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Ἰωάννηρ Δαμαζκηνόρ - Πίναξ ζὺν Θεῷ 

ηῶν θιλοζόθων κεθαλαίων ηοῦ 

Δαμαζκηνοῦ 

 

[pinax]   Πίναξ  

ζὺν θεῷ  

ηῶν θιλοζόθων κεθαλαίων  

ηοῦ Δαμαζκηνοῦ  

Recensio fusior  
[pinax.6]   <Πξννίκηνλ-πηζηνιή>  

αʹ Πεξὶ γλώζεσο  

βʹ Τίο ὁ ζθνπόο  

γʹ Πεξὶ θηινζνθίαο  

δʹ Πεξὶ ηνῦ ὄληνο νζίαο ηε  

   θαὶ ζπκβεβεθόηνο  

εʹ Πεξὶ θσλῆο  

Ϛʹ Πεξὶ δηαηξέζεσο  

δʹ Πεξὶ ηνῦ θύζεη πξνηέξνπ  

εʹ Πεξὶ ὁξηζκνῦ  

ζʹ Πεξὶ γέλνπο  

ηʹ Πεξὶ εἴδνπο  

ηαʹ Πεξὶ ἀηόκνπ  

ηβʹ Πεξὶ δηαθνξᾶο  

ηγʹ Πεξὶ ζπκβεβεθόηνο  

ηδʹ Πεξὶ ἰδίνπ  

ηεʹ Πεξὶ ηλ θαηεγνξνπκέ- 

   λσλ  

ηϚʹ Πεξὶ ζπλσλύκνπ θαὶ ὁκσ- 

   λύκνπ θαηεγνξίαο  

ηδʹ Πεξὶ πνθεηκέλνπ  

ηεʹ Πεξὶ ηῆο ἐλ ηῶ ηί ἐζηη  

   θαὶ ηῆο ἐλ ηῶ  

   πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγν- 

   ξίαο  

ηζʹ Κνηλσλίαη θαὶ δηαθνξαὶ  

   ηλ πέληε θσλλ  

θʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ γέ- 

   λνπο θαὶ δηαθνξᾶο  

θαʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ γέ- 

   λνπο θαὶ εἴδνπο  

θβʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ γέ- 
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   λνπο θαὶ ἰδίνπ  

θγʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ γέ- 

   λνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο  

θδʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ  

   δηαθνξᾶο θαὶ εἴδνπο  

θεʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ  

   δηαθνξᾶο θαὶ ἰδίνπ  

θϚʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ  

   δηαθνξᾶο θαὶ ζπκβεβεθό- 

   ηνο  

θδʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ εἴ- 

   δνπο θαὶ ἰδίνπ  

θεʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ εἴ- 

   δνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο  

θζʹ Κνηλσλία θαὶ δηαθνξὰ  

   ἰδίνπ θαὶ ἀρσξίζηνπ ζπκ- 

   βεβεθόηνο  

ιʹ Πεξὶ πνζηάζεσο θαὶ ἐλ- 

   ππνζηάηνπ θαὶ ἀλππνζηά- 

   ηνπ  

ιαʹ Πεξὶ νζίαο θαὶ θύζεσο  

   θαὶ κνξθῆο ἀηόκνπ ηε θαὶ  

   πξνζώπνπ θαὶ πνζηά- 

   ζεσο  

   (v. supra Ϛʹ)  

   (v. supra δʹ)  

   (v. supra εʹ)  

ιβʹ Πεξὶ ὁκσλύκσλ  

ιγʹ Πεξὶ ζπλσλύκνπ  

ιδʹ Πεξὶ πνιπσλύκσλ  

ιεʹ Πεξὶ ἑηέξσλ θαὶ ἑηεξσλύ- 

   κσλ  

ιϚʹ Πεξὶ παξσλύκσλ  

ιδʹ Πεξὶ ηλ δέθα γεληθσηά- 

   ησλ γελλ  

ιεʹ Πεξὶ ὁκνγελλ θαὶ ὁκνεη- 

   δλ ἑηεξνγελλ ηε θαὶ  

   ἑηεξνεηδλ θαὶ ἀξηζκῶ  

   δηαθεξόλησλ  

ιζʹ Πεξὶ ηνῦ ἔλ ηηλη  

κʹ Πεξὶ νζίαο  

καʹ Πεξὶ θύζεσο  

κβʹ Πεξὶ κνξθῆο  

κγʹ Πεξὶ πνζηάζεσο  

κδʹ Πεξὶ πξνζώπνπ  

κεʹ Πεξὶ ἐλππνζηάηνπ  
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κϚʹ Πεξὶ ἀλππνζηάηνπ  

κδʹ Δηαίξεζηο ηνῦ ὄληνο θαὶ  

   ηῆο νζίαο  

κεʹ Πεξὶ ηνῦ ηί πάξρεη ἴδηνλ  

   ηῆο νζίαο  

κζʹ Ἔηη πεξὶ ὁκνγελλ θαὶ  

   ὁκνεηδλ ἑηεξνγελλ ηε  

   θαὶ ἑηεξνεηδλ θαὶ ὁκν- 

   ϋπνζηάησλ θαὶ ἀξηζκῶ  

   δηαθεξόλησλ  

λʹ Πεξὶ πνζνῦ θαὶ πνζόηε- 

   ηνο  

λαʹ Πεξὶ ηλ πξόο ηη  

λβʹ Πεξὶ πνηνῦ θαὶ πνηόηεηνο  

λγʹ Πεξὶ ηνῦ πνηεῖλ θαὶ πά- 

   ζρεηλ  

λδʹ Πεξὶ ηνῦ θεῖζζαη  

λεʹ Πεξὶ ηῆο πνῦ  

λϚʹ Πεξὶ ηῆο πνηέ  

λδʹ Πεξὶ ηνῦ ἔρεηλ  

λεʹ Πεξὶ ἀληηθεηκέλσλ  

λζʹ Πεξὶ ἕμεσο θαὶ ζηεξήζεσο  

μʹ Πεξὶ πξνηέξνπ θαὶ ζηέ- 

   ξνπ  

μαʹ Πεξὶ ηνῦ ἅκα  

μβʹ Πεξὶ θηλήζεσο  

μγʹ Πεξὶ ηνῦ ἔρεηλ  

μδʹ Πεξὶ ἀπνθάλζεσο ἀπνθά- 

   ζεώο ηε θαὶ θαηαθάζεσο  

μεʹ Πεξὶ ὅξνπ θαὶ πξνηάζεσο  

   θαὶ ζπιινγηζκνῦ  

μϚʹ ξηζκνὶ ηῆο θηινζνθίαο  

   εἰζὶλ ἕμ  

μδʹ Πεξὶ ηῆο θαζ᾿ πόζηαζηλ  

   ἑλώζεσο  

μεʹ <Ὅξνη δηάθνξνη>  

[proem]   <Πποοίμιον-πιζηολή>  

Τῷ ὁζιωηάηῳ καὶ θεοηιμήηῳ Κοζμᾷ,  

ἁγιωηάηῳ ἐπιζκόπῳ ηοῦ Μαιοςμᾶ,  

Ἰωάννηρ μονασόρ  
[proem.5]      Τὸ κὲλ ζηελὸλ ηῆο δηαλνίαο θαὶ ηὸ ἄπνξνλ ηῆο γιώζζεο ηῆο ἐκαπηνῦ  

ἐπηζηάκελνο ὤθλνπλ, ὦ καθάξηνη, ηνῖο πὲξ δύλακηλ ἐγρεηξεῖλ θαὶ ηλ  

ἀδπλάησλ θαηαηνικᾶλ ὥζπεξ ηηο αζάδεο θαὶ ηνικεηίαο ηὸλ ἐπεξηε- 

κέλνλ ηνῖο ηὰ ηνηαῦηα ηνικζηλ θνξώκελνο θίλδπλνλ. Εἰ γὰξ Μσπζῆο,  

ἐθεῖλνο ὁ ζεῖνο λνκνζέηεο, ὁ πάζεο ἀλζξσπίλεο ζέαο ἀπνρσξήζαο θαὶ  

ηνῦ βίνπ ηὰο ηξηθπκίαο θαηαιηπὼλ θαὶ πᾶζαλ ιηθὴλ ἀπνζκεμάκελνο  
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ἔκθαζηλ θαὶ ηὸ ηῆο ςπρῆο ὀπηηθὸλ θαζῃξάκελνο θἀληεῦζελ πξὸο ζενπηίαλ  

γελόκελνο ἐπηηήδεηνο, ὁ ηὴλ πξὸο κᾶο ηνῦ ζενῦ ιόγνπ θηιάλζξσπνλ  

ζπγθαηάβαζηλ θαὶ ηὴλ αηνῦ πεξθπᾶ ζάξθσζηλ ἐλ βάηῳ θαὶ ἀύιῳ  

ππξὶ θαηηδεῖλ μησκέλνο, θιέγνληη κὲλ θαὶ ἐθππξνῦληη ηὴλ ἄθαλζαλ θαὶ  

πξὸο ηὴλ ἑαπηνῦ ιακπξόηεηα κεηαβάιινληη, ν θαηαθιέγνληη δὲ νδὲ  

ἀθαλίδνληη νὔηε κὴλ ηῆο νἰθείαο αηὴλ ἐμηζηληη θύζεσο, ὁ πξηνο ηὸ  

ηνῦ ὄληνο θαὶ ἀιεζο πὲξ νζίαλ ὄληνο κεκπεκέλνο ὄλνκα, ηλ νἰθείσλ  

θαὶ ζπκθπιεηλ ηὴλ πξνζηαζίαλ παξὰ ζενῦ ἐγρεηξηδόκελνο, ἰζρλόθσλνλ  

ἐθάιεη ἑαπηὸλ θαὶ βξαδύγισζζνλ, ὡο ν δπλάκελνο ηῶ ζείῳ ἐμππεξε- 

ηεῖζζαη βνπιήκαηη θαὶ ηνῦην πξὸο ηνκθαλὲο ἄγεηλ θαὶ κεζίηεο ζενῦ θαὶ  

ἀλζξώπσλ θαζίζηαζζαη, πο ἐγὼ ὁ ῥύπῳ κὲλ πάζεο ἁκαξηίαο θαηεζηηγ- 

κέλνο, θέξσλ δὲ ηλ ινγηζκλ ἐλ ἐκαπηῶ ηὸλ πνιπηάξαρνλ θιύδσλα,  

θαὶ κήηε λνῦλ θαὶ δηάλνηαλ θεθαζαξκέλνο, ὡο ἔζνπηξνλ ζενῦ θαὶ ηλ  

ζείσλ ρξεκαηίζαη ἐκθάζεσλ, κήηε ιόγνλ ἔρσλ ἐπαξθέζαη ηνῖο λνεζεῖζη  

δπλάκελνλ, ηὰ ζεῖα θαὶ ἄῤῥεηα θζέγμνκαη, ηὰ πάζεο ινγηθῆο θύζεσο  

πεξβαίλνληα ηὴλ θαηάιεςηλ; Ταῦηα δὴ ινγηδόκελνο ὤθλνπλ ηὸλ  

ιόγνλ, ἐδεδίεηλ ηε ηὸ ἐπίηαγκα, εἰξήζεηαη γὰξ ηἀιεζέο, κήπνηε δηπινῦλ  

ὀθιήζσ ηὸλ γέισηα, ηῆο ἀκαζίαο ἅκα θαὶ ηῆο ἀλνίαο· ηὸ δὴ ραιεπώ-  

ηαηνλ. Σύγγλσζηνλ κὲλ γὰξ ηῆο ἀκαζίαο ηὸ ἔγθιεκα, εἰ κὴ ἐθ ῥαζπκίαο  

πξνέξρνηην. Τὸ δὲ ζὺλ ηῇ ἀκαζίᾳ θεθηῆζζαη ηὴλ ηῆο γλώζεσο νἴεζηλ,  

ραιεπὸλ θαὶ ἐπίκσκνλ θαὶ ζπγγλώκεο ἁπάζεο ἀλάμηνλ θαὶ κείδνλνο,  

ἵλα κὴ ιέγσ ηῆο ἄθξαο ἀκαζίαο ηεθκήξηνλ. Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ ηῆο παξαθνῆο ὁ  

θαξπὸο ζάλαηνο, ὁ δὲ ηαπεηλὸο θαὶ πήθννο Χξηζηνῦ καζεηὴο θαζηζηά- 

κελνο πξὸο ὕςνο ἀλάγεηαη θαὶ ράξηλ παξὰ ζενῦ ηὴλ θσηαγσγὸλ θνκίδε- 

ηαη θαὶ ἀλνίγσλ ηὸ ζηόκα πιεξνῦηαη ηνῦ πλεύκαηνο θαὶ θαξδίαλ  

θαζαίξεηαη δηάλνηάλ ηε θσηίδεηαη θαὶ ιακβάλεη ιόγνλ ἐλ ἀλνίμεη ηνῦ  

ζηόκαηνο, ν κεξηκλλ ηί ιαιήζεη, ὄξγαλνλ δὲ ρξεκαηίδσλ ἐλ αηῶ  

ιαινῦληνο ηνῦ πλεύκαηνο, δη᾿ κλ ηῶ ἐλ κῖλ ἱεξαξρνῦληη Χξηζηῶ  

πεηζόκελνο πνθύπησ ηῶ ἐπηηάγκαηη θαὶ ἀλνίγσ ηὸ ζηόκα ζαῤῥλ  

ηαῖο κεηέξαηο εραῖο, ὡο πιεξσζήζεηαη πλεύκαηνο, θαὶ ιαιήζσ ιόγηα  

ν ηῆο δηαλνίαο θαξπὸλ ηῆο ἐκῆο ἀιιὰ θαξπὸλ ηνῦ ηνὺο ηπθινὺο θσηί- 

δνληνο πλεύκαηνο, ὅζα δώζεη, ιακβάλσλ θαὶ ηαῦηα θζεγγόκελνο.  

   Καὶ πξόηεξνλ κὲλ ηλ παξ᾿ Ἕιιεζη ζνθλ ηὰ θάιιηζηα παξαζή- 

ζνκαη εἰδώο, ὡο, εἴ ηη κὲλ ἀγαζόλ, ἄλσζελ παξὰ ζενῦ ηνῖο ἀλζξώπνηο  

δεδώξεηαη, ἐπεηδὴ «πᾶζα δόζηο ἀγαζὴ θαὶ πᾶλ δώξεκα ηέιεηνλ ἄλσζέλ  

ἐζηη θαηαβαῖλνλ παξὰ ηνῦ παηξὸο ηλ θώησλ». Εἴ ηη δὲ ηῆο ἀιεζείαο  

ἀληίπαινλ, ηῆο ζαηαληθῆο πιάλεο «εὕξεκα ζθνηεηλὸλ θαὶ δηαλνίαο  

ἀλάπιαζκα θαθνδαίκνλνο», ὡο ὁ πνιὺο ἐλ ζενινγίᾳ Γξεγόξηνο. Τὸλ  

ηῆο κειίζζεο νὖλ ηξόπνλ κηκνύκελνο ηνῖο νἰθείνηο ηῆο ἀιεζείαο ζπλζή- 

ζνκαη θαὶ παξ᾿ ἐρζξλ ζσηεξίαλ θαξπώζνκαη, ἀπνπέκςνκαη δὲ πᾶλ,  

ὅ ηη θαῦινλ θαὶ ηῆο ςεπδσλύκνπ ἐρόκελνλ γλώζεσο. Εἶηα ηνύησλ  

ἐρόκελα ηλ ζενζηπγλ αἱξέζεσλ ζπληάμσ ηὰ θιελαθήκαηα, ὡο ἂλ  

ηὸ ςεῦδνο ἐπηγηλώζθνληεο πιένλ ηῆο ἀιεζείαο ἑμώκεζα. Εἶηα ηὴλ ηῆο  

[proem.54]   πιάλεο ὀιέηεηξαλ θαὶ ηνῦ ςεύδνπο ἐιάηεηξαλ, ὥζπεξ θξνζζσηνῖο  

ρξπζνῖο ηνῖο ηλ ζενπλεύζησλ πξνθεηλ θαὶ ζενδηδάθησλ ἁιηέσλ θαὶ  

ζενθόξσλ πνηκέλσλ ηε θαὶ δηδαζθάισλ ιόγνηο θεθαιισπηζκέλελ θαὶ  
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πεξηθεθνζκεκέλελ ἀιήζεηαλ ζὺλ ζεῶ θαὶ ηῇ αηνῦ ἐθζήζνκαη ράξηηη, ἥο   

δόμα ἔζσζελ ἀπαζηξάπηνπζα ηνὺο ἐληπγράλνληαο κεηὰ ηῆο δενύζεο  

θαζάξζεσο θαὶ ηλ ηαξαρσδλ ινγηζκλ ἀπνζέζεσο θσηίδεη ηνῖο  

ἀκαξύγκαζηλ. ξ δὲ ἐκὸλ κέλ, ὡο ἔθελ, νδέλ, ηὰ δὲ ηνῖο ἐγθξίηνηο  

ηλ δηδαζθάισλ πεπνλεκέλα εἰο ἓλ ζπιιεμάκελνο, ὅζε δύλακηο, ζπληε- 

ηκεκέλνλ ηὸλ ιόγνλ πνηήζνκαη θαηὰ πάληα πείθσλ ηῶ κεηέξῳ πξνζ- 

ηάγκαηη. Ἀιιά κνη ζπγγλώκνλεο γέλνηζζε, ζενηίκεηνη, παξαθαι,  

ηαῖο κεηέξαηο ἐληνιαῖο πεηζαξρήζαληη θαὶ ιακβάλνληεο ηὸ πήθννλ  

ηὴλ ηλ ερλ ρνξεγίαλ ἀληίδνηε.  

[1]   Πεπὶ γνώζεωρ.  

[1.2]      Οδὲλ ηῆο γλώζεώο ἐζηη ηηκηώηεξνλ· εἰ γὰξ  γλζηο  

θο ἐζηη ςπρῆο ινγηθῆο, ηνὔκπαιηλ  ἄγλνηα ζθόηνο.  

Ὡο γὰξ  ηνῦ θσηὸο ζηέξεζηο ζθόηνο ἐζηίλ, νὕησ θαὶ   

ηῆο γλώζεσο ζηέξεζηο ινγηζκνῦ ζθόηνο ἐζηίλ· ἀιόγσλ  

κὲλ γὰξ  ἄγλνηα ἴδηνλ, ινγηθλ δὲ  γλζηο. Ὧη ηνίλπλ  

κὴ πάξεζηη γλζηο, γλσζηηθῶ θαηὰ θύζηλ ὄληη θαὶ  

ἐπηζηεκνληθῶ, νὗηνο θαηὰ θύζηλ ὢλ ινγηθὸο ἐμ ἀκεινῦο  

θαὶ ῥαζύκνπ ςπρῆο ἀιόγσλ ἐζηὶ ρείξσλ· γλζηλ δέ  

θεκη ηὴλ ἀιεζῆ ηλ ὄλησλ γλζηλ. Εἰ δὲ ηλ ὄλησλ αἱ  

γλώζεηο,  ςεπδὴο γλζηο ὡο ηνῦ κὴ ὄληνο νὖζα γλζηο  

ἄγλνηα κᾶιινλ ἢπεξ γλζίο ἐζηη· ηὸ γὰξ ςεῦδνο ἕηεξνλ  

νδὲλ ἠ ηὸ κὴ ὂλ θαζέζηεθελ. πεηδὴ ηνίλπλ ν γπκλῇ  

ηῇ ςπρῇ δκελ, ἀιι᾿ ὥζπεξ πὸ παξαπεηάζκαηη ηῶ  

ζαξθίῳ θαιππηνκέλε κλ  ςπρή, λνῦλ κὲλ ὁξληα θαὶ  

γλσζηηθὸλ νἷνλ ὀθζαικὸλ θέθηεηαη θαὶ δεθηηθὸλ ηῆο  

ηλ ὄλησλ γλώζεσο θαὶ ἐπηζηήκεο, νθ νἴθνζελ δὲ ηὴλ  

γλζηλ θαὶ ηὴλ ἐπηζηήκελ ἔρεη, ἀιιὰ δεῖηαη ηνῦ δηδά- 

μνληνο, πξνζέιζσκελ ηῶ ἀςεπδεῖ δηδαζθάιῳ ηῇ ἀιε- 

ζείᾳ-Χξηζηὸο δέ ἐζηηλ  ἐλππόζηαηνο ζνθία ηε θαὶ  

ἀιήζεηα, ἐλ ᾧ πάληεο εἰζὶλ νἱ ζεζαπξνὶ ηῆο γλώζεσο νἱ  

ἀπόθξπθνη, ὅο ἐζηηλ  ηνῦ ζενῦ θαὶ παηξὸο ζνθία θαὶ  

δύλακηο-θαὶ ηῆο θσλῆο αηνῦ δηὰ ηλ ζείσλ γξαθλ  

ἀθνύζσκελ θαὶ κάζσκελ ηὴλ πάλησλ ηλ ὄλησλ γλζηλ  

ηὴλ ἀιεζῆ. Πξνζεξρόκελνη δὲ ἐπηκειο θαὶ εἰιηθξηλο  

πξνζίσκελ, κὴ ἀκβιύλνληεο κλ ηὸ λνεξὸλ ηῆο ςπρῆο  

ὄκκα ηνῖο πάζεζη· κόιηο γὰξ ἂλ θαζαξσηάηῳ θαὶ δηεηδε- 

ζηάηῳ ὀθζαικῶ ηξαλο ἐλαηελίζαη ηηο ηῇ ἀιεζείᾳ  

δπλήζεηαη. Εἰ δὲ ηὸ ἐλ κῖλ θο ἢηνη ὁ λνῦο ζθόηνο, ηὸ  

ζθόηνο πόζνλ; Ὅιῃ νὖλ ςπρῇ θαὶ πάζῃ δηαλνίᾳ πξνζ- 

έιζσκελ. Ὡο γὰξ ἀδύλαηνλ ὀθζαικὸλ ζπρλο πεξη- 

ζηξεθόκελνλ θαὶ πεξηαγόκελνλ ηξαλο ἐλαηελίζαη ηῶ  

ὁξαηῶ, ἀιιὰ δεῖ πξνζερὲο ηὸ ὄκκα ἐλεξεῖζαη ηῶ βιεπν- 

κέλῳ, νὕησ πᾶζαλ ινγηζκνῦ δάιελ ἀπνζεηζάκελνη  

ἀύισο πξνζέιζσκελ ηῇ ἀιεζείᾳ. Πξνζεξρόκελνη δὲ θαὶ  

κέρξη ηῆο πύιεο θζάλνληεο κὴ ἀξθεζζκελ, ἀιι᾿ εηόλσο  

θξνύζσκελ, ὡο ἂλ ἀλνηρζείζεο κῖλ ηῆο ηνῦ λπκθλνο  
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ζύξαο ἴδσκελ ηὰ ἐλ αηῶ θάιιε. Πύιε κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ  

γξάκκα, ὁ δὲ ἐληὸο ηῆο πύιεο λπκθλ ηὸ θεθξπκκέλνλ  

π᾿ αηὸ ηλ λνεκάησλ θάιινο ἢηνη ηῆο ἀιεζείαο  

πλεῦκα. Εηόλσο θξνύζσκελ, ἀλαγλκελ ἅπαμ, δίο,  

πνιιάθηο, θαὶ νὕησο ὀξύζζνληεο ηὸλ ζεζαπξὸλ ηῆο  

γλώζεσο εξήζνκελ θαὶ ηνῦ πινύηνπ θαηαηξπθήζνκελ.  

Ζεηήζσκελ, ἐξεπλήζσκελ, ἀλαθξίλσκελ, ἐξσηήζσκελ·  

«πᾶο γὰξ ὁ αἰηλ ιακβάλεη θαὶ ὁ δεηλ εξίζθεη θαὶ  

ηῶ θξνύνληη ἀλνηγήζεηαη». Καὶ «ἐπεξώηεζνλ ηὸλ παηέξα  

ζνπ θαὶ ἀλαγγειεῖ ζνη, ηνὺο πξεζβπηέξνπο ζνπ ἐλ  

γλώζεη θαὶ ἐξνῦζί ζνη». ὰλ νὖλ ὦκελ θηινκαζεῖο, ἐζό- 

κεζα θαὶ πνιπκαζεῖο· ἁισηὰ γὰξ ἐπηκειείᾳ θαὶ πόλῳ  

γίλεζζαη πέθπθελ ἅπαληα θαὶ πξὸ πάλησλ θαὶ κεηὰ  

πάληα ηῇ ηνῦ δηδόληνο ζενῦ ράξηηη.  

   πεηδὴ δέ θεζηλ ὁ ζεῖνο ἀπόζηνινο· «Πάληα δνθηκά- 

δνληεο ηὸ θαιὸλ θαηέρεηε», ἐξεπλήζσκελ θαὶ ηλ ἔμσ  

ζνθλ ηνὺο ιόγνπο. Ἴζσο ηη θαὶ παξ᾿ αηνῖο ηλ  

ἀγσγίκσλ εξήζνκελ θαί ηη ςπρσθειὲο θαξπσζόκεζα·  

πᾶο γὰξ ηερλίηεο δεῖηαη θαί ηηλσλ ὀξγάλσλ πξὸο ηὴλ  

ηλ ἀπνηεινπκέλσλ θαηαζθεπήλ. Πξέπεη δὲ θαὶ ηῇ  

βαζηιίδη ἄβξαηο ηηζὶλ πεξεηεῖζζαη. Λάβσκελ ηνίλπλ  

ηνὺο δνύινπο ηῆο ἀιεζείαο ιόγνπο θαὶ ηὴλ θαθο αηλ  

ηπξαλλήζαζαλ ἀζέβεηαλ ἀπσζώκεζα θαὶ κὴ ηῶ θαιῶ  

θαθο ρξεζώκεζα, κὴ πξὸο ἐμαπάηελ ηλ ἁπινπζηέξσλ  

ηὴλ ηέρλελ ηλ ιόγσλ κεηαρεηξηζώκεζα, ἀιι᾿, εἰ θαὶ κὴ  

δεῖηαη πνηθίισλ ζνθηζκάησλ  ἀιήζεηα, πξόο γε ηὴλ  

ηλ θαθνκάρσλ θαὶ ηῆο ςεπδσλύκνπ γλώζεσο ἀλαηξνπὴλ  

ηνύηνηο ἀπνρξεζώκεζα.  

   θ ηνύησλ ηνίλπλ ηὴλ ἀξρὴλ πνηεζώκεζα ὡο ζηνη- 

ρείσλ θαὶ ηνῖο ἔηη δενκέλνηο γάιαθηνο ἁξκνδόλησλ  

Χξηζηὸλ ηὸλ ηνῦ ζενῦ ἐλππόζηαηνλ ιόγνλ ἀξσγὸλ  

ἐπηθεθιεκέλνη, «παξ᾿ νὗ πᾶζα δόζηο ἀγαζὴ θαὶ πᾶλ  

δώξεκα δίδνηαη ηέιεηνλ». Ἔζηαη δὲ ζθνπὸο ηνῖο ἐληπγ- 

ράλνπζη πξὸο ηὸ καθάξηνλ ηέινο θαζνξκηζζῆλαη ηὸλ λνῦλ·  

ηνῦην δέ ἐζηη ηὸ δηὰ ηλ αἰζζήζεσλ ἀλαρζῆλαη πξὸο ηὴλ  

πὲξ πᾶζαλ αἴζζεζηλ θαὶ θαηάιεςηλ, ὅο ἐζηηλ ὁ ηλ  

πάλησλ αἴηηνο θαὶ πνηεηὴο θαὶ δεκηνπξγόο. «θ γὰξ  

θαιινλῆο ηλ νἰθείσλ θηηζκάησλ ἀλαιόγσο ὁ γελεζηνπξ- 

γὸο θαηνπηεύεηαη», θαὶ «ηὰ ἀόξαηα αηνῦ ἀπὸ θηίζεσο  

θόζκνπ ηνῖο πνηήκαζη λννύκελα θαζνξᾶηαη». Ἀθελνδόμῳ  

ηνίλπλ θαὶ ηαπεηλῶ θξνλήκαηη ηῆο γλώζεσο ἐθηέκελνη  

ηνῦ πνζνπκέλνπ ηεπμόκεζα· «ν γὰξ δύλαζζε πηζηεύεηλ  

εἰο ἐκέ», ἔθε Χξηζηὸο  ἀιήζεηα, «δόμαλ παξὰ ἀλζξώπσλ  

ιακβάλνληεο», θαὶ «πᾶο ὁ ςλ ἑαπηὸλ ηαπεηλσζήζεηαη,  

ὁ δὲ ηαπεηλλ ἑαπηὸλ ςσζήζεηαη».  

[2]   Τίρ ὁ ζκοπόρ.  
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[2.2]      πεηδὴ πᾶο ἀζθόπσο ἐλαξρόκελνο πξάγκαηνο ὡο  

ἐλ ζθόηεη δηαπνξεύεηαη-ὁ γὰξ ἀζθόπσο θνπηλ θαζν- 

ιηθο πησρεύεη-, θέξε ηὸλ πξνθείκελνλ ηνῦ ιόγνπ  

ζθνπὸλ πξόηεξνλ εἴπσκελ, ὡο ἂλ εὔιεπηα εἴε ηὰ ιεγό- 

κελα. Σθνπὸο ηνίλπλ κῖλ ἔζηαη θηινζνθίαο ἀπάξμαζζαη  

θαὶ παληνδαπὴλ γλζηλ, ὅζε δύλακηο, ζπληεηκεκέλσο  

ηῇ παξνύζῃ ἐλαπνγξάςαζζαη δέιηῳ. Δηὸ ‘Πεγὴ γλώ- 

ζεσο’ ὀλνκαδέζζσ. ξ ηνηγαξνῦλ ἐκὸλ κὲλ νδέλ, ηὰ  

δὲ ζπνξάδελ ζείνηο ηε θαὶ ζνθνῖο ἀλδξάζη ιειεγκέλα  

ζπιιήβδελ ἐθζήζνκαη. Ἄκεηλνλ νὖλ πξόηεξνλ γλλαη  

αηόρξεκα, ηί ἐζηη θηινζνθία.  

[3]   Πεπὶ θιλοζοθίαρ.  

[3.2]      αʹ Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ηλ ὄλησλ, ᾗ ὄληα ἐζηί,  

ηνπηέζηη γλζηο ηῆο ηλ ὄλησλ θύζεσο. Καὶ πάιηλ· βʹ  

Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ζείσλ ηε θαὶ ἀλζξσπίλσλ πξαγ- 

κάησλ ηνπηέζηηλ ὁξαηλ ηε θαὶ ἀνξάησλ. γʹ Φηινζνθία  

πάιηλ ἐζηὶ κειέηε ζαλάηνπ ηνῦ πξναηξεηηθνῦ θαὶ ηνῦ  

θπζηθνῦ· δηηηὴ γὰξ  δσὴ ἣ ηε θπζηθή, θαζ᾿ ἡλ δκελ,  

θαὶ  πξναηξεηηθή, θαζ᾿ ἡλ πξνζπαζο ηῆο παξνύζεο  

δσῆο ἀληερόκεζα. Δηηηὸο θαὶ ὁ ζάλαηνο ὅ ηε θπζηθόο, ὅο  

ἐζηη ρσξηζκὸο ςπρῆο ἀπὸ ζώκαηνο, θαὶ ὁ πξναηξεηηθόο,  

θαζ᾿ ὃλ ηῆο παξνύζεο δσῆο θαηαθξνλνῦληεο πξὸο ηὴλ  

κέιινπζαλ ἐπεηγόκεζα. δʹ Φηινζνθία αὖζίο ἐζηηλ ὁκνίσζηο  

ζεῶ. κνηνύκεζα δὲ ζεῶ θαηὰ ηὸ ζνθὸλ ἢηνη ηὴλ ηνῦ  

ἀγαζνῦ γλζηλ ηὴλ ἀιεζῆ θαὶ θαηὰ ηὸ δίθαηνλ, ὅ ἐζηη ηὸ  

ηνῦ ἴζνπ δηαλεκεηηθὸλ θαὶ ἀπξνζσπόιεπηνλ ἐλ θξίζεη θαὶ  

θαηὰ ηὸ ὅζηνλ δέ, ηὸ πὲξ ηὸ δίθαηνλ, ἢηνη ηὸ ἀγαζὸλ  

ηὸ εεξγεηεῖλ ηνὺο αηὸλ ἀδηθνῦληαο. εʹ Φηινζνθία  

ἐζηὶ ηέρλε ηερλλ θαὶ ἐπηζηήκε ἐπηζηεκλ. ἧ γὰξ  

θηινζνθία ἀξρή ἐζηη πάζεο ηέρλεο· δη᾿ αηῆο γὰξ πᾶζα  

ηέρλε εὕξεηαη θαὶ πᾶζα ἐπηζηήκε. Τέρλε κὲλ νὖλ ἐζηηλ  

 ἔλ ηηζη ζθαιινκέλε θαηά ηηλαο, ἐπηζηήκε δὲ  ἐλ κεδελὶ  

ζθαιινκέλε· κόλε δὲ  θηινζνθία ν ζθάιιεηαη. Καζ᾿  

ἑηέξνπο δὲ ηέρλε κέλ ἐζηηλ  δηὰ ρεηξλ ἐξγαδνκέλε,  

ἐπηζηήκε δὲ πᾶζα ινγηθὴ ηέρλε, γξακκαηηθή, ῥεηνξηθὴ  

θαὶ αἱ ηνηαῦηαη. Ϛʹ Φηινζνθία πάιηλ ἐζηὶ θηιία ζνθίαο.  

[3.26]   Σνθία δὲ ἀιεζὴο ὁ ζεόο ἐζηηλ·  νὖλ ἀγάπε  πξὸο ηὸλ  

ζεὸλ αὕηε ἐζηὶλ  ἀιεζὴο θηινζνθία.  

   Δηαηξεῖηαη δὲ  θηινζνθία εἰο ζεσξεηηθὸλ θαὶ πξαθηηθόλ,  

ηὸ ζεσξεηηθὸλ εἰο ζενινγηθόλ, θπζηθόλ, καζεκαηηθόλ, ηὸ  

δὲ πξαθηηθὸλ εἰο ζηθόλ, νἰθνλνκηθόλ, πνιηηηθόλ. Θεσξε- 

ηηθὸλ κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ ηὴλ γλζηλ θνζκνῦλ. Ἔζηηλ νὖλ  

ζενινγηθὸλ ηὸ θαηαλνεῖλ ηὰ ἀζώκαηα θαὶ ἄπια, πξηνλ  

κὲλ ζεὸλ ηὸλ ὄλησο ἄπινλ, ἔπεηηα δὲ θαὶ ἀγγέινπο θαὶ  

ςπράο. Φπζηνινγηθὸλ δὲ  ηλ ιηθλ θαὶ πξνρείξσλ  

κῖλ γλζηο ἢηνη δῴσλ, θπηλ, ιίζσλ θαὶ ηλ ηνηνύησλ.  
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Μαζεκαηηθὸλ δὲ  ηλ θαζ᾿ αηὰ κὲλ ἀζσκάησλ, ἐλ  

ζώκαζη δὲ ζεσξνπκέλσλ γλζηο, ἀξηζκλ θεκη θαὶ  

ἁξκνλίαο θζόγγσλ, ἔηη δὲ ζρεκάησλ θαὶ ἄζηξσλ θηλή-  

ζεσο. ἧ κὲλ νὖλ πεξὶ ἀξηζκνὺο ζεσξία ηὴλ ἀξηζκεηηθὴλ  

ζπλίζηεζηλ ἐπηζηήκελ,  δὲ πεξὶ θζόγγνπο ηὴλ κνπζηθήλ,  

 δὲ πεξὶ ζρήκαηα ηὴλ γεσκεηξηθήλ,  δὲ πεξὶ ἄζηξα  

ηὴλ ἀζηξνλνκηθήλ. Ταῦηα δὲ κέζα ζσκάησλ θαὶ ἀζσ- 

κάησλ εἰζίλ· ὁ γὰξ ἀξηζκὸο θαζ᾿ αηὸλ κὲλ ἀζώκαηόο  

ἐζηη, ζεσξεῖηαη δὲ θαὶ ἐλ ὕιῃ, ζίηῳ ηπρὸλ ἠ νἴλῳ ἢ ηηλη  

ηλ ηνηνύησλ. Τὸ δὲ πξαθηηθὸλ πεξὶ ἀξεηὰο θαηαγίλεηαη·  

ἤζνο γὰξ θνζκεῖ θαί, πο δεῖ πνιηηεύεζζαη, δηδάζθεη. Καὶ  

εἰ κὲλ ἑλὶ ἀλζξώπῳ λνκνζεηεῖ, ιέγεηαη ζηθόλ, εἰ δὲ ὅιῳ  

νἴθῳ, ιέγεηαη νἰθνλνκηθόλ, εἰ δὲ πόιεζη θαὶ ρώξαηο,  

ιέγεηαη πνιηηηθόλ.  

   Ἀιι᾿ ἀλαηξεῖλ ἐπερείξεζάλ ηηλεο ηὴλ θηινζνθίαλ  

θάζθνληεο κὴ εἶλαη ηαύηελ κεδὲ γλζίλ ηηλα ἠ θαηάιε- 

ςηλ. Πξὸο νὓο ἐξνῦκελ· Πο θαηε κὴ εἶλαη θηινζνθίαλ θαὶ  

γλζηλ θαὶ θαηάιεςηλ, ἐγλσθόηεο θαὶ θαηεηιεθόηεο ἠ  

κὴ ἐγλσθόηεο κεδὲ θαηεηιεθόηεο; Εἰ κὲλ νὖλ θαηεηιεθόηεο,  

ἰδνὺ ἔζηη γλζηο θαὶ θαηάιεςηο, εἰ δὲ κὴ ἐγλσθόηεο,  

νδεὶο κῖλ πηζηεύζεη πεξὶ πξάγκαηνο δηαιεγνκέλνηο,  

νὗ ηὴλ γλζηλ ν θαηεηιήθαηε.  

   πεὶ ηνίλπλ ἔζηη θηινζνθία θαὶ γλζηο ηλ ὄλησλ  

ἐζηί, πεξὶ ηνῦ ὄληνο εἴπσκελ. Εἰδέλαη δὲ δεῖ, ὡο ηνῦ  

ινγηθνῦ κέξνπο ηῆο θηινζνθίαο ἀξρόκεζα, ὅπεξ ὄξγαλόλ  

ἐζηη κᾶιινλ ηῆο θηινζνθίαο ἢπεξ κέξνο· αηῶ γὰξ πξὸο  

πᾶζαλ ἀπόδεημηλ θέρξεηαη. Δηαιεγόκεζα νὖλ πεξὶ ἁπιλ  

θσλλ ηέσο δη᾿ ἁπιλ ἐλλνηλ ἁπιᾶ δεινπζλ πξάγ- 

καηα· πξόηεξνλ γὰξ ηὴλ ηλ ιέμεσλ ζεκαζίαλ δειώ- 

ζαληεο νὕησ θαὶ πεξὶ ιόγσλ δηαζθεςόκεζα.  

[4]   Πεπὶ ηοῦ ὄνηορ οὐζίαρ ηε καὶ  

ζςμβεβηκόηορ.  
[4.3]      Τὸ ὂλ θνηλὸλ ὄλνκά ἐζηη πάλ- 

ησλ ηλ ὄλησλ. Τνῦην  

δηαηξεῖηαη εἰο νζίαλ θαὶ ζπκ- 

βεβεθόο. Οζία κὲλ νὖλ ἐζηη  

(v. i. 62-64)  

ηὸ  

θπξηώηεξνλ ὡο ἐλ ἑαπηῶ θαὶ  

κὴ ἐλ ἑηέξῳ ἔρνλ ηὴλ ὕπαξμηλ,  

ζπκβεβεθὸο δὲ ηὸ κὴ δπλάκελνλ  

ἐλ ἑαπηῶ εἶλαη (v. i. 66 s.)  

ἐλ δὲ ηῇ ν- 

ζίᾳ ζεσξνύκελνλ. ἧ κὲλ γὰξ ν- 

ζία ηὸ πνθείκελόλ ἐζηηλ ὥζπεξ  

ὕιε, ζπκβεβεθὸο  
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δὲ  ἐλ ηῇ νζίᾳ ὡο ἐλ πνθεη- 

κέλῳ ζεσξνπκέλε, νἷνλ ραιθὸο  

θαὶ θεξὸο νζία ζρῆκα δὲ θαὶ  

κνξθὴ θαὶ ρξκα ζπκβεβεθόο,  

θαὶ ζκα κὲλ νζία ρξκα δὲ  

ζπκβεβεθόο, θαὶ ςπρὴ κὲλ νζία  

ἐπηζηήκε δὲ ζπκβεβεθόο.  

   Τὸ κὲλ νὖλ ζκα  

νθ ἔζηηλ ἐλ ηῶ ρξώκαηη ἀιιὰ  

ηὸ ρξκα ἐλ ηῶ ζώκαηη,  

(v. s. 21-23)  

[4.29]   νδὲ  

 ςπρὴ ἐλ ηῇ ἐπηζηήκῃ  

ἀιι᾿  ἐπηζηήκε ἐλ ηῇ ςπρῇ, ν- 

δὲ ὁ ραιθὸο ἠ ὁ θεξὸο ἐλ ηῶ  

ζρήκαηη ἀιιὰ ηὸ ζρῆκα ἔλ ηε  

ηῶ θεξῶ θαὶ ηῶ ραιθῶ. Οδὲ  

ιέγεηαη ηὸ ζκα ηνῦ ρξώκαηνο  

ἀιιὰ ηὸ ρξκα ηνῦ ζώκαηνο, ν- 

δὲ  ςπρὴ ηῆο ἐπηζηήκεο ἀιι᾿   

ἐπηζηήκε ηῆο ςπρῆο, νδὲ ὁ θε- 

ξὸο ηνῦ ζρήκαηνο ἀιιὰ ηὸ ζρῆκα  

ηνῦ θεξνῦ. Καὶ ηὸ κὲλ ρξκα θαὶ  

 ἐπηζηήκε θαὶ ηὸ ζρῆκα ἀιινη- 

νῦληαη, ηὸ δὲ ζκα θαὶ  ςπρὴ  

θαὶ ὁ θεξὸο ηὰ αηὰ κέλνπζηλ νθ  

ἀιινηνπκέλεο ηῆο νζίαο. Καὶ   

κὲλ νζία θαὶ  ὕιε ηνῦ ζώκαηνο  

κία, ρξώκαηα δὲ πνιιά.  

[4.55]      κνίσο θαὶ ἐπὶ πάλ- 

ησλ ηλ ινηπλ ηὸ κὲλ πνθεί- 

κελνλ νζία  

ἐζηί, ηὸ δὲ ἐλ πνθεηκέλῳ ηῇ  

νζίᾳ ζεσξνύκελνλ  

ζπκβεβεθόο.  

   ξίδνληαη δὲ ηὴλ κὲλ νζίαλ  

νὕησο· Οζία ἐζηὶ πξᾶγκα αζ- 

ύπαξθηνλ θαὶ κὴ δεόκελνλ ἑηέ- 

ξνπ πξὸο ὕπαξμηλ. Σπκβεβεθὸο  

δέ ἐζηη ηὸ κὴ δπλάκελνλ ἐλ ἑ- 

απηῶ εἶλαη ἀιι᾿ ἐλ ἑηέξῳ ἔρνλ  

ηὴλ ὕπαξμηλ. Οζία ηνίλπλ ἐζηὶ  

ζεὸο θαὶ πᾶλ θηίζκα, εἰ θαὶ ὁ  

ζεὸο πεξνύζηνο νζία ἐζηίλ.  

Εἰζὶ δὲ θαὶ νζηώδεηο πνηόηε- 

ηεο, πεξὶ ὧλ ἐξνῦκελ.  
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[5]   Πεπὶ θωνῆρ.  

[5.2]      πεηδὴ ζθνπὸο κῖλ ἐζηη δηαιαβεῖλ πεξὶ πάζεο  

ἁπιο θηινζόθνπ θσλῆο, δεῖ δὲ κᾶο πξόηεξνλ γλλαη,  

πεξὶ πνίαο θσλῆο  θηινζνθία θαηαγίλεηαη, ἐμ αηῆο  

ηῆο θσλῆο ηὴλ ἀξρὴλ ηνῦ ιόγνπ πνηνύκελνί θακελ· ἧ  

θσλὴ ἠ ἄζεκόο ἐζηηλ ἠ ζεκαληηθή. Καὶ ἄζεκνο κέλ ἐζηηλ  

 κεδὲλ ζεκαίλνπζα, ζεκαληηθὴ δὲ  ζεκαίλνπζά ηη.  

