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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ 

1. Επειδή τοίνυν εφάνη ημϊν η του άγαμου απλή 
φύσις και πρώτη παν γαρ το ου πρώτον ούχ απλούν 
και ούδεν έχον εν εαυτώ, αλλά εν τι, και του ενός 
λεγομένου η φύσις η αύτη και γαρ αυτή ούκ άλλο, είτα 
εν, ούδε τούτο άλλο, είτα αγαθόν όταν λεγωμεν το εν, 
και όταν λεγωμεν τάγα%ν, την αύτην δεΐνομίζειν την 
φύσιν και μίαν λέγειν ού κατηγοροΰντας εκείνης ούδεν, 
δηλοΰντας δε ημϊν αύτοΐς ώς οίον τε. Καί το πρώτον 
δε ούτως, οτι απλούστατον, και το αυταρκες, οτι ούκ 
εκ πλειόνων ούτω γαρ άναρτη&ησεται εις τα εξ ων 
και ούκ εν αλλω, οτι παν το εν αλλω και παρ άλλου. 
Ε/ ούν μηδέ παρ" άλλου μηδέ εν αλλω μηδέ σύν^εσις 
μηδεμία, ανάγκη μηδέν ύπερ αύτο είναι. Ού τοίνυν 
δείεφ" ετέρας αρχάς ίεναι, αλλά τούτο προστησαμενους, 
είτα νουν μετ αύτο και το νοούν πρώτως, είτα φυχην 
μετά νουν αυτή γαρ τάξις κατά φύσιν μήτε πλείω τούτων 
τί$εσ$αι εν τω νοητώ μήτε ελάττω. Είτε γάρ ελάττω, 
η φυχην και νουν ταύτόν φησουσιν, η νουν και το πρώτον 
άλλ οτι έτερα αλλήλων, εδείχ$η πολλαχη. Αοιπδν δε 
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επισκεφασθαι εν τω παρόντι, ει πλείω τών τριών 
τούτων, τίνες αν οΰν εΐεν φύσεις παρ" αύτάς. Της τε 
γαρ λεχθείσης ούτως εχειν άρχης της πάντων ουδείς 
αν εύροι άπλουστεραν ούδ" επαναβεβηκυίαν ηντινοΰν. 
Ου γαρ δη την μεν δυναψ^ι, την δε ενεργείφ φησουσι-
γελοΐον γαρ εν τοις ενεργείς ούσι και άύλοις το δυνάμει 
και ενεργείς διαιρουμένους φύσεις ποιείσθαι πλείους. 
'Αλλ' ούδε εν τοις μετά ταί/τα· ούδ* επινοεϊν τον μεν 
τίνα νουν εν ησυχιφ τινί, τον δε οίον κινούμενον. Τις γαρ 
αν 'ησυχία νου και τις κίνησις και προφορά αν είη η τις 
αεργία και του έτερου τι έργον; 'Εστί γαρ ως εστί νους 
άει ωσαύτως ενεργείς κείμενος εστώση- κίνησις δε προς 
αυτόν και περί αυτόν φυχης ηδη έργον και λόγος от 
αύτου εις φυχην φυχην νοεράν ποιών, ούκ άλλην τινά 
μεταξύ νου και φυχης φύσιν. Ου μην ούδε δια τούτο 
πλείους νους ποιειν, ει ό μεν νοεί, ο δε νοεί οτι νοεί. Και 
γαρ ει άλλο το εν τούτοις νοειν, άλλο δε το νοειν οτι 
νοεί, αλλ" ούν μία προσβολή ούκ αναίσθητος τών 
ενεργημάτων εαυτής- γελοΐον γαρ επί του αληθινού 
νου τούτο ύπολαμβάνειν, άλλα πάντως γε ό αυτός εσται 
οσπερ ενόει ό νοών οτι νοεί. Ε/ δε μη, ό μεν εσται νοών 
μόνον, ό δε οτι νοεί νοών άλλου όντος, άλλ' ούκ αύτου 
του νενοηκότος. 'Αλλ' ει επινοία φησουσι, πρώτον μεν 
τών πλειόνων υποστάσεων άποστησονταν έπειτα δεί 
σκοπειν, ει και αί επίνοιαι χώραν ϊχουσι λαβείν νουν 
νοουντα μόνον, μη παρακολουθουντα δε εαυτώ οτι νοεΐ-
ο και εφ" ημών αυτών ει γίγνοιτο τών αεί επιστα-
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τουντων ταις ορμαις και ταις όιανοησεσιν, ει και μετρίως 
σπουόαϊοι ειεν, αιτίαν αν αφροσύνης εχοιεν. "Οταν δε 
όη ο νους ο αληθινός εν ταΐς νοησεσιν αυτόν νοη και μη 
έξωθεν η το νοητόν αυτού, αλλ' αυτός η και το νοητόν, 
εξ ανάγκης εν τω νοεϊν έχει εαυτόν και όρα εαυτόν 
ορών δ* εαυτόν ουκ ανοηταινοντα, άλλα νοοΰντα όρφ. 
Ώστε εν τω πρώτως νοεϊν εχοι αν και το νοεϊν ότι νοεί 
ώς εν όν και ούόε τη επινοία εκεί διπλούν. Ε/ δε και αεί 
νοών είη, όπερ εστί, τις χώρα τη επινοίφ τη χωριζούση 
το νοεϊν από του νοεϊν ότι νοεί; Ε/ δε δη και ετεραν 
επίνοιάν τις τρίτην επεισάγοι την επι τη όευτερφ τη 
λεγούση νοεϊν οτι νοεί, την λεγουσαν οτι νοεί ότι νοεί 
ότι νοεί, ετι μάλλον καταφανές το άτοπον. Kai èià τι 
ουκ εις άπειρον ούτω; Ύόν δε λόγον όταν τις από του νου 
ποιη, είτα από τούτου γίνεσ^αι εν φυχη άλλον απ' 
αυτού του λόγου, Ίνα μεταξύ φυχης και νου η ούτος, 
αποστερήσει την φυχήν του νοεϊν, ει μ/rç παρά του νου 
κομιεϊται, αλλά παρά άλλου του μεταξύ τον λόγον 
και είόωλον λόγου, αλλ" ού λόγον εξει, και όλως ούκ 
ειόησει νουν ούόε όλως νοήσει. 

2. Ού τοίνυν ούτε πλείω τούτων ούτε επινοιας 
περιττούς εν εκείνοις, ας ού δέχονται, Β^τεον, αλλ' ενα 
νουν τον αυτόν ωσαύτως έχοντα, ακλινη πανταχγ), 
μιμούμενον τον πάτερα хоУ όσον όΐόν τε αύτω. ^υχης 
δε ημών το μεν αεί προς εκείνοις, το δε προς ται/τα 
εχειν, το δ' εν μέσω τούτων φύσεως γαρ ούσης μιας εν 
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δυνάμεσι πλείοσιν οτε μεν την πάσαν συμφερεσΒ-αι τω 
οριστώ αύτης και του οντος, οτε δε το χείρον αυτής 
κα£ελχυσ$εν συνεφελχύσασ^αι το μέσον το γαρ παν 
αυτής ουκ ην $εμις καΒ'ελκύσαι. Και τούτο συμβαίνει 
αύτη το πό&ος, οτι μ/η εμεινεν εν τω καλλίστω, οπού 
ψυχή μείνασα η μή μέρος, μ^ηδε ής ημείς ετι μέρος, 
έδωκε τω παντι σώματι αύτω τε εχειν όσον δύναται 
παρ αύτης εχειν, μένει τε άπρουγμόνως αύτη ούκ εκ 
διανοίας διοικούσα ούδε τι διορ&ουμενη, άλλα τη εις το 
προ αύτης Séçu κατακοσμοΰσα δυνάμει θαυμαστή. 
'Οσον γαρ προς αύτη εστί, τόσω καλλίων και 
δυνατωτερα· κάκεΐαεν έχουσα δίδωσι τω μετ αύτην 
και ώσπερ ελλάμπουσα αει ελλάμπεται. 

3. Άε/ ούν ελλαμπομενη και διηνεκές έχουσα το 
φώς δίδωσιν εις τα εφεξής, τα δ" αεί συνέχεται και 
αρδεται τούτω τω φωτί και απολαύει του ζην κα№ 
όσον δύναται- ώσπερ ει πυρός εν μέσω που κείμενου 
άλεαίνοιντο οίς οίον τε. Καίτοι το πυρ εστίν εν μετρφ-
οταν δε δυνάμεις μ/rç μετρη^εΐσαι μνη εκ τών όντων ώσιν 
άνηρημεναι, πώς οίον τε είναι μεν, μηδέν δε αυτών 
μεταλάμβανειν; 'Αλλ' ανάγκη εκαστον το αυτού 
διδόναι και αΚλω, η το άγα$όν ούκ αγαθόν εσται, η 6 
νους ού νους, η ψυχή μνη τούτο, εί μητι μετά του πρώτως 
ζην ζωη και δευτερως ϊως εστί το πρώτως. 'Ανάγκη 
τοίνυν εφεζης είναι πάντα άλληλοις και άεί, γενητά δε 
τά έτερα τω παρ" άλλων είναι. Ού τοίνυν εγενετο, αλλ' 
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εγίνετο και γενησεται, baa γενητά λέγεται- ουδέ 
φααρψεται, αλλ η οσα έχει εις α- ο οε μιη έχει εις ο, 
ούδε φ^αρησεται. Ε/ δε τις εις υλην λεγοι, bià τι ου кал 
την υλην; Ε/ δε και την υλην ψήσει, τις ην ανάγκη, 
φησομεν, γενέσθαι; Ε/ δε άνατ/καϊον είναι φησουσι 
τταρακολου^είν, και νυν ανάγκη. Ε/ δε μόνη καταλειφΒη-
σεται, ου -πανταχού, άλλ" εν τινι τόττω άφωρισμενφ τά 
S-εΓα εσται και οίον άποτετειχισμενα- ει δε ουχ οίον τε, 
ελλαμφ$ησεται. 

