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Tibi, mi Buechelere, quod olim haec Epicurea utut
sunt manibus emissa inscripsi, non id solum fateor mihi
consilium fuisse, ut amicitiae quinque tunc lustris firmatae
aliquod publice extaret monumentum, sed etiam ut in harenam, in qua egregia uirtutis specimina non semel edidisti, cui haud scio an nemo nunc magis quam tu idoneus
sit, quasi gladiatorem spectatum te reducerem. tardius uota
solui quam uellem. quod quibus rerum et casuum inpedimentis euenerit, neque tu nescis neque aliorum interest
scire. nunc ueniam dabis, cum librum primo festinatum,
deinde amplius quattuor annorum quasi obliuione quadam
omissum tandem aliquando absolutum manibus tuis trado.
quem uellem dignum esse nomine tuo.
Epicuro ut operam darem, non philosophiae Epicureae
me admiratio commouit, sed ut accidit homini grammatico,
librorum a Laertio Diogene seruatorum obscuritas et difficultas. quos cum iterum iterumque desperatos de manibus
posuissem, ecce Maximilianus Bonnetus ante hos decem
annos Hermanni Dielsii rogatu codices Laertii Parisienses
perscrutatus specimen eorum adhibitis simul libris Italicis
epistulae Epicuri primae lectionem proposuit in musei Rhenani t. XXXII (1877) p. 583 sqq. quod auxilium dum ego
quantum lucis libro obscuro adferat experior, miratus simul et laetatus locis non paucis uidi interpolationis labe
abstersa sententiam sanam et genuina scriptoris uerba enitescere. igitur intellegendi scriptoris et emendandi spes iam
non eludebatur. quid multa? fata trahunt. quodcumque
adgredieris, non possis partem recte administrare nisi totum amplexus. et hoc totum ut susciperem, copia mihi
facta est officiosa amicorum liberalitate, C. WACHSMVTHH
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qui codicum Italicorum olim ab ipso diligentissime conlatorum lectionem utendam mihi impertiit, et Μ. ΒΟΝΝΕΤΙ
qui per decimum Laertii librum codices duos Parisienses
qua solet cura mea caussa non rogatus excusserat. auxerunt praesidia GVSTAVVS MEYNCKIVS aliique codice Laurentiano antiquissimo conlato: firmarunt, ubicumqne dubitatio
mihi subnata erat, PETRVS CORSSENVS codice Borbonico,
alii aliis denuo inspectis.
Α libris Laertii Diogenis cum omne hoc studium
pendeat, etiam praefanti nunc mihi proficiscendum est 1.
eorum pro fide ac probitate duo facile genera distinguuntur, non illa antiquitus propagata sed medio demum aeuo
ex eodem fonte alterum diligentius, alterum neglegentius
deriuata: id quod uetustissimorum utriusque ordinis testium (B et F) mirus saepe uel in minutiis consensus docet.
ac praestantioris generis, ut codicem Vaticanum gr. 1302
s. XIII missum faciamus quippe inde a 1. VI 66 mutum,
duo exempla adhibenda erunt
Β
Borbonicum gr. 253 bybliothecae publicae Neapolitanae membranaceum saeculi XII, a C. Wachsmuthio conlatum, a P. Corsseno locis non paucis relectum. accurate de eo Erwinus Rohde rettulit in Nietzschii programmate Basiliensi a. 1870 Beitrdge zur quellenkunde und
kritik des Laertius Diog. p. 17 sq.
Ρ
eius quasi gemellus est codex Parisiensis 1759 chartaceus, antea numeris 921. 1014. 3130 notatus, olim, quod
f. 25l v subscribitur manu diuersa a Bonneto extricatum, Ιω
άννου του Αργυροπούλου, a lano Lascari e Graecia aduectus, cum Nicolai Rodulphi cardinalis libris bybliothecae
regiae sub Henrico IV inlatus ; de quo uide quae M. Bonnetus narrauit mus. Rhen. t. XXXII p. 578 sq. scriptus
saeculo XIV ineunte litteraturae genere conpendiis inpe1 codicum Laertianorum specimen iam Ingr. Bywaterus proposuit in Heracliti reliquiis p. 55 sqq., plenius in uita Aristotelis elegantissime seorsum edita Oxonii a. 1879; rettulit de eis postM. Bonnetum mus. Rhen. xxxii p. 578 sqq. C. Wachsmuthius in Corpusculo
poesis epicae graecae ludibundae fasc. ι p. 51—54.
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dito postea manum correctricem expertus est, quae textum
ad exemplar alterius generis refmgeret non solum corrigendo sed etiam radendo, ut quid prima manus dederit
nunc saepenumero aut plane incertum sit aut ualde dubium.
qua re peropportune accidit quod in eadem bybliotheca alter codex adseruatur
Parisiensis gr. 1758, olim Fonteblandensis regis Q
Francisci I ac numeris deinceps 920. 1008. 3131 notatus,
chartaceus (Q), quem ex illo codice P, antequam a correctore retractatus esset \ descriptum esse Bonnetus uerissime
perspexit. is quoque saeculo XIV adscribitur, a Bonneto (mus.
Rhen. XXXIV p. 487) saeculo XV exeunti, rectius ineunti uindicabitur. qui cum neque ita correctus sit ut pristina lectio
dispici nequeat et praeter conpendia scribendi male intellecta codicis Ρ lectionem primariam egregia cum fide siue
stuporem mauis dicere reddat, hoc iam subsidio licet duplicem ex codice Ρ fructum capere, ut simul alterum praestantioris generis exemplum (P1) ex lectione non correcta P1
et codice Q fidenter instauretur et alterius generis exemplum non spernendum (P2) ex lectione correcta repetatur. P2
sed codex Ρ cum tam male habitus sit, facile intellegitur,
quam sit difficile eius testimonium cum puluisculo exhaurire; quod fieri nequit nisi ceterorum librorum lectione probe
cognita et adhibita. quattuor in eo manus, qui sillographorum in eo reliquias Wachsmuthii gratia excussit, Gunclermannus distinxit, etiam plures qui nuper totum codicem
1 iam tunc cum Q describeretur, Ρ multum lectitatus et correctus, etiam male habitus erat. schedae continentes commissura usu
detrita non raro solutae erant, itaque opus fuerat, cum codex denuo
ligaretur, charta adglutinata schedas solutas iterum coniungi. qua re
accidit ut uerba aut uerborum partes charta obducta tegerentur.
damnum postea corrector ita reparauit ut quae iam non apparerent
in charta illa adglutinata adscriberet. sed antequam hoc factum est,
ex eo codex Q descriptus est. itaque hunc librarium fugerunt quae
sub charta latebant, ut p. 24, 5 et 7 τφν 35, 6 altera pars uocis
σύν[τομον, aliis locis fenestram, cum scriberet, relictam post ipse
modo feliciter expleuit ut 27, 19 άπ[ε(ρου 29, 12 πλείους 29, 17
νο[μί£€ΐν, modo infeliciter ut 24, 6 νομίίομεν cum deberet νομιστέον.
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Berolini qua opus erat sollicitudine contulit Hermannus
Diels. de qua re, etsi quibusdam locis habeo cur dubitem,
non meum est iudicare. sed Dielsius meus quoniam in
Epicureis cum hac editione conlatis quidquid inuenit siue
corrigendum siue addendum beneuole mecum communicauit,
piaculum committerem, si librum sine hac dote emitterem,
praesertim cum culpam meam ita expurgem. nam cum
Bonnetus codices Parisinos cum editione Cobeti, Wachsmuthius Italicos cum Tauchnitiana contulisset eademque
ego uterer, intentissimam curam fugere poterant talia maxime quae ex Bonneti silentio colligenda essent; id quoque
accidit ut breuitatis nimis studiosus minus quam oportuit
accurate referrem. cuius neglegentiae nemo est cuius ueniam inpensius expetam quam Bonnetus, cuius unica fide
ac diligentia debebant haec mea digniora esse. haec igitur
Dielsius scribit addenda aut corrigenda esse:
in epistula ι p. 3, 14 τοσοϋτον Ρ2 (del. το) ut f p. 4, 5 άπλα Ρ
ut corr F
6 τε το] το τε ut uidetur Ρ1
ρ. 5, 4 μηθέν ex μηδέν
corr Ρ1
8 εϊτ' ότου Ρ emendatum manu prima
14 σπερμάτων
*/
ex σπέρμα των corr Ρ1
ρ. 6, 2 τοιου sic Ρ ον adscripsit Ρ2
ρ. 8, 16 ένδοτέρω circumpunxit Ρ1
3 δε Ρ cum reliquis: δ' Q
ρ. 9, 6 πορρωτάτω] πόρριυ τούτω Q
10 έμπεδοστατήσον marg
Ρ2 16 άπόροιαι Ρ1 ρ. 10, 10 δήποθ(εν) Ρ: τε sscr Ρ2 ρ. 12,18
προσβαλλόμενα] προς δ βαλλόμ* (una littera erasa) Ρ προς δ βάλλομέ corr Ρ1 [uitium eo loco inde natum quod προβαλλ. cum superscripto ος correctum esset, ο seruatum est tamquam relatiuum]
p. 13, 6 [δό]Ηαν cum rasura trium litterarum P1
14 διασώ£οντ[ας]
cum ras. pi p. 14, 7 ή τύ Ρ2 ή το Ρ1 cum FQ
ρ. 16, 12 ώσ*ιν
cum litura accentus (ex ώσειν?) Ρ1
ρ. 17, 9 άπτομεν sine accentu
Ρ1 ρ. 19, 1 compendium illud in marg. syllabis γΐ i. e. γιον explicauit Ρ1
φοραΐ Ρ (ι post erasum), Q
3 τοσούτο Ρ1 ut Q το
σούτον (sic τοσούτο) Ρ2 4 άντικόψη eraso supra primam litteram
accentu [igitur fuit άντικόψη] Ρ
5 έτέρ* terminationis ας conpendio supra rasuram posito P1 7 delendum 'άθροισμα Ρ1 ': α ita scriptum ut simul terminatio σι(ν) indicetur
8 άντικόπτωσιν sed ut ω
ex ο correxisse uideatur P 1
14 εστί Q ut F
18 πνεύματι Ρ1
ex πνεύμα τι
ρ. 21, 9 αύτάς ex αυτών corr P1
16 στρογγυ[λω]τάτων cum ras. iam Ρ1
ρ. 23, 2 προϋπάρχοντα Q
9 έαυτ
ι. e. εαυτού Ρ
18 άϊδιον sic sine acc. primitus scriptum in άιδίων
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corr P1 aut P2
p. 24, 5 των ηοη om Ρ1 sed charta superducta abdidit librario Q
9 φύσεως] eo conpendio scriptum, quod omnes
casus significare solet, Ρ ρ. 25, 17 των ante τοιώνδε circumpunxit
Ρ2
ρ. 27, 13 εισφέροντας (certo conpendio) Ρ
ρ. 28,18 φύ ambiguo compendio Ρ εις supra scr Ρ2
ρ. 29, 1 post ταυτί erasum
uidetur ά ρ. 30, 5 όδι πως Ρ1 : sane ι in litura, sed etiam primitus
ι fuisse uidetur ut u. 7 οδι πως clare exstat in Ρ 7 είδώμεν Ρ 2 :
είδομεν Ρ1
15 αλλ* άλόγω sic Ρ manu prima
16 conpendium
€

uocis πστάσει ηοη satis accurate expressum, ηοη ε suprascr (quod
esset περί) sed conpendium litterarum αρά ρ. 31, 14 καΐ expunxit
Ρ2
ρ. 32, 4 τίνα μανοήματι Ρ: ex ι prima η fecit prosodiamque
adpinxit P1
in epistula ιι ρ. 35, 7 μνημονεύ[ης] cum ras. (ex οι?) Ρ1
9 ως Ρ2 : ος Ρ1
αύτ[ά] cum ras. (ά supra τ scr.) Ρ2
ρ. 36, 13
κατά] κατ' Q
ρ. 37, 2 ή Ρ1 ή Ρ2
5 έπ[1] τα cum ras. (fort. ex
έπειτα nam accentum articulo m. n dedit) P2
18 άραιώ P1Q1
άραιώ P2Q2
20 ου Ρ2 ου Ρ1
λυομένου ex λύομεν ου corr Ρ2
ρ. 38, 1 φα(σΐν) ex φη(σίν) corr Ρ*
ρ. 39, 1 ή το* Ρ
5 καθ7
αυτόν Q καθ' (sscr τ eadem manu) αυτόν Ρ1 κατ' αυτό Ρ2 [uitium
operarum omisi corrigere]
19 έκατέρους Q cum BP
p. 40, 7 είτατή Q εΐ extremo uersu sed eadem manu, dein nouo uersu τα τη
Ρ
ρ. 41,8 a δυνατά Ρ2 ut Q
15 άλλοτ' άλλως PQ
19 θεω
ρούντο sic scripsit P ut QH errare facile potuerint
p. 42, 9 συγκρί
σεις sed sscr υ et ι mutato in η restituit συγκυρήσεις Ρ1, nunc υ
macula tegitur
14 ή περί των μετεώρων PQ
ρ. 43, 13 ήμι£ώοις in marg Ρ2
ρ. 44, 1 ποιοΐς PQ ποίοις Ρ2
7 αί των] αυ
τών Q
9 δύνανται etiam Ρ2
10 καΐ δι' αέρος Ρ 1 sed καΐ circumpunctum, etiam δι' expunxit Ρ2
11 τίνων ex τίνος corr P1
16 καΐ καταρήΗεις ex καΐ καταρρήζεις Ρ1
ρ. 45, 2 κρυσταλοειδή
α.

etiam Q
ρ. 47, 14 δεαρρυήναι Q
ρ. 48, 3 έμπεριλαμα/ ambigue
Ρ1 ει adscripsit Ρ2
6 διάδοσιν] δια punctis deleuit Ρ2
ρ. 49, 10
διαφόρων PQ διαφορών Ρ2
συμμετρίως Ρ2 cum f 15 Αχούσαν
Ρ1 ut BQ έχουσα* Ρ2 ρ. 50, 8 σύν*οδον ex συνωδόν (?) corr Ρ1
19 πόσα Ρ1 ut Β ποσά Ρ2
ρ. 51, 3 ή] ή PQ ut Β
ρ. 52, 14
τ[ώ] ex το corr Ρ1 ut Β
ρ. 53, 6 μεν deleuit Ρ2
ρ. 55, 5 έτι
τε PQ
in epistula πι ρ. 59, 8 τω μεν ex το μεν corr Ρ1 νεά£*η ex
νεάίων Ρ
ρ. 60, 8 προάπτων haud dubie Ρ1 σ supra scr P2
11 ε.π[ά]γονται ρ2 επείγονται Ρ1
ρ. 61,11 δτε μεν — δτε δε Ρ1
corr Ρ2 ρ. 62, 9 κεναί ex καιναί corr Ρ1
12 αυτό Ρ1 αύτώ Ρ2
16 πάντα etiam Q
ρ. 63,16 τον πάλιν Ρ 1 τούμπαλιν P2Q
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22 πολυτελεΐ Ρ2 ut Q πολυτέλειαν Ρ1 et in marg P2
23 εΛ/δειαν
in rasura ut uidetur P1 p. 64, 20 έ£ής Ρ1 ρ. 65, 1 έπε ι τίνα sine
ο/
accentu Ρ1 accentus addidit P2
3 έπιλελογισμ i. e. -μένος sscr ου
ut -μενού fieret Ρ1 ν adscripto -μένον uoluit P2
7 αγγέλων τοσαδε sine acc. Ρ άγγελώντος in margP1 : άγγέλοντος.α δε corr Ρ2
13 ή* prosodiam in litura corr P2
14 ύπογρά(φει) cum compendio, quod ut explicaretur in mg πογράφει (initio desecto) addidit
P1
17 άβέ*βαιον (ε* ex αϊ?) corr Ρ1
ρ. 66, 5 προς αυτόν scriptum erat, ε ante ά inseruit Ρ1
7 διαταραχθ[ήση] cum rasura (ex
*ησι?) Ρ2
Ζή[ση] ex Ζή,.ηι corr P2
in sententiis ρ. 71, 8 post τους una littera erasa in Ρ 11 αν
θρωποειδής Ρ1
ρ. 72, 1 ή] ή Ρ
3 ή] ή P*Q ή Ρ2
ρ. 73, 13
ασωμάτους (non εύσωμάτους) γρ Ρ2
ρ. 74, 1 ή τι (non τί) Ρ1
13 ή Ρ2 : ή Ρ1
14 άσφά(λεια) cum conpendio Ρ ^ (ως?) supra
scr Ρ2
15 post φύσεως una littera erasa in Ρ
ρ. 75, 17 in έτι
rasurae uestigia supra ι conspiciuntur et £ fortasse postea additum
(correctumne ex τί?) Ρ1
20 έλλίπουσα Ρ1 ut BQ
ρ. 76, 17 εκ
λείψεις fort. ex έκλήψεις corr Ρ1
ρ. 77, 8 άδιάχυτον Ρ ut QH
e

14 έποίησ Ρ sed ε suprascriptum etiam εν significat
p. 78, 11
άλλα* sine accentu Ρ
19 ως ποτόν Q: ως οτόν sine rasura P
20 ποικίλλουσας ex ποικίλους ας corr Ρ1
22 στεφά(νους) an
(νων) propter compendium non liquet Ρ1 ους supra scr P2 ρ. 79, 6
από Ρ nt BQ γρ από in marg Ρ2 υπό corr Ρ2
14 χωράν in marg
Ρ1 adiecit
15 ει ad άποβαίν addidisse P2 uidetur, sed locus detritus est
p. 80, 1 μ[ετα]πίπτη Ρ1 (non Ρ2)
4 κεναΐς fuit etiam
in P, maiusculam ε ex minuscula fecit P2
11 δίκαιο τε* primum
scripsisse uidetur Ρ δίκαια δτε Ρ1 (post τε littera erasa)
ρ. 81, 1 sq.
τούτο λυσιτελή eraso supra η accentu Ρ τουτ7 έλυσιτέλει Ρ1
in loco de libris Epicuri ρ. 85, 5 εν πολυγραφίαις Ρ 13 [λ]£
cum rasura P1
*/
in testamento ρ. 165, 3 τιμοκρα Ρ τιμοκράτους Q
166, 3
ημών ex υμών corr Ρ1 in marg υμών iterauit P2
168, 5 έλθή Q
11 νικίαν ex νικίην corr Ρ1
in uita Epicuri potui Dielsii correctiones plagulis inserere praeter has: p. 361, 9 άναγνόντισου primitus Ρ sed prima manus άναγνόντασσου correxit
367, 3 άγαιμάρτου Ρ sed αϊ in ε correxit
et χ supra τ posuit, ut fieret άγεμάρχου Ρ1
369, 4 ην δε πολύαινος Q
370,18 [λ] 1 cum rasura Pi 372, 2 περίπτωσιν ex περίπτοσιν corr P1.
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eiusdem Ρ alterum apographon 1 est LaurentianusH
plutei LXIX codex 35 (H) membranaceus a Wachsmuthio
et Valentino Roseo paullo liberalius saeculo XIV, a Bandinio adeo duodecimo adscriptus, conlatus diligentissime a
C. Wachsmuthio. quem librum non rairum quod antequam
codices Parisienses innotuissent pluris quam par erat aestimauimus, ut fecit Nietzschius 1. s. p. 17. constat enim
eum ex libro Ρ retractato, hoc est aliquanto post Q tempore descriptum esse. commixtam igitur ex utroque librorum genere lectionem exhibet. qui ut ad lectiones codicis
Ρ inuestigandas utilis erit, ita postquam de eius fonte
constat, ad Laertium restituendum nullo iam erit usu. eruit
olim ex eo V. Roseus Hermae t. I p. 370 sq. integram uitarum Laertianarum tabulam Stoicorum successione insignem: haec quoque etiamnunc in fonte Ρ extat 2·
ad idem librorum genus referendos duos noui codices
Arundelianum 531 saeculi XV et Venetum in bybliotheca s. Marci gr. 394 membranaceum saeculi profecto
1 Laurentianum hunc ex ipso Ρ fluxisse uno saltem, ut stem
promisso, exeinplo docebo: p. 42, 5 σβέσιν breuissime in Ρ sic scribitur ut solae litterae σβ adscribantur lineola per alteram traducta,
supra ponatur ε et nota w terminationis: hoc neque Q intellexit
qui σβε reddit neque Η qui πβ: at in huius (H) margine siue homo
doctior siue secundis curis librarius ueram lectionem σβέσιν adposuit. iam Wachsmuthius raus. Rhen. xxix p. 355 codicem Η ex
libro eo unde Salmasius indicem uitarum Laertianarum nouerat, h. e.
ut nunc constat, ex Ρ fluxisse optime diuinauerat.
2 in Ρ haec tabula f. 1 pessime habito multisque locis lacero
ac perforato legitur cf. Bonnetus 1. s. p. 580. ex cuius apographo
saltem indicem Stoicorum hoc loco propono:
εν τω ϊ ίήνιυν. κλεάνθ(ης). χρύσιππ(ος). ζήν(ων) ταρσεύςδ[ι]ογέν(ης). άπόλλόδιυ(ρος). βοηθός, μνησαρχίδης
μ[ν1ασαγόρας.' νέστιυρ. βασιλείδης.
δάρδανος. άντίπατρο(ς). ηρακλείδης
σωσιγ[έ]νης. παναίτιος. κάτων. ποσειδ(ώ)ν(ιος).
άθ[η]νό[δ](ωρο)ς. άθηνόδιυ(ρος) άλλο(ς). άντίπατρο(ς). άριο(ς). κορνουτ(ος)
unde fontem in Stoicis Laertio scriptorem aeui Neronei aut Flauiani
fuisse nemo non uidet.
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ηοη XIV cui adsignatur: illius lectionem postquam Thomas
Galeus opera desultoria excerpsit in calce exempli Wetsteniani t. II p. 557 sqq. editam, accurata nuper specimina
Ingr. Bywaterus dedit in uitis Heracliti et Aristotelis. Marcianum ex propagine codicis Ρ esse tum eo constat quod
tabulam uitaruin in Ρ seruatam continet tum quod extremo
uolumine p. 81, 6 sq. non solum cum Ρ QH ως προς σε
beov in textu sed etiam in margine discrepantem lectionem
TP ως έλεον exhibet (item γρ Ρ2 ); Nuernbergerus autem
quod gloriatur se huius quoque codicis lectionem afferre,
memoria eum fallere uidetur solo Marciano 393 usum.
Alterius ordinis signifer est codex Laurentianus
F plutei LXIX 13 (F) membranaceus saeculi XII, formae prope
maximae. conplectitur schedis CLXIV et Laertium et (inde
a f. 137 V) Cleomedem. nonnullae schedae recentiore manu
saeculi XV in membrana suppletae, in Cleomede f. 161—164,
in Laertio folium nescio quotum pertinens a 1. III 38 ως
φορτικόν nsque ad 48 e£ ερωτήσεως και άποκρί[σεως:
sed quae schedis f. 8—20 nouiciis insunt Laert. I 65 έμ]
ποδών Πεισιστράτω.... n 17 γένεσιν την του, non minus in F quam in ipso archetypo defuisse certo indicio 1
liquet. Cobetus, qui totum codicem excussit ut in quo maxime niteretur, schedas inesse rescriptas uidit, in quibus
latere Plutarchi moralium particulas saeculo X litteratura
grandi et elegante scriptas, uelut in ea pagina quae incipit Laert. VI 47 a uerbis προς το καταιτιώμενον sola oculorum ope non pauca dispexit Plutarchi de curiositate p.
518f—519a . sed de hoc codice quod licuit accuratius referre, id totum Cobeto uiro summo gratus debeo, qui adulescenti olim schedas suas Laertianas utendas beneuole
1 quippe folio 21 non iam nouicio sic continuatur f. 7 uetus
ποδών πεισιστράτω έπιθέσθαι τυραννίδι.... τελευτών δε έμαρτυράμην αέρος πλή£ιν. την (hoc initium paginae usque ad έμαρτυράμην iam superuacaneum expunxit librarius recentior qui suppleuerat),
unde apparet quaecumque inde a 1. ι 65 έμαρτυράμην] *β πατρίς
usque ad Η 17 γένεσιν την του [αέρος πλήζιν leguntur, ab ipso
exemplari afuisse.
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commisit 1. libros Epicuri conlatos debeo G. Meynckio,
testamentum H. Vitellio, uitam Ludouico Martens Elberfeldensi et Ferd. Duemmlero. de lectione dubitantem certiorem non numquam Vitellius fecit.
ceterum codex F quando quidem neglegentius est
scriptus quam ex quo solo teste lectio alterius classis repeti possit, praesertim cum librarius eruditionis minime
curiosus ex testimoniis multa (in libro X tamen pauca 2)
omiserit, circumspicienda sunt alia exempla eiusdem generis non ex F orta. 6t ego quidem acquieui in eo quod
in promptu erat, editione Basiliensi ab Hieronymo
Frobenio a. MDXXXIII euolgata (f), qui expressum esse f
codicem Matthaei Aurigalli professoris Vitebergensis, recentem eum quidem, ut nemo non uidet, et uitiosissimum,
sed uitiis codici F propriis fere inmunem, in praefatione
testatur. quo cum accederet manus correctrix codicis Parisiensis (P2), satis prouisum erat. quamquam non nego,
aliis codicibus accuratius exploratis fieri posse ut codici F
supplementum non minus utile accedat quam quale codex
Ρ (Q) e§t Borbonici. at qui hucusque innotuerunt ex hoc
genere, eos operae pretium non est excuti: Cantabrigiensem dico collegii Trinitatis n. 442, cuius aliquot lectiones
a Th. Galeo enotatae in editionis Wetstenianae t. II p. 557
sqq. memorantur, Yenetum Marcianum n. 393 ehartaceum a Carolo Nuernbergero tam neglegenter conlatum
quam editioni decimi libri Laert. (Norimb. 1791) adhibitum 3,
Monacensem gr. 159 bombycinum s. XIV mancum a L.
>Λ 1 uide Analecta Theophrastea (a. 1858) p. 2.
2 nempe p. 366, 15 εν χρονικοϊς (quod tamen omittitur etiam
in f) 367, 6 φησιν "Ερμιππος, plura 368, 3—5, denique § 118 semel,
119 ter, 136 bis titulos librorum.
3 Morellius bibl. manuscr. ι p. 259 eumque secutus Nuernbergerus (in praef.) quod ambos codices Marcianos 'eiusdem familiae*
esse dicunt, manifestus est error. nonnulla Marciano 393 cum f solo
communia sunt ut p. 8, 8 την omissum 9, 20 οΰν, item Cantabrigiensi
ut 64, 17 lacuna codicum FP (έ£ ιδν intercidit) inserto αφ' ου male
expleta.
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Spengelio in H. G. Huebneri usum accurate conlatum 1 ; qui
cum proxima cum F cognatione societur non ex eo propagatus, licet neglegentissime scriptus fortasse non plane abiciendus est: ego eum non admisi, quoniam decimus in eo
liber non ultra § 61 (p. 18, 20) ducitur.
sunt etiam codices mixti simul et interpolati, ex quo
numero ego unum noui a C. Wachsmuthio conlatum LauG rentianum LXIX 28 (G) chartaceum saeculi ut aiunt XIV 2,
Wachsmuthius addidit Borbonicum 252 chartaceum olim
lani Parrhasii, saeculo XV exeunte a lohanne Rhoso Cretensi scriptum, illi (G) c tam similem ut nequeat credi non
ex eo fluxisse' 3. illum adhibui epistulae primae et testamento, ut esset unde hoc genus iudicari posset. eiusdem
generis codicem etiam Ambrosius Trauersarius Camaldulensis uersione sua expressisse uidetur 4 cuius olim imme1 de codice Monacensi cf. Spengelius in additamento editionis
Huebnerianae t. II p. 813. eius in libris ν prioribus lectio edita est
in eiusdem editionis appendice critica t. Π p. 613 sqq., decimum librum quae attinet in ipsa adnotatione inuenitur.
2 tribus codicibus Florentinis iam indicatis P"HG nescio quartum quendam addendum esse dicam an negem. Menagius ad ep.
II 105 (p. 48, 2) adnotauit 'κράδασιν scriptum est in codice Florentino', ad III 124 (60,19) 'άπειρον scriptum est in Florentinis membranis': aliter et F et Η illos locos exhibere constat; ne ex G quidem, quem mea caussa H. Vitellius euoluit, testimonia Menagiana
repeti potuere, qui κραδαστον illic, hic άΊτορον habet cum ceteris
(etiam Ambrosio qui hoc ambiguum uertit, illud sine dubio ex coniectura agitationem).
3 uide Corpusc. poes. ep. gr. lud. 1, 53 sq.
4 de Ambrosii uersione a. 1431 absoluta (exstat apographon
m. febr. 1432 perfectum) cf. Mehus in Ambr. Trauersarii Epistt. 1.1
p. CCCXCII sq. de eius exemplo ut iudicare ipse possis, specimina nonnulla lectionis adponam addita codicum idem testantium auctoritate,
unde liquebit neque codicem G neque H, etiamsi cum utroque non
raro consentit, posse solum adhibitum esse ab Ambrosio: p. 3, 6
παρεσκεύασα ϊνα F2p2Hf
13 καΐ συνεχώς G
14 το τοσούτον
omisit cum G
4, 8 καΐ κατά GHBPQ
10 παρεγγυώ το G
11 έγγαληνίίον τω FH2 [ένταλανίίον τιυ G]
6, 5 εστί σώματα
μεν FP2Hf
8 δν] δ ut BGf
7, 22 αί δμοιοι] similes [άτομοι Ff
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ritum pretium erat, nisi potius etiam alterum quendam inspexisse censendus est.
Editores post Basileensem etiam si codicibus utebantur,
tamen recte uti nesciuerunt. Henricus Stephanus, qui ι
textum editionis principis multifariam correxit exemplo a.
1570 emisso (s)? in libros nequissimos inciderat Marcianum
393 1 et Laurentianum G uel eius gemellum. optimi libri
praesto fuerunt lohanni Sambuco Pannonio, praeter Venetum Vaticanus et Borbonicus 2, unde in marginibus uermg P2] 8,1 άπερίληπτοι BGH 9, 1 ή τοσαύτη δη φωνή] α6τη
δ' ή φωνή FP2Hf haec autem uox
10 έμποδίΖον FHf
85, 5 Καρνεάδης] καΐ Καρνεάδης cum P2H 6 αυτού] αυτόν
ut Ff 359, $ τον δήμον B2f pago
3 χαργήττιος Η Chagettius
Φιλαϊδών B2FP2f 360,1 των σοφιστών καΐ γραμματικών unus
Η grammaticos — ac sophistas
361, 2 άστόν BPHf
362, 1
παιδείαν F*f mg P2
2 μακάριοι φεύγετε ceteris omissis cum F*f
4 εύφραντοΐς FP2Hf 8 συναγιυγήν BFf
16 λέγειν καΐ άντιγράφειν BPQH
363, 5 λέγειν ταΟτα · ήγαγεν FHf
6 μοι] μη
FHf
11 γραφέα δημόκριτον FP2f [non Η]
καΐ εν κώμαις κ αϊ
γράμματα διδάσκειν Η
365, 21 Εύρύλοχον] εύρύδοκον BFP2H
Eurydotum
367, 1 αηηο centesimae septimae olympiadis (om. et
δεύτερον et cum Ff είκοστής καΐ)
3 Άγεμάρχου H2f
368, 3
κατά πάντα Ρ2Η
7 άκατάπληκτος Ff intrepidus
10 προαποθανόντος FfP2
12 οίκεΐον Bs familiarem
371, 6 τοίνυν] τίνι f
quodam. iam satis est.
1 Stephanus ipse in praefatione Maximi Tyrii (a. 1557 editi)
ad Arnoldum Arlenium data p. 3 ' eius (Diogenis L.) quum editionem Germanicam' inquit 'cum antiquo exemplari Bessarionis a me
ex Veneta bibliotheca deprompto quam potueram diligentissime contulissem": ex actis bybliothecae Marcianae codice 393 illum a. 1555
usum esse Morellius bibl. mscr. I p. 258 docuit. sed non hoc solum
uiro egregio subsidium fuisse multae eius lectiones produnt a deteriore genere alienae et cum priore, non numquam cum G solo consonantes cf. p. 4,10. 6, 6 cet.
2 titulus libri parum cogniti est 'Laertii Diogenis de uita
et moribus philosophorum libri x. Plus quam mille in locis
restituti et emendati ex fide dignis uetustis exemplaribus Graecis, ut
inde Graecum exemplum etiam possit restitui; opera loannis
Sambuci Tirnauiensis Pannonii. Cum indice locupletissimo. Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini cio lo LXVI. cum priuile-
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sionis latinae a. 1566 editae permulta editionis principis
uitia emendauit et omissa suppleuit; sed ut ferebat eius
saeculum, constanter illis uti nec uoluit nec potuit; ne eum
quidem quem poterat fructum utilissima eius opera his studiis attulit, cum ante Schneiderum Saxonem tantum non
obliuione sepulta iaceret, ne Stephano quidem cognita 1. similis et indoles et fortuna fuit editionis et uersionis a Thoma Aldobrandino curatae et post eius mortem a Petro
cardinale Aldobrandino Romae a. 1594 2 euolgatae; usus et
ille codice Borbonico quaedam ex coniectura scite correxit; fit quoque ut emendatior lectio in uersione lateat. ceteri iam libros aut nullos consuluerunt aut deterrimum quemque, in quem incidissent, nisi quod in commentario doctissimo
Menagius codices Parisienses et Florentinos hic illic adsciuit. nostra demum memoria Cobetus Wachsmuthius Bongio'. in praef. p. 5 'aliquot exemplaribus graecis uetustissimis illis
cum interpretatione collatis atque etiam eruditis obseruationibus Fuluii Vrsini Romani' adiutum se fuisse dicit: memorat plerumque v(eterem) c(odicem), Venetum p. 289 ibidemque Vaticanum; promit idem
lectiones soli Β proprias nelut p. 362, 2 διαραμεν (Samb. p. 407)
20,10 παρασκευάσαι (S. p. 427)
49,17 Xelov (S. p. 441)
50, 17
όζυτονίιυν (ibid.) 324, 15 έκπεπληρών (S. p. 445) infra p. xxxi (50
'quidam codex δημόκριτος* (S. p. 450). Schneiderus Saxo inEpicuri
physicis et meteorologicis (Lipsiae 1813) primus adhibuit cf. praef.
p. xvm.
1 sufficit adposuisse ep. n 107 p. 49, 6 άποτηκομένιυν: deerat
hoc uoc. in editione principe, restituit Sambucus emendatum p. 441
'adde graeco ex u. c. άποτηκομένΐυν', quid Stephanus? suppleuit is
quoque sed corruptum (p. 420 med.) άποκομένων.
2 de Thomae patrui opera Petrus Aldobrandinus haec ad lectorem praefatur c qui grauibus negociis distentus, cum uiris doctrinae
studio deditis prodesse aggressus esset, importuna morte praereptus
non pauca a se inchoata perficere non potuit. in quibus hanc Laertii
translationem triginta abhinc annis eoque amplius reliquit, accurata
uetustorum manuscr. codicum collatione plurimis in locis emendatam
et multis adnotationibus illustratam. quae licet ab ipsomet auctore
suprema manu perpoliri ac limari nequiuerint, uisum est tamen fore
opportunum, si eo modo quo olim relicta fuerunt non integra (nam
in decimum quidem libmm nulla reperta scholia sunt) edereutur'.
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netus genuinos lectionis fontes monstrauerunt: restitutum
ex illis exemplum nondum prodiit. igitur ad hunc usque
diem Laertii Diogenis lectio omni fundamento caret. quod
cum in nullo eius libro non aegre feratur, nullus tamen
tam misere habitus est quam decimus neque quicquam in
hoc quam libelli Epicurei. his enim grauissima idem inflixit
uolnera, quem merito dixeris sospitatorem Epicuri, Petrus
Gassendus decimo libro Laertii cum uersione edito et
animaduersionibus copiosis inlustrato (Lugduni 1649). qui
ut erat physices Epicureae multo quam sermonis graeci peritior, etiamsi haud pauca multo cum acumine recte intellexit, tamen ea temeritate in uerba Epicuri grassatus est,
ut ea non purgare sed fingere ipse uideatur. hunc suo
more imitatus Marcus Meibomius uir graece non doctus ea re etiam perniciosior Epicuro editor exstitit, quod
Laertii Diogenis exemplar ab illo correctum splendore, elegantia, commentarii Menagiani utilitate ita omnibus paene
ad hunc usque diem commendabatur, ut summa eius esset
auctoritas. nempe hinc pendent uel inuiti quotquot post
eum Laertium aut Epicurea ediderunt. unus Schneiderus
Saxo poterat et Meibomii temeritatem peruidere et lucem
Epicureis reddere, nisi lectionis memoria illi ex turbidis
riuulis haurienda fuisset. quo nixus Huebnerus quamquam haud ita raro ad librorum fidem lectionem reduxit,
adeo sibi non constat, ut obscuriora quaeque fuco Meibomiano oblinere quam non intellegere malit. ab Huebnero
in Epicureis uel C. G. Cobetus pendet, nisi ubi correctionem aut codex F aut obseruatio sermonis suppeditauit.
haec cum fata sint Laertii Diogenis, non potuit fieri quin
uirorum uel acutissimorum coniecturae, Lachmanni Maduigi aliorum saepe ad irritiim caderent. quas etiamsi studiose perquisiui et examinaui, ut aut meliora edocerer aut
suum cuique redderem, tamen coniecturas non probabiles,
quarum inde a Gassendo nubes conflata est, ad adnotationem
aut numquam aut rarissime admisi, et optimorum uirorum
nominibus hoc me debere ratus et publicae utilitati melius
consulturum librorum testimoniis accurate conpositis quam
b
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conlecta uanarum opinionum sarcina inutili. mihi si prouinciam felicius administrare contigit, de qua re penes alips
iudicium est, id omne amicis qui instrmnento critico me
instruxerunt deberi laetus gratusque fateor. studui certe
cautus esse maluique aliis relinquere emendanda quam non
intellecta temere temptando corrumpere. nunc cum librum
manibus emitto, sentio me hominem et inconstantem fuisse.
et ea quidem, quae meliora interitn dies docuit, fas est eos
qui his utfentur non ignorare.
ep. I 41 p. 7, 6—9 Epicurus infinitum esse uniuersum
acuta breuique argumentatione demonstrat. in qua assumptionem omitti eo aegrius feras quod conclusioni deest subiectum. nimia haec nec licita est breuitas. quam non excusaturus eram, si fr. 297 ex libris περί φύσεως ductum,
quo integra proponitur eadem argumentatio, paullo attentius examinassem. quo facto — adhibuerat autem iam Gassendus p. 196 — non dubito quin post uerba το b£ άκρον
παρ' έτερον τι θεωρείται homoeoteleuton effecerit ut assumptio intercideret haec άλλα μην το πάν ου παρ' έτερον
τι θεωρείται (Cicero 1. s. at quod omne est, id non cernitur
ex alio extrinsecus): sic etiam conclusio, cum continuetur
subiectum assumptionis, recte adnectitur: ώςτε ουκ έχον
άκρον (sc. το πάν) περάς ουκ έχει.
ibid. 59 ρ. 17, 16 μικρόν τι μόνον μακράν έκβάλλοντες: tempus etsi tolerari potest, tamen credo Epicurum
έκβαλόντες scripsisse.
ibid. 71 p. 24, 6 ουδέ γαρ τούτο 5ιανοητεον non
recte tradi Bernaysius in commentario Lucretiano I 449
(opusc. t. II p. 49) optime intellexit idemque correxit b ι α
νόητο ν, ut saepius άδιανόητον Epicurus dixit, cf. Philodemus de rhet. IV 2 c. 44, 8 ει μη διανοητόν αρά κτλ.
ep. Π 96 ρ. 42, 7 defectum solis lunaeque Ep. fieri
posse putat κατ7 έπιπροσθετη(Τιν άλλων τινών, ή γης ή
ουρανού ή τινός έτερου τοιούτου, insanam ibi esse caeli
mentionem nemo non uidet. sed Woltjerus quod proposuit
ή γης ή σελήνης ea caussa inprobabile, quod et solis et
lunae defectum eadem opera scriptor explicare studet. quid
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Epicurus dixerit sero intellexi ex Lucretio, qui V 753—67
negat esse cur terra maxime lunae, luna soli officiat, aliud
facere id non posse puteiur corpus, quod cassum labatur lumine sentper. Anaxagorae Ep. hanc coniecturam debet cf.
Hippolytus 8, 6 p. 562, 15 D. είναι b' ύποκάτω των οίστρων
ηλίου (τε> και σελήνης σώματα τίνα συμπεριφερόμενα ήμΐν
αόρατα, Anaxagorae facem Anaximenes praetulerat qui
Aetio Π 13, 10 p. 342, 17 teste statuit γεώδη σώματα συμ
περιφερόμενα τούτοις αόρατα 1, igitur scribendum ή γης
ή αοράτου τινός έτερου τοιούτου, socordia librarii postquam ουρανού dedit pro αοράτου, reliquum erat ut tertium ή interpolaretur. an latet in eo ήμΐν?
ibid. 97^p. 42, 14 απασα ή των μετεώρων αιτιολο
γία inde a Stephano editur, cum Frobenius απασα περί των
exhibuerit. cum neque ex Borbonico neque ex Laurentiano
Η neque ex Laurentianb F quicquam adnotatum uiderem,
deceptum me fugit uerum ή περί των μετ. et a Cobeto
restitutum (sine dubio ex F) et in codicibus PQ inesse,
quorum testimonium ex Bonneti silentio repetendum eratf
cf. ep. ι 78 p. 28, 15 την υπέρ των κυριωτάτων αίτίαν et
huius 116 ρ. 55, 7 τάς περί των κατά μέρος αιτίας, item
αιτιολογεΐν υπέρ μετεώρων ep. ι 80 (29, 20) et 82 (31, 8).
eandem culpam doleo admissam mihi esse 116 p. 55,5 έτι
5έ κριτηρίων και παθών, eo minus excusandam, quod cum
έτι τ ε particulae non raro et in hac epistula (p. 41, 2. 8.
42, 9. 44, 9) et in genuinis libellis (ep. I p. 17, 16. 29, 2.
30, 3 sent. p. 73, 15. 74, 1) iungantur, particularum έτι 5έ
certum exemplum in Epicuri reliquiis noui nullum 2 : ac
p. 55, 7 έτι τ ε Stephanum secuti omnes ediderant, donec
in exemplum Tauchnitianum, quo et Wachsmuthius et ego
usi sumus, nescio qua neglegentia έτι δε inuasit. libri om1 alia testimonia infra p. 384 (6 a, γ) et 385 (7 b) inuenies.
2 semel exstare uidetur 2τι δ' in reliquiis libri περί φύσεως
incerti a Gomperzio conpositis Wiener stud. t. ι p. 29 u. 24, sed
legitur illud in fragmento ante Gomperzium non cognito (in VH1
t. χ col. xiii et xiv eius uoluminis non editae sunt), et legitur ante
lacunam, licebit igitur dubitare.
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nes quotquot haec uerba seruarunt uidentur έτι τ ε praebere, nisi quod τέ Ρ Bonneto teste, γέ F.
ibid. 99 p. 44, 4 quoniam libri tradunt παρά πιλήσεις
αέρος πνευμάτων συνώσεις, caueram ne uitium oblitterarem particula ή interpolata. sed dubito rectene alterum alterius glossema esse iudicauerim. scriptum fuisse
nunc puto πνευμάτων συ ν ώ (Τ ε ι cf. Lucretius VI 462 sq.
cum consistunt nubila, primum . . . tenuia, uenti portantes
cogunt ad summa cacumina montis: hic demum fit uti turba
maiore coorta et condensa queant apparere et Aetius III 4, 5
p. 371 b 23 D. και πνεύμα μεν άποτελεΐν παρώσαν τα
νέφη.
ibid. 103 ρ. 46, 15 libris BPQ male credulus eatenus
fidem habui ut re non satis explorata in eorum lectione
και κατά ρήίιν acquiescerem. at eis quae antecedunt κατά
πλείονας πνευμάτων συλλογάς και κατείλησιν ίσχυράν τε
έκπύρωσιν prima fulminis explicandi ratio minime absoluta
est, adici oportet quomodo ignis ille ex nube prorumpat.
id quod fieri manifestum est his quae subiciuntur και κατάρρηξιν μέρους .... πίλησιν νεφών. cf. Lucretius VI
281 sqq.
ibid. 105 ρ. 48, 4 loci mihi desperati nuper H. Dielsius medelam hanc proposuit εκ του πίπτειν ει (Τ ω (εις
libri) εδάφη εις άντροειδεΐς τόπους της γης, longe sane
facillimam et fortasse ueram.
epistulae III 124 uerba p. 60, 10 ένθεν αϊ με'γισται
βλάβαι τε τοις κακοΐς εκ θεών επάγονται και ώφελειαι
<(τοΐς άγαθοΐς) tamdiu oportuit suspecta esse, quamdiu u.
ένθεν ad proximum nomen αϊ των πολλών υπέρ θεών απο
φάσεις referebatur. quo ego quoque errore tenebar, donec
Epicuri sententiam mihi fr. 385 aperuit. cuius quasi commentarium exhibent Lucretiana haec VI 68 sq.
quae nisi respuis ex animo longeque remittis
dis indigna putare alienaque pacis eorum,
70 delibata deum per ie tibi numina sancta
saepe oberunt, non quo uiolari summa deum uis
possit ut ex ira poenas petere inbibat acris,
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sed quia iute tibi placida cum pace quietos
constitues magnos irarum uoluere fluctus,
75 nec delubra deum placido cum pectore adibis
nec de corpore quae sancto simulacra ferunlur
in mentes hominum diuinae nuntia formae,
suscipere haec animi tranquilla pace ualebis.
inde uidere licet qualis iam uita sequatur.
eodemque facit Philodemi aduersus Stoicos concertatio π.
εύσ. ρ. 86, 13 Gomp. μετά δε ταυτ' έπιδεικτέον (scil. Philodemus probaturus est) αυτούς δτι βλάβης και κακών ου
φασιν αιτίους είναι τοις άνθρώποις τους θεούς, (δ) δοΗά£οντας άπέχεσθαι των ά[δικ]ο[π]ραγημάτω[ν £]νιοί φασιν *
ημείς δε και ταυτ 7 (mala) ένίοις ε Ε αυτών (ex dis) λέγομεν παρακολουθεΐν και των αγαθών τα μέγιστα,
itaque hoc Ep. dicere uoluit: de dis boni bene, mali male
sentiunt. ut cuiusque ingenium bene moratum est ac paratum ad suscipienda deorum simulacra, ita beatitudine
illinc expletur: mali cum sint animo illis simulacris suscipiendis obstructo, falsis suis opinionibus in mala omnia abripiuntur ut uitae omnes rationes disturbent. haec sententia
tamquam corollarium proximo enuntiato υπολήψεις ψευδείς
(είσιν) αί των πολλών υπέρ θεών αποφάσεις adhibetur
simulque quod illic inest contrario: igitur ex diuersis hominum de dis opinionibus fit ut malis mala, bonis bona ex
dis adfluant. itaque sana omnia sunt, distinguendum erat
ante u. ένθεν maiore positura.
ibid. 130 p. 63, 23 όταν άπαν το άλγουν κατ' £νδειαν έΗαιρεθή: conicio Epicurum non άπαν sed άπα?
scripsisse ut ρ. 62, 17 όταν δε απα£ τούτο περί ημάς γένηται et qui locus illi plane gemellus est, sent. XVIII έπείδάν απαΗ το κατ1 ένδειαν άλγουν έΗαιρεθή.
sent. xxiv ρ. 77, 1 ώστ' άνηρηκώς έση πάσαν άμφισβήτησιν dedi ex coniectura, cum libri ως τετηρηκώς
corrupte scribant: uera lectio fortasse propius a codicum
memoria aberat quam illa coniectura. quid enim impedit
quominus Epicurum concedamus fortius uerbum ώστ' έ£ηρηκώς έση elegisse?
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Redeo ad Laertium Diogenem. qui cum hos libellos
unus seruauerit, quaeritur utrum ipse Epicuri amore incensus salubri consilio pro dogmatum delectu exili uerba magistri posuerit an iuxta cum ceteris rebus plurimis hos quoque ab auctore traditos acceperit. operae pretium est hoc
scire ut de scriptore recte iudicetur rerum grauissimarum
auctore saepe unico. etsi quidquid inuentum erit, nego eo
facere posse ut certae Laertius sectae uindicetur siue Epicureae siue, quod Wachsmuthio nuper placuit, empiricae:
nisi forte qui Epicureum Zenone et aequalibus posteriorem
nouit nullum, Epicureorum scholis saeculo II exeunte eruditus esse, aut qui inter empiricos Menodotum Theudamque
medicos memorat, Sarapionem 1 et Glauciam tacet, medicus
sectae empiricae esse potuit.
multum nostra memoria de Laertii fontibus disputatum
est. nunc postquam inter somniantes uigilantissimus exstitit
uir et acutissimus Vdalricus Wilamowitzius, qui non conpilatorum nominibus inuestigandis sed explorandis rebus rerumque auctoribus opus esse clamaret, desierunt, spero,
Demetrium Dioclem Fauorinum stupentibus nobis uenditare.
illi et quotquot Laertium siue misellum conpilatorem siue,
ut Roethius Heidelbergensis solebat humaniter, asinum germanum dictitarunt, nimio eum honore affecerunt, qui, ut
uno uerbo dicam, ne scripsit quidem sed scribenda librariis
commisit. breuiter obseruationem indicaui neque litterarum
antiquarum historiae inutilem et Laertio recte interpretando,
emendando, in testimonium adhibendo necessariam. quae
etsi Wilamowitzium ut par erat minime latuit 2, pluribus
caussis hoc mihi loco tractanda et, quod codicum indiciis
non ambiguis futurum spero, ad liquidum perducenda est.
in omni disciplinarum genere constat olim commentarios illos, qui discentibus aut cito sciendi cupidis scripti
erant, a doctis possessoribus tamquam suos habitos et cum
1 an ix 116 in nomine Σαρπηδών latet Σαραπίων?
2 uide eius librum de Antigono Carystio (Philologische vntersuchungen t. iv Berol. 1881) p. 324 sq. adn.
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pro utilitate augerentur deminuerentur mutarentur, etiam
sub nouo titulo ut nouos iterum iterumque edi solitos esse *.
neque defuere inanis gloriolae captatores qui libros, quos
eodem iure et nullius et omnium esse dixeris, facili opera
pro suis ederent. nouimus Galeni Tertulliani aliorum de
surreptis et publicatis commentariis querimonias: qui si sine
scriptoris lima utut erant officinae librariorum tradebantur,
quid existimas fieri potuisse? euenit quod necessarium erat,
ut eo ordine qui librariis placeret adscripta margini in commentarium inferrentur, necessaria et utilia cum alienis et
otiosis miscerentur, turbae inexplicabiles nascerentur. id
quod cum ^pridem mihi in excerptis de Verri Flacci ad
Gaium et Lucium Caesares orthographia primo Victorini
de re metrica libello insertis 2 et in capitibus a Galeno personato in fronte epitomae Plutarcheae conlocatis obseruare
uisus essem, mox in Laertio Diogene certissimis signis intellectum est. quae ne in ultima tantum operis parte inueniri credas, uno saltem exemplo aliunde sumpto cauebo.
In uita Platonis locus est III 5 sq., cuius salebras Groen
van Prinsterer prosopogr. Plat. p. 225 et Theoph. Roeperus
Philol. I p. 654 sq. cum sensissent, emendando tollere frustra studuerunt. quo exemplo optime intellegas cauendum
1 haec omnia Galenus etiam uiuus expertus est, cf. de libris
suis prooem. t. χιχ ρ. 9 Κ. πολυειδώς έλιυβήσαντο πολλοί τοις
έμοΐς βιβλίοις, άλλοι κατ' άλλα των εθνών άναγινώσκοντες ως
ίδια μετά του τα μεν άφαιρεΐν, τα δε προστιθέναι, τα δε
ύπαλλάττειν. quod qui fieri potuerit ipse ib. p. 10 enarrat.
2 in Marii Victorini capite I 4 uideo multa quibus ordo rerum
turbatur, ex remissiore genere scribendi satis explicari, quo ita usum
esse Verrium apparet tamquam cum Caesaribus familiariter conloqueretur, aliena, prout res ferret, admiscentem: uelut praecepta de VIY
uocalibus quibus locus de Ν littera interrumpitur 72 GL VI p. 19, 22
uel obseruationes de pertermine 42 p. 14, 21 et de priuilegio 83 p. 21,18.
talia igitur excerptoris culpa est quod nunc nexu soluta sunt. sed
sunt etiam quae nisi primitus margini adscripta fuisse sumas, non
intellegas: uide quae de ellum uoce comicorum inter litterarum historiam docentur 96 p. 23, 17.
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esse ne emendando indoles operis Laertiani mutetur ue)
indicia originis oblitterentur. accuratius enim rimanti manifestum fit non semel sed pluriens eadem illa et editorum et
librariorum neglegentia ordinem rerum turbatum esse» inspice locum qualis legitur in libris et qualem tibi propono
separato pristino textu et additamentis:
καΐ γραφικής έπιμεληθήναι. καΐ ποι
ήματα γράψαι, πρώ
τον μεν διθυράμ
βους, έπειτα και μέ
λη καΐ τραγωδίας,
[ι-ιιι] Ιπειτα μέντοι μέλλων άγωνιεΐσθαι τραγωδία προ
του Διονυσιακού
θεάτρου,Σωκράτους
άκουσας κατέφλε£ε
τα ποιήματα ειπών
"Ηφαιστε πρόμολ' ώδε, Πλά
των νύ τι σείο
χατί£ει.
τούντευθενδήγεγονώς, φασίν, εΐκοσιν £τη διήκουσε
Σωκράτους* εκείνου
δ' απελθόντος [ivb]
γενόμενος οκτώ καΐ
εϊκοσιν ετών, καθά
φησιν Έρμόδωρος,
εις Μέγαρα προς
Εύκλείδην συν καΐ
άλλοις τισί Σωκρατικοϊς ύπεχώρησεν.
κτλ.

ι ίσχνόφωνός τε, φα
σίν, ην, ως και Τιμό
θεος φησιν ό 'Αθηναίος
εν τω Περί βίων.
ιι λέγεται δ' δτι Σωκράτης δναρ εΐδε κύ
κνου νεοττόν εν τοις
γόνασιν £χειν, δν καΐ
παραχρήμα πτεροφυήσαντα άναπτήναι ηδύ
κλάγ£αντα, καΐ μεθ' ήμέραν Πλάτωνα αύτω
συστήναι · τον δε Τού
τον ειπείν εΐναι τον
δρνιν.
ΠΙ έφιλοσόφει δη την
αρχήν εν Άκαδημεία,
εΐτα εν τω κήπω τω
περί τον Κολωνόν, ως
φησιν Αλέξανδρος εν
Διαδοχαΐς [iva].

iva (φιλοσόφων
δη την αρχήν) καθ'
Ήράκλειτον

ivb προσεΐχε Κρατύλω τε τω Ήρακλειτείω και Έρμογένει τω τα Παρμενίδου φιλοσοφοΟντι. έπειτα
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Non necesse est demonstretur additamentis duobus
prioribus, etsi secundum ad Socratis disciplinam pertinet 1,
locum nullum fuisse in primario contextu, nec umquam ab
eo scriptore inseri potuisse qui saltem speciem narrationis
continuae affectaret, sed neglegenter ut fit margini adscripta
neglegentius a librariis inserta esse. nam tertium additamentum, quod eadem opera cum illis intrusum est, ipsa
sede arguitur; pertinet enim ad § 7 έπανελθών be εις
Αθήνας διετριβεν εν Άκαδημείίχ κτλ., quae uerba qui
scripserat, _non distinguebat ipsam Academiam ab hortulo
Platonis (cf. 20 κηπίδιον το εν 'Ακαδημεία). Quarto supplemento cum spatii non satis uacaret, misere discerptum est;
diuersam originem uel dissonans memoria § 8 euincit μΐ£ίν τε έποιήσατο των τε Ηρακλείτειων λόγων και ΤΤυθαγορικών και Σωκρατικών; iusserat autem qui margini adscripsit interponi inter locum de poeticis studiis et de Socrate, cuius rei indicium primum uocabulum enuntiati eius
quod sequr debebat έπειτα iterauit, quod tam religiose quam
inepte librarii seruarunt: sed etiam si consilium editoris
iibrarii perspexissent et secuti essent, nemo non uidet illa
sententia inculcata nihilo minus futurum fuisse ut narrationis ordo planus et genuinus pessime dirumperetur. haec
autem quattuor additamenta quis credat ab uno eadem
opera adscripta esse? quae si pedetemptim alia ab aliis
adiecta esse consentaneum est, uetus opinor emergit de
uitis scriptis dogmatis philosophorum liber a pluribus identidem retractatus et auctus.
Non minus aperta in libro decimo illius incuriae apparent uestigia. uide quo modo ultimum Epicuri ad Idome1 primum ex Timothei de uitis libro desumptum, unde plura
in Laertio de forma et habitu philosophorum petita sunt cf. iv 4
VII 1; aeque postmodo inserta quae de Aristotele feruntur ν 1, ubi
primitus continuabantur uerba ούτος γνησιώτατος των Πλάτωνος
μαθητών άπέστη [δε] Πλάτωνος £π περιόντος κτλ., neque minus
quae de Speusippo leguntur iv 4.
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neum epistolion insertum sit § 22 ήδη δε τελευτών γράφει
προς Ιδομενέα τήνδε έπιστολήν' Την μακαρίαν .... παίδων
Μητροδώρου. και διέθετο μεν ώδε. μαθητάς δε έ'σχε
κτλ. coacedimus ultimas litteras testamento perinde subici ac praemitti potuisse : clausulam και διέθετο μεν ώδε
oportuit ab ipso testamento non diuelli interpositis alienis.
igitur epistolion additamentum editoris, siue margini adscriptum siue in charta singulari consignatum, cum post
illam clausulam conlocandum esset, operae praeposuerunt.
Vide porro § 10 sq. προς τους φίλους — οι και πανταχόθεν
προς αυτόν άφικνουντο και συνεβίουν αύτώ εν τω κήπψ,
καθά φησι και Απολλόδωρος, \\ δν και όγδοήκοντα μνών πρίασθαι* Διοκλής δε εν τη τρίτη της Επιδρομής φησιν ||
ευτελέστατα και λιτότατα διαιτώμενοί' κοτύλη γουν, φησίν, οίνιδίου ήρκουντο κτλ. sic ex librorum fide restituendum erat, nisi forte ipsum Laertium ernendandum censebimus. sed hunc locum qui corrigebant, facile uideas
corrupisse. intellegemus simul et patienter feremus supinam editoris antiqui neglegentiam, qui de pretio horti adnotatiunculam margini adspersit, quomodo cum ceteris uerbis quadraret, non curauit. Sic § 6 και μην και Τιμοκράτης εν τοις έπιγραφομένοις Εύφραντοΐς || ό Μητροδώρου
μεν αδελφός, μαθητής δε αυτού της σχολής έκφοιτήσας ||
φησι δις αυτόν της ημέρας έμεΐν από τρυφής ipse uerborum ordo, quem editores concinnitatis in hoc scriptore
raale studiosi immutauerunt, arguit locum de Timocrate
contextui antiquioris libri a nouo editore interpositum esse.
neque aliter de § 23 έ'σχε δε και τον προειρημενον εικαΐόν
τίνα άδελφόν του Μητροδώρου Τιμοκράτην iudicandum
est. sagaciter Kuehnius του Μητροδώρου glossema esse coniecit: quod si recte coniceret, potius έσχε δε ό Μητρόδιυρος
interpolatum exspectares. immo idem qui illud § 6 de Tiraocrate, hoc quoque margini adscripsit, et referri is quidem ad uerba § 22 μαθητάς δε εσχε πολλούς (Epicurus)
κτλ. uoluit? non tamen certae sedi destinauit.
grauiora indicia occurrunt, cum ad Epicuri libellos perneneris. neque umquam quemquam attentius legentem fugit
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intermixta uerbis Epicuri esse scholia, nunc primum ab
illis separata et quo decebat, in adnotationem ablegata.
quae cum ineptissime inculcata sint, ut non numquam uel
mediam sententiam interrumpant (ut p. 6, 5. 15. 8, 2.
21, 14), apparet contra consilium siue scriptoris siue editoris inlata esse. sequitur ergo, ut editor exempla illorum
librorum non recognita, uix inspecta librarios transscribere
iusserit iussumque illi ea fide qua debuerunt executi sint,
non obliti marginum. ceterutn scholia illa adscripsit homo
satis eruditus et in lectione ampliorum Epicuri operum
probe uersatus. quem nondum codicibus et pergamena
sed uoluminibus et charta usum esse fidem facit quod ad
locos eiusdem epistulae posteriores lectorem hac formula
remittit φησιν ένδοτερψ (ρ. 8, 12. 16. 19).
grauissima et apertissima signa in eis partibus prostant,
quibus epistula III moralis circumdatur. quas, ne quid
huic uolumini desit quod in Laertii libro X legitur, primum
continuas 1 proponam quales secundum codicum testimonia
traduntur:
Περί δε των βιωτικών, και δπιυς χρή τα μεν ημάς αίρεΐσθαι, 117
τα δ* έκφεύγειν, ούτιυσί γράφει. ΤΤρότερον δε διέλθιυμεν ά τε
αύτφ δοκεΐ περί του σοφού καί τοις απ' αύτοϋ. βλάβας εξ ανθρώ
πων ή δια μίσος ή δια φθόνον ή δια καταφρόνησιν γίνεσθαι, ων
τον σοφόν λογισμψ περιγίνεσθαι. άλλα καί τον άπα£ γενόμενον 5
σοφόν μηκέτι την έναντίαν λαμβάνειν διάθεσιν μηδέ πλάττειν έκόν1 αίρεΐσθαι τα δ' (δε Β) έκφεύγειν BPQH: έκφεύγειν τα δ'
αίρεΐσθαι Ff || 2 δε om BP*Q | α τέ Β corr Ρ1, Q | exspectes α αύτφ τε || 3 τοις] ποιεί Η || 4 ιΰν prosodiam addidit corr P || 5 λο
γισμψ] cum litura (fort. ex — όν) Β | παραγίνεσθαι Q conpendio
codicis Ρ male intellecto || 6 πλάττειν (sed ει ex corr B1) libri cum
f. cf. fr. 231
1 Singula tantum non omnia in fragmentis dispersa inueniuntur locis in indice fonthim significatis. Dielsius hic quoque quae ex
codice Ρ enotauerat mihi inpertiit simulque de Β ex Bywateri conlatione nonnullas adnotationes meas correxit.
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τα. πάθεσι μάλλον συσχεθήσεσθαι. ουκ αν έμποδίσαι προς την σοφίαν. ουδέ μην εκ πάσης σώματος ε£εως σοφόν γενέσθαι αν ούδ*
εν παντί £θνει. καν στρεβλωθή δ' ό σοφός, είναι αυτόν εύδαίμονα.
μόνον τε χάριν έΈειν τον σοφόν, καΐ επί φίλοις καΐ παρουσι καΐ
άπουσιν ομοίως δια τε λόγου * * δτε μέντοι στρεβλουται, <!νθα καΐ
μύ£ει και οίμώ£ει. γυναικί τε ου μιγήσεσθαι τον σοφόν fj οι νό
μοι άπαγορεύουσιν, ως φησι Διογένης εν τη επιτομή των Επι
κούρου ηθικών δογμάτων, ουδέ κολάσειν οίκέτας, έλεήσειν μέντοι
καΐ συγγνώμην τινί έΉειν των σπουδαίων, έρασθήσεσθαι τον σοφόν
ου δοκεΐ αύτοις. ουδέ ταφής φροντιεΐν. ουδέ θεόπεμπτον είναι τον
([ρωτά, ως Διογένης εν τω**, ουδέ βητορεύσειν καλώς, συνουσίην
δε φασιν όνήσαι μεν ουδέποτε, άγαπητόν δε ει μη και έβλαψε.
καΐ μην καΐ γαμήσειν και τεκνοποιήσειν τον σοφόν, ως Επίκουρος
εν ταίς Διαπορίαις και εν ταΐς Περί φύσεως, κατά περίστασιν δε
ποτέ βίου γαμήσειν. και διατραπήσεσθαί τινας. ουδέ μην τηρήσειν
7 πάθεσι] breuissimo conpendio πάθ supra posito ε Ρ, σι addidit corrector | μάλλον] fort. μην | ούκάν Β | έμποδεΐσαι Β || 8 αν]
αλλ' Β | ουδέν παντί Β1 || 9 εθει Β | δ' supra uersum Β1 : om P1
(antecedit ^ρεβλω* cum θή scr supra ω) || 10 εΈειν BP2QHf εΗιν Ρ1 :
εχειν F | και επί Β, in rasura corrP1, HFf: del. Η2 om Q et primitus
fort. Ρ ταπί ut uidetur corr P2 || 11 άπουσι Β | λόγου, δτε] όδουχοτε Β1 όδ' ούχ δτε Β2 οδού χ' δτε Q όδοϋ * ότε Ρ (spiritum in
ότε add Ρ2) οδού. δτε f οδού. δτι F, Η | μέντοι] μεν τις f || 12 μύl€i BP!Q: μύ£ει FP2f μ[ύ]£ει cum litura Η | οιμώΖει Β: οίμώ*ει Ρ
οίμώ£ει FP2QHf | ή P2QHf: ή Β ή Ρ* οι F || 13 φ[η]σι F cum litura || 14 δο*|γμάτων ex δογ|μάτων corr Ρ | ουδέ] ούτε libri. unde
τους τε οίκέτας κολάσειν Casaubonus coniecit | έλεήσειν BPQH:
έλεήσαι Ff || 15 των σπουδαίων Ff: τον σπουδαΐον BPQH [| 16
φροντιεΐ' νου δε Q || 17 ως ... καλώς om F | ως (BH?)f: ως ό PQ |
εν τω BPQH in margine λείπει adnotat Β: φησίν f εν τω ιβ φησίν Aldobrandinus | £ητορεύσειν P2Hf: £ητορεύειν BP1Q | συνουσίειν δε Β συνουσιν ήδε Q συνουσι**δέ Ρ1 συνουσίη δε FP2!!^
terminationem ας super η addidit Η2 : συνουσία δε Menagius. cf.
adn. ρ. 118, 19 [| 18 φασί Β | όνήσαι] ώνησε libri solita neglegentia |
δε om Β Ι μη και FP2Hf: μη BPiQ | εβλαψεν f || 19 ως ... 20 φύ
σεως om F || 20 κατά δε ποτέ περίστασιν Η || 21 βίου om H 1 in
mg supplet Η2 | διατραπήσεσθαί τινάς Ρ. cf. adn. ρ. 33δ, 8 | τηρή
σειν libri nisi quod τήρησιν Ρ 1 : ληρήσειν cum CFHermanno zeitschr. f. d. alterthumsw. 1834 p. 111 Cobetus
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εν μέθη φησίν ό Επίκουρος εν τψ Συμποσίω. ουδέ πολιτεύονται,
ως εν τη πρώτη Περί βίων ουδέ τυραννεύσειν · ουδέ κυνιεΐν, ως
εν τη δευτέρςι Περί βίων ουδέ πτωχεύσειν. αλλά καΐ πηριυθεΐς
τάς όψεις καταζιοΐ αυτόν του βίου, ως εν τη αυτή φησι. καΐ
λυπήσεσθαι δε τον σοφόν, ως Διογένης εν ττ} e των επίλεκτων,
καΐ δικάσεσθαι. καΐ συγγράμματα καταλείψειν ου πανηγυριεΐν δε.
καΐ κτήσεως προνοήσεσθαι καΐ τοΟ μέλλοντος, φιλαγρησειν. τύχη τε
άντιτάΗεσθαι, φίλην γαρ ούδένα κτήσεσθαι. ευδοξίας επί τοσούτον
προνοήσεσθαι, εφ' δσον μη καταφρονήσεσθαι. μάλλον τε εύφρανθή'σεσθαι των δλλων εν ταΐς θεωρίαις. ** αμαρτήματα άνισα εΐναι.
καΐ την ύγίειαν τισΐ μεν αγαθόν, τισΐ δε άδιάφορον. την δε άνδρείαν φύσει, μη γίνεσθαι, λογισμώ δε του συμφέροντος, καΐ την
φιλίαν δια τάς χρείας* δεΐν μέντοι προκατάρχεσθαι (καΐ γαρ την
γήν σπείρομεν), συνίστασθαι δε αυτήν κατά κοινωνίαν μεγίσταις
ήδοναΐς έκπεπληρωμ(ένην). την εύδαιμονίαν διχή νοεΐσθαι, την
τε άκροτάτην, οϊα εστί περί τον θεόν, έπίτασιν ουκ Αχούσαν, καΐ
22 φησίν] ως φησιν Cobetus | εν τω συμποσίω om F | πολιτεύσεσθαι f || 23 τη α F | τυραννεΟσιν F τυραννεύειν Β1 | κ[υνιεΐν] cum rasura Β κινιεΐν F | ως om f || 24 δευτέρα BPQ, f β F
β « Η | πτωχεύειν Β1 | πηρωθεΐς PQFf πυρωθείς Β π[υ]ρωθείς cum
rasura idemque in margine Η || 25 καταΞιοΐ] μετάζει PQF μετέΗει Β
μετέΗεί i. e. μετέξειν corr Η μεθέξειν f | αυτόν libri cum f | φησίν
Η φ cum ή supra scripto PQ || 26 λυπήσεσθαι BP*Q: λυπηθήσεσθαι
Fp2Rf Ι ως... επίλεκτων om F | ως BPQf: ως ό Hs | i Β πέμ
πτη f: ίε ΡΗ ιέ' Q || 27 δικάσεσθαι f: δικάσασθαι BFPQH | καταλ[εί]ψειν cum recenti litura Β ex καταλί** corr Ρ2 | πανηγυ[ριεΐν
δε] suppletum manu rec Β || 28 καΐ κτήσεως libri: κτήσεως f. in B
uerba καΐ κτήσεως . .. μέλλοντος paene euanuerunt | προνοήσασθαι
ΒΗ1 | φιλαγρήσ[ει]ν cum litura Β φιλάγρησιν Ρ1 || 29 άντιτάΗεσθαι
H2f : άντιτάΗασθαι BFPQRi | φίλον BPQH φίλων Ff | γαρ] τέ ut
PQ aut τε libri | ούδένα ΒΗ ουδέν i. e. ούδένα Ρ2 : ουδέν P!QFf |
άδοΗίας Q | επί ex επί corr Ρ || 30 καφρονήσεσθαι Η* | τέ BFf δε
PQH || 31 hiatum indicaui: τα suppleuit Cobetus, debuit saltem τα
τε κατορθώματα καΐ τα || 32 ύγίειαν PQH ύγείαν Ff ύγίαν euanidum Β ] άνδρείαν BF άνδρεΐαν f άνδρίαν PQH || 33 δε] δε καΙΗ* ||
34 ad marginem σφά(λμα) adnotat m rec Β | γαρ om F || 35 δε] δη
statim corr Ρ1 | αυτήν cum ο scr supra ή Ρ1 | μεγίσταις] εν τοις
ταΐς BP!Q εν ταΐς FP2Hf || 36 έκπεπληρων P1Q έκπεπληρών Β
έκπληρών addit mg Η: om FP2Hf || 37 οία Η | εστίν Β
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την (κατά την) προσθήκην καϊ άφαίρεσιν ηδονών. Μετιτέον δε
επί την επιστολή ν. εικόνας τε άναθήσειν. *εί ίχοι, άδιαφόρως
δν σχοίη. μόνον τε τον σοφόν ορθώς αν περί τε μουσικής καΐ
ποιητικής διαλέξεσθαι. ποιήματα τε ενεργεία ουκ αν ποιήσαι. ου
jKY£?ffftffiL.Tg Έτερον ετέρου σοφώτερον. χρηματίσεσθαί τε, αλλ' από
μόνης σοφίας, άπορήσαντα. καΐ μόναρχον εν καιρώ θεραπεύσειν.
καΐ έπιχαρήσεσθαί τινι επί τω διορθώματι. καΐ σχολήν κατασκευάσειν, αλλ' ούχ ώστε όχλαγιυγήσαι· και άναγνώσεσθαι εν πλήθει,
αλλ' ούχ έκόντα· δογματιεΐν τε και ουκ άπορήσειν. καΐ καθ'
ύπνους δε δμοιον Ισεσθαι, και υπέρ φίλου ποτέ τεθνή£εσθαι.
Το έ£ής· Δοκεί δ' αύτοΐς.
Επίκουρος Μενοικεΐ χαίρειν. "Μήτε νέος .. .. εν άθανάτοις άγαθοΐς".
38 κατά την post καΐ την omisenmt libri: άνθρωπίνην, Αχού
σαν suppleuerat Meibomius | μετιτέον ... 39 έπιστολήν hoc loco
mouit et post u. 48 traiecit f | μετητέον BVF || 39 ante ει desse obiectum uelut τέκνα πλουτον sim. censebam | £χοι non perspicue ut
£χη legas F || 40 σχοίης libri cum f: correxit Kuehnius | αν post
ορθώς inclusit Cobetus || 41 διαλέΗεσθαι BPH2f: διαλέΕασθαι FQH* |
ενεργεία] ένεργεΐν libri cum f. asteriscum lacunae notam praefixit
Cobetus | ένεργεΐν ετέρου σοφωτέροισ F1 ένεργεΐν, ετέρου σοφωτέρως. f omissis uerbis ουκ αν ποιήσαι enuntiatum ου κινείται . . .
σοφώτερον in margine inferiore suppleuit et in textu ετέρου σοφω
τέροισ deleuit F2 | ποιήσαι Ρ2 | ου κινείται FPQHs ουκ έινει τε Β
in cuius mg σφά(λμα): ουκ εΐναι Sambucus et Aldobrandinus είναι
Kuehnius || 42 τε BPQs Aldobrandinus το Η το an τέ F non liquet
δε Sambucus | ετέρου έτερον Aldobrandinus | σοφωτέρως f σοφω
τέροισ F1 | χρηματιεΐσθαι Cobetus || 43 άπορρήσαντα Η | μόναρχον]
μόνον άρχων F || 44 έπιχαρήσεσθαι FPH: έπιχαρίσεσθαι BQf | επί]
εν F (non f) | conicias κατορθώματι || 45 όχλαγωγήσαι BPQH: σχολαγωγήσαι Ff sed in margine superiore γρ όχλαγωγήσαι F γρ σχολαγωγήσαι mg Ρ2, cf. adn. ρ. 330, 9 || 46 [ο]ύχ cum litura F | έκόντα
FP2f: εκών BPiQH igitur fort. scribendum άναγνώσεται | δογματι[εΐ]ν cum litura Ρ | ο[ύκ] cum ras Β om f | άπορήσ[ει]ν ex άπορήσ*ν Ρ η ex corr Β || 47 δε om f expunxit Ρ1 | ^σεσθαι <καΙ ιίπαρ)
G. Kernius bemerkungen %um X buch des Laertius Diog. (progr.
gymn. Primislauiensis 1878) p. 14 | ποτέ θνήΗεσθαι f || 48 το . . .
αότοΐς libri: Ταύτα δοκεΐ αύτοΐς. μετιτέον δε επί την έπιστολήν. f |
δ'] δε F || 49 μενοικεΐ P2Hf μεν οικεί F et in mg Ρ2 : μεν · οικε Β
μένοικε P1Q
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Μαντικήν δ' άπασαν εν άλλοις αναιρεί, ως καΐ εν τη μικρφ
επιτομή, καί φησί* Μαντική ούσα ανύπαρκτος, ει καί υπαρκτή, ου
δέν παρ' ημάς ήγητέα τα γινόμενα. Τοσαυτά καΐ περί των
βιωτικών καί επί πλείω διείλεκται άλλαχόθι.
Διαφέρεται δε προς τους Κυρηναϊκούς περί της ηδονής, οι
μεν γαρ την καταστηματικήν ουκ έγκρινουσι, μόνην δε την εν κινήσει. 8 δε αμφότερα* *ψυχής καΐ σώματος, ως φησιν εν τφ Περί
αίρέσειυς καί φυγής καί εν τω Περί τέλους καί εν « Περί βίων
καί εν τη προς τους εν Μυτιλήνη φίλους επιστολή, ομοίως δε καί
Διογένης εν τη ι£ των επίλεκτων καί Μητρόδωρος εν τφ Τιμοκρατεί λέγουσιν οίίτω' Νοούμενης δε ηδονής της τε κατά κίνησιν
καί της καταστηματικής. ό δ7 Επίκουρος εν τω Περί αιρέσεων
ούτω λέγει f Ή μεν γαρ αταραξία και άπονία καταστηματικαί είσιν
ήδοναί' ή δε χαρά καί ή ευφροσύνη κατά κίνησιν ένεργείοι βλέπον
ται. "Ετι προς τους Κυρηναϊκούς· oci μεν γαρ χείρους τάς σώματικάς άλγηδόνας των ψυχικών, κολάζεσθαι γουν τους άμαρτάνοντας σώματι* δ δε τάς ψυχικός* την γουν σάρκα το παρΟν μόνον
χειμάξειν, την δε ψυχήν καί τΟ παρελθύν και τύ παρύν καί τΟ μέλ51 δ' PQH: δε BFf | ως ... 52 επιτομή om F | καί om Β ||
52 μαντική F2f μαντική Β: μαντική ν F^QH | [οΰ]σα cum ras Β2 :
δσα PQH ως Ff, γρ mg Ρ2 | άνύπαρχος Η 1 | ει BPiQH: ει δε
FP2f 1 ύπαρκτική Ρ2 (etiam in mg γρ), f || 53 παρ' BFPQHf: πρΟς
Meibomius | ήγητέα τα] ήγητά eraso postea ήγη Β1 ήγή τα FPQHf:
ήγητέον τα Meibomius ήγου τα errorem adnotationis Meiboraianae
recepit Cobetus ήδη τα Gassendus | γενόμενα P*Q | τΟ σαύτα Η |
και περί] δε επί Η || 54 διέλεκται ΒΡί διήλεκται f | άλλαχόθεν f ||
55 της om F || 56 έγκρινουσι] έκρίνουσι Β1 έκκρίνουσι Β2 et fort.
Ρ* Ι μόνον Η* | [εν] Β2 [έ]ν Ρ1 in rasuris || 57 αμφότερα BPQHf:
άμφοτέραν (F?) Meibomius άμφοτέρας Gassendus | hiatum indicaui || 58 τέλους καί] τέλους Η ] α BPQHs: τω Ff τω α contaminando- Aldobrandinus || 59 τους εν] τους εν τη Η | μιτυλήνη BQHf
μιτυ[λ] sscr ή cum litura Ρ μιτυλίνη F | φί[λους] cum ras Ρ2 φί
λου Β1 φιλοσόφους Gassendus | επιστολή ex ·/ fecit ή Ρ2 || 60 εν
. . . επίλεκτων om F | il BPQH έπτακαιδεκάτη f | μητρόδωρος FP
QHf: δημόκριτος Β | τιμοκράτ[ει] Ρ2 cum ras || 61 ούτω] ούτως f |
δε] fort. δίχως || 62 εν τω π. αίρ. om F | αίρ sscr έ primitus Ρ
(ων terminationem addidit Ρ2) unde αίρέσεως Q || 63 γαρ om F |
άπονοία F* άπον[ί]α cum ras Β || 64 καί ή BPQH: καί Ff | ένεργείαι sic F || 65—68 Meibomii supplementa non adnoto
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λον οΰτως ουν καΐ μείζονας ήδονάς εΐναι της ψυχής. Αποδείξει
70 δε χρήται του τέλος εΐναι την ήδονήν τω τα £ψα άμα τψ γεννηθήναι τη μεν εύαρεστεΐσθαι, τψ δε πονώ προσκρούειν φυσικώς καΐ
χωρίς λόγου, αύτοπαθώς ούν φεύγομεν την άλγηδόνα* ϊνα καΐ ό
'Ηρακλής καταβιβρωσκόμενος υπό του χιτώνος βοφ
δάκνων ίύ£ων άμφΐ δ' £στενον πέτραι,
75
Λοκρών τ' δρειοι πρώνες Ευβοίας τ' άκραι.
138 Δια δε την ήδονήν καΐ τάς άρετάς αίρεΐσθαι, ου δι' αύτάς, ώσπερ
την ίατρικήν δια την ύγίειαν καθά φησι καί Διογένης εν τη ic
των επίλεκτων, δς καί διαγωγήν λέγει την άγωγήν. ό δ' Επίκου
ρος καί αχώριστόν φησι της ηδονής την άρετήν μόνην · τα δ' άλλα
80 χωρίζεσθαι, οίον βρωτά.
69 της] τάς της Cobetus || 70 τω τα Β το τα PQH ώ τα Ff,
mg γρ Ρ2 | ά>α το Βΐ | γενηθήναι Β || 71 τη μεν] την μεν f, γρ
Ρ2 | εύαρεστησθαι F | γόνω F || 72 φεύγωμεν Β | ίνα om Β || 73
ήρακλεΐς Β | χιτώνος FP2Hf: χειμώνος Ρ1 (et in mg [εΐ]χεχειμώνος
Ρ2) Q χειμόνος Β | βοά... 74 Ιύ£ων om f | βοά Menagius: βοή libri sed
βοΗ sine acc Β βο[ή] cum ras Ρ2 || 74 sq. Soph. Trach. 787 sq. | 74
δάκνων libri: βοών Soph. δακρύων Casaubonus δεινώς Menagius λά
σκων Dobraeus | ιύίων B2FQH [ι]ύ[2]ων cum lituris Ρ1 : ήυΗων (ex
νυζων, ut coni. Bywaterus) Β1 | δέστενον F δε στενόν Ρ1 | £στενον]
έκτύπουν Soph. | πέτρα Ρ1 1| 75 Λοκρών τ' FP2QHf Λοκρών τε ΒΡ1 :
Λοκρών Soph. | δριοι Β όριοι Ρ1 | πρώνος Ρ1 | άκραι BP2QH Soph.
άκρα Ff. in Ρ uu. τ' άκραι. Δια primitus sic scripta τακ'ράδι, correxit αϊ super ρ et prosodiam adiciendo P2 || 76 δια] άδεαΐ Q | άρετάς]
τέχνας f | ου δι' αύτάς] ούδ' έαυτάς ut uid. Ρ1 | αύτάς BP2Qf |
77 καθά φησι omissum supra uersum addit F | εν τη έπιλέκτω κ*
F εν τη εικοστή έπιλέκτω. f | κ BPQH ut F || 78 άγωγήν] άρετήν
Meibomius | ό δ' ... 80 βροτά omissa in marg inferiore supplet F ||
79 καί αχώριστόν om f | φησι την ήδονήν μόνην της αρετής, f ||
80 χωρίΕεσθαι] γνωρίζεσθαι f | βρωτά B2PQH: βροτά &F βρατά.
f. fort. βρωτά (τινά).

iam praemissa breui introductione, quam ρ. 68 dedi, Epicuri
sententiae selectae secuntur, quibus finitis Laertii opus nullo
uerbo addito clauditur.
in his igitur plura iam olim supinae neglegentiae patebant indicia, ut locus ex intima ethice petitus u. 31—38
in raediam de officiis sapientis disputationem abiectus et
clausula epistulae III (u. 53 sq.) interpositis de diuinatione
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uerbis (u. 51—3) a fine epistulae dirempta. nunc quae huc
usque Frobenii interpolatio oblitterauerat signa clara accedunt transitionis formula μετιτέον b£ έπι την έπιστολήν
(u. 38) longe a loco suo (u. 47) traiecta et usitata illa librariorum admonitio (u. 48) το έ£ής' Δοκεΐ b' αύτοΐς —.
quae si reputaueris, statim uideas quid acciderit. Libros
de uitis philosophorum multo antiquiores, nempe Neronis
aut Flauiorum tempore ad mulierculam doctam l qualis
Pamphila fuit scriptos, editor (Laertium licebit dicere) antequam in officinam librariam mitteret, auxerat libellis IV
Epicureis adiectis et doctissima de sapientis secundum
Epicurum officiis epitome. hanc epitomen charta interposita non capiebat, ultimae eius sententiae margini in ea
pagina uetustioris uoluminis adscribendae erant, quae a
uerbo u. 31 αμαρτήματα in media sententia incipiebat.
editor quod u. 1 —3 indicat Epicuri epistulam moralem se
adpositurum praemisso περί του (Γοφού loco, recte indicauit, ipse quae additurus esset, non recte quae daturus
erat. sane, illa cum scriberet, etiam dogmatum moralium
summarium aeque atque physicorum conspectum uidetur
reicere uoluisse: postquam inspexit, ut erat ethices Epicureae admirator (cf. X 138 infra p. 68), omittere non est
ausus. igitur extremo de sapientis officiis loco, i;t dixi,
marginibus adscripto librarios monuit, ut ad initium ueteris illius summarii Δοκεΐ b' αύτοΐς (περί των βιωτικών)
oculos referrent. huic autem summario interponendam epistulam destinauerat ibi ubi nunc formula transitionis Μετ
ιτεον κτλ. legitur, ut sola appendix quae de Epicurei et
Cyrejiaici dogmatis differentia est (cf. adn. p. 271, 6) epi1 mulieris adlocutionem in Laertii uerbis ni 47 inesse qui
certatim obseruauerunt, Aldobrandinus Casaubonus Reinesius (Var.
lect. II 12 p. 223 sq.), ipsum Laertium Diogenem isti mulieri φιλοπλάτιυνι, cuius etiam nomen Arriam eruisse lonsius sibi uidebatur
scrr. hist. phil. in 12, 8 p. 70 sq., opus decem librorum dedicasse
arbitrabantur: tamquam adlocutionem eius, quem quis illo honore
afficiat, in medio libro abscondi potius quam fronti ornamentum
praefigi deceat. sed hunc errorem illi saeculo facile ignoscimus.
c
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stulam sequeretur et a sententiis separaret. nimium a librariis postulatum erat: qui schedas ab editore additas
stupida cum fide descripserunt, neglexerunt ueteris sumraarii maiorem partem, siue eos latuit siue compage soluta
interciderat. uetustioris igitur uoluminis haec fere forma
fuerat: incipiebat caput de dogmatis ethicis a uerbis Δοκεΐ δ' αύτοΐς [περί των βιωτικών] * * * usque ad [τα τε
κατορθώματα και τα], quae continuabantur ultimis schedis
superstitibus
αμαρτήματα άνισα εΐναι. καΐ την ύγίεί(|ν<: τισΐ ;£ §§ S ο»
μεν αγαθόν, τισΐ δε άδιάφορον. την δε άνδρείαν * -j ; Sf
φύσει μη γίνεσθαι, λογισμψ δε τοΟ συμφέροντος. «£ ·,§.·£ -ο
καΐ την φιλίαν δια τάς χρείας * δειν μέντοι προ- § .« ^g. *"" ^.
κατάρχεσθαι (καΐ γαρ την γήν σπείρομεν), συνί- β g *§ δ Ό
στασθαι δε αυτήν κατά κοινυυνίαν μεγίσταις ήδο- S :g "** S Λ^
ναΐς έκπεπληρωμ(ένην).
"S 5£ ^ ">" ^
την εύδαιμονίαν διχή νοεΐσθαι, την τε άκροτά- "3 « ^ Η ϊ
την, οϊα εστί περί τον θεόν, έπίτασιν ουκ £χου- S° rt ^ ¥ g
σαν, καΐ την (κατά την) προσθήκην καΐ άφαί- S cr "C ^ <3
ρεσιν ηδονών.
Μετιτέον δε επί την επιστολή ν.
διαφέρεται δε προς τους Κυρηναϊκούς περί της
ηδονής, οι μεν γαρ ...... τα δ' άλλα χωρίΖεσθαι
οΐον βριυτά.

quae epistulam excipiunt sententiae de diuinatione nescio
quomodo eo deuenerint, nisi ex scholio ampliore olim ad
epistulam praecedentem 134 p. 65, 12—15 adscripto relicta sunt.
quae ethicis praemittitur de officiis sapientis epitome,
ut dixi, doctissima est et ex optimo fonte petita. hunc
apparet similem de uitis et dogmatis philosophorum librum
fuisse eademque fata expertum atque uolumen a Laertii
librariis expressum. pristinum enim textum additamentis
non minus doctis multis auctum esse, ut de eisdem rebus
sententiae iam aliae alibi legantur et plerumque ordinis ne
umbra quidem seruetur, nemo iam non uidet. breuissimus
enim fuit pristinus textus, uelut, ut uno exemplo defungar,
§ 118 sq. olim haec tantum probabile est tradita fuisse
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u. 10 μόνον τε χάριν εΈειν τον σοφόν, καΐ επί φίλοις καΐ παροΟσι καΐ άποϋσιν ομοίως δια τε λόγου * * ι
14 ουδέ κολάσειν οίκέτας, έλεήσειν μέντοι καΐ συγγνώμην
τινί ££ειν των σπουδαίων.
15 έρασθήσεσθαι τύν σοφόν ου δοκεΐ αύτοΐς, ουδέ ταφής φροντιεΐν.
20 κατά περίστασιν δε ποτέ βίου γαμήσειν.

statitn nouissimae sententiae gemellam habes postea additam hanc
1. 19 καί μην καΐ γαμήσειν καΐ τεκνοποιήσειν τον σοφόν, ως
Επίκουρος εν ταΐς Διαπορίαις καί εν ταΐς Περί φύσεως.

ea arctius coniungitur cum sententiis de amore, quae plures additae .erant ad u. 15 in margine:
u. 12 γυναικί τε ου μιγήσεσθαι τον σοφύν fj οί νόμοι άπαγορεύουσιν, ως φησι Διογένης εν τη επιτομή των Επικού
ρου ηθικών δογμάτων.
16 ουδέ θεόπεμπτον εΐναι τον έρωτα, ως Διογένης 2 εν τφ *.
17 συνουσίην δε φασιν όνήσαι μεν ουδέποτε, άγαπητύν δε εί
μη καΐ έβλαψε.

cetera quoque quae interposita leguntur, aliorsum pertinent:
u. 11 δτε μέντοι (Ττρεβλουται, ένθα και μύ£ει και οίμώζει
non falso id quidem (cf. fr. 66) sed tamen maleuole a lectore
aduersario adscriptum erat ad 1.9 καν (Ττρεβλυυθή b* ό (Γοφός,
είναι αυτόν εύοαίμονα, qua re etiam forma insolita enuntiati post additi sponte explicatur; 1. 17 oub^ ρητορεύ(Τειν
καλώς eis quae u. 27 leguntur και συγγράμματα καταλείψειν* ου πανηγυριεΐν ί)έ subiungendum erat.
sed ut summam colligamus, etiamsi uetustius illud opus,
quod Laertii librariis exemplar fuit, constat similem siue
incuriam siue iniuriam antea passum esse, tamen illae turbae quas interpositae Epicuri epistulae concitarunt, maiores sunt quam quas editorem quamuis neglegentem, si in
exemplari inuenisset, credas patienter laturum fuisse. igitur
1 finis sententiae additamento et hic et alibi expulsus est.
2 etiam tertiam huius Diogenis sententiam u. 25 καί λύπησεσθαι δε τον σοφόν ipsa sedes arguit additamentum marginis fuisse.
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si nouissimus editor libros Epicuri inseri iussit, iam non
dubitabimus Laertio Diogeni l et huius doni gratiam referre
et neglegentiae quamcumque ea in re commisit ueniam
habere.
Quodsi quattuor hi libelli uetustatem non tulissent, ad
interiorem profecto disciplinam Epicuream aditus nobis
praeclusus esset. nam qui physicam saltem partem unus
luculentissime explicat, T. Lucretius Carus et carmen
scripsit et eo consilio ut popularium animos huic philosophiae conciliaret rudesque adhuc institueret, et potius quales fortasse ipse audierat scholas quam auctoris περί φύ
σεως libros exprimit, quos si adiit, singularum rerum caussa
inspexit; unde fit ut non solum canonica sed etiam in
physicis res difficiliores a poesi prohibeat 2. contra hi libelli non discentibus, sed scientibus scripti iuuandae memoriae caussa eoque multifariam nobis obscuri etiam penitiores philosophiae locos attingunt, maxime primus. Commentario tamen lios libros explanare nec potui nec uolui;
scribet eum qui disciplinam Epicuri accurate inuestigatam
enarrabit: ego eis qui intellegere ipsi uolent subsidium
interpretationis (p. 374 sqq.) paraui, ubi cum singulis capitibus conlata inuenient et fragmenta et Lucreti ceterorumque testimonia. sed in qua re quasi cardinem uerti
et difficultatem aut omnem aut maxiraam sitam esse nemo
non sentiat, explicationem uerborum non potui, ne si uellem
quidem, alienam ab officio meo iudicare. sane si uoluminibus illis integris uteremur, quibus Epicurus singulas disciplinae partes uberiore disputatione tractauit, cautum erat
ne obscuriora nimis multa relinquerentur. nunc ex tanta librorum copia ei soli relicti sunt libelli, quibus amplissimorum librorum argumentum in breuissimam admonitionis
formulam redactum est. obticnit uox magistri uim uerborum
definientis. neque in Platonis Aristotelisque sermone nisi
rarissime quicquam est praesidi. artis enim suae uocabula
1 aliter F. Nietzschius iudicauit in progr. Basil. s. s. p. 5 sq.
2 cf. de his rebus I. Bruns Lucrez-studien Friburgi Brisg. 1884.
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Epicurus cum ab eis sumpsit scriptoribus, quorum libris caremus, ueluti Nausiphane, tum ipse inuenit. condendum
igitur erat glossarium, quo uerborum usus quaro fieri posset
plenissime componeretur, ut loci coniuncti alius alium inlustrarent; adferenda erat aliorum dictio cum sectatorum tum
aduersariorum tum similia professorum. inter quos Sextus
empiricus non caret utilitate. namque unus est fons, unde
simul et Epicuri canonice et medicorum empiria et Pyrrhonis dubitatio fluxit, Abderitarum uel Democriteorum disciplina. denique non neglegenda erat uerborum apud scriptores Latinos Lucretium et Ciceronem interpretatio. hanc
aerumnam quod exanclandam mihi uidebam, non ita aegre
tuli. nimis enim quam dulce est sapere cum saeculo. atque haec me maxime spes erigebat, non solum Epicuro
rectius intellegendo sermonique graeco pernoscendo utilem
operam meam qualem cumque, sed etiam reficiendis uoluminibus Herculanensibus praesidium tantum non necessarium fore.
Ex his libellis primus, epistula ad Herodotum,
Epicuri de rerum natura doctrinae fons sincerissimus, ab
omni suspicione longe remotus est. reliquis ut fidenter et
recte uti possimus, non nullae dubitationes disputatione
nostra simul et mouendae et remouendae erunt.
De secunda ad Pythoclem epistula lepidum exlat Schneideri Saxonis iudicium, c multo elegantiorem scripturam atque ingenio Epicuri digniorem illam* (quam primam) esse uel propterea, quod ad adulescentem pulcherrimum pulchra danda fuerit; c fuisse enim Epicurum acerrimo
pulchritudinis sensu in sexu utroque praeditum et ad scribendum instigatum D . at ea scriptio non solum indigna est
Epicuro sed quae ne potuerit quidem ab eo scribi. quod
si quis uel epistulae primae uel uoluminum Herculanensium
lectione inbutus fuerit, semel admonitus facillime intelleget.
una poterat obseruatio sufficere. nullum in epistula prima
aut enuntiatum est aut caput quin apta coniunctione cum
superiore conectatur; quodsi ad nouum caput transitus fit
non ipsa sententiarum ratione coniunctum, ne sic quidem
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umquam formula coniunctionis deest uelut αλλά μην και,
και μην καί similes. secundam epistulam qui scripsit,
nisi quod be bis admisit p. 49, 9 et 54, 13 (nam 48, 11
huc referri nequit), hanc quasi legem secutus est, ut nullum caput superiori conecteret, etiamsi res ipsae uinculo
arctiore continerentur: quod nisi Gassendum latuisset, non
illum p. 44, 9 έ'τι τε πνεύματα terminatio corrupta in eum
errorem induxisset, ut inserto γίνεσθαι δύναται uouum caput, de uentis scilicet, inchoaret. haec autem scribendi
ratio non eius est qui sua promit, certe non Epicuri, sed
eius qui aliena conpilat longiorisque disputationis summam
conprehendit. atqui hunc conpilatorem manifesto tenemus,
cum locum qui est de sideribus superiore parte (90—98)
tractatum infra 111 (p. 52, 4)—116 retractat, ut praetermissa suppleat. dubitari potest, eandemne librorum περί
φύσεως disputationem qua antea usus erat repetierit an
iterata in Epicuri libris disputatio caussa retractationis fuerit: neque enim mirum, si in XXXVII illis libris et paullatim
per spatium circiter XV annorum et singillatim scriptis editisque plus semel ad locos grauiores scriptor delatus est, id
quod constat in libro XXVIII euenisse. sed si contuleris
quae de signis tempestatium generatim p. 43, 12 sq., explicatius p. 54, 13 leguntur, non iam dubitabis mecum utrumque ex eodem Epicuri loco repetere. quid quod uel caussa
quae conpilatorem illuc retulerit hodieque diuinari potest.
mirum ordinem, quo 111 sq. primum cometae, dein stellae
fixae et motus errantium, postremo stellae cadentes iterumque signa terapestatium tractantur, qua ratione explicabis?
medium inter sidera et quae proprie meteora dicimus locum stellae crinitae (κομήται) et cadentes (διάττοντες, biaθέοντες) tenere uidentur: has ut Aristoteles (meteor. I 4.
6 sq.) et Aetius (m 2) fecere, ita epitomator inter meteora
referendas censuit, Epicurus aut egregie fallor aut inter
sidera tractauerat. in hunc igitur locum remissus conpilator postquam de cometis rettulit 1, indidem de sideribus
1 hoc loco quod oratio p. 52, 8 e recta in obliquam subito
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olim neglecta repetiit ordine rerum non curato. his caussis
olim mihi persuaseram epistulam ad Pythoclem non esse
scriptam ab Epicuro sed conpilatam ex Epicuri libris, fictam
a sectatore quodam. nunc Philodemi testimonio (uidep. 34)
constat iam inter ipsos Epicureos dubitatum esse rectene
ea magistri nomen prae se ferret.
conpilatam dico ex Epicuri περί φύ(Τ€ΐυς libris. nihil
enim praeter prooemium uideo epistulae inesse quin po'tuerit eisdem uerbis Epicurus scribere. immo quaeuis sententia clamat longiorem et accuratiorem disputationem in
breuiarium contrahi. nauseam nunc legenti gignit quod ratio rerum sublimium tractandarum postquam initio explicata
est 86 sq. (cf. ep. I 80), in libello tam breui totiens iteratim inculcatur: Epicuro res sublimes primum tractanti pro
se suaque ratione pugnandum erat, et cum rerum terrenarum et obseruabilium similitudines esse plures doceret,
unde pari probabilitate meteora explicarentur, praecipiendum ubique erat in hac cognitione acquiescere nos oportere. Lucretius modo plus modo minus exhibet quam epistulae scriptor, ut ex argumento epistulae p. 381 sqq. discripto facile intellegitur: neuter integrum rerum ab Epicuro tractatarum conspectum tradidit, coniungendi sunt ut
pleniorem memoriam colligamus. igitur omnibus rebus,
paene dixerim uerbis quae in' hoc libello non Epicureo
insurit, secure licebit ut Epicureis uti. neque credo fore
qui mihi obiciant Berosi et Chaldaeorum de luna sententias
p. 41, 1 expressas. ut enim uerum sit quod Vitruuius testatur
IX 7 p. 232, 14 Rosei, Berosum primum astrologiam in Graeciam aduexisse, ne sic quidem ulla erit dubitatio quin Epicuri de natura rerum libri, quorum undecimus et duodecimus breui ante a. 300 scripti sunt, et scriptori huius epistulae et Lucretio suppeditare potuerint quae ex Chaldaea
uertitur, conpilatoris culpa accidisse nequit; non dubito quin ex scholio illud quod orationis formam turbat supplementum inlatum sit.
sed de re ipsa errasse me nunc uideo. non bis idem dicitur, sed
tertia ratio additur, cf. p. 389.
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doctrina sumpta tradunt. Theophrasto certe Chaldaeorum
ars coniectrix nota fuit, qui, cum Aristoteles anal. pr. II 27
p. 70b 7 sqq. ex arte physiognomonum exemplum petiisset
coniecturae ex signis capiundae, in libro περί (Τημεύυν eodem consilio famosam siderum interpretationem nuper exortam tractauit (cf. Proclus in Plat. Tim. p. 285 sq.). neque ullo modo obstare quae de Berosi temporibus feruntur 1 iam Salmasius exercc. Plin. p. 456 cf. 462 (ed. 1689)
intellexit. quid quod Cicerone teste de diuin. II 42, 87
c Eudoxus Platonis auditor, in astrologia ... facile princeps 5
Chaldaeorum fraudes damnauit? non habeo cur fidem
testi, qualis est Carneades, derogem. at Eudoxus uir longe
peregrinatus poterat famam illius artis accepisse ante quam
in Graecia ipsa exerceretur. ergo cum nihil obstet quominus omnia ex Epicuri libris excerpta esse statuamus, epistulam II in eo librorum genere ponemus quod neque Democrito
neque Aristoteli defuit, a Thrasyllo bene notatum his uerbis
apud Laertium Diogenem IX 49 TQI b' αλλά otfa τινές
άναφέρουΟΊν εις αυτόν (Democritum), τα μεν εκ των
αυτού διεΦκεύασται, τα b' ομολογουμένως εστίν
αλλότρια.
Necessarium officium idque difficile et mihi inchoatum
tantum haec epistula interpreti inponit, ut auctores rationum, quas singulis rebus uarias Epicurus adhibuit, indaget.
ualde enim erraret qui has omnes Epicurum commentum
esse existimaret. quae pleraeque ita cum sententiis tum
Leucippi Democritique tum ceterorum physiologorum conueniunt, ut certo certius sit Epicurum eas ut quaeque probabilitate commendari uidebatur eligere solitum esse. quam
ob rem et haec epistula et Lucreti libri V et VI quanta possint
ad perspiciendas ueterum rationes utilitate esse, modo de
auctore sententiae constet, nemo non intelleget 2. elegisse
autem Epicurum perquisitis omnium physiologorum libris
1 cf. C. Muellerus Frr. hist. gr. t. II p. 495, Schneiderus Saxo
ad Vitruu. ix 2 t. m p. 187.
2 Hermannum Diels uideo hoc fonte uti ad Doxogr. p. 25, 2.
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quis credat? quem etsi Democriti et Democriteorum, Anaxagorae et Archelai (cf. fr. 240) opiniones facile concedeimus ipsum ex illorum libris nouisse, reliquorum ut cognosceret rationes consentaneum est librum ei ad manum fuisse,
quo conpositas et conparatas nullo negotio inueniret, hoc
est Theophrasti φυσικών δόΗας.
Tertiam ad Menoeceum epistulam Epicurus
cura plane singulari expoliuit. neque enim solum periodos
tnembris aequabiliter cadentibus uerborumque eleganti acumine distinxit sed etiam hiatu uitando tantum non legem
Isocrateam sibi inposuit. hiatum enim non admisit nisi
legitimum post articulum οι ήκιστα 63, 20 particulam και
(ante από 63, 2 έπει 63, 4 επί 63, 3 ό 61, 21 δτι 63, 20
ου 63, 5. 64, 3 ούχ 64, 10 ουδέποτε 66, 7 ύγιείας 64, 4
ύδωρ 64, 1 ώφέλειαι 60, 11) coniunctiones ή 66, 2 μη 63,18
δτι 63,19 praepositionem περί (αυτόν 60, 3 ημάς 62,17
ους 61,9); uel in pausa rarissime hiat oratio (62, 9 et 11).
non huc pertinent ούκέτι (61,10) et μηκέτι, quoniam apo^
strophon patiuntur, quem in uerbis μηκέτ' είναι 59, 7 Cler
mens, fr. 204 p. 162, 5 lohannes Stobaeus testatur. qui
relinquebantur hiatus aut editorum neglegentia ut 6$ 22
μη άλγώμεν a Gassendo suppletum, aut uitiosa librorum
lectione nati sunt ut 60, 10 βλάβαι αϊτιαι et 64, 20 διδάσκουσαι ως ubi Epicurus nisi διδάσκουσα ως id est bibaσκουσ7 ως scribere non potuit. restant loci tres 62, 1 απ
έρχεται εκ του £f)v ubi praepositionem non dubitaui delere cf. Lucianus dial. mort. 6, 1 et Toxar. 58 άπελθεΐν του
βίου Demon. 4 εκών απήλθε του βίου; 63,11 ου πάσα
μέντοι αιρετή, ubi non minus prompta erat medela μεντοι
γ': nam legem a Porsone ad Eurip. Hec. 1214 Phoen. 1638
edictam neque ueteres ita secuti sunt ut neglegere non
licitum existimarent (cf. Eurip. Iph. T. 720 Aristoph. Thesmoph. 709), et posteriores inde a Platone et Aristotele
magis magisque neglexerunt, praesertim sicubi hiatus effugiendus erat 1 cf. H. Hoefer De particulis Platonicis capp.
1 ea caussa Philodemo fuit VH^ ι f. 86 111102 VII116 x 101
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sel. (diss. Bonn. 1882) p. 37 sq. et EL de Rohden in Comraentationibus societatis philologae Bonnensis a. 1873 editis p. 73 sq. 87, Epicuri autem unum saltem exstat testimonium in libro π. φυσ. XXVIII VH2 VI f. 51, 10 και
τ[οι] γε ουκ έ[π]ελελόγιστο; denique 63, 22 οι γαρ λιτοί
χυλοί ΐσην πολυτελεΐ διαίτη την άηΜαν έπιφέρουσιν quem
locum unum reliqui, quoniam uiolentiore medela, traiecto
adiectiuo ΐσην post άηδίαν opus est.
his obseruationibus non mirer si quis abusus propter
ipsam stili elegantiam ab Epicuro non solum neglectam
sed etiam contemptam (cf. p. 88, 17) epistulam tertiam in
suspicionem uocet. nempe multos hodieque latet, quantum
discrimen inter duo sermonis pedestris genera intercedat,
quae ex Aristotelis tempore a scriptoribus graecis non paucis simul coli uidemus: eos dico libros quos publice edebant ut ab hominibus elegantioribus legerentur, et eos quos
sibi suisque philosophi maxime scribebant, quos υπομνή
ματα Graeci, Romani commentarios dixerunt. ex genere
hypomnematico cum Epicuri scripta longe pleraque fuerint,
facile intellegitur quam recte ueteres eius in scribendo neglegentiam et incuriam uituperauerint. eundem si uellet
etiam diligenter adeoque eleganter scribere potuisse quis
negauerit ? non obliuiscemur Epicurum Nausiphanis discipulum fuisse, qui quantam curam institutioni oratoriae inpenderit, notum est (cf. p. 414a). neque dubia sunt uestigia, etiam alias epistulas eo consilio ab illo expolitas esse
ut publice spargerentur. idem acutae simul et elegantis
dictionis studium in fragmentis haud paucis obserues 1 et
in sententiis selectis, uitatum hiatum etiam in fragmentis
libri περί τέλους 2. Sed ultra probabilitatem licet emergere.
testes enim epistulae morali parati sunt non solum Clemens
Alexandrinus et Laertius (p. 58), sed etiam L. Seneca (uide
rhet. iv 2 c. 37, 6 et in VH1 ν 1 c. 30, 12: idem etiam ante consonam et μέντοι γε των θεών rhet. iv 2 c. 35, 2 al.
1 cf. fr. 135. 204. 207. 488. 490 al.
2 hiatus uitiosus abest a sent. ι—vn. ix. x. xvi al. cf. fr. 204.
non numquam conlocatio uerborum illud studium prodit, ueluti p. 77, 6.
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infra p. LVl), Sextus empiricus hypot. III 229 (uide subsidium
interpret. p. 391 ad p. 61, 5), Lactantius (ibid.), Ambrosius.
et hic quidem loco satis memorabili duas huius epistulae
sententias exprimit hisce uerbis epist. (classis l) LXIII 19
t. I p. 1027d ed. Maurin. clamat ergo ille (Epicurus), ui
Demarchus adserit, quia non potationes neque comissationes
nec filiorum soboles (sic) nec feminarum copulae nec piscium
copia aliorumque huius modi quae splendido usui parantur
cQnuiuiij suauem uitam faciant sed sobria disputatio. denique addidit^ quod ii copiis conuiuii moderate utantur qui
non immoderate eas quaeruni. suco solo et pane uel aqua
qui libenter utitur, despuit deliciarum epulas, quia multae ex
his generaniur molestiae. his manifestum est primo epistulae iii locum § 132 p. 64,12 ου γαρ πότοι... 15 λογισμός,
dein eiusdem § 130 ρ. 63,19 ήδιστα πολυτελείας άπολαύουσιν οι ήκιστα ταύτης δεόμενοι latine uerti satis indocte,
postremo fragmenti 181 (cf, p. 346, 19) sententiam breuiuscule reddi. haec igitur Ambrosius non ex Epicuro se
ipsum sustulisse sed Demarcho cuidam debere fatetur.
quod nomen cum inter philosophos graecos auditum non
sit, facilis est, ne dicam necessaria coniectura eaque iam
ab editoribus Maurinis proposita, non istum Demarchum,
sed Hermarchum auctorem Ambrosio fuisse. quod si
recte statuimus, testem nancti sumus locupletissimum ipsum
Epicuri successorem librorumque heredem.
Agmen claudit quasi κολοφών ut ait Laertius επικεί
μενος libellus uere aureus Κύριαι δ 02 α ι. continet ille
disciplinae Epicureae de rebus grauissimis praecepta et ad
uitae tranquillitatem maxime necessaria 1 in breuem pleraque formulam redacta. Epicurus enim, qui discipulos grauissima quaeque praecepta memoriae mandare et firmiter
tenere iuberet 2, curare debuit ut ea uerbis et perspicuis
1 τα κυριώτατα Epicuro non solum res ipsae sunt ut ep. ι
p. 3, 7. 28, 16. 29, 14 sed etiam praecepta de eis ut ibid. 31, 2 μνή
μην των δλιυν καΐ κυριιυτάτιυν et 32, 5 την άμα νοήματι περίοδον των κυριωτάτων cf. 3, 14 ή κυριιυτάτη επιβολή.
2 uide maxime ep. I 36 et cf. ib. 83 (ρ. 31, 18) Π 8δ (35,16.

XLIV

PRAEFATIO

et breuibus conciperet. non defuisse ei hanc artem uidimus, et libros eius plerosque talibus effatis distinctos fuisse probabile est. quid igitur mirum quod libellum grauissimas Epicuri sententias conplexum sectatores in sinu
gerebant et, quod Cicero de fin. II 7, 20 (p. 69) testatur,
ediscebant. celeberrimus fuit omni antiquitate, ut apparet
ex testimoniis p. 68 sq. 394 sqq. conpositis, idque etiam
ante Ciceronis Philodemique aetatem. iam tunc multa ac
diuersa libelli exempla ferebantur, de lectionis discrepantia
disputabatur (u. adn. 72, 1), de ueritate sententiarum certabatur fuerantque ταΐς Κυρίαις δόΕαις άντιγράφοντες (Philodemus infra ρ. 68). nec uana coniectura ex Cicerone
colligetur, ne Carneadis quidem tela huic libello defuisse.
ratas sententias secundum interpretationem Tullianam
de fin. II 7, 20 (uide p. 69) Gassendus uocauit et cum eo
plerique uocant, ego selecias dicere malui nisus non solum
eiusdem Ciceronis de nat. deor. I 30,85 auctoritate sed
eo maxime, quod re uera selectae eae sunt ex ingenii Epicurei monumentis. hoc Epicurum ipsum quantumuis memoriae discipulorum prospicientem quis credet instituisse?
nisi forte ipsum Hippocratem aphorismos, Aristotelem problemata credet ex suis familiariumque libris excerpta conposuisse. Epicurus enim quo modo de rebus grauissimis
breuiter dicturus fuerit, discimus ex epistula tertia. has sententias qui conposuit, sane praecepta duo principalia de
dis et de morte curauit ut frontem libelli ornarent, etiam
tertium et quartum suo loco posuit, ita ut ή τετραφάρμακος (uide ρ. 69) iam praesto esset: idem tam inconsulto
cetera administrauit, ut primaria doctrinae capita praetermitteret, admitteret secundaria. uelut illa de rebus publicis quae sent. XXXII et magis etiam quae s. XXXVII sq.
docentur nemo profecto inter potiora disciplinae Epicureae
habebit, quae administrationem rei publicae dissuadebat 1 .
116 (55, 1). Laertius Diog. χ 12 (ρ. 365, 18) έγύμναΖε δε, φησί
(Diocles), τους γνωρίμους και δια μνήμης £χειν τα εαυτού συγ
γράμματα.
1 fr. 551 sqq. cf. sent. xiv. anceps est philosophi iudicium
sent. vi sq.
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contra siquidem mortem nil ad nos pertinere Epicuro firmissimum uitae beatae praesidium fuit, non minus necessaria fuerunt eius sententiae fundamenta ex physicis petenda, corpora et inane esse naturam rerum, tertiam naturam nullam esse rerum, animam corpoream, igitur et natiuam et mortalem esse: nihil horum attigit»conpilator, qui
physica omnia spreuit, adsciuit canonica. neque solum rerum delectus alienam manum prodit. insunt enim sententiae, quas ut in continua disputatione scriptas facile
et intellegas et feras, ita libello memoriter ediscendo ineptissimas iudices, ut X. XX. XXIV et quattuor postremae.
non ego somnia narro. in Epicuri περί φύίίειυς uolumine
incerto illo, cuius reliquias Gomperzius in Studiorum Vindobonensium 1.1 p. 28 sqq. concinnare studuit, haec habemus p. 31, 124 (VH2 VI f. 68 c. Xlil) ην δε το e£ ημών
έπαίσθησις του Εί μη ληψόμεθα τίς ό κανών και το[ύ]πικρεΐν[ο]ν πάντα τα δια τώ[ν] δοΗών περαινό[με]να αλλ'
άκολ[ο]υθήσομεν [ά]λόγως ταΐς τ[ώ]ν πολλών φ[ο]ραΐ[ς],
οίχήσετ[α]ι πάντα καθ' α διε[νοού]μεθα τί και υπεροχή
[και έλλεΐπον] * * : ubi quod pro infinitiuo οίχή(Τεσθαι
insolentissime indicatiuus scribitur, quo tandem modo putas
fieri potuisse, nisi sententiam certis uerbis conceptam suisque et libris et scholis frequentatam Epicurus legentibus
in memoriam reuocaturus ideoque inmutatam adpositurus
erat? praesto igitur est κυρία boEa genuina, quam Epicurus ipse testetur. sed ea etsi fuit dignissima quae reciperetur et illis est simillima sententiis quae inter has Κυ
ρίας δόξας receptae sunt n. XXV et XXII, in his tamen
nunc desideratur neque umquam opinor infuit.
in ipsa quoque forma libelli certum est originis indicium. is enim est sententiarum ut delectus ita ordo, qui
a conditore sectae fieri minime potuerit. ethica canonica
politica miro modo permixta uideas, ratione ccmiuncta loco
disiuncta, re uera από τύχης και αυτομάτως coniectis
(ρ. 342, 8) similiora quam scriptis consilio et ordine. nec
paucarum sententiarum bina extant exempla: eaedem sunt
sententiae uerbis diuersae, non re, utpote a scriptore gra-
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uissima quaeque usque quaque decantare solito aliter alibi
expressae 1 III = XVIII, XI = XII = XIII, XV = XXI, XIX
= XX, XXVI = XXX, XXVII = XXVIII, XXXI = XXXIII,
XXXVII = XXXVIII. superiores editores, quotiens quae de
eadem re sunt diuersis locis leguntur, turbari ordinem opinati traiciendis sententiis opem ferendam scriptori existimabant (cf. adn. 77, 7. 15), minime illi constanter eo remedio usi. mihi quem libri aeque omnes testantur ordo
restituendus erat neque oblitteranda uestigia originis. unde
iam puto manifestum fore, qua ratione et delectus non
idoneus et ordo peruersus et otiosa eorundem praeceptorum iteratio nasci potuerint. nam praeter quattuor primas
sententias hunc libellum intellegimus diuersis magistri libris
deinceps excerptis paullatim succreuisse. magno in hac
quaestione momento esse mihi uidetur, quod etiam epistulas adhiberi uidemus. saltem quae in sent. XXV leguntur
uerba ουκ έσονται σοι τοις λόγοις αϊ πράΗεις ακόλουθοι
generatim dici non potuerunt, sed deriguntur ad amicum
quendam, qui cum horto adscriptus esset, in rebus nonnullis finem uitae Epicureae neglexerat. etiam sent. XXVIII,
nisi plane caecutio, in dissertatione continua non facile locum habuit, epistulae consolatoriae aptissima fuit (cf. s. XL).
quae si ita sunt, demonstratum est has sententias non huic
libello destinatas sed alio priraitus consilio et loco scriptas
postmodum a sectatore Epicuri excerptas et collectas esse.
• Poteram multo breuior esse de re iam Gassendo perspecta 2, nisi errori Dom. Comparettii eorumque qui illi
1 uide quotiens dogma de duabus uniuersi naturis iteret ac
uariet fr. 74—76 et ep. I 39 p. 6, 5. hinc facile intellegitur, unde
diuersa his sententiis lectio (adn. 72, 1) inferri, potuerit.
2 animadu. p. 1693 ' Ratae sententiae ex uariis Epicuri libris
ceu florilegio collectae sunt*. aptissima G. utitur similitudine enchiridii Epictetei, de quo Simplicii exstat testimonium in prooemio
commentarii το δε βιβλίον τούτο, το Επικτήτου έγχειρίδιον έπιγεγραμμένον, καΐ τούτο αύτΟ συνέταΗεν ό Άρριανός, τα καιριώτατα καΐ αναγκαιότατα εν φιλοσοφίςι καΐ κινητικώτατα των
ψυχών έπιλε^άμενος εκ των Επικτήτου λόγων, ως αυτός
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caussa incognita plauserunt praeuertendum esse uiderem.
Edidit Fiorellius in Voll. Herc. coll. altera t. XI f. 20—42
ex uolumine Herculanensi n. 1251 reliquias libri moralis
Epicurei. eas D. Comparettius egregie meruit quod primus
eis quoque qui lacera uoluminum Herculanensium fragmenta
adire non solent legendas proposuit Rwista di filologia
class. 1879 t. VII p. 401 sqq. quae profecto ad cognoscendas ethices Epicureae rationes tam utiles ac pretiosae sunt,
ut ipse quoque eas quantum possem emendatas huic libro
additurus fuerim, nisi interim secundis curis Comparettius
easdem retractatas multoque emendatiores edidisset, qui
etiam exemplum lithographum accuratissimum adiciendum
curauit Museo italiano di antichita classica 1884 uol. I
p. 67 sqq. igitur ne acta iterum a me agantur, mutato consilio nunc placet ea tantum recensere breuiter quae aliter
restituenda mihi uidentur.
In duabus paginis primis, quas Comparettius non attigit, sane
pauca insunt quae intellegi queant, ut I 8 sq. των είρημέν[ων προς
τους #]νευ φιλοσ[ο]φί[ας πάσας? τάς] πράξεις κατορ[θούσθαι φάσ]κοντας uel n 7 [πάθος?] ψυχικόν υπέρ του [πόνο?]υ γίνεται, καΐ
ρ'
συν[περαίνο?]μεν οίίτυυι τάς [αίρ]έ[σεις κ]αΙ φυγάς προς άμ[φότε
γί]νες
ά[θ]ρύ[α
έπανάγ]οντες. ουδέ γαρ [ά]ν [τάς?] χαράς ομοίως
σθαι κτλ.
col. III initium sic fere legerim: τινές [δ'] ο[ύ] δυνά[μενοι
γ]εινώσκειν ουδέ προσέθεσαν] ως ου χ[ρή ά?]μέσως (hoc ferri nequit; quod restituam non habeo nisi άμεθ(ύδ)ως) α[ίρεΐσ]θαι μη[δε]νΟς εφ' φ [χρ]ή π[αρισ]ταμένου. cetera iam ab editore expedita
sunt, nisi quod u. 19 haud scio an τάς [έπ? έκείν]ων πράΗεις rectius suppleatur.
col. iv principium, etsi quaedam p. 68 delibaui, integrum apponere utile erit: * [ού]χ οι έκ[λύ]ουσ[ι κατ]ά τύ μέγ[εθ]ος καΐ
τΟ
εν τη πρύς Μασσαληνον επιστολή ^γραψεν Ο Άρριανύς* ψ καΐ
σύνταγμα προσεφώνησεν ως έαυτφ μεν φιλτάτψ, μάλιστα δε τον
Έπίκτητον τεθαυμακότΓ τα δε αυτά σχεδΟν καΐ έπ' αυτών των
ν
Ονομάτων σποράδην εν τοις 'ΑρριανοΟ των Επικτήτου διατριβώ
γραφόμενα ευρίσκεται.
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κατά [τον] χρόνον (scil. πόνοι) · αλλά καΐ εύεκκά[θ]αρτον \ επειδή
π€ρ ούδ[έν] όφελος ώ[ρίσθ]αι μεν ήμΐν, [δκ]τητον [δ'] ή δ[ύσ]κτητον ε[ΐναι] τάγαθόν, ή π[ε]περάνθα[ι μέ]ν, άνεγκαρτέρητον δ'
[εΐν]αι δια τή[ν πο]λυχρονιότ[ητ]α το κακόν, in fine u. 19 scribendum erat οία τα πλεΐσ[τ]α των εν προκοπήι δει ν[οή]σαι.
col. V satis plana. mirum igitur quod sententia u. 7—11 nondum patuit haec: έπ[ειδή] καΐ παρά την [άδι]αληψ[ία]ν αυτών με
γάλα γίνεται δ[ι]απτώματα κατά τάς αίρέσ[εις] και φυγάς, deinde
quod in charta manifesto scriptum est u. 10 έ*νεκα γαρ τώ[ν] Ηενοτάτων temptari fas non erat, item in extremis legendum καί πά[λιν]
των άνα[ν]καιοτάτων [πρά]Ηεω[ν ως £ε]νοτάτων [άμελουσιν].
col. VI cum grauissima sit ad doctrinam Epicuri plenius perspiciendam, pessime habita est; maxime doleo quod extremos uersus
18—20 restituere mihi non contigit. superiora inde a u. 4 pleraque
intellegere mihi uideor sic: α'ί δε [προς] το μ[α]καρίως [£ή]ν κατά
τά[ς μη] δ[ιαφ]ερούσας α[ί]τίας· ο[ύ]δ' α[ϊτι]ον α[ί] διαφέ[ρουσ]αι
[ημών?] έφ[έσ]ε[ις], ων αϊ μ[έν ως] δ[ο]κε[ΐ] δ[ε]ιν[ά]ς έμποιουσ[ι]ν καταιγ[ί]δας, α[ΐ] δ' ου* καΐ τ[ι]νές μεν α. ροι. (num ά[θ]ρό[ιυς]?) εκ λειμμάτω[ν] γίνονται τ[ι]νιυν, aci δ' απ' έπα[ισθη]μάτων
[τω]ν του χαίροντος· και τινές [μέ]ν από συνηθειών, [τ]ινές δε
καΐ χωρίς τούτων καΐ τίνες μεν αφ* ημών καταρ[χ]όμ[ε]ναι, τινές
δε των έΈω[θεν, 8 ώσπ]ε[ρ]εΙ τρώσιν έργασάμε[να κτλ.
c. νιι 10 potius πολύ δέουσιν έ[χει]ν οι μακαριώτατοι δι' αι
ώνος, 1δ αυτούς non αυτούς, 22 κα[κοΐς] non κα[κά] edendum erat.
c. νιιι 11—18 καν γε [μη] ν[ει]κηθώσι(ν) υπό της εύλογ[ίας
τ]ών πραγμάτων ή καί [φ]υ[σι]κώς τα σημεία τώι (δ)ειν[ά φαί]νεσθαι συμφωνήση, δ[ιά τάς ύ)ποψίας του μη [δεν] π[αρά τ]ήν των
θεών έ[νε]ργε[ϊν ά]πείλησιν άνθ[ε]λκόμε[νοι καί] καταμέλλ[ο]ντες
ύστ[εροΟσι τ]ών πράζ[ε]ων κτέ.
de c. ix et x tacere malo, quae multum abest ut intellegi possint.
col. xi quo modo restituenda mihi uideretur, p. 69 indicaui.
nunc postquam Comparettii exemplo de u. 11 sq. ου κ ίσου τιθεμένου
dubitatio nulla relinquitur, apparet sic fere scriptum fuisse: [δ δια
τ]ά περί τώ[ν] τετ[τ]άρω[ν κεί]με[ν]α λέγεται, το(0) τή[ν διάλη]ψιν την π[ερ]1 τ<υν κυρ[ιωτάτ]ων και την μνήμην [πολ]λά συμ1 ευεκκ . . ακιτον charta, ut tamen priorem quae intercidit litteram α fuisse uidere liceat. correxi conl. Ep. π. φυσ. VH2 vi 87
c. 9, 1 ού]τως έκκαθαίρεσθαι ep. n 87 p. 36, 17.

DE VOLVMINE HERCVL. N. 1251

XLIX

βάλλεσθαι π[ρ]ός τά[ς] όρθάς αιρέσεις καΐ φ[υ]γάς ουκ ϊσου τιθε
μένου κτλ. nec minus in extrema pagina illinc efficitur suppleri non
posse ut proposueram sed sic potius πολλά δε [τ]ών [κακών κ]ατά*.
col. χιι 2 sqq. et olim et nunc lego ουκ έ[£ ΐσου] π[ά]σας άΗιοΟμεν ύπο[λήψ]εις· κ[αΙ μ]άλλον εις όρθ[ο]π[ρ]α[£]ίαν ύ[πό] των νό
μων #γον[τ]αι θάνατον άνατ[εινομέν]ων καΐ τιμωρία[ς έ]κ θε[ώ]ν
καΐ π[ό]νους ως δυσ[€κπο]νήτους κτλ., dein 1. 14 sq. καΐ μη δ[υ]ναμένους υπό των άλ[ηθι]νών πείθεσθαι παραγ[γε]λμάτων.
col. χιιι 3 sq. τα δ' υπεδείχθη [τή]ν με[λέ]της παρεχόμενα
συνεργίαν, 12 sqq. καΐ τους ηθικούς καΐ περί των αιρέσεων καΐ
των φυγών λόγους προσλαβεΐν δει πάντως έχ φυσιολογίας, IV εν
τελείς ώσι, [καΐ] ει μηδέν έτερον, το [γε] μηδέν χωρίς αίτ[ί]ας
άποτελεΐσθ[αι καΐ το] μη μεταβάλ[λειν τα όντα uel τάς αρχάς].
col. xiv 6 haud scio an rectius καΐ καθόλ[ου δ' εκ] των άλ
λων αρετών ύπα[ρ]χουσών legatur. extremam paginam sic intellego
ου συκοφαντητέον μέντοι γε την των στοιχείων παράδοσιν £ν[ε]κα
της επιπλοκής, καΐ τ[ά]ς πάντως ά[κο]λο[υ]θίας ένίων λέγ[ον"1τα,
ubi corrector recte accusatiuum restituit pro datiuo λέγοντί.
col. xv iam p. 68 proposui, ubi corrigas uelim u. 4 χρή [δε
κ]ατέχειν et 1. 7 περ[1 τ]ών κατά μ[έρο]ς, ut nunc etiam Comparettius edidit.
col. xvi propter uoces populares admixtas totam adscribo *ού]δένα δ[υ]νατόν έσ[τι προμα]θεΐν ("το δ* ακριβές ό θ[εός οΐ]δεν"),
[ο]ύτε γηράσας έ[πΙ τί]νος ημέρας ά[φ]ίκοιτ' [αν ο]ΰτ' ε(ί) πρότερον καταστ[ρ]έ[φ]ων. δθεν ούχ ώςπερ δταν κατ' ένάργειαν ευθύς
έ[σ]όμενος ό θάνατος έπιγινώσκηται, [σ]υνεχώς δτι τελευτήσομ[ε]ν
έννο[ουμεν] Γ διαλείπονται δε τινε[ς χρό]νοι") καΐ δια το δυ[σ]παρ[ά]γρ[α]φον κλ[εί]νομεν ότ[έ] μεν επί το τάχα πρύς τύ μήκιστον
έκτενεΐν, ότέ δ' επί τΟ καΐ κατόπιν ουκ ά[δυ]νατεΐν έγλιπεΐν.
col. xvii 2—10 haec scriptor dederat * * κ[α! ύπέ]ρ Ολίγου
[χρόν]ου προδιδόναι [τ]ά μόν[α] δυνάμενα παρασχε[1ν] ήδονάς κ[αΙ]
πόνους ύπομένειν δια κενής* φιλοσοφίας δε καΐ παντελώς (scil.
άπέχονται), έκαστος λέγων " "ΑρΗωμαι νυν άνηνύτου κακοπαθίας,
εΤτ' έπιδισκευθώ μεταξύ;" cetera Buechelerus restituit mus. Rhen.
xxxix ρ. 292.
col. xviii haec est *[έπιφωνο]0ντες [δό]γμ[ατι] "Εύσχημόνως
ζω κ[αΙ δικαί]ως* ή μη προς των νό[μων] των ανθρώπων; τ[υχών δη τε]λευτής άθάνατο[ς] ^σομαι". καΐ προς άπαντα δι' ώ[ν
d
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ά*μ]εινον βιώσοντα[ι] παρεγλύ[ονται] καθά περ οί κατακεκρ[ι]μέ*νο[ι θα]νάτου φ καΐ δη καΐ των προς [ύγ]ίειαν ΟλιγωροΟσιν, "Εγώ
πόσα δε υπομένω," προστιθέντες "ε[ί λω]φήσω τρεις ώρας;" καΐ
πάν(τιυς) τάς νόσους έκτεθνήκασι, καΐ δι[ά] τ[ή]ν ό[πό]ταν άποθ[ά]νιυσιν αιωνίων κακών προβ[ολ]ήν συν[έ*]χονται ταραχαΐς άμε
τρη [τ]οις, πονη[ρο! δ]έ καΐ δια ταΟτα*. in u. 16—18 cum Coraparettio mihi conuenit.
in col. xix pauciora sunt quae corrigam: 3 sq. *[έαυτοΐ]ς παρίστ[ασθα]ι θε[ούς καΐ] εαυτούς φυλά[ττει]ν δι[ά την] εύσέβειαν,
κα[θά π]ερ ένίο[υς μ]0θο[ι] παραδεδώκασιν et u. 10 (ubi uitiose
τελεΞεωο scriptum erat) υπό τε του παρά π[ροσδ]οκίαν έΗαπιναίου
τυπ[τόμ]ενοι τελε*ως έ£ίστ[αν]ται.
col. χχ 1—9 * και[νά] καΐ ποήσειν [δπως] θαττο[ν άν]αθώ[ν]ται τα [δει]νά καθ' [£κ]αστον αεί το [προσ]πΐπτο[ν ά]ν ^ως άποθ[άνω]σι* καΐ φ[οβο]ύμενοι μη π[οτ* έλ]λίπωσ[ιν τ]ώι μακρώι χρόνωι των άνα[ν]καίων δυσμετάδοτοι (ut egregie correxit Buechelerus
1. s.) γίνονται και τάς χάριτας άποστερουσι. recte extremae paginae addere mihi uerbum uideor: καΐ ασύγκλαστοι καΐ άσυμπαθεΐς
προς τους όμοφύ[λου]ς ώςπερ ου πρ[οσήκον]τ[ας]*.
c. χχι 5 τα δ' έγμαθών, άποδιδόναι (αποδίδονται charta)
[των πό]νων τους καρπούς, ί)αθυμότερ0 εκεί πονεΐ πλην δια φίλους.
κα[1 φ]ειδόμενος χρόνο[υ] παντός μάλλον, έ[ν σπ]αν[οφι?]λίαι
[μ]ά[λλ]ον αύτώι μόνον χρήται. καΐ φιλοσ[ο]φία[ς κα]1 μουσ[ι]κή[ς
έ]κ παιδό[ς] ούδέπο[τ'] άφίετα[ι]· καΐ τ[εθ]αρ[ρ]ηκώ[ς] ως παντός
έκπ(λ)η[ρ]ω[θεΙ]ς είς τον αύτοΟ και [μ]ήκ[ισ]τον χρόν[ο]ν καΐ με[τα]δίδωσιν δταν το πρύς [τύ] 2ήν αύτΟ μόνον ύπο[λεί]πηται, παν
το [λ]οιπ[ό]ν.
col. χχιι 3—14 sic fere restitui existimo: αν έπιβ[ιώσηι] δε,
κα[τά] γε την τελευτ[ήν έ]ργατ[ικ]ός εστί τώι σ[υμ]βα[ί]νοντι
[δό]γματι κατά την £ννοιαν την κ[τ]ήσεως των αγαθών, καΐ δια
το μη άποκόπτειν την πολυχρόνιον £ωήν ενεργείας αεί καινάς
ένίσταται και φιλο[π]οΐας, καΐ προσέχει τοΐς ίδίο[ις] ως ^σ[τ]αι
δι[α]ρ[κ]ήι, καΐ φροντίσει των πρότερον ως πάλιν (τανα charta)
προς αύτύν έσομένων. proxima 14—17 Buechelerus expediuit 1. s.,
extrema Comparettius.
c. xxiii 2 fort. ει μ]ή δήλοι τΟ [β]ε"λτειον, [έπ? α]ΐσθ[η]σιν
έπανάγειν —.
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hoc igitur uolumen Comparettius ipsius Epicuri esse
existimat partemque libri TTepi αιρέσεων και φυγών 1 continere, eo maxime argumento 2 nisus quod scriptor c. XV
(u. infra p. 68) Epicuri Κυρίας δόΗας sic memoret ut qui
rationes eorum reddat quae ipse illic scripserit 3. uideamus
quo iure ita iudicet. illius paginae sententia est, ad assequendum finem bonorum conferre aliquid etiam externorum
et particularium bonorum scientiam, sed perexiguum prae
praeceptis grauissimis, de quibus ante dictum sit (αλλά μι
κρόν ως προς τα κυριώτατα, περί ων ύπεμνήσαμεν): iam
sequitur in quo quaestio haeret enuntiatum αφ' ης αιτίας
καν ταΐς Κυρίαις boS-αις τέτακται πρώτα h. e. quoniam
ceteris longe grauiora sint. ea caussa etiam primum eis
inter sententias selectas locum adsignatum esse. τέτακται
inquit, non ήμΐν, nedum τετάχαμεν. igitur ne illud quidem
ullo indicio significatur, eundem qui hoc libello de praeceptis grauissimis breuiter dixerit (ύπεμνήοΓαμεν), etiam Sententias perscripsisse. at nouit scriptor has Sententias nouitque auctoritate florentes. demonstratum igitur est tantum abesse ut uolumen illud Epicurus ipse potuerit scribere,
ut scriptor etiam illo sectatore qui has Sententias tam malo
delectu quam ordine conposuit, aliquanto recentior fuerit.
1 Comparettius quod in altera editione p. 70 dicit Laertium
Diog. librum π. αιρέσεων καΐ φυγών inter ethices Epicureae fontes
principales una cum libris π. τέλους, ΤΓ. βίιυν, epistulis recensere,
non recte ille locum Laertii x 30 (p. 370, 19) cum altero 136 (fr. 1)
confundit.
2 unicum argumentum potui dicere. nam reliqua aut nihil probant nisi quod nemo negat, ab Epicureo bene instructo illud uolumen profectum esse, aut emendata lectione conciderunt uelut quod
ab Herodoto isto c. 17 repetiit (p. 68) cf. Buechelerus mus. Rhen.
t. xxxix p. 292.
3 Comp. p. 67 de illo loco questo porre su di una medesima
linea in una motivazione unica concernente Vordine della trattazione, Vopera presente e le Κύριαΐ δόΗαΐ, dando fintenzione delV
autore nelVuna e nelValtra, non si spiega se non ponendo che questa e le Κύριαι δόζαι siano opere dello stesso autore.
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His quattuor libellis subiunxi fragmenta librorum epistularumque Epicuri quotquot per antiquitatis monumenta
sparsa indagare potui. quae propter usum et rerum et
uerborum uel ad illos intellegendos et emendandos necessaria erant. sed fateor in eis mihi me minime satis fecisse.
quodsi diues essem, hanc quam nunc foras emitto syllogen
mihi soli exprimendam curassem, ut relectis ueterum libris
et denuo excussis auctam et correctam publicarem. fieri
enim nequit ut unus uno conamine omnem copiam exhauriat. accedit quod cum operae in his fragmentis iam exercerentur, mutaui consilium, ut non solum certorum librorum
uestigia et fragmenta ipsis Epicuri uocibus insignia, quae
sola conlegeram, sed etiam sententiarum testimonia conprehenderentur. qua re, cum non omnes scriptores mihi
uacaret retractare, necessario accidit ut quae antea consulto
spreuissem iam me fugerent inuitum. cui damno aliquatenus ita mederi studui, ut perlustrato Gassendi thesauro
non nulla quae non recte deesse hoc monitore uidissem,
spicilegio fragmentorum (p. 342 sqq.) insererem. aegerrime
autem deploratam uoluminum Herculanensium plerorumque
-condicionem tuli: non loquor de librorum TTepi φυΟΈως
reliquiis, quas cum Theodorus Gomperzius secundum accuratissimam chartarum recognitionem multo quam antea
pleniores et auctas propediem editurus sit, risum meruissem, si solis apographi? Neapolitanis nisus frustra temptare
ausus essem. sed illa Philodemi quae prae ceteris referta
sunt Epicuri fragmentis, tam male habita sunt ut etiam
saepius relegentem uestigia facile fallant et inuenta saepe
ne uoces quidem integras, nedum sententias, sed singularium litterarum farraginem paene inutilem offerant. talibus
quid facias, cum etiam ubi beatior memoria continuum sententiarum ordinem largita est, quam lubrica et periculosa
coniectura litterae perditae suppleantur, nemo expertus
nesciat? 1 fateor hic illic me cum litteras sensu cassas ad1 exemplo potest esse quod non sine probabilitate p. 96, 3 scribere mihi uidebar ψή[χει]ν έμ [π€]λάγει ζητεΐν: uero inuento, quod
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ponere taederet, ultra probabilitatem iusisse potius quam
restituisse: quod cum numquam lectore non monito fecerim, non tam damnosum futurum quam utile spero excitandis ingeniis felicioribus. omnino in fragmentis quoque
hanc mihi legem inposui ut breuiter adnotarem ubicumque
lectionem traditam aut receptam ex aliorum l uel mea coniectura mutassem: reliquam lectionis discrepantiam cum
non in fragmentorum collectione quisquam quaerat sed in
editionibus fontium, missam feci, nisi ubi nouis subsidiis
uti licuit: qualia in Senecae loco fr. 351 BRVNONIS LARISCHII officio, in Alexandri Aphrodisiensis fr. 290 IVONI
BRVNSIO debui; ad sententias a Seneca in epistularum libris prioribus seruatas PAVLVS WOLTERS, qui etiam operarum erroribus corrigendis per maximam fragmentorum partem curam sollertem adhibuit, lectionem codicis Metensis
(M) mihi inpertiit, de quo ille in commentatione acutis obseruationibus et emendationibus insigni 2, quae inter Exercitationis grammaticae specimina Bonnae 1881 edita est,
dixit p. 31 sq. in Plutarcho acquiescendum mihi fuit Wyttenbachii testimoniis; sero cognoui ad unam saltem dissertationem Aduersus Coloten codices duos qui soli innotuerunt Parisinos 1672 (E) et 1675 (B) conlatos a MaximiScottius Fragm. Herc. p. 82 adn. in ipso apographo Oxoniensi legisse uidetur, ψήφο ν έμ π€λάγει Ζητεΐν, ego primus coniecturam
meam rideo.
1 etiamsi studui ut suum cuique redderem, fieri tamen potuit
ne dicam debuit ut coniecturas ab aliis occupatas non solum ipse
facerem sed etiam ut meas ederem; uelut sero uidi τινών quod
p. 145, 4 scripsi iam a R. Hirzelio proposHtam esse unters. ι p. 156,
et p. 280,16 sonisque audio G. Windhausium in programmate Darmstadiensi a. 1879 p. 8 occupasse. aequorum iudicum in hac quoque
re ueniam spero neque credo Georgio Ferdinando Rettigio Bernensi
aliquando collegae meo aemulum quemquam fore. semel memini me
typothetae rationibus inpeditum esse quominus auctorem emendationis adscriberem: in adn. p. 131, 16 Senecae tacite reddidi mos antiqus fuit pro uolgato antiquis suasore Diterico Holthoefero.
2 profitendum mihi erat, quod et olim sensi et nunc sentio, ne
quae inconsulte quidam iudicauerunt probare uiderer.
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liano Treu 1, unde nonnulla rectius scribi poterant: ut
p. 115, 32 ηοη τίς ου sed τίς be, cum libri τίς σε exhibeant.
Restat ut de fontibus fragmentorum dicatur. ac
de sectatoribus etsi quantum satis est breuiter monui, sunt
tamen fontis qui ad eosdem pertinuit nunc deperditi uestigia quaedam accuratius persequenda.
Dilectum et grauissimarum sententiarum excerptionem
quod maxime epistulae Epicuri ceterorumque scholae auo
torum sibi poscere uidebantur, non hercle mirum est. quarum tanta erat copia ab amicis et asseclis conlecta et seruata illo pietatis studio cui uel tenuissimas reliquias neglegere piaculum est, ut hoc quidem facile Luciano (p. 131, 21)
credas, paruum in illa multitudine fuisse numerum earum
epistularum quae argumenti grauitate praestarent. curarum
domesticarum et familiarium memoria, de quibus rebus ut
ad amicos multus erat Epicurus, nisi ad interiorem scholam
non attinebat. sed etiam in hoc familiari genere litterarum
haud raro quasi gemmae enitebant sententiae et ad uitam
utiliter et acute aut eleganter dictae. talia igitur eligenda
erant, et electa sunt ante tempora Philodemi. constat enim
(u. p. 132, 3) iam tunc extitisse epistularum Epicuri Metrodori Polyaeni Hermarchi epitomas. his quattuor
auctoribus, in quos cadit nomen καθηγεμόνες honorque
conditorum, quod adiungitur και των γνωρίμων, cauendum
est ne decipiat. nimirum perinde atque factum in M. Tulli
ad familiares epistulis uidemus, etiam his Epicureis syllogis
admixta non raro erant, quae illi, ad quos Epicurus Metrodorus reliqui litteras dedere, siue scripserant siue responderunt. apparet hoc ex eis quae p. 134, 20 et 147, 10 obseruata sunt, ut alia indicia uelut fr. 170 mittam. igitur
huc spectat additamentum illud και των γνωρίμων, ceterorum Epicuri familiarium epistulae tantum abest ut eodem
studio quo quattuor uirum illorum lectitatae et excerptae
esse uideantur, ut collectaene fuerint editaeque iure dubi1 in programmate gymnasii Ohlauiensis a. 1881 Zur geschichte
der iiberlieferung von Plutarchs Moralia fasc. n p. 23 sqq.
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tes. natum est ex illis epistularum eclogis quasi gnomologion quoddam Epicureum. quod (ut dixi ad p. 132,3)
necesse est inter fontes gnomologorum eorum quos usu
nouimus habeatur. his enim praeter Epicurum non fuere
cogniti nisi Metrodorus Polyaenus Hermarchus. ac lohannes Stobaeus Metrodori octo eclogas seruauit ecl. eth. c.
31, 67 p. 213, 10 Wachsm. flor. XVI 20 XLV 26 (LII 7. 8?)
LXII 44 CXVI42 CXVIII 33, Polyaeni duas ecl. eth. c. 15, 44
p. 192, 16 W. et flor. CXXIV 31 (etiam apud Maximum c. 36
p. 627 Combef.), Hermarchi unam flor. XCVIII 31. supplemento sunt Maximus abbas et Antonius monachus, unde
una prodit sententia noua Metrodori Max. 42 p. 638 Combef. Anton. π 89 p. 153, Polyaeni tres Max. 6 p. 550, Max.
43 p. 639 et Anton. I 51 p. 57, Max. 62 p. 674 et Antoru
II 80 p. 146; Hermarchi, quantum uideo, nullum apud eos
est uestigium. non magis hoc dixeris casu factum quam
quod neque Colotis neque Leontei (cuius nouimus epistulam ad Lycophronem, cf. adn. ad p. 175, 7) neque adeo
Idomenei ecloga ulla adponitur. facile enim perspicias
quattuor uiros illos quorum extabant epitomae epistularum
p. 132, 3 eo ordine recenseri, ut cuiusque maior erat et
auctoritas et eclogarum copia.
idem gnomologion existimo aL. Annaeo Seneca, cum
epistularum ad Lucilium libros quinque priores (ep. 1—52)
scriberet, cotidie in manus sumptum esse, unde utiles sibi
amicoque sententias tolleret. hic Epicuri tantum sententias
paucasque Metrodori (ep. 81, 11 et eiusdem epistulae locos ep. 98, 9 et 99, 25) elegit, Polyaeni Hermarchique
eclogas spreuit. sed ne has quidem defuisse gnomologio
suo ipse haud obscure indicare ep. 6, 6 mihi uidetur Metrodorum et Hermarchum et Polyaenum magnos uiros
non schola Epicuri sed contubernium fecit. cur enim inter
nobilissimos Epicuri discipulos etiam Polyaenum recenseret,
qui Metrodorum et Hermarchum solos de numero exemit et ipso Epicuro auctore (fr. 192) ep. 52, 3 sq. et secundum scholae usum ep. 33, 4 apud istos quicquid dicit
Hermarchus, quicquid Metrodorusy ad unum refertur. omnia
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quae quisquam in illo contubernio locutus est, unius ductu et
auspiciis dicta sunt, nisi illum dilectum et ipsam contubernii consuetudinem quae tunc maxime ad manus ei erant
uolumina ante oculos posuissent? facit huc quod idem Seneca (p. 142, 1) Idomenei scriptoris ceteroqui minime obscuri nomen iudicat futurum fuisse ut obliuione obrueretur,
nisi Epicuri ad eum epistulae nobiles exstarent. sed argumenta puto praesto tesse, quibus etiam contumaces conuincantur. ad sororem filio mortuo maestam Metrodorus epistulam consolatoriam scripserat; uide quo modo sententiam
inde sumptam Seneca proponat ep. 99, 25: 'illud nullo
modo probo, quod ait Metrodorus, esse aliquam cognatam
tristitiae uoluptatem, hanc esse captandam in eiusraodi
tempore. ipsa Metrodori uerba subscripsi: Μητροδώρου
επιστολών α προς την άδελφήν. Εστίν γαρ .... καιρόν 1 .
sicine ais scribere potuisse, qui ipsarum Metrodori epistularum uolumina tractaret? an apertum est Senecam ex
gnomologio illo una cum ecloga rubricam repetere? inspice extremam epistulam XIV 17 nunc ad cotidianam stipem manurn porrigis. aurea te stipe inplebo^ et quia facia
est auri mentio^ accipe quem ad modum usus fructusque eius
tibi esse gratior possit: c Is maxime diuitiis fruitur qui fninime diuitiis indtget*. £det inquis, auciorem. Vt scias quam
benigni simus^ propositum est aliena laudare: Epicuri est
aut Metrodori aut alicuius ex illa officina. et quid
interest quis dixerit? omnibus dixit*. graece illa
sententia legitur in epistula tertia ad Menoeceum p. 63, 19
ήδιστα πολυτελείας άπολαύουσιν οι ήκιστα ταύτης δεόμενοι. non amat Seneca inanem eruditionis gloriolam captare, tamquam memoriter aliena referat. ergo quoniam, ut
solet in gnomologiis euenire, rubrica a librario neglegenter
omissa erat, nesciebat Seneca, cui sententiam adscriberet:
sciebat eam unius de quattuor uiris illis esse. Ad eadera
uolumina conicias etiam Tacitum dial. c. 31 spectare, cum
ait c ne Epicuri quidem et Metrodori honestas quasdam ex1 fragmentum adscripsi emendatum in adn. ad p. 164, 6.
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clamationes assumere iisque prout res poscit uti alienum
erit oratori*.
Miramur Stoicum Senecam quod philosophi aduersarii
de cupiditatibus, de fortuna, de morte sententias tam studiose tractat *. non primum inter Stoicos illum de Epicuro
aequius iudicasse facile conicias. ac sane Attalus eius praeceptor sententias quas Seneca memoriae prodidit haud semel Epicureo colore distinxit. uelut quae de felicitate sapientis disputat apud Senecam ep. CX 18 et 20 non tam
ex porticu sublata sunt quarn ex horto (cf. fr. 602). iucunditatem adeoque 'uoluptatem* cum ille in amicorum defimctorum memoria inesse docet. (Sen. ep. LXIII 5), iterum Epicurum sequitur (cf. fr. 186 et 213). quid quod de
oppugnanda fortuna quam similia Attalus Epicurusque professi essent, ne Senecam quidem fugit ep. LXVII 15? Rarius et ita ut contra morem solitum facere auditoribus uideretur Musonius Epicureis usus est, ut apud Stobaeum
floril. xvil 43 p. 354 Gaisf. περί be τροφής είώθει μεν πολ
λάκις λέγειν και πάνυ έντεταμενως . ... άπα £ δε ποτέ
των αλλιυν άφέμενος λόγων ους εκάστοτε διε£ήει,
τοιάδε τινά ειπεν, ως χρή κτλ. (uid. fr. 459 ρ. 297, 27);
id6m tamen Epicureis criteriis, uoluptate et dolore, ad temperantiam commendandam utitur apud Stobaeum flor. V 76 ;
de sententia Stob. flor. I 83 (cf. Ep. fr. 490), quando quidem singillatim ponitur, non liquet.
sed ultra progredi licet. non equidem loquor de Axiocho dialogo, cuius scriptor dum Epicurea cum Platonicis
Orphicisque conponit, ne sensit quidem quam pugnantia
sociaret. sed iam Posidonius Epicurum ut testem ueritatis
aliquo modo admisit: factum hoc esse in protreptico 2, unde
Tusculanarum disputationum caput quod legitur 1. V 24, 68
1 'De Seneca Epicureo' eleganter nuper disseruit Oscar Weissenfels in programmate collegii Gallici Berolinensis a. 1886, hoc
maxime probaturus, multa, si rem spectes non uerba, inter Zenonis
doctrinam et Epicuream communia esse.
2 de quo cf. Bakius Posid. p. 245 Hirzelius unters. ni p. 347 sq.
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—28, 82 petitum est, constat ex libri indicati c. 26, 73.
neque minus, cum de morte contemnenda dissereret, Posidonium Epicuro usum esse P. Corssenus mihi peruasit
musei Rhenani t. XXXVI p. 506 sqq. eis maxime quae p. 513
proposuit argumentis. Ac Posidonii protrepticum secutus
Antiochus Ascalonita, quem extrema disputatione Tusculana V 29, 83—41, 120 Cicero expressit, illum ipsum locum,
etiam secundum Epicurum sapientis uitam beatam esse *,
satis studiose pertractauit 31, 88 sqq. Intellegetur iam hoc
quoque, qui potuerit astrologus Manilius IV 1 — 11 sententiis ex ipso horto petitis 2 aditum ad fatorum uim efferendam aperire; neque minus, quam recte qui Apollonii Tyanensis epistulas finxit. hunc uirum cauillantem fecerit ep. 5
p. 386 ΟΙ. των Επικούρου λόγων ό περί ηδονής ούδενός
e-τι συνηγόρου δεΐται των εκ του κήπου και της εκείνου
(lege εκεί) διατριβής* πέφηνε γαρ ων και κατά την
στοάν άληθε'ίΤτατος.
Quodsi ad ipsam porticum sententiis Epicureis aditum
paullatim laxatum esse constat, non mirabimur si ne Platonici quidem posteriores Epicurea spreuerunt. Porphyrii
ad Marcellam uxorem libellum non multum differre a centone facile erat ad intellegendum 3. nec difficilius ei quidem qui Epicurum nosset, opus tessellatum capitum quinque continuorum XXVII usque ad XXXI ex lapillis Epicureis
concinnatum esse intermixtis aliunde paucissimis tantum,
ut statim uidebimus. incipit scriptor a sententia, quam Epi1 exemplar AntiocBo in ea re protrepticon Posidonii fuisse
hoc maxime indicium est, quod eadem argumentatione et Posidonius
Tullianus 26, 75 et Antiochus 41, 119 sq. cf. 31, 89 Epicureae doctrinae tractationem concludit. eodem igitur consilio uterque Epicurum arripuit, breuiter ille nec sine malitia ut Stoicus, longiore hic
disputatione ut imitator et maiore cum studio ut beneuolus dissonantium sectarum conciliator.
2 cf. Ep. fr. 494. 496. 471.
3 cf. I. Gildemeister Hermae t. iv p. 83. nunc in altera editione Nauckius p. xvin sq. sententiarum ex florilegiis decerptarum
tabulam conposuit.
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curi esse Stobaeus flor. 43, 139 testatur (fr. 530). subicit
ratam sententiam XV p. 74, 15 ea forma qua illam etiam
de abstin. I 49 p. 123, 11 (editionis secundae Nauckianae,
secundum quam pergam locos indicare) proponit. infra c. 28
p. 292, 14 — 16 emergit Epicuri fr. 479 a Seneca ep. 17,11
seruatum. ibidem p. 292, 20 quod traditur bio και μελετάν
παρακελεύονται (οι φιλόσοφοι) ούχ όπιυς τι ποριστέον
αναγκαΐον, αλλ' όπως μάλλον θαρρήσομεν μη πορισθέντος,
genuina species eius Epicureorum praecepti uidetur esse
de quo PorphjTius de abstin. I 50 commentatus est (fr. 481).
nec eis, quae ex c. 30 in. repetii in f. 200, aut desunt testimonia (adde p. 347, 6—20) aut euanuerunt signa stili Epicurei inpressa (ut άφυσιολόγητον, σαρκός φωνή), iam uero
haec leguntur in ea parte opusculi, quam Porphyrius uerbis
conceptis circumscripsit. praefatur haec c. 27 κατανοητέον
ούν πρώτον σοι τον της φύσεως νόμον, από 5ε τού
του άναβατεον έπι τον θείον, δς και τον της φύσεως διέ
ταζε νόμον, subscribit extremo c. 31 ταύτα μεν ουν και
τα τούτοις όμοια ό της φύσεως παραγγέλλει νό
μος, ό δε θειος κτλ. eis igitur quae intra hos fines leguntur scriptor se eam disciplinam sequi testatur, cui propositum erat ad tfaturae finem (cf. adn. ad p. 76, 5) omnem
uitam referre legemque naturae (cf. Seneca in fr. 200
p. 161, 13) stabilire. elegit autem Epicuream, non Cynicam aut Stoicam, ut etiam ab illa disciplina, quae una
omnium maximo interuallo a Platonica separari uideretur,
ea praecipi doceret quae non dissonarent cum diuina lege
Platonis Pythagoraeque. re uera illi loco nihil inest non
Epicureum, nisi quae apertis uerbis scriptor se aliunde admiscere significat. leguntur talia in uno capite XXVIII: primum p. 292, 7 άγνεύειν — 12 θανάσιμου, ubi uerba και οι
θεοί.... προσέτα£αν εις το της φύσεως, ην αυτοί συνέ
στησαν, επάγοντες βούλημα credo aperte legentes ad legem illam diuinam et ad rationes Platonicorum ablegant;
deinde p. 292, 16—22 uocibus his διό φασιν οι φιλόσοφοι
et bio και μελετάν παρακελεύονται Porphyrius indicat se
praecepta non unius illius sectae proponere: quamquam
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uel ex his alterum saltem praeceptum Epicureorura esse
Porphyrii ipsius testiiiionio de abst. I 50 constat. quae si
recte disputaui, oportet omnia quae in Porphyrii opusculo
c. 27—31 leguntur excepto uno c. 28 Epicuro adscribi,
uel ut cautius iudicem, fluxisse apparet ex gnomologio, in
quod ex epistulis quattuor illorum sectae auctorum eclogae
receptae erant *.
Sed occurrere difficultas uidetur non exigua. insunt
enim in illo loco quae a gnomologis non Epicuro sed Pythagorae aut aliis adscribantur: loann. Stob. flor. CI 13
Πυθαγόρου (nomen testatur etiam cod. Vindobonensis):
Σαρκός φωνή μη πεινήν, μη διψήν, μη ριγούν ex Porph.
1. s. 30 ρ. 293, 14 (fr. 200); idem flor. LXXXII 6 Πυθα
γόρου: Κενός εκείνου .... κακόν έκβάλλοι ex Porphyrio
31 ρ. 294, 7 (fr. 221). hos duos locos iara Augustus Nauckius
obseruauerat Philologi t. IX p. 368. lertium mihi C. Wachsmuthius indicauit, cuius officio etiam quae ex codicibus
gnomologorum proferre mihi licuit pleraque debeo: Stob.
V 28 Ζην κρεΐττόν εστίν επί στιβάδος κατακείμενον και
θαρρεΐν ή ταράττεσθαι χρυσήν έχοντα κλίνην ex Porph.
29 ρ. 293, 8 (Ερ. fr. 207); sane in exemplis editis hoc fr.
nomine scriptoris caret, sed Πυθαγόρου in codice Escorialensi praescribi testatur Wachsmuthius, et inter Pythagorae
sententias ab interprete Syro seruatas extat n. 27 (Hermae
t. IV p. 89): Εύαγρίου esse scribunt lohannes Damascenus
α 37 t. Π p. 375 e ed. Lequien et Maximus c. 21 p. 187
Tigur. p. 599 Combef., 'Αρίστιππου Georgides in Boissonadii Anecd. gr. t. I p. 36. denique in syllogen Byzantinam
Εκ των Επικτήτου Ισοκράτους Δημοκρίτου C. Wachs1 igitur accidere potuit, ut una aut altera ex illis sententia,
qualem non Epicurus sed Metrodorus aut alius uir familiaris enuntiasset, Epicuro a me uindicaretur. quod ne quis uitio mihi uertat,
meminerit quae Seneca ep. 33, 4 (supra p. LV sq.) testatur. ac Metrodori hodieque certa sunt fragmenta paene ad uerbum cum Epicureis
consonantia: fr. χ et ix (infra p. 345, δ) cum Ep. fr. 68, vn. vin.
xii. xiii (uide adn. p. 278, 10. 11) cum Ep. fr. 409, xvi cum Ep.
fr. 181; in fr. 339 dissentiunt de scriptore testes.
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muthio olim inuestigatam et ex codice Palatino editam
(Saturae Sauppianae p. 7 sqq.), nuper restitutam (Studien
zu den griech. florilegien p. 162sqq.) pars fragmenti 489 a
Porphyrio 30 p. 293,18 seruati recepta est n. 111 p. 184 W.
(Palat. n. 87 p. 26, Barocc. n. 104 p. 17 Bywat.): μάθ€
δεχεσθαι αθορύβως .... κοινωνεί.
uerum etiam alia non ita pauca, quae Porphyrius Marcellae suadet, apud lohaimem Stobaeum feruntur ut Pythagorae 1. quod qui primus animaduertit Nauckius 1. s., obseruatione optima ita olim usus est in praefatione editionis
prioris p. XLIII, ut Porphyrianas sententias a lohanne c constanti errore non suo tribui auctpri sed Pythagorae' statueret et alias quoque Pythagorae sententias a lohanne seruatas mutilato Porphyrii opusculo uindicaret. oblocuti ei
sunt rectissime O. Bernhardtius Wachsmuthius (Sat. Saupp.
p. 42) Gildemeisterus (Hermae t. IV p. 83 sq. ad Sextum
p. XXXVIIl). sine dubio Porphyrius sententiarum Pythagoricarum collectione quadam usus est: uelut in sylloge Syriaca inter XCVIII sententias sunt XXXVIII a Porphyrio
usurpatae; ac simile opusculum lohannes Stobaeus excerpsit.
Sed quid eis faciemus sententiis, quae inter Epicureas
a Porphyrio recensentur, Pythagorae a lohanne uindicantur? admisceri Epicureis Pythagorica similia dubitanti mihi
Wachsmuthius respondebat. at quam ingenue si quando
uocibus Epicureis aliena interponit Porphyrius profiteatur,
supra uidimus p. LIX. et una saltem inter eclogas Stobaei
est, quam nisi ex disciplina Epicurea prodire non potuisse
ipse .sermo arguat, illa quam primam posui. Ego potius
in hanc ferebar sententiam, exstitisse ante Porphyrium gnomologion, quo philosophorum eclogae non secundum argumenti capita digestae, sed ut excerptae fuissent, sub cuiusque scriptoris nomine omnes eiusdem sententiae conpositae
essent, idque continuisse et farraginem Pythagoricam, quales non paucas uolgatas fuisse scimus, et syllogen Epicuream, de cuius fonte primario supra disputatum est. inter
1 cf. Wachsmuthius Saturae Sauppianae p. 41, 3.
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Porphyrii et lohannis Stobaei aetatem cum illa sententiarum
farrago in capita digesta esset, non mirura si quando librarorium culpa nomina scriptorum siue traiecta siue confusa
sunt 1, h. e. si lohannes pro Pythagoricis habuit quae erant
Epicurea. sic etiam postea fr. Ep. 489 p. 307, 1 (Porph. 30
p. 293, 20) non potuit in gnomologion illud Byzantinum recipi ante quam in eo fonte, cui Democritea debentur, Epicuri
nomen Democrito cessisset. Non uanum uidetur somnium
illud gnomologion philosophorum. ut taceam septem sapientium sententias non semel conpositas, extat in codice
Parisiensi 1166 sylloge paruo ambitu, φιλοίΤόφων λόγοι
quae inscribitur, edita a Boissonadio Anecd. I p. 120—6.
decrepitam ea prae se fert aetatem Byzantinam. et tamen
insunt sententiae XIII nomine 'Επικούρου praescripto congregatae. ab erroris suspicione temperare mihi non potui,
fateor, nec recepi. sed undecimara p. 123, 5 Εχθρού δεηθεντος μη άποστραφής την άζίωσιν' πλην άσφαλί£ου αυ
τόν ' ουδέν γαρ κυνός διαφέρει cum Antonio Maximus
Epicuream esse (fr. 215) testatur. Optima autem fide est
codex Parisiensis 1168 olim Mazarini saec. XIII, de quo
nuper Freudenthalius rettulit mus. Rhen. t. XXXV p. 409
sqq. leguntur in eo f. 115 γνώμαι επικούρου (infra f. 129
una subsequitur eiusdem sententia), quas Bonneti mei amicitiae debeo: fr. 339. 220. 388. 488. 187. 537, deinde
f. 129 fr. 469. nulla inter eas Epicuro non digna, omnes
etiam Maximo cognitae, ita tamen conpositae, ut neque ex
Maximo neque ex fonte Maximi quem Wachsmuthii sagacitas inuestigauit, Parallelis sacris profanis excerptas esse
probabile sit. itaque non poteram quin has et fortasse alias
codicis illius partes ex uetustiore gnomologio secundura
nomina philosophorum disposito sumptas esse statuerem,
neque aliter Wachsmuthius iudicauit Studien zu den griech.
florilegien (Berol. 1882) p. 135. interim ab Antonio Eltero,
qui codicem ipse explorauit, didici Maximi syllogen ordine
1 cf. Wachsmuthius Studien p. 101 et alibi, Freudenthalius
mus. Rhen. t. xxxv p. 423 sq. 421.
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mutato, nil aliud illi codici inesse. cohibendum igitur iudicium, donec uir doctissimus et perspicacissimus thensaurum
Maximi ex codicum multitudine strenuo sollertique studio
pertractatorum restitutum dederit.
neque uero opus est hac nominum confusorum explicatione. praesto enim est longe simplicior et quae non in
coniectura sed in re certa nitatur. constat enim non minus
quam Stoicos etiam Pythagoreos posteriores Epicuri de
uitae rationibus, maxime de cupiditatibus intra naturae fines
coercendis praecepta mirifice amplexatos esse. iam Q. Sextius carne abstinendum esse non Pythagorae sed Epicuri
argumentis docuit cf. Seneca epist. 108, 18. Apollonius
Tyanensis Philostrato teste uit. I 7 Aegis birJKOue και των
Επικούρου λόγιυν, ού5£ γαρ τούτους άπεσπούδαίεν, et
frequens est in epistulis sub eius nomine fictis, eis praecipue quas lohannes Stobaeus excerpsit, sententiarum Epicuri similitudo 1. sic qtri Perictionae nomen mentitur apud
Stob. flor. LXXXV 19 mulieris uictum Epicuri modo ad fines
naturae (προς μετρά φύσιος) reuocat (cf. ρ. 393). quid?
quod notissimum Epicuri praeceptum, quod plane in prouerbium abiit 2, Λάθε βιώ(Τας (fr. 551) adeo cum Platonicis
Pythagorei probauerunt, ut Pythagorae ipsi adscriberent,
quod Marinus in uita Procli c. 15 testatur τοσούτον έλάνθανεν όσον ουδέ οι Πυθαγόρειοι το Λάθε βιώσας παράγ
γελμα του καθηγεμόνος άσάλευτον φυλάττοντες: iam ut
idem olim Apollonius in ore gesserit, audi a Philostrato
uit. vili 28 p. 368 πάντα τον χρόνον δν έβίιυ λέγεται
θάμα έπιφθέγγεσθαι · Λάθε βιώσας, ει bfc μη δύναιο, λάθε
1 cf. Stob. fl. x 64 cura Ep. sent. 18 ep. ni 132, xvii 15 cum
ep. m 131 fr. 181. 602 et 221 (cf. adn. p. 345, 33), xxxvm 58 cum
fr. 488, cxxi 34 cum fr. 494, cxxiv 35 cum sent. 40 fr. 213; praeterea uide Stob. ecl. eth. p. 191, 1 Wachsm. (ubi u. 3 restitue λαλούμενα) et epistulas seruatas 10 (cf. Ep. fr. 564 et 187) 22. 26 init.,
cf. supra p. LVIII.
2 cf. Damascius apud Suidam u. Σαραιτίων ρ. 675, 16 Bernh.
του τε εν παροιμίςι λέγεσθαι ειιυθότος, £ργψ δε βεβαιωθέντος υπ7
εκείνου, τοΟ Λάθε βιώσας.
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αποβιώσας, et intelleges ut hanc ita alias Epicuri sententias
non paucas paene necessario postea Pythagorae adscriptas
esse. Pylhagoreorum denique et Platonicorum exemplo
euenit ut ne Christianae quidem ecclesiae patres coloribus
Epicureis in sermonibus abstinerent: fecit hoc lohannes
Chrysostomus t. IX p. 435d Montef. (u. fr. 548) X p. 199 e
cf. I p. 500d 650 C II p. 365 b 367 c quaeque plura doctiores
alii eruent.
ceterum si recte haec de lohanne Stobaeo et Maximo,
de Seneca et Porphyrio disputaui, sequitur ut omnia quae
illis locis seruata sunt Epicuri fragmenta ad epistulas referamus. his ego cur ea tantum adscripserim, quorum forma
aut sententia originem indicat, si quaeris: nesciebam cum
fragmenta disponerem, didici non ante quam in epistularum fragmentis operae occupabantur. neque aegre tuli quod
mutari ordo iam non poterat. longe enim commodius secundum argumentum disposita legentur.
Praeter sectatores et Laertium testimonia de Epicuro
magis locupletia et copiosa non sunt quam M. Tulli Ciceronis et Plutarchi. et Plutarchi quidem plures fuerunt
contra hanc philosophiam dissertationes; ex Lampriae qui
fertur indice l innotuerunt n. 80 Προς την του Επικούρου
άκρόασιν περί θεών
129 TTepi Επικούρειων έναντιωμάτων 133 Περί του έφτ ήμΐν προς Έπίκουρον 143 "Οτι
παραδο£ότερα οι Επικούρειοι των ποιητών λεγουσι
148
Στωικών και Επικούρειων έκλογαι και έ'λεγχοι
155 Περί
δεισιδαιμονίας προς Έπίκουρον diuersa a libello seruato
de superstitione
159 Περί βίων προς Έπίκουρον, seruatae duae sunt Aduersus Coloten (Lampriae 11. 81) et
Contra Epicuri beatitudinem (L. 82), non solum fragmentis
Epicuri et familiarium seruatis insignes, sed plenae, immo
scatentes sententiis uerbisque Epicuri non indicatis sed
disputationi intermixtis, et ex libris cloctissimis, opinor,
Clitomachi aut alius academici conscriptae. quas hoc uo1 uide p. LXX adn. 1.

DE FONTIBVS PLVTARCHO ET CICERONE

LXV

lumine includendas existimassem, si codicum memoriam
cognitam habuissem.
Minus liquidum de Cicerone iudicium est. qui siue
diffitetur siue confitetur, omni tempore secutus Ennianum
illud
philosophari est mihi necesse, at paucis, nam omnino haut
placet

et degustandum non ingurgitandum sibi ratus, cum senex
ciuibus philosophia explicanda utilis esse statuisset, tanta
facilitate et celeritate libros scripsit ediditque, ut Graecorum
exemplis uix legendis uacaret. miranti uel Attico respondit
apographa sunt^ minore labore fiunt: uerba tantum adfero, quibus abundo. bene profecto actum nobiscum esset, si optimorum librorum uel Panaetii ac Posidonii apographa nobis
reliquisset. at nego Ciceronem eum fuisse qui philosophum
Graecum ueritatem spinosa arte exputantem et in uiscera
rerum penetrantem sequi aut uellet aut posset. foro natum
erat hoc ingenium, non scholae. legit ille protrepticum
Posidonii et in usum conuertit: eiusdem de officiis liber
cum adeundus esset, ad Athenodorum Caluum scripsit, ut
ad se τα κεφάλαια mitteret (ep. ad Att. XVI 11, 4 cf. 14, 4);
utitur summario, Posidonii librum adponit ut saltem inspicere posset. uide ipse quam exiles ex Posidonii dapibus
micae per priorem de diuinatione librum spargantur; uide
(sed oculis utere ac rerum scientia) quanta in secundo de
natura deorum libro ignorantiae ac neglegentiae specimina
dederit, ubi cum Stoicorum theologiam se adumbrare simulet, unum ut memorem, summa principia Δία φύσιν
ειμαρμένη ν non solum qua ratione coniungantur non explicat sed paene oblitus esse uidetur 1 ; uide etiam ubi Posidonium illic sequitur ut II 17, 45 sqq. quam incerta ac titubante lingua inertiam suam ipse prodat. igitur ut quanta
ubique Ciceronis sit fides exploretur, non id solum quaeren1 naturae mentionem facit II 11, 29; definit eam secundum
Zenonera post tempus 22, 57; postea definitionis huius oblitus 32,
81 sq. denuo definit.
e
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dum est, quem sequatur scriptorem Graecum, sed sana strenuaque interpretatione, obseruando rerum tractationem et
sententiarum ordinem speculandum, qua scribat ratione, quo
modo quem sequendum sibi proposuerit exprimat. quam uiain
cum G. Heylbutius 1 indicasset, qui post eum de auctoribus Ciceronis disputauerunt plerique minime ea qua par
fuit constantia tenuerunt; ne R. Hirzelium quidem uirum
quaestionibus de Cicerone philosopho doctissimis optime
de Graecae philosophiae historia meritum plane excipias
propter primum uolumen. ita enim est: umbram captes eamque fallacem si quaeras quem auctorem sequi Cicero uoluerit, nisi simul quo modo sequatur, expresserit necne,
explores. Ex Epicuri philosophia Cicero locum de dis (fr.
352) et partem moralera (fr. 397) breuiter explicauit nec
male, ut tamen neque inscitiae specimina desint neque
lectionis eruditioris uestigia usquam appareant: igitur scholas
expressit uel potius (quod in alterum locum cadere mihi
certum est cf. adn. p. 271,6 et 264,1) summa capita (τα
κβφάλαια) a Graeculo officioso breuiter consignata largiore
stilo persecutus est. Longe alium sibique parem Tullium
in eis librorum partibus obserues, ubi Academici personam
induit. hic eleganter acuteque disertum, hic facetum, hic
scriptorem uideas scribendo delectatum sibique merito placentem. hic denique eruditio quoque emicat non uolgaris.
confer alterum de diuinatione librum cum priore, uel theologiae Stoicae refutationem (de nat. d. III) cum illius lineamentis tantum non puerilibus (ib. 1. Il), scilicet refutationem ex optimo exemplo modo Clitomachi modo Antiochi
exprimit, explicationem tantum abest ut ex primariis sectae
libris hauriat, ut nonnumquam secundum ipsam refutationem
scribat adhibitis aut exilibus excerptis aut anacephalaeosi
Graeculo alicui imperata. Non mirabimur in locis ex Academia petitis eruditionem. dic enim quo tibi modo Academicorum, in primis Carneadis scholas celeberrimas fingas
1 in dissertatione De Theophrasti libris περί φιλίας (Bonnae
1876) ρ. 36 sq.
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haberi solitas ? qui cum sciri non posse docerent, unus disserendi modus maxime necessarius erat, ut quem cumque locum tractarent, celeberrimi cuiusque philosophi sententias
falsas esse euincerent. facere hoc non poterant nisi quodam sententiarum ex dogmaticorum libris selectarum apparatu instructi. quod qui negare uelit, ei demonstrandum
erit Carneadem non apud doctos argumentorum ui uictrici,
sed apud indoctos eloquentia ac facetiis ualuisse. quin
etiam longius progredi licet. illud sententiarum contra
quas pugnandum esset instrumentum non solum philosopho
disserenti, sed etiam discipulis audientibus praesto esse
oportuit. ac nouimus quale fuerit. in altero de natura
deorum libro ut primum theologiae Stoicae caput esse deos
explicet, locos ex Posidonio 1 temere arreptos cum enchiridii illius academici, quo fbrtasse ipse adulescens Athenis
usus erat, reliquiis ineptissime miscet: hinc discimus enchiridion illud quod Carneades discipulis parauerat ita institutum fuisse, ut sub singulis capitibus sententiae aut argumentationes deinceps Zenonis Cleanthis Chrysippi, nullo
opinor uerbo addito, adponerentur 2. et cum huius enchi1 Posidonii certa uestigia conspiciuntur 6, 17 An ne hoc guidem .... collocati sint cf. R. Hirzel unters. II p. 892 sqq. Har. Fowler in Panaetii et Hecatonis fragm. p. 42. ib. 18 init. conl. Laert.
Diog. vn 143. 7, 19 de aestu maritimo cf. Posid. Bakii p. 103 sqq.
15, 42—16, 44 cf. ibid. 6, 17. eidem disputatio 9, 23—12, 32 uindicanda est.
2 post disputationem ieiunam neque adeo eloquentem (2, 4 —
4,12) Cicero enchiridio uti coepit. et ita utitur ut supina neglegentia securus esse deos demonstraturus Cleanthis sententiam ex diuerso
capite sumptam 5, 13—15 interponat tamquam nouum argumentum.
hae fere illius Hbelli reliquiae a Cicerone seruantur; cap. ι TTo6ev
έννοιαν £σχον θεών άνθρωποι (cf. Plut. plac. phil. ι 6 Sextus
adu. math. ix 48): Cleanthes unus 5, 13—15; n ei είσΐ θεοί (cf.
Sextus 1. s.): omisso Zenone et Cleanthe (fortasse a secundo auctore
primi capitis ad tertium secundi inuitus delatus erat) statim Cicero
Chrysippi argumentationes tres proponit 6, 16 priraam Si enim . . .
quam deum (cf. m 10, 25. 7, 17), alteram apagogicam ab illa, ut
scribebat celeriter ac temere, ne disiunxit quidem Etenim si di non
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ridii ordinem tamquam filum quoddam disputatio academica
sequeretur, non potuit sane in explicatione sententiarum
Tullius commodiore subsidio uti, modo infuissent quae ad
explicationem maxime necessaria erant, notionum summarum
definitio et alia id genus. sed ut obiter satis dictum de
Cicerone philosopho, quem usque hodie uix credas magistros esse qui pueris legendum prae Platone tradant. Epicuri enim refutationes Tullianae quas duas tenemus dubitari nequit quin altera de dis (de nat. deor. I 22, 61 usque ad extremum) a Carneade, altera de philosophia morali (de fin. 1. Il) ab Antiocho originem ducant 1. utraque
eruditionis plena est neque aliena a cauillando. et Carneadem quidem alibi (p. 287, 8 ad fr. 436) uidemus Epicurum etiam maligna fictione inridere, ut tamen scienlem
non fallat. sed tamen quantumuis hi cauillentur, cum quae
refutare uelint probe norint eamque scientiam ubique prodant, summa est eorum utilitas, qui ex illo fonte riuos
suos inrigarunt, Ciceronis ac Plutarchi.
Ne ipsi quidem inrisores fructu carent, modo caueatur
ut amplificatio iocosa ad ueritatis modum redigatur. recte
nuper R. Hirzelius Hermae t. XVIII p. 1 sqq. fabulae Lacydeae a Numenio et Laertio Diogene narratae uestigia
sunt. . .profecto Jeus (at in refutatione in 13, 26 scit esse diuersam), tertiam An uero si domurn . . . desipere uideare? tamquam
suam ponit sibique ipse ni 7, 18 in prolusione refutationis oratoria
adscribit, cum in refutatione Chrysippeam esse πι 10, 26 non neget;
ΠΙ £ψον λογικόν εΐναι τον κόσμο ν (cf. Laert. νιι 142) omnium
optime seruatum, etsi uerbo non opus est totum alienissimum esse
a prima quam statuit Cicero parte esse deos et potius ad alteram
qualis deorum natura sit adtinere : Zenonis rationes quattuor bene
distinctae 8, 21 sq. (secunda infra 12, 32 tamquam noua sine dubio
ex Posidonio iteratur), Cleanthis argumentatio 12, 33—13, 36 (id quod
constat ex Sexto adu. math. ix 88—91), Chrysippi duae conclusiones 14, 37—39. unum habeo quod addam fragmentum, naturae definitionem Zenoneam 22,57 sq. loco ineptissimo inculcatam (cf. p. LXV 1).
1 cf. R. Hirzel untersuchungen ub. Ciceros philos. schriften
I p. 32sqq. Π ρ. 630 sqq.
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non scriptoris uitam philosophi narrantis sed poetae risum
mouentis impressa esse monuit. sed de genere poetae
errauit. non mehercle caueae spectandam ille, sed hominibus elegantioribus legendam scripserat fabulam pedestri
sermone usus. multa id genus iocose contra philosophorum
opiniones non minus cum sensu quam secum pugnantes
scripta inde a saeculo tertio ferebantur. scilicet postquam
Bio Borysthenita sermonibus suis (διατριβαί nomen erat)
genus cynicum seueritate risuque raixtum perfecit, exstiterunt qui iam non praecepta moralia facetiis condirent
sed quasi poetae tum philosophos ipsos ridicula persona
ornatos exprimerent tum eorum opiniones ridendas exponerent, cynici Menippus et Meleager Gadarenses et si qui
eorum similes fuerunt. de Menippi saturis hoc est Laertii
VI 101 testimonium: τα b' ουν του κυνικού βιβλία εστί δε
κατρία · Νέκυια. Διαθήκαι. Έπιστολαι κεκομψευμέναι από
του των θεών προσώπου. Προς τους φυσικούς και μαθη
ματικούς και γραμματικούς, και Γονάς Επικούρου, και τάς
θρησκευομενας υπ' αυτών Εικάδας. και αλλά: mutila tabula,
fortasse etiam hiatu deformata ante Προς τους, quo potuit et aliorum librorum memoria et έγραψε δε και intercidere: hoc enim uerbo carere nequeunt accusatiui Γονάς
et Είκάδας, nisi neglegentia librariorum factum esse statuerimus ut ad προς praepositionem hi tituli olim primo
casu positi pessime referrentur. cluabus igitur saturis
Menippus Epicureos sale nigro perfricuit. et ea quidem,
cui Γοναι Επικούρου 1 nomen erat, atomorum doctrinam
mordacissime perstrinxit: profectus a Neoclis fratris dicto
fr. 178 quod Epicurum non puduerat memoriae mandare,
1 Miratus sum nuper Th. Kockii de Dem. or. Mid. 149 τάς
απορρήτους . . . τούτου γονάς iudicium (mus. Rhen. XLI p. 94 et
117). constans et certus in hac re usus est numeri pluralis, neque
aliter Χρυσίππου ταφάς Aristocreo Stoicus inscripsit (Philod. de
Stoicis p. 72 Comp.), Romanum scriptorem agnoscas in titulo saturae
Varronianae Μενίππου ταφή; eadem caussa διαθήκαι dici solent.
fortasse idem numeri usus Wachsmuthium mouit ut (Corpusc. poes.
ep. ludib. ι p. 82, 1) Επικούρου γονάς interpretaretur Epicureos.
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de atomis quo raodo in Chaerestratae matris utero coaluissent ut homo omnium sapientissimus formaretur, philosophatus est: cuius disputationis saltem umbram quandam
Dionysius Eusebii praep. eu. XIV 26, 2 sq. p. 779 a seruare
uidetur. alterius saturae argumentum erant feriae sollemnes Epicureorum Εικάοες nullo non mense celebratae
et ab Epicuro ipso institutae: quae quam inepte in magistri memoriam ab eis agerentur qui deos manes esse aut
post mortem sensum relinqui praefracte negarent, et facile
et facete poterat demonstrari. hodie quoque eius generis
exemplum lepidissimum superest Plutarchi Gryllus: inepte
libello nunc mutilato TTepi του τα οίλογα λόγιυ χρήσΌαι
inscripserunt, tamquam non risum mouere sed docere scriptor uelit; in Lampriae qui fertur indice librorura Plutarchi
et n. 127 TTepi £ψων άλογων ποιητικός et n. 135 Ει λόγον έ'χει τα £ψα * huc referri potest. Vlixes inducitur Circen exorans ut reliquo bestiarum gregi formam humanam
restituat. non abnegat mulier, si tamen consenserint bestiae. prodit quidam Grunnius Corocotta (Γρύλλος) pro
sociis malorum cum Vlixe conlocuturus, qui tantum abest
ut hominem iterum induere paratus sit, ut grauissimis argumentis disputet longe animalium uirtutes praestare humanis. haec argumenta omnia, et saepe quidem uerbo tenus, ex Epicuri philosophia petita sunt. notum est Stoicorum
opprobrium, Epicuream beatitudinem esse pecoris potius
quam hominis (cf. adn. p. 274, 23); norunt ex Horatio ep.
I 4, 16 etiam pueri Epicuri de grege porcum; iam Cicero
sic in L. Calpurnium Pisonem Philodemi fautorem innehitur
confer te nunc Epicure noster^ ex hara producte^ non ex
schola, confer si audes absentiam tuam cum mea (or. in Pis.
16, 37): num dubitabis quod consilium eius fuerit qui primus illa commentus est? qui dum porcum inducit suae
beatitudinis laudatorem, humanae uituperatorem, capita
1 M. Treu, der sogen. Lampriascatalog der Plutarchschriften
(Waldenb. 1873) p. 12. qui p. 51 b alterum tantum titulum n. 135
ad Gryllum reuocat.
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ethices Epicureae omnia eadem opera et percensuit et acerbe
inrisit. non solum egregius scriptor et qui Epicuri libros
diligenti lectione pernosset, sed etiam antiquus ille fuit.
irrita enim tela iecisset, nisi omnes facile uiderent, ex quo
sunapta essent armamentario; in ipso igitur pugnae inter
sectas exortae ardore conicias illam saturara scriptam esse.
qua re ex Gryllo Plutarchi, cuius usum ad fr. 456 et 517
indicaui, satis fidenter etiam plura licebit tollere, quae ad
ethicen Epicuri utilia sint.
Ab aduersariis omnium dogmaticorum ad Epicuri hostes transeo. paucissima de his certaminibus ad nos perlata sunt; Megaricorum aut dialecticorum pugnas uix fando
audiuimus, Antidori ab Epicuro inpugnati ne sectam quidem nouimus. de his igitur tacere praestat, donec aliquid lucis uolumina Herculanensia adfulserint. ex eis qui durarunt,
aduersarii Epicureis fortasse mitissimi Peripatetici fuerunt, sed eidem doctrinae Epicureae omnium minimam curam
habuerunt, ut indocte de ea nec diligenter referant; id quod
uel in Alexandrum Aphrodisiensem cadit. onmium longe
acerbissimi et grauissimi Stoici. quorum sectae cum a
principio Epicuri philosophia omnis repugnaret, etiam magis
contraria facta est, postquam Persaeus unam Stoicorum
doctrinam seruando regno et ciuitati utilem esse Antigono
regi persuasit et ad regni commoda philosophiam reuocauit.
prodiit Cleanthes aduersarius, ut Aristarchus Samius expertus
est, acer uehemensque, qui non solum atomos inpugnaret sed
etiam imaginem uiuidam exornando Virtutum ancillantium
miserationem, odium Voluptatis dominantis commoueret l.
1 scripsit Cleanthes περί των ατόμων (Laert. Diog. VII 134)
et προς Δημόκριτον (ib. 174), ut Sphaerus περί ελαχίστων et προς
τάς άτόμους καΐ τα είδωλα (Laert. νιι 178); porro περί ηδονής
(ib. 175) libros plures, cf. fragmenta a "Wachsmuthio collecta in
prooemio ind. lect. Gotting. aest. 1874 p. 18. de pictura celeberrima,
quam Cebes imitatus est, uide Ciceronem de fin. n 21, 69 de offic.
iii 33, 117 Augustinum de ciu. dei ν 20, cf. Gassendi animadu.
p. 1685 sqq. aliam imaginem eiusdem opinor originis Cicero indicat
Tusc. disp. ν 5, 13 sq. (cf. de off. m 33, 116 'talium uirtutum choro').
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iam magis magisque coeptum est odiis irisque dimicari 1. ad
infamandum Epicurum fuere qui epistulas inpudicas tamquam ab illo scriptas publicarent. seuerissima plebiscita
in Epicureos a Messeniis Lyctiis Phalannaeis 2 facta multitudinis superstitiosae odio Stoicorum calumniis excitato. nec
minus exacerbatos fuisse Epicureos credas. ne Philodemum
quidem puduit Stoicos impietatis, atrocissimi criminis, reos
ad iudicera longe saetiissimum plebera deferre π. εύσ. ρ. 84
G. (VH2 Π 17) πάντες ουν οι από Ζ[ή]νωνος ει και απελ[ει]πον το δαιμόνιον, ώςπ[ε]ρ οι μεν ουκ άπ[έ]λειπον, [ο'ί] & εν τισιν ουκ άπε[λει]πον, ένα [θε]όν λέγου[σι]ν είναι, γίνεσθαι [6ε] και το πάν συν τήι ψυχή,
πλανιΰσιν b' [ως] πολλούς άπολ[ε]ίπον[τες]. ώςτ'[ού κα|τά ν[ό]μ[ο]ν θ[εούς έννο]εΐν ά[λλ' ά]ναιρεϊν έπιδεικ[ν]ύσθιυσαν τοις πολλοίς, ένα μόνον απαντά λε'γοντες, ου πολλούς, oubfe πάντας δσους ή κοινή [φ]ήμη
παραδέδιυκεν, ημών ου μόνον δσους φασιν οι Πανέλληνες
αλλά και πλείονας είναι λεγόντων et quae praeterea impietatis signa recenset. quodsi tam inhumane eum agere
uidemus, quem ne in foro quidem pugnans Cicero negauit hominem humanum esse (or. in Pisonem 28, 68), quod
genus certaminis illos exercuisse putabimus, quibus cum
1 Epicuro uiuo uel ut accuratius definiam, anno 292 irae illae
nondum exarserant cf. fr. 156, ubi tamen in lacuna necesse est etiam posteriorem annum commemoratum fuisse.
2 una cum Messeniorum decreto Alcaeum et Philiscum Epicureos cos. L. Postumio Roma pulsos (cf. Zeller hist. philos. Gr.
t. πι l3 p. 372, 1) memorat Athenaeus xn p. 547a et Aelianus u. h.
IX 12 de prouid. fr. 39 Herch. ap. Suidam u. Επίκουρος ρ. 419, 6
Bernh. de Lyctiorum Cretensium lege idem Aelianus mira, non fabulosa narrat fr. 39 1. s. p. 420, 1. eiectos ex ciuitatibus testatur etiam
Sextus emp. adu. math. n 25 et Cleomedes (infra p. Lxxiv) cf. Plut.
contra Epic. beatit. 19 p. 1100d ψηφίσματα βλάσφημα πόλεων δσα
γ^γραπται προς αυτούς, sectam defendebat Philodemus π. των
φιλοσόφων VH1 Yin c. 2: δό]Ηας ά[νοσκυ]τάτας έπιτελεΐν [πρ]άΕεις και δι[ώκει]ν [ήδ]ονήν [υπό] Φαλανναίιυ[ν] κ[αι Μεσ]σηνίιυν
έκβεβλήσθαι, infra τ]αυτα τα ψ[ηφίσμα]τα: liquet unum tantum Epicureum dici et a Messeniis et a Phalannaeis (incertum Perrhaebis an
Cretensibus) eiectum esse.
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Chrysippo Antipatro Diogene luctandum esset? Obmutuerunt clamores litigantium; solum conuiciorum specimina
quaedam ciim Cicerone Cleomedes maxime seruauit. olim
multa Chrysippi uolumina in oppugnando Epicuro uersabantur: mutilatus eius librorum index apud Laertium VII
202 saltem haec seruauit TTepl του καλού και της ηδονής 1
προς Άριστοκρέοντα ϊ. 'Αποδείξεις προς το μη είναι την
ήδονήν τέλος δ. Αποδείξεις προς το μη είναι την ήδονήν
αγαθόν δ: ceteri tituli cum fine libri interierunt. copiosissima
sine dubio quaecumque aduersus Epicurum Chrysippus scripsit quasi horrea quaedam erant sententiarum aduersarii ad
uerbum transscriptarum; notum enim est nullius ueteris
scriptoris opera testimoniis undique constipatis pleniora
fuisse quam Chrysippi 2. sed et haec et quidquid ceteri
Zenonis sectatores scriptitarunt, omnia aetas longa funditus deleuit, quae uel partium iram aliquando (ut uidimus
p. LVIl) in studium uertit adeoque nouum florem Epicureis
concessit.
Etenim ingrauescente in diem cum religione superstitione non hercle mirum si quotquot inpediri mentem animi
uincirique aegre ferrent, eis quasi portus tutissimus patere
uisus est Epicuri hortus. hic contra timores rerum caelestium
et infernarum aere triplici pectus obducebatur, hinc tamquam ex armamentario publico contra aniles quae uidebantur
fabellas ac superstitiones certissima sumebantur et acutissima tela. ut olim Lucretio, etiam magis tunc Epicurus
existimatus est άνήρ ως αληθώς ιερός και θεσπέσιος την
1 exstant fragmenta, cf. Bagueti de Chrysippi uita cett. commentat. p. 264 sqq.
2 praeter locos infra p. 85, 9. 87, 7. 342, 14 positos cf. Galenus de Hippocr. et Plat. dogm. p. 261. 265. 275. 307 Muell. illud
— το από των παρατεθειμένιυν έπισεσυρμένον Philodemus dicit
(u. ρ. 416b) — iam in Zenonis libris inerat (u. p. 85, 10). quod si
tenueris (uide maxirae p. 342, 14—17), non latebit, unde gnomologia
antiquissima originem duxerint. de quocumque loco morali comraentarium Chrysippi in manus sumpsisses, excerptis inde poetarum testimoniis paratum erat amplissimum caput gnoraologii.
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φύσιν και μόνος μετ' αληθείας τα καλά έγνωκώς και παραδεδωκώς και ελευθερωτής των όμιλησάντων αύτω γενό
μενος (Lucianus infra ρ. 262, 12). conqueritur ut Stoicus
tempora imitata Cleomedes II 1 p. 107 Bak. οι μεν ούν
παλαιότεροι έΕεκήρυσσον εκ των πόλεων και τους από της
αιρέσεως και τα τοιαύτα των συγγραμμάτων, λύμην και
διαφθοράν των ανθρώπων είναι ύπολαμβάνοντες τα επί
τοσούτον και τυφλότητος και κιναιδίας ήκοντα των δογ
μάτων, οι δε νΟν, ατέ οιμαι υπό τρυφής και μαλακίας
έκλελυμένοι, επί τοσούτον έκτετιμήκασι τους από της
αιρέσεως και αυτά τα συγγράμματα, ώςτε και κινδυνεύουσι μάλλον Έπίκουρον και τους από της αιρέσεως
αληθή λέγειν βούλεσθαι ή θεούς και πρόνοιαν εν τοις
δλοις είναι κτλ. igitur inde ab Hadriani temporibus creuisse credas Epicureorum numerum, permulti certe fuere
multuroque ualuit disciplina sub Antoninis. testatur hoc Lucianus libro quem de Alexandro inpostore ad Celsum
scripsit maxime c. 25. testatur etiam Galenus haud paucis
libris scriptis quibus Epicuream philosophiam explicaret ac
refutaret; quos ipse enumerat De libris suis c. 17 t. XIX
p. 48 Κ. Περί του κατ' Έπίκουρον εύδαίμονος και μακα
ρίου βίου β. Περί της κατ' Έπίκουρον άμαυρου ηδονής β
(cf. fr. 441). 'Ότι τα ποιητικά της ηδονής ελλιπώς Επι
κουρώ λέλεκται ά. Περί της ηδονικής αιρέσεως. Ει ή φυ
σιολογία (φιλολ- ed.) χρήσιμος εις την ήθικήν φιλοσοφίαν ά.
Περί των Προς τους σοφιστάς εννέα Μητροδώρου (cf. infra
ρ. 413a ). Επιστολή προς Κέλσον Έπικούρειον. Επιστολή
Πουδεντιανου Επικούρειου; accedimt ex c. 13 ρ. 45 Περί
άλυπίας ά et Περί ηδονής και πόνου ά. neque aliter intellegetur quod Alexander Aphrodisiensis saepe non norainatam doctrinam Epicuri oppugnat. sic fieri potuit ut imp.
Marcus Aurelius non solum nobilioribus philosophorum
sectis sed etiatn Epicureae cathedram Atheniensem cum
annuo stipendio adsignaret 1. igitur ut Aristocles Eusebii
1 cf. Philostr. uit. soph. π 2 p. 566 Lucianus eunuch. c. 3 uid.
Zumpt ub. d. bestand der philos. schulen in Athen comm. acad.
Berol. a. 1843 p. 50 sq.
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praep. eu. xiv 21,1 p. 769a έ'τι γέ τοι και νυν inquit τοι
αύτα τίνα λέγουσιν οι περί τον Έπίκουρον et Numenius
ibid. XIV 5, 3 ρ. 728a (ρ. 29 Thedingae) έοικέ τε ή Επι
κούρου διατριβή πολιτείοι τινι άληθεΐ άστασιαστοτάτη,
κοινόν ένα νουν, μίαν γνώμην έχούση, εφ'ης ήσαν και
είσι και ως έοικεν έσονται φιλακόλουθοι, ita dubitari nequit quin de suo tempore Laertius X 9 non sit
mentitus ή τε διαδοχή (των Επικούρειων), πασών σχεδόν
έκλιπουσών των άλλων, ες αεί διαμένουσα και νηρίθμους
αρχάς άπολύουσα δλλην έ£ δλλης των γνωρίμων.
etiam tertio saeculo et ineunte quarto uiguit Epicuri
disciplina. ampla Περί φύσεως commentatione refutandum
sibi Epicurum sumpserat Dionysius Alexandriae episcopus
(a. 249—265) 1. neque hercule quo eruditionem uenditaret,
sed quod ualere errorem christianae ueritati infestum uidebat Lactantius 2 tam saepe tamque acriter in Epicureas
opiniones inuehitur, qui librum de ira dei tantum non in
Epicureos intendit.
sed ante medium saeculum quartum hortus Epicuri desertus iacuit. cuius rei testes sunt imp. lulianus p. 551 Pet. 301 c
Spanh. μήτε Επικούρειος είσίτω λόγος μήτε ΤΤυρρώνειος *
ήδη μεν γαρ καλώς ποιουντες οι θεοί και άνηρήκασιν,
ώςτε έπιλείπειν και τα πλείστα των βιβλίων et Augustinus
ad Dioscorum epist. CXVIII 21 t. II p. 337 C ed. Ven. 1729
e quos (i. e. Epicureos et Stoicos) iam certe nostra aetate
sic obmutuisse conspicimus, ut uix iam in scholis rhetorum
commemoretur tantum, quae fuerint illorum sententiae.
certamina tamen etiam de loquacissimis Graecorum gym1 Eusebius qui eclogas illius refutationis pretiosas praeparationi euang. xiv 23 - 27, 12 p. 772d—783 inseruit, quod p. 784a
Διονυσίψ τψ καθ' ημάς επισκοπώ scribit, bene explicatur eis
quae ad Bakii Posidonium p. 263 sq. Wyttenbachius adnotauit.
2 auctore utitur praeter Lucretium maxime Cicerone. ex Hortensio surapta est sententiarum pugnantium conlatio et acutissima et
cum fide instituta diu. inst m 17, 3—6 cf. 16, 9. 13. Varronis loghistoricum Tuberonem libro de opificio dei conpilat, ut uidit -Aug.
"Wilmannsius de Varr. 1. gramm. p. 36.
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nasiis eradicata atque conpressa sunt, ita ut si qua nunc
erroris secta contra ueritatem hoc est contra ecclesiam
Christi emerserit, nisi nomine cooperta Christiano ad pugnandum prosilire non audeat' ibidemque c. 12 p. 333 d
'uide atque ausculta, utrum aliquis aduersus nos de Anaximene et de Anaxagora proferat aliquid quando iam ne
ipsorum quidem multo recentiorum multumque loquacium
Stoicorum aut Epicureorum cineres caleant, unde aliqua
contra fidem Christianam scintilla excitetur'.
Videre licet quam arcta necessitudine Epicureae sectae
ecclesiaeque Christianae fata iuncta fuerint. ecclesiae quam
diu militandum erat, hostes infestissimi Epicurei et erant
et existimabantur odioque illo quod Celsi c Vera uox' concitauerat lacerabantur. postquam eadem uictrix decessit et
imperatorum iussis protecta est, secta Epicuri concidit ac
defecit, uel ei desperata qui uindex ueterum deorum retorquere cursum rerum frustra nisus est.
Dixi fere quae praefanda mihi erant. nam cetera quo
quidque consilio instituerim singillatim referre me neque
decet et taedet. unura memorabile nuperrime libro accessit
ornamentum Epicuri senis imago secundum simulacrum
Herculanense aeneum tituloque inscripto certum (cf. Comparetti et de Petra La villa Ercolanese tab. XII 7 et p. 262 sq.)
photographi arte exceptum — ultimum E. Praetorii nostri
officium — a Ludouico Ottone pictore Dresdensi sollerter
delineata et a Buerknero ligno incisa.
restat ut amicis uirisque doctis quorum societas et auxilium dulcem mihi laborem fecit gratias omnibus ex animo
referam. tu autera, mi Buechelere, hoc amici munusculura
amice accipias et quidquid rectius expedieris omnibus impertias. ualeas floreasque tu cum tuis nosque ames.

