
EIGHTY FRESH HIPPOLYTEAN EMENDATIONS1
Michaeli D. Petrusevski sexagenario

(1) Elenchos IV 5.1 p. 37. 12 We2 Ούτως άσύστατος δειχθήσεται 
ή κατά Χαλδαίους τέχνη, εί δέ έξ έπερωτήσεων φάσκοι τις σκοπεΐσθαι 
του πυνθανομένου την γένεσιν ή (Mi : ή Ρ) περί ου |  έπερωτάτω (Ρ 
: έπερωτάι τις Diels), μηδε κατά τούτον τον τρόπον δύνασθαι έφικνεΐ- 
σθαι επί τό άκριβές.

Read: Ούτως άσύστατος <έ>δείχθη είναι ή κατά Χαλδαίους τέχνη* 
εί δε έξ έπερωτήσεων φάσκοι τις τού πυνθανομένου σκοπεΐσθαι τήν 
γένεσιν [ή] περί ού έπερωτάται, <λεκτέον> μηδέ κατά τούτον τον τρό
πον δύνασθαι κτλ. and cf. Sext. Emp. Adv. math. V 85-86 'Ό τι 
μεν ούν ούκ ένδέχεται κατ’ άκρίβειαν το ώροσκοπούν ζώδιον λα- 
βεΐν . . . αύτάρκως παρεστήσαμεν. έκ περιουσίας δέ λεκτέον ό τ ι. . . 
ούθείς των παραγινομένων προς ταύς Χαλδαίους ιδιωτών τετηρηκώς έφ’ 
εαυτού τον άκριβή χρόνον παραγίνετοι . . .

1 This article deals with the textual corruptions in Books IV and V of Hippo
lytus’ Elenchos. For more textual criticism on the Elenchos see M. Marcovich: 
'Textkritisches I zu Hippolyt Refutatio B. I ll—X’, Rhein. Mus. 107 (1964) 139—58 
and 305—15; 'Note on Hippolytus’ Refutatio\ Journal o f Theol. Studies (Oxford), 
N. S. 15 (1964) 69—74; 'Textual Criticism on Hippolytus’ Refutatio', J. T. S. 19 
(1968) 83—92; 'Displacement in Hippolytus’ Elenchos\ Philomathes: Studies... 
in Memory o f Philip Merlan (The Hague, МагПпиѕ Nijhoff, 1971) 240—44: One 
Hundred Hippolytean Emendations’, Festschrift Luitpold Wallach (Stuttgart) 'Fifty 
Hippolytean Emendations’, Serta Turyniana (Illinois U .P .);‘The Text of Hippolytus’ 
Elenchos, Book X, Festschrift Marcel Richard (Г. U., Berlin).

2 Abbreviations:
P — Parisinus Suppl. Gr. 464 s. XIV.
H — Hippolytus.
Mi — Origenis Philo sophume na sive Omnium haere sium refutatio. E co

dice Parisino nunc primum edidit Emmanuel Miller (Oxonii 1851).
Go — S. Hippolyti episcopi et martyris Refutationis omnium haeresium 

librorum decem quae supersunt. Recensuerunt, Latine verterunt, 
notas adiecerunt Lud. Duncker et F. G. Schneidewin, professores 
Gottingenses (Gottingae 1859).

Cr — Philo sophumena sive Haeresium omnium confutatio, opus Origen i 
adscriptum. E cod. Paris, productum recensuit, Latine vertit, notis 
variorum suisque instruxit, prolegomenis et indicibus auxit Pa
tricius Cruice (Parisiis 1860).

We — Hippolytus Werke, dritter Band: Refutatio omnium haeresium. 
Herausgegeben von Paul Wendland (Griech. Christi. Schriftsteller, 
26, Leipzig 1916).
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(2) IV 9.1 p. 42.1 Τά μεν απ’ άλλήλων διαστήματα των κύ
κλων καί των σφαιρών βάθη τε (Mi: δε Ρ) υπό τού Άρχιμήδους 
άποδίδοται. Τού δε ζωιδιακοΰ την περίμετρον λαμβάνει σταδίων . . .

Read: Τά μέν<τοι> άπ’ άλλήλων - -  βάθη <έ>τέ<ρως> υπό τ(ού) 
Άρχιμήδους άποδίδοται· τού γάρ ζωιδιακοΰ κτλ. and cf. ρ. 42.17  
Τά μεν ούν άποστήματα καί βάθη των σφαιρών ούτως Αρχιμήδης 
άποδίδωσιν, έτέρως δε ύπέρ αύτών 'Ιππάρχωι εϊρηται καί έτέρως ’Α
πόλλων ίωι τώι μαθηματικώι. As for the emendation of the rest of 
the passage (p. 42.2-10), cf. J.T.S. (Oxford) 19(1968) 84.

(3) IV 10.3 p. 43.2. . . πλήν ίσως σελήνης μόνης εκ τών λείψεων 
καί τής σκιάς τής γής, περί ής μόνης καί πιστεύσαι τις αν Άρχιμήδηι 
άποστάσεως, τουτέστι τής σεληνιακής άπό γής* ταύτην δε λαβοΰσι 
ράιδιον έσται κατά τό Πλατωνικόν αυξοντα (We: αύτό τάς Ρ) κατά 
τό διπλάσιον καί τριπλάσιον, ως άξιοι Πλάτων, καί τά λοιπά άποστή
ματα άριθμώι (Go: άριθμών Ρ) περιλαβείν.

Read: τής γής* περί ήν μόνην καί πιστεύσαι τις αν Άρχιμήδηι 
<περί τής> άποστάσεως, τουτέστι τής σεληνιακής άπό γής. ταύτην δε 
λαβοΰσι ράιδιον έσται κατά τό Πλατωνικόν αυξοντας κατά τό διπλά- 
σιον καί τριπλάσιον [ως άξιοι Πλάτων] καί τά λοιπά άποστήματα 
άριθμώι περιλαβείν and cf, ρ. 43.9 .. . ράιδιον τούτους τούς άριθμούς 
αυξοντας κατά τό διπλάσιον καί τριπλάσιον, <ώς άξιοι Πλάτων, ad
didi ex V. 6> καί τά τών λοιπών εύρείν διαστήματα . . .

(4) IV 14.2 ρ. 45.31 Τό δμοιον <δε add.> καί έπί τών δεκάδων 
τών μεν όγδοήκοντα μονάδες οκτώ, τών δε έξήκοντα μονάδες εξ, τών 
<δε add.> τεσσαράκοντα μονάδες τέσσαρες, τών <δέ add.> δέκα μονάς 
μία. έπί δε τών μονάδων πυθμήν αύταί είσιν αί μονάδες. . . Read: 
τών μεν όγδοήκοντα <ό πυθμήν> μονάδες οκτώ.

Likewise, 14.4 ρ. 46.7: ’Έστω έκ του ονόματος τινας πυθμένας 
λαβείν. οϊον τοΰ Αγαμέμνων ονόματος γίνεται τοΰ μέν α μονάς μία, 
τοΰ δε γ  μονάδες τρεις, τοΰ άλλου ά μονάς μία . . . read: ’Έστω έκ 
του ονόματος τούς (Mi = ρ. 47.5) τούτου (Ρ) πυθμένας λαβείν* οΐον τοΰ 
Αγαμέμνων ονόματος γίνεται τοΰ μέν ά <πυθμήν> μονάς μία κτλ.

(5) IV 15.5 ρ. 4 9 .1 9 .. .  περίεργοι, βουλαίς άποκρύφοις, παντί 
πράγματι κατηρτισμένοι, πλείον φρονήσει ή ίσχύι κρατούντες τό πα
ρόν, καταγελασταί, γεγραμματισμένοι, πιστοί, φιλόνεικοι, εν μάχηι έ- 
ρεθισταί, έπιθυμηταί, παιδεραστίαι νοσοΰντες (G a We; παιδεράστα(ι) 
νοοΰντες Ρ), άπεστραμμένοι άπό τών ίδιων οίκων, άπαρέσκονται άπαν
τα, κατήγοροι, εν οίνωι μανιώδεις, έξουθενηταί, κατ’ έθος (Diels We; 
έτος Ρ; έπος Go) τι άποβάλλοντες . . .

Read: πλείον φρονήσει η ίσχύι κρατούντες, τό παρόν καταγέλα
στα ί ( - ρ .  53.1), γεγραμματισμένοι, <ά>πιστοι (cf. ρ.51.18 πίστει 
άναλήθεις)- - παιδερασταί, νοοΰντες ( =  ρρ. 50.13; 50.23; 52.7 'scharf
sinnig’ We, Wortregister) - - άπαρέσκοντες άπαντα (Mi) - - κατ’ έτος τι 
άποβάλλοντες and cf. pp. 50.20 συγκρατοΰσι πάντα, <πάντα W e> έχου- 
σιν. 52.8 πορισμόν μή κατέχοντες. 53.8 έτι (έ)ξ υγρών πραγμάτων 
πορίζουσι καί τούς πορισμούς άπολλ<ύ>ουσιν. Cod. Par. 2494 ff. 
142ν — 144ν ([CataL codd. aStrolog. Gr. VIII, 3, 1912, ρ. 69) δσον
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αν έπικτήσωντας ταύτα άποβαλοΰνται. Vett. Val. I, 2 ρ. 10.23 Kroll 
τά πρώτα κτηθέντα άπολλύντες.

(6) IV 16.1-2 ρ. 50.7 Οί δε εν Ταύρωι τύπωι έ'σονται τώιδε* κε
φαλή ι στρογγύλης τριχί παχείας μετώπωι πλατεΐ * τετραγώνοις οφ
θαλμούς καί όφρύσι μεγάλαις, μέλασιν, έν τώι λευκών φλέβες λεπταί, 
αιματώδεις, βλεφάροις μακροΐς, παχέσιν ώτίοις μεγάλοις, στόμασι στρογ- 
γύλοις, ρώθωνι παχεΐ, μυκτήρσι στρογγύλοις, χείλεσι παχέσι. τοΐς ύπερ- 
άνω μέρεσιν ίσχύουσιν, ορθός γεγενημένος άπό σκελών, οί αύτοί δέ 
φύσεως* άρέσκοντες, νοοΰντες, εύφυεΐς, ευσεβείς - - φρόνιμοι, φειδωλοί 
εις έαυτούς, εις άλλους δαψιλείς, άγαθοποιοί, σώματι βραδεΐ (Go: βρα
χεί Ρ)* έν μέρει είσί λυπηροί, αμελείς. . .

Read: μετώπωι πλατεΐ τετραγώνωι (Go, cf. ρ. 52.20 μετώπωι 
τετραγώνωι), όφθαλμοΐς μέλασι καί όφρύσι μεγάλαις (cf. G o)--ώτίοις 
παχέσι μεγάλοις (cf. ρ. 51 .12  ώτίοις παχέσι), στόματι στρογγύλωι (cf. 
ρ. 52.27 στόματι στρογγύλωι)- - χείλεσι παχέσι, <σώματι βραχεί,> τοΐς 
ύπεράνω μέρεσιν ίσχύουσι, νωθροί γεγενημένοι (ci. Mi) άπό σκελών --  
άγαθοποιοί, [σώματι βραχεί*] έν μέρει είσί κτλ.

(7) IV 17.1 ρ. 50.21 . . .  φειδωλοί έκ τού ίδιου, δαψιλείς προς τα 
άφροδισιακά (Mi: δαψιλείς πραγμάτων άφροδισιακών Ρ), έπιεικεΐς, μου
σικοί [προς τά άφροδισιακά seel. Mi], ψεύσται.

Read: φειδωλοί έκ τού ίδιου, <έκ τού άλλοτρίου> δαψιλείς, πραγ
μάτων αφροδισιακών <έπιμελεΐς,> έπιεικεΐς κτλ. and cf. cod. Par. 
2494 s. ζυγόν* έπιμελούμενοι εις τα άφροδίσια έργα. Η ρ. 51.17 εις 
πράγματα άφροδισιακά έκκεχυμένοι.

(8) IV 20.1 ρ. 51.23 Είσί δε λεπτοί σώματι f  υπό . δέ τού οψει 
καλού, τριχί καλώ<ς> συντεθειμένης μετώπωι μεγάλωι, ρώθωνι προα- 
λεΐ. οί αύτοί φύσεως* εύμαθεΐς, μέτριοι, έννοηταί, παιγνιώδεις, λόγιοι, 
βραδύ λαλοΰντες, πολλά βουλευόμενοι, προς χάριν εύπαραίτητοι (Roe- 
per: ως οί παρατηρηταί Ρ), ήδέως πάντα παρατηροΰντες καί μαθηταί 
εύφυεΐς, ά έμαθον κρατούσι, μέτριοι, έξουθενηταί. . .

Read: (1) Είσί δέ λεπτοί σώματος <τά> υποκάτω ( : σώμα τό 
υποκάτω iam Diels), δψει καλήι (= Ρ )  and cf. pp. 51.14 τοΐς υποκάτω 
μέρεσι (scripsi: μέλεσι Ρ) λεπτοΐς. 52.28 τά ύποκάτω μέρη τού σώ
ματος ισχυρότεροι (Mi: - ότερα Ρ We). (2) μέτριοι, έπινοηταί ('inventi
ve’) - - προσχαρ εις ως οί παρατηρηταί ( =  Ρ) --  κρατούσι, [μέτριοι a dit- 
tography], έξουθενηταί and. cf. ρ. 52 .22  προσχαρεΐς ως οί πεπαιδευ
μένοι.

(9) IV 22.1 ρ. 52.13 Έ ν Σκορπίωι τύπος* προσώπωι παρθενικώι, 
εύμόρφωι, f  άλυκώι (Mi: άλυκώ Ρ: λευκώι ci. Foerster: άλύπωι ci. 
Diels), τριχί ύπομέλανι, όφθαλμοΐς εύμόρφοις . . . Read: προσώπωι-- 
ύ<πο>λ<ε>ύκωι, τριχί ύπομέλανι and cf. Par. 2494 λευκόφωνοι lege 
λευκόχροοι.

IV 24.2 ρ. 53.1 Ο ί αύτοί φύσεως· φιλόσοφοι, καταφρονηταί καί 
τό παρόν καταγελασταί, οργίλοι, συγχωρηταί, καλοί, άγαθοποιοί, πράγ
ματος μουσικού φιληταί, έν οΐνωι οργίλοι, γελοίοι, συνήθεις, λάλοι, 
παιδερασταί, ιλαροί, προσφιλείς, φιληταί, έρεθίζοντες, εις κοινωνίαν εύ
χρηστος
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Read: [οργίλοι, a dittography] συγχωρηταί, - - έρεθίζοντες, <είς 
φιλίαν άχρηστοι,> εις κοινωνίαν εύχρηστοι and. cf. pp. 51.19 εις κοι
νωνίαν ωφέλιμοι, εις φιλίαν άνωφελεΐς. 52.24 εις φιλίαν άχρηστοι,- - εις 
κοινωνίαν εύχρηστοι. 53.8 προς φιλίαν εύχρηστος καί προς κοινο^νίαν.