4. Ε/ δε οίον πτερορρυησασαν την ψυχην φησουσι 
πεποιηκεναι, ουχ η του -παντός τούτο πάσχει- ει δε 
σφαλεΐσαν αύτοι φησουσι, του σφάλματος λεγετωσαν 
την αιτίαν. Πότε δε εσφάλη; Ει μεν γάρ εζάιδίου, μένει 
κατά τον αυτών λόγον εσφαλμένη- ει δε ηρζατο, δ/α τι 
ου προ του; ΊΛμείς δε ου νεΰσίν φαμεν την ποιούσαν, 
άλλα μάλλον μη νευσιν. Ε/ δε ενείχε, τω επιλελήσ^αι 
δηλονότι τών εκεί- ει δε έπελά^ετο, πώς δημιουργεί; 
ΥΙόΒ'εν γάρ ποιεί η εξ ών είδεν εκεί; Ε/ δε εκεί
νων μεμνημενη ποιεί, ουδέ όλως ενευσεν, ουδέ γάρ ει 
άμυδρώς έχει. Ου μάλλον νεύει εκεί, Ίνα μ/η άμυδρώς 
Ίδη; Δ/α τ/ γάρ αν ουκ η^ελησεν έχουσα ηντινουν μνημ/ην 
επανελ^εΐν; Τ/ γάρ αν εαυτή και ελογίζετο γενέσθαι 
εκ του κοσμοποιησαι; Γελοΐον γάρ το Ίνα τιμώτο, και 
μεταφερόντων άπο τών άγαλρ/ιτοποιών τών ενταύθα. 
Έπε/ και ει διάνοια εποίει και μη εν τη φύσει ην το 
ποιείν και η δύναμις η ποιούσα ην, πώς αν κόσμον τόνδε 
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εποίησε; Πότε δε καί φ$ερεΐ αυτόν; ει γαρ μετεγνω, τι 
αναμένει; Ε/ δε ουπω, ούδ* αν μεταγνοίη ετι ηδη 
ε'&ισμενη και τω χρόνω προσφιλέστερα γενομένη. Ε/ 
δε τας хоУ εκαστον φυχας αναμένει, ηδη έδει μτηκετι 
ελ$εΐν εις γενεσιν πάλιν πειραάείσας εν τη πρότερα 
γενέσει των τηδε κακών ώστε ηδη αν επελιπον ίουσαι. 
Ούδε το κακώς γεγονεναι τόνδε τον κόσμον δοτεον τω 
πολλά είναι εν αυτώ δυσχερή- τούτο γαρ αξίωμα μείζον 
εστί περιτ&εντων αυτώ, ει άζιοΰσι τον αυτόν είναι τω 
νοητώ, αλλά μνη εικόνα εκείνου. Ή τις αν εγενετο άλλη 
καλλίων είκών εκείνου; Τ/ γαρ άλλο πυρ βελτίων του 
εκεί πυρός παρά το ενταύθα πυρ; 'Ή τις γη άλλη παρά 
ταύτην μ&τα την εκεΐγην; Ύίς δε σφαίρα ακριβέστερα 
καί σεμνότερα η εύτακτοτερα τη φορφ μετά, την εκεί 
του κόσμου του νοητού περιοχών εν αυτώ; "Αλλος δε 
ήλιος μετ εκείνον προ τούτου του όρωμενου τίς; 

5. 'Αλλ' αυτούς μεν σώμα έχοντας, οίον εχουσιν 
άνθρωποι, καί επιΒνμίαν καί λύπας καί οργάς την παρ" 
αύτοίς δύναμιν μη ατιμάζειν, αλλ' εφάπτεσ^αι του νοη
τού λέγειν εξείναι, щ είναι δε εν ηλίω ταύτης απαθεσ
τέρας εν τάξει μάλλον καί ούκ εν αλλοιώσει μάλ
λον ούσαν, ούδε φρόνησιν εχειν αμείνονα ημών τών 
άρτι γενομένων καί δια τοσούτων κωλυομένων τών 
άπατώντων επί την άλη$ειαν ελ^εΐν ούδε την μεν 
αυτών ψυχην α&άνατον καί $είαν λέγειν καί την τών 
φαυλότατων ανθρώπων, τον δε ούρανόν πάντα καί τά 
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εκεΐ άστρα μ/η της αθανάτου κεκοινωνηκεναι εκ πολλώ 
καλλιόνων και κα^αρωτερων οντά, ορώντας εκεί μεν 
το τετωγμενον και ευσχημον και ευτακτον και μάλιστα 
την ενταύθα περί γην αταξίαν αυτούς αιτιωμενους· 
ώσπερ της αθανάτου φυχης τον χείρω τόπον επίτηδες 
ελομενης, παραχωρησαι δε του βελτίονος τη Βνητη 
ψυχή} εφιεμενης. "Αλογος δε και η παρεισαγωγη αύ-
τόίς της ετέρας φυχης ταύτης, ην εκ των στοιχείων 
συνιστασι· πώς γαρ αν ζωην ηντινοΰν εχοι η εκ τών 
στοιχείων σύστασις; Ή γαρ τούτων κράσις η $ερμον 
η φυχρόν η μικτόν ποιεί, η ξηρόν η ύγρόν η μίγμα εκ 
τούτων. ΥΙώς δε συνοχή τών τεσσάρων ύστερα γενομένη 
εξ αυτών; Όταν δε προστιΒ'ώσι και άντίληφιν αύτη 
και βούλευσιν και άλλα μυρία, τι αν τις είποι; Αλλα 
ού τιμώντες ταύτην την δημιουργίαν ούδε τηνδε την 
γην καινην αύτοίς γην φασι γεγονεναι, εις ην δη εντεύθεν 
άπελεύσονται· τούτο δε λόγον είναι κόσμου. Καίτοι τι 
δε? αύτοίς εκεί γενέσθαι εν παραδείγματι κόσμου, ον 
μισουσι; ПоЭ-εν δε το παράδειγμα τούτο; Ύοΰτο γαρ 
κατ* αυτούς νενευκότος ηδη προς τα τηδε του το 
παράδειγμα πεποιηκότος. Ε/ μεν ουν εν αύτω τω 
ποιησαντι πολλή φροντις του κόσμον μετά τον κόσμον 
τον νοητόν ον έχει άλλον ποιησαι και τί έδει; και ει μεν 
προ του κόσμου, ha τί; Ίνα φυλάξωνται ai φυχαί. ΥΙώς 
ουν; ούκ εφυλάζαντο, ώστε μάτην εγενετο. Ei δε μετά 
τον κόσμον εκ του κόσμου λαβών άποσυλησας της ύλης 
το είδος, ηρκει η πείρα ταίς πειρα^είσαις φυχαίς προς 
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το φυλάξασ$αι. Ei δ" εν ταΐς φυχαίς λαβείν άξιοΰσι του 
κόσμου το είδος, τι το καινόν του λόγου; 

