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Ρ R Α Ε Ρ Α Τ Ι Ο.

SΑLLUSTIUΜΡΗΙLOSΟΡΗUΜ, φuam

vis styliet orationis virtutes guod attinet,

multis parasangisimferiorsit Sallustio Ro

mano, et inter auctores, ut ita dicam,

minorum gentium mefito censeatur a

viris doctis, scriptorem tamen esse

minime contemnendum , dignumque qui

legatur ab antiquarum literarum cultori

bus, iis inprimis, qui in philosophiae

veteris adyta penitius intrare concupί

verint, haud facile ibit inficias, quis

quis libellum ejus, φui unus aetatem

tulit, de Diis et mundo accuratius per

legerit, Dilucide enim, nec non sub

tiliter hic scriptor philosophatur de re

bus gravissimis, de prima rerum causa,

de Dis, eorumque cum bonitate tum
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providentia , de anima humana ejusque

facultatibus, de mundo non interituro,

de statu animarum post mortem etc. in

breve compendium redigens , arctissi

moφue gyro concludens, quae Ρlotinus,

Ρroclus, Porphyrius , Jamblichus alii

que magnis explicarunt voluminibus.

Οuamobrem illius lectio utilissima , imo

necessaria iis erit, qui fontes ipsos, ex

quibus pleraque sua hausit, dictorum

scilicet philosophorum scripta accura

tius perlustrare, plenioremque doctrinae

Νeo - Platonicorum sibi voluerit infor

mare notitiam. Porro quae docet Sal

lustius de Deorum providentia omnia

maxima minima comprehendente, de ori

gine mali, de Diis cultus humani non

indigentibus, aliaque sunt egregia pror

sus et talia, gualia a Deorum cultore

vix exspectaveris, adeo ut quae vitupe

res, reperias sane quam paucissima, uno
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fortassis excepto Capite IV, ubi nimius

imoineptus estinallegoriis aucupandis, fa

bularumque poeticarum explicatione

Ρhysica et Μystica, quo tamen in ge

nere habuit quos imitaretur, cum Stoi

corum quosdam, inprimis Ρhurnutum

sive Cornutum, tum Ρroclum suum

aliosque permultos, quid quod ex parte

et ipsum Platonem in Cratylo aliis

que dialogis. Οuae omnia me mo

verunt, ut novam utilissimi libelli editio

nem adornarem, prioribus locupletiorem

et quae tanquam introductio in recen

tiorum Platonicorum scripta, (quae e situ

et tenebris quibus tamdiu oppressa

jacuerant, novissimis hisce temporibus

luci vindicavit et in vitam quasi revoca

vit, post Victorem Cousin Professorem

philosophiae Parisiensem, summa duum

virorum doctissimorum Franc. Βoissona

dii et Friderici Creuzeri diligentia) quo
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dammodo inservire possit philosophiae

Graecorum cultoribus. In qua editione

quid praestitum fuerit, paucis jam accipe,

benevole lector. -

Τextum ad editionem Lucae Ηol

stenii, φuam reliquae omnesexpresserunt,

accuratissitne imprimi curavimus, paucis

in locis ex aliorum conjecturis maxime

probabilibus emendatiorem. Αddidimus

versionem Leonis Αllatii aliquibus in lo

cis in ipso textu latino, longe pluribus

vero in notis correctam. Νotas sub

junximus Lucae Ηolstenii et Τhomae

Galei integras : ex Formeji autem ob

servationibus multa aliena prorsus, et

απροσδιόνυσα continentibus paucatantuui,

quae bonae frugis esse viderentur ad Sal

lustium illustrandum , delibavimus, aliis

etiam in usum vocatis, qui εν παρόδω et

aliud agentes eum vel emendarunt vel

illustrarunt, Cumque Ηolstenii et Galei
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annotationes citata maxime continerent

ex philosophis e quibus Sallustius sua

hausit, operae pretium duximus e Ρlo

tino, (philosopho non solum subtilissimo

verum et eloquentissimo, cui post Ρla

tonem et Αristotelem lubens equidem

tertium dignitatis gradum assignaverim,

cujusque novam et e Codicum Μanu

scriptorum praesidiis correctiorem editio

nem a doctissimo Creuzero curatam ex

spectamus avidissime) e Ρroclo, Porphy

rio, Jamblicho aliisque loca potiora in

tegra exscribere, praesertim cumillorum

scriptorum editiones rarissimas pauco

rumque in manibus esse cognovissemus.

Νec vero contenti iis, guae alii citave

runt, ipsos illos fontes, nec parvo cum

labore accuratius perscrutati ex iisdem

et antiquis Platonis commentatoribus

multa delibavimus quaeintacta prorsus re

liquerunt priores editores, adeo ut haec
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nostra editio quodammodo considerari

possit tanquam Chrestomathia locorum

praecipuorum ex philosophis Ρlatonicis.

Locis pοrro nonnullis partim corruptis

partim lacunosis, destituti quippe Co

dicum Μanuscriptorum praesidio, exinge

nio crisim adhibere, obscurioribus ex aliis

scriptoribus lucem affundere pro virili

tentavimus, in quo non parum nos adiu

visse Schulthessii nostratis, Pastoris

quondam Μαρnchaltorfensis in pago Τuri

censimeritissimi, jam vero ante hos quin

decim annos inter coelites relati, versio

nem Germanicam insertam l. t. Bibliothek

der Griechischen Philosophen Τom. ΙΙΙ.

fidam et elegantem , et, pauca si ex

ceperis loca, cum verba tum sensa scri

ptoris optime reddentem, est quod gra

tissimo in pios defuncti Μanes animo

profitemur. Αd calcem tandem addidi

mus Τestimonia veterum de Sallustio ex

*
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editione Ηolstenii descripta, (quae au

tem maxima parte Sallustium Cynicum

tangunt, non nostrum Platonicum)porro

J. Α. Fabricii Νotitiam de eo literariam

e beati Ηarlesii Νotitia breviori scripto

rum Graecorum locupletatam, tandem

Ιndicem rerum et verborum in notis il

lustratorum. Οuae omnia, si virorum

eruditorum, guorum judicia avide ex

spectamus, suffragia tulerint, aliorum

etiam philosophorum Graecorum scripta,

inprimis Αlexandri Αphrodisiensis libel

lum de fato vere aureum , ex priorum

editorum correctionibus, maxime autem

ex codicis Victoriani qui Μonachii as

servatur, excerptis, quae Χaverius

Werferus ο μακαρίτης , paucis ante obi-.

tum suum acerbissimum mensibus, be

nevolentissime nobiscum communica

verat, emendatiorem edere in animo

est , quando scil. Deus Οptimus Μa
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ximus ad tales labores vitam viresque

concesserit.

Vale , benevole lector, et Sallustio

nostro fave.

Τurici Ηelvetiorum.

die 2ο. Μartii. Ι.82 Ι.
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α - Οίον δεί είναι τον ακροατήν, και περί κοινής εν

νοίας,

β' - "Οτι ο Θεός αμετάβλητος, αγέννητος, αίδιος, εδε

."

εν τόπω

γ' - Περί Μύθων, και ότι θείοι και δια τί. -"

- "Οτι πέντε τα είδη των Μύθων, και εκάστε υποδ'

Μ

δείγματα,

- Περί πρώτης αιτίας.
ν - « Λ. γι Α' Α

- Περί των υπερκοσμίων και εγκοσμίων Θεών.

- Περί της φύσεως τε Κόσμs και αίδιότητος,Περί σ' Κόσ δ

- Περί Νg και Ψυκής, και ότι αθάνατος,

- Περί Πρόνοιας και Ειμαρμένης και τύχης,ι - Περί Αρετής και Κακίας,

ιά - Περί ορθής πολιτείας και φαύλης,

ίβ - Πόθεν τα κακά και ότι κακ5 φύσις εκ έστιν,

ίγ - Πώς τα αίδια λέγεται γίγνεσθαι.

ίδ - Πώς οι Θεοί μη μεταβαλλόμενοι οργίζεσθαι και

θεραπεύεσθαι λέγονται,

ιέ - Δια τί ανενδεείς όντας τες Θεες τιμώμεν.

ίς - Περί θυσιών και των άλλων τιμών ότι Θεές μεν

εδέν , ανθρωπες δε ωφελεμεν,
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ίς"- "Οτι φύσει άφθαρτος ο Κόσμος,

ιή - Διατί θυσίαι γίγνονται, και ότι Θεός και βλάπ

φεται»

ίθ - Διατί οι αμαρτάνοντες εκ ευθέως κολάζονται,

κ' - Περί Μετεμψυχώσεως, και πώς εις άλογα λέγονται

φέρεσθαι.

κα - "Οτι και ζώντες και τελευτήσαντες ευδαίμονες οι

αγαθοί,
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SΙVΕ C Ο Ν SΡΕ CΤV S Ο ΡVS CV LΙ.

Qualem oporteat esse auditorem et de com

muni notione.

Deum immutabilem esse, ingenitum, sempί

ternum , incorporeum : nulloque loco cir

cumscribi.

De fabulis, eas divinas esse, et propter quid.

Quinque fabularum species esse, et unius

cujusque exempla.

De prima causa.

De coelestibus et mundanis Diis,

De natura Μundi et aeternitate.

De Μente et Αnima : et Αnimam immortalem

ΘSSΘ,

De Providentia, Fato et Fortuna.

Γ)e Virtute et Vitio.

De proba improbaque Republica.

Vnde mala oriantur , et mali naturam nullam

ΘSSΘ.

Quonam modo sempiterna fieri dicantur.
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14 - Quanam ratiοne Dii, gui non immutantur,

irasci et mulceri dicantur.

15 - Quare Deos nullius indigentes honoremus.

16 - De sacrificiis aliisque honoribus, guibus Diis

nullo, hominibus autem commodo sumus.

17 - Νatura Μundum esse incorruptibilem.

18 - Quare sacrificia fiant, et Deum non laedi.

19 - Quare delinquentes non statim puniantur.

2o - De animarum transmigratione: et quomodo

in ea quae ratiοne carent, ferri dicantur.

2 Ι - Ιn hac vita et postquam ex ea excesserint,

probos esse beatos ac fortunatos.
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Θ Ε Ω Ν ΚΑΙ Κ Ο Σ Μ Ο Υ.
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ΙΟΕ

ΙΟ ΙΙ S Ε Τ Μ V Ν ΙΟ Ο.



ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΠΕΡΙ

Θ Ε Ω Ν ΚΑΙ Κ Ο Σ Μ Ο Υ.

Κεφ. ά.

γ

Οίον δεί είναι τον ακροατήν, και περί

κοινής εννοίας.

ΤΟΥΣ περί Θεών ακέειν εθέλοντας , δεία

μεν εκ παίδιυν ήχθαι καλώς, και μη ανοήτοις

συντρέφεοθαι δόξαις δεί δε και την φύσιν

αγαθές είναι και έμφρονας [ϊνα ορθώς προς-]

έχιυσι τοις λόγοις δεί δε αυτές και τας

κοινάς εννοίας ειδέναι. Κοιναι δέ εισιν έν

νοιαι , όσας πάντες άνθρωποι ερωτηθέντες

ομολογήσεσιν οίον, ότι πάς Θεός αγα

θός, ότι απαθής, ότι αμετάβλητος πάν γαρ

το μεταβαλλόμενον, ή επί το κρείττον, ή
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ΙΟ Ε

D.Ι ΙS Ε Τ Μ V Ν L) Ο.

( Εr υersione Leoni, Αllatiί ab editore emendata. )

Cap. Ι.

Ωualem oportcat esse auditorem : et de com

munί notione,

, ΟυτBUs id in animo est, ut de diis sermo

nes audiant, eos a pueris bene informatos

esse oportet, necinsipientum opinionibus post

modum connutriri: indolis item probitate ac

prudentia munitum pectus gerere addecet, ut

apte congruenterque guae traduntur percί

piant. Εisdem praeterea communium no

tionum cognitio necessaria est. Communes

sciiicet notiones voco eas, quas universi ho

mines, si perquirantur, confitebuntur; v. c.
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επί το χείρον. Και ει μεν επί το χείρον, κα

κύνεται, ει δε επί το κρείτloν, την αρχήν

ήν κακόν,

Κεφ. β',

"Ο τι ο Θεός αμετάβλητος, αγέννητος,

αί"διος, ασιύματος, και δε εν τόπ μ.

Και ο μεν ακέιυν έσκυ τοιέτος οι δε λό

γοι τοιοίδε γενέθιυσαν. Αι τών Θεών εσίαι

έδε εγένοντο τα γάρ αεί όντα έδέποτε γί

νονται. Αει δέ εισιν όσα δύναμίν τε έχει

την πρώτην, και πάσχειν έδεν πέφυκεν. Ουδε

εκ σιυμάτων εισί και γαρ τών σιυμάτιυν αι

δυνάμεις ασιύματοι. Ουδε τόπο περιέχονται

σιυμάτιυν γαρ τέτο γε. Ουδε τής πριύτης

αιτίας, ή αλλήλων χωρίζονται ώσπερ έδε

νέ αι νοήσεις, έδε ψυχής άι επιστήμαι.

ν Κεφ. γ.

Περί Μύθιυν, και ότι θείοι, και

δια τί.

Τι δήποτε εν τέτες αφέντες τες λόγες

οι παλαιοί Μύθοις έχρήσαντό, ζητείν άξιον.

Και τέτο πριύτον εκ των μύθιυν ιυφελείοθαι
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quemlibet Deum bonum esse, nulli passioni,

nullidenique mutationiesse obnoxium: quod

cunque enim mutatur, aut in melius mutatur,

aut in pejus: si in pejus, deterius fit: si in

melius, jam principio erat malum.

Cap. Π.

Deum immutabilem esse, ingentium, sempί

Δernum, incorporeum , nulloque loco cir

cumscribί.

Εt hic quidem qui audit esto talis. Ser

mones autem hac ratiοne procedant. Deo

rum naturae neque factae sunt; quae enim

semper sunt, nunquam fiunt : Semper vero

sunt : quaecunque enim primam omnium

causam et vim effectricemin se habent, morti

non sunt obnoxia. Νeque ex corporibus con

flatae sunt: corporum etenim vires exper

tes sunt corporis. Νeque loco circumscribun

tur, id namque corporibusinest. Νequeapri

ma causa vel se invicem separantur, non ma

gis quam a mente notiones vel ab animo dis

ciplinae.

Cap. ΠΙ.

De Fabulis, eas diυϊnas esse, etpropter quίd.

Οuammam igitur ob causam hisce ser

monibus neglectis veteres fabulis usi sint,

non indignum fuerit investigatione. Εt haec
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τόγε ζητείν και μη αργόν την διάνοιαν έχειν.

"Οτι μεν εν θείοι οι Μύθοι, εκ τών χρησα

μένων εστίν ειπείν. Και γαρ τών ποιητών οι

θεόληπτοι, και τιόν φιλοσόφων οι άριστοι, όιτε

τας τελετάς καταδείξαντες, και αυτοί δε εν

χρησμοίς οι Θεοί Μύθοις έχρήσαντο. Δια

τί δε θείοι οι Μύθοι , φιλοσοφίας ζητείν.

Επει τοίνυν πάντα τα όντα ομοιότητι μεν

χαίρει, ανομοιότητα δε αποστρέφεται, εχρήν

και τες περί Θείύν λόγες ομοίες είναι εκεί

νοις, να της τε εσίας αυτών άξιοι γίνιυνται

και τους λέγεσι τες Θεες ποιίύσιν ευμενείς,

όπερ και δια των Μύθων μόνιος άν γένοιτο.

Αυτές μεν 5ν τες Θεες κατά τε το ρητόν "Τε

και άρρητον, αφανές τε και φανερόν, σοφόν

τε και κρυπτόμενον οι Μύθοι μιμένται, την τών

Θεών αγαθότητα ότι ώσπερ εκείνοι τα μεν

εκ τών αιοθητών αγαθά κοινά πάσιν εποίησαν,

τα δε εκ των νοητών μόνοις τοις έμφροσιν,

έτως οι Μύθοι το μεν είναι Θεες, προς

άπαντας λέγεσι, τίνες δε έτοι και οποίοι,

τοις δυναμένοις ειδέναι. Και τας ενεργείας δε

μιμύνται τιυν Θεών έξεστι γαρ και τον κός

μον μύθον ειπείν, σιυμάτιυν μεν και χρημά

τιυν εν αυτώ φαινομένων, ψυχών δε και νοίύν

κρυπτομένων. Προς δε τέτοις το μεν πάντας

την περί Θεών αλήθειαν διδάσκειν εθέλειν,

τοις μεν ανοήτοις, όιά το μη δύναοθαι μαν
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prima ex fabulis utilitas progignetur, investi

garenempe, nec segnem, sed exercitatumin

tellectum habere, Divinas itaque fabulas ex

illis, qui eas usurparunt explicare non admo

dum difficile est. Ιδx poetis etenim numine

afflati, et ex philosophis optimi quique, et

φui sacra arcana ac cerimonias hominibus

monstrarunt, Dii etiam ipsi in fundendis

oraculis, fabulis usi sunt. Cur vero fabulae

divinae sint, philosophi est inquirere, Cum

igitur omnia quae sunt, similitudine delecten"

tur, dissimilitudinem aversentur, de Diis ser

mones Diis quamsimillimos essenecesse erat:

ut dignifierent eorum majestate, redderent

φue enuntiantibus propitios Deos: quod non

nisifabulis comparari potuit, Deos ergo ipsos

secundum fandum infandumque, occultum

ac patens, nec non doctum et ignoratum fa

bulae et Deorum bonitatem imitantur. Οuem

admodum enim Dii, quae ex sensilibus bona

proveniunt, omnibus, quae vero ex intelle

ctualibus, prudentibus impertiti sunt, sic

fabulae, Deos quidem esse, omnibus divul

gant, at quinam illi sint et quales, illis tan

tum qui mysteria capere possunt. Οperationes

φuoque Deorum aemulantur (fabulae. ) Licet

enim et mundum hunc fabulam nuncupare,

cum in eo corpora resque conspiciantur , ani
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θάνειν, καταφρόνησιν, τοίς δε σπ8δαίοις ρα

θυμίαν εμποιεί το δε διά Μύθιυν τ' αληθές

επικρύπτειν, τες μεν καταφρονείν εκ εά, τες

δε φιλοσοφείν αναγκάζει. Αλλά διά τί μοι

χείας , και κλοπας, παί,πατέριυν δεσμες, και

την άλλην ατοπίαν εν τοις Μύθοις ειρήκασιν ;

ή και τέτο άξιον θαύματος, ίνα δια της φαι

νομένης ατοπίας ευθύς ή ψυχή τες μεν λόγες

ηγήσηται προκαλύμματα, το δε αληθές απόρ

ρητον είναι νομίση.

(

Κεφ. δ.

"Οτι πέντε τα είδη Μύ θιυν, και εκάστε

υποδείγματα,

Τών δε Μύθιυν οι μέν εισι Θεολογικοί,

οι δε φυσικοί, οι δε ψυχικοί τε και υλικοί,

και εκ τετων μικτοί. Εισί δε Θεολογικοί μεν,
C ν / " 3 ν ν % η

οι μηδενι σαύματι χρώμενοι, άλλα τας 8σίας
γ \ μ-0 μ…" -' 0 Cρ., α -" r -

αυτας τών Θεών θεωρξντες οίον αιτέ Κρόνε

καταπόσεις τιύν παίδιυν επειδή νοερός ο Θεός,

πάς δε νές εις εαυτόν επιστρέφει, την 8σίαν

ο Μύθος αινίτlεται τε Θεξ. Φυσικώς δε

τες Μύθες εστί θεωρείν, όταν τας περί τον

κόσμον ενεργείας λέγη τις τιύν Θείύν ιύσπερ

ήδη τινές χρόνον μεν τον Κρόνον ενόμισαν , τα
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mi mentesque abditi lateant. Praeterea ad

veritatem de Diis omnes informare, in in

sipientibus, cum ad eam addiscendam inepti

sint, contemptum, in cordatioribus segni

tiem parit, atfabulis veritatem occultare, illos

ne contemnant prohibet, hos ut philosophen

tur compellit. Sed quamobrem adulteria,

furta, genitorum vincula, et reliqua impro

pitatis facinora fabulis complexi sunt 2 Νeque

hoc indignum admiratione, ut, qua apparet

absurditate, statim animus sermones invo

Ιucra esse existimans, veritatem ex iis, quae

silentio involvenda sunt, esse intelligat.

Cap. IV.

Ωuinque Jabularum species esse et unίus

cujusque erempla.

Fabularum porro alia sunt Τheologicae,

aliae Νaturales, Αnimales aliae, aliae Μate

riales, aliae tandem ex his (postremis)

mixtae. Τheologicae nulla utentes re cor

porea, solas Deorum naturas speculantur:

quales sunt a Saturno filii devorati, Dei in

tellectualis, cum in semetipsum intellectus

revertatur, naturam fabula insinuat: Νatu

raliter fabulae pertractantur cum Deorum

circa mundum operationes eftamur: quem

admodum jam plerique χρόνον, tempur Sa
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δε μέρη τε χρόνε, παίδας τέ όλε καλέσαντες,

καταπίνεώθαι δε υπό τε πατρός τες παίδας φα

σίν. Ο δε ψυχικός τρόπος εστίν, αυτής της

ψυχής τας ενεργείας σκοπείν, ότι και τών

ψυχίύν αι νοήσεις, κάνεις τες άλλες προέλ

θωσιν, αλλ' εν εν τοις γεννήσασι μένεσιν.

"Υλικός δέεςι, και έσχατος , ώ μάλιστα οι

Αιγύπτιοι δι' απαιδευσίαν εχρήσαντο, αυτά τα

σιύματα Θεες νομίσαντες, και καλέσαντες

και "Ισιν μεν την γην, "Οσιριν δε το υγρόν,

Τυφώνα δε την θερμότητα, ή Κρόνον μεν ύδιυρ.

"Αδιυνιν δε καρπες, Διόνυσον δε όϊνον. Ταύτα

δε ανακείοθαι μεν Θεοίς λέγειν, ιύσπερ και

βοτάνας, και λίθες, και ζώα, σιυφρονέντιυν

εστίν ανθρώπιυν, Θεες δε καλείν μαινομένων, ει

μή άρα ώσπερ τε ηλίs την σφαίραν, και την

από της σφαίρας ακτίνα ήλιον εν συνηθέια κα

λέμεν. Το δε μικτόν έίδος τιύν Μύθων εν

πολλοίς μεν και άλλοις έστιν ιδείν και μέντο!

και εν συμποσίμ φασί τίύν Θεών την Έριν

μήλον ρίψαι χρυσέν, και περί τέτ8 τας Θεάς

φιλονεικέσας υπό τε Διός προς τον Πάριν

πεμφθηναι κρίθησομένας τώ δε καλήν τε φα

νήναι την Αφροδίτην, και ταύτη όξναι το μή

λον. Ενταύθα γάρ το μεν συμπόσιον τας

υπερκοσμίες δυνάμεις δηλοί τίύν Θείύν και δια

τέτο μετ' αλλήλων εισί , το δε χρυσέν μήλον

τον κόσμον, ός εκ τών εναντίων γενόμενος ει
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turnum, temporis partes universi filios ap

pellatos existimarunt, sicque filios a pa

rente devorari tradunt. Αnimali modo ipsius

animi operationes contemplamur, quod et

animorum nostrorum intelligentiae, licet in

alios excurrant, in parentibus tamen ma

nent. Ρostrema erit materialis (fabulae spe

cies) qua ΑΕgyptii praecipue usi sunt cor

poribus Diis existimatis nuncupatisque: Isi

de nempe terra, Osiride humido, Τyphone

caliditate, vel Saturno quidem aqua, Αdo

nide fructibus, Βaccho vino. Ηaec porro Diis

dicata esse asseverare, quemadmodum et

1merbas et saxa et animalia, sapientum, sed

Deosilla vocare furentium est: nisi ea ratione

1οquantur , qua et nos Solem orbem, et ab

orbe exilientem radium Solem vulgari exmore

vocamus. Μixtam fabularum speciem cum in

- multis aliis deprehendere licet, tum in eo quod

ajunt Discordiam in Deorum convivium po

mum aureum conjecisse, et pro eo inter Deas

dissidio orto, Deasab Jove missas ad Ρaridem

judicandas, Paridi pulchram Venerem vi

sam pomum ab illo accepisse. Ηic enim con

vivium coelestes Deorum indicat facultates,

ideoque una simul habitant, pomum aureum

Μundum, qui dum ex contrariis conflatur,

non immerito a Discordia conjici narratur.
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κότως υπό της Έριδος λέγεται ρίπτεοθαι.

"Αλλιυν δε άλλα τό κόσμίμ χαριζομένων Θεών,

φιλονεικείν υπέρ τέμήλs δοκέσιν , η δε κατ'

αίoθησιν ζώσα ψυχή, τέτο γάρ έστιν ο Πάρις,

τάς μεν άλλας εν τω κόσμω δυνάμεις έχ ορίύ

σα, μόνον δε το κάλλος, της Αφροδίτης είναι

το μήλον φησί. Πρέπεσι δε τιύν Μύθιυν οι

μεν Θεολογικοί φιλοσόφοις, οι δε Φυσικοί και

Ψυχικοί ποιηταίς, οι δε μικτοί τελεταίς : επειδή

και πάσα τελετή προς τον Κόσμον ημάς και

προς τες Θεες συνάπτειν εθέλει. Ει δε δεί

και έτερον μύθον ειπείν, την Μητέρα τιύν Θεών

φασί τον "Ατliν παρά τώ Γάλλω κείμενον ιδέ

σαν ποταμώ , εραοθήναί τε και λαβέσαν τον

αστεριυτόν αυτό περιθείναι πίλον, και τε λοιπέ

μεθ' εαυτής έχειν. Ο δε Νύμφης εραοθείς την

Θείύν μητέρα απολιπιύν, τη Νύμφη συνήν, και

διά τέτο ή μήτηρ των Θεών ποιεί μανήναι τον

"Αήιν, και τα γόνιμα αποκοψάμενον αφείναι

παρά τη Νύμφη πάλιν δε ανελθόντα αυτή

συνοικείν. Η μεν εν μήτηρ των Θεών ζωο

γόνος εστι Θεα, και διά τέτo μήτηρ καλείται"

ο δε "Αtlις τών γενομένιυν και φθειρομένων

δημιεργος, και δια τέτο παρά τό Γάλλο λέ

γεται ευρεθήναι ποταμώ ο γαρ Γάλλος τον

Γαλαξίαν αινίτlεται κύκλον, αφ' ε το παθητον

έρχεοθαι σίύμα. Τών δε πριύτιυν Θεών τελειέν

τιυν τές δευτέρες, ερά μεν η Μήτηρ τό "Ατ
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Verum cum alia alii Dii mundo impartiantur,

pro pomo turbas concitare videntur. Εt ani

mus secundum sensum vivens: (hic namque

Ρaris est) caeteras in mundo potestates haud

intuens, sed pulchritudinem solam; pomum

attribuit Veneri. - Εx fabulis autem, Τheo

logicae philosophis conveniunt, Νaturales et

Αnimales poetis, mixtae ceremoniis (et my

steriis): guandoquidem ceremoniae omnes

cum Μundo nos Diisque conjungere nitun

tur. Οuod si alia etiam fabula enarranda

est, Deorum Μatrem Αttidem apud fluvium.

Gallum commorantem intuitam ferunt cupί

dine exarsisse, illique stellato pileo imposito,

in posterum una secum habuisse. Αttis Νym

pham deperiens, neglecta Deorum matre,

cum Νympha consuescebat, Deorum Μater

eum ad insaniam adegit, qui abscissa geni

talia apud Νympham dereliquit, reversusque

illi operam dedit. Μater itaque Deorum

vivifica Dea est, ideoque Μater vocatur:

Αttis eorum, quae fiunt et corrumpuntur,

artifex; hinc apud Gallum flumen compertus

traditur. Gallus enim Galaxiam seu lacteum

orbem , unde corpus passionibus obnoxium

descendit, indicat. Ρrimis autem Diis secun

dos perficientibus, Μater Αttidis amore cor

repta caelestes illi facultates largitur : is enim
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Τειυς, και ερανίες αυτό δίδιυσι δυνάμεις , τέτο

γάρ έστιν ο πίλος ερά δε ο "Αήις της Νύμ

φης αι δε Νύμφαι γενέσεως έφοροι πάν γάρ

το γινόμενον ρεί. Επει δε έδει στήναι την γέ

νεσιν, και μη τιύν εσχάτων γενέοθαι το χείρον,

ο ταύτα ποιίύν δημιεργός, δυνάμεις γονίμες

αφείς εις την γένεσιν, πάλιν συνάπlεται τοις

Θεοίς. Ταύτα δε εγένετο μεν εδέποτε, έστι

δε αεί. Και ο μεν νές άμα πάντα ορά , ο δε

λόγος τα μεν πρώτα, τα δε δεύτερα λέγει.

Ούτω δε προς τον κόσμον οικείως έχοντος τέ

μύθε, ημείς τον κόσμον μιμέμενοι, (πώς γαρ

άν μάλλον κοσμηθείημεν ; ) εορτήν άγομεν διά

ταύτα και πριύτον μεν και αυτοί πεσόντες εξ

ερανέ, και τη Νύμφη συνόντες εν κατηφείφ

εσμεν σίτε τε και της άλλης παχείας και ρυ

παράς τροφής απεχόμεθα εκάτερα γαρ εναν

τία ψυχή είτα δένδρs τομαι, και νηστεία,

ιύσπερ και ημίύν αποκοπτομένιυν την περαιτέρω

της γενέσειυς πρόοδον επί τέτοις γάλακτος

τροφή, ώσπερ αναγεννωμένων εφ' όϊς ιλαρείαι

και στέφανοι, και προς τες Θεές οίον επάνοδος.

Μαρτυρεί δε τέτοις και ο τών δρωμένων καιρός

περί γαρ το έαρ και την ισημερίαν δράται τα

δριύμενα, ότε τέμεν γίνεοθαι παύεται τα γινό

μενα, ημέρα δε μείζων γίνεται της νυκτός,

όπερ οικείον αναγομέναις ψυχαίς. Περί γέν

την εναντίαν ισημερίαν ή τής Κόρης αρπαγή

"
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pileus est Αttis autem Νympham deperit :

cumΝymphae generationi praesint: nam quod

cunque fit, fluit. Οuoniam vero generatio si

stenda erat, ne extremasemper deterius pro

gignerent, ea molitus opifex, facultates ad

generandum foecundas dimittens, iterum cum

Diis conjungitur. Εt haec quidem nunquam

facta sunt, cum semper sint, etmens quidem

omnia simul conspicit, at sermo haec quidem

prius, illa posterius effert. Ηac ratiοne cum

aptissime Μundo fabula respondeat, nos qua

nam alia ratiοne nitidius οrnaremur, quam

Μundumimitantes 2 Propterilla festum diem

agimus. Εt primum sane ipsi, e coelo delapsi

et cum Νympha consuescentes, in moerore

vivimus, afrumento alioque crasso et sordido

cibo abstinentes, quandoquidem utraque ani

mo sunt contraria. Deinceps arboris incisio

mes, et jejunium, guasi nos ipsi ulteriorem

generationis progressum amputaremus : tan

dem ex lacte alimentum, guasi renasceremur.

Ηinc festivitates (Ηilaria) et coronae, et ad

Deos veluti reditio, Ηisce et tempus, quo

fiunt, testimonium exhibet, circa enim veris

aequinoctinm ea, quae diximus, conficiuntur,

cum quae fiunt, fieri cessant, diesque nocte

magis ac magis protenditur : quod animis,

gui ad sublimiora gradum faciunt, proprium
Ω

- Α.
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μυθολογείται γενέοθαι, ο δή κάθοδός εστι τών
- -' ν ι γ -" Ο Γι' γ

ψυχών. Τοσαύτα περί μύθιυν ειπέσιν ημίν αυ

τοί τε οι Θεοί, και των γραψάντων τες μύθες

αι ψυχαί ίλειυ γένoιντο.

Κεφ. έ.

Περί της πρώτης αιτίας,

Ακόλsθον δε τέτοις εστί τήν τε πριύτην

αιτίαν ειδέναι, και τας μετ' εκείνην τάξεις τών

Θειυν, και την Κόσμε την φύσιν , Νέ τε και

Ψυχής, και Ουσίας, Πρόνοιάν τε και Ειμαρ

μένην και Τύχην, Αρετήν τε και Κακίαν, και
? / / Υ 1 Υ /

τας εκ τέτιυν γινομένας αγαθάς τε και φαύ

λας Πολιτείας ιδείν και πόθεν άρα τα κακά

εις τον κόσμον αφίκετο. Τέτων δε έκαστον

λόγων δείται πολλών και μεγάλων, ιυς εν

βραχέσιν ειπείν, και προς το μη παντελώς ανη

κόες είναι, έδεν ίσως λέγειν κιυλύει. Την

πριύτην αιτίαν μίαν τε είναι προσήκει. Παντός
ν / C . . . . ." Μ / γ )

γαρ πλήθ8ς ηγείται μονάς, δυνάμει τε και αγα

θότητι πάντα νικά και διά τέτο πάντα μετέ

χειν εκείνης ανάγκη. Ουδεν γαρ αυτήν άλ

λο κωλύσει δια την δύναμιν, έδε εαυτήν αφέ

ξει δι' αγαθότητα. Αλλ' ει μεν ήν ψυχή,
/ γλ 2, 2... - γ ν W - /

πάντα αν έμψυχα ήν έι δε και νές, πάντα
1 • ν και η ι » r., -"

νοερά ει δε εσία, πάντα 8σίας μετείχε. Τέ

το δε εν πάσιν ιδόντες τινές, εκείνο καισίαν ενό



« . 19

est, Sic circa oppositum aequinoctium raptus

Ρroserpinae successisse fingitur , qui descen

sus est animorum, Ηaec nobis de fabulis

pertractantibus Dii ipsi et eorum qui fabulas

conscripserunt, Μanes propitii sint.

C a p. V.

De prima causa.

Sequitur posthac, ut primam causam et

subsequentes Deorum ordines cognoscamus ;

tum Μundi, Μentis Αnimique naturam, Pro

videntiam deinceps, Fatum et Fortunam,

Virtutem et Vitium, natasque ex illis probas

pravasque Rerum publicarum formas, et un

denam mala in mundum irrepserint, inspicia

mus. Εx his quodlibet multis ingentibusque

sermonibus indiget: attamen ut brevibus ex

pediatur, ne rerum harum omnino expertes

sint lectores nostri, nihil impedit hac ratione

disserere. Ρrimam causam unam esse con

venit; multitudini namque universae unitas

praeit, facultate et bonitate omnia superans,

ideoque omnibus communicari illam necesse

est. Νeque enim aliquid facultate illam im

pediet, neque ipsa propter bonitatem separa

Βitur (a rebus reliquis). Siquidem, si animus

esset, omnia utique essent animata ; sin

intellectus, omnia intellectualia : si substan
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μισαν. Ει μεν έν ήν μόνον τα όντα, αγαθά

δε εκ ήν, αληθής ην ο λόγος, ει δε δι' αγα

θότητα εστί τε τα όντα , και μετείληχεν αγα

θέ, υπερέσιον μεν, αγαθόν δε είναι το πρώτον

ανάγκη. Σημείον δε μέγιστον τέ γαρ είναι

διά το αγαθόν αι σπεδαϊαι καταφρονέσι ψυχαι,

όταν υπέρ πατρίδος, ή φίλων ή αρετής κινδυ

νεύειν εθέλιυσι. Μετά δε την έτως άβρντον

δύναμιν αι τιύν Θείύν τάξεις εισί,

Κεφ. σ.

Περί τιύν υ τερκοσμίων και εγκ ο σ

μ ί ω ν Θεών.

Τών δε Θεών, οι μέν εισιν Εγκόσμιοι, οι

όε Υπερκόσμιοι. Εγκoσμίες δε λέγω αυτες

τες τον Κόσμον ποιέντας Θεές. Τιύν δε

"Υπερκοσμίων, οι μεν καισίας ποιέσι Θεών, οι

δε νέν, οι δε ψυχάς και διά τέτο τρεις

έχεσι τάξεις, και πάσας εν τοις περί τέτιυν

λόγοις εστίν ευρείν. Τών δε Εγκοσμίων, οι

μεν είναι ποιέσι τον Κόσμον, οι δε αυτον ψυ

χέσιν, οι δε εκ διαφόρων όντα αρμόζεσιν, οι

δε ήρμοσμένον φρερέσι τέτιυν δε όντων τεσ

σάριυν πραγμάτων, και εκάστε πρώτα έχοντος,
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tia, omnia substantiae participarent: quod

cum quidam in omnibus deprehendissent,

substantiam illud esse existimarunt. Si

itaque res tantum essent, neque bonitatem

haberent, sermo hic a veritate non aberraret.

Verum si per bonitatem res sunt, et bonum

participant, supernaturale utique sed bonum

primum omnium esse necesse est Indicio,

eique maximo erit: animis quippe virtute

praeditis propter bonum nihil curae est quod

sint, quando pro patria vel amicis vel virtute

pericula subeunt. Ρost hanc summam poten

tiam, quae verbis exprimi non potest, Deorum

ordines subsequuntur.

Ca p. VΙ. -

De coelestibus et mundanis Diίς

Deorum vero hi mundani, coelestes alii,

Μundanos eos voco, qui Μundum conficiunt.

Coelestium hi Deorum substantias, alii men

tem , alii animas procreant, ideoque trino

ordine discriminantur, quos omnes in sermo

nibus de iis cognoscere licet. Μundanorum

1ni efficiunt, ut Μundus sit, alii eundem ani

mant, alii ex variis diversisque compactum

adaptant, alii adaptatum custodiunt. Οuae

cum quatuor sint negotia , et unumquodque

ex primis, mediis, extremisque consistat,
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και μέσα, και τελευταία, και τες διοικέντας

διώδεκα είναι ανάγκη. Οι μεν εν ποιέντες τον

κόσμον, Ζευς και Ποσειδιύν εστι, και "Ηφαι

στος οι δε ψυχέντες Δημήτηρ και "Ηρα, και

"Αρτεμις , οι δε αρμόζοντες Απόλλιυν , και

Αφροδίτη, και Ερμής οι δε φρερέντες, Εστία,

και Αθηνά, και "Αρης. Αινίγματα δε τέτιυν

εν τοις αγάλμασιν εστίν ιδείν " ο μεν γαρ

Απόλλιυν λύραν αρμόζει, κυπλισται δε η Αθη

νά, γυμνή δε η Αφροδίτη επειδή αρμονία μεν

το κάλλος ποιεί, το δε κάλλος εν τοις οριυμέ

νοις ε κρύπτεται. Τέτων δε πρώτως εχόντων

τον κόσμον, και τες άλλες εν τέτοις ήγητέον

είναι Θεές, όϊον Διόνυσον μεν εν Διί", Ασ

κληπιόν δε εν Απόλλιυνι. Χάριτας δε εν Α

φροδίτη. Και σφαίρας δε τέτιυν εστιν ιδείν,

Εστίας μεν Γήν, Ποσειδώνος δε "Υδωρ, "Ηρας

δε Αέρα, Ηφαίστε δε Πύρ, εξ δε τάς ανωτέ

ρας, ιυν έθος νομίζειν, Θεών Απόλλωνα γαρ

και "Αρτεμιν ανθ' ηλίs, και σελήνης ληπτέον

την Κρόνε δε Δήμητρι δοτέον, Αθηνά μεν

τον αιθέρα ο δε έρανός πάντων κοινός.

Αι μεν εν τάξεις, και δυνάμεις, και σφάι

ραι τιύν διύδεκα Θειυν έτως είρηνται τε και

ύμνηνται,
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qui ea disponunt, necesse est ut duodecim

sint. Μundum itaque efficiunt Jupiter, Νe

ptunus, Vulcanus: animant Ceres, Juno,

Diana: adaptant Αpollo, Venus, Μercurius,

custodiunt Vesta, Pallas, Μars. Ηorum

indicia ac figurae, quasi in aenigmate in sta

tuis conspiciuntur. Εtenim Αpollo lyram

adaptat, Pallas armatur, nudaque Venus ob

jicitur : quando concentus pulchritudinem

gignit, et pulchritudo in illis, quae oculis

objiciuntur, non abditur. Ηi cum ante alios

Μundum possideant, caeteros in his Deos

esse existimemus: Bacchum videlicetin Jove;

ΑΕsculapium in Apolline, Gratias in Venere,

Οrbes quoque eorum intueamur, Vestae ter

ram, Νeptuni aquam, Junonisaërem, Vulcani

ignem. Sex autem superiores Diis illis, qui

Βus id in usu est, attribuamus : quippe qui

Αpoliinem et Dianam pro Sole et Luna desu

mimus ; at Saturni orbem Cereri vindicamus.

Ρalladi aetherem, coelum vero commune esse

omnibus dicemus. Οrdines igitur et virtutes,

ac duodecim Deorum orbes hac ratiοne ex

ponuntur: et veluti divinum quid cantibus ac

Inymnis celebrantur.
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Κεφ. ζ.

Περί τής φύσεως τε Κόσμs, και

α ιδιότητος,

Αυτόν δε τον Κόσμον άφθαρτόν τε και

αγέννητον είναι ανάγκη. "Αφθαρτον μεν, ότι

εκ έστι τέτε φθαρέντος ή χείρονα ή κρείτloνα

ποιήσαι, ή τον αυτόν, ή ακoσμίαν. Αλλ' ει

μεν χείρονα, κακός ο εκ κρείτloνος χείρον

ποιίύν ει δε κρείτloνα, αδύνατος ο μή την

αρχήν το κρείτloν ποιήσας ει δε τον αυτόν,

μάτην ποιήσει ει δε ακοσμίαν, αλλ' εδε ακέειν

τέτό γε θέμις. Αγέννητον δε κανα μεν δείξαι

ταύτα ει γάρ μη φθείρεται έδε γέγονεν

επειδή πάν το γινόμενον φθείρεται, και ότι

ανάγκη δια την τέ Θεέ αγαθότητα όντος τέ

Κόσμε, αεί τε τον Θεόν αγαθόν είναι και τον

Κόσμον υπάρχειν ιύσπερ ηλία μεν και πυρί

συνυφίσταται φώς, σώματι δε σκιά. Τιύν δε

εν τώ Κόσμψ σιυμάτων, τα μεν Νέν μιμείται

και κύκλιμ κινείται, τα δε Φυχήν, και επ'

ευθείας, Πύρ μεν και Αήρ άνιυ, Γή δε και

"Υδιυρ κάτω τίύν δε κύκλω, ή μεν απλανής

απ' ανατολής αι δε επτά εκ δύσεως φέρονται,

Αιτίαι δε τέτιυν πολλαι μεν και άλλα, και

το μη ταχείας της περιόδs τών σφαιρών γινο

μένης, ατελή την γένεσιν είναι ιΔιαφόρs δε

κινήσεις έσης διαφέρειν και την φύσιν τών

k
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Cap. VΠ.

Γe Νatura Μundi et aternitate.

Μundum porro ipsum incorruptibilem at

gue ingenitum esse necessum est. Incor

ruptibilem, eo namque corrupto, aut melio

rem, aut deteriorem, vel hunc eundem, vel

sine ornatu confusionem afficiet. Si deterio

rem, nae ille fuerit pravus, qui ex meliori

deterius facit. Si meliorem, utique viribus

non praestitit, qui ipso principio, guod melius

est, non produxit: Si eundem, frustra ope

ram sumpserit: Si confusionem ; at id aures

propter nefas perhorrescunt. Ingenitum

illum satis abunde haec probant. Εtenim si

non corrumpitur, neque factus est, cum omne

quod factum est corrumpatur. Ad haec, cum

per Dei bonitatem mundus sit, necesse est

semper Deum bonum esse et mundum exi

stere: φuemadmodum cum sole et igne simul

una lumen subsistit et cum corpore umbra.

