικόν του αισθητού 

ανευ της ύλης 25b 23 c f  35a 22, 
αι. πρώτον, εν ώ αισθητική ούναμις 
24® 24, ορρ  το μεταξύ 22b 22, 
τών ατελών εκ δύο αισθητήρια μό
νον εστίν 25* 3, τα άλλα έξω γης 
αισθητήρια μέν δν γένοιτο 35a 15, 
κα'ι τα άλλα αισθητήρια άφή αι
σθάνεται, αλλά δι’ ετέρου 35a 18, 
αί εν τοΓς αίσθητηρίοις κινήσεις ή 
μοναί 8 b 18, ούδεν τών αισθητών 

άπτόμενον τοΰ αισθητηρίου ποιεί 
αϊσθησιν 19* 2 6 .2 8 ,  23b 20, παντός 
αισθητού υπερβολή αναιρεί το αι
σθητήρων 35b 15, ανάγκη ειπερ 
εκλείπει τις αίαθησις κα'ι αι. τι έκλεί- 
πειν 24b 26, τδ έσχατον αισθητήριον 
26b 16

αισθητικός 2b 1 3 .1 6 ,  8a 13, ή αισθη
τική (sc  ψυχή) 7*5, τα αισθητικά 

(σπ ζώα) l ő 3,6, τδ αίσθητικδν ούκ 
έστιν ένεργεία, άλλα δυνάμει 17a 6, 
ή πρώτη μεταβολή γίνεται ύπδ του 
γεννώντος 17b 16, τδ αίσθητικδν 
δυνάμει έσε'ιν οΤον τδ αισθητόν ήδη 
έντελεχεία 18* 3 , 31b 26, ή τοΰ 
αισθητού ε’νέργεια κα'ι ή τού αισθη
τικού εν τώ αίσθητικώ 26* 7, ού

πάσχει ούδ’ άλλοιούται 31 a 5, ούχ 
όμοια ή απάθεια τού αισθητικού 

κα'ι τού νοητικού 29* 30, τδ αι» 

ούτε ώς άλογον ούτε ιός λόγον 
έ’χον θείη άν τις βαδίως 32* 30r 
ούκ εστι μέγεθος τδ αίσθητικώ είναι 
24* 27, ούκ άνευ σώματος 29b 5,. 
οργανον αύτώ έστι 29* 26, ούκ 
άνευ θερμότητος 25* 6, ούκ άνευ 
τού θρεπτικού 15* 1, εν αίσθητικώ 

το θρεπτικόν 14b 31, εί τδ αίσθη- 
τικδν υπάρχει, κα'ι το ορεκτικόν 
14b 1, ούχ έτερον τδ ορεκτικόν του- 
αισθητικού, άλλα τώ είναι άλλο 
31* 13, έτερον τού δοξαστικού 13b30  

αισθητός: το αισθητόν 2b 16, τά αι
σθητά τών καθ’ έκαστα κα'ι τών 

έξωθεν 17b 27, τριχώς λέγεται 18* 
8, δίχως 26* 23, εν τούς εϊδεσι τοΐς 

αίσθητοίς τά νοητά εστιν 32* 5, μία 
εστίν ενέργεια ή τού αισθητού κα'ι 
τού αισθητικού 26* 15, τό αισθητόν 

έκ δυνάμει δ'ντος τού αισθητικού 

ενεογεία ποιεί 31* 4  

αίτημα 18b 26
αιτία κα'ι αρχή πολλαχώς λέγεται 15b 

8, ή Αυχή κατά τούς διωρισμένους 
τρόπους τρεις αιτία 15b 10, c i 
ατοιχεΐον 5b 17, αιτία τού κύκλω 
φέρεσθαι 7b 7

αίτιον 7b 8, 15b 12, τδ αϊ. κα'ι ποιη
τικόν 30* 12 

άκαλυφής 22* 1 
ακίνητος 32b 20, 33b 15 

άκμή 11*30, 32b 24, 34*24  
ακοή: ή ακοή διττόν, δυνάμει κα'ι 

ένεργεία 26* 10, d ist  άκουσις 26* 7,
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του ακουστού καί ανήκουστου 21b 4, 
ψόφου κα'ι σιγής 22® 23, η κατ’ 
ενέργειαν ακοή &μα γίνεται κα'ι δ 

κατ’ εν. ψ<ί«ρος 25b 31, 26a 18,
ακοή συμφυής αήρ 20a 4 , ή ακοή 

άέρος 25a 4, λόγος τις· φθείρει τό 
ύπερβάλλον τήν ακοήν 26a 29, ακοήν 
έχει το ζωον, δπως σημαίνηται τι 
αύτω 35b 24

άκολουθεΐν τω νω 33® 8, τοΤς όνόμασι 
4b 26, τα άκολουθοΰντα κα'ι κοινά 
25b 6

ίάκουειν : ακούεται έν άέρι κα'ι δδατι 
19b 18, δ αήρ εστιν ο ποιων άκούειν 

19b 34, τδ δυνάμει άκοΰον 1 7a 10 
άκουσις 26® 1 . 7 . 1 2  
ακουστικός 26a 7 

ακουστός 21b 4, 22a 24  
άκρασία 34a 14 

άκρατής 33a 3
ακρίβεια : κατ’ ακρίβειαν 2a 2 
ακριβής 21® 1 0 ; ακριβώς 19b 16 

άκριβοΰν κατά τι 21® 22  

άκρος 24® 7, τα άκρα i  q τα έσχατα 

23® 26, άκοον κα'ι μέσον προσλαμ
βάνει de term in is sy llo g is m i  
7® 29

άκτίς 4® 4

αλήθεια : δπασα ά. 2® 5, δόναμις περ'ι 
τήν αλήθειαν 4® 31 

άληθεύειν 27b 21, 28® 4 . 1 7  
αληθής : συμπλοκή νοημάτων έστ'ι το 

αληθές ή ψευδός 32® 11, 30® 27, 
τδ αληθές κα'ι ψευδός έν τω αύτω 
γένειέστ'ιν τω άγαθω κα'ι κακω 31b 10» 

τ'ο αληθές έστι τδ φαινόμενο^ 
(D em ocr.) 4® 28,

Άλκμαίων 5® 29 

άλλάττειν τόπον 13b 3 

άλλο?ος: φρονεΐν άλλοια (E m ped .)  
27® 25

άλλοιοΰν 17® 31 . b 6, 24b 13, 35® 2 

άλλοίωσις: κίνησίς τις, d ist φορά, 
αθίσις, αΰξησις 6® 12, 8 b l l ,  15b 23, 
35® 1, εάν θεωρουν γίγνηται τδ έχον 

τήν έπιστη'μην ούκ έ'στιν άλλοιοϋσθαι 
ή ε'τερον γένος άλλοιώσεως 17b 6, 
δυ'ο τρόποι άλλοιώσεως 17b 14 

άλλος d ist άλλως έχον 29b 12 

άλλότοιος 18b 6, 20® 17, 29® 20  
άλλοφρονεΐν (H ó m  ?) 4® 30  
αλμυρός 22® 19. b 12 

άλογος : το άλογον, ο ρ ρ  τδ λόγον 
έχον 32® 26. 30 , έν τω άλόγω ή 

επιθυμία και δ θυμός 32b 6, άλογώ- 
τατος 8b 32 ; άλόγως 5® 5 

αμαυρός 3® 21 

άμαυ'ρωσις 8b 20  
αμβλύς 20b 1
άμεικτος (ν  1 αμιγής) 26 b 4 

: μερη'ς 2b 1, 7® 9 . 1 9 ,  9® 2 

αμιγής: δ νους 30® 18, (Anax.)5® 17, 
29® 18

άμφω : τό εξ άμφοΐν 14® 16 
άνάγειν 5b 12
αναγκαίος 2® 23, 3® 5 . b 20 etc  
ανάγκη : έξ ανάγκης 13b 24 etc  

(άναγνωρίζειν ν  1 25® 24) 

άναθυμίασις (H eracl.) 5® 26 
άναιμος 20b 10, 21b 11 
άναιρεϊν : τδ σαρκ'ι είναι αναιρείται 

8® 25, ή των απτών υπερβολή 

αναιρεί τδ ζωον 35b 13 

αναίσθητος 21 b 17
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άνακάμπτειν ίπ' άρχήν 7a 2 8 .3 0  
άνακλάο3αι 19b 2 9 .3 1 ,  35a 6 

άνάκλασις 19b 16, 35a 5 

άνάλογος : άνάλογον εχειν καί ομοίως 
21a 17. [28], ή σαρξ κα'ι το άνά
λογον 22b 21, 23a 15 

άνάμνησις 8b 17
’Αναξαγόρας 4a 25 . b 1, 5a 13 . b 19, 

29a 19 . b 24 
άνάπαλιν 2b 21 
άνάπλεως 23a 27
άναπνεΓν, 4a 13, 10b 29, opp lr.- 

πνεϊν 21b 1 4 .1 8 ,  21a 2 ; 20b
1 7 .2 6 .2 7

αναπνοή : δρος του ζην 4 a 10, 5b 28, 
20b 23. 25, opp Ικπνοή 32b 11 

άναπτος, opp απτός 24a 12 
άνασπάν 21b 30  
ανατολή 18b 25
άναύχενες κόρσαι (Emped.) 30a 29 
άνεμος 3 b 5, 10b 30 
ανήκουστος 21b 5, 22a 26 
άιν^έλκειν 33b 8 
ανθρώπινος 2b 4 
•άνθρωπος 2b 7, 4 b6 etc  
άνίστασθαι: τα τε^νεώτα 6b 4 

ανομοιομερής l l a 21 
άνόμοιος: άνομοίου 3ίξις 27b 4 
άνόσφραντος 21b 6
άντικείμενον res se n sib u s ob iecta  

2b 15, 15a 20 ; con trariu m  l l a 4, 
24- 11

άντιστρέφειν 6a 32, 23a 21 

άντιφράττειν 29“ 20  
πό άνω κα'ι κάτω 16a 2 ; τδ άνω σώμα 

lS b 9 .1 2
ανώνυμος 26a 14. 15, 18- 27, ά. ή

διαφορά 17b 32, ανώνυμα εν'ι όνόματι 
19a 4

αόρατος 18b 28, 22a 20. 21. 22. 26,
24a 10

αόριστος: τά πάσχοντα αόριστα 24b 
15 ; άορίστως 34a 4. 5 

απάθεια ούχ όμοια του αισθητικού κα'ι 
του νοητικου 29a 29  

άπα5ής 5b 20, 8b 25, 30a 18, 29b 23. 
a 15, άπατες το ομοιον ύπο του 

όμοιου 10-· 23, 16a 32 
άπαιτεΐν 8- 18 

απαντάν 21b 12
άπαταν 27b 1, 18-12. 15, 25b 3 
άπάτη : την του άνομοίου 3ίξιν άπάτην 

εΐναι 27b 4 , ά. των εναντίων 27b 5 
άπεΐναι 28b 29 

άπειράκις 7a 14
άπειρος 7 -1 3 , 9a 24 , εις άπειρον 

ιεναι 25b 16 c f  l l b 14, 16a 15, 
άπειρα σχήματα κα'ι άτομα (D e- 
m ocr.) 4 a 1 

άπελ^είν 25b24
άπεπτος, Opp πεπεμμένος 16b 5 

απλούς 5a 16, 29b 23, 34b 9, 35a 11, 
17b 30, όργανα κα'ι τά τών φυτών 

μέρη, άλλα παντελώς άπλά 12b 1; 
τά άπλά =  στοιχεία 2 4 b 30, 25a 

3 ;  άπλώς 10a 30, 16a 14, opp  
™'t 31b 12, ά. λεγειν 26a 26  

άποβάλλειν: την δόξαν 28b 5, το 
άποβεβληκός την ψυχήν 12b 25  

άποβλέπειν 4 b 7, 8- 6. b 1 
άπόδειξις: d iet διαίρεσες 2a 19, τών 

κατά συμβεβηκός ιδίων 2a 15, πάσης 
άποδείξεως άρχή τό τί έστιν 2b 25, 
ή ά. κα'ι άπ’ άοχής κα'ι εχουσά πιο;
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τέλος τον συλλογισμόν ή τδ συμ
πέρασμα 7a 26

άποδιδόναι 2b 23, 3b 1, 5a 4, 6a 27, 
9b 16, 8a 3

άποθεν αισθάνεσθαι, opp άπτόμενον
23b 3, 34b 27

άποθνήσκειν ανάγκη τα ζώα στεοισκό- 
μενα μδνης της αφής 35b 4  

άποκαλύπτειν 22a 2 
άπολαμβάνειν 1 l a 19 

άπολείπειν 12b 20, 8 a 29 ; 32b 22  
άπολλυναι 8 b 29 

άπολύειν 7b 3, 9a 29  
άπομνημονεόειν 5a 19 

άπονέμειν 8a 1 

άποοειν 2b 15, 8a 34  etc  
απορία : οΐπλάναι 2a 21, υπεναντιώσεις 

9b 22 , δυσχέρειαι 10a 28 , 13b 16, 
8a 24 etc  

άπορος 21b 13 

απορροή 18b 15 
απόρροια 22a 15
άπότασις c i μέλος et διάλεκτος 20b 8 
άποτος: τδ ποτόν κα'ι άποτον 22a 32 

άπου; 2 2 a 29
άποφαίνεσθαι 3b 22, 4 b 29, 5 a 8. b 2. 

9, 9b 20
άποφάναι 31a 16. 9 

άπόφασις 32a 11, 25a 19 
άπτεσθαι: ών έστι δυο σωμάτων μεταξύ 

σώμά τι, ούκ ενδέχεται ταυ τα άλ- 
λήλων άπτεσθαι 23a 24, b l l ,  ή 
γευσις κα! ή αφή τώ άπτεσθαι 
23b 3, άπτεσθαι σφαίρας 3a 13 

απτικός: ανάγκη το του ζώου σώμα 
απτικόν εΤ'/at 34b 12, 35a 14, τα 

ζώα πάντα φαίνεται την απτικήν

αϊσθησιν εχοντα 13b 12, άνευ του- 
άπτικοΰ τών άλλων αισθήσεων ού- 
δεμία υπάρχει 15a 3, τδ αισθητήριον 

άπτικόν δυνάμει τα απτά 2 3 b 30, 
τδ αισθητήριον τδ του άπτικοΰ 
22b 20, τδ σώμα τδ μεταξύ του 

άπτικοΰ προσπεφυκός 23a 16 
απτός: σώμα άπαν απτόν, άπτόν δ'ε 

τδ αισθητόν αφή 3 4 b 12, άπταί 
είσιν αί διάφορά! τοΰ σώματος ή 

σώμα 23b 26, διαφέρει τών ορατών 
23b 12, τα απτά αισθητά πλείω 

22b 19, εν τώ άπτώ πολλά! εναν
τιώσεις 22b 25, τδ γευστδν άπτόν ττ 
22a 11

άπύρηνος 22a 29 
άπωθεΓν 19b 27 
αργία, ορρ  ενέργεια 16b 3 
άργυρος χυτός 6b 19 
αρετή : σωματικά! άρεταί 8a 2 

αριθμός: τή άποφάσει του συνεχοΰς 

γιγνώσκεται 25a 19 c f  7a 8, άρ- 
μονικο! αριθμοί 6b 29, οί αριθμό! 
τά είδη αυτά 4 b 24, αριθμός ή 

ψυχή κινών εαυτόν 4 b 29, 8 b 32, 
αριθμώ αδιαίρετον 27a 2, 1ν αριθμώ, 
d ist  iv εϊδει 15b 7, 31a 23, l l b 
21, αριθμών κα! επιπέδων άλλαι 
άρχαί 2a 22  

άρμόζειν 8 a 1
αρμονία 6b 30, κρασις κα! σύνθεσις 

εναντίων 7b 30, λόγος τις τών 
μειχθέντων ή σύνθεσις 7b 32 , 8a 6· 

άρμονικο! αριθμοί 6b 29 
αρτηρία 20b 29, 21a 1 
άρχα"ίος : οί άργαΐδι 27a 21 
άρχειν 10b 13, άρχεσθαι 33b 26
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αρχή: ά. κα'ι αιτία πολλαχώς λέγεται 
15b 8, τά πράγματα εκ των αρχών 

4b 18, ή ψυχή «ί άο'/αί 4 b 10, 
5b 19, διαφέρονται πεο'ι των αρχών 

τίνες κα'ι πόσαι 4b 30, τιμιώτεοον 
ή αρχή τής ύλης 30a 19, αρχή 
τών ζώων 2a 6, τοιαύτη τής ψυχής 
αρχή δύναμίς έστιν οία σωζειν το 

έ’χον αυτήν ή τοωϋτο 16b 18, άλλαι 
άλλιυν άοχαί 2a 22 ; in itiu m  : άπο- 
δείξεως ά. 2b 23, ζητήσεως 3b 24, 
σκέψεως 13a 20, οί κατ’ άρχάς 
λόγοι 27a 29, όπου ά. κα'ι τελευτή 
τό αυτό 3 3 b 22  

άρχικώτερος 34a 15 

ασαφής: τά ασαφή 13a l l  

άσπάλαξ (ν  1 σπάλαξ) 25a 10 
άσπίς : οι’ άσπίδος πληγήναι 23b 15 

άστήρ 5b 1 
ασύμμετρος 30a 31 
άσφαλτος 21b 24  
άσώματος 5a 7. 27. M l ,  9b 21 
ατελής 32b 23, οΐς αφή μόνον υπάρχει 

α’ίσθησις 33b 31 , του άτελούς εν
έργεια κίνησις 31a 6, 17a 16, 25a 10 

άτιμο; 4 b 4
άτομος : άτομον είδος 14b 27  
άτοπον 7b 13, c i παράλογον 1 l a 14 
αυλός 7b 25, 20b 7
αύξάνεσθαι ] 6a 8, αύξεσθαι 13a 28 etc  
αύξη : ά. τε κα'ι άκμή καί φθίσις l l a 30  
αύξησις 13a 27, 6a 13, τών ουσει 

συνισταμένων εστι πέρας κα'ι λόγος 
τής αύςήσεως 16a 17, 34a 24, ά. κα'ι 
άλλοίωσις 15b 23, 15b 29, τήν κατ’ 
αύξησιν καί φθίσιν κίνησιν, πασιν 
ύπάοχουσαν, τό πασιν ύπάρχον