. ίας οε αλλάς υποστάσεις τι χρη λέγειν ας 
εισάγουσι, παροικήσεις και άντιτύπους και μετάνοιας; 
Ε/ μεν γαρ φυχής ταύτα λεγουσι πά$*η, όταν εν μ&τανοίφ 
ή, και άντιτύπους, όταν οίον εικόνας των όντων, αλλά 
μ#) αυτά πω τα οντά $εωρή, καινολογούντων εστίν 
εις σύστασιν της ιδίας αιρεσεως· ως γαρ της αρχαίας 
Ελληνικής ουχάπτόμενοι ταΰτα σκευωροΰνται ειδότων 
και σαφώς των Ελλήνων άτυφωςλεγόντων αναβάσεις 
εκ του σπηλαίου και κατά βραχύ εις Β'εαν άλη&εστεραν 
μάλλον και μάλλον προϊούσας. Όλως γαρ τα μεν αυτοίς 
παρά του Πλάτωνος ειληπται, τα δε, οσα καινοτο-
μοΰσιν, Ίνα ibiav φιλοσοφίαν $ώνται, ταύτα εξω της 
αληθείας ευρηται. Έπει και ai δίκαι και οι ποταμοί οι 
εν "Αιδου και ai μετενσωματώσεις εκείθεν. Kai επί των 
νοητών δε πλήθος ποιήσαι, το ον και τον νουν και τον 
δημιουργόν άλλον και την φυχήν, εκ τών εν τω Τ/μα/ω 
λεχθέντων ειληττται· ειπόντος γαρ αυτοΰ «ήπερ ουν νους 
ενούσας ιδέας εν τω ο εστί ζώον κα^ορφ, τοσαύτας και 
ο τόδε ποιών το πάν διενοή$η σχειν». Ο/ δε ου συνεντες 
τον μεν ελαβον εν ησυχία έχοντα εν αυτώ πάντα τά 
οντά, τον δε νουν έτερον παρ" αυτόν $εωροΰντα, τον δε 
διανοούμενον πολλάκις δε αύτοίς αντί του διανοουμένου 
φυχή εστίν ή δημιουργούσα και κατά Πλάτωνα τούτον 
οιονται είναι τον δημιουργόν άφεστηκότες του ειδεναι 
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τις ο δημιουργός. Κα/ άλως τον τρόπον της δημιουργίας 
кал άλλα πολλά καταφεύδονται αυτού καί προς το χείρον 
ελκουσι τάς δόξα,ς του ανδρός ως αυτοί μεν την νοητην 
φύσιν κατανενοηκότες, εκείνου δε καί των άλλων των 
μακαρίων ανδρών μ/η. Κα/ πλη&ος νοητών όνομάζοντες 
το ακριβές εξευρηκεναι δόξειν οϊονται αυτώ τω πλήξει 
την νοητην φύσιν τη αισθητική καί ελάττονι εις 
ομοιότητα άγοντες, δέον εκείτο ως от/ μάλιστα ολίγον 
εις αριθμόν διώκειν καί τω μετά το πρώτον τα πάντα 
αποδίδοντας άπηλλάχ^αι, εκείνου τών πάντων οντος 
καί νου του πρώτου καί ουσίας καί όσα άλλα καλά 
μετά την πρώτην φύσιν. Φυχης δε είδος τρίτον διαφοράς 
δε φυχών εν πά^εσιν η εν φύσει ίχνεύειν μηδέν τους 
θείους άνδρας διασύροντας, αλλ' ευμενώς δεχόμενους 
τα εκείνων ως παλαιοτέρων καί α καλώς λεγουσι παρ" 
εκείνων λαβόντας, φυχης ά^ανασίαν, νοητόν κόσμον, 
$εόν τον πρώτον, το την φυχην δείν φεύγειν την προς 
το σώμα όμιλίαν, τον χωρισμόν τον απ" αύτοΰ, το εκ 
γενέσεως φεύγειν εις ούσίαν ταύτα γαρ κείμενα παρά 
τω Πλάτων/ σαφώς ούτωσί λέγοντες καλώς ποιοΰσιν. 
Οις $ελουσι διαφωνείν φθόνος ουδείς λεγόντων, ούδ" εν 
τω τους ''Ελληνας διασύρειν καί ύβρίζειν τά αυτών εν 
συστάσει παρά τοις άκούουσι ποιειν, αλλ" αυτά παρ" 
αυτών δεικνύναι όρΒ'ώς έχοντα, οσα Ίδια αύτοϊς εδοζε 
παρά την εκείνων δόξαν λέγειν, ευμενώς καί φίλο-
σόφως αύτάς τάς δόξας τι$έντας αυτών καί οϊς 
εναντιοΰνται δικαίως, προς το άλη&ες βλέποντας, ου 
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την εύδοκίμησιν $ηρωμενους εκ του [προς] άνδρας 
κεκριμενους εκ παλαιού ου παρά φαύλων ανδρών 
άγαμους είναι φεγειν, λέγοντας εαυτούς εκείνων 
άμείνους είναι. Έπεί τά γε ειρημΑνα τοίς παλαιοίς περί 
των νοητών πολλώ αμείνω και πεπαιδευμΑνως είρη-
τα/, και τοίς μ/η εξαπατωμενοις την επ&εουσαν εις 
ανθρώπους άπάτην ρς^δίως γνωσΒησεται τ ά ^ ύστερον 
τούτοις παρ4 εκείνων ληφθέντα, προσΒηκας δε τινας 
ούδεν προσήκουσας ειληφότα, εν γε οϊς εναντιουσ$αι 
Э-ελουσΊ γενέσεις και φθοράς είσάγοντες παντελείς 
και μεμφόμενοι τώδε τω παντι και την προς το σώμα 
κοινωνίαν τη ψυχή αίτιώμενοι και τον διοικούντα τόδε 
το παν φεγοντες και εις ταύτόν άγοντες τον δημιουργόν 
τη φυχη και τα αυτά πά$η δίδοντες, απερ και τοίς εν 
μέρει. 

7. Ότι μεν ούν ούτε ηρξατο ούτε παύσεται, αλλ' 
εστίν αει και οδε ο κόσμιος, έως αν εκείνα η, ε'ίρηται. 
Την δε προς το σώμα τη φυχη κοινωνίαν τη ημετερφ 
προ αυτών είρηται ως ουκ αμεινον τη φυ%η· το δε από 
της ημετέρας και την του παντός λαμβάνειν ομοιον, 
ως ει τις το τών χυτρεων η χαλκεων λαβών γένος εν 
πόλει ευ οικουμένη την άπασαν φεγοι. ΔεΓ δε τάς 
διαφοράς λαμβάνειν τάς της όλης όπως διοικεί, ότι μη 
ο αυτός τρόπος μηδ" ενδεδεμενη. Υΐρός γάρ αύ ταΐς 
αλλαις διαφοραΐς, αΐμυρίαι εϊρηνται εν άλλοις, κάκεΐνο 
εν^υμείσΒ-αι έδει ότι ημείς μεν υπό του σώματος 
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δεδεμε^α ηδη δεσμοΰ γεγενημενου. Έν γαρ τη πάση 
φυχιη η του σώματος φύσις δεδεμενη ηδη συνδεί ο αν 
περιλάβη- αύτη δε η του παντός ψυχή ουκ αν δεοιτο ύπο 
των υπ" αύτης δεδεμενων άρχει γαρ εκείνη. Δ/ο και 
άπατης προς αυτών, ημείς δε τούτων ου κύριοι- το fî 
όσον αύτης προς το $ειον το υπεράνω άκεραιον μένει 
και ουκ εμποδίζεται, όσον δε αύτης δίδωσι τω σώματι 
ζωην ούδεν παρ* αύτοΰ προσλαμβάνει. "Ολως γαρ το 
μεν άλλου πάθημα το εν αύτω εξ ανάγκης δέχεται, ο 
δ* αύτο εκείνω ούκετι το αύτοΰ δίδωσιν οικειαν ζωην 
εχοντι· οίον ει εγκεντρισ^εν τι ε/τ? εν άλλω, παθόντος 
μεν του εν ω συμπεπον^εν, αύτο δε ξηραν^εν ειασεν 
εκείνο την αύτοΰ ζωην εχειν. Έπε/ ούδ" άποσβεννυμενου 
τοΰ εν σοΐ πυρός το όλον πΰρ άπεσβη· έπε/ ούδ* ει το πάν 
πΰρ άπόλοιτο, πά&οι άν τι η φυχη η εκεί, αλλ' η τοΰ 
σώματος σύστασις, και ει οίον τε ειη διά των λοιπών 
κόσμον τινά είναι, ούδεν άνμελοι τη φυχη τη εκεί. Έπε/ 
ούδε η σύστασις ομοίως τω παντι και ζώω εκάστω-
άλλ* εκεΐ oîov επιζεί κελεύσασα μενειν, ενταΰ^α δε ώς 
ύπεκφεύγοντα εις την τάξιν την εαυτών δίδεται δεσμώ 
δευτερω- εκεί δε ούκ έχει οπού φύγη. Ούτε ούν εντός δεί 
κατεχειν ούτε έξωθεν πιεζουσαν εις το εισω ώ^είν, αλλ' 
οπού η&ελησεν εξ άρχης αύτης η φύσις μένει. Έάν δε 
πού τι αυτών κατά φύσιν κίνηση, οϊς ούκ εστί κατά 
φύσιν, ταί/ra πάσχει, αυτά δε καλώς φέρεται ώς τοΰ 
όλον τά δε φθείρεται ού δυνάμενα την τοΰ όλου τάξιν 
φερειν, οίον ει χοροΰ μεγάλου εν τάξει φερομένου εν μέση 
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τη πορείφ αυτού χελώνη ληφθείσα πατοΐτο ου δυνφεισα 
φυγείν την τάζιν του χορού- εί μεντοι μετ εκείνης τάξειεν 
εαυτην, ουδέν αν υπό τούτων ούδ" αύτη πά$οι. 

8. Ύό δε δια τί εποίησε κόσμον ταύτόν τω δια τι 
"εστί φυχη και δια τι ο δημιουργός εποίησεν. 'Ό πρώτον 
μεν αρχήν λαμβανόντων εστί του αεί· έπειτα οιονται 
τραπεντα εκ τίνος εις τι και μεταβάλλοντα αίτιον 
της δημιουργίας γεγονεναι. Διδακτεον ουν αυτούς, ει 
εύγνωμόνως άνεχοιντο, τις η φύσις τούτων, ώς αυτούς 
παύσασ^αι της εις τα τίμια λοιδορίας ην ευχερώς 
ποιούνται αντί πολλής προσηκόντως αν γενομένης 
ευλάβειας. Έπε/ ούδε του παντός την διοίκησιν όρ$ώς 
αν τις μεμφαιτο πρώτον μεν ενδεικνυμενην της νοη
τής φύσεως το μέγεθος. Ε/ γαρ ούτως εις το ζην 
παρεληλυ^εν, ώς μη ζωην αδιάρ^ρωτον εχειν οποία 
τα σμικρότερα τών εν αύτω, α τη πολλή ζωη τη εν 
αύτω αεί νύκτωρ кол με& ημεραν γεννάται αλλ" εστί 
συνεχής кал εναργής και πολλή και πανταχού ζωη 
σοφίαν άμήχανον ενδεικνυμενη, πώς ούκ αν τις άγαλμα 
εναργές και καλόν τών νοητών $εών είποι\ Ε/ δε 
μιμούμενον μ/η εστίν εκείνο, αυτό τούτο κατά φύσιν έχει· 
ού γαρ ην ετι μιμούμενον. Ύό δε άνομοίως μεμιμήσΒ'αι 
φεΰδος· ούδεν γαρ παραλελειπται ων οϊόν τε ην καλην 
εικόνα φυσικην εχειν. Άναγκαΐον μεν γαρ ην είναι ούκ 
εκ διανοίας και επιτεχνησεως τό μίμ/ημα· ού γαρ οϊόν 
τε ην εσχατον τό νοητόν είναι. Είναι γαρ αύτοΰ ενεργειαν 