(10) IV 25.1-2 ρ. 53.6 Έ ν  'Υδροχόωι τύπος· μεγέθει τετράγω
νος, στόματι (Go: σώματι Ρ) όλίγωι, όφθαλμοΐς όξέσι λεπτό ΐς γοργοΐς, 
έπιτάκτης, άχάριστος, οξύς, εύχερώς εύρίσκων --  Έ τ ι  έξ υγρών πραγ
μάτων πορίζουσι τούς πορισμούς * άπόλλουσιν. Οί αύτοί φύσεως· σι- 
γηροί, αίσχυντηροί, συνήθεις, μοιχοί, σκνιφοί, πράγμασι |  ποιούμενοι, 
θορυβιασταί, καθάριοι, εύφυεΐς, καλοί, όφρύσι μεγάλαις.

Read: μεγέθει <ού μεγάλωι, μετώπωι> τετραγώνωι (cf. ρρ. 51.5 
μεγέθει ού μεγάλωι. 52.20 μήκει μεγάλωι, μετώπωι τετραγώνωι)-- 
όφθαλμοΐς όξέσι λεπτοΐς γοργοΐς, <όφρύσι μεγάλαις>. Έ πιτάκτης- - πορί- 
ξουσι καί (Ρ) τούς πορισμούς άπολλ<ύ>ουσιν (Mij - -πράγμασι πονού- 
μενοι, θορυβασταί (ci. Mi), καθάριοι, εύφυεΐς, καλοί, [όφρύσι μεγάλαις].

(11) IV 44.2 ρ. 67.12 ’Έ τ ι δε καί τούτο λέγουσιν ούσεί f  τό θεός 
ψηφίσας καί μήν εις πεντάδα [εις έννάδα seel. Cr We] καταντάι, б 
έστιν <άν>άρτιον ο έπιγραφεν περιάψαντες θεραπεύουσιν.

Read: ώσ[εί] (Cr) τό θεός <ονομα Cr> (cf. ψήφος θεού όνόμ,ατος 
paraphr. mg. Ρ), ψηφισθέν καί μ<ερισθ>έν εις έννάδα, εις πεντάδα 
(transp. Pasquali) καταντάι κτλ. (θ +  ε +  ο -4- ς =  284. If divided 
by 9, the rest is 5).

(12) IV 45.2 p. 68.4 ’Έ τι δε καί τούς τήι άληθείαι προσέχοντας 
φιλομαθείς προβιβάσει ό λόγος (se. Hippolyti) φρονιμωτέρους προς τό 
μή μόνον τάς των αιρέσεων μαθόντας άρχάς εύκόλως άνατρέπειν τούς 
πλανάν τετολμηκοτας, άλλα καί τάς των σοφών λεγομένας δόξας* ών 
ούκ άπειροι γενόμενοι οΰθ’ ύπ’ αύτών ταραχθήσονται ως αμαθείς ουθ’ 
ύπό τινων πλάνηθήσονται . . .

Read: προβιβάσει ό λόγος φρονιμωτέρους προς τό εύκόλως άνα
τρέπειν τούς πλανάν <αύτούς> τετολμηκοτας, μή μόνον τας τών αιρέσεων 
μαθόντας άρχάς άλλα καί τάς τών σοφών λεγομένας δόξας. Cf. ρρ. 148.8 
ουτος ό Σιμών πολλούς πλανών. 148.12. 171.9.

(13) IV 48.10 ρ. 72.12 Κυνόσουρα δέ, φησίν, αυτή ή ’Άρκτος, ή 
κτίσις ή δευτέρα, ή μικρά, ή στενή οδός, καί ούχί ή Έλίκη* ού γάρ 
εις τά όπίσω άγει, άλλ’ εις τά έ'μπροσθεν έπ’ εύθείας τούς έπομένους 
όδηγεΐ, κυνός (Go: κτίσις Ρ) οδσα.

Read: Κυνόσουρα δέ, φησίν, <έστίν> αυτή ή ’Άρκτος- - τούς έπο
μένους <αύτήι> όδηγεΐ, κύων τις ουσα and cf. ρ. 72.15 Κύων γάρ ό 
Λόγος, τούτο μεν φρουρών καί φυλάσσων τό έπιβουλευόμενον ύπό τών 
λύκων ποίμνιον . . . τούτο δέ γεννών τά πάντα καί, ώ<ς> (scripsi: ο 
Ρ) δή φασι, κύων, τουτέστι γεννών.

(14) IV 48.12 ρ. 72.27 Ούτος ουν, φησίν, ό Κύων (the Star), 
λόγος τις ών θείος, ζώντων καί νεκρών κριτής καθέστηκε, <καί> καθά- 
περ τών φυτών (Go: τό φυτόν Ρ) ό Κύων τό άστρον έπί τής κτίσεως 
θεωρείται, ούτως έπί τών ούρα ν ίων φυτών, φησί, τών άνθρώπων, ο 
λόγος.

Read: Λόγος τις ών θείος, ,,ζώντων καί νεκρών κ ρ ι τ ή ς “ (Acta 
αρ. 10:42) καθέστηκε, <καί> καθάπερ <έπί> τώ<ν> φυτών ό Κύων τό
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άστροV έπι<στάτης> τής κτίσεως θεωρείται, ούτως έπί των ούρανίω(ν) 
φυτών, φησί, <τουτέστι> των άνθρώπων, ό Λόγος.

(15) IV 48.14 ρ. 73.9 Αυτή, φησίν, <ή add.> είκών έστηκεν έν 
ούρανώι, σοφία τις ούσα τοΐς ί δ ε ΐ  ν δυναμένοις. εί δέ έστιν άσαφές 
κατά (Ρ: καί Cr: delendum We) τούτο, δι’ άλλης είκόνος, φησίν, ή 
κτίσις διδάσκει φιλοσοφεΐν, περί ής ό ’Άρατος εΐρηκεν ούτως*

ούδ’ άρα Κηφήος μογερόν γένος Τασίδαο 
(Arat. 179). Ό  Κηφεύς, φησίν, αύτοΰ έστι πλησίον καί ή Κασ<σ>ιέ- 
πεια καί <ή Cr> ’Ανδρομέδα καί ό Περσεύς, μεγάλα τής κτίσεως γράμ
ματα τοΐς ί δ ε ΐ  ν δυναμένοις.

Read: εί δέ έστιν άσαφές κατα<νοήσει> τούτο and cf. ρ. 229.16 
ότι δέ τοΰθ’ ούτως έχει, φησίν, ένεστι καί έκ του ’Ιώβ κατανοήσαι 
λέγοντος. ..

(16) IV 49.1-2 ρ. 7 3 .1 8 ... τό Κήτος (sc. φησίν είναι) τό έπί- 
βουλον θηρίον. ούκ επ’ άλλον τινά τούτων, άλλ’ έπί μόνην τήν ’Αν
δρομέδαν έρχεται ό άποκτείνας τό θηρίον, ού καί τήν ’Ανδρομέδαν προς 
έαυτόν λαβών έκδοτον δεδεμένην τώι θηρίωι ό λόγος, φησίν, ό Περ
σεύς ρύεται.

Read: ουδ’ έπ’ άλλον <δέ> τινα τούτων άλλ’ έπί μόνην τήν ’Αν
δρομέδαν έρχεται τό θηρίον, δ άποκτείνας [ού] καί τήν ’Ανδρομέδαν 
προς έαυτόν λαβών, έκδοτον δεδεμένην τώ ι θηρίωι, ό Λόγος, φησίν, ό 
Περσεύς ρύεται. Cf. Arat. 354 Άνδρομέδην μέγα Κήτος έπερχόμενον 
κατεπείγει.

(17) IV 49.3 ρ. 73.23 ’Έ στι δέ καί τό πνεύμα τό έν τώι κοσμώι 
ό ορνις ό Κύκνος παρά τάς άρκτους, (μουσ)ικόν ζώιον, τού θείου σύμ
βολου πνεύματος . ..

Read: ’Έ στι δέ παρά τάς ’Άρκτους καί τό Πνεύμα τό έν τώι κό- 
σμωι, <ό έστιν> ό ’Όρνις (cf. Arat. 275 ss.), ό κύκνος κτλ.

(18) IV 51.2-3 ρ. 74.26 Γεωμετρίας γάρ, ώς έστιν ένιδεΐν, ση- 
μεΐόν έστιν άρχή άμερές, άπ’ έκείνου δέ τού σημείου τήι τέχνηι ή τών 
άπειρων σχημάτων άπό τού σημείου γένεσις εύρίσκεται. ρυέν γάρ τό 
σημεΐον έπί μήκος γίνεται γραμμή μετά τήν ρύσιν, πέρας έχουσα ση
μείου* γραμμή δέ έπί πλάτος ρυεΐσα έπίπεδον γεννάι, πέρατα δέ τού 
έπιπέδου γραμμαί* έπίπεδον δέ ρυέν εις βάθος γίνεται σώμα* στερεού 
δέ ύπάρξαντος, ούτως έξ έλαχίστου σημείου παντελώς ή τού μεγάλου 
σώματος ύπέστη φύσις.

Read: σημεΐον έστιν άρχή, άμερές <ον>* άπ’ έκείνου δέ τού ση
μείου τήι τέχνηι ή τών άπειρων σχημάτων [άπό τού σημείου] γένεσις 
εύρίσκεται. ρυέν γάρ τό σημεΐον έπί μήκος γίνεται γραμμή [μετά τήν 
ρύσιν], πέρας έχουσα σημεΐον- - έπίπεδον δέ ρυέν εις βάθος γίνεται 
σώμα, <πέρατα δέ τού σώματος έπίπεδαχ στερεού δέ ύπάρξαντος ούτως, 
έξ έλαχίστου κτλ.

(19) IV 51.4 ρ. 75.5 Τής δέ άριθμητικής κατά σύνθεσιν έχούσης 
τήν φιλοσοφίαν άριθμός γέγονεν άρχή, δπερ έστιν άόριστόν, άκα,τάληπ- 
τον, έχων έν έαυτώι πάντας τούς έπ’ άπειρον έλθεΐν δυναμένους αριθ
μούς κατά τό πλήθος.

Read: κατά σύνθεσιν <περι>εχούσης τήν φιλοσοφίαν άριθμός γέ- 
γονε < πρώτος > άρχή (όπερ έστιν <έν,> άόρ ιστόν, άκατάληπτον), έχων
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κτλ. and cf. p. 5.19 έλεγεν (sc. Pythagoras) την άρχήν τής άριθμητι- 
κής <τήν> φιλοσοφίαν κατά σύνθεσιν περιέχειν τόνδε τον τρόπον* άριθ- 
μός γέγονε πρώτος άρχή (δπερ έστίν εν, αόριστον, άκατάληπτον), έχων 
έν έαυτώι πάντας τούς επ’ άπειρον δυναμένους έλθεΐν άριθμούς κατά 
το πλήθος,

(20) IV 51.7 ρ. 75.19 Αυτή έστίν ή κατά Πυθαγόραν ιερά τε- 
τρακτύς άεννάου φύσεως ριζώματ’ έχουσα έν έαυτήι, τουτέστι τούς 
άλλους πάντας άριθμούς.

Read: ιερά τετρακτύς, ,,<πηγή> άενάου φύσεως ριζώματ’ έχουσα“ 
( =  Η ρρ. 6.10; 150.14; 162.10) έν έαυτήι κτλ.

(21) IV 51.13 ρ. 76.24 Έ τεραι δέ έκ τού έγκεφάλου φύονται εξ 
συζυγίαι, αΐ περί τήν κεφαλήν διϊκνούμεναι συνέχουσι τά σώματα έν 
αύτήι περατούμεναι* ή δέ έβδομη έκ τής παρεγκεφαλίδος εις τα κάτω 
του λοιπού σώματος, καθώς εϊπομεν.

Read: έκ τού έγκεφάλου <άπο>φύονται έξ συζυγίαι - -  συνέχουσι 
τά <άνω τοΰ> σώματος, έν αύτήι περατούμεναι* ή δε έβδομη έκ τής 
παρεγκεφαλίδος* (exspectes άποφυομένη χωρεΐ, cf. ρ. 76.16 et 21) εις 
τά κάτω τού λοιπού σώματος.

(22) IV 51.14 ρ. 76.29 Έ πεί ούν καί ταΰτα δοκεΐ ίκανώς ήμάς 
έκτεθεΐσθαι, πάντα δέ τά δοκούντα είναι τής έπιγείου φιλοσοφίας δόγ
ματα περιείληπται έν τέσσαρσι βιβλίοις, δοκεΐ έπί τούς τούτων χωρεΐν 
μαθητάς. μάλλον δέ κλεψιλόγους.

Read: πάντα τε τά δοκού ντα <άληθή> είναι τής έπιγείου φιλο
σοφίας δόγματα. Cf. ρ. 3.20 έκ δογμάτων φιλοσοφουμένων καί μυστη
ρίων έπικεχειρημένων καί άστρολόγων ρεμβομένων . . .

(23) V 7.1 ρ. 79.4. . . καί ’ίδωμεν ως τά κρυπτά καί άπόρρητα 
πάντων όμού συνάγοντες ούτοι μυστήρια των έθνών καταψευδόμενοι τού 
Χριστού έξαπατώσι τούς ταΰτα ούκ είδότας τά των έθνών οργιά.

Read: συναγ<αγ>όντες ούτοι μυστήρια τών έθνών, καταψευδόμε- 
νοι τού Χριστού έξαπατώσι τούς ταΰτα ούκ είδότας <δν>τα τών έθνών 
οργιά.

(24) V 7. 16-17 ρ. 82. 16 . . . διότι γνόντες τον θεόν ούχ ως θεόν 
έδόξασαν ή ηύχαρίστησαν, άλλ’ έματαιώθη ή άσύνετος αύτών καρδία* 
φάσκοντες γάρ είναι σοφοί έμωράνθησαν. . .

Read: άλλ’ έματαιώθη<σαν έν τοΐς διαλογισμοΐς αύτών καί έσκο- 
τίσθη> ή άσύνετος αύτών καρδία =  NT Rom. 1. 21.

(25) V 7. 22-23 ρ. 84. 2 . . . ιερά καί σεβάσμια καί άνεξαγόρευτα 
τοΐς μη τετελεσμέ.νοις τά ’Ίσιδος έχουσι μυστήρια, τά δ’ είσίν ούκ 
άλλο τι ή ήρπασμένον καί ζητούμενον υπό τής έπταστόλου καί μελαν- 
είμονος αισχύνη Όσίριδος. Όσιριν δέ λέγουσιν ύδωρ, ή δέ φ ύ σ ις  
έπτάστολος, περί αυτήν έχουσα καί έστολισμένη έπτά στολάς αίθ<ε>- 
ρίους — τούς πλάνητας γάρ άστέρας ουτω προσαγορεύουσιν άλληγοροΰν- 
τες καί αίθ<ε>ρίους καλούντες ή καθώς--, ή μεταβλητή γένεσις, υπό 
τού αρρήτου καί άνεξεικονίστου καί άνεννοήτου καί άμορφου μεταμορ- 
φουμένη κτίσις άναδείκνυται.