Εἶηα πάιηλ  ἄζεκνο θσλὴ ἠ ἄλαξζξόο ἐζηηλ ἠ ἔλαξζξνο.  

Ἄλαξζξνο κὲλ νὖλ ἐζηηλ  κὴ δπλακέλε γξαθῆλαη, ἔλαξ- 

ζξνο δὲ  δπλακέλε γξαθῆλαη. Ἔζηηλ νὖλ ἄλαξζξνο θαὶ  

ἄζεκνο θσλὴ νἷνλ  γηλνκέλε ἀπὸ ιίζνπ ηπρὸλ ἠ μύινπ,  

νὔηε γὰξ γξάθεηαη νὔηε ζεκαίλεη ηη, ἄζεκνο δὲ θαὶ  

ἔλαξζξνο νἷνλ ζθηλδαςόο· ηνῦην γὰξ γξάθεηαη κέλ, ἀιι᾿  

νδὲλ ζεκαίλεη, νὔηε γὰξ γέγνλε ζθηλδαςὸο νὔηε ἐζηί.  

Πεξὶ κὲλ νὖλ ηῆο ἀζήκνπ θσλῆο θαὶ ηῆο ἀλάξζξνπ θαὶ  

ἐλάξζξνπ νδεὶο ιόγνο ηῇ θηινζνθίᾳ.  

   ἧ δὲ ζεκαληηθὴ θσλὴ πάιηλ ἠ ἄλαξζξόο ἐζηηλ ἠ  

ἔλαξζξνο. Ἄλαξζξνο κὲλ νὖλ ζεκαληηθὴ θσλή ἐζηηλ ὡο   

ιαθὴ ηλ θπλλ· αὕηε γὰξ ζεκαίλεη κὲλ ηὸλ θύλα, ὅηη  

θπλὸο θσλή ἐζηη. Σεκαίλεη δὲ θαί ηηλνο παξνπζίαλ.  

Ἄλαξζξνο δέ ἐζηη, δηόηη ν γξάθεηαη. Οὔηε νὖλ πεξὶ  

ηαύηεο ἐζηὶ ιόγνο ηῇ θηινζνθίᾳ. ἧ δὲ ζεκαληηθή ἐζηηλ  

ἠ θαζόινπ ἠ κεξηθή· θαζόινπ κὲλ νἷνλ ἄλζξσπνο, κεξηθὴ  

δὲ νἷνλ Πέηξνο, Παῦινο. Οὔηε νὖλ πεξὶ ηῆο κεξηθῆο ἐζηη  

ιόγνο ηῇ θηινζνθίᾳ, ἀιιὰ πεξὶ ηῆο ζεκαληηθῆο θαὶ  

ἐλάξζξνπ θαὶ θαζόινπ ἢγνπλ θνηλῆο θαὶ ἐπὶ πνιιλ  

ιεγνκέλεο.  

   Αὕηε δὲ πάιηλ ἠ νζηώδεο ἐζηὶλ ἠ ἐπνπζηώδεο. Οζη- 

ώδεο κὲλ νὖλ ἐζηηλ  δεισηηθὴ ηῆο νζίαο ἢγνπλ θύζεσο  

ηλ πξαγκάησλ (ἐπνπζηώδεο δὲ  δεινῦζα ηὰ  

ζπκβεβεθόηα), νἷνλ ἄλζξσπόο ἐζηη δῶνλ ινγηθὸλ ζλεηόλ.  

Ταῦηα ὅια νζηώδε εἰζίλ. ὰλ γὰξ ἀθέιῃο ηη ηνύησλ  

ἐθ ηνῦ ἀλζξώπνπ, νθ ἔζηαη ἄλζξσπνο. ὰλ γὰξ εἴπῃο,  

ὅηη νθ ἔζηη δῶνλ, νθ ἔηη ἐζηὶλ ἄλζξσπνο. Καὶ ἐὰλ  

εἴπῃο ‘νθ ἔζηη ινγηθόλ’, νθ ἔζηηλ ἄλζξσπνο. κνίσο  

θαί, ἐὰλ εἴπῃο, ὅηη νθ ἔζηη ζλεηόλ, νθ ἔζηηλ ἄλζξσπνο·  

πᾶο γὰξ ἄλζξσπνο θαὶ δῶόλ ἐζηη θαὶ ινγηθὸλ θαὶ ζλεηόλ.  

Δηὰ ηνῦην νὖλ ιέγνληαη νζηώδεηο, ὅηη αὗηαη ζπκπιεξνῦζη  

ηὴλ θύζηλ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ ἀδύλαηνλ ζπζηῆλαη ηὸλ  

ἄλζξσπνλ ἐθηὸο αηλ. κνίσο θαὶ ἐπὶ ἑθάζηνπ πξάγ- 

καηνο ηὰ ζπληζηληα ηὴλ θύζηλ αηνῦ νζηώδε ιέ- 

γνληαη, ἐπνπζηώδε δὲ ηὰ ζπκβεβεθόηα, ἅηηλα ἐλδέρεηαη  

εἶλαη ἐλ ηῶ πνθεηκέλῳ, ἀλζξώπῳ ηπρὸλ ἠ ἵππῳ ἠ  

ἑηέξῳ ηνηνύηῳ ηηλί, θαὶ κὴ εἶλαη, νἷνλ ηὸ ιεπθόλ· θἂλ  

γάξ ἐζηί ηηο ιεπθὸο θἂλ κέιαο, νδὲλ ἥηηνλ ἔζηαη ἄλζξσ- 

πνο. Ταῦηα νὖλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα ἐπνπζηώδε εἰζὶλ ἢγνπλ  
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ζπκβεβεθόηα, ἅηηλα αηά ηε δπλάκεζα ἔρεηλ θαὶ ηὰ  

ηνύησλ ἐλαληία.  

   ἧ νζηώδεο θσλὴ ἠ ηὸ ηί ἐζηη δεινῖ ἠ ηὸ πνῖόλ ηί  

ἐζηη, νἷνλ ἐξσηώκελνη ‘ηί ἐζηηλ ἄλζξσπνο’ θακὲλ ‘δῶνλ’,  

εἶηα ἐξσηώκελνη ‘πνῖνλ δῶνλ’ ιέγνκελ ‘ινγηθὸλ ζλεηόλ’.  

ἧ νὖλ νζηώδεο θσλὴ  δεινῦζα ηὸ πνῖόλ ηί ἐζηη  

ιέγεηαη δηαθνξά. ἧ δὲ δεινῦζα ηὸ ηί ἐζηηλ ἠ πνιιὰ  

εἴδε ζεκαίλεη θαὶ πνηεῖ ηὸ γέλνο, ἠ πνιινὺο ηῶ ἀξηζκῶ  

κὲλ δηαθέξνληαο ἀιιήισλ, ηῶ δὲ εἴδεη νδακο, θαὶ  

πνηεῖ ηὸ εἶδνο-ηὸ κὲλ πξόηεξνλ ἢγνπλ ηὸ γέλνο νἷνλ   

[5.57]   νζία ἐζηίλ·  γὰξ νζία ζεκαίλεη θαὶ ἄλζξσπνλ θαὶ  

ἵππνλ θαὶ βνῦλ. Ἕθαζηνλ γὰξ αηλ νζία ηε ιέγεηαη  

θαὶ ἔζηηλ, ἄιιν δὲ θαὶ ἄιιν εἶδνο πάξρεη ἕθαζηνλ. -ηὸ  

δὲ δεύηεξνλ ἢγνπλ ηὸ εἶδνο νἷνλ ὁ ἄλζξσπόο ἐζηη· ζεκαί- 

λεη γὰξ πνιινὺο ἢγνπλ πάληαο ηνὺο θαηὰ κέξνο ἀλζξώ- 

πνπο, νἵηηλεο ηῶ κὲλ ἀξηζκῶ δηαθέξνπζηλ ἀιιήισλ  

(ἄιινο γάξ ἐζηηλ ὁ Πέηξνο θαὶ ἄιινο ὁ Παῦινο θαὶ νὔθ  

εἰζηλ εἷο ἀιιὰ δύν) ηῶ δὲ εἴδεη ν δηαθέξνπζηλ ἢγνπλ ηῇ  

θύζεη (πάληεο γὰξ ἄλζξσπνη θαὶ ιέγνληαη θαί εἰζηλ).  

   Ἔζηηλ νὖλ ηὸ κὲλ κεξηθώηεξνλ θαὶ ἀξηζκῶ δηαθέξνλ  

νἷνλ ὁ Πέηξνο ἄηνκνλ θαὶ πξόζσπνλ θαὶ πόζηαζηο,  

ὅπεξ ηὸλ ηηλὰ ζεκαίλεη. ξσηώκελνη γὰξ ‘ηίο ἐζηηλ νὗηνο’,  

ιέγνκελ ‘ὁ Πέηξνο’. Σεκαίλεη δὲ θαὶ ηὸ ἄιινο· ἄιινο γάξ  

ἐζηηλ ὁ Πέηξνο θαὶ ἄιινο ὁ Παῦινο θαὶ αηὸο θαὶ νὗηνο  

θαὶ ἐθεῖλνο. Ταῦηα ἐπὶ ηνῦ ἀηόκνπ ιακβάλεηαη θαὶ ηὰ  

ηνηαῦηα, ἅπεξ θαζ᾿ ἑαπηὰ θέζηεθε. Τὸ δὲ πεξηέρνλ ηὰ  

ἄηνκα ιέγεηαη εἶδνο, θαὶ ἔζηη θαζνιηθώηεξνλ ηνῦ ἀηόκνπ,  

ὅηη πνιιὰ ἄηνκα πεξηέρεη νἷνλ ὁ ἄλζξσπνο. Πεξηέρεη γὰξ  

θαὶ Πέηξνλ θαὶ Παῦινλ θαὶ πάληαο ηνὺο θαηὰ κέξνο  

ἀλζξώπνπο, ὅπεξ ιέγεηαη θύζηο θαὶ νζία θαὶ κνξθὴ  

θαηὰ ηνὺο ἁγίνπο παηέξαο. Τὸ δὲ πνιιὰ εἴδε πεξηέρνλ  

ιέγεηαη γέλνο νἷνλ ηὸ δῶνλ· πεξηέρεη γὰξ ἄλζξσπνλ,  

βνῦλ, ἵππνλ, θαὶ ἔζηη θαζνιηθώηεξνλ ηνῦ εἴδνπο. Οἱ δὲ  

ἅγηνη παηέξεο ηὸ εἶδνο θαὶ ηὸ γέλνο ἐθάιεζαλ θύζηλ θαὶ  

κνξθὴλ θαὶ νζίαλ. Πνηεῖ δὲ ηὸ εἶδνο ἢγνπλ  θύζηο θαὶ  

 νζία θαὶ  κνξθὴ νθ ἄιινλ νδὲ ἀιινῖνλ ἀιιὰ ἄιιν·  

ἄιιν γὰξ θαηὰ θύζηλ ιέγνκελ ηὸλ ἄλζξσπνλ θαὶ ἄιιν  

ηὸλ ἵππνλ, νρὶ ἄιινλ θαὶ ἄιινλ. Λέγεηαη δὲ ἐπὶ ηνῦ  

εἴδνπο ηνῦην θαὶ αηὸ θαὶ ἐθεῖλν θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ὅπεξ  

ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη. ἧ δὲ δηαθνξὰ ἀιινῖνλ  

πνηεῖ· ἀιινῖνλ γὰξ δῶνλ ηὸ ινγηθὸλ θαὶ ἀιινῖνλ ηὸ  

ἄινγνλ θαὶ ηνηνῦηνλ θαὶ νἷνλ θαὶ ὁπνῖνλ. ἧ δὲ ἐπνπ- 

ζηώδεο θσλὴ ἠ ἑλὶ εἴδεη πάξρεη ἠ πνιινῖο. Καὶ εἰ κὲλ ἑλί,  

ιέγεηαη ἴδηνλ, ὡο ηὸ γειαζηηθὸλ κόλῳ ηῶ ἀλζξώπῳ  

πάξρνλ θαὶ ηὸ ρξεκεηηζηηθὸλ κόλῳ ηῶ ἵππῳ. Εἰ δὲ  

πνιινῖο εἴδεζηλ πάξρεη, πνηεῖ ηὸ ζπκβεβεθὸο νἷνλ ηὸ  
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ιεπθόλ· ηνῦην γὰξ πάξρεη θαὶ ἀλζξώπῳ θαὶ ἵππῳ  

θαὶ θπλὶ θαὶ ἄιινηο πνιινῖο εἴδεζη. Καὶ αὗηαί εἰζηλ αἱ  

πέληε θσλαί, θ᾿ ἃο ἀλάγεηαη πᾶζα θηιόζνθνο θσλή.  

Ταύηαο νὖλ δεῖ κᾶο γλλαη, ἑθάζηε ηηο ηί ζεκαίλεη θαὶ  

ἐλ ηίλη θνηλσλνῦζηλ ἀιιήιαηο θαὶ ἐλ ηίλη δηαθέξνπζηλ.  

Εἰζὶ δὲ αὗηαη· γέλνο, εἶδνο, δηαθνξά, ἴδηνλ, ζπκβεβεθόο.  

   Γέλνο κὲλ ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ  

εἴδεη ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ ηνπηέζηη ιεγόκελνλ  

θαὶ θαηνλνκαδόκελνλ· θαηεγνξεῖζζαη γάξ ἐζηη ηὸ θαηά  

ηηλνο ιέγεζζαη. Εἶδνο δὲ ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλ-  

ησλ ηῶ ἀξηζκῶ ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ. Δηαθνξὰ  

δὲ  θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ εἴδεη ἐλ ηῶ  

πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγνξνπκέλε θαὶ ἐλ ηῶ ὁξηζκῶ ιακ- 

βαλνκέλε ὡο νζηώδεο. Αὕηε δέ ἐζηη, ὃ νθ ἐλδέρεηαη  

εἶλαη θαὶ κὴ εἶλαη ἐλ ηῶ αηῶ εἴδεη θαὶ ἀδύλαηνλ κὴ εἶλαη  

ἐλ ηῶ εἴδεη, νὗ ἐζηηλ, ὃ θαὶ παξὸλ ζῴδεη θαὶ ἀπὸλ θζείξεη.  

Καὶ ἀδύλαηνλ αηὸ θαὶ ηὸ ἐλαληίνλ αηνῦ εἶλαη ἐλ ηῶ  

αηῶ εἴδεη, νἷνλ ηὸ ινγηθὸλ ἀδύλαηνλ κὴ εἶλαη ἐλ ηῶ  

ἀλζξώπῳ· ηὸ γὰξ ἄινγνλ νθ ἄλζξσπνο. Τνῦην παξὸλ  

ζπληζηᾷ ηὴλ θύζηλ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ ἀπὸλ θζείξεη· ηὸ  

γὰξ ἄινγνλ νθ ἄλζξσπνο. Δεῖ νὖλ γηλώζθεηλ, ὅηη αὕηε  

ιέγεηαη νζηώδεο θαὶ θπζηθὴ θαὶ ζπζηαηηθὴ θαὶ δηαη- 

ξεηηθὴ θαὶ εἰδνπνηὸο δηαθνξὰ θαὶ νζηώδεο πνηόηεο θαὶ  

θπζηθὸλ ἰδίσκα θαὶ ἰδίσκα θύζεσο, ἣηηο ιέγεηαη παξὰ  

ηνῖο θηινζόθνηο ἰδηαίηαηα δηαθνξὰ ὡο ἰδησηάηε θαὶ  

αηῆο ηῆο θύζεσο παξαζηαηηθὴ ηῆο ἐρνύζεο αηήλ.  

Ἴδηνλ δέ ἐζηη ηὸ ἑλὶ εἴδεη πάξρνλ θαὶ παληὶ ηῶ εἴδεη θαὶ  

ἀεί, ὃ θαὶ ἀληηζηξέθεη· πᾶο γὰξ ἄλζξσπνο γειαζηηθόλ,  

θαὶ πᾶλ γειαζηηθὸλ ἄλζξσπνο. Σπκβεβεθὸο δέ ἐζηη ηὸ  

θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ εἴδεη ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί  

ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ θαὶ κὴ ιακβαλόκελνλ ἐλ ηῶ ὁξηζκῶ,  

ἀιιὰ δπλάκελνλ θαὶ πάξρεηλ θαὶ κὴ πάξρεηλ, ὃ νὔηε  

παξὸλ ζῴδεη νὔηε ἀπὸλ θζείξεη. Τνῦην ιέγεηαη ἐπνπ- 

ζηώδεο δηαθνξὰ θαὶ πνηόηεο. Τνῦην ἠ ρσξηζηόλ ἐζηηλ ἠ  

ἀρώξηζηνλ· ρσξηζηὸλ κέλ, ὃ πνηὲ κὲλ γίλεηαη πνηὲ δὲ  

ἀπνγίλεηαη ἐλ ηῇ αηῇ πνζηάζεη, ὡο θάζηζηο, ἀλάθιηζηο,  

ζηάζηο, λόζνο, γίεηα· ἀρώξηζηνλ δέ, ὅπεξ νζίαο κὲλ  

νθ ἔζηη ζπζηαηηθὸλ ὡο κὴ ἐλ ὅιῳ ηῶ εἴδεη ζεσξνύκελνλ.  

Ὅκσο λίθα γέλεηαη ἔλ ηηλη πνζηάζεη, ἀδύλαηνλ  

ρσξηζζῆλαη αηῆο, νἷνλ  ζηκόηεο,  γξππόηεο,  γιαπ- 

θόηεο θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Τνῦην ηὸ ἀρώξηζηνλ ζπκβεβεθὸο  

ιέγεηαη θαὶ ραξαθηεξηζηηθὸλ ἰδίσκα· ηνῦην γὰξ ηὸ  

ἀθόξηζκα ἀπνηειεῖ ηὴλ πόζηαζηλ ἢγνπλ ηὸ ἄηνκνλ.  

Ἄηνκνλ δέ ἐζηη ηὸ ἐμ νζίαο θαὶ ζπκβεβεθόησλ θαζ᾿  

ἑαπηὸ θηζηάκελνλ, ἀξηζκῶ ηλ ὁκνεηδλ θερσξηζκέλνλ,  

ν ηὸ ηὶ δεινῦλ ἀιιὰ ηὸλ ηηλά· πεξὶ ὧλ ἐλ ηνῖο ἑμῆο ἀθξη- 
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βέζηεξνλ ζὺλ ζεῶ καζεζόκεζα.  

[6]   Πεπὶ διαιπέζεωρ.  

[6.2]      Δηαίξεζίο ἐζηηλ  πξώηε ηνκὴ ηνῦ  

πξάγκαηνο, νἷνλ ηὸ δῶνλ δηαηξεῖηαη  

εἰο ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ. πηδηαίξε- 

ζηο δέ ἐζηηλ  δεπηέξα ηνκὴ ηνῦ α- 

ηνῦ πξάγκαηνο, νἷνλ ηὸ δῶνλ ἐπηδηαη- 

ξεῖηαη εἰο ἄπνπλ, δίπνπλ, ηεηξάπνπλ,  

ἄπνπλ κὲλ ἰρζύλ, δίπνπλ δὲ ἄλζξσπνλ θαὶ  

ὄξλενλ, ηεηξάπνπλ βνῦλ, ἵππνλ θαὶ ηὰ  

ηνηαῦηα. πνδηαίξεζηο δέ ἐζηηλ  ηνῦ  

ηκεζέληνο ζθέινπο ηνκὴ  

νἷνλ ηὸ δῶνλ δηαηξεῖ- 

ηαη εἰο ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ,  

ηὸ ινγηθὸλ  

εἰο ζλεηὸλ θαὶ ἀζάλαηνλ. Ἰδνὺ ηὸ  

πξηνλ δηαηξεῖηαη εἰο δύν ζθέιε, εἰο  

ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ. ἧ δὲ ηνῦ ἑλὸο  

ηλ ζθειλ δηαίξεζηο  ιέγνπζα ‘ηὸ  

ινγηθὸλ δηαηξεῖηαη εἰο ζλεηὸλ θαὶ  

ἀζάλαηνλ’ πνδηαίξεζίο ἐζηηλ.  

[6.24]   (v. s. 4-10)  

[6.27]      Οθ ἐπὶ  

πάλησλ δὲ γίλεηαη δηαίξεζηο θαὶ ἐπη- 

δηαίξεζηο, ἀιι᾿ ὅηε κὴ πάληα πεξη- 

έρνληαη πὸ ηὴλ πξώηελ δηαίξεζηλ,  

νἷνλ ηνῦ δῴνπ δηαηξνπκέλνπ εἰο ινγη- 

θὸλ θαὶ ἄινγνλ θαὶ ἐλ ηνῖο  

ινγηθνῖο θαὶ ἐλ ηνῖο ἀιόγνηο ζεσξεῖ- 

ηαη ηὸ δίπνπλ. Ἀλαγθαίσο νὖλ ἐπη- 

δηαηξνῦκελ ἢγνπλ δεπηέξαλ δηαίξεζηλ  

ηνῦ αηνῦ πξάγκαηνο πνηνύκεζα  

ἢγνπλ ηνῦ δῴνπ θαί θακελ· Τὸ δῶνλ  

δηαηξεῖηαη εἰο ἄπνπλ, δίπνπλ, ηεηξά- 

πνπλ.  

[6.45]      Δηαηξεηηθνὶ δὲ ηξόπνη εἰ- 

ζὶλ ὀθηὼ δη᾿ αἰηίαλ ηνηαύηελ· πᾶλ γὰξ  

δηαηξνύκελνλ ἠ θαζ᾿ αηὸ δηαηξεῖηαη  

ἢγνπλ θαη᾿ νζίαλ ἠ θαηὰ ζπκβεβε- 

θόο. Καὶ εἰ κὲλ θαζ᾿ αηὸ ἠ ὡο πξᾶγκα  

ἠ ὡο θσλή· θαὶ εἰ ὡο πξᾶγκα-ἠ ὡο  

γέλνο εἰο εἴδε, ὡο ὅηαλ δηέιῃο ηὸ δῶνλ  

εἰο ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ,  

-ἠ ὡο εἶδνο εἰο ἄηνκα, ὡο ὁ ἄλ- 

ζξσπνο εἰο Πέηξνλ θαὶ  

Παῦινλ θαὶ ηνὺο ινηπνὺο θαηὰ κέ- 
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ξνο ἀλζξώπνπο, -ἠ ὡο ὅινλ εἰο κέ- 

ξε· θαὶ ηνῦην δηρο, ἠ εἰο ὁκνηνκεξῆ  

ἠ εἰο ἀλνκνηνκεξῆ. Καὶ ὁκνηνκεξὲο  

κέλ ἐζηηλ, ὅηαλ ηὰ ηκήκαηα  

θαὶ ηὸ ὄλνκα θαὶ ηὸλ ὅξνλ  

ηνῦ ηε ὅινπ θαὶ ἀιιήισλ δέρσληαη,  

νἷνλ  ζὰξμ δηαηξεῖηαη εἰο πνιιὰο  

ζάξθαο, θαὶ ἕθαζηνλ κέξνο ηῆο ζαξθὸο  

ζὰξμ ιέγεηαη θαὶ ηὸλ ὁξηζκὸλ ηῆο  

ζαξθὸο ἐπηδέρεηαη. Ἀλνκνηνκεξὲο δέ  

ἐζηη ηὸ ἀλάπαιηλ, ὅηαλ ηὸ ηκεζὲλ κὴ  

ἐπηδέμεηαη κήηε ηὸ ὄλνκα κήηε ηὸλ  

ὁξηζκὸλ κήηε ηνῦ ὅινπ  

κήηε ἀιιήισλ, ὡο ἵλα δηέιῃο ηὸλ  

Σσθξάηελ εἰο ρεῖξαο θαὶ πόδαο θαὶ  

θεθαιήλ· νὔηε γὰξ  

ὁ ηκεζεὶο πνῦο ἀπὸ Σσθξάηνπο Σσθξά- 

ηεο ιέγεηαη ἠ θεθαιὴ νὔηε ηὸλ ὁξηζ- 

κὸλ Σσθξάηνπο ἠ ηῆο θεθαιῆο ἐπη- 

δέρεηαη. -ἠ ὡο ὁκώλπκνο θσλὴ εἰο  

δηάθνξα ζεκαηλόκελα, θαὶ νὕησ πάιηλ  

[6.77]   δηρο· ἠ γὰξ ὅινλ ηη ζεκαίλεηαη  

πὸ ηῆο θσλῆο ἠ κέξνο. Καὶ ὅινλ  

κὲλ ὡο  θύσλ θσλή· θέξεηαη γὰξ θα- 

ηά ηε ρεξζαίνπ θπλὸο θαὶ ἀζηξῴνπ  

θαὶ ζαιαζζίνπ, ἅπεξ ὅινλ ηί εἰζη  

θαὶ ν κέξνο δῴνπ· ὡο δὲ κέξνο, ὅηε  

ηὸ ηῆο γιώζζεο ὄλνκα θέξεηαη θαηὰ  

ηνῦ ἄθξνπ ηνῦ πνδήκαηνο θαὶ  

ηνῦ αινῦ θαὶ ηνῦ γεπζηηθνῦ κν- 

ξίνπ ηλ δῴσλ, ἅηηλα κέξε εἰζὶ θαὶ  

νρὶ ὅια. Καὶ νὕησ κὲλ θαζ᾿ αηὸ δη- 

αηξεῖηαη ηὸ δηαηξνύκελνλ. Καηὰ ζπκ- 

βεβεθὸο δέ-ἠ ὡο νζία εἰο ζπκβε- 

βεθόηα, ὡο ὅηαλ εἴπσ· Τλ ἀλζξώπσλ  

νἱ κέλ εἰζη ιεπθνὶ νἱ δὲ κέιαλεο·  

ἄλζξσπνη κὲλ γὰξ νζία, ιεπθόηεο δὲ  

θαὶ κειαλία ζπκβεβεθόηα. -ἠ ὡο  

ζπκβεβεθὸο εἰο νζίαο, ὡο ὅηαλ εἴ- 

πσ· Τλ ιεπθλ ηὰ κὲλ ἔκςπρα ηὰ δὲ  

ἄςπρα· ιεπθὸλ κὲλ γὰξ ζπκβεβεθόο,  

ἔκςπρνλ δὲ θαὶ ἄςπρνλ νζίαη. -ἠ  

ὡο ζπκβεβεθὸο εἰο ζπκβεβεθόηα, ὡο  

ὅηαλ εἴπσ· Τλ ςπρξλ ηὰ κὲλ ιεπθὰ  

θαὶ μεξὰ ηὰ δὲ κειαλὰ θαὶ γξά· ηό  

ηε γὰξ ςπρξὸλ θαὶ ηὸ ιεπθὸλ θαὶ ηὸ  
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κειαλὸλ θαὶ ηὸ γξὸλ θαὶ ηὸ μεξόλ,  

ἅπαληα ζπκβεβεθόηα. -Ἔζηη δὲ θαὶ  

ἕηεξνο ηξόπνο ὡο ηὰ ἀθ᾿ ἑλὸο θαὶ πξὸο  

ἕλ. Ἀθ᾿ ἑλὸο κὲλ ἀπὸ ηῆο ἰαηξηθῆο  

ἰαηξηθὸλ βηβιίνλ, ἰαηξηθὸλ ἐξγαιεῖνλ·  

ἀπὸ γὰξ ἑλόο, ηῆο ἰαηξηθῆο, ὠλνκάζζε- 

ζαλ ἰαηξηθά. Πξὸο ἓλ δὲ γηεηλὸλ  

θάξκαθνλ, γηεηλὸλ βξκα· πξὸο ἓλ  

γὰξ βιέπνπζη, ηὴλ γίεηαλ. Τλ δὲ  

ἀθ᾿ ἑλὸο ηὰ κὲλ ἔθ ηηλνο αἰηίνπ ιέγε- 

ηαη, ὡο  εἰθὼλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐμ ἀιε- 

ζηλνῦ αἰηίνπ ηνῦ ἀλζξώπνπ ιέγεηαη,  

ηὰ δὲ ὡο ἀπό ηηλνο ἐμῃξεκέλνπ ὡο ἰα- 

ηξηθὸλ ζκηιίνλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα.  

   Καὶ αὕηε κέλ ἐζηηλ  θαζόινπ δη- 

αίξεζηο, θαζ᾿ ἡλ δηαηξεῖηαη πᾶλ δηαη- 

ξνύκελνλ, ἠ ὡο γέλνο εἰο εἴδε ἠ ὡο  

εἶδνο εἰο ἄηνκα ἠ ὡο ὅινλ εἰο κέξε ἠ  

ὡο ὁκώλπκνο θσλὴ εἰο δηάθνξα ζεκαη- 

λόκελα ἠ ὡο νζία εἰο ζπκβεβεθόηα ἠ  

ὡο ζπκβεβεθὸο εἰο νζίαο ἠ ὡο ζπκβε- 

βεθὸο εἰο ζπκβεβεθόηα ἠ ὡο ηὰ ἀθ᾿  

ἑλὸο θαὶ πξὸο ἕλ.  

   Τηλὲο δὲ ἀπαγνξεύνπζη ηὴλ ἀπὸ εἴ- 

δνπο εἰο ἄηνκα δηαίξεζηλ κᾶιινλ ἀπ- 

αξίζκεζηλ θάζθνληεο· πᾶζα γὰξ δηαί- 

ξεζηο εἰο δύν ἠ ηξία ἠ ζπαλίσο πάλπ  

εἰο ηέζζαξα γίλεηαη. Τὸ δὲ εἶδνο εἰο  

ἄπεηξα ηῶ πιήζεη δηαηξεῖηαη· ἄπεηξνη  

γὰξ ηῶ πιήζεη νἱ θαηὰ κέξνο ἄλζξσ- 

πνη.  

[6.135]      Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὡο νδὲ ἑλὶ  

ηξόπῳ ηῆο δηαηξέζεσο ζεσξεῖηαη ἐλ  

ηνῖο ηκήκαζη ηὸ θύζεη πξόηεξνλ θαὶ  

ὕζηεξνλ νδὲ ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ.  

   λ δὲ ηνῖο ὡο ἀθ᾿ ἑλὸο θαὶ πξὸο  

ἓλ δηαηξνπκέλνηο θαὶ ηὸ θύζεη πξό- 

ηεξνλ θαὶ ὕζηεξνλ ζεσξεῖηαη θαὶ ηὸ  

κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ θαὶ ἐμ νὗ  ὀλνκα- 

ζία.  

[7]   Πεπὶ ηοῦ θύζει πποηέπος.  

[7.2]      Φύζεη νὖλ πξόηεξόλ ἐζηη ηὸ ζπλεηζθεξόκελνλ θαὶ κὴ  

ζπλεηζθέξνλ θαὶ ζπλαλαηξνῦλ θαὶ κὴ ζπλαλαηξνύκελνλ,  

νἷνλ ηὸ δῶνλ θύζεη πξόηεξόλ ἐζηη ηνῦ ἀλζξώπνπ. Ἀλαη- 

ξνπκέλνπ γὰξ θαὶ κὴ ὄληνο δῴνπ ἐμ ἀλάγθεο νδὲ ἄλζξσ- 

πνο ἔζηαη· δῶνλ γάξ ἐζηηλ ὁ ἄλζξσπνο. Ἀλζξώπνπ δὲ  
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ἀλαηξνπκέλνπ θαὶ κὴ ὄληνο δπλαηὸλ εἶλαη δῶνλ· ἔζηαη  

γὰξ ἵππνο, θύσλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ἅηηλά εἰζη δῶα. Πάιηλ  

εἰζθεξνκέλνπ ἀλζξώπνπ πάλησο θαὶ δῶνλ εἰζθέξεηαη·  

δῶνλ γάξ ἐζηηλ ὁ ἄλζξσπνο. Ζῴνπ δὲ εἰζθεξνκέλνπ ν  

πάλησο εἰζθέξεηαη ἄλζξσπνο ἀιι᾿ ἠ ἵππνο ἠ  

θύσλ ἢ ηη ηλ ηνηνύησλ. Οὔηε  

νὖλ ὁ Πέηξνο ἐζηὶ θύζεη πξόηεξνο ηνῦ Παύινπ νὔηε ηὸ  

ινγηθὸλ δῶνλ ηνῦ ἀιόγνπ. Πέηξνπ γὰξ ἀλαηξνπκέ- 

λνπ θαὶ κὴ ὄληνο ἔζηαη Παῦινο· θαὶ Παύινπ εἰζθεξνκέ- 

λνπ ν ζπλεηζθέξεηαη Πέηξνο, νὔηε Πέηξνπ εἰζθεξν- 

κέλνπ ζπλεηζθέξεηαη Παῦινο, θαὶ νὔηε Πέηξνο ἐζηὶ  

κᾶιινλ ἢγνπλ πιένλ ηνῦ Παύινπ ἄλζξσπνο ἠ δῶνλ νὔηε  

Παῦινο ηνῦ Πέηξνπ κᾶιινλ. Εξίζθεηαη δὲ θάξκαθνλ  

γηεηλόηεξνλ θαξκάθνπ θαὶ βηβιίνλ ἰαηξηθώηεξνλ βηβιίνπ  

ἄιινπ.  

[8]   Πεπὶ ὁπιζμοῦ.  

[8.2]      ξηζκόο ἐζηη ιόγνο ζύληνκνο δεισηηθὸο ηῆο θύζεσο  

ηνῦ πνθεηκέλνπ πξάγκαηνο ηνπηέζηηλ ὁ ιόγνο ὁ δη᾿  

ὀιίγνπ ζεκαίλσλ ηὴλ θύζηλ ηνῦ πνθεηκέλνπ πξάγκαηνο,  

νἷνλ ἄλζξσπόο ἐζηη δῶνλ ινγηθόλ, ζλεηόλ, λνῦ θαὶ ἐπη- 

ζηήκεο δεθηηθόλ. Πνιινὶ κὲλ γὰξ ἐμέζελην πεξὶ θύζεσο  

ἀλζξώπνπ ιόγνπο θαηεπεθηάδελ ἢγνπλ ἐθηεηακέλνπο θαὶ  

κεγάινπο, ἀιι᾿ νὔθ εἰζηλ ὁξηζκνί, δηόηη νὔθ εἰζη ζύληνκνη.  

Εἰζὶ δὲ θαὶ ζύληνκνη ιόγνη ὡο ηὰ ἀπνθζέγκαηα, ἀιι᾿  

ἐπεηδὴ ν δεινῦζη θύζηλ πξάγκαηνο, νὔθ εἰζηλ ὁξηζκνί.  

Καὶ ηὸ ὄλνκα δὲ πνιιάθηο δεινῖ ηὴλ θύζηλ ηνῦ πνθεη- 

κέλνπ πξάγκαηνο, ἀιι᾿ νθ ἔζηηλ ὁξηζκόο· ηὸ κὲλ γὰξ  

ὄλνκα κία ιέμηο ἐζηίλ, ὁ δὲ ὁξηζκὸο ιόγνο. Λόγνο δὲ  

ἐθ δύν ηὸ ἐιάρηζηνλ ζύγθεηηαη ιέμεσλ. Ἔζηηλ νὖλ ὁ κὲλ  

ὅξνο ὄλνκα ἐμεπισκέλνλ, ὄλνκα δὲ ὅξνο θαηὰ ζύλνςηλ.  

   Σπλίζηαηαη δὲ ὁ ὁξηζκὸο ἐθ γέλνπο θαὶ ζπζηαηηθλ  

δηαθνξλ ἢγνπλ νζησδλ, ὡο ἐπὶ ηνῦ ὅξνπ ηνῦ δῴνπ·  

δῶνλ γάξ ἐζηηλ νζία ἔκςπρνο αἰζζεηηθή. Ἰδνὺ  κὲλ  

νζία γέλνο ἐζηί, ηὸ δὲ ἔκςπρνλ θαὶ αἰζζεηηθὸλ ζπζηα-  

ηηθαὶ δηαθνξαί. Λακβάλεηαη δὲ θαὶ ἐμ ὕιεο θαὶ εἴδνπο, νἷνλ  

ἀλδξηάο ἐζηηλ ἐθ ραιθνῦ πεπνηεκέλνο, ἀλδξὸο εἶδνο ζεκαί- 

λσλ· ὁ κὲλ νὖλ ραιθὸο ὕιε ἐζηί, ηὸ δὲ ηνῦ ἀλδξὸο εἶδνο εἶδνο.  

Ἀλαινγεῖ δὲ  κὲλ ὕιε ηῶ γέλεη, ηὸ δὲ εἶδνο ηῇ δηαθνξᾷ.  

Λακβάλεηαη δὲ θαὶ ἐμ πνθεηκέλνπ θαὶ ηέινπο, νἷνλ ἰαηξηθή  

ἐζηη ηέρλε πεξὶ ἀλζξώπεηα ζώκαηα θαηαγηλνκέλε  

γηείαο πεξηπνηεηηθή. Ἰδνὺ πνθείκελά εἰζη ηῇ ἰαηξηθῇ ηὰ  

ἀλζξώπεηα ζώκαηα, ηέινο δὲ αηῆο  γίεηα.  

   ἧ δὲ πνγξαθὴ ἐθ ηλ ἐπνπζησδλ ζύγθεηηαη ἢγνπλ  

ἰδίσλ θαὶ ζπκβεβεθόησλ, νἷνλ ἄλζξσπόο ἐζηη γειαζηηθόλ,  

ὀξζνπεξηπαηεηηθόλ, πιαηπώλπρνλ· ηαῦηα γὰξ ὅια  

ἐπνπζηώδε εἰζί. Δηὸ θαὶ πνγξαθὴ ιέγεηαη, ὡο νἷνλ  
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ζθηάδνπζα θαὶ ν ηὴλ νζηώδε ὕπαξμηλ ηνῦ πνθεηκέλνπ  

δεινῦζα ἀιιὰ ηὰ παξεπόκελα.  δὲ πνγξαθηθὸο ὁξηζ- 

κὸο κηθηόο ἐζηηλ ἐμ νζησδλ θαὶ ἐπνπζησδλ, νἷνλ  

ἄλζξσπόο ἐζηη δῶνλ ινγηθόλ, ὀξζνπεξηπαηεηηθόλ, πια- 

ηπώλπρνλ.  

   Εἴξεηαη δὲ ὁξηζκὸο ἀπὸ κεηαθνξᾶο ηλ ηῆο γῆο ὁξνζε- 

ζίσλ· ὥζπεξ γὰξ ηὸ ὁξνζέζηνλ ρσξίδεη ηὸ ἴδηνλ ἑθάζηνπ  

ἀπὸ ηνῦ ἀιινηξίνπ, νὕησ θαὶ ὁ ὁξηζκὸο ηὴλ θύζηλ ἑθά- 

ζηνπ ρσξίδεη ἀπὸ ηῆο ηνῦ ἑηέξνπ θύζεσο.  

   γίεηα δὲ ὁξηζκνῦ ἐζηη ηὸ κὴ ἐιιείπεηλ κήηε πιενλά- 

δεηλ ηαῖο ιέμεζη, θαθία δὲ ηό ηε ἐιιείπεηλ θαὶ ηὸ πιενλά- 

δεηλ ηαῖο ιέμεζη. Τέιεηνο δὲ ὁξηζκόο ἐζηηλ ὁ ἀληηζηξέθσλ  

πξὸο ηὸ ὁξηζηόλ, ἀηειὴο δὲ ὁ κὴ ἀληηζηξέθσλ. Οὔηε νὖλ  

ὁ ἐιιείπσλ ηαῖο ιέμεζηλ ἀληηζηξέθεη νὔηε ὁ πιενλάδσλ.  

Ὅηε κὲλ γὰξ πιενλάζεη ηαῖο ιέμεζη, ιείπεη ηνῖο πξάγκα- 

ζηλ· ὅηε δὲ ιείςεη ηαῖο ιέμεζη, πιενλάδεη ηνῖο πξάγκαζηλ.  

Ὥζηε ιέγεηλ· ζαπκαζηὸλ ἐθεῦξελ  θύζηο κεράλεκα,  

ἔλδεηαλ πινπηνῦζαλ θαὶ πινῦηνλ πνθξηλόκελνλ ἔλδεηαλ.  

Οἷνλ ὁ ηέιεηνο ὁξηζκὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ‘δῶνλ ινγηθὸλ  

ζλεηόλ’. Ἰδνὺ ἀληηζηξέθεη· πᾶλ γὰξ δῶνλ ινγηθὸλ ζλε- 

ηὸλ ἄλζξσπόο ἐζηη, θαὶ πᾶο ἄλζξσπνο δῶόλ ἐζηη ινγηθὸλ  

ζλεηόλ. ὰλ νὖλ ιείςῃ κηᾷ ιέμεη, πιενλάδεη ηνῖο πξά- 

γκαζηλ, νἷνλ δῶνλ ινγηθόλ. Ἰδνὺ ἔιεηςε ηῇ ιέμεη, ν γὰξ  

εἶπνλ ‘ζλεηόλ’, θαὶ ἐπιεόλαζε ηνῖο πξάγκαζηλ, ν γὰξ  

κόλνο ἄλζξσπνο δῶνλ ινγηθὸλ ἀιιὰ θαὶ ἄγγεινο,  

θαὶ νθ ἀληηζηξέθεη. ὰλ δὲ εἴπσ ‘δῶνλ ινγηθόλ, ζλε- 

ηόλ, γξακκαηηθόλ’, πάιηλ νθ ἀληηζηξέθεη· ἐπιεόλαζε  

γὰξ ηῇ ιέμεη δηὰ ηνῦ εἰπεῖλ ‘γξακκαηηθόλ’, ἔιεηςε δὲ ηνῖο  

πξάγκαζηλ. Ο πάληα γὰξ ἄλζξσπνλ ὡξίζαην, ἀιι᾿ ἤ  

κόλνλ ηνὺο γξακκαηηθνύο. Πᾶλ κὲλ γὰξ δῶνλ ινγηθόλ,  

ζλεηόλ, γξακκαηηθὸλ ἄλζξσπόο ἐζηηλ, ν πᾶο δὲ ἄλζξσ- 

πνο δῶνλ ινγηθόλ, ζλεηόλ, γξακκαηηθόλ ἐζηηλ· ν γὰξ  

πᾶο ἄλζξσπνο γξακκαηηθόο ἐζηη.  

   Τέιεηνη νὖλ ὁξηζκνί εἰζηλ νἱ ἀληηζηξέθνληεο πξὸο ηὸ  

[8.66]   ὁξηζηόλ. Ἀιι᾿ ἐπεὶ θαὶ ηὸ ἴδηνλ ἀληηζηξέθεη πξὸο ηὸ  

νὗ ἐζηηλ ἴδηνλ-εἴ ηη γὰξ ἄλζξσπνο, ηνῦην γειαζηηθόλ,  

θαὶ εἴ ηη γειαζηηθόλ, ηνῦην ἄλζξσπνο-, δεῖ κᾶο  

πξνζδηνξηζακέλνπο εἰπεῖλ, ὅηη ηέιεηνη ὁξηζκνί εἰζηλ νἱ  

ἐθ γέλνπο θαὶ ζπζηαηηθλ δηαθνξλ παξαιακβαλόκελνη  

θαὶ κήηε ἐιιείπνληεο ηῇ ιέμεη κήηε πιενλάδνληεο θαὶ  

ἀληηζηξέθνληεο πξὸο ηὸ ὁξηζηόλ. Ὡζαύησο δὲ θαὶ νἱ  

ιακβαλόκελνη ἐθ ηνῦ ζπλακθνηέξνπ, ηνῦ ηε πνθεηκέλνπ  

θαὶ ηνῦ ηέινπο, ηέιεηνί εἰζη, θαὶ νἱ ἐθ ηνῦ ζπλακθνηέξνπ,  

ηῆο ηε ὕιεο θαὶ ηνῦ εἴδνπο, ἔζηη δὲ ὅηε θαὶ νἱ ἐθ κόλνπ ηνῦ  

πνθεηκέλνπ, ὅηαλ ηὸ πνθείκελνλ ἐθεῖλν νρ πόθεηηαη  

ἑηέξᾳ ηέρλῃ ὡο  ὕεινο ηῇ εινςηθῇ, θαὶ ἐθ ηνῦ ηέινπο  
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κόλνπ, ὅηαλ ηὸ ηέινο ἐθεῖλν ν δύλαηαη ηέινο εἶλαη ἑηέξαο  

ηέρλεο ὡο ἐπὶ ηῆο λαππεγηθῆο. Ὥζηε ἐθ πάλησλ ηνύ- 

ησλ δεῖ γλλαη, ὅηη ηειεηόηεο ἐζηὶλ ὅξνπ ηὸ ἀληηζηξέθεηλ.  

   Δηαθέξεη δὲ ὁξηζκὸο ὅξνπ ηῶ θαζνιηθσηέξῳ θαὶ κεξη- 

θσηέξῳ· ὁ γὰξ ὅξνο θαζνιηθώηεξόο ἐζηη ηνῦ ὁξηζκνῦ.  