Corpora guae in mundo sunt, alia mentem

imitantur et circulatim moventur, alia ani

mum et recte diriguntur. ΕΧ iis quae recta

moventur, ignis et aér sursum, terra et

aqua deοrsum aguntur : ex iis guae circulatim,

sphaera inerrans ab ortu, septem reliquae ab

occasu feruntur. Ηujusce (motus) causae
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σιυμάτιυν ανάγκη και μήτε καίειν μήτε ψύ

χειν το εράνιον σώμα μηδε άλλο τι ποιείν, α

τίύν τεσσάρων στοιχείων. Σφαίρας δε έσης

τέ Κόσμε, (ο γάρ Ζιυδιακός δείκνυσι τέτο)

επειδή σφαίρας πάσης το κάτω μέσον εστί,

πανταχόθεν γαρ, πλείστον αφέστηκε τά τε

βάρεα φέρεται κάτω, φέρεται δε εις γήν.

Ταύτα δε πάντα ποιέσι μεν Θεοί, τάτlει δε

Νές, κινεί δε Ψυχή. Και περί μεν Θείύν ήδη

προείρηται. 4! Ν

Κεφ. η.

Περί Νέ κ α ι Ψυχής, και ότι

έ

- αθάνατος.

Έστι δέ τις δύναμις , εσίας μεν δευτέρα,

ψυχής δε πριύτη , έχεσα μεν εκ της εσίας το

είναι, τελειέσα δε την ψυχήν, ώσπερ ήλιος

τας όψεις, Τών δε ψυχών αι μέν εισι λογι

καί, και αθάνατοι, αι δε άλογοι και θνηταί,

Και αι μεν εκ τών πριύτιυν, αι δε εκ δευτέρων

παράγονται Θεών. Πριύτον δε ό,τιπέρ έστι

ψυχή ζητητέον. Ωι τοίνυν διαφέρει τα έμ

ψυχα τιύν αψύχων, τέτο εστι ψυχή. Δια

φέρει δε κινήσει, αιώθήσει, φαντασία, νοή
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multae alla sunt, at illa non postrema, ne

scilicet, si velox orbium circumitio fiat, im

perfecta generatio maneat. Sed cum motus

diversus sit, diversam quoque corporum na

turam esse oportet, et corpus coeleste neque

comburere, neque frigefacere, neque aliud

praeterea facere, quod quatuor elementorum

proprium fuerit. Εt cum Μundus sphaericus

sit, (cujus argumentum Ζodiacus est; ) et

cujuscunque orbis pars. inferior medium sit,

(ab omnibus namque partibus plurimum di

stat ;) gravia deοrsum et in terram aguntur.

ΕthaecquidemomniaDii conficiunt, mens or

dinat, animus movet. ΕtdeDiishaec dicta sunto,

Cap. VΙΙΙ.

De Μente et Αnima : et Αnimam immor

talem esse.

Εst autem quaedam vis essentia quidem

inferior, sed nobilior anima: ab essentia ha

bens quod sit, animam vero ita perficiens,

ιut oculos Sol. Αnimarum porro aliae sunt

rationis compotes et immortales , aliae ex

pertes mortalesque: primae ex primis, secun

dae ex secundis Diis producuntur. Αt pri

mum, quid sit Αnima, investigandum. Illud

itaque anima erit, guo animata ab inanimatis

differunt : Differunt autem motu, sensu,



28

σει. Έστιν άρα ψυχή, άλογος μέν, ζιυή

αιοθητική και φανταστική λογική δε αιοθή

σειυς και φαντασίας άρχεσα, και λόγω χρω

μένη. Και η μεν άλογος τοίς σωματικοίς έπε

τα πάθεσιν επιθυμεί γαρ αλόγως και οργί

ζεται ή δε λογική τ8 τε σώματος μετά λόγε

καταφρονεί, και προς την άλογον μαχομένη,

κρατήσασα μεν Αρετήν, ήτlηθείσα δε Κακίαν

ποιεί. Αθάνατον δε αυτήν είναι ανάγκη, ότι

τε γινιύσκει Θεές (θνητόν δε έδεν αθάνατον

οίδε ) τών τε ανθρωπίνων πραγμάτων ως

αλλοτρίων καταφρονεί, και τοις σώμασιν ως

ασιύματος αντιπέπoνθε καλών μεν γαρ και

νέων όντιυν αμαρτάνει, γηριύντιυν δε εκείνων

ακμάζει. Και πάσα μεν σπεδαία ψυχή κέχρη

ται νώ νεν δε 8δεν σίύμα γεννά πιύς γαρ

αν τα ανόητα νέν γεννήσοι, Οργάνω τε χριυ

μένη τό σαύματι, 8κ έστιν εν τέται ώσπερ

έδε ο μηχανοποιός εν τοις μηχανοποιήμασι

και τoι πoλλά τών μηχανημάτων έδενός απτο

μένε κινείται. Ει δε υπό τ8 σιύματος παρα

τρέπεται πολλάκις, θαυμάζειν 8 δεί και γαρ

και αι τέχναι τιύν οργάνων βλαβέντιυν, ενερ

γείν εκ αν δύναιντο.
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phantasia, intelligentia. Εst ergo anima ra

tionis expers, vita sensibus ac visis serviens:

rationis compos, in sensus ac phantasiam

dominans, et ratiοne utens. Εt ratiοne qui

dem vacua anima corporis sequitur affectio

nes : desiderat enim absque ratiοne etirasci

tur; at ratiοnis compos ratione duce corpus

aspernatur, et cum anima rationis experte

decertans, superior facta, virtutem ; devicta,

malitiam efficit. Ηanc vero animam immor

talem esse necesse est, quod Deos cogno

scat; (mortalium enim nullum novit immor

tale ) et res humanas ac si alterius essent

contemnat, et corpora incorporea ipsa abhor

reat: quae si pulchra et recentia fuerint de

linquit, si senuerint illa, ipsa virescit. Εt

quaelibet ingenua anima mente utitur, mens

vero a corpore non gignitur. Οuanam enim'

ratione, quae mente carent, mentem gignent 2

Εt quamvis illi corpustanquam instrumentum

subserviat, in corpore tamen non est. Simili

modo machinarum opifex in ipsis machinis

nullus est, et nihilominus machinarum

pleraeque, licet nemo tangat, moventur.

Οuod si per corpus saepenumero a recto

abducitur, non est cur miremur: namque

artes instrumentis laesis , operatione fru

Strantur.
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Κεφ. θ.

Περί Προνοίας, και Ειμαρμένης, και

Τύχης.

Την δε τίύν Θείύν πρόνοιαν έστι μεν και

εκ τέτων ιδείν . Πόθεν γαρ η τάξις τό Κόσ

μιρ , είπερ μηδέν ήν το τάrloν; πόθεν δε το

πάντα τινός ένεκα γίνεοθαι, οίον άλογον μεν

ψυχήν, να αίθησις ή λογικήν δε να κοσ

μήται ή γή; Έστι δε και εκ της περί την

φύσιν Προνοίας ιδείν τα μεν γαρ όμματα δια

φανή προς το βλέπειν κατεσκεύασται ή δε

εις υπέρ το στόμα, δια το κρίνειν τα δυσεύδη ,

τών δε οδόντιυν οι μέσοι μεν οξείς, διά το

τέμνειν, οι δε ένδον πλατείς, δια το τρίβειν

τα σιτία. Και πάντα δε εν πάσιν έτιυ κατά

λόγον οριύμεν. Αύύνατον δε εν μέν τοις εσκά

τοις τοσαύτην είναι Πρόνοιαν, εν δε τοις πριύ

τοις μή είναι. Αίτε εντό Κόσμου μαντείαι,

και θεραπείαι σιυμάτων γιγνόμεναι, της αγαθής

Προνοίας εισιτών Θεών. Την δε τοιαύτην

περί τον κόσμον επιμέλειαν εδεν βελoμένες έδε

πονέντας τες Θεες ήγητέον ποιείοθαι αλλ'

ώσπερ τών σωμάτων τα δύναμιν έχοντα αυ

τώ τό είναι ποιεί α ποιεί. . οίον ήλιος φιυτίζει

και θάλπει αυτό μόνιμ τό είναι, έτιυ πολύ

μάλλον ή τιύν Θεών Πρόνοια αυτή τε απόνιυς,

και τοις προνοεμένοις επ' αγαθώ γίνεται ιυς
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C a p. ΙΧ.

Γe Ρrουidentia, Faίο et Fortuna.

Deorum insuper providentiam et ex his

colligere licet. Unde enim Μundo ordo in

ditur, si nullum est, guod ordinat 2 Unde

etiam illud erit omnia alicujus causa pro

duci: animam scilicet ratiοnis expertem, ut

sensus sit, ratiοnis compotem , ut terra co

Ιnonestetur 2 Εx ipsa quoque erga naturam

(corporis humani) providentia id deprehen

dere possumus. Οculi quippe pellucidi ad

videndum , nares super os, ut male olentia

discernant, ex dentibus medii acuticonstru

cti sunt ad secaadum, interiores plani ad

alimenta comminuenda. Εt hac ratiοne om

nia in omnibus non absque ratiοne fieri con

spicimus. Fieri vero nequit, cum in extre

mis hiscetanta insit providentia, in primis

eam deficere. In Μundo praeterea vatici

nationes et sanationes corporum ex salutari

Deorum providentia succedunt. Τalem autem

erga Μundum curam ac diligentiam a Diis

neque aliquid inde sperantibus, neque ope

rantibus provenire censendum est , sed ut

corpora facultate aliqua praedita quaecunque

agunt, ipsa sua substantia operantur : quem

admodum Sol, eo solum quod est, illuminat,
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τε και αι τιύν Επικερείων λέλυνται ζητήσεις

το γαρ θείον, φασίν, έδε αυτό πράγματα

έχειν, έδε άλλοις παρέχειν. Και η μεν ασιύ

ματος περί τε τα σιύματα και τας ψυχάς

Πρόνοια των Θεών εστί τοιαύτη. ή δε εκ

τίύν σιυμάτων, και εν τοις σαύμασιν ετέρα

τε ταύτης εστί, και Ειμαρμένη καλείται,

διά το μάλλον τοίς σκύμασι φαίνεοθαι τον

ειρμόν, περί ήν και η Μαθηματική εύρη

τα τέχνη. Το μεν εν μή μόνον εκ Θεών,

αλλά και εκ των θείων σιυμάτιυν διοι

κείοθαι τα ανθρώπινα πράγματα, και μάλιστα

την σιυματικήν φύσιν, εύλογόν τε εστι και

αληθές, και διά τέτο υγίειάν τε και νόσον,

ευτυχίας τε και δυστυχίας κατ' αξίαν εκείθεν

γίνεώθαι ο λόγος ευρίσκει: Το δε αδικίας τε

και ασελγείας εκ της Ειμαρμένης διδόναι, ημάς

μεν αγαθές , τες δε Θεές ποιείν εστι κακές

ει μη άρα εκείνο λέγειν εθέλοι τίς, ιυς όλως

μεν τώ Κόσμιμ, και τοις κατά φύσιν έχε

σιν επ' αγαθώ γίνεται πάντα, το δε τρα

φήναι κακίύς, ή την φύσιν ασθενεστέρως έχειν

τα παρά της Ειμαρμένης αγαθά εις το χεί

ρον μεταβάλλει . ώσπερ τον ήλιον αγαθόν

όντα πάσι, τοίς οφθαλμιώσιν ή πυρέσσεσι

βλαβερόν είναι συμβαίνει. Δια τί γαρ Μασσα

γέται μεν τες πατέρας εοθίgσιν, Εβραίοι δε

περιτέμνονται, Πέρσαι όε την ευγένειαν σιύ
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et calefacit, sic multo magis Deorum provi

dentia sibi ipsi absque labore ac molestia,

et rebus quae providentiac subsunt, bona

suppeditat. Ηis Εpicureorum dissolvun

tur quaestiones: Νumen enim, inquiunt, ne

que sibi, neque aliis molestiae est Αtqui

incorporea circa corpora et animas Deorum

providentia haec est: sed quae ex corporibus

et in corporibus, diversa ab ea, Fatum nun

cupatur, quod magis in corporibus illius series

illuceat, propterquam et ars Μathematicorum

adinventa est. Νοn tantum itaque ex Diis,

sed ex divinis quoque corporibus humana di

rigi, et naturam potissimum corpoream, ra

tioni veritatique consonum est: ideoque sani

tatem et aegritudinem, prosperas adversas

que fortunas, pro cujusque dignitate, inde

provenire ratio dictat Αt injustitias, et per

lasciviam ac petulantiam commissa scelera

ad Fatum referre, nos quidem probos, Deos

vero nequam et scelestos efficiet. Νisi quis

illud respondere velit, Μundo in universum,

et iis qui natura mundo respondent, omnia

in bonum produci, sed male altum educatum

φue, vel naturam etiam imbecilliorem bona e

Fato emanata in deterius mutare, quemad

modum Sol, bonus sit licet, lippientibus

tamen ac febricitantibus noxius fit. Αd quid

3
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ζεσι, πίύς δε Κρόνον τε και "Αρην κακοποίες

λέγοντες, πάλιν ποιέσιν αγαθες, φιλοσοφίαν

τε και βασιλείαν, στρατηγίας τε και θησαυρές

εις εκείνες ανάγοντες; Ει δε τρίγωνα και

τετράγιυνα λέξ8σιν, άτοπον την μεν ανθρω

πίνην αρετήν πανταχέ την αυτήν μένειν, τες

δε Θεές εκ τών τόπων μεταβάλλεοθαι. Το δε

και πατέριυν ευγένειαν ή δυσγένειαν προλέγειν,

κυς και πάντα ποιέντιυν, τινα δε σημαινόντων

μόνον των αστέρων διδάσκειν πώς γαρ αν τα

προ της γενέσειυς εκ της γενέσεως γένοιτο και

"Ωσπερ τοίνυν Πρόνοια και Ειμαρμένη εστί,

και περί έθνη, παι πόλεις . έστι δε και περί

έκαστον άνθρωπον έτιυ και Τύχη, περί ής

και λέγειν ακόλεθoν. Η τοίνυν τα διάφορα,

και τα παρ' ελπίδα γινόμενα προς αγαθόν

τάτlεσα δύναμις των Θεών, Τύχη νομίζεται,

και δια τέτο μάλιστα κοινή τας πόλεις την

Θεόν προσήκει τιμάν Πάσα γαρ πόλις εκ

διαφόρων πραγμάτων συνίσταται. Εν τοις υπό

σελήνην δε την δύναμιν έχει, επειδή υπέρ

σελήνην εδε εν εκ Τύχης, αν γένοιτο. Ει

δε κακοί μεν ευτυχέσιν , αγαθοί δε πένονται,

θαυμάζειν 8 δεί, οι μεν γαρ πάντα , οι δε

καιδενός πλέτoν ποιόσι. Και τών μεν κακίύν ή

ευτυχία εκ αν αφέλοι την κακίαν, τους δε

αγαθοίς ή αρετή μόνον αρκέσει.
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etiam Μassagetae parentes vorant, Ηebraei

circumciduntur, Persae nobilitatem conser

vant 2 Quomodo vero Saturnum atque Μar

tem, maleficos pronunciantes, rursus Ρhilo

sophiam, Regnum, rei militaris imperia, ac

Τhesauros ad illos deferentes beneficos prae

dicant 2 Si triangula et quadrata afferant;

absurdum est, dum humana virtus ubicun

que semper eadem perdurat, Deos ex locis

immutari. Αt enim parentum nobilitatem,

aut ignobilitatem praedicere, id stellas non

omnia efficere, sed nonnulla tantum signifi

care docet. Οuomodo enim quae ante ortum

sunt, ex ipso ortu fieri poterunt 2 Quemad

modum ergo Providentia et Fatum circa na

tiones et urbes, tum etiam circa quemlibet

Ιnominem est, ita et Fortuna, de qua sermo

mem habere series orationis postulat. Igitur

diversa ac praeter exspectationem accidentia

ad bonum vis Deorum disponens Fortuna exi

stimatur, ideoφue potissimum urbes hanc

Γeam honoribus afficere, generatim univer

seque addecet: Οuaelibetenim urbs ex diver

sis rebus coalescit. Εa sub Luna potestatem

exercet, quando supra Lunam nihil omnino

fortuito accidit. Αtsi mali prospero fortunae

flatu utantur, probi inopia rerum laborent,

admirandum haud est: illi enim maximi, hi

nihili divitias aestimant, et a malis quidem

res prosperae nihil unquam auferent de pra

vitate: probis sola virtus sufiecerit.
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Κεφ. ί,

Περί Αρετής κ α ι Κακίας,

Οι δε περί της Αρετής και Κακίας λό

γοι πάλιν τών περί Ψυχής δέονται. Της γαρ

αλόγs iέσης εις τα σιύματα, και θυμόν ευ

θύς και επιθυμίαν ποιέσης , η λογική τέτοις

εφεστηκυία , τριμερή ποιεί την Ψυχήν, εκ

λόγs και θυμε και επιθυμίας, Αρετή δε,

λόγε μεν φρόνησις, θυμε δε ανδρεία, επι

θυμίας δε σιυφροσύνη, όλης δε της Ψυχής

δικαιοσύνη. Δεί γαρ τον λόγον κρίνειν τα

δέοντα, τον δε θυμον λόγιμ πειθόμενον τών

δοκέντων δεινών καταφρονείν, την δε επιθυ

μίαν μή το φαινόμενον ήδύ , αλλά το μετά

λόγs δικύκειν. Τέτιυν δε έτιυς εχόντιυν ο βίος

γίνεται δίκαιος ή γαρ περί χρήματα δικαιο

σύνη μικρόν τι μέρος εστιν Αρετής. Και διά

τέτο εν μεν τοις πεπαιδευμένοις πάσας έστιν

ιδείν" εν δε τοίς απαιδεύτοις , ο μέν έστιν

ανδρείος, και άδικος ο δε σώφριυν και ανόη

τος

έδε αρετάς προσήκει καλείν λόγε τε έστερημέ

νας, και ατελείς έσας, και τίύν αλόγων

τισί παραγινομένας. Η δε Κακία εκ των

εναντίων θεωρείωιυ λόγε μεν άνοια, θυμε

δε δειλία, επιθυμίας δε ακολασία, όλης δε

της Ψυχής αδικία. Γίνονται δε αι μεν Αρε

ο δε φρόνιμος και ακόλαστος ιύσπες
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Cap. Χ.

De Virtute et Viίίο.

De Virtute autem et Vitio sermones eos

φuos de animo habuimus rursus exposcunt.

Νamque dum ratiοnis vacuus animus in ipsis

corporibus iram illico ac cupiditatem pro

creat, ratiοnis particeps eorum praeses tri

partitum animum ex ratione, ira atgue cupί

ditate facit. Virtus autem ratiοnis est pru

dentia, irae fortitudo, cupiditatis temperan

tia, et totius animi justitia: Οportet siqui

dem rationem ea quae addecent dijudicare,

iram ratiοnis audientem, guae videntur hor

ribilia contemnere, cupiditatem, non quod

volupe apparet, sed quod cum ratiοne est

sequi. Ηaec dum ita se habent, vivendi ra

tiojusta evadit : etenim circa pecunias justi

tia pars est pusilla virtutis; ideoque in catis

mominibus beneque instructis omnes adspί

cies; in ignaris atgue incultis, hic fortis est

et injustus: alius temperans et stolidus, ille

prudens et intemperans, quas quidem neque

virtutes merito dixeris, dum ratione desti

tuuntur, nec partibus suis absolutae sunt, et

in animantibus etiam ratiοnis expertibus illu

cescunt. Vitium ex oppositis consideratur;

rationis insipientia, irae pavor, cupidinis in
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ται εκ πολιτείας ορθής, και τέ τραφήναι κα

λιύς και παιδευθήναι, αι δε Κακίαι εκ τιύν

εναντίων.

Κεφ. ία,

ΙΙερί ορθής Πολιτείας και φαύλης.

Και αι Πολιτείαι δε κατά την τριμέρειαν

γίνονται της Ψυχής. Εοίκασι γαρ οι μεν άρ

χοντες του λόγιμ , οι δε στρατιώται το θυμώ,

οι δε δήμοι ταις επιθυμίας. Και όπε μεν κα

τα λόγoν πράflεται πάντα, και ο πάντων

άριστος άρχει, Βασιλεία γίνεται όπε δε

κατά λόγον τε και θυμόν πλείες ενός άρχs

σιν, Αριστοκρατίαν είναι συμβαίνει όπε δε

κατά επιθυμίαν πολιτεύονται, και αι τιμαι

προς τα χρήσιμα γίνονται , Τιμοκρατία ή τοι

αύτη πολιτεία καλείται. Εναντία δέ , Βασι

λείφ μεν Τυραννίς, η μεν γαρ μετά λόγs

πάντιυς, η δε έδεν κατα λόγον ποιεί Αρι

στοκρατία δε Ολιγαρχία , ότι 8'χ' όι άριστοι,

αλλ' ολίγοι κάκιστοι άρχsσι Τιμοκρατία δε

Δημοκρατία , ότι έχ' οι τάς εσίας έχοντες,

αλλ' ο δήμος Κύριός εστι πάντων,
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temperantia, totius denique animi injustitia.

Νascuntur porro Virtutes ex recta vivendi

ratione, rectaque educatione ac institutione,

Vitia ex contrariis.

Cap. ΧΙ.

De proba peruersaque Republicα.

Rerum autem publicarum forma ex tripaR,

tito animo comparantur. Νamque qui prin

cipatum obtinent, rationi assimilantur; mi

lites irae, plebes cupiditatibus. Ubi ergo ex

ratione cuncta peraguntur, et omnium opti

mus imperat, Regnum oritur : ubi ex ra

tione et ira uno plures dominantur, optimo

rum dominium (Αristocratia) est; ubi ex

cupiditate gubernantur, et honores commo

dorum respectu deferuntur, haec Respublica

Τimocratia vocatur. Contraria vero Regno

Τyrannis; illud enim ex ratiοne omnia, haec

nihil ex ratiοne perficit: Οptimatum dominio

paucorum dominium ; guod non optimi gui

que, sed pauci, iique pessimi gubernant:

Τimocratiae Democratia ; quod non qui opί

tus et divitiis praecellunt, sed multitudo

omnia ad nutum moderatur. -
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Κεφ. ίβ.

Πόθεν τα κ α κ ά και ότι κακέ φύσις

εκ έστιν,

Αλλά πώς Θεών αγαθών όντων και πάντα

ποιέντιυν, τα κακά εν τω Κόσμο ; "Η πρώτον

μεν αυτό τέτο ρητέον, ότι Θείύν αγαθών

όντιυν, και πάντα ποιέντων, κακέ φύσις εκ

έστιν, απεσίφ δε αγαθε γίνεται, ώσπερ και

σκότος αυτό μεν εκ έστιν, απεσίφ δε φιυτός

γίνεται. Ανάγκη δε, είπερ εστίν, ή εν

Θεοίς είναι, ή νοις , ή ψυχαίς, ή σώμασιν.

Αλλ' εν μέν Θεοίς εκ έστιν επειδή πάς Θεός

αγαθός. Ει δε νέν τις φησί κακόν, νύν ανόη

τον λέγει ει δε ψυχήν, χείρονα ποιήσει σιώ

ματος πάν γάρ σώμα καθ' εαυτό κακίαν εκ

έχει ει δε εκ ψυχής και σαύματος , άλογον,

κεχιυρισμένα μεν μη είναι κακά , συνελθόντα

δε κακίαν ποιείν. Ει δε Δαίμονάς τις λέγει

κακές, ει μεν εκ Θεών την δύναμιν έχεσιν,

εκ αν έίεν κακοί, ει δε αλλαχόθεν, και πάντα

ποιόσιν οι Θεοί. Ει δε μη πάντα ποιέσιν, ή

βελόμενοι και δύνανται, ή δυνάμενοι και βέλονται'

κύν εδέτερον πρέπει Θεό. "Οτι μεν εν 8δεν

εν τω κόσμω φύσει κακόν, εκ τέτιυν έστιν

ιδείν. Περί δε τας τίύν ανθρώπιυν ενεργείας,

και τέτιυν και πάντων, είδε αεί φαίνεται τα

κακά. Ταύτα δέ , ει μεν δι' αυτό το κακόν



41

Cap. ΧΠ.

Unde mala oriantur : et mali naturam

nullam esse.

Sed quanam ratiοne cum Dii boni sint,

omniaque ipsi operentur, mala sunt in mun

do 2 Αut primum id dicere debemus, cum

Dii boni sint, et omnia perficiant, malum

natura nullum esse, sed boni absentia adesse,

quemadmodum tenebrae ex se ipsae nullae

sunt, sed absentia luminis procreantur. Οuod

si esset malum natura, necessario autin Diis,

aut in mentibus, autin animis, aut corpori

pus esset. Αt in Diis non est, cum Deus

quilibet bonus sit. Οuod si quis mentem di

ceret malam, mentem absque mente fatere

tur : si animam, corpore deteriorem animam

affirmaret. - Νullum namque corpus in se

malum habet: si ex corpore et anima asse

verarit, absonum erit, quae separata mala

non sunt, ipsa coitione. mala fieri dicere.

Ρorro si quispiam Daemonas malos fateretur,

illi, si a Diis vires sumant, mali non erunt;

si aliunde, non omnia ergo Dii producunt.

Οuod si non omnia producunt, aut volenti

bus vires non suppetunt, aut cum facultas

adest, nolunt. Sed neutrum Deo convenit.

Νihil itaque in mundo malum esse ex his
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ημάρτανoν άνθρωποι, αυτή αν ήν η φύσις

κακή ει δε ο μεν μοιχεύων, την μεν μοί

χείαν ηγείται κακόν, την δε ηδονήν αγαθόν

ο δε φονεύων , τον μεν φόνον ηγείται κακόν,

τα δε χρήματα αγαθά ο δε εχθρόν κακώς

ποιών, το μεν κακίύς ποιήσαι , κακόν, το

δε τον εχθρόν αμύναοθαι, αγαθόν, και πάν

τα έτιυς αμαρτάνει ψυχή, και δι' αγαθότητα

γίνεται τα κακά (ιύσπερ διά το φώς μη

είναι, γίνεται σκότος φύσει μη όν) Αμαρτά

νει μεν εν Φυχή , ότι έφίεται αγαθό, πλα

νάται δε περί το αγαθόν, ότι μη πριύτη εστίν

εσία. Υπέρ δε τέ, μή πλανάοθαι, και πλα

νηθείσαν θεραπεύεοθαι, πολλά παρά Θείύν

γινόμενά έστιν ιδείν. Και γαρ Τέχναι, και

Επιστημαι και Αρεταί, Ευχαί τε, και Θυ

σίαι, και Τελεταί, Νόμοι τε και Πολιτείαι,

Δίκαι τε και Κολάσεις, διά το κιυλύειν ψυ

χάς αμαρτάνειν εγένοντο και τε σιώματος

εξελθέσας Θεοί καθάρσιοι και Δαίμονες των

αμαρτημάτων κάθαίρsσι. -

-

ν"

Κεφ. ίγ,

Πώς τα αίδια λέγεται γίγνεοθαι.

Περί μεν εν Θείύν και κόσμs και των αν

θρωπίνων πραγμάτων τοις μήτε διά φιλοσοφίας
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facile deprehendes, Verum circa hominum

eorumque non omnium operationes, nec

semper mala videntur. Quod si propter ipsum

malum homines delinquerent, ipsa utique

natura mala esset: sed cum adulterans adul

terium quidem malum, voluptatem bonam :

Ιnomicida, caedem quidem malam, sed pe

cunias bonas existimat, et qui perniciem

Ηostibus affert, perniciem quidem afterre

malum, ultionem vero de inimicis sumere,

Βοnum, et hac ratiοne animus delinquit, bo

nitatis ergo causa mala subsequuntur, (quem

admodum, dum lumen abest, tenebrae, quae

naturae nullae sunt irrepunt) Delinquit ergo

animus, quia bonum appetit, sed circa bonum

aberrat, guod prima essentia non est. Sedne

aberret, et si aberrarit, adhibitis remediis re

' sipiscat, plurima Deos machinari deprehen

des. Εtenim artes, scientiae, disciplinae,

virtutes, precationes, sacrificia, ceremoniae,

leges, rerum publicarum institutiones, judicia

et punitiones ad impediendas animas, ne de

linquantinventa sunt, ete corpore egressas Dii

expiatores ac Daemones a sceleribus purgant.

- Ca p. ΧΙΙΙ.

Ωuomodo sempiterna fieri dicantur.

De Diisitaque et mundo, et rebus huma

nis, iis qui per philosophiam sublevari non
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αχθήναι δυναμένοις, μηδε τας ψυχάς ανιά

τοις , αρκέσει ταύτα. Περί : δε τέ μη γε

νέοθαι ταύτα ποτέ, μηδε αλλήλιυν χωρίζεοθαι

λείπεται λέγειν . Επειδή και ημείς εν τοις

λόγοις υπό τών πριύτιυν τα δεύτερα είπομεν

γίνεοθαι. Πάν το γινόμενον, ή τέχνη, ή

φύσει, ή κατά δύναμιν γίνεται. Τα μεν εν

κατά τέχνην ή φύσιν ποιέντα, πρότερα είναι

τών ποιεμένιυν ανάγκη. Τα δε κατά δύναμιν

μεθ' εαυτών συνίστησι τα γινόμενα επειδή και

την δύναμιν αχίύριστον, έχει ώσπερ δή ήλιος

μεν φίύς, πύρ δε θερμότητα, χιούν δε ψυ

χρότητα. Ει μεν εν τέχνη τον Κόσμον ποι

έσι Θεοί, ε τό είναι, το δε τοίόνδε είναι

ποιέσι πάσα γάρ τέχνη το είδος ποιεί Πό

θεν εν τό είναι τώ. Κόσμψ; : Ει δε τρύσει,

πιύς το φύσει ποιόν, , εχ εαυτέ τι δίδευσι τώ

γινομένη ; ασιυμάτιυν δε Θείύν όντων εχρήν

και τον Κόσμον ασιύματον είναι. . Ει δε τες

Θεές σαύματα λέγοι τίς, πόθεν τιύν ασιυ

μάτιυν ή δύναμις ; Ει δε τέτο συγκιυρήσαμεν,

φθειρομένε τ8 κόσμs τον ποιήσαντα φθείρε

οθαι ανάγκη, είπερ κατά φύσιν ποιεί . Ει δε

μή τέχνη , μηδε φύσει τον Κόσμον ποιέσι

Θεοί, δυνάμει λείπεται μόνον. Πάν δε το δυ

νάμει γινόμενον τό την δύναμιν έχοντι συνυ

φίσταται. Και εδε απολέοθαι ποτέ τα έτως

γινόμενα δύναται, ει μή τις τε ποιέντος αφέ
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possunt, mec immedicabiles animis sunt, haec

sufficiant. Ηaec autem nunquam fuisse fa

cta, neque a seipsis separari, reliquum est

ut dicamus: quandoquidem nos ipsi supra

diximus a primis secunda procreari. Οmne

quod fit, aut arte aut natura, aut facultate

quadam fit. Οuae igitur arte aut natura ope

rantur , ea praecedere quae efiiiciuntur, ne

cesse est , guae facultate, res ipsas una se

cum producunt; guandoquidem facultatem,

quae separari nequit, secum habent, veluti

sol lumen, ignis caliditatem, nix frigidita

tem. Siitaque arte Μundum producunt, non

ut sit, sed ut talis sit, efficiunt. Νam quae

libet ars speciem format. Undenam ergo

Μundo ut sit2 Οuod si natura, quomodo

quod natura agit, ex semetipso non aliquid

rei effectae impartitur 2 et cum Dii incorpo

rei sint, oportebat et Μundum incorporeum

esse. Οuod si quis Deos corporeos dixerit,

undenam incorporeorum facultas 2 Εt si id

concederemus , corrupto Μundo, ejusdem

etiam opifex necessario corrumperetur, si

natura ille quidem agit. Si ergo neque arte,

neque natura Μundum Dii producunt, sequi

tur facultate tantum producere. Εt omne

quod facultate producitur, una cum eo, quod .

facultatem habet subsistit. . Νeque hac ra
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λοι την δύναμιν" ύστε δι τον Κόσμον φθεί

ροντες Θεες μη είναι λέγεσιν, ή Θεες είναι

λέγοντες, τον Θεόν ποιέσιν αδύνατον. Δυνά

μει μεν εν πάντα ποιίύν εαυτό συνυφίστησε

πάντα. Μεγίστης δε δυνάμειυς έσης , εκ αν

θριύπες έδει και ζώα μόνον ποιείν, αλλά

Θεές τε και ανθρώπες και Δαίμονας. Και

όσω της ημετέρας φύσεως διαφέρει ο πρώτος

Θεός, τοσέτω πλείες είναι τας μεταξύ ημών .

τε κακείνε δυνάμεις ανάγκη, πάντα γαρ πλεί

στον αλλήλων κεχιυρισμένα πολλά έχει τα

μέσα.

- Κεφ. ίδ.

Πώς οι Θεοί μη μεταβαλλόμενοι οργί

ζε οθαι και θεραπεύε οθαι λέγονται,

Ει δέ τις το μεν Θεές μη μεταβάλλεοθαι

εύλογόν τε ηγείται και αληθές, απορεί δέ,

πίύς αγαθοίς μεν χαίρεσι, κακές δε απο

στρέφονται, και αμαρτάνεσι μεν οργίζονται,

θεραπευόμενοι δε λεω γίνονται, ρητέον ως και

χαίρει Θεός το γαρ χαίρον και λυπείται,

εδε οργίζεται πάθος γαρ το οργίζεοθαι, εδε

διώροις θεραπεύεται ηδονή γαρ αν ήτlηθείη.

"Ουδε θέμις εκ των ανθρωπίνιυν πραγμάτων έτε

καλίύς, έτεκακίύς έχειν το Θείον. Αλλ' εκείνοι μεν
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tione producta corrumpi unquam possunt,

nisi quis producentem facultate privaverit.

Οuapropter qui Μundum corruptioni obno

xium tradunt, Deos esse plane negant: aut

Deos esse asserentes , Deum imbecillem fa

tentur. Οui ergo facultate efficit universa,

υniversa simulsecum subsistere facit. Εt cum

maximafacultas sit, non homines et animan

tia modo producenda erant, sed Dii et homi

nes et Daemones, et quantum nostram natu

ram primus Deus praecellit, tantoplures me

dias inter nos etipsum facultates esse oportet.

Οuaecunque enim plurimum inter se distant,

plurima inter se media habent.

C a p. ΧΙV.

Ωuanam ratiοne Diί φuί non immutantur,

ίrascί et mulceri dicuntur,

Οuod si quis Deos immutabiles esse ratio

ni veritatisque consonum ducens dubitat, guo

modo illis bonis quidemlaetantur, malos aver

santur, et delinquentibus item irascuntur, et

delinitionibus redduntur propitii: dicendum

Deum omnino non laetari; nam quod laetatur

et moerore aficitur: nequeirasci, irasci

enim affectus animi : neque mulceri muneri

bus, id enim esset delectationibus vinci. Νe

que fas est dicere ex rebus humanis Νumen
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αγαθοί τε εισίν αεί, και ωφελέσι, μόνον,

βλάπτεσι δε εδέποτε , κατά τα αυτά ωσαύ

τως έχοντες. Ημείς δε αγαθοί μεν όντες δι'

ομοιότητα Θεοίς συναπτόμεθα, κακοί δε γε

νόμενοι δι' ανομοιότητα χιυριζόμεθα και κατ'

αρετάς ζώντες εχόμεθα τών Θεών, κακοί δε

γενόμενοι εχθρες ημίν ποιέμεν εκείνες, εκ

εκείνων οργιζομένων, αλλά τών αμαρτημάτων

Θεές μεν ημίν εκ ειύντων ελλάμπειν, Δαί

μoσι δε κολαστικοίς συναπτόντων. Ει δε ευ

χαϊς και θυσίαις λύσιν των αμαρτημάτων ευρί

σκομεν, έδε τες Θεες θεραπεύομεν, έδε με

ταβάλλομεν, αλλά διά τών δρωμένων και της

προς το Θείον επιστροφής την ημετέραν κα

κίαν λιύμενοι πάλιν της τών Θεών αγαθότητος

απολαύομεν. ύστε όμοιον τον Θεόν λέγειν

τές κακές αποστρέφεοθαι, και τον ήλιον τοίς

έστερημένοις τίύν όψειυν κρύπτεοθαι.

Κεφ. ιε.

Δια τί αν ενδεείς όντας τες Θεες

τι μιυ μ ε ν.

Εκ δε τέτιυν και η περί θυσιών και τών

άλλων τών εις Θεες γινομένων λέλυται ζήτη

σις. Αυτό μεν γαρ το Θείον ανενδεές αι

δε τιμαι της ημετέρας ωφελείας ένεκα γίνον

ται. Και η μεν Πρόνοια των Θεών διατείνει
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vel bene vel male se habere, Sed illi quidem

Βoni sunt semper , et tantum benefici, noxii

nunquam, sempergue in omnibus eodem mo

do se habent. Νos vero, dum sumus boni,

propter similitudinem Diis conjungimur, dum

mali, propter dissimilitudinem ab iis separa

mur: et dum ex virtute vivimus, Diis adhae

remus , dum vitiis inquinamur, nobis illos

Hostes comparamus, non quod illi irascantur,

sed quod delicta Deos impediunt, ne nobis

illuceant, et Daemonibus tortoribus dedunt.

Sivero precibus et sacrificiis delictorum veni

am consequamur, ipsos Deos nec placa

mus nec convertimus, sed hujusmodi operibus

et nostra ad Deum conversione nostris malis

curationem adhibentes, rursus divinae boni

tatis participes efficimur. Οuare idem erit

dicere Deum malos aversari et solem oculis

privatis abscondi.

Cap. ΧV.

Ωuare Deos nullius indigentes hono

ή"ΩΛΥΕΙΔΩ,

ΕΧ his de sacrificiis aliisque, quae in Deo

rum cultum conamur, dubitatio solvitur.

Νumen etenim ipsum nullius indiget; cultus

vero atque honores nostri commodi tantum

gratia deferuntur : et cum providentia Deo

4
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πανταχή, επιτηδειότητος δε μόνον προς υπο

δοχήν δείται: Πάσα δε επιτηδειότης μιμήσει

και ομοιότητι γίνεται, διό οι μεν ναοί τον

ερανόν, οι δε βιυμοί μιμένται την γην, τα

δε αγάλματα την ζωήν, και διά τέτοζαίοις

ταπείκασται, αι δε ευχα το νοερόν, οι δε

χαρακτήρες τας αρ'ρήτες άνω δυνάμεις, βο

τάναι δε και λίθοι την ύλην, τα δε θυόμενα

ζώα την εν ημίν άλογον ζιυήν. Εκ δε τέτιυν

απάντιυν τοις μεν Θεοίς πλέον εδέν τί γαρ

αν πλέον γένοιτο Θεό , ημίν δε προς εκείνες

γίνεται συναφή.

Κεφ. ίς,

Περί Θυσιών και των άλλων τιμών

ότι Θεες μ ε ν ε δέν, αν θραύπες δε

ιυ φελέμ ε ν.

"Αξιον δε δίμαι περί θυσιών βραχέα προς

θείναι. Πρώτον μεν επειδή πάντα παρά Θείύν

έχομεν, δίκαιον δε τοίς διδέσι τών διδομένων

απάρχεοθαι , χρημάτων μεν δι' αναθημάτων,

σωμάτων δε δια κόσμs, ζωής δε δια θυσιών

απαρχόμεθα ' έπειτα αι μεν χωρίς θυσιών

ευχαί, λόγοι μόνον εισί , αι δε μετά θυσιών

έμψυχοι λόγοι τέ μεν λόγs την ζωήν δυ

ναμέντος, της δε ζιυής τον λόγον ψυχέσης,

"Ετι παντός πράγματος ευδαιμονία ή οικεία
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rum quaquaversum sit diffusa, habitudine

solum, ut recipi possit opus est : Ηabitudo

vero omnis imitatione etsimilitudine compa

ratur, duare templa quidem coelum, arae

terram imitantur, statuae vitam, ideoque ani

mantibus similes sunt, preces intellectuale

imitantur : characteres superiores potestates,

quae verbis exprimi nequeunt, herbae ac la

pides materiam ; animalia quae sacrificantur,

vitamin ήobis, sed rationis expertem. Εx

Ηis omnibus nihil lucri Diis accedit; quid

enim Deo lucri accedere potest 2 sed nobis

cum illis conjunctio sequitur.

Cap. ΧVΙ.

De sacrificίis aliisque honoribus , quibus

Γίis nullo , hominibus commodo sumus

nonriullo.

Νon erit tamen abs re pauca et illa brevia

de sacrificiis hic adnectere, et primum cum

a Diis omnia nobis suggerantur , aequumque

sit dantibus ex iis quae dantur primitias of

ferre, de pecuniis per offerumenta (donaria),

de corporibus per ornatum (ac munditiem)

de vita per sacrificia primitias damus. • Ρrae

terea sine sacrificiis preces verba tantummo

do, cum sacrificiis, verba sunt animata ; ver

bo quidem vitam corrοborante; vita vero ver
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τελειότης εστίν οικεία δε τελειότης εκάστου

η πρός τήν εαυτε αιτίαν συναφή. Και δια

τέτο ήμείς ευχόμεθα συναφθήναι Θεοίς. "Ε

πει τοίνυν ζιυή μεν πρώτη ή τών Θεών έστι,

ζιυή δέ τις και η ανθρωπίνη βέλεται δε

αύτη συναφθήναι εκείνη , μεσότητος δείται.

"Ουδέν γαρ τιύν πλείστον διεστιύτιυν αμέσως

συνάπτεται : Η δε μεσότης όμοια είναι τοις

συναπτομένοις οφείλει ζιυής εν μεσότητα

ζιυήν έχρήν είναι. Και διά τέτο ζώα θύεσιν

άνθρωποι, οι τε νύν ευδαίμονες. και πάντες

οι πάλαι , και ταύτα εχ απλώς, αλλ' εκά

στιμ Θεώ τα πρέποντα, μετά πολλής της

άλλης θρησκείας. Και περί μεν τέταν ικανά.

Κεφ. ίς:

"Ο τι φύσει άφθαρτος ο Κόσμος,

Τον δε Κόσμον ότι μεν εκ αν Θεοί φθε

ρέσιν, είρηται. "Οτι δε και την φύσιν άφ

θαρτον έχει, λέγειν ακόλ8θον. Πάν γαρ το

φθειρόμενον ή υφ' εαυτέ φθείρεται ή υπό

άλλs. Ει μεν εν υφ' εαυτέ ο Κόσμος φθεί

ρεται , έδει και το πύρ εαυτό καίειν, και το

ύδιυρ εαυτό ξηραίνειν. Ει δε υπό άλλε ή

σιύματος, ή ασιυμάτε. Αλλ' υπό μεν ασιυ

μάτε αδύνατον τα γάρ ασιώματα σιύζει τα
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bum animante. Item cujuscumque rei bea

titas propria perfectio est, propria cuicumque

perfectio ad suammet ipsius causam est con

junctio : Itaque nos, ut cum Diis copulemur,

supplicamus. Οuandoigiturvita prima Deorum

est, vita etiam quodammodo et hominum

est, et haec cum illa sociari appetit, medio

indiget. Νihil enim exiis, guae plurimum inter

se distant, sine medio connectitur; medium

vero iis quae conjunguntur, simile esse debet.

