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on the nature of the human body
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The essay "In Hippocratis de natura hominis librum commentarii III" helps to clarify the views of Galen on the
issues of diagnosis and treatment of diseases. Using the example of this work, medical historians have a clear
picture of the succession of Hippocrates' ideas in the medicine of Galen. This work sheds light on Galen's views
on the physical nature of the human body: According to Galen, a person's condition is determined by the balance
of the four main ﬂuids, and the physical foundation of living creatures is four primary elements. The primary
elements are in constant interaction with each other to form a combination that leads to one's state of health or
disease. Hippocrates' ideas of general pathology, which were developed by Galen, gave a rational explanation for a
variety of human diseases. Summarizing the views of Hippocrates, Galen points out that a proper understanding
of the facts of compliance or violation of the balance of the primary elements in the human body is impossible
without an explanation of these processes, taking into account the microstructure of human tissue, understanding
them from the standpoint of the doctrine of homoeomeries. The key to understanding the principles of diseases'
treatment, according to Galen, is the idea of "proportionality" of all vital processes occurring in the human body.
It is extremely important to relate Galen's ideas of universals, established by Aristotle, with origins and properties
of human nature.
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The essay "In Hippocratis de natura hominis
librum commentarii III" is a prime example of
Galen’s exegesis. Previously, we published works
of the great Roman physician that presented his
judgments on concrete and significant scientific
questions ‒ the relationship between the spiritual
and the physical, the foundations of naturalphilosophical representations, etc. [2‒6]. In
analyzing these studies, we have repeatedly seen
that Galen mentions with reverence the views
of Hippocrates on multiple issues. It is believed
that Galen wrote 17 works commenting on the
various treatises of Hippocrates. According to our
data, there are 12 such works remaining. They
represent a large and important part of Galen’s
legacy1. These works make it possible to clarify
Galen’s methodology Galen and are an important
source of historical information.
"In Hippocratis de natura hominis librum
commentarii III" allows one to identify the
approaches of the great Roman physician to the
© D.A. Balalykin
1
We point out that we are talking about you about 12 out of
the 110 surviving works.

diagnosis and treatment of diseases. Furthermore,
we can more clearly understand the continuity of
his teaching in relation to the ideas of Hippocrates.
However, in addition to all of this, the writings we
examined help clarify the personal views of Galen
concerning the physical nature of the human
body. Available to Russian scientists since 1971,
the treatise "On the Affected Parts" gives a fairly
complete picture of his views on anatomy and
physiology. We also find there numerous examples
of Galen’s rejection of the natural philosophy
of atomism. The works of Galen previously
analyzed by us allowed for an understanding of
the fundamental nature of the disputes he had
with his colleagues, the followers of Erasistratus,
concerning the natural philosophical views of
atomist, and with the Methodists, representatives
of the then dominant medical school. [3‒6].
However, the essence of Galen’s views on the
microstructure of organs and tissues of the human
body remained unclear. For some researchers,
this created the impression that Galen’s theories
were fragmented. Therefore, special attention was
given to his practical medical practice [7]. A study
of Galen’s systemic nature does not reveal any
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reason for not viewing Galenizm as the dominant
theoretical and practical concept. Recall that
universality, that is, the ability to explain all the
phenomena accompanying the object of study,
is the most important feature of a scientific
theory. The concept of "conflict between science
and religion" that dominated the historiography
until the 1990s, contributed to an over emphasis
on a phenomena in protoscience that could
be classified as materialistic. The atomism of
Leucippus, Democritus and Epicurus are vivid
examples. Soviet historians of science were not at
all bothered by the apparent lack of connection
between the ontological views on physics
established by scientific revolutions XVII‒XIX
centuries, with the atomism of ancient Greek
thinkers. The atomism of Leucippus, Democritus
and Epicurus was considered to be an ingenious
hypothesis, anticipating the later achievements
of modern physics. However, the ideas proposed
by Aristotle about the law-governed nature of
the motion of matter appears to us to be more
important for further research. Furthermore,
many historians of medicine completely ignore
the fact that Aristotle was well aware of the
existence of the microstructure of organs and
tissues [8]. In the tradition of early Ionian physics,
there was an alternative to atomism, which also
suggested the presence of tiny particles that made
up matter. Anaxagoras of Clazomenae (500‒428
gg. BC) proposed the "seeds of things" theory
or "homoeomeria". According to Anaxagoras,
homoeomeries are the minute basis, a kind
of material origin, which makes up all things
of the world. Initially, the "seeds of things",
heterogeneous in nature, were mixed. Later they
were put in order by the power of the Supreme
Mind, the rational creator of the material world.
The teleological implication of this theory is
obvious. It is no accident that Plato mentions
this in the dialogue "Phaedrus" [9]. However, the
main source of information about this is Aristotle
(the work of Anaxagoras has not reached us). He
is quite supportive of the idea of "homoeomeria",
but strongly criticized its interpretation (blurring
of the lines between the primary elements, the
permanent entities, that make up the nature of
things): "Anaximenes like Diogenes believed
that air came before water (hysteron proteron),
and simple bodies are usually accepted as the

origins; For Hippasus, Mentapon, Heraclitus and
Ephesus this was fire; for Empedocles it was the
four elements, adding earth to the fourth. These
elements are, in his opinion, always preserved
and never created. In greater or smaller amounts,
they are united or disconnected.
Anaxagoras of Clazomenae, was older than
Empedocles, but wrote his works later. He argues
that there are infinitely many origins. According
to him, almost all homoeomeries, such as water
and fire, are created and destroyed in this way,
only through union and disunion; otherwise, they
are not created or destroyed, but exist forever.
Based on this unifying basis, one could
recognize the so-called material cause. But as
they moved in this direction the very essence of
matter showed them the way and forced them
to look further. Indeed, even if all creation and
destruction comes directly from something
singular or from a greater number, why does it
happen and what is the reason for it? "[10, p. 72].
Galen's treatise "In Hippocratis de natura
hominis librum commentarii III" confirms that
Galen shared Aristotle’s views. It was precisely
these ideas that allowed Galen to express the
revolutionary hypotheses that different tissues
of the human body have specific homogeneous
structures. "However, enough has been said about
the meaning of the word "element"[letter], with
respect to sound, in the first book of essays ‘On
medical terms’(Περ τν ατρικν νομάτων),
and about the meaning of the word ‘nature’, in the
fifth book. Nevertheless, we are not now talking
about names and values, but about the actual
parts which quantitatively or qualitatively make
up the composition of the body; in accordance
with Aristotle, we call them ‘sensory elements’
or ‘homoeomeries’ [ravnochastnye, μοιομερ].
Among them are the second simplest compounds
(ύνθεςις) of the body, which we call "organic
tissue” (ργανικά), for example, the tissue of
the hands, feet, eyes, tongue, lung, heart, liver,
spleen, kidney, stomach, uterus, and others. The
primary nature of these bodies consists of tiny
particles, homoeomeries. The difference between
organs and tissues are discussed separately in
works devoted to each of them. Now, for the
sake of clarity, they will be studied as a whole.
Homogeneous (μοιομερς) bones, cartilage,
ligaments, fat, flesh, and tissue, which Erasistratus
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calls "parenchyma", are contained in the internal
organs and surrounding muscles. They too are
composed of identical particles "(fragment 2).
Thus, the different organs and tissues of the
human body consist of inherently different
minute particles. Failure to understand this fact,
according to Galen, leads to serious errors in
the choice of treatment tactics: "Some doctors,
including Erasistratus, only partially follow this
doctrine, treating diseases of the organs according
to science, and leaving tissue diseases untreated, or
selecting treatment empirically, not distinguishing
diseases of the organs from diseases of the tissues
and cannot even list the diseases relating to each of
these types"(fragment 2). Unlike the Methodists,
Galen was well aware that there are differences in
the pathological processes of different organs and
tissues, influencing clinical manifestations. It was
precisely this, in his opinion, that was crucial to
choosing a therapeutic method.
Thus, we can conclude that the theoretical
and practical system of Galen's ideas included the
existence of micro-processes occurring in organs
and tissues of the human body. Nevertheless, his
arsenal did not include the technical methods for
their study.
Galen formed a holistic understanding of the
makeup of the human body. Soul and body exist
in an inseparable unity. The two lower parts of
the soul are, of course, mortal, just as the mortal
body itself. The lower parts of the soul, located in
the heart and liver, by their very nature reflect the
nature of the organs where they are located. The
higher, rational part of the soul is distinguishable
by its makeup ‒ it is "incorporeal" and leaves
the human body at the time of its death. In our
previous publications, we pointed out the extreme
care Galen took in this matter [6]. On the one
hand, he definitely speaks of the incorporeal
nature of the rational part of the soul, and death
as the process of separation from the moral body.
On the other hand, we were nowhere able to
find Galen’s literal agreement with Plato’s thesis
about the immortality of the highest, rational part
of the soul (in this regard, we are in agreement
with O. Temkin) [11].
Basing himself on Hippocrates, Galen argues
that the state of the human body is determined by
the balance of the four main fluids. There are four
primary elements which are the physical basis

of living beings. Specialized scientific literature
has yet to fully clarify Galen’s views concerning
the combination of these liquids and primary
elements, although it is critical to the study of
ancient protoscience. Galen’s commentaries on
the Hippocratic treatise, "On Human Nature"
is a historically significant attempt to clarify
the problem of the basic elements. Galen draws
attention to the fact that a number of the eminent
scientist of antiquity wrote books named "On
Nature". In his opinion, it is not surprising:
"They tell us about the nature of things, which
they consider to be the uncreated and undying
essences of all creation and subject to the
destruction of the body. This essence includes
properties that are equally inherent in all that
is created and destroyed; by perceiving these
properties, it is possible to comprehend all the
other essences that are not equally inherent in
all things, since they also correspond to partial
essences” (fragment 1). At the beginning of his
work, Galen tells the reader about the practical
importance of the question concerning the
nature of "all existence". All similarly named
treatises ultimately led the doctor to answer the
question about the miscibility (or immiscibility)
of the principles of the human body: "... He
(Hippocrates – D.B.), like the others, begins with
a study of the issue of whether the nature of what
we are trying to understand is simply unified;
if it is a composite, then what are the simplest
elements of this composition?" (fragment 2). This
is very important for medicine: "In the beginning
of this work, where I explained the therapeutic
method, it was shown that it is impossible to find
an appropriate method of treatment for each of
the homogeneous (μοιομερν) tissues, without
defining in advance the simple elements that
different tissues are composed of; is it from a
single element or from many, are they are mixed,
or merely touching?" (fragment 2).
Galen’s
commentaries
reflect
the
considerable debate concerning the basic
provisions of the treatise "On Human Nature",
and help us understand its historical significance:
"This is where Hippocrates begins to conducts
research about the human body; is it simple or a
compound" (fragment 3). This is a fundamental
issue for the entire Greco-Roman tradition of
rational medicine. Recall that the term "Greek
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rational medicine", introduced by J. Longrigg, is
an explanation of the causes for the establishment
and development of the methods to treat disease
through natural (and not occult) factors [12].
Solving such problems presupposes the existence
of a system for understanding physical nature,
in other words, the essence of the human body.
It follows from Galen’s writing that, in his time,
the Hippocratic treatise "On Human Nature" was
the center of a fierce debate. Even the authorship
of Hippocrates was called into question. In the
text we analyzed, Galen does not directly name
his opponents, although he indicates that they
are followers Erasistratus i.e., contemporary
medical practitioners who followed the
Methodists. Galen makes noteworthy references
to Erasistratus as being someone who was an
opponent of Hippocrates and who challenged the
main ideas of the treatise "On Human Nature".
Unfortunately, in contrast to "On opening
the veins against the followers of Erasistratus
living in Rome" [4], in his essay Galen does not
mention the works of Erasistratus that object to
Hippocrates and does not examine in detail the
nature of these objections. However, based on
context, it follows that the Roman physician
saw no fundamental difference between the
arguments of Erasistratus and the views of his
followers. Obviously, they were very similar, if
not identical. The debate about the authenticity
of authorship gives us an idea about the methods
of text analysis used by Galen. For example,
Galen refers to his essay "On the true and false
writings of Hippocrates" (unfortunately, it has not
survived), where his criteria of determining the
authenticity of authorship "On Human Nature" is
a comparative analysis of its content with other
treatises of Hippocrates: "it clearly it belongs to
the first part of the Hippocratic study that deals
with elements and liquids, and to the second that
discusses epidemics and infectious diseases. The
section on bloodletting is a clear postscript; a bad
one at that. What is written there is not confirmed
by experience and contrary to what is said in the
second book ‘Epidemics’"(fragment 3). Next
Galen carefully examines all known authored
versions of "On Human Nature". Some scholars
believed that the treatise was written by Polybius,
the closest student of Hippocrates who, after
the death of his teacher, headed the medical

school of Kos. Others thought that the author of
the work could have been Thessalus, the son of
Hippocrates, who left Kos to be court physician
of the Macedonian king Arhilae. Galen believed
that an important fact supporting the argument
that Hippocrates wrote book "On Human Nature”
was Plato’s references in the dialogue "Phaedrus"
[9]. Galen states that most doctors, never the less,
recognize Hippocrates as the author: "So, as I said,
almost all other doctors, with a few exceptions,
believe that the book "On Human Nature"
belongs to Hippocrates" (fragment 3). This issue
is of practical importance because it deals with
what Galen considers to be the fundamental idea
(after Hippocrates and Aristotle) that the human
body consists of four principles: cold, dry, warm
and humid, "... Nevertheless it turns out that our
bodies consist of these principles and that this
was the doctrine of Hippocrates! After all, what
is most original about his writings is clear; he not
only created a classification of diseases on the
basis of these principles, but also deduced from
this a study of the methods of their treatment.
He divided diseases into ‘hot’, ‘cold’, ‘wet’ and
‘dry’ and recommended treating hot diseases
with cool, wet with dry, cold with warm, and dry
with moist. He further believed that the nature
of some people was hot, for others it was cold,
for the third moist, for the fourth dry. The same
distinction was made for ages and localities.
Neither Erasistratus, nor anyone else said
anything similar, thinking that fever was acquired
rather than innate"(fragment 4). Galen then
carefully examines the opinions of Hippocrates
on this matter. In this way, an important thesis is
revealed, one that is fundamental to the Galen’s
system: four elements constitute the nature of the
human body. The proposition that human nature
can be characterized using only a single primary
element is not true and distorts the approach to
the practice of medicine, "Therefore, the best way
to understand this has been stated. Hippocrates
believed that neither air nor earth, nor water,
nor fire were single components [element] of the
human body, but that it consisted of all theses
components [elements]"(fragment 6). According
to Galen, human nature is not uniform and
cannot be made up of one element (primary
element): "It will be clear that Hippocrates did
not object to those who believe that the human
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body contains all four elements, but to those who
believe that the nature of man consists of only one
element"(fragment 6). Otherwise, people would
not experience illness, because disease would
lack a mechanism for developing. In fact, one
substance could not be so volatile as to allow the
emergence of all the variety of diseases actually
observed by the doctor. Even if there were a
number of variability options, there would be one
cure for all diseases by correcting the condition
of this single substance. To any sensible doctor
it would be obvious that in practice this was not
the case. The ideas of Hippocrates concerning
general pathology were developed by Galen, who
gave a rational explanation for the existence of the
variety of diseases observed by physicians. The
theory of combination (but not mixing) of primary
elements and essences led to the realization of
an infinite variation of combinations, where
different degrees of qualitative and quantitative
predominance of one or another of them caused
a variety of diseases that, accordingly, require
completely different treatments. Galen explains
the essence of the ideas of Hippocrates on this
subject: "The founders of this opinion [which is
shared by Hippocrates] did not call it an essence
(out of which human flesh is made – D.B.). They
thought it was a single substance consisting of all
four essences, just as the effectiveness of the drug
"tetrafarmakon" is not due to either the presence
of wax, tar, grease, gum or separately, but to the
effect of a single substance made up of these four.
But this doctrine may be twofold. Some believe that
the four properties are mixed among themselves,
and others that the essences are mixed. The first
view was shared by the Peripatetics, the second by
the Stoics. But before them, Empedocles believed
that the nature of the constituent bodies come
from a combination of four unchanged elements,
initially mixed together as if someone thoroughly
emulsified and ground then into a powder and
then mixed copper, cadmium and vitriol, so that
none of them could be completely separated
from each other "(fragment 8). According to
Galen, Hippocrates clearly showed the practical
importance of correctly understanding this issue:
"Refuting the argument of previous philosophers
who believed that the nature of our bodies is
only fire, water, earth, or air, he turned to the
doctors and further argued that they, i.e. those

who believed that man is only blood or bile, or
phlegm, made the same mistakes as the mentioned
philosophers "(fragment 9).
Galen summarized the views of Hippocrate
with a conclusion that is of great interest to
historians of medicine. He clearly indicated that a
proper understanding of compliance or violation
of the balance of primary elements in the human
body is impossible without an understanding
of the microstructure of human tissue: "...
This argument refutes those who believe that
the smallest particles of matter are indivisible
(τομα) non-compounds. According to them,
the initial essence too is singular in appearance.
It is because of this that the first substance [lit .:
the body] is called uncreated and indestructible,
since all other bodies receive existence from being
composed of its particles. The doctrine that our
bodies are composed of eternal particles is based
on this. It is on this that the doctrine that our
bodies are composed of eternal particles is based,
along with the teachings of Hippocrates about
mixing the four elements, which in turn was
based on Aristotle and the Stoics. The fact that if
the body consisted of only one element it would
never become ill he proves as follows: it would
not have any other element that could influence
it" (fragment 11). Galen’s proposition explains
the variety of diseases. He proceeds to explain the
theory of the four elements and the four essences
of the human body: "However it would do well
here to indicate more clearly how we get sick
and are cured based on hot, cold, wet and dry"
(fragment 12). He continues: "And inflammation
and all unnatural and painful tumors sometimes
occur because of excess moisture, leading to
swelling, or sometimes due to the fact that
body fluids are abnormally warm or cold. And
treatment should be selected accordingly: if the
body suffers due to excess moisture, heal it with
siccation, if it is because of unnatural dryness,
by adding moisture, if because of cold, then
it must be warmed, if the illness is due to cold,
warm it, if suffering from excessive heat, treat
it with coolness. It is known that all drugs act
by heating, cooling, humidification or draining
"(fragment 12).
Thus, Galen confirms and develops
Hippocrates’ fundamental thesis of the need to
treat with opposites. The key to understanding the
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principles of treatment of diseases, according to
Galen, is the idea of "proportionality". "According
to all the doctors, philosophers and people
having a proper education, the proportionality of
elements produces health. However, the theory of
elements [basis] in different logical exercises can
take two forms: according to one, the generation
of complex comes from the juxtaposition and
interweaving of simple elements, according to
another ‒ from their mixture. The first study
believes that proportionality is achieved through
the interpenetration of elements through the
pores, and the second that we are healthy thanks
to the precise mixing of elements; Hippocrates
is the founder of this latter doctrine" (fragment
24). It is extremely important to relate Galen’s
idea of universals with the elements and essences
of human nature established by Aristotle. This
is precisely how Galen relates the four primary
elements and the four essences of the human
body. "And it is perfectly clear that each of these
elements is derived from one of the first four
[elements], as named by their properties ‒ wet,
dry, cold and hot, the very name of these essences
of having these properties ‒ fire, water, air and
earth. After all, it is clear that the elements [basis]
were named after the extreme degree of their
properties: extreme heat is present in heat and
humidity, humidity in the air, cold in water, and
dry during solidification and cooling in the earth
"(fragment 19).
Another important component of the overall
picture of pathology for Hippocrates and Galen
was the doctrine of the four body fluids ‒ black
and yellow bile, phlegm and blood. In modern
historiography, there is a tendency to talk about
the four first elements, the four essences and
the four fluids of the human body, as three very
different theories, little to do with each other [8,
13, 14]. Historians of medicine should clearly
understand that Galen saw all these concepts as
a single complex of ideas about the development
of diseases and about health and pathology. In the
works we analyzed, the author shows quite clearly
how interconnected these three theoretical
postulates are and explains the connection
between the doctrine of the essence and the
doctrine of the moisture of the human body,
emphasizing its essentially practical importance
to the art of healing. "Nevertheless, there are

some confusing statements about liquids being
different according to the degree of humidity:
after all liquids [juice] are moist. Therefore, they
exclude the word "no dryness or humidity": after
all, if they agree that one liquid may be moister
than another, they will have to agree with the fact
that they may become less humid by mixing in a
dry element [basis]. However, it is quite obvious
that in comparison with all other liquids [juice]
yellow bile is often heavily diluted, so sometimes
its color is not yellow but green, and sometimes
it becomes dense as egg yolk, which is why some
call it “yellowish”; black bile is always thicker
than the green and yellow, but it is more or less
as dense as blood – sometimes it is sufficiently
fluid to flow and sometimes quite dense. Phlegm
behaves similar to the above liquids [juice]: it
can have different density, sometimes watery,
sometimes denser like a pus. This happens with
liquids [juice], as they are in fact not elements such
as water, earth, air and fire. After all, each of them
comes from the mixing of these four elements, as
we have heard many times" (fragment 29).
Once again, we note that the significant amount
of attention that Galen gave to general theoretical
issues was dictated solely by the requirements of
medical practice. A natural-philosophical system
was necessary for a systematic understanding
of the composition and principles of the vital
functions of the human body. According to
Galen, the cause and course of disease, the
principles and methods of treatment, should
be explained within the framework of a certain
philosophical (i.e. general scientific) system. In
his opinion, the correct system is based solely
on facts and empirical observations. The author
does not tire of emphasizing that this is precisely
the essence of Hippocratic medicine, which he,
Galen, develops, "Hippocrates always relies
on the evidence of undisputable observations"
(fragment 15).
The following excerpt from analyzed works
is an example of the relationship between the
natural philosophical ideas about the basis of
the systems of the human body and methods of
treatment of diseases: "... If you give someone a
drug which drives out bile or phlegm, you will see
how that liquid flows out, for which the medicine
was intended, and will be convinced that the body
contains these liquids at all times".
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Some people object to the argument that a
cleansing agent does not remove the corresponding
fluid from the body, but transforms within it.
However, the falsity of this argument has been
shown in our essay entitled "On the strength of
purifying drugs"; and now, as an example, we
need to repeat one thing said there. One can see in
practice that those who do not recognize that what
is cleaned by a cleaning agent is extracted from
the body are constantly denounced; for example,
patients suffering from edema, a condition called
ascites, take medication which expels water and
a considerable amount of liquid that is similar to
water, thus alleviating heaviness in the stomach;
but if someone gives them medicine to expel
yellow or black bile, some liquid will be removed
and the heaviness in the stomach not only does
not decrease, it even increases"(fragment 31).
The idea of treating opposites with opposites
expressed by Hippocrates, in conjunction with
the doctrine of the four body fluids of the human
body, lead Galen to an understanding of the use
of pharmacotherapy for removing excess amounts
of one of the predominant fluids and restoring
valued "proportionality". This approach was not
obvious to his contemporaries precisely because
of a fundamentally different understanding of the
processes occurring in the human body.
In his commentaries to the Hippocratic
treatises, Galen constantly includes polemical
attacks against his opponents. Occasionally they
are purely emotional. However, they provide
interesting material which allows the historian
of medicine to reconstruct the theoretical and
practical views of the critics of the medicine
of Hippocrates and Galen. This is particularly
important given that the shortage of sources
makes the research of ancient medicine
considerably difficult. The works of Galen are
not the only the object of research; they are also
an important source of information about other
medical schools. [4]
Galen draws the reader's attention to the
nature of the practical observations of doctors,
based on the idea that the human organism has
one primary substance (or primary elements).
Galen quotes Hippocrates, to demonstrate the
logic of scientists who "claim that man is one".
Noting how the death of a person occurs due to
the loss of blood or immediately after the copious