 κὲλ γὰξ ὅξνο δεινῖ ηὸ ὁξνζέζηνλ, δεινῖ δὲ θαὶ  

ηὴλ ἀπόθαζηλ, ὥο θακελ ‘ὥξηζελ ὁ βαζηιεύο’, δεινῖ θαί,  

εἰο ὃλ ἀλαιύεηαη  πξόηαζηο, ὡο ἐλ ηνῖο ἑμῆο ζὺλ ζεῶ  

καζεζόκεζα, δεινῖ δὲ θαὶ ηὸλ ὁξηζκόλ.  δὲ ὁξηζκὸο  

κόλνλ δεινῖ ηὸλ ιόγνλ ηὸλ ζύληνκνλ, ηὸλ δεισηηθὸλ ηῆο  

θύζεσο ηνῦ πνθεηκέλνπ πξάγκαηνο.  

   Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ἐπὶ ηῆο νζίαο κόλεο ιακβάλεηαη  

ὁξηζκὸο θαὶ ηλ εἰδλ αηῆο. Οὔηε δὲ ἀηόκνπ νὔηε  

ζπκβεβεθόησλ δπλάκεζα πνηήζαζζαη ὁξηζκὸλ ἀιι᾿ πν- 

γξαθήλ, δηὰ ηὸ ηὸλ ὁξηζκὸλ ἐθ γέλνπο θαὶ ζπζηαηηθλ δηα- 

θνξλ ζπγθεῖζζαη, ηὴλ δὲ πνγξαθὴλ ἐμ ἐπνπζησδλ.  

[9]   Πεπὶ γένοςρ.  

[9.2]      Ἰζηένλ, ὡο ἐπὶ ηλ ὁκσλύκσλ ηξία δεῖ δεηεῖλ. άλ  

ἐζηη ηλ ὁκσλύκσλ, θαὶ πόζα ζεκαίλεη θαὶ πεξὶ πνίνπ  

αηλ ἐζηηλ ὁ ιόγνο. Δεῖ νὖλ πξόηεξνλ εἰπεῖλ, ηί ἐζηηλ  

ὁκώλπκνλ. κώλπκα νὖλ εἰζηλ, ὅηαλ δύν ἠ θαὶ πιείνλα  

ἓλ ἔρνπζηλ ὄλνκα, ἕθαζηνλ δὲ αηλ ἄιιν ηη ζεκαίλεη  

θαὶ ἄιιεο νζίαο ἐζηὶλ ἢγνπλ ἕηεξνλ ὁξηζκὸλ δέρεηαη, ὡο  

θαὶ λῦλ ἐπὶ ηνῦ γέλνπο· ηὸ γὰξ γέλνο ηλ ὁκσλύκσλ  

ἐζηί. Λέγεηαη γὰξ γέλνο πξηνλ κὲλ ηὸ ἀπὸ ηῆο παηξίδνο  

θαὶ ηνῦ ηεθόληνο, θαὶ ἕθαζηνλ αηλ δηρο· ἠ πξνζερο  

ἠ πόῤῥσ. Ἀπὸ κὲλ ηῆο πξνζερνῦο παηξίδνο, ὡο ιέγεηαί  

ηηο Ἱεξνζνιπκίηεο, ἀπὸ δὲ ηῆο πόῤῥσ Παιαηζηηλόο.  

κνίσο ἀπὸ ηνῦ πξνζερνῦο ηεθόληνο, ὡο ὅηαλ ὁ Ἀρηι- 

ιεὺο πἱὸο ὢλ ηνῦ Πειέσο ιέγεηαη Πειεΐδεο, ἀπὸ δὲ ηνῦ  

πόῤῥσ, ὡο ὅηαλ ὁ αηὸο Ἀρηιιεὺο ἀπὸ ηνῦ πάππνπ  

αηνῦ Αἰαθνῦ Αἰαθίδεο· νὗηνο γὰξ ἤλ ηνῦ Πειέσο  

παηήξ. Λέγεηαη πάιηλ γέλνο  ἑλὸο πξὸο πνιινὺο ηνὺο ἐμ  

αηνῦ ζρέζηο, ὡο ὅηαλ πάληεο νἱ ἔρνληεο ηὸ θαηαγώγηνλ  

ἐμ Ἰζξαὴι ιέγνληαη Ἰζξαειῖηαη. Πεξὶ κὲλ νὖλ ηλ  

πξνεηξεκέλσλ γελλ νθ ἔζηη ιόγνο ηνῖο θηινζόθνηο.  

Λέγεηαη πάιηλ γέλνο, ᾧ πνηάζζεηαη ηὸ εἶδνο, νἷνλ πὸ  

ηὸ δῶόλ ἐζηηλ ἄλζξσπνο, ἵππνο θαὶ ἕηεξα εἴδε· ηὸ νὖλ  

δῶνλ γέλνο ἐζηί. Πεξὶ ηνύηνπ ηνῦ γέλνπο παξὰ ηνῖο  

θηινζόθνηο ὁ ιόγνο. Γέλνο νὖλ ἐζηη ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ  

δηαθεξόλησλ ηῶ εἴδεη ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ,  

ὥζπεξ ηὸ δῶνλ γέλνο ὂλ θαηεγνξεῖηαη ἀλζξώπνπ θαὶ  

ἵππνπ θαὶ βνὸο θαὶ ἄιισλ πιεηόλσλ ἐλ ηῶ ηί ἐζηηλ,  

ἅηηλα ηῶ εἴδεη δηαθέξνπζηλ ἀιιήισλ· ἕηεξνλ γὰξ εἶδνο  

ἀλζξώπνπ θαὶ ἄιιν ἵππνπ θαὶ ἄιιν βνόο. λ ηῶ ηί δέ  

ἐζηη θαηεγνξεῖηαη. ξσηώκελνη γὰξ ‘ηί ἐζηηλ ἄλζξσ- 
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πνο’, θακὲλ ‘δῶνλ’. κνίσο θαὶ ἵππνο· ἐξσηώκελνη  

‘ηί ἐζηηλ’, ιέγνκελ‘ δῶνλ’. Ὥζηε γέλνο ἐζηίλ, ᾧ πό- 

θεηηαη ηὸ εἶδνο. Τὸ γὰξ γέλνο εἰο εἴδε δηαηξεῖηαη θαὶ  

θαζνιηθώηεξνλ ηνῦ εἴδνπο ἐζηὶ θαὶ πεξηέρεη ηὰ εἴδε θαὶ  

ἐπάλσ αηλ ἐζηηλ.  

   Χξὴ γὰξ γηλώζθεηλ, ὡο ἐπάλσ ιέγεηαη ηὸ θαζνιηθώηε- 

ξνλ, πνθάησ δὲ θαὶ πνθείκελνλ πξὸο θαηεγνξίαλ ηὸ κεξη- 

θώηεξνλ. Ἔζηη γὰξ πνθείκελνλ πξὸο ὕπαξμηλ ὡο   

νζία, πόθεηηαη γὰξ πξὸο ὕπαξμηλ ηῶ ζπκβεβεθόηη·  

ἐλ αηῇ γὰξ θίζηαηαη ηὸ ζπκβεβεθόο. Καὶ ἔζηηλ πν- 

θείκελνλ πξὸο θαηεγνξίαλ ηὸ κεξηθόλ· θαηεγνξεῖηαη γὰξ  

ηὸ κὲλ γέλνο ηνῦ εἴδνπο θαὶ ηὸ εἶδνο ηλ ἀηόκσλ. Δῆινλ  

δὲ ὡο θαζνιηθώηεξόλ ἐζηη ηὸ γέλνο ηνῦ εἴδνπο θαὶ ηὸ  

εἶδνο ηλ ἀηόκσλ, πεξὶ ὧλ ἀθξηβέζηεξνλ ἐλ ηνῖο ἑμῆο  

ζὺλ ζεῶ καζεζόκεζα. Νῦλ δὲ εἰπόληεο πεξὶ ηνῦ γέλνπο  

εἴπσκελ θαὶ πεξὶ ηνῦ εἴδνπο.  

[10]   Πεπὶ εἴδοςρ.  

[10.4]      Καὶ ηὸ εἶδνο δὲ ηλ ὁκσλύκσλ ἐζηίλ, δηζζο ιεγό- 

κελνλ· ιέγεηαη γὰξ εἶδνο θαὶ  ἑθάζηνπ κνξθή, θαζ᾿ ὃ  

εἴξεηαη· «Πξηνλ κὲλ εἶδνο ἄμηνλ ηπξαλλίδνο». Ἔζηη  

πάιηλ εἶδνο ηὸ νζηδεο ηὸ ηαζζόκελνλ πὸ ηὸ γέλνο.  

Καὶ πάιηλ εἶδόο ἐζηηλ, νὗ θαηεγνξεῖηαη ηὸ γέλνο ἐλ ηῶ ηί  

ἐζηη. Καὶ πάιηλ εἶδόο ἐζηη ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθε- 

ξόλησλ ηῶ ἀξηζκῶ ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ. Ἀιι᾿  

αἱ κὲλ πξηαη δύν πνγξαθαὶ θαηὰ ηὴλ ζρέζηλ κόλνλ  

δηαθέξνπζηλ ὡο ἀλάβαζηο θαὶ θαηάβαζηο θαὶ ἁξκόδνπζηλ  

ἐπὶ παληὸο εἴδνπο. ἧ δὲ ηξίηε θαὶ ηειεπηαία πνγξαθὴ  

κόλνλ ἐπὶ ηνῦ εἰδηθσηάηνπ εἴδνπο ηνῦ πξνζερο ἐπάλσ  

ηλ ἀηόκσλ ὄληνο, ηνῦ πεξηέρνληνο ηὰο πνζηάζεηο,  

ὡο ιέγνκελ ηὸ εἶδνο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Εἴπνκελ νὖλ, ὡο  

ηὸ γέλνο ηξηζζο ιέγεηαη·  

ἀπὸ ηνῦ  

ηεθόληνο  

[10.21]   θαὶ ἀπὸ ηῆο πα- 

ηξίδνο  

[10.25]   θαὶ θαζ᾿ ἑθάηεξνλ δηρο  

θαὶ θαηὰ ηξίηνλ ηξόπνλ,  

ᾧ πνηάζζεηαη ηὸ  

εἶδνο.  

[10.34]      Καὶ ηὸ εἶδνο δὲ δηζζο ιέ- 

γεηαη· ὡο  ἑθάζηνπ κνξθὴ θαζ᾿ ἕλα  

ηξόπνλ,  

θαηὰ δεύ- 

ηεξνλ ηξόπνλ, νὗ θαηεγνξεῖηαη  

ηὸ γέλνο, ηὸ θαὶ πὸ  

ηὸ γέλνο ηαζζόκελνλ ὡο ἐμ  
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αηνῦ δηαηξνύκελνλ.  

Πεξὶ ηνύηνπ ηνῦ γέλνπο θαὶ ηνῦ  

εἴδνπο παξὰ ηνῖο θηινζόθνηο ὁ  

ιόγνο.  

   πεηδὴ δὲ θαὶ πεξὶ γέλνπο δηαιεγόκελνη ηνῦ εἴδνπο ἐκλεκνλεύζακελ  

εἰπόληεο ‘γέλνο ἐζηὶ ηὸ δηαηξνύκελνλ εἰο εἴδε’, θαὶ πάιηλ πεξὶ ηνῦ εἴδνπο  

δηαιεγόκελνη ηνῦ γέλνπο ἐκλεκνλεύζακελ εἰπόληεο ‘εἶδόο ἐζηη ηὸ ἐθ ηνῦ  

γέλνπο δηαηξνύκελνλ’, ρξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ὥζπεξ πεξὶ παηξὸο ιέγνληεο  

ἐμ ἀλάγθεο θαὶ πἱνῦ κλεκνλεύνκελ-νὗηνο γάξ ἐζηη παηὴξ ὁ ἔρσλ  

πἱόλ-θαὶ πεξὶ πἱνῦ δηαιεγόκελνη ἐμ ἀλάγθεο θαὶ παηξὸο κλεκνλεύν- 

κελ-νὗηνο γάξ ἐζηηλ πἱὸο ὁ ἔρσλ παηέξα-, νὕησ θαὶ ἐληαῦζα ἀδύ- 

λαηνλ πεξὶ ηνῦ γέλνπο δηαιαβεῖλ ἐθηὸο ηνῦ εἴδνπο ἠ πεξὶ ηνῦ εἴδνπο  

ἐθηὸο ηνῦ γέλνπο· ηὸ γὰξ γέλνο εἰο εἴδε δηαηξεῖηαη πάλησο, θαὶ ηὸ κὴ  

ἔρνλ εἴδε ἐμ αηνῦ δηαηξνύκελα νθ ἔζηη γέλνο. Καὶ ηὰ εἴδε ἐθ ηνῦ γέλνπο  

δηαηξνῦληαη, θαὶ ηὰ κὴ ἔρνληα γέλνο νὔθ εἰζηλ εἴδε.  

   Καὶ ὥζπεξ ὁ πξηνο ἄλζξσπνο ἢγνπλ ὁ Ἀδὰκ κὴ ἐζρεθὼο παηέξα ν  

ιέγεηαη πἱόο, ιέγεηαη δὲ παηήξ, ἔζρε γὰξ πἱνύο· ὁ δὲ Σὴζ θαὶ πἱὸο ιέγεηαη  

ηνῦ ηεθόληνο αηόλ, ἔζρε γὰξ παηέξα ηὸλ Ἀδάκ, θαὶ παηὴξ ιέγεηαη ηνῦ  

ηερζέληνο ἐμ αηνῦ, ἐγέλλεζε γὰξ ηὸλ λώο· ὁ δὲ Ἄβει πἱὸο κὲλ ιέγεηαη,  

ἔζρε γὰξ παηέξα ηὸλ Ἀδάκ, παηὴξ δὲ ν ιέγεηαη, ν γὰξ ἔζρελ πἱόλ, -  

νὕησ θαὶ ἐπὶ ηνῦ γέλνπο θαὶ ηνῦ εἴδνπο. Τὸ πξηνλ γέλνο, ὅπεξ ν  

δηαηξεῖηαη ἀπὸ ἑηέξνπ γέλνπο νδὲ ἔρεη πξὸ αηνῦ γέλνο, γέλνο κόλνλ  

ἐζηὶ θαὶ νθ ἔζηηλ εἶδνο θαὶ ιέγεηαη γεληθώηαηνλ γέλνο, ὃ θαὶ ὁξηδόκελνί  

θαζηλ· Γεληθώηαηνλ γέλνο ἐζηίλ, ὃ γέλνο ὂλ νθ ἔζηηλ εἶδνο δηὰ ηὸ κὴ  

ἔρεηλ ἐπάλσ αηνῦ γέλνο. Τὰ δὲ ἐμ αηνῦ δηαηξνύκελα, ἐὰλ ἔρσζηλ  

πνθάησ αηλ ἄιια εἴδε ἐμ αηλ δηαηξνύκελα, θαὶ εἴδε εἰζὶ ηλ πξὸ  

αηλ ἢγνπλ ηλ ἐπάλσ, ἐμ ὧλ ηέκλνληαη, θαὶ γέλε ηλ ἐμ αηλ ηεκλν- 

κέλσλ ἢγνπλ ηλ πνθάησ θαὶ ιέγνληαη θαὶ γέλε θαὶ εἴδε πάιιεια. Τὰ δὲ  

[10.69]   εἴδε ηὰ ἔζραηα θαὶ θαηώηεξα ηὰ κὴ ἔρνληα πνθάησ αηλ ἄιια  

εἴδε ηνπηέζηη κὴ πεξηέρνληα εἴδε ἀι- 

ιὰ ἄηνκα ἢγνπλ πνζηάζεηο ν  

ιέγνληαη γέλε ἀιι᾿ εἴδε κόλνλ·  

[10.75]   ἀδύλαηνλ γὰξ ῥεζῆλαη γέλνο  

ηὸ κὴ πεξηέρνλ εἴδε.  

Λέγεηαη  

νὖλ ηὸ εἶδνο ηὸ κὴ πεξηέρνλ  

εἴδε ἀιι᾿ πνζηάζεηο εἰδηθώηα- 

ηνλ εἶδνο, δηόηη εἶδνο ὂλ νθ  

ἔζηη θαὶ γέλνο, ὥζπεξ ηὸ γέλνο  

ηὸ κὴ ὂλ θαὶ εἶδνο ιέγεηαη γε- 

ληθώηαηνλ γέλνο.  

   Χξὴ δὲ εἰδέλαη, ὡο ἐμ ἀλάγ- 

θεο ηὰ εἴδε θαὶ ηὸ  

ὄλνκα θαὶ ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ γέ- 

λνπο δέ- 

ρνληαη θαὶ ηνῦ γέλνπο ηνῦ  
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γέλνπο αηλ ἕσο ηνῦ γεληθσηά- 

ηνπ. Ἀιιήισλ δὲ ηὰ εἴδε ν δύ- 

λαληαη ηὸλ ὁξηζκὸλ δέμαζζαη.  

(v. i. 138 s)  

[10.94]   (v. i. 125-127)  

[10.98]   Ἵλα νὖλ ζαθέζηεξνλ  

ᾖ ηὸ ιεγόκελνλ, νὕησο εἴπσκελ·  

Ὄλ ἐζηη πξᾶγκα αζύπαξθηνλ  

θαὶ κὴ δεόκελνλ ἑηέξνπ πξὸο  

ζύζηαζηλ ἠ ηὸ κὴ θαζ᾿ ἑαπηὸ δπ- 

λάκελνλ εἶλαη ἀιι᾿ ἐλ ἑηέξῳ  

ἔρνλ ηὴλ ὕπαξμηλ. Οζία  

δέ ἐζηη πξᾶγκα αζύπαξθηνλ θαὶ  

κὴ δεόκελνλ ἑηέξνπ πξὸο ζύζηα- 

ζηλ κόλνλ. Ἰδνὺ νθ ἐδέμαην   

νζία ὅινλ ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ ὄλ- 

ηνο. Ὥζηε ηὸ ὂλ νθ ἔζηη γέλνο  

ηῆο νζίαο νὔηε  νζία εἶδνο  

ηνῦ ὄληνο· ηὸ γὰξ εἶδνο ὅινλ  

ἀπαξαιείπησο ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ  

γέλνπο αηνῦ δέρεηαη. Ἀιι᾿ ν- 

δὲ ηὸ ζπκβεβεθόο ἐζηηλ εἶδνο  

ηνῦ ὄληνο. Οδὲ γὰξ δέρεηαη  

ὅινλ ηὸλ ὁξηζκὸλ αηνῦ ἀιιὰ  

ηὸ ἣκηζπ. Σπκβεβεθὸο  

γάξ ἐζηη πξᾶγκα ηὸ κὴ θαζ᾿  

ἑαπηὸ δπλάκελνλ εἶλαη ἀιι᾿ ἐλ  

ἑηέξῳ ἔρνλ ηὴλ ὕπαξμηλ κόλνλ.  

Ἰδνὺ νὔηε  νζία δέρεηαη ὅινλ  

ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ ὄληνο νὔηε ηὸ  

ζπκβεβεθόο, ἀιι᾿  κὲλ νζία ηὸ  

ἣκηζπ θαὶ ηὸ ζπκβεβεθὸο ηὸ ἄιιν  

ἣκηζπ. Ὥζηε εἰ θαὶ ηέκλεηαη ηὸ  

ὂλ εἰο νζίαλ θαὶ ζπκβεβεθόο,  

ἀιι᾿ νθ ἔζηη γέλνο αηλ.  

   ἧ νζία δὲ ηέκλεηαη εἰο ζ- 

κα θαὶ ἀζώκαηνλ. Ἰδνὺ ηὸ ζκα  

θαὶ ηὸ ἀζώκαηνλ εἴδε εἰζὶ ηῆο  

νζίαο· ἕθαζηνλ γὰξ αηλ θαὶ  

ηὸ ὄλνκα θαὶ ηέιεηνλ ηὸλ ὅξνλ  

ηῆο νζίαο ἐπηδέρεηαη.  

[10.136]      Ὥζηε  νζία νθ  

ἔζηηλ εἶδνο κὴ ἔρνπζα ἐπάλσ  

αηῆο γέλνο, ἀιι᾿ αηή ἐζηη  

πξηνλ θαὶ γεληθώηαηνλ γέλνο.  

(v. s. 128-131)  
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[10.144]      Πάιηλ ηὸ ζκα ηέκλεηαη εἰο ἔκςπρνλ θαὶ ἄςπρνλ· ἰδνὺ πάιηλ ηὸ ζκα  

εἶδνο ὂλ ηῆο νζίαο γέλνο ἐζηὶ ηνῦ ἐκςύρνπ θαὶ ηνῦ ἀςύρνπ. Τὸ ἔκςπρνλ  

πάιηλ δηαηξεῖηαη εἰο αἰζζεηηθὸλ θαὶ ἀλαίζζεηνλ. Αἰζζεηηθὸλ κὲλ νὖλ ἐζηη  

ηὸ δῶνλ ηὸ δσὴλ θαὶ αἴζζεζηλ ἔρνλ, ἀλαίζζεηνλ δὲ ηὸ θπηόλ· ν γὰξ  

ἔρεη αἴζζεζηλ. Ἔκςπρνλ δὲ ιέγεηαη ηὸ θπηὸλ δηὰ ηὸ ἔρεηλ ζξεπηηθὴλ θαὶ  

αμεηηθὴλ θαὶ γελλεηηθὴλ δύλακηλ. Τὸ δῶνλ πάιηλ ηέκλεηαη εἰο ινγηθὸλ  

θαὶ ἄινγνλ, ηὸ ινγηθὸλ εἰο ζλεηὸλ θαὶ ἀζάλαηνλ, ηὸ ζλεηὸλ εἰο ἄλζξσπνλ,  

ἵππνλ, βνῦλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ἅηηλα νθέηη ηέκλεηαη εἰο ἄιια εἴδε ἀιι᾿  

εἰο ἄηνκα ἢγνπλ πνζηάζεηο· δηαηξεῖηαη γὰξ ὁ ἄλζξσπνο εἰο Πέηξνλ,  

Παῦινλ, Ἰσάλλελ θαὶ ηνὺο ινηπνὺο θαηὰ κέξνο ἀλζξώπνπο, νἵηηλεο  

νὔθ εἰζηλ εἴδε ἀιι᾿ πνζηάζεηο. Τὰ γὰξ εἴδε, ὡο εἴπνκελ, ν δέρνληαη  

ηὸλ ὁξηζκὸλ ἀιιήισλ, νἷνλ ηὸ ζκα ν δέρεηαη ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ ἀζσκά-  

ηνπ, ὁ ἄλζξσπνο ν δέρεηαη ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ ἵππνπ· ὁ δὲ Πέηξνο θαὶ  

Παῦινο θαὶ Ἰσάλλεο ἕλα ὅξνλ δέρνληαη, ηὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὁκνίσο θαὶ  

νἱ ινηπνὶ θαηὰ κέξνο ἄλζξσπνη, ὥζηε νὔθ εἰζηλ εἴδε ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀιι᾿  

ἄηνκα ἢγνπλ πνζηάζεηο.  

   Πάιηλ ηὸ εἶδνο ηεκλόκελνλ κεηαδίδσζη ηνῖο πνθάησ αηνῦ θαὶ ηνῦ  

ὀλόκαηνο θαὶ ηνῦ ὅξνπ.  δὲ Πέηξνο ηεκλόκελνο εἰο ςπρὴλ θαὶ ζκα  

νὔηε ηῇ ςπρῇ νὔηε ηῶ ζώκαηη κεηαδίδσζη ηνῦ ὀλόκαηνο θαὶ ηνῦ ὅξνπ·  

νὔηε γὰξ κόλε  ςπρὴ Πέηξνο νὔηε κόλνλ ηὸ ζκα ἀιιὰ ηὸ ζπλακθόηεξνλ.  

   Ἔηη πᾶζα δηαίξεζηο ἀπὸ γέλνπο εἰο εἴδε γηλνκέλε κέρξη δύν ἠ  

ηξηλ ζπαλίσο δὲ ηεζζάξσλ θζάλεη· ἀδύλαηνλ γὰξ δηαηξεζῆλαη γέλνο  

εἰο πέληε εἴδε θαὶ ἐπάλσ.  δὲ ἄλζξσπνο εἰο πάληαο ηνὺο θαηὰ κέξνο  

ἀλζξώπνπο δηαηξεῖηαη, νἵηηλεο ἄπεηξνί εἰζη ηῶ ἀξηζκῶ. Δηό ηηλεο νδέ  

θαζη ιέγεζζαη δηαίξεζηλ ηὴλ ἀπὸ εἴδνπο εἰο ἄηνκα ἀιι᾿ ἀπαξίζκεζηλ.  

Ὅζελ δῆινλ, ὅηη νθ ἔζηηλ ὁ Πέηξνο θαὶ Παῦινο θαὶ Ἰσάλλεο εἴδε ἀιι᾿  

ἄηνκα ἢγνπλ πνζηάζεηο. Οὔηε ὁ ἄλζξσπνο γέλνο ηνῦ Πέηξνπ θαὶ  

Παύινπ θαὶ Ἰσάλλνπ θαὶ ηλ ινηπλ πνζηάζεσλ ἀιι᾿ εἶδνο. Δηὸ  

εἰδηθώηαηνλ εἶδόο ἐζηηλ ὁ ἄλζξσπνο·  

εἶδνο γάξ ἐζηη ηνῦ ἐπάλσ ὡο  

π᾿ αηνῦ πεξηερόκελνλ θαὶ εἶ- 

δνο ηλ πνθάησ ὡο πεξηέρνλ  

αηά. Τό ηε γὰξ πὸ γέλνπο πε- 

ξηερόκελνλ εἶδόο ἐζηη, θαὶ ηὸ  

πεξηέρνλ ηὰ ἄηνκα ηνπηέζηηλ  

πνζηάζεηο εἶδόο ἐζηη. Τνῦην  

νὖλ ἐζηη ηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο  

ηὸ πξνζερο ἐπάλσ ηλ ἀηόκσλ  

πάξρνλ· ὃ θαὶ ὁξηδόκελνί θα- 

ζη· Εἶδόο ἐζηη ηὸ θαηὰ πιεηό- 

λσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ ἀξηζκῶ  

ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνύκελνλ.  

κνίσο θαὶ ὁ ἵππνο θαὶ ὁ θύσλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα εἴδε εἰζὶλ εἰδηθώηαηα.  

Τὰ δὲ κεηαμὺ ηνῦ γεληθσηάηνπ γέλνπο θαὶ ηλ εἰδηθσηάησλ εἰδλ  

γέλε εἰζὶλ πάιιεια θαὶ εἴδε, εἴδε κὲλ ηλ ἐπάλσ γέλε δὲ ηλ  

πνθάησ.  
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   Καὶ αὗηαί εἰζηλ αἱ νζηώδεηο θαὶ θπζηθαὶ δηαθνξαὶ θαὶ πνηόηεηεο,  

αἵηηλεο ιέγνληαη δηαηξεηηθαὶ θαὶ ζπζηαηηθαί, δηαηξεηηθαὶ κὲλ ηλ ἐπάλσ  

ζπζηαηηθαὶ δὲ ηλ πνθάησ· ηὸ γὰξ ζκα θαὶ ηὸ ἀζώκαηνλ δηαηξνῦζη  

ηὴλ νζίαλ, ὁκνίσο ηὸ ἔκςπρνλ θαὶ ηὸ ἄςπρνλ δηαηξνῦζη ηὸ ζκα,  

ὁκνίσο ηὸ αἰζζεηηθὸλ θαὶ ηὸ ἀλαίζζεηνλ δηαηξνῦζη ηὸ ἔκςπρνλ. Αὗηαη  

νὖλ ζπληζηζη ηὸ δῶνλ. Λακβάλσ γὰξ νζίαλ ἔκςπρνλ αἰζζεηηθὴλ θαὶ  

πνη ηὸ δῶνλ· δῶνλ γάξ ἐζηηλ νζία ἔκςπρνο αἰζζεηηθή. Λακβάλσ  

πάιηλ νζίαλ ἄςπρνλ ἀλαίζζεηνλ θαὶ πνη ηὸλ ιίζνλ. Πάιηλ ιακβάλσ  

νζίαλ ἔκςπρνλ ἀλαίζζεηνλ θαὶ πνη θπηόλ.  

Πάιηλ ηὸ ινγηθὸλ θαὶ ηὸ ἄιν- 

γνλ ηὸ δῶνλ δηαηξνῦζη, ηὸ ζλε- 

ηὸλ θαὶ ἀζάλαηνλ δηαηξνῦζη  

ηὸ ινγηθόλ, ηὸ ρεξζαῖνλ θαὶ ηὸ  

ἔλπδξνλ δηαηξνῦζη ηὸ ἄινγνλ.  

Λακβάλσ ηὸ δῶνλ γέλνο ὂλ  

ηνύησλ θαὶ ηὸ ινγηθὸλ θαὶ ηὸ  

ζλεηὸλ θαὶ ζπληζη ηὸλ ἄλζξσ- 

πνλ· ἄλζξσπνο γάξ ἐζηη δῶνλ  

ινγηθὸλ ζλεηόλ. Καὶ ιακβάλσ  

ηὸ δῶνλ θαὶ ηὸ ἄινγνλ θαὶ ηὸ  

ζλεηὸλ θαὶ ηὸ ρεξζαῖνλ θαὶ  

ζπληζη ἵππνλ, θύ- 

λα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Καὶ ιακβά- 

λσ ηὸ δῶνλ θαὶ ηὸ ἄινγνλ θαὶ  

ηὸ ζλεηὸλ θαὶ ηὸ ἔλπδξνλ θαὶ  

ζπληζη ἰρζύλ. Δηαθνξαὶ δὲ ιέ- 

γνληαη νζηώδεηο θαὶ θπζηθαί,  

ὅηη αὗηαη πνηνῦζη δηαθέξεηλ  

εἶδνο ἄιινπ εἴδνπο θαὶ θύζηλ  

θαὶ νζίαλ ἑηέξαο νζίαο θαὶ  

θύζεσο.  

[11]   Πεπὶ ἀηόμος.  

[11.2]      Τὸ ἄηνκνλ ηεηξαρο ιέγεηαη. Ἄηνκνλ γάξ ἐζηη ηὸ κὴ ηεκλόκελνλ  

κεδὲ κεξηδόκελνλ, ὡο  ζηηγκὴ θαὶ ηὸ λῦλ θαὶ  κνλάο, ἅηηλα θαὶ ἄπνζα  

ιέγνληαη. Ἄηνκνλ ιέγεηαη θαὶ ηὸ δύζηκεηνλ ηνπηέζηη ηὸ δπζρεξο  

ηεκλόκελνλ ὡο ὁ ἀδάκαο ιίζνο θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Ἄηνκνλ ιέγεηαη θαὶ ηὸ  

εἶδνο, ὅπεξ νθέηη εἰο ἕηεξα εἴδε ηέκλεηαη ἢηνη ηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο ὡο  

ἄλζξσπνο, ἵππνο θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Ἄηνκνλ δὲ θπξίσο ιέγεηαη, ὅπεξ  

ηέκλεηαη κέλ, ν ζῴδεη δὲ κεηὰ ηὴλ ηνκὴλ ηὸ πξηνλ εἶδνο, ὥζπεξ  

Πέηξνο ηέκλεηαη εἰο ςπρὴλ θαὶ ζκα, ἀιι᾿ νὔηε  ςπρὴ θαζ᾿ αηήλ  

ἐζηη ηέιεηνο ἄλζξσπνο ἠ Πέηξνο ηέιεηνο νὔηε ηὸ ζκα. Πεξὶ ηνύηνπ  

ηνῦ ἀηόκνπ παξὰ ηνῖο θηινζόθνηο ὁ ιόγνο, ὅπεξ ἐπὶ ηῆο νζίαο δεινῖ  

ηὴλ πόζηαζηλ.  

[12]   Πεπὶ διαθοπᾶρ.  

[12.2]      Δηαθνξὰ θαὶ πνηόηεο θαὶ ἰδίσκα θαηὰ κὲλ ηὸ πνθεί- 

κελνλ ἕλ εἰζηλ, θαηὰ δὲ ηὴλ ἐλέξγεηαλ ἕηεξνλ θαὶ ἕηεξνλ·  
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 γὰξ ινγηθόηεο ιέγεηαη θαὶ πνηόηεο ηνῦ ἀλζξώπνπ  

θαὶ ἰδίσκα θαὶ δηαθνξά, ἀιιὰ θαζ᾿ ἕηεξνλ θαὶ ἕηεξνλ  

ηξόπνλ. Ὡο κὲλ γὰξ πνηνῦζα θαὶ νἱνλεὶ κνξθνῦζα ηὴλ  

[12.7]   νζίαλ ιέγεηαη πνηόηεο, εἶηα ὡο ἰδία γελνκέλε ηαύηεο  

ηῆο νζίαο ιέγεηαη ἰδίσκα. λ δὲ ηῇ πξὸο ηὸ ἄινγνλ  

ζπγθξίζεη, βνῦλ ηπρὸλ ἠ κίνλνλ ἠ θύλα, ιέγεηαη δηα- 

θνξά· ἐλ αηῇ γὰξ ἄλζξσπνο ηλ ἀιόγσλ δηαθέξεη.  

   Αὕηε δὲ ηξηρο ιέγεηαη, θνηλο ηε θαὶ ἰδίσο θαὶ ἰδηαίηαηα. Ἀδύλαηνλ  

γὰξ κὴ δηαθέξεηλ ἀιιήισλ δύν ηηλὰ θαηά ηη. Ἄιινηο νὖλ δηαθέξεη εἶδνο  

εἴδνπο, θαὶ ἄιινηο πόζηαζηο ηῆο ὁκνεηδνῦο θαὶ ὁκννπζίνπ πνζηάζεσο  

θαὶ ἄιινηο πόζηαζηο ἑαπηῆο. Δηαθέξεη κὲλ γὰξ ηὸ εἶδνο ηνῦ ἀλζξώπνπ  

ηνῦ εἴδνπο ηνῦ ἵππνπ θαηὰ ηὸ ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ. Καὶ ιέγεηαη ηὸ  

ινγηθὸλ θαὶ ἄινγνλ νζηώδεο δηαθνξά. κνίσο θαὶ πάληα, νἷο δηα- 

θέξεη εἶδνο εἴδνπο, θπζηθὴ θαὶ νζηώδεο θαὶ ζπζηαηηθὴ δηαθνξὰ θαὶ  

πνηόηεο ιέγεηαη θαὶ θπζηθὸλ ἰδίσκα, ὅπεξ παληὶ ηῶ εἴδεη ἐλππάξρεη  

ἀπαξαιιάθησο, ἣηηο θαιεῖηαη παξὰ ηνῖο θηινζόθνηο ἰδηαίηαηα δηαθνξὰ  

ὡο νἰθεηνηέξα θαὶ ηῆο θύζεσο παξαζηαηηθή. Πάιηλ δηαθέξεη ἄλζξσπνο  

ἀλζξώπνπ ἠ ἵππνο ἵππνπ ἠ θύσλ θπλόο, ηνπηέζηηλ ἄηνκνλ ὁκνεηδνῦο  

ἀηόκνπ, θαζὸ ὁ κέλ ἐζηη καθξὸο ὁ δὲ θνινβόο, ὁ κὲλ παιαηὸο ὁ δὲ λένο, ὁ  

κὲλ ζηκὸο ὁ δὲ γξππόο, ὁ κὲλ θξόληκνο ὁ ἕηεξνο κσξόο. Ταῦηα πάληα  

ἐπνπζηώδεηο δηαθνξαὶ θαὶ πνηόηεηεο ιέγνληαη, ὅπεξ ἐζηὶ ηὸ ζπκβεβεθόο,  

πεξὶ νὗ ἀθνινύζσο ἐξνῦκελ.  

[13]   Πεπὶ ζςμβεβηκόηορ.  

[13.2]      Σπκβεβεθόο ἐζηηλ, ὃ γίλεηαη θαὶ ἀπνγίλεηαη ρσξὶο ηῆο ηνῦ πνθεη- 

κέλνπ θζνξᾶο. Καὶ πάιηλ, ὃ ἐλδέρεηαη ηῶ αηῶ θαὶ εἶλαη θαὶ κὴ εἶλαη·  

θαὶ γὰξ ἐλδέρεηαη ἄλζξσπνλ θαὶ ιεπθὸλ εἶλαη θαὶ κὴ εἶλαη ιεπθόλ, ὁκνίσο  

θαὶ καθξὸλ θαὶ θξόληκνλ θαὶ ζηκόλ.  

   Τνῦην νὔηε παξὸλ ζῴδεη ηὸ εἶδνο, ν γὰξ ιακβάλεηαη  

εἰο ηὸλ ηνῦ εἴδνπο ὁξηζκόλ, νὔηε ἀπὸλ θζείξεη· θἂλ γὰξ  

κὴ ᾖ ὁ Αἰζίνς ιεπθόο, νδὲλ παξαβιαβήζεηαη πξὸο ηὸ  

εἶλαη ἄλζξσπνο. Γίλεηαη νὖλ θαὶ ἀπνγίλεηαη θαὶ ηὴλ πν- 

θεηκέλελ νζίαλ ν παξαβιάπηεη. Ἔθεκελ γάξ, ὡο   

νζία πνθείκελνλ θαὶ ὕιε ηίο ἐζηη ηῶ ζπκβεβεθόηη.  

   Τνῦην ηὸ ζπκβεβεθὸο δηαηξεῖηαη εἰο δύν, εἰο ηὴλ θνηλο ιεγνκέλελ  

δηαθνξὰλ θαὶ εἰο ηὴλ ἰδίσο δηαθνξάλ. Κνηλο κὲλ νὖλ δηαθνξά ἐζηη ηὸ  

ρσξηζηὸλ ζπκβεβεθόο, νἷνλ θάζεηαί ηηο θαὶ ἕηεξνο ἵζηαηαη· ἐλδέρεηαη ἐλ  

ηῶ ἀλαζηῆλαη ηὸλ θαζήκελνλ θαὶ θαζίζαη ηὸλ ἱζηάκελνλ ρσξηζζῆλαη ηὴλ  

δηαθνξὰλ αηλ θαὶ ιαβεῖλ ἄιιελ ἀλη᾿ ἄιιεο. Καὶ ἑαπηνῦ δέ ηηο ιέγεηαη  

δηαθέξεηλ θαηὰ ηὸ ρσξηζηὸλ ζπκβεβεθόο· δηαθέξεη γὰξ ἑαπηνῦ ἐλ ηῶ  

θαζῆζζαη θαὶ ἀλίζηαζζαη, ἐλ ηῶ λεάδεηλ θαὶ γεξᾶλ, ἐλ ηῶ λνζεῖλ θαὶ  

γηαίλεηλ θαὶ ηνῖο ηνηνύηνηο. Ἰδίσο δὲ δηαθνξά ἐζηη ηὸ ἀρώξηζηνλ  

ζπκβεβεθόο, νἷόλ ἐζηί ηηο ζηκόο· ἀδύλαηνλ ρσξηζζῆλαη αηνῦ ηὴλ  

ζηκόηεηα, ὁκνίσο θαὶ ηὴλ γιαπθόηεηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Καηὰ ηαῦηα  

νὖλ ηὰ ἀρώξηζηα ζπκβεβεθόηα ἄηνκνλ ἀηόκνπ ηνπηέζηηλ πόζηαζηο  

πνζηάζεσο δηαθέξεη, αηὸο δὲ ἑαπηνῦ νδέπνηε. Ταῦηα δὲ ν ζπλ- 

ηεινῦζηλ εἰο ηὸλ ὁξηζκὸλ ηῆο θύζεσο· ἐλδέρεηαη γὰξ ἄλζξσπνλ εἶλαη  
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ζηκὸλ θαὶ κὴ εἶλαη. Καὶ ἀπνγηλνκέλεο ηῆο γιαπθόηεηνο νδὲλ ἥηηνλ ὁ  

ἄλζξσπνο κέλεη ἄλζξσπνο.  

[14]   Πεπὶ ἰδίος.  

[14.2]      Τὸ ἴδηνλ ηεηξαρο ιέγεηαη. Πξηνλ, ὃ κόλῳ κὲλ πάξρεη ηῶ εἴδεη, ν  

παληὶ δέ, ὥζπεξ ηὸ γεσκεηξεῖλ ηῶ ἀλζξώπῳ· κόλνο γὰξ ὁ ἄλζξσπνο  

γεσκέηξεο, ἀιι᾿ ν πᾶο ἄλζξσπνο γεσκέηξεο. Δεύηεξνλ, ὅπεξ παληὶ  

κὲλ ηῶ εἴδεη πάξρεη, ν κόλῳ δέ, ὡο ηὸ δίπνπλ· πᾶο γὰξ ἄλζξσπνο  

δίπνπο, ν κόλνλ δὲ ἄλζξσπνο δίπνπο ἀιιὰ θαὶ πεξηζηεξὰ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα.  

Τξίηνλ, ὅπεξ παληὶ κὲλ θαὶ κόλῳ, νθ ἀεὶ δέ, ὥζπεξ ηὸ πνιηνῦζζαη  

ηῶ ἀλζξώπῳ· ηνῦην γὰξ παληὶ κὲλ θαὶ κόλῳ ἀλζξώπῳ ἁξκόδεη, νθ ἀεὶ δὲ  

ἀιι᾿ ἐλ ηῶ γήξᾳ. Τέηαξηνλ, ὅπεξ γίλεηαη ηλ ηξηλ ηλ πξώησλ  

ζπλεξρνκέλσλ, ηνπηέζηη παληὶ θαὶ κόλῳ θαὶ ἀεί, ὅπεξ θαὶ ἀληηζηξέθεη,  

ὥζπεξ ηὸ γειαζηηθὸλ ηῶ ἀλζξώπῳ θαὶ ηὸ ρξεκεηηζηηθὸλ ηῶ ἵππῳ  

θαὶ ηὰ ηνηαῦηα· κόλνο γὰξ ἄλζξσπνο ἔρεη ηὸ γειαζηηθὸλ θαὶ πᾶο ἄλζξσ- 

πνο θαὶ ἀεί, εἰ θαὶ κὴ ἀεὶ θέρξεηαη αηῶ. Εἴ ηη γὰξ ἄλζξσπνο, πάλησο  

γειαζηηθόλ, θαὶ εἴ ηη γειαζηηθόλ, πάλησο ἄλζξσπνο. Τνῦηό ἐζηη ηὸ  

ἀληηζηξέθεηλ. Πεξὶ ηνύηνπ ηνῦ ζεκαηλνκέλνπ παξὰ ηνῖο θηινζόθνηο ὁ  

ιόγνο. Ὃ θαὶ πνγξάθνληέο θακελ· Ἴδηόλ ἐζηη, ὃ παληὶ θαὶ κόλῳ ηῶ  

εἴδεη θαὶ ἀεὶ πάξρεη. Τνῦην δὲ ηξηρο δηαηξνῦζηλ· ἀπὸ ηῆο δηνξγαλώ- 

ζεσο ηνπηέζηη δηαπιάζεσο, ὡο ηὸ πιαηπώλπρνλ θαὶ ηὸ ὀξζνπεξη- 

παηεηηθὸλ ηῶ ἀλζξώπῳ· ἀπὸ ηῆο ἐλεξγείαο, ὡο ηῶ ππξὶ ηὸ ἀλσηάησ  

θέξεζζαη· ἀπὸ ηῆο δπλάκεσο, ὡο ιέγνκελ ηῶ ππξὶ πάξρεηλ ηὴλ ζεξκαλ- 

ηηθὴλ δύλακηλ πεξβάιινπζαλ ηὰο ηλ ἄιισλ ζσκάησλ ζεξκόηεηαο.  

Λέγεηαη δὲ ηὸ ἴδηνλ ἐπνπζηδεο.  

[15]   Πεπὶ ηῶν καηηγοποςμένων.  