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ 359 

εδε/ διττην, την μεν εν εαυτφ, την δε εις άλλο. "Εδε/ 
ουν είναι τι μετ αυτό- εκείνου γαρ μόνου obbkv εστίν 
ετι προς το κάτω, ο τών πάντων άδυνατώτατόν εστί. 
Αύναμις δε θαυμαστή εκεΐ $εΐ· ώστε και ειργάσατο. 
Ε/ μεν δη άλλος κόσμος εστί τούτου άμείνων, τις ούτος; 
Ει δε ανάγκη είναι, άλλος δε ουκ εστίν, ουτός εστίν 6 το 
μίμημα άποσωζων εκείνου. Γη μεν δη πάσα ζφων 
ποικίλων πλήρης και αθανάτων και μέχρις ουρανού 
μεστά πάντα- άστρα δε τά τε εν ταΐς ύποκάτω σφαίραις 
τά τε εν τω άνωτάτω δ/α τι ου Эво/ εν τάζει φερόμενα 
και κοσμώ περιιόντα; Δ/α τι γάρ ουκ άρετην εξουσιν η 
τι κώλυμα προς κτησιν άρετης αύτοίς; Ου γάρ δη ταΰτά 
εστίν εκεί, άπερ τους ενταύθα ποιεί κακούς, ούδ' η του 
σώματος κακία ενοχλουμενη και ενοχλούσα. Δ/α τι δε 
ου συνιάσιν επί σχολής άεί και εν νώ λαμβάνουσι τον 
$εόν και τους άλλους τους νοητούς $εούς, αλλ' ημιν 
σοφία βελτίων εσται τών εκεί; Ταί/τα τις αν μη εκφρων 
γεγενημενος άνάσχοιτο; Έπε/ και αϊ φυχαι ει μεν 
βιασΒ-εΐσαι ύπό της του παντός φυχης ηλ^ον, πώς 
βελτίους ai βιασ$εΐσαι; Έν γαρ φυχαΐς το κράτησαν 
κρείττον. Ε/ δχ εκοΰσαι, τι μέμφεστε εις ον εκόντες 
ηλ$ετε δ/δόι/тос και άπαλλάττεσ^αι, ει τις μη 
άοεσκοιτο; Ε/ δε Ъг\ και τοιούτον εστί τόδε το πάν, ως 
εξεΐναι εν αύτω και σοφίαν εχειν και έκτατα οντάς 
βιούν κατ εκείνα, πώς ού μαρτυρεί εξηρτησΒ'αι τών 
εκεί; 
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9. Πλούτους δε και πενίας ε)' τις μεμφοιτο και το 
ουκ Ίσον εν τοις τοιούτοις απασι, πρώτον μεν αγνοεί, ως 
6 σπουδαίος εν τούτοις το Ίσον ού ζητεί, ουδέ τι νομίζει 
τους πολλά κεκτημένους πλέον εχειν, ούδε τους δυνα
στεύοντας των ιδιωτών, αλλά την τοιαύτην σπουδην 
άλλους εφ εχειν, και καταμ^εμάΒηκεν ως διττός ο εν$ά-
δε βίος, ο μλν τοις σπουδαίοις, ο δε τοις πολλοίς των 
άνΒ'ρατπων, τοις μλν σπουδαίοις προς το άκρότατον και 
το ανω, τοις δε άν^ρωπικωτέροις διττός αυ ων 6 μεν 
μεμνημενος αρετής μετίσχει άγαμου τίνος, 6 δε φαύ
λος όχ^ος οίον χειροτέχνης των προς ανάγκην τοις 
επιεικεστεροις. Ε/ δε φονεύει τις η ηττάται των ηδονών 
υπό αδυναμίας, τι $αυμαστόν και άμαρτ/aç είναι ού 
νώ, άλλα φυχαΐς ώσπερ παισίν άνηβοις; Ει δε γυμνάσιον 
είη νικώντων και ηττωμενων, πώς ού και ταύτη καλώς 
έχει; Ει δ" αδικεί, τι δεινον τω α£ανάτω; Kai ει φονεύει, 
έχεις ο θέλεις. Εί δε ηδη μεμφη, πολιτεύεσ^αι ανάγκην 
ούκ έχεις. Ομολογείται δε και δίκας είναι εν$άδε και 
κολάσεις. ΥΙώς ουν όρ$ώς έχει μεμφεσ$αι πόλε/ διδούση 
εκάστω την άζίαν; Ού και άρετη τετίμ/ηται, και χαχ/α 
την προσηκουσαν άτιμίαν έχει, και $εών ού μό
νον αγάλματα, αλλά και αυτοί άνωθεν εφορώντες, οι 
ρηιδίως αιτίας, φησίν, αποφεύγονται προς ανθρώπων, 
πάντα άγοντες τάζει εζάρχης εις τέλος μοίραν εκάστω 
την προσηκουσαν δίδοντες κατά άμοιβάς βίων τοις 
προϋπηργμενοις άκόλου$ον ην 6 άγνοών προπετεστερος 
ανθρώπων περί πραγμάτων $είων άγροικιζόμενος. 
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7 Αλλά χρη ώς άριστον μεν αυτόν πειραώ&αι γίνεσ$αι, 
μ/η μόνον δε αυτόν νομίζειν άριστον δύνασ^αι γενέσθαι 
ούτω γαρ ουπω άριστος αλλά και ανθρώπους άλλους 
αρίστους, ετι και δαίμονας άγαμους είναι, πολύ δε 
μάλλον $εους τους τε εν τώδε οντάς κάκεϊ βλέποντας, 
πάντων δε μάλιστα τον ηγεμόνα τούδε του παντός, 
φυχην μακαφωττάτην εντεύθεν δε ηδη και τους νοητούς 
υμνειν $εούς, εφ* απασι δε ηδη τον μεγαν τον εκεί 
βασιλέα και εν τω πλη&ει μάλιστα των $εών το μέγα 
αύτου ενδεικνυμΑνους· ου γαρ το συστείλαι εις εν, άλλα 
το δείξαι πολύ το $εΐον, όσον εδειξεν αυτός, τοΰτό εστί 
δύναμιν $εου είδότων, όταν μένων ος εστί πολλούς ποιη 
παντός εις αυτόν ανηρτημένους και δι" εκείνον και παρ" 
εκείνου οντάς. Καί ο κόσμιος δε οδε δι" εκείνον εστί κά-
κεΊβλέπει, και πας καί $εών έκαστος καί τα εκείνου 
προφητεύει ανΒ'ρώποις καί χρώσιν α εκείνοις φίλα. Εί 
δε μη τοΰτό είσιν, ο εκείνος εστίν, αυτό τούτο κατά 
φύσιν έχει. Ε/ δ* ύπεροράν θέλεις καί σεμνύνεις σαυτόν 
ώς ού χειρών, πρώτον μεν, όσω τις άριστος, προς παντός 
ευμενώς έχει και προς ανθρώπους- έπειτα σεμνον δείείς 
μετρον μετά ούκ αγροικίας, επί τοσούτον ιόντα εφ* όσον 
η φύσις δύναται ημών, άνιεναι, τοΐς δ* άλλοις νομίζειν 
είναι χώραν παρά τω Β-εώ καί μά) αυτόν μόνον μετ 
εκείνον τάλαντα ώσπερ όνείρασι πετεσ^αι άποστε-
ροΰντα εαυτόν καί όσον εστί δυνατόν φυχη άνθρωπου 
$εώ γενέσθαι- δύναται δε εις όσον νους άγει- το δ" ύπερ 
νουν ηδη εστίν εξω νου πεσειν. ΥΙεί^ονται δε άνθρωποι 
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ανόητοι τοις τοιουτοις των λόγων εξαίφνης άκούοντες 
ως συ εση βελτίων απάντων ου μόνον ανθρώπων, αλλά 
και 3-εών πολλή γαρ εν άν^ρώποις η αύ^άδεια και 
ό πρότερον ταπεινός και μέτριος και ιδιώτης άνηρ, ει 
άκούσειε- συ εί $εου παις, οι δ" άλλοι, ους εΒ-αύμαζες, 
ου παίδες, ούδ" α τιμώσιν εκ πάτερων λαβόντες, συ δε 
κρείττων και του ουρανού ούδεν πονησας είτα και 
συνεπηχώσιν άλλοι; Οίον ει εν πλείστοις άριΒμεΐν ουκ 
είδόσιν αριΒ-μ,εΐν ουκ είδώς πήχεων χιλίων είναι άκούοι, 
<μόνον δε φαντάζοιτο ως τα χίλια άρ&μός μεγας> τι 
αν, είχιλιόπηχυς είναι νομίζοι, τους <δ> άλλους πεντα-
πηχεις; [είναι άκούοι; μόνον δε φαντάζοιτο ως τα χίλια 
αριθμός μέγας.] Err' επί τούτοις υμών προνοεί ό Βεός, 
του δε κόσμου παντός εν ω και αυτοί διά τι αμελεί; Εί 
μεν γάρ, ότι ού σχολή αύτω προς αυτόν βλεπειν, ούδε 
$έμις αύτω προς το κάτω· και προς αυτούς βλέπων διά 
τι ούκ εξω βλέπει και προς τον κόσμον δε βλέπει εν ω 
είσιν; Εί δε μ/rç εξω, /να μ/rç τον κόσμον εφορφ, ούδε αυτούς 
βλέπει. 'Αλλ' ούδεν δέονται αυτού· αλλ" ό κόσμος δειται 
και οΊδε την τάξιν αυτού και οι εν αύτω όπως εν αύτω 
και όπως εκεί, και ανδρών οι αν Βεώ ώσι φίλοι, πράως 
μεν τά παρά του κόσμου φέροντες, εί τι εκ της των 
πάντων φοράς άνουγκαΐον αύτόις συμβαίνει· ού γάρ προς 
το εκάστφ καταΒνμιον, άλλα προς το πάν δει βλεπειν 
τιμών δε εκάστους κατ" άξίαν, σπεύδων δ" άεί ού πάντα 
σπεύδει τά δυνάμενα πολλά δε είναι τά σπεύδοντα εκεί 
[πάντα], και τά μεν τυγχάνοντα μακάρια, τά δε ως 
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δυνατόν έχει την προασκούσαν αυτόϊς μόϊραν ούχ αυτώ 
μόνφ διδούς το δύνασ^αι· ου γαρ, η επαη^γελλει, το εχειν, 
ο λέγει τις εχειν, άλλα πολλά και είδότες οτι μη εχουσι, 
λεγουσιν εχειν και οίονται εχειν ουκ έχοντες και μόνοι 
εχειν, ο αυτοί μόνοι ουκ εχουσι. 

