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CAP. I .

SPEUSIPPUS.

τ. Τα μεν περί Πλάτωνος τοσαύτα ήν ες το δυνατόν ι - 1. De Platone diximus qu® valuimus colligere, studiose
ημίν συναγαγεΐν,φιλοπόνως διειλήσασι τάλεγύμενα περί
evolventes quicquid de eo vivo proditur. Successit autem
τάνδρος. Διεδεξατο δ' αύτον Σπεύσιππος Εύρυμεδοντος 2 ei Speusippus, Eurymedontis fdius, Atheniensis, pago
'Αθηναίος, των μεν δήμων Μυρρινούσιος, υίός δέ της Myrrliinusius, Potones Platonis sororis filius. Octo autem
5 αδελφής αυτού ΙΙοτώνης. Και έσχολάρχησεν ετη οχτώ, 3 anuos schol® Platouic® pr®fu¡t, a centesima octava Olymάρξάμενος άπό της ογδόης και εκατοστής 'Ολυμπιάδος·
piade initium sumens. Gratiarum signa in sellóla collocavit,
Χαρίτων τ' άγάλματ' άνέθηκεν εν τω μουσείω τω υπό qua; fuit a Platone in Academia exstructa. Perstitit autem
Πλάτωνος εν 'Ακαδημία ίδρυθεντι. και έμεινε μεν επί 4 intra Platonis decreta, etsi ìiiorum gravitate non Uli inaiiτών αυτών Πλάτωνι δογμάτων ου μην τό γ' ήθος διέ- s it similis : namaue et iraciuidus erat et voluptatibus d e ίο μεινετοιούτος.καί γάρδργίλοςκαί ηδονών ή'ττων ήν.φασί
ditus. .Neinpe aiunt illuni pr® ira catulum in puteum jeγούν αυτόν υπό θυμού το κυνίδιον εις το φρε'αρ βίψαι
cisse, voluptateque delinitum in Macedoniam ad Casandri
και υφ' ήδονής Ιλθείν είς Μακεδονίαν επί τον Κασάνδρου
nuptias profectum esse., (2) Feruntur et Platonis discipular
γάμον. (2) ελέγοντο δε αυτού και αί Πλάτοινος άκούειν 5 Lastlienia Mantinea et Axiothea Pbliasia ipsum quoque auμαθη'τριαι, Λασθ.ε'νειά τε ή Μαντινική και Άςιοθέα ή divisse. Quo etiam tempore Dionysius ita ad illuni mordala Φλιασία. δ'τε και Διονύσιος προς αυτόν γράφων τ ω - citer scribens ait : Et ex Arcade discipula, qualissit tua
θαστικώς φησι· « και εκ της 'Αρκαδικής σου μαθήτριας philosophia discere possumus. Et Plato qtiidem anditoεστί καταμαθεϊν τήν σοφίαν. και Πλάτοιν μεν ατελείς res saos inmunes a mercedibus prcestabal, tu vero triφόρων τους παρ' αυτόν φοιτώντας εποιει· σό δε δασμό- bulaexigisetavolentibusetnolenlibusaccipis.
Primus
λογεΐς και παρ' εκόντων και ακόντων λαμβάνεις. » Ο υ - 6 hie, ut ait Diodorus ¡11 primo Comnienlariorum, perspexit
20 τος πρώτος, καθά φησι Διόδωρος εν απομνημονευμάτων
comniuiieessediscipli.iiarumvinculum,easquequaritumneri
πρώτω, εν τοις μαθήμασιν εθεάσατο τό κοινόν και συν- poterat sibi invicem junxit atque conciliavit. Primus item
ωκείωσε καθόσον ήν δυνατόν άλλήλοις- και πρώτος παρά
qu;e ab Isocratedicebantur arcana edidit, ut C®neus refert :
'Ισοκράτους τα καλούμενα απόρρητα έξήνεγκεν, ως φησι (3) ac prinius quo pacto ex graciliorib'us ligáis capacia et in
Καινεύς. (3) και πρώτος ευρεν ψ τα φορμία τών φρυγά- ventrem tiimcntia vascula fierent invenit. Quum vero jain
2a νων ευογκα ποιούσιν. "Ηδη δέ υπό παραλύσεως και τό η paralysi corpus illi ornileobtorpuisset, misit qui Xenocralem
σώμα διέφθαρτο, και πρός Ξενοκράτην διεπεμπετο παad se venire et schol® siiccessioiiem accipere invitarent.
ρακαλών αυτόν ελθεϊν και τήν σχολήν διαδεξασθαι.
Aiunt ¡llum quum lectica ferretur in Academiam, obΦασί δέ αυτόν έπ' άμαξίου φερόμενον εϊς την Άκαδη- 8 vium Imbuisse Diogenem, et quum illi Salve dixisset, hoc
μίαν συναντήσαι Διογενει και Χαίρε ειπείν· τον δε φά- ab co responsuin eccepisse : At tu nequaquam salve, qui
30 ν α ι , «άλλα μή συ γ ε , δςτις υπομένεις ζην τοιούτος ejusinodi quum sis, vivere sustines. Denique vero meerore
ών. •> Και τέλος υπό άθυμίας εκών τόν βίον μετήλλαξε 9 impulsus, quum jam senio confectus esset, mortem sibi
γηραιός ών. και έστιν ημών είς αύτον·
sponte conscivit. De eo hoc nostrum est epigramma : .
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Άλλ' εί μή Σπεύσιππον εμάνθανον ώδε θανείσθαι,
ούκ άν επεισέ με τις τάδε λέςαι·
ώς ήν ουχί Πλάτωνι πρός αίματος· ού γαρ άθυμών
κάτθανεν αν διά τι σφόδρα μικρόν.

QUod nisi Speusippum didicissem sic obiturum,
auetor erat mihi dicere nemo,
i l u n c ementiri se natum stirpe Platonis :
n a m n ih¡|i dolor haud jugulasset.

-

(i) Πλούταρχος δέφησιν εν τω Λυσάνδρου βίω και Σύλλα
(4) Porro Plutarchus in Vita Lysandri et Sull® pediculis elφθειρσίν έκζέσαι αύτον. ήν δέ και τό σώμα διακεχυfervescentibus illum interiisse ait. Frat autem corpore difμένος, ώς φησι Τιμόθεος έν τω περί βίων. Ούτος, iofluens, quodtestatur Timotheus in libro de Vitis.Hic,inquit,
io φησι, πρός τόν ερώντα πλούσιον άμορφου, εφη , « τί
diviti deformem mulierem amanti, Quid tibi, ait, istac
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Si coi Sii τούτου ; εγώ γάρ σοι Sty.α ταλάντων εύμορ- opus est? ego tibi decern talentis formosiorem inveniam.
φστέραν εύρήσω. » Καταλέλοιπε δε π άμπλειστα ύπο-ι 1 Reliquit autem permulfa commentaria et diálogos complures,
μνήματα και διάλογους πλείονας, εν οίς και Άρίστιππον inter quos et Aristippus Cyren®us est; de dividís u n u m ,
τον ΚυρηναΤον, περί πλούτου α , περί ηδονής α', περί δι- de volúntate unum, de justitia unum, de pliilosopbia unum,
5 καιοσόνηςα', πέρίφιλοσοφίαςα', περίφιλίαςα', περί θεών de amicitiaunum, de diis unum, Philosopbus u n u m , ad
α', Φιλόσοφος α , προς Κε'φαλονα', Κέφαλος α', ΚλεινόCephalum unum, Cepbalus unum, Clinomaclius sive Lysias
μαχος ή Λυσίας α , Πολίτης α', περί ψυχής α', προς
unum, Cívis unum, de anima unum, ad Gryllum unum,
Γρύλλον α', (5) Αρίστιππος α', τεχνών έλεγχος α',υπο(5) Aristippus unum, Reprebensio artium unum, Comμνηματικοί διάλογοι, Τε/νικόν α', διάλογοι τών περί την
mentariorum diálogos,.Artificiosum unum, Diálogosearum
ιο πραγματείαν δμοίων α' β' γ' δ' ε! ς''ζ' η' θ' ι', διαιρέσεις
rerum qu® parem habent tractationem decern, Diviκαί προς τά δμοια ύποθέσεις, περί γενών καί ειδών π α siones
et argumenta ad similia, de generibus et speciebus
ραδειγμάτων, προς τον Αμάρτυρον, Πλάτωνος έγκωμιον,
Ιπιστολαί προς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον· περί νομο- exemplorum , ad Amartyrum, Laudationem Platonis,
θεσίας, Μαθηματικός, Μανδρόβολος , Λυσίας , "Οροι, " Epístolas ad Dionem, Dionysium et Philippum; de legum
15 Τάξεις υπομνημάτων στίχοι τρεις καί τετρακιςμυριοι sanctionc, Mathematicus, Mandrobolus, Evsias, Definitioτεσσαρακόσιοι εβδομήκοντα πε'ντε. προς τούτον γράφει nes, Commentariorum ordines : versus quadragíes et ter
καί Σιμωνίδης τάς ιστορίας, εν αίς κατε'ταξε τάς πράξεις mille quadringenti septuaginta quinqué. Ad hunc SimoniΔίωνος τε καί Βίωνος. φησί δέ καί Φαβωρΐνος εν des seribit historias, in quibus Dionis ac Bionis gesta compreδευτε'ρω απομνημονευμάτων ιός Αριστοτέλης αύτού τά liendit. Ejus libros Aristotelem tribus talentis emisse Favo20 βιβλία τριών ταλάντων ¿ινήσατο. Γε'γονε Σπευσιππος I 2rinus in secundo Commentariorum auctor est. Fuit et alter
καί έτερος, ιατρός Ήροφίλειος Άλεξανδρεύς.
Speusippus, medicus Herophileus, Alexandrinus.

Κ Ε Φ . Β'.

CAP. I I .

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.

X E N O CRATES.

ο. Ξενοκράτης Αγαθήνορος Χαλκηδόνιος· ούτος έκνέου 1
6. Xenocrates Agathenoris Alius Chalcedonius. Is ab adoΠλάτωνος ήκουσεν, αλλά καί εις Σικελίαν αύτώ συναlescent® Platonis auditor fuit, eique in Siciliani proficiscenti
25 πεδήμησεν. Έ ν δέ τήν φύσιν νωθρός , ωςτε λέγειν τον 2 comes itineris adhmsit. Erat autem ingenio tardus, adeo
Πλάτωνα συγκρίνοντα αύτδν Άριστοτέλει, « τω μέν
ut quum ilium Plato Aristoteli conferret, alterum freno,
μύωπος δει, τω δέ χαλινού. » καί « εφ' οίον ί'ππον οίον alteram diceret egere calcaribus : illudque, Qualem conόνον αλείφω. «' Σεμνός δέ τά τ' άλλα Ξενοκράτης καί 3 tra equum qualem asinum ungo. Ceterum vultu erat semσκυθρωπός αεί, ώςτε αύτώ λέγειν συνεχές τον Πλάτωνα, per Xenocrates ad gravitatem composito ac tristiore, ita ut
ίο « Ξενόκρατες, θύε ταϊς Χάρισι. » διήγέ τ' εν 'Ακαδημία s®pissime ad ilium Plato diceret : Xenocrates, Graliis sacra
τά πλείστα· καί ε ΐ π ο τ ε μελλοι εις άστυ άνιέναι, φασί facito. Vixit autem utplurimum in Academia : si quando
τους θορυβώδεις πάντας καί προυνίκους ύποστέλλειν vero ad urbem profecturus esset, aiunt petulantes et impúχυτού τή παρόδιο. (7)καίποτε καί Φρυνην τήν έταίραν dicos omnes, dum procederei, sese demisso capite proripere
εθελήσαι πειρασαι αύτόν, καί δήθεν διωκομένην ύπό solitos. (7) Quiii etiam Pbrynen nobile scortum ilium ali35 τίνων καταφυγεΐν είς τό οίκίδιον. τον δέ ένεκα τού quando tentasse, et quasi a quibusdam insectaretur scilicet,
ανθρωπίνου είςδέξασθαι, καί ενός όντος κλινιδίου δεο- sic in illius ®diculam confugisse : ilium vero humanitatis
μένη μεταδούναι τής κατακλίσεως· καί τε'λος πολλά causa excepisse. Quumque solus iilic et unicus lectulus esΙκλιπαρούσαν άπρακτον άναστήναι. λέγειν τε προς τους set , oranti lectuli ipsius partem concessisse : denique quum
πυνθανομένους ώς ούκ άπ' ανδρός , αλλ' ά π ' άνδριάντος multa nequicquam orasset, infecto opere profectam esse, ac
40 άνασταίη. ένιόι δέ Λαίδα φασί παρακατακλϊναι αύτώ dixisse percontantibus, se non a viro, sed a statua exire. Quiτους μαθητας· τον δέ ούτως είναι Ιγκρατή, ώςτε καί dam vero discípulos Laidem fili injecisse in lectulum tradunt,
τομάς καί καύσεις πολλάκις ύπομεΐναι περί τό αϊδοΐον. illumque adeo fuisse continentem, ut et secari sibi et uri
Ή ν δέ καί αξιόπιστος σφόδρα , ώςτε μή εξόν άνώμοτον . partespndendassmpepateretur. Tantavero illius verbis fules
μαρτυρεΐν, τούτω.μόνω συνεχιυρουν'Αθηναίοι. -(β) Καί it habebatur, ut quum injurati nullius testimonium admitte45 δή καί αύταρκέστατος ήν. 'Αλεξάνδρου γούν ποτέ συχνόν ^ retur, huic soli remiserint Athenienses jusjurandum. (s)
Erat pr®terea maxime frugi, ita ut quum fili Alexander maαργύριον άποστείλαντος αύτώ, τριςχιλίας Άττικας αφεgnani pecuni® summam misisset, acceptis tantum triginta
λών τό λοιπόν άπέπεμψεν, ειπών Ικείνω πλειόνων δεΤν
minis Atticis reliquum remiserit, dicens fili opus essepluπλείονας τρέφοντι. αλλά καί τό ύπ' 'Αντιπάτρου π ε μ ribus, qui pin res enutriret. Ab Antipatro quoque sibi misοθέν μή προςέσθαι, ως φησι Μυρωνιανός εν Όμοίοις.
sam pecuniam non accepisse Myronianus in Similibus testa-
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και χρυσώ στεφάνιο τιμηθέντα Ιπάθλω πολυποσίας
τοις Χουσι παρά Διονυσίω Ιςιόντα Οεϊναι προς τον ίδρυμένον Έ ρ μ ή ν , ένθαπερ τιθέναι και τους άνθινους ειώθει.
λόγος δέ αυτόν μετά και άλλων πεμφθήναι πρεσβευτήν
προς Φίλιππον· και τους μεν δώροις μαλ,θασσομένους
και εις τάς κλήσεις συνιέναι και τω Φιλίππιρ λαλεΐν
τον δέ μηδετερον τούτων ποιεΐν. ουτε γαρ δ Φίλιππος
αυτόν προςίετο οιά τούτο, (ο) δθεν ελθόντας τουςπρέσβεις
εις τάς Αθήνας φάσκειν ώς μάτην αύτοϊς Ξενοκράτης
συνεληλύθοι· και τους έτοιμους είναι ζημιούν αυτόν,
ικαθόντας δέ παρ' αυτού ώς νύν και μάλλον φροντι—
στέον είη της πόλειος αύτοΤς (τους μέν γάρ ήδει δωροδο·.
κήσαντας δ Φ ί λ ι π π ο ς , έμέ δέ μηδενί λόγω υπαξόμενος _
φασί διπλασίως αυτόν τιμήσαι. και τον Φιλιππον δέ
λέγειν ύστερον ώς μόνος είη Ξενοκράτης των προς αυτόν
άφιγμένιον άδωροδόκητος. άλλα και πρεσβεύων προς
Άντίπατρον περί αιχμαλώτων 'Αθηναίων κατα τον Λαμιακόν πόλεμον, και κληθείς επί δεΐπνον προς αυτόν
προηνέγκατο ταυτί"
Ώ Κίρκη , τις γάρ κεν άνήρ, δς εναίσιμος ε ί η ,
πριν τλαίη πάσσασθαι εδητυος ήδέ ποτήτος ,
πριν λυσασθ' έτάρους και εν οφθαλμοΐσιν ίδέσθαι;