outflowing other liquids, such as mucus or bile,
they conclude that death was due precisely because
of the loss of this fluid, a primary substance of
the human body. A similar conclusion is made
if the patient receives treatment to stimulate
the separation of one or another liquid. Galen
strongly objected to opponents of Hippocrates:
"After expelling the substance that the medicine
is intended for, it is followed by a substance that
is expelled easier than others; then, what is the
next in order [for ease of removal], and finally
– blood, being the juice [fluid] most similar to
human nature. After all, the only thing that can
be said of blood with certainty is this: it is not
identical to human nature, but more akin to her
than others [liquid]"(fragment 34). A necessary
clarification regarding drug therapy follows: "...
When medicine enters the body, it initially casts
out elements similar to itself, and then the rest.
It is worth mentioning that he also said this about
plants; they extract from the soil what is similar
to them, since the earth also has spicy, and sweet,
and more. It is clear that the spicy in man is black
bile, the bitter is yellow bile, sweet is the blood
and phlegm is salty. However, phlegm is just as
sweet as other liquids, and as spicy as the others,
and has something of an undefined quality. This
is why, it seems to me, he placed at the end of
the sentence the words "and more", seeing many
differences not only in phlegm but in other
liquids [juices] as well. It is not only spicy, sweet,
bitter and salty, but also sour, burning and fatty
types of liquids [juice] that are in animals and
plants, and it is clear that similar types exist in
the earth"(fragment 36). Thus, the logic of the
Methodist can be represented as follows: if a
person dies during blood loss, it means that the
loss of blood is of a body core element without
which life is impossible. The same, in their
opinion, applies to phlegm and to both types of
bile. All this led them to the idea that "man is the
one", i.e., that the body has one major element
or substance. Galen’s explanation, as we see, is
aimed at clarifying the immeasurably greater
complexity of processes occurring in the body. In
addition, based on his rich medical experience,
he correctly warns not to overestimate the
importance of what kind of liquid is released just
before death, pointing to the complex nature of
this phenomenon. This logic is also applicable to
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drug therapy. For Galen, its purpose seems to be
like an external influence on "similar" element
of the drugs used, the prevalence or the lack of
which is observed in the human body.
At the end of the first part of "In Hippocratis
de natura hominis librum commentarii III" Galen
offers an interesting explanation, indicating the
connection between the theory of liquids and
essences in the human body and those based
on the teachings of Hippocrates concerning
the influence of climate and environmental
conditions on health and disease. Here again
we are dealing with a rational understanding of
the pathogenesis laid down by Hippocrates and
having great importance in the system of Galen.
Like Hippocrates, Galen believed the body
tries to adapt to influences and environmental
factors (temperature, humidity, etc.), that
occur during the various seasons of the year.
Accordingly, it is logical to assume that during
this time, one of the four liquids is dominant in
the human body: "Hippocrates has in mind that
each of the four seasons has a prevailing fluid
[juice] with properties similar to the season;
therefore, he calls phlegm cold and wet, like
winter; blood is hot and humid, like spring;
yellow bile is hot and dry, like summer; black is
cold and dry, like autumn "(fragment 46). Galen’s
additional explanations make it clear that he not
only shares this view, but also develops it and adds
his own observations. This is how he describes
physiological changes in winter "...The cold
environment penetrates into the body as deeply
as possible (in some, as previously stated, even to
the stomach); therefore, although food is digested
in the stomach, in the liver it does not turn into
blood, somehow avoiding this transformation.
Furthermore, vessels present throughout the
body, being cooled, transfer blood differently
than in summer. To this is added the abundance
of food, which occurs in the winter. Furthermore,
winter food is similar in quality to phlegm than
summer food ... For all these reasons, in the
winter the body is replete with phlegm "(fragments
47‒48). According to Galen, external climatic
factors also influence the prevalence of essences:
"After all, a year contains each of the elements
not by prevalence, but as elements: winter has wet
and cold; summer, on the contrary, has dry and
hot; and of the other two seasons, one contains

moist and warm, and the other, on the contrary,
dry and cold"(fragment 52). For the above
mentioned to have a systematic character, Galen
again emphasizes: "In pure form, the elements are
more concept than existence; however, among
the existing body, there are those that are highly
similar to it. After all, if you assume that the water
is essentially wet and cold, then the substance
expected will not be more water: it immediately
freezes and stops flowing" (fragment 52). For him
it was important that the doctor see the human
body as a complex set of interacting substances. In
his opinion, the quantitative and qualitative ratio
of primary elements, essences and liquids, creates
numerous factors affecting health and illness.
He strongly opposes the automatic extrapolation
of the concept of primary elements (existing in
natural philosophy since the days of the early
Ionian physics) to the nature of man, pointing
to the impossibility of thus explaining the actual
diversity of the processes occurring in the human
body. A correct explanation requires consideration
of the interaction of all the elements, essences and
all body fluids: "He (Hippocrates – D.B.) lists the
element innate to man, blood, phlegm bile, and
both types of bile, because the initial formation
of the embryo comes from the blood in the uterus
and belongs to all these elements. It is from
here that growth and nutrition of the fetus takes
place. After all, if our body is completely drained
of wet, dry, hot, or cold, all liquid immediately
evaporates, since none of them is wet, dry, hot, or
cold in pure form. After all, we say that phlegm is
wet and cold, without having in mind that it does
not have an opposite, but only that it is primarily
wet and cold "(fragment 54). And further: "Even
blood itself is considered the most well mixed
precisely because none of these opposites strongly
predominates: not hot over cold or cold over hot,
not wet over dry or dry over wet. Therefore, if
blood should have all four properties, it is clear
that it must be mixed with other fluids. Well
mixed blood is part of phlegm, and both yellow
and black bile"(fragment 54).
In the conclusion to the first part of his work,
Galen returns to his defense of Hippocrates’
authorship of “On the Nature of Man” (the
discussion with which he began his work). Galen
again refers to Plato’s dialogue “Phaedrus” [9],
which deals with Hippocrates and his works.
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Galen draws our attention not only to the fact
that the works of Hippocrates’ are cited by Plato,
but also to the content of the conversations of
Socrates with his interlocutors. According to
Galen, this conversation describes the essence
of the Hippocratic understanding of the human
body, which serves as undisputable evidence of
Hippocrates’ authorship: “...Given that Plato
wrote so, let any person show us, in any work of
Hippocrates other than “On the Nature of Man”,
where such a method can be found. If there is no
such work, then we need no more reliable testimony
than that of Plato in order to prove that we have
before us an authentic work of Hippocrates. What
is more, Plato was a contemporary of the students
of Hippocrates, and, if this work was written by
one of them, he would have indicated his name”
(fragment 68). Moreover: “...Plato recommends
following the Hippocratic method when studying
the nature of the soul, and he himself follows it in
his study of the nature of the body, maintaining
that it [i.e. the nature of the soul] is impossible to
investigate without an understanding of nature as
a whole” (fragment 69). Galen rightly points to
the scale and significance of the hypothesis voiced
by Hippocrates: “And is not a great discovery
to find the elements from which all living and
dying bodies are composed?” (fragment 69).
The following conclusion is logically entailed by
this: “And would this evidence not be preserved,
even if, out of all the writings of Hippocrates,
much fewer than 300 lines survived? After all, it
is unlikely that Hippocrates, having applied all
diagnostic and prognostic reasoning to the theory
of the elements, as was already indicated, would
not prove it anywhere” (fragment 69).
In the second portion of the treatise, called
"In Hippocratis de natura hominis librum
commentarii III", Galen transitions to a theme
which we refer to as the “criticism of the source”.
He sets himself up with the task of identifying the
inauthentic part of “On the Nature of Man” – the
part not authored by Hippocrates: “Now I turn
to the fact that it was written after Hippocrates’
book and poorly meshes with the rest of the text.
After all, within this book there is also a small book
about the healthy way of life which seems like an
essay by Polybius, a student of Hippocrates. The
portion which lies between these two books was
written by the person who made one book from

two smaller ones by combining Hippocrates’
“On the Nature of Man” and Polybius’ “On the
Healthy Way of Life”. During the time of the
Attalid and Ptolemaic dynasties, two regimes
which were engaged in competition for books,
a period of increased forgery began, as it was
possible to earn money from the authorities by
bringing them books which were supposedly
written by famous men. And since both “On
the Nature of Man” and “On the Healthy Way
of Life” are short works, someone decided that
they would not be worth very much due to their
small size. Then somebody else (or the very same
compiler) inserted something extra between the
two works, and we turn to an analysis of this
extra material now” (fragment 72). For Galen,
it was extremely important to determine which
parts of Hippocrates’ work were authentic and
which were not. Obviously, without such an
analysis, Galen’s arguments are substantially
weakened, a fact which validates the correctness
of his own belief system. Familiarity with the
rest of Galen’s corpus reveals that the Roman
doctor continually emphasizes the fact that he
is a student and successor of Hippocrates. These
fragments from the “Three Commentaries”
are of significant interest from a source-critical
point of view as they present contemporary
scholars with the task of revisiting the text of
“On the Nature of Man”, a text which has come
down to us within the “Hippocratic corpus”.
Here Galen is entirely reliable, breaking down
the fragments of text which qualify as later
additions (we will call the author PseudoHippocrates) no less attentively than those parts
of the treatise whose authenticity is not in doubt.
It is no coincidence that he begins his criticism
with the fragment dealing with the therapeutic
principle of “treating opposite with opposite”.
Here is what the Pseudo-Hippocrates writes:
“One should also know that diseases caused
by an excess are cured by reduction, and those
stemming from a deficiency are cured by excess,
and those caused by work are cured by rest, and
those caused by idleness are cured by work”
(fragment 73). And here is Galen’s commentary:
“Above each line of this fragment Dioscurides
leaves a sign, called an obelos, which Aristarchus
also uses in his research on the works of the Poet
to indicate lines whose authenticity he doubts.
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Dioscurides left these signs in and proposed that
the author of this passage was Hippocrates, son
of Thessalus. The great Hippocrates had two
sons, Thessalus and Drako, who in turn each
had a son named Hippocrates” (fragment 74).
Also, “the assertion that excess is a necessary
cause of disease is incorrect. After all, disease
is above all a certain condition of the body of a
living being which disrupts its proper operation”
(fragment 75). Galen carries out a consistent and
substantial criticism of all the fundamentals of
the fragments which poorly mesh with the work
of Hippocrates: “Excess does not in and of itself
disrupt proper functioning”, “but the damage
is done by means of some intermediate state
which Erasistratus calls one thing, Asclepiad
calls something different, and still others (the
so-called pneumatics [πνευματικο]) call
something else”. “Excess of the first kind leads
to corruption of the liquids and directs the flow
of liquids to the weakest parts of the body; excess
of the second kind leads to rupture of the blood
vessels, which sometimes leads to sudden death
when the air supply to the body is blocked”
(fragment 75).
Galen’s commentaries cover very important
areas of medicine; for example, he clearly tries
to formulate a principle of pathogenic therapy.
Treating the patient, according to Galen, is not
about eliminating the symptoms of the disease but
about addressing the causes of the disease: “And
so, the elimination of the causes of disease is what
is called “treatment”, not only the elimination
of diseases which have already manifested
themselves” (fragment 75). Later Galen
introduces the term “pre-illness condition”: “If
one wants to use the accurate term when referring
to these causes, he should call them, following
Athenaeus, ‘pre-illness conditions’; that which
precedes these pre-illness conditions should be
called the ‘antecedent’ causes (προκαταρκτικ):
these are causes such as excessive consumption of
food, excessively hot temperatures, immoderate
and untimely bathing and gymnastic exercise,
and everything which is written in the essay ‘On
the Antecedent Causes of Diseases’ (fragment
75). In his opinion, this concept is necessary for
accurate measurement of the relevant medication
to be prescribed to the patient: “But the job of the
skilled doctor is to gradually increase that which

is deficient in a timely and appropriate manner
(παρ καιρν), and not to increase that which
is deficient in a sudden or excessive manner”
(fragment 76).
Having developed his criticism of the
Pseudo-Hippocrates, Galen again returns to the
fundamental principles of his medical system:
“And treatment must be carried out by combating
the causes of the illness” (fragment 83). And
further: “...Having considered the nature, age,
and kind of person, and also the time of year and
the type of illness, proceed with treatment, now
decreasing something, now adding something,
so that, as I said earlier, you treat the illness
according to the age, time of year, and nature of
the illness via opposing means ‒ as in medicine,
so should it be in the way of life” (fragment 84).
Galen also considers external climatic
influences as possible causes of human ailments:
“Often a kind of dampness – from bogs, lakes, or
backwaters, or from the earth itself ‒ is a cause
of illness, and often the cause of illness is simply
climate” (fragment 85). Here he again strictly
follows Hippocrates’ line of thought. However,
further on we find an interesting innovation, as
Galen introduces an important concept for his
system – the concept of “strong” and “weak” parts
of the body: “Diseases arising out of the strongest
parts of the body are the most serious” (fragment
87). This line of argument is an example of the
strong interrelationship between the naturalphilosophical foundations of his scientific views
and the extensive experience of a distinguished
doctor. We see how he deals with issues of general
and particular pathology from a teleological
point of view: “The word ‘strong’ with regards
to a part of the body and to the body as a whole
more precisely means ‘carrying out its function
well” (fragment 88). Of course, “each function
has its strength, and each strength is strong in
comparison with others in this or a different
part”. This idea is made quite clear in the example
of concrete diseases: “Everybody says that the
weakest part of a person with gout is the legs; of an
arthritic person the weakest parts are the joints, of
a person who suffers from headaches, the head;
of those suffer from diseases of the spleen, the
spleen; of those who are easily affected by diseases
of the eyes, the eyes; and thus for all parts of the
body”... “diseases arising from internal causes
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are the result of a surplus of liquids or of poor
quality liquids, but external causes are usually
poor climate, and sometimes from the crushing
or cutting of the body of the living being”. Later
he concludes, “thus, for every cause of disease,
there are strong or weak body parts, which easily
succumb or do not succumb to disease” (fragment
89). For Galen, the application of naturalphilosophical theories to the practice of medicine
is characteristic. He often includes his opinions
on the correlation between the empirical and
the theoretical: “In debates concerning the arts,
sometimes sensory perception is decisive, but
sometimes demonstration is. That which can be
decided by sensory perception requires improving
the relevant sense, while that which can be decided
by demonstration requires exercising reason”.
Further, “that which is evaluated by means of
the senses allows one to quickly determine which
of the disputants is correct ‒ by means of visible
evidence received via dissection; that which
requires demonstration, and not dissection, can
be determined by carrying out (lit. drawing) a
demonstration” (fragment 93).
In support of his views, Galen undertakes a
lengthy digression on the anatomy of the veins,
emphasizing the necessity of exclusively practical
(by means of dissection and observation) inquiry
into a given issue.
The mistakes made by the Pseudo-Hippocrates
are another reason to doubt the authenticity of
this portion of “On the Nature of Man”.
The views of the author of the inauthentic
text also fail to correspond with Hippocrates’
views on the prevalence of warmth in a growing
organism: “Hippocrates maintained, ‘In growth
there is above all an innate warmth’, while this
other person heard only ‘in growth there is above
all warmth’. He omits the word ‘innate’. He says
that to come into effect is warmth. The word ‘to
come into effect’ in this context probably means
the following: growth seems to him to be the kind
of activity that requires strength, and, like any
other activity which demands strength, it warms
the agent. But, again, he should have said that
children grow as a result of an innate warmth,
and do not become warm as a result of growth,
as innate warmth is not only well-balanced
warmth but wet warmth” (fragment 116). The
next portion of Galen’s critical commentary on

the Pseudo-Hippocrates deals with the incorrect
interpretation of the processes occurring in
inflammatory diseases of the internal organs:
“...He argues that waste material is evacuated
more quickly by the lower path, i.e. in cases of
dysentery, and more slowly in the upper path, or
the respiratory paths. He also considers the case
of urine and the causes of the rapid expulsion
of warmth from the bladder. If one does not
agree that the hard liquid in saliva, urine, or
feces is different from pus, then either one of
the following is possible: either he is consciously
lying in order to fit the phenomena with the
theory, like Erasistratus when he says that any
heat arises from the accumulation of phlegm,
or he is a sophist who is unfamiliar with the
work of practical physicians. Pus is different in
color, consistency, and smell from a hard liquid.
The expulsion of hard liquid, cleansing the
brain, occurs at determinate (or indeterminate)
periods through the nostrils or mouth, a fact
which the author of this essay does not recall”
(fragment 123). The regular errors in his usage
of special terminology and the extreme obscurity
(uncharacteristic of Hippocrates’ style) of
his reasoning about the nature and course
of the diseases that the Pseudo-Hippocrates
wrote about all lead Galen to the following
disparaging conclusion, “I think that the same
thing happened to a majority of commentators,
including Sabinus, that happened to Philotimus,
who decided to treat for a hangnail a patient who
was actually suffering from dropsy” (fragment
136).
The portion of "In Hippocratis de natura
hominis librum commentarii III" which we still
have today ends with Galen’s criticism of the
Pseudo-Hippocrates: “And so, having finished
with this extraneous text, we move to the essay ‘On
the Healthy Way of Life’, which is said to be by
Polybius. (fragment 139). We can only guess that
in the third part of the essay Galen analyzed the
work of Polybius, the successor of Hippocrates.
Thus, Galen’s "In Hippocratis de natura
hominis librum commentarii III" is an important
source for historians of medicine who wish to
more clearly define his natural-philosophical and
medical convictions. It substantially broadens our
understanding of the nature of the human body in
Galen’s practical and theoretical system.
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APPENDIX
ΓΑΛΗΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ1

1. Περ τν καθ' $Ιπποκρτην στοιχε/ων
πλαι ποθ' =π>μνημα τν @τα/ρων τιν πρς
Qποδημ/αν στελλομ\ν^ γρψας `πιδ\δωκα τς
`κε/νου στοχαζ>μενος |ξεωσ· ~περ ον δειν
ατν Qκριβς `πιστμενον, οτ' Qπ\δειξα
κατ τν Qρχν το συγγρμματος οτ'
Qν\μνησα, κα/περ ε ωθς | οτω πρττειν, ταν
κοινς  λ>γος ~πασι τος Qναγνωσομ\νοις
ατν σεσθαι μ\λλ· φθσαντος δ' οκ οδ'
πως ε ς πολλος `κπεσεν το συγγρμματος
οκ\θ' |τερον `π' ατ ποιεν δοξ\ μοι, κα
μ\ντοι κα τν `ξγησιν το Περ φσεως
Qνθρπου βιβλ/ου δι τοτο Qνεβαλλ>μην, τι
τ συν\χοντα πντα δι το προεκδοθ\ντος
=πομνματος,  Περ τν καθ' $Ιπποκρτην
στοιχε/ων `πιγ\γραπται, σαφς `δ\δεικτο.
νν ον, `πειδ κα ατο το $Ιπποκρατε/ου
συγγρμματος `ξγησιν ο μ>νον τν
Qναγκα/ων ε ς τ δ>γμα λ\ξεων, ς `ν `κε/ν^
πρ>τερον `πεποιμην, Qλλ πασν `φεξς
`δεθησαν ο @ταροι παρ' `μο λαβεν,
Qρχ>μενος τς `ξηγσεως `κενα λ\ξω
πρ>τερον, σα παρ\λιπον ε πεν `ν Qρχ το
Περ τν καθ' $Ιπποκρτην στοιχε/ων, `πειδ
γινσκειν ατ τν @ταρον πιστμην.
¡ν μν δ κα πρτον στιν ε πεν, 
τι ποτε σημα/νεται πρς το τς φσεως
ν>ματος, Qφ' ο¢ κα τν παλαιν φιλοσ>φων
νιοι παρονομασθ\ντες `κλθησαν φυσικο/.
γενσεται δ' =μν £ν |νεκα λ\γω τοτο δλον
Qναγνοσι τ Περ φσεως α|τος γεγραμμ\να
βιβλ/α· φα/νεται γρ `ξηγομενα τν πρτην
οσ/αν πο/α τ/ς `στιν, ¤ν Qγ\ννητ>ν τε κα
Q/διον ενα/ φασιν =ποβεβλημ\νην ~πασι
τος γεννητος τε κα φθαρτος σμασι, τ θ'
=πρχοντα κατ τν ¥διον λ>γον @κστ^ τν
γεννωμ\νων τε κα φθειρομ\νων, ο¦ς γνωσθεσιν
|πεται κα § τν λλων γνσις, σα μ κατ
τν ¥διον λ>γον @κστ τν κατ μ\ρος οσιν
1

συμβα/νει. τελε/α μν ον διδασκαλ/α τς
@κστου τν ¨ντων φσεως οτω γ/νεται, κªν
¡ν δ τις ¬ δο τν =παρχ>ντων τιν δι\ρχηται·
κα τοτο ε θισμ\νοι λ\γειν ε σν ο νθρωποι
περ τς το πργματος φσεως Qποφα/νεσθα/
τι, καθπερ κα  ποιητς ποιε· προειπν γρ
ς ρα φωνσας π>ρε φρμακον
Qργεϊφ>ντης
`κ γα/ης Qνελν κα/ μοι φσιν ατο δειξεν
`φεξς φησι
¯/ζ μν μ\λαν σκε, γλακτι δ ¥κελον
νθος. οτω δ κα ο περ τν βοτανν
γρψαντες ¬ λως περ | φυτν `κδιδσκουσι
τν α σθητν ατν φσιν πο/α τ/ς `στιν
@κστ^ °πτομ\ν^ κα γευομ\ν^ κα σμωμ\ν^
κα βλεπομ\ν^ διηγομενοι τ/να τε χει δναμιν
¬ ε¥σω το σματος λαμβαν>μενον ¬ ξωθεν
`πιτιθ\μενον· `ν τοτοις γρ § α σθητ φσις
@κστου τν ¨ντων `στ/ν· § δ τοτων Qνωτ\ρω
κα πρτη· περ ±ς `γ τε προε/ρηκα κα Πλτων
`π/στασθαι συμβουλεει τν βουλ>μενον τιον
πρ²γμα μεθ>δ^ μεταχειρ/ζεσθαι. παραγρψω
δ\ σοι κα τν ¯σιν ατο· „ψυχς ον φσιν
Qξ/ως λ>γου κατανοσαι ο¥ει δυνατν εναι νευ
τς το λου φσεωσ; —ε μν ον $Ιπποκρτει
τ τν ¶Ασκληπιαδν δε τι πε/θεσθαι, οδ
περ σματος νευ τς μεθ>δου τατης. —
καλς γρ, ¹ @ταρε, λ\γει· χρ μ\ντοι πρς
τ $Ιπποκρτει τν λ>γον `ξετζοντας σκοπεν
ε συμφωνε. —φημ/. —<τ το/νυν περ φσιν
σκοπεν> τ/ ποτε λ\γει $Ιπποκρτης τε κα 
Qληθς λ>γοσ; ½ρ' οχ £δε δε δια- νοεσθαι
περ τουον φσεωσ; πρτον μν ε °πλον
¬ | πολυειδ\ς `στιν, ο¢ π\ρι βουλησ>μεθα
εναι ατο/ τε τεχνικο κα λλους δυνατο
ποιεν, πειτα δ\, ªν μν °πλον ¾, σκοπεν
τν δναμιν ατο, τ/να πρς τ/ π\φυκεν ε ς
τ δρ²ν χον ¬ τ/να ε ς τ παθεν =π> του, `ν
δ πλε/ω ε¥δη χ, τατα Qριθμησμενον, περ
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`φ' @νς, τοτο δεν `φ' @κστου, τ τ/ ποιεν
ατ π\φυκεν ¬ τ τ/ παθεν =π> του”; ατη
σοι κα § το Πλτωνος ¯σις `κ το Φα/δρου
διδσκουσα το τε τς φσεως ν>ματος τ
σημαιν>μενον πως τε χρ μεθ>δ^ τν οσ/αν
ατς `πισκοπεσθαι.
2. τοιατα δ εροις ªν ~παντα τ Περ
φσεως `πιγεγραμμ\να βιβλ/α τν παλαιν
φιλοσ>φων,
¶Εμπεδοκλ\ους
Παρμεν/δου
Μελ/σσου ¶Αλκμα/ωνος $Ηρακλε/του. τινς
δ' οχ |ν, Qλλ πλε/ονα βιβλ/α τς θεωρ/ας
`ποισαντο τατης, νιοι δ κα πνυ πολλ,
καθπερ ¶Επ/κουροσ· ρχεται γρ κα ατ>ς,
Ãσπερ ον κα ο λλοι πντες, Qπ το ζητσαι
π>τερον |ν τι κα °πλον `στιν, ο¢ τν φσιν
ε=ρεν `πιχειρομεν, ¬ σνθετον κ τινων |
@αυτο προτ\ρων °πλν, ~περ ο μετ' ατος
τος παλαιος ε θ/σθησαν νομζειν ‘στοιχεα’,
καθπερ `π τς φωνς ο γραμματικο δ κα
κ φασιν εναι τ στοιχεα, τουτ\στιν °πλ² κα
πρτα μ>ρια κα μηκ\τ' ε ς λλα διαιρεσθαι
δυνμενα καθπερ α συλλαβα/· τς γον
στρα συλλαβς στιν Qφελ>ντι σοι τ πρτον
στοιχεον τ σ/γμα τν =π>λοιπον χειν τν τρα
μ\νουσαν τι συλλαβν· οτω δ κα/, `ν ατς
πλιν τς τρα τ πρτον Qφ\λς γρμμα τ τ, τ
τατης =π>λοιπον |ξεις διαιρεσθαι δυνμενον
τν ρα· ο μν τν γε α διαιρσεις τι κα δε/ξεις
`κ δυον ¬ τριν φθ>γγων Ãσπερ λλας πολλς
συγκειμ\νην, Qλλ' στιν ε¦ς ατς Qδια/ρετος
 φθ>γγος, ο κατ <τ> ποσν °πλς, ς
@τ\ρωθι δεδε/χαμεν §μες τε κα λλοι πολλο
τν φιλοσ>φων, Qλλ κατ μ>νον τ εδος. οτω
δ κα ο τ τ\σσαρα στοιχεα τν `ν γεν\σει κα
φθορÄ σωμτων εναι λ\γοντες Q\ρα κα πρ
κα γν κα δωρ, `πε μηκ\τι δυνατ>ν `στιν
|καστον ατν ε ς ε¥δη πλε/ω τμηθναι, δι
τοτο τς φυσιολογ/ας Qρχς ατ | τ/θενται.
πρτη μν γρ `στι σωμτων `λαχ/στων ννοια
κατ τ ποσ>ν, `φεξς δ' λλη δευτ\ρα κατ
τ ποι>ν, ς `π τν τς φωνς στοιχε/ων
`δε/χθη· κα δι\στησν γε πρς Qλλλους ο
φυσικο φιλ>σοφοι, τινς μν κατ τ ποσν
=ποτιθ\μενοι τ στοιχεα τν `ν γεν\σει κα
φθορÄ σωμτων `λχιστα μ>ρια, τινς δ κατ
τ ποι>ν. Qλλ περ μν το σημαινομ\νου
πρς τς ‘στοιχε/ου’ φωνς `ν τ πρτ^ τν
Περ τν ατρικν νομτων `π πλεστον
ε¥ρηται, καθπερ γε κα περ το τς ‘φσεωσ’