10. Πολλά μεν ουν και άλλα, μάλλον δε πάντα αν 
τις εξετάζων άφαονίαν εχοι αν κα$* εκαστον λόγον 
δεικνυς ως έχει. Αιδώς γάρ τις ημάς ϊχει προς τινας 
τών φίλων, οι τούτω τω λόγω εντυχόντες πρότερον η 
ημΐν φίλοι γενέσθαι ουκ оШ όπως έπ' αύτοΰ μενουσι. 
Καίτοι αυτοί ουκ όκνουσι τά αυτών εθελοντές δοκειν 
είναι άλη$η άξιοπίστως η кал οίόμενοι τά αυτών ούτως 
εχειν λέγειν а δη λεγουσιν άλλ" ημείς προς τους 
γνωρίμους, ου προς αυτούς λέγοντες πλέον γάρ ούδεν αν 
γίγνοιτο προς το πεί$ειν αυτούς Ίνα μη προς αυτών 
Ινοχλοιντο ουκ αποδείξεις κομιζόντων πώς γάρ; άλλ' 
άπαυ^αδιζομενων, ταύτα ειρηκαμεν, άλλου οντος 
τρόπου, κα& ον αν τις γράφων ημυνατο τους διασύρειν 
τά τών παλαιών και $είων ανδρών καλώς και της 
αληθείας εχομενως ειρΎΐμενα τολμώντας. Έκείνως μεν 
ουν εατεον εξετάζειν και γάρ τοΐς ταύτα ακριβώς 
λαβοΰσι τά νυν είρημενα εσται και περί τών άλλων 
απάντων 'όπως έχει είδεναι- εκείνο δε είπόντα εατεον 
τον λόγον, ο δη και πάντα ύπερβεβληκεν άτοπίφ, ει δει 
άτοπίαν τούτο λέγειν, ^υχην γάρ ειπόντες νευσαι κάτω 
кал σοφίαν τινά, είτε της φυχης άρξάσης, είτε της 
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τοιαύτης αιτίας γενομένης σοφίας, είτε αμφω ταύτόν 
^ελουσιν είναι, τάςμλν αλλάς ψυχας συγκατεληλυ^εναι 
λέγοντες και μέλη της σοφίας ταύτας μεν ενδΰναι 
λεγουσι σώματα, οίον τα ανθρώπων ης δε χάριν 
και αύται κατηλ^ον, εκείνην λεγουσι πάλιν αύ μη 
κατελ$εΐν, οίον μ/rç νεΰσαι, αλλ' ελλάμφαι μόνον τω 
σκότφ, είτ εκείθεν είδωλον εν τη υλη γεγονεναι. Είτα 
του ειδώλου είδωλον πλάσαντες ενταυ&ά που δι* ύλης 
η υλοτητος η ο τι ονομαζειν νελουσι, το μεν άλλο, το à 
άλλο λέγοντες, και πολλά άλλα ονόματα ειπόντες 
ου λεγουσιν είς επισκότησιν, τον λεγόμενον παρ" αύτοίς 
δημιουργόν γεννώσι και άποστάντα της μητρός 
ποιησαντες τον κόσμων παρ αύτοΰ ελκουσιν επ" έσχατα 
ειδώλων, Ίνα σφόδρα λοιδορησηται 6 τούτο γράφας. 

11. Πρώτον μεν ούν, ει μ/η κατηλ$εν, αλλ" ενελαμφε 
το σκότος, πώς αν όρΒ-ώς λεγοιτο νενευκεναι; Ου γαρ, 
ει τι παρ" αύτης ερρευσεν οίον φως, ηδη νενευκεναι αύτην 
λέγειν προσήκει· ει μπ\ που το μεν εκείτο που εν τω 
κάτω, η δε ήλ$ε τοπικως προς αυτό και εγγύς γενομένη 
ενελαμφεν. Ε/ δ" εφ" αύτης μένουσα ενελαμφε μηδέν 
εις τούτο εργασαμενη, δια τί μόνη αύτη ενελαμφεν, 
αλλ" ού τά δυνατώτερα αύτης εν τοίς ούσιν; Ε/ δε τώ 
λογισμόν λαβείν αύτη κόσμου ηδυνη$η ελλάμφαι εκ 
του λογισμού, διά τί ούχ αμα ελλάμφασα και κόσμον 
εποίησεν, αλλ" έμεινε την των ειδώλων γενεσιν; Έπε/-
τα και ό λογισμός ό του κόσμου, η γη αύτοίς η ξένη 



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ 365 

λεγομένη γενομένη υπό των μειζόνων, ώς λεγουσιν 
αυτοί, ου κατηγαη^ν εις νεΰσιν τους ποιήσαντας. "Επειτα 
πώς η υλη φωτισ^είσα είδωλα φυχικα ποιεί, αλλ' ου 
σωμάτων φύσιν; Фи%т?с δε είδωλον ουδέν αν δέοιτο 
σκότους η ύλης, αλλά γενόμενον, ει γίνεται, παρα
κολουθεί αν τω ποιησαντι και συνηρτημενον εσται. 
"Επειτα πότερον ουσία τούτο η, ώς φασιν, εννόημα; 
Ει μεν γαρ ουσία, τις η διαφορά προς το αφ* ου; Ει δ* 
άλλο είδος φυχης, ει εκείνη λογική, τα% αν φυτική και 
γεννητική αυτή- ει δε τοΰτο, πώς αν ετι, Ίνα τιμωτο, 
και πώς δι αλαζονείαν καί τόλμαν ποιεί; Κα/ άλως το 
δια φαντασίας καί ετ/ μάλλον τοΰλογίζεσ^αι ανηρητται. 
Τ/ bs ετι έδει εμποιειν εξ ύλης καί ειδώλου τον ποιησαντα; 
Εί δ* εννόημα, πρώτον το 'όνομα επισημαντεον ο$εν 
έπειτα πώς εστίν, ει μ/η τω εννοηματι δώσει το ποιείν; 
Αλλα προς τω πλάσματι πώς η ποίησις; Ύουτί μεν 
πρώτον, άλλο δε μετ" εκείνο, αλλ' ώς έπ' εξουσίας 
λέγοντες. Δ/α τι δε πρώτον πυρ; 

12. Κα/ άρτι γενόμενον πώς επιχειρεί; Μνήμη) ων 
ειόεν. ΑΛΑ όλως ουκ ην, ινα αν και ειοεν, ούτε αυτός 
ούτε η μ/ητηρ, ην διδόασιν αύτω. Είτα πώς ου $αυμαστόν 
αυτούς μεν ουκ είδωλα φυχών εν$άδε έλκοντας εις 
τον κόσμον τόνδε, αλλά αλη&ινας φυχάς, μόλις και 
άγαπητώς ενα η δύο αυτών εκ του κόσμου κινηθηναι 
<καί> έλκοντας εις ανάμνησιν μόλις αναπόλησιν λαβείν 
ών ποτέ είδον, το δε είδωλον τοΰτο, ε/ καί άμυδρώς, ώς 
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λεγουσιν, αλλ' ουν άρτι γενόμενον εν$νμ/η$ηναι εκείνα 
η και την μ/ητερα αυτού, εϊδωλον ύλικόν, και μ/η μόνον 
εν$υμη$ήναι εκείνα και κόσμου <εκείνου> λαβείν 
εννοιαν και [κόσμου εκείνου], αλλά και μαάείν εξ ων αν 
γένοιτο; Γίό$εν δη και πρώτον πυρ ποιησαι; Οιη$εν-
τα δείν τούτο πρώτον; Δια τι γαρ ουκ άλλο; 'Αλλ' ει 
εδύνατο ποιειν ενΒνμ/ηΒ-είς πυρ, δια τι εν^υμη^εις κόσμων 
πρώτον μεν γαρ έδει εν$νμ/η$ηναι το όλον ου κόσμων 
αθρόως εποίει; Έμπεριείχετο γαρ κάκεϊνα εν τη 
εν$νμ/ησει. Φυσικώτερον γαρ πάντως, αλλ" ούχ ως αϊ 
τεχναι εποίει- υστεραι γαρ της φύσεως και του κόσμου 
ai τεχναι. Έπε/ και νυν και τα κατά μέρος γινόμενα 
υπό τών φύσεων ού πρώτον πυρ, εΊ& εκαστον, είτα 
φύρασις τούτων, αλλά περιβολή και περιγραφή τυποΰσα 
επί τοις καταμ/ψίοις παντός του ζώου. Δ/α τι ουν ού 
κάκεΐ η υλη περιεγράφετο τύπω κόσμου, εν ω τύπω 
καί γη και πυρ και τα, άλλα; 'Αλλ' Ίσως αυτοί ούτω 
κόσμον εποίησαν ως αν αλη&εστερφ φυχη χρώμενοι, 
εκείνος δε ούτως ηγνόει ποιησαι. Καίτοι προιδειν και 
μέγεθος ουρανού, μάλλον δε τοσούτον είναι, και την 
λόξωσιν τών ζωδίων καί τών υπ" αυτόν την φοράν καί 
την γην ούτως, ως εχειν ειπείν αιτίας δι" ας ούτως, 
ούκ είδώλου ην, άλλα πάντως άπό τών άριστων της 
δυνάμεως ελ$ούσης· ο και αυτοί άκοντες όμολογοΰσιν. 
Ή γάρ ελλαμφις η εις το σκότος εζετασΒ'εΐσα ποιήσει 
όμολογείν τάς αληθείς του κόσμου αίτιας. Τ/ γάρ 
ελλάμπειν έδει, ει μη πάντως γαρ κατά φυσιν 
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η παρά φύσιν ανάγκη. 'Αλλ' ει μεν κατά φύσιν, αεί 
ούτως· ει δε παρά φύσιν, και εν τοις εκειεσται το παρά 
φύσιν, και τα κακά προ του κόσμου τούδε, καί ούχ 6 
κόσμος αίτιος των κακών, άλλα τάκεΐτούτφ, και τη 
φυχβ ουκ εντεύθεν, αλλά παρ" αυτής ενταύθα· και ηξει 
6 λόγος αναφερών τον κόσμον επί τα πρώτα. Ε/ δε δη, 
και η υλη, ο$εν φανείη. Ή γαρ φυχη η νεύσασα ηδη ον 
το σκότος, φασίν, είδε και κατελαμφε. ΥΙό^εν ουν τούτο; 
Ε/ δ' αύτην φησουσι ποιησαι νεύσασαν, ουκ ην δηλονότι 
οπού αν ενευσεν, ούδ" αυτό το σκότος αίτιον της νεύ-
σεως, αλλ" αύτη η φυχης φύσις. Ύοΰτο δε ταύτόν τοις 
προηγησαμεναις άνάγκαις· ώστε επί τα πρώτα η αιτία. 