και τον άποδεξάμενον την εύστοχίαν εύθυς άφεϊναι. (ιο)
Στρουθίου δέ ποτε διωκομένου δπό ίέρακος και είςπη25 δήσαντος εις τους κόλπους αυτού, καταψήσας μεθήκεν,
ειπών τον ίκέτην δεΐν μή εκδιδοναι. σκωπτομενος υπό
Βίωνος ουκ έφη αύτω άποκρινεϊσθαι· μηδέ γάρ την τραγωδίαν υπό της κωμωδίας σκωπτομένην άποκρίσεως
άςιούν. προς δέ τον μήτε μουσικήν μήτε γεωμετρίαν
»υ μήτε άστρονομίαν μεμαθηκότα, βουλόμενον δέ παρ'
αυτόν φοιταν, « πορευου, έφη· λαβάς γάρ ουκ έχεις
φιλοσοοίας. » οί δέ τούτο Φασιν ειπείν, « παρ' εμοί γάρ
πόκος ού κνάπτεται. » (ιι) είπόντος δέ Διονυσίου προς
Πλάτωνα ώς άφαιρήσεται αυτού τον τρά/ηλον, παρών
35 ούτος και δείςας τον ίδιον, « ουκ αν γ ε , εφη, τις
πρότερον τούτου. » Φασί και Αντιπάτρου ποτε έλθόντος
εις 'Αθήνας και άσπασαμένου αΰτον, μή πρότερον άντιπροςαγορεύσαι πριν ή τον λόγον 8ν έλεγε οιαπεράνα-^
σθαι. Άτυφότατος δέ ών πολλάκις της ήμέρας έαυτώ
40 εμελέτα, και ώραν μίαν, Φασίν, άπένεμε σιωπή.
Και
πλείστα δ'σα καταλε'λοιπε συγγράμματα και έπη και
παραινέσεις, ά έστι ταύτα - Περί φύσεως α' β' γ' δ' ε' ς ' ,
πεοί σοφίας ς', περί πλούτου α', 'Αρκάς α', περί του αορίστου α', (12) περίτούπαιδίου α', περί έγκρατείαςα', περί
45 τού ωφέλιμου α', περί τού ελευθέρου α', περί θανάτου
α', περι έκουσίου α', πεοί φιλίας α β', περί επιεικείας
α', περί τού εναντίου α β', περί ευδαιμονίας α' β', περί
τού γράφειν α', περί μνήμης α', περί τού ψεύδους α',
Καλλ'ικλής α',·περί φρονήσειυς α' β', Οικονομικός α',
50 περί σωφροσύνης α', περί δυνάμεως νόμου α', περί πολιτείας α ' , περί δσιοτητος α', Οτι παραδοτή ή αρετή
α', περί τού 8ντος α', περί ειμαρμένης α', περί παθών
α ' , περί βίων α', περί δμονοίας α', περί μαθητών α' β',

9ό

iur. Corona fi'inqni' aurea donatimi premio liibacitatis
Choum festo apud Dtonysium, e convivio exeuntem earn
ante Mercurii statuam deposuisse, ubi floreas quoque coronas ponere solitus erat. Missum ilium cum ceteris legatimi ad Philippine fama est, ac reliquos quidem donis
emollitos et convivía celebrasse et cum ilio sxpe sermones
caldere solitos, ipsum vero horum neutrum fecisse ; ac propterea Philippus eum ad sese admittere nolebat. (9) Quocirca et Alhenas reversos legatos dixisse, frustra Xenocraf em
secumivisse, Atlieniensesque illi jam parasse mulctam. Sed
admonitos ab eo , nunc quam maxime reipublica; esse eavendum—nam hos Philippus largitone sibi conciliates scie·
bat, menullctyacto ad id impellere poterai, (inquit )—duplici
honore illum ornasse perhibent. Philippum quoque postea
dixisse, solum Xenocratem ex omnibus qui ad se venerint
legatis inunera sprevisse. Ad Antipatrum quoque legatone
functus, ut qui ex Atheniensibus in bello Lamiaco capti
fuerant, redderet, ab eo invitatus ad ccenam bisce ad illuni
verbis usus est :
Quis cupiat, Circe, prudens vel sanior unquam
sustineat bibere atque cibum gustare, priusquam
solvantur socii, ac dentur conspiciendi ?

Ejus liane dexteritatem ille perlibenter amplexus omnes
6 continuo solvit ac dimisit. (10) Quum aliquando passer
accipitri futurus preda se in ejus sinum recepisset, operuit
ac fovit, dicens non oportere supplicem prodere. Quum a
Bione objurgaretur, Non tibi, inquit, respondebo equidem :
nam ñeque tragcedia comoediam, quum ab ea lacessitur,
responsione dignatur. Ad eum qui neque musica neque
geometria neque astronomia instructus ludum suuin frequentare cupiebat, Abi, inquit : ansis enim philosophise
cares. Alii vero eum sic dixisse ferunt, Apud me enim
vellus non carminatur. (il) Quum Piatoni Dionysius diceret
se illi caput amputaturum, prasens suumque ostendens,
7 Nemo, inquit, illud prius quam hoc. Aiunt Antipatro Athenas profecto et ipsum salutanti non antea respondisse quam
coeptam absolvisset orationem. Porro gloria; et fastus
inprimis contemptor fuit, ac sxpe interdiu meditationi
^ inserviebat atque unam silentio triLuebat horam. Reliquit
9autem scripta plurima,commentariosnimirum, carmina et
adbortationes. Ea vero ha;c sunt : de natura libri sex, de
sapientia sex, de divitiis unus, Arcas uiius, de indefinito
unus, (12) de puero unus, de continentia unus, de utili
unus, de libero unus, de morte unus, de voluntario unus,
de amicitia duo, de aequitate unus, de contrario duo, de
felicitate duo, de scribendo unus, de memoria unus, de
falso unus, Callicles unus, de prudentia duo, CEconomicus
unus, de frugalitate unus, de polestate legis unus, de república unus, de sancitole unus, Quod virtus tradì possit
unus, de eo quod est unus, de fato unus, de perturbationibus unus, de vitis unus, de concordia unus, de discimilis
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εωων α ,
περί δικαιοσύνης α', περί αρετής α β',
' τερί
περί ηδονής α' β', περί βίου α', περί ανδρείας α',
του Ινός α', περί 'ιδεών α , ( η ) περί τέχνης α', περί θεών
α' β', περί ψυχής α' β', περί επιστήμης α', Πολιτικός α',
5 περί επιστημοσύνης α', περί φιλοσοφίας α', περι των
Παρμενίδου α', 'Αρχέδημοςή περί δικαιοσύνης α', περι
τάγαθού α', τών περί την διάνοιαν α' β' γ' δ* ε' ς ζ η ,
λύσις τών περί τους λόγους ι', φυσικής άκροασεοις α
β' γ' δ' ε' ς·', Κεφάλαιον α', περί γενών και ειδών α',
10 Πυθαγόρεια α', λύσεις α' β', διαιρέσεις η', θέσεων βιβλία κ' μ' γ', τής περί το διαλέγεσθαι πραγματείας
βιβλία ιδ' μ ' α' β' ψ' μ'.
μετά τούτο βιβλία ιε' και
άλλα βιβλία ις' περί μαθημάτων τών περί την λέξιν,
λογιστικών βιβλία θ', τών περί τά μαθήματα βιβλία ς',
15 τών περί την διάνοιαν άλλα βιβλία δύο, περί γεοιμετρών
βιβλία ε', υπομνημάτων α', Ιναντίων α', περί αριθμών
α', αριθμών θεωρία α', περί διαστημάτων α', τών περι
άστρολογίαν ς·', (Η) στοιχεία προς 'Αλίςανδρον περί βασιλείας δ', προς Άρόβαν, προς 'Ηφαιστίωνα, περί γεωμε-

duo, de justitia unus, de virtute duo, de speciebus unus,
de voluptate duo, de vita unus, de fortitudine unus, de uno
unus, de ideis unus, ( 13) de arte unus, de diis duo, de anima
duo, de scientia unus , Civilis unus, de perilia unus, de philosophic unus, de Parmenideis unus, Archedemus sive de
juslilia unus, de bono unus, de iis qua; circa intelligentiam
sunt octo, Solutio eorum quae accidunt orationi decern libri,
de physica auditione sex, Caput unus, de generi bus et speciebiisunus, Pythagoreaunus, Solutionumduo, Divisionum
octo, Positionuni libri vigiliti, quadraginta, tros, de ratione
disserendi libri quattuordecim, quadraginta, u n u m , duos,
septingentosp], quadraginta. Post h;ec libriquindccim etalii
sedccim de disciplinis quae circa dictionem versantur, eorum
quae pertinent ad ratiocinationem libri ìiovem, eorum quic
circa disciplinas versantur libri sex, eorum quae ad intelligentiam pertinent alii libri duo, de geometris libri quinque,
Commentariorum unus, Contrariorum unus, de numeris
unus, Numerorum contemplatio unus, de intervalli unus,'
Astrologicorum sex, (14) Elementa ad Alexandrum de re-

no τρίας α' β'· στίχοι μ' κ' β' δ' σ' λ' θ'. 'Λ θηναώι ο όμωςαύτόν χ O gno quattuor, ad Arybam, ad Hepliaestionem, de geometria
οντά τοιούτον έπίπρασκόν ποτε , το μετοίκων άτονούντα <i:io : versusXL. XX. II. IV. CC.XXX. IX. At vet sic tamen
θεϊναι. και αυτόν ώνεΤται Δημήτριος ό Ψαληρευς και Atlieniensestalem virum, quum aliquando inquilinorum triέκάτερον αποκατέστησε· Ξενοκράτει μεν την Ιλευθεριαν, hutum persolvere non posset, vendiderunt. Eum Demetrius
'Αθηναίους δε το μετοίκων, τούτό φησι Μυροινιανός ό Plialereus emit et utrique succurrit: Xenocrati enini liber25 Άμαστριανός εν τώπριότω τών ιστορικών όμοιων κεφα· tatcm reslituit, Atlieniensibus vero tributuin. Hoc ait My·
λαίων. Διεοέςατο δέ Σπεύσιππον και άφηγήσατο τής χ - roiiianus Amastrianus in primo Capitum historicorum simiσχολής πέντε και εικοσιν ετη επί Λυσιμαχίδου, άρξά- Ii um. Successit Speusippo scliolamque suscepit vigiliti
μένος κατά το δεύτερον έτος τής δεκάτης και εκατοστής quinque annis arclionte Lysimaclio, centesimae decima;
'Ολυμπιάδος. Έτελεύτα δέ νυκτός λεκάνη προςπταί-χ2θ1)·ηιρΜΪ3 auno secundo. Diem obiit, quum noctu in
30 σας , έτος ήδη γεγονώς δεύτερον και όγδοηκοστόν. (is) pelvim offendisset, aetatis agensaniium octogesimumsecuucsauiv δέ και εις αυτόν ουτωσί·
dum. (15) Nos de eo sic diximus :
Χ.αλκή προςκόψας λεκάνη ποτέ και το μέτωπον
πλήςας ϊαχεν ώ συντονον , είτ' έθανεν,
ό πάντα πάντη Ξενοκράτης άνήρ γεγώς.

In pelvim quondam lapsus male cautus alienara
frontem laesit et 0 1 vociferalus obit,
virum qui in omni Xenocrates re gesserat.

35 ' Γεγόνασι δέ και άλλοι Ξενοκράτεις ες· οτε τακτικόςι 3 Fuerunt et alii sex ejüsdem nominis. Primus tactiάρχαώς σφόδρα ** και δ συγγενής άμα και πολίτης τ ώ corum auctor perantiquus ** et propiiiquus simul ac civis
προειρημένω φιλοσοφώ" φέρεται δέ αυτού λόγος Άρσι- hujusde quo diximus philosoplii. Fertur ejus oratio qua;
νοητικός, γεγραμμένος περί 'Αρσινόης άποθανουσης. inscribitur Arsinoetica, de Arsinoe defuncta. Quartus pbiτέταρτος φιλόσοφος, ελεγείαν γεγραφως ουκ επιτυχώς. losophus, elegiac scriptor non satis probatus. lta enim se
40 ίδιον δέ· ποιηταί μέν γάρ επιβαλλόμενοι πεζογραφεΐν liabet res, ut poetar, quidem, si prosa oratione scribere velint,
έπιτυγχάνουσι· πεζογράφοι δέ επιτιθέμενοι ποιητική praestent: qui veropedestri oratione scribere consueverunt,
πταίουσι. τώ δήλον τό μέν φύσεως είναι, τό δέ τέχνης si poeticae sibi partes vindicare velint, non assequantur. Ex
έργον, πέμπτος άνδριαντοποιός· έκτος άσματα γεγρα- quo liquet, alteram naturae, artisalterum opus esse. Quintus
statuarius fuit : sextus, Aristoxcno teste, odas conscripsit.
φώς, ως φησιν 'Αριστόςενος.
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ΚΕΦ. Γ'.
ΠΟΛΕΜΩΝ.
16. Πολέμων Φιλοστράτου μεν ήν υιός, 'Αθηναίος, I
των δήαωνΟΐηθεν. νέος δ' ών ακόλαστος τε και διακεχυμένος ήν ούτως, ώςτε και περιφέμείν άργυριον προς
τάς Ιτοίμ.ους λύσεις των επιθυμιών· αλλά και έν
5 τοις στενωποίς διέκρυπτεν. και εν 'Ακαδημία προς
κίονί τινι τριιόβολον ευρέθη προςπεπλασμενον αυτού διά τήν δμοίαν τή προειρημέν/] πρόφασιν. και
ποτε συνθέμενος τοις νέοις μεθύιον κάί έστειρανωμενος
εις τήν Ξενοκράτους ήξε σχολή ν δ δε ουδέν διατρα10 πεις είρε τον λύγον δμοίως - ήν δέ περι σωφροσύνης,
άκούον δη τό μεφάκιον κατ' ολίγον εθηράθη και ούτως
Ιγένετο Φιλόπονος, ώςυπερβάλλεσθαι τους άλλους και
αυτός διαδέξασθαι τήν σχολήν, άρξάμενος από της
έκτης και δεκάτης και εκατοστής 'Ολυμπιάδος,
(π)
15 Φησίδέ 'Αντίγονος δ Καρύστιρς έν τοις βίοις τόν πατέρα li
αυτού πρώτον τε είναι τών πολιτών και άρματοτροφήσαι. Φυγείν δέ τόν Πολέμωνα και δίκην κακω- 3
σειος υπό της γυναικός, ώς μειρακίοις συνοντα. Το- 4
σούτον δέ Ιπιτεΐναι τό ήθος άρξάμενον φιλοσοφείν, ώςτ'
10 επί ταύτού σχήματος της μορφής πάντοτε μένειν. αλλά
και τήν φιονήν αναλλοίωτος ήν· διό και θηραθήναι
Κράντορα υπ' αυτού, κυνός γοΰν λυττώντος και τήν
ίγνύαν διασπάσαντος μόνον μή ώχριασαι· και ταραχής
γενομένης έπι της πόλεως πυθομένων το γεγονός άτρε25 πτονμεΐναι. έν τε τοις θεάτροις «συμπαθέστατος ήν. (ls)
Νικοστράτου γούν ποτε τού έπικαλουμενου Κλυταιμνήστρα άναγινώσκοντός τι τού ποιητού αύτω τε και
Κράτητι, τόν μέν συνδιατίθεσθαι, τόν δ' ίσα και μή
άκούσαι. και δλως ήν τοιούτος οίον φησι Μελάνθιος δ
30 ζωγράφος έν τοις περι ζωγραφικής · φησι γαρ δεϊν αύθάδειάν τινα και σκληρότητα τοις έργοις επιτρέχειν,
δμοίως δέ καν τοις ήθεσιν. έφασκε δε δ Πολέμων όεΐν
έν τοις πράγμασι γυμνάζεσθαι και μή έν τοις διαλεκτικούς θεωρήμασι, καθάπερ άρμονικόν τι τέχνιον κα35 ταπιόντα και μή μελετήσαντα, ώς κατά μέν τήν έρώτησιν θαυμάζεσθαι, κατά δέ τήν διάθεσιν έαυτοϊς μάχεσθαι.
ήν ούν αστείος τις και γενναίος, παρητημέ. νος ά ιρησιν 'Αριστοφάνης περί Εύριπίδου, « δξωτα
καίσιλφιωτά, » (is) απερ, ώς δ αυτός φησι,
10

καταπυγοσύνη ταΰτ* εστί προς κρέας μέγα.
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CAP. III.