[15.2]      Πᾶζα θαηεγνξία ἠ ἐπὶ πιένλ γίλεηαη ἠ ἐπίζεο, ἐπ᾿ ἔιαηηνλ δὲ νδέ- 

πνηε. Καὶ ἐπὶ πιένλ κέλ, ὅηε ηὰ θαζνιηθώηεξα θαηεγνξνῦληαη ηλ  

κεξηθσηέξσλ· θαζνιηθώηεξα νὖλ εἰζη ηὰ ἐπάλσ, κεξηθώηεξα δὲ ηὰ  

πνθάησ. Καζνιηθώηεξνλ κὲλ νὖλ ἐζηη πάλησλ ηὸ ὄλ, δηὸ πάλησλ  

θαηεγνξεῖηαη· θαὶ γὰξ θαὶ  νζία ὂλ ιέγεηαη θαὶ ηὸ ζπκβεβεθὸο ὂλ  

ιέγεηαη. Ο δπλάκεζα δὲ εἰπεῖλ, ὅηη ηὸ ὂλ νζία ἐζηίλ· ν κόλνλ γὰξ  

νζία ἐζηὶ ηὸ ὂλ ἀιιὰ θαὶ ζπκβεβεθόο. κνίσο θαὶ ηὰ γέλε θαηεγνξνῦλ- 

ηαη ηλ εἰδλ ὡο θαζνιηθώηεξα, ηὰ δὲ εἴδε ν θαηεγνξνῦληαη ηλ  

γελλ αηλ· ηὰ γὰξ εἴδε κεξηθώηεξα ηλ γελλ εἰζη. Καηεγνξεῖηαη  

ηνίλπλ  νζία ηνῦ δῴνπ θαὶ ηὸ δῶνλ ηνῦ ἀλζξώπνπ· θαὶ γὰξ ηὸ δῶνλ  

νζία ἐζηὶ θαὶ ὁ ἄλζξσπνο δῶόλ ἐζηηλ. Οθ ἀληηζηξέθεη δέ· πᾶο κὲλ  

γὰξ ἄλζξσπνο δῶνλ, ν πᾶλ δὲ δῶνλ ἄλζξσπνο.  

   Καὶ ὁ ἵππνο γὰξ θαὶ ὁ θύσλ δῶά εἰζηλ, ὁκνίσο θαὶ πᾶλ δῶνλ νζία  

ἐζηίλ, ν πᾶζα δὲ νζία δῶόλ ἐζηηλ· θαὶ ὁ ιίζνο γὰξ θαὶ ηὸ μύινλ  

νζία ἐζηίλ, ἅηηλα νὔθ εἰζη δῶα. κνίσο θαὶ ηὸ εἶδνο θαηεγνξεῖηαη ηλ  

π᾿ αηνῦ πεξηερνκέλσλ ἀηόκσλ ηνπηέζηηλ πνζηάζεσλ ὡο θαζνιη- 

θώηεξνλ. Τὸ δὲ ἄηνκνλ ἢγνπλ  πόζηαζηο ν θαηεγνξεῖηαη ηνῦ εἴδνπο·  

κεξηθσηέξα γάξ ἐζηη ηνῦ εἴδνπο  πόζηαζηο. Καὶ Πέηξνο ηνίλπλ ἄλζξσπόο  

ἐζηη θαὶ Παῦινο ἄλζξσπόο ἐζηηλ, ν πᾶο δὲ ἄλζξσπνο Πέηξνο ἠ Παῦινο·  

εἰζὶ γὰξ θαὶ ἄιιαη πνζηάζεηο πὸ ηὸ εἶδνο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Καὶ αἱ δηαθνξαὶ  

δὲ θαηεγνξνῦληαη ηλ εἰδλ, νἷο ἐλππάξρνπζη, θαὶ ηλ ἀηόκσλ αηλ. Κα- 
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ζνιηθώηεξαη γάξ εἰζηλ αἱ δηαθνξαὶ ηλ εἰδλ· ηὸ γὰξ ινγηθὸλ θαζνιηθώηε- 

ξόλ ἐζηη ηνῦ εἴδνπο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Καὶ γὰξ πᾶο κὲλ ἄλζξσπνο ινγηθόο, ν  

πᾶο δὲ ινγηθὸο ἄλζξσπνο· θαὶ ὁ ἄγγεινο γὰξ ινγηθὸο ὢλ νθ ἔζηηλ ἄλ- 

ζξσπνο.  

   Καὶ αὕηε κέλ ἐζηηλ  ἐπὶ πιένλ θαηεγνξία·  δὲ ἐπίζεο θαηεγνξία,  

ὅηε ἀληηζηξέθεη. Καηεγνξνῦληαη γὰξ ηὰ ἴδηα ηλ εἰδλ, ὧλ ἐζηηλ ἴδηα,  

ἀιιὰ θαὶ ηὰ εἴδε θαηεγνξνῦληαη ηλ ἰδίσλ αηλ· πᾶο γὰξ ἄλζξσπνο  

γειαζηηθόο, θαὶ πᾶο γειαζηηθὸο ἄλζξσπνο. Εἰ γὰξ θαὶ γειᾶλ ιέγεηαη  

πίζεθνο, ν γειᾷ ηῇ θαξδίᾳ ἀιιὰ ηνῖο ζρήκαζη· κηκεηηθὸλ γὰξ δῶόλ  

ἐζηηλ. Ὥζηε  κὲλ ηλ γελλ θαηὰ ηλ εἰδλ θαηεγνξία θαὶ  ηλ  

δηαθνξλ θαηὰ ηλ εἰδλ θαὶ  ηλ εἰδλ θαηὰ ηλ ἀηόκσλ ἐπὶ πιένλ  

ιέγεηαη,  δὲ ηλ ἰδίσλ ἐπίζεο. Ταῦηα δὲ ηὰ ἐπίζεο ἀληηζηξέθνληα θαὶ  

ἀληηθαηεγνξνύκελα ιέγνληαη.  

[16]   Πεπὶ ζςνωνύμος καὶ ὁμωνύμος καηηγοπίαρ.  

[16.2]      Σπλώλπκνο κὲλ θαηεγνξία ἐζηίλ, ὅηε θαὶ ηὸ ὄλνκα θαὶ ηὸλ ὅξνλ αηνῦ  

ηνῦ ὀλόκαηνο δέρεηαη ηὸ πνθείκελνλ, νἷνλ ηὸ δῶνλ θαηεγνξεῖηαη ηνῦ  

ἀλζξώπνπ. Καὶ δέρεηαη ὁ ἄλζξσπνο θαὶ ηὸ ὄλνκα θαὶ ηὸλ ὅξνλ ηνῦ  

[16.5]   δῴνπ· δῶνλ γάξ ἐζηηλ νζία ἔκςπρνο αἰζζεηηθή. Καὶ ὁ ἄλζξσπνο δὲ  

ἐπηδέρεηαη ηὸλ ὅξνλ ηνῦηνλ· θαὶ νζία γάξ ἐζηηλ ὁ ἄλζξσπνο θαὶ  

ἔκςπρνο θαὶ αἰζζεηηθόο.  

   κώλπκνο δέ ἐζηη θαηεγνξία, ὅηε ηὸ κὲλ ὄλνκα δέρεηαη, ηὸλ δὲ  

ὅξνλ νδακο, νἷνλ  εἰθὼλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ηὸ κὲλ ὄλνκα ηνῦ ἀλζξώπνπ  

δέρεηαη, ηὸλ δὲ ὅξνλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ν δέρεηαη· ὁ γὰξ ὅξνο ηνῦ ἀλζξώ- 

πνπ δῶνλ ινγηθόλ, ζλεηόλ, λνῦ θαὶ ἐπηζηήκεο δεθηηθόλ. ἧ δὲ εἰθὼλ  

νὔηε δῶόλ ἐζηηλ· ν γάξ ἐζηηλ ἔκςπρνο νὔηε ινγηθὸλ νὔηε λνῦ θαὶ ἐπη- 

ζηήκεο δεθηηθόλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη, ὅζα θαηεγνξεῖηαη θαηά ηηλνο θαζ᾿ πνθεηκέλνπ  

ἢγνπλ ζπλσλύκσο, θαὶ ηνῦ πνθεηκέλνπ αηῶ θαηεγνξεζήζεηαη, νἷνλ  

ηὸ δῶνλ ὡο θαζ᾿ πνθεηκέλνπ θαηεγνξεῖηαη ηνῦ ἀλζξώπνπ ἢγνπλ  

ζπλσλύκσο θαὶ ὁ ἄλζξσπνο ηνῦ Πέηξνπ· θόθεηηαη γὰξ ηῶ ἀλζξώπῳ ὁ  

Πέηξνο. Καηεγνξεῖηαη νὖλ θαὶ ηνῦ Πέηξνπ ηὸ δῶνλ· θαὶ ὁ Πέηξνο γὰξ  

δῶόλ ἐζηη.  

[17]   Πεπὶ ὑποκειμένος.  

[17.2]      Τὸ πνθείκελνλ δηζζο ιέγεηαη, ηὸ κὲλ πξὸο ὕπαξμηλ, ηὸ δὲ πξὸο  

θαηεγνξίαλ. Καὶ πξὸο ὕπαξμηλ κέλ, ὥζπεξ πόθεηηαη  νζία ηνῖο  

ζπκβεβεθόζηλ· ἐλ αηῇ γὰξ ἔρνπζη ηὸ εἶλαη θαὶ ἐθηὸο αηῆο νρ θ- 

ίζηαληαη. Τὸ δὲ πξὸο θαηεγνξίαλ πνθείκελόλ ἐζηη ηὸ κεξηθόλ· πόθεηηαη  

γὰξ ηὸ κεξηθὸλ ηῶ θαζνιηθσηέξῳ πξὸο θαηεγνξίαλ, ἐπεηδὴ ηὸ θαζνιη- 

θώηεξνλ θαηεγνξεῖηαη ηνῦ κεξηθσηέξνπ, ὡο ηὸ δῶνλ θαηεγνξεῖηαη ηνῦ  

ἀλζξώπνπ. Λέγεηαη δὲ ηὸ κὲλ θαζόινπ θαζ᾿ πνθεηκέλνπ, ηὸ δὲ κεξη- 

θώηεξνλ πνθείκελνλ πξὸο θαηεγνξίαλ. Λέγεηαη δὲ ηὸ ζπκβεβεθὸο ἐλ  

πνθεηκέλῳ ηῇ νζίᾳ,  δὲ νζία πνθείκελνλ πξὸο ὕπαξμηλ.  

[18]   Πεπὶ ηῆρ ἐν ηῷ ηί ἐζηι  

καὶ ηῆρ ἐν ηῷ ποῖόν  

ηί ἐζηι καηηγοπίαρ.  
[18.6]      λ ηῶ ηί  
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κέλ ἐζηη θαηεγνξία  

ἐζηὶλ  ηλ γελλ θαηὰ ηλ  

εἰδλ αηλ θαηεγνξία ηνπη- 

έζηηλ  ηὸ ηί ἐζηη ηὸ πνθεί- 

κελνλ ζεκαίλνπζα θαὶ  ηλ  

εἰδλ δὲ θαηὰ ηλ ἀηόκσλ α- 

ηλ· ἐξσηώκελνη γὰξ ‘ηί ἐζηηλ  

ἄλζξσπνο’ ιέγνκελ ‘δῶνλ’ θαὶ  

ἐξσηώκελνη ‘ηί ἐζηη Πέηξνο’  

ιέγνκελ ‘ἄλζξσπνο’.  

[18.22]      ἧ δὲ ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηη θαηε- 

γνξία ἐζηὶλ  ηλ δηαθνξλ θαηὰ  

ηλ εἰδλ, νἷο ἐλππάξρνπζη, θαὶ ηλ  

ζπκβεβεθόησλ θαηὰ ηλ ἀηόκσλ, νἷο  

ἐλππάξρνπζη, ηνπηέζηηλ  ηὸ πνῖόλ  

ηί ἐζηη ηὸ πνθείκελνλ ζεκαίλνπζα·  

[18.33]   ἐξσηώκελνη γὰξ ‘ὁ-  

πνῖνλ δῶνλ ὁ ἄλζξσπνο’ θακὲλ  

‘ινγηθὸλ ζλεηόλ’. Τὸ δὲ ινγηθὸλ  

θαὶ ηὸ ζλεηὸλ δηαθνξαί εἰζηλ  

νζηώδεηο. Πάιηλ ἐξσηώκελνη  

‘ὁπνῖνο ἄλζξσπόο ἐζηηλ ὁ Πέ- 

ηξνο’ θακὲλ ‘καθξὸο ηπρὸλ  

ἠ θνινβὸο ἠ ζηκὸο ἠ γξππόο’.  

   Τὸ δὲ δηὰ ηί ἐζηη ζεκαί- 

λεη ηὸ ηέινο ἢγνπλ ηὴλ αἰηίαλ,  

δη᾿ ἡλ ηὸ δεηνύκελνλ γέγνλελ·  

ἐξσηώκελνη γὰξ ‘δηὰ ηί θιίλε’  

θακὲλ ‘δηὰ ηὴλ ηλ ἀλζξώπσλ  

ἀλάπαπζηλ’.  

[19]   Κοινωνίαι καὶ διαθοπαὶ ηῶν εʹ θωνῶν.  

[19.2]   Δεῖ γηλώζθεηλ, ὅηη θνηλσλνῦζηλ αἱ πέληε αὗηαη θσλαὶ  

ἀιιήιαηο θαηὰ ηὸ πάζαο θαηὰ πιεηόλσλ θαηεγνξεῖζζαη.  

Δηαθέξνπζη δὲ ἀιιήισλ, ὅηη ηὸ κὲλ γέλνο θαηὰ πιεηόλσλ  

θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ εἴδεη ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη, ηὸ  

δὲ εἶδνο θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ ἀξηζκῶ ἐλ  

ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη. ἧ δὲ δηαθνξὰ θαὶ ηὸ ζπκβεβε- 

θὸο θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ δηαθεξόλησλ ηῶ εἴδεη ἐλ ηῶ πνῖόλ  

ηί ἐζηη θαηεγνξνῦληαη, ηὸ δὲ ἴδηνλ θαηὰ πιεηόλσλ θαὶ  

δηαθεξόλησλ ηῶ ἀξηζκῶ ηνπηέζηη θαζ᾿ ἑλὸο εἴδνπο θαὶ  

ηλ π᾿ αηὸ ἀηόκσλ ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη.  

Δηαθέξεη δὲ  δηαθνξὰ ηνῦ ζπκβεβεθόηνο, ὅηη  κὲλ  

δηαθνξὰ νζηώδεο ἐζηὶλ ἢγνπλ κέξνο ηῆο νζίαο ηνῦ  

πνθεηκέλνπ, ηὸ δὲ ζπκβεβεθὸο νρ ὡο κέξνο ηῆο νζίαο  

ἀιι᾿ ἐπνπζηδεο.  

[20]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ γένοςρ καὶ διαθοπᾶρ.  
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[20.2]      Κνηλὰ δὲ γέλνπο θαὶ δηαθνξᾶο ηὸ πεξηεθηηθὰ εἶλαη ηλ  

εἰδλ ἀκθόηεξα θαὶ ηὸ ζπλσλύκσο θαηεγνξεῖζζαη ηλ  

εἰδλ θαὶ ηλ ἀηόκσλ. Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ὅζα θαηε- 

γνξεῖηαη θαηά ηηλνο ὡο θαζ᾿ πνθεηκέλνπ ἢγνπλ ζπλσλύ- 

κσο, θαὶ ηνῦ πνθεηκέλνπ αηῶ ζπλσλύκσο θαηεγνξε- 

ζήζεηαη, ὅζα δὲ ὁκσλύκσο, νδακο. Ἴδηα δὲ ηνῦ γέλνπο  

πξὸο δηαθνξάλ· ὅηη ηὸ γέλνο ἐπὶ πιένλ ἐζηὶ ηλ π᾿  

αηὸ δηαθνξλ θαὶ ηλ ἄιισλ ηξηλ θσλλ· ὅηη ηὸ  

γέλνο πεξηέρεη ηὰο δηαθνξὰο δπλάκεη· ὅηη ηὸ γέλνο θύζεη  

πξόηεξνλ ηλ δηαθνξλ· ὅηη ηὸ γέλνο ἐλ ηῶ ηί ἐζηηλ,   

δὲ δηαθνξὰ ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη· ὅηη ηὸ  

πξνζερὲο γέλνο ἕλ, αἱ δὲ δηαθνξαὶ πιείνπο· ὅηη ηὸ γέλνο  

ἀλαινγεῖ ὕιῃ, κνξθῇ δὲ  δηαθνξά.  

[21]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ γένοςρ καὶ εἴδοςρ.  

[21.2]      Κνηλὰ γέλνπο θαὶ εἴδνπο· ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ ἐλ ηῶ  

ηί ἐζηη θαηεγνξεῖζζαη· ηὸ θύζεη πξόηεξα εἶλαη ηλ π᾿  

αηά· ηὸ ὅινλ ηη εἶλαη ἀκθόηεξα. Ἴδηα δὲ γέλνπο θαὶ  

εἴδνπο· ὅηη ηὸ γέλνο θαζνιηθώηεξόλ ἐζηη ηνῦ εἴδνπο· ὅηη  

ηὸ εἶδνο πεξηηηεύεη ηνῦ γέλνπο ηαῖο δηαθνξαῖο· ὅηη ηὸ  

γέλνο ζπλσλύκσο θαηεγνξεῖηαη ηνῦ εἴδνπο, ηὸ δὲ εἶδνο  

νθ ἀληηζηξέθεη· ὅηη νὔηε ηὸ γέλνο εἰδηθώηαηνλ νὔηε ηὸ  

εἶδνο γεληθώηαηνλ νὔηε ηὸ γεληθώηαηνλ ἔζηαη εἶδνο  

νὔηε ηὸ εἰδηθώηαηνλ ἔζηαη γέλνο.  

[22]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ γένοςρ καὶ ἰδίος.  

[22.2]      Κνηλὰ γέλνπο θαὶ ἰδίνπ· ὅηη ἀκθόηεξα ηνῖο εἴδεζηλ  

ἕπνληαη ἢγνπλ θαηεγνξνῦληαη· ὅηη ἐπίζεο θαηεγνξνῦλ- 

ηαη, ὧλ θαηεγνξνῦληαη ἀκθόηεξα· ὅηη ζπλσλύκσο  

θαηεγνξνῦληαη. Δηαθνξὰ δὲ γέλνπο θαὶ ἰδίνπ· ὅηη θύζεη  

πξόηεξνλ ηὸ γέλνο ηνῦ ἰδίνπ· ὅηη ηὸ γέλνο θαηὰ πιεηόλσλ  

εἰδλ θαηεγνξεῖηαη, ηὸ δὲ ἴδηνλ ἑλόο· ὅηη ηὸ κὲλ ἴδηνλ  

ἀληηζηξέθεη πξὸο ηὸ εἶδνο, ηὸ δὲ γέλνο νθέηη· ὅηη ηὸ  

κὲλ ἴδηνλ κόλῳ ηῶ εἴδεη πάξρεη, ηὸ δὲ γέλνο ν κόλῳ.  

[23]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ γένοςρ καὶ ζςμβεβηκόηορ.  

[23.2]      Κνηλὸλ γέλνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ  

θαηεγνξεῖζζαη. Ἴδηα δὲ γέλνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο· ὅηη  

ηὸ γέλνο πξόηεξνλ πάξρεη ηλ εἰδλ, νἷο πάξρεη ηὰ  

ζπκβεβεθόηα, ηὰ δὲ ζπκβεβεθόηα ηλ εἰδλ ὕζηεξα·  

ὅηη ηνῦ κὲλ γέλνπο ἐπίζεο  κεηνρή, ηλ δὲ ζπκβεβεθόησλ  

νθέηη· ὅηη ηὸ ζπκβεβεθὸο πξνεγνπκέλσο ηνῖο ἀηόκνηο  

πάξρεη θαὶ ηόηε ηνῖο εἴδεζη, ηὸ δὲ γέλνο ἀλάπαιηλ· ὅηη  

ηὰ γέλε ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξνῦληαη, ηὰ δὲ ζπκβεβεθόηα  

ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηηλ ἠ πο ἔρνλ.  

[24]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ διαθοπᾶρ καὶ εἴδοςρ.  

[24.2]      Κνηλὰ δηαθνξᾶο θαὶ εἴδνπο· ὅηη ἐπίζεο κεηέρνληαη·  

ὅηη ἀεὶ πάξεηζηλ, νἷο κεηέρνληαη. Ἴδηα δηαθνξᾶο θαὶ  

εἴδνπο· ὅηη  κὲλ δηαθνξὰ ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηη, ηὸ δὲ  
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εἶδνο ἐλ ηῶ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη· ὅηη  δηαθνξὰ πιείνλα  

εἴδε πεξηέρεη θαὶ ηὰ ηνύησλ ἄηνκα, ηὸ δὲ εἶδνο κόλνλ ηὰ  

π᾿ αηὸ ἄηνκα· ὅηη  δηαθνξὰ θύζεη πξνηέξα ηλ  

εἰδλ· ὅηη δηαθνξὰ κεηὰ δηαθνξᾶο ζπληίζεηαη, εἶδνο δὲ  

κεηὰ εἴδνπο νδακο.  

[25]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ διαθοπᾶρ καὶ ἰδίος.  

[25.2]      Κνηλὰ δηαθνξᾶο θαὶ ἰδίνπ· ηὸ ἐπίζεο θαηεγνξεῖζζαη  

πᾶζη ηνῖο κεηέρνπζη· ηὸ ἀεὶ θαὶ παληὶ ηῶ εἴδεη παξεῖλαη.  

Ἴδηα δηαθνξᾶο θαὶ ἰδίνπ· ὅηη  κὲλ δηαθνξὰ πνιιὰ εἴδε  

πεξηέρεη, ηὸ δὲ ἴδηνλ ἓλ κόλνλ· ὅηη  δηαθνξὰ νθ ἀληη- 

ζηξέθεη πξὸο ηὸ εἶδνο, ηὸ δὲ ἴδηνλ ἀληηζηξέθεη.  

[26]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ διαθοπᾶρ καὶ ζςμβεβηκόηορ.  

[26.2]      Κνηλὰ δηαθνξᾶο θαὶ ζπκβεβεθόηνο, ὅηη ἀκθόηεξα θαηὰ  

πιεηόλσλ ἐλ ηῶ πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγνξνῦληαη θαὶ ὅηη   

δηαθνξὰ θαὶ ηὸ ἀρώξηζηνλ ζπκβεβεθὸο ἀεὶ πάξεηζηλ,  

νἷο θαηεγνξνῦληαη. Ἴδηα δηαθνξᾶο θαὶ ζπκβεβεθόηνο·  

ὅηη αἱ κὲλ δηαθνξαὶ πεξηέρνπζηλ, ν πεξηέρνληαη, ηὰ δὲ  

ζπκβεβεθόηα πεξηέρνληαη. Πεξηέρνπζη κὲλ γὰξ ηὰ εἴδε  

ἀκθόηεξα ὡο πιεηόλσλ εἰδλ θαηεγνξνύκελα, ἀιι᾿   

δηαθνξὰ ν πεξηέρεηαη, δηόηη ν δέρεηαη ηὸ αηὸ εἶδνο  

[26.10]   ηὰο ἐλαληίαο δηαθνξάο, ηὸ δὲ ζπκβεβεθὸο πεξηέρεηαη,  

δηόηη ηὸ αηὸ εἶδνο θαὶ ηὸ αηὸ ἄηνκνλ πνιιὰ ζπκβεβε- 

θόηα δέρεηαη, πνιιάθηο θαὶ ηὰ ἐλαληία· -ὅηη  κὲλ δηαθνξὰ  

ηὸ κᾶιινλ θαὶ ηὸ ἥηηνλ νθ ἐπηδέρεηαη, ἀιιὰ ηὰ ζπκβε- 

βεθόηα· ὅηη αἱ ἐλαληίαη δηαθνξαὶ ἀκηγεῖο εἰζη, κίγλπληαη  

δὲ ηὰ ἐλαληία ζπκβεβεθόηα.  

[27]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ εἴδοςρ καὶ ἰδίος.  

[27.2]      Κνηλὰ εἴδνπο θαὶ ἰδίνπ· ὅηη ἀιιήισλ ἀληηθαηεγν- 

ξνῦληαη ἢγνπλ ἀληηζηξέθνπζηλ· ὅηη ἐπίζεο κεηέρνληαη·  

ἐπίζεο δὲ κεηέρεζζαί ἐζηη ηὸ κὴ ηὸ ἓλ κᾶιινλ ἠ ἥηηνλ  

ηνῦ ἑηέξνπ κεηαδηδόλαη ἑαπηλ ηνῖο κεηέρνπζηλ ἀηόκνηο.  

Δηαθνξὰ εἴδνπο θαὶ ἰδίνπ· ὅηη ηὸ κὲλ εἶδνο νζηδεο, ηὸ  

δὲ ἴδηνλ ἐπνπζηδεο· ὅηη ηὸ κὲλ εἶδνο ἀεὶ ἐλεξγείᾳ, ηὸ δὲ  

ἴδηνλ θαὶ δπλάκεη θαὶ ἐλεξγείᾳ· ἔηη ηὰ δηαθόξνπο ἔρνληα  

ὁξηζκνὺο θαὶ αηὰ δεινλόηη δηάθνξα θαζεζηήθαζηλ.  

[28]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ εἴδοςρ καὶ ζςμβεβηκόηορ.  

[28.2]      Κνηλὰ εἴδνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο ηὸ θαηὰ πιεηόλσλ  

θαηεγνξεῖζζαη. Δηαθνξὰ εἴδνπο θαὶ ζπκβεβεθόηνο·  

ὅηη ηὸ κὲλ εἶδνο ἐλ ηῶ ηί ἐζηη, ηὸ δὲ ζπκβεβεθὸο ἐλ ηῶ  

πνῖόλ ηί ἐζηη θαηεγνξεῖηαη· ὅηη ηνῦ εἴδνπο  κεηνρὴ  

ἑλόο ἐζηη, ηλ δὲ ζπκβεβεθόησλ θαὶ πιεηόλσλ ηηο κεηέρεη·  

ὅηη ηὸ εἶδνο θύζεη πξόηεξνλ ηλ ζπκβεβεθόησλ· ὅηη ηνῦ  

εἴδνπο  κεηνρὴ ἐπίζεο, ηὰ δὲ ζπκβεβεθόηα ηὸ κᾶιινλ  

θαὶ ἥηηνλ ἐπηδέρνληαη.  

[29]   Κοινωνία καὶ διαθοπὰ ἰδίος καὶ ἀσωπίζηος  

ζςμβεβηκόηορ.  
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[29.3]      Κνηλὰ ἰδίνπ θαὶ ζπκβεβεθόηνο ἀρσξίζηνπ ηὸ κὴ ἄλεπ  

αηλ ζπζηῆλαη ἐθεῖλα, νἷο πάξρνπζη, θαὶ ὅηη ἀκθόηεξα  

ἀεὶ πάξεηζη. Δηαθνξὰ ἰδίνπ θαὶ ζπκβεβεθόηνο· ὅηη ηὸ  

κὲλ ἴδηνλ ἑλὶ εἴδεη πάξρεη, ηὸ δὲ ζπκβεβεθὸο πιείνζηλ·  

ὅηη ηὸ κὲλ ἴδηνλ ἀληηζηξέθεη πξὸο ηὸ εἶδνο, ηὸ δὲ ζπκβε- 

βεθὸο νθέηη· ὅηη ηὸ κὲλ ζπκβεβεθὸο ἐπηδέρεηαη ηὸ  

κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ, ηὸ δὲ ἴδηνλ νδακο.  

[30]   Πεπὶ ὑποζηάζεωρ καὶ ἐνςποζηάηος καὶ ἀνςποζηάηος.  

[30.2]      Τὸ ηῆο πνζηάζεσο ὄλνκα δύν ζεκαίλεη· ἁπιο κὲλ γὰξ ιεγόκελνλ  

ζεκαίλεη ηὴλ ἁπιο νζίαλ,  δὲ θαζ᾿ ἑαπηὴλ πόζηαζηο ηὸ ἄηνκνλ  

ζεκαίλεη θαὶ ηὸ ἀθνξηζηηθὸλ πξόζσπνλ. Καὶ ηὸ ἐλππόζηαηνλ δὲ δύν  

ζεκαίλεη· ζεκαίλεη γὰξ θαὶ ηὸ ἁπιο ὄλ, θαζὸ ζεκαηλόκελνλ ν κό- 

λνλ ηὴλ ἁπιο νζίαλ ἀιιὰ θαὶ ηὸ ζπκβεβεθὸο ἐλππόζηαηνλ θαινῦ- 

κελ. Σεκαίλεη δὲ θαὶ ηὴλ θαζ᾿ αηὸ πόζηαζηλ ἢγνπλ ηὸ ἄηνκνλ.  

Καὶ ηὸ ἀλππόζηαηνλ δὲ δηζζο ιέγεηαη· ιέγεηαη γὰξ ἀλππόζηαηνλ θαὶ  

ηὸ κεδακῇ κεδακο ὄλ. Λέγεηαη πάιηλ ἀλππόζηαηνλ θαὶ ηὸ ζπκβεβε- 

θόο, δηόηη ηὸ ζπκβεβεθὸο νθ ἔρεη ἰδίαλ ὕπαξμηλ, ἀιι᾿ ἐλ ηῇ νζίᾳ  

θέζηεθελ.  

[31]   Πεπὶ οὐζίαρ καὶ θύζεωρ καὶ μοπθῆρ ἀηόμος ηε καὶ  

πποζώπος καὶ ὑποζηάζεωρ.  
[31.3]      Οἱ κὲλ ἔμσ θηιόζνθνη θαηὰ ηὸλ πξνιειεγκέλνλ ιόγνλ δηαθνξὰλ εἶπνλ  

νζίαο θαὶ θύζεσο, νζίαλ κὲλ εἰπόληεο ηὸ ἁπιο εἶλαη, θύζηλ δὲ νζίαλ  

εἰδνπνηεζεῖζαλ πὸ ηλ νζησδλ δηαθνξλ θαὶ κεηὰ ηνῦ ἁπιο εἶλαη  

θαὶ ηὸ ηνηζδε εἶλαη ἔρνπζαλ, εἴηε ινγηθὴλ εἴηε ἄινγνλ, εἴηε ζλεηὴλ  

εἴηε ἀζάλαηνλ, ἢγνπλ αηήλ, ὥο θακελ, ηὴλ ἀκεηάβιεηνλ θαὶ ἀκεηάζεηνλ  

ἀξρὴλ θαὶ αἰηίαλ θαὶ δύλακηλ ηὴλ παξὰ ηνῦ δεκηνπξγνῦ ἐληεζεῖζαλ  

ἑθάζηῳ εἴδεη πξὸο θίλεζηλ, ηνῖο κὲλ ἀγγέινηο πξὸο ηὸ λνεῖλ θαὶ ἐθηὸο  

πξνθνξηθνῦ ιόγνπ κεηαδηδόλαη ἀιιήινηο ηὰ λνήκαηα, ηνῖο δὲ ἀλζξώ- 

πνηο πξὸο ηὸ λνεῖλ θαὶ ινγίδεζζαη θαὶ δηὰ πξνθνξηθνῦ ιόγνπ δηαδηδόλαη  

ἀιιήινηο ηὰ ἐλ θαξδίᾳ λνήκαηα, ηνῖο δὲ ἀιόγνηο ηὴλ δσηηθὴλ θαὶ αἰζζεηη- 

θὴλ θαὶ ἀλαπλεπζηηθὴλ θίλεζηλ, ηνῖο δὲ θπηνῖο ηὴλ ζξεπηηθὴλ θαὶ αμε- 

ηηθὴλ θαὶ γελλεηηθὴλ δύλακηλ, ηνῖο δὲ ιίζνηο ηὴλ ηνῦ ζεξκαίλεζζαη  

θαὶ ηνῦ ςύρεζζαη θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηόπνπ εἰο ηόπνλ ἑηεξνθίλεηνλ κεηάβαζηλ  

ἢγνπλ ηὴλ ἄςπρνλ. Ταύηελ ἐθάιεζαλ θύζηλ ἢγνπλ ηὰ εἰδηθώηαηα εἴδε,  

νἷνλ ἄγγεινλ, ἄλζξσπνλ, ἵππνλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ὡο θαζνιηθώηεξα θαὶ  

πεξηεθηηθὰ ηλ πνζηάζεσλ θαὶ ἐλ ἑθάζηῃ ηλ π᾿ αηλ πεξηερν- 

κέλσλ πνζηάζεσλ ὁκνίσο θαὶ ἀπαξαιείπησο πάξρνληα. Ὥζηε ηὸ  

κὲλ κεξηθώηεξνλ ἐθάιεζαλ πόζηαζηλ, ηὸ δὲ θαζνιηθώηεξνλ θαὶ πεξηέρνλ  

ηὰο πνζηάζεηο ἐθάιεζαλ θύζηλ, ηὴλ δὲ ἁπιο ὕπαξμηλ ἐθάιεζαλ  

νζίαλ.  

   Οἱ δὲ ἅγηνη παηέξεο παξεάζαληεο ηὰο πνιιὰο ἐξεζρειίαο ηὸ κὲλ  

θνηλὸλ θαὶ θαηὰ πνιιλ ιεγόκελνλ ἢγνπλ ηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο νζίαλ  

θαὶ θύζηλ θαὶ κνξθὴλ ἐθάιεζαλ, νἷνλ ἄγγεινλ, ἄλζξσπνλ, ἵππνλ, θύλα  

θαὶ ηὰ ηνηαῦηα· θαὶ γὰξ θαὶ  νζία παξὰ ηὸ εἶλαη ιέγεηαη, θαὶ  θύζηο  

παξὰ ηὸ πεθπθέλαη, ηὸ δὲ εἶλαη θαὶ πεθπθέλαη ηαηόλ ἐζηη· θαὶ  κνξθὴ  

δὲ θαὶ ηὸ εἶδνο ηὸ αηὸ ζεκαίλεη ηῇ θύζεη. Τὸ δὲ κεξηθὸλ ἐθάιεζαλ  
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ἄηνκνλ θαὶ πξόζσπνλ θαὶ πόζηαζηλ νἷνλ Πέηξνο, Παῦινο. ἧ δὲ  

πόζηαζηο ζέιεη ἔρεηλ νζίαλ κεηὰ ζπκβεβεθόησλ θαὶ θαζ᾿ ἑαπηὴλ  

θίζηαζζαη θαὶ αἰζζήζεη ἢγνπλ ἐλεξγείᾳ ζεσξεῖζζαη. Ἀδύλαηνλ δὲ δύν  

πνζηάζεηο κὴ δηαθέξεηλ ἀιιήισλ ηνῖο ζπκβεβεθόζη θαὶ ἀξηζκῶ δηα- 

θέξεηλ ἀιιήισλ. Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ηὰ ραξαθηεξηζηηθὰ ἰδηώκαηα ηὰ  

ζπκβεβεθόηα εἰζὶ ηὰ ραξαθηεξίδνληα ηὴλ πόζηαζηλ.  

[32]   Πεπὶ ὁμωνύμων.  

[32.2]      κώλπκα κέλ εἰζη ηὰ ηῶ ὀλόκαηη θνηλσλνῦληα, ηῶ δὲ ὁξηζκῶ ἠ ηῇ  

πνγξαθῇ δηαθέξνληα. Οἷνλ ηὸ θύσλ ὄλνκα ὁκώλπκόλ ἐζηη, δεινῖ δὲ  

ηὸλ ρεξζαῖνλ θαὶ ηὸλ ζαιάζζηνλ θύλα· ἕηεξνλ δὲ ὁξηζκὸλ ἔρεη ὁ ρεξζαῖνο  

θαὶ ἕηεξνλ ὁ ζαιάζζηνο, ἐπεηδὴ θαὶ ἑηέξα θύζηο θαὶ ἑηέξα. πνγξάθνπζη  

δὲ ηὰ ὁκώλπκα νὕησο· κώλπκά εἰζηλ, ὧλ ὄλνκα κόλνλ θνηλόλ, ὁ δὲ  

θαηὰ ηνὔλνκα ιόγνο ηῆο νζίαο ἕηεξνο. Λόγνλ ἐληαῦζα ηὸλ ὁξηζκὸλ  

εἶπε θαὶ ηὴλ πνγξαθήλ· θαηὰ ηνὔλνκα δὲ εἶπε δειλ ἕηεξνλ εἶλαη ηὸλ  

ὁξηζκὸλ αηνῦ ηνῦ ὀλόκαηνο, θαζ᾿ ὃλ γίλνληαη ὁκώλπκα. Οἷνλ ὁ ρεξ- 

ζαῖνο θαὶ ὁ ζαιάζζηνο θύσλ θαηὰ ηὸ ὄλνκα ηνῦ θπλόο εἰζηλ ὁκώλπκνη·  

εἰ γὰξ ζειήζεη ηηο ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ ρεξζαίνπ θπλὸο ἀπνδνῦλαη θαὶ ηνῦ  

ζαιαζζίνπ, θαζ᾿ ὃ θύσλ θαιεῖηαη ἑθάηεξνο αηλ, ἄιινλ ὁξηζκὸλ  

ἀπνδίδσζη ηῶ ρεξζαίῳ θαὶ ηῶ ζαιαζζίῳ ἕηεξνλ. λδέρεηαη δὲ αηνὺο  

θαὶ θνηλσλεῖλ ηῶ ὁξηζκῶ πάιηλ θαὶ ηῶ ὀλόκαηη· δῶα γὰξ ιέγνληαη  

ἀκθόηεξα θαὶ ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ δῴνπ δέρνληαη, ἀιι᾿ νὔθ εἰζη θαηὰ ηὸ  

ὄλνκα ηνῦ δῴνπ ὁκώλπκνη ἀιιὰ κᾶιινλ ζπλώλπκνη. πὶ δὲ ηλ ὁκσ- 

λύκσλ ηξία δεῖ δεηεῖλ· εἰ ἔζηη ηλ ὁκσλύκσλ θαὶ θαηὰ πόζσλ ζεκαη- 

λνκέλσλ θέξεηαη θαὶ πεξὶ πνίνπ ζεκαηλνκέλνπ  ἐξώηεζηο γέγνλελ.  

[33]   Πεπὶ ζςνωνύμος.  

[33.2]      Σπλώλπκα δέ εἰζηλ, ὅζα θαὶ ηῶ ὀλόκαηη θαὶ ηῶ ὁξηζκῶ ἠ ηῇ πν- 

γξαθῇ ηνῦ αηνῦ ὀλόκαηνο θνηλσλνῦζηλ, νἷνλ ηὸ δῶνλ δεινῖ θαὶ ηὸλ  

ἄλζξσπνλ θαὶ ηὸλ ἵππνλ, θαὶ θαηὰ ηὸ ὄλνκα ηνῦην ἢγνπλ ηνῦ δῴνπ  

ζπλώλπκνί εἰζηλ· ἕθαζηνλ γὰξ αηλ θαὶ ηὸ ὄλνκα θαὶ ηὸλ ὁξηζκὸλ ηνῦ  

δῴνπ δέρεηαη. πνγξάθνπζη δὲ ηὰ ζπλώλπκα νὕησο· Σπλώλπκά εἰζηλ,  

ὧλ ηό ηε ὄλνκα θνηλὸλ θαὶ ὁ θαηὰ ηνὔλνκα ιόγνο ηῆο νζίαο ὁ αηόο.  

[34]   Πεπὶ πολςωνύμων.  

[34.2]      Πνιπώλπκα δέ εἰζηλ, ὅζα ηῶ κὲλ ὁξηζκῶ θνηλσλνῦζη, ηῶ δὲ ὀλόκαηη  

δηαθέξνπζηλ, ἢγνπλ ὅηε ηὸ αηὸ πξᾶγκα πνιινῖο θαιεῖηαη ὀλόκαζηλ  

νἷνλ θάζγαλνλ, ἄνξ, ζπάζε, κάραηξα, μίθνο· πάληα γὰξ ηαῦηα ηὰ  

ὀλόκαηα ἕλα ὅξνλ ἐπηδέρνληαη, ἢγνπλ ζίδεξνο ἀκθήθεο ηνπηέζηηλ  

ζίδεξνο ἀκθνηέξσζελ θνλεκέλνο. πνγξάθνπζη δὲ ηὰ πνιπώλπκα  

νὕησ· Πιεῖζηα ὀλόκαηα θαζ᾿ ἑλὸο θπξίνπ ιεγόκελα.  

[35]   Πεπὶ ἑηέπων καὶ ἑηεπωνύμων.  

[35.2]      Τὰ δὲ θαη᾿ ἄκθσ ἢγνπλ ηῶ ὀλόκαηη θαὶ ηῶ ὁξηζκῶ δηαθέξνληα ἠ ἓλ  

πνθείκελνλ ἔρνπζη θαὶ ιέγεηαη ἑηεξώλπκα ὡο ἀλάβαζηο θαὶ θαηάβαζηο,  

ἔρνπζη γὰξ ἓλ πνθείκελνλ, ηὴλ θιίκαθα, ἠ νθ ἔρνπζηλ ἓλ πνθείκελνλ  

θαὶ ιέγνληαη ἕηεξα ὡο νζία θαὶ ζπκβεβεθόο· ηαῦηα γὰξ θαὶ ἕηεξνλ  

ὄλνκα ἔρνπζη θαὶ ἑηέξαλ πνγξαθὴλ θαὶ νδὲ ἔρνπζηλ ἓλ πνθείκελνλ.  

Τνύησλ δὲ ἀκθνηέξσλ, ηλ ηε ἑηεξσλύκσλ θαὶ ηλ ἑηέξσλ, πνγξαθὴ  

αὕηε· Ὧλ ηό ηε ὄλνκα θαὶ ὁ ὅξνο ἕηεξνο.  
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[36]   Πεπὶ παπωνύμων.  

[36.2]      Εἰζὶ δέ ηηλα κέζνλ ηλ ὁκσλύκσλ θαὶ ζπλσλύκσλ, θνηλσλνῦληα θαὶ  

δηαθέξνληα ηῶ ηε ὀλόκαηη θαὶ ηῶ ὅξῳ, ἅηηλα ιέγνληαη παξώλπκα, ὡο  

ἀπὸ ηῆο γξακκαηηθῆο γξακκαηηθόο· θνηλσλνῦζη γὰξ ηῶ ὀλόκαηη,  

δηαθέξνπζη δὲ θαηὰ ηὴλ ιῆμηλ ηνῦ ὀλόκαηνο ἢγνπλ ηὴλ ηειεπηαίαλ  

ζπιιαβήλ· θαὶ πάιηλ ηῶ ὅξῳ θνηλσλνῦζί ηε θαὶ δηαθέξνπζηλ, ὅηη  κὲλ  

γξακκαηηθὴ γλζίο ἐζηηλ, ὁ δὲ γξακκαηηθὸο νζία, ἐλ ᾗ  γλζηο.  

Παξώλπκα δέ εἰζηλ, ὅζα ἀπό ηηλνο δηαθέξνληα ηῇ πηώζεη ἢγνπλ ηῇ  

θιίζεη ηνῦ ὀλόκαηνο ηὴλ πξνζεγνξίαλ ἔρεη.  

   Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὡο  γξακκαηηθὴ θαὶ  κνπζηθὴ νὔθ εἰζη παξώλπκα,  

ἀιι᾿ ὁ κνπζηθὸο ἐθ ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ὁ γξακκαηηθὸο ἐθ ηῆο γξακκαηηθῆο  

παξσλνκάζζε θαὶ ὁ δίθαηνο ἐθ ηῆο δηθαηνζύλεο.  

   Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ηὰ κὲλ παξώλπκα πεξηέρνπζη ηὰ ἀθ᾿ ὧλ παξσλν- 

κάζζεζαλ ὡο ὁ γξακκαηηθὸο ηὴλ γξακκαηηθὴλ θαὶ ὁ δίθαηνο ηὴλ  

δηθαηνζύλελ, ηὰ δὲ ἀθ᾿ ἑλὸο νδακο· ν γὰξ πεξηέρεη ηὸ ἰαηξηθὸλ ἐξ- 

γαιεῖνλ ηὴλ ἰαηξηθήλ.  

[37]   Πεπὶ ηῶν δέκα γενικωηάηων γενῶν.  

[37.2]      Τλ ιεγνκέλσλ ηὰ κὲλ ἁπιο θαὶ ἄλεπ ζπκπινθῆο ιέγεηαη ὡο νζία,  

ζπκβεβεθὸο θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ηὰ δὲ κεηὰ ζπκπινθῆο, ὡο ἵππνο ηξέρεη,  

Σσθξάηεο θηινζνθεῖ. Τλ δὲ ἁπιο ιεγνκέλσλ θαὶ ἄλεπ ζπκπινθῆο  

αʹ ηὸ κὲλ νζίαλ ζεκαίλεη νἷνλ ἄλζξσπνο, ἵππνο· βʹ ηὸ δὲ πνζὸλ νἷνλ  

δύν, ηξία, δίπερπ, ηξίπερπ· γʹ ηὸ δὲ πξόο ηη ὡο παηήξ, πἱόο· δʹ  

ηὸ δὲ πνηὸλ ὡο ιεπθόλ, κέιαλ· εʹ ηὸ δὲ πνῦ ὡο ἐλ λαῶ, ἐλ ἀγνξᾷ·  

Ϛʹ ηὸ δὲ πνηὲ ὡο πέξπζη, ζήκεξνλ· δʹ ηὸ δὲ θεῖζζαη ὡο ηὸ ἵζηαζζαη,  

θαζῆζζαη· εʹ ηὸ δὲ ἔρεηλ ὡο ηὸ ἐλδεδύζζαη, πνδεδύζζαη· ζʹ ηὸ δὲ  

πνηεῖλ ὡο ηὸ θαίεηλ, ηέκλεηλ· ηʹ ηὸ δὲ πάζρεηλ ὡο ηὸ θαίεζζαη, ηέκλεζζαη.  