δόςειεν δν κινεΐν τό γεννητικόν κα'ι 
θρεπτικόν 32b 9

αυξητικός: αύξητικώ κα'ι τροοή είναι 
έτερον 16b 12

αυστηρός : χυμός 22b 13, οσμή 2 1 a 30  

αυτό : αυτό τό ζώον (i q Platonice 
το αύτοζωον) 4b 19, abs 9a 13, 

17b 6
αύτομάτη γένεσις 15a 27 
άφαιρεΐν: αριθμού εάν άφέλη τις 

αριθμόν ή μονάδα, λείπεται άλλος 

αριθμός 9a 7
άοαίρεσις : έξ άφαιρέσεως 3b 15, τά εν 

άφχιρέσει ό'ντα 29b 18, τά έν άφ. 
λεγόμενα πώς νοεί ό νους 31b 12, 
32a 5

άφάλλεσθαι 20a 22. 26 
αφή : πάντων τών απτών έστ'ιν ώσπερ 

μεσότης, κα'ι δεκτικόν τό αισθητήριον 
ού μόνον όσαι διαφορα'ι γής, αλλά 

κα'ι τών άλλων απτών απάντων 

35a 21, ούκ έστιν ούτε γής, ούτε 
άλλου τών στοιχείων ούδενός 35b 3, 
ή αφή τώ αυτών άπτεσθαί έστιν, 
διό κα'ι τούνομα τούτο έχει 35a 17, 
κα'ι τά άλλα αισθητήρια άφή αι
σθάνεται, αλλά δι’ ετέρου 35a 18, 
πάντα τά τού απτού ή απτόν πάθη 
τή άφή ήμΐν αισθητά 24b 25, δε
κτικόν τό αισθητήριον (ή ά.) ού μόνον 
οσαι διαφορα'ι γής εισίν, αλλά καί 
τών άλλων απτών απάντων 35a 22, 
πότερον πλείους άφαί ή μία 22b 19, 
ή άφή τού απτού κα'ι άνάπτου 24a 
12, αίσθήσεως πρώτον υπάρχει 
πασιν άφή 13b 4, άνευ άφής ούδεμίαν 
οίόν τε άλλην αισθησιν ύπάρχειν
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35b 2, 15a 3, 35a 12, δύναται χω- 
οίζεσθαι των άλλων αισθήσεων 13b 

6, 15a 4, 34a 1, όσων τδ σώμα 
άπλοΰν ούκ ενδέχεται άφήν έχειν 

34a 28, τά ζώα πα'ντα έχουσι την 
άφήν 14b 3. a 3, 35b 6, ταύτης 
στερισκόμενα τα ζώα αποθνήσκει 
άνάγκη 35b 4, ταύτην δ άνθρωπος 

άκριβεστάτην έχει 21a 19, κα'ι ή 
γεΰσίς έστιν ώσπερ άφή τις 34b 18, 
ή ά. της τροφής αϊσθησις 14b 7 

άφιέναι 7b 13 
άφοβος 21a 15 

άφορίζειν 16a 20 

’Αφροδίτη ξυλίνη 6b 19 
άφρων 10b5 
αφυής 21a 24. 25  

άφωνος 21a 4 
Α χελώ ος 2 0 b 12
άχρους : τδ διαφανές και τδ αόρατον 

ή τδ μόλις δρώμενον 18b 28  

αχώριστος 3a 15, 33b 25, 27a 2, εν 
άχωοίστω χρόνω 2 6 b 29  

άψοφος 18b 27, 20a 7 
άψυχος, ορρ  έμψυχος 3b 26, 13a 21, 

21b 13

βάδισις οικεία κίνησις ποδών 6a 9 

βάθος: τδ τρίτον μέγεθος 23a 23, c i 
μήκος, πλάτος 4b 20  

βάπτειν 35 a 2
βαρύς, ορρ  όςύς 20a 29 etc  
βαρύτης, ορ ρ  όξύτης 22b 30  
βελόνη 20a 24  

βελτίων : τά βελτίονα 2a 2
βήξ 20b 33  

βήττειν 20b 31

βία: βία κινεισθαι, ορ ρ  φύσει 6a 22 . 23, 
32b 17, ώθεϊσθαι 6b 6 

βίαιος : CÍ μη ράδιος 7b 1, βίαιοι 
κινήσεις 6a 26, β. ψόφος 22* 26 

βλαστάνειν (E m ped .) 30a 29 
βλέπειν 8b 22  

βλέφαρον 21b 29 

βοήθεια 4a 12
βούλεσθαι 7a 6, c i έπιθυμεΐν l l a 28, 

οιον βούλεται είναι ή σάρξ.23α 14  

βουλεύεσθαι 31b 8
βουλευτικός: ή βουλευτική φαντασία 

έν τοΐς λογιστικοΐς ζώοις ύπάργει 
34a 7, τδ βουλευτικόν 33b 3, τδ 
βουλευτικδν ούκ έχει ή ορεξις 3 4 a 12 

βούλησις : ή β. δ'ρεξις 33a 23, γίνεται 
έν τώ λογιστικά», d ist  επιθυμία et  
θυμός 32b 5, 3 3 a 24, νίκα ενίοτε 
κα'ι κινεί ή δρεξις την βούλησιν
3 4 a 12

βράγχιον 20b 13 

βραδύς, ορρ  ταχύς 2 0 a 32 

βραδυτής 20a 33  

βροντή 24b 11

γαΓα (E m p ed .) 4 b 13 
γεγωνεΐν 20a 1 
γελοίος 14b 25
γένεσις: γ. αύτομάτη 15a 27 ; c i αύςησις 

16a 23, ορ ρ  φθορά 34a 23, γενέσεως 

ποιητικόν 16b 15, προτέρα τή γενέσει 
έπι του αύτοΰ ή επιστήμη 12a 26 

γενητός 34b 4
γεννάν 15a 26, τέλος τδ γεννήσαι οίον 

αυτό 16b 24, του αισθητικού ή πρώτη 
μεταβολή ύπδ τού γεννώντος 17b 17 

γέννησις, c i τροφή 15a 23
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γεννητικός: ή ποώτη ψυχή γεννητική 
οιον αυτό 16b 25, ή αυτή δύναμις 
τής ψυχής θρεπτική κα'ι γεννητική 

16a 19, τα τέλεια ζώα γεννητικά 

32b 24 c f  15a 27, τδ γεννητικδν 
κα'ι θρεπτικόν πασιν ύπαρχον δόξειεν 
αν κινεΐν τήν κατ’ αυξησιν κα'ι 
®θίσιν κίνησιν 32b 10 

γένος : νένει διαφέρειν, dist είδει διαφ. 
2b 3 , 13b 26, γένη ( =  κατηγορία'.) 
2 a 2 3 , γένος ?ν τι τών δντων 12a 6 
cf  10a 13, τδ γ. τοιούτον και ή ύλη 
17a 27

γεύεσαι 22b 8
γεύσις: ενέργεια του γευστικού 26a 

14, ώσπερ άφή τις 34b 18. 21, του 
γευστου κα\ άγευ'στου 22a 29, χυμού 

αίαθησις 22“ 17, τροφής 34b 18, 
άπτοΰ κα'ι θρεπτικού αίσθησις 34b 22, 
άκριβεστέοαν έχοριεν τήν γεύσιν (τής 
όσφρήσεως) 21a 18, πάσχει τι ύπδ 
του γευστου ή γευστόν 22b 2, τδ 

ύπερβάλλον φθείρει τήν γεύσιν 26a 

31, διά τδ ήδύ καί λυπηρόν, ινα 
αΐσθάνηται τδ εν τροφή 35b 22, 
ή γ. άναγκάΐον 20b 19 

γευστικός : τδ γευστικδν δυνάμει οιον 

τδ γευστόν 22b 15, τδ γευστικδν 
αισθητήριον 22b 5 , του γευστικού 

ενέργεια 26a 15
γευστός: τδ γευστδν απτόν τι 22a 8, 

τδ γ. δ χυμός 22a 17, ύγρδν τδ γ.
22a 34. b 15

γή : κάτω κινείται 6a 28, 16a 1, πάντα 
τά στοιχεία κριτήν ε’ίληφε, πλήν 
τής γής 5b 8, τά άλλα έξω γής 
αισθητήρια δν γένοιτο 35“ 15 c f

5b 9, τοίς όστο“ς και ταΓς θρις'ι ούκ 
αισθανόμεθα, ότι γής έστίν 35“ 24, 
ή ούθενός, ή έν τή ά®ή μάλιστα 
μέμεικται ιδίως 25“ 6, τά φυτά 

αϊσθησιν ούκ έχει, οτι γής εστίν 
35b 1, διαφορα'ι γής 35“ 22, μεταξύ 
τής γής κα'ι τού περίέχοντος 18b 22  

γήινος 35“ 21
γήοας: τδ γ. ού τώ τήν ψυγήν τι 

πεπονθέναι, άλλ’ έν ω 8b 22 
γιγγλυμός (ν 1 γιγλυμός, γιγγλυσμός)

33b 22
γίγνεσθαι: έ'στι έξ εντελεχεία δντος 

πάντα τά γιγνόμενα 31“ 3, γενο- 
μένων ή έσομένων 30“ 31 

γιγνώσκειν c i φρονεΓν 29“ 10, θεωρήσαι 
2“ 7, νοεΐν 10“ 26, αισθάνεσθαι 4 b 
9, 9b 3 0 ;  τδ τί έστι γνώναι 2 b 
17, γινώσκεται τω δμοίω τδ δμοιον

4b 17, 5b 15 
γλαφυρός 5“ 8
γλυκυ'ς: ορρ  πικρός 21“ 27, 22b 11 ;

γλυκεία οσμή 21“ 29 
γλώ ττα : έπ'ι τήν γεύσιν κα'ι τήν 

διάλεκτον τή γλώττη καταχρή- 
ται ή φιίσις 20b 18, γλώτταν έχει 
τδ ζώον, ό'πως σημαίνη τι Ιτέρω 

35b 25, μήτε κατάξηρος ούσα μήτε 
λίαν υγρά αισθάνεται 22b 5, ή έπ'ι 
τής γλώττης άφή απάντων τών 
απτών αισθάνεται κατά τδ αύτδ 

μόοιον κα'ι χυμού 23“ 17, γλώττη 

ψοφέΐν 20b 30
γνωρίζειν 3“ 1, 29“ 19, τω δμοίω τδ 

δμοιον 9b 26, 27b 5, γνωρίζεται 
τω εναντίω, δεΐ δέ δυνάμει είναι τδ 
γνωρίζον 30b 23, εϊ τινι μή έστιν
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εναντίον των αιτίων, αύτδ εαυτό 

γινώσκει 30b 25
γνωριρώτερον κατά τον λόγον 13a 12
γνωριστικός 4 b 28
γνώσις 2a 5
γονή 5b 3. 4
•γοαρρατείον 30a 1
γραρρατική 17a 25
γραρρή 3b 19, γραρρή κινηθεισα 

επίπεδον ποιεί στιγρή δε γραρρήν 
9a 4 , αί γραρραί ού διαιρούνται εις 
στιγράς 9a 30

γράφειν 30a 1, δ γεγραμιριε'νος όιοθαλ- 
ρός 12b 22 

γραφή 27b 24  

•γωνία 2b 20

Δαίδαλος 6b 18 

δακτύλιος 24a 19 

δεικνόναι 35b 17 
δεινός 27b 21. 24  

δείσθαι 17a 9
δεκτικός 14a 10, χρώρατος 18b 26, 

είδους 29a 15, των αισθητών ειδών 

άνευ τής ύλης 24a 18 c f  25b 23, 
34a 29 ; 35a 22

-δε’ρρα : τδ έπ'ι τή κόρη δ. 20a 14 ; 
25a 11

-δέχεσθαι τον άερα 20b 16, 21a 5, τά 
είδη των αισθητών 24b 2 ; 7b 2 1 , 
14a 24

δήλος: δήλον δτι 3a 2
δηλουν 13a 14, 20« 27, 23a 17, 30b 21
Δηρόκοιτος 3b 31, 4a 27, 5a 8, 6b 17.

20, 9a 12. 32. b 8, 19a 15 
διάδηλος 21a 14. 31 

διαδιδόναι 35a 9

διαδυνειν 4 a 7
διαδόσεις στερητικαί 17b 15 

διαιοείν 6b 32, 7a 1, 9a 9, l l b 19; 
διελείν 2a 23, διήρηται πρότερον 

29b 30, αί διαιρεθείσαι κατηγορίαι 
10- 15, 2a 25

διαίρεσις 30b 20, ορρ σύνθεσις 30b 3, 
ρέθοδός τις 2a 20  

διαιρετός 30b 9 , 27a 3. 7. 12 
διαλεκτικός ορρ φυσικός 3a 29  

δισλεκτικώς κα'ι κενώς 3a 2 

διάλεκτος: c i ρέλος et άπότασις 20b 8, 
sy n  ερρηνεία 20b 18 

διαρένειν ταύτδ καί tv άριθρώ 15b 5 

διάρετοος: ή δ. κα'ι τδ άσυρρετρον 30a 31 
διανοείσθαι: 8 b 3. 9. 14, δ. ενδέχεται 

κα'ι ψευδώς καί ούδενί υπάρχει ώ 
ρή καί λόγος 27b 13, λέγω νουν, 
ώ διανοείται καί υπολαρβάνει ή 

ψυχή' 29a 23, τδ διανοείσαι καί 
φιλειν ή ρισείν ούκ έστιν του νοΰ 

πάθη, άλλα τουδί του έ'χοντος 
εκείνο, ή εκείνο έχει 8b 25  

διανοητικός: τδ διανοητικόν 13b 12, 
14a 32. b 18, τή διανοητική ψυχή 

τά φαντάσρατα οίον αίσθήρατα 
υπάρχει 31a 14

διάνοια: Φαντασία έτερον αισθήσεως 

καί διανοίας 27b 14, λογισρδν καί 
διάνοιαν ελάχιστα τών ζώων ’έχει 
15a 8, οί σκληρόσαρκοι αφυείς την 
διάνοιαν 21a 25, διάνοια πρακτική 

33a 1 8 ; τδ λεγόρενον την αυτήν 
έχει διάνοιαν 4 a 17 

διαπνείν 1 l b 9 

διαπορείν 3 b 20  

Διάοους υίός 18a 21
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διασαφείν 4b 1, 14b 14, 16b 30, 17b 29  
διασπάν l l a 20, 16a 7, 32b 5 

διάστασις : διάστασιν έ'χειν 32a 28  
διάστημα 18b 25  

διατελεΐν l l b 23, 27b 2 
διατέμνειν 13b 21 

διατι,ϊέναί 14a 11
διαφανής: τδ διαφανές ού κα2? αυτό 

ορατόν, άλλα δι’ άλλότριον χρώμα 
18b 4 , ή έντελεχεία ή δυνάμει 18b 
30, παν χρώμα κινητικόν του κατ’ 
ενέργειαν διαφανούς 18b 1, εντελεχεία 
διαφανές οπό πυρός ή τοιουτου 18b 
12, 19a 24, άχρουν έστί 18b 28  

-διαφε'ρειν : διαφέρει abs 2a 26, εϊδει 
διαφέρουσα 2b 3 c f  9a 3, διαφέ- 
ρονται περ'ι των αρχών 4b 30, 5a 2 

•διαφερόντως 3a 29, 21a 22 
διαφ^είοειν 35b 8
διαφορά 9a 20, 13b 33, 18a 1 e tc ;

2 7 a 17 ; i q απορία 16b 4 
διαχειν 19b 21 

διαψεύδεα^αι 28b 20  
διδασκαλία 17b l l  
διδασκαλικός 17b 13 
διδόναι λόγον (λόγους codd) 7b 28  

διείργειν 23b 10 
διεξιέναι 7a 14 

διερός 23n 25. b 1 
διέρχεσ^αι 9b 22, 20a 6 
διευρύνειν 22a 3 

δαχνεΓο^αι 23a 5
διιστάναι: διίστησιν άήο b μετά

βροντής τ'ο ξυλον 24 “ 12 
Διογένης 5a 21
-διορίζειν 19b 26, διώοισται τό έμψυχον 

του άψυ'χου τώ ζήν 13a 21 ; 2b 11,

4 b 19, 13a 9 16b 32, περί τίνος 
15a 21, 16a 20, 19b 4, 27a 15,
κατά τους διωρισμένους τρόπους 
τρεις 15b 9 

δίος (E m ped.) 4b 14 
δισσαχή 6b 32  

διχώς 6a 4  .(ν  1 δισσώς) 10 
δίψα 14b 12
διώκειν, ορρ  φεύγειν 31a 9, 16b 9, 

32b 29. το μεΐζον δ. 34a 9 
διωκτόν, ορρ  φευκτόν 31b 3, 32b 28  
δοκέΐν 2a 4, 3b 25 etc 
δόξα: ύπόληψίς τις 27b 25, γίνεται 

και αληθής κα'ι ψευδής 28a 19, οόξη 
Ι'πεται πίστις 28a 20, ή του κα5’ 
έκαστα δόξα, di st ή καθόλου 34a 
19, ή έκ συλλογισμού 34a l l ,  το 
δόξαν μη δοκεΐν εχειν 34a 10, δόξη 
κρίνεται τά πράγματα 4b 25, αί 
των προτέρων δόξαι 3b 22 c f  7b 27 

δοξάζειν, c i γινώσκειν, αισ5άνεσ3-αι 
l l a 26, d ist  φαντασία 27b 20 sqq  

28a 20
δοξαστικοί είναι κα'ι αισθητικοί έτερον

13b 30
δριμυς χυμός 22b 13, οσμή δριμεΐα 

21a 30  

δυάς 29b 20
δυναμις ή υλη δύναμις, τό δ’ είδος 

εντελέχεια 12a 9, 14a 16, ορρ
ενέργεια 19b 5 , 15a 19, ορ ρ  εντε
λέχεια 17a 21, 17b 5, 13b 18, τό 
δυνάμει, έν δυνάμει, κατά δυναμιν 
ό'ν ο ρ ρ  τό εντελεχεία s iv e  ένεργεία 