Vitae ergo medium vitamesse oportuit: ideo

φue animantia homines, etilli gui nunc fortu

nati censentur, et qui olim fuere, omnessacri

ficant, eaque non temere et nullo habito de

lectu, sed uti cuilibetDeo conveniunt, cum

aliis multis ceremoniis ac religione. Εt de

his quidem satis. -

Cap. ΧVΙΙ. . .

Νatura Μundum esse incorruptibilem.

Deos porro nunquam Μundum destructu

ros dictum est. " Οrdo tamen postulat ut eum

naturam incorruptibilem habere dicamus:

Οuodcumque enim destruitur, aut a se ipso,

aut ab alio destruitur. Si itaque a se ipso

Μundus destruitur: necessario et ignis se

ipsum combureret, et aqua se ipsam exsicca

ret : Si ab alio : aut a corpore, aut ab in

corporeo : Sed ab incorporeo, idfieri nequit;
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σώματα οίoν φύσις και ψυχή έδεν δε υπό

τέ φύσει σιύζοντος φθείρεται. Ει δε υπό

σώματος, ή υπό τιύν όντων, ή υπό ετέριυν.

Και ει μεν υπό τών όντιυν. ή υπό τών

κύκλο κινεμένων τα επ' ευθείας, ή υπό τιύν

επ' ευθείας τα κύκλιμ. Αλλ' είδε τα κύκλωμ

φθαρτικήν έχει φύσιν διατί γαρ μηδεν ορίύ

μεν εκείθεν φθειρόμενον, έδε τα επ' ευθείας

εκείνων άψαοθαι δύναται διατί γαρ άχρι νύν

εκ ηδυνήθη ; Αλλ' εδε τα επ' ευθείας υπ'

αλλήλων φθείρεοθαι δύναται η μεν γαρ άλλs

φθορά άλλs γένεσις εστί τέτο δε φθείρεοθαι

μεν έκ έστι, μεταβάλλεθαι δέ. Ει δε υπ'

άλλιυν σωμάτιυν ο Κόσμος φθείρεται, πόθεν

γενομένων , ή π5 όντων εκ έστιν ειπείν.

Έτι πάν το φθειρόμενον ή είδει , ή ύλη

φθείρεται έστι δε είδος μεν το οχήμα, ύλη

δε το σώμα. Και τίύν μεν ειδών φθειρομένων,

της δε ύλης μενέσης, έτερα ορώμεν γινόμενα.

Ει δε ύλη φθείρεται, πώς εν τοσέτοις έτεσιν

έκ επέλιπεν και Ει δε αντί της φθειρομένης

έτερα γίνεται, ή εκ τών όντων ή εκ των μη

όντων γίνεται αλλ' ει μεν εκ τών όντων,

τών όντων μενόντιυν αεί, και η ύλη εστίν

αεί. Ει δε και τα όντα φθείρεται, και τον

Κόσμον μόνον, αλλά και τα πάντα λέγεσι

φθείρεώθαι. Ει δε εκ των μη όντων ή ύλη,

πρώτον μεν αδύνατον εκ τιύν μη όντων είναι
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incorporea enim corporea conservant: veluti

natura et animus; nihilque ab eo quod na

tura sua conservat, destruitur. Si a cor

pore, aut ab iis quae sunt, aut ab aliis : si

ab iis quae sunt, autab iis quae circulatim mo

ventur destruentur quae recto motu dirigun

tur; aut a recta se moventibus quae circula

tim. Sed quae circulatim feruntur, naturam

corruptricem non habent, ideoque nihil inde

corruptum videmus : et quae recta procedunt,

illa attingere nequeunt: quanam enim ratione

ad hunc usque diem non potuerunt 2 Sed ne

que quae recto motu moventur, a semetipsis

destrui possunt: alterius enim corruptio alte

rius generatio est, at hoc destrui utique non

est, sed immutari. Si vero ab aliis corpori

Βus Μundus corrumpitur, undenam illafacta,

autubi nunc sunt 2 certenon suppetit, quid di

camus. Praeterea quidquid corrumpitur, aut

forma aut materia corrumpitur, est autem for

ma figura, materia corpus: et cum formae cor

rumpuntur, et materia remanet , aliam (for

mam) gigni videmus. Οuod si materia corrum

pitur, quomodo totannorum spatio non defe

cit 2 Sipro ea quae corrumpitur, alia nascitur,

aut ex his quae sunt, aut ex iis guae non sunt,

ortum habet. Si ex iis quae sunt, cum ea quae

sunt, semper maneant, et materia semper est:
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τί Ει δε τέτο γένοιτο, και δυνατόν εκ τών

μη όντων είναι την ύλην, έως άν ή τα μη

όντα, έσται και η ύλη και γάρ δήποτε και

τα μη όντα απόλλυται. Ει δε ανείδεον λέ

γ8σι μεν την ύλην, πρώτον μέν, διατί και

κατά μέρη, αλλ' όλμ γίνεται τέτο τό Κόσ

μμ , έπειτα και το είναι των σωμάτων, το δε

κάλλος φθείρεσι μόνον. "Ετι πάν το φθει

ρόμενον, ή αφ’ ών εγένετο εις εκείνα λύε

ται, ή εις το μη όν αφανιζεται . Αλλ' ει

μεν αφ' ιύν εγένετο εις εκείνα λυθείη, πάλιν

γίνεται έτερα διατί γαρ την αρχήν εγένετο και

"Ει δε εις το μη όν άπεισι τα όντα , τι κιυ

λύει και τον Θεόν τέτο παθείν ; Ει δε ή

δύναμις κιυλύει, εκ έστι δυνατέ εαυτόν μόνον

σιύζειν. Και ομοίως δε αδύνατον εκ των μη

όντιυν γίνεοθαι τα όντα , και τα όντα εις το

μη όν αφανίζεοθαι. Έτι ανάγκη τον Κόσμον,

ει φθείρεται, ή κατά φύσιν φθείρεοθαι ή

παρά φύσιν. Ουδε το παρά φύσιν πρότερον

έχει της φύσεως ει δε παρά φύσιν, δεί

ετέραν είναι την μεταβάλλεσαν τε Κόσμs την

φύσιν , όπερ και φαίνεται. Έτι πάν το φύσει

φθειρόμενον και ημείς φθείρειν δυνάμεθα τέ

δε Κόσμε το μεν κυκλικόν σώμα έτε έφθειρέ

τις ποτέ, έτε μετέβαλλε τών δε στοιχείων

μεταβάλλειν μεν δυνατόν , φθείρειν δε αδύνα

τον. "Ετι πάν το φθειρόμενον υπό χρόνε με
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Οuodsiea φuae sunt corrumpuntur, non Μun

dum modo, sed et reliqua omnia corrumpi

affirmant. Si ex iis quae non sunt, materia;

primum quidem ex iis quae non sunt aliquid

esse non potest. Οuod siid fiet, et poterit

ex iis quae non sunt materia esse , quousque

ea quae non sunt, erunt, erit et materia :

neque enim unquam ea quae non sunt, in

tereunt. Εt si informem dicunt materiam,

primum quidem propter quid non per partes,

sed universo id Μundo contingit 2 Ρraeterea

non corpora ipsa, sed eorum pulchritudinem

tantum destruunt. Item quidquid corrum

pitur, aut ex quibus coaluit, in ea dissolvi

tur, aut in id quod non est, disperditur. Sed

si ex quibus coaluit, in ea dissolutum fuerit,

rursus alia mascuntur, ad quidenim principio

factum est 2 Quod si in id quod non est ea

quae sunt abeunt, quidimpedit, ne Deus haec

eadem subeat 2 Si potestas impedit, non est

potentis se ipsum tantummodo servare: et

pari ratiοne fieri nequit, ut ex iis quae non

sunt ea quae sunt procreentur: et ea quae

sunt in id quod non est evanescant. Item

necesse est Μundum, si corrumpitur, aut

secundum naturam, aut praeter naturam cor

rumpi; Νeque id quod est praeter naturam

priusipsa natura possidet. Si praeter naturam;
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ταβάλλεται και γηρά ο δε Κόσμος εν το

σέτοις έτεσιν αμετάβλητος μένει. Τοσαύτα

και τρός τές ισχυροτέρων αποδείξεων δεομένες

ειπόντες αυτόν ημίν ευχόμεθα λειυν τον Κοσ

μον γενέσθαι,

- Κεφ. ίη.

•Π. φ Υ

Διατί αθεϊ"αι γίγνονται και ότι

Θεός και βλάπτεται.
Υ -

Και μεν έδε το αθεί'ας περί τινας τοπ8ς της

γής γενέοθαι, πολλάκις δε ύστερον έσεοθαι,

άξιον ταράτlειν τές έμφρονας ότι τε εκ εις

Θεες γίνεται ταύτα, ύσπερ είδε αι τίμαι εκεί

νες υφελέσαι εφάνησαν και διά το αδυνατείν

μέσης εσίας εσαν την ψυχήν, αεί κατορθέν

και το μη δύναοθαι πάντα τον Κόσμον της τιύν

Θείύν προνοίας απολαύειν ομοίως, αλλά τα

μεν αιωνίως, τα δε κατά χρόνον, και τα

μεν πριύτιυς, τα δε δευτέρως μετέχειν εκεί

νης ιύσπερ και τών αιοθήσεων πασών μεν η

κεφαλή, μιάς δε όλον το σώμα αιοθάνεται,

Και δια τέτο, ως έoικεν , οι τας εορτας κα

ταστησάμενοι και Αποφράδας εποίησαν, εν

άϊς τα μεν ήργει τών ιερών, τα δε εκλείετο,
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afiam esse naturam oportet, guae Μundinatu

ram, quod non videtur, immutet. Item quid

quid natura corrumpitur, id nos quogue cor

rumperepossumus:sedΜundicirculare corpus

neque corrupit quis unquam, neque immuta

vit: at elementare immutare quis potest, cor

rumpere nequit. Praeterea quodcunque cor

rumpitur, a tempore immutatur et senescit:

sed Μundus tot annorum curriculo immutabi

lis permanet. Ηis ad eos, quibus validiores

demonstrationes opus sunt, dictis, nobis ipsi

eundem Μundum exoremus ut propitius sit.

- Cap. ΧVΙΙΙ.

Ωuare impicίαtes fiant, et Deum non ladi.

Insuper Ιmpietas, quae nonnulla Οrbis

loca invasit, et saepius in posterum invasura

est, non videtur tanti, ut prudentes pertur

bet: quod nonin Deos illa aguntur, quemad

modum nec honores illis unquam emolumento

fuisse (supra) ostensum est: et guod animus,

qui mediae naturae est, non valet semper

recte et absque errore susceptum opus confi

cere. Νec potest Μundus universus Deorum

providentiam aeque participare: sed haec qui

dem sempiterne, alia in tempore: et haec

primo , alia secundo loco illam possidere :

quemadmodum et sensus omnes caput, unum

corpus totum persentiscit. Ιdeoque, ut au

tumo, quidies festos instituerunt, dies etiam
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των δε και τον κόσμον αφήρsν, προς την

αοθένειαν της ημετέρας αφοσιέμενοι φύσεως.

Και κολάσεως δε είδος είναι αθεί"αν εκ απει

κός τες γαρ γνόντας Θεες και καταφρονή
και η ") Ο " ν ν ρ- Α'

σαντας εύλογον εν ετέριμ βία και της γνώ
- / ν w σ' μ-' / σ'

σειυς στέρεοθαι, και τες εαυτών βασιλέας «υς

Θεες τιμήσαντας, έδει την δίκην αυτών ποιή

σαι τιύν Θείύν εκπεσείν.

Κεφ. ίθ.

Διατί οι αμαρτάνοντες εκ ευθέως

κολα ζoνται.

Ει δε μηδε τέτων, μηδε τιύν άλλων αμαρ

τημάτων ευθύς αι δίκαι τοις αμαρτήσασιν έπον

ται, θαυμάζειν και δεί ότι και Δαίμονές εισι

μόνον οι κολάζοντες τας ψυχάς, αλλά και

αυτή εαυτήν υπάγει τη δίκη, και ότι μένεσι

τον άπαντα χρόνον, εκ εχρήν εν ολίγω πάν

τιυν τυχεϊν και διά το δείν ανθρωπίνην αρε

την έίναι. Ει γαρ τοίς αμαρτήσασιν ευθύς

ήκολέθεν αι δίκαι, φόβψ. δικαιοπραγέντες

άνθρωποι αρετήν εκ αν είχον, Κολάζονται δε

τέ σώματος εξελθέσαι αι μεν ενταύθα πλα

νιύμεναι, αι δε είς -τινας τόπες της γης

θερμές, ή ψυχρές , αι δε υπό Δαιμόνιυν
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nefastos determinarunt, guibus pleraque sa

crorum intermittebantur, templa obseraban

tur, nonnullorum etiam ornatus a naturae

nostrae imbecilitatem expiantibus convelle

batur. Punitionis quoque speciem impietatem

esse, non inconveniens fuerit. Εtenim qui

Deos agnoverunt et aspernati sunt, eos in

alia vita eorum cognitione privari, non abs

que ratiοne est. Εt qui proprios reges ut

Deos coluerunt et observarunt, non alia poe

na, quam Deorum amissione multandi erant.

Cap. ΧΙΧ.

Ωuare delinquentes non statim pu

nίuntur.

Νeque debemus admirari, si homines de

linquentes non tantum pro his, sed pro alis

etiam sceleribus poenae non statim conse

quantur, duod non Daemones tantum sunt

qui puniunt animas, sed ipsae semetipsas

Ρoenis etiam subigunt: et quae in sempiter

num perseverant, iis non erat operae pretium

momento modico omnia consequi. Οporte

bat praeterea et humanam virtutem adesse :

ηam sidelinquentes statim post delicta poenis

committerentur, timore homines justa exse

Φuentes, virtutem non haberent. Puniuntur

autemanimae corpore egressae : siquidem aliae
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ταραήόμεναι. Πάντως δε μετά της αλόγε

υπομένεσι, μεθ' ησπερ και ήμαρτον δι'

ήν και το σκιοειδές σώμα υφίσταται, ο περί

τές τάφες, και μάλιστα των κακώς ζησάντων

οράται. -

- Κεφ. κ.

Περί Μετεμψυχιύσειυς κ αι πιύς εις

άλογα λέγονται φέρε οθαι.

"Αι δε Μιτεμψυχώσεις, ει μεν εις λογικά

γένoιντο, αυτό τέτο ψυχαί γίνονται των σιυ

μάτων , ει δε εις άλογα , έξωθεν έπονται,

ώσπερ και ημίν οι ειληχότες ημάς Δαίμονες,

"Ου γαρ μήποτε λογική αλόγs ψυχή γένοιτο.

Την δε Μετεμψύχιυσιν εκ τιύν εκ γενετής πα

θίύν έστιν ιδείν. Διατί γαρ οι μεν τυφλοί,

οι δε παρειμένοι, οι δε και αυτήν την ψυχήν

κακίύς έχοντες τίκτoνται, και εκ της φύσεως

έχεσας εν σώματι πολιτεύεώθαι τας ψυχάς, μη

δεϊν άπαξ ελθείσας τον άπαντα αιώνα μένειν

εν αργεία. Ει γαρ μη πάλιν αι ψυχαί εις

σιύματα φέροιντο, ανάγκη απείρες είναι, ή

τον Θεόν αει ετέρας ποιείν Αλλ' εθε άπει

ρόν τι εν τώ Κόσμω εν γαρ πεπερασμένω

απειρόν τι εκ αν γένοιτο. Ουδε άλλας γί
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flic oberrant, aliae in locis quibusdam terrae

calidis aut frigidis : aliae a Daemonibus di

vexantur: omnino vero cum animae parte ra

tionis vacua poenas subeunt, cum qua de

liquerunt, et propter quam tenebricosum cor

pus subsistit, quod circa Sepulcra, et potissi

mum eorum, gui maleficam vitam traduxe
runt, conspicitur. γ.

Cap. ΧΧ.

De animarum transmigratione: et quomodo

in ea qude ratiοne carent ferri dicanίur.

Αnimarum autem transmigrationes, si ad

ea quae ratiοne utunturvenerint, animae cor

porum evadunt: si in vacua ratione, deforis

subsequuntur, quemadmodum nobis Daemo

nes qui nos obtinent, assistunt. Νunquam

enim ratiοnis compos ratiοne carentis anima

fiet. Verum animarum transmigrationes ex

defectibus qui ab ortu ingenerantur , digno

scere possumus. Propter quid enim alii caeci,

alii luxatis membris, alii etiam animo ipso

laborantes nascuntur 2 Εt cum natura sua

animae id habeant, ut in corpore muneribus

suis fungantur, haud decet semel egressas

per omne aevum otiosas considere: Εtenim

si non denuo animae in corpus incurrunt, in

finitas esse necesse est, aut Deum continuo
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νεοθαι δυνατόν πάν γάρ εν ώ τι γίνεται και

νόν και ατελές είναι ανάγκη. Τον δε Κόσμον
2 Η / "Νυ Λ

έκ τελείε γενόμενον τέλειον είναι προσήκει.

Κεφ. κά,

"Ο τι και ζώντες και τελευτήσαντες

ευδαίμονες οι αγαθοί.

Αι δε κατ' αρετήν ζήσασαι ψυχαί, τά τε

άλλα ευδαιμονέσαι, και της αλόγs χωριοθεί

σαι, και καθαραί παντός γενόμεναι σαύματος

Θεοίς τε συνάπτονται, και τον όλον Κόσμον

συνδιοικέσιν εκείνοις. Καί τοι και ει μηδέν αυ

ταϊς τέτιυν εγίνετο, αυτή γε η Αρετή και η

εκ της Αρετής ηδονή τε και δόξα, ό,τε

άλυπος και αδέσποτος βίος ευδαίμονας ήρκει

ποιείν τες κατ' αρετήν ζήν προελoμένες, και

δυνηθέντας.
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alias atque alias procreare: Sed nullum in

finitum in mundo , in finito enim nullum in

finitum unquam existet. Sed nec alias edi

fieri potest: quodcunque enim, in quo novum

aliquod fit, imperfectum necessario erit.

Μundum vero a perfecto productum perfe

ctum esse oportet.

Cap. ΧΧΙ.

Ιn hac νίta et posίquam er ea ercesserinί

probos esse beatos ac Jortunatos.

Αnimae vero quae secundum virtutem vi

xerunt, cum in aliis fortunatae ac beatae, tum

ab eo etiam quod rationis expers est, separa

tae et ab omni corporis commixtione expur

gatae Diis ipsis copulantur, et Μundum uni

versum una cum illis administrant. Εt qui

dem, licet nihil existis succederet, Virtus

ipsa et ex Virtute voluptas et gloria et abs

que moerore, ac dominorum oppressione

vita immunis, ad eos, qui vitam secundum

virtutem vivere delegerunt, idque praestare

potuerunt, beatos efficiendos satis fuerit.
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Le cίο rί Βerieυ ο 1ο

Lucas Ηolstenius.

Αdmajoremhuic auctori lucem in iis, quae

inter legendum aliquibus obscura videri pos

sint, conciliandam, loca quaedam ex Pla

tonicis philosophis, maxime vero e Ρroclo

annotare libuit, guae uberrimi commentarii

1oco esse poterunt ad eruditum et elegantis

simum hoc Οpusculum illustrandum, si cui

conferreplaceat: id saltem hinc constabit

ex Procli disciplina prodiisse Sallustium ; ita

magistrum in philosophando presso vestigio

Sequitur.
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Cap. Ι. "

Οίον δεί είναι τον ακροάτη ν είc: Ί

Γe auditore Τheologiae vide copiosissime

disputantem Ρroclum Τheol. Lib. Ι. Cap. 2.

quibus adde, quae ipse Ρlato in fine Libri

V. de Rep, et principio VΙ. disputat de in

genio studiisque veri philosophi: quae bre

viter enarravit Αlcinous in primum caput

libelli de doctrina Ρlatonis. Ρlotinum quo

que Εnnead. Lib. ΙΙΙ. Cap. 3. conferre juva

bit. [Ηolrten.]

Και μ ή αν ο ήτοις συντρ έφε οθαι δό

έαις] Fabulas cum suis auctoribus ideo

proscribit Ρlato Lib. ΙΙ. de Rep. guod per

versas hujusmodi opiniones hominum animis

inserunt. [idem]

δεί δε και την φύσιν αγαθες είναι]

Ρroclus in Τheologiam Platonis Lib. Ι.

Cap. ΙΙ. pag. 3. ed. Ηamburg. Ο δ' αύ

τών προκειμένων δογμάτων ακροατής ταις μεν

ήθικαίς αρεταίς κεκοσμημένος υποκείοθω, και

πάντα τα αγεννή και ανάρμοστα της ψυχής

κινήματα τό της αρετής λόγω καταδησάμενος,

και προς έντο της φρονήσειυς είδος αρμόσας.

Μή καθαρό γαρ (φησίν Σωκράτης ) καθαρό

εφάπτεοθαι μή και θεμιτόν ή et quae sequuntur

lectu dignissima, et plenius Αlcinous Ιntrod.
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in Ρlat. Doctr. Cap. τ. πεφυκέναι δε χρή τέτον

Οτον φιλοσοφείν μέλλοντα) πρώτον μεν προς

τα μαθήματα όσα δύναται προσοικειόν και προς

άγειν αυτόν τη γνώσει της νοητής εσίας, και

μη πλανωμένης δε και ρευστής, έπειτα δε προς

την αλήθειαν έχειν έριυτικώς, και μηδαμή προσ

δέχεοθαι το ψεύδος, επί τέτοις δε και φύσει

πως σώφρονα είναι, και κατά το παθητικόν

της ψυχής φυσικώς κατεσταλμένον - - - δεί δε

και ελευθέριον είναι τη γνίύμη - - - - - και

προς δικαιοσύνην δε πεφυκέναι χρή αυτόν, εί γε

και προς αλήθειαν και προς ελευθερίαν και

προς σιυφροσύνην, προσείναι δε αυτό και ευμά

θειαν και μνήμην. (Οrell.)

(!να ορθιυς προς-) έχωσι το ίς λό

γοις] Verba uncinis inclusa videntur de

fuisse in Codice Ηolstenii. Ipse nihil ad

notat. [Ο]

κοιναι δέ εισιν έννοια "J Συνυπάρχει

ημίύν αυτή τη εσία ή περί Θεών έμφυτος γνώ

σις inquit Jamblichus Segm. Ι. Cap. 3. de

Μysteriis. Οuod autem Deus mali auctor

sit, esse ψεύδος αδύνατον, ait, περί και πάντες

"Ελληνές τε και βάρβαροι ταναντία αληθώς δια

δοξάζεσιν Segm. IV. Cap. 6. [Gale] De com

munibus notionibus (gemeine Βegrilia, ut bene

reddidit Schulthessius. Ο.) videndus Justus

Lipsius Μanuduct : ad Stoic: philos. Lib. ΙΙ.
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Cap. ΙΙ. Sed ad Sallustii et Ρlatonicorum

mentem consule Εuseb. Ρraeparat. Εvangel.

Ι.ib. ΙΙ. Cap. 6. Ρroclum Τheol. Ρlat, Lib. Ι.

Cap. τ7. et Dissert ΙΙ. in libros de Republ.

ΙΗοίrten.]

όσας πάντες άνθρωποι ερωτηθέν

τες ομολο γ η σ 8 σιν, ο ίoν ότι πάς Θεός

αγαθός είt.] Ηuic sententiae contradicere

videtur historia. Constat scil. non modo sin

gulos homines, sed universas etiam natio

nes statuisse deos quosdam malos, imo om

nis mali auctores, quibus ne noceant sacri

ficiis et hostiis litandum sit. Sic habebant

ΑΕgyptii suum Typhonem, Persae Αrimanium.

Οuid quod et Graeci credebant deos" suos

iracundos, vindictae cupidos, porro muta

biles, precibus et sacrificiis flectendos vel

sacrificiorum cessatione exasperatos Verum

non dicit Sallustius omnes omnino vel homi

nes vel populos consentire in sententia de

deorum bonitate et immutabilitate: sed tan

tummodo hoc dicit, notionem de deοrum bo

nitate innatam esse hominum animis inge

nuis, nee a pravis opinionibus vel vitiorum

labe corruptis. Εt hane fuisse nee aliam

auctoris mentem conficitur ex loco simillimo

Ρrocli in Τheol. Plat. Lib. Ι. Cap. ΧVΙΙ.

Ρag. 45. Πρώτον μεν αξιοϊ (Σιυκράτης vel
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Πλάτων) κατά την αδιάστρoφoν περί Θείύν έν

νοιαν (i. e recundum indepraυatam et incor

ruptam de Dii ententiam ut bene vertit ΑΕm.

Ρortus) και της αγαθότητος αυτών, απάντων

μεν αγαθών αυτές χορηγές αποφαίνειν, κακέ

δε έδενός έδενί ποτε τών όντιυν αιτίες. Sed fa

tendum erit minus, distincteSallustium logui,

nisi forte post v. πάντες άνθρωποι exciderit

αγαθοί vel ευφυείς aut simile quid. [0.]

Cap. ΙΙ.

Οι δε λόγοι είc.] De sermonibus Τheo

logicis prolixius et distinctius Ρroclus Τheol.

Ρlat, Lib. Ι. Cap. ΙV. et in Cratylum Cap.

ΙΙ7. [Ηolrt.]

Αεί δέ εισιν ' όσα δύνα μίν τε έχει

τη ν πριν τη ν, κ α ι πάσχειν και δεν πέφυκ ε]

Αllatius vertens ramper υcro runt, ηuacumque

primam facultatem porrident at natura rua pati

aliquid non pοrrunt, non bene cepit auctoris

mentem. Imo dicit Sallustius: Porro emper

Junt dii. 6μα εnim omnium υim υεί cauram

primam in re habent, ra morti υε! interitionί

obnoxia erre non pοrrunt. Demonstrat scil.

Ιhis verbis guod in inscriptione Capitis pro

miserat Θεόν είναι αί"διον. Sed ut hic sensus

constituatur, emendanda lectio nonnihil de

pravata, et legendum erit: Αει δέ εισιν
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όσα γάρ δύναμιν έχει την πρώτην , και πάσχειν

εδεν πέφυκε. Verbis όσα δύναμιν έχει την

πριύτην lucem affundit Ρroclus Ιnstit. Τheol.

Sent, ταο. (in editione Τheol. Platon, pag.

466.) Εστι δή εν η πρωτίστη δύναμις εν τοις

Θεοίς, και των μεν κρατέσα, τών δε και , πάν

τιυν δε εξίσs προλαβέσα τας δυνάμεις εν εαυτή

τιύν όντιυν. Schulthess vertit : wαι die hδchrte

Κraft, (die υollkommenrte Μόglichkeit) hat.

Μalim: wa, die errte Κraft (die Vrkraft, die

Κraft aller Κrafte) in rich begreift, πάσχειν &δεν

morti υcί interitioni non obnoxium, adeojue ater

num arre oppositum locutionis apud Graecos

frequentissimae πάσχειν τι pro mori, interire :

de quo Εuphemismo aliisque similibus apud

Graecos scriptores Romanosque obviis mul

tus est Fischerus in Indice ad ΑΕschin. So

crat. v. πάσχειν. [ Ο]

Και γ α ρ τών σκυμάτιυν etc.] Repetit

Ιnoc Sallustius infra Cap. ΧΙΙΙ. Ει δε τες

Θεές σίύματα λέγοι τις, πόθεν τιύν ασιυμάτιυν

ή δύναμις; [Formεψ]

"Ουδε τό που περιέχονται]Ρrocl. Τheol.

Ρlat. Lib. Ι. Cap. ΧΙΧ. Διο δή και πανταχό

παρόντες οι Θεοί, πάντων ομοίως εξήρηνται

και πάντα συνεχόντες υπ' έδενός κρατώνται των

συνεχομένων, αλλ' εισιν αμιγείς προς πάντα

και άχραντοι. [Ο]
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ή αλλήλων χωρίζονται] Jamblichus

contra, Segm. Ι. Cap. 4. χωριστά και απλά

έκαστα εξηρημένα τό παντί τα τίύν αεί υπαρ

χόντιυν ιδιώματα - - - - και έκ έστιν επ' αυ

τοις είς έσιιύδης , κοινός λόγος. Εsse tantum

φuandam inter eos analogiam concedit.

[Gale] Varii itaque Gentilium Dii, in coelo,

terra, mari, inferis degentes e sententia

Ρrocli et Sallustii nihil aliud erant, nisi di

versae facultates et operationes causae om

nium rerum primariae, e qua effluebant,

tanquam e sole radii, e mente notiones,

ex animo disciplinae. I Formeψ] Νές men, fa

αμlta, ιogitandi, die Denkkraft: ψυχή genera

lius omnes animi facultates complectitur. [Ο]

Ca p. ΙΠ.

Περί μύθιυν] De v. Μύθος ejusque variis

εignificationibus vide imprimis Fr. Creutzer V.

D. in l. t. Symbolik und Μι/thologie Τom. Ι.

pag. 47. et seqq. ed. nov. Τheon in Ρro

gymn : Μύθος - λόγος ψευδής εικονίζουν την

αλήθειαν Οpp. λόγος narratioυcra, wahrhafίε

Sage, Darytellung. [Ο]

Τί δήποτε εν - - - - οι παλαιοί

μύθοις εχρ ήσαν το etc.] Proclus in Τheol.

Ρlat. Lib. Ι. Cap. IV. pag. 1ο. Εστί μεν γαρ

ο της μυθολογίας τρόπος αρχαίος δι' υπονοιών
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τα Θεία μηνύων , και πολλά παραπετάσματα

της αληθείας προβεβλημένος, και την φύσιν

απεικονιζόμενος, ή τών νοητών αιοθητά, και

τών αύλινν ένυλα, και των αμερίστων μεριστα

προτείνει πλάσματα, και των αληθινών είδιυλα

και ψευδιύς όντα (Νum έχοντα 2) κατασκευα

ζει et multo copiosius Dissert V. in Lib, de

Republ. p. 369. [Ηolrten. et 0.] Ηuc faceret

Ρorphyrius περί αγαλμάτων Vid. Εuseb.

Lib. ΙΙΙ. Ρraep. Εvang. C. 7. [Gale]

Τόγε ζητ είν κ α ι μ ή αργόν την διά

νοι αν έχει ν] Vide Creutzer V. 5. Ι. t. Sψm

bolik und Μι/thologie Τom. Ι. pag. 9ο. seq.

ed. 2. [ Ο] -

Και τώ ν φιλοσόφ υ ν οι άριστοι]

Οrpheus, Εmpedocles, Pherecydes, Par

menides, etc. [Gale]

εν χρησμοίς οι Θεοί Ι Τale est ora

culum apud Ηerodotum in Εrato (Lib. VΙ,

86) de perjuri hominis filio (potius de per

juri prole (Ο.) [ldem]

σοφόν τε κ α ι κρυπτόμενο ν] Scriben

dum videturvel σαφές τε και κρυπτόμενον

quo modo legisse videtur Schulthessius to

tum locum sic vertens: Denn Fabeln ahmen

darinn, daβ ie είuya, ragen und nicht agen,

εtura, richtbar mathen, und atura, unrichtbar

ίαιεn, etuva, 2είgen und etura, υcrbergen, der
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Giite der Gδtter nach) vel etiam σοφόν τε

το κρυπτόμενον etc. per Japientiam tenebri, vel

myrterii obυείatam, in ihrer υcrborgnen Wair

heit, in dem hohen und tiefan Sinn, der unter

ihrer Ηiille υcrborgen ligt. ΙΟ]

μ ι μ έ ν τ α ι , τη ν τ ώ ν Θεώ ν α γ α θό

r η τα] Scribendum sine dubio : μιμένται,

και την τ. θ. α. [ Ο]

έξεστι γαρ και τον Κόσμον μύθον

ειπείνl Jamblich. de Μyster. ΑΕgypt. Sect.

VΙΙ. Cap. Ι. η φύσις τοίς εμφανέσιν είδεσι τες

αφανείς λόγες δια συμβόλων, τρόπον τινά,

απετυπιύσατο. Conf. Μacrob. in Somn. Scip.

Ι.ib. Ι. Cap. 2. Iulian. Ιmp. Οrat. V. p. 318.

[ Holsten. et Ο.] -

σιυ μάτιυν μ έν, και χρημάτιυν εν αυ

τώ φ α ι ν ο μ έ ν ιυ ν] Μinus bene Schulthes

sius, in dem die Κorper und Ηabreligkeiten

Jichtbar ind Immo ut videmus ex opp, ψυ

χών, σιύματα h. 1. vocat Sallustius corpora

animata, viventia: χρήματα autem res ce

teras quae videntur oculis, die iibrigen richί

baren Gegenrtände, πάν το σιυματοειδές και υλι

κόν, ut vocat Jamblichus de Μyster. Sect.

VΙΙ. Cap. 2. pag. 15o. ed. Gale. [Ο]

τες δε φιλοσοφείν αναγκάζει] Jam

blichus de Μyst. Sect. III. Cap. 15. (pag. 79)

Καθάπερ εν δι' εικόνιυν γεννιύσι πάντα (όι Θεοί)
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και σημαίνεσιν , ιύσαύτως διά συνθημάτων

ίσως δε και την ημετέραν σύνθεσιν (lege σύνε

σιν) από της αυτής αφορμής εις οξύτητα πλείο

να ανακινέσι. [Gale]

Αλλα δια τί μοιχείας είc.] Ηujus

modi fabularum genera omnino damnavit

Ρlato sub finem Libri II. de Rep, et in Εu

thyphrone, et Νumenius apud Εuseb. Ρraep.

Εvangel. Lib. ΧΙΙΙ. Cap. V. Poetarum tamen,

et maxime Ηomeri patronum contra Plato

nem agit Ρroclus in Dissertationibus in li

bros de Rep., ubi totum hoc fabularum

genus Τheologice explicare conatur, quem

de Deorum bellis vide Dissert. VI. [Holsten]

Cap. ΙV.

Οι δε ψυχικ οι τε και ύ λ ι κ ο ι] Schult

fessius geirtliche und materielle. Μalim andre

beziehn rich aufdie Νatur der Geirter, andre auf

da, materiallr. Ι ΟΙ

οίο ν α ι τ ε Κρόν και κατα πόσεις τών

παίδιυν] Sic Μacrobius Saturn. Lib. Ι.

Cap. 8. Sed Ρroclus Τheol. Ρlat. Lib. V.

Cap. 37. sub finem : et in Cratylum Cap.

το6, et Ρlotinus Εnnead. V. Lib. Ι. Cap. 7.

magis Τheologice explicant, quod omnia a

Deo procedentia ad eundem revertuntur.

[ Ηolit.] Ο Κρόνος έχει εν αυτώ πάσαν την
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νοεραν διακόσμησιν inquit Damascius. Conf.

Ρrocl. in Τimaeum. [Gale] Ηausit Sallu

stius ex Proclo Τheol. Plat. 1. 1. p. 329.

Και η ολότης αύτη θεότης εστί συνεκτική

τιύν νοητών εν εαυτή μερίύν , ιυδίνεσα μεν το

πλήθος το νοερόν και πάντα γεννώσα μονίμως,

και τα γεννηθέντα πάλιν εγκολπιζομένη και

συνάγεσα εις αυτήν, και (ιύς φασι οι τραγι

κιύτεροι τών μύθων) καταπίνεσα, και εν εαυτή

κατατιθεμένη. Paulo aliter idem in Cratylum

Cap. πο3. (pag. 6, ed. Βoissonade) Νές γάρ

εστιν ο βασιλεύς Κρόνος και πάσης νοεράς ζωής

υποστάτης , αλλά νές εξηρημένος της προς τα

αιοθητα συντάξεως, και άυλος και χωριστός,

αυτός εις εαυτόν επεστραμμένος, ός γε και τες

απ' αυτό προκύψαντας εις εαυτόν αύθις επέτρε

ψεν και ενεκολπίσατο και εν εαυτώ σταθερίύς

ϊδρυσεν. [Ο]

ώσπερ ήδη τινες χρόνον μεν τον

Κρόνον εν όμισανΙ Μacrobius Sat. Ι.

Cap. ΧΙΙΙ. fin. Ηunς (Saturnum) αίunt filio,

τοίitum dcυorare, εordrmque rurru ευomert,

per quod imilitar rignificatur εμm tempu, ειτε,

α quo υicibu runcta gignantur abrumanturque,

εί εχ εo denuo renarrantur. ΙΟ]

Ο δε ψυχικός τρόπος εστίν είc.Ι

Μυθοι ψυχικοί, fabula animaler, ut vertit Ηol

stenius (malim ad animam pertinenίει) respί
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ciunt itaque, ut bene explicat Formey, ani

maehumanae cum operationes, tum facultates

et affectiones (παθήματα) cujusmodi est fa

bula illa elegantissima de Amore e Πόρω

et Πενία nato, tradita a Platone Sympos.

Cap. ΧΧΙΙΙ., explicata a Plotino Εnnead. ΙΙΙ.

1.ib. VI. Cap. ΙΧ. p. 29ο. seq. Conf. Μen

delsohn Philor, Sahriften Τom. Ι. pag. 14ο. [Ο]

ώ μάλιστα Αιγύπτιοι δι' απαιδευ

σ ι α ν ε χρ ή σαν το Ι De his copiose agit Εu

sebius praepar. Εvangel. Lib. Ι. Cap. o, ubi

et fabulam de Iside atque Οsiride, de Sole

et Luna explicat ex ΑΕgyptiorum mente.

Videndus Ιdem Lib. ΙΙ. Cap. 12. et Lib. V.

Cap. 3. Μacrob Ι. Sat. Cap. 21, et Ρlutarchus

libro peculiari (de Ιside et Osiride), Synesius

φuoque libro de providentia prolixam de his

fabulam pertexit. I Holitan] De Symbolis

in communi agit Jamblichus de Μyst,

Segm. Ι. Cap. Ι Ι , de fΕgyptiacis Segm. VΙΙ.

Cap. Ι. Ούτοι την φύσιν τε παντός και την

δημιεργίαν μιμέμενοι, και αυτοί (Αιγύπτιοι)

των μυστικών και αποκεκρυμμένιυν και αφανών

νοήσεων εικόνας τινας δια συμβόλιυν εκφαίνε

σιν, ιύσπερ και η φύσις τοίς εμφανέσιν είδεσι

τες αφανείς λόγες δια συμβόλων, τρόπον τινά,

ανετυπιύσατο ή δε των Θεών δημιεργία την
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αλήθειαν τών ιδεών διά των φανερών εικόνων

υπεγράψατο, etc. [Gale] - «",

"Ισιν μεν την γ ή ν] Τerram scil. ΑΕgy

ptiam Vide Creutzer. Symbolik und Μytho

logie. Τom. Ι. pag. 26o. ed. nov. Ι ΟΙ

"Οσιριν δε το υγρό ν] Νilum scil. gui

aestivo fidere exundans irrigat ΑΕgyptum et

frugiferam reddit, Vide doctiss. Creutzer.

1. 1. Solem hoc nomine indigitari putat Sel

denus de Diis Syris Τom. Ι. pag. 75. ed.

Βejer. [ Ο]

Τυφ ω ν α δε την θερμότητα Ι Ρotius,

ventum illum calidissimum e deserto Lybiae

spirantem omniaque exsiccantem et exuren

tem, ΑΕgypto maxime pestiferum (der heiβε

ΙWind der Wiirte: Samum) Vide Creutzer.

1. 1. ΙΟ] .

"Αδιυνιν δε καρπες] Phurnutus de Νat.

Deor. C. ΧΧVΙΙΙ. υπέρ γην τε και υπό γήν

γινόμενος "Αδιυνις, από τα άδειν τές ανθρώπες

έτιυς ωνομασμένος το όνμητριακ5 καρπέ. Conf.

verba Porphyrii ap. Εuseb, Praep. Εvangel.

ΙΙΙ. Cap. ΧΙ. guae infra citabimus. [Ο]

ανακεΐώ αι] Jamblich. Segm. V. Cap. VI.

Cap. 2, 5. Νatalis Comes in Indice peéu

liari de his rebus, Vossius Lib. ΙΧ. de Ιdolol.

[Gale] Dicere vult. Sallustius res creatas

non esse Deos, sed pertinere ad illos, tan
Υ 6
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quam effectus ad causas efficientes, vel

emanationes ad principia, e quibus emana

runt. I Formey]

εν συν ηθεί φΙ i. e, in Jarmone υulgari, 4uo

tidiano, nach dem gemeinen Sprathgebrauche, ut

bene Schulthessius. [ Ο]

"Εριν] Εmpedoclis νείκος. [Gale] Vide

Sturz : ad Εmpedocl. Fragm. pag. Ι.38.

seqq. Ι Ο]

μόνον δε το κάλλος, της Αφροδί

της είναι το μήλον φ η σί] Sic, virgula

tantμm post κάλλος posita, locum sanavi,

ut sensus sit : animu, ειundum renrum υΐυcnr

(vel ren.ruali ) καιtera, in mundo facultate, non

intuen, (ι. ε. parum ruranυ, repititni) td pul

εhritudinem τolummodo, Wancri erre pomum

dirit vel Veneri pomum attribuit. Οptime

Schulthessius: Da icht denn die bloβ rinn

ίiche Scele (denn diere it der Ρarir) die andern

Κrtific in der Walt nicht, richt nicht al, die

Schönheit, und pricht der Venu den Αpfί 2u.

Ιtaque non opus habemus correctione Galei,

μόνον διά το κάλλος της Αφροδίτης το μήλον

είναι φησί. Αllatius verba της Αφροδίτης

pessime conjungens cum το κάλλος ορίύσα

in versione sua omnia turbat. [ Ο]

Πρέπει σι δε τών Μύ θιυν ο ι μ ε ν Θεο

λογικοί φιλοσόφοις] Ita Ρlato non quas
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cunque fabulas admisit, sed Τheologiae con

venientes, in Phaedro et Lib. ΙΙ. de Rep,

Οua de re vide Ρroclum Τheol. Ρlat Lib. Ι.

C. 4. p. 1ο. [ Ηolsten Ι Αt exscribere juvat

ipsa Ρrocli verba lectu dignissima. Ταύν δέ

γε παλαιών ποιητών τραγικώτερον συντιθέναι

τας περί των Θεών απορρήτες θεολογίας αξιέν

των , και διά τέτo πλάνας Θεών, και τομάς,

και πολέμες και σπαραγμές, και αρπαγας και

μοιχείας, και πολλά άλλα τοιαύτα σύμβολα

ποιεμένων της αποκεκρυμμένης παρ' αυτής περί

τιύν Θείων αληθείας, τον μεν τοιέτον τρόπον

της μυθολογίας ο Πλάτων αποσκευάζεται, και

προς παιδείαν είναι φησί παντελώς αλλοτριιύτα

τον. πιθανώτερον δέ , και προς αλήθειαν και

φιλόσοφον έξιν οικειότερον πλάτlων παρακε

λεύεται τές περί τίύν Θείύν λόγες εν μύθων

οχήμασι, πάντων μεν αγαθών το Θείον αιτιιυ

μένες, κακέ δε έδενός, μεταβολής μεν απάσης

άμοιρον, αεί δε την εαυτ8 τάξιν άτρεπτον δια

φυλάτloν, και της μεν αληθείας εν εαυτό την

πηγήν προσείληφός, απάτης δε εδεμιάς άλλοις

αίτιον γινόμενον. Τοιέτες γαρ ημίν θεολογίας

τύπες ο εν Πολιτεία Σιυκράτης υφηγήσατο

etc. [ΟΙ , -

οι δε φυσικοί και ψυχικ οι ποιηταίς]

Ηoc toto libro sane quam elegantissimo

ostendit Ηeraclitus (sive Ηeraclides de Αl
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legor. Ηomer. Ο.) sed improbant hoc genus

fabularum, praeter Platonem et Ρroclum

locis citatis, Εusebius Lib. ΙΙΙ. Ρraeparat.