`ν τ π\μπτ^· νυν δ ο περ προσηγοριν
¬ σημαινομ\νων, Qλλ περ τν πραγμτων
ατν  λ>γος §μν `στιν, `ξ £ν `λαχ/στων
ε¥τε κατ μ\γεθος ε¥τε κατ' εδος § πρτη
σνθεσις γ/νεται τν γεννητν σωμτων, ~περ
¶Αριστοτ\λης κα §μες νομζομεν ‘στοιχεα
πρς α¥σθησιν’ κα ‘μοιομερ’. δευτ\ρα γρ
`κ τοτων λλη σνθεσις γ/νεται σωμτων, Å
καλομεν ργανικ, χειρς σκ\λους φθαλμο
τε κα γλττης κα πνεμονος κα καρδ/ας
Æπατ>ς τε κα σπληνς κα νεφρν κα γαστρς
κα μτρας σα τ' λλα τοιατα· σγκειται
γρ `κ τν | πρτων κα μοιομερν, Å δ κα
‘πρωτ>γονα’ καλεν ε¥ωθεν  Πλτων, § πρτη
τν τοιοτων ργνων φσισ· =πρ τοτων τς
διαφορ²ς ε¥ρηται μν δ κα καθ' |ν τι γρμμα,
λεχθσεται δ κα νν `π κεφαλα/ων |νεκα
σαφος διδασκαλ/ας. μοιομερς μ\ν `στιν
στον κα χ>νδρος κα σνδεσμος, μοιομερς
δ κα =μν κα πιμελ κα σρξ, Æ τε τν μυν
τας σ περιπλαττομ\νη κα ατας οσαις
μοιομερ\σιν Æ τ' `ν τος σπλγχνοις, ¤ν δ κα
‘παρ\γχυμα’ καλεν  ¶Ερασ/στρατος ε¥ωθεν.
`δε/χθη δ' εθς `ν Qρχ τς πραγματε/ας, `ν
Ç τν Θεραπευτικν μ\θοδον πο/α τ/ς `στιν
Qπεδε/κνυον, Qδνατον Éν ε=ρεν θεραπε/αν
`νδεικτικς τν περ τν μοιομερν σωμτων
νευ το γνναι π>τερον °πλον |καστον
ατν `στιν ¬ `κ πλει>νων σγκειται κα
π>τερον `κενα κ\κραται δι' λων ¬ ψαει
μ>νον. `δε/χθη δ κα/, ς νιοι τν ατρν, £ν
`στι κα  ¶Ερασ/στρατος, `ξ §μ/σεος μ\ρους
ε σ δογματικο/, τ μν τν ργανικν μορ/ων
νοσματα λογικς θεραπεοντες, τ δ τν
μοιομερν ¬ οδ' λως ¬ `μ|πειρικς, ο
πλεστοι δ' ατν οδ' π διαφ\ρει τ τν
ργανικν νοσματα τν `ν τος μοιομερ\σι
γιγνομ\νων `π/στανται, καθπερ οδ περ το
καθ' @κτερον ατν Qριθμο. Qλλ' =μες γε, ¹
@ταροι, κα Περ τς τν νοσημτων διαφορ²ς
|ν τι τν §μετ\ρων =πομνημτων χετε κα
περ τν αμτων ο σμικρν πραγματε/αν,
¤ν `π\γραψα Μ\θοδον θεραπευτικν. Qλλ
κα τατα κα τ λλα τν περ τς φσεως
το σματος §μν Qπαιτοσι λ>γον, ς `ν τ
προκειμ\ν^ συγγρμματι διδσκεται.
3. δι κα θαυμσειεν ν τις `κε/νων, σοι
νομ/ζουσι τ Περ φσεως Qνθρπου βιβλ/ον
οκ εναι τν γνησ/ων $Ιπποκρτους, Qλλ',
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ς ατο καλεν ε θασι, ν>θον, Qπατηθ\ντες
`κ τν `ν ατ διεσκευασμ\νων τε κα
παρεγγεγραμμ\νων, =πρ £ν `π πλ\ον μν `ν
ατος τοτοις `πιδε/ξω τος =πομνμασιν,
Qρκε δ νν `ρεν, σα κQν τ Περ τν γνησ/ων
τε κα ν>θων $Ιπποκρτους συγγραμμτων
=πομνματι ε¥ρηται, κατ λ\ξιν οτως χοντα·
„τοτου το βιβλ/ου τ μν κατ τ Α γρμμα
μ\ρος τ πρτον ε ς ς κα μ στ/χους `ξκει, |
δεικνον `κ θερμο κα ψυχρο κα ξηρο κα
=γρο τ τν ζÊων σματα γεγον\ναι μετ
το κα διδξαι περ τς τν χυμν φσεωσ· τ
δ Qπ τοδε ποικ/λον τοτ> `στιν· τ μν γρ
πρτον ατο μ\ρος διακρ/νει τς σποραδικς
νομαζομ\νας ν>σους Qπ τν `πιδημ/ων τε
κα λοιμωδν δ/αν τε θεραπε/αν @κατ\ρου
το γ\νους `ν τ καθ>λου διδσκει, τ δ μετ'
ατ φλεβν Qνατομν δι\ρχεται, κπειτα περ
νοσημτων `στ ποικ/λη διδασκαλ/α· κα μετ'
ατν =γιειν δ/αιτα πρς διτας γεγραμμ\νη,
κπειθ' @ξς πως ν τις τος παχυτ\ρους
Qνθρπους λεπτνειεν ¬ τος λεπτοτ\ρους
σαρκσειεν, ο¦ς ζευκται διδασκαλ/α περ
`μ\των, ετ τις =πογραφ δι βραχ\ων δια/της
παιδ/ων κα μετ τατην γυναικν, ετα τν
γυμναζομ\νων, ετ' `π τ\λει πρ>σκειται δι
στ/χων ς δ\κα περ τν `γκεφλου ν>σων ε κ
κα ς τυχε προσερριμμ\νον. εδηλον ον τι
τ μν λον βιβλ/ον `κ πολλν διεσκεασται
κα σγκειται σχεδν ε ς @ξακοσ/ους στ/χους
¬ βραχ τι ±ττον `κτεταμ\νον. χει δ τν μν
πρτον | λ>γον, νθα περ τν στοιχε/ων κα
τν χυμν δι\ρχεται, παντο/ως `χ>μενον
τς $Ιπποκρτους τ\χνης, Ãσπερ γε κα τν
δετερον, νθα κα τ διακριτικ τν `πιδημ/ων
τε κα σποραδικν νοσημτων. τν δ περ τς
τν φλεβν Qνατομς `ναργς παρεγκε/μενον
χει, μοχθηρν λον· οτε γρ τος φαινομ\νοις
μολογε κα τος `ν τ δευτ\ρ^ τν
¶Επιδημιν ε ρημ\νοις μχεται. τν δ' @ξς τ
μν παρ\γκειται, περ £ν τ' `ξηγομεθ σοι τ
βιβλ/ον Qκριβωθσεται, τ δ\ `στιν Qξι>λογα
κα δι βραχ\ων καλς ε ρημ\να κα τς
$Ιπποκρτους `χ>μενα τ\χνης, Ãσπερ σα περ
τς =γιεινς δια/της ε¥ρηται”.
τ μν λον τ βιβλ/ον `κ τοτων σγκειται,
τ δ πρτον ατο μ\ρος °πσης τς
$Ιπποκρτους τ\χνης χει τν ο¦ον κρηπδα·
δι κα θαυμζειν φην `ν/ων Qποξενοντων
ατ τς το $Ιπποκρτους `ννο/ας. ο πλεστοι

μν γρ τν γν>ντων $Ιπποκρτους τ\χνην τος
γνησ/οις ατ συγκαταριθμοσι νομ/ζοντες το
μεγλου $Ιπποκρτους σγγραμμα, τινς δ
Πολβου το μαθητο τε ~μα κα διαδεξαμ\νου
τν τν | ν\ων διδασκαλ/αν, ς οδν λως
φα/νεται μετακινσας τν $Ιπποκρτους
δογμτων `ν οδεν τν @αυτο βιβλ/ων, Ãσπερ
οδ Θεσσαλς  υς ατο, θαυμσιος μν
Qνρ κα ο¢τος γεν>μενος, Qλλ' ο καταμε/νας `ν
τ πατρ/δι καθπερ  Π>λυβοσ· ¶Αρχελ^ γρ τ
Μακεδον/ας βασιλε συνεγ\νετο. πεπιστεκασι
μν ον, ς φην, κα ο λλοι σχεδν ~παντες
ατρο πλν λ/γων δ τινων $Ιπποκρτους
εναι τ Περ φσεως Qνθρπου βιβλ/ον, οκ
Qγνοε δ οδ Πλτων ατ>σ· γρφει γον
`ν Φα/δρ^ τν προγεγραμμ\νην ¯σιν λ/γον
μπρο- σθεν, ±ς § Qρχ· „ψυχς ον φσιν Qξ/ως
λ>γου κατανοσαι ο¥ει δυνατν εναι νευ τς
το λου φσεωσ; —ε μν ον $Ιπποκρτει τ
τν ¶Ασκληπιαδν δε τι πε/θεσθαι, οδ περ
σματος νευ τς μεθ>δου τατης.” τατην τν
¯σιν `χρν Qναγν>ντας τος ε κ φλυαροντας
`πισκ\ψασθαι, τ/νι τν βιβλ/ων $Ιπποκρτους
§ =π Πλτωνος `παινουμ\νη μ\θοδος
γ\γραπται· φανεται γρ οδ καθ' ¡ν λλο
παρ τ προκε/μενον §μν νν σγγραμμα, τ
Περ φσεως Qνθρπου, <ζητν  $Ιπποκρτης
πρτον μν περ σματος Qνθρπου, π>τερον
°πλον ¬ πολυειδ\ς `στιν>, | πειτα δ κα τν
λλων |καστον, £ν  Πλτων διλθεν, Å κQγ
δι τε τν Περ τν καθ' $Ιπποκρτην στοιχε/ων
`δ/δαξα κα νν οχ ±ττον ρχομαι δε/ξων,
`πειδπερ =μν οτως δοξεν.
4. `κενο δ' ον τι προσθες τ λ>γ^ πρς
τν `ξγησιν Qφ/ξομαι τν `ν τ βιβλ/^ ¯σεων·
`κπεσ>ντος ε ς πολλος το γραφ\ντος μο/ ποτε
βιβλ/ου <το> Περ τν καθ' $Ιπποκρτην
στοιχε/ων `παινεθ\ντος τε πρς °πντων
τν πεπαιδευμ\νων, λ/γοι δ τινες τν
Qπαιδετων, σοι τν μν `ν ατ γεγραμμ\νων
Qποδε/ξεων οδεμ/αν
δυνθησαν `λ\γξαι
κα/τοι γ' `πιχειρσαντες, Qπεπν/γοντο δ =π
το φθ>νου, τοτο Ëθησαν κανν εναι
πρς διαβολν, ς οκ `στιν $Ιπποκρτους
ατο τ σγγραμμα. <μ> το/νυν στω μθ'
$Ιπποκρτους μτ' α το Πολβου μηδ', ε
βολοιντο, γεγρφθω τν Qρχν τι σγγραμμα
Περ φσεως Qνθρπου δεικνον `κ θερμο κα
ψυχρο κα ξηρο κα =γρο τ σμαθ' §μν
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γεγον\ναι. ε γρ κα τοτ' ατος χαρισ>μεθα,
τ> γε `κ τοτων συγκεσθαι τ σματα §μν κα
γεγον\ναι $Ιπποκρτους `στ δ>γματα. φα/νεται
γρ `ν τος | γνησιωττοις @αυτο βιβλ/οις ο
μ>νον τς τν ν>σων διαφορς Qκολοθως
τας Qρχας ταταις ποιομενος, Qλλ κα τος
τν σεων τρ>πους `ντεθεν ε=ρ/σκων. τ
νοσματα μν γρ ατ κατ τ θερμ>ν τε κα
ψυχρν =γρ>ν τε κα ξηρν Qλλλων διαφ\ρει, §
θεραπε/α δ γ/νεται τν μν θερμν ψυχομ\νων,
τν δ =γρν ξηραινομ\νων, Ãσπερ γε κα τν
μν ψυχρν θερμαινομ\νων, τν δ ξηρν
=γραινομ\νων. τι τε τοτων μπροσθεν ατν
τν κατ τος Qνθρπους φσεων τς μν
θερμς §γεται, τς δ ψυχρς, τς δ =γρς,
τς δ ξηρς, §λικ/ας τε σατως κα χρας
κατ τν ατν τρ>πον Qλλλων διαφ\ρειν
=πολαμβνει, μηδν τοτων ¶Ερασιστρτου
ποτ φθεγξαμ\νου καθπερ οδ λλου τιν>ς,
σοι τ θερμν `π/κτητον, ο σμφυτον εναι
νομ/ζουσιν. οτω δ κα τλλα πντα τ κατ
μ\ρος  μν $Ιπποκρτης ε ς τς Qρχς τατας
Qναφ\ρει, ο φυλττει δ  ¶Ερασ/στρατος, ς
δι τοτο κα τν φυσικν ργων Qνεπεξγητα
καταλιπεν νια, καθπερ `διδξαμεν `ν τος
<Περ> τν φυσικν δυνμεων =πο|μνμασιν.
`πε δ ο π²σι λωβμενοι τος καλος `γκαλοσι
τ μκει το λ>γου, πντα μ²λλον ¬ =πομνματα
γρφειν §μ²ς ε π>ντες, γνωκα κα τατην
ατν Qποκ>ψαι τν `πρειαν δ/αν γρψας
@τ\ραν πραγματε/αν, `ν Ç δε/ξω τν ατν δ>ξαν
$Ιπποκρτη διαφυλττοντα τ κατ τ Περ
φσεως Qνθρπου γεγραμμ\ν κα κατ τ λλα
πντα συγγρμματα. οδα δ πλιν, Ãσπερ `ν
~πασι τος Qποδεικνυμ\νοις =φ' §μν ο βσκανοι
διαβλλειν α δεσθ\ντες τ πρς °πντων
`παινομενα μ\μφοντα/ τινα θεωρματα τν
κοινωνοντων ατος, οτω κα νν πρξοντας
ατος. `π μν γρ τν γραφησομ\νων βιβλ/ων
`ροσι χρσθαι μν ¨ντως $Ιπποκρτη σκοπος
στοιχειδεσι τ θερμ κα ψυχρ κα ξηρ
κα =γρ, ο μν γ' Qληθς =πολαμβνειν
ατ>ν· ταν δ' Qποδεικν πλιν `κ τοτων τ
σματα συγκεσθαι, μ δοκεν $Ιπποκρτει
τοτο `ροσιν· ο γρ εναι τ Περ φσεως
Qνθρπου βιβλ/ον $Ιπποκρτους. Ãσπερ ον
`κενοι κακουργοντες ο παονται, οτω κα
=μες μ\μνησθε τν | προκειμ\νων `ν @κστ^ τν
=πομνημτων QναμιμνÌσκειν ατοσ· κα μθ',
ταν Qποδεικνωμεν $Ιπποκρτη κατ πντα

τ συγγρμματα θεμ\λιον τς @αυτο τ\χνης
τιθ\μενον `ν τ περ τν ε=ρημ\νων στοιχε/ων
`πιστμ, καταλιπ>ντες τοτο περ τς Qληθε/ας
ατν ζητε/τωσαν μθ', ταν περ τς Qληθε/ας
ζητμεν ¬ κα Qποδεικνωμεν, Qποχωρε/τωσαν
`π τν περ τς γνμης ατο σκ\ψιν, Qλλ'
δ/Í μν ε Qληθς  περ τν στοιχε/ων λ>γος
`ξεταζ\τωσαν, δ/Í δ ε ταθ' $Ιπποκρτης
`τ/θετο στοιχεα. δυον ον ¨ντοιν τοτοιν τον
προβλημτοιν τ πρ>τερον ν τε τ Περ τν καθ'
$Ιπποκρτην στοιχε/ων κQν τ νν προκειμ\ν^
λ>γ^ σκοπε/τωσαν· `κ περιουσ/ας δ κατ τν
Qκολουθ/αν τος οκ Qσυν\τοις φανεται τ ατ
τιθ\μενος Qε στοιχεα τ> τε βιβλ/ον τ νν §μν
προκε/μενον ατς γρψας.
5. ÎΟστις μν ε¥ωθεν Qκοειν λεγ>ντων Qμφ
τς φσιος τς | Qνθρωπ/νης προσωτ\ρω ¬
κ>σον ατ\ης `ς ατρικν Qφκει, τουτ\^ μν
οκ `πιτδειος δε  λ>γος Qκοειν. οτε γρ
τ πμπαν \ρα λ\γω τν νθρωπον εναι οτε
πρ οτε δωρ οτε γν οτε λλο οδ\ν,  τι
μ φανερ>ν `στιν ¡ν `ν `ν τ Qνθρπ^, Qλλ
τοσι βουλομ\νοισι τατα λ\γειν παρ/ημι.
ÎΟσον `π τ ¯σει τατ, γνναι σαφς
τν το συγγραφ\ως γνμην ο πνυ τι δ>ξει
δυνατν εναι. μ\μφεται γρ τος προσωτ\ρω
τν περ τς φσεως λ>γον Qπγουσι τς
ατρικς χρε/ασ· προσωτ\ρ^ δ' ν τις Qπγειν
=πονοσειεν `κε/νους, σοι τε πρ κα δωρ
κα Q\ρα κα γν εναι λ\γουσι τ στοιχεα τς
Qνθρπου φσεως, σοι τε τοτων τν στοιχε/ων
|ν τι, κατ μν τν πρ>χειρον φαντασ/αν `π τ
πρ>τερον Qφικνουμ\νων §μν, κατ δ τν
Qκριβεστ\ραν σκ\ψιν `π τ δετερον. τος γρ
`κ πυρς κα γς δατ>ς τε κα Q\ρος Qλλλοις
κραθ\ντων §γουμ\νους τ σμαθ' §μν
γεγον\ναι | μοχθηρς ν τις Qξισειε κρ/νεσθαι
δωρ ¬ πρ ¬ γν ¬ Q\ρα δεικνειν `ν §μν Ð, μ
δεικνοντας, `ξελ\γχεσθαι φσκειν. μοιον γρ
τοτο τ κατ τν ‘τετραφρμακον’ δναμιν
Qξιον Ðτοι κηρν ¬ π/τταν ¬ στ\αρ ¬ ¯ητ/νην
ε λικριν δεικνειν Ð, μ δυναμ\νοις δεξαι,
μ συγχωρεν `κ τοτων ατν συγκεσθαι·
`ν γρ τ ‘κεκρ²σθαι’ φναι ‘τ τ\τταρα’
τ μηδν ε λικρινς ατν εναι δηλοται.
δυνατν μν ον `στιν μφω νοσαι κατ τν
προκειμ\νην ¯σιν, `ν δ τος @ξς ε ρησομ\νοις
φα/νεται τ δετερον =π το συγγραφ\ως
κατασκευαζ>μενον. ε δ\ τις Qκριβς προσ\χει

D.A. Balalykin

τν νον, κα κατ' ατν τνδε τν λ\ξιν,
νθα φησν οτε γρ \ρα τ πμπαν εναι
λ\γω τν νθρωπον, ο τοτ> φησιν, ς οκ
στιν λως `ν §μν Qρ, Ãσπερ οδ' τι πρ ¬
δωρ ¬ γ, Qλλ' ς <ο> τ πμπαν. `κ δ τς
φωνς τατης σημα/νεται τ μ παντελς, ο
τ μηδ' λως. ο γρ Qναιρεται παντπασιν
=π τς το πμπαν λ\ξεως τ πρ²γμα, περ ο¢
ποιομεθα τν λ>γον, | Qλλ τ τ\λειον ατο
κα μικτον παραθραεται. φα/νεται γον  τε
ποιητς κατ τοτο τ σημαιν>μενον χρμενος
τ πμπαν φων, δι' £ν φησιν·
6. οδ' θι πμπαν
Ðθελε λαν λ\σσαι ¶Αχαϊκν ¶Ιλι>θι πρ>,
ατ>ς τε  $Ιπποκρτης, §ν/κα ªν λ\γ· „τν
ξ\ων νοσημτων ο πμπαν Qσφαλ\ες α
προαγορεσιες οτε τς =γε/ας οτε το
θαντου.”  μν γρ ποιητς τν Δ/α φησ
χαριζ>μενον τ Θ\τιδι πολν μν ¨λεθρον `θ\λειν
`ργσασθαι τν $Ελλνων, ο μν παντελς γ'
ατος διαφθεραι,  δ' $Ιπποκρτης πολλς μν
τν προρρσεων εναι βεβα/ας, ς Qπεδε/ξαμεν
`ν τος Ε ς τ προγνωστικν =πομνμασιν, ο
μν °πσας γε. β\λτιον <ον> Qκοειν, περ
κα δι τν `φεξς δηλοται, μ συγχωρεν
τν $Ιπποκρτη τος Q\ρα μ>νον εναι λ\γουσι
τ στοιχεον το Qνθρωπε/ου σματος, Ãσπερ
οδ τος γν μ>νην ¬ δωρ ¬ πρ· οδ γρ |ν
τι τοτων `στ/ν, Qλλ' ~παντα στοιχεα. |
δι κα τν κατ τ τ\λος τς ¯σεως φωνν
Qμφ/βολον οσαν `ν τ περ δια/ρεσιν κα
σνθεσιν γ\νει τς Qμφιβολ/ας μειν>ν `στι
κατ δια/ρεσιν Qναγινσκειν, νθα φησ/ν· οτ'
λλο οδν  τι μ φανερ>ν `στιν ¡ν `ν `ν τ
Qνθρπ^. τ γρ ¡ν `ν οχ, ς ο τν προτ\ραν
τν `ξηγσεων πρεσβεοντες ο¥ονται, μ\ρος |ν
`στι λ>γου, λεγ>μενον =π τν λλων $Ελλνων
`ν δυον συλλαβαν ‘`ν>ν’, =π δ τν ¶Ινων
`ν τρισν ‘`νε>ν’, Qλλ δο `στ λ>γου μ\ρη, τ
μν |τερον ¨νομα μονοσλλαβον, ς `πειδν
λ\γωμεν Qριθμοντες ‘¡ν’ δο τρ/α, τ δ' |τερον,
περ §μες μν ‘Éν’ λ\γομεν, ο δ' ÒΙωνες ‘`ν’ `ν
δυον συλλαβαν. `πιδειχθσεται γρ `ν τος @ξς
 $Ιπποκρτης Qντιλ\γων ο τος περι\χεσθαι
κατ τ σμα τν τεττρων στοιχε/ων |καστον
ο ομ\νοις, Qλλ τος ¡ν μ>νον `ξ ατν τν
φσιν εναι τν το Qνθρπου νομ/ζουσι.
πς ον, φσει τις, ‘προσωτ\ρω ¬ κατ
τν ατρικν  λ>γος ο¢τος Qποχωρε’, καθ'