ον 2a 26, 17a 6, 29a 16. 29, 2 9 b 
30, 3 0 a l l ,  ορ ρ  τω είναι 27a 6, 
τό δυνάμει ον ώστε ζήν 12b 26,
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το κατά δυναμιν χρόνω πρότερον 
εν τω Ινί, δλως δε ουδέ χρόνω 

31a 2, 3 0  21, τδ δυνάμει ούχ 
άπλουν 17b 30, 2 9 b 8 ;  κίνησις 
σώματος, μέρους η δυνάμεως 3a 27, 
αί δυνάμεις της ψυχής 14a 29, 
13a 33, 15a 2δ, 16a 19, 33b 1, δ. 
του οργάνου 13a 1

δύνασθαι l ő b 1 e t c ; τδ δυνάμενον 
κινεΐν 6a 1 , δταν ενεργή τδ δννά- 
μενον άκουειν 25b 30  

δυνατός 17a 1. 26 , 29a 22, δ. θεωοεϊν 

17a 28
δυσμαί 18b 26
δυσχέρεια 10a 27
δυσώδης ορ ρ  ευώδης 21b 22

έγγίγνεσ5αι 8b 18, τοΊίς μέρεσιν 8a 21, 
εν τω δυνάμει ύπάοχοντι 14a 27, 
εν τω πάσχοντι 26a 5 

έγγόθεν 21b 16, 23b 6 

έγκατοικοδομεΐν 20a 9 

εγκρατής 33a 7
εγρήγοοσις άνάλογον τω θεωρείν 12a 

25, εντελέχειά έστι 12b 28, ορ ρ  

δπνος 12a 24, 32b 12 

εγχεΐν 6b 19 
ειδε'ναι 2b 22  

εϊδησις 2a 1
είδος, c i μορφή 12a 8, ορρ  υλη 12a 

7 .1 0 ,  14a 16, εντελέχεια 12a 10, 
14a 17, ή α’ίσθησις δεκτικδν των 

αισθητών ειδών άνευ τής ύλης 24a 
18, ό νους δεκτικδν του είδους 29a 
15, κα'ι δ νους είδος ειδών κα'ι ή 
αισθησις 32a 2 , εν τοίς ειδεσι τοΐς 

αίσθητοΐς τά νοητά εστιν 32a 5,

c i λόγος 3 b 2, 14a 13 ; sp e c ie s ,  
ειδει διαφέρειν ή γένει 2b 3 , το 

ειδει ϊ·) d is t  τδ αριθμώ ?ν 15b 7 , 
l l b 21, άτομον είδος 14b 27 

είδωλοποιέΐν 27b 20  
εικάζειν περί τίνος 3a 1 
ειλικρινής, c i άμεικτος 26b 4  
είναι: τδ εί. πλεοναχώς 12b 8 , τδ 

κυρίως εί. ή εντελέχεια 12b 9 , 
d ist τδ εϋ είναι 35b 20 ; το είναι =  
n otio  24a 25, 25b 27, 26a 16,
27a 3, 31a 14; μεγέθει, υδατι είναι, 
d ist μέγεθος, ύδωρ 29b 10 c f  12b 

13 ; το ον πολλαχώς 10a 13 c f  2a 
24, γένος iv τών δντων ή ουσία 

12a 6, ή αισθητά τά δ'ντα ή νοητά 
31b 22

εις: τδ 1ν κα'ι τδ είναι πολλαχώς 

λέγεται 12b 8, εν αριθμώ, ο ρ ρ  
ειδει ?ν 15b 4  c f  l l b 21, εις 

γίνεται άμα (δ αήρ) 20a 1, εις κα'ι 
συνεχής 7a 6, Ιν ώς δ ορος 31“· 2 1 , 
tv τω άνάλογον 31* 22, tv έντελε- 
χεία ορ ρ  Ιν δυνάμει 13b 1 8 ;  ^ 
του ένδς ιδέα (P lato) 4b 20, νους 

τδ h  (P lato) 4 b 22 
είσέρχεσθαι 20a 12  

είσιέναι 6a 4 , 10b 29, 2 0 b 27 
ειωθέναι 7b 4 , 32a 21 
έκαστος: τά καθ’ έκαστα, ο ρ ρ  τά 

καθόλου 17b 22, 34a 17 
εκάτερος 5a 9, 24a 6, 31a 23  
εκεί· ορρ  ενταύθα (de tem p .) 31b 8- 
έκθλίβειν 4a 11 

εκκρίνειν 4a 14  

έκλείπειν 24b 26. 27, 25a 13  
έκπνεΓν ο ρ ρ  άναπνεΐν 21a 2, b 15
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έκπνοή 32b 11 
έκστασις 6b 13 
έκτείνειν 29b 17 
έκτρέφειν 13a 29
"Εκτωο κείτ’ άλλοφρονέων (H óm . ?) 

4a 30
ελάχιστα c i τελευταίον 15a 8 
έλεγχειν 5 b 4  
έλεείν 8 b 14 
ειλεός 3 -1 7
έλιξ: έλικες του ώτός 20a 13 

ελκειν την τροφήν 12b 4 
έλξις ορρ  ώσις 33b 25 
έλυτρον 21b 29 
έμβάλλειν 22λ 12 

έμμένειν 29α 4 
έμπαλιν : τουμπαλιν 16a 31 
έμποιεϊν 24b 14, ψόφον 19b 9 

’Εμπεδοκλής 4 b 11, 8a 19, 10a 3.
28. b 4, 15b 28, 18b 20, 27a 22, 
30a 28

έμφαίνεσ3αι 13a 15 
έμψυχος : τό έμψυχον διώρισται του 

άψυχου τω ζην 13b 21, τό ε. του 

άψυχου δυοίν ρ-άλιστα διαφέρειν 
δοκέί, κινήσει τε κα'ι τω αίσ3άνε- 
σ3αι 3b 25 c f  4 b 7, παν έμψυχον 
έχει θερμότητα 16b 29, έμψυχου 
ψόφος φωνή 20b 5, τά έμψυχα 

σώματα 15b 11, 34b 12 τό σώμα 
απτικόν τό έμψυχον παν 35a 14 

έναιμος 20b 10, 21b 11 
έ/αλλάξ 3 1 -2 7
ενάντιος: την ψυχήν έκ των εναντίων 

συνιστάναι 5b 24, τό σώμα σόγκειται 
έξ έναντίων 7b 31, ενάντιοι τόποι 
13a 28, εναντία έξι; 17- 32, ή

τροφή τό εναντίον τώ έναντίω 

16a 22, άδυ'νατον άμα τάς εναντίας 
κινήσεις κινε!σ3ίι τό αυτό 26b 30, 
ή άπατη κα'ι ή επιστήμη τών 
εναντίων ή αυτή 27b 6, τω έναντίω 

πως γνωρίζεται ή στέρησις 30b 23  
cf  11-4·

έναντίωσις : εναντιώσεις ποιουσιν ένιοι 
έν ταΐς άρχαίς 5b 23, 3άτερον μέρος 
τής έναντιώσεως εαυτό τε κρίνει κα'ι 
τό άντικείμενον 1 1 -4 , πασα αϊσ^ησις 
μιας έναντιώσεως είναι δοκέ! 22b 

23, έν τώ άπτω πολλα'ι ένεισιν έν- 
αντιώσεις 22b 26 μεσότης έναντιώ
σεως 24a 4

ένάργεια : του λόγου 18b 24  

έναργής 3a 19, έναργώς αισ3άνεσ^αι 
28a 14

έναρμόζειν 14a23  

ένδέχεσ3αι 3α 9, 6b 3. 4 etc  
ένδηλος 22b 33 

ένδύεσθαι 7b 23, 25  
ένεΐναι 10- 7 .8 , 1 1 -1 6  etc  
ένεκα : ώς ου ένεκα ή ψυχή αιτία 

15b 10, τό ου ένεκα διττόν [15b 2] 
1 öb 21, ένεκα του (νους, ορβξις) 
15b 16, 33a 1 4 .1 5 , του εύ ένεκα, 
d ist του είναι ένεκα 35b 20, 20b 
20 c f  34b 24

ένέργεια, c f  έντελέχεια: ci πράξις 

d ist δύναμις 15a 19, τό ένεργεία 

ö'v, d ist τό δυνάμει ον 17a 13, 
2 9 a 24, ή του αίσ3ητοΰ έ. κα'ι τής 
αισ3ήσεως ή αυτή έστι κα'ι μία 
25b 26, μεταβάλλειν εις ένέργειαν 
έξ άργίας 16b 2, τό ποιούν οΤον 
αυτό ένεργεία τοιουτον ποιεί τό 

13Förster: Aristotelis De Anima.



δυνάμει óv 24a 1, 17a 17, ή τοϋ 
ποιητικού ενέργεια εν τω πάσχοντι 
26a 5. 6, 14a 12 ; ή απλώς έ ή τοϋ 
τετελεσμένου 31a 7, ή ατελούς έ. 
κίνησις 31a 6, 17a 16, δ κατ’ εν
έργειαν επιστήμων δυνάμει πως 
29b 6 cf 17b 32, ή κατ’ ενέργειαν 
επιστήμη 30a 20, 31a 1, τδ κατ’ 
ενέργειαν αίσθάνεσθαι ομοίως λέγεται 
τω θεωρείν 17b 19, τή ουσία ών 
ενέργεια 30a 18

ενεργέίν 25b 29, περ'ι τδ αισθητόν 
28a 13, ορρ έχειν 12a 2ß, 17b 1 
cf 16b 19, ci πάσχειν κα'ι κινείσθαι 
17a 15, ένεργέΐσθαι 27a 7 

ένίστασθαι: περ'ι ού δ λόγος ενέστηκεν 
32b 8

εννοέίν 30b 10 
ένοποιείν 10b 11 
ένσημαινειν 23a 4 
ένταυθα ν εκεί
εντελέχεια : τδ κυρίως είναι ή έ. εατι 

12b 9, το είδος έ. 12a 10, λόγος 
του δυνάμει δ'ντος 15b 14·, Ικάστου 
ή έ. εν τω δυνάμει ύπάρχοντι κα'ι 
τή οικεία δλη 14a 25 ; ορρ δόναμις 
17b 5, 31b 25, 2a 26, διχώς, ή ώ. 
έπιστήμη ή ιός τδ θεωρείν 12a 10. 
22 cf 12b 28, έ. ώσπερ πλωτήρ 
πλοίου 13® 9, πρώτη ε. 12a 27. b 5, 
τδ έντελεχεία δ'ν 17a 29, ορρ τδ 
δυνάμει óv 29a 29. b 30, έξ έν
τελεχεία δντος πάντα τά γιγνόμενα
31a 3

εντεύθεν 8a 9, 26b 24
τά έντομα 13b 20, l l b20
τά ένυδρα των ζώων 19a 35, 21b 10
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έ'νυλος: ένυλοι λογοι 3a 25 
ένυπάρχειν 4a 14, 13a 15, I8b 8 
εξέρ/εσθαι 6b 4, 11b 8, 19b 17 
έξιέναι 35a 6
έξις : έξεις κα'ι πάθη 32a 6, ορρ αί 

στερητικά! διαθέσεις 17b 15, έξ εν
αντίας μεταβαλών έξεως 17a 32, ώς 
έ. τις οίον τδ φως 30a 15 cf 18b 19 

έξίστασθαι έκ τής ουσίας 6b 13 
έξω: τά έ. 17a 4, ορρ δ εϊσω 20a δ 
έξωθεν 17b 20. 28. a 28 
εοικέναι 2b 4, 3a 16, ιοίω (ν 1 ίδιον) 

3a 8, υλη 10b 11 
έπανιέναι 3b 16, 12a 4 
έπεισιέναΟ 4a 13 
έπέρχεσθαι περί τίνος 13a 13 
έπεσθαι 6b 4
επίδοσις εις αυτό κα'ι εις εντελέχειαν

17» 7
έπιζητεΐν 2a 7, 1 l a 11, 15a 16 
έπίηοος (Emped.) 10a4 
επιθυμεΐν : πάσχειν τι ουκ άνευ σώ

ματος 3a 7, 1 l a 28, 35b 23 
επιθυμητικός: ή επιθυμητική (ψυχή) 

7a 5, τδ επιθυμητικόν 32a 25, 33» 4 
επιθυμία: του ήδέος δρεξις 14» 6, 

δ'ρεξίς τις 33» 26, γίνεται εν τω 
άλόγω 3 ib 6, όπου αισθησις, κα'ι ε. 
13» 24, 14» 1, κατά την επιθυμίαν 
πράττειν 33a 3, ή έ. κινεί παρά 
τδν λογισμόν 33a 25. » 6 

επικάλυμμα 22a 2 
έπικαλύπτειν : τδν νουν 29a 7 
έπικρίνειν 31a 20 
έπιλανθάνεσθαι 28» 6 
επίπεδον 2» 19, 3» 19, δ επιπέδου 

αριθμός δόξα (Plato) 4» 23
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επίπονος 7b 2 
επισκέπτεσαι 5b 31 
έπισκοπεΐν 2b 4, 3b 20, 6a 11 
έπίστααθαι: ώ έπιστάμεθα, δίχως

λέγεται 14a 5. 6 ; 17a 29 
έπίστασις 7a 33
επιστήμη : είδος κα'ι λόγος έστ'ι καί 

οίον ένέργεια τού επιστημονικού 
14a 9, ci δόςα, φρόνησις 27b 9. 25, 
ή έ. των καθόλου 17b 23, των άεί 
άληθευόντων 28a 17, dist θεωρεΐν 
12a 10, τδ αυτό έστιν ή κατ’ εν
έργειαν έ. τω πράγματι 30a 20, 
31“ 1, ή έπιστήμη τα επιστητά πως 
31b 22, τέμνεται ή έ. εις τα πρά
γματα 31b 24, ή θεωρητική έ. κα'ι τδ 
ούτως επιστητόν τό αυτό 30“ 4, ή 
έ. των έναντίων ή αυτή 27b 6, αί 
έπιστήμαι αί των αισθητών 17b 26, 
ή κατά δύναμιν έ. χρόνω προτέρα 
έν τω Ινί, όλως δε ουδέ χρόνω
30“ 21, 31“ 2; έ. τά δυο (Plato) 
4b 22

ε'πιστημονικός: τό επιστημονικόν δε
κτικόν τής επιστήμης 14“ 10, δυ
νάμει τό επιστητόν 31b 27, ου 
κινείται 34“ 16

επιστήμων: δίχως λέγεται 17“ 23, ό 
κατ’ ενέργειαν έ. 29b 6 

επιστητόν 30“ 5, dist αισθητόν 31b 23 
έπιτάττειν 33“ 1 
έπιτιθέναι 19“ 29, 23b 24. 25 
ε'πιχειρεΓν 7b 20, 9b 15 
επομένως 5“ 3, τα κοινά κα'ι Ιπόμενα 

τοίς συμβεβηκόσιν 28b 22 
έπος : ό έν τοίς Όρφικοίς έπεσι καλου- 

ιιένοις λόγος 10b 28

ε’ργάζεσθαι 16“ 13. b 29 
έργον 2b 14, ci παθήματα 3“ 10, ci 

πάθη 3b 12; κοινά ψυχής κα'ι σώ
ματος 33b 20 

έριον 19b 6 
ερμηνεία 20b 19 
έρωταν 6b 22
τά έσχατα 23“ 27, έσχατον (αισθητή

ριον) 26b 16, 31“ 19 
έσω : άλλου τινός έ. φθειρόμενου 8b 25 
ετερομήκης 13“ 17
ετέοω ή ετέρως έχοντι κρίνειν 29b 20
έτέρωθι 4b 2
τδ εύ 20b 22, 20b 20
εύδιόριστος 21“ 7
εύεξέταστος 8“ 10
ευθέως l l b 12, 21b 31
εύθρυπτος 20“ 8
τό ευθύ 2b 19, dist τό εύθεΐ είναι 

29b20, το ευθύ ώς τό σιμόν μετά 
συνεχούς γάρ 29b 18, τω εύθεΐ, ή 
ευθύ, συμβαίνει άπτεσθαι τής /αλκής 
σφαίρας κατά στιγμήν 3“ 13, τω 
εύθεΐ κα'ι αύτό κα'ι τό καμπύλον 
γινώσκομεν 11“ 5 

εύθυναι 7b 29 
εύθυπορείν 7“ 29 
εύθυωρία 6b 31 
εύκίνητος 5“ 12 
εύλαβεΓσθαι 2b 5, 3b 24 
εύλογος 6“ 31, 8“ 10. 34 
εύμαρής 3“ 1 
εύπορέίν 3b 21 
εύρείν 29b 9 
εύρεσις 13“ 19 
ευστεονος (Emped.) 10“ 4 
εύτηκτος 22“ 19

13*
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ευφυής 21a 24 
ευώδης 21b 23 
έφαρμόζειν 8a 5, 14b 23 
εφεξής 7a 8
έχε tv : τδ έχον ψυχήν 3a 4, 8b 27, 

τά εχόμενα 15a 15, 22b 12, ε. τήν 
γραμματικήν 17a 25, ορρ μή εν
εργεί ν 17b 1

ζέσις 3a 31
ζήν: οιώρισται τδ έμψυχον του

άψυχου τω ζ. 13a 22, ω ζώμεν 
διχώς λέγεται 14a 4, τδ ζ. πλεο- 
ναχώς λέγεται 13a 22, τδ ζ. διά 
τήν θρεπτικήν αρχήν υπάρχει το"ις 
ζώσιν, 13b 1, 15a 25, 34a 23, τά 
ζώντα dist ζωον 13b 1, τά ζώντα 
14b 8, τδ ζ. (το"ίς ζώοις) τή αφή 
ώρισται 35b 16, κα'ι τά φυτά ζή 
10b 23, τά φυτά κα'ι ένια των ζώων 
διαιοούμενα ζή 11b 19, 13b 16, του 
ζήν όρο; ή αναπνοή (Deraocr.) 
4a 9, διά τί ώνόμασται 5b 27 

ζητεΐν 2a 16, περί τίνος ci λεγειν 
2b 3, τήν δλην ψυχήν 2b 10, έκ τί- 
νων 2a 21 