Εvangel. C. 3. et seqq., tum etium S. Αu

gustinus de Civ. Dei L. VI. C. VΙΙΙ. cae

terique, qui contra nationes scripserunt.

[ Ηolrt.]

επειδή κ α ι πάσα τελετή προς τον

Κό σ μ ο ν ή μάς κ α ι προς τες Θεες συν

άπτειν εθέλει] Jamblichus de Μyster.

Sect. V. Cap. ΧΧΙΙΙ. pag. Ι.36. Ο τοίνυν

ποικίλος τρόπος της εν ταις ερεργίας αγιστείας,

τα μεν αποκαθαίρει , τα δε τελειοί τι τών εν

ημίν, ή περί ημάς όντων , τα δε εις συμμετρίαν

και τάξιν καθίστησι τα δε άλλιυς απολύει της

θνητοειδές πλημμελείας πάντα δε προσήγορα

τοίς όλοις κρείτloσιν ημών απεργάζεται, et

paulo inferius. Μη δή τις θαυμαζέτιυ εάν και

ύλην τινα καθαράν και θείαν είναι λέγωμεν

από γαρ τ8 πατρός και δημιεργέ τών όλων

και αυτή γενομένη, την τελειότητα εαυτής επι

τήδειαν κέκτηται προς Θεών υποδοχήν, και

άμα εδεν διέργει τα κρείτlονα προς το δύναοθαι

τα καταδεέστερα εαυτίύν ελλάμπειν. [ Gale

at Ο]

την Μητέρα τιύν Θεώ ν φ α σ ί τον

"Ατ]ιν βtc. είc.] Julianus Ιmperator Οratione

V. in Deorum Μatrem p, 3o2. Οp. 165. seq.
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ed. Spanhem. Lips.) sigillatim cuncta haec

explicat, quae Sallustius paucis innuit: nec

dubium quin hic sua ad verbum inde hau

serit. I Holrten.] Οuam Iuliani explicationem

fabulae mysticam, cum Sallustii verbis lucem

affundat, integram hic exscribere liceat. "Ον

δε Ο"Αήιν) φησίν ο μύθος ανθήσαι μεν εκτε

ιθέντα παρά Γάλλ8 ποταμό . ταίς δίναις, είτα

καλόν φανέντα και μέγαν, αγαπηθήναι παρά

της Μητρός των Θεών, την δε τά τε άλλα

πάντα επιτρέψαι αυτό, και τον αστερωτόν επι

θείναι πίλον. Αλλ' ει την κορυφήν σκέπει τέ

"Ατlιδος ο φαινόμενος ερανός ετοσί, τον Γάλ

λον ποταμόν άρα μη ποτε χρή τον γαλαξίαν

μαντεύεθαι κύκλον και ενταύθα γάρ, φασι, μί

γνυοθαι το παθητόν σώμα προς την απαθή τ8;

πέμπτε κυκλοφορίαν, "Αχρι τοι τέτιυν επέτρε

ψεν η Μήτηρ τιύν Θεών σκιρτάντε και χο

ρεύειν τό καλώ τέτα , και ταις ηλιακαίς ακτί,

σινεμφερεί τώ νοερό Θεώ τώ "Ατliδι. Ο δε

επειδή προϊών ήλθεν άχρι τιύν εσχάτων, ο μύ

θος αυτόν εις το άντρονκατελθείν έφη, και

συγγενέωαι τη Νύμφη , το δί"υλον αινιτlόμενος

της ύλης. Και εδε την ύλην αυτήν νύν έφη

την τελευταίον δε αιτίαν ασαύματον, ή της ύλης

προέστηκε. Λέγεται τοι και προς Ηρακλείτε

ψυχήσι θάνατος υγρήσι γενέοθαι.

Τέτον εν τον Γάλλον τον νοερόν Θεόν, τον
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τών ενύλων, και υπό σελήνην ειδιύν συνοχέα,

τη προτεταγμένη της ύλης αιτίφ συνιόντα, συν

ιόντα δε εχ ως άλλον άλλη, αλλ' οιον αυτό

εις τέτο υποφερόμενον. Τίς εν η Μήτηρ τών

Θεών; Η τιύν κυβερνιόντων τες εμφανείς νοε

ρίύν και δημιεργικών Θεών πηγή, ή και τεκ5

σα και συνοικέσα τώ μεγάλη Διί", θεός υπο

στάσα μεγάλη μετα τον μέγαν, και συν τώ

μεγάλου δημιεργώ, ή πάσης μεν κυρία ζωής

πάσης δε γενέσειυς αιτία , ή ράστα μεν επιτε

λέσα τα ποιέμενα, γεννώσα δε δίχα πάθες

και δημιεργέσα τα όντα μετά το πατρός αύτη

και πάρθενος αμήτωρ , και Διός σύνθιυκος,

και μήτηρ Θείύν όντως εσα πάντων των γαρ

νοητών υπερκοσμίων Θεύν δεξαμένη πάντων

αιτίας εν εαυτή, πηγή τοις νοεροίς εγένετο,

Ταύτην δε τήν Θεόν εσαν , και Πρόνοιαν έριυς

μεν υπήλθεν απαθής "Ατlιδος εθελέσια γαρ

αυτή και κατά γνώμην εστι και τα ένυλα μόνον

ϊδη (leg. είδη) πολύ δε πλέον τα τέτιυν αίτια.

Την δη τα γινόμενα και φθειρόμενα σιόζεσαν

προμήθειαν εράν ο μύθος έφη της δημιεργικής

τέτιυν αιτίας και γονίμs και κελεύειν μεν αυ

την εν τώ νοητό τίκτειν μάλλον, και βέλεοθαι

γε προς εαυτήν επεστράφθαι και συνοικείν

επίταγμα δε ποιείοθαι μηδενί τίύν άλλιυν άμα

μεν το ενοειδές σωτήριον διιύκεσαν, άμα δε

φεύγεσαν το προς την ύλην νεύσαν προς

*,
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εαυτήν τε βλέπειν εκέλευσεν εσαν τε πηγήν μεν

τιύν δημιεργικών Θεών, και καθελκομένην δε εις

την γένεσιν, εδε θελγομένην έτιυ γαρ έμελ

λεν ο μέγας "Ατlις και κρείτloν είναι δημιερ

γός επείπερ εν πάσιν ή προς το κρείτloν επι

στροφή μάλλον εστι δραστήριος της προς το

χείρον νεύσειυς etc. [Formeψ] Αliter eandem

Αttidis Fabulam e Τimotheo Theologo nar

rat Αrnobius Lib. V. Cap. VI. et seqq. Conf.

Damascius in Vita Isidori ap, Photium

pag. 573. ed. Ηoeschel. Ι Ο]

παρα τώ Γάλλο κείμ ε ν ο ν ιδέ σαν

ποταμ ώ] Vibius Sequester : Gallur Οflu

vius) in Ρhrψgia, unde qui bibit, inranit more

fanatico, ubi vide intpp, p. 16. ed. Oberlin.

Conf. Οvid. Fast. IV, p. 363. [Ο]

Ο δε Νύμφης ερα οθ είς] 4uam Valeriu,

Ρontifax Jam nomine fuirre conscribit teste Αr

nobio Lib. V. Cap. VII. [Ο]

κ α ι τα γόνιμα αποκο ψά μ ε ν ο ν α φ εί

ναι παρα τη Νυμφή] Νοn Νymphae, sed

puero Αcdesti, cujus turpi amore flagrabat,

abscissa genitalia projecisse Αttidem refert

Αrnobius 1. 1. [Ο]

πάλιν ο ε α ν ε λ θόντα αυτή συνοι

κ είν] αυτή scil. τη Μητρι τών Θεών Iulianus

Οrat. V. pag. Ι68. CSpanhem) και επανάγεται
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Cό "Αήις) πάλιν επί την μητέρα των Θεών

μετά την εκτομήν. [ΟΙ

ο δε "ΑτΊις τιύν γ ι ν ο μέν ιυν και φ θει

ρομένων δημικαιργός] Ρorphyrius ap. Εu

seb. Lib. ΙΙΙ. Ρraepar. Εvang- Lib. ΙΙΙ. C.ΧΙ.

pag. Ι Ιο. "Ατlις δε και "Αδωνις τη τών καρ

πίύν έίεν αναλογία προσήκοντες " αλλ' ο μεν

"Αtlις των κατά το έαρ προφαινομένιυν ανθών

και πριν τελεσιγονήσαι διαρρεόντων , όθεν και

την τιύν αιδοίων αποκοπήν αυτό προσανέθεσαν,

μή φθασάντιυν ελθείν των καρπών εις την

σπερματικήν τελείωσιν ο δε "Αδωνις της τών

τελείων καρπών εκτομής σύμβολον V. Dama

scium ap. Ρhotium Βibl. p. πο74. [Gale

εt Ο]

ο γαρ Γάλλος τον Γαλαξία ν αινίτ

Τεται κύκλον, αφ' και το παθη τον έρ

χε οθαι σώ μα] Videtur post παθητoν excidis

se v. φασίν vel λέγεσιν Imo non corporum

sed animarum sedem et ante conjunctionem

cum corporibus et post solutionem e vincu

lis corporeis , lacteum circulum statuerunt

Ρythagorici et Ρlatonici, animasque e coelo

per Cancrum delabi, remeare per Capricor

num, easque demum vivere in lacteo circulo,

ibique sempiterna perfrui contemplatione.

Μacrobius in Somn. Scip. Lib. Ι. Cap. ΧΙΙ.

Ηinc et Pythagora, putat a latteo circulo deοr
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Jί4/14 indper Diti imperium, ηuία anima inde

ίapνα υidentur jam a ruperi recerrirre, ideo

primam narcentibu offerri ait lacti, alimoniam;

quia primu, εi motu a lactao Καirculo) incipit

ιn Corpora terrena delabentibur. Vnde et Scipi

oni (Somn. Scip. Cap. 8. extrem. ) de αnimi,

beatorum orten.ro lactto dictum art : Hinc pro

fécti huc rευertuntur etc, etc, et Porphyrius

de antro Νymphorum Δήμος δέ, inquit, ονεί

ριυν κατά Πυθαγόραν αι ψυχαί, ας συνάγε

οθαι φασιν εις την γαλαξίαν την έτιυ προσαγο

ρευόμενην από τών γάλακτι τρεφομένων, όταν

"ις γένεσιν πέσιυσιν. Confer. elegantissimos

versus Μanilii Αstron. Libri Ι. v. 656.

seqq. [ Ο]

ταύν δε πρώ τιυν Θεώ ν τελειέ ν τω ν

τες δευτέρ και ς ] Ηoc Dogma de emanatione,

cujus prima vestigia jam reperire licet apud

Ρlatonem in Ρhilebo. Το γαρ είναι Θεοί πάν

τες οι Θεοί διά τόν πριύτον έχsσι Θεόν, Conf.

Ρrocl: in Ρlat. Τheol. Lib. ΙΙΙ. Cap. VII.

p. Ι.32. fluxit deinceps in Εcclesiam Christia

nam : unde Gnosticorum Valentinianorum

etc. haereses. [Formey at Ο]

Τέ το γάρ εστιν ο πΐλος] Ηabet etiam

Vulcanus pileum caeruleum in capite, puri

et coelestis ignis Symbolum, ut notat Por

phyrius apud Εusebium Ρraep. Εvang. Lib. ΙΙΙ.
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Cap. ΧΙ. pag. ττ2. Vides etiam in Seguini

nummo, p. 85. [Gale]

πάν γαρ το γινόμενον ρεί] Plotinus

Εnnead. ΙΙ. Lib. Ι. Cap. 2. p. 97. Τέτο γάρ

(scil. τήν φύσιν τέ σιύματος βεϊν αεί) δοκεί

τοις τε άλλοις τοις περί φύσεως ειρηκόσι, και

αυτό τό Πλάτωνι, ε μόνον περί τών άλλων

σιυμάτων, αλλά και περί τιύν ερανίων αυτών.

Πιύς γαρ άν φησι (in Τimaeo) σιύματα έχον

τα και ορώμενα, απαραλλάκτως έξει και το

ιυσαύτιυς , συγχωρών και επί τέτων δηλονότι

τό Ηρακλείτο , ός έφη αεί και τον ήλιον

γίνεοθαι. Ceterum h. 1. v. ρείν usurpat Sal

lustius non modo pro fluere i. e, in perpetuo

motu fluxuque arre, verum etiam , ut sequen

tia docent, pro in deteriu labi. [Ο]

στην αι την γένεσιν ] Vide Ρhurnut. de

Νat. Deor, Cap. VI. extr. [Gale]

η μείς τον Κόσμον μιμέμενοι (πώς

γαρ αν μάλλον κοσμηθείη μεν ; ) Μinus

Βene postrema verba reddidit Αllatius. Qμα

nam alia ratiomenitidiu ornaremur, quum sensus

sit, juanam alia ratiοnt iu nobirmetipri maliu,

reprarentare porrimu, mundi υcl rerum univer

Jitati, imaginem εf ormatum 2 Αlludere scil.

videtur Sallustius ad nomen το μικροκόσμs

quo hominem primus insignivit Ρlato in Τi

maeo, etpostillum Αristoteles Ρhysic.Lib.VΙΙΙ.
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C. ΙΙ. nec non Galenus de usu Ρartium L. ΙΙΙ.

Cap. 17. Conf. Ioannis Ρistorii Μicrocosmus

annexus ad calcem Pseudo Plutarchi de Flu

viorum et montium nominibus ed. Μaussac.

Τolosae Ι618. [Ο]

πεσόντες εξερ ανέ ] Εmpedocles ap.

Ρlutarch. (de exil. C. ΙΙ7. Οpp. Τom. ΙΙ.

pag. 6ο7. (Francof) Τή και εγώ νύν ειμι φυ

γάς θέοθεν και αλητής. [Gale]

εν κ α τη φεία εσμέν σίτε] Ρhurnutus

de Νat. Deor. C. 28. p. 2 Ιο, (ed. Gale

Αmst.) Νηστεύεσι δε εις τιμήν της Δήμητρος,

ή γεραίροντες αυτην ιδία τρόπο τινι απ' αυτής,

ή δια το προς μίαν ημέραν απέχεοθαι τών δεδο

μένων αυτοίς απ' αυτής ; ή κατ' ευλάβειαν εν

δείας παρά της Θεέ ποτε γενομένης. [idem ]

Sed h. 1. Ιοquitur Sallustius de jejunio in

festo Μatris Deum Cybeles observato vel

de αarto Cybeles. Sic enim dixerunt vete

res, Graece τας Μητριυακάς καστείας αγ

νεύειν. Vide Βoissonade ad Μarini Vitam

Ρrocli pag. πο5. seq. et quae nos observavi

mus ad Αrnob. Lib. V. Cap. ΧVΙ. Τom. ΙΙ.

pag 297. [Ο]

είτα δέν δρ 8 το μαί] In arcanis Μatris

Deum et Αttidis sacris pinus in silvis excisa

inferebatur in Cybeles sacrarium. Τestis
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Iulianus Οrat. V. p. 168. (ed. Lips.) Ούτος

ο μέγας ημίν Θεός "Ατlις εστί, αύται τ8 βα

σιλέιυς "Αήιδος αι θρηνέμεναι τέως φυγαί, και

κρύψεις, και αφανισμοί και αι δύσεις αι κατά

το άντρον. Τεκμήρια δ' έστιυ μοι τέτε ο χρό

νος εφ' ώ γίνεται: τέμνεοθαι γάρ φασι το ιερόν

δένδρον, καθ' ήν ημέραν ο ήλιος επί το άκρον

της σημερινής αψίδος έρχεται είθ' εξής περι

σαλπισμός παραλαμβάνεται, τη τρίτη δε τέμ

νεται το ιερόν , και απόρρητον θέρος τ8 Θεξ

Γάλλs επί τέτοις Ιλάριά, φασι, και εορ

ταί. [Ο]

ιλαρεΐαι] Ηilaria proprie dicta, teste

Iuliano C1. 1. p, 3 Ι6 - 369. ed. Lips. Ο Υ

έπερ γενομένε παντός έπεοθαι χρή τα Ιλάρια.

Τί γαρ ευθυμότερον , τί δε λαριύτερον γένοιτο

μεν ψυχής απειρίαν μεν και γένεσιν, και τον

εν αυτή κλύδιυνα διαφυγέσης; Conf. Μacrob.

Saturn. Lib. Ι. Cap. ΧΧΙ. et J. Μeursii Grae

ciam feriatam [Ηolit, εf Ο] Damascius ap.

Ρhotium : έδόκεν όναρ"Αήις γενέοθαι και μοι

επιτελείο"αι παρά της μητρός τιύν Θεών την

τών λαρίων καλ8μένιυν εορτήν όπερ εδήλs την

εξ άδs γεγονυίαν ημών σωτηρίαν. [Gale ]

Και στέφαν οι] Αrnobius Lib. V. Cap.

ΧVΙ. Quid (sibi volunt) lanarum υcllera,

φuibu, arbori rolligati, et circumυοίuiti, tipί
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tem 2 - - - Qμίd compti υiolacti, coronir

et redimiti arbori ramuli 2 [Ο]

Μαρτυρεί δε τέτοις και ο τίύν δρω -

μένων καιρός ] Ιdem observat Iulianus

p. 322. (p. 168. ed. Lips. loco quem modo

citavimus. Ο) unde haec ut dixi desumta.

Festa Μagnae Μatris Μartis mense celebra

bantur. Joannes Lydus ad ΙΙ. Κalend. Αpri

lis. Αrbor pinu, a Dendrophori forebatur in

Ρalatium : et in veteri Κalendario Ηervarti,

ad dictum diem : Αrbor intrat. Ηilaria autem

erant VΙΙΙ. Κal. Αpril. testante Μacrobio Sat. Ι.

Cap. 22. [Ηolrten.] Conf. Αnnotationes no

stras ad Αrnob. Lib. V. Cap. ΧVΙ. Τom. Π.

p. 295. [ Ο]

ότε τέ γίνεθ α ι παύεται τα γινόμενα]

Speciosa quidem est conjectura Formeji

pro παύεται legere volentis άρχεται et ver

tentis tem, auguel toute la génération, Je dé

υcloppent. Νam, inquit, υcri, tempore non car

rant, red incipiunt potiu, fieri υcί ετειρεre rer

creata, planta inprimi. Νolim tamen mutare

lectionem vulgatam. Νam respicere videtur

Sallustius ad regiones calidiores v. c. Syriam

et ΑΕgyptum, ubi fruges et plantae Μense

Μartio et Αprili jam crescere cessant et sunt

ad messem maturae. v. c. in ΑΕgypto hor

dei et oryzae messis est exeunte Februario,
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farris et frumenti mense Μartio, tritici de

nique a Κalendis Αprilis usque ad Κalendas

vel Idus Μaji. Vide inprimis l. t. Ι. Μ. Ηart

mann: Εrdbarchreibung υon ΑΕgyptan p. 2ο4,

2o7, 2ο9. Βene itaque Schulthessius: 2ur

Ζeit da die werdenden Dinge aufhδren zu ιε'er

den. [Ο]

περί γ έ ν τη ν ε ν α ν τ ί α ν ι σ η μ ε ρ ί αν

η τής Κόρης αρπαγή μυθολογείται

γε νέοθαι] VΙ. Νon: Οctobris festum hoc

ponitur a Ioanne Lydo (pag. Ι23. seq. ed.

Schow. Ο) Caeterum Ρorphyrius apud Εu

sebium Ρraep. Εvangel. Lib. ΙΙΙ. Cap. ΧΙ.

non de animae descensu, sed de semente in

terram conjecta explicat. [ Ηolten.]

Και τών γρα ψά ν τ α ν τ ε ς μύθες αι

ψυχαί λειυ γένο ιν το ] Poetas, (Ηome

rum inprimis) intelligere videtur Sallustius,

φuos credebat homines θεολήπτες nec sine

Deorum inspiratione tradidisse quae de Diis

fabulisque Deorum cecinerunt. Similiter

infra Cap. ΧVΙΙ. in fine ipsum mundum in

vocat ut sibi ejus naturam incorruptibilem

explicanti propitius sit. [Formey]

Ca p. V.

«υς εν βραχέσιν ειπείν] Μalim μεγά

λινν' όμιυς εν βραχέσιν ειπείν [Cap. Οrell.]
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Οuam patruelis mei emendationem multum

praefero nostrae Ως δε εν βραχέσιν ειπείν. [Ο]

αν ηκόες είναι Ι Αnnon post haec verba

excidit τες μαθησομένες aut simile quid 2

quod et Schulthessius expressit vertens,

jedoεh um meine Schiller dermalen nicht ganz

mbelehrt zu larren [0]

Τήν πριύ την αιτία ν μία ν είναι προ

σήκει ] Proclus Εlem. Τheol. ΙΙ, quod pro

lixe toto libro ΙΙ. Τheolog. Plat. demonstrat,

et brevius. Lib. ΙΙΙ. Όap. ΙΙΙ. Αdde Ρlotin.

Εnnead. V. Lib. ΙV. Cap. Ι. Dionys. Αreo

pag. de divin. Νominib. C. 23. [Ηolrten.]

ΕΧ ΑΕgyptiorum Τheologia de prima causa

sic philosophatur Jamblichus de Μyster.

Segm. VΙΙΙ. C. 2. προ τών όλιυν αρχών εστι

Θεός είς πρώτος - post multa - αρχή έτος

και Θεός Θείύν, μόνας εκ τ8 ενός , προέσιος

και αρχή εσίας από δη τέ ενός τέτε (loqui

tur jam de deo secundo qui ex illo primo

emicuit) ο αυταρκής Θεός εξέλαμψε - - αύται

μεν εν εισιν αρχαι πρεςβύταται πάντων, ας Ερ.

μής (Τrismegist.) προ τών αιθερίων και εμπυρίων

Θείύνπροτάτlει και τών επερανίων, Syrianus: μία

Υ.

πάντων αρχή τ' αγαθόν και το υπερέσιον έν,

Damascius infinitis locis πρόεισι ο Θείος

αριθμός μόνάδος εκ κευθμίύνος ακηράτε. Sy-.

rianus περί ιδεών, ex Pythagoreis, idem
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ibid. νές αυταρκής και αυτοτελής τών όλων

προτετάχθω. [Gale] Varias ad hec verba

antiquorum philosophorum de unitate Dei

sententias adfert Formey e. c. Χenophanis

VerSuS SerVatΟS a Clemente Αlexandrino

Strom. Lib. V.

Είς Θεός εν τε θεοίσι και ανθρώποισι

- μέγιστος,

Ούτε δέμας θνητοίσιν ομοίος ετε νόημα.

Conf. Ρlotin. Εnnead. VI. Lib. ΙΧ. C. 6. et

gui ex recentioribus hanc doctrinam doctis

sime exposuit Μeiners in l. t Ηistoria do

αtrina de, υcro Deo Lemgov. 178ο. [Ο]

παντός γ α ρ πλή θ ε ς ή γείται μ ο ν α ς]

Ρlotin. V. Εnnead. Lib. ΙΙΙ. Cap. ΧΙΙ. p. 5og.

Δείται δε προ τε πολλέ το εν είναι, αφ' εξ

και το πολύ, επ' αριθμέ γαρ παντός το έν

πριύτον etc. [Ο]

έδεε αυτή να φέξει δι' αγαθότητα Ι

Ρroclus Inst Τheol. 213. ΙΙάν αγαθόν ενιυτι

κόν εστι τών μετεχόντων αυτέ, και πάσα ένα

σις αγαθόν, και τ' αγαθόν του ενί ταυτόν.

Ει γαρ το αγαθόν εστι σωστικόν τιύν όντων

απάντων (διο και εφετόν υπάρχει πάσι) το δε

σιυστικόν και συνεκτικόν της εκάστων εσίας

εστί το εν τώ γαρ εν σώζεται πάντα, και ο

σκεδασμός έκαστον εξίστησι της εσίας το αγα
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θόν όίς αν παρή , ταύτα εν απεργάζεται και

συνέχει κατά την ένιωσιν, και ει το εν συνα

γιυγόν εστι και συνεκτικόν των όντων, έκαστον

τελειοί κατά την εαυτέ παρsσίαν, et paulo post,

όθεν όη και τ' αγαθε τρόπον τινά αποπεσόντα,

και της τέ ενός άμα στέρεται μεθέξεως και τα

τέ ενός άμοιρα γινόμενα, διαστάσεως αναπιμ

πλαίμενα, και τέ αγαθέ στέρεται κατά τον αυ

τον τρόπον έστιν άρα και η αγαθότης ένιυσις,

και η ένιυσις αγαθότης , και το εν πρώτως,

αγαθόν. Ceterum Sallustii verba bene ex

plicat Formey: La rouυcraine puirrance rend

tour le, effort de la Créature υdin, , εt la rou

υcraine bonté maintient la diporition ronrtante

et bienfairante de la Divinité rnυer, Ja, ouυrage,

nec non Schulthessius : und urgen ihrer

Giite uird rie rich υon kcinem entiuβern. [Ο]

αλλ' ει μ εν έμψυχα ή ν] Dicere vult

Sallustius: Si prima causa nihil aliud esset

nisi fons, e quo effluxerunt res caeterae, se

queretur, omnia quae inde emanant ejusdem

plane naturae esse (ομογενή) cum prima

causa : si illa animus sit, omnia esse ani

mata, si intellectus, omnia intellectualia, si

substantia, omnia substantialia. Αtqui (con

cludit) prima causa non tam est fons rerum

caeterarum, e quo necessario efiluunt, quam

potius bonitas summa super omnem sub

7
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stantiam constituta (υπερέσιον μέν, αγαθόν

δε) quae nullis τών εσιών proprietatibus tan

quam legibus et vinculis adstricta res omnes,

quae existunt, sapientissime et perfectissime

procreat, disponit atque ordinat. [ Ο]

ει δε και σίιο είc.] Οuid sitεσία explicat

Ρroclus Τheol. Plat. Lib. ΙΙΙ. Cap. ΙΧ. pag 135.

Και η μεν εσία το μόνιμον τέ όντος, και το ταϊς

πρωτίσταις αρχαίς συνυφαινόμενον και ανεκφοί

τητον τε ενός. [ Ο]

υπερέσιον μεν εfc.] Εt hic Proclum

suum sequutus est Sallustius qui Theol.

Ρlat. Lib. ΙΙ. Cap. IV. pag. 84 et 85. sic

disputat: Αλλ' ει μεν μεθέξει ή 8σία της αρ

χής, τίνος αρχή έσται και των όντων απάντων

αρχή και την γαρ τών όντων αρχην εδενός είναι

δεί τών όντιυν , ενός γαρ εσαν, και πάντων είναι

αναγκαίον. Πάν δε το μετεχόμενον υπ' άλλ8,

τέτε λέγεται είναι, υφ' και μετέχεται, και εν

ώ πριύτιυς εστίν ή δε αρχή χιυριστόν, και

εαυτής μάλλον, ή τών άλλων εστίν άλλως δε

το μετεχόμενον πάν εξ άλλης εστίν αιτίας κρείτ

Τονος έπει το αμέθεκτον τέ μεθεκτό κρείτloν

τέ δε αρίστε, και ο λέγομεν αρχήν, εδεν είδε

εννοείν τι κρείτloν δυνατόν, και γαρ αν είν θεμι

τον τα δεύτερα της τε αρχής περί τι, και τιύν

απ' αυτής βέλτιον κρίνειν της εαυτιύν αρχής

έστιν άρα το τιυν όντων απάντων αίτιον υπέρ
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εσίαν πάσαν, και χωριστον απάσης εσίας, και

είτε εσίαν έτε προοθήκην την εσίαν έχον ή

γαρ τοιαύτη πρόθεσις ελάτkυσίς εστι της απλό

τητος και τε έν, Cum quo loco conferenda

elegantissima Ρlotini verba Εnnead. VΙ.

Lib. ΙΧ. Cap. ΙΙΙ. Ρag. 76ο. fin. Ουόε νές

τοίνυν (το πρώτον αιτίoν) αλλά προ νέ , τι

γαρ τιυν όντιυν εστίν ο νές, εκείνο δε και τί,

αλλά προ εκάστε εδε όν, και γαρ το δν όϊον

μορφήν την τε όντος έχει άμορφον δε εκείνο

και μορφής νοητής (supple άμοιρον vel κε

χωρισμένον) γενητική γαρ η τ8 ενός φύσις

εσα τιύν πάντων, εδέν έστιν αυτών έτε εν τί,

έτε ποιόν, έτε ποσόν, έτε νές, έτε ψυχή, έτε

κινέμενον, και δ' αυ εστιύς, εκ εν τόπω , εκ εν

χρόνω, αλλά το καθ' αυτό μονοειδές, μάλλον

δε ανείδεον, προ είδες όν παντός, προ κινή

σειυς, προστάσεως ταύτα γάρ περί το όν, α

πολλά αυτό ποιεί [ Ο]

αγα θόν ο ε] Ρroclus Instit, Τheol. 12.

Τheol. Plat. Lib. Ι. Cap. ΧVΙΙΙ. pag. 46. et

princip. 2. Dissert in Rempubl. Platon. et

tota Diss. 36. in Τim. p. πο9. Ρlotin. Εnnead.

VΙ. Lib. VII. Cap. 23. pag. 615. α δε άλλα

λέγεσιν αγαθά εις τέτο (το πρώτον αιτίoν)

αναφέρεται, αυτό δε εις έδέν. Τί εν ποιεί

τοίξτον όν; εποίησε νέν, επόιησε ζωήν, ψυχάς

εκ τέτ8 , και τα άλλα, όσα λόγs, ή νε, ή
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ζωής μετέχει. "Ο δή τέτιυν πηγή και αρχή, τις

αν είπoι όπως αγαθόν και όσον , αλλά τι νύν

ποιεί, ή και νύν σώζει εκείνα, και νοείν ποιεί

τα νοέντα, και ζήν τα ζώντα, εμπνέον νέν,

εμπνέον ζωήν. Conf. Dionys. Αreopag. div.

nom. Cap. 4. [ Ηolrten. et Ο ]

υπερέσιον] Αllatius uper naturale. Με

lim ruper arrentiale, iiber alle Subrtunz rr

fiaben. [ Ο.]

τέ γαρ είναι δια το αγαθό ν α ι σπ8

δαίαι καταφρονέσι ψυχαί είc. ] Ita Ρlato

Lib. V. de Republ. animam boni acquirendi

causa omnia facere et pati docet. Vide Pro

clum in Τimaeum Lib. ΙΙ. pag. Ιoo. et

Τheol. plat. Lib. Ι. Cap. ΧΧVΙ. pag. 62.

Ι Ηolrten.] Cujus verba cum sint elegnn

tissima, integra exscribereliceat. Ούτε γαρ το

καλόν, έτε το σοφόν, έτε άλλο τών όντων

εδέν, έτιυ πιστόν εστιν άπασι τοις εσι, και

ασφαλές και πάσης αμφιβολίας, και διηρημένης

επιβολής και κινήσεως εξηρημένον, ιυς το αγα

θόν διά γάρ τέτο και ο νές της νοεράς ενερ

γείας πρεσβυτέραν άλλην, και προ ενεργείας

ένωσιν ασπάζεται, και ψυχή τε νξ ποικιλίαν,

και την τών ειδιύν αγλαί‘αν 8δεν είναι τίθεται

προς την τέ αγαθέ τιύν όλων υπεροχήν και

το μεν νοείν αφίησιν, εις την εαυτης ύπαρξιν

αναδραμέσα, το δε αγαθόν αεί δικύκει και θηρά,
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και έφίεται, και όϊον εγκολπίσαοθαι σπεύδει,

και μόνιμ τέτω τών πάντων επιδίδευσιν εαυτην

ανενδοιάστως. Και τί δεί την ψυχήν λέγειν και

αλλά και τα θνητά ταύτα ζώα (καθάπερ πε

φησιν ή Διοτίμα) πάντων υπερφρονεί τών άλ

λιυν, και της ζωής αυτής, και τέ όντος, πό

θω της τέ αγαθέ φύσειυς, και μίαν άπαντα

ταύτην ακίνητον έχει, και άρρητον έφεσιν τέ

αγαθέ τιύν δε άλλων έκαστα κάν παρίδοι, και

δεύτερα ποιήσαιτο, και ατιμάσειε την τάξιν

είς εν έτος όρμος ασφαλής τών όντων απάντων

Ceterum nexus sententiae apud Sallustium

ob brevitatem paulo obscurior hic esse vide

tur. Sί anima atiam ingenual pro patria, amί

εί, υεί υirtute pericula nullα reformidant, Juanto

magi, rummum numen fon, at principium omni,

bonitati, totum re dabit rerum rreatarum Jaluti

εt conιerυationi (duod etiam Ρroclus conclu

dit p. Ι. Και είπερ εν ημίν εστι τοιαύτη τις

δύναμις, πολλώ πρότερον εν αυτοίς έστι τοις

Θεοίς) Ιtaque αγαθότης bonitas pro aliorum

salute se sacrificans est aliquid multo majus

quam ή εσία. . [ Ο.]

Μετά δε την και τιυς άρρη τον δύνα

μι ν] Ρessime Αllatius: Port hancυirtutem qua

υcrbi, εκprimi non potert: quasi intelligenda

sit virtus animae honestae pro patria etc.

pericula subeuntis, de qua in proxime an
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tecedentibus dixerat Sallustius. Αtφui άρ

ρητος δύναμις est rummi numini υcί prima ααμ

τα potentia ineffibili ut bene Schulthessius:

Νach dicter το unaurprechlichen Μacht. Εgre

gie Ρlotinus Εnnead. VΙ. Lib, VΙΙΙ. C. VΙΙΙ.

pag. 74. seq. καί τοι εδεν ανεύροιμεν ειπείν

εχ ότι κατ' αυτ8. αλλ' εδε περί αυτό κυρίως,

πάντα γάρ εκείνε και τα καλά και τα σεμνά

ύστερα et Αrnobius Lib. Ι. Cap. ΧΧΧΙ.

Ρrima enim tu rauία ευ, infinitur, ingenitu,

1mmortali , perpetuur, τοίμι - - - - - de quo

nihil dici et εαprimi mortalium poti grt rigni

Jicatione υzrborum : quί, μt intelligari , tacen

dum art, atque, μt per umbram te porrit εr

ran, inυβrtigare rupicio, nihiί εrt omnino mu

έiendum. ΙΟ]

Ca p. VΙ.

ΙΙ ε ρ ί τών υπερκοσμίιυν κ α ι εγκ οσ

μίων Θεώ ν] Ita Ρroclus saepe Deos in mun

danos et supramundanos distinguit , sed

in Τheologia Ρlatonica quatuor genera ponit,

νοητές, νοερές, υπερκοσμίες, εγκoσμίες , de

quibus postremis quatuor libris prolixe agit.

Οuod ait Coelites mentes animosque fecisse,

minores autem mundum visibilem, id ex

Ρlatonis Τimaeo desumptum ; ubi opifex

supremus Diis minoribus rerum inferiorum
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creationem permittit Vide Ρrocl. in Τim.

p. 3ο9. et seq. [ Holsten.] υπερκοσμίων et εγ

κοσμίων distinctionem agnoscit etiam Jam

blichus de Μyst. Segm VΙΙΙ. C. 8. et Da

mascius passim. [Gale]

Και δια τέ το τρείς έχε σι τάξεις]

Ιdem docet Jamblichus de Μyst, Segm. ΙΙ.

Cap. VΙΙ. εν δε τέτοις τοίς τρισίν όροις τρι

πλής τάξεως, αρχής και μεσότητος και τέλες

όλα τα γένη κατενείματο. [idem] Proclus

Τheol. Ρlat. Lib. VI. Cap. ΧΧl. pag. 4ο4.

Τών δε άλλων, - όσοι -εν τώ τών διύδεκα αριθ

μώ τεταγμένοι Θεοί άρχοντες ηγένται κατά

τάξιν, ήν έκαστος ετάχθη. Προσήκει δε άρα

το μεν αρχικόν μόνον και το ηγεμονικόν τοις

υπερκοσμίοις μόνον Θεοίς, το δε τετάχθαι και

το τεταγμένον αυτό καθ' αυτό , τοις εγκοσ

μίοις. Ούτοι γάρ εισιν οι της τάξειυς μετει

ληφότες , και κατά μετεσίαν την τάξιν λαχόν

τες. [ Ο] -

οι μεν είναι ποιέ σε τόν κόσμονl

Οuinque, non quatuor ordines Θεών εγκοσ

μίιυν agnoscit Ρroclus in Τimaeum p. 5 τ.

πολλαι μεν ενιαίιυν Θείύν αναφαίνονται τάξεις,

Φρsρητικών, δημιεργικών, αναγιυγών, συνεκτι

κιύν, τελεσιεργών. [ Ο]

Τέ τω ν δε ό ν των τεσσάριυν πρ α γ -

μ ά τιυν είc.Ι Βene Formey: Ce Jont liί 4uatre
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jonction, , dont εhacune ayant troir degrέν, ία

εommencement, le milieu et la fin. Εt hic

Ρroclum suum exscripsit Sallustius, Τheol.

Ρlat. L. VI Cap Χ. pag. 367. init. [ Ο]

Και τες διοικ έ ν τας διύ δεκα είναι

αν α γκ η ] De duodecim Diis copiose Ρroclus

Τheolum Plat, Lib. VI. Cap ΧΧΙΙ plane ad

Sallustii mentem. [Ηoliten.] Paulo aliter

Ηermias in Platonis Phaedr. p. Ι 23. ed. Αst.

Μετά δε την μονάδα την δημιεργικήν τον ένα

και εξηρημένoν Δία, τρεις εισι Δίες, Ζεύς,

Ποσειδών, Πλέτιυν - - - - - - έκαστος δε τέ

ταυν τών τριών τέσσαρας υφ' εαυτόν έχει Θεές,

τον μέν τινα το είναι παρέχοντα, τον δε ζήν,

τον δε φρεράς και της ατρέπτε μονής αίτιον,

φρsρητικόν τινα Θεόν, τον δε επιστροφής και

τέ τα προιόντα επί τάς οικείας αρχάς ανατεί

νεοθαι αίτιον ιυς είναι τρείς μεν αιτίες τ8 είναι

τοις πάσι και ύφεστάναι, και σώμασι και ψυ

χαίς και νοις , τρείς δε τ8 ζην, τρείς δε τό

φρsρείοθαι και άτρεπτα μένειν , τρείς δε τε επι

στρέφειν επί τας οικείας αρχάς ιυς γίνεοθαι

τρεις τέσσαρας, ίβ, τέλειόν τι μέτρον, και πάν.

πλήθος Θεών και γαρ ο άριθμος έτος ο δω

δέκατος εκ τών αριθμών τέτε τρίτε, όντος

τελείε , και τέ τετάρτε όντος γονίμs, παρα

πλασιαοθέντων και συγκεραοθέντιυν αποκυίσκε

ται. ΙΟ]
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Ζευς και Ποσειδών εστι] De his

Ρroclus Τheol. Ρlat, Lib. VI. Cap. ΙΧ et Χ.

in Τimaeum .ib. Ι. pag. 44. in Cratyl. C. Ι5ο.

et tribus sequentibus. [Ηolrt.] Sed videtur

Sallustius alium Ρrocli locum in brevius

contraxisse Τheol. Plat, Lib. VI. Cap. ΧΧΙΙ.

p. 4ο3. Τέτων τοίνυν κατά τριάδας (ιυς είρηται)

διατεταγμενιυν , της μεν δημιεργικής τριάδος

έλαχε την υψηλοτάτην τάξιν Ζεύς από το νές

(l. νε vel potius αποτελών τες νές και) ψυ

χάς, και σώματα κατευθύνουν, και πάντων

επιμελέμενος, ύς φησιν ο Σιυκράτης. Ο δε

Ποσειδιύν συμπληροί κανταύθα τα μέσα της

δημι8ργικής, και μάλιστα τον ψυχικόν διάκοσ

μον κυβερνά" κινήσεως γαρ ο Θεός εστιν άτιος

και γενέσεως πάσης. Ρhurnutus de Νat. Deor.

Cap. Π. "Ωσπερ δε ημείς από ψυχής διοικέμε

θα, έτιυ και ο κόσμος ψυχήν έχει την συνέ

χεσαν αυτόν και αύτη καλείται Ζεύς. et

Cap. ΧΙ. Ακολέθιυς δε τέτοις λέγεται και ότι

πάντ' εφoρά Διός οφθαλμός και πάντ' αυτος

επακέει πώς γαρ οίόν τε έστιν διά πάντων

διοικεσαν δύναμιν λανθάνειν τι τών εν τό κόσμο,

γινομένων; [Ο.Ι

και "Ηφαιστος] De hoc copiose Ρro

clus in Τim. pag. 44. [ Ηoltten.] et brevius

Τheol. Plat, Lib. VI. Cap. ΧΧΙΙ. Ο δε "Ή

φαιστος την φύσιν εμπνεί τιύν σιυμάτων, και
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πάσας τάς εγκoσμίες έδρας τίύν Θείύν δημιερ

γεί, quod explicat in Τim, p. 1. Ο γαρ ή

φύσις ποιεί δύνεσα κατά των σιυμάτων, τέτο

θείως και εξηρημένιυς Θεός έτος διαπλάτlει,

την φύσιν κινιύν, και οργάνω χριύμενος αυτή

προς την σφετέραν δημιεργίαν και γαρ το έμ

φυτον θερμόν Ηφαιστιόν εστιν υπ' αυτό προς

την σωματικήν ποίησιν παραγόμενον Ηermias

ad Ρlaton. Phaedr. p- 14Ι. ed. Αst. εαν εν

ακέσομεν και τον "Ήφαιστον και την Αθηνάν

αιτίες τιύν οχημάτων, και θαυμασόμεθα ο μεν γαρ

"Ηφαιστος τε εν τοις σιώμασι και τε εγκoσμίε

παντός οχήματος αίτιος, η δε Αθηνά τό ψυχικέ

τε και νοερέ. Conf. Phurnut. Cap. Ι9, et

Οlympiodor, ad Ρlat. Ρhileb pag. 281. ed.

Stallbaum. Ι Ο] -

> Δημ ή τη ρ] Proclus Τheol. Ρlat. Lib. VI.

Cap. ΧΙ, in Cratyl. C. πότ, 168. et τ79.

Ι Ηolrten Ι Ιdem eodem libro Cap. 163.

(pag. 95. Βoissonad.) ότι ιύσπερ τον Πλέτιυνα

αναλύειν δεί εκ εις το πρόχειρον μόνον τον εκ

της γής πλ8τον, αλλά και εις τόν της φρονή

σειυς πλέτoν, έτιυς και την Δήμητρανε μόνον

εις την σωματικην τροφήν, αλλ' απ' αυτών των

Θεών αρξαμένην δεί αυτήν εννοείν χορηγoν

εσαν τροφής, πρώτον μεν αυτοίς τοις Θεοίς,

είτα, τοις μετ' εκείνες, και φοιτάν την σειράν

της τοιαύτης αγαθεργίας μέχρι της σωματικής
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τροφής, et paulo aliter in Τheol. Ρlat, Lib,

VI Cap. ΧΧΙΙ. Της γε μήν ζωογονικής (τριά

δος) εξάρχει μεν η Δημήτηρ, όλως απογεννώσα

πάσαν εγκόσμιον ζωήν, τήν τε νοεράν και την

ψυχικήν και την αχιύριστον τέ σαύματος, Conf.

Ρhurnut. Cap. ΧΧVΙΙΙ. [Ο]

και "Ηρα] Procl. in Cratyl. pag. Ι79.