Read: (1) τα δ’ είσίν ούκ άλλο τι ή <τό> ήρπασμένον - -καί μελαν- 
είμονος, <δπερ έστίν> αισχύνη Όσίριδος and cf. pp. 85.7 έστηκε 
γυμνόν τό κεκρυμμένον, κάτωθεν άνω βλέπον. 85.20 έστηκε τοιούτω&
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τιν ί κεχαρακτηρισμένος σχήματι, οπερ έστίν αισχύνη ανθρώπου. Plut. 
de Is. 358 Β μόνον δέ των μερών τού Όσίριδος την Ίσ ιν  ούχ εύρεΐ’ν 
τό αίδοΐον.

(2) ’Όσιριν δε λέγουσιν ύδωρ· ή δέ 5 Ι σ ι ς  (cf. Plut, de ïs. c. 
53) έπτάστολος - - αίθ<ε>ρίους (τούς πλάνητας γάρ αστέρας οδτω προσα- 
γορεύουσιν, άλληγοροΰντες καί <διά τούτο> αιθ<ε>ρίους καλούντες, κα- 
θώς <έν τούς τόποις γενόμενοι έρούμεν supple ver i m>), ή μεταβλητή 
γένεσίς <έστιν, ή·> υπό τού άρρήτου - - μεταμορφουμένη κτίσις άναδεί- 
κνυται.

(26) V 7.25 ρ. 84. 14 Λέγουσιν ούν περί τής τού σ π έ ρ μ α τ ο ς  
(Go Cr We:  π ν ε ύ μ α τ ο ς  Ρ) ουσίας, ή τις έστί π(ά)ντων των γινο
μένων αιτία, δτι τούτων έστίν ούδέν, γεν ναι δέ καί ποιεί πάντα τα 
γινόμενα, λέγοντες ούτως* ,,γίνομαι δ θέλω καί είμί δ είμι46. διά τούτο 
φησιν άκίνητον είναι το πάντα κινούν (cf. Aristot. Phys. Θ 5 ρ. 256 b 
24 et al.)* μένει γάρ б έστι, ποιούν τα πάντα, καί ούδέν των γινο
μένων γίνεται, τούτον <δ5 add.> εΐναί φησιν Αγαθόν μόνον. . .

in J. T. S. 19 (1968) 86 I tried to defend the reading of P 
πνεύματος (against σπέρματος of Go Cr We) by referring to p. 81. 7 
έστι γάρ ψυχή πάντων των γινομένων αιτία. Now* I think that the 
transmitted πνεύματος can be better defended by referring to the 
Gnostic usage of the pneumatic medical literature: cf. H pp. 116.1 
Προς τούτων (scripsi: ταύτην Ρ) τήν άπόδειξιν φέρουσι <καί add.> τήν 
τού έγκεφάλου ανατομήν, αυτόν μέν τον εγκέφαλον απεικόνιζα ντες τώι 
Πατρί δια τό άκίνητον <είναι addidi>, τήν δέ παρεγκεφαλίδα τώι 
Τί ώι  διά τε τό κινεΐσθαι καί <τό add.> δράκοντοειδή ύπάρχειν. ήν άρρή- 
τως καί άσημάντως έπισπασθαι διά τού κωναρίου φάσκουσι τήν έκ 
τού καμαρίου άπορρέουσαν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  χ α ι  ζ ω ο γ ό ν ο ν  ο ύ- 
σ ί α V ήν ύποδεξαμένη ή παρεγκεφαλίς ώσπερ ό Τίός, άλάλως μεταδί- 
δωσι τήι ύληι τάς ιδέας (τουτέστιν επί τον νωτιαίον μυελόν διαρρεΐ 
τά σπέρματα καί τά γένη των γενομένων κατά σάρκα). 76.15 δ (sc. τό 
π ν ε ύ μ α )  διατρέχον διά τίνος αγγείου καλάμωι έοικότος επί τό κώνοι- 
ριον χωρει, ώι πρόσκειται τό στόμιον τής παρεγκεφαλίδος έκδεχόμενον 
τό διατρέχον πν ε ύ μα ,  καί άναδιδόν επί τον νωτιαίον λεγόμενον μυελόν, 
οθεν παν τό σώμα μεταλαμβάνει τό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν .  . . ο δ τό πέρας 
επί τά γεννητικα αγγεία τερματίζεται* δθεν καί τα σπέρματα έξ έγκε
φάλου διά τής οσφύος χωροΰντα έκκρίνεται. 87.16 εν κεφαλήι γάρ είναι 
τον χαρακτηριστικόν εγκέφαλον, τήν <πάντων addidi ex ρ. 76.7> ουσίαν.3

(27) Y 7.28.29 ρ. 85.15 Καί τούτο 'Έλληνες μυστικόν άπό Α ιγυ
πτίων παραλαβόντες φυλάσσουσι μέχρι σήμερον τούς γοΰν Έρμ(άς), 
φησί, παρ’ αύτοις τοιούτωι τετιμημένους σχήματι θεωροΰμεν. Κυλλή- 
νιοι δέ διαφερόντως τιμώ ντες * λόγον, φησί γάρ* Ερμής έστι λόγος. 
<δς Go> έρμηνεύς ών καί δημιουργός τών γεγονότων όμού καί γινομέ
νου V, καί έσομένων, παρ’ αύτοις τιμώμενος έστηκε τοιούτωι τινί 
κεχαρακτηρισμένος σχήματι, οπερ έστίν αισχύνη ανθρώπου, άπό τών 
κάτω επί τά άνω δρμήν έχων. * 41

3 Cf. also R. Ρ. Casey, J. T. S. 27 (1926) 381 n. 4 and 382 n. 2.

41 ZI va Antika
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Read: Κυλλήνιοι δέ διαφερόντως τιμώντες <τδν Έρμήν> λό(γ)ον 
φασίν (Go) <ειναι* ό> γάρ Έρμης έστι λόγος and cf. Paus. VI 26.5 
του Έρμου δέ τό άγαλμα, ον οί ταύτηι περισσώς σέβουσιν, ορθόν έστιν 
αιδοίοV έπί του βάθρου. Artemid. Onericrit. I 45 Pack τό αιδοίοv 
εοικε γονεΰσι μέν, έπεί τον σπερματικόν έπέχει λόγον. . . λόγοις δέ 
καί παιδείαι, δτι γονιμώτατον πάντων τό αίδοΐόν έστιν, ώσπερ καί ό 
λόγος, είδον δέ καί έν Κυλλήνηι γενόμενος Έρμου άγαλμα ούδέν 
άλλο ή αίδοΐον δεδημιουργημένον λόγωι τινί φυσικώι. Η. ρ. 70.16 
λόγον δέ είναι παρά τοΐς 'Έλλησιν άκούομεν τον Έρμήν.4 No doubt, 
in ορμήν: Έρμήν there is a paretymological attempt at interpretation.

(28) V 7.33-34 p. 87.3 Περί τούτων, φησίν, ή γραφή λέγει* 
,,έγειραι, ό καθεύδων, καί έξεγέρθητι, καί έπιφαύσει σοι ό Χριστός“ , 
ούτός έστιν ό Χριστός, ό έν ' πάσι, φησί, τοΐς γένη τοΐς υιός άνθρώπου 
κεχαρακτηρισμένος άπό τού άχαρακτηριστού λ ό γ ο υ  (ci. Mi, agn. Go 
Cr We: λ ό γ ο ς  Ρ). τούτο, φησίν, έστί τό μέγα καί άρρητον Έλευσι- 
νίων μυστήριον _,,ύε, κύε“ .

Read: (1) ,, . .. καί έξεγέρθητι <έκ των νεκρών >, κ α ί. . .“ =  NT 
Ephes. 5: 14; Η In Daniel, ρ. 328.7 Bonwetsch; De Antichr. 65 p. 
46.11 Achelis.

(2) ούτος <δέ> έστιν ό Χριστός, ό έν πάσι, φησί, τοΐς γενητοΐς 
Y Ιος Άνθρώπου, <ό> κεχαρακτηρισμένος άπό του άχαρακτηρίστου Λό
γος* <καί> τούτο, φησίν, έστί τό μέγα καί άρρητον <τών> Έλευσινίων 
μυστήριον... and cf. ρ. 93.1 διά τούτο, φησί λέγει ό ’Ιησούς* (John 
10: 7 and 9). έ'στι δέ ό ταΰτα λέγων ό άπό τού άχαρακτηρίστου, 
φησίν, άνωθεν κεχαρακτηρισμένος τέλειος άνθρωπος.

Again, in υε I think there is an intended paretymological hint 
at the vocative υιέ of υιός άνθρώπου. Cf. Plut, de Is. 364 D καί 
τον υιόν άπό τού υδατος καί τού ύσαι.5

(29) Y 7.37 ρ. 88.3 Καί φησίν δτι τετριγυΐαι αύτώι ήκολούθουν 
αί ψυχαί, τώι λόγωι, ,,ώς αύται τετριγυΐαι άμ’ ή<ΐ>σαν, ήρχε δ’ άρα 
σφιν“ (τουτέστιν ήγεΐτο) ,,Έρμείας άκάκητα κατ’ εύρώεντα κέλευθα“ 
{Odyssey 24. 9-10).. .

Read: Καί, φη(σ)ίν, δ τ ι--α ύ τώ ι ήκολούθουν αί ψυχαί (<τουτέ- 
στι> τώι Λόγωι), <ούτως λέγει*> ,,ώς αΐ (Mi ex Horn.) . .. and cf. pp. 
86.1 τούς ποιητάς. . . λέγοντας ούτως* {Od. 24. 1-2). 87.11 ώς'διά 
[τής] είκόνος ό ποιητής έπιδέδειχε λέγων* {Od. 24. 6-8).

(30) V 7.40 ρ. 88.21 Θνητή γάρ, φησί, πάσα ή κάτω γένεσις, 
άθάνατος δέ ή άνω γεννωμένη* γεννάται γάρ έξ υδατος μόνου καί πνεύ
ματος πνευματικός, ού σαρκικός* ό δέ κάτω σαρκικός.

Read: Θνητή γάρ, φησί, <έστί> πάσα ή κάτω γένεσις - -  γεννάται 
γάρ ,,έξ υδατος“ μόνου „καί πνεύματος“ πνευματικός <άνθρωπος> (in 
Ρ ras. litt, quattuor =  ανοσ), ού σαρκικός and cf. ρ. 96.4 τον τέλειον

4 Cf. also Cornut. De nat.\deor. 16 (p. 23. 16—22 Lang); Plut. An seni sit 
resp. g er. 797 F. Roscher, Lex. I p. 2342 f. ; R. Reitzenstein, Zwei religionsgesch. 
Fragen 96; S. Eitrem in RE  VIII p. 791. 28 ff.; C. F. H. Bruchmann, Epith. deor. 108.

5 As for υε,δκύε, cf. Proci, in Tim. III p. 176. 30 Diehl; A. Dieterich, Mutter 
Erde3 p. 45 f.; G. Mylonas, Eleusis (Princeton 1962), ρ. 270 f. The Athenian inscrip
tion: Bull. corr. hell. 20, p. 79.
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άνθρωπον, τον άναγεννώμενον ,,έξ ύδατος καί πνεύματος44 (John 3: 5) 
ού σαρκικόν.

(31) Y 8.3 ρ. 89.15 Καί τούτο, φησίν, ούδέ τούς ποιητάς λέληθε. 
(Iliad 15. 189). Read: λέληθε <λέγοντας>* and cf. ρ. 122.15 μαρτυρεϊν 
έοικε καί ό ποιητής λέγων* {Iliad 15. 189).

(32) Y 8.4 ρ. 89.22 Ούτός έστι, φησίν, ό έν πάσιν άρσενόθηλυς 
άνθρωπος, ον οί άγνοούντες Γηρυόνην καλούσι τρισώματον, ως έκ γης 
ρέοντα Γηρυόνην... Read: τρισώματον (ώς €έκ γης ρέοντα’ <οντα> 
Γηρυόνην). (Cf. ρ. 78.11 διαιρούσι δε αύτόν [se. Adamas] ώς Γηρυόνην 
τριχήι· έστι γάρ τούτου, φασί, τό μεν νοερόν, τό δε ψυχικόν, τό δε 
χοϊκόν).

V 8.5 ρ. 89.27 (John 1 : 3-4). Αυτή, φησίν, έστίν ή ζωή ή άρρη
τος γενεά των τελείων άνθρώπων, ή ταϊς προτέραις γενεαϊς ούκ έγνώ- 
σθη* τό δε ούδέν [έστιν del. Reitzenstein, We], ό χωρίς αύτού γέγονεν, 
ό κόσμος <ό Reitz.> ίδικός· γέγονεν (Go : γέγονε έν Ρ) γάρ χωρίς 
αύτού, υπό τρίτου καί τετάρτου.

Read: έστίν ,,ή ζωή44- - ή  ,,ταϊς προτέραις γενεαϊς ούκ έγνω<ρί>- 
σθη44* (=  Ephes. 3: 5. Η ρρ. 164.11 ; 203.8; 205.9) τό δε „ούδέν44 
( =  John 1:3), δ χωρίς αύτού γέγονεν, ό κόσμος έστίν, <ό> ίδικός* 
γέγονε <μ>έν (Mi) γάρ χωρίς αύτού, υπό τρίτου καί τετάρτου <θεοΰ 
Reitz.>. Cf. ρ. 86.9 τώι ταύτης τής κτίσεως δημιουργώι ΊΙσαλδαίωι, 
θεώι πυρίνωι, αριθμόν τετάρτωι.

(33) Y 8.6 ρ. 90.5 Λέγουσι δε αύτό καί Έλληνες, φησίν, ούτως 
μαινομένωι στόματι*

φέρ’ ύδωρ, φέρ’ οίνον, ώ παϊ, 
μέθυσόν με καί κάρωσον* 
τό ποτήριον λέγει μοι 
ποδαπόν με δεϊ γενέσθαι,
<άλάλωι λαλούν σιωπήι Cr>.6

(7) τούτο, φησίν, ήρκει μόνον νοηθέν άνθρώποις τό τού Άνακρέοντος 
ποτήριον άλάλως λαλούν μυστήριον άρρητον, άλαλον γάρ, φησί, τό 
Άνακρέοντος [φησί Go] ποτήριον, όπερ αύτώι, φησίν ’Ανακρέων, λαλεϊ 
άλάλωι φθέγματι, ποδαπόν αύτόν δεϊ γενέσθαι, τουτέστι πνευματικόν, 
ού σαρκικόν, έάν άκούσηι τό κεκρυμμένον μυστήριον έν σιωπήι.

Read: Λέγουσι δε <τ>αύτό καί 'Έλληνες, φησίν, ούτως, ,,μαινο- 
μένωι στόματι44*7 -- ποτήριον, <τό> άλάλως λαλούν μυστήριον άρρητον* 
άλαλον γάρ, φησί<ν, έστι μυστήριον — Η ρ. 126.2> τό Άνακρέοντος 
[φησί] ποτήριον, δ<τι>περ αύτώι, <ώς> φησίν Ανακρέων, λαλεϊ κτλ.