ζήτημα 2a 12 
ζήτησις 3b 24? 
ζοφερές 26b 1
ζωή : ή δι’ αύτου τροφή κα'ι αύξησις 

κα'ι φθίσις 12a 14, τά μεν των 
φυσικών έχει ζωήν, τά δ’ ούκ έχει
12a 13

ζωον : τδ ζ. τδ καθόλου 2b 7, τί ποιεί 
διαφοράν των ζώων 14a 1, ή ψυχή 
κα'ι τδ σώμα ζ. 13a 3, τδ ζ, σώμα 
έμψυχον 34b 11, τδ ζ. διά τήν

αισθησιν ποώτως 13b 2, αναγκαίου 
αισθησιν έχειν τδ ζ. 34a 30, ούχ 
οίόν τε άνευ άφής είναι ζ. 34b 24, 
35b 17, 14b 3, o\r/ οίόν τε άπλουν 
είναι τδ του ζοδου σώμα 35a l l ,  
34b 10, πολλά τών ζώων διάνοιαν 
ούκ έχει 10b24, πολλά τών ζώων 
ούτ’ δ'ψιν ούτ’ ακοήν έχουσιν ούτ’ 
οσμής αισθησιν 15a 5, ζώα τινα 
μόνιμα κατά τόπον 10b 19, 32b 20, 
ού πάντα ζώα άναπνέουσιν 1 l a 1, 
πολλά τ. ζ. διαιρούμενα ζή 9a 9, 
τα φυτά και ενια τών ζώων τών 
εντόμων διαιρούμενα ζώσιν 1 l b 20, 
ζώα ατελή και πεπηρωμένα 25a 10, 
τέλεια τών ζώων 32b 23, ζ. ποιε"ί 
ζ. 15a 28, τής αισθητικής φαντασίας 
μετέχουσι τά ζώα 33b 30, 34a 6, 
ζώα λογιστικά ορρ άλλα (ν 1 άλογα/
34a 7

ήδεσθαι: έ’στι τδ ή. κα'ι λυπείσθαι τδ 
ένεργε7ν τή αισθητική μεσότητι πρδς 
τδ άγαθδν ή τοιοΰτο 31“· 10 

τδ ήδη ορρ τδ μέλλον 33b 8 
ηδονή 9b 16, δπου α’ίσθησις, κα'ι λύπη 

τε κα'ι ηδονή 13b 23, 14b 3, δπου 
ηδονή, κα'ι επιθυμία 34a 3 

ήδύς 26b 4, 14b 5, 31b 9, 33b 9, 
32b 31

ήδυσμα 14b 13
ηλικία : δ έν ηλικία ών 17b 32 
ήλιος 5b I, φαίνεται ποδιαϊος 28b 3 
ήλιοϋν 19b 31
ήμισυς : έν τω ήμίσει τί εννοεί1 εκατέριμ

30b 10
'Ηράκλειτ- ς 5a 25
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ήρεμεΐν 4- 12, 6* 24, 25*18, 34*20
ήοέμησις 6b 22, 7a 32
ηρεμία 6a 24. 27
ηχεΐν 20a 16. 19
ηχώ: πότε γίνεται 19b25. 28

Θαλής 5a 19, 11*18 
θαρραλέος 27b 22 
θαρρείν 3a 7, 8b 2 
θάροος 3a 17
θαυμάσιος : τα θαυμασιώτερα 2a 3 
θεασθαι 27b 24 
θε"ίον (— sulphur) 21b 25 
θείος : πάντα του θείου ορέγεται 15a 

29, κινείται τά θεϊα πάντα συνεχώς 
αεί (Alcmaeo) 5a 32 

θεός 2b 7, 7b 10, πάντα πλήρη θεών 
(Thales) 11-8 

θερμαίνειν ορρ ψύχειν 24b 1 
θερμός 23b 28, 5b 24, 14b 8, τό

θερμόν εργάζεται τήν πέψιν 16b 29, 
Cl αίμα 3b 1

θερμότης 16b 29, ή εντός θ. 20b 20 
θέσις: θέσιν εχειν 9a 6, κίνησιν κα'ι 

θε'σιν εχειν 8a 7, θ. στιγμής μονα
δικής διαφορά 9a 21 

θεωρεΐν 2b 17, όταν θειυρή, ανάγκη 
άμα φάντασμά τι θεωρεΐν 32a 9, 
dist επιστήμη 12a 11 cf 17- 29, 
b 5. 19, ci γνώναι 2a 7, τό νοεΐν 
8b 24

θεωρητικός: ό θ. νους ούθέν νοεί 
πρακτόν 32b 27, ό πρακτικός νους 
διαφέρει του θεωρητικού τω τε’λει 
33&15, αί θεωρητικά! νοήσεις ορρ 
αί πρακτικαί 7a 25, ή θεωρητική 
δύναμις, ci ό νους 13b 25, ή

θειυρητική επιστήμη και τό ούτως 
έπιστητόν τό αυτό 30a 4 

θηρίον : ούκ εχει νουν 29a6, ενίοις 
φαντασία μεν υπάρχει, λόγος δ’ ου 
28a 24 cf 34a 10 

θιγγάνειν 7— 16. 18, 23a 2 
θίξις 7- 18, 27b 4 
θνήσκειν : τά τεθνεώτα 6b 5 
θρεπτικός ; θρεπτικόν λε'γομεν, ού κα'ι 

τά φυόμενα μετέχει 13b 7, ή θρε
πτική ψυχή πρώτη καί κοινοτάτη 
δυναμις, καθ’ ήν υπάρχει τό ζην 
άπασιν. ής έστ'ιν έργα γεννήσαι κα'ι 
τροφή χρήσθαι 15a 23 cf 34a 22, 
16a 19, τό θρεπτικόν χωρίζεται τοΰ 
αισθητικού l l b30, 13a 31, 13b 5, 
14-33, 15- 2

θρίξ : ταΐς θριξ'ι ούκ αισθανόμεθα, οτι 
γής ε’στίν 35a 25 cf 10b 1 

θρύπτειν 19b 26, 20a 8 
θρυψις 19b 23 
θυμικός 32a 25, 33b 4
θύμον 21b2
θυμός 3a 17. b 18, ορεξίς τις (ci επι

θυμία, βούλησις) 14b 2, εν τώ 
άλόγω ή έπιθυμία κα'ι ό θ. 32b 6 

θύραθεν 4a 13 
θυρίς 4a 4

ίασθαι 33a 5 
ιατρική 33a 4 
ιατρός 3b J 4 
ιδέα 4b 20
ίδιος 2- 9, 3*4.8 , 9b 1, ορρ πρώτα 

8b 34, κατά συμβεβηκός ιοια 2* 15, 
Ιοιον έκάστης αίσθήσεως τί εστι
18* 10, 25* 19. 21. 30, 28b 18.



193

[23], 30b 29, ίδιος λόγο; 14b 26 ; 
ιδ'ως 25a 7 

ικανός 7a 15, l l a 3 
Ιππος 2b 7 
Ίππων 5b 2
ισόπλευρος : τετράγωνον 13a 18
ίσος 13a 17
ιστορία : περ'ι ψυχής ί. 2a 4 
ισχυρός: παθήματα 3a 19, ισχυρο- 

τέοα του αισθητηρίου ή κίνησις
24a 30

ιχθύς 19a 5, 20b 10, οί ι/θύες άφωνοι 
21a4

καθαρός : νούς (Anax.) 5a 17 
καθεύδειν 17a 11
καθόλου : κ. περ'ι πάσης ψυχής (αι- 

σθήσεως) 10b 26, 24a 17, τδ ζώον 
τδ καθόλου 2b 7, ή καθόλου υπό- 
ληψις 34a 17, οί καθόλου λόγοι 
17a 1, ή επιστήμη των καθόλου 
17b 23, τά καθόλου εν αυτή πώς 
έστι τή ψυχή 17b 23 

καθοράν 2b 20 
καίειν 17a 8 
καιρός 17b 29
κακός: ορρ αγαθός 26b 25 etc, τδ 

κακόν πώς γνωρίζεται 30b 22 
καλεΐν 5b 29 e tc ; τά καλούμενα 

ξυ'σματα, ’Ορφικά επη, νους, αφή
etc 4a 3, 10b 28, 7a 4, 23b 30 etc

καλός : τά καλά 2a 1, κάλλιστα λέγειν 
2b25, καλώς ci αληθώς 1 l a 26 

κάμνειν 20a 14. 15, τοίς κάμνουσι 
πικρά πάντα φαίνεται 22b 8 , υγιές 
εκ κάμνοντος γίγνεται 16a 25 

καμπύλος: ορρ ευθύς 2b 19, l l a 5. 6

κανών : κριτής του εύθόος κα του 
καμπύλου 1l a 6

καρδία 3a 30, 8b 8, 32b 31, δ περί 
καρδίαν τόπος πρώτος 20b 26 

καρπός ορρ περικάρπιον 12b3, ci 
σπέρμα 12b 27 

κατακάμπτειν 6b 31 
κατάξηρος 22b 5 
καταφάναι ορρ άποφάναι 31a 9 
κατάφασις 30b 27 
καταχοήσθαι 20b 17 
κατάψυξις 5b 29
κατέχειν : χώραν στιγμής 9a 23, τδ 

πνεύμα, ορρ άναπνείν, εκπνεΐν 21b 
15. a 3

κατηγορείν, -εϊσθαι 2b 8 
κατηγορία 2a 25, 10a 15 
κάτω : το άνω κα'ι κάτω 16a 3 
καύμα 3b 5 
καυστικός 17a 8 
κανστός 17a 7 
κεΐσθαι (Hóm.) 4a 30 
κενός: τδ κενδν κύριον τού άκούειν 

19b 33, άκούειν τώ κενω κα'ι ήχούντι 
20a 18, εί γένοιτο κενδν τδ μεταξύ 
19a 16, κενώ; ειπε“ν 3a2 

κεράς 20a 16, 19a 5 
κεφαλαίον : ώς εν κεφαλαίω είπειν

33b 21
κεφαλή : ώς ή κ. τών ζώων, ούτως 

αί £ίζαι τών φυτών 16a 4, 19a 5 
κηρός 24a 19, 35a 2. 9 
κινεΓν: εστ'ι τρία, 1ν μεν τδ κινούν, 

δεύτερον δ’ ω κινεί’, ετι τρίτον το 
κινούμενον 33b 13, ούκ ανάγκη το 
κινούν κινεϊσθαι 26a 5, 6a 3, είοει 
tv τδ κινούν τδ έμψυχον σώμα
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αριθμώ δε πλείω 33b 10, φαίνεται 
δύο ταύτα κινοΰντα, η δρεξ'ς η 
νους (διάνοια ποακτική) 33a 9. 18, 
εν τι το κινούν τδ ορεκτικόν 33a 
21, τδ όρεκτον κινεί 33a 18, το 
κινούν διττόν, τδ μεν ακίνητον, το 
δε κινοΰν και κινούμενον 33b 14, 
τδ πρώτον κινεί κα'ι ωθεί ούκ 
ώθούμενον 34b 32, τδ όργανικώς 
κινείν 33b 21, dr/ως τδ κινείσθαι, 
ή καθ’ έτερον η καθ’ αυτό 6a <, 
κι/εΐαθαι τώ έν κινουμένω είναι 6a 
δ, εί φύσει κινείται τι, καν βία 
χινηθείη, κδν εί βία, κα'ι φύσει 6“ 22, 
οΰθ'εν μη όρεγόμε/ον ή φεΰγον 
κινείται, άλλ’ ή βία 32b 17, παρά 
ούσιν κινεισθαι 7b 1, πάντα ώσει 
κα'ι έλξει κινείται 33b 2δ, φορά 
κινεΊίσθαι 6b 1, τι τδ κινούν κατά 
τόπον τδ ζώον 32b 8. 14, τδ κινούν 
Ιαυτό 6a 1, τδ πάν έκίνησε νούς 
(Anaxag.) 4a 26

κίνησι;: ci ποίησις et πάθος 26a 2, 
ενεργειά τις, ατελής μέντοί 17a 15, 
31a 6, κ. έκστασις τού κενουμένου 
ή κινείται 6b 12, άε\ ή κ. η φευ- 
γοντός τι ή διώκοντός τί έστιν 32b 
28, κινήσεις τέσσαρες 6a 12, ή κατά 
τόπον κ. 15b 22, ή κατ’ αύςησιν 
κα'ι φθίσιν κίνησις 32b 9, ή ποοευτική 
κ. άε'ι ένεκά του κα'ι μετά φαντασίας 
ή όρέξεως 32b 14, τάς εναντίας 
κινήσεις άμα κινεΙσθαι τδ αύτδ 
αδύνατον 26b 30, άλλο είδος κινή- 
σεω; 31“ 6 cf 17b 7, διά μέσου 
ή κ. 34b 31, ορρ στάσις 12b 17, 
εν κινήσει τά οντα δ“ 28

κινητικός 4b 8, 5“ 4. 10, κατά τόπον 
14b 17, 33“ 13, τδ κινητικώτατον 
10b 17, ή τού κινητικού ενέργεια εν 
τω πάσχοντι 26“ δ, κινητική κα'ι 
κινητη' 9“ 3

κλάν : ή κεκλασμε'νη 29b 16 
Κλεών 30b δ, Κλε'ωνος υιός 2δ“ 2δ. 

26. [29]
κοίλος : τά κοίλα τή ανακλάσει πολλάς 

ποιεί πληγάς μ.ετά την πρώτην 19b 
16, 31b 14, ορρ κυρτός 33b 23 

κοινός 2“ 12. 17, 2b 8, κοινότατος 
λόγος 12“ 5. b 4, 14b 23. 25, 8b 
29, τά κοινά αισθητά 18“ 17, 25“ 
13, τά κοινά καί επόμενα τούς 
συμβεβηκόσι 28b 22, ά συμβε’βηκε 
τούς αισθητούς 28b 24, περ'ι ά 
μάλιστα ήδη εστιν άπατηθήναι κατά 
την αισθησιν 28b 25, εν κοινώ 
γινο'μενοι λόγοι 7b 29, κοινή λέγειν 
16b 32, τή κοινή (sc. αισθήσει) 
γνωρίζειν 31b 5

κοινωνεΐν τού άε'ι κα'ι θείου τή συνεχεία
15b 3

κοινωνία 7b 18
κόρη 13“ 2, δ αήρ τήν κόρην τοίανοι 

έποίησεν 31“ 17, ή κόρη δδατος 
25“ 4, το επ'ι τή κόρη δε'ομα 20“ 14 

κόρσαι άναύχενες (Emped.) 30“ 28 
κρσσις (ci σύνθεσις) εναντίων 7b 31 
κρατεύν (Anax. I 29“ 19 
κρεΐττον κα'ι αογον 10b 3 
κρίνειν 27“ 18. 20, 2Gb 10. 17, 24“ 

5, 11“ 4, 28“ 3, τδ σαοκ'ι είναι κα'ι 
σάρκα ή άλλω ή άλλως έχον.τι 
κοίνει 29b 12, άλλω δε ήτοι 
χωριστώ ή ιός ή κεκλασμε'νη έχει



"200

προς αυτήν όταν ε'κταθή το σαρκ'ι 
είναι κρίνει 29b 17 

κριτής 5b 8, l l a 6 
Kp ιτιάς 5b 6
κριτικός: τό κριτικόν, ο διανοίας εργον 

εστι κα'ι αισθήσεως 32* 16, το 
ριέσον κριτικόν 24* 6 

κρόκος 21b 2 
κροόειν 20a 23, 24a 32
κυβερνάν : ώ κυβέρνα, και ή γε'ιρ κα'ι 

τό πηδάλιον 16b 26 
κύκλος 33b 26, κύκλιο κινεΤσθαι, οέοε- 

σθαι 7a 16. b 6, κύκλου κίνησις 
περιφορά 7a 20, ό νους ό κύκλος 
(Plato) 7a 20 

κυκλοφορία 7a 6
κύριος : ό νους 10b 14, το κενόν 

κυ'ριον του άκουειν 19b 33, Αόβου 
κύριο; 19b 19, κ. του ποιείν κατά 
την επιστήμην 33a δ, κυοια ονόματα 
18a 3 ; κυρί'υς 12b 9, 18a 24, κυρίως 
επιστάμενος 17a 29, κυριώτατα 8a 6 

κυρτός 33b 23 
κ ύων 2b 7
κωλύειν 4a 14, 9a 23 
κωλυτικό; 3b 4 
κ-ομωδοδιδάσκαλος 6b 17

λαγχάνειν (Exnped.) 10a 5 
λαμβάνειν πίστιν 2*11, κριτήν 5b 8. 