[ Ηolrt.] et in Τheol. Ρlat. 1. 1. η δε Ηρα

την μεσότητα συνέχει, την της ψυχής απογέν

νησιν προιεμένη και γαρ ή νοερά Θεός τών

άλλιυν ψυχικών γενιύν αφ' εαυτής πρsβάλλετο

πάσας τας προόδες. "Ηρα αήρ, Juno pro aére

vide Ρhurnut: Cap. ΙΙΙ. Αrnob. Lib. ΙΙΙ.

Cap. ΧΧΧ. et quae ibi observavimus Τom. ΙΙ,

pag. 157. nec non interpretes ad Αthenagor.

Legat. Cap. ΧVΙΙΙ. pag. 83. ed Dechair.

Ηinc cum ψυχή αnima υitali pro aeris par

ticula habita sit a philosophis, "Ηρα recte

dicitur a Ρroclo animarum procreatrix. [Ο]

και "Αρτεμις] Procl. in Cratyl. C. Ι7π.

et copiose Cap. 18ο. ΙΗolrten.] Ιdem Τheol.

Ρlat. VI. Cap. ΧVΙΙ. ή δε "Αρτεμις το πέρας

εκληρώσατο, πάντας κινέσα τες φυσικές λόγες

εις ενέργειαν, και το αυτοτελές της ύλης τε

λει8σα διό και λοχίαν αυτήν οι τε θεόλογοι,

και ο εν Θεαιτήτω Σιυκράτης καλέσιν, ιυς της

φυσικής προόδε, και γεννήσειυς έφορον. [Ο]

οι δε αρμόζοντες] Syrianus : "Ωσπερ ο
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Μεσικός διά τών εαυτέ μαθηματικών αριθμών

την λύραν, έτιυς ή φύσις διά τών εαυτης φυ

σικιυν αριθμών τα εαυτής αρμόζει δημιεργήματα

[Gale] Οuos Sallustius noster αρμόζοντας,

eos Ρroclus in Τheol. Ρlat, Lib. VI. C. ΧΧΙΙ.

appellat θεες αναγωγικές h, e, Deos qui re:

ad rua principia reducunt, welche die errchaffhen

Μ%ren zu ihrer urpriinglichen Βertimmung zu

riickfiihren. ΙΟΙ

Απόλλων] Procl. Τheol. Plat, Lib. VI.

C ΧΙΙ. (Αpollinem eundem cum Sole et omnis

luminis fontem statuens) in Cratyl. C. τ74,

τ76 et τ77, quem vidisse haud poenitebit.

[ Ηolrten.] Ιdem Τheol. Ρlat. Lib. VI. Cap.

ΧΧΙΙ. pag. 4ο4. Ο δε Απόλλιυν δια μεσικής

τα πάντα τελειοί, και επιστρέφει πάντα ομοπο

λιύν, ιύς φησιν ο Σωκράτης, και δι' αρμονίας

και ρυθμέ προς την νοεράν έλκων αλήθειαν,

και το εκεί φώς. Ρhurnutus Cap. ΧΧΧΙΙ.

pag. 226, ed Gale. Μεσικός δε και κιθαριστής

παρεισήκται (ο Απόλλων) τό κρέειν εναρμο

νίκυς πάν μέρος τε Κόσμs, και συνωδόν αυτον

πάσι τοις μέρεσι ποιείν, μηδεμιάς αυτών εκμε

λείας εν τοις έσι θεωρεμένης, αλλά την τιύν

χρόνιυν προς αλλήλες συμμετρίαν επ' άκρs ιυς

εν ρυθμώ τηρέντος αυτό. Οonf. Willet ad

Galeni Protrept. Cap. Ι. pag. 63. [ Ο]

και Αφροδίτη] Ιn Cratyl. C. 184. et
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in Τim. pag. 155. extrema [Holten.] Ιdem

Τheol. Ρlat. 1. 1. Η δε Αφροδίτη της δι' όλων

διηκέσης ερωτικής επιπνοίας έστιν αιτία πρωτερ

γός, και προς το καλόν αικειοί τας αναγομένας

υφ' εαυτής ζωάς. [ Ο]

και Ερμής] Ιdem ibid. Ο μεν Ερμής

φιλοσοφίας εστι χορηγός, και δια ταύτης αν

άγει τας ψυχάς, και ταϊς διαλεκτικαίς δυνάμε

σιν επ' αυτό αγαθόν αναπέμπει τάς τε όλας

και τας μερικάς. Μercurium itaque h l. prin

cipium intelligentiae vel ratiocinationis sta

tuit Ρroclus, dar Denk -, Ueberlegung: - Ur

thvil"υermogen. Νec abludit Phurnutus Cap.

ΧVΙ. pag. Ιθ4. Τυγχάνει δε Ερμής ο λόγος,

όν απέστειλαν προς ημάς οι Θεοί, μόνον τον

άνθρωπον απο τών επί γης όντιυν, λογικόν ζώον

ποιήσαντες, ο παρά τ' άλλ' εξοχαύτατον είχον

αυτοί. et pag. 168. Και ευόδιος λέγεται και

ηγεμόνιος. «υς αυτό εις πάσιν πράξιν ηγεμόνι

χρήoθαι, και αυτ8 όντος το εν ταις βελαις εις

την όέ8σαν ημάς ανάγοντος. [Ο] -

- Εστία] Ρroclus Τheol. Ρlat. Lib. VΙ..

Cap. ΧΧΙΙ. Της δ' αυ φρερητικής και ατρέπτε

(τριάδος) πριυτίστη μεν ή Εστία, διότι το είναι

των πραγμάτων αυτό και την εσίαν άχραντον

διασώζει, et Cap. ΧΧΙ. pag. 4ο Ι. in fin. άπαν

τοί υν το μόνιμον και άτρεπτον και αεί ιυσαύτως

έχον άπασι τοις εγκοσμίοις, εκ της υπερερανία
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καθήκειν Εστίας λεκτέον και δια ταύτην και τες

πόλες ακινήτες είναι πάντας και τες άξονας,

περί ες ανελίσσεσιν εαυτας αι των σφαιρών

ανακυκλήσεις , και δη και αυτάς τας ολότητας

τών περιφορών εδραίως ιδρύοθαι , και την γην

εν μέσω μένειν ακλινή, και τα κέντρα την ασά

λευτoν έχειν διαμονήν, Conf. in Cratyl Cap.

13ο. et Phurnutus Cap. ΧΧVΙΙΙ. init. Ταύτην

μεν γαρ διά τό εστάναι διά πάντων Εστίαν

προσηγόρευσαν οι παλαιοί, ή δια το επ' αυτής

ιυσανεί επί θεμελίε τον όλον εστάναι κόσμον,

nec non Οvidius VΙ. Fast. v. 299.

5tat υί terra rua, υί rtando Varta υocatur

[ Ηolrten. et Ο.] Vestam Διός φυλακήν dixere

Ρythagorici, Aristot. de coelo Lib. Π. Cap.

ΧΙΙΙ. Ρhilolaus ap. Stob. Εclog. Ρhys.

[Gale] -

Αθηνά Ι Ρrocl. in Cratyi. 184, 185, et

in Τim. pag. 48 et 51. inprimis verba ή

άχραντος και αδάμαστος θεότης, καθ' ήν και

αυτός ο δημιεργός ακλινης μένει και άτρεπτος

και πάντα τα απ' αυτέ προϊόντα μετέχει δυνά

μειυς αμειλίκτε, καθ' ήν και πάντα νοεί και

χωριστός εστιν αφ' όλων τών όντων εξηρημέ

νος, ταύτην δή την θεότητα καλέσιν οι θεόλο

γοι πάντες Αθηνάν ιυς μεν από της κορυφής

τέ πατρός τικτομένην, και εν αυτώ μένεσαν

νόησιν εσαν δημιεργικήν χυριστήν και αύλον,
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τώ και Θεονόην αυτήν ο εν Κρατύλφ Σωκρά

τες ανύμνησεν etc, et in Τheol. Plat. Lib, VΙ.

Cap. ΧΧΙΙ. Η δε Αθηνά τας μέσας ζωας

ακλινείς φυλάτlει διά νοήσειυς και αυτενεργήτ8

ζωής, ανέχεσα αυτάς από της ύλης, Ρhurnutus

Cap. ΧΧ. Η δ' Αθηνά εστιν ή τε Διός σύν

εσις, ή αυτή έσα τη εν αυτό προνοία, καθό

και προνοίας Αθηνάς ίδρυνται ναοί, Ι Ηolitan,

εί. Ο.] .

και "Αρης] Ιdem Ρroclus 1. 1. Ο δε"Αρης

ταις σωματοειδέσι φύσεσιν επίλάμπει και δύνα

μιν, και το άρρητον (leg. άρρηκτον) ύς φησιν

ο εν τώ Κρατύλω Σιυκράτης. διό και υπό της

Αθηνάς τελειέται και μετέχει νοερωτεράς επι

πνοίας, ύς φησιν ή ποίησις, και της χωριστής

από τών γεννητιύν ζιυής. Μars itaque fons

vel principium vigoris et animi et corporis.

Da Ρrinrip der Κraft und Lebendigkeit. Ρhur

nutus Cap. ΧΧΙ. "Αρης, ή από της αράς,

ή έστι βλάβη, ή πάλιν κατά εναντίωσιν αυσ

ανει εκμείλισσομένων αυτόν των προσαγορευόν

τιυν, από τε άρσαι, ό έστιν αρμόσαι. Η

γαρ δραστική δύναμις προσαρμόζει τα πράγματα.

[Ο.]
-

επειδή αρμονία μεν το κάλλος ποι

εί] Proclus in Τim. Lib. ΙΙΙ. p. 155. in fin.

Δια γάρ τέτον τον έρωτα πάντα ήρμοσται αλ

λήλοις, ύς εν έρωτι μένει (l. ώστε - - μένειν)
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κόσμε στοιχεία θέoντα συνδέδεται άρα τα

στοιχεία τα κοσμικά , και φιλίαν έχει, και

ταύτην άλυτον εις τον άπειρον χρόνον, διά

την βέλησιν τε πατρός, Ει δε και προ τέτων

την υπερκόσμιον αιτίαν της φιλίας εθέλεις σκο

πείν, ευρήσεις και παρά τοις θεολόγοις αυτήν

υμνεμένην την γάρ Αφροδίτην παρήγαγεν ο

δημιεργος να καλώς επίλάμπη τάξιν και αρμο

νίαν και κοινωνίαν πάσι τοις εγκοσμίοις, και

τον Εριυτα οπαδόν αυτής , ενοποιον όντα τών

όλων. [ Holfttn.] Εt propius ad Sallustii

mentem ipse Ρlato in Cratylo pag. 316. ed.

Steph. pag. Ιο9. Ηeind. Ερμ τί δε το κα

λόν; Σωκ Τέτο καλεπιύτερον κατανοήσαι καί

τοι λέγεσί γε αυτό αρμονία μόνον και μήκει τέ

και παρήκται, et Αristoteles. Μetaph. ΧΙΙΙ. 3.

pag. 216. Sylb. τε δε καλέ μέγιστα είδη , τά

ξις και συμμετρία και το αυρισμένον Conf.

qui definitiones veterum philosophorum de

pulchro diligentissime collegit et exposuit

doctiss: Creutzerad Ρlotin. de pulchr. p. 147.

seqq. [ΟΙ

το δε κ άλλος εν τοίς ο ρωμένοις και

κρύπτεται] Ηinc Plato in Phaedro pul

chrum plendidi, imum εf ευidentirrimum το φα

νόν και λαμπρόν vocat: Vide insigniter hac

de re philosophantem Ρroclum Τheol. Ρlat,

Lib. Ι. Cap. 25. pag. 6ο. [Ηolrten.]
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οϊον Διόνυσον μ ε ν εν Δι"] Proclus

in Τim. L. V. p. 334. med. et in Cratyl. C.

184. [idem] Νam Βacchus etiam v. Διόνυσος

Ρlatonicis recentioribus erat non tantum vi

tisator, sed νοερός θεός - θεός της ψυχικής

και υπερκοσμίs κράσειυς , ut loquitur Οlym

piodorus ad Philebum pag. 2ο Ι. ed. Stall

Daum. [Ο]

Ασκληπιόν δε εν Απόλλωνι] Ιn

Τim Lib. Ι. pag. 49. [idem ] . Damascius et

Ηesiodus ejusdem αρχής et σειράς (ut ad

Ρhurnutum pag. 22τ. dixi.) faciunt Jovem

et Αpollinem. De ΑΕsculapio Syrianus in

Αristot. Μetaph. Παιήιυν ή Σιυτήρ Ασκληπιός

την θείαν έχων ιατρικήν , δι' ής θεοίς τε και

ψυχαίς και σώμασι, τοις μεν αει το προσήκον

απονέμει, τοις δε όταν ή δεκτά. [Gale ]

την κρόνε δε Δημήτρι δοτέον] Lu

cem his verbis affundit Ρroclus Τheol. Ρlat.

V, pag. 267. Κατ' Ορφέα τώ μεν Κρόνιμ

συνέσα Ρέα καλείται τον δε Δία παραγέσα

και μετά Διός εμφαίνεσα , τες τε όλες και τες

μερικές διακόσμες τιύν Θεών, Δημήτηρ: et ple

nius in Cratylum Cap. Ι66. (pag. 96. Βois

sonad.) "Οτι την Δήμητρα Ορφεύς μέν την

αυτήν λέγιυν τη Ρέα είναι, λέγει ότι άνωθεν

μεν μετά Κρόνε εσα ανεκφοίτητος Ρέα εστίν,

8 "
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προβάλλεσα δε και απογεννίύσα τον Δία , Δη

μήτηρ λέγει γάρ

Η"είwν το πρίν εξσαν, έπει Διός έπλετο

μήτηρ ,

Γέγονε Δημήτηρ,

Ησίοδος δε θυγατέρα της Ρέας λέγει την Δή

μητρα, και συμφωνέσι δηλονότι οι θεολόγοι,

Cere igitur eadem quae Τarra, Verta, Cή

bele apud Νeo-Platonicos, unde mater etiam

Jovis habita. Vide Εz : Spanhem, de usu et

Ρraest. Νumism. Diss. VI. Τom. Ι. pag. 3 Ι 2.

et quae observavimus ad Αrnobium in Αd

dend. Τom. ΙΙ. pag. 473. Recte igitur Sal

lustius noster Saturni orbem sive sphaeram

etiam Cereri assignat. [ΟΙ

είρη ν τ α ι τ ε κ αι ύμν η νται] είρηνται a

philosophis et Μythologis, ύμνηνται a poetis.

Μale itaque Αllatius: tantibu, εt hψmni cele

brantur. Ι ΟΙ

Cap. VΙΙ.

"Ο τι ε κ έστι τέτε φθαρέντος ή]

Locutio elliptica pro έκ έστιν άλλο δυνατόν

τέτε φθαρέντος. Ε, irt , wenn diere Walt un

targthen rollte, nicht anderer (kein andrer Fall)

mδglich, gadenkbar, al: entureder etc. [Ο]

Μ. -" -

ή χείρον α ή κρείτ7ο να ποιήσαι] Ηoc
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argumentum Philo duoque affert libro de

mundi incorruptibilitate Ρ. 7ο5. idque maxi

πme demonstrativum et omnino irrefragabile

a multis haberi asserit. [ Ηoliten.]

ει γαρ μη φθείρεται ε δε γέγονεν!

Sic Ρhilo ibid. pag. 784. Vide et sextam

Ρrocli rationem pro mundi aeternitate, cum

Ρhiloponi responso. [idem]

α είτε τον Θεόν αγαθόν είναι και

τον κόσμον υπάρχειν] Procl: in Τimaeum

Lib. ΙΙ. pag. ΙΙΙ. Και ει (ο Θεός) πάσι βέ

λεται χορηγείν την τέ αγαθέ μετεσίαν, εδέν

εστιν εν τώ παντι μόνως κακόν, ωστ' έδε

άτακτον, έδε απρονόητον, εδε αόριστον, αλλά

πάντα μετέχει κάλλες και τάξεως, καθόσον

πέφυκε δέχεοθαι. Πάντα εν εαυτώ ποιεί παρα

πλήσια, καθόσον Θεός αγαθύνων τα γιγνόμε

να , άλλα δε λοιπόν κατ' άλλες απεργάζεται

λόγες παραδειγματικές. "Ωσπερ γαρ, φησίν

Αήικός, ο τέκτιυν πάντα μεν τεκτονικά ποιεί,

άλλα δε κατ' άλλον λόγον, το μεν βάθρον,

το δέ, κλίνην, έτιυ και ο Θεός, ή μεν αγα

θός, εξομοιοί πάντα εαυτό, αγαθά επιτελών,

κατά δε τα είδη τα μερίζοντα τας εκάστωνεσί

ας, ποιεί προς τας παραδειγματικάς αιτίας,

Εadem quoque prima ipsius ratio fuit mundi

aeternitatis adstruendae, ut ex Philoponi re

sponso apparet: ubi et duo haec exempla
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lucis et umbrae ab eodem allata diluίt.

[ Ηolrten. et 0.] Ceterum postrema verba

male vertit Αllatius et Μundum εχirtere, cum.

sint conjungenda cum αγαθόν είναι, ntctrJε

ert Deum emper bonum erre at mundum etiam.

[ Ο.]

ιύ σπερ ή λί μ μ ε ν κ α ι πυρ ι συνυφί

στα τα ι φ ώς etc. ] Proclus in Τim. Lib. ΙΙ.

p. ΙΙ. ιυς ο ήλιος, εν όσω εστί, πάντα κατα

λάμπει και το πύρ θερμαίνει, έτιυ και το αει

όν αγαθόν αεί βέλεται τα αγαθά et Sextus

Εmpiric. adv. Μath. Lib. ΧΙ. p. 27ο. Παρό

και ο Πλάτων (de Rep. ΙΙ.) συνιστάς ότι φύ

σει αγαθόν εστιν ο Θεός, από τών ομοίων

επικεχείρηκεν ιυς γαρ θερμέ, φησιν, διόν εστι

το θερμαίνειν. και ψυχρέ ίδιον το ψύχειν, εται

και αγαθό Άβιόν εστι το αγαθοποιείν, ubi

vide Fabric. nostrum quoque locum citan

tem pag. 7ο4. Ceterum optime Schulthes

sius, gerade ο ιuie mit der Sonnt und dem

Εhuer da, Licht, und mit dem Κorper der

5chatten roexirtiert. [Ο.]

τα μεν Νέν μιμείται και κύκλω κι

νείται ] Ηinc I3. Ρrocli ratio ducta apud

Ρhiloponum , sed de hoc Platonis effato vide

Ρrocl. ad Τim. Lib. ΙΙΙ. pag. Ι67. et Chalcid.

pag. 213. Cpag. 322. ad Fabric. post. Ηip

polyt.) Κούi, υcro moυendi uru, επί necerra
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τiu, υiru, εκ omnibu, motibu duo ho (Deum,

Ρlato inquit, mundo) tribuirre pracipuo, unum

εκ antecedenti, juo rapit tella, aplana, ad occi.

dua , quem motum nuncυocat in antecedentia ;

alterum υcro principalem, Juί είt rirtumactio,

αircaque emet υcrtitur, imilem deliberatiυα ani

mα motul, juinque Cateri, Carrantibu, motibur.

Ρlotinum porro Εnnead. ΙΙ. Lib. fΙ. init.

pag. Ιο7. Διά τί κύκλιμ κινείται; (scil. o Κόσ

μος) ότι Νέν μιμείται. Ο quem locum ad ver

bum expressisse videtur Sallustius noster)

et ex Ρlotino Μacrobius in Somn. Scip.

Lib. Ι. C. Ι7. [Ηolrt, εf Ο.]

τα δε ψυχήν και επ' ευθείας] ψυχήν

distinguens a Νώ mβntt, sive (ut Chalcidius

appellat) anima daliberativa vocat h. 1. Sallu

stius piritum animalem υεί υitalem, quem se

quenti capite appellat ψυχήν άλογον , sedem

τέ θυμικό και επιθυμικέ, Ηanc ψυχήν (quam

Χenophanes jam et Αnaxagoras dixerunt

τα πολλα ήσσιυ Νε είναι Vide quae ex Ign.

Rossi Comment. Laert, adnotavimus ad Ηesy

chii Μilesii Vitam Χenophanis p. 167) επ'

ευθείας recta ferri (in id quod appetit) dicit

Sallustius noster, cum contra ο Νές in or

bem vertatur, omnia circuiens, resque sin

gulas guaqua versum perlustrans ac consί

derans. Contra Αrchytas ap, Ioann, Lyd.
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de mensibus, p. 21. ed. Schow, ipsi animae

(scil. τη λογική) adscribit motum circularem

vel orbicularem Δια τέτο ψυχα το αυτό κι

νέν ανάγκα δια το πριύτον κινέν, κύκλος δε τέτο

ή σφαίρα. Conf. Jos. Νavarro tentam. de

Αrchyta. pag. 34. ΙΟ.]

ή μεν απλαν ή ς] scil. σφαίρα. [Ο]

μηδε άλλο τι ποιείν, ά των etc.]

Ιntegra constructio esset μηδε άλλο τι ποιείν

τέτιυν, ά εστι τών τεσσάρων στοιχείων. [Ο]

Σφαίρας δε έσης τε κόσμε) Ρrocl.in

Τim. pag. Ι6o. et seq. Chalcid. pag. 139.

(299. Fabr.) Νam sphaerici cuivis noti.

Ι Ηolrten.]

Cap. VΙΙΙ.

Έστι δέ τις δύναμις, και σίας μ ε ν δευ

τέρα, ψυχής δε πριύτη etc.] Procl. Εlem.

Τheol. Cap. ΧΧ. pag. 424. Πάντιυν σιυμά

των επέκεινά εστιν η ψυχής εσία, και πασών

ψυχών επέκεινα ή νοερά φύσις, και πασών των

νοερίύν υποστάσεων επέκεινα το εν. De εσία ve

ro idem Ρroclus Τheol. Ρlat. L. ΙΙΙ. C. ΙΧ.

p. Ι.35. Και η μεν εσία το μόνιμον τ8 όντος,

και το ταϊς πριυτίσταις αρχαίς συνυφαινόμενον,

και ανεκφοίτητον τέ ενός. [Ο] Conf. Τheol.

Ρlat Lib. Ι. Cap. ΙΙΙ. et Lib. ΙΙΙ. Cap. VΙ,

ubi hos gradus copiose explicat. [Ηolsten.]
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Αt finitis tantum entibus την εσίαν adscri

bunt Ρroclus et Sallustius noster, cum, ut

supra vidimus, summum numen primam

φue omnium rerum causam dixerint υπερέ

σιον. [Formeψ.] Utrum ο Νές idem sit cum

ψυχή, an vero diversus, disquirit Νemesius

de Νatura Ηominis. Cap. Ι. [ Ο]

τελειέ σα δε την ψυχήν J Jamblich.

Segm. V. Cap. ΙΙ. ψυχή από νέ τελειέται.

[ Gale] -

αύσπερ ήλιος τας όψεις] Similiter

Μens cum Sole comparatur in insigni Αr

chytae loco apud Jamblich. Lib. ΙΙ. de secta

Ρythag. Cap. ΙV. Οet in Οpusculis Μytho

logicis etc. ed. Galei Αmst, pag. 732 ) et

apud Ρroclum in Τim. Lib. Πl. pag. π83. in

fin. Ανάλογον γαρ ήλίμ μεν νές, τό αφ'

ηλίs φωτί η ψυχή, τη δε αυγή από το φιυ
τός, ή μεριστή ζωή. [Ηolt. at Ο.] • .

ψυχών α ι μ έ ν ε ι σ ι λ ο γ ι κ α ι] Vide

Jamblich. Sect. VIII. C. VI. p. 162. [Gale]

κ α ι α ι μ ε ν εκ των πρώτων, αι δε εκ

δευτέρω ν παράγονται Θεών ] Αlcinous

de Doctrin. Ρlat. C. ΧΧΙΙΙ. princip, Ψυχήν

γαρ παραλαμβάνοντες ανθρωπίνην αθάνατον έ

σαν παρά τέ πριώτε Θεό οι τά θνητα γένη δη

μι8ργέντες θεοι δύο αυτή προσέθεσαν μέρη θνη

τά. Chalcidius in Τim, p. 23o et 276. (346
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Fabr.) Unde opinor Platonem animarum quidam

αdification Drum opificem prafuirre dicere, εο

rum υcro qua animir Jubtexuntur, altir divini,

potertatibu, infèrioribu, munu, atque officium arre

mandatum : ita ut pura quidem anima , inco

raque at υigenta fiorentarque rationibu, a Dco

factα rint, υίtiojarum υcro partium εju, aucto

re, habeantur ha potertate , ηuibu, ab opifice

Dao tali, rura mandata rit. Respicitscil.adlocum

Ρlat. in Τimaeo (p. 32. ed.Τauchnitz) ubi Deus

summusrerum opifexadinferioresitaloquitur.

Καθ' όσον μεν αυτών (ψυχίύν) αθανάτοις όμαί

νυμον είναι προσήκει, θείον λέγομεν, ηγεμονέν

τ' εν αυτοίς τιύν αεί δίκη και ημίν εθελόντιυν

έπειθαι, σπείρας και υπαρξάμενος έγιύ παραδιύσιυ'

το δε λοιπόν υμείς, αθανάτω θνητον προσυφαί

νοντες απεργάζεοθεζιύα και γεννάτε, τροφήν τε

διδόντες αυξάνετε και φθίνοντα πάλιν δέχεοθε.

[ Ηolrten. et Ο.]

κ ρ α τ ή σα σα μ ε ν α ρε την είc. είr.] Vide

duo insignia loca Τheagis Pythagorici ex

libro de virtutibus apud Stobaeum Serm. Ι.

(et in Galei Οpusc. Μythol. pag. 688. seqq.

ed. Αmst.) et Ρlotin. Εnnead. Ι. Lib. Ι.

Cap. VΙΙΙ. . [ Ηolrten.]

Αθάνα τον δε αυτήν είναι ανάγκη,

ότι γινα σκει Θεες] Ρlotinus Εnnead. ΙV.

Lib, VΙΙ. Cap, το pag. 464. Φρόνησις γαρ



121

και αρετή αληθής θεία όντα εκ αν εγγένοιτο

φαύλιμ τινί και θνητώ πράγματι, αλλ' ανάγκη

θείον το τοιέτον είναι, άτε θείων μεστόν αυτών

δια συγγένειαν και το ομοέσιον διο και όστις

τοιέτος ήμιύν, ολίγον αν παραλλάτloι τών άνω

τη ψυχή αυτή μόνον τέτο, όσον εστίν εν σώ

ματι ελατlέμενος διό και ει πάς άνθρωπος

τοιέτος ήν, ή πλήθος τι τοιαύταις ψυχαίς κεχρη

μένον, έδεις έτιυς ήν άπιστος, ως μη πιστεύειν

το της ψυχής αυτοίς πάντη αθάνατον είναι,

Conf. Αristotelem, vel quisquis est auctor

de sapientia ΑΕgyptiorum. Lib. ΧΙΙ. Cap. IV

et VΙΙ. [Ηolrten. et Ο.]

και το ίς σωί μ α σ ι ιυς α σ ιύματος αν

τιπέπονθε] Vide Μarsil. Ficin. Τheol. Ρlat.

Lib. 1Χ. C. 2 et 3. [Ηolrten.] Βene Schult

Inessius, Jic hat al rin unkorperlicher Weren

Αntipathia gegen die Κorper. [0.]

κ αλών μ ε ν γαρ και νέιυν όντιυν

αμαρτάνει] Lectio si sana est, sensus

esse videtur: corporeae pulchritudinis aspe

ctu et contemplatione (ν. c. in foeminis

vel pueris formosis) molliri animum saepis

sime et ad delicta allici ; contra senilium

corporum contemplatione non tangi, sed

integrum servare suum vigorem. Ceterum

sensus exiret multo elegantior et philosopho

dignor, si legeremus και το σιώματι - - - -
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αντιπέπoνθεν καλέ γάρ και νέ8 όντος αμαρτά

νει, γηρώντος δε εκείνε ακμάζει. Θμαmdiu Cor

pur pulchrum art ac juυenile (roburtum ac υcge

tum) delinquit animur ; 4uod τι υcro renuerit

αorpur, υiget animu! (virtute scil. ac sapientia)

Ιn eandem fere sententiam Paulus Αposto

lus ΙΙ. Cor. ΙV. 16. Αλλ' ει και ο έξω ημών

άνθρωπος διαφθείρεται, αλλ' ο έσωθεν ανα

καινέται ημέρα και ημέρα Ι ΟΙ Ρro αμαρτάνει

malim μαραίνεται, ut respondeat V. ακμάζει,

[ Cap. Οrell]

και πάσα μ ε ν σπ8 δαία ψυχή κ έχρη

τα ι ν ώ] Pseudo-Aristot. Τheol. ΑΕgypt. L. ΙΙ.

C. VΙΙΙ, ΙΧ et Χ. [ Ηolrt.]

έκ έστιν εν τέτω] Ibid. Cap. Ι, ΙΙ et

VΙΙ. et Ρlotin. Εnnead. Ι. Lib. Ι. Cap. ΙΙΙ

et ΙV. (pag. 2) Αλλά γαρ εν σιύματι θετέον

ψυχήν έσαν, είτε πρό τέτε, είτε εν τέτω, εξ

ε και αυτής ζώον το σύμπαν εκλήθη. Χρω

μένη μεν εν σώματι οιoν οργάνω, εκ αναγκά

ζεται δέξαοθαι τα διά τ8 σιύματος παθήματα,

ιύσπερ έδε τα τών οργάνων παθήματα οι τεχνί

ται, αίoθησιν δε τάχ' αν αναγκαίως, είπερ δεί

χρήoθαι τό οργάνω , γινιύσκεσαν τα έξιυθεν

παθήματα εξ αιοθήσειυς etc, etc. [Holit, εί Ο.]

Μethodius apud Photium improbat Οrigenis

opinionem dicentis corpus esse ψυχής δεσμόν,

[Gale] Contrarium, animam humanam cum
'
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mente corpori esse inclusam statuit auctor

Ρoemandri (pag. ΙΙ. ed. F. Patricii Veneta)

ψυχή δ' ανθρώπ8 οχείται τον τρόπον τέτον ο

νές εν τό λόγω , ο λόγος εν τη ψυχή, η

ψυχή εν τό πνεύματι, το πνεύμα εν τώ σιύ

ματι. [Ο]

ει δε υπό τ8 σιύματος παρατρέπε

τα ι πολλάκις ] De anima Jamblichus de

Μyst. Segm. Ι. Cap. VΙΙ. ροπή και σχέσει και

νεύσει κρατείται, ορέξεσί τε τ8 χείρονος, και

οικείαΐσει τιύν δευτέρωυ κατέχεται. Vide etiam

Segm. V. Cap. ΙΙ. Ιdem apud Stobaeum

Εclog. Ρhys. Lib. Ι. Gpag. ΙΙ6, Canter) ex

aliena sententia - - Σίύμα ιυς έμψυχος

οίαξ. [idem] -

Ca p. ΙΧ.

Την δε τών Θεών Πρόνοι αν etc.]

Ρroclus Τheol. Ρlat, Lib. Ι. Cap. ΧV. p. 39.

gui instar omnium erit. [Ηolitan.] inprimis

verba p. 1. in fine. Ου γαρ έξωθεν τα πράγ

ματα κινέσιν (οι Θεοί) εδ' άλλοι μέν εισιν αίτιοι

της εσίας, αυτοί δε την ηγεμονίαν παρειλήφα

σιν, ιύν εκείνοι παρήγαγον, αλλ' οιον εκ πρύμ

νης τα πάντα κατευθύνεσιν , αυτοί το είναι

χορηγέντες, αυτοί τα της ζωής μέτρα κατέ

χοντες, αυτοί τα της ενεργείας μέτρα εκάστοις

διανέμοντες. [Ο] Liceat illustrationis causa
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afferre veterum philosophorum placita de

providentia. Pythagoras jam et ejus disci

puli statuerunt providentiam omnia quae in

Μundo sunt fiuntque, maxima, minima com

prehendentem. Vid. Jamblich. in ejus vita

Cap. ΧΧVΙΙΙ. Αrchytas, quod Imperatorem

exercitui, idem dixit Deum esse Μundo re

busque creatis. Plato, inprimis in libris de

legibus, adeo praeclara divinaque hac de re

docuit, ut Ρatres Εcclesiastici illum pleraque

e Sacris literis hausisse fuerint opinati. Sal

vianus de Gubern. Dei Lib. Ι. Ρlato εί omner

Ρlatonicorum chola Μoderatorem rerum om

nium εonfitentur Drum. Recentiores Platonici

et Pythagorici Diis majoribus primam sum

mamque circa Μundum Providentiam, re

rum autem minorum, sive eorum, quae sin

gulis rebus creatis accidunt, curam Diis mi

noribus vel daemonibus attribuerunt. Jam

blichus de Μyst. Sect. Ι. Cap. ΧΧ. "Ολως

δε το μεν θείον εστίν ηγεμονικόν, και προϊστά

μενον της εν τοις έσι διατάξειυς, διακονικόν δε

το δαιμόνιον και παραδεχόμενον άπερ αν πα

ραγγείλασιν οι Θεοί. Conf. Ηierocl. in Frag

mentis libri de Providentia a Photio serva

tis. Αt lucidissime omnium et acutissime

de Providentia disputavit Ρlotinus Εnnead.

ΙΙΙ. Libro ΙΙ. integro, cujus dogmata in bre
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vius contraxit Αugustinus de Civit. Dei L. Χ.

C. ΧΙV. De Ρrουidentia certe Ρlotinu Platonicu

dirputat: namque a rummo Deo, cuju art intelligί

bili (l.inintelligibilii) atque intfibili, pulchritudour

gue ad terrena atima pertingere, florculorum atque

foliorum pulchritudine comprobat , atque omnia

φuari atjacta et υclocirime pereuntia decentiri.

mo formarum μdrum numero habere non pοrre

ή niri indeformentur, ubi forma intelligibί

ίi (l.inintelligibilii) et incommutabili, Jimul haben,

omnia perJευcrat. Αristotelem quod attinet,

illum patres Εcclesiasticiaccusant prorsus su

stulisse Deorum providentiam: atfalso. Νam

adstruit illam, non tollit in Libro de Μundo

(si genuinus est Ο.) Cap. ΙΙ. ή τιύν όλων

τάξις και διακόσμησις υπό Θεξ δε και διά Θεόν

φυλατloμένη et ibid. Cap. VΙ. (et apud Stob.

Εclog. Ρhys. Lib. Ι. Cap. ΙΙΙ. pag. 81. ed.

Ηeeren Ο.) Καθόλs δε όπερ εν νη μεν κυ

βερνήτης, εν άρματι δε ηνίοχος, εν χορώ δε

κορυφαίος, εν πόλει δε νόμος, εν στρατοπέδω

δε ηγεμίύν, τ8το Θεός εν Κόσμω. Εt omnino,

(Democritum , Ηeraclitum et Εpicuri asse

classi exceperis,) vix ullum antiquorum

philosophorum inveneris Deorum circa mun

dum providentiam prorsus negantem ac de

struentem. Οuid quod et Εpicureorum non

nullos Causam quandam abditam res huma
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nas obterentem, altaque et magna deprimen

tem statuisse, liquet ex versibus Lucretti

V. Ι233. -

Κηue adeo re humana, Wi, abdita quadam

Οbterit, at pulchro farctir, ταυαιque recurri,

Ρroculcare ac ludibrio ribί habere υidatur.

ΙForm εψ]

Conf. Nemesius de Νatura Ηominis. Cap.

ΧLΙV. [Ο]

τα μεν γαρ όμιμα τα δια φ α ν ή προς

το βλέπει ν κ α τ ε σ κ ε ύ α σ τ α ι etc. etc.]

Conf. Χenophon. Μemorabb. Lib. Ι. Cap. ΙV.

35 et 6. Οuem locum elegantissimum Sal

lustius noster fortassis ante oculos ha

buit. [ Ο]

Αίτε εν τώ κ ό σ μ μ μ α ν τ είαι κ α ι

θεραπεία ι σ ιυμά τιυ ν] Proclus in Τim.

Lib. Ι. pag. 49. utramque hanc scientiam

Μinervae, hoc est providentiae divinae mu

nera esse docet. [Ηolten.] Jamblichus de

Μyst, Segm. ΙΙΙ. Cap. ΙΙΙ. Εάν δε Οή ψυχήD

σες λόγες τών γιγνομένων ανάγη προς τες

αιτίες αυτών Θεές, δύναμιν απ' αυτών προσ

λαμβάνει, και γνώσιν αναλογιζομένην, όσα τε

ήν και όσα έσται, θεωρίαν τε παντός χρόνε ποιεί

ται, και τών εν τώ χρόνιμ συμβαινόντων επισκο

πεί τα έργα, τάξιν τε αυτών και επιμέλειαν,
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και επανόρθιυσιν την προσήκεσαν μεταλαγχάνει'

και τα μεν κεκμηκότα σαύματα θεραπεύει, τα δε

πλημμελώς και ατάκτως έχοντα παρ' ανθρώ

ποις ευ διατίθησι, τεχνών τε ευρέσεις πολλάκις,

και διανομάς τών δικαίων, και τών νομίμων

θέσεις παραδίδιυσιν. Ούτως εν Ασκληπίε μεν

τα νοσήματα τοις θείοις ονείροις παύεται δια δε

την τάξιν τών νύκτωρ επιφανειών ή ιατρική

τέχνη συνέστη από τών ιερών όνειράτιυν το δε

Αλεξάνδρε στρατόπεδον πάνεσιύθη , μέλλον

άρδην νυκτός απoλλυοθαι, Διονύσs κατ' όναρ

επιφανέντος , και την λύσιν τών ανηκέστων πα

θημάτων σημήναντος Αφέτις δέ, υπο Λυσάν

δρs τέ βασιλέως πολιορκεμένη, κατά τες από

τέ "Αμμωνος πεμφθέντας ονείρες εσιώθη, την

ταχίστην αυτό τον στρατόν αναστήσαντος εκεί

θεν, και λύσαντος ευθέως την πολιορκίαν.

[Gale et Ο.]

και δεν βελο μένες] ί. α. nihil proprii rom

modi υcl lucri inde quarente : ohnc einige Wor

theile fiίr rich zu bezuecken, ut bene Schult

bessius. Pessime autem Formey: τοψent ού

ίige d' exercer leur υolonté, plane non intelli

gens auctoris sententiam. [ Ο]

και δε πονέ ντας] Ita pro 8δε ποιέντας, guod

antealegebatur, correxi auctore Galeo, et sic

etiam legisse videntur Formey et Schult

Hessius vertentes, ille ou de υaquer ά 4utljur
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traυail: hic, ohne εinige Βarchicerde dadurch

zu haben. Ρlane aliud esset &δεν ποιέντας

nil εfficienter, frustra laboranter. [Ο]

Αλλ' ίύ σπερ τιύν σιυ μ ά τιυν τα δύνα

μιν έχοντα] Νon dubitavi in textum reci

pere emendationem patruelis nostri verissi

mam. Αntea legebatur αλλ' ύσπερ τών σιυ

μάτιυν την δύναμιν εχόντιυν. Εquidem legen

dum conjeceram: Αλλ' ύσπερ τινα τών σιυ

μάτιυν την δύναμιν εχόντων, Sed offendit ar

ticulus την certam quandam ac definitam

vim indicans, cum Sallustius loguatur in

genere de corporibus vi aliqua praeditis. [Ο]

αυτό τό είναι π ο ι ε ί α ποιεί etc. ]

Ρroclus Εlem. Theol. S. I2ο, 12π. et inpri

mis Ι 22. "Οντες γάρ (όι Θεοί) εδέν άλλο ή

αγαθότης, αυτό τό είναι τοις πάσιν αφθόνιυς

τ' αγαθα χορηγεσιν, και καταλογισμόν ποιέ

μενοι την διανομήν, αλλά τέτιυν μεν κατά την

αξίαν δεχομένων, εκείνων δε κατά την αυτών

ύπαρξιν διδόντων. Ούτε εν προνούντες, σχέσιν

αναδέχονται προς τα προνοείμενα. Τό γάρ είναι

ό εισι, ωάντα αγαθύνεσι. Πάν δε το τό είναι

ποιόν ασχέτως ποιεί ή γάρ σχέσις πρόοθεσίς

εστι τό είναι, διό και παρά φύσιν [ Ηolrten.

εt 0.]

έτιυ πολύ μάλλον ή τών Θεών πρό

νοια αυτή τε α π ό ν ως etc.] Proclus Τheol.
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Ρlat. Lib. Ι. Cap. ΧV. pag, 4Ι. Και μοι μη

δεις την τοιαύτην πρόνοιαν ή κατατείνειν περί

τα δεύτερα τες Θεές ηγείοθιυ, και της εξη

ρημένης αυτές υπεροχής, η πραγματειώδη και

επίπονον αυτοίς τον βίον ποιείν, πόρρω της θνη

της δυσχερείας ιδρυμένοις ' 8 γαρ εθέλει χραί

νεοθαι το μακάριον αυτών τη δυσκολία της διοι

κήσεως, έπει και τοις παρ' ημίν αγαθοίς μετά

ραστιύνης ο βίος, και απράγμιυν και άλυπος

πάντες δε οι πόνοι κατά της οχλήσεως εκ τιύν

της ύλης εμποδίων. [ Ηolsten, εί. Ο.]

το γαρ θείον, φασίν etc. etc.] Εpicuri

sententia Graece sic se habet: το μακάριον

και άφθαρτον έτε αυτό πράγματα έχει, έτε

άλλιμ παρέχει, guam latine expressit Cicero

de Νat Deor. I. Cap. 17. Were εχporita ert

illa rententia ab Εpicuro quod aeternum bea

tumque it, id nac habere iprum negotii juidquam,

nec εκhibere alteri. ubi vide Davis. et Creut

zer qui vir doctissimus veterum loca ean

dem sententiam illustrantia diligentissime

collegit, pag. 77 et seq. Ι Ο.]

η δε εκ τών σ ιυμάτων κ α ι ε ν το ίς

σιύμασι - - - - Ειμαρμέν η καλείται]

Αnima enim supra Fatum Platoni in Τimaeo.

Vide Ρroclum pag. 32 Ι , φui pag. seq. pro

lixe Platonis de Fato sententiam explicat

et Chalcid, p. 235, cum sequentibus [Ηolit.]

0
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Jamblichus apud Stobaeum (Εclog. Lib. Ι.

Cap. ΙV. pag. 187. ed. Heeren) Της δ' ει

μαρμένης ή εσία σύμπασα εστιν εν τη φύσει

- - - - - Ζιυή τε εν σιυματοειδής, και λόγος

γενεσιεργός, τάτε ένυλα είδη, και αυτή η ύλη,

ή τε συντεθειμένη γένεσις από τέτων , κίνη

σίς τε ή τα πάντα μεταβάλλεσα, και φύσις ή

τεταγμένως διοικέσα τα γιγνόμενα , αρχαί τε

αι της φύσεως, και τέλη, και ποιήσεις , και

αι τέτων συνδέσεις προς άλληλα, απ' αρχής τε

άχρι τ8 τέλες διέξοδοι συμπληρέσι την ειμαρ

μένην. [ΟΙ Αlexander Αphrodis. Lib. ΙΙ. de

anima ex Theophrasti Callisthene idem te

statur, Εgregia sunt quae ex Οrigene ad

fert Εusebius Ρraeparat Εvang, Lib. VI.

(Cap. ΧΙ. pag. 2or. seq. Viger.) Vide Lips.

Μanuduct, in Ρhilos. Stoic. Μenagium ad

Laert, pag. 188. [Gale]

διά το μάλλον το ίς σώμα σι φαίνεσ

θ α ι τον ειρμό ν] Legendum sine dubio :

διά το μάλλον εν τοις σιύμασι etc. εν absor

ptum ab extrema litera ν. μάλλον. ΙΟ.]