CORRIGENDA
Ρ. 7, 8 lege θεωρείται* (αλλά μην το πάν ου παρ' έτερον τι θεω
ρείται) ' ώστε [cf. praef. ρ. χνιιι]
8 adn. 1. 3 lege intrusum, noninstrusum
10 adn. 1. 3 ab inf. lege πολλαΐς, non πολλοίς

17, 16 έκβάλλοντες corrigo έκβαλόντες [cf. praef. ρ. xvin]
24, 6 διανοητέον corrigo διανοητόν [cf. praef. ρ. χνιιι]
34 1. 1 lege χ 29, non χ 28

35, 16 adn. lege δ ι έλαβε, non δ ι έλαβε
39, 5 adn. lege κατ' αυτό FHlP2, non — Ρ*
42, 7 ή ουρανού ή τίνος lege ή αοράτου τινός [cf. praef. ρ. χνιιι sq.J
42, 14 άπασα ή των lege δπασα ή περί των [cf. praef. ρ. χιχ]
44,4 restitue reiecta in marginem πιλήσεις αέρος πνευμάτων
συ ν ω σε ι καΐ [cf. praef. ρ. χχ]
46, Ιό έκπύρωσιν καΐ κατά £ή£ιν corrige έκπύρωσιν καΐ κατάρρη£ιν [cf. praef. ρ. χχ]
53, 7 adn. lege όμαλεϊς, non όμαλεΐς
55, 5 £τι δε corrige έτι τε [cf. praef. ρ. χιχ]
60,10 αποφάσεις, £νθεν distingue αποφάσεις, ένθεν [cf.praef. p.xxsq.]
63. 23 όίπαν corrigo δπαΗ [cf. ρ. χχι]

64. 1 lege μ$£α, non μαία
65. 9 adn, lege άνύπεύθυνον, non άνύπεύθονον
71, 6 adn. 1. 8 dele: 27 ρ. 1105a
77, 1 ώστ' άνηρηκώς corrige ώστ' έζηρηκώς [cf. praef. ρ. χχι]
91,8 lege φίλους, non φιλοσόφους [cf. adn. p. 136, 11]
_
91, 4—5 adn. adde: Cic. de fin. n 3,_9
93, 15 lege Φιλίστα Β, non Φιλίστα Κ (an Η) [cf. ρ. 409"]
96. 3 lege ψήφον, non ψή[χει]ν [cf. praef. p. LII, 1] et dele adnotationem

97. 8 lege fr. 233 — 5. 238, non 222—4. 227
97, 12 adn. lege fr. 237, non 226
99, 6 adn. lege fr. 227, non 216
102, 12 εν σκότει corrige εν τφ σκότει ex libris EB

— 21 οΰν ό Επίκουρος

dele articulum cum cod. Ε

106. 14 adn. lege 192—4, non 182-4

107. 19 restitue υπάρχου σ ι pro υπάρχουσα
109, 21 lege fr. 163, non fr. 156

LXXVIII
115,
117.
118.
128,

CORRJGENDA

32 τις ου το corrige τίς δε το [cf. praef. p. Liv]
33 καΐ μοχλευομένιυν nunc scripserim κάκμοχλευομένιυν
25 υγείας εΐναι corrigo υγείας (δ ει ν) εΐναι
10 adn. lege Κ[λεάρ]χο[υ, ηοη Κ[αλλιάρ]χο[υ [cf. Kirchhoffius Hermae t. π ρ. 164]
128 post 1. 21 adde: Κ an Λ? έΤΤΙΚΟΤΡΟυ | ττερί ΦΥΣΕΩΣ | εϊan τριαΚοΣΤΗ | έγΡΑφη επί * uol.Hercul. 1385 cf. W. Scott
Fragm. Hercul. p. 61
129. 24 άτομόν εστί scribe άτομο ς εστί
130. 3 adn. uide adn. ρ. 363, 2
150, 5 αΰ το corrige αύτΟ τ Ο ex cod. E
153, 4 τινών corrige τινί cum Kaibelio
— 21 adn. uide p. 418*
169, 14 adn. lege fr. 221, non 220
173 adn. 1. ult. lege Stetinensis, non Sedinensis
181, 12 lege αιι μεν — αϊ δε, non αϊ μεν — αί δε
185, 2 ειλικρινές scribe ειλικρινές cum libris
188,33 ratione corrige oratione [cf. adn. p. 350, 27]
191, 10 διάιτλασιν corrige δ ι άλ υ σι ν ac dele in adn. uerba: an
fuit έτέριυθεν?
217, 20 adn, dele uerba: fort. τώι λύγιυι
223, 26 διαλύσει του αέρος μακρά conicio scribendum esse δια
χύσει του αέρος μικρά
226, 18 έπιστημύνως scriptum uelim επιστημονικώς
230, 26 lege ι 73, non ι 74
239, 14 adn. dele uerba: αδιαλυπους charta
— 23 lege σ[οφ]ούς, non θ[ε]ούς [cf. Scott, Fr. Herc. p. 176 sq.]
241, 5 adn. adde: et in Scotti Fragm. Hercul. p. 104 sqq.
258, 16 lege φύσιν [κα]1, non φύσιν [αυτών κ(αΐ)] [cf. Scott p. 141]
299, 2 οΰθ' δ μη scribe cum Nauckio ούτε μη
— 14 ην άπολαυσαι scribendum esse conicio ην (πρίν) άπολαΟσαι
301, 16 διακειμένην in codice διωκειμένην, corrigo διψκημένην
306,5 τύν άνύνητον scribenduin erat τύν άνήνυτον
307, 3 καΐ ante ως dele cum Nauckio
311, 21 βρυύντιυν scribendum βρυαίύντων [cf. adn. p. 341, 16]
312,4 του λελύσθαι corrigendum erat του λελύσεσθαι
333 adn. 1. 1 lege 18, non 17.

Notis exempla Laertii indicabuntur hisce
Β
F
G
Η
Ρ
Q
f
s
codices
Μ
Ρ
ρ

codex Borbonicus Neapolitanus 253 membr. saec.XII
codex Laurentianus LXIX 13 membr. saec. XII
codex Laurentianus LXIX 28 chartac.
codex Laurentianus LXIX 35 membr.
codex Parisiensis 1759 chart. saec. XIV
codex Parisiensis 1758 chart. saec. XV
editio Hieroriymi Frobenii Basil. MDXXXIII
editio Henrici Stephani MDLXX.
Senecae epistularum LXXXVIII priorum his
Metensis saeculi XI cf. praef. p. LIII
Parisinus 8658 saeculi X
Parisinus 8540 saeculi X ineuntis.

in codicum lectione his notis
*
litteram erasam indicaui
///// uocabulum erasum
[—] litteras in litura aut rasura scriptas
(nisi alia caussa expressis uerbis indicatur)
(—) litteras conpendio significatas.

EPICVRI
AD HERODOTVM
EPISTVLA PRIMA
DE RERVM NATVRA

TESTIMONIA
LAERTIVS DIOGENES χ 28 δ δε αύτψ δοκεΐ εν αύτοΐς, έκθέσθαι
πειράσομαι τρεις έπιστολάς αυτού παραθεμένος, εν αΐς πασαν την
εαυτού φιλοσοφίαν έπιτέτμηται · θήσομεν δε καΐ τάς κυρίας αύτοΟ 29
δό£ας καΐ ει τι ΙδοΗεν εκλογής άΗίως άνεφθέγχθαι, ώστε σε παν
ταχόθεν καταμαθεΐν τον άνδρα καν κρινειν ειδέναι. την μεν ούν 5
πρώτην έπιστολήν γράφει προς Ήρόδοτον (ή τις εστί περί των
φυσικών την δε δευτέραν προς ΤΤυθοκλέα), ή τις εστί περί μεταρσίων την τρίτην προς Μενοικέα, £στι δ' εν αυτή τα περί βίων.
άρκτέον δη άπύ της πρώτης, Ολίγα προειπόντα περί της διαιρέ
σεως της κατ' αύτΟν φιλοσοφίας ...... 34 άνιτέον δε επί την ίο
έπιστολήν. Επίκουρος κτλ.
1 ά] μίαν libri | αύτώ* Β 1 αύτώ[ν] Β 2 ceterique | δοκεΐ εν
αύτοΐς ΒΗΡ'ζ): εΐ δοκεΐ αύτοΐς F ει δοκεΐ f γρ ///των ει δοκεΐ
εν αύτοΐς mg Ρ. libros Epicuri dicit || 3 έπέτεμε Ff γρ mg Ρ 2 ||
4 άνεκφθέγχθαι (κ supra ε posito) corr Β et fort. Ρ 1 | σε om Η ||
5 καν] κάμε libri | κρίνειν ειδέναι FHP ?f κρίνειν ειδέναι κρίνειν
BP J QH2 || 6 ή ... 7 ΤΤυθοκλέα om libri: περί των φυσικών
δευτέραν προς πυθοκλέα f || 7 ή Η || 9 περί] άπύ f.
[EPICVRI] epist. π 85 καλώς δη αυτά διάλαβε καΐ δια μνή
μης £χων ΟΕέως αυτά περιόδευε μετά των λοιπών ων εν τη μι
κρά επιτομή πρΟς Ήρόδοτον άπεστείλαμεν.
ACHILLES isag. 13 ρ. 133d Pet. τους αστέρας δε ζώα εΐναι ούτε
Αναξαγόρα ούτε Δημοκρίτψ δοκεΐ ούτε Έπικούρψ εν τη προς
Ήρόδοτον επιτομή [cf. § 77 μήτε αΰ κτλ.]

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ
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Τοις μη δυναμένοις, ώ Ηρόδοτε, έκαστα των περί
φύσεως άναγεγραμμένων ήμΐν έΗακριβουν μηδέ τάς μείίους των συντεταγμένων βύβλους διαθρεΐν έπιτομήν της
όλης πραγματείας εις το κατασχεΐν των όλοσχερωτάτων
δόξων την μνήμην ίκανώς αν τις παρασκευάσαι, ϊνα παρ1
εκάστους των καιρών εν τοις κυριωτάτοις βοηθεΐν αύτοΐς
δύνωνται, καθ' δσον αν έφάπτωνται της περί φύσεως
θεωρίας. Και τους προβεβηκότας δε ίκανώς εν τη των
όλων επιβλέψει τον τύπον της όλης πραγματείας τον
κατεστοιχειωμένον δει μνημονευειν. της γαρ αθρόας επι
βολής πυκνόν δεόμεθα, της δε κατά μέρος ούχ ομοίως.
βαδιστέον μεν ούν και έπ' εκείνα συνεχώς, εν τε μνήμη
το τοσούτον ποιητεον, αφ' ου ή τε κυριωτάτη επιβολή έπ
τα πράγματα έ'σται και 5ή και το κατά μέρος άκρίβωμα
1 χαίρειν] ευ πράττειν Eudocia interpolatum ex Laertio Χ 14 ||
2 Έκαστα των om F 1 έκαστα sscr F 2 || 3 φύσιν (sed φύσεως mg) Η |
άναγεγραμμένων ήμϊν BGHPQF2 εγγεγραμμένων F 1 : ήμΐν άναγε
γραμμένων f || 4 βίβλους libri βίβλων Meibomius || 5 όλοσχερω
τάτων GHPQf όλοσχεροτάτων BF cf. Nauckius philol. iv p. 200:
ολοσχερέστατων Gassendus || 6 δόξων FGHP 2 : δε δοΗών Β δεδοΗών P jQ latetne γε? | dv τις] αύτοΐς libri | παρασκέυασα[ι]** ϊνα
cum litura F παρεσκεύασα ίνα HP'2f: παρεσκεύασαν α Q, Ρ 1 ? παρεσκεύασα α BG || 7 εκάστου* F | αύτοΐς libri et ante Schneiderum
exempla edita || 8 δύνωνται FHP 2 δύνονται P JQ δύνανται BG s:
δύναιντο f | εφάπτονται BF, P 1 ? | της περί] περί της F | φύσιν
(sed φύσεως mg) Η φύσεος G || 9 θεωρίας sscr F | προβεβληκότας
FGHPQf || 11 καταστοιχειωμένον FQ || 13 συνεχώς] καΐ συνεχώς
Gs | εν τε] εν ττ) libri || 14 το τοσούτον ΒΗΡ2 το τοσούτο P'Q
τοσοΟτο F τοσούτον f: om Gs || 15 καΐ post δη om F
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παν έΗευρήσεται, των όλοσχερωτάτων τύπων ευ περιειλημμένων και μνημονευομένων' έπει και του τετελεσιουργημένου τούτο κυριώτατον του παντός άκριβώματος γίνε
ται, το ταΐς έπιβολαΐς ό£ε'ως δύνασθαι χρήσθαι, εκάστων
προς άπλα στοιχειώματα και φωνάς αναγομένων, ου γαρ 5
οίον τε το πύκνωμα της συνεχούς των όλων περιοδείας
είναι μη δυναμένου δια βραχέων φωνών άπαν έμπεριλαβεΐν εν αύτω το και κατά μέρος αν έΗακριβωθέν. "Οθεν 37
δη πάσι χρήσιμης οΰσης τοις ωκειωμένοις φυσιολογία της
τοιαύτης οδού, παρεγγυών το συνεχές ενέργημα εν φυσιο- ίο
λογία και τοιούτω μάλιστα έγγαληνί£ων τω βίω έποίησά
σοι και τοιαύτην τινά έπιτομήν και στοιχείωσιν των όλων
δο£ών.
Πρώτον μεν ουν τα ύποτεταγμένα τοις φθόγγοις, ω
Ηρόδοτε, δει είληφέναι, όπως αν τα δο£α£όμενα ή £ητού- ·ΐ5

1 έΕευρεθήσεται Meibomius | ολοσχερέστατων Gassendus cf.
ad ρ. 3, 5 Ι τύπων FGHf των τύπων BPQ τύπψ Nuernberger |
ευ περιειλημμένων FHPQ έυπεριειλημμένων Β ένπεριειλημμένων f
έμπεριειλημμένων Gs || 2 τελεσιουργημένου Ff. cf. 83 των απο
τελουμένων || 3 τουτε Η | άκριβωμένου f || 4 χρήσθαι om f |
εκάστων] και libri || 5 απλά ex άπλα corr F | άναγομένωνί συ
ναγομένων libri, ante φωνάς G \\ 6 περιοδίας BGHPQ || 7 δυνάμενον libri: correxit Aemilius Thomas | βραχέων libri || 8 αύτω
libri: corr. Schneider | το FGHPQ: δν Β | καί κατά BGHPQs καΐ
το κατά F: κατά f | άνε^ακριβωθέν HP^ έ?ακρι[βεΐν εν αύτω·
το καΐ αν έΗακρι]βωθέν G deletis eis quae inclusi | όθεν om Β 1 |
9 δη] δε Η || 10 παρεγγυών το QH2 παρεγγυώντ Ρ 1 παρεγγυ[ών]
το cum rasura Β παρεγγυώ το Gs: παρεγγυώντων FH^^ | ενέρ
γημα Ff: ένάργημα BGHPQ | εν in litura Η || 11 τοιούτω] το
τούτων BFGHPQ τω τούτψ f τούτω το Aldobrandinus τψ τοι
ούτω GHermannus ap. Huebnerum ρ. 744 | ένταληνίίων τω Β1 :
ένταληνίζον τω Β 2 ένγαληνί£ον τω P 2Q έγγαληνίίοντώ FH2 ένταλανίίον τω G: έγγαληνι£ώντων Η 1 έγγαληνι^όντων P 2f | έποίη
σά σοι] ποιήσασθαι libri. cf. Galenus t. Π ρ. 218 Kuehn. τότε γούν
έποίησά και τάς άνατομικάς εγχειρήσεις τψ Βοηθώ || 15 δει διειληφέναι Cobetus
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μένα ή άπορούμενα εχωμεν εις ταύτα άναγαγόντες επικρίνειν, και μη ακρίτα πάντα ήμΐν (ΐη) εις άπειρον άποδεικνύουσιν ή κενούς φθόγγους εχωμεν. ανάγκη γαρ το
πρώτον έννόημα καθ' εκαστον φθόγγον βλέπεσθαι και μηθέν αποδείξεως προσδεΐσθαι, εϊπερ έ£ομεν το £ητούμενον
ή άπορούμενον και δοξα£όμενον εφ' δ άνάΕομεν. έπειτα
κατά τάς αισθήσεις δει πάντα τηρεΐν καΐ απλώς τάς παρ
ούσας έπιβολάς ει τε διανοίας ει θ' ότου δη ποτέ των
κριτηρίων, ομοίως δε και τα υπάρχοντα πάθη, όπως αν
και το προσμένον και το άδηλο ν εχωμεν οΐς σημειωσόμεθα.
Ταύτα δει διαλαβόντας συνοράν ήδη περί των αδή
λων πρώτον μεν δτι ουδέν γίνεται εκ του μη δντος.
πάν γαρ εκ παντός έγίνετ' αν σπερμάτων γε ούθέν προσδεόμενον. και ει έφθείρετο δε το άφανιίόμενον εις το μη
δν, πάντα αν άπωλώλει τα πράγματα, ουκ δντων εις α
1 £χομεν F ut 1. 3 | εις ταύτα άναγαγόντες έπικρίνειν Β 1 ut
ceteri, deleuit et litteris partim paene euanidis πάντα ή άπατώμενα
έ'χωμεν εις α άναγαγόντες έπικρίνειν scripsit Β 2 | ταύτα] ά Β 2 δ
edebatur ante Nuernbergerum | άνάγοντες F 1f || 2 ήμΐν libri integri: ήμΐν ή G ut coniecit Roeperus Philol. t. ι p. 662 cf. III
p. 25 | άποδεικνύουσιν GHPQ Ambrosius: άποδεικνύωο~ιν BFf ||
3 ή om B 1 || 4 μηθέν BGHP2f: μηδέν FP 1Q || 6 καΐ δο£αΖόμενον
addit mgF2 | άνά[Ηο]μεν ex άνά*ωμεν corr rec Β | έπειτα] είτε libri
είτα Gassendus. nisi praestat Ιπειτεν scribere || 7 πάντα om F |
τάς] κατά τάς Gassendus || 8 έπιβουλάς G | ότου δήποτε libri:
όδήποτε f οτιδήποτε Schneiderus || 9 καΐ τα] και κατά τα Gassendus || 10 προσμένον FGHP 2f: προσμενόμενον BP*Q | Ιχομεν
B XF | οις in litura rec Β | σημειωσώμεθα GHPJ Q [ση]μεισώμεθα
cum rec. litura Β [| 12 δει Cobetus: δε libri, omisit unus G | διαλαβόντ[α]ς cum litura Η | [συν]οράν cum rec. rasura Β | ήδη] δει
Gassendus ή£η δει Meibomius || 13 γένηται Β || 14 έγίνετο F
έγίνετ' fort. ex έγένετ' corr Ρ 2 γένοιτ' Q | ούθέν FHPQ: ουδέν
BGf H 15 δε om FH 1 || 16 άπωλώλει HPQ: άπολώλει FGf άπολώλη Β Ι δντων F ut uoluerat lacobitzius apud Huebnerum p. 744:
όντων των ceteri libri
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bieXuem Και μην και το πάν άει τοιούτον ην οίον νυν
εστί, και αεί τοιούτον εσται. ούθέν γαρ εστίν εις δ με
ταβάλει, παρά γαρ το πάν ούθέν εστίν, δ αν είσελθόν
εις αυτό την μεταβολήν ποιήσαι.
Αλλά μην και το πάν εστί (σώματα και τόπος}' σώματα μεν γαρ ως εστίν, αυτή ή αϊσθησις επί πάντων
μαρτυρεί, καθ' ην άναγκαΐον το άδηλον τω λογισμω τεκμαίρεσθαι, ώσπερ προεΐπον. τόπος δε ει μη ην, δν κενόν και χωράν και άναφή φύσιν όνομά£ομεν, ουκ αν είχε
τα σώματα οπού ην ουδέ bi' ου έκινεΐτο, καθάπερ φαίνεται κινούμενα, παρά δε ταύτα ούθέν ού5' έπινοηθήναι
δύναται ούτε περιληπτικώς ούτε αναλόγως τοις περιληπτοΐς, όσα καθ' όλας φύσεις λαμβάνομεν και μη ως τα
τούτων συμπτώματα η συμβεβηκότα λέγομεν. Και μην
KgL-των σωμάτων τα μεν εστί συγκρίσεις, τα b' έ£ ων
αϊ συγκρίσεις πεποίηνταΓ ταύτα bέ εστίν άτομα και

5

40
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5 αλλά μην και τούτο και εν τη μεγάλη επίτομη φησι κατ'
αρχήν και εν τη ά περί φύσεως. SCHOLION
14 και μην και ταύτόν τούτο και εν τη πρώτη περί φύ
σεως και τη ιδ καΐ ιέ και τη μεγάλη επίτομη. SCHOLION
2ο
2 εστίν FQ | μεταβάλλει libri || 4 ποιήσαι] ποιήσαιτο (-σετο Β)
libri || 5 έστΓ σώματα μεν FHP2f εστί σώμα* τα μεν BGPJ Qs ||
6 αυτή] και αυτή Gs || 7 το ante αδηλον om F | των λογισμών
Η || 8 προεΐπον scilicet supra ρ. 5, 6—10 | προεΐπον το πρόσθεν
ει μη libri | δν] δν FHPQ δ BGf || 10 ην BG: ενι Q έ* Ρ 1 εϊη
FHP2f | ουδέν δ' έκινεΐτο f || 11 παρά δε in rasura Β περί δε
HQ | ούδ'] ούτε libri, sed δτε pr Β |[ 12 περιληπτώς libri || 13 δσα]
ως libri | λαμβανόμενα et 14 λεγόμενα libri || 1δ και del. Β 2 om G ||
των ... 16 πεποίηνται Philodemus de piet. ρ. 136, 8 Gomp. | των
om BGP 1 I συνκρίσεις (idem 1. 16) Β 1 σύγκρισις ΗΡ'ζ)
17 αλλά μην .... 18 αρχήν om f | και εν] εν F || 18 και εν]
εν Η | d BHPQ: πρώτη Ff || 19 ταύτόν FHP 2f: των Β 1 (Ρ 1 ?) Q
del. Β 2 om G | τούτω_Ρ 2Ηί | και εν] εν F || 20 και] φησί και
εν Gassendus | και ιέ BGHP ] Q και πεντεκαιδεκάτη f: και τη
ιε· FP 2
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αμετάβλητα, εΐπερ μη μέλλει πάντα εις το μη δν φθαρήσεσθαι αλλ' ίσχύειν τι ύπομένειν εν ταΐς διαλύσεσι των
συγκρίσεων, πλήρη την φύσιν οντά, ουκ έχοντα δπη ή
όπως διαλυθήσεται. ώστε τάς αρχάς άτόμους άναγκαΐον
είναι σωμάτων φύσεις.
'Αλλά μην και το πάν άπειρον εστί. το γαρ πεπερασμένον άκρον έχεΓ το δε άκρον παρ' έτερον τι θεω
ρείται, ώστε ουκ έχον άκρον πέρας ουκ έχει' πέρας 6ε
ουκ έχον άπειρον αν εϊη και ου πεπερασμένον. Και μην
και τω πλήθει των σωμάτων άπειρον εστί το πάν και
τω μεγέθει του κενού, ει τε γαρ ην το κενόν άπειρον,
τα δε σώματα ώρισμένα, ούδαμου αν έμενε τα σώματα,
αλλ' έφέρετο κατά το άπειρον κενόν διεσπαρμένα, ουκ
έχοντα τα ύπερείδοντα και στελλοντα κατά τάς άνακοπάς.
ει τε το κενόν ην ώρισμένον, ουκ αν είχε τα άπειρα σώ
ματα οπού ένέστη.
Προς τε τούτοις τα άτομα των σωμάτων και μεστά,
έΗ ων και αϊ συγκρίσεις γίνονται και εις α διαλύονται,
άπερίληπτά εστί ταΐς διαφοραΐς των σχημάτων* ου γαρ
δυνατόν γενέσθαι τάς τοσαύτας διαφοράς εκ των αυτών
σχημάτων περιειλημμένων. Και καθ' έκάστην δε σχημάτισιν απλώς άπειροι εισιν αϊ δμοιαι, ταΐς δε διαφοραΐς

1 μέλλοι GH et fort. F || 2 ισχύοντα ύπομένειν libri || 3 όντα]
όταν libri: Οντα, καί Meibomius || 4 δια[λυ]θήσεται cum litura
rec Β Ι άναγκαίως BG || 5 φύσεις] τάς φύσεις G || 6 το πάν
... 7 ε*χει rubrica Lucreti ad I 951 ρ. 249 Lachm. || 7 sq. cf. Philod.
π. σημ. ρ/31 Gomp. | το δε FHPQf: το γαρ BG || 8 ώστε το ουκ f |
£χον scilicet το πάν, quode disputatur || 9 και μην omissum supplet mg H || 12 ούθαμου P*Q | ανέμενε Β || 13 αλλά BG || 14 και
om G | συστέλλοντα mg rec Β Sambucus συτέλλοντα G || 16 ένέ
στη BFGP2f: ενεστι HP'Q || 17 προς τε FHPQf: προς BG ||
18 συνκρίσεισ pr Β || 20 τάς om F | αυτών om Gf || 21 περιειλημμένον sed ιυ sscr F | σχημάτησιν BF || 22 αί δμοιαι BG αϊ
όμοΐαι PQs αί όμαΐαι Η: ατομοι Ff, γρ Ρ2 mg
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ούχ απλώς άπειροι άλλα μόνον άπερίληπτοι. Κινούνται 43
τε συνεχώς αϊ άτομοι τον αιώνα * * και αϊ μεν εις μα
κράν απ' αλλήλων διιστάμενοι, αϊ δε αυτόν τον παλμόν
ΐσχουσιν, όταν τύχιυσι jjr) περιπλοκή κεκλιμεναι ή στεγαΖόμεναι παρά των πλεκτικών, ή τε γαρ του κενού φύσις 44
ή διορίζουσα εκάστην αυτήν τούτο παρασκευάζει, την ύπέρεισιν ούχ οϊα τε ούσα ποιεΐσθαι* ή τε στερεότης ή υπάρ
χουσα αύταΐς κατά την σύγκρουσιν τον άποπαλμόν ποιεί,
εφ' όπόσον αν ή περιπλοκή την άποκατάστασιν εκ της
συγκρούσεως δίδω. αρχή δε τούτων ουκ εστίν, άιδίων ίο
των ατόμων ούσών και του κενού.
1 άπερίληπτοι. ουδέ γαρ φησιν ενδότερα» [infra § 56] εις
άπειρον την τομήν τυγχάνειν, λήγειν δε, επειδή αί ποιότητες με
ταβάλλονται, ει μέλλει τις μη καΐ τοις μεγέθεσιν απλώς εις άπει
ρον αύτάς έκβάλλειν [cf. § 57]. SCHOLION
15
2 αί άτομοι. φησί δ* ενδότερα» [infra §61] καΐ ισοταχώς
αύτάς κινεΐσθαι του κενού την εΤΗιν όμοίαν παρεχομένου και τη
κουφότατη καΐ τη βαρύτατη. SCHOLION
11 του κενού, φησί δ' ενδότεροι [infra § 54] μηδέ ποιότητα
1 άπερίληπτοι BGHs, γρ Ρ2 mg: άπειρίληπτοι P*Q απειρία
ληπτοί FP2f || 2 τον αιώνα] εις τον αιώνα mg Η, s | hiatum scholion in^trusum procreauit. duplex enim motus distinguendus erat,
is quo atomi pondere suo deorsum feruntur et is qui conlisione
gignitur, qui nunc solus respicitur. uide Lucr. II 83 sqq. | εις delebat
Gassendus || 3 διισταμέναι Β | αί δε τον άποπαλμόν ci. Schneiderus | αυτόν] fort. αϋ || 4 ΐσχουσαι conicias, uereor ut recte |
την περιπλοκήν libri [| 5 παρά G neque aliud πΝ F testatur: περί
BHPQf Ι πληκτικών F || 6 αυτήν libri integri: αυτών G ut coni.
Schneider άτομον Meibomius || 7 στερότης P J Q | ή πάρχουσα G||
8 αύτοΐς F | σύνκρουσιν Β σύγκριση/ articulo omisso f || 9 περιπλ[ο]κή cum litura Β || 10 συνκρούσεωσ Β 1 | fort. ουκ εστίν (ουδέ
τέλος) Ι αιτίων libri, nisi quod αιτιών P*Q: corr. Henr. Weilius
13 άπειρα Η | λήγειν] λέγει libri: λήγει CFHermannus ztschr.
f. d. alterthumsw. 1834 p. 110 || 14 μέλλοι BG | απλώς om F ||
16 δ' BG: δε FHPQ δε παρερχομένου f || 17 κινειν f | ϊΕιν aut
iSiv (sic P J Q) libri: corr. Kuehnius | παρεχομένου όμοίαν F | παρε
χομένου κ. τ. κουφ. om f
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Ή τοσαύτη δη φωνή τούτων πάντων μνημονευομέ
νων τον ικανόν τύπον υποβάλλει (ταΐς περί) της των
όντων φύσεως έπινοίαις.
'Αλλά μην και κόσμοι άπειροι είσιν οι θ' όμοιοι τού5 τω και οι ανόμοιοι, αϊ τε γαρ άτομοι άπειροι ούσαι, ως
άρτι απεδείχθη, φέρονται και πορρωτάτω. ου γαρ κατανήλωνται αϊ τοιαϋται άτομοι, έ£ ων αν γένοιτο κόσμος ή
ύφ' ων αν ποιηθείη, ουτ' εις ένα ουτ1 εις πεπερασμένους,
οΰθ' δσοι τοιούτοι ουθ' δσοι διάφοροι τούτοις, ώστε
ίο ουδέν το έμποδοστατήσόν εστί προς την άπειρίαν των
κόσμων.
Και μην και τύποι όμοιοσχήμονες τοις στερεμνίοις
46
είσί, λεπτότησιν απέχοντες μακράν των φαινομένων, ούτε
γαρ αποστάσεις άδυνατούσιν εν τω περιέχοντι γίνεσθαι
ΐδ τοιαϋται ουτ' έπιτηδειότητες προς κατεργασίας των κοι
λωμάτων και λειοτήτων γίνεσθαι, ούτε απόρροιαι την έ£ής

45

τίνα περί τάς άτόμους είναι πλην σχήματος καΐ μεγέθους καΐ βά
ρους* το δε χρώμα παρά την θέσιν των ατόμων άλλάττεσθαι εν
ταΐς δώδεκα ο;τοιγειώσεσι φησί. παν τε μέγεθος μη εΐναι περί
20 αύτάς [cf. infra 55]' ουδέποτε γουν άτομος ώφθη αίσθήσει [cf. 56].
SCHOLION
1 ή τοσαύτη δη Bi»Q ή τοσαύτη δε G: αύτη δ' ή FHf, γρ
mg Ρ2 | τούτων suspectum. ceterum cf. § 68 || 2 αποβάλλει Η 1 |
ταΐς περί inserui || 3 έπινοίας f || 4 είσί F | οϊθ' B2GHPQ: εϊθ'
B*Ff | τούτο Β || 5 καΐ οί GHPQ καΐ BF: εϊτ' f | οΰσαι ως ει'ρηται καΐ (om. φέρονται) F || 6 κατηνάλωνται FP2f || 7 έΗ ου f !
9 όσοσ διάφοροι Q || 10 έμποδοστατήσον GQ mg Η ένποδοστατήσον Β: έμποδίζον FHf et in ampliore litura Ρ 2 | άπορίαν G j
των] των τοιούτων FHP2f || 12 τοις] ταΐς Ρ 2Η || 14 συστάσεις
I. Lachelier revue de philol. I p. 265 ut p. 11, 7 non recte || 15 ούτε
Ff | έπιτηδειότατες (sed η super α scr.) F | προς] τους BP J Q mg
Η: τάς FHP2f ταΐς G | κατ' εργασίας P*Q κατεργασίαις G || 16 καΐ
λεπτοτήτων libri | γίνεσθαι suspectum
18 παρά] περί HQ || 19 δώδεκα Ff: ιβ ceteri || 20 γουν]
ούν f
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θε'σιν και βάσιν διατηρούσαι, ην περ και εν τοις στερεμνίοις ειχον τούτους δε τους τύπους είδωλα προσαγορεύομεν. και μην και ή bia του κενού φορά κατά μηδεμίαν άπάντησιν των άντικοψόντων γινομένη πάν μήκος
περιληπτόν εν άπερινοήτω χρόνω συντελεί, βράοους γαρ δ
και τάχους άντικοπή και ουκ άντικοπή ομοίωμα λαμβάνει,
ου μην ουθ1 άμα κατά τους bia λόγου θεωρητούς χρό- 47
νους και το φερόμενον σώμα έπι τους πλείους τόπους
άφικνεΐται (άδιανόητον γαρ και τούτο), ούΥ άφικνούμενον
εν αισθητω χρόνω όθεν δήποθεν του απείρου ουκ έ£ ου ιό
αν περιλάβωμεν την φοράν τόπου εσται άφιστάμενον*
άντικοπή γαρ δμοιον έ'σται, καν μέχρι τοσούτου το τάχος
της φοράς μη άντικόπτον καταλίπωμεν. χρήσιμον δη και
τούτο κατασχεΐν το στοιχεΐον. εΐθ' δτι τα είδωλα ταΐς
λεπτότησιν άνυπερβλήτοις κέχρηται, ούθέν άντιμαρτυρεΐ JR
των φαινομένων όθεν και τάχη ανυπέρβλητα έχει, πάντα
πόρον σύμμετρον έχοντα προς τω <τω> άπείρω αυτών
1 βάσιν] τά£ιν Gassendus ut ρ. 11, 6 || 3 φορά] διαφορά G \\
4 άντικοψάντιυν libri |] 5 βράδους &GH 1 ~P 1 Q: βραδύτητος FH 2P 2f ||
7 οΰθ'] ουδέ libri | διαλόγου PQ om F || 8 και το] κατά το libri |
σώμα ora f || 9 οΰτ' άφικνούμενον] συναφικνούμενον BFGPQf
συναφικνεΐσθαι Η || 10 δήποτε Ff | ουκ om f || 11 περιλάβομεν F | την φοράν om Η | τόπος f || 12 άντικοπή F -πήν f |
τοσούτου] τούτου BG | το om Η || 13 φ[οράς] hiatum expleuit B 2
φθοράς f | άντικοπεον Β άντικοπέον GHP J Q άντικοπτέον FP2f. an
άντίκοπον? | καταλίπιυμεν .... 14 είδωλα] . · λίπτιυ μεν χρήσ · · [δη
και τοΰτο και] . . [το στοιχεΐον εϊθ'] . . τα εϊθυυλα sic B fenestris
quantum cancellis saepsi m. 2 clausis | καταλίπωμεν om f | δη] δε
FH 1 || 14εΐθ'FPQ: εϊθ'B 2GHf | τα] τα χρηστά Gs || Ιδάνυπερβλήτως BG | ούθέν BHPQ: ό'θεν FGf γρ ω (uolebat ω ούθέν) mg Ρ ||
16 όθεν] ή δθεν Fs ή δτι f | τάχει G | άπέρβλητα (corr. in mg) Η ||
17 προς τω libri: articulum geminauit Meibomius | τω άπείρψ αυ
τών simulacrorum quae tam tenui filo texturaque rara praedita sint,
facile ut quasuis penetrare queant res (Lucr. IV 191 sqq.). hoc
quomodo πολλοίς και άπείροις scriptor opponat, intellegas ex Lucr.
IV 70 et multo cifius, quanto minus indupediri pauca queant
αυτών om F
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μηθέν άντικότττειν ή ολίγα άντικόπτειν, πολλαΐς ν δε και
48 άπείροις ευθύς άντικόπτειν τι. προς τε τούτοις, δτι ή γένεσις των ειδώλων άμα νοηματι συμβαίνει, και γαρ ρευσις
από των σωμάτων του έπιπολής συνεχής, ουκ έπίδηλος
δ τη μειώσει bia την άνταναπλήρωσιν, σώζουσα την επί
του στερεμνίου θέσιν και τά£ιν των ατόμων επί πολύν
χρόνον, ει και ενίοτε συγχεομένη υπάρχει, και συστάσεις
εν τω περιεχοντι όΗεΐαι bia το μη 5εΐν κατά βάθος το
συμπλήρωμα γίνεσθαι, και άλλοι δε τρόποι τινές γεννητιιο κοι των τοιούτων φύσεων είσιν. ούθέν γαρ τούτων άντιμαρτυρεΐται ταΐς αίσθήσεσιν, αν βλέπη τις τίνα τρόπον
τάς ενάργειας, τίνα και τάς συμπαθείας από των έΊ-ωθεν
προς ημάς άνοίσει.
Δει δε και νομί£ειν, έπεισιόντος τινός από των ε£ω49
ιδ θεν τάς μορφάς όράν ημάς και διανοεΐσθαΓ ου γαρ αν
έναποσφραγίσαιτο τα έ£ω την εαυτών φύσιν του τε χρώ
ματος και της μορφής δια του αέρος του μεταξύ ημών
τε κάκείνων ουδέ bia τινών ακτινών ή οίων 5ή ποτέ ρευ
μάτων αφ' ημών προς εκείνα παραγινομενων ούτως, ως
2ο τύπων τινών έπεισιόντων ήμΐν από των πραγμάτων όμο1 μηδέν G | ή ολίγα άντικ. om BG || 3 νοήματα G || 4 των]
της (om. του) f | έπιπολής f: επί πολλής libri sed έπιπολλής Ρ2 |
συνεχήςmgΡ 2 : συνοχής libri συνοχή f | ουκ έπίδηλος om Ff || 5 τη
μειώσει] σημειώσει BGHPQ ή μειώσει Ff mg Ρ2 | άναπλήρωσιν f |
σώ£ου την P*Q || 7 υπάρχει om. supplet mg Η || 9 γενητικοί F ||
10 είσΐ' F | άντιμαρτυρεΐ BGHPQf μαρτυρεί F: corr. etiam H. Weilius || 11 βλέπουσα τίς F || 12 ενεργείας libri: corr. Gassendus |
τίνα] ι'να libri | συνήθειας f || 13 άνοίσει Β: άνοίση FHPQ ά"νεισι:
G άνοίση . εί (omisso statim δε) f || 14 έπισιόντος F έπιστάντος
BG | έΈω F || 15 και om F | γαρ α μεν (γαρ αν Gf) άποσφραγίσαιτο libri: em. Cobetus || 16 φύσι* Β || 17 δια] και f om Q 1 ||
18 τε εκείνων H J | ουδέ] ούτε Β | τινών] των libri | οιωνδήποτε
HP2f οίον δήποτε F: ων δήποτε BGP'Q || 19 εκείνου ex εκείνα
corr F | παραγενομένων BFG || 20 έπισ[ι]όντιυν cum litura F
επισειόντων G | ήμ[ΐ]ν Β | όμοχρόων Rossius commentt. Laert.
ρ. 274: από χροών libri
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χρόων τε και ομοιομόρφων κατά το έναρμόττον μέγεθος
εις την όψιν ή την διάνοιαν, ώκέως ταΐς φοραΐς χρωμένων, είτα δια ταύτην την αίτίαν του ενός και συνεχούς
την φαντασίαν αποδιδόντων και την συμπάθειαν από του
υποκειμένου σωζόντων κατά τον εκείθεν σύμμετρον έπερεισμόν εκ της κατά βάθος εν τω στερεμνίω των ατόμων
πάλσεως. και ην αν λάβωμεν φαντασίαν έπιβλητικώς τη
διάνοια ή τοις αισθητηρίοις ει τε μορφής ει τε συμβεβηκότων, μορφή εστίν αυτή του στερεμνίου, γινομένη κατά το
έ£ής πύκνωμα ή έγκατάλειμμα του ειδώλου, το δε ψεύδος
και το διημαρτημένον εν τω προσδοΗαΣομένω αεί εστίν
<^έπι του προσμένοντος^) έπιμαρτυρηθήσεσθαι ή μη άντιμαρτυρηθήσεσθαι, εΐτ' ουκ έπιμαρτυρουμένου <^ή άντιμαρτυρουμένου}' ή τε γαρ όμοιότης των φαντασμών οίον ή
εν είκόνι λαμβανομένων ή καθ' ύπνους γινομένων ή κατ'
αλλάς τινάς έπιβολάς της διανοίας ή των λοιπών κριτη
ρίων ουκ αν ποτέ υπήρχε τοις ουσί τε και άληθέσι προσαγορευομένοις, ει μη ην τίνα και τοιαύτα προσβαλλόμενα*

50
5

ίο

51
ΐδ

13 έπιμαρτυρουμένου κατά τινά κίνησιν εν ήμΐν αύτοΐς
συνημμένην τη φανταστική επιβολή, διάληψιν δε Αχούσαν, καθ' 2ο
ην το ψευδός γίνεται. GLOSSEMA ex δΐ ρ. 13, 2 sq. petitum
1 ομοιομόρφων Β || 2 μορφαΐς, sed mg φοραΐς Η || 4 απο
δίδοντος et 5 σώζοντος libri || 6 εκ της] εν τοις Η || 7 π[άλσεως]
cum ras. Β, G: πλάσεως ceteri | αν λάβωμεν Gs: άναλάβωμεν reliqui |]
8 τοις στερεμνίοις, sed mg τοις αίσθητηρί(οις) F || 10 πύκλωμα G
έγκατάλειμμα του f: έγκαταλείμματος FG ένκαταλείμματος Β έγκαταλήμματος HPQ | ειδώλων Η || 12 hiatum suppleui | έπιμαρτυριθήσεσθαι Β έπιμαρτυρήσεσθαι F | ή μη άντιμαρτ. om Hf,
suppleuit mg Η | μη om F | άντιμαρτυριθήσεσθαι Β άντιμαρτυρήσεσθαι F || 13 alterum colon supplendum erat || 14 οίον ή] οιονεί
libri || 15 λαμβανομέν[ων] cum ras. Β | γινομένου BP J Q | κατά
αλλάς ΒG || 18 τοιαύτα Gassendus: ταύτα libri | προσβαλλόμενα]
προς δ (α F) βάλλομεν libri
19 κατά την άκίνητον libri || 20 [φαν]ταστική F | διάλειψιν F |
έχούση libri: corr. Gassendus
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το τε διημαρτημενον ουκ αν ύπήρχεν, ει μη έλαμβάνομεν
και αλλην τινά κίνησιν εν ήμΐν αύτοΐς συνημμενην μεν
<τη φανταστική επιβολή), διάληψιν δε Αχούσαν κατά 5ε
ταύτην, εάν μεν μη έπιμαρτυρηθή ή άντιμαρτυρηθή, το
ψευδός γίνεται* εάν δε έπιμαρτυρηθή ή μη άντιμαρτυρηθή,
το αληθές, και ταύτην ουν σφόδρα γε δει την δόΕαν κατέχειν, ,ΐνα μήτε τα κριτήρια άναιρήται τα κατά τάς ενάρ
γειας μήτε το διημαρτημενον ομοίως βεβαιούμενον πάντα
συνταράττη.
Άλλα μην και το άκούειν γίνεται ρεύματος τίνος
φερομένου από του φωνουντος ή ήχουντος ή ψοφουντος
ή όπως δη ποτέ άκουστικόν πάθος παρασκευά£οντοξ. το
δε ρεύμα τούτο εις όμοιομερεΐς όγκους διασπείρεται, άμα
τινά διασώζοντας συμπάθειαν προς αλλήλους και ένότητα ίδιότροπον διατείνουσαν προς το απόστειλαν, και
την έπαίσθησιν την έπ' εκείνου ποιουντας, ει δε μη
γε, το έ'Ηωθεν μόνον ένδηλον παρασκευάζοντας* άνευ

4 ταύτην την συνημμενην τη φανταστική επιβολή, διάληψιν δε Αχούσαν. GLOSSEMA
16 εκείνου ως το στόμα GLOSSEMA u. 15 το απόστειλαν
2ο
1 το τε] το δε libri, ac το δε ήμαρτημένον G | έλαμβάνωμεν Β ||
2 μεν libri: datiuum necessarium ex glossematis ρ. 12, 13 et 13, 4 suppleui | μεν .... 3 Αχούσαν in rasura Η || 3 διάλειψιν Ff | κατά ....
Αχούσαν (schol.) om f || 4 έπιμαρτυριθή Β έμαρτυρηθή Η 1 | 7| άν
τιμαρτυρηθή om. addit mg H || 5 γίνεται] είναι γίνεται Η | έπιμαρτυριθή et άντιμαρτυριθή Β | μη om FG || 6 σφόδρα γε δει]
δει σφόδρα F || 7 αναιρείται F | τάς] της F | ενεργείας libri: corr.
Gassendus || 8 βεβαιούμενον] μαρτυρούμενον F | πάντας Β || 9 συνταράττει BF συνταράττειν Η || 10 το om f | πνεύματος τίνος libri:
corr. Gassendus || 11 [ήχ]ουντος F || 12 κατασκευάζοντας FP'2f ||
13 όγκους om f | κατασπείρεται F || 14 τινάς HQ | διασώ2[ο]ν
τάς Η διασώ£οντα Β διασώίουσα F | εμπάθειας Η | ενότητα Q ||
15 ίδι[ό]τροπ[ον] Β | διατείνουσα Β | απόστειλαν Η άποστείλαι G ||
16 έπ'] απ' Gs | ποιούσαν et 17 παρασκευάίουσαν libri
18 διάλειψιν F || 19 εχουσαν HP2s ^χουσαιΓ: ^χούσης BGP^ |
20 ως το (sic BP J Q: ως τα ceteri) πολλά libri
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γαρ αναφερομένης τινός εκείθεν συμπαθείας ουκ αν γενοιτο ή τοιαύτη έπαίσθησις. ουκ αυτόν οΰν δει νομί£ειν
τον αέρα υπό της προιεμένης φωνής ή και των ομογε
νών σχηματί£εσθαι (πολλήν γαρ ένδειαν ε£ει τούτο πάσχειν υπ' εκείνης), αλλ' ευθύς την γινομένην πληγήν εν
ήμΐν, όταν φωνήν άφίωμεν, τοιαύτην έγκλιση/ όγκων τινός
ρεύματος πνευματώδους άποτελεστικήν ποιεΐσθαι, ή το
πάθος το άκουστικόν ήμΐν παρασκευάσει. Και μην και την
όσμήν νομιστέον, ώςπερ και την άκοήν ουκ αν ποτέ ούθεν πάθος έργάσασθαι, ει μη όγκοι τινές ήσαν από του
πράγματος άποφερόμενοι σύμμετροι προς το τούτο το
αίσθητήριον κινεΐν, οι μεν τοΐοι τεταραγμένως και άλλοτρίως, οι δε τοΐοι άταράχως και οικείως έ'χοντες.
Και μην και τάς άτόμους νομιστέον μηδεμίαν ποιοτητα των φαινομένων προσφέρεσθαι πλην σχήματος και
βάρους και μεγέθους και όσα έ£ ανάγκης σχήματι συμφυή
εστί. ποιότης γαρ πάσα μεταβάλλει* αϊ δε ατομοι ουδέν
μεταβάλλουσιν, επειδή περ δει τι ύπομένειν εν ταΐς διαλύσεσι των συγκρίσεων στερεόν και άδιάλυτον, δ τάς
μεταβολάς ουκ εις το μη 6ν ποιήσεται ούδ' εκ του μη
2 [έπ]αίσθησις litteris primis m. 2 adiectis Β | ουν om G ||
3 της £οιεμένης G | ή] ει Β || 4 ένδειαν έΈει FGP2f: [έρ]δειαν
e'[£ei] in lacuna deinceps a m. 2 et 3 expleta Β έ*δειαν ε£ει Ρ 1
έ[ν]δ[ι]αν [έχει] cum lituris Q ενδειαν έχει Η | πάσχων B <2GHPQf
πάσχον B*F: corr. Meibomius || 6 ^γκλισιν] έκλίθην Β έκλήθην
QH 2 έκ****ν Ρ 1 : εκ FGHP 2f | όγκων τινός Β όγκων τινών P'Q:
τίνων όγκων FGHP2f || 7 άποτελεστικών libri | ή το FQ είτα Η ||
8 ήμιν om F || 9 ante ώσπερ uersus propter dittographiam erasus
in F | ούθέν πάθος] πάθος ούθέν FGf || 10 έργάΖ!εσθαι F || 11 προς
το FGf: προς BHPQ || 14 και ante τάς om Η 1 | νομισθέον sed in
mg corr. H || 15 π[λήν] cum ras. Η || 16 σχήματος libri: corr.
Kuehnius | συμφιή Q καΐ συμφυή GP 2 || 17 εστίν Η | ουδέν f:
ουδέ libri scripti || 18 δεΐ] αεί FGf γρ Ρ 2 | [ύ]πομένειν littera a
m. 2 suppleta Β υπομένει FGf γρ Ρ 2 | διαλύσεσιν Η || 19 συ · · σεων
cum fenestra Β | καΐ om F || 20 ουδέ Η
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δντος, άλλα κατά μεταθέσεις, όθεν άναγκαΐον τα δη με
τατιθέμενα άφθαρτα είναι και την του μεταβάλλοντος φύσιν ουκ έχοντα, όγκους δε και σχηματισμούς ιδίους' τούτο
γαρ και άναγκαΐον ύποτιθέναι* και γαρ εν τοις παρ' ήμΐν
μετασχηματιίομένοις κατά την περιαίοεσιν το σχήμα ένυπάρχον λαμβάνεται, αϊ δε ποιότητες ουκ ένυπάρχουσαι
εν τω μεταβάλλοντι, ώσπερ εκείνο καταλείπεται, αλλ' έΕ
όλου του σώματος άπολλύμεναι. ικανά ουν τα υπολειπό
μενα ταύτα τάς των συγκρίσεων διαφοράς ποιεΐν, έπειδη περ ύπολείπεσθαί γέ τίνα άναγκαΐον, ουκ εις το μη δν
φθείρεσθαι.
Άλλα μην ουδέ δει νομί£ειν πάν μέγεθος εν ταΐς
άτόμοις ύπάρχειν, ϊνα μη τα φαινόμενα άντιμαρτυρή' παραλλαγάς δε τινας μεγεθών νομιστέον είναι, βέλτιον γαρ
και τούτου προσόντος τα κατά τα πάθη και τάς αίσθήσεις γινόμενα άποδοθήσεται. πάν δε μέγεθος ύπάρχειν
ούτε χρήσιμόν εστί προς τάς των ποιοτήτων διαφοράς,
άφΐχθαί τε αμ\ έδει και προς ημάς όρατάς άτόμους' δ ου
θεωρείται γινόμενον, ούδ' όπως αν γένοιτο εστίν έπινοή1 μεταθέσει ς. εν πολλοίς* τινών δε καΐ προσόδους καΐ
άφόδους VARIA LECTIO
19 γένοιτο ορατή άτομος GLOSSEMA j
1 κατά ///// μεταθέσεις] cum ras. F | δη] μη libri, del. H. Weilius || 4 ύπομένειν · libri || 5 μετασχηματιεΖομένοις Η 1 σχηματι£ομένοις F | προαίρεσιν Gf mg Ρ2 || 6 ποιότητητες ουδέν ύπάρχουσαι Β || 7 έκεΐν[ο] F || 8 άπολλύμενα Β || 10 ουκ] καΐ
libri || 12 μην ουδέ (|ού]δ' Β) αεί libri μηδέ αεί Gf: corr. Gassendus | νομ[ί]2ειν Β || 13 άντιμαρτυρεΐν Β || 14 νομιστέον . .ναι
cum hiatu Q. || 15 τούτου] τούτοις Gf, mg γρ Ρ2 | προσόντος κατά
τα f || 16 γενόμενα Β | υπάρχον libri || 18 άφίχθαι F | τε αμελεί
(άμέλλει Η 1) libri τε αν ^δει ci. Η. Weilius | δ ου] δ Gf || 19 οϋθ'
δπιυς libri | εστίν libri: corr. Cobetus
20 εν πολλοίς BFHPQs: εκ πολλοΟ Gf | προσόδους eraso et
supra primam et ultimam uocalem accentu Ρ προς δλους Β || 21 εφό
δους f αφ' όλου Β. cum additamento hic loci profecto non genuino
cf. Lucretius n 770. ceterum 20 εν — 1. 1 μετατιθ. mg F 1 supplet
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σαι. προς δε τούτοις ου δει νομίίειν εν τω ώρισμένψ
σώματι απείρους όγκους είναι ούδ' όπηλίκους ουν. ώστε
ου μόνον την εις άπειρον τομήν επί τούλαττον άναιρετέον, ϊνα μη πάντα ασθενή ποιώμεν καν ταΐς περιλήψεσι
των αθρόων εις το μη δν άναγκα£ώμεθα τα οντά θλίβοντες καταναλίσκειν, άλλα και την μετάβασιν μη νομιστεον
γενέσθαι εν τοις ωρισμενοις εις άπειρον μη5' επί τούλατ
τον. ούτε γαρ όπως, επειδάν απαΗ τις εϊπη δτι άπειροι
όγκοι εν τινι ύπάρχουσιν, οι όπηλίκοι ουν, εστί νοήσαι*
πώς τ' αν έτι τούτο πεπερασμενον εΐη το μέγεθος; πηλίκοι γαρ τίνες δήλον ως οι άπειροι είσιν όγκοι' και ού
τοι όπηλίκοι iv ποτε-ώσιν, άπειρον αν ην και το μέγεθος,
άκρον τε έχοντος του πεπερασμένου διαληπτόν, ει μη και
καθ' εαυτό θεωρητόν, ουκ εστί μη ου και το έ£ής τούτου
^τοιούτον νοεΐν και τούτο κατά το έ£ής εις τοΰμπροσθεν
βα5ί£οντι εις το άπειρον ύπάρχειν κατά <(τό)> τοιούτον
1 beiv f | όρισμένιυ Η όρισμ[ένω! cum litura F || 2 ουδέ FH |
όπηλίκος οΰν Q || 3 τουλαττ[ον] cum ras. Η | άναιρ[ε]τέον cum
ras. Β || 4 καν] και libri || 5 αθρόων Β ατόμων F | άναγκαζόμεθα BF || 7 μηδ' επί Gassendus: μηδέ aut μη δε libri. dubito
an μήτ' επί το μείζον μήτε Ερ. scripserit | τουλατον Η || 8 Ερ.
postquam doctrinae de atomorum magnitudine summam proposuit,
iam primae propositioni (u. 1—2) rationem duplicem ita subiungit,
ut utramque primum breuiter indicet (1. 8—10), dein singillatim
conprobet, 1. 10—12 cl. 8 ούτε γαρ κτλ., 13 — ρ. 17,1 cl. 10 πώς
τ' αν κτλ. | δπιυς om F | επειδή F || 9 οι] ή libri | όπηλικοιούν
BFGP 2f || 10 τε Η | τούτο post πεπερασμενον conlocant FGf |
πεπερασμένων f || 11 ως οί BP'Q: ως FGHP 2f | καΐ ///// ούτοι Ρ |
ούτοι Β: ούτοι έΗ ων ceteri libri. hoc έΗ Ouv corrector antiquus
loco uerborum καΐ ούτοι legi uoluit || 12 οί πηλίκοι F | ποτέ om
H 1 | άπειροι F | ή ν om f || 13 τε] τε ην F | Έχοντες libri: corr.
Gassendus | του πεπερασμένου BP J Q το ύποπερασμένον f: το υπό
πεπερασμένου FP2 πεπερασμένου Η το ύποπεπερασμένον (-νου
corr.) G || 14 θεωρητέον libri | ^στιν Η | μη ου BP ! Q: μη reliqui Ι έΗής F || 15 τούτο BF 1 : ούτω ceteri | κατά το] κατά Η 1 |
εις] ει G | το έμπροσθεν Gf || 16 βαδίζοντα libri βαδίζοντες F2 |
άπειρον] έμπροσθεν Gf | το suppleuit Schneider
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58 άφικνεΐσθαι τη έννοια, το τε ελάχιστον το εν τη αίσθήσει δει κατανοεΐν δτι ούτε τοιούτον εστίν οίον το τάς
μεταβάσεις έχον ούτε πάντη πάντως άνόμοιον, αλλ' έχον
μεν τίνα κοινότητα των μεταβατών, διάληψιν δε μερών
δ ουκ έχον' αλλ' όταν δια την της κοινότητος προσεμφέρειαν οίηθώμεν όιαλήψεσθαί τι αυτού, το μεν επίταξε, το
δε έπέκεινα, το ίσον ήμΐν δει προσπίπτειν. έ£ής τε θεωρουμεν ταύτα από του πρώτου καταρχόμενοι και ουκ εν
τω αύτω, ουδέ μερεσι μερών άπτόμεν', αλλ' ή εν τη ibio10 τητι τη εαυτών τα μεγέθη καταμετροΰντα, τα πλείω πλεΐον
και τα έλάττω έλαττον. ταύτη τη αναλογία νομιστεον και
59 το εν τη άτόμω ελάχιστον κεχρήσθαι. μικρότητι γαρ εκείνο
δήλον ως διαφέρει του κατά την αϊσθησιν θεωρουμένου,
αναλογία δε τη αύτη κέχρηται. έπεί περ και δτι μέγεθος
ΐ5 έχει ή ατομος, κατά την ^τών") ενταύθα άναλογίαν κατηγορήσαμεν, μικρόν τι μόνον μακράν έκβάλλοντες. έτι τε
τα ελάχιστα και αμιγή πέρατα δει νομίζειν των μηκών>,
το καταμέτρημα έΗ αυτών πρώτων τοις μεί£οσι και έλάττοσι παρασκευάίοντα ί * τη 5ιά λόγου θεωρία επί των
20 αοράτων, ή γαρ κοινότης ή υπάρχουσα αύτοΐς προς τα
3 πάντ[η] Β: om F | παντός f πάντων s | ε*χομέν τίνα G- ||
4 μεν τίνα] μέντοι F | μεταβάντων libri || 5 £χων G | αλλ' δτε
(άλλοτε HPQ) libri γρ αλλ' δτι Ρ 2 : corr. Cobetus | δια την] την
δια F | προς έμφέρειαν FG || 6 διηθώμεν F 1 | τι om F | επί τάδε
libri || 7 έπεκεινα FP 1Q έπ7 εκείνα ceteri | Τσον libri || 9 μερεσι]
μέρους F | απτόμεν Ρ 1Η 2 άπτομεν Q: άπτόμενα Ρ 2Η ι reliqui |
άλλη Ρ αλλ' ή F αλλά f || 10 τη om F || 11 alterura καΐ
om f || 12 ελάχιστον] £σχατον F || 13 διαφέρει in ras. Η διαφέροι Grf || 14 κεχρήσθαι libri: corr. Gassendus || 15 ή ατομος
^Xei Q | των suppleui || 16 μακράν] μακρόν libri || 17 αμιγή
πέρατα (cf. Lucr. ι 599 sqq.) praedicantur de minimis | δει μερίίειν
F | μηκών BpiQ mg Η: μικρών F μακρών GHP 2f || 18 αυτών
libri | πρώτων HPQ: πρώτον BFGf | έλάττωσι F || 19 hiatugl· indicaui | δια λόγων G διαλόγων f || 20 ή ante υπάρ
χουσα om H 1
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αμετάβατα ικανή το μέχρι τούτου συντελε'σαι. συμφόρησιν δε εκ τούτων κίνησιν εχόντων ούχ οίον τε γενέσθαι.
Και μην και του άπειρου ως μεν άνωτάτω και κατωτάτω, ου δει κατηγορεΐν * * το άνω ή κάτω' εις μέντοι το υπέρ κεφαλής, όθεν αν στώμεν, εις άπειρον τείνων
μηδέποτε φανεΐοΌαι τούτο ήμΐν" ή το ύποκάτω του νοηθεντος εις άπειρον άμα άνω τε είναι και κάτω προς το
αυτό' τούτο γαρ αδύνατον διανοηθήναι. ώστε εστί μίαν
λαβείν φοράν την άνω νοουμενην εις άπειρον και μίαν
την κάτω, αν και μυριάκις προς τους πόδας των επάνω
το παρ' ημών φερόμενον <(ές) τους υπέρ κεφαλής ημών
τόπους άφικνήται ή επί την κεφαλήν των ύποκάτω το
παρ' ημών κάτω φερόμενον ή γαρ όλη φορά ούθέν ήτ
τον έκατέρα έκατέρα αντικείμενη έπ1 άπειρον νοείται.
Και μην και ισοταχείς αναγκαίο ν τάς άτόμους είναι,
όταν δια του κενού είσφέρωνται μηθενός άντικόπτοντος.
ούτε γαρ τα βαρέα θάττον οίσθήσεται των μικρών και
κούφων, όταν γε δη μηδέν άπαντα αύτοΐς' ούτε τα μικρά
^βραδύτερον) των μεγάλων, πάντα πόρον σύμμετρον έχον
τα, όταν μηθέν μηδέ έκείνοις άντικόπτη· ουθ' ή άνω οΰθ'
1 άμετάβολα libri. cf. ρ. 17, 3 sq. | τούτου τελέσαι F || 2 δε]
και F | είόν τ€ G || 3 και του] του F | και κατωτάτω BFQ: ή
κατ. GHPf || 4 hiatum notaui | εις μέντοι H2P2Q ΐσμ€ν τοι ΒΡ 1 :
μέντοι FGH^, γρ mg Ρ2 || 5 το] τω G, f | στώμεν BHPQ: το
μεν FGf mg Ρ 2 | τεϊνον] άγειν δν (δν FGf) libri || 8 γ[άρ] Ρ2 |
ώστ' f | εστί om F || 9 γρ των άνω mg Ρ 2 || 10 την] των Ρ2 |
καΐ post αν om Η || 11 φαινόμενον Η | ες τους] τους libri, quod
neglegenter iterat F || 12 άφικν[ή]ται Η άφικνήσθαι F || 13 φθορά*
ουδέν F || U έκατέρα έκατέρα Β έκατέρα (εκ- Q) έκατέρα P'Q,
mgH2 : έκατέρα FHP2 έκατέρα G έκατέρα f | νοείται] γε[ν]έσθαι. F ||
16 είσφέρωνται GH 2P 2f: εισφέρωντα P J Q εισφέρονται FH 1 είσφέροντε Β | μηθενός Β: μηδενός reliqui || 17 μικρών καΐ deleuit
Gassendus, rectius puto τα (μεγάλα καΐ} βαρέα scripsisset || 18 δη]
δει f | άπαντα Β et fort. Ρ 1 άπαντα F: άπανταν reliqui || 19 βραδύτερον inserui || 20 εκείνης άντικόπτειν G | ουθ''ή κτλ. licentius
adnexa, quasi θάττων ή βραδύτερα £σται dictum fuerit
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ή εις το πλάγιον bia των κρούσεων φορά, ουθ' ή κάτω
bia των ιδίων βαρών, εφ' όπόσον γαρ αν κατίσχη έκάτερον, επί τοσούτον άμα νοήματι την φοράν σχήσει, έως
(αν τι) άντικόψτ), ή έξωθεν η εκ του ίδιου βάρους. Άλλα
μην και κατά τάς συγκρίσεις (ου) θάττων έτερα ετέρας
ρηθήσεται των ατόμων ισοταχών ούσών, τω εφ' ?να τό
πον φέρεσθαι τάς εν τοις άθροίσμασιν άτόμους κατά τον
ελάχιστον συνεχή χρόνον fi μη εφ' ένα' αλλά πυκνόν άντικόπτουσιν, έως αν υπό την αΐσθησιν το συνεχές της
φοράς γίνηται. το γαρ προσδο£α£όμενον περί του αορά
του, ως αρά και οι bia λόγου θεωρητοι χρόνοι το συνεχές
της φοράς εΕουσιν, ουκ αληθές εστίν επί των τοιούτων'
έπει το γε θεωρούμενον πάν ή κατ' έπιβολήν λαμβανόμενον τη διάνοια αληθές εστίν.
Μετά δε ταύτα δει συνοράν αναφερόντα επί τάς
αισθήσεις και τα πάθη (ούτω γαρ ή βεβαιότατη πίστις
έσται), δτι ή ψυχή σώμα εστί λεπτομερές παρ* όλον το
άθροισμα παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατον δε πνεύματι
4 βάρους προς την του πλή£αντος δύναμιν GLOSSEMA ad
u, εΈωθεν
8 εφ* £να κατά τοίκ λόγψ θεωρητούς χρόνους GLOSSEMA ad
u. πυκνόν άντικόπτουσιν
1 ή om f | πλά(γιον) conpendio quoa ως interpreiens scriount
P*Q I [ή] κάτω Ρ2 αί κάτω BQ || 2 δια om f | έκατέρων libri. plagam
et pondus Ep. dicit || 3 τοσούτων Β τοσούτο FQ | νοήματ[ι] F |
σχήσειν BGf || 4 αν τι suppleui || 5 μην καΐ] μηδέ f | ου restitui |
θάττων f: θάττον libri | ετέρας* Ρ || 6 οίσθήσεται Kuehnius |
τω] καΐ το F | εφ' om Q | τόπων G || 7 άθρο[ίσμασιν] Β άθροισμα
i* 1 Ι κατά] καΐ κατά libri | των (articulum om Gf) ελαχίστων libri:
corr. Meibomius || 8 συνέχ€ΐ F | ή] ei libri | άντικόπτωσιν libri:
corr. Gassendus || 9 το ante συνεχές om Β 1 || 10 φοράς] φω(νή)ς
F | γένηται Gf || 11 διαλόγου BFG || 14 εστί" F || 15 επί
om F || 16 βεβαία F || 17 Ισται] άγεται F || 18 κατεσπαρμέvov F | προς έμφερέστατον BFHPQ | πνεύματι] σπέρματι Ff, γρ
mg Ρ2 σπέρμα τι G
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θερμού τίνα κράσιν εχοντι και ττη μεν τούτψ προσεμφερές, πή δε τούτψ, επί δε του μέρους τωλλήν παραλλαγή ν
είληφός τη λεπτομέρεια και αυτών τούτων, συμπαθές οέ
τούτψ μάλλον και τω λοιπψ άθροίσματι' τούτο δε πάν
αϊ δυνάμεις της ψυχής διήγον και τα πάθη και αί εύκινησίαι και αί διανοήσεις και ων στερόμενοι θνήσκομεν.
Και μην και δτι έχει ή ψυχή της αισθήσεως την πλείστην
αίτίαν, δει κατεχειν ου μην ειλήφει αν ταύτην, ει μη
υπό του λοιπού αθροίσματος έστεγά£ετό πως. το δε λοι
πόν άθροισμα παρασκεύασαν εκείνη την αίτίαν ταύτην
μετείληφε και αυτό τοιούτου συμπτώματος παρ' εκείνης,
ου μεντοι πάντων ων εκείνη κέκτηται' διό άπαλλαγείσης
Τήζ Ψυχήζ °υκ έ'χει την αΐσθησιν. ου γαρ αυτό εν έαυτω
ταύτην έκέκτητο την δύναμιν, αλλ' έτερον άμα συγγεγενημενον αύτω παρεσκεύα£εν, δ δια της συντελεσθείσης
περί αυτό δυνάμεως κατά την κίνησιν σύμπτωμα αίσθητικόν ευθύς αποτελούν έαυτω άπεδίδου κατά την όμούρησιν και συμπάθειαν και έκείνψ, καθά περ ειπον. διό δη
1 κράοιν F | τούτο προς έμφερές' F || 2 π[ή] δε Η | επί
δε του μέρους] έ'στι δε το μέρος libri εστί δε τι μέρος Woltjer de
Lucretii philosophia ρ. 61 || 3 είληφώς F | λεπτομερία Β || 4 και]
ή CFHermannus. sed hic datiuus ad συμπαθές refertur, τούτψ causam indicat || 5 διήγον] δήλον libri. cf. Lucretius III 324 ipsaque
corporis est custos et causa salutis et sequentia, ibid. 125. 127.
281 al. | αί ante εύκινησίαι omissum suppleuit P 1 || 6 στερόμενοι
FH 1? 2 : στερούμενοι reliqui || 9 υπό του cum litura Ρ 1 | έστεγί^ετο F 1 || 10 παρασκεύασαν P JQ παρασκευάσαι Β | εκείνη om
FGf | αίτίαν cf. supra u. 7 sq. || 11 [μετείληφε και αυτό τοι]ούτου
F I μετείληφεν Ρ | τοιούτου] τοιούτο (ν supra scr. rec Β 2) του BQ
τοιούτο** Ρ 1 | έκείνοις et 12 εκείνοι Η || 13 έναυτα) sed έ supra α
posito Ρ 1 || 14 έκέκτητο την δύναμιν in ras. Η | έτέρω libri |
συ[γγ]εγενημέν[ιυ] Β συγγεγενημένιυ FGf et η in ras. Ρ 2 συνγεγενημένυυ Η συγγεννημένω Q || 15 αύτίυ] αυτό Η | παρεσκεύαζε
δια Gf | της τελεσθείσης Η 1 || 1G αυτό] αυτά) B J Gf | κίνησιν BP J Q
εΐχε κίνησιν mg Ρ 2 : δίνησιν FHP 2 δύνησιν Gf || 17 όμούρησιν
B 2Gf, γρ mg Ρ 2 [ό]μούρησιν F: ομού />ήσιν ΒΉΡ^ [| 18 εκείνο F
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και ένυπάρχουσα ή ψυχή ουδέποτε άλλου τινός μέρους
άπηλλαγμένου άναισθητήσει' αλλ' α αν και ταύτης £υναπόληται του στεγά£οντος λυθέντος ει θ' όλου ει τε καί
μέρους τινός, εάν περ διαμένη, έ'Εει την αίσθησιν το δε
5 λοιπόν άθροισμα διαμένον και όλον και μέρος ουκ έχει
την αίσθησιν εκείνου άπηλλαγμένου, δσον ποτέ εστί το
συντεΐνον των ατόμων πλήθος εις την της ψυχής φύσιν.
Και μην και λυομένου του όλου αθροίσματος ή ψυχή δια
σπείρεται και ούκέτι έχει τάς αύτάς δυνάμεις ουδέ κινεΐ66 ται, ώστε ούδ' αίσθησιν κέκτηται, ου γαρ οίον τε νοεΐν
το αίσθανόμενον μη εν τούτω τω συστήματι και ταΐς
κινήσεσι ταύταις χρώμενον, όταν τα στεγά£οντα και πε
ριέχοντα μη τοιαύτα ή, εν οΐς νυν ούσα έχει ταύτας τάς
67 κινήσεις. Άλλα μην και τόδε γε δει προσκατανοεΐν δ τι
15

14καΙτόδε λέγει εν άλλοις και έ£ ατόμων αυτήν συγκεΐσθαι λειοτάτων καί στρογγυλωτάτων, πολλω τινι διαφερουσών των
του πυρός, καί το μεν τι αλογον αυτής, δ τω λοιπω παρεσπάρθαι
σώματι · το δε λογικόν εν τψ θώρακι, ως δήλον £κ τε των φόβων
1 καί om F | τινός αλλού Β || 2 άπηλλαγμέν[ου] Η | άναισθήσει Β αναισθησία reliqui libri: corr. Kuehnius | αλλ' α αν FP2 άλλα
αν reliqui | ταύτης] ταύτη libri | Ηυναπόληται Gf: S-υναπόλληται
FHPQ Ηυναπόλλυται Β || 3 και om F || 4 διαμένει F | έ'ΞειΙ
ό£ύ libri | το δε .... 6 αίσθησιν om Gf, restituit s | το δε] εκεί
νου F || 5 όλου Β | καί μέρος] κατά μέρος BHPQ καί κατά μέ
ρος FGs || 8 λυομένου] δυομένου Β διαλυομένου F || 9 καί
ούκέτι] ούθ' ούκέτι Β 1 ει δ' ούκέτι rec Β 2 mg || 10 ούδ' αίσθησιν
ούκέκτηται Β | κέκτη*ται Ρ || 11 το] αυτό libri | εν] fort. (6V>
εν J. συστήματι ex κινήματι corr F | καί ταΐς] ταΐς FGf || 12 τα
post όταν om f || 13 coniciat quispiam εν οϊοις | νυν οΰσα £χει]
εχειαν ούσα Η || 14 δει προς το κατανοεΐν F | δτι το libri | δτι
το άσώματον om f, restituit Sambucus
16 στρογγυλότατων BF στρογγυ[λω]τάτων Ρ 2 | των om G ||
17 μεν τι Cobetus: μέντοι libri | αλο(γον) cum conpendio quod ως
interpreteris Ρ ά[λογον] Η | παρέσαρθρει et in mg m. rec. "σπάρη Β
παρεσαρθρεΐ FGHPQ παρεσαθρεΐ f: corr. Sclineiderus || 18 θώ
ρακι] σώματι Gf, γρ Ρ 2 mg | δήλων F 2 | φόβον Β 1

22

EPICVRI

το άσώματον, του ονόματος επί του καθ 1 εαυτό νοηθεντος αν καθ1 εαυτό δε ουκ εστί νοήσαι το άσώματον
πλην του κενού, το δε κενόν ούτε ποιήσαι ούτε παθεΐν
δύναται, αλλά κίνησιν μόνον br εαυτού τοις σώμασι παρ
έχεται, ώσθ' οι λέγοντες άσώματον είναι την ψυχήν ματά£ουσιν. ούθέν γαρ αν έδύνατο ποιεΐν ούτε πάσχειν, ει
ην τοιαύτη' νυν b1 έναργώς αμφότερα ταύτα συμβαίνει
περί την ψυχήν τα συμπτώματα, ταΰτα οΰν πάντα τα
διαλογίσματα (ΊΟ) περί ψυχής άνάγων τις επί τα πάθη
και τάς αισθήσεις, μνημονεύων των εν αρχή ρηθέντων,
ίκανώς κατόψεται τοις τύποις έμπεριειλημμένα εις το <^και
τα) κατά μέρος από τούτων έΕακριβουσθαι βεβαίως.
Αλλά μην και τα σχήματα και τα χρώματα και τα
μεγέθη και τα βάρη και όσα άλλα κατηγορείται σώματος
ώσανει συμβεβηκότα ή πάσιν ή τοις όρατοΐς και κατά
την αϊσθησιν σώματος γνωστά^ ουθ' ως καθ' έαυτάς είσι
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και της χαράς, ύπνον τ€ γίνεσθαι των της ψυχής μερών των παρ'
δλην την σύγκρισιν παρεσπαρμένων έγκατεχομένων ή διαφορουμένων, είτα συμπιπτόντων τοις έπερεισμοΐς. το τε σπέρμα αφ' 67
2ο
όλων των σωμάτων φέρεσθαι. SCHOLION
1 το άσώματον λέγει γαρ κατά την πλείστην όμιλιαν SCHOL.
1 εαυτόν (εαυτό sic F) νοηθέντος αν libri: corr. s || 2 εαυτόν
δε f | νοήσαι αν sed αν subductum Η || 4 δύνατ[αι] cum litura
rec. Β || 5 ώστ' οι Η | είναι om F | ματαιϊΖουσιν BFPQ μαται[ά]£ουσιν Η 2 ματαιά£ουσιν Gf cf. glossar. || 6 αν έδύνετο Β άνεδύνετο P 1 Q | fort. ουδέ || 7 νυν άργώς G ] δ'] δε F | συμβαίνει]
διαλαμβάνει libri || 8 πάντα om F || 9 δια[νοή]*ματα F2 | περί
ψυχής om Gf. praemisi articulum || 11 τόποις Gf | συμπεριειλημμένα Β | καΐ τα κατά] κατά libri || 14 βάρη] βαρέα f| libri ||
15 ώσανει συμβεβηκότα Ρ. Galesius Casaubono teste : ως αν εις αυ
τά βεβηκότα libri | prius ή] ή Η Ι κατά την αϊσθησιν] καταίσθη(σιν) F || 16 σώματος] αύτοΐς libri, nisi quod αυτών Ρ2 | γνωστοϊς
Hbri | οϋθ'] ώσθ' G
17 τε om Β || 18 ένκατεχομένων Β ή έγκατεχομένων s |
19 είτα εμπιπτόντων F | έπερεισμοΐς] 'πορμοΐο id est επορμοΐς F
ποργμοΐς BHPQ έσπαρμένοις Gf, γρ Ρ 2 mg | τότε f
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69 φύσεις δοΕαστέον (ου γαρ δυνατόν έπινοήσαι τούτο), ούτε
όλως ως ουκ είσίν, ουθ1 ως ετερ' αττα προσυπάρχοντα
τούτω ασώματα, ουθ' ως μόρια τούτου, αλλ' ως το όλον
σώμα καθόλου μεν <^έκ) τούτων πάντων την εαυτού φύ5 σιν έχον άίδιον, ούχ οίον δ' είναι συμπεφορημένον (ώσπερ
όταν έ£ αυτών των όγκων μείζον 'άθροισμα συστη ήτοι
των πρώτων ή των του όλου μερών τούδε τινός έ,λαττόνων), άλλα μόνον, ως λέγω, εκ τούτων απάντων την
εαυτού φύσιν έχον άίδιον. και έπιβολάς μεν έχοντα ίδιας
ίο πάντα ταύτα εστί και διαλήψεις, συμπαρακολουθουντος
δε του αθρόου και ούθαμή άποσχι£όμενα, αλλά κατά την
άθρόαν έννοιαν του σώματος κατηγορίαν είληφότα.
Και μην και τοις σώμασι συμπίπτει πολλάκις και ουκ
70
άίδιον παρακολουθεΐν ·* * οΰΥ εν τοις άοράτοις έσται ούτε
ΐ5 ασώματα, ώστε δη κατά την πλείστην φοράν τούτω τω
ονόματι χρώμενοι φανερά ποιουμεν τα συμπτώματα ούτε
την του όλου φύσιν έχειν, δ συλλαβόντες κατά το άθρόον
σώμα προςαγορεύομεν, ούτε την των άίδιον παρακολουθούντων, ων άνευ σώμα ου δυνατόν νοεΐσθαι* κατ' έπι2ο βολάς δ' αν τινας παρακολουθουντος του αθρόου έκαστα
1 ούτε] ή F || 2 οϋθ' ως Gassendus: ως οΰθ' (ούθ' FQ) libri |
£τερα τα libri || 3 τούτω] τούτων Η | ούδ' ως F | τούτοις, αλλ' f ||
4 σώμα] σώμα · ως F | μεν εκ Meibomius: μεν libri | τ[ή]ν Η ||
5 έ*χων G | οίον τ' FGPQf οίον τε ΒΗ: corr. Schneiderus | συμπεφωρημένον F συμπεφορημένων BQ συμπεφ+ορημένων Ρ 1 || 6 όγ
κων] οίκων B^Q | άθροισμα male iterauerat Ρ1 || 7 μερών
Schneiderus: μεγεθών libri \ του δε τίνος libri | έλαττον δν αλλά
Β || 8 μόνων Η || 9 εαυτών HPQ || 10 διαλείψεις F? || 11 ού
θαμή BP-1 Q: ούδαμή ceteri ούδαμή f | άποσχηίομένου Β άποσχιζομένου reliqui || 12 έννοιαν post σώματος dat F | του] των Q
είληφότος libri || 13 [σ]υμπ(πτει F || 14 παρακολουθεί Β | hiare
orationem librarii non indicauerunt. συμπτώματα scriptor definit
[ού"]τ' εν Η ούτε praepositione omissa B ] ^σται] και libri || 15 δήΐ
δεί F | την om Gf | [φο]ράν Β || 17 τ[οΰ δ]λου lacuna m. rec. expleta Β | έχει Ff | δ FGf: δν HPQ ην in lacuna rec. Β | τοαθρον
P l || 18 άίδιον BF: άιδίων reliqui || 19 [ά]νευ F
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προσαγορευθείη * * αλλ' δτιυ δη ποτέ έκαστα συμβαίνοντα θεωρείται, ουκ άίδιον των συμπτωμάτων παρακολουθούντων. και ουκ έ£ελατέον εκ του δντος ταύτην την
,ένάργειαν, δτι ουκ έχει την του όλου φύσιν φ συμβαίνει
ουδέ την των άίδιον παρακολουθούντων, ούδ' αυ καθ'
αυτά νομιστέον (ουδέ γαρ τούτο διανοητέον ουτ' έπι τού
των ουτ' έπι των άίδιον συμβεβηκότων), αλλ' όπερ και
φαίνεται, συμπτώματα πάντα σώματος νομιστεον, και ουκ
άίδιον παρακολουθουντα ούδ' αυ φύσεως καθ' έαυτά τάγμα
έχοντα, αλλ' δν τρόπον αύτη ή αϊσθησις την ιδιότητα
ποιεί, θεωρείται.
Και μην και τόδε γε δει προσκατανοήσαι σφοδρώς*
τον γαρ δη χρόνον ου £ητητέον ώσπερ και τα λοιπά,
δσα εν ύποκειμένω £ητοϋμεν άνάγοντες έπι τάς βλεπομένας παρ' ήμΐν αύτοΐς προλήψεις, αλλ' αυτό το ένάργημα, καθ' δ τον πολύν ή ολίγον χρόνον άναφωνουμεν,
συγγενικώς τούτο έπιφέροντες, άναλογιστέον. και ούτε
διαλέκτους ως βελτίους μεταληπτέον, αλλ' αύταΐς ταΐς
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4 συμβαίνει δ δη και σώμα προσαγορεύομεν GLOSSEMA u.
του όλου cf. ρ. 23, 17
20
1 hiatum indicaui | δτψ] δτε libri || 2 άιδίων libri: corr.
Meibomius | σ υ μπτωμάτιυν F || 4 ένέργειαν GH ] ώ FGf ώ Β:
δ HPQ || 5 ουδέ in rasura Ρ2 | των om P'Q | άίδιον] άιδίιυν Gf
άιδίων ουδέ την την αίδιον F | παρακολουθουντα H 2Q παρακο
λουθουντα Ρ 1 παρακολουθούν Β || 6 αύτ[ά] Η | νομ[ιστεον sic ut
alteram uerbi partem in charta adglutinata addat Ρ 2 : νομίζομεν Q,
sscr. H 2 [ ουδέ [τάρ του]το F | ουτ' έπΐ τούτων om Gf | ούτε έπι
Β || 7 ούδ' έπι PQ | έπει G | τ[ών litteris in chaita adglut. additis
Ρ 2 : in lacuna trium littevarum om Q | άϊδίυυν BFGf || 8 πάντα τα σώ
ματα libri || 9 φύσις in conpendio P J || 10 αλλ' δν] άλλον P !Q |
άϊδιότητα Β || 11 mirum ni quis θεωρεισθαι aut θεωρητέον coniciat || 12 τόδε δει sine γε F τόγε δη Gf || 13 των γαρ f ||
15 προσλήψεις Β | το post αυτό om Η 1 || 16 καθό FHPQ ||
17 περιφεροντες libri | και άναλογιστέον F || 18 διαλέκτου P J Q
19 [o] cum litura F ώ G
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ύπαρχούσαις κατ' αυτού χρηστέον ούτε άλλο τι κατ'
αυτού κατηγορητέον ως την αυτήν ούσίαν έχον τψ ιδιώματι τούτψ (και γαρ τούτο ποιουσι τίνες), άλλα μόνον ώ
συμπλέκομεν το ίδιον τούτο και παραμετρουμεν, μάλιστα
έπιλογιστέον. και γαρ τούτο ουκ αποδείξεως προσδεΐται
αλλ' έπιλογισμου, δτι ταΐς ήμέραις και ταΐς νυβ συμπλεκομεν και τοις τούτων μέρεσιν, ωσαύτως δε και τοις
πάθεσι και ταΐς άπαθείαις, και κινήσεσι και στάσεσιν,
ϊδιόν τι σύμπτωμα περί ταύτα πάντα αυτό τούτο έννοουντες, καθ' δ χρόνον όνομά£ομεν.
Επί τε τοις προειρημένοις τους κόσμους δει και
πάσαν σύγκριση/ πεπερασμένην το όμοιοειδές τοις θεωρουμένοις πυκνώς έχουσαν νομίίειν γεγονέναι από του
απείρου, πάντων τούτων εκ συστροφών ίδιων άποκεκριμενών και μειζόνων και έλαττόνων και πάλιν διαλύεσθαι
πάντα, τα μεν θάττον, τα δε βραδύτερον και τα μεν υπό
των τοιώνδε, τα δε υπό των τοιώνδε πάσχοντα. "Ετι δε

10 όνομάΖομεν. φησί δε τούτο καΐ εν τη δεύτερη περί
φύσεως καΐ εν τη μεγάλη επιτομή. SCHOLION
17 πάσχοντα, δήλον οΰν ως καΐ φθαρτούς φησι τους κό20
1 καθ' αυτού χρηστέον BHPJQ | τί καθ' αύτοΟ F τι καθ'
αυτού BHPQ τι καθ' εαυτού f τι καθ' έαυτά G: corr. Gassendus ||
2 έχον] έχοντος libri, έ*χοντ[ος] Η || 3 γαρ τούτω F | ώ BFP2Q
ώ Η: δ Ρ 1 ως Gf γρ Ρ2 || 4 τούτο BHP'Q: τούτω FGP2, f |
και μάλιστα Η 1 || 6 άλλα HPQ || 8 και τοις άπαθίης Β || 9 περί]
παρά Η1 | πάντα] πάλιν libri | τούτο om Η 1 | έννοούντος F ||
10 καθ' δ Q: καθό reliqui || 11 τους προειρημ(ένους) F | του
κόσμου ΒΗ 1. fort. τους <(τε) κόσμους || 12 περασμένην Β | όμοιο
ειδές FPQ: ομοειδές BGHf || 15 έ[λαττό]νων Β | πάλιν] πάντα F ||
16 βραχύτερον G | μεν υπό τοιώνδε F || 17 δε υπό των τοιώνδε]
δε υπό τοιώνδε F δε υπό τώνδε Gf | πάσχοντα* F πάσχοντα G
Η 1?^: τούτο σχόα BQ τ***σχο* Ρ 1 τούτο πάσχοντα H2s
18 τούτο hoc loco om GHf, supplet mg Η | τη β FGf | περί]
τούτο περί Gf || 20 δήλον] άδηλον H lP*f άδιλον G, γρ δήλον
όπερ καΐ κάλλιον mg Ρ2 | και ///// F | φθάρτας F 1 άφθαρτους Gf |
τους] τον F1 | κόσμον F

26

EPICVRI

και τους κόσμους ούτε ε£ ανάγκης οεΐ νομΚειν ένα σχηματισμόν έχοντας * * ουδέ γαρ αν άποοείζειεν ούοείς,
ως <^έν) μεν τψ τοιούτψ και ουκ αν έμπεριελήφθη τα τοι
αύτα σπε'ρματα, έ£ ων £ψά τε και φυτά και τα λοιπά
πάντα (τά> θεωρούμενα συνίσταται, εν οέ τψ τοιούτψ s
ουκ αν έδυνήθη.
Άλλα μην ύποληπτέον και την φύσιν πολλά και παν- 75
τοΐα υπό αυτών των πραγμάτων διοαχθήναί τε και άναγσμους, μεταβαλλόντων των μερών, και εν άλλοις, την γήν τψ αέρι
έποχεΐσθαι. SCHOLION
ίο
2 έ'χοντας* άλλα και διαφόρους αυτούς εν τη ιβ περί (φύ
σεως) αυτός φησιν ους μεν γαρ σφαιροειδεΐς, καΐ ωοειδείς άλ
λους, και άλλοιοσχήμονας έτερους* ου μέντοι πάν σχήμα £χειν.
ουδέ £ωα εΐναι/αποκριθέντα από του απείρου. SCHOLION
6 έδυνήθη. ωσαύτως δε και έντραφήναι. τον αυτόν δε 15
τρόπον και επί γης νομιστέον. GLOSSEMA
1 και om BP'Q | δει] αεί Β δειν GH || 2 hiat oratio uerbis
genuinis scholio intruso expulsis. nunc enim et superior de mundorum figuris sententia abrumpitur uix incohata et deest nouae sententiae propositio haec fere αλλά μην και πάσι τοις κόσμοις δει
νομί£ειν £ωα κτλ, ένεΐναι, cf. Lucretius Π 1075 sq. nam extremum
scholii colon neque huc arripi potest propter uerba άποκριθέντα
από του απείρου, neque ut superiori sententiae tribuatur, Achillis
testimonio efficias ad p. 28, 6 sq. referendo | άποδ[εί£]οιεν Β || 3 εν
suppleuit Gassendus | καί ουκ αν libri optime. hoc dicit Epicurus :
nemo facile demonstrauerit alius mundi eam esse naturam, ut in
eo semina animantium perinde adesse atque deesse potuerint, in
alio adesse omnino non potuisse | ένπεριελήφθη Β || 4 £ώ . · · καΐ
litteris πι euanidis Β || 5 τα post πάντα Schneidero debetur | έΗίσταται H 2Q | δε τω euanuerunt in Β | τοιούτων Β || 7 και παν
τοία τε υπό F || 8 αυτών των BHPQ: των αυτών F των αυτών
των Gf | τε om F
9 των ήμερων Gf || 11 άλλΛ dubium scholiastaene sit an
relictum ex uerbis genuinis glossemate expulsis | περί αυτού BHPQ
περί τούτου FGf, γρ Ρ2 || 12 φησί Η | σφαιροειδεΐς εΐναι καί Η ||
13 £χεται Β. de reliquis cf. ad 1. 2 || 15 έντραφήναι cf. Lucr.
Π 546. 566 al. | δη Η 2 || 16 καί om Η 1 | γης in ras. B. cf. Lucr.
II 589 sqq.
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κασθήναΓ τον 5ε λογισμόν τα υπό ταύτης παρεγγυηθέντα
ύστερον έπακριβουν και προσε£ευρίσκειν εν μεν τισι θάττον, εν δε τισι βραδύτερον και εν μεν τισΐ περιόδοις και
χρόνοις * *, εν δε τισι και ελάττους. 'Όθεν και τα όνό5 ματα έ£ αρχής μη θέσει γενέσθαι, αλλ' αύτάς τάς φύσεις
των ανθρώπων καθ' έκαστα έθνη ίδια πάσχουσας πάθη
και ίδια λαμβάνουσας φαντάσματα ιδίως τον αέρα έκπέμπειν στελλόμενον ύφ' εκάστων των παθών και των
φαντασμάτων, ως αν ποτέ και ή παρά τους τόπους των
76 εθνών διαφορά fj* ύστερον δε κοινώς καθ' έκαστα έθνη
τα ibia τεθήναι προς το τάς δηλώσεις ήττον αμφιβόλους
γενέσθαι άλλήλοις και συντομωτέρως δηλουμένας* τινά
δε και ου συνορώμενα πράγματα εισφέροντας τους συνειδότας παρεγγυήσαι τινάς φθόγγους άναγκασθέντας άναΐδ φωνήσαι, τους δε τω λογισμω έλομένους κατά την πλείστην
αίτίαν ούτως έρμηνευσαι.
Και μην (και την) εν τοις μετεώροις φοράν και τροπήν και έκλειψιν και άνατολήν και δύσιν και τα σύστοιχα
4 χρόνοις άποτομήν από του απείρου. GLOSSEMA
2 ύστερον ΒΡ^: καΐ ύστερον reliqui | προεΗευρίσκειν G | μεν
τ[ισι] Β | θάττον · τισΐ δε F || 3 χρόνοις και περιόδοις F || 4 hiatum
indicaui eadem caussa qua supra p. 26, 2 ortum, sic fere explendum
μείζους λαμβάνειν επιδόσεις | τισι κατ' ελάττους libri || 5 άρ[χής
litteris in charta adglutinata suppletis Ρ 2 | θέσι Ρ 1 || 8 υπ7 εκά
στων Β ύ*εκάστων Ρ 1 || 10 ή] εϊη libri || 12 άλλήλοις an αλ
λήλους incertum F: άλλήλαις reliqui edebaturque ante Meibomium |
συντομοτέρως Β συντομωτέρας HPQ || 13 εισφέροντες HPQ |
τους] του Η || 14 φθόγγους] φθόγγους τους libri. at participium
άναγκασθέντας άναφ. caussam superioribus addit cf. Lucr. ν 1028
sonitus natura subegit mittere et utilitas expressit nomina
rerum || 15 των λογισμών Η | έλλομένους F επόμενους Schneiderus || 16 αίτίαν corruptum. fort. φαντασίαν | οΰτω Gf || 17 καΐ
την suppleui. cf. p. 29, 6 || 18 ^κληψιν P J Q
19 άποτομήν] από των BGHPQf: om F. cf. ep. π 88. eximenda
haec uerba erant, siue relicta ex pleniore ad p. 26, 2 scholio, siue
olim uerbis p. 26, 14 άποκριθέντα κτλ. glossema addita erant
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τούτοις μήτε λειτουργούντος τινός νομί£ειν δει γενέσθαι
και διατάττοντος ή διατά£οντος και άμα την πάσαν μα
καριότητα έχοντος μετά αφθαρσίας (ου γαρ συμφωνοϋσιν
πραγματεΐαι και φροντίδες και όργαι και χάριτες μακαριότητι, αλλ' εν ασθένεια και φόβψ και προσδεήσει των
πλησίον ταύτα γίνεται), μήτε αΰ πυρός ανάμματα συνεστραμμενου την μακαριότητα κεκτημένα κατά βούληση/
τάς κινήσεις ταύτας λαμβάνειν αλλά πάν το σέμνωμα
τηρεΐν, κατά πάντα ονόματα φερόμενον επί τάς τοιαύτας
εννοίας, ϊνα μη5' ύπεναντίαι έ£ αυτών <(γένωνται) τω
σεμνώματι boHar ει 5ε μη, τον μέγιστον τάραχον εν ταΐς
ψυχαΐς αύτη ή ύπεναντιότης παρασκευάσει, όθεν δη κατά
τάς έ£ αρχής έναπολήψεις των συστροφών τούτων εν τη
του κόσμου γενέσει δει δο£ά£ειν και την ανάγκην ταύτην
και περίοδον συντελεΐσθαι. Και μην και <jo> την υπέρ
των κυριωτάτων αιτίαν έΗακριβώσαι φυσιολογίας έργον
είναι δει νομί£ειν, και το μακάριον ενταύθα πεπτωκεναι
και εν τω τίνες φύσεις αϊ θεωρούμεναι κατά τα μετέωρα

77
5

ίο

78

17 μακάριον εν τη περί μετεώρων γνώσει GLOSSEMA u.
ενταύθα
20
2 διατά£οντος BFPQ: διατάξαντος GHf || 3 συμφωνοΰσιν
ΒΗ: sine v reliqui || 4 πραγματείαι F
χάριτες] χάριτες και Β
P'Q || δ αλλ' εν Ρ^: αλλά Β αλλ' FGHP 2f || 6 πλησίον BGH |
αΰ πυρός ανάμματα] άυ πυρά μαοντα Ρ 1 , Q αυ πυρ άμα (άμα Η)
οντά P 2GHf λυπυρά άμα οντά Β αυ πυρ' όντα F: αΰ πυρός άμμα
(uel άμματα) οντά Mericus Casaubonus. respexit huc Achilles isag.
13 (supra p. 2) | συνεστραμμένον libri sed συνεστρατευμένον G
συνεστρατευμένην f συνεστραμμένα s || 7 μακαριοτάτην Β μακαριωτάτην Q et fort. Ρ 1 || 8 πάν το] πάν τα F || 9 φερόμενα
libri || 10 ϊνα] εάν libri | μήδ' FP 2 | ύπεναντίαις Q(P J) υπ' έναντίαις Β | γένωνται uel simile quid intercidit || 11 τον] το G ||
12 αυτή ή HPQ αυτήν ή Β: αύτη FGf | κατά Kuehnius: και libri |
13 τάς άρχ[ή]ς, sed mg έ£ αρχής Η | έναπολήμψεις Β | συστρόφα»ν FGf || 14 γενέσει] συστάσει FGf || 15 το την] την libri ||
17 fort. ενταύθα <τε> || 18 τινές f: τινάς libri | φύσις Ρ 2 | αί GHPQ
19 περί] περί των Gf
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ταυτί, και όσα συντείνει προς την εις τούτο άκρίβειαν
έτι τε ου το πλεοναχώς εν τοις τοιούτοις είναι και το
ένδεχόμενον και άλλως πως £χειν, αλλ' απλώς μη είναι
εν άφθάρτω και μακαριά φύσει των διάκριση/ ύποβαλλόνδ των ή τάραχον μηθέν και τούτο καταλαβεΐν τη διάνοια
79 εστίν απλώς είναι, το δ' εν τη ιστορία πεπτωκός, της
δύσεως και ανατολής και τροπής και εκλείψεως και όσα
συγγενή τούτοις μηθέν έτι προς το μακάριον τάς γνώσεις
συντείνειν, αλλ' ομοίως τους φόβους έχειν τους ιαυτα
ίο κατειδόιας, τίνες δ' αϊ φύσεις άγνοουντας και τίνες αί
κυριώταται αίτίαι, και ει μη προσήδεισαν ταύτα* τάχα δε
και πλείους, όταν το θάμβος εκ της τούτων προσκατανοήσεως μη δύνηται την λύσιν λαμβάνειν και την περί
των κυριωτάτων οίκονομίαν. διό δη καν πλείους αιτίας
ΐ5 εύρίσκωμεν τροπών και δύσεων και ανατολών και έκλείχ
~ ^
5
\
α
/
>
ψεων και των τοιουτοτροπων, ωσπερ και εν τοις κατά
$0 μερρζ γινομενοις ην ου δει νομί£ειν την υπέρ τούτων
χρείαν άκρίβειαν μη άπειληφεναι, όση προς το άτάραχον
και μακάριον ημών συντείνει, ώστε παραθεωρουντας πο2ο σαχώς παρ' ήμΐν το όμοιον γίνεται, αίτιολογητεον υπέρ
τε των μετεώρων και παντός του άδηλου, καταφρονοϋν1 [τ]αυτ[1] Β 2 ταυτί* eraso ut Bonneto uisum μ cum α supra
posito Ρ Ι συντείνει] συγγενή libri | την] τη Β 1 | τούτο li. e. το μα
κάριον] τούτων Β. cf. 1. 18 sq. || 2 εν τούτοις F || 3 ένδεχομένω Β
ενδεχομένως FHPQs ένδεχομένας Gf: corr. Schneiderus p. 94 | πως
om F sed cf. 1. 6 || 6 του . . . πεπτωκότος erunt qui coniciant |
ιστορία πως F || 7 έκλήψεως Β || 8 της γνώσεως libri || 10 κατιδόντας (καταδιδόντας Β) libri | δ' αϊ Β: δε HPQ δε αί FGf ]
11 κυριώτατοι Β | προσείδησαν Η προσήδισαν G προσήδησαν f |
ταύτα] ταύτα δε deletum mg Η | τάχα δε BHP !Q τάχα [δε] cum
rasura ΐν litterarum F: τα χαλεπά GP2f || 12 πλεια Gf | προσκατανοήσ[εως] Η || 13 δυνήσεται Gf || 14 καν] καΐ libri [| 15 εύρίσκομεν libri || 16 των τοιούτων τρόπων (τροπών FGHP2f) libri:
corr. Meibomius || 17 γενομένοις F | ην] ή Η ή ceteri libri ||
18 χρείαν] χρείαν καί G || 20 το δμον Q | αίτιολογιτέον Β
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τας των ούτε <(τό> μοναχώς έχον ή γινόμενον γνωριζόν
των ούτε το πλεοναχώς (Τυμβαΐνον την <^f) εκ των απο
στημάτων φαντασίαν παριδόντων, έτι τε άγνοούντων και
εν ποίοις ουκ εστίν άταρακτήσαι. αν ουν οίώμεθα και
ώδί πως ένδεχόμενον αυτό γίνεσθα,ι, εφ' οΐοις ομοίως 5
άταρακτήσαι, αυτό το δτι πλεοναχώς γίνεται γνωρίζοντες
ώσπερ καν δτι uubi πως γίνεται είδώμεν άταρακτήσομεν.
Έπι δε τούτοις δλως απασιν εκείνο δει κατανοεΐν, δτι 81
τάραχος ό κυριώτατος ταΐς άνθρωπίναις ψυχαΐς γίνεται
εν τω ταύτα μακαριά τε 5ο£ά£ειν < είναι) και άφθαρτα, ίο
και ύπεναντίας εχειν τούτω βουλήσεις άμα και πράξεις
και αιτίας, και εν τω αίώνιόν τι δεινόν αεί προσδοκάν
ή ύποπτεύειν κατά τους μύθους ει τε και αυτήν την άναισθησίαν την εν τω τεθνάναι φοβούμενους ώσπερ ουσαν
κατ' αυτούς, και εν τω μη 5ό£αις ταύτα πάσχειν αλλ' ΐ5άλόγω γε τινι παραστάσει, δθεν μη ορίζοντας το δεινόν
την ϊσην ή και έπιτεταμενην ταραχήν λαμβάνειν τω είκαίως 5ο£ά£οντι ταύτα' ή δε αταραξία τω τούτων πάν- 82
11 φλυαρείς margo Β
1 των] τΟ*1 h. e. το correctum fort. ex τοδί F | ούτε το Gassendus: ουδέ libri || 2 την τ'] την libri || 3 παραδιδόντων libri |
^M 1 Q II 4 εν] επί coni. Schneiderus | £στι Q \ αν ούν .... 6
άταρακτήσαι om Β | ουν om Η 1 || 5 ώδήπως F Οδ*πως Ρ 1 |
γίνεσθαι] γίνεσθαι καΐ libri | εφ' οϊοις] εν ποίοις Q **οίοις Ρ 1 |
ομοίως] ομοίως εστίν GH || 7 καν δ[τι καν ώ δήπως] F | γίνονται
BQ(P*) | άταρακτήσωμεν BH2PQ || 8 δλως ΒΗΡ δλοις FQ: om Gf |
δει ex δε corr. Ρ 1 [| 9 mirum ni τάραχος αέν Ερ. scripsit, cf. 1. 18 |
ό in ras. Β || 10 μακαριά FH | είναι reposui || 11 τούτω] ταθτ(ας)
F τούτοις reliqui | βουλήσεις έίμα FGf: άμα βουλ. ceteri || 12 αίώνι
δν τι Η | δινόν Ρ 1 | αεί] καΐ libri. cf. ep. π 102 || 13 ή] καΐ
FGf, γρ Ρ 2 Ι είτε κατά ταύτην την libri: corr. Casaubonus || 14 την
εν] τη εν Ρ 1 ? [τι] εν Β | τεθνάναι F || 1δ κατ' coni. Casaubonus:
και libri | ταύτα] ταύταις Gf | αλλ' άλόγω (ω in ras. H) BGHP2f:
άλλα λόγω FP 1 Q || 16 πστάσει Ρ περιστάσει sed in mg παρα
στάσει Η || 17 έπιτεταγμένην H Jf | τω BGf: το FHPQ | ει καΐ
(εκεί G) έδόΗαίον libri || 18 ή] ει G | τω] το libri
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των άπολελύσθαι και συνεχή μνήμην εχειν των όλων και
κυριωτάτων.
'Όθεν τοις πάθεσι προσεκτέον τοις παρουσι και ταΐς
αισθήσεσι, κατά μεν το κοινόν ταΐς κοιναΐς, κατά δε το
5 ίδιον ταΐς ίδίαις, και πάση τη παρούση καθ' εκαστον των
κριτηρίων ενάργεια, αν γαρ τούτοις προσέχωμεν, το όθεν
ό τάραχος|και ό φόβος έγίνετό έΗαιτιολογήσομεν ορθώς
και άπολύσομεν, υπέρ τε μετεώρων αίτιολογουντες και
των λοιπών των άει παρεμπιπτόντων, δσα φοβεΐ τους
ίο λοιπούς εσχάτως.
Ταύτα σοι, ω Ηρόδοτε, εστί κεφαλαιωδέστατα υπέρ
83 της των όλων φύσεως έπιτετμημένα. ώστ' εάν γένηται
δυνατός ό λόγος ούτος κατασχεθείς μετ1 ακριβείας, οίμαι,
εάν μη και προς απαντά βαδίση τις των κατά μέρος άκριΐ5 βωμάτων, άσύμβλητον αυτόν προς τους λοιπούς άνθρώ• πους αδρότητα λήψεσθαι. και γαρ και καθαρά αφ' εαυτού
ποιήσει πολλά των κατά μέρος εΗακριβουμένων κατά την
δλην πραγματείαν ήμΐν, και αυτά ταύτα εν μνήμη τιθέ
μενα συνεχώς βοηθήσει, τοιαύτα γαρ εστίν, ώστε και τους
20 (και τα) κατά μέρος ήδη έ£ακριβουντας ικανώς ή και
1 δ[λ]ων Β et G || 3 πάθεσι etiam Bonnetus De Galeni subfig. empir. p. 82: πάσι libri | καΐ ταΐς αίσθήσεσι in mg supplet F,
om f || 5 καΐ πάσι τοις παρουσι F || 6 προσέχομεν FG || 7 γίνε
ται post u. τάραχος traiectum, in mg έγίνετό Η | έξαιτιολογήσωμεν
et 8 άπολύσωμεν Β || 8 μετεώρ[ιυν] Β || 9 περιπιπτόντων F |
δσα] καΐ δσα FGP 2f | φοβή F || 11 κεφαλαιοδέστερα FGf κεφαλαιωδέστερα mg Ρ 2 | υπέρ] περί F || 12 έπιτεταγμένα Β | ώστε
αν γένοιτο libri || 13 δυνατός ό λόγος ούτος F: ούτος ό λόγος
δυνατός ceteri | κατασχεθείς Gassendus: κατεσχέθη libri, nisi quod
κατασχέθη Η | μετά FGf || 14 καΐ om FGHf || 15 άσύμβλητον
BHPQs: άσύγκριτον FGf, γρ mg Ρ 2 | αυτό Β || 16 καθαράν libri:
corr. Gassendus | αύτοΟ (αφ' om.) F || 17 των] τοΐς Gf | έΗακριβούμενος BFHPQ έΕακριβουμένοις Gf: corr. Gassendus || 18 ήμΐν]
ή μ[ήν] cum rec. litura Β | εν μνήματι θέμενος f | τιθέμενα] τιθέ
μενος G || 19 καί τους κατά libri. τα inseruerat Meibomius
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τελείως εις τάς τοιαύτας αναλύοντας έπιβολάς τάς πλείστας των περιοδειών υπέρ της όλης φύσεως ποιεΐοτθαΓ
δσοι δε μη παντελώς αυτών των αποτελουμένων, εκ τού
των ικανήν κατά τον άνευ φθόγγων τρόπον την «μα νοήματι περίοδον των κυριωτάτων προς γαληνιοτμόν ποιούνται. 5
5 ποιούνται, και ήδε μεν εστίν αύτώ επιστολή περί των
φυσικών. LAKBTIVS DIOGENES
1 τελείως εις] τελειώσεις P ] Q τελείως Β 1 | αναλύοντας om
Η 1 || 2 περιοδειών F περιοδ[ιών] Ρ 2 περιοδίων Q περιοδίών sic Η
περιόδων f || 3 δσοι .... 4 τον αν- om Β | δσοι Η ut Gassendus: δσα reliqui | άποτελειουμένων Schneiderus || 4 ικανήν] είσΐν
ή libri | κατά των FGf άνεύφθογγον P 1 Q άνευφθογγον mg Η
ευφθογγον Β άνευ φθόνον Η | τρόπων sed mg τρόπον Η | νοήμασι f.

EPICVRI QVAE FERTVR
AD PYTHOCLEM
EPISTVLA SECVNDA
DE METEORIS
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TESTIMONIA
LAERTIVS DIOG. χ 28 (supra p. 2). id. 83 περί δε των με
τεώρων ήδε (εστίν Επικουρώ επιστολή)· Επίκουρος ΤΤυθοκλεΐ κτλ.
PIIILODEMVS in Voll. Hercul. coll. alt. t. I f. 152
— ύποψ[ία]ν τιν[ά λα]μβάν[ει]ν, ως περί τινών έπιστολ[ών] καΐ της [προς ΤΤυθ]οκλέα π[ε~|ρΙ [με]τεώρων
επιτομής καΐ του περί α
ρετών] κα[1] των εις Μητρόδωρον αναφερομένων
υποθηκών κτλ.
;f. Spengel Philol. suppl. t. Π ρ. 534 sq. Duening de Metrodoro p. 22.
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΥΘΟΚΛΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

84

Ήνεγκέ μοι Κλεών έπιστολήν παρά σου, εν ή φιλοφρονούμενός τε περί ημάς διετέλεις ά£ίως της ημετέρας
περί σεαυτόν σπουδής και ουκ άπιθάνως έπειρώ μνημοδ νεύειν των εις μακάριον βίον συντεινόντων διαλογισμών,
έδεου τε σεαυτω περί των μετεώρων σύντομον και εύπερίγραφον διαλογισμόν άποστεΐλαι, ίνα ραδίως μνημονεύης' τα γαρ εν άλλοις ήμΐν γεγραμμένα δυσμνημόνευτα
είναι, καί τοι, ως εφης, συνεχώς αυτά βαστά£οντι, ημείς
ίο δε ήδεως τε σου την δέησιν άπεδεΗάμεθα και έλπίσιν
85 ήδείαις συνεσχέθημεν. γράψαντες ουν τα λοιπά πάντα
συντελουμεν απερ ήΗίωσας πολλοίς και άλλοις έσόμενα
χρήσιμα τα διαλογίσματα ταύτα, και μάλιστα τοις νεωστι
φυσιολογίας γνησίου γευομενοις και τοις εις ασχολίας
ι» βαθυτερας των εγκυκλίων τινός έμπεπλεγμενοις. καλώς
δη αυτά διάλαβε, και δια μνήμης έχων ό£έως αυτά περι
όδευε μετά των λοιπών ων εν τη μικρά επιτομή προς
Ήρόδοτον άπεστείλαμεν.
1 επιστολή επικούρου mg F || 2 περί σου Ο || 3 τ€ ante
περί om F || 4 σε αυτόν Β | άπ€ΐθάν·»ιυς F || 6 έδέ ούτε cum
ras. supra υ Ρ 1 | σε αύται Β om F | συν
καί cum fenestra Q |
ένπερίγραφον f || 7 άπο[στ€ΐλαι] Β 2 | μνημονεύ[ης] Η || 9 [καί]
τοι Ρ 2 | βαστά£ειν libri. βαστά^ις Casaubonus || 10 τέ σου FHf ||
11 ήδείαις] ίδίαις F | συνεχέθημεν Q | λοιπά πάντα] fort. λείποντα ||
13 τ[ο]ΐς F || 14 γεγευμένοις Ff | καί .... 15 έμπεπλεγμενοις
omissa in mg. inferiore supplet F om f | τοΐς είς] της F || 16 διά
λαβε Q | ε*χαιν] afusv F | περιώδευε F
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Πρώτον μεν ουν μη άλλο τι τέλος εκ της περί με
τεώρων γνώσεως ει τε κατά συναφήν λεγομένων ει τε
αυτοτελώς νομί£ειν είναι ή περ άταρα£ίαν και πίστιν βέ
βαιον, καθά περ και έπι των λοιπών. Μήτε το αδύνατον
και παραβιά£εσθαι μήτε όμοίαν κατά πάντα την θεωρίαν
έχειν ή τοις περί βίων λόγοις ή τοις κατά την των άλ
λων φυσικών προβλημάτων κάθαρσιν, οίον ότι το πάν
σώματα και άναφής φύσις εστίν ή ότι άτομα <ja) στοι
χεία, και πάντα τα τοιαύτα Οσα μοναχήν έχει τοις φαινομένοις συμφωνίαν' ό περ έπι των μετεώρων ούχ ύπάρχει, αλλά ταϋτά γε πλεοναχήν έχει και της γενέσεως
αιτίαν και της ουσίας ταΐς αίσθήσεσι σύμφωνον κατηγορίαν. ου γαρ κατά αξιώματα κενά και νομοθεσίας φυσιολογητέον, αλλ' ως τα φαινόμενα έκκαλεΐταΓ ου γαρ
ήδη άλογίας και κενής δό£ης ό βίος ημών έχει χρείαν,
αλλά του αθορύβως ημάς £ήν. πάντα μεν ουν γίνεται
άσείστως και πάντων κατά πλεοναχόν τρόπον έκκαθαιρομένων συμφώνως τοις φαινομένοις, όταν τις το πιθανόλογούμενον υπέρ αυτών δεόντως καταλίπη* όταν δε τις
το μεν άπολίπη, το δε έκβάλη ομοίως σύμφωνον 6ν τω
φαινόμενοι, δήλον ότι και εκ παντός εκπίπτει φυσιολογήματος, έπι δε τον μυθον καταρρεΐ. σημεία δ' έπι των
1 άλλο τι FP | εκ suspectum [| 2 κατά την συναφήν F |
[εϊ]τε αύτοτ. F || 4 Epicurus έπειτα μήτε dixisset | [το ά]δύνατ[ον] Ρ 2 || 5 και BH 2Q: om FH'P 2f || 6 κατά την] κατά f |
8 σώμα libri | καΐ om Η 1 | άναφής Β | φύσεως Η 2 | τα adieci |
9 τοιαύτα ή δσα libri: corr. Schneiderus || 10 ύπάρχειν libri: corr.
Gassendus || 11 γεννήσεως F || 12 αίσθήσεσιν Β || 13 κενά]
καινά f κοινά F φυσιολογιτέον BF φυσιαλογητέον Q || 14 έκλαλείται Q \\ 15 ήδη άλοτίας FHP 2f: ίδιαλογίας BP J Q mg Η εΐχεν
(h. e. codex) ιδιαλογίας mg P~ ίδιολογίας s | χρείας Q || 16 ουν
HPQ: ου BFf || 17 και] κατά libri | πάντων] πάν των HP^
εκκαθαιρουμένων Β || 18 πιθαγνολογούμενον Q 1 || 19 δέοντος F |
καταλίπει Β || 21 δηλονότι libri praeter Q || 22 δ' έπι] δε τι
BP J Q δε τίνα FHP 2f
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εν τοις μετεώροις συντελουμένων φέρειν των παρ' ήμΐν
τίνα φαινομένων, α θεωρείται f) υπάρχει, και ου τα εν
τοις μετεώροις φαινόμενα*** ταύτα γαρ ενδέχεται πλεοναχώς γενέσθαι, το μέντοι φάντασμα εκάστου τηρητέον και
έτι τα συναπτόμενα τούτω διαιρετέον, α ουκ άντιμαρτυρεΐται τοις παρ' ήμΐν γινομένοις πλεοναχώς συντελεΐσθαι.
Κόσμος εστί περιοχή τις ουρανού, άστρα τε και γήν
και πάντα τα φαινόμενα περιέχουσα, άποτομήν έχουσα
από του απείρου και λήγουσα ή εν περιαγομένω ή εν
στάσιν έχοντι και στρογγύλην ή τρίγωνον ή οϊαν δη ποτέ
περιγραφή ν. πανταχώς γαρ ενδέχεται' των γαρ φαινο
μένων ουδέν άντιμαρτυρεΐ <(έν"> τωδε τω κοσμώ, εν φ
λήγον ουκ εστί καταλαβεΐν. "Οτι δε και τοιούτοι κόσμοι
είσιν άπειροι το πλήθος, εστί καταλαβεΐν, και δτι και ό
τοιούτος δύναται κόσμος γίνεσθαι και εν κοσμώ και μετακοσμίω, δ λέγομεν μεταξύ κόσμων διάστημα, εν πολυκένω τόπω και ουκ εν μεγάλψ είλικρινεΐ και κενω, καθά
9 απείρου* καΐ καταλήγουσα εν πέρατι ή άραιώ ή πυκνώ
ADDITAMENTVM ad U. 9

20

καΐ £ οΰ λυομένου πάντα τα εν αύτψ σύγχυσιν λήψεταΓ ADDITAMENTVM ad U. 7 sq.

2 φαινόμενα α Β | η Woltjer de Lucr. philosophia p. 118:
ή libri || 3 γαρ] γαρ α θεωρείται fj υπάρχει* και ούτως εν τοις
μετεώροις φαινόμενα* ταύτα γαρ F | γαρ ου δέχεται f || 4 εκάστων
f. fort. εκαστον || 5 έτι] επί libri || 6 γενομένοις Η || 9 και
λήγουσαν libri: corr. Gassendus | ή έμπεριαγομένω f | ή £νστασιν
libri: corr. Gassendus || 10 και η στοογγ. idem || 11 πανταχού H2Q j|
12 εν τωδε] τώδε libri nisi quod τόδε F || 14 είσι Q | και δτι
και] και δτι Schneiderus || 15 fort. κοσμώ καν | μετακοσ[μί]ω Β 2 >|
16 λέγομεν** Ρ | κόσμον HPQ | εν] ή F || 17 cf. Leucippus Hippolyti phil. 12 ρ. 564, 29 D. κόσμους γίνεσθαι, δταν εις μέγα κενόν εκ
του περιέχοντος άθροισθη πολλά σώματα, Laertii ix 31
18 sq. ex Epicuro suppleta cf. Aetius Π 7, 3 p. 336 D. | άραιώ
Ρ άρεώ Β || 18—20 continuant libri. quod sequitur fragmentum
Epicuri patet esse ex definitione κόσμου petitum || 20 ου ex ου
corr. Η | λήψονται F
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περ τινές φασίν, επιτηδείων τινών σπερμάτων ρυέντων
αφ' ενός κόσμου ή μετακοσμίου ή και από πλειόνων κατά
μικρόν προσθέσεις τε και διαρθρώσεις και μεταστάσεις
ποιουντων έπ' άλλον τόπον, εάν ούτω τύχη, και έπαρδεύσεις εκ των εχόντων επιτηδείους έως τελειώσεως και
διαμονής εφ' όσον τα υποβληθέντα θεμέλια την προσδοχήν δύναται ποιεΐσθαι. ου γαρ άθροισμόν δει μόνον γενέσθαι ουδέ δΐνον εν ώ ενδέχεται κόσμον γίνεσθαι κενω
κατά το δο£α£όμενον έ£ ανάγκης αυΗεσθαί τε, έως αν
έτε'ρω πρόσκρουση, καθά περ των φυσικών καλουμένων
φησί τις. τούτο γαρ μαχόμενόν εστί τοις φαινομένοις.
Ήλιος τε και σελήνη και τα λοιπά άστρα (ού> καθ'
έαυτά γενόμενα ύστερον έμπεριελαμβάνετο υπό του κό
σμου, αλλ' ευθύς διεπλάττετο και αΰΗησιν έλάμβανεν κατά
προσκρίσεις και δινήσεις λεπτομερών τίνων φύσεων, ήτοι
13 κόσμου και δσα γε δη σώίει GLOSSEMA
14 έλάμβανεν· ομοίως δε καΐ γη και θαλαττα GLOSS. u. 12
1 περ τίνα libri: corr. Casaubonus | φασίν] φύσιν Β | επιτη
δείων] έπιτηδειότητα F | τινών om Ff || 2 κόσμου ή] κόσμου
και Ff, γρ mg Ρ 2 | ή και FHP 2f: ή BP'Q | κατά μικρόν om F ||
3 και μεταστάσεις om f || 4 εάν] αν Ff, γρ Ρ 2 | τύχη om Ρ 1 ||
5 έως] καΐ f || 6 διαμονής libri | εφ' όσον FP 2f εφόσον Β: εφ'
δ H(P l)Q | τα] καΐ τα H 2 Q | προσοχήν Ff, γρ mg Ρ2 || 8 δΐνον
PQ δεΐνον Η δεινόν BFf || 9 αύ£άνεσθαί τε F || 11 φησί τίς· F.
scil. Democritus, cf. Hippol. ρ. 565, 13D. φθείρεσθαι δε αυτούς υπ'
αλλήλων προσπίπτοντας Aetius ιι 4, 9 ρ. 331, deque necessitate
Democritea Laertius ]X 45 init. || 12 ου καθ' Aldobrandinus: καθ'
libri || 13 αυτά Ff | γενόμενα BFf: γινόμενα HPQ | ύστερον om
Q | ένπεριελαμβάνετο Β | κόσμου και όσα . . σώ£ει αλλ' ευθύς ...
έλάμβανεν όμοίαις .... θαλαττα κατά προσκρίσεις HPQf κόσμου . όμοίιυς .... θαλαττα κατά προσκρίσεις (omissis καΐ δσα . . σώ£ει
αλλ' .... έλάμβανεν) Β κόσμου καΐ δσα γε δη Χ κα1 θαλαττα κατά
προσκρίσεις sed omissa ν δη σώΖΙεί' αλλ' .... έλάμβανεν· όμοίιυς
δε καΐ γη in mg m. 2 suppleuit F || 14 και τα προς κρίσεις f
16 δη] δει f Ι σώζει emendatio incerta. si recte Gassendus
hoc glossema sequenti subiecit, fuit fortasse
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πνευματικών fj πυροειδών fj το συναμφότερον και γαρ
91 ταύτα ούτως ή αϊσθησις υποβάλλει. Το δε μέγεθος ήλιου
τε <και σελήνης) και των λοιπών άστρων κατά μεν το
προς ημάς τηλικουτόν εστίν ήλίκον φαίνεται* κατά δε το
5 καθ' αυτό ήτοι μεΐ£ον του δρωμένου ή μικρώ έλαττον ή
τηλικουτόν τυγχάνει* ούτω γαρ και τα παρ' ήμΐν πυρά
έΗ αποστήματος θεωρούμενα κατά την αϊσθησιν θεωρεί
ται, και πάν δε το εις τούτο το μέρος ένστημα ραδίως
διαλυθήσεται, εάν τις τοις έναργήμασι προσεχή, δ περ
92 εν τοις περί φύσεως βυβλίοις δείκνυμεν. Ανατολάς και
δύσεις ηλίου και σελήνης και των λοιπών δστρων και
κατά αναψίν (τε\ γενέσθαι δυνατόν και σβέσιν, τοιαύτης
ούσης περιστάσεως ώστε τα προειρημένα άποτελεΐσθαΓ
ουδέν γαρ των φαινομένων άντιμαρτυρεΐ. (καΓ> κατ1
ιδ

4 φαίνεται. τοΟτο καΐ εν τη ία περί φύσεως* Έί γαρ",
φησί, € τό μέγεθος δια το διάστημα άπεβεβλήκει, πολλφ μάλλον
αν την χρόαν. αλλ' ου γαρ τούτψ συμμετρότερον διάστημα ούθέν
εστί 5. SCHOLION

13 περιστάσεως· καΐ καθ' έκατέρους τους τρόπους AD20 DITAMENTVM ad ρ. 39, 10 — 40, 3

2 ηλίου τε] τοΟ ηλίου F || 3 καΐ σελήνης om libri | λοιπών
om F | μεν το Schneiderus: μέντοι libri || 4 τοιούτον sed in mg
corr. τηλικοΟτον F | ήλίκον] οίον F ήλίκον όποιον f | φαίνονται F ||
5 καθ' αυτήν Q et fort. Ρ1 κατ' αυτό ϊΉ'Ρί κατ* αυτόν ΒΗ2 ]
ή μικρφ έλαττον] ήτοι Ιλαττον μικρώ F ή εΛαττον μικρψ f ||
6 τυγχάνει] ούχ (ουχ' F) δμα libri. τυχόν Lachmannus ad Lucr.
ρ. 301 Ι πυρά f || 9 προσέχει Β || 10 περί om Β | βιβλίοις libri |
καΐ δύσεις om F || 12 αναψίν libri: τε addidi | δυνατόν] δύνασθαι
libri | καΐ κατά σβέσιν libri || 14 ουδέ γαρ Β | καΐ κατ'] κατ'
libri | κατ' .... ρ. 40, 3 άντιμαρτυρεΐ om F
15 ία libri ενδέκατη f j| 16 άποβεβλήκει libri || 17 αν om F
ante μάλλον posuit f | αλλ' ... 18 εστί scholio Gassendus tribuit,
epistulae Schneiderus adeoque Lachmannus 1. s. | αλλ' ου] ά*λλο libri
nisi quod άλλω Β | τοΟτο F | συμμετρώτερον Bf συμμετρούμενον
Lachmannus || 19 καΐ om f | έκατέρους ΒΡ. ετέρους FH(Jf, γρ irtg
P'2 | τόπους libri: corr. Meibomius
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έκφάνειάν τε υπέρ γης και πάλιν έπιπροσθέτησιν το προειρημένον δύναιτ' αν συντελεΐσθαι* ουδέ γαρ τι των
φαινομένων άντιμαρτυρεΐ. Τάς τε κινήσεις αυτών ουκ
αδύνατον μεν γίνεσθαι κατά την του όλου ουρανού δίνην,
ή τούτου μεν στάσιν, αυτών δε δίνην κατά την εξ αρχής
εν τη γενέσει του κόσμου ανάγκην άπογεννηθεΐσαν έπ1
ανατολή* * * * <^σφοδρο)τάτη θερμασια κατά τίνα επίνεμησιν του πυρός αεί επί τους έ£ής τόπους ιόντος.
Τροπάς ηλίου και σελήνης ενδέχεται μεν γίνεσθαι κατά
λό£ωσιν ουρανού ούτω τοις χρόνοις κατηναγκασμένου'
ομοίως δε και κατά αέρος άντε£ωσιν ή και ύλης άει επι
τήδειας έχομένως έμπιπραμένης, της δ' έκλειπούσης* ή
και H αρχής τοιαύτην δίνην κατειληθήναι τοις αστροις
τούτοις, ώσθ' οίον τιν' έλικα κινεΐσθαι. πάντα γαρ τα
τοιαύτα και τα τούτοις συγγενή ούθενι των έναργημάτων
διαφωνεί, εάν τις άει επί των τοιούτων μερών έχόμενος
του δυνατού εις το σύμφωνο ν τοις φαινομένοις έκαστο ν
τούτων δύνηται έπάγειν, μη φοβούμενος τάς άνδραποδώδεις αστρολόγων τεχνιτείας.
Κενωσίς τε σελήνης και πάλιν πλήρωσις και κατά
1 έκφάνειάν BPQ: έμφάνειάν Hf, sscr. Ρ2 | έπιπροσθέτησιν
Bf επί προσθέτησιν HPQ || 2 ουδέ] ουδέν f, γρ Ρ2 || 3 τάς τε]
τάς F fortasse recte || 5 fj τούτου .... δίνην om Ff | στάσιν,
αυτών] αυτών στάσιν Β 1? 1 | έΗ αρχής] άρχήθεν F || 7 hiatum
indicaui, cf. Lucr. ν 519—525 | σφοδρότατη exempli caussa dedi:
τα (τα Β) τη ΒΡ 1 ει τατή Q είτα τήι F είτα τη reliqui | κατά
τίνα έπινέμησιν om Ff || 9 μεν om F || 10 [λ]όΗωσιν Β || 11 ή
και] ή F | έπιτηδείως f || 12 έχομένοις BPQ sscr Η 2 έχομένης FHf |
έμπιπραμένης Hf και έμπιπραμένης s έμπιπραμένοις FPQ sscr Η 2 :
om Β ! δ' έκλειπούσης] δε καταλιπούσης libri | ή] ή Q || 13 κατει
ληθήναι om Ff || 14 οίον τιν'] οίον τε libri | έλικα] ^νικα F1 εν
σοι κατά f || 15 ούθέν BPQf ουδέν FH || 16 αιεί Ff || 18 έπά
γειν Β: άπάγειν reliqui | άνδραπόδεις Β || 19 αστρολόγων] των
αστρολόγων Ff | τεχνιτείας F τεχνιτίας Β: τεχνητείας HPQf ||
20 κενώσεις et πληρώσεις libri | πάλιν έμπληρώσεις F | καΐ καταστροφήν libri: corr. Gassendus

5
93

ίο

is

94

EPISTVLA SECVNDA

δ

95

ΐ5

96

41

στροφήν του σώματος τούτου δύναιτ' αν γίνεσθαι και
κατά σχηματισμούς αέρος ομοίως, έτι τε και κατ' έπιπροσθετήσεις και κατά πάντας τρόπους, καθ1 ους και τα
παρ' ήμΐν φαινόμενα έκκαλεΐται εις τάς τούτου του είδους
αποδόσεις, εάν μη τις τον μοναχή τρόπον κατηγαπηκώς
τους άλλους κενώς άποδοκιμά£η, ου τεθεωρηκώς τί δυνα
τόν άνθρώπψ θεωρήσαι και τί αδύνατον, και δια τούτο
αδύνατα θεωρεΐν έπιθυμών. "Ετι τε ενδέχεται την σελήνην έ£ εαυτής έ'χειν το φως, ενδέχεται δε από του ήλιου.
και γαρ παρ' ήμΐν θεωρείται πολλά μεν ίί εαυτών έχον
τα, πολλά δε αφ' έτερων, και ούθέν έμποδοστατεΐ των
εν τοις μετεώροις φαινομένων, εάν τις του πλεοναχου
τρόπου αεί μνήμην έχη και τάς ακολούθους αύτοΐς υπο
θέσεις άμα και αίτιας συνθεωρή και μη άναβλέπων εις
τα ανακόλουθα ταυτ' όγκοι ματαίως και καταρρέπη άλ
λοτε άλλως επί τον μοναχόν τρόπον. Ή δε ?μφασις του
προσώπου εν αυτή δύναται μεν γίνεσθαι και κατά παραλλαγήν μερών και κατ' έπιπροσθέτησιν, και όσοι ποτ' αν
τρόποι θεωροΐντο το σύμφωνον τοις φαινομένοις κεκτημένοι. επί πάντων γαρ των μετεώρων την τοιαύτην
1 δύναιντ' Meibomius || 2 και κατά. προ αθετήσεις libri || 4 έ[κ]καλεΐται cum rec. ras. Β έκλαλεΐται Q | τάς F | τούτου om F ||
δ κατ' άγαπηκώς Β καταγαπηκώς P'Q || 6 κενούς F unde ως
κενούς Cobetus | αποδοκιμάσει F | ούτε θεωρητικώς (sed θεωρητι
κώς Β 1) libri.: corr. Cobetus | τι libri itemque u. 7 || 8 αδύνατα etiam
Ρ 1 : α δυνατά Q τα δυνατά ·Ρ2 | την] immo μεν την || 9 δε] δε
καί Gassendus || 10 εαυτόν Β || 11 ουδέν Hf | ένποδοστατεΐ ΒΡ 1 |
των FHP2f: om BP'Q || 13 τρόπου om F | έχει Η | αυτής Η 1
αύτώ Gassendus || 14 συνθεωρ[ή] Ρ 2 συνθεωρει BF | καί μη] καΐ
μην Q μη f || 15 ακόλουθ(α) sed αν supra scr. F | ταυτ' &ρίθϊ
ματαίως Β: ταυτόν κυματαίως PQ ταύτόν κυματέον Η ταυτόν et
sscr. κυματαίως F ταύτα f ταύτα s | καταρρέπειν Η 1 καταρρεπή
FP2f || 16 εμφασις FH 1P2f £νφασις Β: εκφασις H2Q et fort. Ρ 1 ||
17 εν αύτοΐς Η | μεν om F || 18 μερών] ήμερων F | ποτ7] πάν
τα libri || 19 τρόπον Ff | θεωρούντο HPQ | [φαι]νομένοις Η ||
20 γαρ om f
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ΐχνευσιν ου προετέον. ην γαρ τις ή μαχόμενος τοις έναργήμασιν, ουδέποτε μη δυνήσεται αταραξίας γνησίου
μεταλαβεΐν.
Έκλειψις ηλίου και σελήνης δύναται μεν γίνεσθαι
και κατά σβέσιν, καθά ττερ και παρ' ήμΐν τούτο θεωρείται
γινόμενον και ήδη κατ' έπιπροσθετησιν άλλων τινών, ή
γης ή ουρανού η τίνος έτερου τοιούτου, και ώδε τους
οικείους άλλήλοις τρόπους συνθεωρητεον, και τάς άμα
συγκυρήσεις τινών δτι ουκ αδύνατον γίνεσθαι. "Ετι τε
τά£ις περιόδου, καθά περ ενια και παρ' ήμΐν των τυχόντων γίνεται, λαμβανέσθω* και ή θεία φύσις προς ταύτα
μηδαμή προσαγεσθω, αλλ' αλειτούργητος διατηρείσθω και
εν τη πάση μακαριότητι. ως ει τούτο μη πραχθήσεται,
άπασα ή των μετεώρων αιτιολογία ματαία έσται, καθά περ
τισίν ήδη έγενετο ου δυνατού τρόπου έφαψαμενοις, εις
9γίνεσθαι. εν δε τη ιβ περί φύσεως ταύτα λέγει και
προς, ήλιον έκλείπειν σελήνης έπισκοτούσης, σελήνην δε του της
γης σκιάσματος, άλλα και κατ' άναχώρησιν. τούτο δε καΐ Διογέ
νης ό Επικούρειος εν τη α των Επίλεκτων. SCHOLION

1 ιχνεύειν libri | προετέον BPQ, sscr. Η 2 : προσθετέον FHf,
γρ Ρ2 | ην F | τις ή] τίσιν P'Q τίσι Ρ 2 τισΐ reliqui | μαχομένοις
BPQs, sscr. Η 2 βαλλομένοις FH J f, γρ Ρ 2 : corr. Gassendus || 2 μη
om Ff || 4 έΉλ[ειψι]ς Ρ2 || 5 σβέσιν] de librorum HQ lectione
cf. praefatio | καθάπερ FP 2f: και καθάπερ reliqui | παρά Β παρ* Ρ 1 ||
6 ήδη] δη και Cobetus | έπιπροσθετησιν F έπιπρόσθεσιν ΒΡ 1 έπιπρόσθεν Q || 7 ουρανού] σελήνης coni. Woltjer de Lucr. philos.
ρ. 135 || 8 τρόπους θευυρητέον Ff || 9 συγκυρήσεις H 2Q: συγ
κρίσεις reliqui | τινών om Η || 10 ^νοια F 1 || 11 θεια Η |
12 αλλά f αλλά και F || 13 ει] ή F || 14 ή] περί f | αιτιολογία
F 1 : άντιλογία reliqui | καθάπερ τισιν FPf || 15 έγίνετο H2P2f
16 εν ... λέγει omissa in mg supplet F | δε om F | ιβ FHPQ:
δωδέκατη Β δυοδεκάτη f | φύσιν Η 1 | ταύτα BFPQf ταύτην Η ||
17 προς BHPQ: τον προς F τον f || 18 και κατ' FQ(P') και
κατά Β: κατ' HP2 f || 19 έπικούριος F επίκουρος Β | πρώτη Β
πρώτω f
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δε το μάταιον έκπεσούσι τω καθ' ένα τρόπον μόνον
οϊεσθαι γίνεσθαι, τους 5' άλλους πάντας τους κατά το
ένδεχόμενον έκβάλλειν εις τε το άδιανόητον φερομένους
και τα φαινόμενα, α δει σημεία άποδέχεσθαι, μη δυνα5 μένους συνθεωρεΐν.
98
Μήκη νυκτών και ημερών παραλλάττοντα και παρά
το ταχείας ηλίου κινήσεις γίνεσθαι και πάλιν βραδείας
υπέρ γης * * * ως και παρ' ήμΐν τίνα θεωρείται, οΐς
συμφώνως 5εΐ λέγειν επί των μετεώρων, οι δε το εν
ίο λαμβάνοντες τοις τε φαινομενοις μάχονται και του ή δυ
νατόν άνθρώπω θεωρήσαι διαπεπτώκασιν.
Έπισημασίαι δύνανται γίνεσθαι και κατά συγκυρήσεις
καιρών, καθά περ εν τοις έμφανέσι παρ' ήμΐν £ωοις, και
παρ' έτεροιώσεις αέρος και μεταβολάς. αμφότερα γαρ ταυ15

8 υπέρ γης' παρά το μήκη τόπων παραλλάττειν, καΐ τό
πους τινάς περαιουν τάχιον ή βραδυτερον INTERPOLATA LECTIO
u. 6 παρά ... 8 γης

1 έκπεσούσι Β έκπεσου'ση F | τφ f: το libri | μόνον post
2 γίνεσθαι traiciunt Ff || 2 δ' BPQ: δε FHf | απαντάς f om F |
κατά τον Ρ 1 || 4 α δει ΒΡ et ή supra scripto Η α δη Q: δη Ff
γρ φερόμενα δει σημεία mg Ρ 2 || 5 συνθεωρεΐν Meibomius: συν
θεώ χαίρειν libri || 8 hiat oratio. reliquas rationes a Lucretio V
696—704 memoratas primae rationis formula paullo accuratior sede
mouit | παρά BP*Q | ήμΐν ή βραδύτερόν τίνα libri, uide adnot. ad
11. 16 || 9 οι] ει Η || 10 του] το F | ή] ει libri || 11 διαπεπτώκασι Η || 12 επί σημασία Ρ 1 έπεί σημασίαι Ρ2Η έπεισημασίαι f |
γίνεσθαι BP ! Q: γενέσθαι PHP 2f | και om Β | συγκρίσεις H ! f ||
14 παρ' έτέροις ώσεί (ως ει f) αέρος libri | μεταβολής libri: corr.
K.uehnius
15 παρά libri sic sine coniunctione: ή Meibomius addebat |
το FH 2PQf: τω ΒΗ 1 τα Kuehnius | μήκει Β Ή | παραλλάττοντα
libri, sed παραλλάττοντι Η 1 || 16 περαιουντα libri | ή καΐ βραδύ
τερόν Ff. hoc comma post 8 ήμΐν libri omnes traiciunt, ut fit in
glossematis ex mg inlapsis, ordinem restituit Gassendus
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τα ου μάχεται τοις φαινομενοις' επί δε ποίοις παρά 99
τούτο ή τούτο το αίτιον γίνεται, ουκ εστί συνιδεΐν.
Νέφη δύναται γίνεσθαι και συνίστασθαι και παρά
πιλήσεις αέρος και παρά περιπλοκάς αλληλουχιών ατόμων
και επιτηδείων εις το τούτο τελε'σαι και κατά ρευμάτων 5
συλλογήν από τε γης και υδάτων και κατ' άλλους δε
τρόπους πλείους αϊ των τοιούτων συστάσεις ουκ άδυνατουσι συντελεΐσθαι. Ήδη δ' απ' αυτών ή μεν θλιβομενων,
η δε μεταβαλλόντων ύδατα δύναται συντελεΐσθαι, έτι τε 100
πνευμάτων καταφορά από επιτηδείων τόπων δι1 αέρος ίο
κινουμένων, βιαιοτέρας έπαρδεύσεως γινομένης από τίνων
αθροισμάτων επιτηδείων εις τάς τοιαύτας έπιπε'μψεις.
Βροντάς ενδέχεται γίνεσθαι και κατά πνεύματος εν
τοις κοιλώμασι των νεφών άνείλησιν, καθά περ εν τοις
ήμετεροις άγγείοις, και παρά πυρός πεπνευματωμενου 15
βόμβον εν αύτοΐς, και κατά ρήΗεις δε νεφών και διασπά4 ττιΛ-ήαεις αέρος* πνευμάτων συνώσεις GLOSSEMA
13 περί βροντών ΚΥΒ,ΚΙΟΑ CODICIS F

1 ου infra uersum addit F | το[ΐς] F | επί] έτι FH^f: ήδη
BiP^Q sscr. Η 2 | ποι[οΐς] Η2 | παρά τούτο in pagina noua iteraueratP 1 || 2 τούτου ή τούτου Η 1 | το om F | συνιδ[εΐν. ν]έφη Β:
συνιδεΐν εφη P'Q συνιδεΐν εφ' ή reliqui || 3 δύναται post συνίστασθαι dant Ff | παρ[ά πιλ]ήσεις Β, f: παραπειλήσεις ut uidetur
Ρ παραπιλήσεις ceteri || 4 παραπεριπλοκάς FPH 2 Q παρεισπλοκάς
Η 1 || 5 εϊς τούτο Ff || 7 πλεΐους . . . συστάσεις] τοιούτους αί
των πραγμάτων φαντασίαι F || 8 ήδη δε Β ήδ' F | έπ' libri:
corr. Kuehnius | αυτόν Η 1 | ή—ή FH 1 ? 2 : ή—ή reliqui || 9 μεταλαβόντων F | δύνανται f om FH | επί τε Q || 10 πνεύματα κατά
άποφοράν από libri | δι' αέρος f: διαφόρων F και δι' αέρος ceteri
libri || 11 βιαιοτέρας] τοτέρας f | γενομένης Η || 13 κατά om f j
14 άνεί[λ]ησιν-Βί || 15 άγίοις και περί Η 1 | πνευματωμένου ΒΗ ||
16 και καταρρήΗεις F | δε om F | διαστάσεις libri
17 post αέρος Meibomius ή, Kuehnius και interpolauit | συνώσεως libri: corr. Meibomius
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σεις, καν κατά παρατρίψεις νεφών και τάσεις πή£ιν ειληφότιυν κρυσταλλοειδή' και το όλον και τούτο το μέρος
πλεοναχώς γίνεσθαι λέγειν έκκαλεΐται τα φαινόμενα. Και
άστραπαι 6' ωσαύτως γίνονται κατά πλείους τρόπους' και
γαρ κατά παράτριψιν και σύγκρουση/ νεφών ό πυρός άποτελεστικός σχηματισμός έΕολισθαίνων άστραπήν γεννά'
και κατ' έκριπισμόν εκ των νεφών υπό πνευμάτων των
τοιούτων σωμάτων α την λαμπηδόνα ταύτην παρασκευά
ζει, και κατ' έκπιασμόν, θλίψεως των νεφών γινομένης
ει θ' υπ' αλλήλων ει θ1 υπό πνευμάτων' και κατ' έμπερίληψιν δε του από των άστρων κατεσπειραμένου φωτός,
είτα συνελαυνομένου υπό της κινήσεως νεφών τε και
πνευμάτων και διεκπίπτοντος bia των νεφών ή κατά
διήθησιν <bia> των νεφών του λεπτομερέστατου φωτός
και την τούτου κίνηση/' και κατά την του πνεύματος
έκπύρωσιν την γινομενην bia τε συντονίαν φοράς και bia
6 περί αστραπής RVBRTCA F
14 φωτός* ή από του πυρός νέφη συνεφλέχθαι και τάς
βροντάς άποτελεΐσθαι ADDITAMENTVM
1 και ante κατά om f | περιτρίψεις Η 1 | νεφών BP'Q: δε
νεφών FHP2f | τάΗεις BHPQ διαστάσεις F κατάΗεις f | πίΗιν Η 1 ||
2 κρυσταλοειδή FHf | το όλον prosodia erasa P || 3 πλεοναχώς
om Ff Ι εγκαλείται Η 1 || 4 ως αΰτιυς F(P*) \ γίνεται Η 1 || 5 περίτριψιν Η 1 | καΐ] fort. ή || G έΗόλισθαίνων Ρ άπολισθαίνυυν F ||
7 έκριπισμόν B^Q έκριπισμών Η 1 | των τοιούτων σωμάτων om
Ff, των om Hs || 9 κατ' έπασμόν f | έκπιεσμόν Gassendus ||
10 κατά περίληψη/ Hs || 11 από] υπό F | κατεσπαρμένου ci.
Schneiderus || 13 post νεφών locum circiter xv litter. erasum habet
F || 14 δια interposui λεπτοστάτου F 1 || 15 prius και] καΐ κατά
libri. nisi quis forte post φωτός hiare orationem statuet | του om
Ff Ι] 16 συντονίαν ex συμφονίαν corr Β συντονίας F | φωράς Β
18 νέφει Η 1 | συνειλέχθαι libri. augmentum non dubitaui perfecto praesertim rarissimo restituere, ut Seleucus Athenaei xv p. 699°
έθλασμένον dixit et Crobylus com. gr. IV p. 56G haud scio an non
τέθλιφε quod Herwerdenus feliciter eruit sed cum crasi scripserit
ή του βίου ύγρότης με του σου £θλιφε
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σφοδράν κατείλησιν και κατά ρήξεις δε νεφών ύττό πνευ- 102
μάτων εκπτωσίν τε πυρός άποτελεστικών ατόμων και το
της αστραπής φάντασμα άποτελουσών και κατ' άλλους
δε πλείους τρόπους ραδίως έσται καθοράν έχόμενον αεί
των φαινομένων και το τούτοις δμοιον δυνάμενον συν- 5
θεωρεΐν. ΤΤροτερεΐ δε αστραπή βροντής εν τοιαδέ τινι
περιστάσει νεφών και δια το άμα τω το πνεύμα έμπίπτειν έΗωθεΐσθαι τον αστραπής άποτελεστικόν σχηματισμόν, ύστερον δε το πνεύμα άνειλούμενον τον βόμβον άποτελεΐν τούτον και κατ' έμπτωσιν δε αμφοτέρων άμα, τω ίο
τάχει συντονωτέρω κεχρήσθαι προς ημάς την άστραπήν,
ύστερεΐν δε την βροντήν, καθά περ έπ' ένίων έΗ άποστή- 103
ματος θεωρουμένων και πληγάς τινας ποιούμενων. Κεραυ
νούς ενδέχεται γίνεσθαι και κατά πλείονας πνευμάτων
συλλογάς και κατείλησιν ίσχυράν τε έκπύρωσιν και κατά 15
ρή£ιν μέρους και έκπτωση/ ίσχυροτέραν αυτού επί τους
κάτω τόπους, της ρήξεως γινομένης δια το τους έ£ής
Τόπους πυκνότερους είναι δια πίλησιν νεφών και κατ'
αυτήν δε την του πυρός εκπτωσιν άνειλουμένου, καθά
και βροντήν ενδέχεται γίνεσθαι, πλείονος γενομένου και 2ο
1 και καταρρή£εις FH || 2 £κπτωσίν τε] Εκπτωσιν των libri |
άπολεστικών Η 1 || 3 άπολουσών Β άπολλουσών P ] Q || 4 τρόπους
πλείους Q | αεί] καΐ libri || 6 προτελεΐ Q sscr Η 2 | αστραπή Η 1 |
της βροντής Β | τοιάδε Η || 7 δια το άμα] διατόλμα F*f | τω]
το Β Ή 1 || 8 των άστραπ[ής] Η | άποτελεστικών σχηματισμών
Η 1 || · 9 αποτελεί Η || 10 κατέμπτωσιν Β, s: κατ' ^μπριυσιν PQ
κατέμπρωσιν FH 2 κατέμπροσιν f κατεμβρωσιν Η 1 || 11 συντονοτέριυ FQ | προς] καθ' F || 12 exspectes έπ' ένίων (των παρ' ήμΐν) |]
13 και . . ποιούμενων omissa supplet mg Η | ποιούμενων] γενομέ
νων F || 14 καΐ om f || 1δ συλλογής Η 1 | κατείλησιν Ff κατέγλησιν Β κατ' εΐλησιν HPQ | κατά ί>ή2ιν BPQ: κατάρρηΗιν ceteri
et γρ mg Ρ2 || 16 ίσχυρωτέραν Β || 17 γ[ι]*νομένης F || 18 δια
πίλησιν P 2Qf, mg Η: δια πείλησιν Β διαπείλησιν F δι' άπείλησιν
(Ρ ] )Η | νεφών BP'Q: των νεφών ceteri | καΐ κατά ταύτην δε libri ||
19 άνηλουμένου ut uidetur Β 2 || 20 ένδέχ[εται] Β | γίνεσθαι post
πλείονος traiciunt Ff | γινομένου F
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πνευματυυθέντος ίσχυρότερον και ρήΗαντος το νέφος δια
το μη δύνασθαι ύποχιυρεΐν εις τα έξης, τψ πίλησιν γίνεσθαι αεί προς άλληλα, και κατ1 άλλους δε τρόπους πλείο
νας ενδέχεται κεραυνούς άποτελεΐσθαΓ μόνον ό μύθος
άπέστω* άπέσται δε, εάν τις καλώς τοις φαινομένοις ακο
λουθών περί των αφανών σημειώται.
ΤΤρηστήρας ενδέχεται γίνεσθαι και κατά κάθεσιν νέ
φους εις τους κάτω τόπους στυλοειδώς υπό πνεύματος
αθρόου ώσθέντος και δια του πνεύματος κύκλω φερομένου, άμα και το νέφος εις το πλάγιον ώθουντος του
εκτός πνεύματος* και κατά περίσταση/ δε πνεύματος εις
κύκλον, αέρος τινός έπισυνωθουμένου άνωθεν* και ρύ
σεως πολλής πνευμάτων γενομένης και ου δυναμένης εις
τα πλάγια διαρρυήναι δια την πέριξ του αέρος πίλησιν.
και έως μεν γης του πρηστήρος καθιεμένου στρόβιλοι
γίγνονται* έως δε θαλάττης δΐνοι αποτελούνται.
Σεισμούς ενδέχεται γίνεσθαι και κατά πνεύματος εν

2 πίλησιν γίνεσθαι το μεν πολύ προς δρος τι ύψηλόν, εν
φ μάλιστα κεραυνοί πίπτουσιν. ADNOTATVM ad ρ. 46,18
20
16 γίγνονταΓ ως αναγκαίας ή άπογέννησις κατά την δίνησιν τοΟ πνεύματος γίνεται SCHOLION ad u. 16 δΐνοι
17 περί σεισμών KVBRIOA F
1 πνευματοθέντος Β || 2 μη om f || 4 άποτελέσθαι Β ||
5 άπέσται] άπέστη Η 1 άπέστιυ Β | τις om Β || 7 κάθεσιν] θέσιν
F 3H'f, Yp mg Ρ 2 || 8 στυλοειδώς] άλλοειδώς libri. cf. Lucr. VI 426
et 433 tamquam demissa columna, Plinius n. h. Π 134 || 9 ώθέντος f | κύκλψ] πολλοί) libri. cf. infra 1. 12 Aristoteles meteor. ni 1, 3
p. 370b 22. 26 Lucret. vi 438 || 10 πλάγιον] πλησίον libri. cf. 1. 14
et Arist. 1. s. p. 370b 24 | ώθέντος F 1 || 12 {ίήσεως Η 1 ί>ήΗεως H2s ||
13 γινομένης HQ | ου om F || 15 πριστήρος F προστήρος Q. fort.
leg. πνεύματος | καθειμένου στρόβυλοι F || 16 γίγνονται Β: γίνε
ται F γίνονται ceteri | δεινοί Β || 17 καΐ κατά πνεύματος omissum addit mg Η | και ante κατά om f
20 ως αν καΐ ή libri, sed cum litura Ρ | κίνησιν et 21 γίνηται libri | [κίνησιν τ]οΟ cum litura F
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τη γη άπόληψιν και παρά μικρούς όγκους αυτής παρά
θεση/ και συνεχή κίνησιν, δ iqy κράδανσιν τη γη παρα
σκευάζει, και το πνεύμα τούτο ή εΗωθεν έμπεριλαμβάνει
(ή> εκ του πίπτειν f εις εδάφη εις άντροειδεΐς τόπους
της Υήζ έκπνευματουντα τον έπειλημμενον αέρα. <και>
κατ' αυτήν δε την διάδοση/ της κινήσεως εκ των πτώ
σεων εδαφών πολλών και πάλιν ανταπόδοση/, όταν πυκνώμασι σφοδροτέροις της γης απάντηση, ενδέχεται σει
σμούς άποτελεΐσθαι. και κατ' άλλους δε πλείους τρόπους
τάς κινήσεις ταύτας της γης γίνεσθαι.
Τα δε πνεύματα συμβαίνει γίνεσθαι κατά χρόνον άλλοφυλίας τινός άει και κατά μικρόν παρεισδυομενης, και
καθ' ύδατος αφθόνου συλλογήν. τα δε λοιπά πνεύματα
γίνεται και ολίγων πεσόντων εις τα πολλά κοιλώματα,
διαδόσεως τούτων γινομένης.
Χάλα£α συντελείται και κατά πή£ιν ίσχυροτεραν, πάντοθεν δε πνευματωδών περίστασιν τινών κατά μέρισιν
16 περί χαλά£ης RVBEICA F
1 fort. έναπόληψιν || 2 δ την] όταν libri | κράδυνσιν mg Β 2
κράδαστον Β κραδαστόν reliqui, etiam G κραδασμόν Casaubonus:
corr. GHermannus | παρασκευάσει F: παρασκευά£[η] Η2 παρασκευά£η reliqui || 3 f|] ή F ή Η | έμπεριλαμβάνη Bf || 4 ή suppleuit
Meibomius. cf. Seneca quaest. nat. VI 20, 6 | εις] quale sit quod
lateat, Seneca docet: quid lateat, haud facile dixeris. conicias εϊκοντα, έκλελυμένα alia | εδάφη BP ! Q: εδάφη ή ceteri || 5 εκπνευματοϋντα] εκ πνευμάτων libri | έπειλημμενον (Ρ 1) Q mg Ρ 2 έπιλημμε"νον Β: πεπιλημένον FHP2f | καΐ κατ' αυτήν] κατά ταύτην libri ||
6 την άνάδοσιν F || 7 έ[δ]αφών Ρ 2 | άνταποδίδιυσιν libri: corr.
δε τρόπους πλείονας Ff || 10 γίνε
Gassendus || 9 κατά P'Q
σθαι] deest δυνατόν || 11 πνεύματα] fort. πνεύματα ταύτα, nam
haec adduntur superiori de turbinibus loco | κατά χρόνον om Ff |
άλλοφυλείας HQ άλλοφυλεΐας mg P 2 || 12 τιν[ό]ς Η τινάς mg Ρ3 ||
14 ολίγων Ff ολίγον reliqui. nondum emendatum || 15 διαδόσεως
sine accentu Ρ διαλώσεως Β || 17 τινών ... ρ. 49, 1 ύδατοειδών om f |
κοίτα μέρισιν] και κατά μέρισιν libri, nisi quod και καταμέρησιν F
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και (κατά) πήΗιν μετριωτέραν ύδατοειδών τίνων, (πνευ
ματωδών δίτινιην) όμούρηαιν άμα την τε σύνωσιν αύτων^
ποιουμένην και την διάρρηίιν προς το κατά μέρη συνί107 στασθαι πηγνύμενα και κατά άθροότητα. ή δε περιφέρεια
5 ουκ άδυνάτως μεν έχει γίνεσθαι πάντοθεν των άκρων
άποτηκομένων και εν τη συστάσει πάντοθεν, ως λέγεται,
κατά μέρη όμαλώς περιισταμένων ει τε ύδατοποιών τίνων
ει τε πνευματωδών.
Χιόνα δε ενδέχεται συντελεΐσθαι και ύδατος λεπτού
ίο έκχεομένου εκ των νεφών δια -πόρων συμμετρίας και θλί
ψεις επιτηδείων νεφών υπό πνευμάτων σφοδρός, είτα
τούτου πή£ιν εν τη φορά λαμβάνοντος δια τίνα ίσχυράν
εν τοις κατωτέρω τόποις των νεφών ψυχρασίας περίστασιν. και κατά πήξιν δ' εν τοις νέφεσιν ομαλή αραιότητα
ΐ5 έχουσιν τοιαύτη πρόεσις εκ των νεφών γίνοιτο αν προς
άλληλα θλιβομενων <τώνΝ ύδατοειδών και συμπαρακειμένων α οιονεί σύνωσιν ποιούμενα χάλασαν αποτελεί, δ
108 μάλιστα γίνεται εν τω έαρι. και κατά τρΐψιν δε νεφών
9 περί χιόνος RVBRICA F
1 κατά Meibomius inseriiit | πή£ιν Hs: τήζιν BFPQ | μετριοτέραν Ρ μετριότερων Q μετριωτέρων Η 2 | πνευματωδών δε τινών
restitui || 2 όμούρησιν] ομού £>ή£ιν libri || 3 την om f | διάρηΗιν
plQ Ι μ£ρ[η] ΒΡ2 || 4 άθρότητα libri: corr. GHermannus || 5 μεν
om F || 6 άποτικομένων Β άποπικομένων HPQ άποπυκνουμένων
F om f: corr. Sambucus || 7 κατά Aldobrandinus: και τα libri |
περισταμένων BHP !Q | ύδατοποιώνΡ: ύδατοειδών reliqui || 10 δια
πόρων Kuehnius: διαφόρων Β διαφορών FPQf διαφορών Η | συμ
μετριών F συμμέτρους f | θλίψεως libri || 11 νεφών κ α Ι υπό libri |
υπό πνευμάτων G-assendus: υπομνήματος libri | σφοδράς] σποράς
libri || 13 κατώτερον BHPQ κατωτάτοις Ff γρ mg Ρ2 : em. Cobetus || 14 δε εν Β Ι ομαλή BP'Q: όμαλήν ceteri | αραιότητα PQ
άρεότητα Β ωραιότητα f || 15 Αχούσαν BQ et fort. Ρ 1 έχουσα reliqui: corr. Meibomius | τοιαύτη f: τοιαύτην libri | πρόεσις] προαίρεσις f προαίρε(σιν) F || 16 των inserui || 17 α οιονεί] λεΐον
εις Β || 18 εαρι] αέρι libri. cf. Arist. meteor. ι 12, 1 ρ. 347b 37 |
καΐ om H 1
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πή£ιν είληφότων άπόπαλσιν αν λαμβάνοι το της χιόνος
τοϋτο άθροισμα, και κατ' άλλους δε τρόπους ενδέχεται
χιόνα συντελεΐσθαι.
Δρόσος συντελείται και κατά σύνοδον προς άλληλα
εκ του αέρος των τοιούτων, α της τοιαύτης υγρασίας
άποτελεστικά γίνεται' και κατά φοράν δε ή από νοτερών
τόπων ή ύδατα κεκτημένων, εν οΐοις τόποις μάλιστα δρό
σος συντελείται, είτα σύνοδον τούτων εις το αυτό λαβόντων και άποτελεσιν υγρασίας και πάλιν φοράν επί
τους κάτω τόπους, καθά περ ομοίως και παρ' ήμΐν επί
πλεόνων τοιαύτα τίνα (συντελούμενα θεωρείται. Και πάχνη
δε ου διαφερόντως) συντελείται των δρόσων, τοιούτων
τινών πή£ίν τίνα ποιάν λαβόντων δια περίστασίν τίνα
άε'ρος ψυχρού.
Κρύσταλλος συντελείται και κατ7 έ'κθλιψιν μεν του
περιφερούς σχηματισμού εκ του ύδατος, σύνωσιν δε των
σκαληνών και ό£υγωνίων των εν τω ΰδατι υπαρχόντων'
και κατά έ'Εωθεν δε των τοιούτων πρόσκριαιν, α συνελαθέντα πήΕιν τω ϋδατι παρεσκεύασε, ποσά των περιφε
ρών έκθλίψαντα.
4 περί δρόσου RVBUICA F
1 πήΕιν είληφότων om f | αν λαμβάνοι το Schneiderus: άναλαμβάνοιτο Q άναλαμβάνοι (-βάνει EPf) το reliqui || 2 τοΟτο] τοΟτο το F || 3 χίονα F || 4 δρόσος συντελείται supplet mg Η |
καΐ om F || 6 άποτελετικά f συντελεστικά F | καΐ καταφοράν BQ |
άπονωτέ'ρων Ff || 7 post τόπων uocabulum erasum Ρ | οΐοις] τοίς
libri οίς Kuehnius || 10 επί . . 11 τίνα om F || 11 πλεόνιυν HPQf:
πλειόνων Β | συντελούμενα .... 12 διαφερόντως suppleui exempli
caussa: πάχνη δε συντελείται addiderat Gassendus || 12 συντελεί
ται post 11 πλεόνων traicit f | των .... 14 ψυχρού in mg suppleuit F | τοιούτων τινών] τούτων τινά Β τούτων ///////// Ρ: τούτων
reliqui || 13 ποιάν et postea τίνα om F \\ 15 κρύσταλλος συν
τελείται post 16 ύδατος collocat F | κρύσταλος Qf [ καΐ κατέ"κθλιψιν
FP 1 | μεν om F || 17 όΗυτονίων Β || 18 κατά] κατά την Schneiderus | συνελασθέ[ντα] Β 2 συντελεσθέντα F συνελασθέντα reliqui:
corr. Gassendus || 19 πόσα Β

5

ίο
109

ΐδ

2ο

EPISTVLA SECVNDA

51

Ίρις γίνεται κατά πρόσλαμψιν του ήλιου προς αέρα
ύδατοειδή' ή κατά κράσιν ibiav του τε φωτός και του
αέρος, ή τα των χρωμάτων τούτων ιδιώματα ποιήσει ει τε
πάντα ει τε μονοειδώς' αφ' ου πάλιν άπολάμποντος τα
5 όμοροϋντα του αέρος χρώσιν τοιαύτην λήψεται, οϊαν
110 θεωροϋμεν, κατά πρόσλαμψιν προς τα μέρη. Το 5έ της
περιφερείας τούτο φάντασμα γίνεται bia το το διάστημα
πάντοθεν ίσον υπό της όψεως θεωρεΐσθαι, ή σύνωσιν
τοιαύτην λαμβανουσών των εν τω αέρι ατόμων ή εν τοις
ίο νέφεσιν από του ηλίου άποφερομένων περιφέρειάν τίνα
καθίεσθαι την σύγκρισιν ταύτην.
"Αλως περί την σελήνην γίνεται και πάντοθεν αέρος
προσφερομένου προς την σελήνην ή τα απ' αυτής ρεύ
ματα άποφερόμενα όμαλώς αναστέλλοντας επί τοσούτον
ΐ5 εφ' όσον κύκλω περιστήσαι εις το νεφοειδές τούτο και
μη το παράπαν διακρΐναι, ή και τον πέριΗ αέρα αυτής
άναστέλλοντος συμμέτρως πάντοθεν εις το περιφερές το
111 περί αυτήν και παχυμερές περιστήσαι. δ γίνεται κατά
20

1 περί ίριδος RVBRICA F
ΙΟάποφερομένων ατόμων EMENDATA LECTIO u. 9 τομών[
1 ϊρις Ρ | κατά ... 2 ή om f: add. Sambucus | του F: υπό του
reliqui || 2 κατά κράσιν] κατ' (κατά Η om f) αέρος φύσιν libri ||
3 ή] ή BHf | τούτου f || 5 χρυσιν f | τοιαύτην] ταύτα Ff, γρ mg Ρ 2
ταύτην ceteri | οίον f || 6 το Gassendus: τα libri || 7 το το] το
του Β το f || 8 ΐσον ΒΡ 1 || 9 ατόμων Meibomius: τομών libri.
sed cf. 1. 20 || 10 ηλίου] αύτοϋ αέρος (hoc u. om Β 1) προσφε
ρομένου πρύς την σελήνην libri. uerba male ex u. 12 sq. praerepta deleui praeeunte CFHermanno ztschr.f, d. alterthumsw. 1834
p. 111 | άποφερομένων .... 12 πάντοθεν om Ff: restituit Sambucus ||
11 καθεΐσθαι libri καθέσθαι s: corr. Meibomius | την Β: εις την Η
PQs || 12 άλως P 2Q: άλως Β άλλως HP's [περί] κατά Β | καΐ]
καΐ κατά libri || 14 όμαλώς] όμαλώς καΐ F | άναστέλλοντα libri:
corr. Meibomius || Ιό περιστήσαι εις] περί της εις libri περιστήση
Meibomius | καΐ om F || 16 τοπαράπαν Ρ2 | διακρίνη libri | αυτής
αέρα Β || 17 περιφερές et παχυμερές praedicantur
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μέρη τινά ήτοι έ'Ηωθεν βιασαμένου τινός ρεύματος η της
θερμασίας επιτηδείων πόρων έπιλαμβανομένης εις το τούτο
άπεργάσασθαι.
Κομήται αστέρες γίνονται ήτοι πυρός εν τόποις τισι
bia χρόνων τινών εν τοις μετεώροις συντρεφομένου περιστάσεως γινομένης, ή ibiav τινά κίνησιν δια χρόνων
του ουρανού ϊσχοντος υπέρ ημάς, ώστε τα τοιαύτα άστρα
άναφανήναι [ή αυτά εν χρόνοις τισιν όρμήσαι bia τίνα
περίστασιν και εις τους καθ' ημάς τόπους έλθεΐν και
έκφανή γενέσθαι, την τε άφάνισιν τούτων γίνεσθαι παρά
τάς άντικειμένας ταύταις αίτιας].
Τινά άστρα στρέφεσθαι αυτού συμβαίνει ου μόνον
τω το μέρος τούτο του κόσμου έστάναι, περί δ το λοι
πόν στρέφεται, καθά περ τινές φασιν, αλλά και τω bh/ην
αέρος εγκυκλον αύτω περιεστάναι, ή κωλυτική γίνεται του
περιπολεΐν ως και τα αλλά' ή και bia το έ£ής μεν αύτοΐς υλην έπιτηδείαν μη είναι, εν 5ε τούτω τω τόπω εν
φ κείμενα θεωρείται, και κατ1 άλλους be πλείονας τρό
πους τούτο * bυvaτόv συντελεΐσθαι, εάν τις bύvητaι το
σύμφωνον τοις φαινομένοις συλλογί£εσθαι.
4 περί κομητών αστέρων RVBRICA F
1 έΈιυ βεβιασμένου Ρ 1 έΈωθεν βιασμένου Η || 6 f) om Ff |
χρόνον ΒΗ || 8 ή αυτά .... 10 γενέσθαι: eadem ratio proponitur
quae supra u. 4—6. dissonam structuram etiam proxima sententia
prae se fert. ceterum totum hunc de cometis locum post p. 53, 22
conlocari oportuit, cf. praefatio || 10 άφάνησιν Bf παρά in ras. P2
παρά Q || 11 τάς άντικειμένας] παραστάντι κειμέναις Β(Ρ^, sed
κειμέν[αις] ex -ας corr. Β 2 τάς άντικειμένα*ς Ρ 2 || 12 τινά (τίνα
sic Η) αναστρέφεται libri. Homericum Σ 488 άρκτον ... ή τ' αύτοϋ στρέφεται exprimit | αυτού] αυτού' δ libri || 13 τα λοιπά
Schneiderus || 14 στρέφεται] αναστρέφεται HP2s αναγράφεται f |
τ[ώ] ex το corr Β | δΐνην F 1 δ[ί]ν[η]ν Β δίνιν Ρ 1 || 15 ^νκυκλον Β
^*κυκλον Ρ 1 ^κκυκλον Q | ή ex ή corr Η | κω[λυτηκή] Η | του]
τω Η 1 || 16 και ante δια om F | αύτοΐς] αυτής H !f || 18 δε om f |
19 δύναται F
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Τινά των άστρων πλανάσθαι, ει ούτω ταΐς κινήσεσι
χρώμενα συμβαίνει, τινά δ1 όμαλώς κινεΐσθαι ενδέχεται
μεν και παρά το κύκλω κινούμενα έ£ αρχής ούτω κατηναγκάσθαι, ώστε τα μεν κατά την αυτήν δίνην φερεσθαι
ομαλή ουσαν, τα δε κατά τίνα δίνησιν άνωμαλίαις χρωμένην* ενδέχεται δε και καθ1 ους τόπους φέρεται ου μεν
παρεκτάσεις αέρος είναι ομαλεΐς επί το αυτό συνωθούσας
κατά το έ£ής όμαλώς τε έκκαούσας, ου δε άνωμαλεΐς
ούτως ώστε τάς θεωρουμένας παραλλαγάς συντελεΐσθαι.
το δε μίαν αίτίαν τούτων άποδιδόναι, πλεοναχώς των
φαινομένων έκκαλουμένων, μανικόν και ου καθηκόντως
πραττόμενον υπό των την ματαίαν άστρολογίαν ε£ηλωκότων και εις το κενόν αιτίας άστρων αποδιδόντων, όταν
την θείαν φύσιν μηθαμή λειτουργιών άπολύωσι. Τινά
άστρα υπολειπόμενα τινών θεωρεΐσθαι συμβαίνει και πα
ρά το βραδύτερον συμπεριφέρεσθαι τον αυτόν κύκλον
περιιόντα, και παρά το την έναντίαν κινεΐσθαι άντισπώμενα υπό τοιαύτης δίνης' και παρά το περιφέρεσθαι τα
μεν δια πλείονος τόπου, τα δε δι' έλάττονος, την αυτήν
δίνην περικυκλουντα. το -δε απλώς άποφαίνεσθαι περί
τούτων καθήκον εστί τοις τερατεύεσθαί τι προς τους
πολλούς βουλομένοις.
1 τίνα Β | ούτιυς F || 2 συμβαίνει FP'2f et probabiliter H 1 :
συμβαίνειν reliqui | δ' όμαλώς] δε μη libri || 3 το F τ[ό] Β: τω
PQf των male intellecta codicis Ρ nota Η | οΰτ[ιυ] Ρ2 | κατηνάγκασθαι Β καταναγκάσθαι F || 4 δίναν P'Q δ[ί]ναν Β || 5 όμαλήν
libri | κατά την άμα τισιν libri | άνομαλίαις BF | χρωμ4νη[ν] Β [|
6 τρόπους f | ου μεν Β: ου μεν PQH2 ου FH^ || 7 είναι] γίνεσθαι F-| όμαλε/ς BP J Q et mg Ρ: όμαλάς FHP 2f || 8 τε] τάς f |
ου δε BF: ούδ'έ ceteri | άνομαλεΐς Β 1 άνιυμαλώς Η || 11 καθή
κοντος Β || 12 έΖηλοκότιυν BFH^P 1) || 13 και om F | κοινόν Η1 |
άστρων] τινών libri || 14 μηθαμήΒΡ^: μηδαμή ΗΡ2 μηδ[αμ]ή F
μηδαμή f | άπο[λ]ύωσι Β άπολάβιυσι f || 15 άπολειπόμενα HP2f |
παρά] περί Η 1 || 17 περιιόντα f: περιόντα libri, sed π[ερι]όντα F |
παρά] ερί sscr. Η2 || 18 τοιαύτης] της αυτής libri | δ[ί]νης Β |
π[ερι]φέρεσθαι F || 19 δια πειυνος Β || 20 δίναν P XQ δ[ί]να Β
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Οι λεγόμενοι αστέρες έκπίπτειν και παρά μέρος κατά
παράτριψιν νεφών δύνανται συντελεΐσθαι και πυρός έ'κπτωσιν ου αν ή έκπνευμάτυυσις γενηται, καθά περ και επί
των αστραπών έλέγομεν και κατά σύνοδον δε ατόμων
πυρός άποτελεστικών, συμφυλίας γενομένης εις το τούτο
τελεσαι, και κίνησιν ου αν ή ορμή έ£ αρχής κατά την
σύνοδον γενηται' και κατά πνεύματος δε συλλογήν εν
πυκνώμασί τισιν όμιχλοειοεσι και έκπύρωσιν τούτος, bia
την κατείλησιν, ειτ7 έπέκρηΗιν των περιεχόντων, και εφ'
δν αν τόπον ή ορμή γενηται της φοράς, εις τούτον φερομενου. και άλλοι δε τρόποι εις το τούτο τελεσαι άνύσιμοί είσιν.
Αι b' επισημασίαι αϊ γινόμεναι επί τισι £ωοις κατά
συγκύρημα γίνονται του καιρού, ου γαρ τα £ωα ανάγκην
τινά προσφέρεται του άποτελεσθήναι χειμώνα, ουδέ κάθηταί τις θεία φύσις παρατηρούσα τάς των £ωων τούτων
εξόδους καπειτα τάς έπισημασίας ταύτας επιτελεί' ουδέ
γαρ εις το τυχόν £ωον καν <(εΓ> μικρόν χαριέστερον ειη,
τοιαύτη μωρία έμπέσοι, μη ότι ε'ις παντελή εύδαιμονίαν
κεκτημένον.
1 περί αστέρων έκπιπτόντων RVBRICA F
13 περί σημασίας £ώων τινών RVBRICA F
1 κατά παράτριψιν] και παρά τρίψιν libri || 2 νεφών] εαυ
τών libri | δύναται BP*Q πυρός] παρά libri || 3 ή] ή F | γίνε
ται Ff || 4 αστραπών] αστέρων F1 | έλεγομεν ρ. 45, 5 || 5 συμ
φυλίας H 2PQ: συμφιλίας FH'f σ[υμ]φιλίας Β || 6 καΐ] καΐ κατά
libri | ου] an οι? | έΗ αρχής post σύνοδον traiciunt Ff || 8 τισίν f:
τισί εν Β τισίν εν ceteri | και] κατ' libri | τούτων libri || 9 την
κατάλυσιν f | εΐτ' Ff: εϊτ' HPQ είτε Β | έπέκρηξιν FHP έπεκρήΕιν f
έπ' £κρι£ινΒ έπέκpηψιvQ. fort. ^κρη^ιν | ante και intercidit participium
quale έκπίπτοντος || 10 δν] ων F | φοράς F | φερομένης libri |
11 εις το] εις BP J Q | αμύθητοι libri || 14 γίνεται F | ου] καΐ F ||
15 χειμόνα Β || 16 περιτηρουσα Η 1 || 17 τάς σημασίας F | απο
τελεί f || 18 καν ει] καν libri | μικρόν F: μικρώ ceteri | εΐη Β:
ή ή FP 2Qf ή ή Η |1 19 έμπέσοι] έκπέση libri || 20 κεκτημένου Η
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Ταύτα &ή πάντα, ΤΤυθόκλεις, μνημόνευσαν κατά πολύ
τε γαρ του μύθου έκβήση και τα ομογενή τούτοις συνοράν δυνήση. μάλιστα δε σεαυτόν άπό5ος εις την των
αρχών και απειρίας και των συγγενών τούτοις θειυρίαν,
δ έ'τι δε κριτηρίων και παθών, και ου ένεκεν ταύτα έκλογι£όμεθα. ταύτα γαρ μάλιστα συνθεωρούμενα ραδίως τάς
περί των κατά μέρος αιτίας συνοράν ποιήσει, οι δε ταύ
τα μη καταγαπήσαντες rj μάλιστα ούΥ <αν) αυτά ταύτα
καλώς συνθειυρήσαιεν ούτε ου ένεκεν δει θεωρεΐν ταύτα
ίο περιεποιήσαντο.
10 περιεποιήσαντο. Ταύτα αύτφ και περί των μετεώρων
δοκεΐ LAEBTIVS DIOGENES
I πάντα δη ταύτα F | πειθόκλεις HPQ πιθοκλεΐς Β [| 2 συνιυρδν Ρ 1 || 3 δυνήσ[η] Β | μάλιστα] μάλλον Ff, γρ Ρ2 | δε om Β |
σε αυτόν ΒΗ σεαυτώ Ff | άπόδ[ος εις] sscr γρ άποδώσιν Ρ 2 απο
δώσεις Ff | την om Η || 5 ^τι . .. παθών om F Jf, supplet mg F |
δε] γέ F II 6 ί>αδίας HP J Q | τάς περί ... 7 μέρος iterat F ||
7 οι δη Η 1 || 8 ή Kuehnius: ή libri | ουτ' αν] οϋτε BHPQf ή F
II των om Ff.
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TESTIMONIA
LAERTIVS DIOG. χ 29 (supra p. 2, 10). id. 117 περί δε των
βιωτικών και "ό'πιυς χρή τα μεν ημάς αίρεΐσθαι, τα δ' έκφεύγειν,
ούτιυσί γράφει, πρότερον δε διέλθιυμεν α τε αύτώ δοκεΐ περί του
σοφού καΐ τοις απ' αύτοϋ. Βλάβας ........ (121) προσθήκην καΐ
άφαίρεσιν ηδονών, μετιτέον δε επί την έπιστολήν. εικόνας 5
τε άναθήσειν ...... καΐ υπέρ φίλου ποτέ τεθνήΗεσθαι. το έ£ής. δοκεΐ δ' αύτοΐς. Επίκουρος Μενοικεΐ κτλ.
2 αίρεΐσθαι τα δ' (δε Β) έκφεύγειν BHPQ: έκφεύγειν τα δ'
αίρεΐσθαι Ff || 3 δε om BP J Q | fort. δι αύτψ τε || 4 τοις] ποιεί
Η 1 || 5 ηδονών, εικόνας τέ f, cf. 1. G | μετητέον B^ || 6 θνή2εσθαι f | το έΗής· δοκεΐ δ' (δε F) αύτοΐς libri, sed in marg. adnotat. σφά(λμα) Β 2 : Ταύτα δοκεΐ αύτοΐς. μετιτέΌν δε έπι την
έπιστολήν. f. de his turbis dixi in praefatione
CLEMENS ALEXANDR. strom. iv 8 p. 215, 6 Sylb. καλώς οΰν και
Επίκουρος Μενοικεΐ γράφων' Μήτε νέος ..... μελλόντων
[§ 122].
Cf. Philodemus Voll. Hercul. coll. alt. t. I f. 144 * Μενοικέιυς υπ**.