ν ¡ν τιον στοιχεον =ποτ/θεντα/ τινες εναι
τν φσιν το Qνθρπου; τι, καθπερ ατς
λ/γον στερον φσει, τατ | τ δ>ξ τ
μποτε Qλγεν τν νθρωπον |πεται· κα/τοι κªν
τοτ> τις συγχωρσ, |πεται κα τ μενον ¡ν
εναι· φα/νεται δ Qλγν κα θεραπευ>μενος
πολυειδς, Ãστε ψευδς Qληθς.
¥δωμεν ον Ðδη τν ε ρημ\νων |καστον `ν
τας `φεξς ¯σεσιν, πως ατς κατασκευζει.
7. Οτε γρ τ πμπαν \ρα λ\γω τν
νθρωπον εναι <οτε πρ> οτε δωρ οτε γν.
¶Αρτεμ/δωρος  `πικληθες Καπ/των
κδοσιν `ποισατο τν $Ιπποκρτους βιβλ/ων
εδοκιμσασαν ο μ>νον παρ ¶Αδριαν τ
ατοκρτορι, Qλλ κα νν κανς =π πολλν
σπουδαζομ\νην, Ãσπερ κα § το συγγενος
ατ Διοσκορ/δου. πολλ μν ον Qμφ>τεροι
μετ\γραψαν =παλλττοντες τς παλαις
γραφς, Åς μ>νας ¥σασιν ο `ξηγησμενοι τ
$Ιπποκρτους βιβλ/α. πρς δ τος πολλος κα
τνδε | τν νν προκειμ\νην λ\ξιν =πλλαξε
Καπ/των £δ\ πως γρψασ· οτε γρ τ πμπαν
\ρα λ\γω τν νθρωπον εναι οτε πρ οτε
δωρ. `πειδ γρ οτε βιβλ/ον ερισκεν Qνδρς
παλαιο τν γν μ>νην ε π>ντος εναι στοιχεον
οτε παρ τος μλιστα τν τοιατην στορ/αν
Qναλεξαμ\νοις Qνδρσι τος Περιπατητικος
στορομενον τς δ>ξης τατης προστνα/
τινα, τν λ\ξιν =πλλαξε τολμηρς. μεινον δ'
Ôν `πιτιμσαι τος φιλοτ/μως `ζητηκ>σι, τ/νος
Ôν Qνδρς § περ τς γς ς μ>νης στοιχε/ου
δ>ξα. παραπλσιον γρ `στι τοτο τ ζητσαι,
τ/ς μν Ôν  Qξιν `κτετραμμ\νην `πιδεσθαι
τν χερα =πτ/αν, κα τ/ς μν  τν τς πτ\ρνης
`π/δεσιν @τ\ρως ¬ ς $Ιπποκρτης Qξιν
ποιεσθαι, τ/ς δ  τν τς κλειδ>ς, ¬ τ/ς  τ
μεθ' |λκους κατγματα κατ' ατ μν τ |λκος
οκ `πιδν, @κατ\ρωθεν δ `πιδν, ¬ τ/ς `ν
τ κα/ειν τ κατ' ¹μον ρθρον οκ `ν ο¦ς χρ
μ\ρεσιν `τ/θει τς `σχρας, ¬ τ/νες Ôσαν οÕς
`ν τ περ ¯χεως λ>γ^ μ\μφεται. πολλ γρ
τοιατα κατ τε τ Περ Qγμν κα <κατ τ>
Περ ρθρων ε¥ρη|ται τ $Ιπποκρτει ποτ μν
ς @ν>ς, `ν/οτε δ' ς πολλν °μαρταν>ντων,
Ãσπερ κQν τ Περ δια/της ξ\ων· ~μα γρ
κQκε πολλος ατρος μεμφ>μενος γραψεν
£δ\ πωσ· „οδα τος ητρος τ `ναντιτατα
¬ ς δε ποι\οντασ· βολονται γρ πντες =π
τς Qρχς τν νοσων προταριχεσαντες τος
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Qνθρπους ¬ δο ¬ τρες ¬ κα πλε/ους §μ\ρας
οτω προσφ\ρειν κα τ ¯οφματα κα τ ποτ.”
τ/νες ον Ôσαν ο διαιτντες οτω δεικντωσαν
§μν ο `ξηγητα/, τ/νες δ ο νομ/ζοντες φλ\γμα
μ>νον εναι τν νθρωπον ¬ τ/νες ο ξανθν
χολν ¬ τ/νες ο μ\λαιναν· `φεξς γρ τοι
κατ' ατ τοτο τ Περ φσεως Qνθρπου
βιβλ/ον ενα/ τινς φησιν, οÖ οτως `δ>ξασαν.
μεινον μν ον Ôν ε ρσθαι τος `ξηγητας,
ς τχα μν οδ' γραψαν πντες ο¢τοι τς
@αυτν δ>ξας. `γχωρε δ κα γραψντων
ατν μ διασωθναι. φα/νεται γρ τοτο
κατ πλε/ους α τ/ας γιν>μενον· νιοι μν γρ
τος διαδεξαμ\νους ατν τν διδασκαλ/αν
οκ σχον, νιοι δ οκ | `ξ\δοσαν ζντες τς
β/βλους, ετα Qποθαν>ντων ατν ¡ν ¬ δο που
σ^ζ>μενα τν Qντιγρφων Qπλετο. δυνατν
δ\ `στι κα/, δι>τι κατεφρονθη, τ συγγρμματα
ατν Qμεληθνα/ τε κα τ χρ>ν^ τελ\ως
Qπολ\σθαι. κα μ\ντοι κα φθονερο/ τινες Ðτοι
κατακρπτουσιν ¬ κα τελ\ως Qφαν/ζουσι τ
τν πρεσβυτ\ρων βιβλ/α, τινς δ' =πρ το λ\γειν
ς ¥δια τ `ν ατος γεγραμμ\να πρττουσι
τατ>ν· κα τ/ θαυμαστν Qπολ\σθαι τ βιβλ/α
τν Qλλοκ>τους δ>ξας γραψντων, που γε
κα παρ τος ¶Αθηνα/οις ε=ρ/σκοντα/ τινες
εδοκ/μως γωνισμ\νοι κωμικο/ τε κα τραγικο
ποιητα δρμασιν οκ\τι διασ^ζομ\νοισ; ×να
γρ παραλε/πω τς λλας °πσας α τ/ας, δυον
δ μ>νων τν ναγχος `ν $Ρμ γενομ\νων
μνημονεσω, πολλκις μν `μπρησθ\ντες
σηκο/, πολλκις δ `ν σεισμος καταπεσ>ντες ¬
κατ' λλην α τ/αν οκ λ/γων βιβλ/ων Qπωλε/ας
α¥τιοι γεγον\ναι φα/νονται.
κακς μν ον κα  Καπ/των `τ>λμησε
μεταγρψαι τν παλαιν ¯σιν, οκουν
οδ τοτο προσθε/ς, ς `νεδ\χετο τν
πρτον βιβλιογρφον °μαρτεν Qντ' λλου |
γρψαντ' λλο, κακς δ κα τν `ξηγητν
νιοι κατεψεσαντο Ξενοφνους, Ãσπερ
κα ÚΣαβνος, δ/ πως γρψας ατος
ν>μασιν· „οτε γρ τ πμπαν Q\ρα λ\γω τν
νθρωπον, Ãσπερ ¶Αναξιμ\νης, <οτε πρ,
ς $Ηρκλειτοσ>, οτε δωρ, ς Θαλς, οτε
γν, ς ν τινι Ξενοφνης.” οδαμ>θι γρ
ε=ρ/σκεται Ξενοφνης Qποφηνμενος οτως.
Qλλ κα  ÚΣαβνος ατς εδηλ>ς `στιν `κ
τν ατο καταψευδ>μενος, οχ =π' Qγνο/ας
`σφαλμ\νοσ· ¬ πντως ªν νομαστ προσ\γραψε
τ βιβλ/ον, `ν Ü τατα Qπεφνατο· νν δ' οτως

γραψεν· „οτε γν, ς ν τινι Ξενοφνης.” κα
Θε>φραστος δ' ªν `ν τας τν Φυσικν δοξν
`πιτομας τν Ξενοφνους δ>ξαν, ε¥περ οτως
εχεν, `γεγρφει. κα/ σοι πρεστιν, ε χα/ροις
τ περ τοτων στορ/Í, τς το Θεοφρστου
β/βλους Qναγνναι, καθ' Åς τν `πιτομν
`ποισατο τν φυσικν δοξν, Ãσπερ γε
πλιν, ε τς τν παλαιν ατρν δ>ξας `θ\λοις
στορσαι, πρεστ/ σοι τς τς ¶Ιατρικς
συναγωγς Qναγνναι β/βλους `πιγεγραμμ\νας
μν ¶Αριστοτ\λους, | μολογουμ\νας δ =π
Μ\νωνος, ς Ôν μαθητς ατο, γεγρφθαι,
δι κα Μεννεια προσαγορεουσιν νιοι ταυτ
τ βιβλ/α. δλον δ τι κα  Μ\νων `κενος,
Qναζητσας `πιμελς τ διασ^ζ>μενα κατ'
ατν τι τν παλαιν ατρν βιβλ/α, τς
δ>ξας ατν `κεθεν Qνελ\ξατο· τν δ' Ðδη
διεφθαρμ\νων παντπασιν ¬ σ^ζομ\νων μ\ν, ο
θεωρηθ\ντων δ' ατ τς γνμας οκ δνατο
γρψαι. κατ τατ' ον τ βιβλ/α χολν ξανθν
¬ μ\λαιναν ¬ φλ\γμα στοιχεον Qνθρπου
φσεως οκ ªν εροις οδ' =φ' @νς ε ρημ\νον,
α¦μα δ κα τν μεθ' $Ιπποκρτην φα/νονται
πολλο μ>νον εναι νομ/ζοντες `ν §μν, Ãστε κα
τν πρτην γ\νεσιν §μν `ξ ατο γ/νεσθαι κα
τν μετ τατα κατ τν μτραν αξησιν κα
Qποκυηθ\ντων τελε/ωσιν. Qλλ'  γε $Ιπποκρτης
λ/γον στερον γραψεν ς ¨ντων τινων, οÖ κα
φλ\γμα κα χολν `ν>μιζον εναι τν νθρωπον,
οκ ªν οτω γρψας, ε μ τινες Ôσαν Ðτοι κατ'
ατν ¬ πρ ατο δοξζοντες οτως. |
8. Δοκ\ουσι δ\ μοι οκ ρθς γινσκειν ο τ
τοιατα λ\γοντες. γνμ μν γρ τ ατ πντες
χρ\ονται, λ\γουσι δ ο τ ατ· Qλλ τς μν
γνμης τν `π/λογον τν ατν ποι\ονται. φασ
γρ |ν τε εναι,  τι `στ/, κα τοτ' εναι τ |ν τε κα
τ π²ν, κατ δ τ ν>ματα οχ μολογ\ουσι.
λ\γει γρ ατν  μ\ν τις Q\ρα τοτο εναι τ
|ν τε κα τ π²ν,  δ πρ,  δ δωρ,  δ γν.
κα `πιλ\γει |καστος τ @ωυτο λ>γ^ μαρτρι
τε κα τεκμρια, ~ `στιν οδ\ν. τι γρ τ μν
γνμ τ ατ πντες χρ\ονται, λ\γουσι δ
ο τ ατ, δλον τι οδ γινσκουσι. γνο/η
δ' ªν £δ\ τις μλιστα παραγεν>μενος ατος
Qντιλ\γουσι· πρς γρ Qλλλους Qντιλ\γοντες
ο ατο νδρες τν ατν `ναντ/ον Qκροατν
οδ\ποτε τρς `φεξς  ατς περιγ/νεται `ν τ
λ>γ^, Qλλ τοτ μν ο¢τος `πικρατε, τοτ δ
ο¢τος, τ\^ ªν τχ μλιστα § γλσσα ¯υεσα
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πρς τν ¨χλον. κα/τοι δ/και>ν `στι | τν φντα
ρθς γινσκειν Qμφ τν πρηγμτων παρ\χειν
Qε `πικρατ\οντα τν λ>γον τν @ωυτο, ε¥περ
¨ντα γινσκει κα ρθς Qποφα/νει. Qλλ' `μο/
γε δοκ\ουσιν ο¢τοι ο νθρωποι ατο σφ²ς
ατος καταβλλειν `ν τοσιν ν>μασι τν
λ>γων ατν =π' Qξυνεσ/ης, τν δ Μελ/σσου
λ>γον `πανορθον.
$Ως πρς ε δ>τας, Å λ\γουσιν ο στοιχεον
¡ν =ποτιθ\μενοι, ποιεται τν λ>γον. ο× τε γρ
τ πρ εναι στοιχεον λ\γοντες `κ τοτου
βολονται τ λλα γενν²σθαι πυκνουμ\νου τε
κα συναγομ\νου κα πιλουμ\νου, τς μν λ/γης
ατο πιλσεως Q\ρα γεννσης, τς πλε/ονος
δ δωρ, τς τελεωττης δ κα πλε/στης γν, ο×
τε τ δωρ ο× τε τν Q\ρα κατ τν ατν λ>γον
`κ το πιλεσθαι κα χεσθαι τλλα γενν²σθαι
λ\γουσι· πιληθν μν γρ τ δωρ γν γενν²ν
φασι, χυθν δ' Q\ρα, καθπερ γε κα τν Q\ρα
πιληθ\ντα μν δωρ, χυθ\ντα δ πρ, Ãστ' `κ
| τς ε ς λληλα μεταβολς τν τεσσρων 
λ>γος ρμ²ται τν ¡ν τιον =ποτιθεμ\νων εναι
τ στοιχεον. κα δι τοτο γνμ μν τ ατ
φησιν ατος χρσθαι, λ\γειν δ' ο τ ατ.
φανερς ον `ν τοτ^ τ λ>γ^ παντ
τος |ν τι μ>νον τν τεσσρων στοιχε/ων
§γουμ\νοις εναι τν νθρωπον Qντιλ\γει κα/
φησιν ατος °μαρτνειν· <οχ> τι γρ μηδν
Qποδεικνουσιν, `σχτως Qπ/θανος Ôν  λ>γος
ατν· ¡ν μν γρ τι τν τεσσρων εναι τν
νθρωπον ο κατασκευζουσι, τν δ Μελ/σσου
λ>γον ρθοσιν §γουμ\νου μν ¡ν εναι κα
ατο τοτο, ο μν `κ τν τεσσρων γ' |ν τι
τοτων, Q\ρος κα γς δατ>ς τε κα πυρ>ς.
οικε δ  Qνρ ο¢τος `ννοσαι μν ενα/ τινα
οσ/αν κοινν, =ποβεβλημ\νην τος τ\σσαρσι
στοιχε/οις, Qγ\ννητ>ν τε κα φθαρτον, ¤ν ο μετ'
ατν ‘λην’ `κλεσαν, ο μν διηρθρωμ\νως
γε δυνηθναι τοτο δηλσαι· τατην δ' ον
ατν τν οσ/αν νομζει τ |ν τε κα τ
π²ν. Qληθς δ οδ' ο¢τος  λ>γος `στ/ν. ο
γρ |ν τι μ>νον `στν `κενο, τν `ν γεν\σει κα
φθορÄ σωμτων Qρχ, καθπερ | =π\λαβεν 
Μ\λισσος, Qλλ πρς ατ ποι>τητες τ\σσαρες,
ψυχρ>της κρα κα ξηρ>της κα θερμ>της κα
=γρ>της. ο μν στοιχε γε τατ' στιν οτε
τν λλων οτ' Qνθρπου φσεως, Qλλ Qρχα/.
συνεκ\χυτο δ' τι τοτο παρ τος Qρχα/οις οδ'
ε ς ννοιαν Qφιγμ\νοις τς διαφορ²ς Qρχς
τε κα στοιχε/ου δι τ δνασθαι χρσθαι τ

το στοιχε/ου προσηγορ/Í κQπ τν Qρχν.
λλα δ δο πργματ `στι φανερς Qλλλων
διαφ\ροντα, τ μν |τερον `λχιστον μ>ριον
το λου, τ δ |τερον ε ς  διαλλττεται κατ'
`π/νοιαν ατ τοτο τ `λχιστον. ατ μν
γρ τ πρ οχ ο¦>ν τε διελεν ε ς δο σματα
κα δεξαι κεκραμ\νον `ξ `κε/νων, Ãσπερ οδ
τν γν ¬ τ δωρ ¬ τν Q\ρα. νοσαι μ\ντοι
δυνατν @τ\ραν μν εναι το μεταβλλοντος
τν οσ/αν, @τ\ραν δ τν μεταβολν ατο.
ο γρ τατ>ν `στι τ μεταβλλον σμα τ
κατ' ατ μεταβολ. τ μν γρ μεταβλλον
`στ τ =ποκε/μενον, § μεταβολ δ ατο
κατ τν τν ποιοττων Qμοιβν γ/νεται,
θερμ>τητος μν κρας `γγινομ\νης ατ πυρς
Qποτελου|μ\νου, καθπερ γε κα Q\ρος, ταν
κραν =γρ>τητα δ\ξηται, κατ τατ δ γς
μν γινομ\νης, `πειδν `κενο τ =ποκε/μενον
~πασι κατ τν @αυτο φσιν ποιον =πρχον
ε ς @αυτ δ\ξηται ξηρ>τητα χωρς θερμ>τητος,
δατος δ' ταν ψυχρ>τητα. περ μν γρ το
πρτου ψυχρο ζτησις ο σμικρ γ\γονεν,
±ς οκ `στι χρε/α <πρς τ παρ>ν, ~τε> ε ς τ
τς ατρικς τ\χνης ργα μηδν συντελοσης.
τ γρ τοι χρσιμ>ν `στιν `ν τ ζητσαι,
π>τερον ¡ν °πλον `στι τ σμα τν Qνθρπων
¬ σνθετον `ξ °πλν τεττρων, ς Æ τε το
Πλτωνος `δ/δαξε ¯σις §μες τε κατ τν
Θεραπευτικν μ\θοδον `διδξαμεν εθς `ν
τος πρτοις ατς.
Qλλ περ μν τοτου κα αθις ε ρσεται·
νυν δ Qναμνσωμεν, ς `ν τ προκειμ\ν
¯σει τν Qντιλογ/αν `ποισατο πρς τος |ν
τι τν τεττρων εναι λ\γοντας τν νθρωπον,
ο πρς τος τ\τταρα. βελτ/ων ον Qνγνωσις
ε κ>τως `λ\γετο κατ τν πρτην ¯σιν §
δασνουσα κατ τν `κφνησιν τν πρτην
συλλαβν το ¡ν `>ν. τι γρ οχ |ν `στιν,
Qλλ πλε/ω τ συντιθ\ντα τν | το Qνθρπου
φσιν, `πιδε/κνυσιν  $Ιπποκρτης, ο μν τι
γε μηδ\ν `στι τν τεττρων στοιχε/ων ε λικρινς
`ν τ σματι. τν Qρχν γρ οδ λ\γουσιν
ο τς δ>ξης τατης §γεμ>νες τοτο. ¡ν δ τι
παρ τ τ\τταρα, τ `ξ ατν συγκε/μενον,
Qποφα/νονται, Ãς γε τν τετραφρμακον
δναμιν οτε κηρν οτε π/τταν οτε ¯ητ/νην
οτε στ\αρ, Qλλ τι παρ τατα ¡ν λλο,  `ξ
°πντων κραθ\ντων γ\γονεν, οσης πλιν κα
ατς <τατησ> τς δ>ξης διττσ· νιοι μν γρ
τς τ\τταρας ποι>τητας μ>νας κερννυσθαι δι'
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λων Qλλλαις λ\γουσιν, νιοι δ τς οσ/ας
Qπεφναντο, Περιπατητικο μν τς προτ\ρας
δ>ξης προστντες, ÚΣτωϊκο δ τς δευτ\ρασ·
τι τε τοτων μπροσθεν ¶Εμπεδοκλς `ξ
Qμεταβλτων τν τεσσρων στοιχε/ων §γετο
γ/νεσθαι τν τν συνθ\των σωμτων φσιν,
οτως Qναμεμιγμ\νων Qλλλοις τν πρτων,
σε/ τις λεισας Qκριβς κα χνοδη ποισας
ν κα χαλκ/την κα καδμε/αν κα μ/συ μ/ξειεν,
ς μηδν `ξ ατν δνασθαι μεταχειρ/σασθαι
χωρς @τ\ρου. |
9. Τν δ ητρν ο μ\ν τινες λ\γουσιν, ς 
νθρωπος α¦μ `στιν, ο δ ατν χολν φασιν
εναι τν νθρωπον, νιοι δ\ τινες φλ\γμα.
¶Αντειπν `ν τ πρ τοτου λ>γ^ τος
φιλοσ>φοις, σοι ¬ πρ μ>νον ¬ δωρ ¬ γν ¬
Q\ρα τν φσιν εναι νομ/ζουσι το σματος
§μν, κα `π τος ατρος μετ\βη κατ τν
προκειμ\νην ¯σιν `πιδεικνς κα τοτους
μο/ως °μαρτνειν `κε/νοις, σοι νομ/ζουσιν ¬
α¦μα μ>νον εναι τν νθρωπον ¬ χολν ¬ φλ\γμα.
προφανς ον Ðδη διρισται τ κατ τν
πρτην °πασν ¯σιν Qμφ/βολον εναι δ>ξαν·
ο γρ τος τ τ\σσαρα στοιχεα τιθεμ\νοις,
Qλλ τος |ν τι μ>νον `ξ ατν Qντιλ\γων Qε
φα/νεται. παραλε/πεται δ' `νταθα δ>ξα τις
ατρν Qνλογον χουσα τ το Μελ/σσου τν
λεγ>ντων ¡ν εναι τν νθρωπον,  μεταβλλον
|καστον τν ε ρημ\νων γ/νεται. |
10. ¶Επ/λογον δ ποι\ονται κα ο¢τοι
πντες τν ατ>ν· ¡ν γρ ενα/ φασιν,  τι
|καστος βολεται νομσας, κα τοτο ¡ν
`ν μεταλλσσειν τν δ\ην κα τν δναμιν
Qναγκαζ>μενον =π> τε το θερμο κα το
ψυχρο κα γ/νεσθαι γλυκ κα πικρν κα
λευκν κα μ\λαν κα παντοον. `μο δ οδ
τατα δοκ\ει οτως χειν.
Κα τος ατρος φησιν, σοι χυμν |να
μ>νον φασαν εναι κατ φσιν, `π/λογον
ποιεσθαι τν ατν Qλλλοις τε κα τος
φιλοσ>φοις, `πιδεικνντας τν |να τοτον
χυμ>ν, ν ªν |καστος ατν =ποθται,
μεταβλλειν ε ς τος λλους. Å δ κατασκευζων
|καστος τν @αυτο δ>ξαν λαβεν, οδ' |να
τν τεσσρων χυμν Qποδε/κνυσιν εναι κατ
φσιν, |τερον δ' Qντ' ατν τινα πρ>τερον, `ξ
ο¢ μεταβλλοντος ο¢τοι γ/νονται, (δ>γματ>ς
τινος τοιοδε π\μπτου δυνα|μ\νου συστναι

κατ τν ατρικν θεωρ/αν Qνλογον τ το
Μελ/σσου κατ τν φυσικν)· `ν ο¦ς γον φασι
τ ¡ν τοτο μεταβλλειν Qναγκαζ>μενον =π
το θερμο κα το ψυχρο κα γ/νεσθαι γλυκ
κα πικρν κα λευκν κα μ\λαν, οδν `κ
τοτων τν τεσσρων ε πεν `ο/κασιν `κενοι,
πρς οÕς Qντιλ\γων ο τ κατ φσιν ¡ν εναι
φσκει, Qλλ' |τερ>ν τι μεταβλλον ε ς τατα·
γλυκ μν γρ τ α¦μα, πικρν δ τν ξανθν
χολν, κα λευκν μν τ φλ\γμα, μ\λαν δ
τν μ\λαιναν ελογον ε ρσθαι νν, ε ς Å τ ¡ν
`κενο μεταβλλειν φασν Qναγκαζ>μενον =π>
τε το θερμο κα το ψυχρο.
τ δ `π τ τελευτ το λ>γου προσκε/μενον
τ κα παντοον τος `ν τας χαλεπας οσαις
ν>σοις γεννωμ\νους
χρας `νδε/κνυται.
φα/νεται γον κα δης κα φαι χολ,
(καλοσι δ' ατν σατδη), κα/ τις `ρυθρ κα
πρασοειδς λλαι τ\ τινες Qννυμοι κα μλισθ'
ταν ¾ σηπεδονδες τ ν>σημα.
11. ¶Εγ δ\ φημι· ε ¡ν Ôν  νθρωπος,
οδ\ποτ' ªν Ðλγεεν· | οδ γρ ªν Ôν, =φ' του
Qλγσειεν ¡ν `>ν· ε δ' ον κα Qλγσει, Qνγκη
κα τ μενον ¡ν εναι.
ÒΕμπροσθεν μν ατος τος λ>γους
δι\βαλλεν, οÕς λεγον ο ¡ν εναι τν
νθρωπον =πολαβ>ντες, Qποδε/ξας ο μ>νον
Qναποδε/κτους, Qλλ κα Qπιθνουσ· τ νν
δ τν δ>ξαν ατν Qνατρ\πει τν ¡ν ο ομ\νων
εναι τν νθρωπον. στι δ ο τατν ¬ λ>γον
προτειν>μενον `λ\γχειν ¬ δ>ξαν ς οκ Qληθ
διαβλλειν· `νδ\χεται γρ Qληθ μν εναι τν
δ>ξαν, οκ ρθς δ =π> τινων συνηγορεσθαι
κα δι τοτο μ τς δ>ξης τν λεγχον, Qλλ
τν συνηγορησντων ατ γεγον\ναι. νν ον
`σας τος λ>γους ατν `λ\γχει τν δ>ξαν
ατν μ>νην `φ' @αυτς ο μ>νον σχυροττ^
χρησμενος, Qλλ κα βραχυττ^ λ>γ^· επε
γρ· ε ¡ν Ôν  νθρωπος, οδ\ποτ' ªν Ðλγεεν.
ντινα λ>γον φην `ξελ\γχειν κα τος τομα
κα ναρμα κα `λχιστα στοιχεα τιθεμ\νους.
¡ν γρ τ ε¥δει κα κατ τοτους | `στ τ ¨ντως
¨ν. οτω δ κα ßν>μασται τ πρτον σμα
τ Qγ\ννητ>ν τε κα φθαρτον, `πειδ τλλα
πντα τν γ\νεσιν `κ τς `κε/νου συνθ\σεως
λαμβνει· γενσεται γρ § `κ τοτων δ>ξα
τν γ\νεσιν §μν `ν ποιÄ συνθ\σει τν
Qιδ/ων `κε/νων σωμτων τιθεμ\νη, καθπερ
§ $Ιπποκρτους `ν τ κρσει τν τεσσρων
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στοιχε/ων, ¤ν ¶Αριστοτ\λης τε κα ο ÚΣτωϊκο
προσκαντο. τι δ\, ε¥περ ¡ν Ôν °πλον
στοιχεον, οκ ªν Ðλγησε τ συγκε/μενον `κ
το τοιοτου στοιχε/ου σμα, τεκμριον ενα/
φησι τ μηδν |τερον =πρχειν δετερον ε ς
ατ δρ²σαι δυνμενον. ο γρ δ ατ> γε =φ'
@αυτο πσχειν `γχωρε τ ¡ν `κενο σμα πρς
τ κα/, ε συγχωρσει\ τις Qλγεν ατ πσχον
`ξ @αυτο, τν ¥ασιν °πλν σεσθαι· οκ ¨ντων
γρ πολλν παρ' ατ πολλος τρ>πους σεως
Qδνατον γεν\σθαι· νν δ πολλο/.
12. Πολλ γρ `στιν `ν τ σματι `νε>ντα,
Å | ταν παρ' Qλλλων παρ φσιν θερμα/νηται
κα ψχηται κα ξηρα/νηται κα =γρα/νηται,
ν>σους τ/κτει· Ãστε πολλα μν δ\αι τν
Qλγημτων, πολλ δ § ¥ησ/ς `στιν.
¶Εν μν τ πρ τατης ¯σει τος |ν τι
λ\γοντας εναι τν νθρωπον, περ τατ>ν `στι
τ φναι τ συνθετικν ατο στοιχεον ¡ν
εναι, διλεγξεν `κ τν Qκολουθοντων Qτ>πων
τ δ>ξ· ο γρ λγσαμεν <ν> ποτε μηδενς
¨ντος δευτ\ρου το διαθεναι τ ¡ν `κενο
δυναμ\νου· ετ', ε κα τοτο συγχωρσαιμεν,
§ ¥ασις ªν γ\νοιτο μονοειδς, ο πολυειδς.
`ν δ τατ τ νν §μν προκειμ\ν ¯σει
διλθεν, σα μ\λλει δε/ξειν ¨ντα πρτως, =φ'
£ν τλλα πντα γ/νεται· τατα δ\ `στι θερμν
κα ψυχρν ξηρ>ν τε κα =γρ>ν· Å ταν μν
Qλλλοις κραθ συμμ\τρως, =για/νει τ ζον,
ταν δ' λληλα θερμα/ν κα ψχ κα ξηρα/ν
κα =γρα/ν, τς δνας γενν²ν π\φυκεν
οχ @ν τρ>π^ θεραπευομ\νασ· νιαι μν γρ
| ατν θερμαινομ\νων τν δυνωμ\νων
μορ/ων, νιαι δ ψυχομ\νων ¬ ξηραινομ\νων
¬ =γραινομ\νων παονται. δ\δεικται δ περ
τοτων `π πλεστον `ν τος Περ τς τν
°πλν φαρμκων δυνμεως κQν τος τς
Θεραπευτικς μεθ>δου. χερον δ' οδν ε πεν
τι κα νν βραχ πρ>δηλον χοντα τν νδειξιν
το δι τ θερμ>ν τε κα ψυχρν =γρ>ν τε κα
ξηρν Qλγεν τε §μ²ς κα θεραπεεσθαι. τ/ς
γρ οκ οδε τν γινομ\νην δνην, ταν `ν
χειμν/ τις σχυρ προελθεν ξω τς ο κ/ας
`πιχειρσ, τ/ς δ', ταν `ν καματι σφοδρ; τ/ς
δ οκ δυν²ται διψν ¬ τ/ς πληρωθες ποτο,
το μν διψν ξηραινομ\νων §μν γινομ\νου,
το δ' =περεμπεπλσθαι τν `ναντ/αν διθεσιν
`ργαζομ\νου; κα α φλεγμονα δ κα πντες ο
δυνηρο κα παρ φσιν ¨γκοι ποτ μν =π