POLEMO.
16. Polemo Philostrati fdius AtUeniensis, e demo CEa
oriundus, quum esset adolescens, adeo impudicus acdissolutus fuit, ut pecunias circumferret, quo paralior esset et
instructior ad voluplates implendas, easqueitidem in viiset .
angiportis occuleret.
In Academia quoque juxta columnam quandam reperti sùnttres oboli ab eoillicin usus similes reconditi. Aliquando vero ex composito cum sodalibus ebrius et coronatus in Xenocratis irrupit scholam. Quo
ille nihil conturbatus eam quam creperai orationem acquataliter provexit : erat autem sermo de temperatala. Fa illius
oratione sensim adolescens captus est, et ea fuit in discendo
diligentia, ut reliquos superaret universos illique in scliola
regenda succederei, incipiens a centesima decima sexta
Olympiade. (17) Refert Antigonus Carystius in Yitis patrem ejus fuisse primarium civitatis, equosque jugales nutrire solitum : Polemonem vero ab uxore eo nomine, quod
ab eo injuriose tractaretur, accusatum fuisse, quod adolescentibus congrederetur. Tantam vero inter ipsa pUilosopliandi principia oris atquc habitus assumpsisse coristantiain, ut idem semper permanerei. Vocem quoque nunquam
immutabat. Quare Crantorem quoque sui in primis studiosum fecit. Quum enim canis rabidus ci poplitem discerpsisset, ne expalluit quidem : tumultuque in civitate excitato postquamrem resciveruta,intrepidusperstitit. In theatres quoque nulla miseratione frangebatur. (18) Nicostrato
enim poeta, qui cognominabatur Clytaemnestra, qùiddam
ipsi Cratetique recitante, illoque in affectum commiscrationis abrepto, liic ita perseveravit, ac si non audivissel.
Ejusmodi autem profecto fuit qualem describit IMelantliius
pictor in libris de pictura. Ait enim oportere contumaciam
quandam atque duritiam operibus impressam esse, ilemque
moribus. Polemo autem dicebat oportere in rerum usu
exerceri, non in dialecticis qnsestionibus, veluti si quis libellum aliquem de musica devorasset, sed exerccre artem supersedisset, adeo ut in rationibus concludendis magnam
excitarent admirationem, sed in vita bene constituenda sibi
ipsi pugnarent. Erat igitur urbanuset generosus, idque fugiebat quod de Euripide scribit Aristoplianes, orationem
acetatam etlaseratam : (19) qua;, ut idem ait,
Ha; sunt deliciae tur pes ad carnem improbam.

Αλλά μήν ούδέκαθίζων έλεγε προς τάς θέσεις, φασί, 5 Neque vero sedens, ut aiuta, dicebat ad ea qua; rogaretur,
περίπατων δέ έπεχ^είρει. διά δή ούν τό φιλογενναίον sed ambulans. propter summum probitatis Studium in
έτιματοέν τή πόλει. ού μήν άλλα και έκπεπατηκως civitate honorabatur. Post deambulationem quiescebat in
ήν διατριβών έν τω κήπιυ, παρ' 8ν οί μαθηταί μικρά liortulo, juxta quem discìpulì constructis brevibus tugu45 καλύβια ποιησάμενοι κατώκουν πλησίον τού μουσείου
. riolis prope scholam exedramque habitabant. Videtur auκαι της εξέδρας. Έορκει δή δ Πολέμων κατά πάντα
tem Polemo Xenocratem in cunctis aemulatus, a quo ipsum
έζηλωκέναι τόν Ξενοκράτην · και έρασθήναι αύτού φησιν 'Αρίστιππος έν τω τετάρτω περι παλαιάς τρυφής. amatum fuisse Aristippus in quarto de antiquo Luxu
αεί γούν έμέμνητο δ Πολέμ,ων αύτού, τήν τ' άκακίαν refert. Semper enim illum Polemo in ore babebat ; induerat
DIOGENES.
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καί τον αύχμον ένεδέδυτο τάνδρος και το βάρος οίονεί
illius quoque simplicitatem, cultumque paulo horridiorem
της Δωριστί αρμονίας. (2θ) ~Ην δε και φιλοσοφοκλής, η gravitatemque,. qualis est Doric® harmoni®. (21) Erat
E
καί
έν εκείνοις
autem et Soplioclis inprimisamans, atque in illis maxime
maxii
και ιεάλιστα
μάλιστα έν
έκεινοις οπού κατά τον κωαικον τ α
locis, ubi secundum comicum poetam videbatur
ποιήματα αύτώ
Canis Molossus cum eo serere carmina ;
Κύων τις έδόκει συμποΐέϊν Μολοττι/ος,
και ένθα ήν κατά τον Φρύνιχον
etubi, ut est apud Pbrynichuin,
Ου γλύςις ουδ' ύ π ό χ υ τ ο ς , άλλα Πράμνιος.

" έλεγεν o3v τον μεν "Ομηρον έπικόν εϊναιΣοφοκλέα, τον

Non mustum aut mixtumquicquam, verum Prammum.
Dicebat igitur Homerum quidern epicuin esse Soplioclem,

δέ Σοφοκλέα "Ομηρον τραγικόν. Έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε δέ γ η - 8 Soplioclem vero Homerum tragicum. Obiit jam vetulu?
10 ραιος ήδη υπό ψθίσεως, ικανά συγγράμματα καταλιtabe, reliquitque scripta non sane pauca. Nostrum est
π ώ ν . και εστίν ημών είς αύτόν·
tale de eo carmen :
Ουκ άΐεις; Πολε'μωνα κεκεύθαμεν, δν Οε'το τήδε
άρρωστίη, το δεινον άνθρώποις πάθος,
ού μάλλον Πολε'μωνα, το σώμα δε' · τούτο γαρ αύτος
βαίνων ες άστρα διάβορον θήκεν χ α μ α ί .

Heus bone : si nescis, tegimus Polemona, viator,
quem morbus hic jam collocavit pessimus :
imo non Polemona, scd hoc quod ad astra profectus
humi rcliqnit, corpus semiputridum.

ΚΕΦ. Δ'.

CAP. IV.

ΚΡΑΤΗΣ.

CRATES.

• 21. Κράτης πατρός μεν ήν Α'ντιγένους (Αθηναίος), j
Θριάσιος δέ τών δήμων, ακροατής αμα καί έρώμενος
Πολε'μωνος' άλλα καί διεδέξατο τήν σχολήν αυτού,
Καί ούτως άλλήλω έφιλείτην ώςτε καί ζώντε ού μόνον 2
20 τών αύτών ήστην επιτηδευμάτων, άλλα καί μέχρι
σχεδόν αναπνοής εξωμοιιόσθην άλλήλοιν καί θανόντε
της αύτής ταφής εκοινωνείτην. δ'θεν Ανταγόρας είς
άμφω.τούτον έποίησε τον τ ρ ο π ο ν

21. Crates patre Antigene ortus Alheniensis demo Thriasius f u i t , auditor simul amatorque Polemonis, iiliusque
successor sehol®. Ila vero sese amarunt invieein, ut non
modo viventes eadem studia sint secuti, verum ad ultimam fere respirationem alter alteri símiles fuerint, et mortui eodenf sint sepulcro conditi, linde et Antagoras ambos carmine laudavit in liane sententiain :

25

Μνήματι τώδε Κράτητα θεουδέα καί Πολε'μωνα
εννεπε κρύπτεσθαι, ξεΐνε, παρερχόμενος,
άνδρας δμοφροσύνη μεγαλήτορας, ιόν απο μύθος
ιερός ήϊσσεν δαιμονίου στοματος,
καί βίοτος καθαρός σοφίας επί θείον Ικόσμει
αιών' άστρε'πτοις δόγμασι πειθόμενος.

30 (•22) ένθεν καί Άρκεσίλαον μετελθόντα παρά Θεοφράστου προς αύτούς λέγειν ώς είεν θεοί τίνες ή λείψανα
τών εκ τού χρυσού γένους, καί γαρ ήστην ού φιλοδηειώδεε · αλλ' οίον Διονυσόδωρόν ποτέ φασι τον αύλητήν
ειπείν, σεμνυνόμενον Ι π ί τω μηδένα τών κρουμάτων
35 αυτού μήτ' επί τριήρους μ ή τ ' έπί κρήνης άκηκοε'ναι,
καθάπερ Ί σ μ η ν ί ο υ .
Συσσίτιον δέ φησιν αύτώ δ Α ν - 3
τίγονος είναι π α ρ ά Κράντορι, δμονόως συμβιούντων
τούτων τε καί Αρκεσιλάου. τήν δέ οίκησιν Άρκεσιλαον μέν έχειν μετά Κράντορος, Πολε'μωνα δέ συν
40 Κράτητι μετά Αυσιχλέους τινός τών πολιτών.· ήν δε',
φησίν, ερωμένος, Κράτης μέν, όις προείρηται, Π ο λ έ - 4
μωνος· Άρκεσίλαος δέ Κράντορος. (23) Τελευτών δέ
δ Κ ρ ά τ η ς , καθά φησιν Απολλόδωρος έν τρίτω τών
•χρονικών, άπέλιπε βιβλία τά μέν φιλοσοφούμενα, τ ά
45 δέ περί κωμωδίας, τά δέ λόγους δημηγορικους καί π ρ ε σβευτικούς. άλλά καί μαθητάς έλλογίμους · ών Α ρ χ ε σίλαον περί ου λε'ςομέν — διήκουσε γάρ καί τούτου —

Hoc Polemona situm tumulo sanctumque Cratetem
qui facis hac, narra, quisquís es liospes, iter :
mutua quospariterjunxit concordia, quorum
ambrosius sacro fluxit ab ore lepos;
et sua qu® monitis fuerat contracta severis,
vit® illustravit s®culamundities.
(22) Hinc et Arcesilaum, quum ad eos a Theophrasto'
transiret, dixisse ferunt, iilos deos esse quospiam aut aurei
generis reliquias. Erant enim non eo ingenio, ut auram
populärem captarent, sed tales, qualem aiunt Dionysodorum olim fuisse tibicinem, qui aliquando gloriabundus
dixerit, neminem ipsius, sicuti Ismeni®, cantum neque in
navi neque ad fontem audivisse. Cœnare apud Crantorem solitumrefert Antigonus, concorditer ambobus una et
cum Arcesilao viventibus. Habitasse item Arcesilaum
una et Crantorem, Poleraonemque una cum Crateteet Lyside quodam ex civibus. Erat autem, inquit, amatőr,
u
t pr®dictum est, Polemonis quidem Crates, Crantoris autem Arcesilaus. (23) Moriens autem Crates, ut Apollodorus in tertio Chronicorum ait, libros reliquit alios
quidem philosopliicos, alios decomcedia, orationesitem
in conclone populi et legationibus habitas. Habuit et discipulos sane memorabiles. Horum ex numero fuit Arcesilaus auditor ejus, de quo in sequentibus dicemus, et Bion

L I B . I V , 5. CRANTOB.

99

και Βίωνα τον Βοουσθενίτην, ύστερον δέ Θεοδώρειον Borysthenites, qui Theodoreus postea a secta nomiαπό της αίρεσεως επικαλούμενον, περί οδ και αυτού natus est, de quo item dicemus mox post Arcesilaum. Deλέςομεν έχομένως Άρκεσιλάου. Γεγόνασι δε Κράτη- 5 cem vero fuerunt Cratetes : primus antiquae comœdiœ
τεςδέκα" πρώτος ό της αρχαίας κωμωδίας ποιητής, poeta; secundus orator Trallianus, de Isocratis familia; ter5 δεύτερος βήτωρ Τραλλιανός Ίσοκράτειος, τρίτος τάφρω- tius vallorum efTossor, qui cum Alexandre militavit; quarρύχος Άλεςανδριυ συνών, τέταρτος δ κύων περί οθλέ- tusCynicus, de quo postea dicemus ; quintas philosophus
ξομεν, πέμπτος φιλο'σοφος περιπατητικο'ς, έκτος 'Ακα- Peripateticus; sextus Academicus, quem prtediximus; seδημαϊκός δ προειρημένος, έ'βδομος Μαλλιότης'γραμ- ptimus Mallotes, grammaticus; octavus qui geométrica
ματικο'ς, όγδοος γεωμετρικά γεγραφιός, ένατος επι- scripsit ; nonus poeta epigrammatum ; decimus Tarsensis,
ιο γραμμάτων ποιητής, δέκατος Ταρσευς φιλόσοφος Academicus philosophus.
'Ακαδημαϊκός.

ΚΕΦ. E.

CAP. V.

ΚΡΑΝΤΩΡ.

GRANTOR.

24. Crantor Solensis, quura apud suos liaberetur in bonore,
24. Κράντωρ Σολεύς θαυμαζόμενος έντή έαυτού π ά - 1
τριοι άπηρενε'ις Άθήναςκαί Ξενοκράτουςδιήκουσε Πο- concessit Athenas, ibique Xenocratis auditor Polemoniqne
ιο λέαωνι συσχολάζων. Και κατέλιπεν υπομνήματα εις 2 condiscipulus fuit. Reliquit autem commentaria ad triμυριάδας στίχων τρεις,,ών τινά τίνες Άρκεσιλάω προς- ginta versuum millia. Ex eis quoedam sunt qui Arcesilao
άπτουσι.
Φασί δέ αυτόν ερωτηθέντα τίνι θηραθείη 3 tribuant. Fertur quum interrogates esset quamobrem
δπό Πολέμωνος , ειπείν τω μήτ' δξύτερον μήτε βαρύ- ita se Polemoni addixisset, respondisse, quia ilio nun^ quam neque acutius neque gravius audisset loquentem.
τερου άκούσαι φθεγγομένου. Ούτος νοσήσας εις τό
Js quum incidisset in morbum, in tempium /Esculapii se20 Άσκληπιεΐον άνεχώρησε κάκεί περιεπάτει· οί δε π α ν cessit ibique deambulabat. Continuo ad eum illuc undiταχόθεν προςήεσαν αύτω, νομίζοντες ού διά νόσον, αλg que eoniluxere discipuli, existimantes ilium non secessisse
λά βούλεσθαι αύτο'θι σχολήν συστήσασθαι. Ώ ν ήν και morbi causa, sed quod ibi scholar« vellet instituere. AdeΆρκεσίλαοςθέλων υπ' αυτού συστήναι Πολέμων ι, καί- rat tum illic et Arcesilaus, cupiens ab ilio Polemoni com' περ Ιρώντος, ώς έν τώ περί Άρκεσιλάου λέξομεν. (25) mendari, quanquam amatore suo, sicuti quum ad Arcesi2ε αλλά και αυτόν υγιάναντα διακούειν Πολέμωνος, εφ' ώ laum venerimus, dicemus. (25) Quin etiam ipse quum
και μάλιστα θαυμασθήναι. λέγεται δέ και τήν ούσίαν convaluisset, se ad audiendum Polemonem contulit, atque
καταλιπεϊν Άρκεσιλάω, ταλάντων ουσαν δυοκαίδεκα. inde multum illi laudis accèssit. Fertur et bona sua Arcesilao
και έρωτηθε'ντα προς αυτού πού βούλεται ταφήναι, ει- reliquisse talentorum duodecim. Et quum ab eo rogaretur ubinam sepeliri vellet, dixisse :
πείν "
·
30
Έ ν γης φίλης μυχοίσι κρυφθήναι καλόν.
In patria; terree gremio pulchrum est condier.
Λέγεται δέ και ποιήματα γράψαι και έν τή πατρίδι 6 Poemata quoque scripsisse dicitur, eaquesignatain Minerva:
εν τώ της 'Αθήνας ίερώ σφραγισάμενος αυτά θεΐναι. κ.αί fano in patrio solo condidissc. Ac Theeetetus poeta hsec.
de eo dicit :
'
'
φησι Θεαίτητος δ ποιητής περί αυτού ο&τώσί"
35

Ήνδανεν άνθρώποις, δ δ' επί πλέον ή'νδανε Μοόσαις '
Κράντωρ, και γήρως ήλυθεν ούτι πρόσω.