τά καλώς είρημένα 3b 23, 12b 22, 
περ'ι έκαστον 2a 18, περ'ι πάσης 
αισθήσεως 24*17; 15* 15, 3*5 

λάμπειν 19* 4 
λαμπρός 22* 22 
λανθάνειν 2b 5, l l a l 
λεγειν 2b 3 etc

λείος 19b .7. 16. 32, 20* 1, 35*8 
λειότης (εν φωνή) ορρ τραχύτης 22b31 
λείπεσθαί τίνος 21* 21, λείποιτ’ δν 

μηθεν είναι αισθητήριον κτλ. 25* 8 
λεπίς : λεπίδες 19*5 
λεπτομερής δ* 6. 22, 9b 20 
λεπτός 5* 24 
Λεύκιππος 4a 5 
λίθινος : οφθαλμό; 12b 21 
λίθος 3b 5, 35*3, την (ν I τον) λίθον 

ψυχήν εχειν εφη Θαλής 5*20 
λιπαρός 22b 12, λιπαοά οσμή 21* 30 
λογίζεσθαι: 2νεκά του 33*14, ώσπερ 

όρων λογίζεται κα'ι βευλεύεται τά 
μέλλοντα ποός τά παρόντα 31b 7 

λογισμός 9b 16, 34*8, 33*24, εν 
τολς άλλοις (ν 1 άλόγοις) ζώοις ού 
νόησις ούδε λ. εστι 33* 12, ci 
διάνοια 15*8, οι; υπάρχει λογισμός 
των φθαρτών, τούτοις κα'ι τά λοιπά 
πάντα 15* 9

τό λογιστικόν ci θυμικόν et επιθυμη
τικόν, 32* 25, b 26, εν τω λογι
στικοί ή βούλησις γίνεται 32b 5. 26, 
τά λογιστικά ζώα 34* 7, λογιστική 
οαντασία 33b 29

λόγος: α) oratio 3b 16, 32b 8, πας 
λόγος ορισμός ή άπόδειϊις 7* 25, 
οί 2ν τω κοινοί γινόμενοι λόγοι 7b 
29, οριστικός λόγος 13* 14, ο λόγιο 
εστιν είπείν ci ανώνυμον 18*27; 
b) notio πότερον εΤ; ό λ. 2b 5, 
κοινότατος λόγος 12*5, ορρ ίδιος 
λ. 14b23, ci τό τί ην είναι 12b 16, 
παρά τήν του λόγου Ινάργειαν 18b 
24, ci εντελε/εια 14*27, είδος κα'ι 
otov ενεργεια 14*9, ορρ ύλη 14*
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14, 16a 18, λόγοι έ’νυλοι 3a 25, 
χωριστόν λόγω, κατά λόγον, ορρ 
τόπω, μεγέθει 32a 20, 29a l l ;  
c) ratio, cogitatio ενίοις φαντασία 
υπάρχει, λ. ο’ ού 28a 24 cf 27b 14, 
κατά λόγον ( =  εύλόγως) 14a 25, 
όταν ό λ. κα'ι αί έπιθυμίαι IvavTtat 
ωσιν 33b 6 ; d) ratio, relatio 
10a 2, 8a 19, λ. της μίξεως 8a 14.
15, 24a 31, 26a 28. b4. 7, 16a 17; 
e) λόγον (ci εύθύνας) δεόωκέναι 
7b 29

λοιπός 4a 7, 5ft 24 
λυγρός (Emped.) 4b 15 
λύειν : λύεται ό λόγος 24a 30 
λυπείσθαι 8b 2, τί ε’στι 3 ia 10 
λύπη: ορρ ηδονή 13b 23 
λύρα 20b 7
λύσις : προς την απορίαν 22b 28 

μαδήματα 2b 19
μαθηματικός, ό, dist ο φυσικός et ό 

πρώτος φιλόσοφος 3b 15, τά μαθη
ματικά ού κεχωοισμένα ως κεχω- 
ρισμένα νοεί όνους311)16οί 3b 14 

μάθηοις 17a 31
μακάριος: ού μακάριον τό μή ράδιον 

7a 34
μαλακός 22b 27
μαλακόσαρκος : οι μαλακόσαρκοι

εύφυεΓς 21a 26
μανθάνειν 8b 14, ci ςυνίοι 32a 7, ci 

εύρεϊν 29b 9 τό μανθάνον ού πά- 
σχειν φατέον 17b 14 

μα.τεύεσθαι 9b 18 
μαραίνειν 8b 24 
μαρτυρελν 10a 29

μάτην : μηθ'εν ποιεί μ. ή φύσις 32b 
21, 34a 31

μεγας : μεγάλα (μέγα μέρος) συμβάλ- 
λεσθαι 2a 5, 2b 21

μέγεθος 7a 3 dist τό μεγέθει είναι 
29b 10 κοινόν αισθητόν I8a 18, 25a 
15, μεγέθει χωριστόν ορρ λόγο) 
32a 20, 33b 25, 29a 11, μ. (εν φωνή) 
ορρ μικρότης 22b 30, πράγμα ούδέν 
παρά τά μεγέθη τά αισθητά κεχω- 
ρισμένον 32a 4, το τρίτον μ. 23a 22 

μέθη 8b 23 
μεθίστασθαι 6b 3 
μέθοδος 2a 14. 16
μειγνύναι: 5a 1, 22a 14, τό μεμειχθαι 

τω σώματι 7b 2 των μεμειγμένων 
λόγος 8a 9 μάλλον τό μεικτόν συμ
φωνία 26b 6 cf l l a 10, γη έν τη 
άφη μέμεικται ιδίως 25a 7, μεμειγ- 
μένον έχειν τι 29b 28 

μέλας 22b 24, 24α 8 etc 
μέλι 21b 2 
μέλιττα 28a 11
μέλλειν : τά μέλλοντα ορρ τά παρόντα 

31b 8, το μέλλον ορρ τό ήδη 33b 8 
μέλος: ci άπότασις et διάλεκτος 20b 8 
μενειν 6b 21, 7b 11 etc 
μερίζειν 6b 29
μεριστό; : μεριστή ή ψυχή ή άμερής ;

2b 1, 7a 19, 11b 5
μέοος 3a 27, 8a 10, έγγίνεται τοΐς μέ- 

ρεσιν (ν 1 με’λεαιν) ή ψυχή 8a 21, 
έπ'ι των μερών θεωρείν 12b 17 cf 
6a 8, τό κινησόμενον μ. κα'ι έμψυχο/
20“ 7

μέσος 7a 29, 13a 19, τό μέσον κριτικόν 
24a 6, αίσθανόμεθα πάντων διά τού
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μέσου 23b 7, δια μέσου ή κίνησις 
34b 31

μεσίτη; 24a 4. bl, 35a 21, 31a 19, 
αισθητική μ. 3 ta l l  

μεταβάλλει (intr) κατά τδ σώμα 6b 
2; 16a 33, εις ενέργειαν εξ' αργίας 
16b 2, μέχρι του 34b 30 

μεταβολή : εις τδ αντικείμενο-/ ή τδ 
μεταξύ 16a 34, επ'ι τάς στερητικάς 
διαθέσεις 17b 1 δ

μεταξύ: τδ μ. αισθήσεω; 19a 20, 2 lb 
9, 22b 22, 23a 1δ. ^26, 34b 28, 
35a 16 ; τά μ. (γης κα'ι τυρός) 6a 30 

μεταπείθει-/ 28b 6 
μεταπίπτειν 28b 8
μεταφορά : κατά μεταφοράν τι. λέγειν

20a 29, 28a 2 
μετεΊναι 27b 8
μετέχειν: τού άε'ι κα'ι του θείου 15a 

29, ψυχής 15b 2δ, κινήσεως 6a 12 
μετοείν : ανάγκη έν'ι μ. 34a 9 
μέχρι: μ. εκείνης ορρ άτ’ εκείνης 8b 

16, μ. τούτου 2ω; αν 16b 14, μ. 
πόρρω 35a 4, με*/ pt του 34b 30 

μήκος: ουθέν κνολύει νοε̂ ΐν τδ αδιαίρε
τον όταν νοή τδ μ. 30b 8, ομοίως 
δ χρόνος διαιρετδν κα'ι αδιαίρετον τώ 
μήκει 30b 9, τδ πρώτον μήκος. 
(Plato) 4b 20 

μήνιγξ 20a 14 
μηνύει (ν 1 σήμερον) 3ft 19 
μήτις (Emped) 27a 23 
μικοομέρεια (ν 1 λεπτομέρεια) őa 1 1 
μικρός 3a 21
μικρότης 9a 15, (εν φωνή) 22b 30 
μίξις 8a 14. 15 18. 22 
μισεί ν 3a 18, 8b 26

μνημονεύει : τούτου (=του σώματος) 
φθειρόμενου ούτε μνημονεύει ούτε
Φίλεύ 30b 24

μνημονικό; : οί εν τοΐς μνημονικοΐς 
τιθέμενοι κα'ι είδωλοποιούντες 27b 19 

μοναδικό; : στιγμή μοναδική 9a 20 
μονάς : πώς χοή νοήσαι μονάδα κινου- 

μένην 9a 1. 5. 6. 8. 12 
μοναχώς 4b 22 
μονή ορρ κίνησις 8b 18 
μόνιμος: τών ζώων τινά μόνιμα κατά 

τόπον 10b 20, 32b 20, τοΐς μονίμοις 
υπάρχει τδ "θεν πεφύκασιν 34b 2 

μόνο; 2b 4 etc
μόριον : κατά μέγεθος ή κατά στιγμήν 

7a 12 ; μόοιον ψυχικόν 24a 33, 
2b 9. 10; δήλον έπι τών μορίων 
6α 8

μορφή: ci είδος 12a 8, [7b 241, ci 
είδος κα'ι λόγο; 14a 9 

μύειν 28a 16
μύθος: κατά τούς Πυθαγοοικού; μύθους 

7b 22
μύκης 19a 5 
μυκτήρ 2 l b 16
μύρμηξ 28a 11, μ. εί έν ούρανω ειη 

(Democr.) 19a 17

νε"ΐκο; (Emped.) 4b 1δ, 10b 6 
νέο; S·’ 22
νεύοον : απλώς γής 10b 1 
νηνεμία 4a 20
νήστις αίγλη (Emped.) 10a 5 
νικά/: νικά ή δ'οεξις τήν βούλησιν 34a 12 
νοεϊν 2b 13, μάλιστ’ έοικεν ιδίω τδ ν. 

3a 8, τδ ν. σωματικόν τι ύπολαμβά- 
νουσιν οί αρχαίοι 27a 26, τδ ν. έν
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ώ εστί το όρθώς και το μ ή όρθώς, 
το μεν όρθώςφρόνησις καί επιστήμη 
και οόςα άληθής, το δε μή όρθώς 
τάναντία τούτων 27b 9 cí 30b 27, 
ούκ εστι ταύτδν τώ αίσθάνεσθαι 27b 
8. 27, τού ν. τδ μεν φαντασία τδ 
δε ύπόληψις 27b 28 cf 33a 10, η 
πάσχειν τι αν εΐη υπ'ο τού νοητού 
η τι τοιούτον ετερον 29a 14, ού νοεί 
ή ψυχή άνευ φαντάσματος 31a 16, 
32a 8, επί των ανευ ύλης τδ αυτό 
εστι το νοούν κα'ι το νοούμενον 30a 
4, το ν. μαραίνεται άλλου τίνος εσω 
φθειρόμενου, αύτδ δ’ απαθές εστιν 
8b 24, τδ αίσθάνεσθαι ί'μοιον τω 
φάναι μόνον κα'ι ν. 31a 8, νοήσαι επ’ 
αύτώ δπόταν βούληται 17b 24, τού 
μή άε'ι νοεΐν τδ αίτιον 30a 5 

νόημα 7a 7, σύνθεσις νοημάτων 30a 28, 
ci φαντάσματα 31b 7, τά πρώτα 
νοήματα τί διαφε’οει τού μή φαντά
σματα είναι 32“· 12 

νόησις : ή ν. τά νοήματα 7a 7, εοικεν 
ηρεμήσει μάλλον ή κινήσει 7a 32, 
dist φαντασία 33a 12, ή των αδι
αιρέτων ν. dist σύνθεσις νοημάτων 
30a 26, συμπλοκή νοημάτων 32a 11, 
νοήσεις πρακτικαί, dist θεωρητικαί
7a 24

νοητικός : ούχ όμο;α ή απάθεια τού 
αισθητικού καί τού νοητικοΰ 29a 29, 
ή νοητική ψυχή τόπος ειδών· δυνάμει 
τά είδη 29a 28, τά είδη εν το“ς 
φαντάσμασι νοεί 3 lb 2, επί τών 
φαντασμάτων εστί τδ νοητικόν 31b 4 

νοητός: ή αισθητά τά δ'ντα ή νοητά 
31b 22, εν τοΐς εί'δεσι τοίς αισθητούς

τά νοητά έστιν, τά τε εν άφαιρέσει 
λεγάμενα καί δσα τών αισθητών 
εξεις καί πάθη 32a 5, εν τοίς εχου- 
σιν ύλην δυνάμει έκαστόν εστι τών 
νοητών 30a 6, σφόδρα νοητόν 29b 3 

νόος (Horn.) 27a 26 
νόσος 8b 24
νοΰς : λέγω νοΰν ω διανοείται καί υπο

λαμβάνει ή ψυχή 29a 23, δ ν. τού 
τί εστιν. κατά τδ τί ήν είναι αληθής, 
καί ού τί κατά τίνος 30b 28, ν. πας 
ορθός 33a 26, τών αεί άληθευόντων 
έστίν 28a 17, προγενέστατος καί 
κύριος 10b 14, απλούς, απαθής 
άμιγής 29b 23, a15. 18, 30a 18, 8b 
29, χωριστός 29b δ, τη ουσία ών 
ενέργεια 30a 18, ήτοι άμερής ή ούχ 
ώς μέγεθός τι συνεχής 7a 9, πώς 
νοήσει μέγεθος ων δτωούν τών 
μορίων τών αυτού ; 7a 10, άρα εν
δέχεται τών κεχωρισμένων τι νοεΐν 
όντα αύτδν μή κεχωρισμένον μεγέ
θους ή ού 31b 18, έοικε εγγίνεσθαι 
ουσία τις ούσα καί ού φθείρεσθαι 
8b 18, έ’οικε γένος έτερον ψυχής 
είναι καί μόνον ενδέχεσθαι χωρί- 
ζεσθαι, καθάπερ τδ άίδιον τού φθαρ
τού 13b 25, 15a 12, 29b 5, δεκτικό/ 
τού είδους καί δυνάμει τοιούτον 29a 
15. b28, ούθέν εστιν ενεργεία τών 
δ'ντων πριν νοείν 29a 24. b30, διγώς 
δυνάμει 29b 8 , δ ν. δ κατ’ ένέργειάν 
εστι τά πράγματα 31b 17, είναι, 
αύτού φύσιν μηδεμίαν, άλλ’ ή ταύ- 
την, ότι δυνατόν 29b 21, ούδέ με- 
μείχθαι εύλογον αύτδν τώ σώματι 
29a 24, ούθέν εστιν όογανον (τω νώί
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29a 27, είδος ειδών 32a 2, αυτόν 
δύναται νοεΐν 29b 9, κα'ι αυτός νοη
τός εοτιν 30a 2. b25, όταν τι νοήση 
σφοδρά νοητόν, ούχ ήττον νοεΐ τά 
•υποδεέστερα 29b 3, ό ν. Επικαλύπ
τεται 29a 7, τα 3-ηρία ούκ ν/ει νουν 
29a 6, όταν εν τοΐς αισθητοΐς θεωρή 
τα νοητά, άμα φάντασμά τι θεωρεί 
32a 8 cf 31a 17, 6 παθητικός ν. 
30a 24, δ τώ πάντα γίνεσθαι 30a 
14, δ τώ ποιείν πάντα (apud re- 
centiores : ν. ποιητικός) 30a 15, 
δ πρακτικός ν. dist δ θεωρητικός 
33a 15, δ θεωρητικός ούδ'εν νοεί 
πρακτόν 32b 27, 15b 16, ε'ν άπασιν 
υπάρχει τοίς ζώοις (Anax.) 4b 3, 
τό παν ε’κίνησε ν. (Anax.) 4a 27, 
5a 18, ν. αρχή πάντων 5a 15, άπ- 
λοΰς, αμιγής, καθαρός 5a 16, άποθής 
5 b 20, αίτιον του καλώς κα'ι όρθώς 
(Anax.) 4b 2, τον νουν είναι την 
•ψυχήν (Anax.) 4b 3 cf 5a 13, απλώς 
ταύτόν ψυχήν κα'ι νουν (Democr.) 
4 a 31, 5a 9, ν. τό Εν (Plato) 4b 22, 
δ καλούμενο; ν. 7a 4, 32b 26, δ 
κατά φρόνησιν λεγόμενος ν. 4b 5

ξανθός 25b 1
ςηρός ορρ υγρός 14b 7 ; 23a 26
ξύλινος 6b 19
ξύλον 3b 6
ξυνιΕνσι 32a 8
ξύσματα 4a [3]. 18

όζειν 19a 29, 24b 16 
οθεν ή κίνησις ci οΰ Ενεκα et ουσία 

15b 10

οικείος: ή οικεία ύλη 14a 26, το οι- 
κεΐον καί άτομον είδος 14b 27, οικείοι 
λόγοι 16b 31, οικειόν χρώμα 19a 2. 
6, οίκειότατον τή ψυχή 4a 22, 5b 6, 
οικεία κίνησις ποδών βάδισις 6a 8 

οικία : οικίας λόγος 3b 3 
οικοδομεΐν 8b 13, 17b9 
οικοδόμος 17b9 
οικουμένη, ή 28b 4 
οιομαι 3b 29, 5a 28, 1 l a 8 

όλος: δλη ή ψυχή l l a 30, 10b 27, ίλω 
σώμκτι Ορρ μορίω τιν'ι του σώματος 
14a 8, τό δλον 1 l a 7, τήν ψυχήν έκ 
τού δλου εισιέναι άναπνεόντων 10b 
29, τό ολον τοίς μορίοις δμοειδές 
l l a 17 ; δλως 3a 7, 8b 31, l l a 28, 
12b 7, 26b 5, oj)p εν τώ ενί 30a 
21, 31a 2, 35b 22 

δμαλός 20a 25 
ό'μβρος 3b 5 
'Όμηρος 4a 29, 27a 25
όμμα 8b 21, 21b 28, προ ομμάτων

ποιήσασθαι 27b 18 
ομογενής 31a 24 
δμοειδής 2b 2, 1 l a 18. 21. b25 
δμοιομεοής l l a 23
όμοιος : γινώσκεσθαι τώ όμοιοι τό 

δμοιον 4b 17, προς τό ομοιον 10a 
29, απαθές τό ό'μοιον υπό του 
όμοιου 16a 32; ομοίως 2b 13, 4a 5 

δμοιότης : καθ’ δμοιότητα 20b 6, 21b 1 
δμοωτρόπως 4b 21 
δμοιοϋσθαι 18a 6 
δμιονύμως 12b 14. 21 
όνομα: κύρια ονόματα 18a 3, ο. λαμ- 

βάνειν από τίνος 29a 3, τοΐς δνό- 
μασιν άκολουθουσιν 5b 26



ονομάζει'» őb 28
οξύ: : ό. ψόφος, ορρ βαρύς, 20a 29, 

ο. χυμός 22b 14, όξεΓα όσμή 2 l a 30  
όξυτης ορρ  βαουτης 22b 30  
όραμα 3ob 11. 28a 16 
όράν : πάντως Εκαστον χοώμα εν ρωτι