περιττς =γρ>τητος ε ς τ μ>ριον `πιρρυε/σης
γ/νονται, ποτ δ τ τος χυμος Ðτοι θερμος
παρ φσιν ¬ ψυχρος εναι. κα μ\ντοι κα
α σεις τ μν =γρ>τητος =περπληρωθ\ντι
σματι δι κενσεως γ/νονται, τ δ παρ φσιν
| ξηραινομ\ν^ δι' =γρο προσφορ²ς, Ãσπερ γε
κα τ μν δι κρος δυνωμ\ν^ θερμανθ\ντι,
τ δ δι θλπος μετρον ψυχθ\ντι. δ\δεικται
δ κα τ φρμακα πντα δι το θερμα/νειν
¬ ψχειν ¬ ξηρα/νειν ¬ =γρα/νειν `νεργοντα.
πρται γρ α¢ται α ποι>τητ\ς ε σι δραστικα/
τε κα Qλλοιωτικα τν σωμτων, ς
`πεδε/ξαμεν `ν τ Περ τν καθ' $Ιπποκρτην
στοιχε/ων. |πονται δ ατας α× τε κατ γεσιν
ποι>τητες, £ν ν>ματα στψις κα αστηρ>της κα στρυφν>της κα πικρ>της °λυκ>της
τε κα δριμτης ξτης τε κα γλυκτης κα
λιπαρ>της, α× τε κατ χροιν `ν λευκ>τητι κα
μελαν>τητι κα `ρυθρ>τητι κα τας μογεν\σιν,
α× τε κατ °φν `ν σκληρ>τητι κα μαλακ>τητι
κα κραυρ>τητι κα γλισχρ>τητι. τας γευστας
δ' σριθμο/ πς ε σιν α κατ τν ¨σφρησιν,
Qλλ' οκ στιν ατν ν>ματα κατ' εδοσ· §
γρ κατ' εωδ/αν τε κα δυσωδ/αν διαφορ τν
σμν ατ δ τοτο διαφορ προσηκ>ντως ªν
νομ/ζοιτο κα λ\γοιτο πολλος ε¥δεσιν @πομ\νη.
τ μν δ κεφλαια το λ>γου τατα.
δ\δεικται | δ\ τινα μν ατν `ν τ Περ τν καθ'
$Ιπποκρτην στοιχε/ων, τιν δ `ν τ Περ τν
°πλν φαρμκων πραγματε/Í. ο πολλο δ τς
μν Qποδε/ξεις κνοσι μανθνειν, Qντιλ\γουσι
δ ο¦ς οκ ¥σασιν @το/μως, ο¢ τοναντ/ον ο
φιλομαθες τε κα Qληθε/ας `ραστα πρττουσι
φιλοπ>νως μν `κμανθνοντες τς Qποδε/ξεις,
κνηρς δ Qντιλ\γοντες.
13. ¶Αξι δ' γωγε τν φσκοντα α¦μα
μ>νον εναι τν νθρωπον κα λλο μηδν
δεικνναι ατν μ μεταλλσσοντα τν δ\ην
μηδ γ/νεσθαι παντοον, Qλλ' ¬ Ãρην τιν το
`νιαυτο ¬ τς §λικ/ης τς το Qνθρπου, `ν Ç
α¦μα `ν φα/νεται μονον  νθρωπος. ε κς
γρ `στιν εναι μ/αν γ\ τινα Ãρην, `ν Ç φα/νεται
ατ `φ' @ωυτο ¡ν `>ν. τ ατ δ λ\γω κα
περ το φσκοντος φλ\γμα εναι τν νθρωπον
κα περ το χολν φσκοντος. |
ÒΕτι κα νν Qντιλ\γει πρς τος ¡ν εναι
φσκοντας τν νθρωπον, περ `ξ Qρχς φην
ατ προκεσθαι. κα πρτως γε `λ\γχει τος
α¦μα φσκοντας ατν εναι. μλιστα μν γρ
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`χρν, φησ/, τος =για/νοντας Qνθρπους α¦μα
μ>νον χειν `ν τ σματι χωρς χολν τε κα
φλ\γματος, ε¥περ § φσις α¦μα μ>νον `στν `ν
τ σματι, πειτα δ\, ε κα συγχωρηθε/η ποτ
`πικτ²σθαι χολν κα φλ\γμα, κα §λικ/αν μ/αν
τιν ¬ Ãραν το τους ε=ρ/σκεσθαι, καθ' ¤ν
α¦μα μ>νον `στν `ν τ σματι χωρς τν λλων
χυμν. σατως δ `λ\γχει κα τος Ðτοι χολν
¬ φλ\γμα φσκοντας εναι τν νθρωπον, περ
στι τ κατ φσιν εναι <τοτο> ατ μ>νον,
§γουμ\νους δ ατ κα τν πρτην γ\νεσιν `κ
τοτου το χυμο γεγον\ναι.
14. ¶Εγ μν γρ Qποδε/ξω, Å ªν φσω τν
νθρωπον εναι, κα κατ τν ν>μον κα κατ
τν φσιν Qε τ ατ `>ντα μο/ως κα ν\ου
`>ντος κα γ\ροντος κα τς Ãρης ψυ|χρ²ς
`οσης κα θερμς κα τεκμρια παρ\ξω κα
Qνγκας Qποφαν\ω, δι' Åς ªν |καστον αξητα/
τε κα φθ/ν `ν τ σματι.
Δε/ξειν `παγγ\λλεται δι παντς μν `ν τ
σματι περιεχ>μενα τ πρς ατο τιθ\μενα
στοιχεα, κατ <δ> τς §λικ/ας κα κατ
τς Ãρας αξησ/ν τε κα φθ/σιν, περ στι
με/ωσιν, ¥σχοντα. κατ τν ν>μον μν ον `στι
τ πρς τν Qνθρπων νομιζ>μεν>ν τε κα
δοξαζ>μενον, οτως ε ωθ>των νομζειν τν
παλαιν, κατ φσιν δ τ κατ' ατν τν
πραγμτων τν Qλθειαν.
15. Πρτον μν ον Qνγκη τν γ\νεσιν
γεν\σθαι μ Qφ' @ν>ς. πς γρ ªν ¡ν `>ν τι
γεννσειεν λλο, ε μ τινι μιχθε/η;
$Ο μν ον $Ιπποκρτης Qε τος `ναργς
φαινομ\νοις | Qκολουθε· δι τοτο κα νν φη
μηδν Qφ' @νς γενν²σθαι χωρς το δεηθνα/
τινος ξωθεν @τ\ρου κα τοτου συμμ\τρως
χοντος τς πρς ατ κρσεως. νιοι δ
τν φυσικν νομασθ\ντων φιλοσ>φων οκ
οδ' πως `τ>λμησαν Qποφνασθαι δ>ξαν
Qλλ>κοτον ~πασαν Qνατρ\πουσαν τν
φυσικν θεωρ/αν.  ¡ν γρ εναι τ Éν ε πν
Qναιρε τ λ>γ^ γ\νεσιν ~πασαν. ε¥περ γρ ¡ν
τ γεν>μενον, οκ Ôν μπροσθεν, Ãσπερ οδ
σται μικρν στερον. οτε γρ  Θαλς οθ'
 Μ\λισσος οδ'  $Ηρκλειτος μπροσθεν
Ôσαν, ε νν ε σιν· ½ρ' ον Qληθς ν τις
ε¥ποι μ γεγον\ναι τοτους τος νδρασ; ¬
`γ\νοντο μν κα ζησαν τεσιν οκ λ/γοις
|καστος, οκ Ôσαν δ καθ' ν ζων χρ>νον; ¬

τ μν εναι κατ' `κενον τν χρ>νον ατος
συγχωρσομεν, ¨ντας δ οκ εναι φσομεν,
§ν/κα Ôσαν; κα μν ε¥περ ¨ντας τις ατος
μολογσει, μολογσει κα γεγον\ναι. πς δ\;
πλτανος κα λ/θος κα λ\ων οκ Ôσαν πλαι,
γ\νεσιν χοντα κα φθορν; ε¥περ δ στι
γ\νεσις το πρ>τερον οκ ¨ντος, Qναγκαον
ατν κ τινος | =ποκειμ\νης οσ/ας γεν\σθαι.
τατην δ' ρμεν ο δυναμ\νην ατν καθ'
α=τν μ>νην τιον γεννσαι. τ γον τν
φυτν σπ\ρματα κα =γρ>τητος κα θερμασ/ας
συμμ\τρου τς ξωθεν δεται πρς τ γεννσα/
τι. μ>νον γρ ε¥περ `πεφκει γενν²ν τ σπ\ρμα
μηδενς λλου προσδε>μενον ξωθεν, οκ ªν
δι\μεινεν οδ `ν `λαχ/στ^ χρ>ν^ χωρς το
γενν²ν, Qλλ' εθς ªν `φετο. φα/νεται δ
διαμ\νοντα πολλκις ο μνας μ>νον, Qλλ
κα `νιαυτος οκ λ/γα τν σπερμτων· ο
γρ `ξ @αυτν μ>νον χει τ γενν²ν, Qλλ
δετα/ τινος ξωθεν `πικουρ/ας κα τατης ο
κατ θ/ξιν °πλν γινομ\νης, Qλλ κατ τινα
το ψαοντος δναμιν ε¥σω διαδιδομ\νην ε ς
λον τ ψαυ>μενον, ε¥ γε δι' λου φα/νεται τν
Qλλο/ωσιν ¥σχον `ν τας γεν\σεσι τ σπ\ρμα
κατ τε τ δ\νδρα κα τς π>ας κα λως τ
φυτ, πολ δ μ²λλον `π τν ζÊων `ναργς
φα/νεται μτ' `ξ ρρενος μ>νου μτ' `κ θλεος
νευ το μιχθναι δυνμεν>ν τι γεν\σθαι. |
16. ÒΕπειτα οδ', ªν μ μ>φυλα `>ντα
μ/σγηται κα τν ατν χοντα δναμιν, γεννÄ
οδ' ªν τ ατ §μν ξυντελοντο.
Ο μ>νον `ξ @νς Qδνατον εναι γεννηθνα/
τ/ φησιν, Qλλ' οδ' `κ δυον, ε μ μ>φυλα
`>ντα μ/σγοιτο, τουτ\στιν ο κει>τητα τς οσ/ας
χοντα. φα/νεται δ κα τατα σαφς `π τ τν
@τερογενν ζÊων γεν\σει γιν>μενα, καθπερ `φ'
×ππων χει κα ¨νων Qλωπ\κων τε κα κυνν· `κ
γρ τς τοτων `πιμιξ/ας γενν²τα/ τι ζον ο¦ον
μικτν `ξ Qμφον, σα δ' `π πολ διεστσαν
Qλλλων χει τν φσιν, οδ', ªν μιχθ ποτε,
δναται γεννσα/ τι.
τ δ' `π τ τελευτ τς ¯σεως προσκε/μενον
οδ' ªν τ ατ §μν ξυντελοντο παρ\ρχονται
μν ς σαφς ο `ξηγησμενοι τ βιβλ/ον,
Qσαφς δ\ `στιν ¬ μ καλς §ρμηνευμ\νον =π
το γρψαντος ¬ δι τος μεταγραψαμ\νους
§μαρτημ\νον.  δ' ον μοι δοκε βολεσθαι
δηλον, | στι τοι>νδε· κªν μ μοειδς ¾ τ
μιγνμενον ζον |τερον @τ\ρ^, κοινων/αν δε
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τινα τς φσεως, φησ/ν, εναι ¬ οκ ªν τ ατ
§μν ξυντελοντο, τουτ\στιν οκ ªν γ\ννησις
`κ τς συν>δου γ\νοιτο ζÊου τος γεννσασιν
μο/ου. τχα δ κα § ¯σις οχ οτως εχεν·
οδ' ªν τ ατ §μν ξυντελοντο.
17. Ε γρ μ τ θερμν τ ψυχρ κα τ
ξηρν τ =γρ μετρ/ως πρς λληλα |ξει κα
¥σως, Qλλ τ |τερον το @τ\ρου πολ προ\ξει
κα τ σχυρ>τερον το Qσθενεστ\ρου, § γ\νεσις
οκ ªν γ\νοιτο.
ÒΕμπροσθεν μν φη μ δνασθαι γ>νιμον
γ\νεσιν Qποτελεσθναι μηδεν>ς, ε μ μ>φυλα
ε¥η τ συνι>ντα· <νυν δ προστ/θησιν, τι>
κα ατν δ τν μοφλων § σνοδος οκ `ξ
Qνγκης γεννÄ. λ\λεκται δ `ν τος ¶Αφορισμος
 λ>γος ο¢τος ατ τ\λειος, νθα φησ/ν· „κ>σαι
ψυχρς κα πυκνς τς μτρας χου|σιν, ο
κυàσκονται. κα κ>σαι καθγρους χουσι τς
μτρας, ο κυàσκονται· Qποσβ\ννυται γρ 
γ>νος. κα κ>σαι ξηρς μ²λλον κα περικα\ασ·
`νδε/ γρ τροφς φθε/ρεται τ σπ\ρμα.
κ>σαι δ' `ξ Qμφοτ\ρων τ κρσει χουσι
συμμ\τρως, `π/τεκνοι γ/νονται.” `ν τοτ^ τ
λ>γ^ διδσκει μν κα δι τ/νας α τ/ας γονοι
γ/νονται γυνακες, `νδε/κνυται δ κα τ τοτ^
συνεπ>μενον, =πρ ο¢ κα §μες @τ\ρωθι κα
λλοι πολλο πρ §μν γραψαν. `δλωσε δ κα
Πλτων ο σμικρν τ\χνην ε πν εναι, καθ' ¤ν
`π/στατα/ τις ζευγνναι τος μ>λογον κρ²σιν
χοντας ε ς γ\ννησιν νδρας τε κα γυνακας. Å
γρ `π τν κρσεων τς μτρας επε, τατα κα
`π τς το σπ\ρματος κρσεως `ννοσαι χρ·
κα γρ κα τοτο ποτ μν =γρ>τερ>ν `στι το
δ\οντος ¬ ψυχρ>τερον, στι δ' τε ξηρ>τερον ¬
διακα\στερον. ο κεον δ\ `στι τ μν ξηροτ\ρÍ
μτρÍ τ =γρ>τερον σπ\ρμα, τ δ =γροτ\ρÍ τ
ξηρ>τερον, Ãσπερ γε κα τ μν θερμοτ\ρÍ τ
ψυχρ>τερον, τ δ ψυχροτ\ρÍ τ θερμ>τερον.
=πρ £ν | `π πλ\ον ν γε τ περ τεκνογον/ας
λ>γ^ διερχ>μεθα· νυν δ' Qρκε γινσκειν,
τι μτε δυνατ>ν `στιν `ξ @ν>ς τι γεν\σθαι
μθ', ταν `κ δυον ¬ κα πλει>νων συνι>ντων
γ/νηται, χωρς ο κει>τητος τς πρς λληλα κα
συμμετρ/ας τινς κρσεως τς `κ τν συνι>ντων
Qποτελουμ\νης ο¦>ν τ\ `στι γεννηθναι τοτο.
18. ÎΩστε πς ε κς Qπ @ν>ς τι γεννηθναι,
που γε οδ Qπ τν πλει>νων γ/νεται, ε μ
τχοι καλς χοντα τς πρς λληλα κρσιοσ;

Τ μν λλα τς ¯σεως `κ τν προειρημ\νων
`στ δλα, μεμνσθαι δ χρ το κατ' ατν
ν>ματος ε ρημ\νου το τς κρσεως, περ
δι το κρσιος επεν, τι πρτος £ν ¥σμεν
$Ιπποκρτης Qπεφνατο κερννυσθαι τ
στοιχεα, καθπερ κα μικρν μπροσθεν
`δε/χθη, κα τατ δινεγκεν ¶Εμπεδοκλ\ουσ·
κQκενος γρ `κ μν τν ατν | στοιχε/ων,
£ν κα $Ιπποκρτης, γεγον\ναι φησν §μ²ς τε
κα τ λλα σματα πντα τ περ τν γν,
ο μν κεκραμ\νων γε δι' Qλλλων, Qλλ κατ
σμικρ μ>ρια παρακειμ\νων τε κα ψαυ>ντων.
τι δ κα Æδε § δ>ξα τος ατος `λ\γχους χει
τας `ξ Qναισθτων κα Qπαθν τν πρτων
σωμτων τ α σθητικν σμα γεννσαις δ>ξαις,
`πιδ\δεικται δι το Περ τν καθ' $Ιπποκρτην
στοιχε/ων =πομνματος, νθα κα πασν σχεδν
τν φυσικν δοξν `μνημονεσαμεν, σαι περ
τν πρτων Qρχν ¬ στοιχε/ων γεγ>νασιν.
19. ¶Ανγκη το/νυν, τς φσιος τοιατης
=παρχοσης κα τν λλων °πντων κα τς
το Qνθρπου, μ ¡ν εναι τν νθρωπον, Qλλ'
|καστον τν ξυμβαλλομ\νων ε ς τν γ\νεσιν
χειν τιν δναμιν `ν τ σματι, ο×ηνπερ
ξυνεβλλετο. |
Προειρηκς  $Ιπποκρτης, ε μ τ θερμν
τ ψυχρ κα τ ξηρν τ =γρ μετρ/ως κραθε/η,
τς γεν\σεις τν γεννητν δηλον>τι σωμτων
Qδνατον εναι γεν\σθαι, νν δ σαφς οκ
Qνθρπου μ>νον, Qλλ κα πντων, σα γ\νεσιν
χει κα φθορν σματος, `κ τν ατν εναι
τν γ\νεσ/ν φησιν· `κ θερμο γρ κα ψυχρο κα
ξηρο κα =γρο πντα γεγον\ναι κα δι τοτο
κοιν πντων εναι τατα στοιχεα. τ δ ¥δια
τς το Qνθρπου φσεως α¦μα κα φλ\γμα κα
χολ ξανθ τε κα μ\λαινα. κα/τοι γ' οδ τατα
¥δια καλς ªν λ\γοιτο· κοιν γρ `στιν °πντων
τν `να/μων ζÊων. εδηλον δ' τι κα τοτων
|καστον `κ τν πρτων τεττρων γ\γονεν,
~περ Qπ τν ποιοττων νομζοντες =γρν
κα ξηρν κα ψυχρν κα θερμν λ\γομεν· ¥δια
δ τς οσ/ας ατν `στιν ν>ματα πρ ¬ δωρ
¬ Qρ ¬ γ. πρ>δηλον γρ τι τ στοιχεα κατ
τς °πλ²ς κα Qμ/κτους ποι>τητας καλεται,
θερμ>τητος μν κρας =παρχοσης `ν πυρ/,
καθπερ γε κα =γρ>τητος `ν Q\ρι, ψυχρ>τητος
δ `ν δατι, ξηρ>|τητος δ κρας ~μα πιλσει τε
κα ψξει κατ τν γν. πς ον ο¥οντα/ τινες
=γρν μν κα ξηρν κα ψυχρν κα θερμν
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$Ιπποκρτην τ/θεσθαι τ στοιχεα, (φα/νεσθαι
γρ `ν Qνθρπ^ τατα), πρ δ κα δωρ
Q\ρα τε κα γν μ προσ/εσθαι, (δι>τι μηδ
φα/νεσθα/ τι τοτων `ν Qνθρπου σματι); μ
παρακολουθοντες μν τι, <ε > τ φαιν>μενα
περ τ σμα <θερμ κα ψυχρ κα ξηρ κα
=γρ κοιν λ\γομεν εναι πντων σωμτων
στοιχεα, κατ τοτον τν λ>γον κα λ/θος κα
τν `μψχων τε κα Qψχων σωμτων |καστον
α¦μα σται κα φλ\γμα κα χολ διττ, καθπερ
στον κα χ>νδρος κα φλψ κα Qρτηρ/α κα
νερον κα τλλα πντα> τ φαιν>μενα κατ
τ σμα θερμ κα ψυχρ κα ξηρ κα =γρ.
τ/ς ον τατα τολμσει φναι κοιν στοιχεα
πντων εναι σωμτων; οδες δπου τν κα
βραδυττων, ε ρηκ>τος το $Ιπποκρτουσ·
Qνγκη το/νυν τς φσιος τοιατης `οσης κα
τν λλων °πντων κα τς το Qνθρπου.
<χρ το/νυν> μ τ βλεπ>μενα κατ τ σμα
τQνθρπου θερμ κα ψυχρ κα ξηρ κα
=γρ λ\γειν ατν ο¥εσθαι νν, Qλλ τ τ\τταρα
στοιχεα. τατα γρ κρας χει κα Qμ/κτους
ποι>τητας, `ξ £ν Qλλλαις κεραννυμ\νων τ
μεταξ σματα πντα γ/νεται κατ' `πικρτειαν,
ο κυρ/ως νομαζ>μενα θερμ κα ψυχρ
κα ξηρ κα =γρ. ς, ε¥ γε τατα τ Ðδη
κε|κραμ\να στοιχεα θησ>μεθα, τ τς κρας
χοντα ποι>τητας οκ οδ'  τι φσομεν εναι.
κα κατ τν `χομ\νην δ ¯σιν `ναργ\στερον
τι τν @αυτο γνμην `νδε/κνυται, πρς ¤ν
Ðδη μεταβμεν.
20. Κα πλιν γε Qνγκη Qποχωρεν ε ς
τν @ωυτο φσιν |καστον τελευτντος το
σματος το Qνθρπου, τ> τε =γρν πρς τ
=γρν κα τ ξηρν πρς τ ξηρν κα τ θερμν
πρς τ θερμν κα τ ψυχρν πρς τ ψυχρ>ν.
¶Αποχωρεν φησι διακριν>μενον `ν τ
τελευτ το Qνθρπου πρς τν @αυτο
φσιν |καστον τν προειρημ\νων στοιχε/ων,
Å θερμν `κλει κα ψυχρν κα ξηρν κα
=γρ>ν, ο δπου λ\γων τ α¦μα πρς τ κατ
τν κ>σμον α¦μα κα τ φλ\γμα πρς τ φλ\γμα
κα τν χολν πρς τν χολν κα τν Qρτηρ/αν
πρς τν Qρτηρ/αν κα τν σρκα πρς τν
σρκα κα τν φλ\βα πρς | τν φλ\βα κα τ
νερον Qπι\ναι πρς τ νερον, Qλλ τ καθ'
|καστον τοτων θερμ>ν τε κα ψυχρν =γρ>ν
τε κα ξηρν ε ς τ κοιν πντων Qπ\ρχεσθαι
στοιχεα. σγκειται γρ δπου κα τ νερον