περί ήν και Μαθηματική ε ύ ρ η ται

τέχνη] Μinus distincte Schulthessius: Diere

irt der Gegenrtand der Μathematik: cum τέχνη

Μαθηματική ανι Μathematicorum ut e nexu

orationis patet, h. 1. sit astrologia judiciaria

i. e (ut Vitruvius Lib, ΙΧ Cap. VΙ. explicat)
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arr Chaldtrorum (sive Genethliacorum) ante

facta et futura εκ ratiorinationibur artrorum

(stellarum situ motuque inprimis in hora

natali) εχplicantium, da Νativitatrtallen. Τa

Ιes homines alias Chaldai nuncupati, Romanis

Graecisque recentioribus dicebantur Μathe

matici et ars eorum ar Μathematica vel Μa

therir, de qua Firmici liber exstat. [ Ο.Ι

εκ τών θείων σωμάτιυ ν] i. e. exstellis

et sideribus. [Ο.]

το δε αδικίας τε κ α ι α σελγείας εκ

τής Ειμαρμένης διδόναι] Patruelis meus

pro διδόναι legendum conjicit δίδοοθαι. Ρossit

tamen fortassis defendi vulgata lectio, ut

sit διδόναι affirmare, Contendere dari illa. Vide

quae observabimus infra Cap. ΧΙΙΙ. ad verba

οι τόν κόσμον φθείροντες. [Ο.]

επ αγαθώ γίνεται πάντα Ι Ηanc sen

tentiam Jamblichus pluribus locis explicat

de Μyst. Segm. Ι. Cap. ΧVΙΙΙ. Segm. ΙV.

Cap. IV, V, VI. "Οτι τοίνυν έτε τέτων (τών

αδίκιυν) αιτιατέον τες Θεες αυτόθεν μεν πρό

δηλον οι γαρ αγαθοί αγαθών εισιν άιτιοι και

οι Θεοί κατ' εσίαν έχεσι το αγαθόν εδεν άρα

άδικον ποιέσιν. [Gale at Ο.]

ώ σπερ τον ήλιον α γ α θόν όντα πάσι

etc. ] Jamblichus Lib. Ι. Sect. ΧVΙ. pag. 32.

Οίονεί τις καμνόντιυν τώ σιύματι και μη δυνάμε
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νος φέρειν την ηλίs ζωοποιόν θερμότητα,

ετόλμα ψευδόμενος από τών οικείων παθών ει

πείν, ως ε λυσιτελής εστιν ο ήλιος προς υγί

ειαν και ζωήν. [Gale εί 0.]

Διατί γ α ρ Μασσαγέται μεν τες πα

τέρας εοθίεσιν;] De Μassagetis ita Diony

sius Αlexandrinus in Ρeriegesi vs. 739. et seq.

Τες δέ μετ' (scil. Δέρβικας) αντολίνιν, πέ

ρην κελάδοντος Αράξs

Μασσαγέται ναίεσι, θοιύν βυστήρες οί

- στιύν

Ανέρες, όϊς μήτ' αυτός έγιύ, μήθ' όστις

εταίρος

Εμπελάσαι μάλα γάρ τε κακοξεινότεροι

άλλιυν.

"Ου γάρ σφιν σίτοιο μελίφρονος εστιν έδωδή

"Ουδε μεν έδ' οίνος μεταδήμιος , αλλά γαρ

- ϊππιυν

Αίματι μίσγεντες λευκόν γάλα , δαίτα τί

η θενται

ubi Εustathius pag. 98. ed. Η. Steph. Φασί

δε άριστον είναι παρά τους Μασσαγέταις θάνα

τον, όταν γηράσαντες συγκατακοπιύσι κρέασι

προβάτων και βρωθώσι Νec non Ρorphyrius

de Αbstin. ab Αnimal. Ε. ΙV. S. 2π. p. 177.

ed Ηolsten. Cantabr. Ιστορένται γέν Μασ

σαγέται και Δέρβικες αθλιωτάτες ήγειώθαι τιύν

οικείων τες αυτομάτως τελευτήσαντας διό και
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φθάσαντες καταθύεσι και εστιώνται τών φιλ

τάτων τες γεγηρακότας, dui in sequentibus

de Τibarenis, Ηyrcanis, Caspiis, Scythis,

Βactriis similia narrat. Conf. Εuseb. Ρraepa

rat. Εvangel. L. Ι. C. ΙV. p, τI. ΟViger) [Ο.]

Πέρσαι δε ευγένει αν σώζε σι] Locus

difficilis. Lectio vulgata si sana est, videtur

Sallustius dicere voluisse Ρersas snmma

cura conservasse generis nobilitatem, in

matrimoniis contrahendis anxie caventes, ne

stirps nobilior cum ignobiliori misceretur. Νο

bilem scil. prosapiam in summo honore fuisse

apud Ρersas, testatur Ηerodotus L. Ι. C. 134.

Εντυγχάνοντες δ' αλλήλοισι εν τήσι οδοίσι,

τώδεάν τις διαγνοίη, ει όμοιοί εισι οι συν

τυγχάνοντες αντί γάρ τό προσαγορεύειν αλ

λήλες, φιλέ8σι τoίσι στόμασι ήν δε ούτερος

υποδεέστερος ολίγω, τας παρειάς φιλέονται

ήν δε πολλά ή έτερος αγεννέστερος, προσπίπ

τιυν προσκυνέει τον έτερον, Ρro σιύζεσι for

tassis rescribendum σέβεσι (nam άζεσι quod

ante conjeceram repudiavi, cum άζειν, sensu

colendi, honorandi, verbum sit poeticum, a

scriptoribus prosaicis aut raro aut nunquam

usurpatum) nisi malis ευγένειαν σιύζεσι in

terpretari sensu morali, more, ingenuo con

/bruant ut alludatur ad id, guod tradit Χe

nophon Cyropaed. Ι. Cap. ΙΙ. 33. Οι δε περ

Α \

"
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σικοί νόμοι προλαβόντες επιμέλoνται, όπως την

αρχήν μη τoιότοξ έσονται οι πολίται, οίοι πονη

ρό τινος ή αισχρέ έργs έφίεοθαι. (Vide quae

observavimus ad Νili,Sent. 9. in Οpusc, vet.

Graec. sententios. Τom. Ι, p.627). Αthaecom

nia parum mihi satisfaciunt, et suspicabar

Sallustium nostrum genti Μassagetarum im

mani plane et barbarae, quae adeo parentes

suos senio confectos trucidabat ac devorabat,

opponere voluisse Ρersarum gentem cultis

simam et humanissimam, quae folios suos

recens natos nunquam exponebat (more

Graecorum aliorumque) sed conservabat, et

alebat. Νam honoratissimos fuisse apud

Ρersas parentes multorum filiorum adeoque

ab ipso rege praemiis ornatos, discimus ex

eodem Ηerodoto Lib. Ι. C. Ι.37. init. Αν

δραγαθίη δ' αύτη αποδέδεκται, μετά το μάχεσ

θαι είναι αγαθόν, ός αν πολλές αποδέξη παί

δας τό δε τες πλείστες αποδείκνυντι, διύρα εκ

πέμπει ο βασιλεύς ανά έτος: quare legendum

conjeceram Πέρσαι δε έκγονα σιύζsσι pro ευ

γένειαν σώζεσι. Sed judicent doctiores [0.]

πώς δε Κρό νoν τε και "Αρη ν κ α κο

ποιες λέγεσι] Ηanc Genethlialogorum opi

mionem Jamblichus exagitat Segm. Ι. Cap.

ΧVΙΙΙ. Οaeterum de providentia Ηieroclis

fragmenta exstant. Laudatur quoque in hoc



135

argumento Αlexander Αphrodisiensis a Cy

rillo contra Julianum : Penes me est Frag

mentum ejusdem Alexandri ea de re Graece

nondum editum. [Gale]

ζπάλιν ποιξ σι ν α γ α θες etc, etc.] Lu

cem his verbis affundit Μanetho Αpotelesm.

ΗΙΙ. Ι8. de Saturni Stella : , ..

Ψυχρόν δ' εις λίβα νευσόμενος, δύνιυν περί

", κέντρον

Μακροβίες γήρα λιπαρώ θαλεθόντας έθηκεν

Ευκτεάνες , μόχθοισιν ιαινομένες σφετέ

- , ροίσιν. -

et de Μartis stella ibid. vs. 6τ. seqq.

"Υψει δ' εμβεβαιως μέσον έρανoν, άλλοτε

μέντε ,

γ

Τέχνας διύκε βροτοϊσι βαναύσες, έργα

βίοιο.

"Οπποτε δ' ευέργων επιμαρτυρίησι συνα

στρίύν. --

Δέρκητ' , ηγεμόνας» θήκε, φρερές τε τυ

ράννων,

Και θηκτον φορέοντας εον περί σώμα σί

δηρον,

Εν πολέσι δήμοισι τ' αριπρεπέας πολιέ

χ8ς. [ Ο]

Ει δε τρίγωνα και τετρά για να λέ

έ και σι] Οptime Schulthessius: Und wenn man

υon υcrrchitdner Constellation nach Τriangel und
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6ίμddrat raden will Ρlotinus Εnnead. L. ΙΙΙ. ΙΙ.

Cap. ΙΙΙ. hanc Astrologorum opinionem con

futat. Αλλά (φασίν) εχ έκοντες ταύτα (scil.

ποιξσιν οι αστέρες) αλλ' ηναγκασμένοι τοίς τό

ποις και τους σχήμασιν. Αλλ' ει ηναγκασμένοι,

τα αυτά δήπεθεν εχρήν άπαντας ποιείν, επί τών

αυτιύντόπιυν και οχημάτων γιγνομένες. Νύν

δε τί βιάφορον πέπoνθεν όδε, τόδε το τμήμα τέ

τίύν ζωδίων κύκλ8 περιιύν, και αυτόδε ; ε γαρ

δή, εδ' εν αυτώ τού ζιυδίμ, γίγνεται, αλλ' υπ'

αυτώ πλείστον έπεται (Ficin. απέχεται), και

καθ' οποίον αν γίγνηται, κατά τον έρανoν ιύν.

Γελοίον γαρ καθ' έκαστον άν τις παρέρχεται,

άλλον και άλλον γίγνεοθαι, και διδόναι άλλα

και άλλα, ανατέλλων δε και επί κέντρs γεγο

νιύς, και αποκλίνας άλλος και γάρ δή τότε μεν

ήδεται επί τό κέντρs αύν, τότε δε λυπείται ανα

κλίνας, ή αργός γίνεται εδ’ αυ θυμέται ανα

τείλας άλλος, πραύνεται δε αποκλίνας, εις δέ

τις αυτών και αποκλίνας άμεινιυν έστι γαρ αει

έκαστος και επίκεντρος άλλοις, αποκλίνας ετέ

ροις, και αποκλίνας ετέροις, επίκεντρος άλλοις,

Και εδήπε κατά τον αυτόν χρόνον χαίρει τε

και λυπείται και θυμάται και πράός εστι. Το δε

τές μεν αυτών χαίρειν λέγειν δύνoντας, τες δε

εν ανατολαϊς όντας πιυς εκ άλογον, και γαρ

έτιυ συμβαίνει άμα τε λυπείοθαι και χαίρειν είτα

δια τί ή εκείνων λύπη ημάς κιυλύσειε (Ficin.
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κακιύσειε); όλως δε έδε λυπείοθαι έδε επί καιρξ

χαίρειν αυτοίς δοτέον, αλλ' αεί το λεον έχειν,

χαίροντας εφ' όις αγαθοίς έχεσι και εφ' όϊς

οριύσι βίος γαρ εκάστομ εφ’ αυτό εκάστω, και

εν τη ενεργεία το εύ το δε και προς ημάς. Ιdem

Ρlotinus Εnnead. ΙΙΙ. Lib. Ι. Cap. VI. coe

lestia ex situs, aut adspectuum diversitate

baudquaquam variari docet. Ceterum ta

lium triangulorum et quadratorum Αstrolo

gicorum figuras vide sis in Jos. Scaligeri

Νotis ad Μanil. Αstronom. pag. Ι.82. ed.

Βoecler : et Schema Αstrorum situs in die

natali Ρrocli in Fabricii Ρrolegg. ad Μarini

Vitam Ρrocli pag. ΧΧΙV. ed. Βoissona

de. [Ο] -

το δε και πατέρ υ ν ευγένει αν ή δυσ

γένει α ν προλέγειν etc.] Οrigenes apud

Εusebium Ρraep. Εvangel. Lib. VΙ. pag. 192.

ΟViger) Και επαν θώσι τες αστέρας, ές νο

μίζsσι εαυτοίς έσχηματικέναι, κατά τον καιρόν

της τε δείνος γενέσειυς έσχηματισμένες έτιυσι,

τώ χρόνι" της αποτέξειυς τ8 περί και σκοπόσιν,

και μόνον τα μέλλοντα εξετάζεσιν, αλλά και τα

παρεληλυθότα, και τα προ της γενέσειυς και
τ

της σποράς τέ, περί ε λόγος , γεγενημένε,

περί πατρός, ποταπός υν τυγχάνει, πλέσιος ή

πένης' ολόκληρος τώ σαύματι, ή σεσινιυμένος,

το ήθος βελτίων, , ή χείριυν ακτήμιυν ή πο
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λυκτήμιυν, τήνδε την πράξιν, ή τήνδε έχων ,

τα δ' αυτά περί της μητρός και περί πρεσβυτέ

\ ριυν αδελφών , εάν τύχιυσιν όντες. Έστω δέ,

ημάς επί τ8 παρόντος προσίεόθαι, αυτές κατα

λαμβάνειν τα εν τώ τόπο αληθή, (περί και και

αυτό ύστερον δείξομεν ότι εχέτιυς έχει) πευ

σιύμεθα τοίνυν τίύν υπολαμβανόντιυν κατηναγ

κάοθαι υπό τιύν άστρων τα τών ανθραύπιυν

πράγματα, τίνα τρόπον ο σήμερον σχηματισμός

ο τοιόςδε δύναται πεποιηκέναι τα πρεσβύτερα;

Ει γαρ τέτο αμήχανον , καθ' ο οή ότι ευρίσ

κεται το περί των πρεσβυτέρων τ8 χρόνε αλη

θές, σαφές το μη πεποιηκέναι τες αστέρας, ε

τωσι κινεμένες ενερανό τα παρεληλυθότα και

γενόμενα πρό τε έτιυς έχειν αυτές. " Conf.

Ρhilopon. in Ηexam. Lib. ΙV. Cap. 19. et

Chalcid, in Τim. pag. 218. Ρlotin. Εnn. ΙΙ.

Lib. ΙΙΙ. Cap. ΧΙV. et Εnn. ΙΙΙ. L. Ι. C. V.

[ Ηolrten. et Ο.] ".

ώς ε πάντα ποιέντων, τινα δε ση

μ α ινόν τω ν μ ό ν ο ν τιύν αστέρων διδάσ

κ ειν] Dixerat nempe Sallustius paulo ante

το μεν εν μή μόνον εκ Θείύν, αλλά και εκ

τίύν θείων σωμάτων διοικείοθαι τα ανθρώπινα

πράγματα, και μάλιστα την σωματικήν φύσιν,

εύλογόν τε εστί και αληθές. Ιtaque non mu

tandum ut antea putaveram ιυς πάντα ποιέν

τιυν, εδέ τινα σημαινόντιυν μόνον των αστέρων,
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Αd v. διδάσκειν subintelligendum εστι. Ε, irt

πουie! al, wenn man behaupten wollte. Νisi

malis legere διδάσκει ut vertit Αllatius. [Ο.]

Η τοίνυν τα διάφορα, κ α ι παρ' ελ

πίδα γ ε ν ό μ ε ν α τά τls σα δύναμις τιύν

Θεών τύχη νομίζεται] Procl. in Τimaeum

Lib. Ι. pag. 59. Ου γαρ άσκοπος εδε αόρι

στος η τύχη και η παρ' αυτής δόσις, αλλά

δύναμίς έστι συναγωγός τών πολλών και διε

σπαρμένων αιτίων, και κοσμική των ατάκτων και

αποπληριυτική τιυν εκ τέ παντός εκάστοις απο

κεκληριυμένων Conf. Chalcid. C. VII. p. 249.

[ Ηolrten. et Ο.] Differt a fortuna caru, sive

ταυτόματoν ita, ut fortuna opponatur iis quae

consilio hominum intenduntur: casus iis

quae natura fieri consueverunt. Conf Plu

tarch. Lib. Ι. de Ρlacit. Philos Cap. 29.

Stob. Εclog, Phys, p. 15. Canter. Αmmo

nium ad Αristotelem περί ερμηνείας pag, 62.

Ιnterdum tamen fortuna et casus inter se

confunduntur et pro uno eodemque po

nuntur a scriptoribus. Vide Joh. Ρricaeum

ad Αpulei. Lib, ΧΙ. Μilesiar. pag. 67ο. [Fά

bric. ad Chalcid, ί. α. pag. 337.]

Ει δε κ α κ ο ι μ ε ν ευτυχέσιν, etc. ]

Vide Ρlotin Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙΙ. Cap. VI,

VΙΙ et ΧV. Ceterum ευτυχία (κατ' εξοχήν)

de opulentia, diuitiir. Sic ευτυχής ευδαίμιυν,
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μάκαρ, όλβιος et apud Latinos beatu, Ηorat.

ΙΙ. Sat. VΙΙΙ. Ι. »

Ut Νaridieni juυit ta cana bcati 2

Conf. guae observavimus ad Αdriani Τyrii

Declam. ΙV. post Ρhilon. Βyzant. de VΙΙ. orb.

Spectac, pag. 2o5. [Ο.]

οι μεν γαρ πάντα, οι δε και δεν ος τον

πλε τον ποιέ σ ι]. Εxscribere liceat pul

cherrima hanc in Sententiam Plotini verba

Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙΙ. Cap. ΧV. Ει δ' αφαι

ροϊντο (οι αγαθοί) ζώντες χρημάτων, γινίύσ

κοιεν αν μηδε πρότερον αυτών είναι, και τοις

αρπάζεσιν αυτοίς γελοίαν είναι την κτήσιν αφαι

ρεμένων αυτές άλλων επει και τοις μή αφαι

ρεθείσι χείρον γίνεοθαι της αφαιρέσεως την

κτησιν. "Ωσπερ δε επί τιύν θεάτρων ταις σκη

ναΐς, έτιυ χρή και τές φόνες θεάθαι, και

πάντας θανάτες και πόλειυν άλαύσεις, και αρ

παγάς, μεταθέσεις πάντα και μετασχηματίσεις,

και θρήνων και διμιυγών υποκρίσεις. Και γαρ

ενταύθα επί τών εν τώ βίψ εκάστουν, εχ ή ένδον

ψυχή, αλλ' ή έξω ανθραύπ8 σκιά και οιμαύζει και

οδύρεται, και πάντα ποιεί εν σκηνή τη όλη γή

πολλαχε σκηνας ποιησαμένιυν (l. ποιησαμένη) Τοι

αύτα γαρ έργα ανθραύπε, τα κάτω και τα έξιυ

μόνα ζήνειδότος, και εν δακρύοις και σπεδαίοις,

ότι παίζων εστιν ηγνοκότος μόνιμ γαρ τώ

σπεδαίμ σπ8δαστέον εν σπεδαίοις τοις έργοις
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ο δε άλλος άνθρωπος παίγνιον σπεδάζεται δε

και τα παίγνια τοίς σπεδάζειν εκ ειδόσι, και

τοις αυτοίς έσι παιγνίοις. Ει δέ τις συμπαίζων

αυτοίς τα τοιαύτα πάθοι, Άστιυ παραπεσιυν

παίδιυν παιδιά, το περί αυτόν αποθέμενον παίγ

νιον. . Ει δε δη και παίζει Σιυκράτης, παίζει τώ

έξιυ Σιυκράτει. Δεί δε και εκείνο ενθυμείοθαι

ιυς και δεί τεκμήρια τ8 κακά είναι , το δακρύειν

και θρηνείν τίθεοθαι, ότι δή και παίδες επί 8

κακοίς και δακρύεσι και οδύρονται. [Ο.]

το ίς δε α γ α θ ο ίς ή α ρε τη μ ό ν ο ν αρ

κέσει] Sic edidi cum Ηolstenio, guomodo

legisse videtur Formey vertens at la υcrtu

Juffit par alle même aux gen, de bien Stoico

rum dogma virtutem sufficere ad bene bea

toque vivendum. "Οτι αυτάρκης η αρετή προς

ευδαιμονίαν. Vid. Laert. in Chrysippo et Ci

cero Paradox. ΙΙ. Galei editio habet αρέσκει

procul dubio operarum vitio. [Ο.Ι

Cap. Χ.

Οι δε περί της Αρετής και Κακίας

λογοι etc.] Ιnsignis est in hanc rem dis

sertatio 32. Ρrocli in Rempublicam Platonis

pag, 4ο7. et seqq. Vide et ipsum Platonem

de Republ. Lib. ΙV. (Cap. ΧVΙ. seqq.

pag. 44Ι. seqg, ed, Η. Steph, Ο.) Αlcinoum

" ..
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Cap. ΧΧVΙΙΙ. et Apulei. Lib. Ι. de Dogm.

Ρlat. [Ηolrten.]

πάλιν τών τε ρί ψυχής δέονται ] i. e.

fundata runt in it, φua de anima diputaυimur.

vel requirunt hac εf porount ut aa repetamuυ

qμα (supra Cap. VΙΙΙ.) de αnima rationali at

irrationali diputaύimur. Βene Schulthessius :

Die Lehre υon der Τigend und υon dem Larter

hat ihre Grundritze in der Lehre υon der

5ccle. [Ο.]

Αρε τη δε λόγ 8 μ ε ν φρόνησις etc.

etc.] Juvat afferre simillimum locum Τhea

gis Pythagorei in libro de virtutibus, ser

vatum a Stobaco Serm. Ι. (et in Galei Οpusc.

Μythol. pag. 68π. seq. ed. Αmst.) Έχει δε

και ο τάς ψυχάς διάκοσμος έτως. Το μεν γάρ

τι αυτάς εστι λογισμός, το δε θύμιυσις , το δ'

επιθυμία. Λογισμός μέν, ο κρατέων τάς γνώ

σιος θυμός δέ, ο κρατέιυν τώ μένεος επιθυμία

δέ, α κρατεύσα τώ επιθυματικώ αδείύς. "Οκα

ιύνες το εν τα τρία ταύτα μολή, μίαν επι

δεξάμενα συναρμογάν, τόκα δε γίνεται αρετά

και ομόνοια εν τά ψυχά όκα δε στασιάζοντα

απ' αλλάλιυν απέσπασται, τόκα δε γίνεται κα

κία, και αναρμοστία εν τά ψυχά. Ανάγκα

δ' αρεταν τρία ταύτα έχεν, λόγον, δύναμιν,

και προαίρεσιν. Τώύμεν ιυν λογικώ μέρεος τάς

ψυχάς αρετά α φρόνασις κριτικά γαρ εντι και



143.

θεωρητικά έξις τίύ δε θυμοειδέος, ανδρεία

έξις γάρ εντι αντερείστικα και υποτακτικα τών

δεινίύν τώ ό’ επιθυματικώ , α σωφροσύνα"

μετριότας γαρ εντι και κατοχά τις αδoνάν τών

δια σώματος, όλας δε τας ψυχάς α δικαιο

σύνα. [Ο.]

φρόνης ις] Αlcinous de Doctr. Plat.

Cap. ΧΧVΙΙΙ. Η μεν δή φρόνησίς εστιν επι

στήμη αγαθών και κακών και έδετέρων. [Ο.]

ανδρεία Ι Ιdem Αlcinous 1. 1. Η δε

ανδρεία έστι δόγματος εννόμε σωτηρία (περί)

δεινέ τε και μη δεινξ, et de fortitudinis arctis

sima conjunctione cum prudentia paulo post,

Η γαρ ανδρεία δόγματος εννόμs διασωστική

υπάρχεσα, λόγs ορθέ διασιυστική εστι. Το

γαρ έννομον δόγμα ορθός τις έστι λόγος, ο δε

ορθός λόγος από φρονήσεως γίνεται. Και μεν

και η φρόνησις μετά ανδρείας υφίσταται επι

στήμη γάρ έστιν αγαθών εδείς δε δύναται το

αγαθόν οράν υπό δειλίας επισκoτέμενον (Ι. επι

σκοτέμενος) και τιυν συνακολ8θέντων τη δει

λία παθών. [Ο.]

σω φροσύνη] Ιdem capite 1. Η δε σω

φροσύνη τάξις περί τας επιθυμίας και τας ορέ

ξεις, και την ευπείθειαν αυτών προς το ήγε

μονικόν, τέτο δε είν αν το λογιστικόν, [Ο.]

δικαιοσύνη] Ιntelligenda non justitia

arctiori sensu dicta i.e, virtus suum cuique
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attribuens: de qua noster paulo inferius ή

γαρ περί χρήματα δικαιοσύνη μικρόν τι μέρος

εστί (ταύτης της) αρετής sed justitia sensu

latissimo omnes virtutes comprehendens,

quam ita definit Αlcinous 1. 1. Η δε δικαιο

σύνη εστί συμφωνία τις τέτων (scil, το λογι

στικέ , το θυμικό και τε επιθυμητικέ) προς άλ

ληλα , δύναμίς τις εσα, καθ' ήν ομολογεί και

συμφιυνεί προς άλληλα τα τρία μέρη της ψυχής,

και έκαστον πρός τό οικείμ και επιβάλλοντι

κατ' αξίαν, ως αν παντέλειά τις εσα τριών

αρετών, φρονήσεως, ανδρείας, σωφροσύνης.

Ρorphyrius porro in Sententiis Νο. 34. pag.

237. ed. Ηolsten.Cantabrig. justitiam sic de

finit: Δικαιοσύνη δέ (έστι) οικειοπραγία εν

τη προς τον νέν ακολ8θία , και το προς τον

νέν ενεργείν et Polus Pythagoreus in Frag

mento pulcherrimo ex libro de Justitia ser

vato a Stobaeo Serm. ΙΧ. ( et in Οpusc.

Μythol. Galei pag. 7ο2) Δοκεί μοι τίύν αν

δρίύνταν δικαιοσύναν, ματέρα τε και τιθηναν

τών άλλων αρετών προσειπέν άτερ γε ταύτας,

έτε ανδρείον έτε φρόνιμον όϊόν τε ήμεν, αρμο

νία γάρ εντιτάς όλας ψυχάς μετ' ευρυθμίας.

κ. τ. λ. Conf. Αpulejus de philosophia p, 7ο.

Τom ΙΙΙ. ed. Βasil. de anno Ι62ο. Sic et

Lexicographi: Suidas. Δικαιοσύνη - η τελεία

αρετή et in Νov. Τest. Μatth. V. 6. οι δι
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ψίύντες την δικαιοσύνην. Vide Schleusner, in

Ι.exico h. v. [ Ο.] -

ή γαρ περί χρήματα δικαιοσύνη είc. ]

Jamblichus apud Stob. Serm. ΙΧ. de justi

tia. Επ' αυτό δή το τίύν όλιυν αρετιύν τέλος,

και την συναγιυγήν αυτών συμπασών εν ή δή

πάσαι ένεισι συλλήβδην κατά τον παλαιον λό

γον, γένοιτο αν τις εις την δικαιοσύνην αγό

μενος. [Ο ]

Τίνονται δε αι μεν αρεται εκ πολι

τείας ορθής] Αd virtutis acquisitionem

plurimum conferre, ut in Republica bonis

legibus instructa quis nascatur, cum Pytha

gora et Platonis schola censet Sallustius :

quam in rem vide insignem Ηippodami Py

thagorei locum ex libro de felicitate apud

Stobaeum Serm. Ιo I ubi virtutem et felici

tatem ab hac Εunomia, ut vocat, pendere

docet: haec illi cornu Αmaltheae, unde bona

omnia in vitam promanant. Τimaeum quo

que hoc nomine laudat Plato, quod in tali

civitate natus. (in Τimaeo pag. 2ο. ed. Steph.

pag. 7. ed. Lips. Τauchnitz). Τίμαιός τε

γαρ όύε, ευνομιυτάτης ών πόλεως της εν Ιτα

λίφ Λοκρίδος , εσία και γένει 8όενός ύστερος

ιυν τών εκεί, τας μεγίστας μεν αρχάς τε και

τιμάς εν τη πόλει μετακεχείρισται, φιλοσο

φίας δε κατ' εμήν δόξαν επ' άκρον άπάσης

1Ο
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ελήλυθε. Vide Ρrocl. in Τim. L. Ι. p. 22.

[Ηolt. at Ο.]

Cap. ΧΙ.

Κα ι α ι Πολιτεία ι δε κ α τ α την τρι

μέρει αν γίνονται της ψυχής Ι Ρroclus

in Τim. Lib. 1. pag. ΙΙ. Ει γαρ εθέλοις πά

σαν μεν την πόλιν ανάλογον τώ παντί κόσμοι

τάτlειν, και γάρ πε μικρός μεν κόσμος άνθρω

πος , έχι δε μικρός ή πόλις κόσμος, τεμεϊν δε

εις δύο πάσαν αυτήν , τή τε άνω πόλει και τη

κάτιυ (1. τήν τε άνιυ πολιν και την κάτω) και

την μεν τώ ερανό, την δε τη γενέσει (1. τη γή)

προσοικειώσαι (l. προσοικειώσας) πάντως αν εύροις

εοικυίαν την αναλογίαν έπει και κατά την εις

τρία τομην λάβοις άν, εν μεν πόλει το θητικόν,

το πολεμικόν, το φυλακτικόν εν δε ψυχή, το

επιθυμητικόν, ο δή τας χρείας εμπορίζει τέ

σαύματος, το θυμικόν, ο πάν το τε ζωύε λυ

μαντικόν ανατέλλειν τέτακται, δορυφορέν το εν

ημίν άρχον, και το λογικόν, ο φιλόσοφόν τέ

εστι κατ' εσίαν και βασιλικόν της όλης ήμιύν

ζωής etc. Conf. Chalcidius pag. 326. et ipse

Ρlato de Republ. Lib. ΙV. (pag. 449. 453.

seq. ed. Η. Steph.) et principio Lib. VIII.

nec non Ρlotinus Εnn. ΙV. L. ΙV. C. ΧVΙΙ.

pag. 4 Ιο. ubi egregie ad animum transfert

his verbis: Αλλ' όϊον εν πολλώ θορύβω εκ
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κλησίας ο άριστος τίύν συμβέλιυν ειπιών και κρα

τεί, αλλ' οι χείρονες τών θορυβέντων και

βοώντων, ο δε κάθηται ήσυχή εδεν δυνηθείς,

ήτlηθείς δε του θορύβω των χειρόνων. Και

έστιν εν μέν τό φαυλοτάτο ανδρι το κοινόν, και

εκ πάντων ο άνθρωπος κατά πολιτείαν τινα

φαυλήν εν δε τό μέσω εν ή πόλει καν κρείτlόν τι

(Ficin. χρηστόν τι) κρατήσειε δημοτικής πολιτείας

εκ ακράτε έσης, εν δε τό βελτίoνι, αριστοκρατι

κόν το της ζωής φεύγοντος ήδη το κοινόν τέ

ανθρώπ8 , και τους αμείνοσι διδόντος, εν δε τώ

αρίστω τό χυρίζοντι εν τo άρχον και παρά

τέτε εις τα άλλα η τάξις οίον διfiής πόλεως

έσης, της μεν άνιυ, της δε τών κάτω, κατά

τα άνιυ κοσμεμένης αλλ' ότι γε εν τη τε παν

τός ψυχή το εν και τ' αυτόν και ομοίως εν

δε τοις άλλοις άλλως, και δι' ά , είρηται.

[Ηolt. at Ο.]

Και όπ8 μ ε ν κ α τ α λόγο ν πρά τ7εται

πάντα etc, etc.] Paulo aliter distinguit Αu

ctor Αnonymus Vitae Ηomeri in Οpusc.

Μythol. Galei pag. 381. ed. Αmst. Τριών δε

εσών πολιτειών προς δικαιοσύνην και ευνομίαν,

βασιλείας τε και αριστοκρατίας και όημοκρατίας,

και ταύταις παλιν αντικειμένων τριών προς αδι

κίαν και παρανομίαν, τυραννίδος, ολιγαρχίας,

οχλοκρατίας, έδε ταύτας "Ομηρος αγνοείν έoικε.

Sed inprimis huc facit locus Τheophylacti
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in Ιnstitutione Regia Ρarte II. C. VI. p, 47.

ed. Ρossini, guem, cum liber iste rarissί-,

mus sit, integrum exscribere liceat. Αλλά

γαρ (inquit) δεύρο και μάνθανε βασιλείας τύ

πον, ιυς οίόν τε συντομώτατον. Τρεις εισι πο

λιτειών στάσεις καθολικιύτερα ιυν η μεν Μο

ναρχία και έννομος και βασιλεία καλείται, βά

σις εσα λαό και στήριγμα κατά το έτυμον τέ

ονόματος. Η δ' εκ πολλών μεν αρχόντιυν, εν

νομιυτάτων δε τέτιυν συντέθειται Αριστοκρα

τία ταύτη το όνομα. Η δέ τις τε δήμs παντός

συνδρομή προς την της πολιτείας διοίκησιν, ήν

Δημοκρατίαν ιυνόμασαν. Αντικάθηνται δε ταύ

ταις έτεραι τρεις της αξίας εκβιαζόμεναι. Και

την μεν βασιλείαν τυραννίς ενεδρεύει την δ'

Αριστοκρατίαν Ολιγοκρατία τοξεύει, όταν πλέ

σιοί τινες και βίαιοι τες αρίστες υποκρινόμενοι

άρχsσι. · Δημοκρατίαν δε η Οχλοκρατία ορά

αντιπρόσωπον, συγκεκυμένε τέ πλήθες συνέ

λευσις, άνομός τε και παντάπασιν άτακτος..

Conf. Αpulejus de philosophia, p. 91. [0.]

και αι τιμαί προς τα χρήσιμα γί

νον τα ] Legendum videtur προς τα χρήματα

γίνονται, inprimis ob verba sequentia in fine

Capitis ότι εχ οι τας εσίας έχοντες, άλλ' ο

δήμος κύριός έστι πάντων. [Ο.] .

με τα λόγε πάντως ] Μalim πάντα ob

sequens έδέν [ Ο.]
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Αλλα πιύς Θεών α γ α θιύν όντων

και πάντα ποιέν τω ν τ α κ α κ α εν τώ

κόσμω ;] Vid. Ρrocl. in Τim. p. 113. Jam

blich. Τheol. ΑΕgypt. Sect. IV. C. VI, VΙΙ,

VΙΙΙ, ΙΧ et Χ. Μaxim. Τyr. Dissert. ΧΧV.

Dionys. Αreop, de div. nom, Cap. ΙV. [Ηοί

rten.] De hac quaestione egere Ρorphyrius,

Jamblichus in libro de Μyst. 1. 1. Julianus.

Τheophrastus in Μetaphys. Simplicius in

Εpictet. Εx nostris, Μaximus, Οrigenes,

Μethodius, Τheodoretus, ΑΕneas Gazaeus,

Νemesius, Αugustinus, Lollinus Αloysius.

Μericus Casaubonus, et quotquot περί αρ

χιύν et ύλης scripsere. Νota autem , guod

idem opus sit (περί αρχιύν) quod Μaximo,

Οrigeni, et Μethodio tribuitur. Εgo vero

Μaximi esse puto, fretus Εusebii et Ηiero

nymi testimonio, nam Dialogi de fide (in

quibus bona ejus pars continetur) non vi

dentur esse Οrigenis, et quodad Μethodium

spectat (cui id Photius tribuit) ait Valesius,

multa in Ρhotio non esse Ρhotii. [Galt j

κακ και φύσις εκ έστιν εft.] Ιd est Μa

lum non per τε: τιια natura εκίrtit, τεd tantum

abrentia boni: da, Uebal irt kein υor rich bρ

τtchenda, Waren, kein en pοritiυum , rondern
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ε, ιοίrd oder εntricht durch Αbuyerenheit de gu

έen (irt ain en, privatιυum , ut optime vertit

εt explicavit Schulthessius nostras. [Ο.]

Αλλ' εν μ ε ν Θεοίς έκ εστιν επειδή

πάς Θεός αγα θός] Εgregie in hanc sen

tentiam Jamblichus de Μyst. Sect. ΙV.

Cap. VI. "Οτι τοίνυν έτε τέτων (τών αδίκων)

αιτιατέον τες Θεές, αυτόθεν μεν πρόδηλον,

Οι γαρ αγαθοί αγαθών εισιν αίτιοι και οι

Θεοί κατ' εσίαν έχεσι το αγαθόν εδέν άρα

άδικον ποιέσιν: "Αλλα άρα τα αίτια των πλημ

μελημάτων ζητητέον. Ει δε μη όϊοί τε εσμέν

ευρείν αυτά , ε χρή προϊέοθαι την αληθή περί

Θεών έννοιαν, είδε δια τα αμφισβητέμενα ει

γίνεται και όπως γίνεται, αφίσταοθαι χρή της

όντως εναργές περί Θείύν εννοίας. Πολύ γαρ

βέλτιον αγνοείν προσομολογήσαι την ατοπίαν

της δυνάμεως, πώς τα άδικα διαπράτlεται, ή

συγχωρήσαι περί Θείύν αδύνατόν τι ψεύδσς,

περί και πάντες Ελληνές τε και βάρβαροι εναντία

αληθώς (αληθείας 2)διαδοξάζεσιν et Democritus

apud Stobaeum Εclog. L. ΙΙ. C. ΙΧ. p. 4ο9.

ed. Ηeeren. Οι Θεοί τοις ανθρώποισι διδέσι

τ' αγαθά πάντα και πάλαι και νύν, πλην οπό

σα κακά και βλαβερά και ανιυφελέα. Τάδε δ'

8 πάλαι έτε νύν Θεοί ανθρύποισι διυρέονται,

αλλ' αυτοί τόισδεσι αμπελάζεσι δια νξ τυφλό

τητα και αγνωμοσίαν. [Ο.]
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Ει δε Δαίμονάς τις λέγει κακές εfc.]

Ita non solum Christiani, sed et Porphy

rius apud Ρroclum in Τimaeum Lib. Ι.

pag. 24. et 53. Ο δε Πορφύριος μεγάλα μεν έρ

γα και θαυμαστά, (περι) ψυχίύν ήκεσεν, όσα προς

ύλην και τες υλικές πράτlεται τρόπες υλικές

δε τρόπες αποκαλεί τες δαίμονας '' δύο γαρ είναι

δαιμόνων είδη, τας μεν ψυχάς. το δ' έτερον

τρόπες, είναι δε τέτες υλικάς δυνάμεις, κακο

ποιες της ψυχής. Sed integra Ρorphyrii

verba servavit nobis Εusebius Ρraep. Εvang.

Lib. ΙV. Cap. ΧV. et Cap. ΧΧΙΙ. et ΧΧΙΙΙ.

Conf. eundem de abstinentia ab animal.

Lib. ΙΙ. S. 37 - 42. pag. 8ο - 87. ed. Ηol

sten. Cantabrig, Jamblich. de Μyst Sect. ΙΙΙ.

C. 3 Ι. et Sect. IV. C. VΙΙ. et Dionys. Α

reopag. de div. nom. C. ΙV. Sect. Ι7 et 23.

Ι Ηοίrten. εt Ο.] Οuod sint mali daemones

fatentur omnes, φύσει malos Chaldaei apud

Ρlutarchum de Ιside-ettDamascium, eorum

que principem Αrimanium statuunt. Εx

Chaldaeorum mente Jamblichus Segm. ΙΙΙ.

Cap. 3.Ι. Δαίμονας πονηρές αντί Θείύν ειςκρί

νοντα , ές δη και καλέσιν, αντιθέ8ς , et alibi.

Vide Οrigenem περί αρχών. Εorum lapsum

et poenam videtur Εmpedocles agnovisse

apud Ρlutarchum (de exilio) . . . και
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Αιθέριον μεν γάρ σφι μένος πόντoνδε

- διιύκει

Πόντος δε εις χθονός εδας απέπτυσε,

γαία δ' εσαύθις

Ηλίs ακάμαντος, ο δ' αιθέρος έμβαλε

Α. δίναις,

"Αλλος δ' εξ άλλs δέχεται, στυγέ8σι δε

- πάντες.

Jamblichus Segm. ΙΙ. Cap. VΙΙ. inter malos

daemonas quosdam τιμιυρες ponit, dicitque

in apparitionibus τα είδη των τιμιυριών εμφαί

νειν, et animae αποκεκαθαρμένης πύριον είναι

τύπον. [Gale] Εmpedoclis de malis daemo

nibus placita doctissime exponit Sturzius in

editione sua Fragmentorum Εmpedoclis

pag. 296. et seqq. De malis daemonibus a

gentilibus cultis me noceant, adi Jo. Christ.

Wolfii 1. t Μanichairmu - ante Μanichαιοι.

Ηamburg, τ7ο7. 8. et J. Α. Fabricii Biblio

thecam antiquariam pag. 318. et seqq. ed.

Schaftshausen. [Ο.] -- .

Περί δε τας τών ανθρώπων ενερ

γείας] Proclus in Τim, pag. 115, et seq.

Πάς γαρ ο παράλογόν τι ποιών, ελόμενός τι

ποιεί, και ορμήσας εφ' άπερ είλετο και το εν

φαντασία προυπάρχον εις ενέργειαν προσαγα

γιύν Συλλήβδην εν είπιυμεν, ότι το κακόν έτε

εν τοις νοερούς εστιν άπαν γαρ ακάκιυτον το
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ψ

νοερόν γένος έτε εν ψυχαίς ολικαϊς, ή τοις

όλοις σιύμασιν. "Απαντα γάρ τα όλα ακάκιυτα,

ιύς και αί"δια και αεί κατά φύσιν, Λείπεται έν

εν ψυχαίς αυτό είναι μερικαϊς ή σιύμασι μερι

κoίς, αλλά και τέτων έτε εν ταις εσίαις πά

σαι γαρ αυτών αι εσίαι θεόθεν έτε εν ταις δυ

νάμεσι , κατά φύσιν γάρ αυταί. Λείπεται άρα

εν ταις ενεργείαις. Και εν μέν ψυχαίς, έτε εν

ταίς λογικαίς πάσαι γαρ τέ αγαθέ ορέγονται,

έτε εν ταις αλόγοις και γαρ αυται κατά φύ

σιν ενεργέσιν, αλλ' εν τη τρος αλλήλας αυτών

συμμετρία εν δε σιύμασιν, έτε εν τώ είδει

κρατείν γαρ εθέλει της ύλης έτε εν ταύτη ,

έφίεται γάρ τέτα, κοσμείοθαι αλλ' εν τη ασυμ

μετρία τέ είδες προς ύλην ώ και δήλον, ότι

πάν το κακόν κατά παρυπόστασίν εστί, και τέ

το δε όμιυς υπό τ8 αγαθέ χριυννύμενον υφέ

στηκεν , ιύς τε πάντα αγαθά διά την τέ Θεέ

βέλησιν, και εδεν έρημον αγαθέ κατά δύναμιν,

ει και οπιυσέν εστί το κακόν, Ου γαρ ήν γε

νέσειυς έσης, μή και τέτο παρυφιστάναι, αναγ

καίον δν προς την τελειότητα τών όλιυν, Conf.

Ρlotin. Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙΙ. Cap. ΙΙΙ - VΙΙ.

[ Ηolitan. et Ο.]