6 Cf. Anacreonl. 52. 10 Preisend, δός ύδωρ, βάλ’ οίνον, ф παϊ. 48.8 φέρε 
μοι κύπελλον, ώ παι. 52.11 τήν ψυχήν μου κάρωσον. 17.25—26 τό δέ παν ό κη
ρός αύτός / έχέτω λάλων σιωπήι. AG VII 641.12 άγλωσσοι φθεγγόμενον στόματι; 
VII 193. 4; XI 43. Thsogn. 1230.

7 μαινομένωι στόματι =  ποιητικώς: cf. Μ. Marcovich, Heraclitus: Greek 
Text with a Short Commentary (1967, Parker & Son, Oxford), pp. 403—06 (fr. 75 M 
=  fr. 92 DK).

41*
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(34) Y 8.12 p. 91.12 ’Από γάρ των δώδεκα, φησί, φυλών μαθη- 
τάς έξελέξατο δώδεκα, καί δι’ αυτών έλάλησε πάσηι φυλήι* διά τούτο, 
φησί, τα των δώδεκα μαθητών κηρύγματα ούτε πάντες άκηκόασιν ούτε, 
εάν άκούσωσι, παραδέξασθαι δύνανται* εστι γάρ αύτοΐς παρά φύσιν τά 
μή κατά φύσιν.

The phrase εστι. . . παρά φύσιν τά μη κατά φύσιν does not make 
sense. Read: παρά φύσιν τά μη κατά φυλήν. Cf. ’Από δε (scripsi: 
γάρ Ρ) τών δώδεκα, φησί, φυλών κτλ.

(35) V 8.27 ρ. 94.7 Και πάλιν, φησίν, εϊρηκεν δ σωτήρ* ,,ού πας δ 
λ ίγ ω ν  μοι κύριε κύριε είσελεύσεται εις την βασιλείαν τών ουρανών, άλλ’ 
ό π ο ιών τό θέλημα τού πατρός μου τού έν τοΐς ούρανοΐς“ (Matth. 
7 : 21). δ δ ε ι  ποιήσαντας, ούχί άκούσαντας μ,όνον, εις τήν βασιλείαν 
εισελθεΐν τών ουρανών. Read: δ δη<λοΐ, φησί,> ποιήσαντας κτλ. Cf. ρ.
94.22 (Matth. 13: 3-9): τουτέστι, φησίν ούδείς κτλ.

(36) Y 8.32 ρ. 95.3 Αέγουσι γούν ,,εί νεκρά έφάγετε καί ζώντα 
έποίησατε, τί, άν ζώντα φάγητε, ποιήσετε;“8 ζώντα δέ λέγουσι καί λό
γους καί νόας καί ανθρώπους, τούς μαργαρίτας εκείνου τού αχαρακτή
ριστου έρριμμένους εις τό πλάσμα καρπούς. (33) τούτ’ έστιν δ λέγει, 
φησί* ,,μή βάλητε τό άγιον τοΐς κυσί, μηδέ τούς [Μαργαρίτας τοΐς χοί- 
ροις“ (Matth. 7 : 6 ) . . .

Read: καί νόας καί <τούς τελείους> ανθρώπους (— Η ρρ. 89.28; 
93.4; 96.4 and 7), τούς μαργαρίτας έκείνου τού άχαρακτηριστού, έρ- 
<ρ>ιμμένους εις τό πλάσμα <ώς> καρπούς. <καί> τούτ’ έστιν δ <δ Ίησούς> 
λέγει, φησί* κτλ.

(37) V 8.43 ρ. 97.2 Μικρά, φησίν, έστί τά μυστήρια τά τής 
Περσεφόνης κάτω, περί ών μυστηρίων καί τής δδοΰ τής άγούσης έκεΐ 
-»καί  φερούσης τούς άπολλυμένους επί τήν Περσεφόνην, * καί δ ποιη
τής δέ φησίν

Read: Μικρά <δέ Go>, φησίν, έστί [τά] μ,υστήρια τά τής Περσε
φόνης, <τά> κάτω, περί ών μυστηρίων- - καί δ ποιητής δή, φησί, <λέ- 
γει>·

Y 8.44 ρ. 97.11 Οί γάρ τούς έκεΐ, φησί, λαχόντες ,,μόρους, μεί- 
ζονας μοίρας λαμβάνουσιν“ (=  Heracliti fr. 97 Μ — 25 DK). Read: 
λαγχάνουσιν — ρ. 97.2. Cf. ρ. 100.23 έλαχε Go: έλαβε Ρ.

(38) V 9.2 ρ. 98.5 . . . ούτως, φησί, Φρύγες τον <προόντα suppi. 
Reitzenstein, ago.. We> αμύγδαλου καλούσιν, άφ’ οδ προήλθε καί έγεν- 
νήθη δ αόρατος . . . Read: τόν <πατέρα> άμύγδαλον and cf. pp. 97.24 
’Έ τ ι δε οί Φρύγες λέγουσι τόν πατέρα τών όλων είναι άμύγδαλον. . . ;
99.22 ον πολύκαρπος έ τ ι κ τ ε ν  άμύγδαλος άνέρα συρικτάν. * 14

8 Cf. Gospel o f Thomas, Logion lib : „In the da>s when you ate the dead (thing), 
you made it {or him) alive: whensoever (όταν) you are in the light, what will you 
do?c* (The translation from Coptic is mine). Gospel o f Philip, Logion 93 (pi. 121.19 
ff. ed. W. Till). R. M. Grant, Vig. Christ. 13 (1959), pp. 173 ff.; W. R. Schoedel,
14 (1960), pp. 225 ff .; E. Cornélis, 15 (1961), pp. 83 ff.; B. Gaerlner, The Theology 
of the Gospel o f Thomas (London 1961), pp. 164 f., and especially M. Marcovich, 
'Textual Criticism on the Gospel o f Thomas\ J. T. S., N. S. 20 (1969), pp. 72 ff.
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(39) Y 9.8 p. 99.11 =  44.2 Carmen in Attinem ed. Wolbergs:9
Είτε Κρόνου γένος, εΐτε Διός μάκαρ, 
εΐτε 'Ρέας μεγάλος, χάψε <ώ> τό κατ- 
ηφές άκουσμά 'Ρέας ’Άττι* σέ κα- 
λοΰσι μέν Άσσύριοι τριπόθητον Ά -  

5 δωνιν, δλη δ’ Αίγυπτος ’Όσιριν, έπ» 
ουράνιον . Μηνός κέρας Έλλη- 
νίς σοφία, Σαμοθραικες Άδάμ<νοο σε
βάσμιον, Αίμόνιοι Κορύβαντα, καί 
οι Φρύγες άλλοτε μέν Πάπαν, ποτέ 

10 δέ <αύ> νέκυν ή θεόν ή τον άκαρπον ή 
αίπόλον ή χλοερόν στάχυν άμη~ 
θέντα ή <τ>όν πολύκαρπος έ'τικτεν ά- 
μύγδαλος άνέρα συρικτάν.

2 ώ Wilamowitz (ώ χαΐρε Bergk) 6 Έλληνίς Diels; ελληνες Ρ 7 σοφία 
WiL: σοφίαν Ρ Άδάμ<να> Bergk coni. Hesych. s.v. άδαμνεΐν τό φί,λεΐν. καί 
Φρύγες τον φίλον Άδάμνα λέγουσιν (cf. T. Wolbergs, ρ. 71): άδάμ Ρ 10 αύ 
Schneidewin 12 τόν Wik: ον Ρ

As I already said (Rhein. Mus. 107, 1964, 153), in line 2 there 
is not μεγάλος in P, but μέγα. Now, as the epithet μεγάλη goes well 
with Rhea as Μήτηρ Μεγάλη, one could maybe read: 

είτε 'Ρέας, μεγά<λας>, χαΐρ’ <ώ> τό κατ-
But, on the other hand, if Cronos and Zeus have no epithet 

one can wonder why Rhea should have one. That is why I would 
prefer this reading:

είτε 'Ρέας, μέγα χαιρε — , τό κατ- 
ηφες άκουσμα 'Ρέας, 5/Αττι* σέ κα-

In the lacuna there might have stood ποντερ (cf. H p. 78.10), θεός, 
or a similar vocative of the hymnic έπίκλησις. Cf., e. g., Synesius 
hymn. 1. 95 Σύ, πάτερ, σύ, μάκαρ. . .

I think lines 12—13 should read:
θέντα ή δν πολύκαρπον έτικτεν ά~ 
μύγδαλος, άνέρα συρικτάν.

Η ρ. 95.22 καλοΰσι δέ αύτόν (sc. τόν Αρχάνθρωπον, Άδάμαν), φησί, 
καί πολύκαρπον οι Φρύγες proves that 'πολύκαρπος is just another 
epithet of Attis, not of the Father — άμύγδαλος (cf. p. 97.24), as 
Bergk and Reitzenstein have seen. This goes well with Attis as θεός 
γόνιμος (Julian or. Y 165b, quoted by Wolbergs 75). The transmitted 
ov should be kept, so that θέντα ή could be a dactyl (cf. the shor
tening of 8 καί before 9 ol, and of 10 ή before 11 αί-). Finally, 
read 10 δ’<αύ>.

9 Griechische religiose Gedichte der ersten nachchristlichen Jahrhunderte ; Band 1 : 
Psalmen u. Hymnen der Gnosis und des frühen Christentum s. Herausgegeben u. 
erläutert von Thielko Wolbergs (Beiträge zur Klass. Philologie, 40), Meisenheim 
am Glan (Verlag Anton Hain), 1971, pp. 8 and 60—75.

The hymn was first edited by F. G. Schneidewin (Philol. 3, 1848, pp. 247— 
66); Wilamowitz restored the dactyls (Hermes 37, 1902, p. 328 f.).
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(40) V 9.9 p. 100.1 — 44.3 Carmen in Attinem  ed. Wolbergs.10

’Άττιν υμνήσω τον 'Ρείης 
ού κωδώνων συν βόμβοις 
ούδ’ αύλώι 
Ίδαίων 

5 Κουρήτων 
μύκητα ι,
άλλ’ εις Φοιβείαν μίξω 
μούσαν φορμιγγών εύοΐ 
εύάν, ώς Πάν, ώς Βακχεύς,

10 ώς ποιμήν λευκών άστρων . . .

2 ού κωδώνων Schneidewin: ού ούδΐ,νών Ρ συμβόμβοις Ρ 3 αύλώι Wil. : 
αύλών Ρ 6 μύκητα i Wil.: μύκτητα Ρ 7 ε[ζ Schneid.: οίς Ρ 9 εύάν Schneid.: 
εύών Ρ

The metre is as restored by Wilamowitz. I think it can be 
improved while reading as follows:

’Ά ττιν ύμνήσω τον 'Ρείης 
ού <κ>ωδώνων σύμ βόμβοις, 
ούδ’ αύλώι <τών> Ίδαίων 
Κουρήτων <σύμ> μύκητα ι, 
άλλ’ εις Φοιβείαν μίξω κτλ.

(41) Y 9.14 ρ. 100.27 Ύποκεΐσθαι δε αύτώι τα πάντα, και είναι 
αύτον άγαθόν, καί εχειν 7ϋάντων έν αύτώι, ώσπερ ,,έν κέρατι ταύρου 
μονοκέρωτος44 (cf. VT Deut. 33: 17), τό κάλλος τών άλλων, καί την 
ωραιότητα έπιδιδόναι πάσι τοΐς ούσι κατά φύσιν την εαυτών καί οικει
ότητα, οίονεί διά πάντων όδεύοντα, ,,ώσπερ έκπορευόμενον εξ Έ δέμ44 
καί ,,σχιζόμενον εις άρχάς τέσσαρας44 (Gen. 2: 10).

Read: τό κάλλος [τών άλλων Go], καί την ωραιότητα - - καί 
οικειότητα. * * οίονεί δια πάντων όδεύοντα, ώσπερ ,,<ποταμόν> έκπορευό
μενον. . Y (—LXX). Cf. ρ. 101.5 έξερχόμενον ούν τούτον τον ποταμόν 
έξ Έ δ έ μ ...

V 9.16 ρ. 101.13 „Καί όνομα τώι τρίτωι Τίγρις* ούτός έστιν ό 
πορευόμενος κατέναντι Ασσυριών44 ‘ (Gen. 2: 14). Read: Καί όνομα 
,,τώι τρίτωι <ποταμώι> Τίγρις* ούτος [έστίν] ό πορευόμενος. . .4ί 
(=LX X ).

(42) V 10.1 ρ. 102.21 ψαλμός αύτοΐς έσχεδίασται ούτος, δι’ ού 
πάντα αύτοΐς (We: αύτοΐς Ρ) τα τής πλάνης μυστήρια δοκοΰσιν ύμνωι- 
δεΐν (Go Cr We: δοκούσι διά υμνου αεί δουν Ρ, άείδειν Mi) ούτως*.. . 
Read: πάντα [αύτοΐς a dittography] τά τής πλάνης μυστήρια δοκούσι 
διά υμνου άιδειν (cf. ρ. 99.9 άιδων) ούτως*

10 Wolbergs, ρρ. 9 and 76—82; Schneidewin, pp. 247 and 263 ff.; Wilamo
witz, pp. 330 f.
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V 10.2 p. 102.23 =  44.1 Naas Senorum carmen ed. Wolbergs.11 
I bring Wolbergs’ text (1971):

Νόμος ήν γενικός του παντός ό πρωτότοκος νόος* 
ό δε δεύτερος ήν του πρωτοτόκου τό χυθέν χάος, 
τριτάτη ψυχή δ’ ελαβεν f  εργαζόμενην νόμον 
διά τοΰτ’ έλάφου μορφήν περικειμένη 

5 κόπιαL θανάτοη μελέτημα κρατουμένη*
ποτέ <μέν> βασίλειον έ'χουσα βλέπει τό φως, 
ποτέ δ’ εις 'j* ελαιον έρριμμένη κλαίει, 
t  ποτέ δέ κλαίεται χαίρει, 
t  ποτέ δέ κλαίει κρίνεται,

10 f  ποτέ δέ κρίνεται θνήισκει, 
ποτέ δέ γίνεται 
<κ>άνέξοδον ή μελέα κακώ<ν> 
λαβύρινθον έσήλθε πλανωμένη. 
είπεν δ’ ’Ιησούς* έσόρα, πάτερ,

15 ζήτημα κακών <τόδ’> επί χθόνα 
άπό σής πνοιής έπιπλάζεται. 
ζητεί δέ φύγει ν τό πικρόν χάος 
κούκ οΐδε<ν δ>πως διελεύσεται. 
τούτου με χάριν πέμψον, πάτερ*

20 σφραγίδας έχων καταβήσομαι, 
αιώνας δλους διοδεύσω, 
μυστήρια πάντα δ’ άνοίξω, 
μορφάς δέ θεών έπιδείξω* 
τά κεκρυμμένα τής άγιας οδού 

25 γνώσιν καλέσας παραδώσω.