Αὗηαη αἱ δέθα ιέγνληαη θαηεγνξίαη ὡο ἐθ ηνῦ ιέγεζζαη θαηά ηηλσλ· ηὸ  

γὰξ ἀγνξεύεηλ ιέγεηλ ἐζηίλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ἕθαζηνλ ηνύησλ ηλ δέθα γεληθώηαηνλ γέλνο  

ἐζηί. Τνύησλ νὖλ ηλ δέθα θαηεγνξηλ ηλ θαὶ γεληθσηάησλ γελλ   

κὲλ κία νζία ἐζηίλ, αἱ δὲ ἐλλέα ζπκβεβεθόηα. Εἰζὶ δὲ αὗηαη· νζία,  

πνζόλ, πξόο ηη, πνηόλ, πνῦ, πνηέ, θεῖζζαη, ἔρεηλ, πνηεῖλ, πάζρεηλ.  

[38]   Πεπὶ ὁμογενῶν καὶ ὁμοειδῶν ἑηεπογενῶν ηε  

καὶ ἑηεποειδῶν καὶ ἀπιθμῷ διαθεπόνηων.  
[38.3]      κνγελῆ εἰζηλ, ὅζα πὸ ηὴλ αηὴλ θαηεγνξίαλ ηάζζεηαη. ηεξν- 

γελῆ δέ εἰζηλ, ὅζα π᾿ ἄιιελ θαὶ ἄιιελ θαηεγνξίαλ εἰζίλ· ηαῦηα ἕηεξα  

ηῶ γέλεη εἰζίλ. κνεηδῆ δέ εἰζηλ, ὅζα πὸ ηὸ αηὸ εἶδνο ηάζζεηαη θαὶ  

θνηλσλνῦζη ηῶ ιόγῳ ηῆο νζίαο ὡο Πέηξνο θαὶ Παῦινο. ηεξνεηδῆ  

εἰζη ηὰ ηῶ εἴδεη δηαθέξνληα ἀιιήισλ ἢγνπλ ὅζα ηῶ ιόγῳ ηῆο νζίαο  

δηαθέξνπζηλ ὡο ἄλζξσπνο, ἵππνο. Ἀξηζκῶ δὲ δηαθέξνπζηλ, ὅζα ηῇ  

ζπκπινθῇ ηλ ζπκβεβεθόησλ ηὴλ ἰδηόηεηα ηῆο νἰθείαο πνζηάζεσο  

ἀθσξίζαλην θαὶ ηὴλ θαζ᾿ αηὸ ἐζρήθαζηλ ὕπαξμηλ ἢγνπλ ηὰ ἄηνκα  

ὡο Πέηξνο, Παῦινο θαὶ ἕθαζηνο ηλ ἀλζξώπσλ. Τλ πάληῃ ἑηεξνγελλ  

ἕηεξαη ηῶ εἴδεη θαὶ αἱ δηαθνξαὶ νἷνλ δῶνλ θαὶ ἐπηζηήκε· ηὸ κὲλ γὰξ  

δῶνλ πὸ ηὴλ νζίαλ ηειεῖ,  δὲ ἐπηζηήκε πὸ ηὸ πνηόλ. Τνῦ κὲλ νὖλ  

δῴνπ δηαθνξαὶ ζπζηαηηθαὶ κὲλ ηὸ ἔκςπρνλ, ηὸ αἰζζεηηθόλ, δηαηξεηηθαὶ  
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δὲ ηὸ ινγηθόλ, ηὸ ἄινγνλ, ηὸ πηελόλ, ηὸ ἔλπδξνλ· ηῆο δὲ ἐπηζηήκεο  

ζπζηαηηθαὶ κὲλ ηὸ ηνῖο ἐκςύρνηο θαὶ ινγηθνῖο ἐλππάξρεηλ, ἔηη δὲ θαὶ ηὸ  

δπζκεηάβιεηνλ, δηαηξεηηθαὶ δὲ γξακκαηηθή, θηινζνθία. Ἧο γὰξ θαηε- 

γνξίαο πάξρεη ηὸ γέλνο, ἐθείλεο θαὶ ηὸ εἶδνο θαὶ αἱ ηνῦ εἴδνπο δηαθνξαί·  

ηλ δὲ π᾿ ἄιιεια γελλ ηε θαὶ εἰδλ νδὲλ θσιύεη ηὰο αηὰο εἶλαη  

δηαθνξάο, εἰ θαὶ κὴ πάζαο. Δηαθνξὰο δὲ ἐληαῦζά θεκη ηὰο ζπληζηώζαο  

αηά.  

   Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη αἱ ἐλλέα θαηεγνξίαη αἱ ἐθηὸο ηῆο νζίαο ἔρνπζηλ  

ἑθάζηε, εἰ θαὶ ζπκβεβεθόηα εἰζί, ζπζηαηηθὰο θαὶ δηαηξεηηθὰο δηαθνξὰο  

θαὶ ἑθάζηε αηλ γεληθώηαηνλ γέλνο ἐζηὶ θαὶ ἔρεη θαὶ εἴδε θαὶ γέλε  

πάιιεια θαὶ εἰδηθώηαηα εἴδε. Πάλησο γάξ, ὅηη, ἔλζα γέλνο, θαὶ δηα- 

θνξαὶ δηαηξεηηθαί εἰζηλ· αὗηαη γάξ εἰζηλ αἱ δηαηξνῦζαη ηὰ γέλε εἰο εἴδε·  

θαί, ἔλζα εἴδε, εἰζὶ θαὶ ζπζηαηηθαὶ δηαθνξαί· αὗηαη γάξ εἰζηλ αἱ ζπλη- 

ζηζαη ηὰ εἴδε.  

   Τὸ ἓλ ηξηρο ιακβάλεηαη· ἠ γέλεη, νἷόλ θακελ ἄλζξσπνλ θαὶ ἵππνλ ἓλ  

ηῶ γέλεη θαὶ ηαηόλ· θ᾿ ἓλ γὰξ γέλνο εἰζίλ, πὸ ηὸ δῶνλ· ἠ εἴδεη, ὡο  

Σσθξάηελ θακὲλ θαὶ Πιάησλα θ᾿ ἓλ εἶδνο ὄληαο, πὸ ηὸλ ἄλζξσπνλ,  

ἓλ εἶλαη ηῶ εἴδεη θαὶ ηαηόλ· ἠ ἀξηζκῶ, ὡο Σσθξάηελ θακὲλ ἕλα εἶλαη θαζ᾿  

αηὸλ ηλ ινηπλ ἀλζξώπσλ θερσξηζκέλνλ.  

[39]   Πεπὶ ηοῦ ἔν ηινι.  

[39.2]      Τὸ ἔλ ηηλη ἑλδεθαρο· αʹ ὡο γέλνο ἐλ εἴδεη ὡο ηὸ δῶνλ ἐλ ηῶ ὁξηζκῶ  

ηνῦ ἀλζξώπνπ γέλνο ὂλ ηνῦ ἀλζξώπνπ· βʹ ὡο εἶδνο ἐλ γέλεη ὡο ἄλζξσ- 

πνο ἐλ ηῇ δηαηξέζεη ηνῦ δῴνπ· γʹ ἐλ ηόπῳ ὡο ἱεξεὺο ἐλ ηῶ λαῶ· δʹ ἐλ  

ρξόλῳ ὡο Νε ἐλ ηῶ θαηξῶ ηνῦ θαηαθιπζκνῦ· εʹ ἐλ ἀγγείῳ ὡο νἶλνο  

ἐλ θξαηῆξη· Ϛʹ ὡο ὅινλ ἐλ κέξεζηλ ὡο Σσθξάηεο ἐλ ηνῖο νἰθείνηο κέιεζη  

θεθαιῇ ηε θαὶ ρεξζὶ θαὶ πνζί· ηνῦην δὲ νθ ἔζηηλ ἔλ ηηλη ἀιι᾿ ἔλ ηηζηλ· δʹ  

ὡο κέξνο ἐλ ὅιῳ ὡο θεθαιή, ρεὶξ ἐλ Σσθξάηεη· εʹ ὡο εἶδνο ἐλ ὕιῃ ὡο ηὸ  

εἶδνο ηνῦ ἀλδξηάληνο ἐλ ηῶ ραιθῶ· ζʹ ὡο ἐλ ηῶ πνηεηηθῶ αἰηίῳ ὡο ηὰ  

πάληα ἐλ ηῶ ζεῶ· ηʹ ὡο ἐλ ηῶ ηειηθῶ αἰηίῳ ὡο  θιίλε ἐλ ηῇ ηλ ἀλζξώ- 

πσλ ἀλαπαύζεη· δηὰ ηὴλ ἀλάπαπζηλ γὰξ ηλ ἀλζξώπσλ γίλεηαη  

θιίλε· ηαʹ ὡο ἐλ πνθεηκέλῳ ὡο ιεπθὸλ ἐλ ζώκαηη. Ἰζηένλ, ὅηη κέξε  

ὅινπ ιέγνληαη, ὅινλ δὲ κεξλ νδακο, ἀιι᾿ ὅινλ ἐλ κέξεζη.  

[40]   Πεπὶ οὐζίαρ.  

[40.2]      Οζία ἐζηὶ πξᾶγκα αζύπαξθηνλ κὴ δεόκελνλ ἑηέξνπ πξὸο ζύζηαζηλ·  

θαὶ πάιηλ νζία ἐζηὶ πᾶλ, ὅηηπεξ αζππόζηαηόλ ἐζηη θαὶ κὴ ἐλ ἑηέξῳ  

ἔρεη ηὸ εἶλαη ἢγνπλ ηὸ κὴ δη᾿ ἄιιν ὂλ κεδὲ ἐλ ἑηέξῳ ἔρνλ ηὴλ ὕπαξμηλ  

κεδὲ δεόκελνλ ἑηέξνπ πξὸο ζύζηαζηλ, ἀιι᾿ ἐλ αηῶ ὄλ, ἐλ ᾧ θαὶ ηὸ  

ζπκβεβεθὸο ἔρεη ηὴλ ὕπαξμηλ· ηὸ γὰξ ρξκα δηὰ ηὸ ζκα γέγνλελ, ἵλα  

ρξῴδῃ αηό, θαὶ ν ηὸ ζκα δηὰ ηὸ ρξκα. Καὶ ηὸ ρξκα ἐλ ηῶ ζώκαηη  

πάξρεη θαὶ ν ηὸ ζκα ἐλ ηῶ ρξώκαηη· ὅζελ θαὶ ηὸ ρξκα ηνῦ ζώκαηνο  

ιέγεηαη θαὶ ν ηὸ ζκα ηνῦ ρξώκαηνο. Πνιιάθηο ηνηγαξνῦλ ἀιιαζζν- 

κέλνπ ηνῦ ρξώκαηνο θαὶ κεηαβαιινκέλνπ  νζία ν κεηαβάιιεηαη  

ἢγνπλ ηὸ ζκα, ἀιιὰ κέλεη ηὸ αηό. Λέγεηαη δὲ νζία παξὰ ηὸ εἶλαη.  

[41]   Πεπὶ θύζεωρ.  

[41.2]      Φύζηο ἐζηὶλ ἀξρὴ ηῆο ἑθάζηνπ ηλ ὄλησλ θηλήζεώο ηε θαὶ ξεκίαο,  

νἷνλ  γῆ θηλεῖηαη κὲλ θαηὰ ηὸ βιαζηάλεηλ, ξεκεῖ δὲ θαηὰ ηὴλ ἐθ ηόπνπ  
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εἰο ηόπνλ κεηάβαζηλ· ν γὰξ θηλεῖηαη ἀπὸ ηόπνπ εἰο ηόπνλ. ἧ νὖλ  

ἀξρὴ θαὶ  αἰηία ηῆο θηλήζεώο ηε θαὶ ηῆο ξεκίαο αηῆο, θαζ᾿ ἡλ πέθπθελ  

νὕησ θηλεῖζζαη θαὶ ξεκεῖλ νζησδο ἢγνπλ θπζηθο θαὶ ν θαηὰ ζπκβε- 

βεθόο, θύζηο ιέγεηαη παξὰ ηὸ ηνηζδε πεθπθέλαη ηε θαὶ πάξρεηλ.  

Αὕηε δὲ νδὲλ ἕηεξόλ ἐζηηλ εἰ κὴ νζία· ἐθ γὰξ ηῆο νζίαο ἔρεη ηὴλ  

ηνηαύηελ δύλακηλ ἢγνπλ ηὴλ θίλεζηλ θαὶ ξεκίαλ. Καὶ  νζία ἐζηὶλ   

[41.10]   αἰηία ηῆο θηλήζεσο αηῆο θαὶ ξεκίαο. Λέγεηαη δὲ θύζηο παξὰ ηὸ πεθπ- 

θέλαη.  

[42]   Πεπὶ μοπθῆρ.  

[42.2]      Μνξθή ἐζηηλ πὸ ηλ νζησδλ δηαθνξλ νἱνλεὶ κνξθσζεῖζα θαὶ  

εἰδνπνηεζεῖζα νζία, ἣηηο ζεκαίλεη ηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο· νἷνλ  νζία  

κνξθσζεῖζα θαὶ εἰδνπνηεζεῖζα πὸ ηνῦ ζώκαηνο ηνῦ ἐκςύρνπ θαὶ  

αἰζζεηηθνῦ θαὶ ἀπνηειέζαζα ηὸ δῶνλ, πάιηλ ηε πξνζιαβνῦζα ηὸ  

ινγηθὸλ θαὶ ηὸ ζλεηὸλ ἀπνηειεῖ ηὸ ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶδνο. Ὅπεξ εἰδη- 

θώηαηνλ εἶδνο κνξθὴ ιέγεηαη νἷνλ νζία κεκνξθσκέλε.  

   Οἱ νὖλ ἅγηνη παηέξεο ἐπὶ ηνῦ εἰδηθσηάηνπ εἴδνπο ηάζζνπζη ηὸ ηῆο  

νζίαο θαὶ θύζεσο θαὶ κνξθῆο ὄλνκα θαὶ ηαηὸλ ιέγνπζηλ νζίαλ θαὶ  

θύζηλ θαὶ κνξθὴλ ηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο· θαὶ ὁκννύζηα θαὶ ὁκνθπῆ θαὶ  

ὁκνγελῆ θαὶ ζύκκνξθα ιέγνπζη ηὰ πὸ ηὸ αηὸ εἰδηθώηαηνλ εἶδνο  

ἄηνκα. ηεξννύζηα δὲ θαὶ ἑηεξνθπῆ θαὶ ἑηεξνεηδῆ θαὶ ἑηεξνγελῆ θαὶ  

ἑηεξόκνξθα ηὰ εἰδηθώηαηα εἴδε ιέγνπζηλ. Ο δπλαηὸλ γὰξ εἶδνο ἄιιῳ  

εἴδεη ἠ θύζηλ ἄιιῃ θύζεη ἠ νζίαλ ἄιιῃ νζίᾳ κὴ εἶλαη ἑηεξννύζηνλ θαὶ  

ἑηεξνθπῆ θαὶ ἑηεξόκνξθνλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὡο ἀδύλαηόλ ἐζηηλ ἐθ δύν νζηλ ἢγνπλ θύζεσλ κίαλ  

θύζηλ ζύλζεηνλ γελέζζαη· ἀδύλαηνλ γὰξ ἐλ ηῶ αηῶ ἅκα ηὰο ἀληηδηῃ-  

ξεκέλαο ζπζηαηηθο πάξμαη δηαθνξάο. πόζηαζηλ δὲ κίαλ ζύλζεηνλ  

ἐθ δηαθόξσλ θύζεσλ δπλαηὸλ γελέζζαη, ὡο ὁ ἄλζξσπνο ἐθ ςπρῆο ἐζηη  

ζπληεζεηκέλνο θαὶ ζώκαηνο· εἰ γὰξ θαὶ ιέγεηαη κία θύζηο ηλ ἀλζξώπσλ,  

ἀιι᾿ ν κηᾶο θύζεσο ὁ ἄλζξσπνο ιέγεηαη ὁ θαζέθαζηα. Μία κὲλ γὰξ  

θύζηο ηλ ἀλζξώπσλ ζύλζεηνο ιέγεηαη, δηόηη θ᾿ ἓλ εἶδνο πᾶζαη αἱ ηλ  

ἀλζξώπσλ ηεινῦζη ζύλζεηνη πνζηάζεηο. Μηᾶο δὲ θύζεσο ὁ θαζέθαζηα  

ἄλζξσπνο ν ιέγεηαη, δηόηη ἑθάζηε ηλ ἀλζξώπσλ πόζηαζηο ἐθ δύν  

ζπλέζηεθε θύζεσλ, ἐθ ςπρῆο ιέγσ θαὶ ζώκαηνο, θαὶ ἀζπγρύηνπο ηαύηαο  

ἐλ ἑαπηῇ θπιάηηεη· θαὶ κάξηπο  ἐθ ηνῦ ζαλάηνπ γηλνκέλε δηαίξεζηο.  

[43]   Πεπὶ ὑποζηάζεωρ.  

[43.2]      Τὸ ηῆο πνζηάζεσο ὄλνκα δύν ζεκαίλεη· πνηὲ κὲλ ηὴλ ἁπιο ὕπαξμηλ,  

θαζὸ ζεκαηλόκελνλ ηαηόλ ἐζηηλ νζία θαὶ πόζηαζηο, ὅζελ ηηλὲο ηλ  

ἁγίσλ παηέξσλ εἶπνλ αηὰο θύζεηο ἢγνπλ ηὰο πνζηάζεηο· πνηὲ δὲ  

ηὴλ θαζ᾿ αηὸ θαὶ ἰδηνζύζηαηνλ ὕπαξμηλ, θαζ᾿ ὃ ζεκαηλόκελνλ ηὸ  

ἄηνκνλ δεινῖ ηῶ ἀξηζκῶ δηαθέξνλ ἢγνπλ ηὸλ Πέηξνλ, ηὸλ Παῦινλ, ηὸλ  

ηηλὰ ἵππνλ.  

   Χξὴ γὰξ γηλώζθεηλ, ὡο νὔηε νζία ἀλείδενο θέζηεθε θαζ᾿ ἑαπηὴλ  

νδὲ δηαθνξὰ νζηώδεο νὔηε εἶδνο νὔηε ζπκβεβεθόο, ἀιιὰ κόλαη αἱ  

πνζηάζεηο ἢηνη ηὰ ἄηνκα θαὶ ἐλ αηνῖο αἵ ηε νζίαη θαὶ αἱ νζηώδεηο  

δηαθνξαί, ηά ηε εἴδε θαὶ ηὰ ζπκβεβεθόηα ζεσξνῦληαη. Καὶ  κὲλ ἁπιῆ  

νζία ἐλ πάζαηο ηαῖο πνζηάζεζηλ ὡζαύησο ζεσξεῖηαη, ἔλ ηε ηαῖο  
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ἀςύρνηο θαὶ ἐκςύρνηο, ινγηθαῖο ηε θαὶ ἀιόγνηο, ζλεηαῖο ηε θαὶ ἀζαλάηνηο.  

Αἱ δὲ νζηώδεηο δηαθνξαὶ ἄιιαη ἐλ ηαῖο ἀςύρνηο θαὶ ἐλ ηαῖο ἐκςύρνηο  

ἕηεξαη, ἐλ ηαῖο ινγηθαῖο ἄιιαη θαὶ ἐλ ηαῖο ἀιόγνηο ἕηεξαη, ὁκνίσο ἐλ ηαῖο  

ζλεηαῖο ἄιιαη θαὶ ἐλ ηαῖο ἀζαλάηνηο ἕηεξαη, θαὶ ἁπιο εἰπεῖλ, ἐλ ηαῖο  

ἑθάζηνπ εἰδηθσηάηνπ εἴδνπο πνζηάζεζηλ αἱ αηαὶ ζπλάπηνπζαη κὲλ  

αηὰο ἀιιήιαηο ηῶ ιόγῳ ηῆο νζίαο, ρσξίδνπζαη δὲ αηὰο ἐθ ηλ  

ἑηεξνεηδλ πνζηάζεσλ. κνίσο θαὶ ηὰ ζπκβεβεθόηα ἐλ αηαῖο ἢηνη  

ηαῖο πνζηάζεζη ζεσξνῦληαη ρσξίδνληα ἑθάζηελ πόζηαζηλ ἐθ ηλ  

ὁκνεηδλ πνζηάζεσλ. Δηὸ θαὶ ηὸ ἄηνκνλ θπξίσο ηὸ ηῆο πνζηάζεσο  

ἐθιεξώζαην ὄλνκα· ἐλ αηῇ γὰξ  νζία ἐλεξγείᾳ θίζηαηαη πξνζ- 

ιαβνῦζα ηὰ ζπκβεβεθόηα.  

[44]   Πεπὶ πποζώπος.  

[44.2]      Πξόζσπόλ ἐζηηλ, ὅπεξ δηὰ ηλ νἰθείσλ ἐλεξγεκάησλ ηε θαὶ ἰδησ- 

κάησλ ἀξίδεινλ θαὶ πεξησξηζκέλελ ηλ ὁκνθπλ αηνῦ παξέρεηαη  

κῖλ ηὴλ ἐκθάλεηαλ, νἷνλ ὁ Γαβξηὴι ηῇ ἁγίᾳ ζενηόθῳ δηαιεγόκελνο,  

εἷο ηλ ἀγγέισλ πάξρσλ, κόλνο ἐθεῖζε παξὼλ δηειέγεην, θερσξηζκέλνο  

ηλ ὁκννπζίσλ ἀγγέισλ δηὰ ηῆο ἐλ ηῶ ηόπῳ παξνπζίαο θαὶ δηαιέμεσο,  

θαὶ ὁ Παῦινο ἐπὶ ηλ ἀλαβαζκλ δεκεγνξλ, εἷο ηλ ἀλζξώπσλ  

ὤλ, δηὰ ηλ ἰδησκάησλ θαὶ ἐλεξγεκάησλ αηνῦ ηλ ινηπλ ἀλζξώπσλ  

δηεζηέιιεην.  

   Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὡο νἱ ἅγηνη παηέξεο πόζηαζηλ θαὶ πξόζσπνλ θαὶ  

ἄηνκνλ ηὸ αηὸ ἐθάιεζαλ, ηὸ θαζ᾿ ἑαπηὸ ἰδηνζπζηάησο ἐμ νζίαο θαὶ  

ζπκβεβεθόησλ θηζηάκελνλ θαὶ ἀξηζκῶ δηαθέξνλ θαὶ ηὸλ ηηλὰ δεινῦλ  

νἷνλ Πέηξνλ, Παῦινλ, ηόλδε ηὸλ ἵππνλ. Εἴξεηαη δὲ πόζηαζηο παξὰ ηὸ  

θεζηάλαη.  

[45]   Πεπὶ ἐνςποζηάηος.  

[45.2]      Καὶ ηὸ ἐλππόζηαηνλ δὲ πνηὲ κὲλ ηὴλ ἁπιο ὕπαξμηλ ζεκαίλεη, θαζ᾿  

ὃ ζεκαηλόκελνλ ν κόλνλ ηὴλ ἁπιο νζίαλ ἐλππόζηαηνλ ιέγνκελ ἀιιὰ  

θαὶ ηὸ ζπκβεβεθόο, ὅπεξ θπξίσο νθ ἐλππόζηαηόλ ἐζηηλ ἀιι᾿ ἑηεξν- 

ϋπόζηαηνλ, πνηὲ δὲ θαὶ ηὴλ θαζ᾿ αηὸ πόζηαζηλ ἢγνπλ ηὸ ἄηνκνλ  

δεινῖ, ὅπεξ θπξίσο νθ ἐλππόζηαηνλ ἀιι᾿ πόζηαζίο ἐζηί ηε θαὶ ιέ- 

γεηαη. Κπξίσο δὲ ἐλππόζηαηόλ ἐζηηλ ἠ ηὸ θαζ᾿ ἑαπηὸ κὲλ κὴ θηζηάκελνλ  

ἀιι᾿ ἐλ ηαῖο πνζηάζεζη ζεσξνύκελνλ, ὥζπεξ ηὸ εἶδνο ἢγνπλ  θύζηο  

ηλ ἀλζξώπσλ ἐλ ἰδίᾳ πνζηάζεη ν ζεσξεῖηαη ἀιι᾿ ἐλ Πέηξῳ θαὶ  

Παύιῳ θαὶ ηαῖο ινηπαῖο ηλ ἀλζξώπσλ πνζηάζεζηλ, ἠ ηὸ ζὺλ ἄιιῳ  

δηαθόξῳ θαηὰ ηὴλ νζίαλ εἰο ὅινπ ηηλὸο γέλεζηλ ζπληηζέκελνλ θαὶ κίαλ  

ἀπνηεινῦλ πόζηαζηλ ζύλζεηνλ, νἷνλ ὁ ἄλζξσπνο ἐθ ςπρῆο ἐζηη θαὶ  

ζώκαηνο ζπληεζεηκέλνο· νὔηε  ςπρὴ κόλε ιέγεηαη πόζηαζηο νὔηε ηὸ  

ζκα ἀιι᾿ ἐλππόζηαηα, ηὸ δὲ ἐμ ἀκθνηέξσλ ἀπνηεινύκελνλ πόζηαζηο  

ἀκθνηέξσλ. πόζηαζηο γὰξ θπξίσο ηὸ θαζ᾿ ἑαπηὸ ἰδηνζπζηάησο  

θηζηάκελόλ ἐζηί ηε θαὶ ιέγεηαη.  

   Λέγεηαη πάιηλ ἐλππόζηαηνλ  θ᾿ ἑηέξαο πνζηάζεσο πξνζιεθζεῖζα  

θύζηο θαὶ ἐλ αηῇ ἐζρεθπῖα ηὴλ ὕπαξμηλ. Ὅζελ θαὶ  ζὰξμ ηνῦ θπξίνπ κὴ  

πνζηᾶζα θαζ᾿ ἑαπηὴλ κεδὲ πξὸο θαηξνῦ ῥνπὴλ νρ πόζηαζηο ἀιιὰ  

κᾶιινλ ἐλππόζηαηόλ ἐζηηλ· ἐλ γὰξ ηῇ πνζηάζεη ηνῦ ζενῦ ιόγνπ  

πέζηε πξνζιεθζεῖζα π᾿ αηῆο θαὶ ηαύηελ θαὶ ἔζρε θαὶ ἔρεη πό- 
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ζηαζηλ.  

[46]   Πεπὶ ἀνςποζηάηος.  

[46.2]      Καὶ ηὸ ἀλππόζηαηνλ δὲ δηζζο ιέγεηαη· πνηὲ κὲλ γὰξ ηὸ κεδακῇ  

κεδακο ὂλ ζεκαίλεη ἢγνπλ ηὸ ἀλύπαξθηνλ, πνηὲ δὲ ηὸ κὴ ἐλ ἑαπηῶ  

ἔρνλ ηὸ εἶλαη ἀιι᾿ ἐλ ἑηέξῳ ἔρνλ ηὴλ ὕπαξμηλ ἢγνπλ ηὸ ζπκβεβεθόο.  

[47]   Διαίπεζιρ ηοῦ ὄνηορ καὶ ηῆρ οὐζίαρ.  

[47.2]      Τὸ ὂλ δηαηξεῖηαη εἰο νζίαλ θαὶ ζπκβεβεθόο, νρ ὡο γέλνο εἰο εἴδε ἀιι᾿  

ὡο ὁκώλπκνο θσλὴ ἠ ὡο ηὰ ἀθ᾿ ἑλὸο θαὶ πξὸο ἕλ.  

   ἧ νζία γεληθώηαηνλ γέλνο ἐζηίλ·  

αὕηε δηαηξεῖηαη  

αʹ Τὸ ζκα εἶδνο ηῆο νζίαο θαὶ  

γέλνπο ηνῦ ἐκςύρνπ,  

βʹ ηὸ ἔκςπρνλ εἶδνο ηνῦ ζώκαηνο  

θαὶ γέλνο ηνῦ αἰζζεηηθνῦ,  

γʹ ηὸ αἰζζεηηθὸλ δῶνλ εἶδνο ηνῦ  

ἐκςύρνπ θαὶ γέλνο ηνῦ ινγηθνῦ,  

[47.13]   δʹ ηὸ ινγηθὸλ εἶδνο ηνῦ δῴνπ θαὶ  

γέλνο ηνῦ ζλεηνῦ,  

εʹ ηὸ ζλεηὸλ εἶδνο ηνῦ ινγηθνῦ θαὶ  

γέλνο ηνῦ ἀλζξώπνπ,  

ὁ ἄλζξσπνο εἰδηθώηαηνλ εἶδνο·  

εἶδνο γάξ ἐζηη ηνῦ ζλεηνῦ θαὶ  

εἶδνο Πέηξνπ θαὶ Παύινπ, ὅπεξ  

ἐζηὶ θύζηο θαὶ κνξθὴ θαὶ νζία  

θαηὰ ηνὺο ἁγίνπο παηέξαο.  

[48]   Πεπὶ ηοῦ ηί ὑπάπσει ἴδιον ηῆρ οὐζίαρ.  

[48.2]      Τί κὲλ νὖλ ἐζηηλ νζία θαὶ θύζηο θαὶ κνξθή, εἴξεηαη θαὶ ηί πόζηαζηο  

θαὶ ἄηνκνλ θαὶ πξόζσπνλ ἐλππόζηαηόλ ηε θαὶ ἀλππόζηαηνλ θαὶ ηίο   

δηαθνξὰ νζίαο θαὶ ζπκβεβεθόησλ, θαὶ ὡο θπξησηέξα ἐζηὶλ  νζία  

ηλ ζπκβεβεθόησλ ὡο ἐλ αηῇ ἐρόλησλ ηλ ζπκβεβεθόησλ ηὴλ ὕπαξμηλ.  

Εἴξεηαη δὲ θαὶ πεξὶ ηῆο δηαηξέζεσο αηῆο θαὶ ηί δηαθέξεη νζία ηλ  

νζησδλ δηαθνξλ, ὅηη δη᾿ αηλ  νζία εἰδνπνηνπκέλε ηνῖνλ  

εἶδνο ἀπνηειεῖ θαὶ ηνηάδε γίλεηαη. Εἴξεηαη δὲ θαὶ ηί θύζηο θαὶ ηί κνξθὴ  

θαὶ πόζηαζηο θαὶ πξόζσπνλ θαὶ ἄηνκνλ, πο ηε νἱ ἔμσ πεξὶ ηνύησλ  

[48.10]   ἐδόμαζαλ, θαὶ πο νἱ ἅγηνη παηέξεο, νἱ ηῆο ἀιεζείαο θαὶ ηῆο ὄλησο θηιν- 

ζνθίαο καζεηαὶ θαὶ δηδάζθαινη, ὠξζνηόκεζαλ.  

   Φέξε δὲ λῦλ ηὰ ἴδηα ηῆο νζίαο εἴπσκελ. Ἴδηνλ ηῆο νζίαο ηὸ κὴ ἐλ  

πνθεηκέλῳ εἶλαη· αὕηε γὰξ κᾶιινλ πόθεηηαη ηῶ ζπκβεβεθόηη εἰο ηὸ  

εἶλαη θαὶ νρὶ αηὴ ἐλ ἑηέξῳ ἔρεη ηὴλ ὕπαξμηλ. Τνῦην δὲ ηὸ ἴδηνλ θαὶ ηλ  

νζησδλ δηαθνξλ ἐζηη· ηὸ γὰξ ἐλ πνθεηκέλῳ νὔηε παξὸλ ζῴδεη  

νὔηε ἀπὸλ θζείξεη· δηὸ νδὲ ἐλ ηῶ ὁξηζκῶ ιακβάλεηαη, θαὶ ζπκβεβεθὸο  

γὰξ πάλησο ἐζηίλ. Αἱ δὲ νζηώδεηο δηαθνξαὶ νὔθ εἰζη ζπκβεβεθόηα θαὶ  

παξόληα ζῴδνπζη θαὶ ἀπόληα θζείξνπζη· δηὸ θαὶ ἐλ ηῶ ὁξηζκῶ ιακβά- 

λνληαη. Ἴδηνλ δὲ θαὶ ηὸ ζπλσλύκσο θαηεγνξεῖζζαη ἢγνπλ κεηαδηδόλαη  

θαὶ ηνῦ ὀλόκαηνο θαὶ ηνῦ ὁξηζκνῦ· θαὶ ηὸ κὴ ἔρεηλ ηη ἐλαληίνλ, ηῶ γὰξ  

ιίζῳ ἢγνπλ αηῇ ηῇ νζίᾳ ηνῦ ιίζνπ νδέλ ἐζηηλ ἐλαληίνλ· θαὶ ηὸ κὴ  
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ἐπηδέρεζζαη ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ· ηνῦην δὲ θαὶ ηλ νζησδλ δηα- 

θνξλ ἐζηηλ ἴδηνλ, νδὲ γάξ ἐζηηλ ὁ ἄλζξσπνο κᾶιινλ ηνῦ ἵππνπ νζία  

ἠ δῶνλ νδὲ ὁ ἵππνο κᾶιινλ ηνῦ ἀλζξώπνπ· θαὶ ηὸ ηλ ἐλαληίσλ εἶλαη  

δεθηηθὸλ ἀλὰ κέξνο θαὶ ν θαη᾿ αηὸλ ἀιιὰ θαηὰ ηὴλ ἑαπηῆο κεηα- 

βνιήλ. λαληίσλ δὲ ιέγσ ζπκβεβεθόησλ ἐπνπζησδλ· ηὸ γὰξ ινγηθὸλ  

νθ ἐπηδέρεηαη ηὸ ἄινγνλ, ηὸ δὲ ζκα ζεξκαίλεηαη θαὶ κεηαβαιιόκελνλ  

ςύρεηαη, θαὶ  ςπρὴ πνηὲ κὲλ δέρεηαη ἀξεηὴλ πνηὲ δὲ θαθίαλ.  

[49]   Ἔηι πεπὶ ὁμογενῶν καὶ ὁμοειδῶν ἑηεπογενῶν ηε καὶ  

ἑηεποειδῶν καὶ ὁμοϋποζηάηων καὶ ἀπιθμῷ διαθεπόνηων.  
[49.3]      κνγελῆ εἰζηλ, ὅζα πὸ ηὴλ αηὴλ θαηεγνξίαλ ηάζζνληαη, νἷνλ ὅζα  

εἰζὶλ πὸ ηὴλ νζίαλ, ὁκνίσο θαὶ ἐπὶ ηλ ἄιισλ ἐλλέα θαηεγνξηλ·  

δεῖ γὰξ γηλώζθεηλ, ὡο δέθα εἰζὶλ αἱ πᾶζαη θαηεγνξίαη ἢηνη ηὰ γελη- 

θώηαηα γέλε, θ᾿ ἃο ἀλαθέξεηαη πᾶζα θσλὴ ἁπιο ιεγνκέλε. Εἰζὶ δὲ  

αὗηαη· αʹ νζία νἷνλ ιίζνο· βʹ πνζὸλ νἷνλ δύν, ηξία· γʹ πξόο ηη νἷνλ  

παηήξ, πἱόο· δʹ πνηὸλ νἷνλ ιεπθόλ, κέιαλ· εʹ πνῦ νἷνλ ἐλ Δακαζθῶ, ηνῦην  

δὲ ηόπνπ ἐζηὶ δεισηηθόλ· Ϛʹ πνηέ, ρζέο, αὔξηνλ· ηνῦην δὲ ρξόλνπ ἐζηὶ  

δεισηηθόλ· δʹ ἔρεηλ νἷνλ ἱκάηηνλ θνξεῖλ· εʹ θεῖζζαη νἷνλ ἵζηαζζαη,  

θαζέδεζζαη· ζʹ πνηεῖλ νἷνλ θαίεηλ· ηʹ πάζρεηλ νἷνλ θαίεζζαη.  

   ηεξνγελῆ δέ εἰζηλ, ὅζα π᾿ ἄιιελ θαὶ ἄιιελ θαηεγνξίαλ εἰζί·  

θαὶ ὁκνγελῆ κὲλ νἷνλ ὁ ἄλζξσπνο θαὶ ὁ ἵππνο, πὸ ηὴλ νζίαλ γάξ  

εἰζηλ ἀκθόηεξα, ἑηεξνγελῆ δὲ ὡο ἄλζξσπνο θαὶ ἐπηζηήκε· ὁ κὲλ γὰξ  

ἄλζξσπνο πὸ ηὴλ νζίαλ ἐζηίλ,  δὲ ἐπηζηήκε πὸ ηὴλ πνηόηεηα.  

   κνεηδῆ εἰζηλ, ὅζα πὸ ηὸ αηὸ εἶδνο ηάζζνληαη θαὶ θνηλσλνῦζη  

ηῶ ιόγῳ ηῆο νζίαο νἷνλ Πέηξνο, Παῦινο· ἀκθόηεξνη γὰξ θ᾿ ἓλ  

εἶδόο εἰζη, ηὸ ηνῦ ἀλζξώπνπ. ηεξνεηδῆ δέ εἰζηλ, ὅζα ηῶ εἴδεη δηαθέ- 

ξνπζηλ ἢγνπλ ηῶ ιόγῳ ηῆο νζίαο νἷνλ ἄλζξσπνο θαὶ ἵππνο. Οἱ δὲ  

ἅγηνη παηέξεο ὁκνγελῆ θαὶ ὁκνεηδῆ ηαηὸλ ιέγνπζη ηὰ ὁκννύζηα  

ἢγνπλ ηὰο πὸ ηὸ αηὸ εἶδνο πνζηάζεηο.  

   κνϋπόζηαηά εἰζηλ, ὅηε δύν θύζεηο ἐλ κηᾷ πνζηάζεη ἑλσζζη θαὶ  

κίαλ ζρζηλ πόζηαζηλ ζύλζεηνλ θαὶ ἓλ πξόζσπνλ ὡο ςπρὴ θαὶ ζκα.  

ηεξνϋπόζηαηα δὲ θαὶ ἀξηζκῶ δηαθέξνληα, ὅζα ηῇ ζπκπινθῇ ηλ ζπκβε- 

βεθόησλ ηὴλ ἰδηόηεηα ηῆο νἰθείαο πνζηάζεσο ἀθσξίζαλην ἢγνπλ  

ὅζα ηνῖο ζπκβεβεθόζη δηαθέξνπζηλ ἀιιήισλ θαὶ ηὴλ ἀλὰ κέξνο θαὶ θαζ᾿  

ἑαπηὸ ἔρνπζηλ ὕπαξμηλ νἷνλ ηὰ ἄηνκα Πέηξνο θαὶ Παῦινο· ἄιινο γάξ  

ἐζηηλ νὗηνο θαὶ ἄιινο ἐθεῖλνο.  

[50]   Πεπὶ ποζοῦ καὶ ποζόηηηορ.  

[50.2]      Πνζόηεο ἐζηὶ ζσξεία κνλάδσλ· ηὴλ κὲλ γὰξ κνλάδα νὔ θαζη πνζό- 

ηεηα ἀιι᾿ ἀξρὴλ πνζόηεηνο. Μνλάδνο νὖλ θαὶ κνλάδνο ζπλεξρνκέλσλ  

γίλνληαη δύν, ὥζηε ν δηαίξεζίο ἐζηηλ  πνζόηεο ἀιιὰ ζσξεία θαὶ  

ζπλάθεηα κνλάδσλ· ηὸ κὲλ γὰξ ηὰ δύν δηειεῖλ εἰο ἓλ θαὶ ἓλ ἀλὰ κέξνο,  

ηνῦην δηαίξεζίο ἐζηη, ηὸ δὲ ηὸ ἓλ θαὶ ἓλ δύν εἰπεῖλ, ηνῦην κᾶιινλ ζπλά- 

θεηά ἐζηηλ.  

   Ἰζηένλ δέ, ὅηη πνζόηεο κέλ ἐζηηλ αηὸ ηὸ κέηξνλ θαὶ ὁ ἀξηζκὸο ὁ  

κεηξλ θαὶ ἀξηζκλ, πνζὰ δὲ ηὰ ηῶ ἀξηζκῶ θαὶ ηῶ κέηξῳ πνθείκελα  

ἢγνπλ ηὰ κεηξνύκελα θαὶ ἀξηζκνύκελα. Τλ δὲ πνζλ ηὰ κέλ εἰζη δησξη- 

ζκέλα, ηὰ δὲ ζπλερῆ. Σπλερὲο κὲλ νὖλ ἐζηηλ, ὅηε ἕλ ἐζηη ηὸ κεηξνύκελνλ,  
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ὥζπεξ ἓλ μύινλ εξίζθεηαη δίπερπ, ηξίπερπ, ἠ ιίζνο ἢ ηη ηλ ηνηνύησλ,  

θαὶ ἓλ πάξρνλ κεηξεῖηαη θαὶ ιέγεηαη ζπλερέο. Δησξηζκέλα δέ εἰζη ηὰ  

ἀπ᾿ ἀιιήισλ θερσξηζκέλα ὡο ἐπὶ δέθα ιίζσλ ἠ δέθα θνηλίθσλ· ηαῦηα  

γὰξ θερσξηζκέλα εἰζὶλ ἀπ᾿ ἀιιήισλ. Ταῦηα νὖλ ἀξηζκεῖζζαη ιέγνληαη,  

εἰ κὴ δηὰ ζκηθξόηεηα θαὶ πιῆζνο κεηξεζζη κνδίῳ ἢ ηηλη ηλ ηνηνύησλ  

ὥζπεξ ζῖηνο ἢ ηη ηνηνῦηνλ.  

   ξίδνληαη δὲ ηὰ κὲλ ζπλερῆ, ὧλ ηὰ κόξηα πξόο ηηλα θνηλὸλ ὅξνλ  

ζπλάπηνπζηλ· ἑλὸο γὰξ ὄληνο ηνῦ μύινπ ηνῦ δηπήρενο ἢγνπλ δύν  

πήρεηο ἔρνληνο ηὸ ηέινο ηνῦ ἑλὸο πήρενο θαὶ  ἀξρὴ ηνῦ ἄιινπ πήρενο  

κία ἐζηί, θεθνιιεκέλαη γάξ εἰζη θαὶ ζπλεκκέλαη θαὶ νὔθ εἰζηλ ἀπ᾿ ἀιιή- 

ισλ δηῃξεκέλαη· ηὰ δὲ δησξηζκέλα, ὧλ ηὰ κόξηα πξόο ηηλα θνηλὸλ  

ὅξνλ ν ζπλάπηνπζηλ ὡο ἐπὶ δέθα ιίζσλ. ὰλ γὰξ ἀξηζκήζῃο πέληε θαὶ  

πέληε, νθ ἔρνπζη θνηλὸλ ὅξνλ ηὸλ ζπλάπηνληα αηνύο· εἰ γὰξ δώζεηο  

ηη κεηαμὺ ηλ πέληε θαὶ ηλ πέληε, γίλνληαη ἕλδεθα θαὶ ν δέθα· θαὶ  

αηὸ δὲ ηὸ ὄλνκα δεινῖ ηνῦ ζπλερνῦο θαὶ ηνῦ δησξηζκέλνπ. πὸ κὲλ  

νὖλ ηὸ δησξηζκέλνλ πνζὸλ ἀλάγεηαη ὁ ἀξηζκὸο θαὶ ὁ ιόγνο. Ἀξηζκὸλ δὲ  

ιέγνκελ ἐληαῦζα ηὰ ἀξηζκνύκελα· ηὰ γὰξ ἀξηζκνύκελα πάληα δησξηζ- 

κέλα εἰζίλ, ὡο δέδεηθηαη. Καὶ ὁ ιόγνο δὲ δησξηζκέλνο ἐζηίλ· ὁ γὰξ  

ιόγνο ἀξηζκνύκελνο ηαῖο ιέμεζηλ νθ ἔρεη θνηλὸλ ὅξνλ ηὸλ ζπλάπηνληα  

ηὰ κόξηα αηνῦ. ὰλ γὰξ ἔρῃ δέθα ιέμεηο ὁ ιόγνο θαὶ δηέιῃο αηὰο  

εἰο πέληε θαὶ πέληε, νθ ἔρνπζη θνηλὸλ ὅξνλ ηὸλ ζπλάπηνληα αηάο· ἐὰλ  

γὰξ παξεληεζῇ ηη ἐλ ηῶ κέζῳ, γίλνληαη ἕλδεθα θαὶ ν δέθα. κνίσο  

θαὶ  ιέμηο ἀξηζκνπκέλε ζπιιαβαῖο νθ ἔρεη θνηλὸλ ὅξνλ ηὸλ ζπλάπηνληα  

ηὰο ζπιιαβάο, νἷνλ Σσθξάηεο· κεηαμὺ ηῆο Σω ζπιιαβῆο θαὶ ηῆο κπα  

νθ ἔζηη θνηλὸο ὅξνο ζπλάπησλ αηάο.  