και δι' αγαθότητα γίνεται κακά Ι

Και delendum puto, ut δι' αγαθότητα γίνε

ται τα κακά conclusionem efficiant praeceden

tium. [Ο.]. Μihi, Αpodosis sive conclusio
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demum inesse videtur verbis: Αμαρτάνει

μεν εν ψυχή, et αμαρτάνει scribendum litera

initiali minuscula. ΙCarp. Οrell] Ρlotinus

Εnnead. ΙΙΙ. Cap. IV. pag. 25ο, Ανθριύπιυν

δε εις αλλήλες αδικίαι έχoιεν μεν αν αιτίαν έφε

σιν τέ αγαθέ αδυναμία δε τε τυχεϊν σφαλλό

μενοι, επ' άλλες τρέπονται έχsσι δε αδικέν

τες δίκας κακυνόμενοί τε ταις ψυχαίς ενεργείαις

κακίας , τάτloνται δε εις τόπον χείρονα και γαρ

πιυποτε εκφύγη μηδέν το ταχθέν εν τότε παν

τός νόμιμ. Conf. Cap. V. et Dionys. Αreop.

de div. Νom. C. 4. [ Ηolitan.] Democritus

ap. Stobaeum Εclog. Lib. ΙΙ. Cap. ΙΧ. Αν

θριύπινα κακα εξ αγαθών φύεται, επήν τις τ'

αγαθά μή επίστητα: ποδηγετέειν, μηδε οχέειν

ευπόρως, [Ο.] -

ότι μη πρώτη εστίν εσία] i. e (ut

bene explicat Formey) percat anima propte

reα φuod non, ut prima rerum omnium rauυα

(summum numen) omnirtia art et infallibί

ίir. [0.] -

ιύ σπερ δια το φώς μη είναι γίνεται

σκότος φύσει μη όν] Ηaec quae iisdem

fere verbis legimus initio hujus Capitis hic

intrusa videntur loco alienissimo, guare tan

quam Glossema illa uncinis inclusi. Αlias in

praecedentibus scribendum fuisset: Και διά

το αγαθότητα μη είναι, Ι.Ο.]
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και Αρεται ] . Αρεται apertissime cor

ruptum, cum sermo sit, non de virtuti

Βus ipsis, sed de iis rebus quae homines

ad virtutem incitant et a vitiis abster

rent. Οuid si legamus και Αραί 2 εί

imprecationer, εκτεςrationer, (quales fiebant

apud antiquos in sacrilegos et proditores

patriae, inprimis autem in eos qui mysteria

evulgabant) quod aptissime conveniret cum

sequenti ευχαί i. e precar pro Jalute aliorum,

Είirbitten. [Ο.] ',

Θε οι καθάρσι οι Ι Θεες λυσίες appellat

Ρroclus in libello de Ιo dubitationibus circa

providentiam, novissime cum aliis ejusdem

Οpusculis latine edito a Victore Cousin

pag. 168. Θμod autem percatorum progenito

rum δίκας μrtinere dicuntur φuidem, ει reυεία

ίione et τελεται manifrtant hoc, at etiam λύσιοι

quidam Dii purgare ab ii, affirmantur. · ΙΟ.Ι

Cap. ΧΙΙΙ.

Πιύς τα αί"δια λέγεται γίνε οθαι]

Γ)uplicem scil. aeternitatem statuebant Ρla

tonici, unam immotam stantem , alteram

(ut.ita dicamus) nondum absolutam, sed

tempore progredientem et ad suae perfectio

nis plenitudinem ccntendentem. De utra

que Ρroclus Εlem. Theol. S. 55. pag. 439.
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Εκ δή τέτων φανερόν, ότι διττή ήν η αιθιότης,

αιιύνιος μέν άλλη , κατά χρόνον δε άλλη ή

μεν έστώσα αίδιότης, ή δε γινομένη και η μέν,

ήθροισμένον έχεσα το είναι και ομε πάν, η δε

εκχυθείσα, και εξαπλωθείσα κατά την χρονι

κήν παράτασιν. Και ή μέν, όλη καθ' αυτήν,

ή δε εκ μερίύν, ών έκαστον χιυρίς εστι κατά

το πρότερον και ύστερον. [Ο.]

Περί δε τέ μ ή γε νέοθ α ι ταύτα Ι Sic

emendavi pro περί δε τών etc. [Gale]

το είδος ] i. e. formam externam, non

materiam. [ 0.]

πώς το φύσει ποιόν και χ' εαυτέ τε

etc. ] έχ' guod sensus flagitat, addidi au

ctore Schulthessίο. [Ο. )

συνυφίσταται] una εχίrtit, ει εοεχίrtiert

ut bene Schulthessius. [0.]

οι τον Κόσμον φθείροντες] i. e. Οι

τον Κόσμον φθαρτον είναι λέγοντες, locutio

ne apud antiquos scriptores frequentatissi

ma, Sic apud Αristotelem de Coelo, οι

γεννώντες τον ερανόν pro οι γεννητόν είναι

λέγοντες. Vide intpp. ad Μinuc, Felic. Cap.

ΧΧΙΙ. pag. 226, ed. Gronov. et quae obser

vavimus ad Αrnobium Lib. ΙΙ. Cap. LΙΙ.

Τom. ΙΙ. pag. 7ο. [0.] -
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. . ." Cap. ΧΙV. -

Θεοι μη μεταβαλλόμενο ι] Vide Jam

blichum Τheol. ΑΕgypt. Sect. Ι. Cap. ΧΙΙ.

[ Ηolrten.Ι Ηujus capitis negotium pluribus

exsequitur Jamblichus (unde forte Sallustius)

de Μyster. Sect. I. Cap. ΧΙΙΙ. et Sect. VΙΙΙ.

Cap. VIII. Heraclitus apud eundem Sect. Ι.

C. ΧΙ. άκεα vocat sacra, quasi τας ψυχάς

εξάντεις απεργαζόμενα τών εν τη γενέσει συμ

φορών, Similia (forte ex Sallustio) habet

Simplicius ad Εpictetum C. ΧΧVΙΙ. (p, 297.

et seqq. ed. Schweighaeuser. Ο) [ Gale]

κακες δε αποστρέφονται] Ιta pro

"κακoίς δε correxit Gale, probante d'Οrvillio

ad Chariton. Lib. VI. Cap. VΙ. pag. 546. ed.

Lips Νam infra eodem Capite legimus ώσ

τε όμοιον τον Θεόν λέγειν τες κακές αποστρέ

φεώαι etc. [0.]

εδε οργίζεται πάθος γάρ το οργί

ζε ώαι] Εgregie Jamblichus de Μyster.

Sect. Ι. Cap. ΧΙΙΙ. Και όη και της μήνιδος

έξιλάσεις έσονται σαφείς, εάν την μήνιν τών

Θείύν καταμάθωμεν αύτη τοίνυν εχ ως δοκεί

τισι , παλαιά τις έστι και έμμονος οργή, αλλά

της αγαθοεργέ κηδεμονίας περί Θεών αποστρο

φή, ήν αυτοι εαυτοίς αποστρέψαντες, ώσπερ

εν μεσημβρία φωτός κατακαλυψάμενοι, σκότος

εαυτοίς επηγάγομεν, και απεστερήσαμεν εαυτες
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της τών Θεών αγαθής δόσεως δύναται εν η εξίλα

σις ημάς επιστρέψαι προς την κρείτloνα (κρείτlo

νος2)μετεσίαν, και την ανεσταλμένην εφ' ημώνκη

δεμονίαν εις κοινωνίαν προσαγαγείν , και συνδή

σαι συμμέτρως τα μετεχόμενά τε και μεταλαμ

βάνοντα προς άλληλα τοσέτον εν αφέστηκε το

δια πάθες επιτελείν το εαυτής έργον, ύστε

και ημάς αφίστησι της εμπαθές και ταραχιύδες

από τών Θεών αποστροφής. [0.]

ε δε τες Θεες θεραπεύομεν και δε με

ταβάλλο μ ε ν] Sic cum Schulthessio legen

dum esse flagitat cum sensus loci, tum se

quens particula adversativa αλλά. Αntea

και τες Θεες θεραπεύομεν, και μεταβάλλομεν.

Ιο] .

Cap. ΧV

Και η περί θυσιών etc. etc. ] De tota

sacrificiorum'ratione vide Jamblichum de

Μyster. Segm. V. sed ad posteriorem hujus

Capitis partem, dicti segmenti Cap. ΧΧΙV.

et ΧΧV. et Ρroclum Τimaeum Lib. Ι. pag.

14. post med. [Ηolrten.] In hoc Capite

plura habes contracta ex Jamblich. Segm V.

de sacrificiorum usu. Vide Ρorphyrium περί

αποχ. L. ΙΙ. Segm. 24. Simplicium ad Εpicte

tum Cap. ΧΧVΙΙΙ. Vide autem Αthenagor.

Legat. (C. ΧΧΙV. p, το9. et seq. ed Dechair)
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de fraudibus malorum daemonum in sacri

ficiis. [Gale]

Αυ το μεν γαρ το Θείον αν ενδειές

etc.] Proclus in Τimaeum p. 14. med. Εν

μεν ταις ανθρωπίναις ζιυάις διύσιν και αντίδοσιν

είναι, και μιώθόν της ευπoίας εδέν αν είν θαυ

μαστόν - - - - - - - - - - - - εν δέ γε τώ

κόσμω, ποίαν αντίδοσιν, ή ποιον δή τινα μιώθόν

εις τες εν καιρανό θεές από τιύν θνητών ο λόγος

ερεί γίνεοθαι, μήποτε γάρ ίδια ταύτα της αν

θριυπίνης εστιν αοθενείας μη εχέσης αύταρκες;

Θεός δε πάς αυτάρκης και πρός τό αυτάρκει,

διά το μετά της αυταρκείας υπέρπληρες, πλη

ρίύν μεν τα δεύτερα των αγαθών, εισδεχόμενος

δε 8δεν απ' αυτών. "Η και ει μηδέν εισδέχoιτο

το θείον, ότι κανον και ανενδεές, όμιυς μιoθές

τινας παρ' ημιύν απαιτεί, και αμοιβας της ευ

ποιίας την ομολογίαν τής χάριτος, και την

ευγνωμοσύνην, δι' ην επιστρέφομεν εις αυτές

και πληρώμεθα μειζόνων αγαθών. Αγαθόν

γαρ όν πάντα βέλεται εις αυτό βλέπειν, και

μεμνήώαι ότι παρ' αυτό πάντα και δι' αυτό

τέτο γαρ σιύζει και τα μετ' αυτό, το προς την

θείαν αιτίαν έκαστον αναρτάν. Αλλ' ει ταύτα

τ8τον τον τρόπον έφερμηνεύοιμενεις επιστρο

φας και ομολογίας χάριτος τες μιoθές αναπέμ

ποντες, πώς έτι συνάγετο ημίν το συνδιαιτάοθαι

κοινή τές Θεες και αναλίσκειν τον τοιέτον μιώόν,
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Qui locus pulcherrimus proxime accedit ad

verba Ρauli Apostoli Αct. ΧVΙΙ. 24, 25. Ο

Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυ

τώ, έτος ερανέ και γής κύριος υπάρχων εκ εν

χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί, καιδε υπό χειρίύν αν

θριύπιυν θεραπεύεται, προσδεόμενος τινός , αυ

τός διδές πάσι ζωήν και πνοήν και τα πάν

τα. ΙΟ.]

επιτηδειότητος προς υποδοχήνJ ha

bitudini, ad accipiendum, Germanice una voce

Εmpftinglichkeit. [ΟΙ -

διο ο ι μ ε ν να ο ι το ν ε ρ α ν ό ν είc. etc.]

Lucem his verbis ex parte affundit Jambli

chus de Μyster. Sect, V. Cap. ΧΧΙΙΙ. p. 138.

seq. Μη δή τις θαυμαζέτω εάν και ύλην τινα

καθαράν και θείαν είναι λέγευμεν από γαρ τέ

πατρός και δημιεργέ τών όλων και αυτή γενο

μένη, την τελειότητα εαυτής επιτήδειαν κέκτηται

προς Θεών υποδοχήν, και άμα εδεν διείργει τα

κρείτlονα προς το δύναοθαι τα καταδεέστερα εαυ

τών ελλάμπειν. Ουδε την ύλην εν αφίστησιν

8δε της τών βελτιόνιυν μετεσίας, ύστε όσα

τέλεια και καθαρά και αγαθοειδή υπάρχει, προς

Θείύν υποδοχήν εστιν έκ ανάρμοστος. Επει

γαρ έδει και τα εν γή μηδαμιύς είναι άμοιρα της

θείας κοινιυνίας, εδέξατό τινα απ' αυτής θείαν

μοιραν και η γή, ικανήνεσαν χιυρήσαι τες

Θεές. Ταύτα τοίνυν κατιδέσα ή θεεργική τέχνη,
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κοινώς δε ετωσι κατ' οικειότητα εκάστε τών

Θείύν τας προσφόρες υποδοχάς, ανευρίσκεσα

συμπλέκει πολλάκις λίθες, βοτάνας, ζώα, αραύ

ματα ιερά και τέλεια και θεοειδή, κάπειτα από

πάντων τέτιυν υποδοχήν ολοτελή και καθαραν

απεργάζεται. Ου γαρ δή δεί δυσχεραίνειν πάσαν

ύλην, αλλά μόνην την αλλοτρίαν τών Θεών"

την δε οικείαν προς αυτές εκλέγεσθαι, ως συμφω

νείνδυναμένην εις τε Θείύν (Νumναίύν 2) οικοδομή

σεις και καθιδρύσεις αγαλμάτων, και δη και εις τας

τίύν θυσιίύν ιερεργίας. Ουδε γαρ αν άλλινς τοίς

επί γης τόποις , ή τοις, δεύρο κατοικέσιν, αν

θραύποις μετεσία αν γένοιτο της των κρειτlόνιυν

λήψειυς, ει μή τις τοιαύτη καταβολή πριύτη

προενιδρυθείη ubi Galeus in Νotis pag. Ι77.

ex Εusebio et Νicephoro producit Ηeca

tes Οraculum , in quo ipsa docet, quae po

tissimum materia ad simulacrum sibi con

ficiendum conveniat, guod oraculum hujus

modi est: ο . . . . . . . . . . . *

Αλλά τέλει ξόανον κεκαθαρμένον ώς σε

διδάξω, .

Πηγάνε εξ αγρίοιο δέμας ποίει, ήδ' επι

κόσμει... -

Ζιύοισιν λεπτοίσι κατοικιδίοις σκαλαβαύταις"

Σμύρνης και στύρακος λιβάνoιό τε μίγματα

τρίψας -

Σύν κείνοις ζιύοίσι etc. [ Ο J …..

11
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Οι δε χαρακτήρας] Videtur intellige

1e literarum Characteres mysticos quosdam

εt arcanos, guibus utebantur Τheurgi et

Μagi v. c. Νomina ΑΒΡΑΞΑΣ, ΜΙΘΡΑΣ,

ΙΑΩ gemmis insculpta. Vide Selden. de Diis

Syris Syntagm. Ι. Cap. ΙΙ. et Μontfaucon

Αntiq. Graec. Τab, LΧΧΧ. pag. 168. ed.

Schaz et Rothii. [Ο.]

βοτάν α ι δ ε κ α ι λίθοι ] Ιnnuit herbas

et lapides (gemmas) guibus utebantur the

urgi cum ad Deos daemonesque eliciendos,

tum ad malorum geniorum vires noxias

averruhcandas. : Αmulete, Vide Jamblichi

verba paulo anterius citata. Νicephorus ad

Syhes de Somn. citatus a Galeo pag. 239.

Δαίμονες εξ αέρος και γης θέλγονται τοιςδε

τοις λίθοις ή ταιςδε ταις βοτάναις. [Ο.]
. Τί , - : . . . . . . . . .

: : : : Cap. ΧVΙ.

περί Θυσιών etc.] Ηaec ex Jamblicho

de Μyst, Segm. V. Cap. ΧΧΙ et ΧΧVΙ.

[Gale] -

δίκαιον γαρ τοίς δι δέσι τών δι δο

μένιυ ν α π ά ρ χ ε οθαι] Praeclare Ρorphyrius

de Αbstin, Lib. ΙΙ. Ν. 34 pag. 78. edwΗol

sten. Cantabrig. Απαρχής γαρ εκάστω ων δέ

δωκεν , η θυσία και δι' ιύν ημάς τρέφει και εις

το είναι συνέχει (παρέχει] εις την θυσίαν [quae

Η ".
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verba corruptissimasic emendanda existimo :

Απαρχή γαρ εκάστω (scil. τών Θεών) ών δέ

διυκεν, η θυσία (scil. εστί) και δι'Νιυν ημάς

τρέφει και εις το είναι συνέχει deletis verbis

εις την θυσίαν). Ως εν γειυργός τών δραγμά

των απάρχεται και τών ακροδρύιυν, έτιυς ημείς

απαρξόμεθα αυτοίς εννοιών και των περί αυτών

καλιύν, ευχαριστέντες ιύν ημίν δεδιύκασι την

θειυρίαν, και ότι ημάς δια της αυτών θέας αλη

θινιύς τρέφsσι, συνόντες και φαινόμενοι και τη

ημετέρφ σωτηρία επιλάμποντες. [Ο.] . ,

αι δε με τα θυσιών, έμψυχοι λόγοι]

De vi et efficacia precum cum sacrificiis con

junctarum afferre liceat pulcherrimum Jam

blichi locum ex libro citato Cap. ΧΧV.

pag. Ι42. Και ποτέ μεν προηγείται των

θυσιών (ή ευχή) , ποτέ δε αύ μεταξύ διαλαμ

βάνει την ιερεργίαν άλλοτε δ’ αυτό τέλος των

θυσιών αναπληροί, εργόν τε έδεν ιερατικόν άνευ

των εν ταις ευχαίς ικετειών γίνεται ή δ' εν αυ

ταϊς εγχρονίζεσα διατριβή τρέφει μεν τον ημέτε

ρον νόν , την δε της ψυχής υποδοχήν τών Θεών

ποιεί λίαν ευρυτέραν ' ανοίγει δε τοις ανθραύποις

τα τών Θεών συνήθειαν δε παρέχει περί τας

τέ φωτός μαρμαρυγας κατά βραχύ δε τελειοί

τα εν ημίν προς τας τών Θεών συναφάς, έως

άν επί το ακρότατον ημάς επαναγάγη και τα

μεν ημέτερα της διανοίας ήθη ηρέμα ανέλκει, τα
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δε τιύν Θεών ημίν ενδίδωσι πείθω δε και κοι

νωνίαν και φιλίαν αδιάλυτον εγείρει, τόντε

θείον έρωτα συναύξει, και το θείον της ψυχής

ανάπτει αποκαθαίρει τε πάν εναντίον τής ψυ

χής, και απορρίπτει τέ αιθερικύδες και αυ

γοειδές πνεύματος περί αυτήν όσον εστί γενε

σιεργόν ελπίδα τε αγαθήν και την περί το

φιύς πίστιν τελειοί και το όλον ειπείν, ομιλη

τας τιύν Θείύν, ν' έτως, είπωμεν, τες χριυμέ

νες αυταίς απεργάζεται. . Ει δη 3τέτό έστιν,

όπερ ευχήν άν, τις είπoι, δράτε εν ημίν τοσαύ

τα αγαθά το τοίξτον, έχει τε προς τας θυσίας

ην ειρήκαμεν κοινωνίαν, πώς και και διά τέτο

καταφανές, γίνεται, το i τιύν θυσιών, τέλος, αυς.

συνάφης και αυτό δημιεργικής αμετείληχενς

- - - - - ε ιυς εν αμφιυ δι' αλλήλων βεβαιέται

και δύναμιν εντίθησιν εις άλληλα άγιστείας τε

λείαν ιερατικήν βαδάυς κάν τις αποις τίύν ειρημέ

κινν κατανοήσειε [ Ο.] . . . . . . . . . ι τ

-υνοικεία δε τελειό της εκάστ μ ή προς

την αυτ8 αιτίαν συν αφή]. Εgregie hanc

in sententiam Ρorphyrius de Αbstin. L. ΙΙ.

S. 34. Θύσομεν τοίνυν και ημείς αλλά θύσο

μεν, ιυς προσήκει, " διαφόρες τας θυσίας, ως άν

διαφόροις δυνάμεσι προσάγοντες. Θεώ μεν τώ

επί πάσιν, ώς τις ανήρ σοφός ο έφη, μηδεν

των αιώθητών μήτε θυμικύντες μήτε επονομάζον

τες εδέν γάρ έστιν ένυλον ο μή το αύλφ ευ
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θύς εστιν ακάθαρτον "Διο έδε λόγος τέτο , "ό

κατά φωνήν, οικείος, εξ' ο ενδόν, όταν πάθει

ψυχής ή μεμολυσμένος διαίδε σιγής καθαράς ,

και των περί αυτό καθαρών εννοιών θρησκεύος

μεν αυτόν. Δεί. άρα κσυναφθέντας και ομοιιυ

θέντας αυτό, την αυτών αναγωγήν θυσίαν εξε

ραν προσαγαγεΐν τό Θεό, την αυτήν δεικαι

ύμνον εσαν και ήμιύν σωτηρίαν. . . Εν απάθει

άρα της ψυχής : τέδεοτό: Θεέ θεωρία ή θυσία

αύτη τελείται... [ Ο ] υο . . . . . . . . . . . . .

οι ζιυή δέ τις και η ανθρωπίνη] Dicere

νult Sallustitis γίtam hominum comparataτή.

cum vita Deorum vel animarum corporibίis

solutarum et cum Diis conjunctarum non

esse veram vitam, sed tántum ζωήν ετινα

υίtam quodammodo, sensu scii. ίguo. vulgus.

Ηanc: vocem usurpatτ είrespiciensosine dubio

ad dogmaillud Platonis et Ρlatonicorum ex

Ρythagoraeodisciplina petitum, vitam τquam

flict vivimus proprie mortem, 3 mortém verό

quam.vo6amus, initium verae vitae, anima

e corporis, vinculis liberata, esse. Vide

Ρlaton, in Phaedon pag.272... ed. Η, Steph

Ρraeclare. Εusebius «Philosophus apud Sto» .

baeum Εclog, Lib. Ι. Cap ΙΧ. pag. 4τ8. ed.

Ηeeren. : Ψυχαι ανθρώπων, φύσιν έχεσαι θνη

ται τε είναι και αθάνατοι, 5 και ζωή"μενο τή

επί γης νομιζομένη θανάτιρί εγκυρέεσαι, αθανα"
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τω δε τό δοκέσντι αύτόθι ζιυήν απολαμβάνεσαι

etc. [Ο.] , ο . . . . . . .

ευδαίμονες] diuite, Vide supra ad Cap.

ΙΧ. ΙΟ.] κί

και ταύτα εχ απλώς, αλλ' εκάστα,

Θεώ τα πρέποντα] Jamblichus de Μy

ster. Sect. V. C. ΧΧ, p. 134. "Οταν μεν εν

Θεες θεραπεύομεν τες βασιλεύοντας ψυχής και

φύσεως, εκ αλλότριον τέτοις εστί και φυσικάς δυ

νάμεις προσφέρειν σαύματά τε τα διοικέμενα υπό της

φύσεως τα γάρ φύσεως πάντα έργα υπηρετεί τε

αυτοίς, και συντελεί αυτών εις την διακόσμησιν.

"Οταν δε αυτές καθ' εαυτές μονοειδείς όντας

τιμάν επιχειρώμεν,υαπολύτοις τιμαίς αυτές γε

ραίρειν άξιον", τα δε νοερά τοις τοιέτοις δίύρα

αρμόζει, και τα της ασιύματ8 ζιυής, όσα τε

αρετή και σοφία διυρείται, και εί τινα τέλεια

και όλα της ψυχής εστιν αγαθά. Και μην τοις

γε μέσοις και τιύν μέσαν ηγεμονέσιν αγαθών,

ενίοτε μεν διπλά άν διύρα συναρμόσειεν, ενίοτε δ'

αν επικοινα προς αμφότερα ταύτα, ή και απο

Φζιζόμενα μεν από τών κάτω, προς δε τα

υψηλότερα ανήκοντα, και πάντως ενί γε τών

τρόπων συμπληρέντα την μεσότητα. Η. 1.

autem Sallustius de victimis seu sacrificiis

anirpalium Ioquens dicere vult unicuique

Deorum : esse ea sacrificia. et , tali modo

oferenda, guali libri ceremoniales exige
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bant e. c. Diis superis alba, inferis nigra

etc. [0. Ί . . . . . . . . . . . . . . . "4.

"

- , --

«", ". (. . . . . . . . . . . . . . . ι), 4 7ί

Cap. ΧVΙΙ. - ί και

-- "Οτι φύσει , άφθαρτος ο Κόσμος]

Vide quos ad Cap, VΙΙ. citavi. [Ηοίrten.]

Caput hoc videtur ex Οcello Lucano (C.Ι.)

desumptum. Vide Laertium in Ζenone

(Lib. VII. S. π42) ubi Panaetius hujus opi

nionis praecipuus auctor. Ωuomodo item et

φθαρτος το κόσμος, explicat Philo,Judaeus in

libro περί κόσμs αφθαρσίας. - Δύναται δε

κατά Στιυίκες ο μέν τις κόσμος αίδιος, ο δέ

τις φθαρτός λέγεθαι : : φθαρτος μεν,υοκατά

διακόσμησιν" αίδιος δε ο μετά της εκπυριύσεως

παλιγγενεσίαις και περίόδοις αθανατιζόμενος εδέ

ποτε ληγέσαις, Vide Μenag, ad Laert, pag,

π86. Ο315. ed. Μeibom.), et dust: Lips, de

Ρhysiolog. Stoic, L. ΙΙ. Dissert, ΧΧ. et seqq.

[Gale at Ο.] : ευκ » . . . . . . . . . . . . . .

οίον φύσις] Φύσις.h. 1. νί Νaturatom

πια procredn, έt confrruan vel etiam ordo in.

rerum naturα βοηrtiίμtur, gui ασίύματος esto

jamblichus apud Stobaeum Εclog. Lib. Ι.

Cap. VΙ. pag. to6. ed. Ηeeren ,Φύσιν δε λέι

γιυ την αχιύριστον αιτίαν τε κόσμε, και αχιυ

ρίστως περιέχεσαν τας όλας αιτίας της γενέ

σεως, όσα (al. όσας) χωριστίύς αι κρείτονες
φ

Μ.,
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εσίαι και διακοσμήσεις συνελήφασιν εν εαυταίς. .

Vid. de multiplici ν. φύσις significatione

Κudolphus ad Οcell. Lucan, pag. 6ο. seqq.

ί 0.] ... " -

ί .. Ει δε υπ's άλλων σωμάτων ο : Κόσ

μος φθείρεται πόθεν γενομένων η πε

όντων] Οcellus Cap. Ι. S. ΙΙ. Ει δε και

δοξάζοι τις αυτό (το πάν) φθείρεώθαι, ήτοι υπό

τινος τών έξω τε παντός φθαρήσεται δυνάστευό

μενόν, ή υπό τινος το εντός : έτει δε υπό τι

νος των έξιυθεν" τα γαρ άλλα πάντα εν τώ

παντί, και το όλον και το πάν ο κόσμος ο έτε

υπόθτίύν εν αυτώ σοδεήσει γαρ ταύτα μείζονά

σε και δυναμικώτερά είναι τέ: παντός * τέτο δε

εκ αληθές άγεται γάρ τα πάντα υπό το παν

τός, και καται τέτο και σώζεται, και συνήρ- -

κοσται, και βίον έχει και ψυχήν etc., κVide

ibi Rudolph, p. 217 seq. [0.] . ιε) . .ε

ί."Ετι πάν "δε φθειρόμενον ή αφ' γιύν

εγένετο, εις εκείνα λύεται etc. είc.]

Ιdemί Οcellus Cap. I. S. 1ο. "Ολιυς δε ει και

διαλύεται το πάν, " ήτοι εις το όν ή εις το μη

όν διαλυθήσεται" και εις μεν το όν, αδύνατον"

και γαρ έσται τέί παντός φθορά, εαν εις το όν

διαλύηται το γαρ όν, ήτοι το πάν, ή το μέ

ρος τι εστι τέ παντός. Και μην έδε εις το μή

όν αμήχανον γάρ το όν απολέοθαι εκ τών όν

των, ή εις το μή δν αναλυθήναι.) "Αφθαρτον
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άρα και ανώλεθρον το πάν !...Conf. Ρhilo de

Μundo non interituro pag. 72o ed Colon.

[ Ο.] ::.. . . . . . . . . . . . .

... και δε το παρά φύσιν πρότερον έχει

τής φύσε ιυς 'ει δε παρά φύσιν, δείετέ -

ραν είναι την μεταβάλλεσαν τ8 κόσμ και

τήν φύσιν] Locus ut mihi quidem videtur,

rmendosns simul et lacuhosus. Νam verba

sequentia: "Ετι πάν το φύσει φθειρόμενον etc.

aperte ostendunt Sallustium aliud jam ar

gumentum contra. destructionem mundi κατά

φύσιν attulisse, de quo ne γρύ quidem legi

mus. Lego itaque et suppleo (Ου μεν, παρά

φύσιν vel etiam παρά φύσιν μεν αδύνατον),

Ουδε γάρ το παρά φύσιν πρότερον έχει (Μa

lim πρότερόν εστι), της φύσεως. Ει δε, κατά

φύσιν, ε δείiετέραν είναι την μεταβάλλεσαν τις

κόσμε την φύσιν hoo sensu: Contra Νatu

ram Μundum corrumpi imporribile, art: Νon

εnim id quod rontrao naturam art uperiu, ert

ήμια natura. o Sί autch . corrumpitur Jacundum

naturam, oportet naturam hanc (αorriumpentem

ac dertruentem) αίiam υε! diuerram ειψε (a mundi

natura). [Ο.]

τέ ο ε κ ό σμε το μεν κυκλικ ό ν σιύμα

έτε έφθειρέ τις ποτε είc. είt.] Ιdem Οcel

1us Cap. Ι. S. 15. : Έτι δε το άναρχον, και

ατελεύτητον και το σχήματος (τε Κόσμs) και
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της κινήσειυς , και τέ. χρόνε, και της εσίας

τέτο πιστέται, διότι αγέννητος ο κόσμος και

άφθαρτος ή τε γαρ τε οχήματος ιδέα κύκλος"

έτος δε παντάπασιν Άσος και όμοιος - διόπερ

άναρχος και ατελεύτητος ήτε της κινήσειυς

κατά κύκλον αύτη δε απαράβατος και αδιεξίο

δος ότε χρόνος ο άπειρος, εν όπερ ή κίνησες διά

το μήτε αρχήν ειληφέναι, το κινέμενον, μήτε τε

λευτην λήψεώθαι. Η γέ μην εσία τών πραγμάτων

τινέκβατος και αμετάβλητος, δια το μήτε από

τέ χείρονος επί το βελτίον, μήτε από το βελ

τίονος επί το χείρον πεφυκέναι μεταβάλλειν,

"Εκ τέτων εν απάντων σαφιυς πιστέται, ότι ο

κόσμος αγέννητος και άφθαρτος, Conf. Philo de

Μundo non interituro, p. 737. C. Colon. [Ο.]

": αυτόν ημίν εύχομεν λειυν τον Κόσ

μον γενέθαι] Simile votum legimus.supra

Οap.ΙV. in fine ; Μundum (vel potius ani

mum mundi) a multis antiquorum pro Deo

cultum fuisse docet ex Porphyrio Εuse

bius Ρraep. Εvangel. Lib. ΙΙΙ. Cap. ΙΧ. pag.

πο3. Ged. Vigeri) quam opinionem autem

Capite sequente impugnat ac destruit. [Ο.]
r ί

" . . . Cap, ΧVΙΙΙ. -

- αθεϊ"αι] Αθεία rarior formatio pro αθεό

της: occurrit tantum apud Ρatres Εcclesia

sticos et scriptores Recentioris Graecitatis.

- .
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Ita Gregorius Νazianzenus Οrat. : ΧΧΧΙΙΙ.

(pag. 535. ed. Βill.) Βάλλε μοι Πλάτωνος

τας ιδέας - - - - - Επικέρs την αθείαν, και

τας ατόμες και την αφιλόσοφον ηδονήν [0.]

πολλάκις δε ύστερον έσεώ αι] Αut

omnia me fallunt, aut tangere videtur Sal

Instius his verbis religiohem Christianam,

suo tempore (imperante scil. Juliano) aitis

simas jam radices agentem et per totum

imperii Romani orbem disseminatam. Αthei

scilicet dicebantur Christiani a gentilibus,

φuod inveteratos Deorum cultus abolerent

ipsosque adeo Deos destruereht, Hinc

solemnis illa exclamatio in amphitheatris:

". Μίρε τες αθέες. Vide eraldi notam ad

Αrnob Lib. Ι. Cap. ΧΧΙΧΤom. Ι. pέg. 3το.

ed nostr. Quid quod Sailustium christia.

norum religionem intellexisse, eo majorem

veri speciem habet, quia criminosa'Ε
Christianorum appellatio maxime invalui

sub Juliano et per Julianum. Vide J. C.

Suicer Thesaur. Εcclesiast v. Αθεος, αθεό

της ΙΟΙ

εφάνησανl supra scil Cap. ΧVΙ. ΙΟ.]

και δια το αδυνατείν] Μale haec co

baerent cum antecedentibus. Οuare post v.

εφάνησαν videntur verba quaedam excidisse,

ο
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iΗ φuibus de causis et foiitibus"Αtheismi

disputare coeperat Sallustius...fΕΟ:ja , λ

ί. Αποφράδας] Αποφράδες --αι απηγο

ρευμέναι ημέραι παρ' Αθηναίοις, Insignis haec

veterum superstitio, foptem habens,in Ε

gypto de qua Αύgustinus in Εxpρsitione

Εpist ad Galat,Ε Vulgativiήμε,εί

εrror επίin ito είναι η σεμνή τείψ, υd

in εκφορίαndi,ευήίψι, μία αο negotiorμη ιο

rum, aύ 4troίρρί εί, ζhakiri notatoi oi at

menίει εί αnnon εί, κmpora observenί. Μari

ημs in vita ProgliΡag.45 (marg:) και τας

παρ' Αιγυπτίοις δε αποφράδες έφύλαηεμάλλον:: : :
«W ) ν ? " υ - θ - -

ή αυτοί εκείνοι μti, vide Fabric, et Βoisso7 χι" τι " . . . . . . . . .

nade pag, πρ6, φonf Lindenbrog, ad Αm

mian Marelia LibχΧΧVΙΙΙ.Ε, S,34,

Pagia5%. Τρm, iii.ed,Είμdi, [ λ), ".

ι, προς την άθεηέιάν της ημετέρας.

ήφισμάμενοί φύσεωξj Habε: "pudlam,

Βlich, de Μyst, Segiή. Ι.Ε
στέρησε ακήίρτίνην» απρέπεια όλης [βί"!ΙΙ

Βene Schulthessius: ζήh fe &ίμοβthhoit

τιntrer Natur zu εntiiindigen. προς Wι

lendμm., ΙΟ.] ,, - -

αφοσίέμενοι] Similis plahe est Phur

nuti locus' Cap. ΧΧΙV, τον δε πύξον φυλάτ

τονται τη Θεό (Αφροδίτη) προσφέρειν, αφο

στέμενοί πιυς επ' αυτούς, την πυγμήν, Conf.

": Η

με αε:
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Jamblich. Segm. Ι. Cap. ΧΙ. [Gala 1. - Μs,

Ρhurnuti habet quidem αφοσιέμενoις .atin

textu legitur αφιερωσόμενοι πινς, Ceterum

dicereivult Sallustius loco hoc ob brachy

logiam paulo obscuriore: Quo mρdo ii. gui

rerum sacrarum leges hominibus dederunt

praeter dies festos etiam nefastos quφsdam

instituerunt, ut scil. templis clausis etima

ginibus Deorum obvelatis eo ardentius die

rum festorum desiderium in hominum ani

mis excitarent: sic et Deos permittere non

nunquam impietati, late disseminari perque

totum fereterrarum orbem vagari, ut scil.

Ηomines et populi proprio damno sapientio

res, facti impietatem detestarentur adque

omissos Deorum cultus reverterentur. [Ο.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

: : : : , Cep. ΧΙΧ. . . . . . . . . . .

Διατί οι αμαρτάνοντες είύ.] Ρlutar

chus peculiari libro (de sera Νuminis vin

dicta separatim edito a D. Wyttenbachio

Viro doctissimo Lugd. Βat. 1772. Ο.) prae

sertim p. 564. (ed. Ρaris. in fol.) de Αdra

stea et triplici suppliciorum genere. [Ηol

Jten.] : Conf. Ρroclus de Χ. dubitationibus

contra Providentiam Cap, VΙΙΙ. p. 153. seqq.

ed. Cousin. ΙΟ..] . -

ότι ε Δαίμονές εισι μόνον οι κολά -

"ι ,
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ζοντες τας ψυχάς] De daemonibus τιμιυ

ρος 1. e, animarum maleficarum apud infe

ros tortoribus videndus Ρlutarchus 1. Ι.

passim, inprimis pag, το4. et seq. ed Wyt

tenb. Είναι δε και λίμνας παραλλήλας , την

μεν χρυσό περιζέοντος, την δε μολίβδs ψυχρο

τάτην, άλλην δε τραχείαν, σιδήρs" και τινας

έφεστάναι δαίμονας , ώσπερ οι χαλκείς οργά

νοις αναλαμβάνοντας και καθίεντας εν μέρει τας

ψυχάς τιύν δι' απληστίαν και πλεονεξίαν πονη

ρών et Chrysippus apud eundem Plutar

chum de Οracul. defectu (Οpp, p. 417. ed.

Ρaris) τιμωροί δαίμονες. οίς οι Θεοί δημίοις

χρώνται κολαστικοίς επί τες ανοσίες και αδίκες

ανθραύπες. Conf. Chalcid. ad Τimaeum pag.

228. (Fabric. 329). [Ο.]

δι' ήν κ α ι το σκι ο ε ι δες σώμα υφί

σταται ο περί τες τά φες είc.] Plato in

Phaedone Cap. ΧΧΧ. Cpag, 4τ. ed. Wyt

tenb.) Ο δη (scil. σωματοειδές εμβριθές και

βαρύ και γείύδες και όρατον) και έχεσα η τοι

αύτη ψυχή (scil. μεμιασμένη και ακάθαρτος τέ

σεύματος απηλλαγμένη) βαρύνεται τε και έλκε

ται πάλιν εις τον ορατόν τόπον, φόβω τέ αει

δές τε και άδε, ώσπερ λέγεται, περί τα μνή

ματά τε και τες τάφες καλινδεμένη περί ά δή

και ιύφθη άτια ψυχιύν σκιοειδή φαντάσματα,

οία παρέχονται αι τoίαύται ψυχαί είδιυλα, αι
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μη καθαρώς απολυθείσαι, αλλά τέ ορατέ με

τέχεσαι διό και οριύνται ubi vide Wytten

bach. V. S. gui loca veterum eandem rem

illustrantia diligentissime collegit pag. 2ο9.

et seq. Τales animae ad sepulcra oberran

tes Larυα dictae Romanis. Αpulejus de Deo

Socratis (circa med.) Εί εt racundo ignifi

ratu pacier damonum, animu humanu , emeri

ti tipendii, υita, corpore Juo abjuran. Ηunc

υctere Lingua Latina reperio Lamuram dictitatum.

Εκ hirce ergo Lamuribur , φuί porterorum ruo

rum curam rortituυ, placato εί quieto numine

domum porridct, Lar diaitur familiarir: qui υcro

ob adυcrια υita merita , nulli, boni redibur,

incerta υαgatione, αεμ 4uodam exilio punitur,

ϊnane terriculumentum boni hominibur, Ceterum

noxium mali, id genu, plerique larυα, perhibent.

Cum υcro incertum it, qμα cuique εorum ror

titio ευrnerit , μtrum Lar rit, an Larυα, no

mine Μanem drum nuncupant. [Ο.]

Cap. ΧΧ.

Περί Μετεμψυχώσεως] Proclus in

Τimaeum Lib. V. pag. 329. : Vide quae con

gessit J. Β. Crispus Distrib. ΙΙΙ. Lib. Ι. Οuod

autem mala ab ortu ingenerata ad prioris

vitae culpam refert, ea de re vide Ρlotinum

Εnn. ΙΙΙ. Lib. ΙΙ. Cap. ΧΙΙΙ. et Εnn. IV.
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Lib. ΙΙΙ. Cap. ΧVΙ. . Jamblich. de Τheolog.

ήEgypt. IV. Cap. IV. et Ηieroclis Εxcerpta

de Providentia apud Photium Cod. 251.

[Ηolrten.] Μetempsychoseos Cν. potius Με

τενσωμάτωσεως: Μετεμψύχωσιν enim, secun

dum Grammaticam rationem significare ejus

modi animarum migrationem, qua aliae dein

ceps animae in idem corpus migrent, recte

monet Οlympiodorus ad Ρlatonis Phaedon.

citatus a Wyttenbachio pag. 2 το. Ο). Μe

tempsychoseos itaque dogma, Ηerodoto,

Diodoro Siculo aliisque auctoribus, accep

tum ab ΑΕgyptiis (Vide Creutzer V. S. in

1. t Symbolik und Μythologic pag. 42ο. et

seq. ed. nov. Ο) primum Graecis tradidisse

Pythagoram constat. . Οuem Οvidius Μet.

ΧV. vs. Τ58. seqq. sic loguentem inducit:

Μorte rarent anima , remperque, priore

- relicία ,

Jade, noυi habitant domibur, υiυunique

receptα.

Ιμre ego, nam memini, Trojani tempore

- . . . . . . . . . . belli

Panthoider Εuphorbu eram , ιui pectore

. . . . . ." quondam

5edit in aduerro graui, harta minori, Αtrida.

Cognoυί clupcum, lαυα! gartamina nostra,

Νuper Αbantti templo Iunoni, in Αrgίr.
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Οmnia mutantur ; nihil interit. Εrrat εξ

illinc

Ηuc υcnit, hinc illuc, et quotlibet occupat

Ωrt1!!' " ,

8piritur, εqua fri, humana in corpora

tranrit,

Inque fira norter, nac tempore daperit ullo,

Κtque noυi, facili ignatur aera figuri,

Νec manβt, μt fuerat, mec forma Jerυat

edrdem,

5ad tamen ipία εqdem art, animam ic rem

per eandem

Ευε, Jed in υaria, docco migrare figurar.

Conf. Lactant. Εpitom. C. 36. Α Ρythagora

acceperunt Εmpedocles, (vide Sturz. in edi

tione Fragmentorum Εmpedoclis pag. 462.

seqq. Ο) Αnticles et Ρlato qui in Phaedone

Cap. ΧΧΧ. Socratem ea de re sic loquen

tem facit: Ενδένται δε (αι ψυχαί τών φαύ

λιυν) ύσπερ εικός, εις τα τοιαύτα ήθη, οποία

άτj' αν μεμελετηκυίαι τύχιυσιν εν τω βίφ , οίον

τες μεν γαστριμαργίας τε, και ύβρειυς και φι

λοτησίας μεμελετνκότας, και μη διευλαβημένες,

εις τα τών όνων γένη και των τοιέτων θηρίων

εικός ενδύεοθαι' τες δέ γε αδικίας και τυραννί

δας και άρπαγίας προτετιμηκότας, εις τα τών

λύκων τε και ιεράκων και κτίνων γένη etc.

Αpud Ρersas quoque tres philosophorum

12
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scholas extitisse idem docentes testatur

Ρorphyrius de Αbstin, Lib. ΙV. Sect. 16.

Νec non et Galli (auctore Caesare de Βello

Gall. VI. 14) non interire anima red ab alii,

port mortem tranrire ad aliar, atque hoc maαί

me ad υirtutem εκcitari putarunt metu mortir

neglecto, unde Lucanus Ι. 459. de iisdem:

Κείica, arora Juo, ηuo ille timorum

Μaximu haud urguet, leti metur, inde

ruendi

Ιn ferrum men, prona υirir, animaqμε

ιapact,

Μοrti , et ignaυum reditura partere υitα.