Read (and notice the decreasing length of the lines):
Νόμος ήν γενικός τού παντός ο πρωτό<τοκο>ς Νόος, 
ό δέ δεύτερος ήν τού πρωτοτόκου τό χυθέν Χάος, 
τριτάτη<ν> Ψυχή δ’ έλαβ’ <έξ>εργαζομένη νόμον* 

διά τοΰτ’ έλαφ<ρ>όν μορφήν περικειμένη 
5 κόπιαι, θανάτου μελέτημα, κρατουμένη*

ποτέ <μέν> βασίλειον εχουσα βλέπει τό φώς, 
ποτέ δ’ εις <σπ>ήλαιον έκρι<πτο>μένη κλάει*

ποτέ μέν [κλαίεται] χαίρει, ποτέ δ’ [κλαίει] έκ<κ>ρίνεται, 
ποτέ μέν [κρίνεται] γίνεται, ποτέ δέ θνήισκει*

10 <κ>άνέξοδον ή μελέα κακώ<ν> 
λαβύρινθον έσήλθε πλανωμένη. 
ειπεν δ’ ’Ιησούς* έσόρ<α>, πάτερ*

11 Wclbergs, ρρ. 6—7 and 37—59. Cf. also W. Christ ad M. Paranikas, 
Anthologia carminum Christianorum (1871), pp. 32 f. ; A. von Harnack, in SBBA 
1902, pp. 542—45; A. Swoboda, in Wiener Studien 27 (1905), pp. 300 f. ; J. Kroll, 
Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia. Verzeichnis d. Vorlesungen 
an der Akademie zu Braunsberg, 1921 and 1921—22, pp. 93 ff.
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ζήτημα κακών <τόδ’> επί χθονα 
από σής πνο<ι>ής άποπλάζετα?.*

15 ζητεί δε φυγειν τό πικρόν Χάος, 
κούκ ο!δε<ν δ>πως διελεύσεται. 
τούτου με χάριν πέμψον, πάτερ* 
σφραγίδας έχων καταβήσομαι.

Αιώνας όλους διοδεύσω,
20 μυστήρια πάντα δ’ άνοίξω 

μορφάς τε θεών επιδείξω*
[καί] τά κεκρυμμένα τής αγίας οδού, 

γνώσιν καλέ σας, παραδώσο^.
Î πρωτότοκος Usener (Altgriech. Versbau, 1887, ρ. 94 s.): πρώτος Ρ: πρώ

τιστος ci. Mi 2 τό δέ δεύτερον Cr 3 τριτά'ην (sc. μοίραν, τάξιν sim.) scripsi: τρι- 
τάτη Ρ: τρί”ατον Mi ελαβ5 Mi: έλαβεν Ρ: έλαχεν Cr (at cf. Iliad. 23. 275), 
έλαχ’ Swoboda έξεργαζομένη scripsi: έργαζομένην Ρ: ένθ’ έργαζομένη Mi 4 τούτο 
Ρ έλαφράν Harvey (ad Iren. Adv. haer., 1857,1, p. LXI), έλαφρόν Christ, Swoboda: 
ελαφον Ρ: έλάφου Mi, def. Woibcrgs (p. 45 s.) 5 θανάτου ci. We (coni. Flat.
Phaed. 81 A μελέτη θανάτου): θανά ."ωι Ρ edd.: θανάτου αελέ'ηισι Diels 6 μέν

λ
add. Mi βασίλειον Swoboda: βασι' Ρ: βασιλείαν Mi, βασιλείαν Usener 7 σπή- 
λαιον ci. Wolbergs (ρ. 49 s.): ελαίαν Ρ: έλεον Mi: έλεείν’ Cr, agn. We έκριπτο- 
μένη Cr, agn. We: έρριμένη Ρ: έρριμμένη Mi κλάει Christ, Usener: κλαίει Ρ 
8-9 delent Cr, ab Harnack 8 μέν scripsi: δέ Ρ κλαίεται, κλαίει et 9 κρίνεται 
secl. Christ, Swoboda б’ έκκρίνεται scripsi: δέ - - κρίνεται Ρ 9 μέν scripsi: δέ 
Ρ θνήΐσκει — γίνεται Ρ, transposui Î0 καί add. Cr et άνέξοδον Christ, Swobo
da: ανέξοδος P, κάνέξοδος We ή Ρ: ή Cr κακών Mi: κακώ Ρ 11 είσήλθε Ρ, 
corr. Mi 12 δ ιησούς Ρ, corn Mi έσορ Ρ, con*. Mi 13 τόδ’ add. Mi 14 πνοιής 
Cr: πνοής Ρ άποπλάζεται Cr: έπιπλάζεται Ρ 16 κούκ οίδεν όπως Mi: καί ούκ 
οίδε πώς Ρ 20 διανοίξω Ρ, corr. Mi 21 τε Harvey et R. Lipsiiis (Gnosticismus 
56): δέ P edd. 22 καί del. Lipsius et Usener τά κρυπτά <τε> τής ci. IVii

3 έξεργαζομένη νόμον =  'fulfilling the law’. — 4 έλαφρόν μορφήν 
περικειμένη (sc. Ψυχή) : cf. Η ρ. 80.18 Είναι δέ φασι την ψυχήν δυσεύ
ρετο ν πάνυ καί δυσκατανοητον ού γάρ μένει έπί σχήματος ούδέ μορφής 
τής αυτής πάντοτε, ούδέ πάθους ενός, ΐ να τις αύτήν ή τύπωι εΐπηι ή 
ούσίαι καταλήψεται. τάς δέ έξαλλαγάς ταύτας τάς ποικίλας έν τώι 
έπιγραφομένωι κατ’ Αιγυπτίους εύαγγελίωι κειμένας εχουσιν. — 7 κλάει 
— 8 χαίρει : cf. Iren. Adv. haer. I 4.2 (I, ρ. 36 Harvey) Ποτέ μέν γάρ 
εκλαιε καί έλυπειτο (sc. Sophia-Achamoth), ώς λέγουσι, διά τό κατα- 
λελεΐφθαι μόνην έν τώι σκότει καί τώι κενώματι, ποτέ δέ εις έννοιαν 
ήκουσα του καταλιπόντος αύτήν φωτός διεχειτο καί έγέλα, ποτέ δ’ αύ 
πάλιν έφοβειτο, άλλοτε δέ διηπόρει καί έξίστατο. — 10—11: Cf. AG 
XII 93. î (Rhianus) λαβύρινθος ανέξοδος. As for the rest, see Wolbergs’ 
excellent commentary (pp. 37—59).

(43) V 12.1 p. 104.13 Έ σ τ ι γούν καί έτερο, τις Περατική, ών 
πολλούς έτεσιν έλαθεν ή κατά Χριστού δυσφημία.

Read: καί έτέρα τις <α£ρεσις, ή> Περατική ( =  Η ρρ. 107.8; 
114.11; î 16.12), <ής αρχηγοί γεγόνασι Κέλβης ό Καρύστιος καί Ε υ
φράτης ό Περατικός post I. Bernays (Ges. A h h. I, ρ. 300 s.) supplevi 
ex H pp. 268.24; 107.8; 33.3>, ών κτλ.

(44) Y 12.2 — 3 ρ. 104.18 Ή  δέ πρώτη τομή καί προσεχεστέρα 
κατ’ αυτούς έστκν ή Go ex Η> τριάς* καί <τό μέν εν μέρος ex ν. 16
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transp. Go> καλείται άγαθόν τέλειον, μέγεθος πατρικόν* τό δε δεύτερο' 
τής τριάδας αυτών μέρος οίονεί δυνάμεων άπειρόν τι πλήθος, έξ αύτώ' 
γεγενημένων* τό τρίτον ίδικόν, και έστι τό μέν πρώτον άγέννητον 
δπερ έστίν άγαθον* τό δέ δεύτερον αγαθόν αύτογενές* τό τρίτον γεν 
νητόν.

Read: τό <δέ> τρίτον ίδίκον. καί έστι τό μέν πρώτον άγέννητον 
δπερ έστίν άγαθον <τέλειον>, τό δέ δεύτερον [άγαθον a diti ο graph y 
αύτογενές, τό <δέ> τρίτον γεν νητόν.

(45) Y 12.6 po 105.1Î Κατεληλυθέναι ούν φησι τον Χριστό' 
άνωθεν, άπό τής άγεννησίας, ίνα διά τής καταβάσεως αύτού πάντι 
σωθήι τα τριχήι διηιρημένα* τα μέν γάρ, φησίν, άνωθεν κατενηνεγμένι 
κάτω άνελεύσεται δι’ αύτού, τα δέ έπιβουλεύσαντα τοΐς κατενηνεγμένοΐι 
άνωθεν άφίεται (Go: άορίει Ρ) καί κολασθέντα άπολέγεται.

Read: τα μέν γάρ, φησίν, <έστίν =  Η ρ. 269.22> άνωθεν κατε 
νηνεγμένα [κάτω om. Η] άνελεύσεται δι’ αύτού, τα δέ — άφίετα 
<είκήι =  Η ρ. 270.1 > καί κολασθέντα άπολέγεται.

(46) V 12.7 ρ. 105.19 Ό τα ν  δέ λέγηι, φησίν, ,,ΐνα μή συν τώ
κόσμωι κατακριθώμεν“ (1 Cor. 11:32) ή γραφή, την τρίτην μοίρα'
λέγει τού κόσμου τού ί, δικού* την μέν γάρ τρίτη ν δει φθάρη ναι, ή' 
καλεΐ κόσμον, τάς δέ δύο τής φθοράς άπαλλαγήναι, τάς ύπερκειμένας

Read: Ό τα ν  δέ ή γραφή λέγηι* - - την τρίτη ν μοίραν λέγει, τό' 
κόσμον τον ίδικόν (Bernays)* την μέν γάρ » - ήν καλει κόσμον <ίδικό' 
=  Η ρ. 270.3>3 τάς δέ δύο κτλ.

(47) V 13.1 ρ. 105.26 Οι γάρ άστρολόγοι ενα τον κόσμον είρη· 
κότες διαιροΰσιν αύτόν εις τα άπλανή τών ζωιδίων μέρη δώδεκα, κα 
καλοΰσι τον κόσμον τών ζωιδίων τών άπλανών ένα κόσμον άπλανή 
έτερον δέ είναι τον τών πλανωμένων καί δυνάμει καί θέσει καί άριθμώ 
κόσμον λέγουσιν, δς (Go : δ Ρ) έστι μέχρι (Go : μέρος Ρ) σελήνης

Read: διαιρούσιν αύτόν εις τά τών άπλανών ζωιδίων μέρη δώ
δεκα - - τον τών πλανωμένων, <ον> καί δυνάμει καί θέσει καί άριθμώι κό
σμον λέγουσιν, δ έστι μέρος <μέχρι> σελήνης and cf. ρ. 194.5 τού κό
σμου μέρος τούθ5 δπερ έστίν άπό τής γής μέχρι τής σελήνης. . .

(48) Y 13. 11 ρ. 107.18 . . . κατά τετράγωνον δέ δυειν ( =  Sext. Emp 
Adv. maîh. Y 39). <ov δέ τρόπον suppi. Go> έν τώι άνθρώπωι (Go : μέϊ 
τά άνω Ρ) κεφαλήι μεν τά (Go : κε(φαλ)ή τά δέ Ρ) υποκείμενα μέργ 
[πάσχειν del. Go, om. Η ρ. 32.12; Sext. V 44] συμπάσχειν, συμπά
σχει ν δέ καί τοΐς υποκειμένους την κεφαλήν, ούτως καί τοις ύπερσελη- 
ναίοις τά έπίγεια. άλλα (Go ex K Sexto : άλλη P) γάρ τις έστι τούτων 
διαφορά καί <ά>συμπάθεια (Go e Sexto : συμπάθεια Ρ Η ρ. 33.2), οχ 
<άν Go ex PI Sexto> μή μίαν καί την αύτήν έχόντων ένωσιν.

Read: δυειν. <ού μην δέ ον τρόπον> έν τώι άνθρώπωι <τήι> κεφα
λή ι τά [δέ om. Η ρ. 32.11, Sext.] υποκείμενα μέρη [πάσχειν] συμπά
σχειν [συμπάσχειν δέ om. Sext.] καί τοΐς υποκειμένους την κεφαλήν, - - 
τά έπίγεια, αλλά γάρ τις έστι κτλ. and cf. Sext. V 44: Ούδέ γάρ 
ούτως ή νώτα ι τό περιέχον ώς τό άνθρώπινον σώμα, ι να δν τρόπον τή; 
κεφαλήι τά υποκείμενα μέρη συμπάσχει καί τοΐς ύποκειμένοις ή κεφαλή, 
ουτω καί τοΐς έπουρανίοις τά επίγεια, άλλά τις έστι τούτων διάφορο 
καί άσυμπάθεια, ώς άν μή μίαν καί τήν αύτήν έχόντων ένωσιν.
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(49) V 13.12 p. 107.22 Ταύτην την σύστασήν καί την διαφοράν 
των άστρων, Χαλδαϊκήν ύπάρχουσαν, προς εαυτούς έπισπασάμενοι ους 
προείπομεν, έπιψευσάμενοι τώι τής άληθείας όνόματι ως Χριστού λόγον 
κατήγγειλαν αιώνων στάσιν, καί άποστασίας άγαθών δυνάμεων εις κακά, 
καί συμφωνίας άγαθών μετά πονηρών προσαγορεύουσι. . .

Read: έπισπασάμενοι <οί Περάται> ους προ είπαμε ν (i. e. Euphra
tes et Celbes, H p. 107.8) - - ώς Χριστού λόγον κατήγγειλαν, αιώνων 
<οδν> στάσιν κτλ. (— Η ρ. 33.5).

(50) V 14.1 ρ. 108.17. . . ή τού σπάσματος δλη δύναμις ύδατό- 
χρους αεικίνητος, φέρουσα τα μένοντα, κατέχουσα τά τρέμοντα, άπο- 
λύουσα τά ερχόμενα, κουφίζουσα τά μένοντα, καθαιροΰσα τά αυξοντα. ..

Read: <ή> φέρουσα τα μένοντα - - άπολύουσα τά έχόμενα, κου- 
φίίουσα τά γέμοντα and cf. Η ρ. 243.10 περιέρχεται Roeper: περιέ- 
χεται Ρ; ρ. 128.19 and 23.

(51) V 14.5 ρ. 109.13 Άέρος άνατολής οικονόμος Καρφακαση- 
μεοχείρ, Έκκαββάκαρα* τούτους έκάλεσεν ή άγνωσία Κουρήτας, αρχών 
άνέμων τρίτος Άριήλ* οδ κατ’ εικόνα έγένετο Αίολος, Βριάρης (Mi: 
βιάρης Ρ).

Read: άέρος άνατολής <καί άέρος δύσεως> οικονόμοι - - οδ κατ’ 
εικόνα έγένοντο Αίολος, Β<ρ>ιάρη<ο>ς (cf. Et. Μ ., s. ν.).

Cf. NT Ephes. 2 : 2 κατά τον άρχοντα τής εξουσίας τού άέρος. — 
Έκκαββάκαρα: cf. perhaps Έκκάς VT II Reg. 23: 26 (cod. A) plus 
Βακβακάρ (A), Βακάρ (B) I Chron. 9: 15.