   Σπλερῆ δὲ πνζὰ πέληε· ζκα, ἐπηθάλεηα, γξακκή, ηόπνο, ρξόλνο.  

Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη  ζηηγκὴ ἄπνζόο ἐζηηλ· ν γὰξ κεηξεῖηαη  

νδὲ ἀξηζκεῖηαη, ἐπεηδὴ νθ ἔρεη νδεκίαλ δηάζηαζηλ. ἧ δὲ γξακκὴ  

ἔρεη κίαλ δηάζηαζηλ, ἔζηη γὰξ κῆθνο ἀπιαηὲο νἷνλ· αὕηε νὖλ πὸ ηὸ  

ζπλερὲο πνζὸλ ἀλάγεηαη. Μία γὰξ νὖζα κεηξεῖηαη θαὶ ηὰ κόξηα αηῆο  

ἔρνπζη θνηλὸλ ὅξνλ ζπλάπηνληα αηὰ ηὴλ κεηαμὺ ζηηγκήλ. πηθάλεηα  

δέ ἐζηη ηὸ ἔμσ κέξνο ηνῦ ζώκαηνο, παξὰ ηὸ θαίλεζζαη. Ἔρεη δὲ δύν  

δηαζηάζεηο, κῆθνο θαὶ πιάηνο. Καὶ αὕηε δὲ κία νὖζα κεηξεῖηαη, θαὶ ηὰ  

κόξηα αηῆο ἔρνπζη θνηλὸλ ὅξνλ ζπλάπηνληα αηὰ ηὴλ κεηαμὺ γξακκήλ.  

Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη  κὲλ ὁκαιὴ θαὶ ἴζε ἐπηθάλεηα ἐπίπεδνο ιέγεηαη,  

 δὲ ἀλώκαινο θαὶ ζθνιηὰ ἁπιο ἐπηθάλεηα. Τὸ δὲ ζκα ἔρεη ηξεῖο  

δηαζηάζεηο· κῆθνο, πιάηνο, βάζνο ἢγνπλ πάρνο· θαὶ ἓλ πάξρνλ κεηξεῖ- 

ηαη, θαὶ ηὰ κόξηα αηνῦ ἔρνπζη θνηλὸλ ὅξνλ ζπλάπηνληα αηὰ ηὴλ ἐπηθά- 

λεηαλ. Καὶ ὁ ηόπνο δὲ ἐπηθάλεηά ἐζηη ηνῦ ἀέξνο· ὁ γὰξ ηόπνο ζνπ ἐπη- 

θάλεηα ἢγνπλ ηὸ ηέινο ηνῦ πεξηέρνληόο ζε ἀέξνο ἐζηὶ θαὶ ὡο ἐπηθάλεηα  

πὸ ηὸ ζπλερὲο πνζὸλ ἀλάγεηαη. Καὶ ὁ ρξόλνο δὲ κεηξεῖηαη εἰο ηὸλ παξε- 

ιειπζόηα θαὶ εἰο ηὸλ κέιινληα, θαὶ ἔρνπζη ηὰ κόξηα αηνῦ θνηλὸλ  

ὅξνλ ζπλάπηνληα αηὰ ηὸ λῦλ· ηὸ δὲ λῦλ ἄπνζόλ ἐζηηλ. Ἰδνὺ νὖλ ηξία  

εἰζὶλ ἄπνζα·  κνλὰο θαὶ  ζηηγκὴ θαὶ ηὸ λῦλ. Καὶ θπξίσο κὲλ ηαῦηα ηὰ  

[50.56]   ἑπηὰ ιέγνληαη πνζά· ἀξηζκόο, ιόγνο, ρξόλνο, ηόπνο, γξακκή, ἐπη- 

θάλεηα, ζκα.  
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   Καηὰ ζπκβεβεθὸο δὲ ιέγνκελ πνζὰ θαὶ ηὰ ἐλ αηνῖο ζεσξνύκελα,  

πξᾶμηλ, θίλεζηλ, ρξκα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα· νἷνλ, εἰ ἐλ πνιιῶ ρξόλῳ  

γέλεηαη  πξᾶμηο θαὶ  θίλεζηο, θακὲλ πνιιὴλ πξᾶμηλ θαὶ πνιιὴλ  

θίλεζηλ, εἰ δὲ ἐλ ὀιίγῳ, ὀιίγελ. κνίσο θαί, εἰ ἐλ πνιιῶ ζώκαηη ιεπθό- 

ηεο εἴε, θακὲλ πνιὺ ιεπθὸλ, εἰ δὲ ἐλ ὀιίγῳ, ὀιίγνλ.  

   Ἔηη ηνῦ πνζνῦ ηὸ κέλ ἐζηηλ ὡξηζκέλνλ, ηὸ δὲ ἀόξηζηνλ. Ὡξηζκέλνλ  

κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ δπλάκελνλ κεηξεῖζζαη ἠ ἀξηζκεῖζζαη, ηὸ δὲ ἀόξηζηνλ ηὸ  

πεξνρῇ ηηλη πεξβάιινλ πᾶλ κέηξνλ θαὶ πάληα ἀξηζκόλ· θαὶ ιέγεηαη  

κέγα θαὶ πνιὺ ἀνξίζησο, ὡο ιέγνκελ· Πνιιὴ  εζπιαγρλία ηνῦ ζενῦ,  

κέγα ηὸ κπζηήξηνλ ηῆο ηνῦ ζενῦ ιόγνπ νἰθνλνκίαο.  

   Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ὁ Ἀξηζηνηέιεο ηὸ κέγα θαὶ κηθξὸλ πνιύ ηε  

θαὶ ὀιίγνλ θαὶ ηὸ κεῖδνλ θαὶ ηὸ κηθξόηεξνλ θαὶ ὀιηγώηεξνλ θαὶ πιείσ  

θαὶ δηπιάζηνλ θαὶ ἣκηζπ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα πὸ ηὰ πξόο ηη ηίζεζη. Λέγνκελ  

νὖλ, ὅηη δπλαηὸλ ηὸ αηὸ πξᾶγκα θαη᾿ ἄιινλ θαὶ ἄιινλ ζθνπὸλ πὸ  

ἄιιελ θαὶ ἄιιελ θαηεγνξίαλ ἀλάγεζζαη. Ὡο κὲλ γὰξ ἀξηζκὸλ θαὶ  

κέηξνλ δεινῦληα ηὰ πξνεηξεκέλα πὸ ηὸ πνζὸλ ἀλάγνληαη, ὡο δὲ  

ζρέζηλ ἔρνληα πξὸο ἄιιεια θαὶ ὡο πξὸο ἄιιεια ιεγόκελα πὸ ηὰ  

πξόο ηη· ηὸ γὰξ κέγα πξὸο ηὸ κηθξὸλ ιέγεηαη κέγα θαὶ ηὸ δηπιάζηνλ  

πξὸο ηὸ ἣκηζπ, ὁκνίσο θαὶ ηὰ ινηπά. Τὸ δὲ ζκα, θαζὸ κὲλ θπζηθόλ  

ἐζηηλ, πὸ ηὴλ νζίαλ ἀλάγεηαη, θαζὸ δὲ καζεκαηηθὸλ ἢγνπλ κεηξνύ- 

κελνλ, πὸ ηὸ πνζόλ. Ἔηη ηνῦ πνζνῦ ηὸ κὲλ κέγεζνο, ηὸ δὲ πιῆζνο.  

Τὸ κὲλ νὖλ κέγεζνο κεηξεῖηαη, ηὸ δὲ πιῆζνο ἀξηζκεῖηαη. Ἀθνινπζεῖ δὲ  

ηὸ πειίθνλ ηῶ κεγέζεη, ηὸ δὲ πνζὸλ ηῶ πιήζεη.  

   Ἴδηα δέ εἰζη ηνῦ πνζνῦ ηξία, ἅηηλα ιέγνληαη παξαθνινπζήκαηα·  

πξηνλ ηὸ κὴ ἔρεηλ ηη ἐλαληίνλ θαζ᾿ αηό· ηὸ γὰξ ζκα αηὸ θαζ᾿  

αηὸ νθ ἔρεη ηη ἐλαληίνλ, θαζὸ δέ ἐζηη ηπρὸλ ιεπθόλ, ἔρεη ηη ἐλαληίνλ,  

ηὸ κέιαλ. Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ηῶ δύν ἀξηζκῶ νθ ἔζηηλ ἐλαληίνο  

ἄιινο ἀξηζκόο· εἰ γὰξ ἔζηαη, πνιινὶ ἔζνληαη. Πάληεο γὰξ νἱ ἄιινη  

ἀξηζκνὶ ἐλαληίνη ἔζνληαη, θαὶ εξίζθεηαη  θύζηο ἄδηθνο ἑλὶ πνιιὰ  

ἀληηηάμαζα· ν γὰξ ἐλδέρεηαη ἑλὶ πνιιὰ εἶλαη ἐλαληία. Δεύηεξνλ ηὸ κὴ  

ἐπηδέρεζζαη ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ. Οδὲ γὰξ νἱ δύν θνίληθέο εἰζη κᾶιινλ  

δύν ἢπεξ νἱ δύν ἄλζξσπνη. Τὸ δὲ κὴ ἔρνλ ἐλαληίνλ νθ ἐπηδέρεηαη ηὸ  

κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ. Τξίηνλ δέ, ὃ κόλῳ θαὶ παληὶ ηῶ πνζῶ, ηὸ ἴζνλ θαὶ  

ἄληζνλ. Γξακκὴ γὰξ γξακκῆο ἴζε ἐζηὶ θαὶ ἄληζνο.  

[51]   Πεπὶ ηῶν ππόρ ηι.  

[51.2]      Πξόο ηη ηαῦηά εἰζηλ, ὅζα αηά, ἅπεξ ἐζηίλ, ἑηέξσλ εἶλαη ιέγεηαη ἠ  

ὁπσζνῦλ ἄιισο πξὸο ἕηεξνλ. Καὶ ἑηέξσλ κὲλ εἶλαη ιέγεηαη ὡο παηὴξ  

πἱνῦ· ὁ γὰξ παηὴξ πάλησο πἱνῦ ιέγεηαη παηήξ. Πξὸο ἕηεξνλ δὲ ὡο κέγα  

πξὸο κηθξὸλ θαὶ πνιὺ πξὸο ὀιίγνλ· ν γὰξ ιέγεηαη ὀιίγνπ πνιὺ ἀιιὰ  

πξὸο ὀιίγνλ.  

   Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη, ὅηαλ ηη θαζ᾿ ἑαπηὸ ζεσξῆηαη, νθ ἔζηη πξόο ηη,  

λίθα δὲ ζρῇ ζρέζηλ πξὸο ἕηεξνλ, ηόηε ιέγεηαη πξόο ηη. Ὥζηε ηνῦηό  

ἐζηη ηὸ εἶλαη ηλ πξόο ηη θαὶ αὕηε αηλ ἐζηηλ  πόζηαζηο, ἐλ ηῶ  

πξὸο ἕηεξνλ ιέγεζζαη ἢγνπλ ἐλ ηῶ ἔρεηλ ζρέζηλ πξὸο ἕηεξνλ·  γὰξ  

πξὸο ἄιιεια ζρέζηο ηὰ πξόο ηη πνηεῖ.  

   Τλ δὲ πξόο ηη ηὰ κὲλ ἐλ ηῶ αηῶ ὀλόκαηη ὀλνκάδνληαη, ὡο θίινο  
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θίινπ θίινο, ἐρζξὸο ἐρζξνῦ ἐρζξόο, ηὰ δὲ ἑηέξῳ ὀλόκαηη, ὡο παηὴξ  

πἱνῦ παηήξ, δηδάζθαινο καζεηνῦ δηδάζθαινο.  

   Πάιηλ ηλ πξόο ηη ηὰ κὲλ θαζ᾿ πεξνρήλ, ὡο ηὸ κεῖδνλ ἐιάηηνλνο  

κεῖδνλ, -ηὰ δὲ θαηὰ ηὸ θξῖλνλ θαὶ θξηλόκελνλ, ὡο ἐπηζηήκε ἐπηζηεηνῦ  

ἐπηζηήκε·  γὰξ ἐπηζηήκε θξίλεη ηὸ ἐπηζηεηὸλ ἢγνπλ  γλζηο θξίλεη  

ηὸ γλσζηόλ, θαὶ αἴζζεζηο αἰζζεηνῦ αἴζζεζηο θαὶ ζέζηο ζεηνῦ ζέζηο θαὶ  

ζηάζηο ζηαηνῦ ζηάζηο θαὶ ἀλάθιηζηο ἀλαθιηηνῦ ἀλάθιηζηο θαὶ ηὰ ηνη- 

αῦηα· -ηὰ δὲ θαηὰ δύλακηλ θαὶ ἀδπλακίαλ, δύλακηλ κὲλ ὡο ηὸ ζεξκὸλ  

θαὶ ηὸ ζεξκαηλόκελνλ, ἀδπλακίαλ δὲ ηὸ θαηὰ ζηέξεζηλ ηῆο δπλάκεσο,  

ὡο ιέγνκελ ἀδπλακίαλ ἔρεηλ ηὴλ ὄςηλ ὁξᾶλ ηὴλ ἄλαζηξνλ ζθαῖξαλ· -  

ηὰ δὲ θαηὰ ηὸ αἴηηνλ θαὶ αἰηηαηόλ, ὡο παηὴξ πἱνῦ παηήξ.  

   Ἴδηνλ δὲ ηλ πξόο ηη ηὸ πξὸο ἀληηζηξέθνληα ιέγεζζαη· θίινο γὰξ  

θίινπ θίινο θαὶ θίινο θίινπ θίινο, δηδάζθαινο καζεηνῦ δηδάζθαινο θαὶ  

καζεηὴο δηδαζθάινπ καζεηήο· -θαὶ ηὸ ἅκα ηῇ θύζεη εἶλαη. Τὸ δὲ ἅκα  

ηῇ θύζεη ἐζηὶ ηὸ ζπλεηζθέξεηλ θαὶ ζπλεηζθέξεζζαη θαὶ ζπλαλαηξεῖλ θαὶ  

ζπλαλαηξεῖζζαη· παηξὸο γὰξ ὄληνο πάλησο θαὶ πἱὸο ἔζηαη, θαὶ πἱνῦ  

ὄληνο πάλησο θαὶ παηὴξ ἔζηαη θαὶ παηξὸο κὴ ὄληνο νδὲ πἱὸο ἔζηαη, -  

ηίλνο γὰξ ἔζηαη πἱὸο κὴ ὄληνο παηξόο; -θαὶ πἱνῦ κὴ ὄληνο νδὲ παηὴξ  

ἔζηαη· ὁ γὰξ κὴ ἔρσλ πἱὸλ νθ ἔζηαη παηήξ. Ὥζηε ζπλαλαηξεῖηαη ὁ  

πἱὸο ηῶ παηξὶ θαὶ ὁ παηὴξ ηῶ πἱῶ, ζπλαλαηξεῖηαη δὲ νρ  πόζηαζηο  

αηνῦ ἀιι᾿  ζρέζηο. Εἰ γὰξ θαὶ κέλεη ὁ πἱόο, ἀιι᾿ νρ πἱὸο κέλεη· κὴ  

ἔρσλ γὰξ παηέξα πο ἔζηαη πἱόο; Εἰ δὲ θαὶ ιέγνκελ πἱὸλ ηνῦ ηεηειεπ- 

ηεθόηνο, ἠ ν θπξίσο ιέγνκελ ἀιιὰ θαηαρξεζηηθο, ἠ ὡο κὴ ἀπνιν- 

κέλνπ ηνῦ παηξὸο θαὶ εἰο ηὸ κὴ εἶλαη ρσξήζαληνο δηὰ ηὸ ηῆο ςπρῆο  

ἀζάλαηνλ.  

   Χξὴ δὲ εἰδέλαη, ὅηη ἑθάζηε θαηεγνξία γεληθώηαηνλ γέλνο ἐζηὶ θαὶ  

ἔρεη θαὶ γέλε θαὶ εἴδε πάιιεια θαὶ δηαηξεηηθὰο ηλ γελλ θαὶ ζπζηα- 

ηηθὰο ηλ εἰδλ δηαθνξὰο θαὶ εἰδηθώηαηα εἴδε θαὶ ἄηνκα· νὔηε δὲ αἱ  

ζπζηαηηθαὶ δηαθνξαὶ ιέγνληαη νζηώδεηο, εἰ κὴ κόλεο ηῆο νζίαο,  

νδὲ ηὰ ἄηνκα ιέγνληαη πνζηάζεηο, εἰ κὴ ηῆο νζίαο κόλεο.  

   Χξὴ δὲ εἰδέλαη, ὅηη θαὶ αηὴ  νζία ὡο γέλνο θαὶ ζρέζηλ ἔρνλ  

πξὸο ἕηεξνλ πὸ ηὰ πξόο ηη ἀλάγεηαη· ηὸ γὰξ γέλνο εἰδλ ἐζηη γέλνο  

θαὶ ηὰ εἴδε γέλνπο εἰζὶλ εἴδε θαὶ ηλ πξόο ηί εἰζηλ. Ἔηη ηὰ πξόο ηη θαὶ  

πξὸο ἀληηζηξέθνληα ιεγόκελα ἠ ἐλ ηνῖο αζεδξάζηνηο ἔρνπζη ηὴλ ζρέζηλ  

ἢγνπλ νζίαηο, ἠ νθ ἐλ ηνῖο αζεδξάζηνηο ἢγνπλ ζπκβεβεθόζη. Καὶ εἰ  

ἐλ ηνῖο αζεδξάζηνηο, ἠ θπζηθὴ αηλ ἐζηηλ  ζρέζηο ὡο παηξὸο θαὶ  

πἱνῦ, ἠ ν θπζηθή. Εἰ δὲ ν θπζηθή, ἠ ηπρηθὴ ὡο δνῦινο θαὶ δεζπόηεο  

ἠ ηερληθὴ ὡο καζεηὴο θαὶ δηδάζθαινο ἠ πξναηξεηηθὴ ὡο θίινο θαὶ θίινο,  

ἐρζξὸο θαὶ ἐρζξόο. Εἰ δὲ νθ ἐλ ηνῖο αζεδξάζηνηο ἀιι᾿ ἐλ ηνῖο ζπκβεβε- 

θόζηλ, ἠ θπζηθὴ ὡο ηὸ δηπιάζηνλ θαὶ ηὸ ἣκηζπ, ἠ ν θπζηθή.  

   Χξὴ δὲ ηὰ πξόο ηη πξόηεξνλ π᾿ ἄιιελ θαηεγνξίαλ ἀλάγεζζαη ὡο  

θαζ᾿ ἑαπηὸ ζεσξνύκελνλ θαὶ ηόηε ὡο ζρέζηλ ἔρνλ πξὸο ἕηεξνλ πὸ ηὰ  

πξόο ηη· δεῖ γὰξ πξόηεξνλ εἶλαί ηη ἀζρέησο θαὶ ηόηε ζεσξεῖζζαη ἐλ  

αηῶ ζρέζηλ.  

[52]   Πεπὶ ποιοῦ καὶ ποιόηηηορ.  

[52.2]      Πνηόηεο ἐζηί, θαζ᾿ ἡλ πνηνί ηηλεο ὀλνκάδνληαη. Καὶ πάιηλ πνηόηεο  
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ἐζηί, θαζ᾿ ἡλ παξσλύκσο ηὰ κεηέρνληα αηῆο ιέγεηαη· ἐθ ηῆο θξν- 

λήζεσο θξόληκνο ιέγεηαη ὁ ἔρσλ ηὴλ θξόλεζηλ θαὶ ζεξκὸο ὁ κεηέρσλ  

ζεξκόηεηνο.  

   Χξὴ δὲ εἰδέλαη, ὅηη ηὸ πνηὸλ θαζνιηθώηεξόλ ἐζηη ηῆο πνηόηεηνο· ηὸ  

γὰξ πνηὸλ ζεκαίλεη ηὴλ πνηόηεηα θαὶ ηὸ κεηέρνλ αηῆο ἢγνπλ ηὴλ  

ζεξκόηεηα θαὶ ηὸ ζεξκόλ, ηὸ ἔρνλ ηὴλ ζεξκόηεηα· πνηνὶ κὲλ γάξ εἰζηλ  

νἱ ἔρνληεο ηὴλ πνηόηεηα, νἷνλ νἱ ἔρνληεο ζεξκόηεηα ζεξκνὶ ιέγνληαη.  

Οἱ κὲλ ζεξκνὶ πνηνί εἰζηλ,  δὲ ζεξκόηεο πνηόηεο. Λέγεηαη δὲ πνιιάθηο  

θαὶ αηὴ  πνηόηεο πνηόλ, ὁκνίσο θαὶ ἐπὶ ηνῦ πνζνῦ θαὶ ηῆο πνζόηεηνο.  

   Τλ δὲ πνηνηήησλ αἱ κὲλ ηνῖο ἐκςύρνηο {θαὶ ινγηθνῖο} ἐλππάξρνπζη ζώκα- 

ζηλ ὡο ἐπηζηῆκαη θαὶ ἀξεηαί, λόζνη θαὶ γίεηα, θαὶ ιέγνληαη ἕμεηο θαὶ δηαζέ- 

[52.14]   ζεηο, αἱ δὲ θαὶ ηνῖο ἐκςύρνηο θαὶ ηνῖο ἀςύρνηο ὡο ζεξκόηεο, ςύμηο, κνξθή,  

ζρῆκα, δύλακηο θαὶ ἀδπλακία. Τνύησλ δὲ αἱ κέλ εἰζη δπλάκεη, αἱ δὲ  

ἐλεξγείᾳ· θαὶ εἰ κὲλ δπλάκεη, πνηνῦζη δύλακηλ θαὶ ἀδπλακίαλ· εἰ δὲ ἐλεξ- 

γείᾳ, ἠ δηὰ βάζνπο θερσξήθαζηλ, ὡο  ζεξκόηεο δη᾿ ὅινπ ηνῦ ππξὸο  

θαὶ  ιεπθόηεο δη᾿ ὅινπ ηνῦ γάιαθηνο θαὶ ηῆο ρηόλνο θαὶ πνηεῖ πάζνο  

θαὶ παζεηηθὴλ πνηόηεηα, ἠ ἐπηπνιῆο θαὶ πνηνῦζη ζρῆκα θαὶ κνξθήλ.  

Εἰζὶλ νὖλ ηῆο πνηόηεηνο εἴδε ηέζζαξα· ἕμηο θαὶ δηάζεζηο, δύλακηο θαὶ  

ἀδπλακία, πάζνο θαὶ παζεηηθὴ πνηόηεο, ζρῆκα θαὶ κνξθή.  

   Δηαθέξεη δὲ ἕμηο δηαζέζεσο, ὅηη  κὲλ ἕμηο δπζκεηάβιεηόο ἐζηη θαὶ  

ρξνλησηέξα νἷνλ  θξόλεζηο· ν γὰξ ηαρὺ κεηαβάιιεηαί ηηο ηῆο θξνλή- 

ζεσο εἰο ἀθξνζύλελ. κνίσο θαὶ  ἐπηζηήκε, ὅηε ἀθξηβο ηηο ἐπίζηαηαη,  

δπζκεηάβιεηόο ἐζηηλ ἐλ αηῶ  γλζηο, ἕμηο ἐζηί, θαὶ  ἀλδξεία θαὶ   

ζσθξνζύλε θαὶ  δηθαηνζύλε ὁκνίσο. Δηαζέζεηο δέ εἰζη ηὰ εθίλεηα θαὶ  

ηαρέσο κεηαβάιινληα νἷνλ ζεξκόηεο, ςύμηο, λόζνο, γίεηα θαὶ ηὰ ηνη- 

αῦηα· δηάθεηηαη κὲλ γὰξ θαηὰ ηαῦηα ὁ ἄλζξσπνο, ηαρέσο δὲ κεηαβάιιε- 

ηαη ἐθ ζεξκνῦ ςπρξὸο γηλόκελνο θαὶ ἐθ λόζνπ γηήο. Καὶ αηὰ δὲ ηαῦηα  

νἷνλ  λόζνο θαὶ  γίεηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ἐὰλ ὦζη κόληκα θαὶ δπζκεηά- 

βιεηα, ἕμεηο εἰζί. Καζνιηθσηέξα δέ ἐζηηλ  δηάζεζηο· ἀκθόηεξαη κὲλ γὰξ  

δηαζέζεηο ιέγνληαη, δηάθεηηαη γάξ πσο θαηὰ ηαύηαο ὁ ἄλζξσπνο, ἀιι᾿  

 κὲλ δπζκεηάβιεηνο δηάζεζηο ἕμηο ιέγεηαη,  δὲ εκεηάβιεηνο δηάζεζηο  

κόλνλ.  

   Δεύηεξνλ εἶδνο πνηόηεηνο δύλακηο θαὶ ἀδπλακία, ἅηηλα νὔθ εἰζηλ  

ἐλεξγείᾳ, ἔρνπζη δὲ ἐπηηεδεηόηεηα θαὶ δύλακηλ θπζηθὴλ ἠ ἀλεπηηεδεη- 

όηεηα, ὥο θακελ ηὸλ κὲλ παῖδα δπλάκεη κνπζηθόλ, εἰ γὰξ θαὶ κὴ ἔρεη  

ἐλεξγείᾳ ηὴλ κνπζηθήλ, ἀιι᾿ ἔρεη ἐπηηεδεηόηεηα πξὸο ηὸ δέμαζζαη ηὴλ  

κνπζηθήλ, ηὸ δὲ ἄινγνλ ἄκνπζνλ ὡο κήηε ἐλεξγείᾳ ἔρνλ ηὴλ κνπζηθὴλ  

κήηε δπλάκελνλ αηὴλ δέμαζζαη· θαὶ ηὸ ζθιεξὸλ δὲ δύλακηλ ἔρεη ηνῦ  

κὴ ηαρέσο δηαηξεῖζζαη.  

   Τξίηνλ εἶδνο παζεηηθὴ πνηόηεο θαὶ πάζνο νἷνλ ζεξκόηεο, ιεπθόηεο,  

ςύμηο, κειαλία θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Τὸ κὲλ νὖλ πάζνο εαπόβιεηόλ ἐζηηλ  

ὡο  δηάζεζηο, ὡο ἄλ ηηο ἠ δηὰ αἰδὼ ἠ δηὰ θόβνλ ὠρξηάζῃ ἠ ἐξπζξηάζῃ,  

 δὲ παζεηηθὴ πνηόηεο δπζθίλεηνο θαὶ δπζκεηάβιεηόο ἐζηη. Τλ δὲ  

παζεηηθλ πνηνηήησλ ηηλὲο κὲλ ἀπὸ πάζνπο ν γεγέλεληαη ἢγνπλ νθ  

ἀιιαρόζελ, ἀιιὰ θαη᾿ νζίαλ πάξρνπζηλ ὡο ηῶ ππξὶ  ζεξκόηεο θαὶ  

ηῶ κέιηηη  γιπθύηεο· νὔηε γὰξ ηῶ ππξὶ ἐπίθηεηνο  ζεξκόηεο νδὲ  
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ηῶ κέιηηη  γιπθύηεο, νὔηε πξόηεξνλ κὴ ὄληα ηνηαῦηα ὕζηεξνλ πξνζε-  

ιάβνλην ηὴλ ζεξκόηεηα θαὶ ηὴλ γιπθύηεηα, ὅκσο δὲ ηὸ αηὸ πάζνο  

πνηνῦζη θαηὰ ηὴλ κεηέξαλ αἴζζεζηλ· ηὸ κὲλ γὰξ πῦξ ζεξκὸλ ὂλ ζεξκαί- 

λεη κᾶο θαὶ ηὸ κέιη γιπθὺ ὂλ γιπθαίλεη κᾶο· -ηηλὲο δὲ ἀπό ηηλνο  

πάζνπο ἢγνπλ θξάζεσο γεγόλαζη θαὶ πνηνῦζηλ ἐλίνηε πάζνο θαηὰ ηὴλ  

κεηέξαλ αἴζζεζηλ ἀιι᾿ ν ηὸ αηὸ πάζνο θαὶ ηὴλ αηὴλ πνηόηεηα,  

ἡλ ἔρνπζηλ, νἷά εἰζη ηὰ ρξώκαηα· ηὸ γὰξ ιεπθὸλ ἔθ ηηλνο πάζνπο θαὶ  

θξάζεσο γηλόκελνλ πάζνο κὲλ πνηεῖ πεξὶ ηὴλ ὅξαζηλ ἢγνπλ ηὴλ δηά- 

θξηζηλ θαὶ ἐμάπισζηλ θαὶ θσηηζκόλ, ν ιεπθαίλεη δὲ κᾶο. ἧ νὖλ παζε- 

ηηθὴ  κὴ νὖζα ἐπίθηεηνο ἠ παληὶ ηῶ εἴδεη ἐλππάξρεη ὡο  ζεξκόηεο  

ὅιῳ ηῶ ππξί, ἠ ν παληὶ ὡο  κειαλία ηνῖο Αἰζίνςηλ· ν γὰξ πάληεο νἱ  

ἄλζξσπνη κέιαλεο. Ταῦηα δὲ ν κόλνλ πεξὶ ζκα ζεσξεῖηαη ἀιιὰ θαὶ  

πεξὶ ςπρήλ.  

   Τέηαξηνλ εἶδνο πνηόηεηνο ζρῆκα θαὶ κνξθή. Τὸ κὲλ νὖλ ζρῆκα ἐπὶ  

ηλ ἐκςύρσλ θαὶ ἐπὶ ηλ ἀςύρσλ θέξεηαη,  δὲ κνξθὴ ἐπὶ ηλ ἐκςύρσλ  

κόλνλ. Εἰ δὲ ῥεζῇ ἐπὶ ηλ ἀςύρσλ κνξθὴ ἠ εὔκνξθνλ, ν θπξίσο ἀιιὰ  

θαηαρξεζηηθο ιέγεηαη. Καζνιηθώηεξνλ νὖλ ἐζηη ηὸ ζρῆκα· θαὶ   

κνξθὴ γὰξ θαιεῖηαη ζρῆκα. Τὸ δὲ ηλ ἀςύρσλ ζρῆκα ν θαιεῖηαη  

κνξθή. ἧ δὲ εζύηεο ἢγνπλ ὀξζόηεο θαὶ  θακππιόηεο ἢγνπλ ζηξε- 

βιόηεο ηῆο πνηόηεηόο εἰζηλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ηὰ πνηὰ ὡο ἐπὶ ηὸ πιεῖζηνλ παξσλύκσο ἀπὸ ηλ  

πνηνηήησλ ιέγνληαη ὡο ἀπὸ ηῆο ζεξκόηεηνο ζεξκόλ, ηηλὰ δὲ θαὶ ὁκσ- 

λύκσο ὡο κνπζηθὴ ἐπηζηήκε θαὶ κνπζηθὴ γπλὴ  ἔρνπζα ηὴλ κνπ- 

ζηθὴλ ἐπηζηήκελ, ηηλὰ δέ, εἰ θαὶ ζπαλίσο, ἑηεξσλύκσο ὡο ἀπὸ ηῆο  

ἀξεηῆο ζπνπδαῖνο· ὁ γὰξ ἐλάξεηνο ζπνπδαῖνο ιέγεηαη.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ηὸ πάζνο δηηηόλ· ἠ γὰξ ἐλ ηῶ ἢδε πεπνλζέλαη  

ιέγεηαη, θαὶ ἀλάγεηαη πὸ ηὴλ πνηόηεηα, ὡο ηὸ ἢδε ιειεπθαζκέλνλ ἱκάηηνλ  

ιέγεηαη ιεπθόλ, ἠ ἐλ ηῶ λῦλ πάζρεηλ, θαὶ ἀλάγεηαη πὸ ηὴλ ηνῦ πάζρεηλ  

θαηεγνξίαλ, ὡο ηὸ κήπσ ιεπθαλζὲλ ἀιιὰ λῦλ ιεπθαηλόκελνλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὡο νὔθ εἰζηλ αἱ πνηόηεηεο ζώκαηα ἀιιὰ ἀζώκαηνη.  

Εἰ γὰξ ἤζαλ ζώκαηα, πὸ ηὴλ νζίαλ ἤζαλ· θαὶ πάληα δὲ ηὰ ζπκβεβε- 

θόηα ἀζώκαηά εἰζη θαὶ θαζ᾿ ἑαπηὰ ἀλύπαξθηα, εἰ κὴ ἐλ ηῇ νζίᾳ ζεσξε- 

ζζη.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη αἱ νζηώδεηο πνηόηεηεο πὸ ηὴλ νζίαλ ἀλάγνλ- 

ηαη· κέξε γὰξ αηῆο εἰζηλ ὡο δηαηξνῦληα αηὴλ θαὶ εἰο ηὸλ ὁξηζκὸλ ηλ  

εἰδλ αηῆο ιακβαλόκελα, θ᾿ ἡλ δὲ θαηεγνξίαλ ηὸ ὅινλ, πὸ ηαύηελ  

θαὶ ηὰ κέξε αηνῦ ἀλαρζήζνληαη. Τὸ βαξὺ θαὶ θνῦθνλ ἠ ἐλ ὄγθνηο  

ζεσξεῖηαη ὡο ἐπὶ ηλ ζηαζκηδνκέλσλ θαὶ ἀλάγεηαη πὸ ηὸ πνζόλ, ἠ ἐλ  

νζίᾳ ὡο ἐλ ηνῖο ζηνηρείνηο ἢγνπλ ππξὶ θαὶ γῇ θαὶ ἀλάγνληαη πὸ ηὴλ  

νζίαλ ὡο νζηώδεηο δηαθνξαί, ὁκνίσο θαὶ ηὸ ππθλὸλ θαὶ καλὸλ ἢγνπλ  

ἀξαηόλ· ἠ γὰξ νζησδο ἐλ ηνῖο ζηνηρείνηο θαὶ ἀλάγνληαη πὸ ηὴλ  

νζίαλ, ἠ ἐπεηζάθησο ἐλ ἱκαηίνηο θαὶ ἀλάγνληαη πὸ ηὴλ θεῖζζαη θαηε- 

γνξίαλ, ζέζεη γάξ εἰζη.  

   Τξία δέ εἰζηλ ἴδηα ηῆο πνηόηεηνο ἢγνπλ παξαθνινπζήκαηα· πξηνλ  

ηὸ ἐλαληηόηεηα ἐπηδέρεζζαη· ηὸ γὰξ ζεξκὸλ ἐλαληίνλ ηῶ ςπρξῶ θαὶ ηὸ  

ιεπθὸλ ηῶ κέιαλη· δεύηεξνλ ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ· ἔλζα γὰξ ἐλαληηόηεο  
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ἐζηί, θαὶ ηὸ κᾶιινλ θαὶ ηὸ ἥηηνλ εξίζθεηαη. Τὸ δὲ κᾶιιόλ ἐζηηλ ἐπί- 

ηαζηο, θαὶ ηὸ ἥηηνλ ὕθεζηο. λδέρεηαη νὖλ εἰπεῖλ ηόδε ηὸ εἶδνο κᾶιινλ  

ηνῦδε ιεπθὸλ θαὶ ἥηηνλ ςπρξόλ. Τξίηνλ παξαθνινύζεκα, ηὸ θαὶ ἰδηώηα- 

ηνλ ηνῦ πνηνῦ, ηὸ ὅκνηνλ θαὶ ἀλόκνηνλ. Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ηὸ ζρῆκα  

νθ ἔρεη ἐλαληίνλ.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ν πᾶζαη αἱ ζηεξήζεηο ἀπνθαηηθο ιέγνληαη,  

ἀιιὰ θαὶ ζηεξήζεηο εἰζὶ θαηαθαηηθο ιεγόκελαη ὡο ηπθιόηεο θαὶ θσθό- 

ηεο. Καὶ πάιηλ ν πᾶλ εἶδνο θαηαθαηηθο ὀλνκάδεηαη ἀιιὰ θαὶ ἀπν- 

θαηηθο, ὥζπεξ  ἀθνιαζία εἶδνο νὖζα ν θαηαθαηηθο ἀιι᾿ ἀπν- 

θαηηθο ὠλνκάζζε·  γὰξ θαηάζεζηο θαηάθαζηο ιέγεηαη νἷνλ ‘θαιόο  

ἐζηηλ’,  δὲ ἄξλεζηο ἀπόθαζηο νἷνλ ‘νθ ἔζηη θαιόο’· ὅηε δὲ ιέγνκελ  

‘ἄλνκνο εἶ’, ηὸ α ἄξλεζηλ ζεκαίλεη ὡο ηὸ νὔ.  

   Εἰ δὲ ιέγεηαη ηόδε ηὸ ιεπθὸλ ἴζνλ εἶλαη ηῶδε ηῶ ιεπθῶ, ν θαζὸ  

πνηόηεο ιέγεηαη ἴζνλ εἶλαη ἀιιὰ θαζὸ πνζόηεο θαὶ ηὸ εἶλαη ηὴλ ἐπη- 

θάλεηαλ ηαύηελ ἴζελ ἐθείλῃ ηῇ ἐπηθαλείᾳ, ὡο θαὶ ἐλ ηῶ πνζῶ ηὸ ὅκνηνλ  

θαὶ ἀλόκνηνλ ζεσξεῖηαη ν θαζὸ πνζόλ, ἀιιὰ θαζὸ κεηέρεη πνηόηεηνο.  

[53]   Πεπὶ ηοῦ ποιεῖν καὶ πάζσειν.  

[53.2]      Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη  πνίεζηο θαὶ  πάζεζηο ἢγνπλ  πνηεηηθὴ δύλακηο  

θαὶ  παζεηηθὴ πὸ ηὴλ πνηόηεηά εἰζη, ηὸ δὲ πνηεῖλ θαὶ ηὸ πάζρεηλ  

νζία ηίο ἐζηη ηνηζδε ἐλεξγνῦζα ἠ πάζρνπζα. Πνηεῖλ νὖλ ἐζηη ηὸ ἐλ  

ἑαπηῶ ἔρεηλ ηὴλ αἰηίαλ ηῆο ἐλεξγείαο, πάζρεηλ δὲ ηὸ ἐλ ἑαπηῶ θαὶ ἐλ  

ἄιιῳ ἔρεηλ ηὴλ αἰηίαλ ηνῦ πάζρεηλ ὡο ὁ δεκηνπξγὸο θαὶ ηὸ δεκηνπξγνύ- 

κελνλ· ὁ κὲλ γὰξ δεκηνπξγὸο ἐλ ἑαπηῶ ἔρεη ηὴλ αἰηίαλ ηῆο δεκηνπξγίαο,  

[53.8]   ηὸ δὲ δεκηνπξγνύκελνλ ἐλ κὲλ ηῶ δεκηνπξγῶ ηὴλ ἀξρὴλ ηῆο δεκηνπξγίαο,  

ἐλ ἑαπηῶ δὲ ηὴλ ἐπηηεδεηόηεηα ηῆο παζήζεσο. Δεκηνπξγὸλ δὲ ἐληαῦζα  

ηὸλ ηερλίηελ ιέγνκελ νἷνλ ηέθηνλα, δεκηνπξγνύκελνλ δὲ ηὴλ ὕιελ ηὴλ  

πνθεηκέλελ ηῶ ηερλίηῃ νἷνλ ηὴλ μπιήλ· αὕηε γὰξ πόθεηηαη ηῶ ηέθηνλη.  

   Τνῦ δὲ πνηεῖλ θαὶ ηνῦ πάζρεηλ ηὰ κὲλ ἁπιο ιέγνληαη πνηεῖλ ὡο  

ἐπὶ ηλ πνηεηηθλ ηερλλ νἷνλ ηεθηνληθῆο, ραιθεπηηθῆο θαὶ ηλ ηνηνύ- 

ησλ, ἐθ᾿ ὧλ θαὶ κεηὰ ηὸ παύζαζζαη ηὸλ πνηνῦληα δηακέλεη ηὸ πνίεκα·  

ηνῦ γὰξ νἰθνδόκνπ παπζακέλνπ ηνῦ νἰθνδνκεῖλ δηακέλεη ηὸ νἰθνδνκε- 

ζέλ· -ηὸ δὲ ιέγεηαη πξάηηεηλ, ἐθ᾿ ὧλ ν δηακέλεη ηὸ πξαηηόκελνλ  

παπζακέλνπ ηνῦ πξάηηνληνο· παπζακέλνπ γὰξ ηνῦ αιεηνῦ ν δηα- 

κέλεη ἀιι᾿ ἀπόιιπηαη  αὔιεζηο· -ηὸ δὲ ιέγεηαη ζεσξεῖλ ὡο ηὸ ἀζηξν- 

λνκεῖλ, γεσκεηξεῖλ, λνεῖλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ἔηη θαὶ ηὰ ζεσξνύκελα εἴδε ἐλ  

ηνῖο ἀςύρνηο νἷνλ ππξί, ιίζῳ, μύιῳ θαὶ ηνῖο ηνηνύηνηο. Τὰ κὲλ νὖλ πξηα  

ἐπὶ ηλ ινγηθλ εἰζη, ηὸ δὲ ἔζραηνλ ἐπὶ ηλ ἀςύρσλ θαὶ ἀιόγσλ· ν  

θαζὸ γὰξ ἔκςπρνλ πνηεῖ ἀιιὰ θαζὸ ζκα πιεζηάδνλ ζώκαηη.  

   Δύν δὲ ἔρεη ἴδηα· πξηνλ ηὸ ἐπηδέρεζζαη ἐλαληηόηεηα, ηὸ γὰξ ζεξκαί- 

λεηλ ἐλαληίνλ ἐζηὶ ηνῦ ςύρεηλ· δεύηεξνλ ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ· ἐλδέρεηαη  

γὰξ κᾶιινλ ζεξκαίλεηλ θαὶ ἥηηνλ ςύρεηλ, ὁκνίσο θαὶ ζεξκαίλεζζαη θαὶ  

ςύρεζζαη.  

   λ πάζαηο νὖλ ηαῖο θαηεγνξίαηο ζεσξεῖηαη ηὸ πνηεῖλ θαὶ πάζρεηλ·  

ἐλ κὲλ ηῇ νζίᾳ ηὸ γελλᾶλ θαὶ γελλᾶζζαη, ἐλ δὲ ηῶ πνζῶ ἀξηζκεῖλ θαὶ ἀξη- 

ζκεῖζζαη, ἐλ δὲ ηνῖο πξόο ηη δηπιαζηάδεηλ θαὶ δηπιαζηάδεζζαη, ἐλ ηῇ  

πνηόηεηη ιεπθαίλεηλ θαὶ ιεπθαίλεζζαη, ἐλ ηῶ θεῖζζαη θαζίδεηλ θαὶ θαζέ-  
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δεζζαη, ἐλ ηῶ ἔρεηλ θνξεῖλ θαὶ θνξεῖζζαη, ἐλ ηῇ πνῦ πεξηέρεηλ θαὶ πεξηέ- 

ρεζζαη, θαὶ ἐλ ηῇ πνηὲ πεξηέρεζζαη θαὶ πεξηέρεηλ ἐλ ηῶ ἐλεζηηη θαὶ  

παξειειπζόηη θαὶ κέιινληη ρξόλῳ.  

[54]   Πεπὶ ηοῦ κεῖζθαι.  

[54.2]      Κεῖζζαί ἐζηη ηὸ ἔρνλ ζέζηλ πσο πξὸο ἕηεξνλ νἷνλ ηὸ ζκα ηὸ θεί- 

κελόλ πσο πξὸο ηὴλ ηνηαύηελ ζέζηλ ἠ πξὸο ἀλάθιηζηλ ἠ θαζέδξαλ ἠ  

ζηάζηλ. Εἴδε δὲ ηνῦ θεῖζζαη ηξία· ηὸ ἵζηαζζαη, ηὸ θαζῆζζαη, ηὸ ἀλαθιί- 

λεζζαη· ηὸ κὲλ γὰξ ὀξζὸλ εἶλαη ηὸ ἵζηαζζαη πνηεῖ, ηὸ δὲ θαηὰ κέξνο κὲλ  

θεῖζζαη, θαηὰ κέξνο δὲ ἵζηαζζαη πνηεῖ ηὸ θαζῆζζαη, ηὸ δὲ παληειο  

θεῖζζαη πνηεῖ ηὸ ἀλαθιίλεζζαη. Ο δεινῖ δὲ ηὸ θεῖζζαη νδὲ ηὸ θείκελνλ  

νδὲ ηὸλ ηόπνλ ἀιιὰ αηὴλ ηὴλ ζέζηλ ηνῦ θεηκέλνπ πξὸο ηὸλ ηόπνλ.  