59

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

122

5

ίο

123
ΐ5

Μήτε νέος τις ων μέλλετω φιλοσοφείν, μήτε γέρων
υπάρχων κοπιάτω φιλοσόφων, ούτε γαρ άωρος ουδείς
εστίν ούτε πάρωρος προς το κατά ψυχήν ύγιαΐνον. ό δε
λέγων μήπω του φιλοσοφείν ύπάρχειν ή παρεληλυθέναι
την ώραν όμοιος εστί τω λέγοντι προς εύδαιμονίαν ή
μήπω παρεΐναι την ώραν ή μηκέτ' είναι, ώστε φιλοσοφητεον και νέω και γέροντι, τω μεν όπως γηράσκων νεά£η
τοις άγαθοΐς bia την χάριν των γεγονότων, τω 5έ όπως
νέος άμα και παλαιός fj bia την άφοβίαν των μελλόντων,
μελετάν ουν χρή τα ποιουντα την εύδαιμονίαν, ει περ
παρούσης μεν αυτής πάντα έχομεν, απούσης b£ πάντα
πράττομεν εις το ταύτην έχειν.
"Α bέ σοι συνεχώς παρήγγελλον, ταύτα και πράττε
και μελέτα, στοιχεία του καλώς ζην ταυτ' είναι ^αλαμβάνων πρώτον μεν τον θεόν £ώον αφθαρτον και μακάριον νομί£ων, ως ή κοινή του θεού νόησις υπεγράφη,
1 μενοικεΐ P2Hf μεν οικεί F: μενοικε P'Q μεν οίκε Β || 2 μελλ[έ*τω] Β μελετώ F μελέτ[ω] Η | φιλοσοφείν addit mg Η || 4 πάρορος F1!! | ύγιαΐνον .... 5 ύπάρχειν om f: restituit Sambucus |
ύγιαίνων Β ύγιαίνειν Clemens || 5 μήπω Q Clemens μήπ(ωο?) Ρ 1 :
ή (εί Β) μήπυυ reliqui | ύπάρχειν ώραν ή libri υπ. (την) ώραν
ή Cobetus || 6 δμοιόν f | ή in ras. Β || 7 μήπιυ Clemens: μη
libri | παρήναι F | μηκέτ' Clemens: μηκέτι libri, nisi quod μη F |
εΐναι την Ουραν Clemens || 8 καΐ νειυτέρψ idem | το μεν F |
νεάίει F νεάί*[η] fort. ex νεάζειν Ρ || 9 δια ex το δια corr F |
χαράν HRitterus hist. phil. ιΐι2 ρ. 468 || 10 πα[λαι]ός Β || 14 παρήγγειλον f | ταύτα Η |\ πράττε Ρ || 15 ταΟτα διαλαμβάνων είναι
Ff || 17 νομίίειν f | ύπεγράφει F
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μηθέν μήτε της αφθαρσίας άλλότριον μήτε της μακαριότητος άνοίκειον αύτώ προσάπτε' πάν δε το φυλάττειν
αυτού δυνάμενον την μετά αφθαρσίας μακαριότητα περί
αυτόν δό£α£ε. θεοί μεν γαρ είσίν εναργής γαρ αυτών
εστίν ή γνώσις. οίους δ1 αυτούς <oV> πολλοί νομί£ουσιν,
ουκ εισίν ου γαρ φυλάττουσιν αυτούς οϊους νοούσιν.
ασεβής δε ούχ ό τους των πολλών θεούς άναιρών, αλλ'
ό τας των πολλών δό£ας θεοΐς προσάπτων. ου γαρ προλήψεις είσιν αλλ' υπολήψεις ψευδείς αϊ των πολλών υπέρ
θεών αποφάσεις, ένθεν αϊ μεγισται βλάβαι τε τοις κακοΐς εκ θεών επάγονται και ώφελειαι (τοις άγαθοΐς^.
ταΐς γαρ ίδίαις ojjgEiou^ifcUDi δια παντός άρεταΐς τους
ομοίους αποδέχονται, πάν το μη τοιούτον ως άλλότριον
νομί£οντες.
Συνέθι£ε δε εν τω νομί£ειν μηδέν προς ημάς είναι
τον θάνατον* έπε! πάν αγαθόν και κακόν εν αισθήσει'
στέρησις δε εστίν αίσθήσειυς ό θάνατος, όθεν γνώσις
ορθή του μηθεν είναι προς ημάς τον θάνατον άπολαυστόν
ποιεί το της £ωής θνητόν, ουκ άπειρον προστιθεΐσα χρόνον αλλά τον της αθανασίας άφελοαένη πόθον. ούθέν
4 αυτού Cobetus | alterum γαρ] μεν γαρ P*f δε F | αυτών εοτιν]
εστίν αυτών Ff || 5 οί πολλοί Gassendus: πολλοί libri || 6 γαρ
νομί£ουσιν αυτούς οϊους φυλάττουσιν F 1 | νοοϋσιν] νομί£ουσιν (νομίΖουσιΒ) libri. cf. Philodemus π. εύσεβ. ρ. 114 Gomp. et supra p. 59,17
ή κοινή του θεού νόησις. uitium sensit Schoemannus opusc. acad.
IV ρ. 336 || 7 όχό τους πολλούς sed mg γρ τους των πολλών F
8 προάπτιυν (P j)Q || 9 *ευδ*σαι Ρ 1 δεις αί sed mg ψευδείς Η
10 βλάβαι τε] βλάβαι αϊτιαι libri || 11 έπίγονται Β 1 έπ[ά]γονται Ρ
τοις άγαθοΐς addidit Gassendus, cf. Philodemus 1. s. ρ. 100. 97. sed
uereor ne hoc enuntiatum ένθεν .... άγαθοΐς ex alio Epicuri libro
olim in margine adpositum fuerit || 12 ταις] και F | διαπαντός BH |
13 ούποδέχονται F 1 | άλότριον Η || 14 νομίζοντες uix excusatur
exemplo Platonis leg. ix p. 879C τον δε προέχοντα εϊκοσιν ηλικίας
^τεσιν . . . νομίζων ως πατέρα ή μητέρα διευλαβείσθιυ. exspectes
uerbum spernendi^ || 16 έπι Ρ 1 || 17 ^στιν Η || 18 του om f |
19 άπειρον Menagius: άπορον libri || 20 της om f | άφελιυμένη F
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γαρ εστίν εν τω ζην δεινόν τω κατειληφότι γνησίως το
μηδέν ύπάρχειν εν τω μη ζην δεινόν. ώστε μάταιος ό
λέγων δεδιέναι τον θάνατον ούχ δτι λυπήσει παρών, αλλ'
δτι λυπεί μέλλων, δ γαρ παρόν ουκ ενοχλεί, προσδοκώ5 μενον κενώς λυπεί, το φρικωδέστατον ουν των κακών
ό θάνατος ούθέν προς ημάς, επειδή περ δταν μεν ήμεΐς
ώμεν, ό θάνατος ου παρέστη/* δταν δ1 ό θάνατος παρή,
τόθ' ημείς ουκ έσμέν. ούτε ουν προς τους ζώντας εστίν
ούτε προς τους τετελευτηκότας, επειδή περ περί ους μεν
ίο ουκ εστίν, oci δ' ούκέτι είσίν. Αλλ' οι πολλοί τον θάνα
τον ότέ μεν ως μεγιστον των κακών φεύγουσιν, ότέ δε
126 ως άνάπαυσιν των εν τω ζην <(κακών αιρουνται. ό δε
σοφός ούτε παραιτείται το ζην) ούτε φοβείται το μη ζην
ούτε γαρ αύτω προσίσταται το ζην ούτε δοξάζεται κακόν
ΐδ ειναί τι το μη ζην. ώσπερ δε σιτίον ου το πλεΐον πάν
τως άλλα το ήδιον αιρεΐται, ούτω και χρόνον ου τον μήκιστον άλλα τον ήδιστον καρπίζεται. Ό δε παραγγελλων
τον μεν νέον καλώς ζην, τον δε γέροντα καλώς καταστρέφειν εύήθης εστίν ου μόνον δια το της ζωής άσπα2ο στον, άλλα και δια το την αυτήν είναι μελέτην του κα
λώς ζην και του καλώς άποθνήσκειν. πολύ δε χείρον και
ό λέγων καλόν μεν μη φυναι,
φύντα δ' δπως ώκιστα πύλας Άίδαο περήσαι.
1 δει*νόν cum litura F [τω κατει]ληφότι Η | γνησίως] γνώ
σεως F || 3 δεδοιέναι F || 4 παρόν HP 2Q: παρών BFf^P 1) | ενο
χλεί] ενοχλεί' το δε Ff || 5 λύπη Β || 6 ουδέν Ff | έπεδήπερ Β |
7 δε ό BFf || 9 τους ante τετελευτ. om F | τελευτηκότας f ||
10 ουκ ετιΗΡ. legendum ούκέτ' cf. ρ. 59,7 | είσί F || 11 δτε μεν
FHf | μ(εν)έγιστον F | δτε δε Ff || 12 των] τω Β 1 | τω corr. ex το
Β | κακών ... 13 το £ήν suppleui exempli caussa: κακών ποθουσιν
Casaubonus, Ζητουσιν. ό σοφός ουν Meibomius inseruerat || 13 φοβήται F || 15 εΐναί τι] εΐναι Ff | δε] δε το libri | σιπίον in ras. F |
16 ήδιον] ήδιστον libri || 17 παραγγελλων quis? || 19 εύήθ[ης]
Ρ 2 || 20 δια τόθ Η δια του F || 21 χείρον Hf: χειρών reliqui |
22 ό λέγων Theognis u. 425. 427 | φύναι PQ || 23 φΟντα f | δπως
ex ό corr. Η 2 | άίδ[αο] περάσαι F
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εί μεν γαρ πεποιθώς τοϋτό φησι, πώς ουκ άπε'ρχεται του
2ήν; εν έτοίμψ γαρ αύτώ τουτ' εστίν, ει περ ην βεβουλευμενον αύτψ βεβαίως* εί δε μωκώμενος, μάταιος εν τοις
ουκ έπιδεχομένοις. Μνημονευτέον δε ως το μέλλον ούτε
ήμετερον ούτε πάντως ούχ ήμέτερον, ίνα μήτε πάντως
προσμένωμεν ως έσόμενον μήτε άπελπί£ωμεν ως πάντως
ουκ έσόμενον.
Άναλογιστέον δε ως των επιθυμιών aci μεν είσι φυσικαί, aci δε κεναί, και των φυσικών aci μεν άναγκαΐαι, aci
δε φυσικαι μόνον* των δ' αναγκαίων aci μεν προς εύδαιμονίαν είσιν άναγκαΐαι, αϊ δε προς την του σώματος
άοχλησίαν, αϊ δε προς αυτό το Ζην. τούτων γαρ άπλανής θεωρία πάσαν αϊρεσιν και φυγήν έπανάγειν οϊδεν
επί την του σώματος ύγίειαν και την <τής ψυχής) άταρα£ίαν, έπει τούτο του μακαρίως £ήν εστί τέλος. Τούτου
γαρ χάριν πάντα πράττομεν, όπως μήτε άλγώμεν μήτε
ταρβώμεν. όταν δε απαΗ τούτο περί ημάς γενηται, λύε
ται πάς ό της ψυχής χειμών, ουκ έχοντος του £ωου βαδί£ειν ως προς ένδέον τι και £ητεΐν έτερον ώ το της ψυ
χής και του σώματος αγαθόν συμπληρώσεται. τότε γαρ
ηδονής χρείαν έ'χομεν, όταν εκ του μη παρεΐναι την ήδονήν άλγώμεν' (όταν δε μηδέν άλγώμεν), ούκέτι της ηδο
νής δεόμεθα. και δια τούτο την ήδονήν αρχήν και τέλος
1 του] εκ του libri || 2 [εν έτοί]μω Η | τουτέστιν F: τουτ'
ceteri || 3 [τ]οΐς F || 4 ουτ€ ήμέτβρον om BFPf, in mg
add F2P2 || 5 μήτε] μη F | πάντως om Η 1 || 6 εσο[μέν]ου F |
άπελπίζομεν BF || 8 αϊ μεν ... 9 φυσικών om f || 10 [φ]υκαΙ F
δ' Β: δε reliqui || 12 ευοχλησίαν HQ || 13 φυγείν F | έπανάγειν
BP JQ: έπαναγαγεΐν ceteri || 14 ύγεΐαν f | της ψυχής s, add rec B2
om Β 1 : του σώματος FHPQf | [άταρα£]ίαν F || 15 έπ[ε1] Β 2 επί
Ρ 1 Ι μακαρίου F || 16 πάντα ΒΗΡ 1 : άπαντα- FP 2Qf || 19 έτερον]
έτερον τι F | φ] ων f || 20 καΐ BFf: καΐ το ceteri | συμπληρώσ[η]ται cum rec. litura Β συμπληρώσηται HPQ: συμπληριυθήσεται
Ff, γρ Ρ2 || 21 την ήδονήν supplet mg Η || 22 όταν δε μη άλ
γώμεν suppleuerat Gassendus || 23 τούτο] του Q
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129 λέγομεν είναι του μακαρίως £ήν. ταύτην γαρ αγαθόν
πρώτον και συγγενικόν έγνωμεν, και από ταύτης καταρχόμεθα πάσης αιρέσεως και φυγής και έπι ταύτην καταντώμεν ως κανόνι τω πάθει πάν αγαθόν κρίνοντες. Και
5 έπει πρώτον αγαθόν τούτο και σύμφυτο ν, δια τούτο και
ου πάσαν ήδονήν αιρούμεθα, αλλ' εστίν δτε πολλάς ήδονάς ύπερβαίνομεν, όταν πλεΐον ήμΐν το δυσχερές εκ τούτυυν £πηταΓ και πολλάς άλγηδόνας ηδονών κρείττους
νομίίομεν, έπειδάν μείζων ήμΐν ηδονή παρακολουθή πο
ιο λύν χρόνον ύπομείνασι τάς άλγηδόνας. Πάσα ουν ηδονή
δια το φύσιν έχειν οίκείαν αγαθόν, ου πάσα μέντοι <γ'}
αιρετή* καθά περ και άλγηδών πάσα κακόν, ου πάσα δε
130 αεί φευκτή πεφυκυΐα. τη μέντοι συμμετρήσει και συμφε
ρόντων και ασύμφορων βλέψει ταύτα πάντα κρίνειν καθΐ5 ήκει. χρώμεθα γαρ τω μεν άγαθω κατά τινας χρόνους1
ως κακω, τω δε κακω τα^παλιν ως άγαθω. Και την αύτάρκειαν δε αγαθόν μέγα νομί£ομεν, ούχ ίνα πάντως τοις
ολίγοις χρώμεθα, αλλ' όπως εάν μη έχωμεν τα πολλά,
τοις ολίγοις άρκώμεθα, πεπεισμένοι γνησίως δτι ήδιστα
2ο πολυτελείας άπολαύουσιν οι ήκιστα ταύτης δεόμενοι, και
δτι το μεν φυσικόν πάν εύπόριστόν εστί, το δε κενόν
δυσπόριστον. οι γαρ λιτοί χυλοί ΐσην πολυτελεΐ διαίτη
την άηδίαν έπιφέρουσιν, δταν άπαν το άλγουν κατ' έν5 έπεί] γρ επί mg Ρ 2 || 6 ου om FP'Q | [αί]ρούμ€θα Β [|
7 ύπερβαίνιυμεν Β || 8 κρείττου F 1 || 9 μείζον F | ήμΐν om F'f |
παρακολουθεί F || 11 μέντοι γ'1 μέντοι libri || 12 αρετή Β 1 |
κακή Ff || 13 αεί post φευκτή dat F | γρ φευκτική mg Ρ2 | πεφηκυϊα Η om F || 14 an έπιβΙένϋει? || 15 το μεν αγαθόν F ||
16 OV αν πάλιν Β: τοϋμπαλιν HP 2Q το ^μπαλιν Ff || 17 δε άγαθω
F | πάντως om F || 18 ε*χομεν F || 19 άρκώμεθα Cobetus: χρώ
μεθα libri | πεπισμένοι Β || 21 άπόριστον HQ sed εύπόριστόν
mg Η | καινόν HPQ || 22 γαρ] τε libri | ϊσην hoc loco propter
hiatum ferri nequit, conlocatum oportuit post 23 άηδίαν | πολυτελεΐ
H2Qf πολυτέλ(ει) F: πολυτέλειαν ΒΗ ι πολυτελείαν ex πολυτελίαν
corr P2 || 23 άηδίαν] ήδονήν libri | περιφέρόυσιν Ff | ά[λγ]οΟν Β
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δειαν έ£αιρεθή· και μαία και ύδωρ την άκροτάτην απόδίδωσιν ήδονήν, έπειδάν ενδεών τις αυτά προσενέγκηται.
το συνεθίΕειν ου ν εν ταις άπλαΐς και ου πολυτελεσι διαίταις και ύγιείας εστί συμπληρωτικό ν και προς τάς αναγ
καίας του βίου χρήσεις αοκνον ποιεί τον ανθρωπον και
τοις πολυτελέσιν εκ διαλειμμάτων προσερχόμενους κρεΐττον ημάς διατίθησι και προς την τύχην άφοβους παρα
σκευάζει. "Οταν ούν λέγωμεν ήδονήν τέλος ύπάρχειν, ου
τάς των ασώτων ήδονάς και τάς εν απολαύσει κειμενας
λέγομεν, ως τίνες άγνοουντες και ούχ όμολογουντες ή
κακώς έκδεχόμενοι νομί£ουσιν, αλλά το μήτε άλγεΐν κατά
σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχή ν ου γαρ πότοι και
κώμοι συνείροντες ούδ' άπόλαυσις παίδων και γυναικών
ούδ' ιχθύων και των άλλων, όσα φε'ρει πολυτελής Τράτ
πε£α, τον ήδύν γεννά βίον, αλλά νήφων λογισμός και
τάς αίτιας έ£ερευνών πάσης άιρε'σεως και φυγής και τάς
δόζας έξελαύνων, έ£ ων πλείστος τάς ψυχάς καταλαμβά
νει θόρυβος. Τούτων δε πάντων αρχή και το μέγιστο ν
αγαθόν φρόνησις. διό και φιλοσοφίας τιμιώτερον υπάρχει
φρόνησις, έ£ ης αϊ λοιπαι πάσαι πεφύκασιν άρεταί, διδάσκουσα ως ουκ εστίν ήδεως ίήν άνευ του φρονίμως
και καλώς και δικαίως <ούδέ φρονίμως και καλώς και
δικαίως") άνευ του ήδεως. συμπεφύκασι γαρ αϊ άρεταί
τω ίήν ήδεως, και το ίήν ήδεως τούτων εστίν άχώριστον.
2 ένδέον F | αύτ[ά] Η || 3 εν om F | καΐ ου] καΐ F | πολυτελαΐς F: latet πολυτ€λ€ΐαις || 4 υγείας F || 6 διαλημμάτιυν Ρ 1
διειλημμάτιυν Β | προσερχομένοις FHPQs | κρείττιυν Η 1 || 8 λέγομ€ν F | ύπάρχειν ου] εΐναι καΐ F || 9 καΐ τάς Rossius comm.
Laert. ρ. 308: καΐ τάς των libri || 11 άλγειν f [άλ]γεΐν F || 13 απο
λαύσεις libri || 14 πολυτελ[ή]ς F || 15 τον ηδιον F 1. fort. τον
ήδίιυ || 17 έΗ ων Β: om FHPQ. unde αφ' ου f αφ' ων s | πλειστας Η || 19 φιλοσοφία ΒΡ 1 | υπάρχει om F \\ 20 έΗής Ρ 1 |
πάσαι om F | διδάσκουσαι libri, διδάσκουσ[αι] Η διδασκούσης Rossius || 22 ουδέ .... 23 δικαιιυς suppleuit Stephanus in Ciceroniano
lexico graecolat. 1557 p. 52 || 24 τψ] το Β 1 του F | ^στιν f
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133 έπε! τίνα νομίΣεις είναι κρείττονα του και περί θεών δσια
δο£ά£οντος και περί θανάτου bia παντός άφόβιυς έχον
τος και το της φύσεως έπιλελογισμένου τέλος, και το
μεν των αγαθών πέρας ως εστίν εύσυμπλήρωτόν τε και
5 εύπόριστον διαλαμβάνοντος, το δε των κακών ως ή χρό
νους ή πόνους έχει βραχείς, την δε υπό τίνων δεσπότιν
είσαγομένην πάντων διαγελώντος (ειμαρμένην και μάλλον
α μεν κατ' ανάγκην γίγνεσθαι λέγοντος/, α 5ε από τύχης,
α 5έ παρ' ημάς bia το την μεν ανάγκην άνυπεύθυνον
ίο είναι, την be. τύχην άστατον όράν, το δε παρ' ημάς άδέσποτον, φ και το μεμπτόν και το εναντίον παρακολουθεΐν
134 πέφυκεν (έπει κρεΐττον ην τω περί θεών μύθω κατακολουθεΐν ή τη των φυσικών ειμαρμένη δουλεύειν* δ μεν
γαρ ελπίδα παραιτήσεως υπογράφει θεών 5ιά τιμής, ή δε
ΐ5 άπαραίτητον έχει την ανάγκην), την δε τύχην ούτε θεόν,
ως οι πολλοί νομίΕουσιν, ύπολαμβάνοντος (ούθέν γαρ
ατάκτως θεώ πράττεται) ούτε άβέβαιον αίτίαν «ούκΝ οΐεται μεν γαρ αγαθόν ή κακόν εκ ταύτης προς το μακαρίως
2ήν άνθρώποις δίδοσθαι, αρχάς μέντοι μεγάλων αγαθών
1 έπι Ρ1 || 2 δο£άΖ;οντ[ο]ς Η | διαπαντός f || 3 έπιλελογισμένον Ff sscr Ρ 2 || 4 άσυμπλήρωτον Η 1 || 5 [εύ]πόριστον Η
6 βραχείς* την BPQ, mg Η βραχείς· των Η βραδύστην sed χ supra δ posito F βραχίστην f | δεσπότην Β || 7 πάντων om f | διαγελώντος] άγγέλωντος Ρ^ 1 άγγελώντος mg Ρ 2, Q 2 άγγέλλοντος Β
FHf corr Ρ 1 , in mg σφάλμα adnotat Β 2 : άνελόντος Kuelmius |
είμαρμένην .... 8 λέγοντος supplementum lusi || 8 ά δε sic cum |
uerbo antecedente confusum άγγέλο*ν τοσάδέ Ρ 1 | δε από] μεν
από f || 9 άνύπεύθονον Ρ ύπεύθυνον Ff || 11 μενπτόν Β 2 μελπτόν BXQ με*πτόν Ρ 1 μεπτόν Η 1 || 12 πέφυκεν om F | έπει] έπεί
καΐ F | ην οιτι F | μύθω άκολουθεΐν FP 2f || 14 απογράφει rag Ρ2 ||
15 ούτε θεόν] ούχ f || 16 ύπολαμβάνιυν libri nisi quod ύπολαμβάνον in textu Η. sententia uetat ύπολαμβάνοντ ; ... ρ. 66, 1 νομί2ειν scribi ut haec cum 1. 9 δια το κτλ. iungantur | ουδέν F [|
17 ά*ε*'βαιον Ρ 1 | οϊεται libri: intercidisse ουκ locus particulae μεν
docet. Cobetus μεν post αγαθόν traiecit, Gassendus μη ante 19 δίδοσθαι inseruerat II 19 δίδοται F
5
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ή κακών υπό ταύτης χορηγεΐσθαι), κρεΐττον είναι νομί- 135
ίοντος εύλογίστως άτυχεΐν ή άλογίστως εύτυχεΐν (βέλτιστον γαρ εν ταΐς πράΗεσι το καλώς κριθέν όρθωθήναι
δια ταύτην).
Ταύτα ούν και τα τούτοις συγγενή μελέτα προς σε- δ
αυτόν ημέρας και νυκτός προς <τε> τον δμοιον σεαυτώ,
και ουδέποτε ουθ' υπαρ ούΥ δναρ διαταραχθήση, Εήσεις
δε ως θεός εν άνθρώποις. ούθέν γαρ έΌικε θνητψ £ώω
Ιων άνθρωπος εν άθανάτοις άγαθοΐς.
1 νομίμων BHPQf νομίζειν F. cf. adn. p. 65, 16 || 2 ευλό
γως f | [ά]λογίστως Η άλόγως f | άτυχεΐν Q | βέλτιστον] βέλτιον
libri || 3 το κριθέν εν ταΐς πράΞεσι καλώς Ff | ώρθωθήναι F ||
5 ουν om F | μελέτα ημέρας τέ καί νυκτός προς τον F μελέτα
διαπαντός ημέρας καί νυκτός προς εαυτόν καί προς τον f | εαυ
τόν libri: corr. Gassendus || 6 προς τε] προς libri καΐ πρύς f ||
7 διαταραχθ[ήση] Β διαταραχθ*'σ Ρ 1 | ίήσης F £[ήσεις] cum ras.
rec Β lr\** Ρ 1 : 2ήση HP 2Qf || 8 θνητών Ιώων Η 1 | £ώψ om f
9 2ών f 2ώ[ν] Β: ζώον HPQ £ώον ό F.
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TESTIMONIA
LAERTIVS DIOGENES χ 29 (supra p. 2). id. 138 και φέρε οΰν
δη νυν τον κολοφώνα, ως αν εΐποι τις, έπιθώμεν και του παντός
συγγράμματος και του βίου του φιλοσόφου, τάς Κυρίας αυτού
δό£ας παραθεμένοι και ταύταις το πάν σύγγραμμα κατακλείσαντες, τέλει χρησάμενοι τη της ευδαιμονίας αρχή. Το μακάριον κτλ.
2 νυν] αΰ Β | εϊπη BHf | έπιθώμεν και BHPQ: έπιθώμεν
Ff || 3 αυτού om F αυτής Η || 4 έπιθέμενοι Η.
PHILODEMVS de ira col. XLIII Voll. Hercul. coll. alt. 1.1 f. 66
p. 143 Gomp.
καθά περ ένίοις, oci
και χάριτα και πάν το τοι20 πάνδεινον ήγήσαντο ταΐς
25 ουτον, Αλεξάνδρου του
Κυρίαις δό£αις άντιγράπάντων πλείστον ισχύσανφοντες, ει τετόλμηκέ τις
τος όργαΐς τε πολλαΐς συν[Epicurus sent. ι]
εσχημένου και κεχαρισέν ασθένεια λέγειν όργήν
μενού μυρίοις.
SCRIPTOR EPICVREVS INCERTVS col. xv in Voll. Hercul. coll.
alt. t. XI f. 34, editus a Dom. Comparettio frammenti della etica di
Epicuro p. 19 (rivista di filologia t. VII p. 417)
έ]χρή[ν κ]ατέχειν καΐ
καΐ πλούτου κοινώς, και [γάδ διό[τι σ]υμβά[λλε]ται μεν εις
μου καΐ των ομοίων, αλλά
το κ[ατ]ατυγχ[άν]ειν και το
μικρόν ως προς τα κυριώτ[απερ[ι τ]ών κατά [δό£α]ς ποητι- τα περί ων ύπεμνήσ[α]με[ν ·
κών των εΉω[θεν ήκρι]βω15 αφ' ης αιτίας καν ταΐς Κυρίκέναι πώς έ'χει [προς] ημάς, οι- αις δό£αις τέτακται πρώτα,
ίο ον πολυτελείας καΐ μο[ρ]φ[ής
κ[α]ί ταύτηι καν λέγοιτο τα
τ[έλ?]ε[ια] εΐν[αι. α] οι νυν ύπ[ε]ρε[ωρακότες? *
7 ποιητικών: cf. col. ν τά[ς τ]ών έπιθυμ[ιών] π[ερί] τε τά[ς]
ήδονά[ς] καΐ [τα] πο[ητ]ικά δια[φο]ράς άναλογισ[τέ]ον || 13 sq.
scriptor uolgi de deorum regimine opiniones col. VII—X (cf. sent. l),
uanum mortis timorem col. XVI—XX (cf. sent. Il) perstringit. sed
praeterea inter sententias capitales praecepta de dolore tolerando
(cf. sent. iv) et de rebus expetendis (cf. sent. XV. XXI. XXX) refert,
cum alibi (uelut col. iv ήμΐν [άκ]τητον ή δ[ύσ]κτητον ε[ΐναι]
τάγαθόν, ή [πε]περάνθα[ι μέ]ν, άνεγκαρτέρητον δ' [ε!ν]αι δια
τή[ν πο]λυχρονιότ[ητ]α το κακόν) tum f. 31 col. χιι κ[αί μ]άλ[λ]ον εις όρθ[ο]πραΕίαν ύ[πό] των νόμων άγονται θάνατον άνατ[εινομέ]νων καΐ τιμωρία[ν έ]κ θε[ώ]ν και πόνους ως δυσ[φορή]τους και στερήσε[ις] ένίων ως δυσπορίστων. his enim hominum
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timoribus manifestum est opponi praecepta τέτταρα illa et κυριώτατα quae col. XI 6 et 8 dicit, quem locum uideo mihi integrum proponendum esse: [δ δέκατα?] τα περί τώ[ν] τετ[τ]άρω[ν
κεί]με[ν]α λέγεται, το την [διάλη]ψιν την περί των κυρ[ιωτάτ]ων
και την μνήμην [πολ]λά συμβάλλεσθαι π[ρ]ός τά[ς] όρθάς αιρέ
σεις και φ[υ]γάς, άντ' ϊσου τίθεμεν ου καθάπ[ε]ρ έ£εδέ£αντό
τίνες άγροίκως, τώι τινάς άναφέρ[ε]σθαι των αιρέσεων και φ[υ]γών επί τάς περί τούτων αταραξίας, αλλά τώι κ[α]τορθουσθαι
μεν αύτάς τοις τέλεσι τοις της φύσεως παραμετ[ρ]ούντων, πολλά
δε [τ]ών [κα]τά *. Epicurus ipse in epistula tertia summam doctrinae moralis tripertitam facit, cum praeceptis de deo et morte
tertium subiungit de fine naturae, quod complectitur modum et
bonorum et malorum (cf. p. 65, 3—6 et similiter sent. XI); idem
tamen sent. X quadrigas praeceptorum haud obscure indicat. atque eas discipuli in breuissimam promptissimamque formam redegerunt, quam fragmentum prodit Epicurei nescio cuius a Philodemo appositum Voll. Herc. coll. alt. t. I f. 148·παρέ[στω] μόνο[ν]
ή τετραφάρ[μα]κος* άφοβον ό θεός, άναίσθητον ό θάνατος, και
τάγαθόν μεν ευκτη[τον], το δε δεινόν εύεκκ[αρ]τέρητον.
SCRIPTOR EPICVREVS INCERTVS Voll. Hercul. coll. alt. t. vii
f. 21 col. χχνιι *οντα ν[υ]ν επί του προχειρότατου βύβλωι πιστώμεν ταΐς έπιγραφομέναις Κυρίαις δό£αις. εν [τ]αύταις ό Επίκουρος
το [κατά τ]ήν [φύ]σιν αύτοτ[ελές] δν λέγε[ι] ** δταν φ[ήι **
apographi Oxoniensis lectionem beneuole mecum Gomperzius communicauit 1 fort. *ov πάλ[ι]ν | βύβλωι] βυβλειδ utrumque apographon | ιηοιτωμεν Οχ. ιπο.τωμεν Neap. || 3 λέγει] δεκ
utrumque apogr. Cetera non adposui nimis incerta, 1. 11 οπού
αν conicias sententiam III adferri
ClCERO de nat. deor. ι 30, 85 £ in illis selectis eius breuibusque sententiis, quas appellatis Κυρίας δόΗας, haec ut opinor prima
sententia est 5 cf. id. de legibus I 7, 21 c nec uero ferent (Epicurei),
si audierint te primum caput libri optimi prodidisse, in quo scripsit
nil curare deum nec sui nec alieni' [sent. l].
IDEM de finibus II 7, 20 £ in alio uero libro, in quo breuiter
conprehensis grauissimis sententiis quasi oracula edidisse sapientiae
dicitur, scribit his uerbis, quae nota tibi profecto, Torquate, sunt:
quis enim uestrum non edidicit Epicuri Κυρίας δόξας id est quasi
raaxime ratas, quia grauissimae sint ad beate uiuendum breuiter
enuntiatae sententiae' [sent. x], cf. n 31, 102.
DIODORVS 1. xxv fr. 1 Dind. Επίκουρος ό φιλόσοφος εν ταΐς
έπιγεγραμμέναις υπ' αυτού Κυρίαις δό£αις — [sent. χνιι].
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PLVTARCHVS adu. Coloten 31 ρ. 1125Θ την πρώτην κών κυριωτάτων δοζών [sent. ι] προσλαβόντες ευθύς άνατρέπουσιν (την
πολιτείαν).
LVCIANVS Alexandri c. 47 £ν γοΟν καΐ γελοιότατον έποίησεν
ό Αλέξανδρος· εύρων γαρ τάς Επικούρου Κυρίας δό£ας, το κάλλιστον ως οΐσθα των βιβλίων καΐ κεφαλαιωδώς περιέχον της τάνδρός σοφίας τα δόγματα, κομίσας εις την άγοράν μέσην £καυσεν
επί Ηύλων σύκινων . .. . ., ούδ' είδώς ό κατάρατος δσων αγαθών
το βιβλίον εκείνο τοις έντυγχάνουσιν αίτιον γίγνεται καΐ δσην αύτοΐς είρήνην καΐ άταραΗίαν καΐ έλευθερίαν ένεργά£εται, δειμάτων
μεν καΐ φασμάτων καΐ τεράτων άπαλλάττων καΐ ελπίδων ματαίων
και περιττών επιθυμιών, νουν δε και άλήθειαν έντιθέν και καθαΐρον ως αληθώς τάς γνώμας ουχί δαδί και σκίλλη καΐ ταΐς τοιαύταις φλυαρίαις, αλλά λόγψ όρθώ και αλήθεια και παρρησία.
LAERTIVS DIOGENES x 31 εν τοίνυν τω Κανόνι λέγει ό Επί
κουρος κριτήρια της αληθείας εΐναι τάς αισθήσεις και προλήψεις
και τα πάθη, οί δ' Επικούρειοι και τάς φανταστικάς έπιβολάς της
διανοίας, λέγει δε καΐ εν τη προς Ήρόδοτον επίτομη [§ 38. 50 sq.]
καΐ εν ταΐς Κυρίαις δό£αις [sent. χχιν].
ALCIPHRO epist. Π 2, 2 Leontion scribentem ad Lamiam facit:
μέχρι τίνος υπομένει τις τον φιλόσοφον τούτον; έχέτω τα Περί
φύσεως και τάς Κυρίας δό£ας και τους διεστραμμένους Κανό
νας, έμέ δε άφέτω την φυσικώς κυρίαν έμαυτής άστομάχητον καΐ
άνύβριστον et ib. 7 κολακεύειν αυτόν καΐ καθυμνεΐν τάς ύπηνέ- 5
μους αυτού Δό£ας.
2 τα] uolgo τάς || 3 καΐ τάς] αύτοΟ libri.
AELIANVS de prouidentia fr. 61 (Suid. u. Επίκουρος et κλάειν)
εΐχε δε άρα το βιβλίον τάς Επικούρου ΔόΗας ας εκείνοι Κυρίας
ούτω καλοΟσιν, Επικούρου κακά γνωρίσματα, εν αΐς άρα καΐ τόδε
ην, δτι το παν φέρεται τύχη τινί, ου μην βουλήσει και κρίσει
θεού. +* ταύτας δε τάς θρυλουμένας άτόμους πληττομένας υπ' άλ- 5
λήλων, είτα άφισταμένας ** εκ τούτων γίνεσθαι αέρα, γήν και
θάλατταν. είτα διαλύεσθαι τάς 5υγκρίο:£ΐ4 και συνόδους, και παν
τελώς άφανίζεσθαι εις άτόμους. φέρεσθαι δε εική τα πάντα και
ως ετυχεν, ου μην εκ της του ποιητου σοφίας, είτα δτι έ^κτός
προνοίας φύρεται πάντα, ούτε κυβερνήτην ούτε ίθυντήν ούτε ποι- ίο
μένα έχοντα. ....... ό δε θύσας Έπικούρψ και Δό£αις ταΐς εκεί
νου κλάειν £λεγε.
4 δτι Hercherus: δτι καΐ τόδε libri
libri || 9 έκτος] εκ libri.

||

7 τάς άνακράσεις
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΙ ΔΟΞΑΙ

139 Ι Το μακάριον και αφθαρτον ούτε αυτό πράγματα έχει
ούτε άλλψ παρέχει, ώστε ούτε όργαΐς ούτε χάρισι συνέΓ> χεταΓ εν ασθενεί γαρ πάν το τοιούτον.
Π Ό θάνατος ουδέν προς ημάς * το γαρ διαλυθέν άναισθητεΐ* το b' άναισθητουν ουδέν προς ημάς.
5 το τοιούτον, εν άλλοις δε φησι τους θεούς λόγψ θεωρητούς, οΟς μεν κατ' αριθμόν ύφεστώτας, ους δε κατά όμοείδειαν
ίο εκ της συνεχούς έπιρρύσεως των ομοίων ειδώλων επί το αυτό
άποτετελεσμένους, ανθρωποειδείς SCHOLION
1 titulum addidi || 3 πράγμα Seneca πράγμ' scholion Iliadis,
fort. Cicero || 4 άλλο F άλλοις Seneca scholion Iliad. | ώστε] διό
scholion Iliad. | οϋτε post ώστε oin F | [όργ]αΐς Β | χάρισι] λύπαις
scholion Iliad. | συνέχεσθαι Β || 5 ασθένεια Philodemus Nemesius
(Cicero d. nat. deor. I 44, 122. 124), ut Epicurus ipse supra p. 28, 5 ||
6 διαλυθέν FHPQf Plutarchus Gellii, Sextus Alexander Stobaeus:
άναλυθέν Β λυθέν Plutarchus contra Epicuream beatitudinem 23
p. 1103* 27p.H05B || 7 δ' BFPQ: δε Hf | άναίσθητον Stobaeus
άναισθητεΐν editur ap. Alexandrum in analyt. f. 117Γ | ουδέ Η 1
8 θεωρητούς libri: θεωρητούς εΐναι Meibomius || 9 όμοεί
δειαν HP 2Q: όμοειδίαν Bf όμοίδιαν Ρ 1 όμοιοειδίαν F || 10 ομοίων]
ιδίων F || 11 άποτετελεσμένους Kuehnius: άποτετελεσμένων ΒΗ
PQf τετελεσμένων F | ανθρωποειδές Ρ. dixere de hoc scholio
quicumque de dis Epicuri disseruere, nuper Schoemannus opusc. ac.
t. iv p. 351 sqq. RVolkmann in Fleckeiseni annali 1871 p. 688
RHirzel unters. z. Ciceros philos. schrr. I p. 72 sqq. Woltjer de
Lucretii philos. p. 165 sq. Lachelier revue de philol. 1877 t. I p. 264
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ΠΙ "Ορος του μεγέθους των ηδονών ή παντός του άλγουντος ύπε£αίρεσις. οπού δ' αν το ήδόμενον ένή, καθ'
δν αν χρόνον rj, ουκ εστί το άλγουν ή το λυπούμενον ή
το συναμφότερον.
IV Ου χρονίζει το άλγουν συνεχώς εν τη σαρκί, άλλα 140
το μεν άκρον τον ελάχιστον χρόνον πάρεστι, το δε μόνον
ύπερτεΐνον το ήδόμενον κατά σάρκα ου πολλάς ημέρας
συμβαίνει, αϊ δε πολυχρόνιοι των αρρωστιών πλεονάζον
έχουσι το ήδόμενον εν τη σαρκι ή περ το άλγουν.
ν Ουκ εστίν ήδέως ζην άνευ του φρονίμως και καλώς ίο
και δικαίως (ουδέ φρονίμως και καλώς και δικαίως) άνευ
του ήδέως. δτω δ1 εν τούτων μη υπάρχει οίον ζην φρο
νίμως, και καλώς και δικαίως υπάρχει, ουκ εστί τούτον
ήδεως ζην.
VI Ένεκα του θαρρεΐν έ£ ανθρώπων ην κατά φύσιν άγα- ΐδ
θόν, ε£ ων αν ποτέ τούτο οίος τ' ή παρασκευάζεσθαι.
15 κατά φύσιν αρχής καΐ βασιλείας GLOSSEMA u. έ£ ων

1 ή] ή Ρ 1 om Macrobius | cf. Voll. Herc. coll. Π t. VII f. 14
(Gomperz. ztschr.f. d. oesterr. gymn. 1866 p. 708) 'ή παν]τός του
άλγουντος ύπεΗαίρεσις 3 ' τ[ό] μεν γαρ παντ[ό]ς διέλκεται κατά
τα άντί[γραφα], προστιθεμένου του παντός εν τισίν, εν δε τισίν μη προστιθεμένου" κατά πάντα δε τα κ[αλ]ώς έ'χοντα άν[τί]γραφα [γέ]γραπται ή [τ]ου [άλ]γουντος ε £αίρεσι ς, ού[χ ύ]πεΕαίρεσις | του λυπουντος Nemesius || 2 ύπεραίρεσις f | ίδόμενον Ρ 1 | ^νι Ρ 1 || 3 αν FP2f: om BP J Q post χρόνον traicit Η |
ή] ή Ρ 1 Ι το ante λυπούμενον om BP J Q || 5 ου om Ρ 1 || 7 ύπερτ*νον Ρ 1 | το ήδόμενον .... 9 έχουσι om F J Qf, in mg suppleuit F2.
de sententia cf. Maduigius ad Cic. de fin. I 12, 40 p. 85 3 | κατά
σάρκα] εν τη σαρκι mg Η sed deletum || 8 άρρωσιών F || 9 ει
περ f || 11 ουδέ . . . δικαίως suppleuit Gassendus | άνευ ... 13 κα
λώς om F || 12 δτωι Ρ 2 ότω Ρ 1 | δ' έ\ τούτων] δε τούτο libri |
ύπάρχ(ειν) Q | οίον] ου libri | £ή libri: corr. Gassendus || 13 και
ω δικαίως Ff | ύπα .... cum fenestra Β | τούτο Β 1 || 15 ην] ή
libri | fort. αγαθά || 16 τούτο] τούτο τις Meibomius | τ' ή] τ7
ην Β τι Ρ 1
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141 VII "ΕνδοΗοι και περίβλεπτοι τίνες έβουλήθησαν γενέσθαι,
την & ανθρώπων άσφάλειαν ούτω νομίίοντες περιποιήσεσθαι. ώστε ει μεν ασφαλής ό των τοιούτων βίος, άπέλαβον το της φύσεως αγαθόν ει δε μη ασφαλής, ουκ
δ έχουσιν ου ένεκα έ£ αρχής κατά το της φύσεως οικείο*
ώρέχθησαν.
VIII Ουδεμία ηδονή καθ' εαυτό κακόν αλλά τα τινών
ηδονών ποιητικά πολλαπλασίους επιφέρει τάς οχλήσεις
των ηδονών.
142 IX Ει κατεπυκνουτο πάσα ηδονή, και χρόνω και περί
όλον το άθροισμα ύπήρχεν ή τα κυριωτατα μέρη της φύ
σεως, ουκ αν ποτέ διέφερον αλλήλων αϊ ήδοναί.
Χ Ει τα ποιητικά των περί τους ασώτους ηδονών έλυε
τους φόβους της διανοίας τους τε περί μετεώρων και
ΐδ θανάτου και άλγηδόνων, έτι τε το πέρας των επιθυμιών
έδίδασκεν, ουκ αν ποτέ εΐχομεν δ τι έμεμψάμεθα αύτοΐς,
πανταχόθεν εκπληρουμένοις των ηδονών και ούθαμόθεν
ούτε το άλγουν ούτε το λυπούμενον έχουσιν, δ περ εστί
το κακόν.
2ο χι Ει μηθέν ημάς αϊ των μετεώρων ύποψίαι ήνώχλουν
1 ήβουλήθησαν F || 5 κατά] παρά Meibomius. tu cf. Philod.
Voll. Herc. coll. alt. 1.1 f. 78 δό£α τοίνυν χάριν ασφαλείας έδιώχθη
κατά φύσιν || 7 ηδονή hoc loco om f | εαυτό BHPQ: έαυτήν Ff γρ
Ρ2 Ι κακόν BHPQ: κακή Fs γρ Ρ 2 ηδονή κακή. f | τα] το Q om Ff ||
8 ηδονών post τινών om Β 1 || 10 κατεπυκνοϋτο πασά ηδονή FH
P 2f: κατεπύκνου πασά ηδονή τω BP J Q terminatione passiua male
traiecta | καΐ ante χρόνψ in fenestra om Β 1 | περί όδόν Ff γρ Ρ 2
περίοδον BHPQ: em. Rossius commentt. Laert. p. 321 || 13 τα
ποιητά f, γρ mg Ρ 2 | ασώτους] ασωμάτους Ff εύσωμάτους γρ Ρ 2 |
έλυε] έλεγε f || 14 μετεώρων] deorum Cicero liberius || 15 έτι
τε] έτι Q || 16 ποτ[ε εΐχο]μεν Β ποτέ εϊημεν Ff π. εΐη μεν Stephanus in Ciceroniano lexico graecolat. p. 55 | μεμψάμεθα Β: μεμψαίμεθα ceteri || 17 πάντοθεν Ff γρ Ρ2 | είσπληρουμένοις libri | ούθα
μόθεν P 1Q ούθαμώθενΒ: ούδαμόθεν FHP'f || 18 το ante άλγουν
om Β || 20 αί] αί υπέρ Plutarchus | ήνόχλουν F
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και αϊ περί θανάτου, μη ποτέ προς ημάς rj τι, έτι τε το
μη κατανοεΐν τους ορούς των άλγηδόνων και των επιθυ
μιών, ουκ αν προσεδεόμεθα φυσιολογίας.
XII Ουκ ην το φοβούμενον λύειν υπέρ των κυριωτάτων
μη κατειδότα τίς ή του σύμπαντος φύσις, αλλ' ύποπτευόμενόν τι των κατά τους μύθους, ώστε ουκ ην άνευ φυ
σιολογίας ακεραίους τάς ήδονάς άπολαμβάνειν.
XIII Ουθέν όφελος ην την κατ' ανθρώπους άσφάλειαν
κατασκευά£εσθαι των άνωθεν υπόπτων καθεστώτων και
των υπό γης και απλώς των εν τω άπείρω.
XIV Της ασφαλείας της έ£ ανθρώπων γενομένης μέχρι
τινός δυνάμει τινι έΕερειστική και εύπορία ειλικρινέστατη
γίνεται ή εκ της ησυχίας και εκχωρήσεως των πολλών
ασφάλεια.
XV Ό της φύσεως πλούτος και ώρισται και ευπόριστός
εστίν ό 5έ των κενών δο£ών εις άπειρον εκπίπτει.
XVI Βραχέα σοφω τύχη παρεμπίπτει, τα οέ μέγιστα και

1 και περί f έτι τε τα περί Plutarchus | ή τί BHP 2Q: ή τι F
ή τί Ρ 1 ει τι f | έτι] εστί f | τε το μη κατανοεΐν Lachelifer revue
de philol. 1877 1.1 ρ. 85. 200: τετόλμηκα (τετολμηκά Β τ*τό*μηκα
Ρ 1) νοεΐν libri, atque σφά(λμα) adnotat mg B || 3 ουκ αν έδεόμεθα F || 5 τίς ή του Ρ | ύποπτεύοντά erit qui exspectet || 6 των]
τον Β | φυσιλογίας Ρ 1 || 7 έκεραίους F άκεραίας f || 8 ουδέν Β? |
ώφελος F όφαλός Η | κατ' BFf: κατά HPQ | άσφάλιαν Ρ || 9 καθεστότων f || 10 των εν τω- άπείρω] των απείρων των υπό cum
proxima sententia coniungit F || 11 γινομένης f || 12 δύναμίς Η
aperta interpolatione | τινί] τέ BFPQf τε Η | έΕεριστική F: έ£ερειστική Η έΗεριστική P2f έΕαιριστική P ! Q έΗοριστική Β. conicias
έΕερεισις ή J έυπορία ειλικρινέστατη f || 13 εκχωρήσεως Hf: έγχωρήσεως BFPQ | πολλών f || 14 ασφαλείας Η. άδεια conieceram || 1δ [φύσεως] conpendiose Ρ 2 | και post ώρισται bis dat Β ||
16 εστί' F || 17 βραχέα BFP Jf Vitruuius Seneca, nec aliter Cicero
qui non potuit exiguam fortunam interuenire sapienti dicere de
fin. I 19, 63 (n 27, 89) Tusc. disp. ν 9, 26 sed exiguum\ βραχεία
HP 2Q Stobaeus | τύχη Cobetus
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κυριώτατα ό λογισμός διώκησε κατά τον συνεχή χρόνον
του βίου.
XVII Ό δίκαιος άταρακτότατος, ό δ' άδικος πλείστη<£ 'Τα
ραχής γέμων.
XVIII Ουκ έπαύΗεται εν τη σαρκι ή ηδονή, έπειδάν απα£
το κατ1 ένδειαν άλγουν έξαιρεθή, άλλα μόνον ποικίλλεται*
της δε διανοίας το πέρας το κατά την ήδονήν άπεγέννησεν ή τε τούτων αυτών έκλόγισις και των ομογενών τού
τοις, δσα τους μέγιστους φόβους παρεσκεύα£ε τη διάνοια
XIX Ό άπειρος χρόνος ίση ν έχει την ήδονήν και ό πεπε
ρασμένος, εάν τις αυτής τα πέρατα καταμέτρηση τω λογισμώ.
XX Ή μεν σάρΗ άπέλαβε τα πέρατα της ηδονής άπειρα,
και άπειρος αυτήν χρόνος άρέσκοι αν. ή δε διάνοια του
της σαρκός τέλους και πέρατος λαβουσα τον έπιλογισμόν
και τους υπέρ του αιώνος φόβους έκλύσασα τον παντελή
βίον παρεσκεύασεν, και ούθέν έτι του απείρου χρόνου
προσεδεήθη· {ου") μην αλλ' ούτε έφυγε την ήδονήν ουθ'
ήνίκα την έ£αγυυγήν εκ του ζην τα πράγματα παρεσκεύα£εν, ως ελλείπουσα τι του αρίστου βίου κατέστρεφεν.
2 βίου διοικεί και διοικήσει GLOSSEMA u. 1 διώκησε
1 διψκηκε Stobaeus διώκηκε καΐ libri διώκει και f | κατά τον
συνεχή χρόνον του βίου BHPQ κατά τον συνεχή χρόνον Ff κατά
τον βίον και συνεχή χρόνον Stobaeus: omittunt Cicero et Vitruuius,
adulterina censet Meineldus adn. crit. ad Stob. ecl. p. CXCVIII ||
3 ό δίκαιος βίος Diodorus | άταρακτώτατος BF || 5 εν τη σαρκί
post ή ηδονή dat f | τη om F || 7 το πέρας κατά F || 8 έκλόγισις
BPQ: έκλόγ[η]σις Η έκλόγησις Ff || 10 Ό om BP'Q l| 11 κατα
μετρήσει F || 14 άρέσκοι αν] παρεσκεύασεν libri || 16 παντελεΐ F ||
17 παρεσκεύασεν ΒΗ, sine ν ceteri | απείρου χρόνο[υ] Β απόρου
χρόνου PQ mg Η, in quo tamen απείρου diuersa manu adscribitur:
απείρου βίου FHf γρ Ρ 2 || 18 προσεδεήθη· ου μην] προσέδεήθημεν F, Hf γρ Ρ2 [προσεδέθη] μεν Β προσεδέθημεν PQ | ούθ' ΡΉ:
ούδ' F2PQf ουδέ Β || 20 έλλίπουσα BQ | αορίστου f
21 plossema non norunt Cicero Vitruuius Stobaeus
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XXI Ό τα πέρατα του βίου κατειδώς οιδεν, ως εύττόριστον εστί το (τό> άλγουν κατ' ενδειαν έΗαιρουν και το
τον όλον βίον παντελή καθιστάν ώστε ουδέν προσδεΐται
πραγμάτων αγώνας κεκτημένων.
XXII Το ύφεστηκός δει τέλος έπιλογί£εσθαι και πάσαν
την ένάργειαν, εφ' ην τα δο£α£όμενα άνάγομεν ει δε
μη, πάντα ακρισίας και ταραχής έ'σται μεστά.
ΧΧΠΙ Ει μάχη πάσαις ταΐς αισθήσεσιν, ουχ εΗεις ούδ' ας
αν φής αυτών διεψευσθαι προς τί ποιούμενος την άναγωγήν κρίνης.
XXIV Ει τιν' έκβαλεΐς απλώς αϊσθησιν και μη διαιρήσεις
το δο£α£όμενον και το προσμενον και το παρόν ήδη κατά
την αϊσθησιν και τα πάθη και πάσαν φανταστικήν έπιβολήν της διανοίας, συνταράξεις και τάς λοιπάς αισθήσεις
τη ματαίψ δό£η, ώστε το κριτήριον άπαν έκβαλεΐς. ει δε
βεβαιώσεις και το προσμενον άπαν εν ταΐς δοΕαστικαΐς
έννοίαις και το μη την έπιμαρτύρησιν, ουκ εκλείψει το

1 ό τα] εν ή τα Η | άπόριστόν f || 2 [έστι| conpendiose Ρ2
εστί το άλγουν libri: corr. Casaubonus || Β καθιστάν BFHP ||
5 ύφεστικός Β | δει] δε f | τέλος delebat Schneiderus ad Epic. ρ. 54,
tu cf. ρ. 65, 3. 77, 4 | έπιλογίΖεσθαι] λογί£εσθαι F || 6 ένέργειαν Q,
sscr H 2 || 8 ει] ει μη F 1 |j 9 αν om Β 1 | φής (φής Q) αυτών BHPQ:
αυτών εφ' ης (ε puncto inposito deletum) F 1 αυτών φής F2f διεψεύσθαι F | προς τι BHPQ || 10 κρίνεις BF || 11 τιν' HPQ:
τίνα BFf | έκβάλλεις libri nisi quod έκβαλεΐς Η 1 έκβάλλης f: em.
Cobetus I και μη ... 13 αϊσθησιν om Q | διαιρήσεις ΗΡ διαιρήσης
Β: διαιρείς εις F διαιρης εις f || 12 το δαίόμενον F | και Ff: κατά
BHPs | προσμενον Ff: προσμενόμενον ΒΗΡ || 13 post πάσαν erasas aliquot litteras uideas in Ρ || 14 της om Η | [συνταρ]άΗεις Ρ 2 |]
15 ματαίω HPQ ματαίυυΝ Β: ματαία F, f | αιστε] ϋός Q | έκβαλεΐς f :
έκβάλλεις libri || 16 βεβεώσεις Β | προσμενον Ff: προσμενόμενον
BHPQs || 17 την έπιμαρτύρησιν recte explanatum a Schneidero
p. 52 delebat Huebnerus | εκλείψεις libri: em. Bonnetus De Galeni
subfig. empir. p. 82
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ίηεψευσμένον* ώστ' άνηρηκώς εση πάσαν αμφισβήτηση/
και πάσαν κρίσιν του ορθώς ή μη ορθώς.
χχν Ει μη παρά πάντα καιρόν έπανοίσεις εκαστον των
πραττομένων επί το τέλος της φύσεως, αλλά προκαταστρέψεις ει τε φυγήν ει τε biuuEiv ποιούμενος εις άλλο τι,
ουκ έσονται σοι τοις λόγοις αϊ πράξεις ακόλουθοι.
XXVI Των επιθυμιών ό'σαι μη έπ' άλγούν έπανάγουσιν
εάν μη συμπληρωθώσιν, ουκ είσιν άναγκαΐαι αλλ' εύδιάχυτον την όρε£ιν έχουσιν, όταν δυσπόριστον rj (ΐ\) βλάβης
άπεργαστικαι δόΕωσιν είναι.
XXVII ^Ών ή σοφία παρασκευάζεται εις την του όλου
βίου μακαριότητα, πολύ μέγιστόν εστίν ή της φιλίας
κτήσις.
XXVIII Ή αύτη γνώμη θαρρεΐν τε έποίησεν υπέρ του μηθέν αίώνιον είναι δεινόν μηδέ πολυχρόνιον, και την εν
αύτοΐς τοις ώρισμένοις άσφάλειαν φιλίαις μάλιστα κατεΐδε
συντελουμένην.
XXIX Των επιθυμιών αϊ μεν είσι φυσικαί (και. άναγκαΐαΓ

1 ώστ' άνηρηκώς] ως τετηρηκώς libri | ^ση πάσαν] εις άπα
σαν f | ^σ[η] Β || 2 κρίσιν] £ήσιν f || 3 ei] ή Η | παραπάντα Β |
περί Η | πάν[τα] Ρ2 || 5 ήτε δίιυ£ιν Β || 7 sententiam xxvi Gas-1
sendus post s. XXX, Meibomius post s. XXIX conlocauerat | έπαλγοΟν BP || 8 άδιάχυτον HQ έ,νδιαδόχητον f || 9 δυσπόριστοι Ff,
οι terminationem sscr P 2 | fj ή] ή Β ή ceteri || 10 άπέργαστοι δόΗωσιν f || 11 sent. XXVII et sequentem ante s. XXXI Gassendus posuit | ων] omnium rerum quas Cicero: an δσων legebat? || 14 τε
omissum sscr Η 1 τί F | έποίησε ΒΡ || 15 καΐ την ... 17 συντε
λουμένην sententiae XXVII Meibomius subiunxit contra Ciceronis
testimonium || 16 φιλίας libri | κατεΐδε Maduigius ad Cic. de fin.
I 20, 68: perspexit Cicero κατεΐναι libri, sed κα[τεΐναι] Β || 17 [συν]τελουμένην Β || 18 φυσι*καΙ F | καΐ ... ρ. 78, 1 φυσικαΙ om libri,
suppleuit HStephanus in Ciceron. lexico graecolat. p. 53 ex Cicerone.
interpolatam dat G lectionem Των επιθυμιών αί μεν είσι φυσικαί
καΐ ουκ άναγκαΐαΓ αϊ τε (uoluit αί δε) φυσικαί καΐ άναγκαΐαι
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αί δε φυσικαι) και ουκ άναγκαΐαΓ αϊ δε ούτε φυσικαι
ούτε άναγκαΐαι αλλά παρά κενήν δό£αν γινόμεναι.
XXX Εν αΐς των φυσικών επιθυμιών, μη έπ' άλγουν 5ε
έπαναγουσών εάν μη συντελεσθώσιν, υπάρχει ή σπουδή
σύντονος, παρά κενήν δόΕαν αύται γίνονται, και ου παρά
την εαυτών φύσιν ου διαχέονται αλλά παρά την του αν
θρώπου κενοδο£ίαν.
XXXI Το της φύσεως δίκαιον εστί σύμβολον του συμφέροντος εις το μη βλάπτειν αλλήλους μηδέ βλάπτεσθαι.
XXXII Όσα των £ώων μη έδύνατο συνθήκας ποιεΐσθαι
τάς υπέρ του μη βλάπτειν άλλα μηδέ βλάπτεσθαι, προς
ταύτα ούθέν ην δίκαιον ουδέ άδικον ωσαύτως δε και
των εθνών όσα μη έδύνατο ή μη έβούλετο τάς συνθήκας
ποιεΐσθαι τάς υπέρ του μη βλάπτειν μηδέ βλάπτεσθαι.
XXXIII Ουκ ην τι καθ' εαυτό δικαιοσύνη, αλλ' εν ταΐς
μετ' αλλήλων συστροφαΐς καθ1 όπηλίκους δη ποτέ αεί τό
πους συνθήκη τις ·ύπέρ του μη βλάπτειν ή βλάπτεσθαι.
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2 γινόμενα ι. φυσικάς και αναγκαίας ηγείται ό Επίκουρος
τάς άλγηδόνος άπολυούσας, ως ποτόν επί δίψους· φυσικάς δε ουκ
αναγκαίας δε τάς ποικίλλουσας μόνον την ήδονήν, μη ύπεΗαιρου- 2ο
μένας δε το άλγημα, ως πολυτελή σιτία · ούτε δε φυσικάς ουτ'
αναγκαίας, ως στεφάνους και ανδριάντων αναθέσεις SCHOLION
2 ούτε ante άναγκ. om P ! Q | παρά] περί Η | γ[ι]νόμεναι Ρ 2
γενόμεναι scholion Aristotelis ήγούμεναι F || 3 fort. φυσικών μεν
έπιθ. | έπαλγουν FH || 4 ύπάρχη Β || 5 παρά] περί Η utrubique et
u. 6 Ι ου puncto inposito delere uidetur F || 6 εαυτών] nouissimae
syllabae ου sscr Η 2 εαυτόν Ρ 1 | διαχέονται] διαδεχέονται (in mg correctum) Η δια χρειαν τινά f || 10 ήδύνατο Fs ήδύναντο f || 11 άλλα]
αλλά BFQH 2f αλλ' αν Η 1 αλλά* Ρ άλληλα Gassendus | μηδέ om
F 1 || 12 ην] ή BHPQ: ουδέ sscr Ρ 2 εστίν ουδέ Ff || 13 ήδύ
νατο Ff | ή μη] ή Ff || 15 [ου] ην Β || 16 μετά Β | καθ® πηλίκους BF | αεί F || 17 τίς libri sed της Η | ή] μηδέ Huebnerus
19 άλγηδόνας libri: corr. HWeilius | ποτών f | δε ουκ F 1 δε
καΐ ουκ F2f || 20 δε om Ff | μόνην Ff || 21 άλγησμα f | σιτεΐα f
ουτ' HPQ: ούτε BFf || 22 ως στεφάνους] ως τε φασί Η
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151 XXXIV Ή αδικία ου καθ' εαυτή ν κακόν, αλλ' εν τω κατά
την ύποψίαν φόβω, ει μη λήαει τους υπέρ των τοιούτων
έφεστηκότας κολαστάς.
XXXV Ουκ εστί τον λάθρα τι κινουντα ων συνεθεντο προς
5 αλλήλους εις το μη βλάπτειν μηδέ βλάπτεσθαι, πιστεύειν
δτι λήσει, καν μυριάκις επί του παρόντος λανθάνη. μέχρι
γαρ καταστροφής αδηλον ει και λήσει.
XXXVI Κατά μεν (τό^> κοινόν πάσι το δίκαιον το αυτό,
συμφέρον γαρ τι ην εν τη προς αλλήλους κοινωνία' κατά
ίο δε το ίδιον χώρας και όσων δη ποτέ αίτιων ου πάσι συνέπεται το αυτό δίκαιον είναι.
152 XXXVII Το μεν έπιμαρτυρούμενον δτι συμφέρει εν ταΐς
χρείαις της προς αλλήλους κοινωνίας, έχει τον του δικαίου
χαρακτήρα, εάν τε το αυτό πάσι γένηται εάν τε μη το αυτό.
ΐ5 εάν δε νόμον θήταί τις, μη άποβαίνη δε κατά το συμφέ
ρον της προς αλλήλους κοινωνίας, ούκέτι τούτο την του
13 κοινωνίας, των νομισθέντων είναι δικαίων ADDITAMENTVM capiti sententiae destinatum
2 μη δήσει Β μελήσει f | τους] τάς F om f || 4 κινουντα]
ποιουντα libri | συνέθοντο PQ || ·5 μηδέ BHPQ: καΐ Ff γρ Ρ 2 [|
6 δτι λήσει] ό cum hiatu in quo m. 2 ήσει addidit Β | επί Menagius: από BQ γρ Ρ 2 υπό FPf [ύ]πό Η | του παρόντος uocibus
spatium VI fere litterarum reliquit uacuum F | λαμθάνει Η || 7 ei
καΐ] εΐναι F || 8 μεν κοινόν libri: articulum restituit Gassendus ||
10 [δη] π[οτε] Β | αιτίων Β: αιτιών reliqui || 13 £χει ... 14 χα
ρακτήρα om f τον . . χαρ. om s | ε'χει τον του HPQ: £χει το του F
£χειν του Β || 14 χαρακτήρα] χωράν είναι BF idque efFecit addito
in mg χωράν Ρ2 : είναι HP'Q χωράν Aldobrandinus | εάν τε το
αυτό πάσι γένηται εάν τε μη το αυτό πάσι γένηται' εάν τε μη
(μην PQ) το αυτό uno archetypi uersu oscitanter iterato BHPQ
εάν τε αυτό πάσι μη γένοιταΐ' F εάν τε το αυτό πάσι γένηται
εάν τε το αυτό πάσι μη γένηται f || 15 εάν δε om s εάν τε ροsteriora Stephani exempla | μόνον θήταί τις libri νομοτεθήται τΐ f |
άποβαίνη Hf: αποβαίνει reliqui | δε] δη BQ
17 δίκαιον Bs om f. δικαίων (δν, τούτο) Meibomius structuram uerborum fulciens
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δικαίου φύο"ιν έχει. καν μεταπίπτη το κατά το δίκαιον
συμφέρον, χρόνον δε τίνα εις την πρόληψιν έναρμόττη,
ουδέν ήττον εκείνον τον χρόνον ην δίκαιον τοις μη φωναΐς κεναΐς εαυτούς συνταράττουσιν αλλ' εις τα πράγ
ματα βλέπουσιν.
XXXVIII Ένθα μη καινών γενομένων των περιεστώτων
πραγμάτων άνεφάνη μη έναρμόττοντα εις την πρόληψιν
τα νομισθέντα δίκαια έπ' αυτών των έργων, ουκ ην ταύτα
δίκαια, ένθα δε καινών γενομένων των πραγμάτων ουκ
έτι συνέφερε τα αυτά δίκαια κείμενα, ενταύθα δε τότε
μεν ην δίκαι', δτε συνέφερεν εις την προς αλλήλους κοινωνίαν των συμπολιτευομένων' ύστερον δ' ουκ ην έτι
δίκαια, ό'τε μη συνέφερεν.
XXXIX Ό το μη θαρρούν από των έΊΕωθεν άριστα συστησάμενος ούτος τα μεν δυνατά ομόφυλα κατεσκευάσατο'
τα δε μη δυνατά ουκ αλλόφυλα γε' ό'σα δε μηδέ τούτο
1 [μετα]πίπτη Ρ 2 μεταπί cum πτ sscr. ut μεταπίπτει interpreteris F || 2 έναρμόττη Ff: έναρμόττει ceteri libri || 3 εκείνων
των χρόνων f τον χρόνον εκείνον Β || 4 κ[εν]αΐς F κ*ναΐς Ρ 1
έκείναις Q | αλλ' εις τα] αλλά πλείστα libri || 6 κενών libri κοι
νών f: corr. Gassendus || 7 άνεφάνη .... 9 πραγμάτων om Ff,
contra totum locum qui est inde a u. 6 κενών γενομένων usque ad
9 £νθα δε neglegenter iterant Hs | μη] μοι Β | άρμόττοντα libri ||
8 τα νομισθεντα HPQ s: άνομισθέντα Β ά νομισθεντα Aldobrandinus || 9 κενών HPQ s και των Β Aldobr.: corr. Gassendus |
των om Β || 10 δε BHPQ: δη Ff || 11 δίκαι' δτε] δίκ(αι)ό τε &
(ό supra conpendium και syllabae positum) Β: δίκαια δτε reliqui ιι
12 συνπολιτευομένων Β πολιτευόμενων Ff | δε Ff || 14 το μη
libri: το f | μη θαροϋν Ρ 1 μηθαρουν Η | συστησάμενος uereor ut
dici potuerit pro eo quod est συστειλάμενος. sed fieri potest ut
quod uerbis το μεν θαρρούν .... συστησάμενος oppositum esset
membrum interciderit, quam coniecturam et aduerbium άριστα suadet et pronomen ούτος || 15 ούτος om Β solus || 16 τα δε μη ...
ρ. 81,1 άνεπίμικτος in hiatu per uersum et trientem patente om B,
τα δε μη δυνατά et έπίμικτος suppleuit m. 2 | ουκ ... ρ. 81, 1 δυ
νατός ην om Aldobrandinus | δσα δε] δσα γε HPQ δσα Ff | μη
δε FHPQ: exspectes μηδ' αυτό
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δυνατός ην, άνεπίμικτος έγένετο, και έΕηρέσατο δσα τού
των λυσιτελή πράττειν.
XL 'Όσοι την ούναμιν εσχον του το θαρρεΐν μάλιστα εκ
των όμορούντων παρασκευάσασθαι, ούτω και έβίωσαν μετ'
5 αλλήλων ήοιστα το βεβαιότατον πίστωμα έχοντες, και
πληρεστάτην οικειότητα άπολαβόντες ουκ ώούραντο ως
προς έ'λξρν την του τελευτήσαντος προκαταστροφήν.
1 άναπίμικτος Η | έξηρίσατο BFPQf: έ£ορίσατο Η έ£ωρίσατο s | τούτων Aldobrandinus: τούτω Β τούτο s τουτ' HPQ του
Ff || 2 λυσιτελή Ff: έλυσιτέλει HPQs λυσιτελές litteris Π primoribus certis, ceteris euanidis eis quidem sed quae dispici possint Β
λυσιτελεΐ Aldobrandinus || 3 δσ[οι ηνδύνα]μιν £[σχ]ον Ρ 2 in quo
inde a p. 80, 12 ύστερον ut in extrema pagina litterae non paucae
euanuerunt | δσοις Q | του το Meibomius: του τέ Β του τε HPQs
του Ff το Gassendus || 4 όμορρούντων ΒΗ2 | παρασκευάσασθαι
FQf γρ Ρ 2 : παρασκευάσθαι Ρ παρασκευάσθαι Β παρεσκευάσθαι Η |
ούτω] ούτοι Ff || 5 ήδιστα το] ήδιστον τον Β ήδιστον * Ρ ήδι
στον καΐ Q ήδιστον FHf || 6 πληρέστατον F | απολαύοντες F |
ώδύροντο f || 7 προς £λεον Β προς σε (σε Η) δέον HPQ: £λεον
F 2f γρ Ρ 2 £λαιον F l | τουλευτήσαντος F 1 | καταστροφήν F.
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TESTIMONIA
DE LIBRIS EPICVRI
LAERTIVS DIOGENES χ 26 Γέγονε δε πολυγραφότατος ό
Επίκουρος, πάντας ύπερβαλλόμενος πλήθει βιβλίων, κύλινδροι μεν
γαρ προς τους τριακόσιους εισί. γέγραπται δε μαρτύριον ΙΉωθεν
εν αύτοΐς ουδέν, αλλ' αυτού είσιν Επικούρου φωναί. έξήλου δε
5 αυτόν Χρύσιππος εν πολυγραφία, καθά φησι Καρνεάδης παράσιτον
αυτού των βιβλίων άποκαλών 'ει γαρ τι γράψαι ό Επίκουρος,
27 φιλονεικεΐ τοσούτον γράψαι ό Χρύσιππος* καΐ δια τούτο και πολ
λάκις ταύτα γέγραφε καΐ το έπελθόν, καΐ αδιόρθωτα εΐακε τω
έπείγεσθαι, καΐ τα μαρτύρια τοσαυτά εστίν ως εκείνων μόνων γέιο μειν τα βιβλία, καθά περ και παρά Ζήνωνι εστίν εύρεΐν καΐ παρά
Άριστοτέλει'. και τα συγγράμματα μεν Επικουρώ τοσαυτά καΐ
τηλικαΟτα. ων τα βέλτιστα εστί τάδε'
Περί φύσεως λ£
Περί ατόμων καΐ κενού
Περί ε'ρωτος
15
Επιτομή των προς τους φυσικούς
Προς τους Μεγαρικούς
Διαπορίαι
Κύριαι δό£αι
Περί αιρέσεων καΐ φυγών
20
Περί τέλους
Περί κριτηρίου ή Κανών
2 ύπερβαλόμενος Corais ad Plut. Anton. 58 || 3 τριακόσιους]
τ F φ Ritschelius opusc. ι p. 184 sq. | είσίν Q | ££ω F || 4 αυτού
Cobetus: αύται libri || 5 Καρνεάδης Ff: καί άρνεάδης BP*Q καΐ
Καρνεάδης ΡΉ || 6 αυτόν Ff | 6—11 uerba Clitoraachi uidentur
esse | γράψει Β || 7 έφιλονείκει Casaubonus | τοσούτο f || 8 ταύτα
BFf: τα αυτά HPQ | εΐλκε libri: em. Cobetus or. de arte interpr.
p. 57 || 9 έπήγεσθαι Β et fort. P 1 | μόνον Β || 10 καθά καί Ff |
καί παρά άριστ. in mg supplet F || 11 επικούρου F || 12 Ιστι
τάδε Ρ τάδε εστί Q || 20 καί] περί f | φυτών libri: corr. Gassendus
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Χαιρέδημος
TTepl θεών
Περί όσιότητος
Ήγησιάνα£
Περί βίων τέσσαρα
Περί δικαιοπραγίας
Νβοκλής προς θεμίσταν
Συμπόσιον
Εύρύλοχος προς Μητρόδωρον
Περί του όραν

TTepl της εν τη άτόμψ γωνίας

15

TT€pl αφής
Περί είμαρμένης
Περί παθών δό£αι προς Τιμοκράτην
ΤΤρογνιυστικόν
Προτρεπτικός
Περί είδώλων

Περί φαντασίας
2ο

25

Αριστόβουλος
Περί μουσικής
Περί δικαιοσύνης και των άλλων αρετών
Περί δώρων καΐ χάριτος
Πολυμήδης
Τιμοκράτης α β γ
Μητρόδωρος α β γ δ ε
Άντίδωρος α β
Περί νότων δόΗαι προς Μιθρήν

Καλλιστόλας
30

Περί βασιλείας
'ΑναΗιμένης

Έπιστολαί.
2 περί] ή περί s || 4 ή Ήγησ. s || 5 τέσσαρα] δ Ff
||
7 θέμισταν Η || 24—26 numerps integros ex pinacographoru
m
more dant BHPQ, singulos γ, ε, β Ff || 27 νόσων Gassend
us |
μίθρην libri Μίθραν Cobetus || 28 καλλιστολάς Β || 29 et 30
tituli
nescio an coniungendi sint. scripserat Anaximenes Larapsa
cenus
Βασιλέων μεταλλαγάς, cf. CMueller Scriptor. rer. Alexandri
p. 38
Quaestt. Anaxim. p. 22
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Idem prooemii 16 πολλά δε (συνέγραψε βιβλία) Ζήνιυν, πλείω
Ξενοκράτης, πλείω Δημόκριτου πλείω 'Αριστοτέλης, πλείω Επί
κουρος, πλείω Χρύσιππος.
Idem νιι 181 καΐ Απολλόδωρος δ' ό Αθηναίος εν τη Συναf γωγή των δογμάτων βουλόμενος παριστάνειν δτι τα Επικούρου
οικεία δυνάμει γεγραμμένα καΐ άπαράθετα δντα μυρίψ πλείω εστί
των Χρυσίππου βιβλίων, φησίν ούτως αυτή λέξει* € εί γαρ τις
άφέλοι των Χρυσίππου βιβλίων δσα αλλότρια παρατέθειται, κενός
αύτφ ό χάρτης καταλελείψεται'.
ίο

SVIDAS u. Επίκουρος: συγγράμματα δ* αύτοΟ πλείστα.

ARBIANVS Epictet. dissert. ι 20, 19 τί δε καΐ λύχνον άπτεις
(Επίκουρε) καΐ πονεΐς υπέρ ημών καΐ τηλικαύτα βιβλία γράφεις;
idem ιι 20, 9 άνθρωπε, τί υπέρ ημών φροντίσεις; τί δι* ημάς
αγρυπνείς; τί λύχνον άπτεις; τί έπανίστασαι; τί τηλικαΟτα βιβλία
15 συγγράφεις; μη τις ημών έ£απατηθή περί θεών ως έπιμελουμένων ανθρώπων ή μη τις άλλην ούσίαν ύπολάβη του άγαθοΟ ή
ήδονήν; εί γαρ ούτω ταύτα ε*χει, βαλών κάθευδε κτλ.
SENEOA epist. 46, 1 'Librum tuum quem mihi promiseras accepi ..... qui quam disertus fuerit, ex hoc intellegas licet: leuis
20 mihi uisus est, cum esset nec mei nec tui corporis sed qui primo
aspectu aut Titi Liui aut Epicuri posset uideri. tanta autem dulcedine me tenuit et traxit ut illum sine ulla dilatione perlegerim'.
PLVTABCHVS de occulte uiuendo 3 p. 1129a μηδέ διάπεμπε
βίβλους πάσι καΐ πάσαις έπιδεικνύμενος την σοφίαν ... . τί δε αί
25 τοσαυται μυριάδες στίχων επί Μητρόδωρον, επί Άριστόβουλον,
επί Χαιρέδημον γραφόμεναι και συνταττόμεναι φιλοπόνως; ίνα
μηδ' αποθανόντες λάθωσιν; (ή) IV άμνηστίαν νομοθέτης αρετή
καΐ άπραζίαν τέχνη καΐ σιωπήν φιλοσοφία και λήθην εύπραγία;
ClCERO Tusc. disp. II 3, 8 'Platoncm reliquosquc Socraticos
30 et deinceps eos qui ab his profecti sunt lcgunt omncs, etiam qui
illa aut non adprobant aut non stiuHosissinic conscctantur, Epicurum autem et Metrodorum non fcre praotcr suos quisquam in
manus sumit*.
2 Ηενοφάνης libri: corr. Ritscholius opuso. ι ρ. 185 || 21 igitur ampla ac spatiosa Epicuri nolumina haiul sccus quam Liuiana
in prouerbium abierant. cf. Cic. dc tin. u 121. 08 'tantis uoluminibus*
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DE SERMONE AC STILO EPICVRI
LAERTIVS DIOG. χ 13 κέχρηται δε λεΞει κυρία κατά των πραγ
μάτων, ην δτι ιδιωτάτη εστίν, Αριστοφάνης ό γραμματικός αιτιά
ται, σαφής δ' ην ούτως ως και εν τω TTepl Ρητορικής άΗιοΐ μηδέν
άλλο ή σαφήνειαν άπαιτεΐν.
ClCERO de finibus Ι 5, 14 sq. (Torquatus ad M. Ciceronem) 5
c sed existimo te sicut nostrum Triarium minus ab eo (Epicuro) delectari, quod ista Platonis Aristoteli Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. nam illud quidem adduci uix possum, ut ea
quae senserit ille tibi non uera uideantur. Vide quantum, inquam,
fallare, Torquate. oratio me istius philosophi non offendit: nam et 30
complectitur uerbis quod uolt et dicit plane quod intellegam; et
tamen ego a philosopho, si afferat eloquentiam, non asperner; si
non habeat, non admodum flagitem. re mihi non aeque satis facit,
et quidem locis pluribus'.
GELLIVS n. a. n 9, 4 'nimis minute ac prope etiam subfri- 15
gide Plutarchus [sc. in libro Π de Homero] in Epicuro accusando
λ€£ιθηρεΐ. has enim curas uocum uerborumque elegantias non modo
non sectatur Epicurus, sed etiam insectatur 1.
ClCERO de fmibus II 4, 12 c itaque hoc frequenter dici solet
a uobis, non intellegere nos quam dicat Epicurus uoluptatem .... 20
5, 15 Et tamen uide ne si ego non intellegam quid Epicurus loquatur .. ., sit aliqua culpa eius qui ita loquatur ut non intellegatur. quod duobus modis sine reprensione fit, si aut de industria
facias ut Heraclitus . . . aut cum rerum obscuritas, non uerborum
facit ut non intellegatur oratio, qualis est in Timaeo Platonis. Epi- 25
curus autem, ut opinor, nec non uolt, si possit, plane et aperte loqui, nec de re obscura, ut physici, aut artificiosa, ut mathematici,
sed de illustri et facili et iam in uolgus peruagata loquitur'.
Idem de nat. deor. I 31, 85 c in hac ita exposita sententia
[Ep. sent. l] sunt qui existiment, quod ille inscitia plane loquendi 30
fecerat, fecisse consulto: de homine minime uafro male existimant'.
Idem de finibus Π 6, 18 'dum dialecticam contemnit Epicurus,
quae una continet omnem et perspiciendi, quid in quaque re sit,
2 ίδιωτικωτάτη Menagius ιδιωτική Bakius ad Cleomedem p. 426
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scientiam et iudicandi, quale sit quidque, et ratione ac uia disputandi, ruit in dicendo, ut mihi quidem uidetur, nec ea quae docere
uolt ulla arte distinguit'. ib. 9, 27 c contemnit enim disserendi elegantiam, confuse loquitur'.
5

Idem de diuin. II 50, 103 £ Epicurum, quem liebetem et rudem
dicere solent Stoici'.
Idem Tusc. disp. V 9, 26 c An malumus Epicurum imitari? qui
multa praeclare saepe dicit: cjuam enim sibi constanter conuenienterque clicat, non laborat 1 .

10

ΤΠΕΟ progymnasm. Rh. W. ι p. 109 Sp. II p. 71, 7 έπιμελητέον δε και της συνθέσεως των ονομάτων, πάντα διδάσκοντα έ£
ων διαψεύδονται το κακώς συντιθέναι και μάλιστα δε την £μμετρον και £νρυθμον λέ£ιν, ως τα πολλά των Ήγησίου του φήτορος
και των Άσιανών καλουμένων £ητόρων και τινά των Επικούρου
15 οΐά που κτλ. [uid. frr. 131 et 105].
ATHENAEVS ν ρ. 187 C την μεν γαρ έπιτρέχουσαν τη λέ£ει
(Epicuri) άρρυθμίαν τί δει και λέγειν; [uid. fr. 57].

CLEOMEDES π 1 ρ. 112 Bak. ουδέ γαρ λιγύν £γωγε τοΟτον
αν τον θερσίτην (Epicurum), καθάπερ ό 'Οδυσσεύς εκείνον, εΐποιμι,
2ο έπεί γε προς τοις άλλοις και τα κατά την έρμηνείαν αύτώ διεφθορότα εστί, σαρκός ευσταθή καταστήματα λέγοντι καΐ τα
περί ταύτης πιστά έλπίσματα, και λίπασμα οφθαλμών
το δάκρυον όνομά£οντι καΐ ιερά άνακραυγάσματα και γαργαλισμούς σώματος και ληκήματα και αλλάς τοιαύτας κακάς
25 άτας* ων τα μεν εκ χαμαιτυπείων αν τις είναι φήσειε, τα δε ό'μοια
τοις λεγομένοις εν τοις Δημητρίοις υπό των θεσμοφορια£ουσών
γυναικών, τα δε από μέσης της προσευχής καΐ των έπ' αύταΐς
προσαιτούντων Ιουδαϊκά τίνα και παρακεχαραγμένα και κατά πολύ
των ερπετών ταπεινότερα.
30

SEXTVS EMPIR. adu. mathem. ι 1 εν πολλοίς γαρ αμαθής Επί
κουρος ελέγχεται ουδέ εν ταΐς κοιναις όμιλίαις καθαρεύων.
ClCERO de nat. deor. II 17, 46 c hic quam uolet Epicurus iocetur, homo non aptissimus ad iocandum minimeque resipiens patriam'.

28 Ιουδαϊκά] χυδαϊκά Meinekius Philol. t. xiv p. 25 perperam
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CICKRO de nat. deor. ι 44, 123 '(Epicuro) homine non tam
faceto quam ad scribendi licentiam libero 1.

DIONYSIVS HALIC. de comp. uerb. 24 p. 188 Επικούρειων δε
χορόν, οΐς ουδέν μέλει τούτων, παραιτούμεθα. το γαρ έπίπονον
του γράφειν όντως, ως αυτός Επίκουρος λέγει, τοις μη στοχα£ομένοις του πυκνά μεταπίπτοντος κριτηρίου πολλής αργίας ην και
σκαιότητος άλεξιφάρμακον.
CJCERO Bruti 35, 131 C (T. Albucius) fuit Athenis adulescens,
perfectus Epicureus euaserat: minime aptum ad dicendum genus 5.

CERTORVM LIBRORVM
VESTIGIA
Ι ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΩΝ
Laert. χ 27 supra ρ. 85, 20
1

LAERTIVS DIOGENES χ 130 διαφέρεται δε προς τους Κυρηνα'ϊκούς π€ρί της ηδονής, οί μεν γαρ την καταστηματικήν ουκ
5 έγκρίνουσι, μόνην δε την εν κινήσει* ό δε αμφότερα ** ψυχής
καΐ σώματος, ως φησιν εν τω Περί αίρέσεως καί φυγής και εν
τφ Περί τέλους καί εν α Περί βίων και εν τη προς τους εν Μυτι
λήνη φιλοσόφους επιστολή.

2
ή μεν γαρ άταραΗία και <jf) άπονία καταστηματικαί
ίο είσιν ήδοναί' ή be χαρά και ή ευφροσύνη κατά κίνησιν
ενεργεία βλέπονται.
LAERTIVS DIOG. x 136 ό δ' Επίκουρος εν τω Περί αιρέσεων ούτω
λέγει' ή μεν .... βλέπονται.
4—5 cf. Cicero de fin. II 5, 10 'uoluptatem . . . quae sit in
motu: sic enim appellat hanc dulcem "in motu", illam nihil dolentis
ct in stabilitate"'. 10, 31 c utra uoluptate, stantc an mouente? quoniam, si dis placet, ab Epicuro loqui discimus'. 23,75 c tum enim
eam ipsam uis (uoluptatem) . . . et nomen inponis, in motu ut sit
et faciat aliquam uarietatem [ποικίλλουσα], tnm aliam quandam summam uoluptatem, quo addi nihil possit: eam tum adcssc, cum dolor
omnis absit: eam stabilem appellas 5 adde 10,30. 23,77 \ 4 της
om F | 5 άμφοτέραν F. at duo paria memoranda crant, et intercidit καταστηματικήν και κινητικήν | Ο αιρέσεων Η \ 7α] τω
Ff τφ πρώτψ uolgo || 9 γαρ om F | ή inserui | 10 καί ή] και
Ff | 11 ένεργείαι F εναργείς HRitter hist. philos. ιιι ρ. 469 |
12 εν τφ π. αίρ. om F | αίρέσεως Q

92

EPICVRI ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
II ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ

Laert. x 28 supra p. 86, 30
[fort. titulus fuit Άνα£ιμένης (ή ?) περί βασιλείας [1. ix] cf. adn.
ad ρ. 86, 29. credas sic inscriptum esse librutn quod Anaximenis
Βασιλέων μεταλλαγαί materiam copiosam et gratam praebuerant di- 5
sputanti de misera regum uita. uide quae de libro V dicentur.]
3

III ΑΝΑΦΩΝΗΣΕΙΣ
PHILODEMVS περί οργής VH2 1 68 p. 149 Gomp. άρέ[σ]κει δε
και τοις καθηγεμόσιν ου το [κ]ατ[ά] την πρόληψη/ [τα]ύτην θυμωθήσεσθαι τον σο[φ]όν, αλλά το κατά την κοι[νο]τέραν και γαρ ίο
ό Έπίκου[ρος] εν ταΐς Άναφωνήσεσιν [δι]ασαφεΐ [το] τε θυμωθήσεσθαι κα[ί το] μετρίως.
IV ΑΝΤΙΔΩΡΟΣ ά β
Laertius χ 28 supra ρ. 86, 26
cf. Plutarchus adu. Coloten 32 ρ. 1126a ει γαρ προς Άντίδω- 15
ρον ή Βίωνα τον σοφιστήν γράφων (Colotes) έμνήσθη νόμων καΐ
πολιτείας και διατάξεως, ουκ αν τις εΐπεν αύτω
'μεν', ω ταλαίπωρ', άτρέμα σοΐς εν δεμνίοις
περιστέλλων το σαρκίδιον, έμοί δε περί τούτων οικονομικώς καΐ
πολιτικώς βεβιωκότες έγκαλείτωσαν 3 ; είσί δε τοιούτοι πάντες οις 2ο
Κωλώτης λελοιδόρηκεν.

4

LAERTIVS DIOG. χ 8 και Άντίδωρον Σαννίδωρον (έκάλει).
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ
cf. Laert. χ 28 περί δικαιοσύνης και των άλλων αρετών [xiv]
[inter libros suspectae fidei Epicureos Philodemus Voll. Herc. 25
coll. alt. t. I f. 152 [supra p. 34] memorat και του περί α . . · · .
quinque litteris euanidis, quas probabiliter sic ά[ρετών suppleas,
ά[τόμων Spengelius Philol. suppl. t. n p. 535. Cf. Cicero de finibus
II 16, 51 'istorum uerborum, quae perraro appellantur ab Epicuro,
sapientiae fortitudinis iustitiae temperantiae 3.]
30
V

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

Laert. x 28 supra p. 86, 19
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 22 p. 1103a τω μεν
13 de titulo libri cf. p. 93 | 18 μεν' ω κτέ. Eurip. Or. 258 |
20 τοιούτοι] ούτοι uolgo || 22 Σαινίδωρον Hadr. lunius
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Επικουρώ καΐ Μητρόδωρος καΐ ΤΤολύαινος και Αριστόβουλος έκθάρσημα καΐ γήθος ήσαν, ων τους πλείστους θεραπεύων νοσουντας ή καταθρηνών αποθνήσκοντας διετέλεσε.
[multi sunt libri ab Epicuro nomine uiri aut mulieris insigniti.
δ et fratrum quidem memoriae dicati erant Αριστόβουλος Νεοκλής
Χαιρέδημος, amicorum laudem continebant Εύρύλοχος ΉγησιάναΞ
θεμίστα Μητρόδιυρος, inpugnabantur Άντίδωρος Τιμοκράτης; de
eo libro cui ΆναΗιμένης titulus evat, coniecturam supra protuli;
restant Καλλιστόλας (nisi fallit librorum fides) et ΤΤολυμήδης, de
10 quibus non liquet. ultro memineris loghistoriconmi Varronis et
Tulliani Catonis de senectute, Laeli de amicitia sed luculentius
praesto est exemplum, unde de natura horum librorum coniecturam
capiamus, Carne'isci Epicurei Φιλίστας, cuius laceras aliquot reliquias uolumen Herculanense n. 1027 (VH 2 V 182 sqq.) seruauit una
15 cum titulo hoc Καρνεΐσκου Φιλίστα •K-fair-H·?); cf. D. Comparetti
relazione sui papiri ercolanesi p. 14 sq. eo opere apparet Philistam
aliquem sic tamquam exemplar uitae sapienter moderandae proponi,
ut eadem opera de uita instituenda praecepta dentur, quaestiones
tractentur, aliorum (uelut Praxiphanis c. χ et XIII) opiniones refu-

20 tentur. uide praesertim f. 192 c. χι μακράν ά[πέ]χ[ο]ντες του των
δεόντων (τι) λέγειν περ[ί φι]λίας ή των λοιπών ό'σ[α σ]υντεί[ν]ει
π[ρ]ός το [β]ιώσα[ι] μακαρίως· δθεν δη καΐ Φιλίσταν καλώς εκ
μειρακίου κατακοσμηθέ[ν]θ' υπό τοιούτου [δ]ι[αλογισμο]0 μέχ[ρ]ι
τε[λευτής] * et f. 195 c. xvi ubi ille comparato Praxiphane (cf. c. χ
25 διότι μακράν απείχε ΤΤρα£ιφάνης του των δεόντων τι λελογίσθαι
περί φιλίας καΐ την π[ροσ]ήκουσαν £χειν [κ]ατάσ[τ]ασιν έμ φίλ[ω]ν τελε[υτ]αΐς) extollitur: και δείγμα καθ[εσ]τηκός της καθ'
δλον τον βίον φαύλης διαγωγής και φίλοις ου της άΓρ]ίστης συν
αναστροφής, [έ]κεΐνόν τ' έπ[αιν]ουντας, ως καλώς εν ταΐς φίλω|ν]
30 τελευταΐ[ς ά]νεστρέφετο και ουτ' άφιλον οϋτ' άνήμ[ερον * . haec
imitatoris uestigia si lustraueris, intelleges qui fieri potuerit ut in
plura eaque ampla uolumina excresceret Epicuro Metrodori aut
Themistae laudatio].

35

VI ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ
Laert. x 27 supra p. 85, 14
VII ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗΙ ΑΤΟΜΩΙ ΓΩΝΙΑΣ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 11
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VIII ΠΕΡΙ ΑΦΗΣ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 12
IX ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 29
cf. adn. ad ρ. 86, 29 et supra p. 92

5

6*

5

PLVTABCHVS contra Epicuri beatitudinem 13 p. 1095 C Επίκου
ρος .... προβλήμασι μουσικοΐς καΐ κριτικών φιλολόγοις ίητήμασιν
ουδέ παρά πότον διδούς χωράν, άλλα και τοις φιλομούσοις~τών
βασιλέων παραινών στρατηγικά διηγήματα καΐ φορτικάς βωμολο
χίας ύπομένειν μάλλον εν τοις συμποσίοις ή λόγους περί μούσι- ίο
κών και ποιητικών προβλημάτων περαινομενους. ταυτί γαρ έτόλμησε γράφειν εν τω Περί βασιλείας.
PLVTARCHVS adu. Coloten 83 ρ. 1127a ούτοι δε καν γράφωσι,
γράφουσι .... περί βασιλείας, ϊνα φεύγωμεν το συμβιουν βασιλευσι.
Χ ΠΕΡΙ ΒΙΩΝ Δ

ΐδ

LAERTIVS DlOG. x 27 supra ρ. 86, 5. idem χ 30 το δε ηθικόν
(£χει) τα περί αίρέσεως καΐ φυγής · £στι δε εν ταΐς Περί βίων
βίβλοις και έπιστολαΐς και τω Περί τέλους.
7

Α
LAERTIVS DIOG. x 136: uid. fr. 1.

20

8
LAERTIVS DIOG. χ 119 ουδέ πολιτεύσεται (ό σοφός), ως εν
? τη πρώτη Περί βίων. ουδέ τυραννεύσειν.
ClCERO ad Atticum χι ν 20, δ 'Epicun mentionem facis et audes
dicere μη πολιτεύεσθαΓ.
ad famil. VII 12 c indicauit mihi Pansa meus Epicureum te esse 25
factum ..... quid fiet porro populo Vlubrano, si tu statueris πολιτεύεσθαι non oportere?'
de legibus I 13, 39 c omnia quae sequantur in uita quaeque fugiant,
uoluptatibus et doloribus ponderantis .... in hortulis suis iubeamus dicere, atque etiam ab omni societate rei publicae, cuius par- 30
tem nec norunt ullam neque umquam nosse uoluemnt, paulisper
facessant rogemus\

7 reliqua uide fr. 20 || 21 πολιτεύσεσθαι f |
τυραννεύειν Β 1 τυραννεΰσιν F

22 τη ά" F |
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PLVTARCHVS adu. Coloten 34 ρ 1127d οι νόμους καΐ πολιτείας άναιροΟντες τον βίον άναιροΟσι τον άνθρώπινον, Επίκουρος δε καΐ
Μητρόδωρος τούτο ποιοΟσι τους μεν συνήθεις άποτρέποντες τοΟ
τα κοινά πράττειν, τοις δε πράττουσιν άπεχθανύμενοι.
5 id. ibid. 33 ρ. 1127α ούτοι δε καν γράφιυσι, γράφουσι περί πολι
τείας, ϊνα μη πολιτευώμεθα, καΐ περί Ρητορικής, ϊνα μη £ητο ρεύω μεν.
id. ibid. 31 ρ. 1125° οι πολιτείας άφιστάντες αυτούς καΐ τους πλη
σιάζοντας,
id. praec. sanit. 22 ρ. 135C Έπίκουρόν τε καΐ τους περί Έπίκουρον
ίο ουδέν ώνησε προς την ύμνουμένην 'σαρκός εύστάθειαν' ή πάσης
φιλοτιμίαν έχούσης πράΕεως άπόδρασις. cf. 21 ρ. 135b άπωτάτω
πολιτείας καθίσασιν εαυτούς καΐ συστείλασιν.
SENECA epist. 90, 35 'non de ea philosophia loquor, quae ciuem
extra patriam posuit, extra mundum deos, quae uirtutem donauit
ιδ uoluptati \
CoMMENTA Lucani n 380 p. 75, 13 'Epicurus cum dicat propter uoluptatem omnia esse facienda, exclaudit ab officiis actuque ciuili
sapientem et sibi tantum oportere uiuere adfirmat'.
9*
SENECA ad Serenum de otio 3, 2 'duae maxime et in hac re
20 dissident sectae Epicureorum et Stoicorum, sed utraque ad otium
diuersa uia mittit. Epicurus ait: non accedet ad rem publicam
sapiens nisi si quid interuenerit. Zenon ait: accedet ad rem
publicam nisi si quid inpedierit. alter otium ex proposito petit,
alter ex causa'.

10

PHILODEMVS de rhetor. VH 2 iv 77 = Oxon. n 85 (πώς οΰν —)
τέχνην Ιστιν εί[πεΐ]ν την πολιτικήν ^ητορικήν; δτι μεν γαρ ουκ
ε"χε[ι] την μεθοδικήν παράδοσιν καΐ την το έστηκός προσφερομένην,
όμολογουσιν δτι [δε] ουδέ την παρατήρησιν τή[ν του] ως επί τΟ
πο[λ]ύ κα[1] κατά τύ εύλογον στοχαίομένην, Έπίκου[ρος] εν [τ]ώι
30 πρώτω[ι Περί β]ίιυν [κα]1 εν τώι Περί [πλ]ούτο[υ] />η[τώ]ς γέγρα[φεν], καΐ [Μη]τρόδωρο[ς εν τ]ώι ΤΤρύς τους άπύ φυσ[ιολογί]ας λέγο[ντας] άγα[θούς εΐναι] £ήτορας.
10 ύμνουμένην fr. 68 || 22 si quid interuenerit] graece κατά
περίστασιν βίου || 26 πολιτικών Ν 1 27 <rf. (Philodemus) VH2 x 154
μέθοδος [γαρ ο]ύκ εστίν δι' ης πλήθος [τις δ]υνήσεται πείθειν
[οΟτε] δια παντΟς οΰθ' ως [επί τύ] πολύ | 30 £ητώς γέγραφεν
fortasse audacius dedi: ρη . ·. τοιεπρα Ο ,.. ·. -οι · · φ Ν
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PHILODEMVS de rhetor. VH 2 iv 107 = Οχ. π 115 et VH 2 ν 44
* * ερωτήσεως ουκ εν τώι Συμποσίωι λέγομεν ούδ' εν τοις ΤΤερΙ
βίων ουδέ κελεύομεν αυτόν °ψή[χει]ν έμ [πε]λάγεΓ £ητεΐν, αλλ'
δπου φαμέν κα[ί δι'] ων φαμέν δηλουσθαι το την σοφιστικήν βητορικήν τέχνην ύπάρχειν παρατεθείκαμεν.
5
Β
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 ιι 108 ρ. 126, 26 Gomp. καν [τώι]
Περί βίων δευ[τέρωι] προσκυνή[σεσθαι θεούς φησι τον σοφόν].
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 110 ρ. 128, 5 Gomp. αλλ'] Επί
κουρος φανή[σεται] και τετηρηκώς [#παν]τα καΐ τοις φί[λοις τ]η- ίο
ρεΐν παρεγ[γεγυηκ]ώς ου μόνον [δια τ]ούς νόμους, αλλά δια φυσικάς [αιτίας], προσεύχεσθαι γαρ εν τώι Περί [βίων] οικεΐον εΐναι
[σοφί]αι φησίν, ούχ ως [άχθο]μένων των [θεών] ει μη ποιή[σομεν],
άλλα κατά την έπίνοιαν των [ύπερβ]αλλουσών [δυνά]μει και σπου[δαιότ]ητι φύσεων.
15

14

LAERTIVS DIOG. x 119 ουδέ κυνιεΐν (τον σοφόν), ως εν τη
δευτέρα Περί βίων/ ουδέ πτωχεύσειν.

15

LAERTIVS DIOG. χ 119 αλλά και πηρωθεΐς τάς όψεις (ό σο
φός) καταΕιοΐ αυτόν του βίου, ως εν τη αύτη φησι.
2 quae praecedunt restitui uix possunt, cum in altero exemplo
(B = V 44) tantum non absumpta sint, alterius exempli apographa
(An A°) inter se discrepent | an λεγόμεν'? | 3 ψήχειν] ψη . . . ν An
ψυ ... ν Α° ψε . . . ν Β. cf. Catulli c. LXX mulier cupido quod dicit
amanti In uento et rapida scribere oportet aqua nec dubitabis hoc
hemistichion ei ascribere qui Euhemerum fecit άδικα βιβλία ψή
χειν || 7 cf. Plut. contra Epicuri beatitudinem 21 (infra p. 103, 7)
υποκρίνεται γαρ (Epic.) εύχάς και προσκυνήσεις | 8 δευ-] δετ Neap.
cf. Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 p. 540 || 9 fundamenta
interpretationis certa pleraque Buechelerus iecit in Fleckeiseni annali 1865 p. 540 sq. | 11 διασφυσεισ corr. in δια φυσεικασ papyrus |
12 αιτίας Gomperzio debetur | βίων suppleui: θεφν Buechelerus,
quod sentio eo commendari, quod numerus libri non indicatur |
15 sequentia nondum extricata || 16 κ[υνιείν] cum litura Β κινιεΐν F.
cf. Arius Didymus Stobaei ecl. n 6, 6 p. 238 de Stoicis: κυνιεΐν τε
τον σοφόν λέγουσιν ίσον <^δν add. Valck.) τω έπιμενεΐν τψ κυνισμω, ου μην σοφόν όντα ένάρ£εσθαι του κυνισμού | τη β F |
17 πτωχεύειν Β 1 || 18 πυρωθείς ΒΗ2 | 19 καταΗιοΐ] μετάΗει FPOf
μετέχει ΒΗ 1 μετέΗειν Η 2 μεθέΗειν ^ | τη αυτή: antecedit fr. 14

EPICVRI ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ

97

XI ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ

aut partem uoluminum Προς τους φυσικούς aut haec ipsa fuisse
conicias. eorum epitomen in indicem recepit Laertius (infra n. XLIX)
cf. Plutarchus contra Epicuri beatitudinem 18 p. 1100a (Έπί5 κούρος) ούτω σπαργών περιμανώς καΐ σφαδά£ων προς δό£αν, ώστε
.... Δημοκρίτψ, τα δόγματα £>ήμασιν αύτοΐς ύφαιρούμενος, £υγομαχεΐν περί συλλαβών καΐ κεραιών, alia huius obtrectationis testimonia dedi infra fr. 202—4. 2$?.
PniLODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH1 V 2 fr. xx
16
ίο £τι δε τή[ν] με[ρι]£ομένην συν[γν]ώ[μ]ην εν οις διέπεσον ώ[ς] £ν
τ[ε] τοις προς Δημόκρ[ι]τον ΐστατ[α]ι δια τέλους ό Επίκουρος κ[αΙ
προς Ή]ρακ[λ]είδην IV τ[ε *
ClCEEO Tusc. disp. ι 34, 82 'fac enim sic animum interire ut
corpus: num igitur aliquis dolor aut omnino post mortem sensus
15 in corpore est? nemo id quidem dicit, etsi Democritum insimulat
Epicurus, Democritii negant'.

17*

XII ΔΙΑΤΤΟΡΙΑΙ
Laert. x 27 supra p. 85, 18

18

πράΗει τινά ό σοφός ων οι νόμοι άπαγορεύόυσιν, εί-

2ο δώς δτι λήσει; Ουκ euobov το απλούν εστί κατηγόρημα.
PLVTARCHVS adu. Coloten 34 ρ. 1127d δτι δ' ου νομοθέταις αλλά
νόμοις έπολέμουν, ^Εεστιν άκούειν Επικούρου' έρωτφ γαρ αύτύν
εν ταΐς Διαπορίαις, ει πράΗει ..... λήσει. καΐ αποκρίνεται
Ουκ ..... κατηγόρημα, τουτέστι πράΗω μεν, ου βούλομαι δε
25 όμολογεΐν.
ClCERO de finibus Π 9, 28 c ex eo quod eam uoluptatem quam omnes
gentes hoc nomine appellant uidetur (Ep.) amplexari saepe uehementius, in magnis interdum uersatur angustiis, ut hominum conscientia remota nihil tam turpe sit quod uoluptatis causa non ui30 deatur esse facturus'.

19

LAEKTIVS DIOG. x 119 καΐ μην καΐ γαμήσειν καΐ τεκνοποιή6 τα Wyttenbachius: τφ τα libri | ύφαιρουμένω libri: corr.
idem || 12 cf. fr. 2$ \\ 15 cf. H. Diels Hermae t. XIII p. 4 ||
28 haec uberius persequitur Cic. ib. II 16, 53 — 19, 60
7
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σειν τον σοφόν, ως Επίκουρος εν ταίς Διαποριαις καΐ εν ταΐς
Περί φύσεως, id. ibid. κατά περίστασιν δε ποτέ βίου γαμήσειν.
ABBIAKVS Epict. diss. ι 33,3 δια τί άποσυμβουλεύεις (Επίκουρε)
τφ σοφώ τεκνοτροφεΐν; τί φοβη, μη δια ταύτα εις λύπας έμπέση;
6 αλλ' ό μεν . . . τολμά λέγειν δτι Μη άναιρώμεθα τέκνα.
5
SENECA (fr. 45 Haasii) ap. Hieronymum adu. louin. I 48 p. 317 Vall.
'Epicurus uoluptatis assertor, quamquam Metrodorus discipulus eius
Leontium habuerit uxorem, raro dicit sapienti ineunda coniugia, quia
multa incommoda admixta sunt nuptiis. et quomodo diuitiae et honores et corporum sanitates et cetera quae indifferentia nominamus, 10
nec bona nec mala sunt sed uelut in meditullio posita usu et euentu
uel bona uel mala fiunt, ita et uxores sitas in bononim malorumque confinio. graue autem esse uiro sapienti uenire in dubium,
utrum bonam an malam ducturus sit\ cf. Clemens Alex. strom. Π 23
ρ. 181, 27 Sylb. Theodoretus cur. Graec. errorum XII p. 479 Gaisf. 15
20

PLVTAECHVS contra Epicuri beatitudinem 13 p. 1095 C . . . άτοπίαν ων Επίκουρος λέγει φιλοθέωρον μεν άποφαίνων τον σοφόν εν
ταΐς Διαποριαις καΐ χαίροντα παρ' όντινουν έτερον άκροάμασι καΐ
θεάμασι Διονυσιακοΐς, προβλήμασι δε μουσικοΐς καΐ κριτικών φιλολόγοις £ητήμασιν ουδέ παρά πότον διδούς χωράν.
2ο

21*

idem ibid. 12 ρ. 1094Θ δτι τοίνυν αϊ του σώματος ήδοναί καθά περ οί έτησίαι μαραίνονται μετά την άκμήν καΐ άπολήγουσιν,
ου λέληθε τον Έπίκουρον. δ ι από ρ ει γοΰν, ει γέρων ό σοφός ων
καΐ μη δυνάμενος πλησιά£ειν £τι ταΐς των καλών άφαΐς χαίρει καΐ
ψηλαφήσεσιν.
25
XIII ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΠΑΣ
Laert. x 28 supra ρ. 86, 6
1 ως ... 2 φύσεως om F | 2 ex alio auctore adsumptum.
inepte ου post βίου Meibomius inseruit, maiores turbas Cobetus
edidit || 20 continuatur fr. 5 || 21 cf. 3 p. 1087f αί δε ήδοναί
καθά περ αΰραι προς έτέραις £τεραι του σώματος άκραις έπιγελώσαι (fort. έπιγελάσασαι) διαχέονται, καΐ ό χρόνος ό μεν τού
των ου πολύς, αλλ' ώσπερ οί διάττοντες εΉαψιν ά*μα καΐ σβέσιν
εν τη σαρκΐ λαμβάνουσιν | 23 cf. Plato reip. ι ρ. 329 C. Cicero Cat.
mai. 14,47 'at non est uoluptatum tanta quasi titillatio in senibus.
credo, sed ne desideratio quidem, nihil autem est molestum quod
non desideres'
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XIV ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΕΤΩΝ

Laert. χ 23 supra ρ. 86, 21
[cf. supra p. 92 liber Περί αρετών.]
XV ΠΕΡΙ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ
5

Laert. χ 28 supra ρ. 86, 22

22

SEXTVS emp. adu. math. ι 49 εν γουν τω Περί δώρων καΐ
χάριτος Ικανώς πειράται διδάσκειν δτι άναγκαΐόν εστί τοις σοφοΐς
μανθάνειν γράμματα.

10

Laert. x 28 supra ρ. 86, 17

XVI ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΛΩΝ

XVII ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 13

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 106 ρ. 124, 18 Gomp. κ]άν τ[ώι
γε Π]ερΙ της είμ[αρμέ]νης υπέρ τ[ής] έκ[εί]νων συνεργία[ς] άπο15 φαίνεται.

23

XVIII ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΟΜΗ

24

SCHOLION Epicuri ep. ι 39 το πάν.εστί σώματα καΐ τόπος]
τούτο και εν τη Μεγάλη επίτομη) φησι κατ' αρχήν καΐ εν τη α
Περί φύσεως.

25

SCHOLION Epicuri ep. ι 40 των σωμάτων τα μεν εστί συγ
κρίσεις, τα δ' έΗ ων αϊ συγκρίσεις πεποίηνται] ταύτόν τοΟτο καΐ
εν ττ} πρώτη Περί φύσεως .... καΐ τη Μεγάλη επιτομή.

SCHOLION Epicuri ep. ι 73 'ίδιον τι σύμπτωμα .... έννοοϋντες καθ' δ χρόνον όνομά£ομεν] φησί δε τούτο καΐ εν τη δευτέρα
25 Περί φύσεως καΐ εν τη Μεγάλη επιτομή.

26

XIX ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΤΟΜΗ

[ita qui epistulam alteram scripsit, epistulam I ad Herodotum
appellat 85 p. 35, 17. sed in ea neque diuinationis mentionem ne- I
que locum ubi iudicari de ea potuerit inuenias.]
6 cf. adn. ad fr. 2fl6 || 14 εκείνων scil. των θεών | αινεργιδ
Neap. emendauit Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 p. 539
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μαντική ούσα ανύπαρκτος, ei και υπαρκτή, oubev παρ'
ημάς ήγητεα τα γινόμενα.
LAERTIVS DIOG. χ 135 μαντικήν δ' άπασαν εν άλλοις αναιρεί, ως
καΐ εν τη Μικρά επίτομη* και φησί' μαντική .... γινόμενα.
XX ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ

5

Laert. χ 27 supra ρ. 85, 15
de argumento cf. Laertius Diog. X 118 et frr. inc.
XXI

ΕΤΡΤΛΟΧΟΣ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΝ

Laert. χ 28 supra p. 86, 9. cf. p. 93

XXII ΠΕΡΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

10

ClCERO de nat. deor. I 41, 115 c at etiam de sanctitate, de
pietate aduersus deos libros scripsit Epicurus. at quo modo in his
loquitur? ut Ti. Coruncanium aut P. Scaeuolam pontifices maximos
te audire dicas, non eum qui sustulerit omnem funditus religionem
nec manibus ut Xerxes, sed rationibus deorum inmortalium templa 15
et aras euerterit. quid est enim cur deos ab hominibus colendos
dicas, cum dei non modo homines non colant, sed omnino nihil
curent, nihil agant? '
id. ib. I 44, 123 c at etiam liber est Epicuri de sanctitate. ludimur ab homine non tam faceto quam ad scribendi licentiam libero. 20
quae enirtl potest esse sanctitas, si di humana non curant? quae
autem animans natura nihil curans?'
XXIII ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ
Laert. χ 27 supra p. 86, 4. cf. p. 93

1 μαντικήν FfHPQ | [οΰ]σα Β 2 : δσα HPQ ως Ff, mg γρ Ρ2 |
ει] ει δε FP 2f | 2 ήγητέα τα] ήγητά Β ήγή τα ceteri | 3 ως
... 4 επιτομή om F || 11 sq. cf. Cic. ib. ι 41, 116 'est enim pietas iustitia aduersum deos .... sanctitas autem est scientia colendorum deorum' cum Laertio Diog. vii 119 εΐναί τε την εύσέβειαν
έπιστήμην θεών θεραπείας et Sexto emp. adu. dogmat in 123 εστί
γαρ ευσέβεια επιστήμη θεών θεραπείας 124 ή όσιότης δικαιοσύνη
τις οΰσα προς θεούς | 12 de pietate aduersus deos c emblema perabsurdum' dixit Cobetus Mnemos. n. s. t. VI p. 46 scilicet non intellectum | 13 pontifices maximos damnauit idem
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XXIV ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΗΣ
CiCERO de diuin. π 27,59 c nos autem ita leues atque inconsiderati sumus, ut si mures corroserint aliquid, quorum est opus
hoc unum, monstrum putemus? ..... nam si ista sequimur, quod
5 Platonis Politian nuper apud me mures corroserunt, de re publica
debui pertimescere, aut si Epicuri de uoluptate liber rosus
esset, putarem annonam in macello cariorem fore 3 .

XXV ΘΕΜΙΣΤΑ
ClCERO de finibus II 21, 67 c in uestris disputationibus historia
10 muta est. numquam audiui in Epicuri schola Lycurgum Solonem
Miltiadem Themistoclem Epaminondam nominari, qui in ore sunt
ceterorum omnium philosophorum .... 68 nonne melius est de his
aliquid quam tantis uoluminibus de Themista loqui? 1
[in indice Laertiano fieri potuit ut post p. 86, 7 προς θεμίσταν titu15 lus intercideret. de genere scriptionis cf. p. 93.]
28*

CiCERO or. in L. Pisonem 26, 62 sq. c inrisa est abs te paulo
ante M. Pisonis cupiditas triumphandi ..... ea contemnis, quae illi
idiotae, ut tu appellas, praeclara duxerunt .... tu tantis nationibus
subactis, tantis rebus gestis minime fructum laborum tuorum, prae20 mia periculorum, uirtutis insignia contemnere debuisti. neque uero
contempsisti, sis licet Themista sapientior'. idem ibid. 25, 60 c disseres de triumpho: Quid tandem habet iste currus ? ..... quid tota
illa pompa? inania sunt ista, mihi crede, delectamenta paene puerorum, captare plausus, uelii per urbem, conspici uelle: quibus ex
25 rebus nihil est quod solidum tenere, nihil quod referre ad uoluptatem corporis possis 5. 27,65 c da te populo, committe ludis. sibilum
metuis? ubi sunt uestrae scholae? ne acclametur times? ne id quidem est curare philosophi 5.
XXVI ΠΡΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΝ
30

ClCERO de nat. deor. I 33, 93

c sed meretricula etiam Leon-

21 Themistae de uanitate gloriae uoces poterant etiam ex Epi-1
curi ad eam epistula notae esse | 30 — p. 102,6 hinc colligas Cli-f
tomachum h. e. Carneaden aliorum famam secutum libros contra
Theophrastura non Epicuro sed Leontio tribuisse. simul indidem
constat in illis libris de deorum natura disputatum esse
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tium. contra Theophrastum scribere ausa est. sctto illa quidem sermone, sed tamen: tantum Epicuri hortus habuit licentiae'.
PLINIVS nat. histor. praef. 29 c ceu uero n.esciam aduersus Theophrastum, hominem in eloquentia tantum ut nomen diuinum inde
inuenerit, scripsisse etiam feminam et prouerbium inde natum su- 5
spendio arborem eligendi'.
cf. Philodemus VH 2 ι f. 149 θ]ρυλών Οτι Λε[ό]ντιον και [έ]τέρα
τις (i. e. Themista) επί πραγματεία μνημο[ν]εύεται. et pinxit Leontion 'cogitantem' Theorus auctore Plinio nat. hist. xxxv 144.
Β

ίο

αλλά και χωρίς τούτου του μέρους ουκ oiba δπιυς
29
bei τα εν σκότει ταύτα οντά φήσαι χρώματα έ'χβιν.
uid. fr. 30, infra 1. 26.

AKTIVS ι 15, 9 (Stob. ecl. ph. 16, 1) p. 314, 11 Diels Επίκουρος καΐ
ΐδ
Άρίσταρχος τα εν τψ σκότψ σώματα χρόαν ουκ £χειν.
30

PLVTARCHVS adu. Coloten 7 ρ. 1110C "Οτι δε τούτοις προς
πάν £στι χρήσθαι το καλούμενον και νομι£όμενον, πικρόν γλυκύ
καθαρτικόν ύπνωτικόν φωτεινόν, ως ούδενός έχοντος αυτοτελή
ποιότητα καί δύναμιν ουδέ δρώντος μάλλον ή πάσχοντος, όταν
έγγένηται τοις σώμασιν, άλλην δε εν άλλοις διαφοράν καί κρά- 20
σιν λαμβάνοντος, ουκ άδηλόν εστίν, αυτός γαρ ουν ·(/ Επίκουρος
εν τω δευτέρω των Προς θεόφραστον ουκ εΐναι λέγων τα χρώ
ματα συμφυή τοις σώμασιν άλλα γεννάσθαι κατά ποιας
τινας τάσεις καί θέσεις προς την όψιν ου μάλλον φησι
κατά τούτον τον λόγον άχρωμάτιστον σώμα είναι ή χρώμα £χον. 25
ανωτέρω δε κατά λέ£ιν ταύτα γέγραφεν αλλά καί ..... ε*χειν
[fr. 29]. καίτοι πολλάκις αέρος ομοίως σκοτώδους περικεχυμένου
οί μεν αισθάνονται χρωμάτων διαφοράς, οί δ' ουκ αισθάνονται δι'
άμβλύτητα της όψεως· έτι δ' εισελθόντες εις σκοτεινόν οίκον ούδεμίαν όψιν χρώματος όρώμεν, άναμείναντες δε μικρόν όρώμεν. so
ου μάλλον ουν έ'χειν ή μη ε'χειν χρώμα £ηθήσεται των σωμάτων
^καστον. ε! δε το χρώμα προς τι, καί το λευκόν εσται προς τι
3 modo loquebatur Plinius de Epicureis sibi infestis || 11 cf.
Lucret. II 795 sqq. Philodemus de notat. VH 2 IV f. 21, 8 p. 23 Gomp.
τα γουν εν τω σκότει χ[ρόα]ν μέ[ν ού]κ £χει, σώματα δ' έστ[ίν |
15 σώματα] χρώματα libri || 16 £τι δε τούτοις προσεπανέστη libri:
corr. Reiskius | 20 έγγένωνται et 21 άδηλος libri: corr. idem
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καΐ το κυανοΟν ει δε ταΟτα, καΐ το γλυκύ καΐ το πικρόν ώστε
κατά πάσης ποιότητος αληθώς το μη μάλλον είναι ή μη είναι κατηγορεΐσθαι* τοις γαρ ούτω πάσχουσιν έ'σται τοιούτον, οΟκ έσται
δε τοΙς μη πάσχουσιν.
XXVII ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ
Laert. x 27 supra ρ. 86, 2
PLVTAECHVS contra Epicuri beatitudinem 21 ρ. 1102b υποκρί
νεται γαρ εύχάς καΐ προσκυνήσεις ούθέν δεόμενος δια φόβον των
πολλών και φθέγγεται φιυνάς εναντίας οΐς φιλοσοφεί' καΐ θύων
ίο μεν ως μαγείρψ παρέστηκε τω ίερεΐ σφάττοντι, θύσας δε άπεισι
λέγων το Μενάνδρειον 'εΌυον ου προσέχουσιν ουδέν μοι θεοΐς 1 '
ούτω γαρ Επίκουρος οΐεται δεΐν σχηματίζεσθαι και μη φθονειν
μη δ' άπεχθάνεσθαι τοις πολλοίς, οΐς χαίρουσιν έτεροι πράττοντας,
αυτούς δυσχεραίνοντας. ..... fj και τους δεισιδαίμονας ου χαίρον15 τας αλλά φοβούμενους οϊονται θυσίαις καί τελεταις όμιλεΐν, μηθέν
έκείνιυν αυτοί διαφέροντες, ει γε δια φόβον τα αυτά δρώσιν, ούδ'
ελπίδος χρηστής δσον εκείνοι μεταλαγχάνοντες, αλλά μόνον δεδιότες καΐ ταραττόμενοι μη φανεροί γένωνται τοις πολλοίς παραλογιΕόμενοι καί φενακίζοντες* εφ' ους καΐ τα περί θεών καΐ όσιό2ο τητος αύτοΐς βιβλία συντέτακται 'έλικτά καί ουδέν υγιές αλλά
παν πέριξ' έπαμπεχομένοις καί άποκρυπτομένοις δια φόβον ας
έ*χουσι δόξας.
PHILODEMVS de deorum uictu VH 1 vi fr. 5 διαστέλλεται δε
καΐ [πε]ρΙ τούτων ό Επίκουρος εν τώι Περί θεών. διό περ καί εν
25 οις το σάρκινον φθοράς είναι δεκτικόν λέγει, το λαμβανόμενον **

31

4 huc usque uerba Epicuri continuabat Wyttenbachius, rectius
Maduigius adu. I p. 675 || 7 sqq. eadem occentat Epicuro Posidonius
Ciceronis de nat. deor. ι 44, 123 cf. 30, 85. III 1, 3 Atticus Eusebii
praep. eu. XV 5, 12 p. 800° Dionysius episc. ibid. XIV 27, 11 p. 783 C .
purgabat auctorem sectae Philodemus libro περί ευσέβειας | 13 οΐς
ex Harl. reposuit Wyttenb. | πράττοντες αυτοί δυσχεραίνοντες libri |
16 είτε libri: corr. Reiskius | 18 τους πολλούς libri: corr. Cobetus Mnemosynes n. s. t. vi p. 46 | 19 καί θειότητος libri: corr.
Cobetus 1. s. | 20 έλικτά κτέ. Eurip. Andr. 448 || 23 praecedunt
όρ[γής] δεκτικόν τύ [άφθαρτον] ούδαμώ[ς]. Epicuri mentio praeter hunc locum in illo libro non fit, c. VI apparet in infimo uersu
καθη[γ]εμ[ό]σι
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PHILODBMVS π. εύσεβ. VH 2 π 122 ρ. 137, 17 Gomp. Έπι]κούρωι δ' εν [τώι Περί θ]εών το μη ....... οι την άσ ...... [τ]ην
σύνκ[ρισιν] .....συ..ω.... ....... και τι μη, της [φύσεως]
μετεχού[σης] τώ]ν άλγηδό[νων έ£] ανάγκης κτλ.

33

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 π 104 ρ. 122,13 Gomp. * * κ [άτι]- 5
σχύον[τας ού]δ[έ κ]ωλυομέ[νους] ταύτα πράτ[τειν εν] τώι Περί
θεών [φησί?].

34

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 π 117 ρ. 133 Gomp. εν] τώι
Περί θε[ών άν]αμφιλέκτιυς [τίθε]ται το την ..... ανυ την .... ·
άπαν κτλ.
ίο
XXVIII ΚΑΛΛΙΣΤΟΛΑΣ
Laert. x 28 supra ρ. 86, 28. cf. ρ. 93

XXIX ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Η ΚΑΝΩΝ
Laert, χ 27 supra ρ. 85, 22
DAMOXENI comici cocus ap. Athen. πι ρ. 102b
15
μάγειρον όταν ϊδης άγράμματον
μη Δημόκριτόν τε πάντα διανεγνωκότα
και τον Επικούρου Κανόνα, μινθώσας άφες.
LAERTIVS DIOG. χ 30 διαιρείται τοίνυν (ή κατ' Έπίκουρον φιλο
σοφία) εις τρία, το τε κανονικόν και φυσικόν και ηθικόν, το μεν 2ο
ουν κανονικόν εφόδους επί την πραγματείαν έχει και εστίν εν ένί
τω έπιγραφομένψ Κανών, idem x 14 * δε φησιν εν τω Επικού
ρου βίψ τον Κανόνα γράψαι αυτόν εκ του Ναυσιφάνους τρίποδος,
ου και άκοΰσαί φησιν αυτόν.
ClCEKO de finibus Ι 19,63 c illa quae quasi delapsa de caelo est 25
ad cognitioncm omnium regula, ad quam omnia iudicia rerum dirigentur 3 . idem de nat. deor. I 16, 43 c illo caelesti Epicuri de regula et iudicio uolumine'.

PLVTATCCHVS adu. Coloten 19 p. 1118a ου γαρ Κιυλώτη μεν ό άρτος
άρτος έφαίνετο και χόρτος ό χόρτος, δτι τους διοπετεΐς άνεγνώ- 3ο
2 librum Buechelerus agnouit in Fleckeiseni annali 1865 p. 541.
antecedit ex Metrodoro petitum το μη [μετέχον] του κενού [άφθαρτον], άπασαν [δε σύ]νκρισιν φθαρ[τήν || 7 sequitur fr. 38 || 8 cf.
Buechelerus 1. s. p. 541
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κει Κανόνας· ό δε Σωκράτης κτλ. ib. 28 ρ. 1123f γράφοντες
περί αληθείας καί κανόνων καΐ κριτηρίων.
ALCTPHRO π 2, 2 (supra ρ, 70).
ARRIANVS Epictet. dissert. ιι 23, 21 νυν δε τί εστίν, Επίκουρε, το
δ ταύτα άποφαινόμενον, το Περί τέλους συγγεγραφός, το τα Φυσικά,
το περί Κανόνος; .... ή σάρ£ ή ή προαίρεσις;
35

LAEETIVS DIOG. χ 31 εν τοίνυν τω Κανόνι λέγων εστίν ό
Επίκουρος κριτήρια της αληθείας είναι τάς αισθήσεις καί προλή
ψεις καί τα πάθη.

LAERTIVS DIOG. χ 31 την διαλεκτικήν ως παρέλκουσαν άποδοκιμά£ουσιν · άρκεΐν γαρ τους φυσικούς χωρεΐν κατά τάς των
πραγμάτων φθόγγους, εν τοίνυν τω Κανόνι ..... πάθη [fr. 35].
.... Πάσα γαρ, φησίν, αΐσθησις άλογος εστί καί μνήμης ουδεμιάς
δεκτική · ούτε γαρ ύφ' αυτής κινείται ούτε ύφ' ετέρου κινηθείσα
15 δύναται τι προσθεΐναι ή άφελεΐν. ουδέ £στι το δυνάμενον αύτάς
διελέγξαΐ' ούτε γαρ ή ομογένεια αΐσθησις την ομογενή, δια την
ίσοσθένειαν οΰθ' ή άνομογένεια την άνομογένειαν, ου γαρ των
αυτών είσι κριτικοί' ούτε μην λόγος, πάς γαρ λόγος άπο των αι
σθήσεων ήρτηται* ούθ' ή ετέρα την έτέραν, πάσαις γαρ προσέχο2ο μεν. καί το τα έπαισθήματα δε ύφεστάναι πιστουται την των
αισθήσεων άλήθειαν ύφέστηκε δε τύ τε ύράν ημάς καί άκούειν
ώσπερ τύ αλγεΐν. όθεν καί περί των αδήλων άπο των φαινομένων
χρή σημειουσθαι. καί γαρ καί έπίνοιαι πάσαι άπο των αισθήσεων
γεγόνασι κατά τε περίπτωσιν καί άναλογίαν καί Ομοιότητα καί

36

7 λέγων εστίν FHP 2 : εστίν BQ 2στιν Ρ 1 λέγει ουν f | 8 καί
τάς προλήψεις Gassendus | 9 subicitur οι δ' Επικούρειοι και τάς
φανταστικάς έπιβολάς της διανοίας, cui adnotationi a Laertio additur
λέγει δε και εν τη προς Ήρόδοτον επίτομη καί εν ταΐς Κυρίαις δό£au;(explanatump.70) || 13 cf. Plut. adu. Col. 19 ρ. 1118b το δ' αίσθάνεσθαι καί τυπουσθαι πρύς τα φαινόμενα κοινόν εστί πάθος άλόγοις περαινόμενον αίτίαις | ουδεμιάς εστί δ. F | 14 ύφ' αυτής Ff:
απ' (υπ' Ρ2) αυτής BHPQ | κινείται om Ff | 15 αδυνατεί τι libri:
corr. Gassendus | ούδ' f ουδέν F | 16 ή om P*QH | όμογένειαν
P 2Hf | 17 την άνομογένειαν om Β 1 | 18 είσί κριτικαί] εις κριτικον P*Q εις κριτικών Β | "19 εϊρηται libri: corr. Aldobrandinus |
της ετέρας Β | 20 έπαισθήματα δε] ανεπαίσθητα FP2Hf | ύφιστάναι F | 23 καί post γαρ om Ff | έπίνοιαν sscr Ρ2
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σύνθεση/, συμβαλλομένου τι και του λογισμού, τα τε των μαινό
μενων φαντάσματα και (τα) κατ' όναρ αληθή· κινεί γαρ, το δε
μη δν ου κινεί.
XXX

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥΣ

Laert. χ 27 supra ρ. 85, 17
XXXI

δ

ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣ Ε

Laert. χ 28 supra ρ. 86, 25. cf. ρ. 93
cf. Plutarchus de occulte uiuendo 3 ρ. 1129 a αί τοσαυται μυ
ριάδες στίχων επί Μητρόδωρον, επί Άριστόβουλον, επί Χαιρέδημον γραφόμεναι και συνταττόμεναι φιλοπόνως et supra ρ. 93, 1.
ίο
37

Α
LAERTIVS DIOG. χ 23 ην δε (Μητρόδωρος) και άκατάπληκτος
προς τε τάς οχλήσεις και τον θάνατον, ως Επίκουρος εν τω πρώτω Μητροδώρου φησί.
XXXII

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ιδ

Laert. x 28 supra ρ. 86, 20
XXXIII

ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΑΝ

Laert. χ 28 supra ρ. 86, 7
XXXIV ΠΕΡΙ ΝΟΤΩΝ ΔΟΞΑΙ ΠΡΟΣ ΜΙΘΡΗΝ

Laert. χ 28 supra ρ. 86, 27

20

XXXV ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΑΝ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 10
XXXVI

ΠΕΡΙ ΟΣΙΟΤΗΤΟΣ

Laert. χ 27 supra ρ. 86, 3
PLVTARCHVS contra Epicuream beatitudinem 21 ρ. 1102C τα 25
Περί θεών καΐ όσιότητος βιβλία: u. supra p. 103,19.
ClCERO de nat. deor. ι 41, 115 c at etiam de sanctitate, de pietate
aduersus deos libros scripsit Epicurus': cf. supra p. 100,11.

1 έμβαλομένου F | 2 τα suppleuit Casaubonus || 14 μητροδώρω libri. cf. fr. 73. Ig2—4
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PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 π f. 104—5 ρ. 122 sq. Gomp.
κα[λεΐ] δε καΐ τον θ[έιό]τητος [βίον £]αιστον καΐ μ[ακαρι]ώτατον
εν [τώι] Περί όσιότητ[ος, καΐ κ]ατα£ιοΐ πά[ν καθ]αρόν φυλάτ[τειν
νοήσ?]εως συ[νορω]μένης τά[ς] ..... διαθέσεις ..... τα ποικε
5 ..... γειν[ο]μεν ..... πρ[ός] μακ[αριότητα?] || τρόπον [δια τα τοι]αυτ' άν[οσίως έ]Ηελε"σθαι την πάσαν όσιότητα συν τώι τ[ά κοι]νά
φυλάττειν, ώ[ς] δ' οί λεγόμε[νοι δει]σιδαίμονες εί[ς άνυ]πε*ρβλητον
ά[σέβει]αν έκβάλλειν · [ου] γαρ ό την άθαν[ασίαν] κα[1 τ]ήν άκραν
μακα[ριότητ]α του θ[ε]ου σώ[£ων σύ]ν άπασι[ν] τ[οΐς συ]ναπτοιο μ[έ]νο[ις. εύ]σεβής δε περ[1 θεό]ν, δς έκά[τε]ρον [έ£ορί]£ει μεν
νο[ών αύτ]όν χωρίς όργή[ς και] χάριτος άσθενούσης τάς έ£ αυτού
παρασκε[υάς] των ά[γα]θών κα[1] τώ[ν κακ]ών, άπο[φαί]νετ[αι
δε τ]ών άνθρω[πείω]ν μηδ[ε]νό[ς προσ]δεΐσθαι [αλλά κατά σ]υντέ"[λειαν] * * .

38

39

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 83 ρ. 113, 3 Gomp. γράψας [δε]
και Περί όσιότητος άλλο βυβλίον καν τούτωι διασαφεί το μη μό
νον άφθάρτως αλλά κ[αί κα]τά συντέλε[ιαν] **

40

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 ιι 80 ρ. 110, 4 Gomp. δύναται γαρ
εκ της όμοιότητος υπάρχουσα διαιώνιον £χειν την τελείαν εύδαι-

1 antecedit fr. 33 | 2 και των τ . .. τητοσ papyrus: incerta
proposui I αιστον initium uersus est: si recte conieci, oportet in
proximo uersu pa uel pai positum fuisse | 3 plane dubia. cf. ep.
III 123 p. 60, 2 | 4 διαθεσθη pap. | 5 f. 105 continuari excerpta
ex eodem libro uidentur. sed inter hoc et f. 106 saltem unam apparet paginam intercidisse, uide quae dicentur ad fr. 85 | 6 έ£ελέ*σθαι Buechelero debeo | τώι τα κοινά restituit Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 p. 539 | 9 συναπτομένοις] prioris ν fragmina,
pro altero duas litteras αϊ dat apographon | 10 έ£ορί£ει exempli
causa scripsi, paenultimae uocalem ο potius aut ω indicat apographon | 11 νοών αυτόν audentiora: οδ . . . .. ων apogr. | οργής
Gomperzius: opv . apogr. | 11—12 αιτουγαρασκο — apogr. | απο
φαίνεται Gomperzius eruit: από — νει — apogr. | proxima 1. 13 idem
suppleuit | 14 tres ultimi paginae uersus inutilia fragmina dant ||
17 κατά συντέλειαν Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 p. 538:
. . ία συντεχε ... Neap. reliqua, etsi fragmentum Epicuri usque ad
1. 22 ά]ποφαίνετ[αι continuari uidetur, nimis sunt lacera || 19 ύπάρχουσι pap.: corr. Gomperzius
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μονίαν, επειδή περ ούχ ήττον εκ των αυτών ή των ομοίων στοι
χείων έν[ότ]ητες αποτελεισθαι δύνανται και υπό του Επικούρου
καταλείπονται, καθά περ εν τώι Περί όσιότητος αύτότατα. τ[ό δ]έ
μηδεμίαν ύπε[ναν]τιολογίαν είναι πειρατέον ύποδεικνύειν. εϊωθε
τοίνυν .. θομως ταύτα φύ[σι]ν αποτελεισθαι λέγειν, τα πολλά [μέ]ν 5
έπειδάν εκ της όμοιων άλλων [και άλ]λων [έπι]συνκρί[σεως ά]τό[μων γέν]ηται πο[ιόν τι? *
41

SCRIPTOB INCERTVS VH2 x 201 fr. XLIV και άλ]ληι καν [τώι
ΤΤερί ό]σιότηιτ[ος καν τώι] δωδεκά[τωι και] τρεισκα[ιδεκάτωι] ΤΤερί
ίο
φύσε[ως καν τώι] πρώτω[ι των περί] Τιμοκρ[άτους],
XXXVII ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΔΟΞΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΝ
Laert. χ 28 supra ρ. 86, 14
XXXVIII ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ
[huius libri conieci a Philodemo de rhetor. VH 2 IV 77 = Oxon.
Π 85 memoriam seruari fr. 10 p. 95, 30; in Philodemi περί πλούτου 15
reliquiis (VH 2 III f. 72—109) certa uestigia non indagaui, sed ipse
De uitiis 1. ix (VH 1 III) c. 12 p. 49, 21 Goettl. testatur illic se Epicuri Metrodorique de diuitiis praecepta expressisse και περί της
φιλοσόφωι δεούσης κτήσεως αύ]τής ...... δ παρεδώκαμεν [συμ2ο
φών]ως τοις καθηγε[μόσιν] εν τοις περί π[λού]του [λόγο]ις.]

42*

PHILODEMVS de diuitiis VH 2 ιιι 101 και το μ[έ]ν [ένί]οτε
άγαθίόΐν λέγεσθαι τον πλούτον και μ[έ]γα συν ταις και προσ ...
αν .... [αι]ς Έπικού[ρ]ου λέγοντος άδ[ει]αν περί * *
cf. Cicero de fin. II 17, 55 c (pecunia) uel cum periculo est quaerenda uobis, est enim effectrix multarum et magnarum uoluptatum 5. 25

43*

PHTLODEMVS de diuitiis VH 2 ni 98 ..... Έπ]ίκου[ρος τή]ν
φι[λοσ]ο[φ]ία[ν έ]ν τήι των [άγαθώ]ν [ά]να[πλ]ώσει. την γαρ πε[νί]αν [τ]ο[ύ] καθηγ[ε]μόνος αγαθόν [ε]ΐναι νομί£οντ[ος * *

44*

PHILODEMVS de diuitiis VH 2 πι 91 και καθά περ εφησε Πολύαινος, σ[υμμ]έτρως έθεράπευεν [το άλ?]γος· και το[υ]το ποεΐ, 30
κ[αθ]ά περ εΐπεν Επίκουρος, [δ τι ajv πάθηι πο[τ]έ πεσώ[ν ό σο]2 υποτελεισθαι pap.: corr. Gomperzius | 4 παρατέον ρ., corr.
idem | 5 an συντόμως? quae ante θ manca est littera poterat α
9—10 περκΥΝ —
esse aut ν || 8 possis etiam έπιστο]λήι supplere
apographon || 27 exspectes άναανήσει || 31 παρηι apogr.
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φός είς π€νίαν μόνον [τρέ?]πεται καΐ το μ..... άδιάφ[ο]ρο[ν]..
[διορθο]υται π... *
PHILODEMVS de diuitiis VH2 πι 96 δια [ταυτ]α [των] Έπι45*
[κ]ουρείων λέ"γοντα[ί τι]νες ύ[πέρ το]ϋ κακόν €Ϊνα[ι τή]ν πε[νί]αν
5 έπιλογισ[μ]ο[ΐ]ς χρήσθαι τοιούτοι[ς] * ό Επίκουρος £ν τε άλλοις
πο[λλο]ΐς φησι την πενία[ν κ]ακόν είναι και εν [τύχαις] δ' έτέραις
[σ]υναφθεΐσα[ν] μη φε"ρε[σθαι.
XXXIX πΟΛΥΜΗΔΗΣ
Laert. x 28 supra ρ. 86, 23
ίο

XL

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

Laert. Χ 28 supra ρ. 86, 15
[fort. scribendum Προγνωστικών, de argumento cf. epist. n
98. 115.]
XLI ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ
15

Laert. x 28 supra p. 86, 16
XLII ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

PLVTARCHVS adu. Coloten 33 p. 1127a ούτοι δε ... γράφουσι
.... περί Ρητορικής, ίνα μη £ητορεύωμεν. (cf. supra p. 95, 5).
QviNTILlANVS institt. Π 17, 15 c nam de Epicuro, qui disciplinas
fugit, nihil miror (quod 'contra rhetoricam scripsit)', cf. XII
omnes
20
2, 24 (fr. 150),
PHILODEMVS de rhetorica VH2 ν 54 ού'τως τοίνυν είπόντος
46*
Επικούρου, διότι πολλής έσ[τι]ν ή ί>η[το]ρική τριβής καΐ
συνήθειας, ούχ ύπ[α]κουστέο[ν] το 'μόνης', άλλα μό[νον τ]ό
25 '[δεΐ]ται πολλής τριβής κα[1 σ]υ[ν]ηθείας'. το γαρ 'εστίν' επί του
'δεΐταΓ τίθησιν, όταν ούτως όμειλώμεν, ή συνήθ[ε]ια.
eodem pertinet quod in inferiore pagina conspicitur ό Επίκουρος —
τέχνης καΐ τριβής — τ[ρι]βής καΐ συνηθεία[ς.
3 Gomperzius ztschr. 1866 ρ. 692 pauca praeiuit | 5 επιλογοκ | . ο . c pap. j 6 την περια . | . αιών είναι pap. | καΐ sqq.
ualde incerta esse sentio | 7 . ινααθειοα . pap. || 23 ρη . . ρικηκτριβηο pap., nisi κ male legerunt quod erat ι | 24 υπ . voucroc.
apogr. | 25 εοτι deinde ν supra uersum additum | επιτου male
iterauit librarius | 26 ή] ηι pap.
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47*

METRODORVS de poematis 1. I apud Philodemura de rhetor.
VH 2 ν 58 πότερον οΰν την [£η]τορικήν δ υ να μι ν λέγει [έ]μβλέπων επί την διάγνωση/ του δ πρακτέΌν εστίν τω μέλλοντι εύδαίμονι εΐναι * * καΐ ταύτην φησίν ά[π]0 φ[υσι]ολογίας παραγείνεσθαι, [ή κ]αί την πολειτικήν έμπειρ[ί]αν καθ' ην εκ τριβής καΐ 5
ιστορίας των πόλεως πραγμάτων συνορώιη αν τις ου κακώς τα
πλήθει συμφέροντα;

48*

PHILODEMVS de rhetorica VH 2 ν 48 eius scriptoris quem
inpugnat uerba haec affert * * ουδέ πολειτι[κόν] και δικανικόν
έρε[ΐν] εαυτόν λαμβάνειν μέρος· ω [δε] γαρ βητώς την βητορικήν ίο
λέγει κα[1] προς τον έπαγγελλόμεν[ο]ν σοφιστήν πάντ' £χειν τα
μέρη. διό περ ουκ από . χε · ρης α[ύ]τός γελοίως ό Επίκουρος
έστ[ιν] τήι μεταβάσει κε[χ]ρημένος.
PHILODEMVS de rhetor. VH2 ν 52 προς το συστήσαι διότ[ι δη]
τέχνη κατ' Έπίκουρόν [έ]στιν ή βητορική.
ΐδ

49

PHILODEMVS de rhet. VH 2 ιν 73 sq. = Oxon. ΤΙ 81 sq. των
τε περί τό[ν Έ]πίκουρ[ον] || άποφ[αι]νομένων τέχνην [εΐν]αι την
σοφιστικήν τ[ου λ]όγους (σ)υγγράφειν και έ[πιδε]ί£εις π[οι]εΐσθαι,
[του δε] δίκας λέγειν και δ[ημη]γορεΐν ουκ εΐναι τέ[χνη]ν.
PHILODEMVS commentarii de rhetorica 1. ι col. ΥΠ VH 2 ν 35 τοις 20
2 λέγειν pap. manifesto Epicurum dicit | 3 του δ] ο et sscr
ται ρ Ι ευδαιμονει είναι τ. | ι . · oc deinde desunt circiter xvi litterae | 5 ή καΐ suppleui conl. eiusdem schedae u. 22 ώσπερ ή περί
τάς αίρέσ[ει]ς καΐ φυγάς, ή και περί τάς πολειτικάς εκ της Ιστο
ρίας παρακολο[υ]θήσεις | · 6 συνοροιν et 7 πληθηι || 12 exspectes
ουκ από τρόπου, quid lateat me fugit | 13 τήι μεταβάσει: sic igitur artem esse rhetoricam Ep. disseruit, ut si quid in ea esset ab
arte, totam artem esse concluderet | sequitur τοιούτων δ[ή τι]νων
[ως] ειπείν κτλ. quae ipsius Philodemi sunt | 15 τεχνηι et ρητορικηΐ pap. || 16 contrarium dixerant alii Epicurei. cf. Philod. ibid.
VH2 iv 84 = Ox. Π 92 λοιπόν έν[έ]στη[κεν δ?] δει προς τον φίλτατον έπι£ητήσαι [Β]ρόμιον, πώς περί τεχνών π[ρ]οτεθειμένος συνγράφειν καΐ ίητών ει ή ιατρική τέχνη καΐ ει [ή γρ]αμματική, προθεΐς [δε] καΐ ει ή βητορική τέ[χνη], την μεν σοφιστικήν παρήκε
^ητορικήν ώσπερ [άντι]λεγομέ[νη]ν και κα[τά την] κοινήν καΐ κατά
την Επικούρου συνήθει[αν], μόνην δε την πολιτι[κήν] προσεποιήθη,
κα[ί]τοι [τ]ής πλείστης σκευωρίας εν τοις περί λόγο[υς] διατρίβουσιν ένεστηκυίας περί της τοιαύτης | 18 σοφιστικήν scil ^ητορικήν

EPICVRI ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

5

ίο

15

20

50
25

111

δ' ήμε[τ]έροις μεμπτέΌν [ά]ν εΐη καΐ περιττότε[ρον αύ]τοΐς γε τοις
τοιού[το]ις, δσοι καΐ την σοφισ[τ]ικήν βητορικήν ού[κ] είναι τέχνην
διειλή[φ]ασι καΐ τούτου συστατικούς λόγους πεποιήκασι. ει γαρ
Έπ[ί|κουρος καΐ Μητρόδωρος έτι δ' "Ερμαρχος αποφαίνονται τέχνην
ύπάρχειν την τ[οι]αύτη[ν], ως εν τοις εξής ύπομνήσομεν, οί τού
τοις άντιγράφοντες ου πάνυ τι μακράν της των πατρ[α]λοιών κα
ταδίκης άφεστήκασιν.
PHILODEMVS de rhetor. VH 2 IV 106 = Οχ. ιι 114 et VH 2 ν 43
.... δι]ά παντός πείθο[υ]σαν τους πολλούς δύναμ[ιν] ουκ αγαθών
αλλά κα[1] μεγάλων αΐτίαν ε[ΐναι] ταύτην. καΐ τούτων £καστον κα- τασκευ[άσ]α[ς] ως νομίζει ποικίλ[ως] οϊεται κατ' άκρας άποδεδειχέναι το παρ' Έπίκουρον ϊστασ[θα]ι τους ή πάσαν την £ητορικ[ή]ν
ή μέρος αυτής εντεχ[ν]ον αποφαινομένους εΐναι. αμελεί καΐ των
ακουστών μεν άγαμαι του σχολάζειν το[ΐς] λό[γο]ις £ως ά[ν]δρός,
ων [δ' έ]κε[ίνος έ]ν τώι Συμποσίω[ι κα]1 τ[ώι ΤΤε]ρ[1] Ρητορικής
έφ[όδων? γ]έγραφ' όλιγωρεΐν.
PHILODEMVS de rfcetor. VH2 ν 51 ό δ' έπαγγελλ[ό]μενος £>ητάς
παρατε[θ]ή[σε]σθαι διαλέκτους ου λιπαρεΐν οφείλει τουτ' έγδέχ[ε]σθαι τους άκο[ύ]οντας δ βούλεται, καΐ άλλων δηλουμένων, καΐ δη
γαρ ό ·. ·. ίτη[ς] ύπο[σ]τελ[λ]όμενον τον Έ[πί]κουρον λ[έγ]ει.....
τωι συνκατατίθ[εσ]θαι τέ[χνην] εΐν[αι] τη [ν] βητορικήν, α[ύ]τοΟ
[τοϋ]τό τε δη καΐ σαφώς λ[έγοντος κ]αΙ εν άλλοις, τέχνην ε[ΐναι]
την άληθ .•...••.....ν του £ήτορος κα[1 τ]ό δι[κ]ανικόν.
PHILODEMVS de rhetor. VH 2 ιν 93 sq. = Οχ. π 101 sq. vOv
έπ' [έ]κεΐν[ο] βαδίίωμεν, δτι τέχνην ούχ ήμεΐς (μεν) λέγομεν [τή]ν
σοφιστικήν οί δε την αϊ[ρ]εσιν κτίσαντες ημών άντιφωνοΟσιν, κ[α1]
τ[ή]ν πολιτικήν [ί]στορ[ί]αν τινά καΐ παρατή[ρησι]ν συνησκημένην
5 τοιαύτην] τ..2τη. et supra ζ scr. αυ pap. || 8 apographa
dixi Α (Α" Α°) et Β (VH 2 ν) | 10 ταύτην incipit B | 11 νο
μίζω Β | 12 παρ' ut est apud Dionysium Hal. στήναι παρά τα
δεινά | 13 είναι] εν.δ Β ..οδιΑ» ...διΑ° | 14 εωσΒ: ησιν Α
in quo haud scio an μέχρι lateat | 15 κα]1 τ[ώι: π Β | 16 εγραφολιπ Α° . (λ)παυειν Β || 18 λιπω^|ρεΐν pap. | τουδ pr. m. | εγδερ . οθαι | 19 άλλως pr. m | καιγαρδη pr. m. | 20 an ό [θερσ]ίτης? | 23 quinta littera euanida uidetur τ aut π fuisse | κα,.σιν..
ανικον apogr. || 24 — ρ. 112, 4 proposuit Gomperzius ztschr. 1865
p. 825 | 25 μεν flagitat usus negationis ου coniunctionem membrorum contrariorum tollentis
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ούχ ημείς άλλα κάκεΐνο(ι) · παραθήσομεν δ* δπου και δι' ων έφα[ίνο]ν || [τ]ο Ζήνων(ι) ταύτα διασαφεΐσθαι. ό τοίνυν Επίκουρος εν
[τ]ώι Περί τή[ς] £>[η]τορικής δτι μεν διατελε[ΐ] λέγων τα διδα[σ]καλεΐα των Ρητορικών και το[ύς] εκ των διδα[σ]καλείων καΐ τάς δυνάμεις τ[άς] εκ των διδασκα[λεί]ων, 5
προς δε τούτοις τ[άς] εκ των δ[ι]δασκαλείων [ευ] μ ο [ρ]φία[ς], και διότι τ[ήν] πρ[αγ]ματείαν αυτών και τάς παρ[α]δόσεις καΐ παραγγελίας περί τε λόγου κα[1] έ[ν]θ[υ]μημάτων [κα]1
των άλ[λω]ν * *
51*

AMMTANVS MARCELLINVS xxx 4, 3 'hanc professionem ora- to
torum forensium πολιτικής μορίου εΐδωλον .... definit amplitudo
Platonis, Epicurus autem κακοτεχνίαν nominans iiiter artes numerat malas'.

52*

PHILODEMVS de rhetor. VH 2 iv 78 = Oxon. n 85 sq. [πολλά δ*
εστί τε τεκμήρια του την πολιτικήν βητορικήν στοχά£εσθαι το]υ ΐδ
ως επί το [πολύ] καΐ κατά το εϋλογον, καΐ δήτα και φέρεται
προς των περί τον Έπικουρον. λέγω δε τΟ των πολλών αόριστον
καΐ τοις αύτοΐς ότέ μεν πειθόμενον, ότέ δε προσκόπτον.

53

PHILODEMVS de rhetor. VH 1 IV c. 3—6 ρ. 210 sq. ed. Gros
[αλλά μ]ήν ούχ £νε[κεν] || του καινοτ[ομ]ήσαι μόνον το τεκμήριον c.in
ειρήσθαι τούτο νομι[στ]έον πρύς ημών, αλλά ταΐς άληθείαις καί
πλα[νώ]νται πάντες οι σοφιστ[αΐ]ς ά[ρ]γύριον άναλίσκ[ο]ντ[ε]ς.
δταν γαρ άκούσωσ[ι το]ύτων εν ταις δεί£[εσι] καΐ ταΐς πανηγύρεσ[ι, φησ]ιν Επίκουρος, κα[1 ψυ]χαγωγηθώσι, δια [το μη ε]ΐναι
περί συ[μ]βο[υλής τι]νος τον λόγο[ν μηδέ περί τώ]ν συμφερόν[των 25
πόλει, ως έ]ν τ[αΐς] έκκλ[ησίαις καί τ]οΐς δικαστηρ[ίοις γί]νεται —
εν μεν γά[ρ ταύταις] υπέρ του ένκειμέ[νου] διαλεγόμενοι κινδ[υ]-

2 Ζήνωνι] τηνων Ο τείνων Ν cf. VH2 ιν 107 = Οχ. ιι 115 |
6 εύμορφίας scripsi conl. Eurip. Cycl. 317 τα δ' άλλα κόμποι καΐ
λόγων εύμορφίαι. similia sunt quae ex Epicuro afferri putes Philodemi de rhet. VH 1 iv c. 1 [δια] της εκ των διδασ[κα]λείων τούτων
ευρυθμίας ίκανώς χαριέστερ[οι] γεγόνασι καΐ εν δή[μο]ις καΐ εν έκκλησίαις κτλ. || 20 κοινοί.. ηοαιμενον Neap. | 21 αλλά — ρ. 113,20
άργύριον pleraque expediuit Spengelius Munchn. gel. anz. 18411. xin
p. 437 sqq. sententiarum nexum non assecutus | 26 post longam intercapedinem pergit p. 113, lOsqq. | 27 δηλε|γομενοι Neap.
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νεύοντες δταν [μη προσέχω]σιν, ό'ταν δε δι[κά£ωσιν] τον δρκον
φοβο[ύ]μενοι προσέχουσι τό[ν] νουν τοις λεγο[μένο]ις · εν δε ταΐ[ς]
πανηγύρεσι και δεί£εσι των σοφιστών ούθέν ουθ' υπέρ [δρ]κου
φ[ρο]ντίζον[τες * ου γαρ ό]μωμόκασιν [δικαίως κριν]εΐν * οΰθ' υπέρ
5 [των έγκειμ]ένων, ει συμ[φέροντ' εστίν] ή μη · ου γαρ [γίνεται
c.iv υπέρ πολ]έμου καΐ || [είρ]ήνης ό λόγος, υπέρ ων άναγκαΐόν εστίν
ά"[τ]τα δη ποτέ ψ[η]φίσασθαι · εάν δ[έ] καΐ υπέρ πολέμου [καΐ]
ειρήνης ή πη καΐ άλλο[υ τ]ινός ων εν ταΐς έκκλη[σίαι]ς π[ραγματ]εύ[ον]ται, ου περί κ[ατ]επε[ίγο]ντός τίνος [τοι]ουδέ γ[ε] εστίν
ίο εν τώ[ι π]αρόν[τι] ό λόγος * * * — αλλά γοΰν [εάν εν τ]αΐς πανηγύρεσιν [άπαι]δεύ[τ]υυς άκού[ωσι, τοις] μεν [λ]εγομένοι[ς ου πρ]οσέχ[ο]υ[σ]ιν, [ει £στι συ]μ[φέ]ροντα ή [ου σ]υμ[φ]έ[ρον]τα και το
[γε] σύν[ο]λ[ον ά]λη[θ]ή ή ουκ αληθή, υπ' αυτο[υ] δε του ήχου καΐ
των [π]εριόδων και των παρίσων, όμ[οι]ά[ρκ]τω[ν] καΐ όμοιο[τε15 λ]εύτων ψυχαγωγ[ού]μενοι ε[ύθύς] δη προσε[δ]όκησαν, ει [τοι]οϋτοι
άν[εφάν]ησαν, καν εν έκκλ[ησί]αις και δικαστηρίοις ε[ΰ ά]παλλάττειν, ου συνορώ[ν]τες δτι ούδ' αν ή[ν]ε[ίχ]οντ[ο, ε]ί εν έκκλησίαι
c. ν κ[αι] δικαστηρί || [ωι ου]τωι λαλουντος ήκουον · όθεν ήλθον επί
τ[ό] άναλίσκειν μισθόν τοίς σοφισταΐ[ς* ε]ΐτ' ευθύς γιγνώσκουσ[ιν]
2ο δτι άπολωλέκασι το [ά]ργύριον. ούθέν γαρ οΐμ[αι] αύτοΐς συντε
λείται προς το πρα[γ]μα αλλ' ή δια[τριβ]ή και αγωνία' δια[τρι]βή
μεν [έγγ]εγυμ[ν]α[σμ]ένοις ί>ητορε[ύ]ειν, [ώστε κ]ατ[ά] τρόπον
μεν άπ[αλ]λάττοντας κατά τή[ν εν] τώι λέγειν Ιδέαν [ούθ]έν παρακρούεσθα[ι το]ύς δικασ[τά]ς, μη κατά [τ]ρόπον δε άποχωρουντας
25 δια κενής άργύριον ύπολαμβάνεσθαι σοφιστεί άνηλωκέναι* αγωνία
δε περί αυτών (τε) τούτων ένθυμου[μ]ένοις και μάλλον £τι περί
του πώς [εν] τώι λόγωι δό£ει άπαλλάττειν ή περ περί του μη
8 η | γη και apograplion, corr. Sp. | ων] ον ap. | πραγματεύονπ
ται] ΟΥ·..|ΤΑΙ apogr., putabam plus quam litteram π olim suppletum fuisse | 10 unius uersus et dimidii reliquiae suppleri uix
possunt | άλλα] ανά apogr. | 14 όμοιάρκτων] όμ posui pro αμ uel
αλλ | όμοιο . .. εντων apogr., corr. Sp. | 15 ευθύς] c .. apogr. in
extremo uersu. conicias (ή)δη | ει τοιούτοι] ει|ουτω apogr. | 16 άνεφάνησαν Sp. dubitanter | καν] και apogr. in extremo uersu | 22 [προγ]εγυμ[νασμ]έ[ν]οις editores Neapolitani | 25 σοφιστεί ut Εύριπίδει
bis VH 1 v, 1 c. 27 [κ]ριτεΐ VH 2 ni 178 μ[α]θητεΐ VH* ν 147 uitium
scriptoris Gadareni | 26 τε in ipsa charta suspicor legi, cum uersus spatium nunc non expleatur
8
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δό£η παρακρο[ύε]σθαι τους δικαστάς. ταύτα τε δη αύτ[οΐ]ς περίεστιν εκ του πράγματος και ά[μ]α συ.. εσμός £π[εται] προσεχώς
καΐ * .
PHILODEMVS de rhetor. VH 2 iv 60 = Ox. n 68 * φησίν εν τώι
Περί [της] Ρητορικής Έπίκουρ[ος], δτι τοις διατριβικοΐς οί π[ροσ]- 5
ιόντες άπατώντα[ι] κ[αΙ] ουκ άπεικότως δια τοιαύτην αιτίαν δταν
γαρ άκούωσιν εν ταΐς δε[ί]£εσιν και πανηγύρεσιν των [μ]ήτε π[ερμ
συμβου[λής μήτε] περί τίνος των τ[ήι π]όλει συμ[φ]ερόντω[ν * *
54

LAERTIVS DIOG. χ 13 εν τψ Περί Ρητορικής ά£ιοΐ μηδέν άλλο
ή σαφήνειαν άπαιτεΐν.
ίο

55

PHILODEMVS de rhet. VH2 ν 57 μετά δε της πάσης [εξεργα
σίας Επίκουρος εν τώι Περί της £[ητορ]ική[ς τ]ελείο[υ]ς άνεπιμείκ{τ]ους [δ]ιδάσκων τάς δυ[ν]άμ[ε]ις κ[αΙ σ]υνεργούσας μ.σοθε * *
Vestigia in uoluminibus Hercul. rhetoricis praeterea haec deprehendas VH 2 ν 48 Έ]πίκουρο* 52 Επικού [ρ* 56 * ομολογεί τουτ' 15
έσχηκέναι καΐ μάλλον ά ό Έπ[ί|κουρος έστοχά£ετ' αυτούς * ibid.
τον Έπίκουρον 65 φη[σιν Έ]πίκουρος
148 έγίνετο κα[1 προς
Έπί]κουρ[ο]ν άν[ταγ]ωνιστής ιν f. 46 = Oxon. n 52 τους Έπικού[ρου λόγους? x 154 Έπικού[ρου] γράφ[οντο]ς.
Nugae sunt Maximi Planudis in scholiis Hermog. t. ν ρ. 440, 25 W. 20
ό δε γε Επίκουρος εν τω Περί Ρητορικής αύθαδέστερον οΐμαι λέ
γων φησίν αυτός μόνος εύρηκέναι τέχνην πολιτικών λόγων τους
δε άλλους άποσκορακί£ων £ήτορας έαυτώ πως μαχόμενα λέγει* φύ
σις γαρ εστίν ή κατορθουσα λόγους, τέχνη δε ουδεμία.

XLIII ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ
25
56
SCHOLION Epicuri ep. ι 44 το δε χρώμα παρά την θέσιν των
ατόμων άλλάττεσθαι εν ταΐς δώδεκα Στοιχειώσεσί φησι.
1 ταύτα κτλ. Epicurine sint an Philodemi mihi non liquet.
inter c. V et VI minimum una intercidit pagina; quae in c. VI secuntur sunt Philodemi, cf. ώ]ν έπε[μ]νήσθημε[ν έ]ν τοις πρό[τ]ερον
άνα[γρ]αφεΐσιν | 2 του] sequitur πε[ρ]ι punctis supra positis deletum | exspectes συριγμός tale quid || 4—8 restituit LSpengelius
1. s. p. 444 | 6 ανεικοτωο pap. | 7 πανηγυ€εαν Ox. litteram ρ
om Neap. | περί ... 8 μήτε omissa supra uersum addita erant | 8 τί
νος] · ivuuc Neap. T..,C Ox. || 11 iterare se haec scriptor profitetur ex libro de poematis primo || 21 έπίκρατος cod. Monacensis |
23 άλλους] άλογους libri nonnulli | 24 fort. ουδαμώς
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XLIV ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Laert. Diog. χ 28 supra ρ. 86, 8
PLYTARCHVS quaest. conu. ι prooem. p. 612d των φιλοσόφων
τους έλλογιμωτάτους .... Πλάτωνα ....Έπίκουρόν τε καί
Π Πρύτανιν .... ως άξιον τι σπουδής πεποιημένους £ργον άναγράψασθαι λόγους παρά πότον γενομένους.
ATHENAEVS ν ρ. 186β Ξενοφών καί Πλάτων κατ' αρχάς των συγ
γραμμάτων εκτίθενται την αίτίαν του συμποσίου καΐ τίνες οι παρ
όντες. Επίκουρος δε ου τόπον, ου χρόνον αφορίσει, ου προλέγει
ίο ουδέν δει οΰν μαντεύσασθαι πώς ποτ' άνθρωπος έΗαπίνης ^χων
κύλικα προβάλλει ζητήματα καθά περ εν διατριβή λέγων.
187b ό μεν "Ομηρος ήλικίαις εισάγει διαφέροντας και ταΐς προαιρέσεσι τους κεκλημένους ..... ό δ' Επίκουρος απαντάς εισήγαγε
προφήτας ατόμων, καΐ ταϋτ' έχων παραδείγματα την τε του ποιη15 του των συμποσίων ποικιλίαν καί την Πλάτωνος τε καΐ Ξενοφών
τος χάριν ..... 177b Επίκουρος δε συμπόσιον φιλοσόφων μόνων
πεποίηται.
179d και προ του θοινάσθαι δε α δει ποιεΐν ημάς διδάσκει πάλιν
"Ομηρος, άπαρχάς των βρωμάτων νέμειν τοις θεοΐς ..... παρά δ'
2ο Επικουρώ ου σπονδή, ουκ απαρχή θεοΐς, αλλ' ώσπερ Σημωνίδης
£φη περί της ακόσμου γυναικός
'άθυστα δ' ίρά πολλάκις κατεσθίεΓ.
182a εν δε τω Επικούρου Συμποσίω κολάκων εστίν άγυρις αλλή
λους έπαινούντων, το δε Πλάτωνος πλήρες εστί μυκτηριστών άλ25 λήλους τωθαζύντων . . .., παρά δ' Όμήρω κεκρότηται τα σώφρονα
συμπόσια.
57

ATHENAEVS ν ρ. 187C πάλιν Επίκουρος εν τω Συμποσίω ζη
τεί περί δυσπεψίας, ώστ' οίωνίσασθαι* εΐθ' έ£ής περί πυρετών,
την μεν γαρ έπιτρέχουσαν τη λέΗει άρρυθμίαν τί δει καί λέγειν;

58

POLYAENVS Ου φης είναι, ώ Επίκουρε, τάς υπό του
οίνου διαθερμασίας;
EPICVRVS τίς^'όυ το καθόλου θερμαντικόν αποφαίνεται τον
οινον είναι; * *
φαίνεται μεν γαρ το καθόλου ουκ είναι θερμαντικός ό
5 τι] τινός libri || 16 μόνον edebatur || 32 άποφαίνεσθαι libri
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οίνος, τούδε δε τίνος ό τοσούτος είναι θερμαντικός αν
ρηθείη.
Plut. adu. Col. 6 ρ. 1109 Θ δρα δη α περί του οίνου της θερμότη
τας εν τω Συμποσίψ ΤΤολύαινον αύτω διαλεγόμενον Επίκουρος
πεποίηκε. λέγοντος γαρ Ου φης .... διαθερμασίας ύπέλαβε 5
τίς ου .... οΐνον είναι, και μετά σμικρόν φαίνεται ....
£ηθείη.
59

PLVTARCHVS adu. Coloten 6 ρ. 1109 f και πάλιν αίτίαν ύπειπών, θλίψεις τε και διασποράς ατόμων, έτερων δε συμμί£εις και
παρα£εύ£εις αιτιασάμενος εν τη προς το σώμα καταμί£ει του οι- ίο
νου επιλέγει*

διό δη καθόλου μεν ου ρητέον τον οΐνον είναι θερμαντικόν, της δε τοιαύτης φύσεως και της ούτω διακείμενης
θερμαντικόν τον τοσούτον, ή τήςδε τον τοσούτον είναι
ψυκτικόν. ένεισι γαρ και τοιαυται εν τω τοιούτου άθροί- 15
σματι φύσεις, έ£ ων αν ψυχρόν συσταίη ή αϊ γε έτεραις
παρα£υγεΐσαι ψυχρασίας φύσιν άποτελέσειαν όθεν έ£απατώμενοι οι μεν ψυκτικόν το καθόλου φασιν είναι τον
οΐνον, οι δε θερμαντικόν.
60

idem ibid. 6 ρ. 1110a ό δη λέγων έ£ηπατήσθαι τους πολλούς 20
το θερμαΐνον θερμαντικόν ή το ψυχον ψυκτικόν ύπολαμβάνοντας,
ει μη νομίίοι το μη μάλλον είναι τοΐον ή τοΐον εκαστον άκολουθεΐν οίς εϊρηκεν, αυτός έΐηπάτηται. προστίθησι δε ότι
πολλάκις ούδ' ήλθεν εις το σώμα θερμαντικήν έπιφερων
ή ψυκτικήν δύναμιν ό οίνος, άλλα κινηθεντος του όγκου 25
και γενομένης των σωμάτων μεταστάσεως αϊ ποιουσαι
το θερμόν άτομοι νυν μεν συνήλθον εις ταύτό και παρέ
σχον υπό πλήθους θερμότητα και πύρωσιν τω σώματι,
νυν δ' έκπεσουσαι κατε'ψυ^αν.
PLVTARCHVS quaest. conuiu. in 5, 1 ρ. 652a διείλεκται δε και Επί- so
κούρος εν τω Συμποσίω πολλούς λόγους, ων το κεφάλαιόν εστίν,
5 ύπέλαβεν αυτός· "Ου coni. Wyttenbachius || 16 ή αϊ γε] ει
δέον γε libri εις δέον τε ci. Wyttenbachius || 22 cf. Plut. c. 4 init.
εγκαλεί δ' αύτω (Colotes Democrito) πρώτον, δτι των πραγμάτων
εκαστον ειπών ου μάλλον τοΐον ή τοΐον είναι συγκέχυκε τον βίον
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ως έγωμαι, τοιόνδε. φησί γαρ ουκ είναι θερμόν αυτοτελώς τον
οΐνον αλλ' εχειν τινάς άτόμους εν αύτώ θερμασίας άποτελεστικάς,
ετέρας δ' αϋ ψυχρότητος· ων τάς μεν άποβάλλειν όταν εις το
σώμα παραγένηται, τάς δε προσλαμβάνειν εκ του σώματος, (και)
5 ως αν έ'χουσι κράσεως ήμΐν ή φύσεως όμιλήσαι, ως τους μεν έκθερμαίνεσθαι, τους δε τουναντίον πάσχειν μεθυσκομένους.
PLVTARCHVS quaest. conuiu. ιιι 6, 1 ρ. 653b Νεανίσκοι τινές
ου πάλαι τοις παλαιοΐς λόγοις προσπεφοιτηκότες έσπάραττον τον
Έπίκουρον ως ου καλόν ούδ7 άναγκαΐον έσβεβληκότα λόγον περί
ίο καιρού συνουσίας εις το συμπόσιον μιμνήσκεσθαι γαρ αφροδισίων
άνδρα πρεσβύτερον εν δείπνψ μειρακίων παρόντων και διαπορεΐν,
πότερον μετά δείπνον ή προ δείπνου χρηστέον, εσχάτης ακολασίας
είναι, προς ταύτα ..... Ζώπυρος ό ιατρός ευ μάλα τοΐς Επικού
ρου λόγοις ένωμιληκώς ουκ εφη προσέχοντας αυτούς άνεγνωκέναι
15 το Επικούρου Συμπόσιον · ου γαρ ώσπερ έ£ αρχής τίνος και κατα
στάσεως τούτο πρόβλημα ποιησάμενον εΐτα λόγους έπ' αύτώ περαίνειν, αλλά τους νέους άνιστάντα μετά δείπνον εις περίπατον
επί σωφρονισμώ διαλέγεσθαι και άνακρούειν από των επιθυμιών,
ως αεί μεν επισφαλούς εις βλάβην του πράγματος δντος, κάκιστα
2ο δε τους παρά πότον και ήδονήν χρωμένους αύτώ διατιθέντος. εί
δε δη και προηγουμένως, εΐπεν, έ£ητεΐτο περί τούτου, πότερον
ουδέ ό'λως έσκέφθαι καλώς είχε. τον φιλόσοφον περί συνουσίας
καιρού και ώρας; ή βέλτιον μεν εν καιρώ και μετά λογισμού τα
τοιαύτα πράττειν, τον δε καιρόν άλλως μεν έπισκοπεΐν ουκ άτο25 πον, εν δε συμποσίψ και περί τράπεζαν αίσχρόν; ......
(2) των δ' άλλων τον Ζώπυρον άΗιούντων τους περί τούτου λό
γους Επικούρου διελθεΐν, Ιφη των μεν κατά μέρος (ουκ) ακριβώς'
μνημονεύειν, οϊεσθαι δε τον άνδρα τάς εκ της συνουσίας πληγάς
δεδιέναι δια τον των σωμάτων παλμόν εις ταραχήν και σάλον εν
30 τω τοιούτψ βαδιζόντων, καθόλου μεν γαρ έΗ έδρας τα σώματα
μεθιστάναι πλήκτην οντά και κινητικόν ταραχής τον άκρατον · δίν
δε ού'τως έ'χοντα τον όγκον ημών γαλήνη μη παραλαβή και ύ'πνος
αλλ' έ'τεραι δια των αφροδισίων κινήσεις, έκθλιβομένων και μοχλευομένων των μάλιστα συνδεΐν και κολλάν το σώμα πεφυκότων,

61

3 άποβάλλειν sc. τον οϊνον | 5 Ιχωσι libri: corr. Wyttenbachius || 19 μάλιστα δε τους περί libri: corr. idem | 24 ουκ απορον
libri: corr. Xylander | 27 ουκ addidit Wyttenbachius
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κίνδυνος εστίν άνάστατον γίνεσθαι τον δγκον ώσπερ οίκον εκ θε
μελίων κινούμενον ουδέ γαρ ευ £εΐν τηνικαυτα την γονήν, σφηνώσεως δια την πλησμονήν ούσης, άλλα βία και συμπεφυρμένην
άποσπάσθαΐ' διό χρήναί φησιν ό άνήρ, ό'ταν ησυχία γένηται περί
το σώμα και λωφήσωσιν αί της τροφής αναδύσεις και τα £>εύματα δ
διε£ιούσης και σφυδούσης, τα τοιαύτα πράττειν, πριν ετέρας αύ
πάλιν τροφής ενδεές γενέσθαι το σώμα.
..... (4 ρ. 654d) σκοπώμεν οϋν, ει δοκεΐ, πότερον έμμελώς και
προσηκόντως ό Επίκουρος ή παρά παν δίκαιον αφαιρεί την Άφροδίτην της νυκτός. ..... (ρ. 655a) και μην ουδέ το σώμα βλά- ίο
πτοιτ' αν υπό της συνουσίας μάλλον, ως Επίκουρος οΐεται, μετά
το δεΐπνον, αν γε μη μεθύων τις ή £ηγνύμενος υπό πλησμονής
άπτηται (και) βεβαρημένος · αμελεί γαρ ού'τως επισφαλές το πράγμα
και βλαβερόν. αν δε ίκανώς έχων τις αυτού και μετρίως διακεχυμένος του τε σώματος αυτού μαλακού γεγονότος και της ψυχής ΐδ
παρεστώσης δια χρόνου ποιήται την ^ντευΕιν, ούτε ταραχήν απερ
γάζεται μεγάλην δια τον δγκον ούτ' αυ τινας ή σφύζεις ή μετα
θέσεις έ£ έδρας ατόμων, rj φησιν Επίκουρος.
62*

'συνουσίη ώνησε μεν ουδέποτε, άγαττητόν 5' ει μη
έβλαψε'.
2ο
LAEBTIVS DIOG. x 118 'συνουσίη 3 δε φασίν 'ώνησε . .. ε'βλαψε'.
CLEMENS Alexandr. paedag. ιι 10 ρ. 84, 41 ευ γούν τις ειρηκέναι
φέρεται* συνουσία ώνησε μεν ούδένα, άγαπητόν δε ει μη £βλαψεν.
PORPHYBIVS de abstin. ι 52 των γαρ αυτών ην και τάς απολαύ
σεις οϊεσθαι υγείας είναι τηρητικάς και τα αφροδίσια όνήσαι μεν 25
ούδένα τινά, άγαπητόν δε ει μη ε'βλαψεν.
GALENVS art. med. c. 24 t. ι ρ. 371 Κ. αφροδισίων δε κατά μεν
Έπίκουρον ουδεμία χρήσις υγιεινή (cf. t. ν ρ. 911).
id. in Hippocr. epidem. πι comm. ι 4 t. xvil, 1 p. 521 τίς γαρ ην
ανάγκη γράφειν .. . ειρηκέναι .. . Έπίκουρον, μηδέποτε μεν ώφε- 30
λειν αφροδισίων χρήσιν, άγαπητόν δ' ει μη βλάψειεν;
1 άνάδαστον et 2 γινόμενον libri: corr. Xylander | 6 σφυ
δούσης] φευγούσης libri. cf. Meinekius Com. Gr. t. III p. 610 | πριν
Reiskius: ύφ' libri | 17 όγκον * τα γένη ψύΗις ή μετάθεσις libri |
19 ex Symposio petita, cf. fr. 61 ρ. 117, 19 | συνουσίην Β συνουσίη
ceteri. Democriteam sententiam esse probabiliter coniecit HRitter
hist. philos. III 2 p. 467, qua credas Epicurum in conuiuio usum esse |
25 όνήσαι] ων ώνησε libri | 31 χρήσιν Gassendus: κρίσιν edunt
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LAERTJVS DIOG. χ 119 ουδέ μην τηρήσειν εν μέθη (τον σοφόν) φησίν ό Επίκουρος εν τψ Συμποσίψ.

PHILODEMVS de rhet. VH2 νιι 184 ταύτα μεν οίυν τοί)]τον
ώικονομήθ[η τον] τρόπον, παρ' Έπικούρ[ιυι] δε των λόγων ό τύ5 π[ος] εστίν ως εκ διαλόγο[υ] συνθεΐναι τοιούτος* [πρώ]τον διομολογησώ[με]θα τί εστίν ου χάριν [ά"παν]τα πράττο[μεν τουτ'?] ει
δη σώμ[α] * * .

64

PHILODEMVS de rhet. VH2 ιν 106 = Οχ II 114 et VH2 ν 43:
uide fr. 49 ρ. 111, 15.
ίο PHILODEMVS de rhet. VH2 ν 44 et IV 107 = Οχ. Π 115: uide fr. 11.
Incettum est apud Philodemum de Epicuro VH2 VI 107 fr. II
uestigium [εν τώι] Συμποσ[ίωι] κατ*.
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XLV ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
Laert. χ 27 supra p. 85, 21

15

LAERTIVS DIOG. χ 30: u. supra p. 94, 16—18.

ClCERO Tusc. disp. ιιΐ 18,41 c in eo quidem libro qui continet omnem
disciplinam tuam ..... 42 totusque liber qui est de summo bono
refertus et uerbis et sententiis talibus'. ib. 19, 44 c uel totus liber
potius abiciundus, est enim confertus uoluptatibus'. de finibus Π 7,20
20 'ibi . . . ubi omnis eius est oratio de summo bono 5 [p. 121, 16].
ARRIANVS Epictet. dissert. II 23, 21 supra p. 105, 5.
LAEBTIVS DIOG. χ 137 αποδείξει δε χρήται του τέλος είναι
την ήδονήν τω τα Γώα άμα τω γεννηθήναι τη μεν εύαρεστεΐσθαι,
τω δε πόνψ προσκρούειν φυσικώς καΐ χωρίς λόγου' αύτοπαθώς
25 οΰν φεύγομεν την άλγηδόνα, ϊνα καί ό Ηρακλής καταβιβραισκόμενος υπό του χιτώνος βοςί
δάκνιυν ίύ£ιυν άμφΐ δ' ^στενον πέτραι,
Λοκρών τ' δρειοι πρώνες Ευβοίας τ' ά"κραι.
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1 ληρήσειν CFHermannus ztschr.f. d. alterthumsw. 1834 ρ. 111
4—7 ex ceteris chartae reliquiis perspicitur eos refutari qui ad uitam beatam maiorem esse rhetoricae artis utilitatem quam philosophiae statuerunt || 25 ϊνα om Β | 26 χιτώνος] χειμαινος Ρ 1 χειμόνος Β | βοή libri: corr. Menagius | apud Sophoclem Trachin. 786 sq. |
27 δάκνιυν libri: βοών Soph. δακρύων Casaubonus | δ* έκτύπουν
Soph. | 28 λοκρών τε Β Λοκρών Soph. | άκρα Ff

120

67

EPICVRI ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

ού γαρ έ'γαιγ€ έ'χω τί νοήσω τάγαθόν, άφαιρών μεν
τάς οιά χυλών ήδονάς, άφαιρών be τάς bi1 άφρο^σίων,
άφαιρών be τάς οΓ ακροαμάτων, άφαιρών be και τάς bia
μορφής κατ' όψιν ήbeίας κινήσεις.
ATHENAEVS χπ ρ. 546° την κατά κίνησιν ήδονήν ήσπά£οντο — και 5
Επίκουρος και οι από τούτου, και ϊνα μη τους καταιγισμούς λέγω
..... , α εν τω Περί τέλους εϊρηκε, τούτων μνησθήσομαι. φησί
γαρ· ού γαρ . . . . . κινήσεις.
id. νιι ρ. 280a καν τω Περί τέλους δε φησιν ούτω πως· ού γαρ
..... κινήσεις, id. νιι ρ. 278f και γαρ ουκ έγκαλυπτόμενος ό ίο
Επίκουρος λέγει, άλλα μεγάλη τη φωνή 1 ούγάρ. ...τάγαθόν,
αφελών μεν την δια χυλών, αφελών δε την δι' αφροδι
σίων ήδονήν. οϊεται γαρ ούτος ό σοφός και τον ασώτων βίον
άνεπίληπτον είναι, ει περ αύτώ προσγένοιτο το άδεές και ϊλεων.
LAERTIVS DIOG. χ 6 εν τε τω Περί τέλους γράφειν ούτως· ού ιδ
γαρ ..... αφροδισίων και τάς δι' ακροαμάτων και τάς
δια μορφής contractis uerbis.
nec equidem habeo quod intellegam bonum illud, detrahens eas uoluptates quae sapore percipiuntur, detrahens
eas quae #· *, detrahens eas quae auditu e cantibus, detra- 20
hens eas etiam quae ex formis percipiuntur oculis suauis
motiones siue quae aliae uoluptates in toto homirie gignuntur quolibet sensu. nec uero ita dici potest, mentis laetitiam solam esse in bonis. laetantem enim mentem ita
noui: spe eorum omnium quae supra dixi, fore ut natura 25
iis potiens dolore careat.
ClCEttO Tusc. disp. III 18, 41 c quid tergiuersamur, Epicure, nec fatemur eam nos dicere uoluptatem, quam tu idem, cum os perfricuisti,
1 ουδέ Cicero | £χω τί νοήσω Laertius habeo quod intellegam
Cicero: δύναμαι νοήσαι Athenaeus | 3 και Athenaeus p. 546 etiam
Cicero: om Ath. p. 280 | 13 cf. Ep. sent. x || 18 cf. Tusc. disp.
III 18, 43. 19, 46. 20, 47 c modo enim (dicit Ep.) ne suspicari quidem se quicquam bonum, nisi sensus quasi titillarentur uoluptate" |
20 uoluptatis ueneriae mentionem librariorum culpa intercidisse Cicero testis est c. 20, 46 (u. p. 121,7) et reticentia c. 18, 43 extr. |
e Sorof: et libri
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soles dicere? sunt haec tua uerba necne? in eo quidem libro qui
continet omnem disciplinam tuam (fungar enim iam interpretis munere, ne quis me putet fingere) dicis haec: Nec ..... careat 1 .
atque haec quidem his uerbis, quiuis ut intellegat quam uoluptatem
norit Epicurus 5 [continuantur haec fr. 69]. ibid. 20, 46 'non enim
uerbo solum posuit uoluptatem, sed explanauit quid diceret: saporem, inquit, et corporum conplexum, et ludos atque cantus, et formas eas quibus oculi iucunde moueantur 5 .
de finibus Π 3, 7 c istam uoluptatem Epicurus .... interdum nimis
etiam nouit, quippe qui testificetur ne intellegere quidem se posse,
ubi sit aut quod sit ullum bonum praeter illud, quod cibo et potione et aurium delectatione et obscaena uoluptate capiatur'.
7. 20 c cum enim eam ipsam uoluptatem, quam eodem nomine omnes
appellamus, laudat, locis plurimis audet dicere, ne suspicari quidem
se ullum bonum seiunctum ab illo Aristippeo genere uoluptatis,
atque ibi hoc dicit, ubi omnis eius est oratio de summo bono'.
8. 23 'mundos, elegantis, optimis cocis ..... adhibentis ludos et
quae secuntur, illa quibus detractis clamat Epicurus se nescire quid
sit bonum'. 10, 29 'uoluptatem illam, qua sublata neget se intellegere omnino, quid sit bonum: eam autem ita persequitur: quae
palato percipiatur, quae auribus; cetera addit, quae si appelles, honos praefandus sit\ 10, 30 £ hanc in motu uoluptatem .... interdum ita laudat, ut quid praeterea sit bonum, neget se posse ne
suspicari quidem 1. 20, 64 c cetera illa adhibebat (Thorius), quibus
demptis negat se Epicurus intellegere quid sit bonum*.
de nat. deor. I 40, 111 c nullam enim nouistis nisi profectam a corpore et redeuntem ad corpus animi uoluptatem. non arbitror te,
Vellei, similem esse Epicureorum reliquorurn, quos non pudeat quarundam Epicuri uocum, quibus ille testatur se ne intellegere quidem
ullum bonum quod sit seiunctum a delicatis et obscaenis uoluptatibus: quas quidem non erubescens persequitur omnis nominatim\
or. in Pisonem 28, 69 c etenim dicit, ut opinor, (Epicurus) se nullum bonum intellegere posse demptis corporis uoluptatibus'.

68
το γαρ ευσταθές σαρκός κατάστημα και το περί ταυ35 της πιστόν έλπισμα την άκροτάτην χαράν και βεβαιοτάτην έχει τοις έπιλογίζεσθαι δυναμένοις.
PLVTARCHVS contra Epicuream beatitudinem 4 ρ. 1089d δθεν αυτοί
μοι δοκουσι τούτων αίσθόμενοι των άτοπιών, εις την άπονίαν καΐ
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την εύστάθειαν ύποφεύγειν της σαρκός, ως εν τω ταύτην έπινοεΐν
περί τινας έσομένην ή γεγενημένην του ήδέως £ήν όντος. το γαρ
....δυνάμενοι ς. δρα δη πρώτον μεν οία ποιουσι την ει τε ήδονήν ταύτην ει τε άπονίαν f) εύστάθειαν άνω και κάτω μεταίροντες
εκ του σώματος εις την ψυχήν, είτα πάλιν εκ ταύτης εις εκείνο κτλ.
cf. id. δ ρ. 1090* κατάστημα μεν γαρ ευσταθές σαρκός γίνεται πολ
λάκις, ελπισμα δε πιστόν υπέρ σαρκός και βέβαιον ουκ £στιν εν
ψυχή νουν έχούση γενέσθαι. 6 ρ. 1090d εύσταθεΐν μεν γαρ £στι
και ύγιαίνειν τω σώματι πολλάκις, π ί στ ι ν δε λαβείν περί του
διαμενεΐν άμήχανον ανάγκη δη ταράττεσθαι και ώδίνειν αεί προς
το μέλλον υπέρ του σώματος, ην περιμένουσιν ελπίδα πι στ ην
απ' αύτοΰ και βέβαιον ουδέποτε κτήσασθαι δυναμένους, praec.
sanitatis 21 ρ. 135C την ύμνουμένην σαρκός εύστάθειαν.
GELLIVS IX 5, 2 'Epicurus uoluptatem summum bonum esse ponit,
eam tamen ita definit: σαρκός ευσταθές κατάστημα 5.
ipsius Epicuri haec esse Cleomedes docet ir 1 (supra p. 89, 20) σαρ
κός ευσταθή καταστήματα λέγοντι (Επικουρώ) και τα περί ταύτης
πιστά έλπίσματα et Origenes c. Celsum in 80 ρ. 165 Hoesch. το της
σαρκός ευσταθές κατάστημα και το περί ταύτης πιστόν Επικουρώ
ελπισμα, libro π. τέλους deberi Plutarchus 1. s. 6 ρ. 1090 sq. ... αν
περ επί σαρκί και τη περί σάρκα έλπίδι μάθωσιν, άλλψ δε μηδενί
χαίρειν και θαρρεΐν, ως Επίκουρος £ν τ' άλλοις πολλοίς γέγραφε
καν τούτοις ά εστί Περί τέλους.
69
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ίο

15
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saepe quaesiui ex iis qui appellabantur sapientes, quid
haberent quod in bonis relinquerent, si illa detraxissent, 25
nisi si uellent uoces inanis funclere: nihil ab iis potui co
gnoscere. qui si uirtutes ebullire uolent et sapientias, nihil
aliud dicent nisi eam uiam qua efficiantur eae uoluptates
quas supra dixi.
ClCERO Tusc. disp. III 18, 42 'deinde paulo infra [antecedit fr. 67J 30
saepe quaesiui inquit ex iis ..... dixi. Quae secuntur in eadem sententia sunt totusque liber qui est de summo bono refertus
et uerbis et sententiis talibus'.
de finibus Π 15, 48 c hanc (honestatem) se tuus Epicurus omnino
2 ή] και libri | 4 εύπάθειαν libri | 10 διαμενεΐν uolgo | 11 ην
Wyttenbach.: ή τί libri | 12 ουδέποτε] ούδέπω Hbri | 23 καν] και libri
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ignorare dicit, quam aut qualem esse uelint qui honestate summum
bonum metiantur. si ad honestatem enim omnia referant neque in ea
uoluptatem dicant inesse, ait eos uoce inani sonare (liis enim
ipsis uerbis utitur) neque intellegere nec uidere, sub hanc uocem
5 honestatis quae sit subicienda sententia. ut enim consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum, quod est populari fama gloriosum. quod, inquit, quamquam uoluptatibus quibusdam est
saepe iucundius, tamen expetitur propter uoluptatem*.

τιμητέον το καΧόν και τάς άρετάς και τα τοιουτό70
ιο τροπα, εάν ήδονήν παρασκευάΖή * εάν be μη παρασκευάίη,
χαίρειν έατέον.
ATHENAEVS ΧΠ ρ. 546f καν τω Περί τέλους δε πάλιν [cf. fr. 67]
φησί τιμητέον ..... έατεον, σαφώς ύπουργόν ποιών εν τού
τοις την άρετήν της ηδονής και θεραπαίνης τάΗιν έπέχουσαν.
15 νιΐ ρ. 280b (καν τψ Περί τέλους δε φησιν ούτω πως — fr. 67) και
προελθών φησι λέγων τιμητέον .... έατεον.
71

LAERTIVS DlOG. Χ 186: uid. supra fr. 1.

XLVI ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ Γ
ClCERO de nat. deor, ι 33, 93 c cum Epicurus . . . Metrodori
20 sodalis sui fratrem Timocraten, quia nescio quid in philosophia
dissentiret, totis uoluminibus conciderit'.

PLVTARCHVS adu. Colot. 32 p. 1126° Επίκουρος μεν γαρ εις Άσίαν
εξέπεμπε τους Τιμοκράτει λοιδορησομένους, της βασιλικής έζελών
αυλής τον άνθρω'-τον, δτι Μητροδώρψ προσέκρουσεν αδελφός ων
25 καΐ ταύτα εν τοΐς βιβλίοις γέγραπται τοις εκείνων.
Α
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SCRIPTOE INCERTVS VH2 χ 201 fr. XLIV [καν τώι] πρώτω[ι
των περί] Τιμοκρ[άτους].

[uid. fr. 41, unde patet in hoc quoque libro Epicurum de natura
30 deorum ac de pietate disseruisse.]
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Γ
LAERTIVS DIOG. χ 23 γέγονε δε (Μητρόδωρος) αγαθός πάντα,
16 λέγειν libri || 23 της] καΐ της libri

124

EPICVRI ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ

καθά και Επίκουρος εν προηγουμέναις γραφαΐς μαρτυρεί και εν
τω τρίτψ Τιμοκράτους.
XLVII ΠΕΡΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Laert. x 28 supra ρ. 86, 18
XLVIII ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΛΖ

5

Laert. χ 27 supra ρ. 85, 13

LAEBTIVS DIOG, χ 30 το δε φυσικόν (έχει) την περί φύσεως
θεωρίαν πάσαν και εστίν εν ταΐς Περί φύσεως βίβλοις λ£ και ταΐς
έπιστολαΐς κατά στοιχεΐον. ibid. 7 εν ταΐς επτά και τριάκοντα
ίο
βίβλοις ταΐς Περί φύσεως [fr. 93].
EPICVRVS ep. ι 35 τοις μη δυναμένοις έκαστα των περί φύ
σεως άναγεγραμμένων ήμΐν έ£ακριβουν μηδέ τάς μεί£ους των συν
τεταγμένων βύβλους διαθρεΐν —. ep. π 84 τα γαρ εν άλλοις ήμΐν
(περί των μετεώρων) γεγραμμένα δυσμνημόνευτα είναι, καί τοι, ως
εφης, συνεχώς αυτά βαστά£οντι. 91 δ περ εν τοις Περί φύσεως 15
βυβλίοις δείκνυμεν.
ABBIANVS Epictet. dissert. n 23, 21 supra p. 105, 5.

ALCIPHBO epist. n 2, 2 supra p. 70.
GALENVS in Hippocr. de nat. hom. 1. I comment. t. XV p. 5 K.
τινές δ' ούχ £v αλλά πλείονα βιβλία της θεωρίας έποιήσαντο ταυ- 2ο
της (της περί φύσεως), έ'νιοι δε καί πάνυ πολλά, καθά περ Επί
κουρος* άρχεται γαρ καί αυτός, ώσπερ οϋν καί οι άλλοι πάντες,
από του £ητήσαι πότερον εν τι καί απλούν εστίν ου την φύσιν
εύρεΐν έπιχειρούμεν, ή σύνθετον εκ τίνων εαυτού προτέρων απλών,
ά' περ οι μετ' αυτούς τους παλαιούς είθίσθησαν όνομά£ειν στοιχεία. 25
Α
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PLVTABCHVS adu. Coloten 13 ρ. 1114a εν αρχή δε της πραγ
ματείας ύπειπών την των όντων φύσιν σώματα είναι καί
1 γράφει libri. cf. fr. 241 | καί] δε καί s | 2 τιμοκράτης BFf
τιμοκράτει Η. Metrodorum cur laudandura sibi esse hoc loco Ep.
iudicauerit, intelleges conl. Philodemo schol. Zenon. VH 1 v, 1 col. XX
ως Τιμοκράτης καί φιλεΐν έ'φη τό[ν άδ]ελφόν ως ουδείς καί μισεΐν
ώ[ς] ουδείς, uid. Duening de Metrod. p. 22 sqq. || 9 fort. κατεστοιχειωμένον || 28 cf. Plut. ib. 16 p. Ill6 d σοφώτερος δε του
ιΐλάτωνος ό Επίκουρος, ή πάντα ομοίως οντά προσαγορεύει, το
άναφές κενόν το άντερεΐδον σώμα, τάς αρχάς τα συγκρίματα
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κενόν ως μιας ούσης εις δύο πεττοίηται την διαίρεση/, ων θάτερον όντως μεν ούθέν εστίν, ονομάζεται δε ύφ' υμών αν αφ ες και
κενόν καΐ άσώματον.

75*

ή των δλυυν φύσις σώματα εστί και κενόν.

5 SBXTVS emp. adu. dogm. πι (math. ix) 333 ό δε Επίκουρος άδιαφόρως
την τε των σωμάτων και την του κενού φύσιν όλον τε και πάν
προσαγορεύειν εϊωθεν ότέ μεν γαρ φησιν δτι ή των ... κενόν.
ClCERO de nat. deor. II 32, 82 'sunt autem qui omnia naturae
nomine appellent, ut Epicurus, qui ita diuidit, omnium quae sint
10 naturam esse corpora et inane quaeque his accidant'.

76

ή των όντων φύσις σώματα εστί και τόπος.

PLVTARCHVS adu. Col. 11 ρ. 1112e Επικούρου δε λέγοντος ή των
.... τόπος πότερον ούτως άκούομεν ως άλλο τι την φύσιν παρά
τα οντά βουλομένου λέγειν ή τα οντά δηλούντος, έτερον δε μη15 θέν; ώσπερ αμελεί και κενού φύσιν αυτό το κενόν και νή Δία
το πάν παντός φύσιν όνομά£ειν εΐωθε.
SCHOLION Epicuri epist. ι 39 το πάν εστί σώματα καΐ τόπος] τούτο
καΐ εν τη Μεγάλη επίτομη φησι κατ' αρχήν και εν τη ά" Περί
φύσεως.
77

SCHOLION Epicuri ep. ι 40 των σωμάτων τα μεν εστί συγκρί
σεις, τα δ' έΗ ων αί συγκρίσεις πεποιηνται] ταύτόν τοΰτο και εν τη
πρώτη ΤΤερί φύσεως και τη ιδ και ιέ καΐ τη Μεγάλη επίτομη.

EPICVEVS π. φύσεως 1. inc. fr. xvi VH2 νι 90 * άναγκαΐόν
τι αύταΐς ύπάρχειν κατά τά[ς] πρό[ς] άλλήλας κρούσεις, ως εν τή[ι]
25 πρώτη[ι] γραφήι ειρητα[ι|, ούθέν ήττο ν πίαρά τάς * *.
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6 πάν cf. ep. ι 39 ρ. 6, 5. Π 86 ρ. 36, 7 | 10 tertium esse Ep.
negabat. originem erroris uidere licet ep. I 40 p. 6, 13 sq. || 11 tangit
lianc defmitionem Philodemus π. εύσεβ. VH 2 II 81 ρ. 111 Gomp. [το δε
λέγειν Έπίκουρον τω το πάν διαιρεΐσθαι μεν εις] σώματα και τό
πον, τους θεούς δε μη συναριθμεΐσθαι περιγράφειν αυτούς, τελέως
ανάλγητων εστίν, ει μη τάς άνωτάτωι διαιρούμενος κοινότητας
εμελλεν έναριθμή[σειν] τάς {των} εν ταύταις περιειλημμένων, cf.
Lucretius ι 426 locus ac spatium quod inane uocamus et ib* 954 sq.,
Aetius ι 20, 2 p. 318, 1 Diels. Επίκουρος όνόμασιν παραλλάττειν J
κενόν τόπον χωράν || 23 cf. Gomperzius sitzungsb. d. Wiener\
akad. 1876 t. LXXXIII p. 97
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Β

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ | Β subscribitur papyro Herculanensi 1149 edito VH 1 t. π (cf. p. 25) et a I. C. Orellio Epic, frr.
de natura Lips. 1818 p. 3 sqq. constat hoc fragmentum XI scliedis.
eiusdem libri reliquias inesse in schedis n. 1010 VH 2 VI 69—81 5
editis uidit Gomperzius sitzungsberr. der Wiener akademie 1876
t. LXXXIII p. 88 sq., inscribitur ΕΠΙκΟΥΡΟυ | ΠΕΡΙ ΦΥσεως.
disputatur his extremis libri paginis de simulacrorum motu.
79

80

SCHOLION Epicuri ep. ι 73 ϊδιόν τι σύμπτωμα .... έννοουντες καθ' δ χρόνον όνομά£ομεν] φησί δε τούτο και εν τη δευτέρα ίο
Περί φύσεως καΐ εν τη Μεγάλη επίτομη.
SEXTVS empir. hypotyp. πι 137 Επίκουρος δε, καθώς Δημήτριος ό
Λάκων φησί, (χρόνον εΐναί φησι) σύμπτωμα συμπτωμάτων, παρεπόμενον ήμέραις τε και νυ£ί και ώραις και πάθεσι και άπαθείαις
και κινήσεσι και μοναϊς.
15

Δ
SORIPTOB INCERTVS VH2 x 47 οϋτ' Έ[πίκο]υ[ρος λέ]γει μεν
[έ]ν |τώι τ]ετάρτωι Περί φ[ύσεως| * * .
ΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ | ΙΑ | ΑΡΙΘ(ΜΟΣ) * * pap. 20
Herculan. 1042 schedis xill constans. edidit Rosinius VH 1 II et
Orellius 1. s. p. 16 sqq.
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ | ΦΥΣΕΩΣ | ΙΑ (sic apogr. Οχ., Α Neap.) pap.
Herc. 154 VH 2 vi 1—7.
cf. Gomperzius ztschr. f. d. oesterr. gymn. 1867 p. 207 sqq. sitzungs- 25
berr. t. i. p. 89 sq.
extremae uoluminis paginae seruantur, disputatur in eis de terrae situ.

81

€i γαρ το μέγεθος (ό ήλιος) δια το διάστημα άπεβεβλήκει, πολλψ μάλλον αν την χρόαν αλλ1 ου γαρ τούτψ συμμετρότερον διάστημα ούθεν εστί.
3ο

SCHOLION Epicuri ep. π 91 το δε μέγεθος ηλίου .... τηλικουτόν
εστίν ήλίκον φαίνεται] τούτο και εν τη ία Περί φύσεως· ει γαρ,
φησί, το .... εστί.
[EPlCVRVs] ep. ιι ad Pythoclem 91 και πάν δε το εις τούτο το
17 uestigium incertum et inutile | γοι et 18 εταρτων apogr. ||
34 τούτο το μέρος i. e. quaestionem de magnitudine solis
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μέρος £νστημα £αδίως διαλυθήσεται, εάν τις τοις έναργήμασι προσ
εχή, δ περ εν τοις Περί φύσεως βυβλίοις δείκνυμεν.
ΙΒ

82
SCHOLION Epicuri ep. ι 74 τους κόσμους ούτε έ£ ανάγκης
5 δει νομί£ειν £να σχηματισμόν έχοντας] αλλά και διαφόρους αυτούς
εν τη ιβ ΤΤερί (φύσεως) αυτός φησιν ους μεν γαρ σφαιροειδεΐς,
καΐ ωοειδείς άλλους, καί άλλοιοσχήμονας ετέρους* ου μέντοι πάν
σχήμα 2χειν. ουδέ £ώα εΐναι άποκριθέντα από του απείρου.
83
SCHOLION Epicuri ep. ιι 9() έκλειψις ηλίου καΐ σελήνης δύιο ναται μεν γίνεσθαι καΐ κατά σβέσιν .... και ήδη κατ' έπιπροσθέτησιν άλλων τινών, ή γης ή ουρανού ή τίνος ετέρου τοιούτου] εν
δε τη ιβ Περί φύσεως ταύτα λέγει καί προς, ήλιον έκλείπειν σε
λήνης έπισκοτούσης, σελήνην δε του της γης σκιάσματος· αλλά
καί κατ' άναχώρησιν.
84
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 83 ρ. 113,23 Gomp. κά[ν] τώι
δωδεκάτ[ω]ι Περί φ[ύ]σ[ε]ω[ς το]ύς πρώτους φη[σιν ά]νθρώπους
έπι[νοή]ματα λαμβάνειν άφθαρτων φύσεων είναι γαρ * * .
85

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 ιι 106 ρ. 124, 1 Gomp. [εν δε τώι
δωδεκάτωι Περί φύσεως, ως — — ουδέ] τιν' αίτίαν [βλάβης] καΐ
20 σωτηρία[ς άνθρώ]ποις δια του θε[ου κα]ταλειπτέον, ύπ[ογρά]φει
δια πλειό[νων].
SCRIPTOR INCERTVS VH 2 x 201: fr. 41 ρ. 108.9.
86*
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 ιι 120, 3 ρ. 135 Gomp. [u. fr. 155]
ει γε τ[ήν άνθρωπίνην] φησιν φύσιν φοβ[ε]ρών πραγμάτων καί
25 πολλών αυτήν περιεστώτων δό£[αν λαμβάνειν] καί πολ[λούς καί
άι]δίους [θεούς καί δυ]νατ[ούς εΐναι].
87

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 ιι 82 ρ. 112 Gomp. [αλλ' έ]ρουσιν, ως κά[ν τώι] δωδεκάτω|ι ΤΤρο]δίκωι καί Δια[γόραι] καί Κριτίαι
κά[λλοις] μένφ[εται] φας πα[ρα|κόπτειν καί |μαίνεσ]θαι, καί βακχεύου6 περί αυτού φησιν libri || 15 sq. suppleuit Buechelerus in
Fleckeis. ann. 1865 p. 538 | 17 επιι . . . μητα£ω | βανειν Neap.
18 liunc locum statim excipit fr. 88 et 91: ubi cum numerus tantum uoluminis, non titulus libri adscribatur, constat supra aliud
eiusdem operis uolumen idque ordine prius in testimonium uocari
19—21 Bueclielerus restituit 1. s. p. 539, qui αίτίαν [ώφελίας]
24 ειγευ Neap. | φοβερών] του | των Neap. | 26 άιδίους] — διοιο
Neap. || 29 φας πα—] θ . . κα cum α et ς litterarum uestigiis Neap.
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σιν αυτούς [ει]κά[Ζ:ει], δούς [δε μ]ή πράγμα[θ' ή]μεΐν παρέχειν ούδ'
ένοχλειν κα[ύτός] παραγραμμί£[ει] τα τ[ών] θεών.
ΙΓ

88

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 π 106 ρ. 124, 6 Gomp. εν τε τώι
τρε[ισκαι]δεκάτωι περ[ί της] οίκειότητος ή[ν προς] τινας ό θεός 5
£χ[ει και] της άλλοτρι[ότητος].
SCRIPTOE INCERTVS VH2 x 201: fr. 41 ρ. 108, 9.
ΙΔ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ | ΙΔ άριθ(μός) ΧχΧΡΗΗΔ |
ίο
ΠΡ(0)Σ ττολύαιΝΟν pap. Hercul. 1148 VH 2 νι 8—23.
cf. Gomperzius zeitschr. 1867 ρ. 210sqq. sitzungsl>. LXXXTII p. 90.
disputatur de elementis praecipue contra Platonem.

89

SCHOLION Epicuri ep. ι 40 των σωμάτων τα μεν εστί συγ
κρίσεις, τα δ' έ£ ων αί συγκρίσεις πεποίηνται] ταύτόν τούτο και
15
εν τη πρώτη Περί φύσεως και ττ) ιδ καί ιέ.
ΙΕ

ΕπΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ | ΙΕ | άριθ(μός) ΧΧΧΗΗ | έγράφη εφ' ήγΕΜΑΧοΥ pap. Herc. 1151 VH 2 νι 24—36.
cf. Gomperzius zeitschr. 1867 p. 669 sq. sitzungsb. t. i. p. 90 sq.
de argumento non liquet. scriptus est liber ol. Cxx 1 a. 300 sq. a. Chr. 20
90

SCHOLION Epicuri ep. I 40: fr. 89.
KH

ΕΠικΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ φΥΣΕΩΣ | ΚΗ | τΩΝ ΑΡΧΑΙων | ΕΓρΑΦΗ
ΕΠΙ ΝΙΚΙΟΥ ΤΟΥ Μετ' ΑΝτιΦΑΤΗΝ pap. Hercul. 1479 VH 2 νι
25
37—54.
cf. Gomperzius zeitschr. 1867 p. 670 sqq. sitzungsb. t. i. p. 91 sq.
canonica hoc libro tractantur. scriptus erat ol. cxxi 1 uel a. 296/5
a. Chr., inscriptus * [τώι Μάγ]νητ[ι] καί Μητρ[οδώ]ρωι τώι [Λαμψακηνώι] f. 54, 4: adloquitur Metrodorum f. 46, 3 et 40, 4.
ΛΕ

91

PIIILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 n 106 p. 124, 11 Gomp. εν δε τώι
πε[ντεκαι]τριακ[οσ]τώ[ι φησι] συν τώι τ[άς μ]εγίστας ώφελ[ίας]
διασ[α]φεΐν κ[α]ί διότ[ι νομί]2ον[τες?] .... και των αλλά .... γ
.... α . .
1 δους] λευο Neap. || 10 conicias etiam έ]πί Κ[αλλιάρ]χο[υ
i. e. ol. cxix 4 || 32 με — κριακ .. τω Neap. | τάς μεγίστας exempii
caussa dedi: τ ι.... ηο|τηο Neap. fragmentum non expedio. sed agitur de utilitate quam ex cognitione diuinae naturae homines capiant
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INCERTORVM LIBRORVM
uolumina Herculanensia haec exstant

5

1 n. 1056 editum VH 1 x cum titulo ΕπΙΚΟΥΡΟΥ | περί φύσεΩΟ *
et XXVIII paginarum reliquiis.
n. 697 VH 2 vi 55-68 έΓΠΚΟύρου | περί ΦΥ€ΕΩς.
η. 1191 charta, inedita sine titulo.
disseritur de libertate agendi. cf. Gomperzius sitzungsb. 1876
t. LXXXIII p. 92 sqq. Wiener studien 1879 t. I p. 27 sqq.

2 n. 362 VH 2 vi 92—95 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥΟΕΩΟ
cf. Gomperzius sitzungsb. 1. s. p. 96.
10

3 n. 1431 VH 2 vi 82-91 ΕΠΙΚοΥΡΟΥ | ΠΕΡΙ ΦΥ€εΩΟ *.
cf. Gomperzius sitzungsb. 1. s. p. 96 sq.
4 n. 419 VH 2 IX 86—90 sine titulo, his libris uindicatur a Gomperzio sitzungsb. 1. s. p. 97 sq.

15

5 n. 993 VH 2 χ 104—111 sine titulo (subscribitur nomen possessoris ΜΑΡΚΟΥ ΟΚΤΑΟΥΙΟΥ f. 111). librorum περί φύσεως
partem esse uidit Gomperzius Wiener stud. 1.1 p. 27. t. Π p. 140.
6 n. 1390 VH2 x 95—100 sine titulo, de generatione. probabiliter his libris uindices, itemque
7 n. 1420 VH2 vii 68—73 de sensuum perceptionibus.

SCHOLIASTA Dionysii Thr. p. 660, 25 Bekk. καΐ Επίκουρος δε
αεί ύπογραφαΐς κεχρημένος, δηλών δτι τιμιώτεροι οι δροι, δροις
αντί υπογραφών εν τη της φυσικής ακροάσεως πραγματείςι (έχρήσατο)' διαιρών γαρ το πάν εις τε ατομον και κενόν δροις έχρήσατο, λέγων δτι βτομόν εστί σώμα στερεόν άμέτοχον κε25 νου παρεμπλοκής* κενόν εστί φύσις άναφής, τουτέστιν
άψηλάφητος.
LAEKTIVS DIOG. χ 7 και εν ταΐς επτά καΐ τριάκοντα βίβλοις
93
ταΐς Περί φύσεως τα πλείστα ταύτα λέγειν καΐ άντιγράφειν εν

92

15 subscriptionem explicuerunt Diels etMommsenus || 28 ταύτα
libri: corr. Kuehnius | άντιγράφειν και άντιλέγειν Ff
9
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αύταΐς δλλοις τε καΐ Ναυσιφάνει τα πλείστα, καΐ αυτή λέΊ-ει
φάσκειν οίίτυυς*

αλλ' ΐτωσαν είχε γαρ εκείνος ώδίνων την από του
στόματος καύχηση/ την σοφιστικήν, καθά περ και άλλοι
πολλοί των άνδραπόδων.
5
94

LAEBTIVS DIOQ. x 119 και μην καΐ γαμήσ€ΐν καΐ τεκνοττοιήσειν τον σοφόν, ως Επίκουρος .... εν ταΐς Περί φύσεως.
XLIX

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Laert. χ 27 supra ρ. 85, 16
[cf. libri Προς Δημόκριτον supra ρ. 97.]
L

ΧΑΙΡΕΔΗΜΟΣ

Laert. χ 27 supra ρ. 86, 1. cf. ρ. 93 et 87, 26.
1 in Nausiphanem magistrum inuehitur Epic. etiam fr. 113 sq.
236. cf. 233. 235 | 3 αλλ' ΐτωσαν] αλλ' ei τως * αλλ' BP JQ αλλ'
ήτω 6λλ' Ρ2 : αλλ' Ff | γαρ κείνος libri | in ώδίνων latet conucium, fort. ό πλεύμων? || 6 cf. fr. 19

ίο
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LI

ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ

Laert. χ 28 supra ρ. 86, 31

LAERTIVS DIOG. χ 30 το δε φυσικόν (£χει) την περί φύσεως
θεωρίαν πάσαν καΐ ε*στιν εν ταΐς Περί φύσεως βίβλοις λ£ καΐ ταΐς
5 Έπιστολαΐς κατά στοιχεΐον. το δε ηθικόν τα περί αίρέσεως καΐ
φυγής, εστί δε εν ταΐς Περί βίων βίβλοις καΐ Έ πι στ ο λ αϊ ς καΐ
τω Περί τέλους.
ClCERO de fin. Ι 20, 65 c at uero Epicums una in domo et ea quidem angusta'quam magnos quantaque amoris conspiratione consen10 tientis tenuit amicorum greges. quod fit etiam nunc ab Epicureis'.
cf. Π 25, 80 sq. Luculli c. 36, 115 e Epicureos, tot meos familiaris,
tam bonos, tam inter se amantis uiros 1.
PHILODEMVS schol. Zenon. VH 1 v, 2 fr. xv τί δ7 έΉει [κοι]νο[0ν], τί
δ' ειπείν ε[ί μη] παρρησίαι σοφός άνήρ προς τους φίλους, ως
ΐδ Έπίκ[ο]υρος και Μητρ[ό]δω[ρος είώθεσαν? π]ρός * *.
LAERTIVS ;DiOG. χ 14 καΐ εν ταΐς έπιστολαΐς αντί του χαίρειν ευ πράττειν καΐ σπουδαίως 2ήν (ε*γραφεν Επίκουρος),
id. ιιι 60 Επίκουρος δε ευ δι'άγειν (εν έπιστολαΐς ε*γραφεν).
LVCIANVS de lapsu salutantis 6 ρ. 732 Hemst. Επίκουρος άνήρ πάνυ
20 χαίρων τω χαίρειν καΐ την ήδονήν προ απάντων αίρούμενος εν
ταΐς σπουδαιοτέραις έπιστολαΐς (εισΐ δε αύται όλίγαι) καΐ εν ταΐς
προς τους φιλτάτους μάλιστα ύγιαίνειν ευθύς εν αρχή προστάττει.

95

5 κατά στοιχεΐον] fort. κατεστοιχειωμένον || 13 εΕει. ·. νε..
apographon, sed ita ut ι ante ν tuisse, sequi υ uideatur | 14 εί]
0 . apogr. || 16 uid. Seneca epist. 15, 1 c mos antiqus fuit usque
ad meam sematus aetatem, primis epistulae uerbis adicere "si uales·
bene est: ego ualeo". recte nos dicemus "si philosopharis, bene est".
ualere autem hoc demum est j. Philodemus de uitiis 1. x VH 1 III
c. 17 = Ox. ι 18 p. 25 Saupp. (ό αυθάδης τοιούτος εστί, φησίν ό
Αρίστων, οΐος) γράφων έπιστολήν το c χαίρειν 1 μη προσγράψαι
μηδ' 'έρρώσθαι' τελευταΐον. cf. Bernaysius De cynicis Luciani
ρ. 88 sq.
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EPITOMA EPISTVLARVM
VOLVMBN HERCVLAN. 1044 f. 4 ed. Gomperzius Hermae t. ν
ρ. 386 και τάς έπιτομάς [των] επιστολών των Επικού [ρου] Μητροδώρου ΤΤολυαίνου Έρ[μά]ρχου καΐ των [γνιυρί]μιυν.

CERTORVM ANNORVM FRAGMENTA

5

[de epistulis anni nota definitis cf. Buechelerus in Fleckeiseni
annali 1865 p. 540 et Gomperzius zeitschr. 1866 p. 693 sq. Hermae
t. V p. 394sq. epistularum syllogen annorum ordine dispositam fuisse
Gomperzius statuit Hermae t. ν ρ. 386, non puto recte].
Charino magistratu ol. 118,1 a. 308/7 a. Chr.

10

fr. 158 e in liis epistulis quas scripsit Charino magistratu ad
Polyaenum'.

96
97

98

99

PHILODEMVS de Epicuro VH 2 vi 107 fr. π [επί] Χαρίνου * .
PHILODEMVS de diuitiis VH 2 ni 85 * * δ [ε]άν b|tavoών]ται, περι[γ]ίνοντ[αι] τώ[ν] κατά την [e]vbeiav κα[ι] 15
πε[νί]αν κακών', επί δε [Χ]αρίνου · . . . παντ . δι.... ηγεσ . ατά
και πενίαν μη δ .... ισατο μουστοδηλεγον .... εις με[τ]άθεσιν
ο . λ . ν της ολ .. συ . κοι.. η . [ά]Ηει.
Idem ibid. f. 86 επί Χαρίνου * .

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 107 ρ. 125 Gomp. . . . καν 2ο
ττόλ[ε]μ[ος ήι], δεινόν ουκ α(ν) θεσθαι θεών εϊλε[ων δν]των'. καΐ π[άλιν]· 'καθαράν τ[ήν ίωήν] διηχεναι κα[ι 5ιά]Εειν
συν αύτ[ώι] Μάτρωνι θε[ών εϊ]λεαιν δντιυν 5. [και] προς
3 his epitomis apparet scriptores gnomologos usos esse, ccnicias etiam Senecam || 16 κακών] καιδε . ν apogr. | de magistratu cf.
Gomperzius ztschr. 1. s. fragmentum ipsum acutioribus commendo |
17 an ε]ίς άτόμους το δη λεγόμ[ενον? | 18 sequitur fr. 151 ||
19 επί] ετο apogr. || 20—23 restituit Gomperzius Hermae t. ν ρ. 394 j
21 oυκαθεcθαι apogr. ουκ ^σεσθαι Gomperzius | 22 κα(1)] μ ap. j
23 sq. cf. Buechelerus Fleckeiseni ann. 1865 p. 540
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τον αυτόν [έ]πΙ Χαρίνου' 'τή[ι ά]φ[θ]αρσί[αι be] αυτών
[ε]πετα[ι το άπα]θες υπό απαν[τος του] κε[χα]ρισμ[ενον
τι ή αλγο]ς έ'£ωθ[εν έ]ττιφερον[τ]ος 5.
100

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 74 sq. ρ. 104 sq. Gomp. (παρήνει

5 τάς δι' όρκων πίστεις φυλάττειν ·) επί δε Χαρί[νου και έπι] Διοτίμ[ου] ...... την κα[θ' ιεράς τρα]πέ£ης [συνθήκην μη] παραβαί[νειν.
Olympiodoro m. ol. 121, 3 a. 294

[cf. GFVngerus Philologi t. XXXVIII p. 446 sq.]
PHILODEMVS πραγμ. VH2 ι 114 έπ' Όλυμπιοδώρου γ[ράφει?
101
ίο ή]τοι γε [τινά] δει πόνων [άντέχεσθαι?].

Philippo m. ol. 122, 1 a. 292
fr. 108 προς το[ύς εν] Λα[μ]ψάκωι [φίλους έπι] Φιλίππου,
fr. 127 πρό[ς] θε[μ]ίσταν επί Φι[λ]ίππου.
fr. 156 [έ]πί [τ]ε [Φ]ιλί[π]που προς [α]ύτό[ν] sc. Polyaenum.

15

Diotimo m. ol. 123, 2 a. 287
[de hoc magistratu proximisque duobus cf. mus. Rhen. t. xxxiv
p. 414 sq. Vngerus 1. s. p. 464 sqq.]
fr. 100 [και έπι] Διοτίμ[ου].
fr. 168 κατά Διότιμο[ν] Επίκουρος ά*ρ[χο]ντα?

20

Isaeo m. οΓ. 123, 3 a. 286
[cf. Philodemus Περί των φιλοσόφων VH 1 νιιι c. 5, 7 είθ'
[ϋ]στερον [τους έχθίσ]τους κατα[λ]ύει[ν] Μακε[δόνχχς], ως τ[ό]τε
έπ' [Ίσα]ίου γρά[φει] * . alienum uidetur ab Epicuro.]

Euthio m. ol. 123, 4 a. 285
102

PHILODEMVS πραγματ. VH'2 ι 129 τα μεν δη περί τούτου
προσκατακεχώρι[κ]ε[ν] νυν δι' ας αίτιας £φαμεν και τα περί Μιθρέους* λέγομεν δ' ημείς δτι και εν άλλοις πολλοίς μνημονεύει
1—3 audacius proposita | 1 sq. τη . φ . αιφι -— αυτών Ι μεν ap. |
2 υπό] τω ap. | κεχαρισμένον] κε .. ριωτ ap. || 4 antecedit fr. 142 |
5 teraporis notam agnouitBuechelerus 1. s. cf. Gomperzius ztschr. 1. s. |
post alterum nomen intercidit aut nomen amici quem litteris Epicurus adhortabatur aut participium quale παραινών uel παρεγγυών ||
9 ολυμπωδωρου ap.: corr. Gomperzius ztschr. 1866 p. 694 || 25 tractauit Gomperzius Hermae t. V p. 395. antecedit fr. 196
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του συνγράμματο[ς]. επί δ' Ισαίου καΐ γέγραφεν .... vev .....
.....ισ... [επί] δ' Εύ[θ]ίου· Λεοντεΐ προγράψα[ν]τες? πάλι[ν] be και ΈπικούρΓωχ] Μιθρήν ον . τ.. ην [ύ]περ [των]
μερών τούτων ην * *
ex anno Pytharati ol. 127, 2 a. 271/70
5
quo Epicurus mortuus est, duae epistulae fr. 122 et 138 tertiaeque
fragmenta extant fr. 177, cf. etiam 191.

magistratibus nondum certo definitis annorum ol. 122, 2
aut ol. 124 aut ol. 126, 1 — 127,1
fr. 169 έπ' Ά ρ [ι σ τ] ιυ ν υ μου μέγ γά[ρ] Φύρσιυνι — γράφων, ίο
fr. 154 προς Μ[υν] έπ! Τηλεκλ[έ]ους.
103

PHILODEMVS de diuitiis VH 2 πι 89 * συνιδεΐν. έπ[ί] ... λαιου
διακ[ρι]βώ[σας?] * .

EPISTVLAE CONLECTAE
1 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ
104

ιδ

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 ιι 106 ρ. 124, 22 Gomp. καν ταΐς
έ[πι]στολα(ί)ς [μ]έντοι ταΐς πρό[ς] τους μεγάλους όμ[ο]λογεΐν εΌικεν. αύ[τό τ]ουτο δ* ϊνα μη τ[ις] εΐπη προς τους [μεγάλους αυτόν
πεπλασμένιυς λέγειν] —.
[his epistulis consentaneum est intermixtas fuisse quae ab ipsis 20
uiris summatibus ad Epicurum datae erant. nam ex id genus litteris sumpta uidentur esse quae Philodemus VH 2 I 117 refert omnia.
uelut [άκού]σας ώ[ς] φιλανθρώπιυς ύπερευ προς αυτόν μιμνήσκοι[το]
τινά συνιστά[ς] φίλον αύ[τώι] κ[ά]πικούρου πάλ[ιν] — συνειληφέναι δε, και ταυτ[α] τα καθ' έκαστα πυθόμενος π[α]ρ' Εύβούλου. — 25
2 ΔΟΥ . ΙΟΥ pap. sed quartae litterae lunulam superiorem seruat apographon Oxoniense: correxit etiam Vngerus Philol. t. XXXVIII
p. 465 | 3 Έπίκουρ[ος προς] Μιθρήν Gomperzius coniectura propter
syntaxin non probabili. memorat Ep. se et ad Leonteum et ad Epicurum Leontei filium non ignobilem (cf. Laert. χ 26) scripsisse ||
12 fort. έπ' [Άντιΐμάχο.υ δε ακριβώς *. de quo m. cf. Wilamowitzius
De Antigono p. 247 || 15 cf. Seneca ep. 21,4 (fr. 132) c omnes illos
megistanas et satrapas et regem ipsum, ex quo Idomenei titulus
petebatur, obliuio alta subpressit' | 16 antecedit fr. 23. priora
restituit Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 p. 539 j 23 υπερει
apogr. | 24 τινά] ετρ | ναι ap. | φίλων ap.
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γράφει δε [κα]1 ταΟ[τα] · Εύδ[ήμ]ου το θαύμ' άκο[υσον ο]ύ*[τ]ωι
μακ[ρ]άν άπ[η]ρτήθη τ[οΟ τάγ?]μ<α)τος χωρίσας εαυτόν * .]
2 EPISTVLAE SPVRIAE
LAEETIVS DIOG. x 3 Διότιμος δ' ό Στιχηκός δυσμενώς έχων
5 προς αυτόν πικρότατα αυτόν διαβέβληκεν έπιστολάς φέρων πεν
τήκοντα ασελγείς ως Επικούρου, και ό τα είς Χρύσιππον αναφερό
μενα έπιστόλια ως Επικούρου συντάΕας.

PHILODEMVS VH2 1 152, 4 (cf. ρ. 84) ύποψ[ία]ν τιν[ά λα]μβάν[ει}ν,
ως περί τινών έπιστολ[ών.

105

λέγε δη μοι ΤΤολύαιν', εστίν δ πριν uev μεγάλη χαρά
γένηται —.