όοάται 18» 3, 19a 8. 9, 20a 27,
πάσχοντός τι του αισθητηρίου γί
νεται τό όραν 19a 18, όπώπαμεν
(E m ped.) 4b 13

ό'ρασις ή της όψεως ενέργεια 26a 13, 
dist δψις 28a 6, 12b 28 

ορατόν έστι χρώμα μεν, και τά ‘πυ
ρώδη ©αινόμενα κα'ι λάμποντα, ανώ
νυμα ενι όνόμ.ατι 1 Sa 26, 19a 3, το 
έπ'ι του καθ’ αυτό ορατού 18a 30  

όργάν 3a 22
όογανικός 12a 28. b6, 32b 18. 2δ, τδ 

κινούν όργανικώς 33» 21 
όργανον 7b 26, 12b 1. 12, τά φυσικά 

σώματα της ψυχής όργανα 15» 19, 
11» 23, 20» 22, 29a 26, χρή τά όρ
γανα λέγειν Ετερα κα'ι ταυτά τοίς 

έ’ργοις 16a 5 ,ή χέΐρ ό. όργάνονν 32a 1 
οργή τί εστιν 3a .30 
όργίζεσθαι: 3a 22, 8» 2, τί εστιν 3a 26 
όρέγεσθαι 15» 2
ορεκτικός : 8a 13, Εν τι τό κινούν τό 

ορεκτικόν 33a 21, ούχ Ετερόν τό 
ορεκτικόν κα'ι φευκτικόν, οϋτ’ άλλή- 
λων οϋτε του αισθητικού 31a 13, τό 
ορεκτικόν λόγω και δυνάμει Ετερον 
πάντων (τών τής ψυχής μορίων) 
32» 3, "που τό αισθητικόν και τό 
ορεκτικόν 14» 1, το ορεκτικόν /.tvoüv 
κα'ι κινούμενον 33» 16 

όρεξις: κα'ι ή φυγή δε κα'ι ή ό. ταυτό

ή κατ’ ενέργειαν 31a 12, όοεςίς εστιν 
επιθυμία κα'ι θυμό; κα'ι βούλησις 14»- 
2, το έπιθυμεΐν κα'ι βουλεσθαι και, 
δλως αί ορέξεις l l a 28, εί τρία ή 

ψυχή, έν έκαστο) εσται ό. 32» 6, ό.. 
κα'ι όοθή κα'ι ούκ όοθή 33a 26, δυ'ο 
τά κινοϋντα ή ό. κα'ι ή διάνοια 
πρακτική 33a 18, ενίοτε ή δ. νικώ 
και κινεί τήν βούλησιν, ότ'ε δ’ εκείνη 

ταότην, ώστερ σφαίρα 34a 13, ή όώ 
κινεί 33a 31, ω κινεί όργάνω ή δ., 
ήδη τοΰτο σωματικόν 33» 19, ο., 
άντιλυπήσεως 3a 30, γίνονται έναν- 
τ;αι άλλήλαις 33» 5 

όρεκτός : τό όρεκτόν εστιν ή τό αγαθόν η, 
τό φαινόμενον αγαθόν 33a 28, τό- 
όρεκτόν κινεί ού κινούμενον τω νοη- 
θήναι ή φαντασθήναι 33» 12 

ορθογώνιο: 13a 17
ορθός : ή ορθή (sc γωνία) 2» 20 

όρθώς 18» 20, 26a 22
όρίζειν 7a 25, 20a 19 ; 3a 29, 9» 19„ 

13» 12, 3 5 »16
ορισμός 2» 26, 9» 13, d ist άπόοειξις 

7a 25, οί όρισμο'ι r επερασμένοι 7a 30· 
οριστικός λόγος 13a 14 
ορμαθός 19» 24
όρος 4a 9, 31a 22 ; 3a 25, 13a 14.

16. 18
τά Όοφικά καλούμενα επη 10» 28  
όσμασθαι : αισθά/εσθαί εστιν 24» 17,. 

άνθρωπος φαυλως όσμάται, κα'ι ου- 
θενος αισθάνεται άνευ του λυπηρού 
ή του ήδέος 21a 10, ίσα άναπνελψ. 
αδυνατεί όσμασθαι μή άναπνέοντα 

19» 1, τά άναπνέοντα ούκ όσμάτατ 
έ) τω ύγρω 22a 4
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οσμή 15a 6, περ'ι οσμής ήττον εύδιό- 
ριστον 21a 7, τά είδη των χυμών 

ομοίως έχει τοις της οσμής 21a 17. 
26, ή οσμή του ξηρού 22a 6, ή 

ίσ/υρά οσμή φθείρει 26b 2, 21b 23, 
οσμή ού τρέφει 3 4 b 20, τ'ο μεταξύ 

οσμής ανώνυμον· κοινόν τι πάθος επ’ 
άέρος καί ΰδατος 19a 32 

όστοΰν 8a 15, 9b 32, απλώς γης 10b 1 
οσφραίνεσαι 21b 25, 24b 4. 7 
οσφραντικός: το οσφραντικόν αισθητή

ριον 21b 32, 22a 7 

όσφραντός: τδ όσφραντδν οσμή 24b 6, 
21a 7. 11, ο ρ ρ  άνόσφοαντον 21b 6 

δ'σφρησις : α’ίσθησις του οσφραντοϋ ζα'ι 
άνοσφράντου 21b δ. 22, έστι κα'ι ή 
δσφοησις δια του μεταξύ 21b 8, 
o'. ϋδατος ή άέρος 25a 5 

τδ οτε ού κατά συμβεβηκός 26b 26  
τδ δτι ορρ  ή αίτια 13a 13  
ουρανός 5b l ,  7b6, 19a 1 7 ; ουρανού 

φορα'ι τής ψυχής κινήσεις (P lato) 7a 2 
ους 20a 9. 13. 16
ουσία : ci τόδε τι, dist ποιδν, ποσδν 

2a 24, 10a 20, ei τί έστιν 2a 13, 
τριχώς λέγεται (γένος, ύλη, τδ έξ 
άμφοΊίν) 14a 14, 12a 7, ού. ή κατά 

λόγον i q τ'ο τί ήν είναι 12b 10. 19, 
ούσία συνθέτη 12a 16 c f  7, ούσίαι 
μάλιστ’ είναι δοκοΰσιν τά σώματα 
12a 11, ή ούσία πάσιν τδ αίτιον τού 

είναι 15b 13, ορρ τά συμβιβηκότα 

2» 23
όφελος 10a 7
οφθαλμός ή κόρη κα'ι ή δ'ψις 13a 2, 

ύλη δ'ψεως (τ= κόρη) 12b 20  

δ'ψις : ούσία τού οφθαλμού ή κατά τον

λόγον 12b 19, ή πρώτη εντελέχεια 

τού οφθαλμού, d ist ορασις 13a 28, 
ούχ iv τδ τή δ'ψει αίσθάνεσθαι- κα'ι 
γάο όταν μή όρώμεν τή όψει κρί
νομεν κα'ι τδ σκότος κα'ι τ'ο φώς 

25b 20, όρασις ή τής όψεως ενε’ργεια 
26a 13, τού ορατού κα'ι αοράτου 

22a 20, 24a 10, ή ο. μάλιστα αισθη- 
σις 29a 3, ο. ένεκα τού εύ είναι 35b 

21, δ'ψις έξιούσα ανακλάται 35a 6

πάθημα 3a 11. 20  

πάθησιτ ορρ  ποίησις 26a 9 
παθητικός 24b 14, π. νούς 30a 24  

πάθος : έξεις κα'ι πάθη 32a 6, έργα κα'ι 
πάθη 3b 12, 8a 4, 9b 15, τά πάθη 

τής ψυχής 3a 3, τά ’ίδια πάθη τής 
ψυ·/ής ορρ  κα'ι το"ις ζώοις υπάρ
χοντα 2a 9 et τά κοινά κα'ι τού 

έχοντος 3a 4, τά πάθη τής ψυχής 
λόγοι ένυλοι 3a 25, ού χωριστά τής 
φυσικής ύλης των ζώων 3b 17, δ 
περ'ι τά πάθη τής ύλης τά μή χ ω 
ριστά μηδ’ ή χωριστά 3 b 10, φαν
τασία π . τι 27b 18 

πάΐς 17b 31 
πάμπαν 2 4 a 13 

πάμπολλα 33b 2 
πανσπερμία (D em ocr.) 4 a 4 

παντελής 4 a 20, -ως 12b 1 
πάντη πάντως 2a 10 

παράβολος : παραβολωτέρων (ν  1 παρα- 
λογωτέρων) 11a 15 

παραδέχεσθαι 8a 8 

παοαδιδόναι 12a 3,
9b18

παραλαμβάνειν 3b 27

5 b 29, 7b 27,
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παράλογο;: άτοπον xa't παράλογον
11“ 14

παοαπλησίως 5“ 29. b14, 6b 17 
παοασκευάζειν 16b 19 

παραχωρέΐν 10b 25  
παρεΤναι: τά παρόντα 31b 8, προ; 

παρεόν γάρ μήτις άέξεται άνθρώ- 
ποισιν (E m ped.) 27“ 23  

παοεμοαίνεσθαι 29“ 20  
παρέχειν 4“ 9
παρίστασθαι: το φρονεΐΐν άλλοΐα παρί- 

σταται (E m ped.) 27“ 25  

παροξυνειν 3“ 20 
παρουσία 18b 16. 20  
πας : τό παν 5“ 19, 16“ 3 
πάαχειν ; c i διατίθεσθαι 14“ 11, άμα 

τούτοι; (τοις πάθεσι της ψυχής) 
πάσχει το σώμα 3“ 18, δια την 
κοινωνίαν (fj τι κοινόν άμφοΐν ύπάρ- 
χει, κατά κοινόν τι) τό μεν ποιεί τό 

δε πάσχει 7b 18, 29b 25. 30, πά
σχει τό άνόμοιον, πεπονιό; δ’ Spot óv 

εστιν 17“ 20, 18“ 5, φασί δε' τινε; 
κα'ι τό δμοιον υπό του όμοιου π. 
16b 35, πάντα πάσχει υπό του ποιη
τικοί» κα'ι ενεργεία ό'ντος .17“ 17, π. 
τά είδη τινών 27“ 8, ή του ποιη
τικού ενέργεια έν τω πάσχοντι 26“ 
4. 10, 14“ 11, τό ποιούν τιμιώτερον 
τοϋ πάσχοντος 30“ 19, ούχ άπλουν 
τό π. άλλα τό μέν φθορά τις ύπό 

τοϋ εναντίου, τό δε σωτηρία μάλλον 
τοϋ δυνάμει όντος ύπό τοϋ έντελε- 
χεία ό'ντος 17b 2, 29b 29 

πατάσσειν 23b 16
πεζός: πλειστον έχει το θερμόν τά 

πεζά των άλλων 20b 25

πείθειν 5b 3
πειθώ : πειθοί άκολου^εΓ λόγος 28“ 23 
πείνα: επιθυμία ξηροϋ κα'ι θερμού 14b 12 
πειρασθαι 8“ 4
πέλεκυς 12b 12, τό πελέκει είναι 12b 13 

περαίνεσθαι: ορισμοί πεπερασμένοι
7“ 31

πέρας καί λόγος 16“ 17, των πρακτι
κών νοήσεων εστι πέρατα 7“ 24, 

ώς̂ > δυσί χρήται τω πέρατι 27“ 13 

περατοΰν 7“ 28
στεριέ/ειν : τό περιέχον 4“ 10, 11“ 19,

18b 22
περικάρπιου 12b 2 
περιτείνειν 23“ 3 

περιπεφυκέναι 23“ 7  
περιφέρεσθαι 8“ 30
περιφορά : κύκλου κίνησις 7“ 21. 22, 

πάλιν έπ’ αρχήν ανακάμπτει 7“ 30  

πέττειν 16“ 33. b5
πέψις : τό θερμόν εργάζεται την πέψιν

16b 29
πηγνύειν 4“ 15 
πηδάλιου 16b 26 

πηροϋν 25“ 10
πήρωμα ορρ  τέλειον 15“ 27, c i ατε

λές 32b 22. 24  

πιθανός 7’’ 28
πικρός 22b 8, 25b 1 ορ ρ  γλυκύ; 22 b 12 

πιστεύω 24b 24, 28“ 21. b4 
πίστις: δόξη έπεται π. 28“ 2'). 22, 

των θηοίων ούθενί υπάρχει πίστ.ς, 
φαντασία δ’ εν πολλοί; 28“ 21, λα 

βεΐν τινά πίστιν περί τίνος 2“ 11. 
πίστει ακολουθεί τό πεπείσθαι 28“ 23  

πλάνη : πλάνας έ'χειν c i απορίας 2“ 21 

πλάτος: πρώτον πλ. (Plato) 4 b 21
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πλάττειν 6a 27, l l b 18 

Πλάτων : έν τω Τιμαίω 4b 16, ο 
Τίμαιος φυσιολόγε! 6b 26  

πλέον αχώς 12b 8, 13a 22 

πλτ,γή : ή ποιούσα ψόφον 19b J0, ci 
ωσις 35b l l ,  ού γίνεται άνευ φορά; 
19b 13 

πλήθος 5a 2 

πλήρης 11a 8 

πλήττειν 19b 2 1 .2 2  
πλίνθος 3b 6 
πλο“ον 6a 7

πλωτη'ρ 6a 6, εντελέχεια πλοίου 13a 9 

πνεύμα: τω πνεύματι έπ! δυο έργα 

/αταχρήται ή φύσις 20b 20, κατέ- 
χειν το π. 21b 1δ 

πνεόμων (ν 1 πλευ'μων) 20b 24  

ποδιαΐος 28b 3
ποιεϊν: το ποιήσαι έτερον οιον αυτό 

15a 27, προ όμμάτων ποιήσασθαί 
τι 27b 19, το πάντα π. ώς έξις τις, 
οίον τδ. φως 30a 15, ένεκά του π. 
15b 16, κατά την έπιστη'μην 33a 5, 
etc ; c f  πάσχειν

ποίησι;: ή κίνησις καί ή π. κα'ι τδ 
πάθος (ή πάθησις) έν τω ποιούμενο) 
(πάσχοντι) 26a 2. 9 

ποιητικός: τδ αίτιον κα'ι ποιητικόν 
30a 12, 26a 4 , ή των ποιητικών 
ενέργεια 14a 11, τά ποιητικά τής 

ένεργείας (τής αισθήσεως) έξωθεν
17b 20

ποιός : τδ ποιόν 2a 24  
πολέμιος 31b 6 
πολλάκις 7a 14. 31 

πολλαχου 4 b 1 
πολλαχώς 8a 11

πολυμερής: πότερον !ν ή πολυμερές 
l l b 11

πορεία 32b 26
χορευτικός 32b 14, 34a 33. b25
πόρος 22a 3
πόρρω 28b 29, 35a 4
πόρρωϊεν αίσθάνεσθαι, ορρ εγγύθεν

23b 6
ποσός: το ποσόν 2a 24, 9a 13 

ποτόν 22a 14, ορ ρ  άποτον 22a 31 , 
κοινδν αφής καί γευ'σεως 22a 34  

που'ς : οικεία κίνησις ποδών βάδισις 6a 9  
πράγμα : π. ούθέν έστι παρά τά με

γέθη τά αισθητά κεγωρισμένον 32”- 

3, c f  3b 2, το αυτό έστιν ή κατ’ 
ενέργειαν επιστήμη τω πράγματι 31a 

1, την ψυχήν τά πράγματα τιθέντες 
9b 27, άποβεβληκέναι τήν δόξαν 
σωζομένου του πράγματος 28b 6 

πραγματευθήναι 2a 18 

πρακτικός: ό π. νους 33a 16, c i ο 

ένεκά του λογιζόμενος 33a 14, διά
νοια πρακτική 33a 18, πρακτικαί νο
ήσεις ορ ρ  θεωρητικά! 7a 24  

ποακτόν 3 2 b27, τδ ενδεχόμενον καί άλ
λως έχειν  το ποακτδν αγαθόν 33a 29  

πράξις 3 1 b 10, το έσχατον αρχή τής 

πράξεως 33a 17, ένέργειαι καί πρά
ξεις 15a 19 

πραότης 3a 17
ποάττειν : του θείου ένεκα πράττει, οσα. 

πράττει κατά φύσιν 15** 1, 33a 3 .  
8, 39*5

πρεσβύτης 8b 21 

προαίρεσις ci νόησις 6b 25  

προγενής : προγενέστερος 3b 27, προ- 
γενέστατος 10b 14
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προγευματίζειν 22b 7 

προδιέρχεσ,ϊαι: ποοδιελ5όντας 3b 21 
(ν  1 προελΰόντας et διελ^όντας) 

προέρχεσ£αι 18a28 
ποοιέναι: έπ'ι το άπειρον l l b 13 
ποοσαγορεύειν löb24 
προσγίγνεσθαι: πότερόν έστιν ή τροφή 

το τελευταίο / προσγινόμενον (ν  1 
προσκοινόμενον) ή το πρώτον 16b 3 

προσδιοοίζειν 7b 16. 21, 14a 23, 15a23 
προσεννοεΐν 30b 1 
προσήκειν 10b 2 

προσλααβάνειν 7a 29 
προσπεφυκέναι 23a 16 
προστιθέναι 15b 28 
πρότεοος: οί πρότεροι 3b 21, οί πρό- 

τερον 12a3, 14a22; πρ. κατά τον 

λόγον 15a 19, τή γενέσει 12a26, 
χρόνω 30“ 21, 31a 2 

προτί̂ εα̂ Η 3b 24
πρώτος: τά πρώτα 2a 4, e lem en ta  

5a 4, πρώτον μήκος, πλάτος 4b 20, 
ό π. φιλόσοφος 3b 16, to πρώτον 
υγρόν 22b 7, αισθητήριον 22b 22, 
24a 24 ; πρώτως 3b 29, 5a 7, 13b 

2, 1 4 -1 3
Πυ3αγόρειοι 4a 17 cf 7b 22  
ΙΙυθαγορικο'ι μύθοι 7b 22 
πυρ : φαίνεται μόνον των σωμάτων 

τρεφόμενον καί αύξόμενον 16a 11, 
πυρ'ος αύςησις ε?ς άπειρον 16a 15, 
όραται κα'ι έν σκότες κα'ι εν φωτί 
19“ 22, πύο άνω κινείται 6a 2S, 16a 
1, συνα;τιον τής τροφής 16a 14, 
δοκει τισ'ιν απλώς αιτία τής τροφής 

κα'ι τής αύςήσεως είναι 16a 10 

πόρνος 35“ 12

Förster : Aristotelis De Anima.