(52) V 14.8 p. 109.25 Δύναμις δεξιά εξουσιάζει καρπών* τούτον ή 
άγνωσία έκάλεσε Μήνα* οδ κατ’ εικόνα έγένοντο Βουμέγας, Όστάνης, 
Ερμής Τρισμέγιστος, Κουρίτης, Πετόσιρις, Ζωιδάριον, Βηρωσός, 
Άστράμψουχος. Ζωρόαστρις. δύναμις πυρός εύώνυμος* τούτον ή άγνωσία 
έκάλεσεν "Ηφαιστον οδ κατ’ εικόνα έγένοντο Έριχθόνιος, Άχιλλεύς, 
Καπανεύς, Φλέγων, Μελέαγρος, |  τα δύηκεν, Κέλαδος, 'Ραφαήλ, Σου- 
ριήλ, Όμφάλη.

Read: δύναμις <πυρος> δεξιά* έξουσιάζει καρπών - - j* Κουρίτης 
t  (non sanum; an Κύρις Σήθ?) - -  Άστράμψυχος (J. Bidez — Fr. 
Cumont, Les mages hellénisés, II, Paris 1938, p. 87) - - Φλεγύας, 
Μελέαγρος, Παδ<ο>υήλ (cf. RE  VII A, ρ. 771.23), ’Εγκέλαδος (ci. Go, 
agn. Cr) κτλ.

Βουμέγας =  ant. Pers. Gäü-mäta, cf. J. Markwart, Orientalia 
50 (1930), p. 23 n. 3; p. 29 n. 1. — Όστάνης, cf. K. Preisendanz, 
in RE  XVIII, p. 1625.25 ff. — Ζωιδάριον =  Ώάννης-Ea-Aquarius. Cf. 
Fr. Hommel, in Archiv f .  Orient for sch., Beiband 1 (Berlin 1933 =  
Festschrift Oppenheim), pp. 41 ff. — ’Εγκέλαδος, cf. RE  V, p. 2579.21 
ff. — 'Ραφαήλ, Σουριήλ, cf. J. Michl, in Real-lex. f .  Ant. u. Christ., 
V pp. 102; 235 f.; 253.

(53) V 15.1 p. 110.14 Καταφανής σύμπασιν εύκόλως γεγένηται ή 
τών Περατών αίρεσις άπο τής τών άστρολόγων μεθηρμ,οσμένη τοίς όνό- 
μασι μόνοις . . .

Read: Καταφανής <μέν οδν> σύμπασιν- - μεθηρμοσμένη, <ένηλ- 
λαγμένη> τοίς όνόμασι μόνοις and cf. ρ. 110 .22 .., έναλλάξαντες αύ-
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των (sc. των άστέρων) τά ονόματα (scripsi: τό όνομα Ρ), ώς από των 
προαστείων έστι συγκρίναντας ευρεΐν.

(54) Y 16.2-3 ρ. 111.15 Δύναμις γάρ, φησίν, ύδατόχρους, ήντινα 
δύναμιν, φησί, τουτέστι τον Κρόνον, ούδείς των εν γενέσει καθεστώ
των διαφυγεΐν δύναται. πάσηι γάρ γε νέσει προς τό ύποπεσεΐν τήι φθο
ρά ι αίτιος έφέστηκεν ό Κρόνος, και ούκ αν γένοιτο γένεσις, εν ήι Κρό
νος ούκ εμποδίζει, τοΰτό έστι, φησίν, δ και οί ποιηταί λέγουσι τό καί 
τούς θεούς έκψοφοΰν* {Iliad. XV 36-38; Odyss. Y 184-86; hymn. Apoll. 
84-86; Η ρ. 122.23 about τό . . . Στυγός ύδωρ).

Read: Δύναμις γάρ <έστι>, φησίν, - -πάσηι γάρ γε νέσει, <φησί,> 
προς τό - - καί ούκ αν γένοιτο γένεσις [έν] ήι <δ> Κρόνος ούκ έμ/ποδίζει. 
τοΰτό έστι, φησί, <τό υδωρ> δ καί οί ποιηταί λέγουσι, τό καί τούς 
θεούς έκφοβοΰν (ci. Mi: έκψοφοΰν Ρ)* and cf. ρ. 111.12 ’Έ στι δε ή 
φθορά, φησί, τό ύδωρ, ούδέ άλλωι τινί, φησίν, έφθάρη τάχιον ό κόσμος 
ή ύδατι. τό δε ύδωρ έστι, τό περιεσφαιρωκός έν τοΐς προαστείοις, <ώς 
addidi> λέγουσιν, ό Κρόνος and also ρ. 123.1 άποτρόπαιόν τι καί φρι- 
κτόν οί θεοί καθ’ 'Όμηρον είναι τό ύδωρ νομίζουσιν, όπερ ό λόγος των 
Σηθιανών φοβερόν εΐναί φησι τώι νοι.

(55) Y 16.11 ρ. 113.3 Είσί δέ, φησί, τούτου άντίμιμοι πολλοί, το- 
σοΰτοι όσοι ώφθησαν έν τήι έρήμωι τοις υίοΐς ’Ισραήλ δάκνοντες, άφ’ 
ών έρ<ρ>ύσατο τούς δακνομένους ό τέλειος έκεΐνος, ον έστησε Μωυοής.

Read: το σοΰτοι όσοι όφεις ήσαν (Cr) έν τήι έρήμωι τούς υιούς 
’Ισραήλ δάκνοντες, άφ’ ών - - δ τέλειος έκεινος <οφις> δν εστησε Μωϋ- 
σής and cf. ΥΤ Num. 21:6 Καί άπέστειλεν κύριος εις τον λαόν τούς 
οφεις τούς θανατοΰντας, καί εδακνον τον λαόν, καί άπέθανεν λαός πο
λύς των υιών ’Ισραήλ . . . (9) Καί έποίησεν Μωυσής οφιν χαλκοΰν καί 
εστησεV αύτόν έπί σημείου, καί έγένετο όταν εδακνεν όφις άνθρωπον, 
καί έπέβλεψεν έπί τον οφιν τον χαλκοΰν καί εζη.

(56) Y 16.13 ρ. 113.15 Αυτή δέ, φησίν, έστίν ή Ευα ,,μήτηρ 
πάντων των ζώντο:>ν“ {Gen. 3:20), κοινή φύσις, τουτέστι θεών άγγέλων, 
άθανάτων θνητών, άλογων λογικών* ό γάρ „πάντων“ , φησίν, είπών 
ε’ίρηκε. πάντων.

Read: ,,ζώντων“ , τουτέστι κοινή φύσις θεών άγγέλων, άθανάτων 
θνητών, λογικών άλογων* ό γάρ „πάντων“ , φησίν, είπών εΐρηκε „πάν
των <τών όντων>“ and cf. ρ, 113.24 ουδ’ όλως τι τών οντων έστι 
δίχα σημαίνοντος έκείνου.

(57) Y 16.16 ρ. 114.4 (Arat. 46) Εκατέρωθεν δέ αύτοΰ (sc. του 
Δράκοντος) παρατέτακται Στέφανος καί Λύρα, καί κατ’ αύτήν άνωθεν 
τήν κεφαλήν έλεεινός άνθρωπος, ό Έ ν  γόνασίν έστιν δρώμενος, 
(Arat. 70). . .

Read: καί κατ’ αύτήν άνωθεν τήν κεφαλήν άκραν (habet Ρ = Η  
ρ. 113.27) έλεεινός άνθρωπος, δ Έ ν  γόνασιν <καλούμενος>, έστίν δρώμε
νος and cf. Η ρ. 70.3 καλείται δε δ Έ ν  γόνασιν. Arat. 65-66 άλλα 
μιν ούτως / Έγγόνασιν καλέουσι.

(58) Y 17.7-8 ρ, 115.9 'Ό ταν δέ λέγηι* ,,δ ύμέτερος πατήρ άπ’ 
άρχής άνθρωποκτόνος έστι“ (cf. John 8:44), τον άρχοντα καί δημιουρ
γόν τής ύλης λέγει, δς άναλαβών τούς διαδοθέντας άπό τοΰ υίοΰ χαρα
κτήρας έγέννησεν ένθάδε, ός έστιν άπ’ άρχής άνθρωποκτόνος* τό γάρ
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έργον αύτοΰ φθοράν καί θάνατον εργάζεται, ούδείς οδν, φησί, δύναται 
σωθήναι δίχα (Go: διά Ρ) του υίοΰ ούδέ άνελθεΐν* ος έστιν ό οφις. ώς 
γάρ κατήνεγκεν άνούθεν τούς πατρικούς χαρακτήρας, ούτως πάλιν εντεύ
θεν αναφέρει τούς έξυπνισμένους καί γεγονότας πατρικούς χαρακτήρας, 
υποστατούς έκ τού άνυποστάτου εντεύθεν εκεί μεταφέρων.

Read: δς άναλαβών τούς διαδοθέντας υπό τού υίοΰ χαρακτήρας 
έγέννησεν ενθάδε. ο<δτο>ς <δέ> έστι, <φησίν,> άπ’ άρχής άνθρωποκτό- 
νος* τό γάρ έργον αύτοΰ φθοράν καί θάνατον <άπ>εργάζεται. ούδείς 
οδν, φησί, δύναται σωθήναι ούδ’ άνελθεΐν <εί μή> διά τού υιού, δς 
έστιν δ οφις* ώς γάρ, <φησί,> κατήνεγκεν - - χαρακτήρας, ούτως - - ανα
φέρει τούς έξυπνισμένους καί γεγονότας <μνηστήρας> πατρικούς χαρακ
τήρας κτλ. and cf. ρ. 87.2 „τούς δ’ αδτε καί ύπνώόντας έγείρει“ 
(Odyssey XXIV 4), τούς έξυπνισμένους καί γεγονότας μνηστήρας.

(59) V 17.9-10 ρ. 115.17 Τούτ’ έστί, φησί, τό είρημένον* ,,έγώ 
είμι ή θύρα“ (John 10: 7 and 9; Η ρ. 93.2). μεταφέρει δέ, φησίν, 
|καμμοΰσιν οφθαλμού βλεφάρου, ώσπερ ό νάφθας τό πΰρ πανταχόθεν 
εις έαυτόν έπισπώμενος, μάλλον δέ ώσπερ ή Ηράκλειά λίθος τον σί
δηρον, άλλο <δέ Mi> ούδέν, ή ώσπερ ή τού θαλασσίου ίέρακος κερκίς 
τό χρυσίον, έτερον δέ ούδέν ή ώσπερ άγεται υπό τού ήλέκτρου τό 
άχυρο ν, ουτω, φησίν, υπό (Go: από Ρ) τού οφεως άγεται πάλιν από 
τού κόσμου τό έξεικονισμένον τέλειον γένος όμοούσιον, άλλο δέ ούδέν, 
καθώς ύπ’ αύτοΰ κατεπέμφθη.

Read: μεταφέρει γάρ, φησίν, <άνοίγων τοΐς> καμμ<ύ>ουσιν (Mi) 
οφθαλμών βλέφαρα (sc. ό υιός, δ οφις). ώσπερ δ νάφθας- - έπισπώμε
νος <δράται, άλλο δέ ούδέν,> μάλλον δέ ώσπερ - - έτερον δέ ούδέν, ή 
ώσπερ άγεται υπό τού ήλέκτρου τό άχυρο ν <μόνον>, ουτω, φησίν, ύπό 
<τού> οφεως άγεται πάλιν--άλλο δέ ούδέν, καθώς ύπ’ αύτοΰ <καί> κατ
επέμφθη and cf. VT Isaias 6: 10 καί τούς οφθαλμούς αυτών έκάμμυ- 
σαν; Η ρ. 87.1 θέλγει δέ τά ομματα τών νεκρών (cf. Odyssey XXIV 3).

(60) V 19.10 ρ. 118.5 Γίνεται γάρ τών δυνάμεων ή συνδρομή 
οίονεί τις τύπος σφραγΐδος κατά συνδρομήν άπό πληγής (Ρ: άποπλη- 
γείς Go) παραπλησίως προς τον έκτυ7τοΰντα τάς άναφερομένας ούσίας.

Read: ή συνδρομή οίονεί τις τύπος άπό πληγής σφραγΐδος [κατά 
συνδρομήν a gloss] παραπλησίως [προς] τώι <είς κηρόν> έκτυπούντι τάς 
άναφερομένας ούσίας and cf. ρ. 271.15 ώσπερ γάρ σφραγίς έπικοινω- 
νήσασα κηρώι τον τύπον έποίησεν . . . ούτως καί αί δυνάμεις έπικοι- 
νωνήσασαι <άλλήλαις addidi> τά πάντα άπεργάζονται γένη ζώιων, 
<οντα addidi> άπειρα.

V 19.11 ρ. 118.10 Γέγονεν οδν έκ πρώτης τών τριών άρχών 
συνδρομής μεγάλης μεγάλη τις ιδέα σφραγΐδος (Go: σφραγίς Ρ), ούρα- 
νοΰ καί γής (Ρ, def. Bernays We: ούρανός καί γή Go).

Read: γέγονεν οδν έκ <τής> πρώτης - - συνδρομής, μεγάλης [με
γάλη τις] ιδέα σφραγΐδος, ούρανός καί γή and cf. ρ. 271.17 γεγονέ- 
ν<αι> οδν <φασιν addidi> άπό τής πρώτης συνδρομής τών τριών άρχών 
μεγάλης σφραγΐδος ιδέαν, ούρανόν καί γήν . . .

(61) V 19.12— 13 ρ. 118.21 Έ ν  αύτήι δέ άνέφυσαν έκ τών άπει
ρων σφραγίδων διαφόρων ζώιων άπειρα πλήθη (Mi : πλεΐον Ρ). εις δέ 
ταύτην πάσαν την (Bernays: ή Ρ) ύπό τον ουρανόν έν τοΐς διαφόροις
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ζώιοις άπειρίαν (Bernays: απεψία P) κατέσπαρται καί καταμεμέρισται 
μετά του φωτός ή του πνεύματος άνωθεν εύο^δία.

Read: έν αύτήι δε <τήι γήι Cr> άνέφυσαν --  πλήθη, εις δέ ταύτην 
πάσαν την ύπό τον ουρανόν [έν] των διαφόρων ζώιων άπεφίαν κατέ- 
σπαρται κτλ.

(62) V 19.13—14 ρ. 118.26 Βρασμόν γάρ τινα εμποιών τοΐς 
ΰδασιν (sc. άνεμος) άπό των ύδάτων διεγείρει κύματα* ή δέ των κυμά
των γένεσις, οίονεί τις ούσα ορμή * έγκύμονα γεγονέναι του άνθρώ- 
που ή του νοΰ (Bernays: τον άνθρωπον ή τον βουν Ρ), δπόταν ύπό τής 
του πνεύματος ορμής όργήσασα (Bernays: όρμήσασα Ρ) έπείγηται.