ΤΗΕΟ progymn. 2 t. ι ρ. 169 Walz. έπιμελητέον δε καΐ της συν
θέσεως των ονομάτων, πάντα διδάσκοντα έ£ ων διαφεύΗονται το
κακώς συντιθέναι καΐ μάλιστα δε την έμμετρον καΐ ένρυθμον λέζιν,
15 ως τα πολλά των Ήγησίου .... καί τίνα των Επικούρου .....
[fr. 131], καΐ των περιφερόμενων δ' ως εκείνου* ημείς δ' ουδέ
που καί νυν αυτά εύρίσκομεν εν τοις συγγράμμασιν αυτού · λέγε
.... γένηται. τα οΰν τοιαύτα καΐ τελέως εστίν έπίμεμπτα καΐ
πρόδηλον £χει την κακίαν της συνθέσεως.

2ο

EPISTVLAE AD PLVRES DATAE
3 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΓΥΤΤΤΩΙ ΦΙΛΟΥΣ

106

PLVTABOHVS de occulte uiuendo 3 ρ. 1128f : fr. 107.
4 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΣΙΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

PLVTARCHVS de occulte uiuendo 3 ρ. 1128f καί μην ει γε
107
25 τοΐς χρηστοΐς λανθάνειν καΐ άγνοεΐσθαι παραινείς, .... καΐ σεαυτψ πρώτον, Επίκουρε (λέγεις)' μη γράφε τοις εν Ασία φίλοις
μηδέ τους απ' Αιγύπτου Ηενολόγει μηδέ τους Λαμψακηνών εφή
βους δορυφόρει.
5 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΑΜΨΑΚΩ1 ΦΙΛΟΥΣ

3ο

STKABO χιιι ρ. 589 Cas. και αυτός δ' Επίκουρος τρόπον τινά
Λαμψακηνός ύπήρΗε, διατρίψας εν Λαμψάκψ καί φίλοις χρησάμε1 γραφή ap. | 2 — ματος] NTOC ap. || 10 πολύαινε συναπέριμεν
μεγάλη libri. quod posui πρίν μεν recte factum puto, incertum £στιν ά:
supplere potes μέμνησαι ηδύ παθεΐν || 28 sequentia habes p. 87, 23
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νος τοις άρίστοις των εν τη πόλει ταύτη, τοις περί Ιδομενέα και
Λεοντέα.
108

PHILODE3IVS de diuitiis VH 2 πι 86 το μεν δη προς το[ύς εν]
Λα[μ]ψάκωι [φίλους επί] Φιλίπ[π]ου και πάν[τως ά]π[ο]δε£όμεθα'
τ[ι] γαρ ουδέ [την] πενίαν είπε μόνον, αλλά τάς έ[ργα]σίας [κ]αί 5
λατο[μ]ίας ύ * *
PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 110 περί της αίρέσεως αυτού

109

διασαφεί τοις εν Λαμψάκωι δ[ιεπι]στέλλων Ήκού(Ταμεν γαρ
. .. δηλεμναταπο . · απ — ώστ' έπ .... θη δαπάνηι .... μενας.
PLVTAKCHVS de occulte uiuendo 3 ρ. 1129a : fr. 107.

110
6

ίο

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΕΤΤΙΣΤΟΛΗ

111

LAEKTIVS DIOG. χ 136: fr. 1 ρ. 91, 7.

112

Idem x 7: fr. 145.

113

ταύτα ήγαγεν αυτόν εις έ'κστασιν τοιαύτην, ώστε μοι
ΐδ
λοώορεΐσθαι και άποκαλεΐν δύσκολον.
LAERTIVS DIOG. χ 8 και αυτόν Έπίκουρον εν ταΐς έπιστολαΐς περί
Ναυσιφάνους λέγειν ταύτα . . . . διδάσκαλο ν. πλεύμονά τε
κτλ. [ίϊ. 236].

114

οιμαι b' εγωγε τους βαρυστόνους και μαθητήν με
δό£ειν του πλεύμονος είναι, μετά μειρακίυυν τινών κραι- so
παλώντιυν άκούσαντα.
και γαρ πονηρός άνθρωπος ην και έπιτετηδευκώς τοιαύτα
έ£ ων ου δυνατόν εις σοφίαν έλθεΐν.
SEXTVS adu. math. ι 3 γενόμενος ουν τούτου (Ναυσιφάνους)
μαθητής ό Επίκουρος υπέρ του δοκειν αυτοδίδακτος είναι καΐ αύ- 25
τοφυής φιλόσοφος ήρνεΐτο εκ παντός τρόπου την τε περί αυτού
φήμην έ£αλείφειν έσπευδε πολύς τε έγένετο των μαθημάτων κατ3 cf. Gomperzius ztschr. 1866 ρ. 693 || 7 cf. Gomperzius 1. s.
ρ. 694 || 11 una fuit ad philosophos (φίλους libri fr. 11V) Mytilenaeos epistula eaque celeberrima. uno tantum loco fr. 112 εν ταΐς
προς τ. ev Μ. φ. libri Laertiani ferunt, quod correxit Menagius ||
15 δύσκολον] διδάσκαλον libri defensum ab Hirzelio unters. z. Ciceros philos. schrr. ι p. 109 || 19 βαρυστόνους] cf. fr. 237 | 20 πλεύ
μονος cf. p. 137, 2 et fr. 236 | 22 άνθρωπος editur
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ήγορος, εν οΐς εκείνος έσεμνύνετο. φησί γούν εν τη προς τους
εν Μυτιλήνη φιλοσόφανς επιστολή οΐμαι . . . . άκούσαντα, νυν
πλεύμονα καλών τον Ναυσιφάνην ως άναίσθητον. καΐ πάλιν
πρόβας πολλά τε κατειπών τάνδρός ύπεμφαίνει την εν τοις μαθή5 μασιν αυτού προκοπήν λέγων καΐ γαρ .... έλθεΐν, αίνισσόμενος τα μαθήματα.

EPISTVLAE AD SINGVLOS DATAE
7 ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ

115
VOLVMEN HERCVLAN. 176 c. 17 ed. Gomperzius Hermae t. V
ίο ρ. 387 Άθηναίωι δε'

ΤΤολυαίνου παραγεγονότος προς ημάς συ τον πατέρ[α]
<τόν> όμώνυμον ουκ έφίλεις μόνον άλλα * *.
8 ΠΡΟΣ ΑΝΑΞΑΡΧΟΝ

116
εγώ δ' εφ' ήδονάς συνεχείς παρακαλώ και ουκ έπ'
ΐ5 άρετάς κενάς και ματαίας και ταραχώδεις έχουσας των
καρπών τάς ελπίδας.
PLVTARCHVS adu. Colot. 17 ρ. 1117a καθυμνεΐτε τον επί ήδονάς
παρακαλοϋντα συνεχείς και. πυκνάς, δς εν τη προς ΆνάΗαρχον
επιστολή ταυτί γέγραφεν Εγώ . . . . ελπίδας.
20

117

9 ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΛΗΝ

μακαρίσω σε, ώ 'Απελλή, δτι καθαρός πάσης παιδείας
επί φιλοσοφιαν ώρμησας.

ATHENAEVS χιιι ρ. 588a μνησθήσομαι του φιλαληθεστάτου Επι
κούρου, οςτις εγκυκλίου παιδείας αμύητος Cuv έμακάριίε καΐ τους
25 όμοίιυς αύτΟϋ επί φιλοσοφιαν παρερχομένους, τοιαύτας φωνάς προίέμενος μακαρίζω .... ώρμησας.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 12 ρ. 1094d Άπελλήν
δε τίνα θαυμά£οντες καί ύπερασπαζόμενοι γράφουσιν δτι των μα
θημάτων άποσχόμενος έ£ αρχής καθαρόν εαυτόν έτήρησε.
21 ώ Απελλή] nomen Plutarcho debeo: ώ ούτος Athen. | παι
δείας Schweighaeuserus, Wachsmuthius ad sillogr. p. 70: αιτίας libri
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10 ΠΡΟΣ ΑΤΤΟΛΛΩΝΙΔΗΝ

118

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 v, 2 fr. 73
καθ[ά καΐ] ό Επίκουρος [πικ]ράς [μέμψεις] προς Άπ[ολλ]ωνίδην
έ[πό]ησεν, ώστε καΐ τοι[αύτ' αίτι]ώμε[νος] * * οικειώσαι.
11

119

ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΝ

LAERTIVS DIOG. νιτ 6 άπεδέχετο αυτόν (Ζήνωνα τον Στωικόν) και Αντίγονος .... πολλά τε παρεκάλει άφικέσθαι ως αυτόν.
ό δε τούτο μεν παρητήσατο, ....... 9 απέστειλε δε ΤΤερσαΐον
και Φιλουνίδην τον θηβαΐον, ων αμφοτέρων Επίκουρος μνημονεύει
ως συνόντων Άντιγόνω εν τη προς Άριστόβουλον τον άδελφόν ίο
επιστολή.
[cf. fr. 198J
[fortasse latet uestigium VH 2 I 117 τή[ι προς] Άριστόβουλον ά * .]
12

120

ΠΡΟΣ ΔΩΣΙΘΕΟΝ

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 20 ρ. 1101 a εκείνο
μοι δοκώ λήψεσθαι παρ' αυτών πρώτον, δτι τοις άναιρούσι λύπας 15
και δάκρυα και στεναγμούς επί ταΐς των φίλων τελευταΐς μάχον
ται και λέγουσι την εις το απαθές καθεστώσαν άλυπίαν
αφ' ετέρου κακού μείζονος ύπάρχειν, ώμότητος ή δοΗοκοπίας ακράτου και λύσσης, διο^πάσχειν τι βέλτιον
εΐναι καΐ λυπεΐσθαι και νή Δία λιπαίνειν τους όφθαλ- 2ο
μούς και τήκεσθαι, και δσα δη παθαινομένοις γράφοντες υγροί
τίνες είναι καί φιλικοί δοκουσι. ταΰτα γαρ εν άλλοις τε πολλοίς
Επίκουρος εΐρηκε καί περί της Ήγησιάνακτος τελευτής
προς Δωσίθεον γράφων τον πατέρα καί ΤΤύρσωνα τον
αδελφό ν του τεθνηκότος. £ναγχος γαρ κατά τύχην τάς έπιστο- 25
λάς διήλθον αυτού.
13

121

Β

ΠΡΟΣ ΕΡΜΑΡΧΟΝ

ATHENAEVS χιιι ρ. 588b ούτος οΰν ό Επίκουρος ου Λεόντιον
εΐχεν ερωμένη ν την εφ' εταιρεία διαβόητον γενομένην; ή δε ούδ'
18 αφ'] ύφ' libri, Wyttenbachius delendum esse putabat |
20 λιπαίνειν: cf. λίπασμα supra p. 89, 22 | 21 παθαινομένοις] παθαινόμενοι καί libri | 22 fort. τοιαύτα | 24 Δοσίθεον uolgo |
ΤΤύρσωνα dicit qui Φύρσων audiebat, cf. Gomperzius ad Philod.
π. εύσεβ. ρ. 157 et Oesterr. arch. epigr. mittheiiungen t. ν ρ. 136.
uid. fr. 167 sq. (| 29 δε ούχ libri: corr. Meinekius
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ότε φιλοσοφείν ήρζατο έπαύσατο έταιροΟσα πάσί τε τοις Έπικουρείοις συνήν εν τοις κήποις, Έπικούρψ δε καΐ αναφανδόν CuoV
εκείνον πολλήν φροντίδα ποιούμενον αυτής τούτ' έμφανίΣειν δια
των προς "Ερμαρχον επιστολών.

EPICVRVS HERMABCHO SALVTEM. Cum ageremus uitae beatum et eundem supremum diem, scribebamus haec. tanti
aderant uesicae et torminum morbi, ut nihil ad eorum
magnitudinem posset accedere. conpensabatur tamen cum
his omnibus animi laetitia, quam capiebam memoria ratio10 num inuentorumque nostrorum. Sed tu, ut dignum est tua
erga me et philosophiam uoluntate ab adulescentulo suscepta, fac ut Metrodori tueare liberos.

122

15

20

25

30

ClOEEO de fin. Π 30,96 c audi, ne longe abeam, moriens quid dicat
Epicurus, ut intellegas facta eius cum dictis discrepare. Epicurus
Hermarcho salutem. Cum ageremus, inquit, uitae .... accedere. miserum hominem. si dolor summum malum est, dici aliter
non potest. sed audiamus ipsum: conpensabatur, inquit, tamen
. .. tueare liberos'. cf. 98 c conpensabatur, inquit, cum summis
doloribus laetitia 1.
idem Tusc. disp. V 31, 88 c quid? is tibi mortemne uidetur aut dolorem timere, qui eum diem quo raoritur beatum appellat maxumisque doloribus adfectus eos. ipsos inuentorum suorum memoria et
recordatione confutat, nec haec sic agit, ut ex tempore quasi effuttire uideatur'.
idem ibid. V 9, 26 c quid melius quam fortunam exiguum interuenire sapienti [sent. xvi]? sed hoc isne dicit, qui cum dolorem non
modo maxunrnm malum sed solum malum etiam dixerit, toto corpore opprimi possit doloribus acerrimis tum, curn maxime contra
fortunam glorietur?'
ibid. II 19,45 'qui dolorem malorum omnium maxumum dixerit, quamuis idem forticulum se in torminibus et in stranguria sua praebeat 1.
ibid. V 26, 74 c nec uero illa sibi remedia comparauit ad toleran1 φιλοσοφείν: cf. p. 101, 30 sq. || 5—12 eandem epistulam habes fr. 138, simillimam fr. 177, cf. p. 134, 5. eiusdem epistulae exempla
ad diuersos amicos uidentur data esse: aliter Maduigius ad Cic. 1. s.
rem explicabat | 32—p. 140, 2 ad hoc fragmentum spectare efficitur loco De fin. adposito
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dum dolorem . . . ., sed una se dicit recordatione adquiescere praeteritarum uoluptatum'.
cf. de fin. II 30, 98 'praeteritis, inquit, gaudeo'.
14

[ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΑΣ]

LAERTIVS DIOG. χ 6 και οίλλαις δε πολλαΐς έταίραις γράφειν 5
(Έπικουρον) και μάλιστα Λεοντίψ.
15

123

ΠΡΟΣ ΕΥΡΥΛΟΧΟΝ

LAERTIVS DIOG. χ 13 τούτον (Έπικουρον) Απολλόδωρος εν
Χρονικοΐς Ναυσιφάνους άκουσαί φησι και ΤΤραΗιφάνους · αυτός δε
ου φησιν αλλ* εαυτού εν τη προς Εύρύλοχον επιστολή.
ίο
16 ΠΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΝ

[cf. ep. l 35. 37. 82.]
124

LAERTIVS DIOG. χ 5 άλλα και Ιδομενέα και Ήρόδοτον και
Τιμοκράτην τους £κπυστα αυτού τα κρύφια ποιήσαντας έγκωμιά£ειν (Έπικουρον λέγουσι) καΐ κολακεύειν αυτό τούτο.
17

ΠΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΑΝ

LABRTIVS DlOG. χ 25 (inter nobilissimos Epicuri discipulos
fuere) Λεοντεύς τε Λαμψακηνός ομοίως καΐ ή τούτου γυνή θε
μίστα, προς ην και γέγραφεν ό Επίκουρος,
cf. 1. XXV supra ρ. 101 et ρ. 102, 7; praeterea p. 135, 31 sq.
20
125

οΐός τε ειμί, εάν μη ύμεΐς προς με άφίκησθε, αυτός τρικύλιστος, οποί αν ύμεΐς και θεμίστα παρακαλήτε, ώθεΐσθαι.
LAERTIVS DIOG. χ 5 προς δε θεμίσταν την Λεοντέ"ως γυναίκα
Οίος τ ε, φησίν, εί-μΐ ...... ώθεΐσθαι.

126

Idem χ 5 καΐ πάλιν προς θεμίσταν γράφων ονομάσει αυτήν 25
έταίραν, καθά φησι θεόδωρoc εν τφ τετάρτω των προς Έπικουρον.
9 λυσιφάνους Ff γρ Ρ 2 | 10 cf. fr. 233 | εύρύλοκον P3 Q εύρύδοκον BFHP 2 εύρύδικον f: corr. Menagius || 15 κολακεύειν cf. Atlienaeus iitfra ρ. 141, 16 || 21 τρικύλιστος: mira disputat Gr. Kernius
bem. zum 10. buch des L. D. (Primislau. 1878) p. 7 | 22 οποί Cobetus: οπού libri | 23 λέοντος libri: corr. Gassendus || 25 ονομάζει
αυτήν έταίραν] νομίζει αύτη παραινεΐν libri όμιλεΐν αυτή παραι
νεί CFHermannus ztschr. /. alterthumsw. 1834 ρ. 110 | 26 Θεό
δωρος libri: θεόδοτος ως f
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141

PHILODEMVS ιτραγματ. VH2 ι 111 * πρό[ς] θε[μ]ίσταν επί
Φι[λ]ίππου ·
t δεκον φή[ις] πιστ[ώς] εύτάκτως [τε] νο[εΐ]ν 5αίμοσ[ι] * *.
18 ΠΡΟΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑ

5

128
129

[cf. supra ρ. 136, 1. Laert. x 25.]

LAEBTIVS DIOG. χ 5: fr. 124.
PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 V, 2 fr. 72
διό καΐ Επίκουρος προς Ιδομενέα γράφει μέχρι του τούτον εΰ[ζ]εσθαι.

130
πέμπε ου ν άπαρχάς ήμΐν εις την του ιερού σώματος
ίο θεραπείαν υπέρ τε αυτού και τέκνων · ούτω γαρ μοι λέ
γειν επέρχεται.
PLVTARCHVS adu. Col. 18 ρ. 1117 d ει δε τοιαύταις ώ Κωλώτα Σωκράτους φιυναΐς περιέπεσες, οίας Επίκουρος γράφει προς Ιδομενέα
πέμπε .... επέρχεται, τίσιν αν βήμασιν άγροικοτέροις έχρήσιυ;
15 ATHENAEVS νιτ ρ. 279f ταύτης γαρ (της γαστρός) ένεκεν ό άνήρ
καΐ της άλλης της κατά σάρκα ηδονής έκολάκευε καΐ Ιδομενέα καΐ
Μητρόδιυρον . . . Επίκουρος γαρ ην ό τούτων διδάσκαλος.

131

ω πάντα τάμα κινήματα τερπνά νομίσας εκ νέου.

ΤΗΕΟ progymn. 2 1.1 ρ. 169 Walz. το κακώς συντιθέναι καΐ μά2ο λίστα δε την £μμετρον καΐ £νρυθμον λέ£ιν, ως τα πολλά των Ήγησίου .... καί τίνα των Επικούρου, οΐά που καΐ προς Ιδομενέα
γράφει' οι πάντα . . . . νέου.
132

si gloria tangeris, notiorem te epistulae meae facient
quam omnia ista, quae colis et propter quae coleris.
25 SENECA epist. 21, 3 c studia te tua clarum et nobilem efficient. ut
exemplum Epicuri referam: cum Idomeneo scriberet et illum a uita
speciosa ad fidelem stabilemque gloriam reuocaret rigidae tunc potentiae ministrum et magna tractantem: si gloria, inquit, tange1 τοσ . θε . ισταδ apogr. | 2 magistratus ol. 122, 1 a. 292 cf.
p. 133,11 | 3 δε|κον pap. latet nomen, fort. Λε[υ]κον | νοεΐν] νε. .ν
ap. || 9 τάς συντάξεις dicit de quibus cf. Gomperzins Hermae t. ν
ρ. 392. uid. fr. 182—4. 177. 217 § 20 ήμΐν χρείαν εν τοις ιδίοις παρεσχημένοι || 19 pleniorem locum habes p. 89, 10 et 135, 12 || 23 te
ante epistulae Mp: ante facient uolgo traiciunt
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ris .... coleris. numquid ergo mentitus est? quis Idomenea
nosset, nisi Epicurus illum litteris suis incidisset? omnes illos
megistanas et satrapas et regem ipsum, ex quo Idomenei titulus
petebatur, obliuio alta subpressit 3.
133

SENECA epist. 22, 5 c lam intellegis educendum esse te ex istis
occupationibus speciosis etmalis: sed quomodo id consequi possis
quaeris. ...... Epicuri epistulam ad hanc rem pertinentem lege,
Idomeneo quae inscribitur, quem rogat ut quantum potest fugiat et properet, antequam aliqua uis maior interueniat
et auferat libertatem recedendi. idem tamen subicit nihil
esse temptandum, nisi cum apte poterit tempestiueque
temptari. sed cum illud tempus captatum diu uenerit,
exiliendum ait. dormitare de fuga cogitantem uetat et
sperat salutarem etiam ex difficillimis exitum, si nec
properemus ante tempus nec cessemus in tempore'.
134
PLVTARCHVS adu. Coloten 34 p. 1127d πάλιν δε οΐμαι γρά
φων προς Ιδομενέα διακελεύεται μη νόμοις καΐ δόΗαις δουλεύοντα
£ήν, εφ' ό'σον αν μη την δια του πέλας εκ πληγής όχλησιν παρασκευά£ωσιν.
ibid. των δ£ νόμων παρακελευόμενοι περιφρονεΐν, εάν μη προσή
φόβος πληγής καΐ κολάσεως.

135

ei βούλει πλούσιον ΤΤυθοκλεα ποιήσαι, μη χρημάτων
προστίθει, της 5e επιθυμίας αφαιρεί.
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IOANNES Stob. flor. χνιι 24 Του αυτού h. e. Επικούρου cf. ib. 23 (Arsenius in Paroemiogr. Gotting. t. II p. 382, 11 Επικούρου ή υποθήκη). 25
cf. idem χνιι 37 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ Επίκουρος ερωτηθείς, πώς αν τις
πλουτήσειεν, Όύ τοις ούσι προστιθείς' ε*φη, 'της δε χρείας τα
πολλά περιτέμνων'.
SENECA epist. 21,7 'ne gratis Idomeneus in epistulam meam uene2 litteris suis Mp: suis litteris uolgo | indidisset ρ 2 | 3 megistanas cf. fr. 104 || 7 tegeMpP: legi codd. recentiores | 8 inscribitur Haasius: scribitur libri | argumentum Sen. afFert eiusdem
epistulae, unde fr. 132 attulerat. cf. ep. 22, 1 (u. 6) occupationibus
speciosis cum 21, 3 (p. 141, 26) uita speciosa \\ 22 ΤΤυθοκλέα Seueca testatur: τινά Stobaeus | χρημάτων VAB1 Arsenius χρήματα Β2 :
τοις χρημασι Seneca legebat quique Stobaeo 17, 37 auctor fuit, χρήμαο*ι soloece cum Gaisfordio Meinekius
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rit, ipse eam de suo redimet. ad hunc Epicurus illam nobilem
sententiam scripsit, qua hortatur ut Pythoclea locupletem non publica nec aucipiti uia faciat. si uis, inquit, Pythoclea diuitem
facere, non pecuniae adiciendum, sed cupiditati detra5 hendum est'.
PHOTIVS lex. p. 473, 1 u. ΠΥΘΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΙΑ (Suidas t. π 2
ρ. 555, 10 Bernh. Apostolius prouerb. xv 9 Arsenius) φασί Πολυ
κράτη τον Σάμου τύραννον Πύθια καΐ Δήλια ποιήσοντα άμα εν
Δήλψ πέμψαι εις θεοΟ χρησόμενον, ει τα της θυσίας άγοι κατά
ίο τον ώρισμένον χρόνο ν την δε Πυθίαν άνελεΐν 'ταύτα σοι καΐ Πύ
θια καΐ Δήλια', βουλομένην δηλουν ότι Ισχατα* μετ7 ολίγον γαρ
χρόνον αυτόν άπολέσθαι συνέβη. Επίκουρος δε £ν τινι των προς
Ιδομενέα επιστολών ταύτα.
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PHILODEMVS πραγματ. VH2 .i 125,9 κ]αΙ Ίδομενεΐ δε* .....
137
15 α . εια .. τωνιυτει. τούτωι δε δ.τ .. αϊ * .

Την μακαρίαν άγοντες και άμα τελευτώντες ήμεραν
του βίου έγράφομεν ύμΐν ταυτί* στραγγουρικά τε παρηκολούθει και δυσεντερικά πάθη ύπερβολήν ουκ άπολείποντα του εν έαυτοΐς μεγέθους* άντιπαρετάττετο δε πάσι
2ο τούτοις το κατά ψυχήν χαΐρον έπι τη των γεγονότων ήμΐν
διαλογισμών μνήμη. συ δε ά£ίως της εκ μειρακίου παρα
στάσεως προς έμέ και φιλοσοφίαν έπιμελου των παίδων
Μητροδώρου.

138

LAEBTIVS DIOG. x 22 ήδη δε τελευτών γράφει προς Ιδομενέα τήνδε
25 έπιστολήν Την . . . . Μητροδώρου.
SENECA epist. 66, 47 c . . . . malae ualetudinis eit dolorum grauissi7 πολυκράτη Suidae codex Α: πολυκράτην ceteri | 8 ποιήσαντα libri | 9 άγει libri | 10 το ώρισμένον (om. χρόνον) Suidas et posteriores | σοι καΐ Suidas et posteriores: σοι Photii codex.
c an ad πύθειν et δηλεΐσθαι respicit oraculum? breui putresces et interibis. uide Herod. III 124 sq.' Dobraeus aduers. I p. 607. cf. Zenobius VI15 Diogenianus viii 35 | 12 δε om Apostolius | 13 ταύτα
φησί. idem || 16—23 cf. adn. ad fr. 122 | 16 τελευτώντες] τελευταίαν Dauisius ad Cic. de fin. Π 30, 96. ef. p. 139, 6. 144, 1. 24 |
17 ύμΐν om Cicero | στραγγουριτία aut στραγγουρητία libri στραγγουρία τις f | παρηκολουθήκει libri: corr. HStephanus in Ciceroniano lexico graecolat. p. 51 | 22 φιλοσοφίαν f: φιλοσοφίας libri
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morum perpessionem, in qua Epicurus fuit illo summo ac fortunatissimo die suo. ait enim se uesicae et exulcerati uentris
tormenta tolerare ulteriorem doloris accessionem non
recipientia: esse nihilo minus sibi illum beatum diem.
beatum autem agere nisi qui est in summo bono, non potest.
.... non potest dici, hoc non esse par maximis bonum, quod beatae
uitae clausulam inposuit, cui Epicurus extrema uoce gratias egit 3.
id. ibid. 92, 25 'atqui haec uox in ipsa officina uoluptatis audita
est: beatissimum, inquit, hunc et hunc diem ago Epicurus,
cum illum hinc urinae difficultas torqueret, hinc insanabilis exulcerati dolor uentris 1.
CiCERO ep. ad fam. VII 26, 1 'Epicurum tuum Stoici male accipiunt,
quia dicat στραγγουρικά και δυσεντερικά πάθη sibi molesta esse,
quorum alterum morbum edacitatis esse putant, alterum etiam turpioris intemperantiae'.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 5 ρ. 1089β ουδέ γαρ αν
προσέπιπτεν άνδράσι νοΟν £χουσι στραγγουρικά πάθη καΐ δυσ
εντερικά καΐ φθίσεις καΐ ΰδριυπες, ων τοις μεν αυτός Επίκου
ρος συνηνέχθη, τοις δε ΤΤολύαινος, τα δε Νεοκλέα και Άγαθόβουλον εξήγαγε, ibid. 18 ρ. 1099d Έπικούρψ μεν ούδ' αν εις ημών
πιστεύσειεν, δτι ταΐς μεγίσταις άλγηδόσι καΐ νόσοις έναποθνήσκιυν
άντιπαρεπέμπετο τη μνήμη των άπολελαυσμένων πρότερον ηδονών.
ARRIANVS Epictet. dissert. ιι 23, 21 νυν δε τί εστίν, Επίκουρε,
.... το γράφον, δτε άπέθνησκεν, δτι την τελευταίαν άγοιθ' ά*μα
<3ρα1 μακαρίαν ήμέραν; ή σαρξ ή ή προαίρεσις;
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1£ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΕΡΟΝ

13^

PHILODEMVS πραγματ. VH 2 1125 κα[1 α]ύτώι Κρατέρω[ι γρ?]ά[φει] . από .. γι ·. είναι [Μι]θρ[εΐ].

140

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 V, 2 fr. 9 30
κα[1] ά τ[ιν'] Επίκουρος Λεοντίου π[υν]θά[νε]ται πρ[οα]πο[ρ]ήσεται
προς Κω[λ]ώτην.

20 ΠΡΟΣ ΚΩΛΩΤΗΝ

9 hunc et hunc seruaui Vahleno auctore: plus unum diem supremum sibi adesse opinatus Ep. similes litteras non paucas dedit,
cf. p. 134, 6 | 19 Άριστόβουλον debebat Plut. scribere || 27 possis
hoc fr. et 150 ad rem fr. 194 enarratam referre | cf. ib. f. 130, 3 ab
inf. τ]ώι Κρατέριυι περί το * . est Antigoni Gonatae frater uterinus
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ως σεβομένψ γαρ σοι τα τότε ύφ' ημών λεγόμενα
προσέπεσεν έπιθύμημα άφυσιολόγητον του περιπλακήναι
ήμΐν γονάτων

έφατττόμενον και πάσης της είθισμενης
έπιλήψεως γίνεσθαι κατά τάς σεβάσεις τινών και λιτάς*
δ έποίεις ουν και ημάς άνθιεροϋν σε αυτόν και άντισεβεσθαι.
άφθαρτος μοι περιπατεί και ημάς άφθαρτους biavooO.
PLVTARCHVS adur Coloten 17 ρ. 1117b Κωλώτης δε αυτός άκροώμενος Επικούρου φυσιολογουντος άφνω τοις γόνασιν αυτού προσέπεσε, καΐ ταύτα γράφει σεμνυνόμενος αυτός Επίκουρος* ως ...
ίο .... λιτάς* έποίεις οΰν φησί και .... άντισεβεσθαι. συγ
γνωστά νή Δία τοις λέγουσιν, ως παντός αν πρίαιντο της όψεως
εκείνης εικόνα γεγραμμένην θεάσασθαι, του μεν προσπίπτοντος εις
γόνατα καΐ περιπλεκομένου, του δε άντιλιτανεύοντος καΐ άντιπροσκυνουντος. ου μέντοι το θεράπευμα τούτο καί περ ευ τω Κω15 λώτη συντεθέν £σχε καρπόν ά£ιον · ου γαρ άνηγορεύθη σοφός,
αλλά μόνον άφθαρτος μοι περιπατεί, φησί, καΐ . . . διανοου.
ibid. 19 ρ. 1117f έπεί τοίνυν ό Κωλώτης ουκ ην σοφός ουδέ μετά
τάς σεβάσεις έκείνας —.
Idem contra Epic. beatitudinem 18 ρ. 1100a γράφειν ως Κωλώ2ο της μεν αυτόν φυσιολογοΰντα προσκυνήσειεν γονάτων άψάμενος.
ibid. 19 ρ. 1100C ό την Νεοκλέους μαρτυρίαν καΐ την Κωλώτου
προσκύνησιν εν τοσούτψ λόγψ τιθέμενος καΐ αγαπών [fr. 178].
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PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 ιι 74,11 ρ. 104 Gomp. δτι μ]έν δρκοις καί θεών έπιρρήσεσιν έδοκίμαζον χρήσθαι, γελοΐον ύπομιμνή25 σκειν άναμέστου της πραγματείας των τοιούτων ούσης · προσήκον
δε λέγειν δτι παρήνει τάς δι' αυτών καί των ομοίων π[ίσ]τεις
φυλάττειν, καΐ μάλ[ι]στα πάντων αυτών διαφυλάττειν τόνδ[ε τον]
2 του] το libri | 3 genetiuus πάσης κτέ. perinde atque τοΟ
1. 2 a u. έπιθύμημα pendet | 4 σεβάσεις cf. Plutarch. 1. s. 1117 a
(infra ρ. 146, 21) | τινών] τιμών libri θεών Wyttenbachius coni. |
dignum est Colote quod Philodemus refert VH 2 ι 123 [ου] γαρ τάς
[τ]υχούσας ύπέ[ρ αυτού] φωνάς Κωλώτης άνηγό[ρευσεν] αλλ' άνταΗίαςν Γ ή πάρει, Τιτάν, τα σκ[ότη πά]ντα [έκ]δη[λών]' | 6 adorationem mutuam ridet Epicurus. cf. Plutarch. contra Epic. bealit. 7
p. 109 l b άφθαρτους καΐ ίσοθέους άποκαλουντες αυτούς | 11 πάν
τες libri: corr. Xylander || 27 αυτών] αυ |τωιτ// apogr. αύτώι τ[ώι]
Buechelerus in Fleckeiseni annali 1865 ρ. 538
10
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φανερόν προτ[ρέ]ψας, ου γράφων 'ναι τ[ήν Λ]θ£ώΓ καΐ τί γαρ
[ου; αλλά] και ΚιυλώτηΓ '[τάς τώ]ν τε δρκιυν και ..... θενονας έπι * .
21

ΠΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΝ

LAEKTIVS DlOG. χ 6 supra ρ. 140, 5. cf. ρ. 101, 30 sq.
ALCIPHRO ep. n 2 ΛΕΟΝΤΙΟΝ ΛΑΜΙΑΙ . . . οιά με Επίκου
ρος ούτος διοικεί, πάντα λοιδορών, πάντα ύποπτεύων, έπιστολάς
διωλυγίους μοι γράφων, έκδιώκων εκ του κήπου ...... 3 καΐ
σωκρατί£ειν καΐ στωμυλεύεσθαι θέλει και εϊρωνεύεσθαι, και Άλκιβιάδην τινά ΤΤυθοκλέα νομίσει και Ξανθίππην έμέ οΐεται ποιήσειν. ίο
καΐ πέρας άναστάσα δπη ποτέ γήν προ γης φεύ£ομαι μάλλον ή
τάς έπιστολάς αύτοϋ τάς άδιαπαυστους ανέχομαι.
143

ΤΤαιάν ανα£, φίλον Λεοντάριον, οίου κροτοθορύβου
ημάς ένεττλησας άναγνόντας σου το έπιστόλιον.
LAERTIVS DIOG. χ 5 £ν τε ταΐς έπιστολαΐς (Επίκουρος γράφει) ΙΒ
προς μεν Λεόντιον ΤΤαιάν .... έπιστόλιον.
PLVTARCHVS de recta ratione audiendi 15 ρ. 45f καΐ γαρ Επίκου
ρος έπι τοις των φίλων έπιστολίοις κροτοθορύβους γίγνεσθαι
παρ' αύτώ λέγων αηδής εστίν. cf. id. adu. Coloten 17 ρ. 1117R
τίνι προσείπωμεν ά£ίως ονόματι τους υμετέρους βρόμους καΐ όλο- 20
λυγμούς καΐ κροτοθορύβους και σεβάσεις καΐ έπιθειάσεις, αΐς
προστρέπεσθε και καθυμνεΐτε τον επί ήδονάς παρακαλουντα συν
εχείς και πυκνάς;
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PHILODEMVS schol. Zenon. VH 1 V, 2 fr. ix: fr. 140.
LAERTIVS DIOG. χ 7 και μην και Τιμοκράτης . . . φησί ... 25
τον Έπίκουρον . . . το τε σώμα έλεεινώς διακεΐσθαι ως πολλών ετών

145

1 προτρέψας] προτ. . και apogr. | 2 in ultimis litteris v prior
puncto supra posito deletur, supra alteram nota conspicitur, qua
emendationem in margine factam indicari Gomperzius probabiliter
censet. hariolari possis [τάς δι]ά τε δρκιυν καΐ [δεξιών] συνθήκας ||
8 διωλυγίους Cobetus: άδιαλύτους libri αδιάλειπτους Meinekius |
10 cf. fr. 161 sq. || 14 ένέπλησας Suidas: ένέπλησε Β ένέπλησεν
ceteri | άναγνόντι σοι FB 2 et Suidas || 19 παρ' αυτών uolgo |
20 βρόμους et reliqua uerba sunt Epicureorum Epicurum uenerantium | 22 προτρέπεσθε libri || 26 cf. Aelianus fr. 39 (p. 200,
18—26 Herch.) Suidae t. ι 2 p. 417 sq. Bernh.
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μη δύνασθαι από του φορείου διαναστήναι, μνάν τε άναλίσκειν
ήμερησίαν εις την τράπε£αν, ως αυτός εν τη προς Λεόντιον επι
στολή γράφει καΐ εν τη προς τους εν Μυτιλήνη φιλοσόφους.
Εχ Epicuri ad Leontion epistulis sumi potuit quod Alciphro
5 II 2, 10 Leontion facit scribentem ποσάκις οΐει με, Λάμια, προς
αυτόν ιδία παραγενομένην ειπείν Τί ποιείς, Επίκουρε; ουκ οΐσθα
ότι διακωμωδεί σε Τιμοκράτης ό Μητροδώρου επί τούτοις [propter
amorem Leontii] εν ταΐς έκκλησίαις, εν τοις θεάτροις, παρά τοις

άλλοις σοφισταΐς; Άλλα τί £στιν αύτώ ποιήσαι; αναίσχυντος εστί

ίο το έράν. sed ferebantur etiam Leontii ad Epicurum epistulae, cf.
Philodemus VH'2 ι 119 ε! γαρ και Λεόν[τιον π]ρός Έπίκ[ουρον]
εύφήμως π[ερΙ θε]ου κα[ί π]ρεπόντω[ς] διελήλυθ[εν] * .
22 ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΝ
CiCERO de finibus π 3, 7 c nec est quod te pudeat sapienti
146
15 adsentiri, qui se imus, quod sciam, sapientem profiteri sit ausus.
nam Metrodorum non puto ipsum professum, sed cum appellaretur
ab Epicuro, repudiare tantum beneficium noluisse'.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 18 p. 1100a οίίτω σπαργών περιμανώς καΐ σφαδά£ων προς δόΗαν, ώςτε .... σοφόν μη2ο δένα φάναι πλην αυτού γεγονέναι επί των μαθητών.
147

ATHENAEVS νιι ρ. 279f: fr. 130 ρ. 141,17.
23 ΠΡΟΣ ΜΙΘΡΗΝ
[cf. fr. 102. 194.]

LAERTIVS DIOG. χ 4 Μιθρήν τε (Έπίκουρον διαβάλλουσιν)
148
25 αίσχρώς κολακεύειν τον Λυσιμάχου διοικητήν εν ταΐς έπιστολαΐς
Παιάνα καΐ ανακτά καλούντα.
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PHILODEMVS πραγματ. VH 2 1 125 * φιλανθ[ρ]ώ[πο]υ * * [καΐ?]
πρό[ς Μι]θρ[ήν]· c f| νικάς [τον Λ]υσ[ί]μαχο[ν χ]ρήσιμον οι1 cf. Seneca ad Gall. de uita beata c. 27, 5 c obicite Platoni,
quod petierit pecuniam .... Epicuro, quod consumpserit 5 | 3 καΐ
εν ταις libri, cf. adn. ad p. 136, 11 || 15 cf. Cic. Cat. mai. 13, 43
c esse quendam Athenis, qui se sapientem profiteretur, eumque dicere omnia quae faceremus ad uoluptatem esse referenda' | 20 επί
recte suspectauit Maduigius ad Cic. de fin. 1. s., fort. 'έτι (τε") ||
28 Λυσίμαχον] . ψι. μαχο · apogr.
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όμενο[ς] το [5ύνα]μιν εΐν[αι]; δπ[αις ?] .... επί των λοι[πών] ........ ντι... α τε, και τα παιδία [b]e τψ θ .....
παρι[στ]άν ..... [άν]ή[κει γαρ] τι και των τοιούτων
προς ημάς 3.
150

PHILODEMVS πραγματ. VH 2 τ 125 Μιθρ[ει] δε"· 'άνεΐ[πε] 5
ταλλ' έμοιΤΤυ[θ]ά[ρα]τος, [τον γ]ουν σο[φώτατον?] 5ι[ά]λογο[ν] * *.
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PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 127 Μιθρεΐ δέ· 'ό γαρ ορός
ό κατατεταγμένος της συντά[Ε]εαις .... ειχ.... οτε άποφοράς οικοιγων * *.
ίο
24 ΠΡΟΣ ΜΥΝ

152

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 V, 2 fr. VI
διό και Έπ[ίκο]υρος λέ[γει] ως δια ΤΤυθοκλέα τυ ... 0euu .. παρ . .
τ., θεμ,με.,ν .. μαιμβυν αις προς Μ[υ]ν γράφει [την] λ[α]μπράν καλουμ[έν]ην έπ[ιστολ]ήν *.
15

153

PHIEODEMVS πραγματ. VH 2 ι 111 [γράφει την περιβόη?]τον
προς Μ[υν] περί της Άθήνηθεν αυτού παρουσίας, κα[ί μά]λλον
παρά θ[εών] ήκουσαν, ου και φησίν 'ή[κ]ει γαρ προς ημάς
ότι ν ,. νιεκο *.

154

PHILODEMVS de diuitiis VH 2 ιιι 87 και το προς Μ[υν] επί 2ο
Τηλεκλ[έ]ους· \σ>κ[επ]το[υ τ]οΰ[το]ν τον τρόπ[ο]ν ού[κ
άνά]Ειον φόβ[ου] το κατά μετάπ[τ]ωσιν ένόχλ[η]μα; κα[ι
λύ]πης ου πάνα[κες το τ]ό κατ' ε[ν]δειαν [άλγουν έΕ]α[ιρο]ύμενον;'
3 παριστάι an παριστά scriptum fuerit non liquet: ταα .. αϊ
apogr. I 4 sequitur fr. 137 || 5 antecedit fr. 139 | ανη . . γαλλεμοι apogr. || 8 cf. Gomperzius Hermae t. ν ρ. 394 || 14 Μυν]
Δ .. Ν ap. || 17 Μυν] Δ . .. ap. j αθηνησεξ ap. | μάλλον] .. λλω ap.
18 θεών] φ ... ap. | ου] υ cui ο supra scribitur, charta || 20 nisi
Μυν non est quod quadret nomen, Μι[θρήν uolebat Gomperzius
ztschr. 1866 ρ 694: Ν., ap. Neap. Ml . Oxoniense | 21 Teleclis
annus nondum definitus est cf. p. 134, 11 | 22 κατά μετάπτιυσιν]
cf. ibid. f. 104,3 την εκ πλούτου μετάπτωση/ εις πενίαν | 23 λύπης]
.. ιτηο ap. πάνακες cf. VH2 ι 148 (supra ρ. G9) ή τετραφάρμακος
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PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 n 120, 1 p. 135 Gomp. [εν δ' έπιστολήι προς] Μυν άπ[ό των άνθρωπί]νων π[ραγμάτων], ει γε τ[ήν
άνθρωπίνην] φησιν φύσιν φοβ[ε]ρών πραγμάτων και πολλών αυτήν
περιεστώτων δό£[αν λαμβάνειν], και πολ[λούς και άι]δίους [θεούς
5 καΐ δυ]νατ[ούς είναι].
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25 ΠΡΟΣ πΟΛΥΑΙΝΟΝ
VOLVMEN HERCVLAN. 176 c. 19 ap. Gomperzium ztschr. 1866
ρ. 694 τοιούτοις ήθεσί τε και πάθεσι και ταΐς [πρό]ς έκ[ά]στ[ους]
έ[π]ι[δ]εΗίο[ις ό]μι[λίαις έ]κέχ[ρ]ητο ΤΤολύαινος, ώςτε κα[1] τους από
ίο τ[ώ]ν άλλων φιλοσόφων ευμενείς κατε[σ]κευ[ακ]έναι προς εαυτόν,
[ο]ύ μόν[ον τού]ς από τ[ή]ς ποικίλης στοάς· υπέρ ων και Έ[π]ίκ[ο]υ[ρ]ος £[γ]ρα[ψ]εν [έ]πί [τ]ε [Φ]ιλί[π]που προς [α]ύτό[ν κ]αΙ *.

156

PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 ιι 75, 25 ρ. 105 Gomp. αλλά κα[1
προς πο]λύαινον '[συνεορτασ]τέα καν [Άνθεστήρι]α, και
ΐ5 γαρ το[υ θείου] έπιμνηστε[ον] \

157

SENECA epist. 18,9 c certos habebat dies ille magister uoluptatis Epicurus, quibus maligne famem exstingueret, uisurus an aliquid deesset ex plena et consummata uoluptate uel quantum deesset
et an dignum quod quis magno labore pensaret. hoc certe in his
20 epistulis ait, quas scripsit Charino magistratu ad Polyaenum. et
quidem gloriatur non toto asse pasci,Metrodorum,quinondum tantum profecerit, toto'.

158

PHILODEMVS de diuitiis VH2 m 85 [κ]αί προς [ΤΤολ]ύαι[νον]
159
24 .... ο . εστ . κο ........ [τή]ν πενίαν άδι[άφορον] * .
160

Idem schol. Zenon. VH 1 ν, 2 fr. 49: fr. 170 ρ. 152,4.
2 nomen latere sero intellexi, cum fr. 86 sede mouere iam non
liceret | από] ακ — apogr. supple την περί θεών ύπόληψιν δό£ειεν
αν Επίκουρος παράγειν uel νομί£ειν γίγνεσθαι | ει κτλ. cf. adn. ad
fr. 86 || 8 cf. Laertius x 24 ην καΐ ΤΤολύαινος 'Αθηνοδώρου Λαμψακηνός, επιεικής καΐ φιλικός, ως οί περί Φιλόδημόν φασι | 12 magistratus ol. 122, 1 a. 292 cf. ρ. 133,11 || 13 lusi quae proposui cf.
1. s. f. 76, 12 sqq. p. 106 Gomp. f. 109 p. 127 G. | 15 γαρ] αρ sed
supra pos. γ apogr. j του] ic . ap. | επιμνησκε ap. || 20 Charino
i. e. ol. 118, 1 a. 308 cf. p. 132, 10 | 21 gloriatus Μ | cf. Laert.
X 11 fr. 181 || 23 antecedit fr. 97 | 24 an πρ]ό[σ]εστ[ι] κο[ινήι]?
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ΠΡΟΣ ΠΥΘΟΚΛΕΑ

161

PLVTARCHVS adu. Coloten 29 p. 1124C προπέτειαν δε καί λαμυρίαν έμποιεΐ νέοις ό περί ΤΤυθοκλέους οΰπω γεγονότος όκτωκαίδεκα έτη γράφων ουκ εΐναι φύσιν εν όλη τη Ελλάδι άμείνω
καί τερατικώς αυτόν ευ άπαγγέλλων καΐ πάσχων αύ το των γυ- 5
ναικών, ευχόμενος άνεμεσητα εΐναι πάντα καί άνεπίφθονα της υπερβολής τω νεανίσκω.

162

ALCIPHRO ep. n 2, 3 (supra ρ. 146, 9) Άλκιβιάδην τινά ΤΤυθοκλέα νομίσει (Επίκουρος).

163

παώείαν δε ττάσαν, μακάριε, φεύγε τάκάτιον άράμενος. ίο
LAERTIVS DIOG. x 6 εν τε τη προς ΤΤυθοκλέα επιστολή γράφειν
ΤΤαιδείαν . . . άράμενος.
PLVTABCHVS de poetis audiendis c. 1 ρ. I5 d πότερον ούν των νέων
ώςπερ των Ιθακήσιων σκληρά) τινι τα ώτα καί άτέγκτω κηρώ
καταπλάσσοντες άναγκά£ωμεν αυτούς το Έπικούρειον ακάτιο ν 15
άραμένους ποιητικήν φεύγει ν καί παρε£ελαύνειν;
idem contra Epicuri beatitudinem 12 ρ. 1094d ταύτας μέντοι τάς
τηλικαύτας και τοσαύτας (τάς από των μαθημάτων) ήδονας (καί)
ώςπερ αέναους έκτρέποντες ούτοι καί άποστρέφοντες ουκ έώσι
γεύεσθαι τους πλησιάσαντας αύτοΐς, αλλά τους μεν έπαραμέ- 2ο
νους τα ακάτια φεύγειν απ' αυτών κελεύουσιν.
QVINTILIANVS instit. χΐι 2, 24 c in primis nos Epicurus a se ipse
dimittit, qui fugere omnem disciplinam nauigatione quam uelocissima iubet 3.

164

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 12 p. 1094d ΤΤυθο- 25
κλέους δε πάντες καί πάσαι δέονται δι' Επικούρου καί άντιβολουσιν, όπως ου δηλώσει την έλευθέραν καλουμένην παιδείαν.

165

καθεδουμαι προσδοκούν την ιμερτήν και ιοτόθεόν σου
εΐσοδον.
LAERTIVS DIOG. χ 5 προς δε ΤΤυθοκλέα ώραΐον όντα Καθεδου- so
μαι, φησί, προσδοκών .... εΐσοδον.
5 άπαγγέλλειν καί πάσχειν libri | αϋ] αυτός Maduigius adu.
ι 676 | 7 του νεανίσκου libri || 10 παιδείαν F'fmg Ρ 2 : παιδιάν
reliqui | μακάριοι F μακριοί f φεύγετε (φεύγε m. 2) κατιδιαραμεν Β
φεύγετε F ] f sed καταδ' ίέρα addit F2 φεύγετε κατιδιέραμεν ceteri:
Gassendus inuento felicissimo || 27 £ηλώση uolgo
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27 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗ
166

LAEETIVS DIOG. χ 5: fr. 124.
28 ΠΡΟΣ ΦΥΡΣΩΝΑ

167

PLVTAROHVS contraEpicuri beatitudinem 20 p. 1101 b : uid. fr. 120.

PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 122 * μνημονε[ύει] κατά Διό168
6 τιμο[ν] Επίκουρος άρ[χο]ντα του ρυ .... Φύρσωνι γο[0ν] γράφων ·
" £ίΑπ€σ[τ]€ΐ[λ€]ν b[e] ή[μΐν] και το προ το[υ] *.
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH 2 π 109, 3 ρ. 127 Gomp. .... ας τι
νών άμε[ίνο]νας ή [καΐ φυλάτ]τειν ένε[ρ]γε[ίαι] τάς έπινο[ίας των]
ίο θεών δια τ[ινιυν] χρόνιυν. ου [μόνον] δε ταυτ' έδο[γμάτι]σεν αλλά
καΐ δι[ά των] ε*ργιυν αυτών ε[ύρίσ]κεται πάσαις ταΐς πατρίοις έορταΐς καΐ θυσίαις κε[χ]ρ[η]μένος· έπ' Άρ[ιστ]ωνύμου μέγ γά[ρ] Φύρσωνι περί τίνος αυτού πολείτου θεοδότου γράφων καΐ των εορ
τών [αύτώ] πασών με[τεσχηκέ]ν[αι] — — την τ[ών] Χοών έορτήν
15 [συν]εορτά£ων καΐ [τα] μυστήρια τα [άστι]κά καΐ τάς #λ[λας *.

169

29 ΠΡΟΣ ΧΑΡΜΙΔΗΝ
170

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 V, 2 fr. 49

3 cf. Philodemus π. εύσεβ. VH 2 II 107, 26 p. 125 Gomp. ό δε
ά]δελφός α[ύτ]ου (Epicuri) ... ου προς ίδιώτη[ν γρά]φυυν αλλά προς
Φ[ύρ]σιυ[να] τον Κολοφ[ώνιον ά"ν]δρα καΐ ού[δενός κατά] τα πολ[ιτικά δεύτερον καΐ] * * : nomen detexit Buechelerus in Fleckeis.
ann. 1865 p. 539, patriam aut Colophonem aut Colossos esse idem
adnotauit. ad eundem Gomperzius editionis p. 157 rettulit ΤΤύρσωνα
fragmenti 167 | 4 potuit una ab Epicuro epistula simul ad patrem
(Dositheum f. 120) et ad fratrem Hegesianactis dari || 5 δια|τιμο.
apogr. de magistratu cf. p. 133, 15. formula ut est insolens, ita non
uideo quo modo euitari possit | 6 an του [χ]ρυ[σίου]? | Φύρσιυνι]
ευρεμνι sic apographon Neapolitanum. unde illud extricare nomen
non essem ausus, nisi fide iussor fuisset Gomperzius Oesterr. archaeol. epigr. mittheil. ν ρ. 136 | 7 ήμΐν] Ν — apogr. || 8—10 dierum festorum utilitatem exponit. pleraque restituit Gomperzius |
10—15 Buechelero Fleckeis. ann. 1865 p. 540 debentur | 14 αύ
τώ] φησίν Buechelerus | duorum uersuum tam tenues reliquiae, ut
plane desperandum sit | 15 Άττι]κά Buechelerus. cf. Philod. 1. s.
p. 130, 10 Gomp.
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[των περί τον Έπίκου]ρον κ[αι σφόδρα έπαι]νεΐσθαι τό[ν Χα]ρμ[ί]δην, δτι τάς εκ των ένφαινομενων μέμψ[ε]ις ήττο[υ]ς τιθέμε
νος τή[ς] ώφελί[ας] αυτών έμήνυ[ε]ν Έπικούρωι τάς άμαρτ[ί]ας·
και ΤΤολύαινος δε τοιούτος ην, δς γε και α ...... δου £αθυμουν
...... προς Έ[πί]κουρον * * .
5

EPISTVLAE AD INCERTOS DATAE
30

171

ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΤΙΣΤΟΛΗ

ATHENAEVS νια ρ. 354b ειδώς και Έπίκουρον τον φιλαληθέστατον ταυτ' είπόντα περί αυτού (Αριστοτέλους) εν τη περί
επιτηδευμάτων επιστολή, δτι καταφαγών τα πατρώα επί
στρατείαν ώρμησε και δτι εν ταύτη κακώς πράττων
επί το φαρμακοπωλεΐν ήλθεν είτα άναπεπταμένου
του Πλάτωνος περιπάτου, φησί, παραβαλών εαυτόν
προσεκάθισε τοις λόγοις ουκ ων άφυής και κατά μι
κρόν εις την θεωρουμένην ε'Ειν ήλθεν. οΐδα δε δτι ταύτα
μόνος Επίκουρος εϊρηκε κατ' αυτού, ούτε δ' Εύβουλίδης, αλλ' ουδέ
Κηφισόδωρος τοιούτον τι έτόλμησεν ειπείν κατά του Σταγειρίτου,
καί τοι και συγγράμματα έκδόντες κατά τάνδρός.
LAERTIVS DIOG. χ 8 και Αριστοτέλη (έκάλει Επίκουρος) άσωτο ν,
(δν) καταφαγόντα την πατρώαν ουσίαν στρατεύεσθαι και φάρμακοπωλεΐν.
ABISTOCLES Eusebii praep. eu. χν 2 ρ. 791 a πώς γαρ οϊόν τε, καθά
περ φησίν Επίκουρος εν τη περί των επιτηδευμάτων επιστολή,
νέον μεν οντά καταφαγεΐν αυτόν την πατρώαν ουσίαν, ε'πειτα δε
επί το στρατεύεσθαι συνώσαι, κακώς δε πράττοντα εν τούτοις επί
το φαρμακοπωλεΐν έλθεΐν, έπειτα άναπεπταμένου του Πλάτωνος
περιπάτου πάσι παραβαλειν αυτόν;
1 νεκίεαι apogr. Ι το . .. ρα .. δην apogr.: τό[ν Ή]ρα[κλεί]δην Octauianus, sed spatium alterum non sufficit. correxi cl. Cic. de fin.
ν 31, 94 I 2 ενφανωμενων apogr.: corr. Octauianus p. 98 || 15 θεω
ρουμένην] οίκουμένην ci. Casaubonus | ε£ιν ήλθεν] έ£ήλθεν fertur |
20 δν inseruit CFHermannus | 25 συνώσαι] immo όρμήσαι

ίο

ΐδ

20

25
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172

ATHENAEVS vm p. 354 C εν δε τη αυτή επιστολή ό Επίκου
ρος καΐ Πρωταγόραν φησί τον σοφιστήν εκ φορμοφόρου
και £υλοφόρου πρώτον μεν γενέσθαι γραφέα Δημο
κρίτου- θαυμασθέντα γαρ υπ' εκείνου επί Ξύλων τινών
5 Ιδιοι συνθέσει από ταύτης της αρχής άναληφθήναι υπ'
αυτού, καΐ διδάσκειν εν κώμη τινί γράμματα αφ' ων
επί το σοφιστεύειν όρμήσαι.
LAERTIVS DIOG. x 8 φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καΐ γραφέα
Δημοκρίτου καί εν κώμαις γράμματα διδάσκειν.
ίο LAEBTIVS DIOG. ιχ 53 καΐ πρώτος (Πρωταγόρας) την καλουμένην
τύλην εφ' ης τα φορτία βαστάίουσιν εΰρεν . . . . φορμοφόρος
γαρ ην, ως καί Επίκουρος πού φησί' καί τούτον τον τρόπον
ήρθη προς Δημοκρίτου, Εύλα δεδεκώς όφθεΐς.

173*
RHETOR INCEBTVS in Crameri anecd. Paris. t. ι ρ. 171, 31 sq.
i5 "Οτι εν τω έπιγραφομένω Μεγάλω λόγψ ό Πρωταγόρας εΐπε 'φύ
σεως καΐ ασκήσεως διδασκαλία δεΐται · και από νεότητος δε άρΗαμένους δει μανθάνειν 1. ουκ dv δε έ*λεγε τούτο, ει αυτός όψιμαθής ην, ως ένόμι£ε καί ε*λεγεν Επίκουρος περί Πρωταγόρου.
31 EPI6TVLA DE STILPONE
2ο

SENECA epist. 9, 18 Omne intra se bonum terminabit et dicet
quod Stilpon ille dixit, [Stilpon] quem Epicuri epistula insequitur.
hic enim capta patria, amissis liberis, amissa uxore cum ex incendio publico solus et tamen beatus exiret, interroganti Demetrio,
cui cognomen ab exitio urbium Poliorcetes fuit, numquid perdi-

25 disset "Omnia" inquit "bona mea mecum sunt" ..... Haec uox
illi communis est cum Stoico: aeque et hic intacta bona per concrematas urbes fert. se enim ipso contentus est, hoc felicitatem suam
fine designat. Ne existimes nos solos generosa uerba iactare: et ipse
Stilponis obiurgator Epicurus similem illi uocem emisit' [u. fr. eth.],
174

SENECA epist. 9, 1 c An merito reprehendat in quadam epistula Epicurus eos, qui dicunt sapientem se ipso esse con1 antecedit fr. 171 | cf. Gellius ν 3 Suidas u. Πρωταγόρας |
4 γαρ] δε libri | 13 Δημόκριτον uolgo | δεδωκώς libri: corr.
Casaubonus || 17 δεΐν libri: corr. Bernaysius in exemplo bybliothecae Bonnensis || 21 et infra Stilbon libri. iteratum del. Bonnetus | 22 sqq. cf. Laert. Diog. II 115 ibique Menagius | 24 nonne
ab excidiot \ 27 hoc ρ hoc enim Μ || 30 epistula] cf. supra u. 21

154

EPICVRi EPISTVLAE

tentum et propter hoc amico non indigere, desideras scire.
hoc obicitur Stilponi ab Epicuro et iis quibus summum bonum uisum est animus inpatiens'.
175

SENECA epist. 9, 8 'sapiens etiamsi contentus est se, tamen
habere amicum uolt, si nihil aliud, ut exerceat amicitiam, ne tam 5
magna uirtus iaceat, non ad hoc, quod dicebat Epicurus in hac ipsa
epistula, ut habeat, qui sibi aegro adsideat, succurrat in
uincula coniecto uel inopi, sed ut habeat aliquem cui ipse
aegro adsideat, quem ipse circumuentum hostili custodia liberet 3.
32 AD PVERVM AVT PVELLAM EPISTVLA

176

10

5Α]φείγμεθα εις Λάμψακον ύγιαίνοντες εγώ και ΤΤυθοκλής κα[ι Έρμ]αρχος και Κ[τή]σιππος, και εκεί κατειλήφαμεν ύγ[ι]αίνοντας θεμίσταν και τους λοιπούς [φί]λο[υ]ς.
ευ δε ποιε[ΐ]ς και συ ε[ί ύ]γιαίνεις και ή μ[ά]μμη [σ]ου,
και πάπαι και Μάτρω[ν]ι πάντα πε[ί]θη[ι, ώςπ]ερ και ΐδ
ε[μ]προσθεν. ευ γαρ ΐσθι, ή αιτία, δτι και εγώ και ο[ί] λοι
ποί πάντες σε μέγα φιλουμεν, ότι τούτοις πείθη πάντα * *.
Ex uol. Hercul. 176 c. 18 edidit Gomperzius Hermae t. ν ρ. 386 sqq.
33 EPISTVLA SVPREMORVM DIERVM

177

PHILODEMVS ιτραγματ. VH 2 ι 128 προς έαυτ[όν έπ]επ6ΐστ[ο] 2ο
καί τίνα τρόπον α[ύ]τός άπεδέχετ' αυτόν, ως γαρ άνεφώνησεν έκπνέων e εβδόμη γαρ ήμεραι φησίν, δτε ταυτ' εγραφον, ούχ[ι
άπο]κεχ[ώρη]κ[ε]ν [5ή] [κ]ατ[ά την] ούρησιν [έ]μοι ούθέν
και άλγηοόνες ένησαν των επί την τελευταίαν ήμεραν
άγουσών. συ ουν, οίν τι γενηται, τα παώία τα Μητρο- 25
δώρου διοίκησον τέτταρα ή πεντ' έτη μηθέν πλεΐον δα
πανών ή περ νυν ε[ις έ]με δαπανάς κατ' ένιαυτόν'. καί
πρόβας· 'υπέρ των υιών οΐδα και Αιγέα και Διόδωρον και
της σης φρενός δντα[ς ού]κ άρέσκευμα μ[ό]νον πο * * .
6 hac] cf. fr. 174 || 11 cf. adn. ad fr. 189 | 14 και ei συ
Gomp.
σου] καυτή Gomp. | 16 ή αιτία] ΝΑΤΤΙΑ pap. ad filiolam Metrodori has litteras scriptas esse putabat Gomp.
17 aliuc'
specimen affectionis qua puerulos Ep. prosequebatur, habes fr. 185.
adlocutio τέκνον conparet loco desperato VH 2 I 109 coh n 5 jj
20 tractauit hoc fr. post Spengelium Gomperzius Hermae t. γ ρ. 391 sq.
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INCERTARVM EPISTVLARVM FRAGMENTA
EPICVRI DE REBVS SVIS DICTA
178
5

ίο

15

2ο

25

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 18 p. 1100a καΐ μην
από δόΗης γίνεσθαι τάς ήδονάς Επίκουρος ώμολόγεί' τί δ' ουκ
£μελλεν αυτός ούτω σπαργών περιμανώς καΐ σφαδ^ων προς δόΗαν ώςτε ..... γράφειν, ως Κωλώτης μεν αυτόν φυσιολογοϋντα
προσκυνήσειεν γονάτων άψάμενος, Νεοκλής δε ό αδελφός ευ
θύς εκ παίδων άποφαίνοιτο μηδένα σοφώτερον Επικού
ρου γεγονέναι μηδ' εΐναι, ή δε μήτηρ άτόμους £σχεν εν
αυτή τοσαύτας, οΐαι συνελθοΟσαι σοφόν αν έγέννησαν;
Idem ib. 19 ρ. 1100C ου γαρ dv τίνα πείσειεν ανθρώπων ό την
Νεοκλέους μαρτυρίαν και την Κωλώτου προσκύνησιν εν τοσούτψ
λόγω τιθέμενος και αγαπών, ως ουκ αν υπό των Ελλήνων κροτηθεΐς Όλυμπίασιν έΗεμάνη καΐ άνωλόλυ£ε κτλ.
Idem de frat. am. 16 ρ. 487d φαίνεται δε πολλή και προς Έπίκουρον ή αιδώς των αδελφών δι' εΰνοιαν αυτού καΐ κηδεμονίαν εις
τε τάλλα καΐ φιλοσοφίαν την εκείνου συνενθουσιώντων · καΐ γαρ
ει διήμαρτον δόΗης ευθύς εκ παίδων πεπεισμένοι καΐ λέγοντες ως
ουδείς γέγονεν Επικούρου σοφώτερος, άζιόν εστί θαυμάΖειν καΐ
του διατιθέντος ούτως καΐ των διατιθεμένων.
cf. Dionysius episc. Eusebii praep. eu. xiv 26, 2 p. 779a πόσας γαρ
άτόμους ό Επικούρου πατήρ και ποταπάς έ£ εαυτού προέχεεν, δτ'
άπεσπέρμαινεν Έπίκουρον; και πώς εις την μητρώαν αυτού καταβληθεΐσαι γαστέρα συνεπάγησαν, έσχηματίσθησαν, έμορφώθησαν,
έκινήθησαν, ήυΗύνθησαν; κτλ.

179

LAERTIVS DIOG. x 2 έφάψασθαί τε φιλοσοφίας αυτός φησιν
έτη γεγονώς τετταρεσκαίδεκα.

180

PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 116 [της προς τον] χρηστ[όν]
διαφοράς, δια τίνας αιτίας δη μ ό [ν] α [ρ χ] ο ν εαυτόν π[άν]τ[ω]ν
6 cf. fr. 141 Ι 10 fort. τοσαύτας καΐ τοιαύτας | 11 ό] δτι libri
22 sqq. habes argumentum ludicrum saturae Menippeae, cui titulus
erat Γοναί Επικούρου teste Laertio VI 101 || 28 an latet nomen
προς ΤΤυθό]χρηστ[ον? | 29 διαδορας pr. m. charta
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άνη[γόρευ]εν Επίκουρος, [ή και] περί του μάλιστα μεν [τα]ς Αθή
νας ένοι[κεΐν, ε]νθα διατρίβουσ[ιν] αν ό κατά των φιλοσόφων
[φθόνος?] * .

181

βρυάζω τω κατά το σωμάτιον ήδεΐ, υδατι και άρτψ
χρώμενος, και προσπτύω ταΐς εκ πολυτελείας ήδοναΐς ου 5
δι' αύτάς, αλλά δια τα έ£ακολουθουντα αύταΐς δυσχερή.
IOANNES Stob. flor. xvii 34 Επικούρου.
LAERTIVS DIOG. χ 11 αυτός τε φησιν εν ταΐς έπιστολαΐς ύδατι
μόνον άρκεΐσθαι και άρτψ λιτψ.
cf. Seneca epist. 21, 10

c cum adieris eius hortulos et inscriptum 1°

notaueris "Hospes, hic bene manebis, hic summum bonum uoluptas
est", paratus erit istius domicilii custos hospitalis, humanus, et te
polenta excipiet et aquam quoque large ministrabit et dicet: Ecquid
bene acceptus es? non inritant, inquit, hi hortuli famem sed exstinguunt,

nec maiorem ipsis potionibus sitim faciunt sed naturali 15

et gratuito remedio sedant. in hac uoluptate consenui'.

182

πεμψον μοι τυρού κυθριδίου, iV όταν βούλωμαι πολυτελεύσασθαι δύνωμαι.
LAERTIVS DIOG. χ 11 αυτός τέ φησιν εν ταΐς έπιστολαις ύδατι
μόνον άρκεΐσθαι και άρτψ λιτψ [fr. 181] και ΤΤέμψον μοι τυρού 2ο
φησι κυθρ. . . . δύνυυμαι.

183

δαιμόνιους τε και μεγαλοπρεπώς έπεμελήθητε ημών
την του σίτου κομιδήν, και ούρανομήκη σημεία
περί
τα
ένδεδειχθε της προς έμέ εύνοιας.
PLVTAKCHVS contra Epicuri beatitudinem 15 ρ. 1097 C αλλά την 25
άτοπίαν ουδέ βουλόμενον εστί του ανθρώπου παρελθεΐν, τάς μεν
Θεμιστοκλέους και Μιλτιάδου πράΕεις . . . κατευτελίίοντος, υπέρ
αυτού δε ταυτί τοις φίλοις γράφοντος· δαΐως . . . εύνοιας, ώςτ'
1 sq. cf. Laert. χ 10 | 2 ένοικεΐν] ενο — pap. | 4 cf. fr. 158 |
6 δυσχερή] cf. Theophrastus π. αίσθ. 4 ρ. 500, 6 Diels. τα συμβαί
νοντα δυσχερή δια την ύπόληψιν et 35 ρ. 509, 15 | 10 adierit
his ortulos ρ | 11 notaueris] ortulis libri | fort. uersus latet c hic
bene manebis, hospes, hic summum bonumst 3 || 17 κυθριδίον f.
Epicurus ut ad lonicum amicum ionica utitur forma | πολυτελεύσασθαι BP^: πολυτελέσασθαι ceteri || 22 δαι^ovίως] δα'ίως libri
δαψιλώς Cobetus Mnemosynes n. s. t. vi p. 44
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ei τις έ£εΐλε το σιτάριον εκ της επιστολής του φιλοσόφου, δό£αν
αν παραστήσαι τα βήματα της χάριτος ως υπέρ της Ελλάδος ό'λης
ή του δήμου των Αθηναίων έλευθερωθέντος ή σωθέντος γραφομένης.

[την σύνταΕιν ην .... συνε]τά£ατο έμαυτώ[ι κ]αν εν
184
G Ύπερβ[ορ]είοις ώσιν άποστε[λε]ΐν, ταύτην και μόνην έπιτάττω. [έ]κατόν γαρ κα[ι ε]ΐκοσι [δ]ρ[αχ]μά[ς μόν]ας κατ'
ένιαυτόν βούλομα[ι] παρ' έκατερου λαμβάνειν 5,
και δι' ετέρας· 'ήνεγκέ μοι Κτήσιππος την κα[τ]' έ[ν]ιαυτόν
ίο σύνταΕ[ι]ν ην άπέστειλας υπέρ τε του πατρός και σεαυτου.
PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 127.
PHILODEMVS πραγματ. ι 118 και δόντος πρό[βατον παιδίψ
185
τινί εν] πλε[κ]τώι έρκ[ί]ω[ι]· 'τιμίαν μεν εΕει αινούσαν την
[υπ' έ]μου 5οθεΐσαν αύτώι πα[ιδιάν] 3.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 16 ρ. 1097Θ το δε
186
16 ... μέγα φρονβΐν δτι .. . . [fr. 190] καί των εσχάτων Νεοκλέους
λόγων μεμνημένος έτήκετο τη μετά δακρύων ίδιοτρόπω ηδονή, ταυτ' ουδείς dv ύγιαίνων εύφροσύνας αληθείς ή χα
ράς όνομάσειεν.

Ουδέποτε ώρέχθην τοις πολλοίς άρεσκειν. α μεν γαρ
187
2ΐ έκείνοις ήρεσκεν, ουκ εμαθον' α b' r\beiv εγώ, μακράν ην
της εκείνων αίσθήσεως.
GNOMOLOGION codicis Parisini 1168 f. 115r sq. Γνώμαι επικούρου.
MAXIMYS abb. gnomol. 6 ρ. 172 Tig. t. n p. 549 sq. Combef. sine
25 scriptoris nomine, επικούρου codd. Laurentianus et Borbonicus.

numquam uolui populo placere. nam quae ego scio, non
probat populus: quae probat populus, ego nescio.
SENECA ep. 29, 10

c tibi quod debeo inpingam. Numquam ....

5 tractarunt Spengelius Philol. suppl. t. II p. 531 adiutusque
apographo Oxoniensi Goraperzius Hermae t. ν ρ. 394. loqui Epic.
uidetur de Athenaeo patre et filio | σύντα£ιν cf. adn. ad p. 141, 9
ταΗατω Neap. | 6 αποαγε . . ιν Ν | και |. μόνον πιταττω pap. j
13 έρκίωι] όρκε |.ω. apogr. | αινούσαν possis explicare conl. Monkio
ad Eur. Alc. 2. sed ualde dubito || 18 ηδονή] cf. Metrodorus in
adn. ad p. 164, 6 || 22 αίσθήσεως] δισθέσεως Par. διαθέσεως Max.
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nescio. quis hoc? inquis, tamquam nescias cui imperem: Epicurus.
sed idem hoc omnes tibi ex omni domo conclamabunt, Peripatetici
Academici Stoici Cynici. quis enim placere populo potest, cui placet uirtus? raalis artibus popularis fauor quaeritur'.
cf. Tertullianus apologet. 38 c sed reprobamus quae placent uobis, nec r>
uos nostra delectant. sed licuit Epicureis aliquam decernere uoluptatis ueritatem, id est animi aequitatem, et ampla negotia Christianae'.
188

SENECA epist. 79, 15 c Vides Epicurum quantopere non tantum
eruditiores, sed haec quoque inperitorum turba miretur: hic ignotus ipsis Athenis fuit, circa quas delituerat. multis itaque iam annis 10
Metrodoro suo superstes in quadam epistula, cum amicitiam suam
et Metrodori grata commemoratione cecinisset, hoc nouissime adiecit, nihil sibi et Metrodoro inter bona tanta nocuisse,
quod ipsos illa nobilis Graecia non ignotos solum ha15
buisset, sed paene inauditos'.

189

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 6 p. 1090e . . . καΐ
θαλάσσης σήραγγας ύφ' αϊς Επίκουρος ολίγον εδέησε καταποθήναι
πλέων εις Λάμψακον, ως γράφει.

190

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinera 16 ρ. 1097e το δ'
Επίκουρον προς ευπάθειας έπαίρεσθαι ναυτών δίκην Αφροδίσια 20
αγόντων και μέγα φρονεΐν, δτι νοσώ νόσων άσκίτη τινάς
εστιάσεις φίλων συνήγε και ουκ έφθόνει της προσαγω
γής του υγρού τω ΰδρωπι . . . ., ταυτ' ουδείς αν ύγιαίνων
εύφροσύνας αληθείς ή χαράς όνομάσειεν.

191

Μ. AVBELTVS ιχ 41 Ό Επίκουρος λέγει, δτι εν τη νοσώ ουκ 25
ήσαν μοι αί όμιλίαι περί των του σωματίου παθών ουδέ προς
τους είσιόντας τοιαύτα τίνα, φησίν, έλάλουν · άλλα τα προηγού
μενα φυσιολογών διετέλουν και προς αύτω τούτω ων, πώς ή διά
νοια συμμεταλαμβάνουσα των εν τω σαρκιδίω τοιούτων κινήσεων
άταρακτή το ίδιον αγαθόν τηρούσα, ουδέ τοις ίατροΐς έμπαρεΐχον, 30
φησί, καταφρυάττεσθαι ως τι ποιούσιν, αλλ' ό βίος ήγετο ευ καΐ
καλώς.
1 fort. implicer sc. aere aiieno || 17 θάλασσαν εύβράγκην
uel εύκράγκην libri θάλ. έκρακτήν ύφ' ης coni. Wyttenbachius |
18 cf. fr. 176 et Laert. x 10 δις ή τρις τους περί την Ίωνίαν τό
πους προς τους φίλους διαδραμόντα || 19 το δε περί του libri
το δ' Επικούρου coni. Wyttenbachius
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DE DISCIPVLIS EPICVRI
SENECA epist. 52, 8 'Quosdam ait Epicurus ad ueritatem sine
ullius adiutorio exisse, fecisse sibi ipsos uiam. hos maxime laudat,
quibus ex se inpetus fuit, qui se ipsi protulerunt. quosdam indi5 gere ope aliena, non ituros, si nemo praecesserit, sed bene secuturos: ex his Metrodorum ait esse, egregium hoc quoque sed secundae sortis ingenium ..... praeter haec adhuc inuenies genus
aliud hominum ne ipsum quidem fastidieudum eorum qui cogi ad
rectum conpellique possunt, quibus non duce tantum opus sit, sed
10 adiutore et ut ita dicam coactore. hic tertius color est. si quaeris
huius exemplar, Hermarchum ait Epicurus talem fuisse. itaque alteri magis gratulatur, alterum magis suspicit. quamuis enim ad eundem finem uterque peruenerit, tamen maior est laus idem effecisse
14 in difficiliore materia 3 .

192
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PLVTARCHVS contra Epic. beatitud. 22 ρ. 1103α : supra p. 93, 1.

PLVTARCHVS adu. Coloten 33 ρ. 1126 6 καί τοι δτι Μητρόδωρος
είς ΤΤειραιδ κατέβη σταδίους τεσσαράκοντα, Μιθρή τινι Σύρψ των
βασιλικών συνειλημμένω βοηθήσων, προς πάντας έγράφετο καΐ
(πάσας), πάσαις έπιστολαΐς μεγαληγοροϋντος Επικούρου καΐ σε2ο μνύνοντος έκείνην την όδόν.
id. contra Epicuri beatitudinem 15 ρ. 1097b οίας φωνάς άφήκεν
Επίκουρος, οία δε γράμματα τοις φίλοις £πεμψεν ύμνων καΐ μεγαλύνιυν Μητρόδωρον, ως ευ τε καί νεανικώς έΗ άστεως
άλαδε κατέβη Μιθρή τψ Σύρψ βοηθήσιυν, καί ταύτα πρά25 Ηαντος ούθέν τότε του Μητροδώρου.

194

195

..... bia το μ[η]5ε τον Εϋο[ημ]ον ικανώς ένδελεχί2!ειν εν φιλ[οο~ο]φίαι, καθά περ ήμΐν ελεγεν [κ]αι Μ[υ]ς -?e.
PHILODEMVS πραγματ. VH2 ι 119, 4.
17 cf. fr. 148 sqq. et adn. ad p. 144, 27 | 18 άγραφε" τε libri:
corr. Reiskius | 19 πάσας inserui | 23 ως ... άστεως trimetrum
comoediae adsumpsisse Plutarchus uidetur | 24 άλαδε Wyttenbachius: άλλα libri | συνέβη libri: corr. Xylander | μίθρω libri ||
26 nequit nisi epistulae Epicureae fragmentum esse | nomen proprium
restituit Spengelius Philol. suppl. II p. 531. cf. supra p. 135, 1
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ά]γοραία[ς φαμέ]ν [έργασ]ίας τάς [μη προς eu]b[aiμον]α βίον [συ]ντεινούσας ίδ[έ]ας του βίου.
ά£ιος γά[ρ] νή τους θεού[ς] ένεφάνη [ή]μΐν τώ[ι] δλιυι
ήθει [ε]Τναι ου κατά νόμους ελευθέρας βιοτής.
PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 129 γρά[φ€ΐ ό Έ]πίκου[ρ]ος· [ά]γο- 5
ραίας... βίου. και πάλιν άΗιος... βιοτής. τα μεν δη περί
τούτου προσκατακεχώρι[κ]ε[ν] νυν δι' ας αιτίας εφαμεν και τα
περί Μιθρέους.

197

* [τώ]ι Τιμ[ο]κ[ράτει] ...... ημείς [πά]ντα ταύτα
π[αρά? τ]ρόπον [δνθ'], ώ[ς οΐσ]θα, συλλάμβανε και α[ύ]- ίο
τοις ου μόνον bia την οικειότητα [αλλά] και bia το ήθος
αυτών, όπ[ως της] πάσης χορηγίας τυγχάνιυσ[ιν της ε]ίς
το [φιλοσοφείν] άρμοττούσης και ου δη τοις αν ... πειρως ταυτονκλη .. μ ... και ευνουν πλή[θει .,. πολ]ιτικώι
ΐ5
.. οστολην λαού * * .
PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 113.
DE STOICIS
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LAERTIVS DIOG. νιι 5 άνακάμπτων δε (ό Ζήνων) εν τη ποι
κίλη στοά τη και Πεισιανακτείω καλούμενη, από δε της γρα
φής της Πολυγνώτου Ποικίλη διέθετο τους λόγους . . . . , προσή- 20
εσαν δη λοιπόν άκούοντες αυτοί), και δια τούτο Στωικός εκλήθη
και οι απ' αυτού ομοίως, πρότερον Ζηνώνειοι καλούμενοι, καθά
φησι καΐ Επίκουρος εν έπιστολαΐς.
SENTENTIAE

199

philosophiae seruias oportet, ut tibi contingat uera 25
libertas.
SENECA epist. 8, 7 c adhuc Epicurum conplicamus, cuius hanc uocem
1—8 restituit Gomperzius Hermae t. y p. 395 | 1 εργασίας
Gomp. cf. Porphyr. ad Marc. 29 p. 209, 5 εργασίας θηριώδους, fortasse praestat [δουλεί]ας cf. Philod. VH 2 ι 157 οι δε δουλεύσαντες
έργατικώς | 2 ιδ . ας apogr.: ιδίας Gomp. | 8 sequitur fr. 102 j|
9 aequo iure possis τό]ν Τιμ[ο]κ[ράτη | 10 παρά] Ν — apogr. | και
μ . τόπου apogr. | 12 τυγχανωι apogr. | 13 reliqua non expedio |
21 στωικός εκλήθη Prellerus: στωικοί εκλήθησαν libri | 23 έπιστολαις] cf. fr. 119, cui haec poterant adiuncta esse
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hodierno die legi: philosophiae .... libertas. non differtur
in diem qui se illi subiecit et tradidit: statim circumagitur. hoc
enim ipsum philosophiae seruire libertas est. Potest fieri ut me
interroges, quare ab Epicuro tam multa bene dicta referam potius
5 quam nostrorum: quid est tamen quare tu istas Epicuri uoces putes
esse, non publicas?'

άφυσιολόγητον μηδέν ήγου βοώσης της σαρκός βοάν
την ψυχήν. σαρκός δε φωνή" μη πεινήν, μη διψήν, μη
ριγούν, και ταΰτα τη ψυχή χαλεπόν μεν κωλυσαι, έπιιο σφαλές δε παρακοϋσαι της παραγγειλάσης φύσεως αυτή
δια της προσφυους αυτή αυτάρκειας καθ' ήμεραν.

200

PORPHYBIVS ad Marcellam 30 ρ. 209, 7 Nauck.
SBNBCA ep. 4, 10 c lex autem illa naturae scis quos nobis terminos
statuat? non esurire, non sitire, non algere'.
15 CLEMENS Al. strom. n 21 p. 178, 41 Επίκουρος δε εν τψ μη πει
νήν μηδέ διψήν μηδέ βιγοΟν την εύδαιμονίαν τιθέμενος — .
cf. Cicero Tusc. disp. ν 35, 102 c et cotidie nos ipsa natura
admonet, quam paucis, quam paruis rebus egeat, quam uilibus'.

si ad naturam uiues, numquam eris pauper: si ad
201
20 opiniones, numquam eris diues.
SENECA epist. 16, 7 'quicquid bene dictum est ab ullo, meum est.
sicut quod ab Epicuro dictum est: si . . . diues. exiguum natura
desiderat, opinio irnnensum'.

ό ουν τη φύσει παρακολουθών και μη ταΐς κεναΐς
202*
25 δόΊ-αις εν πάσιν αυτάρκης* προς γαρ το τη φύσει αρκούν
πάσα κτήσίς εστί πλούτος, προς δε τάς αορίστους όρεΕεις και ό μέγιστος πλούτος εστί πενία.
PORPHYRIVS ad Marcellam 27 ρ. 207, 31 Nauck.

203

εφ' δσον δ3 αν αμήχανης, λήθη της φύσεως άμηχα8 σαρκός δε ... 9 (ήγουν ut Pythagorae fert Stobaeus flor.
Ci 13 | 9 καΐ κτλ. fortasse alio atque superiora loco ab Ep. dicta
erant | την ψυχήν codex | 10 exspectes παραγγελλούσης || 19 sq.
explicat Seneca ibid. 9 (Ep. sent. XV) | 19 uiuas Μ2 | 22 quod
Haasius: quoque libri || 24 subiunxi hoc fr. superiori sententiae
propter similitudinem | 27 έθ"τι πενία] εστίν, ου codex
11
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νεΐς* σαυτώ γαρ αορίστους φόβους και επιθυμίας προσ
βάλλεις.
POEPHYRIVS ad Marcellam 29 ρ. 209, 1.

204

γεγόναμεν άπα?, δις be ουκ εστί γενέσθαι' δει δε
τον αιώνα μηκετ' είναι, συ δε της αυριον ουκ ων κύριος 5
άναβάλλη τον καιρόν ό 5ε πάντων βίος μελλησμώ παραπόλλυται και δια τούτο έκαστος ημών ασχολούμενος απο
θνήσκει.
IOANNES STOBAEVS floril. xvi 28 Επικούρου (Arsenius Paroemiogr.
ίο
Gotting. t. Π ρ. 341, 25: Επικούρου ή γενναία αύτη υποθήκη).
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 27 ρ. 1104e οι ταυτί λέ
γοντες "άπαξ άνθρωποι γεγόναμεν . . . είναι", και γαρ το
παρόν ως μικρόν, μάλλον δε μηδ' ότιούν προς τον σύμπαντα
(αιώνα) άτιμάσαντες άναπόλαυστον προϊενται και όλιγιυροΟσιν
15
αρετής καΐ πρά£εως κτλ.
ibid. 30 ρ. 1106f "δίς γαρ ουκ ... μη εΐναι" κατ' Έπίκουρον.

205

SENECA ep. 26, 8 c interim commodabit Epicurus, qui ait meditare mortem uel, si commodius sit, transire ad diuos. hic
patet sensus: egregia res est mortem condiscere . . . "meditare mortem" qui hoc dicit, meditari libertatem iubet. qui mori didicit, ser- 20
uire ifedidicit'.

cf. Porphyrius de abstin. ι 51 ol γουν πολλοί . . καί περ πολλά
κεκτημένοι, ως ύπολειψόντων άνήνυτα μοχθουσιν . . . ύπολείποντα
δε καΐ τα τοιαύτα ου ταράττει τον άποθνήσκειν μελετώντα.
206

magnificentior, mihi crede, sermo tuus in grabato ui- 25
non enim dicentur tantum illa sed

debitur et in panno.

probabuntur.
SENECA epist. 20, 9 c inuideas licet, etiam nunc libenter pro me de1 αυτόν codex || 4 fragmentum esse conicias epistulae ad
Idomeneum cf. fr. 133 p. 142, 11 sq. Lactant. d. inst. in 17,38 Ι γεγόναμεν άπαξ Stob. άπαΗ άνθρωποι γεγόναμεν Plutarchus | δίς δε
Plut. δίς Stob. | 5 μη είναι Plut. c. 30 | 14 άτιμήσαντες uolgo ||
17 prope accedit Epicuri praeceptum ep. lll 124 p. 60, 15 | 18 si
commodius sit] cf. Sen. ep. 9, 20. 23, 9. 97, 13 | ad diuos Haasius: at
nos ρ ad nos ceteri || 25 grabatto Μ ut constanter in actis apostolorum apocryphis cod. Guelferbytanus inter Wizanburgenses n. 48
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pendet Epicurus: magnificentior . .. probabuntur. Ego certe
aliter audio quae dicit Demetrius noster, cum illum uidi nudum . . .
incubantem: non praeceptor ueri sed testis est'.

κρεΐττον δε σοι θαρρεΐν επί στιβάδος κατακειμένψ ή
207*
5 ταραττεσθαι χρυσήν εχοντι κλίνην και πολυτελή τράπείαν.
PORPHYRIVS ad Marcell. 29 ρ. 209,3 cf. loann. Stob. flor. ν 28 (u. praef.)

208

haec ego non multis, sed tibi: satis enim magnum
alter alteri theatrum sumus.

SENECA epist. 7, 11 'egregie hoc — Epicurus, cum uni ex consor10 tibus studiorum suorum scriberet: haec inquit ego . . . sumus.
ista, mi Lucili, condenda in animum sunt, ut contemnas uoluptatem
ex plurium adsensione uenientem'.

209

tunc praecipue in te ipse secede, cum esse cogeris
iii turba.

15 SENECA ep. 25,6 c cum hoc effeceris et aliqua coeperit apud te tui
esse dignatio, incipiam tibi permittere quod idem suadet Epicurus:
tunc . . . turba'.

aliquis uir bonus nobis diligendus est ac semper ante
oculos habendus, ut sic tamquam illo spectante uiuamus
20 et omnia tamquam illo uidente faciamus.

210

SENECA epist. 11, 8 'iam clausulam epistula poscit. accipe, et quidem utilem ac salutarem, quam te affigere animo uolo: aliquis
.... faciamus. hoc, mi Lucili, Epicurus praecepit. custodem
nobis et paedagogum dedit. nec inmerito: magna pars peccatorum
25 tollitur, si peccaturis testis adsistit*.

211

sic fac omnia, tamquam spectet Epicurus.
SENECA ep. 25, 5 £ Epicurus, cuius aliquam uocem huic epistulae
inuoluam, sic fac inquit omnia . . . Epicurus*.

* [διατη]ρ[ώ]ν τ[ήν] έπιστολήν πάσα[ν] και τον [έπι]212
3ο λογισμόν δν έπεπόησο περί των [άν]θρώ[πω]ν ώ[ς] μήτε
4 κρεΐσσον — κατακειμένη et 5 έχούση Porphyrius || 18 sq.
cf. fr. 211 Ι 18 diligendus Mp: eligendus uolgo | 20 uiuente Μ |
21 et quidem Erasmus: equidem MPp | 25 peccatoris M 1 peccatori M 2P || 30 επετοησο apogr. | ως] ο . . apogr.
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την άναλογίαν την κατά τα φαινόμενα [τ]οΐς άοράτοις
[ουσ]αν ουναμ[εν]ω[ν] συνιδεΐν μήτε την συμφυυνίαν την
ταΐς αίσθήσ[ε]σιν υπάρχουσαν προς τα ά[ό]ρατα και πάλι[ν] άντιμ[α]ρτύ[ρη]σιν [μη]δέ δη μό[ν?]ας * *.
PHILODEMVS πραγματ. VH 2 ι 126.
5
213

ηδύ ή φίλου μνήμη τεθνηκότος.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 28 ρ. 1105d ει τοίνυν
ηδύ πανταχόθεν ή ... τεθν., ώσπερ Επίκουρος εΐπε, και ήδη
νοεΐν πάρεστιν, ήλίκης εαυτούς χαράς άποστερουσι φάσματα (μεν)
και είδωλα τεθνηκότων έταίριυν οιόμενοι δέχεσθαι και θηρεύειν, οΐς ίο
ούτε νους £στιν ουτ' αϊσθησις, αύτοις δε συνέσεσθαι πάλιν αληθώς
καΐ τον φίλον πατέρα και την φίλην μητέρα καί που γυναίκα χρηστήν όψεσθαι μη προσδοκώντες.
interpretatur Seneca epist. 63, 7 c mihi amicorum defunctorum cogitatio dulcis ac blanda est', auctorem non indicat.
15

214

Μη φεύγε μικρά χαρίζεσβαι* δό£εις γαρ και προς τα
μεγάλα τοιούτος είναι.
MAXIMVS abb. gnomol. c. 8 uers. Ribittianae ρ. 196 Epicuri, item
codex Laurentianus et Borbonicus Επικούρου. ANTONIVS mon. Mel.
ι 29 p. 37 Επικούρου.

215

2ο

Εχθρού δεηθέντος μη αποστροφής την άΞίωσιν πλην
άσφαλί£ου σεαυτόν ουδέν γαρ κυνός διαφέρει.
MAXIMVS abb. 66 (ρ. 259 Ribitt.) t. π ρ. 682 Combef. Επικούρου.
ANTONIVS mon. Mel. ιι 54 ρ. 123 Επικούρου. Cod. Par. 1166 in
Boissonadii Anecd. ι p. 123, 5 (Επικούρου).
25

216

PHILODEMVS de uitiis 1. ix VH 1 m c. 27, 20 = Ox. 1104 p. 64, 5
Goettl. ει δη καταμέμψεταί τις ημών περί οικονομίας άναγρ[α]φ[όν]τιυν, ήμΐν μεν ικανός μετ' Επικούρου Μητρόδιυρος έπιστέλλιυν καΐ παραινών και διοικών έπ[ι]μελέστερον και μέχρι μικρό
τερων.
30
1 αορατομ . .. νηδυναν . . ο | apogr. | 3α. ραπα apogr. |
6 cf. fr. 120 et 186, Metrodorus ep. ad sororem ap. Senecam ep.
99, 25 ε*στιν γαρ τις ηδονή δια λύπης θηρευτέα κατά τούτον τον
καιρόν | 9 μεν inserui || 22 αυτόν Par. || 27 καταμεμφεται Neap.
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Κατά τάδε δίδυυμι τα έμαυτου πάντα Άμυνομάχω Φιλοκράτους Βατήθεν και Τιμοκράτει Δημητρίου ΤΤοταμίψ
4 κατά την εν τψ Μητρώψ άναγεγραμμένην έκατερψ δόσιν,
(Π) εφ' ώ τε τον μεν κήπον και τα προσόντα αύτώ παρέξουσιν Έρμάρχψ Άγεμόρτου Μυτιληναίψ και τοις συμφιλοσοφουσιν αύτώ και οΐς αν Έρμαρχος καταλίπη διαδόχοις
της φιλοσοφίας, ένδιατρίβειν κατά φιλοσοφίαν. και αεί
δε τοις φιλοσοφουσιν από ημών, όπως αν συνδιασώσωσιν
ίο Άμυνομάχψ και Τιμοκράτει κατά το δυνατόν, την εν τω
κήπψ διατριβήν παρακατατίθεμαι τοις τ1 αυτών κληρονόμοις, εν ώ αν ποτέ τρόπψ άσφαλέστατον ή, όπως αν κάκεΐνοι διατηρώσιν τον κήπον, καθά περ και αυτοί οΐς αν
οι από ημών φιλοσοφουντες παραδώσιν. Την b' οικίαν
ΐδ την εν Μελίτη παρεχέτωσαν Άμυνόμαχος και Τιμοκράτης

217

2 LAERTIVS DIOG. x 16 καΐ διέθετο ώδε' Κατά τάδε κτλ.
»
cf. 22 και διέθετο μεν ώδε.
2 Cf. PGassendus De uita et moribus Epicuri II 1 CGBruns
Die testamente der griech. philosophen, Zeitschr. der Savigny-stiftung, rom. abt. ι p. 46 sqq. || 3 τιμοκράτη ΒΗ τιμηκράτ(ει) F ||
4 άναγραμμένην G γεγραμμένην Fc || 5 μεν om f || 6 έρμάχω GHf.
ueram scripturam antiquiores libri tantum non ubique (ubique B)
testantur, in uitiosa constat sibi f, uariant GHQ | Άγεμόρτου] άγεμάρχου libri, quod uitium ex nomine antecedente ortum: Laert. x 24
άγεμόρτου BFP 2 άγαιμόρτου P J Q et 15 άγεμάρτου BFP 1 | μιτυληναίιυ libri, sed —ου F: corr. Cobetus | συνφιλοσοφοΟσιν Β 1 [| 7 καταλείπηΒ || 8 ένδιατρίβη Q || 9 φιλοσοφ[οΰ]σιν Β | από] αφ' f | αν ...
10 κατά το om G | αν om BP J Q | συνδιάσιυσιν f διασώσυυσιν F ||
10 δημοκράτει F | το om Η | τψ om F || 11 περικατατίθεμαι Q
παρατίθεμαι G | αυτών Amynomachi et Timocratis || 12 dv ποτέ
τρόπψ] αν αποτρέπω libri αν τρόπψ f | ij] ή BPQH | αν εκεί
νοι G || 13 διατηρεΐεν F διατηροΐεν ceteri || 14 φιλοσοφουντες om
Ff Ι παραδιδώσιν BP JQ παραδιδώσι GHP2 παραδίδωσι Ff | δε Ff ||
15 μελιτή BG μελέτη Η1 | παρχέτιυσαν G | τιμοκράτει Η
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ένοικεΐν Έρμάρχψ και τοις μετ' αυτού φιλοσοφοϋσιν, έως
αν Έρμαρχος £rj. Εκ δε των γινομένων προσόδων των
δεδομένων αφ' ημών Άμυνομάχω και Τιμοκράτει κατά το
δυνατόν μερι£έσθωσαν μεθ' Έρμάρχου σκοπούμενοι εις τε
τα έναγίσματα τω τε πατρι και ττ) μητρι και τοις άδελφοΐς, και ήμΐν εις την ειθισμενην άγεσθαι γενεθλιον ήμεραν εκάστου έτους τη πρότερα δεκάτη του γαμηλιώνος,
ώςπερ και εις την γινομενην σύνοδον εκάστου μηνός ταΐς
εικάσι των συμφιλοσοφούντων ήμΐν εις την ημών τε και
Μητροδώρου (μνήμην) κατά <τά> τεταγμένα; συντελείτωσαν δε και την των αδελφών ήμεραν του ποσειδεώνος * συντελείτωσαν δε και την ΤΤολυαίνου του μεταγειτνιώνος, καθά περ και ημείς. Έπιμελείσθωσαν δε και
2 ClCEEO de fin. Π 31, 101 c quaero autem quid sit quod ....
tam accurate tamque diligenter caueat et sanciat " ut Amynoraachus
et Timocrates heredes sui de Hermarchi sententia dent quod satis
sit ad diem agendum natalem suum quotannis mense gamelione
itemque omnibus mensibus uicensimo die lunae dent ad eorum epulas qui una secum philosophati sint, ut et sui et Metrodori memoria colatur" ..... (102) idque testamento cauebit is qui nobis
quasi oraculum ediderit, nihil ad nos pertinere post mortem?'

13 cf. uolumen Hercul. 176 c. 22 apud Gomperzium Hermae
t. ν p. 388 ό δ' Επίκουρος καν τιϊη £ήν διετέλει την ήμεραν έπι2 γενομένων F | προσώδων f constanter || 3 δεδομένων] γε
νομένων F | αφ' υμών BF mg Ρ 2 | κατά το δυνατόν om BP JQG ||
4 εις τε τα] δπως G || 6 γενεθλιον ex γενέσθαιον corr. F ||. 7 πρό
τερα δεκάτη cf. Boeckhius epigr. chronologische studien ρ. 88 sqq.
Mus. Rhen. 34, 425 sq. || 8 ώςπερ] ώστε libri ^τι δε Casaubonus |
9 συμφιλοσοφούντων P 2Hf: φιλοσοφούντων reliqui || 10 μνήμην
Aldobrandinus suppleuit ex Cicerone | κατά τα τεταγμένα] κατατεταγμένην libri, nisi quod κατεταγμένην Q | συντελείτωσαν . . .
13 ημείς BPQGH: συντελείτωσαν δε και την πολυαίνου τοΟ μεταγειτνιώντος · συντελείτωσαν δε και την των αδελφών ήμεραν
του ποσειδεώνος καθάπερ και ημείς Ff quod erit qui praeferat.
sed obstat testimonium supra positum || 11 ποσειδώνος F ποσειδεώ
νος καθά περ καΐ ημείς s || 12 μεταγειτνίωνος Β μεταγειτνιώντος etiamP2GH || 13 έπιμελείσθω libri: corr. Cobetus. cf. p. 167, 17

(ΐβ)

δ

ίο
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Άμυνόμαχος και Τιμοκράτης του υιού του Μητροδώρου
Επικούρου και του υιού του ΤΤολυαίνου, φιλοσοφούντων
αυτών και συ£ώντων μεθ' Έρμάρχου. ωσαύτως δε της
θυγατρός της Μητροδώρου την έπιμέλειαν ποιείσθωσαν,
και εις ήλικίαν έλθοϋσαν έκδότωσαν ψ αν, Έρμαρχος
εληται των φιλοσοφούντων μετ' αυτού, ούσης αυτής εύ
τακτου και πειθαρχούσης Έρμάρχω. διδότωσαν δε Άμυνόμαχος και Τιμοκράτης εκ των ύπαρχουσών ήμΐν προσ
όδων εις τροφήν τούτοις, δ τι αν αύτοΐς κατ' ένιαυτόν
έπιδέχεσθαι δοκή σκοπουμενοις μεθ' Έρμάρχου. ΤΤοιείσθωσαν δε μεθ' αυτών και Έρμαρχον κύριον των προσόδων,
ϊνα μετά του συγκαταγεγηρακότος ήμΐν εν φιλοσοφία και
καταλελειμμένου ήγεμόνος των συμφιλοσοφούντων ήμΐν
έκαστα γίνηται. Την δε προίκα τω θήλει παιδίω, έπειδάν
εις ήλικίαν έλθη, μερισάτωσαν Άμυνόμαχος και Τιμοκρά
της, όσον αν έπιδεχηται από των υπαρχόντων άφαιρουντες μετά της Έρμάρχου γνώμης, έπιμελείσθωσαν δε και
Νικάνορος, καθά περ και ημείς, ΐν' όσοι των φιλοσοφούν
των ήμΐν χρειαν εν τοις ιδίοις παρεσχημενοι και την πάσαν οικειότητα ενδεδειγμένοι συγκαταγηράσκειν μεθ' ημών
σημαινό[μ]ενος α[ύτ]ου μεταγε[ι]τ[ν]ιώνος, [ει τ' οΰν] ταύτηι τελε[υ]τήσαντος [06ς]περ ευλογον, ει τε ταύτηι γενέθλιον έσχηκό[τ]ος.
2 καΐ του υίιϊ) an υιών Q || 3 σ[υ]£ώντιυν cum ras. Β συίόντιυν f σωζόντων G || 4 της post θυγατρός] του FG | 4 itemque 10 ποιεί[τ]ωσαν cum ras. Β2 ποιείτωσαν G || 5 έλθοϋσαν] ανθούσαν BG |
έρέμαρχος F || 9 τούτοις om Η 1 || 10 σκοπούμενοι f || 11 μεθ'
εαυτών Ff | έ'ρμαρχος Q ^ρμαχος Η seducti insolentiore P libri
conpeudio || 12 μετά του ΒΡ^Ο: μετ' αυτού FP2Hf | συνκαταγεγηρακότος Ρ 1 et probabiliter Β 1 συγγεγηρακότος F || 13 καταλελημμένου Β 1 | συνφιλοσοφούντων B^QH || 14 γένηται B?s |
προίκα F | θήλεϊ Ρ sed λει mg Ρ 2 || 15 μερησάτωσαν Β || 16 επι
δέχεται Q || 17 έπιμελείσθω(σαν) cum conp. PQ έπιμελείσθω Η ||
18 νικάνωρος F | ίνα Β | δσον F | των συμφιλοσοφούντων f ||
19 χρειαν cf. adn. ad fr. 130 || 20 συ[γ]καταγηράσκειν Β 2 cf. u. 12
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προείλοντο εν φιλοσοφία, μηδενός των αναγκαίων ενδεείς
καθεστήκωσιν TJJXJDQL την ήμετεραν δύναμιν. Δούναι δε τα (2ΐ)
βιβλία τα υπάρχοντα ήμΐν πάντα Έρμάρχω. Εάν δε τι
των ανθρωπίνων περί "Ερμαρχον γένηται προ του τα Μητροδώρου παιδία εις ήλικίαν έλθεΐν, δούναι Άμυνόμαχον 5
και Τιμοκράτη, όπως αν εύτακτούντων αυτών έκαστα γίνηται των αναγκαίων, κατά το δυνατόν από των καταλελειμμένων ύφ' ημών προσόδων, και των λοιπών απάντων
ως συντετάχαμεν έπιμελείσθωσαν, όπως ανάκατα το ένδεχόμενον έκαστα γίγνηται. Άφίημι δε των παίδων ελευθε- ίο
ρον Μυν, Νικίαν, Λύκωνα. άφίημι δε και Φαίδριον ελευθερία.
218

AELIANVS (fr. 39 ρ. 201,1) Suidae u. Επίκουρος ρ. 418,12 Bernh.
οΰτιυ δε άρα ην ηδονής ήττων ό Επίκουρος, ώςτε δια των εσχά
των εν ταΐς διαθήκαις αυτού έγραψε τω μεν πατρί καΐ τη μητρί
καΐ τοις άδελφοΐς έναγί£ειν <5ίπα£ του έτους, και Μητροδώρψ δε 15
καί ΤΤολυαίνψ τοις προειρημένοις, έαυτω δε δισσώς, υπό της ασω
τίας το πλέον προτιμών καί ενταύθα ό σοφός· καί τράπεζας
λίθου πεποιήσθαι ως αναθήματα τε εν τω τα φ ω προσέτα£ε τεθήναι ό προτένθης τε καί όψοφάγος ούτος.
PLVTARCHVS de occulte uiuendo 3 ρ. 1129a μηδέ διατάσσου (Επί- 20
κούρε) περί ταφής, τί γαρ αϊ κοιναί τράπείαι; τί δε αί των επιτη
δείων καί καλών σύνοδοι;
1 προείλονται F | αναγκαίων] εναντίων Β κατεστηκότων f ||
2 καθεστήκωσιν Β κατεστηκώσιν f, G | παρά] επί libri |] 3 ήμΐν
om f Ι πάντα om F | ένμάρχω F || 4 γένηται F: γίνηται reliqui ||
5 ήλικίαν F 1 | άμυνόμαχον supra terminationem scripto ω Β || 6 τιμοκράτη (sscr. ει) Β τιμοκράτ(η) cum conp. Ρ 1 : τιμοκράτην Ρ 2 ceterique | γένηται FP 2f || 7 από] από δε G | καταλελημμένων B Jf ||
9 ως BG: ων FPQHf | αν] δη libri || 10 γίγνηται BFf: γίνηται
ceteri || 11 ΜΟν] ήμΐν f γρ mg Ρ 2 | φαίδριον om Η 1 φαίδραν G (
έλευθερίανΒΡ 2Ρ^: ελευθέρα F 1 έλευθέραν P 2GHf || 12—17 προ
τιμών habet Suidas etiam u. ήττων. cf. testam. § 18 || 16 υπό]
ειπείν Suidas u. Επίκουρος, omittit u. ήττων || 17 de mensa sacra
in sepulcro exstruenda tacet testamentum Laertii, dictum fuisse oportet in eis litteris quae raemorantur p. 165, 4 || 18 λίθους libri

INCERTAE SEDIS FRAGMENTA
OPINIONVMQVE TESTIMONIA
I

PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE

DE SAPIENTIA ET SAPIENTE
219
SEXTVS emp. adu. dogmat. ν (math. xi) 169 επαγγέλλονται
γαρ τέχνην τινά περί τον βίον παραδώσειν, καΐ δια τούτο Έπί5 κούρος μεν έ*λεγε την φιλοσοφίαν ένέργειαν εΐναι λόγοις καΐ διαλογισμοΐς τον εύδαίμονα βίον περιποιοΟσαν.

220

ου προσποιεΐσθαι δει φιλοσοφείν, αλλ' όντως φιλοσο
φείν ' ου γαρ προσδεόμεθα του δοκεΐν ύγιαίνειν, άλλα του
κατ' άλήθειαν ύγιαίνειν.

ίο PARALLELA sacra profana Florent. A 14, 156 ρ. 761 Gaisf. Επικού
ρου. GNOMOLOGION Parisinum cod. 1168 s. XIII f. 115Γ (γνώμαι
επικούρου). MAXIMVS abb. gnomol. 17 p. 183 Turic. t. n p. 587
Combef. Επικούρου.

221
κενός εκείνου φιλοσόφου λόγος, ύφ' ου μηδέν πάθος
ΐ5 ανθρώπου θεραπεύεται' ύυςπερ γαρ ιατρικής ουδέν όφε
λος μη τάς νόσους των σωμάτων έκβαλλούσης, ούτως
ουδέ φιλοσοφίας, ει μη το της ψυχής έκβάλλει πάθος.
PORPHYBIVS ad Marcellam 31 ρ. 209, 23 Nauck. ^' / . Ζ-^
c
s
—

222
PLVTARCHVS adu. Coloten 19 p. 1117f ?v γαρ εστί των Έπι2ο κούρου δογμάτων το μηδέν άμεταπείστως πεπεΐσθαι μηδένα πλην τον σοφόν.
222*
LAERTIVS DIOG. x 117 αλλά καΐ τον ά*πα£ γενόμενον σοφόν
μηκέτι την έναντίαν λαμβάνειν διάθεσιν · μηδέ πλάττειν έκόντα
(δοκεΐ Επικουρώ).
223

ClCEBO Luculli 14, 45 'perspicuitas illa . . satis magnam habet uim, ut ipsa per sese ea quae sint nobis ita ut sint indicet.

7 cf. Ep. ep. ii 87 in. | όντως] ούτως Par. | 9 κατά Par. Max. ||
/ 14 fr. 220: ΤΤυθαγόρου Stob. flor. 82, 6 | 16 έκβαλλούσης Stob. θεραπεύειν cod. Porphyrii | 17 πάθος] κακόν Stob. || 23 πλάττειν cf. fr. 231
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sed tarnen ut maneamus in perspicuis firmius et constantius, maiore
quadam opus est uel arte uel diligentia, ne ab iis quae clara sint
ipsa per sese quasi praestigiis quibusdam et captionibus depellamur. nam qui uoluit subuenire erroribus [Epicurus] iis qui uidentur conturbare ueri cognitionem, dixitque sapientis esse opini- 5
onem a perspicuitate seiungere, nihil profecit. ipsius enim
opinionis errorem nullo modo sustulit'.
224

FLOKILEGIVM Monac. 19δ ό αυτός [Επίκουρος] την οΐησιν
ίεράν νόσον Ι'λεγεν.

225

AETIVS ιν 9, 19 ρ. 398 Diels. (Parallel. Α 27, 39 ρ. 767 Gaisf.) ίο
Επίκουρος σοφω μόνψ τον σοφόν (καταληπτόν εΐναι).

226

CLEMENS Alex. strom. ι 15 ρ. 130, 37 Sylb. ό δε Επίκουρος
εμπαλιν ύπολαμβάνει μόνους φιλοσοφήσαι "Ελληνας δύνασθαι.
LAERTIVS DIOG. χ 117 ουδέ μην εκ πάσης σώματος έΉεως σοφόν
γενέσθαι αν ούδ' εν παντι έ'θνει (δοκεΐ Επικουρώ).
15
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SEXTVS empir. adu. mathem. ι 1 Την προς τους από των μα
θημάτων άντίρρησιν κοινότερον μεν διατεθεΐσθαι δοκουσιν οι περί
τον Έπίκουρον ... ως των μαθημάτων μηδέν συνεργούντων προς
σοφίας τελείωσιν, fj ως τίνες είκά£ουσι, τούτο προκάλυμμα της έαυ- 2ο
των άπαιδευσίας είναι νομί£οντες (εν πολλοίς γαρ αμαθής Επίκου
ρος ελέγχεται . . .), τάχα δε και δια την προς τους περί Πλάτωνα
και Αριστοτέλη καΐ τους ομοίους δυσμένειαν πολυμαθεΐς γεγονότας.
ClCERO de finibus II 4, 12 c quod uestri quidem uel optime disputant, nihil opus esse eum, philosophus qui futurus sit, scire litteras'. 25
cf. idem de fin. I 21, 71 sq. c qui qtiod tibi parum uidetur eruditus,
ea caussa est, quod nullam eruditionem esse duxit nisi quae beatae
uitae disciplinam iuuaret. an ille tempus aut in poetis euoluendis
4 Epicurus del. Baiterus | 5 cf. E. Rohde in actis conuen"
tus philologorum Treuerici a. 1879 p. 73 || 11 recte Dielesius
Xenophanis contulit dictum Laert. IX 20 σοφόν γαρ εΐναι δει τον
έπιγνωσόμενον τον σοφόν || 17 cf. fr. 117. 163 Quintilianus supra
ρ. 109, 19 Lactant. d. inst. III 17, 3. sed audi Sextum 1. s. l 49 συμφώνως γαρ (ή πρότερα γραμματική sc. ή των γραμματιστών) κατά
πάντας εστί χρειώδης, εν οΐς θετέον και τον Έπίκουρον, ει καΐ δο
κεΐ τοις από των μαθημάτων διεχθραινειν · εν γουν κτλ. (fr. 22)
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. . . consumeret, in quibus nulla solida utilitas omnisque puerilis
est delectatio? aut se, ut Plato, in musicis geometria numeris astris
contereret, quae et a falsis initiis profecta uera esse non possunt
et si essent uera, nihil afferrent quo iucundius id est quo melius
5 uiueremus? eas ergo artes persequeretur, uiuendi artem tantam tamque operosam et perinde fructuosam relinqueret? non ergo Epicurus ineruditus, sed ii indocti, qui quae pueros non didicisse turpe
est, ea putant usque ad senectutem esse discenda'.
227a
LACTANTIVS diuin. instit. m 25, 4 ' quid est aliud hominibus
10 negare sapientiam, quam mentibus eorum uerum ac diuiimm lumen
auferre? quod si natura hominis sapientiae capax est, oportuit opifices et rusticos et mulieres et omnes denique qui humanam formam
gerunt doceri ut sapiant populumque sapientum ex omni lingua et
condicione et sexu et aetate conflari .... (7) senserunt hoc adeo
15 Stoici, qui et seruis et mulieribus philosophandum esse dixerunt;
Epicurus quoque, qui rudes omnium litterarum ad philosophiam inuitat . . . .~(8) conati quidem illi sunt facere, quod ueritas exigebat: sed non potuit ultra uerba procedi. primum quia
multis artibus opus est ut ad philosophiam possit accedi .... (12) ob
20 eam caussam Tullius ait abhorrere a multitudine philosophiam. at
enim rudes Epicurus accipiet. quo modo ergo illa quae de
principiis rerum dicuntur intellegent? quae perplexa et inuoluta uix
etiam politi homines assecuntur. in rebus igitur obscuritate inplicatis et ingeniorum uarietate confusis et eloquentium uirorum ex25 quisito sermone fucatis quis inperito ac rudi locus est? Denique
nullas umquam mulieres philosophari docuerunt praeter unam ex
omni memoria Themisten 5.
227b

SCHOLIASTA Dionysii Thracis BAG p. 649, 26 οι μεν Επικού
ρειοι ούτως ορίζονται την τέχνην · τέχνη εστί μέθοδος ενεργούσα
80 τω βίψ το συμφέρον, 'ενεργούσα 5 δε οίον εργαζομένη.
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PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 2 ρ. 1086 sq. Ηρα
κλείδης ουν γραμματικός ων αντί της ποιητικής τύρβης, ως
9 Senecae Exhortationes conpilare Lact. uidetur | 13 sapientum suppleuit Heumannus | 16 cf. adn. p. 170, 17 | 27 Themistam scriptum oportuit. cf. p. 101. 140 || 31 huius maledictionis
Epicurus poenam soluit Homericis, cf. schol. Od. ι 28 γνώθι δτι
καλώς λέγει καΐ Επίκουρος , , . , άριστον τέλος είναι πάντων την
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εκείνοι λέγουσι, και των Όμηρου μωρολογημάτων άποτίνει
ταύτας Επικουρώ χάριτας.
CLEMENS strom. ν 14 ρ. 257, 52 "Ομηρος ... δν ούδ' ούτως αιδεί
ται Επίκουρος.
ATHENAEVS ν 12 ρ. 187C αλλ' όμως τοιαύτα γράφοντες (Έπίκου- 5
ρος και Πλάτων) τον "Ομηρον έκβάλλουσι των πόλεων.
229

HERACLITVS alleg. Homer. 4 ούδ' Επικούρου φροντις ήμΐν, δς
της ασέμνου περί τους ιδίους κήπους ηδονής γεωργός εστίν, άπα
σαν ομού ποιητικήν ώςπερ όλέθριον μύθων δέλεαρ άφοσιούμενος.
id. 75 ό δε Φαία£ φιλόσοφος Επίκουρος ό της ηδονής εν τοις ίο
ιδίοις κήποις γεωργός ό πάσαν ποιητικήν άστροις σημηνάμενος,
ουκ έ£αιρέτως μόνον "Ομηρον.
PROCLVS in Platonis rem publicam ρ. 382 Bas. και προ των άλλων,
δσα περί των εν "Αιδου διαμυθολογών ό ποιητής άνεφθέγξατο ή
αυτός λέγων ή άλλω λέγοντι χρώμενος, διασκοπήσωμεν, δπη άρα 15
αληθείας εχεταί τίνος και ταΐς Πλάτωνος ύφηγήσεσι προσήκοντα
φαίνεται. .... αλλά τα εν ταύτη τη πραγματεία γεγραμμένα προς
τω τέλει, πώς ου της αυτής εστί διανοίας τη Όμηρική ποιήσει . . .;
τί γαρ εν τούτοις απολείπεται της μεγίστης τραγψδίας; ώςτε ό
αυτός λόγος καί ταύτα έκβάλλειν ή μηδέ την Όμηρικήν αίτιάσθαι 20
διδασκαλίαν. λέγωμεν τοίνυν έπ' άμφότερον, ει τε των Επικού
ρειων τις έγκαλεΐν έπιχειροίη τοις τοιούτοις μύθοις ει τε και άλ
λος τις, δτι κτλ.

229 a

PLYTARCHVS adu. Epicuri beatitudinem 11 ρ. 1093 C έ£ωθουσι
δε και τάς από των μαθημάτων (ήδονάς).
25
AVGVSTINVS de utilitate credendi c. 6, 13 t. vill p. 53f ed. Ven.
1719 'quis denique geometricas litteras Archimedis legere
magistro Epicuro aut discere uoluit? contra quas ille multum pertinaciter, nihil earum, quantum arbitror, intellegens
disserebat c.
30
cf. Cicero Luculli 33, 106 'Polyaenus, qui magnus mathematicus
ήδονήν έ£ Όμηρου τούτο λαβών, Heraclitus alleg. Hom. 75 Lucianus de parasito 10 sq. Seneca epist. 88, 5 || 9 μύθων delendum
putat Mehlerus | 11 άστροις σημηνάμενος cf. Flacobsius ad Aelian.
de nat. an. π 7 p. 56 Leutschius ad Paroemiogr. I p. 206 | 18 της
Όμηρικής ποιήσεως Basil. | 21 υπ' αμφοτέρων Bas. || 24 plura
dat Gassendus De uita et moribus Epicuri vni 5
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fuisse dicitur, .... Epicuro adsentiens totam geometriam falsam
esse credidit'.
PKOCLVS in Euclidem p. 55 Bas. 199, 9 Friedl. των δε τάς γεωμετρικάς μονάς O£j£cjx_ άνατρέπειν προθεμένων, ώςπερ των Έπι5 κουρείων.
229b

8ΕΧΤΛ7 8 emp. adu. mathem. VI 27 και μην ουδ' ει οι περί
τον Πλάτωνα μουσικήν άπεδέ£αντο, βητέον προς εύδαιμονίαν αυ
τήν συντείνειν, έπεί και άλλοι μη λειπόμενοι της τούτων αξιο
πιστίας, καθά περ οι περί τον Έπίκουρον, ήρνήσαντο ταύτην την
ίο αντιποίηση/, λέγοντες τουναντίον αυτήν 'άσύμφορον' είναι καΐ
c άργόν φίλοινον χρημάτων άτημελή'.
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DIONYSIVS HALTC. de comp. uerb. 24 ρ. 188 (cf. supra p. 90) το
γαρ έπίπονον του γράφειν όντως, ως αυτός Επίκουρος λέγει, τοις
μη στοχαζομένοις του πυκνά μεταπίπτοντος κριτηρίου πολλής άρ15 γίας ην καΐ σκαιότητος άλε£ιφάρμακον.
DE PHILOSOPHIS
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ClCERO Bruti 85, 292 c ego ironiam illam quam in Socrate
dicunt fuisse . . . facetam et elegantem puto . . . , ut apud Platonem
Socrates in caelum effert laudibus Protagoram Hippiam Prodicura
20 Gorgiam ceteros, se autem omnium rerum inscium fingit et rudem.
decet hoc nescio quo modo illum, nec Epicuro, qui id reprehendit,
assentior'

232

LAERTIVS DIOG. x 13 αλλ' ουδέ Λεύκιππόν τίνα γεγενήσθαί
3 cf. Proclus ρ. 199, 14 sq. 214, 18 sq. (216,21 scribe τον δριμύν
Έπικούρειον, i. e. Zenonem). 322, 4 sq. Friedl. | 4 αρχάς cf. Cicero
supra p. 171, 3 || 6 ουδ' ει Heruetus: ει ούτε libri | 7 βητέον idem:
βητέον ου libri | 9 cf. Philodemus de musica VH 1 ι | 10 sq. Eur.
fr. 184 Nauck. | 11 άργήν libri || 13 έπίπονον] ουκ επιπόνου
cod. Parisinus | δντος idem || 21 similiter Colotes Plutarchi adu.
Col. 18 p. 1117d πώς γαρ ουκ αλαζόνες οι Σωκράτους λόγοι, μη
δέν αυτού είδέναι φάσκοντος άλλα μανθάνειν αεί. και ζητεΐν το
αληθές; etiam Zeno Philodemi magister Socratem 'Latino uerbo
utens scurram Atticum fuisse dicebat 3 teste Cicerone de nat. deor.
I 34, 93. cf. supra p. 169, 23 || 23 cf. E. Rohde in actis conuentus
philologorum Treuerici a. 1879 p. 75 sq. et in Fleckeiseni annali 1881
p. 741 sqq. H. Diels in actis conu. Se4iae»si« a. 1880 p. 97
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φησι φιλόσοφον ούτε αυτός (Επίκουρος) ούτε "Ερμαρχος· δν ε*νιοί
φασι καΐ Απολλόδωρος ό Επικούρειος διδάσκαλον Δημοκρίτου γεγενήσθαι.
233

234

ClCERO de nat. deor. I 26, 72 'ista a uobis quasi dictata redduntur quae Epicurus oscitans halucinatus est, cum quidem gloriaretur, ut uidemus in scriptis, se magistrum habuisse nullum. ....
Xenocraten audire potuit . . . et sunt qui putent audisse: ipse non
uolt, credo plus nemini. Pamphilum quendam Platonis auditorem
ait a se Sami auditum: ibi enim adulescens habitabat cum patre et
fratribus, quod in eam pater eius Neocles agripeta uenerat; sed
cum agellus eum non satis aleret, ut opinor, ludi magister fuit.
sed hunc Platonicum mirifice contemnit Epicurus: ita metuit ne
quid umquam didicisse uideatur. In Nausiphane Democriteo tenetur: quem cum a se non neget auditum, uexat tamen omnibus contumeliis. atqui si haec Democritea non audisset, quid audierat?
quid est in physicis Epicuri non a Democrito? nam etsi quaedam
commutauit ut quod paullo ante de inclinatione atomorum dixi, tamen pleraque dicit eadem, atomos inane imagines, infinitatem locorum innumerabilitatemque mundorum, eorum ortus interitus, omnia
fere quibus naturae ratio continetur'.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 18 p. 1100a (Επίκουρος)
ούτω σπαργών περιμανώς και σφαδφ£ων προς δόΗαν ώςτε . . .
άπολέγεσθαι τους καθηγητάς.

5

10

15

20

ClCERO de finibus Ι 6, 17 c in physicis, quibus maxime gloriatur, primum totus est alienus (Epicurus): Democritea dicit perpauca 25

6 cf. fr. 123. hinc Eusebius praep. eu. xiv 20, 14 p. 768C λέ
γεται δε ό Επίκουρος υπό μεν τίνων μηδενός άκηκοέναι, έντυχεΐν
δε τοις των παλαιών συγγράμμασιν | 7 cf. Laert. x 1 όκτωκαιδεκέτη δ' έλθεΐν εις Αθήνας, Ξενοκράτους μεν εν Άκαδημεία,
Αριστοτέλους δ' εν Χαλκίδι διατρίβοντος, ib. 13 Δημήτριος δε φησιν ό Μάγνης καΐ Ξενοκράτους αυτόν άκουσαι Eusebius 1. s. υπό
τίνων δ' δτι ήκουσε Ξενοκράτους, ύστερον δε καί Ναυσιφάνους
του ΤΤύρρωνος γενομένου γνωρίμου | 8 cf. Laert. χ 14 * δε
φησιν εν τω Επικούρου βίω . . . άκουσαι — αυτόν — καί ΤΤαμφίλου του Πλατωνικού εν Σάμω | 16 sq. cf. fr. 234 cum adnot.,
Hirzelius unters. zu Ciceros phil. schrr. I p. 108 sq. | 18 inanes
libri: correctum olim II 25 cf. de nat. deor. I 43, 120 £ Democritus,
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mutans, sed ita ut ea quae corrigere uolt, milii quidem deprauare
uideatur ..... (21) ita quae mutat ea corrumpit, quae sequitur sunt
tota Democriti .... quae etsi mihi nullo modo probantur, tamen
Democritum laudatum a ceteris ab hoc, qui eum unum secutus
5 esset, nollem uituperatum'.
PLVTARCHVS adu. Coloten 3 ρ. 1108Θ Δημοκρίτου καλά καΐ πρέ
ποντα διδασκαλία κομι£ομένου παρ' αύτοΟ (Επικούρου).
235

ClCERO' de nat. deor. ι 33, 93 'istisne fidentes somniis non
modo Epicurus et Metrodorus et Hermarchus contra Pythagoram,
io Platonem Empedoclemque dixerunt, sed meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est? . . . . et soletis queri?
.... cum Epicurus Aristotelem uexarit contumeliosissime, Phaedoni
Socratico turpissime male dixerit, Metrodori sodalis sui fratrem Timocraten, quia nescio quid in philosophia dissentiret, totis uolu15 minibus conciderit, in Democritum ipsum, quem secutus est, fuerit
ingratus, Nausiphanen magistrum suum, a quo non nihil didicerat, tam male acceperit'.
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LAERTIVS DIOG. χ 8 πλεύμονά τε αύτύν (Ναυσιφάνη) έκάλει καΐ άγράμματον καΐ απατεώνα καΐ πύρνην.

237
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 2 ρ. 1086Θ τοις έκεί2ΐ νιυν (Επικούρου καί Μητροδώρου λόγοις) ό Κιυλώτης παραβαλuir magnus in primis, cuius fontibus Epicums hortulos suos inrigauit'. de fin. II 31, 102 c Democritus . . . quem ille unum secutus est'
5 cf. supra p. 97 j 7 pergit Pl. καί τοι πολύν χρόνον αύτΟς
έαυτύν άνηγόρευε Δημοκριτειον ό Επίκουρος, ως άλλοι τε λέγουσι
καί Λεοντεύς, εις των έπ' άκρον Επικούρου μαθητών, πρύς Λυκόφρονα γράφων τιμάσθαί τέ φησι τΟν Δημόκριτον υπ' Επικούρου
δια τΟ πρότερον άψασθαι της Ορθής γνώσεως, καΐ τΟ σύνολον την
πραγματείαν Δημοκριτειον προσαγορεύεσθαι δια τΟ περιπεσεΐν αύτΟν πρότερον ταΐς άρχαΐς περί φύσεως, ό δε Μητρόδωρος άντικρυς
(εν τψ) Περί φιλοσοφίας εϊρηκεν, ως ει μη καθηγήσατο Δημόκρι
τος, ουκ αν προήλθεν Επίκουρος επί την σοφίαν || 8 somniis quae
Epicurus de natura ac forma deorum extulerat: itaque de hac maxime re contra Pythagoram Platonem Empedoclem Theophrastum
ab Epicuro et discipulis disputatum est | 16 non in codice Rehdigerano suppletur || 18 πλεύμονά fr. 114 | 19 καί πόρνην om Ff |
πόρν[ο]ν cum litura H. cf. Crates Laertii vi 85 λίχνος πόρνης έπαγαλλό μένος πυγησιν
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λόμενος εύφημότατος ανδρών φαίνεται' τα γαρ εν άνθρώποις
αΐσχιστα βήματα βωμολοχίας ληκυθισμούς αλαζονείας
έταιρήσεις άνδροφονίας, βαρυστόνους πολυφθόρους βαρυεγκεφάλους συναγαγόντες Αριστοτέλους καΐ Σωκράτους καί
Πυθαγόρου καΐ Πρωταγόρου καί Θεοφράστου καΐ Ήρακλειδου καΐ δ
Ίππαρχου καΐ τίνος γαρ ουχί των επιφανών κατεσκέδασαν.
cf. idem adu. Coloten 29 ρ. 1124C σοφισταΐ δε είσι καί αλαζόνες οι
προς άνδρας έλλογίμους ούτως ασελγώς καί υπερηφάνως γράφοντες.
238

LAERTIVS DIOG. x 8 τους τε περί Πλάτωνα (Επίκουρος έκάλει) Διονυσοκόλακας καί αυτόν Πλάτωνα χρυσουν . . . Ήρα- ίο
κλειτόν τε κυκητήν καΐ Δημόκριτον Ληρόκριτον καί Άντίδωρον Σαννίδωρον τους τε κυνικούς εχθρούς της Ελλάδος
καΐ τους διαλεκτικούς πολυφθόρους, Πύρρωνα δε αμαθή καΐ
απαίδευτο ν.
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PLVTABCHVS adu. Coloten 26 ρ. 1121 Θ του δε Άρκεσιλάου τον ΐδ
Έπίκουρον ου μετρίως έΌικεν ή δό£α παραλυπεΐν, εν τοις τότε
χρόνοις μάλιστα των φιλοσόφων άγαπηθέντος* μη θ εν γαρ αυ
τόν ίδιον λέγοντα φησίν ύπόληψιν έμποιεΐν καί δόζαν
άνθρώποις άγραμμάτοις, είτε δη πολυγράμματος αυτός ων καί
μεμουσωμένος.
20

240

LAEETIVS DIOG. x 12 μάλιστα δ' άπεδέχετο, φησί Διοκλής,
των αρχαίων ΆναΗαγόραν καί τοι £ν τισιν άντειρηκώς αύτώ καΐ
Άρχέλαον τον Σωκράτους διδάσκαλον.
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LAEBTIVS DIOG. x 23 γέγονε δε (Μητρόδωρος) αγαθός πάντα,
καθά καί Επίκουρος εν προηγουμέναις γράφοι^, μαρτυρεί.
25
3 έταιρήσεις cf. fr. 236 πόρνην | βαρυστόνους ρ. 136, 19 |
4 Αριστοτέλους cf. fr. 171 | Σωκράτους cf. fr. 231 | 5 Πρωταγόρου cf. fr. 172 sq. | Θεοφράστου cf. p. 101 sq. | Ήρακλειδου cf. fr. 16
ρ. 97, 12 | 7 haec probra regerit Pl. Coloti qui ea in Socratem
iecerat (cf. 20 p. 1118d. 18 p. 1117d) | tangit Pl. simul cum Colote,
a quo Arcesilaum uexatum aegre fert, etiam Epicurum || 9 antecedit fr. 236 | Platonicos dicit eos qui cum Platone in aula Dionysii π uersati sunt | 10 intercedit fr. 171 et 172 | 12 Σαννίδω
ρον fr. 4 j κυνικούς Reinesius uar. lect. ni 2 p. 332: κυζικηνούς libri |
13 πολυφθόρους Bakius ad Cleom. p. 434 cl. fr. 237: πολυφθονερούς
libri || 24 cf. fr. 73. 37. 192—4 | 25 γραφαΐς] γράφει libri. προηγουμένας γραφάς ni fallor prooemia dicit librorum, quibus sat multis Ep. Metrodorum adlocutus erat cf. supra p. 87, 25. 86, 9. 128, 28

II CANONICA
SENECA epist. 89, 11 'Epicurei duas partes philosophiae putauerunt esse, naturalem atque moralem: rationalem remouenmt. deinde
cum ipsis rebus cogerentur ambigua secernere, falsa sub specie ueri
5 latentia coarguere, ipsi quoque locum, quem de iudicio et regula
appellant, alio nomine rationalem induxerunt, sed eum accessionem
esse naturalis partis existimant 1.
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LAERTIVS DIOG. χ 30 είώθασι μέντοι το κανονικόν όμοΰ τφ φυσικώ τάττειν, καλουσι δ' αυτό περί κριτηρίου καΐ αρχής και στοιιο χειιυτικόν.
AVGVSTINVS contra Cresconium Ι 13, 16 t. ix ρ. 397β ed. Ven. 1719
c nosti enim quam maxime apud Stoicos uiguisse dialecticam. quamuis et ipsi Epicurei, quos inperitia liberalium disciplinarum non
solum non pudebat uerum etiam delectabat, quasdam disputandi
15 regulas, quibus quisque usus minime falleretur, se potius et tenere
et docere iactabant. quid est enim aliud dialectica quam peritia
disputandi ?'
SEXTVS emp. adu. dogmat. ι (math. VIl) 14 sq. των δε διμερή την

φιλοσοφίαν ύποστησαμένων .... Αρχέλαος ό Αθηναίος (μετήρ2ο χετο) το φυσικόν καΐ ηθικόν μεθ' ου τίνες καΐ τον Έπίκουρον
(15) τάττουσιν ως καΐ την λογικήν θεωρίαν έκβάλλοντα. άλλοι δε ήσαν
οι φασι μη κοινώς αυτόν την λογικήν παρητήσθαι, μόνην δε την
των Στιυικών, ώςτε δυνάμει τριμερή πάλιν άπολείπειν την φιλο(22) σοφίαν ...... οι δε Επικούρειοι από των λογικών είσβάλλουσιν ·
1 Canonica Ep. non solum Canone, quem inter prima philosophi scripta Hirzelius unters. zu Ciceros philos. schrr. I p. 161 sq.
recte habet, sed etiam in aliis libris identidem tractauit, praecipue
in opere περί φύσεως, id quod non solum ex epistulis ad Herodotum et ad Pythoclen colligas, sed etiam ex reliquiis uoluminum
Herculanensium. uelut quae supersunt ex libro XXVIII, in his quaestionibus omnia uersantur. non mirum igitur, si quid postea a disciplina Nausiphanis quam Canone expresserat (supra p. 104, 23)
discessit: φανταστικήν έπιβολήν της διανοίας constat nouatain esse,
cf. Laert. x 31 (supra p. 70 et fr. 35 p. 105), Hirzelius 1. s. p. 185 sq.
12
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τα γαρ κανονικά πρώτον έπιθειυρουσιν περί τε εναργών καΐ αδή
λων καΐ των τούτοις ακολούθων ποιούμενοι την ύφήγησιν.
243

ClCERO de finibus ι 19, 63 e In dialectica autem uestra nullam
existimauit esse nec ad melius uiuendum nec ad commodius disserendum uiam, in physicis plurimum posuit. ea scientia et uerborum
uis et uatura orationis et consequentium repugnantiumue ratio potest perspici. omnium autem rerum natura cognita leuamur superstitione, liberamur mortis metu ...... tum uero si stabilem scientiam rerum tenebimus, seruata illa quae quasi delapsa de cael^
est ad cognitionem omnium regula, ad quam omnia iudicia rerum
derigentur, numquam ullius oratione uicti sententia desistemus. nisi
autem rerum natura perspecta erit, nullo modo poterimus sensuum
iudicia defendere. quicquid porro animo cernimus, id omne oritur
a sensibus, qui si omnes ueri erunt, ut Epicuri ratio docet, tum
denique poterit aliquid cognosci et percipi. quos qui tollunt et nihil posse percipi dicunt, ii remotis sensibus ne id ipsum quidem
expedire possunt quod disserunt. praeterea sublata cognitione et
scientia tollitur omnis ratio et uitae degendae et rerum gerendarum.
sic e physicis et fortitudo sumitur contra mortis timorem ..... et,

5

10
(6*

15

ut modo docui, cognitionis regula et iudicio ab eadem illa consti- 20
tuto ueri a falso distinctio traditur 5.
idem ibid. I 7,22 c iam in altera philosophiae parte, quae est quaerendi ac disserendi, quae λογική dicitur, iste uester plane, ut mihi
quidem uidetur, inermis ac nudus est. tollit definitiones, nihil de
diuidendo ac partiendo docet, non quo modo efficiatur concludatur- 25
que ratio tradit, non qua uia captiosa soluantur, ambigua distinguantur ostendit: iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro uero probatum sit, sublatum esse omne iudicium
ueri et falsi putat. confirmat autem illud uel maxime, quod ipsa
natura, ut ait ille, sciscat et probet, id est uoluptatem et dolorem. 30
ad haec et quae sequamur et quae fugiamus refert omnia'.
HlERONYMVS contra Rufinum ι 30 t. n p. 487 b c et quoniam Stoici
2 ποιούμενοι] ποιούνται libri || 22 sq. his
p. 88, 32 sq. conposui |
24 tollit definitiones]
Luculli 6, 17 auctore Orationem nullam putabant
euidentia (ενάργεια) reperiri posse nec ea quae
definienda censebant'. cf. praeterea fr. 257

adde quae supra
ut qui Cicerone
inlustriorem ipsa
tam clara essent
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logicam sibi uindicant et tu huius scientiae deliramenta contemnis,
in hac parte Epicureus es, nec quaeris quo modo, sed quid
loquaris. quid enim ad te pertinet, si alius non intellegat quid
4 uelis dicere, quia non ad omnes, sed ad tuos loqueris?'

SEXTVS empir. adu. dogmat. n (math. viu) 9 ό δε Επίκουρος
τα μεν αίσθητά πάντα έλεγεν αληθή καΐ όντα' ου διήνεγκε γαρ
αληθές εϊναί τι λέγειν ή υπάρχον, ένθεν καΐ υπογράφων τάληθές
καΐ ψευδός εστί φησΙν αληθές το ούτως έχον ως λέγεται
έχειν. καΐ ψευδός εστί, φησί, το ούχ ούτως έχον ως λέγειο ται έχειν.
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DE IVDICII NORMIS
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ClCERO Luculli 46, 142 c aliud Epicuri (iudicium est), qui omne
iudicium in sensibus et in rerum notitiis .et in uoluptate constituit'.
I DE SENSV

LAEETIVS DIOG. ix 106 εστίν οΰν κριτήριον κατά τους σκε246
16 πτικούς το φαινόμενον, ως καί Αίνησίδημός φησιν * ούτω δε καΐ
Επίκουρος.
SEXTVS empir. adu. dogmat. ι (mathem. vii) 203 Επίκουρος
247
δε δυοΐν όντων των συ£υγούντων άλλήλοις πραγμάτων, φαντα20 σίας καΐ της δόΗης, τούτων την φαντασίαν, ην καί ένάργειαν
καλεί, δια παντός αληθή φησιν ύπάρχειν. ως γαρ τα πρώτα πάθη,
τουτέστιν ηδονή καί πόνος άπύ ποιητικών τίνων καί κατ' αυτά
τα ποιητικά συνίσταται, οίον ή μεν ηδονή άπΟ των ηδέων, ή δε
άλγηδών άπύ των αλγεινών, καί οΰτε τύ της ηδονής ποιητικΟν
25 ενδέχεται ποτέ μη εΐναι ηδύ οΰτε τύ της άλγηδόνος παρεκτικύν
μη ύπάρχειν άλγεινόν, αλλ' ανάγκη καί τΟ ήδον ηδύ καΐ τύ άλγΟνον άλγεινόν την φύσιν ύποκεΐσθαι, ούτω καί επί των φαντασιών
παθών περί ημάς ούσών τύ ποιητικύν εκάστης αυτών πάντη τε
καί πάντως φανταστόν εστίν, δ ουκ ενδέχεται δν φανταστόν, (εί)
80 μη ύπαρχοι κατ' άλήθειαν τοιούτον οίον φαίνεται, ποιητικύν φαν8 hariolatur loannes Siculus in Hermog. t. VI p. 202, 24 sq.
Walz. || 12 cf. fr. 35 | 13 uoluptatem scriptor Epicuri πάθεσι
substituit maleuole || 21 cf. fr. 260 | 22 κατ' αυτά τα Bekkerus:
κατά ταύτα libri | 26 άλγυνον (cf. Sextus 1. s. 368): άλγουνον cod.
Vratisl. | 28 εκάστου libri: corr. Kayser mus. Rhen. VII p. 171 |
30 μη ύπάρχειν libri μη υπάρχον Bekkerus
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τασίας καθεστάναι. και έπι των κατά μέρος το παραπλήσιον χρή (204)
λογίΖεσθαι. το γαρ όρατΟν ου μόνον φαίνεται όρατόν άλλα και
εστί τοιούτον όποιον φαίνεται* και το άκουστόν ου μόνον φαίνε
ται άκουστόν αλλά καΐ ταΐς άληθείαις τοιούτον ύττήρχεν, και επί
των άλλων ωσαύτως, γίνονται ουν πάσαι αί φαντασίαι αληθείς. 5
και κατά λόγον ει γαρ αληθής φαίνεται φαντασία, φασιν οι Έπι- (205)
κούρειοι, δταν από υπάρχοντος τε και κατ' αυτό το υπάρχον γίνηται, πάσα δε φαντασία από υπάρχοντος του φανταστού καΐ
κατ' αυτό το φανταστόν συνίσταται, πάσα κατ' ανάγκην φαντα- 9
σία εστίν αληθής, εξαπατά δε ένίους ή διαφορά των από του αύ- (206)
του αισθητού οίον ορατού δοκουσών προσπιπτειν φαντασιών, καθ'
ην ή άλλοιόχρουν ή άλλοιόσχημον ή άλλως πως έξηλλαγμένον
φαίνεται το ύποκείμενον ύπενόησαν γαρ δτι των ούτω διαφερουσών καΐ μαχόμενων φαντασιών δει την μεν τίνα αληθή εΐναι,
την δ' εκ των εναντίων ψευδή τυγχάνειν. δ πέρ εστίν εϋηθες καΐ 15
ανδρών μη συνορώντων την εν τοις ουσι φύσιν. ου γαρ δλον (207)
όράται το στερέμνιον, ϊνα έπι των ορατών ποιώμεθα τον λόγον,
αλλά τύ χρώμα του στερεμνίου. του δε χρώματος το μεν εστίν
έπ' αυτού του στερεμνίου, καθά περ έπι των σύνεγγυς και εκ
του μετρίου διαστήματος βλεπομένων το δ' έκτος του στερεμνίου 2ο
καν τοις εφεξής τόποις ύποκείμενον, καθά περ έπι των εκ μακρού
διαστήματος θεωρουμένων τούτο δε εν τω μεταξύ έξαλλαττόμενον και ίδιον άναδεχόμενον σχήμα τοιαύτην άναδίδωσι φαντασίαν,
όποιον και αυτό κατ' άλήθειαν υπόκειται, δν περ ούν τρόπον ούτε (208)
ή εν τω κρουομένψ χαλκώματι φωνή έξακούεται ούτε ή εν τω 25
στόματι του κεκραγότος αλλ' ή προσπίπτουσα τη ημετέρα αίσθήσει, καΐ ως ούθείς φησι τον εξ αποστήματος μικράς άκούοντα
φωνής ψευδώς άκούειν, έπεί περ σύνεγγυς έλθών ως μείζονος
ταύτης αντιλαμβάνεται, ούτως ουκ αν εϊποιμι ψεύδεσθαι την όψιν,
δτι εκ μακρού μεν διαστήματος μικρόν όρα τον πύργον και στρογ- 30
γύλον, εκ δε του σύνεγγυς μείζονα και τετράγωνον, αλλά μάλλον
άληθεύειν, δτι και δτε φαίνεται μικρόν αυτή το αίσθητόν και τοι- (209)
ουτόσχημον, όντως εστί μικρόν και τοιουτόσχημον, τη δια του
αέρος φορά άποθραυομένων των κατά τα είδωλα περάτων, και
δτε μέγα πάλιν και άλλοιόσχημον, πάλιν ομοίως μέγα και άλλοιό- 35
σχημον, ήδη μέντοι ου το αυτό αμφότερα καθεστώς, τούτο γαρ
7 τε Bekkerus: γε libri

| 20 του ante μετρίου delendum

fr. 247
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της διαστρόφου λοιπόν Ιστν* δύΗης οΐεσθαι, δτι το αυτό ην το τε
(2ΐο) εκ του σύνεγγυς και το πόρραιθεν θεωρούμενον φανταστόν. αίσθήσεως δε ίδιον υπήρχε του παρόντος μόνον καΐ κινοΟντος αυτήν
άντιλαμβάνεσθαι οίον χρώματος, ουχί δε το διακρίνειν δτι άλλο
δ μεν εστί το ένθάδε άλλο δε τΟ ένθάδε ύποκείμενον. διό περ αί μεν
φαντασίαι δια ταύτα πάσαί είσιν αληθείς' {αί δε δό£αι ου πασαι
ήσαν άληθεΐζ,\, αλλ' εΐχόν τίνα διαφοράν. τούτων γαρ αί μεν ήσαν
αληθείς αί δε ψευδείς, έπεί περ κρίσεις καθεστασιν ημών επί ταΐς
φαντασίαις, κρίνομεν δε τα μεν ορθώς, τα δε μοχθηρώς ήτοι παρά
ίο το προστιθέναι τι καΐ προσνέμειν ταΐς φαντασίαις ή παρά το άφαιρεΐν τι τούτων καΐ κοινώς καταψεύδεσθαι της αλόγου αίσθήσεως.
(2ΐΐ) ούκουν των δοΗών κατά τον Έπίκουρον ctf μεν αληθείς εισιν α{
δε ψευδείς, αληθείς μεν αϊ τε έπιμαρτυρούμεναι καΐ ουκ άντιμαρτυρούμεναι πρύς της ενάργειας, ψευδείς δε αϊ τε άντιμαρτυρού(212) μεναι και ουκ έπιμαρτυρούμεναι πρΟς της ενάργειας, εστί δε
16 έπιμαρτύρησις μεν κατάληψις δι' ενάργειας του τύ δοξαΖόμενον
τοιούτον είναι όποιον ποτέ έδοΕάζετο, οίον Πλάτωνος μακρόθεν
προσιόντος εικάσω μεν και δο£ά£ω παρά το διάστημα δτι Πλάτων
εστί, προσπελάσαντος δε αυτού προσεμαρτυρήθη δτι ό Πλάτων
2ο εστί, συναιρεθέντος του διαστήματος, καΐ έπεμαρτυρήθη δι' αυτής
(213) της ενάργειας, ουκ αντιμαρτυρησις δε εστίν ακολουθία του ύποσταθέντος καΐ δοξασθέντος άδηλου τω φαινομένω, οίον Ο Επίκου
ρος λέγων εΐναι κενόν, δ περ εστίν άδηλον, πιστοϋται δι' εναργούς
πράγματος τούτο, της κινήσεως' μη όντος γαρ κενού ουδέ κίνησις
6 hiatum suppleui | 7 cf. Laert. Diog. x 33 sq. και το δοξαστύν άπύ προτέρου τινός εναργούς ήρτηται, εφ' δ αναφερόντες
λέγομεν, οίον Πόθεν ΐσμεν εί τούτο εστίν άνθρωπος; την δε δόΗαν καΐ ύπόληψιν λέγουσιν, αληθή τέ φασι και ψευδή τυγχάνειν
αν μεν γαρ έπιμαρτυρήται ή μη άντιμαρτυρήται, αληθή εΐναι · εάν
δε μη έπιμαρτυρήται ή άντιμαρτυρήται, ψευδή τυγχάνειν. δθεν
(το) προσμένον εισήχθη, οίον το προσμεΐναι και εγγύς γενέσθαι
τω πύργω και μαθείν όποιος εγγύς φαίνεται | 13 Epicuri. sententiam nunc sane obscuratam (cf. Ritter gesch. d. philos. lll2 p. 486)
facile restituas inserto articulo αί post και et hic et u. 15, sed Sextum neglegentius referre constat conl. § 216 | 15 cf. Plut. adu.
Coloten 25 p. 1121 e καθά περ ας λέγουσιν έπιμαρτυρήσεις καΐ
άντιμαρτυρήσεις ούθέν είσι πρΟς την αϊσθησιν αλλά πρΟς την
δύΕαν et adn. ad u. 7 | 23 cf. fr. 272
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ώφειλεν εΐναι, τόπον μη έ'χοντος του κινουμένου σώματος είς δν
περιστήσεται δια το πάντα πλήρη εΐναι καΐ ναστά' ώςτε τω δοΞασθέντι άδήλω μη άντιμαρτυρειν το φαινόμενον κινήσεως ούσης,
ή μέντοι άντιμαρτύρησις μαχόμενόν τί εστί τη ουκ άντιμαρτυ- (214)
ρήσεΓ ην γαρ συνανασκευή του φαινομένου τψ ύποσταθέντι άδή- 5
λψ, οίον ό Στιυικος λέγει μη εΐναι κενόν, άδηλόν τι ά£ιών, τούτψ
δε οΰτως ύποσταθέντι οφείλει το φαινόμενον συνανασκευάΖεσθαι,
φημί δ' ή κίνησις' μη δντος γαρ κενού κατ' ανάγκην ουδέ κίνησις γίγνεται κατά τον ήδη προδεδηλωμένον ήμΐν τρόπον, ωσαύτως (215)
δε καΐ ή ουκ έπιμαρτύρησις άντίΗους εστί τη έπιμαρτυρήσει· ίο
ην γαρ ύπόπτωσις δι' ενάργειας του το δο£α£όμενον μη εΐναι τοι
ούτον όποιον περ έδο£ά£ετο, οίον πόρρωθέν τίνος προσιόντος εικά£ομεν παρά το διάστημα Πλάτωνα εΐναι, άλλα συναιρεθέντος
του διαστήματος £γνωμεν δι' ενάργειας δτι ουκ εστί Πλάτων, και
γέγονε τύ τοιούτον ουκ έπιμαρτύρησις ν ου γαρ έπεμαρτυρήθη τω 15
φαινομένω τύ δο£α£όμενον. δθεν ή μεν έπιμαρτύρησις καΐ ουκ (216)
άντιμαρτύρησις τοΟ αληθές εΐναί τι εστί κριτήριον, ή δε ουκ έπι
μαρτύρησις και άντιμαρτύρησις του ψεύδος είναι, πάντων δε κρηπίς και θεμέλιος ή ενάργεια.
idem ibid. π (math. νιιι) 9 ό δε Επίκουρος τα μεν αισθητά πάντα 20
£λεγεν αληθή και όντα * ου διήνεγκε γαρ αληθές εΐναί τι λέγειν ή
υπάρχον .... την τε αϊσθησιν άντιληπτικήν ούσαν των ύποπιπτόντων αύτη καΐ μήτε αφαιρούσαν τι μήτε προστιθεϊσαν μήτε μετατιθεΐσαν τφ άλογον εΐναι, δια παντός τε άληθεύειν και ούτω το
δν λαμβάνειν, ως εΐχε φύσεως αύτύ εκείνο, πάντων δε των αίσθη- 25
των αληθών όντων τα δοΗαστά διαφέρειν, καΐ τα μεν αυτών εΐναι
αληθή τα δε ψευδή.
cf. idem ib. Ι (math. νιι) 369 των φυσικών οι μεν πάντα άνηρήκασι τα φαινόμενα, ως οί περί Δημόκριτον, οι δε πάντα έθεσαν,
ως οί περί τον Έπίκουρον και Πρωταγόραν. n (math. νιπ) 185 ό δε 30
Επίκουρος πάντα £λεγε τα αισθητά τοιαύτα ύποκεΐσθαι Οποια φαί
νεται καΐ κατ' αϊσθησιν προσπίπτει, μηδέποτε ψευδόμενης της αίσθήσεως. ibid. 355 Επίκουρος δε πάν αίσθητύν £λεΗε βέβαιον εΐναι.
ALEXANDER in Ar. metaph. ρ. 428, 20 Bon. τινές δε τα αισθητά
μάλλον ουσίας λέγοντες ουδέν οΐονται εΐναι παρά τα αισθητά, 35
ώςπερ .... ύ'στερον οί περί Έπίκουρον.
5 γαρ ανασκευή libri: corr. Gassendus | 19 θεμέλιον edebatur ante Bekkerum | 22 omisi fr. 244

EPICVRI CANONICA

5

10

15

20

183

OLYMPIODORVS in Plat. Phaed. p. 80,1 Finckh. di μεν τάς αισθήσεις
ακριβείς εΤναί φασι προς άλήθειαν .... Πρωταγόρας, Επίκουρος.
ClCERO Luculli 26, 82 c sed ab hoc credulo, qui numquam sensus
mentiri putat, discedamus'.
TERTVLLIANVS de anima 17 'Epicurei constantius parem omnibus
atque perpetuam defendunt ueritatem, sed alia uia. non enim sensum mentiri, sed opinionem: sensum enim pati, non opinari. animam enim opinari. Absciderunt et opinionem a sensu et sensum
ab anima. et unde opinio, si non a sensu? denique nisi uisus rotundam senserit turrem, nulla Opinio rotunditatis. et unde sensus,
si non ab anima? 1
AvGVSTINVS de ciuitate dei VTIL 7 c absit ut his (Platonicis) conparandi uideantur, qui posuerunt iudiciura ueritatis in sensibus corporis eorumque infidis et fallacibus regulis omnia quae discuntur
metienda esse censuerunt, ut Epicurei et quicumque alii tales'.
idem ad Dioscorum epist. cxvill 29 (t. π ρ. 336Θ ed. Ven. 1719)
c cum ergo Epicurei numquam sensus corporis falli dicerent, Stoici
autem falli aliquando concederent, utrique tamen regulam conprehendendae ueritatis in sensibus ponerent, quis istis contra dicentibus audiret Platonicos ?'
lOANNES SlCVLVS ad Hermogenem Rhet. Walzii t. vi p. 88, 24 oi
λόγοι των την αϊσθησιν οιομένων κριτήριον απλανές είς έπιστήμην 7) τινός επιστήμης, ο'ι τοις εαυτών κακοίς βοηθοΟσιν, όποια
και ό Επίκουρος.

248
AET1VS IV 9, 5 ρ. 396 Diels. (Plutarch. iv 9 Parall. A 27, 27)
26 Επίκουρος πασαν αϊσθησιν και πασαν φαντασίαν αληθή, των δε
δοζών τάς μεν αληθείς τάς δε ψευδείς, [και ή μεν αϊσθησις μονάχώς ψευδοποιεΐται κατά νοητά, ή δε φαντασία δίχως [νοείται] *
καΐ γαρ αισθητών εστί φαντασία και νοητών.]
249
AETIVS ιν 8, 2 ρ. 394 D. (Plut. ιν 8 Parall. Α 27, 9) Έπί3ΐ κούρος· το (τε) μόριόν εστίν ή αϊσθησις, ή τις εστίν ή δύναμις,
καΐ το έπαίσθημα, δ περ εστί το ενέργημα, ώςτε δίχως παρ' αύτώ
λέγεσθαι αίσθησιν μεν την δύναμιν, αϊσθησιν δε το ενέργημα.
250

PLVTABCHVS adu. Coloten 4 sq. ρ. 1109a ό δ' ούν (Κωλώτης)
27 καί ή κτλ. pertinent ad Stoicos 1. s. ^ 4 | 28 νοείται
om Plutarchus || 32 5 περ] δθεν libri Plutarchei | 33 αίσθητόν
δε libri
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ΐ>ό£ας το μηδέν μάλλον είναι τοΐον ή τοΐον Έπικουρείω δόγματι
κέχρηται τω πάσας εΐναι τάς δι' αισθήσεως φαντασίας
αληθείς, ει γαρ δυοΐν λεγόντων του μεν αύστηρόν εΐναι τον
οΐνον, του δε γλυκύν ουδέτερος ψεύδεται τη αισθήσει, τί μάλλον
ό οΐνος αυστηρός ή γλυκύς εστίν; καΐ μην λουτρώ γε τω αύτώ
τους μεν ως θερμώ, τους δε ως ψυχρώ χρωμένους ιδεΐν Ιστιν οι
μεν γαρ ψυχρόν, οι δε θερμόν έπεμβάλλειν κελεύουσιν .... ει περ
ούν μη μάλλον εστίν ή ετέρα της ετέρας αληθής αϊσθησις, εικός
εστί καΐ το ύδωρ μη μάλλον εΐναι ψυχρόν ή θερμόν ... ει γαρ
αυτό φαίνεσθαι έτερον έτέρψ φάσκει τις, αμφότερα εΐναι λέγιυν
c. ν λέληθεν. αί δε πολυθρύλητοι συμμετρίαι και άρμονίαι των
περί τα αισθητήρια πόρων αϊ τε πολυμι£ίαι των σπερ
μάτων, α δη πάσι χυμοΐς και όσμαΐς και χροιαΐς ένδιεσπαρμένα λέγουσιν έτέραν έτέρψ ποιότητος κινεΐν αϊσθη
σιν ουκ άντικρυς εις το μη μάλλον τα πράγματα συνελαύνουσιν
αύτοις; τους γαρ οίομένους ψεύδεσθαι την αϊσθησιν, δτι τα εναντία
πάθη γινόμενα τοις χρωμένοις από των αυτών όρώσι, παραμυθούμενοι διδάσκουσιν ως άναπεφυρμένων καΐ συμμεμιγμένων
Ομού τι πάντων, άλλου δε άλλω πεφυκότος έναρμόττειν ουκ εστί της αυτής ποιότητος επαφή καΐ άντίληψις
ουδέ πάσι τοις μέρεσι κινεί πάντας ωσαύτως το ύποκείμενον, άλλα έκείνοις έ'καστοι μόνοις έντυγχάνοντες
προς α σύμμετρον έ'χουσι την αϊσθησιν ουκ ορθώς διαμάχονται περί του χρηστύν ή πονηρον ή λευκον ή μη
λευκύν εΐναι το πράγμα, τάς αυτών οίύμενοι βεβαιούν
αισθήσεις τψ τάς άλλων άναιρεΐν. δεΐν δε αισθήσει μεν
μηδέ μια μάχεσθαι 1 πάσαι γαρ άπτονται τινός, οίον εκ πηγής
της πολυμι£ίας εκάστη λαμβάνουσα το πρόσφορον καΐ οίκεΐον όλου
δε μη κατηγορεΐν άπτομένους μερών μηδέ το αύτύ
οϊεσθαι δεΐν (πάσχειν απαντάς, άλλους κατ' άλλην ποιότητα
και δύναμιν αυτού πάσχοντας, δρα δει σκοπεΐν, τίνες μάλλον άν
θρωποι το μη μάλλον έπάγουσι τοις πράγμασιν ή οι πάν μεν το
αισθητον κράμα παντοδαπών ποιοτήτων άποφαίνουσι
'σύμμικτον ώςτε γλεύκος ύλιστήριον 5
1 uid. adn. ρ. 116,22 | 10 φαίνεσθαι] φαινόμενον libri | 26 δει
libri | 27 μηδέ διαμάχεσθαι libri: corr. Reiskius | 31 δρα δει]
ώρα δη ci. Wyttenbacliius | 34 fr. trag. adesp. 349 ρ. 705 Nauck. |
αύλητήριον libri. proxime a uero afuit Toupius emendat. t. IV p. 332
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ερρειν δε όμολογοϋσι τους κανόνας αύτοΐς καΐ παντάπασιν οΐχεσθαι το κριτήριον, αν περ ^ικρινές αίσθητόν ότιοΟν
καΐ μη πολλά £καστον άπολίπωσιν;
ClCERO Luculli 25, 79 'ueracis suos esse sensus dicit. igitur
251
5 semper auctorem habet eum, qui magno suo periculo caussam agat.
eo enim rem dimittit Epicurus, si unus sensus semel in uita mentitus sit, nulli umquam esse credendunT.
idem de nat. deor. I 25, 70 c timuit Epicurus, ne si unum uisum esset
falsum, nullum esset uerum: omnis sensus ueri nuntios dixit esse 5.
10 idem Luculli 32, 101 c ex uno Epicuri capite, altero uestro perceptio
et conprehensio tollitur. Quod est caput Epicuri? si ullum sensus uisum falsum est, nihil potest percipi. Quod uestmm?
"sunt falsa sensus uisa". quid sequitur? ut taceam, conclusio ipsa
loquitur: nihil posse percipi'.
15 ibid. 26, 83 c quattuor sunt capita, quae concludant nihil esse quod
nosci percipi conprehendi possit . . . . e quibus primum est, esse
aliquod uisum falsum ....... primum Epicurus non dat'.
PLVTAECHVS adu. Coloten 28 *p. 1124b el δε περί τούτων δυνατόν
εστίν έπέχειν, ουδέ περί των άλλων αδύνατον κατά γε υμάς αΐ20 σθησιν αίσθήσεως και φαντασιαν φαντασίας οόδ' ότιούν διαφέρειν
ηγουμένους.
ibid. 1123d ή γαρ ίσότης, ην ύποτίθενται πάσι, των νενομισμένων
άφίστησι μάλλον ή προστίθησι τοις παραλόγοις την πίστι*
ClCEKO Luculli 7, 19 'nec uero hoc loco exspectandum est,
252
25 dura de remo inflexo aut de collo columbae respondeam. non enim
is sum, qui quicquid uidetur, tale dicam esse quale uideatur: Epicurus hoc uiderit et alia multa'.
PLVTABCHVS contra Coloten 25 p. 1121 a (ό Κωλώτης) οΟς εν τοΐς
Επικούρου γράμμασιν ασπάζεται καΐ άγαπςί λόγους ου συνίησιν
30 ουδέ γινώσκει λεγόμενους ύφ' ετέρων, οι γαρ ειδώλου προσπίπτον
τος ήμΐν περιφερούς, ετέρου δε κεκλασμένου την μεν αΐσθησιν
2 αν ει περ Maduigius aduers. ι ρ. 675 soloece | Β άπέλιπον libri. sequitur fr. 58 || 4 dicit scil. aduersarius Stoicus | 5 habet
Maduigius, CFGMueller in Fleckeiseni annali 1864 p. 130: habes et
libri | 6 cf. fr. 243 p. 178, 14 || 25 cf. Cic. ibid. 25, 79 | remo] cf.
Lucretius IV 436 sq. | collo columbae] cf. idem Π 801 sqq. | 30 ετέ
ρων] cum Cyrenaicis Colotes pugnabat
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αληθώς τυπουσθαι λέγοντες, προσαποφαινεσθαι δε ουκ έώντες δτι
στρογγυλός ό πύργος εστίν, ή δε κώπη κέκλασται, τα πάθη |τά
αυτών και τα φαντάσματα βεβαιουσι, τα δ' εκτός οΰτως έ'χειν
όμολογεϊν ουκ έθέλουσιν .... το γαρ εϊδωλον ύφ' ου πέπονθεν ή
όψις, κεκλασμένον εστίν ή κώπη δε, αφ' ης το εϊδωλον, ουκ £στι
κεκλασμένη · διαφοράν οΰν του πάθους προς το ύποκειμενον έκτος
έχοντος, ή μένειν επί του πάθους δει την πίστιν ή το είναι τω
φαίνεσθαι προσαποφαινομένην έλέγχεσθαι. το δε δη βοάν αυτούς
και άγανακτεΐν υπέρ της αίσθήσεως, (ως) ου λέγουσι το έκτος
είναι θερμόν, άλλα το εν αύτη πάθος γεγονέναι τοιούτον, αρ' ου
ταύτόν εστί τω λεγομένψ περί της γεύσεως, δτι το έκτος ου" φησιν είναι γλυκύ, πάθος δε τι και κίνημα περί αυτήν γεγονέναι
τοιούτον; ό δε λέγων ανθρωποειδή φαντασίαν λαμβάνειν, ει δε
άνθρωπος εστί μη αισθάνεσθαι πόθεν εϊληφε τάς άφορμάς; ου
παρά των λεγόντων καμπυλοειδή φαντασίαν λαμβάνειν, ει δε καμπύλον εστί μη προσαποφαινεσθαι την όψιν μηδ' δτι στρογγύλον,
αλλ' δτι φάντασμα περί αυτήν και τύπωμα στρογγυλοειδές γέγονε; Νή Δία, φήσει τις, αλλ' εγώ τω πύργω προσελθών και της
κώπης άψάμενος άποφανουμαι την μεν ευθείαν είναι, τον δε πολύγωνον εκείνος δε καν εγγύς γένηται, το δοκεΐν και τύ φαίνεσθαι, πλέον δε ουδέν ομολογήσει. Ναι μα Δία σου γε μάλλον, ω
βέλτιστε, τύ άκόλουθον Ορών και φυλάττων, το πάσαν εΐναι φαν
τασίαν ομοίως άΗιόπιστον υπέρ εαυτής, υπέρ άλλου δε μηδεμίαν,
αλλ' έπ' ϊσης ε'χειν σοι δε οϊχεται το πάσας ύπαρχε ι ν αλη
θείς, άπιστον δε και ψευδή μηδεμίαν, ει ταύταις μεν οΐει
δεΐν προσαποφαινεσθαι περί των εκτός, έκείναις δε του πάσχειν
πλέον ουδέν έπίστευες. ει μεν γαρ έπ' ϊσης εχουσιν εγγύς γενόμεναι ή μακράν ουσαι προς πίστιν, ή πάσαις δίκαιον εστίν ή μηδέ
ταύταις £πεσθαι την προσαποφαινομένην το εϊναι κρίσιν ει δε
γίνεται διαφορά του πάθους άποστάσι και έλθουσι, ψευδός εστί
το μήτε φαντασίαν μήτε αϊσθησιν έτέραν (ετέρας) έναργεστέραν ύπάρχειν. καθά περ ας λέγουσιν έπιμαρτυρήσεις
και άντιμαρτυρήσεις ούθέν εϊσι προς την αϊσθησιν αλλά προς
2 ό πύργος] cf. Lucretius iv 353 sqq. 501 sq. Sextus supra
ρ. 180, 30 Tertull. 183, 10 | 9 ως inseruit Wyttenbachius | 10 γέγονεϋΙπΓί: corr. idem | 17 aXXanlibri: corr. Reiskius | 26 inter
δε et του hiatum intercedere uolgo indicatur | 31 ετέρας suppleuit Meziriacus
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την δόΗαν ώςτε ει ταύταις επόμενους άποφαίνεσθαι περί
των εκτός κελεύουσι, της δόΗης κρίμα το είναι, της δε αίσθήσειυς πάθος το φαινόμενον ποιοΟντες από του πάντως αληθούς
την κρίσιν επί το διαπΐπτον πολλάκις μεταφέρουσιν.
253

SEXTVS emp. adu. dogmat. π (math. νιΐϊ) 63 sq. ό δε Επί
κουρος έλεγε μεν πάντα τα αισθητά εΐναι αληθή καΐ πάσαν φαντασίαν από υπάρχοντος είναι καΐ τοιαύτην οποίον εστί το κινούν
την αΐσθησιν, πλανάσθαι δε τους τινάς μεν των φαντασιών λέ
γοντας αληθείς, τινάς δε ψευδείς παρά το μη δύνασθαι χωρίΖειν
ίο δύΗαν άπο ενάργειας, επί γούν του Όρέστου, δτε έδόκει βλέπειν
τάς Ερινύας, ή μεν αΐσθησις υπ' ειδώλων κινούμενη αληθής ην
(ύπέκειτο γαρ τα είδωλα), Ο δε νους οίόμενος δτι στερέμνιοί είσιν
Ερινύες έψευδοδόΗει. καΐ άλλως, φησίν, οί προειρημένοι των φαν
τασιών διαφοράν είσάγοντες ουκ ίσχύουσι πιστώσασθαι το τινάς
15 μεν αυτών αληθείς ύπάρχειν τινάς δε ψευδείς* ούτε γαρ φαινομένω διδάξουσι το τοιοΰτον (Ζητείται γαρ τα φαινόμενα) ούτε
άδήλω (δια φαινομένου γαρ Οφείλει τύ άδηλον άποδείκνυσθαι).

254

PLVTARCHVS adu. Coloten 28 ρ. 1123b ταύτα μέντοι καΐ πολλά
τούτων έ'τερα τραγικώτερα τοις Εμπεδοκλέους έοικότα 'τεράσμα20 σιν' ων καταγελώσιν .... καΐ τίνα γαρ ουκ όψιν ή φύσιν Ικφυλον
εις ταύτό συνενεγκόντες εκ των ενυπνίων και των παρακοπών
ουδέν εΤναί φασι παρόραμα τούτων ουδέ ψευδός ούδ' άσύστατον
αλλά φαντασίας αληθείς άπάσας και σώματα καΐ μορφάς
εκ του περιέχοντος άφικνουμένας .... ταύτα ύπάρχειν άπο
25 σπουδής τιθέμενοι, μάλλον δε όλως, ει ταύτα μη ύπαρχοι, πίστιν
οιχεσθαι καΐ βεβαιύτητα και κρίσιν αληθείας φάσκοντες αυτοί καταβάλλουσιν εις άφασίαν πάντα πράγματα.
II

DE PRAENOTIONE ET VOCIBVS

255
CLEMENS Alex. strom. n 4 ρ. 157, 44 Sylb. ναι μην καΐ Ο
30 Επίκουρος Ο μάλιστα της αληθείας προτιμήσας την ήδονήν πρό
ληψιν είναι διανοίας την πίστιν ύπολαμβάνει* πρόληψιν δε άποδίδωσιν έπιβολήν επί τι εναργές και επί την εναργή του
πράγματος έπίνοιαν* μη δύνασθαι δε μηδένα μήτε £η1 ώστε έπ' αύταίς libri: corr. Reiskius || 10 cf. supra fr. 86
ρ. 106, 1 || 18 ταύτα] monstra Furiarum qualia Oresti apparuerunt
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τήσαι μήτε άπορήσαι μηδέ μην δοξάσαι, αλλ' ουδέ έλέγΗαι χωρίς προλήψεως.
cf. Theodoretus cur. Graec. errorum ι 90 p. 42 Gaisf.
LAERTIVS DIOG. x 33 την δε πρόληψιν λέγουσιν οιονεί κατάληψιν
ή δό£αν όρθήν ή εννοιαν ή καθολικήν νόησιν έναποκειμένην, τουτ' 5
£στι μνήμην του πολλάκις έξωθεν φανέντος, οίον το Τοιούτον
εστίν άνθρωπος' άμα γαρ τω ρηθήναι "Ανθρωπος ευθύς κατά πρό
ληψιν και ό τύπος αυτού νοείται προηγουμένων των αισθήσεων,
παντί ουν ονόματι το πρώτως ύποτεταγμένον εναργές εστί. και
ουκ αν έζητήσαμεν το £ητούμενον, ει μη πρότερον έγνώκειμεν ίο
αυτό, οίον Το πόρρω έστώς ϊππος εστίν ή βους; δει γαρ κατά
πρόληψιν έγνωκέναι ποτέ ίππου και βοός μορφήν. ούδ' αν ώνομάσαμέν τι μη πρότερον αυτού κατά πρόληψιν τον τύπον μαθόντες. εναργείς ουν είσιν αϊ προλήψεις.
ClCERO de nat. deor. Ι 16, 43 c quae est enim gens aut quod genus 15
hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam
deorum? quam appellat πρόληψιν Epicurus, id est anteceptam animo
rei quandam informationem, sine qua nec intellegi quicquam nec
quaeri nec disputari potest. cuius rationis uim atque utilitatem ex
illo caelesti Epicuri de regula et iudicio uolumine accepimus 5.
20
cf. 17, 44 c fateamur constare illud etiam, hanc nos habere siue anticipationem, ut ante dixi, siue praenotionem deorum: sunt enim rebus nouis noua ponenda nomina, ut Epicurus ipse πρόληψιν appellauit, quam antea nemo eo uerbo nominarat 3 .

PLVTARCHVS ap. Olympiod. in Plat. Phaedon. ρ. Γ25, 10 Finckh. 25
οι δε Επικούρειοι τάς προλήψεις (αιτιώνται του £ητεΐν ημάς και
εύρίσκειν). ας ει μεν διηρθρωμένας φασί, περιττή ή ζήτησις · ει
δε άδιαρθρώτους, πώς άλλο τι παρά τάς προλήψεις έπι£ητουμεν
δ γε ουδέ προειλήφαμεν;
SEXTVS empir. adu, mathem. ι 57 ούτε £ητεΐν ούτε άπορεΐν έ'στι 3ο
κατά τον σοφόν Έπίκουρον άνευ προλήψεως,
eadem adu. dogmat. V (mathem. Xl) 21.
256

ClCERO de finibus ι 9, 30 'itaque negat (Epic.) opus esse ratione neque disputatione, quam ob rera uoluptas expetenda, fugiendus dolor sit. sentiri haec putat, ut calere ignem, niuem esse albam,
mel dulce. quorum nihil oportere exquisitis rationibus confirmare,
tantum satis esse admonere. interesse enim inter argumentum conclusionemque rationis et inter raediocrem animaduersionem atque
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adraonitionem: altera occulta quaedam et quasi inuoluta aperiri, altera prompta et aperta iudicari. etenim quoniam detractis de homine
sensibus relicui nihil est, necesse est, quid aut ad naturam aut contra
sit, a natura ipsa iudicari 5.
257

ClCERO de finibus II 2, 6 c Epicurum .... qui crebro dicat
diligenter oportere exprimi, quae uis subiecta sit uocibus 5.
LAERTIVS DIOG. χ 31 την διαλεκτικήν ως παρέλκουσαν άποδοκιμάζουσιν · άρκεΐν γαρ τους φυσικούς χωρεΐν κατά τους των πραγ
μάτων φθόγγους.

EROTIANVS glossarii Hippocr. praef. ρ. 34, 10 Klein. ει γαρ μέλλοιμεν τάς πάσι γινωσκομένας έζαπλουν φιυνάς, ή τοι πάσας όφειλήσομεν έξηγήσασθαι ή τινάς. αλλά πάσας μεν αδύνατον, τινάς
δε και κενόν, ή γαρ δια συνήθων έ£απλώσομεν αύτάς βημάτων ή
δια των μη συνήθων αλλ' αί μεν ασυνήθεις εις τούτο άφυεΐς
15 φαίνονται — δεκτόν γαρ τα ήττον γινωσκόμενα δια των μάλλον
γινωσκομένων έ£απλουν —, αί δε συνήθεις τω έπ'ίσης είναι φανεραί προς το δηλωτικόν της ερμηνείας ουκ έ'σονται (χρήσιμοι),
ως φησιν Επίκουρος* άπόλλυται γαρ ιδίως της ερμηνείας το φανερόν, όταν υπό λόγου καθά περ τινός οικείου μαγγανεύηται
20 φαρμάκου.

258

SEXTVS emp. adu. dogmat. Π (math. νίπ) 258 όρώμεν δε ως
είσί τίνες οι άνηρηκότες την ύπαρΗιν των λεκτών, και ούχ οι
έτερόδοΗοι μόνον, οίον οι Επικούρειοι —
PLVTARCHVS adu. Coloten 22 ρ. 1119f τίνες μάλλον υμών (Έπι25 κούρειοι) πλημμελουσι περί την διάλεκτον, οι το των λεκτών γέ
νος ούσίαν τω λόγω παρέχον άρδην αναιρείτε, τάς φωνάς καΐ
τα τυγχάνοντα μόνον άπολιπόντες, τα δε μεταξύ σημαινό
μενα πράγματα, δι' ων γίνονται μαθήσεις διδασκαλίαι προλήψεις
νοήσεις όρμαί συγκαταθέσεις, το παράπαν ουδέ εΐναι λέγοντες;
30 [Sextus dogm. ιι (math. νίπ) 13 οι δε περί τον Έπίκουρον καΐ Στράτωνα τον φυσικόν δύο μόνον άπολείποντες, σημαίνον τε καΐ τυγ-

259

13 και κενόν] δίκαιον libri ου δίκαιον Eustachius inepte |
15 fort. δίκαιον | 16 τω HStephanus: το libri | 18 fort. γαρ
πως | 19 δταν] δθ' libri || 26 παρέχοντες libri παρεχόντων Gassendus ρ. 117 | 31 cf. ibid. 12 σημαίνον μεν είναι την φωνήν,
οίον την Δίων . . . . , τυγχάνον δε το έκτος ύποκείμενον, ώςπερ
αύτύς ό Δίων
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χάνον, φαίνονται .... περί τη φωνή το αληθές καΐ ψευδός άπολείπειν.]
DE ADFECTV
LAERTIVS DIOG. x 34 πάθη δε λέγουσιν είναι δύο, ήδονήν
καΐ άλγηδόνα, ιστάμενα περί πάν ζωον καΐ την μεν οίκεΐον, την 5
δε άλλότριον δι' ων κρίνεσθαι τάς αιρέσεις και φυγάς.
ARISTOCLES Eusebii praep. euang. χιν 21 ρ. 768d sq. της αίρέσεως
καΐ φυγής αρχήν καί κριτήριον £χειν ημάς την ήδονήν και τον
πόνον .... λέγουσιν οι περί τον Έπίκουρον .... τοσούτου τοίνυν
£γωγε δέω λέγειν αρχήν εΐναι καί κανόνα των αγαθών καί των ίο
κακών το πάθος, ώςτ' £μοιγε δοκεΐ τούτο αυτό κριτηρίου δεΐσθαι.
AETIVS ιν 9, 11 ρ. 397 Diels. (Parallel. A 27, 32) Επίκουρος
261
των αισθητών ήδονάς ήδη καί τάς λύπας.
III
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DE ΝΟΤΑΤΙΟΝΕ
SEXTVS empir. adu. dogmat. II (mathem. viii) 177 Επίκουρος 15
μεν γαρ καί οι προεστώτες αυτού της αίρέσεως £λε£αν αίσθητόν
εϊναι το σημεΐον, οι δε από της στοάς νοητόν.
PLVTABCHVS adu. Coloten 29 ρ. 1124b τούτοις oci τα φαι
263
νόμενα των άδηλων πίστιν ε'χειν φάσκουσιν άπιστίαν το20
σαύτην καί άσάφειαν εν τοις φαινομένοις όρώντες.
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DE DISPVTATIONE
264

ClCERO de finibus Π 1, 3 sq. c omnis in quaerendo, quae uia
quadam et ratione habetur, oratio praescribere primum debet .. ..,
ut inter quos disseritur conueniat, quid sit id de quo disseratur.
hoc positum in Phaedro a Platone probauit Epicurus sensitque in 25
omni disputatione id fieri oportere. sed quod proximum fuit, non
uidit; negat enim definiri rem placere, sine quo fieri interdum non potest ut inter eos qui ambigunt conueniat, quid sit id de quo agatur'.
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LAEBTIVS DIOG. x 34 των τε Ζητήσεων εΐναι τάς μεν περί
ao
των πραγμάτων, τάς δε περί ψιλήν την φωνήν.
1 pessime errat Sextus. aliquanto rectius tertiam sententiam,
qua uerum et falsum περί τη κινήσει της διανοίας constituitur, poterat ad Epicurum referre: haec σχολικώς, inquit, εΌικε πλάττεσθαι
§ 13, at 137 ως ύπενόησάν τίνες || 8 cf. fr. 24δ. 256 et ethica ]!
15 de notatione cf. Philodemus περί σημείων καί σημειώσεων VH 2
IV 1—41 et in Gomperzii stud. Herculan. fasc. ι cum FBahnschii
libello Des Epicureers Philodemus schrift Περί σημείων καί σημ.
(Lyck. 1879) || 18 τα] τα μη ci. Wyttenbachius miro errore

III
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oubev ξένον εν τψ παντι αποτελείται παρά τον ήδη
γεγενημένον χρόνον άπειρον.

PLVTARCHVS stromat. fr. 8 Eusebii praep. euang. ι 8 p. 24b Doxogr.
5 p. 581, 19 Diels. Επίκουρος . . . φησίν . . . δτι ουδέν .. . άπειρον.
267

ιο

15

20

DE ATOMIS
AETIVS Ι 3, 18 ρ. 285 sq. D. (Stob. ecl. ph. 10, 14 Plut. ι 3, 25)
Επίκουρος Νεοκλέους Αθηναίος κατά Δημόκριτον φιλοσοφησας έ*φη
τάς αρχάς των δντων σώματα λόγω θειυρητά, αμέτοχα κενού, άγένητα άδιάφθαρτα, ούτε θραυσθήναι δυνάμενα ούτε δ«χπλασιν εκ
των μερών λαβείν ούτε άλλοιωθήναι. εΐναι δε αυτά λόγψ θεωρη
τα * * . ταύτα μέντοι κινεΐσθαι εν τω κενώ καΐ δια του κενού,
εΐναι δε καΐ αυτό το κενόν άπειρον καΐ τα σώματα άπειρα, εΐρηται δε άτομος ούχ δτι εστίν ελαχίστη, αλλ' δτι ου δύναται τμηθήναι, απαθής ούσα και αμέτοχος κενού.
cf. Theodoretus curat. Graec. err. iv 9 p. 158 Gaisf. Π 11 p. 62
[lustinus] cohort. ad gentes 4 p. 4, 1 Sylb.
ACHILLES isag. 3 p. 125a Pet. Επίκουρος δε ό Αθηναίος εκ σωμά
των νοητών σμικροτάτων τάς αρχάς των δλων εΐναί φησι* καλεί
δε αύτάς άτόμους ή δια σμικρότητα ακαριαίας τινάς ούσας ή δια
το άφθαρτους αύτάς εΐναι και μη τέμνεσθαι.
HIPPOLYTVS philos. 22 ρ. 572, 3 D. τάς δε άτόμους τα λεπτομερέ2 ipsa Epicuri uerba Plutarchus ut in superioribus sic iii his
seruare uidetur. profecto grauissimum est axioma et disciplinae
Epicureae necessarium. cf. Celsus Origenis IV 67 p. 214 Hoesch.
c όμοία απ' αρχής εις τέλος εστίν ή των θνητών πρόοδος [uolgo
περίοδος], καΐ κατά τάς τεταγμένας ανακυκλήσεις ανάγκη τα αυτά
αεί καΐ γεγονέναι καΐ εΐναι καΐ έ*σεσθαΓ || 10 άδιάφθαρτα Stobaeus
Eusebius άφθαρτα lustinus: άίδια άφθαρτα libri Plutarchei, cf. Philod. π. εύσεβ. ρ. 86, 30 Gomp. άιδίους καφθαρτους | ούτε διαπλασιν
. . . λαβείν et 11 εΐναι ... 13 άπειρα om Stobaeus | εκ των με
ρών testatur etiam lustinus. a-a itwt -έτέρΐίίβεν? | 12 cur sensibus atomi percipi nequeant ratio intercidit | 13 post άπειρα Plutarchus fr. 275. 270 interponit fort. ex alio capite repetita | 19 cf;
Lucillus Anthol. Pal. xi 103 Έζ ατόμων Επίκουρος δλον τον κόσμον
£γραψεν Εΐναι, τούτο δοκών, "Αλκιμε, λεπτότατον. id. ib. xi 249
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στατα σώμαθ', ων ουκ αν γένοιτο κέντρον ουδέ σημεΐον ουδέ διαίρεσις ουδεμία, έφη (Επίκουρος) είναι' διό καΐ άτόμους αύτάς
ώνόμασε.
268

SIMPLICIVS in Arist. phys. Ζ 1 init. f. 216Γ οι δε της έπ' άπει
ρον τομής άπεγνωκότες ως ου δυναμένων ημών έπ' άπειρον τέ- Β
μνειν καΐ εκ τούτου πιστώσασθαι το άκατάληκτον της τομής έ£
αδιαιρέτων Φλέγον ύφίστασθαι τα σώματα καΐ εις αδιαίρετα διαιρεΐσθαι* πλην δτι Λεύκιππος μεν και Δημόκριτος ου μόνον την
άπάθειαν αίτίαν τοις πρώτοις σώμασι του μη διαιρεΐσθαι νομί£ουσιν αλλά καΐ το σμικρόν καΐ άμερές · Επίκουρος δε ύστερον άμερή ίο
μεν ούχ ηγείται, άτομα δε αυτά δια την άπάθειαν εΐναί φησι. καΐ
πολλαχου μεν την Δημοκρίτου δό£αν και Λευκίππου ό Αριστοτέ
λης διήλεγΗεν * καΐ δι' εκείνους ίσως τους ελέγχους προς το άμε
ρές ένισταμένους ό Επίκουρος ύστερον γενόμενος, συμπαθών δε
τη Δημοκρίτου καΐ Λευκίππου δόΗη περί των πρώτων σωμάτων, 15
απαθή μεν έφύλαΗεν αυτά, το δε άμερές αυτών παρείλετο, ως δια
τούτο υπό του Αριστοτέλους ελεγχομένων.
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PLVTARCHVS adu. Coloten 13 ρ. 1114a αλλ' άπειρα νή Δία
πλήθει τα σώματα κατ' Έπίκουρόν εστί καΐ γίνεται των φαινο
μένων εκαστον έΗ εκείνων, όρώμεν οϊας ύποτίθεσθε προς γένεσιν 2ο
αρχάς, άπειρίαν καΐ κενόν · ων το μεν άπρακτον απαθές άσώματον ή δ' άτακτος άλογος άπερίληπτος, αυτήν άναλύουσα και
ταράττουσα τω μη κρατεΐσθαι μηδέ όρίζεσθαι δια πλήθος.