πυρώδης : πυρώδη φαινόμενα κα'ι λάμ- 
ποντα 1 9 -3

ράδιος 3a 5, 6a 27 
ραπίζειν 19b 23 
ρε"ίν : τδ ρέον άεί 5a 27 
ρίζα : αί ρίζαι τω στόματι άνάλογον 

12b 3, ώς ή κεφαλή τών ζώων, 
ουτω α! ρίζαι τών φυτών 16a4 

ρυσμός (Democr.) 4a 7

σαρξ : μεικτόν εκ γής κα'ι τούτων 23a
15, λόγος τής μίξεως 8a 15, 29b
16, τό σαρκ'ι είναι d ist  σάρκα 29b 
12, ούκ άνευ τής ύλης 29b 13 ή σ. 
ού το τής άφής αισθητήριον, άλλα 
το μεταξύ 23b 26, ούκ εστι το 

έσχατον αισθητήριον 26b 15, ή σ. 
κα'ι τό άνάλογον 2 2 b 21, 23a 14

σαφής 13a 12 

σείειν 20a 26  
σελήνη 5b 1 
σημαίνειν 35b 24. 25 
σημαντικός : σ. ψόφος έστ'ιν ή φωνή 

20b 32
σημεϊον 19a 11, 20a 15, 21a 23, χαλ- 

κοΰν σ. 24a 21, ο έν τω κηρω σ. 
35a 9

σήπειν 1 l b 9 
σιγή 22a 23  

σίδηρος 5- 21, 24a 19 
σιμός : τό σιμ'ον τόδε εν τωδε 29b 14. 

τό σ. ή σ. ού κεχωρισμένως νοέΐ 5 

νους 31b 13 
σκέπασμα 12b 2, 3b 4 

σκέπτεσθαι: σκεπτε’ον 2b 1 etc  
σκέψις 7b 12, σκε’ψιν ποιεΐσθαι 15a 14 

Η
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σκιά 19b 32  

σκληρός 22b 27
σκληρόσαρκος : οί σκληρόσαρκοι άφυεϊς 

την Öiávotav 21a 25  
σκληρόφθαλμος 21a 13, b28. 30  
σκοτεινός 18b 29
σκότος: στε'ρησις του φωτός εκ του δια

φανούς 18b 18, δυνάριει εν ω τό ®ώς, 
καί τδ σκότος 18b 1 0 .3 1 , 22*21  

σκώληξ 28a 11
σπέρμα : δυνάμει ζών σώμα 12b 26 

σπόγγος 19b 6 
στάσις ορρ  κίνησις 12b 17 

στερεός : τδ έμψυχον σώμα δεΐ στερεδν 

είναι 23α 13, αίσ^ησις δ του στερεού 
αριθμός (P lato) 4b 24  

στε'ρησις 18b 19, 30b 21 
στερητικός : στερητικά! διαθέσεις 17b 15 
στεοίσκειν 16b 19
στιγμή 7a 12. 13, άπτεσ&αι τής σφαί

ρας κατά στιγμήν, πώς οιόν τε 

χωρίζεσ^αι ,τάς στιγμάς και άπολύ- 
εσ3αι τών σωμάτων, ει γε μη διαι
ρούνται αί γραμμα! εις στιγμάς ; 9a 
29, μονάς Siatv ε’χουσα 9a 6, σ. 
μοναδική 9a 20, ήν καλοΰσί τινες 

στιγμήν ή μία κα’ι δυ'ο ταότη καί 
διαιρετή 27a 10, ή σ . κα'ι πασα 

διαίρεσις κα'ι τό ούτως αδιαίρετον 

δηλοΰται ώσπερ ή στέρησις 30a 20  
στοιχεΐον : 5b 8 , δια»οραί, α'ί τά στοι

χεία διορίζουσιν 23b 27, ή σ. ή εκ 
τών στοιχείων τήν ψυχήν ποιοΰσιν 

οί πρότεροι 5b 13, οί αριθμοί είσιν 

εκ τών στοιχείων 4 b 25, πανσπερ
μίαν ατόμων στοιχεία λέγει τής 

όλης ούσεως (D em ocr.) 4a 4

στόμα 12b 3 
στοργή 4b 15 
στρατηγέΐν 17b 31 

στρυφνός 22b 13 

συγγενής 8a 8
συγκέΐσθαι εξ εναντίων 7b 31 

συγκεφαλαιοϋν 3 1 b 20  
συλλογισμός 7a 34, (c i συμπέρασμα) 

τέλος τής άποδείξεως 7a 27, ή εκ 

συλλογισμού δόξα 34a 11 
συμβαίνειν : ί σα συμβέβηκε (περί τήν 

ουσίαν] 2a 8, 2b 26, τά συμβεβηκότα 

2b 21,.T á συμβεβηκότα ταίς ούσίαις 

2b 18, 3a 13, συμβαίνει άτοπον τω 

λόγω 7b 13, συμβαίνοντα αδύνατα 
■ 8b 3 4 ; 9a 31, 28b 18, 10a 22, τών 

κατά συμβεβηκδς ίδιων ή άπόδειξις 

2a 15, συμβεβηκός ορρ  ορισμός 9b 
13, κατά συμβεβηκδς 2a 15, 7b 7, 
ο ρ ρ  καί’ αυτό 6a 4 sqq 18a 9. 22, 
28b 20

συμβάλλεστε: μέγα μέρος πρός 2b
21 c f  a5

συμπαραλαμβάνειν 3b 22  
συμπάο/ειν 27b 22 

συμπέρασμα 7a 27, 13b 16 

συμπίπτειν 25a 23
συμπλέκειν 4 b 29, 6b 28, σ. εις τδ 

αυτό κίνησιν καί αριθμόν 9b 11 

συμπλοκή 32a 11, 28a 25 
σύμπτωμα 34a 32 

συμφανές (ν  1 εμφανές) 5b 22  
συμφυής 20a 4 ,  23a 5 

σύμφυτος 6 b 30
συμφωνία 24a 31, 26a 27, σ. λόγος 

26a 29, μάλλον τό μεικτόν συμφωνία 
26b 6
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σύμφωνο;: σύμφωνοι φοοαί 6b 31 

συνάγεη/ 4“ 10.'15 
συναίτίος 16a 14  

συνανείργειν 4“ 15 

συνάπτειν 6b 32, 7b 15 
συναρυ.όζειν 8 “ 8 
συνδοκεΊίν 7b 5 

σύνεσις ορρ  άγνοια 10b 3 
συνεφέλκειν 6» 21 
συνέχεια 15b 3, 20a 3 
συν έχε ιν : t i συνέχει την ψυχτ\y 1 l b 6, 

10» 12, 16a 6
συνεχή: ci εις 7a 7, 9. 10; το συνεχές 

29» 19 ; συνεχώς 4a 19, 5a 32 
σύνθεσις 7» 33, 8a 7 .1 1 , 10a 2, έν 

οες καί το ψεύδος κα'ι τδ αληθές 

σύνθεσίς τις ήδη νοημάτων 30“ 
28. b2

σύνθετες: τα σύνθετα 10a 1 
συνιστάναι 5» 16, 6» 28 
σύνολον, τδ 9» 31 
συντηκτικός 22a 19 

συντιθέναι 30a 30, 30» 1. 3 
συρριζοϋσθαι 15» 29  

σφαίρα 3a 14, 34“ 13, 19» 27, 9» 9 
σιοαιρίον 9a 12 
σφαιροειδή'; 5“ 12, [4a 2] 
σφόδρα 21“ 31 ; σ. αισθητόν, νοητόν 

29» 1. 3
σφοδρώς 19» 22
σχήμα 5“ 11, λόγος σχήματος 14» 20, 

ούκ έ'στι σ. παρά τδ τρίγωνον κα'ι 
τα εφεξής 14» 21, κοινδν αισθητόν 
18“ 18, μέγεθός tt τδ σχήμα 25“ 
18, (=π ρυσμοί) 4 “ 2. 11 

σώζειν 22» 4, 34» 26, 16» 14. 17, 
11» 23

σώμα: σ. άπαν απτόν 34» 12, δύο 
σώματα αμα εν τώ αύτώ είναι αδύ
νατον 18» 17, άπτα'ι αί διαφορα'ι 
του σώματος ή σ. 23» 27, υγρόν 

ούκ άνευ σώματος 23“ 24, απλά 
σώματα 16“ 28, ei αϊσθησιν έχει, 
ανάγκη τδ σ. είναι ή άπλούν ή 

μεικτόν 34» 9, τά φυσικά σώματα 
ούσίαι, τών άλλων άρχαί 12“ 12, 
ούκ έστι τών καθ’ υποκειμένου το 

σ. 12“ 18, ζών σ. 12» 23, 15» 8, 
έμψυχον σ. 15» 11, 23“ 12, ούχ 

οιόν τε άπλοΰν είναι τδ τού ζώου 

σ. 35a II. 34“ 28. »10, τδ σ. ύλη 
κα'ι υποκείμενον v e i δύναμις τού
ζώντος 12“ 18, 13“ 2, 14“ 18, ή
ψυχή κα'ι τδ σ. έν 12» 6, τά ενταύθα 
σώματα 25“ 12, άνευ τού σώματος 

πάσχειν, ποιέΐν 3“ 6 ;  τδ άνω σ. 
18» 9. 12

σιοματικός ορρ  άσώματος 4» 31 ; 27“ 

26, 33» 19, σωματικά στοιχεία 10“ 
28, σωματικα'ι άρεταί 8 “ 2 

σωμάτιον : σωμάτια μικρά 9“ 11 
σωρός 19» 24 

σωτηρία 17» 3

τάχος 20“ 33 
ταχύς 20“ 32
τείνειν : τεινομένου (ν 1 γιγνομένου) 

τού φωτός 18» 22 
τεκτονική 7» 25  

τέκτων 3» 13, 16» 1. 2 
τελεί ν 31“ 7
τέλειος ci ού πήρωμα 32» 23, 15“ 27 
τελευταίου ci έλάχιστα 15“ 7 
τελευτή 33» 23

14*
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τέλος: τ. εχειν 7a 27, δια τέλους 13a 
30, 32b g l ,  εις τ. |χ^εΐν 34»» 1, 

φύσεως τ. 15b 17, άπδ του τέ
λους άπαντα προσαγορεύει δίκαιον 
16b 24

τέμνειν: τέμνεται ή επιστήμη κα'ι ή 

αίσ5ησις εις τα πράγματα 31b 24  

τετραγωνισμός, τί έστι 13a 17. 19 
τετράγωνον 14b 31 
τέχνη 7b 26 

τεχνίτης 3b 13
τι3-έναι: έν ποώτοις 2a 4, τδ αισ^ά- 

νεσ^αι πάσχειν 10a 26, σώμα τι 
λεπτομερές τήν ψυχήν 9α 32, 9b 26, 
έν τοίς μνημονικοϊς τί^εσ^αι 27b 19 

Τίμαιος 4 b 16, 6b 26 (ν  Πλάτων) 
τίμιος : τά τίμια 2a 1, 4b 4, τιμιώτερον 

τδ ποιούν του πάσχοντος 30a 18 

τ'ις : διαφέρειν τώ απλώς κα'ι τινί 31b 

12, ενεκά του 33“ 15; το τί έστι, 
sy n  ή ουσία 2a 13. 17. b17. 22, τδ 
τί ήν είναι i  q ουσία ή κατά τον 
λόγον 12b 11, 29b 19, ο νους του 

τί έστι κατά τδ τί ήν είναι 30b 28  

τμήσις 12b 28
τόδε τι c i ουσία 2a 24, 16b 13, λέγεται 

κατά τδ είδος 12a 7. 8 

τοιονδί κα'ι κατά τδν λόγον 24“ 24, 
τοιονδί c i φυσικοΰ 12b 16, c f  τοιονδ'ι 
σώμα 3b 11

τοιοΰτος 3b 14 c f  τοιονδί 
τόνος 24“ 32
τόπος 6“ 16, ούκ έστι τ. τοΰ λευκου 

6“ 21, κινεΐσ^αι κατά τόπον 8“ 33, 
32“ 17 , 3 4 b 30, τ. άλλάττειν 13b 3’ 
δ περ'ι καρδίαν τόπος πρώτος 20b 

26, τόπω κα'ι αριθμώ αδιαίρετον

27“ 5, αυξησιν λαμβάνειν κατά το'υς 
εναντίους τόπους 13“ 26, υδν ό τό
πος αδιαίρετος, κα'ι αυτά 9“ 24  

τραχιίτης (φωνής) 22b 31 

τρέφειν : τρέφεται πάντα ξηοοίς κα'ι 
υγροίς κα'ι 5ερμο"ΐς καί ψυχροΐς 14b 
7 c f  34b 19, ούθέν τρέφεται μή. 
μετέχον ζωής 16b 9, 15b 27, ή μέν 
άπεπτος ή τροφή, τδ εναντίον τω 
έναντίω τρέφεται, ή δ'ε πεπεμμένη, 
τδ δμοιον τώ δμοίω 16b 6, τρία 

Ιστίν, τδ τρερόμενον, ω τρέφεται, 
και τδ τρέφον 16b 20, ώ τρέφει 

διττόν 16b 25, τδ τρέφον έστ'ιν ή 
πρώτη ψυχή 16b 21 

τρίγωνον υπάρχει έν τετραγώνω 14b 
31, πόσαις όο^αΤς αί τοΰ τριγώνου 
γωνίαι ϊσαι 2b 20  

τρίπηχυς 6“ 19 

τρόπος 2“ 19, 6“ 23, 9b 18 
τροφή : ή τ. προς έμψυχόν έστι 16b 

11, ή τ. τδ εναντίον τώ έναντίιμ 
δσα μή μόνον γένεσιν έξ άλλήλων 

έχουσιν, άλλά κα'ι αυξησιν 16“ 22, 
ω τρέφεται, ή τ. έστιν 16b 23, ή 

τ. τδ σώμα το άπτόν 34b 19, τροφή 

χρήσθαι 15“ 26, ή τ. πάσχει υπδ 
του τρεφόμενου 16“ 35, πασα τ. 
δόναται πέττεα&αι 16b 28, ή τ. 
παρασκευάζει ένεργέΐν τδ τρέφον 16'° 
19, τροφή είναι κα'ι αύξητικώ έτερον 
16b 12

τυγχάνειν 7b 19. 22, 14“ 24 
τόπος : τυπω ειπείν, διορίζειν, υπογρά- 

φειν 16b 30, 13“ 9, 24“ 15 
τόπτειν 19b 12, 20“ 20
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υγιαίνειν 14 -7
υγιαστόν (ν  1 υγιαστικόν) : δεκτικόν της 

ύγιείας 14- 10
ύγίεια: είδος καί λόγος έστι καί οίον 

Ινέργεια του υγιαστοΰ 14- 9 
υγιής lGa 25 

υγραίνειν 22b 2. 3. 4 
υγρός, 5b 3 ορρ  ξηρός 14b 7, 22b 6.

26. ούκ έστιν άνευ σώματος 23a 24 
υγρότης 22a 18
ύδωρ d ist ύδατι είναι 29b 11, το ύ. 