   Τλ δὲ θεηκέλσλ ηὰ κὲλ θαηὰ θύζηλ θεῖληαη ὡο ηὰ ζηνηρεῖα ἐλ ηνῖο  

νἰθείνηο ηόπνηο νἷνλ γῆ, ὕδσξ, ἀήξ, πῦξ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ηὰ δὲ θαηὰ  

ζέζηλ θαὶ ηέρλελ ὡο ἀλδξηάο, θίσλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Λνηπὸλ ἐπηδηαίξεζηο  

 ιέγνπζα, ὅηη ηλ θεηκέλσλ ηὰ κὲλ ζηάζηκα ὡο γῆ, ηὰ δὲ θηλνύκελα ὡο  

ηὰ νξάληα ζώκαηα. Ἔηη ηλ θεηκέλσλ ηὰ κὲλ δπλάκεη θεῖληαη ἢγνπλ ηὰ  

δπλάκελα κεηέξρεζζαη, ηὰ δὲ ἐλεξγείᾳ, ὡο ὅπνπ θεῖληαη.  

[55]   Πεπὶ ηῆρ ποῦ.  

[55.2]      Τὸ πνῦ ηόπνλ ζεκαίλεη· ἐξσηώκελνη γὰξ ‘πνῦ ἐζηηλ ὁ δεῖλα’ θακὲλ  

‘ἐλ ηῶ νἴθῳ, ἐλ ηῇ πόιεη’· ηαῦηα δὲ ηόπνλ ζεκαίλνπζηλ. Εἴδε δὲ ηῆο  

πνῦ θαηεγνξίαο θαηὰ ηὰο δηαθνξὰο ηλ ηόπσλ ἄλσ, θάησ, δεμηά,  

ἀξηζηεξά, ἔκπξνζζελ, ὄπηζζελ.  

[56]   Πεπὶ ηῆρ ποηέ.  

[56.2]      Τὸ πνηὲ ρξόλνλ δεινῖ· ἐξσηώκελνη γὰξ ‘πόηε ἐγέλεην ηόδε;’ ιέγν- 

κελ ‘πέξπζη, πξνπέξπζη’, ἅηηλα ρξόλνλ ζεκαίλνπζηλ. Εἴδε δὲ ηῆο πνηὲ  

θαηεγνξίαο εἰζὶ ηνζαῦηα, ὅζαη αἱ ηνῦ ρξόλνπ δηαθνξαί. Τξεῖο δέ εἰζηλ  

αὗηαη· ἐλεζηώο, παξῳρεκέλνο, κέιισλ.  

[57]   Πεπὶ ηοῦ ἔσειν.  

[57.2]      Τὸ ἔρεηλ ἐζηὶλ νζία πεξὶ νζίαλ. Δεινῖ δὲ ηὸ πεξηέρεηλ ἠ πεξηέρεζζαη  

θαὶ κὴ εἶλαί ηη κέξνο ηνῦ πξάγκαηνο. Καὶ πεξηέρεη κὲλ ρηηώλ, ὅπια θαὶ  

ηὰ ηνηαῦηα, πεξηέρεηαη δὲ δαθηύιηνο θαὶ εἴ ηη ἕηεξνλ ηνηνῦηνλ ζκηθξόλ.  

Δεῖ δὲ θαὶ ηὸ πεξηέρνλ θαὶ ηὸ πεξηερόκελνλ νζίαο εἶλαη· εἰ γὰξ ηὸ κὲλ  

νζία εἴε, ηὸ δὲ ζπκβεβεθόο, ὡο ἐπηζηήκσλ θαὶ ἐπηζηήκε, νθέηη πὸ  

ηὸ ἔρεηλ ἀλάγεηαη. Δηαθνξαὶ δὲ ηνῦ ἔρεηλ γίλνληαη θαηὰ ηὴλ δηαθνξὰλ  

ηλ ὄλησλ· ἠ γὰξ ἔκςπρόλ ἐζηηλ ἠ ἄςπρνλ, θαὶ ἔκςπρνλ κὲλ ἔρεηλ  

ιεγόκεζα ὡο παῖδα, ἵππνλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ἄςπρνλ δὲ ὡο δαθηύιηνλ,  

πόδεκα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα. Λέγεηαη δὲ ηὸ ἔρεηλ θαὶ θαηὰ πνιιλ ἑηέξσλ  

ζεκαηλνκέλσλ ὁκσλύκσο, πεξὶ ὧλ ὕζηεξνλ ἐξνῦκελ.  

[58]   Πεπὶ ἀνηικειμένων.  

[58.2]      Πᾶλ ἀληηθείκελνλ ἠ ὡο πξᾶγκα ἀληίθεηηαη ἠ ὡο ιόγνο. Καὶ εἰ κὲλ ὡο  

ιόγνο ιόγῳ, πνηεῖ θαηάθαζηλ θαὶ ἀπόθαζηλ. Καηάθαζηο κὲλ νὖλ ἐζηη  

ηὸ εἰπεῖλ, ηί ηηλη πάξρεη, νἷνλ θαιόο ἐζηηλ, ἀπόθαζηο δὲ ηὸ εἰπεῖλ, ηί  

ηηλη νρ πάξρεη, νἷνλ νθ ἔζηη θαιόο· ιέγνληαη δὲ ἀκθόηεξα ἀπόθαλ- 

ζηο. Εἰ δὲ ὡο πξᾶγκα ἀληίθεηληαη, ἠ ὡο πξὸο ἀληηζηξέθνληα ιέγνληαη  

θαὶ πνηεῖ ηὰ πξόο ηη, ἅηηλα θαὶ ζπλεηζάγνπζηλ ἄιιεια θαὶ ζπλαλαη- 

ξνῦζηλ, ἠ ν πξὸο ἀληηζηξέθνληα θαὶ νθ ἔρνπζη ζρέζηλ. Καὶ ηαῦηα ἠ  
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ν κεηαβάιιεη εἰο ἄιιεια, ὅκσο δὲ ἄκθσ θαηὰ θύζηλ εἰζὶ θαὶ πνηεῖ ηὰ  

ἐλαληία ὡο  ζεξκόηεο θαὶ  ςύμηο, ἠ ηὸ κὲλ κεηαβάιιεη εἰο ηὸ ἕηεξνλ, ηὸ  

δὲ ἕηεξνλ ν κεηαβάιιεη. Καὶ ηὸ κὲλ αηλ ἐζηη θαηὰ θύζηλ ηὸ δὲ παξὰ  

θύζηλ, θαὶ πνηεῖ ηὰ θαηὰ ζηέξεζηλ θαὶ ἕμηλ ἀληηθείκελα ὡο ὄςηο θαὶ  

ηπθιόηεο· ἕμηο κὲλ γάξ ἐζηηλ  ὄςηο ὡο ἐθ ηνῦ ἔρεηλ, ζηέξεζηο δὲ ηῆο  

ἕμεσο ἢγνπλ ηῆο ὁξάζεσο  ηπθιόηεο.  

   Τλ δὲ ἐλαληίσλ ηὰ κέλ εἰζηλ ἄκεζα, ηὰ δὲ ἔκκεζα. Ἄκεζα κὲλ νὖλ  

εἰζηλ, ὧλ ἀλαγθαῖνλ ηὸ ἕηεξνλ ἢγνπλ ηὸ ἓλ πάξρεηλ ηῶ πνθεηκέλῳ  

αηνῖο ἠ ηνῦηνηο, ὧλ θαηεγνξνῦληαη, νἷνλ λόζνο θαὶ γίεηα ἐλ ζώκαηη  

δῴνπ πνθεηκέλῳ, θαὶ ἀλάγθε πάλησο ἐλ ηῶ ζώκαηη ἠ λόζνλ εἶλαη ἠ  

γίεηαλ· λόζνλ δέ θακελ πᾶζαλ ηὴλ παξαηξνπὴλ ηῆο θύζεσο. -Ἔκκεζα  

δέ, ὧλ νθ ἀλάγθε ηὸ ἕηεξνλ πάξρεηλ ηῶ πνθεηκέλῳ ἠ ηνύηνηο, ὧλ  

θαηεγνξνῦληαη, ὡο ηὸ ιεπθὸλ θαὶ ηὸ κέιαλ· ἐλαληία γάξ εἰζη, θαὶ ν  

πάλησο ἀλάγθε ἓλ αηλ πάξρεηλ ηῶ ζώκαηη· ν γὰξ ἀλάγθε πᾶλ  

ζκα ἠ ιεπθὸλ εἶλαη ἠ κέιαλ, εἰζὶ γὰξ ζώκαηα θαηὰ θαὶ ππῤῥά· -  

εἰ κὴ ἄξα ηὸ ἓλ ηλ ἀληηθεηκέλσλ ἀθσξηζκέλσο θύζεη πάξρεη ηηλὶ ὡο   

ζεξκόηεο ηῶ ππξὶ θαὶ  ςύμηο ηῇ ρηόλη. Τλ κὲλ νὖλ ἐκκέζσλ ηὰ κὲλ  

ἔρνπζηλ ὀλόκαηα, ὡο ηὸ κέζνλ ηνῦ ιεπθνῦ θαὶ ηνῦ κέιαλνο ιέγεηαη  

θαηόλ, ηὰ δὲ νθ ἔρνπζηλ ὀλόκαηα· ηὸ κέζνλ γὰξ ηνῦ δηθαίνπ θαὶ ηνῦ  

ἀδίθνπ νθ ἔρεη ὄλνκα, ἀιιὰ ηῇ ἀπνθάζεη ἑθαηέξνπ ηὸ ἀλὰ κέζνλ γλσ- 

ξίδεηαη νἷνλ νδὲ δίθαηνλ νδὲ ἄδηθνλ.  

   Ἀθνινπζνῦζη δὲ ηνῖο ἐλαληίνηο ἰδηώκαηα ηέζζαξα· πξηνλ, ὅηη ηῶ  

κὲλ ἀγαζῶ ἐμ ἀλάγθεο ηὸ θαθὸλ ἐλαληίνλ, ηῶ δὲ θαθῶ πνηὲ κὲλ ἀγαζόλ,  

πνηὲ δὲ ἄιιν θαθόλ· ηῇ κὲλ γὰξ ζσθξνζύλῃ ἐλαληίνλ  ἀθνιαζία, ηῇ δὲ  

ἀθνιαζίᾳ πνηὲ κὲλ ζσθξνζύλε, πνηὲ δὲ ιηζηόηεο. ἦιηζηόηεο δέ ἐζηη  

ηὸ κὴ θηλεῖζζαη κεδὲ ἐγείξεζζαη ηὰ πάζε. ἧ κὲλ νὖλ ἀθνιαζία ἔιιεηςίο  

ἐζηη ηῆο ζσθξνζύλεο,  δὲ ιηζηόηεο πεξβνιή, ἐλαληία δὲ  πεξβνιὴ  

ηῇ ἐιιείςεη. -δεύηεξνλ, ὅηη ἀδύλαηνλ ἅκα ηὰ ἐλαληία ἐπὶ ηλ ἀηόκσλ  

εἶλαη θαηὰ ηὸ αηό, νθ ἐλδέρεηαη γὰξ ἅκα Σσθξάηελ γηαίλεηλ θαὶ  

λνζεῖλ, ἠ θαηὰ ηὸ αηὸ κέινο ζεξκαίλεζζαη ἅκα θαὶ ςύρεζζαη. -ηξίηνλ,  

ὅηη ηὰ ἐλαληία ἐλ ηῶ αηῶ πνθεηκέλῳ ἠ γέλεη ἠ εἴδεη ἠ ἀξηζκῶ,  

γέλεη κὲλ ὡο ἐλ ἁπιῶ ζώκαηη ηὸ ιεπθὸλ θαὶ ηὸ κέιαλ, εἴδεη δὲ ὡο ἐλ ζώ- 

καηη δῴνπ γίεηα θαὶ λόζνο, ἀξηζκῶ δὲ δῆινλ· ηὸ γὰξ αηὸ ζκα ηλ  

ἐλαληίσλ εἶλαη δεθηηθὸλ ἐλδέρεηαη θαηὰ ηὴλ ἑαπηνῦ κεηαβνιήλ. -ηέ- 

ηαξηνλ, ὅηη ηὰ ἐλαληία ἠ πὸ ηὸ αηὸ γέλνο ὡο ηὸ ιεπθὸλ θαὶ ηὸ κέιαλ  

[58.44]   πὸ ηὸ ρξκα, ἠ πὸ ηὰ ἐλαληία γέλε ὡο δηθαηνζύλε θαὶ ἀδηθία πὸ ηὸ  

ἀγαζὸλ θαὶ ηὸ θαθόλ, ἅηηλα ἐλαληία εἰζίλ, ἠ αηὰ ηὰ ἐλαληία γέλε εἰζὶλ  

ὡο ηὸ ἀγαζὸλ θαὶ ηὸ θαθὸλ ἐλαληία ὄληα γέλε.  

[59]   Πεπὶ ἕξεωρ καὶ ζηεπήζεωρ.  

[59.2]      Ἕμηο ιέγεηαη  ἐλέξγεηα ηνῦ ἐρνκέλνπ θαὶ ηνῦ ἔρνληνο ὡο ηνῦ ὅπινπ  

θαὶ ηνῦ ὡπιηζκέλνπ ἢγνπλ ηνῦ ἐλδύνληνο θαὶ ηνῦ ἐλδπνκέλνπ· -δεύ-  

ηεξνλ αἱ ἐπείζαθηνη ἐλέξγεηαη κόληκνη νὖζαη εἴηε θπζηθαὶ εἴηε ςπρηθαί·  

θαὶ θπζηθαὶ κὲλ ὡο  ζεξκόηεο ἐλ ηνῖο ζεξκαηλνκέλνηο, ςπρηθαὶ δὲ ὡο  

ἐπηζηήκε· -ηξίηνλ, ὅπεξ νὔπσ κὲλ ἔρεη, ἔρεη δὲ ἐπηηεδεηόηεηα δέ- 

μαζζαη, ὅπεξ ἐζηὶ πξηνλ ζεκαηλόκελνλ ηνῦ δπλάκεη· -ηέηαξηνλ   

θπζηθὴ πνηόηεο ἢγνπλ θπζηθὴ ἕμηο ὡο  ζεξκόηεο ηνῦ ππξὸο θαὶ ηνῦ  
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θαζεύδνληνο  ὄςηο, ὅπεξ ἐζηὶ δεύηεξνλ ζεκαηλόκελνλ ηνῦ δπλάκεη,  

δύλαηαη γὰξ θαίεηλ, ἐλεξγείᾳ δὲ ν θαίεη, πξηνλ δὲ ζεκαηλόκελνλ ηνῦ  

ἐλεξγείᾳ· -πέκπηνλ ὡο  ηειηθὴ ἐλέξγεηα ὡο  ὅξαζηο  ἢδε ὁξζα  

θαὶ  ζεξκόηεο  ἢδε ζεξκαίλνπζα.  

   Σηέξεζηο δὲ ηῆο ἕμεσο ἀπνβνιή. Ἀληίθεηηαη νὖλ ηῶ κὲλ πξώηῳ ζεκαη- 

λνκέλῳ ηῆο ἕμεσο  ζηέξεζηο ηνῦ ὅπινπ ἢγνπλ ηνῦ ἐλδύκαηνο, -ηῶ δὲ  

δεπηέξῳ  ἀπνβνιὴ ηλ ἐπεηζάθησλ ἕμεσλ, ὅηε ηὸ ζεξκαλζὲλ ςπρξαλζῇ· -  

ηῶ ηξίηῳ, ὅπεξ νδὲ ὅισο πέθπθελ ἔρεηλ ηὸ γέλνο, ὡο ιέγνκελ ἔρεηλ ἐπη- 

ηεδεηόηεηα ηὸ βξέθνο πξὸο κνπζηθήλ, ηὴλ δὲ ζπθῆλ νδακο. ζηέξεηαη  

νὖλ  ζπθῆ, ἐπεηδὴ ηὸ γέλνο ηλ θπηλ νθ ἔρεη ἐπηηεδεηόηεηα δέ- 

μαζζαη κνπζηθήλ. Καὶ ὅπεξ ηὸ κὲλ γέλνο ἔρεη ἐπηηεδεηόηεηα, ηὶ δὲ ηλ  

εἰδλ νθ ἔρεη· ηὸ γὰξ δῶνλ ἔρεη ἐπηηεδεηόηεηα ὁξᾶλ, ὁ δὲ ἀζπάιαμ  

εἶδνο ὢλ ηνῦ δῴνπ νθ ἔρεη ἐπηηεδεηόηεηα ηνῦ ὁξᾶλ· -ηῶ δὲ ηεηάξηῳ  

 ἀπνβνιὴ ηῆο δπλάκεσο ηῆο θαζ᾿ ἕμηλ· -ηῶ δὲ πέκπηῳ  ἀπνβνιὴ  

ηῆο ηειηθῆο ἐλεξγείαο, ὅπεξ ἀλσηέξσ εἴξεθε ηὴλ θαηὰ ζηέξεζηλ θαὶ ἕμηλ  

ηλ ἀληηθεηκέλσλ ἀληίζεζηλ ἢγνπλ ηῆο δπλάκεσο εἴηε ηῆο πνηεηηθῆο εἴηε  

ηῆο παζεηηθῆο· αὕηε δὲ ραξαθηεξίδεηαη ηνῖο ηξηζὶ ηνύηνηο, ὅπεξ  

πέθπθελ ἔρεηλ νδὲ ὅισο δὲ ἔρεη, ἀιιὰ ηειείσο ἐζηέξεηαη, θαὶ ὅηε  

πέθπθελ ἔρεηλ, θαὶ ἔλζα πέθπθελ ἔρεηλ. Οἷνλ ηὸλ ιίζνλ ν ιέγνκελ  

εἶλαη ηπθιόλ, ν πέθπθε γὰξ ἔρεηλ ἕμηλ ὁξάζεσο· νδὲ ηὸλ ἀξηηγέλλε- 

ηνλ θύλα ιέγνκελ εἶλαη ηπθιὸλ νδὲ ηὸ ἀξηηγέλλεηνλ βξέθνο λσδόλ,  

ἐπεηδὴ ν πεθύθαζη θαη᾿ ἐθεῖλνλ ηὸλ θαηξὸλ ἔρεηλ· νδὲ ηὸλ πόδα  

ιέγνκελ ηπθιόλ, ν γὰξ πέθπθε ηὸ δῶνλ ἐλ ηῶ πνδὶ ἔρεηλ ηὴλ ἕμηλ  

ηῆο ὁξάζεσο. Ὅηε νὖλ θαηὰ ηὰ ηξία ηαῦηα πέθπθελ ἔρεηλ θαὶ κὴ ἔρεη,  

ιέγεηαη ζηέξεζηο.  

[60]   Πεπὶ πποηέπος καὶ ὑζηέπος.  

[60.2]      Τὸ δὲ πξόηεξνλ δηαηξεῖηαη εἰο ηέζζαξα ζεκαηλόκελα. Καὶ θπξηώηαηόλ  

ἐζηη ηὸ ηῶ ρξόλῳ πξόηεξνλ. Λέγεηαη δὲ θπξίσο ἐπὶ κὲλ ἐκςύρσλ ηὸ  

πξεζβύηεξνλ, ἐπὶ δὲ ηλ ἀςύρσλ ηὸ παιαηόηεξνλ· θαηαρξεζηηθο δὲ  

θαὶ ἀλη᾿ ἀιιήισλ ιακβάλνληαη. -δεύηεξνλ δὲ ηὸ θύζεη πξόηεξνλ,  

ὅπεξ ζπλεηζθέξεηαη κέλ, ν ζπλεηζθέξεη δέ, θαὶ ζπλαλαηξεῖ θαὶ ν ζπλαλ- 

αηξεῖηαη ὡο ηὸ δῶνλ πξόηεξνλ ηνῦ ἀλζξώπνπ· δῴνπ γὰξ κὴ ὄληνο  

νδὲ ἄλζξσπνο ἔζηαη, δῶνλ γὰξ ὁ ἄλζξσπνο. Ἀλζξώπνπ δὲ κὴ ὄληνο  

ἔζηαη δῶνλ, θαὶ ὁ ἵππνο γὰξ θαὶ ὁ θύσλ δῶά εἰζη· θαὶ ἀλζξώπνπ ὄληνο  

πάλησο ἔζηαη δῶνλ, δῶνλ γὰξ ὁ ἄλζξσπνο. Ζῴνπ δὲ ὄληνο ν πάλησο  

ἄλζξσπνο ἀιι᾿ ἴζσο ἵππνο, θύσλ· θαὶ ηαῦηα γὰξ δῶά εἰζη. -ηξίηνλ  

ηὸ θαηὰ ηάμηλ, ὥζπεξ θακὲλ πξηνλ ηὸ α, δεύηεξνλ ηὸ β, εἶηα ηὰ  

ζπιιάβηα, εἶηα αἱ ςῆθνη. -ηέηαξηνλ ηὸ θαη᾿ ἀμίαλ, ὥο θακελ· πξηνλ  

ἐπίζθνπνο, εἶηα πξεζβύηεξνο. θβάιινπζη δὲ ηνῦηνλ ηὸλ ηξόπνλ  

ηηλέο· ἐλδέρεηαη γὰξ ηὸλ πξηνλ θαηὰ ηάμηλ ὕζηεξνλ εἶλαη θαη᾿ ἀμίαλ. -  

πέκπηνλ, ὥο θακελ ηὸ αἴηηνλ θαὶ αἰηηαηόλ, ὡο ὁ Σσθξάηεο πξόηεξνο  

ηῆο ἰδίαο εἰθόλνο· αηὸο γάξ ἐζηηλ αἴηηνο ηῆο ἰδίαο εἰθόλνο. Καὶ ὁ παηὴξ  

πξόηεξνο θαὶ κείδσλ ηνῦ πἱνῦ· ὁ γὰξ παηήξ ἐζηηλ αἴηηνο ηνῦ πἱνῦ, ἐθ  

γὰξ ηνῦ παηξὸο ὁ πἱὸο γελλᾶηαη. Δηὸ θαὶ ὁ καθάξηνο Γξεγόξηνο θαηὰ  

ηνῦην ηὸ ζεκαηλόκελνλ ἔιαβε ηὸ πὸ ηνῦ θπξίνπ κλ ἐλ ηνῖο ἱεξνῖο  

εαγγειίνηο ῥεζέλ· « παηήξ κνπ κείδσλ κνύ ἐζηηλ.»  
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   Ἄιινη δὲ πξνζηηζέαζη ηὸ θαη᾿ ἐπίλνηαλ, ὡο πξόηεξνλ ηλ ζεκειίσλ  

ηὸλ ηνῖρνλ. Τνῦην δὲ ἀλάγεηαη πὸ ηὸλ ηέηαξηνλ ηξόπνλ, ηὸλ θαη᾿  

ἀμίαλ· ηὸ γὰξ ηῇ ἐπηλνίᾳ πξόηεξνλ, ηνῦην ηῶ πξάγκαηη ὕζηεξνλ.  

ζαρο δὲ ηὸ πξόηεξνλ, ηνζαπηαρο θαὶ ηὸ ὕζηεξνλ. Τὸ δὲ πξόηεξνλ  

θαὶ ηὸ ὕζηεξνλ θαὶ ηὸ κᾶιινλ θαὶ ἥηηνλ νὔθ εἰζη ηλ ὁκσλύκσλ ἀιιὰ  

ηλ ἀθ᾿ ἑλόο.  

[61]   Πεπὶ ηοῦ ἅμα.  

[61.2]      Ἅκα ιέγεηαη θπξίσο κέλ, ὧλ  γέλεζηο ἐλ ηῶ αηῶ ρξόλῳ, νἷνλ  

δύν ηηλὲο ἐγελλήζεζαλ ἐλ ηῇ αηῇ ῥνπῇ. Οὗηνο ὁ ηξόπνο ἀληίθεηηαη  

ηῶ πξώηῳ ηξόπῳ ηλ ζεκαηλνκέλσλ ηνῦ πξνηέξνπ. Δεύηεξνλ ζεκαη- 

λόκελνλ ηλ ἅκα ηὰ ἀιιήινηο ζπλππάξρνληα θαὶ κὴ ὄληα ἕηεξνλ ἑηέξνπ  

αἴηηνλ ἠ αἰηηαηὸλ ὡο ηὸ δηπιάζηνλ θαὶ ηὸ ἣκηζπ· ἅκα γὰξ ζπλππάξ- 

ρνπζη θαὶ ζπλαλαηξνῦζηλ ἄιιεια θαὶ ζπλεηζθέξνπζηλ. Οὗηνο δὲ ὁ  

ηξόπνο ἀληίθεηηαη ηῶ δεπηέξῳ θαὶ ηῶ πέκπηῳ ηξόπῳ ηνῦ πξνηέξνπ·  

ἐλ κὲλ γὰξ ηῶ δεπηέξῳ ν ζπλεηζάγνπζηλ νδὲ ζπλαλαηξνῦζηλ ἄιιεια,  

ἐλ δὲ ηῶ πέκπηῳ ηὸ κὲλ αἴηηνλ, ηὸ δὲ αἰηηαηόλ. Τξίηνλ ζεκαηλόκελνλ  

ηλ ἅκα ηὰ ἀληηδηῃξεκέλα εἴδε· ἀληηδηῃξεκέλα δὲ εἴδε ιέγεηαη ηὰ ἐθ  

ηῆο αηῆο δηαηξέζεσο θαηελερζέληα νἷνλ ηὸ ινγηθὸλ θαὶ ηὸ ἄινγνλ ἐθ  

ηνῦ δῴνπ. Οὗηνο δὲ ὁ ηξόπνο ἀληίθεηηαη ηῶ πξώηῳ θαὶ ηῶ δεπηέξῳ  

θαὶ ζρεδὸλ ηνῖο ἄιινηο ηξηζί.  

[62]   Πεπὶ κινήζεωρ.  

[62.2]      Κίλεζίο ἐζηηλ ἐληειέρεηα ηνῦ δπλάκεη, θαζὸ ηνηνῦηόλ ἐζηηλ, νἷνλ ὁ  

ραιθὸο δπλάκεη ἐζηὶλ ἀλδξηάο· δύλαηαη γὰξ ὁ ραιθὸο ἀπνιαβεῖλ ηὸ  

εἶδνο ηνῦ ἀλδξηάληνο. ληειέρεηα νὖλ ἐζηη ηνῦ ραιθνῦ ηνῦ δπλάκεη  

ὄληνο ἀλδξηάληνο ηὸ δηαιύεζζαη, ηὸ δηαπιάηηεζζαη, ηὸ δηαμέεζζαη,  

ἅπεξ εἰζὶ θηλήζεηο. λ ὅζαηο νὖλ θαηεγνξίαηο ζεσξεῖηαη ηὸ δπλάκεη, ἐλ  

ηαύηαηο ζεσξεζήζεηαη  θίλεζηο· ἐλ ὅζαηο δὲ ν ζεσξεῖηαη ηὸ δπλάκεη,  

νδὲ  θίλεζηο ζεσξεζήζεηαη. Θεσξεῖηαη νὖλ ἐλ ηῇ νζίᾳ, ἐλ ηῶ πνζῶ,  

ἐλ ηῶ πνηῶ, ἐλ ηῇ πνῦ θαηεγνξίᾳ. λ κὲλ ηῇ νζίᾳ γέλεζηο θαὶ θζνξά,  

ἐλ δὲ ηῶ πνζῶ αὔμεζηο θαὶ κείσζηο, ἐλ δὲ ηῶ πνηῶ ἀιινίσζηο, ἐλ δὲ ηῇ  

πνῦ ηὸ θύθιῳ θεξόκελνλ, ὅπεξ θαιεῖηαη πεξηθνξά, θαὶ ηὸ ἐπ᾿ εζείαο  

θηλνύκελνλ, ὅπεξ ιέγεηαη ἐπ᾿ εζείαο θίλεζηο. Τῆο δὲ ἐπ᾿ εζείαο θηλή- 

ζεσο δηαθνξαί εἰζηλ ἕμ· ηὸ ἄλσ, ηὸ θάησ, ηὸ ἔζσ, ηὸ ἔμσ, ηὸ δεμηά, ηὸ  

ἀξηζηεξά. Δηὸ κεηὰ ηῆο πεξηθνξᾶο ἑπηὰ ηνπηθαὶ θηλήζεηο εἰζί· πᾶλ  

γὰξ κεηαβαιιόκελνλ ἠ θαζ᾿ αηὸ κεηαβάιιεηαη ἠ θαηά ηη ηλ ἐλ αηῶ  

ἠ θαηά ηη ηλ πεξὶ αηό· θαὶ εἰ κὲλ θαζ᾿ αηό, πνηεῖ γέλεζηλ θαὶ θζνξάλ·  

εἰ δὲ θαηά ηη ηλ ἐλ αηῶ ἠ θαηὰ ηὸ πνζόλ, θαὶ πνηεῖ αὔμεζηλ θαὶ  

κείσζηλ, ἠ θαηὰ ηὸ πνηόλ, θαὶ πνηεῖ ἀιινίσζηλ· εἰ δὲ θαηὰ ηὸ πεξὶ  

αηό, πνηεῖ ηὴλ θαηὰ ηόπνλ κεηαβνιήλ· ὁ γὰξ ηόπνο νὔηε αηό ἐζηη  

θηλνύκελνλ νὔηε ηη ηλ ἐλ αηῶ, ἀιιὰ ηνῖο θηλνπκέλνηο παξέπεηαη θαὶ  

πεξὶ ηὰ θηλνύκελά ἐζηη.  

   Δηαθέξεη δὲ γέλεζηο θαὶ θζνξά· γέλεζηο κὲλ γάξ ἐζηηλ  ἀπὸ ηνῦ κὴ  

ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη πξόνδνο· ὅπεξ γὰξ νθ ἤλ πξόηεξνλ, ηνῦην γίλεηαη.  

ἧ δὲ θζνξὰ ηὸ ἀλάπαιηλ ἀπὸ ηνῦ ὄληνο ἐπὶ ηὸ κὴ εἶλαη κεηαβνιή. -  

αὔμεζηο δὲ θαὶ κείσζηο· αὔμεζηο κὲλ γάξ ἐζηηλ  ἐπὶ ηὸ κεῖδνλ θίλεζηο·  

κείσζηο δὲ  ἐπὶ ηὸ ἔιαηηνλ. -ἐλ δὲ ηῇ ἀιινηώζεη πάιηλ ηὰ ἀληηθείκελα  
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πάζε, ζεξκόηεο ςύμεη, ηῶ ιεπθῶ ηὸ κέιαλ. Ἀληίθεηηαη ηνίλπλ ηῇ κὲλ  

[62.28]   γελέζεη θζνξά, ηῇ δὲ αμήζεη κείσζηο, ηῇ δὲ ἀιινηώζεη ηὸ ἀληηθείκελνλ  

θαὶ  ξεκία. Ἀληηθείκελνλ κὲλ ζεξκάλζεη ςύμηο ξεκία ηε· ὅηαλ γὰξ  

ιάβῃ πέξαο ηὸ ζεξκαηλόκελνλ θαὶ ἔιζῃ ἐπὶ ηὴλ ἄθξαλ ζεξκόηεηα, ξεκεῖ  

θαὶ παύεηαη ηνῦ ζεξκαίλεζζαη. Οὕησ θαὶ ηῇ θαηὰ ηόπνλ κεηαβνιῇ θαὶ  

 ἐλαληία θίλεζηο ἀληίθεηηαη θαὶ  ξεκία, ἐλαληία κέλ, ὡο  ἄλσ θίλεζηο  

ηῇ θάησ ξεκίᾳ ηε· ἐὰλ γὰξ βινλ ῥίςῃ ηηο ἐπὶ ηὰ ἄλσ, ν πξόηεξνλ  

ἐπὶ ηὰ θάησ θηλεζήζεηαη, πξὶλ ξεκία ηηο γέλεηαη. Τῇ δὲ νξαλίᾳ  

θηλήζεη νθ ἔζηηλ ἐλαληία θίλεζηο. Δνθεῖ δὲ  ἀιινίσζηο παξέπεζζαη  

ηαῖο ινηπαῖο θηλήζεζη· θαὶ γὰξ θαὶ ηὸ γηλόκελνλ θαὶ ηὸ θζεηξόκελνλ θαὶ  

ηὸ αμάλνλ θαὶ ηὸ κεηνύκελνλ θαὶ ηὸ θηλνύκελνλ θαηὰ ηόπνλ πάλησο  

ἀιινηνῦηαη. πὶ δὲ ηλ θπζηθλ θηλήζεσλ, εἰ θαὶ εξίζθνκελ παξε- 

πνκέλελ ηὴλ ἀιινίσζηλ ηαῖο ινηπαῖο θηλήζεζηλ, ὅκσο ἐλδέρεηαη ἀιινη- 

νῦζζαη κέλ, κὴ κέληνη δὲ θηλεῖζζαη θαζ᾿ ἑηέξαλ θίλεζηλ, ὡο ἐπὶ ιίζνπ·  

νὗηνο γὰξ ζεξκαίλεηαη θαὶ ςύρεηαη θαὶ νὔηε αὔμεη νὔηε γίλεηαη· θαὶ ἐπὶ  

ηλ ινηπλ ὁκνίσο. Ὥζηε εἰ θαὶ παξέπεηαη ἀιινίσζηο ηαῖο ινηπαῖο  

θηλήζεζηλ, ὅκσο ἐλδέρεηαη θαζ᾿ αηὴλ ζεσξεῖζζαη· ὅζελ ὁκνινγεῖηαη  

αηλ ηὸ δηάθνξνλ.  

   Κίλεζηλ δὲ ιέγεη Ἀξηζηνηέιεο ηὴλ κεηαβνιήλ. λ γὰξ ηῶ πέκπηῳ  

ιόγῳ ηῆο Φπζηθῆο ἀθξνάζεσο ἀπέδεημελ, ὅηη γέλεζηο θαὶ θζνξὰ κεηα- 

βνιαὶ κέλ εἰζη, θηλήζεηο δὲ νὔθ εἰζη, δηόηη  θίλεζηο ζῳδνκέλνπ ηνῦ  

πξάγκαηνο γίλεηαη. Εἰ δὲ θαὶ ηῇ ἀιινηώζεη θαὶ ηῇ θαηὰ ηόπνλ κεηα- 

βνιῇ ἔθεκελ δύν ἐλαληία εἶλαη, ηήλ ηε θίλεζηλ θαὶ ηὴλ ξεκίαλ, ἰζηένλ,  

ὡο νθ ἀδύλαηνλ θαη᾿ ἄιιν θαὶ ἄιιν δύν ἑλὶ εἶλαη ἐλαληία· ξεκία κὲλ  

γὰξ ὡο ιῆμηο θαὶ ζηέξεζηο,  δὲ ἀληηθεηκέλε θπξίσο ὡο ζεξκάλζεη  

ςύμηο.  

[63]   Πεπὶ ηοῦ ἔσειν.  

[63.2]      Τὸ ἔρεηλ θαηὰ ὀθηὼ ηξόπνπο ιέγεηαη· -ἠ γὰξ ὡο ἕμηλ ἠ δηάζεζηλ ἠ  

ἄιιελ πνηόηεηα· ιεγόκεζα γὰξ ἔρεηλ ἐπηζηήκελ θαὶ ἀξεηήλ. -ἠ ὡο  

πνζόλ· ιέγεηαη γὰξ ηξίπερπ κέγεζνο ἔρεηλ ηὸ μύινλ. -ἠ ὡο νζίαλ  

πεξὶ νζίαλ, ὅπεξ ἐζηὶ γεληθώηαηνλ γέλνο. Τνῦην δέ-ἠ πεξὶ ὅινλ ηὸ  

ζκα ὡο ρηηώλ-ἠ πεξί ηη κέξνο ὡο δαθηύιηνο ἐλ δαθηύιῳ-ἠ ὡο  

κέξνο ἐλ ὅιῳ· ιεγόκεζα γὰξ ἔρεηλ ρεῖξα· -ἠ ὡο ἐλ ἀγγείῳ, ὡο ιέγνκελ  

νἶλνλ ἔρεηλ ηὸ θεξάκηνλ, -ἠ ὡο θηῆκα· ιεγόκεζα γὰξ νἰθίαλ ἔρεηλ ἠ  

ἀγξόλ, ιεγόκεζα δὲ θαὶ γπλαῖθα ἔρεηλ, θαὶ  γπλὴ ἄλδξα ἔρεηλ. Ἔνηθε δὲ  

νὗηνο ὁ ηξόπνο ἀιιόηξηνο εἶλαη ηνῦ ἔρεηλ, ἐπεηδὴ ἀληηζηξέθεη· νδὲλ γὰξ  

κᾶιινλ ζεκαίλεη ἔρεηλ ηὸλ ἄλδξα γπλαῖθα ἠ ηὴλ γπλαῖθα ἄλδξα, νδὲ  

γὰξ ἕηεξνλ ἑηέξνπ ἐπηθξαηεῖ, ἀιι᾿ ἴζσο θαὶ ἀδηαθόξσο ἔρνπζηλ. Εἰ δὲ  

θαὶ ὁ θηήησξ ἔρεη θηῆκα θαὶ ηὸ θηῆκα θηήηνξα θαὶ ἀληηζηξέθεη, ἀιι᾿  

νρ ὡο ἀλὴξ γπλαῖθα θαὶ γπλὴ ἄλδξα· ὁ γὰξ θηήησξ αηνθξαηὲο θαὶ  

θπξηώηαηόλ ἐζηη ηνῦ θηήκαηνο, θαὶ δηὰ ηνῦην κᾶιινλ ὁ κὲλ θηήησξ  

ἔρεηλ ιέγεηαη, ηὸ δὲ θηῆκα ἔρεζζαη. Δῆινλ δέ, ὅηη ηὸ ἔρεηλ ηλ ὁκσ- 

λύκσλ ἐζηί.  

   Τηλὲο ηὰο αηὰο δηαθνξὰο ιέγνπζη ηνῦ ἔρεηλ, ὅζαο θαὶ ηνῦ πνηεῖλ  

θαὶ ηνῦ πάζρεηλ· ὡο γὰξ ηὰ πνηνῦληα θαὶ πάζρνληα ἠ ἔκςπρά ἐζηηλ  

ἠ ἄςπρα, νὕησ θαὶ ἐληαῦζα ἠ ἔκςπρόλ ἐζηη ηὸ ἔρνλ θαὶ ηὸ ἐρόκελνλ ἠ  
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ἄςπρνλ. Πο νὖλ ηλ δηαθόξσλ γελλ αἱ αηαὶ δηαθνξαὶ ἔζνληαη;  

Ἀιι᾿ ἔζηηλ εἰπεῖλ, ὅηη ηὸ ἔρνλ ἠ πεξὶ ὅινλ ηὸ ζκά ἐζηηλ ἠ πεξὶ κέξνο,  

θαὶ πάιηλ ηνῦην ἠ ἀκπληήξηόλ ἐζηηλ ἠ θόζκνο.  

[64]   Πεπὶ ἀποθάνζεωρ ἀποθάζεώρ ηε καὶ καηαθάζεωρ.  

[64.2]      Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη  θαηάθαζηο θαὶ  ἀπόθαζηο ἀπόθαλζηο ιέγεηαη.  

Καηάθαζηο κὲλ νὖλ ἐζηηλ  ζεκαίλνπζα, ηί ηηλη πάξρεη, ηνπηέζηη ηί  

πάξρεη ηηο· νἷνλ ‘Σσθξάηεο ζνθόο ἐζηη’, ‘Σσθξάηεο πεξηπαηεῖ’.  

Ἀπόθαζηο δὲ  δεινῦζα ηὸ κὴ πάξρνλ ηηλὶ ἢγνπλ ηί νθ ἔζηη ηηο,  

νἷνλ ‘ὁ δεῖλα νθ ἔζηη ζνθόο’, ‘ὁ δεῖλα ν πεξηπαηεῖ’. πεηδὴ δὲ πάζῃ  

θαηαθάζεη ἀληίθεηηαη ἀπόθαζηο θαὶ πάζῃ ἀπνθάζεη θαηάθαζηο,   

ἀπόθαζηο  ἀληηθεηκέλε ηῇ θαηαθάζεη θαὶ  θαηάθαζηο  ἀληηθεηκέλε  

ηῇ ἀπνθάζεη ἀληίθαζηο ιέγεηαη· ἀλάγθε δὲ ηὴλ κίαλ ςεύδεζζαη θαὶ ηὴλ  

κίαλ ἀιεζεύεηλ.  

[65]   Πεπὶ ὅπος καὶ πποηάζεωρ καὶ ζςλλογιζμοῦ.  

[65.2]      Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη ζθνπὸλ ἔρεη  ινγηθὴ πξαγκαηεία πεξὶ ηῆο  

ἀπνδείμεσο. ἧ δὲ ἀπόδεημηο ζπιινγηζκόο ἐζηηλ· ὁ δὲ ζπιινγηζκὸο  

ζύγθεηηαη ἐθ δύν ἀιεζλ πξνηάζεσλ θαὶ ηνῦ ζπκπεξάζκαηνο· νἷνλ  

ζέισλ ἀπνδεῖμαη, ὅηη  ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηη, ιέγσ, ὅηη πᾶλ ἀεηθίλεηνλ  

ἀζάλαηόλ ἐζηηλ· αὕηε πξόηαζίο ἐζηηλ. Εἶηα ιέγσ θαὶ δεπηέξαλ πξό- 

ηαζηλ· ἧ ςπρὴ ἀεηθίλεηόο ἐζηηλ· εἶηα ηὸ ζπκπέξαζκα· ἧ ςπρὴ ἄξα  

ἀζάλαηόο ἐζηηλ. θάζηε δὲ πξόηαζηο ἐμ ὅξσλ ζύγθεηηαη, ἑθάζηε γὰξ  

ιέμηο ηῆο πξνηάζεσο ὅξνο ιέγεηαη· ὅξνο γάξ ἐζηηλ, εἰο ὃλ ἀλαιύεηαη   

πξόηαζηο. Οἷνλ  πξόηαζηο ιέγεη· Πᾶλ ἀεηθίλεηνλ ἀζάλαηόλ ἐζηη· ηὸ  

‘Πᾶλ’ ὅξνο ιέγεηαη ὡο κέξνο πξνηάζεσο θαὶ ηὸ ‘ἀεηθίλεηνλ’ ὁκνίσο  

ὅξνο ιέγεηαη θαὶ ηὸ ‘ἀζάλαηνλ’ ὅξνο ιέγεηαη θαὶ ηὸ ‘ἐζηηλ’ ὅξνο ιέγεηαη.  

   Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη δεῖ ηὰο πξνηάζεηο ἀιεζεῖο εἶλαη θαὶ ηὸ ζπκπέ- 

ξαζκα ἀθνινπζεῖλ ηαῖο πξνηάζεζηλ. Εἰ γὰξ εξεζῇ  κία ηλ πξνηάζεσλ  

ςεπδὴο ἠ ηὸ ζπκπέξαζκα, παξαινγηζκόο ἐζηη θαὶ ν ζπιινγηζκόο.  

Ἁπιῆ θσλή, ὄλνκα, ῥῆκα, θάζηο, ὅξνο· ηαῦηα ηὰ πέληε θαηὰ κὲλ ηὸ  

πνθείκελνλ νδὲλ ἀιιήισλ δηαθέξνπζη, κόλνλ δὲ θαηὰ ηὴλ ζρέζηλ  

ἐζηὶλ αηλ  δηαθνξά· νἷνλ ἄλζξσπνο ὡο κὲλ ἁπιο ζεκαληηθόλ ηηλνο  

ιέγεηαη ἁπιῆ θσλή, ὡο δὲ πνθείκελνλ ιέγεηαη ὄλνκα, ὡο δὲ ηάμηλ  

ἐπέρνλ θαηεγνξνπκέλνπ ιέγεηαη ῥῆκα, ὡο δὲ κέξνο θαηαθάζεσο ἠ  

ἀπνθάζεσο ιέγεηαη θάζηο, ὡο δὲ κέξνο πξνηάζεσο θαὶ ζπιινγηζκνῦ  

ιέγεηαη ὅξνο.  

