
SIX DEMOCRITEAN EMENDATIONS

(1) Test. XIV Luria1 =68 B 299 Diels-Kranz. Clement, Strom. 
1. 69. 4 Stählin: Δημόκριτος γάρ (δε Marcovich) τούς Βαβυλωνίους λό
γους t  ηθικούς f  πεποίηται* λέγεται γάρ την Άκικάρου στήλην έρμη- 
νευθεΐσαν τοΐς ίδίοις συντάξαι συγγράμμασι.

ήθικούς: ίδιους Cobet: οικείους Diels: ήθικούς <ίδιους> Luria 
(actually, so already Rudolf Swend). Read: ίδικούς for the transmitted 
ήθικούς. Clement uses ίδικός three times, and the word was common 
enough in Patristic literature (cf. G. W. H. Lampe, A Patristic Greek 
Lexicon, s. v.).

(2) Fr. 291 Luria =  67 A 10 DK. Hippolytus, Refutatio 1. 12 
Wendland: Κόσμους δέ <ώδε Usener> γίνεσθαι (Roeper: γενέσθαι codd., 
Luria) λέγει (sc. Leucippus)* όταν εις μέγα κενόν (Roeper: μετάκοινον 
codd.) έκ τού περιέχοντος άθροισθήι πολλά σώματα καί συρρυήι, προσ- 
κρούοντα άλλήλοις συμπλέκεσθαι τά όμοιοσχήμονα καί παραπλήσια τάς 
μορφάς, καί περιπλεχθέντων άστρα (Diels: εις ετερα codd.) γίνεσθαι.

Luria was not happy with Diels’ emendation while printing the 
following text: καί περιπλεχθέντων είς ετερα <μετακοσμηθήναι καί έτε- 
ρα> γίνεσθαι. However, Luria’s supplement does not explain how the 
atoms come to form a whole world-order or cosmos. Consequently, 
I think that Diels’ emendation needs only to be improved by reading as 
follows: καί περιπλεχθέντων <αύτών κατ' αυξ>ησ<ιν ά>στέρας γίνεσθαι. 
Cf. Diogenes Laërtius 9. 30: τούς τε κόσμους γίνεσθαι σωμάτων είς τό 
κενόν έμπιπτόντων καί άλλήλοις περιπλεκομένων, έκ τε τής κινήσεως 
κατά την αυξησιν αυτών γίνεσθαι την τ ω ν  ά σ τ έ ρ ω ν  φύσιν.

The same palaeographical error we find in Theophrastus, M eta- 
physics 15, p. 7 a 22 Ross-Fobes: πλήν εί συμβαίνει τήι των ά σ τ έ 
ρ ω ν  (Usener: έτέρων codd.) τάξει καί μεταβολήι μορφάς τε παντοίας 
καί ποικίλας γίνεσθαι των περί τον άέρα καί τήν γην* ών δη μέγιστόν 
τινες παράδειγμα ποιούνται τά περί τάς ώρας τάς ετησίους, έν αΐς καί 
ζώιων καί φυτών καί καρπών γενέσεις, οΐον γεννώντος τ ο ύ  ή λ ι ο υ .

(3) Fr. 369 Luria =  68 A 135 DK. Theophrastus, De sensibus 
62 Diels: Παραπλησίως δε καί περί σκληρού καί μαλακού* σκληρόν μεν 
γάρ είναι τό πυκνόν, μαλακόν δέ τό μοζνόν, καί τό μάλλον δέ καί ήττον 
καί f  μάλιστα f  κατά λόγον.

1 DEMOCRITEA: collegit, emendavit, interpretatus est Salomo Luria. Le- 
ninopoli, 1970. Pp. 664, 4°. (Akademija nauk SSSR: Institut istorii).
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καί μάλιστα: καί τά λοιπά Diels: κα<θορίζει> μάλιστα Luria, 
Read: καί το μάλλον δε καί ήττον καί μάλιστα <καί ήκιστα ούτως> 
κατά λόγον. — ούτως (i.e. σκληρόν καί μαλακόν) and κατά λόγον =  'in 
like fashion’, καί ήκιστα was suggested by Burchard long ago, only 
to be forgotten.

