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XXXI ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑ.

Έ στιν  άμέλει ή φιλολογία ύπερβολή τις επιθυμίας 
γραμμάτων καί πραγμάτων παλαιών, ό δέ φιλόλογος τοιοΰτός

2 τις, οιος τά βιβλία καί τούς παπύρους καί τάς έπιγραφάς 
καί άλλα τοιαύτα μόνον διά τό αρχαία είναι υπερτιμάν καί 
ιερά νομίζειν, καί χαίρειν επί τω εύρίσκεσθαι αύτά ού σώα 
άλλά διεφθαρμένα πολλοΐς άμαρτήμασι καί διαλείμμασι, τοι- 
αΰτα εύτρεπίζειν καί δ ιορθού ν έργον εαυτού φάσκων ήδιστον

3 καί άξιολογώτατον καί εύρεθέντων που άρχαίων γραμμάτων 
έάν μεν ή εν χάρταις γεγραμμένα ήδεσθαι, εάν δ’ έν περγα- 
μηνοις ορχεΐσθαι, εάν δ’ έν παπύροις άνολολύζειν χαρά, εάν

4 δ’ έν λίθω παιανίζειν, έάν δ’ έν χαλκώ καί προσκυνειν καί 
τών καθ’ έαυτον τεχνιτών μηδέν θαυμάζειν, τών Όμηρου 
έπών τόδε άεί θρυλών* Οϊοι νΰν βροτοί είσιν, όταν δ’ ίδη ή 
τι άγαλμα τών άρίνων καί κολοβών καί ήκρωτηριασμένων 
ή παλαιάς χύτρας συντριβείσης οστρακον πυγήν μειράκιου 
έγγεγραμμένον, ήδονή αναπηδάν καί άναβοάν* Τουτί άρα

5 ως χρηστόν έστιν* καί τάς βιβλιοθήκας πλείω χρόνον οίκεΐν 
ή τήν οικίαν καί βιβλίων έμπληρωθέντα έχειν τον θάλαμον,

6 τον άνδρώνα, τό δωμάτιον* καί άπαγορεύειν τήν θεράπαι- 
ναν μή καλλύναι μηδε διακοσμήσαι τράπεζαν τήν γραφικήν

7 καί παιδιών παμπόλλων γεγονότων αύτώ έντυχών τινι έν 
ταις όδοΐς πορευόμενος μή γιγνώσκειν άλλά άνερέσθαι φιλαν- 
θρώπως* Τέκνον, τι κλαίεις; πόθι τοι δόμος ήδέ τοκήες;

8 δεινός δέ καί τά παιδία πέντε έτών άναγκάζειν επη έκμαν- 
θάνειν, τήν δέ γαμετήν τά Ελληνικά γράμματα* καί τούς

9 τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων παλαιούς νόμους άκριβέστερον
10 γνώναι ή τούς της έαυτού πατρίδος* καί τα ίμάτια περιβάλ- 

λεσθαι άρχαιότροπα, τάς δέ άναξυρίδας μείους φορεϊν τών
11 σκελών καί άεί τι διδάσκειν, τω δέ μή πεπεισμένω όργί-
12 ζεσθαι* καί τοΐς όμοτέχνοις δεινώς μαχόμενος διατελεΐν, ά 

αυτός έφη, ταΰτα μόνα ορθώς έχειν τών άλλων άμα βοών-
13 των μεγάλη φωνή διισχυριζόμενος· καί ^οιούτοις λόγοις χρή- 

σασθαι* Ού πιστεύω καί Ταύτα άλογα καί Τάναντία σαφώς 
πρώην άπέδειξα καί rAp’ ουπω άνέγνωκας ά περί τούτων

14 νεωστί συνέγραψα; καί άποδημεΐν μάλιστα εις ’Αθήνας καί 
'Ρώμην καί έπαινειν τον έκει ουρανόν καί γην καί θάλατταν 
καί τούς έκεΐ άνδρας καί γυναίκας καί κορίδια καί πάντων 
τούτων εικόνας άεί περιφερόμενος θαυμάζειν* καί ώνούμενος 
νομίσματα άδόκιμα ή κίβδηλα καί όστρακα καί λιθίδια καί 
ληκύθια καί λήρους τά έφόδια άναλώσας λαθειν* καί οΐκαδε 
έπανελθών ύπισχνεισθαι τή γαμέτη (on the margin: καί τή 
πενθερά) άξεσθαι αύτήν με θ’ έαυτού ές ύστερον.
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