`κ θερμο κα ψυχρο κα ξηρο κα =γρο,
τν στοιχε/ων δηλον>τι· ο γρ δ `ξ λλου γε
νερου, καθπερ οδ' § φλψ `ξ λλης φλεβ>ς,
τι μηδ' `πινοηθναι δναται κεραννμενα δι'
λων Qλλλων τατα, σρξ κα φλψ κα στον
κα Qρτηρ/α κα τ λλα μ>ρια. βολεται δ κα
ατς κεκρ²σθαι δι' λων Qλλλοις τ θερμν
κα ψυχρν κα ξηρν κα =γρ>ν, ε¥ τι μεμνμεθα
τν λ/γον μπροσθεν ε ρημ\νων. Ãστε ο τ
σαφς βλεπ>μενα κατ τ σμα τQνθρπου
θερμ κα ψυχρ κα ξηρ κα =γρ μ>ρια
στοιχεα τς το Qνθρπου φσες `στιν, Qλλ
τ τοτων ατν συνθετικ τε κα γεννητικ.
τατα δ\ `στιν δωρ τε κα πρ Qρ τε κα γ.
Qποδ\δεικται δ περ τοτων κανς `ν τ Περ
τν καθ' $Ιπποκρτην στοιχε/ων. |
21. Τοιατη δ κα τν ζÊων `στν § φσις
κα τν λλων °πντων.
Τοιατη, φησ/ν, ο μ>νον § το Qνθρπου
φσις `στ/ν, Qλλ κα τν λλων °πντων, `κ
θερμο δηλον>τι κα ψυχρο κα ξηρο κα
=γρο κεκραμ\νη τν °πλν κα κρων. τ
γρ `ν τ μεταξ πντα τν κρ²σιν `κ τοτων
σχηκεν. Qδιαν>ητον ον γ/νεται τ λ\γειν `κ
τν μεταξ τν κρ²σιν γ/νεσθαι τν `ν τ
μεταξ. τοτο δ' οκ α σθνονται λ\γοντες ο
`κ τν κατ τ σμα βλεπομ\νων =γρν κα
ξηρν θερμν τε κα ψυχρν τν φσιν §μν
συγκεσθαι φσκοντες. τι δ Qδιανοητ>τερον,
ε κα τν λλων °πντων ζÊων τε κα
φυτν `κ τοτων λ\γομεν εναι τν φσιν.
$Ιπποκρτης μν γρ ε¥ρηκε φανερς `ν τ
¯σει κα τν λλων °πντων τν ατν εναι
φσιν. ο δ' οκ οδ'  τι φσουσιν. ταν γον
ε ς τν γν `κ- βληθ\ντος σπ\ρματος συκς, ε
τχοι, γ\νηται μ\γιστον δ\νδρον, | Qδιαν>ητ>ν
`στι λ\γειν οκ `κ γς κα δατος, Qλλ'
@τ\ρωθεν ατ τν τοσατην οσ/αν =πρξαι.
κα μν § γ κατ τν @αυτς λ>γον κρως `στ
ψυχρ, θερμ>τητα δ' χει πολλν § συκ, δι' ¤ν
ζ, κα δι τοτο κQν τος σχυρος χειμσι
καταψυχομ\νη ο νεκροται. δλον ον τι μ
μ>νον `ξ δατος κα γς συν\στηκε τ σμα
τς συκς, Qλλ κα τς πυρδους φσεως
μετε/ληφεν, εδηλον δ' τι κα τς Qερδους,
ε¥ γε σαφς `στι τ ξλον ατς ο μ>νον τς
γς, Qλλ κα το δατος κουφ>τερον. `κ τν
τεσσρων ον `στι κα § συκ. κα ε¥περ ατη,
κα τ σκον· οτω δ κα ο καρπο πντεσ·
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(ε σ δ κα ο πυρο κα α κριθα κα ο καμοι
κα τλλα Δημτρια σπ\ρματα τν καρπν
μ>ρια)· κα ατο το/νυν `κ τν τεσσρων
συνεστκασι, γς πυρς δατ>ς τε κα Q\ρος.
`πε δ `κ τς τν καρπν τε κα φυτν `δωδς
ο `ν §μν γ/νονται χυμο/, κα ο¢τοι δηλον>τι
τν πρτην Qρχν τς γεν\σεως |ξουσιν δωρ
κα γν Q\ρα τε κα πρ. Qλλ', περ φην,
Qποδ\δεικται κα τατα `ν τ Περ τν καθ' |
$Ιπποκρτην στοιχε/ων, Ãστ' Ðδη μεταβα/νειν
καιρς `φ' @τ\ραν ¯σιν.
22. Γ/νετα/ τε μο/ως πντα κα τελευτÄ
μο/ως ~παντα.
Οδ μαντευσμεν>ς τις σεσθα/ τινας
Qνθρπους,
οÖ
παρακοσουσιν
ατο,
τοσαυτκις ªν επε τατν δ>γμα, καθπερ
νν  $Ιπποκρτης `πο/ησε πντα φσκων, ο
μ>νον νθρωπον, μο/ως γ/νεσθαι κα τελευτ²ν,
ς προε/ρηται, `κ τν τεσσρων δηλον>τι
στοιχε/ων, ο τν `ν τ σματι μορ/ων θερμν ¬
ψυχρν ¬ ξηρν ¬ =γρν. Qλλ' ε σ/ γε οτω τινς
Qνα/σθητοι λ\ξεως $Ελληνικς, ς ο¥εσθαι τ
κατ τ σμα το Qνθρπου θερμν κα ψυχρν
=γρ>ν τε κα ξηρν α σθητς διαγινωσκ>μενα
πντων εναι τς γεν\σεως κοιν στοιχεα. |
23. Συν/σταται γρ ατ\ων § φσις Qπ
τουτ\ων τν ε ρημ\νων πντων κα τελευτÄ
κατ τν ε ρημ\νην `ς τ ßυτ>, θενπερ συν\στη
|καστον· `νταθα ον κα Qπεχρησεν.
¶Επιμ\νει τ δ>γματι τν φσιν °πντων
`κ τν ε ρημ\νων τεττρων συν/στασθαι
κα τελευτ²ν ε ς ατ βουλ>μενος. θεν γρ
|καστον τν ¨ντων συν\στη, φησ/ν, `νταθα
κα Qπεχρησεν, ε ς τ κοιν δηλον>τι στοιχεα
το κ>σμου, γν δωρ Q\ρα τε κα πρ. `σχτως
ον Qγνοοσι τν $Ιπποκρτους γνμην ο τ
κατ τν Qρχν ε ρημ\νον „οτε γρ τ πμπαν
\ρα λ\γω τν νθρωπον οτε δωρ οτε πρ
οτε γν” Qντ το μηδ' λως Qκοοντεσ·
`φνη γρ ο τ μηδ' λως εναι τ κοιν
πντων στοιχεα κατ τ σμα βουλ>μενος το
Qνθρπου  $Ιπποκρτης, Qλλ τος ¡ν μ>νον
`ξ ατν λ\γοντας μεμφ>μενος. |
24. Τ δ σμα το Qνθρπου χει `ν @ωυτ
α¦μα κα φλ\γμα κα χολν ξανθν τε κα
μ\λαιναν, κα τατ' `στν § φσις το σματος
κα δι τατ' Qλγ\ει κα =για/νει.

Συντελ\σας τν περ τν κοινν στοιχε/ων
λ>γον `π τ τν `να/μων ζÊων, £ν `στι κα
 νθρωπος, `ν τ προκειμ\ν ¯σει μετ\βη
βουλ>μενος `ξ α×ματος κα φλ\γματος κα χολς
διττς τν τε `ξ Qρχς γ\νεσιν §μν γ/νεσθαι κα
τν `ν λ^ τ β/^ διαμονν `κ τοτων =πρχειν
κα τατα τν λην φσιν εναι το Qνθρπου,
τν μν χυμν `ν τος στερεος περιεχομ\νων,
ατν δ τν στερεν `ν τ πρτ διαπλσει
κυουμ\νου το ζÊου τν γ\νεσιν `κ τοτων
σχ>ντων. `κ γρ το καταμην/ου πντα τ
μ>ρια γ\γονεν οκ ε λικρινος α×ματος ¨ντος,
Qλλ' χοντος `ν @αυτ διττς χολς κα φλ\γμα.
δε/ξει γρ λ/γον στερον τοτο. κα μ\ντοι κα
τ =για/|νειν §μν Qλγεν τε κα νοσεν `κ τοτων
φσει γ/νεσθαι κα τν τρ>πον, καθ' ν γ/νεται
τατα, δι τς `χομ\νης ¯σεως.
$Υγια/νει μν ον μλιστα, ταν μετρ/ως
χ τατα τς πρς λληλα δυνμεως κα το
πλθεος κα μλιστα, ¬ν μεμιγμ\να ¾.
Κατ πντας ατρος τε κα φιλοσ>φους τος
τελε/ους δογματικος § συμμετρ/α τν στοιχε/ων
=γε/αν `ργζεται. διττς δ' οσης τ γ\νει τς
`ν τας λογικας αρ\σεσι στοιχεισεως, § μν
@τ\ρα κατ παρθεσ/ν τε κα περιπλοκν τν
πρτων σωμτων τς γεν\σεις τν συνθ\των
γεν\σθαι φησ/ν, § δ @τ\ρα κατ κρ²σιν. § μν
ον προτ\ρα τν συμμετρ/αν `ν τ ποροποι/Í
τ/θεται, § δ @τ\ρα κατ τν εκρασ/αν τν
στοιχε/ων =για/νειν §μ²ς φησιν, ±ς δηλον>τι
δ>ξης  $Ιπποκρτης `στν §γεμν. οσης δ
διττς συμμε|τρ/ας, τς μν `ν τ δυνμει τν
κεραννυμ\νων, τς δ `ν τ ποσ τς οσ/ας,
@κατ\ρας `μνημ>νευσεν  $Ιπποκρτης ε πν·
τς τε δυνμεως κα το πλθεος.
τ δ' `π τ\λει τς ¯σεως ε ρημ\νον τ κα
μλιστα, ¬ν μεμιγμ\να ¾, τν Qκρ/βειαν τς δι'
λων ατν κρσεως `νδε/κνυται. κατ γρ τν
τελε/ως Qμεμπτοττην το σματος διθεσιν
ο μ>νον § συμμετρ/α τν τεσσρων στοιχε/ων,
Qλλ κα § δι' λων κρ²σις Qκριβοται. κατ δ
τς φαυλοτ\ρας κρσεις το σματος `νδ\χετα/
ποτε κα καθ' |ν τι μ>ριον οκ ¥σως οδ' μο/ως
οδ δι' λων Qλλλοις κεκρ²σθαι τος χυμος.
Qλλ' ταν γε μηδ\πω σαφς `ν\ργεια βλπτηται,
μεμπτ μ\ν `στιν § =γε/α, ν>σος δ οδ\πω.
25. ¶Αλγ\ει δ' ταν τι τοτων λασσον ¬
πλ\ον γ\νηται ¬ χωρισθ `ν τ σματι κα μ
κεκραμ\νον ¾ τος π²σιν. |
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ÎΩσπερ `π τς =γε/ας τν Qκριβ
συμμετρ/αν `ν ποσ>τητι κα δυνμει κα τ δι'
λων θετο κρσει, κατ τν ατν τρ>πον κα
`π τς ν>σου τ τοτων `ναντ/α τ/θεται, τ μν
λασσον ¬ πλ\ον ε¥ς τε τ ποσν τς οσ/ας κα
τν δναμιν Qνγων, τ δ μ κεκρ²σθαι τος
π²σιν ε ς δυσκρασ/αν ¬ Qνωμαλ/αν κρσεως ¬
πως ν τις νομζειν `θ\λ.
26.¶Ανγκη γρ, ταν τι τοτων χωρισθ κα
`φ' @ωυτο στ, νθεν τε `ξ\στηκεν, ο μ>νον
τοτο τ χωρ/ον `π/νοσον γ/νεσθαι, Qλλ κα
νθα <ªν> στ κα `πιχυθ, =περεμπιπλμενον
δνην τε κα π>νον παρ\χειν.
ÎΟταν τν τεσσρων τις χυμν ατς
καθ' @αυτν ×στητα/ που κατ τι μ>ριον
Qποχωρισθες τν λλων κα μ κεκραμ\νος
¾ λος δι' λων ατος, δυν²ται τ ζον `ν
δυσκρασ/Í γενομ\νων Qμφοτ\ρων τν μορ/ων,
νθεν τε `ξ\|στη κα ε ς  μετ\στη. κα μλιστα
τοτο γ/νεται κατ τος σχυρς χοντας τς
δυνμεις χυμοσ· ο¢τοι γρ ο μ>νον τ ποσ
βαρνοντες τ μ>ριον, ε ς  κατ\σκηψαν,
Qλλ κα τ ποι τν δνην `ργζονται
θερμα/νοντες ¬ ψχοντες σφοδρς.
27. Κα γρ, ταν τι τοτων ξω το σματος
`κρυ πλ\ον το `πιπολζοντος, δνην παρ\χει
§ κ\νωσις.
¶Αντ το πλεονζοντος Qκουστ\ον ε ρσθαι
νν τ <πλ\ον το> `πιπολζοντος Ð, ε¥περ μ
τοτ> τις Qκοειν `θ\λει, τ μ κεκραμ\νον
~πασι τος λλοις `πιπολζον ο ητ\ον ε ρσθαι·
πιθανν γρ @κτερον ατν.
28. ÒΗν τ' αθις ε¥σω ποισηται τν κ\νωσιν
κα τν μετστασιν κα τν Qπ>κρισιν Qπ
τν λλων, πολλ γ' ατ | Qνγκη διπλν τν
δνην παρ\χειν κατ τ ε ρημ\να, νθεν τε
`ξ\στηκε κα νθα =περ\βαλεν.
ÎΟτι προε/ρηται τοτο, κα ατς `δλωσεν
ε πν κατ τ ε ρημ\να. τ λ\ξει γρ, ο τ
δυνμει τς νν ε ρημ\νης ¯σεως δινεγκεν
§ μικρν μπροσθεν =π' ατο γεγραμμ\νη,
καθ' ¤ν οτως επεν· „Qνγκη γρ, ταν τι
τοτων χωρισθ κα `φ' @ωυτο στ, νθεν τε
`ξ\στηκεν, ο μ>νον τοτο τ χωρ/ον `π/νοσον
γ/νεσθαι, Qλλ κα νθα ªν στ κα `πιχυθ,
=περεμπιπλμενον δνην τε κα π>νον
παρ\χειν.”

Επον δ, Å ªν φσω τν νθρωπον εναι,
Qποφα/νειν α ε τατα `>ντα κα κατ ν>μον
κα κατ φσιν.
Κατ ν>μον μν επε δηλσαι βουλ>μενος
τν τν Qνθρπων δ>ξαν, ¤ν χουσι περ ατν,
κατ φσιν δ τν ατν τν πραγμτων
Qλθειαν.
προσ\χωμεν ον Ðδη τας @ξς | ¯σεσιν, ×να
γνμεν, ε , περ =π\σχετο κατ τς Qρχς το
συγγρμματος, νν Qποδ/δωσι.
29. Φημ δ εναι α¦μα κα φλ\γμα κα χολν
ξανθν τε κα μ\λαιναν· κα τουτ\ων μν πρτον
κατ ν>μον κα τ ν>ματα διωρ/σθαι φημ κα
οδεν ατ\ων τ ατ ¨νομα εναι, πειτα κατ
φσιν τς δ\ας κεχωρ/σθαι κα οτε τ φλ\γμα
οδν `οικ\ναι τ α×ματι οτε τ α¦μα τ χολ
οτε τν χολν τ φλ\γματι. πς γρ ªν `οικ>τα
τατ' ε¥η Qλλλοισιν, £ν οτε τ χρματα μοια
φα/νεται προσορμενα οτε τ χειρ ψαυ>μενα
μοια δοκε εναι; οτε γρ θερμ μο/ως `στν
οτε ψυχρ οτε ξηρ οτε =γρ.
Κα σαφς  λ>γος ατο π²ς `στι κα
Qποδε/κνυσιν,  προθετο. κατ μν γρ τν
προκειμ\νην τατην ¯σιν δειξε τ\σσαρας
εναι χυμος `ν τ σματι διαφ\ροντας |
Qλλλων, `ν δ τας `φεξς, τι κα κατ φσιν
ε σν ο¢τοι πντες, οχ ε¦ς `ξ ατν. Qλλ' ν γε τ
προκειμ\ν τατ ¯σει κα χροιÄ κα συστσει
κα θερμ>τητι κα ψυχρ>τητι <κα =γρ>τητι
κα ξηρ>τητι> διαφ\ρειν Qλλλων φησ τος
χυμοσ· κα γρ κα φα/νεται σαφς τατα.
προσκροσει δ ¥σως τισ τ κα ξηρ>τητι
χυμν χυμο διαφ\ρειν, °πντων τν χυμν
=γρν ¨ντων. Qναιρε/τωσαν ον ο¢τοι κα
τ μηδ' =γρ>τητι διαφ\ρειν ατοσ· ε¥περ δ'
=γρ>τερον |τερον @τ\ρου συγχωροσιν εναι,
συγχωρεν Qναγκασθσονται κα τν ±ττον
=γρν `πιμιξ/Í το ξηρο στοιχε/ου τοιοτον
εναι. κα μ\ντοι κα φα/νεται σαφς τοτο
κατ πντας τος χυμοσ· Æ τε γρ ξανθ χολ
πολλκις μν `ξυγρα/νεται σφοδρς, §ν/κα μηδ
ξανθ>ν, Qλλ' ßχρν ατς γ/νεται τ χρμα,
πολλκις δ' Ãσπερ λ\κιθος γ/νεται παχεα, δι
κα λεκιθδης νομζεται πρ>ς τινων· Æ τ' α
μ\λαινα δι παντς <μ\ν> `στι παχυτ\ρα τς
ßχρ²ς τε κα ξανθς, οκ λ/γον δ οδ κατ
τατην `στ τ μ²λλ>ν τε κα ±ττον, Ãσπερ γε κα
κατ τ α¦μα· φα/νεται γρ κα τοτο ποτ μν
οτως =γρ>ν, ς ¯εν, ποτ δ' κανς παχ. τ
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φλ\γμα δ χον τν ατν Qναλογ/αν δεν στι
τ κατ τος ε ρη|μ\νους χυμοσ· =παλλττεται
γρ `ν πχει κα λεπτ>τητι ποτ μν =δατδες
¨ν, στι δ' τε παχυν>μενον, ς `οικ\ναι π^.
συμβα/νει δ τοτο τος χυμος ς ªν οκ οσιν
¨ντως στοιχε/οις, Ãσπερ δωρ κα γ, Qρ κα
πρ `στιν. |καστος γρ ατν `κ τν τεσσρων
τοτων γ\γονεν `πικρατοντος λλου κατ'
λλον ατν, ς δ πολλκις `μθετε.
30. ¶Ανγκη το/νυν, τε τοσοτον διλλακται
τν δ\ην τε κα τν δναμιν Qλλλων, μ ¡ν
ατ εναι, ε¥περ μ πρ τε κα δωρ |ν `στιν.
¶Αλλ>κοτος μν § δ>ξα τν §γουμ\νων ¡ν
εναι τν νθρωπον, μως μν  $Ιπποκρτης
Qντιλ\γων ατ φα/νεται δι σπουδς, ¥σως
τινν κατ' ατν ¨ντων `πιφανν Qνδρν, οÖ
τατην `πρ\σβευον τν δ>ξαν. που γρ κα
συγγρμματα πλεστα παλαιν Qνδρν οκ\τι
σÊζεται, πολ δ μ²λλον οδ τς Qγρφους
δ>ξας ε κ>ς `στιν ατν | διασÊζεσθαι κα
μλισθ', τι μηδ' γραψαν νιοι σγγραμμα
μηδ\ν, Ãσπερ  τε Σωκρτης κα  Πυθαγ>ρας
κα τν καθ' §μ²ς `νδ>ξων ατρν Κ>ιντος.
τι δ μ²λλον στι πιστεσαι πολλος νδρας
`πιφανες γεγον\ναι ζντας, Qποθαν>ντων
δ' ατν Qπολωλ\ναι τς περ τν δογμτων
=πολψεις, π>τε κα Πλτωνος τοσατα
συγγρμματα γρψαντος μως ο μαθητα
λ\γουσιν ενα/ τινα παρ τ γεγραμμ\να
τν Qγρφων δογμτων ατο. Ãσπερ δ
τος μαθητας γραφα δ>γματα λ\γουσιν
εναι πιστεομεν, οτω κα τ $Ιπποκρτει
πιστεομεν ενα/ τινας, οÖ γν μ>νην λεγον
εναι κοινν °πντων στοιχεον, `ν Qνθρπ^
δ χολν ¬ φλ\γμα. κα γρ κα νν οδ τινας
Qλλ>κοτα γεγραφ>τας, £ν τ συγγρμματα τος
μν Ðδη συναπ\θανε, τος δ συντεθνξεται,
καθπερ κα το λ\γοντος °πντων εναι
μητ\ρα κα τιθνην κα Qρχν κα στοιχεον
τν γν· ατν γρ κα τν ορανν γεννσαι,
καθπερ $Ησ/οδ>ς φησι, κα τ ζα τ κατ'
ατν. κα τν ¶Αρχιγενε/ων δ\ τις, Qνρ ο
φαυλ>τατος, `π\πειστο μτ' `ν | τας ε σπνοας
ε¥σω το σματος \ναι τν Q\ρα μτ' `ν τας
`κπνοας ξω. κα λλος τις `βολετο τν
πρτον κα στοιχειδη χυμν εναι φλ\γμα. μ
το/νυν ζητσωμεν ν>ματα τν τς Qλλοκ>τους
δ>ξας τατας πρτον Qποφηναμ\νων, ε¥ γε,
τι Θαλς Qπεφνατο στοιχεον μ>νον εναι τ