Gratus erat mortalibus, at gratus mage Musis
Crantor ; vix tetigit cana senecta virum.

Γή, συ δέ τεθνειώτα τον ίερον άνδρ' δπόδεςαι·
ή β' όγεκα'ι κεΐθι ζωη εν ευθενίη.

Exanimem sed, terra, virum tu suscipe sacrum :
sane illic etiam vitam agit hie facilem.

(26) έθαυμαζεδέ δ Κράντωρ πάντων δή μάλλον Ό μ η ρον και Εΰριπίδην, λέγων εργώδες είναι Ιν τώ κυρίω
40 τραγικώς ά'μα και συμπαθώς γράψαι. και προεφερετο
τον στίχον τον εκ τού Βελλεροφόντου ·
Οιυιοι' τί δ' οιμοι; θνητά τοι πεπόνθαμεν.
λέγεται δέ και Άνταγόρα τού ποιητού ώς Κράντορος
εις Έ ρ ω τ α πεποιημένα φέρεσθαι τ α υ τ ί '
45

Έ ν δοιή μοι θυμός, ότοι γένος άμφίσβητον,
ή σε θεών τον πρώτον άειγενέων, Έ ρ ο ς , ε.ιπω,

(26) Admirabatur Crantor p r e ceteris Homerum et Euripidem, dicens arduum esse servata communis sermonis proprietate tragice scribere et affectus movere, prof'erebatque
versiculum hunc ex Rellerophonte :
Eheu ! quid eheu ? liumana nos passi sumus.
Antagorae quoque poeta: dicuntur ut Cranloris versus in
Amorem facti ferri hujusmodi :
Jn dubio est animus, fertur tibi quod genus anceps,
tedivtìm in numero primumne, Cupido , reponam,

ltío
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των όσσους "Ερεβος τε πάλαι βασίλεια τε παϊδας
γείνατο Νύς πελάγεσσιν ίιπ' εύρεος ΏχεανοΤο •
(27) ή σέ γε Κόπριοος οία περίφρονος, ήέ σε Γ α ί η ς ,
ή 'Ανέμων τοΐος σύ κακά φρονέων άλάλησαι
5
άνθρώποις ήδ' εσθλά, τό και σέο σώμα δίφυιον.
ήν δέ και δεινός δνοματοποιήσαι. τραγωδόν γούν άπελέκητον είπεν εχειν φωνήν και φλοιού μ ε σ τ ή ν καί τίνος ποιητού σκίφης μεστούς είναι τους στίχους· και τάς
Θεοφράστου θε'σεις όστρεωγεγράφθαι. θαυμαζεται δε
10 αυτού βιβλίον μάλιστα τό περί πένθους. Καί κατέ- rj
στρεψε προ Πολε'μωνος καί Κράτητος, υδρωπική διαθέσει νοσήσας. καί εστίν εις αυτόν ήμών·

15

Έπε'κλυσε καίσέ, Κράντορ, ή νόσων κακίστη,
χ ου το) μέλαν κατήλθες Πλουτέως άβυσσον.
καί σύ μεν Ικειθι χαίρεις, σών λόγων δέ χήρη
εστηκεν 'Ακαδήμεια καί Σόλοι, πατρίς σευ.
.

ΚΕΦ. ς " ·
ΑΡΚ.ΕΣΙΛΑΟΣ.

quos Erebusque senex et Nox regina profundis
Oceani, ut memorant, quondam genuere sub undis,
(27) an Venere, an Ventis, an Terra te esse creatum
dicam : namque vagus mala tot mortalibus affers
totquebona : hinc corpus tribuit natura biforme.
Erat autem et in nominibus fingcndis felix. Nam tragoedum dixit non dolatam habere vocem et cortice plenam,
et poeta; cujusdam versus blatta plenos esse ail ; et Tlieophrasti questione» ostreis conscriptas esse. Laudatur ejus
maxime liber quem de Luctu edidit. Obiit ante Polenxonem et Cratetem aqum intercutis morbo. Est nostrum
epigramma in eum liujusmòdi :
Febrium petivit, Crantor, et le maxime atrox,
atque in nigram deduxit inferorum abyssum :
et tu quidem illic lsetus, at vidua tuorum
Academia est sermonum et urbs Soli paterna.

CAP. VI.

ARCESILAUS.

28· Arcesilaus Seuthi [seu Scytlme ] filili?,sicut Apollodo28. Άρκεσίλαος Σευθου [ή Σκύθου],ώς 'Απολλόδωρος I
20 εν τρίτω χρονικών, Πιτάνης της Αίολίδος.
Ούτός 2 r u s i n tertio Chronicorum ait, Pitana in jEolide oriundus.
εστίν δ της μέσης 'Ακαδημίας κατάρςας, πρώτος ίπι- Hie est mediae auctor Academia;, primusque eohibuit asσχών- τάς αποφάσεις διά τας έναντιότητας τών λό- sensum propter argumentorum repugnantias. Idem primus
γων. πρώτος δέ καί εις έκάτερον επεχείρησε, καί πρώτος in utramquepartem disserere aggressus est, et primus philoτον λόγον εκίνησε τον υπο Πλάτωνος παραδεδομέ- sophiam, qualem Plato tradiderat, immutavit, eamque
25 νον καί εποίησε δι' ερωτήσεως καί άποκρίσεοις Ιρι- interrogando et respondendo litigiosiorem reddidit. Cranστικοότερον. Παρέβαλε δέ Κράντορι τούτον τόν τ ρ ό - 3 tori vero in hunc modum congressus est. Quartus erat ex
πον.
τέταρτος άδελφός ήν ών είχε δυο μέν δμο- fratribus, qui illi duo erant ex eodem patre duoque eadem
πατρίοος, δόο δέ ίμομητρίους· καί τών μέν όμομη- ex matre nati. Ex his alter, qui eadem ex matre maτρίων πρεσβύτερου Πυλάδην, τών δε δμοπατρίο)ν Μοι— jor natu erat, Pylades; qui ex patre, Moereas diceba30 ρέαν, 8ς ήν αύτώ επίτροπος, (so) ηχούσε δέ κατ' αρ- tur, atqué ejus tutor erat.
(29) Audivit itaque prinχάς μέν Αύτολύκου του μαθηματικού, πολίτου τ υ γ χ ά - cipio quidem Autolycum mathematicum, civem suum
νοντος, πριν άπαίρειν εις 'Αθήνας, μεθ' οδ καί εις antequam proficisceretur Athenas, quicum Sardes quoque
Σάρδεις άπεδήμησεν * έπειτα Ξανθού τού 'Αθηναίου perrexit; deinde Xanthum Atheniensem, musicum; post
μουσικού· μ.εθ' 8ν Θεοφράστου διήκουσεν.
έπειτα quem Theopbrasti auditor fuit. Turn demum in Acade35 μετήλθεν εις Άκαδημίαν πρός Κράντορα • Μοιρέας μέν miam se ad Crantorem contulit : Moereas enim frater,
γάρ δ προειρημένος άδελφός ήγεν αυτόν Ιπι ρητορικήν · quem prsediximus, ad oratoriam ediscendam hortabatur,
δ δέ φιλοσοφίας ήρα, και αυτού Κράντωρ εροχτικώς
sed ilium philosophise jam amor ceperat. Eum Crantor
διατεθείς επυθετο τά ες 'Ανδρομέδας Εΰριπίδου προεamore in eum afféctus Euripidis ex Andromeda versiculo
νεγκάμενος/
producto rogat :
40

Ώ παρθέν', ει σώσαιμί σ ' , εισει μοιχάριν;
καί 3ς τά έχόμενα ·

O virgo, si te servem, liabebisgratiam?
cui ille quod apud Euripidem sequitur respondit :

*Αγου μ ' , ώξέν', ε'τε δμωίδ' έθέλεις ε"τ' άλοχον.

Due, liospes, ancillam m e a u t , si vis, conjugem.

(3Θ) εκ τούτου συνήστην άλλήλοιν · ίνα καί τόν Θεόφραστον κνιζομενον φασιν ειπείν ώς ευφυής καί εύεπι45 χείρητος άπεληλυθώς τής διατριβής ε"η νεανίσκος.
Καί γάρ Ιν τοις λόγοις εμβριθέστατος καί φιλογράμ- 4

(30) Ex hoc jam conjunctiambovivebant. Ac Theophrastum
a;gre tulisse aiunt illius recessum ac dixisse, Perquam ingeniosus promptusque adolescens e schola discessit. Namque
quum esset in dicendo gravissimus atque in scribenilo satis

LIB. IV, 6. ABCESILAUS.
ματος ικανως γενομενος ήπτετο και ποιητικης. και
αύτού φέρεται επίγραμμα εις "Ατταλον έχον ούτω"

5

ιο

Πέργαμος ουχοπλοις κλεινή μόνον, άλλα και ΐπποις
πολλάκις αύδαται Πίσαν άνά ζαθέην.
εϊ οέ τον έκ Διόθεν θεμιτόν θνατώ νο'ον ειπείν,
έσσεται είςαΰτις πολλόν άοιδοτέρη.

101

exerciíatus, poeticae quoque operám dedit, Fertur ejus epigramma in Attalum in liane sententiam :
Pergamus haud armis solum celeberrima, veruni
Siepe et equis victrix fertur Olympiacis.
At si mortali faspraesagire futurum,
rursus erit multo commemorata magis.

άλλα και εις Μηνόδωρον τον Εύδάμου, ενός των συσχολαστών έρώμενον ·

Atque in Menodorum Eudami filium, unum ex condiscipulis ab eo amatum :

(31) Τηλού μεν Φρυγίη, τηλού δ' ιερή Θυάτειρα·
ώ Μηνόοωρε, σή πατρίς, Καδανάδη.
αλλά γάρ εις Αχέροντα τόν ου φατόν ίσα κελευθα ,
ως αίνος άνδρών, πάντοΟεν μετρεύμενα.
σήοια δέ τοι τόδ'έρεξεν άριφραδές Ευδαμος, ώ συ
πολλών πενεστέων ήσθα προσφιλέστατος.

(31) Sacra quidem procul est Plirygia et procul est Thyatira,
o Menodore, patria tua, Cadanade.
Veruni aequis spatiis infandi Aclierontis ad uiidas,
pfoverbium ut fert, undique via panditur.
Eudamus insigni hoc libi condidit arte sepulcrum,
cui tu Penestarum (servorum) omnium carissimus.

15

άπεδέχετο δέ πάντων μάλλον "Ομηρον, ου και εις υπνον
Amplectebatur Homerum maxime ex omnibus, cujus adeo
Ιών πάντως τι άνεγίνωσκεν" άλλα και όρθρου λέγων studiosus erat, ut semper ante somnum ejus aliquid legeεπί τόν έριόμενον άπιέναι, δποτ' άν βούλοιτο άναγνώ- ret; mane quoque quum surgeret dicens seadamasium ire,
ναι. τόν τε Πίνδαρον έφασκε δεινόν είναι φωνής έμ- quum se velie legere innueret. Pindarum dicebat esse inpri•mis idoneum unde aliquis grandiloquus fieret, verborumπλήσαι και Ονομάτων και βημάτων εύπορίαν παραque ac sententiarum copia augeretur. Ionem quoque de·
20 σχεϊν. "Ιωνα δέ και Ιχαρακτήριζε νέος ων. (32) Δ ι ή - 5 scripsit [?], quum esset juvenis. (32) nipponici item geo' κουσε δέ και Ίππονίκου του γεωμέτρου · δν και εσκωψε metra; auditor fuit,.in quem jocatus ille plerumque est
τά μεν άλλα νωθρόνόντα και χασμώδη, εν δέ τή τέχνη quod quum esset liebes et obtusus et oscitans, artis tarnen
τεθεωρημένον, ειπών τήν γεοιμετρίαν αύτοΰ χάσκοντος intelligentiam assecutus videretur, [hianti illi geometriam
in os advólavisse aiebat. Eum etiam dementem aliquando
εις τό στόμα εμπτήναι. τούτον και παρακόψαντα άναeffectum domi secuta habuit, àtque tarn diu illius curam
25 λαβών οίκοι ες τοσούτον έθεραπευσεν, ες δσον άποκαταegit quoad redderetur sensui. Cratete autem vita functo
στήσαι. Κράτητος δέ εκλιπόντος κατέσχε τήν σχολήν, 6
scliolam obtinuit, cedente ipsi Socratide quodam. Nullum
έκχωρήσαντος αύτω Σωκρατίδου τινός. Διά δέ τό
7 vero librum scripsisse ferunt, quod acque de omnibus susπερί πάντων έπέχειν ούδέ βιβλίον, φασί τίνες, συνέ- penderet sententiam : alii, quod deprensus esset dum quaedam
γραψεν οι δέ, οτι Ιφωράθη τινά διορθών, ά φασιν οί
emendaret, tradunt : eaalii non edidisse eum, alii ilammis
30
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μέν έκδούναι, οί δέκατακαύσαι. Έώκει δήθαυμάζειν8
και τον Πλάτωνα και τά βιβλία έκέκτητο αύτοΰ. (33)
άλλα και τόν Πύρρωνα κατάτινας έζηλώκει. Και τής^
διαλεκτικής είχετο και τών Έρετρικών ή'πτετο λόγων"
δ'θεν και έλε'γετο επ' αύτού υπ' Αρίστωνος'

tradidisse aiuta. In honore summo Platonemhabuit, cujus
sibi libros paraverat. (33) Sunt qui Pyrrlionem quoque imitatum asseverent. Dialectic® quoque studebat, Eretricorumque sermones ac rationes attigit : unde et de ilio ab Aristone dicebatur :

Πρόσθε Πλάτων, όπιθεν Πυρρών, μέσσος Διόδοιρος.
και δ Τίμων επ' αυτού φησιν ούτως"

Ante Plato, retro Pyrrho, medius Diodovus.

·

Ac Timon sic.de ilio locutus est :
Hie enim liabens Menedemi subter pectora plumbum
decurret Pyrrhonem ad carnosum aut Diodorum.

Τή γαρ έχων Μενεδήμου υπό στέρνοισι μόλυβδον
θεύσεται εις Πύρρωνα τό παν κρέας ή Διόδωρον.
και διαλιπών αύτόν ποιεί λέγοντα"
40

·

Et paullo post eum facit sic dicentem :

"Ιςομαι εις Πύρρωνα και εις σκολιόν Διόδωρον.

Accedam ad Pyrrhonem atque obliquum Diodorum.

Ή ν δ έ και άςιωματικοιτατος και συνηγμένος και εν τή ι oErat autem proloquiis aliunde ntens et astrictus atque in disλαλια διασταλτικός τών ονομάτων, έπικόπτης θ' ίκα-1 iserendo accurate nomina a se invicem distinguens. Pr®νώς και παρρησιαστής" (34) διό και πάλιν ό Τίμων ού- terea satiserat objurgator et magna libertate oris: (34) quamτωσί περί αύτού ·
45

και* νεον μ η λησης έπιπλήξεσιν εγκαταμιγνύς.