(4) Fr. 437 Luria —■ A 115 DK. Aëtius 4. 10. 5 Diels: Δημόκρι
τος πλείους μέν είναι τάς αισθήσεις των αισθητών, τώι δέ μη άναλογί- 
ζειν τά αισθητά τώι πλήθει λανθάνειν.

τώι πλήθει: τώι πάθει Luria ('the disposition of the sense-oi- 
gan’). Read: τώι δέ μή άναλογίζειν <ταΐς αίσθήσεσι> τά αισθητά τώι 
πλήθει λανθάνειν (sc. ημάς τά αισθητά), 'that is why the objects of 
perception escape our knowledge’.

(5) Fr. 514 Luria =  A 139 DK. Pseudo-Galen, Hist, philos. 123 
Diels: Δημόκριτος γεγενημένα είναι τά ζώια συστάσει f  ειδεεναστρον f 
πρώτον του ύγροΰ ζωιογονοΰντος.

ειδεεναστρον: είδέων άνάρθρων Diels coni. Empedocl. A 72; B 
57 ss.: εϊδει ένδεεστέρων Luria. Luria’s emendation creates an unlikely 
Greek (συστάσει εϊδει). Read instead: συστάσει οίδέων ('swellings, pus
tules’), <τών> άστρων πρώτον <καί> του ύγροΰ ζωιογονούντων, and cf. 
Diodorus 1. 7. 3—4 (B 5. 1 DK): έπειτα διά την θερμασίαν άναζυμου- 
μένης τής επιφάνειας σ υ ν ο ι δ ή σ α ί  τινα τών υγρών κατά πολλούς 
τόπους, καί γενέσθαι περί αύτά σηπεδόνας ύμέσι λεπτοϊς περιεχομένας. . . 
(4) ζ ω ι ο γ ο ν  θ υ μ έ ν ω ν  δέ τών ύγρών διά τής θερμασίας τον είρη- 
μένον τρόπον τάς μέν νύκτας λαμβάνειν αύτίκα την τροφήν έκ τής πι- 
πτούσης από του π ε ρ ι έ χ ο ν τ ο ς  ομίχλης, τάς δ’ ημέρας ύπό του καύ-  
μ α τ ο ς στερεοΰσθαι. . .  ; and Hermippus, De astro!. 2 . 3 . 6  Kroll-Vier- 
eck (B. 5. 2 DK): φύονται δή πρώτον ούτω δένδρα τε καί φυτά καί 
τινες ύμένες έοικότες π ο μ φ ό λ υ ξ ι ν ,  αϊ δή μεθ’ ήμέραν μέν ύπό του 
ή λ ι ο υ  διαθερμαινόμεναι, νύκτωρ δέ ύπό τής σ ε λ ή ν η ς  καί τών άλλων 
ά στ έ ρ ο ^ ν  περιθαλπόμενοι, χρόνωι διαρραγεϊσαι τά ζώια άπέτεκον.

(6) Fr. 771 =  Β 243 DK. Stob. Anth. 3. 29. 88: Τής ήσυχίης 
πάντες οί πόνοι ήδίονες, όταν ών εϊνεκεν πονέουσι τυγχάνωσιν ή είδέ- 
ο̂ σι κύρσοντες. εν δέ άκος τήι (codd., Luria: εν δέ έκάστηι Diels) άπο- 
τυχίηι τό πάν (codd., Luria: τό πονεΐν Mullach, agn. Diels) ομοίως 
άνιηρον καί ταλαίπωρον <ένθυμέεσθαι add. Luria>.

Luria translates his text as follows: „The only remedy in failure 
is to know that everything is both unpleasant and painful·4. I think he 
is right in dismissing Diels’ text as palaeographically unlikely and weak 
in sense („Bei jedem Mißlingen aber ist die Mühe in gleicher Weise 
lästig und peinvoll·4). But Luria’s own text and translation is no better, 
since it leaves the problem of the article in τό πάν without solution. 
Consequently, read: εν δέ άκος τήι άποτυχίηι* το<λμάν> πάν ομοίως 
άνιηρον καί ταλαίπωρον, „to endure in like manner every hardship and 
distress44. Cf. Theognis 591 τολμάν χρή τά διδοΰσι θεοί θνητοϊσι βρο- 
τοΐσιν; 555; 1178 α.
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