13. Ό άρα μεμφόμενος τη του κόσμου φύσει ούκ 
οΊδεν ο τι ποιεί, ούδ" οπού το θράσος αυτού τούτο χωρεί. 
Ύοΰτο δε, от/ ούκ ϊσασι τάξιν τών εφεξής πρώτων και 
δευτέρων και τρίτων και αεί μέχρι τών εσχάτων, και 
ως ού λοιδορητεον τοίς χείροσι τών πρώτων, άλλα 
πράως συγχωρητεον τη πάντων φύσει αυτόν δέον
τα προς τά πρώτα παυσάμενον της τρα/γωδίας τών 
φοβερών, ως οϊονται, εν ταΐς του κόσμου σφαίραις, αϊ 
δη πάντα μείλιχα τεύχουσιν αύτοις· τι γάρ φοβερόν 
εχουσιν αύται, ως φοβοΰσι τους απείρους λόγων και 
πεπαιδευμένης άνηκόους και εμμελούς γνώσεως; Ού 
γάρ, ει πύρινα τά σώματα αυτών, φοβεισ^αι δει συμ-
μετρως προς το πάν και προς την γην έχοντα, εις δε τάς 
φυχάς αυτών βλεπειν, αΐς και αυτοί δηπου^εν άξιοΰσι 
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τίμιοι είναι. Καίτοι και τα σώματα αιτών μεγε3ε/ και 
κάλλει διαφέροντα συμπράττοντα και σννεργοΰντα τοις 
κατά φύσιν γιγνομενοις, α ουκ αν ου γένοιτο ποτέ εστ 
αν τ? τα πρώτα, συμπληροΰντα δε το παν και μεγάλα 
μέρη οντά του παντός. Εί δ" άνθρωποι τίμιόν τι παρ" 
άλλα ζφα, πολλω μάλλον ταί/τα ου τυραννίδος ένεκα 
εν τω παντϊ οντά, αλλά κόσμων και τάξιν παρέχοντα. 
Ά δε λέγεται γίνεσ$αι παρ αυτών, σημεία νομίζειν 
των εσομλνων είναι, γίνεσ$αι δε τα γινόμενα διάφορα 
και τύχαις ου γάρ οιόν τε ην ταύτα περί εκάστους 
συμβαίνειν και καιρόις γενέσεων και τόποις πλείστον 
άφεστηκόσι και δια$εσεσι φυχών. Kai ουκ άπαιτητεον 
πάλιν άγαμους πάι/τας, ούδ* ότι μη τούτο ^νατόν, 
μεμφεσ$αι προχείρως πάλιν άξιοΰσι μηδέν διαφερειν 
ταύτα εκείνων, τό τε κακόν μη νομίζειν άλλο τ/ η το 
ενδεεστερον εις φρόνησιν και ελαττον αγαθόν και αεί 
προς τό μικρότερον οίον ει τις την φύσιν κακόν λεγοι, 
ότι μνη αϊσ$ησίς εστί, και τό αισδητικόν, ότι μη λόγος. 
Εί δε μ/η, κάκεΐτά κακά άναγκασΒησονται λέγειν είναι-
και γαρ εκείφυχη χείρον νου και ούτος άλλου ελαττον. 

14. Μάλιστα δε αυτοί και άλλως ποιοΰσιν ουκ 
ακήρατα τά εκεί. 'Όταν γαρ επαοιδάς γράφωσιν ως 
προς εκείνα λέγοντες, ου μόνον προς φυχην, άλλα χα/ 
τα επάνω, τί ποιοΰσιν η γοητείας και θέλξεις και πείσεις 
λεγουσι και λόγω ίτπακουειν και άγεσ^αι, εί τις ημών 
τεχνικώτερος ειπείν τα^/ χα/ ούτωσί μέλη και ήχους 
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кал προσπνεύσεις και σιγμούς της φωνής και τα άλλα, 
οσα εκείμαυγεύειν γεγραπται. Ει δε μά) βούλονται τούτο 
λέγειν, αλλά πώς φωναΐς τα ασώματα; "Ωστε οι 
σεμνότερους αυτών τους λόγους ποιοΰσι φαίνεσθαι, 
τούτοις λελτβασιν αυτούς το σεμνόν εκείνων αφαιρού
μενοι. Καθαίρεσθαι δε νόσων λέγοντες αυτούς, λέγοντες 
μεν αν σωφροσύνη και κοσμίφ διαίτη, ελεγον αν ορθώς, 
καθάπερ οί φιλόσοφοι λεγουσι- νυν δε ύποστησόψ^ενοι 
τας νόσους δαιμόνια είναι και ταύτα εξαιρείν λόγω 
φάσκοντες δύνασθαι και ετκνγγελλόμενοι σεμνότεροι μεν 
αν είναι δόξαιεν παρά τοις πολλοίς, οι τας παρά τοίς 
μάγοις δυνόψ>ειςθαυμΑζουσι, τούςμεντοι ευ φρονοΰντας 
ούκ αν πείθοιεν, ως ούχ ai νόσοι τας αιτίας εχουσιν *η 
καμάτοις rj πλησμοναϊς η ενδείαις <η σηφεσι και όλως 
μεταβολαΐς *η έξωθεν την αρχήν η ενδοθεν λαβούσαις. 
Δηλοΰσι δε και αϊ θεραπείαι αυτών. Ταστρός γαρ 
ρυεκτης *η φαρμάκου δοθέντος διεχώρησε κάτω εις το 
εξω το νόσημα και αίμ/ιτος αφηρημένου, και ένδεια δε 
/άσατΌ. 'Ή πεινησαντος του δαιμονίου και του φαρμΑκου 
πονησαντος τηκεσθαι, ποτέ δε αθρόως εξελθόντος, <η 
μΑνοντος ένδον; 'Αλλ' ει μεν ετι μένοντος, πώς ένδον 
οντος ού νοσεί ετι; Ε/ δε εζεληλυθε, δια τι; Τ/ γαρ αυτό 
πεπονθεν; Ή ότι ετρεφετο υπό της νόσου. τΗν αρα η 
νόσος έτερα ούσα του δαίμονος. Έπειτα, ει ούδενός οντος 
αιτίου εϊσεισι, δια τι ούκ άε/ νοσεί; Ει δε γενομένου αιτίου, 
τί δεί του δαίμονος προς το νοσειν; Το γαρ αίτιον τον 
πυρετόν αυταρκες εστίν εργάσασθαι. Γελοΐον δε το αμα 
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το αίτιον γενέσθαι και ευθέως ώσιτερ παρυποστηναι 
τφ αιτίω το δαιμόνιον έτοιμων ον. Αλλα γάρ, όπως 
και ταύτα εϊρηται αύτοίς και ότου χάριν, δηλον τούτου 
γαρ ένεκα ούχ ήττον και τούτων των δαιμονίων 
εμνήσ$ημεν. Τα δ" άλλα υμίν καταλείπω άνα-
γινώσκουσιν επισκοπείσαι και $εωρεΐν εκείνο 
πανταχού, ως το μεν παρ" 'ημών είδος φιλοσοφίας 
μεταδιωκόμενον προς τοις άλλοις απασιν άγα&οΊς και 
την απλότητα του η%υς μετά του φρονείν κα&αρως 
ενδείκνυται, το σεμνόν, ου το αύ^αδες μεταδιώκουσα, 
το £αρραλεον μετά λόγου και μετ ασφαλείας πολλής 
και ευλάβειας και πλείστης περιωπής έχουσα- τα δε 
άλλα τφ τοιούτω παραβάλλειν. Ύό δε παρά των άλλων 
εναντιώτατα κατεσκεύασται δια πάντων ούδεν γαρ αν 
πλέον ούτω γαρ περί αυτών λέγειν ημϊν αν πρεποι. 