οθεν και προς τόν θρασύτερον διαλεγόμενον νεανίσκον,
<ι ού λήψεταί τις, έφη, τούτον άστραγάλω; » προς δέ τόν
αιτίαν έχοντα περαίνεσθαι, ώς άνήνεγκεν αύτώ οτι ού
δοκεΐ έτερον έτερου μείζον είναι, ήριότησεν εϊ ούδέ τό
50 δεκαδάκτυλον τού έςαδακτύλου. "ΙΙμονος δέ τίνος Χίου

obrem de eo rursus Timon sic ait :
•

Et juvenemne lateas [?] objurgationibus immiscens.

Unde et adolescente quodam audacius quam par erat loquente, Nemone, inquit, hunctalo expugnabit? Quum
retulisset ad eum quidam qui muliebria pati putabatur, 11011
vidcri sibi altero alterum majus, interrogavit an ne id quidem quod decern digitorum esset, eo quod sex digitorum.
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άειδοΰς όντος και υπολαμβάνοντος είναι καλού και εν
χλανίσιν αεί αναστρεφόμενου, ειπόντοςότι ου δοκεΐ αύτω
σοφός Ιρασθήσεσθαι, έφη, πότερον ούδ' εάν ούτω καλός
ή τις ώσπερ συ ούδ' εαν ούτω καλά ιμάτια έ χ η ; ε—ει
5 δε και παρακίναιοος ών ώς εις βαρύν τον Αρκεσίλαον
έτη ·
(3δ)

Έξεστ' ερωταν πότνιά σ' ή σιγήν έχειν ;

υπολαβών έφη ·

_

Γύναι, τί μοι τραχεία κούκ είθισμένως
ΙΟ
λαλείς;
σςωαύλου δε άγεννούς πράγματα αύτω παρέχοντος εφη"
Άκόλασθ' δμιλεΐν γίγνεται δούλων τέκνα.
άλλου δε πολλά ολυαροΰντος ούδ; τίτθης αύτόν χαλεπής τετυχηκέναι έφη " τισί δέ ούδε άπεκρίνετο. προς
15 δέ τον δανειστικόν και φιλόλογον εϊπο'ντα τι άγνοεΐν,
εβη *
"
Αήθουσι γάρ τοι κάνέμων διέξοδοι
θήλειαν όρνιν, πλην όταν τόκος παοή.

Hemone quodam Cliio, quum esset deformis, formosum se
arbitrante ac semper molles sumptuosasque restes induente,
acdicentevideri sibi sapientem nonamaturum, Num, ait,
ne tum quidem si ita quispiam fuerit pulcber ut tu et ita
speciose induatur? Quum vero idem qui insuper esset cina;·
dicus, tanquam in superbiorem Arcesilaum, diceret :
(35) Licet rogem te, domina, aut obmutescere ?
respondit :
Quid aspra, mulier; ac prxter morem tuum
[iroloqueris?
Loquace item quodam ignobili negotium ipsi facessente
inquit :
'
Petulantes esse nati servorum assolent.
A|ium loquacem itidem multanugantem ne nutricem quidem difficilem nactum dixit. Quibusdam vero ne respondebat
quidem. Fceneratore quodam ac discendi studioso quiddam
se ignorare dicente dixit :
Nempe etiam ventorum ampli feminam latent
arem meatus, nisi sunt partus (vel usura; ) tempora.

εστι δέ ταύτα εκ τοΰ Οινομάου τοΰ Σοφοκλέους. (3β) Sumpta sunt autem ista ex CEnomao Sophoclis. (36) Alexi20 πρός Άλεξίνειόν τινα διαλεκτικόν, μή δυνάμενον κατ' nium quendam dialecticum Alexini qusedam commode ac
άξίαν των Αλεξίνου τι διηγήσασθαι, τό Φιλοξενώ πρός pro merito enarrare non valentem, quid Philoxenus adversus lateritios operarios egisset, admonuit. Ille enim, quum
τους πλινθιακούς πραχθέν είπεν· εκείνος γάρ τά αυτού
carmina sua male cantantes offendisset, lateres illorum
κακώς άδοντας τούτους καταλαβών αύτός τάς πλίνθους conculcare ccepit ac dicere, Ut vos mea Gorrumpitis, ita
αύτών συνεπάτησεν, ειπών, « ώς υμεΐς τά εμά δια- ego vestra dissipabo. Ferebat graviter, si quis intempestive
25 φθείρετε, ούτω κάγώ τά υμέτερα. » "Ηχθετο ούν δή ι 2disciplinas liberales arripuisset. Proprio vero nescio quo
τοις μή καθ' ώρα ν τά μαθήματα άνειληφόσι. φυσι- modo in disserendo utebatur lioc verbo, Arbitror equidem,
et, Non assentietur istis ille, eum ex nomine appellans;
κώς δέ πως εν τώ διαλέγεσθαι εχρήτο τω Φ ή μ ' ε'γώ,
idque discipulorum quoque plurimi imitabantur, ñeque id
κ α ί , Ο ύ συγκαταθήσεται τούτοις δ δείνα, ειπών του - solum, rerum et rhetoricen ejus omnemque dicendi nioνομα • δ και πολλοί τών μαθητών εζήλουν και τήν ρη- dum habitumque corporis exprimere nitebantur.
(37)
30 τορείαν και παν τό σχήμα. (37) ήν δέ και εύρεσιλογώτα- Erat autem illì inventionis praecipua felicitas, ut facile ocτος άπαντήσαι εύστόχως και επί τό προκείμενον άνε- curreret objectis, orationisque ambilum ad id quod erat
/εγκεΤν τήν περίοδον τών λόγων και άπαντι συναρμό- propositum referret atque omni se tempori accommodaret.
Magna illi praeterea ultra omnes ceteros erat persuadendi
σασθαι καιρώ, πειστικός τε υπέρ πάνθ' δντινούν παρό quae v'ellet facilitas; onde factum est ut ad eum audiendum
και πλείους πρός αυτόν άπήντων εις τήν σχολήν, καί- confluerent plurimi, quanquam illius aeumine compuncti.
35 περ υπ' όξύτητος αύτού έπιπληττόμενοι. αλλ' εφερον Quod tamen illi aequo animo ac libenter tolerabant :
ήδέως · και γάρ ήν αγαθός σφόδρα και ελπίδων δποπιμ- erat enim vir egregie bonus, quique auditorum suorum
πλάς τους άκούοντας. εν τε τω βίω κοινωνικώτατος ánimos spe impleret. Erat illi summa facilitas in communicandis rebus suis, atque ad ferenda beneficia promptus
έγενετο και εύεργετήσαι πρόχειρος ήν και λαθείν τήν occurrebat : latere quoque gratiam omni studio qua;rebat,
χάριν άτυφότατος. είσελθών γούν ποτέ πρός Κτησί- fastum maxime exhorrens. Sic ingressus aliquando ad
40 βιον νοσοΰντα και ιοών απορία θλιβόμενον, κρύφα βα- Ctesibium a-grotum vidensque eum inopia premi, clanλάντιον υπεθηκε τώ προςκεφαλαίω· και 8ς εδρών, « Ά ρ - culum marsupium pulvino supposuit : quo ille invento,
κεσιλάου, φησί, τό παίγνιον. » αλλά και άλλοτε χ ι - Arcesilai, inquit, hicjocus. Sed et alias mille ad eum
drachmas misit. (38) Archiam vero Arcadem Eumeni comλίας άπεστειλεν. (38) Άρχίαν τε τον Αρκάδα Εύμέ- „ mendans ut magna dignitate fungeretur effecit. Liberalis
νει συστήσας πολλής έποίησε τυχειν της αξίας. Έ λ ε υ - ι •^quoque admod uni fuit argentique minime cupidus ad spe·
45 θέριός τε ών και άφιλαργυρώτατος εις τάς άργυρικάς ctacula et acroamata quae pretio exhibebantur primus ocδείξεις άπήντα πρώτος· και επί τήν Άρχεκράτους και curreresolebat, adque eaquaeArchecrates exhibebat et CalΚαλλικράτους τάς χρυσιαίας παντός έσπευδε μάλλον, licrates, quae numo aureo constabant, prae ceteris omnibus
studiose accurrebat. Plurimisque pecunias a se coactas
συχνοϊς τε επήρκει καί συνηράνιζε· καί ποτέ τίνος subministrabat. Acceperat ab eo quidam ad accipiendos
άργυρώματα λαβόντος εις υποδοχήν φίλων και άπο- amicos argentea vasa ; quae quum is non redderet, non re50 στερούντος ούκ ά7τήτησεν ούδε προςεποιήθη. οί δέ petiit ac semper dissimulavit. Aiunt alii de industria lime
• φασιν επίτηδες χρήσαι καί άποδιδόντος, έπεί πέ- eum utenda dedisse, et quum eaille redderet, quia pau-
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νης ήν, χαρίσασθαι. ήν μέν ούν αύτώκαί έν Πιτανη
per erat, ei largitum fuisse. Erat fili etiam Pitan® res
περιουσία, άφ' ής άπέστειλεν αύτώ Πυλάδης δ άδελampia, ex qua ipsi Pylades frater suppeditabat. Sed et Euφός. Αλλά καί Ιχορήγει αύτώ πολλά Εύμένης δ xoîil4menes Philetœri filius ipsum largissimis frequcntibusque
Φιλεταίρου" διό καί τούτω μόνω τών άλλων βασιλέων aflìciebat donis ; quocirca et huic soli preter ceteros reges
5 προςεφώνει. (39) πολλών δέ καί τον Αντίγονον Οερα- dicabat Iibros suos. (39) Quum Antigonum multi colerent
πευόντων καί δπότε ήκοι άπαντώντων αύτος ησύχαζε , et qnoties adveniret, progrederentur obviam salutandi graμή βουλόμενος προεμπίπτειν είς γνώσιν, φίλος τε ήν tia , ipse se domi continebat, nolens in filius notitiam prior
μάλιστα Ίεροκλεΐ τώ τήν Μουνυχίαν έχοντι καί τον incidere. Hieroclis item amicitia inprimis fruebatur, qui
Πειραια· έν τε ταΐς Ιορταΐς κατήει προς αυτόν Ικάστοτε. Munychiam possidebat et Pir®eum. ltaque diebus feriis
ίο καί δή καί πολλά εκείνου συμπείΟοντος ώςτ άσπασα- semper descendere ad eum consueverat, et quum ab eo
σθαι τον Αντίγονον, ουκ έπείσβη, αλλ' έως πυλών
quoque ut Antigonum salutatimi iret impelleretur, nunέλθών άνέστρεψε.
μετά τε τήν Αντιγόνου ναυμαquam induci potuit, sed semel ad portas usque urbis progresχίαν πολλών προςιόντων καί έπιστόλια παρακληses domum rediit. Post navalgm vero Anligoni pugnam
τικά γραφόντων αυτός έσιώπησεν.
αλλ' ούν όμως
plurimis eum adeuntibus literasque blanditiarum plenas
15 υπέρ της πατρίδος έπρέσβευσεν είς Δημητριάδα πρός
scribentibus tacuit ipse. Attameri pro patria legationem ad
Αντίγονον καί ουκ Ιπέτυχε. Ί ο παν δή διέτριβεν Ιν 1 ί>
Antigonum suscepit Demetriadem et absque effectu rediit.
τη Ακαδημία τον πολιτισμόν έκτοπίζων. (4θ) καί
ποτε δή καί Αθήνησιν έν τώ Πειραιεΐ πρός τάς θέσεις 0 m n e ¡ S i t l l r t e m p u s v i x i t i n Academia, reipublic® negotia
λε'γων έχρόνισεν, οίκείως έχων πρός Ίεροκλέα- εφ' φ f u S i e n s · ( 40 ) Interdum et Athenis in I'ir®eo ad proposita ex
20 καί πρός* τίνων διεβάλλετο. Πολυτελής δέ άγαν ών — iGtempore dicens morabatur, Hierocli familiaris : unde et a
καί τίγάρ άλλο ή έτερος Αρίστιππος; — έπίτά δείπνα plerisque.carpebatur. Magnificentia pr®terea excellens—
πρός τους δμοιοτρόπους μέν, πλήν αλλ' άπήντα. καί quid enim aliud erat quam alter Aristippus? — convivia ce·
Θεοδότη τε καί Φίλα ταϊς Ήλείαις έταίραις συνώκει lebrabat, sed solum cum iis qui eandem vit® studiorunique
φανερώς καί πρός τους διασύροντας προεφερετο τάς rationera sequebantur. Theodotmn et Philam meretrices ex
25 Αρίστιππου χρείας, φιλομειράκιός τε ήν καί καταφε- Elide palam secum habebat, carpentibusque Aristippi scripta
. ρής· όθεν οί περί Άοίστωνατόν Χΐον στωικοί έπεκά- proferebat. Adolescentibus item maxime studebat eratque
λουν αύτώ, Φθοοέα τών νέων καί κιναιδολόγον καί θραinamorem pronus. Unde illum Aristo Chius Stoicus corσόν άποκαλοϋντες. (4ΐ) καί γάρ δή καί Δημητρίου ruptorem juvenum, cin®do digna loquentem et procaτού πλεύσαντος είς Κυρήνην επιπλέον ερασθήναι λέγε- cem appellabat. (4l) Namque et Demetrium eum qui
30 τ α ι , καί Κλεοχάρους τού Μυρλεανού · έφ' φ καί πρός Cyrenen navigavit amasse plurimum dicitur, etMyrleanuin
τους κωυ,άσαντας ειπείν αυτός μέν θέλειν άνοϊξαι, Cleocharem, de quo et ad coniessantes dixisse se quidem
εκείνον δέ διακωλυειν. Τούτου δέ ήρων καί Δ η μ ο χ ά - Ι 7 ,aperire velie, illum autem prohibere. Hunc amabant et
ρης δ Αάχητος καί Πυθοκλής δ τού Βουγέλου · ους κα- Demochares Lacbetis et Pythocles Bugeli filius : quos file
ταλαβών δπ' ανεξικακίας παραχωρεΐν έφη. διά ταύτα quum deprehendisset, cedere se pro sua patientia dixit.
35 δή ούν έδακνόν τε αύτόν οί προειρημένοι καί έπέσκωPropterea carpebant eum et ubjurgabant ii quos diximus ut
πτονιός ©ίλοχλον καίφιλόδοξον· μάλιστα δέ έπετίΟεντο
vulgo addictum gloriolamque captantem. Sed acerrime eum
αύτώ οί περί Ίερώνυμον τον περιπατητικόν, δποτε συνrepreliendebat Hieronymus Peripateticus, quoties tonvoάγοι τους φίλους είς τήν Αλκυονέως τού Αντίγονου υίοΰ
caret amicos ad celebrandamnatalem diem Halcyonei, filii
ήμέραν, είς ήν ικανά χρήματα άπέστελλεν Αντίγονος
Antigoni, qua die pecunias plurimas in sumptum mittebat
40 πρός άπόλαυσιν, (42) ένθα καί παραιτούμενος Ικάστοτε
τάς έπικυλικίους εξηγήσεις πρός'Αρίδηλον προτείνοντα Antigonus. (42) Ubi quum devitaret inter pocula disserere, Aridelo proponenti sibi quandam qu®stionem, poτι θεώρημα καί άξιούντα είς αύτο λεγειν είπεν, « αλλ
αύτό τούτο μάλιστα φιλοσοφίας ίδιον, τό τον καιρόν stulantique ut de hac dissereret, dixisse ferunt, At hoc
εκάστων έπίστασθαι. » είς δέ το οιαβαλλομενον αύτού ipsum inprimis philosophi® proprium est, cujusque rei
45 Φΐ'λοχλον καί Τίμων τά τ' άλλα φησίν, άτάρ δή καί tempus scire. In id autem quod turb® addictus esse cuU
pabatur et Timon quum alia turn h®c quoque ita dicit :
τούτον τον τρόπον ·
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"Ως εϊποιν δχλοιο περίστασιν είςκατέδυνεν.
οί δέ μιν ήϋτε γλαύκα πέρι σπίζαι τερατούντο
ήλέματον δεικνόντες· δ'θ' ουνεκεν δχλοαρέσκης,
ού μέγα πρήγμα, τάλας' τί πλατύνεαι, ηλίθιος ώς;

H®c ait et medi® turb®sese intulit : fili
ceu fringiil® ululam circum stupuere loquaces
monstrantesquelevem : nam tu, vanissime, plebis
supplex caplator, quid.ob li®c, vesane, ferocis?