Read: ή δε των κυμάτων κίνησις (Go), οίονεί τις ούσα ορμή, 
<άρχή τήι φύσει γέγονε τοΰ> έγκύμονα γεγονέναι τού άνθρώπου ή τού 
νοΰ, όπόταν - -  όργήσασα <πρός γένεσιν> έπείγηται and cf. ρ. 119.4 
έπάν δέ τούτο τό κΰμα, ύπό του άνεμου (transposui: υπό του άνέμου 
κύμα Ρ) έκ του υδατος έγερθέν καί έγκύμονα έργασάμενον τη ν  φύσ ι ν, 
γέννημα θηλείας είλήφηι (Bernays: είληφώς Ρ) [έν seclusi] έαυτώι. . . 
and ρ. 271.23. . . βρασμόν τινα καί κίνησιν έργαζόμενον (sc. άνεμων) 
τώι κόσμωι έκ τής των ύδάτων κινήσεως. τούτον δέ άποτελεΐν (scripsi : 
έπιτελεΐν Ρ) είδος σύρματι (Bernays: συρίγματι Ρ) οφεως παραπλήσιον, 
πτερωθέν (We: φέρων δθεν Ρ), εις (Go: ήν Ρ) δ <ά>φορών (Bernays: 
ό φορών Ρ) ό κόσμος προς γένεσιν όρμάι όργήσας ώς μήτρα. . .

(63) V 19.15—16 ρ. 119.8... νο υ ν ... δ έστι τέλειος θεός, έξ 
άγεννήτου φωτός άνωθεν καί πνεύματος κατενηνεγμένος εις άνθρωπίνην 
φύσιν ώσπερ εις ναόν. . . συγκεκραμένος (Go: συγκεκρυμμένος Ρ) καί 
καταμεμιγμένος τοϊς σώμασιν. . . άπό τών σωμάτων σπεύδω ν λυθήναι 
καί μ,ή δυνάμενος την λύσιν εύρεΐν καί την διέξοδον έαυτοΰ* καταμέ- 
μικται γάρ σπινθήρ τις έλάχιστος άπ (in Ρ. vac. spat. litt. ± 1 1 )  
άσμα άνωθεν ά (vac. spat. litt. ±  9 Ρ) νος δίκην έν τό (vac. spat, 
litt. ±  7 Ρ) λυσυγκρίτοις * * πολλών, ώς, φησίν, έν τώι ψαλμώι λέγει.

Read: δ<ς> έστι τέλειος θεός. <ος Go> έξ άγεννήτου φωτός - -  
κατενηνεγμένος - - άπό τών στομάτων σπεύδει (scripsi: σπεΰδον Ρ) 
λυθήναι, καί μη δυνάμενος την λύσιν εύρεΐν καί τήν διέξοδον έαυτώι 
(καταμέμικται γάρ, σπινθήρ τις έλάχιστος <ών>, άπ<όσπ>ασμα (scripsi: 
άπ<οσχισθέν άπόσπ>ασμα Mi) άνωθεν ά<πό του φωτός, άκτΐ>νος 
(ex Η ci. We) δίκην έν το<ΐς πο>λυσυγκρίτοις (ex Η ci. We) <τοΰ 
σώματος), ex Η add. siiad. We> <„έβόα έξ ύδάτων ex Η et LXX 
add. Bernays> πολλών“ , ώς, φησίν, έν τώι ψαλμώι (Ps. 28: 3; Η ρρ. 
272.5; 92.3) λέγεται.

V 19.17— 18 ρ. 120.5 Έ πεί ούν (vac. spat. litt. ±  14 Ρ) ημάτων 
κύματα (vac. spat. litt. ±  10 Ρ) διαφόροις γ (vac. spat. litt. ±  14 Ρ) 
εσι μήτρα τις (vac. spat. litt. ±  10 Ρ) κατεσπαρμέν (vac. spat. litt. 
±  14 Ρ) ώς επί πάντων τών ζώιων θεωρείται, ό δέ άνεμος λάβρος 
ομοΰ καί φοβερός φερόμενός έστι τώι σύρματι οφει παραπλήσιος, πτε
ρωτός. άπό <τούτου We> του άνέμου, τουτέστιν άπό του οφεως, ή 
άρχή τής γεννήσεως τον είρημένον τρόπον γέγονε, πάντων όμοΰ τήν 
άρχήν τής γεννήσεως είληφότων.

The first sentence is a real locus desperatus. The length of the 
empty spaces in Parisinus is of no avail (and can be misleading).
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Judging by H p. 119.1-8 (as corrected in nos. 62 and 63), we may 
expect something like this: Έ πεί ούν <τά έκ των του υδατος δρμ>ημάτων 
κύματα <άρχή της γεννήσεως τοΐς> διαφόρους γ<έν>εσι <γέγονεν, ή 
φύσις ώς> μήτρα τις <έγκύμων κατέχει το> κατεσπαρμέ ν<ον φως άνω
θεν μετά τού πνεύματος>, ως επί πάντων των ζώιων θεωρείται.

The second sentence is clear enough. Read: δ δέ άνεμος, λά
βρος δμοΰ καί σφοδρός (Go ex Η ρ. 118.26) φερόμενος, έστί [τώι om. 
Η] σύρματι δφεως παραπλήσιος, πτερωτός, <καί> άπό τού άνέμου - - ή 
άρχή - - γέγονε, πάντων δμοΰ την αρχήν τής γεννήσεως <άπ’ αυτοΰ> 
είληφότων.

(64) V 20.1—2 ρ. 121.6 Λέγουσι δέ καί Μωσέα αύτών συναίρε- 
σθαι τώι λόγωι, έπάν εΐπηι* ,,σκότος καί γνόφος καί θύελλα44 {Deut. 
5:22) (οδτοι, φησίν, οί τρεις λόγοι)* ή δταν εΐπηι εν παραδείσωι γεγο- 
νέναι τρεις, Άδάμ Ευαν οφιν* ή δταν λέγηι τρεις, Κάϊν ’Άβελ Σήθ 
{Gen. 4:25), καί πάλιν τρεις, Σήμ Χάμ Ίάφεθ (Gen. 6:10)* ή δταν 
λέγηι τρεις πατριάρχας, ’Αβραάμ ’Ισαάκ ’Ιακώβ (Exod. 6:3; IV Mac. 
7:19)* ή δταν λέγηι τρεις ήμέρας προ ήλιου καί σελήνης γεγονέναι 
{Gen. 1:5-13)* ή δταν λέγηι τρεις νόμους, άπαγορευτικόν εφετικόν δια- 
τιμητικόν.

Read: (οδτοι <γάρ εϊσι>, φησίν, οί τρεις λόγοι)- - ή δταν λέγηι 
τρεις <υίούς,> Κάιν ’'Αβελ Σήθ and cf. Gen. 4:25.

(65) V 20.5 ρ. 121.23 Ό  γάρ περί τής μήτρας αύτών καί τού 
δφεως (Schneidewin: δρφέως Ρ) λόγος καί <ό Brink> δμφαλός, δπερ 
έστίν άνδρεία, διαρρήδην ούτως έστίν έν τοΐς Βακχικοΐς τού Όρφέως.

Read: δ γάρ περί τής μήτρας αυτών καί τού δφεως λόγος κα(ί) 
<τοΰ> δμφαλοΰ (δ<σ>περ έστίν αρμονία (Go coni. Η ρ. 122.12)) διαρ
ρήδην αυτός έστι <καί ό> έν τοΐς Βακχικοΐς τού Όρφέως.

(66) V 20.6-8 ρ. 122.4 Πολλά μεν ούν έστι τά έπί τής παστά- 
δος έκείνης (sc. έν Φλιοΰντ? τής ’Αττικής) έγγεγραμμένα, περί ών 
Πλούταρχος ποιείται λόγους έν ταΐς (Mi: τοΐς Ρ) προς Έμπεδοκλέα 
δέκα βίβλοις* έστι δέ τοΐς πλείοσι καί πρεσβύτης τις έγγεγραμμένος 
πολιός, πτερωτός, έντεταμένην έχων τήν αισχύνην, γυναίκα άποφεύ- 
γουσαν διώκω ν κυνοειδή (Ρ: κυανοειδή Go Cr), έπιγέγραπται δέ έπί 
τού πρεσβύτου* Φάος ρυέντης, έπί δέ τής γυναικός* f  περεηφικόλα. έοι- 
κε δέ είναι κατά τον Σηθιανών λόγον δ Φάος ρυέντης τό φώς, τό δέ 
σκοτεινόν ύδωρ (Go: τό σκοτ. ύδωρ δέ Ρ) ή Φικόλα, τό δέ έν μέσωι 
τούτων διάστημα αρμονία πνεύματος μεταξύ τεταγμένου. τό δέ ονομα 
τού Φάος ρυέντου τήν ρύσιν άνωθεν τού φωτός, ως λέγουσι, δηλοΐ κά
τω. ώστε εύλόγως άν τις εΐποι τούς Σηθιανούς έγγύς που τελεΐν παρ’ 
αύτοΐς τά τής Μ εγάλης t  Φλοιάς ίονόργια. Τήι δέ διαιρέσει τήι τριχήι 
μαρτυρεΐν έοικε καί ό ποιητής λέγων (Iliad XV 189; Η ρ. 89.16)* 
,,τριχθά δέ πάντα δέδασται, έκαστα δ’ έμμορε τιμής44 (τουτέστι τών 
τριχήι διηιρημένων έκαστον εΐληφε δύναμιν).

Read: έν το ΐς --δέκα  βιβλ<ί>οις, ένί δέ τοΐς <άλλοις> πλείοσι 
καί πρεσβύτης τις <έστιν> έγγεγραμμένος- - έπί δέ τής γυναικός* γραίη 
(?) Φικόλα. - - κατά τον <τών> Σηθιανών λόγον- - πνεύματος <τοΰ> με
ταξύ τεταγμένου. τό δέ ονομα τού Φάο<υ>ς ρυέντου - - τούς Σηθιανούς
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- - τελείv παρ’ αύτοΐς τά τής Μεγάλης Φλιασίων (Spott et Meineke) 
οργιά. - -  έκαστον δ’ έμμορε τιμής.

On the speculation Φάος— Φάνης cf. Orph. frr. 2 and 86 
Kern; Orph. hymn. 6.8 Quandt, and Karl Preisendanz, in RE XVII, 
p. 1763.

(67) V 21.7 p. 124.3 Οΰτω παρεισδύοντες διαφθείρουσι τούς άκρο
ωμένους,ότε μεν άποχρώμενοι ρητοΐς, εις δ θέλουσι συνάγοντες κα
κώς τά καλώς είρημένα, φωλεύουσί τε το έαυτών άδίκημα διά παραβο
λών ών βούλονται.

Read: ουτω<ς ώς ίος> παρεισδύοντες (cf. Philumen. De venena
tis animal. 4.1) διαφθείρουσι - - ότέ μεν άποχρώμ,ενοι <τοΐς εύαγγελι- 
κοΐς ρητοΐς (cf. FI pp. 195.16; 215.20),> --  είρημένα, <ότέ δέ> φωλεύ- 
οντες [τε] το έαυτών άδίκημα διά κτλ.

(68) V 21.9 ρ. 124.9 Ούτως ή τού καταμεμιγμένου τώι υδατι 
φωτός <άκτίς add. Go>, οικείου χωρίου έκ διδασκαλίας καί μαθήσεως 
μεταλαβούσα, σπεύδει προς τον λόγον τον άνωθεν έλθόντα έν είκόνι 
δουλικήι (cf. NT Philipp. 2:7) καί γίνεται μετά του λόγου λόγος εκεί, 
όπου λόγος έστί, μάλλον ή ό σίδηρος προς την Ήρακλείαν λίθον.

Read: ούτως <καί> ή τού--φ ω τός <άκτίς, φησίν,> οικείου χω
ρίου- - μεταλαβούσα, σπεύδει προς τον Λόγον τον άνωθεν έλθόντα έν 
είκόνι δουλικήι, μάλλον ή ό σίδηρος προς τήν Ήρακλείαν λίθον, καί 
γίνεται μετά τού Λόγου Λόγος έκεΐ όπου <ό> Λόγος έστί and cf. p. 
124.6 πάντα οδν, φησί, τά συγκεκραμένα, καθώς είρηται, (καθώς είρ. 
τά συγκεκραμένα P, transposui) έχει <χωρί>ον (Go: οδν Ρ) ’ίδιον καί 
τρέχει προς τα οικεία, ώς <ό add.> σίδηρος <πρός Mi> τήν Ήρακλεί
αν λίθον ..  .

V. 21.9 ρ. 124.14 Καί ότι ταύθ’ ούτως έχει, φησί, καί πάντα 
διακρίνεται έπί τών οικείων τόπων τά συγκεκραμένα, μάνθανε* (He- 
rodot. VI 20).

Read: καί <ότι> πάντα διακρίνεται τά συγκεκραμένα έπί τών 
οικείων τόπων <οντα, έκ τούτων> μάνθανε. Cf. ρ. 123.26 διχάζεται 
γάρ καί διακρίνεται έκαστα τών συγκεκραμένων οικείου χωρίου τυχόν
τα* ώς γάρ έστι, <φησί, addidi> χωρίον συγκράσεως τοΐς ζώιοις άπα- 
σιν έν, ουτω καί τής διακρίσεως καθέστηκεν έν . . .

(69) V 23.1 ρ. 125.3 ’Ιουστίνος πάντηι έναντίος τήι τών αγίων 
γραφών γενόμενος διδαχήι, προσέτι δε καί τήι τών μακαρίων εύαγγε- 
λι<στ>ών (Go: εύαγγελίων Ρ) γραφήι ή (Ρ: έγγράφωι Go) φωνήι, ώς 
έδίδασκεν ό λόγος τούς μαθητας λέγων* ,,είς όδον έθνών μή άπέλθη- 
τε“ (Matth. 10:5) (όπερ δηλοΐ μή προσέχειν τήι τών έθνών ματαίαι 
διδασκαλίαι), οδτος έπί τα έθνών τερατολογούμενα καί διδασκόμενα 
άναγαγεΐν πειράται τούς άκροωμένους, αύτολεξεί τά παρ’ 'Έλλησι μυ- 
θευόμενα διηγούμενος, ούτε πρότερον διδάξας ούτε παραδούς το τέλει
ον αύτού μυστήριον, εί μή όρκωι δήσηι τον πλανώμενον.

Read: τήι τών μακαρίων εύαγγελι<στ>ών [γραφήι ή] φωνήι, <τήν 
δι’ αύτού έπικεχειρημένην αΐρεσιν συνίσταται. (Cf. Η ρρ. 133.25; 246.12). 
εί γάρ> καί (scr.: ώς Ρ) έδίδασκεν ό Λόγος τούς μαθητάς λέγων --, 
οδτος - - άπαγαγεΐν πειράται τούς άκροωμένους, - - ουτοι πρότερον 
διδάξας ούτε παραδούς το τέλειον αύτού μυστήριον εί μή κτλ.
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V 23.2 p. 125.10 Έ πειτα  τούς μύθους παρατίθησι ψυχαγωγίας 
χάριν, δπως οι εντυγχάνοντες τήι των βίβλων άναρίθμωι φλυαρίαι παρα- 
μύθιον έχω σι τα μυθευόμενα (δν τρόπον εΐ τις οδόν μακράν βαδίζων, 
παρατυχών καταλύματι άναπαύεσθαι δοκεΐ), καί ούτως πάλιν επί την 
των άναγνωσμάτων τραπέντες πολυμάθειαν μή μισήσωσιν, έως έπί το 
ύπ’ αύτοΰ τεχναζόμενον ανόμημα διά πλειόνων έξηχηθέντες όρμήσωσι 
τετυφωμένοι.