δωρ, `κ συγγρμματος ατο δεικνναι οκ
χομεν, Qλλ' μως ~πασι κα τοτο πεπ/στευται.
31. Γνο/ης δ' ªν τοσδε, τι οχ ¡ν τατα πντα
`στ/ν, Qλλ' χει δναμ/ν τε κα φσιν τν @ωυτο
|καστον· ε γρ διδο/ης Qνθρπ^ φρμακον,
 τι φλ\γμα γει, Qπεμετα/ σοι φλ\γμα, κα ε
δο/ης φρμακον,  τι χολν γει, `μετα/ σοι
χολν· κατ τ ατ δ κα χολν μ\λαιναν
καθα/ρει, ¬ν δς φρμακον,  τι χολν μ\λαιναν
γει, κα ¬ν τρσς ατ το σματος μ\ρος
τι, Ãστε |λκος γεν\σθαι, ¯υσεται ατ α¦μα.
κα | τατα ποισει πντα σοι π²σαν §μ\ραν τε
κα νκτα κα χειμν>ς τε κα θ\ρους, μ\χρις ªν
δυνατς ¾ τ πνεμα |λκειν `ς @ωυτν κα πλιν
μεθι\ναι ¬ στ' ν τινος τοτων στερηθ τν
ξυγγεγον>των. ξυγγ\γονε δ τατα τ ε ρημ\να·
πς γρ ο ξυγγ\γονε; πρτον μν γρ φανερ>ς
`στιν  νθρωπος χων `ν @ωυτ τατα πντα
δεν, |ως ªν ζ, πειτα δ γ\γονεν `ξ Qνθρπου
τατα πντα χοντος, πειτα τ\θραπται `ν
Qνθρπ^ τατα πντα χοντι, σα `γ φημ/ τε
κα Qποδε/κνυμι.
¶Εν μν τ προτ\ρÍ ¯σει δ\δεικται πρς
ατο σαφς τε ~μα κα Qληθς, ς χει
<δι παντς  νθρωποσ> `ν @αυτ τατα
πντα, χολς κα φλ\γμα κα α¦μα, κατ δ
τν προκειμ\νην ο τοτο μ>νον `πιδε/κνυσιν,
Qλλ' τι κα κατ φσιν στιν <`ν ατ πντα
τατα>, ο, καθπερ νιο/ φασιν, ¡ν `ξ ατν.
α μν ον λλαι δ>ξαι τν |να λεγ>ντων εναι
κατ φσιν `ν τ σματι χυμν ε\λεγκτοι, § δ
τν τ α¦μα φασκ>ντων | οκ εκαταφρ>νητος,
Qλλ μεγλου τινς Qγνος δεται πρς τ
καταβαλεν ατν. `νστσασθαι δ καιρς
Ðδη τν Qρχν Qπ το πρ>σθεν ε ρημ\νου
τQνδρ ποιησαμ\νους. λ\γει δ £δ\ πωσ· „Qξι
δ' γωγε τν φσκοντα α¦μα μονον εναι τν
νθρωπον κα λλο μηδν δεικνναι ατν
μ μεταλλσσοντα τν δ\ην μηδ γ/νεσθαι
παντοον, Qλλ' ¬ Ãρην τιν το `νιαυτο ¬
τς §λικ/ης το Qνθρπου, `ν Ç α¦μα ¡ν `ν
φα/νεται μονον  νθρωποσ· ε κς γρ `στιν
εναι μ/αν γ\ τινα Ãρην, `ν Ç φα/νεται ατ
`φ' @ωυτο ¡ν `>ν.” `ν ον τοτ^ τ λ>γ^
προσθς τ κατ τν νν §μν προκειμ\νην
¯σιν Qποδεικνμενον, λ>κληρον `ργσ τ
δ>γμα το $Ιπποκρτους. Qποδε/κνυται γρ
`νταθα μτε Ãραν `νν ενα/ τινα τοιατην
μθ' §λικ/αν, `ν Ç τν νθρωπον `πιδε/ξει τις
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ο μετ\χοντα τν λλων χυμν, <ο δι τν
κενσεων μ>νον τν κοινν>, Qλλ κα δι
τν καθρσεων· κα γρ `ν δς τινι φρμακον
Ðτοι χολν γον ¬ φλ\γμα, κενομενον ¨ψει τ
πρς ατο πεφυκς |λκεσθαι, ς `ν παντ |
καιρ πντων περιεχομ\νων `ν τ σματι.
τοτ^ δ `ν/στανται τ λ>γ^ τινς ο
συγχωροντες |λκειν τ καθαρτικν `κ το
σματος τν ο κεον χυμ>ν, Qλλ μεταβλλειν
ε ς ¤ν ατ π\φυκεν δ\αν. Qλλ' τι γε ψευδς
 λ>γος ατν, `πιδ\δεικται μν §μν καθ'
¡ν =π>μνημα Περ τς τν καθαιρ>ντων
φαρμκων δυνμεως `πιγεγραμμ\νον· ε ρσθω
δ κα νν |ν τι τν `ν `κε/ν^ λεγομ\νων |νεκα
παραδε/γματος. `θεσασθε γρ `π' ατν τν
ργων τς τ\χνης οκ λιγκις `λεγχομ\νους
τος μ συγχωροντας |λκεσθαι τ κενομενον
=π τν καθαιρ>ντων φαρμκων· ο¦ον ο
=δεριντες τ Qσκ/τ καλουμ\ν^, λαβ>ντες
μν =δραγωγν φρμακον, `κκενονται
πλθος οκ λ/γον =δατδους =γρ>τητος κα
προσστ\λλονται τν ¨γκον τς γαστρ>ς, ε δ
χολς ξανθς ¬ μελα/νης Qγωγν ατος τις
δο/η φρμακον, λιγοστ>ν τ' `κκενο τν χυμν
 τ' ¨γκος ατος τς γαστρς ο μ>νον οδν
`λττων, Qλλ κα με/ζων γ/νεται. τοναντ/ον
δ συμβανον `π τν δι' μφραξιν Æπατος
κτεριντων `θεσασθε· προεκφραχθ\ντος
γρ α|τος το σπλγχνου δι τν τοτο
δρ²ν δυναμ\νων φαρμκων, ταν `πιδοθ τ
χολαγωγ>ν, Æ τε κ\νωσις παμπ>λλη γ/νεται το
πλεονζοντος χυμο παετα/ τε παραχρμα τ
πθημα. τ δ τοτοις Qνλογον ¥στε κQπ τν
=π φλ\γματος ¬ χολς μελα/νης `νοχλουμ\νων
γιν>μενον· κα γρ κενοτα/ <τε> πμπολυς
 λυπν χυμς ο× τε κμνοντες ν/νανται
μεγλως. ε το/νυν |λκεται μν `κ <το σματος
=π> τν καθαρτικν φαρμκων τοιατα, τ
δ φρμακα κατ π²σαν §λικ/αν τε κα Ãραν
καθα/ρει, δι παντ>ς ε σιν ο τ\τταρες χυμο
κατ τ σμα το Qνθρπου. `χρν γρ,
καθπερ μπροσθεν `λ\χθη, κªν μ/αν γον τινα
Ãραν το `νιαυτο ¬ τς §λικ/ας το Qνθρπου
φα/νεσθαι μ>νον χουσαν τ α¦μα, τς δ>ξης
Qληθος =ποτεθε/σης εναι τν Qποφηναμ\νων
α¦μα μ>νον εναι τν το Qνθρπου φσιν, περ
`στ τατν τ `ξ α×ματος μ>νου διαπεπλσθαι
πντ' ατο τ μ>ρια τρ\φεσθα/ τε δι παντς
α×ματι μ>ν^. διττς δ το α×ματος λεγομ\νου,
το μ\ν, περ `ν τας φλεβοτομ/αις κQν τος

τραμασι κενομενον φα/νεται, μετ\χοντος,
ς `δε/κνυμεν, | Qμφοτ\ρων τε τν χολν κα
το φλ\γματος, @τ\ρου δ το καθαρο τε κα
ε λικρινος Qμ/κτου τε τν λλων χυμν, `κ μν
το κατ τ πρ>τερον σημαιν>μενον α×ματος
Qληθς ¥σως `στ διαπλττεσθαι τ κυομενον,
`κ δ το κατ τ δετερον οκ Qληθ\σ· οδ\ποτε
γρ `ν τας κυοσαις μ>νον γ/νεται τοτο. δι τ/
δ προσ\θηκα τ λ>γ^ τ ¥σως, ομαι γινσκειν
=μ²σ· `ν γρ τος Περ σπ\ρματος =πομνμασιν
`δε/χθη τ πλεστα μ>ρια το σματος `κ το
σπ\ρματος γιν>μενα μ>νων τν σαρκωδν `ξ
α×ματος διαπλασσομ\νων. Qλλ' `πε μν το
σπ\ρματος λ/γος `στν  καταβαλλ>μενος
ε ς τς μτρας ¨γκος, § τροφ δ ατ κα §
αξησις `κ το α×ματος γ/νεται, δι τατ' ν
τις λ/γου δεν `ξ α×ματος φα/η διαπλττεσθαι
τ μ>ρια. καθ' σον δ τ σπ\ρμα τν γ\νεσιν
`ξ α×ματος σχε, κατ τοτο ν τις `ξ α×ματος
εναι λ\γων τν γ\νεσιν το κυουμ\νου δ>ξειεν
Qληθεειν, Qλλ' οκ `ξ ε λικρινος α×ματος,
Qμ/κτου τν λλων χυμν, Qλλ' `κ το κατ'
`πικρτειαν ßνομασμ\νου.
τοιατη μ\ν τ/ς `στιν § λη δινοια τς |
προκειμ\νης ¯σεως. τν δ κατ μ\ρος `ν
ατ πρτον μν `πισημνασθαι προσκει
τ κοινν ο μ>νον ατρν θος, Qλλ κα
πντων $Ελλνων, νομαζ>ντων χολν νευ
προσθκης, ταν τν ßχρν ¬ τν ξανθν
δηλσαι βουληθσιν. τι δ μφω τατα
τ ν>ματα καθ' @νς ε¥δους χυμο λ\γεται
διαφ\ροντος =γρ>τητι κα ξηρ>τητι, μικρν
μπροσθεν ε¥ρητα/ μοι. τς δ λλας °πσας
χολς μετ προσθκης νομζουσιν δη
καλοντες ¬ μ\λαιναν ¬ `ρυθρν ¬ πρασοειδ.
δετερον δ' `π τδε κατ τν προκειμ\νην
¯σιν `πισημνασθαι προσκον, νθα φησ/·
μ\χρις ªν δυνατς ¾ |λκειν τ πνεμα ε ς
@ωυτν κα πλιν μεθι\ναι. δλος γρ `στι τν
μν ε σπνον @λκ>ντων τν Qναπνευστικν
ργνων τν ξωθεν Q\ρα βολεσθαι γινομ\νην,
τν δ' `κπνον μεθι\ντων. ετα τρ/τον, νθα
φησ/ν· στ' ν τινος στερηθ τν ξυγγεγον>των.
βολεται γρ ο μ>νον, ταν α×ματος στερηθ,
τ ζον QποθνÌσκειν, Qλλ κªν φλ\γματος ¬
ξανθς ¬ μελα/νης χολς. |
32. Ο δ λ\γοντες, ς |ν `στιν  νθρωπος,
δοκ\ουσ/ μοι τατ τ γνμ χρ\εσθαι· ρντες
τος π/νοντας τ φρμακα Qπολλυμ\νους `ν
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τσιν =περκαθρσεσι τος μν χολν `μ\οντας,
τος δ\ τινας φλ\γμα, τοτο |καστον ατν
`ν>μισαν εναι τν νθρωπον,  τι καθαιρ>μενον
ατν εδον Qποθαν>ντα. κα ο τ α¦μα φντες
εναι τν νθρωπον τ ατ γνμ χρ\ονται·
ρντες Qποσφαζομ\νους τος Qνθρπους κα
τ α¦μα ¯\ον `κ το σματος τοτο νομ/ζουσιν
εναι τν ψυχν τ Qνθρπ^. κα μαρτυρ/οισι
τουτ\οισι πντες χρ\ονται `ν τοσι λ>γοισιν.
Ο δ λ\γοντες, φησ/ν, ς |ν `στιν 
νθρωπος, ς πολλν ¨ντων τν λεγ>ντων, οχ
@ν>ς. `ξ £ν δ' ον @αυτος `πεπε/κεσαν ο τν
τεττρων χυμν |να τιν νομ/σαντες κανν εναι
γεννσαι τν νθρωπον, ατς  $Ιπποκρτης
`δλωσεν, Qπιθνων μν §μν, ς φην, `κε/|νοις
δ δηλον>τι πιθανν φαινομ\νων. `ν γρ τας
=περκαθρσεσιν λλος λλον =π' λλου κα
λλου χυμο τελ\ως `κκενωθ\ντος ρντες
Qπολλμενον `κενον μ>νον `ν>μισαν εναι τν
χυμν τν φσιν το Qνθρπου.
33. Κα/τοι πρτον μν `ν τσιν
=περκαθρσεσιν οδε/ς που Qπ\θανε χολν
μ>νην καθαρθε/ς, Qλλ', π>ταν π/ τις
φρμακον,  τι χολν γει, πρτα μν χολν
`μ\ει, πειτα δ κα φλ\γμα, πειτα `π τοτοισιν
`μ\ουσι κα χολν μ\λαιναν Qναγκαζ>μενοι,
τελευτντες δ κα α¦μα `μ\ουσι καθαρ>ν.
ΚQνταθα πλιν σαφς `δλωσε τ
θος τν $Ελλνων χολν μν νομαζ>ντων
πολλκις νευ προσθκης τν ξανθν, τν
μ\λαιναν δ μετ προσθκης Qε/. τ δ' `ν λ
τ ¯σει δηλομενον σαφ\σ· οδ\να γρ φησιν
Qποθα|νεν |να μ>νον χυμν `κκαθαρθ\ντα·
συνεκκενοσθαι γρ Qε κα τος λλους ατ.
34. Τ ατ δ πσχουσι κα =π τν
φαρμκων τν φλ\γμα Qγ>ντων· πρτον μν
φλ\γμα `μ\ουσιν, πειτα ξανθν χολν, πειτα
μ\λαιναν, τελευτντες δ α¦μα καθαρ>ν, `φ' Ü
QποθνÌσκουσιν.
Μετ τ κενωθναι τν ο κεον τ
καθαρτικ φαρμκ^ χυμν `φεξς ατ
πρτος μν  τν λλων εαγωγ>τατος |πεται,
μετ' `κενον δ  τν δευτ\ραν `π τοτ^ τξιν
χων, κπειτα τ α¦μα πντων στατον, ς ªν
ο κει>τατος äν τ φσει χυμ>σ· Qσφαλς γρ
φναι περ ατο τ> γε τοσοτον, ς, ε κα
μ μ>νος `στν § φσις το Qνθρπου, Qλλ'
ο κει>τατ>ς γε °πντων τν λλων. |

35. Τ γρ φρμακον, κ>ταν ε σ\λθ ε ς τ
σμα, πρτον μν ~παν γει,  ªν ατ κατ
φσιν ¾ μλιστα τν `ν τ σματι `νε>ντων,
πειτα δ κα τ λλα |λκει τε κα καθα/ρει,
Ãσπερ τ φυ>μεν τε κα σπειρ>μενα, κ>ταν
ε ς τν γν λθ, |λκει |καστον τ κατ φσιν
@ωυτ `νεν `ν τ γ· νι δ κα ξ κα γλυκ
κα πικρν κα °λμυρν κα παντοον· πρτον
μν ον τοτο πλεστον ε¥ρυσεν ε ς @ωυτ>,
 τι ªν ¾ ατ κατ φσιν μλιστα, πειτα
δ' |λκει κα τ λλα. τοιοτον δ τι κα τ
φρμακα ποιε `ν τ σματι· κ>σα γρ τν
χολν γει, πρτον μν Qκρητεσττην `κθηρε
τν χολν, πειτα δ μεμιγμ\νην, κα τ το
φλ\γματος φρμακα πρτον μν Qκρητ\στατον
τ φλ\γμα γει, πειτα δ μεμιγμ\νον, κα
τοσιν Qποσφαζομ\νοισι τ α¦μα ¯ε πρτον
θερμ>τατ>ν τε κα `ρυθρ>τατον, πειτα δ ¯ε
φλεγματωδ\στερ>ν τε κα χολωδ\στερον.|
36. ÚΣαφς § ¯σ/ς `στι γρφοντος ατο
τ μαρτρια το προκειμ\νου λ>γου, καθ'
ν φη τ φρμακον, ταν ε ς τ σμα λθ,
πρτον μν τν ο κεον |λκειν ατ χυμ>ν,
πειτα δ κα τος λλους. μεμνσθαι δ χρ
κα περ τν φυτν ατο λ\γοντος |λκειν κα
τατα ε ς @αυτ τ κατ φσιν |καστον ατ·
περι\χεσθαι γρ `ν τ γ κα ξ κα γλυκ
κα πικρν κα °λμυρν κα παντοον· Ãσπερ
δηλον>τι κα κατ τν νθρωπον ξ μν τν
μ\λαιναν χολν, πικρν δ τν ξανθν, γλυκ
δ τ α¦μα κα °λμυρν τ φλ\γμα· κα γρ κα
τοιοτ>ν `στ/ τι φλ\γμα, καθπερ λλο γλυκ
κα |τερον ξ κα/ τι |τερον μηδεμ/αν χον
`π/σημον ποι>τητα. δι τοτ> μοι δοκε κα
κατ τ τ\λος τς ¯σεως προσθεναι τ κα
παντοον, ο μ>νον `ν τ φλ\γματι διαφορς
ρν παμπ>λλας, Qλλ κα κατ τος λλους
χυμος. Ãσπερ γρ ξ κα γλυκ κα πικρν κα
°λμυρ>ν, οτω κα στρυφν>ν τι κα αστηρν
κα δριμ κα λιπαρν εδ>ς `στι χυμν ν τε
τος ζÊοις κα τος φυτος κα δηλον>τι κα
κατ τν γν Qνλογον ατος. |
37. Αξεται δ `ν τ Qνθρπ^ τ μν φλ\γμα
το χειμνοσ· τοτο γρ τ χειμνι κατ
φσιν `στ μλιστα τν `ν τ σματι `νε>ντων·
ψυχρ>τατον γρ `στι. τεκμριον δ τουτ\ου,
τι τ φλ\γμα ψυχρ>τατον· ε θ\λεις ψασαι
φλ\γματος κα χολς κα α×ματος, τ φλ\γμα
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ε=ρσεις ψυχρ>τατον `>ν· κα/τοι γλισχρ>τατ>ν
`στι κα β/ μλιστα γεται μετ γε χολν
μ\λαιναν· σα δ β/ γεται, θερμ>τερα γ/νεται
Qναγκαζ>μενα =π τς β/ησ· Qλλ μως
κα πρς τατα πντα ψυχρ>τατον `ν τ
φλ\γμα φα/νεται =π τς φσεως τς @ωυτο.
τι δ  χειμν πληρο τ σμα φλ\γματος,
γνο/ης ªν τοσδε· ο νθρωποι πτουσ/ τε κα
`κμσσονται φλεγματωδ\στατον το χειμνος,
κα τ ο δματα ατος λευκ γ/νεται μλιστα
κατ τατην τν Ãρην κα τ λλα νοσματα
φλεγματδεα.
38. Σαφς § ¯σ/ς `στιν λη κα προσ\χοντος
δεομ\νη | το Qναγινσκοντος, οκ `ξηγητο
σαφην/ζοντος ατν.
τ δ' `π τ τελευτ γεγραμμ\νον κα τ λλα
νοσματα φλεγματδεα κατ μν τν <χωρς
το ρθρου γραφν £δ\ τινες `ξηγονται·
κα τ ο δματα λευκ γ/νεται μλιστα κατ
τατην τν Ãραν κα πολλ γ/νεται κατ' ατν
τε κα στιν λλα νοσματα φλεγματδη,
κατ δ τν> μετ το ρθρου γραφν  νος
σται τς λ\ξεως τοιοτοσ· τ ο δματα λευκ
γ/νεται μλιστα κατ τν χειμνα κα τ λλα
δ νοσματα φλεγματδη γ/νεται κατ τοτον
τν χρ>νον. Qμ\λει κα ο πυρετο/, καθπερ `ν
θ\ρει χολωδ\στεροι τοπ/παν, οτως `ν χειμνι
φλεγματωδ\στεροι.
39. Το δ Ôρος τ φλ\γμα τι μ\νει σχυρν
`ν τ σματι κα τ α¦μα αξεται· τ τε γρ
ψχεα `ξαν/ει κα τ δατα `πιγ/νεται, τ δ
α¦μα κατ τ ατ αξεται =π> τε τν ¨μβρων
=π> τε τν θερημεριν· κατ φσιν γρ ατ
τατ `στι μλιστα το `νιαυτο· =γρ>ν τε
γρ `στι κα θερμ>ν. γνο/ης δ' ªν τοσδε· ο
νθρωποι το Ôρος κα το θ\ρεος μλιστα
=π> τε τν δυσεντεριν °λ/σκονται κα `κ τν
¯ινν τ α¦μα ¯ε ατοσι κα θερμ>τατο/ ε σι
κα `ρυθρ>τατοι. |
ÒΕστι μν κα τσδε τς ¯σεως § λ\ξις
σαφσ· ε¥ρηται δ' `ν τ πρτ^ τν Περ
κρσεων, τι τε β\λτιον Ôν τ αρ εκρατον,
οχ =γρν κα θερμν λ\γεσθαι δι τ/να τε
α τ/αν ε ς τ θερμν κα =γρν λ\γειν ατ τν
ατρν νιοι κα τν φιλοσ>φων =πχθησαν·
ς `ν Ãραις μν γρ τοτο λ\γουσιν =γρν κα
θερμ>ν, ς `ν γεννητν δ σμασι τ ζα,
τατα μν ς πρς τ φυτ παραβλλοντες, τ

δ αρ τ φθινοπρ^, τ ριστον `ν τας Ãραις
κα/, ς ªν ε¥ποι τις, μ>νον Qκριβς κατ φσιν
τ παρ φσιν χοντι. το δ πλεονζειν α¦μα
κατ τ αρ σν τος λλοις γνωρ/σμασι κα
τ δυσεντερ/ας γεν\σθαι τ>τε τς αματηρς
δηλον>τι λεγομ\νας, οχ σαι δι χολν @λκοσι
τ ντερα. λ\λεκται δ\ μοι περ τς αματηρ²ς
τατης δυσεντερ/ας `ν τ τετρτ^ τν ε ς τ
περ ρθρων =πομνματι δεικνντι τ πθημα
τοτο πλθους α×ματος ¨ντος `ν τας φλεψ/ν,
ετα `κκρινοσης Qθρ>ον τς φσεως δι τν
`ντ\ρων γ/γνεσθαι πολλκις, Ãσπερ κα τας
γυναιξ δι μτρας, `ν/οις δ δι ¯ινν ¬ δι' |
αμορροàδων ¬ `μ\των.
40. παρεν\θηκε δ κα τ θ\ρος τ Ôρι
κατ τε τν τν δυσεντεριν λ>γον κα τν
`ρυθρ>τητα τς χρ>ας. δι γρ τν @αυτο
θερμ>τητα τ γεννηθν α¦μα κατ τ αρ
`ρυθρν τε τν χρ>αν `ργζεται το παντς
σματος `κκρ/νετα/ τε δι τς |δρας `ν/οις.
θερμο δ' °πτομ\νοις ο νθρωποι τηνικατα
φα/νονται κα δι τ α¦μα μ\ν, Qλλ κα δι τ
περι\χον.
41. Το δ θ\ρεος τ> τε α¦μα σχει τι κα
§ χολ Qε/ρεται `ν τ σματι κα παρατε/νει
`ς τ φθιν>πωρον. `ν δ τ φθινοπρ^ τ
μν α¦μα λ/γον γ/νεται· `ναντ/ον γρ ατ
τ φθιν>πωρον τ φσει `στ/ν. § δ χολ §
θεριν κατ\χει τ σμα κα τ φθιν>πωρον.
γνο/ης δ' ªν τοσδε· ο νθρωποι ατ>ματοι
τατην τν Ãρην χολν `μ\ουσι κα `ν τσι
φαρμακοποσ/σι χολωδ\στερα καθα/ρονται.
δλον δ κα `ν τοσι πυρετοσι κα `ν τοσι
χρμασι τοσι τν Qνθρπων. τ δ φλ\γμα
το θ\|ρους Qσθεν\στερ>ν `στιν ατ @ωυτο·
`ναντ/η γρ ατο τ φσει `στν § Ãρη· ξηρ
τε γρ `στι κα θερμ.
42. ¶Εν τ θ\ρει κα μλιστα κατ τν
Qρχν ατο τος πλε/στοις α¦μα πλεονζει
τ κατ τ αρ αξηθ\ν, ς ªν μηδ\πω
διαπεφορημ\νον =π τς το περι\χοντος
θερμ>τητος. αξεται δ κα χολ δι τ παρ
φσιν `κθερμα/νεσθαι τ σμα κατ τνδε
τν Ãραν. ßν>μασε δ πλιν `νταθα χολν
νευ το προσθεναι τ τς χρ>ας ¨νομα
τν ξανθν, οδ\ποτε τν μ\λαιναν °πλς
νομζων, Qλλ' Qε μετ το προσθεναι τ
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τς χρ>ας ¨νομα. τ δ κατ μ\ρος `ν τ ¯σει
δλα τος γε προσ\χουσι τν νον.
43. Τ δ α¦μα το φθινοπρου `λχιστον
γ/νεται `ν τ Qνθρπ^· ξηρν γρ `στι τ
φθιν>πωρον κα ψχειν Ðδη ρχεται τν
νθρωπον. § δ μ\λαινα χολ το φθινοπρου
πλε/στη τε κα σχυροττη `στ/ν. |
44. Κατ μν τν πρ τατης ¯σιν
ε¥ρηται `ν τ φθινοπρ^ τ μν α¦μα λ/γον
γ/νεσθαι· `ναντ/ον γρ ατο τ φθιν>πωρον
τ φσει `στ/ν. §μες δ\, πως `ναντ/ον `στ/ν,
`διδξαμεν· ε¥περ γρ τ μν α¦μα θερμν κα
=γρ>ν `στιν μο/ως τ Ôρι, τ δ φθιν>πωρον,
ς ατς φη, ξηρ>ν τ\ `στι κα ψχειν Ðδη
ρχεται τν νθρωπον, ε κ>τως `ναντ/ον τ\
`στι τ φθιν>πωρον τ Ôρι κα τν χυμν χει
τν `ναντ/ον τ α×ματι πλεονζοντα, τν ξηρν
κα ψυχρ>ν. `γ\νετο δ' ε κ>τως τοιοτος δι
τ προκατωπτσθαι τος χυμος τ θ\ρει. τ
δ' =π>λειμμα τν πτηθ\ντων, ταν δηλον>τι
σβεσθ τ θερμ>ν, ατ/κα γ/νεται ψυχρ>ν τε κα
ξηρ>ν, ψυχρν μν δι τν το θερμο σβ\σιν,
ξηρν δ\, τι κατ τν ¨πτησιν `ξεδαπανθη
π²ν τ =γρν `ξ ατο.
45. ÎΟταν δ  χειμν καταλαμβν, Æ τε
χολ ψυχομ\νη λ/γη γ/νεται κα τ φλ\γμα
αξεται πλιν =π> τε τν =ετν το πλθεος
κα Qπ τν νυκτν το μκεος. |
46. Τν `πικρατοντα χυμν `ν @κστ τν
τεττρων ρν μοιον εναι βολεται κατ τν
κρ²σιν ατ τ ÃρÍ, κα δι τοτο ψυχρν μν
κα =γρν νομζει τ φλ\γμα παραπλησ/ως τ
χειμνι, θερμν δ κα =γρν τ α¦μα καθπερ
τ αρ, τν δ ξανθν χολν Ãσπερ τ θ\ρος ενα/
φησι θερμν κα ξηρν κα τν μ\λαιναν μο/ως
τ φθινοπρ^ ψυχρν κα ξηρν. τι μν ον
`ν α¦ς επεν Ãραις |καστος τν χυμν αξεται,
πρ>σθεν `πιστσατο, νυν δ τν α τ/αν λ\γει, δι'
¤ν <`ν> χειμνι πλεονζον `στ τ φλ\γμα· =π>
τε γρ τν =ετν το πλθεος, φησ/, κα τν
νυκτν το μκεος, περ στι δι τ τν Ãραν
τατην =πρχειν =γρν κα ψυχρν· =γρν μν
ον εναι δηλοται δι τ πλθος τν =ετν,
ψυχρν δ δι τ μκος τν νυκτν. τς γρ
το περι\χοντος §μ²ς Q\ρος θερμασ/ας, ¤ν ¥σχει
κατ τ θ\ρος,  Æλιος α¥τιος `γγς τε τν κατ