Ού μην αλλ' ούτως άτυφος ήν οίςτε τοις μαθηταΐς π α - ι 8Attamen alioqui ita moderatus et fastus fugiens erat, ut
ρήνει καί άλλων άκούειν. καί τίνος Χίου «εανίσκου discipulos moneret et alios audire. Et quum adolescens
μή εύαρεστουμένου τή διατριβή αύτού, αλλ' Τερωνύ- quidam Cliius noil ipsius scholam, sed Hieronymi quern
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μου του προειρημενου, αυτός απαγαγων συνεστησε τω praediximus scholam plus sibi piacere significasset, ipse
φιλ.οσόφορ, παραινέσας εύτακτεΐν. (43) χάριεν ο' αυ- manu apprehensum ad illum duxit, philosophoque comτού φέρεται κάκεΐνο· προς τον πυθόμενον δια τί εκ μεν mendavit, admonens servaret ordinis ac disciplina; graviτών άλλων μεταβαίνουσιν εις την Έπικουρειον, εκ δε tatem. (34) Perlepidum et hoc illius dictum memoratur.
5 τών 'Επικούρειων ουδέποτε, έφη, « εκ μέν γαρ ανδρών Percontanti enim cur ex disciplinis aliis plerique ad sectam
γάλλοι γίνονται, εκ δέ γάλλων άνδρες ου γίνονται. » Epicuream transirent, ex Epicureis vero nullus se ad cete·
Λοιπόν δέπρός τώ τέλει γενόμενος άπαντα καταλελοιπεIQras conferret, ait, Quia ex viris quidem galli fiunt, ex galΠυλάδη τάδελφώ τα αυτού' άνθ' ών ές Χΐον αύτόν lis viri niinquam'. Quum vero jam esset morti proxiπροήγαγε τον Μοιρέαν λανθάνων, κάκεΐθεν εις Αθήνας mus, sua omnia Pyladi fratri legavit : quoniam'is illum
ίο απήγαγε,
περιιών δέ ουτε γόναιον έπηγάγετο ούτ' insciente Mcerea Chium duxcrat, atque inde Atbenas
επαιδοποιήσατο, · τρεις τε διαθήκας ποιησάμενος εθετο deduxerat. N'unquam vero uxorem duxit aut filios genuit.
την μέν εν Έρετρία προς 'Αμφίκριτον, την δ' Άθήνησι Tria testamenta conscripsit. Ex Iiis unum Eretriae penes
παρά τιναςτών φίλιυν, την δέ τρίτην άπέστειλεν εις οί- Amphicritum deposuit ; secundum Athenis apud quosdam
κον προς Θαυμασίαν ένα τινά τών αναγκαίων, άξιοδσας examicis; tertiuin domum ad Thaumasiam quendam neccssarium suun; misif, orans ut illud servaret. Ad quem ita
15 διατηρήσαι' προς 3ν καί γράφει ταυτί ·
etiam scripsit :
.
Άρκεσίλαος Θαυμασία χαίρειν.
.
Arcesilaus Thaumasine S.
•44. Δέδωκα Διογενει διαθήκας εμαυτού κομίσαι προς
44: Testamenlum meum Diogeni tradidi ad le perQuia enim scepius cegrolo et corpore non
σέ* δια γάρ τό πολλάκις άρρωστεΐν καί τό σώμα ασθενώς ferendum.
ut si quid mihi
εχειν έδοξέ·μοι διαθέσθαι, ιν' εί τι γένοιτο άλλοΤον, μήτι rectevaleo, testamentumfacereplacuil,
20 ι έ ήδικηκώς άπίω, τόν,είς έμ'εκτενώς ουτω πεφιλοτι- accident, sine tua injuria proficiscar ex vita, qui unus
μημένον. καί άξιοπιστοτατος δ' εί τών Ινθάδε συ μοι ex omnibus maximo in me studio semper fuisti. Fidissimus autern es mihi omnium qui istic sunt ad illud
τηρών αύτάς διά τε την ήλικίαν καί τήν προς ήμ.ας οιcustodiendum, lumpropler altaleni, turn propter necessiκειότητα. , πειρώ ουν μεμνημένος διότι σοι πίστιν τήν
tudinem nostrani.
Cura igitur, memor quantum luce
άναγκαιοτάτην παρακατατίθεμαι, 'δίκαιος ήμΐν είναι, fidei commitlam, ut in nos juslus sis ; ut quantum in te
25 όπως ίσον επί σοι τά κατ' εμέ εύσχημόνως ή μοι διοικη- est rebus meis recle videar consuluisse.
Depositum est
μένα. κείνται δέ 'Αθήνησιν αδται-παρά τισι τών γνω- hoc testamenlum Athenis apud quosdam ex amicis et
ρίμων και έν Έρετρία παρ' Άμφικρίτω.
Eretriw penes Amphicritum.
Έτελευτησε δέ, ως φησιν "Ερμιππος, άκρατον |μφο-2θ . Obiit, ut Hermippus ait, quum merum immodice hauρηθεις πολύν καί παρακόψας, ήδη γεγονώς ετος πέμπτον sisset ac delirasset, septuagésimo et quinto aetatis anno, acκαί έβδομηκοστόν, αποδεχθείς προς 'Αθηναίων ιός ουδείς. ceptus Atheniensibus ut nemo alius., (45) Est etiam nostrum in liunc bocce :
. '
30 (45) έστι καί εις τούτον ημών"
'
'
35

'Λρκεσίλαε, τί μοι το'σον οίνον άκρητον ά-πειθώς
έσπασας, ώςτε φρενών εκτός ολισθες έών;
οίκτείρω σ' ου τόσσον έπεί θάνες, αλλ' ότι Μούσας
.
υβρισας ού μ,ετρίη χρησάμενος κυλικι.

'
•

Arce'silae, merum quid tantum prodigus hausti,
extra sis mcntem lapsus ut ipse tuam ?
Nec tua me tantum mors afficit, at inilii ut usas
immodica la.'sas sorbitione doiet.

Γεγόνασιδέ καί άλλοι τρεις 'Αρκεσίλαοι· ποιητής άρ-21 Fuerunt et tres alii Arcesilai : primus poeta priscse eomoeχαίαςκοιμωοίας, άλλος ελεγείας, έτερος άγαλματοποιός· dise, secundus elegit®, tertius sculptor : in quem et Simonides hoc scripsit epigramma :
'
εις 3ν καί Σιμωνίδης εποίησεν επίγραμμα τουτί·
'
"
•

'Αρτέμιδος τοδ' άγαλμα, διηκόσιαι δ' άρ' δ μισθός
δραχμαί 'ταί [Ιάριαι, τών επίσημα τράγος.
άσκητός δ' εποίησεν 'Αθηναίης παλάμησιν
άξιος 'Λρκεσίλας υιός Άριστοδίκου.

δ δέ προειρημένος φιλόσοφος, καθά φησιν Άπολλόδοιρος
εν χρονικοΐς, ήκμαζε περί τήν είκοστήν καί εκατοστήν
45 'Ολυμπιάδα.

Bis centum Pariis simulacrum insigne Diante
hoc drachmis constat, quîs nota capreolus.
Absolvit doctus cœlo manibusque Minerva;
Arcesilas sculptor, natus Aristodici.
Proedictus autem philosophus, iit ait Apollodorus in Clironicis, floruit circa centesimam et vicesimam Olympiadem.

LIB. ΙΥ, 7. ΒΙΟΝ.
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CAP. VII.
ΒΙΟΝ.

46. Βίων το μεν γε'νος ήν Βορυσθενίτης, ώντίνυιν δέ I 46. Bion genere quidem Borysthenites fuit. Quibus vero
γονέοιν και άφ' οίων πραγμάτων ήςεν έπί ©ιλοσοφίαν, Sit ortus parentibus et quibus ex rebus ad philosophiam se
contulerit, ipse Antigono aperuit. Quum eiiim ille scisciαυτός Άντιγονω διασαφεί, ερομένου γαρ αυτόν
taretur,

'

Τίς πόθεν εις ανδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοκήες;

6 αίσθόμενος δ'τι προδιαβέβληται, φησί προς αυτόν·
« |μοί δ πατήρ μεν ήν απελεύθερος, τώ άγκώνι άπομυσσόμενος — διεδήλου δέ τον ταριχέμπορον — γένος
Βορυσθενίτης, έχων ού πρύςωπον, άλλα συγγραφήν επί
του προςώπου, της του δεσποτού πικρίας συμβολον
ΙΟ μήτηρ δέ οίαν δ τοιούτος άν γ ή μ α ι , άπ' οικήματος,
έπειτα 6 πατήρ παρατελωνησάμενός τι πανοίκιος
επράθη μεθ' ήμών. καί με αγοράζει τις βήτωρ νειυτερον
όντα καέ εύχαριν 8ς και αποθνήσκων κατέλιπέ μ.οι
πάντα. (47) κάγώ κατακαύσας αυτού τά συγγράμματα
15 και πάντα συγξύσας 'Αθήναζε ήλθον και έφιλοσόφησα.
'
Ταύτης τοι γενεής τε και αίματος εύχομαι είναι. .

Quisnam es et unde hominum ? tibi ubi patria atque parentes ?
sentiens quosdam sese apud regem esse calumniatos, ait :
Paler quidemmeus liberlus fuit, cubilo se cmungens
significabat autem, illum salsanientarium — Borysthenites
genere, non habens faciem,sed
scripturam in faeie,
acerbìtatis domìni notam.: mater autem qualcm hujusmodi homo diicere potuit, ex lupanari. Deinde pater nescio quid in rem publicanorum commiserat et
nobiscum venundalus est. Me adolcscentulum haud
illepidum orator quidam emit. Is moriens mihi omnia
reliqull. (iljEgotibrosipsiusexurenscunclos
etoninia
corradens Athenas concessi, ibiquc philosophatus sum.
• Hujus me esse patris, generis me glorior hujus.

'

ταύτά έστι τά κατ' έμέ. ώςτε παυσάσθωσαν Περσαϊος Ista habui qua; de me dicerem. Desinant igilur Perτε και Φιλωνίδης ίστορούντες αυτά· σκοπεί δέ με Ις saius ae Philonides in ea inquirere; me autem ex memet
20 εμαυτοΰ. · » Καί ήν ώς αληθώς δ Βίων τα μεν άλλα 2 ipso speda. Et èrat sane Bion alias versatili ingenio et
πολύτροπος καί σοφιστής ποικίλος καί πλείστας άφορ- sophista. callidus, pliilosophiamque traducere volentibus
μάς δεδώκώς τοις βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσο- plurimam occasionem praibuerat : in quibusdam vero etiam
φίας · έν τισι δέ καί ποαπικός καί άπολαύσαι τύφου ^ ad pompam eompositus ac fastui indulgens. Complura
δυνάμενος. Πλείστα τε καταλέλοίπεν υπομνήματα, reliquit commentarla, sed et sententias utiles et graves ; ut
25 αλλά καί αποφθέγματα χρειώδη πραγματείαν περιέ- illudi, quum probro daretur ei quod adolescentem non
χοντα. οίον όνειδιζόμενος επί τώ μη θηρασαι μει- appetisset, Non enim, inquit, fieri potest ut mollis caράκιον, « οΰχ οίον τ ε , είπεν, άπαλόν τυρον άγκιστρο)
seus hämo attrahatur. (48) Interrogatus aliquando quisnam
έπισπασθαι. » (4β) ερωτηθείς ποτε τίς μάλλον αγωνία,
anxietate majore detiiieretur, Ille, inquit, qui maximam
έφη, « δ τά μέγιστα βουλόμενος εύημερείν. » έρωlaudem ac gloriam appetit. Rogatus an ducenda esset uxor
30 τηθείς εί γήμαι — άναφέρεται γαρ καί εις τούτον —
Μ
,.
\
/
,
/
/ Μ Α Λ (referturenimistud ad liunc quoque), Sì quidem, ait, turεφη,.« εάν μεν γημης αισχραν, εςεις ποινην. αν Οέ pem duxeris, posnam habebis; sin autem formosam, com• καλήν, έςεις κοινήν. » τό γήρας έλεγεν ορμον είναι τών munis erit. Senectutem malorum omnium esse portimi asκακών' εις .αυτό γούν πάντα καταφεύγειν. την δόξαν serebat, siquidem ad ipsam cuncta confugerent. Gloriam
ετών μητέρα είνα'.· τό κάλλος άλλύτριον αγαθόν- τον annorum esse matrem, pulcliritudinem alienum bonum,
35 πλούτον νεύρα πραγμάτων, προς τον τά χωρία χατε- divitias nervös,rerum. Ad eum qui agros suos devoraverat,
δηδοκότα, « τον μέν Άμφιάραον, .έφη, ή γη κατέ- Terra, inquit, Ampliiaraum absorbuit, sed tu terram.
π ι ε , σό δέ τήν γήν. »
ριεγα κακόν τό μή δύνασθαι
Magnum aiebat malum esse, ferre non posse malum. Arφέρειν χακόν. κατεγίνωσκε δέ καί τών τους άνθρωπους guebat eos qüi lioniines tanquam sensu carentes combureκατακαόντων μέν ώς.αναίσθητους, παρακαλούντων δέ rent, invocarent autem tanquam.sentientes. (49). Dicebat
40 ώς αίσθανομενους. (49) έλεγε δέ συνεχές οτι αίρέτυι- autem semper optabilius esse speciem alteri largiri suam,
τερόν εστι τήν ωραν άλλω χαρίζεσθαι ή άλλοτριας quam alienai» petulanter ambire : corpore quippe atque
άποδρέπεσθαι· καί γαρ εις σώμα βλάπτεσθαι καί εις animo lredi qui id fecisset. Sed et Socratem calumniabatur
ψυχήν. διέβαλε δέ καί τον Σωκράτην, λέγοιν ώς εί μέν dicens : si Alcibiadem appetebatet abstinuit, ineptus fuit;
είχεν Άλκιβιάδου χρείαν καί άπείχετο, μάταιος ήν· εί si non appetebat, nihil adeo fecit mirabile. Facilem esse
45 δέ αή είχεν, ουδέν εποίει παράδοξον. εύκολον έφασκε dicebat ad infernum viam; clausis enim oculis illuc iri.
.τήν εις άδού δδόν· καταμύοντας γούν άπιέναι. τον Alcibiadem culpans dicebat illum, dum esset adolescens,
Άλκιβιάδην μεμφόμενος έλεγεν ώς νέος μέν ών το'υς viros ab uxoribus, juvenem vero uxores a viris abduxisse.
άνδρας άπαγάγοι τών γυναικών, νεανίσκος δέ γενό-
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μένος τάς γυναίκας τών ανδρών, εν 'Ρόδω τά ρητορικά
διασκουντων τών 'Αθηναίων τά φιλοσοφούμενα έδίδασκε·
πρός ούν τόν αίτ,ασάμενον ε"φη,.« πύρους
κριθάς πιπρασκω : » (5θ) ελεγε οε τους εν αοου μάλλον
5 αν κολάζεσθαι εί δλοκλήροις καίμή τετρημε^ο.ς άγγείοις
δδροοόρουν. προς τον άοολέσχην λιπαρούντα αύτώ συλλαβέσθαι, « το ίκανο'ν σοι ποιήσω, φησίν, εάν παρακλήτούς πέμψης καί αυτός μή έλθης. » πλε'ων μετά
πονηρών λησταίς περιέπεσε· τών δ έ , « άπολώλαμεν,
10 ειπόντων, Ιάν γνιοσθώμεν, « « Ιγώ δέ γε, φησίν, εάν μή
γνωσθώ. » -ην οιησιν ελεγε προκοπή, ^εγχοπην.
τον μιχρολογον πλουσιον, <• ουν ούτος, εφη , την ουσιαν
~
»,
\
„
κέκτηται, αλλ ή ουσία τούτον, »ελεγε τους μικρόλόγους τών μεν ύπαρχόντων ώς ιδίων Ιπιμελεισθαι,
is ώς δ' εξ αλλότριων μηδέν ωφελεϊσθαι. τή μεν ανδρεία
νέους όντας έφη χρήσθαι, τή δέ φρονήσει γηράσκοντας άκμάζειν. J s i ) τοσούτος διαφέρειν τήν φρόνησιν
τών άλλων αρετών, όσον τήν ορασιν
τών άλλων αίσθη,
'
, », r
, „
, „ »
σεων. μη δείν εφασκεν ονειοιζειν το γήρας, εις ο, εφη,
·, , 0 > '
,
20 πάντες ευχου,εθα ελθειν. προς τον ρασκανον εσκυθρωπακότα, « ο ύ κ ο ϊ δ α , έφη, πότερον σόι κακόν γέγονεν ή άλλω αγαθόν. » τήν δυςγένειαν πονηρόν έλεγεν
είναι συνοικον τή παρρησία ·

Rliodi Atheníensibus iu oratoria se exercentibus philosophiam ipse docebat. Causante quodam cur ita facérét,
Quomodo

vendam

hordeom>

qu¡ frumentum attuli?