τώ πυοί τροφή, το δε πυρ ού τρέφει 
το ύ. 16a 26, το υγρόν άναγκαΤον 

υ. είναι ή εχειν ΰ. 23a 25  
υί,ός 1 8 -2 1 , 25a 25. 26 . 29 
ύλη: ουσία τις 12a 7, ορρ είδος 12a 

8, 14a 15, ορρ λόγος 3b 1, 16a 18, 
ci τό υποκείμενον 14a 14, c i γένος 

1 7 -2 7 , ή ü. δύναμις 12a 9, 14a 16, 
έν ποίση τή φύσει έστι τι τό μέν 
ύλη Ικοίστω γένει, ορρ τό αίτιον 
καί ποιητικόν 30a 10, ο οφθαλμός 

v e i p o tiu s  ή κόρη ύ. ό'ψεως 12b 
20, ύ. καί τό ού ΰ. έν 12b 8, ή 

φυσική ΰ. 3b 18, ή οικεία ύ. 14a 
26, τα εχοντα ύλην 30a 6 

ύμήν 23α 3. b9
ύπάρχειν 5b 7, 6α 2. 9 etc ; τινί πρός 

τι 7b 19
υπαρχή : εξ υπαρχής 1 2 14 

ύπεναντίωσις 9b 22
υπερβάλλειν : τό ύπερβάλλον φθείρει 

την αίσθησιν 26a 30 . b7 
υπερβολή 24α 4, αί υπερβολαί των 

αισθητών φθείρουσι τα αισθητήρια 
24α 29, 35b 8. 13

ύπνος : άνοίλογον τώ έχειν την επι

στήμην καί μή ένεργείν 1 2 -2 5 , ορρ 
έγοήγορσις 32b 21 

ύπογράφειν 1 3 -1 0  
υποδεής: τα υποδεέστερα 29b 4  
υποκείμενον, ορρ λόγος καί είδος 14a 

14, τό σώμα ου τών καθ’ υποκει
μένου μάλλον δ’ ιός υποκείμενον 

καί ύλη 12- 19, ορρ αί διάφορά! 
2 2 b 32. ύ. αισθητόν 26b 8. 10, υπο
κείμενον χρώμα (τή οψει) 25b 14 

υπολαμβάνειν 2a 1, 4 -S . b8 

ύπόληψις, 28b 3, d ist φαντασία 27b 

28, ύπολη'ψεως διαφοραί, επιστήμη 

καί δόξα καί φρόνησις καί τάναντία 
τούτων 27b 25  

υπομένειν 19b 21 

ύποσμος 21b 12
ύστερος: ήτοι ούθίν ή ύστερον 2b 8 
υφαίνειν 8 b 13

φαίνεσθαι 28- 7. b2, έ’νιοι λέγουσιν 
πάντα τα Φαινόμενα είναι αληθή 
27b 3, τό αληθές είναι τό φαινό- 
μενον (D em ocr.) 4 -2 9 , τό φαινό- 
μενον αγαθόν 33- 28. τά ©αινόμενα 

18b 24
φάναι: αισθάνεσθαι όμοιον τώ φ. μό

νον καί νοεΐν 31- 8 
φανερός 2 -1 9 , 1 3 -1 1 , 2 4 -2 8  

©αντάζοσθαι 33b 12 
φαντασία: ό’νομα ε’ιληφεν από του φάους 

29- 3, ή κατά μεταφοράν λεγομένη 
28- 2, καθ’ ήν λέγομε/ φάντασμά 
τι ήμΐν γίγνεσθαι 28 - 1, κίνηοις υπό 
τής αίσθήσεως τής κατ’ ενέργειαν 
γιγνομένη 2 9 -1  c f  2 8b 11, έτε
ρον καί αίσθήσεως καί διανοίας 2 7 b
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14, 28a 5, διαφέρει επιστήμης, νοΰ, 
δόξης 28a 17, λογισμού 15a l l , 3 3 a 

12, ούκ έ'στι συμπλοκή δόξης και 
αίσθήσεως 28a 25, έτερον φάσεως 

κα'ι άποφάσειος 32a 10, αισθησις μεν 

άεί πάρεστιν, τ. δ’ ου 28a 8, κίνησίς 

τις κα'ι ούκ αν ευ αίσθήσεως άλλ’ 
αισθανόμενοι: κα'ι ών αισθησις ε'στιν 

28b 11, ή φ. ούκ άνευ αίσθήσεως, κα'ι 
άνευ φαντασίας ούκ εστιν ύπόληψις 

27b 15, ούκ εστιν ή αύτή φ. (y 1 
νόησις) κα'ι ύπόληψις 27b 1G, έφ’ 
ήμΊν ε’στ'ιν (ή φ.) όταν βουλώμεθα 

27b 18, ει αϊσθησιν έχει, κα'ι φαν
τασίαν κα'ι δήοεξιν 13b 22, περί φαν
τασίας άδηλον (sc  εί υπάρξει- τυϊς 
έχουσιν άφήν) 14b 16, φ. δ’ εν 

πολλοΐς υπάρχει 28a 22, τών θηρίων 
ένίοις φ. μεν υπάρχει, λόγος δ’ ού 

2Sa 24, πότερον ένδέχεται φαντα
σίαν ύπάρχειν τολς άτελέσι 3 4 a 1, 
ή λογιστική ή αισθητική' 33b 29, ή 

αισθητική φ. και έν τοΐς άλλοις ζώοις 
υπάρχει, ή δέ βουλευτική έν τοΐς 

λογιστικούς 34a 5, ούδε τών άέί 
άληθευόντων ούδεμια έσται 28a 17, 
κα'ι αληθής κα'ι ψευδής 28b 17. 27, 
33a 27, πολλά ζώα μόνη φαντασία 

ζώσιν 15a 11, νόησις τις 33a 10 c f  

3a 8, άποδιδόναι κατά τήν φαντα
σίαν 2b 23, κα'ι άπελθόντων τών 

αισθητών ένεισιν αί αισθήσεις κα 

φανταοίαι έν τοΊίς αισθητηρίοις 25b 

25, αί φαντασίαι γίνονται αί πλείους 
ψευδείς 28a 12

φάντασμα 28α 1,τά  φαντάσματα ώσπερ 
αισθήματά έστιν, πλήν άνευ ύλης

32a 9. 13, 3 l b 4. 7, όταν θεωρή ό 

νους, άμα φάντασμά τι θεωρεΓ 32a 
8, τή διανοητική ψυχή τά φαντά
σματα οίον αισθήματα υπάρχει 31a 

15, ούδέποτε νοεί άνευ φαντάσματος 
ή ψυχή 31a 1 7 .b2. ούκ άνευ φαν
τασμάτων τά πρώτα νοήματα 32a 

13 c f  3a 8 , (ή βουλευτική φαντασία) 
δυναται εν έκ πλειόνων φαντασμάτων 
ποιείν 34a 10 

φανταστικόν, το 32a 31 

φάος 29a 3
φάρυγξ: οργανον τή άναπ.οή 20b 23, 

21a 4
φάσις, sy n  κατάφασις 30b 26, ορρ  

άπόφασις 32a 10 
φάσκειν 5b 4
φαύλος: 21a 10, 21b 8, 22a 30  
φέρεσθαι 4 a 21, 9b10, ύπδ τών άνεμων 

10b 29, εις τά εναντία 16a 6 

φεύγειν, ορρ  διώκειν 32b 30, λαβείν 

34b 17
φευκτικόν, ορρ  ορεκτικόν 31a 13 

φευκτόν 7b 3 , ορ ρ  διωκτόν 32b 28  
φθάνειν 19b 23  

φθαρτικός 22a 33, 24a 15 
το φθαρτόν 15a 9, b4 ορρ  το άίδιον 

13b 27
φθείρειν 8“ 28. b19 

φθίνειν 15b 26, 34a 26 
φθίσις, ορρ  αύξησις 6α 13, 13a 27, 

15b 26, 32b 9, 34a 24  

φθορά 3b 4 ; ορρ  γένεσις 34a 23, σω
τηρία 17b 3

φιλεΐν κα'ι μισεΐν πάθη τού συνόλου
8 b 26, 3a 18

φιλία (E m ped.) 8a 2 2 , 30a 30



Φίλιππος ό κωμωδοδιδάσκαλος 6b 17 
φιλοσοφία : εν τοις περ'ι φιλοσοφίας 

λεγομενοις 4b 19
Φιλόσοφος : ό πρώτος φιλόσοφος 3b 16 

φλέβιον 22- 3 
σοβεΐσθαι 3a 20. 24, 8b 2 

φοβερός 3 -2 3 , 21- 15, 27b 22
φόβ ς 3 -1 7
οορά: η κατά τόπον κίνησις 6 -1 3 ,  

34- 15, σύμφωνοι φοράί 6 -3 1  
φορτικός 5 b 2 
φράγμα 21b 29
φρονειν : δοκεΐ και τό νοεΐν κα'ι τό φ. 

ώσπερ αίσ^άνεσ^οί τι είναι 2 7 -1 9 ,  
οί αρχαίοι τό φ. κα'ι τό αίσ^άνε- 
σ^αι ταύτόν είναι φασιν 2 7 -2 1 , ού 
ταύτόν εστι τό αισθάνεσ^αι κα'ι τό 
φ. 27b 7, φρονεϊν άλλοια (E m ped.)  

°ΠΆ 24
φρόνησές : εΐοος του ορθώς νοε*ΐν 2 7 b 

9 .2 5 , ό κατά φρόνησιν λεγόμενος 

νους 4 b 5 
φρόνιμος 21- 22 
φρυκτός 31b 5 

φυγή ορρ ό'ρεξις 31 - 12 

φύεσ^αι: πέφυκεν 2 “ 11, πεφυκός μή 
εχει 2 2 -2 8 , τό πεφυκεναι 6 b 21 ; 
φυόμενα i q  φυτά 1 3 -2 5 .3 3 , ορρ 
τα φθίνοντα 34- 26 

φύλλον : σκέπασμα περικαρπίου 12b 2 

φυσικός: τις έστι 3b 7. 11, ορρ δια
λεκτικός 3- 29, φυσικού το ^εωρήσαί 
περ'ι ψυχής 3- 28, φυσική ύλη 3b 

17, φυσικά σώματα 1 2 -1 2 .2 0 .2 8 .  
b5, τής ψυχής ό'ργανα 15b 18, φυσικόν 
σώμα def εχον άρ/ήν κινήσεως κα'ι 
στάσεως εν έαυτώ 121’ 16, φυσικώ-

τατον τών έργων τοίς ζώσι τό ποιή- 
σαι έτερον οίον αυτό 15- 26  

φυσιολογεΐν 6b 26 
φυσιολόγος 26- 20
φύσις 2 - 6, έν άπάση τή φύσει τό μεν 

ύλη τό δέ ποιητικόν 30- 10, ή όλη 
φύσις 4 - 5 ;  c i ουσία 2 - 7 ,1 6 - 9 ,  
18b 2. 31, ή φ. ένεκά του ποιεί 15b 

16, φύσεως έργον 34b 1. μηθέν μάτην 
ποιεί 32b 21, 3 4 -3 1 , φύσει ορρ 
βία 6 -2 2 , ορρ παρά φύαιν 7b 1, 
κατά töúatv 3b 25, 15b 2. 18, τά 

©ύσει συνιστάμενα 16- 16, τό κινη
τικόν την φύσιν 5- 4  

φυτόν : ή εν τοΓς φυτόΐς αρχή ψυχή 
τις l l b 28, φαίνεται τά φυτά ζήν 

10b 23, υπάρχει τοίς φυτόΐς τό 
θρεπτικόν μόνον 14- 33, τού αισθη
τικού χωρίζεται τό θρεπτικόν έν τοίς 
φυτόΐς 1 5 -3 , ού μετεχουσι φοοας 

ούδ’ αισ^η'σεως 10b 23, ούκ άναπνέ- 
ουσιν 10b 30, διά τί ούκ αισθάνεται 
24- 33, 35b 1, τά φυτά διαιρούμενα 

,ζή 9 -9 ,  l l b 19, 13b 16, αί βίζαι 
τώ στόματι άνάλογον 12b 3 

©ωνεΐν : τών αψύχων ούδ'εν φωνεί 20b 
6, τό μή δύνασθαι φ. άναπνέοντα 
μηδ’ εκπνεοντα, αλλά κατόχοντα τό 

πνεύμα 2 1 -2
φωνή : ή πληγή τού άναπνεομέναυ 

άερος υπό τής ψυχής προς τήν 
καλουμε’νην αρτηρίαν ®. 20b 29, 
ύόφος τις εμψύχου 20b 5, σημαντι
κός τις ψόφος 20b 32  

φώ ς: τί έστιν I8 b 3. 9. 11. 14 sqq , 
19- 11, δοκεΐ Ιναντίον είναι τώ 

σκότει 18b 18, ούχ όράται άνευ



φωτός 19a 9, 29a 4, δρίζομεν τώ 
οχιάν 7το'.εΐν 1 9b 33, ?ςις τις 30a 
15, τρόπον τινα ~οιεϊ τα δυνάμει 
δντα χρώματα ένεογεία χρώματα
3 0  16

•/αίρειν 8b 2
χαλεπός: τά χαλεπώτατα 2a 11, χαλε- 

πώτερον 2a 17 
χαλκός 24a 20 
χαλκούς 3a 13, 24a 21 
χαροί 3a 18
•/είρ: όργανόν έστιν όργα'νων 32a 2
χείρων 21a 10
χμών (Emped.t 10a 4
χόανος (Emped.) 10a 4
χολή : πίκρα και ξανμή 25b 1
χορδή 24a 32
χρήσμχι 4a 30, 7b 26, 15a 26 
/ρή σιμός 2b 17 
χρόα 24b 34, 25a 1 
■/ ρόνος : διαιρετός κα'ι άδιαίρετος ομοίως 

τω μήκει 30b 9, τα χρόνου αισθησιν 
εχοντα 33b 7, χρόνιο προτέρα ή 
κατά δύναμιν επιστήμη 30a 20, 3 I a2 

χρυσός 24a 20 
χουσοΰς 24a 20 
χρώζειν : κεχ οωσμένον 18Λ 16 
χρώμα: 14b 10, τί έστι 18a 31 ; ορα

τόν έστι χρώμα 1 Sa 26, 19n 9,
οιον χρώμα του διαφανούς τό φώς 
18b 11, ούχ όραται τω μειγνύομαι 
22a 15

χρώμα τίζειν 25a 22 
χυμός: τό γευστόν ό χ. 22a 17, του 

υγρ ·. υ ε’στίν 22a 6 cf 17, ?ν τι τών 
απτών 14b 11 cf 34b 18, οίον ήδυομα

14b 13, τά είδη τών γυμών 22b 
10, ή του χυμου ενέργεια νώνυμος
26- 15

χυτός, άργυρος 6b 19 
χώρα : στιγμής 9a 23 
χωρίζειν 30a 22, 26b 23, χωρ;ζεσθαι 

abs 3-11. 15, l l b29, 12b 13, 13a 
31, 26b 17. 23, 27a 3.13, -/εχωρι- 
σμένα logice (e. g. τό ασύμμετραν 
κα'ι ή διάμετρες) 30a 22, 31b 1°, 
32a 4 ; κεχωρισμένως 3 lb 14 

χωριστός 3a 12. b10. 14, 30b 26. -17, 
χωριστόν κατά μέγεθος sive τόπω, 
dist χωριστόν λόγιο 29- 11, 32a
20, 13b 15

■Ιαμυρός 19b 35 
ψάμμος 19b 24 
ψεόδεσ3αι 27b21, 28b 22. a4 
ψευδής 28a 12. 15. 18 etc; ψευδώς 

27b 13 
ψευδός 5b 32
ψοφεΐν: τό ψοφούν πρός τι •hősei 19b 

12, παν ψοτέΐ τυ'πτοντός τίνος κα'ι 
τι καί έν τινι 20b 14, γλώττη ψ. 
dist φιυνεΐν 20b 30 

ψόφησις 26a 1. 7. 12 
ψοφητικόν 20a 3, 23b 5. 13 
ψόφος 14b 10, τά μ'εν ουκ εχει ψόφον, 

τά δ’ έχει 19b 6, ού τών τυχόντων 
πληγή ό ψόφος 19b 14, τ; ε’στι 20a
21. bl 1, ποιεί ψόφον ό χαλκός κα'ι 
όσα λεία καί κοίλα 19b 15, dist 
φωνή 20b 29, ψόφησις 26a 7

ψύχεσμ,αι 24α 34 ; ψυκτός 26b 7 
ψυχή : φώσικου τό μεωοήσαι περ'ι ψυχής 

3a 28, .ορίζονται πάντες την 4. τρι-
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σιν, κινήσει, αίσθήσει, τώ άσωμάτω 
δ» 10. ή στοιχεΐον ή εκ των στοι
χείων 5b 13, έκαστον των στοιχείων 
ψ. (Emped.) 4b 12, εν τώ Τιμαίω 
την ψυχήν ε’κ των στοιχείων ποιεί 
(Plato) 4b 16, πϋρ (Democr.) 3b 
31 sqq, 5a 8 cf 6b 17, 9b 8, αήρ 
(Diogenes) 5a 21, άναθυμίασις 
(Heraclit.) 5a 2δ, 'ύδωρ, γονή 
(Hippo) 5b 2. 5, αίμα (Critias) 
5b 6, τδ κινούν εαυτό (Plato) 6a l.  
b26, άρίθμ'ος κινών έαυτόν (Xeno- 
crates) 4b 29, 8b 32, αρμονία τις 
7b 30, ατοπον τδ λόγον τής μίξεως 
είναι τήν ψυχήν Sa 14, έν τω δλω 
μεμειχθαι l l a8; def 12a 27. b5, 
14a 27, τον αύτδν τρόπον εις λόγος 
ψυ'/ής τε κα'ι σχήματος 14b 20 cf 
12b 4, 2b 5, εν σώματι τοιούτω 
υπάρχει I4a 22 cf 7b 15 sqq, ού 
χωριστή τού σώματος 13a 4, μήτ’ 
άνευ σώματος, μήτε σώμά τι 14a 
19, πάθη τής ψυχής ίδιά, κοινά 2a 
9, 3a 4, μάλιστα φαίη τις Sv υπό 
των αισθητών κινέίσθαι 6b 10, ού 
κινείται 6a 2, 8b 15. 30, l l a 25, 
ούκ εστι εν τόπω 6a 16, ή ψ. έστιν 
ώ ζώμεν και αίσθανόμεθα και διανο
ούμενα πρώτως 14α 12, ή ψ. κατά 
δύο ώρισται δυνάμεις, τω τε κριτικω 
κα'ι τω κινεΤν τήν κατά τόπον κίνησιν 
32a 15 cf 27a 17, οΐον άρχή των 
ζώων 2a 6, του ζώντος σώματος

αιτία κα'ι άρχή 15b 8, ού τδ σώμά 
εατιν εντελέχεια ψυχής άλλ’ αύτη 
σώματός τίνος 14a 18, τό σώμα 
συνέχει 11b 8, 16a8, ούκ έ'στι χω
ριστή τού σώματος 13a4, τά φυσικά 
σώματα τής ψυχής δ'ργανα 15b 18, 
7b 26, τής ψυχής τι κοείττον είναι 
κα'ι άοχον αδύνατον 10b 13, ή ίλη 
ψυχή, ορρ τά μόρια, μέρη, δυνάμεις
2b 10, l l a 30, 13b 12, 14a 31, 32a 
19.22, 33b 1, τρόπον τινα άπειρα 
φαίνεται 32a 24, ένίοις τών ζώων 
άπανθ’ υπάρχει, τισ'ι δέ τινα, Ιτέροις 
δέ ?ν μόνον 13b 32 cf 14b 29, οίς 
υπάρχει λογισμός, τούτοις κα'ι τά 
λοιπά πάντα lo a 8, άέί εν τώ εφεξής 
υπάρχει δυνάμει το πρότερον 14b 
29, ή πρώτη ψ. γεννητικδν οίον 
αύτό 16b 25, τά μόρια τής ψυχής 
ούκ lau χωριστά άλλήλων 1 lb 26 
13b 15, ή ψ. τά δ'ντα πώς έστι 
πάντα 3l b 21, ούκ αύτά, άλλά τά 
είδη 31b 28, ή ψ. ώσπερ ή χειρ· 
και γάρ ή χε'ιρ δ'ργανον οργάνων, 
κα'ι ό νούς είδος ειδών κα'ι ή αισθησις 
32a 1 cf 17a23, τόπος ειδών 29a 
27, ψ. διά τήν κατάψυξιν 5b 26 

ψυγ ικός 24a 33 
ψυχρός 5b 25, 14b 8

ώθεΓν 6b 6, 20b 2; το ώσαν έτερον
ποιέΐ ώστε ώ. 34b 31 

ώσις 33b 25, 35b 10
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