270

PLVTARCHVS de plac. philos. ι 3, 27 ρ. 286 a 4 D. είναι δε
τα σχήματα των ατόμων άπερίληπτα, ουκ άπειρα, μη γαρ εΐναι 25
μήτ7 άγκιστροειδεΐς μήτε τριαινοειδεΐς μήτε κρικοειδείς· ταύτα γαρ
τα σχήματα εύθραυστα εστίν, αί δε άτομοι απαθείς, ίδια δε £χειν
σχήματα λόγω θεωρητά.
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DE ΙΝΑΝΙ
AETIVS ι 20, 2 ρ. 318, 1 D. (Stob. ecl. phys. 18, 4) Έπίκου- so
ρος όνόμασιν παραλλάττειν κενόν τόπον χωράν.
1 σημεΐον] σημεϊον ουδέν libri || 16 sed Sextus adu. dogm. iv
(math. x) 142 οι πάντα εις άμερή καταλήγειν ύπειληφότες, ως οι
περί τον Έπίκουρόν cf. 61. 85 || 20 δρα μεν οϊας libri || 24 antecedit fr. 275 || 27 απαθείς άθραυστοι, ίδια libri: expuli glossema ||
30 cf. fr. 74—76 cum adn. p. 125, 11. Hippol. philos. 22 p. 571, 27 D. j
31 όνόμασιν] όνόμασιν πάσιν libri
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SEXTVS emp. adu. dogmat. π (math. vm) 329 Επίκουρος δοκεΐ ίσχυροτάτην τεθεικέναι άπόδει£ιν εις το εΐναι κενόν τοιαύτην ει £στι κίνησις, £στι κενόν αλλά μην Ιστι κίνησις·
£στιν άρα κενόν, ταύτης δε της αποδείξεως τα λήμματα ει μεν
β συνεχωρεΐτο προς πάντων, έ£ ανάγκης αν και την έπιφοράν εΐχεν
ακολουθούσαν αύτοΐς και υπό πάντων παραχωρουμένην. νυν δ'
ένέστησάν τίνες τούτω, φημί δε τω μη συνάγεσθαι τοις λήμμασι
την έπιφοράν, ου δια το μη άκολουθεΐν αυτήν έκείνοις, άλλα δια
το εκείνα εΐναι ψευδή και άνομόλογα.
ίο idem ibid. 314 £νθεν και ούτως αυτήν ύπογράφουσιν άπόδειΗίς
εστί λόγος δι' όμολογουμένων λημμάτων κατά συναγωγήν έπιφο
ράν έκκαλύπτων άδηλον, οίον ό τοιούτος · ει £στι κίνησις, Ιστι
κενόν αλλά μην £στι κίνησις * £στιν άρα κενόν, το γαρ εΐναι κε
νόν άδηλόν τ' εστί και δι' αληθών δοκεΐ του τε 'ει Ιστι κίνηJ5 σις, £στι κενόν 5 και του 'έ'στι δε κίνησις' κατά συναγωγήν έκκαλύπτεσθαι.
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SIMPLICIVS in-Arist. phys. Δ 5 extr. (ρ. 213a 10) f. 140U Ald.
ρ. 379b 24 Brand. ίστέον ουν δτι των περί τόπου τι γραψάντων
οι μεν σώμα τον τόπον οι δε άσώματον ύπέθεντο .... των δε
2ο άσώματον λεγόντων οι μεν πάντη άδιάστατον οι δε διαστατόν λέγουσι ... των δε διαστατόν λεγόντων οι μεν επί δύο διεστώτα ...,
οι δε επί τρία" και τούτων οι μεν πάντη άδιάφορον καί ποτέ καΐ
άνευ σώματος μένον, ως οί περί Δημόκριτον καί Έπίκουρον, oci
δε διάστημα καί αεί σώμα £χον καί έπιτήδειον προς £καστον, ως
25 οί κλεινοί των Πλατωνικών καί ό Λαμψακηνός Στράτων.
cf. f. 144U πάλιν δε αΰ των το κενόν αυτό τιθεμένων οι μεν άπει
ρον εΐναί φασι καί υπερβάλλον άπειρίςι τα σώματα καί δια τοΟτο
άλλο εν άλλοις αυτού μέρεσι καταδεχόμενον, ως αν έ'τυχον, ει
περ μέρη λέγειν επί του απείρου κενοΟ δυνατόν, τοιαύτην δε
3ο περί αύτοΰ δόΗαν έσχηκέναι δοκοϋσιν οί περί Δημόκριτον αρχαίοι
φυσιολόγοι.
SIMPLICIVS in Arist. phys. Δ 4 (ρ. 21 lb 7) f. 133Γ καί φησίν δτι
'τέσσαρα εστίν, ων ανάγκη τον τόπον £ν τι εΐναι'· ή γαρ το εΐ3 ipsius Epicuri uerba esse caue credas. is negatiua argumentatione uti solet cf. ep. I 40 Lucr. ι 335 sqq. 426 sq., supra p. 181, 23 |
11 Epicureis, non Epicuro hanc definitionem tribuas. cf. Gassendus
p. 133 || 22 οι δε επί τρία om Aldns
13
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δος του εν τόπψ ή την ϋλην αύτοϋ ή το διάστημα το μετα£ύ
των εσχάτων του περιέχοντος τον τόπον ανάγκη εΐναι (δ τινές
και των πρότερον ως οι περί Δημόκριτον και των ύστερον ως οι
περί Έπικουρον και οί Στωικοί, τινές δε καΐ κατά Πλάτωνα τούτο
τον τόπον εΐναι ένόμισαν) ή τα έσχατα του περιέχοντος, ει ούν
μηδέν των τριών εστίν, ως δείξει, ανάγκη το λειπόμενον εΐναι
τον τόπον, το δε διάστημα τούτο οί μεν περί Δημόκριτον καΐ
Έπικουρον κενόν εΐναι λέγουσιν ούτως ώςτε ποτέ μεν πληροϋσθαι
σώματος, ποτέ δε κενόν άπολείπεσθαΓ οί δε Πλατωνικοί και οί
Στωικοί εΐναι μεν άλλο παρά τα σώματα φασίν, αεί δε σώμα £χειν,
ως μηδέποτε κενόν άπολείπεσθαι.
THEMISTIVS parapbr. Arist. phys. Δ 4 (ρ. 214b 14) f. 38U Ald. ρ. 268, 23
Speng. λείπεται τοννυν ήμΐν, ό'τι μηδέ το διάστημα ό τόπος εστίν,
άποδεΐζαι. διάστημα δε το μεταξύ νοούμενον των περάτων του
περιέχοντος, οίον το μεταξύ της κοίλης επιφανείας του κάδου.
παλαιά μεν ουν ή δό£α και τοις το κενόν τιθεμένοις προσήκουσα,
ήκολούθησεν δε όμως αύτη και ό περί Χρύσιππον χορός καΐ Επί
κουρος ύστερον, είσποιουσι δε τίνες και τον Πλάτωνα τω δόγματι.
ήρτηται δε εκ πιθανής μεν αιτίας, ψευδούς δε ίκανώς. επειδή γαρ
εις έπίνοιαν ήλθομεν όλως του τόπου εκ της άντιμεταστάσεως των
σωμάτων και του γίνεσθαι συνεχώς άλλοτε άλλα εν τω αύτω τό
πψ, δια , τούτο αύτοΐς ό τόπος ε'δοξεν είναι το διάστημα το με
ταξύ, δ ταύτό μένον ύπελάμβανον ύποδέχεσθαι τα άντιμεθιστάμενα
σώματα κεχωρισμένον εκάστου τούτων των είσιόντων σωμάτων,
ένήγε δε αυτούς εις ταύτην μάλιστα την ύπόνοιαν τα αγγεία'
επειδή γαρ της επιφανείας εν τω κεραμίω της κοίλης μενούσης
της αυτής και περιγεγραμμένης ιδίοις πέρασιν ποτέ μεν ύδωρ έγγίνεται, ποτέ δε αήρ εν τω σκεύει, δια τούτο εΐναι το μεταΗύ της
κοίλης επιφανείας διάστημα ύπενόησαν, δ ταύτό μένον και των
σωμάτων κεχωρισμένον, ώςπερ και ή επιφάνεια του αγγείου, δεχεσθαι ανά μέρος τα σώματα, αλλ' ουκ £στι τούτο υγιές, ει μεν
οίον τε ην κενόν σώματος γενέσθαι ποτέ το άγγεΐον, ίσως αν
έφωράθη καθ' εαυτό το λεγόμενον τούτο διάστημα* νυν δε άμα
1 ή ή ύλη Aldus | 3 προτέρων et υστέρων Aldus: correxi
ex cod. O(ceano) Laurentiano | 5 εΐναι Ο: om Aldus | 9 ποτέ
δε Ο: ποτέ δε και edebatur | 17 χορός PVictorius: χρόνος libri |
31 μεν] μεν γαρ coni. Spengelius | 33 δε om Aldus
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έκχεΐται το ύδωρ καΐ ό αήρ άντεισέρχεται. κάντεΟθεν ή πλάνη
έπεί γαρ σώμα παν μετά διαστήματος, μεταφέρουσιν το των σω
μάτων διάστημα επί τον τόπον, ουκ εννοοΰντες δτι δια τούτο αεί
διάστημα εστίν εν τύπω, επειδή και σώμα αεί · δηλοΐ δε τα χαλκά
R και στεγανά πανταχόθεν αγγεία· ου γαρ αν έκρύσειεν το ύδωρ,
ει μη χωράν (εις) εϊσρυσιν ό αήρ λάβοι. φενακί£ει δε αυτούς καΐ
το μένειν αεί άσύγχυτον καΐ την κοίλην έπιφάνειαν των αγγείων,
ως ει γε συνέπιπτεν εξαιρουμένου του ύδατος ώςπερ επί των
άσκίων, ουκ αν ομοίως έΗηπατώντο.
274
THEMISTIVS paraphr. Arist. phys. Δ 6 (ρ. 213a 32) f. 40U Ald.
11 ρ. 284, 2 Speng. δύο γαρ ούτοι της θέσεως του κενού τρόποι, ή
παρεσπάρθαι τοις σώμασιν αυτό, καθά περ λέγουσιν Δημόκριτος
τε καΐ Λεύκιππος καΐ άλλοι πολλοί και Επίκουρος ύστερον (ούτοι
γαρ πάντες την του κενού παρεμπλοκήν αίτιώνται της διαιρέσεως
15 των σωμάτων, έπεί το γε αληθώς συνεχές άδιαίρετον κατ' αυτούς) ·
ή κεχωρισμένον καΐ άθρόον είναι καθ' αυτό περιέχον τύν ούρανύν, ως πρύτερον μεν ώοντο των αρχαίων τινές, μετά δε ταύτα
οί περί Ζήνωνα τον Κιτιέα.
SiMPLicrvs in Arist. phys. Δ 6 (p.213 a 32) f. 151u sq. εκείνοι γαρ £λε2ο γον ένεργείοι τι τοιούτον είναι διάστημα, δ μεταξύ των σωμάτων
υπάρχον ουκ έα συνεχή είναι τα σώματα, ως οί περί Δημύκριτον
και Λεύκιππον Φλέγον, ου μόνον εν τω κοσμώ κενΟν εΐναί τι λέ
γοντες αλλά καΐ εΉω του κύσμου, δ περ δηλονύτι τύπος μεν ουκ
αν εΐη, αύτύ δε καθ' αύτύ ύφέστηκε* ταύτης δε της δύΗης γέγονε
25 και Μητρύδωρος ο Χίος και των Πυθαγορείων τινές, ως μετ' Ολί
γον αύτύς έρεΐ, ύστερον δε και Επίκουρος.
DE CORPORIBVS QVAEQVE EIS ACCIDVNT
275

AETIVS ι 12, 5 ρ. 311 D. (Plut. ι 12, 3 Stob. ecl. ph. Η, 1)
Επίκουρος άπερίληπτα είναι τα σώματα, καΐ τα πρώτα δε απλά
3ο τα τε έ£ εκείνων συγκρίματα πάντα βάρος £χειν.
PLVTARCHVS de plac. philos. I 3,26 ρ. 285, 11 D. συμβεβηκέναι δε
τοις σώμασι τρία ταύτα, σχήμα μέγεθος βάρος. Δημόκριτος μεν γαρ
5 scr. έκρεύσειεν J 6 χωράν είς,£ύσιν libri χ. είσρυήσεως Simpl.
f. 133n I λαβή libri: corr. Spengelius || 11 τύποι edebant ante Spengeliura | 26 αύτΟς Arist. 1. s. p. 213 b 23 || 29 fort. τα άτομα σώματα |
30 τα τε] τα δε libri | πάντα om Stob. | 31 cf. adn. p. 191, 13
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ε"λεγε δύο, μέγεθος τε καΐ σχήμα' ό δε Επίκουρος τούτοις καΐ
τρίτον βάρος προσέθηκεν · ανάγκη γαρ, φησί, κινεΐσθαι τα σώματα
τη του βάρους ολκή* έπεί ου κινηθήσεται.
SEXTYS emp. adu. dogmat. IV (mathem. x) 240 έπειδαν λέγη ό Επί
κουρος το σώμα νοεΐν κατ' έπισύνθεσιν μεγέθους καΐ σχήματος 5
και άντιτυπιας και βάρους, εκ μη όντων σωμάτων βιάζεται το
σώμα νοεΐν.
id. 257 Επίκουρος φήσας κατά άθροισμόν σχήματος τε και μεγέ
θους και άντιτυπιας καί βάρους το σώμα νενοήσθαι.
idem ibid. ν (math. xi) 226 εάν τε γαρ άθροισμός τις fj το σώμα, ίο
ως φησιν ό Επίκουρος, μεγέθους και σχήματος και άντιτυπιας —.
PLVTAHCHVS adu. Coloten 8 ρ. 1110f ταύτα των Επικούρου δογ
μάτων ούτως αχώριστα εστίν ως το σχήμα καί το βάρος αυτοί
της ατόμου λέγουσι.
DE MOTV
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SIMPLICIVS in Arist. de caelo Γ 1 (ρ. 299 a 25) ρ. 254b 27 Karst.
510b 30 Brand. οι γαρ περί Δημόκριτον και ύστερον Επίκουρος
τάς άτόμους πάσας όμοφυεΐς ούσας βάρος £χειν φασί, τω δε εΐναί
τίνα βαρύτερα, έΗωθούμενα τα κουφότερα υπ' αυτών ύφι£ανόντων
επί το άνω φέρεσθαι, καί ούτω λέγουσιν ούτοι δοκεΐν τα μεν 2ο
κουφά εΐναί, τα δε βαρέα.
SlMPLlClVS in Arist. de caelo Α 8 (ρ. 277b 1) ρ. 121 a 18. 31 Karst.
486a 4 Brand. τα γαρ στοιχειώδη σώματα ή κατά την αυτών φύ
σιν κινείται ή υπ' άλλου τινός φερόμενα ή υπ' αλλήλων έκθλιβόμενα .... δτι δε ουδέ τη υπ' αλλήλων εκθλίψει βια£όμενα κινεί- 25
ται, δείκνυσιν εφεξής, ταύτης δε γεγόνασι της δόξης μετ' αυτόν
Στράτων ό Λαμψακηνός τε καί Επίκουρος, πάν σώμα βαρύτητα
ε'χειν νομίζοντες καί προς το μέσον φέρεσθαι, τω δε τα βαρύτερα
ύφι£άνειν τα ήττον βαρέα υπ' εκείνων έκθλίβεσθαι βία προς το
άνω, ώςτε ει τις ύφεΐλε την γήν, έλθεΐν αν το ύδωρ ξίς το κέν- 30
τρον, καί ει τις το ύδωρ, τον αέρα, καί ει τον αέρα, το πυρ.
cf. ρ. 121 b 25 Κ. 486a 12 Br. οι δε του πάντα προς το μέσον φέ
ρεσθαι κατά φύσιν τεκμήριον κομίζοντες το της γης ύποσπωμένης
3 ολκή] πληγή libri | 4 cf. Epic. ep. I § 54 || 19 sq. cf. Epiphanius contra haer. ι 8, 1 p. 15 b t. I p. 295, 1—5 Dii>d. (p. 589, 16
Diels.) | 25 ούτε uolgabatur
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το ύδωρ έπι το κάτω ς)έρεσθαι και του ύδατος τον αέρα άγνοοΰσι
τούτου αίτίαν την άντιπερίστασιν οΰσαν .... Ιστέον δε δτι ου
Στράτων μόνος ουδέ Επίκουρος πάντα έ'λεγον εΐναι τα σώματα
βαρέα και φύσει μεν έπι το κάτω φερόμενα, παρά φύσιν δε επί
5 το άνω, άλλα και ό Πλάτων οΐδε φερομένην ταύτην την δό£αν
καΐ διελέγχει, το τε κάτω καΐ το άνω επί του κόσμου μη καλώς
ειρήσθαι νομίζων και το βαρέα λέγεσθαι ούτως ως προς το κάτω
φερόμενα μη αποδεχόμενος.
277
SIMPLICIVS in Arist. phys. Ζ 2 (ρ. 232a 23 sqq.) f. 219r- u ει γαρ
ίο μη ην παν μέγεθος διαιρετόν, ούχ οίον τε ην το βραδύτερον αεί
εν τω ΐσψ χρόνω £λαττον κινεΐσθαι του θάττονος· το γαρ άτομον και το άμερές εν τω αύτω χρόνω και το θάττον διέρχεται
και τύ βραδύτερον · ει γαρ εν πλείονι, εν τω ϊσω Ιλαττύν τι του
άμερους διελεύσεται. διό και τοις περί Έπίκουρον αρέσκει ίσοταΐ5 χώς πάντα δια των άμερών κινεΐσθαι, ϊνα μη τα άτομα αυτών
διαιρούμενα μηκέτι άτομα fj.
278

THEMISTIVS paraphr. Arist. phys. Ζ 1 (ρ. 232a 1—17) f. 52U Ald.
p. 370, 4 Speng. αλλ' ό σοφώτατος ήμΐν Επίκουρος ουκ αίσχύνεται
χρήσθαι φαρμάκψ της νύσου χαλεπωτέρψ, και ταύτα Αριστοτέλους
20 την μοχθηρίαν του λύγου προεπιδείΗαντος. επί μεν γαρ της δλης
της ΑΒΓ κινείται, φησίν, το κινούμενον, εφ' εκάστου δε των άμερών
έ£ ων σύγκειται ου κινείται, αλλά κεκίνηται. εΐτ' ουκ αισθάνεται
περιπίπτων άναριθμήτοις τισίν άτοπίαις, πρώτον μεν δτι την κίνησιν την εφ' δλης της ΑΒΓ συντίθησιν ουκ εκ κινήσεων, αλλ7 εκ
25 περάτων κινήσεως καΐ του κεκινήσθαι· ει γαρ δλη κίνησις ΔΕΖ,
ούχ ε£ει κίνησιν τα μύρια το Δ καΐ τΟ Ε και τύ Ζ' κείται γαρ
ου κινεΐσθαι καθ' έκάστην τούτων αλλά κεκινήσθαι. ε*πειθ' δτι το
κεκινήσθαι φησιν αληθές εφ' ου μηδέποτε τύ κινεΐσθαι γέγονεν
αληθές, καί το διεληλυθέναι ύπάρχειν φ μη πρύτερον τύ διιέναι,
3ο και το βεβαδικέναι φ μη πρύτερον τΟ βαδίζειν, καί δλως το παρωχημένον αληθές ου τύ ένεστώς ούδέποτ' αν αληθές, έτι δε ει πάν
το κινεΐσθαι πεφυκός, δτε πέφυκεν, ήτοι κινείται έ£ ανάγκης ή
ηρεμεί, (ει) μη κινείται το Ω κατά το Α, δήλον δτι ηρεμεί εν τω
2 τούτου] την τούτου edidit Brandisius | 5 Πλάτων Timaei
ρ. 62C | ταύτην om Brand. || 18 αισχύνεσθαι Aldus | 25 ει] ή libri.
cf. Aristot. 1. s. ρ. 231b 23 ή κίνησις εφ' ης ΔΕΖ, ην έκινήθη τύ Ω
επί της ΑΒΓ | 33 ηρεμεί, μη κινείται δε τύ coni. Spengelius
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Α, ομοίως δε και εν τω Β, ομοίως δε και εν τω Γ. αλλά και κεί
ται κινεΐσθαι επί της συγκείμενης εκ των ΑΒΓ, ώςτε κατά πάν
μέρος ηρεμούν της ΑΒΓ πάσαν ουδέν ήττον διή£ει. όλως δε ει
μεν εφ' εκάστου των άμερών κίνησις υπάρξει τω Ω, πώς έχον
κίνησιν ου κινήσεται; ει δ' ούχ υπάρξει κίνησις αλλ' ηρεμία, έ£
ηρεμίας ή κίνησις συντεθήσεται.
SIMPLICIVS in eundem locum f. 21SU 3 επάγει δε καΐ άλλο άτοπον
ακολουθούν ταύτη τη υποθέσει, το κεκινήσθαί τι μη πρότερον
κινούμενον, οίον βεβαδικέναι τι μη πρότερον βάδισαν, κείται μεν
γαρ κινεΐσθαι το Ω την ΔΕΖ κίνησιν επί του ΑΒΓ μεγέθους* ούτε
δε επί του Α κινείται, κεκίνηται γαρ έπ' αυτού, ούτε επί του Β,
ομοίως δε ουδέ έπι του Γ' την δλην άρα κίνησιν κεκινημένον
£σται μη κινούμενον αυτήν πρότερον. δτι δε ου πάντη άπίθανον
ταύτην τέθεικε την £νστασιν, δήλοι το και θέντος αυτήν και διαλύσαντος τους περί Έπίκουρον όμως ύστερον γενομένους ούτω
λέγειν την κίνησιν γίνεσθαι. έ£ άμερών γαρ και την κίνησιν και
το μέγεθος και τον χρόνον εΐναι λέγοντες επί μεν του ό'λου μεγέ
θους του έ£ άμερών συνεστώτος κινεΐσθαι λέγουσι το κινούμενον,
καθ' εκαστον δε των εν αύτώ άμερών ου κινεΐσθαι αλλά κεκινή
σθαί, δια το ει τεθείη και επί τούτων κινεΐσθαι το επί του όλου
κινούμενον, διαιρετά αυτά £σεσθαι.
279

5

ίο
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SIMPLICIVS in Arist. phys. Δ 8 (ρ. 216a 17) f. 159u £z\r εκ δη
τούτων, φησίν ό Αλέξανδρος, ενεστι λέγειν προς Έπίκουρον, ου
δέν δε ήττον ϊσως και προς Δημόκριτον και Λεύκιππον και απλώς
τους αρχάς τα άτομα λέγοντας και το κενόν, δτι ει μεν άνισοτα- 25
χώς φέρονται αί άτομοι εν τω κενώ, τάς αιτίας της άνισοταχους
φοράς ώρα λέγειν αύτοΐς* ουδέν γαρ αύταΐς το μέγεθος ή το βά
ρος ή το σχήμα προς το τάχος συμβάλλεται 1 ει δε ίσοταχώς, ου
δέποτε καταλήψεται ή ετέρα την έτέραν ουδέ άλληλοτυπήσουσιν
ή περιπλακήσονται. ουδέ γαρ ή των σχημάτων διαφορά οϊα τέ 30
εστίν άνισον αυτών ποιεΐν την φοράν · και γαρ τα σχήματα τω
διαιρεΐν ή τω μη διαιρεΐν άνισον την φοράν ποιεί' εν δε τω κε
νώ ουδέν εστί το διαιρούμενον. ώςτε ουδέ γένεσις £σται τινός
κατ' αυτούς, μήποτε δε τούτο το άτοπον αύτοΐς ακολουθήσει, ει
21 reliquas obiectiones cum ex Themistio adposuerim, non
adtinet ex Simplicio iterum adferre || 25 άτοπα Aldus | 29 καταλείψεται Aldus | 31 ante τω fort. intercidit εν μεν τω αέρι
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λέγοιεν αεί κινεΐσθαι τάς άτόμους· ει γαρ και ήρεμοΰσι και ισοταχώς κινούνται, έπικαταλαμβάνουσιν άλλήλας. ει δε τις ζητεί δια
τί αδύνατον εστί το ίσοταχώς κινεΐσθαι το βαρύτερον τφ ήττον
βαρεί, £>φδιον λέγειν, δτι ει μη ή προσθήκη του βάρους θάττω
5 ποιεί την κίνησιν, ουδέ αρχήν ή βαρύτης αιτία £σται της επί το
κάτω κινήσεως εν τω κενφ · δ γαρ προστιθέμενον ουκ επιτείνει
ουδέ αύΉει την κίνησιν, τούτο ουδέ την αρχήν οιν αίτιον εϊη κι
νήσεως, ει δε μη αί βοπαΐ τοις σώμασίν είσιν αϊτιαι της κινήσεως
της εν τφ κενφ, ούδ' αν κινοΐτο την αρχήν εν τφ κενφ τα σώιο ματα* ουδέ γαρ άλλη τις αιτία της κατά φύσιν φοράς τοΐς σώμασι
πλην της οικείας £οπής. £τι δε, φησΙν ό Αλέξανδρος, εΐ πάν σώμα
βάρος έχειν τοις περί Έπίκουρον δοκεΐ καΐ δια το βάρος κινεΐσθαι
τα σώματα δια του κενού, έ'πεται δε οίς ή βαρύτης αιτία της κι
νήσεως, τούτοις την μεί£ω βοπήν ταχυτέρας αιτίαν γίνεσθαι κινή15 σεως, ούχ οίον τε δε τούτο εν τφ κενφ γίνεσθαι, ούδ' αν δια το
βάρος κινοΐτο εν αύτφ · εί δε μη δια τοΟτο, ούδ' αν δλως κινοΐτο.
cf. Themist. paraphr. Arist. phys. Δ 8 ρ. 292, 9 sqq. Speng.
AETIVS J 12, 5 p. 31 l a 10 D. (Plut. ι 12, 3 Stob. ecl. ph. 14, 1)
κινεΐσθαι δε τα άτομα τότε μεν κατά στάθμην, τότε δε κατά παρ2ο έγκλισιν, τα δε άνω κινούμενα κατά πληγήν και άποπαλμόν.
idem ι 23, 4 ρ. 319 D. (Plut. ι 23, 1 Stob. ecl. phys. 19, 1) Επί
κουρος δύο είδη της κινήσεως, το κατά στάθμην καΐ το κατά
παρέγκλισιν.
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DE DECLINATIONE ATOMORVM
ClCERO de finibus Ι 6, 18 'Epicurus autem in quibus sequi281
26 tur Democritum, non fere labitur .... illae Epicuri propriae ruinae:
censet enim eadem illa indiuidua et solida corpora ferri deorsum
suo pondere ad lineam, hunc naturalem esse omnium corporum
(19) motum. deinde ibidem homo acutus, cum illud occurreret, si om30 nia deorsus e regione ferrentur et ut dixi ad lineam, numquam fore
ut atomus altera alteram posset attingere itaque * * , attulit rem
20 καΐ υπό παλμόν Stob. κατά παλμόν Plut || 23 additum
olim fuisse hoc fere καΐ τρίτον δε το κατά πληγήν καΐ άποπαλμόν
αυτός έπεισήγαγε fidem faciunt quae apud Stobaeum adiunguntur
είσΐ δε τίνες οι και τέταρτον είδος είσάγουσι το κατ' ούσίαν, δ
πέρ εστί το κατά γένεσιν. άλλοι δε καΐ την διανοητικήν προστιθέασι ρ μέχρι γαρ των πέντε προέβησαν || 31 hiatum notaui
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fr. 281

commenticiam: cleclinare dixit atomum perpaullum, quo nihil posset fieri minus: ita effici conplexiones et copulationes et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus omnesque
partes mundi quaeque in eo essent. .... ipsa declinatio ad libidinem fingitur — ait enim declinare atomum sine caussa .... —, et 5
illum motum naturalem omnium ponderum, ut ipse constituit, e regione inferiorem locum petentium sine caussa eripuit atomis, nec
tamen id cuius caussa haec finxerat, assecutus est. nam si omnes (20)
atomi declinabunt, nullae umquam cohaerescent; siue aliae declinabunt, aliae suo nutu recte ferentur, primum erit hoc quasi pro- 10
uincias atomis dare, quae recte quae oblique ferantur, deinde eadem
illa atomorum, in quo etiam Democritus haeret, turbulenta concursio
hunc mundi ornatum efficere non poterit\
ClCERO de fato 10, 22 £ Epicurus declinatione atomi uitari necessitatem fati putat.

itaque tertius quidam motus oritur extra pondus 15

et plagam, cum declinat atomus interuallo minimo — id appellat
ελάχιστον —: quam declinationem sine caussa fieri si minus uerbis,
re cogitur confiteri. non enim atomus ab atomo pulsa declinat. nam
qui potest pelli alia ab alia, si grauitate feruntur ad perpendiculum
corpora indiuidua rectis lineis, ut Epicuro placet? sequitur enim ut 20
si alia ab alia numquam depellatur, ne contingat quidem alia aliam.
ex quo efficitur, etiam si sit atomus eaque declinet, declinare sine
caussa. Hanc Epicurus rationem induxit ob eam rem, quod ueritus (23)
est ne si semper atomus grauitate ferretur naturali ac necessaria,
nihil liberum nobis esset, cum ita moueretur animus, ut atomorum 25
motu cogeretur.

id Democritus auctor atomorum accipere maluit,

necessitate omnia fieri, quam a corporibus indiuiduis naturalis motus auellere 5 .
ibid. 20, 46

'hoc modo hanc caussam disceptari oportet,

non ab

atomis errantibus et de uia declinantibus petere praesidium.

de- 30

clinat, inquit, atomus. primum cur? aliam enim quandam uim motus
habebant a Democrito inpulsionis, quam plagam ille appellat, a te,
Epicure, grauitatis et ponderis. quae ergo noua caussa in natura est
qua declinet atomus? aut num sortiuntur inter se, quae declinet,
quae non? aut cur minimo declinent interuallo, maiore non ? aut 35
cur declinent uno minimo, non declinent duobus aut tribus? optare

34 quae declinet atomum libri: corr. Dauisius

fr. 281
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(47) hoc quidem est, non disputare. nam neque extrinsecus inpulsam
atomum loco moueri et declinare dicis, neque in illo inani, per
quod feratur atomus, quicquam fuisse caussae, cur ea non e regione
ferretur, nec in ipsa atomo mutationis aliquid factum est, quam ob
5 rem naturalem motum sui ponderis non teneret. ita cum attulisset
nullam caussam, quae istam declinationem efficeret, tamen aliquid
sibi dicere uidetur, cum id dicat quod omnium mentes aspernentur
ac respuant'.
ibid. 9, 18 c nec ... est caussa cur Epicurus fatum extimescat et ab
10 atomis petat praesidium easque de uia deducat et uno tempore suscipiat res duas inenodabiles, unam, ut sine caussa fiat aliquid —
ex quo existet ut de nihilo quippiam fiat ... —, alteram, ut cum
duo indiuidua per inanitatem ferantur, alterum e regione moueatur,
alterum declinet 5.
15 idem de nat. deor. I 25, 69 c Epicurus cum uideret, si atomi ferrentur in locum inferiorem suopte pondere, nihil fore in nostra potestate, quod esset earum motus certus et necessarius, inuenit quo
modo necessitatem effugeret, quod uidelicet Democritum fugerat:
ait atomum, cum pondere et grauitate derecto deorsus feratur, de20 clinare paullulum'.
PLVTABCHVS de animae procreatione in Tim. Plat. 6 p. 1015C Έπικούρψ μεν γαρ ούδ' άκαρές έγκλΐναι την άτομον συγχωρουσιν
(οι Στιχηκοι) ως άναίτιον έπεισάγοντι κίνησιν εκ του μη δντος.
AVGVSTINVS contra Academicos πι 23 t. ι ρ. 284C ed. Ven. 1719
25 c quo modo enim inter Democritum et superiores physicos de uno
mundo et innumerabilibus litem diiudicabimus, cum inter ipsutn
heredemque eius Epicurum concordia manere nequiuerit? nam iste
luxuriosus cum atomos quasi ancillulas suas id est corpuscula quae
in tenebris laetus amplectitur, non tenere uiam suam, sed in alie30 nos limites passim sponte declinare permittit, totum patrimonium
etiam per iurgia dissipauit. hoc uero nihil ad me adtinet'.
DE CONCRETIONE ET DISSOLVTIONE
VARRO de lingua lat. VI 39 p. 219 'Democritus, Epicurus, item
alii qui infinita principia dixerunt, quae unde sint non dicunt, sed
33 Epicurus Turnebus in commentario postumo: securus et
secutus apographa
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quoius modi sint, tamen. faciunt magnum, quod quae ex iis constant
in mundo, ostendunt'.

282

PLVTAECHVS adu. Coloten 16 p. 1116C αλλ' αυτόν ήδέως αν
έροίμην τον κατήγορον (ΤΤλάτιυνος Κιυλώτην), ει τοις εαυτών πράγμασι την διαφοράν ουκ ένορώσι ταύτην, καθ' ην τα μεν μόνιμα 5
καί άτρεπτα (τα δε μεταβλητά και τρεπτά) ταΐς ούσίαις εστίν; ως
λέγουσι και τάς άτόμους απάθεια και στερρότητι πάντα χρόνον
ωσαύτως έ'χειν, τα δε συγκρίματα πάντα βευστά και μεταβλητά
και γινόμενα και άπολλύμενα είναι, μυρίων μεν ειδώλων απερχο
μένων αεί καί βεόντων, μυρίων δε ως εικός έτερων εκ του περί- ίο
έχοντος έπιρρεόντων και άναπληρούντων το άθροισμα, ποικιλλόμενον υπό της εξαλλαγής ταύτης και μετακεραννύμενον, ατέ δη και
των εν βάθει του συγκρίματος ατόμων ουδέποτε λή£αι κινήσεως
ουδέ παλμών προς άλλήλας δυναμένων, ώςπερ αυτοί λέγουσιν.

283

Idem ibid. 10 ρ. 1112 a τοις ύπολαμβάνουσι μήτε γένεσιν του 15
μη όντος εΐναι μήτε φθοράν του όντος, αλλ' όντων τινών συνόδω
προς άλληλα την γένεσιν, διαλύσει δ' απ' αλλήλων τον θάνατον
έπονομά£εσθαι.
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SlMPLlClVS in Arist. de caelo Α 7 (ρ. 275b 29) ρ. 109b 39 Karst.
484a 23 Brand. δείκνυσιν (Αριστοτέλης) έφεΗής δτι ούδ' ως διω- 20
ρισμένα άπειρα τω πλήθει οΐόν τε είναι τα στοιχειώδη σώματα,
ως οί περί Λεύκιππον καί Δημόκριτον ύπετίθεντο προ αυτού γεγονότες καί μετ' αυτόν Επίκουρος, ούτοι γαρ Φλέγον απείρους
είναι τω πλήθει τάς αρχάς, ας καί άτόμους καί αδιαιρέτους ένόμι£ον καί απαθείς δια το ναστάς είναι καί άμοιρους του κενού · την 25
γαρ διαίρεσιν κατά το κενόν το εν τοις σώμασιν ελεγον γίνεσθαι,
ταύτας δε τάς άτόμους εν άπείρω τω κενω κεχωρισμένας αλλήλων
καί διαφέρουσας σχήμασί τε καί μεγέθεσι καί θέσει καί τά£ει φέρεσθαι εν τω κενω, καί έπικαταλαμβανούσας άλλήλας συγκρούεσθαι
καί τάς μεν άποπάλλεσθαι Οπή αν τύχωσι, τάς δε περιπλέκεσθαι 30
άλλήλαις κατά την των σχημάτων καί μεγεθών καί θέσεων καί
τάξεων συμμετρίαν, καί συμβαίνειν καί ούτω την των συνθέτων
γένεσιν άποτελεΐσθαι.
1 quod om libri: addidit Augustinus | ex his libri || 6 sup14 άλληλα libri || 19 sqq. explementum exempli caussa dedi
primendum fuisse Brandisii apographon intelleget qui Lugdunense
contulerit
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GALKNVS de simpl. medic. I 14 t. XI p. 405 Κ. μεμνημένων
αεί, πώς λέγεται χώρα κενή προς των ήνώσθαι φασκόντων την
ούσίαν, ό'τι μη καθά περ Έπικούρψ και Άσκληπιάδη δοκεΐ, αλλ'
εστίν αέρος πλήρης εν άπασι τοις άραιοΐς σώμασιν ή κενή χώρα.
δ id. in Hippocr. epidem. VI comm. IV 10 t. XVII 2 p. 162 Κ. το δε
κενάς εΐναί τινας χώρας ή κατά το ύδωρ ή κατά τον αέρα τη μεν
Επικούρου τε και Άσκληπιάδου δό£η περί των στοιχείων άκόλουθόν εστί.

286
PLVTARCHVS adu. Coloten 10 ρ. 1112b oci δε (Επικούρειοι) τάς
ίο άτρέπτους και άσυμπαθεΐς άτόμους εις ταύτό συνελαύνοντες έ£
αυτών μεν ουδέν, αυτών δε πολλάς ποιουσι και συνεχείς πληγάς·
ή γαρ περιπλοκή κωλύουσα την διάλυσιν μάλλον επιτείνει την
σύγκρουση/, ώςτε μηδέ μΐΗιν εΐναι μηδέ κόλλησιν αλλά ταραχήν
και μάχην κατ' αυτούς την λεγομένην γένεσιν ει δε άκαρές νυν
15 μεν άπίασι δια την άντίκρουσιν, νυν δε προσίασι της πληγής έκλυθείσης, πλείον' ή διπλάσιον χωρίς είσιν αλλήλων χρόνον ου ψαύουσαι και πλησιά£ουσαι, ώςτε μηδέν έ£ αυτών άποτελεΐσθαι μηδέ
άψυχον αΐσθησις δε και ψυχή και νους και φρόνησις ουδέ βουλομένοις έπίνοιαν δίδωσι πώς γένοιτ' αν εν κενώ και άτόμοις' ων
20 ούτε καθ' έαυτά ποιότης εστίν οϋτε πάθος ή μεταβολή συνελθόντων, αλλ' ουδέ συνέλευσις ή σύγκρασιν ποιούσα και μιΕιν και συμφυΐαν αλλά πληγάς και άποπηδήσεις.
ibid. 9 ρ. 1111° ή δε άτομος αυτή τε καθ' έαυτήν Έρημος εστί
και γυμνή πάσης γονίμου δυνάμεως, και προς άλλην προσπεσουσα
25 βρασμόν υπό σκληρότητος και άντιτυπίας, άλλο δε ουδέν £σχεν
ούδ' έποίησε πάθος, αλλά παίονται και παίουσι τον άπαντα χρό
νον, ούχ όπως £ώον ή ψυχήν ή φύσιν αλλ' ουδέ πλήθος έ£ εαυ
τών κοινόν ουδέ σωρόν £να παλλομένων αεί και διισταμένων δυνάμεναι παρασχεΐν.
287
LACTANTIVS diuin. instit. ΙΠ 17, 22 c cur igitur illa (semina)
31 non sentimus aut cernimus? quia nec colorem habent inquit nec calorem ullum nec odorem. saporis quoque et
umoris expertia sunt, et tam minuta ut secari ac diuidi
14 καθ' αυτούς libri: corr. Reiskius | οι δε libri: corr. Xylander | 16 πλείον libri | 19 δίδωσιν ως libri || 30 cf. cum
hoc loco quae sub Leucippi nomine simillima paullo explicatius
Lactantius de ira dei 10, 3 sqq. refert et inpugnat
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nequeant. sic eum, quia in principio falsum susceperat, consequentium rerum necessitas ad deliramenta perduxit. ubi enim sunt
aut unde ista corpuscula ? cur illa nemo praeter unum Leucippum
somniauit? a quo Democritus eruditus hereditatem stultitiae reliquit Epicuro. quae si sunt corpuscula et quidem solida, ut dicunt,
sub oculos certe uenire possunt. Si eadem est natura omnium, quo
modo res uarias efficiunt? uario inquit ordine ac positione
conueniunt, sicut litterae: quae cum sint paucae, uarie
tamen collocatae innumerabilia uerba conficiunt. At litterae uarias formas habent. ita inquit et haec ipsa primordia.
nam sunt aspera, sunt hamata, sunt leuia. secari ergo et
diuidi possunt, si aliquid inest illis quod emineat. si autem leuia
sunt et hamis indigent, cohaerere non possunt. hamata igitur esse
oportet, ut possint inuicem concatenari. cum uero tam minuta esse
dicantur, ut nulla ferri acie dissici Ualeant. quomodo hamos aut
angulos habent? quos, quia exstant, necesse est posse diuelli.
deinde quo foedere inter se, qua mente conueniunt, ut ex iis aliquid conseratur, si sensu carent nec coire tam disposite possunt?
Quia non potest quicquam rationale perficere nisi ratio. quam multis
coargui haec uanitas potest/.
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DE QVALITATIBVS
288

PLVTARCHVS adu. Coloten 8 p. llll·1 έγκλητέος ούν ό Δημό
κριτος ουχί τα συμβαίνοντα ταΐς άρχαίς ομολόγων, άλλα λαμβά
νων αρχάς αΐς ταύτα συμβέβηκεν. έδει γαρ αμετάβλητα μη θέσθαι
τα πρώτα, θέμενον δε δη συνοράν δτι ποιότητος οϊχεται πάσης 25
γένεσις· άρνείσθαι δε συνορώντα την άτοπίαν άναισχυντότατον.
οία Έπίκουρον φησιν (Κωλώτης), αρχάς μεν ύποτίθεσθαι τάς αύτάς, ου λέγειν δε 'νόμψ χροιήν και γλυκύ και λευκόν 5 και τάς
αλλάς ποιότητας, ει μεν ουν το £ ού λέγειν 5 τοιούτον εστίν € ούχ
όμολογεΐν 5, των είθισμένων τι ποιεί ...... ουκ ουν άναγκαΐον 3ο
ύποθέσθαι, μάλλον δε ύφελέσθαι Δημοκρίτου άτόμους εΐναι των
13 hamis cod. Bononiensis: humoris uolgo | 17 ex his libri |
18 conseratur Bononiensis: constituatur aut construatur ceteri j
25 δε μη libri: corr. Wyttenbachius | 26 άναισχυντότατα ό επί
κουρος libri Ι 29 εΐναι post ποιότητας inserebat Maduigius adu.
ι 675 | λέγει edunt | 30 ομολογεί libri | 31 άφελέσθαι libri:
corr. Wyttenbachius

fr. 288
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δλων αρχάς* θεμένω δε το δόγμα καΐ καλλωπισαμένω ταΐς πρώταις πιθανότησιν αύτοΟ προσεκποτέον εστί το δυσχερές, ή δεικτέον δπως άποια σώματα παντοδαπάς ποιότητας αύτψ μόνψ τω
συνελθεΐν παρέσχεν. οίον ευθύς το καλούμενον θερμόν ύμΐν πόθεν
5 άφίκται καΐ πώς έπιγέγονε ταΐς άτόμοις, αϊ μήτε ήλθον £χουσαι
θερμότητα μήτε έγένοντο θερμαί συνελθοϋσαι; το μεν γαρ Έχον
τος ποιότητα, το δε πάσχειν πεφυκότος * ούδέτερον δε ταΐς άτό
μοις ύπάρχειν φάτε προσήκον εΐναι δια την άφθαρσίαν.
GALENVS de constitutione artis medicae c. 7 t. ι p. 246 Κ., άδύναio τον έ'ν εΐναι τω εϊδει το στοιχεΐον, οίον Επίκουρος υπόθετο την
άτομον. ό'τι γαρ ούχ έ'ν τω εϊδει τύ στοιχεΐον εστί τοιούτον, ένθένδε δήλον' ουδεμία των ατόμων αυτή καθ' έαυτήν ούτε θερμή
την φύσιν εστίν ούτε ψυχρά, ου μην ουδέ λευκή τίς εστίν έ£ αυ
τών ή μέλαινα, καΐ τί διατρίβω . . . . ; δλως γαρ ουδεμία ποιότης
15 εστίν αύτη τη άτόμψ, ως οι πατέρες αυτών βούλονται. cf. id. de
elementis sec. Hippocr. I 2 t. I p. 416 ιδέα δε καΐ δυνάμει δύναιτ'
αν τις έ'ν εΐναι λέγειν τα πάντα, καθά περ οι περί τον Έπίκουρον
τε καΐ Δημόκριτον τάς άτόμους.
idem de elementis sec. Hippocr. ι 2 t, ι p. 418 Κ. αί μεν οΰν άτο20 μοι σύμπασαι σώματα ουσαι σμικρά χωρίς ποιοτήτων είσί, το δε
κενόν χώρα τις εν fj φερύμενα ταυτί τα σώματα άνω τε και κάτω
σύμπαντα δια παντύς του αιώνος ή περιπλέκεται πως άλλήλοις ή
προσκρούει και άποπάλλεται, καΐ διακρίνει δε και συγκρίνει πάλιν
εις άλληλα κατά τάς τοιαύτας ομιλίας κάκ τούτου τα τε άλλα
25 συγκρίματα πάντα ποιεί καΐ τα ημέτερα σώματα και τα παθήματα
αυτών καΐ τάς αισθήσεις, απαθή δ' ύποτίθενται τα σώματα εΐναι
τα πρώτα (τινές μεν αυτών ύπύ σκληρύτητος άθραυστα, καθά περ
οι περί τύν Έπίκουρον · £νιοι δε ύπύ σμικρύτητος αδιαίρετα, καθά
περ οι περί τύν Λεύκιππον), αλλ' ούδ' άλλοιουσθαι κατά τι δυνά30 μένα ταύτας δη τάς αλλοιώσεις, ας άπαντες άνθρωποι πεπιστεύκασιν εΐναι διδαχθέντες ύπο των αισθήσεων, οίον ούτε θερμαίνεσθαί τί φασιν εκείνων ούτε ψύχεσθαι, κατά δε τύν αύτύν τρύπον
οΰθ' ύγραίνεσθαι ούτε Ηηραίνεσθαι, πολύ δε δη μάλλον έτι μήτε
μελαίνεσθαι μήτε λευκαίνεσθαι μήτ' άλλην τινά δλως έπιδέχεσθαι
35 ποιύτητα κατά μηδεμίαν μεταβολήν.
SiMPLlCiVS in Arist. categ. 8 (ρ. 8b 25) quat. K f. 8U ed. Ven. f. 56U 10 ed.
5 αϊ] αν libri | 9 quam distorta et mala fide relata haec
sint, Epicuri in ep. ι 42 al. uerba docent | 30 fort. πεπιστεύκαμεν
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Bas. και προς Δημόκριτον δε καΐ Έπίκουρον δικαιολογείται, τί δη
ποτέ τινάς μεν διαφοράς περί τάς άτόμους άπολείπουσιν, οίον
σχημάτων βάρους ναστότητος σωματότητος περάτων μεγέθους κι
νήσεως, ούτε δε χρόαν ούτε γλυκύτητα ούτε £ωήν έχειν ούτε των
άλλων των τοιούτων λόγους προύφεστηκέναι αποφαίνονται 1 κοινου γαρ όντος του περί των έκτων λόγου άτοπον μη τα αυτά
περί των αυτών διατάττεσθαι, καΐ £τι άτοπώτερον τάς άρχηγικωτάτας δυνάμεις ύστερογενεΐς ποιεϊν, ώςπερ £ωήν καΐ νουν και
φύσιν καΐ λόγον καΐ τα τοιαύτα, παραπλησίως δε αδύνατον και
από του συνόδου ταύτα άποτελεΐσθαΐ' νόμω γαρ £στι χροιή κατά
τον Δημόκριτον, και τα άλλα ομοίως, τη αλήθεια [εστί] δε άτομα
και κενόν, ό δε άπαΗ τα οντά άνελών ουδέν έ'Ηει τίθεσθαι, και ό
παραδεχόμενος το άναίτιον ούδαμοΰ στήσεται. τί γαρ μάλλον ταύτα
ή τα εναντία προτιμήσει απ' ουδεμιάς ώρισμένης αιτίας ορμώμε
νος; βέλτιον ουν εις έκείνην έλθεΐν την ύπόθεσιν, η τις από του
£χεσθαι παράγει τα έκτα, ώςπερ οι Ακαδημαϊκοί ώρίσαντο έκτον
το οίον τε £χεσθαι αυτό άποδόντες, ουκ από της ετυμολογίας αυ
τού παραλαβόντες τον λόγον.
idem ibid. 14 (ρ. 15a 30) qu. Φ f. 3r ed. Ven. f. 109U Bas. p. 92 a 10
Brand. και οι περί Δημόκριτον δε και ύστερον οί περί Έπίκουρον
τάς άτόμους απαθείς και άποίους υποτιθέμενοι των άλλων ποιο
τήτων παρά τα σχήματα και την ποιάν αυτών σύνθεσιν έπιγίνεσθαι λέγουσι τάς αλλάς ποιότητας τάς τε άπλας, οίον θερμότητας
καΐ λειότητας, και τάς κατά (τα) χρώματα καΐ τους χυμούς, ει
δε εν τη ποια συνθέσει των ατόμων ταύτα, και ή άλλοίωσις αυτή
κατ' αυτούς αν εΐη μεταβολή, ή δε ποια σύνθεσις αυτών και μετάθεσις καΐ τά£ις ουκ άλλαχόθεν ή εκ της φοράς και της τοπικής
κινήσεως εστίν ώςτε ή άλλοίωσις τη φορά ή αυτή ή παρακολου
θούσα ταύτη και ταύτης τι.
289
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ALEXANDER Aphr. quaestt. ι 13 ρ. 52 Speng. "Οτι μη ομοίως ao
κατ' Έπίκουρον εισάγεται τα χρώματα, ως £λεγέν τις παριστάμε
νος αυτού τη δό£η, και κατά τάς αλλάς αιρέσεις, δ μεν γαρ ουν
εν τοις άτόμοις στοιχείοις, & περ αρχάς υποτίθεται των απάντων,
ουδέν τούτων φησίν εΐναι* καθ' ους δε στοιχεία τα τέσσαρα, κατά
4 ου των Ven. | 10 του Bas. της Ven. | εσται uolgo, correctum u. 11 | 26 κατ' αυτά edebatur | 28 φθορά Ven. || 31 τις]
Κηνσωρΐνος ό Άκαδημειακός in rubrica indicatur ρ. 52, 12
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τούτους εν τοις στοιχειοις εστίν καΐ ταύτα, διό κατά μεν τού
τους εκ προϋπαρχόντων χρωμάτων γίνεταί τίνα χρώματα' καθ'
δν δε μη εστίν εν τοις στοιχειοις ταύτα, ουκ εκ προϋπαρχόντων
ή γένεσις αυτών, ως οΰν εί ύπέθετύ τις άτομα εΐναι σώματα άρ5 χάς των όντων μη μόνον έχοντα σχήμα καΐ μέγεθος καΐ άντιτυπίαν αλλά καΐ χρώμα, ούχ ομοίως κατά τε τούτον ή των χρωμά
των γένεσις (εκ προϋπάρχοντος γαρ χρώματος καΐ όντος εν τοις
στοιχειοις) καΐ καθ' δν τα άτομα ταύτα στοιχεία ουκ έχει χρώμα
ούτως ούδ' εί μη άτομα τις τα στοιχεία λέγοι, λέγοι δε τα τέσιο σάρα τφ εν τούτοις εΐναι μετά των άλλων καΐ τα χρώματα, ούδ'
ούτος αν ομοίως Επικουρώ την των χρωμάτων εισάγοι φύσιν.
DE ΜΙΧΤΙΟΝΕ
ALEXANDER Aphrod. de mixtione f. 140U Επίκουρος δε φεύγειν βουλόμενος το ύπο Δημοκρίτου £ηθέν £πεσθαι βούλεται τοις
ΐδ παραθέσει των κιρναμένων την κράσιν γίνεσθαι λέγουσι, παραθέ
σει μεν τίνων σωμάτων καΐ αυτός τάς κράσεις γίνεσθαι λέγων,
αλλ' ουκ αυτών των μιγνυμένων σωμάτων σωζόμενων εν τη διαι
ρέσει, αλλ' άναλυομένων εις τα στοιχεία καΐ τάς άτόμους, έ£ ων
£καστον αυτών συγκείμενόν πως το μεν οίνος ην τύ δε ύ'δωρ τύ
2ο δε μέλι τΟ δ' άλλο τι, έπειτα ποιφ τούτων των σωμάτων έ£ ων
ην τα κιρνάμενα πρύς άλληλα συνθέσει γεννώντων το κεκραμένον
σώμα, συμμιγνυμένων (ούχ) ύδατος τε και οίνου αλλά των ύδροποιών ατόμων, ως αν εΐποι τις, ταΐς οίνοποιοΐς, φθορά τε καΐ
γενέσει τινών την κράσιν γίνεσθαι λέγων (ή) γαρ εις τα στοιχεία
2Γ> άνάλυσις εκάστου καί ή εκ των στοιχείων σύνθεσις αυτών (το
μεν γένεσις), τύ δε φθορά.

290

DE MVTATIONE
291

SEXTVS emp. adu. dogmat. IV (mathem. x) 42 τινές των φυ
σικών, έ£ ων εστί και Ο Επίκουρος, την μεταβλητικήν κίνησιν
11 cetera inutile adponi || 13 praeter Aldinam (A) praesto fuit
cod. Marcianus 257 (M) ab luone Bruns conlatus. codicem Parisinum 1848 cum Α plane consentire uidi praeter unum ες 1. 18 | fort.
δ' έκφείιγεαν | 14 βούλεται omissum addit M2 | 16 αύ[τΟς] cum
ras. Μ | λέγει Μ 1 | 18 ες Paris. | - 20 δε άλλύ τι Α | επί τα ποια
ΜΑ | 21 κεκραμμένον Α | 2δ' φθοροί τε] φθοραΐς ΜΑ | 24 λέ
γων γαρ ΜΑ | 25 αναλύσεις ΜΑ | αυτών · τύ δε φθείρα ΜΑ

208

EPICVRI PHYSICA

εΐδος έ*λε£αν εΐναι της μεταβατικής * το γαρ μεταβάλλον κατά ποιό
τητα σύγκριμα πάντως κατά την των συγκεκρικότων αυτό λόγω
θεωρητών σωμάτων τοπικήν τε καΐ μεταβατικήν κίνησιν μεταβάλ
λει, οίον ίνα τι εκ γλυκέος γένηται πικρόν ή εκ λευκού μέλαν,
δει τους συνεστακότας αυτό όγκους μετακοσμηθήναι καί άλλην 5
αντί άλλης τά£ιν άναδέΊ-ασθαΓ τούτο δ' ουκ αν άλλως συμβαίη,
εάν μη μεταβατικώς κινηθώσιν οι όγκοι' καί πάλιν ϊνα τι εκ
σκληρού μαλακόν γένηται f| εκ μαλακού σκληρόν, δει τα έ£ ων
£στι μόρια κατά τον τόπον κινηθήναι · διατάσει μεν γαρ αυτών
μαλακύνεται, συνελεύσει δε και πυκνώσει σκληρύνεται, παρ' δ ή ίο
μεταβλητική κίνησις ούχ ετέρα κατά γένος εστί της μεταβατικής
κινήσεως.
292

GALENVS de elementis sec. Hippocratem ι 9 t. Ι ρ. 483 Κ. ως
ουκ £στι διάκρισίς τις καΐ σύγκρισις ή φαινόμενη των σωμάτων
15
άλλοίωσις, ως οί περί Έπίκουρόν τε καΐ Δημόκριτον ένόμιζον.
DE MAGNETE

293

GALENVS de facultat. natur. ι 14 t. π ρ. 45 Κ. Επίκουρος μεν
οΰν .... ομολογεί προς μεν της Ηράκλειας λίθου τΟν σίδηρον ελκεσθαι, πρύς δε των ήλεκτρων τα κυρήβια, καί
πειράται γε καί την αίτίαν άποδιδόναι του φαινομένου* τ ας γαρ 20
απορρέουσας άτόμους από των λίθων ταϊς άπορρεούσαις από του σιδήρου τοις σχήμασιν οικείας εΐναί φησιν, ώςτε περιπλέκεσθαι βαδίως* προσκρούουσας οΰν
αύτάς τοις συγκρίμασιν έκατέροις, τοις τε της λίθου
καί (τοΐς)> του σιδήρου, καπειτ' εις το μέσον άποπαλλο- 25
μένας ούτως άλλήλαις τε περιπλέκεσθαι καί συνεπισπάσθαι τύν σίδηρον ....... καί ούτω γε καί κατά τα
σώματα των ζώων φησί γίνεσθαι τάς τ' άναδόσεις καί
τάς διακρίσεις των περιττωμάτων καί τάς των καθαιρόντων φαρμάκων ενεργείας . . . . . . . αεί γαρ το μεν άκό- (47)
17 de magnete cf. Lucret. vi 906 — 1089. Philodemus π. σημ.
VH 2 iv 4, 22 ρ. 3 Gomp. [ουκ άναγ]κά£ειν ό δια της [μεταβάσε]ως
εΌικεν τρόπος, ε[ί λίθων] πολλώ[ν] καί παντ[οδ]απών [όντ]ων £ν
εστί τούτων είδος έπι[σ]πώμενον τον σίδηρον, ην [κ]αλουσιν μα[γ]νήτιν λίθον, οι [δ'] Ή[ρ]ακλε[ίαν], μόνον δε καί το ήλεκτρον
[έλκυσ]τικόν εστί των άχυρων | 24 της] του edunt | 25 τοις inserui

fr. 293
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λουθον φυλάττειν βούλεται (Άσκληπιάδης), το δ' έναργώς φαινύμενον άνατρέπειν £μπαλιν Έπικούρψ. τιθεΐς γαρ εκείνος αεί το
φαινόμενον αίτίαν αυτού ψυχράν άποδίδωσι. τα γαρ άποπαλλύμενα σμικρά σώματα της Ηράκλειας λίθου τοιούτοις έτέροις περιπλέκεσθαι μορίοις του σιδήρου κάπειτα δια της περιπλοκής ταύ
της καΐ μηδαμου φαινόμενης έπισπάσθαι βαρεΐαν ούτως ούσίαν
ουκ οίδ' δπως αν τις πεισθείη. καΐ γαρ ει τούτο συγχωρήσαιμεν,
το γε τω σιδήρω πάλιν έτερον προστεθέντα συνάπτεσθαι την αυ
τήν αίτίαν ούκέτι προσίεται. τί γαρ έρούμεν; ή δηλαδή των
απορρεόντων της λίθου μορίων £νια μεν προσκρούσαντα τω σι
δήρω πάλιν άποπάλλεσθαι καΐ ταύτα μεν εΐναι δι' ων κρέμασθαι
συμβαίνει τον σίδηρον, τα δ' εις αύτύν είσδυόμενα δια των κενών
πόρων διέρχεσθαι τάχιστα κάπειτα τω παρακειμένω σιδήρω προσ
κρούοντα μήτ' εκείνον διαδύναι δύνασθαι καΐ τον γε πρώτον διαδύντα, παλινδρομούντα δ' αΟθις επί τΟν πρύτερον ετέρας αΰθις
έργάζεσθαι ταΐς προτέραις Ομοιας περιπλοκάς; έναργώς γαρ εν
ταύθα τύ ληρώδες της αιτίας ελέγχεται, γραφεία γούν οΐδά ποτέ
σιδηρά πέντε κατά τΟ συνεχές άλλήλοις συναφθέντα, του πρώτου
μεν μύνου της λίθου ψαύσαντος, έ£ εκείνου δ' εις ταλλα της δυνάμεως διαδοθείσης .... πάντη γαρ Ομοίως ή της λίθου διαδίδοται δύναμις, ει μύνον άψαιτο κατά τι του πρώτου γραφείου, καΐ
μέντοι κάκ τούτου πάλιν εις το δεύτερον όλον ή δύναμις άμα
νοήματι διαρρεΐ κά£ εκείνου πάλιν εις τύ τρίτον δλον. εί (δε) δη
νοήσαις μικράν τίνα λίθον Ήρακλείαν εν οΐκψ τινί κρεμαμένην, εΐτ'
εν κύκλω πάμπολλα ψαύοντα σιδηρια κάκείνων πάλιν £τερα κάκείνων άλλα καΐ τουτ' άχρι πλείονος, άπαντα δη που πίμπλασθαι
χρή τα σιδηρια των άπορρεύντων της λίθου σωμάτων καΐ κινδυ
νεύει διαφορηθήναι το σμικρΟν εκείνο λιθίδιον εις τάς άπορροάς
διαλυθέν. καί τοι καν εί μηδέν παρακέοιτο αύτω σιδήριον, εις τύν
αέρα σκεδαννύτο, μάλιστ' εί και θερμός ύπαρχοι, ναί, φησί' σμι
κρά γαρ αυτά χρή πάνυ νοεΐν, ώςτε των έμφερομένων τω αέρι
ψηγμάτων τούτων δη των σμικροτάτων εκείνων £καστον μυριοστον
εΐναι μέρος, εΐτ' έ£ ούτω σμικρών τολμάτε λέγειν κρεμάννυσθαι
8 £τερα προστιθέντι edebatur | 30 σκεδάννυται fertur. cf. Arist.
probl. 33, 10 ρ. 962b 15 et 10, 18 ρ. 892b 29 (Alex. iv 51 p. 13, 18)
πλειστάκις αν πταρνύντο, Aristides or. πι 1.1 p. 36 Dind. ως μη έπιμιγνυντο, Choerob. dict. ρ. 898,22 Gaisf. | ύπάρχη uolgo | 31 fort.
γαρ τα άτομα | 32 £καστον] ενια edunt
14
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βάρη τηλικαΰτα σιδήρου; ει γαρ έ'καστον αυτών μυριοστόν εστί
μέρος των εν τω αέρι φερομένων ψηγμάτων, πηλίκον χρή νοήσαι
το πέρας αυτών το άγκιστρώδες, φ περιπλέκεται προς άλληλα;
πάντως γαρ δη που τοΟτο σμικρότατόν εστίν δλου του ψήγματος,
είτα μικρόν μικρώ, κινούμενον κινουμένψ περιπλακέν ουκ ευθύς
άποπάλλεται; καΐ γαρ δη καΐ αλλ' άττα πάντως αύτοΐς τα μεν
κάτωθεν τα δ' άνωθεν και τα μεν έμπροσθεν τα δ' όπισθεν, τα
δ' εκ των δεξιών τα δ' εκ των αριστερών έκρηγνύμενα σείει τε
καΐ ταράττει καΐ μένειν ουκ έα. καΐ μέντοι καί πολλά χρή νοεΐν
έ£ ανάγκης £καστον εκείνων των μικρών σωμάτων £χειν άγκιστρώδη πέρατα, δι' ενός μεν γαρ άλλήλοις ου συνάπτεται, δι'
ετέρου δ' ενός, του μεν υπερκειμένου τη λίθψ, του δ' υποκειμένου
τω σιδήρψ· εΐ γαρ άνω μεν έ£αφθείη της λίθου, κάτω δε τω σιδήρω μη συμπλακείη, πλέον ουδέν ώςτε του μεν υπερκειμένου
το άνω μέρος έκκρέμασθαι χρή της λίθου, του δ' υποκειμένου τω
κάτω πέρατι συνήφθαι τον σίδηρον. έπεί δε κάκ των πλαγίων
άλλήλοις περιπλέκεται, πάντως που κάνταϋθα £χει τα άγκιστρα,
και μέμνησό μοι προ πάντων, δπως όντα σμικρά τάς τοσαύτας τε
καί τοιαύτας αποφύσεις £χεΓ καί τούτου μάλλον £τι δει μεμνήσθαι, δπως ϊνα το δεύτερον σιδήριον συναφθή τω πρώτω καί τω
δευτέρω το τρίτον κάκείνω το τέταρτον, άμα μεν διέρχεσθαι χρή
τους πόρους ταυτί τα σμικρά καΐ ληρώδη ψήγματα, άμα δ' άποπάλλεσθαι του μετ' αυτό τεταγμένου, καί τοι κατά πάν ομοίου
την φύσιν υπάρχοντος, ουδέ γαρ ή τοιαύτη πάλιν ύπόθεσις άτολ
μος αλλ' ει χρή τάληθές ειπείν, μακρώ των έμπροσθεν άναισχυντοτέρα, πέντε σιδηρίων ομοίων άλλήλοις έφεΗής τεταγμένων δια
μεν του πρώτου διαδυναι βαδίως της λίθου τα μόρια, κατά δε το
δεύτερον άποπάλλεσθαι καί μη δια τούτου κατά τον αυτόν τρό
πον έτοίμως διε£έρχεσθαι. καί μην έκατέρως άτοπον · ει μεν άπο
πάλλεται, πώς εις το τρίτον ώκέως διε£έρχεται; ει δ' ουκ άποπάλλεται, πώς κρεμάννυται το δεύτερον εκ του πρώτου; την γαρ
άπόπαλσιν αυτός ύπέθετο δημιουργόν της ολκής ..... ό μεν ούν
Επίκουρος τα φαινόμενα φυλάττειν βουλόμενος άσχημονεΐ φιλοτιμούμενος έπιδεικνύειν αυτά ταΐς άρχαΐς όμολογοϋντα .........
15 πώς οΰν £λκουσιν (οι νεφροί); ει μεν ως Επίκουρος οϊεται τάς
όλκάς άπάσας γίγνεσθαι κατά τάς των ατόμων άποπάλ27 διαδυόμενα traditur
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σεις τε και περιπλοκάς, άμεινον όντως εστίν ειπείν μηδ' £λκειν
ό'λως αυτούς · πολύ γαρ αν ούτω γε των επί της Ηράκλειας λίθου μικρώ πρόσθεν είρημένων ό λόγος εξεταζόμενος εύρεθείη γελοιότερος.
294
SEXTVS adu. dogmat. ιν (mathem. χ) 219 Επίκουρος δε, ως
5 αυτόν Δημήτριος ό Λάκων εξηγείται, τον χρόνον σύμπτωμα
συμπτωμάτων είναι λέγει, παρεπόμενον ήμέραις τε και

νυ£ί και ώραις και πάθεσι και άπαθείαις και κινήσεσι
και μοναΐς* πάντα γαρ ταύτα συμπτώματα εστί τισί συμβεβηκότα, και ό χρόνος πάσι τούτοις συμπαρεπόμενος είκότως αν λεχθείη
ίο σύμπτωμα συμπτωμάτων, idem ibid 238—247 hypot. m 137 (fr. 79).
AETIVS I 22, 5 ρ. 318, 19 Diels. (Stob. ecl. ph. 8, 45) Περί ουσίας
χρόνου. . . . Επίκουρος σύμπτωμα (συμπτωμάτων), τούτο δ' εστί
παρακολούθημα κινήσεων.
DE VNIVERSO ET MVNDIS
295
AETIVS ι 18, 3 ρ. 316,4 D. (Plut. ι 18, 1 Stob. ecl. ph. 18, 1)
16 Λεύκιππος Δημόκριτος Δημήτριος Μητρόδωρος Επίκουρος τα μεν
άτομα άπειρα τω πλήθει, το δε κενόν άπειρον τω μεγέθει.
296

PLVTARCHVS adu. Coloten 13 ρ. 1114a και γαρ Επίκουρος δταν
λέγη το πάν άπειρον εΐναι και άγένητον και άφθαρτον
20 και μήτ' αύΗόμενον μήτε μειούμενον, ως περί ενός τίνος
διαλέγεται του παντός.

297

quod finitum est, habet extremum. quod autem habet
extreraum, id cernitur ex alio extrinsecus. at quod omne
est, id non cernitur ex alio extrinsecus. nihil igitur cum
25 habeat extremum, infinitum sit necesse est.

ClCERO de diuin. II 50, 103 c uidesne Epicurum, quem hebetem et
rudem dicere solent Stoici, quem ad modum quod in natura rerum
omne esse dicimus, id infinitum esse concluserit? quod finitum
est, inquit, habet extremum. quis hoc non dederit? quod
30 autem . . . extrinsecus. hoc quoque est concedendum. at . . .
extrinsecus. ne hoc quidem negari potest. nihil . . . est. uidesne ut ad rem dubiam concessis rebus peruenerit?'
SIMPLICIVS in Arist. phys. Γ 4 (ρ. 203b 20) f. 107U τέταρτον δε και
12 συμπτωμάτων add. Heeren || 21 subiungitur fr. 74 || 22 cf.
Ep. ep. ι 41 p. 7, 6 | 32 concessis] α concessis CFGMueller probabiliter | 33 τέταρτον argumentum quo απειρία effici uideatur
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δυσαντίβλεπτον το φαίνεσθαι πάν το πεπερασμένον αεί προς τι
περαΐνον. ει γαρ πάν το πεπερασμένον προς άλλο τι εΈωθεν αυ
τού δν περαίνει, το εΈωθεν εκείνο, προς δ περαίνει, ή άπειρον
εστίν ή πεπερασμένον · και ει μεν άπειρον, £χομεν αύτόθεν δτι
£στι το άπειρον · ει δε πεπερασμένον οίον ή γη, και αυτό προς 5
άλλο περαίνει, καΐ τούτο έπ' άπειρον ει δε έπ' άπειρον, £στι το
άπειρον · ουδέν γαρ τελευταΐον ληφθήσεται πέρας, ει περ και τούτο
προς άλλύ τι περαίνει, τούτψ δε τω λύγψ ως μάλιστα, ως φησιν
ο Αλέξανδρος, οί περί Έπίκουρον πιστεύοντες άπειρον Φλέγον εΐναι
το πάν, διύτι πάν το πεπερασμένον παρά τι περαινύμενον έΊΞωθέν ίο
τι ε'χει. ο δε Αριστοτέλης ως αρχαιοτέρου μέμνηται του λύγου,
cf. Alexander Aphrod. quaestt. πι 12 ρ. 200, 20 Sp. ει μεν οΰν τω
πεπερασμένψ το εΐναι πεπερασμένψ εστίν εν τω θεωρεΐσθαι
παρ' άλλο, καλώς αν λέγοιεν οί ενάντιοι ά£ιούντες παντύς πε
περασμένου έκτος οφείλειν είναι τι παρ' δ περαίνειν φαίνεται, ει 15
γε £στιν εν τούτψ τω πεπερασμένψ τύ είναι.
298

THEMISTIVS paraphr. Arist. phys. Γ 8 (ρ. 208a 11) f. 36r Ald.
ρ. 251, 1 Speng. και ταις Επικούρου δε άτύμοις εν τψ κενω φερομέναις πεπεράνθαι μεν υπάρχει, προς τι δε περαίνειν ούκέτι έπ'
αυτών τούτο f| τινύς άπτεσθαι. καί τοι τύν λύγον τούτον ήγάπη- 2ο
σεν ούτως Επίκουρος, ώςτε παλαιύτερον οντά είσποιήσασθαι καί
ύποβάλλεσθαι μικραΐς τισι καί φαύλαις προσθήκαις, καθά περ οί
τα φώρια μετασχηματί£οντες υπέρ του λανθάνειν.

299

PLVTARCHVS de defectu oraculorum 28 ρ. 425d έπεί μη πρύς
τύν κύσμον αλλ' έκτύς αυτού τύ κάτω καί άνω λαμβάνοντες εν 25
ταΐς αύταΐς άπορίαις Έπικούρψ γενησύμεθα κινουντι τάς άτύμους άπάσας εις τους υπ Ο πύδας τύπους, ώςπερ ή του
κενού πύδας έχοντος ή της απειρίας εν αύτη κάτω τι καί άνω
διανοήσαι διδούσης.
idem adu. Coloten 8 ρ. llll b καί τύ μεν πάν (Επίκουρος λέγει) 3ο
άπειρον ύποτίθεσθαι, τύ δ' άνω καί κάτω μη άναιρεΐν.
idem de Stoicorum repugnantiis 44 ρ. 1054b δτι του κόσμου κενύν
έκτύς άπειρύν εστί, τύ δ' άπειρον οϋτ' αρχήν ούτε μέσον ούτε
τελευταΐον £χει, πολλάκις υπ' αυτού (Χρυσίππου) λέγεται, καί τού
τψ μάλιστα την λεγομένην υπ' Επικούρου της άτύμου κάτω φο- 35
12 cf. Alex. ibid. ρ. 194, 7 sqq. || 20 τίνος] το editur | 23 sequitur refutatio || 26 cf. Ερ. ep. ι 60 | 28 τι] τε fertur
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ράν έλέγΗαντες άναιρουσιν, ουκ ούσης εν άπείρω διαφοράς, καθ'
ην το μεν άνω το δε κάτω νοείται γινόμενον.

300*

κόσμος εστίν * * ου λυομένου πάντα τα εν αύτψ
σύγχυσιν λήψεται.

5 SCHOLION [Epic.] ep. Π 88 ρ. 37, 20.
GALENVS de animi peccatorum distinctione et curatione c. 7
t. ν p. 102 Κ. ό δε Στωικός ουκ £νδον τι κενόν εΐναι, έξωθεν του
κόσμου ύπάρχειν αυτό* ταΟτα δ' άμφω συγχωρών ό Επικούρειος
εν άλλω τινι διαφέρεται προς αυτόν · ου γαρ £να ομολογεί κόσμον
ίο εΐναι τόνδε, καθά περ ό Στωικός οϊεται κατά γε τούτο τοις ΤΤεριπατητικοΐς ομόδοξος, αλλ' ώςπερ γε καΐ το κενόν άπειρον τω μεγέθει φησίν ύπάρχειν, ούτω καΐ τους εν αύτφ κόσμους απείρους
εΐναι τω πλήθει.
AETIVS π 1, 3 ρ. 327 D. (Plut. ιι 1, 1 Stob. ecl. ph. 22, 3) Δημόκρι15 τος και Επίκουρος απείρους κόσμους εν τω άπείρω κατά πάσαν
περιαγωγήν.
ACHILLES isag. 8 ρ. 131 C Pet. οι μεν εΐναί τι εκτός φασιν, ώςπερ
και Επίκουρος, δς και απείρους κόσμους υποτίθεται εν άπείρω τφ
κενφ. idem 5 ρ. I30b Επίκουρος δε πολλούς κόσμους υποτίθεται
20 καΐ ό διδάσκαλος αυτού Μητρόδωρος.

301

SEBVIVS in Aeneid. Ι 330 c quo sub caelo] . . . secundum Epicureos,
qui plures uolunt esse caelos, ut Cicero in Hortensio \
ClCERO de nat. deor. I 24, 67 c sed ubi (disciplinae Epicureae) est
ueritas? in mundis, credo, innumerabilibus, omnibus minimis tem25 porum punctis aliis nascentibus, aliis cadentibus? 5
de finibus I 6, 21 'infinitio ipsa (Epicuri), quam άπειρίαν uocant,
tota ab illo (Democrito) est, tum innumerabiles mundi, qui et oriantur et intereant cotidie'.
DIONYSIVS episcopus Eusebii praep. eu. xiv 23, 2 p. 773 a τάς άτό-

30 μους .... κόσμους απείρους άποτελεΐν. 26, 14 ρ. 781a.
HEEMIAS irris. philos. 18 ρ. 656, 7 Diels. προκύψας δε μοι φησίν
Επίκουρος* συ μεν δη κόσμον £να μεμέτρηκας, ω φιλότης* είσί
δε κόσμοι πολλοί καΐ άπειροι, cf. commenta Lucani vi 696.
ALEXANDER Aphrod. quaestt. πι 12 p. 199, 20 Speng. δτι δε πλείω
1 έλέγΗαντες] έΗ αυτής libri || 14 Δημόκριτος καί Επίκουρος
Plut., uberius Stob. | 16 περιαγωγήν Stob. περίστασιν Plut. | 22 Hort.
fr. 22 Bait. | 33 omisi quae addit Hermias more suo ineptiens
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τα άπειρα κατά τους απείρους τάς αρχάς λέγοντας, καΐ εκ τούτων
γνώριμον λέγουσι μεν γαρ τους κόσμους απείρους· τούτων δε ει
μεν και έκαστος αυτών έ£ απείρων αρχών εστί συγκείμενος, άπειράκις άπειρα τα άπειρα ανάγκη εΐναι κτλ.
301 a

AETIVS ιι 1, 8 ρ. 329b 3 D. (Stob. ecl. phys. 22, 3) Επίκουρος 5
άνισον εΐναι το μεταξύ των κόσμων διάστημα.

302

AETIVS π 2, 3 ρ. 329a 5 D. (Plut. π 2) Επίκουρος δε ένδέχεσθαι μεν εΐναι σφαιροειδεΐς τους κόσμους, ένδέχεσθαι δε και έτέροις σχήμασι κεχρήσθαι.

303

AETIVS π 7, 3 ρ. 336 D. (Plut. π 7, 2 Stob. ecl. ph. 22, 1) ίο
Επίκουρος ένίων μεν κόσμων άραιόν το πέρας, ένίων δε πυκνόν,
και τούτων τα μεν τίνα κινούμενα τα δ' ακίνητα.

304

[PHILO] π. αφθαρσίας κόσμου 3 ρ. 222, 2 Bern. Δημόκριτος
μεν ουν καΐ Επίκουρος και ό πολύς όμιλος των από της στοάς
φιλοσόφων γένεση/ και φθοράν άπολειπουσι του κόσμου, πλην ούχ
ομοίως· oi μεν γαρ πολλούς κόσμους ύπογράφουσιν, ων την μεν
γένεσιν άλληλοτυπίαις και έπιπλοκαΐς ατόμων άνατιθέασι, την δε
φθοράν άντικοπαΐς και προσράΗεσι των γεγονότων.
COMMENTA LVCANI ΥΠ 1 ρ. 220, 5 ' diuerse Stoici et Epicurei, qui
et natum esse (mundum) et periturum adfirmant 5.
LACTANTIVS diuin. instit. VII 1, 10 c unus igitur Epicurus auctore
Democrito ueridicus in hac re fuit, qui ait et ortum aliquando fuisse
(mundum) et aliquando esse periturum. nec tamen rationem ullam
reddere potuit, scilicet aut quibus de caussis tantum hoc opus aut
quo tempore soluatur'.
idem diuin. instit. II 10, 24 c quod si (mundus) potest occidere in
totum, quia per partes occidit, apparet aliquando esse ortum, et ut
fragilitas initium, sic declarat et terminum. quae si uera sunt, non
potuit defendere Aristoteles, quo minus habuerit et mundus ipse
principium. quod si Aristoteli Plato et Epicurus extorquent, et
Platoni et Aristoteli, qui semper fore mundum putauerunt, licet
sint eloquentes, ingratis tamen idem Epicurus eripiet, quia sequitur, ut habeat et finem 5.
22 lunius Philargyrius in Verg. georg. II 336 p. 245 Vrs. c in
quo uidetur secutus Epicurum, qui ait: omniaque orta occidunt et
aucta senescunt 1 debuit Sallustium lug. 2, 3 auctorem dicere: erroris originem explicant comm. Lucani I 81 p. 17, 8
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AETIVS II 4, 10 p. 331, 24 D. (Stob. ecl. ph. 20, 1 Plut. II 4, 2)
Επίκουρος πλείστοις τρόποις τον κόσμον φθείρεσθαι* καί γαρ ως
£ώον καί ως φυτόν καΐ πολλαχώς.
SIMPLICIVS in Arist. phys. θ 1 (ρ. 250b 18) f. 257U οί μεν γαρ
306
5 απείρους τω πλήθει τους κόσμους ύποθέμενοι, ως οι περί ΆναΗίμανδρον καί Λεύκιππον καί Δημόκριτον καΐ ύστερον οί περί Έπίκουρον, γινόμενους αυτούς καΐ φθειρομένους ύπέθεντο έπ' άπειρον,
άλλων μεν αεί γινομένων, άλλων δε φθειρομένων, καΐ την κίνησιν
άίδιον Φλέγον άνευ γαρ κινήσεως ουκ 2στι γένεσις ή φθορά.
HiEBONYMVS comm. in ecclesiasten c. 1 t. III ρ. 39 l d Vall. 'nec
307
putemus signa atque prodigia et multa quae arbitrio dei noua in
mundo fiunt, in prioribus saeculis esse iam facta, et locum imienire Epicurum, qui asserit per innumerabiles periodos eadem
et eisdem in locis et per eosdem fieri'.
[PLVTARCHVS] de placitis philos. ι 4 p. 289 Diels. Ό τοίνυν
308*
16 κόσμος συνέστη περικεκλασμενψ σχηματι εσχηματισμενος τον τρό
πον τούτον * των ατόμων σωμάτων άπρονόητον καί τυχαίαν εχόν
των την κίνησιν συνεχώς τε καΐ τάχιστα κινουμένων, εις το αυτό
πολλά σώματα συνηθροίσθη δια τούτο ποικιλίαν Έχοντα καί σχη20 μάτων και μεγεθών (καί βαρών), αθροιζόμενων δ' εν ταύτώ τού
των τα μεν ό'σα μείζονα fjv καί βαρύτερα πάντως ύπεκάθι£εν · δσα
δε μικρά καί περιφερή καί λεία καί ευόλισθα, ταύτα καί έ£εθλίβετο
κατά την σύνοδον των ατόμων εις τε το μετέωρον άνεφέρετο. ως
δ' ούν έζέλειπε μεν ή πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα ούκέτι τε
25 ήγεν ή πληγή προς το μετέωρον, έκωλύετο δε ταΟτα κάτω φέρεσθαι, έπιέ£ετο προς τους τόπους τους δυναμένους δέΞασθαι* ούτοι
δε ήσαν οί πέριξ, καί προς τούτοις το πλήθος των σωμάτων περιεκλάτο* περιπλεκόμενα δε άλλήλοις κατά την περίκλασιν τον
305

2 Έπ. φθαρτόν, δτι καί γενητόν, ως 2ώον ως φυτόν Plut. ||
15 sqq. de mimdi origine sententias Epicuri fcf. Lucr. V 416—508)
satis accurate exprimi olim intellectum est, cf. Diels Doxogr. p. 58
Woltjer de Lucretii philos. p. 115 sq. reliqua, plantarum animalium
hominum ortum, explicat Lucr. V 783 sqq. (cf. Lactant. diu. inst. II11)
et colore Epicureo inbutus Diodorus I 7 (cf. Woltjer 1. s. p. 138 sq.) |
19 δια] καί δια libri errore procliui, cf. mus. Rhen. xxv 602 | 20 καί
βαρών addidi | τούτων] τοσούτων Eusebius | 21 βαρύτατα libri |
22 έΕεθλίβετο cf. fr. 276 Lucr. ν 453 expressere \ 24 έΕέλιπε libri:
corr. Diels | τε] δε libri
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ούρανόν έγέννησε. της δ' αυτής έχύμεναι φύσεως αί άτομοι ποικίλαι ουσαι, καθώς εϊρηται, προς το μετέωρον έ£ωθούμεναι την
των αστέρων φύσιν άπετέλουν. το δε πλήθος των άναθυμιωμένων
σωμάτων έπληττε τον αέρα και τούτον έ£έθλιβε · πνευματούμενος
δε ούτος κατά την κίνησιν και συμπεριλαμβάνων τα άστρα συμπεριήγεν αυτά και την νυν περιφοράν αυτών μετέωρον έφείλιττε.
κάπειτα εκ μεν των ύποκαθιΖόντων έγεννήθη ή γη, εκ δε των
μετεωρισμένων ουρανός, πυρ, αήρ. πολλής δε ύλης έτι περιειλημμένης εν τη γη πυκνουμένης τε ταύτης κατά τάς από των σωμά
των πληγάς και τάς από των άστρων αύγάς προσεθλίβετο πάς ό
μικρομερής σχηματισμός ταύτης και την ύγράν φύσιν έγέννα'
βευστικώς δε αύτη διακείμενη κατεφέρετο προς τους κοίλους τό
πους και δυναμένους χωρήσαί τε και στέΗαι, ή καθ' αυτό το ύδωρ
ύποστάν έκοίλαινε τους υποκειμένους τόπους, τα μεν οΰν κυριώτατα μέρη του κόσμου τον τρόπον τούτον εγεννήθη.
DE PLANTIS
309
AETIVS (Plutarchus) ν 26, 3 ρ. 438 D. 01 Στωικοί δε και Επι
κούρειοι ουκ έ'μψυχα (τα φυτά), τινά γαρ ψυχής ορμητικής είναι
και έπιθυμητικής, τινά δε και λογικής· τα δε φυτά αυτομάτως
πως κινείσθαι, ου δια ψυχής.

5

ίο

15

2ο

DE ΗΟΜΙΝΕ
310

SEXTVS emp. adu. dogmat. ι (mathem. νιι) 267 οι δε περί τον
Έπίκουρον και δεικτικώς ψήθησαν δύνασθαι την έπίνοιαν του άν
θρωπου παρίστασθαι, λέγοντες άνθρωπος εστί τοιουτονί μόρ
φωμα μετ' έμψυχίας, ουκ έγνωσαν δ' δτι ει το δεικνύμενόν 25
εστίν άνθρωπος, το μη δεικνύμενόν ουκ ε"στιν άνθρωπος κτλ.
idem hypotyp. π 25 ό δ' Επίκουρος φησιν άνθρωπον είναι το τοιου
τονί μόρφωμα μετά έμψυχίας. και κατά τούτον δε έπεί ό άνθρω
πος δείξει εμφανίζεται, ό μη δεικνύμενος ουκ εστίν άνθρωπος.
DE ΑΝΙΜΑ
30
311
SCHOLION Epicuri ep. ι 66 λέγει εν άλλοις και έ£ άτύμων (την
ψυχήν) συγκεΐσθαι λειοτάτων και στρογγυλωτάτων, πολλώ τινι
3 άστρων Eusebius | 4 έπέπληττε idem | 6 έφύλαττε libri |
7 κάπειτα] και ούτως coni. Diels, recte ille formulam traditam interpretatus | 9 σωμάτων Eusebius: πνευμάτων libri Plutarcliei |
10 αστέρων libri. cf. Posidonius Didymi fr. 32 in Doxogr. Diel.
p. 466, 18 | αύγάς Eusebius: αύρας libri Plutarchei || 23 δεικτι
κώς cf. Gassendus p. 139 || 31 cf. Lucretius in 177 sqq.
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διαφερουσών των τοΟ πυρός' καΐ το μεν τι άλογον αυτής, δ τφ
λοιπώ παρεσπάρθαι σώματι* το δε λογικόν εν τω θώρακι, ως δήλον ε*κ τε των φόβων καΐ της χαράς.
ίίπνον τε γίνεσθαι των της ψυχής μερών των παρ' δλην την
5 σύγκρισιν παρεσπαρμένων έγκατεχομένων ή διαφορουμένων, είτα
συμπιπτόντων τοις έπερεισμοΐς.
το τε σπέρμα αφ' δλων των σωμάτων φέρεσθαι.
AETIVS ιν 4, 6 ρ. 390 D. (Plut. ιν 4, 3) [Δημόκριτος] Επίκου
ρος διμερή την ψυχήν, το μεν λογικόν Αχούσαν εν τω θώρακι
ίο καθιδρυμένον, το δε άλογον καθ' δλην την σύγκρισιν του σώμα
τος διεσπαρμένον.
idem ιν 5, 5 ρ. 391 D. (Plut. ιν 5, 2) Παρμενίδης και Επίκουρος (το
ήγεμονικύν εΐναι) εν δλω τω θώρακι.
TERTVLLIANVS de anima c. 15 c nec in tota lorica pectoris, ut Epi15 curus, (putes τύ ήγεμονικύν concludi)'.
SCBIPTOR EPICVKEVS INCERTVS VH 2 vii 17 col. xxn sq. * * [κα]313
τελέξαθ' ό Επίκουρος καΐ περί τοΟ τόπου τοΟ λογιζομένου μέ
ρους της ψυχής, ως καΐ τούτου πραγματικήν την [£]ήτησιν έχοντος,
[καΐ] κατά λόγον. [τ]ήν μεν γαρ [των] π[ροσ]μενόντων ένα[ργε2ο στ]έ[ραν πίστι]ν άδεή των λόγων παρ[αστήσαι β]ουλόμενος * * * ||
φαμένων ως έπιβα[λό]ν[τ]α τινά τώι λογί£εσθα[ί τ]ι και λυπεΐσθαί
π[ως] μάλισθ' ή κείνησις καΐ το πάθος £λκεΓ φανερώς γαρ επί
τύν θώρακα ή ολκή γε[ί]ν[ε]τα[ι]. μετά ταύτα [δ'] άντι[προσφέ]ρεται την σημείωσιν ήι χρώ[ν]ται πολλοί τ[ου] δ * * .

312

1 cf. Epic. ep. ι 63 ρ. 20, 2 | hanc partitionem sic Lucretius
exprimit ut animum et animam distinguat cf. III 136 sqq. Seruius
in Aen. x 487 | όλογον cf. Lucr. ni 143 sq. | 2 sq. cf. Lucr. ni
138—142. 615 sqq. | 4—6 cf. fr. 325 Lucr. iv 907—961. 762 sq. |
5 έγκατεχομένων cf. Lucr. iv 918 uis animae . . . partim contrusa
magis concessit in altum, ibid. 945 introrsum pars abdita cedat \
διαφορουμένων . . . έπερ. cf. Lucr. iv 946 pars etiam distracta per
artus non queat esse coniuncta inter se . . . . , inter enim saepit
coetus natura uiasque, ib. 916. 961 | 6 έπερεισμοίς] librorum
lectio adnotatur ad p. 22, 19 | 7 cf. fr. 329 Lucr. IV 1042 || 8 Democriti nomen falso praeponi uidit Diels || 17 περί] το|ει Neap. |
19 sq. incerta proposui | 20 fort. τιϊη X6'fim | παρ[αστήσαι] : ΤΟΝ
Neap. Ι ουλομενοα δι///α charta | 21 επιβα.. ν | δείνα Neap. | 24 σημηωσιν Neap.
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314

PLVTARCHVS adu. Coloten 20 p. 1118d Κωλώτη δε γελοΐον δοκεΐ (το ζητεΐν Σωκράτη τί εστίν άνθρωπος), τί οΰν ου καταγελφ
καί του καθηγεμόνος τουτ' αυτό πράττοντος, οσάκις γράφοι και
διαλέγοιτο περί ουσίας ψυχής και του αθρόου της καταρχής;
ει γαρ το έ£ άμφοΐν, ως άΗιούσιν αυτοί, σώματος τοιουδε και ψυχής 5
άνθρωπος εστίν, ό ζητών ψυχής φύσιν ανθρώπου ζητεί φύσιν εκ
της κυριωτέρας αρχής, δτι δε αύτη λόγω δυσθεώρητος, αίσθήσει
δε άληπτός εστί, μη παρά Σωκράτους 'σοφιστου καί αλαζόνος
ανδρός 3, άλλα παρά των σοφών τούτων λάβωμεν ο'ι μέχρι των
περί σάρκα της ψυχής δυνάμεων, αϊς θερμότητα καί μαλακότητα ίο
καί τόνον παρέχει τω σώματι, την ούσίαν συμπηγνύντες αυτής
εκ τίνος θερμού καί πνευματικού καί άερώδους ουκ εξι
κνούνται προς το κυριώτατον αλλ' άπαγορεύουσι* το γαρ φ κρί
νει καί μνημονεύει καί φιλεΐ καί μισεί καί όλως το φρόνιμον καί λογιστικόν εκ τινός φησιν ακατονόμαστου 15
ποιότητος έπιγίνεσθαι. καί δτι μεν αίσχυνομένης εστίν αγνοίας
τουτί το άκατονόμαστον έζομολόγησις, ουκ έ'χειν όνομάσαι φασκόντων δ μη δύνανται καταλαβεΐν, ϊσμεν · c έχέτω δε συγγνώμην
καί τούτο 3, ως λέγουσι.

315

AETIVS ιν 3, 11 ρ. 388 D. (Stob. ecl. phys. 41 ρ. 798 Plut. iv 3, 4) 2ο
Επίκουρος (την ψυχήν) κράμα εκ τεττάρων, εκ ποιου πυρώδους,
εκ ποιου άερώδους, εκ ποιου πνευματικού, εκ τετάρτου τινός ακα
τονόμαστου ' τούτο δ' ην αύτω το αίσθητικόν. ων το μεν πνεύμα
κίνησιν, τον δε αέρα ήρεμίαν, το δε θερμόν την φαινομένην θερ
μότητα του σώματος, το δ' άκατονόμαστον την εν ήμΐν έμποιεΐν 25
αϊσθησιν · εν ούδενί γαρ των ονομαζόμενων στοιχείων είναι αϊσθησιν.
MACROBIVS comment. ι 14, 20 'Epicurus (animam dixit) speciem ex
igne et aere et spiritu mixtam 3.
ALEXANDEB Aphr. de anima ι 8 f. 127U inf. καί οί περί Έπίκουρον *
καί γαρ κατ' εκείνους σύνθετος ή ψυχή εκ πλειόνων τινών καί 3ο
διαφερόντων σωμάτων.
4 αθρόου] ανθρώπου Wyttenbachius temere. eas Pl. quaestiones indicat quas Epicurus ep. I 64—6 perstringit | 8 cf. Plut. ibid.
17p.lll6f 18p.lll7 d 20p. 1118c fr. 231 | 12 cf. Lucr. m 232—237.
269 sq. 128 | 14 cf. id. m 241 sqq. 270 sqq. || 23 ων ... 26 αϊσθη
σιν om Plut. | 25 sq. cf. Lucr. ni 238 sq. 245. 270 sq. | 30 σύνθε
τος cf. Lucr. iii 231
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DE MORIBVS
LVCRETIVS m 294
c scd calidi plus est illis quibus acria corda
iracundaque mens facile efferuescit in ira,
(295)
quo genere in primis uis est uiolenta leonum . . .
at uentosa magis ceruorum frigida mens est
(299)
et gelidas citius per uiscera concitat auras,
quae tremulum faciunt membris existere motum.
at natura boum placido magis aere uiuit
nec nimis irai fax umquam subdita percit
fumida, suffundens caecae caliginis umbra,
nec gelidis torpet telis perfixa pauoris . . .
(305)
sic hominum genus est. quamuis doctrina politos
(307)
constituat pariter quosdam, tamen illa relinquit
naturae cuiusque animi uestigia prima.
nec radicitus euelli mala posse putandumst,
(310)
quin procliuius hic iras decurrat ad acris,
ille metu citius paulo temptetur, at ille
tertius accipiat quaedam clementius aequo.
inque aliis rebus multis differre necessest
naturas hominum uarias moresque sequacis:
(315)
quorum ego nunc nequeo caecas exponere caussas
nec reperire figurarum tot nomina quot sunt
principiis, unde haec oritur uariantia rerum.
illud in his rebus uideor firmare potesse,
uSque adeo naturarum uestigia linqui
(320)
paruola, quae nequeat ratio depellere nobis,
ut nil inpediat dignam dis degere uitam'.

DE SENTIENDO
AETIVS IV 8, 10 p. 395 Diels. (Parall. Α 27, 18 Plut. iv 8, 5)
317
3i Λεύκιππος Δημόκριτος Επίκουρος την αΐσθησιν καΐ την νόησιν
γίνεσθαι είδώλιυν εΊϋωθεν προσιόντων μηδενΐ γαρ έπιβάλλειν μηδετέραν χωρίς του προσπίπτοντος ειδώλου.
ClCERO de finibus Ι 6, 21 c quae sequitur (Epicurus), sunt tota De21 h. e. τάς τε φύσεις και τα ήθη τα ακόλουθα ταύταις |
32 μηδένα . . μηδετέρα Schoemarmus opusc. ac. ιν 339 | είδιυλου
om Parall.
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mocriti, atomi inane, imagines quae είδωλα nominant, quorum incursione non solum uideamus sed etiam cogitemus 3.
cf. de nat. deor. I 38, 108 c uos autem non modo oculis imagines,
sed etiam animis inculcatis 5. 38, 107 c fac imagines esse, quibus
pulsentur animi'.
5
AVGVSTINVS ad Dioscorum epist. cxviu 27 t. υ p. 340d ed. Ven.
1719 (infra p. 237, 25). cf. ibid. 31 p. 342A c dicant ergo, in quo genere ponant imagines quas de corporibus solidioribus afluere putant ipsas minime solidas, ita ut tactu nisi oculorum? cum uidemus,
et animi, cum cogitamus, sentiri non possint, si et ipsa corpora sunt 1. 10
[AETivs (Plutarchus) iv 23, 2 p. 414 D. Επίκουρος και τα
πάθη και τάς αισθήσεις εν τοις πεπονθόσι τόποις, το δε ήγεμονικόν απαθές.]
318

319

DE VISV *
AETIVS TV 13, 1 ρ. 403 D. (Plut. ιν 13 Parallel. Ο 14, 1) Λεύ- 15
κιππος Δημόκριτος Επίκουρος κατά ειδώλων εϊσκρισιν οϊονται το
όρατικόν συμβαίνειν πάθος.
MELETIVS in Crameri anecd. Oxon. t. ΠΙ ρ. 71, 7 πολλά δε οι φι
λόσοφοι περί της ενεργείας ταύτης διηνέχθησαν * οί μεν Επικού
ρειοι είδωλα των φαινομένων προσπίπτειν τοις όφθαλμοΐς λέγουσι 20
και την δρασιν ποιεΐν.
ALEXANDEE APHROD. in Arist. π. αίσθ. 2 (ρ. 438a 5 sq.) p. 51, 3
Thur. ηγείται δε αυτός τε (Δημόκριτος) και προ αυτού Λεύκιππος
και ύστερον δε οί περί τον Έπίκουρον είδωλα τίνα απορρέοντα
ομοιόμορφα τοις αφ' ων άπορρεΐ — ταύτα δε εστί τα ορατά — 25
έμπίπτειν τοις των όρώντων όφθαλμοΐς και ούτω το όράν γίνεσθαι. ου τεκμήριον παρατίθεται το αεί των όρώντων εν τη κόρη
είναι την του όρωμένου £μφασιν και εϊδωλον, δ δη και το όράν
είναι. cf. idem π. ψυχής ιι 13 (προς τους δια της των ειδώλων
έμπτώσεως το όράν λέγοντας) f. 150 Ald.
30
GALENVS de Hippocratis et Platonis dogmatis vil 7 t. ν p. 643 K.
p. 643, 3 Muell. πολύ τοίνυν άμεινον ως εν έσφαλμένοις Επίκου
ρος άπεφήνατο των Στωικών. εκείνοι μεν γαρ των ορατών ουδέν
11 de fide cf. Diels Doxogr, ρ. 219 sq. || 16 εϊσκρισιν Galenus: είσκρίσεις Plutarchi libri εγκρισιν Parall. || 27 παρατίθεται
Democritus. an scrib. παρατίθενται? || 32 ως libri: δ edebatur
ante Muellerum

EPICVRI PHYSICA

221

άγουσιν άχρι της οπτικής δυνάμεως· ό δ' Επίκουρος άγει* καΐ
πολύ γε τούτου κρεΐττον Αριστοτέλης, ουκ εΐδωλον σωματικόν,
αλλά ποιότητα δι' αλλοιώσεως του πέρι£ αέρος από των ορατών
άγων άχρι της όψεως. ibid. ρ. 639 Κ. 639, 3 Muell.
5 GELLIVS V 16, 3 'Epicurus afluere semper ex omnibus corporibus
simulacra quaedam corporura ipsorum eaque sese in oculos inferre
atque ita fieri sensum uidendi putat'.
MACROBIVS saturn. VII 14, 3 c ipsam uero uidendi naturam non insubide introspexit Epicurus, cuius in hoc non est, ut aestimo, im10 probanda sententia, adstipulante praecipue Democrito: qui sicut in
ceteris, ita et in hoc paria senserunt. ergo censet Epicurus ab
omnibus corporibus iugi fluore quaepiam simulacra manare nec umquam tantulam moram interuenire, quin ultra ferantur inani figura
coliaerentes corporum exuuiae: quarum receptacula in nostris oculis
15 sunt, et ideo ad deputatam sibi a natura sedem proprii sensus recurrunt. haec sunt quae uir ille commemorat'.
DE SPECVLIS
AETIVS iv 14, 2 p. 405 D. (Parallel. Ο 14, 14 Plut.) Λεύκιππος
Δημόκριτος Επίκουρος τάς κατοπτρικάς έμφάσεις γίνεσθαι κατ'
2ο ειδώλων αποστάσεις, ά" τίνα φέρεσθαι μεν αφ' ημών, συνίστασθαι
δε επί του κατόπτρου κατ' άντεπιστροφήν.

320

APPVLEIVS apol. de magia 15 £ quid quod nec ob liaec debet tantummodo philosophus speculum inuisere? nam saepe oportet . . .
etiam ipsius similitudinis rationem considerare, num, ut ait Epicu25 rus, profectae a nobis imagines uelut quaedam exuuiae iugi fluore
a corporibus manantes cum leue aliquid et solidum offenderunt,
illisae reflectantur et retro expressae controuersum respondeant'.
DE AVDITV

AETIVS (Plutarchus) IV 19, 2 p. 408 D. Επίκουρος την φω321
3o νήν εΐναι £ευμα εκπεμπόμενον από των φωνούντων f| ήχούντων ή
1 άγει cod. Paris. 2283 άπεφήνατο άγειν Marcianus: uolgo
omittunt, cf. Muellerus quaestionum crit. de his G-aleni libris spec.
alt. p. 19. uereor ne Galenus tale quid scripserit από (των στερεμνίων είδωλα) προσάγει | 5 afluere] cf. Dombart in Fleckeiseni
ann. 1877 p. 342 | 8 insubide] cf. mus. Rhen. t. xx p. 149 | 10 quia
codex || 19 cf. Lucretius IV 269—298. 323—347. 98—109. 150 sq.. |
20 αποστάσεις] υποστάσεις Plutarchea exempla έπιστάσεις Galenus
έμφάσεις ex superioribus inlapsum Parallela
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ψοφούντων τούτο δε το £>ευμα εις όμοιοσχημονα θρυπτεσθαι θραύ
σματα, όμοιοσχημονα δε λέγεται τα στρογγυλά τοις στρογγύλοις
και σκαληνά και τρίγωνα τοις όμοιογενέσι. τούτων δ' εμπιπτόν
των ταΐς άκοαΐς άποτελεΐσθαι την αΐσθησιν της φωνής, φανερόν
δε τούτο γίνεσθαι από των ασκών έκρεόντων και των έμφυσών- 5
των κναφέων τοις ίματίοις.
322

SCHOLIASTA Dionysii Thracis cod. musei Britann. in Crameri
anecd. Oxon. t. iv p. 317, 8 ό δε Επίκουρος καΐ ό Δημόκριτος καΐ
οι Στωικοί σώμα φασι την φωνήν.
GRAMMATICVS Byzantinus cod. Paris. 2555 BAG ρ. 1168 ό Δήμο- ίο
κριτος και ό Επίκουρος και οι Στωικοί σώμα λεγουσι την φωνήν,
δτι πάν 8 £χει ένέργειαν καΐ πάθος ήγουν δύναται δράσαι καΐ
παθεΐν, σώμα εστί.

323

PLVTARCHVS quaestt. conuiu. νιπ 3, 1 ρ. 720e εκείνο δε μάλ
λον (Αμμώνιος £φη) λόγου δείσθαι το νυκτός ήχωδεστέρας εΐναι 15
τάς φωνάς και προς τω μεγέθει την τρανότητα καθαρώς συνδιαφυλάττειν ..... (2 ρ. 720f) ησυχίας δε γενομένης Βοηθός εφη
..... χρήσεσθαί τισι των προαποδεδειγμένων υπ' Επικούρου.
Φέρεται τα οντά εν τω μη οντΓ πολύ γαρ κενόν ένδιέσπαρται
καΐ μέμικται ταίς του αέρος άτόμοις. δταν μεν οΰν ή διακεχυμέ- 2ο
νος και πλάτος έ'χων καί περιδρομήν υπό μανότητος, μικρά καΐ
λεπτά τα μεταξύ των μορίων κενά λείπεται και πολλήν αϊ άτομοι
κατεσπαρμέναι χωράν έπέχουσιν δταν δε συσταλή καί πίλησις
εις ολίγον αυτών γένηται καί συμπέσωσιν άποβιασθεΐσαι προς
άλλήλας, πολλήν εύρυχωρίαν εΊ-ω και διαστάσεις μεγάλας ποιουσι. 25
τούτο δε γίνεται νυκτύς υπό ψυχρύτητος· ή γαρ θερμύτης χαλά
καί διίστησι καί λύει τάς πυκνώσεις, διύ πλείονα τύπον τα £έοντα
5 τούτο h. e. rem ipsam ρ. 221, 30 — 222, 2 expositam || 9 subiciuntur quattuor rationes quibus corpus esse uocem probetur. eas
non adscripsi, quoniam ex scholis conlectae sunt nec licet singulas
singulis adscribere auctoribus. prima inter illas est quam grammaticus Parisinus solam memorare uidetur (cf. p. 22, 6). Epicurus quibus caussis ita statuerit, Lucretius refert iv 526—546 || 14 non attigit hunc locum Lucret. IV 553 sqq. | 18 χρήσασθαι libri: corr.
Reiskius | 21 μακρά καί πλατέα coni. Wyttenbacliius (cf. p. 223, 26)
uiolentius. fort. πολλά intercidit ante τα * | 23 κατεσπαρμένην libri
έγκατεσπαρμένην Wyttenbachius oblitus etiam £χουσιν scribere pro
conposito | 25 διασπάσεις libri: corr. Wyttenbachius
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καΐ μαλασσόμενα καΐ τηκόμενα των σωμάτων έπιλαμβάνει, καΐ
τουναντίον αΰ πάλιν τα πηγνύμενα καΐ ψυχόμενα συγχωρεί προς
άλληλα καΐ συνάγεται καΐ απολείπει κενότητας εν τοις περιέχουσιν άγγείοις καί τόποις έ£ ων ύποκεχώρηκεν.
ή δη φωνή προσφερόμενη καΐ προστυγχάνουσα σώμασι πολλοίς
καί άθρόοις ή τυφλουται παντάπασιν ή διασπάσματα λαμβάνει καί
μεγάλας καί πολλάς αντικρούσεις καΐ διατριβάς· εν δε κενψ καί
σωμάτων έρήμω διαστήματι λεΐον δρόμον έχουσα καΐ συνεχή καί
άπταιστον εξικνείται προς την άκοήν, υπό τάχους #μα τω λόγω
διασώ£ουσα την σαφήνειαν. οράς γαρ δτι καί των αγγείων τα
κενά πληττόμενα μάλλον υπακούει πληγαΐς καί τον ήχον αποτεί
νει μακράν, πολλάκις δε καί κύκλω περιφερόμενον διαδίδωσι πο
λύν το δ' έμπλησθέν ή στερεού σώματος ή τίνος υγρού παντάπασι γίνεται κωφύν καί άναυδον, όδόν ουκ έχούσης ουδέ χωράν
fj δίεισι της φωνής, αυτών δε των σωμάτων χρυσύς μεν καί λί
θος ύπο πληρότητας ίσχνόφωνα καί δυ/τηχή καί ταχύ κατασβέννυσι
τους φθόγγους εν αύτοΐς, ευφωνος δε καί λάλος Ο χαλκός, fj πολύκενος καί όγκον ελαφρός καί λεπτός, ου πολλοίς συντεθλιμμένος
έπαλλήλοις σώμασιν αλλ' άφθονον £χων το της επιεικούς καί άναφους μεμιγμένον ουσίας, ή ταΐς τ' άλλαις κινήσεσιν εύπορίαν δίδωσι την τε φωνήν ευμενώς ύπολαμβάνουσα παραπέμπει, μέχρις
αν άψάμενός τις ώςπερ εν όδώ καταλάβη καί τύφλωση [το κενόν] ·
ενταύθα δ' £στη καί άπεπαύσατο του πρόσω χωρεΐν δια την άντίφραΗιν.
ταύτα, έ"φη, δοκεΐ μοι την νύκτα ποιεΐν ήχώδη, την δ' ήμέραν
ήττον, θερμότητι καί διαλύσει του αέρος μακρά τα διαστήματα
των ατόμων ποιούσαν, μόνον, εΌρη, μηδείς ένιστάσθω πoόc τάς
πρώτας υποθέσεις,
cf. c. 3 ρ. 72 l f ουδέν ουν £δει τη νυκτί παρέχειν πράγματα συσπώντας αυτής τον αέρα καί συντείνοντας, έτέρωθι δ' αΰ χώρας καί
κενότητας απολείποντας, ώςπερ έμποδών όντα τη φωνή τον αέρα
καί φθείροντα την ούσίαν, ης αυτός ουσία καί σώμα καί δύναμίς
3 καί κενότητας libri: καί del. Meziriacus | 5 δη] δε uolgatur Ι 12 πολύ libri: corr. Wyttenbachius | 13 το δ'] το δε
άγγεΐον libri | 18 scribe καί τον -δγ-κον | 19 επιεικούς] an παρεικούσης? | 22 τύφλωση cf. 1. 6 | το κενύν glossema. debuit τύν
πόρον dici | 23 άντίπραΗιν libri: corr. Xylander | 31 άπολιπόντας uolgo | 32 σώμα Wyttenbachius, cf. 4 ρ. 722b : σχήμα libri
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εστίν, άνευ δε τούτων έ'δει δη που τάς ανωμάλους νύκτας, οίον
ομιχλώδεις και δυσχειμέρους ήχωδεστέρας είναι των αίθριων καΐ
κεκραμένων όμαλώς δια το δευρο μεν συνωθεΐν τάς άτόμους, έκεΐ
δε δθεν μεθίστανται χωράν 2ρημον άπολιπεΐν σωμάτων, καΐ το δη
προχειρότατον, ήμέραν ψυχράν ήχωδεστέραν εΐναι νυκτός άλεεινής 5
και θερινής· ων ούδέτερον αληθές εστίν.
DE GVSTV
324

PLVTARCHVS adu. Coloten 25 ρ. 1121 b τω λεγομένω περί της
γεύσεως, Οτι το έκτος ου φησιν είναι γλυκύ, πάθος δε τι καΐ κί
νημα περί αυτήν γεγονέναι τοιούτον.
DE SOMNO ΕΤ SOMNIIS
c Epicurei (somnum affirmant)
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TERTVLLIANVS de anima c. 43
deminutionem spiritus animalis 1.
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PLVTARCHVS quaestt. conuiu. vm 10, 1 p. 734d το δε λεγόμενον περί των ενυπνίων, ως εστίν αβέβαια και ψευδή μάλιστα 15
περί τους φυλλοχόους μήνας, ουκ οΐδ' δπως . . . ανέκυψε. ......
§ 2 ρ. 734f ό δε Φαβωρΐνος .... λόγον τινά του Δημοκρίτου παλαιόν ώςπερ εκ καπνού καθελών ήμαυρωμένον οίος ην έκκαθαίρειν
καΐ διαλαμπρύνειν, ύποθέμενος τούτο δη τούπιδήμιον, δ φησι Δη
μόκριτος, έγκαταβυσσουσθαι τα είδωλα δια των πόρων εις τα σώ- 2ο
ματα και ποιεΐν τάς κατά τον ύπνον όψεις έπαναφερόμενα. φοιτάν
δε ταύτα πανταχόθεν άπιόντα και σκευών καί Ιματίων και φυτών,
μάλιστα δε Ζψων υπό σάλου πολλού καί θερμότητας, ου μόνον
έχοντα μορφοειδεΐς του σώματος έκμεμαγμένας ομοιότητας — ως
Επίκουρος οϊεται μέχρι τούτου Δημοκρίτω συνεπόμενος, ενταύθα 25
δε προλιπών τον λόγον —, άλλα καΐ των κατά ψυχήν κινημάτων
καί βουλευμάτων έκάστψ καί ηθών καί παθών εμφάσεις άναλαμβάνοντα συνεφέλκεσθαι κτλ.
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COMMENTA Lucani vil 8 ρ. 221, 1 c Epicurus dicit atomos influere animis nostris in imaginibus corporum et ea quae gessimus 30
aut quae gesturi sumus, per quietem uideri'.
8 integrum locum habes fr. 252 p. 186, 8. rem rationesque
exponit Lucretius iv 617—670 || 12 cf.fr. 311 p. 217, 4 || 29 cf.
Lucret. iv 962 — 1036. 757 sqq. in primis 794—817. Democritea sententia fuit, cf. Cic. de diuin. II 58, 120
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TERTVLLIANVS de anima 46 'uana in totum somnia Epicurus
iudicauit, liberans a negotiis diuinitatem et dissoluens ordinem rerum et in passiuitate omnia spargens ut euentui exposita et fortuita'.
ClCERO de diuin. I 30, 62 'Epicurum igitur audiemus potius (de
5 somniis quam Platonem)?'
ibid. I 44, 99 'Sisenna .... insolenter, credo ab Epicureo aliquo
inductus, disputat somniis credi non oportere'.
PETRONIVS c. 104 c hinc scies, inquit Eumolpus, Epicurum esse. hominem diuinum, qui eius modi ludibria facetissima ratione condemnat'.
10 [Cassius Plutarchi u. Cass. 37 aliena refert ut Epicurea: δηλοΰσι δ'
αί κατά τους ύπνους τροπαΐ των ονείρων, ας τρέπεται το φανταστικόν έ£ αρχής βραχείας παντοδαπά καΐ πάθη καΐ είδωλα γινόμενον. κινεΐσθαι δ' αεί πέφυκε, κίνησις δ' αύτώ φαντασία τις ή
νόησις.]

15
329

DE GENERATIONE
AETIVS (Plutarchus) ν 3, 5 ρ. 417 D. Επίκουρος (το σπέρμα
φησί) ψυχής καΐ σώματος απόσπασμα.

330

AETIVS (Plutarchus) ν 5, 1 ρ. 418 D. Πυθαγόρας Επίκουρος
Δημόκριτος καΐ το θήλυ προΐεσθαι σπέρμα. £χειν γαρ παραστάτας
20 άπεστραμμένους' δια τοΟτο και δρε£ιν έχειν περί τάς χρήσεις.
CENSORINVS de die nat. 5, 4 c illud quoque ambiguam facit inter
auctores opinionem, utrumne ex patris tantummodo semine partus
nascatur ....... an etiam ex matris, quod . . . Epicuro uisum est 3.

331
CENSORINVS de die nat. 6, 2 'Stoici una totum infantem figu25 rari dixerunt . . . sunt qui id opinentur ipsa fieri natura, ut Aristoteles atque Epicurus 3.
332

AETIVS (Plutarchus) ν 16, 1 ρ. 426 D. Δημόκριτος Επίκου
ρος το έμβρυον εν τη μήτρα δια του στόματος τρέφεσθαι, όθεν
ευθέως γεννηθέν επί τον μαστόν φέρεσθαι τω στόματι. εΐναι γαρ
3ο καΐ εν τη μήτρα θηλάς τινας καΐ στόματα, δι' ων τρέφεσθαι.
DE ORIGINE GENERIS HVMANI

333

CENSORIKVS de die nat. 4, 9 'Democrito Abderitae ex aqua
limoque primum uisum esse homines procreatos. nec longe secus
1 cf. Lucret. IV 814—7 | 9 ludibria] somniorum sc. || 15 cf.
VH 2 x95sqq. | 16 cf. fr. 311 p. 217, 7 || 19 cf. Lucr. iy 1208—32 |
19 et 20 ^χει libri | 20 cf. Lucr. IV 1192—1207 | fort. έπι
15

226

EPICVRI PHYSICA

Epicurus: is enim credidit limo calfacto uteros nescio quos radicibus terrae cohaerentes primum increuisse et infantibus ex se editis
ingenitum lactis umorem natura ministrante praebuisse, quos ita
educatos et adultos genus humarmm propagasse'.

DE LOQVELLA

5

334

ORIGENES contra Celsum ι 24 p. 18 Hoesch. εμπίπτει ... λό
γος βαθύς και απόρρητος ό περί φύσεως ονομάτων, πότερον, ως
οϊεται Αριστοτέλης, θέσει εστί τα ονόματα ..... ή ως διδάσκει
Επίκουρος — έτέρως ή ως οϊονται οί από της στοάς — , φύσει
εστί τα ονόματα, άπορρηΗάντων των πρώτων ανθρώπων τινάς ίο
φωνάς κατά των πραγμάτων.
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PROCLVS in Plat. Cratylum 16 ρ. 6 Boiss. δτι της Κρατύλου
δό£ης γέγονε Πυθαγόρας τε και Επίκουρος, ibid. 17 ρ. 8 ό μεν
οΰν Επίκουρος κατά το δεύτερον σημαινόμενον ωετο φύσει εΐναι
τα ονόματα, ως έργα φύσεως προηγούμενα, ως την φωνήν καΐ ΐδ
την δρασιν και ως το όράν καΐ το άκούειν, ούτως και το όνομά£ειν · ώςτε και το όνομα φύσει είναι ως έργον φύσεως . . . . ό γαρ
Επίκουρος έ'λεγεν,. δτι ουχί έπιστημόνως ούτοι (οί πρώτοι θέμενοι)
ε'θεντο τα ονόματα, αλλά φυσικώς κινούμενοι, ως οί βήσσοντες και
2ο
πταίροντες και μυκώμενοι και ύλακτουντες και στενά£οντες.

336

DE MORTE
AETIVS (Plutarchus) ιν 7, 4 ρ. 393 D. Δημόκριτος Επίκουρος
(την ψυχήν) φθαρτήν τω σώματι συνδιαφθειρομένην.
1 cf. Lactant. diu. inst. VII 7, 9 c errauit ergo Democritus, qui
uermiculorum modo putauit (homines) efFusos esse de terra nullo
auctore nullaque ratione'. Lucretius V 791 sqq. (Lactant. II 11). De
aucto cultu humano uid. Ep. ep. ι 75 cum subs. interpr. || 9 cf. Ep.
ep. I 75 sq. p. 27, 4 Lucr. ν 1028—90 VH 2 VII 26 || 14 sqq. edidit
iam Gassendus p. 702 | 14 δεύτερον scripsi: πρώτον libri. praemisit
Proclus haec: δτι το 'φύσει' τετραχώς· ή γαρ ως άί των £ώων καΐ
φυτών ούσίαι δλαι τε και τα μέρη αυτών ή (ως) αί τούτων
ένέργειαι και δυνάμεις, ως ή του πυρός κουφότης καΐ θερμότης·
ή ως αί σκιαΐ και αί έμφάσεις εν τοις κατόπτροις· ή ως αί τεχνηταί εικόνες έοικυΐαι τοις άρχετύποις εαυτών, unde etiam infra p. 9
ό δε Κρατύλος κατά το τέταρτον, non δεύτερον Proclum scripsisse
apparet | 20 πταίροντες Gassendus: πτέοντες Boissonadii libri ||
23 cf. Epic. ep. I 65 ρ. 21, 8 ep. ui 124 sq. sent. II. Lucretius UI
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LACTANTIVS diuin. instit. ΙΠ 17, 33 c quid quod totum illud argumentum falsum est, quia non intereunt animae. Vero, inquit (Epicurus). nam quod cum corpore nascitur, cum .corpore intereat necesse est 1. cf. VII 12, 1 'nunc argumenta eorum qui con5 tra disserunt refellamus, quae Lucretius tertio libro exsecutus est.
"Quoniam cum corpore" inquit "anima nascitur, cum corpore intereat necesse est"'. VII 13, 7 'falsa est ergo Democriti et Epicuri
et Dicaearchi de animae dissolutione sententia'. ibid. VII 8, 8.
AVGVSTINI quae fertur enarratio psalmi 73, 25 t. IV p. 78l e ed. Ven.
10 1719 'et forte qui dicit "cum mortuus fuero, postea nihil ero", et
litteras didicit et ab Epicuro didicit hoc, nescio quo deliro philosopho uel potius amatore uanitatis, non sapientiae: quem ipsi etiam
philosophi porcum nominauerunt; qui uoluptatem corporis summum
bonum dixit, hunc philosophum porcum nominauerunt uolutantem
15 se in caeno carnali. ab illo forte didicit iste litteratus dicere: Non
ero postea quam mortuus fuero'.
idem sermon. CCCXLVm t. ν ρ. 1344a c et consumpta ista uita nullam postea credunt futuram'.

337
SBXTVS emp. adu. dogmat. πι (math. ix) 72 (αί ψυχαΐ) καθ'
20 αύτάς διαμένουσι καΐ ούχ, ως έλεγεν ό Επίκουρος, άπολυθεΐσαι
των σιυμάτιυν καπν.ου δίκην σκίδνανται.
cf. lamblichus Ιο. Stobaei ecl. phys. 41, 43 ρ. 924 Η. ει δε παρέ"σπαρται μεν καΐ επέστη/ ή ψυχή τφ σώματι καθά περ εν ασκώ
πνεύμα περιεχόμενη, ή συμμιγνυμένη προς αυτό και έγκινουμένη
25 ώςπερ τα εν τω αέρι Εύσματα δια των θυρίδων φαινόμενα, δήλόν
που τοΟτο δτι εΉεισι μεν από του σώματος, εν δε τψ έκβαίνειν
διαφορεΐται καΐ διασκεδάννυται, ιύςπερ Δημόκριτος καΐ Επίκουρος
αποφαίνονται.
338
CiCERO de finibus Π 31, 100 'scripsit enim et multis saepe
30 uerbis et breuiter aperteque in eo libro quem modo nominaui, mortem nihil ad nos pertinere' cett.
417 sqq., cuius disputationem Lactantius refert refutatque diu. inst.
VII 12 | 1 illud] cf. 1. s. § 30 i. e. Ep. ep. m 125 p. 61, 6 | 6 cf.
Lucr. III 746 sqq. uid. Seruius in Verg. Aen. IV 34 V 81 VII 4 commenta Lucani ix 1 p. 289, 3 IX 568 p. 304, 9 cett. || 21 cf. Lucr.
III 436 sqq. 456. similia contulit Wyttenbachius ad Plut. de sera
numiuis uindicta p. 80 || 30 Epic. sent. π | cf. Plutarchus consol.
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Προς μεν ταλλα δυνατόν άοΓφάλειαν πορίοταοτθαι, χάριν
be θανάτου πάντες άνθρωποι πόλιν άτείχιστον οικουμεν.
GNOMOLOGION codicis Parisini gr. 1168 f. 115r Γνώμαι επικούρου.
MAXIMVS abb. gnomol. 36 ρ. 194 Turic. t. Π ρ. 627 Combef. Επι
5
κούρου, sed IOANNES STOBAEVS floril. cxvni 33 Μητροδώρου.

340

HIPPOLYTVS philosoph. 22, 5 p. 572, 14 D. τάς δε ψυχάς των
ανθρώπων λύεσθαι άμα τοις σώμασιν, ώςπερ και συγγεννάσθαι
αύτοΐς τίθεται (Επίκουρος), αίμα γαρ αύτάς εΐναι, ου εξελθόντος
ή τραπέντος άπόλλυσθαι δλον τον άνθρωπον. ψ ακολουθεί μήτε
κρίσεις εΐναι εν "Αιδου μήτε δικαστήρια, ως δ τι αν δράση τις εν ίο
τω βίω τούτω και διαλάθη, άνεύθυνον εΐναι παντελώς.

341

SENECA epist. 24, 18 c non sum tam ineptus ut Epicuream cantilenam hoc loco persequar et dicam uanos esse inferorum metus,
nec Ixionem rota uolui nec saxum umeris Sisyphi trudi in aduersum
nec ullius uiscera et renasci posse cotidie et carpi. nemo tara puer 15
est ut Cerberum timeat et tenebras et larualem habitum nudis ossibus cohaerentium'.
LACTANTTVS diuin. instit. lli 17, 42 c dicit Epicurus . . . inferorum
poenas non esse metuendas, quod animae post mortem occidant nec
20
ulli omnino sint inferi'.
idem ibid. VII 7, 13 c esse inferos Zeno Stoicus docuit et sedes
piorum ab impiis esse discretas; et illos quidem quietas ac delectabiles incolere regiones, hos uero luere poenas in tenebrosis
locis atque in caeni uoraginibus horrendis. idem nobis prophetae
palam faciunt. ergo Epicurus errauit, qui poetarum id esse figmen- 25
tum putauit et illas inferorum poenas quae ferantur in hac esse
uita interpretatus est\

ad uxorem 10 p. 61 l d Lucianus Philops. 24 Origenes contra Celsum
III 80 p. 164 Hoesch. Seruius in Verg. Aen. II 646 Hieronymus in
Isaiam comm. 1. VII t. IV p. 317a Vall. cett. || 5 cf. C. Wachsmuthius studien zu den griech. florilegien p. 160 || 12 et hinc apparet
Ciceronis uerba Tusc. disp. I 5, 10 — 6, 11 contra ipsum Epicurum
dici, maxime 6, 11 c atqui pleni libri sunt contra ista ipsa disserentium philosophomm. inepte sane. quis enim est tam excors quem
ista moueant', et ex Cic. 1. s. I 21, 48. fabulas inferni Lucretius
lli 978—1023 ita tractat, ut stultos hanc uitam sibi ipsos 'Acherusiam 5 facere disserat, cf. huius paginae 1. 26 sq.
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DE METEORIS
[TERTVLLIANVS ad nat. Π 4 'sed Epicurus, qui dixerat quae
super nos, nihil ad nos, cum et ipse caelum inspicere deside4 rat, solis orbem pedalem deprehendit 3.]
342
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AETIVS (Plutarchus) ν 20, 2 p. 432 D. Δημόκριτος Επίκου
ρος τα ουράνια {ουκ αποδέχονται £ώα είναι).
PLVTARCHVS adu. Coloten 27 ρ. 1123a τίς οΰν κινεί τα πεπιστευμένα και μάχεται τοις έναργέσιν; οί . . . φάσκοντες μηδέ τον ήλιον
£μψυχον εΐναι μηδέ την σελήνην, οΐς πάντες άνθρωποι θύουσι και
προσεύχονται και σέβονται;
GALENVS de usu partium xn 6 t. ιν ρ. 21 Κ. και μέντοι καΐ ό δη
μιουργός ημών είδώς ακριβώς των τοιούτων ανδρών την άχαριστίαν ό'μως δημιουργεί, και τάς ώρας του 'έτους ό ήλιος απεργά
ζεται και τους καρπούς τέλειοι μηδέν φροντίδων, οΐμαι, μήτε Δίαγόρου μήτ' ΆναΗαγόρου μήτ' Επικούρου μήτε των άλλων των εις
αυτόν βλασφημησάντων. άγαθώ γαρ ούδενί περί ούδενός έγγίνεται φθόνος, αλλ' ώφελεΐν πάντα καΐ κοσμεΐν πέφυκεν.
AVGVSTINVS de ciuitate dei xvm 41 c nonne apud Athenas et Epicurei clarebant adserentes res humanas ad deorum curam non pertinere, et Stoici qui contraria sentientes eas regi atque muniri diis
adiutoribus et tutoribus disputabant? unde miror, cur Anaxagoras
reus factus sit, quia solem dixit esse lapidem ardentem, negans
utique deura, cum in eadem ciuitate gloria floruerit Epicurus uixeritque securus non solum solem uel ullum siderum deum esse
non credens, sed nec louem nec ullura deorum omnino in mundo
habitare contendens, ad quem preces hominum supplicationesque
perueniant'.

AETIVS n 20, 14 p. 350 D. (Stob. ecl. phys. 25, 3 Plut. Π 20, 5)
Επίκουρος γήινον πύκνωμα τον ήλιόν φησιν εΐναι κισηροειδές και
30 σπογγοειδές ταΐς κατατρήσεσιν υπό πυρός άνημμένον.
cf. Achilles 19 ρ. 138d Pet. Επίκουρος δε κισηροειδή αυτόν έχρη εκ
πυρός δια τρημάτων τινών το φως έκπέμποντα.

343

1 dictum Socrati rectius tribuitur a Minucio Felice 13, 1 Lactantio III 20, 10 al.; Epicuro ut imputaretur, eifecit similitudo sententiae II || 5 cf. ep. ι 77 p. 28, 6 sq. 1 16 Plat. Tim. ρ. 29Θ | 19 Ep.
sent. ι || 29 κισηροειδώς et σπογγοειδώς libri, olim correctum
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AETIVS π 22, 6 p. 352 D. (Plut. n 22) Αναμμένης πλατύν ως
πέταλον τον ήλιον. Ηράκλειτος σκαφοειδή, ύπόκυρτον. οι Στωικοί σφαιροειδή ως τον κόσμον καί τα άστρα. Επίκουρος ένδέχεσθαι τα προειρημένα πάντα.

345

AETIVS ιι 21, 5 ρ. 352, 1 Ι). (Plut. Π 21, 2 Stob. ecl. phys. 25, 3) 5
Επίκουρος (τον ήλιον) τηλικοϋτον ήλίκος φαίνεται, fj μικρφ τινι
μεί£ω ή έλάττω.

346

SBRVIVS in Verg. georg. ι 247 ' aut "intempesta silet",
quia Epicurei dicunt non ire solem per alterum hemisphaerium, sed
semper f his ab ortu colligi scintillas et fieri orbem solis'.
10
idem in Verg. Aen. IV 584 c nouo lumine . . . secundum Epicureos qui stulte solem de atomis dicunt constare, et cum die nasci,
cum die perire 3.

347

IVNIVS PHILARG. in Verg. georg. n 478 p. 248 Vrsini c Varios
defectus secundum Epicurum, qui ait non unam causam pronun- 15
tiandam, qua sol deficere uidetur, sed uarias: potest enim fieri ut
extinguatur, ut longius recedat, ut aliquod eum corpus abscondat'.
TflEMlSTlVS paraphr. Arist. anal. post. Α 33 (ρ. 89a 38) f. 9U Ald.
p. 66, 7 Speng. διό περ ούδ' οίον τε τον αυτόν περί του αυτού
και δό£αν έ'χειν άμα καί έπιστήμην' άμα γαρ αν ύπολαμβάνοι καί 2ο
ένδέχεσθαι και μη ένδέχεσθαι άλλως εχειν το αυτό' αλλ' εν άλλψ
μεν είναι περί τούτου δό£αν, εν άλλψ δ' έπιστήμην συμβαίνει' εν
Έπικούρψ μεν γαρ δό£α ην, δτι της σελήνης ύποτρεχούσης ό ήλιος
έκλιμπάνει, ωετο γαρ αυτό ένδέχεσθαι καί άλλως έ'χειν εν Ίππάρχω δε επιστήμη.
25

348

SCHOLION Epicuri ep. ι 7/ρ. 26, 9 και εν άλλοις (φησιν Επί
κουρος) την γήν τω αέρι έποχεΐσθαι.

349

ABTIVS m 4, 5 ρ. 371 D. (Phit. πι 4, 2 Parall. Ν 6, 5 ρ. 691 Gf.)
Επίκουρος (νέφη καί ύετόν κτλ. γίνεσθαι) από των ατόμων, στρογγυλαίνεσθαι δε την χάλασαν καί τον ύετόν από της μακράς κατά- 3α
φοράς ύποπεπλασμένον.

350

AETIVS ιιι 15, 11 ρ. 381 D. (Plut. πι 15, 9) περί σεισμών γης.
6 cf. [Ep.] ep. II 91 || 9 uid. [Ep.] ep. II 92. cf. schol. Bern. ad
georg. I 248 ρ. 866 Hag. | 10 fort. superne sub ortum || 15 cf. [Ep.]
ep. π 96 p. 42, 4 || 26 hoc fr. pertinet ad Περί φύσεως Ι. XI cf.
ρ. 126, 27 || 29 cf. [Ep.] ep. n 99. 106 sq. || 32 cf. [Ep.] ep. II 105
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Επίκουρος ένδέχεσθαι μεν υπό πάχους αέρος του υποκειμένου
ύδατώδους όντος άνακρουομένην αυτήν και οίον ύποτυπτομένην
κινεΐσθαι* ένδέχεσθαι δε και σηραγγώδη τοις κατωτέρω μέρεσι
καθεστώσαν υπό του διασπειρομένου πνεύματος εις τάς άντροει5 δεις κοιλότητας εμπίπτοντος σαλεύεσθαι.
351

SENEGA nat. quaest. νι 20 c ueniamus nunc ad eos, qui omnia
ista quae rettuli in causa esse dixerunt aut ex iis plura. Democritus plura. ait enirn motum aliquando spiritu fieri, aliquando aqua,
aliquando utroque ...... (5) omnes istas esse posse causas Epi10 curus ait pluresque alias temptat et illos qui aliquid unum ex istis
esse adfirmauerunt, corripit, cum sit arduum de his quae coniectura
sequenda sunt aliquid certi promittere. ergo, ut ait,
potest terram mouere aqua, si partes aliquas eluit et adrosit, quibus desiit posse extenuatis sustineri quod integris

15 ferebatur. potest terram mouere inpressio spiritus: fortasse
enim aere extrinsecus alio intrante agitatur, fortasse aliqua
parte subito cadente percutitur et inde motum capit. fortasse aliqua pars terrae uelut columnis quibusdam ac pilis
sustinetur, quibus uitiatis ac recedentibtis tremit pondus
20 inpositum. fortasse calida uis spiritus in ignem uersa ful6 sqq. usus sum lectione codicum Bambergensis (B) Berolinensis (E) Leidensis (L) Wirzeburgensis (W) a Brunone Larisch
Silesio enotata mihique humanissime commodata, codicis Gudiani
(G-) secundum Fickerti testimonia | 7 aut ex] de Β | his libri |
8 plura. ait] ait. Dicit Β plura putat. ait ceteri | ββτΐ ante spiritu
traicit L, ante aliquando Β | 9 esse posse BGL: posse esse EW |
10 illos] alios libri | aliquod EW (non B) | imum Ε | ex istis ante
aliquid dat Β | 11 hiis G eis L | coniectatur^N 1 \ 12 sq. potest
ergo ait Β | 13 et 15 mouere BGL: conmouere EW | 13 arrosit BL adrasit G abrasitJLW \ 14 sustineri] sufficere Β | 15 ferebatur] ad sustinendum sat erat Β | 16 aer B, EW aer et GL |
extrinsecus om EW | intrante B 1 : intrante aere B2GL, EW emendata
lectione male interposita | fortasse omissum post aliqua inseruit L 2 |
17 aliqua subito parte percntitur decidente Β | cadente L: decidente ceteri j inde] tamen G1 [ 18 aliqua omW 1 | ueludW \ 19 quibus] quibusdam G | uitiatis] inpulsis & | 20 uersa Β: uersa et GL
uersat et EW | fulminum G 1
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mini similis cum magna strage obstantium fertur. fortasse
palustres et iacentes aquas aliquis flatus inpellit et inde
aut ictus terram quatit aut spiritus agitatio ipso motu crescens et se incitans ab imo in summa usque perfertur.
nullam tamen illi placet causam motus esse maiorem quam spiritunT. 5
DE DIS
LVCRETIVS ν 52
c cum bene praesertim multa ac diuinitus ipsis
immortalibus de diuis dare dicta suerit 5 (Epicurus).
352

CICERO de nat. deor. I 16, 43

'Solus enim (Epicurus) uidit 10

primum esse deos, quod in omnium animis eomm notionem inpressisset ipsa natura.

quae est enim gens aut quod genus hominum,

quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam deorum?
c. 17 quam appellat πρόληψη/ Epicurus ......

Quod igitur fundamen- (44)

tum huius quaestionis est, id praeclare iactum uidetis.

cum enim 15

non instituto aliquo aut more aul lege sit opinio constituta maneatque ad unum omnium firma consensio, intellegi necesse est esse
deos, quoniam insitas eorum .... cognitiones habemus. de quo autem
omnium natura consentit, id uerum esse necesse est. esse igitur deos
conntendum est. Quod quoniam fere cfonstat inter omnis non phi- 20
losophos solum sed etiam indoctos, fateamur constare illud etiam,
hanc nos habere siue anticipationem, ut ante dixi, siue praenotionem deorum ...... ut deos beatos et inmortales putemus. quae (45)
enim nobis natura informationem ipsorum deorum dedit, eadem insculpsit in mentibus,

ut eos aeternos et beatos haberemus. ..... 25

1 obstantium strage Β | 2 et] ac Β | aliquas G 1 | 3 motu
ipso L | 4 et in se L 1 | profertur BL [| 10 Tulliana quamuis non
sint de fonte excepta, tamen curn summam libri π. θεών reddere
uideantur, deesse nolui. adposui quae Cottam ex illis referentem
Cicero facit. cetera testimonia secundum ordinem Tullianae disputationis disposui | 11 cf. 36, 100 c habebam, inquis, in animo insitam
informationem quandam dei 5 | 12 cf. 23, 62 c quod enim omnium
gentium generumque hominibus ita uideretur, id satis magnum argumentum esse dixisti, cur esse deos confiteremur 5 | 14 uid. p. 188,17 |
21 fatemur libri: corr. B 2 | 25 cf. 24, 68 c illud uestrum beatum et
aeterrmm, quibus duobus uerbis significatis deum 3 34, 95 'clamare
non desinitis retinendum hoc esse, deus ut beatus inmortalisque sit'

fr. 352
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(40)
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(47)
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(48)
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Si nihil aliud quaereremus nisi ut deos pie coleremus et ut superstitione liberaremur, satis erat dictum. nam et praestans deorum
natura hominum pietate coleretur, cum et aeterna esset et beatissima (habet enim uenerationem iustam quicquid excellit), et metus
omnis a ui atque ira deorum pulsus esset: intellegitur enim a beata
inmortalique natura et iram et gratiam segregari, quibus remotis
nullos a superis inpendere metus. sed ad hanc confirmandam opinionem anquirit animus et formam et uitae actionem mentisque agitationem in deo.
Ac de forma quidem partim natura nos admonet, partim ratio c. 18
docet. nam a natura habemus omnes oranium gentium speciem nullam aliam nisi humanam deorum. quae enitn forma alia occurrit
umquam aut uigilanti cuiquara aut dormienti? sed ne omnia reuocentur ad primas notiones, ratio hoc idem ipsa declarat. nam cum
praestantissumam naturam, uel quia beata est uel quia sempiterna,
conuenire uideatur eandem esse pulcherrimam, quae conpositio membrorum, quae conformatio liniamentorum, quae figura, quae species
humana potest esse pulchrior? ..... Quod si omnium animantium
formam uincit hominis figura, deus autem animans est, ea figura
profecto est, quae pulcherrima sit oranium. quoniamque deos beatissimos esse constat, beatus autem esse sine uirtute nemo potest
nec uirtus sine ratione constare nec ratio usquam inesse nisi in

4 cf. 41, 116 " est eorum eximia quaedam praestansque natura,
ut ea debeat ipsa per se ad se colendam allicere sapientem' | 8 uitam et actionem mentis atque libri: corr. Beierus | 10—22 cf.
27', 76 e non deest hoc loco copia rationum, quibus docere uelitis
humanas esse formas deorum: primum quod ita sit informatum [anticipatum] mentibus nostris, ut homini, cum de deo cogitet, forma
occurrat humana; deinde quod, quoniam rebus omnibus excellat
natura diuina, forma quoque esse pulcherrima debeat, nec esse humana ullam pulchriorem; tertiam rationem adfertis, quod nulla alia
figura domicilium mentis esse possit* | 20 sit] est Maduigius |
21 sq. cf. 31,89 c beatos esse deos sumpsisti. — beatum autem esse
sine uirtute neminem posse. — uirtutem autem sine ratione constare non posse. — adiungis, nec rationem esse nisi in hominis
figura 3 | 22 sq. cf. 31, 87 'numquam uidi, inquit, animam rationis
consilique participem in ulla alia nisi humana figura' et 35, 98 |
22 in seruauit Β
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hominis figura, hominis esse specie deos confitendum est.

nec ta~ (49)

men ea species corpus est sed quasi corpus, nec habet sanguinem
c. 19 sed quasi sanguinem ......

Epicurus autem, qui res occultas et

penitus abditas non modo uiderit animo sed etiam sic tractet ut
manu,

docet eam esse uim et naturam deorum,

ut primum non 5

1—3 cf. 25, 71 c dum indiuiduorum corporum concretionem
ftigit (Epicurus), ne interitus et dissipatio consequatur, negat esse
corpus deorum sed tamquam corpus, nec sanguinem sed tamquam
sanguinem 5 et omnino c. 24, 68 — 26,74. add. 44, 123 'Posidonius
disseruit in libro quinto de natura deorum, nullos esse deos Epicuro
uideri, quaeque is de dis inmortalibus dixerit, inuidiae detestandae
gratia dixisse [cf. adn. ad p. 103, 7]: neque enim tam desipiens fuisset ut homunculi similem deum fingeret, liniamentis dum taxat extremis, non habitu solido, membris hominis praeditum omnibus
[cf. 33, 92], usu membrorum ne minimo quidem, exilem quendam
atque perlucidum, nihil cuiquam tribuentem, nihil gratificantem,
omnino nihil curantem, nihil agentem 5. 27, 75 c cedo mihi istorum
adumbratorum deorum liniamenta atque formas 3 . 35, 98 'cleum
tamen nosse te dicis, modo liniamenta maneant'. II 23, 59 c Epicurus monogrammos deos et nihil agentes commentus est' (uid. Dionysius Eusebii praep. eu. xiv 27 p. 783 C κενάς ανυπόστατων θεών
τερατευσάμενος έ£ωγράφησε σκιάς), de diuin. n 17,40 'deos enim
ipsos iocandi causa induxit Epicurus perlucidos et perflabilis et
habitantis tamquam inter duos lucos sic inter duos mundos
propter metum ruinarum, eosque habere putat eadem membra quae
nos, nec usum ullum habere membrorum' | 5 sq. cf. 37, 105 c sic
enim dicebas, speciem dei percipi cogitatione, non sensu, nec esse
in ea ullam soliditatem, neque eandem ad numerum permanere,
eamque esse eius uisionem, ut similitudine et transitione cernatur
neque deficiat umquam ex infinitis corporibus similium accessio, ex
eoque fieri ut in haec intenta mens nostra beatam illam namram et
sempiternam putet .... si tantum modo ad cogitationem ualent (di)
nec habent ullam soliditatem nec eminentiam, quid interest utrum
de hippocentauro an de deo cogitemus? .... (106) hoc idem fieri
in deo, cuius crebra facie pellantur animi, ex quo esse beati atque
aeterni intellegantur. Fac imagines esse quibus pulsentur animi:
species dum taxat obicitur quaedam. num etiam, cur ea beata sit,
cur aeterna?' 39, 109 'fluentium frequenter transitio fit uisionum,
ut e multis una uideatur . . . quo modo probas continenter imagijies ferri? aut si continenter, quo modo aeternae? Innumerabilitas,

fr. 352
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sensu, sed mente cernantur nec soliditate quadam nec ad numerum
ut ea quae ille propter firmitatem ατερέμνια appellat: sed imaginibus similitudine et transitione perceptis, cum infinita simillumarum
imaginum series ex innumerabilibus indiuiduis existat et ad nos adfluat, cum maximis uoluptatibus in eas imagines mentem intentam
infixamque nostram intellegentiam capere, quae sit et beata natura
et aeterna.
summa uero uis infinitatis, et magna ac diligenti contemplatione
dignissima est, in qua intellegi necesse est eam esse naturam, ut
omnia omnibus paribus paria respondeant. hanc ίσονομίαν appellat
Epicurus, id est aequabilem tributionem. ex hac igitur illud efficitur, si mortalium tanta multitudo sit, esse inmortalium non minorem, et si quae interimant innumerabilia sint, etiam ea quae conseruent infinita esse debere.
Et quaerere a nobis soletis, quae uita deorum sit quaeque ab iis
degatur aetas. ea uidelicet, qua nihil beatius, nihil omnibus bonis
afluentius cogitari potest. nihil enim agit, nullis occupationibus
est inplicatus, nulla opera molitur, sua sapientia et uirtute gaudet,
habet exploratum fore se semper cum in maximis, tum in aeternis
inquis, suppeditat atomorum. num eadem ergo ista faciet, ut sint
omnia sempiterna? 5 uid. RHirzel unterss. z. Ciceros philos. schrr. I
p. 46 sqq. | 1 cf. 38, 108 c uos non modo oculis imagines, sed etiam
animis inculcatis' II 30,76 | cernatur libri: corr. Schoemannus | 1 sq.
cf. 27, 75 c illud uideo pugnare te, species ut quaedam sit deorum,
quae nihil concreti habeat, nihil solidi, nihil expressi, nihil eminentis, sitque pura leuis perlucida 1 | 3 sq. cf. 41, 114 c nec uideo
quo modo non uereatur iste deus beatus ne intereat, cum sine ulla
intermissione pulsetur agiteturque atomorum incursione sempiterna,
cumque ex ipso imagines semper afluant' \affluant libri: corr. Pareus, cf. Dombart in Fleckeiseni annali 1877 p. 346] | 4 series]
species libri: corr. Brieger beitrr. z. kritik einiger philos. schrr. Cic.
(Posnaniae 1873) p. 13 | nos Lambinus: deos libri | 5 cf. 38, 106
(supra ad p. 234, 5) | 8—14 cf. 39, 109 £ confugis ad aequilibritatem
(s?c enim ίσονομίαν, si placet, appellemus) et ais, quoniam sit natura mortalis, inmortalem etiam esse oportere .... et quia sunt
quae interimant, sint quae conseruent' | 12 cf. 30, 84 c deinde
nominum non magnus numerus . . . , deorum autem innumerabilis' |
16 sqq. cf. 40, 111 e quae ergo uita? suppeditatio, inquis, bonorum,
nullo malorum interuentu' etqs. | 17 affluentius fertur
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-20 uoluptatibus. hunc deum rite beatum dixerimus, uestrum uero laboriosissimum. siue enim ipse mundus deus est, quid potest esse
minus quietum quam nullo puncto temporis intermisso uersari circa
axem caeli adinirabili celeritate? nisi quietum autem nihil beatum
est. siue in ipso mundo deus inest aliquis qui regat, qui gubernet,
qui cursus astrorum, mutationes temporum, rerum uicissitudines ordinesque conseruet, terras et maria contemplans hominum commoda
uitasque tueatur, ne ille est inplicatus molestis negotiis et operosis.
nos autem beatam uitam in animi securitate et in omnium uacatione munerum ponimus.

(52)

5

(53)
10

docuit enim nos idem qui cetera, natura effectum esse mundum,
nihil opus fuisse fabrica, tamque eam rem esse facilera, quam uos
effici negatis sine diuina posse sollertia, ut innumerabilis natura
mundos effectura sit, efficiat, effecerit. quod quia quem ad modum
natura efficere sine aliqua mente possit non uidetis, ut tragici poe- 15
tae, cum explicare argumenti exitum non potestis, confugitis ad
deum. cuius operam profecto non desideraretis, si inmensam et in- (54)
terminatam in omnis partis magnitudinem regionum uideretis,

in

quam se iniciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam tamen oram ultimi uideat, in qua possit insistere. 20
in hac igitur inmensitate latitudinum longitudinum altitudinum infinita uis innumerabilium uolitat atomorum, quae interiecto inani
cohaerescunt tamen inter se et aliae alias adprehendentes continuantur: ex quo efficiuntur eae rerum formae et figurae, quas uos
25
effici posse sine follibus et incudibus non putatis.
itaque inposuistis in ceruicibus nostris sempiternum dominum,
quem dies et noctes timeremus. quis enim non timeat omnia prouidentem et cogitantem et animaduertentem et omnia ad se pertinere putantem curiosum et plenum negoti deum? hinc uobis extitit (55)
primum illa fatalis necessitas, quam ειμαρμένην dicitis, ut quicquid 30
accidat, id ex aeterna ueritate causarumque continuatione fluxisse
dicatis. quanti autem haec philosophia aestimanda est, cni tamquam
aniculis et iis quidem indoctis fato fieri uideantur omnia? sequitur
μαντική uestra, quae latine diuinatio dicitur, qua tanta inbueremur
superstitione, si uos audire uellemus, ut haruspices augures harioli, 35
uates coniectores nobis essent colendi.

20 ultimam Dauisius

fr. 352
(56)
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his terroribus ab Epicuro soluti et in libertatem uindicati nec
metuimus eos, quos intellegimus nec sibi fingere ullam molestiam
nec alteri quaerere, et pie sancteque colimus naturam excellentem
atque praestantem 3.
id. 34, 95 l et maris deos et feminas esse dicitis'.
QviNTlLlANVS institut. VII 3, 5 'qui neget deum esse spiritum omnibus partibus inmixtum, non hoc dicat, falsam esse diuinae illius
naturae appellationem, sicut Epicurus, qui humanam ei formam locumque inter mundos dedit 5.
AVGVSTINVS ad Dioscorum epist. CXVIII 27 t. π p. 340b ed. Ven. 1719
'quanto enim melius ne audissein quidem nomen Democriti quam
cum dolore cogitarem nescio quem suis temporibus raagnum putatum, qui deos esse arbitraretur imagines, quae de solidis corporibus fluerent solidaeque ipsae non essent, easque hac atque hac
motu proprio circum eundo atque illabendo in animas hominum
facere ut uis diuina cogitetur, cum profecto illud corpus unde
imago fluit quanto solidius est, tanto praestantius quoque esse iudicetur? ideoque fluctuauit, sicut isti dicunt, nutauitque sententia,
ut aliquando naturam quandam, de qua fluerent imagines, deum
esse diceret, qui tamen cogitari non posset nisi per eas imagines,
quas fundit ac emittit, id est quae de illa natura, quam nescio
quam corpoream et sempiternam ac etiam per hoc diuinam putat,
quasi uaporis similitudine continua uelut emanatione ferrentur et
uenirent atque intrarent in animos nostros, ut deum uel deos cogitare possemus. nullam enim aliam caussam cuiuslibet cogitationis
nostrae opinantur isti, nisi cum ab his corporibus quae cogitamus
ueniunt atque intrant imagines in animos nostros ......
quamquam Democritus etiam hoc distare in naturalibus quaestionibus ab Epicuro dicitur, quod iste sentit inesse concursioni atomorum uim quandam animalem et spiritalem; qua ui eum credo et
imagines ipsas diuinitate praeditas dicere, non omnes omnium rerum, sed deorum; et principia mentis esse in uniuersis, quibus diuinitatem tribuit, et animantes imagines, quae uel prodesse nobis
soleant uel nocere: Epicurus uero neque aliquid in principiis re1 cf. 42, 117 c nam superstitione, quod gloriari soletis, facile
est liberari, cum sustuleris omnem uim deorum 5 | 2 metuemus
libri: corr. B 2 | 17 flueret editur | 18 isti] Cicero de nat. deor.
I 43, 120 conl. 12, 29 | 32 in om. ed. Ven.

238

EPICVRI PHYSICA

rum ponit praeter atomos id est corpuscula quaedam tam minuta,
ut etiam diuidi nequeant neque sentiri aut uisu aut tactu possint:
quorum corpusculorum concursu fortuito et mundos innumerabiles
et animantia et ipsas animas fieri dicit et deos, quos humana forma
non in aliquo mundo sed extra mundos atque inter mundos consti- 5
tuit; et non uult omnino aliquid praeter corpora cogitare, quae tamen ut cogitet, imagines dicit ab ipsis rebus, quas atomis formari
putat, defluere atque in animum introire subtiliores quam sunt illae
imagines quae ad oculos ueniunt. nam et uidendi caussam hanc
esse dicit, ingentes quasdam imagines ita ut uniuersum mundum 10
conplectantur extrinsecus'.
353

SEXTVS emp. adu. dogmat. ni (mathem. ιχ) 25 Επίκουρος δε
εκ των κατά τους ύπνους φαντασιών οϊεται τους ανθρώπους έ'ννοιαν έσπακέναι θεού' μεγάλων γαρ ειδώλων, φησί, και άνθρωπομόρφων κατά τους ύπνους προσπιπτόντων ύπέλαβον και ταΐς ΐδ
άληθείαις ύπάρχειν τινάς τοιούτους θεούς άνθρωπομόρφους.
DE NATVRA ET FORMA DEORVM

354

TERTVLLIANVS apologet. 47 '(deum) alii incorporalem adseuerant, alii corporalem, ut tam Platonici quam Stoici: alii ex atomis,
alii ex numeris, qua Epicurus et Pythagoras'.
20
[LACTANTIVS de ira dei 10, 28 c concedamus tamen his, ut ex atomis fiant quae terrena sunt: num etiam caelestia?

deos aiunt incorruptos aeternos beatos esse solisque dant immunitatem, ne concursu atomorum concreti esse uideantur. si enim dii quoque ex

2 ut iam ed. Ven. | 11 sequitur refutatio || 13 cf. Lucret.
V 1161 —1193. sed hoc modo dum Ep. explicat πόθεν εννοιαν £σχον
θεών άνθρωποι, non omittit ueras distinguere et falsas opiniones
admixtas, cf. Lucr. ν 1194—1240 I 62 sqq. VI 50 sqq. cett. | κατά
τους ύπνους] cf. Lucr. ν 1169 diuom mortalia saecla egregias animo
facies uigilante uidebant, et magis in somnis mirando corporis auctu
VI 76 sq. |) 19 cf. Zeller hist. phil. Gr. m l 3 p. 433 | 21 superioribus Leucippi sententias Lactantius explicuit refutauitque adsumptis simul Lucretianis, ut Epicurum inpugnari certum sit, cf. ib.
33 'Epicurum, in quem uanitas omnis de Leucippi fonte profluxit'.
error Lactantii manifestus est sed uetus, ut conicere licet conl. Philodemo π. εύσ. VH 2 II 81 p. 111 Gomp. (supra ad p. 125, 11) et Cic.
de nat. deor. ι 25, 71 (supra ad p. 234, 1). cf. fr. 283 a in spicilegio
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illis constitissent, dissipabiles fierent seminibus aliquando resolutis
atque in naturam suam reuertentibus. ergo si est aliquid, quod
atomi non effecerint, cur non cetera eodem modo intellegamus ?
sed quaero, antequam mundum primordia ista generarent, cur sibi
5 dii habitaculum non aedificauerint ? uidelicet, nisi atomi coissent
caelumque fecissent, adhuc dii per medium inane penderent'.]

355

SCHOLION Epicuri sent. ι § 139 εν άλλοις δε φησι τους θεούς
λόγψ θεωρητούς, ους μεν κατ' αριθμόν ύφεστώτας, ους δε κατά
όμοείδειαν εκ της συνεχούς έπιρρύσεως των ομοίων ειδώλων επί
ίο το αυτό άποτετελεσμένους, ανθρωποειδείς.
AETIVS Ι 7, 34 ρ. 306 D. (Plut. ι 7, 15 Stob. ecl. phys. 2, 29) Επί
κουρος ανθρωποειδείς μεν τους θεούς, λόγω δε πάντας θεωρητούς
δια την λεπτομέρειαν της των ειδώλων φύσεως.

356*
ού γαρ μάλλον εύδαίμονας και άδιαλύτους νοήσομεν
ΐ5 μη φωνουντας [μη]δ' [άλ]λήλοις διαλεγομένους, αλλά τοις
ένεοΐς άνθρώττοις όμοιους.
PHILODEMVS de uictu deorum VH 1 vi c. 13 και φ[ω]νήι δε χρήσθαι
καΐ όμε[ι]λ[ίαι] τη προς αλλήλους /)[η]τέον. ού γαρ . . . νοήσο
μεν φησί μη ... ομοίους, τώι γαρ "δντι φωνή χρωμένων ημών
2ο κτλ. cf. c. 14 καΐ της προς τους όμοίου[ς] τοις σπουδαίο[ις] κοινο
λογίας άφατον ήδονήν καταχεούσης. καΐ νή Δία γε την Ελληνίδα
νομιστέον ε'χειν αυτούς διάλεκτον ή μη πόρρω — καΐ μόνο [ν] οΐδαμεν γεγονότας θΓε]ούς Έ(λλη)νίδι γλώττη χρωμένους.
357
SEXTVS emp. adu. dogm. ιιι (math. ix) 178 το μεν ουν λέ25 γειν άφωνον τον θεόν τελέως άτοπον καί ταΐς κοιναΐς έννοίαις
μαχόμενον. ει δε φωναέν εστί, φωνή χρήται και έ'χει φωνητικά
όργανα, καθά περ πνεύμονα καί τραχεΐαν άρτηρίαν γλώσσάν τε
καΐ στόμα, τούτο δε άτοπον και εγγύς της Επικούρου μυθολογίας.
7—10 uide adn. ad ρ. 71, 8 sqq. || 12 ανθρωποειδείς cf. scr. inc.
Epic. π. αισθήσεων VH 1 vi c. 10 sqq. | 13 consentit Ιο. Stobaeus
etiam in additamento maleuoli hoc ό δ' αυτός αλλάς τέτταρας φύ
σεις κατά γένος άφθαρτους τάςδε, τα άτομα το κενόν το άπειρον
τάς Ομοιότητας· αύται δε λέγονται όμοιομέρειαι καί στοιχεία |
14 hoc fr. dubito an Hermarchi sit, cuius in eadem scheda u. 20
fit mentio | ηδιαλυπβΐ.)Γ frharte || 24 sqq. cf. Zeller hist. philos. Gr.
m l 3 p. 435
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ClCERO de nat. deor. I 10, 23 'qui uero mundum ipsum animantem sapientemque esse dixerunt, nullo modo uiderunt, animi
natura intellegentis in quam figuram cadere posset .... admirabor
eorum tarditatem, qui animantem inmortalem et eundem beatum
rotundum esse uelint, quod ea forma neget ullam esse pulchriorem
Plato. at mihi uel cylindri uel quadrati uel coni uel pyramidis
uidetur esse formosior. quae uero uita tribuitur isti rotundo deo ?
nempe ut ea celeritate contorqueatur, cui par nulla ne cogitari quidem possit. in qua non uideo ubinam mens constans et uita beata
possit insistere. quodque in nostro corpore, si minima ex parte carnificetur, molestum sit, cur hoc idem non habeatur molestum in
deo? terra enim profecto quoniam mundi pars est, pars est etiam
dei. atqui terrae maxumas regiones inhabitabilis atque incultas uidemus, quod pars earum adpulsu solis exarserit, pars obriguerit
niue pruinaque longinquo solis abscessu: quae, si mundus est deus,
quoniam mundi partes sunt, dei membra partim ardentia, partim
refrigerata dicenda sunt'.
idem ibid. II 17, 46 'hic quam uolet Epicurus iocetur, homo non
aptissimus ad iocandum minimeque resipiens patriam, et dicat se
non posse intellegere, qualis sit: uolubilis et rotundus deus: tamen
ex hoc, quod etiam ipse probat, numquam me mouebit. placet enim
illi esse deos, quia necesse sit praestantem esse aliquam naturam,
qua nihil sit melius'.
cf. scriptor incertus Epicureus ττ. αισθήσεων VH 1 vi c. 21 * αυτήν
οΐαν οι λοιποί φιλόσοφοι συνάπτουσιν. πάντως γαρ αν είδαν το
μη σφαιρών £χειν μορφάς μηδέ κρίσεις και διαθέσει[ς] όργ[ί]λας
καΐ μεικραιτίους, άλλα και μορφάς διανεστηκυίας εις ύ'ψος κα[1]
διαθέσεις παντός του ταπεινοί) περιφρονούσας, ό'λας δε στρέφα
με" [νας περί την εαυτών μακαριότητα καΐ άφθαρσίαν].
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HIPPOLYTVS philosoph. 22., 3 ρ. 572, 5 Diels. τον δε θεόν όμο- 30
λόγων (Επίκουρος) εΐναι άίδιον και άφθαρτον φησι μηδενός προνοεΐν, καΐ δλως πρόνοιαν μη εΐναι μηδέ είμαρμένην, αλλά πάντα
αύτοματισμψ γίνεσθαι. καθήσθαι γαρ τον θεόν εν τοΐς μετακο1 qui] Stoici scil. | cf. Lucr. ν 126—145 || 2 cf. scr. inc. Epic.
περί αισθήσεων VH 1 VI c. 16. 12 sq. | 5 Plato Tim. p. 33b | 6 uid.
id. p. 53C sqq. cf. fr. 367 p. 245, 13 | 10 parte significetur libri |
12—17 cf. Lactantius diu. inst. VII 3, 7 sqq. | 29 cf. infra p. 241, 28
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σμίοις οίίτιυ καλουμένοις υπ' αυτού' έΈω γαρ τι του κόσμου οικητήριον του θεού ε*θετο εΐναι λεγόμενον τα μετακόσμια. ήδεσθαι
δε καΐ ήσυχά£ειν εν τη ακρότατη ευφροσύνη, καΐ ούτε αυτόν
πράγματα £χειν οΐ5τε άλλω παρέχειν.
DE VITA DEORVM ΒΕΑΤΑ
LACTANTIVS de ira dei 17, 1 'Deus, inquit Epicurus, nihil
curat. nullam igitur habet potestatem. curare enim necesse est
eum, qui habet potestatem, uel si habet et non utitur, quae tantae
neglegentiae caussa est, ut ei non dicam nostrum genus, sed etiam
10 mundus ipse sit uilis? ideo, inquit, incorruptus est ac beatus,
quia semper quietus. cui ergo administratio tantarum rerum
cessit, si haec a deo neglegantur, quae uidemus ratione summa
gubernari? aut quietus esse quo modo potest qui uiuit et sentit?
nam quies aut somni res est aut mortis'.
15 idem diuin. instit. III 12, 15 'Epicurus deum beatum et incorruptum
uocat, quia sempiternus est. beatitudo enim perfecta esse debet,
ut nihil sit quod eam uexare aut imminuere aut immutare possit.
nec aliter quicquam existimari beatum potest, nisi fuerit incorruptum.
incorruptum autem nihil est nisi quod est immortale 1.

5
360

ATTICVS Eusebii praep. eu. xv 5, 9 p. 800a κατ' Έπίκουρον
το της προνοίας οϊχεται, καί τοι των θεών κατ' αυτόν πασαν κηδεμονίαν υπέρ της σωτηρίας των οικείων αγαθών εισφερομένων,
cf. scriptor Epicureus [Plutarchi] de plac. philos. I 7, 7 p. 300 D.
κοινώς οΰν άμαρτάνουσιν αμφότεροι (Αναξαγόρας καΐ Πλάτων),
25 δτι τον θεόν εποίησαν έπιστρεφόμενον των ανθρωπίνων καΐ τού
του χάριν τον κόσμον κατασκευάζοντα. το γαρ μακάριον καί
άφθαρτον £ώον, πεπληρωμένον τε πάσι τοις άγαθοΐς καί κακού
παντός άδεκτον, δλον δν περί την συνοχήν της ιδίας ευ
δαιμονίας τε καί αφθαρσίας άνεπιστρεφές εστί των άνθρω3ο πίνων πραγμάτων κακοδαίμων δ' αν ε'ίη εργάτου δίκην καΐ τέκτονος αχθοφόρων καΐ μερίμνων είς την του κόσμου κατασκευήν.
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ATTICVS Eusebii praep. eu. xv 5, 11 ρ. 800b έκεΐνο δ' έμοί
κριτή καΐ αίσχυντηλότερον ό Επίκουρος δοκεΐ πεποιηκέναι 1 ώςπερ
2 ήδεσθαί τε libri || 5 ad hunc locum cf. Philod. [ΤΤ]ερΙ [τ]ής
τώ[ν θεών εύδαί]μον[ος] διαγω[γής] VH 1 t. νι | 17 uexare aut cod.
Bonon.: uexare ac uolgo || 28 eiusdem sententiae uestigium certum
dedi supra p. 240, 28 cf. p. 235, 17 sq. || 33 αϊσχυντ. quam Aristot.
16
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γαρ άπογνούς δύνασθαι τους θεούς άποσχέσθαι της ανθρώπων
κηδεμονίας εις ταύτόν έλθόντας αύτοΐς, καθά περ εις άλλοδαπήν
άπώκισε καΐ εΊ-uu που του κόσμου καθίδρυσε, το άπάνθρωπον αυ
τών τη αποστάσει καΐ τη προς άπαντ' άκοινωνίςι παραιτούμενος.
PLVTARCHVS u. Pyrri 20 το δε θείον άπωτάτψ χάριτος καΐ
363
οργής και του μέλειν ημών εις άπράγμονα βίον καΐ μtστόv εύπαθειών άποικίίοντες.
LACTANTIVS de ira dei 2, 7 c aiunt enim quidam, nec gratificari (deum)
cuiquam nec irasci, sed securum et quietum immortalitatis suae bonis perfrui'.
cf. Lucretius Π 1093 'sancta deum tranquilla pectora pace, quae
placidum degunt aeuom uitamque serenam 5 . ν 82 c bene qui didicere deos securum agere aeuom 5.
Horatius sat. I 5, 101 'deos didici securum agere aeuom, nec si
quid miri faciat natura deos id tristis ex alto caeli demittere tecto 1.
Dionysius episc. Eusebii praep. eu. XIV 27, 1 p. 781* έργάζεσθαι
δε γε καΐ διοικείν καί εύεργετεΐν τε και προκήδεσθαι καΐ τα τοι
αύτα τοις μεν άργοΐς ... καί κακούργοις ίσως επαχθή, οΐς έγκατέ"λε£εν εαυτόν Επίκουρος, τοιαύτα φρονήσας περί των θεών.
TERTVLLIANVS apologet. 47 ' Epicurei (deum adseuerant) otiosum et
inexercitum et ut ita dixerim, neminem humanis rebus'. id. ad nat. II 2.
SALVIANVS de gubern. dei I 5 p. 3, 17 'Epicureorum . . . qui sicut
uoluptatem cum uirtute, sic deum cum incuria ac torpore iunxerui^t'.
SENECA de benef. IV 4, 1 "itaque non dat deus beneficia sed
364
securus et neglegens nostri, auersus a mundo aliud agit aut, quae
maxima Epicuro felicitas uidetur, nihil agit, nec magis illum beneficia
quam iniuriae tangunt". Hoc qui dicit, non exaudit precantium uoces'.
idem ibid. IV 19 c tu denique Epicure deum inermem facis, omnia
illi tela, omnem detraxisti potentiam et, ne cuiquam metuendus
esset, proiecisti illum extra mundum. hunc igitur intersaeptum ingenti quidem et inexplicabili muro diuisumque a contactu et a
conspectu mortalium non habes quare uerearis. nulla illi nec tri3 de deorum sedibus cf. Lucret. ν 146—155, supra p. 241, 1
et 234 Cicero de nat. deor. I 8, 18 e ex Epicuri intermundiis' Atticus
1. s. p. 799d του κόσμου το θείον έΗοικίσασθαι καί μηδεμίαν ήμΐν
προς αυτό κοινωνίαν άπολιπεΐν Alexander Aphr. de fato 37 ρ. 120
Or. θεούς κατ' Έπίκουρον έκτος όντας (του κόσμου) || 8 cf. Ep.
ep. ι 76 sq. π 97 ρ. 42, 11 — 14 ΠΙ 123 sent. ι
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buendi nec nocendi materia est; in raedio interuallo huius et alterius caeli desertus sine-animali, sine homine, sine re ruinas mundorum supra se circaque se cadentium euitat non exaudiens uota
nec nostri curiosus. atqui hunc uis uideri colere non aliter quam
parentem, grato ut opinor animo ; aut, si non uis gratus uideri, quia
nullum habes illius beneficium, sed te atomi et istae micae tuae
forte ac temere conglobauerunt, cur colis? Propter maiestatem, inquis, eius eximiam, singularem naturam'.
ib. VII 31, 3 'alius illis (dis) obicit neglegentiam nostri, alius iniquitatem. alius illos extra mundum suum proicit et ignauos hebetesque sine luce, sine ullo opere destituit'.
cf. Dionysius episcopus περί φύσεως ap. Eusebium praep. eu. xiv
27, 8 p. 782 C τους δε θεούς περί ων οί μεν ποιηταΐ παρ' αύτοΐς
φδουσι 'δωτήρες έάων', ούτοι δε οί φιλόσοφοι μετά τωθείας εύφημουσΐ' 'θεοί πάντων αγαθών άδώρητοί τε καΐ αμέτο
χο Γ, τίνι καΐ τρόπω τεκμηριουνται [θεούς] εΐναι, μήτε παρόντας
καΐ πράττοντας τι όρώντες .... μήτε τινά δημιουργίαν αύτοΐς ή
κατασκευήν προσνέμοντες, IV εκ του θεΐναι τούτ' εστί ποιήσαι
θεοποιήσωσιν αυτούς, .... μήτε διοίκησιν ή κρίσιν ή χάριν αύτων τίνα προς ανθρώπους εκτιθέμενοι, ϊνα φόβον ή τιμήν όφλήσαντες προσκυνήσωμεν αύτοΐς; ή τοΟ κόσμου προκύψας Επίκου
ρος καΐ τον ούράνιον υπερβάς περίβολον ή δια τίνων κρυφίων ας
μόνος οίδεν έ£ελθών πυλών τους εν τω κενώ κατεΐδε θεούς καΐ
την πολλήν αυτών έμακάρισε τρυφήν κάκεΐθεν επιθυμητής γενόμένος της ηδονής καΐ της εν τω κενώ Ζηλωτής διαίτης ούτω
πάντας επί την του μακαρισμου τούτου μετουσίαν έΗομοιωθησομένους έκείνοις τοις θεοΐς παρακαλεί κτλ.
sic Cicero orat. in L. Pisonem 25, 59 haec uerba Pisoni Epicureo
tribuit c quid est, Caesar^ quod te supplicationes totiens iam decretae tot dierum tanto opere delectent? in quibus homines errore
ducuntur, quas di neglegunt, qui, ut noster diuinus ille dixit Epicurus, neque propitii cuiquam esse solent neque irati'.
LACTANTIVS de ira dei 4, 1 c quod sequitur, de schola Epicuri
est: sicut iram in deo non esse, ita ne gratiam quidem. nam cum
14 άδουσι Hom. Od. θ 325 Hesiod. theog. 111 al. |
libri | 16 τίνι καΐ] καΐ τίνι libri | 23 τούςν^€πΐ8: ους libri || 34 —
ρ. 244, 4 Epicurum Epicurea regula Lactantius refutat 1. s. 5, 17 f cum
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putaret Epicurus alienum esse a deo male facere atque nocere,
quod ex adfectu iracundiae plerumque nascitur, ademit ei etiam beneficentiam, quoniam uidebat consequens esse ut si habeat iram
deus, habeat et gratiam. itaque ne illi uitium concederet, etiam
uirtutis fecit expertem. ex hoc, inquit, beatus et incorruptus est, 5
quia nihil curat neque habet ipse negotium neque alteri exhibet 1.
366

LACTANTIVS de ira dei 4, 11 c iam si non ira in (deo) nec
gratia est, utique nec metus nec laetitia nec maeror nec misericordia. una est enim ratio cunctis adfectibus, una commotio, quae
in deum cadere non potest. quod si nullus adfectus in deo est,
quia quicquid adficitur inbecillum est, ergo nec cura ullius rei nec
prouidentia est in eo. Huc usque e pemenit sapientis hominis disputatio, cetera quae secuntur obticuit. scilicet, quia nec cura sit in
eo nec prouidentia, ergo nec cogitationem aliquam nec sensum in
eo esse ullum: quo efficitur, ut non sit omnino. ita cum gradatim
descendisset, in extremo gradu restitit, quia iam praecipitium uidebat. sed quid prodest reticuisse ac periculum dissimulasse? necessitas illum uel inuitum cadere coegit'.
idem ibid. 15, 5 'cum igitur sint in rebus humanis bona et mala . . .,
necesse est in utramque partem moueri deum, et ad gratiam cum
iusta fieri uidet, et ad iram cuni cernit iniusta. sed occurrit nobis
Epicurus ac dicit: si est in deo laetitiae adfectus ad gratiam et odii ad iram, necesse est habeat et timorem et
libidinem et cupiditatem ceterosque adfectus, qui sunt
inbecillitatis humanae. non est necesse ut timeat qui irascitur
aut maereat qui gaudet .... timoris adfectus habet in homine materiam, in deo non habet' etqs.
idem ibid. 16, 6 'inania ergo et falsa reperiuntur argumenta ....
eorum, qui nullum animi motum esse in deo putant et quia sunt
aliqui adfectus qui non cadunt in deum, ut libido timor auaritia
maeror inuidia, omni prorsus adfectu eum uacare dixerunt. his enim
uacat, quia uitiorum adfectus sunt: eos autem, qui sunt uirtutis, id
est ira in malos, caritas in bonos, miseratio in adflictos, quoniam
diuina potestate sunt digna, proprios et iustos et ueros habet 5.
autem magis sit ambiguum de ira, paene manifestum de gratia, absurdum est ex incerto certum uelle subuertere, cum sit promptius
de certis incerta firmare' | 6 Ep. sent. τ
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DE RERVM CVRA ET REGIMINE
CiCEKO de nat. deor. I 8, 18 c Tum Velleius . . . Audite, inquit, non futtilis commenticiasque sententias: non opificem aedificatoremque mundi, Platonis de Timaeo deum: nec anum fatidicam,
5 Stoicorum πρόνοιαν, quam latine licet prouidentiam dicere: neque
uero mundum ipsum animo et sensibus praeditum, rotundum ardentem uolubilem deum: portenta et miracula non disserentium philo(19) sophorum sed somniantium. quibus enim oculis intueri potuit uester
Plato fabricam illam tanti operis, qua construi a deo atque aedifi-

367*

10 cari mundum facit? quae molitio, quae ferramenta, qui uectes, quae
machinae, qui ministri tanti muneris fuerunt ? quem ad modum autem
oboedire et parere uoluntati architecti aer ignis aqua terra potuerunt? unde uero ortae illae quinque formae, e quibus reliqua formantur, apte cadentes ad animum afficiendum pariendosque sensus?
15 longum est ad omnia, quae talia sunt ut optata magis quam inuenta
(20) uideantur: sed illa palmaria, quod qui non modo natum nmndum
introduxerit sed etiam manu paene factum, is eum dixerit fore sempiternum. hunc censes primis ut dicitur labris gustasse physiologiam,
qui quicquam quod ortum sit putet aeternum esse posse? quae est
20 enim coagmentatio non dissolubilis? aut quid est, cuius principium
aliquod sit, nihil sit extremum? Pronoea uero uestra, Lucili, eadem
si est, eadem requiro quae paulo ante, ministros machinas, omnem
totius operis dissignationem atque apparatum: sin alia est, cur mortalem fecerit mundum, non, quem ad modum Platonicus deus, sem(21) piternum. ab utroque autem sciscitor, cur mundi aedificatores re- c. 9
26 pente exstiterint, innumerabilia saecla dormierint. non enim, si
mundus nullus erat, saecla non erant. saecla imnc dico non ea
quae dierum noctiumque numero annuis cursibus conficiuntur, nam
fateor ea sine mundi conuersione effici non potuisse: sed fuit quae30 dam ab infinito tempore aeternitas, quam nulla circumscriptio tem3 sqq. cf. Lucretius π 167—181. 1090—1104 | 8 oculis animi
intueri libri: corr. Marsus | 13 sq. cf. Epic. π. φυσ. 1. XIV VH 2
VI 14—19 apud Gomperzium zeitschr. 1867 p. 211 sq., supra fr. 358
p. 240, 6 | 16 palmaris libri: corr. Dauisius | 18 physiologiam
id est naturae rationem qui libri: Manutius glossema expulit |
21 uero si uestra est lucili eadem libri | 25 — p. 246, 4 cf. scriptor
Epicureus [Plutarchi] de plac. philos. I 7, 8 sq. 300 D.
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porurn metiebatur; spatio tamen qualis ea fuerit, intellegi qui potest? quod ne in cogitationem quidem cadit, ut fuerit tempus aliquod,
nullum cum tempus esset. isto igitur tam inmenso spatio quaero,
Balbe, cur Pronoea uestra cessauerit. laboremne fugiebat? at iste
nec attingit deum nec erat ullus, cum omnes naturae numini diuino,
caelum ignes terrae maria, parerent. quid autem erat quod concupisceret deus mundum signis et luminibus tamquam aedilis ornare?
si ut deus ipse melius habitaret, antea uidelicet tempore infinito
in tenebris tamquam in gurgustio habitauerat. post autem uarietatene eum delectari putamus, qua caelum et terras exornatas uidemus? quae ista potest esse oblectatio deo? quae si esset, non ea
tam diu carere potuisset. an haec, ut fere dicitis, hominum causa a
deo constituta sunt? sapientiumne ? propter paucos igitur tanta est
rerum facta molitio. an stultorum ? at primum causa non fuit, cur
de inprobis bene mereretur; deinde quid est adsecutus? cum omnes
stulti sint sine dubio miserrimi. maxime quod stulti sunt: miserius
enim stultitia quid possumus dicere? deinde quod ita multa sunt
incommoda in uita, ut ea sapientes commodorum conpensatione leniant, stulti nec uitare uenientia possint nec ferre praesentia \
368

(22)
5

10
(23)

15

LVCIANVS bis accus. 2 αληθής ευθύς ό Επίκουρος άπρονοή- 2ο
τους ημάς (τους θεούς) άποφαίνων των επί γης πραγμάτων, ib. 20.
idem Icaromenippi 32 οι δε δη Επικούρειοι . . μάλα δη και ύβρισταί είσι και ου μετρίως ημών (των θεών) καθάπτονται, μήτε
έπιμελεισθαι των ανθρωπίνων λέγοντες τους θεούς μήτε όλως τα
γιγνόμενα έπισκοπεΐν.
25
ALEXANDER Aphrod. de fato c. 31 ρ. 100 Or. την λεγομένην υπό
των περί Έπίκουρον άπρονοή σ ία ν.
ARRIANVS Epict. diss. ι 12, 1 Περί θεών οι μεν τινές εισι λέγον
τες μηδ' είναι το θείον · οι δ' εΐναι μεν, άργόν δε καΐ αμελές, καΐ
μη προνοεΐν μηδενός.
30
idem ibid. π 20, 23 λάβε τα εναντία, δτι θεοί οΰτ' εισίν, ει τε και
είσίν, ουκ επιμελούνται ανθρώπων ουδέ κοινόν τι ήμΐν έο*τι προς
αυτούς το τ' ευσεβές τούτο και δσιον παρά τοις πολλοίς άνθρώποις λαλούμενον κατάψευσμά εστίν 'αλαζόνων ανθρώπων καΐ σο2 quod relatiuum est, non causalis coniunctio | 12 sqq. haec
supplentur fr. 371 || 20 cf. Dionysius episc. Euseb. praep. eu. XIV
25, 16 p. 777a ούτοι οι άπρονόητοι i. e. Epicurei | 34 cf. p. 218, 8

fr. 368
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φιστών' ή νή Δία νομοθετών εις φόβον καΐ επίσχεση/ των άδικούντιυν.
ATTICVS Eusebii praep. eu. xv 5, 9 ρ. 800a (supra p. 241, 20).
ibid. 13 ρ. 800C αυτών (των θεών Επίκουρος) άφεΐλε την προς
ημάς ένέργειαν, έ£ ης μόνης το είναι τους θεούς Έμελλε την δικαίαν πίστιν εΈειν.
idem ibid. xv 5, 3 ρ. 799a ό δε την δαιμονίαν ταύτην φύσιν εκ
ποδών ποιούμενος καί την τε εις αύθις ελπίδα της ψυχής άποτέμνων την τε εν τψ παρόντι προς των κρειττόνων εύλάβειαν
αφαιρούμενος τίνα προς Πλάτωνα £χει κοινωνίαν; ή πώς αν εφ'
ά βούλεται Πλάτων, παρακαλέσαι καί πιστώσαιτο τα είρημένα;
πάν γαρ τουναντίον συνεργός αν ούτος γε καΐ συναγωνιστής των
εθελοντών άδικεΐν φανείη. πάς γαρ τις άνθρωπος ων καΐ ταϊς
άνθρωπίναις ΟρέΊ-εσι κατεσχημένος αν καταφρόνηση των θεών καΐ
μηδέν νομίση προς αύτύν, #τε πύρρω μεν αυτών άπωκισμένος
εν τφ ζην, αποθανών δε ουδέ έτι ων, έτοιμος αν Ιλθοι προς το
χαρίζεσθαι ταΐς έπιθυμίαις.
ibid. 5, 6.ρ. 799C την εκ θεών άδειαν παρασχύμενος.
CLEMENS Alex. protrept. 5 ρ. 20, 8 Sylb. Επικούρου μεν γαρ μύνου και εκών έκλήσομαι, δς ουδέν μέλειν οϊεται τφ θεώ, δια πάν
των ασεβών.
PLOTINVS diss. 30 (enn. π 9), 15 Επίκουρος την πρύνοιαν άναιρών —.
LACTANTIVS diuin. instit, Ι 2, 1 Ίιοη putaui adeo necessarium ab
illa quaestione principium sumere, quae uidetur prima esse natura,
sitne prouidentia quae rebus omnibus consulat, an fortuitu uel
facta sint omnia uel gerantur: cuius sententiae auctor est Democritus, confirmator Epicurus'. II 8, 48 'nam diuina prouidentia effectum esse mundum . . . . a primis illis septem sapientibus ad Socraten usque et Platonem pro confesso et indubitato habitum est,

30 donec unus multis post saeculis exstitit delirus Epicurus, qui auderet negare id quod est euidentissimum, studio scilicet inueniendi
noua, ut nomine suo constitueret disciplinam. et quia nihil noui
potuit reperire, ut tamen dissentire a ceteris uideretur, uetera uoluit
euertere. in quo illum circumlatrantes philosophi omnes coarguerunt'.
35 idem de ira dei 9, 4 c postea uero Epicurus deum quidem esse dixit,
quia necesse sit esse aliquid in mundo praestans et eximium et
8 καί την γε libri

|

28 α socrate usque ad platonem libri
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beatum, prouidentiam tamen nullam; itaque mundum ipsum nec ratione ulla nec arte nec fabrica instructum, sed naturam rerum quibusdam minutis seminibus et insecabilibus conglobatam'.
PLYTARCHVS adu. Coloten 27 p. 1123a τίς οΰν κινεί τα πεπιστευμένα και μάχεται τοις έναργέσιν; οι μαντικήν άναιρουντες καΐ
πρόνοιαν ύπάρχειν θεών μη φάσκοντες.
30 ρ. 1124Θ πότε οΰν
έσται θηριώδης καΐ άγριος καΐ άμικτος ημών ό βίος; όταν άναιρεθώσι μεν οι νόμοι, μένωσι δε οι προς ήδονήν παρακαλουντες
λόγοι, πρόνοια δε θεών μη νομί£ηται.
idem ibid. 8 ρ. llllb καΐ γαρ την πρόνοιαν άναιρών (Επίκουρος)
εύσέβειαν άπολιπειν λέγει. adu. Stoicos 32 ρ. 1075Θ (οί Στωικοι)
προς τον Έπίκουρον ουδέν άπολείπουσι των πραγμάτων, Ίου ίου
φευ φευ βοώντες, ως συγχέοντα την των θεών πρόληψιν, αναι
ρουμένης της προνοίας, contra Epic. beatit. 20 ρ. 1100e sqq.
cf. Theophilus ad Autolycum III 2 p. 118a III 7 p. 121 a- c (uid. Diels
ad Doxogr. p. 59) Origenes contra Celsum II 13 p. 69 Hoesch. [loannes Chrysost] hom. in incarnationem domini t. VIII p. 220d Montef.
Nemesius de nat. hom. 44 p. 347 Matth. Quintilianus instit. ν Ί, 35 sq.
Seruius in Verg. Aen. I 11. 227 Π 515. 689 IV 379 commenta Lucani
I 642 II 12 cett. fuit etiam Himerii declamatio (ecl. ιιι) Επίκουρος
πρόνοιαν ουκ είναι λέγιυν ασεβείας φεύγει γραφήν, excerpta illa a
Photio biblioth. c. 243 p. 355b 31 sqq. Bekk., argumentum commendatum a Luciano bis acc. 20.
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ORIGENES contra Celsum ι 13 p. 12 Hoesch. Επικούρειους δεισιδαιμονίαν έγκαλοΟντας τοις εισάγουσι πρόνοιαν και θεόν έφιστασι 25
τοις δλοις.
cf. idem ibid. ι 8 ρ. 8 (ι 10 ρ. 10 ΠΙ 75 ρ. 161 V 61 ρ. 279).
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 21 ρ. 1101 C (οί Επικούρειοι)
διαβάλλοντες την πρόνοιαν ώςπερ παισιν Έμπουσαν ή ΤΤοινήν άλιτηριώδη καΐ τραγικήν έπικρεμαμένην.
30

370

LACTANTIVS diuin. instit. in 17, 8 'uidebat Epicurus bonis aduersa semper accidere, paupertatem labores exsilia, carorum amis25 cf. fr. 394 μυθον (την πρόνοιαν) άποκαλουντες | 29 έπίπτουσαν libri: corr. Reiskius | 30 έπιγεγραμμενην libri: corr.
Maduigius adu. I 674 || 31 sqq. cf. scriptor Epicureus [Plutarchi]
plac. phil. ι 7, 10 p. 301, 7 D. πώς δε ει περ ό θεός έ'στι και τη
τούτου φροντίδι τα κατ' άνθρωπον οικονομείται, το μεν κίβδηλον

fr. 370
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siones: malos contra beatos esse, augeri potentia, honoribus adfici.
uidebat innocentiam minus tutam, scelera inpune committi. uidebat
sine dilectu morum, sine ordine ac discrimine annorum saeuire mortem: s"ed alios ad senectutem peruenire, alios infantes rapi, alios
iam robustos interire, alios in primo adulescentiae flore inmaturis
funeribus exstingui, in bellis potius meliores et uinci et perire.
maxime autem commouebat, homines in primis religiosos grauioribus malis adfici, iis autem, qui aut deos omnino neglegerent aut
non pie colerent, uel minora incommoda euenire uel nulla; ipsa
etiam saepe templa fulminibus conflagrare ...... (16) cum haec
igitur cogitaret Epicurus, earum rerum uelut iniquitate inductus —
sic enim caussatn rationemque ignoranti uidebatur — existimauit nullam esse prouidentiam. quod cum sibi persuasisset, suscepit etiam
defendendum. sic in errores inextricabiles se ipse coniecit. si enim
prouidentia nulla est, quo modo tam ordinate, tam disposite mundus
effectus est? Nulla, inquit, dispositio est. multa enim facta
sunt aliter quam fieri debuerunt. et inuenit hoino diuinus
quae reprehenderet. quae singula si uacaret refellere, facile ostenderem nec sapientem hunc fuisse nec sanum. Item si nulla prouidentia est, quo modo animalium corpora tam prouidenter ordinata
sunt, ut singula quaeque membra mirabili ratione disposita sua officia conseruent? nihil, inquit, in procreandis animalibus prouidentiae ratio molita est. nam neque oculi facti sunt ad
uidendum neque aures ad audiendum neque lingua ad
loquendum neque pedes ad ambulandum, quoniam prius
haec nata sunt quam esset loqui audire uidere ambulare.
itaque non haec ad usum nata sunt sed usus ex illis natus est. Si nulla prouidentia est, cur imbres cadunt, fruges oriuntur, arbusta frondescunt? non, inquit semper, animantium caussa
ευτυχεί, το δε άστεΐον τάναντία πάσχει; Himerius Photii bibl, c. 243
ρ. 357*23 'εύτυχοΟσι γαρ' φησίν β οί κακοί ϊρ καΐ τί κακίας μεΐίον
δυστύχημα; 'δυστυχουσι γαρ οί σοφοί'· είτα εύτυχίαν άλλην αρε
τής ήϊή βελτίονα; ρ. 357b 11 τί οΟν εγκαλείς πρόνοια ως μη μεριίούση κατ' άΗίαν το δίκαιον; Lucianus louis tragoedi c. 19—22 |
4 sed] et suadebat Buenemannus | 7—9 cf. Lact. diu. inst. ν 10, 12
Lucr. π 1101—4 | 14 coniecit] conclusit alii | 16 sq. cf. Lucr. Π
180 (v 198) c nequaquam nobis diuinitus esse creatam naturam mundi:
tanta stat praedita culpa 5 | 23 cf. frf 373
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ista fiunt, quoniam prouidentiae nihil prosunt: sed
omnia sua sponte fieri necesse est. Vnde ergo nascuntur aut
quo modo fiunt omnia quae geruntur? non est, inquit, prouidentiae opus. sunt enim semina per inane uolitantia, quibus
inter se temere conglobatis uniuersa gignuntur atque 5
concrescunt'.
371

LACTANTIVS diuin. instit, vn 5, 3 c sicut ergo mundum non
propter se deus fecit, quia commodis eius non indiget, sed propter
hominem, qui eo utitur, ita ipsum hominem propter se. " quae utilitas deo in homine" inquit Epicurus, "ut eum propter se faceret?" 10
scilicet ut esset qui opera eius intellegeret, qui prouidentiam disponendi, rationem faciendi, uirtutem consummandi et sensu admirari
et uoce proloqui posset: quorum omnium summa haec est, ut deum
colat .... (7) "Quid ergo" inquit "deo cultus hominis confert beato
et nulla re indigenti ? uel si tantum honoris homini habuit, ut ipsius 15
caussa mundum fabricaret, ut instrueret eum sapientia, ut dominum
uiuentium faceret eumque diligeret tamquam filium, cur mortalem
fragilemque constituit? cur omnibus malis quem diligebat obiecit?
cum oporteret et beatum esse hominem tamquam coniunctum et
proximum deo, et perpetuum, sicut est ipse, ad quem colendum et 20
contemplandum figuratus est"\
cf. idem ibid. VII 3, 13 € Stoici "hominum" inquiunt "caussa mundus
effectus est". audio. sed Epicurus ignorat, ipsos homines qua re
aut quis effecerit'.

372

LACTANTIVS de opificio dei 2, 10 c unde ego philosophorum 25
qui Epicurum secuntur amentiam soleo mirari, qui naturae opera
reprehendunt, ut ostendant nulla prouidentia instructum esse ac regi
mundum, sed originem rerum insecabilibus ac solidis corporibus
adsignant, quorum fortuitis concursionibus unhiersa nascantur et nata
sint. praetereo quae ad ipsum mundum pertinentia uitio dant, in quo 30
ridicule insaniunt. id sumo, quod ad rem de qua nunc agimus pertinet. (c. 3) Queruntur hominem nimis inbecillum et fragilem nasci
6 pergit fr. 287 || 9 cf. Lucr. V 165—176 | 18 cf. fr. 372 |
23 uide Lucr. ν 156—194 | 24 subiungit Lucreti testimonium V
156 sq. et 165—7 || 25 breuiter hunc locum Lucretius perstringit
V 195—234, cuius Lactantius etsi memor est, tamen alio potissimum
fonte usus est, fortasse Varronis Tuberone
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quam cetera animalia nascuntur, quae ut sunt edita ex utero, protinus in pedes suos erigi et gestire discursibus statimque aeri tolerando idonea esse, quod in lucem naturalibus indumentis munita
processeriut: hominem contra nudum et inermem tamquam ex naufragio in huius uitae miserias proici et expelli, qui neque mouere
se loco, ubi effusus est, possit nec alimentum lactis appetere nec
iniuriam temporis ferre. itaque naturam non matrem esse humani
generis, sed nouercam, quae cum mutis tam liberaliter se gesserit,
hominem uero sic effuderit, ut inops et infirmus et omni auxilio
indigens nihil aliud possit quam fragilitatis suae condicionem ploratu ac fletibus ominari, scilicet
cui tantum in uita restet transire malorum.
.... (3, 6) at hominis, inquiunt, educatio maximis laboribus constat. .... (4, 1) iidem queruntur hominem morbis et inmaturae morti
esse subiectura. indignantur uidelicet non deos se esse natos. minime, inquiunt, sed ex hoc ostendimus hominem nulla prouidentia
esse factum, quod aliter fieri debuit. ... (4, 3) nempe nullum hominem mori uolunt, nisi cum centensimum aetatis' conpleuerit annum.
... (4, 12) sed isti rationem sequentium non uident, quia semel
errauerunt in ipsa summa. exclusa enim de rebus humanis diuina
prouidentia necessario sequebatur, ut omnia sua sponte sint nata.
hinc inuenerunt illas minutorum seminum plagas et concursiones
fortuitas, quia rerum originem non uidebant. in quas se angustias
cum coniecissent, iam cogebat eos necessitas existimare, animas
cum corporibus nasci et item cum corporibus exstingui. adsumpserant enim, nihil fieri mente diuina. quod ipsum non aliter probare
poterant quam si ostenderent esse aliqua, in quibus uideretur prouidentiae ratio claudicare. reprehenderunt ergo ea, in quibus uel
maxime diuinitas suam prouidentiam mirabiliter expressit, ut illa
4 ex naufragio] secundum Lucr. ν 222 | 9 effuderit] cf. profudit Lucr. ν 225 | 12 Lucr. ν 227 | 13 cf. Axiochi ρ. 366β sq.
Lucianus de parasito 13 | 17 sq. cf. Lucr. ν 221 Lact. 1. s. 4, 6
c ut igitur homo indissolubilis sit ante id tempus, quod illi putant
oportuisse constitui'. 4, 8 'stultissimi ergo sunt qui de morte inmatura
queruntur*, 9 'sed putemus fieri posse, quem ad modum uolunt, ut
homo non ea condicione nascatur, qua morbo mortiue subiectus sit,
nisi peracto aetatis suae spatio ad ultimam processerit senectutem' |
19 sqq. cf. diu. instit. m 17, 8 sqq. (fr. 370)
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quae rettuli de morbis et inmatura morte, cum debuerint cogitare,
his adsumptis quae necessario sequerentur 3.
LACTANTIVS de opificio dei 6, 7 'uidebat igitur Epicurus in
373
corporibus animalium diuinae rationis sollertiam. sed ut efficeret
quod ante inprudenter adsumpserat, adiecit aliud deliramentum superiori congruens. dixit enim neque oculos ad uidendum esse natos
neque aures ad audiendum neque pedes ad ambulandum, quoniam
membra haec prius nata essent, quam esset usus uidendi et audiendi
et ambulandi, sed horum omnium ofiicia ex natis exstitisse ....
quid ais, Epicure? non sunt ad uidendum oculi nati? cur igitur uident? Postea, inquit, usus eorum apparuit. Videndi ergo caussa nati
sunt, si quidem nihil possunt aliud quam uidere 3 etc.
GALENVS de usu partium ι 21 t. iii p. 74 Κ. νυνί δε ά περ ήδη
τινές των άσπα£ομένων τους Επικούρου τε του φιλοσόφου και
Άσκληπιάδου του ιατρού λόγους αμφισβητούντες υπέρ των τοιούτων λέγουσιν, ά£ιον μη παρελθεΐν .... δοκεΐ δη τούτοις τοις άνδράσιν ουθ' ό'τι παχεΐς οί τένοντες έγένοντο, δια τούτο και τάς
ενεργείας είναι αυτών σφοδράς, ουθ' δτι λεπτοί, δια τούτο ασθε
νείς, άλλα ταύτας μεν υπό των κατά τον βίον χρειών άναγκά£εσθαι τοίας ή τοίας γίγνεσθαι, τους δ' όγκους των τενόντων τω
ποσώ της κινήσεως έ'πεσθαι, των μεν γυμνα£ομένων ως το εικός
εύεκτούντων τε και παχυνομένων, των δ' άργούντων άτροφούντων τε και κατισχνουμένων. ουκουν δτι βέλτιον ην των μεν σφο
δρών ενεργειών ισχυρούς και παχεΐς είναι τους τένοντας, των δ'
ασθενέστερων ισχνούς και άρρωστους, ούτω διαπλασθήναί φασι
προς της φύσεως — ου γαρ αν και πιθήκοις γενέσθαι τοιούτους
δακτύλους —, αλλ' ως εϊρηται πρόσθεν, έ£ ανάγκης άκολουθήσαι
τοις μεν γυμναζομένοις την παχύτητα, διότι τρέφονται καλώς,
τοις δ' άργουσι την ισχνότητα, χείρον και τούτοις τρεφομένοις.
374
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LACTANTIVS de ira dei 13, 19 c uides ergo magis propter mala 30
opus nobis esse sapientia: quae nisi fuissent proposita, rationale
5 cf. 4, 14 c adsumpserant enim, nihil fieri mente diuina' | superiori] 6, 1 omissum a me ut ex uno Lucr. ν 837 sqq. petitum |
6 dixit] etiam Lucr. IV 822—857. cf. fr. 370 p. 249, 22 Galenus de
usu partium ι 2 sq. t. ni p. 2 sqq., ib. 3 p. 5 ου γαρ δτι χείρας έ'σχεν
(ό άνθρωπος), δια τούτο σοφώτατον, ως Αναξαγόρας Ιλεγεν, αλλ'
δτι σοφώτατον ην, δια τούτο χείρας £σχεν, ως Αριστοτέλης φησίν
ορθότατα γινώσκων | 8 nata sunt libri
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animal non essemus. quod si haec ratio uera est quam Stoici posuerunt, dissoluitur etiam argumentum illud Epicuri. deus, inquit,
aut uiilt tollere mala et non potest, aut potest et non
uult, aut neque uult neque potest, aut et uult et potest.
5 si uult et non potest, inbecillis est, quod in deum non
cadit. si potest et non uult, inuidus, quod aeque alienum a deo. si neque uult neque potest, et inuidus et inbecillis est, ideo nec deus. si et uult et potest, quod
solum deo conuenit, unde ergo sunt mala? aut cur illa
lonon tollit? scio plerosque philosophorum qui prouidentiam defendunt, hoc argumento perturbari solere et inuitos paene adigi, ut
deum nihil curare fateantur, quod maxime quaerit Epicurus. sed
nos ratione perspecta formidulo sum hoc argumentum facile dissoluimus ..... itaque nisi prius malum agnouerimus, nec bonum po15 terimus agnoscere. sed hoc non uidit Epicnrus nec alius quisquam,
si tollantur mala, tolli pariter sapientiam nec ulla in homine uirtutis remanere uestigia, cuius ratio in sustinenda et superanda malorum acerbitate consistit'.
AETIVS ι 29, 5 p. 326, 3 D. (Stob. ecl. phys. 6, 17) Επίκουρος
375
20 (πάντα) κατ' ανάγκην, κατά προαίρεσιν, κατά τύχην (γίνεσθαι).
ClCERO Luculli c. 30, 97 'cum ab Epicuro, qui totam dialecticam et contemnit et inridet, non inpetrent ut uerum esse concedat quod ita effabimur "aut uiuet cras Hermarchus aut non uiuet", cum dialectici sic statuant, omne quod ita disiunctum sit
25 quasi ct aut etiam aut non" non modo uerum esse sed etiam necessarium, uide quam sit catus is quem isti tardum putant. si enim,
inquit, alterutrum concessero necessarium esse, necesse erit cras
Hermarchum aut uiuere aut non uiuere: nulla autem est in natura
rerum talis necessitas. cum hoc igitur dialectici pugnent, id est An30 tiochus et Stoici: totam enim euertit dialecticam'.
idem de pat. deor. ι 25, 70 'idem facit (Epicurus) contra dialecticos: a quibus cum traditum sit in omnibus diiunctionibus, in quibus "aut etiam aut non" poneretur, alterum utrum esse uerum, pertimuit ne si concessum esset huius modi aliquid "aut uiuet cras aut
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1 cf. Lact. 1. s. 13, 1 l quain uera sit sententia Stoicorum, qui
aiunt nostra caussa mundum esse constructum' | posuerunt] nullo
modo uidere potuerunt alii || 19 cf. Ep. ep. ΙΓΙ 133 sq. p. 65, 6—17
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non uiuet Epicurus", alterutrum fieret necessarium, totum hoc "aut
etiam aut non" negauit esse necessarium. quo quid dici potuit
obtusius?'
idem de fato 10, 21 c hic primum si mihi libeat adsentiri Epicuro
et negare omnem enuntiationem aut ueram esse aut falsam, eam 5
plagam potius accipiam quam fato omnia fieri conprobem; illa enim
sententia habet aliquid disputationis, haec uero non est tolerabilis. itaque contendit omnis neruos Chrysippus, ut persuadeat omne
αξίωμα aut uerum esse aut falsum . . . Epicurus ueretur, ne si hoc
concesserit, concedendum sit fato fieri quae cumque fiant: si enim 10
alterum utrum ex aeternitate uerum sit, esse id etiam certum, et si
certum, etiam necessarium: ita et necessitatem et fatum confirmari
putat'. cf. ib. 9, 19.
377*

SIMPLICIVS ad Arist. phys. Β 8 [ρ. 198b 29 δπου μεν oCv
δπαντα συνέβη ώςπερ καν ει £νεκά του έγίνετο, ταύτα μεν έσώθη 15
από του αυτομάτου συστάντα έπιτηδείως · δσα δε μη ούτως, άπώλετο καΐ άπόλλυται, καθά περ Εμπεδοκλής λέγει τα 'βουγενή άνδρόπρωρα'] f. 84™ Ald. p. 372, 9 Diels. ταύτης δοκουσι της δόξης
των μεν αρχαίων φυσικών όσοι την υλική ν ανάγκην αίτίαν
είναι των γινομένων φασί, των δε υστέρων οι Επικούρειοι, ή δε 2ο
πλάνη γέγονεν αύτοΐς, ως φησιν Αλέξανδρος, από τοΟ ήγεΐσθαι
πάντα τα £νεκά του γινόμενα κατά προαίρεσιν γίνεσθαι καΐ λογισμόν, τα δε φύσει μη ούτως όράν γινόμενα.
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PLVTARCHVS de Stoicorum repugn. 34 ρ. 1050C και τοι ό μεν
Επίκουρος άμώς γέ πως στρέφεται καΐ φιλοτεχνεί της άιδίου κι- 25
νήσεως μηχανώμενος έλευθερώσαι καΐ άπολΟσαι το έκούσιον υπέρ
τοΟ μη καταλιπεΐν άνέγκλητον την κακίαν.

379

ClCERO de fato 10, 22 'Epicurus declinatione atomi uitari necessitatem fati putat .... (23) hanc Epicurus rationem induxit ob
eam rem, quod ueritus est ne, si semper atomus grauitate ferretur 30

16 sq. cf. Lucretius V 837 sqq. | 19 ανάγκην cf. Ep. supra
p. 65, 9 π. φυσ. 1. inc. ap. Gomperzium Wiener studien I p. 30 1. 84
τήι του περιέχοντος καΐ έπεισιόντος κατά το αύτόματον άνάγκηι,
79 τα εκ του [π]εριέχον[τ]ος κ[α]τ' άνάγκ[η]ν δια τους πό[ρους]
είσρέο[ντ]α || 25 cf. fr. 379 cum adn. ad ρ. 2δ5, 4 || 28 de declinatione ,cf. fr. 281 [ 29 cf. Lucr. II 251 sqq.
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naturali ac necessariky nihil liberum nobis esset, cum ita moueretur
animus, ut atomorum motu cogeretur. .... Acutius Carneades, qui
docebat posse Epicureos suam caussam sine hac commenticia declinatione defendere. nam cum docerent esse posse quendam
5 animi motum uoluntarium, id fuit defendi melius quam introducere deciinationem .... cum enim concessissent motum nullum
esse sine caussa, non concederent omnia quae fierent fieri caussis
antecedentibus: uoluntatis enim nostrae non esse caussas externas
et antecedentis'.
380
AETIVS I 29, 6 p. 326 D. (Plut. I 29, 2 Stob. ecl. phys. 7, 9)
11 Επίκουρος (την τύχην λέγει) άστατον αίτίαν προσώποις χρόνοις
τόποις.
381
15

20

25

30

GALENVS de usu partium VII 14 t. in ρ. 571 sq. Κ. δπως οΰν
έπηνωρθώσατο τουθ' ή φύσις έΗευρουσα σοφήν μηχανήν, εγώ μεν
ουκ αν έβουλόμην ήδη μοι λέγεσθαι, πριν τοις άμφΐ τον Άσκληπιάδην τε καΐ τον Έπίκουρον έπιτρέψαι ίητήσαι, τίνα τρόπον αν
ει περ αυτοί κατέστησαν εν χώρςι του διαπλάττοντος τα £ώα, τοις
είρημένοις μυσίν των νεύρων μετέδοσαν. είωθα γαρ ούτω ποιεΐν
ενίοτε καΐ συγχωρεΐν αύτοΐς εις την σκέψιν ούχ ήμερων μόνον
αλλά καΐ μηνών όπόσον αν αυτοί βουληθώσιν αριθμόν, έπεί δ*
ουκ έγχωρεΐ πράττειν ούτως εν γράμμασιν ουδέ την εκείνων σοφίαν παραβάλλειν τη της φύσεως άτεχνία καΐ δεικνύειν, δπως
ή λοιδορουμένη προς αυτών ως άτεχνος φύσις εις τοσούτον
εύμηχανωτέρα φαίνεται της σοφίας αυτών, ώςτ' ούδ' έπινοήσαι
δύνανται των Ιργων αυτής την τέχνην, άναγκαΐον ήδη μοι λέγειν
τάς μηχανάς της φύσεως.
idem de fetus formatione 6 t. iv ρ. 688 Κ., ου γαρ δη της ονομα
ζόμενης φύσεως την ούσίαν, ει τ' ασώματος τίς εστίν ει τε σω
ματική, σοφίας εις άκρον ήκειν έρουσιν, ην γε μηδ' δλως £χειν
φασίν, (ούδ') ούτω τεχνικώς ένεργήσαι περί την των εμβρύων διά4 cf. Ερ. ep. ιιι 133 ρ. 65, 10 το δε παρ' ημάς άδέσποτον.
extrinsecus (scil. animo simulacris pulsato) uoluntatem repetit Lucr.
IV 881 sq. has sententias quo modo conciliauerit Epicurus, ex reliquiis incerti π. φύσεως libri (cf. Gromperzius sitzungsber. t. 83, 95
Wiener studien l p. 28 sqq.) iudicare licet || 11 cf. Ep. ep. III
133 p. 65,10 την δε τύχην βστατον | 12 τόποις] τρόποις Stob. ||
20 όπόσων edunt
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πλασιν οίον τ€ π€ΐσθήναι. τούτο γαρ Επικούρου τε και των άνευ
προνοίας άπαντα γίγνεσθαι νομι£όντων άκούοντες ου πειθόμεθα.
382

AETIVS Π 3, 1 sq. ρ. 329 D. (Stob. ecl. ph. 21, 3 Plut. π 3)
Οί μεν άλλοι πάντες Ιμψυχον τον κόσμον καΐ πρόνοια διοικούμενον Λεύκιππος δε καΐ Δημόκριτος καΐ Επίκουρος ουδέτερα του- 5
των, φύσει δε άλόγψ, εκ των ατόμων συνεστώτα.
GALENVS de usu partium xi 8 t. ιιι ρ. 873 Κ. αλλά και το δήσαι
συνδέσμοις ισχυροΐς (τους οδόντας) προς τα φατνία καΐ μάλιστα
κατά τάς (ίίΖας, ϊνα περ καΐ τα νεύρα καταφύεται, πώς ου και.
τουτ' αν τις θαυμάξοι; και πολύ μάλλον ει τύχης εστίν αλλά μη ίο
τέχνης £ργον; δ δε δη πάντων μάλιστ' αν τις θαυμάσειε και συγχωρήσας άπασαν ταΐς Έπικουρείοις άτόμοις καΐ τοις Άσκληπιαδείοις όγκοις την έμπροσθεν είρημένην εύτυχίαν, τουτ' ουκ αν £τί
συγχωρήσειεν, αλλ' έπιστήσειέ τε καί τίνος έπιστάτου δικαίου μάλ
λον ή κινήσεως ευτυχούς έ'ργον είναι φήσειε, την των Οδόντων 15
ισότητα, ibid. ρ. 874 δεδόσθω δ' όμως καί ταύτα ταΐς εύτυχεστάταις άτόμοις, ας άλόγως μεν εκείνοι κινεΐσθαί φασι, κινδυνεύουσι δε μάλλον Επικούρου τε καί Άσκληπιάδου λελογισμένως
πάντα διαπράττεσθαι.
LACTANTIVS diuin. instit. VII 3, 23 'reddant ergo isti rationem si 20
possunt, cur (mundus) aut factus in principio sit aut postea resoluatur. quod quia docere non poterat Epicurus siue Democritus, sua
sponte natum esse dixit seminibus inter se passim coeuntibus, quibus iterum resolutis discidium atque interitum secuturum. corrupit
ergo quod recte uiderat, et totam rationem penitus ignorantia ra- 25
tionis euertit redegitque mundum et omnia quae in eo geruntur ad
similitudinem cuiusdam uanissimi somnii, si quidem rebus humanis
ratio nulla subsistat'.
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IVLIANVS imp. orat. ν ρ. 162a Pet. 210, 6 Hertl. εΐναί τι λέγομεν υλην, αλλά καί ένυλον είδος, αλλά τούτων ει μη τις αιτία so
προτέτακται, λανθάνοιμεν αν εαυτούς εισάγοντες την Έπικούρειον
δόΗαν · άρχαΐν γαρ δυοίν ει μηδέν εστί πρεσβύτερον, αυτόματος
πάντα φορά καί τύχη συνεκλήρωσεν.
DIONYSIVS episc. Eusebii praep. eu. xiv 24, 1 ρ. 773d πώς αυτών
12 άπάσαις editur | 13 έμπροσθεν] praecipue c. 7 ρ. 865 sq.
33 πάντα] τις αυτά libri
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(των περί Έπίκουρον) ανασχώμεθα τυχηρά λεγόντων εΐναι συμ
πτώματα τα σοφά δη ταύτα καί καλά δημιουργήματα;
PROCLVS in Plat. Tim. ρ. 80 med. τούτο δε το αξίωμα τοις μεν
Έπικουρείοις καΐ πάντη προπεπηλάκισται τον δλον ούρανόν και
τα θειότατα των φανερών από ταύτομάτου ποιοΟσι.
id. ρ. 81 inf. άπορουσι δε τίνες, δπως ό Πλάτων £λαβεν ως ώμολογημένον το δημιουργόν είναι του παντός εις παράδειγμα βλέ
ποντα, μη γαρ είναι δημιουργόν εις το κατά ταύτα £χον όρώντα.
πολλοί γαρ καί τούτου προεστάσι του λόγου των παλαιών · οι μεν
Επικούρειοι καί πάντη του παντός αίτιον ουκ είναι φάσκοντες.
id. ρ. 82, 5 πόθεν δε το κινεΐσθαι (τον κόσμον) έπ' άπειρον πεπερασμένον οντά; πάν γαρ σώμα πεπερασμένην £χει δύναμιν, ως
φησΓ πόθεν οΰν την άπειρον £σχε ταύτην του εΐναι δύναμιν τύ
πάν, ει περ μη εκ ταύτομάτου κατά τον Έπίκουρον;
cf. ρ. 108, 33 νους γαρ υπόκειται δημιουργός καί θεός, αλλ' ου το
αύτόματον, ώςπερ τινές φασιν.
id. ρ. 19, 14 θάττον γαρ αν τάς άτόμους Επικούρου συνελθούσας
ποιήσαι κόσμον ή ονόματα ως £τυχε συγκείμενα καί βήματα λόγον
κατωρθωμένον.
cf. Clemens AL strom. v 14 ρ. 252, 41 Sylb. loannes Chrysost. in
acta apost. hom. xxxvni 2 t. IX ρ. 288Θ Montef. Scholion Gregorii
Naz. editum ab Aen. Piccolominio Estratti inediti p. 25 n. 153 Seruius in Verg. Aen. x 467 Boethius in Arist. π. έρμην. ed. II 1. ITI 9
p. 239, 25 Meis. cl. 193, 24 al.

25
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DE RELIGIONE
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 8 p. 1092b έπεί δε
τέλος ην του περί θεών λόγου (Έπικούρψ) το μη φοβεΐσθαι
θεον αλλά παύσασθαι ταραττομένους, βεβαιότερον οΐμαι
τούτο ύπάρχειν τοις δλως μη νοουσι θεόν ή τοις νοεΐν μη βλά3ο πτοντα μεμαθηκόσιν.
ib. ρ. 1091f ούδ' εί το άλγεΐν καί φοβεΐσθαι τα θεια καί ταράττεσθαι
τοις εν "Αιδου κακόν, ή τούτων αποφυγή μακάριον καί Ζηλωτόν.

385

ATTICVS Eusebii praep. eu. xv 5 ρ. 800a ήδη δε ταύτη γε και
2 σοφά καί δια τούτο τα καλά libri, sed τα om DF | 10 αίτιον]
αιωνίου Basil. | φασιν Bas. | 11 disputat contra Aristotelera | 13 φησι
scil. Arist. | 17 habes quo simili Epicuri cosmogoniam refutare soliti
sint, cf. Cic. de nat. deor. Π 37, 93 Plut. de Pyth. or. 11 p. 399e
17
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κατ' Έπίκουρον δνησις τοις άνθρώποις από θεών γίνεται · τάς γουν
βελτίονας απόρροιας αυτών φασι τοις μετασχουσι μεγάλων αγα
θών παραιτίας γίνεσθαι.
386

PHILOPEMVS περί εύσεβ. VH2 π 76, 1 ρ. 106 Gomp. καΐ το
μέ"γισ[τόν] φησι και οιονεί [τι] καθ' ήγεμονίαν [ύπερ]έ"χον έκεΐν[ο 5
εΐν]αΐ' πάντα γαρ σο[φόν] καθαράς και ά[γν]άς δόζας £χειν [περί]
του θείου καΐ [μεγ]άλην τε και σε[μν]ήν ύπειληφέ"[ναι] ταύτην την
φύσιν εν δ[έ] ταΐς έορταΐς μ[ά]λιστ' ε[ί]ς έπίνοιαν αυτής βαδί
ζοντα δια το τοϋνομα πάντα ανά στόμ' έ'χειν π[άθ]ει σφοδ[ρο]ίο
τέρωι κατα[σχεΐ]ν τή[ν των θεών άφ]θαρ[σίαν * * .
cf. idem de musica VH 1 1 c. 4, 6 τα δε τοσαυτα λεγέσθω και νυν, δτι
το δαιμόνιον μεν ου προσδεΐ[τ]αί τίνος τιμής, ήμΐν δε φυσικόν
εστίν αυτό τιμάν μάλιστα μέ[ν] όσίαις [ύ]πολή[ψ]εσιν, έπειτα δε καΐ
τοις κατά το πάτριον παραδεδομένοις [έ]κάστωι των κατά μέρος,
idem de deorum uictu VH 1 vi col. 1 * * τοις θεοΐς καΐ θαυμάσει ΐδ
τη [ν] φύσιν [αυτών κ(αι)] την διάθεσιν και πειράται συνεγγί[£ειν]
αύτήι καΐ καθαπερεί γλίχεται θιγε[ΐν καΐ συ]νεΐναι, καλεί τ[ε] καί
τους σοφούς των [θεώ]ν φίλους καί τους θεούς των σοφών.
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ήμ[εΐς γουν] θύωμεν [όσί]ως και καλώς ου [καθ]ήκει,
κα[ι τ]αλλα πάντα πράττωμεν [κα]τά τους νόμους μ[η]- 2ο
θέ[ν] ταΐς δόΗαις α[ύ]τούς εν τοις περί των αρίστων κ[αι]
σεμνότατων οιαταράττοντες * [έτι] be και Μκαιο[ι ώ]μεν
αφ' ης £λε[γον δό]Ηης' ούτω γαρ [έν]δεχεται φυσ[ικώς]
lf\v όμοίω[ς]..·. [έ]ν ήι διά£ειν [φαί]νεται.
PHILODEMVS π. εύσεβ. VH2 π 108, 9 ρ. 126 Gomp. πάλιν Ε ήμ[εΐς] 25
...· θύυυμεν φησίν ...ως καΐ καλώς κτλ.
1 hoc testimonio inlustrantur uerba Ep. ep. III 124 p. 60, 10 sq.
non recte a me in suspicionem uocata, cf. praef. || 5 εκείνο] εχειν
Neap. in extremo uersu | 6 άγνάς] α .. uc Neap. ά[κάκο]υς Buechelerus in Fleckeiseni ann. 1865 p. 538. sed adiectino in ος ον
supplendo cum spatium uix sufficiat, Τ male lectum pro Α uidetur
9 πι |. ει ut ante ε lunulae superioris uestigium appareat, charta |
σφοδ . . τερωο charta. cetera plane incerta | 15 scil. ό σοφός || 19—
22 cf. Buechelems Fleck. ann. 1865 p. 539 sq. j 20 και ταλλα Gomperzius: κα . · άλω Neap. | 21 περί] περη Neap. | 22 διαταραττοντ . . . ·
et initio fenestrae sscr ε Neap., puto ε€ετι correctum fuisse pro εοτι |
24 £ήν] την Neap. | διάγειν comcias aut διαίήν | sequitur fr. 12

EPICVRI PHYSICA

388

259

Εί ταΐς των ανθρώπων €ύχαΐς ό θεός κατηκολούθει,
θάττον αν άπώλλυντο πάντες δνθρωποι, συνεχώς πολλά
και χαλεπά κατ7 αλλήλων ευχόμενοι.