(50)

"
Dicebat eos qui essentapuc. in (eros magis proferto crucialo,n
' « , s i mtegris quam si perforatis vasis aquam ferrent. Orante
illuni verboso quodam ut sibi in judicio adesset, Faciam,
inquit, si advocates mittes, nec venies ipse. Navigai cum
perditis liominibus in latrones incidit : dicentibus illis, Peril)imus
s¡ 3 g n o s c a m u r ) A t c g 0 > i n q u ¡ t ) n¡s¡ a g n o s c a r ' F a _
s ( u m e s s e asserebat profeclus impedimentum. Ad divitem
avarum, Non, inquit, hic rem possidet, sed ab re ¡ose
'
> -ι >
ι
>
» u n . ijise
possidetur. Sordidos aiebat. opum ut suarum habere curam, verum ex eis ut ex alienis nihil capere utilitatis.
Fortitudine dicebat juvenesirti, at senes prudentia valere,
( 5 1 ) X a n t u m T e r o p rU( ] e ntiam ceteris virtutibus prestare,
,
.
...
..
, .
quantum visum reliquis sensibus. Dicebat non esse exprobrandam senectutem, ad quam omnes, inquit, 1pervenire
'
.
cupimus. Invidocuidamsubtristi,Nescio,inquit, utrumtibi
malum, an alteri bonum contigerit. Ignobilitalem pessimum
esse dicebat loquendi libertati contubernalem : namque

Δούλοι γάρ άνδρα , καν θρασυσπλαγχνός τις ή.

Virimi domabit, quamlibet ferox siet.

25 τους φίλους όποιο ι άν ¿/σι συντηρεί·/, ίνα μή δοκοίημεν Amicos qualescunque sínt oportere servari, ne videamur
πονηροίς κεχρήσθαι ή χρηστοί/ς παρητήσθαι. Ούτος 4 vei malis uti vei repudiasse bonos. Is in principio Acaτήν αρχήν μεν παρητεΐτο τά 'Ακαδημαϊκά, καθ' βν demise Institute aspernabatur, quo tempore Cratetis auditor
χρόνον ήκουε Κράτητος" εΤτ' έπανείλετο τήν κυνικήν erat : deinde Cynicum elegit institutum, assumpto saltern
άγωγήν, -λαβών τρίβωνα καί πήραν. (52) καί τί γάρ P a l l i o «um pera. (52) Nam his solis mores ad Cynicorum
30 άλλο μετεσκεύασεν αύτόν πρός άπάθειαν ; έπειτα Ιπί rationem composuit. Denique vero se ad Theodoria transτά Θεοδώρεια μετήλθε διακοόσας Θεοδώρου τού άθεου t u l i t - Theodor· impii auditorium f r e q u e n t a i , qui omni
κατά παν είδος λόγου σοΦ,στεόοντος · μεθ' 8ν Θεοφρά- o r a t ¡ o n i s - e n e r e s u b t i l i t e r d i s s e r e b a t ' P o s t h u n c v e r o T h e o "
στου διήκουσε τού περιπατητικού. Ή ν δέ καί θεα- 5 p h r a s t u m P e r i P a t e t i c u m a u d i v i t · Erat etiam ad ostenta,
~
tionemfactus,abundabatqueridiculisad quodvis carpendum
τρικος και πολύς εν τω γελοιω οιαφορησαι, ιρορτικοις
. . . . .
....
...
.
, ,
, ~
,
' , '
» \ »\ τ
\ «icterus, ìnvidiosis rerum nominibus utens. Quoniam
35 ονομασι κατα των πραγαατων '/σ(,ιυ.ενος. οια οή ουν το
"
..
'·»·»·
,
,
, »» , ,
i ,
, , ,
,
vero orationem suam omni dicendi genere temperaverat,
n ,
παντι ειδει λογού κεκρασθαι φασι λεγειν επ αοτου τον ^
E r a t o s t h e n e m ( l i x i s s e p r ¡ m u m omnium Bionem phiΕρατοσθενην, ώς πρώτος Βιων την φιλοσοφιαν άνθινα l o s o p h i a m florida veste induisse. Erat illiitem et faciendis
Ινέδυσεν. ευφυής γάρ ήν καί παρωδήσαι-"οίά εστίν 6 parodiis ingenium precipue accommodatum. Ejus sunt
αυτού και ταύτα ·
illa quoque :
40

Ώ πέπον Α ρ χ ύ τ α , ψαλληγενές, όλβιο'τυφε,.
τής υπάτης έριδος πάντων εμπειρότατ' ανδρών.

(53) καί όλως καί μουσικήν καί γεωμετρίαν 0ιέπαιζεν.7
Ή ν δέ πολυτελής · καί διά τοΰτοπόλιν έκ πόλεως ήμειβεν, 8
ενίοτε καί φαντασίαν Ιπιτεχνώμενος. εν γούν 'Ρόδω.
45 τους ναυτας έπεισε σχολαστικός εσθήτας άναλαβείν καί
άκολουθήσαι αύτω· συν οΐς εϊςβάλλων εις τό γυμνάσιο·/
περίβλεπτος ήν. Είιόθει τε νεανίσκων τινών υιοθεσίας 9
ποιείσθαι είς τό άποχρήσθαι αύτοϊς ες τε τάς ήδονάς
καί ώςτε φυλάττεσθαι υπ' εύνοιας αύτών· άλλά καί
50 φίλαυτος ήν ισχυρώς καί πολύς έγκείμενος τώ Κοινά τά
φίλων, παρ' δ καί ούδεΐς μαθητής αύτού επιγράφεται,
τοσούτων αύτω σχολασάντων καίτοι τινάς εις άναι-

Ο tener Archyta nitidoque beatele fastii,
litibus uti hominum tu callentissimus imis.
53

-

( ) Atque omnino et musicam et geometriám pro ludo lia··
bebat. Apparatus quoque magnifici acpretiosi eral studiosi
atque ideo ex urbe in urbem srcpe migrabat. Interdum et
prastigium aliquod arte moliebatur. Nam Rhodi nautis
persuasit ut sumptis discipuloruin vestibus se sequerentur,
cumqiie his ingressi gymnasium conspicuus fuit. Consuevit et adolescentes sibi adoptare, ut eis et ad voluptatem
abuteretur et ab eorum benevolentia protegeretur. Sed et
sui vehementer amans fuit, semperque illi in ore erat,
Amicorum cuneta communia. Idcirco et nemo illius discipulus inscribitur, quum tot habuerit sui auditores.
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σχυντίαν προήγεν. (54) δ γούν Βητίων εις των συνή- Quosdam vero ad impudentiam provcxit. (54) Unde et
θων αύτφ προς Μενέδημόν ποτε λέγεται ειπείν, « εγώ Betio quidam ex familiaribus ipsius aliquando ad Meneτοι, ώ Μενέδημε, νύκτωρ συνδέομαι Βι'ωνι και ουδέν demum dixisse fertur, Equidem, o Menedeme, noctu Bioni
άτοπον δοκώ μοι πεπονθέναι. » πολλά δέ και άθεω- conjungor, nihilque indignum milii passus videor. Multa '
6 τερον προεφέρετο τοις δμιλούσι, τούτο Θεοδωρειον etiam in sermonibus adversus deos jaetare solebat. Uree
άπολαόσας. Και ύστερον ποτε έμπεσών εις νοσον, ώςιioautem ex impii Theodori disciplina hauserat. Postremo
εφασκον οί έν Χαλκίδι—αυτόθι γαρ και κατεστρεψε— incidens in malam valetudinem, ut dixerunt qui erant in
περίαπτα λαβείν έπείσθη και μεταγινώσκειν εφ1 οί ς Chalcide — illic enim et obiit — ligaturas suscipere inεπλημμέλησεν εις τό θείον. απορία δέ και των νοσο- ductus est et poenitentiam agere super bis qua: peccarat in
10 κομοιίντων δεινώς διετίθετο, ε'ως 'Αντίγονος αύτω δυο deum. Eorum vero inopia qui infirmum curarent et foverent
θεράποντας απέστειλε.
και ήκολοόθει γε αύτω έν dire cruciatus est, donee Antigonus duosilli famulos misit.
φορείω, καθά φησι Φαβυ>ρΐνος έν παντοδαπή ιστορία, Secutusque est eum in lectica, ut Favorinus tradit in
Omnigena bistoria. At vel sic mortuus est, et nos eum hoc
άλλα και έές κατέστρεψε και ημείς αύτόν ούτως ήτιαmodo perstrinximus :
σάμεθα ·
•
'
'5 (δδ)

Βίωνα , τον Βορυσθένης εφυσε γή Σκύθισσα,
λέγειν άκούομεν θεούς ώς ούδέν είση/ όντως,
κει μέν το δόγμα τούτ' έχων έμιμνεν, ην άν εικός
λέγειν, φρονεΐν δπως δοκεΐ· κακώς μέν, άλλ' έδοξε.
νυν δ' ές νόσον πεσών μακρήν και μη θάνη δεδοικως
20
ό μή θεούς είναι λέγων, δ νηον ουδέ βλέψας,
(εο) δ πολλά χλευάσας βροτούς, όσοι θεοΐς εθυον,
ού μούνον έσχάρης υπερ βωμών τε και τραπέζης
κνίση,λίπει, θυλήμασιν θεών έδαισε βινας·
ούο' εΤπε μούνον,"Ηλιτον, σύγγνωτετοϊς πρίν· άλλά
και γρα'ί δώκεν εύμαρώς τράχηλον εις έπωδήν
25
και σκυτίσιν βραχίονας πεπεισμένως εδησε ·
(57) βάμνον τε καί'κλάδον δάφνης δπέρ θύρην έθηκεν,
άπαντα μάλλον ή θανεΐν έτοιμος ών υπουργεϊν.
μωρός δ' 6ς ήθελέν τίνος μισθού το θείον είναι,
3ο
ως των θεών όντων όταν Βίων θέλη νομίζειν.
τοιγάρ μάτηνφρονών,δτ'ήνάπαςδλέμφος άνθρας,
την χείρα τείνας ώδέ πως, ΧαΤρ', είπε, χαίρε, Πλου:
[τεΰ.

(55) Biona, quem Borysthenes in Scythia produxit,
hunc tradidisse accepimus deos nil esse omnino.
Qùod si tenuisset fortiter placitum semel, dicturi
eramus : Sentit ut placet : male hercle, at ita placebat.
Nunc vero, in morbum ut incidit longum etmoriformidat], non esse qui dicit deos, qui templum nunquam
aspexit,] derisor ille mortalium sacris qui numen pla(56) cant,] non solum super altarlbus, focis et sacra mensa
adipe, nidore et thuribus nares deoruin implevit,
nec id modo dixit quod solet : Peccavi, veniam date de·
lictis : ] sed anni facile praebuit collum sibi excantandum,] obedienter et loris devincienda brachia,
(67) rhamnumque et lauri ramulos super fores pòsivit,
quidquid velis promptus magis subire quàm sepulcrum.
Stolidusvero, ex mercedulaqui div'os suspendebat,'
ac si tune essent quando eos Bioni esse expediret.
Frustra ergo sapiens iste stips, ut factu'st carbototus,
sic ferme tendens dexteram, Salve, inquit, Plulo, salve !