Sallustium tandem nostrum quod attinet, in

Ηoc ille abiit a Pythagora et Ρlatone, quod

animas defunctorum maleficas non intrare

in brutorum animantium corpora, sed comi

tari tantum illa et subsequi crediderit, tan

quam daemonas vel genios tutelares ipsis

additos. [ Formeψ.] Ε nube testimoniorum

quae ad Ρlatonis 1. 1. citavit Wyttenbachius

p. 2το seqq. exscribere liceat locum clas

sicum Plotini Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙV. Cap. ΙΙ.

pag. 284. Εξελθέσα δε (scil. ή ψυχή) ό,τι

περ έπλεόνασε τέτο γίνεται. Διο φεύγειν δεί

προς τα άνω, να μή εις την αιοθητικήν επακο

λεθέντες τοίς αιοθητοίς ειδιύλοις, μηδε εις την

Φυτικήν επακολ8θέντες τη εφέσει τό γεννάν
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και εδιυδών λαχνείαις, αλλ' εις το νοερόν και

νέν και θεόν (suppl. μετεμψυχώμεθα aut simile

quid, quod deest apud Ficinum). "Οσοι μεν

εν τον άνθρωπον ετήρησαν, πάλιν άνθρωποι,

όσοι δε αιοθήσει μόνον έζησαν, ζώα αλλ', ει

μεν αιώύσει μετά θυμε, τα άγρια (και η διαφο

ρά ή εν τέτοις, το διάφορον τών τοιέτων ποιεί)

όσοι δε μετ' επιθυμίας και της ηδονής τό επι

θυμέντος τα ακoλάστων ζαίιυν, και γαστριμαργα

(scil. γίνονται) ει δε μηδε αιοθήσει μετά τέτων,

αλλά νοθεία ανοθήσεος, μέτ' αυτών και φυτά

μόνον γάρ τέτο μάλιστα ενήργει το φυτικόν,

και ήν αυτοίς μελέτη δενδρωθήναι ' τες δε φι

λομέσες μεν (ε) καθαρίες δε τα τ' άλλα , εις

τα ιυδικά τες δε αλόγες (Ficin. in marg.

αλόγως) βασιλέας , αετές, ει μη άλλη κακία

παρείη μετεωρολόγες δε άνευ φρονήσειυς εις

τον έρανoν αει αιρομένες, εις όρνεις μετεωρες

ταϊς πτήσεσιν. Ο δε την πολιτικήν αρετήν (1.

έχιυν), άνθρωπος ο δε ήτloν αρετής πολιτικής

μετέχων, πολιτικόν ζωύον, μάλιστα (lege cum

Ficino μέλιτlα) ή τα τοιαύτα. Νec non ver

ba Νemesii de Νatura hominis (pag. I 15.

ed. Μathaei) diversas veterum philosophorum

circa hoc dogma opiniones luculentissime

exponentis : κοινή μεν εν πάντες Έλληνες , οι

την ψυχήν αθάνατον αποφηνάμενοι, την μετεν

σωμάτωσιν δογματίζεσι" διαφέρονται δε περί τα
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είδη των ψυχών οι μεν γαρ εν είδος, το λο

γικόν είναι λέγεσι, τέτο δε και εις φυτά και

εις το τών αλόγων σώματα μεταβαίνειν, οι μεν

κατά τινας ρητάς χρόνων περιόδες, οι δε ιυς

έτυχεν άλλοι δε εχ εν είδος ψυχίύν , αλλά

δύο, λογικόν τε και άλογον, τινες δε πόλλα

τοσαύτα, όσα τών ζιύιυν τα είδη. Μάλιστα δε

οι απο Πλάτωνος περί το δόγμα τέτο διηνέχθη

σαν ειπόντος γαρ Πλάτωνος τας μεν θυμικας

και οργίλες και αρπακτικάς ψυχάς λύκων και

λεόντων σώματα μεταμφιέννυοθαι , τας δε περί

την ακολασίαν ησχολημένας, όνων και τών τοι

έτων αναλαμβάνειν σιύματα, οι μεν κυρίως ήκε

σαν τες λύκες και τες λεόντας και τες όνες

οι δε τροπικώς αυτόν εφηκέναι διέγνωσαν, τα

ήθη διά των ζώων παρεμφαίνοντα. Κρόνιος μεν

γαρ εν τώ περί παλιγγενεσίας, (καιτιυ δε καλεί

την μετενσωμάτωσιν , λογικάς πάσας είναι βέ

λεταν ομοίως δε και Θεόδιυρος ο Πλατιυνικός

εν τώ ότι η ψυχή πάντα τα είδη εστί και

Πορφύριος ομοίως. Ιάμβλιχος δε την εναντίαν

τέτοις δραμιύν, κατ' είδος ζώων ψυχής είδος

είναι λέγει, ήγουν, είδη διάφορα γέγραπται

γέν αυτώ μονόβιβλον επίγραφον ότι εκ απ' αν

θριύπων εις ζιύα άλογα, έδε από ζιόιυν αλό

γιυν εις ανθρώπες αι ενσωματώσεις γίνονται,

αλλά και από ζώαυν εις ζώα , και από ανθρώ

πίυν εις ανθραύπες. Και μοι δοκεί μάλλον έτος,
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ένεκα τέτ8, καλώς κατεστοκάθαι μη μόνον της

Πλάτωνος γνώμης, αλλά και της αληθείας

αυτής κ. τ. λ. Conf. eadem fere tradentem

ΑΕneam Gazaeum in Τheophrasto pag. 16.

(ed C. Barth.) Βrevius Αugustinus de, Civ.

Dei Χ. 3ο... Platonem anima hominum port

mortem rευοίυι μηue ad corpora bastiarum Jrri

prirre, certirrimum art. Ηαnc rententiam Ρor

phyrii doctor tenuit Ρlotinu : Ρorphψrio tamen

ήure diplicuit [0.] . . . . . . . .

δ ι ειληκότες ή μάς Δαίμονε ς] Vide

Jamblichum de Μyster Segm. ΙΧ. Cap. Ι.

Damascius περί αρχών forte Hunc locum ha

buit ob όculos; ait ehirή, οι ειληχότες ημάς

δαίμονες ακώλυτον έχεσι προς ημάς εξεσίαν,

ιυς και οι νομείς προς τα ποίμνια [Galej Οpi

nio de Daemonibus vel geniis hominum tu

telaribus Huxit jam ab Ηesiodo Εργ. vs,
-

-

Ι 22, seqq. " ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

- : " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .",

Διός μεγάλg δια

- "
} -- ,

. . . . . . . . . . . : 5ύ ι α βελάς" "- ιες α:

Εθλοι, επιχθόνιοι, φύλακες θνητών, αν

Τοί μεν δαίμονές εισι,

/

, : : : ι. - θραίπων . : ' οί,

- . Οι ιρα, φυλάσσεσίν τε δίκας και οχέτλια
2/

-
ν εργα, - ', - - «",

Ηέρα εσσάμενοι, πάντη φοιτώντες επ'

": ", αίαν, : : : :: Η
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Πλετοδόται και τέτο γέρας βασιλήίον

έσχον.

eadem repetit vs. 252. Εandem opinionem

amplexati sunt Ρlatonici et Stoici: e Ρlatoni

cis Ρroclus in Commentario ad Ρlatonis

Αlcibiadem Ι. novissime edito, et annota

tionibus doctissimis illustrato a Fr. Creuzero

V. S. de his daemonibus hominum tutelari

bus subtilissime disputat. 4τ. et inprimis

67-68. ex quo pauca delibabimus. p, 4Ι.

inguit ο δαίμων ο αγαθός τα πολλά σύνεστιν

ημίν, αφανιύς εξ απρέπτε την εαυτέ πρόνοιαν

εις ημάς καταβαλλόμενος, και σιγή παριύν, και

απορρήτιυς ανορθών τες βίες ημών et pag. 77

"εt 78, της δε τε δαίμονος επιστασίας κατά πά

σαν ημιυν ζωήν και πάντα τον βίον και τα από

της ειμαρμένης πάντα και τα από της όλης προ

νοίας μετέχομεν... Ο γαρ πάσαν ημίύν την

ζωήν ιθύνων και τάς τε αιρέσεις ημιύν αποπλη

ρίύν, τας προ της γενέσεως, και τας της ει

μαρμένης δόσεις και τιύν μοιρηγενετών (Creuz.

μοιραγενετών) Θεών, έτι δε τας εκ της προνοίας

ελλάμψεις χορηγών και παραμετρών, έτος ο

δαίμιυν εστί και ιυς μεν ψυχαί τό νέ μόνε

εξηρτήμεθα, ιυς δε ψυχαι σιύματι χρώμεναι τέ

δαίμονος δεόμεθα: et pauois interjectis exponit

discrimen inter animam rationalem et genium

Ηunctutelarem : η λογική ψυχή θυμε και επι
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θυμίας άρχει, αλλ' εκ έτι τίύν από τύχης" μό

νος δε ο δαίμιυν πάντα κινεί, πάντα κυβερνά,

πάντα διακοσμεί τα ημέτερα, και γαρ τον λόγον

τελειοί, και τα πάθη μετρεί, και την φύσιν

εμπνεί, και το σώμα συνέχει, και τα τύχαια

χορηγεί, και τα ειμαρμένα πληροί, και τα εκ

προνοίας δωρείται, και εις εστιν έτος απάντιυν

τιύν εν ημίν και περί ημάς βασιλεύς, οιακίζιυν

ημιύν την σύμπασαν ζωήν, Cum Ρroclo con:

ferendus Ρlotinus in libro περί τε ειλήχότος

ημάς δαίμονος. Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙV, p. 283

287. et Αpulejus de Deo Socratis, qui hos

daemones nostrorum et actorum et cogita

torum testes et arbitros statuit, οι Ες hoς

ιublimiori , inquit, Damonum copia, Plato au

fumat ringuli, hominibμι ιη υita agenda curtode:

εt terter inguίi, additor , 4ui memini con picuί,

remper adrint arbitri non modo actorum, υcrum

εt cogitatorum. Stoicos autem hunc daemo

nem non extra, sed intra nos habitantem sta

tuisse concluserunt nonnulli ex verbis Se

necae Εpist. 41. Sater intra no piritu, τε

drt, malorum bonorumque nottrorum obrerυα

tor, hic, prout a mobi, tractatu, art, ita no,

ipra tractat (ubi autem loqui videtur de con

scientia) Ιdem Εpist. 1 το. Sepone in praren

tia jμα 4μiburdam placent, unicuίφue nortrorum

μαdagogum dari Deum, non guidam ordinarium,
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τεd hunc infériori nota., εκ εorum numero quor

Ουidiu ait de plebe Deo. Ita tamen hoc repo

πα, ύοίο, μt memineri , majore, nortro, ημι

rrediderunt hoc, Stoico, fuirre : inguli enim

Genium et Iunonem daderunt. Conf. Ρorphyr.

de Abstinent. Lib. Ηl. S. 38. Chalcid in Τi

maeum pag. 225. (328. Fabr.) et quos citant

Μericus Casaubonus ad Αntonin. Lib. ΙΙΙ.

pag. 394 ed. Gataker (in Οpp. Crit.) Βerg

ler ad Αlciphron. Lib. Ι. pag. 79. (Wagner)

et Lennep. ad Phalar. Εpist. ΧΧ. pag. πο5.

Sirhile quid de angelis docuisse etiam divi

num Servatorem liquet ex ejus verbis Μatth.

ΧVΙΙΙ το Οράτεμή καταφρονήσητε ενός τίύν

μικρίύν τέτιυν λέγω γαρ υμίν, ότι οι άγγελοι

αυτών εν έρανοίς διαπαντός βλέπεσι το πρός

ωπον τε πατρός με τέ εν έρανοίς. "[Ο.]

* Την δε μετεμψύχιυσιν. εκ τών εκ

γενετής εστιν ιδείν] Lucem his verbis

affundit Ρlotinus Εnnead. ΙΙΙ. Lib. ΙΙ. C. ΧΙΙΙ.

Επει εδ' εκείνον αποβλητέον τον λόγον, ως και

προς το παρόν εκάστοτε φησί (Plato in Τi

maeo pag 89. ed. Η. Steph.) βλέπειν, αλλά

προς τές πρόοθεν περιόδες, και αυ τό μέλλον,

ώς τε εκείθεν τάτlειν την αξίαν, και μετατιθέ

ναι εκ δεσπότιυν τιύν πρόοθεν δέλες ποιέντα, ει

εγένοντο κακοί δεσπόται και ότι σύμφορον

αυτοίς έτιυ και ει κακιύς εχρήσαντο πλέτα πέ
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νητας είναι, και φονεύσαντας αδίκως, φονευ

θήναι, αδίκιυς μεν τώ ποιήσαντι, αυτό δε δι

καίως το παθέντι και τον πεισόμενον συναγα

γείν εις το αυτό, τό επιτηδεία ποιήσειν άπα

θεν εχρήν εκείνον μή γαρ δή κατά συντυχίαν

δέλον, μηδε αιχμάλωτον ιυς έτυχεν, μηδε υβρι

αθήναι εις σίύμα εική αλλά ήν ποτέ ταύτα

ποιήσας, α νύν εστι πάσχων, και μητέρα τις

ανελιύν υπό παιδος αναιρεθήσεται, γινόμενος

γύνη, και βιασάμενος γυναίκα, έσται να βιαώή

"Οθεν και θεία φημί Αδράστεια όντως, και όν

τιυς Δίκη και σοφία θαυμαστή et Ηierocles

in Fragm. de Providentia p. 276. ed Νeed

mam. Ημείς μεν γαρ τη κρίσει δικαστών δαι

μόνων προς την τίύν προβεβιιυμένoν αξίαν λαγ

χάνομεν έκαστος βίον εν ώ πάντα συνείληπ

ται, έθνος, πόλις, πατήρ, μήτηρ, καιρός

αποκυήσεως, σίύμα τoιόνδε, ανατροφαί, και

τύχα παντοϊαι τώ βίου προσήκεσαι, τρόπος τε

λευτής, και καιρός αποτεταγμένος και τέτιυν

απάντων φύλαξ και αποπληρωτής ο ειληχως

Δαίμιυν έστηκεν. Dicere itaque vult Sallu

stius verbis his ob brevitatem paullo ob

scurioribus caecos vel: luxatis membris na

tos eos esse qui, in vita hanc humanam an

tegressa, alios aut oculis privaverint, aut

membris mutilaverint etc. Similem erroremi

in discipulis suis carpit divinus Salvator
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Ιoh. ΙΧ. 2. ubi vid. doctiss. Κuinoelin Com

mentario pag. 44Ι. ed. 2. ΙΟ.] Αν

Ει γαρ μ ή πάλιν αι ψυχαί είc.] Pin

gui Μinerva hic philosophatur Sallustius

noster Μinime enim sequitur animas ho

minum, nisi omnes in alia corpora transiturae

sint, fore infinitas, proprio sensu, sed tan

tum fore eas innumerabiles, [Ο.]

Cap. ΧΧΙ. -

"Οτι και ζιύντες είc.] Ηaec praeclare

illustrat Ηierocles, ad duos postremos ver

sus Pythagorei carminis (pag. 327, seq. ed.

Νeedham.) et Jamblichus libro ΙΙ. de Secta

Ρythagorica (Ρrotrept. ad. Philosophiam)

Cap. ΧΙ. et ΧΙΙ. [Ησίtten.] Conf. ejus

dem Jamblichi Caput ultimum de Μysteriis.

[ Gale] . . . . ".

και της αλ ο γ 8 χιυριοθείσα ι κ α ι κ α

θα ραί παντός γενόμεναι σώματος]

Ρlato in Phaedone pag. Η π4. ed. Η. Steph.

Οι δε δη άν δόξωσι διαφερόντως προς το οσίιυς

βιώναι , ούτοι εισίν οι τίύνδε μεν τιύν τόπων

τών εν τη γή ελευθερέμενοί τε και απαλλατ

τόμενοι ώσπερ δεσμιυτηρίων, άνω δε εις την

καθαράν oίκησιν αφικνέμενοι και επί γης οικι

ζόμενοι. Τέτιυν δε αυτών οι φιλοσοφία ικανώς

καθηράμενοι, άνευ τε σιυμάτιυν ζώσι το παρά
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παν εις τον έπειτα χρόνον και εις οικήσεις έτ,

τέτιυν καλλίες αφικνένται. [Ο.]

Θεοίς τε συνάπτονται] Ηierocles in

aurea Carmina p. 226. ed. Νeedham. Τέτο

πέρας των πόνιυν το κάλλιστον τέτο, Πλά

των φησί, ο μέγας άγων και έλπις ή μεγάλη

τέτο φιλοσοφίας ο τελεαύτατος καρπός τέτο

της ιερατικής και τελεστικής τέχνης το μέγι

στον, οικειώσαι μεν και αναγαγεϊν προς τα όν

τιυς καλά , απολύσαι δε τιύνδε τήδε πόνων,

ιύς έκ τινος καταγείκαι σπηλαίg της ένύλε ζιυής,

και αναγαγεΐν προς τας αιθερίες αυγάς, και

ταϊς μακάρων ενιδρύσαι νήσοις, τές διά τών προ

ειρημένων οδεύσαντας. Τέτοις γαρ και το της

αποθειώσεως απόκειται γέρας επεί εις γένος

Θεών και θέμις αφικνείοθαι άλλω, ή τώ κτησα

μένω αλήθειαν μεν και αρετήν εν ψυχή, καθα

ρότητα δε εν τώ πνευματικό αυτής οχήματι κ.

μ. λ. Conf. Αlcinoum de Doctr. Platonis

Cap. ΧΧVΙΙ. et quos ad simillimum Platonis

1ocum in Phaedone citat Wyttenbachius V.

S. pag. 216, et seq. nec non Willet ad Ga

leni Protrept. Cap. V. pag. 76. [0.]

και τον όλον Κόσμον συνδιοικέσιν

εκείνοις] Simile quid sectatoribus suis

promittit D. Salvator Μatth. ΧΙΧ. 28. Αμήν

λέγιυ υμίν, ότι υμείς οι ακολ8θήσαντές μοι, εν

τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός τε αν
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θριύπε επί θρόνε δόξης αυτό , καθίσεώθε και

ύμείς επί διύδεκα θρόνες, κρίνοντες τας διύδεκα

φύλας το Ισραήλ. . [Formβψ] ν

αύτη γ ε η αρετή είc. etc.] Jamblichus

in Εpistola ad Μacedonium apud Stobaeum

Εclog. Εth (Cap. VIll. pag. 296... ed Ηee

ren. Ο) Τον κατά νόν άρα βίον, και τον εχό

μενον τιύν Θεών διαζήν μελετητέον ούτος γαρ

ημίν μόνος αποδίδιυσι την αδέσποτον της ψυχής

εξεσίαν, απολύει τε ημάς τιύν αναγκαίων, και

ποιεί ζήν εκ ανθρώπινόν τινα βίον, αλλά τον

θείον, και τη βελήσει τών θείων (al. Θείύν)

αγαθών αποπληρέμενον. [Gale]
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Ν Ο Τ Ι Τ Ι Α L Ι Τ Ε R Α RΙΑ .

- . ΙΟ Ε

s ΑL Ι. vs Τ Ι ο Ρ Η Ι Los o Ρ Η ο.

(e, Jo. Αlb, Fabricii Bibliotheca Graeca Lib. VI. Cap. Χ)

Τom. ΧΙΙΙ. pag. 645. *)

SΑLLvsΤΙΙ Ρhilosophi libellum περί Θεών

και κόσμs, de Dii at Μundo cum Ltoni, Αl

latii Latina versione et Luca Holtenii notis

primus edidit Gabriel Νaudaeus Romae,

163ο. Ι 2. guae editio repetita est Lugd. Βat.

ap. Jo. Μaire 1639. 12. Ρostea Τhoma,

Gale inseruit hoc Οpusculum collectionisuae

sic inscriptae: 0purcula Μuthologica Phψrica et

*). In noυα editione Bibliotheca Fabriciana a

όeato Ηarlesίο curatα et editori, morte in

έerruptα, άarc Sallustiί Νotitia mondum com

paruίt. ΙΟ, 1



196 .

Εthica grace et latine Cantabrigiae, τ671. 8.

et ex nova recognitione Αmstelaedami, τ688.

8. apud Ηenr. Wetstenium. (Gallice vertit et

notis maximam partem philosophicis illustravit

Ρormey Βerolini, 1748. addito e latere textu

Graeco : Germanice fo. Georg Schulther

σίu quondam Pastor Μαρnchaltorfensis in pa

go Τuricensi in libro tit. Bibliothek der Grie

εhirchen Ρhilorophen, Τurici, 1779. Τom. ΙΙΙ.

p. 259. et seq. Αnglice Τhoma Τaylor cum

Ρrocli Ηymnis Londini, τ793. 8. Ο.) Roga

verat Νaudaeus Fortunium Licetum Εpist. 71,

ut Sallustium hunc, quem Stoicum facit,

illustrandum sibi sumeret: sed nihil Liceti

in hunc scriptorem videre me memini. Ιta

licam versionem Dominici Lazarinί dt Μurro

memorat Joannes Cinelli Bibl. volantis plu

teo ΧΙΧ. Αureum libellum vocat Αthanasius

Κircherus Τom. ΙΙ. Οedipi ΑΕgyptiaci p. 172,

admiratum in eo referens Bartholomaeum

Τortollum elegantiam et inter tenebras

Εthnicismi tot lumina virtutis et veritatis.

Εt sane praeclare sentit de divina providen

tia, de animorum immortalitate *) et de

*

*) Cap. ΚΙΙΙ. de αnima dirreren, Αθάνατον δε

είναι ανάγκη , ότι τε γινώσκει Θεές. Θνητον δε

αδεν αθάνατον οποε, [Fabric.]
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aliis Capitibus, nominatim confutans Εpicu

reos. Ηunc libellum viri docti tribuunt Sal

lustio Syro, Procli adversario κυνίζoντι, de

quo *) multa Photius Cod. 242. e Damascio

in vita Isidori et Suidas in v. Σαλλέστιος, απή

γεν, Αθηνόδωρος Ζήνων et Μαρκελλίνος, te

status quod fuerit Ηeracliti exemplo μισοπό

νηρος, οχλολοίβορος, και πάσιν επιθέμενος τοις

αμαρτάνεσιν, guod cum Cynicis moribus bene

convenit, non cum hoc scriptore. Viden

dum itaque, annon sit alterius Sallustii Pla

tonici, ut non sine caussa conjicit Ρagna

ninus Gaudentius de Pythgorea animarum

transmigratione Εxerc. Ι. Cap 2π. Fuit in

primis celebris Sallustius Ρhilosophus, qui .

licet Εthnicus Iulianum Imperatorem a cru

ciandis deterruit Christianis, teste Τheodoreto

L. ΙΙΙ. Ηist. C. ΙΙ. Ηuic Iulianus orationem

quartam inscripsit, gua Solis laudes com

plectitur. Αd hunc ejusdem Iuliani Εpistolae

*) Ηuno Sallustium intelligit Simplicius in Εpί

αιetum pag. 9ο. (Salmas.) τον εφ' ημών Σαλέ

στιον, άνθρακα πεπυρατωμένον επιθέντα γυμνώ τώ

μηρό και φυσώντα αυτόν, και δοκιμάζοντα εαυτόν

μέχρι πόσs δύναται καρτερείν. Sallustium qui

nostra detate υίνum carόonem femori suo

impositum sufflando periculum faciebat

quamdiu ardorem illum tolerare poεσσί.
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qui eum anno Christi 362. dignitate επάρχε

et anno 363. Consulis, ornavit. Αd hunc

contra Dioscori medici truculenta consilia

scripsit S. Ηilarius Pictaviensis Episcopus,

de quo consules Εruditorum Βenedictinorum

ad Hilarium prolegomena S. 19. Αd eun

dem leges nonnullae in Codice Τheodosiano.

Αpud Εunapium in Μaximo, vitiose Σαλέτιος,

in Codini quibusdam Codicibus Σαλτίιυν.

Αusonius in Professoribus Βurdegalensibus
,

de Latino Αlcimo Αlethio Rhetore:

5alurtio plu, conferent libri tuί,

6μam Conrulatu addidit. -

Αlius Sallustius, ad quem Symmachi Εpi

stolae Lib. V. 55, 56. Αlius de quo Μar

cellinus Comes ad Α. C. 423. Philippu, et

3allurtiu, Philosophi morbo perierunt, Αlius,

ad quem Isidori Ρelusiotae Εpistola 464.

Libri primi. Αlius Dionψiu, Sallurtiu, Μedi

cus, cujus mentio apud Ρlinium ΧΧΧΙΙ. 7.

Ιustus Ryguius Centuria nova Εpist. 29. ad

Μarcum Velserum testatur se in Βibliotheca

Saregica (Lud. Saregi, Perusiae et Umbriae

praefecti) reperisse haec calamo exarata

Οpuscula : Μaximi Planuda et clarorum ali

quot virorum Εpistolas centum. Pellum de

gemmarum virtutibus, Incerti cujusdam (sub

Εmpedoείi editos nomine) versus Jambicos
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de fixarum stellarum sphaera, a Demetrio Τri

είinio emendatos. Parecbolas quasdam eo

rum, guae in editis Αthenai Codicibus desi

derantur. Incerti in librum Αrirtoteli de co

loribus commentarium. Caniclei librum con

tra Ρlotinum: ejus forte, cujus librum de

immortal tite animae ανέκδοτον laudat Car

danus libro de rerum varietate Sλτινετιτ

Ρhilosophi in Ηeracliti Problemata Homerica

summarium. Εxcerpta ex Grmirti Ρ/ethoni,

Μonodia de immortalitate animae. Εjusdem

defensionem Aristotelis contra (Gennadium)

5cholarium. Μichaeli: Αportola pro Ρlethone

librum super substantia Αristotelica contra

Τheodorum Gazam. Drmetrii Τriclinii de me

tris poeticis libellos.



Π Ε Ρ Ι Σ Α Λ Λ ο Υ Σ Τ Ι o r

4 . . .

Δαμάσκιος παρά Φωτίφ εν τή Μυριο

« . , ... βίβλου.
». " -

--

Τμη μ. σμβ'

Ο Σαλλέστιος κυνίζων και την ειθισμένον

οδον επορεύετο της φιλοσοφίας, αλλά την

κεχαραγμένην προς έλεγχόν τε και λοιδορίαν,

και τον μάλιστα δή πόνον υπέρ αρετής. Υπε

δέδετο δ' έτος σπανιάκις, ή τας Ατlικάς Ιφι

κρατίδας, ή τα συνήθη σανδάλια περιδεδεμένος"

έφαίνετο δε έδέποτε επι πλείστον χρόνον έτε

αρρωστούν το σώμα, έτε ταλαιπωρέμενος την

ψυχήν, αλλα το λεγόμενον ευλόφιμ αυχένι

την άσκησιν υπέμενε , καλά και αξιέπαινα πο

λιτεύματα, και όσα τοιαύτα φιλανθρωπεύ

Ελά"Τά.



Τ Ε s Τ Ι Μ ο Ν Ι Α ν Ε Τ Ε Η υ Μ

ΙΟΕ SΑLLVSΤΙΟ ΡΗΙLΟSΟΡΗΟ

Collecta α Luca Ηolstenίο. *)

Damascius apud Photium in Bibliotheca

Cod. CCXLΠ.

Saljustius Cynico more vivens, non tritam

Ρhilosophiae viam tenuit, sed eam, quae ad

reprehendendum obtrectandumque apta est,

et ad sustinendos pro virtute labores perido

hca. Raro vel Iphicratides Αtticas, vel usί

tata sandalia induebat : Νeque illum quis

piam vel corpore diu infirmum, vel animo

aegrum et anxium vidit: sed quod dici solet,

erecta cervice laborem subibat, honesta item

et laudabilia studia, et id genus alia homine

digna. .

*) Νοtandum est 4 ac restimonία αό Ηolstenio

collecία ad unum omnia spectare ad Sallu

stium Cγmicum , non autern Platonicum au

αίoram ήuju opuυcuίi, ΙΟ.1
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κ α ι α ύθις

"Οτι ο Σαλλέστιος εις τες τιύν έντυγχα

νόντων οφθαλμες αφορών, προέλεγεν εκάστοτε

την βία γενησομένην εκάστου τελευτην την δε

αιτίαν της προγνώσεως εδ’ αυτός είχε φρά

ζειν. Και το επειράτο ερωτιύμενος το σκοτει

νόν τών οφθαλμών αιτιάοθαι και αχλύώδες, και

νοτισμό μεστόν, οίον επί πένθεσι ταις κόραις

αυταίς εμφερόμενον,

και αύθις

ο δε Σαλλέστιος εκέτι τό δικανικό , αλλ'

ήδη τό σοφιστικό βίφ προσείχε τον νέν εξέ

μαθε δε και τες δημοσίες απάντας τε Δημο

αδένες λόγες, Και δη λέγειν αύ ικανός , και

τές νέες μιμέμενος σοφιστάς, αλλά προς τον

αρχαίον τόνον της λογογραφίας αμιλλιύμενος,

Αμέλει και έγραψε λόγες και πολύ τι εκεί

νίυν λειπομένας, ανυπόδετος περιιιυν την οικε

μένην, ιύς φήναι λόγον, άπασαν.

εκ τιύν Σεί"δα

Σαλλέστιος φιλόσοφος, ός έφη ανθριύποις

και βάδιον είναι φιλοσοφείν αλλά αδύνατον τέ

τον ακέσας απέστυξα τον λόγον, ιυς έτε αλη

θή λεγόμενον, έτε λέγεσθαι άξιον. Αλλα γαρ

ο Σαλλέστιος ήδει το εμόν ειπείν και γαρ διε
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-
- Η u rs u s. -

Sallustius oculos obviorum inspiciens, fre

φuenter singulis mortem violentam praenun

tiabat, causam vero, gua ante praenosceret,

ne ipse quidem dicere poterat, licet interro

gatus conaretur et oculorum obscuritatem et

tenebras, et humoris, qui in luctu pupillis

ipsis oculorum contineretur, inillisabundan

tiam, praenotionis causam esse contenderet.

και Ηu rs u s. -

Sallustius non amplius ίorensis, sed so

phistica vitae rationi animum intendit. De

rebus publicis etiam Demosthenis orationes

memoriae mandavit omnes. Αdhaec satis

erat disertus, non recentiores sophistas imi

tans, sed cum vetere scriptionis splendore

certans, orationesque scripsit non multo

illis inferiores. Νudis pedibus ad facundiam

suam ostendendam, orbem terrarum ferme

universum obit. ν: -
* '' και

,

- ea Su ίda.

Sallustius philosophus, qui dicebat ho

minibus philosophari non esse facile, sed

potius impossibile. Οuo ego audito, sermo

nem hunc sum aversatus, ut neque verum

neque dictu dignum, Caeterum Sallustius
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βέβλητο προς φιλοσοφίαν απλώς, αλλά φύσει

μισάνθρωπος ήν, κατά τον Ηράκλειτoν οχ

λολοίδορος, και πάσιν επιθέμενος τοις αμαρ

τάνεσι, και οπωσέν εκ πάσης προφάσειυς ελέγ

χιυν εκάστες, και διακωμωδών : ενίοτε μεν

σπεδάζιυν, τα δε πολλά τα γελοία καίρων

ήθει και φιλοσκώμμονι. Και γαρ ην ο Σαλ

λέστιος ευτράπελος ικανώς και σκιύπτειν ευ

φυέστατός τε και προχειρότατος , εξαιρέτως

μεν έχων αυτός , εκ γένες δε όμιυς τας τοιαύ

τας χάριτας. Ο γάρ τοι πέμπτην αρετήν ονο

μάσας την περί Θεών δόξαν αληθή, δοκ5σαν

ενειναι ποτε τοις πονηροτάτοις Σάλλεστιός

εστιν. Έτι δε προς ενίες τιύν αλλοφύλων,

τα μεν άλλα αυτό επαινέντας, εν δε αυτό

λείπειν ειρηκότας , μη δοξάζειν περί Θείύν τα

αυτά τοις πολλοίς εάτε, έφη , τέτό γε διά

την Νέμεσιν προσείναι μοι τώ δε Παμπρε

πίω μέγιστον ήδη δυναμένω εντυχίύν, επειδή

εκείνος ιύραΐζόμενος, τί Θεοί προς ανθρώπες

έφη, τις δέ, έφη, εκ οίδεν, ώς έκ εγώ

πώποτε Θεός εγενόμην, έτε σύ άνθρωπος;

Ταύτα περί Σαλλεστίε. Κυνικιύτερον δε φι

λοσόφει.
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sciebat, ut ipse dico. Νec enim apud phi

losophos male prorsus audiebat, sed. erat

natura inimicus improborum , et, ut ajebat

Ηeraclitus, turbae conviciator, omniumque

delinquentium insectator, et quovis modo,

quavis occasione quoslibet arguens, et co

mice perstringens : interdum quidem serio

rem gerens, plerumque vero ridiculis et di

cteriorum amantibus moribus gaudens. Εt

enim Sallustius admodum facetus erat, et

ad deridendum etiam ingeniosissimus.etprom,

ptissimus. Ηujus modi vero gratias egregie

quidem ipse ex se et ex genere habebat.

Οui enim quintam virtutem nominarit opinio

nem de Diis veram, guae interdum improbis

simis inesse videatur, Sallustius est. Prae

terea vero quibusdam peregrinis, quicaetera

quidem ejus laudabant, unum vero ei deesse

dicebant , guod non ita de Diis ut vulgus

sentiret, respondit: Ηaec saltem propter

Νemesin adesse mihi sinite, Cum autem

Ρamprepium, maxima potentia jam praedi

tum adiisset, ' et ille, φui elegans, videri

volebat, ei dixisset: Οuίd Dii ad homi

nes 2 Quis vero, inquit, ignorat, me nun

quam Deum, neque te hominem fuisse 2

Ηaec de Sallustio. Philosophabatur autem

Cynico more. * - -
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« - και πάλιν.

Σαλλέστιος - Ούτος εις Αλεξάνδρειαν

ήκεν Αθήνηθεν συν Ισιδιύρω του φιλοσόφιμ.

Παράδοξος δε ο τρόπος Σαλλεστίε πάσιν αν

θριύποις, τα μεν φιλοσοφέντος επί το καρ

τεριύτερον, τα δε παίζοντος επί το γελοιό

τερον, εκάτερον οίμαι πέρα το μετρίε. Και

δεί κρίσεως ειπέρ τινι άλλιμ, τώδε τό βίω.

Και δη Σαλλέστιος τα μεν πατρόθεν «υρμητο

από Συρίας, τα δε προς μητρός Εμεσηνός

έγεγόνει. Ο πατήρ δε αυτό Βασιλίδης ιυνα

μάζετο, Θεόκλεια δε η μητήρ. Ευφυής δε

επί πολλά γεγονως και το ήθος αυστηρός,

και φιλότιμος, τα μεν πρώτα έβλεπεν εις την

πολυάρατον δικανικήν, και επαιδεύετο λόγοις

βντορικοίς υπό Ευνοί"ιμ σοφιστή, τότε όντι

κατά "Εμεσαν ύστερον δε έκέτι δικανικό , αλλ'

ήδη τώ σοφιστική βίιμ προσείχε τον νέν, και

επί τέτα, διεμελέτα τες λόγες, εδεν ήτloν της

φύσεως επί τοις πόνοις θαυμαζόμενος , τες μεν

γαρ δημοσίες τ8 Δημοωθένες λόγες ομό πάντας

εξέμαθεν αλλά προς τέται και λέγειν ην ικα

νός, ε τες νεωτέρες εκμιμώμενος σοφιστάς,

αλλά προς τον αρχαίον πίνον της λογογρα

φίας αμιλλίύμενος. Αμέλει και έγραψε τες

λόγες, και πολύ τι εκείνων εκλειπομένες. Τον

δε ημέτερον πολίτην Μάρκελλον, εταίρον το

Ευνοί"s, και τέτον εκμαθόντα μεν απεμνημό
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Εί' r u rs μs. - -

Sallustius - Ηic Αthenis Αlexandriam

cum Isidoro philosopho venit. Sallustii vero

mores omnibus hominibus admirabiles fue

runt, quia partim quidem constantissime

philosophabatur, partim vero perridicule jo

cabatur, utrumque, opinor, ultra modum.

Ηaec enim vita, si qua alia, judicium requi

rit. Sallustius igitur paternum quidem genus

a Syria ducebat, maternum vero ab urbe

Εmesa. Εjus pater Βasilides vocabatur, et

mater Τheoclea. Fuit autem ingeniosus ad

multa, et moribus austeris et ambitiosis.

Αc initio quidem vehementer expetitam Juris

prudentiam spectabat, et eloquentiac prae

ceptis ab Εunoio Sophista, quitum Εmesa

degebat, erudiebatur. - Ρostea vero,non am

plius ad forensem, sed ad Sophisticam vitam

animum appulit, et adhanc sua studia refere

bat, cum non minore industriae, quam in

genii admiratione. · Ρublicas etiam Demo

sthenis orationes simul omnes edidicit Sed

praeterea satis erat disertus, non recentio

res sophistas imitans, sed cum illo antiquo

scribendi genere certans: nam et orationes

scripsit non multo inferiores illis. Sed no

ster.ille civis Μarcellus, Εunoii sodalis, octo

libros historiae Τhucydidis edidicit, nihil ta
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νευε τα οκτώ βιβλία της Θεκυδίδε ιστορίας, και

μέν τι και λέγοντα άξιον ακοής . Και Νόννον

δέ φασιν εκμαθόντα εξάκις όλον τον Δημοοθέ

νην, μηδε διάραι το στόμα δύνααθαι πρόσγε

λόγων επιεικών σύνθεσιν : Ου γαρ εστι ταυ

τον εις πλήθος αποστηθίζειν, και γράφειν εις

κάλλος. Ο δε Σαλλέστιος αδρότερον ήδη α

πτόμενος της τέχνης , ελάτlιυ ή καθ' εαυτόν

υπολαβών τον Ευνοί"ον, απήρεν εις Αλεξάν

ορειαν, και απεπειράτο τιύν ρητορικών διδα

σκάλων. -

ε" . .

... και πάλιν . .

εν τή Αθηνόδωρος,

"Οτι το Αθηνοδώρα, πάντα παρεσκεύαστο

προς φιλοσοφίαν, τά τε από φύσεως, και τα

από της επιεικές προαιρέσεως, ότι Πρόκλος έζη,

και διαφανώς εξηγείτο τοις πλησιάζεσιν. "Ον

ο Σαλλέστιος θαυμάζων επί σπεδή, έλεγεν,

ότι πυρί άρα εώκει ο άνθρωπος εξάπτοντι πάν

τα τα παρακείμενα. Αλλ' όμως έπεισεν Αθη

νόδιυρον μή φιλοσοφήσαι, .. "

και πάλιν

εν τώ Ζήνων Αλεξανδρεύς.

"Ην δε και έτερος Ζήνιυν το Πρόκλs εταίρος

κατά τον χρόνον, τώ μεν γένει Περγαμηνός,
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men auditu dignum enuntiavit Νonnum

etiam , ajunt, sexies totum Demosthenem

edidicisse, sed tamen ne os quidem aperire

potuisse ad commodarum orationum compo

sitionem. Ηaud enim idem est ad populum

memoriter recitare quae edidiceris, et ele

ganter scribere. Sallustius autem huic arti

sedulam operam jam navans, cum Εunoium

existimaret sibi melius instituendo imparem

esse, Αlexandriam abiit, et eloquentiac

magistros tentavit, eorumque peritiae peri

culum fecit. --- " . . . . . . . .

**

" ... "

6 ί r" Ιμ γ' s u S

in υoce: Αthenodorus.

Αthenodoro autem anima ad philosophiam

erant parata, cum ipsius naturae, tum etiam

rectae voluntatis dona, quibus eratinstructus,

cum Ρroclus vivebat et perspicue exponebat

illis, qui ad ipsum accedebant, sua placita.

Οuem Sallustius admiratus ob studium, hunc

inominem profecto igni similem esse, dice

Βat, omnia adjacentia incendenti. Verumta

ηen Αthenodoro persuasit ne philosopharetur.

6 ί /* ΙΙ /* S ί4 $

in υoce : Ζeno Αlerandrinus.

Fuit et alius Ζeno Prodi socius per id

tempus, genere quidem Pergamenus, sed



204

τη δε φύσει και αυτός ενδεέστερος τάγε προς

επιστήμην, επιεικής δέ, και τα ήθη κατηρτυμέ

νος. Οπότερος δε αυτοϊν αφορμήν τη διαστά

σει, παρέσχετο Σαλλsστίμ προς τον Πρόκλον,

εκ έχιυ φράζειν. - , . . .

-
και πάλιν

εν τή Μαρκελλίνος,

" Μαρκελλίνα δυναστή Δαλματίας, ος ήν αυ

τόνομος, μετά δικαιοσύνης εξηγέμενος των υπη

κόιυν παρήν δε αυτό και φρόνησις ικανή, πο

λίτεύμα, και ανδρεία θαυμαστή μεμελετηκυία τά

προς πόλεμον, συνήν Σαλλέστιος ο φιλόσοφος.

",
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ipse natura ad discendum tardiore, bonus

tamen et moribus compositis. Uter vero

ipsorum Sallustio causam a Ρroclo dissidendi

praebuerit, dicere non possum.

εί" γ' ιι γ' 3 μ S
-

in υoce: Μarcellinus, -

Μarcellino Dalmatiae principi, gui erat

sui juris, et populis suo imperio subjectis

juste praeerat, et in quo erat satis pruden

tiae, et reipublicae gubernandae peritia ; et

admiranda fortitudo, gua res bellicas exer

cuerat, familiaris erat Sallustius Ρhilosophus.

-

Cum Suidas er Damascio, unde suα

eum hausisse constat, ιradat hune Sallu

stium Οrationes satis celebres conscripsisse,

nescio qua ratiohe referat in Βibliotheca

Gessnerus et cum Gessnero Εpitomatores,

Simlerus et Frisius, Suidam nullius illius

scripti meminisse ,Sallustii Philosophi Cy

»nici meminit Suidas, sed nihil ab eo scri

»ptum refert." [ Ηolrten.]
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in teαίu Graco et υersione latina.

c o R R I G Ε Ν DΑ

lin. 7 ingentium lege ingenitum

ι–

"ν -" -" Αν

4, 5, ότι και των ψυχών 1. ότι και των

ημετέρων ψυχών
", "ν

το ύδωο. Ι. ύδωρ,

23 "Ατjιστ 1. "Ατjις

12 στόμα . δια Ι. στόμα, δια

25 ποιεί. oίoν Ι. ποιεί, οιον

16 ευρίσκει: 1. ευρίσκει .

13 πόλεις. έστι δε 1. πόλεις, έστι δε

ult, in mundo malum esse l, in mundo

natura malum esse

π deprehendes. Verum 1. deprehen

des ; verum

12 γένεσισ 1. γένεσις
Α γλ / Α

22 γίνεται , ή Ι. γινεται η

Πn Νotir.

ιult. την 1. την

5 αψίδοσ]. αψίδσς

6 εσιιο 1. εσία -

16. 17. elegnntissima 1. elegantissima

Ιο νξ vel potius 1. Ηaec verba delenda

ι ι folios Ι. filios

22 άλλων 1. άλλως

Ε Ι Fiίrύitten [Ο] 1. Είirόitten. θυσίαι

3acrificία eapiatoria, Siiknopfer.

[Ο]

7 κίνησες 1. κίνησις

ΛΥ -'
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