   Χξὴ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ἐλ ηῇ πξνηάζεη ἢηνη ηῇ θαηαθάζεη θαὶ ἀπν- 

θάζεη ηὸ κὲλ πνθείκελνλ ὄλνκα ιέγεηαη, ηὸ δὲ θαηεγνξνύκελνλ ιέγεηαη  

ῥῆκα. Οἷνλ θαηάθαζίο ἐζηηλ· Ἄλζξσπνο πεξηπαηεῖ, ηὸ ‘ἄλζξσπνο’  

πνθείκελόλ ἐζηη θαὶ ιέγεηαη ὄλνκα, ηὸ ‘πεξηπαηεῖ’ ηάμηλ ἐπέρεη θαηε- 

γνξνπκέλνπ θαὶ ιέγεηαη ῥῆκα· ‘Σσθξάηεο θαιόο ἐζηη’, ηὸ ‘Σσθξάηεο’  

πνθείκελόλ ἐζηη θαὶ ιέγεηαη ὄλνκα, ηὸ ‘θαιόο ἐζηη’ ηάμηλ ἐπέρεη θαηε- 

γνξνπκέλνπ θαὶ ιέγεηαη ῥῆκα ὡο κέξνο θαηαθάζεσο, εἰ θαὶ παξὰ ηνῖο  

γξακκαηηθνῖο ὄλνκα ιέγεηαη ηὸ ‘θαιόο’. Καὶ ἁπιο, ᾧηηλη ἀθνινπζεῖ ηὸ  

‘ἐζηη’, ῥῆκά ἐζηη θαὶ ἐλ ηῇ ἀπνθάζεη θαὶ ἐλ ηῇ θαηαθάζεη, θἂλ ὄλνκά ἐζηη  

θἂλ ῥῆκα, ῥῆκα ιέγεηαη παξὰ ηνῖο θηινζόθνηο ὡο θαηεγνξνύκελνλ.  

   Ἰζηένλ, ὅηη ηὰ πέληε ηαῦηα νδὲλ ἀιιήισλ δηελελόραζηλ, ἀπό- 
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θαλζηο, πξόηαζηο, πξόβιεκα, ἔλζηαζηο, ζπκπέξαζκα. Ὅηαλ γὰξ  

ἁπιο ἀπνθαίλσκαη, ὅηη  ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηηλ, ἀπόθαλζηο ιέγεηαη.  

Ὅηαλ δὲ ὡο κέξνο ζπιινγηζκνῦ ιεθζῇ, ηόηε πξόηαζίο ἐζηηλ ηὸ ιέγεηλ·  

ἧ ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηηλ. ἧλίθα δέ ηηο ἐλίζηαηαη πξὸο ηὴλ πξόηαζηλ  

ιέγσλ· Πόζελ δῆινλ, ὅηη  ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηη; ηόηε ηὸ ηνηνῦηνλ  

ἔλζηαζηο πξνζαγνξεύεηαη. ἧλίθα δὲ πάιηλ πξνηείλνκελ εἰο δήηεζηλ·  

Ἆξα  ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηη; θαιεῖηαη πξόβιεκα. Ὅηε δὲ ἐθ πξνηά- 

ζεσο ζπλαρζῇ, θαιεῖηαη ζπκπέξαζκα, νἷνλ· ἧ ςπρὴ ἀεηθίλεηόο ἐζηη,  

ηὸ ἀεηθίλεηνλ ἀζάλαηνλ, ἐθ ηλ πξνηάζεσλ ηνύησλ ζπλάγεηαη· Ἄξα   

ςπρὴ ἀζάλαηόο ἐζηη· ηνῦηό ἐζηη ζπκπέξαζκα.  

   Πξόηαζίο ἐζηη ιόγνο ἀπνθαληηθόο ηηλνο ἀπό ηηλνο, ὅπεξ ἐζηὶλ ἀπό- 

θαζηο, νἷνλ ‘Σσθξάηεο ν γειᾷ’, ἢ ηηλνο θαηά ηηλνο, ὅπεξ ἐζηὶ θαηά- 

θαζηο, ὡο ‘Σσθξάηεο γειᾷ’. Ὅξνο ἐζηίλ, εἰο ὃλ ἀλαιύεηαη  πξόηαζηο.  

[65.47]   Σπιινγηζκόο ἐζηη ιόγνο, ἐλ ᾧ ηεζέλησλ ηηλλ ἢγνπλ ὁκνινγεζέλησλ  

ἕηεξνλ ἐμ ἀλάγθεο ηλ θεηκέλσλ ζπκβαίλεη δηὰ ηὰ θείκελα· δηὰ γὰξ ηὰο  

θεηκέλαο πξνηάζεηο γίλεηαη ηὸ ζπκπέξαζκα κὴ δεόκελνλ ἔμσζελ ἑηέξαο  

ηηλὸο ζπζηάζεσο. Πξόβιεκά ἐζηη ζεώξεκα ζπληεῖλνλ εἰο αἵξεζηλ θαὶ  

θπγὴλ ἢγνπλ εἰο ἄξλεζηλ θαὶ ζπγθαηάζεζηλ πξὸο γλζηλ θαὶ ζεσξίαλ.  

Πύζκα ἐζηὶλ ἐξώηεκα δηεμνδηθὴλ ἢγνπλ πιαηεῖαλ ἀπαηηνῦλ ἀπό- 

θξηζηλ· δηαθέξεη γὰξ ὁ ἐξσηεκαηηθὸο ιόγνο ηνῦ ππζκαηηθνῦ, ὅηη ηῶ  

κὲλ ἐξσηεκαηηθῶ ηαρεῖα ἕπεηαη  ἀπόθξηζηο ἢγνπλ δη᾿ ὀιίγσλ, ηῶ δὲ  

ππζκαηηθῶ ρξνλία θαὶ δηὰ πνιιλ. Δηαινγηθὸο ραξαθηὴξ ιέγεηαη ὁ  

θαηὰ πεῦζηλ θαὶ ἀπόθξηζηλ. Ἔλζηαζίο ἐζηηλ  ἐθ πξννηκίσλ ἀλαηξέ- 

πνπζα ηὸλ ιόγνλ. Ἀληηπαξάζηαζηο δὲ  δερνκέλε κὲλ ηὸλ ιόγνλ ὡο  

ἀιεζῆ, δεηθλύνπζα δέ, ὡο νδὲλ βιάπηεη πξὸο ηὸ πξνθείκελνλ. Λεκκά- 

ηηόλ ἐζηηλ, ὅπεξ εἴιεπηαη ὡο ὁκνινγνύκελνλ πξὸο θαηαζθεπήλ ηηλνο.  

Αἵξεζίο ἐζηη δόμα πιεηόλσλ ἀλζξώπσλ πξὸο ἀιιήινπο κὲλ ζπκθσ- 

λνύλησλ, πξὸο ἄιινπο δὲ δηαθσλνύλησλ. Κνηλὴ δὲ ἔλλνηά ἐζηηλ  παξὰ  

πᾶζηλ ὁκνινγνπκέλε, νἷνλ ὅηη ἔζηηλ ἣιηνο. Θέζηο δέ ἐζηη παξάδνμνο  

πόιεςίο ηηλνο ηλ ἐλ θηινζνθίᾳ γλσξίκσλ ἢγνπλ μέλε ἔλλνηα ὡο ὁ  

Παξκελίδνπ ιόγνο, ὅηη ἓλ ἔιεγε ηὸ ὄλ, θαὶ ὡο ὁ ἧξαθιείηνπ, ὅηη πάληα  

θηλεῖηαη.  

   Κνηλόλ ἐζηη ηὸ ἐλ πνιινῖο ζεσξνύκελνλ ἠ πνιιλ θαηεγνξνύκελνλ.  

Κνηλὸλ δὲ ηεηξαρο ιέγεηαη· ἠ ηὸ εἰο ηὰ κέξε δηαηξεηὸλ ὡο  θιεξνπρνπ- 

κέλε γῆ· ἠ ηὸ ἀδηαηξέησο ἐλ ρξήζεη θνηλῇ ιακβαλόκελνλ, νρ ἅκα δὲ  

ὡο εἷο δνῦινο ἠ εἷο ἵππνο δύν δεζπνηλ πνηὲ κὲλ ηνῦδε, πνηὲ δὲ ηνῦδε  

ηὴλ θέιεπζηλ πιεξλ· ἠ ηὸ ἐλ πξνθαηαιήςεη ἰδηνπνηνύκελνλ, εἰο δὲ ηὸ  

θνηλὸλ ἀλαπεκπόκελνλ ὡο ὁ ἐλ ζεάηξῳ ηόπνο ἠ ἐλ βαιαλείῳ· ἠ ηὸ  

ἀδηαηξέησο εἰο θνηλὴλ θαὶ ηὴλ αηὴλ ἔλλνηαλ πξνβαιιόκελνλ ὡο   

θσλὴ ηνῦ θήξπθνο. Καηὰ ηνῦηνλ ηὸλ ηξόπνλ ρξὴ ιεθζῆλαη ἐπὶ ηλ  

ὁκσλύκσλ θαὶ ζπλσλύκσλ ηὸ ‘ὧλ ὄλνκα θνηλόλ’.  

   Καζ᾿ αηό ἐζηη ηὸ πξώησο θαὶ θαη᾿ νζίαλ πξνζόλ ηηλη θαὶ ν θαηὰ  

ζπκβεβεθὸο ὡο ηὸ ινγηθὸλ ηῶ ἀλζξώπῳ. Καζόινπ ἐζηὶ ηὸ πνιιὰ  

ζεκαῖλνλ ὡο ἄλζξσπνο, δῶνλ, νζία. Καηὰ ζπκβεβεθόο ἐζηηλ, ὃ δύλαηαη  

πάξρεηλ ηηλὶ θαὶ κὴ πάξρεηλ ὡο ηῶ ἀλζξώπῳ ηὸ λνζεῖλ θαὶ γηαίλεηλ.  

Πνηεῖλ ιέγεηαη ἐπὶ ηλ πνηεηηθλ ηερλλ, ἐθ᾿ ὧλ δηακέλεη ηὸ γηλόκελνλ  
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ὡο ἐπὶ ηεθηνληθῆο θαὶ ηλ ηνηνύησλ· δηακέλεη γὰξ κεηὰ ηὴλ πνίεζηλ   

θιίλε. Πξάηηεηλ ιέγεηαη, ἐθ᾿ ὧλ ν δηακέλεη ηὸ ηέινο ἢγνπλ ηὸ ἀπνηέ- 

ιεζκα ὡο ἐπὶ ηῆο αιεηηθῆο θαὶ ὀξρεζηηθῆο. Θεσξεῖλ δὲ ιέγεηαη ηὸ  

λνεῖλ, ηὸ ἀζηξνλνκεῖλ, ηὸ γεσκεηξεῖλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα.  

   Τὴλ ἐπίλνηαλ ὁ ἀιεζὴο ιόγνο δηηηὴλ ἀπνθαίλεηαη. ἧ κὲλ γὰξ ἐπ- 

έλλνηά ηηο θαὶ ἐπελζύκεζίο ἐζηη ηὴλ ὁινζρεξῆ ηλ πξαγκάησλ θαὶ  

ἀδηάξζξσηνλ ἐμαπινῦζα θαὶ δηαζαθνῦζα ζεσξίαλ θαὶ γλζηλ, ὡο ηὸ  

αἰζζήζεη δόμαλ εἶλαη ἁπινῦλ ηῇ πνιππξαγκνζύλῃ ηνῦ λνῦ πνιπκεξέο  

ηε θαὶ πνηθίινλ ἀλαθαίλεζζαη, νἷνλ ὁ ἄλζξσπνο ἁπινῦο θαηλόκελνο ηῇ  

ἐπηλνίᾳ δηπινῦο θαηαλνεῖηαη, ἐθ ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο ζπγθείκελνο,  

 δὲ ἀλάπιαζκα δηαλνίαο ηπγράλεη θαηὰ ζπκπινθὴλ αἰζζήζεώο ηε θαὶ  

θαληαζίαο ἐθ ηλ ὄλησλ ηὰ κεδακο ὄληα ζπληηζεῖζα θαὶ δνμάδνπζα.  

Τνηαύηε δέ ἐζηηλ  ηλ ἱππνθεληαύξσλ θαὶ ζεηξήλσλ θαὶ ηξαγειάθσλ  

κπζνπιαζηία. Τλ γὰξ ὅισλ ηὰ κέξε ιακβάλνπζα θαὶ ἐθ ηλ κεξλ  

ἄιιν ηη ζπληηζεῖζα θαηὰ πνιιὴλ ἐμνπζίαλ ηε θαὶ εθνιίαλ ηὰ κεδακο  

ἐλ πνζηάζεη ηε θαὶ νζίᾳ ζεσξνύκελα ἐλ ηῇ δηαλνίᾳ θαὶ ηνῖο ιόγνηο  

ἀλέπιαζελ, εἶηα θαὶ ηαῖο ὕιαηο δηαηππνπκέλε ἀλεηδσινπνίεζελ· αὕηε δὲ  

ιέγεηαη ςηιὴ ἐπίλνηα.  

   Ἕλσζηο γίλεηαη θαηὰ δηαθόξνπο ηξόπνπο· ἠ γὰξ θαηὰ θπξκὸλ γίλεηαη  

ὡο ἐπὶ δηαθόξσλ ἀιεύξσλ ἀλαθπξνκέλσλ θαὶ κηγλπκέλσλ, -ἠ θαηὰ  

θόιιεζηλ ὡο ἐπὶ ραιθνῦ θαὶ κνιύβδνπ, -ἠ θαηὰ ἁξκνλίαλ ὡο ἐπὶ  

ιίζσλ θαὶ μύισλ, -ἠ θαηὰ ζύγρπζηλ ὡο ἐπὶ ηλ ηεθηλ θαὶ ηλ  

κεηαιιηθλ, ηεθηλ κὲλ θεξνῦ θαὶ πίζζεο θαὶ ηλ ηνηνύησλ, κεηαιιη- 

θλ δὲ ρξπζνῦ θαὶ ἀξγύξνπ θαὶ ηλ ηνηνύησλ, -ἠ θαηὰ ἀλάθξαζηλ  

ὡο ἐπὶ ηλ γξλ, νἴλνπ ηπρὸλ θαὶ ὕδαηνο, νἴλνπ θαὶ κέιηηνο. -ἧ δὲ  

θαηὰ ζύλζεζηλ ἕλσζίο ἐζηηλ  εἰο ἄιιεια ηλ κεξλ ρσξὶο ἀθαληζκνῦ  

πεξηρώξεζηο ὡο ἐπὶ ςπρῆο ἔρεη θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, ἣληηλα ἕλσζίλ ηηλεο  

ζύγθξαζηλ ἐθάιεζαλ ἠ ζπκθπΐαλ. Ἰζηένλ δέ, ὥο ηηλεο ηλ παηέξσλ ηὸ  

ηῆο θξάζεσο ὄλνκα ἐπὶ ηνῦ θαηὰ Χξηζηὸλ κπζηεξίνπ ν θαηεδέμαλην,  

ηὴλ δὲ θαηὰ ζύλζεζηλ ἕλσζηλ ἅπαληεο. Αὕηε δέ ἐζηηλ  θαζ᾿ πόζηαζηλ  

ἕλσζηο  θαηὰ ζύλζεζηλ. Καζ᾿ πόζηαζηλ κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ ἐθ δηαθόξσλ  

θύζεσλ θεζηὸο πξᾶγκα. Καὶ πάιηλ θαζ᾿ πόζηαζίλ ἐζηη ηὸ ἐθ δύν  

κὲλ πξαγκάησλ, ἐλ ἑλὶ δὲ πξνζώπῳ. Καὶ ἔηη θαζ᾿ πόζηαζηλ ἕλσζίο  

ἐζηηλ  ἑηέξᾳ πνζηάζεη πξνζηξέρνπζα θύζηο.  

   Κξᾶζηο δέ ἐζηη ζσκάησλ παξάζεζηο, πνηνηήησλ ἀληέκβαζηο. Καὶ  

πάιηλ θξᾶζίο ἐζηηλ νζηλ ἀιιήιαηο ἑηεξνίσλ ζπλδξνκὴ θαὶ ηλ πεξὶ αηὰο  

πνηνηήησλ ἀληεκβνιή. Κξᾶζίο ἐζηη ζύδεπμηο ζσκάησλ ἀληηθηξλώλησλ ἀι- 

ιήινηο ηὰο ἐλ αηνῖο πνηόηεηαο.  

   Ἔζηηλ ἕλσζηο θαὶ  θαηὰ παξάζεζηλ· ἔνηθε δὲ ηῇ θαηὰ ἁξκνλίαλ.  

Πάιηλ ἕλσζηο ιέγεηαη πξνζσπηθή, ὅηαλ ηηο ηὸ ηνῦ ἑηέξνπ πνδπόκελνο  

πξόζσπνλ ἀλη᾿ αηνῦ ηνὺο πὲξ αηνῦ πνηῆηαη ιόγνπο, θαὶ ἕλσζηο  

ζρεηηθὴ ὡο θίινπ πξὸο θίινλ.  δὲ Νεζηόξηνο θαὶ ἄιιαο ἐπηλνεῖ ἑλώ- 

ζεηο, θαηὰ ηὴλ ἀμίαλ θεκὶ θαὶ ὁκνηηκίαλ θαὶ ηαπηνβνπιίαλ θαὶ εδνθίαλ  

θαὶ ὁκσλπκίαλ.  

   Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη ἐπὶ ηῆο θαζ᾿ πόζηαζηλ ἑλώζεσο ηὰ λνεηὰ θαὶ  

ἑλνῦληαη ηνῖο δπλακέλνηο αηὰ δέμαζζαη ὡο ηὰ ζπλεθζαξκέλα θαὶ ἑλνύ- 
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κελα κέλεη ἀζύγρπηα θαὶ ἀδηάθζνξα θαὶ ἀλαιινίσηα ὡο ηὰ παξαθεί- 

κελα· ηνηαύηελ γὰξ ἔρεη θύζηλ ηὰ λνεηά.  

[66]   Ὁπιζμοὶ ηῆρ θιλοζοθίαρ εἰζὶν ἕξ.  

[66.2]      αʹ Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ηλ ὄλησλ, ᾗ ὄληα ἐζηίλ, ἢγνπλ ηῆο  

θύζεσο αηλ. βʹ Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ζείσλ ηε θαὶ ἀλζξσπίλσλ  

πξαγκάησλ. γʹ Φηινζνθία ἐζηὶ κειέηε ζαλάηνπ ηνῦ ηε πξναηξεηηθνῦ  

ηνῦ ηε θπζηθνῦ. δʹ Φηινζνθία ἐζηὶλ ὁκνίσζηο ζεῶ θαηὰ ηὸ δπλαηὸλ  

ἀλζξώπῳ· ὁκνηνύκεζα δὲ ζεῶ θαηὰ ηὸ δίθαηνλ θαὶ ὅζηνλ θαὶ ἀγαζόλ.  

Δίθαηνλ κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ ηνῦ ἴζνπ δηαλεκεηηθὸλ ἢηνη κήηε ἀδηθεῖλ κήηε  

ἀδηθεῖζζαη κήηε ιακβάλεηλ πξόζσπνλ ἐλ θξίζεη, ἀιι᾿ ἀπνδηδόλαη  

ἑθάζηῳ θαηὰ ηὰ ἔξγα αηνῦ, ὅζηνλ δὲ ηὸ πὲξ ηὸ δίθαηνλ ἢηνη ηὸ  

ἀγαζὸλ ηὸ ἀδηθνύκελνλ ἀλέρεζζαη θαὶ ζπγρσξεῖλ ηνῖο ἀδηθνῦζη θαὶ  

κᾶιινλ εεξγεηεῖλ αηνύο. εʹ Φηινζνθία ἐζηὶ ηέρλε ηερλλ θαὶ ἐπη- 

ζηήκε ἐπηζηεκλ·  γὰξ θηινζνθία ἀξρή ἐζηη πάζεο ηέρλεο, δη᾿ αηῆο  

γὰξ πᾶζα ηέρλε εὕξεηαη. Ϛʹ Φηινζνθία ἐζηὶ θηιία ζνθίαο· ζνθία δὲ  

ἀιεζὴο ὁ ζεόο ἐζηηλ. ἧ νὖλ ἀγάπε  πξὸο ηὸλ ζεόλ, αὕηε ἐζηὶλ   

ἀιεζὴο θηινζνθία.  

   Δηαηξεῖηαη δὲ  θηινζνθία εἰο ζεσξεηηθὸλ θαὶ πξαθηηθόλ· ηὸ ζεσξεηη- 

θὸλ εἰο ζενινγηθόλ, καζεκαηηθόλ, θπζηνινγηθόλ· ηὸ καζεκαηηθὸλ εἰο  

ἀξηζκεηηθόλ, κνπζηθόλ, γεσκεηξηθόλ, ἀζηξνλνκηθόλ· ηὸ δὲ πξαθηηθὸλ  

εἰο ζηθόλ, νἰθνλνκηθόλ, πνιηηηθόλ. Θεσξεηηθὸλ κὲλ νὖλ ἐζηη ηὸ θαηα- 

λνεῖλ ηά ηε ἀζώκαηα θαὶ ἄπια ἢγνπλ πεξὶ ζενῦ, ὃ πξώησο θαὶ θπξίσο  

ἐζηὶλ ἀζώκαηνλ θαὶ ἄπινλ· ἔπεηηα θαὶ πεξὶ ἀγγέισλ θαὶ δαηκόλσλ θαὶ  

ςπρλ, ἃ θαὶ αηὰ ὅζνλ πξὸο ηὸ ζκα ἄπια ιέγνληαη, εἰ θαὶ πξὸο ηὸ  

θπξίσο ἄπινλ ἢγνπλ ηὸ ζεῖνλ ιηθά εἰζη. Τνῦην ηνίλπλ ἐζηὶ ηὸ ζενινγηθόλ.  

Θεσξεῖλ δέ ἐζηη θαὶ ηὴλ ηλ ιηθλ θύζηλ ἢγνπλ δῴσλ θαὶ θπηλ θαὶ  

ιίζσλ θαὶ ηλ ηνηνύησλ, ὅπεξ ἐζηὶ ηὸ θπζηνινγηθόλ. Θεσξεῖλ δὲ  

[66.26]   θαὶ ηὰ κέζα ηνύησλ, ἃ πνηὲ κὲλ ἐλ ὕιῃ ζεσξνῦληαη, πνηὲ δὲ ἐθηὸο  

ὕιεο θαὶ κέζα εἰζὶ ηλ ἀύισλ θαὶ ιηθλ, ὅπεξ ἐζηὶ ηὸ καζεκαηηθόλ.  

 γὰξ ἀξηζκὸο ἄπιόο ἐζηη θαζ᾿ ἑαπηόλ, ζεσξεῖηαη δὲ θαὶ ἐλ ὕιῃ, ζίηῳ  

ηπρὸλ ἠ νἴλῳ· ιέγνκελ γὰξ δέθα κνδίνπο ζίηνπ θαὶ δέθα μέζηαο νἴλνπ·  

ὁκνίσο θαὶ ἐπὶ ηλ ινηπλ εἰδλ ηνῦ καζεκαηηθνῦ. Τὸ δὲ πξαθηηθὸλ  

ἤζνο θνζκεῖ θαὶ ηὸ πο δεῖ πνιηηεύεζζαη δηδάζθεη· θαὶ εἰ κὲλ ἕλα ἄλζξσ- 

πνλ παηδεύεη, ιέγεηαη ζηθόλ, εἰ δὲ νἶθνλ ὅινλ, ιέγεηαη νἰθνλνκηθόλ, εἰ  

δὲ πόιηλ ὁιόθιεξνλ, ιέγεηαη πνιηηηθόλ.  

   Ἰζηένλ, ὡο ηέζζαξέο εἰζηλ αἱ δηαιεθηηθαὶ κέζνδνη ἢγνπλ ινγηθαί·  

αʹ δηαηξεηηθή, ἣηηο δηαηξεῖ ηὸ γέλνο εἰο εἴδε δηὰ κέζσλ ηλ δηαθνξλ·  

βʹ ὁξηζηηθή, ἣηηο ἀπὸ ηνῦ γέλνπο θαὶ ηλ δηαθνξλ, ὧλ δηεῖιελ   

δηαηξεηηθή, ὁξίδεη ηὸ πνθείκελνλ· γʹ ἀλαιπηηθὴ  ηὸ ζπλζεηηθώηεξνλ  

ἀλαιύνπζα εἰο ηὰ ἁπινύζηεξα, ηνπηέζηη ηὸ ζκα εἰο ηνὺο ρπκνύο,  

ηνὺο ρπκνὺο εἰο ηνὺο θαξπνύο, ηνὺο θαξπνὺο εἰο ηὰ ηέζζαξα ζηνηρεῖα,  

ηὰ ζηνηρεῖα εἰο ὕιελ θαὶ εἶδνο· δʹ ἀπνδεηθηηθὴ  δηὰ κέζνπ ηηλὸο δεη- 

θλύνπζα ηὸ πξνθείκελνλ· νἷνλ πξόθεηηαί κνη δεῖμαη, ὅηη  ςπρὴ ἀζά- 

λαηόο ἐζηη· ιακβάλσ ηη κέζνλ, ηὸ ἀεηθίλεηνλ, θαὶ ζπιινγίδνκαη νὕησο·  

ἧ ςπρὴ ἀεηθίλεηόο ἐζηη· ηὸ ἀεηθίλεηνλ ἀζάλαηνλ·  ςπρὴ ἄξα ἀζάλα- 

ηνο.  
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   Ἰζηένλ δέ, ὡο νἱ ζπιινγηζκνὶ ηῆο ἀπνδεηθηηθῆο εἰζη. Δεῖ δὲ γηλώ- 

ζθεηλ, ὅηη  ἀλαιπηηθὴ ηξηζζή ηίο ἐζηηλ· ἔζηη γὰξ θπζηθὴ ὡο  πξν- 

ιερζεῖζα· ἔζηη δὲ θαὶ ινγηθὴ ἀλάιπζηο, ὅηαλ ηὸλ πξνηεζέληα ζπιιν- 

γηζκὸλ ἀλαιύζσκελ εἰο ηὸ νἰθεῖνλ ζρῆκα· ἔζηη δὲ θαὶ καζεκαηηθή, ὅηαλ  

ιάβσκελ ηὸ δεηνύκελνλ ὡο ὁκνινγνύκελνλ θαὶ θαηαληήζσκελ εἴο ηη  

ὁκνινγνύκελνλ, ὅζελ ἀγξεύεηαη ηὸ πξνθείκελνλ. Οἷνλ ἔζησ ηὸ δεηνύ- 

κελνλ· Εἰ ἀζάλαηνο  ςπρή. Τνῦην ηὸ δεηνύκελνλ ιακβάλσ ὡο ὁκνιν- 

γνύκελνλ θαὶ ιέγσ· πεηδὴ ἀζάλαηνο  ςπρή, εἰζὶλ ἀκνηβαὶ ηλ  

θαύισλ θαὶ ἀγαζλ πξάμεσλ· εἰ δέ εἰζηλ ἀκνηβαί, ἔζηη ηὸ δηθαδόκελνλ  

θαὶ δηθάδνλ· εἰ δέ ἐζηη ηὸ δηθαδόκελνλ θαὶ δηθάδνλ, ἔζηη πξνλνεηὴο θαὶ  

πξόλνηα. Καηεληήζακελ ηνίλπλ εἰο ηὴλ πξόλνηαλ, ἣηηο παξὰ πᾶζηλ  

ὁκνινγεῖηαη. Ἔλζελ ινηπὸλ θαηὰ ζύλζεζηλ ιέγσ· πεηδὴ ἔζηη πξό- 

λνηα θαὶ δηθαζηήο, εἰζὶλ ἀκνηβαί· ἐπεηδὴ εἰζὶλ ἀκνηβαί, ἔζηη ηὸ θξη- 

λόκελνλ· εἰ δὲ ἔζηη ηὸ θξηλόκελνλ, ἀζάλαηνο ἄξα  ςπρή.  

[67]   Πεπὶ ηῆρ καθ᾿ ὑπόζηαζιν ἑνώζεωρ.  

[67.2]      Χξὴ γηλώζθεηλ, ὅηη  θαζ᾿ πόζηαζηλ ἕλσζηο κίαλ πόζηαζηλ ηλ  

ἑλνπκέλσλ ἀπνηειεῖ ζύλζεηνλ ζῴδνπζα ηὰο ζπλειζνύζαο πξὸο ἕλσζηλ  

θύζεηο θαὶ ηὴλ ηνύησλ δηαθνξὰλ θαὶ ηὰ ηνύησλ θπζηθὰ ἰδηώκαηα  

ἀζύγρπηά ηε θαὶ ἄηξεπηα ἐλ ἑαπηῇ. Αὕηε δὲ πξὸο ἑαπηὴλ νδεκίαλ  

πνζηαηηθὴλ ἔρεη δηαθνξάλ· αηῆο γὰξ γίλνληαη αἱ ἑθαηέξνπ ηλ  

ζπλειζόλησλ πξὸο ἕλσζηλ ραξαθηεξηζηηθαὶ δηαθνξαί, αἷο ἑθαηέξσλ ἐθ  

ηλ ὁκνεηδλ ρσξίδνληαη, ὡο ἐπὶ ςπρῆο ἔρεη θαὶ ζώκαηνο. Μία κὲλ γὰξ  

ἐμ ἀκθνηέξσλ ἀπνηειεῖηαη  ηνῦ Πέηξνπ ηπρὸλ ἠ ηνῦ Παύινπ πό- 

ζηαζηο ζύλζεηνο, ζῴδεη δὲ ἐλ ἑαπηῇ ηὰο δύν ηειείαο θύζεηο, ηήλ ηε ηῆο  

ςπρῆο θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, θαὶ ηὴλ ηνύησλ δηαθνξὰλ ἀζύκθπξηνλ θαὶ ηὰ  

ηνύησλ θπζηθὰ ἰδηώκαηα ἀζύγρπηα. Ἔρεη δὲ ἐλ ἑαπηῇ ηὰ ἑθαηέξαο  

ραξαθηεξηζηηθὰ ἰδηώκαηα ηά ηε ηῆο ςπρῆο ηὰ ρσξίδνληα αηὴλ ἐθ  

ηλ ινηπλ ςπρλ θαὶ ηὰ ηνῦ ζώκαηνο ηὰ ρσξίδνληα αηὸ ἐθ ηλ  

ινηπλ ζσκάησλ, κεδακο ρσξίδνληα ηὴλ ςπρὴλ ἐθ ηνῦ ζώκαηνο  

ἀιι᾿ ἑλνῦληα θαὶ ζπλάπηνληα, ἅκα δὲ ηὴλ ἐμ αηλ ζπληεζεηκέλελ κίαλ  

πόζηαζηλ ρσξίδνληα ηλ ινηπλ ὁκνεηδλ πνζηάζεσλ. πεηδὰλ  

δὲ ἅπαμ αἱ θύζεηο ηὴλ πξὸο ἄιιεια θαζ᾿ πόζηαζηλ δέμσληαη ἕλσζηλ,  

ἀδηαίξεηνη κέλνπζηλ εἰο ηὸ παληειέο. Εἰ γὰξ θαὶ ρσξίδεηαη  ςπρὴ ηνῦ  

ζώκαηνο ἐλ ηῶ ζαλάηῳ, ἀιι᾿  πόζηαζηο ἀκθνηέξσλ κία θαὶ  αηή  

ἐζηηλ· πόζηαζηο γάξ ἐζηηλ  ἐλ ηῇ ἀξρῇ ηῆο ἑθάζηνπ πάξμεσο θαη᾿  

αηὸ ζύκπεμηο. Μέλεη νὖλ ηό ηε ζκα θαὶ  ςπρή, ἀεὶ κίαλ ηὴλ ἀξρὴλ  

ηῆο ἑαπηλ ἔρνληα πάξμεώο ηε θαὶ πνζηάζεσο, εἰ θαὶ ρσξηζζζηλ  

ἀιιήισλ.  

   Δεῖ δὲ γηλώζθεηλ, ὅηη θύζεηο κὲλ ἑλσζῆλαη ἀιιήιαηο θαζ᾿ πόζηαζηλ  

ἐλδέρεηαη ὡο ἐπὶ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ θύζηλ πξνζιεθζῆλαη πὸ πνζηά- 

ζεσο θαὶ ἐλ αηῇ πνζηῆλαη δπλαηόλ, ἅπεξ ἀκθόηεξα ἐπὶ ηνῦ Χξηζηνῦ  

ζεσξνῦληαη-θαὶ γὰξ ἐλ αηῶ θαὶ αἱ θύζεηο,  ζεία ηε θαὶ  ἀλζξσπίλε,  

λώζεζαλ, θαὶ ἐλ ηῇ πξνϋπαξρνύζῃ ηνῦ ζενῦ ιόγνπ πνζηάζεη πέζηε  

 ἔκςπρνο αηνῦ ζὰξμ θαὶ αηὴλ ἔζρελ πόζηαζηλ, -ἐθ δύν δὲ θύζεσλ  

ἀπνηειεζζῆλαη κίαλ θύζηλ ζύλζεηνλ ἠ ἐθ δύν πνζηάζεσλ κίαλ πό-  

ζηαζηλ παληειο ἀδύλαηνλ· δηόηη ἀδύλαηνλ ηὰο ἐλαληίαο νζηώδεηο  
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δηαθνξὰο ἐλ κηᾷ θύζεη ζπλππάξμαη ἀιιήιαηο· ηνύησλ γὰξ ἔξγνλ ἐζηὶλ  

ἀπνδηηζηᾶλ ἀιιήισλ ηὰο θύζεηο, ἐλ αἷο πάξμνπζη. Καὶ πάιηλ ἀδύλαηνλ  

ηὰ ἅπαμ θαζ᾿ ἑαπηὰ πνζηάληα ἑηέξαλ ἀξρὴλ πνζηάζεσο ζρεῖλ·  

 γὰξ πόζηαζηο  θαζ᾿ ἑαπηό ἐζηηλ ὕπαξμηο. Ἰζηένλ δέ, ὡο ἐπὶ ηῆο  

ἁγίαο ηξηάδνο πόζηαζίο ἐζηηλ ὁ ἄλαξρνο ηξόπνο ηῆο ἑθάζηνπ ἀηδίνπ  

πάξμεσο.  

   Χξὴ δὲ εἰδέλαη, ὅηη, λίθα ζύλζεηνο γέλεηαη θύζηο, δεῖ ὁκόρξνλα ηὰ  

κέξε εἶλαη θαὶ ἐμ ἑηέξσλ ἕηεξνλ ἀπνηειεῖηαη κὴ θπιάηηνλ ἀιιὰ ηξέπνλ  

θαὶ ἀιινηνῦλ ηὰ ἐμ ὧλ ζπλεηέζε, ὡο ἐθ ηλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ἀπνηε- 

ινπκέλνπ ηνῦ ζώκαηνο ἄιιν ἐμ ἄιισλ γέγνλε θαὶ νὔηε πῦξ ηέιεηνλ  

νὔηε ηη ηλ ἄιισλ ἐζηὶλ ἠ ιέγεηαη, θαὶ ὡο ἐμ ἵππνπ θαὶ ὄλνπ κίνλνο·  

νὔηε γὰξ ἵππνο νὔηε ὄλνο ἐζηὶλ ἠ ιέγεηαη ἀιι᾿ ἐμ ἑηέξσλ ἕηεξνλ, κεδ᾿  

ὁπόηεξνλ ηλ, ἐμ ὧλ ζπλεηέζε, θπιάηηνλ ἀζύγρπηόλ ηε θαὶ ἄηξεπηνλ.  

[68]   <Ὅξνη δηάθνξνη>  

[68.2]      Ἀλάγθε ἐζηὶ βίαο αἰηία. -Σηνηρεῖόλ ἐζηη θνηλο κέλ,  

ἐμ νὗ ηη γίλεηαη πξώηνπ, θαὶ εἰο αηὸ ἐπ᾿ ἐζράηνπ ἀλα- 

ιύεηαη· ἰδίσο δὲ ζηνηρεῖόλ ἐζηηλ, ἐμ νὗ γίλεηαη ζκα θαὶ  

εἰο αηὸ ἀλαιύεηαη, νἷνλ πῦξ, ὕδσξ, ἀήξ, γῆ. Πῦξ ἐζηη  

ζκα ιεπηνκεξέζηαηνλ θαὶ ζεξκόηαηνλ θαὶ μεξόηαηνλ·  

γῆ ἐζηη ζκα μεξόηαηνλ θαὶ βαξύηαηνλ· ὕδσξ ἐζηὶ  

ζκα γξὸλ θαὶ ςπρξόηαηνλ· ἀήξ ἐζηη ζκα γξόηαηνλ  

θαὶ καιαθόλ.  

   Γέλεζίο ἐζηη θίλεζηο θαη᾿ νζίαλ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο  

ηὸ εἶλαη· θζνξά ἐζηη θίλεζηο ἐθ ηνῦ ὄληνο εἰο ηὸ κὴ εἶλαη.  

Αὔμεζίο ἐζηη θίλεζηο ἐλ ηῶ πνζῶ θαηὰ κέγεζνο· θζίζηο  

ἐζηὶ θίλεζηο ἐλ ηῶ πνζῶ θαηὰ κείσζίλ ηε θαὶ ἐιάηησζηλ.  

Ἀιινίσζίο ἐζηη θίλεζηο ἐλ ηῶ πνηῶ θαηὰ κεηαβνιήλ.  

Φνξά ἐζηη θίλεζηο ἐθ ηόπνπ εἰο ηόπνλ· πεξηθνξά ἐζηη  

θίλεζηο ἐλ ηῶ αηῶ ηόπῳ. Αηνθηλεζία ἐζηὶλ  ηῆο  

ςπρῆο ἐλ ηνῖο δῴνηο θίλεζηο.  

   Χξόλνο ἐζηὶ κέηξνλ θηλήζεσο θαὶ ἀξηζκὸο ηνῦ ἐλ θηλήζεη  

πξνηέξνπ θαὶ ζηέξνπ. ἧκέξα ἐζηὶλ ιίνπ πὲξ γῆο  

θνξὰ ἠ ρξόλνο, ἐλ ᾧ ὁ ἣιηνο πὲξ γῆο θέξεηαη· λύμ ἐζηη  

ζώκαηνο ηῆο γῆο ζθηὰ ἠ ρξόλνο, ἐλ ᾧ ὁ ἣιηνο πὸ γῆλ  

θέξεηαη. Νπρζήκεξόλ ἐζηη θόζκνπ πεξηζηξνθή. Μήλ ἐζηη  

ρξόλνο ἀπὸ ζπλόδνπ ζειήλεο πξὸο ἣιηνλ ἐπὶ ηὴλ ἑμῆο  

ζύλνδνλ. ληαπηόο ἐζηη ρξόλνο, ἐλ ᾧ ὁ ἣιηνο ηὸλ δσδηαθὸλ  

δηέμεηζη θύθινλ. Καηξόο ἐζηη ρξόλνο θαηνξζώκαηνο· ἀθαη- 

ξία ἐζηὶ ιεῖςηο θαηξνῦ θαηὰ ἐπηηπρίαλ πξνζπκίαο ηνῦ  

δεηνπκέλνπ. Ὥξα ἐζηὶ κέξνο ἐληαπηνῦ ηὸ ηέηαξηνλ ἠ  

ηῆο κέξαο ηὸ δσδέθαηνλ ἠ ἀθκὴ ςπρῆο ἠ ζώκαηνο  

ἄλζνο ἠ λεόηεηνο θάιινο. Ἔαξ ἐζηὶ ρξόλνο, ἐλ ᾧ ηὸ  

γξὸλ ἐπηθξαηεῖ· ζέξνο ἐζηὶ ρξόλνο, ἐλ ᾧ ηὸ ζεξκὸλ  

ἐπηθξαηεῖ· θζηλόπσξόλ ἐζηη ρξόλνο, ἐλ ᾧ ηὸ μεξὸλ  

ἐπηθξαηεῖ· ρεηκώλ ἐζηη ρξόλνο, ἐλ ᾧ ηὸ ςπρξὸλ ἐπηθξαηεῖ.  

   Πσγσλίαο ἐζηὶλ ἀζηξνεηδὲο ππξὸο ἄζξνηζκα ἔκπξν- 



55 
 

[68.34]   ζζελ ἔρνλ ηὰο ἀθηῖλαο. Κνκήηεο ἐζηὶ ππξνεηδὲο ἄζηξσλ  

ἄζξνηζκα θόκεο θεθαιῆο δίθελ θύθισζελ ἐθπέκπσλ  

ἀθηῖλαο. Δνθίαο ἐζηὶλ ἀζηξνεηδὴο θνληὸο ἢγνπλ δνθὸο  

ηὴλ ππξώδε ἐπὶ ηὰ ἄλσ ἐθπέκπσλ ἀθηῖλα. Λακπάο  

ἐζηηλ ἄλαςηο θαὶ ἄζξνηζκα ππξόο. Ἶξίο ἐζηηλ ἔκθαζηο  

ιίνπ ζεκλνεηδὴο ἐλ λέθεη θνίιῳ θαὶ δξνζώδεη ἐλ θύθινπ  

ηάμεη θαηλνκέλε πεξηθεξὴο ὡο ἐλ θαηόπηξῳ πξὸο αἴζζε- 

ζηλ ἠ ἔκθαζηλ ἄζηξνπ δηὰ πύθλσζηλ ἀέξνο γηλνκέλε.  

Παξήιηόο ἐζηη λέθνο πεξηθεξέο, ππθλόλ, ὅκνηνλ ιίῳ,  

ἠ ἔκθαζηο ιίνπ ἐλ λέθεη ππθλῶ θαὶ ιείῳ. Κεξαπλόο  

ἐζηηλ ἑιηθνεηδὲο πλεῦκα θίλεζηλ πνηνῦλ δηάππξνλ θαὶ  

ἄλσζελ θάησ δηὰ ππξὸο θινγώδνπο θεξόκελνλ θαὶ ἐκππ- 

ξίδνλ θύθιῳ. Τπθώο ἐζηη ἑιηθνεηδὴ θίλεζηο ἀέξνο δνθώ- 

δνπο ἄλσζελ ἐπὶ γῆο ηεηακέλε. Πξεζηήξ ἐζηηλ ἑιηθνεηδὴο  

θίλεζηο δηαπγνῦο ἀέξνο ἄλσζελ θάησ θεξνκέλε. Σθεπηόο  

ἐζηη θεξαπλὸο ἄλεπ λεθλ.  

   Χάιαδά ἐζηηλ ὁινπαγὲο ὕδσξ πὲξ γῆο πεπεγπῖα·  

θξύζηαιιόο ἐζηηλ ὁινπαγὲο ὕδσξ ἐπὶ γῆο· ρηώλ ἐζηηλ  

κηπαγὲο ὕδσξ δηὰ λεθλ ἐπὶ γῆλ θαηαβαίλνπζα· πάρλε  

ἐζηὶλ ὁινπαγὲο ὕδσξ δη᾿ ἄιιεο γξᾶο ὕιεο ἐπὶ γῆο  

πεπεγπῖα. Ὄκβξνο ἐζηὶλ ἀζξόνλ ὕδσξ ἐθ λεθλ ἐθθξη- 

λόκελνλ· εηόο ἐζηη ςεθάδσλ ἄζξνηζκα· ςεθάο ἐζηη  

λνηὶο ἀζξόα ζηαγόλσλ. κίριε ἐζηὶ ζύζηαζηο πξὸ  

λέθνπο· ἀηκόο ἐζηη πιῆζνο ἀλαζπκηάζεσλ ἐπὶ γῆο.  

   Λίκλε ἐζηὶλ ὕδσξ πνιύ, γιπθὺ θαὶ ἄζξνπλ δηὰ θνίινπ  

θαὶ θαηάληνπο ρσξνῦλ ἐλ ζπζηάζεη. Θάιαζζά ἐζηηλ  

ὕδσξ ἁικπξὸλ θαὶ πηθξὸλ ηὰ θνῖια ηλ θόιπσλ πιε- 

ξνῦλ ηῆο θαησηάηεο γῆο. Κξήλε ἐζηὶλ ἀπόῤῥπηνο πεγῆο  

ἀξρὴ ἠ ὕδσξ ἐθ κεηαβνιῆο ηῆο γῆο γελλώκελνλ θαὶ ἐθθξη- 

λόκελνλ.  

   Σεηζκόο ἐζηη θίλεζηο πλεύκαηνο ἀζξόα πὸ γῆλ εἰζ- 

δύλνπζα θαὶ ηαύηελ θινλεῖζζαη ἀλαγθάδνπζα. Ππξν- 

θξαηήξ ἐζηη ζηόκηνλ ππξὸο ἐγγαίνπ ἔμσ ῥένληνο θαὶ  

ἀλαπλνή. Λύξα ἐζηὶλ ἱζηὸο δηὰ λεύξσλ ἐζθεπαζκέλε.  

Τέινο ηλ θηινζόθσλ.  

 