15. εκείνο δε μάλιστα δει μη λαν^άνειν ημάς, 
τι ποτέ ποιούσιν ούτοι οι λόγοι εις τας φυχας τών 
άκουόντων και του κόσμου και τών εν αύτω καταφρονειν 
πεισ^εντων. ΔυοΊν γαρ ούσών αιρέσεων του τυχείν του 
τέλους, μιας μεν της ηδονην την του σώματος τέλος 
τιθεμένης, ετέρας δε της το καλόν και την άρετην 
αιρουμενης, οίΐς κα\ εκ $εοΰ και εις $εον άνηρτηται η 
ορεξις, ώς δε εν άλλοις $εωρ*ητεον, ό μεν επίκουρος 
την πρόνοιαν άνελών την ηδονην και το ηδεσ^αι, όπερ 
ην λοιπόν, τούτο διώκειν παρακελεύεταν ο δε λόγος 
ούτος ετι νεανικώτερον τον της προνοίας κύριον και αύτην 
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την πρόνοιαν μεμφάμενος και πάντας νόμους τους 
ginraC â ατιμασας και την άρετην την εκ παντός του 
χρόνου ανηυρτημλνην το τε σωφρονειν τοΰτο εν γελωτι 
δεμένος, Ίνα μ/ηδεν καλόν ενταύθα δη όφθείη ύπόυρχον, 
ανεΐλε το σωφρονειν και την εν τοις ηθεσι σύμφυτον 
δικαιοσύνην την τελειουμενην εκ λόγου και ασκήσεως 
και όλως κα&α σπουδαίος άνθρωπος αν γένοιτο. "Ωστε 
αύτοίς καταλείπεσθαι την ηδονην και το περί αυτούς 
και το ου κοινον προς άλλους ανθρώπους και το της 
χρείας μόνον, ει μ/η τις τη φύσει τη αύτοΰ κρειττων είη 
των λόγων τούτων τούτων γαρ ούδεν αύτοΐς καλόν, 
αλλά άλλο τι, ο ποτέ μεταδιώξουσι. Καίτοι εχρτην τους 
ηδη εγνωκότας εντεύθεν διώκειν, διώκοντας δε πρώτα 
κατορθοΰν ταί/τα εκ θείας φύσεως ηκοντας· εκείνης γαρ 
της φύσεως κάλου επαίειν, την ηδονην του σώματος 
άτιμαζούσης. Οϊς δε άδετης μ/η μετεστιν, ουκ αν ειεν 
το παοαπαν κινηθεντες προς εκείνα. Μαρτυρεΐδε αύτοίς 
και τόδε το μηδενα λόγον περί αρετής πεποιησθαι, 
εκλελοιπεναι δε παντάπασι τον περί τούτων λόγον, και 
μπρε τί εστίν ειπείν μήτε πόσα μ/ητε οσα τεθεώρηται 
πολλά και καλά τοις των παλαιών λόγοις, μ/ητε εξ ών 
περιεσται кал κτησεται, μ/ητε ώς θεραπεύεται φυχη μ/ητε 
ώς καθαίρεται. Ού γαρ δη το ειπείν «βλέπε προς θεόν» 
προυργου τι εργάζεται, εάν μη πώς και βλεφη διδάξη. 
Τ/ γαρ κωλύει, είποι τις αν, βλεπειν και μηδεμιας 
άπεχεσθαι ηδονής, η άκρατη θνμωυ είναι μεμνημενον 
μεν ονόματος του «θεός», συνεχόμενον δε απασι πάθεσι, 
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μ/ηδεν δε αυτών πειρώμενον εξαιρείν; Αρετή μεν ουν 
εις τέλος προϊούσα και εν ψυχή εγγενομενη μετά 
φρονησεως ̂ εόν δείκνυσιν άνευ δε αρετής αλη&ινης $εος 
λεγόμενος όνομα εστίν. 

16. Ούδ* αυ το καταφρονησαι κόσμου και §εών των 
εν αύτώ και των άλλων καλών αγαθόν εστί γενέσθαι. 
Και γαρ πας κακός και προ του καταφρονησειεν αν Βεών, 
και μ/η πρότερον [πας κακός] καταφρονησας, και ει τα 
άλλα μη πάντα κακός είη, αυτω τούτω αν γεγονώς 
ε'ίη. Και γαρ αν και η προς τους νοητούς $εους λεγομένη 
αύτοίς τιμή α/τυμπα&ης αν γένοιτο· ό γαρ το φιλειν 
προς ότιουν ϊχων και το συγγενές παν ου φιλεϊ ασπά
ζεται και τους παίδας ων τον πάτερα αγάπα- φυχη δε 
πάσα πατρός εκείνου. Φυχαί δε και εν τούτοις кал νοεροί 
και άγα&α/ και συναφείς τοις εκεί πολύ μάλλον η ai 
ημών. Πώς γαρ αν άποτμη^είς οδε ό κόσμος εκείνου 
ην; πώς δε οι εν αύτώ $εοί; Αλλα ταί/τα μεν και 
πρότερον νυν δε, ότι και τών συγγενών εκείνοις κατά-
φρονουντες, [ότι]μπ$ε εκείνα'ίσασιν, αλλ' ηλόγω. Έπεϊ 
και το πρόνοιαν μη διικνεΐσΟϊαι εις τα τηόε η εις ότιουν, 
πώς ευσεβές; ΐΐώς δε σύμφωνον εαυτοίς; Αεγουσι γαρ 
αυτών προνοειν αύ μονών. Πότερα δε εκεί γενομένων η 
και εν^άδε όντων; Ει μεν γαρ έχε?, πώς ηλ$ον; Εί δε 
εν£ά#ε, πώς ετι εισιν ένθάδε; Πώς δε ου кал αυτός εστίν 
ένθάδε; ΥΙό^εν γαρ γνώσεται, ότι είσίν εν$άόε; Γίώς 
δε, ότι εν^άόε όντες ούκ επελό&οντο αύτοΰ καί εγενοντο 
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κακοί; Ει ΰε γινώσκει τους μτ? γενομένους κακούς, και 
τους γενομένους γινώσκει, Ίνα διακρίνγ απ εκείνων 
αυτούς. ΤΙάσιν ούν παρέσται και εσται εν τω κοσμώ 
τώδε, όστις 6 τρόπος- ώστε και μεθεξει αύτου 6 κόσμος. 
Ε/ Κ απεστι του κόσμου, καί υμών άπεσται, καί ου$ αν 
εχοιτε τι λέγειν περί αύτου ούδε τών μετ αυτόν. Αλλ' 
είτε ύμΐν πρόνοια τις έρχεται εκείθεν, είτε ο τι βούλεσΒ-ε, 
αλλ" ο γε κόσμος εκείθεν έχει καί ούκ άπολελειττται 
ού& άπολειφΒήσεται. Πολύ γαρ μάλλον τών όλων <η 
τών μερών ή πρόνοια καί η μεΒεξις κάκείνης της φυχης 
πολύ μάλλον δηλοί δε καί το είναι καί το εμφρό-
νως είναι. Τις γαρ ούτω τεταγμένος *η εμφρων τών 
ύπερφρονούντων άφρόνως, ως το παν; Ή παραβάλλειν 
καί γελοΐον καί πολλήν την άτοπίαν "έχει, καί ο γε щ 
του λόγου ένεκα παραβάλλων ούκ εξω αν του ασεβεΐν 
γένοιτο· ούδε το ζητεΐν περί τούτων εμφρονος, αλλά 
τυφλού τίνος καί παντάπασιν ούτε αίσ$*ησιν ούτε νουν 
έχοντος καί πόρρω του νοητόν κόσμον ιδείν οντος, ος 
τούτον ού βλέπει. Τις γαρ αν μουσικός άνηρ εϊτ), ος την 
εν νοΎρτώ άρμονιαν ιδών ού κινησεται της εν φΒόγγοις 
αίσ^ητοίς άκούων; Ή τις γεωμετρίας καί άρι&μών 
έμπειρος, ος το σύμμετρον καί άνάλογον καί τεταημενον 
ιδών δι* ομμάτων ούχήσυτησεται; Ε/'περ ούχ ομοίως τά 
αιτά βλεπουσιν ού^ εν τοις γραφαις οι ЬС ομμάτων τά 
της τέχνης βλέποντες, άΧΚ επιγινώσκοντες μίμημα 
εν τω αίσ&τρώ του εν νοήσει κείμενου οίον θορυβούνται 
καί εις άνάμνησιν έρχονται του άλγους- εξού brj πάγους 
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και κινούνται οι έρωτες. Αλλ' 6 μεν ιδών κάλλος εν 
προσώπω ευ μεμιμτημενον φέρεται εκεί, αργός δε τις 
ούτως εσται την γνώμην και εις ούδεν άλλο κινησεται, 
ώστε ορών σύμπαντα μεν τα εν a/VS-ητω κάλλη, 
σύμπασαν δε συμμετρίαν και την μεγάλων ευταζιαν 
ταύτην και το εμφαινόμενον εν τοις άστροις είδος και 
πόρρωΰεν ουσιν ουκ εντεύθεν ενΒνμείται, και σέβας 
αυτόν λαμβάνει, οία αφ' οίων; Ουκ άρα ούτε ταύτα 
κατενσησεν, ούτε εκείνα εΐδεν. 