GNOMOLOGION cod. Parisini 1168 f. 115Γ Γνώμαι επικούρου MAXTMVS
5 abb. gnomol. 14 ρ. 180 Turic. t. ιι ρ. 578 Combef. Επικούρου.
389

DlONYSIVS episcopus π. φύσεως ap. Eusebium praep. eu. XIV
27, 10 p. 783b καΐ δη καΐ κατ' εκείνων των μηδέν προς ημάς (θεών)
δρκους τε καί όρκισμούς μύριους τοις εαυτού βιβλίοις εγγράφει,
όμνύς τε συνεχώς μάΔίακαΙνήΔία έΗορκών τε τους έντυγχάιο νοντας καί προς ους διαλέγοιτο προς των θεών, ου τί που δεδιώς αυτός ή δεδιττόμενος εκείνους την έπιορκίαν, κενόν δε τούτο
καί ψευδές καί άργόν καί άσημον έπιφθεγγόμενος τοις λόγοις αύτοΟ παράρτημα κτλ.

390
ORIGENES contra Celsum νΐί 66 ρ. 386 Hoesch. καί ου μόνον
ΐδ το εΰχεσθαι τοις άγάλμασιν ήλίθιόν εστίν, αλλά γαρ καί το συμπεριφερόμενον τοις πολλοίς προσποιεΐσθαι τοις άγάλμασιν εΰχεσθαι, όποιον ποιουσιν οί τα από του περιπάτου φιλοσοφουντες
καΐ οί τα Επικούρου f| Δημοκρίτου άσπα£όμενοι. ουδέν γαρ νόθον
χρή ένυπάρχειν τη ψυχή του αληθώς εις το θείον ευσεβούς.
391
LAERTIVS DIOG. ιι 97 fjv δε ό Θεόδωρος παντάπασιν άναι2ΐ ρών τάς περί θεών δό£ας· καΐ αύτοϋ περιετύχομεν βιβλίω έπιγραφομένω Περί θεών ουκ εύκαταφρονήτω, έ£ ου φασιν Έπίκουρον
τα πλείστα λαβόντα ειπείν.
ORIGENES contra Celsum viii 45 ρ. 419 Hoesch. άναπλάσματα μυ25 θικά, οΐς ούδ' Ελλήνων φιλόσοφοι αιρέσεις πεπιστεύκασιν, ώςπερ
ή Δημοκρίτου καί ή Επικούρου καί ή Αριστοτέλους,
cf. ibid. ι 43 ρ. 33 ει μεν ό άπιστων τω περί του είδους της πε
ριστεράς φάσματι του αγίου πνεύματος άνεγέγραπτο Επικούρειος
εΐναι ή Δημοκρίτειος ή Περιπατητικός, χωράν αν εΐχεν άκόλουθον
3ο τω προσωποποιουμένψ το λεγόμενον.
392

PLVTARCHVS adu. Coloten 22 ρ. 1119d ουκ άνθρωπον, ώ Κωλώτα, μη λέγειν 'αγαθόν' ουδέ ιππείς 'μύριους' δεινόν εστίν, αλλά
1 κατηκολούθη Par. | 2 αν om Par. | άπώλλοιντο Par. άπόλοιντο Max. || 12 ψευδός ex libris Gaisfordus || 15 sq. cf. supra
ρ. 103, 7 sqq. || 22 Έπίκουρον] Εύήμερον FNietzsche mus. Rhen.
t. xxv p. 231 turpi errore
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τον θεόν μη λέγειν θεόν μηδέ νομί£ειν · δ πράττετε ύμείς μήτε Δία
γενεθλιον μήτε Δήμητρα θεσμο<ρόρον εΐναι μήτε Ποσειδώνα φυτάλμιον όμολογείν εθελοντές* ούτος ό χωρισμός των ονομάτων πο
νηρός εστί και τον βίον έμπίπλησιν ολιγωρίας άθεου καΐ θρασύτητος, δταν τάς συνε£ευγμένας τοις θεοΐς προσηγορίας άποσπώντες 5
συναναιρήτε θυσίας μυστήρια πομπάς έορτάς.
AHRIANVS Epict. dissert. π 20, 32 ευχάριστοι γ' άνθρωποι και αίδήμονες, (οι) εΐ μηδέν άλλο, καθ' ήμέραν άρτους έσθίοντες τολμώσι λέγειν, δτι ουκ οϊδαμεν ει εστί τις Δημήτηρ ή Κόρη ή
Πλούτων ϊνα μη λέγω, νυκτός και ημέρας απολαύοντες και μετά- ίο
βολών του έ'τους και άστρων και θαλάσσης και γης και της παρά
ανθρώπων συνεργίας υπ' ούδενός τούτων ουδέ κατά ποσόν επι
στρέφονται, αλλά μόνον έ£εμέσαι το προβλημάτων £ητοϋσι και
τον στόμαχον γυμνάσαντες άπελθεΐν εν βαλανείω.
AETIVS (Phit.) ι 8 ρ. 307 D. Περί δαιμόνων και ηρώων.
.... Επίκουρος δε ουδέν τούτων εγκρίνει.
ATTICVS Eusebii praep. eu. xv δ, 10 ρ. 800α πρόνοιαν γαρ £ητουμεν ήμΐν διαφέρουσαν, ης ου μέτεστι τω μήτε δαίμονας μήτε
ήρωας μήτε όλως έπιδιαμένειν δύνασθαι τάς ψυχάς
συγκεχωρηκότι.
PLVTARCHVS de defectu oracul. 19 ρ. 420b Επικούρειων δε
394*
χλευασμούς και γέλωτας ου τι φοβητέον, οΐς τολμώσι χρήσθαι και
κατά της προνοίας, μύθο ν αυτήν άποκαλοϋντες. ημείς δε την
άπειρίαν μϋθον εΐναί φαμεν, εν κόσμοις τοσούτοις μηδένα λόγω
θείω κυβερνώμενον εχουσαν, αλλά πάντας εκ ταύτομάτου και γεγονότας και συνισταμένους, ει δε χρή γελάν εν φιλοσοφία, τα εί
δωλα γελαστέον τα κωφά και τυφλά και άψυχα, (α) ποιμαίνουσιν
άπλετους ετών περιόδους επιφαινόμενα και περινοστουντα πάντη
τα μεν έ'τι Ζώντων, τα δε πάλαι κατακαέντων ή και κατασαπέντων άπορρυέντα, φλεδόνας και σκιάς ελκοντες εις φυσιολογίαν, αν δε φη τις εΐναι δαίμονας ου φύσει μόνον αλλά και λό398

15 de daemonibus cf. Plut. de def. orac. 20 p. 420d (Bernay27 α ποι
sius ad Theophr. de pietate p. 140) || 23 cf. fr. 369
μαίνουσιν Wyttenbachius: ποΐ μένουσιν libri | 29 sq. cf. supra
p. 164, 9 | 30 an απορρέοντα? | 31 cf. Cassius τοις Επικούρου
λόγοις χρώμενος ap. Plut. uit. Bruti 37 δαίμονας δ' οϋτ' εΐναι πι
θανόν ουτ' οντάς ανθρώπων έχειν εΐδος ή φωνήν ή δύναμιν εις
ημάς διήκουσαν
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γοις και το σώ£εσθαι και διαμένειν πολύν χρόνον έχοντας, δυσκολαίνοντες.
DE DIVINATIONE
395
LAERTTVS DIOG. x 135 μαντικήν δ' άπασαν εν άλλοις άναι5 ρεΐ, ως καί εν τη μικροί επιτομή [fr. 27].
AETIVS (Plut.) ν 1, 2 ρ. 415 D. Ξενοφάνης και Επίκουρος άναιρουσι την μαντικήν.
ClCERO de nat. deor. II 65, 162 c nihil tam inridet Epicurus quam
praedictionem rerum futurarum'.
10 cf. de diuin. I 3, 5 c reliqui oranes praeter Epicurum balbutientem
de natura deorum diuinationem probauerunt'.
ibid. II 17, 40 '(Epicurus) circumitione quadam deos tollens recte
nou clubitat diuinationem tollere . . . illius enim deus nihil habens
nec sui nec alieni negoti non potest hominibus diuinationem in15 pertire'. cf. ibid. I 39, 87. 49, 109. n 17, 39. 23, 51.
SCHOLION Aeschyli Prometh. 624 Έπικούρειόν εστί δόγμα αναιρούν
την μαντικήν · ειμαρμένης γαρ, φησί, πάντα κρατούσης προ και
ρού λελύπηκας (ειπών την συμφοράν), ή χρηστόν τι ειπών την
ήδονήν έ£έλυσας. λέγουσι δε δτι καί 'α δει γενέσθαι, ταύτα καΐ
20 γενήσεται'.
ORIGENES contra Celsum νιι 3 ρ. 343 Hoesch. λέγομεν ουν περί
των κατειλεγμένων χρηστηρίων, δτι δυνατόν μεν ήμΐν συνάγουσιν από Αριστοτέλους καί των τα του περιπάτου φιλοσόφησαντων ουκ ολίγα ειπείν εις άνατροπήν του περί της Πυθίας καί
25 των λοιπών χρηστηρίων λόγου* δυνατόν δε καί τα λελεγμένα τω
Επικουρώ καί τοις άσπα£ομένοις αυτού τον λόγον περί των αυ
τών παραθέμενον δεΐΗαι, δτι καί Ελλήνων τινές άνατρέπουσι τάς
νομιζομένας καί τεθαυμασμένας εν πάση Ελλάδι θεοπροπίας.
cf. Lucianus Alexandri c. 17 ώςτε πάνυ το μηχάνημα έδεΐτο Δη30 μοκρίτου τινός ή καί αυτού Επικούρου ή Μητροδώρου ή τίνος
άλλου άδαμαντίνην προς τα τοιαύτα την γνώμην έχοντος, ως
άπιστήσαι καί δ περ ην είκάσαι, καί εί μη εύρεΐν τον τρόπον
1 δυσκολαίνοντας uolgabatur || 4 cf. Plut. adu. Col. 27 ρ. 1123a
(ρ. 248, 5) Diogenianus Eusebii praep. eu. IV 3, 6 p. 137d cf. Euseb.
1. s. 2, 13 p. 136b 3, 14 p. 139b al. | 18 ειπών την συμφοράν addunt scholia Byzantina | 21 λέγωμεν uolgo | 24 του Spenc.erus:
την του ceteri | 28 θεοπροπείας edunt
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έδύνατο, εκείνο γουν προπεπεισμένου, ότι λέληθε μεν αυτόν ό
τρόπος της μαγγανείας, το δ' ουν παν ψευδός εστί και γενέσθαι
αδύνατον.
ib. 25 όλως δε άσπονδος και ακήρυκτος αύτω ό πόλεμος προς
Έπίκουρον ην. καΐ μάλα είκότως* τίνι γαρ αν άλλω δικαιότερον 5
προσεπολέμει γόης άνθρωπος καΐ τερατεία φίλος, αλήθεια δε έ*χθιστος ή Επικουρώ άνδρΐ την φύσιν των πραγμάτων καθεωρακότι
και μόνω την εν αύτοΐς άλήθειαν είδότι; .... ό δε άτεγκτος Επί
κουρος — ούτω γαρ αυτόν ώνόμα£εν — £χθιστος δικαίως, πάντα
ταύτα εν γέλωτι καί παίδια τιθέμενος.
ίο
ib. 61 ταύτα, ω (Κέλσε) . . . γράψαι ήΗίωσα ..... Επικουρώ τι
μωρών άνδρί ως αληθώς ίερω καί θεσπεσίω την φύσιν καί μόνω
μετ' αληθείας τα καλά έγνωκότι και παραδεδωκότι και ελευθε
ρωτή των όμιλησάντων αύτω γενομένω.
Plutarchus de defectu oraculorum 45 ρ. 434d de Pythiae oraculis 15
7 p. 397C (cf. 5 p. 396e).
[adde quam de arte magica sententiam non Epicuri sed Epicureorum testatur Origenes contra Celsum I 24 p. 18 Hoesch.]
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396

ETHICA

LVCRETIVS vi 9

£ nam cum uidit hic (Epicurus) ad uictum quae flagitat usus
(10) omnia iam ferme mortalibus esse parata
et pro quam posset uitam consistere tutam,
diuitiis homines et honore et laude potentis
5
afluere atque bona gnatorum excellcre fama,
nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda
(15) atque animi ingratis uitam uexare timore
passimque infestis cogei saeuire querellis:
intellegit ibi uitium uas efficere ipsum
10
omniaque illius uitio corrumpier intus,
quae conlata foris et commoda cumque uenirent,
(20) partim quod fluxura pertusumque esse uidebat,
ut nulla posset ratione explerier umquam,
partim quod taetro quasi conspurcare sapore
15
omnia cernebat quae cumque receperat intus.
ueridicis igitur purgauit pectora dictis
(25) et finem statuit cuppedinis atque timoris
exposuitque bonum summum, quo tendimus omnes,
quid foret, atque uiam monstrauit, tramite panio
20
qua possemus ad id recto contendere cursu ... Λ
cf. Horatius epist. ι 2, 54
c sincerum est nisi uas, quod cumque infundis acescit.
sperne uoluptates: nocet empta dolore uoluptas.
semper auarus eget: certum uoto pete finem'.
25
8 timore Bernaysius: querellis libri ex proximo uersu intrusum | 10 similitudinem uasis statuo ab ipso Epicuro usurpatam,
fortasse ex Bione sublatam: cuius quasi commentario uti licet uerbis Arriani Epictetei a Gellio XVII 19, 3 seruatis άνθρωπε, που βάλ
λεις; σκέψαι, ει κεκάθαρται το άγγεΐον. αν γαρ εις την οΐησιν
αυτά βάλης [βάλλης uolgo], άπώλετο · ην σαπη, οΟρον ή όΗος έγένετο [γένοιτο uolgo] ή ει τι τούτων χείρον, cf. infra ρ. 285, 4 |
13 sq. cf. Lucr. III 1008 sq. 936 sq. j 15 sq. cf. Horati uersus supra
adscripti itemque Arrianus ad u. 10 | 20 non recte interpretatur
Lachmannus p. 350, tu cf. sent. xxi. xv et fr. 417 p. 281, 23 sq.
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ClCERO de finibus I 9, 29 c Primum sic agam, ut ipsi auctori

huius disciplinae placet:

constituam, quid et quale sit id de quo

quaerimus . . . ., ut ratione et uia procedat oratio.
tur quid sit extremum et ultimum bonorum.

quaerimus igi-

quod omnium philo-

sophorum sententia tale debet esse, ut ad id omnia referri opor- 5
teat, ipsum autem nusquam. hoc Epicurus in uoluptate pooit, quod
summum bonum esse uolt, summumque malum dolorem. idque instituit docere sic.
Omne animal simul atque natum sit, uoluptatem appetere eaque (30)
gaudere ut summo bono,

dolorem aspernari ut summum malum et 10

quantum possit a se repellere:

idque facere nondum deprauatura,

1 ut exiles librorum περί τέλους et π. αιρέσεων reliquias supplerem, grauissima capita sermonis a L. Manlio Torquato habiti excerpenda esse putaui, quibus ethicae Epicureae summam se accuratius solito referre Cicero ipse indicat 1. s. I 5, 13 c prima ueniat in
medium Epicuri ratio, quae plerisque notissima est. quam a nobis
sic intelleges expositam, ut ab ipsis qui eam disciplinam probant
non soleat accuratius explicari' et quasi excusat his uerbis continuo
subiunctis c uerum enim inuenire uolumus, non tamquam aduersarium
aliquem conuincere'. nimirum epitomam dogmatum ab amico aliquo
Epicureo sibi scriptam inpetrauerat (cf. adn. p. 270, 12 et 271, 6).
adnectit commentariolum fortasse eiusdem de amicitia (l 20, 65—70),
quo opus erat propter grauem Antiochi disputationem II 24, 78 —
27, 85 expressam. de Epicureo illo coniecturam Hirzelius unters.
zu Cic. philos. schrr. ll p. 687 sqq. protulit | 5 εφ' δ πάντα τα εν
τω βίω πραττόμενα καθηκόντως την άναφοράν λαμβάνει, αυτό δ'
έπ' ουδέν, ut est apud Arium Didymum Stobaei ecl. eth. p. 46, 8
Wachsm., similes definitiones Idem dat p. 46, 5. 7 et 131, 3. cf.
Aristot. met. α 2 p. 994b 9, infra 267, 10. aliter Epicurei teste Ario
Didymo Stobaei ecl. eth. p. 46,18 υπό δε των νεωτέρων Περιπατητι
κών των από Κριτολάου (τέλος λέγεται) 'το εκ πάντων των άγαΦων συμπεπληρωμένον 3 ..... κρεΐττον οΰν ην ειπείν αντί του
'συμπληρούμενον 5 'ένεργούμενον 5, ϊνα το χρηστικόν της αρετής
έμφαίνηται. τούτο δ' οι κατ' Έπίκουρον φιλοσοφουντες ου προσδέχονται λέγειν 'ένεργούμενον 5 δια το παθητικόν ύποτίθεσθαι το
τέλος, ου πρακτικόν ηδονή γαρ. όθεν και την Ιννοιαν άποδιδόασι
του τέλους 'το οίκείως διατιθέναι ε? εαυτού προς αυτό χωρίς της
έπ' άλλο τι άπάσης επιβολής 3 | 9 sqq. uid. fr. 66 et 398. praeiuerat Epicuro Eudoxus cf. Aristot. eth. Nic. Κ 2 p. 1172b 9 sqq. de
Cyrenaicis uide Laert. Diog. Π 88
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ipsa natura incorrupte atque integre iudicante. itaque negat opus
esse ratione neque disputatione, quam ob rem uoluptas expetenda,
fugiendus dolor sit: sentiri haec putat, ut calere ignem, niuem esse
albam, mel dulce: quorum nihil oportere exquisitis rationibus con5 firmare, tantum esse satis admonere ..... Etenim quoniam detractis de homine sensibus reliqui nihil est, necesse est, quid aut
ad naturam aut contra sit, a natura ipsa iudicari. ea quid percipit
aut quid iudicat quo aut petat aut fugiat aliquid, praeter uoluptatem et dolorem? .....
(32)
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit uoluptatem c. 10
11 accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa
quae ab illo imientore ueritatis et quasi architecto beatae uitae

15

20

(33)
25

30

35

dicta sunt explicabo. nemo enim ipsam uoluptatem, quia uoluptas
sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consecuntur magni dolores eos qui ratione uoluptatem sequi nesciunt. neque porro quisquam est qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet consectetur adipisci uelit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat uoluptatem. ut enim ad
minima ueniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? quis
autem uel eum iure reprehenderit, qui in ea uoluptate uelit esse
quam nihil molestiae consequatur, uel illum, qui dolorem eum fugiat quo uoluptas nulla pariatur? at uero eos et accusamus et iusto
odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium uoluptatum
deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi
sint, obcaecati cupiditate non prouident; similique sunt in culpa
qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil inpedit
quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis uoluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. teraporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eueniet,
ut et uoluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. itaque earum rerum hic tenelur a sapiente dilectus, ut aut reiciendis
uoluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus
asperiores repellat. .....
5 locum integrum dedi fr. 256 j
p. 64, 8 | 31 depellendus Α

10 error] cf. Ep. ep. iil 131
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Nunc autem explicabo, uoluptas ipsa quae qualisque sit .... non
enim hanc solam sequimur, quae suauitate aliqua naturam ipsam
mouet et cum iucunditate quadam percipitur sensibus, sed maximam
uoluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore detracto.
nam quoniam, cum priuamur dolore, ipsa liberatione et uacuitate
omnis molestiae gaudemus, omne autem id quo gaudemus uoluptas
est, ut omne quo offendimur dolor, doloris omnis priuatio recte
nominata est uoluptas. ut enim, cura cibo et potione fames sitisque depulsa est, ipsa detractio molestiae consecutionem affert uoluptatis, sic in omni re doloris amotio successionem efficit uoluptatis. itaque non placuit Epicuro medium esse quiddam inter dolorem
et uoluptatem. illud enim ipsum quod quibusdam medium uideretur,
cum omni dolore careret, non modo uoluptatem esse, uerum etiam
summam uoluptatem. quisquis enim sentit, quem ad modum sit affectus, eum necesse est aut in uoluptate esse aut in dolore. omnis
autem priuatione doloris putat Epicurus terminari summam uoluptatem, ut postea uariari uoluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. .....
Extremum autem esse bonorum uoluptatem ex hoc facillime perc. 12
spici potest. constituamus aliquem magnis multis perpetuis fruentem
et animo et corpore uoluptatibus, nullo dolore nec inpediente nec
inpendente, quem tandem hoc statu praestabiliorem aut magis expetendum possimus dicere? inesse enim necesse est in eo qui ita
sit adfectus et firmitatem animi nec mortem nec dolorem timentis,
quod mors sensu careat, dolor in longinquitate leuis, in grauitate
breuis soleat esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem
alleuatio consoletur. ad ea cum accedit ut neque diuinum numen
horreat nec praeteritas uoluptates effluere patiatur earumque assidua
recordatione laetetur, quid esL quod huc possit, quo melius sit, accedere? statu^ contra aliquem confectum tantis animi corporisque
doloribus, quanti in hominem maximi cadere possunt, nulla spe
proposita fore leuius aliquando, nulla praeterea neque praesenti
nec exspectata uoluptate, quid eo miserius dici aut fingi potest?
quod si uita doloribus referta maxime fugienda est, summum pro-

c. 11

11 cf. fr. 420 sq. | 12 uidetur libri: corr. Maduigius. eandem
sententiam nouit et oppugnat Plato Philebi p. 43C—44a | 15 omni
libri: em. Morelius | 25 sq. cf. Ep. sent. IV | 29 quo Muellerus:
quod libri

(37)
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(38)

15
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fecto malum est uiuere cum dolore: cui sententiae consentaneum
est ultimjHn esse bonorum cum uoluptate uiuere. nec enim habet
nostra mens quicquam ubi consistat tamquam in extremo. omnes4 que et metus et aegritudines ad dolorem referuntur, nec praeterea
(42) est res ulla quae sua natura aut sollicitare possit aut angere. praeterea et appetendi et refugiendi et omnino rerum gerendarum initia
proficiscuntur aut a uoluptate aut a dolore. quod cum ita sit, perspicuum est omnis rectas res atque laudabilis eo referri, ut cum
uoluptate uiuatur. quoniam autem id est uel summum uel ultimum
10 uel extremum bonorum (quod Graeci τέλος nominant), quod ipsum
nullam ad aliam rem, ad id autem res referuntur omnes, fatendum
est summum esse bonum iucunde uiuere.
id qui in una uirtute ponunt et splendore nominis capti, quid c. 13
natura postulet, non intellegunt, errore maximo, si Epicurum audire
15 uoluerint, liberabuntur. istae enim uestrae eximiae pulchraeque uirtutes nisi uoluptatem efficerent, quis eas aut laudabilis aut expetendas arbitraretur ? ut enim medicorum scientiam non ipsius artis
sed bonae ualetudinis causa probamus, et gubernatoris ars quia
bene nauigandi rationem habet, utilitate, non arte laudatur, sic
20 sapientia, quae ars uiuendi putanda est, non expeteretur, si nihil
efficeret. nunc expetitur, quod est tamquara artifex conquirendae et
(43) conparandae uoluptatis .... nam cum ignoratione rerum bonarum
et malarum maxime hominum uita uexetur ob eumque errorem et
uoluptatibus maximis saepe priuentur et durissimis animi doloribus
25 torqueantur, sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate derepta
certissimam se nobis ducem praebeat ad uoluptatem. sapientia enim
est una quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere
metu non sinat, qua praeceptrice in tranquillitate uiui potest omnium
30 cupiditatum ardore restincto. cupiditates enim sunt insatiabiles. quae
non modo singulos homines sed uniuersas familias euertunt, totam
(44) etiam labefactant saepe rem publicara. ex cupiditatibus odia discidia
discordiae seditiones bella nascuntur, nec eae se foris solum iactant
3 hiat disputatio, Ciceronis culpa an librariorum, mihi non liquet. de sententia cf. supra p. 264, 4 sq. 265, 6 sq. Arist. met. α 2
ρ. 994b 9sqq. | 5 aut tangere libri: corr. Victorius | 10 cf. p. 264,5 |
17—19 sumpta haec inductio ex Plat. rei ρ. ι 15 p. 341 C —342Θ. cf,
fr. 504 j 20 uid. fr. 219
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nec tantum in alios caeco impetu incurrunt, sed intus etiam in animis inclusae inter se dissident atque discordant, ex quo uitam amarissimam necesse est effici, ut sapiens solum amputata circumcisaque
inanitate omni et errore, naturae finibus contentus sine aegritudine 4
possit et sine metu uiuere. Quae est enim aut utilior aut ad bene (45)
uiuendum aptior partitio quam illa qua est usus Epicurus? qui unum
genus posuit earum cupiditatum, quae essent et naturales et necessariae; alterum, quae naturales essent nec tamen necessariae;
tium, quae nec naturales nec necessariae.

ter-

quarum ea ratio est, ut

necessariae nec opera multa nec inpensa expleantur * * .

ne na- 10

turales quidem multa desiderant propterea quod ipsa natura diuitias quibus contenta sit et parabiles et terminatas habet, inanium
c. 14 autem cupiditatum nec modus ullus nec finis inueniri potest. quod si (4t>)
uitam omnem perturbari uidemus errore et inscientia sapientiamque
esse solam, quae nos a libidinum impetu et a formidinum terrore 15
uindicet et ipsius fortunae modice ferre doceat iniurias et omnis
monstret uias quae ad quietem et tranquillitatem ferant, quid est
cur dubitemus dicere et sapientiam propter uoluptates expetendam
et insipientiam propter molestias esse fugiendam ?
eademque ratione ne temperantiam quidem propter se expetendam (47)
esse dicemus, sed quia pacem animis afferat et eos quasi concordia
quadam placet ac leniat. temperantia est enim quae in rebus aut
expetendis aut fugiendis ut rationem sequamur monet. nec enim
satis est iudicare quid faciendum non faciendumue sit, sed stare
etiam oportet in eo quod sit iudicatum. plerique autem quod te- 25
nere atque seruare id quod ipsi statuerunt non possunt, uicti et
debilitati obiecta specie uoluptatis tradunt se libidinibus constringendos nec quid euenturum sit prouident ob eamque causam propter
uoluptatem et paruam et non necessariam et quae uel aliter pararetur et qua etiam carere possent sine dolore, tum in morbos gra- 30
uis, tum in damna, tum in dedecora incurrunt, saepe etiam legum
iudiciorumque poenis obligantur. qui autem ita frui uolunt uolup- (48)
tatibus, ut nulli propter eas consequantur dolores, et qui suum iune uoluptate uicti faciant id quod sentiant non
esse faciendum, ii uoluptatem maximam adipiscuntur praetermittenda 35

dicium retinent,

1 sq. cf. p. 272, 15 sqq. | 10 intercidit colon, quo cupiditates naturales nec necessariae definitae erant
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uoluptate; idem etiam dolorem saepe perpetiuntur, ne si id non
faciant, incidant in maiorem. ex quo intellegitur nec intemperantiam propter se esse fugiendam temperantiamque expetendam, non
quia uoluptates fugiat, sed quia maiores consequatur.
eadem fortitudinis ratio reperietur. nam neque laborum perfunctio c. 15
neque perpessio dolorum per se ipsa allicit nec patientia nec assiduitas nec uigiliae nec ipsa quae laudatur industria, ne fortitudo
quidem: sed ista sequimur, ut sine cura metuque uiuamus animumque et corpus, quantum efficere possimus, molestia liberemus. ut
enim mortis metu omnis quietae uitae slatus perturbatur, et ut succumbere doloribus eosque humili animo imbecilloque ferre miserum
est, ob eamque debilitatem animi rnulti parentes, multi amicos, non
nulli patriam, plerique autem se ipsos penitus perdiderunt, sic robustus animus et excelsus omni est liber cura et angore, cum et
mortem contemnit, qua qui adfecti sunt in eadem causa sunt qua
ante quam nati, et ad dolores ita paratus est, ut meminerit maximos morte finiri, paruos multa habere interualla requietis, mediocrium nos esse dominos, ut si tolerabiles sint, feramus, si minus,
animo aequo e uita, cum ea non placeat, tamquam e theatro exeamus. quibus rebus intellegitur nec timiditatem ignauiamque uituperari nec fortitudinem patientiaraque laudari suo nomine, sed illas
reici quia dolorern pariant, has optari quia uoluptatem.

(50)

iustitia restat, ut de omni uirtute sit dictum, sed similia fere c. 16
dici possunt. ut enim sapientiam temperantiam fortitudinem copu25 latas esse docui cum uoluptate, ut ab ea nullo modo nec diuelli
nec distrahi possint, sic de iustitia iudicandum est, quae non modo

numquam nocet cuiquam, sed contra semper inpertit aliquid cum
sua ui atque natura quod tranquillet animos, tum spe, nihil earum
rerum defuturura, quas natura non deprauata desideret. et quem ad
30 modum temeritas et libido et ignauia semper animum excruciant et
semper sollicitant turbulentaeque sunt, sic inprobitas si cuius in
15 cf. fr. 495 | 19 cf. Philodemus de morte VH 1 ix fr. IV
(Buechel. mus. Rhen. xv 291 sq.) [ώς]πε[ρ θ]εάματος άπιέναι μεστόν, floril. Epicteteum Wachsmuthii studien z. d. gr. floril. p. 185
n. 114 Εκ της ευτυχίας ώςπερ εκ θεάτρου πολλούς έΕανέστησεν ή
Τύχη. aliam similitudinem habes fr. 499 | 27 impertit suppleuit
Muellerus | 29 et restituit Lambinus | 31 inprobitas si inseruit
Maduigius
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mente consedit, hoc ipso quod adest turbulenta est. si uero molita
quippiam est, quamuis occulte fecerit, numquam tamen id confidet
fore semper occultum. plerumque inproborum facta primo suspicio insequitur, dein sermo atque fama, tum accusator, tum iudex.
. . . qtiod si qui satis sibi contra hominum conscientiam saepti
esse et muniti uidentur, deorum tamen horrent easque ipsas sollicitudines, quibus eorum animi c noctisque diesque' exeduntur, a
dis inmortalibus supplici causa inportari putant. quae autem tanta
ex inprobis factis ad minuendas uitae molestias accessio potest fieri
quanta ad augendas cum conscientia factorum tum poena legum
odioque ciuium ? ..... inuitat igitur uera ratio bene sanos ad iustitiam aequitatem fidem. [neque homini infanti aut inpotenti iniuste
facta conducunt, qui nec facile efficere possit quod conetur nec
obtinere, si effecerit, et opes uel fortunae uel ingeni liberalitati
magis conueniunt.] qua qui utuntur, beniuolentiam sibi conciliant
et, quod aptissimum est ad quiete uiuendum, caritatem, praesertim
cum omnino nulla sit causa peccandi. quae enim cupiditates a natura proficiscuntur, facile explentur sine ulla iniuria: quae autem
inanes sunt, iis parendum non est. nihil enim desiderabile concupiscunt, plusque in ipsa iniuria detrimenti est quam in iis rebus
emolumenti, quae pariuntur iniuria. itaque ne iustitiam quidem recte
quis dixerit per se ipsam optabilem, sed quia iucunditatis uel plurimum adferat. nam diligi et carum esse iucundum est propterea,
quia tutiorem uitam et uoluptatum pleniorem efficit. itaque non ob
ea solum incommoda, quae eueniunt inprobis, fugiendam inprobitatem putamus, sed multo etiam magis, quod cuius in animo uersatur, numquam sinit eum respirare, numquam acquiescere.
quod si ne ipsarum quidem uirtutum laus, in qua maxime cetero4 index Α | 7 colorem Cic. ab Ennio ann. 338 Vahl. mutuatur | 12 neque ... 15 conueniunt inclusi non quod pro spuriis
haberem, sed quod non suo sunt loco posita. ita ea pertinent ad
superiora § 51, ut sequentia 1. 15 sq. ad liberalitatem (1. 15) nequeunt,
debent ad iustitiam (1. 12) referri, cf. 1. 17. uidetur igitur Cicero
additamentum ex margine epitomae arripuisse et inscite interposuisse.
nam unde traiectum librariorum culpa existimemus, locum frustra
circumspexeris | 15 sq. cf. Plato rei ρ. Ι p. 351 d ή δε δικαιοσύνη
όμόνοιαν και φιλίαν (παρέχει) | 23 sq. cf. Ep. sent. xxvii sq. χχχιχ |
24 uoluptatem libri: corr. Muellerus
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rum philosophorum exsultat oratio, reperire exitum potest, nisi derigatur ad uoluptatem, uoluptas autem est sola, quae nos uocet ad
se et alliciat suapte natura, non potest esse dubium, quin id sit
summum atque extremum bonorum omniuin beateque uiuere nihil
aliud sit nisi cum uoluptate uiuere.
Huic certae stabilique sententiae quae sint coniuncta, explicabo c. 17
breui. Nullus in ipsis error est finibus bonorum et malorum, id est
in uoluptate aut in dolore, sed in iis rebus peccant, cum e quibus
haec efficiantur ignorant.
animi autem uoluptates et dolores nasci fatemur e corporis uoluptatibus et doloribus. . . . quamquam autem et laetitiam nobis
uoluptas anitni et molestiam dolor adferat, eorum tamen utrumque
et ortum esse e corpore et ad corpus referri,
nec ob eam causam non multo maiores esse et uoluptates et dolores animi quam corporis. nam corpore nihil nisi praesens et quod
adest- sentire possumus, animo autem et praeterita et futura. ut
enim aeque doleamus, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna
accessio potest, si aliquod aeternura et infinitum inpendere malum
nobis opinemur. quod idem licet transferre in uoluptatem, ut ea
maior sit, si nihil tale metuamus. iam illud quidem perspicuum est,
animi maximam aut uoluptatem aut molestiam plus aut ad beatam
aut ad miseram uitam adferre momenti quam eorum utrumuis, si
aeque diu sit in corpore.

6 — p. 272, 12 magnae inscitiae specimen hic Cic. dedit, dum
appendicem disputationi de finibus in illa epitoma similiter atque
in summario Laertii Diog. χ 136 sq. subiunctam exprimit non intellectam. uersantur enim haec omnia in Epicuri cum Cyrenaicis controuersia, id quod Hirzelium unters. Π ρ. 675 sqq. non latuit. at
latuit Ciceronem adeo ut non uideam qui rationem consiliumque
arguraentorum potuisset non nosse, si plenam scriptoris Epicurei
disputationem ante oculos habuisset. sequitur ut epitoma usus sit,
in qua capita quinque Cyrenaicos inpugnantium grauissima breuiter
ut scienti indicata essent | 7 uel prima sententia contra Aristippeos uertitur, cf. Laert. Diog. n 89 δύνασθαι δε φα<π καΐ την ήδονήν τινας μη αίρεΐσθαι κατά διαστροφήν | 10 de secundo argumento cf. fr. 451 | 14 tertium argumentum, quode cf. fr. 452, Cicero
inepte cum secundo copulauit | 17 aeque doleamus animo cum libri:
glossema detexit Maduigius
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non placet autem detracta uoluptate aegritudinem statim consequi, nisi in uoluptatis locum dolor forte successerit: at contra gaudere nosmet omittendis doloribus etiam si uoluptas ea, quae sensum
moueat, nulla successerit. eoque intellegi potest, quanta uoluptas
sit non dolere.
5
sed ut iis bonis erigimur quae exspectamus, sic laetamur iis quae (57)
recordamur. stulti autem malorum memoria torquentur, sapientes
bona praeterita grata recordatione renouata delectant. est autem situm in nobis, ut et aduersa quasi perpetua obliuione obruamus et
secunda iucunde ac suauiter merninerimus. sed cum ea quae prae-.io
terierunt acri anirno et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia si bona. .....
c. 18
Clamat Epicurus .... non posse iucunde uiui, nisi sapienter honeste iusteque uiuatur, nec sapienter honeste iuste, nisi iucunde.
neque enim ciuitas in seditione beata esse potest nec in discordia (58)
dominorum domus:

quo minus animus a se ipse dissidens secum- 16

que discordans gustare partem ullam liquidae uoluptatis et liberae
potest.

atqui pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper

utens nihil quieti uidere, nihil tranquilli potest.

quod si corporis (59)

grauioribus morbis uitae iucunditas inpeditur, quanto magis animi 20
morbis inpediri necesse est. animi autem morbi sunt cupiditates
inmensae et inanes diuitiarum gloriae dominationis, libidinosarum
etiam uoluptatum;

accedunt aegritudines molestiae maerores, qui

exedunt animos conficiuntque curis hominum non intellegentium
nihil dolendum esse animo, quod sit a dolore corporis praesenti 25
futuroue seiunctum.

nec uero quisquam stultus non horum morbo-

rum aliquo laborat, nemo igitur stultus non miser.

accedit etiam (60)

mors quae quasi saxum Tantalo semper inpendet, tum superstitio,
qua qui est imbutus quietus esse numquam potest.

praeterea bona

praeterita non meminerunt, praesentibus non fruuntur: futura modo 30
exspectant: quae quia certa esse non possunt, conficiuntur et angore
et metu maximeque cruciantur, cum sero sentiunt frustra se aut pecuniae studuisse aut imperiis aut opibus aut. gloriae.

nullas enim

consecuntur uoluptates, quarum potiendi spe inflammati multos la1 de quarto argumento ad uoluptatem stabilem euincendam
longe grauissimo uide fr. 450 cf. fr. 424 | 6 de quinto capite cf.
fr. 453 | 15 sq. iterum Platonem exprimit rei ρ. ι 23 p. 352a cf.
IX p. 590d | 27 stultus Baiterus: est libri
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(61) bores magnosque susceperant. ecce autem alii minuti et angusti
ef omnia semper desperantes aut maleuoli inuidi, difficiles lucifugi,
maledici monstruosi, alii autem etiam amatoriis leuitatibus dediti, alii
petulantes, alii audaces proterui, idem intemperantes et ignaui, num5 quam in sententia permanentes: quas ob causas in eorum uita nulla
est intercapedo molestiae. igitur neque stultorum quisquatn beatus
(62) neque sapientum non beatus ..... sic enim ab Epicuro sapiens c. 19
semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, neclegit mortem,
de dis inmortalibus sine ullo metu uera sentit, non dubitat, si ita
10 melhis sit, migrare de uita. his rebus instructus semper est in uoluptate. neque enim tempus est ullum, quo non plus uoluptatum
habeat quam dolorum. nam et praeterita grate meminit et praesentibus ita potitur, ut animaduertat quanta sint ea quamque iucunda,
neque pendet ex futuris sed exspectat illa, fruitur praesentibus, ab
15 iisque uitiis, quae paulo ante conlegi, abest plurimum, et cum stultorum uitam cum sua conparat, magna adficitur uoluptate. dolores
autem si qui incurrunt, numquam uim tantam habent, ut non plus
habeat sapiens quod gaudeat quam quod angatur'.
DE SVMMO BONO ET MALO
AVGVSTINVS contra academicos III16 1.1 p. 28l b (ed. Ven. 1719)
I ergo Zeno uel Chrysippus si interrogetur, quis sit sapiens, respondebit eum esse quem ipse descripserit. contra Epicurus uel quis
alius aduersariorum negabit suumque potius peritissimum uoluptatis aucupem sapientem esse contendet. inde ad iurgium. clamat Zeno
25 et tota illa porticus tumultuatur, hominem natum ad nihil esse aliud
quam honestatem, ipsam suo splendore in se animos ducere, nullo
prorsus commodo extrinsecus posito et quasi lenocinante mercede,
uoluptatemque illam Epicuri solis inter se pecoribus esse communem: in quorum societatem et hominem et sapientem trudere nefas
20

2 et omnia Nonius p. 345 u. 'minutum': aut (ut Erl.) omnia
libri | 3 monstruosi Nonius ut testatur exemplar Ciceronis de diuin.
II 32, 69 et 71, 146 Appulei metam. ν 16 VII 9. 22 x 15 ceterique
nisi fallor omnes praeter Lucanum Petronium Suetonium: monstrosi
hoc loco libri morosi Lambinus. illud Hirzelius scite defendit unters.
II p. 682 sqq., nisi quod de uoce graeca dubito rectene senserit |
14 cf. Ep. ep. III 127 p. 62, 4 fr. 490 || 21 lepidam scaenam Ciceroni
debet Aug., ut ipse tradit p. 28l e | interrogentur ed. Ven. | 28 pecoribus] cf. adn. p. 274, 23
18
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esse. contra ille conuocata de hortulis in auxilium quasi libera
turba temulentorum, quaerentium tamen quem incomptis unguibus
bacchantes asperoque ore discenpant, uoluptatis nomen, suauitatem,
quietem teste populo exaggerans instat acriter, ut nisi ea beatus
5
nemo esse posse uideatur'.
cf. idem serm. CL 5 sqq. t. V p. 713 sq.
398

ClCERO de finibus II 10, 31 Ά primo, ut opinor, animantium
ortu petitur origo summi boni. simul atque natum animal est, gaudet uoluptate et eam adpetit ut bonum, aspernatur dolorem ut malum. de malis autem et bonis ab iis animalibus, quae nondum de- 10
prauata sint, ait optime iudicari .... nec tamen argumentum hoc (33)
Epicurus a paruis petiuit aut etiam a bestiis, quae putat esse specula naturae, ut diceret ab iis duce natura hanc uoluptatem expeti nihil dolendi. neque enim haec mouere potest adpetitum animi
nec ullum habet ictum quo pellat animum status hic non dolendi. 15
.... at ille pellit, qui permulcet sensuoi uoluptate. itaque Epicurus semper hoc utitur, ut probet uoluptatem natura expeti, quod
ea uoluptas, quae in motu sit, et paruos ad se adliciat et bestias,
non illa stabilis, in qua tantum inest nihil dolere 3.
cf. 33, 109 'uoluptatem bestiis concedamus, quibus uos de summo 20
bono testibus uti soletis 3 .
idem Acad. poster. I 2, 6 c de uita et moribus et de expetendis fugiendisque rebus illi (Epicurei) simpliciter: pecudis enim et hominis idem bonurn esse censent 3 .

SEXTVS empir. hypotyp. iu 194 ό'θεν και οι Επικούρειοι δεικνύναι 25
νομί£ουσι φύσει αίρετήν εΐναι την ήδονήν τα γαρ £ψά φασιν
άμα τψ γενέσθαι άδιάστροφα όντα όρμάν μεν επί την ήδονήν,
έκκλίνειν δε άλγηδόνας.
idem empir. adu. dogmat. v (math. χι) 96 αλλ' εΐώθασί τίνες των
από της Επικούρου αίρέσειυς προς τάς τοιαύτας απορίας ύπαν- 30
τώντες λέγειν ότι φυσικώς καΐ άδιδάκτως το £ψον φεύγει μεν την
άλγηδόνα, διώκει δε την ήδονήν γεννηθέν γουν καΐ μηδέπω τοις
7 uid. ρ. 264, 9 cum adn. cf. Hirzelius unters. II ρ. 671 sq. |
23 solebant hoc Epicuro obiectare Stoici maxime, cf. supra p. 273, 28
Cicero Tusc. disp. V 26, 73 Plutarchus contra Epic. beatit. 7 p. 1091°
11 p. 109la Cleomedes II 1 p. 113, 9 Bak., ut patres ecclesiasticos
(specimen habes supra p. 227, 13) taceam: quae contra disseruerint
Epicurei, uideas ex Maximi Tyrii diss. ili 4 p. 33 sq. R.
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κατά δό£αν δουλεΟον <5ίμα τω βιπισθήναι άσυνήθει αέρος ψύζει
έκλαυσε τε καΐ έκώκυσεν. ει δε φυσικώς ορμά μεν προς ήδονήν,
έκκλίνει δε τον πόνον, φύσει φευκΤόν τέ εστίν αύτώ ό πόνος καΐ
αίρετόν ή ηδονή.
MAXIMVS Tyrius diss. ITI 2 sq. p. 30 sq. Reisk.
VABBO de philosophia ap. Augustinum de ciuitate dei XIX 1 'quattuor esse quaedam quae liomines sine magistro, sine \illo doctrinae
adminiculo, sine industria uel arte uiuendi .... uelut naturaliter
appetunt, aut uoluptatem qua delectabiliter mouetur corporis sensus, aut quietem qua fit ut nullam molestiam corporis quisque patiatur, aut utramque quam tamen uno nomine uoluptatis Epicurus
appellat, aut uniuersaliter prima naturae 1. cf. Galenus de Hippocratis et Platonis dograatis ν 5 t. ν ρ. 460 Κ. 438, 16 Muell. Επίκουρος
μεν την τοΟ χειρίστου (Λορίου της ψυχής οικείαισιν έθεάσατο μόνην.
[oblocuti sunt Stoici, cf. Laert. Diog. VII 86 δ δε λέγουσί τίνες,
προς ήδονήν γίγνεσθαι την πρώτην όρμήν τοις £ώοις, ψεύδος
άποφαίνουσιν (οι Στιυικοί)* έπιγέ"ννημα γαρ φασιν, ει άρα £στιν,
ήδονήν εΐναι, δταν αυτήν καθ' αυτήν ή φύσις έπι£ητήσασα τα
έναρμόΖοντα τη συστάσει απολαβή, δν τρόπον άφιλαρύνεται τα
£ώα καΐ θάλλει τα φυτά. Clemens Alex. strom. n 20 ρ. 177, 23
καθόλου γαρ ουκ άναγκαΐον το της ηδονής πάθος, έπακολούθημα
δε χρείαις τισΐ φυσικαΐς, πείνη δίψει βίγει γάμψ. Cicero de fin.
III 5, 17. II 11, 33 sq.]
ClCEBO de finibus V 25, 74 ( quin etiam ipsi uoluptarii deuerticula
quaerunt et uirtutes habent in ore totos dies uoluptatemque primo
dumtaxat expeti dicunt, deinde consuetudine quasi alteram quandam naturam effici, qua inpulsi multa faciant nullam quaerentes uoluptatem'.
ALEXANDER Aphrod. de anima ii 19 f. 154Γ τοις δε περί Έπίκουρον ηδονή τύ πρώτον οίκεΐον έδοΞεν είναι απλώς, προϊόντων δε
διαρθρουσθαι ταύτην την ήδονήν φασιν.
ClCERO de finibus III 1, 3 c ipse etiam dicit Epicurus ne argumentandum quidem esse de uoluptate, quod sit positum iudi1 ί>απισθήναι libri | 4 sequitur § 97. 98 refutatio | 22 cf.
fr. 200 | 25 haec posteriorum esse sententia Epicureorum potest,
inter quos fuere qui simillime de amicitia iudicarent ut cum uoluptate honestum iungerent cf. de fin. I 20, 69 et II 26, 82 ( c numquam
dictum ab ipso illo, quod sciam' h. e. Epicuro) || 32 cf. p. 265,1 fr. 256
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cium eius in sensibus, ut commoneri nos satis sit, nihil attineat
doceri'.
idem ibid. II 12, 36 c ait sensibus ipsis iudicari uoluptatem bonum
esse, dolorem malum 3.
ClCERO Luculli 46, 140 : audi contra illos, qui nomen hone- 5
400
statis a se ne intellegi quidem dicant, nisi forte quod gloriosum sit
in uolgus, id honestum uelimus dicere: fontem omnium bonorum
in corpore esse, hanc normam, hanc regulam, hanc praescriptionem
esse naturae, a qua qui aberrauisset, eum numquam quid in uita
10
sequeretur, habiturum \
idem or. in L. Pisonem 28, 68 c audistis profecto dici philosophos
Epicureos omnis res quae sint homini expetendae uoluptate metiri'.
401

ClCERO Tusc. disp. π 6, 15 'Aristippus non dubitauit summum
malum dolorem dicere; deinde ad hanc eneruatam muliebremque
15
sententiam satis docilem se Epicurus praebuit 3.
ibid. ν 9, 26 'cum dolorem non modo maxumum malum, sed solum
malum etiam dixerit'. cf. ibid. II 12, 28. 19, 44. 45. V 10, 31.
LACTANTIVS diuin. instit. m 17, 33 c quin potius efficis, ne dolor
malum sit? omnium inquit (Epicurus) malorum maximum est\
ibid. III 17, 5 c inpatienti ac delicato dolorem esse omnium malo- 20
rum maximum dicitur (ab Epicuro): forti, etiam in tormentis beatum
esse sapientem'.
SEXTVS emp. hypot. iil 195 άλγηδών ή εστί κατ' αυτούς φύσει κακόν.

LVCIANVS bis accus. 21 (Epicurus loquitur) προς δε την ήδοέδραπέτευσεν (Διονύσιος ό μεταθεμένος) ώςπερ δε- 25
άσμενος
νήν
σμά τίνα διακόψας τάς των λόγων πλεκτάνας, ανθρώπινα και
ου βλακώδη φρονήσας καΐ τον μεν πόνον, 6 περ εστί, πονηρόν,
ήδεΐαν δε την ήδονήν οίηθείς —.
ibid. 22 STOA Κακόν ήγεΐ τον πόνον; EPICVRVS Ναί. ST. Την ήδο
3ο
νήν δε αγαθόν; ΕΡ. Πάνυ μεν οΰν.
PLOTINVS diss. 30 (enn. n 9), 15 δυεΐν γαρ ούσών αιρέσεων
403
του τυχεΐν του τέλους, μιας μεν της ήδονήν την του σώματος
τέλος τιθεμένης, ετέρας δε της το καλόν και την άρετήν αίρουμένης . . . . ό μεν Επίκουρος την πρόνοιαν άναιρών την ήδονήν καΐ
35
το ήδεσθαι, δ περ ην λοιπόν, τούτο διώκειν παρακελεύεται.
[PARADOXOGRAPHVS codicis Barocciani 219 in Crameri anecdotis Oxon.

402

8 cf. fr. 260 || 21 fr. 601
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πι ρ. 413, 2 Οι Επικούρειοι μόνην ήδονήν έσέβοντο άθεοι δvτεc.
cf. schol. Luciani Bis accus. 20 (t. IV p. 209 lac.) δ'τι οι Επικού
ρειοι άθεοι όντες ήδονήν μόνην έπρέσβευον.]
404
ALEXANDER in Arist. top. ρ. 9 ούδ' εν οίς μη το οίκεΐον συμΒ πέρασμα επιφέρεται, άλλο δε τι έπόμενον έκείνω ή συμβεβηκός,
ούδ' ούτοι συλλογισμοί, ου γαρ δια των κειμένων · οίον εί λαβών
τις την ήδονήν κατά φύσιν καΐ το κατά φύσιν αίρετόν συμπεραίνοιτο την ήδονήν αγαθόν είναι, ου γαρ τούτο δείκνυται εκ των
κειμένων, εί καΐ έπεται έ£ ανάγκης τω συναγομένω.
ίο GALENVS de Hippocratis et Platonis dogmatis IV 4 t. ν ρ. 388 Κ.
ρ. 359, 14 Muell. το γουν οίηθήναι την ήδονήν αγαθόν εΐναι, καθά
περ ό Επίκουρος, ήμαρτημένος τε λόγος εστί καί ψευδής.
40δ

PLVTARCHVS contra Epicuri beatit. 2 ρ. 1087b δοκεΐς οΰν μοι
μη το ηδύ έ£αιρεΐν, ως φασιν, αλλά το 2 ην άφαιρεΐσθαι τους
15 άνδρας, εί το £ήν ήδέως μη απολείψεις αύτοΐς.

406

(ANTIOCHVS Ascal.) Clementis Alex. strom. II 21 ρ. 178, 46
Αίρετόν δε εΐναί φησιν (Επίκουρος) δ πρώτον έ£ έαυτοΟ εφ'
εαυτό έπισπάται, πάντως δηλονότι εν κινήσει υπάρχον.

407

LAEBTIVS DIOG. x 121 την εύδαιμονίαν διχή νοεΐσθαι, την

20 τε άκροτάτην, οϊα εστί περί τον θεόν, έπίτασιν ουκ Αχούσαν καΐ
την (κατά την) προσθήκην καί άφαίρεσιν ηδονών.
cf. Augustinus confess. VI 26 c et disputabam cum amicis meis Alypio et Nebridio de finibus bonorum et malorum, Epicurum accepturum fuisse palmam in animo meo, nisi ego credidissem post mortem
25 restare animae uitam et tractus meritorum, quod Epicurus credere
noluit. et quaerebam, si essemus inmortales et in perpetua corporis
uoluptate sine ullo amissionis terrore uiueremus, cur non essemus
beati aut quid aliud quaereremus \
DE VOLVPTATE MOVENTE
408
ARRIANVS Epict. dissert. ι 20, 17 αν ούν έλθών Επίκουρος
31 εϊπη δτι εν σαρκί εΐναι δει το αγαθόν, πάλιν μακρόν γίνεται καί
ανάγκη άκουσαι, τί το προηγούμενόν εστίν εφ' ημών, τί το ύποστατικόν καί ουσιώδες", δτι το κοχλιού αγαθόν ουκ εικός είναι εν
1 έσεύοντο codex || 6 εί λαβή Aldus || 18 υπάρχων codex:
corr. Heruetus || 20 έπίτασιν (καί άνεσιν) ουκ Gassendus
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τω κελύφει, το ούν του ανθρώπου εικός; συ δ' αυτός τι κυριώτερον έχεις, Επίκουρε, τί εστίν εν σοι το βουλευόμενον, το έπισκεπτόμενον έκαστα, το περί της σαρκός αυτής, δτι το προηγούμενόν εστίν, έπικρΐνον;
cf. ι 23, 1 Επίκουρος ... εν τω κελύφει θεις το αγαθόν ημών. 5
idem ibid. π 23, 20 είτα (ή προαίρεσις) τηλικαύτη δύναμις ούσα
και πάσι τοις άλλοις έπιτεταγμένη, παρελθούσα ήμΐν λεγέτω κράτιστον είναι των όντων την σάρκα, ούδ' εί αυτή ή σάρ£ έαυτήν
£λεγεν είναι κράτιστον, ήνέσχετ' αν τις αυτής.

409

αρχή και ρί£α παντός αγαθού ή της γαστρός ηδονή' ίο
και τα σοφά και τα περιττά επί ταύτην έ'χει την άναφοράν.
ATHENAEVS χιι ρ. 546f και ό Επίκουρος δε φησιν · αρχή .... άνα
φοράν. idem νιι ρ. 280a Επίκουρος γαρ ην ό τούτων διδάσκα
λος, δς και βοών ελεγεν αρχή .... άναφοράν.
METRODORVS epist. ad Timocratem fratrem (fr. xill p. 51 Duen.) ap. 15
Plutarchum contra Epicuri beatit. 16 p. 1098d ως και έχάρην καί
έθρασυνάμην, δτι εμαθον παρ' Επικούρου ορθώς γαστρι χαρί£εσθαι.
cf. Plutarchus adu. Coloten 30 ρ. 1125a οι περί γαστέρα τάγαθόν
ηγούμενοι καΐ τους άλλους πόρους δι' ων ηδονή παραγίνεται
2ο
ibid. 2 ρ. 1108° οι περί γαστέρα τάγαθόν είναι βοώντες —.
idem contra Epic. beatit. 17 ρ. 1098d οι άνθρωποι της ηδονής το
μέγεθος καθά περ κέντρω και διαστήματι τη γαστρί περιγράφουσι.
ClCERO or. in L. Pisonem 27, 66 c solet enim in disputationibus suis
oculorum et aurium delectationi abdominis uoluptates anteferre*.
cf. Plutarchus contra Epicuri beatit. 2 p. 1087 b παπαί, εΐπον £γωγε 25
4 εστίν] εστί το libri | sequentia habes ρ. 87, 11 | 9 quod
sequitur habes ρ. 105, 4 et 144, 24 || 10 cf. Metrodorus fr. VI p. 47
Duen. περί γαστέρα γαρ, ώ φυσιολόγε Τιμόκρατες, το αγαθόν καΐ
καλόν et vn ρ. 48 περί γαστέρα ό κατά φύσιν βαδίζων λόγος την
άπασαν έχει σπουδήν. unde Timoni sill. fr. LVI ρ. 70 Wachsm. Epicurus dicitur γαστρι χαρι£όμενος. cf. comicus Sotionis ap. Athen. XIII
p. 336f (Com. t. in p. 395) τύρβασε, Μανή· γαστρός ουδέν ήδιον |
11 cf. Plut. adu. Col. 30 ρ. 1125 b ό σοφός Μητρόδωρος λέγων [fr. xii
ρ. 50 Duen.] τα καλά πάντα και σοφά και περιττά της ψυχής έ£ευρήματα της κατά σάρκα ηδονής ένεκα καΐ της ελπίδος της υπέρ
ταύτης συνεστάναι, καΐ πάν είναι κενόν £ργον δ μη εις τούτο κα
τατείνει | και post σοφά om Ath. xn | περισσά ibid. | επί] εις Ath.
νιι | 22 κέντρω και διαστήματι] cf. Plut. de cupid. diuit. 4 ρ. 524f all.
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γελάσας, εις την γαστέρα τοις άνδράσιν εΌικας έναλεΐσθαι καΐ
τον περί των κρεών έπάΗειν αφαιρούμενος ήδονήν.
HEGESIPPVS Athenaei VII ρ. 279 d (Com. IV ρ. 481).
410
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 9 ρ. 1092d τάς μεν
δ γαρ επί σαρκΐ και σαρκός ευπαθείς της ψυχής διαχύσεις, εάν
ώσι μέτριαι, μηδέν έχουσας μέγα μηδ' άξιόλογον, αν δ' ύπερβάλλωσι, προς τω κενώ καΐ άβεβαίω φορτικάς φαινόμενος καΐ θρασείας, ουδέ ψυχικάς αν τις ουδέ χαράς, άλλα σωματικαΐς ήδοναΐς
οίον έπιμειδιάσεις και συνεπιθρύψεις προσείποι της ψυχής.
10 GALENVS de Hippocratis et Platonis dogmatis iv 2 t. ν ρ. 367 Κ.
ρ. 337, 6 Muell. εν μέντοι δη τούτοις τοις δροις ορμάς καί δό£ας
καΐ κρίσεις ύπάρχειν οϊεται (Χρύσιππος) τα πάθη, κατά δε τινας
των έφεΗής Επικουρώ καί Ζήνωνι μάλλον ή τοις έαυτοΟ δόγμασιν
ακόλουθα γράφει, την τε γαρ λύπην οριζόμενος μείωσιν εΐναί φη15 σιν επί φευκτφ δοκουντι ύπάρχειν, την θ' ήδονήν έπαρσιν εφ'
αίρετώ δοκουντι ύπάρχειν. καί γαρ αί μειώσεις καί αί επάρσεις,
και αί συστολαΐ καί αί διαχύσεις — καΐ γαρ τούτων ενίοτε
μέμνηται — της αλόγου δυνάμεως εστί παθήματα ταΐς δόΗαις έπιγινόμενα · τοιαύτην δε τίνα την ούσίαν των παθών Επίκουρος καΐ
20 Ζήνων, ουκ αυτός ύπολαμβάνει.
411

PLVTARCHVS adu. Coloten 27 ρ. 1122Θ άνευ διδασκάλου
γαρ αυτά προκαλείται τα καλά ταύτα καί λεία καί προσ
ηνή κινήματα της σαρκός, ως αυτοί φασιν ούτοι, καΐ τον
πάνυ μη φάσκοντα μηδέ όμολογουντα κάμπτεσθαι καί μαλάσσε25 σθαι τούτοις.
cf. idem An seni sit gerenda res publ. 5 p. 786C αρ' ουκ έπινοουμεν,
ήλίκας ήδονάς αί άρεταΐ τοις χρωμένοις .... παρασκευάίουσιν;
2 τον] cf. Zenob. iv 85 || 5 ευσταθείς Bakius ad Cleom. p. 428
falso I εάν (μεν) Reiskius | 8 χάριτας libri: corr. Reiskius. opponit
Plut. ας δ' άΕιον καί δίκαιον εύφροσύνας και χαράς νομί£εσθαι, cf.
ρ. 286, 10 | σωματικάς ήδονάς libri επί (aut εν) σωματικαΐς ήδοναΐς
Maduigius adu. ι 673. cf. Plut. 1. s. 14 ρ. 1096d (την ψυχήν) τοις του
σώματος πάθεσιν έπιμειδιώσαν και συνηδομένην καί συγχαίρουσαν | 15 την δ' libri: corr. Muellerus || 21 cf. 1. s. 1122 tl Colotis ni fallor καί μην αυτό γε τούτο [αυτών γε τούτων libri], ως
c αϊσθησιν £χειν δει καί σάρκινον εΐναί, καί φανεΐται ηδονή αγαθόν',
supra ρ. 275, 6. 265, 1 sq. | 22 καλά] μαλακά coni. Wyttenbachius
non recte. καλά Pl. dicit quae Epicuro τερπνά sunt
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(αϊ γ'} ου κνώσιν ουδέ θρύπτουσιν ώςπερ αί κατά σάρκα λεΐαι
και προσηνείς γινόμεναι κινήσεις, αλλ' αύται μεν οίστρώδες
και άβέβαιον και μεμιγμένον σφυγμψ το γαργαλί£ον εχουσιν.
idem c. Epic. beat. 3 ρ. 1087e το κινούμενον λείως καΐ προσηνώς.
ClCERO Tusc. disp. ν 2G, 73 (u. fr. 604) f neque quicquam ad nos 5
pertinere, nisi quod aut leue aut asperum in corpore sentiatur 5.
412

PLVTARCHVS de occulte uiuendo 4 p. 1129b αν . . μέλλω . . .
'τω καλώ προσπτύειν' και τάγαθόν εν σαρκϊ καΐ γαργαλισμοις τίθεσθαι, ταύτα δεΐται σκότους τα τέλη, ταύτα νυκτός, επί
ταύτα την λήθην και την άγνοιαν.
ίο
cf. Seneca epist. 92, 6 c alterum illud, uoluptas, bonum pecoris est.
adicimus rationali inrationale, honesto inhonestum. at beatum facit titillatio corporis: quid ergo dubitas dicere bene esse homini, si palato bene est? et hunc tu non dico inter uiros numeras
sed inter homines, cuius summum bonum saporibus et coloribus 15
sonisgue constat?'

413

ATHENAEVS xn p. 546e την κατά κίνησιν ήδονήν ήσπά£οντο ...
και Επίκουρος και οι από τούτου, και ϊνα μη τους καταιγισμούς
λέγω και τα έπεντρώματα, α περ πολλάκις προφέρεται ό Επί
κουρος, και τους γαργαλίσμούς και τα νύγματα —.
2ο
cf. Plutarchus contra Epic. beat. 5 ρ. 1090b ούτως εν σώματι ψυχήν εύσταθουντι καΐ ταις περί σώματος έλπίσι τάγαθόν θεμένην
ουκ εστίν άφοβον και άκυμον διε£αγαγεΐν ου γαρ έΊίωθεν μόνον
ώςπερ ή θάλασσα χειμώνας ϊσχει και καταιγισμούς το σώμα,
πλείονας δε ταραχάς έ£ εαυτού και μεί£ονας άναδίδωσιν.
25
PHILO legis allegor. πι 48 t. ι ρ. 115 Μ. ικανός γαρ (ό προκόπτων)
ουκ εστί πάσαν ήδονήν διώσασθαι, άγαπητόν δε εάν τα έγκοίλια
αυτής, τουτέστι τα έπεντρώματα, ά φασιν οι φιλήδονοι επι
δόσεις εΐναί τινας των προηγουμένων ηδονών, ά γίνεται όψαρτυτών και σιτοπόνων λίχνων περιεργία.
30
1 κνώσαι ουδέ θρύπτουσαι libri | κατά] εις libri || 8 τω καλώ
πρ. fr. 512 | γαργαλισμοΐς cf. Cicero de nat. deor. I 40, 113 (infra
p. 288,33), Bakius ad Cleomedem p. 431. uoluptati definiendae uocem
adhibuit iam Plato Philebi p. 46d cf. 47a | 12 at beatum] magneuitam Α magno uitam Β ad hanc uitam Buechelerus | 15 sq. cf. fr. 67 |[
19 έπεντρώματα cf. Eustathius in Od. φ 291 ρ. 1910, 39: έπικεντρώματα coni. Meinekius anal. cr. ad Athen. p. 250 sq. | 20 γαργαλίσμούς cf.
fr. 412. sequitur fr. 67 | 21 sq. spectat ad fr. 68 | 28 έπιδύσεις ed. Richt.
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414

CLEOMEDES π 1 ρ. 112 Bak. (supra p. 89, 20) καΐ τα κατά την
έρμηνείαν αύτώ διεφθορότα εστί ... λέγοντι ..... καΐ iepa άνακραυγάσματα και γαργαλισμούς σώματος καΐ ληκήματα
καΐ αλλάς τοιαύτας κακάς άτας.
5 id. ρ. 113 ου καΐ συ ουν, ώ θρασυτάτη καΐ άναισχυντοτάτη κεφαλή,
εκ φιλοσοφίας άποφθαρείς οΐχήση επί Λεόντιον καΐ Φιλαινίδα καΐ
τάς αλλάς εταίρας και τα Ιερά άνακραυγάσματα μετά Μινδυρίδου, μετά Σαρδαναπάλου καί μετά πάντων των σεαυτου θιασωτών;

415
ClCERO de finibus II 21, 68 'at cum tuis cum disseras (Tor10 quate), multa sunt audienda etiam de obscaenis uoluptatibus, de
quibus ab Epicuro saepissime dicitur 5.
DE VOLVPTATE STABILI VERAQVE
OLYMPIODORVS in Plat. Philebum p. 274 Stallb. καΐ ό Επίκουρος
λέγει την κατά φύσιν ηδονή ν, καταστηματικήν αυτήν λέγων.
15 PHILO legis alleg. πι 54 t. ι ρ. 118 Mang. τοΐς λέγουσι καταστη
ματικήν εΐναι την ήδονήν.

416

417

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 3 ρ. 1088C καί πέ
ρας (ταΐς ήδοναΐς) κοινόν Επίκουρος την παντός του άλγουντος ύπεΕαίρεσιν έπιτέθεικεν, ως της φύσεως άχρι του
2θλΟσαι το άλγεινόν αυξούσης το ηδύ, περαιτέρψ δε
προελθείν ουκ έώσης κατά μέγεθος, αλλά ποικιλμούς
τινας ουκ αναγκαίους, δταν γούν εν τφ μη πονεΐν γένηται, δεχόμενης* ή δ' επί τούτο μετ' ορέξεως πορεία,
μέτρον ηδονής οΰσα, κομιδή βραχεία καΐ σύντομος, όθεν
25 αίσθόμενοι της ενταύθα γλισχρότητος ώςπερ εκ χωρίου λυπρου
του σώματος μεταφέρουσι το τέλος εις την ψυχήν, ως εκεί νομάς
καΐ λειμώνας άμφιλαφεΐς ηδονών έΉοντες.
ibid. 4 εΐτ' ου καλώς δοκουσί σοι ποιεΐν οι άνδρες αρχόμενοι μεν
από του σώματος, εν ώ πρώτον έφάνη γένεσις, επί δε την ψυ30 χήν ως βεβαιοτέραν (μεταίροντες την ήδονήν £δραν) καί το πάν
εν αυτή τελειοΟντες;
2 άνακραυγάσματα uereor ne Casaubonus ad Laert. Diog. x 5
non recte interpretatus sit: cf. Ouidius art. am. n 689 | 3 γαργα
λισμούς cf. fr. 412 sq. || 11 cf. fr. 67, Cicero Tusc. disp. V 33, 94
(infra p. 288, 25) || 14 cf. fr. 1 sq. Dauid in Ar. categ. p. 22b 35 Br. ||
18 cf. Ep. sent. in | 21 cf. sent. xviii | 22 γοΟν] ουκ libri, delebat
Maduigius adu. ι 672 | 25 sq. cf. fr. 429. 431 | 30 suppleui exempli
caussa, μεταβαίνοντες Wyttenbachius
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418

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 31 p. 1107b τοιαύτην χωράν ηδονών τοσούτων Επίκουρος έκτέμνεται και (επί) ταΐς
εκ θεών έλπίσιν, ιυςπερ εϊρηται, και χάρισιν άναιρεθείσαις έτι του
θεωρητικού το φιλομαθές καΐ του πρακτικού το φιλότιμον άποτυφλώσας εις στενόν τι κομιδή καΐ ουδέ καθαρόν το επί τη 5
σαρκί της ψυχής χαΐρον συνέστειλε και κατέβαλε την φύσιν
ως μείζον αγαθόν του το κακόν φεύγειν ουδέν εχουσαν.

419

CICERO Tusc. disp. ιιι 20, 47 c idem ait non crescere uoluptatem dolore detracto summamque esse uoluptatem nihil dolere\
ibidem 'nunc autem summam uoluptatem esse dolore carere'.
de fin. n 9, 28 c ut neget accedere quicquam posse ad uoluptatem nihil dolentis'. cf. II 13, 41 'Hieronymus, cui summum bonum est idem,
quod uos interdum uel potius nimium saepe dicitis, nihil dolere'.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 7 p. 1091 b φευ της μεγά
λης ηδονής των ανδρών και μακαριότητος, ην καρπούνται χαίροντες επί τω μη κακοπαθεΐν μηδέ λυπεΐσθαι μηδ' άλγεΐν. αρ' ουν
ά£ιόν εστίν επί τούτοις μέγα φρονείν καΐ λέγειν α λέγουσιν, άφθαρ
τους και ίσοθέους άποκαλούντες αυτούς καΐ δι' ύπερβολάς καΐ ακρό
τητας αγαθών εις βρόμους και όλολυγμούς έκβακχεύοντες ύφ'
ηδονής, δτι των άλλων περιφρονουντες έΗευρήκασι μόνοι θείον
αγαθόν και μέγα το μηθέν ε*χειν κακόν;
LACTANTIVS diuin. instit. ΙΙΙ 8, 10 c priuationem doloris summum
bonum putare non plane Peripateticorum ac Stoicorum, sed clinicorum philosophorum est. quis enim non intellegat ab aegrotis et
in aliquo dolore positis esse hoc disputatum? quid tam ridiculum
quam id habere pro summo bono, quod medicus possit dare? 5

420

421

10

15

2ο

25

PLVTARCHVS adu. Coloten 27 p. 1123a το δε πόνου και ηδο
νής μηδέν είναι μέσον ουκ άποφαίνεσθε παρά την πάντων αϊσθησιν, ήδεσθαι το μη άλγεΐν και πονεΐν το μη (ήδεσθαι) λέγοντες;
OLYMPIODORVS in Platonis Philebum ρ. 275 Stallb.

δτι ό 3ο

2 επί suppleuit Maduigius adu. I 675 | 3 £τι] επί libri, del.
Maduigius || 16 ουν] ουκ libri | 17 μέγα] καΐ libri | άφθαρτους] ut
suprap. 145, 6 | 21 conicias μέγιστον το | 23 cynicorum ante lanum
Gulielmum legebatur. acumen Tullii, nisi ipsius Antiochi Ascal., cuius certe est partitio sententiarum de summo bono, quamL. 1. s. 7, 7 sq.
proponit | 2l·philosophorum deleuit Buenemannus || 27 sq. cf. fr. 397
p. 266, 11 | 29 πονεΐν] πάσχειν libri | ήδεσθαι suppleuit Wyttenb.

EPICVRI ETHICA

283

Επίκουρος ουκ οΐεται μίγνυσθαι λύπην ηδονή, μηδέ γαρ άγαθώ
το κακόν.

τότε χρείαν εχομεν της ηδονής, όταν εκ του μη παρεΐναι αυτήν άλγώμεν όταν δε τούτο μη πάσχωμεν εν
5 αίσθήσει καθεστώτες, τότε ουδεμία χρεία της ηδονής* ου
γαρ ή της φύσεως ένδεια την άδικίαν. ποιεί έ£ωθεν, αλλ'
ή περί τάς κενάς δόΗας όρεΕις.
IOANNES STOBAEVS flor. χνιι 35 ΤοΟ αυτού (post fr. 181).
το γαρ ποιούν άνυπερβλητον γήθος το πάραυτα πειο φυγμένον μέγα κακόν και αυτή φύσις αγαθού, αν τις
ορθώς έπιβάλη. έπειτα σταθή, και μη κενούς περιπατή
περί αγαθού θρύλων.

422

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 7 ρ. 1091 a ου μόνον τοίνυν άπιστον καΐ άβέβαιον αρχήν λαμβάνουσι τοΟ ήδέως £ήν, αλλά
15 καΐ παντάπασιν εύκαταφρόνητον καΐ μικράν, ει περ αύτοΐς κα
κών αποφυγή το χαρτόν εστί καΐ τάγαθόν, άλλο δ' ουδέν
διανοεΐσθαί φασιν, ούδ' όλως την φύσιν Ιχειν δποι τεθήσεται τά
γαθόν ei μη μόνον όθεν έ£ελαύνεται το κακόν αύτοΐς ..... δμοια
δε καΐ τα Επικούρου λέγοντος την του αγαθού φύσιν έ£ αύ20 της της φυγής του κακοΟ καΐ της μνήμης καΐ έπιλογίσειυς καΐ χάριτος, δτι τούτο συμβέβηκεν αύτφ, γεννασθαι. το γαρ ποιούν φησίν άνυπερβλητον ..... θρύλων,
idera ibid. 8 ρ. 1091 6 Επίκουρος — καΐ Μητρόδωρος ούσίαν τάγαθού καΐ ακρότητα την του κακού φυγήν τιθέμενοι.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 5 ρ. 1090Λ αλλ' άΗιού424
26 μεν αυτούς ..... μη λαμβάνειν χαράς αρχήν άπάσης (την) της
σαρκός εύστάθειαν.
1 repugnant quae de luctu Ep. dixit fr. 186 cf. 120et213. sed
uide fr. 420 || 3 cf. Ep. ep. m 128 | 6 ένδεια] ηδονή libri ex superioribus inlapsum. hoc dicit Epicurus: non quod natura non suppeditet
largiter quae necessaria nobis sint, sed quod ipsi uanis opinionibus
abrepti plura cupimus, eo fit ut male uiuamus || 9 sq. cf. fr. 397
p. 266, 3. 272, 1 | παρ' αυτό libri παρ' αυτού Reiskius | πεφυγμένον]
πεφευγέναι γενόμενον ci. Wyttenbachius | 11 έπιβάλλη libri | 18 αυ
τής libri | intercedit Metrodori fr. IV p. 44 Duen. ώςτε τούτ' αυτό
τάγαθόν εστί το φυγείν το κακόν κτέ. | 22 sequitur fr. 419 ρ. 282,14 ||
25 integrum locum habes fr. 600 | 26 την addidi
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EPICTETVS (fr. 52) Stobaei floril. vi 50 τί ποτ' ουν ή ψυχή
επί μεν τοις του σώματος άγαθοΐς μικροτέροις οΰσι χαίρει και
γαλήνια, ως φησιν Επίκουρος, επί δε τοις αυτής άγαθοΐς μεγίστοις ούσιν ούχ ήδεται;
ClCERO Tusc. disp. V 6, 16 f ut maris igitur tranquillitas intellegitur 5
nulla ne minima quidem aura fluctus commouente, sic animi quietus
et placatus status cernitur, cum perturbatio nulla est qua moueri queat'.

426

PLVTABGHVS de Stoicorum repugn. 2 p. 1033° ην Επίκουρος
ησυχία ν επαινεί και Ιερώνυμος, cf. quaestt. conuiu. πι 6, 4 ρ. 655C
την Επικούρου σχολήν και βαστώνην. philosoph. esse cum principibus 3 ρ. 778d (fr. 544).
SENECA ep. G8, 10 c otium, inquis, Seneca, commendas mihi? ad
Epicureas uoces delaberis'.
TEBTVLLIANVS de spectaculis c. 28 c philosophi quidam hoc nomen
(uoluptatis) quieti et tranquillitati dederunt; in ea gaudent, in ea
uocantur, in ea etiam gloriantur'.
IIORATIVS carm. II 16, 1 sqq. Otium . .. non gemmis neque purpura ue|nale neque auro. | non enim gazae neque consularis | submouet lictor
miseros tumultus | mentis et curas laqueata circum tecta uolantis 5.
427
BATON comicus (t. IV p. 502 Mein.) Athenaei ni p. 103° vil p. 279 a
ό γουν Επίκουρος φησιν εΐναι τάγαθόν
την ήδονήν δήπουθεν · ουκ £στιν δ' εχειν
ταύτην έτέρωθεν, εκ: δε του £ήν δη καλώς
εϋσιυς απαντάς αν τυχεΐν δώσεις έμοί.
428
LAERTIVS DIOG. x 120 και την ύγίειαν τισι μεν αγαθόν, τισι
δε άδιάφορον (εΐναι).
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AVGVSTINVS de ciuitate dei ν 20 c ne per inmoderationem noxium
aliquid ualetudinem turbet et uoluptas, quam etiam in corporis sanitate Epicurei maximam ponunt, grauiter offendatur'.

DE ANIMI VOLVPTATE
30
429
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 4 ρ. 1088Θ ει δ' άκούεις
αυτών μαρτυρομένιυν και βοώντιυν, ως έπ' ούδενί ψυχή των δν3 ad Epicurum prius tantum colonpertinet. cf. γαληνί£ειν ρ. 285,1
et gloss. || 16 auocantur libri || 23 £ήν παγκάλιυς Ath. VII | 24 dv
τυχεΐν] ή τυχόν libri εύτυχεΐν Emperius || 25 ύγίαν Β ύγείαν Ff |
τισι] sc. hominibus pro uario uitae instituto. ceterum cf. Porphyrius
de abstin. ι 53 p. 77,13 sq. N. || 32 μαρτυρουμένων libri: corr. Reisk.
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των πέφυκε χαίρειν καΐ γαληνίζειν πλην επί σώματος ήδοναΐς
παρούσαις ή προσδοκωμέναις, καΐ τούτο αυτής τάγαθόν εστίν,
άρ' ου δοκουσί σοι διεράματι του σώματος χρήσθαι τη ψυχή (καΐ)
καθά περ οΐνον εκ πονηρού καΐ μη στέγοντος αγγείου την ήδο5 νήν διαχέοντες ενταύθα και παλαιοΟντες οΐεσθαι σεμνότερόν τι
ποιεΐν καΐ τιμιώτερον;
cf. idem ibid. 14 ρ. 1096° κατατείναντες δε το θεωρητικόν εις το
σώμα καΐ κατασπάσαντες ώςπερ μολυβδίσι ταΐς της σαρκός έπιθυμίαις ουδέν άπολείπουσιν ιπποκόμων ή ποιμένων χόρτον ή καιο λάμην ή τίνα πόαν προβαλλόντων, ως ταύτα βόσκεσθαι καΐ τρώγειν προσήκον αυτών τοις θρέμμασιν. ή γαρ ούχ ούτως ά£ιοΟσι
την ψυχήν ταΐς του σώματος ήδοναΐς κατασυβωτεΐν, όσον έλπίσαι
τι περί σαρκός ή παθεΐν ή μνημονευσαι χαίρουσαν, οίκεΐον δε μη
δέν ηδύ μηδέ τερπνόν έ£ αυτής λαμβάνειν μηδέ ζητεΐν έώντες;
er
CTCERO de finibus Π 30, 98 c est autem a te (Epicure)
dictum nec gaudere quemquam nisi propter corpus nec dolert ....
negas animi ullum esse gaudium quod non referatur ad corpus'.
cf. 33, 107 c dicitis omnis animi et uoluptates et dolores ad corporis uoluptates ac dolores pertinere'.
20 32, 10G c falsum est omnis animi uoluptates esse e corporis societate'.
ARBIANVS Epict. dissert. ni 7, 7 sq. επί τίνι οΰν ήσθησόμεθα ταύτην την ψυχικήν ήδονήν; ει γαρ επί τοις ψυχικοΐς, (εν τοις ψυχικοΐς) εΰρηται ή ουσία του αγαθού, ου γαρ δύναται .... του προ
ηγουμένου μη όντος αγαθού το έπιγέννημα αγαθόν είναι. . . . αλλ'
25 ου μη είπητε φρένας έ'χοντες· ανακόλουθα γαρ έρεΐτε καΐ Επι
κουρώ και τοις άλλοις υμών δόγμασιν. υπολείπεται λοιπόν επί
τοις σωματικοΐς ήδεσθαι την κατά ψυχήν ήδονήν πάλιν, IV εκείνα
γένηται προηγούμενα καΐ ουσία του άγαθοΟ.

430

431

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 5 ρ. 1089 d δρα δη

3ο πρώτον μεν οία ποιοΟσιν την ει τε ήδονήν ταύτη ν ει τε άπονίαν
ή εύστάθειαν άνω καΐ κάτω μεταίροντες εκ του σώματος εις την
ψυχήν, είτα πάλιν εκ ταύτης εις εκείνο, τω μη στέγειν άπορρέουσαν και περιολισθάνουσαν άναγκαΖόμενοι τη αρχή συνάπτειν
3 καΐ suppieuit Wyttenbachius | 5 cf. Athen. I ρ. 27a ό Καίκουβος (οίνος) πληκτικός εΰτονος, παλαιουται δε μετά ικανά €τη
27b παλαιωθεΐς δε (ό Σιγνΐνος) πολύ χρησιμώτερος || 29—32 u.
supra ρ. 122, 3 | 31 cf. fr. 417 | 32 στέγειν] υ. supra u. 4
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καΐ το μεν ήδόμενον, ως φησι, της σαρκός τψ χαίροντα
της ψυχής ύπερείδοντες, αύθις δ' εκ του χαίροντος εις το ήδόμενον τη έλπίδι τελευτώντες.
432

ALCIPHKO epist. πι 55, 8 Ζηνοκράτης δε ό Επικούρειος την
ψάλτριαν ένηγκαλί£ετο τακερόν καΐ ύγρόν προσβλέπυυν ύπομεμυ- 5
κόσι τοις δμμασι, λέγων τουτί εΐναι το της σαρκός άόχλητον
καΐ την καταπύκνωσιν του ήδομένου.

433

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 2 ρ. 1087b ανθρώπων
βοώντων .... 'άει δ' ήμϊν δαίς τε φίλη' καΐ πάσα δια σαρ
κός έπιτερπής κίνησις εφ' ήδονήν τίνα και χαράν ψυχής ίο
άναπεμπομένη.

434

SENECA epist. 66, 45 'apud Epicurum duo bona sunt, ex quibus summum illud beatumque conponitur, ut corpus sine dolore
sit, animus sine perturbatione. haec bona non crescunt si plena
sunt: quo enim crescet quod plenum est? dolore corpus caret: 15
quid ad hanc accedere indolentiam potest? animus constat sibi et
placidus est: quid accedere ad hanc tranquillitatem potest? Quem
ad modum serenitas caeli non recipit maiorem adhuc claritatem in
sincerissimum nitorem repurgata, sic hominis corpus animumque
curantis et bonum suum ex utroque nectentis perfectus est status 20
et summam uoti sui inuenit, si nec aestus animo est nec dolor corpori. si qua extra blandimenta contingunt, non augent summum bonum, sed ut ita dicam condiunt et oblectant. absolutum enim illud
humanae naturae bonum corporis et animi pace contentum est\
cf. scriptor Epicureus incertus VH 2 x 75 c. viii [ώ]ι δ' εν τψ κατά 25
φύσιν πέρατι κατακέκλειται τάγαθόν κ(α!) το κα[κ]όν, τούτψ πά[σ]α αιώρα ψυχής [έ]κπέφευκται.

435

SENECA de benef. III 4, 1 c hoc loco reddendum est Epicuro
testimonium, qui adsidue queritur, quod aduersus praeterita simus
ingrati, quod quaecumque percepimus bona, non reducamus nec in- 30
2 δ' εκ Reiskius: δε libri || 5 ψάλτριαν] ψάλτριαν ως αυ
τόν libri: corr. Hercherus | 6 cf. Lucianus infra ad 1. 12 | 7 cf. Ep.
sent. IX p. 73, 10 || 9 Od. θ 248 | 11 άναπεμπομένης libri: corr.
Reiskius || 12—14 cf. Lucianus de parasito 11 ε*γωγε ηγούμαι το
ηδύ πρώτον μεν το της σαρκύς άόχλητον, έπειτα τΟ μη θορύβου καΐ
ταραχής την ψυχήν έμπεπλήσθαι | 17 sq. cf. fr. 425 | 21 summa^JL \
corporis Mp | 22 sic ρ | 27 διαιραψυχηο |. επεφευκται apogr.
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ter uoluptates numeremus, cum certior nulla sit uoluptas quam quae
iam eripi non potest 1.
436

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 18 p. 1099 d ωςπερ λέγουσι, το μεμνήσθαι των προτέρων αγαθών μέγιστόν εστί προς
5 το ήδέως £ήν. Cicero de fin. Π 32, 106 init.
[PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 4 p. 1089C οΰτε τους μετρίους
καΐ σώφρονας εικός ένδιατρίβειν τι} έπινοία των τοιούτων ουδέ
# περ ε'σκωπτεν αυτόν Καρνεάδης πράττοντα, οίον έ£ εφημερίδων
άναλέγεσθαι, ποσάκις Ηδεία καΐ Λεοντίω συνήλθον ή που θάσιον
ίο £πιον (ή) πόσας είκάδας έδείπνησα πολυτελέστατα.]

437

HlERONYMVS comm. in lesaiam 1. XI c. 38 t. IV ρ. 473e Vall.
c unde stulta Epicuri sententia est, qui asserit recordatione praeteritorum bonorum mala praesentia mitigari'.
id. ib. XVIII c. 65 p. 788° c eo quod in angustiis constituti nequaquam
35 uoluptatibus pristinis iuxta errorem Epicuri animo perfruantur7.
AvGVSTINVS serm. CCCXLVIII 3 t. ν p. 1344* ed. Ven. 1719 'nam et
hi fortissimos se iactant et nihil omnino timere se dicunt, quia nec
quidquam deum res humanas curare arbitrantur et consumpta ista
uita nullam postea credunt futuram, et si quid eis aduersitatis in
20 hac ipsa contingit, eo se munitos existimant, quia corporis uoluptatem, cum eam in ipso corpore tenere non possunt, possunt tamen
animo cogitare et ea cogitatione sese oblectando corporalis uoluptatis beatitudinem etiam contra corporalis doloris impetum custodire.
numquid non et apud istos dilectio foras mittit timorem? sed di25 lectio sordidissimae uoluptatis, immo dilectio turpissimae uanitatis.
nam cum ipsam uoluptatem de membris corporis irruens dolor excluserit, per falsam eius imaginem in animo uanitas remanebit. quae
uanitas tantum amatur, utvcum eam uanus homo totis uiribus cordis
araplectitur, etiam doloris saeuitia mitigetur'.

438
ClCERO de finibus II 32, 104 'illud quale tandem est, bona
31 praeterita non effluere sapienti, mala meminisse non oportere?'
5 continuatur p. 144, 20 | 6 his iocis Carneades Epicurum
perstringebat, quod ex recordatione bonorum uoluptatem repeteret |
7 τοιούτων i. e. uoluptatum perceptarum et praeteritarum | 8 £σκωπτε τον κορνιάδην (καρνεάδην Ven. 1) libri: corr. Wyttenbachius |
10 Ιπιον ποίας libri || 12 cf. Cicero Tusc. disp. ν 26, 74 supra p. 140,1.
144,22 | 2lfort.eam#so \ 27 uanitatis fertur || 30 cf. fr. 397 p. 272,9
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ClCERO Tusc. disp. ν 34, 95 'totumque hoc de uoluptate sic
ille praecipit, ut uoluptatem ipsam per se, quia uoluptas sit, semper optandam expetendamque putet, eademque ratione dolorem ob
id ipsum, quia dolor sit, semper esse fugiendum, itaque hac usurum conpensatione sapientem, ut et uoluptatem fugiat, si ea maio- Π
rem dolorem effectura sit, et dolorem suscipiat maiorem efficientem
uoluptatem, omniaque iucunda, quamquam sensu corporis iudicentur, ad animum referri tamen; quo circa corpus gaudere tam diu,
dum praesentem sentiret uoluptatem, animum et praesentem percipere pariter cum corpore et prospicere uenientem nec praeteritam 10
praeterfluere sinere: ita perpetuas et contextas uoluptates in sapiente fore semper, cum exspectatio speratarum uoluptatum citm
perceptarum memoria iungeretur'.
DE VOLVPTATE ET DOLORE RECTE AESTIMANDIS

440

ClCERO Tusc. disp. πι 20, 46 c tu Epicurum existimas ista uoluisse aut libidinosas eius fuisse sententias ? ego uero minime. uideo enim ab eo dici multa seuere, multa praeclare. itaque ut saepe
dixi, de acumine agitur eius, non de moribus. quamuis spernat uoluptates eas quas modo laudauit, ego tamen meminero quod uideatur ei summum bonum 5 .
idem de finibus II 10, 30 c hanc in motu uoluptatem .... interdum
ita extenuat, ut M'. Curium putes loqui'.
idem Tusc. disp. V 33, 94 c hoc loco multa ab Epicureis disputantur eaeque uoluptates singillatim extenuantur, quarum genera contemnunt, quaerunt tamen copiam. nam et obscaenas uoluptates, de
quibus multa ab illis habetur oratio, facilis, communis, in medio
sitas esse dicunt, easque si natura requirat, non genere aut loco
aut ordine, sed forma aetate figura metiendas putant, ab iisque abstinere minime esse difficile, si aut ualetudo aut officium aut fama
postulet, ommnoque genus hoc uoluptatum optabile esse, si non
obsit, prodesse mimquam'.
idem de nat. deor. I 40,113 c at has leuiores ducis uoluptates, quibus quasi titillatio (Epicuri enim hoc uerbum est) adhibetur sensi19 modo laudauit] fr. 67 | 21 in motu] cf. adn. p. 91, 4 |
23 hoc loco] cf. fr. 456 | 24 genera Maduigius ad Cic. de fin. I
13, 46: genera non libri | 25 cf. fr. 415. 535 | 33 titillatio] γαργαλισμός fr. 412 sq.
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bus. quo usque ludis? nam etiam Philo noster ferre non poterat,
aspernari Epicureos mollis et delicatas uoluptates: summa enim
memoria pronuntiabat plurimas Epicuri sententias his ipsis uerbis,
quibus erant scriptae 5.
ClCERO de finibus IV 12, 29 c quod dicit Epicurus etia,m de uo441
6 luptate, quae minimae sint uoluptates, eas obscurari saepe et obrui'.
GALENVS scripsit TTepl της κατ' Έπίκουρον άμαυροϋ ηδονής β
(de libris suis c. 17 t. xix p. 48 K.).

αμεινόν εστίν ύπομεΐναι τούςδε τινάς τους πόνους,
442
ίο όπως ήσθώμεν ήδονάς μεί£ους.
συμφέρει τώνδέ τίνων άπεχεσθαι των ηδονών, ίνα
μη άλγώμεν άλγηδόνας χαλεπωτέρας.
AKISTOCLES Eusebii praep. euang. xiv 21, 3 ρ. 769* αυτοί γέ τοι
(οί περί τον Έπίκουρον) φασΙν ου πάσαν ήδονήν άσπά£εσθαι
15 καΐ πάντα πόνον έκτρέπεσθαι. τούτο δε συμβέβηκε και μάλα
είκότιυς. τα μεν γαρ κριτήρια καΐ έαυτά δείκνυσι και τα κρινό
μενα, το μέντοι πάθος εαυτό μόνον, δτι δ' ούτως £χει, μαρτυρουσιν αυτοί, καί περ γαρ άΗιοΟντες άπασαν ήδονήν αγαθόν εΐναι
καΐ πάσαν άλγηδόνα κακόν, δμως ουκ αεί φασι δεΐν την μεν
2ο αίρείσθαι, την δε φεύγειν, μετρείσθαι γαρ αυτά τφ ποσψ και ου τφ ποιφ. δήλον ούν ως το γε ποσόν ουδέν αλλ' ή ό
λόγος κρίνει' το γαρ 'άμεινον ... μεί£ους' καί το 'συμφέρει
. . . χαλεπωτέρας 3 καΐ πάντα τα τοιαύτα λόγος ό κρίνιυν εστίν.
SENECA ad Serenum de otio c. 7, 3 c ita et haec ipsa uoluptaria
25 secta in actu est. quidni? cum ipse dicat Epicurus aliquando se recessurum a uoluptate, dolorem etiam adpetiturum, si aut uoluptati
inminebit paenitentia aut dolor minor pro grauiore sumetur'.

443*

MAXIMVS TYRIVS diss. ni 3 p. 32 Reisk. φαυλόν τι χρήμα
ηδονή; ουκ αν ην Εύμφυτον ουδέ των σψ£όντων ημάς το πρεσβύ-

6 credas ex ipso Epicuro repeti quod contra eum uertitur a
Plutarcho contra Ep. beatit. 17 p. 1099d αλλ' ώςπερ φησίν Ιππο
κράτης [aphor. 2, 46], δυοΐν πόνων τον ήττονα υπό του μείζονος
άμαυρουσθαι || 9—12 ipsa uerba Epicurine sint concedo dubitari
posse | 10 ήσθείημεν fertur | 14 cf. Ep. ep. m 129 p. 63, 6 fr. 397
p. 265, 17. 439 p. 288, 5 | 15 fort. καί <ού) πάντα || 29 Ηύμφυτον] cf. Ep. ep. iii 129 ρ. 63, 5
19
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τατον. τα δε υπό των σοφιστών θρυλούμενα ες αυτήν, ή Σαρδαναπάλου τρυφή και ή Μηδική χλιδή καΐ ή Ιωνική άβρότης και
τράπε£αι Σικελικαί και όρχήσεις Συβαριτικαΐ και έταίραι Κορίνθιαι, ταύτα αθρόα και δσα τούτων ποικιλώτερα ούχ ηδονής έργα
άλλα τέχνης καΐ λόγου, παρανομησάντων των ανθρώπων εις ήδο- 5
νάς δι' εύπορίαν των τεχνών όψέ του χρόνου, ώςπερ δε ουδείς
λοιδορεΐται τω λόγω, ως ουκ εστί καλόν τη φύσει, καν άπάγη
τις αυτού την χρείαν επί το μη φύσει καλόν, ούτως ουδέ τη
ηδονή λοιδορητέον αλλά τοις χρωμένοις ηδονή κακώς, δύο δε
όντων τούτων εν ανθρώπου ψυχή, ηδονής καΐ λόγου, λόγω μεν ίο
ηδονή κραθεΐσα μηδέν άφελουσα του αναγκαίου προσέθηκεν αύτώ
το άγωγότερον, λόγος δε ήδοναΐς προσγενόμενος αύξήσας αυτών
δι' εύπορίας το μέτριον άφεΐλε του φύσει τερπνού το άναγκαΐον.
444

ClCERO Tusc. disp. III 18,28 c Epicuro placet opinionem mali
aegritudinem esse, ea natura ut quicumque intueatur in aliquod ma- 15
ius malum, si id sibi accidisse opinetur, sit continuo in aegritudine'.
ibid. 15, 32

' (Epicurus) censet necesse esse omnis in aegritudine
esse, qui se in malis esse arbitrentur, siue illa ante prouisa et exspectata sint siue inueterauerint. nam neque uetustate minui mala
nec fieri praemeditata leuiora, stultamqne etiam esse meditationem 20
futuri mali aut fortasse ne futuri quidem. satis esse odiosum malum omne, cum uenisset. qui autem semper cogitauisset accidere
posse aliquid aduersi, ei fieri illud sempiternum malum; si uero ne
futurum quidem sit, frustra suscipi miseriam uoluntariam: ita semper angi aut accipiendo aut cogitando malo. leuationem autem ae- (33)
gritudinis in duabus rebus ponit, auocatione a cogitanda molestia 26
1—4 cf. Maximus diss. I 5 p. 16 Cicero Tusc. disp. ν 35, 100 sq.
Cleomedes p. 112sq. Bak. | 3 όρχήσεις] εύωχίαι conicias. sed cf. Maximus diss. xxxvn 4 p. 204 Athen. xn p. 520C | 6 όψέ] cf. fr. 599
(Cicero Tusc. disp. V 40, 116) cum adn. | 8 sqq. cf. Ep. ep. III 132
14 cf. Ep. ep. III p. 64, 17 | 15 ea inserui. opinione mali . . (iion}
natura PManutius ediderat cl. Tusc. III 15, 31 c iudico malum illud
opinionis esse, non naturae' 33, 80 c quicquid esset in aegritudine
mali, id non naturale esse, sed uoluntario iudicio et opinionis errore contractum' 34, 82 | 25 sq. cf. Cicero 1. s. 16, 35 'iubes me
bona cogitare, obliuisci malorum' 17, 37 c obliuiscor etiam malorum,
ut iubes . . . sed traducis cogitationes meas ad uoluptates' 31, 76
1 sunt qui abducant a malis ad bona, ut Epicurus'
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et reuocatione ad contemplandas uoluptates: parere enim censet animum rationi posse et quo illa ducat sequi. uetat igitur ratio intueri
molestias, abstrahit ab acerbis cogitationibus, hebetem facit aciem ad
miserias contemplandas, a quibus cum cecinit receptui, inpellit rur5 sum et incitat ad conspiciendas totaque mente contrectandas uarias
uoluptates, quibus ille et praeteritarum memoria et spe consequentium
sapientis uitam refertam putat. Haec nostro more nos diximus, Epicurii dicunt suo; sed quae dicant uideamus: quo modo, neglegamus'.

445
μηδέ αίτιώμεθα την σάρκα ως των μεγάλων κακών
ίο αιτίαν μηδ' εις τα πράγματα τρέπωμεν τάς δυσφορίας,
εν δε τη ψυχή τάς τούτων αιτίας μάλλον £ητώμεν καί άπορρήΗαντες πάσαν ματαίαν των εφήμερων Ope£iv καί ελπίδα δλοι γ€νώμεθα εαυτών.
PORPHYRIYS ad Marcellam 29 ρ. 208, 25 Nauck.
446
ClCERO Tusc. disp. n 19, 44 c nenit Epicurus hotno minime
16 malus uel pothis uir optimus: tantum monet quantum intellegit.
Neglege, inquit, dolorem. quis hoc dicit? idem qui dolorem summum malum. uix satis constanter. audiamus. "Si summus dolor est"
inquit, "breuem necesse est esse. .... summum (dico) quo nihil sit
20 superius, breue quo nihil breuius. contemno magnitudinem doloris,
a qua me breuitas temporis uindicabit ante paene quatn uenerit ....
dolor diuturnus habet laetitiae plus quam molestiae".
idem de officiis ni 33, 117 'quamuis enim multis locis dicat Epicurus, sicuti dicit, satis fortiter de dolore, tamen non id spectan25 dum est quid dicat, sed quid consentaneum sit ei dicere, qui bona
uoluptate terminauerit, mala dolore 5.
TBETVLLIANVS apologet. 45 e sic et Epicurus omnem cruciatum doloremque depretiat, modicum quidem contemptibilem pronuntiando,
magnum uero non diuturnum 1.
30 cf. Zeno Epic. ap. Cic. Tusc. disp. III 17, 38 c eum esse beatum qui
praesentibus uoluptatibus frueretur confideretque se fruiturum ....
dolore non interueniente, aut si interueniret, si summus foret, futurum breuem, sin productior, plus habiturum iucundi quam mali 1.
SENECA epist. 78, 7 c magnos cruciatus habet morbus. sed hos tole11 εν δε κτλ. sententias Epicuri, uerba Porphyrii esse apparet | άπορρίψαντες ci. Nauckius || 18 sq. cf. fr. 397 p. 266, 25
34 omnino haec epistula multum habet ingenii Epicurei inde a uer-
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rabiles interualla faciunt, nam summi doloris intentio inuenit finem.
nemo potest ualde dolere et diu: sic nos amantissima nostri natura disposuit, ut dolorem aut tolerabilem aut breuem faceret 5 .

447

οι μεγάλοι πόνοι συντόμως έξάγουσιν, οι be χρόνιοι
μέγεθος ουκ εχουσιν.
5
PLVTARCHVS de poetis audiendis c. 14 ρ. 36 b έπψρητέον δε και τω
του Αισχύλου 'θάρσεΓ πόνου γαρ άκρον ουκ έχει χρόνον 5, δτι
τούτο εστί το παρ' Επικούρου θρυλούμενον, ως οι .... εχουσιν.
ων το μεν εϊρηκεν ό Αισχύλος έναργώς, το δε τω ειρημένψ παρακείμενόν εστίν, ει γαρ ό μέγας και σύντονος ου παραμένει πόνος, ίο
ουκ εστί μέγας ό παραμένων ουδέ δυσκαρτέρητος.
Μ. AVRELIVS νιι 33 περί πόνου · το μεν άφόρητον έ£άγει, το δε
χρονίζον φορητόν. ibidem 64 επί μέντοι των πλείστων πόνων και
το του Επικούρου σοι βοηθείτω, δτι ούτε άφόρητον ούτε αίώνιον, εάν των ορών μνημονεύης και μη προσδο£ά£ης. 15

448

ό γαρ πόνος ό υπερβάλλων συνάψει θανάτω.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 23 ρ. 1103 d ούτος γαρ
εστίν ό Επικούρειος λόγος εν νόσοις δειναΐς και πόνοις ύπερβ άλλου σι ν ελπίζεις τι χρηστόν παρά θεών δι' εύσέβειαν; τετύφωσαι, 'το γαρ μακάριον και άφθαρτον οϋτ' όργαΐς ούτε χάρισι 20
συνέχεται 5 [sent. ι], βέλτιόν τι των εν τω βίψ μετά τον βίον επι
νοείς; έ£ηπάτησαι, 'το γαρ λυθέν άναισθητεΐ, το δ' άναισθητοϋν
ουδέν προς ημάς 5 [sent. π], πώς ούν άνθρωπε φαγεΐν με και χαίρειν κελεύεις; δτι νή Δία χειμα£ομένω το ναυάγιον εγγύς εστίν
ό γαρ . , . θανάτω.
25

449

SENECA epist. 66, 47 c dabo apud Epicurum tibi etiam nunc
simillimam huic nostrae diuisionem bonorum. alia enim sunt apud
illum quae malit contingere sibi, ut corporis quietem ab omni incommodo liberam et animi remissionem bonorum suorum contemplatione gaudentis. alia sunt quae quamuis nolit accidere, nihilo 30
minus laudat et conprobat, tamquam illam quam paulo ante dicebam, malae ualetudinis et dolorum grauissimorum perpessionem, in
qua Epicurus fuit illo summo ac fortunatissimo die suo .... ergo
bis § 6 c tria haec in omni morbo grauia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio uoluptatum 5 || 4 cf. Ep. sent. IV | 7 Aesch. fr. 342 N.
16cf.fr. 499 || 26 antecedit fr. 434 | 32 sqq. cf. fr. 138 p. 143, 26 sq.
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ct apud Epicurum sunt haec bona, quae malles non experiri, sed
quia ita res tulit, et amplexanda et laudanda et exaequanda summis sunt'.
CVM ARISTIPPEIS CONTROVERSIA
5

EVSEBIVS praepar. eu. xiv 18,31 p. 763 d Συυκράτους δ' εταί
ρος Αρίστιππος ην ό την καλουμένην Κυρηναϊκήν συστησάμενος
αϊρεσιν, αφ' ης τάς άφορμάς Επίκουρος προς την του τέλους £κθεσιν εΐληφεν.
cf. ibid. 20, 13 ρ. 768C. Plutarchus contra Epic. beatit. 4 p. 1089a
ίο οι Κυρηναϊκοι — εκ μιας οινοχόης Έπικούρψ πεπωκότες. Lucianus uitarum auct. 19. Athenaeus XII ρ. 546 Θ conl. 544*.

450

LAERTIVS DIOG. x 136: uid. fr. 1.
idem n 87 ήδονήν μεντοι (φασίν οι Κυρηναϊκοί) την του σώματος,
ην και τέλος είναι, καθά φησι και ΤΤαναίτιος εν τψ Περί των αί15 ρέσεων, ου την καταστηματικήν ήδονήν την έπ' αναιρέσει άλγηδόνιυν και οίον άνοχλησίαν, ην ό Επίκουρος αποδέχεται, τέλος
εΐναί φασιν.
idem π 89 ή δε του άλγοΰντος ύπεζαίρεσις, ως εϊρηται παρ'
Έπικούρψ, δοκεΐ αύτοΐς μη είναι ηδονή ούδ' ή αηδόνια άλγηδών
20 — εν κινήσει γαρ είναι αμφότερα — , μη ούσης της άπονίας ή
της άηδονίας κινήσεως, έπει ή άπονία οιονεί καθεύδοντός εστί
κατάστασις.
(ANTIOCHVS Ascal.) Clementis Alex. strom. II 21 ρ. 178, 43 των γαρ
από της ηδονής αρχομένων τους τε Κυρηναϊκούς είναι καΐ τον
25 Έπίκουρον · τούτους γαρ τέλος εΐναι λέγειν διαρρήδην το ήδέως
ζην, τέλειον δε αγαθόν μόνον την ήδονήν. ό δε Επίκουρος καΐ
την της άλγηδόνος ύπε£αίρεσιν ήδονήν είναι λέγει.

451

(ANTIOCHVS Ascal.) Clementis Alex. strom. n 21 ρ. 179, 36
ούτοι οι Κυρηναϊκοι τον δρον της ηδονής Επικούρου, τοΰτ' £στι
3ο την του άλγοΰντος ύπεΗαίρεσιν άθετουσι, νεκρού κατάστασιν άποκαλοϋντες· χαίρειν γαρ ημάς μη μόνον επί ήδοναΐς, άλλα καΐ επί
όμιλίαις και επί φιλοτιμίαις. ό δε Επίκουρος πάσαν χαράν της
ψυχής οϊεται επί πρωτοπαθούση τη σαρκί γενέσθαι.
LAERTIVS DIOG. π 89 ου πάσας μεντοι τάς ψυχικάς ήδονάς καΐ
1 et om ρ | ηοη om Μ | 2 res tulit ρ 2 : rettulit p 1
21 cf.fr. 397 p.272,lsq. 451 | 27 sequitur fr. 406 || 29 cf. ρ. 271, 10
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άλγηδόνας (λέγουσιν οι Κυρηναϊκοί) επί σωματικαΐς ήδοναΐς καΐ
άλγηδόσι γίνεσθαΓ και γαρ επί ψιλή τη της πατρίδος ευημερία ή
περ τη ιδία χαράν έγγίνεσθαι.
452

LAERTIVS DIOG. x 137 έτι προς τους Κυρηναϊκούς· οι μεν
γαρ χείρους τάς σιυματικάς άλγηδόνας των ψυχικών, κολά£εσθαι 5
γουν τους άμαρτάνοντας σώματι* δ δε τάς ψυχικάς' την γουν
σάρκα το παρόν μόνον χειμά£ειν, την δε ψυχήν και το παρελθόν
και το παρόν και το μέλλον · ούτως οΰν και μείίονας ήδονάς είναι
της ψυχής.
idem Π 90 πολύ μέντοι των ψυχικών (ηδονών λεγουσιν οι Κύρη- ίο
ναϊκοι) τάς σωματικάς άμείνους είναι, και τάς οχλήσεις χείρους
τάς σωματικάς* όθεν καΐ ταύταις κολάζεσθαι μάλλον τους άμαρ
τάνοντας.
cf. Lactantius diuin. instit. in 7, 7 'Epicurus summum bonum in
uoluptate animi esse censet, Aristippus in uoluptate corporis 3.
15
ibid. 8,5 'sapiens ergo non fuit qui summum bonum credidit animi
uoluptatem, quoniam illa, siue securitas siue gaudium est, communis est omnibus'.
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LAERTIVS DIOG. n 89 αλλά μην ουδέ κατά μνήμην των αγα
θών ή προσδοκίαν ήδονήν φασιν (οι Κυρηναϊκοι) άποτελεΐσθαι, 20
δ περ ήρεσκεν Επικουρώ, έκλύεσθαι γαρ τψ χρόνω το της ψυχής
κίνημα.
DE CVPIDITATIBVS FINIENDIS

454

ClCERO de finibus II 9, 27 'illud ipsum non nimium probo
et tantum patior, philosophum loqui de cupiditatibus finien-25
dis. an potest cupiditas finiri? .... [28J sed haec quidem liberius
ab eo dicuntur et saepius. quod equidem non reprehendo, est enim
tanti philosophi lamque nobilis audacter sua decreta defendere 3.

455

SENECA dial. VH ad Gallionem de uita beata 13, 4 'qui uoluptatem sequitur, uidetur . . . peruenturus in turpia, nisi aliquis 30

4 Κυρηναϊκούς (διαφέρεται) Meibom. | cf. fr. 397 p. 271,14 sq.
9 exspectes τάς της || 19 cf. fr. 397 p. 272, 6 sq. | 21 εκλύεται
libri: corr. Casaubonus. quod sequitur apud Laertium § 90 λέγουσι
δε μηδέ κατά ψιλήν την δρασιν ή την άκοήν γίνεσθαι ήδονάς·
των γουν μιμούμενων θρήνους ήδε*ως άκούομεν, των δε κατά άλήθειαν άηδώς ne contra Epicurum intendi credas, obstat fr. 599
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distinxerit illi uoluptates, ut sciat, quae ex eis intra naturale desiderium desistant, quae praeceps ferantur infinitaeque sint et quo magis inplentur, eo magis inexplebiles'.
ClCERO Tusc. disp. V 33, 93 'uides, credo, ut Epicurus cupi456
5 ditatum genera diuiserit, non nimis fortasse subtiliter, utiliter tamen:
partim esse naturalis et necessarias, partim naturalis et non necessarias, partim neutrum necessarias satiari posse paene nihilo, diuitias enim naturae esse parabilis; secundum autem genus cupiditatum
nec ad potiendum difficile esse censet nec uero ad carendum; ter10 tias, quod essent plane inanes neque necessitatem modo, sed ne
naturam quidem attingerent, funditus eiciendas putauit 5.
SCHOLION in Arist. eth. Nicom. πι 13 (p. 1118b 8) f. 48U Ald. Επί
κουρος καΐ οί απ' αυτού ούτω διαιρουσΓ των επιθυμιών αϊ μεν
τίνες άναγκαΐαι, αϊ δε φυσικαί μεν ουκ άναγκαΐαι δε, αϊ δε ούτε
15 άναγκαΐαι ούτε φυσικαι άλλα κατά κενήν γινόμεναι δό£αν. ή μεν
ουν της τροφής επιθυμία και της έσθήτος αναγκαία* ή δε των
αφροδισίων φυσική μεν ουκ αναγκαία δε' ή δε των τοιώνδε σιτίων ή τοιάςδε έσθήτος ή τοιώνδε αφροδισίων ούτε φυσική ούτε
αναγκαία.
2ο PLVTARCHVS Grylli c. 6 ρ. 989b ή μεν ουν σωφροσύνη βραχύτης
τίς εστίν επιθυμιών και τάΗις, αναιρούσα μεν τάς έπεισάκτους καί
περιττάς, καιρψ δε και μετριότητι κοσμούσα τάς αναγκαίας, ταΐς
δ' έπιθυμίαις ένορφς που μυρίαν διαφοράν (αί μεν γαρ περί
την βρώσιν) καί την πόσιν άμα τω φυσικώ καΐ το άναγκαΐον
25 £χουσιν άλλαις δε, αις αρχάς ή φύσις ένδίδωσιν, έ'στι δη που και
μη χρώμενον £χειν ίκανώς άπαλλαγέντα' φυσικαι μεν ουν, ουκ
άναγκαΐαι δ' εκλήθησαν, το δε των μήτ' αναγκαίων μήτε φυσικών
αλλ' εΉωθεν υπό δό£ης κενής δι' άπειροκαλίαν έπικεχυμένων γένος
υμών μεν ολίγου δεΐν τάς φυσικάς άπέκρυψεν υπό πλήθους άπά5 cf. Ep. sent. xxix cum scholio ρ. 78,18 Athenaeus XII ρ. 51 l d,
ubi scribendum ό'τι των επιθυμιών αί μεν είσι (φυσικαί καΐ άναγ
καΐαι, αιί δε) φυσικαί μεν κτλ. | 6 cupiditates naturales et necessariae quo modo nascantur, explicat Lucretius IV 858—876 | 7 cf.
Ep. ep. III 130 sent. xv Cic. 1. s. 34, 97. 35, 102 | 8 sq. cf. Cic. 1. s.
§ 94 (p. 288, 23) | 13 των επιθυμιών των ηδονών αί Aldus:.4£leui glossema | 14 τίνες] φυσικαί καί Gassendus ρ. 1738 | 15 καινήν γενόμεναι Aldus | 23 έφορας libri | 25 Αχούσαν αί δε των
αφροδισίων αΐς libri, deleui glossema
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σας, £χει δε καθά περ Ηένων όχλος επηλυς εν δήμψ και βια£όμενος προς τους εγγενείς πολίτας.
cf. Porphyrius de abstin. ι 49 το δε λοιπόν δσον εις πολυτέλειαν
πέπτυυκεν, ουκ άναγκαίαν εχειν φασί την ορεΗιν ούδ' απ' άλγοϋντός τίνος άναγκαίως γιγνομένην, άλλα την μεν από του ή λυπούν- 5
τος ή νύττοντος μόνον εν τω μη παρεΐναι, την δε από του χαί
ροντος, την δε όλως από των κενών και διεψευσμένων δογμάτων,
ή εις ουδέν φυσικόν ανάγεται έλλειμμα ούδ' εις το διαλϋον την
σύστασιν εκ του μη παρεΐναι. ικανά γαρ και τα τυχόντα διακρατήσαι ταύτα ην, ων άναγκαίως δεΐται ή φύσις, ταύτα δε και δια ίο
την λιτότητα και δια την όλιγότητά εστίν εύπόριστα.

457

έ'ραιτι φιλοσοφίας αληθινής πάσα ταραχώδης και επί
πονος επιθυμία εκλύεται.
PORPHYRIVS ad Marcellam 31 ρ.. 209, 21.

458

PORPHYRIVS de abstin. ι 54 παρά δε τάς τοιαύτας και τάς 15
ομογενείς αιτίας και ή του £ήν άπληστος όρε£ις γίγνεται και πλού
του και χρημάτων και δό£ης τω συναυΗήσειν τε νομίίειν το πάν
αγαθόν συν αύτοΐς δια του πλείονος χρόνου και το κατά τον θά
νατον δεινόν ως άπέραντον φοβεΐσθαι. ηδονή δε ή δια πολυτε
λείας ουδέ εγγύς τείνει της δΓ αυτάρκειας τψ πεπειραμένα) γιγνο- 20
μένης· πολύ γαρ το ηδύ εν τω κατανοεΐν όσων αυτός χρείαν έ'χει.
άρθείσης γαρ πολυτελείας, άρθείσης της περί τα αφροδίσια πτοίας,
* της έΈω φιλοτιμίας τίς λοιπόν χρεία πλούτου αργού εις μηδέν
ήμΐν χρησιμεύοντος αλλά μόνον βαρήσοντος; * * έως το πεπληρώσθαι γίγνεται και ή εκ του τοιούτου κόρου ηδονή ακραιφνής. 25
δει δε και το σώμα άπεθί£ειν ως οΐόν τε της του κόρου ηδονής
δια της κατά την πεΐναν πλησμονής καταγεύεσθαι, ϊνα (ευ £χων)
1 δήμω καταβια£όμενος libri | 5 άναγκαίως delebat Gomperzius zeitschr.f. oesterr. gymn. 1866 p. 708 | 6 χαίροντος si uerum
est non bene dicitur | 7 όλως arite 6 από του libri, traiecit Reiskius |
δογμάτων] immo δο£ών || 12 Ιρωτι γαρ φιλοσοφίας αληθινής uerba
uix Epicurea | de re cl. Porph. de abst. I 50 (infra fr. 481) Ep. ep. lli
122 cet., Horatius sat. n 7, 83—88 || 16 πλούτων libri | 17 τω]
του libri | 22 άρθβίσης (δε) της Nauckius | 23 άρθείσης ante της
supplebant recte, sed εΗω sanum non est: an latet εξώλους? | 24 χρησιμεύσοντος coni. Nauckius | βαρήσοντος, ως το libri [ 26 sq. de
sententia cf. fr. 158 | 27 δια] ου libri | πεΐναν Felicianus: πενίαν
libri | πλησμονής και γεύεσθαι libri | post ϊνα fenestra est in libris
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δια πάντων διέλθη, και δρον θεΐναι το άναγκαΐον, μη το αόριστον,
ούτω γαρ καΐ τούτο είληφέναι το ένδεχόμενον αγαθόν ένέσται
δια της αυτάρκειας καί όμοιώσεως τω θεφ· ού'τυυς ούδ' αυτό επί
πλέον ποθήσει ουδέ τον χρόνον ως προσθήσοντα αύτώ μείζον
5 αγαθόν ούτως δ' αΰ άληθινώς πλουτήσει τω φυσικφ ορώ τον
πλουτον μέτρων, ου δό£αις κεναΐς* ούτως ουκ έπ' έλπίδι κρεμήσεται μεγίστης ηδονής πίστιν ουκ έχούση του γενέσθαι (θορυβωδεστάτη γαρ αύτη), αλλ' εν αυτάρκεις του παρόντος καί γεγονό
τος ήδη μένει ουδέ άγωνιάσει μη τον πλείονα χρόνον παραμένη.
459

ClCERO Tusc. disp. V 34, 97 c his similia ad uictum etiam trans-

11 feruntur, extenuaturque magnificentia et sumptus epularum, quod
paruo cultu natura contenta sit. etenim quis hoc non uidet, desideriis omnia ista condiri? ..... (99) quamquam si quaedam etiam
suauiora natura desideret, quam multa ex terra arboribusque gigmm15 tur cum copia facili tum suauitate praestanti. adde siccitatem quae
consequitur hanc continentiam in uictu, adde integritatem ualetudinis: confer sudantis ructantis refertos epulis tamquam opimos bouis:
tum intelleges, qui uoluptatem maxime sequantur, eos minime consequi, iucunditatemque uictus esse in desiderio, non in satietate . . .
20 (35, 102) dies deficiat, si uelim paupertatis causam defendere. aperta
enim res est et cotidie nos ipsa natura admonet, quam paruis rebus
egeat, quam uilibus'.
id. ibid. V 9, 26 'laudat tenuem uictum (Epicurus): philosophi id
quidem, sed si Socrates aut Antisthenes diceret, non is qui finem
25 bonorum uoluptatem esse dixerit'. in 20, 49 '(Epicurus) tenuem
uictum antefert copioso 1.

cf. loannes Stob. floril. xvii 43 άπαΗ δε ποτέ (Μουσώνιος) των
άλλων άφέμενος λόγων ους εκάστοτε διεΗήει τοιάδε τινά εΐπεν,

1 μη] ή libri, quod frustra in hac quidem sententia Rhoerius
tuebatur | 2 τούτω libri | 3 immp όμοίωσιν | του θεού libri.
cf. fr. 602 | 6 έλπίσι libri | 7 έχούσης libri | an γενήσεσθαι? |
9 παραμένειν libri || 10 liis] u. fr. 439 | 11 sqq. cf. Horatius sat.
II 2, 70—88 ! 17 sq. cf. Ep. ep. in 132. Cic. de fin. Π 8, 23 c nolim
enim mihi fingere asotos, ut soletis, qui in mensam uomant et qui
de conuiuiis auferantur crudique postridie se rursus ingurgitent, qui
solem ut aiunt nec occidentem umquam uiderint nec orientem 1 |
18 sq. cf. Ep. ep. ni 130 p. 63, 19 | 20—22 cf. fr. 200
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ως χρή καθά περ την ευτελή της πολυτελούς τροφήν προτιμάν
και την εύπόριστον της δυσπορίστου, ούτω και την σύμφυλον
άνθρώπψ της (μη) τοιαύτης.
460

SENECA dial. vil ad Gallionem de uita beata c. 13, 1 c in ea
quidem ipsa sententia sum — inuitis hoc nostris popularibus di- 5
cam —, sancta Epicurum et recta praecipere et, si propius accesseris, tristia: uoluptas enim illa ad paruum et exile reuocatur, et
quam nos uirtuti legem dicimus, eam ille dicit uoluptati: iubet
illam parere naturae. parum est autem luxuriae quod naturae satis
est ..... itaque non dicam quod plerique nostrorum, sectam Epi- 10
curi flagitiorum ministram esse, sed illud dico: male audit, infamis
est, et inmerito 3.
cf. idem ibid. 12, 4 'uitiis dediti .... eo concurrunt ubi audiant
laudari uoluptatem; nec aestimant, uoluptas illa Epicuri — ita enim
mehercules sentio — quam sobria ac sicca sit, sed ad nomen ipsum 15
aduolant quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac uelamentum 5.

461

PORPHYRIVS de abstin. ι 50 sq. συν φιλοσοφία τοίνυν άπτέον
τούτων, και ευθύς προσπεσεΐται δτι πολλω κρεΐττον το εν αύτοΐς
μεταδιώκειν ελάχιστον τε και λιτόν και κουφον ελάχιστον γαρ 2ο
και το όχληρόν εκ του ελαχίστου, ων δ' αν συνεφελκύσηται ή
παρασκευή εμπόδια εκ της του σώματος βαρύτητος ή εκ της των
παρασκευαζομένων πραγματείας ή εκ του κωλύειν την περί των
κυριωτάτων λογισμών ένέργειαν είναι συνεχή ή εκ τίνος άλλης
αιτίας, ευθύς αλυσιτελής γίνεται καί ουκ άντάλλακτος προς τάς 25
συνακολουθούσας οχλήσεις.

PORPHYRIVS de abstin. ι 51 έτι και το άλγεινόν το δι' έν
δειας πολλής ήπιότητος ή το δια πληρώσεως μετέχει, εάν μη τις
ταΐς κεναΐς δό£αις εαυτόν άπατα.
PORPHYRIVS de abstin. ι 51 ή τε ποικιλία των τροφών ούχ so
463
όπως τάς ταραχάς της ψυχής εκλύει, αλλ' ουδέ την εν τη σαρκί
ήδονήν συνεπαύΗεΓ πέρας γαρ έχει και αυτή άμα τη της άλγηδόνος υπεξαιρέσει.

462

2 σύμφυλον] cf. Plutarchus Grylli c. 8 ρ. 99l b || 18 praeceditfr. 481 | 21 ων] α libri | 26 sequitur fr. 470 [| 28 πολλής]
πολλω πλείονος Reiskius, sed cf. Rhoerius ad Porph. p. 126 | 29 continuatur fr. 463
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PORPHYRIVS de abstin. ι 51 sq. ως το γε της σαρκοφαγίας
ουτ' ελυέν τι όχληρόν της φύσεως ουθ' δ μη συντελούμενον έπ'
άλγηδόνα ήνύετο, την δε χάριν βιαίαν εϊχε καΐ ταχύ τω έναντίψ
μιγνυμένην. ου γαρ προς £ωής συμμονήν, προς δε ποικιλίαν ήδο5 νών συνεβάλλετο, έοικός άφροδισίοις f| ξενικών οίνων πόσεσιν, ιΐιν
καΐ χωρίς διαμένειν δύναται ή φύσις, ων δε χωρίς ουκ αν ύπομείνειεν, βραχέα παντάπασίν εστί καΐ δυνάμενα βαδίως και μετά
δικαιοσύνης και ελευθερίας, ησυχίας τε καΐ πολλής βαστώνης πορί£εσθαι. £τι δε ουδέ προς ύγείαν τα κρέα συντελεί, άλλα μάλλον
ίο τη υγεία εμποδίζει, δι' ων γαρ υγεία ανακτάται, δια τούτων και
διαμένει' ανακτάται δε δια της λιτότατης καΐ άσαρκου διαίτης,
ώςτε και ταύτη αν συμμείνειεν.

464

PORPHYRIVS de abstin. ι 53 καθόλου δε ορθώς ό Επίκουρος
£φασκεν εύλαβητέον είναι τροφήν, ην άπολαυσαι μεν ποθουμεν
ΐ5 καί διώκομεν, συντελεσθεΐσαν δ' εν άχαρίστω τίθεμεν. τοιαύτη δε
πασά ή δαψιλής και παχεΐα. και τούτο πάσχουσιν οι περί ταύτην
έπτοημένοι, ή άναλώμασιν ή νόσοις ή πλησμονή ή άσχολίαις περι(54) πίπτοντες. διό καί επί των λιτών φυλακτέον το πλήσμιον, καί
πανταχού σκεπτέον, τί δια της άπολαύσεως ή κτήσεως γίγνεται
20 καί πηλίκον £χει μέγεθος καί τίνος όχληρου λυτικόν, σαρκός ή
ψυχής, μη δια (κενήν) χάριν ή περί εκάστου (πράγματος) έντασις γίγνηται, ώςπερ ό τώ(ν πολλών) βίος κεκύηται. άοριστεΐν γαρ
ούδαμου δει, αλλ' εχεσθαι δρου καί μέτρου του εν τοις τοιούτοις.

465

PORPHYRIVS de abstin. ι 48 των γαρ Επικούρειων οι πλείους
466
25 απ' αυτού του κορυφαίου άρξάμενοι μά£η καί τοις άκροδρύοις
άρκούμενοι φαίνονται τα τε συγγράμματα έμπεπλήκασι το όλιγοδεές της φύσεως αφηγούμενοι καί το εκ των λιτών καί εύπορίστων ίκανώς αυτής το άναγκαΐον ιώμενον παριστάντες .....
(c. 49) το γαρ κατ' ^νδειαν ενοχλούν την σάρκα εξαιρείται καλώς καί
30 αύτάρκως τα εύπόριστα, άπλήν Ιχοντα φύσιν υγρών τε καί ξηρών.
HlERONYMVS adu. louin. Π 11 t. Π ρ. 340C Vall. * Epicurus uolup1 praecedit fr. 463. de re cf. Porph. 1. s. I 54 | 2 ούδ' et
ούδ' δ libri | 3 ήνύετο] fort. άνήγετο cf. fr. 456 p. 296, 8 | δε
βιαίαν χάριν είχε libri || 21 μηδέ δια libri | 21 sq. fenestras librorum expleui | 22 γίγνεται libri | an δ περ? || 25 άκροδρύοις
cf. fr. 182a in spicilegio | 29 intercedit Ep. sent, XV | 30 sequitur fr. 456 p. 296, 3
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tatis assertor omnes libros suos repleuit oleribus et pomis, et uilibus cibis dicit esse uiuendum, quia carnes et exquisitae epulae ingenti cura ac miseria praeparentur maioremque poenam habeant in
quaerendo quam uoluptatem in abutendo. corpora autem nostra cibo
tantum et potu indigere. ubi aqua et panis sit et cetera his similia, 5
ibi naturae satis factum. quidquid supra fuerit, non ad uitae necessitatem spectare sed ad uitium uoluptatis. bibere et comedere non
deliciarum ardorem sed sitim famemque restinguere.

qui carnibus
indigere etiam iis quae non simt carnium; qui autem
simplici uictu abutantur, eos carnes non requirere. sapientiae quo- 10
uescantur,

que operam dare non possumus, si mensae abundantiam cogitemus,
quae labore nimio et cura indiget: cito expletur naturae necessitas,
frigus et fames simplici uestitu et cibo expelli potest 3 .

467

468

LACTANTIVS diuin. inst. ΠΙ 17, 5 c qui nimium parcus est, discit (ab Epicuro) aqua et polenta uitam posse tolerari 5.
15
cf. Plutarchus contra Epic. beatitud. 16 p. 1097d δτι μεν οΰν και
προς τάς του σώματος ήδονάς ή φύσις δεΐται χορηγίας πολυτε
λούς καΐ ουκ εστίν εν μά£η και φακή το ήδιστον, αλλ' όψα
και θάσια και μύρα .... £ητουσιν αϊ των απολαυστικών όρχεις
. . . . , άφώμεν.
2ο
sapientem locupletat ipsa Natura.
ClCERO de ftn. Π 28^ 90 c age 3 inquies 'ista parua sunt. sapientem
. . natura, cuius diuitias Epicurus parabilis esse docuit'. ibid. 91
'naturalis diuitias dixit parabilis esse, quod paruo esset natura
contenta 5 .

469

25

χάρις τη μακαριά Φύσει, ότι τα αναγκαία έποίησεν
εύπόριστα, τα be δυσττόριστα ουκ αναγκαία.
IOANNES Stob. floril. xvil 23. GNOMOLOGION codicis Parisini n. 1168
f. 129. MAXIMVS abb. 48 t. n p. 649 Combef. ANTONIVS Melissae
I 45 p. 52: omnes indicato auctore Επικούρου.
30
15 cf. Ep. ep. ΙΠ 131 p. 64, 1 et fr. 181. idera praeceptum fuisse
Diogenis Cynici testatur Dio Chrys. or. VI 12 p. 202 R. al., etiam Zeno
Stoicus, ut aitPhilemo in Meinekii Com. gr. iv p. 29, πεινήν διδάσκει
και μαθητάς λαμβάνει* εις άρτος, οψον ίσχάς, έπιπιεΐν ύδωρ || 19 θά
σια i. e. κάρυα cf. Athen. xiv ρ. 647 extr. || 21 cf. fr. 202 ρ. 161, 25 |
22 ista] Epic. sent. χνΐ | 23 et 24 sent. xv ep. III 130 p. 63, 21 ||
26 Φύσει Bernaysius ad Theophr. de pietate p. 146: φύσει edebant
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POUPHYRIVS de abstin. ι 51 δει μέντοι τω φιλοσοφώ και την
ελπίδα του μηδέν ύπολείψειν παρεΐναι δια βίου* ταύτην δε τα μεν
εύπόριστα ικανώς διασώζει, τα δε πολυτελή ποιεί δυσέλπιστον. οί
γοϋν πολλοί δια τούτο καί περ πολλά κεκτημένοι ως ύπολειψόν5 των άνήνυτα μοχθουσιν. άρκεΐσθαι δε τοις εύπορίστοις καί λιτοτάτοις ποιεί το μνημονεύειν δτι προς μεν (το) της ψυχής ά£ιόλογον ταραχήν λύειν ούθέν ίσχύειν πέφυκεν ούδ' ό πάς πλούτος
συναχθείς, το δε της σαρκός όχληρόν εξαιρεί καί τα πάνυ μέτρια
καί τυχόντα πάσάν τε εύποριστίαν κεκτημένα* ύπολείποντα δε
ίο καί τα τοιαύτα ου ταράττει τον άποθνήσκειν μελετώντα.

470

σπάνιόν γ€ εύρεΐν άνθρωπον (πένητα)» προς το της
φύσεως τέλος και πλούσϊον προς τάς κενάς δό£ας. ούβεις
γαρ των αφρόνων οΐς έχει αρκείται, μάλλον δε οΐς ουκ
έχει όδυνάται. ώςπερ ουν οί πυρέττοντες οία κακοήθειαν
ΐ5 της νόσου αεί οιψώσι και των έναντιωτάτων έπιθυμοϋσιν,
ούτω και οί την ψυχήν κακώς έχοντες διακειμένην πένον
ται πάντων αεί και εις πολυτρόπους επιθυμίας υπό λαι
μαργίας έμπίπτουσιν.

471

POEPHYRIVS ad Marcellam 27 ρ. 208, 2 Nauck.
20 ATHENAEVS Laertii Diogenis x 12
τας φύσιος δ' ό πλούτος δ'ρον τινά βαιόν έπίσχει,
αϊ δε κεναί κρίσιες τάν άπεραντον όδόν.
PLVTAHCHVS de cupiditate diuitiarum 4 ρ. 524f τοις γε νουν £χουσιν
ό της φύσεως πλούτος ώρισται καί το τέρμα πάρεστι της χρείας
25 καθά περ κέντρω καί διαστήματι περιγραφόμενον.
GNOMOLOGION Byzantinum Wachsmuthii studien z. d. griech. florilegien p. 197 n. 189 Ό κατά φύσιν πλούτος άρτω καί ϋδατι καί ττ)
τυχούση του σώματος σκέπη συμπεπλήρωται' ό δε περιττός κατά
ψυχήν άπεραντον £χει καί την της επιθυμίας βάσανον.

1 antecedit fr. 461 | 7 ταραχής λύσιν libri | 10 τοσαϋτα
libri: corr. Nauckius | sequitur fr. 462 || 11 πένητα inserui |
12 τέλος πλούσϊον καί . . . δό£ας (πένητα) Maius | 14 πυρέσσον15 νόσου in uacuo spatio om codex, suppleuit
τες Porphyrius
16 διακειμένην adiecisse Porphyrius uidetur | 27 est
Maius
sententia non ab Epicuro scripta sed secundum eum facta
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'mensura tamen quae
IVVENALJS sat. 14, 316
sufficiat census, si quis me consulat, edam:
in quantum sitis atque fames et frigora poscunt,
quantum, Epicure, tibi paruis suffecit in hortis,
(320) quantum Socratici ceperunt ante penates.
numquam aliud natura, aliud sapientia dicit'.
id. 13, 122 'Epicurum . . . exigui laetum plantaribus horti'.
c tolle querellas:
HORATIVS epist. I 12, 3
pauper enim non est, cui rerum suppetit usus.
si uentri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil
diuitiae poterunt regales addere maius 5 .
cf. Manilius IV 6—11.

5

10

472

ClCERO Tusc. disp. V 32, 89 c hic uero ipse quam paruo est contentus. nemo de tenui uictu plura dixit. etenim quae res pecuniae
cupiditatem adferunt, ut amori, ut ambitioni, ut cotidianis sumpti- 15
bus copiae suppetant, cum procul ab liis omnibus rebus absit, cur
pecuniam magno opere desideret uel potius cur curet omnino?'
id. ibid. V 31, 89 c an ad cetera quae mala putantur, non et Epicurus et reliqui philosophi satis parati uidentur? quis non pauper20
tatem extimescit? neque tamen quisquam philosophorum'.
HORATIVS epist. I 10, 32
c fuge magna. licet sub paupere tecto
reges et regum uita praecurrere amicos 3 .

473

φ ολίγον ούχ ικανόν, αλλά τούτψ γ€ oubev ικανόν.
AELIANVS uar. hist. ι ν 13 (Stob. flor. xvii 30) Επίκουρος ό Γαρ- 25
γήττιος έκεκράγει λέγων φ ολίγον .... Ικανό ν.
cf. Horatius epist. I 2, 46
c quod satis est cui contingit, nihil amplius optet 3.

474

si cui sua non uidentur amplissima, licet totius muridi
30
dominus sit, tamen miser est.
SENECA epist. 9, 20 c et ipse Stilponis obiurgator Epicurus similem
illi uocem emisit, quam tu boni consule, etiamsi hunc diem iam
expunxi: si cui inquit sua .... est. uel si hoc modo tibi melius
1—β Ob oculos uersatum poetae est fr. 200 || 24 άλλα om
Stobaeus | 26 έκέκραγε λέγων Stob. Ιλεγεν libri Aeliani | 26 sequitur fr. 602 || 29 cf. Cic. Tusc. V 82, 92 cet. | 31 stilbonis libri
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enuntiari uidetur (id enim agendum est ut non uerbis seruiamus
sed sensibus): miser est qui se non beatissimum iudicat,
licet imperet mundo'.
4 cf. Horatius epist. ι 10, 44 c laetus sorte tua uiues sapienter'.

475

honesta res est laeta paupertas.

SENECA epist. 2, 5 c hodiernum hoc est quod apud Epicurum nanctus
sum: soleo enim et in aliena castra transire non tamquam transfuga
sed tamquam explorator. honesta inquit res . . . pauperta». illa
uero non est paupertas, si laeta est. non qui parum habet sed qui
10 plus cupit pauper est'.
cf. Horatius carm. II 16, 13 (infra p. 304, 8).

476

ΤΤλουσιώτατον αυτάρκεια πάντων.

CLEMENS Alex. strom. vi 2 p. 266, 38 αλλ' Εύριπίδου γρ'άφοντος
'έπεί τα γ' άρκοΟνθ' ικανά τοις γε σώφροσιν' Επίκουρος άντικρύς
16 φησι ΤΤλουσιώτατον κτλ.
PORPHYRIVS ad Marcellam 28 ρ. 208, 19 Nauck. διό φασιν οι φι
λόσοφοι ουδέν ούτως άναγκαΐον ως το γινώσκειν καλώς το μη
άναγκαΐον, πλουσιωτάτην δε είναι πάντων την αύτάρκειαν
καΐ σεμνόν το μηδενός δεΐσθαι λαμβάνονται.
20 AVGVSTINVS de utilitate credendi c. 4, 10 t. VIII ρ. 52α ed. Ven. 1729
c . .. si quis Epicurum lecto eius in libris aliquo loco, ubi continentiam
laudat, in uirtute illum summum bonum posuisse asseueret et ideo
non esse culpandum'.

477

magnae diuitiae sunt lege naturae conposita paupertas.

25 SENECA epist. 4, 10 c sed ut finem epistulae inponam, accipe quod
mihi hodierno die placuit. et hoc quoque ex alienis hortulis
sumptum est: magnae .... paupertas. lex autem illa naturae
scis quos nobis terminos statuat? non esurire, non sitire, non algere .... parabile est quod natura desiderat et ad30 positum. ad superuacua sudatur'.
id. 27,9 c sed accipe iam quod debeo et uale: "diuitiae sunt ad
1 enuntiari Mp enuntiare Ρ | est M: om pP || 5 est om
fragmentum Bernense || 12 cf. fr. 202 p. 161, 25 Plutarchus de.cupid.
diuit. 2 p. 523f έπεί των γε άρκούντων ουδείς πένης εστίν, quam
sententiam ex Epicuro sumptam esse scite Gassendus p. 1765 conicit |
13 Eurip. Phoen. 554 || 26 cf. supra 1. 7 | 27—29 cf. fr. 200
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legem naturae conposita paupertas". hoc saepe dicitEpicurus
aliter atque aliter. sed numquarn nimis dicitur quod numquam satis
discitur 3 .
cf. Lucretius V 1117
5
c quod si quis uera uitam ratione gubernet,
diuitiae grandes homini sunt uiuere parce
aequo animo, neque enim est umquam penuria parui\
Horatius carm. II 16, 13 c uiuitur paruo bene 3.
idem epist. I 10, 39
10
c qui pauperiem ueritus potiore metallis
libertate caret, dominum uehet inprobus atque
seraiet aeternum, quia paruo nesciet uti 3.
idem sat. π 2, 1 c Quae uirtus et quanta, boni, sit uiuere paruo
. . . discite'.

478

φοβούμενος ό πολύς το λιτόν της διαίτης bia τον ΐδ
φόβον έπι πράΗεις πορεύεται τάς μάλιστ' αν τούτον παρασκευα£ούσας.
PORPHYRIVS ad Marcellam 28 ρ. 208, 15 Nauck.

479

πολλοί του πλούτου τυχόντες όΰ τιν' άπαλλαγήν των
2ο
κακών εύρον αλλά μεταβολήν μειζόνων.
PORPHYRIVS ad Marcellam 28 ρ. 208, 17 Nauck.
SENECA epist. 17, 11 c tibi uale dicere non licet gratis. quid istic?
ab Epicuro mutuum sumam: "multis parasse diuitias non finis
miseriarum fuit, sed mutatio".

480

έ£ εργασίας θηριώδους ουσίας μεν πλήθος σωρεύεται, 25
βίος δε ταλαίπωρος συνίσταται.
PORPHYRIVS ad Marcellam 29 ρ. 209, 5.

481

PORPHYRIVS ad Marcellam 28 ρ. 208, 23 διό και μελετάν
(οί φιλόσοφοι) παρακελεύονται ούχ όπως τι ποριστέον άναγ30
καΐον, αλλ' όπως μάλλον θαρρήσομεν μη πορισθέντος.
cf. idem de abstin. ι 50 δει δε, φασίν (οί Επικούρειοι), ούχ έτοι16 μάλιστα τ. cod. | τούτον sc. φόβον: πλουτον Maius | 17 sequitur fr. 476 || 19 ου την codex || 25 θρηνώδους codex: corr. Nauckius.
cf. Philod. VH 2 νιι 179 fr. xxiv από γαρ άνημ[έρου καΐ] θηριώδους
έρ[γασίας fj δι]αθέσεως τότ[ε] * * φεύγεται || 29 fort. ποριούμεθα |
30 άλλα πώς codex: corr. Nauckius
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μασάμενον τα αναγκαία προσθήκη τη φιλοσοφία χρήσθαι, αλλά
παρασκευασάμενον το θαρρεΐν τη ψυχή γνησίως, ούτως άντέ*χεσθαι των καθ' ήμέραν. κακώ γαρ φροντιστή τα καθ' εαυτούς έπιτρέψομεν, άνευ φιλοσοφίας το άναγκαίον συμμετρούμενοι της φύ5 σεως καΐ παρασκευάίοντες.
482

ARRIANVS Epictet. dissert. m 7, 15 Epicurea inridens: ό πλού
τος δ' αγαθόν, καΐ το ποιητικώτατόν γε των ηδονών, δια τί μη
περιποίηση αυτόν;

483
HERMIAS in Plat. Phaedrum ρ. 76 ο\ μεν γαρ ύπέλαβον απλώς
ίο φαϋλον το έραν, ως Επίκουρος όρισάμενος αυτόν (τον £ρωτα) σύντονον όρε£ιν αφροδισίων μετά οίστρου καΐ αδημονίας.
ALEXANDER Aphrod. in Arist. top. ρ. 75 (Suidas u. £ρως ρ. 535, 14
Bernh.) το δτι ουδείς έ*ρως αστείος πρόβλημα καθόλου δν άποφατικόν άνασκευάσομεν, δτι μη πάς £ρως φαΟλος, διελόντες τον
15 (!ρωτα εις τε σύντονον όρε£ιν αφροδισίων, ως Επίκουρος
λέγει, δν ούχ οΐόν τε άστεΐον εϊναι, καΐ εις έπιβολήν φιλοποιίας
δια κάλλος έμφαινόμενον, ως οι από της στοάς κτλ.
cf. schol. Dionysii Thr. BAG ρ. 667, 13 τον έρωτα οί μεν Επικού
ρειοι φασιν είναι σύντονον αφροδισίων όρεζιν.
20 ClCERO Tusc. disp. IV 33, 70 'ad magistros uirtutis philosophos
ueniamus, qui amorem negant stupri esse et in eo litigant cum
Epicuro non multum, ut opinio mea fert, mentiente. quis enim est
iste amor amicitiae? cur neque deformem adulescentem quisquam
amat nec formosum senem?'
484
inmodica ira gignit insaniam.
2β SENECA epist. 18, 14 c sed iam incipiamus epistulam conplicare. Prius,
inquis, redde quod debes. Delegabo te ad Epicurum. ab illo fiet
numeratio: inmodica . . . insaniam. hoc quam uerum sit, necesse
est scias, cum habueris et seruum et inimicum 1 etqs.
30 cf. Horatius epist. I 2, 62 c ira furor breuis est: animum rege*.
Apollonius Stobaei flor. xx 49 της όΗυθυμίας το άνθος μανία.
DE VITAE RATIONIBVS
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ή γαρ bia φόβον τις κακοδαιμονεΐ ή bi' αόριστον και
2 sq. cf. Horat. sat. II 2, 107—111 || 9 sqq. cf. fr. 62. 61 p. 117,19.
456 | 17 Stoicam definitionem habes ap. Laertium Diog. VII 113
extr. al., cf. Hirzel unters. II p. 388 sqq. || 28 quam sit uerum Μ
20
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κενήν έπιθυμίαν* α τις χαλινών δύναται τον μακάριον
έαυτώ περιποιήσαι λογισμόν.
PORPHYRIVS ad Marcellam 29 ρ. 208, 30 Nauck.

486

ουκ άπορεΐν τούτων πόνος εστίν, αλλά φέρειν μάλ
5
λον τον άνονητον εκ των κενών οο£ών πόνον.
PORPHYRIVS ad Marcellam 31 ρ. 209, 19 Ν.

487

malum est in necessitate uiuere, sed in necessitate
uiuere necessitas nulla est.
SENECA epist. 12, 10 c quid enim hac uoce praeclarius, quam illi
(epistulae) trado ad te perferendam? malum ..... nulla est. 10
quidni nulla sit? patent undique ad libertatem uiae multae breues,
faciles ..... Epicurus, inquis, dixit; quid tibi cum alieno? Quod
uerum est, meum est. perseuerabo Epicurum tibi ingerere, ut isti
qui in uerba iurant nec quid dicatur aestimant sed a quo, sciant
15
quae optima sunt, esse communia 5.
cf. Maximus Tyrius diss. III 10 p. 45 Reisk. τί δε ανάγκης έπιπονώτερον;

488

ή ταπεινή ψυχή τοις μεν εύημερήμασιν έχαυνώθη,
ταΐς δε συμφοραΐς καθηρε'θη.
GNOMOLOGION cod. Parisini 1168 f. 115 Γνώμαι επικούρου MAXIMVS so
abbas gnomol. 18 ρ. 184 Tur. t. ιι ρ. 590 Combef. Επικούρου ARSENIVS in Paroemiogr. Gotting. t. π p. 451, 18 (subscr. Επικούρου).

489

και τα παρά της τύχης μικρότερα (ή φύσις) οιοάσκει
νομίίειν, και εύτυχουντας μεν γινώσκειν άτυχεΐν, ουστυχουντας οε μη παρά μέγα τίθεσθαι ον το εύτυχεΐν, και 25
1 χαλινών non dubito quin non sit Epicuri | 2 περιποιεΐσθαι
ci. Nauckius || 4 τούτων] antecedit το των πολλών αγαθόν | πόνος]
fort. κακόν | 5 των κ€νοδό£ιυν codex: corr. Nauckius || 13 meum]
mecum MpP | iungere MpP | 14 iurarant Mp | nequid MP | aestimantP: aestimentMp \ sciantque que optima MpP: corr. Erasmus ||
23 τα περί της ψυχής codex | διδάσκειν cod. | 25 μη περί cod.
cf. Philodemus VH2 νΐι 177 το δε μηθέν εΐναι παρά μέγ·α των
^Ηιυθεν ει περ ορθώς λέγεται και το μυρίωι μείζονα τα ψυχικά
των άλλων ύπάρχειν, μόνην εστί την φιλοσοφιαν ευεργέτη/ λέγειν
των προσπελαζόντιυν τα πράγματ' αγαθά παρασκευάίουσαν | δν]
ODv codex. nescio an rectius desit
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δεχεσθαι μεν αθορύβως τα παρά της τύχης αγαθά, παρατετάχθαι be προς τα παρ' αυτής δοκοΟντα είναι κακά*
κ#*~ώς έφήμερον μεν πάν το των πολλών αγαθόν εστί
και κακόν, σοφία 5έ ουδαμώς τύχη κοινωνεί.
5 PORPHYRIVS ad Marcellam 30 ρ. 209, 12 Nauck.
cf. Cicero Tusc. disp. V 26, 73 (fr. 604) 'huic ergo . . . obliuisci licebit sui et tum fortunam contemnere, cum sit omne et bonum eius
et malum in potestate fortunae'.

ό της αυριον ήκιστα δεόμενος ήδιστα πρόσεισι προς
490
ίο την αυριον.
PLVTABCHVS de tranqu. animi 16 ρ. 474° ου γαρ μόνον ό της ...
δεόμενος, ως φησιν Επίκουρος, ήδιστα . . . αίίριον, αλλά καΐ
πλούτος ευφραίνει καί δό£α και δύναμις καΐ αρχή καΐ μάλιστα
τους ήκιστα τάναντία ταρβουντας.
15 cf. Horatius epist. I 4, 13
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum:
grata superueniet quae non sperabitur hora'.
I 11, 22 sq. carm. I 9, 13 sq.
stulta uita ingrata est et trepida: tota in futurum fertur.
491
20 SENECA epist. 15, 10 c ecce insigne praeceptum: stulta . . . fertur.
Quis hoc, inquis, dicit? Idem qui supra 1.
cf. Horatius epist. I 18, 110 'neufluitem dubiae spe pendulus horae*.
carm. II 16, 25 'laetus in praesens animus quod ultrast
oderit curare et amara lento
temperet risu'.
25
I 11,8 'carpe diem, quam minimum credula postero 1.
1 δέχεσθαι .... 4 κοινωνεί prodit in gnomologio Byzantino
Wachsmuthii studien z. d. griech. florilegien p. 184 n. 111 Μάθε
δέχεσθαι κτλ. | αγαθά] δοκοΟντα αγαθά gnomol. | παρατετάχθαι δε]
cf. fr. 584 άντιτάΗεσθαι: και πεφράχθαι gnomol. | 2 δοκοΟντα εΐναι
om gnomol. | 3 καί . . . πολλών] έφήμερον γαρ πάν το τοιούτον
gnomol. | 4 καΐ κακόν om Porph. | δε] δε καί επιστήμη Porph. |
τύχης Porph. cf. Ep. ep. m 134 sq. sent. XVI || 9 ήκιστα — ήδιστα
eodem uerborum acumine utitur Ep. ρ. 63, 19 || 19 cf. Lucretius
III 957 sq. | est et p: est Μ ceteri | 21 hoc Mp 2 : om ceteri | supra]
cum in hac epistula nullus afferatur auctor, referendum hoc ad Epicurum in superioribus epistulis adhibitum
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Horatius carm. II 16, 17 c quid breui fortes iaculamur aeuo multa?'
I 4, 15 c uitae surama breuis spem nos uetat incohare longam 3.
LACTANilVS diuin. instit. III 17, 38 carpendi Epicuri caussa 'uoluptatibus igitur quoquo modo possumus seruiamus. breui enim tempore nulli erimus omnino. ergo nullum diem, nullum denique tem- 5
poris punctum fluere nobis sine uoluptate patiamur, ne quia ipsi
quandoque perituri sumus, id ipsum quod uiuimus pereat. hoc ille
etiamsi non dicit uerbo, re tamen ipsa docet 5.

492

493

SCRIPTOR INCEETVS VH2 χ 74 col. vi * * άνθρώ?]πιυ[ν άποθν]ησκόντων, ουδείς έσ[τιν δς δ]ύνατα[ι] φυγείν θάνατον' και μην ίο
εκάστου, καθά περ φησίν Επίκουρος, από της πρώτης γενέσεως
πρό(ς) τίνα χρόνον [έ]νι(σ)τάντος ... ε πληναι * .
molestum est semper uitam incohare.
SENECA epist. 23, 9 c possum enim tibi uocem Epicuri tui reddere
et hanc epistulam liberare: molestum ... incohare. aut si hoc 15
modo magis sensus potest exprimi: male uiuunt qui semper
uiuere incipiunt. Quare? inquis, desiderat enim explanationem
ista uox. Quia semper illis inperfecta uita est\

494

inter cetera mala hoc quoque habet stultitia: semper
incipit uiuere.
20
SENECA epist. 13, 16 c sed iam fmem epistulae faciam, si illi signum
suum inpressero, id est aliquam magnificam uocem perferendam ad
te mandauero. Inter . . . . uiuere. considera quid uox ista significet ... et intelleges, quam foeda sit hominum leuitas cotidie
noua uitae fundamenta ponentium, nouas spes etiam in exitu in- 25
cohantium. .... Non adicerern auctorem uoci, nisi esset secretior
nec inter uolgata Epicuri dicta, quae mihi et laudare et adoptare
permisi'.
1 graece στοχα£όμεθα, temperatum imagine etiam philosophis
graecis trita (cf. Cic. de fin. 111 6, 22 Panaetius ap. Arium Stobaei
ecl. eth. p. 64, 3 Wachsm.) | 7 uiximus libri. cf. Seneca epist. 99, 31
c hoc quod uiuimus proximum nihilo est'. graece αυτό το ζην ||
10 an ουδείς ες [τέλος? | 11 φηοειν charta } 12 προτη|να charta ||
13 cf. fr. 494 || 19 ad sententiam cf. Horatius epist. ι 1, 97 sqq.
Manilius IV 4 c nullo uotorum fine beati uicturos agimus semper nec
uiuimus umquam' | 26 uoci p: huic uoci MP
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309

25

nemo non ita exit e uita, tamquam modo intrauerit.
SENBCA epist. 22, 13 c occurrit mihi ecce (uox) nescio utrum uerior
an eloquentior. Cuius? inquis. Epicuri, adhuc enim alienis sarcinas
adorno: nemo .... intrauerit. Quem cumque uis occupa, adulescentem senem medium: inuenies aeque timidum mortis, aeque
inscium uitae. nemo quicquam habet facti, in futurum enim nostra
distulimus. Nihil me magis in ista uoce delectat quam quod exprobratur senibus infantia: "nemo" inquit "aliter quam qui modo natus est, exit e uita". falsum est, peiores morimur quam nascimur'.
cf. scriptor Axiochi p. 365d συνάπτεις γαρ, ω ΆΗίοχε, . . . άνεπιλογίστως τη αναισθησία αϊσθησιν και σεαυτφ ύπεναντία καί ποιείς
και λέγεις, ουκ έπιλογι£όμενος δτι άμα μεν όδύρει την άναισθησίαν, άμα δε άλγεΐς επί σήψεσι και στερήσει των ηδέων ώςπερ
εις έτερον £ήν άποθανούμενος, αλλ' ουκ εις παντελή μετάβαλών άναισθησίαν και την αυτήν τη προ της γενέσεως,
ως οΰν επί της Δράκοντος ή Κλεισθένους πολιτείας ουδέν περί σε
κακόν ην (αρχήν γαρ ουκ ης, περί δν αν ην), ούτως ουδέ μετά
την τελευτήν γενήσεται* συ γαρ ουκ έ"σει, περί δν Ισται.
[Plutarchus] consol. ad Apollonium 15 ρ. 109e εις την αυτήν ουν
τά£ιν οι τελευτήσαντες καθίστανται τη προ της γενέσεως, ώςπερ
ουν ουδέν ην ήμΐν προ της γενέσεως ουτ' αγαθόν οϋτε κακόν,
ούτως ουδέ μετά την τελευτήν. καί καθά περ τα προ ημών ουδέν
ην προς ημάς, ούτως ουδέ τα μεθ' ημάς ουδέν έσται προς ημάς.
.... ή γαρ αυτή κατάστασίς εστί τη προ της γενέσεως
ή μετά την τελευτήν.
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ridiculum est currere ad mortem taedio uitae, cum

5

10

15

20

genere uitae, ut currendum ad mortem esset, effeceris.
SENECA epist. 24, 22 c obiurgat Epicurus non minus eos qui mortem
concupiscunt, quam eos qui timent, et ait: ridiculum .....
30 effeceris'.
1 cf. supra p. 269, 15 Lucretius m 972—5 | 3 alienas libri |
4 adorno Erasmus: adoro MP alii adhoro p 1 ? adferop* (quae manus millius est pretii). conicias etiam adparo \ 8 qui modo Ρ Wolters in Exercitat. gramm. speciminibus p. 55: quomodo libri. cf. Cic.
de fin. lii 14, 48 c quara is qui modo est natus' | 10 sq. cf. id. p. 369e ||
26 sq. cf. proxima, Manilius IV 3 c aeternisque senes curis dum quaerimus aeuom perdimus 5 | 26 est om Μ
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tantam hominum inprudentiam esse, immo dementiam,

ut quidam timore mortis cogantur ad mortem.
SENECA epist. 24, 23 Obiurgat Epicurus non minus eos qui mortem
concupiscunt quam eos qui timent, et ait . . . . [fr. 496 et 498]. his
5
adicias et illud eiusdem notae licet: tantam....mortem 5.
cf. [Plutarchus] consol. ad Apollonium 15 p. 110a τψ γαρ όντι πολ
λοί δια την ούδένειαν και την προς τον θάνατον διαβολήν άποθνήσκουσιν, ϊνα μη άποθάνωσι.

498

quid tam ridiculum quam adpetere mortem, cum ui10
tam inquietam tibi feceris metu mortis?
SENECA epist. 24, 23 'Epicurus ... ait ..... [fr. 496]. item alio
loco dicit: quid .... mortis?'

499

ClCERO Tusc. disp. ν 40, 117 'congerantur in unum omnia, ut
idem oculis et auribus captus sit, prematur etiam doloribus acerrumis corporis. qui primum per se ipsi plerumque conficiunt ho- 15
minem. sin forte longinquitate producti uehementius tamen torquent quam ut causa sit cur ferantur, quid est tandem, di boni,
quod laboremus? portus enim praesto est, aeternum nihil sentiendi
receptaculum. . . . . (41, 118) mihi quidem in uita seruanda uidetur
illa lex, quae in Graecorum conuiuiis optinetur. "aut bibat" inquit 20
"aut abeat", et recte. aut enim fruatur aliquis pariter cum aliis
uoluptate potandi aut, ne sobrius in uiolentiam uinulentorum incidat, ante discedat. sic iniurias fortunae, quas ferre nequeas, defu1 cf. Lucretius III 79—82 Ouidius metam. VII 604 c mortisque
timorem morte fugant'. colorem fortasse sumpsit Ep. ab Antiphane
Stob. flor. 53, 9 (Com. ni p. 150) τι δ'; ουχί θανάτου μισθοφόρων,
ώ φιλτάτη, δς ένεκα του £ήν ερχετ' άποθανούμενος; | 5 nota i. e.
praescriptum auctoris nomen, ut uini origo et annus in doliis notatur || 10 metu mortis om ρ || 16 cf. fr. 446—8 | 18 est] est quoniam mors ibidem est libri: glossema Bentleius notauit. cf. p. 311, 8
scriptor π. ύψους 9, 7 ήμΐν μεν δυσδαιμονουσιν απόκειται λιμήν κα
κών ό θάνατος | 19sqq. cf. Lucr. πι 935—943 Horat. sat. I 1, 117 sq.
[Plut.] consol. ad Apollonium 34 p. 120b, quibus omnibus nec mimis
ipsi Epicuro haud scio an fons fuerit Bio, cf. Teles Stobaei flor. ν 67
ρ. 161 Gaisf. de ipso praecepto cf. fr. 397 p. 269, 19 et 273, 9. nota est
Stoicorum sententia, cf. Arius Did. Ιο. Stob. ecl. eth. p. 110, 9 sq. cum
Wachsmuthii adnotatione, similis Peripateticorum Arii Did. p. 126,2
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giendo relinquas.
Hieronymus'.
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Haec eadem quae Epicurus totidem uerbis dicit

500

PLVTABCHVS contra Epicuri beatitudinem 23 p. 1103° το πάνσοφον τούτο δόγμα καί θείον — , ό'τι του κακώς πράττειν πέρας
5 εστίν αυτή (τη ψυχή) το άπολέσθαι καΐ φθαρήναι καί μηδέν είναι,
ibid. ρ. 1103C οί δ' άλλως έχοντες της μεν ευτυχίας το ήδιστον
κολούουσι, ταΐς δε δυστυχιαις άποστροφήν ουκ άπολείπουσιν, αλλ'
είς μίαν καταφυγήν καΐ λιμένα πράττοντες κακώς την διάλυσιν
και την άναισθησίαν άποβλέπουσιν.
ίο ib. 27 ρ. 1105a το γαρ άναισθητεΐν το διαλυθέν καΐ μηδέν
είναι προς ημάς τύ άναισθητουν ουκ αναιρεί τύ του θα
νάτου δέσ*ς, αλλ7 ώςπερ άπόδειΗιν αύτοΰ προστίθησιν (αύτύ γαρ
τούτο εστίν δ δέδοικεν ή φύσις

'αλλ' ύμεΐς μεν πάντες ύδωρ καί γαία γένοισθε')
15 την είς τύ μη φρονούν μηδ' αίσθανόμενον διάλυσιν της ψυχής,
ην Επίκουρος είς κενύν καΐ άτόμους διασποράν ποιών 'έτι μάλλον
έκκόπτει την ελπίδα της αφθαρσίας.
ib. 29 ρ. 1106b οΐς δε ό βίος είς άναισθησίαν περαίνει καΐ διάλυσιν.
ib. ρ. 1106° ό Επικούρου λόγος τοις μεν άθλίως Ζώσιν ουκ ευτυχή
20 τελευτήν επαγγέλλεται την άναίρεσιν καί διάλυσιν της ψυχής · των
δε φρονίμων καΐ σοφών καί βρυόντων άγαθοΐς παντάπασι κολούει
το εΰθυμον, εκ του ζην μακαρίως είς τύ μη ζην μηδ' εΐναι καταστρέΦοιν,
AVGVSTINVS ad Nectarium epist. CIV 3 t. II ρ. 290C ed. Ven. 1729
25 c hoc enim potius in illis litteris legi, quoniam uita ipsa qua fruimur breuis est, in qua tu arbitraris et frequentatum in litteris iam
mones aeternam esse posse calamitatem: mortem autem malorum
omnium esse finem habent quidem uestrae litterae, sed nec ipsae
omnes: Epicureorum est quippe ista sententia et si qui alii morta30 lem animam putant*.
501

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 30 p. 1106d ου μην
7 κωλύουσι libri: corr. Meziriacus | 10 antecedit fr. 204 | άναίσθητον και λυθέν libri; corr. Gatakerus ad M. Aurelium VI 10, nisi
quod non uidit in καί uoce latere τύ δια-, respicitur sent. II |
14 Hom. Η 99 | 19 ευτυχή τοις δε κακώς πράσσουσι τελευ
τήν libri: corr. Maduigius adu. ι 675 | 21 κωλύει libri: em. Wyttenbachius | 22 κατάστρεφαν ferebatur
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άλλα και λέγουσιν αύτοίς κακών απαύστων και αορίστων λυθεΐσαν
ύποψίαν αγαθόν βεβαιότατον και ήδιστον άπολιπεΐν την έπίνοιαν
του λελύσθαι και τούτο ποιεΐν τον Επικούρου λόγον ίστάντα του
θανάτου το δέος εν τη διαλύσει της ψυχής.
502

PLVTABCHVS contra Epicuri beatitudinem 30 ρ. 1107a ει δε δη 5
και μετ' άλγηδόνος, ώςπερ Επίκουρος οΐεται, τοις πλείστοις άπόλλυσθαι συμβαίνει, παντάπασιν απαρηγόρητος εστίν ό του θανάτου
φόβος εις αγαθών στέρησιν δια κακών άγοντος.

503*

SENECA epist. 30, 14 'dicebat quidem ille (homo mihi carus)
Epicuri praeceptis obsequens: primum sperare se nullum dolorem 10
esse in illo extremo anhelitu: si tamen esset, habere aliquantum in
ipsa breuitate solacii: nullum enim dolorem longum esse qui magnus
est. ceterum succursurum sibi etiam in ipsa distractione animae corporisque, si cum cruciatu id fieret, post illum dolorem se dolere
non posse. non dubitare autem se, quin senilis anima in primis la- 15
bris esset nec magna ui distraheretur a corpore. ignis qui ualentem
materiam occupauit, aqua et intcrdum ruina exstinguendus est: ille
qui alimentis deficitur, sua sponte subsidit. .... (16) illud quidem
aiebat tormentum nostra nos sentire opera, quod tunc trepidamus,
cum prope a nobis esse credimus mortem. a quo enim non prope 20
est, parata omnibus locis omnibusque momentis? sed consideremus,
inquit, tunc cum aliqua causa moriendi uidetur accedere, quanto
aliae propiores sint quae non timentur. hostis alicui mortem minabatur: hanc cruditas occupauit 5.
DE VIRTVTIBVS
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25

LAEBTIVS DIOG. x 138 δια δε την ήδονήν και τάς άρετάς
αίρεΐσθαι, ου δι' αύτάς, ώςπερ την ιατρικήν δια την ύγίειαν, καθά
φησι και Διογένης εν τη ic των Επίλεκτων.
SENECA dial. VII ad Gallionem de uita beata 9, 1 "sed tu quoque"
inquit (Epicurus) "uirtutem non ob aliud colis quam quia ali- 30
quam ex illa speras uoluptatem". primum non, si uoluptatem
praestatura uirtus est, ideo propter hanc petitur. non enim hanc
6 inepte igitur contra Epicurum Lactantius argumentatur diuin.
institut. III 17, 31—33 || llhaberetMp \ 19 tunc om ρ | 20 enim
prope non est Μ || 26 cf. fr. 67. 69. 70 | 27 de exemplo cf.
p. 267, 17 cum adn.
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praestat sed et hanc, nec huic laborat sed labor eius quamuis aliud
petat, hoc quoque adsequetur 1.

ALEXANDER Aphr. in Ar. top. p. 12 £στι
πρώτον μεν το πασι δοκούν τοις σοφοΐς
5 στοις αυτών, ως το την άρετήν δι' αυτήν
Έπικούρψ δοκεΐ, καί την εύδαιμονιαν υπ'

δε εν τούτοις ^νδοΗον
...... ή το τοις πλείαίρετήν είναι, ει καΐ μη
αρετής γίνεσθαι.

MAXIMVS TYRIVS dissert. ιιι 5 ρ. 34 Reisk. έπεί δε αρετής
προς ήδονήν ή έΞέτασις γίγνεται, . . . τοσούτον λέγω, ως ει της
αρετής άφαιρήσει τις το ηδύ, καί το δυνατόν αυτής προσαφήρηιο κεν ουδέν γαρ των καλών αιρετόν άπογενομένης ηδονής· καΐ
γαρ ό κατ' άρετήν πόνων εκών φιλία ηδονής πονεΐ παρούσης ή
προσδοκώμενης .... αμελεί καν ταϊς των πόνων όμιλίαις ουδείς
πονεΐ πόνου έρών (ή γαρ αν εϊη ό δυσεραστότατος), άλλάττεται
δε τους παρόντας πόνους, ως μεν εϊποι αν τις των άγροικοτέρων,
ΐδ του καλού, ως δε τις των αληθέστερων, ηδονής· καν γαρ το κα
λόν εϊπης, ήδονήν λέγεις* σχολή γαρ αν εϊη το κάλλος κάλλος, ει
μη ήδιστον εϊη ..... (6) καν ταις πράΗεσιν άντίδοσις γίνεται
προς ήδονάς πόνων ην συ μεν άρετήν καλείς, εγώ δε την μεν
άρετήν δίδωμι, έρήσομαι δε σε, ει άνευ της προς αυτήν φιλίας
2ο την άρετήν ή ψυχή εϊλετο * εάν γαρ την φιλίαν δώς, ήδονήν δίδακ.
ibid. 10 ρ. 44 σμικρών πόνων μεγάλας ήδονάς άντεισάγεις.

505*
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LAEBTTVS DIOG. x 138 ό δ' Επίκουρος καΐ άχώριστόν φησι
της ηδονής την άρετήν μόνην, τα δ' αλλά χωρί£εσθαι, οίον βρωτά.
ClCEBO Tusc. disp. ΠΙ 20, 49 'negat Epicurus iucunde posse uiui

25 nisi cum uirtute uiuatur'.
SENECA dial. VJI ad Gallionem de uita beata 6, 3 'negant posse
uoluptatem a uirtute diduci et aiunt nec honeste quemquam
uiuere ut non iucunde uiuat, nec iucunde ut non honeste quoque'.
id. ibid. 9, 4 sq. 'quid mihi uoluptatem nominas? hominis bonum
30 quaero, non uentris qui pecudibus ac beluis laxior est. "Dissimulas" inquit (Epicurus), "quid a me dicatur. ego enim nego quemquam posse iucunde uiuere, nisi simul et honeste uiuit. quod non
potest mutis contingere animalibus nec bonum suum cibo metientibus.
13 δυσεραστότερος libri: corr. H. Stephanus | 20 uide reliqua apud Maximum § 7—10 || 22 ό δ' Επίκουρος ... 23 βρωτά
oraissa in marg. supplet F | 23 βροτά FH | 24 cf. Ep. ep. III132
p. 64, 21 et sent. ν cum testimoniis | 30 uentris] cf. fr. 409
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clare" inquit "ac palam testor hanc uitam quam ego iucundam uoco
non sine adiecta uirtute contingere".
12, 3 'ille effusus in uoluptates ructabundus semper atque ebrius
quia scit se cum uoluptate uiuere, credit et cum uirtute. audit enim
uoluptatem separari a uirtute non posse. deinde uitiis suis 5
sapientiam inscribit et abscondenda profitetur 3.
507

ClCEEO Tusc. disp. πι 20, 48 c ille a uirtute summum bonum
separauit. at laudat saepe uirtuterrT.

508

SENECA epist. 85, 18 'Epicurus quoque iudicat, cum uirtutem
habeat, beatum esse, sed ipsam uirtutem non satis esse ad beatam 10
uitam, quia beatam efficiat uoluptas, quae ex uirtute est, non ipsa
uirtus .... idem negat umquam uirtutem esse sine uoluptate'.

509

CLEMENS Alex. strom. π 21 p. 178, 51 Sylb. Επίκουρος μεν
οΰν και οι Κυρηναϊκοί το πρώτον οικειόν φασιν ήδονήν είναι*
£νεκα γαρ ηδονής παρελθούσα, φασίν, ή αρετή ήδονήν 15
ένεποίησε.

510

ClCERO de diuin. ι 39, 87 'Epicurus . . . . nullam censet gratuitam esse uirtutem'.

511

ClCERO Tusc. disput. V 26, 73 'Epicuro qui . . . haec nostra
honesta turpia inrideat dicatque nos in uocibus occupatos inanis 20
sonos fundere'.
ibid. ν 41, 119 c ii philosophi, quorum ea sententia est, ut uirtus per
se ipsa nihil ualeat omneque quod honestum nos et laudabile esse
dicimus, id illi cassum quiddam et inani uocis sono decoratum esse dicant, ei tamen semper beatum censent esse sapientem \ 25
idem de finibus π 15, 48 (fr. 69 p. 123, 3). Π 16, 51 'cum diceres
clamare Epicurum non posse iucunde uiui nisi honeste . . . [sent. v],
tu ipse mihi gloriari uidebare: tanta uis inerat in uerbis ...... ut
nos intuens quasi testificarere laudari honestatem et iustitiam aliquando ab Epicuro. quam te decebat iis uerbis uti . . . . istorum 30
enim uerborum amore, quae perraro appellantur ab Epicuro, sapientiae fortitudinis iustitiae temperantiae, praestantissimis ingeniis
homines se ad philosophiae studium contulerunt 5.
idem Laeli 23, 86 c a multis uirtus ipsa contemnitur et uenditatio
quaedam atque ostentatio esse dicitur 1.
8 separauit] fr. 69 || 20 cf. κενούς φθόγγους Epicuri, uoces
inanis fr. 69 p. 122, 26
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PORPHYBIO ad Horat. ep. I 17, 41 'aut uirtus nomen inane est]
nomen inane uanumque esse uirtutem Epicurus dixit ad uoluptatem
referens uniuersa quae facimus 5.
COMMENTA LVCANI IX 563 p. 304, 2 c Epicurei sine substantia uir5 tutem esse dicunt uanumque ei nomen, et ideo neminem posse ex
praecepto Stoicorum sapientem fieri, sed tantum polliceri'.
LvciANVS bis accus. 21 ubi Epicurus ipse Dionysii Metathemeni
caussara agit: την παρά ταύτης (της Στοάς) άηδίαν μυσαχθείς και
ην φησιν επί κεφαλαίω των πόνων εύδαιμονίαν παραγίγνεσθαι

ίο λήρον οιηθείς.
ARRIANVS Epict. dissert. ji 20, 25 λάβε νΟν, πώς ή δικαιοσύνη ου
δέν εστί, πώς ή αιδώς μωρία εστί, πώς πατήρ ουδέν εστί, πώς
ό υίός ουδέν εστίν.
HIMERIVS Photii bibl. cod. 243 ρ. 356a 13 οϊχεται μεν αρετή πάσα
ΐδ τοις Επικούρου λόγοις και δόγμασιν, οϊχεται δε δικαστήρια καΐ
κρίσεις, καΐ των μεν αγαθών αί τιμαί, των δε εναντίων το τίμημα.

512

προσπτύω τψ καλώ και τοις κενώς αυτό θαυμά£ου(Τίν, όταν μηδεμίαν ήδονήν ποιη.

ATBENAEVS ΧΗ ρ. 547a καν τψ Περί τέλους δε πάλιν φησί .....
2ο [fr. 70]. καν άλλοις δε φησι προσπτύω .... ποιή.
PLVTARCHVS adu. Coloten 30 ρ. 1124e ό'ταν .... σοφούς ήγώνται
τους τω καλώ προσπτύοντας, αν ηδονή μη προσή.
idem de occulte uiuendo 4 ρ. il29b Λεοντίω συγκατα£ήν καΐ τφ
καλώ προσπτύειν καΐ τάγαθόν εν σαρκί καΐ γαργαλισμοΐς τί25 θεσθαι.
adu. Coloten 2 ρ. 1108C οι περί γαστέρα τάγαθόν είναι βοώντες,
ουκ αν δε τάς άρετάς όμοΟ πάσας τετρημένου χαλκού πριάμενοι,
δίχα της ηδονής πάσας πανταχόθεν έΕελαθείσας.
contra Epicuri beatitud. 13 ρ. 1095f ούχ όμολογουσι δε τω καλφ
3ο πολεμεΐν τον άσπονδον καΐ άκήρυκτον πόλεμον; ει δε μη ηδονή
πρόσεστι, τί σεμνόν και καθάριον ασπάζονται καΐ άγαπώσιν;
513

ARRIANVS Epict. diss. n 22, 21 τοΰτο γαρ μοι συνοίσει, τηρεΐν τον πιστόν, τον αίδήμονα, τον άνεκτικόν, τον άφεκτικόν και
συνεργητικόν, φυλάσσειν τάς σχέσεις, αν δ' άλλαχοΟ μεν έμαυτόν
17 cf. fr. 70 Ι 21 uide fr. 368 ρ. 248, 7 | 28 πάσης — έΗελαθείσης libri
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θώ, άλλαχού δε το καλόν, ούτως ισχυρός γίνεται ό Επικούρου λό
γος άποφαίνων ή μηδέν είναι το καλόν ή (ει) άρα, το
ενδο£ον.
ClCERO de finibus n 15, 48 (supra ρ. 123, 6). ibid. 49 'philosophus nobilis, a quo non solum Graecia et Italia sed etiam omnis 5
barbaria commota est, honestum quid sit, si id non sit in
uoluptate, negat se intellegere, nisi forte illud quod
multitudinis rumore laudetur'.
idem Luculli 46, 140 (supra fr. 400 p. 276, 6).
ClCERO de officiis III 33, 117 c si (Epicurum) audiam de con- 10

514

tinentia et temperantia, dicit ille quidem multa multis locis, sed
aqua haeret, ut aiunt. nam qui potest temperantiam laudare is, qui
ponat summum bonum in uoluptate?

..... Atque in his tamen

tribus generibus, quoquo modo possunt,

non incallide tergiuer-

santur. prudentiam introducunt scientiam suppeditantem uoluptates, 15
depellentem dolores.

fortitudinem quoque aliquo modo expediunt,

cum tradunt rationem neglegendae mortis, perpetiendi doloris. etiam
ternperantiam inducunt, non facillime illi quidem, sed tamen quoquo modo possunt: dicunt enirn uoluptatis magnitudinem doloris
detractione finiri. iustitia uaccillat uel iacet potius omnesque eae 20
uirtutes quae in communitate cernuntur et in societate generis huneque enim bonitas nec liberalitas nec comitas esse potest,
non plus quam amicitia, si haec non per se expetantur, sed ad uolup-

mani.

tatem utilitatemue referantur 3.
idem de finibus Π 12, 37 'uirtutibus, quas ratio rerum omnium 25
dominas, tu uoluptatum satellites et ministras esse uoluisti 3.
cf. Seneca dial. VII ad Gallionem de uita beata 13, 5 c uirtutem
excelsissimam omnium, uoluptati tradere ancillam nihil

quidem,

magnum animo capientis est\

515

PLVTARCHVS de Stoic. repugn. 26 p. 1046° ει μεν οΰν την 30
φρόνησιν ήγεΐτο (Χρύσιππος) ποιητικόν είναι της ευδαιμονίας τι
αγαθόν, ώςπερ ό Επίκουρος — .
2 εί inseruit Schweighaeuserus || 25 sq. sic Cleanthes uirtutes Epicuri imagine illa repraesentauerat cuius Cicero meminit de fin.
II 21, 69 (cf. Augustinus ciu. dei V 20); uid. etiam p. 123, 14 || 31 τι]
το libri, delebat Reiskius. opponitur έπει δε ή φρόνησις ούχ έτε
ρον εστί της ευδαιμονίας κατ' αυτόν αλλ' ευδαιμονία, πώς κτλ.
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ALEXANDER Aphr. de anima π 22 f. 156U 9 (ή αρετή) περί την έκλογήν εστί των ηδέων κατ' Έπίκουρον.
516

OBIGENES contra Celsum ν 47 ρ. 270 Hoesch. ούτω δε καΐ
άλλη μεν ή Επικούρου ανδρεία υπομένοντος πόνους δια φυγήν
5 πόνων πλειόνων, άλλη δ' ή του από της στοάς δι' αυτήν αίρουμένου πάσαν άρετήν κτλ.

517

LAERTIVS DIOG. χ 120 την δε άνδρείαν φύσει μη γίνεσθαι,
λογισμώ δε του συμφέροντος.

518
ORIGENES contra Celsum ν 47 ρ. 270 Hoesch. ήδη δε άποιο δείκνυται άλλη μεν ή κατ' Έπίκουρον δικαιοσύνη * * , άλλη δε ή
κατά τους Στωικούς αρνούμενους το τριμερές της ψυχής, άλλη δε
κατά τους από Πλάτωνος ίδιοπραγίαν των μερών της ψυχής φάσκοντας είναι την δικαιοσύνην.
AVGVSTINVS serm. CCCXLVIII 3 t. ν ρ. 1343 sq. ed. Ven. 1729
15 c qua propter inridendi sunt huius mundi philosophi, non solum
Epicurei, qui etiam ipsam iustitiam uenalem habent carnalis pretio
uoluptatis. dicunt enim propterea sapientem iustum esse debere, ut
uel adquirat uel teneat ex corpore uoluptatem'.
519
Δικαιοσύνης καρπός μέγιστος αταραξία.
20 CLEMENS Alex. strom. vi 2 p. 266, 39 αΰθίς τε Αριστοφάνους γρά
φοντος 'βέβαιον ε£εις τον βίον δίκαιος ων, χωρίς τε θορύβου καΐ
φόβου ζήσεις καλώς 3 ό Επίκουρος λέγει 1 Δικαιοσύνης . .
αταραξία.
520*
PLVTARCHVS de uirtute et uitio 3 ρ. 101b που τοίνυν το ηδύ
25 της κακίας εστίν, ει μηδαμοΟ το άμέριμνον καΐ το άλυπον μηδ'
αυτάρκεια μηδ' αταραξία μηδ' ησυχία; ταΐς μεν γαρ της σαρκός
7 άνδρίαν HPQ άνδρείαν f | 8 δε] δε καΐ Η 1, cf. Plutarchus
Gryllo, qui dialogus refertus est sententiis uerbisque Epicuri, c. 4
p. 988b δήλόν εστίν δτι τοις άνδράσιν ου φύσει μέτεστι της αν
δρείας, μετήν γαρ αν ομοίως καΐ ταΐς γυναιΒν αλκής, mox δουλεύουσαν £θεσι καΐ ψόγοις, καΐ δό£αις έπήλυσι και λόγοις πλαττομενην
μελετάτε άνδρείαν καΐ τους πόνους ύφίστασθε καΐ τους κινδύνους
ου προς ταύτα θαρρουντες αλλά τω έτερα μάλλον τούτων δεδιέναι ||
10 hiatu hausta est definitio Epicurea. quam falso Spencerus repetebat ex fr. 312 | 12 fort. των τριών μερών | 18 reliqua habes supra
p. 287, 16 || 20 Aristoph. fr. inc. 19 in Com. Mein. Π p. 1181 ||
24 Plutarchum Epicurea praecepta exprimere manifestum est
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ήδοναΐς ή του σώματος ευκρασία καΐ ύγίεια χωράν δίδιυσι· τ$ δε
ψυχή ουκ £στιν έγγενέσθαι γήθος ουδέ χαράν βέβαιον, αν μη το
εΰθυμον καί άφοβον και θαρραλέον ώςπερ £δραν ή γαλήνην άκλυστον ύποβάληται, άλλα καν ύπομειδιάση τις έλπις ή τέρψις, αύτη
ταχύ φροντίδος έκραγείσης ώςπερ εν ευδία σπιλάδος συνεχύθη r>
καί συνεταράχθη.
521

522

LAERTIVS DIOG. x 120 * * αμαρτήματα άνισα είναι.
HORATIVS sat. ι 3, 96
'quis paria esse fere placuit peccata, laborant
cum uentum ad uerum est. sensus moresque repugnant
atque ipsa utilitas, iusti prope mater et aequi'

initium est salutis notitia peccati.
SENECA epist. 28, 9 c tempus est desinere, sed si prius portorium
soluero. Initium . . . peccati. egregie mihi hoc dixisse uidetur
Epicurus. nam qui peccare se nescit, corrigi non uolt: deprehen- jr,
das te oportet, antequam emendes 5.
cf. Horatius epist. I 1, 41
'uirtus est uitium fugere et sapientia prima
stultitia caruisse'.
DE SOCIEXATE HVMANA

523

m

2o

LACTANTIVS diuin. instit. 1Π 17, 42 c dicit Epicurus .....
nullam esse humanam societatem: sibi quemque consulere'.
cf. Cicero epist. ad Atticum VII 2, 4 'prudentius (Carneades) quam
Lucius noster et Patron, qui cum omnia ad se referant, numquam
quicquam alterius causa fieri putent et cum ea re bonum uirum 25
oportere esse dicant, ne malurn habeat, non quo id natura rectum
sit, non intellegant se de callido homine loqui, non de bono uiro\
AERIANVS Epict. diss. n 20, 6 ού'τω καΐ Επίκουρος δταν άναιρεΐν
θέλη την φυσικήν κοινωνίαν άνθρώποις προς αλλήλους, αύτψ τψ
άναιρουμένψ συγχρήται. τί γίχρ λέγει; μη έΗαπατάσθε, άνθρωποι, so
7 τα αμαρτήματα Cobetus. debebat saltem τα τε κατορθώματα
καί τα supplere. sed quis dixerit, quantum interciderit? | 10 significantur grauissimae caussae quibus paradoxon Stoicorum Epicurei
inpugnabant. adde Horat. 1. s. 67 sqq. 115 sqq. | 11 cf. fr. 524 |
13 portarium M ]p potarium M 2 | 16 oportet om ρ | 21 cf. fr. 581 |
22 cf. infra p. 327, 9 | 23 antecedit fr. 528 p. 320, 20
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μηδέ παράγεσθε μηδέ διαπίπτετε* ουκ εστί φυσική κοινωνία τοις
λογικοΐς προς αλλήλους, πιστεύσατέ μοι* οι δε τα £τερα λέγοντες
έΗαπατώσιν υμάς καΐ παραλογί£ονται.
ibid. 20, 20 οίίτιυ καΐ Επίκουρος τα μεν ανδρός πάντ' άπεκόψατο
5 καΐ τα οίκοδεσπότου καΐ πολίτου και φίλου, τάς δε προθυμίας τάς
άνθρωπικάς ουκ άπεκόψατο, ου γαρ ήδύνατο.
HORATIVS sat. ι 3, 98 'ipsa utilitas, iusti prope mater et aequi'.
PLVTARCHVS de occulte uiuendo 4 p. 1129b εάν δε τις εν μεν φυσικοΐς θεόν ύμνί) καΐ δίκην και πρόνοιαν, εν δε ήθικοΐς νόμον
ίο καΐ κοινωνίαν καΐ πολιτείαν, εν δε πολιτείςι το καλόν αλλά μη
την χρείαν, δια τί λάθη βιώσας;

524

ARRIANVS Epict. dissert. ι 23, 1 επινοεί καΐ Επίκουρος, δτι
φύσει έσμέν κοινωνικοί' αλλ* άπαΗ εν τω κελύφει θεΐς το
αγαθόν ημών ούκέτι δύναται άλλο ουδέν ειπείν πάλιν γαρ έκεί15 νου λίαν κρατεί, δτι ου δει άπεσπασμένον ουδέν της του άγαθοΟ
ουσίας οίίτε θαυμάζειν οΐ5τ' άποδέχεσθαι, καΐ καλώς αύτοΟ Κρατεί*
πώς οΰν ύπονοητικοί έσμεν, οΐς μη φυσική εστί προς τα £κγονα
φιλοστοργία; δια τί άποσυμβουλεύεις τω σοφώ τεκνοτροφεΐν; τί φοβή μη δια ταύτα εις λύπας έμπέση; .... (5) αλλ*
2ο οΐδεν Οτι αν ά*πα£ γένηται παιδίον, ούκέτι εφ' ήμΐν εστί μη στέργειν μηδέ φροντί£ειν έπ' αύτώ. δια τοΟτό φησιν ουδέ πολιτεύσεσθαι τον νοΟν έχοντα. .... (7) αλλ7 δ μεν είδώς ταύτα
τολμφ λέγειν, δτι μη άναιρώμεθα τέκνα,
idem ibid. ιν 11, 1 άμφισβητουσί τίνες, ει εν τη φύσει του άν25 θρώπου περιέχεται το κοινωνικόν.
ibid. πι 7, 19 τον θεόν σοι, επινοείς Επικούρειων πόλιν; Εγώ ου
γαμώ. Ούδ' εγώ · ου γαρ γαμητέον. Αλλ' ουδέ παιδοποιητέον, αλλ'
ουδέ πολιτευτέον. Τί ούν γένηται; πόθεν οι πολΐται; τίς αυτούς
παιδεύσει . . .; τί δε καΐ παιδεύσει αυτούς;

525

CLEMENS Alex. strom. n 23 ρ. 181,25 Δημόκριτος δε γάμον
526
3ΐ καΐ παιδοποιίαν παραιτείται δια τάς πολλάς έΗ αυτών αηδίας τε
καΐ άφολκάς άπΟ των αναγκαιοτέρων, συγκατατάττεται δε αύτώ
3 in ampla et inutili refutatione leguntur quae p. 87, 13 apposui || 7 credo ipsum Epicurum dixisse ή χρεία ώςπερ μήτηρ
εστί του δικαίου, alibi συμφέρον dixit, ut sent. xxxi. xxxvi sq. ||
18 sqq. cf. Maximus Tyrius diss. III 9 p. 43 Reisk.
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και Επίκουρος καΐ όσοι εν ηδονή καΐ άοχλησία, £τι δε καΐ άλυπίοι τάγαθόν τίθενται.
hinc Theodoretus cur. Graec. errorum xii p. 176, 17 Sylb. 479 Gaisf.
LACTANTIVS diuin. instit. III 17, 5 c qui odit uxorem, huic enumerantur (ab Epicuro) caelibatus bona; habenti malos liberos orbitas 5
praedicatur 5.
527

PLVTARCHVS de amore prolis 2 p. 495a είτα ταύτα οιόμεθα
(τα) πάθη τούτοις (τοις Εώοις) ένειργάσθαι την φύσιν άλεκτορίδων έπιγονής καΐ κυνών καΐ άρκτων προνοούσαν, αλλ' ούχ ημάς
δυσωπουσαν καΐ τιτρώσκουσαν έπιλογιΣομένους, δτι ταύτα παρά- ίο
δείγματα τοις έπομένοις, τοΐς δε άναλγήτοις ονείδη περίεστι της
απάθειας δι' ων κατηγοροΟσι της ανθρωπινής φύσεως μόνης
μη προίκα το στέργειν έχούσης μηδ' επισταμένης φιλεΐν άνευ χρείας, θαυμάζεται γαρ εν τοις θεάτροις ό ειπών
'μισθού γαρ άνθρωπον τίς ανθρώπων φιλεΐ;',
ΐδ
<εΙ) κατ* Έπίκουρον ό πατήρ τον υίόν, (ή) μήτηρ το τέκνον, οί
παίδες τους τεκόντας.

528

PLVTARCHVS adu. Coloten 27 ρ. 1123a το δε Τρύσει περιέχεσθαι τα τεκόντα των γειναμένων ουχί πάσι φαινόμενον αναιρείτε;
ClOERO ep. ad Att. Vll 2, 4 c filiola tua te delectari laetor et probari 20
tibi φυσικήν esse την προς τα τέκνα. etenim si haec non est,
nulla potest homini esse ad hominem naturae adiunctio, qua sublata uitae societas tollitur. "bene eueniat" inquit Carneades. spurce,
sed tamen prudentius quam Lucius noster et Patron' . . .

529

LACTANTIVS diuin. instit. III 17, 5 'aduersus parentes inpio 25
nullum esse uinculum naturae (ab Epicuro dicitur)'.

530

οι νόμοι χάριν των σοφών κείνται, ούχ όπως μη
άδικώαϊν αλλ' όπως μη άδικώνται.
IOANNES STOBAEVS flor. 43, 139 Επικούρου.
10 τιτρώσκουσαν cf. Plut. de recta rat. aud. 16 p. 46f 47a |
14 com. inc. t. V ρ. 122 Mein. uersus contra meretricem intenditur |
15 άνθρωπου τις άνθρωπον dedit Wyttenbachius, ανθρώπων τις άνθρωπον uolgatur || 21 supple aut φιλοστοργίαν aut οίκείωσιν |
24 sequentia adponuntur ρ. 318,23 || 2δ inpios libri: corr. Buenemannus || 27 de legibus cf. Porphyrius de abstin. I 7 sq. Lucretius ν 1143—1150
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POBPHYRIVS ad Marcellam c. 27 οι γαρ έγγραφοι νόμοι χάριν των
μετρίων κείνται, ούχ δπως μη άδικώσιν αλλ' δπως μη άδικώνται.
SENECA epist. 97, 15 c illic dissentiamus cum Epicuro, ubi
dicit nihil iustum esse natura et crimina uitanda esse,
5 quia uitari metus non posse: hic consentiamus, mala facinora
conscientia flagellari et plurimum illi tormentorum esse eo quod
perpetua illam sollicitudo urget ac uerberat, quod sponsoribus securitatis suae non potest credere. hoc enim ipsum argumentum
est Epicure, natura nos a scelere abhorrere, quod nulli non etiam
10 inter tuta timor est\
HORATIVS sat. I 3, 113
'nec natura potest iusto secernere iniquom,
diuidit ut bona diuersis, fugienda petendis*.
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PLVTAHCHVS contra Epicuri beatitudinem 6 p. 1090° δτι δε

16 δλιυς μοχθηρά τα πράγματα προς βιον άλυπόν εστίν αυτοΐς, σκο
πεί καΐ αφ' ων προς ετέρους λέγουσι* τους γαρ άδικοΟντας
και παρανομοΟντας άθλύυς φασί καΐ περιφόβως £ήν τύν
πάντα χρόνον, δτι καν λαθεΐν δύνωνται, πίστιν περί του
λαθεΐν λαβείν αδύνατον εστίν' όθεν ό <περι) του μελλον-

2ο τος αεί φόβος έγκείμενος ουκ έα χαίρειν ού5έ θαρρεΐν
επί τοις παροϋσι.
potest nocenti contingere ut lateat, latendi fides non potest.
SENECA epist. 97, 13 'eleganter itaque ab Epicuro dictum puto:
potest . . . . potest, aut si hoc modo melius hunc explicari posse
25 iudicas sensum: ideo non prodest latere peccantibus, quia
latendi etiamsi felicitatem habent, fiduciam nonhabent.
Ita est, tuta scelera esse possunt, secura non possunt'.
cf. Atticus Eusebii praep. eu. xv 5,5 p. 799b πίστιν γαρ λαβείν
περί του λαθεΐν άδικοΟντα ουκ αδύνατον, αν γε ανθρώπους
30 δέη λανθάνειν ου μην άναγκαΐον εκ παντύς λαθεΐν Γητεΐν, δπου
γέ τις των πεφωρακύτων κρατεΐν δυνατύς εστίν. ώςτε ετοιμύν τι
χρήμα πρύς άδικίαν ή της προνοίας άπόγνωσις. εκείνος μεν γαρ
καΐ πάνυ χρηστύς εστίν, δς τις την ήδονήν ήμΐν προτείνας ως
άγαθύν καΐ την εκ θεών άδειαν παρασχύμενος Ιτι μηχανήν πρύς
35 τύ μη άδικεΐν πορί£ειν οϊεται, δμοιύν τι ποιών ίατρφ την μεν
4 cf. sent. XXXIII sq. || 18 cf. sent. XXXV et fr. 582 cum adn.
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£τι ζώντος του κάμνοντας βοήθειαν παρέντι, μετά θάνατον δε
πλέκειν τινάς μηχανάς πειρωμένω προς σιυτηρίαν του τεθνεώτος.
Arrianus Epictet. dissert. ιιι 7, 11 άφρόνως δε ποιεί καί ει άπέχεται των αλλότριων δικαστής ων καΐ δυνάμενος λαμβάνειν, αλλ'
αν σοι δό£η, εκείνο μόνον σκεπτώμεθα, ϊνα κεκρυμμένως, ίνα 5
ασφαλώς, ϊνα μη τις γνω. το γαρ κλέψαι ούδ' αυτός ό Επίκου
ρος άποφαίνει κακόν, αλλά το έμπεσεΐν καί δτι πίστιν περί του
λαθεΐν λαβείν αδύνατον, δια τούτο λέγει Μη κλέπτετε.
Lucretius V 1152
'circum retit enim uis atque iniuria quemque
atque unde exortast, ad eum plerumque reuertit,
nec facilest placidam ac pacatam degere uitam
(Π55) qui uiolat factis communia foedera pacis:
etsi fallit enim diuom genus humanumque,
perpetuo tamen id fore clam diffidere debet 1.

10

^

533

ού παρόντος ούδενός ό κεκτημένος [το του] γένους
τε[λ]ος [πα]ρα[πλησίω]ς εστίν άγαθ[ός.
SCRIPTOR EPICVREVS INCERTVS VH 2 νιι 21 col. xxviii * δε τέλος
αγαθών καΐ το ού παρόντος . . . άγαθ[ός.

534

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 25 ρ. 1104b ού γαρ 20
Επίκουρος άλλω τινί της αδικίας οΐεται δεΐν άπείργειν ή φόβω
κολάσεων.

535

ORIGENES contra Celsum νιι 63 ρ. 385 Hoesch. έκκλίνουσι το
μοιχεύειν οι τα του Κιτιέως Ζήνωνος φιλοσοφοΰντες, αλλά καί οι
τα Επικούρου, τινές δε καί των παντελώς ιδιωτών, αλλ' δρα δση 25
διαφωνία εστί περί της του μοιχεύειν έκκλίσεως των τοιούτων,
ο'ί μεν δια το κοινωνικόν καί (δια το) παρά φύσιν εΐναι τω λογικώ £ώω νοθεύειν την υπό των νόμων έτέρω προκαταληφθεΐσαν
γυναίκα καί φθείρειν τον άλλου άνθρωπου οΐκον οι δε από Επι
κούρου ού δια τούτο ού μοιχεύουσιν, δτε άπέχονται του μοιχεύειν, so
αλλά δια το νενομικεναι τέλος την ήδονην, πολλά δ' άπανταν κωλυτικά της ηδονής τω εϊΗαντι μια τη του μοιχεύειν ηδονή καΐ
18 recensentur sententiae Epicuri (| 27 §ιά. -£0 suppleui. nam
δια το κοινωνικόν absolute positum ut νιι 59 p. 382 του κοινωνικού
ένεκεν, VIII 50 ρ. 42*2 al. | 29 sqq. inlustrat Horatius sat. I 2, 28 sq.
cf. fr. 440 p. 288, 25 sqq.
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ε*σθ' δτε φύλακας ή φυγάς ή θανάτους, πολλάκις δε προ τούτων
καΐ κινδύνους κατά το έπιτηρεΐν την του ανδρός εΉοδον από της
οΙκίας καΐ των τα εκείνου φρονούντων, ως ει καθ' ύπόθεσιν μοιχεύοντα οίον τ' ην λαθεΐν καί τον άνδρα της γυναικός καΐ τους
δ οικείους πάντας αυτού καί τους παρ' οΐς τις εκ του μοιχεύειν
άδοΗεΐ, καν έμοίχευσε δια την ήδονήν ό Επικούρειος.
[THEOPHILVS ad Autolycum ιιι 6 ρ. li;0b Επίκουρος δε καί αυτός
συν τω άθεότητα διδάσκειν συμβουλεύει και μητράσι καί άδελφαΐς
συμμίγνυσθαι, καΐ πέρα των νόμων των τόδε κωλυόντων.
ίο id. ib. ρ. 120C προς τί οΰν Επίκουρος καΐ οι Στωικοί δογματίίουσιν άδελφοκοιτίας καΐ άρρενοβασίας έπιτελεΐσθαι, έΗ ων διδασκα
λιών μεστάς βυβλιοθήκας πεποιήκασιν; εις το εκ παίδων μανθάνειν την άθεσμον κοινωνίαν.
cf. lustinus martyr apol. π 12 ρ. 50e Διύς δε καί των άλλων θεών
15 μιμηταΐ γενόμενοι εν τω άνδροβατεΐν καί γυναιΗΙν άδεώς μίγνυσθαι, Επικούρου νόμον καί τα των ποιητών συγγράμματα άπολογίαν φέροντες.]
DE SECVRITATE EX HOMINIBVS PARANDA
536
LAERTTVS DIOG. χ 117 βλάβας έ£ ανθρώπων ή δια μίσος ή
20 δια φθόνον ή δια καταφρόνηση/ γίνεσθαΓ ων τΟν σοφΟν λογισμφ
περιγίνεσθαι.

537

Ουκ εστίν άφοβον είναι φοβερόν φαινόμενον.

GNOMOLOGION codicis Parisini 1168 f. 115U inter Γνώμας επικούρου
nouissimam exhibet MAXIMVS abbas gnomol. 24 p. 189 Tur. t. n
25 p. 606 Combef. Επικούρου ARSENIVS in Paroemiogr. Gotting. t. Π
p. 584, 13 (subscr. Επικούρου).
7—17 inclusi ut falsa. posita talia erant in Zenonis Citiensis
re publica itemque Diogenis Cynici, occultata et excusata a Stoicis,
arrepta et inrisa ab aduersariis, etiam Epicureis, cf. Philodemus π[ερΙ]
των φιλοσύφων (VH 1 νιιι) c. 8 sqq. Epicurus neque umquam ne ab
acerbissimis quidem obtrectatoribus hoc crimine petitus est et ipse
contraria profitebatur cf. fr. 583. ecclesiae demum patres uoluptatis
patronum Stoicis admiscuerunt | 16 νόμον] μεν libri || 20 cf. fr.
585 sq. || 22 cf. [Aristot.] Antonii Mel. II 1 p. 78 Maximi abb. 9
p. 174 (p. 608 fr. 4 V. Rosei) Ό πολλοίς φοβερΟς ων πολλούς φο
βείται et gnomol. Byzant. Wachsmuthii studien z. d. griech. floril.
p. 179 n. 77 δν γαρ πάντες φοβούνται, πάντας φοβείται
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ClCERO de finibus π 26, 84 Odium autem et inuidiam facile
uitabis: ad eas enim res ab Epicuro praecepta dantur'.