(δδ) Γεγόνασι δέ Βίωνες δέκα· πρώτος δ Φερεκύδη τω Συ-111(58) Decern vero Biones fuere : primus qui Pherecydi Syrio
mqualis fuit , cujus duo feruntur libri Ionica dialecto
35 ρίωσυνακμάσας, ού φέρεται βιβλία δυο Ί ά δ ι · εστι δε
scripti
; est autem Proconnesius ; secundus Syracusanus,
Προκοννήσιος. δεύτερος Συρακόσιος, τέχνας βητορικάς
γεγραφώς · τρίτος αυτός ούτος" τέταρτος Δημοκριτειος qui artes rbetoricas conscripsit ; tertius hie ipse pbiloso. και μαθηματικός Αβδηρίτης, Ατθίδι γεγραφώς και phus; quartus ex Democriti familia et mathematicus AbΊ ά δ ι . ούτος πρώτος είπεν είναί τινας οικήσεις ένθα derites, qui Atlice scripsit et Jonice. Hie primus esse dixit
40 γίνεσθαι ες μηνών την νύκτα και ές την ήμέραν. regiones quasdam, ubi esset sex mensium nox itemque
πέμιττος Σολεύς, Αιθιοπικά γεγραφιός · έκτος βητορικος, sex mensium dies. Quintus Solensis, qui conscripsit /Ethioού φέρεται εννέα βιβλία Μουσών έπιγραφόμενα'έβδομος pica; sextus rhetoricus, cujus feruntur libri novem Musaμελικός ποιητής· όγδοος Μιλήσιος άνδριαντοποιός, ού rum nomine inscripti; septimus lyricus poeta; octavus Mi. μέμνηται και Πολέμων ένατος ποιητής τραγωδίας τών lesius sculptor, cujus et Polemo meminit; nonus poeta tra·
gicus ex his qui Tarsici dicuntur; decimus sculptor Clazo4.:) Ταρσικών λεγομένων" δέκατος άγαλματοποιος Κλαζοmenius sive Chius,cujus et Hipponax meminit.
μένιος ή Χίος, ού μέανηται και Ί π π ω ν ας.
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50. Λ ακύδης'Αλεξάνδρου Κυρηναΐος. ο&τός έστινδτής χ . 59.LacydcsAlexandrifiliusCyreniBus. Hicnovac Academite
νέας'Ακαδημίαςκατάρξαςκαι Άρκεσίλαον διαδεξάμενος, princeps Arcesilaique successor fuit, vir eximia;severitatis,
άνήρ σεμνότατος και ουκ ολίγους Ισχηκώς ζηλωτάς· ιρι- 2 qui instituti sui non paucos habuit «mulos. Fuit ab adoλάπονός τε εκ νέου και πένης μεν, εύχαρις 3' άλλως και lescentia summe studiosus et pauper quidem, sed gratus
5 ευόίκιλος. Τούτον φασι καί περί οίκονομίαν γλυκύτατα 3 admodum atque in sermone jucundus. Aiunt ei in rei faεσχηκέναι· επειδή γάρ τι προέλοι τού ταμιείου, σφρα- miliaris cura lepidissimum aiiquid usu venisse : quii m ex
γισάμενος πάλιν είσω τον δακτύλων δια της όπής ερρίpenuprómerequicquamvoluisset,obsignatoostiorursusanu·
πτει, ώς μηδέποτ' αύτούπεριαιρεθείη τι και βασταχθείη Jiim per foramen intro jaculabatur,.ut nihil ex reconditis ibi
των άποκειμε'νων. μαθόντα δή τούτο τα θεραπόντια
rebussublatumauferretur.Mquumanimädvertissentservuli,
ίο άπεσφράγιζε καί όσα Ιβούλετο έβάσταζεν· έπειτα τον
resignabantquœsignataerant,etqu«lubebatindetollebant;
δακτύλων τον αυτόν τρόπον δια της οπής Ινίει εις την ac deinde anulum in porticum per rimam immittcbant : idστοάν· καί τούτο ποωύντα ούδέποτ' εφοιράθη. (6θ) Ό γού,ν 4 que quuin sœpe facerent, nunquam deprehcndi potuerunt.
Λακύδης έσχόλαζεν εν 'Ακαδημία εν τω κατασκευα- (60) Lacydes igitur in Academia scholas liabebat, in liorto
σΟέντι κήπω υπό 'Αττάλου τού βασιλέως, καί Λακύδεων quem Attalus rex fieri curaverat, Lacydeumque ab ipso apis απ' αυτού προςηγορεύετο. καί μόνος των ά π ' α'ιώνος pellabatur ; solusque ex omni memoria vi vens Phocœensiζών παρέδωκε τήν σχολήν Τηλεκλεϊ καί Εύάνδρω τοις bus Telecli et Euandro scholam tradidit. Porro Filandro
Φωκαεύσι. παρά δ' Ευάνδρου διεδέξατο Ήγησίνους successit Hegesinus Pergamenus ; a quo Cameades. LepiΠεργαμηνός, ά-ρ' ού Καρνεάδης. Χάριεν δ' εις τον b dum vero illud ad Lacydem refertnr : Attalo ilium ad
Λακύδην αναφέρεται· 'Αττάλου γαρ αυτόν μεταπεμπο- sese arcessente dixisse fertur, imagines procul esse intuen20 μένου οασιν ειπείν τάς εικόναςπόρρωθεν δεϊν θεοιρεΐσθαι. das. Sero autem geometri« danti operám ait quispiam,
οψέ δέ αϋτώ γεωμετροΰντι λέγει τις , « είτα νΰν καιρός;· Ν u m vero nunc tempus? (cui i tie) : An ne nunc quidem? (61)
(καίός·)«είταμηδέ νύν. » (ei) Έτελεύτησεδέσχολαρχεϊν 6 Obiit autem quum scliolam administrare cœpisset quarto
άρξάμενος τωτετάρτω έτειτης τετάρτης καί τριακοστής anno centesimœ tricesim» quart« Olympiadis, viginti sex
καί εκατοστής 'Ολυμπιάδος, της σχολής άφηγησάμενος annis in scliolœ principatu consumptis. Mortuus est autem
25 εξ προς τοις είκοσιν έτη· ή τελεοτή δέ αυτώ παράλύσις paralysi, quam ex immodica potatione contraxerat. Et
εκ πολοποσίας. καί αυτώ προςεπαίξαμεν ημείς οότωσι'· n o s
de ilio lusimus :

30

Καί σέο, Αακύδη, φάτιν έκλοον ώς άρα καί σέ
Βάκχος έλών Άΐδη ποσσίν εσυρεν άκροις.
Ή σαφές ήν, Διόνυσος όταν πολύς ες δέμας έλθη,
λύσε μέλη" δώ δή μήτι Λυαϊος έιρυ;

,

Te quoque, Lacyde, sic narrai fama, Lymus
correptum pedibus traxit in atra loca.
.
· Scilicet hoc verum est : Bacclius deus haustus abunde
membra resolvit. An liincforte Lyme [.solutori clues?
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ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ.

62. Καρνεάδης Έπικιόμου ή Φιλοκιόμου, ιός Αλέξαν- Χ 62. Carneades Epicomi sive, ut Alexander in Successioδρος Iv διαδοχαϊς, Κυρηναώς. Ούτος τά των Στωικών 2 nib'us tradit, Philocomi filius, Cyrenmus. Hic. Stoicorum
βιβλία άναγνους επιμελώς καί μάλιστα τα Χρυσίππου,
et prmsertim Chrysippi libris diligentissime perlectis, eorum
επιεικώς αύτοϊς άντέλεγε καί εύημέρει τοσούτον, ωςτε piacila probabiliter oppugnabat atque bine tanta fama flo36 εκείνο επιλέγειν"
·
'
rebat, ut dicere suleret :
"
E ! μή γάρ ήν Χρύσιππος, ουκ άν ήν εγώ.

Chrysippus nisi fuisset, et ego non eram.

Φιλόπονος δ' άνθρωπος γέγονεν εϊ καί τις άλλος, εν 3 Fuit antcm homo si quis aliussUidiostis; in'physicis quiilem
υιέν τοις ιρυσικοΐς ήττον φερόμενος, έν δέ τοις ήθικοΤς minus valebat, sed plus in ethicis. Quocirca et cmsariem
μάλλον, δ'θεν καί Ικόμα καί ετ'ρεφεν όνυχας ασχολία τή e t u n S l l e s «utriebat : tanta erat in litteras intentione. Adeo
40 περί τους λόγους,
, , ,/
a

τοσούτον δ' ίσνυσεν 'εν Φιλοσοφία',
> ~

ω ς τ ε κ α ι τους ρήτορας α π ο λ υ σ α ν τ α ς εκ τ ω ν σ χ ο λ ώ ν π α ρ
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< , h i l o s o l , U i a ™ U l i t > u t t U e t o r e s q»°<l«« ex suis
schohsdiscedentesadipsumseconferrentetei auscuitarent.
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/ (63) Erat autem ilii et vox maxima prmcipueque sonora,
αυτόν εεναι και αυτου ακουειν. (βή Ην οε και μεγαλ^φω- 4 a ( l e 0 u t g y m n a s i i p r i n c e p s a d n l u r a m i t t e r e t a c ne ita claνότατος, ωςτε τον γυμνασιαρχον προςπεμψαι αυτιυ μη raaret admonaret : ad quem ¡lie, Da vocis modum, inquit.
ούτω βοαν τον δέ ειπείν, « καί 3ος μέτρον φωνής. » |;t ¡He sapientissime sane oongrueque respondisse fertur :
15 ενθεν εύστό/ως Ιλόντα άμείψασθαι ·φάναι γάρ, « μέτρον

dixisse enim, Modum habes, auditores.

Erat in repre-
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έχεις τους άκοόοντας. » Δεινώς τ' ήν επιπληκτικός και 5
¿v ταΤς ζητήσεσι δόςμαχος- τά τε δείπνα λοιπόν παρητεΐτο διά τάς προειρημένας αιτίας. Ούτος ποτε Μεν- 6
τοοος του Βιθυνου μαθητού οντος και παρ αυτόν ελ5 θόντός εις την διατριβήν, ως έπείρα αυτού την παλλακήν
δ Μέντωρ, καθά φησι Φαβιυρΐνος έν παντοδαπή ιστορία, μεταξύ λέγων παριόδησεν εις αύτο'ν· ·
(64 ) Πωλείται τις δεύρο γέρων αλιος νημερτής,
Μέντορι είδο'μενος ήμέν δέμας ήδέ και αυδην
ίο
τούτον σχολής τήςδ' έκκεκηρύχθαι λέγω·
και δς άναστάς εφη·
Οί μέν έκήρυσσον, τοι δ' ήγείροντο μάλ' ώκα.
Δειλότεοον δέ πως δοκεΐ περί την τελευτήν άνεστράφθαι, 7
δ'τε συνεχές εΛεγεν , « η συστησασα φύσις και όιαλυ15 σει. » μαθών τε Άντίπατρον φάρμακον πιο'ντα άπο. θανεΐν, παρωρμήθη προς τδ ευθαρσές της απαλλαγής
καί ®ησι, « δότε ούν κάμοί· » των δέ εϊποντων, « τ ι ; ν
« οίνο'μελι » εΤπεν. τελευτώντος δ' αυτού φασιν έκλειψιν
γενέσθαι σελήνης, συμπάθειαν, ώς αν είποιτις·, αϊνιτ20 τομένου τού μεθ' ήλιον καλλίστου των άστρων, (βδ) φησί
δέ 'Απολλόδωρος έν χρονικοΐς άπελθεΐν αυτόν έξ ανθρώπων έτει τετάρτω της δευτέρας καί Ιξηκοστής καί Ικατοστής 'Ολυμπιάδος, βιώσαντα ετη πέντε προς τοις
ογδοήκοντα. Φέρονται δ' αυτού έπιστολαί προς Άρια- (
25 ράθην τον Καππαδοκίας βασιλέα, τα δέ λοιπά αυτού οί
μαθηταί συνέγραψαν· αυτός δέ κατέλιπεν ούδεν. έστι
και εις τούτον ημών τω λογαοιδικώ μέτρω [καί Άρχεβουλείω]·
30
•

(66)
35

Τί με Καρνεάοην, τί με , Μούσα; θέλεω έλένγειν:
αμαθής γάρ 8ς ούτι κάτοιδεν δπως οεοοικει
·
τό θ αν ε ιν · δ'τε καί φθισικήν ποτ' έχων κακίστην
νο'σον, ουκ έθελεν λύσιν ίσχέμεν αλλ' άκουσας
άτι φάρμακον Αντίπατρος τι πιύν άπέσβη ,
« δότε τοίνυν , έφησε, τί κάμε πιεΐν. » « τί μέντοι;
τί; » « δο'τ' οίνο'μελι. » σφόδρα τ' είχε προχ^ειρα
•
•
[ταυτί·
« φύσις ή συνέχουσά με καί διαλυσεται δή. »
Ό μέν ουδέν έλασσον έβη κατά γης, Ινήν δέ
τά πλέω κακά κέρδε' έχοντα μολεϊν ές αδου.
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Uendendo acerrimus, atque ία quœstionibus erat insuperab¡i¡s. Convivía autem ob causas prœdictas declinabat. Hie
a | ¡ q u a u d 0 j qu,jm M(¡ntor B i t h y n u s discipulus a t q u e audito,
pellicem ipsius tenlasset, ut Favorinus refert in Omnigena
historia, inter dicendum in illum Mentorem sic jocatus
est :

·

(64) Tetricus liic quidam versatur homuncio et idem [que :
vanus inersque senex, par Mentori membra loquelamExterminato, pr®co , nostra hunc ex sehola.
At ille continuo exsurgens intulit ·
Preeoneg clamant : conciti protinus illi.

'

·

Videtur mortem ignaviore animo tulisse, quum saïpius dicèret, Qu® me compegit natura, eadem dissolvei. Quuin
autem didicisset Antipatrum veneno hausto defunctum, et
ipse commotus est ad hanc constantiam animi in obeunda
morte et exclamavit : Ergo etiam mihi date. Illis autem,
Quid? qu®rentibus, Mulsum, respondit. Eo mortuo lunam
defecisse narrant, tanquam si, ut dixerit aliquis, siderum post
solem pulcherrimum sic suum dolorem voluerit significare.
(05) P.efert Apollodorus in Chronicis humanis eum excessisse
rebus Olympiadis centesimœ sexagesim® secund® anno
quarto, quum vixisset annos octoginfa quinque. Feruntur
ejus epistol® ad Ariarathem Cappadoci® regem. Reliqua
ipsius conscripsere discipuli : ipse enim nihil reliquit. Est
autem et in hunc nostrum epigramma Iogaœdico [et Arcliebuleo] metro :
In Cameade quid, Musa, jubes reprendam?
Indoctus is est quo pectora clam pavescunt
mortem ! Phthìsico sic ille malo laborans
graviter, per se solvi renuit : sed hausto
obiisse ut comperit Antipatrum veneno,
(66) Date, ait, bibere et mihi! Qu®sierunt : Quid autem?
quid vis? « Date mulsum ! » llli tarnen h®c in ore
habitabant : « Qu® pepigit natura soivet. »
Nihilominus istic humum subit : at licebat
mala lucrifacientem aufugisse in Orcum.

40 Αέγεται καί τάς όψεις νυκτός ύποχυθήναι καί άγνοεΐν· 9 Aiunt ejus oculis aliquando, ipso nesciente, tenebras offusas,
κελεύσαί τε τόν παΐδα λόχνον άψαν είςκομίσαντος δέ jussisseque servulum lucernaio accendere : qui quum attoκαί είπόντος , « κεκόμικα » , « ούκούν , είπεΐν, συ άνα¡^ d i c e r e t : Altuli ; Ergo, inquit, tu lege. Hujusce
1
γίνωσκε· » Τούτου πολλοί μέν καί άλλοι γεγόύάσι
° e t a l i i raulti f u e r e discipuli, sed excellentissimus Clitomaθηταί, ελλογιμώτατος δέ Κλειτόμαχος· περι ού κα, ^
^ ^ ^
^ ^
Fuit et ^
CarneadeS(
45 λεκτέον. Γέγονε μέντοι και άλλος Καρνεάδης, έλεγείας 11
elegi® poeta frigidus.
ποιητής ψυχρός.
'

ΒΙΒΛ. Δ, ι.

110

ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ.

ΚΕΦ. I'

CAP. Χ.

ΚΑΕΙΤΟΜΑΧΟΣ .

CLITOM ACHUS.

07. Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος, ούτος εκαλεΐτο μεν 1 67. Clitomachus Carthaginiensis. Hie patria lingua As'Ασδρουβαςκαί τη ιδία φωνή κατά την πατρίδα ε φιλοσο- ilrubal appellabatur, in qua etiam apud suos philosophari
φεί. ελθών δ'εις'Αθήνας ήδη τετταράκοντ' ετηγεγονώς 2 consueverat. Athenas autem contendit jam quadraginta
ήχουσε Καρνεάδου· χάκεϊνος άποδεξάμενος αυτού τό annos natus, audivitque Carneadem. Ejus ille diligentiam
6 φιλόπονον γράμματα τ ' Ιποίησε μαθεΐν και συνήσκει magni faciens effecit ut literas addisceret, virumque ad
τον άνδρα, δ δέ εις τοσούτον ήλασεν επιμελείας, ώςτε
phiiosophiam formavit. Eo autem ille industri® provectas
υπέρ τα τετρακόσια βιβλία συνέγραψε, και διεδέςατο
est,· ut ultra quadringenta volumina scripserit; successit
τον Καρνεαδην και τα αυτού μάλιστα διάτων συγγραμetiam Cameadi, et hujus maxime dieta illustravit scrlptis
μάτοιν έφώτισεν. άνήρ εν ταις τρισιν αιρέσεσι διαsuis. Excelluit in tribus primariis sectis, Academicorum
πρέψας,
έν
τε
τή
'Ακαδημαϊκή
και
περιπατητική
και
10
στωική, καθόλου δέ τους 'Ακαδημαϊκούς δ Τίμων ο'> scilicet, Perlpatetlcorum atque Stoicorum. Omnino autem
Académicos ita fere insectatur Timon :
τωσι διασύρει·
Ούδ' 'Ακαδημαϊκών πλατυρημοσυνης άναλίστου.
Ήμεΐς δέ τους 'Ακαδημαϊκούς τους από Πλάτωνος
15 διεληλυθότες Ιλθωμεν επί τους [από Πλάτωνος] περιπατητικούς, ών ήρξεν 'Αριστοτέλης.

•e-

Sed ñeque garrulitas Academi incondita ludi.'
Nos autem quum de Academicis qui a Platone fluxere,
satis dixerimus, transeamus jam ad Peripatéticos [a Platone venientes], quorum fuit princeps Aristóteles.