Read: τήι των βίβλων άναριθμ<ήτ>ωι (— Η ρρ. 102.19; 117.26) 
φλυαρίαι - - έπί την των άναγνωσμάτων <όδον> τραπέντες - - έπί τό ύπ’ 
αύτοΰ τεχναζόμενον άνόμημα <καί> διά πλειόνων έξηχηθέν όρμήσωσι...

(70) Y 23.2—3 ρ. 125.17. . . ουτω παραδίδωσι (sc. Justin) τά ύπ’ 
αύτοΰ έφευρημένα μετά άσεβείας μυστήρια, πήι μέν, καθά προείπομεν, 
μύθοις Έλληνικοΐς χρησάμενος, πήι δε παραπεποιημένοις βιβλίοις κατά 
τι παρεμφαίνουσι ταΐς προειρημένους αίρέσεσιν. οι πάντες γάρ ένί πνεύ- 
μάτι συνωθούμενοι εις ένα βυθόν αμάρας συνάγονται, άλλοι άλλως τά 
αύτά διηγούμενοι καί μ,υθεύοντες, ούτοι δέ ιδίως, οι πάντες γνωστι
κούς έαυτούς άποκαλοΰσι, την θαυμασίαν γνώσιν τοΰ τελείου καί άγα- 
Οοΰ μόνοι καταπεπωκότες.

Read: βιβλίοις, κατά τι παρεμφαίνουσι <τά δοκοΰντα> ταΐς προει- 
ρημέναις αίρέσεσιν. οί πάντες γάρ <γνωστικοί> ένί πνεύματι — μυθεύον- 
τες. ούτοι δέ (se. discipuli ïustini) ιδίως [οΐ πάντες a dittography] γνω
στικούς έαυτούς άποκαλοΰσκν, ωσάν addidi : ώσεί iam Сг> την θαυ
μασίαν γνώσιν τοΰ Τελείου καί Άγαθοΰ μόνοι καταπεπωκότες.

(71) V 24.1 ρ.125.25 ’Όμνυε δέ, φησίν ’Ιουστίνος... τον επάνω 
πάντων άγαθών, τον άνώτερον, άρρητα φυλάξαι τά τής διδασκαλίας 
σιγώμενα* καί γάρ καί ό πατήρ ήμών, ίδών τον αγαθόν καί τελεσθείς 
παρ’ αύτώι, τά τής σιγής άρρητα έφύλαξε καί ώμοσε, καθώς γέγραπται* 
(Рѕ. 109: 4).

Read: δμνυε - - - τον επάνω πάντων, <τόν ci. We> ’Αγαθόν, [τον 
άνώτερον a gloss], άρρητα φυλάξαι and cf. Η ρ. 133. 1 ομνύω τον 
έπάνω πάντων, τόν ’Αγαθόν, τηρήσαι τά μυστήρια ταΰτα . . .

V 24.3 ρ .12 6 .4 .,. εν ήι (sc. βίβλωι) μίαν των πολλών μυθολο
γίαν έκτιθεμένην ύπ’ αύτοΰ δηλώσομεν, ούσαν παρά Ήροδότωι (ΙΥ 
8— 10), ήν ως ξένην τοΐς άκροαταΐς παραπλάσας δ ιη γε ίτα ι...

Read: ούσαν <πρότερον> παρά Ήροδότωι and cf. ρ.201.23 δν 
λόγον ούν ’Αριστοτέλης άποδέδωκε περί τής ψυχής καί τοΰ σώματος 
πρότερος <ών, τοΰτον addidi> Βασιλείδης περί τοΰ μεγάλου άρχοντος 
καί τοΰ κατ’ αύτόν υίοΰ διασαφεΐ.

(72) V 26.1 ρ.126.29 Ούτός φησιν (sc. Justin)* ήσαν τρεις άρχαί 
τών δλων άγέννητοι, άρρενικαί δύο, θηλυκή μία. τών δέ άρρενικών ή 
μέν τις καλείται άγαθός, αύτό μόνον ούτως λεγόμενος, προγνωστικός 
τών δλων . . .  ή δέ θήλεια άπρόγνωστος, οργίλη, δίγνωμος (Go ex Η 
ρ. 276.15 : άγνωμων Ρ), δίσωμος . . .

Read: τών δέ άρρ ενικών ή μέν τις <άρχή — Η ρ. 276. !2> κα
λείται ’Αγαθός - - ή δέ θήλ(εια) - - διγνώμων, δισώμ<ατ>ος (=  Η ρ. 
276.16).

(73) V 26.8 ρ .128.1 Τόν άνθρο^πον ούν έποίησαν (Bernays : 
έποίησε Ρ) σύμβολο ν τής ένότητος αυτών καί εύνοιας καί κατατίθενται
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τάς εαυτών δυνάμεις εις αύτόν, Έδεμ μεν την ψυχήν, Έλωείμ δε τό 
πνεύμα, χαί γίνεται οίονεί σφραγίς τις α υ τ η καί φιλίας ύπόμνημα 
καί σύμβολοV αιώνιον του γάμου τής Έδέμ καί του Έλωείμ άνθρωπος, 
6 Άδάμ.

Read: τής ένότητος αυτών καί εύνοιας, καί - - το πνεύμα, καί 
γίνεται οίονεί σφραγίς τις αύτοΐ<ς> , καί φιλίας ύπόμνημα, καί σύμ
βολο V αιώνιον τού γάμου τής Έδέμ καί τού Έλωείμ <ό> άνθρωπος, 
ό Άδάμ.

Cf. ρ. 128.15 κτισθέντων δε πάντων, ώς γέγραπται παρά τώι 
Μωϋσήι, ούρανοΰ τε καί γής καί τών εν αύτοΐς (scripsi, cf. VT Gen. 
2:1: Ps. 145:6: αρχή Ρ: αύτήι Scott cett.).

(74) V 26.11-13 ρ. 12 8 .1 7 ... εις τέτταρας άρχάς“ διηιρέθησαν 
οί δώδεκα τής μητρός άγγελοι, καί καλείται τούτων έκαστον τεταρτη- 
μόριον ποταμός* Φεισών καί Γεών καί Τίγρις καί Εύφράτης, ώς, φησί, 
λέγει Μωϋσής (Gen. 2:10-14)* ούτοι έμπεριέ<ρ>χονται οί δώδεκα άγ
γελοι εις τέτταρα μέρη συμπεριπεπλεγμένοι καί διέπουσι τον κόσμον, 
σατραπικήν τι να έχοντες κατά τού κόσμου παρά τής Έ δεμ εξουσίαν, 
μένουσι δε ούκ αεί επί τών τόπων τών αύτών, άλλ’ οίονεί έν χορώι 
κυκλικώι έμπεριέ<ρ>χονται, άλλάσσοντες τόπον έκ τόπου καί παραχω- 
ροΰντες έν χρόνοις καί διαστήμασί τούς τόπους τεταγμένως (We: τε- 
ταγμένων Ρ) έαυτοΐς. δταν δε έπικρατήι τών τόπων ό Φεισών, λιμός, 
στενοχώρια, θλΐψις έν έκείνωι τώι μέρει τής γής γίνεται* φειδωλόν 
γάρ τό παράταγμα τών αγγέλων τούτων, ομοίως καί έκάστου μέρους 
τών τεσσάρων κατά τήν έκάστου δύναμιν καί φύσιν κακοί καιροί καί 
νόσων <συ>στάσεις (We: στάσεις Ρ). καί τούτο είσαεί κατά τήν έπι- 
κρά<τη>σιν τών τεταρτημόριων ώσπερεί ποταμών ρεύμα κακίας κατά 
θέλησιν τής Έ δεμ άδιαλείπτως τόν κόσμον περιέρχεται.

Read: Μωϋσής. ούτοι <δέ> έμπεριέ<ρ>χονται οί δώδεκα άγγελοι 
[εις] <τά> τέτταρα μέρη συμπεριπεπλεγμένοι <άλλήλοις> καί διέπουσι 
τόν κόσμον - -  έξουσίαν. μένουσι γάρ ούκ αεί - - έμπεριέ<ρ>χονται <πά- 
σαν τήν γήν (cf. Gen.2:l\ ό κυκλών πάσαν τήν γήν)>, άλλάσσοντες τό
πον έκ τόπου καί παραχωροΰντες <άλλήλοις > έν χρόνοις καί διαστή- 
μασι τούς τόπους <τούς Cr> τεταγμένους (Mi) αύτοις. -- ομοίως καί 
<έπί> έκάστου μέρους τών τεσσάρων, κατά τήν έκάστου <ποταμοΰ> δύ- 
ναμιν καί φύσιν, κακοί καιροί καί νόσων <συ>στάσεις <γίνονται>. καί 
τούτο <τό> [εις αεί] κατά τήν έπικρά<τη>σιν τών τεταρτημόριων πο
ταμών ώσπερεί ρεύμα κακίας- - άδιαλείπτως τόν κόσμον περιέρχεται.

(75) V 26.21-22 ρ. 130.3 Τδών ταΰτα ό πατήρ Έ λωείμ έκπέμπει τόν 
Βαρούχ, τόν τρίτον άγγελον τών έαυτοΰ, εις βοήθειαν τώι πνεύματι τώι 
οντι έν τοΐς άνθρώποις πάσιν. έλθών ούν ό Βαρούχ έστη έν μέσωι 
τών άγγέλων τής Έ δέμ . . . , καί παρήγγειλε τώι άνθρώπωι ,,άπό παν
τός ξύλου τού έν τώι παραδείσωι βρώσει φαγεΐν, άπό δε τού <ξύλου 
τού Go e LXX> γινώσκειν τό καλόν καί τό πονηρόν μή φαγεΐν“ 
(Gen. 2:16-17), όπερ έστίν ό Νάας* τουτέστι τοΐς μεν άλλοις άγγέλοις 
πείθεσθαι τοΐς ένδεκα τής Έδέμ* πάθη μέν γάρ έχουσίν οί ένδεκα, 
παρανομίαν δε ούκ έχουσιν, ό δέ Νάας παρανομίαν έσχε ..  .

Read: Ίδών <δέ> ταύτα ό πατήρ Έ λ ω ε ίμ --ε ις  βοήθειαν τώι 
πνεύματι <αύτοΰ,> τώι οντι έν τοΐς άνθρώποις π ά σ ιν .--το ΐς  μέν άλ-
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λοις άγγέλοις πείθεσθαι τοΐς εν δέκα, τής Έδέμ, <τώι δε Νάας 
πάθη μεν γάρ κτλ.

ούκέτι>.

(76) V 26.23 ρ. 130.14 Γίροσήλθε δε (sc. ό Νάας) και τώι Άδάμ 
καί εσχεν αύτόν ώς παΐδα, δπερ έστί καί αύτδ παράνομον* ενθεν γέ- 
γονε μοιχεία καί άρσενοκοιτία. άπδ τότε έπεκράτησε τα κακά τοΐς άν
θρωπο ις καί τά αγαθά έκ μιας αρχής γενόμενα τής του πατρός . . .

Read: καί εσχεν αύτόν ώς παιδ<ικ>ά (ci. C r)- - ενθεν <γάρ> γέ- 
γονε μοιχεία καί άρσενοκοιτία, άπό τότε <τε> έπεκράτησε τά κακά τοΐς 
άνθρώποις καί <κεχώρηκε> τά άγαθά, έκ μιας αρχής γενόμενα, τής τού 
πατρός . · .

(77) Y 26.27 ρ. 131.5 Τό τελευταίον έξ άκροβυστίας προφήτην 
έπελέξατο Έ λωείμ τον Ήρακλέα καί έπεμψεν, ΐνα τούς δώδεκα αγ
γέλους τής Έ δέμ  καταγω νίσηται καί έλευθερώσηι τ ο ν  π α τ έ ρ α  άπό 
των δώδεκα άγγέλων τής κτίσεως των πονηρών.

Read: τό <δέ> τελευταίο ν - - έπελέξατο <ό> Έλωείμ - - καί έλευ- 
θερώσηι <τό πνεύμα> τού πατρός άπό τών δώδεκα άγγέλων τής κτί
σεως, των πονηρών. Cf. ρ. 277.3 ΐνα ρυσθήι τό πνεύμα τού Έλωείμ 
et passim.

(78) Y 26.29 ρ. 131.21 . . .  καί άναγγέλλει (sc. ό Βαρούχ) αύτώι 
(sc. τοκ ’Ιησού) άπ’ άρχής πάντα όσα εγ ενετό άπό τής Έ δέμ  καί τού 
Έλωείμ <καί τά Mi> μετά ταυτα έσόμενα, καί είπε* πάντες οι προ 
σού προφήται ύπεσύρησαν* πειράθητι ούν, ’Ιησού, υιέ άνθρώπου, μή 
ύποσυρήναι, άλλα κήρυξον τούτον τον λόγον τοΐς άνθρώποις καί <άν>άγ- 
γειλον (We: άγγειλον Ρ) αύτοΐς τά περί τού πατρός καί τά περί 
τ ο ύ  ά γ α θ ο ΰ ,  καί άνάβαινε προς τον άγαθόν καί κάθου έκεΐ μετά 
τού πάντων ημών πατρός Έλωείμ.

Read: καί άναγγέλλει αύτώι πάντα δσα άπ’ άρχής έγένετο, <του- 
τέστιν> άπό τής Έ δέμ καί τού Έλωείμ <καί τ ο ύ  ’Α γ α θ ο ύ ,  καί 
τά> μετά ταΰτα γ ε ν ό μ ε ν α ,  καί εΐπε* and cf. ρ. 126.29 ήσαν τρεις 
άρχαί τών όλων άγέννητοι, άρρενικαί δύο, θηλυκή μία.

(79) Y 27.5 ρ. 133.16 Κατά τον αύτόν έκεΐνον τρόπον καί τάς 
άλλας <ρήσεις τάς add. We> προφητικάς ομοίως παράιδουσι (Go Cr 
We: παραδιδοΰσι Ρ) διά πλειόνων βιβλίων.

Read: καί τάς άλλας προφητικάς <γραφάς — NT Rom. 16: 26> 
ομοίως παρωιδοΰσι κτλ.

(80) Y 27.6 ρ. 133.21 ’Αληθώς δέ, ώσπερ λέγει f  καί ο κατά, f  
(Ρ: λέγεται, κατά Go: λέγει είκαιότατα ci. We) τον αύτού 'Ηρακλέα 
δει μιμησαμένους έκκαθάραι τήν Αύγείου κόπρον, μάλλον δέ άμάραν, 
εις ήν έμπεσόντες οί τούτου άνεχόμενοι ού πώποτε άποπλυθήσονται, 
αλλ’ ούδέ άνακύψαι δυνήσονται.

Read: άληθώς δέ, ώσπερ <αύτός sc. Justin> λέγει οίκειότατα, τον 
[αύτού] Ήρακλέα δει μιμησαμένους <ήμάς> έκκαθάραι - -  άμάραν, εις 
ήν εμπεσοντες οί τούτου άνεχόμενοι ού <μόνον ού> πώποτε άποπλυ- 
θησονται, άλλ’ ούδέ άνακύψαι δυνήσονται.
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