539

ClCERO de finibus I 20, 65 f de amicitia . . . Epicurus quidem
ita dicit, omninm rerum quas ad beate uiuendum sapientia conparauerit nihil esse maius amicitia, nihil uberius, nihil iucundius. 5
nec uero hoc oratione solum, sed multo magis uita et factis et
moribus conprobauit'.
cf. II 25, 80 c praecepta quae didicisti . . funditus euertunt amicitiam, quamuis eam Epicurus, ut facit, in caelum efferat laudibus 1.
26,84 'licet hic rursus ea commemores, quae optimis uerbis ab 10
Epicuro de laude amicitiae dicta sunt'.

540

LABBTIVS DIOG. χ 120
σθαι Έπικούρψ δοκεΐ) · δεΐν
γήν σπείρομεν · συνίστασθαι
ήδοναΐς έκπεπληριυμ{ενήν}.
LACTANTIVS diuin. instit. ΠΙ
esse, qui alterum diligat nisi

και την φιλίαν δια τάς χρείας (γίνεμεντοι προκατάρχεσθαι, και γαρ την
δε αυτήν κατά κοινυυνίαν μεγίσταις
15
17, 42 c dicit Epicurus .... neminem
sua causa 5.

541

ClCERO de finibus II 26,82 'illa uideamus quae a te de amicitia dicta sunt. e quibus unum mihi uidebar ab ipso Epicuro dictum
cognoscere, amicitiam a uoluptate non posse diuelli ob 20
eamque rem colendam esse, quod si sine ea tuto et sine
metu uiui non posset, ne iucunde quidem ρ ο s s e t'.
cf. 26, 84 'utilitatis causa amicitia est quaesita ..... praesidium
amicorum'.

542

ante circumspiciendum est cum quibus edas et bibas, 25
quam quid edas et bibas. nam sine amico uisceratio leonis ac lupi uita est.
SENECA epist. 19, 10 'ab Epicuro uersura facienda est. ante inquit circumspiciendum . . . . est. hoc non continget tibi, nisi
secesseris: alioquin habebis conuiuas quos ex turba salutantium 30
nomenclator digesserit. errat autem qui amicum in atrio quaerit,
in conuiuio probat*.
13 γαρ om F | 14 μεγίσταις] εν τοις ταΐς BP J Q: εν ταΐς
FP2Hf Ι 15 έκπεπληρων P*Q έκπεπληρών Β έκπληρών mg Η:
om FP 2Hf. si recte conieci, participium pertinet ad u. κοινυυνίαν
19—22 cf. Cic. de fin. ι 20, 66 sq. Seneca epist. 48, 1 sq. || 26 quid]
quicquid M l
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LAERTIVS DIOG. χ 11 τον τε Έπίκουρον (Διοκλής φησι) μη
άΗιοΰν εις το κοινόν κατατίθεσθαι τάς ουσίας, καθά περ τον ΤΤυθαγόραν κοινά τα φίλων λέγοντα · άπιστούντων γαρ είναι το τοι
ούτον ει δ' άπιστούντων, ουδέ φίλων.

6 ClCERO ep. ad fam. VII 12 'indicauit mihi Pansa meus Epicureum te
esse factum. .... quod ius statues COMMVNI DIVIDVNDO, cum commune nihil possit esse apud eos, qui omnia uoluptate sua metiuntur?'
544

PLVTARCHVS philosophandum esse cum principibus 3 p. 778C
Επίκουρος τάγαθόν εν τω βαθυτάτψ της ησυχίας ώςπερ εν
ίο άκλύστω λιμένι και κωφφ τιθέμενος, του ευ πάσχειν το ευ
ποιεί ν ου μόνον κάλλιον αλλά και ή δ ίο ν εΐναί φησι. χαράς
γαρ ουδέν ούτω γόνιμόν εστίν ως χάρις.
idem contra Epicuri beatitudinem 15 ρ. 1097a αυτοί δε δη που (οι
Επικούρειοι) λέγουσιν ως το ευ ποιεί ν ήδιόν εστί του πά15 σχειν. ευ δε ποιειν £στι μεν αμελεί και δια λόγων, το δε πλεί
στον εν πράξει και μέγιστον, ως τούνομα της ευεργεσίας ύφηγεΐται και μαρτυρουσιν αυτοί.

545

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 V, 2 fr. LV
παρρησίαι τα π[ε]ρι αυτούς επί των κατασκευαζόμενων τίθεσθ[α]ι
20 παρ' Έπικούρωι και χάριν διορθώσεως, ου μην αλλ' ει τωι φίλον,
λεγέσθωι διότι των [μεν έ]£ αφροσύνης αμαρτημάτων χάριν διορ
θώσεως ό παντός άγ[ν]εύων ου. δάν ούδ' εν αν προσενέγκ[αιτο *.

546

PLVTARCHVS adu. Coloten 8 ρ. llll b καΐ της ηδονής ένεκα
την φιλίαν αίρούμενος (λέγει Επίκουρος) υπέρ των φίλων τάς
25 μεγίστας άλγηδόνας άναδέχεσθαι.

547

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH 1 v, 2 fr. XLV
κα[ι] το συνέχον και κ[υρι]ώτ[α]τον Έπικού[ρ]ωι καθ' δν ζην ήρήμ[ε]θα πειθα[ρ]χήσομεν · [δ]ς και παρ[ήνει * * .
DE HONORE ET GLORIA

548
το ευδαιμον και μακάριον
3ΐ πραγμάτων όγκος oub' άρχαί
μεις, αλλ' άλυπία και πραότης
το κατά φύσιν ορίζουσα.
PLVTARCHVS de audiendis poetis c.

ου χρημάτων πλήθος ουδέ
τίνες εχουσιν ουδέ δυνά
παθών και διάθεσις ψυχής
14 ρ. 37a προακηκοότες γαρ εν

4 ει δ' απίστων libri || 9 cf. fr. 426 || 24 cf. fr. 590
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τοις ποιήμασι και προανεγνωκότες ..... ήττον ταράττονται και
δυσκολαίνουσι παρά τοις φιλοσόφοις άκούοντες ως ..... [Epic.
sent. π. χν] καί το ευδαϊμον . . . . . ορίζουσα,
imitatur haec, ut uidit Gassendus ρ. 1709, loannes Chrysostomus in
epist. ad Romanos hom. ι t. IX p. 435d Montef. εύθυμίαν γαρ και 5
χαράν ουκ αρχής μέγεθος, ου χρημάτων πλήθος, ου δυναστείας
όγκος, ουκ ισχύς σώματος, ου πολυτέλεια τραπέζης, ούχ ιματίων
κόσμος, ουκ άλλο τι των ανθρωπίνων ποιείν εϊωθεν αλλ' ή κατόρ
θωμα μόνον πνευματικόν και συνειδός αγαθόν · και ό τούτο κεκαθαρμένον έχων καν £άκια περικείμενος ή και λιμω παλαιών, των ίο
σφόδρα τρυφώντων εστίν εύθυμότερος.
549

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 18 ρ. 1100a καί μην
από δό£ης γίνεσθαι τινάς ήδονάς Επίκουρος ώμολόγει.

550

ClCERO Tuscul. disp. Π 12,28 'roga hoc idem Epicurum:
maius dicet esse malum mediocrem dolorem quam maxumum dede- 15
cus: in ipso enim dedecore mali nihil esse, nisi sequantur dolores.
quis igitur Epicurum sequitur dolor, cum hoc ipsum dicit, summum
malum esse dolorem? quo dedecus maius a philosopho nullum
exspecto 5.
idem orat. in L. Pisonem 27, 65 e dolor enim est malum, tit tu 20
disputas: existimatio, dedecus, infamia, turpitudo uerba atque ineptiae 1 .

551

Λάθε βιώσας.
PLVTAUCHVS Ει καλώς ει'ρηται το Λάθε βιώσας ρ. 1128 sqq. cf. praecipue c. 3 sq. p. 1128f sq.
25
IVLIANVS imp. ad Themistium p. 471 Pet. 330, 15 Hertl. άρ' οϊει
τούτων άκούσαντα των λόγων εκείνον .... ουχί .... σοφόν άποφανεΐν τον του Νεοκλέους, δς κελεύει λαθεΐν βιώσαντα; και συ
δε εοικας τοΰτο καταμαθών προκαταλαμβάνειν ημάς ταΐς εις τον
13 δό£ης i. e. fama. cf. Ep. sent. vii | τινάς] τάς ex cod. Harleiano Wyttenbachius falso || 15 sq. cf. idem ib. II 6, 16 | 21 h. e.
κεναί φωναί καί λήροι || 23 debebat inter epistularum fragmenta
£oni. ceterum Suidas t. π 1 p. 956, 14 Bernh. auctor est ό'τι Νεο
κλέους (fratrem dicit Epicuri) εστί το Λάθε βιώσας. Pythagorae
praeceptum dicit Marinus uit. Procli 15 p. 36 Fabr., cf. Damascius
Suidae u. Σαραπίων t. n 2 p. 675, 16 | 27 άποφαίνείν libri: corr.
Petauius | 28 το του libri: corr, Cobetus
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Έπίκουρον λοιδορίαις και προε£αιρειν την τοιαυτην γνώμην φής
γαρ που σχολήν έπαινεΐν άπράγμονα καί διαλέγεις εν περιπάτοις
προσήκειν έκείνψ. εγώ δε δτι μεν ου καλώς Επικουρώ ταύτα
έδόκει, πάλαι καΐ σφόδρα πείθομαι.
δ idem ibidem ρ. 478 Pet. 335, 19 Hertl. την Έπικούρειον θαυμάζειν
άπραγμοσύνην καΐ τους κήπους — .
THEMISTIVS orat. xxvi ρ. 390, 21 Dind. έΗελαύνειν Έπίκουρον τον
Νεοκλέους καί έκβάλλειν του καταλόγου, δτι Επίκουρος λάθρα
βιώσας έπηνεΐτο καΐ έθετο δόγμα μη φύσει εΐναι τον άνθρωπον
ίο κοινωνικόν τε καί ήμερον.
cf. Philostratus uit. Apollonii vin 28 ρ. 368 πάντα τον χρόνον δν
έβίω (Απολλώνιος) λέγεται θάμα έπιφθέγγεσθαι · 'Λάθε βιώσας*
ει δε μη δύναιο, λάθε αποβιώσας 3.
Horatius epist. l 18, 102
'quid pure tranquillet, honos an dulce lucellum
!5
an secretum iter et fallentis semita uitae 5.
ibid. I 17, 10 c nec uixit male qui natus moriensque fefellit 1.
Ouidius trist. III 4, 25 ' crede mihi, bene qui latuit, bene uixit'.
Seneca Thyest. 393—403.

PLVTARCHVS uit. Pyrri 20 πολιτείαν δε φεύγοντες ως βλάβην
552
2ΐ καΐ σύγχυσιν του μακαρίου.
AVGVSTINVS contra Academicos III 35 t. I ρ. 290f ed. Ven. 1729
c nam si ex alieno probabili uiuimus, nec tu debuisti administrare
rem publicam, quia Epicuro uisum est non esse faciendum'.
25 PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 2 p. 1087b . . . ανθρώπων
βοώντων Όύ γαρ πυγμάχοι ειμέν άμύμονες 1 ουδέ £ήτορες ουδέ
προστάται δήμων ούδ' άρχοντες, 'αεί δ' ήμΐν δαίς τε φίλη' καΐ
πάσα δια σαρκός έπιτερπής κίνησις εφ' ήδονήν τίνα καί χαράν
ψυχής άναπεμπομένη.
80 LVCRETIVS ν 1127
£ ut satius multo iam sit parere quietum
quam regere imperio res uelle et regna tenere 1.
8 καταλόγου] cf. id. or. 20 p. 289, 7 Έπίκουρον — ως τάχιστα
άπέπεμπεν εκ του καταλόγου | 9 cf. fr. 523 | 15 h. e. τί την
ειλικρινεστάτην γαληνην παρασκευάσει, cf. sent. xiv || 20 cf. fr. 8. 9
Cicero de orat. ni 17, 63 sq. | 26 Hom. θ 246 | 27 id. θ 248 |
29 άναπεμπομένης libri: corr. Reiskius
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comicus Sotionis ap. Athen. VIII p. 336f (Com. t. III p. 395)
άρχαί δε πρεσβεΐαί τε καί στρατηγίαι
κόμποι κενοί ψοφουσιν άντ' ονειρατιυν.
cf. Philodemus VH2 νιι 176 ει γαρ θελήσειέ τις άπαντ' έπε£ιών
διασκοπεϊν τί φιλίας εστίν πολεμιώτατον καί δυσμένειας άπεργα- 5
σ[τι]κώτατον, πολιτείαν αν εύροι δια τε τον φθόνον τον προς
τους άλειφομένους επί ταύτα καί την σύντροφον τοις τοιούτοις
φιλοπρωτίαν και την εκάστοτε διαφωνίαν εν τοις είσηγουμένοις.
553

LACTANTIVS diuin. instit. iii 17, 3 'Epicuri disciplina .....
apposita singulis quibusque moribus loquitur .... auarum populari 10
largitione Hberat, ignauum prohibet accedere ad rem publicam,
pigrum exerceri, timidum militare'.

554

λέγειν όεΐ πώς άριστα το της φύσεως τέλος συντη
ρήσει, και πώς τις εκών είναι μη πρόσεισιν έ£ αρχής επί
τάς των πληθών αρχάς.
ΐδ
PLVTABCHVS adu. Coloten 31 ρ. 1125 C (post ea quae fr. 556 adposita
sunt) καί γράφοντες αύταΐς λέΗεσιν, δτι λέγειν . . . . αρχάς.

555

PLVTARCHVS de tranquillitate animi 2 ρ. 465f (Ιο. Stob. iior.
29, 79) ουδέ Επίκουρος οϊεται δεΐν ήσυχάίειν άλλα τη φύσει χρήσθαι πολιτευόμενους και πράσσοντας τα κοινά τους φιλότιμους 2ο
καί φιλοδόΕους, ως μάλλον υπ' άπραγμοσύνης ταράττεσθαι καί
κακουσθαι πεφυκότας, αν ων ορέγονται μη τυγχάνιυσιν.

556

PLVTARCBVS adu. Coloten 31 ρ. 1125 c άλλα τίνες είσίν οι
(πολιτείας καί αρχάς καί νόμων διάταΗιν) συγχέοντες καί καταλύοντες καί άρδην άναιρουντες; ούχ οί πολιτείας άφιστάντες αυτούς 25
καί τους πλησιάζοντας; ούχ οί τον της αταραξίας στέφανον
άσύμβλητον είναι ταΐς μεγάλαις ήγεμονίαις λέγοντες; ούχ
οί το βασιλεύειν άμαρτίαν καί διάπτωσιν άποφαίνοντες;

2 άρχαί lacobsius: άρεται libri || 12 exercere libri. uetuit Ep.
γυμνά£εσθαι || 13—17 subicitur his a Plutarcho fragmentum Metrodori (cf. contra Epicuri beatitud. c. 16 p. 1098C). hinc ego contra quam
Duening de Metrod. p. 55 iudicat colligo praemitti uerba magistri |
14 contra ambitionem uide quae Lucretius disserit V 1120—1132.
sed cf. Ep. sent. YII et fr. 549 || 19 cf. adn. ad u. 13 || 25 sq. cf.
fr. 8. 552
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LACTANTIVS diuin. instit. III 17, 6 'qui claritati ac potentiae
studet, huic (ab Epicuro) praecipitur reges colere: qui molestiam
ferre non potest, huic regiam fugere 1.

PLVTARCHVS adu. Coloten 34 p. 1127d τους δε πρώτους και
558
δ σοφωτάτους των νομοθετών κακώς λέγοντες (Επίκουρος και Μητρόδωρος).
idem ibid. 21 ρ. 1119C ταύτα γαρ ό τύφων εστίν, δν πολύν ύμΐν
ένεποίησεν ό καθηγεμών, και θεοΐς πολέμων καί θείοις άνδράσι.
imitatur comicus Sotionis ap. Athen. VIII p. 336f (Com. III p. 395)
εΉεις δ' δσ' αν φάγης τε καΐ πίης μόνα*
ίο
σποδός δε ταλλα, ΤΤερικλέης Κόδρος Κίμων.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 15 ρ. 1097° άλλα
την άτοπίαν ουδέ βουλόμενον £στι του ανθρώπου παρελθεΐν, τάς
μεν Θεμιστοκλέους καΐ Μιλτιάδου πράΗεις υπό πόδας τιθεμένου
15 καΐ κατευτελίζοντος, υπέρ αύτοΟ δε ... γράφοντος [fr. 183] κτλ.

559

PLVTAKCHVS adu. Coloten 33 ρ. 1127a τους δε πολιτικούς
άνδρας επί γέλωτι καΐ καταλύσει της δόξης όνομάίουσι μόνον,
τον Έπαμεινώνδαν έσχηκέναι τι λέγοντες αγαθόν καΐ τούτο δε
μικκόν, ούτωσΐ τω βήματι φρά£οντες, αυτόν δε σιδηρούν
20 σπλάγχνον άποκαλουντες καί πυνθανόμενοι, τί παθών έβάδι£ε
δια της Πελοποννήσου μέσης καί ου πιλίδιον έχων οίκοι καθήτο,
δηλαδή περί την της γαστρός έπιμέλειαν όλος καθεστώς.

560*

2 prius praeceptum non potuit nisi in epistula aliqua dari:
alterum cum ex epistulis (cf. fr. 132 sq.) tum ex libro περί βασιλείας
(cf. fr. 6) tolli potuit. sed cf. etiam fr. 577 || 5 Metrodori de Lycurgo et Solone dicta seruauit Plut. c. 33 p. 1127b- c (fr. XVIII sq. p. 54
Duen.) | 8 έποίησεν libri: corr. Reiskius || 14 non igitur plane
uerum est Ciceronis de fin. II 21, 67 testimonium 'in uestris disputationibus historia muta est. numquam audiui in Epicuri schola Lycurgum Solonem [cf. fr. 558], Miltiadem Themistoclem Epaminondam
[fr. 560] nominari, qui in ore sunt ceterorum omnium philosophorum 1 : laudari dictum oportuit, non nominari] uerius Plutarchi supra
u. 17 || 16 uerba Epicuri referri eo certum est quod p. 1127b opponuntur α δε Μητρόδωρος . . . γέγραφεν | 17 όνόμασι μόνοις
τον libri: corr. Arniotus
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561

LAEKTIVS DIOG. χ 121 ου κινεΐσθαί τε έτερον έτερου σοφώτερον.

562

LAERTIVS DIOG, χ 121 δογματιεΐν τε (τον σοφόν) και ουκ
5
άπορήσειν (Έπικούρψ δοκει).

563

LAERTIVS DIOG. χ 119 και συγγράμματα καταλείψειν (τον
σοφόν Έπικούρψ δοκει).

564

LAERTIVS DIOG. χ 121 και σχολήν κατασκευάσειν (τον σο
φόν), αλλ' ούχ ώστε όχλαγιυγήσαι.
ίο
και άναγνώσεσθαι εν πλήθει, αλλ* ούχ έκόντα.

565

LAERTIVS DIOG. x 118 ουδέ βητορεύσειν καλώς (τον σοφόν
Έπικούρψ δοκει).

566

LAEKTIVS DIOG. χ 119 ου πανηγυριεΐν δε (τον σοφόν Έπι
κούρψ δοκει).

567

LAEUT.IVS DIOG. χ 121 χρηματίσεσθαί τε (τον σοφόν), αλλ' 15
από μόνης σοφίας, άπορήσαντα.
2 uolgo haec sententia praue cum fr. 568 antecedente coniungitur, a quo aliena est. cf. potius ep. III 122. sapiens si est qui
naturae finem perspexit, cum omnes homines aeque moueantur uoluptate et dolore, sequitur ut nulli sano uia praeclusa sit ad sapientiam, quod idem ex canonicis effici potuit. alio modo pares esse
sapientes Stoici docuere, cf. Seneca ep. 79, 8 sq. | κινείται libri |
fort. δε | σοφιυτέροις F l σοφυυτέρως f || 5 άπορήσειν ad modum
Arcesilai Pyrronis similium || 7 sequitur fr. 5G6 || 9 όχλαγυυγήσαι
BPQH, γρ Fmg: σχολαγιυγήσαι Ff γρ σχολαγώγηται mg Ρ'2, fraudi
fuit σχολήν, quod quid sit, docet Cic. de fin. Π 1, 1 c ne me tamquam philosophum putetis scholam uobis aliquam explicaturum'
Tusc. disp. ι 4, 7. 8. III 34, 81 al., nec non Philodemi σχολαί Ζηνώνειοι. quid autem dicant κατασκευά£ειν et άνασκευά£ειν, pueri
sciunt. de sententia cf. fr. 208 | 10 praeceptum non tam Epicuri
quam Epicureorum posterioris aetatis. cf. Horatius sat. I 4, 73 sq. |j
11 cf. fr. 552 p. 327, 26 et p. 109, 17 sq. || 13 antecedit fr. 563 ||
15 χρηματιεΐσβαι Cobetus | 16 h. e. non faciet rem nisi penuria
coactus, et tum quidem scientiae professione. Gassendus attulit Arist.
top. iii 2 p. 118a 10 το γουν φιλοσοφείν βέλτιον του χρηματίΖεσθαι,
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LAEKTIVS DJUG. χ 121 ποιήματα δε ενεργεία (τον σοφόν)
ουκ αν ποιήσαι.

569
LAERTIVS DIOG. χ 121 μόνον τε τον σοφόν ορθώς αν περί
4 τε μουσικής και ποιητικής διαλέ£εσθαι.
570

LAEBTIVS DIOG. χ 120 φιλαγρήσειν (τον σοφόν Έπικούρψ
δοκεΐ).

571

LACTANTIVS diuin. instit. ΠΙ 17, 5 'fugienti turbam solitudo
laudatur (ab Epicuro)'.

9

DE OFFICIIS

572

LAERTIVS DIOGL x 120 και κτήσεως προνοήσεσθαι και του
μέλλοντος (τον σοφόν Έπικούρψ δοκεΐ).

573

LAERTIVS DIOG. χ 120 ευδοξίας επί τοσούτον προνοήσεσθαι
(τον σοφόν), εφ' όσον μη καταφρονήσεσθαι.

574
LAERTIVS DIOG. χ 118 έρασθήσεσθαι τον σοφόν ου δοκεΐ αύ15 τοις . . . ουδέ θεόπεμπτον είναι τον ε*ρωτα, ως Διογένης εν τψ * *.
αλλ' ούχ αίρετώτερον τω ένδεεΐ των αναγκαίων. Stoici quid statuerint, tradit Arius Didymus Stobaei ecl. eth. p. 109, 20 W. cf.
Philostratus uit. Apollon. I 13 p. 16 (Euphraten Stoicum Apollonius)
άπήγε του χρηματί£εσθαί τε και την σοφίαν καπηλεύειν || Ι ένεργεΐν libri. copia et facultas poeseos non minus in sapiente est,
etsi carmina non facit || 3 cf. VH 2 x 77 c. xill [προβαι]νούσης ήδη
τ[ή]ς άναχύσεως (leg. διαχύσεως) εις ποιητικών ζητημάτων λύ[σει]ς
την παιδιάν μερί£ουσιν · ή γαρ περί δτι δη ποτέ σπουδή άπο[λ]ύσει των άδιαλήπτων ημάς μετεωρισμών, aliter Ep. supra ρ. 98, 19 ||
5 amabat Ep. rusticationem aeque atque Horatius (cf. praecipue ep. I
10, 12 sqq.) et Vergilius (georg. II 458 sqq.), uide etiam fr. 571 ||
9 sapienti quo modo in singulis uitae casibus agendum esset, mira
subtilitate Stoici (cf. Arius Didymus Ιο. Stobaei ecl. eth. p. 108 sqq.
Wachsm. Laertius Diog. VII 117—125) Peripatetici (cf. Arius Did.
1. s. p. 143, 24— 144, 20 W.) Epicurei (Laert. Diog. x 117—121)
certatim definiebant. Epicurum hoc genus quaestionum libris περί
βίων et διαπορίαις agitauisse reliquiae docent || 12 cf. fr. 549 jj
14 cf. fr. 483. eodem modo Cyrenaici cf. Laert. Diog. ll 91 (γίνεσθαι γαρ ταύτα παρά κενήν δόΗαν). aliter Peripatetici (cf. Arius
ρ. 144, 9 W.) et Stoici (cf. idem p. 115, 1 Laert. Diog. VII 129 sq.) :
15 τω libri, λείπει adnotat Β 2 : τω ιβ φησίν Aldobrandinus. intercidit titulus monobibli
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CHKYSIPPVS loannis Stob. flor. LXIII 31 είπόντος τινός £ ούκ έρασθήσεται ό σοφός 1 μαρτυρεί γουν Μενέδημος Επίκουρος Άλε£ΐνος'
'τη αυτή 0 έφη 'χρήσομαι άποδείΗεΓ ή γαρ Άλεξΐνος ό ανάγωγος
και Επίκουρος ό αναίσθητος και Μενέδημος (ό λήρος} ου φασιν;
έρασθήσεται άρα'.
5
575

LAERTJVS DIOG. x 121 εικόνας τε άναθήσειν (τον σοφόν
Επικουρώ δοκεΐ).

576

idem χ 119 και δικάσεσθαι.

577

idem χ 121 καΐ μόναρχον εν καιρώ θεραπεύσειν.

578

et σοφός άνήρ ταφής φροντιεΐ
ίο
SCRIPTOR EPICVREVS INCERTVS VH2 νιι 15 c. χιχ * * [νομίσει]εν αν
τις 'εί σοφός άνήρ [τρ]οφής φροντιεΐ' καί τοι [τοι]ο[ύ]τως
έχουσαν 'ει σοφός άνήρ ταφής φροντιεΐ', τάχα περιπεσών
άν[τιγρ]άφοις εν οΐς έκτετρωγ[μένο]υ του άλφα * * .
LAERTIVS DIOG. x 118 ουδέ ταφής φροντιεΐν (τον σοφόν Έπι- 15
κούρω δοκεΐ).
QVO ΑΝΙΜΟ SAPIENS SIT

579

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitud. 4 ρ. 1089a οι δε τούτω
μάλιστα τον σοφόν ηγούμενοι διαφέρειν, τω μνημονεύειν έναργώς
και συνέχειν εν αύτω τα περί τάς ήδονάς φάσματα καί πάθη και 2ο
κινήσεις, δτι μεν ουδέν άΗιον σοφίας παρεγγυωσιν ώςπερ σαρώαατ' εν οικίοι τη ψυχή του σοφού τα της ηδονής έκκλύσματα μέ3 ή] ει libri | 4 μενέδημος ου φησιν libri: corr. Cobetus
uar. lect. ρ. 10 conl. Laertio Diog. II 140, praeiuerat Gesnerus in
uersione et lacobsius lect. Stob. p. 103 || 6 cf. supra p. 78, 22 ||
8 δικάσασθαι libri: corr. f | supple hic et fr. 577 idem quod fr. 575 II
9 contrarium praecipit fr. 6, ac dissuasit sane Idomeneo fr. 133.
suadebant Peripatetici (cf. Arius p. 144, 1 W.) et Stoici (cf. Arius
p. 111, 4). cf. fr. 557 || 10—14 cf. Gomperzius zeitschr. 1866 p. 708 |
11 supple tale quid και Επικούρου διαπορίαν (cf. ρ. 97 sq.) νομίσειεν κτλ. | 13 τάχα Gomperzius ex apographo Oxoniensi: αταχα
Neapolitanum | 14 αλ|φατ ........ θενον . . | ω * Neap. άλφα τ[ε
κ]αι το[υ] ^)[ώ] * Gomperzius | 15 eodem modo Stoici Seneca
ep. 92, 34 sq. et Lucanus VII 809 sq., humanius Peripatetici Didymi
Arii p. 144, 13 W. || 17 huc pertinent frr. 222—3. 225 | 21 δτι] ει
libri | ώσπερ σωμάτων οικία libri
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νειν έώντες, μη λέγωμεν δ'τι δ' ουκ Ιστιν από τούτων ήδέως
£ήν, αύτόθεν πρόδηλον.
580*

ClCERO or. pro Ρ. Sestio 10, 23 '(philosophos P. Clodius) eos

landabat maxime, qui dicuntur praeter ceteros esse auctores et
5 laudatores uoluptatis ..... eosdemque praeclare dicere aiebat, sapientis omnia sua causa facere, rem publicam capessere horainem
bene sanum non oportere; nihil esse praestabilius otiosa uita plena
et conferta uoluptatibus: eos autem, qui dicerent dignitati esse
seruiendum, rei publicae consulendum, offici rationem in omni uita,
10 non commodi esse ducendam, adeunda pro patria pericula, uolnera
excipienda, mortem oppetendam, uaticinari atque insanire dicebat'.
LACTANTIVS diuin. instit. III 17, 39 'cum disputat (Epicurus)
omnia sapientem sua caussa facere, ad utilitatem suam refert
omnia quae agit\
15 ibid. 17, 4 'inhumanus et suis commodis seruiens iubetur (ab Epicuro) nihil cuiquam tribuere, omnia enim sua caussa facere sapientem'.

581

CLEMENS Alex. strom. iv 22 p. 228, 7 Sylb. και δ γε Επίκου
ρος άδικεΐν επί κέρδει τινί (μη) βούλεσθαί φησι τον κατ' αυτόν
σοφόν πίστιν γαρ λαβείν περί του λαθεΐν ου δύνασθαι. ώστε ei
20 πεισθήσεται λήσειν, αδικήσει κατ' αυτόν.

582

583

LAERTIVS Dioa χ 118 γυναικί τε (δοκεΐ Έπικούρψ) ου μιγήσεσθαι τον σοφόν ή οι νόμοι. άπαγορεύουσιν, ως φησι Διογένης
εν τη Επιτομή των Επικούρου ηθικών δογμάτων.

LAERTIVS DIOG. χ 120 τύχη τε (τον σοφόν Επικουρώ δοκεΐ)
584
25 άντιτά£εσθαι · φίλην γαρ ούδένα κτήσεσθαι.
CICERO Tusc. disp. III 20, 49 'negat (Epicurus) ullam in sapientem
uim esse fortunae*. cf. ν 26, 73 (supra p. 307, 7).
585

SENECA dial. Π ad Serenum de constantia sapientis c. 16, 1 'quod
si Epicurus quoque, qui corpori plurimum indulsit, aduersus iniu13 cf. fr. 523 || 17 particulam negatiuam necessariam esse
uidit Lowthius. de re cf. fr. 532, Cicero de finibus II 9, 28 de officiis
IIT 9, 39 | 19 sq. cf. fr. 18 | 20 πιστήσεται fertur || 22 ή] η Ρ 1 ή Β
οι F. de re cf. fr. 535 cum adn., Arrianus Epict. diss. n 4. ib. 10, 18
et cum inrisione Epicuri III 7, 16 || 24 cf. Ep. sent. xvi cum subsidio
interpr., fr. 489 | 25 άντιτάζεσθαι H 2f: άντιτάΗασθαι ceteri | φίλον BPQH φίλων Ff | γαρ] τε libri | ουδέν Ff. cf. sent. xxxix
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rias exsurgit, qui id apud nos incredibile uideri potest aut supra
humanae naturae mensuram? ille ait iniurias tolerabiles esse
sapienti, nos iniurias non esse 5 .
586*

ClCERO Tusc. disp. ν 36, 103 'num igitur ignobilitas aut
humilitas aut etiam popularis offensio sapientem beatum esse prohibebit? ..... intellegendum est igitur, nec gloriam popularem
ipsam per sese expetendam nec ignobilitatem extimescendam. "ueni
Athenas" inquit Democritus "neque me quisquam ibi adgnouit".
constantem hominem et grauem, qui glorietur a gloria se afuisse.
an tibicines iique qui fidibus utuntur suo, non multitudinis arbitrio
cantus numerosque moderantur: uir sapiens multo arte maiore praeditus non quid uerissimum sit, sed quid uelit uolgus exquiret? an
quicquam stultius quam quos singulos sicut operarios barbarosque
contemnas, eos aliquid putare esse uniuersos? ille uero nostras
ambitiones leuitatesque contemriet honoresque populi etiam ultro
delatos repudiabit .... quantis igitur molestiis uacant qui nihil
omnino cum populo contrahunt. quid est enim dulcius otio litterato? iis dico litteris, quibus infinitatem rerum atque naturae et in
hoc ipso mundo caelum terras maria cognoscimus? contempto igitur
honore, contempta etiam pecunia quid relinquitur quod extimescendum sit? exilium, credo, quod in maxumis malis ducitur. .... ad
omnis casus facillima ratio est eorum, qui ad uoluptatem ea referunt quae secuntur in uita, ut quo cumque haec loco suppeditetur,
ibi beate queant uiuere. itaque ad omnem rationem Teucri uox
accommodari potest: "patria est ubi cumque est bene".

587

LAERTIVS DIOG. χ 117 (Επικουρώ δοκεΐ) * * ουκ αν έμποδίσαι ττρός την σοφίαν.

588

idem χ 121 * * ει εχοι, άδιαφόρως αν σχοίη (ό σοφός κατ'
Έπίκουρον).
2 cf. fr. 536. Stoici adeo τον σοφόν άνύβριστον elvai dicebant
cf. Arius Did. p. 110, 16 W. || 7 cf. Laert. Diog. ix 36. Epicuri de
gloria sua dicta habes fr. 187 sq,, | 24 nobile aequi animi exemplum de philosophorum scholis sumpsit Horatius carm. I 7, 21 sq. ||
26 principium coli interiit, fort. τάς τοΟ βίου περιστάσεις || 28 praecedit fr. 575. intercidit accusaliuus uelut δό£αν uel πλουτον | σχοίης
libri: corr. Kuehnius

5
(104)

10

15
005)

(106)
20
(108)
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LAERTIVS DIOG. χ 118 μόνον τε χάριν έΉειν τον σοφόν, καΐ
επί φίλοις καΐ παρουσι καί άποΰσιν Ομοίως δια τε λύγου * * .
cf. Seneca epist. 81, 11 'nemo ergo scit praeter sapientem referre
gratiam? ..... ne nobis fiat inuidia, scito idem dicere Epicurum,

5 Metrodorus certe ait solum sapientem referre gratiam scire'.

590

LAERTIVS DJOG. χ 121 καί υπέρ φίλου ποτέ τεθνήΗεσθαι
(τύν σοφύν Επικουρώ δοκεΐ).

591
idem χ 119 καΐ διατραπήσεσθαι τινάς (τύν σοφύν Επικουρώ
9 δοκεΐ).
592

idem χ 121 καί έπιχαρήσεσθαί τινι επί τω διορθώματι (τύν
σοφύν Επικουρώ δοκεΐ).

593

idem x 120 μάλλον τε εύφρανθήσεσθαι (τύν σοφύν) των άλ
λων εν ταΐς θεωρίαις.

594
idem x 118 (τύν σοφύν Επικουρώ δοκεΐ) ουδέ κολάσειν τους
15 οικέτας, έλεήσειν μέντοι καΐ συγγνώμην τινί έΈειν των σπου
δαίων.
595

idem χ 121 καί καθ' ύπνους δε δμοιον Ισεσθαι (τύν σοφόν).

596

idem χ 117 πάθεσι μάλλον συσχεθήσεσθαι (τύν σοφόν).

597
idem x 119 καί λυπήσεσθαι δε τον σοφύν (Επικουρώ δοκεΐ),
20 ως Διογένης εν τη ε των Επίλεκτων.
1 έχειν F | καί επί om Q deleuit Η 2 | 2 λόγου] ΟδοΟχ B^P^Q
Ο δ' ούχ Β2 Οδού FP 2Hf | supplendum puto και δια πράΗεως ιέναι ||
6 cf. fr. 546 || 8 cf. VH 2 x 80 c. χιχ τύ εν τοις πάσχουσιν ελεύ
θερον συναγωνίζεται τη διατροπή [π]ρύς τύ καταγωνίσασθαι τα
αισχρά των παθών. ib. 74 c. νιι και δια(σ)τροφή φόβω μεν έπ[ί]
δούλ[ω]ν, διατροπτ) δε έπ' ελευθέρων, πρύς δε τούτω[ι έ]πιθυμία
ποτέ καί περισπα[σμ]ώι. Plut. de uirt. mor. 4 ρ. 442f τύ σώμα ττ|
δό£η συνδιατρεπόμενον καί άναπιμπλάμενον Ιμετοι καί διατροπαί
ναυτιώδεις ΐσχουσι. de structura cf. Epictetus (fr. 86) Stob. flor.
46, 86. sententiam intelleges conl. fr. 210 sq. || 10 exspectes κατορθιύματι. pertinet fort. ad id quod praecedit de regibus pro tempore
colendis fr. 577 || 12 cf. supra p. 98,18 || 15 έλεήσαι Ff | των
σπουδαίων Ff: τον σπουδαΐον ceteri || 17 cf. Ep. ep. ni 135 p. 66, 7
et fr. 222a || 18 μάλλον] fbrt. μην: antecedit fr. 222a p. 169, 23 j
19 λυπηθήσεσθαι FP*Hf | 20 ως ... έπιλ. om F | ε Β πέμπτη f:
ίε PQH I de sententia cf. adn. p. 164, 6 Crantor [Plutarchi] consol.
ad Apoll. 3 ρ. 102'1 et Ciceronis Tusc. disp. iii fi, 12. consentiebant
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LAERTIVS DIOG. χ 118 δτε μέντοι στρββλούται (ό σοφός),
ένθα και μύΖει και οίμώΖει.

599

ClCERO Tusc. disp. ν 38, 110 'motus animi, sollicitudines aegritudinesque obliuione leniuntur traductis animis ad uoluptatem. non
sine causa igitur Epicurus ausus est dicere semper in pluribus
bonis esse sapientem, quia semper sit in uoluptatibus: ex quo effici
putat ille . . . , ut sapiens semper beatus sit. "etiamne si sensibus
carebit oculorum, si aurium?" etiam, nam ista ipsa contemnit. primum enim horribilis ista caecitas quibus tandem caret uoluptatibus?
cum quidam etiam disputent ceteras uoluptates in ipsis habitare
sensibus, quae autem aspectu percipiantur, ea non uersari in oculorum ulla iucunditate, ut ea quae gustemus olfaciamus tractemus,
in ea ipsa ubi sentimus parte uersentur: in oculis tale nil fit, animus accipit quae uidemus. animo autem multis modis uariisque
delectari licet, etiam si non adhibeatur aspectus: loquor enim de
docto homine et erudito, cui uiuere est cogitare, sapientis autem
cogitatio non ferme ad inuestigandum adhibet oculos aduocatos.
etenim si nox non adimit uitam beatam, cur dies nocti similis adimat?
..... (39, 114) Democritus luminibus amissis alba scilicet discernere et atra non poterat: at uero bona mala, aequa iniqua, honesta
turpia, utilia inutilia, magna parua poterat, et sine uarietate colorum
licebat uiuere beate, sine notione rerum non licebat. atque hic
uir inpediri etiam animi aciem aspectu oculorum arbitrabatur et cum
alii saepe quod ante pedes esset non uiderent, ille in infinitatem
Cyrenaici cf. Laert. Diog. n 91 λυπήσεσθαι μέντοι καΐ φοβήσεσθαι
(τον σοφόν), φυσικώς γαρ γίνεσθαι
1 opponitur fragmento 601, praecedit fr. 589 | μεν τις f | 2 μύ£€ΐ
FP 2H2f | οϊμώΗει FP 2QHf || 12 tractemus audiamus in libri |
19 quod Cic. primum subiungit Antipatri Gyrenaici (cf. Laert. Diog.
II 86) apophthegma in primario fonte relatum esse potuit | fabulosam Democriti caecitatem fuere qui in maius augerent, quod uituperat Plutarchus de curios. 12 p. 52 l d neque Antiochus sine dubitatione memorauerat, ut uides ap. Ciceronem de finibus V 29, 87.
itaque hoc loco Cicero suspectum illud, Abderitam se ipsum oculis
priuauisse, omisit, retinuit caecitatem. hanc uero si non ab ipso
Epicuro, saltem a uetustiore scriptore Epicureo traditam fuisse fidem
facit hic locus | 22 fort. notatione \ 24 sq. haec ad Epicurum
ipsum translata habes apud Lucretium I 72—4 cf. III 14 sqq.
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omnem peregrinabatur, ut nulla in extremitate consisteret ......
(40, 116) In surditate uero quidnam est mali? . . . omnes . . nos
in iis linguis quas non intellegimus, quae sunt innumerabiles, surdi
profecto sumus. "at uocem citharoedi non audiunt". ne stridorem
5 quidem serrae tura cum acuitur, aut grtmditum cum iugulatur suis
nec cum quiescere uolunt, fremitum murmurantis maris. et si cantus
eos forte delectant, primum cogitare debent, ante quam hi sint inuenti, multos beate uixisse sapientis, deinde multo maiorem percipi
(117) posse legendis his quam audiendis uoluptatem. tum, ut paullo ante
10 caecos ad aurium traducebamus uoluptatem, sic licet surdos ad oculorum: etenim qui secum loqui poterit, sermonem alterius non
requiret'.
600

PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 3 p. 1088b το δε
ήδέυυς £ήν * * αν άπτωνται, πλείονα περί τούτου λέγειν ουκ έώ15 σιν ημάς, Ομόλογουντες αυτοί μικρόν εϊναι το της σαρκός ηδύ,
μάλλον δ* άκαρές, ει γε δη μη κενολογουσι μηδ' άλαζονεύονται.
.... Επίκουρος δε καΐ γελάν φησι ταϊς ύπερβολαΐς του περί
το σώμα νοσήματος πολλάκις κάμνοντα τΟν σοφόν.
idem ibid. 5 ρ. 1090a αλλ' άΕιουμεν αυτούς, ει τοις πάθεσι βού2ο λονται τοις εαυτών όμολογεΐν καΐ μη 'κεναΐς φωναΐς' θρασυνόμενοι καΐ δημαγωγουντες άλαίονείαν προσοφλισκάνειν, ή μη λαμβά
νειν χαράς αρχήν άπάσης (την) της 'σαρκΟς ευστάθειαν' ή μη
φάναι χαίρειν καΐ βρυάίειν τους εν πόνοις ύπερβάλλουσι
καΐ νόσοις (δειναΐς) γινόμενους,
1 extremitate] cf. ρ. 236, 17—20 | 7 sq. cf. Lucr. V 1379 sqq.
primum sententiae auctorera indicat Philodemus de mus. VH 1 1 c. 36,29
Δημ[ό]κριτος μεν τοίνυν άν[ήρ] ου φυσιολογ[ώ]τατος μόν[ον] των
αρχαίων άλ[λ]ά καΐ των ίστορουμένων ούδενύ[ς] ήτ[τον] πολυπράγμων μου[σι]κήν φησι νειυτ[έ]ραν είναι, καΐ την αιτίαν [άπ]οδίδιυσι λέγων μη άποκρΜαιΙ τάναγκαίον, [ά]λλά εκ του πε[ρ]ιευντος ήδη [γείνέβθαι | 9 Philodemi de musica liber iv totus hac
sententia nititur μηδέ £ν πρΟς σεμνότητα καΐ λογιστικήν ^[μφ]ασιν
ποι[εΐ]ν το μέλος δια[τ]ορώτε[ρ]ον, αλλά τέρψιν ακοής προστι[θ]έναι
μόνον, ut dicit c. 10, 15. cf. c. 3, 11—25 al. || 14 hiatum cod. Harl.
indicat, si Wyttenbachii testiraonium recte interpretor. frustra in
uocibus αν άπτωνται desudarunt | 17 intercedit Metrodori fr. xvi
p. 53 Duen. | 22 uid. fr. 424 cf. 68 | 23 βρυά£ειν Maduigius adu. ι
673: ύβρίΖ:ειν libri. cf. fr. 181. 605 | 24 δειναΐς inserui cf. supra
p. 292, 18 | secuntur quae dedi p. 122, 6
22
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LAERTIVS Dioa. χ 118 καν στρεβλωθή δ' ό σοφός, εΐναι αυ
τόν εύδαίμονα.
ClCEKO Tusc. disp. II 7, 17 'Epicurus uero ea dicit, ut mihi quidem
risus captare uideatur. adfirmat enim quodam loco, si uratursapiens, sicrucietur — exspectas fortasse dum dicat: patietur, perferet, non succumbet: magna me Hercule laus et eo ipso per quem
iuraui digna. sed Epicuro homini aspero et duro non est hoc satis.
in Phalaridis tauro si erit, dicet: quam suaue est, quam
hocnoncuro..... Atid quidem illi ipsi qui dolorem malum
esse negant, non solent dicere, cuiquam suaue esse cruciari: asperum
difficile odiosum contra naturarn dicunt, nec tamen malum. hic qui
solum hoc malum dicit et malonim omnium extremum, sapientem
censet id suaue dicturum. ego a te non postulo, ut dolorem eisdem uerbis adficias quibus Epicurus, homo ut scis uoluptarius.
ille dixerit sane idem in Phalaridis tauro, quod si esset in leclulo:
ego tantam uim non tribuo sapientiae contra dolorem'.
ibid. V 10, 31 'Epicurus exoritur, cui etiam, si dis placet, uidetur
semper sapiens beatus. hic dignitate huius sententiae capitur, sed
numquam id diceret, si ipse se audiret. quid est enim quod minus
conueniat quam ut is, qui uel summum uel solum malum dolorem
esse dicat, idem censeat "quam hoc suaue est" tum cum dolore
crucietur dicturum esse sapientem ?'
ibid. ν 26, 75 *me quidem auctore etiam Peripatetici ueteresque
Academici balbutire aliquando desinant aperteque et clara uoce audeant dicere beatam uitam in Phalaridis taurum descensuram'.
de finibus II 27, 88 '(dolorem) nihili facit; ait enim se, si uratur,
"quam hoc suaue" dicturum'.
V 28, 85 'sitne tantum in uirtute, ut ea praediti uel in Phalaridis

r>
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tauro beati sint\
or. in Pisonem 18, 42 c sed dicunt isti ipsi, qui mala dolore, bona 30
uoluptate definiunt, sapientem etiam si in Phalaridis tauro inclusus
succensis ignibus torreatur, dicturum tamen suaue illud esse seque
ne tantulum quidem commoueri: tantam uirtutis uim esse uoluerunt,
ut non posset esse umquam uir bonus non beatus'.
SENECA epist. 66, 18 'Epicurus quoque ait sapientem, si in Phala- 35
7 iuraui hercule digna libri: glossema deleuit Bakius | 14 epicurus uoluptatem homo libri: glossema expunxit Bentleius
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ridis tauro peruratur, exclamaturum : dulce est et ad me
pertinet. quid miraris, si ego paria bona dico unius in conuiuio
iacentis, alterius inter tormenta fortissime stantis? cum quod incredibilius est, dicat Epicurus, dulce esse Jtojrxeri 1.
5 idem ep. 67, 15 'torqueor, sed fortiter: bene est. occidor, sed fortiter: bene est. audi Epicurum, dicet et dulce est. ego tam
honestae rei ac seuerae numquam molle nomen inponam'.
LACTANTIVS diuin. instit. III 27, 5 'Epicurus multo fortius sapiens
inquit semper beatus est et uel inclusus in Phalaridis
10 tauro hanc uocem emittet "suaue est et nihil curo". quis
eum non inriserit, maxime quod homo uoluptarius personam sibi
uiri fortis inposuit et quidem supra modum?'
idem III 17, 42 'mortem non esse metuendam forti uiro nec ullum
dolorem: qui etiam si torqueatur, si uratur, nihil se curare dicat'.
15 idem πι 17, 5 (supra p. 276, 21).

AELIANVS uar. hist. iv 13 (Io. Stob. flor. xvn 30) ό αυτός
£λεγεν έτοίμως £χειν καΐ τω Διί υπέρ ευδαιμονίας διαγωνίξεσθαι μά£αν έχων καΐ ύδωρ.
CLEMENS Alex. strom. II 21 ρ. 178, 41 Επίκουρος δε εν τω μη
20 πεινήν μηδέ διψήν μηδέ £ιγοΟν την εύδαιμονίαν τιθέμενος την

602

1 nihil Μρ | 2 unius , . iacentisP 2 : om Μρ | 3 cum quod]
quod cum M quocum ρ | 4 torreri Haase: terroris libri || 16 praecedit fr. 473 | ό αυτός om Stob. | 17 έλεγε δ' Stob. | cf. Ep. ep. in
131 fr. 181. 467. sapientem cum 'deo conlatum habes etiam .ep. III
135 extr. praeiuerant Cynici, cf. Dio Chrysost. or. VI 31 p. 208 R.
καΐ μάλιστα έμιμεΐτο (Διογένης) των θεών τον βίον εκείνους γαρ
μόνους φησίν "Ομηρος βαδίιυς 2ήν, ως των ανθρώπων έπιπόνως
καΐ χαλεπώς βιούντων. Stoici quoque beatitudinera suam dis conparabant (cf. Lipsius manuduct. III 14 Bernaysius de Heracliti q. f.
epistulis p. 135 sq.), notum illud Horatianum ep. I 1, 106 'sapiens
uno minor est loue', cf. Arius Didymus Stobaei ecl. eth. p. 98, 19 —
99, 2 Wachsm.; Epicureo colore Attalus Stoicus Senecae ep. 110, 18
'disce paruo esse contentus et illam uocem . . . exclama: habemus
aquam, habemus polentam, loui ipsi controuersiam de felicitate faciamus' et 20 c nihil desideres oportet, si uis louem prouocare nihil
desiderantem', cf. id. quaest. nat. VI 32, 5 c si uolumus tranquille
degere et ipsis dis de felicitate controuersiam agere' || 19 sq.. cf.
fr. 200 | 20 μήτε ί>ιγοΟν codex
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ίσόθεον έπεφώνησε φωνήν, ασεβώς ειπών εν τούτοις καν Διί
πατρι μάχεσθαι, ώςπερ ύών σκατοφάγων και ουχί των λογικών
και φιλοσόφων την μακαρίαν νικάν δογματικών,
cf. Theodoretus curat. Graec. errorum XI ρ. 154,2 Sylb. 420 Gaisf.
IVLIANVS imp. or. vi p. 366 Pet. 253, 2 Hertl. αρά σοι μικρά φαί- 5
νεται άνήρ 'απολις άοικος πατρίδος έστερημένος' ουκ όβολόν, ου
δραχμήν, ουκ οικέτην ε*χων, αλλ' ουδέ μά£αν; ης Επίκουρος εύ
πορων ουδέ των θεών φησιν εις ευδαιμονίας λόγον έλαττοϋσθαι,
προς μεν τους θεούς ουκ έρί£ων, του δοκουντος δε τοις άνθρώποις εύδαιμονεστάτου (εύδαιμονέστερον) £ών και £λεγε Εήν ευ- ίο
δαιμονέστερον.
ClCERO de finibus Π 27, 88 c uoluptatem non optabiliorem diuturnitas facit? quid est igitur cur ita semper deum appellet Epicurus
beatum et aeternum? dempta enim aeternitate nihilo beatior lupiter
quam Epicurus, uterque enim summo bono fruitur id est uoluptate. 15
..... qua igitur re ab deo uiricitur, si aeternitate non uincitur? in
qua quid est boni praeter summam uoluptatem et eam sempiternam?'
SENECA ep. 25, 4 c ad legem naturae reuertamur: diuitiae paratae
sunt. aut gratuitum est quo egemus aut uile: panem et aquam
natura desiderat. nemo ad haec pauper est. intra quae quisquis 20
desiderium suum clusit, cum ipso loue de felicitate contendat, ut
ait Epicurus'. cf. ep. 119, 7.
603

ClCERO de finibus V 31, 93 c isti ipsi qui uoluptate et dolore
omnia metiuntur, nonne clamant sapienti plus semper adesse
quod uelit quam quod nolit? cum tantum igitur in uirtute po- 25
nant ii qui fatentur se uirtutis causa, nisi ea uoluptatem crearet,
ne manum quidem uersuros fuisse, quid facere nos oportet .....?'

604

ClCERO Tnsc. disp. V 26, 73 c an Epicuro, qui tantum modo
induit personam philosophi et sibi ipse hoc nomen inscripsit, dicere
licebit .... nullum sapienti esse tempus, etiam si uratur torqueatur 30
secetur, quin possit exclamare "Quam pro nihilo puto", cum praesertim omne malum dolore definiat, bonum uoluptate, haec nostra
3 μακαρίαν abstractum non temptauerim | νίκην cod. | 6 fr.
trag. adesp. 107 p. 671 Nauck. | 9 του] τούτο ante Hertleinium |
10 εύδαιμονέστερον suppleuit Reiskius | 19 guod agemus Mp | 20
nemo ad haec pauper est] graeca dat Clemens Al. paedag. Π 1
p. 64, 19 (i. e. Musonius) ουδείς δ' εστί πένης εις τάναγκαΐα cf.
Plut. in adn. p. 303, 12 || 32 sq. fr. 69. 512
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honesta turpia inrideat dicatque nos in uocibus occupatos inanis
sonos fundere, neque quicquara ad nos pertinere nisi quod aut leue
aut asperum in corpore sentiatur. huic ergo ..... obliuisci licebit
sui et tum fortunam contemnere, cum sit omne et bonum eius et
5 malum in potestate fortunae, tum dicere se beatum in summo cruciatu atque tormentis, cum constituerit non modo summum malum
esse dolorem sed etiam solum?' 26, 75 'cum is dicat semper beatum esse sapientemY 41, 119 (supra fr. 511 p. 314, 25).
ibid. III 20, 49 'negat ullum esse tempus, quo sapiens non beatus sit\
io ibid. V 10, 31 (supra p. 338, 17).
de finibus V 27, 80 ' dixerit hoc idem Epicurus, semper beatum esse
sapientem: quod quidem solet ebullire non numquam: quem quidem, cum summis doloribus conficiatur, ait dicturum : quam suaue
est, quam nihil curo 5.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 16 p. 1098b αλλ'
605
IG ήδέως τε βεβιωκέναι καί βρυάζειν καί καθυμνεΐν τον αυ
τών β ίο ν έκκραυγάζοντες λέγουσι.

PHILODEMVS VH2 ι 158 αλλά δυνάμεθα μεν, ου βουλόμεθα
δε, καθά περ έλεγε τις περί εμού τάχα μωκώμενος, καί πως ^φη·
2ο μών ύπαρκτόν έσ[τ]ιν δ φησιν 'Επίκουρος άδιανόητον είναι το
τάγαθά καί ............ τα βλε[πόμενα * * .

606
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APOLLONIVS DYSC. de aduerb. ρ. 566, 3 Bekk. καί έτι παρά
Έπίκουρον το άμώς γέ πως, σημαίνον κατά τίνα τρόπον, από
όΗυτόνου τοΟ άμός.
1 cf. fr. 511 Ι 2 sq. fr. 411 | 4 sent. XVI fr. 489 | 12 ebullire inridet Epicurum eodem uerbo (έκβράσαι?) usum fr. 69 p. 122,27 ||
16 βρυάΖειν fr. 181 et 600 p. 337, 23 βρυασμόν Plut. ibid. 30 p. 1107a ;
βρυα£όντων supra p. 311, 21 scribendum erat. idem uerbum haud
scio an Aristophani restituendum sit equ. 526 πολλώ βρυάσας ποτ'
έπαίνω pro £εύσας.

SPICILEGIVM
FRAGMENTORVM ET TESTIMONIORVM
TESTIMONIIS ADDATVR
p. 2 LAERTIVS DIOGENES χ 31 λέγει δε και εν τη Προς Ηρόδοτο ν
επιτομή (uide ρ. 70).
70 PLVTABCHVS de Pythiae orac. 11 ρ. 399e έπει τί κωλύει ειπείν έτε
ρον, ως ουκ έγραψε τάς Κυρίας ύμΐν Επίκουρος, ώ Βοηθέ, δόΗας,
αλλ* από τύχης και αυτομάτως ούτω προς άλληλα των γραμμά
των συμπεσόντων άπετελέσθη το βιβλίον;
SCHOLION in Clementis ΑΙ. Paedag. π 10 (Ερ. fr. 62 ρ. 118, 22)
t. ιν ρ. 126 Klotz. Επίκουρος ούτος εν τω έπιγεγραμμένω Κύριαι
δόξα ι ήτοι Επικούρου φωναί ταύτα και £τερα λέγει τοιαύτα.
87, 9 de Chrysippo cf. Galenus de Hippocratis et Platonis dogmatis in 4
t. ν p. 314 sq. K. 281 Muell. έμπλήσας ό Χρύσιππος όλον το βι
βλίον έπων Όμηρικών και Ησιόδειων και Στησιχορείων Έμπεδοκλείων τε και Όρφικών, έτι δε προς τούτοις εκ της τραγωδίας
και παρά Τυρταίου και των άλλων ποιητών ουκ ολίγα παραθεμέ
νος, είτα μόνον ου συνείς της θαυμαστής δη ταύτης άπεραντολογίας (τούτο γαρ αύτη μάλλον ηγούμαι προσήκειν τοΰνομα) ταύτα
κατά λέ£ιν επιφέρει' 'ταυτί μεν φήσουσιν άδολεσχιαν είναι γραώδη, τυχόν δε καΐ γραμμάτων διδασκάλου βουλομένου στίχους δ τι
πλείστους υπό το αυτό διανόημα τάΗαι'. καλώς είπες, ώ Χρύσιππε,
ταύτα · κάλλιον δε ην, ει μη μόνον είπες αλλά και παντάπασιν
έφυλά£ω την γραώδη ταύτην άδολεσχιαν.

5
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87,17 PHILO de prouidentia ι 50 ρ. 23 Auch. 'dicat mihi Epicurus, quot- 25
quot ipse scriptiones edidit, utrum ex prouidentia sapientiaque
scripserit an sine sapientia. si enim sine prouidentia sapientiaque
scripsit, anne sibi gloriae tribuet, quae scripsit, huius modi esse, ut
sapientia et disciplina destituta esse uideantur? quodsi sapienter
7 ύμΐν] ήμΐν libri | de sententia cf. p. 257, 17 cum adn. || 18
μόνον ου] μη libri, delebat Muellerus
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88,23
5

89, 9
11
89, 31

15

343

scripsit atque prudenter, quo modo sapiens erit quod non est ex
sapientia, aut prouidum quod non est ex prouidentia?'
sq. cf. Philodemus de rhet. iv 1 (VH1 t. xi) c. 16 άνευ δε έπιτηδεύσεως ασάφεια γίνεται παρά το μη κρατεΐν των πραγμάτων ή
μη διειλημμένως ή παρά το μη φιληδεΐν μη προσκαρτερεΐν τήι
περιωδευμένηι προφοράι καΐ γραφήι καΐ κοινώς τε παρά το μη
καλώς έλληνίζειν έπίστασθαι (καΐ γαρ σολοικισμοί ποιοί καΐ βαρ
βαρισμοί πολλήν άσάφειαν εν τοις λόγοις άποτελουσι) και παρά το
σύμφ[υτα] τα βήματα τοΐ[ς] π[ράγμ]α[σι ν]ομί£ειν.
'sibi repugnantia et contraria* dixisse Epicurum arguit Lactantius
diu. inst. ν 3, 1.
PLVTARCHVS adu. Coloten 16 p. 1116° cum acerba irrisione: τοίς
άκριβέστερον (Πλάτωνος) έλληνίΖουσι τούτοις καΐ καθαρώτερον
διαλεγομένοις.
FRAGMENTIS ADDATVR

5 inridet Plutarchus 1. s. ρ. 1095d sq.
18 adn. ρ. 97, 28 add.: Lactantius diu. inst. ni 17, 35—43.
20 inridet Plutarchus 1. s. p. 1095d sq.
21 cf. Plut. contra Epic. beatit. 12 p. 1095* ου γαρ αν έπήλθεν αύ20 τοις εις νουν βαλέσθαι τάς τύφλας έκείνας καΐ νωδάς ψηλαφή
σεις καΐ έπιπηδήσεις του ακολάστου μεμαθηκόσιν, ει μηδέν άλλο,
γράφειν περί Όμηρου καΐ περί Εύριπίδου, ως Αριστοτέλης και
c Ηρακλείδης καΐ Δικαίαρχος. αλλ' οΐμαι τοιούτων εφοδίων μη φροντίσαντες .... ήδεσθαι πάντως εθελοντές, τοΟ δε σώματος άπαγο25 ρεύοντος αισχρά καΐ άωρα πράττειν όμολογουσι, των τε προτέρων
ηδονών άναμιμνήσκοντες εαυτούς καΐ χρώμενοι ταΐς παλαιαΐς απο
ρία προσφάτων ώςπερ τεταριχευμέναις καΐ νεκράς αλλάς πάλιν καΐ
τεθνηκυίας οίον εν τέφρα ψυχρφ τη σαρκΐ κινουντες παρά φύσιν
και άναίωπυρουντες, ά*τε δη μηδέν οίκείον ηδύ μηδέ χαράς άΗιον
30 έχοντες εν ττ) ψυχή παρεσκευασμένον.
adn. ad p. 98, 23 add. Plutarchus An seni res p. gerenda sit 5
p. 786°. cf. luncus Stobaei flor. cxv 26 p. 72, 17 Mein.
55 p. 114, 19 add. ix 50 [ως Έπί]κουρος εν τώι Περί [βητορικής ?]
γέγραφεν ιχ 116 Έ]πίκουρον.
5 μη ante προσκ.] an ή? ]| 27 νεκραΐς libri: corr. Maduigius
adu. ι 673
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57a

PLVTAECHVS contra Epicuri beatit. 13 ρ. 10956 :
p. 98, 19 sq. cf. fr. 569 cum adn.

62a

GNOMOLOGION Monacense 194, codicis Paris. 1310 ed. Boissonadius Anecd. Gr. π ρ. 467 Επίκουρος ό φιλόσοφος ερωτηθείς,
πότε χρή γυναικί προσομιλεΐν, 2φη * "Οταν σαυτου ασθενέστερος 5
θέλης γενέσθαι.

supra fr. 20

63 cf. Philo de plantatione Noe 3δ ρ. 350 Mang. έσπουδάσθη δε παρά
πολλοίς των φιλοσόφων ή σκέψις ου μετρίως, προτείνεται δε ού
τως· Ει μεθυσθήσεται ό σοφός; £στι τοίνυν το μεθύειν διττόν, εν
μεν ίσον τι τω οινουσθαι, έτερον δε ίσον τω ληρεΐν εν οϊνω * των ίο
δε έπιχειρησάντων τη προτάσει οι μεν εφασαν μήτε άκράτω πλείονι
χρήσεσθαι τον σοφόν μήτε ληρήσειν · το μεν γαρ αμάρτημα, το δε
αμαρτήματος είναι ποιητικόν, έκάτερον δε άλλότριον κατορθουντος. οι δε το μεν οινουσθαι και σπουδαίω προσήκον άπεφήναντο,
το δε ληρεΐν άνοίκειον την γαρ εν αύτω φρόνησιν ίκανήν είναι 15
τοις βλάπτειν έπιχειρουσιν άντιστατήσαι και τον επί τη ψυχή νεωτερισμόν αυτών καθελεΐν, δύναμιν δε περιβεβλήσθαι φρόνησιν πα
θών σβεστήριον κτέ.
ρ. 119, 21 testimoniis libri ΤΤερι τέλους add.
LVCIANVS de parasito 11 και περί αυτού του τέλους άει πολέμων 20
(Epicurus) και διαφερόμενος προς τινας —.
VlTRVVIVS VII 1, 2 ρ. 155, 15 Ros. 'quasque Socrates Platon Aristoteles Zenon Epicurus aliique philosophi hominibus agendae uitae
terminationes finissent 3 .

66 ad p. 119, 25 adn.: cf. Cicero Tusc. disp. n 7, 18 sqq.
25
67 p. 121, 31 add. ClCERO Acad. poster. ι 2, 7 'illud uerum et simplex
bonum, quod non possit ab honestate seiungi: quod bonum quale
sit negat omnino Epicurus sine uoluptatibus sensum mouentibus se
ne suspicari quidem*.
68 p. 122, 16 sqq. add. Clemens AI. strom. n 20 p. 177, 29 (ή ηδονή) 30
4 ό φιλόσοφος om. Monac. | 5 χρή] δει Mon. | προσομ. γυν.
Mon. Ι σαυτόν άσθενέστερον θέλεις (θέλης Mon.) libri. forma sententiae non Epicurea est sed Pythagorea cf. Laert. Diog. vin 9 extr. ||
8 de Stoicis cf. Seneca epist. 83, 9 sqq. Didymus Arius Stobaei ecl.
eth. p. 109, 5 Wachsm., de Peripateticis ibid. p. 144, 10 | 12 χρήσθαι
et ληρήσει fertur || 28 se ne] nec libri | 29 quidem suppleuit Durandus

FRAGMENTORVM

345

έπιθυμίαν γεννφ Ιφεσιν καΐ δρε£ιν οΰσαν ά*λογον τοΟ κεχαρισμένου
αυτή, (ή) καΐ τον Έπίκουρον τέλος €Ϊναι του φιλοσόφου άνέπεισε
θέσθαι την ήδονήν θειά£ει γοΟν σαρκύς ευσταθές κατάστημα
καΐ το περί ταύτης πιστόν έλπισμα.
5 ρ. 122, 23 cf. Metrodorus Clementis Al. strom. n 21 ρ. 179, 40 Αγα
θόν ψυχής τί άλλο ή το σαρκός ευσταθές κατάστημα καΐ το περί
ταύτης πιστόν έ*λπισμα (fr. x et ix Duen.).
ρ. 124, 18 testimoniis librorum ΤΤερί φύσεως add.
LVCIANVS de parasito c. 11 ό γαρ £ητών (Epicurus) περί σχήματος
ίο γης καΐ κόσμων απειρίας και μεγέθους ηλίου καΐ αποστημάτων καΐ
πρώτων στοιχείων καΐ περί θεών ει τε είσίν ή ουκ είσίν .... ου
μόνον εν άνθρωπίναις αλλά και εν κοσμικαΐς εστίν ένοχλήσεσιν.
76 cf. Plutarchus adu. Col. 16 ρ. 1116d σοφώτερος δε του Πλάτωνος
ό Επίκουρος, ή πάντα ομοίως όντα προσαγορεύει, το αν αφ ες
15 κενόν, το άντερεΐδον σώμα, τάς αρχάς, τα συγκρίματα, κοι
νής ναι μα Δί' ηγούμενος ουσίας μετέχειν τΟ άίδιον τω γινομένω,
τύ άνώλεθρον τψ φθειρομένω, τάς απαθείς και διαρκείς και αμε
τάβλητους και μηδέποτε του είναι δυναμένας έκπεσεΐν φύσεις ταύταις ων εν τφ πάσχειν και μεταβάλλειν τύ εΐναι, ταΐς μηδένα χρό20 νον ωσαύτως έχούσαις.
adn. ρ. 125, 11 add. Epicurus π. φυσ. 1. inc. VH1 x col. 9 (Gomperz Wiener studien ι ρ. 28, 13) είτα τΟ κοινύν εαυτής (ή ψυχή)
έπεθεώ[ρ]ησε πάθος, ως ουδέ διανοηθήναι άλλα δύναται παρέ[κ]
τούτων, dv τε σώματα [φώ]μεν αν τε και τύν τ[όπο]ν, προς
25 άναλογίαν.
81a
92a

SCHOLION EPICVR. ep. ι 73 ρ. 26, 9: infra fr. 348.
EPICVRVS περί φύσεως 1. κη VH^ νι46 *άλλά δι' ά[λλ]ας αύ[τ]ώμ πλάνας ας λέ[γο]μεν εν το[ΐ]ς περί άα[φ]ιβολίας ήμΐν άναγεγραμμένο[ι]ς.

13oa
έίηλώσαμεν την αύτάρκειαν ούχ δπιυς τοις ευτελεσι
3ΐ και λιτοΐς πάντως χρώμεθα, αλλ1 όπως θαρρώμεν προς
αυτά.
IOANNES STOBAEVS floril. xvii 14 Απολλώνιος Ειδομένη.
2 ή addidi, i. e. επιθυμία || 30 sq. sententia paene conuenit cum
Ep. ep. iii 130 p. 63, 16 | 31 πάντως Β: πάντων AV | θαρρώμεν]
cf. fr. 481 || 33 in Ειδομένη latere Ίδομένει quis non uiderit? Apol-
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PLVTARCHVS adu. Coloten 1 p. 1107d Κωλώτης, δν Επίκουρος
ενωθεί Κωλωτάραν ύποκορί£εσθαι καΐ Κωλωτάριον —.
PROOLVS comm. in Platonis Rem publicam ρ. 61, 1 Schoellii καλώς
μεν και ό ΤΤορφύριος αυτόν (Κωλώτην) έπερράπισεν ως άγευστον
λογογραφικής καί σοφιστικής χάριτος καί μούσης Αττικής, ομού δε 5
όνειδίσας αύτω καΐ δτι Κωλιυτάριον αυτόν ό διδάσκαλος έκάλει
θάμα καί ουκ ορθώς ήκουεν ύποκοριΖομένου του "Επικούρου τον
Κωλώτην.

141 adn. ρ. 145, 4 Colotis uerbis subice Lucretiana ιιι 1043 sq. Epicurus . . . qui genus humanum ingenio superauit et oninis restincxit, 10
stellas exortus ut aetherius sol^ Tulliana Tusc. disp. ι 21, 48.
158 p. 149, 16 sq. adn.: cf. Seneca epist. 18, 6 'qui omnibus mensibus
paupertatem imitati prope ad inopiam accesserunt, ne umquam expauescerent quod saepe didicissent*.

161a

PHILODEMVS schol. Zenon. de libertate dicendi VH1 ν 2 fr. vi 15
διό καί Έπ[ίκο]υρος λέ[γει] ως δια ΤΤυθοκλέα Τύ[χην] θεώ[σει], παρ[είς] το '[ει] θέμ[ις]' έπε[ιπεΐ]ν. [ο]ΐμαι μ(έν) οΰν, ως
προς Μ[υ]ν γράφει κτλ.

181 ρ. 156, 7 AMBROSIVS epist. (classis ι) LXIII 19 t. ιι ρ. 1027° ed. Maurin. c suco solo et pane [uel aqua] qui libenter utitur, de- 20
spuit deliciarum epulas, quia multae ex his generantur
molestiae'.
182*

184a

LVCIANVS uitarum auction. 19 το δεΐνα δε, τίσι χαίρει (Επί
κουρος) των εδεσμάτων; — τα γλυκέα σιτεΐται και τα μελιτώδη και
μάλιστα γε τάς ίσχάδας. — χαλεπόν ουδέν ώνησόμεθα γαρ αύτψ 25
παλάθας των Καρικών.
cf. idem bis accus. 20 το ηδύ άνδραποδωδώς προαιρουμένους καΐ
την εύδαιμονίαν £ητουντας εν τψ μέλιτι και ταις ίσχάσι.
PLVTARCHVS contra Epicuri beatitudinem 15 ρ. 1097b ιδία μεν
lonii igitur nomen ex proxima ecloga 15 Απολλώνιος τοις γνωρίμοις, ceteroqui sententia simillima neque indigna Epicuro, huc tractum est || 16 Τύχην θεώσει dedit Octauianus | 17 έπειπεΐν audacius
scripsi: με ... ν apographon || 18 reliqua habes fr. 152 || 24 fons cauillationis sine dubio locus epistulae alicuius simillimus ei quem
fr. 182 dedi. etiamZenoni Stoico όψον ίσχάς probari dicitur a Philemone supra ad p. 300, 15
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γαρ δσοις (Πλάτων Αριστοτέλης θβόφραστος) έβοήθησαν άνδράσιν, ου πύρους διαπέμποντες ούδ' άλφίτων μεδίμνους, ως
Επίκουρος ένίοις έ'πεμψεν, αλλά φεύγοντας διαπραΗάμενοι κατελθεΐν καΐ δεδεμένους λυθήναι καΐ τέκνα (καΐ) γυναίκας έστερημένους
5 άπολαβεΐν, τί αν λέγοι τις ύμΐν ακριβώς είδόσιν;
200 PLVTABCHVS adu. Coloten 30 ρ. 1125b καΐ ταύτα τα πάθη καΐ τα
δόγματα λόγων καΐ γραμμάτων άπορίςι τα θηρία βρυχήμασι και
χρεμετισμοΐς καΐ (μυκήμασι δήλοι), καΐ πάσα φωνή γαστρός
εστίν αύτοΐς καΐ σαρκός ήδονήν άσπαζομένη καΐ σαΐνουσα πάρ
ιο οΟσαν ή μέλλουσαν.
cf. LVCRETIVS ιι 17
c nil aliud sibi naturam latrare nisi ut, cui
corpore seiunctus dolor absit, menti' fruatur
iucundo sensu, cura semotu' metuque?
15
ergo corpoream ad naturam pauca uidemus
esse opus omnino, quae demant cumque dolorem'.
SENECA epist. CXIX 7 " At parum habet, qui tantum non alget, non
esurit, non sitit". Plus luppiter non habet. numquam parum est
quod satis est, et numquam multunj. est, quod satis non est\
20 IVVENALIS sat. xiv 318 (supra p. 302, 3).

207 p. 163, 6 cf. Lucretius n 35 sq.
210 adn.: Cf. dictum Zenonis in lohannis Stob. ecl. eth. 31,81 p. 215,13
Wachsm.
211 adn.: cf. dictum Cleanthis in lohannis Stob. ecl. eth. 31, 63 p. 212, 19.

217 p, 167, 1. 4 adn.: LAERTIVS DIOG. χ 23 καΐ αυτός Επίκουρος εν
26 ταΐς προειρημέναις διαθήκαις ως προαποθανόντος αυτού (Μητροδώρου) δηλονότι έπισκήπτει περί της επιμελείας αύτοΟ των παίδων.
222« ρ. 169, 23 cf. Celsus Origenis c. Cels. ι 8 ρ. 8 Hoesch.: 'καΐ ου
τούτο λέγω, ως χρή τον αγαθού δόγματος περιεχόμενον, ει μέλ30 λει δΓ αυτό κινδυνεύειν παρ' άνθρώποις, άποστήναι του δόγμα
τος ή πλάσασθαι ως άφέστηκεν ή έΈαρνον γενέσθαι'.
225 adn. ρ. 170, 11 add, Plinius epist. ι 10, 4 'ut enim de pictore scalptore fictore nisi artifex iudicare, ita nisi sapiens non potest perspicere sapientem'.
8 supplementum Reiskii dedi | 9 άσπαίομένης libri
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228 (ρ. 172) adn. ρ. 171, 31 add. Athenaeus χπ p. 513a. alia habet Sextus
emp. adu. mathem. I 273 sq. et 283.
229 p. 172, 23 add.: cf. Sextus emp. adu. math. ι 298.
229a p. 173,2 add.: cf. Cicero de fin. ι 6, 20.
231 adn. p. 173, 21 add.: eodem modo Stoici το ειρωνεύεσθαι φαύλων 5
εΐναί φασιν, ούδένα γαρ ελεύθερον και σπουδαΐον ειρωνεύεσθαι,
ut auctor est Arius Didymus Stobaei ecl. eth. p. 222 H. 108, 12
Wachsm. atque in Apollonio Tyanensi laudat Philostratus uit. Ap.
ι 17 p. 21 extr. quod ουδέ είρωνευομένου τις ήκουσεν ή περιπαίο
τουντος ες τους άκροωμένους.
237sq. Epicurum imitatur comicus Sotionis ap. Athen. vill ρ. 336Θ (Com. 111
p. 394) τί ταύτα ληρεΤς, φληναφών άνω κάτω Λυκειον Ακαδημειαν
Ώιδείου πύλας, λήρους σοφιστών; ουδέ εν τούτων καλόν.
239 adn.: Arcesilai ab Epicuro inpugnati uestigia seruauit Lucretius iv
469 sqq. cf. sent. xxin.

244a

15

IOHANNES SICVLVS ad Hermogenem Rhet. Walzii t. vi p. 202
Οι Περιπατητικοί .. . λέγουσιν · επί παντός πράγματος ή ή καταφασις ή ή άπόφασις χωρίσει το αληθές και το ψευδός· ει μεν γαρ
ή κατάφασις ψευδής, ή άπόφασις αληθής· ει δε αύ'τη ψευδής,
εκείνη πάντως αληθής, εί εστί προσδιωρισμενη, τουτέστιν ει έχει 20
τον πάς προσδιορισμόν ή τον ου πάς ή τον τίς ή τον ουδείς*
οίον "πάς άνθρωπος λευκός έστΓ' ψευδής εστίν, "ου πάς άνθρω
πος λευκός εστίν" αληθής εστίν. . . . και μερίζουσι το αληθές και
το ψευδός κατά τον ρηθέντα κανόνα ... Τούτων 'ούτω διηυκρινημένων άνθίσταται ΤΤλάτωνι ό Επίκουρος φάσκων · ψευδός εστί το 25
είναι πάν πράγμα κατά την κατάφασιν ή άπόφασιν αληθές ή ψευ
δές' ιδού γαρ είσί τίνα των όντων, εφ' ων απροσδιόριστοι τουτέ
στιν αί μη εχουσαι των προρρηθέντων προσδιορισμών τίνα ούτε
άληθεύουσιν ούτε ψεύδονται αλλά και τα αμφότερα πάσχουσιν ή
γαρ νυκτερίς όρνις μεν εστί διότι ίπταται, ουκ όρνις δε διότι ζώο- 30
τοκεΐ και θηλάζει, αλλ' ουκ ώοτοκεΐ ούδ' επωάζει* ό δε νάρθηΗ
Ηύλον διότι καίεται και θάμνος εστίν, ου Ηύλον δε διότι σομφώδης
εστίν ούτω και ή κισσηρις λίθος και ου λίθος, το μεν δτι λίθου
24 non recte olim (cf. adn. ρ. 179, 8) haec reieci. quo spectent,
intellegas conl. fr. 376 | 28 τίνα α ούτε ferebatur. subiectum intellege προτάσεις I 31 ουδέ πωάζει ferebatur | 32 σομφώδές editur
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εστίν εΐδος και από κρημνών, το δε δτι τα του λίθου ου σώζει.
Ταύτα μεν Επίκουρος έπ' ανατροπή των του Πλάτωνος, α εις
μέτρον οι αστειότεροι συνθέντες έπαιζον τον Έπίκουρον.
Ρ- 182, 33 add. AKISTOCLES Eusebii praep. eu. xiv 20, 9 ρ. 767C έπεί
δ' £τι νυν εισί τίνες οί πάσαν αϊσθησιν καΐ πάσαν φαντασίαν αληθή
λέγοντες είναι, μικρά καΐ περί τούτων εϊπιυμεν. έοίκασι γαρ ουτοί
γε δεδοικέναι, μη ποτέ ει ψευδείς εϊποιεν αισθήσεις εΐναί τινας,
ουκ αν σχοΐεν το κριτήριον καΐ τον κανόνα βέβαιον ούδ' έχέγγυον
ούχ όρώσι δε ως ουκ αν φθάνοιεν ούτω γε καΐ τάς δό£ας άπάσας
αληθείς άποφαίνοντες (πολλά γαρ δη και ταύταις πεφύκαμεν κρίνειν), καΐ ουδέν ήττον άξιουσιν αυτών τάς μεν αληθείς είναι, τάς
δε ψευδείς. Έπειτα δε σκοπών ϊδοι τις αν ουδέ των άλλων κριτη
ρίων αεί καΐ δια παντός άψευδές ουδέν, οίον λέγω Ζυγόν ή τόρνον
ή τι των τοιούτων, αλλ' £καστον αυτών ώδΐ μεν £χον υγιές εστίν,
ώδΐ δε μοχθηρόν, καΐ τουτονί μεν χρώμενον τον τρόπον αληθεύει,
τουτονί δε ψεύδεται, καΐ μην ει γε πάσα αίσθησις αληθής ην, ουκ
έδει τοσούτον διαφέρειν αύτάς* άλλαι γαρ είσιν έγγύθεν καΐ πόρρωθεν, καΐ νοσούντων καΐ έρρωμένων, καΐ τεχνιτών και άτέχνων,
καΐ φρονίμων και αφρόνων, τάς δε δη των μεμηνότων παντάπασιν αν εϊη άτοπον λέγειν αληθείς εΐναι καΐ τάς των παρορώντων
καΐ παρακούοντων · ευηθες γαρ αν ην το λεγόμενον, ως ό παρορών ήτοι όρα ή ούχ όρα* φαίη γαρ αν τις δτι όρα μεν αλλ* ουκ
ορθώς, οπόταν μέντοι φώσιν ως ή μεν αίσθησις ούσα άλογος ου
δέν προστίθησιν ούδ' αφαιρεί, φαίνονται τάμποδών ούχ όρώντες*
επί γαρ του έρετμου του εν τω ύδατι κάπΐ των γραφών καΐ μυ
ρίων άλλων ή αϊσθησίς εστίν ή άπατώσα · διό καΐ μεμφόμεθα πάν
τες επί των τοιούτων ου τον νουν ημών αλλά την φαντασίαν.
ελέγχει γαρ ό λόγος αυτός εαυτόν ά£ιών άπασαν αληθή φαντασίαν
είναι* την γαρ ήμετέραν, δι' ην ουκ οίόμεθα πάσαν εΐναι τοιαύτην, ψευδή πάντως άποφαίνει. συμβαίνει τοίνυν αύτοΐς άπασαν
φαντασίαν αληθή και ψευδή λέγειν εΐναι. καθόλου δε άμαρτάνουσιν άΗιουντες όποια αν ήμΐν φαίνηται τα πράγματα, τοιαύτα και
εΐναι. τουναντίον γαρ όποια πέφυκε, τοιαύτα φαίνεται, καΐ ούχ
2 sq. uetus lohanni in mente est lusus Panarcis cf. Athen. x
p. 452C, iam Platonis aetate (cf. rei ρ. ν ρ. 479C) pueris decantatus,
seruatus in scholiis Plat. 1. s. || 4 Epicureorum de sensibus doctrinam ab Aristocle oppugnari etsi luce clarius est, tamen Eusebius nqn
perspexit, ut docet eis quae subiungit p. 768°
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ήμεΐς αυτά ποιουμεν ούτως £χειν αλλ' υπ' εκείνων αυτοί διατιθέμεθά πως. έπεί και γελοΐον εϊη αν, ει διανοηθείημεν ημείς ώςπερ
οι ζωγράφοι καΐ πλάσται σκύλακας ή χίμαιρας, ά£ιουν ευθύς εΐναι
ταΟτα καΐ δια τούτο φαντάζεσθαι καθά περ εύτρεπή παρεστώτα.
252 add. AVGVSTINVS contra Academicos m 11, 26 t. ι ρ. 286 a ed. Ven. 6
1729 'age si dicat Epicureus quispiam: nihil habeo quod de sensibus conquerar. iniustum est enim ab eis exigere plus quam possunt. quidquid autem possunt uidere oculi, uerum uident. ergone
uerum est quod de remo in aqua uident? prorsus uerum. nam caussa
accedente quare ita uideretur, si demersus unda remus rectus appa- 10
reret, magis oculos meos falsae renuntiationis arguerem. non enim
uiderent quod talibus exsistentibus caussis uidendum fuit. quid multis
opus est? hoc de turrium motu, hoc de pinnulis auium, hoc de ceteris innumerabilibus dici potest'.

IOHANNES SICVLVS ad Hermogenem Rhet. \Valzii t. vi p. 86, 22
Εμπειρικούς οι φιλόσοφοι καλοΟσιν είκότως τους μη τάς αιτίας
των εαυτών αποτελεσμάτων είδότας. αίσθήσει δε μόνη την άληθινήν κρίσιν έπιτρέπουσι των επιστημών, Ϋ\ κατά πολύ προσπταίει
τοις πράγμασιν έπιβάλλουσα* οίον τον πύργον όρώσα πόρρωθεν
κυλινδροειδή τετραγωνον οντά τυχόν, και τω ΰδατι κεκλασμένην
την κώπην καΐ πηχυαΐον τον ήλιον και κύκλον υπάρχοντα σφαιρικόν τον ούρανόν · ώςτε ει δυσχερώς οί φύσει ταχείς της ακριβείας
αντιλαμβάνονται, ταΐς αίσθήσεσι το ακριβές έπιτρέψαντες, πολλώ
μάλλον οί νωθεΐς τε καΐ βφθυμοι.
254 cf. Cicero de diuin. ii 67, 136—139.
256 ad p. 188, 36 sq. adn.: cf. uel Posidonius Galeni de dogm. Hippocr.
et Plat. ν 7 t. ν p. 502 K. 487, 8 Muell. ου μακρών λόγων ουδέ
αποδείξεων ακριβέστερων δεόμενα, μόνης δε άναμνήσεως ων εκά
στοτε πάσχομεν, ως καΐ ΤΤοσειδώνιος εΐπεν.
271 SEXTVS emp. adu. mathem. x (dogmat. ιν) 2 κατά τον Έπίκουρον
της άναφοΟς καλούμενης φύσεως τύ μεν τι ονομάζεται κενόν,
το δε τόπος, το δε χώρα, μεταλαμβανομένων κατά διαφόρους
15—24 haec in Epicurum intendi ex sequentibus p. 88, 27 (supra p. 183, 21) apparet | 19 πράγμασι καΐ έπιβάλλουσα ferebatur ||
27 hinc liquido constat Ciceronem de fin. ι 9, 30 (supra p. 188, 33) non
ratione sed oratione scripsisse || 30 sqq. cf. I. Bernaysius opusc.
t. π p. 35
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έπιβολάς των ονομάτων, έπεί περ ή αυτή φύσις έρημος μεν καθε
στηκυία παντός σώματος κενόν προσαγορεύεται, καταλαμβανόμενη
δε υπό σώματος τόπος καλείται, χωρούντων δε δι* αυτής σωμά
των χώρα γίνεται, κοινώς μέντοι φύσις άναφής εΐρηται παρά
5 τω Επικουρώ δια το έστερήσθαι της κατ' άντίβασιν αφής.
cf. Aetius ι, 20, 1.
273"

SEXTVS emp. adu. math. πι 98 είτα, καθώς καΐ οι Έπικούρειοί φασπρ, ή του κενοΟ ευθεία ευθεία μεν εστίν, ου στρέφεται
δε δια τφ καΐ αυτό το κενόν μήτε δλον μήτε κατά μέρος κίνησιν
ίο επιδέχεσαι.

281 ρ. 201* 21 add. PLVTARCHVS de sollertia anim. 7 ρ. 964C ουδέ γαρ
αυτοί (οι από της Στοάς καΐ του Περιπάτου) τω Έπικούρψ διδόασιν υπέρ των μεγίστων σμικρόν ούτω πράγμα καΐ φαυλον, οΐμαι,
άτομον παρεγκλΐναι μίαν επί τουλάχιστον, δπως άστρα καΐ
16 £φα καΐ τύχη παρεισέλθη καΐ το εφ' ήμΐν μη άπόληται*
δεικνύναι δε το άδηλον ή λαμβάνειν τι των προδήλων (κελεύουσι).
cf. Lucretius n 251—293 Galenus de Hippocr. et Plat. dogm. iv 4
t. ν p. 389 K. 361, 14 Muell.
282 cf. Clement. recagn. vni 16 sq. c si mundi conditor deus esse tam
20 euidenter ostenditur, qui erit Epicuro locus introdticendi atomos et
adserendi quod ex corpusculis insensibilibus non solum sensibilia
corpora, sed et mentes intellectuales ac rationales fiant? Sed dices,
ut Epicuro uisum est, continuatione atomorum indesinenti cursu uenientium, per immensa et sine fine tempora miscentium se atque in
25 unum conglobantium corpora solida efficiuntur .... aiunt enim corpuscula ipsa quae atomos appellant, diuersis esse qualitatibus, et
alia quidem umida et ob hoc grauia ac deorsum tendentia, alia
uero arida et terrena atque ob hoc nihilo minus grauia, alia autem
ignea et ob hoc sursum semper nitentia, alia uero frigida et ob hoc
30 pigra et semper media'.

283ft

IVSTINVS de resurrectione c. 6 (t. n p. 230 sq. ed. Otto) καΐ
κατά τΟν Έπίκουρον δε των ατόμων άφθαρτων ούσών και του
κενοΟ παρά την ποιάν τάΗιν και θέσιν των ατόμων συντεθειμένων
7 ualde dubium ab ipsone Epicuro haec dicta sint || 14 δπως
εις την £ωήν ή τύχη Gassendus || 15 τύ εφ7 ήμΐν] cf. fr. 378 sq. ||.
23 continuationes edunt || 26 sqq. non accurate scriptor refert cf.
fr. 287 sq.
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γίνεται τα τε άλλα συγκρίματα και το σώμα, χρόνψ δε διαλυόμενον διαλύεται πάλιν εις τάς άτόμους, έ£ ων και έγένετο. τούτων
μενουσών άφθαρτων ουδέν αδύνατον εστί συνελθουσών πάλιν καί
την αυτήν τάΗιν καί θέσιν λαβουσών ποιήσαι δ πρότερον έγεγόνει
έ£ αυτών σώμα καί ό'μοιον ώςπερ εϊ τις ψηφοθέτης εκ ψηφίδων
ποιήσει £ωου μορφήν, Έπειτα τούτων υπό χρόνου διαλυθέντων ή
υπ' αυτού του ποιήσαντος τάς αύτάς £χων ψήφους, έσκορπισμένας
συναγαγών, ουκ άδυνατήσει συλλέξας αύτάς καί διαθείς ομοίως
ποιήσαι το αυτό εΐδος του £ώου.
DIONYSIVS episc. Eusebii praep. eu. xiv 25, 9 ρ. 775a τίνα δε τρόπον, μιας ούσης καί της αυτής άπασών ουσίας και της αυτής
άφθαρτου φύσεως πλην των μεγεθών, ως φασι, καί των σχημά
των, τα μεν εστί θεια καί ακήρατα καί αιώνια, ως αυτοί φήσαιεν
αν, σώματα, ή μακραίωνα γε κατά τον ούτως όνομάσαντα, φαινό
μενα τε καί αφανή, φαινόμενα μεν ήλιος καί σελήνη καί αστέρες
γη τε καί ύδωρ, αφανή δε θεοί τε καί δαίμονες καί ψυχαί; ταύτα
γαρ ουδέ θέλοντες ύπάρχειν άρνήσασθαι δύνανται, τα δε μακροβιώτατα £φά τε καί φυτά; ..... τα δε πλείστα των τε φυομένων
καί των γεννωμένων εστίν ώκύμορα και βραχυτελή, ων εστί καί
ό άνθρωπος .... άλλα τους συνδέσμους φήσουσι των ατόμων διαλλάττοντας αιτίους γίνεσθαι της περί την διαμονήν διαφοράς* τα
μεν γαρ υπ' αυτών πεπυκνώσθαι και κατεσφίγχθαι, ώςτ' αυτά παν
τελώς δυσαπάλλακτα γεγονέναι πιλήματα, τα δε μανοτέραν καί
χαλώσαν την συνάφειαν των ατόμων έπ' έ*λαττον ή πλέον έσχηκέναι, ως ή θάττον ή μη μετά πολύ της κολλήσεως αυτών άφίστασθαι, καί τα μεν εκ τοιώνδε καί ώδε πως έσχηματισμένων, τα
δε έ£ έτεροίων έτεροίως διακειμένων συμμεμιχθαι.
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286 ρ. 203, 22 add.: cf. Plutarchus de facie in orbe lunae 4 p. 921 d πληγάς τινας καί άποπηδήσεις, οίας επλαττε των ατόμων * Επίκουρος,
ρ. 203, 29 add.: cf. Dionysius episc. Eusebii praep. eu. xiv 25, 12 30
—20, 13 p. 775d—780d.
294 SEXTVS EMP. adu, mathem. x (dogm. iv) 181 δοκεΐ δε καί εις τους
1 δε Α (Coislin. 27(3): μεν Β (Claramontanus) 3 μεν ούσών
Α | 4 θέσιν και τάΗιν Β | λαβόντες Α | 5 sqq. cf. Epic. ep. ι 55
ρ. 15, 4. de similitudine uid. [Alex. Aphr.] in Ar. met. p. 805, 33 sq.
Bon. | ψηφίδων Α: ψήφων (Β) uolgo | 6 από fertur | 8 συνάγων Α
συναγάγη (Β) uolgo || 22 ώςτ'] λέγειν ώστ' libri | 27 έ£ ετέρων libri
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περί Έπίκουρον καΐ Δημόκριτον φυσικούς τοιαύτη τις άναφέρεσθαι
του χρόνου νόησις Χρόνος εστίν ήμεροειδές και νυκτοειδές
φάντασμα, καθ' ην πάλιν άπορος εστίν ή του χρόνου φύσις.
301 ρ. 213, 28 add. Cicero de nat. deor. ι 34, 96 c cur igitur non sescenta
5 milia esse mundorum sed innumerabilia ausus es dicere? Ratio
docuit'.
AVGVSTINVS de ciu. dei xi 5 'cogitent extra mundum infinita spatia
locorum, in quibus si quisquam dicat non potuisse uacare omnipotentem, nonne consequens erit, ut innumerabiles mundos cum Epi10 curo somniare cogantur, ea tantum differentia, quod eos ille fortuitis
motibus atomorum gigni asserit et resolui, isti autem opere dei
factos dicturi sunt?
301a adn. p. 214, 6: cf. Democritus Hippolyti philos. 13, 3 p. 565, 11
Diels. εΐναι δε των κόσμων άνισα τα διαστήματα καΐ τη μεν
15 πλείους, τη δε έλάττους.
301b

ACHILLES introd. 9 ρ. 132a Pet. οι δε Επικούρειοι φασι μένειν
τον κόσμον άνακοπτόμενον υπό του αέρος του εν τοις μετακοσμίοις. μετακόσμια δε εστί τα μετα£ύ των κόσμων διαστήματα.

302 CiCERO de nat. deor. π 18, 48 c nec enim hunc ipsum mundum pro
20 certo rotundum esse dicitis. nam posse fieri ut sit alia figura, innumerabilesque mundos alios aliarum esse figurarum 1.
311 IAMBLICHVS de anima loli. Stobaei ecl. phys. p. 860 Heer. 363, 11
Wachsm. Τινές εις τάς των τεσσάρων στοιχείων αρχάς την ούσίαν
της ψυχής έπαναφέρουσιν. εΐναι μεν γαρ τα πρώτα σώματα άτο25 μα, προ των τεσσάρων στοιχείων στοιχειωδέστερα· ειλικρινή δ'
όντα καΐ πεπληρωμένα πάντη καθαράς πρώτης ουσίας μη δέχεσθαι
μηδ' όπωστιούν εις αυτά διαίρεσιν. ταΟτα τοίνυν άπειρα £χειν σχή
ματα, £ν δε αυτών εΐναι το σφαιροειδές, από δη των σφαιροειδών
ατόμων εΐναι την ψυχήν.
318 NEMESTVS de nat. hom. 7 ρ. 179 Matth. οι δε Επικούρειοι είδωλα
31 των φαινομένων προσπίπτειν τοις όφθαλμοΐς.
321 cf. Gellius n. Α. ν 15, 8 c Democritus ac deinde Epicurus ex indiuiduis corporibus uocem constare dicunt eamque, ut ipsis eomm
uerbis utar, βεΟμα ατόμων appellant*.
2 cf. refutationem Sexti 181—188 | 22 Epicuri certe sunt quattuor animae elementa, non est απειρία σχημάτων Ι. 27
23
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DIODORVS Sic. xvn 7, 4 ίδιον δε τι καΐ παράδοζον συμβαίνει
γίνεσθαι περί τούτο το ορός (Ίδην της Τρψάδος). κατά γαρ την
του κυνός έπιτολήν έπ' άκρας της κορυφής δια την νηνεμίαν του
περιέχοντος αέρος ύπερπετή γίνεσθαι την άκραν της των ανέμων
πνοής, όρασθαι δε τον ήλιον έτι νυκτός ούσης ανατέλλοντα, τάς 6
ακτίνας ουκ εν κυκλοτερεΐ σχήματι πέμποντα, αλλά την φλόγα
κατά πολλούς τόπους έχοντα διεσπαρμένην, ώςτε δοκεΐν πυρά
πλείω θιγγάνειν του της γης ορίζοντος* μετ' ολίγον δε συνάγεται
ταύτα προς £ν μέγεθος, £ως αν γένηται τρίπλεθρον διάστημα* καί
τότε ήδη της ημέρας έπιλαβούσης το φαινόμενον του ηλίου με- ίο
γεθος πληρωθέν την της ημέρας διάθεσιν κατασκευάσει.

346b
CLEOMEDES π 1 ρ. 107 sqq. Bak. καίτοι προς άπασι τοις είρηρ. 108 μένοις άτοπωτάτοις ουσιν ε*τι καί τα άστρα άπεφήνατο | ανα
τέλλοντα μεν έ£ απτέ σ θ αϊ, δυόμενα δε σβέννυσθαΐ' δ
περ όμοιότατόν εστίν ως ει τις όρωμένους μεν τους ανθρώπους 15
είναι λέγοι, μη όρωμένους δε άποθνήσκειν και επί των άλλων,
όπόσα εστίν ορατά, τον δμοιον λόγον ποιοιτο. ούτω δε άρα συνε
τός καί δαιμόνιος ό άνήρ εστίν, ώςτ' ούδ' εκείνο έπήει αύτώ, δτι
τήζ Υήζ σφαιρικω τψ σχήματι κεχρημένης άλλοτε παρ' άλλοις έκα
στα αυτών καί δύεται καί ανατέλλει, και τούτου £νεκα δεήσει #μα 20
καί σβέννυσθαι αυτά καί έΗάπτεσθαι καί κατά πάσας τάς των ορι
ζόντων μεταπτώσεις εν παραπλησίοις άναλογίαις γίνεσθαι άπλετους
109 φοράς φθειρομένων τε καί πάλιν εφαπτόμενων ..... ων ούδ' αν
έπινοηθείη μόνον άνοητότερα καί πάσαν ίδέαν και άμαθίας και
προπετείας έμφανί£οντα· ους γε ούδ' οί της σελήνης φωτισμοί 25
φανερώτατοι δντες έπέχουσι του μη ούτω καταγέλαστα άποφαίνεσθαι.... αλλά γαρ μυθαρίω γραώδει πιστεύσας ως των Ιβήρων
Ιστορούντων εμπίπτοντα τον ήλιον τω ώκεανώ ψόφον
ιιο έμποιεΐν | σβεννύμενον ως διάπυρον σίδηρον εν ύδατι,
επί ταύτην ήλθε την δόΗαν ό μόνος καί πρώτος ανθρώπων την άλή- 30
1 haec Epicuro Diodorum ut alia debere fidem facit Lucretius
V GG3 quod genus Idaeis fama est e montibus altis Dispersos ignis
orienti lumine cerni^ Inde coire globum quasi in unum et conficere
orbem. firmabat his Ep. ueterem de solis natura et ortu opinionem, cf.
ep. π 92 p. 39, 17 || 16 λέγει libri: corr. Bakius | 23 φθοράς libri |
27 cf. Posidonius Strabonis ni p. 138 Statius silu. n 7, 24 sq. luuenalis sat. xiv 280 cum scholio, Ausonius epist. 19, 2 Florus ι 33
p. 53, 14 O. lahn., al.
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θειαν έΗευρών. καΐ ούδ' εκείνο συνήκεν δτι παν μέρος του ουρανού
το ϊσον απέχει της γης, αλλ7 εις την θάλασσαν αυτόν κατάδύεσθαι ύπέλαβε καΐ πάλιν £κ της ανατολικής θαλάσσης
άνατέλλειν, καΐ από μεν του ανατολικού ύδατος έζάπτεσθαι,
δ υπό δε τοΟ προς τη δύσει σβέννυσθαι. ταύτα ή ιερά Επικούρου
σοφία έξεϋρεν.
355 ρ. 239, 13 SKXTVS emp. hypot. Pyrr. m 218 καΐ των εΐναι θεούς
άποφηναμένιυν ο'ι μεν τους πατρίους νομίΕουσι θεούς,.... Επίκου
ρος δε άνθρωπόμορφον (θεόν).
368 ρ. 248, 20 add. scholion Gregorii Naz. in Α. Mai Spicilegio Rom.
11 t. ii 2 p. 227.
369 cf. Clem. recogn. x 50 ' quid illi humanum genus iuuerunt qui dixerunt non esse deum, sed casu omnia et fortuito agi? nonne ut haec
audientes homines et arbitrantes nullum esse iudicem, nullum proui·
15 sorem rerum ad omne facinus, quod nel furor uel auaritia uel libido
dictasset, neminem uerendo praecipites agerentur?'
370 PHILO de prouidentia ι 37 p. 17 sq. Auch. t. vm p. 22 Richt. ' superest autem inanis quaedam sententia a quibusdam excogitata, nempe
improuidentiam euidenter constare , ... ac primum mala mundo inesse
20 dicuntur. huius modi sunt improuisi aquarum illapsus ex imbrium
copia super materiam anima carentem, qui nunc excedunt modum,
nunc deficiuntj grandinis super germen et terram uirentem decidentis
impetus, quae corruptio est exitiosa. consumi uidentur omnes, impii
ac iusti, aequali calamitate poenam sustinentes et aequaliter mortem
25 subeuntes saeuiente pugna, peste et fame; probi uiri paupertate
pressi, impiis ditescentibus et uitam feliciter traducentibus'.
383 p. 256, 33 PLVTAUCHVS de Pythiae oraculis 8 p. 398b είτα τύχη
σοι δοκεΐ καί αύτομάτψ των τοιούτων ^καστον έοικέναι, καΐ πι
θανόν εστί τάς άτόμους έ£ολισθεΐν καί διαλυθήναι καΐ παρεγκλΐναι
30 μήτε πρότερον μήτε ύστερον, αλλά κατ' εκείνον τον χρόνον, εν φ
των άναθέντων έκαστος ή χείρον έ'μελλε πράζειν ή βέλτιον; καί
σε μεν Επίκουρος ωφελεί νΟν, ως εΌικεν, αφ' ων εΐπεν ή έγραψε
5 από δε libri || 17 Epicurea se referre Pliilo 1. s. ι 50 p. 23
profitetur in media refutatione Epicurum conpellans | 19 cf. άπρονοησίαν ρ. 246, 27 | 22 omissum, id quod ex refutatione suppleas
38 p. 18 'fulmina missa in ligna ac saxa' || 29 fort. διαχυθήναι

356

SPICILEGIVM

προ ετών τριακοσίων ό θεός δε ει μη συνείρ£ειε φέρων εαυτόν
εις άπαντα μηδέ άνακερασθείη πάσιν, ουκ αν σοι δοκεΐ κινήσεως
αρχήν καΐ πάθους αίτίαν παρασχεΐν ούδενι των όντων;
ρ. 257, 23 adde Hilarii Pictauiensis locos ab I. Zingerle indicatos
Sitzungsberr. d. Wiener akad. 1885 uol. CVIII p. 969.
5
385a

AMBROSIVS epist. (classis i) LXIIT 13 t. n p. 1026a ed. Maur.
c atque hic (Epicurus) quam alienus a uero sit, etiam hinc deprehenditur, quod uoluptatem in homine deo auctore creatam adserit principaliter, sicut Philominus eius sectator in epitomis suis disputat, et
huius allegat Stoicos esse auctores sententiae. sed hoc diuina scrip- 10
tura redarguit' cett.

409 p. 278, 19 add. PLVTARCHVS contra Epicuri beatit. 3 p. 1087° περί
γαστέρα τάγαθόν εΐναι και τους άλλους πόρους της σαρκός απαν
τάς, δι' ων ηδονή και μη άλγηδών έπεισέρχεται.
416 PHILO legis alleg. πι 54 t. ι ρ. 118 Mang. ή γαρ ηδονή ουκ £στι 15
των ήρεμούντων καΐ ισταμένων, αλλά των κινουμένων και ταραχής
γεμόντων' ώςπερ γαρ ή φλό2 εν κινήσει, ούτω φλογμου τίνα τρόπον
το πάθος εν ψυχή κινούμενον ήρεμειν αυτήν ουκ έα. διό και τοις λέγουσι καταστηματικήν είναι την ήδονήν ου συμφέρεται · ηρεμία
γαρ λίθω μεν καΐ £ύλψ καΐ παντι άψύχω οίκεϊον, άλλότριον δε ήδο- 20
vr) · γαργαλισμου γαρ καΐ οπασμώδους έφίεται, και έπ' ένίων
ουκ ηρεμίας αλλά συντόνου καΐ σφοδράς αίκίσεώς εστί χρεία,
cf. scholion Gregorii Naz. in Α. Mai Spicilegio Rom. t. π 2 p. 227
ούτος (Epicurus) δε τέλος παντός αγαθού την ήδονήν ετίθετο' και
οι μεν νυν έ£ηγηται λέγουσι τίθεσθαι την ήδονήν ου την άκάθαρ- 25
τον άλλα την φυσικωτάτην κατάστασιν.
428R*
PORPHYRIVS de abstin. ι 53 τηρεΐν τε χρή την ύγείαν ου
φόβω θανάτου, αλλ' £νεκα του μη έμποδί£εσθαι προς τα αγαθά τα
1 συνείρΕει Β | 2 άνακερασθείη ΒΕ: άνακραθείη uolgo | 3 αιτίαν uolgo: έστίαν ΒΕ || 8 sententiam Epicuri apparet male exceptam esse nec tam de origine omnis uoluptatis quam de illa uoluptate dictam fuisse quam homo deorum simulacris perceptis sentiret, cf. fr. 385 et 386 | 9 filo?ninus aut ftluminus libri Philuminaris
uetus editio Philomarus editur: Philodemus latere perspexerunt editores Maurini || 15 non particula p. 281, 15 sed integer locus adferendus erat | 22 αίκίσεώς] ασκήσεως coni. I. Bernaysius conl. Ruhnkenio ad Timaeum p. 19
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εκ της θεωρίας, διατηρητικόν δε αυτής μάλιστα μεν ή της ψυχής
ατάραχος κατάστασις . . . ., πολύ γαρ το άχρι σώματος εντεύθεν
άφικνούμενον ...... συμβάλλεται δε ως επί πλείστον καΐ ή της
τροφής έλάττωσις.
456 cf. Isidorus Basilidis gnostici filius fr. ap. Clem. Al. strom. ni 1
6 p. 183, 33 et Epiphan. haer. 32, 4 t. n p. 194, 15 Dind. ή δε άν-

θρωπότης £χει τινά αναγκαία και φυσικά μόνα' £χει το περιβάλλεσθαι άναγκαΐον και φυσικόν, φυσικόν δε το των αφροδισίων,
ουκ άναγκαΐον δε.
469 cf. Clem. recogn. ix 6 ' quantus enim sumptus est aqua et pane
11 utentibus ? '
471 adn. p. 301, 11 acld. : cf. Clemens Al. in adn. p. 340, 20 Plutarchus
in adn. p. 303, 12.
476a
Ambrosius epist. (classis i) 63, 19 t. π ρ. 1027Θ ed. Maur.
15 c etiam alibi dicunt: Non immoderatae epulae, non potationes uoluptatis suauitatem generant sed continens uita'.
480 adn. p. 304, 25 add. Plutarchus de cupid. diuit 6 p. 525° και ταύ
τα προς την όνώδη και μυρμηκώδη λέγω ταύτην φιλοπλουτίαν.
έτερα δε εστίν ή θηριώδης, συκοφαντούσα καΐ κληρονομούσα και

20 παραλογιίομένη και πολυπραγμονοΰσα και φροντίζουσα και αρι
θμούσα των φίλων έτι πόσοι £ώσιν, είτα προς μηδέν απολαύουσα
των πανταχόθεν προσπορισμένων.
502a

PHILODEMVS uol. Hercul. 1013 fr. 8 (ed. W. Scott Fragm.
Hercul. p. 309) κάτοπον το λέγε[ιν] ως Έπ[ί]κουρος τάποθνήσκειν
25 ου παραμ[υθε]ΐται. το γαρ δεινόν [ή] δια τ[ό] έκλιπόμ[ε]νον [δ]
πέρ εστίν το τεθνάν[αι], ή δια το παρεπόμενον, 6 περ άλγ[ηδ]ών
[ε]στ[ι] παρεπόμενη τώι ά[π]οθν[ήσ]κε[ι]ν+*.
cf. Plutarchus consol. ad uxorem 10 ρ. 61 l d καΐ μην ά των άλλων
άκούεις, oci πείθουσι πολλούς λέγοντες ως ουδέν ούδαμή τω δια30 λυθέντι κακόν ουδέ λυπηρόν εστίν, οΐδα δτι κωλύει σε πιστεύειν ό
πάτριος λόγος και τα μυστικά σύμβολα των περί τον Διόνυσον
όογιασμών, ά σύνισμεν άλλήλοις οι κοινωνουντες.

2 et 3 additamenta Porphyrii omisi | 4 sequitur fr. 465 || 7 μόνα]
fort. λήματα || 14 antea Ambrosius locos duos epistulae in Epicureae
rettulerat cf praef. || 25 έκλητομ*νον charta
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δΟδ cf. Plutarchus contra Epicuri beatit. 12 p. 1095a της b' άλλης αυ
τών πραγματείας ατερπόυς και £ηρας, ώςπερ αυτοί την αρετή ν
λέγουσιν, ούσης —.
510 cf. Voll. Herc. coll. alt. vii f. 20 c. 37, 4 φύσει οέ την άρετήν
5
διώκειν (δοκεΐ ό άνθρωπος), έπεί συμφέρον.
521 cf. Cicero de fin. iv 19, 55 'sensus enim cuiusque et natura rerum
atque ipsa ueritas clamabat quodam modo non posse adduci, ut inter
eas res quas Zeno exaequaret nihil interesset\
552 add. ClOERO de orat. III17, 03 sq. ' in hortulis quiescet suis (sectator
Epicuri), ubi uolt, ubi etiam recubans molliter et delicate nos auo- 10
cat a Rostris, a iudiciis, a curia .... Qua rc istos sine ulla contumelia dimittamus — sunt enim boni uiri et, quoniam sibi ita uidentur,
beati —, tantumque eos admoneamus ut illud, etiamsi est uerissimum,
tacitum tamen tamquam mysterium teneant, quod negant uersari
in re publica esse sapientis. nam si hoc nobis atque optimo 15
cuique persuaserint, non poterunt ipsi esse, id quod maxime cupiunt,
otiosi .

VITA EPICVRI
EX LAERTIO DIOGENE L. X
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

1

Επίκουρος Νεοκλέους καΐ Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δή
μων Γαργηττιος, γένους του των Φιλαϊδών, ως φησι Μητρόδιυρος
εν τω Περί ευγενείας, τούτον φασίν άλλοι τε καΐ Ηρακλείδης εν
τη Σωτίωνος επιτομή κληρουχησάντων Αθηναίων την Σάμον έκεΐθι 5
τραφήναι* όκτωκαιδεκέτη δ' έλθείν εις Αθήνας, Ξενοκράτους μεν
εν Άκαδημεία, Αριστοτέλους δ' εν Χαλκίδι διατρίβοντος. τελευτήσαντος δε Αλεξάνδρου του Μακεδόνος καΐ των Αθηναίων έκπεσόντων υπό ΤΤερδίκκου μετελθείν εις Κολοφώνα προς τον πατέρα.
2 χρόνον δε τίνα διατρίψαντα αυτόθι καΐ μαθητάς αθροίσαντα πάλιν ίο
έπανελθεΐν εις Αθήνας επί ΆναΗικράτους· και μέχρι μεν τινΟς κατ'
έπιμιΗίαν τοις άλλοις φιλοσοφείν, έπειτα ιδία άπο(φαίνεσθαι) την
απ' αυτού κληθεΐσαν αΐρεσιν συστήσαντα. έφάψασθαι δε φιλοσο
φίας αυτός φησιν £τη γεγονώς τετταρεσκαίδεκα. Απολλόδωρος δ'
ό Επικούρειος εν τω πρώτω περί του Επικούρου βίου φησΙν έλ- 15
1 Praescribunt Λαέρτιου διογένους (βίων φιλοσόφων add. G)
των εις ΐ το δέκατον FG λαερτίου διογένους βίων φιλοσόφων
το δέκατον Ρ2Η. titulum Επίκουρος dant BP!Q, mg F επίκουρος
αθηναίος Η || 2 Επίκουρος νεοκλέους in rasura Β Νεοκλέους (sed
τ
επίκουρος ut lemma in marg) F | χαιρεκρά F χερεκράτου f | των
δήμων B^PQH: τον δήμον B2f || 3 γαργίττιος F χαργήττιος Η |
φιλαϊδών B2FP2f φιλεδών Β*: φιλλίδων PQ φιλίδων Η || 5 έκεΐθι
FPQH έκείθειΒ: εκεί f || 6 όκτωκαιδεκέτ(η) Ρ όκτωκαιδεκάτ(η) Q
όκτωκαιδεκαέτη Hf όκτωκαιδεκαετή Β2 οκτώ καΐ δέκα έτη Β1 Οκτωκαίδεκα έτη F | δ' έλθεΐν PQ δελθεΐν Β: διελθεΐν Β2 δ[ι'] έλθεΐν
cum ras Η έλθεΐν F δε έλθεΐν f || 7 ακαδημία libri || 9 περδίκου f ||
12 άπο (cum fenestra) την et in marg λείπει Β άποστήν Q: πώς
την Ff [πως]τήν cum ras Ρ2, Η || 13 συστήσαντα sed eadem manu
F συστήσασθαι Cobetus | δε] τε libri nisi quod erasit P2 om Η ||
14 τετταρεσκαίδεκα Β, Ρ (sed hic quidem εσ in ras.), QH: ιδ F τέτταρα και δέκα f || 15 ό om f | έπικούριος Β | βίου om F
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θειν αυτόν επί φιλοσοφίαν καταγνόντα των γραμματιστών, επειδή
μη έδυνήθησαν έρμηνευσαι αύτψ τα περί του παρ' Ήσιόδψ χάους,
φησι δ' Έρμιππος γραμματοδιδάσκαλον αύτύν γεγενήσθαι, Έπειτα
μέντοι περιτυχόντα τοις Δημοκρίτου βιβλίοις, επί φιλοσοφίαν a£ar
διό και τον Τίμωνα φάσκειν περί αυτού
3
ύστατος αΰ φυσικών και κύντατος, εκ Σάμου έλθών
γραμμαδιδασκαλίδης, άναγωγότατος £ωόντων.
συνεφιλοσόφουν δ' αύτψ προτρεψαμένω και οι αδελφοί τρεις όντες, Νεοκλής Χαιρέδημος Αριστόβουλος, καθά φησι Φιλόδημος ό
Επικούρειος εν τω δεκάτψ της των φιλοσόφων συντάξεως, άλλα
και δούλος Μυς όνομα, καθά φησι Μυρωνιανός εν Όμοίοις ίστορικοΐς κεφαλαίοις.
Διότιμος δ' ό Στωικός δυσμενώς έχων προς αυτόν πικρότατα αυτόν διαβέβληκεν, έπιστολάς φέρων πεντήκοντα ασελγείς
ως Επικούρου* και ό τα εις Χρύσιππον αναφερόμενα έπιστόλια
ως Επικούρου συντάΕας. αλλά και οί περί ΤΤοσειδώνιον τον Στωι- 4
κόν και Νικόλαος και Σωτίων εν τοις δώδεκα των έπιγραφομένων
Διοκλείων έλεγχων, α εστί περί της εικάδος, και Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς. και γαρ συν τη μητρι περιιόντα αυτόν ες τα οίκίδια
καθαρμούς άναγινώσκειν, και συν τω πατρί γράμματα διδάσκειν
λυπρου τίνος μισθαρίου. άλλα και των αδελφών ένα προαγωγεύειν,
και Λεοντίω συνεΐναι τη εταίρα · τα δε Δημοκρίτου περί των άτό1 αυτόν om F | καταγνώντα Β καταγοντα Η | των BFPQH1 :
των σοφιστών και H2f || 2 έδυνήθην Q non intellecto conpendio
codicis Ρ Ι έρμηνευσαι έδυνήθησαν Β | αύτψ om F (non f) | ήσιόδου f || 3 δε f | πράγματι (sine acc. Β) διδάσκαλον BF || 4 περιτυχώ
Β | ά£αι Β άί£αι FPQHf: uerurn uidit Huebnerus || 6 φυσικός f ||
7 γραμμαδιδασκαλίδης F1 : γραμμοδιδασκαλίδης BF2PQf γραμοδ- Η |
άναγαγότατος f||8 δ' B2PQH om Β1 : δε Ff | προτρεψαμένου F ||
10 έπικούριος Β | φιλοσόφων τάσεως F || 11 μυσ* Ρ1 μύσ Ρ2 | εν
νόμοις libri cum f: corr Huebnerus cf. Muelleri FHG- IV p. 455 ||
13 Διότιμος] θεότιμος traditur Athen. xin p. 611 b | δ' PQH: δε
BFf | αυτόν] αυτήν Q || 15 και ό] και f || 16 συντάξεις Ρ1 | ΤΤοσει
δώνιον τον om f || 17 τοις δώδεκα (δωδεκατω Β) των BFPQHf:
τω δωδεκάτψ των Gassendus || 18 ά sic libri | της f: τοις BFPQH |
εικάδος Huebnerus, cf. Nietzschius mus. Rhen. xxin p. 639: κδ libri |
άλικαρνασεύς FPQHf || 19 ες τα οικεία f||21 προαγεύειν Β1 προαγορεύειν Ff || 22 και λεοντίω B2P!Q και λεοντία Β1 : λεοντίω τε
Η2 λεοντία τε FPW, f | έτερα F*
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μων καΐ Αρίστιππου περί της ηδονής ως ίδια λέγειν, μη είναι τε
γνησίως άστόν, ως Τιμοκράτης φησί και Ηρόδοτος εν τφ Περί
Επικούρου εφηβείας. Μιθρήν τε αίσχρώς κολακεύειν τον Λυσι
μάχου διοικητήν, εν ταΐς έπιστολαΐς Παιάνα και ανακτά κα5 λουντα. αλλά και Ιδομενέα καΐ Ήρόδοτον καΐ Τιμοκράτην τους 6
£κπυστα αυτού τα κρύφια ποιήσαντας έγκωμιά£ειν καΐ κολακεύειν
αυτό τούτο, εν τε ταΐς έπιστολαΐς προς μεν Λεόντιον Π αϊ αν
άνα£, φίλον Λεοντάριον, οίου κροτοθορύβου ημάς ένέπλησας άναγνόντας σου το έπιστόλιον προς δε θεμίσταν
την Λεοντέιυς γυναίκα Οίος τε φησίν ειμί, εάν μη ύμεΐς προς ίο
με άφίκησθε, αυτός τρικύλιστος, οπού αν ύμεΐς καΐ θεμίστα παρακαλήτε, ώθεΐσθαι. προς δε Πυθοκλέα ώραΐον όντα
Καθεδουμαι φησί προσδοκών την ίμερτήν καΐ ίσόθεόν
σου είσοδο ν. και πάλιν προς θεμίσταν γράφων νομίσει αυτή
παραινεΐν, καθά φησί Θεόδωρος εν τφ τετάρτω των Προς Επί- 15
6 κουρον. καΐ άλλαις δε πολλαΐς έταίραις γράφειν, και μάλιστα Λεον.
τίω, ης και Μητρόδωρον έρασθήναι. εν τε τφ Περί τέλους γρά
φειν ούτως Ου γαρ έ*γωγε £χω τί νοήσω τάγαθόν, άφαιρών μεν τάς δια χυλών ήδονάς, άφαιρών δε τάς δι'
αφροδισίων και τάς δι' ακροαμάτων καΐ τάς δια μορ-20
7 fr. 143 | 10 fr. 125 | 12 fr. 165 | 14 fr. 126 | 17 fr. G7
1 περί της om F της om f || 2 άστόν BPHf: αυτόν FQ, mg
Η || 3 μίθρην FPQf μείθρην β μίθρον Η | λυσμάχου Q || 5 ήδομενέα Β || 6—7 κολακεύειν αύτώ τούτω. F, f || 7 τούτο .. . Λεόντιον
om Q | λεόντιον Η2 : λεοντίαν BFPJH^f | 8 ή[μ]εΐς cum recenti litura
Β Ι ένέπλησας Suidas u. κροτοθορύβου: ένέπλησε Β ένέπλησεν ceteri cum f || 9 άναγνόντας σου PQH άναγνόντας σοι f: άναγνόντί
σοι F, Suidae libri άναγνόντί* et suprascr σοι Β2 | δε om f || 10
λέοντος libri: corr Gassendus | οίος τε libri: οίος Cobetus | προς με
libri: προς έμέ Cobetus || 11 άφίκησθαι Η | οπού libri: οποί Cobetus Ι θέμιστα BPQHf || 12 παρακαλ[ήτε] cum rec litura Β παρα
καλείται f || 13 καθαιδουμαι B*Q || 14 προς] ως f | νομίζει αυτή
παραινεΐν BFPQH νομί£ειν αυτήν περαινεΐν f. fort. όνοιυιάΖει αυ
τήν Άριάγνην (paulo longius abest quod edidi έταίραν) || 15 Θεό
δωρος libri: θεόδοτος ως f || 16 λεοντίω B2PXQ λεοντείω Η: λεοντία B1FP2, f || 17 τφ] των Η* || 18 νοήσαι F || 19 χειλών Q | δε
και τάς Meibomius | διαφροδισί(ας) F || 20 κροαμάτων Β 1 | μορφής
Athenaeus: μορφάς Pf et ex μορφάς corr Β1 μορφάς QH μορφών F
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φ ή ς. εν τε τη προς ΤΤυθοκλέ"α επιστολή γράφειν ΤΤαιδείαν δε
πα σα ν, μακάριε, φεΰγε τα κατιόν άράμενος. Επίκτητος
τε κιναιδολόγον αυτόν καλεί και τα μάλιστα λοιδορεί, και μην και
Τιμοκράτης εν τοις έπιγραφομένοις Εύφραντοΐς ό Μητροδώρου μεν
5 αδελφός, μαθητής δε αυτού της σχολής έκφοιτήσας φησί δις αυ
τόν της ημέρας έμεΐν από τρυφής, εαυτόν τε διηγείται μόγις έκφυγεΐν ίσχυσαι τάς νυκτερινάς έκείνας φιλοσοφίας και την μυστι
κή ν έκείνην συνδιαγιυγήν τον τε Επίκουρο ν πολλά κατά τον λόγον 7
ήγνοηκέναι και πολύ μάλλον κατά τον βίον, το τε σώμα έλεεινώς
ίο διακεΐσθαι, ως πολλών ετών μη δύνασθαι από του φορείου διάναστήναι · μνάν τε άναλίσκειν ήμερησίαν εις την τράπεΖαν, ως αυτός
εν τη προς Λεόντιον επιστολή γράφει και εν ταΐς προς τους εν
Μυτιλήνη φιλοσόφους, συνεΐναί τε αύτψ τε και Μητροδώρψ εταί
ρας και αλλάς, Μαμμάριον και Ήδεΐαν και Έρώτιον και Νικίδιον.
15 και εν ταΐς επτά καί τριάκοντα βίβλοις ταΐς Περί φύσεως τα πλεί
στα ταύτα (τε) λέγειν καί άντιγράφειν εν αύταΐς άλλοις τε καί Ναυ1 fr. 163
1 παιδείαν Flf, mg Ρ2 : παιδιάν BF2PQH || 2 μακάριε BPQH:
μακάριοι F μακριοί f | φεύγετε (φεύγε corr m. π) κατιδιαραμεν Β
φεύγε τε κάτι δι'/· έ ραμεν (in mg ·/. αϊ m ι) Ρ φεύγετε κάτι
διέραμεν QH φεύγετε F Jf sed in mg καταδ' ιερά addidit F2 :
emendauit Gassendus || 3 κ[ιναι]δολόγον cum rasura Β κιναιδόλοιγον mg Ρ2 || 4 τιμωκράτης Β | εύφραντοΐς FP2Hf εύφράντοις
suprascr. Η2 : εύφαντοΐς Β εύφάντοις PQ. uerborum ordo arguit
quae de Metrodoro memorantur a Laertio huc esse translata ex
§ 23, ubi τον προειρημένον idem inseruit || 5 τη σχολής Η | δις]
δε f I αυτόν δις Meibomio auctore uolgatur || 6 από] υπό Meibomius || 7 ίσχυσαι f || 8 συνδιαγωγήν PQ sed Ρ ita ut συν m. ι supra
uersum addiderit: συναγωγήν BFf διαγωγήν Η || 9 ήγνωηκέναι Β |
βίον om Β || 10 φορίου Β || 12 λεοντίαν FP2 λεοντία f | ταΐς] τη
Menagius cf. adn. ρ. 136, 11 | τους εν om F || 13 μιτυλήνη libri ]
φίλους infra § 136 | τε αύτώ καί (alterum τε om) Ff || 14 μαρμάριον
BPQHf μαρμάρειον F: ex Philodemo VH2 ι f. 149 emendauit Spengelius Philol suppl. t. π p. 534 ήδείαν Υ ίδείαν ex ιδίαν corr Β2 |
νικήδιον BF || 15 επτά καί λ F | φύσεως ταύτα τα πλείστα Ff ||
16 ταύτα libri: corr Kuehnius, addidi τε | λέγειν καί άντιγράφειν
BPQH: γράφειν καί άντιλέγειν mg γρ Ρ2 άντιγράφειν καί άντιλέγειν Ff | άλλοις f: άλλαις BFPQH | ναυσιφάνει BFf et Ρ2 : ναυσι
φά(νει) Ρ1 ναυσιφάνης QH
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σιφάνει [τα πλείστα], καΐ αυτή λέ£ει φάσκειν ούτως 'Αλλ' ϊτωσαν
εΐχε γαρ εκείνος ώδίνων την από του στόματος καύχησιν την σοφιστικήν, καθά περ καΐ άλλοι πολλοί των άν8 δρα πόδων, καΐ αυτόν Επίκουρο ν εν ταΐς έπιστολαΐς περί Ναυσιφάνους λέγειν Ταύτα ήγαγεν αυτόν εις έ*κστασιν τοιαύ- 5
την, ώστε μοι λοιδορεΐσθαι καΐ άποκαλεΐν διδάσκαλον.
πλεύμονά τε αυτόν έκάλει και άγράμματον καΐ απατεώνα
καΐ πόρνη ν τους τε περί Πλάτωνα Διονυσοκόλακας καΐ αυ
τόν Πλάτωνα χρυσό υ ν, καΐ Αριστοτέλη άσωτο ν, {δν) καταφαγόντα την πατρώαν ούσίαν στρατεύεσθαι καΐ φαρμακοπωλεΐν · ίο
φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καΐ γραφέα Δημοκρίτου καΐ
εν κώμαις γράμματα δίδασκεw Ήράκλειτόν τε κ υ κήτη ν καί
Δημόκριτον Ληρόκριτον καί Άντίδωρον Σαννίδωρον τους
τε Κυνικούς εχθρούς της Ελλάδος* καί τους διαλεκτικούς πο15
λυφθόρους* Πύρρωνα δε άμαθη καί άπαίδευτον.
1 fr. 93 | 5 fr. 113 | 7 fr. 236 | 8-15 fr. 238. 172
1 καί αύτη λέ£ει φάσκειν τα πλείστα F τα πλείστα (ceteris
omissis) f | αλλ' εϊτως' αλλ' Β άλλειτως· αλλ' Q άλλειτω* αλλ' Ρ1
αλλ' ήτω αλλ' Ρ2 αλλ' ή τω αλλ' Η ά[λλ' ή τω] αλλ' cum rasura
F αλλ' f αλλ' ει τις άλλος Stephanus || 2 είχε γαρ (haec uox in
litura Β) κείνος libri et f είχε κάκεΐνος Stephanus | ώδ[ίν]ων cum
ras. B. Cf. lulianus epist. 59 p. 568, 21 Hertl. νυνί δ' ώςπερ ώδίνων xftv καθ' ημών λοιδορίαν άθρόαν έΗέχεας || 4 ταίς om BFf j|
5 λέγειν ταύτα' ήγαγεν FHf || 6 μοι] μη FHf | διδάσκαλον si uerum
esset, non Epicurum γραμματοδιδάσκαλον (ut uoluit Hirzelius unters.
I p. 109), sed ipsum Nausiphanem praeceptorem Epicuri notaret.
propono δύσκολον || 7 πλεύμωνα Β et ut uidetur Ρ1 | άπαταιώνα
BF || 8 καί πόρνην om Ff | πόρνην BPQ: πόρν[ο]ν cum litura Η
πόρνον s. cf. Crates Laertii Diog. vi 85 οΰτε λίχνος πόρνης έπαγαλλόμενος πυγήσιν || 9 άριστοτέλη BpiQH: άριστοτέλην (F)P2f |
δν suppleuit C. F. Hermannus zeitschr. f. d. alterthumsw. 1834
p. 110 || 10 πατρώαν F | στρατεύεσθαι] immo τερατεύεσθαι || 11 δημοκρίτου BP1QH: δημόκριτον FP2f || 12 κώμαις καί γράμματα Η1
ήράκλητον F || 13 σαννίδωρον libri: Σαινίδωρον Hadr. lunius ad
Hesychium Miles. ρ. 78 ed. Meurs. | τους τε FPQf τους δε (Β?
Η?) Nuernberger | 14 κυίικηνούς Hbri: corr. Reinesius uar. lect.
ni 2 ρ. 332 Κυρηναϊκούς Gassendus | πολυφθονερούς BQf πολύ φθο
νερούς FPH: corr. Bakius ad Cleomedem p. 431 || 15 πύρωνα
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Μεμήνασι δ' ούτοι, τω γαρ άνδρί μάρτυρες ικανοί της άνυ- 9
περβλήτου προς ποιντας ευγνωμοσύνης ή τε πατρίς χαλκαΐς είκοσι
τιμήσασα, οϊ τε φίλοι τοσούτοι το πλήθος ως μηδ' αν πόλεσιν
δλαις μετρεΐσθαι δύνασθαι, οϊ τε γνώριμοι πάντες ταις δογματικαΐς
αυτού σειρήσι προσκατασχεθέντες, πλην Μητροδώρου του Στρατονικέως προς Καρνεάδην αποχωρήσαντος, τάχα βαρυνθέντος ταΐς
άνυπερβλήτοις αυτού χρηστότησιν · ή τε διαδοχή, πασών σχεδόν
έκλιπουσών των άλλων, ες αεί διαμένουσα και νηρίθμους αρχάς
άπολύουσα άλλην έΗ άλλης των γνωρίμων · ή τε προς τους γονέας 10
ευχαριστία, και ή προς τους αδελφούς εύποιία, προς τε τους οίκέτας ήμερότης, ως δήλον κάκ των διαθηκών αυτού και δτι αυ
τοί συνεφιλοσόφουν αύτω, ων ην ενδοξότατος ό προειρημένος Μυς*
καθόλου τε ή προς πάντας αυτού φιλανθρωπία, της μεν γαρ προς
θεούς όσιότητος και προς πατρίδα φιλίας άλεκτος ή διάθεσις. υπερβολή γαρ επιεικείας ουδέ πολιτείας ήψατο. και χαλεπωτάτων
δε καιρών κατασχόντων τηνικάδε την Ελλάδα αυτόθι καταβιώναι,
δις ή τρις τους περί την Ίωνίαν τόπους προς τους φίλους διαδραμόντα' ο'ί και πανταχόθεν προς αυτόν άφικνούντο, και συνεβίουν αύτψ εν τω κήπψ — καθά φησι και Απολλόδωρος' δν και
όγδοήκοντα μνών πρίασθαΓ Διοκλής δε εν τη τρίτη της έπιδρο- 11
μής φησιν — ευτελέστατα και λιτότατα διαιτώμενοΓ κοτύλη γούν,
φησίν, οίνιδίου ήρκουντο' το δε πάν ύδωρ ην αύτοΐς ποτόν. τον

1 δε Ff | των γαρ ανδρών libri sed γρ του αν δρός mg Β:
corr Gassendus || 3 πολ[ε]σιν cum ras Β | πόλεσι τούτους δλαις F ||
5 σειρ| ήσι] cum ras rec Β | προσκατασχεθέντες BPiQ: προκατασχFP2Hf || Π άποχωρίσαντος f || 7 ή τε . . . σχεδόν in rasura, supra ultimam litterarn remansit ώ F || 8 εκλειπουσών F | διαμένουσα ex διαμενούσασ corr Ρ1 | νηρίθμους BFipQHif: άνηρίθμους F2H2 || 9 άπο
λύουσα libri et f | γονέους F || 12 μυς Ρ2 || 13 καθόλου τε BPQ:
καθόλου δε F(H?)f || 14 προς geminat F [ πατρίδας BFP2 | άληκτος
FH || 15 υπερβολή Β υπέρ .... βολή cum fenestra F || 16 δε] τέ ί |
κατασχόντων τηνικάδε F, PQHf: κατά sine lacunae indicio, in marg
σχόντων τηνικαύτα supplet Β | καταβειώναι (ώ supra uersum) F ||
17 ή libri: ή και f | τρεις Β | τους f: εις τους BPQFH | προς τους
φίλους om F, post διαδραμόντα traicit f || 18 άφικνουντα Q άφικνοϋντες f || 19 φησι και] φη(σι) F φησιν f || '20 δε delebat Roeperus
Philol. ι ρ. 66Θ | τω τρίτω Η | 21 λιτώτατα B2F | διαιτόμενοι F ||
22 φη(σίν) in ras P2 om Q | οίνηδίου F | fort. το δε λοιπόν

VITA EPICVRI

365

τε Έπίκουρον μη ά£ιουν εις το κοινόν κατατίθεσθαι τάς ουσίας,
καθά περ τον ΤΤυθαγόραν κοινά τα φίλων λέγοντα* άπιστούντων
γαρ είναι το τοιούτον ει δ' απίστων, ουδέ φίλων, αυτός τε φησίν εν ταΐς έπιστολαΐς, ΰδατι μόνον άρκεΐσθαι και άρτω λιτψ. και
ΤΤέμψον μοι τυρού φησί κυθριδιου, ϊν' δταν βούλιυμαι ΤΓΟλυτελεύσασθαι δύνωμαι. τοιούτος ην ό την ηδονή ν εΐναι
τέλος δογματικών, δν καί Αθηναίος δι' επιγράμματος ούτως υμνεί
12
"Ανθρωποι μοχθείτε τα χείρονα, και δια κέρδος
άπληστοι νεικέων άρχετε και πολέμων
τας φύσιος δ' ό πλούτος δρον τινά βαιόν έπίσχεΓ
αί δε κεναί κρίσιες τάν άπέραντον όδόν.
τούτο Νεοκλήος πινυτόν τέκος ή παρά Μουσέων
έ"κλυεν ή ΤΤυθούς έ£ ιερών τριπόδων.
είσόμεθα δε καί μάλλον προϊόντες £κ τε των δογμάτων £κ τε των
£ητών αυτού.
Μάλιστα δ' άπεδέχετο, φησί Διοκλής, των αρχαίων Άνα£αγόραν, καίτοι £ν τισιν άντειρηκώς αύτω, και Άρχέλαον τον Σωκράτους διδάσκαλον. έγύμναίε δε, φησί, τους γνωρίμους καί δια
13 μνήμης έ*χειν τα εαυτού συγγράμματα. Τούτον 'Απολλόδωρος εν
Χρονικοΐς Ναυσιφάνους άκούσαί φησι καί Πρα£ιφάνους· αυτός δε
ου φησιν, αλλ' εαυτού, εν τη προς Εύρύλοχον επιστολή, αλλ' ουδέ
4 fr. 181 | 5 ίϊ. 182
2 τα libri: τα των Meibomius || 3 τοιούτον B2FP2Hf τοιούτο
| ει δ' απίστων circumpungendo del Ρ2 om Hf || 4 [λι]τώ primis litteris in fenestra suppletis B2 || 5 κυθριδιου libri κυθριδίον f:
Κυθνίου Menagius | πολυτελεύσασθαι ΒΡϊζ): πολυτελέσασθαι FP2Hf
Lobeckius ad Phiyn. p. 67 || 7 ov suppleuit Β2 | αθηναίος BP1 ||
8 μοχθήτε F | τα libri: τί f | χείρωνα F | κέρκος sed in marg correctum Η || 9 άπληστοι] άπλειστον F άπληστον ceteri | νεικέων
FPQHf νεικ*ών (" ex corr.) Β νεικών s | άρχεται f || 10 της f ||
11 τάν om B1 || 12 τούτον F | τέκος ex τέλος corr F | μουσέων
P1Q μουσεύων F μουσ[ών] cum ras Β μουσάων P2Hf μουσάν mg
Η || 13 πυθούς F | έΗιερών Η || 14 εϊσομεθα F || 15 £ητών BP!Q
mg Η: βημάτων FP2Hf || 16 δ7 (B?)Ff: δε PQH | τον άρχαΐον f ||
17 άντειρικώς f || 19 τα εαυτού ^χειν συγγρ. F || 20 ναυσιφάνους
BPQHs: λυσιφάνους Ff, γρ Ρ2 || 21 πρό[ς] cum ras Β | εύρόλοκον
P1Q εύρύδοκον BFP2H εύρύδικον f: corr Menagius conl. § 28 (supra p. 8<», 9) Η
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Λεύκιππόν τίνα γεγενήσθαί φησι φιλόσοφον, ούτε αυτός ονίτε Έρμαρχος, δν 2νιοί φασι καΐ Απολλόδωρος ό Επικούρειος διδάσκαλον
Δημοκρίτου γεγενήσθαι. Δημήτριος δε φησιν ό Μάγνης και Ξενο
κράτους αυτόν άκουσαι.
5
Κέχρηται δε λέΗει κύριοι κατά των πραγμάτων, ην δτι ίδιωτάτη εστίν, Αριστοφάνης ό γραμματικός αιτιάται, σαφής δ' ην
ούτως, ως και εν τω Περί Ρητορικής άΗιοΐ μηδέν άλλο ή σαφήνειαν άπαιτεΐν. καΐ εν ταϊς έπιστολαΐς αντί του Χαίρειν Ευ πράτ- 14
τειν καΐ Σπουδαίως ζην.
ίο
Αντίγονος δε φησιν εν τω Επικούρου βίω τον Κανόνα γράψαι αυτόν εκ του Ναυσιφάνους Τρίποδος, ου και άκουσαί φησιν
αυτόν, άλλα καΐ ΤΤαμφίλου του Πλατωνικού εν Σάμω. #ρ£ασθαί
τε φιλοσοφείν ετών υπάρχοντα δυοκαίδεκα, άφηγήσασθαι δε της
σχολής ετών όντα δύο προς τοις τριάκοντα.
15
Έγεννήθη δε, φησιν Απολλόδωρος εν Χρονικοΐς, κατά το τρί
τον £τος της ενάτης και εκατοστής Ολυμπιάδος επί Σωσιγένους
άρχοντος μηνός γαμηλιώνος έβδομη, £τεσιν ύστερον της Πλάτωνος
τελευτής επτά. υπάρχοντα δ' αυτόν ετών δύο καΐ τριάκοντα πρώ- 15
τον εν Μυτιλήνη καΐ Λαμψάκω συστήσασθαι σχολήν επί ε*τη πέν20 τε* έ"πειθ' ούτως εις Αθήνας μετελθεΐν, και τελευτήσαι κατά το

1 φιλόσοφή sic i. e. φιλόσο[φον] φη(σι) F φιλόσοφον sine
φησι f | οΰτ3 αυτός Ff | ερμαρχος ΒΡ έρμαρχος F έ'ρμαχος QHf ||
2 ό επικούρου Β | διδάσκαλον ex -λος corr Β1 || 5 ίδιωτάτη libri
ίδιοτάτη f: ίδιωτικωτάτη Menagius Ιδιωτική Bakius ad Cleomedem
ρ. 426 || 6 δε ην Β || 7 περί BBTiQ: περί της P2Hf || 8 άπαιτεΐν
libri et f: άσκεΐν dedit Cobetus. conicias άπαιτών | post χαίρειν
deest γράφει || 9 σπουδαία f || 10 Αντίγονος ausus sum: άριστον οι
libri. latere scriptoris nomen Cobetus perspexit isque 'Αρίστων
dedit, cuius περί Ηρακλείτου librum semel Laertius Diog. ix 5 memorat auctore Sotione. possis etiam Καρύστιος conicere | φησιν Cobetus, cf. u. 11: φασιν libri cum f || 11 φησΙν libri cum f || 13 δύο
καΐ δέκα Ρ1 δύο καιδεκα F | δε om F || 14 τοις λ F || 1δ έγενήθη
Β | εν χρονικοΐς om Ff || 16 ενάτης] θ Ff | σωσηγένους F || 17 inter
μηνός et της uacuum spatium unius et quod excedit uersus reliquerat Β1 παπυλεώνος εβδόμη . .. ^τεσιν_ύστερον suppleuit Β2 | εβδόμη
Β2 : εβδόμης FPQHf || 18 δ'] δε Ff | β καΐ λ F | πρώτον εν BPQH:
εν Ff qui πρώτον post Λαμψάκω traiciunt | 19 μιτυλήνη libri | συστήσασθε F || 20 ^πειθ' ούτω BPQH: ειθ' οΰτως F, f mg γρ Ρ2
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δεύτερον έτος της εβδόμης καΐ εικοστής καΐ εκατοστής Ολυμπιάδος
επί ΤΤυθαράτου έτη βιώσαντα δύο προς τοις έβδομήκοντα' την τε
σχολήν διαδέξασθαι "Ερμαρχον Άγεμόρτου Μυτιληναΐον. τελευτήσαι δ' αυτόν λίθψ των ουρών έπισχεθέντων, ως φησι και "Ερμαρχος εν έπιστολαΐς, ημέρας νοσήσαντα τετταρεσκαίδεκα. δτε και 6
φησιν "Ερμιππος έμβάντα αυτόν εις πύελον χαλκήν κεκραμένην
16 ϋδατι θερμώ καΐ αίτήσαντα άκρατον βοφήσαΓ τοις τε φίλοις παραγγείλαντα των δογμάτων μεμνήσθαι, ούτω τελευτήσαι. καΐ εστίν
ημών εις αυτόν ούτω
Χαίρετε, καΐ μέμνησθε τα δόγματα. τοΟτ' Επίκουρος
ίο
ύ'στατον είπε φίλοις τούπος άποφθίμενος.
θερμήν ες πύελον γαρ έληλύθεεν καΐ άκρατον
έσπασεν, εΐτ' Άίδην ψυχρόν έπεσπάσατο.
Ούτος μεν ό βίος τάνδρός, ήδε (δε) ή τελευτή.
Καΐ διέθετο ώδε 1 Κατά τάδε .... ελευθερία.
16
'22
"Ηδη δε τελευτών γράφει προς Ιδομενέα τήνδε έπιστολήν
Την μακαρίαν .. Μητροδώρου. Καΐ διέθετο μεν ώδε.
Μαθητάς δε έσχε πολλούς μεν, σφόδρα δε έλλογίμους Μη15 fr. 217 | 16 fr. 138
1 εικοστής καΐ om Ff || 2 έτη βιώσαντα FP2Hf: έπιβιώσαντα
3 έρμαρχον (B?)FPQ: έρμαχον (H?)f | άγεμάρτου BFPi :
άγεμάρχου corr Ρ1, QH2f άγεμάργου Η1 | μιπυληναιον F μιτυληναΐον ceteri || 4 δ 1] δε Ff | ούρων] θυρών Ff | £ρμαρχος (B?)PQ
έρμαρχος F έρμαχος (H)f || 5 τετταρεσκαίδεκα Β(ρ!?) τεσσαρεσκ. Q
τέτταρακαίδεκα F, P2f τετταρασκ. Η || 6 φησιν "Ερμιππος om F |
ένβάντα Η | χαλκήν F || 7 θερμώ in ras F | αίτήσαντα] αίτήσαι Ff
γρ αίτήκαι (sic) Ρ2 sscr || 10 — 13 receptum in Anthol. Palat. vii 106 ||
10 επίκουρος FPQHf: επικούρου Β et ante correcturam codex anthologiae || 11 ύστερον F γρ Ρ2 | τούποςΐ πρώτος BFH πρώτον
PQ: οΐσιν f, authologia | άποθίμενος F άποφήμενος Q || 12 πύλον
F | έληλύθεεν] έ*λύληθεν ex έσλύληθεν corr Β έσήλυθεν PQH et
cod. anthologiae έσήλυθε F είσήλυθεν f | καΐ BPQH et cod. anthologiae: καΐ τον Ff uitiose [ άκρατον libri et f : άκρητον anthologia ||
13 έσπασε F | εΐθ' Β 2 | άπεσπάσατο Β || 14 δε suppleuit Stephanus ||
16 ίδομενέα F | την δε F || 17 διέθετο Stephanus: έθετο libri cum
f || 18sq. μητρόδωρον άθηναΐον ή BFPQH μητρόδωρον άθηναΐον,
καί f: patris nomen inuestigauit Duening De Metrod. p. 7 sq. cf.
Gomperzius Hermae t. ν ρ. 387
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τρόδωρον Αθηναίου ή Τιμοκράτους και Σάνδης Λαμψακηνόν δς
αφ' ου τον άνδρα ε*γνω, ουκ άπέστη απ' αυτού πλην ££ μηνών
εις την οικείαν, ε'πειτα επανήλθε, γέγονε δε αγαθός πάντα, καθά
καΐ Επίκουρος εν προηγουμέναις γραφαΐς μαρτυρεί καΐ εν τψ τρίτψ 23
6 Τιμοκράτους. τοιούτος δ' ων καΐ την άδελφήν Βατίδα έκδοτο
Ίδομενεΐ, καΐ Λεόντιον την Άττικήν έταίραν άναλαβών είχε παλλακήν. ην δε καΐ άκατάπληκτος προς τε τάς οχλήσεις καΐ τον θάνα
τον, ως Επίκουρος εν τψ πρώτω Μητροδώρου φησί. φασί δε και
προ επτά ετών αυτού τελευτήσαι πεντηκοστόν τρίτον £τος άγοντα,
ίο καΐ αυτός Επίκουρος εν ταΐς προειρημέναις διαθήκαις, ως προαπεληλυθότος αύτοΟ δηλονότι, έπισκήπτει περί της επιμελείας αυ
τού των παίδων, έ'σχε δε καΐ τον προειρημένον είκαΐόν τίνα άδελφόν του Μητροδώρου Τιμοκράτην. βιβλία δε εστί του Μητροδώρου
τάδε' Προς τους ιατρούς τρία. Περί αισθήσεων. ΤΤρός Τιμοκράτην. 24
16 Περί μεγαλοψυχίας. Περί της Επικούρου αρρώστιας. Προς τους

τ/

1 τιμοκρα FPQ τιμοκράτην BHf | και σάνδην libri: matris
nomen dedi quale a libronim testimonio proxime aberat: Κασσάν
δρας ci Gomperzius 1. s. || 2 απ' om P 1QH || 3 οίκίαν libri: corr.
Cobetus | έπανήλθεν. Η | πάντα BFPiQf: κατά πάντα P2Hs | καθά
... 5 Τιμοκράτους om F | κ[α]θά cum litura Β || 4 γραφαΐς] γρά
φει libri. cf. adn. p. 176, 25 | και libri: δε και Stephanus interpo-

τ/
lauit i| 5 τιμοκρα Q: τιμοκράτης BPf τιμοκράτει Η | δ'] δε Ff | βατίδην Η j| 6 λέοντιον BP*Q: λεοντίαν Ff et terminalione ov supra scripta
l'2H | παλακήν F || 7 άκατάπληκτος Ff: ακατάληπτος BPQH || 8
μητροδώρω libri | φησίν. Η | φασί ex φησί corr Η || 9 προ επτά
ετών h. e. ut testatur uolumeri Hercul. n. 176 col. 19 apud Gomperzium Hermae t ν p. 387 sq., επί Δημοκλέους ol. 125, 3 a.'277;
natus erat ol. 112, 3 a. 330/29 | άγοντος PQHf άγον(τες) ut uidetur Β
άγω i. e. άγων F: corr. Casaubonus secundum Ambrosium Camaldulensem || 10 και BFf: και α PQH | προαπεληλυθότος BPQH nisi
quod προαποελ- pr Β: προαποθανόντος Ff mg γρ Ρ2 sed deletum |
11 δηλώ νότι Β δη deletum et in mg δηλονότι Η || 12 τον προειρημένον § 6 ρ. 362, 4 | είκαΐόν BFPQHf: οικεΐ(ον) supra scr m rec
Β οίκεΐόν s || 13 του] τον F | του Μητροδώρου ut glossema
damnabat Kuehnius | τιμωκράτην Β | δ' FHf | ^στι F | τ[ου] cum
ras Η || 14 τάδε] ταΟτα Β | τρία] γ Ff | αίσθήσεως Β || 15 άρρωστείας Β

369

VITA EPICVRI

διαλεκτικούς. Προς τους σοφιστάς εννέα. Περί της επί σοφίαν.
πορείας. Περί της μεταβολής. Περί πλούτου. Προς Δημόκριτον,
Περί ευγενείας.
ην καΐ Πολύαινος Αθηνοδώρου Λαμψακηνός, επιεικής καΐ φι
§
λικός, ως οί περί Φιλόδημόν φασι.
καΐ ό διαδεΗάμενος αυτόν Έρμαρχος Άγεμόρτου Μυτιληναίος,
άνήρ πατρός μεν πένητος, τάς δ' αρχάς προσέχουν £ητορικοΐς. φέ25 ρεται καΐ τούτου βιβλία κάλλιστα τάδε* Επιστολικά περί Εμπεδο
κλέους εχκοσι καΐ δύο. Περί των μαθημάτων. Προς Πλάτωνα.
Προς Άριστοτέλην. έτελεύτα δε παραλύσει, γενόμενος ίκανΟς άνήρ. ίο
Λεοντεύς τε ΛαμψακηνΟς Ομοίως καΐ ή τούτου γυνή θεμίστα,
πρύς ην καΐ γέγραφεν Ο Επίκουρος.
έτι τε Κωλώτης καΐ Ιδομενεύς, καΐ αυτοί Λαμψακηνοί. και
ούτοι μεν έλλόγιμοι. ων ην καΐ Πολύστρατος Ο διαδεζάμενος Έρμαρχον * δν διεδέΗατο Διονύσιος * δν Βασιλείδης. καΐ 'Απολλόδωρος 15
δ' 0 Κηποτύραννος γέγονεν έλλόγιμος, δς υπέρ τετρακόσια συνέ
γραψε βιβλία, δύο τε Πτολεμαίοι ΆλεΗανδρεΐς, δ τε μέλας καΐ ό
λευκός* Ζήνων τε ό Σιδώνιος, ακροατής Απολλοδώρου, πολυγρά20 φος άνήρ · καΐ Δημήτριος Ο έπικληθείς Λάκων · Διογένης τε Ο Ταρσεύς Ο τάς επίλεκτους σχολάς συγγράψας* και Ώριων, καΐ άλλοι 20
ους οί γνήσιοι Επικούρειοι σοφιστάς άποκαλουσιν.
5 οι περί Φιλόδημόν supra fr. 156
1 εννέα om Ff j| 2 πλούτου πρΟς Η || 4 φίλικος Ρ2 φίληκος
F φιλήκοος Cobetus || 5 οί περί] επί F | φασι om F || 6 Έρμαρχος
BPQ έρμαρχος F: ερμαχος Hf | άγεμόρτου BFP2 άγαιμόρτου Ρ1^}
άγαιμήρτει Η: άγεμάρχου mg H, f | μιτυληναΐος libri || 7 δ'] δε
Ff || 8 καλλιστάδε Β1 | Επιστολικά. Περί Έμπ. Bernaysius ad Theophr. de pietate p. 139 sq. cf. Gomperzius zeitschr. 1865 p. 825. _at
επιστολικά uocantur, non έπιστολαί | 9 είκοσι καΐ δύο BPQH: κβ
Ff Ι μαθητών libri: corr. Casaubonus | 10 παραλύσει Menagio praeeunte Kuehnius: παρά λυσία libri || 12 γέγραφεν] terminationi γρ
ας supra scr P2 || 13 κωλώτης PQ κωλοτής F κωλωτής f: κολώτης
Η κολωτής Β | είδομενεύς Β || 14 £ρμαρχον BPQ Ιρμαρχον F: £ρμαχον Hf || 15 δν βασιλ. omissa in marg supplet F | βασιλείδης
FPQH: βασιλίδης (B?)f || 16 δ'] δε Ff | υπέρ libri: υπέρ τα Cobetus ||
18 άκροατου F άκροατ[ής] cum litura Η | άπολλόδωρος Η || 19 τέ
Β, FP2Hf: δε P1Q || 20 συ[γγ]ράψας cum litura (ex συνγ-?) Β2 -||
21 έπικούριοι BFf | άποκαλοΟσι BF
24
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"Ησαν δε καΐ δλλοι Επίκουροι τρεις * δ τε Λεοντέως υίός καΐ
θεμίστας* έτερος Μάγνης· τέταρτος όπλομάχος.
Γέγονε δε πολυγραφώτατος .... Έπιστολαί.
"Α δε αύτω δοκεΐ εν αύτοΐς, έκθέσθαι πειράσομαι τρεις έπι- 28
5 στολάς αυτού παραθεμένος, εν αΐς πασαν την εαυτού φιλοσοφίαν
έπιτέτμηται. θήσομεν δε και τάς Κυρίας αυτού δό£ας και ει τι 29
£δο£εν εκλογής ά£ίως άνεφθέγχθαι, ώστε σε πανταχόθεν καταμαθείν τον άνδρα καν κρίνειν είδέναι. την μεν ούν πρώτην έπιστολήν γράφει προς Ήρόδοτον (ή τις εστί περί των φυσικών την
ίο δε δευτέραν προς Πυθοκλέα), ή τις εστί περί μεταρσίιυν την τρίτην προς Μενοικέα, εστί δ' εν αυτή τα περί βίων. άρκτέον δη
από της πρώτης, ολίγα προειπόντα περί της διαιρέσεως της κατ'
αυτόν φιλοσοφίας.
Διαιρείται τοίνυν εις τρία, το τε κανονικόν και φυσικύν καΐ
16 ηθικόν, .το μεν ουν κανονικόν εφόδους επί την πραγματείαν έχει, 30
καΐ £στιν εν ένί τω έπιγραφομένω Κανών, το δε φυσικΟν την
περί φύσεως θεωρίαν πάσαν, και εστίν εν ταΐς Περί φύσεως βί
βλοις λ£ και ταΐς έπιστολαΐς κατά στοιχεΐον. το δε ήθικΟν τα περί
αιρέσεως και φυγής · £στι δε εν ταΐς Περί βίων βίβλοις και έπιστο2ο λαΐς και τω Περί τέλους. Είώθασι μέντοι τύ κανονικόν ομού τω
φυσικώ τάττειν. καλουσι δ' αυτό περί κριτηρίου και αρχής, και
3 uide ρ. 85 sq. | 4—13 cf. ρ. 2 | 15—ρ. 372, 5 uide fr. 36. 35
1 έπικούριοι F || 2 τέταρτος libri: τρίτος Cobetus ut scilicet
uestigium Demetrii oblitteraret || 4 d] μίαν libri | αύτω* Β1 αύτώ[ν]
Β2 αυτών ceteri | δοκεΐ εν αύτοΐς ΒΡ^Η: ει δοκεΐ αύτοΐς F ει
δοκεΐ f γρ * των ει δοκεΐ εν αύτοΐς mg Ρ2 || 6 έπέτεμε Ff γρ mg
Ρ2 || 7 άνεκφθέγχθαι corr Β κ supra ε scripto, et fortasse Ρ1 άναφθέγχθαι Q | σε om Η || 8 καν] κάμε libri | κρίνειν είδέναι FP2Hf
κρίνειν είδέναι κρίνειν. ΒΡ^Η2 || 9 ή . . . 10 Πυθοκλέα om libri:
περί των φυσικών, δευτέραν πρΟς πυθοκλέα f || 10 ή τις Η || 11
δη] δε Ρ1 || 12 περί] άπύ f || 14 τρία] γ F | το τε] τΟ F || 16 ένϊ
////τω Ρ | την—17 θεωρίαν Ff: της—θεωρίας BPiQ τά-θεωρίαν
Ρ2 τ[ής] θεωρίαν cum ras Η || 17 πασαν om F solus || 18 ταΐς]
εν ταΐς Meibomius | κατά στοιχεΐον] fort. κατεστοιχειωμένον || 19
δε] δε και f | βίων] φύσεως sed in marg βίων corr F | και] om F
και εν Meibomius || 20 και τω F, f: και τύ BPQH και εν τω Meibomius || 21 τάττειν BPiQ: συντάττειν FP2(H)f | δ'] δε Ff
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στοιχειωτικύν · το δε φυσικύν περί γενέσεως καΐ φθοράς, καΐ περί
φύσεως· το δε ηθικόν περί αίρετών καΐ φευκτών, καΐ περί βίων
καΐ τέλους.
31
Την διαλεκτικήν ως παρέλκουσαν άποδοκιμάίουσιν. άρκεΐν
γαρ τους φυσικούς χωρεΐν κατά τους των πραγμάτων φθόγγους. 5
εν τοίνυν τω Κανόνι λέγων εστίν ό Επίκουρος κριτήρια της άλη_
θείας εΐναι τάς αισθήσεις καΐ προλήψεις καΐ τα πάθη· οί δ* Επι
κούρειοι καΐ τάς φανταστικάς έπιβολάς της διανοίας, λέγει δε καΐ
εν τη προς Ήρόδοτον επιτομή καΐ εν ταίς Κυρίαις δόζαις. πάσα
γαρ, φησίν, αΐσθησις άλογος εστί καΐ μνήμης ουδεμιάς δεκτική* ίο
ούτε γαρ ύφ' αυτής κινείται, ούτε ύφ' ετέρου κινηθείσα δύναταί
τι προσθεΐναι ή άφελείν. ουδέ £στι το δυνάμενον αύτάς διελέγξαΓ
32 οΰτε γαρ ή Ομογένεια αΐσθησις την Ομογενή δια την ίσοσθένειαν
οϋθ' ή άνομογένεια την άνομογένειαν, ου γαρ των αυτών είσι κριτικαί' οΰτε μην λύγος, πάς γαρ λύγος άπΟ των αισθήσεων ήρτη- 16
ται* ούθ' ή ετέρα την έτέραν, πάσαις γαρ προσέχομεν. καΐ τύ τα
έπαισθήματα δ' ύφεστάναι πιστουται την των αισθήσεων άλήθειαν.
ύφέστηκε δε τύ τε ύράν ημάς καΐ άκούειν, ώσπερ τΟ άλγεΐν. δθεν

1 καΐ περί φύσεως om F || 3 καΐ ante τέλους omissum in marg
supplet F || 4 δε ante διαλεκτικήν Gassendus inseruit, post eandem
uocem Meibomius || 6 τοίνυν] τίνι f | λέγων εστίν FP2H: εστίν BQ
£στιν Ρ1 λέγει ouv f | κριτήρια ex κριτήα Β2 || 7 καΐ τάς προλήψεις
Gassendus | έπικούριοι Bf || 8 καΐ ante τάς om F | fort. λέγει δε
καΐ αύτύς εν || 10 γ[άρ] cum ras rec Β | φησιν sine accentu PHf I
αισθήσεις Β1 | εστίν Q | ουδέ μιας Η ουδέ μιας εστί F || 11 ύφ' αυτής
F, f υπ* αυτής Ρ2 : απ' αυτής BPiQH | κινείται om Ff | δύναται
Gassendus: αδυνατεί libri cum f || 12 προσθήναι Β | ουδέ] ουδέν
F ούδ' f || 18 γαρ ή BFP^: γαρ P!QH | Ομογένεια libri cum f:
Ομοιογενής Gassendus eadem forma similiter etiam in proximis inlata | αΐσθησις . . ..14 άνομογένεια omissa supplet mg F | αισθή
σεις Β1 Ι Ομογενή BFP1Q: ύμογένειαν P2Hf || 14 άνομογένεια
BFQHf άνο|*μογένεια (ο erasum) ex paroxytono Ρ | την άνομογένειαν B2FQHf ex paroxytono Ρ om Β1 | είσΐ κριτικαΐ FP2Hf: εις
κριτικύν P1Q εις κριτικών Β || 15 μην Ο λύγος Meibomius | ήρτηται
Aldobrandinus: εϊρηται libri || 16 ούθ' ή ... προσέχομεν post 14 κριτικαί traiecit Gassendus | της ετέρας Β | προσέχομεν ex corr. Q ||
17 έπαισθήματα B(P1)Q mgH: ανεπαίσθητα FP2Hf | δ' (P^Q: δε
Β om FP2Hf Ι ύφιστάναι F ύφεστάναι f
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καΐ περί των άδηλων από των φαινομένων χρή σημειοΰσθαι. καΐ
γαρ καΐ έπίνοιαι πάσαι από τιίιν αισθήσεων γεγόνασι κατά τε πε
ρίπτωσιν και άναλογίαν καΐ ομοιότητα και σύνθεσιν, συμβαλλομένου
τι και του λογισμοί), τα τε των μαινόμενων φαντάσματα και (τα)
κατ' δναρ αληθή, κινεί γαρ· το δε μη δν ου κινεί.
την δε πρόληψιν λέγουσιν οιονεί κατάληψιν ή δό£αν όρθήν 33
ή έννοιαν ή καθολικήν νόησιν έναποκειμένην, τουτέστι μνήμην του
πολλάκις έξωθεν φανέντος, οίον το Τοιούτον εστίν άνθρωπος · άμα
γαρ τω £>ηθήναι άνθρωπος ευθύς κατά πρόληψιν και ό τύπος
αυτού νοείται προηγουμένων των αισθήσεων, παντί ουν ονόματι
το πριυτως ύποτεταγμένον εναργές εστί. καΐ ουκ αν έίητήσαμεν
τύ ίητούμενον, ει μη πρύτερον έγνώκειμεν αυτό* οίον Το πόρρω
έστώς ίππος εστίν ή βούς · δει γαρ κατά πρόληψιν έγνωκέναι ποτέ
ϊ'ππου καΐ βοος μορφήν. ούδ' αν ώνομάσαμέν τι μη πρύτερον αύτου κατά πρύληψιν τύν τύπον μαθόντες. εναργείς ουν είσιν αί
προλήψεις.
καΐ το δο£αστόν από προτέρου τινός εναργούς ήρτηται, εφ'
δ αναφερόντες λέγομεν οίον Πόθεν ϊσμεν ει τούτο εστίν άνθρω
πος; την δε δύ£αν καΐ ύπύληψιν λέγουσιν, αληθή τέ φασι και 34
ψευδή · αν μεν γαρ έπιμαρτυρήται ή μη άντιμαρτύρηται, αληθή
είναι* εάν δε μη έπιμαρτυρήται ή άντιμαρτύρηται, ψευδή τυγχάνειν. ό'θεν (το) προσμένον εισήχθη * οίον το προσμεΐναι καΐ εγγύς
γενέσθαι τω πύργψ καΐ μαθεΐν όποιος εγγύς φαίνεται.
1 των post περί om f | χρή Β || 2 γαρ καΐ BPQH: γαρ Ff.
γαρ ai Cobetus | (έπίνοι)αν supra scr Ρ2 || 3 έμβαλομένου F || 4 [φ]*αινομένων (φ ex μ corr?) F | τα suppleuit Casaubonus || 6 λέγουσιν
οιονεί κατάληψιν om Β | δύ£αν άνορθεΐν F, in mg επιστολή επι
κούρου m π || 7 τουτέστιν F || 8 έξωθεν φανέντος om FJf, in mg
supplet F2 || 9 γαρ το F | πρόσληψιν F8 || 11 έπιτεταγμένον libri: corr.
Gassendus || 12 έγνώκοιμεν Β || 13 έστώς FPQf: έστός (Β? Η?) ||
14 όνομάσαμεν f | μη om F, ει μη ante αυτού supra scr F2 j| 15
κατά πρόσληψιν Η κατάληψιν f|| 16 προσλήψεις F2 || 17 έναργώς
F || 18 ω Η || 20 ψευδή τυγχάνειν F uerbis αν μεν ... 21 τυγχάνειν
omissis et in mg m π suppletis | έπιμαρτυρήται et άντιμαρτύρηται
constanter FPQ | ή μη άντιμαρτύρηται omissa supplet mg Η | ή μη]
ή F Ι αληθή ... 21 άντιμαρτύρηται om Hf || 21 εάν] αν F || 22 το
suppleuit Gassendus | προσμένον B2f προσμένων Β1 : προς μεν δν
FPQH || 23 φαίνεσθαι F*
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Πάθη δε λέγουσιν είναι δύο, ήδονήν καΐ άλγηδόνα, Ιστάμενα
περί παν £ώον, καΐ την μεν οικεΐον, την δε άλλότριον δι' ων
κρίνεσθαι τάς αιρέσεις καΐ φυγάς, των τε ζητήσεων εΐναι τάς μεν
περί των πραγμάτων, τάς δε περί ψιλήν την φωνήν. καΐ ταύτα
5
δε περί της διαιρέσεως καΐ του κριτηρίου στοιχειωδώς.
Άνιτέον δε επί την έπιστολήν.

SVIDAE VITA EPICVRI
Επίκουρος Νεοκλέους Αθηναίος, Γαργήττιος των δήμων, μη
τρός Χαιρεστράτης' αδελφοί δε αυτού Νεοκλής Χαιρέδημος 'Αρι
στόβουλος ή 'Αριστόδημος, φιλοσοφίας δε ήρξατο από ένιαυτών ίο
ιβ, καΐ οίκείαν αΐρεσιν είσηγήσατο, πρώτον μεν εν Σάμψ διατρίψας
συν τοις γονευσιν, είτα σχολαρχήσας εν Μυτιλήνη ένιαυτων ων
λβ, εΐτ' εν Λαμψάκω καΐ ούτως εν Αθήναις εν ίδίω κήπω, άκου
σας δε Ναυσιφάνους του Δημοκρίτειου καΐ ΤΤαμφίλου τοΟ Πλάτω
νος μαθητού, γέγονε δε επί της ρθ Ολυμπιάδος μετά επτά ένιαυ- 15
τους της Πλάτωνος τελευτής, καΐ παρέτεινεν επί των διαδόχων
και Αντιγόνου του Γόνατα, και διέμεινεν ή αυτού σχολή £ως Καί
σαρος του πρώτου £τη σκ£, εν οΐς διάδοχοι αυτής έγένοντο ιδ.
συγγράμματα δε αυτού πλείστα.
1 εΐναι δύο om F | δύο circumpunxit Ρ2 om H1f || 2 [δι1] ων
cum ras Β || 5 δε] fort. δη | αίρέσεως F2 || δ—6 στοιχειωδώς αν.
ίτέον δε Β || 10 Αριστόβουλος ή 'Αριστόδημος ob homoeoteleuton
omissa in BE edd. uolgatis Kusterus ex Α suppleuit || 12 ένιαυτων
ων ην libri ένιαυτόν £να Kusterus et Menagius ad Laert. x 15,
correxit Gaisfordus qui quod numerum κη proposuit, eo ferri nequit
quod Antigonus (?) quoque, quem ab Hesychii auctore exprimi constat, annorum xxxn testis est supra p. 366, 14 || 18 annos ducit ab
excessu Epicuri. auctor Hesychio fuit aut Philodemus aut Antisthenes Peripateticus (cf. Phlego mirab. 3 qui quae ex Ant. tradit, Zellerus sitzungsber. d. Berl. akad. 1883 p. 1071 sq. perspexit ante
tempora Mithridatis fingi non potuisse, idem ad rerum scriptorem
Rhodium non recte rettulit), successionum scriptor Demetrio Magnesio fortasse (cf. Nietzschius mus. Rhen. xxiv p. 203 sq.) aetate
paullo inferior, cui rei conuenit quod Diogenem Apolloniatam discipulum Anaximenis fecit (Laert. ix 57) | αύτοΐς AV.

SVBSIDIVM INTERPRETATIONIS
Argumenta librorum Epicureorum
cum testimoniis et fragmentis conlata

EPISTVLAE I AD HERODOTVM
Prooemium § 35—37
I Ca nonica
qua uia ac ratione iudicandum sit 37 sq. p. 4, 14

1 de anticipatione (προλήψει) ρ. 4, 14: fr. 255. interpretatur Diogenianus Eusebii praep. eu. IV 3, 6 p. 138 a (754, 38
ed. Gercke, in supplem. ann. Fleckeis. t. XIV).
2 de eis quae in sensus cadunt p. 5, 6: fr. 36. 246 — 254.
260 sq. Lucretius IV 478—521.
II

De rebus quae extra sensus sunt positae
capita grauissima

1 nihil de nihilo gigni 38 p. 5, 13: Lucr. I 150—214
Plut. strom. 8 (Euseb. pr. eu. I 8, 8 p. 24b) in Doxographis
p. 581, 18 Seruius in Verg, georg. II 49. κοινήν bo£av των
φυσικών dicit Aristoteles phys. Α 4 p. 187 a 27 cf. 35 Plut.
de uitando aere alieno 5 p. 82 9 C .
2 nihil ad nihilum. interire 39 p. 5, 15: Lucr. I 215—264.
uolgata haec duo axiomata cf. [Philo] de incorr. mundi 2
p. 220, 14—^221, 1 Bern. cum Bernaysii commentatione
p. 12 sqq. Cicero de diuin. Π 16, 37 Persius sat.. 3, 83 sq.
lustinus de resurrectione c. 6 (t. II p. 228 Ott.)
3 eandem semper uniuersi naiuram esse 39 p. 6, 1: fr. 296
Lucr. II 294—307 (inmotum esse uniuersum ib. 308—332).
67_79 cf. V 359—363. priora reddit Plut. strom. 1. s.
p. 581, 18 cf. 20.
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4 corpora et inane esse naturam rerum 39 sq. p. 6, 5:
fr. 76. 74 sq. ep. II 86 p. 36, 7 Lucr. I 419—429 lustinus
de resurrectione 6 (II p. 228) Seruius in Verg. ecl. 6, 31 cett.
dixit idem Plut. strom. 1. s. p. 581, 20 sic restituendus ότι
(τό> πάν εστί σώμα<τα και κενόν), και ου μόνον άμετάβλητον άλλα και άπειρον.
corpora cur sini 39 ρ. 6, 5 : Lucr. I 422—5. 269-328.
inane cur sit 40 ρ. 6, 8: fr. 272 Lucr. I 426-9. 329
—397. eadem usi erant argumentatione Leucippus et Democritus cf. Arist. phys. IV 6 p. 213b 4.
tertiam naturam nullam esse rerum p. 6, 11: Lucr. I
430 — 482 (6, 14 (Τυμβεβηκότα et συμπτώματα: Lucr. ι
449 sqq., infra c. V) cf. Epic. fr. p. 345, 23.
5 corpora aut esse concrela aut unde illa concrescant
p. 6, 14: fr. 77. 275. 282 Lucr. I 483 sq. et ea quidem, unde
res concrescant (principia), esse indiuidua ac solida 40 sq.
p. 6, 14: fr. 267. 282—4. 288 (205, 26). 78 Lucr. I 485—634
Seruius in Verg. ecl. 6, 31.
6 uniuersum esse infinitum demonstratur ex definitione
eius quod summum est 41 p. 7, 6: fr. 297 Lucr. I 951—
1007 II 1048—1051. contra disputat Alexander quaestt.
III 12. esse autem infinitum et corporum muliitudine et spatii
(inanis) magnitudine 41 sq. p. 7, 9: fr. 267 (p. 191, 13). 269.
295 sq. 352 (p. 236, 17—23) Lucr. I 1008—1051 II 1052 — 5
Sextus adu. math. IX 333 Plut. strom. 8 I. s. p. 581, 21.
7 de figuris atomorum 42 p. 7, 17. principiorum figuras
esse summa uarietate: fr. 270 Lucr. II 333—477 Cicero dja
nat. deor. I 24, 6,6t non infinitas eas quidcm sed non definiendas'. fr. 270 cf. 269. 275 Lucr. II 478—521 Alexander ap. loh. Philoponum in Ar. π. γεν. και φθοράς II 1
f. 3 7, cum corpora unius cuiusque figurae numero sint mfinita Lucr. II 522—568. quam distinctionem Epicurus nouauit cf. Arist. π. γεν. και φθ. Ι 1 ρ. 314a 22 Theophrastus
fr. 8 in Doxogr. ρ. 484, 11—13.
8 de motu corpusculorum sempiterno ac de eorum conlisione
43 sq. p. 8, 1: fr. 280. 276 sq. 281 (200, 31) Lucr. II 80—250.
epilogus huius capitis 45 p. 9, 1.
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II De rebus sensui subiectis et de sensibus
1 mundos esse numero infinitos et similes ei dissimiles 45
p. 9, 4: fr. 301. 302—7. 352 (236, 13) infra § 73 p. 25, 11
ep. II 89 Lucr. II 1052—-1089. cf. Metrodorus Aetii I 5, 4
p. 292 D.
2 de simulacris 46 — 48 p. 9, 12
a qualia sint et cur solui de corporum superficie probabile sit 46 p. 9, 12: fr. 317 Lucr. IV 29 — 109. contra
disputat Alexander in Ar. π, αίσθ. ρ. 117, 10—122, 10 Thur.
b de celeritate simulacrorum 46 p. 10, 3: Ep. ττ. φύ(Τ.
II c. 1 sqq. Lucr. IV 176—229.
c de tenuitate eorum 47 p. 10, 14: Ep. π. φυσ. II c. 1, 5.
9, 1 Lucr. IV 110—126*.
d de ortu eorum 48 p. 11, 2: gtgni άμα νοήματι ρ. 11,3:
Lucr. IV 143—167. non solum α corporibus solidis afluere
simulacra p. 11, 3, sed etiam in aere et aliis modis facile
conflari p. 11, 7: Lucr. IV *127—140. 722-821 cf. Ep.
π. φυσ. VH2 VI f. 86 sq. et quae secundum Epicureum aliquem Diodorus III 50, 4 sq. disputat.
3 de uisu 49-52 p. 11,14: Lucr. IV 230—468. 706-721
a uisum fieri influentibus in oculos rerum simulacris
p. 11, 14: fr. 318 sq. Lucr. IV 234 sqq. cf. Cic. ep. ad Att. II
3,2 itemque cogitationem (p. 11,15. 12, 2. 8. 14 sq.): fr. 317 cf.
352 (234, 5 sqq.) cum Cic. de nat. deor. I 37,105—39, 109
Lucr. IV 722 sqq. Cic. ep. ad fam. XV 16, 1 [de coloribus
fr. 29 sq. cum Seruio in Verg. Aen. VI 272 Lucr. II 795—
833. 418—421].
in his carpit p. 11, 17 sq. Aristotelem, si quidem αέρα
pinguius dicere uidetur quod ille το διαφανές (de an. II 7
p. 418 sq. de sens. 2 p. 438b 3. 3 p. 439 a 21), fortasse etiam
Stoicos, quos Alexander de an. II p. 130, 14 sq. Br. inpugnat; deinde p. 11, 18 sq. Platonem (Tim. p. 45 C 46 a
67C sq,), ad quem etiam ρεύματα referre licet cf. Simplic.
in Ar. de an. p. 133, 33 Hayd. το της όψεως ρεύμα.
b errorem non in uisu inesse p. 12, 10: fr. 36. 247—254
Lucr. IV 353—521, sed in opMone: fr. 248. 247 (181, 6 sq.)
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Lucr. IV 462—8. uera esse etiam quae in somnis et simili
modo uideantur p. 12, 15: fr. 36 (106, 1). 253 sq. 326—8
Lucr. IV 723—826. sensuum ueritatem qui in dubitationem
uocei, eum omnes uitae rationes perturbare p. 13, 6: sent.
23 sq. fr. 251 Lucr. IV 507—521.
4 de auditu 52 sq. p. 13, 10: f. 321—3 Lucr. IV 524-614
II 410—3 Gellius η. Α. V 15, 8
uocis flumen in aequales partes diuidi p. 13, 13: Lucr.
IV 563—7; quae cum seruent proprietatem uocis, et audiri
et intellegi p. 13, 14: Lucr. IV 553—6, sin minus, soniium
tantum audiri p. 13, 17: Lucr. IV 557 — 562.
carpit p. 14,2—5 Peripateticum (Arist. probl. XI 23 p.901 b 16
= 51 p. 904 b 27), Stratonem opinor.

5 de olfactu 53 p. 14, 8: Lucr. IV 673—705 11414—417.
[de gustu fr. 324 Lucr. IV 615-670 II 398—407. de
tactu Lucr. π 434—441 IV 230—6 cet.]
III de aiomis
1 corpusculorum esse figuram (cf. supra § 42 fr. 270. 287
p. 204, 11 Lucr. II 333—521 III 185—202) pondus (cf. fr.
276 Lucr. II 184—215 I 358—367) magnitudinem 54 p. 14,14:
fr. 275 ; non esse qualitatem, cum oporteat esse inmutabilia
54 p. 14, 17 : fr. 288 sq. fragm. ethicum Comparettii (VH2
XI f. 32) c. 13, 19 (cf. praef.) Sextus adu. math. IX 335
[nullum eis esse colorem: fr. 29. 30. 289 Lucr. II 730—841,
nec odorem: Lucr. II 846—855, nec saporem sonitum teporem frigus Lucr. Π 856—9, nullam omnino qualitatem
mutabilem 859—864. nec inesse uim animalem 865—1022.
omnem diuersitatem fieri ordine positura motu figuris atomorum 1007 sq. 1013—22 cet. fr. 287—292].
qualiias autem cum mutetur, quoniam oporteat relinqui
aliquid immutabile, mutationem omnem fieri translatione atomorum p. 14, 17: fr. 291. 289 (p. 206, 25) Lucr. I 782—829.
684—9. 908—914 II 660—729. 894—901. 1015—1022.
Cf. de Democrito Aristot. metaph. Α 4 p. 985b 13 Η 2 p. 1042
b 11 de gener. et inter. I 2 p. 315 b 6 sqq.

378

ARGVMENTVM

2 de magnitudine atomorum 55—59 p. 15, 12: Lucr. IV
111—126* I 599—627.
Democritum p. 15, 12 (πάν μέγεθος) et 15, 16 sq. carpi
indicio sunt quae licet exaggerata (cf. Diels ad Doxogr.
p. 219) Dionysius Eusebii pr. eu. XIV 23, 3 p. 773b et Aetius I 12, 6 p. 311, 21 tradunt.
de similitudine minimi sensibilis § 58 sq. cf. Lucr. IV
111 sqq. II 114 — 124.
3 non esse in spaiio infinito summum aut infimum, sed sursum et deorsum motionem in infinitum 60 p. 18, 3: Lucr. I
958 sqq. maxime 965—7. 992—7 II 90—94.

4 atomos aequali esse celeritate non minus singulas 61
p. 18, 15: cf. Sextus adu. math. X 129, quam iunclas et concretas 62 p. 19, 4 : Lucr. II 225 — 242 cf. Sextus 1. s. X 142 sqq.
fr. 278. 277. quanta sint celeritate p. 19, 3: Luor. II 142 — 164.
IV de anima 63 — 68 p. 19, 15: Lucr. 1. III
1 animam corpoream esse (Lucr. III 161—176) et quidem
corpore tenuissimo 63 p. 19, 15: Lucr. III 177 — 230, simillimo aurae uapore mixtae Lucr. III 231—257 et lenuitate
uel hanc superante cf. Lucr. III 243 sq. 273. 425 — 8: fr. 311.
315. 314.

2 animae naturam corpus continere 63 p. 20, 4: Lucr. III
323—349.
3 animae plurimam partem esse in sentiendo 63 sq. p. 20, 7:
Lucr. III 333—6. 350—369. eandem tamen corpore carere
non posse 64 p. 20, 8 sq.: Lucr. III 546—557. 624 — 633.
788—799 V 132 sqq. sensus quomodo in corpus cadat 64
p. 20,18—66 extr.: Lucr. III 396—416 cf. 333—6. 524—545.
4 anima quando seruetur, quando intereat 65 p. 21, 1 :
Lucr. III 396—416 cf. 119—127. 339—347. 526—547. 634
— 663 Plut. Grylli c. 4 p. 987 d Seruius in Verg. Aen. X 487.
corpore soluio eiiam animam dissolui sensuque omni priuari
65 sq, p. 21, 8 : Lucr. III 425—444. 548—579.

5 incorporenm non esse nisi inane 67 p. 21, 14.

falli igitur qui animam corpoream esse negent p. 22, 5
h. e. non solum Pythagoreos a Platone Phaedon. p. 85 e
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—95a Aristotele in Eudemo dialogo (cf. Bernays dial. d.
Arisf. p. 26) et π. ψυχ. Ι 4 ρ. 407b 30—408 a 29 Lucretio
III 98—135 refutatos et Aristoxenum (cf. Cic. Tusc. 110,19.
18, 41), sed omnes omnino qui inmortalem animam censuerunt (cf. Lucr. III 417 sqq.).
V de eis quae corporibus accidant

\ c coniuncta? corpori ((Τυμβεβηκότα) esse figuram colorem
magnitudinem pondus talia 68 sq. p. 22, 13: Lucr. 1^651—4.
ad definitionem p. 23, 3—9 Gassendus p. 603 apte Porphyrium contulit introd. 2 p. 2b 48 άτομα δε λέγεται τα τοι
αύτα, δτι έ£ ιδιοτήτων συνεστηκεν έκαστον, ων το άθροι
σμα ουκ αν έπ' άλλου τινός ποτέ το αυτό γένοιτο των
κατά μέρος* αϊ γαρ Σωκράτους ιδιότητες ουκ αν έπ' άλ
λου τινός των κατά μέρος γένοιντ' αν αί αύται.
2 esse porro e euenta* corpori (συμπτώματα) uelut motum
quietem affectum 70 sq. p. 23, 13: Lucr. I 455—8. 464—482.

3 tempus in quo genere rerum sit 72 sq. p. 24, 12: fr. 79.
294 Lucr. 1459—463 Sextus adu. math. X 181—188 cf. Plotinus diss. XL (enn. III 7) 10.
pugnat primum p. 24, 17 sq.
contra illos qui aliis uocabulis tempus definiebant h. e. qui
motus mensuram (ut Xenocrates Aetii I 22, 2 μέτρον των
γενητών κατά κίνησιν άίδιον, Strato ibid. 4 των εν κι
νήσει και ηρεμία ποσόν cf. Sextus hypot. ΠΙ 137, Stoici
[Philonis] de incorr. mundi 10 p. 238, 6 Bern. et Sexti adu.
math. χ 170 διάστημα της του κόσμου κινήσεως) uel numerum (ut Aristot. phys. IV 11 p. 219b 2 αριθμόν κινήσεως
κατά το πρότερον και ύστερον) dicebant; deinde p. 25, 1
contra illos qui ipsum motum caeli (cf. Arist. phys. IV 10
p. 218a 33; sic Eudemo Theophrastoque auctoribus Plato
cf. Simplicius in Ar. phys. t. I p. 700, 17. 702, 25 Diels.,
et Hestiaeus Platonicus Aetii I 22, 3) adeoque ipsum caelum (cf. Arist. 1. s. p. 218b 1: Pythagoreos fuisse testatur
Simplicius 1. s. p. 700, 19 cf. Aetius I 21, 1) tempus esse
autumabant. quibus rationibus Ep. usus sit, tum cl. Sexto
adu. math. X 169 sqq. tum ex Aristotele 1. s. IV 10 p. 218b 4
et Simplicio p. 701, 30 uideas.
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VI de mundis
73 sq. p. 25, 11: fr. 301—8 Lucr. Π 1023 sqq.

1 mundos ex infinito ortos esse 73 p. 25, 11: Lucr. Π
1048 — 1089 supra § 45 p. 9, 4 ep. π 89 cf. VH 2 VIII
27, 32 sqq. (quo modo nascantur p. 25, 14: fr. 308 Lucr.
V 416 sqq. Minucius Fel. 5, 7 — 9 persona Epicurei adsumpta, cf. Verg. georg. II 323—342), etinterire 73 p. 25, 15:
Lucr. II 1105—1174 I 1102—1113 comm. Lucani I 72. 81.
de ortu et interitu mundorum cf. fr.304. 305. 301 (213,23—8)
352 (236, 11 — 25) Lucr. ν 91—145. 235 — 415 (partes
mundi, igitur etiam mundum et natum esse et interire),
Minucius Fel. 34, 3.
2 mundos diuersis esse figuris 74 p. 25, 17 : fr. 82. 302 sq.
ep. II 88 Cicero de nat. deor. Π 18, 48 (supra p. 353, 19).
3 animalia plantas cetera omni mundo inesse 74 p. 26, 2:
Lucr. II 1067—1076 cf. fr. 381. corrigit in hac re Democritum Hippolyti philos. 13 p. 565, 14 D.
4 de generis humaniperfectione artiumque initiis 75 p. 26, 7:
fr. 333. Lucr. V 925 — extr. Lactant. inst. II 10, 16. 11,1 sqq.
cf. Hermarchus Porphyrii de abst. I 7 sqq. Horatius sat. I
3, 99—112 Diodorus Sic. I 8 (de quibus rebus post Gassendum p. 652 Woltjerus dixit Lucr. phil. p. 141 sqq.).
de loquellae origine 75 sq. p. 27, 4: fr. 334 sq. Lucr.
V 1028—1090 Vol. Herc. coll. alt. VII 26 col. 37, 6 et 38,
cf. Horatius art. poet. 108—111 in hac quoque re Epicureus, et Nigidius Gellii η. Α. Χ 4.
VII de rebus caelestibus
76—82 p. 27, 17: Lucr. ν 55—VI
1 corpora caelestia neque deo operanle moueri 76 sq. p. 27,17
(contra religionem uolgi): fr. 352 (236, 26—36). 367—383
Lucr. V 81—90 cf. Cicero de nat. deor. I 8, 18—9, 22
[Plut.] plac. I 7, 5—10, neque corpora animata ac diuina
esse 77 p. 28, 6 (contra Platonem et Platonicos cf. Bernaysius cornment. de [Phil.] π. άφθ. κόσμου Abh. d. BerL akad.
1882 p. 45 sq., add. Philippus Op. Epin. 8 p. 984d): fr. 342
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Lucr. V78—80. 122—145 Plut. adu. Coloten 27 p. 1123 a ,
sed atomorum inde ab initio motum caussam esse ut et sint et
moueantur 77 p. 28, 12: Lucr. II 677—9 V 156—194 cf.
epist. Π 90 (p. 38, 12—39, 2). 92 (40, 3—7). 93 (40, 13).
113 (53, 3-5).
2 seruari enim deorum numinibus omnem beatitudinem oportere 77 p. 28, 8 (cf. 3—6): sent. I ep. III 123 sq. fr. 352
(p. 232,20-233, 9. 235, 16—236, 10) Lucr. II 646—651.
1090—1104 VI 50—78.
3 haec quae de deorum natura et de rebus grauissimis praecipiuntur certa esse 78 p. 28, 15. 29, 2: Lucr. V 110 sqq. cf.
ep. III123 (p. 59, 15) fr. 352 (232, 20-25) testim. p. 68 sq.
sed quae in caelo obseruantur incerta esse ac dubia, acquiescendumque si pluribus modis eadem fieri posse iniellegamus
79 sq. p. 29, 6: ep. II 86 sq. (p. 36, 4—37, 6) 94 (41, 3-8)
113 sq. (53, 10. 20) cett. π. φυσ. XI c. 10 (VH2 VI f. 12)
fr. 351 (231, 9—12) Lucr. V 526—533.
4 grauissimos errores et uitae perturbationes nasci ex praua
de dis percepiione 81 sq. p. 30, 8: Lucr. I 62—148 VI 50—91
cf. fr. eth. Comparettii (VH2 XI 26 sq.) c. 7—10. igitur
sensibus utendum, ut caussas errorum perspiciamus et remoueamus 82 p. 31, 3: cf. ep. II 86—8 (p. 36, 13—37, 6).
Epilogus 82 sq. p. 31, 11.
ARGVMENTVM
EPISTVLAE II AD PYTHOCLEM
Prooem ium 84 sq.
qua ratione de rebus sublimibus quaerendum sit 85—88
p. 36, 2: uide supra ep. I argum. VII 3.
ad p. 36, 13—16 cf. Polystratus ττ. άλ. καταφρ. c. IVb 8—VII,
ad 36, 15 fr. 220.
I de mundis 88—90 p. 37, 7
definitur mundus p. 37, 7: cf. fr. 300. άποτομήν από
του απείρου (1. 8) praeiuit Leucippus Laertii Diog. IX 31,
ut monet H. Diels.
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de forma mundi p. 37, 9: u. ep. I argum. VI 2.
innumerabiles mundos esse 89 p. 37, 13: u. ep. I argum.
II 1. quomodo nascantur p. 37, 14: fr. 308. uide ep. I argum. VI1. perstringitur p. 37, 17 sq. Leucippus, p. 38, 7—11
Democritus, cf. adn.
de intermundiis (37, 15. 38, 2) cf. fr. 301 Λ <5 p. 214
et 353 Hippolytus philos. 22, 3 p. 572, 7 —9 D. Cicero
de diuin. I 17, 40 (adn. p. 234, 1) Seneca de benef. IV 19
(p. 243, 1) et glossarium u. μετακόσμίον.
II de siderum
1 origine 90 p. 38, 12: Lucr. V 452—479, qui quae
de terra dicit V 546—=9 adhibe ad p. 38, 12—14, Diodorus
Sic. I 7, 1. de materia siderum p. 38, 15 sq. cf. Aetius
II 13, 16 p. 343, 15 D., de sole fr. 343 sq. [de luna Plut.
adu. Coloten 15 p. 1116 a]. uide ep. I argum. VII 1.
2 magnitudine 91: Ep. π. φύ(Τ. ap. Gomperzium zeitschr. /. d. Oesterr. gymn. 1867 p. 208 fr. 81. 345 Lucr.
V 564—595 Philodemus π. σημ. c. 10, 35—11, 8 uol. Herc.
1013 fr. 11 in Scotti fragm. Hercul. p. 311 Cleomedes II 1
p. 81 sqq. Bak. (ueterem Stoicorum litem Epicuro intendens
cf. Laert. Diog. VII 132), Cicero Luculli 26, 82. 39, 123
de fin. I 6, 20 Tertull. ad nat. II 4 (229, 4). cf. Aristoteles meteor. I 3 p. 339 b 34 Maduigius ad Cic. de fin.
I 6, 20 Lachmannus ad Lucret. p. 301.
3 ortu ei occasu uel de die et nocte 92 p. 39, 10: Lucr.
V 650—679
posse haec fieri aut incensione et exstinctione (quae fuit
opinio Heracliti fr. 32 Byw., Xenophanis cf. Aetius II 13,14
p. 343 D. 20, 3 p. 348 sq. Hippol. phil. I 14 p. 565, 27 D.,
Metrodori Chii ap. Plut. strom. 11 p. 582, 25 D.) p. 39, 12:
fr. 346 p. 230, 8 et 354, 1 Lucr. V 660—679. 651—3 Minucius Felix 5, 9
aut apparitione supra terram et (alius corporis siue
caelestis siue terreni, uelut montis) obsiructione (usi erant
hac ratione Anaximenes cf. Hippol. 7, 5 sq. p. 561, 9—11.
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7 Aet. Π 13,10 ρ. 342b 17 et Anaxagoras Hippol. 8 p. 562, 22.
15 cf. infra 6 a, γ. 7 b) p. 40, 1: Lucr. V 658 sq. 654 sq.
ceterum alias quoque rationes Epicurus non exclusit cf. Aetius II 13, 16 p. 343 Lucretius V 597 — 613,
ubi u. 597—603 Anaximandri (cf. Aetius Π 13, 7. 20, 1.
25, 1. 29, 1 Hippol. 6 p. 560, 1 Diels ad Doxogr. p. 25 sq.
Neuhaeuser de Anaxim. p. 356 sqq.) aut Diogenis (cf. Aetius II 13, 5 p. 341) uestigia agnoscas.
4 motibus 92 sq. p. 40, 3: Lucr. V 509—533
plures posse modos esse, a ut cum ipso caelo sidera uertantur (quae iam Diogenis opinio fuit cf. Aetius II 13, 5
et Anaximenis ib. 14, 3) p. 40, 4: Lucr. V 510—6
b ut caelum stet, sidera uertantur p. 40, 5: Lucr. V 517sq.
cf. infra IV 2 a. idque euenire posse
α impetu primitus ingenito (quae sententia Democritea
est cf. Laert. Diog. IX 44) p. 49, 5: cf. fr. 308 (216, 3—6).
eadem ratio alibi quoque adsciscitur uelut 93 p. 40, 13 et
Lucr. V 677—9.
[β aestu aetheris incluso agente (quod
uidetur ex Anaximandro sublatum esse cf. Hippol. 6, 4
p. 559, 25 sq. et supra n. 3) Lucr. V 519—521]
[γ aere
extrinsecus agente (quod Anaxagorae fuit cf. Hippol. 8
p. 562, 15. 25) Lucr. V 522 sq.]
b ipsis sideribus pabula/um euntibus (ut non solum ueteres Heraclitus cf. Aet. II
17, 4 et Diogenis sectator inter Hippocratea de flat. t. I
p. 572 Kuehn., apertissime Antipho Aetii II 20, 15 sed
etiam Stoici statuere ut Cleanthes ap. Cic. de nat. deor.
III 14, 37 cf. Zeller hist. phil. gr. III 1 p. 189, 4) 40, 7:
Lucr. V 523—5. cf. Aristoteles meteor. II 2 p. 354b 33—
355 a 21.
5 de tropicis solis lunaeque 93 p. 40, 9: Lucr. V 614 —
649. eius rei posse quattuor caussas esse
a obliquitatem caeli (cf. Aetius II 23, 6) 40, 10
b aeris inpulsionem (praeiuerat Anaximenes et Anaxagoras cf. Aet. II 23, 1. 2 Hippol. 8, 9 p. 562, 24 D.) 40, 11:
Lucr. V 637—649
c pabulationem siderum (ita Stoici cf. Aet. II 23, 5 sine
dubio Heraclitum secuti) 40, 11 —12: cf. supra 4b, b

384

ARGVMENTVM

d uertiginem primitus ingenitam (secundum Democritum cf. Aet. II 23, 7) 40, 13 sq. cf. supra 4 b, α et fortasse Lucr. V 621—636.

6 de luna 94—96 p. 40, 20
a auctum et deminutionem 94 p. 40, 20 fieri posse
α lunae conuersione 41, 1 cf. Lucr. V 713 sq. 720—6.
conuersionem etsi iam Heraclitus aliique apud Aetium II
29, 3 p. 359 praeiuerant, tamen ut Schneiderus Saxo ad Ep.
epp. p. 111 itemque Dielsius. obseruarunt, Lucreti uersibus
efficitur ut Chaldaeorum rationem, quae infra b, γ adhibetur?
β aeris conformatione
hoc quoque loco respici statuamus.
(fortasse Xenophanem sequitur cf. Aet. Π 25, 4) 41, 2
γ officiente alio corpore (qua in re sequitur Anaximenem cf. Hippol. 7 p. 561, 7 Aet. II 13, 10 et Anaxagoram
cf. Hippol. 8 p. 562, 16) 41, 2: Lucr. V 717—9. postremo
carpit astronomos, in primis Philippum Opuntium, cf. Boeckhius Vierj. sonnenkr. p. 36. 38, neque alios infra p.41,12
—16. 42, 14—43, 5. 9. id quod aperte indicat p. 53, 10—14.
b unde lumen habeat 94 sq. p. 41, 8: Lucr. V 705—750.
posse fieri
α ut ipsa proprio lumine niteat (ita Anaximander Xenophanes alii Aet. II 28, 1 cf. Cleomedes Π 4 ρ. 123,13 sq.
β ut α sole lumen
et infra γ b) 41, 9: Lucr. V 715—9
accipiat (cf. Aetius II 28, 5 Cleomedes p. 123 sq. cett.) 41, 9:
[γ ut tamquam pila uersa diuersas
Lucr. V 705—714
ostendat figuras (quae ratio Berosi et Chaldaeorum fuit cf.
Vitruuius IX 4 p. 224, 22 sqq. Ros., Aet. II 29, 2. 25, 12
Cleomedes II 4 p. 122 Diels ad Doxogr. p. 200) Lucr. V
720 — 730] [b ut quotidie noua gignatur (quod Heraclitus
opinabatur cf. Aet. II 28, 6 supra 3) Lucr. 731 — 750.]
c faciem in orbe lunae 95 p. 41, 16 (omisit hoc caput
Lucretius) fieri posse
α uarietate partium ut explicabat Anaxagoras Aet. II
30, 2; eodem pertinere potest Democriti ratio ibid. 3. cf.
β officiente alio
Plut. de facie in orbe lunae 21 p. 935
corpore ut potuit Anaximenes censere cf. supra a, γ.
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7 de defectu solis lunaeque 96 p. 42, 4: fr. 347 Lucr. V
751 — 770. eum fieri posse
a extinctione (secundum Xenophanem cf. Aetius Π 25, 4.
29, 5 et Metrodorum cf. Plut. strom. 11 p. 582, 25) 42, 5:
Lucr. V 758—761. 768—70
b aliorum corporum obstructione (sic statuit Anaximenes
cf. Aetius II 13, 10 Hippol. 7 p. 561, 7 et Anaxagoras cf.
Hippol. 8 p. 562, 16. 23 D. et Aetius II 29, 7. uide etiam
Arist. de caelo II 13 p. 293 b 21—25) 42, 6 (uide praef.):
Lucr. V 753—7. 762—7.
8 de periodis siderum mouentium 97. explicatio eadem est
quam Lucretius lunae (6 b, b) adhibet V 731—750.

9 de diei noctisque uaria magnitudine 98 p. 43, 6: Lucr.
V 680—704. effici hanc uarietatem posse
a cursu solis citato aut tardato 43, 7
[b diuersa longitudine itineris: Lucr. V 682—695]
[c aeris crassitate diuersa: id. 696—700]
[cl pabuli ignei copia diuersa: id. 701—704],
10 de signis tempestatis 98 sq. p. 43, 12: uide infra 115
(IV 5). cf. Aetius Π 19.