17. Καίτοι, ει και μισεϊν αυτοις έπηε/ την του 
σώματος φύσιν, διότι άκηκόασι Πλάτωνος πολλά 
μεμφαμενου τω σώματι οία εμπόδια παρέχει τη φυχη 
και πάσαν την σωματικών φύσιν είπε χείρονα εχρην 
ταύτην περιελόντας τη διανοίφ ιδείν το λοιπόν, σφαιραν 
νοητην το επί τφ κόσμω είδος εμπεριεχουσαν, φυχάς 
εν τάξει, άνευ των σωμάτων μέγεθος δούσας κατά το 
νοητόν εις διάστασιν προαγαγούσας, ώς τω μεγ&ει του 
γενομένου τω άμερεϊτό του παραδείγματος εις δύναμιν 
εξισω&ηναι· το γαρ εκεί μέγα εν δυνάμει ενταύθα 
εν όγκω. Κα/ είτε κινουμένων ταύτην την σφαιραν 
εβούλοντο νοειν περια/γομενην υπό $εου δυνάμεως αρχήν 
και μέσα και τέλος της πάσης έχοντος, είτε εστώσαν 
ώς ουπω και άλλο τι διοικούσης, καλώς αν είχεν εις 
εννοιαν της τόδε το παν φυχής διοικούσης. Έν^εντας 
δε ηδη και το σώμα αύτη, ώς ούδεν αν παρούσης, δούσης 
δε έτερω, от/ μ/η Β'εμις φ$όνον εν τοις Β'εοίς είναι, εχειν, 
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ε/τ/ δύναται λαμβάνειν έκαστα, ούτως αυτούς διανο
είσαι κατά κόσμον, τοσούτω δίδοντας τη του κόσμου 
φυχη δυνάμεως, όσω την σώματος φύσιν ού καλην 
ούσαν εποίησεν, όσον ην αύτη καλλύνεσΰαι, μετεχειν 
κάλλους· ο και αυτό τάς φυχάς $είας ούσας κινεί. Ει щ 
αρα αύτοϊ φαΐεν μτη κινεισ^αι, μηδέ διαφόρως αισχρά 
και καλά όράν σώματα· αλλ' ούτως ούδε διαφόρως 
αισχρά και καλά επιτηδεύματα ούδε καλά μαθήματα, 
ούδε £εωρ/ας τοίνυν ούδε $εόν το'ινυν. Κα/ γαρ δια τα 
πρώτα ταύτα. Ε/ ούν μ/η ταίΐτα, ούδε εκείνα- μετ εκείνα 
τοίνυν ταύτα καλά. Αλλ' όταν λεγωσι καταφρονεϊν 
του τηδε κάλλους, καλώς αν ποιόϊεν του εν πα/er/ και 
γυναιξί καταφρονοΰντες, ως μ/η εις άκολασίαν ητταχ&αι. 
Αλλ' είδεναι δεί, οτι ούκ αν σεμνύνοιντο, ει αισχρού 

καταφρονόϊεν, αλλ' οτι καταφρονοΰσι πρότερον είπόντες 
καλόν καί πώς διατ&εντες; 'Επειτα, οτι ού ταύτον 
κάλλος επί μέρει καί ολω καί πασι καί παντ'ι- аТУ οτι 
εστί τοιαύτα κάλλη καί εν αίσ$ητοΊς καί τοις εν 
μέρει, οία δαιμόνων, ως $αυμάσαι τον πεποιηκότα καί 
πιστεύσαι, ως εκείθεν, καί εντεύθεν άμνηχανον το εκεί 
κάλλος ειπείν, ούκ εχόμενον τούτων, αλλ' άπό τούτων 
επ" εκείνα ιόντα, μ/η λοιδορούμενον δε τούτοις- καί ει 
μεν καί τα ένδον καλά, σύμφωνα άλληλοις είναι λέγειν 
ει δε τανδον φαύλα, τοίςβελτίοσιν ηλαττώσ^αι. Μηποτε 
δε ούδε εστίν όντως τι καλόν ον τά εξω αίσχρόν είναι 
τανδον ού γάρ το εξω πάν καλόν, κρατησαντός εστί 
του ένδον. Ο/ δε λεγόμενοι καλοί τανδον αισχροί φεΰδος 
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και το ϊξω κάλλος εχουσιν. Ε/ δε τις ψήσει εωρακεναι 
καλούς όντως οντάς, αισχρούς δε τανδον, οΐμαι μεν αυτόν 
μ/η εωρακεναι, αΚΚ άλλους είναι νομίζειν τους καλούς-
ει δ' αρα, το αισχρόν αύτόις επίκτητον είναι καλοίς την 
φύσιν οΰσι· πολλά γαρ έι^άδε τα κωλύματα είναι ελ$εΐν 
εις τέλος. Τω δε παντι καλώ οντι τι εμπόδιον ην είναι 
καλώ και τανδον; Κα/ μήν οΐς μ/rç το τελειον απεδωκεν 
εξ α^χης η φύσις, τούτοις τάχ αν ούκ ελ$εΐν εις τέλος 
γένοιτο, ώστε και φαύλοις ενδέχεσ&αι γενέσθαι, τω δε 
παντι ούκ ην ποτέ πα/δ/ ως ατελεϊ είναι ουδέ προσ-
εγίνετο αύτω προσιόν τι και προσετ'&ετο εις σώμα. Πο-
$εν γάρ; Πάντα γαρ ειχεν. 'Αλλ' ουδέ εις φυχην πλά
σε/εν αν τις. Ε/ δ' αρα τούτο τις αύτοίς χαρίσαιτο, αλλ' 
ού κακόν τι. 

18. 'Αλλ' Ίσως φησουσιν εκείνους μεν τους λόγους 
φεύγειν το σώμα, ποιέιν πόρρωυεν μισούντας, τους δε 
ημέτερους κατεχειν την φυχην προς αύτω. Ύοΰτο δε 
ομοιον αν είη, ώσπερ αν ει δύο οίκον καλόν τον αύτον 
οικούντων, του μεν φεγοντος την κατασκευήν και τον 
ποιησαντα και μένοντος ούχ ήττον εν αύτω, του δε μη 
φεγοντος, αλλά τον ποιησαντα τεχνικώτατα πε-
ποιηκεναι λέγοντος, τον δε χρόνον αναμενοντος εως αν 
ηκη, εν ω άπαλλάξεται, ουμτηκετι οίκου δεήσοιτο, ο δε 
σοφώτερος οΊοιτο είναι και ετοιμότερος εξελΒ-εΐν, οτι 
οίδε λέγειν εκ λ&ων αφύχων τους τοίχους και ξύλων 
συνεστάναι και πολλού <$εΐν της αληθινής οίκησεως, 
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άγνοών ότι τω μ/η φερειν τα άνα/γκαΐα διαφέρει, είπερ 
και щ ποιείται δυσχεραινειν αγαπών ήσυχη το κάλλος 
των λ&ων. Δε? δε μενειν μεν εν οίκοις σώμα έχοντας 
κατασκευασ^εΐσιν υπό φυχης αδελφής αγαύης πολλήν 
δύναμιν εις το δημιουργείν άπόνως εχούσης. Ή αδελ
φούς μλν και τους φαυλότατους άξιοΰσι προσεννεπειν, 
ηλιον δε και τους εν τφ ούρανώ άπαξιουσιν αδελφούς 
λέγειν ούδε την κόσμου φυχήν στόματι μαινομενω; 
Φαύλους μεν ούν οντάς ού &εμιτον εις συγγενειαν 
συνάπτειν, αγαθούς δε γενομένους και μη σώματα 
οντάς, άλλα φυχάς εν σώμασι και ούτως οίκεϊν 
δυνάμενους εν αύτοίς, ως εγγυτάτω είναι οικήσεως 
φυχής του παντός εν σώματι τω ολω. Έστ/ δε τούτο 
το μ/η κρούειν, μ/ηδε ύπακούειν τοΐς έξωθεν προσπίπτουσιν 
ήδεσιν ή όρωμενοις, μ/ηδ" εϊ τι σκληρόν, ταράττεσ^αι. 
Εκείνη μεν ούν ού πλήττεται· ού γαρ έχει ύπό του· ημείς 

δε ενΒ'άδε οντες άρετη τάς πληγάς άπω$οίμε& αν 
ηδη ύπό μεγε%υς γνώμης τάς μεν ελάττους, τάς δε 
ούδε πλήττουσας ύπό ισχύος γενομενας. Εγγύς δε 
γενόμενοι του άπληκτου μιμ^οιμ^ αν την του σύμπαντος 
φυχην мы την τών άστρων, εις εγγύτητα δε όμοιότητος 
ελ^όντες σπεύδοιμεν αν προς το αυτό και τά αυτά αν εν 
$εφ και ήμιν εϊη άτε καλώς και αύτοίς παρεσκε-
υασμενοις φύσεσι και επιμελείαις· τοις δε εξ άρχης 
υπάρχει. Ού δη, ει μόνοι λεγοιεν Β'εωρεΐν δύνασ^αι, πλέον 
αν $εωρεΐν αύτόις γίνοιτο, ούδ" οτι αύτοίς φασιν είναι 
εξελ^εΐν άπο^ανουσι, τοίς δε μη, άει τον ούρανόν 
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κοσμ,ουσιν απειριφ γαρ αν του ϊξω ο τι ποτέ ϊστι τούτο 
αν λεγοιεν και του ον τρόπον ψυχή παντός επιμελείται 
η ολη του άφύχου. "Εξεστιν οΰν και μ/rç φιλοσωματεΐν 
και καάαροΪς γίνεσ^αι кал του θανάτου καταφρονείν 
και τα άμείνω ειΜναι κακεΐνα διώκειν кол τοις άλλοις 
τοίς δυναμενοις διώκειν кал διώκουσιν αει щ φΒ-ονείν 
ώς ου διώκουσι, μ/qbk το αυτό πάσχειν τοις οίομενοις τα 
άστρα μ/η $εΐν, οτι αύτοϊς *η αϊσ^ησις εστάναι αυτά 
λέγει. Δία τούτο γαρ και αυτοί ουκ οϊονται τα εζω 
βλεπειν την των άστρων φύσιν, οτι ουχ ορωσι την φυχ^ην 
αυτών εξωΒ-εν οΰσαν. 