III de meteoris
1 de nubibus 99 p. 43, 3: fr. 349 Lucr. VI 451—494.
nasci posse
a aeris conglobatione (ut statuebat Anaximenes cf. Aetius III 4, 1 et Hippol. 7, 7 p. 561,13) 44, 4: Lucr. 459 — 469.
b atomorum idonearum conplexionibus (Democrito auctore cf. Aetius III 3, 11 p. 369) 44, 4: Lucr. VI 451—8 et
483-494.
c uaporibus terrae ei aquarum conlectis (secundum Xenophanem Aetii III 4, 4): Lucr. VI 470—482.
2 de pluuia 99 sq. p. 44, 8: Lucr. VI 495—523. fundi
eam posse
a nubibus pressis et sic mutatis (ita iam Anaximenes
cf. supra 1 a, de mutatione Hippol. p. 561, 14) 44, 8: Lucr.
VI 497—512 qui tamen u. 510—2 pro mutatione e ipsam
copiam nimborum' memorat
25
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b atomorum conglomeratarum inundatione uentorum ui
conflata (Democriteum? cf. supra 1, b) 44, 10: quae ratio
inlustratur Lucretii loco VI 483—494.
3 de tonitru 100 p. 44, 13: Lucr. VI 96—159 cf, Sextus
emp. adu. math. VI 19sq. fieri
a spiritu cauis nubium iniorto (cf. Seneca quaest. nat.
II 27, 2): Lucr. VI 121—131. 189—200
b ignis in spiritum soluti sonitu aptam huic sententiae
similitudinem Aristoteles praebet meteor. II 9 p. 369 a 29—
32; conferri potest Leucippus Aetii III 3, 10 de quo cf.
Diels in actis conuenlus philol. Stetinensis a. 1880 p. 97, 7
c nubium discissione (Anaximander Aetii III 3, 1): Lucr.
VI 137—141 cf. 108 — 112
d nubium in uitri modum conpactarum affrictu et tono
Lucr. VI 116—120. tertia et quarta ratione etiam Stoici
usi cf. Laert. Diog. VII 153.
alias rationes proponit Lucr. VI 132—6. 142—4. 145
—155. cf. 114 sq.
4 de fulgure 101 sq p. 45, 4: Lucr. VI 160—218
a corpusculorum coniectum ignis efficientem affrictu ei
confliciu nubium elabi (Democrito auctore cf. Aetius III 3,11
p. 369, 15—18; Stoici ibid. 12 p. 369, 30 άστραπήν £Εαψιν εκ παρατρίψειυς cf. Laert. Diog. VII 153 Cicero de
diuin. II 19, 44): Lucr. 160—3
b eundem ex nubibus ui uenti susciiari (cf. Metrodorus
Aetii III 3, 3) 45, 7: Lucr. 185—203
aut c elidi nubibus siue aliera ab altera siue uento
pressis 45, 9 cf. Anaximancler Aetii III 3, 1 et Anaxagoras
Senecae quaest. nat. VI 9, 1
cl lumen stellare nubibus conprehensum et conflatum excidere (cf. Anaxagoras Senecae qu. nat. II 12, 3 et Aristotelis meteor. II 9 p. 369 b 14, Empedocles Arist. 1. s. b 12;
pendet hinc etiam mira Plinii ratio nat. hist. Π 82) 45, 10:
Lucr. 204—213 cf. 271-3
e tenuissimi luminis per nubes percolati motione (auctore
Democrito, cuius est τα γεννητικά του πυρός ... διηθείται
ap. Aet. p. 369, 19 cf. a) 45, 14: cf. Lucr. 214—218, 273
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f spiritus inflammatione (sic Aristoteles met. II 9 p. 369a
12—24. b 4—7) 45, 15: Lucr. 175-182 cf. 278 — 280
g nubibus discissis excidere atomos igneas 46, 1 (ττυρός
άποτελεστικών ατόμων ut Democritus Aetii in 3, 11
p. 369, 16. 22 τα γεννητικά του πυρός) cf. Lucr. 214—218.
mira oscitantia haec ad Clidemum Aristotelis meteor. II 9
p. 370 a ll rettulit L. Ideler ad 1. s. t. I p. 618.
5 cur fulgur praecedai, sequaiur ionilru 102—103 init.
p. 46, 6
a una cum uento incidente corpuscula fulgtirantia exirudi, dein uenti intra nubes contorsione sonitum tonilrus
effici cf. Lucr. VI 194 sqq.
b posse eliam simul utrumque nubibus emitti, ut lamen
tonitru posterius auribus accidat: Lucr. VI 164 —172 cf.
183 sq. „
6 de fulmine 103 sq. p. 46, 13: Lucr. VI 219—422
a spirituum colhctione contorsione inflammatione nubem
scindi (cf. praef) et uehemeniiorem eruptionem deorsum fieri:
Lucr. 246—284 scholia Veron. in Verg. Aen. II 649 p. 89,9 K.
b ignem condensatum et spirabilem facium erumpere per
tenuem nubis partem cf. 3b.
alias rationes addit Lucr. 295 sq. 300 sq. 309—322.
7 de turbinibus (πρηστήρες : στρόβιλοι, δΐνοι) 104 sq.
p. 47, 7: Lucr. VI 423 — 450. fieri
a nube columnae instar detrusa et in gyrum circumacta'.
Lucr. 426—442
b uento in gyrum acio et desuper pulso
c magna ui uentipropter densitatem aeris propinqui prohibita ne in obliquum dilabatur.
8 de terrae motu 105 sq. p. 47, 17: fr. 350. 351 Lucr.
VI 535 — 607. fieri eum
a uento intra terram intercepto siue extrinsecus adlato
(secundum Anaxagoram Aristotelis meteor. Π 7 p. 365 a 19
Senecae qn. nat. VI 9, 1 Hippolyti phil. 8, 12 p. 563, 5 D.
Aetii III 15. 4 et Archelaum Senecae qu. n. VI 12) siue
ruina cauernarum (sec. Anaximenem Aristotelis 1. s. p. 365b 6
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Senecae qu. nat. VI 10 cf. 9, 2) excitato\ fr. 351 p. 231, 15
—20 Lucr. VI 535—56. 577 sqq.
b etiam ipso motu (aeris aut aquae), qui magnis ruinis
excitatur, propagato donec firmioribus terrae partibus repulsetur (Democritum sequi uidetur cf. Seneca qu. n. VI 20):
Lucr. 557—576.
adhaeret locus 106 p. 48, 11—15 cie flatibus (uentis),
cuius exilitatem GassenduS scite conpleuit adposito Plinio
n. h. II 114 cf. Lucr. VI 685 I 271—294 (de Democrito
uide Senecae qu. nat. V 2).
9 grandinem 106 sq. p. 48, 16 (praeterit Lucretius VI 529)
fieri
a congelatorum diremtione (itidem Stoici cf. Laert. Diog.
VII 153 Seneca qu. n. IV 3): cf. Lucr. VI 156—9
b elementis aquosis parliculatim gelatis (sequi uidetur
Anaximenem Aetii III 4, 1 et Anaxagoran ib. 2).

rotundum autem grandinem fieri aut extremitaiibus deliquescentibus (cf. Aristot. meteor. I 12 p. 348 a 34 et Seneca
qu. nat. IV 3, 5) aut aequabili elementorum concretione (cf.
Seneca IV 3, 3) 107: fr. 349.
10 niuem 107 sq. p. 49, 9 (praeterit Lucr. VI 529)
gigni

a guttis pluuiae, dum per inferiora ac frigidiora loca
feruntur, gelatis (secundum Anaximenem Aet. III 4, 1 cf.
Seneca qu. n. IV 12)
b posse etiam ex ipsis nubibus fundi
siue c nubium congelatorum affrtctu.
11 de rore 108 p. 50, 4 (non tetigit Lucr.)

posse nasci aut elemenlis umidis consistentibus aui umore
ex locis umidis aduecto et demisso cf. Arist. meteor. I 10
ρ. 347M5. 30.
ll a de pruina 109 p. 50, 11 (praeterit Lucr. VI 529) cf.
Arist. 1. s.
12 glaciem 109 p. 50, 15 (praeterit Lucr. VI 530 sq.)

nasci aquae elemeniis rotundis eliminatis, angulosis conciliaiis aut huius modi elemeniis extrinsecus adgregatis.
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13 arcum in caelo (iridem) 109 sq. p. 51, 1: Lucr. VI 524—6
fieri aut sole aerem umidum inluminante secundum
Anaximenem Aetii III 5, 10 et Hippol. 7, 8 p. 561, 18 D.
aut idonea quadam luminis aerisque mixtione cf. Plinius n. h. II 150.

rotundum eum esse aut quod aequabilem undique distantem oculi percipiant aui tpsis atomis in hanc formam conpactis 110 p. 51, 6.
14 coronam lunae llOsq. p. 51, 12 (non tangit Lucr.)

fieri aere undique ad lunam adlato aut effluuia lunae
aut aerem lunae uicinum aequabiliter cogente.
IV Iterum de corporibus caelestibus
1 de cometis 111 p. 52, 4
esse aut ignem interdum in caelo consistentem (cf. Epigenes Senecae qu. nat. VII 4 sqq. Arrianus Stobaei ecl.
phys. 28, 2 p. 229, 11 W.) aut sidera siue caeli motu rarius
prodita siue ipsa proprio motu prodeuntia (secundum Pythagoreos Aristotelis meteor. I 6 p. 342 b 30 Aetii III 2, 1 et fortasse Diogenem Aetii m 2, 8 cf. Chaldaei Stobaei ecl. ph.
28, 1 p. 228, 15 et Senecae qu. nat. VII 4, 1. 17).

2 de stellis fixis 112 p. 52, 12
a posse eam mundi partem stare, circa quam reliqua
uertantur (cf. supra II 4 b). Pythagoreos dicit p. 52, 14 qui
et medium et extremum fixurn esse uolebant cf. Philolaus
Aetii II 7, 7 cum Boeckhio de Phil. p. 94 sqq., nec puto
το μέρος τούτο polum haberi.

b posse uertigine aeris circumfusi illas stellas quominus
moueantur impediri
c posse illas pabuli copia suis locis retineri cf. supra
II 4 b, b. 5 c. 9 d.
3 de siderum aequabili et inaequabili motu 112sq. p. 53, 1.
causam posse esse
a primitiuum motionis inpulsum cf. supra II 4 b, α. 5 d
b naturam aeris circumfusi cf. supra II 5 b. 9 c.
3 a cur sidera alia ab aliis relinqui in cursu uideantur
114 p. 53, 14. causam posse esse
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a maiorem aut minorem celeritatem motus cf. s. II 9 a
b uertiginem illa ex orbita distrahentem
c spatii percurrendi magnitudinem diuersam cf. s. II 9 b.
4 siellas cadentes posse esse
a ignem nubibus adfrictis excidentem
b elementorum igneorum concretionem
c spiritus conlecti inflammationem 114 sq. p. 54, 1.
5 signa tempestatis in animalibus non inesse 115 sq. p.54,13.

Epilogus 116 p. 55, 1.

ARGVMENTVM
EPJSTVLAE III AD MENOECEVM
(de dispositione cf. supra 69)

Prooemium: philosophandum esse et adulescenti et seni
122. exscripsit p. 59, 2—10 Clemens Al. strom. IV 8 p. 215, 7
Sylb. cf. Horatius ep. I 2, 37—43. 33. 67 sqq. I 1, 26 Persius sat. 5, 64 sqq. Philo Quod omnis probus liber c. 2 p. 447
Mang. de necessitate philosophiae cf. fr. eth. Comparettii
(VH2 XI 32) c. 13, 6; uocem senioris philosophiam respuentis habes ibid. c. 17, 6.

I De dis recte sentiendum esse
123 sq. p. 59, 16. cf. fr. 38 Philodemus περί ευσέβειας
deum inmortalem et beatum esse: sent. I ep. I 76 p. 28, 2
frr. 359 sqq. cum adn. p. 241, 5; hanc esse notionem communem\ fr. 352 p. 232, 10—25. 353 cf, Lucr. V 1169—1182.
alienum quicquam deo adfingi fas non esse 60, 1: sent. I
ep. I 77 p. 28, 3 — 6. esse enim deos manifestum esse 60, 4.
sed uolgi de dis opiniones prauas esse et impias 60, 5: cf.
fr. 38 Lucr. V 1183—1240 I 80—101 (sententiatn p. 60, 7
—8 nariat Porphyrius ad Marc. 17 p. 285, 26 Nauck.) Philodemus Περί θεών ed. W. Scott Fragm. Hercul. p. 207 sqq.
summum damnum malis, bonis utilitatem maximam ex dis redundare 60, 10: cf. fr. 385 Lucr. VI 68 sq. (uide praef.).
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II De morte ηοη timenda
124—7 ρ. 60, 15: cf. fr. 204 sq. 336 sqq. 496—503 fr. eth.
Comparettii (VH2 XI 35 sq.) c. 16—23 Philodemus ττ. θα
νάτου VH 1 IX editus a S. Meklero Sitzungsberr. d. Wiener
akad. 1884 t. CX p. 305 sqq. id. π. θεών c. 19 sqq. ed. G.
Scott Fragm. Herc. p. 226 sqq. Lucr. III 788—1094. 37—93
I 107—135
mortem nil ad nos pertinere, esse enim sensus priuationem 60, 15: ep. I 65 sq. p. 21, 8—14 sent. II fr. 500 cf.
dial. Axiochi p. 369 e sq. [Plut.] consol. ad Apoll. 15 p. 109 e .
qua re perspecta uitam uitalem fieri 60, 17: fr. 205. 501
cf. Lactantius inst. diu. III 17, 38, finito tempore circumscriptam sent. XIX sq. Lucr. III 931—977. 1078—94 [Plut.]
cons. ad Apoll. 31 p. 117 e cf. Seneca ep. 77, 11 sq. Plinius nat. hist. VII 188—190, nec quicquam in uita relinqui
timendum 60, 20: fr. 501. non recle inminentem mortem timeri (ο λέγων fort. Epicharmus est cf. Cic. Tusc. I 8, 15
cum 7, 14 extr.), quae si adsit, non eam sentiri 61, 2: cf.
Arcesilaus ap. [Plut.] consol. 15 p. 110a (Axioch. 365 c.
369d) Cicero Tusc. disp. I 7, 14sq. Seneca ep. 30, 5 sq.
Lactant. III 17,31. dum nos simus, mortem abesse\ cum adsit^ nos non esse 61, 5: uertit Lactantius diu. inst. III17, 30
cf. ib. 33 VII 12, 1; conflata cum scholio uetere ad sent.
II (cf. Plut. Gellii II 8, 2) exhibet Sextus emp. hypot. III 229
(ubi scribendum erat φη(Τΐ, ηοη φασί); eadem alio modo
dicit Hermarchus loh. Stob. flor. CXVIII31 cf. sent. II Lucr.
III 830 sqq. ergo mortem neque ad uiuos neque ad mortuos
pertinere 61, 8: paene eisdem uerbis Axioch. p. 369b cuius
scriptor Prodici nomine Epicurea occultat, Cicero Tusc.
disp. I 38, 91 extr. Plerosque sane mortem modo ut summum
malum auersari modo ut finem malorum expetere 61, 10: cf.
fr. 496—8 cum adn. Seneca dial. VII de uita beata 19, 1
[Plut.] consol. 13 p. 108 e : sapientem neque uiiam aspernari
neque mortem timere 61, 12: cf. sent. XIX sq. fr. 499, ac
uilae tempore non diutissime sed suauissime frui uelle 61, 15:
explicat [Plut.] cons. ad Apoll. 17 p. lll a~ d cf. Seneca ep.
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74, 26 sq. 70, 4 sq. eandem esse meditationem bonae uitae ac
mortis 61, 17: cf. fr. 205 Metrodorus Stob. flor. CXVI 42
(fr. 15 Duen.). pessime Theognidem de pretio uitae ac mortis
iudicasse (cle re cf. Aristot. fr. 44 ed. III Ros.) 61, 21. tempus futurum neque certum nobis esse neque plane alienum
62, 4: fr. 397 p. 273, 14. fr. 204. 490 sq. 435 cf. 444
p. 290, 20—25.

III De cupiditatibus finiendis et uita recte instituenda 127—135 p. 62, 8.
cupiditates alias esse naiurahs, alias uanas, ac naturales
parlim esse necessarias tum ad corporis indolentiam tum ad
ipsam uttam 62, 8: fr. 454 sq. cf. Horat. sat. I 2, 111—113.
de partitione uid. sent. XXIX fr. 456. omnem adpelitum fugamque referenda esse ad corporis sanitatem et animae tranquillitatem 62, 12: sent. XXVI. XXV. XXX fr. 434. in quibus
summam uitae beatae inesse 62, 14: fr. 434. omnia nobis eo
agi consilio, ut neque dohamus neque timeamus 62, 14: fr.
397 p. 265, 7. 267, 6. quod si adsecuti simus, nulla iam re
nos indigere 62, 17: sent. III. XVIII fr. 417. 419. 397
p. 266, 5—10. tunc uoluptate opus nobis esse^ cum eo quod
absii uoluptas doleamus; cum non doleamus, uoluptate non
iam opus esse 62, 20: fr. 422. 397 p. 266, 1 — 18. qua re uoluptatem initinm et finem uitae bealae esse 62, 23: sent. XXV
fr. 398—404. 397 p. 264, 4. 266, 19—267, 12. hanc primum et cognatum bonum esse, hinc de rebus adpetendis et
fugiendis decerni, ad hanc tamquam regulam omnia iudicari
63, 1: fr. 66. 260. 398—400. 397 p. 264, 4—265, 9 cf.
Maximus Tyr. diss. III 3 p. 32 R. non omnem uoluptatem
eligi 63, 5: fr. 442. 181. 397 p. 265, 23. 31 sq. cf. Metrodorus (fr. XVI p. 53 Duen.) Plutarchi adu. Epic. beatit.
3 p. 1088d , et multos dolores uoluptatibus praeferri 63, 8: fr.
397 p. 268, 27 cf. Cic. de fin. Π 17, 56. omnem uoluptatem
bonum esse, non omnem eligendam (63, 10: sent. VIIl), item
dolorem omnem malum (sent. X p. 73, 19), non omnem fugitndum (63, 12): fr. 443. 439. 397 p. 265, 13 sq. cf. fr.
eth. Comparettii (VH2 XI 23) c. 4, lOsqq. sed ponderatis
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commodis et incommodis haec iudicanda esse 63, 13: fr. 439
—442. 397 p. 265, 10—36. frugalilatem cur magni faciat
63, 16: fr. 135 a (p. 345, 30). 458-478. 200—202. 207 cf.
Horat. sat. II 2. opuleniia suauissime frui qui minime indigeant 637 19: uertit Seneca epist. 14, 17 et Ambrosius
epist. (class. l) 63, 19 t. II p. 1027 e ed. Maur. (similiter
dictum est fr. 490). naturalia omnia facile, uana difficile
parari 63, 21: sent. XV. XXI fr. 469 sq. cf. Cic. de fin. II
28, 90 sq. etiam uilissimum cibum indigenti summam ferre
uoluptatem 63, 22: fr. 466. 158. 181. 602 cf. Cic. de fin.
II 28, 90—92. adsuescendum igitur tenui uiciui 64, 3: fr.
458, 158. qua re quod uoluplas finis statnatur^ non delicias
luxuriae praedicari (cf. Cic. de fin. II 4, 12), sed indolentiam corporis et tranquillitatem animi 64, 8: fr. 424—428.
his maxime Stoicorum contumelias defendere Ep. uidetur.
neque enim islis uiiam suaitem deberi sed sanae rationi 64, 12
uertit Arabrosius epist. (class. l) 63, 19 t. II p. 1027d ed.
Maur. commentatur Metrodorus Stobaei ecl. eth. p. 213, 10
Wachsm.: fr. 444 sq. cf. 460 p. 298, 15 (exceperunt haec
Pythagorei posteriores uelut Perictione Stobaei flor. 85, 19
p. 184 sq. Gaisf.). igitur maximum bonum esse prudentiam^
matrem omnium uirtutum 64, 18: cf. fr. 457. 397 p. 272,20
— 273, 6 Polystratus άλ.. καταφρ. fr. 9b 4. quam docere, non
posse suauiter uiui sine prudentia honestate iustitia^ nec uice
uersa 64, 21: sent. V fr. 397 p. 272, 13. α quibus suauem
uitam separari non posse 64, 23: fr. 397 p. 272, 13—273, 7;
adhibenda huic sententiae frr. 67—70. 116. 504 sqq.
cetera praecepta transitionis formula usus cum laude
sapientis coniungit § 133 sq. cf. sent. XI sq. fr. 586. 599.
603. 397 p. 273, 7 sqq. (similiter Vergilius georg. II 490—2
et stoicus Seneca ep. 75, 17 sq.). iteratis capitulis tribus
superioribus 65, 1 subiungit summum bonum facile expleri et
parari 65, 4: sent. XV fr. 468 sq.; summum malum aut tempore
aut dolore exiguum esse 65, 5 Cic. de fin. II 7, 22. 29, 94 sq.:
sent. IV fr. 446 — 8. 600 sq. (uid. 122. 138) cf. Zeno Epic.
ap. Cic. Tusc. disp. II 17, 38 fr. eth. Comparettii (VH2 XI 23)
c. 4 (cf.praef.) Cicero Lael, 27, 104 ad fin. breuiter perstringit
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necessitatem Democriti et Stoicorum 65, 6. 12: fr. 281. 375—7.
352 p. 236, 29—33 (ad 65, 6 cf. Gellius η. Α. VII 2, 5)
uid. Diogeniani Epic. Περί ειμαρμένης fragm. ab A. Gerckio
collecta in Fleckeiseni ann. supplem. XIV p. 748 sqq.; libertatem agendi 65, 10: fr. 378 sq. 281. 326 p. 224, 25 frr.
Περί φύ(Τειυς a Gomperzio edita Wiener stud. t. I p. 27 sqq.
et Lucret. II 251—293 VH2 VIII f. 33; denique fortunam
(τύχην) 65, 10. 15: sent. XVI fr. 380 (contra 161 a p. 346, 16)
cf. fr. eth. Comparettii (VH2 XI 34) c. 15.
in epilogo sapientem deo exaequat 66, 5: fr. 602
(141 cum adn.) cf. Lucr. V 43—54.

SENTENTIARVM SELECTARVM
TESTIMONIA *
I Philodemus π. οργής ρ. 143 Gomp. (supra ρ. 68) Seneca apocoloc. 8 schol. Vict. Hom. Ω 526 Nemesius de nat.
hom. 44 p. 347 Matth. (additur οργή γαρ θεών άλλότριον'
έπι γαρ άβουλήτου γίνεται' θεψ δε ουδέν άβούλητον) Plut.
contra Epic. beatit. 23 ρ. 1103 d cf. adu. Coloten 31 (s. p. 70)
2 p. 1108C Sextus emp. hypot. Pyrr. III 219 cf. III 5 Clemens Al. paedag. I 10, 93 p. 57, 36 Sylb. Maximus Tyrius
diss. X 9 p. 184 R. Hippol. philos. 22 p. 572, 10 D. Theodoretus curat. VI p. 86, 8 Sylb. (232 Gaisf.) Cicero de nat.
deor. I 17, 45. 30, 85 (s. ρ 69). 36, 102. 43, 121. 44, 122.
124 de diuin. II 17, 40. 50, 104 de leg. I 7, 21 (s. p. 69)
de offic. III 28, 102 Ausonius epigr. 116 Lactant. de ira
dei 8, 5 cf. 4, 1. 12 (fr. 365 sq.) inst. diu. III 17, 4. 42.
V 10, 12. 20, 14. Cf. Epic. ep. I 7(j sq. III 123 cett, Lucr.
II 646—651 V 82. 160 sqq. Horatius sat. I 5, 101 sq. Seneca de benef. IV 4, 1 Tertullianus apolog. 47 = ad nat.
II 2 adu. Marcionem I 25 II 16 IV 15 V 9 Clement. recogn. X 48. 50.
* adposui etiam, ubi res ferebat, locos similes; eos solita formula cf. distinxi a testimoniis, quibus nullum uerbum praeponitur.
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II (testes multos conposuere Menagius ad Laert. Diog.
X 124 et I. A. Fabricius ad Sextum p. 185) Plutarchus ap.
Gellium II8, 1 de aud. poetis 14 p. 37 a contra Epic. beatit.
23 p. 1103d 27 p. 1105 a (f. 500 p. 311, 10) adu. Col. 2
p. 110S C Sextus emp. hypot. III 229 cf. adu. math. I 273.
284 sq. Alexander Aphr. in Arist. anal. pr. f. 117 r in top.
p. 9 sq. lohannes Stob. fioril. CXVIII 30 Cicero de fin. II
31, 100 (f. 338) Tusc. disp. V 31, 88 cf. I 34, 82 Lael.
4, 13sq. de fin. I 12, 40 Tertullianus de anima 42 (Lao
tant. instt. III 17, 30 sqq.) Ambrosius epist. (cl. l) 63, 17
t. II p. 1027 b ed. Maur. Hieronymus adu. louin. II 6 t. II
p. 333d Vall. comm. in lesaiae c. 22, 14 t. IV p. 317 a [Augustinus] enarr. psalm. 73, 25 t. IV p. 781 e (ed. Ven. 1719)
Seruius in Verg. Aen. IV 34 V81 comm. Lucani IX 1. 568.
Cf. Ep. ep. III 124 sq. ibique adnotata p. 391.
III Plutarchus Gellii η. Α. II 9, 2 symposiac. II 2 p. 635 a
Gellius n. A. II 6,12 (Macrobius saturn. VI 7, 15) Sextus emp.
adu. mathem. I 273. 283 Laert. Diog. II 89 (s. p. 293, 18)
Nemesius 18 p. 225 Matth. cf. Ep. sent. XVIII fr. 154. 463.
417 (p. 281, 17). 422 Cicero de fin. I 11, 37 sq. II 3, 9. Vide
Plat. Phileb. p. 43 d sq.
IV extremam partem p. 72, 8 sq. uertit Cicero Tusc.
tiisp. II 19, 44 (s. p. 291, 22). -Cf. Ep. ep. III 133 p. 65, 5
fr. 447. 446. 503. 397 p. 266, 25. 269, 16-19 cum Cicerone de fin. π 7, 22. 28, 93—29, 95 Tusc. disp. V 31, 88
Seneca epist. 78, 7—10. 94, 7.
V ut epist. III 132 p. 64, 21 Cicero de fin. I 18, 57
(fr. 397 p. 272, 13) et fr. 506 Plutarchus adu. Epic. beatit.
2 p. 1087 C Cicero de fin. II 15, 49. 16, 51. 22, 70 Tusc.
disp. V 9, 26 cum III 20, 49. neglegentius refert Cassius
in Cic. ep. ad fam. XV 19, 2.
VI cf. Cicero de fin. I 10, 35 c laudem et caritatem,
quae sunt uitae sine metu degendae praesidia firmissima'
Ep. sent. VII. XIV. XXVIII. XXXIX VH2 VIII f. 28.
VII cf. fr. 548—556 Lucretius V 1120 sqq.
VIII cf. Ep. ep. III 129 p. 63, 10 cum adnotatis supra p. 392.
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IX contra Cyrenaicos dici, quorum erat sententia μη
όΐαφέρειν ήδονήν ηδονής μηδέ fjbiov τι είναι (Laert. Diog.
Π 87), uidit Gassendus.
X uertit Cicero de fin. II 7, 20 sq. cf. 8, 23. 10, 30.
22, 70 Arabrosius epist. (class. l) 63, 15 t. II p. 1025 f Maur.,
testatur Athenaeus VII p. 278f (supra p. 120, 13).
XI in breuius contractam dat Plutarchus adu. Epic.
beatit. 8 p. 1092b . cf. Ep. ep. I 76—82 II 85 p. 36, 1. 87
p. 36, 14 Lucretius I 102—135 Cicero de fin. I 19, 64 IV
5, 11 Seneca quaest. nat. VI 32, 5.

XII cf. Ep. ep. I 78. 81 sq. et adnotata ad sent. XI
Polystratus ττ. άλ. καταφρ. fr. 9b sq. c. V b 7—VI. X a XXa 5 sq.
XIII sententiam edisserit Lucretius II 37—61.
XIV cf. frr. 551 sqq. 132—4.
XV Plutarchus de aud. poetis 14 p. 37 a initium adponit, sententiarn paullum inmutatam dat Porphyrius de
abstin. I 49 init. et ad Marcellara 27 p. 291, 17 ed. II Nauck.
(cf. Bernaysius ad Theophr. de pietate p. 145 sq.). Cf. Ep.
ep. m 130 p. 63, 21 frr. 468—477. 485 sq. 201 sq. 397
p. 268, 11 Lucretius V 1118 sq. Seneca epist. 16, 9. 4, 10
(supra p. 303, 29). 17, 9. 25, 4. 60, 3.
XVI lohannes Stob. ecl. eth. 8, 28 p. 159, 17 Wachsm.
uertunt Cicero de fin. I 19, 63 II 27, 89 Tusc. disp. V
9, 26 (supra p. 139, 25) cf. 26, 73 Vitruuius VI praef. 3
Seneca dial. II ad Serenum de iniuria 15, 4. Cf. Ep. ep.
III 134 p. 65, 15 sq. fr. 489. 584 Metrodorus (fr. XXVI p. 60
Duen.) Plutarchi de tranqu. animi 18 p. 476 c , Seneca ep.
82, 5 sq. Democriteam sententiam βαιά γαρ φρονή(Τΐ τύχη
μάχεται, τα δε πλείστα εν βίψ εύζύνετος όΗυδερκίη (sic,
non casu instruraentali) κατιθύνει (loh. Stob. ecl. eth. 8, 16
p. 156, 10 W.) Epicurus expressit, Epicuream fortasse Horatius sat. II 7, 88 c (sapiens) in quem (sic libri recte) manca
ruit semper fortuna \ dum βραχεία legit non βραχέα.
XVII Diodorus XXV fr. 1 Dind. Cf. Ep. fr. 519. 397
p. 269, 23 sqq. Seneca ep. 97, 15. rationibus plus quam Epicureis iustitiam suadet Diogenes nescio quis (an Smyrnaeus ?
de quo cf.Menagius ad Laert.ix58)apud Ioh.8tob.flor.ix49.
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XVIII Plutarchus contra Epic. beatit. 3 p. 1088 c (s.
p. 281, 19) Cic. de fin. I 11, 38 (fr. 397 p. 266, 16 sq.) II
3, 10 cf. fr. 419 p. 282, 11.
XIX Cicero de fin. I 19, 63 II 27, 87 sq. Similiter
Chrysippus Plutarchi de repugn. Stoic. 26 p. 1046 c.
XX cf. superior sententia, Ep. ep. III126. 132 p. 64,15
fr. 490 sq. 494 Lucretius III 931—971. 1076 sqq. Seneca
dial. X ad Paulinum de breuitate uitae.
XXI cf. supra sent. XV cum adnotatis, Lucretius V
1117 sqq. 1430 sq. Porphyrius de abst. I 55 p. 130,6—17
ed. II Nauck.
XXII cf. sent. XXV ep. I 82 p. 31, 3—10 Polystratus
π. άλ. καταφρ. c. XXlll a 7—13.
XXIII cf. proxima sententia. Contra Arcesilaum disputat Epicurus, cf. Lucretius IV 469—485.
XXIV testatur Laertius Diog. X 31 (supra p. 70). Cf.
Ep. ep. I 50sq. p. 12, 7—13, 9 fr. 36. 247. 250 (p. 184, 26 sq.).
251 VH2 VII f. 22 col. XXX Lucretius IV 507—521. 462 — 6.
XXV cf. fr. eth. Comparettii (VH2 XI 32) c. 13.
XXVI cf. sent. XXX fr. 462—5. 456 p. 296, 8 Lucretius VI 9sqq. (fr. 396) III 1003—1010.
XXVII uertit Cicero de fin. I 20, 65 (fr. 539 p. 324, 4),
respicit Seneca epist. 9, 15. Cf. fr. 540—542.
XXVIII uertit Cicero de fin. I 20, 68. Cf. ad priorem
partem sent. II et IV, ad alteram sent. XXVII; coniunctas
inlustrat Cicero Lael. 7, 23 cf. sent. XL.
XXIX Cicero de fin. I 13, 45 II 9, 26 testes fr. 456
cf. Nemesius de nat. hom. 18 p. 221 Matth., Olympiodorus
in Plat. Phaedon. p. 16, 29 sq. Finckh. diuersa partitione
Epicurus utitur ep. III 127 p. 62, 8.
XXX exprimere uidetur Seneca epist. 16, 9. Cf. sent.
XXVI cum adnotatis.

XXXI cf. sent. XXXIII. XXXVI fr. 531 Lucretius V
1141—1150.
XXXII cf. Hermarchus Porphyrii de abst. I 7—12, in
primis 12 p. 95, 16 sqq. ed. II Nauck., Carneades Sexti emp.
adu. mathem. IX 127—131 et Ciceronis de re p. III 11, 19.
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XXXIII cf. Hermarchus Porphyrii de abst. I 8 Lucretius V 1019 sqq. 1143—50. similia Aristippus (cf. Laert.
Diog. II 93 μηδέν τε είναι φύσει δίκαιον ή καλόν ή αισχρόν, αλλά νόμψ και £θει) et Carneades (ap. Ciceronem
de re p. III 8, 13 sqq. de leg. I 13, 39 cf. Sextus emp.
hypot. I 146. 148 sq.) et antea sophistae ab Aristotele inpugnati eth. Nic. V 10 p. 1134b 24 sqq. et polit. III 9, ubi
eorum opinio sic definitur p. 1280b 8 γίνεται γαρ ή κοι
νωνία συμμαχία των άλλων τόπψ διαφέρουσα μόνον [των
δπωθεν συμμάχων], και ό νόμος συνθήκη και καθάπερ
£φη Λυκόφρων ό σοφιστής, εγγυητής άλλήλοις των δι
καίων.
XXXIV cf. fr. 534. 18 Hermarchus Porphyrii de abst.
I 8sq. p. 90, 23 sq. Lucretius V 1151.
XXXV cf. fr. 532. 582. 18. 397 p. 270, 1—4 Lucretius
V 1152 — 60 Cicero de off. III 9, 39 de leg. I 14, 40 sq.

XXXVI cf. Hermarchus Porphyrii de abstin. I 12
p. 94, 27 sq. Eadem sententia est Aristotelis eth. Nic. V 10
p. 1134b 29—1135 a 5. contrarias consuetudines et leges
conparare sceptici solebant cf. Laertius Diog. IX 83 sq.
Sextus hypot. I 148 sq. III 199sqq.
XXXVII et XXXVIII cf. Hermarchus 1. s. p. 95, 1 —
16. Praeiuerat Protagoras cf. Plato Theaet. p. 167 C 172ab
177cd. similis est argumentatio apud Ciceronera de inuent.
I 38, 68.
XL cf. sent. XXVIII, ad alteram partera sententiae
(p. 81,6sq.) cf. Apollonius loh. Stobaei floril. CXXI 34.
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Αβδηρΐται: auspicandum mihi est a loco uere cardinali et
historiae pernecessario Clementis
Al. strom. n 21 p. 179, 29 i. e.
Antiochi Ascalonitae: αλλά καΐ
οι Αβδηρΐται τέλος ύπάρχειν διδάσκουσι Δημόκριτος μεν εν
τφ Περί τέλους την εύθυμίαν,
ην καΐ εύεστώ προσηγόρευσεν,
καΐ πολλάκις επιλέγει 'Τέρψις
γαρ καΐ άτερπίη οΰρος των περιηκμακότων', Εκαταίος δε
αύτάρκειαν, καΐ δη Άπολλόδοτος ό ΚυΖικηνός (cf. Laert. ix 38)
την ψυχαγιυγίαν, καθά περ Ν α υσιφάνης την κατάπληΗιν (άκαταπληΗίαν corr. Gassendus), ταύ
τη ν γαρ £φη υπό Δημοκρίτου
άθαμβίην λέγεσθαι* ίτι προς
τούτοις Διότι μ ο ς (cf. Stobaeus
ecl. phys. p. 200, 9 Wachsm.
Sextus emp. adu. mathem. vii
140) την παντέλειαν των αγα
θών, ην εύεστώ προσαγορεύεσθαι, τέλος άπέφηνεν cf. Hirzel
Hermae t. 17, 327 sq.
Άγέμορτος Mytilenaeus pater Hermarchi 165, 6. 367, 3.
369, 6. nominis formam ex dissona librorum memoria eruerunt
Ahrensius dial. dor. p. 497 sq.
C. Keilius Vindic. onomatol.
p. 13 sq. Schneidewinus zeitschr.
f. d. alterthumsw. 1844 p. 159
'Αγαθόβουλος 144,19 inter
amicos Epicuri molesto morbo
mortuos memoratur, si recte nomina ad morbos ibi memoratos
refero, hydrope mortuus. qui uix
dubium quin idem sit atque Αρι
στόβουλος
Αθήναι 156, 1. 359, 6. 11.
366, 20. 373, 13. cf. Philod. VHi
vni c. 1 το[ΐς] Άθή[νησι φιλο-

σόφ?]οις id.derhet.VH2 Vnl63,3
πολλούς δε το των Αθηνών περί
την φιλοσοφίαν έντεθουσιακός
καΐ τρέφον αμύθητους κατέσχε
ποικίληι σειρήνι καΐ των ακροά
σεων καΐ των εκεί διαδοχών
(seqq. u. sub u. Αλεξάνδρεια)
'Αθηναίων κληρουχησάντων
την Σάμον (a. 352/1 cf. Philochorus Dionysii de Din. 13 p. 665,1)
359,1 των Άθ. έκπεσόντων (sc.
Σάμου) υπό Περδίκκου (a. 322
cf. Diod. xviii 18, 9) 359, 8. cf.
Philodemus VH* vm c. 3, 3 Ά]θηναΐοι προς τον Μακεδόν[α VH2
x 68 (cf. m 27) και Άθηνα[ΐοι],
φησίν, οι δοκουντες καΐ φιλορήτορες ήδη προσκόπτουσι ταΐς
περιόδοις, καΐ τοις τεχνίταις καΐ
(1. εκ) διδασκαλείου βητορικοϋ
προσβάλλουσιν
'Αθηναίος pater Metrodori
368, 1 epistulae ad eum datae
fr. 115 cf. Gomperz Hermae t.
ν 387. alius *ΑΘ. ό έπιγραμματοποιός (Laert. νι 14 vn 30),
cuius simul et Stoicorum (1. s.)
laudationem et Epicuri (365, 7)
Laertius seruauit, cf. lacobsius
animadu. in epigr. anth. gr. in 3
p. 865
Αθηνόδωρος Lampsacenus
Polyaeni pater 369, 4 cf. fr. 115
Αίγεύς curam Metrodori liberorum acturus 154, 28
Αίγυπτος erant epistulae Ep.
προς τους εν Αίγύπτω φίλους
135, 27 (f. 106)
Άκαδήμεια 366, 7. 348, 12
'Ακτορίδης frater Metrodori
et Timocratis natu maximus: Philod. π. όργ. c. 12,16 ρ. 48 Gomp.
(u. Τιμοκράτης) cf. Buecheler
zeitschr. f. d. Oesterr. gymn.
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1864 ρ. 581 sq. Duening de Metrod. p. 9

Αλεξάνδρεια Philod. rhet.
VR2 vii 163, 8 ένίους δε (sc.
philosophos) καΐ δυναστευτικαΐ
πόλεις καΐ χώραι κατέσχον ώςπερ'Αλεξάνδρεια καΐ'Ρώμη τού
το μεν άνάγκαις τούτο δε μεγάλαις εαυτών τε καΐ πατρίδων
χρείαις καΐ ταύτα μεν εγώ λέγω
περί των φιλοσόφων αυτών άπολ[ογ]ούμενος· έτερος δ'ΐσω[ς άγρ]οικότερος καν ευξα[ιτο] των
Ρητόρων πολλούς επί £[ώ]νης
άναγκάΖεσθαι καταβιοΰν (i. e.
militare), ως βέλτιο[ν] ούτω διαξουσών των δ'θεν είσΐ πόλεων ή
καθ' ας αν [άν]αστρέφωνται
Αλέξανδρος ό Μακεδών
359, 8
'Αμυνόμαχος Φιλοκράτους
Βατήθεν heres Epicuri 165, 2 cf.
165,10.15. 166,3. 167,1.7. 15.
168,5

'Αναξαγόρας ex ueteribus
philosophis maxime probatus Epicuro, etsi non numquam inpugnatus f. 240 (365, 16). adhiberi
uidetur ep. n 92 (p. 40, 1) 93
(40, 11) 94 (41, 2) 95 (41, 17)
96 (42, 6) 101 (45, 9. 10) 105
(47, 17) 106 (49, 1). An. coram
iudicibus VH2 vin 169 (u. Πυ
θαγόρας)
Άνάξαρχος: extat epistulae
ad eum datae fr. 116, qua finem
bonorum ab Ep. explicari aliisque philosophis opponi apparet.
tempora uirum celeberrimum eius
nominis (de quo cf. Bernaysius
opusc. ι p. 123 sq. et Gomperzius
in commentt. philol. in hon.
Mommseni p. 471 sq.) excludunt
επί Άναξικράτους mag.
Athen. a. 307:359, 11
Αναξίμανδρος f. 306. adhiberi uidetur ep. n 94 (p. 41, 9)
100 (44, 16) 101 (45, 9) Lucr.
ν 597 cf. P . 383
Άναξιμένης rhetor: eius nomine Ep. librum insigniuit 92, 1
sine dubio uirum inlustrem Lam-

psacenum honore affecturus cf.
u. Λάμψακος. Cf. Philod. rhet.
VH1 iv c. 2 (uid. quaestt. Anaxim.
p. 29 Gomperzius zeitschr. 1865
p. 826 sq.) id. rhet. iv 2 fVH1 xi)
c. 35, 23 VH2 vii 183, 23 λείπε[ι]
ούν άπόδε[ιξις] δι' ης Άναξιμέ
νης* VH2 χ 5, 1 scr. de poematis VH2 vi 174 (cf. F. Koepp de
Gigantomachia p. 65)
— Milesius phil. adhiberi uidetur ep.ii 92 (p.40,1) 93 (40,11)
94 (41, 2) 95 (41, 18) 96 (42, 6)
99 (44, 4. 8) 105 (48,4) 106 (49,1)
107 (49, 9) 109 (51, 1)
'Αντίγονος ό Γονατας rex
Macedonum 373, 17 Stoicos ab
eo in regiam c. a. 276 (cf. mus.
Rhen. 29, 42) arcessitos memorat
Ep. f. 119. cf. Philod. π. των
φιλοσόφων VH1 vin c. 3, 10
Άντίδωρος philosophus nescio cuius sectae, et ab Ep. duobus libris inpugnatus et a Colote
92, 13. Σαννίδωρον uocat Ep.
92, 22 (176, 11)
έπ' [Αντί] μάχου? mag.
Athen. f. 103
'Αντίπατρος Macedo VH2
III 152
Antiphanes comicus fort. colorem suppeditauit Epicuro f. 497.
Philodemus de deorum uictu VH1
VI c. 13 (W. Scott Frr. Herc.
p. 173 cf. 117 fr. 38 et 132 fr. 75)
quem memorat Antiphanem Scottii
(p. 182) caussa moneo esse medicum Delium, Epicureis eo acceptum quod omnes morbos a ciborum uarietate repetebat cf. Fabricii bibl. Gr. xni p. 64
Τ Αντιφάτης mag. Ath. a.
297/6:128, 24
ανώνυμοι u. incerti scriptores

Απελλής discipulusEp., epistulae ad eum fr. 117
'Απολλόδωρος ό Κηποτύραννος . . . δς υπέρ τετρακόσια
συνέγραψε βιβλία inter nobiles
Epicureos 369,1(3 ό Επικούρειος
εν τψ πρώτω περί του Έπ. βίου

Αλεξάνδρεια — Ασία
359,14 cf. 364,19. 366, 2 εν τη
συναγωγή των δογμάτων 87,4.
Απ. ό ['Επικ]ούρειος εν δυσΐ β[υβλίοις]* Philod. de Stoicis p. 29
Comp. eius auditor Ζήνων ό Σιδώνιος 369, 18. cf. Buecheler ad
ind. Hercul. p. 14 sq.
Απολλόδωρος grammaticus
Athen. εν Χρονικοΐς 140, 8 (365,
19). de Epicuri temporibus 366,
15—367, 5
Άπολλοφάνης rhetor? scr.
inc. (puto stoicus) VH2 iv 208 οι
μεν ωςτε θαυμαστώς προβή[ναι]
την Άπολλοφάνους [επί an εκ]
του βήματος τύρ[σ]ιν έξήλωσαν,
οι δε (Epicurei) καΐ καταπλεύσαντες εις τον λιμένα καΐ παρά
σχοντες ελπίδας ως αυτούς Όύδ'
αν το σεμν[όν] πυρ είργάθοι Διός
το μ[ή] ου κατ* άκρων περ[γ]άμων έ[λ]εΐν' (Eurip. Phoen. 1175
sq.) τον εύ[δ]αίμονα βίον ευθύς
*. Philod. de sensibus c. 15 ap.
Scottium Frr. Herc. p. 271 cf.
Gomperzius zeitschr. 1865 p. 704
sq. Mekler ad Pliil. de morte c.
7; 8 P. 313
Άπολλωνίδης ad eum epistulae fr. 118
Αρίστιππος principia ethices
Epicuro praeiuisse fertur 361, 1.
293, 7 fr. 401. impugnatur eius
schola ab Ep. de fine bonorum
et malorum f. 450—3. 397 (p. 271,
6 sq.) cum adn., Laert. Diog. χ
136 sq. Π 87 sqq. cf. VH2 ill
138
Αριστόβουλος (ή Αριστό
δημος addit Suidas 373, 10) fraterEpicuri eique συμφιλοσοφών
360, 9. de mortis genere cf. u.
Άγαθόβουλος, Νεοκλής. multa
illi uiuo uolumina E. inscripserat
87, 25 aegrotantem curauit, mortuum laudatione celebrauit p. 92
sq. epistulae ad eum fr. 119 (unde
liquet hunc fratrem non multis
ante Epicurum annis, post a. 276
cf. u. Αντίγονος, mortuum esse)
et fort. p. 138, 12
'Αριστοφάνης gramm. de

401

sermone Epicuri 88, 2. cf. VH2
vii 8. 13
έπ' #ρχον[τος] Αριστοφά
νους a. 331 natus Cleanthes:
Philod. de Stoicis p. 58 Comp.
'Αριστοτέλους εν Χαλκίδι
διατρίβοντος (a. 323/2 cf. Apollodorus Dionysii ep. ι ad Amm. 5
p. 728) 359, 7. infestus ei Ep.
170, 23 'Aristotelem uexauit contumeliosissime' 175, 12: qualia
extant f. 171 cf. 237 (p. 176, 4),
Προς Άριστοτέλην scripsit Hermarchus 369, 10. notatur Arist.
ep. 149 (11,17) 72 (24,17). idem
adhibetur ep. Π 101 (45, 15); etiam ex Leucippi Democritique
refutatione Aristotelica fructum
percepisse uidetur Ep. f. 268. Aristotelis de Isocrate dictum tractat
Philodemus rhet. VH2 vn 62—65
de libris politicis idem VH2 ν 147
(u. Gomperzius zeitschr. 1865
p. 816, 2) cf. 151 idemque VH2
ι 143, 3 καΐ ΤΑ[ρι]στοτέ[λους τα]
Αναλυτικά καΐ [Περί φ]ύσεως,
α* περ [έγκρίν?]ομεν VH2 πι 170
τάς τέχνα[ς τάς] Αριστοτέλους
185 τοΟτο δε μόνον (hoc caput)
ως ου προσήκον έαυτοΐς ο[ύκ]
ένχειρήσαι τους ρήτορας εκ των
Αριστοτέλους μετενεγκεΐν, τα
λοιπά μετενηνοχότας cf. νιι 62.
154 χ 46 Philod. rhet. iv 2 c.
35, 21
Αρίστων a (Philodemo) inpugnatus de rhet. VH2 ni 168
ει καΐ μεμήκυντ[αι] το βυβλίον
τ'Αρίστωνος (discip. Critolai?)
έπ' 'Α ρ ι σ τ ω ν ύ μ ο υ mag.
Athen. anno non definito 134, 10
f. 169
Άρκεσίλαος obiurgatur f.239
inpugnatur sent.xxm cf.p.348,14
Αρχέλαος Socratis qui fertur
magister, praeter Anaxagoran ex
ueteribus physiologis Epicuro
maxime probatus f. 240 (365, 17)
cf. p. 177, 19 exprimitur ep. II
105 (47, 17)
'Ασία: erant Epicuri epistulae
προς τους εν Άσίςι φίλους f. 107
26
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Άσκληπιάδης medicus sectator Epicuri f. 285 et p. 203, 3.
209, 1. 252,15. 255,15. 256, 12.
18 cf. C. Sprengelii hist. medic.
t. π3 ρ. 6 sqq. et gloss. u. δγκος,
δναρμος, πόρος
αστρολόγοι: τάς άνδραποδώδεις αστρολόγων τεχνιτείας
ep. n 93 (ρ. 40,19) cf. 113 (53, 12)
των την ματαίαν άστρολογίαν
έΖηλωκότων; uide de hac re ep.
I 79 sq. cf. Platonici, Berosus
Βασιλείδης quartus Epicuri
successor 369, 15
Βατίς Lampsacena, soror Metrodori, nupsit Idomeneo 368, 5
Β e r ο s i de luna sententiam
exprimit Ep. ep. Π 94 cf. p. 384
et praef.
Bionis Borysthenitae lepores
et colores iam Epicurum in usum
suum uertisse indicia sunt cf. adn.
p. 263, 10. 269, 19. 310, 19. aduersus eum scripsit Colotes 92,16.
cf. scr. inc. VH* vi c. 15 (W.
Scott Fragm. Herc. p. 250) VH2
viii 141 fr. νιι τα του Βίωνος
Philodemus rhet. VH2 vn 64 cum
Gomperzio zeitschr. 1872 p. 26 sq.
Β οΐδιον meretrix cf.Plut. adu.
Ep. beatit. 16 p. 1097d ευπρεπείς
καΐ νέας γυναίκας, οΐαι (οϊα libri,
corr. Maduigius adu. I 674) Λεόντιον καΐ Βοΐδιον καΐ 'Ηδεία καΐ
Νικίδιον ένέμοντο περί τον κήπον
Β ρ ό μ ι ο ς Epicureus adn. ρ. 110,
16 Philod. π. σημ. c. 19, 9 (cf.
20, 10) cf. Gomperzius zeitschr.
1866 ρ. 706 sq.
Γαργήττιος Epicurus 359, 3.
373, 8
Δημηλάτα? amata ab Hermarcho cf. Philodemus VH2 1149
θ]ρυλών δτι Λ[ε]όντιον [κ]α!
[Ι]τέρα τις επί πραγματείαι μνημο[ν]εύεται, καΐ Νικίδιον [ή]ν
Ιδομενέως έρωμέ[ν]η, Λεοντέως
δε Μαμμά[ρι]ον, Έρμάρχου

δε Δημηλάτα (?). τοΐος ην
ΤΤυθο[κλ]έους π[αιδα]γωγός Πο
λύ [αίνος]
Δημήτριοςό έπικληθεΐς Λάκων inter nobiles Epicureos recensetur 369, 19 των κατά την
Έπικούρειον αϊρεσιν επιφανών
Sextus emp. adu. math. νιιι 348.
de temporis definitione 126, 12.
211, 5. extat uol. Herc. Δημη
τρίου περί τίνων συ£ητηθέντων
δίαιτα (?) VH2 νι 121 sq. cf. Scott
Fragm. Herc. ρ. 27, ubl. 1061 Δη
μητρίου περί γεωμετρίας cf. Scott
1. s. ρ. 36 sq.
Δημήτριος Ποτάμιος pater
Timocratis heredis ab Ep. instituti 165, 3
Δημήτριος ό Φαληρεύς εν
[τ]ώ[ι] Περί Ρητορικής VH2 πι
145 cf. 152. ib. 198 δυνά]σται
καΐ συνανα[στ]ρεφομένους έ[λ]εούσιν, ου μόνον θαυμάίουσι, καΐ
δήμων μάλλον, ως Πύθωνα Φί
λιππος καΐ τον Φαληρέα Δημήτριον Πτολεμαίος καΐ πολλοί
πλείονας [ά]λλους νιιι 90 Philod.
rhet. iv 2 c. 17, 11. 42, 6—43, 4
επί Δημοκλέους mag. Ath.
a. 278/7: adn. 368, 9
Democritii 97, 16 cf. Άβδηρΐται, Ναυσιφάνης
Δημόκριτος Abderita: ab
eo totus pendet Ep. 174, 15—20.
191, 8. 360, 4. 22 cf. adn. 174, 25
fuitque cum Democriteum se ipse
diceret teste Leonteo adn. 175, 7.
exprimit Democritum ep, Η 92
(p. 40, 5) 93 (40, 13) 101 (45, 7),
fortasse ib. 95 (41, 17) 99 (44, 4)
100 (44, 10) 101 (45, 14) 105
(48, 6); porro fr. 301a (cf. p. 353,
13). 321 (cf. p. 353, 32). 322. sententiam Democriti adponit 118,19
recusam dat sent. xyi (cf. p. 396)
et fort. f. 188 (cf. 187) conl.
p. 334, 7. cf. f. 526^ idem auctorem uituperat f. 2B?Tl7 et p. 97, 6
*in Democritum ingratus' 175, 6.
15 Ληρόκριτον dixit 176, 11 praecipue in libris περί φύσεως simul
pleraque ex illo adsumit et eidem

Άσκληπιάδης — Επικούρειοι
(άλλοις) aduersatur 362, 16: carpit eum ep. ι 55 (ρ. 15, 12) Π 90
(38, 7 cf. adn.), mutat Democritea
(cf. f. 234) ep. ι 42. 55 sq. 74
f. 268. 270. 275 (196, 1). 281.
288. 290.326. 333. 352 (237, 28);
libro peculiari eum inpugnauit
97, 1 item Metrodorus 369, 2.
de Protagora Democriti scriba
f. 172 de Democriti caecitate
adn. 336, 19 de Canone uide u.
Ναυσιφάνης et 104, 17. fragm.
in adn. 337; 7. cf. VH2 vni 58
fr. 2 al.
Διαγόρας impietatis ab Ep.
postulatur 127, 28 cf. Philodemus
π. εύσεβ. ρ. 85, 7 Gomp.
δ νάϊϊ^τ ι κ ο ί ab Ep. uexantur
176, 13 uolumine Metrodori inpugnati 368, 15 cf. 371, 4. etiam
ex his castris Epicuro aduersarii
extiterunt, ut Ηρακλείδης teste
Laertio Diog. ν 94 διαλεκτικός
Βαργυλιήτης κατ' Επικούρου γεγραφώς. latent sub hoc nomine
fort. non solum Megarici sed etiam
Stoici, quibus exprobrat Cicero
de diuin. Π 5, 104 e hoc uos dialectici non facitis'
Diogenes Apolloniata adhiberi uidetur ep. Π 92 (p. 40, 4)
93 (40, 7), fort. 111 (52, 6)
Διογένης Babylonius: (Philod.) rhet. VH2 m 144 της Διο
γένους καϊ των ομοίων επαγγε
λίας υπέρ του {>ήτο[ρ]α κα(1)
μόνον είναι τον σοφόν ib. 157.
161. 165, 10? ν 85 χ 17. 40
libris π. μουσικής eum Philodemus refutat cf. Kemke p. vn. fuit
etiam Epicureus Diog. εκ Σελευκείας της εν Βαβυλώνι (Athen.
ν ρ. 211 α) propter linguae intemperantiam Antiochi ν iussu interfectus (Ath. 211d)
Διογένης ό Ταρσεύς Epicureus ό τάς Επίλεκτους σχολάς
συγγράψας 369,19 εν τη ε' των
Επίλεκτων 335, 20 εν τη κ' των
Επίλεκτων 312, 28 εν τη επι
τομή των Επικούρου ηθικών
δογμάτων 333, 23 cf. 331, 15
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Laert. D. VI 81 πέμπτος (Diog.)
Ταρσεύς, γεγραφώς περί ποιη
τικών Ζητημάτων α λύειν επι
χειρεί cf. Strabo xiv p. 675
Διόδωρος Epicuro mortuo
liberis Metrodori prospiciet 154,
28. Senecae tempore Diodorus
Epicureus c sibi gulam praesecuit'
Sen. dial. vii ad Gallionem de
uita beata c. 19, 1
Διοκλής εν τη τρίτη της
επιδρομής 364, 20 φησί Δ. 365,
16 cf. Σωτίων
Διονύσιος tertius Epicuri
successor 369,15. ό μεταθεμένος
276,25. 315,7
επί Διοτίμου mag. Athen.
a. 287 epistulae ab Ep. scriptae
133, 15
Διότιμος ό Στωικός epistulas Epicuro maligne supposuit
360, 13 (135, 4) cf. Athen. xm
p. 611b Διότιμος δ' ό γράψας τα
κατ' ' Επικούρου βιβλία υπό Ζή
νωνος τοΟ Επικούρειου έ£αιτηθεΐς άνηρέθη, ως φησι Δημή
τριος ό Μάγνης εν τοις Όμωνύμοις
Δωσίθεος pater Hegesianactis et Phyrsonis f. 120
Ειρηναίος Epicureus Philodemi tempore VH2 vn 29 [τώι]
φιλοπονώτατα φιλοσοφήσαντι
καϊ της καλής Μ(ι)λήτου μη
άποστάντι δια παντός Είρηναίωι
cf. W. Scott Frr. Herc. p. 30
Ελλάς 364, 16 illa nobilis
Graecia 158,14 μόνους φιλοσοφήσαι Έλληνας δύνασθαι 170,
13 cf. 239, 23 ubi σοφούς pro
θεούς corrigendum
Εμπεδοκλής oppugnatur ab
Epicurq et discipulis 175,10 inridetur 187, 19 fortasse exprimitur ep. n 101 p. 45, 10 'Επι
στολικά περί 'Εμπεδοκλέους κδ
scripsit Hermarchus 369, 8
Επαμεινώνδας perstringitur f. 560
Επικούρειοι 90, 3. 109, 3.
371, 6 cet. οί γνήσιοι 369, 21.
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Philod. VR2 ι 145 ομολογώ τοί[νυ]ν, ως καΐ κατ' αρχάς έφην,
το των [δο]γματιζόντων τινάς
Επικούρειων πολλά μεν συμφορητά καΐ λέγειν καΐ γράφειν,
πολλά δ* αυτών ίδίαι τοις κατά
την πραγματείαν άσύμφωνα,
[τ]ινά δ' εκείθεν έσπαραγμένα
φλοιωδώς καΐ ταχέως χωρίς ω*,
quo modo aduersus ceteros philosophos pugnare soliti sint, Plutarchus libro adu. Coloten docet
cf. Cic. de nat. deor. n 29, 73
'uestra enim solum legitis, uestra
amatis, ceteros caussa incognita
damnatis'. Clemens Al. strom. ν
9 ρ. 245, 40 f αλλά καΐ οί Επι
κούρειοι φασί τίνα καΐ παρ' αύτοΐς απόρρητα εΐναι καΐ μη πασιν έπιτρέπειν έντυγχάνειν τού
τοις τοις γράμμασιν (qualis Stoicis Res publica Zenonis fuit, Epicureis fort. liber magistri περί
τέλους). Philod. π. σημ. c. 38,23
τα είρημένα τοις ήμετέροις 7, 7
[οί πα]ρ' ημών VR2 ιι 183 ει
μεν [τ] ους περί τον Επίκουρο ν
[ήιν]ίττο[ντ]ο, φ[λ]υαρο[0σιν τν2
73 (Οχ. ιι 81) et 78 (Οχ. π 86)
των περί τόνΈπίκουρον cf.86(94)
Επίκουρος Νεοκλέους καΐ
Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των
δήμων Γαργήττιος, γένους του
των Φιλαϊδών 359, 2 cf. 373, 8
κατά Δημόκριτον φιλοσοφήσας
additur 191, 8. eius uitam attigerunt iam Herodotus 361, 2 et
Metrodorus 359, 3. 368, 15 maligneperstrinxitTimocrates 361, 2.
362, 4 Theodorus 361, 15 Diotimus Stoicus ceterique 360, 13 sq.
memorati, scripserunt Apollodorus Ep. Hermippus Antigonus (ex
coni.) Sotion eiusque conpilator
Heraclides Apollodorus in chronicis Demetrius Magnes Diocles,
defendit Philodemus cum π. εύΟ*εβ. ρ. 93 sqq. Gomp. turn libris
περί 'Επικούρου aliisque a W.
Scottio Frr. Herc. p. 65—68 conpositis, quorum summam Laertius
Diog. refert 364,1—365, 7. De

temporibus Epicuri tantum fere
constat:
a. 341 ineunte επί Σωσιγένους
δρχοντος μηνός γαμηλιώνος εβδόμη (diem x
dicit Ep. testam. 166, 7)
natus est (Sami cf. u.
Νεοκλής)366,16.373,15
327 £τη γεγονώς ιδ ad philosophiam accedere coepit, ut ipse testatur f. 179
(359,13. annos xn natus,
ut Antigonus 366, 13 cf.
373, 10)
323 studiis Sami inchoatis
adulescens XVIII annorum Athenas se contulit,
cum academiae Xenocrates praeesset, Aristoteles
Chalcide ageret 359, 6
322 extr. colonis Atheniensibus Samo a Perdicca expulsis ad patremColophonem reuersus est 359, 9
310 philosophiam docere coepit xxxii annunt agens
366, 14. 18. 373, 12 primum Mytilenae dein
Lampsaci (cf. Strabo xin
p. 589 u. Λαμψακηνοί)
επί έτη πέντε 366, 19
cf. 359,10 χρόνον δε τίνα
διατρίψαντα αυτόθι i. e.
in Asia, non Colophone
306 έπl ϊAvαHικpάτoυς(a.307
—6) Athenas rediit cum
discipulis 359, 10 ibique
mox scholam aperuit
300/299 [εφ* Ήγ]εμάχου Ηbrum περί φύσεως xv
scripsit 128, 18
296/5 επί Νικίου librum π.
φύσεως xxvni scripsit
128, 24
294 mag. Nicostrato (de tempore cf. Wilamowitzius
de Antigono p. 237 sq.)
cum Athenienses a Demetrio obsessi fame urguerentur, τότε καΐ τον
φιλόσοφον Έπίκουρον
ίστορουσι διαθρέψαιτούς

Επικούρειοι — Επίκουρος
συνήθεις κυάμους προς
αριθμόν μετ' αυτών δια
νεμόμενο ν Plut. u. Demetrii 34

270 ol. 127, 2 επί ΤΤυθαράτου
peractis annis LXXII mortuus est 367,1 (de annis
aetatis cf. Plut. u. Μητρόδωρος) cf. 373, 16
de epistularum temporibus uide
p. 132 sq. De puerili et adulescente aetate Sami Tei Athenis
acta cf. Strabo xiv p. 638 (u. Νεοκλής). Fratres Neocles Chaeredemus Aristobulus (373, 9 cf.
Aelianus infra u. Νεοκλής) eius
disciplinae se addixerunt 360, 8
quibus et uiuis (364, 10) et mortuis amorem semauit 93, 5. 166,
11 cf. de Neocle f. 186. Itinera
Asiana bis aut ter Athenis fecit
364, 17 comitibus Pythocle Hermarcho Ctesippo Lampsacum uenit f. 176 eo nauigans paene naufragium fecit f. 189 cf. u. ΜΟς.
Victus parcus tenuisque f. 158.
181 sq. mentitur Timocrates f. 145
p. 147, 1 (362, 11). rei familiaris
cura f. 216 amici aere conlato
annuo ipsum et scholam sustentabant adn. 141, 9 (cf. u. Ιδομε
νεύς) etiam frumentum et alia ad
uictum mittebant f. 182 sq. Leontio eum abusum aduersarii tradebant 360, 22 cum aliis meretricibus consuetudinem exprobrarunt 362, 13 cf. 360, 13 Alciphro
II 1. Discipulis omni modo prospicit f. 197 amicos indigentes
ipse sustentat 347, 2. eius morum
sinceritas 364, 1 sqq. Morbos ei
Timocrates exprobrat 146,26(362,
9) refutatus a Metrodoro 368, 15
cf. Aelianus fr. 39 Herch. (Suidae
u. Επίκουρος) δ γε μην Έπ. Ιτι
νέος ων αυτός ου βαδίως από
της κλίνης οΐός τε ην κατιέναι,
άμβλυώττων τε καΐ προς την
τοΟ ηλίου αΐγλην δειλός ων ...
καί μέντοι καΐ την τοΟ πυρός
αύγήν άπεστρέφετο, αίμα τε
αύτψ δια των πόρων άπεκρίνετο
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των κάτω. τοσαύτη δε δρα ή
σύντη£ις ή του σώματος ην αύτφ ως αδυνατεί ν καί την των
ιματίων φέρειν έπιβολήν. hydrope laborauit 158, 21 postremum urinae difficultate et torminibus 139. 7. 143, 17. 154, 23.
moriens scripsit ad Hermarchura
f. 122 Idomeneum f. 138 alios
f. 177 cf. adn. 139, 5. de morte
366, 20—367, 14. Testamentum
f. 217. diem decimum gamelioijis
m. ut natalicium (την είθισμένην
άγεσθαι γενέθλιον ήμέραν: an
Ερ. die VII natus quod d. χ susceptus erat, hunc potius diem celebrabat?) et uicensimum cuiusque mensis in memoriam suam
celebrari iubet 166, 6. de sapientia sua quo modo senserit f. 146.
180. 187 sq. discipuli et sectatores eum praeeunte Colote (f. 141)
tamquam deum (Solem) uenerati
sunt adn. 145, 4 et p. 346, 9.
146, 21 eiusque sapientiam omnibus praetulerunt cf. Philod.
VH2 ii 192 καί χ[ρ]ηστότ[ητ]α
την Φωκί[ωνο]ς κα[1 σοφί]αν
την Έπι[κ] ούρου καΐ πολιτική μ
μεν την Περικλέους, ίωγραφίαν
δε την Άπελλέους και περί των
$λλω[ν ομοίως] Lucianus Alexandri c. 25. 61 Plin. n. h. xxxv 5
'Epicurios uoltus per cubicula
gestant ac circumferunt secum,
natali eius sacrificant feriasque
omni mense custodiunt uicesima
luna quas icadas uocant, hi maxime qui [cf. f. 551] se ne uiuentes
quidem nosci uolunt* cf. Philod.
u. ΤΤολύαινος: "philosophum nobilem' praedicat Cicero academicus 316, 4 ut £ porcum' contempserunt Stoici et patres ecclesiae
227, 13 adn. 274, 23 cf. Horatianum Epicuri de grege porcum.
eius 'imaginem non modo in tabulis nostri familiares sed etiam
in poculis et in anulis habent'
Cic. de fin. ν 1, 3 cf. Plinius 1.
adposito; multa hodieque exstant
simulacra; nomine notata Hercu-
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lanense aeneum,Capitolinum marmoreum cf. Visconti Iconogr.
gr. I p. 210 sqq. t. xxv Mus.
Pio-Clem. vi t. 34 Comparetti et
de Petra La mlla Ercolanese
tab. xii 5—7 al. Libri Epicuri
p. 85 sq. spissa uolumina 87, 18
assiduitas scribendi 85, 1. 4. 87,
2 sqq. 342, 25 sermo ac stilus
88 sq. 343 libertas dicendi 131,15.
spurii libri 34 maledicus Ep. in
philosophos f. 235 — 9. 171 sq.
al., in uiros rebus gestis claros
f. 558 sq. contra ipsi inertia disserendi exprobratur p. 88, 32—
89, 9. 343, 9 cf. Philod. VRi vin
c. 17, 4 αλλ' ώσπερ Επίκουρος,
φασίν, εν τοις λ[ογι]κοΐς λεγό
μενος άμαρτάνειν ουκ άΊ-ιος κρί
νεται κατηγο[ρεΐν]. de libellis
seruatis uide praefationem. epistulae maligne suppositae 135, 4
quid epistulis praescripserit f. 95
ad paruulos quoque scripsit f. 176
cf. adn. p. 154, 17. Επικούρου
φιυναί 342, 12 cf. 85, 4. 9, 1 αν
τίγραφα 332, 14 et adn. 72, 1
Επίκουρος filius Metrodori
167, 1 alius filius Leontei et Themistae 370, 1 alius όπλομάχος
370, 2 uid. u. Μάγνης
Epicharmus fortasse notatur
ep. m 125 p. 61, 2
Έρμαρχος Άγεμόρτου Μυ
τιληναίος scholae successor 369,6.
367, 3 et rerum curator ab Epicuro testamento institutus 165, 6.
166, 1. 4. 167, 3 etc. ueram nominis formam (olim Έρμαχος plemmque ferebatur, ap. Ambrosium
Demarchus) ex titulo hermae
Herculanensis et uoll. Herc. docuit Villoiso anecd. Gr. Π p. 159,
ab Ahrensii dial. dor. p. 498 conamine defendit Schneidewinus
zeitschr.f. d. alterthumsw. 1844
p. 159. profectus a studiis eloquentiae 369, 7 ab adulescentulo
philosophiae Epicureae deditus
139, 11 Epicuri in itinere Asiano comes 154, 12 του συγγεγηρακότος ήμΐν εν φιλοσοφίςι καΐ

καταλελειμμένου ήγεμόνος των
συμφιλοσοφούντων ήμΐν 167,12
raagistri de eo iudicium 159, 11
Metrodori liberos ut curet, moriens ei Ep. commendat 139, 12.
167, 1 sqq. magistri mortui cnram agit cf. Philod. de morte
VII1 ix c. 9 (27 p. 34 ed. Mekler)
διότι δε λαμπρότερο[ν] είς δό£αν
είχεν ιυς κα[1] τούτοις καΐ Λεοντεΐ καΐ Μητροδώρωι θε[ρ]απευο·
μένοις υπ' αλλήλων καΐ θεραπεύουσι πάσιν Έπίκου[ρο]ν, Έρμάρχωι δε κα[1] περιστείλαντι
καΐ τοις λειψάνοις έφεδρεύοντι,
πάς αν τ[ις] εΟ φρονών όμολογήσειεν. bybliothecam Epicuri totam accipit 168, 3. inter auctores
sectae refertur cf. u. ΤΤολύαινος.
de amoribus u. Δημηλάτα. exemplo est 253, 23. exstat simulacrum Herculanei repertum cf.
Comparetti et de Petra La villa
Ercolanese p. 263 tab. xn 8 P.
Wolters archaeol. zeit. t. XLII
p. 153 sqq. librorum tabula 369,8.
libros spurios memorat Philod.
VH2 1152,17 (u. Μητρόδωρος).
εν έπιστολαις 367, 5. epistularum
epitome 132, 4 ep. ad Theophiden cf. u. θεοφείδης. Pythagoram Platonem Empedoclem oppugnat 175, 9 cf. 365, 8 item
Aristotelem 369, 10. negat fuisse
Leucippum 174, 1 (366, 1). sententias Epicuri ex ep. 111 refert
ap. Ambrosium (cf. praef). de rhetorica 111, 4
Έρ μ ίππο ς Callimacheus de
Epicuri studiis 360, 3 (Timonis
iocos sequitur), de morte 367, 6
Έρώτιον meretrix in contubernio Epicureo 362, 14
έ τ αϊ ρ α ι Epicureorum uid. Δη
μηλάτα. ad multas exstabant epistulae Epicuri 140, 5. cf. Βοΐδιον
Έρώτιον Ηδεία Λεόντιον Μαμμάριον Νικίδιον
Εΰβουλος 134, 25 uidetur
horao aulicus fuisse
Ευ δήμο ς discipulus Epicuri
f. 195 et ρ. 135, 1

Επίκουρος — Ηρόδοτος
έπ' Ευ θ ίο υ mag. Ath. a. 285
litterae ab Ep. datae 133, 24

Εύρύλοχος uolumine adMetrodorum scripto ab Ep. laudatus
100,8 epistulae ad eum fr. 123.
est sine dubio Eurylochus Pyrrhonis discipulus de quo uide
Laert. Diog. ix 68 sq.
Ευφαντος Philod. VH1 vni
c. 6 init. ό μεν [Ίερ?]ώνυμός τε
μαρτυρεί [καί ό] Χαλκιδεύς Ευ
φαντος sine dubio Olynthius Antigoni, opinor Gonatae, praeceptor
quode cf. Laert. Diog. n 110. ad
quem si quis raemoriam obscuram 362, 4 Τιμοκράτης εν τοΐς
έπιγρ. Εύφραντοΐς referre uoluerit, ut pro εύφαντοις (sic BPQ)
scribatur Εύφαντείοις, non refragabor, cum rerum scriptor (cf.
Muelleri FHG III p. 19) a dialectico Eubulidis discipulo, Stilponis aemulo, Theophrasti aequali (Laert. II 113) necessario
sit distinguendus, nisi Athen. vi
p. 151d (fr. 2) Πτολεμαίου φησί
του πρώτου corrigatur pro
τρίτου
Ζηνοκράτης ό Επικούρειος
286, 4 Alciphrone teste
Ζήνων (ό Κιτιεύς) Antigono
regi ipsum arcessenti Persaeum
et Philonidem mittit f. 119. a Zenone Stoici Ζηνώνειοι dicti ab
Ep. f. 198. de Zenonis uita et
libris rei publicae tractat Philod.
π. των φιλοσόφων VH1 νιιι cf.
adn. 323, 7
Ζήνων ό Σιδώνιος ακροατής
Απολλοδώρου πολυγράφος άνήρ
inter nobiles Epicureos 369, 18.
de rhetorica 112, 2 cf. VH2 iv 94
(Οχ. n 102) 107 (Ox. n 115). ό
φίλτατος Ζήνων VH2 νιι 16 c.
21, 2 ήμΐν διαλεγόμενος ό Ζή
νων Philod. π. σημ. c. 19, 5. cf.
VH2 1155, 6 vn 28 c. 42, 8 cett.
etiam de geometria scripsit a Posidonio refutatus cf. Proclus in
Eucl. p. 199, 15. 214 sqq. Fr. extant Philodemi reliquiae ΤΤερΙ
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ηθών καί βίιυν εκ των Ζήνωνος
σχολών VH1 ν cf. W. Scott Frr.
Herc. p. 40. ad hunc probabiliter
simulacra referuntur Vaticanum
(Visconti Mus. Pio-Clem. vi t. 33)
et Herculanense (Comparetti et de
Petra mlla Ercol. t. xn 9)
εφ' Ή γ] ε μ αχού mag. Ath.
a. 300/299 Epicuri Περί φύσεως
1. xv scriptus est 128, 18
Ήγησιάνα£ Dosithei filius,
Co\.Qphonius an Colossensis etsi
non liquet, tamen illud unum
probabile (cf. 359, 9), frater Phyrsonis, discipulus Epicuri, praematura morte abreptus f. 120.
168 sq. cf. adn. 151, 3 ab Ep.
peculiari uolumine celebratus
p. 100, 23
Ηδεία meretrix, ut fama erat,
ne Epicuro quidem aliena 362,14.
287, 9 cf. u. Βοΐδιον Plut. de occulte uiuendo 4 p. 1129b (Ep. loquens inducitur) αν μεθ' Ηδείας
βιούν μέλλω της εταίρας καί
Λεοντίω συγκαταζήν. uidetur
Cyzicena fuisse eaque Polyaeni
concubina cf. u. ΤΤολύαινος
Ηρακλείδης Ponticus ab Ep.
inpugnatur 97, 12 contumeliose
tractatur 176, 5. num latet VH2
IV 161 c. 60, 4? — fuit hoc nomine etiam aduersarius Epicuri
Bargyleta cf. u. διαλεκτικοί
Ηρακλείδης εν τηΣωτίωνος
επιτομή 359, 4
Ηράκλειτος Ephesius κυκητής 176,10 adhiberi uidetur ep.
π 92 (ρ. 39, 12) 93 (40, 7. 11)
Ήρακλεόδωρος Philod. de
poem. VH2 π 182 τά]ς Ήρακλεο[δ]ώρου καί των ομοίων δό[Ηα]ς VH2 νιι 100 κεινεΐ γαρ ου
τα άπόητα, άλλα τα πεποημένα.
διανοήματα δε καΐ ταϋτ' ^στιν
Ήρακλεοδώρου νομίίοντος δλως
νόημα μη κεινεΐν, αλλ' ου μόνον
το άπόητον, ώςτε [κα]ταγελάστω[ς] επιφέρει το* ib. 103, 11
χι 148
Ηρόδοτος ep. ι 35. 37. 82.
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inter primos discipulos oportet
eum fuisse, qui quod eius arcana
uolgasset,laudabatur abEp. f. 124.
ad eum Ep. epistulam I de rebus
naturalibus scripsit, έπιτομήν της
δλης πραγματείας ut ipse p. 3, 4
dicit, (μικράν) έπιτομήν προς Ήρόδοτον ut ueteres p. 2 et 342, 4.
Ηρόδοτος εν τψ Περί Επικού
ρου εφηβείας 361, 2 fort. idem:
quem Timocratis Timonis aliorum
aduersariorum siue mendacia siue
fabulae maledicae commouere poterant ut magistrum defenderet,
sicut fecit Metrodorus libro ΤΤερι
της Έπ. αρρώστιας 368, 15

Ησίοδος: τα περί του παρ'
Ήσιόδψ χάους 360, 2

θεμίστα Leontei Lampsaceni
uxor 140,18 (369, 11), docta mulier et magni ab Ep. aestimata:
Clemens Al. strom. IV19 p. 224,15
και θεμιστώ (sic) ή Ζωίλου ή
Λαμψακηνή ή Λεοντέως γυνή
του Λαμψακηνου τα Επικούρεια
έφιλοσόφει Lactantius inst. ιιι 25,
15 c nullas umquam mulieres philosophari docuerunt praeter unam
ex omni memoria Themisten' cf.
supra 102, 8. eius de uanitate
gloriae sententia 101, 21. eam
ceterosque amicos Lampsaci uisit
Ep. f. 176 (ρ. 154, 13). eius filius
Epicums uocatus est u.' Επίκου
ρος, epistularum ad eam frr. 125
sq. ei inscripsit Neoclis laudationem 106, 17 ampla in eius laudem uolumina edidit Ep. 101, 13
Θεμιστοκλής eius rebus gestis detrahebat Ep. f. 559
Theognis Megarensis u. 425
sq. reprehenditur epist. lli 126
p. 61, 21
θεόδοτος Phyrsonis (et Hegesianactis) ciuis 151, 13
ΘεόδωροςCyrenaeus Epicuro
sententias de dis fertur suppeditasse f. 391
Θεόδωρος (Stoicus?) εν τω
τετάρτψ των ΤΤρός Έπίκουρον
361, 15

θεοφείδης Hermarchi ad eum
epistulae fr. adfert Philod. rhet.
VH2 iv 94 = Ox. II102 uid.Gomperzius zeitschr. 1865 p. 825
Θεόφραστος contumeliis ab
Ep. adspersus 176, 5 pluribus
(minimum duobus) uoluminibus
ab eo inpugnatus, quae fama erat
a Leontio meretrice scripta esse
101, 29. cf. praef. (de epist. n)
VH2 ν 147 vni 97 x 59, 7 Philod. de mus. fr. 37, 13 p. 37 ed.
Kemke
Ιάσων: [έπ5 άρχοντος Ί]άσονος Cleanthes mortuus: Philod.
de Stoicis p. 57 Compar.
Ίβηρες 354,27
Ίδη mons Troadis 354, 2
Ιδομενεύς Lampsacenus369,
13 nobili genere 136, 1 (infra u.
Λάμψακος) ab adulescentia Epicuro deditus f. 131.138 (p. 143,21)
inter primos discipulos Lampsacenos fuisse uidetur f. 124 (cf.
supra u. Ηρόδοτος) cf. VH2 iv 206
(uid. Ναυσιφάνης) τον θ' αυτών
Ιδομενέα μαθητήν παρεισάγουσιν εν τοις χα[ύν?ο]ις ούτω περιγεινόμ[ενον]. amauit Nicidion meretricem cf. u. Δημηλάτα, in matrimonium Βατίδα sororem Metrodori duxit 368, 6. uersatus in
rebus publicis, fortasse in aula
Lysimachi, reuocatur a uitae ciuilis turbis f. 132—4 Pythocli
confert f. 135 magistmm liberaliter sustentabat f. 130 unde natum opprobrium Athenaei vn
p. 279f ταύτης γαρ (της γαστρός)
Ένεκεν ό άνήρ (Epicurusj καΐ της
άλλης της κατά σάρκα ηδονής
έκολάκευεν και * Ιδομενέα και
Μητρόδωρον. moriens ei Ep.
scribit et Metrodori liberos commendat f. 138. epistularum ad
eum frr. 128 sqq. 135a (p. 345,30).
Cf. Muellerus FHG n p. 489 sqq.
et qui de consiliis Tdomenei miro
modo errat Luzacius lectt. Att.
p. 113 sq. 160
[Ίερ]ώνυμος? rerum scriptor

Ηρόδοτος — κήπος
uide u. Εΰφαντος, Philod. rhet.
ιν 2 c. 17, 13
incerti scriptores: sui saeculi scriptorem si quis ueterum
inpugnabat, nomine notare non
solebat. norunt hoc qui Isocratem Platonem Aristotelem attigerunt; testatnr Plutarchus quoque,
adu. Coloten 24 p. 1120C γε
νόμενος b' ουν ό Κιυλώτης από
των παλαιών τρέπεται προς τους
καθ' εαυτόν φιλοσόφους ούδενός
τιθείς όνομα · καίτοι καλώς εΐχε
καΐ τούτους έλέγχειν έπ' ονόμα
τος ή μηδέ τους παλαιούς· δ δε
τον Σωκράτην και τον Πλάτωνα
και τον ΤΤαρμενίδην τοσαυτάκις
θέμενος υπό το γραφεϊον δήλος
εστίν άποδειλιάσας προς τους
ζώντας, ου μετριάσας υπ' αιδοΰς, ην τοις κρείττοσιν ουκ
έ*νειμε. etiam seueriorem Ep. sibi
legem in eis epistulis scripsit
quas Laertius seruauit, ut ne mortuum quidem nominatim carperet
sed incerta notatione scientibus
indicaret: ό λέγων (fort. Epicharmus) ep. πι 125 (p. 61, 2) item
(Theognis) ib. 126 (61, 22) οι λέ
γοντες (Pythagorei maxime) ι 67
(22, 5) ό παραγγέλλων (sophista
aliquis?) ni 126 (61, 17); καθά
περ τινές φασιν (Leucippus) n 89
(38, 1) item (Pythagorei) ib. 112
(52, 14) καθά περ των φυσικών
καλουμένων φησί τις (Democritus) π 90 (38, 10) καΐ γαρ τούτο
ποιουσί τίνες (Platonici) ι 72
(25, 3) καθά περ τισίν ήδη έγένετο (astronomis maxime Platonicis) π 97 (42, 15) οι δε το εν
λαμβάνοντες (astronomi) π 98
(43, 9) την υπό τίνων δεσπότιν
είσαγομένην πάντων sc. είμαρμένην (Stoicos non magis carpit
quam Democritum cf. φυσικοί)
iii 133 (65, 6) ως τίνες άγνοουντες και ούχ όμολογουντες ή
κακώς έκδεχόμενοι νομί£ουσιν
(praecipue Stoici) πι 131 (64, 10).
sed non abstinebat ab aduersariis aperte perstringendis in com-
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mentariis π. φύσεως et in epistulis familiaribus
Ίπποκλείδης Valerius Max.
I 8 ext. 17 'Polystratus et Hippoclides philosophi eodem die nati,
eiusdem praeceptoris Epicuri sectam secuti, patrimonii etiam possidendi alendaeque scholae communione coniuncti eodemque momento temporis ultima senectute
extincti'
έπ' Ισαίου mag. Athen. a.
286/5 : 133, 23
Ισοκράτης cf. VH2 xi 96
καΐ λέγουσι [τό]ν Ίσοκράτην και
τον |Γο]ργίαν και τον Λυσίαν
[ό]μολογεΐν ουκ ^χειν επιστή
μη ν άπιθάνως [δ]έ λέγεται και
άδυνά[τ]ως, επειδή τεχνΐταί γε
[έπ]ηγγέλλον[το] εΐναι καΐ [δι]δάΗειν άλλους καθά[π]ερ καΐ παρά
ΤΤλάτωνι [Γορ]γίας, δ δε Ίσοκρά
την [κα]1 τέχνας καταλ[ιπεΐν] *
Philod. rhet. ιν 2 c. 16, 1. 17, 9
sqq. VH2 νιι 62. 64. 66 ν 45
xi 126 fort. νιιι 157
οί καθηγεμόνες auctores
sectae 108, 20 epistularum ab
illis scriptarum epitome 132, 3.
cf. Philod. rhet. VH2 iv 73, 22
(Ox. Π 81) της κρίσεως των καθηγεμόνων διαπεπτώκασιν
Καλλιστόλας(?) nomenlibro
Epicuri praescriptum 104, 11
Καρνεάδης Epicurum inrisit
287, 8. 320, 23 de Epicuri et
Chrysippi libris 85, 5 cf. 87
Καρνέΐσκος Epicureus natione Dorius memoratus a Philodemo VH2 ι 118 scripsit Philistae amici laudationem, cuius extant reliquiae libri 11 (B non Κ
testatur apographon Oxon., cf.
Scott Frr. Herc. p. 34) 93, 13
κήπος Epicuri 364, 19 sq.
373, 13. 156, 10. 165, 13 την
εν τω κήπψ διατριβήν 165, 10
cf. 139, 2. 302, 4. 358, 9 Cic.
de fin. ν 1, 3 u. Βοΐδιον Alciphro ii 2, 1 cett. Phanias anth.
Pal. vi 307, 6 Επικούρου — κη-
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πολόγου, Apollodorus ό κήποτύραννος
Κλέων fingitur a scriptore epistulae ii 84 litteras Pythoclis ad
Epicurum attulisse
Κολοφών: hic a. 322 Neocles
pater Epicuri Samo expulsus sedem posuit ibique filius Athenis
redux aliquantum temporis uixit
359, 9
Κρατερός f. 139 cf. adn.
144, 27. est Crateri ducis et Philae filius Antigonique ex Demetrio et Phila nati frater uterinus
et adiutor, de quo cf. Plut. de
frat. am. 1δ ρ. 486a de mul. uirt.
15 p. 253» cl. 250f Polyaenus
ii 29 Droysen gesch. d. Hellenismus t. ni 1 p. 239 uide u.
Κρ[άτιππος
Κ ρ ατής Mallota VH2 χι 147
ώ[ς] καΐ τα περί της σφαιροποιίας ό Κράτης spectat opinor
ad commentarium Arati
Κρ[άτιππος an Κρ[ατερός incertum Philod. VR2 ι 119, 1 έλ
θω ν Kp* in fragmento fortasse
epistulae
Κριτίας impietatis arguitur
127, 28
Κριτόλαος (Philod.) VH2 ix
60 τ[όν] γαρ Δημοσθένην πά[ντες] κεκράγασιν οί κατ' αυτόν
τεχνί[την] εΐναι καΐ Κριτόλα[ος
διατείνεται cf. ιιι 5.10,1 νιιι 88
(Sext. math. ιι12 Quint. n 15,23)
Κτήσιππος discipulus Epicuri ex urbe in qua plures Epicuri sectatores fuisse patet (Lampsaco?) f. 184 p. 157, 9 comes Epicuri in itinere Asiano f. 176
p. 154, 12
Κυζικηνή εταίρα Plut. adu.
Epicuri beatit. 16 p. 1098b uide
u. ΤΤολύαινος
κυνικοί carpuntur 176, 12
(363, 14) cf. 96, 16 Polystratus
π. άλ. καταφρ. c. xna 8 ή των
απαθείς και κυνικούς αυτούς
προσαγορευσάντων αϊρεσις, Philod. de uitiis ix c. 12 p. 49, 27
Goettlingii

Κυρηναϊκοί 91, 3. 293, 10.
314, 14 cet. cf. * Αρίστιππος

Κωλώτης Lampsacenus inter
discipulos ac familiares Epicuri
clarus 369, 13 cf. Laert. vi 102
Μενέδημος (cynicus) Κωλώτου
του ΛαμψακηνοΟ μαθητής, ab
Ερ. iocose Κωλωτάρας aut Κωλωτάριον dictus f. 140 a (ρ. 346,1).
Epicuri ad eum epist. frr. 140 sqq.
et p. 346, 1. quasi deum quendam
magistrum uenerari coepit f. 141
cf. eius dictum adn. 145, 4. aliud
fr. adn. 279, 21. paulo minus proteruo sermone usus quam magister et Metrodorus 175, 21. omnino adeundi Plutarchi adu. Coloten et contra Epicuri beatitudinem libelli. extant reliquiae
Κιυλώτο[υ] Προς [τό]ν Π[λάτωνος] Εύθύδ[η]μον VH2 νι 96—
105 et Κιυλώτου προς τον Πλά
τωνος Λύσιν ibid. 112—120 (cf.
adu. Euthyd. f. 103 το προς τον
Πλάτωνος Λύσιν γεγραμμένον).
de libris spuriis VR2 ι 152, 12
(u. Μητρόδωρος)
Λάμψακος: Ερ. πρώτον εν
Μυτιλήνη καΐλαμψάκω συνεστήσατο σχολήν 366,19. 373,13 άφείγμεθα είς Λάμψακον ύγιαίνοντες 154, 11 cf. f. 189. erant epistulae Ερ. προς τους εν Λαμψάκω φίλους 135, 29. cf. Strabo χιιι
ρ. 589 extr. εκ Λαμψάκου δε ...
ΆναΗιμένης ό £ήτωρ καΐ Μητρό
δωρος ό του Επικούρου εταίρος,
καί αύτύς δ' Επίκουρος τρόπον
τινά Λαμψακηνος υπήρξε, διατρίψας εν Λαμψάκω καί φίλοις
χρησάμενος τοις άρίστοις των εν
τη πόλει ταύτη, τοις περί Ιδο
μενέα καί Λεοντέα: adde Coloten,
Polyaenon, Themistam, fortasse
Ctesippum
Λεοντεύς Λαμψακηνος καΐή
τούτου γυνή θεμίστα 140, 18
(369, 11). amica eius Μαμμά[ρι]ον Philod. VH2 ι 149 u. Δημηλάτα. Plut. adu.Col.3 ρ. 1108β
(adn. 175, 7) Λ. εις των έπ' δκρον

κήπος — Μενέστρατος
Επικούρου μαθητών, προς Λυκόφρονα γράφων, filinm Epicurum
nocauit u. Επίκουρος, de amicitia
eius et Metrodori Epicurique uide
u. Έρμαρχος, de cura mortuo
impensa Philod. infra u. ΤΤολύαινος
Λεόντιον (Λεοντάριον 146,
13) meretrix Attica (cf. Alciphro n
2, 4) intra contubernium Epicureorum uersata 360, 22. 362, 13
cf. u. Βοΐδιον et infra Phylarchus.
qua uti Epicurus ferebatur 287, 9
cf. 281, 6 et u. ' Ηδεία, Alciphro
II 2. Metrodori concubina 368, 6
uel uxor, ut Seneca ait in Ep.
f. 19 (98,8) cf. 361,16 Λεοντίψ ης
καΐ Μητρόδωρον έρασθήναι. ab
amoribus eam ipsa philosophia
reuocare non potuit f. 121, responsum non pudicum refert Athen.
Xiii p. 585d, de aliis amoribus
uide u. Τίμαρχος. Phylarchus
fr. 23 (FHG ι 339) Athenaei
xiii p. 593c ή πάρεδρος της Λαοδίκης Δανάη πιστευομένη υπ'
αυτής τα πάντα, Λεοντίου δ' ού
σα της μετ' Επικούρου του φυ
σικού σχολασάσης θυγάτηρ, Σώφρονος δε (του Έφεσίου scil.)
γεγονυΐα πρότερον ερωμένη (έταιριίομένη και αύτη Athen.).
Famosa erat ut docta mulier, adeo ut Epicuri aduersus Theophrastum libri ab ea scripti crederentur 101, 30—102, 9 cf. f.
140. Epicuri ad eam epistulae
crebrae 361, 16 frr. 143 sq., eius
ad Ep. epistulae 147,10. 'Leontion Epicuri' pinxit Aristides Thebanus auctore Plinio n. h. xxxv
99, Theorus c cogitantem' 102, 9
cf. H. Brunnii hist. artif. gr. n
p. 255
Λεύκιππος διδάσκαλος Δη
μοκρίτου 366, 2 cf. 205, 29 cett.
eum fuisse negabant Epicurus et
Hermarchus, non Apollodorus
Epicureus f. 232 (366, 1) cf. adn.
173, 23. at eundem Ep. non solum exprimit ep. n 88 (37, 8) 100
(44, 15), sed etiam ita perstringit

411

ep. π 89 (37, 17 cf. adn.) ut a
Democrito statim post 90 (38, 10
cf. adn.) uituperato distinguat

Λύκειον 348,12

προς Λυκόφρονα γράφων
Leonteus: Plut. adu. Col. 3 p.
1108° (adn. 175, 7)
Λύκων seruus Epicuri, testamento manu missus 168, 11
Λυσίμαχος rex 147, 28 cf.
Μιθρής Ιδομενεύς ΤΤυθάρατος
[τώι Μάγ]νητ[ι nescio cui
una cum Metrodoro Epicurus librum xxviii π. φύσεως inscripsit 128,28. fuit etiam Επίκου
ρος Μάγνης 370, 2 fortasse et
ipse a patre Epicuri sectatore in
honorem magistri appellatus, ut
fecere Metrodorus et Leonteus
Μακεδών: κατα[λ]ύει[ν] Μακε[δόνας] 133,22 cf. Philod. VH*
νιιι c. 3, 3 'Α]θηναΐοι προς τον
Μακεδόν[α
Μαμμάριον (cf. μαμμάριον
Luciano restitutum a Cobeto Var.
lect. p. 204) meretrix in contubernio Epicureo 362, 14 amica
Leontei u. Δημηλάτα
Μάρκου Όκταουίου subscribitur libro inc. π. φύσεως
129, 15. Marcum i. e. Pompilium Andronicum VH2 vn 11
et 18 latere Gomperzius Wiener
stud. 2, 139 coniecit
Μα τρων Epicureus f. 99 (p.
132, 23) Athenis degit f. 176 (154,
15) cf. Gomperzius Hermae 5, 394
προς τους μεγάλους erant
epistulae Epicuri 134, 17
Μεγαρικοί inpugnati ab Ep.
uolumine peculiari 106,4 cf. Στίλπων διαλεκτικοί
Μελίτη pagus Athenarumr^v
οίκίαν την Ιν Μελίτη ab heredibus Hermarcho dum uiuat eiusque sodalibus domicilium concedi Ep. iubet testam. 165, 14
Μενέδημος perstringitur a
Colote VH2 vi 118 sq.
Μένε στρατό ς ad scholam
Epicuream reuocatur a Metrodo-
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ro (fr. πι p. 43 Duen.) Clementis Al. strom. ν 12 ρ. 261, 31
Μενοικεύς discipulus Epicuri (cf. 59, 14), cui inscribitur ep.
iii moralis cf. testimonia p. 58
Μητρόδωρος 'Αθηναίου ή
Τιμοκράτους καί Σάνδης (?) Λαμψακηνός 368, 1 cf. Gomperzius
Hermae t. v ρ. 387. uir omni
modo egregius f. 73 = 241 (368,
3). eius uita 368, 1—369, 3. natus erat a. 330/29, mortuus a.
277 annum agens LIII: adn. 368, 9
cf. Plut. de def. orac. 20 p. 420d
ούτω γαρ (si summam annorum
spectes) Επίκουρος τε χειρών
Γοργίου φανεΐται του σοφιστου
καΐ Μητρόδωρος Άλέ£ιδος του
κωμωδοποιου* διπλάσιον γαρ ού
τος έ'£ησε του Μητροδώρου, Επι
κούρου δ' εκείνος πλέον ή έπίτριτον (cf. loh. Frei Mus. Rhen.
νιι ρ. 538 sq.). iam Lampsaci Epicuro insinuatus una cum eo Athenas (a. 307) migrauit cf. f. 115,
dein exceptis sex mensibus numquam a magistro discessit 368, 2
amicus sincerissimus Epicuroque
dilectissimus 93, 1 cf. Philod. u.
Έρμαρχος. Epicuri de eo iudicia
f. 146. 188. 192; multa ad eum
scripsit Ep. 87, 25 (106, 9) et prooemiis eum laudauit f. 241: quod
constat de libro Eurylocho 100, 8
et 1. xxviii π. φύσεως 128, 28
cf. 176, 25 c. adn., amicum defunctum Ep. laudauit quinque uoluminibus 106, 6 uicesimum diem
cuiusque mensis (εικάδας) suae
Metrodorique memoriae consecrauit 166, 10 cf. 168, 15 itaque
Metr. inter auctores primarios
scholae habitus 108, 20. 132, 3
Seneca ep. 6, 6 (u. ΤΤολύαινος)
cet. Timarchum Metr. scholae
Epicureae conciliat, Menestratum
eodem reuocat (u. nomina), Mithren adiuuit f. 194, pro magistro pugnat aduersus Timocratem
fratrem 124,18 cf. 368, 14. Frater
ei praeter Timocratem Actorides
(u. nomen); sororem Βατίδα Ido-

meneo in matrimonio collocauit
368, 5 ipse Leontio olim meretrice usus concubina 368,6 quam
eius uxorem Seneca dicit supra
98, 8 cf. Plut. contra Ep. beatit. 16
p. 1098b την μεν γαρ Μητροδώ
ρου μητέρα καί την άδελφήν ως
ύπερέχαιρον επί τοις γάμοις αύτου καί ταΐς προς τον άδελφόν
(Timocr.) άντιγραφαΐς, εκ των βι
βλίων δη που δήλόν εστίν maleuoli amores licentiores obiciebant
361, 17 aliarumque meretricum
consuetudinem 362,13. tenuis uictus f. 158 cura rei familiaris f. 216
παρρησία 131, 15. Laborauerat
hydrope cf. Celsus in 21 p. 126
ed. Targae et de morte Aelianus
Suidae u. Επίκουρος ρ. 418, 9 Β.;
mortuo superstites fuere filius
Epicurus nomine et filia (Δανάη?
cf. Phylarchus u. Λεόντιον), sine
dubio ex Leontio nati, quorum curam ut agant Ep. moriens et testamento heredibus cum Hermarcho
commendat 167, 1. 4. 7 sq. 14.
168, 3 — 8, et epistulis amicos
hortatur Hermarchum f. 122 Idomeneum f. 138 alios f. 177 cf.
Philod. infra u. ΤΤολύαινος. de
simulacris eius seruatis cf. Visconti Iconogr. gr. ι p. 214 sq.
t. xxv 4 Comparetti et de Petra
villa Ercolanese p. 263 t. xn 2.
librorum tabulae 368, 13 adde
TTepi ποιημάτων (plures libri cf.
Gomperzius zeitschr. 1885 p. 825
Duening p. 32), Προς τους από
φυσιολογίας λέγοντας αγαθούς
εΐναι ^ήτορας (puto contra sodales sectae) 95, 31 cf. VH^ ν f. 58.
spuriorum mentionem inicit Philod. VH2 1152, 9 ύποψ[ία]ν τιν[ά
λα]μβάν[ει]ν, ως περί . . . . (u. supra ρ. 34) των εις Μητρόδωρον
αναφερομένων Υποθηκών καί
των Μαρτυριών, καί εις Κωλώτ[ην] (καιμαλλον apogr.) του
Προς τον Πλάτωνο[ς] Γοργίαν
δευτέρου, καί ει[ς] Πολύαι[ν]ον
το[υ] Προς τους Ρήτορας καί του
Περί σελήνης, καί των εις "Ερ-

Μενέστρατος — Ναυσιφάνης
μαρχον. epistularum epitome 132,
3 cf. praef., ep. ad sororem consolatoriae fr. adn. 164, 6 ad eum
Ep. epp. f. 146 sq. De diuitiis
sententiae 108, 18 cf. VH? m f. 88.
92 (Gomperzius zeitschr. 1866
p. 692 sq.) de rhetorica 111, 4 rei
publicae admioistrationem dissuadet 95, 3 contra legum latores
f. 558. fragmenta adponuntur 345,
5 adn. 278, 10. 11. Cf. 261, 30
VH2 πι 45 ν 56. 58 iv 103 (Ox.
II 111) vii 60 c. 32, 1 sqq. Etiam Galenus scripsit ΤΤερΙ των
Προς τους σοφιστάς εννέα Μητροδώρου (369, 1) de libris suis
17 (t. xix ρ. 48 Κ.) ex palmari
lonsii De scrr. hist. philos. p. 128
emendatione. Vid. H. Duening
De Metrodori Epicurei uita et
scriptis Lips. 1870
Μητροδώρου τοΟ Στρατονικέως προς Καρνεάδην αποχωρή
σαντος, τάχα βαρυνθέντος ταΐς
άνυπερβλήτοις αύτοΟ (i. e. του
διδασκάλου, probabiliter Apollodori του κηποτυράννου cf. Buecheler ad ind. Hercul. p. 14 sq.,
socordia conpilatoris non mutatum ut nunc ad Epicurum referri
oporteat) χρηστότησιν 364, 5
Μητρόδιυρος ό Χίος 195, 25.
211, 16 magister Epicuri audit
213, 20 cf. Diels ad Doxogr. p. 22,
exprimitur fortasse ep. Π 92 (p. 39,
12) 96 (42, 5) 101 (45, 7)

Μητρωον 165, 4

Μιθρής (declinatur gen. Miθρέους 133, 26 cf. tituli Asiani
bull. de corr. hellen. 1883 t. vn
p. 138 n. 22 et 275, Τιλλέους ibid.
p. 137, 19 Άπελλέους VH2 n 192
dat. Μιθρεΐ 148, 8 sec. Philodemum, Μιθρή 159,17. 24 ap. Plut.
acc. Μιθρήν f. 102.148 igitur nom.
Μιθρής cf. C C. Curtius Mithres'
Ciceronis epp. fam. XIII 69, 1 uid.
Duening de Metrod. p. 12 Gomperzius Hermae t. ν p. 394 sq.)
ό Λυσιμάχου διοικητής 147, 25
Laert. Diog. II 102. idem nomen
Athen. xiv 614f, ubi Phylarchus
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satellites Lysimachi Βίθυν et ΤΤάpiv memorat, sub priore latere
Kuehnius ad Laert. x 4 coniecerat: Marcianus cod. βιθυν i. e.
Βϊθυν testatur de quo homine
constat ex CIA II 320 (cf. Wilamowitzius de Antigono p. 246).
in Piraeo captus Metrodoro iuuante liberatur f. 194. Epicurum
eiusque scholam et ipse stipendiis sustentat f. 151 etiam apud
Lysimachum illi profuit f. 149
quam ob rem ab Ep. laude inmodica afficitur f. 148 scripsit Ep.
περί νότων (νόσων Gass.) δόξας
προς Μιθρήν 106, 19. epp. ad
eum frr. 148 sqq.
Μίλητος: VH2 vn 29 της
καλής Μιλήτου u. Ειρηναίος
Μιλτιάδης eius rebus gestis
detrahebat Ep. f. 559
το Μουσεΐ[ον] Athen. Philod. VHi vm c. 3, 9
ΐν\υς seruus Epicuri idemque
sectator 360, 11. 364, 12 testamento manu missus 168,11. erant
Epicuri ad eum cum aliae epistulae (f. 152 sqq.) tum λαμπρά uocata f. 152 cf. 153, qua illum, dum
ipse in Asia peregrinatur, domo
arcessiuit; uenit ad Ep. eique de
studiis singulorum, qui Athenis
relicli erant, rettulit f. 195
Μυτιλήνη: πρώτον εν Μυ
τιλήνη — συστήσασθαι (Ερ.) σχολήν 366, 19. 373, 12. ac Mytilenaeus fuit Hermarchus successor
eiusque pater Agemortus. celeberrima fuit Epicuri πρΟς τους
ev Μυτιλήνη φιλοσόφους (φίλους
libri fr. 1) epistula, qua Nausiphanem negauit magistrum sibi
iuisse 136, 11 fortasse iam Lampsaco data aut certe non multo
post a. 307
Ναυσιφάνης Τήιος, ου φασί
τίνες άκουσαι Έπίκουρον, auditor
Pyrrhonis Elei Laert. Diog. ix 69
cf. 64. 102 Clem. Al. strom. 114
p. 130,14 Sylb. Sextus adu. math.
I 2, re uera c Democriteus 1 174,
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13. 373,14 VH2 iv f. 206, 9 (infra) cf. -Laert. Diog. prooem. 15
et supra u. Άβδηρΐται, uir de
doctrina Democritea promouenda
et propaganda meritissimus, longe
ille alienus a scepsi Pyrrhonea
(ut ipse aperte indicatLaert. IX 64),
immo logices empiricae uel a sensibus deductae auctor primarius:
quam artem 'Tripode* (104, 23)
suo praeiuerat cum Epicuro tum
medicis empiricis (cf. Galenus
hypotyp. empir. ed. M. Bonneti
p. 63, 13 ου μα Δί' ερωτών τον
δια τριών λόγον ώςπερ Σεραπίων
ουδέ τρίπουν καθά περ Γλαυκίας:
iam Democriti fuerat Κανών tripartitus Laert. D. ix 47 cf. B. ten
Brink Philol. t. xxix p. 613 sqq.).
de cuius schola cf. Sextus adu.
math. ι 2 πολλούς γαρ των νέων
συνείχε καΐ των μαθημάτων
σπουδαίως έπεμελεΐτο, μάλιστα
δε ^ητορικής; quod egregie inlustrat inuectiua in Epicureos seruata VH2 iv f. 206 μετά ταυ[τα]
προς την τέχνην [τ( δ]ή λέγουσιν
αλλ' ή "[φιλ]όσοφος άνήρ [ου
πολ]ειτεύσεται"; δι' [δ δη] άρ
χονται μακρώς ή προς τον Δημοκρίτ[ει]ον Ναυσιφάνην διαμάχονται, προς δε τούτοις μάλα
πιστώς μειρακισκεύονται τον θ'
αυτών Ιδομενέα μαθητήν παρεισάγουσιν εν τοις χα|"ύν?ο]ις
ούτω περιγεινύμ[ενόν]*. Hic igitur praeceptor fuit Epicuri adulescentis (μειρακίου 136, 20 Colophone, uel potius Tei) 365, 20.
366,11. 373, 14 quod frustra Ep.
negabat f. 113 sq. 123, firmabat
Nausiphanes cf. Laert. D. ix 64
u. ΤΤύρρων: 'quem cum a se non
neget auditum (f. 114), uexat tamen omnibus contumeliis' (Ep.)
174, 14 ut facit f. 93. 113 sq. 236.
ex Tripode Nausiphanis Canonem
facit Ep. 104, 23 in libris π. φύ
σεως eundem et conpilauit et impugnauit 362,15 sq. cf. etiam VH?
iii 53 ν 123
Ν ε ο κ λ ή ς Epicuri pater, Chae-

restratae coniux, Gargettius 359,2.
373, 8 cf. 191, 8. 365, 12. de
uita 174, 9—11. 359, 5. 8 sq. 373,
11 Strabo xiv p. 638 ύστερον δε
καΐ κληρούχους έπεμψαν (είς Σάμον οί Αθηναίοι) διςχιλίους έ£
εαυτών, ων ην καΐ Νεοκλής Ο
Επικούρου τοΟ φιλοσύφου πα
τήρ, γραμματοδιδάσκαλος, ως
φασι* καΐ δη καΐ τραφήναί φασιν ένθάδε καΐ εν Τέψ καΐ έφηβεΟσαι Άθήνησι, γενέσθαι δ' αύτώ συνέφηβον Μένανδρον τύν
κωμικύν. qua re Timoni 360, 7
Epicuras γραμμαδιδασκαλίδης est
h. e. filius ludimagistri cf. R. Hirzelius untersuch. I p. 110. alii
patris opificium maleuole ad filium
transtulere (360,20 ut Hermippus
360, 3) et alia quoque adfinxerunt
360, 19 Demosthenis in Aeschinem conuicia or. Ctesiph. 258 sqq.
secuti. Neoclem inter colonos a.
Aristodemo ol. 107, 1 (352) Samum deductos (u.Αθηναίοι) fuisse
apparet. hinc expulsus a. 322 (u.
Αθηναίοι) Colophonem migrauit
(359, 9)
Νεοκλής Αθηναίος φιλύσοφος άδελφύς Επικούρου. Υπέρ
της ιδίας αίρέσεως SVIDAS cf.
373, 9 συμφιλοσοφεΐ fratri 360, 9
futurae sapientiae uates Epicuro
fuit f. 178. hydrope mortuum indicat Plut. 144, 19 cf. Aelianus
fr. 39 in. Herch. Suidae u. Επί
κουρος ρ. 417,16 Bernh. αδελφοί
δε ήσαν τρεις, οιι μυρίοις άρρωστήμασι περιπλακέντες άπέθανον οΐκτιστα. hunc, non patrem
lugere f. 186 et peculiari libro ad
Themistam dato laudasse Ep. uidetur 106, 17 cf. 93, 5. sententiam f. 551 est qui Neocli, non
Neoclis filiotribuatcf.adn.326,23
Νικάνωρ Epicuri sectator usque ad senectutem, ab Ep. sustentatus heredumque curae commendatus testam. 167, 17
Νικασικράτης a Philodemo
inpugnatus de ira p. 125, 5. 126,
34 Gomp., de deorura uictu fr»

Ναυσιφάνης — ΤΤολύαινος
65, 7 apud Scottium Fragm. Herc.
ρ. 129
έπΙΝικίου τοΟ μετ' Άντιφάτην mag. Ath. a. 296/5 Epicurus
π. φυσ. 1. χχνιιι scripsit 128, 24
Νικίας seruus Epicuri testamento manu missus 168, 11
Νικίδιον meretrix in contubernio Epicureo 362, 14 cf. u.
Βοΐδιον, fuit Idomeneo amata cf,
u. Δημηλάτα
Ξενοκράτους έν'Ακαδημεία
διατρίβοντος 359, 6 eum auditum
esse ab Ep. Demetrius Magnes
dicit 366, 3 audiri potuisse cautius Cicero academicus 174,7. Cf.
Philod. VH2 iii 152 παρά Ξενοκράτει μονωτάτους καΐ λέγειν
είδέναι, ταύτοΟ γαρ έκάτερον
εΐναι* τίνι προσέχο[ν]τες [δη]
προς θεών ή τώι Ξενοκράτην
ούτως έπ' ιΑντιπά[τ]ρου καΐ των
συνέδρων διαλεχθήνα[ι λέγον?]τι._.. Φαληρεύς*
Ζίενοφάνης exprimi uidetur
ep. ιι 92 (ρ. 39,12) 94 (41, 2. 9)
96 (42, 5) 99 (44, 5) cf. f. 395
ρ. 261, 6 VH2 νιιι 199
Όκτάουιος uid. Μάρκος
έπ' Όλυμπιοδώρου mag.
Ath. a. 294 litterae Epicuri 133,7.
fort. VH2 ι 130, 4 των στρατη
γών παρ? Όλυμ[πιοδώρου *
Όμηρου μωρολογήματα sine
pudore Ερ. insectatur 172,1 damnauit Homeri ceterorumque poetarum carmina f. 229. grammatici
quomodo uindicias petiuerint uide adn. 171, 31 cum p. 348, 1
TT ά μ φ ι λ ο ς philosophiam Platonicam Sami professus, ab Ep.
auditus sed contemptus 366, 12.
373, 14. 174, 8
ΤΤεισιανάκτειος στοά uide
u. στοά
ΤΤερδίκκας: των Αθηναίων
(ex insula Samo) έκπεσόντων υπό
Περδίκκα (a. 322) 359, 9
peripateticus aliquis (Stra-
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to?) notatur ep. ι 53 fp. 14, 2),
item 72 (24,17) cf. u. Αριστοτέλης

Περσαΐος Stoicus in aula
Antigoni f. 119 cf. Ζήνων. VH2
VII 146 διό (δια charta) δη καν
(παν ch.) τά[χ' έ]πίσημοι τύχωσιν δν[τες] αφ' ης δη ποτ' αι
τίας, ουκ αν ένπιστεύοι τις αύτ[οΐς] αρχήν · εάν δε ποτέ παραλογισθέντες ή δ[ιά δυν]άστην
άναγκασθέν[τες] ένχειρίσωσι,τοιαΟτα πασιν [οι] α δια ΤΤερσαΐον
κ[αΙ Εΰ?]δημ[ον] κτλ.
Πλάτων: έτεσιν ίίστερον της
Πλάτωνος τελευτής (347) επτά
Ερ. natus 366,17 άναπεπταμένου
του Πλάτωνος περιπάτου sic
Epic. f. 171 (ρ. 152, 13 cf. 26).
infesto in eum animo Ep. fuit
170, 22 χρυσουν uocat (cf. Bonnetus ad Galeni subfig. p. 63, 20:
nomen ex blanditiis meretricularum arreptum) Platonicisque Dionysii mensas Siculas exprobrat
f. 238. expressitPlatonem267,17
(312,27). 270,15. 272,15 secutus
est f. 264 (Plat. Phaedr. p. 237bc)
notauit ep. ι 49 (p. 11, 18) 72
(25,1 cf. p. 379) 77 (28, 6), perstrinxit f. 358. 367, de elementis
opiniones in Timaeo Pl. propositas refutauit 1. xiv π. φυσ. 128,
12. contra Platonem disputauit
ut Ep. ita Metrodorus 175, 10
προς Πλάτωνα scripsit Hermarchus 369, 9 cf. Κωλωτης
Platonici perstringuntur ep.
I 77 (p. 28, 6) et identidem ep.
ii 87 (36, 19) 94 (41, 5) cet. cf.
p. 384. uid. αστρολόγοι Ξενοκρά
της Πάμφιλος
οί πολλοί ep. m 123 (ρ. 60,
5) 125 (61,10) 134 (65,16) τους
των πολλών θεούς 123 (60, 7)
τάς των πολλών δό£ας ibid. (60,8)
cf. 60, 9 f. 187 cett.
Πολύαινος Αθηνοδώρου
Λαμψακηνός 369, 4 Epicurum
Athenas non comitatus ut Metrodorus, sed paullo post secutus
f. 115 (cf. Gomperzius Hermae
t. ν p. 387) cum magistro intima
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amicitia coniunctus 93, 1 ingenio
amabili ut uel aduersarios sibi
conciliaret f. 156 cf. p. 369, 4. a
studiis raathematicis profectus
172, 31 sq. cf. Cic. de fin. ι 6, 20
c si a Polyaeno familiari suo geometrica discere maluisset quam
illum etiam ipsum dedocere'. Pythocli idem custos et amator fuisse
ferebatur VH2 ι 149, 17 (u. Δημηλάτα). de alterius sexus amoribus Plutarchus c. Epic. beatit.
16 p. 1098b (Epicurum) κοινή
μετά του ΤΤολυαίνου παιδοποιούμενον εκ της Κυ£ικηνής εταίρας:
cum praeter Leontion, quam concubinam fecerat Metrodorus, una
Hedia accubuisse Epicuro feratur (cf. u. Ηδεία), fieri nequit
quin Ηδεία sit Cyzicena illa meretrix. Circen nomen amicae fuisse
G. Knaackius Hermae t. xviil
p. 33 coniecit conl. Petron. 127
'nec sine causa Polyaenon Circe
amat, semper inter haec nomina
magna fax surgit' immemor πολυαίνου Vlixis (Λ 430 Ι 673 Κ 544
μ 184). tabe mortuus 144,19 (cf.
Aelianus Suidae u. Επίκουρος
ρ. 418, 9 Β.) filium reliquit, cuius
tutelam et curam Ep. heredibus
et Hermarcho commendat testam.
167, 2. cf. Philod. de morte c. 23,
3 p. 331 Mekleri τίς ετυχεν [κη>
δεμόνων οϊιυν Πολύ[α]ινος καΐ
Μη[τρό]δωρος κα[1] Λεοντε|~ύ]ς
και Έπίκουρ[ος αύ]τός από της
τελευτής άχρι καΐ νύ[ν]; fortasse
huic librum XIV π. φυσ. Ερ. inscripsit 128, 10 personam Conuiuii sui fecit 116, 4 diem m. metagitnionis Polyaeno sacrum et
ipse habuit et a sectatoribus haberi uoluit 166,12 cf. 168,16 et
adn. 166,13. inter auctores sectae P. habitus 132, 4 Seneca ep.
6, 6 'Metrodorum et Hermarchum
et Polyaenum magnos uiros non
schola Epicuri sed contubernium
fecit'. Metrodori de eo iudicium
Philod. VH1 ν 1 c. 6. Libros eius
ΤΤερΙ φιλοσοφίας memoratPhilod.

π. εύσ. ρ. 98, 20 Gomp., τα προς
τον Άρίστωνα ibid. 140, 10; spurios Προς τους £ήτορας et Περί
σελήνης id. VH2 ι 152, 15 (u.
Μητρόδιυρος) cf. VH2 ιν 73, 7
(Οχ. π 81) το δε Πολυαίνο[υ]
λεγόμενο[ν] Περί Ρητορικής
[ο]ύ[χ ύπ]άρχον Πολυαί[ν]ου,
καθά περ ένεφανίσαμεν και [ή]δ[η το ά]πό των παρατεθειμένιυν
[πα]ρίστησιν.
έπισεσ[υ]ρμένον
extat uol. Herc. 1429 Δημητρίου
προς τάς Πολυαίνου απορίας ε'
cf. Scott Frr. Herc. p. 46. dictum eius 108, 29. epistularum epitome 132, 4 cf. praef., ad eum
Epicuri epp. f. 156 sqq. 105
Πολυκράτη τον Σάμου τύραννον f. 136
Πολυμήδης uir mihi ignotus,
cuius nomirie Ep. librum notauit
109, 8
Πολύ στρατός ό διαδε£άμενος Έρμαρχον 369,14 cf. u. Ίπποκλείδης. seruatur tractatus Περί
αλόγου καταφρονήσειυς VH1 ιν
et a Gomperzio Hermae t. xi
p. 402 sqq. editus, exilia fragmenta
libri Περί φιλοσοφίας α' VH2 ν
196 sqq.
Ποσειδώνακτος του Βίτωνος subscribitur Philodemi de
rhet. uolumini VH1 iv c. 16 cf.
Gomperzius zeitschr. 1867 p. 672
ΠραΗιφάνης (Διονυσοφάνους Μυτιληναίος Clem.) peripateticus, magister Epicuri, ut testatur Apollodorus chron., Epicurus negabat f. 123 (365, 20).
a Carneisco uituperatus 93, 19.
Πρ. εν τώι π[εμπ]τωι Περί ποιη[μά]τιυν (de uirtute poetae) Philod. VH2 ii 170, 28
Π ρ ό δ ι κ ο ς sophista impietatis
ab Ep. arguitur 127, 28
Πρωταγόρας sophista: fabulas de eo malignas narrat Ep.
f. 172, uelut olim baiulum dein
scribam Democriti fuisse (unde
διαδοχών scriptores Protagoram
Democriti discipulum rettulerunt
cf. Laert. Diog. ix 50 Clem. Al.

ΤΤολύαινος — σοφισταί
strom. 114 ρ. 130,12: nouit Dem.
Protagoran et memorauit cf. Laert.
ix 42): όψιμαθή uocat f. 173 contumeliose tractat p. 176, 5. Με
γάλου λόγου
Protagorei fr.
p. 153, 15
Πτολεμαίοι (δύο) ΆλεΗανδρεΐς δ τε μέλας καί ό λευκός
inter Epicureos nobiles 369, 17
Πυθαγόρας Samius: ei conuiciatur Ep. 176, 5 eum inpugnat
175, 9 eius de bonis inter amicos
communibus sententiam repre hendit f. 543. de fatis VR2 vill
169 Άνα£αγό[ρας δς] . . . . έπεδείκνυεν τοις δι[κασ]ταΐς, καί
Πυθαγόρ[ας, ώ]ι Κύλων ό Κροτωνιάτας έπαγαγών [σ]ύ[ρ]ματα
της πόλεως έ£έβαλε, τού[ς] δε
μαθητάς αθρόους ένέ[πρη]σε, καί
Σω[κρά]της ώι κτλ. Pythagorei
notantur ep. ι 67 (ρ. 22, 5) et
fort. 72 (25, 1). exprimuntur ep.
Π 111 (52, 6) 112 (52, 13)
Πυθάρατος fortasse homo
aulicus Lysimachi regis, saltem
inter Mithren et Epicurum nuntius f. 150
έπΙΠυθαράτου mag. Athen.
ol. 127, 2= 271/70 Epicurus mortuus 367, 2 epistulae ab Ep. scriptae 134, 5
Πυθοκλής adulescens xvill
annos natus miris laudibus effertur ab Ep. f. 161 et 161 a (346, 15)
quasi quidam Alcibiades ei est
f. 162. a studiis liberalibus ab
Ep. et amicis reuocatur f. 163 sq.
Polyaenus ei custos (παιδαγωγός)
cf. u. Πολύαινος et Δημηλάτα,
ab Idomeneo pecunia adiuuatur
f. 135 comes Epicuri Lampsacum
proficiscentis 154, 11. ad hunc
data fingitur ep. II de meteoris
cf. praeter inscriptionem 116 (55,1)
Πυθόκλεις. epistularum ad eum
Ep. frr. 161—5, Metrodori ap.Philod. de morte cap. 12, 32 p. 319
Mekleri. cf. Schneider Saxo ad
Epicuri epp. p. 98
Πυρρών Eleus ab Ep. obiurgatus 176, 13 olim ab adulescente

417

magni aestimatus cf. Laert. Diog.
ix 64 έ*λεγέ τε (Nausiphanes) πολ
λάκις καί Έπίκουρον θαυμάζοντα
την Πύρρωνος άναστροφήν συν
εχές αύτοΟ πυνθάνεσθαι περί
αύτοΟ
Πυρσών 138, 24 u. Φύρσων
'Ρόδιοι Philod. rhet. VH? ιν
102 (Οχ. π 110) sq. = ν 40 ένιοι
δε των ν[υν έ]ν τ[ήι] 'Ρόδωι
διατριβ[όντω]ν γράφουσιν κτέ.
de controuersia Rhodios inter et
Coos rhetores acta
'Ρωμαίοι ....... άνευ της
διατριβής της Ρητορικής καί τα
περβ των συμ]βολαίων οίκονομ[οΰσι]ν, περί των δημοσίων [δεδώ]κασι γαρ τον £ήτορα Philod.
rhet. VH2 ιχ 41. de Roma philosophorum sede u. Αλεξάνδρεια
Σάμος insula 174, 9. 359, 5.
360, 6. 366, 12. 373, 11 u. Νεοκλής
scriptores incerti u. incerti
σοφισταί artem eloquentiae
professi: οί σοφισταΐς άργύριον
άναλίσκοντες 112, 22 cf. 113,19.
25 VH2 ιν 65 (Οχ. π 73), εν ταΐς
πανηγύρεσι καί δείΗεσι των σο
φιστών 113, 3 την από του στό
ματος καύχησιν την σοφιστικήν
(Nausiphanis) 130, 4. cf. Philod.
rhet. VH2 ιν 93 (Οχ. π 101) των
Ρητορικών [σο]φιστών νιι 56, 6
τί γαρ τηλ[ικου]τον παρεν.. δο
(Γοη,παρεγ[νοί]ας) ύπνοι [ποοΟ]σ[ι]ν, δτε και φρονήσαι τα κυριώτατα [ο]ύκ έκώλυσαν, ως καν
αυτοί φήσαιεν κατά την οϊησιν
την εαυτών οί τού[ς] Νόμους
και τά(ς) Πολιτεία [ς] γράφοντ[ες
τώ]ν σοφι[στών]; sed latius
uis nominis patebat: άλλοι (sectatores Epicuri) ους οί γνήσιοι
Επικούρειοι σοφιστάς άποκαλοΟσιν 369, 21 quod uereor ut a
R. Hirzelio unters. I p. 180 sqq.
recte explicetur, Metrodorum qui
Προς τους σοφιστάς nouem uo•lumina scripsit (369, 1) hoc no27
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mine etiam Cyrenaicos inpugnare
uidere licet ex fragmento illinc
seruato iv p. 44 Duen. et sic Eudemus Simplicii in Ar. phys. t. ι
p. 98, 1 D. πραγμάτων iDv vOv
οί σοφισταΐ (sc. λύουσι τάς απο
ρίας) καταφεύγοντες ώςπερ επί τα
είδη (fort. eristici), Timone apud
Laert. D. IX 69 teste Eurylochus
ην πολεμιώτατος τοις σοφισταΐς,
Arcesilaus suo tempore δεινός
σοφιστής audiebat (Numenius
Eusebii pr. eu. xiv 6, 1 p. 730b
conl. Wilamowitzio Hermae t. xi
p. 303), idem Bioni Borysthenitae
haeret nomen ut supra 92, 16
et saepius. cf. Alciphro supra
147, 9 παρά τοις άλλοις σοφι
σταΐς i. e. philosophis
Sophocles Trach. 787 sq. :
119, 25
Στίλπων (Stilbon codd. Senecae ac Στίλβων VH 2 vili 58
Στίλβωνος ibid. 174): fuit epistula
Ep. contra Stilponis praeceptum,
sapientem se ipso esse contentum
f. 174 sq.
στοά ποικίλη siue ΤΤεισιανάκτειος 160, 19
Στράτων Lampsacenus 193,
25 eum sequitur Ep. f. 276 p. 196,
27. 197, 3 fortasse castigat ep.
I 53 (p. 14, 2) cf. p. 377
Στιυικοί unde nomen acceperint f. 198 inpugnantur ep. 111131
(p. 64, 8—17). 133 et 134 (65, 6.
13) f. 367. scripsit de eis Ep.
ad Polyaenum f. 156 (149, 11).
cf. διαλεκτικοί, Ζηνώνειοι. allegoricae interpretationis lepida specimina exhibet (Philod.?) VH2
vn 90 (τον ποιητήν λέγειν νομί£ον)τες [καΐ] π[ερΙ γ]ης [καΐ
άστρ]ων καΐ περ[1] νόμ[ων] κα[1
έ]θισ[μ]ών τώ[ν] πα[ρ'] άν[θρώ]πο[ις], καΐ τον Αγαμέμνονα
μεν αιθέρα εΐναι, τον [Ά]χιλλέα
δ' ήλιον, την Έλέ[ν]ην δε γήν
καΐ τον Άλέ[Ηα]νδρον αέρα, τΟν
"Εκτο[ρα] δε σελήνη ν, καΐ τους
άλ[λου]ς αναλόγως ώνομάσ[θαι]
τούτοις* των δε θεών [την] Δή

μητρα μεν ήπ[αρ, τΟν Διό]νυσον
δε σπλή[να, τύν Ά]πόλλωι δε
χολή[ν. VH^ χ 65 κατά τάς φο
ράς των Στωικών προς τους λό
γους άπαντάν
Σωκράτης contumeliose tractatur 176. 4 ironiam ei Ep. exprobrat f. 231 cf. p. 348, 5. eum
quibus modis Colotes tractauerit
Plut. refert adu. Col. 17—21 (specimen habes f. 314 et adn. 173, 21)
cf. 2 p. 1108b. Άρχέλαον τύν Σωκράτους διδάσκαλον Diocles dicit
365, 17
επί Σω σι γένους άρχοντος
Ath. a. 342/1 natus Ep. 366, 16
Σωτίωνος επιτομή 359, 5.
recentior Σωτίων εν τοΐς δώδεκα
των έπιγραφομένων Διοκλείων
ελέγχων 360, 17
επί Τηλεκλέους mag. Ath.
anni non definiti 134, 11 f. 154
Τίμαρχος Atheniensis a Metrodoro ad sectam Ep. uocatus
cf. Plut. adu. Col. 17 p. 1117b.
Leontion Alciphro scribentem facit ii 2, 4 Τίμαρχον τύν καλύν
οΐσθα τον Κηφισιαθεν ουκ άρνοΟμαι πρύς τύν νεανίσκον οίκείως £χειν εκ πολλού et inter
alia ούτος γαρ με διεπαρθένευσεν εκ γειτόνων οικούσαν, 7 δι'
έμέ ήνάγκασται ό νεανίσκος ...
μετ' αυτού (Epic.) Γήν καΐ κολακεύειν αύτύν καΐ καθυμνεΐν τάς
υπήνεμους αυτού δόΗας
Τι μο κράτη ς Δημητρίου Πο
τάμιος cum Amynomacho heres
Epicuri testamento f. 217 institutus 165, 3 cf. 10.15. 166,3. 167,
1. 8. 15. 168, 6
Τιμοκράτης frater Metrodori
Lampsacenus 362, 4. 368,12. 123,
20 homo iracundior cf. Philod.
π. όργ. c. 12,12 ου γαρ έάι διακρίνειν ό θυμός, ως καΐ Τιμοκράτην φησίν ό Μητρόδωρος τώι
πρεσβυτάτωι των αδελφών Ά[κ]τορίδη, κάπειτα της προπετείας
πικρά κομίζονται τάπίχειρα.
transfuga scholae Ep. 362, 5 sq.

σοφισται — φυσικοί
fratrem Metrodorum offenderat
123, 24 eius de Metrodoro dictum adn. 124, 2 Epicurum acerbissime calumniatus est f. 145
p. 147, 7. 361, 2. 362, 4 sqq.
διακωμωδεί Epicurum παρά τοις
άλλοις σοφισταΐς Alciphro n 2,
10 (s. 147, 8): igitur tribus eum
uoluminibus Timocratis nomine
insignitis concidit Ep. 123, 18
(175, 13), etiam Metrodorus Προς
Τιμοκράτην scripsit 368,14. cum
Tim. regem Asiae (puto Lysimachum) adiisset, Ep. eo misit qui
fidem illi detraherent 123, 22.
quod uolgauerat magistri arcana,
ab eo laudatur f. 124. fuit etiam
Epicuri liber Περί παθών δόΗαι
προς Τιμοκρατην 108,11. incerta
mentio 160, 9 VH2 ιιι 201. Τιμ.
εν τοις έπιγραφομένοις Εύφραντοΐς (horreo quodam inuectiuarum
in Ep.) 362, 4 cf. u. Εϋφαντος
Τίμων Phliasius deEp. 360,5
τινές, τις uide u. incerti

καν εν Ύπερβορείοις ώσιν
f. 184 ρ. 157, 6
Φαί δ ριο ν serua Epicuri testamento manu missa 168, 11
'Phaedoni Socratico turpissime maledixit' Ep. 175, 12
Phalaridis taurus f. 601

Φιλαϊδών gens: ex ea Ep.
erat teste Metrodoro 359,3
Φιλαινίς Samia (de qua post
Ez. Spanhemium De praestantia
et usu numism. t. II p. 522 sq. Luzacius dixit lect. Att. p. 154 sqq.)
281, 6 a Cleomede cum Leontio
conposita uereor ne Epicuri non
magis amica fuerit quam discipulus Smindyrides Sybarita aut Sardanapalus. sed odium ut augeret,
mulieris lasciuae Stoicorum scholis
decantatae (cf. Athen. vni p. 335b
Χρύσιππον .. , 1 Αρχέστρατον αίεί
ποτ€ μετά Φιλαινίδος κατατάττοντα) nomen Cleomedes admiscuit secutus Posidonio auctore
Chrysippum Epicureis secundum
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illud Hieroclis (ap.Gellium 1x5,8)
ηδονή τέλος πόρνης δόγμα conuiciatum. etiam doctiores hanc
quoque inter philosophos si dis
placet contubernii Epicurei recensuerunt
επί Φιλίππου mag. Ath. a.
292 epistulae ab Ep. datae 133,11
Φιλί στ α ς a Carneisco libris
minimum duobus laudatus 93, 13
cf. u. Καρνεΐσκος
Φιλόδημος ό Επικούρειος
εν τφ δεκάτω της των φιλοσό
φων συντάξεως 360, 9 Philominus in epitomis 356, 9 οί περί
Φιλόδημον 369, 5. qui quod saepius libros propter amplitudinem
nimiam in bina uolumina partitus
est uelut quartum 1. π. £ητορικής (δ' των εις δύο το πρότερον
et το δεύτερον cf. Scottus Frr.
Herc. p. 83) et περί ποιημάτων
του ε' των εις δύο το β' (cf.
idem ρ. 75), idem in medicis empiricis notatur a Galeno hypot.
emp. p. 63, 14 Bonneti ουδέ βυβλία γράφων (sc. Hippocrates sic
ut empirici) μυρίων επών, εΐτ'
αύτΟς πάλιν διαιρών αυτά ανά
δύο ώσθ' έκάτερον εΐναι καθ*
αυτό cf. Th. Birt d. ant. buchwesen p. 316 sqq.
Φιλοκράτης Βατήθεν pater
Amynomachi heredis ab Ep. instituti 165, 2
Φιλωνίδηςό Θηβαίος Stoicus
in aula Antigoni f. 119
Φ ύ ρ σ ω ν (Πυρσών est 138,24)
Colophonius, uir summa auctoritate, frater Hegesianactis discipuli
Ep.: epistularum ad eum Epicuri
fr. 167 sq. cf. adn. 151, 3 et u.
ΉγησιάναΕ
των φυσικών καλουμένων
τις i. e. Democritus ep. II 90
(p. 38, 10) τη των φυσικών ει
μαρμένη ep. m 134 (65,13): hic
quoque non tam Stoicos notat
quam Democritum cf. 200, 26. 12
cum 38, 9 ac Cicero de diuin. II
13, 30 'Democritus non inscite
nugatur, ut physicus, quo ge-
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nere nihil adrogantius', Επιτομή
των Προς τους φυσικούς inter
libros Ερ. memorata 130, 8. sed
hoc nomen Ep. etiam sibi suisque tamquam proprium uindicabat 189, 8 cf. Cicero de fin. n
31,102 c physici praesertim, quem
se ille esse uolt' ι 6,17 'in physicis quibus maxime gloriatur'
ib. 19, 63 item Phylarchus fr. 23
(supra u. Λεόντιον) Επικούρου
τοΟ φυσικοί), itaque amat hoc
nomine Cicero Epicurum notare
de fin. ι 6, 19 sq. de nat. deor.
ι 27, 77. 30, 83 n 18,48 cf. Tusc.
disp. ι 21, 48 (conl. cum f. 141)
Sextus supra 182, 28. 207, 28.
353, 1
Χαιρέδημος frater Epicuri
eique συμφιλοσοφών 3(>0, 9 cf.
373, 9 de morte cf. Aelianus u.
Νεοκλής. ei non pauca uolnmina
uiuo Ep. inscripserat 87, 2G mortuum libro singulari laudauit
130, 11
Χαιρεστράτη mater Epicuri
359, 2. 373, 9 cf. 155, 9. 23
Chaldaei cf. Berosus. Philod.
rhet. VH2 iv 08 (Οχ. Π 68) [βελτ]ίους άναδιδόναι, χάριν [ά]πάτης των έ[ν]τυγχανόντων, ως οί
Χαλδαΐοι καΐ μάντεις

Χ α λ κ ί ς : Αριστοτέλους εν
Χαλκίδι διατρίβοντος (a. 323 et
322) 359, 7
Χαρικλής Philod. VR2 ι 142
fr. 19, 8 τό[ν γαρ] Χαρικλέ[α
κ]ρίνομεν των βελτίσ[τας] μετά
την Ερ — (?) τελευτήν συντά[£]εις
έγ[δ]εδωκότων
επί Χαρίνου mag. Ath. a.
308/7 epistulae Ep. scriptae
132, 10
Χαρμίδης Cicero de fin. ν
31, 94 '(Arcesilaus) cum arderet
podagrae doloribus uisitassetque
hominem Charmides (sic cod. Β
Palat., ceteri Carneades) Epicurius
perfamiliaris et tristis exiret, Mane quaeso, inquit, Charmide noster, nihil illinc huc peruenit:
ostendit pedes et pectus\ extat
ad eum ep. f. 170
Χρύσιππος Epicurum feracitate librorum aemulatus esse fertur a Carneade 85, 4 cf. 87 et
342, 14. ό τα εις Χρύσιππον
αναφερόμενα έπιστόλια ως Επι
κούρου συντάΞας 360, 15 (135, 6)

Ώ ιδεί ο υ πύλας 348, 13
Ώ ρ { υυ ν nobilis Epicureus
369, 20.

INDEX FONTIVM
125a Pet. ad fr. 267 p. 191, 18
ad f. 301 p. 213, 19
130b
ad f. 301 p. 213, 17
131C
f. 301b p. 353, 16
132"
p. 2 (ad p. 26, 2. 28, 6 sq.)
133d
ad f. 343 p. 229, 31
138«
Aelianus uar. hist. iv 13 f. 473 p. 302, 24
f. 602 p. 339, 16
de prouidentia fr. 39 : f. 218 p. 168, 12
fr. 61 : p. 70
Aetius doxographus ι 3, 18 p. 285 Diels. : f. 267 ρ 191,7
21,5 ρ. 351 :f. 345 ρ. 230,5
7, 34 ρ. 306: ρ. 239, 11
Achilles isag. 3
5
8
9
13
19

p.
p.
p.
p.
p.
p.

8 ρ. 307 :f. 393 ρ. 260,15
12,5 ρ. 311 :f. 275 ρ. 195,28
:f. 280 ρ. 199,18
15,9 ρ. 314 :f. 29 ρ. 102,11
18,3 ρ. 316 :f. 295 ρ. 211,15
20,lp.317:adf.271add.
ρ. 351,6
20,2 ρ. 318 :f. 271 ρ. 192,30
: adn.adp.125,11
22,5 ρ. 318,19: ρ. 211,11
23,4 ρ. 319: ρ. 199,21
29,5 ρ. 326 :f. 375 ρ. 253,19
6 ρ. 326 :f. 380 ρ. 255,10
1,3 ρ. 327: ρ. 213,14
I,8p.329 b3:f.301*
ρ. 214, 5
2,3 ρ. 329,5 :f. 302
ρ. 214, 7
3,1 ρ. 329 :f. 382 ρ. 256,3
4,10 ρ. 331 :f. 305 ρ. 215,1
7,3 ρ. 336 :f. 303 ρ. 214,10
13,16 ρ. 343 :ep.n90p.38,15

20,14p.350:f."343p:229,28
Alciphro epistularum
π 2 : ρ. 146,6
2, 2 : ρ. 70
3: ρ. 146,9
: f. 162 ρ. 150,8

22,6 ρ. 352 :f. 344 ρ. 230,1
4,5 ρ. 371 :f. 349 ρ. 230,28
15,11 ρ. 381 :f. 350 ρ. 230,32
ιν 3,11 ρ. 388 :f. 315 ρ. 218,20
4. 6 ρ. 390: f. 312 ρ. 217,8
5. 5 ρ. 391: ρ. 217,12
7. 4 ρ. 393 :f. 336 ρ. 226,22
8. 2 ρ. 394 :f. 249 ρ. 183,30
10 ρ. 395 :f. 317 ρ. 219,30
9. 5 ρ. 396 :f. 248 ρ. 183,25
11 ρ. 397 :f. 261 ρ. 190,12
19 ρ. 398 :f. 225 ρ: 170,10
13,1 ρ. 403 :f. 318 ρ. 220,15
14,2 ρ. 405: £.320 ρ. 221,18
19,2 ρ. 408 :f. 321 ρ. 221,29
23, 2 ρ. 414: ρ. 220, 11
l,2p.415: p. 261, 6
3,5 p. 417 f. 329 p. 225,16
5,1 p. 418 : f. 330 p. 225,18
16,lp.426:f.332p.225,27
20,2 p. 432 :f. 342 p. 229,5
26,3 p. 438 :f. 309 p. 216,17

ιπ

2, 7 p. 70
10 : p. 147, 5
m 55, 8 ;f.432p.286,4

II

Alexander Aphrod. de anima ι 8 f. 127V

π 13 f. 150 r

ad f. 315 p. 218, 29
ad f. 319 p. 220, 29
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Alexander Aphrod. de anima π 19 f. 154 r ad f. 398 p. 275, 29
22 f. 156- ad f. 515 p. 317, 1
de fato 31 p. 100 Or. ad f. 368 p. 246, 26
37 p. 120 adn. ad p. 242, 3
de mixtione f. 140V f. 290 p. 207, 13
quaestt. I 13 p. 52 Speng. f. 289 p. 206, 30
ad f. 301 p. 213, 34
m 12 p. 199, 20
200, 20
ad f. 297 p. 212, 12
in Arist. anal. pr. f. 117r sent. π
metaph. p. 428, 19 ad f. 247 p. 182, 34
de sens. p. 51, 3 Thur. f. 319 p. 220, 22
topica p. 9 Ald. f. 404 p. 277, 4
sent. II
9sq.
ad f. 504 p. 313, 3
12
75
ad f. 483 p. 305, 12
Ambrosius epist. (cl. i) 63, 13 f. 385a ρ 356, 6
15 sent. χ
17 sent. ii
19 ep. m 132 p. 64,12. 130 p. 63, 19
ad f. 181 add. p. 346, 19
f. 476 a p. 357, 21 (cf. p. XLIII)
Ammianus Marcellinus xxx 4, 3 : f. 51 p. 112, 10
Anecdota graeca Bekkeri p. 1168 : ad f. 322 p. 222, 10
uid. Apollonius, schol. Dionys. Thr.
uid. Gnomologion
Boissonadii
Crameri Oxoniensia u. Meletius, schol. Dionys. Thr.
Parisina I 171 f. 173 p. 153, 14
Anthologia Palatina u. Lucillus
Antiochus Ascalonita u. Clemens Al. strom. II 21
Antonius mon. Melissae I 29 p. 37 f. 214 p. 164, 16
ι 45 p. 52 f. 469 p. 300, 26
π Ι ρ. 78 adn. ad p. 323, 22
54 ρ. 123 f. 215 p. 164, 21
Apollonius Dysc. de aduerb. p. 566, 3 : f. 607 p. 341, 22
Apostolius prou. 15, 9 : f. 136 p. 143, 7
Appuleius apol. de magia 15 : ad f. 320 p. 221, 22
Aristocles Eusebii praep. eu. xiv20, 9 p.767e sq. : adf.247 add.p.349,4
21, 1 p. 768d sq.: ad f. 260 p. 190, 7
21,3p.769a :f.442p. 289,9
xv 2,1 p. 791» : ad f. 171 p. 152, 22
Arrianus Epictet. diss. ι 12, 1 : ad f. 368 p. 264, 28
22. 21: f. 513 p. 315,32
20,17 : f. 408 p. 277, 30
23. 20 : ad f. 408 p. 278, 6
19 : p. 87, 11
23, 21: p. 105, 4
23,1—7 :f. 525 p. 319,12
ad f. 138 p. 144, 23
23,1: ad f. 408 p. 278, 5
III 7,7sq. ad f. 430 p. 285, 21
33, 3. 6 : f. 13 p. 98, 3
7,11 ad f. 532 p. 322, 3
π 20, 6 : ad f. 523 p. 318, 28
7,15 f. 482 p. 305, 6
20, 20 : ad f. 523 p. 319, 4
7,19 adf.525p.319,26
25 : ad f. 511 p. 315, 11
iv 11,1 ad f. 525 p. 319, 24
32 : ad f. 392 p. 260, 7
33 : ad f. 368 p. 246, 31
Arsenius indicatur p. 142, 25. 143, 7. 162, 9. 306, 18. 323, 25

Alexande; — Bato
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Athenaeus Laertii Diog. χ 12 : ad f. 471 p. 301, 20
Athenaeus deipnosophiston
vm p. 336f : ad f. 552 p. 328,1
ν p. 177b : p. 115,16
: ad f. 559 p. 329, 9
179d : p. 115,18
354* : f. 171 p. 152, 8
182a : p. 115, 23
354C : f. 172 p. 153,1
186e : p. 115, 6
xn p. 511d : adn. ad p. 295, 5
187b : p. 115,12
(546e): p. 293,11
187C : f. 57 p. 115, 27
546e : f. 413 p. 280,17
: test. p. 89,16
: f. 67 p. 120,1
: ad f. 228 p. 172, 2
546 f : adn. ad p. 278,10
vn p. 278f : f.67p.!20,10sent.x
(Metr. f. vu)
(279d): ad f. 409 p. 279, 3
: f. 409 p. 278,10
279f : ad f. 130 p. 141,15
: f. 70 p. 123, 9
280*: f. 409 p. 278 10
547a : f. 512 p. 315,17
: f. 67 p. 120, 9
xm p. 588a : f. 117 p. 137, 21
280b : f. 70 p. 123,15
588b : f. 121 p. 138, 27
vin ρ. 336«: ad f. 237—8 add.
uid. Bato, Damoxenus
p. 348,11
336 f :adn.adp.278, 10
Atticus in Eusebii praeparatione euang. xv 5
p. 800*: f. 361 p. 241,20
p. 799* : ad f. 368 p. 247,7
: ad f. 393 p. 260,17
799b : ad f. 532 p. 321,28
800b : f. 362 p. 241, 32
799°: ad f. 368 p. 247,18
800« : ad f. 368 p. 247, 4
799d : adn. ad p. 242, 3
800a :f.385p.257,33
Augustinus confession. VI 26 : ad f. 407 p. 277, 22
contra Academicos III16 : p. 273, 20
23 : ad f. 281 p. 201, 24
26 : ad f. 252 add. p. 350, 5
35 : ad f. 552 p. 327, 22
contra Cresconium ι 13, 16 : ad f. 242 p. 177, 11
de ciuitate dei ν 20·: ad f. 428 p. 284, 27
vin 7 : ad f. 247 p. 183, 12
xi 5 : ad f. 301 add. p. 353, 7
xvin 41: ad f. 342 p. 229, 18
xix 1: uid. Varro
de utilitate credendi 4,10 : ad f. 476 p. 303, 20
6,13:ad f. 229ft p. 172, 26
epistula Civ ad Nectarium 3 : ad f. 500 p. 311, 24
cxvili ad Dioscorum 27 : ad f. 317 p. 220, 6
27 sq.: ad f. 352 p. 237, 10
29: ad f. 247 p. 183, 16
sermon. (150, 5) : p. 274, 6
348, 3 : ad f. 518 p. 317, 14
: ad f. 437 p. 287, 16
: ad f. 336 p. 227, 17
enarrat. psalmi 73 : ad f. 336 p. 227, 9
M. Aurelius Antoninus vn 33. 64: f. 447 p. 292, 12. 13
ix 41: f. 191 p. 158, 25
Ausonius epigr. 116 : sent. ι
Bato comicus Athenaei m p. 104C
vn p. 279*
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Boethius iri Arist. π. έρμ. ed. n 1. m 9 : ad f. 383 p. 257, 23
Carneiscus in Philista VH2 ν 191. 192. 195: ρ. 93
Censorinus de die nat. 4, 9 : f. 333 p. 225, 32
5. 4: ad f. 330 p. 225, 21
6. 2 : f. 331 p. 225, 24
Chrysippus lohannis Stob. flor. LXlii 31 : ad f. 574 p. 332, 1
Cicero Academic. post.
ι 2, 6 : ad f. 398 p. 274, 22
de finibus
7 : ad f. 67 add. p. 344, 26
ι
20, 65 p. 131, 8
Acad. prior. : uid. Lucuttus
68 sent. xxvin
Bruti 35,131: p. 90, 8
21,71 sq. adf. 227 p. 170,26
85, 292 : f. 231 p. 173,17
n
, 3 sq. : f. 264 p. 190, 22
de diuinatione
2,6: f. 257 p. 189, 5
ι
3, 5 : ad f. 395 p. 261,10
3,7: f. 67 p. 121, 9
30, 62 : ad f. 328 p. 225, 4
9: addef.ladn.p.91,4
39, 87: f. 510 p. 314,17
10: sent. xviii
(ad f. 395 p. 261,15)
4,12 : p. 88,19
44, 49 : ad f. 328 p. 225, 6
: ad f. 227 p. 170, 24
(44,109): ad f. 395 p. 261, 15
5, 13 : adn. ad p. 264, 1
π (17, 39:adf. 395 p. 261,15
14 sq. -p. 89, 5
17, 40:adn. adp. 234, 1
15 : p. 89, 21
:adf. 395 p. 261, 12
16 : adn. p. 91, 4
(23, 51): ad f. 395 p. 261, 15
6. 18 : p. 89, 32
27, 59 : p. 101, 2
7. 20:adf. 67 p. 121, 13
50,103: f. 297 p. 211, 22
: p. 119,19
: p. 89, 5
p. 69
de fato
21: sent. χ
9, 18 : ad f. 281 p. 201, 9
22 : ep. iii 133 p. 65, 5
(9,19) ad f. 376 p. 254,13
8, 23': adn. adp. 297, 17
10, 21 : ad f. 376 p. 254, 4
: ad f. 67 p. 121, 17
22 sq. f. 379 p. 254, 28
9, 26 : sent. xxix
22-23: adf.281p.200, 14
27 : p. 89, 3
20, 46 '-. ad f. 281 p. 200, 29
i. 454 p. 294, 24
de finibus
ad f. 18 p. 97, 26
I 5, 14 sq. p.88
ad f. 419 p. 282,11
6, 17. 21 f. 234 p. 174, 24
10, 29 : adf. 67 p. 121,19
18-20 f. 281 p. 199, 25
30: ad f. 440 p. 288, 21
21 adf.317p.219, 34
ad f. 67 p. 121, 22
:adf.301p.213,26
31 sq. ': f. 398 p. 274, 7
7, 22:adf.243 P.178,22
31: adn. ad p. 91, 4
9,29-19,62 :f. 397 p. 264, 1
12, 36 : ad f. 399 p. 276, 3
9,30 :f. 256 p. 188, 33
37: adf. 514 p. 316, 25
11,38 : sent. xvin
13, 41: ad f. 419 p. 282,12
12,40:sent. π
15, 48 : ad f. 69 p. 122, 34
13,45 : sent. xxix
49 : ad f. 513 p. 316, 4
18,57: sent. ν ep. iii 132
16. 51 : adf. 511 p. 314, 26
p. 64, 21
17. 55 : p. 108, 24
19,63 : sent. xvi. xix
20, 64: adf. 67 p. 121,24
: p. 104, 25
21 67 sq.: p. 101, 9 adn. ad
63-64 :f. 243 p. 178, 3
p. 329, 14
20,65 :f. 539 p. 324, 3
68 : f. 415 p. 281, 9
sent. xxvil
23, 75 : adn. ad p. 91, 4

Boethius — Cicero
Cicero de finibus
25, 80 : ad f. 539 p. 324, 8
π
26, 82 : f. 541 p. 324,18
: adn. ad p. 275, 25
26, 84: ad f. 539 p. 324,10
:adf.541p.324, 23
: f. 538 ρ 324,1
27, 87 sq.: sent. xix
88 : ad f. 602 p. 340,12
: ad f. 601 p. 338, 26
89 : sent. xvi.
28, 90: f. 468 p. 300, 21

91:adf.468p.300,23
29, 94 sq.: ep. m 133 p. 65, 5
30, 96 : f. 122 f. 139, 5
98 :f. 430 p. 285,15
radf.122p.139, 18.
140,3
31,100 : f. 338 p. 227, 29
sent. ii
101 sq.: ad f. 217 p. 166, 2
102 : adn. ad p. 174, 25
32,104: f. 438 p. 287, 30
106 : ad f. 430 p. 285, 20
33,107 : ad f. 430 p. 285, 18
109 : ad f. 398 p. 274, 20
1, 3 : f. 399 p. 275, 32
m
iv 12, 29 : f. 441 p. 289, 5
19, 55 : ad f. 521 add.
p. 358, 13
ν 25, 74 : ad f. 398 p. 275, 24
27,80:adf. 604 P. 341, 11
28, 85 : ad f. 601 p. 338, 28
31, 93 : f. 603 p. 340, 23
de legibus
ι 7, 21 : p. 69
13, 39 : ad f. 8 p. 94, 28
de natura deorum
18,18-9,23 :f. 367 p. 245, 2
10, 23 : f. 358 p. 240, 1
16, 43-20, 56 : f. 352 p. 232,10
16. 43 : ad f. 255 p. 188, 15
: p. 104, 27
17. 44 : ad f. 255 p. 188, 21
45 : sent. ι ,
23. 62 : adn. ad p. 232, 12
24. 67 : ad f. 301 p. 213, 23
68 : adn. ad p. 232, 25
25. 69 : ad f. 281 p. 201,15
70 : ad f. 376 p. 253, 31
: ad f. 251 p. 185, 8
71 : adn. ad p. 234, 1
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Cic. de natura deorum
26, 72 : f. 233 p. 174, 4
ι
27,75:adn.adp.235,lsq.
: adn. ad p. 234,1
76 : adn. ad p. 233,10
30. 84: adn. ad p. 235,12
85 :p.69
31. 85 : p. 88, 29
87 : adn. ad p. 233, 22
89 : adn. ad p. 233, 21
33. 93 :f. 235 p. 175,8
: p. 101, 30
: p. 123,19
34. 95 : ad f. 352 p. 237, 5
: adn. ad p. 232, 25
96 : p. 353, 4
35. 98 : adn. ad p. 234, 1
36, 100 : adn. ad p. 232, 11
102 : sent. I
37,105 sq.: adn. ad p. 234, 5
38,107.108: ad f. 317 p. 220, 3
108 : adn. ad p. 235, 1
39. 109 : adn. ad p. 234, 5
: adn. ad p. 235, 8

40. lll:adn. adp.235,16
: adf. 67 p. 121,26
113:adf.440p.288,32
41,114 : adn. ad p. 235, 3
115 : p. 100,11.106, 27
116:adn. adp.233,4
42, 117 : adn. ad p. 237,1
43,120 : adn. ad p. 174, 25
121 sq.: sent. ι
44,123 : p. 100,19. 90,1
: adn. ad p. 234, 1
124 : sent. ι
π 17, 46 :p. 240, 18.89, 32
18, 48 : p. 353,19
23, 59 : adn. ad p. 234, 1
32, 82 : ad f. 75 p. 125, 8
65,162 : ad f. 395 p. 261, 8
de offkiis
III 28, 102 : sent. ι
33,117 : ad f. 446 p. 291, 23
117 sq.: f. 514 p. 316,10
de oratore
ml7,63sq.:p.358,16
Hortensi f. 22 ap. Seruium in
Verg. Aen.
I 330 : ad f. 301 p. 213, 21
Laeli 4, 13 : sent. n
23,68:adf.511p.314,34

426
Cicero Luculli
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6, 17 : adn. ad p. 178, 24
7,19 : f. 252 p. 185, 24
14, 45 :f. 223 p. 169, 25
25, 79 : f. 251 p. 185,4
26,82 : ad f. 247 p. 183, 3
83 : ad f. 251 p. 185,15
30, 97 : f. 376 p. 253, 21
32,101: ad f. 251 p. 185,10
33,106 :adf.229» p. 172,31
36,115 : p. 131,11
46,140 :f. 400 p. 276, 5
142: f. 245 p. 179,12
Tusculan. disputat.
I
6,11: adn. ad p. 228,12
21, 48 :p. 346,11
34, 82: f. 17 p. 97,13
π
3, 8 : ρ. 87, 29
6,15 : f. 401 ρ. 276,13
7,17 : ρ. 338, 3
12, 28 : f. 550 ρ. 326,14
19, 44 : f. 446 ρ. 291,15
sent. ιν
45 : ad f. 122 p. 139, 30
πι 13, 28. f. 444 p. 290,14
15,32sq. :adf.444p. 290,17
17. 38 : ad f. 446 p. 291, 30
18. 41 : f. 67 p. 120, 18
41 sq.: p. 119,16
42 : f. 69 p. 122, 24
19. 44 : p. 119, 18
20. 46 : f. 440 p. 288,15
:adf. 67 p. 121, 5
47 : f. 419 p. 282,8
48 : f. 507 p. 314, 7
49 : ad f. 506 p. 313, 24
: ad f. 584 p. 333, 26
:adf. 459 p. 297, 25
iv 33, 70 : ad f. 483 p. 305, 20
ν
6, 16 : ad f. 425 p. 284, 5
9, 26 : p. 89, 7
: ad f. 459 p. 297, 23
: sent. xvi. ad f. 122
p.139,25. adf.401
p. 276,16
10, 31: ad f. 601 p. 338,17
26, 73 : f. 604 p. 340, 28. f.
511 p. 314,19. ad
f. 411 p. 280, 5. ad
f. 489 p. 307, 6
74 : ad f. 122 p. 139, 32
75 : ad f. 604 p. 341, 7

Cic. Tusculan. disputat.
ν 26, 75 : ad f. 601 p. 338, 23
31,88:adf. 122 p. 139,20
: sent. n
89:adf.472p.302,18
32. 89 : f. 472 p. 302,13
33. 93 : f. 456 p. 295, 4
94:adf.440p.288,23
34. 95: f. 439 p. 288,1
97. 99 : f. 459 p. 297,10
35,102: adf. 439 p. 297,20.
ad f. 200 p. 161, 17
36,103-108 :f. 586 p. 334, 4
38, 110-40,116 : f. 599 p. 336, 3
40, 117 sq.: f. 499 p. 310,13
4?,119:adf.511p.314,22
epistul. ad Atticum
vn
2, 4 : ad f. 523 p. 318, 23
xiv 20, 5 : ad f. 8 p. 94, 23
ep. ad famil.
vii
12:adf.543p.325,5
: ad f. 8 p. 94, 25
26, 1: ad f. 138 p. 144,12
orat. in Pisonem
18, 42 : ad f. 601 p. 338, 30
25, 59 : ad f. 364 p. 243, 28
25, 60. 26, 62. 27, 65 : ad f. 28
p. 101, 21.16. 26
27, 65: adf. 550 p. 326, 20
28,68:adf.400p.278,11
69 : ad f. 67 p. 121, 32
or. pro Sestio
10, 21: f. 580 p. 333, 3
Clemens Al. protr. 5 p. 20, 8 Sylb.:
ad f. 368 p. 247, 19
paedagogi
ι 10, 93 p. 57, 36 : sent. I
stromateon
ι 15 p. 130, 37 :f. 226 p. 170,12
π 4 p. 157, 44 :f. 255 p. 187,30
20 p. 177, 23 :p. 275, 20
177, 29 : p. 344, 30
21p.l78,41:adf.602p.339,
19. ad f. 200 p. 161,15
ρ.178,43:ρ. 293, 23
46 : f. 406 p. 277,16
51: f. 509 p. 314,13
p. 179, 36 :f. 451 p. 293, 28
40(Metrod.):p.345, 5
23 p. 181, 25 :f. 526 p. 319, 30
(27) :p. 98, 14
iv 22 p. 228,7 : f. 582 p. 333,17

Cicero — Gellius
Clemens strom.
ν 14(p.252,41):p.257,20
257,52: p. 172,3
vi 2 p. 266,38 :f. 476 p. 303,12
39 : f. 519 p. 317,19
Clementis Rom. recognitionum
vm 16 sq.: ad fr. 282 p. 351,19
6: ad f. 469 p. 357,10
ix
50:adf.369p.355,12
χ
Cleomedes π 1
p.!07sq. Bak.: f.346b p. 354,12
112: p. 89,18. ad
f. 68 p. 122,16
112 sq.: fr. 414 p. 281,1
Commenta Lucani
(i 642 et π 12): ad f. 368 p. 248,19
ii 380: f. 8 p. 95,16
vi 696 : ad f. 301 p. 213, 33
vnl:adf.304p.214,19
8 : fr. 327 p. 224, 29
ix 563 : ad f. 511 p. 315,4
Damoxenus comicus Athenaei
III p. 112b :p. 104,15
Didymus Arius Ιο. Stobaei ecl. eth.
p. 46,18 W.: adn. ad p. 264, 5
Diodorus Siculus
xvn 7, 4-7: f. 346« p. 354,1
XXV fr. 1 Dind. : p. 69 sent.xvil
Diogenes Laertius : uid. Laertius
Dionysius episcop. Eus. praep. eu.
xiv 23, 2p.773a :p.213, 29
24,1 p. 773d : p. 256, 34
25. 9 p. 775ft : p. 362,10
16 p.777a :adn.p. 246,20
26. 2 p. 779a : p. 155, 21
14p.781a :p.213,30
27,1 p. 781*: p. 242,16
8 p. 782C : p. 243,12
10p.783b :f.389(259,6)
783° : adn. p. 234,1
Dionysius Hal. de comp. uerb. 24
P.188R.:p.90,3etf.230p.l73,12
Epictetus fr. 52 Stobaei flor.
6, 50: f. 425 p. 284,1
Epicurei incerti: uid. scriptores inc.
[Epicuri] epist. II91: p. 126, 34
Epicurus ττ. φύσεως 1. xxvni
VH2vi46:f.92*p.345,27
π. φυσ. 1. inc.
VHixc.9:p.345,21
VH2 vi 90: f. 78 p. 125, 23
: adn. ad p. 254,19
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Erotianus gloss. Hippocr.
p. 34,10 Kl.: f. 258 p. 189,10
Eusebius praep. euang.
iv 3, 6 p. 137d : adde ad f. 395
xiv 18, 31 p. 763d : p. 293, 5
(20,13p.768c):p.293,9
20,14 p. 768C : adn. p. 174, 6. 7
uid. Aristocles Atticus Dionysius
episc. Plut. strom.
Florilegia: uid. gnomologia
Galenus artis medic.
7 11 p. 246 K.: ad f. 288 p. 205,9
24 p. 371 :f. 62 p. 118, 27
de animi peccatis
7 : f. 301 p. 213, 6
de elementis sec. Hippocr.
i2t.ip.416.418:p.205,16et!9
19 p. 483 : f. 292 p. 208,13
de fetus formatione
6 : ad f. 381 p. 255, 27
de Hippocr. et Plat. ddgmatis
III4: ad p. 87, 9 add. p. 342,13
iv2:adf.410p.279,10
4:adf.404p.277,10
ν 5 : ad f. 398 p. 275,12
vn 7 : ad f. 319 p. 220, 31
de libris suis c. 17 : p. 289, 7
de naturalibus facult.
114 t.n p.45-59:f.293 p. 208,17
p. 59 : p. 210, 35
15
de simplic. medicam.
114: f. 301 p. 213, 6
de usu partium
1211. m p. 74 : p. 252,13
vn 14 p. 571 sq.: f. 381 p. 255,13
xi 8 p. 873 sq.: p. 256, 7
xii 61. iv p. 21 :p. 229,11
in Hippocr. epidem. m comm.
ι 4 t. xvn 1 p. 521 et 523 : f. 62
p. 118, 29
in Hippocr. epidem. vi comm.
1101. xvn 2 p. 162 : p. 203,5
in Hippocr. de nat. hum. I
t. xv p. 5 : p. 124,19
A. Gellius noctium Atticarum
π 6,12 : sent. m
8. 1 : sent. II
9. 2 : sent. m
9, 4 : p. 88,15
ν 15, 8 : p. 353, 32
16, 3 : ad f. 319 p. 221, 5
ix 5;2:adf.68p.l22,14
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Gnomologion Byzantin. Wachsm.
n. 77 : adn. ad p. 323, 22
111: fr. 489 p. 307, 1-4
189 : ad f. 471 p. 301, 26
Monacense
n. 194 : fr. 62a add. p. 344, 3
195 : fr. 224 p. 170, 8
Parisinum cod. 1166 in Boissonadii anecd. 1.1
p. 123, 5 : fr. 215 p. 164, 21
Parisinum cod. 1168
f. 115r : f. 339 p. 228, 1
: f. 220 p. 169, 7
: f. 388 p. 259, 1
: f. 488 p. 306,18
: f. 187 p. 157, 20
f. 115v :f.537p.323, 22
129r : f. 469 p. 300, 26
Paris. cod. 1310 in Boissonadii
anecd. t. υ
p. 467 : f. 62a add. p. 344, 3
Heraclitus allegor. Homer.
c. 4 et 75 : f. 229 p. 127, 7. 10
Hermias inris. gentil.
18:adfr.301p.213,31
Herm. in Platonis Phaedrum
p. 76 : f. 483 p. 305, 9
Hieronyrrms adu. louinianum
I 48 : uid. Seneca
II 6 : sent. n
ll:adf.466p.299,31
comment. in Ecclesiasten
t. m p. 391* : f. 307 p. 215,10
comment. in lesaiam
t.ivp. 317a : sent. π
473°: f. 437 p. 287, 11
788c :adf.437p.287, 14
contra Rufinum
ι 30 : ad fr. 243 ρ 178, 32
Himerius in Photii bibl. c. 243
P .355b 31sq. :p.248, 20
p. 356a 13 : ad f. 511 p. 315, 14
p.357 a 33 b ll:adn.adp.248,31
Hippolytus philosophumenon
ι 22, 2 : ad f. 267 p. 191, 22
3 : f. 359 p. 240, 30
5:f.340p.228,6
Horatius carminum
ι
4, 15 : ad f. 491 p. 308, 2
7, 21 sq.: adn. ad p. 334, 24
(9,13sq.):adf.490p. 307, 18
ll,8:adf.491p.307,26

Horatius carminum
π 6, Isq. : ad f. 426 p. 284,17
16,17 : ad f. 491 p. 308,1
25 : ad f. 491 p. 307, 23
33 : ad f. 477 p. 304, 8
satirarum
ι 3,96sq.:adf.521p.318,8
98: f. 524 p. 319, 7
113 sq. :adf. 531 p. 321,11
5,101 sq.: ad f. 363 p. 242,14
π
2, l:adf.477p.304,13
7, 88 : sent. xvi cf. p. 396
epistularum
ι 1, 41 sq.: ad f. 522 p. 316, 17
2, 46 : ad f. 473 p. 302, 27
54 sq.: ad f. 396 p. 263, 22
62:adf.484p.305,30
4,13 : ad f. 490 p. 307,15
10, 32 sq.: ad f. 472 p. 302, 21
39:adf.477p.304,9
44:adf.474p.303,4
(11, 22 sq.): ad f. 490 p. 307, 18
12,3-ll:adf.471p.302,8
17,10: adf. 551 p. 327, 17
18,102 sq.:
p. 327,14
110 : ad f. 491 p. 307, 22
lamblichus inlo.Stobaei ecl.phys.
ρ.860Η. (363,11W.): p. 353,22
924
(384,12W.):p.227,22
lohannes Chrysostomus
t. vm Montf. (p. 220d): p. 248,17
t.ixp.288c :adf.383p.257,20
435d : ad f. 548 p. 326,4
loh. Damascenus uid. Parallela
sacra profana Florentina
lohannes Siculus in Hermog.
t. vip.86, 22 W. :p.350,15
88, 24
: p. 183, 21
202,24 sq.:f.244a p.348,12
loh.Stobaeus ecl.phys.uid.Aetius
Didymus Arius lamblichus
ecl. eth. 8, 28 : sent. xvi
florilegii
5. 28 : f. 207 p. 163, 4
6. 50 : uid. Epictetus

16. 28 : f. 204 p. 162, 4
17. 14:fr. 135a p. 345, 13
23 : f. 469 p. 300, 26
24 : f. 135 p. 142, 22
30 : f. 473 p. 302, 24
: f. 602 p. 339,16
34 : f. 181 p. 156,4

Gnomologion — Laertius
lohannes Stob. floril.
17, 35 : f. 422 p. 283, 3
37 : ad f. 135 p. 142, 26
43 : ad f. 459 p. 297, 27
22,49 : ad f. 484 p. 305, 31
29, 79 : f. 555 p. 328,18
43,139 : f. 530 p. 320, 27
63,31:adf.574p.332,1
82, 6 : f. 220 p. 169,14
101,13 : f. 200 p. 161, 8
118, 30 : sent. π
33 : f. 339 p. 228,1
Isidorus gnosticus fragm.
ad f. 456 add. p. 357, 5
lulianus imp. or. ν
ρ. 210, 6 Hertl.: f. 383 p. 256,29
or. vi
p. 253, 2 : ad f. 602 p. 340, 5
ad Themistium
p. 330,15 : ad f. 551 p. 326, 26
p. 335,19 : ad f. 551 p. 327, 5
luniusPhilargyrius in Verg. georg.
π 336 : adn. ad p. 214, 22
478 : f. 347 p. 230,14
lustinus apolog. π 12 : p. 323,14
[lustinus] cohortat.
4:adf.267p. 191,17
de resurrect.
6:f.283a p.351,31
luuenalis satirae
13,122 : ad f. 471 p. 302, 7
14, 316-321 : ibid. p. 302,1
Lactantius diuin. instit.
2,1: ad f. 368 p. 247, 23
ι
8, 48 : ad f. 368 p. 247, 27
π
10, 24: ad f. 304 p. 209, 26
m 7, 7 et 8, 5 : p. 294,14.16
8,10 : ad f. 419 p. 282, 22
12,15 : ad f. 360 p. 241,15
17, 3 : f. 553 p. 328, 9
4 : ad f. 581 p. 333, 15
: sent. ι

5 : f. 571 p. 331, 7
: f. 467 p. 300,14
: ad f. 526 p. 320, 4
: f. 529 p. 320, 25
:adf.401p.276,20
6 : f. 557 p. 329,1
8-10.16-21: f. 370 p. 248, 31
22-27 : f. 287 p. 203, 30
30 : ep. ni 125 p. 61, 5
33 : ad f. 401 p. 276,18
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Lactantius diuin. instit.
ml7,33sq.:adf.336p.227, 1
38 : ad f. 491 p. 308, 3
39 : f. 581 p. 333,12
42 : sent. I
: ad f. 341 p. 228,18
:f.523 P.318,21
: ad f. 540 p. 324,16
: ad f. 601 p. 339, 13
25, 4-12 :f. 227* p. 171, 9
27, 5 : ad f. 601 p. 339, 8
3, 1: p. 343,10
ν
10,12.20,14:sent.i
vii 1,10 : ad f. 304 p. 209, 21
3,13 : ad f. 371 p. 250, 22
23 : ad f. 382 p. 256, 20
5, 3-7 : f. 371 p. 250, 7
7, 9 : adn. ad p. 226, 1
13 : ad f. 341 p. 228, 21
12,1 et 13,7 : ad f. 336 p. 227,4.7
de ira dei
2, 7 : ad f. 363 p. 242, 8
4,1: f. 365 p. 243, 33
11: f. 366 p. 244, 7
5,17 : adn. ad p. 243, 34
8. 5 : sent. I
9. 4 : ad f. 368 p. 247, 35
10, 28: adf. 354 p. 238, 21
13, 1: adn. ad p. 253, 1
19 :f. 374 p. 252, 30
15,5 et 16,6 :p. 244,19.28
17,1: f. 360 p. 241, 6
de opificio dei
2,10-4,15: f. 372 p. 250, 25
4, 6. 8. 9 : adn. ad p. 251, 17
14:adn. adp.252,5
6, 7 : f. 373 p. 252, 3
Laertius Diogenes
prooem. 16 : p. 87, 1
ii 87:adf.450p.293, 13

89 : p, 293, 18 sent. m
: ad f. 451 p. 293, 34
: f. 453 p. 294,19
90 : ad f. 452 p. 294, 10
91:p.336(adn.adp.335,20)
m 60 :p. 131,18
vn 5 : f. 198 p. 160,18
6. 9 : f. 119 p. 138, 6
86 : ad f. 398 p. 275,15
181: p. 87, 4
ix 53 : ad f. 172 p. 153, 10
106 : f. 246 p. 179, 15
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Laertius Diogenes
x 1-34 : p. 359
1 : adn. ad p. 174, 7
2 : f. 179 p. 155, 26
3 : p. 135, 4
4 : f. 148 p. 147, 24
5 : f. 124 p. 140,13
(f. 128.166)
: f. 143 p. 146,15
: f. 125 P. 140, 21
:f. 165 p. 150, 28
: f. 126 p. 140, 25
6 : p. 140, 5
: f. 67 p. 120,15
: f. 163 p. 150,10
7:U45p.l46,25(f.ll2)
:f.93p.l29,27(P.124,9)
8 : f. 113 p. 136, 14
: f. 236 p. 175,18
: f. 238 P. 176, 9
: ad f. 171 p. 152,19
: ad f. 172 p. 153, 8
: f. 4 p. 92, 22
11 :f. 543 p. 325,1
:adf.l81p.!56,8
: f. 182 p. 156,17
12: uid. Athenaeus
:f.240p.!76,21
13 : f. 123 p. 140, 8
: f. 232 p. 173, 23
: adn. adp. 174, 7
:p.88,2
: f. 54 p. 114,8
14 :f. 95 p. 131,16
: p. 104, 22
: adn. ad p. 174, 8
16-21: f. 217 p. 165
22 : f. 138 p. 143,16
23 : f. 241 p. 176, 24
: f. 73 p. 123,32
: f. 37 p. 106,12
:adn.adp. 167,1.4
add. p. 347, 25
25 : p. 140,17
26-28 : p. 85 sq.
30: p. 104,19
:p. 131,3 (124,7.94,16)
31-32 :f. 36 p. 105,10
31: ad f. 257 p. 189, 7
: p. 70. 342, 4
: f. 35 p. 105, 7
33 : ad f. 255 p. 188, 4

Laertius Diogenes
χ 33 sq.: adn. ad p. 181, 7
34 : f. 260 p. 190, 4
: f. 265 p. 190, 29
35-83: p. 1-32
83-116: p. 34-55
117-121: praefat. ρ. χχνιι
117 : p. 58

: f. 536 p. 323,19
:f.222* P.169,22
: f. 596 p. 335,18
: f. 587 p. 334, 26
: ad f. 226 p. 170,14
118:f.601p.338,1
: f. 589 p. 335,1
: f. 598 p. 336,1
: f. 583 p. 333, 21
:f.594p.335,14
:f.574p.331,14
: ad f. 578 p. 332,15
: f. 565 p. 330,11
: f. 62 p. 118,19
119:f.l9p.97,31(f.94)
: f. 591 p. 335,8
: f. 63 p. 119,1
: f. 8 p. 94, 21
:f.l4p.96, 16
: f. 15 p. 96,18
: f. 597 p. 335,19
: f. 576 p. 332, 8
:f.563p.330,6
: f. 566 p. 330,13
120 :f. 572 p. 331,10
:f.570p.331,5
:f.584p.333,24
: f. 573 p. 331,12
: f. 593 p. 335,12
: f. 521 p. 318,7
: f. 428 p. 284, 25
: f. 517 p. 317, 7
: f. 540 p. 324,12
121: f. 407 p. 277,19
:f.575 P.332,6
: f. 588 p. 334, 28
: f. 569 p. 331, 3
: f. 568 p. 331,1
:f.561p.330,2
: f. 567 p. 330,15
:f.577 P.332,9
: f. 592 p. 335,10
:f.564p.330,8
: f. 562 p. 330,4

Laertius — Origenes
Laertius Diogenes
χ 121 : f. 595 p. 335,17

: f. 590 p. 335, 6
122-135: p. 57-66
135 : f. 395 p. 261,4

: f. 27 p. 100,1
135-8 : praefat. p. xxxi
136 : f. 1 p. 91, 3 (f. 7. 71.
111. 450)
:f.2p.91,9
137 : f. 452 p. 294, 4
: f. 66 p. 119, 22
138 :f. 504 p. 312, 26
: f. 506 p. 313, 22
:p. 68
139-154: p. 71-81
uid. scholia Epicuri
Lucianus Alexandri
c. 17 : ad f. 395 p. 261, 29
25 : ad f. 395 p. 262,4
47 : p. 70
61: ad f. 395 p, 262,11
bis accus. 2 : f. 368 p. 246, 20
20 :f. 182* p. 346, 27
:adf.368p.264,21
21: ad f. 511 p. 315, 7
21 sq. : f. 402 p. 276, 24
de lapsu salut. 6 : p. 131, 19
de parasito
11 : adn. ad p. 286,12
:ad p.124,18add.p.345,9
:adp.H9,21add.p.344,20
Icaromen. 32 : ad f. 368 p. 246,22
uitarum auct.
19 :f. 182» p. 346, 23
(19): p. 293,10
Lucillus Anthol. Pal.
xi 103 et 249 : adn. ad p. 191,19
Lucretius
II 17sqq. : ad f.200add.p.347,ll
180 sq.: adn. ad p. 249, 16
1093 sq.: ad f. 363 p. 242, 11
πι 294-322 : f. 316 p. 219, 2
1043 sq. : p. 346, 9
52 sq. : p. 232, 7
ν
82 : ad f. 363 p. 242,12
663 sq. : adn. p. 354,1
1117 sq. :adf.477p.304, 4
1127sq.: ad f. 552 p. 327, 30
1152-7 :adf. 532 p. 322, 9
9-28 : f. 396 p. 263, 2
vi
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Macrobius comm. in somnium
114, 20 : ad f. 315 p. 218, 27
Saturnal. vi 7,15 : sent. m
vn 14,3 sq. :adf.319p.221,8
Manilius iv 3 : adn. ad p. 309, 26
4 : adn. ad p. 308,19
(6-11): ad f. 471 p. 302,12
Maximus abbas gnomologit
6 p.172 Tigur.: f. 187 p. 157, 20
:f.214p.!64,16
8
9p. 174 T. :adn.adp.323,22
14 p. 180 : f. 388 p. 259,1
17 p. 183 :f. 220 p. 169, 7

18 p. 184 : f. 488 p. 306,18
24 p. 189 : f. 537 p. 323, 22
36 p. 194 : f. 339 p. 228,1
48 : f. 469 p. 300, 26
66 : f. 215 p. 164, 21
Maximus Planudes in Hermog.

t. ν p. 440, 25 W. :p. 114, 20
Max. Tyrius diss. 111 (2): p. 275, 5
3 : f. 443 p. 289, 28
(4): adn. ad p. 274, 23
5 sq.: f. 505 p. 313, 7
10:adf.505p.313,21
:adf.487p.306,16
χ 9 : sent. ι
Meletius in Crameri Anecd. Ox.
t.mp. 71, 7 : ad f.318p.220,18
Metrodorus de poematis ap. Philodemum de rhet.
VH2 v 58:f.47p. 110,1
fr. 5 Duen. : adn. ad p. 164, 6
6 : adn. ad p. 278,10
10 et 9 : ad f.68 add. p. 345,5
12 : adn. ad p. 278,11
13 : ad f. 409 p. 278,15
Nemesius c. 7 p. 179 Matth. : ad
f. 318 add. p. 353, 30
c. 18 p. 221: sent. xxix
225 : sent. 111
(44 p. 347): ad f. 368 p. 24$, 18
: sent. ι
Olympiodorus in Plat. Phaedon.
p. 16, 29 : sent. xxix
80, 1 : ad f. 247 p. 183,1
125,10: adf. 255 p. 188,25
in Pl. Philebum
p. 274 : f. 416 p. 281,13
275 : f. 421 p. 282, 30
Origenes contra Celsum ι 8 p. 8
Hoesch.; adf.222»add.p.347,28
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Origenes contra Celsum (i 8. 10
in75v61):adf.369p.248,27
ι 13 p. 12 : f. 369 p. 248, 24
24 p. 18 : f. 334 p. 226, G
24(P.18sq.) : ad f. 395 p. 202,17
43 p. 33 :adf. 391 p. 259,27
π (13 p. 69) : ad f. 368 p. 248,16
m 80 p. 165 : ad f. 68 p. 122,18
iv 67 p. 214 : adn. ad p. 191,2
ν 47 p. 270 : f. 518 p. 317, 9
:f.516p.317, 3
vii 3 p. 343 : ad f. 395 p. 261,21
63 p. 385 : f. 535 p. 322, 23
66 p. 386 : f. 390 p. 259,14
vm 45 p.419: ad f. 391 p. 259,24

Ouidius metam.
vn 604: adn. adp. 310, 1
trist. m 4,25 : ad f.551 p. 327,18
ParadoxographusBarocc. in Cram.
An. Ox. iii p. 413, 2 : p. 276, 36
Parallela sacra profana Florentina
Α 14, 156 ρ. 761 Gaisf. : f. 220
p. 169, 7

27, 9 p. 764 : f. 249 p. 183, 30
18 p. 765 :f. 317 p. 219,30
27 p. 766 : f. 248 p. 183, 25
32 p. 767 : f. 261 p. 190, 12
39 p. 767 : f. 225 p. 170, 10
Ν 6 ρ. 691: f. 349 ρ. 230, 28
Ο 14,1 ρ. 711: f. 318 ρ. 220,15
14 ρ. 712 :f. 320 ρ. 221,18
Petronius sat.
c. 104 : ad f. 328 p. 225, 8
Philo legis allegoriarum
m 48 : ad f. 413 p. 280, 26
54 : ad f. 416 p. 281, 15
plenius p. 356,15
de plantatione Noe
35:adf. 63 add. p. 344, 7
de prouidentia
ι 37 : ad f. 370 add. p. 355,17
50 : adp.87,17add.p.343,25
[Philo] π. αφθαρσίας κόσμου 3
ρ. 222, 2 Bern.: f. 304 ρ. 214,13
Philodemus de deorum uictu VH 1
VI fr.5 (in G. ScottiFragm.Herc
p. 109): fr. 31 p. 103, 23
c. 1 (p. 141 Sc.) : ad f. 384
p. 258, 15
c. 13 (p. 174 Sc.): f.356p.239,14
14(p.l76Sc.):p.239, 20
de diuitiis VH2 m : cf. p. 108, 15

Philodemus de diuitiis
VH2m85:f.97p.l32, 14
:f.l59p.!49,23
86 : f. 98 p. 132, 19
: f. 108 p. 136, 3
87 : f. 154 p. 148, 20
89 :f. 103 p. 134,12
91: f. 44 p. 108, 29
96 : f. 45 p. 109, 3
98 : f. 43 p. 108, 26
101 :f. 42 p. 108,21
de Epicuro
VPI2 vi 107 : f. 96 p. 132,13
de ira VH2 ι
66 p. 143 G. : p. 68 sent. ι
68 p. 149 G. : f. 3 p. 92, 8
de morte
VH1 ix fr.iv : adn.adp.269,19
cle musica
VHiic.4,6:adf.386p.258,ll
10, 15 : adn. ad p. 337, 9
36, 29 : adn. ad p. 337, 7
de philosophis
VHi vm c. 5 : p. 133,21
de rhetorica
VHi iv c. 1 : adn. ad p. 112, 6
c. 3-6: f. 53 p. 112,19
VH1 xi 60 : p. 343, 3
VH2 iv 60 = Οχ.π 68 : ad f.53
p. 114, 4
73 sq.

77

81 sq. : f. 49
p. 110,16

85 : f. 10
p. 95, 25
78
86 : f. 52
p. 112,14
84
92 : adn. ad
p. 110,16
93 sq. 101 sq. : f. 50
p. 111, 24
106
114 : p. 111, 8
(f.65)
107
115 : f. 11 p.
96,1 (p. 119,10)
VH2 ν 35 : ad f. 49 p. 110, 20
43 = VH2 iv 106 : ubi uide
44
107 : ubi uide
48:f.48p.llO,8
51 :f. 49 p. 111,17
52 : f. 48 p. 110,14
54 : f. 46 p. 109, 22
56 : p. 114,15

Orlgenes — Plutarctms
Philodemus de rhetorica
VH2 v57:f.55p.ll4,ll
58 : f. 47 p. 110,1
vii 176 : ad f. 552 p. 328, 4
177 : adn. ad p. 306,25
179 : adn. ad p, 304, 25
184 :f. 64 p. 119,3
de sanctitate
VH2 π 19, 30 p. 86 G. : adn.
ad p. 191, 10
74,11 104G.: f. 142 p. 145,23
74 sq.
: f. 100 p. 133, 4
75,25 105G.:f.l57p.l49,13
76,1 106G.:f.386p.258,4
80,4 110 :f.40p.!07,18
81,1 111 radn.adp. 125,11
82
112 : f. 87 p. 127, 27
83,3 113 : f. 39 p. 107,15
23
:f.84p.!27,15
104,13 122 : f. 33 p. 104,5
104-5 122 sq.:f. 38 p. 107,1
106,1 124 : f. 85 p. 127,18
6
: f. 88 p. 128, 4
11
: f. 91 p. 128, 31
18
:f.23p.99,13
22
:f.l04 P.134,16
107,2 125 :f.99 P.132,20
26
:adn.adp.!51,3
108. 9 126 : f. 387 p. 258,19
26
: f. 12 p. 96, 7
109. 3 127 : f. 169 p. 151, 8
110
128 :f. llp.96,9
117
133 : f. 34 p. 104,8
120,1 135 :f.!55p. 149,1
(f. 86 p. 127,23)
122,17 137 :f.32p. 104,1
de signis
VH2 iv4,22 : adn. adp.208,17
21, 8:adn. adp.102,11
de uitiis et uirt. 1. ix VH1 III
c.l£p.49,21G. :ρ.108,17
27p.64,5G.:f.216p.l64,26
1. χ VHi m
c. 17 : adn. ad p. 131,16
Πραγματεΐαι VH2 1
fol. 110 : f. 109 p. 136, 7
111: f. 153 p. 148,16
: f. 127 p. 141,1
113 : f. 197 p. 160,9
114: L 101 p. 133, 9
116 :f. 180 p. 155,28
117:p. 134,23.138, 12
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Philod. Πραγματεΐαι VH2 ι
fol.118 :f.l85 P.157,12
119,4 :f. 195 p. 159, 26
9 : p. 147,11
122 :f.l68p.!51,5
123 :adn.adp.!45,4
125, 2 :f. 149 p. 147, 27
9 : f. 137 p. 143,14
13 :f. 139 p. 144, 27
15 :f. 150 p. 148,5
126 : f. 212 p. 163, 29
127 :f.l84 P.157,4
: f. 151 p. 148,8
128 :f. 177 p. 154,20
129 : f. 196 p. 160,1
:f.l02 P.133,25
Προς τους* VH2 1148 : p. 69
149 :p. 102, 7
152 : p. 34 cf. 135, 8
158 : f. 606 p. 341,18
schol. Zen. de libertate dicendi
VHl ν 1 c. 20 : adn. p. 124, 2
v2fr.6:f. 152 p. 148,12
:f.l61»p.346,15
9 : f. 140 p. 144, 30
(f. 144)
15 :p. 131,13
20: f. 16 p. 97, 9
45 :f. 547 p. 325, 26
49 : f. 170 p. 151,17
(f. 160)
55 : f. 545 p. 325,18
72 : f. 129 p. 141, 7
73 : f. 118 p. 138, 2
uol.Herc. 1013 f.8 (ed.W.Scott
Frr. Herc. p. 309) : f. 502a

p. 357, 30
Philostratus uit. Apollonii
vm 28 : ad f. 551 p. 327,11
Plinius nat. hist.
praef. 29 : p. 102, 3
xxxv 144 : p. 102, 8
Plinius Sec. epistularum
ι 1$, 4: ad f. 225add.p.347,32
Photius biblioth. : uid. Himerius
lexici p.473,1 P.: f.!36p.!43,6
Plotinus diss. 30 (enn. π 9), 15 :
adf. 368 ρ. 247, 22
: ad f. 403 p. 276, 31
Plutarchus aduersus Coloten

1 p. 1107d : f. 140* add. p.346,1
2 p. 1108° : p. 315, 26 (278, 20)
28
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Plutarchus aduersus Coloten

2 p. 1108° : sent. ι. π
3 p. 1108« : ad f. 234 p. 175, 6
4sq. p.H09a-e : f. 250 p. 183, 33
6 p. 1109e : f. 58 p. 115, 30
1109' sq.:f. 59 p. 116,8
1110» : f. 60 p. 116, 20
7 p. 1110°: f. 30 p. 102,16
8 p. 1110f : ad f. 275 p. 196,12
1111» : f. 288 p. 204, 22
8 p. llllb : ad f. 368 p. 248,10
: f. 546 p. 325, 23
: ad f. 299 p. 212, 30
9 p. 1111°: ad f. 286 p. 203, 23
10 p. 1112a : f. 283 p. 202,15
1112" : f. 286 p. 203, 9
11 p. 1112« : f. 76 p. 125,11
13 p. 1114» : f. 296 p. 211, 18
: f. 74 p. 124, 27
: f. 269 p. 192,18
16 p. 1116C : f. 282 p. 202, 3
1116d :adf.76add.p.345,13
1116« : p. 343, 12
17 p. 1117* : f. 116 p. 137,14
1117 bc : f. 141 p. 145,1
18 p. 1117d : adn. ad p. 173, 21
: f. 130 p. 141, 9
19 p. 1117f : f. 222 p. 169,19
: ad f. 141 p. 145, 17
1118»: p. 104, 29
1118b : adn. ad p. 105, 13
20 p. 1118 d :f.314p.218,1
21 p. 1119« : ad f. 558 p. 329, 7
22 p. 1119* :f. 392 p. 259, 31
1119' :adf. 259 p. 189,24
25p.ll21a-e : ad f. 252 p. 185, 28
1121b :f.324p.224,8
1121e : adn. ad p. 181,15
26 p. 1121e :f. 239 p. 176,15
27 p. 1122d :adn.adp.279,21
1122" : f. 411 p. 279, 21
1123a :adf.368p.248,4
:adf.342p.229,7
: f. 528 p. 320,18
: f. 420 p. 282, 27
28p.ll23b :f.254 P.187,18
1123d : ad f. 251 p. 185, 22
1123f : p. 105,1
1124b : ad f. 251 p. 185, 18
29 p. 1124b : f. 263 p. 190,18
1124C : f. 161 p. 150, 2
; adf. 237 p. 167,7

Plutarchus adu. Coloten
30 p. 1124e :adf.368p.248, 6
: ad f. 512 p. 315, 21
1125a : ad f. 409 p. 278,18
1125b : p. 347, 6
31 p. 1125« : f. 556 p. 328, 23 (ad
f. 8 p. 95, 7)
:f.554p.328,13
1125e :p. 70sent. ι
32 p. 1126a : p. 92,15
1126C : p. 123, 22
33 p. 1126e :f. 194 p. 159,16
1127a : f. 6 p. 94,13.
8 p. 95, 5.109,17
: f. 560 p. 329,16
34 p. 1127d :f. 18p.97,19
:f. 134 p. 142,16
:f.8p. 95,1
: f. 558 p. 329, 4
adu. Stoicos 23
p.!075e :adf.368p.248,ll
An seni sit ger. resp. 5
p. 786C : ad f. 411 p. 279, 26
(P. 343, 31)
consolat. ad Apollon. 15
p. 109e :adf.495p.309,19
110»:adf.498 P.310,6
consol. ad uxorem 10
p.611 d :adf.502»p.358,3
contra Epicuri beatitudinem
2 p. 1086C : f. 237 p. 175, 20
1086f : f. 228 p. 171, 31
1087b : ad f. 409 p. 278, 25
:adf.552p.327,25
: f. 405 p. 277,13
1087° : f. 433 p. 286, 8

3 p. 1087C : p. 356,12
1087e : ad f. 411 p. 280, 4
1088b : f. 600 p. 337,13
3 sq. p. 1088cd : f.417 p.281,17
1088C : sent. m. xvm
1088e : f. 429 p. 284, 31
4p. 1089n : p. 293, 9
: f. 579 p. 332,18
1089C : p. 287, 6
1089d : f. 68 p. 121, 34
5 p. 1089d : f. 431 p. 285, 29
1089° ;ad f. 138 p. 144,16
1090a : ad f. 600 p. 337,19
: f. 424 p. 283, 25
: ad f. 68 p. 122, 6
1090b :adf.413p.280,21

Plutarchus
Plutarchus contra Epicuri beatit.
6 p. 1090cd : f. 532 p. 321,14
1090d : ad f. 68 p. 122 8
1090° : f. 189 p. 158,16
1090f sq.:adf.68p.l22,20
7 p. 1091ab : f. 423 p. 283, 9

1091b : ad f. 419 p. 282,14
(adn. ad p. 145, 6)
8 ρ. 1091β : ad f. 423 p. 283, 23
1091f : ad f. 384 p. 257,31
1092b : sent. xi
: f. 384 p. 257, 26
9p.l092d :f.410p.279,4
Ilp.l093c :f.229a p,172,24
12p.l094d :f.l63p.l50,17
:f.l64p.!50,25
: f. 117 p. 137, 27
1094e : f. 21 p. 98, 21
1095e : p. 343,19
: p. 358, 8
13p.l095c :f.20p.98,16 cf.

p. 343,18
:f. 57» p. 344,1
:f.5p.94,6cf.343,16
1095f :adf.512 p. 315, 29
14p.l096°:adf.429p.285,7
1096* : adn. ad p. 279,10
15 p. 1097»: ad f. 544 p. 325,13
1097b:adf.l94 P.159,21
1097bc : f. 184* p. 346, 29
1097« :f. 559 p. 329,12
: f. 183 p. 156, 22
16 p. 1097* : p. 300,16

1097* :f. 190 p. 158,19
: f. 186 p. 157,15
1098b : f. 605 p. 341,15
10981 : p. 278,15 (Metrod.)
17 p. 1098a : ad f. 409 p. 278, 21
1099d :adn.adp.289,6
18 p. 1099d : f. 436 p. 287, 3
: ad f. 138 p. 144, 20
1099f : f. 549 p. 326,12
1100a : ad f. 233 p. 174, 21
:p.97,4
: ad f. 146 p. 147,18
: ad f. 141 p. 145, 9
: f. 178 p. 155, 3
19 p. 1100C : ad f. 178 p. 155,11
:adf.l41 p. 145, 21
20 p. 1101ab :f.l20p.l38,14(f.l67)
21 p. 1101C : ad f. 369 p. 248, 28
1102b :p. 103,7.106,25
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Plutarchus contra Epicuri beatit.
22 p. 1103a : p. 92, 33 (f. 193)
23p.ll03c :adf.500p.311,6
1103d : f. 448 p. 292,16

: sent. I. II
1103° :f. 500 p. 311, 3
25 p. 1104b :f.534p.322,20
27 ρ. 1104Θ : ad f. 204 p. 162,11
1105a :adf.500p.311,10
: sent. π
28 ρ. 1105d : f. 213 p. 164, 6
29p.ll06bc :adf.500p.311,18.19
30 p. 1106d : f. 501 p. 311, 31
1106f : ad f. 204 p. 162,16
1107a : f. 502 p. 312, 5
31p.ll07b :f.418p.282,1
de amore prolis
2 p. 495a : f. 527 p. 320, 7
de animae procreat. sec. Tim. 6
p. 1015C : ad f. 281 p. 201,21
de audiendis poetis
Ip.l5d :adf. 163 p. 150,13
14p.36b :f.447p.292,4
37a : sent. n. xv
:f.548p.325,30
de cupiditate diuitiarum
2 p. 523f : adn. ad p. 303, 12
4p.524f :adf.471p.301,23
6p.525e :p.357,24
de defectu oraculorum
19p.420b :f.394p.260,21
28p.425d :f.299p.212,24
de facie in orbe lunae
4p.921d :p.362,28
de fraterno amore
16 p. 487d : ad f. 178 p. 155,15
de occulte uiuendo
titulus : f. 551 p. 326, 23
3p.ll28f :f.l07p.l35,24
(f. 110
1129a :adf.218p.l68,20
: p. 87, 23.106, 8
4p. 1129b :adf.512p.315,23
:f. 412 ρ 280,7
:adf.524p.319,8
de placitis philosophorum
i3,26:adf.275p.!95,31
27 :f. 270 p. 192,24
: f. 308 p. 215,15
4
7,7 : ad f. 361 p. 241, 23
7,10:adn. adp.248,31
reliqua uid. sub Aetio
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Plutarchus de Pythiae oraculis
(7 p. 397C): adf. 395 p. 262,15
8 p. 398b : p. 355, 27
11 p. 399e : p. 342, 6
de recta ratione audiendi 15
p. 45': ad f. 143 p. 146, 17
de sollertia animalium
7p.964c :p.351,H
de Stoicorum repugnantiis
2p. 1033C : f. 42(5 p. 284, 8
26 p. 1046e : f. 515 p. 316, 30
34 ρ. 10506 : f. 378 p. 254, 24
44 p. 1054b : ad f. 299 p. 212,32
de tranquillitate animae
2 p. 465f : f. 555 p. 328,18
16 p. 474C : f. 490 p. 307, 9
de uirtute et uitio
3 p. 101b : f. 520 p. 317, 24
Grylli [cf. praef. p. LXX]
c.4p. 987d :sent.ix
988b : adn. ad p. 317, 8
6p.989b :adf.456p.295,20
Non posse suauiter uiui sec.Epic.
uid. Contra Epic. beatit.
Philosophandum esse cum princ.
3 p. 778d : f. 544 p. 325, 8 (ad
f. 426)
Praecepta sanitatis tuendae
21 p. 135b :adf.8p. 95,11
135c :p.95,9(p.l22,13)
Quaestionum conuiualium
ι prooem. p. 612d : p. 115, 3
π 2 p. 635* : sent. πι
m 5,1 p. 652a : f. 60 p. 116, 30
6,lp.653b-655:f.61p.ll7,7
6,4 p. 655' : ad f. 426 p. 284,9
vm 3,1-3 p. 720e-722» : f. 323
p. 222,14
10, lp. 734«!: f. 326 p. 224,14
stromat. f. 8 ap. Euseb. pr. eu.
i8p. 24b :f. 266 p. 191,2
uita Cassii 37 : ad f.328 p.225,10
: adn. ad p. 260, 31
Pyrrhi 20 : f. 552 p. 327, 20
: f. 363 p. 242, 5
fr. ap. Olympiod. in Plat. Phaed.
p. 125,10 : p. 188, 25 cf. Gellius
Porphyrio ad Horat. epist.
Il7,41:adf. 511 p. 315, 1
Porphyrius de abstinentia
i48:f.466p.299, 24
49 : sent. xv

Porphyrius de abstinentia
I
49 : ad f. 456 p. 296, 3
50 : ad f. 481 p. 304, 31
50sq.:f.461p.298,18
51:f.470p.301,l(adf.205

p. 162, 22)
: f. 462 p. 298, 27
: f. 463 p. 298, 30
51 sq. : f. 464 p. 299,1
52 : f. 62 p. 118, 24
53 : f. 428» p. 356,27
: f. 465 p. 299, 13

54 : f. 458 p. 296,15
epist. ad Marcellam|cf.p.LVUTsq.]
c. 17 p. 285,26 :ep.m!23extr.
27 : ad f, 530 p. 321,1
: sent. xv
: f. 202 p. 161, 24
: f. 471 p. 301,11
28 : f. 478 p. 304,15
: f. 479 p. 304,19
: ad f. 476 p. 303,16
: f. 481 p. 304, 28
29 : f. 445 p. 291, 9
: f. 485 p. 305, 33
: f. 203 p. 161,29
: f. 207 p. 163, 4
: f. 480 p. 304, 25
30 : f. 200 p. 161, 7
: f. 489 p. 306, 23
31: f. 486 p. 306, 4
: f. 457 p. 296,12
: f. 221 p. 169,14
Proclus in Euclidem
p. 55 Bas.: ad f. 229a p. 173,3
in Plat. Cratylum 16 sq.
p. 6.8 Boiss.: fr. 335 p. 226,12
rem publicam
p. 382 Bas. : adf. 229 p. 172,13
p. 61, 1 Schoell.: f. 140a add.
p.346,3
Timaeum p. 19. 80. 81. 82.
108 : ad f. 383 p. 257, 3 sqq.
Quintilianus instit.
π 17,15 : p. 109, 19
(v7,35sq.):adf.368p.248,18
vn 3, 5:adf. 352 p. 237,6
xii 2, 24 :f. 163 p. 150,22
rhetor incertus uid. AnecdotaPa-

ris. Crameri
Saluianus de gub. dei
15 : ad f. 363 p. 242, 22

Plutarchus — Seneca
scholion Aeschyli Prom.
624 : ad f. 395 p. 261,16
Aristpt. Eth. Nic.
f. 48V : ad f. 456 p. 295,12
Clementis Alex.
t. iv P. 126 : p. 342, 10
Dionysii Thr. BAG
p. 649, 26 : f. 227b p. 171, 28
660, 25 : f. 92 p. 129, 30
667,13: adf. 483 p. 305,18
in Crameri Anecd. Oxon.
iv p. 317, 8 f. 322 p. 222, 7
Epicuri epist.
ι 39:f.24p.99,17

: f. 76 p. 125,17
40 : f. 77 p. 125, 20
:f.25p.99,20
:f.89p.!28,13(f.90)
44 : f. 56 p. 114,26
66 : f. 311 p. 216, 31
73 : f. 79 p. 126, 9
: f. 26 p. 99, 23
:f.348p. 230,26(f.81a
p. 345, 2)

74 : f. 82 p. 127,4
π 88 :f. 300 p. 213, 3
91: f. 81 p. 126, 28
96 : f. 83 p. 127, 9
sent. 1 § 139 : f. 355 p. 239, 7
Gregorii Naz. (p. 25 Piccol.) :
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