κορυφν §μν Qφικνομενος κα μακροτ\ραν
τν §μ\ραν ποιομενοσ· οτως κα τς `ν χειμνι
ψυχρ>τητος  ατς α¥τιος λοξς κα ταπεινς `ν
λ/γ^ τε χρ>ν^ τν =πρ γς φορν ποιομενος.
47.  δ' $Ιπποκρ|της βολεται συνδιατ/θεσθαι
τ τν ζÊων σματα τ το περι\χοντος §μ²ς
Q\ρος καταστσει, ξηραιν>μενα μν `ν τας
ξηρας ατο κρσεσιν, =γραιν>μενα δ' `ν τας
=γρας, οτως δ κα θερμαιν>μενα μν `ν τας
θερμας, ψυχ>μενα δ' `ν τας ψυχρας. ε¥περ ον
 χειμν =γρς κα ψυχρ>ς `στιν, ελ>γως `ν
ατ τ φλ\γμα πλεονεκτε ψυχρν κα =γρν
=πρχον· δειξε γρ κα τοτο πρ>σθεν ατ>ς.
μολογεν δ  λ>γος ατ φα/νεται κQν τας
λλαις Ãραις, `ν μ\ν γε τ θ\ρει τς ξανθς
χολς πλεοναζοσης, `πειδ ξηρ κα θερμ τν
δναμ/ν `στιν, `ν Ôρι δ το α×ματος, =γρο κα
θερμο χυμο, (κα γρ κα τ αρ φη θερμν
εναι κα =γρ>ν), `ν φθινοπρ^ δ τς μελα/νης
χολς <ψυχρ²ς κα> ξηρ²ς =παρχοσης μο/ως
τ ÃρÍ. στι μν ον τις ο σμικρ ζτησις κα
περ τς το Ôρος κρσεως, πως λ\γεται θερμν
κα =γρ>ν, ¤ν διλθον `πιδεικνς μεινον εναι
λ\γειν εκρατον ατ>· κα δλον τι κα τ α¦μα
κατ τν ατν λ>γον ο θερμν κα =γρ>ν, Qλλ'
εκρατον. τι δ με/ζων <ªν> ζτησις γ\νοιτο
παραλελειμμ\νη τος `ξηγησα- |
μ\νοις τ βιβλ/ον περ το φλ\γματος =γρο
μν κα ψυχρο τν σστασιν ¨ντος, `ν χειμσι
δ γεννωμ\νου. δι τ/ δ φην ο σμικρν
σεσθαι ζτησιν, Ðδη σοι φρσω. κατ τος
¶Αφορισμος ατς  $Ιπποκρτης επεν· “α
κοιλ/αι χειμνος κα Ôρος θερμ>ταται φσει
κα πνοι μακρ>τατοι. `ν τατσι τσιν Ãρσι
κα τ προσρματα πλε/ω δοτ\ον· κα γρ τ
μφυτον θερμν πολ· τροφς ον πλε/ονος
δεται· σημεον δ α §λικ/αι κα ο Qθλητα/·”
κα πλιν· “θ\ρεος κα φθινοπρου σιτ/α
δυσφορτατα φ\ρουσι, χειμνος ¯ιστα,
Ôρος δετερον.” ε¥περ ον Qληθ τατ `στι
γινσκομ\ν τε τ φλ\γμα ψυχρν ¨ντα χυμ>ν,
οκ εκρατον, Ãσπερ τ α¦μα, πς `ν χειμνι
γενσεται πλεον; `χρν γρ `κ τς καλς
πεφθε/σης τροφς α¦μα γενν²σθαι μ²λλον, ο
φλ\γμα. τ/ς ον § λσις τς Qπορ/ασ; `μο μν
<Æδε τις εναι> δοκε· θερμ>ταται μν α κοιλ/αι
χειμν>ς ε σι τ κατ φσιν θερμ, τουτ\στιν
εκρατ>ταται, τ δ μ>ρια το σματος
ψχεται μ²λλον `ν χειμνι, τισ δ κα § γαστρ
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ατ δι' δοιπορ/αν ¬ νδειαν Qμφιεσμ|των ¬
`πιτηδευμτων δ\αν ¬ τοιοτ>ν τι. καταδεται
γον ~πασα μν § το περι\χοντος ψξις
|ως πλε/στου, τισ δ κα μ\χρι τν κατ
τν γαστ\ρα χωρ/ων, ς ε¥ρηται, Ãστε, κªν
πεφθ καλς `ν τ κοιλ/Í τ ληφθ\ντα σιτ/α,
κατ γε τν `ν Æπατι μεταβολν οκ Qκριβ
τν τς αματσεως λαμβνει κ>σμον, Qλλ'
Qποτυγχνετα/ τι κατ' ατν.
48. τι δ μ²λλον α καθ' λον τ σμα
φλ\βες οχ μο/ως ατ μεταβλλουσιν
`ψυγμ\ναι. προσ\ρχεται δ τοτ^ κα τ
πλθος τν `δεσμτων, £ν προσφ\ρονται
χειμνος, ~μα τας ποι>τησι φλεγματικωτ\ραις
οσαισ· χεδροπ γρ `σθ/ουσιν `ν χειμνι
πολλ ρτου τε πολ πλ\ον ¬ κατ τς λλας
Ãρας, σεμ/δαλ/ν τε κα ¯υματα κα λγανα,
γογγυλ/δας τε κα κρ\α πολλ, τιν μν
ντικρυς φλεγματδη καθπερ τ προβτεια,
τιν δ\, ε μ καλς κατεργασθε/η, καθπερ τ
τν =ν κα μλιστα τν χο/ρων· κα βολβος
δ κα κοχλ/ας κα ß κα τυρν λλα τ\ τινα
τοιατα πολλ δι' λου το χειμνος `σθ/ουσιν
@το/μως φλεγματομενα. κα μ\ντοι κα π/νουσι
πλεστοι τν ν\ον ονον `πιτδειον ¨ντα κα
ατν ε ς φλ\γματος | γ\νεσιν, Ãστε κα δι
τατα φλ\γμα πλεονζει κατ τν χειμνα.
49. ÒΕχει μν ον τατα πντα Q/δια τ σμα
το Qνθρπου, =π δ τς åρης περιϊσταμ\νης
ποτ μν πλε/ω γ/νεται ατ @ωυτν, ποτ δ
`λσσω |καστα κατ μ\ρος τε κα κατ φσιν.
50. ÎΑπαντα, φησ/ν, χει τ ε ρημ\να,
τουτ\στι τος τ\σσαρας χυμος, τ σμα το
Qνθρπου δι παντς το β/ου· τοτο γρ ατ
σημα/νει τ Q/δια. πλε/ω δ γ/νεται κα `λττω
τατα κατ τς τν ρν μεταβολσ· τ γρ
=π τς Ãρης περιϊσταμ\νης τατν δηλο τ
μεθισταμ\νης, περ στι μεταβαλλοσης τε
κα καθισταμ\νης ε ς @τ\ραν τιν τν `χομ\νην
ατς. πλε/ω δ κα `λττω τατα γ/νεσθα/ φησι
κατ μ\ρος τε κα κατ φσιν· νιοι μν ον
Ðκουσαν τ κατ μ\ρος `π τν το σματος
ε ρσθαι | μορ/ων, νιοι δ τοναντ/ον τ κατ
φσιν, ×ν'  λ>γος ¾ τοιοτοσ· τος ε ρημ\νους
τ\σσαρας χυμος χει μν Qε τ σμα το
Qνθρπου, πλε/ους δ κα `λττους κατ τε τ
μ\ρη το `νιαυτο κα κατ τν φσιν. περ

`ν `ξαλλξας τις τν τξιν ε¥π, τν δινοιαν
|ξει χρησ/μην τε ~μα κα Qληθ· τ γρ πλθος
τν χυμν =παλλττεται κατ τε τς Ãρας,
κατ φσιν διοικουμ\νου το `νιαυτο, κα
κατ τ μ\ρη το λου `νιαυτο· κªν μ κατ
φσιν διοικται, διαφορ κατ τν ποσ>τητα
γ/νεται τν χυμν. `γχωρε δ κα κατ τν
ρν Qκοσαι τ μ\ρη.
51. ÎΩσπερ γρ  `νιαυτς μετ\χει μν π²ς
πντων κα τν θερμν κα τν ψυχρν κα
τν ξηρν κα τν =γρν· οδ γρ ªν με/νειεν
οδ\να χρ>νον νευ πντων τν `νε>ντων `ν
τδε τ κ>σμ^, Qλλ' ε |ν τ/ γε `κλε/ποι, πντα
ªν Qφανισθε/η· Qπ γρ τς ατς Qνγκης
πντα ξυν\στηκ\ τε κα τρ\φεται Qπ' Qλλλων—|
52. Τ θερμν κα τ ψυχρν κα τ ξηρν κα
τ =γρν ο τ κατ' `πικρτειαν νομαζ>μεν>ν
τε κα νοομενον, Qλλ τ στοιχειδες λ\γων
κα κατ τν προκειμ\νην ¯σιν `δλωσε,
τν `νιαυτν ε πν ~παντα πντων μετ\χειν.
ο γρ τν κατ' `πικρτειαν °πντων ~πας 
`νιαυτς μετ\χει, Qλλ τν στοιχειωδν, λος
μν  χειμν =γρο <τε> κα ψυχρο, τ δ
θ\ρος τν `ναντ/ων, ξηρο τε κα θερμο, κα
τν λλων δυον ρν @κατ\ρα κατ' Qντ/θεσιν
§ μν =γρο τε κα θερμο, § δ ψυχρο τε κα
ξηρο. τι δ σαφ\στερον `δλωσε τοτο κQν τ
φναι διαφθαρσεσθαι κα τ λλα φθσαντος
@νς `ξ ατν Qπολ\σθαι· τν μν γρ
στοιχε/ων @νς Qπολομ\νου τ διαφθαρσεσθαι
τ `ξ ατν συγκε/μενον Qληθς φναι, τν
δ κατ' `πικρτειαν οκ Qληθ\ς. ατ γρ
τοναντ/ον Qληθ\ς `στιν, ταν Qπ>λητα/ τι
τν κατ' `πικρτειαν λεγομ\νων, σÊζεσθαι τ
Qντικε/μενον ατ· θ\ρους μν γρ οκ\τ' ¨ντος
 χειμν `στι, χειμνος δ τ θ\ρος, κα το μν
Ôρος τ φθιν>πωρον, το δ φθινοπρου τ
αρ. ε δ τελ\ως Qπ>λοιτο τ θερμν στοιχεον,
παγσεται μν τ =γρ>ν, τι μηκ\τι θερμν |
=πρχει, Qπολεται δ παντπασιν  Æλιος,
οδν δ οτε φυτν οτε ζον =πολειφθσεται.
κατ δ τν ατν λ>γον, ε τ ψυχρν Qπ>λοιτο
στοιχεον, ~παντα πρ σται, κα ε τ ξηρ>ν,
δωρ σται πντα, κα οτω διαφθαρσεται
τ κατ τν κ>σμον ~παντα γεννητ σματα.
δι τοτ' ον `ξ Qλλλων φη τρ\φεσθαι τ
κατ' ατν σματα στοιχειδη. τ μν γρ
Qκριβς στοιχεον `πινοεται μ²λλον ¬ =πρχει,
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τ δ λ/γου δεν `κε/ν^ τατν |ν τι τν
=παρχ>ντων `στ/ν. `ν γον Qκριβς =γρν
κα ψυχρν `πινοσς γιν>μενον τ δωρ, οδ
δωρ τι φυλαχθσεται· παγσεται γρ ατ/κα
κα στσεται κα ¯\ον πασεται. κªν τν γν
σατως νοσς Qκριβς ξηρν κα ψυχρν,
σκληρ>τερον Qδμαντος σται τ τοιοτον
σμα· κα μν ε τοιατη γ\νοιτο, τν φυτν §
γ\νεσις πασεται· παυσαμ\νης δ' ατς κα § τν
ζÊων διαφθαρσεται τροφ, κα/, ε¥περ ατη,
δηλον>τι κα ατ τ ζα. κατ' `πικρτειαν ον
νοουμ\νου στοιχε/ου το ξηρο κα ψυχρο κα |
§ `ν τ κ>σμ^ γ λ\γεται ξηρν εναι κα ψυχρν
σμα κα τ δωρ <ψυχρν κα> =γρ>ν. Qλλ
κα ατ τ πρ μετ\χει τινς Qερδους οσ/ας
Ãσπερ κα καπνδους κα μ\ντοι κα προφανς
=γρ>τητος ε ς θρ\ψιν δεται, καθπερ α κατ
τος λχνους φλ>γες δηλοσι. <δλον ον τι>
τ το κ>σμου στοιχεα τν τροφν `ξ Qλλλων
χοντ `στι, κα δι τοτο κα  Πλτων επεν·
„ατ γρ @αυτ τροφν τν @αυτο φθ/σιν
παρ\χον κα πντα `ν ατ κα =π' ατο κα
πσχον κα δρν `κ τ\χνης γ\γονεν.”
53. Οτω δ κα ε¥ τι `κ το Qνθρπου
`κλε/ποι τοτων τν ξυγγεγον>των, οκ ªν
δναιτο ζν  νθρωπος.
54. Ξυγγεγον>τα κ\κληκε τ α¦μα κα τ
φλ\γμα κα τς χολς, `πειδ τν πρτην
διπλασιν σχε τ κυομενον `κ το τς
μητρς α×ματος °πντων μετ\χοντος, αξησιν
δ κα τροφν μο/ως. `ν μν ον Qπ>ληται
παντπασιν `κ το σματος §μν Ðτοι τ =γρν
¬ τ ξηρν ¬ τ | θερμν ¬ τ ψυχρ>ν, ατ/κα ο
χυμο διαφθαρσονται κατ' `πικρτησιν, οκ
ε λικρινς οδ' Qκριβς ¨ντες =γρο κα ξηρο
κα θερμο κα ψυχρο/. τ γον φλ\γμα =γρν
κα ψυχρν εναι λ\γομεν οχ ς μ μετ\χον
τν `ναντ/ων, Qλλ' ς `πικρατομενον =π
τοτων. ς, ε¥ γε ψυχρν Qκριβς Ôν μ>νον,
ς κρσταλλος ªν `πεπγει, καθπερ γε κα/,
ε Qκριβς =γρν Ôν, οκ ªν εχε πχος οδ
γλισχρ>τητα. κατ τ ατ δ κQπ τν χολν·
Æ τε γρ ξανθ ξηρ <κα πυρδης .....>,
Æ τε μ\λαινα ξηρ κα γεδης εναι λ\γεται
μετ\χουσα δηλον>τι κα =γρ>τητος, ¬ οκ ªν
Ôν χυμ>ς, Qλλ στερεν σμα ς  Qδμασ·
οτω δ κα ψυχρ λ\γεται, δι>τι πλ\ον `ν ατ
ψυχρ>τητ>ς `στιν ¬ θερμ>τητοσ· ε γον Qκριβς

Ôν ψυχρ, κρυστλλου δ/κην ªν `πεπγει. κα
τ/ δε περ τοτων λ\γειν; ατ γρ τ α¦μα τ
δοκον εκρατ>τατον λ\γεται τοιοτον, τι
μηδν `πικρατε μεγλως `ν ατ τν `ναντ/ων
Qλλλοις, μτε τ θερμν το ψυχρο μτε τ
ψυχρν το θερμο μτε τ =γρν το ξηρο
μτε τ ξηρν το =γρο. `πε το/νυν | κα τ α¦μα
ατ δεται τν τεσσρων ποιοττων, =γρ>τητος
κα ξηρ>τητος κα θερμ>τητος κα ψυχρ>τητος,
εδηλον τι κα τς τν λλων χυμν δεσεται
μ/ξεωσ· κα δι τοτο τ εκρατ>τατον α¦μα
μεθ\ξει τι κα φλ\γματος κα χολς ξανθς κα
μελα/νης. στι δ κα |τερ>ς τις λ>γος φυσικς
ο σμικρν χων πιθαν>τητα, καθ' ν ε ς θν
`πιτηδε/ων γ\νεσιν ο τ\σσαρες Qποδε/κνυνται
χυμο χρσιμοι. προαποδεξαι δ χρ πλιν `ν
ατ τας το σματος κρσεσιν @π>μενα τ τς
ψυχς Ðθη, περ ο¢ κα §μν @τ\ρωθι γ\γραπται.
τοτου το/νυν =ποκειμ\νου τ μν ξ κα
συνετν `ν τ ψυχ δι τν χολδη χυμν σται,
τ δ' @δραον κα β\βαιον δι τν μελαγχολικ>ν,
τ δ' °πλον κα λιθιτερον δι τ α¦μα· το δ
φλ\γματος § φσις ε ς μν θοποιàαν χρηστος,
Qναγκα/αν δ φα/νεται τν γ\νεσιν χον `ν τ
πρτ μεταβολ τν σιτ/ων.
55. ¶Ισχει δ `ν τ `νιαυτ ποτ μν 
χειμν μλιστα, ποτ | δ τ αρ, ποτ δ τ
θ\ρος, ποτ δ τ φθιν>πωρον· οτω δ κα `ν
τ Qνθρπ^ ποτ μν τ φλ\γμα σχει, ποτ δ
τ α¦μα, ποτ δ § χολ, πρτον μν § ξανθ,
πειτα δ § μ\λαινα.
56. Σαφς § ¯σ/ς `στιν `πιδεικνναι
πειρωμ\νου τQνδρ>ς, <τι>, Ãσπερ `ν τ
`νιαυτ ποτ μν τ =γρν κα τ ψυχρν
`πικρατε κα καλεται χειμν § τοιατη το
τους Ãρα, ποτ δ τ =γρν κα <τ> θερμ>ν,
§ν/κα τ αρ `στ/, ποτ δ τ ξηρν κα τ
θερμ>ν, περ νομζεται θ\ρος, στατον δ' `π'
ατος τ ξηρν κα τ ψυχρν `ν τ φθινοπρ^,
οτω κα κατ τν νθρωπον `πικρατε φλ\γμα
μν `ν χειμνι, ψυχρς κα =γρς χυμ>ς, α¦μα δ
`ν Ôρι, θερμς κα =γρς χυμ>ς, κα χολ ξανθ
μν `ν τ θ\ρει, ξηρ κα θερμ τν δναμιν
οσα, μ\λαινα δ' `ν τ φθινοπρ^, ξηρ κα
ψυχρ καθπερ κα ατ τ φθιν>πωρον. |
57. Μαρτριον δ σαφ\στατον· ε θ\λεις
δοναι τ ατ Qνθρπ^ τ ατ φρμακον
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τετρκις το `νιαυτο, `μετα/ σοι το μν
χειμνος φλεγματωδ\στατα, το δ Ôρος
=γρ>τατα, το δ θ\ρους χολωδ\στατα, το δ
φθινοπρου μελντατα.
58. Μαρτριον σαφ\στατον ενα/ φησι το
προειρημ\νου λ>γου, καθ' ν `πικρατεν `ν
@κστ τν ρν |να τιν τν χυμν ε ρκει,
τ δοθ\ντος `μετικο φαρμκου <τ> ατ
τετρκις `ν μν τ χειμνι φλεγματωδ\στερον
εναι τν μετον, =γρ>τερον δ `ν Ôρι, κα
χολωδ\στερον μν `ν τ θ\ρει, μελντερον δ `ν
τ φθινοπρ^.
59. ¶Οφε/λει γον τοτων οτως `χ>ντων,
σα μν τν νοσημτων χειμνος αξεται,
θ\ρεος φθ/νειν, σα δ θ\ρεος αξεται,
χειμνος λγειν, σα μ `ν περι>δ^ §μερν
Qπαλλσσεται· τν δ περ/οδον αθις | φρσω
τν τν §μερν· σα δ Ôρος γ/νεται νοσματα,
προσδ\χεσθαι χρ φθινοπρου τν Qπλλαξιν
σεσθαι ατν, σα δ φθινοπωριν νοσματα,
τοτων το Ôρος Qνγκη τν Qπλλαξιν
σεσθαι,  τι δ' ªν τς Ãρας τατας =περβλλ
ν>σημα, ε δ\ναι χρ `νιασιον ατ `σ>μενον.
60. $Η Qρχ τς ¯σεως διττν χει γραφν
`ν/ων μν φε/λει, `ν/ων δ γραφ>ντων
φιλε γον τοτων οτως `χ>ντων, `ν ¥σ^ τ
‘προσκει’. χρνται γρ `ν/οτε τ φων τατ
κα Qντ το ‘προσκει’.
61. τ δ' λλα τς ¯σεως δλα. βολεται
γρ ατ>ς, σα χρον/ζει νοσματα κα μ
κατ περι>δους §μερν, Qλλ μηνν κρ/νεται,
λεσθαι τατα κατ τν `ναντ/αν Ãραν Ç
συν\στη, τουτ\στιν @βδ>μ^ μην/, μ λυθ\ντων
δ' ατν οτως `νιαυσιαον γ/νεσθα/ φησι τ
ν>σημα. τ δ' `νιασιον ¨νομα δναται μν
δηλον κα τ μετ `νιαυτν τς πρτης @αυτο
γεν\σεως λυ>μενον, δναται δ κα τ κατ
περ/οδον `νιαυτν @πτ, | ς <λ\γει νοσματα
λυ>μενα κατ περ/οδον @π>τ μη- νν· λεγε
γον κα κατ τος ¶Αφορισμος £δε· „τ
πλεστα τοσι παιδ/οισι πθεα κρ/νεται τ μν `ν
τεσσαρκοντα §μ\ρσι, τ δ' `ν @πτ μησ/, τ δ
`ν @πτ τεσι, τ δ πρς τν Æβην προγουσι.”
62. Κα τν ητρν οτω χρ ×στασθαι πρς
τ νοσματα, ς @κστου τοτων σχοντος

`ν τ σματι κατ τν Ãρην τν ατο κατ
φσιν `οσαν μλιστα.
63. Τ χρσιμον ~παντος το προηνυσμ\νου
κατ τς Ãρας λ>γου νν `δ/δαξεν `ν τ
προκειμ\ν τδε ¯σει δηλν, τι τν ατν
χρε/αν χει κα περ τν §λικιν κα χωρν
`πιτηδευμτων τε κα τς `φ' §μ\ρÍ δια/της
 λ>γοσ· πρς ~παντα γρ τατα τν ατρν
Qποβλ\ποντα χρ στοχζεσθαι, τ/ς `πικρατν
`στι χυμς Ðτοι κατ τ ποσν ¬ κατ τν @αυτο
δναμιν `ν τ/νι τε μορ/^ το σματος μλιστα
πλεονζει. τν γρ τοι θεραπε/αν ριστα | ªν
οτω ποιοτο, καθ>τι κQν τος ‘Θεραπευτικος
λογισμοσ’ δε/κνυται.
64. Περ τς κατ τ βιβλ/ον μεθ>δου κα
τι τν γνησ/ων $Ιπποκρτους.
65. $Ο $Ιπποκρτης το σματος §μν τν
φσιν `ν τοτ^ τ βιβλ/^ προθ\μενος ε=ρεν
`χρσατο μεθ>δ^ πρς τν ερεσιν τδε· πρτον
μν `ζτησε, π>τερον °πλον ¬ πολυειδ\ς
`στιν, πειθ' ε=ρν, τι πολυειδ\ς, `σκ\ψατο
τν °πλν `ν ατ τν οσ/αν, πο/α τ/ς `στι,
τουτ\στιν Æντινα δναμιν χει πρς τ παθεν
=π> τινος ¬ δρ²σαι, κα δι τοτο τν θ' ρν
τν θ' §λικιν `μνημ>νευσεν `πισκοπομενος,
πως χει τ ε=ρεθ\ντα στοιχεα πρς ατς.
ε¢ρε δ κα τι τς τε προρρσεις τς λσεως
τν νοσημτων κα τς θεραπε/ας `π τος
ατος Qναφ\ρειν χρ σκοπος. `ν δ τ ζητεν
τ συνθετικ το σματος §μν στοιχεα κα
τν το παντς `μνημ>νευσεν, ~περ ¨ντως `στ
στοιχεα.
66. λ\γεται γρ `ν/οτε καταχρωμ\νων §μν
κα τ καθ' |καστον πρ²γμα πρς διρτισιν
°πλ² κα πρτα μ>ρια στοιχεα το πργματος
`κε/νου, καθπερ °ρμονικ στοιχεα κα
¯υθμικ κα γεωμετρικ κα Qριθμητικ κα
λ>γου κα φωνς κα Qποδε/ξεως ε ρ- | κασιν·
οτω δ κα Qμξης @κατν εναι στοιχε φησιν
 Πλτων =φ' $Ησι>δου λελ\χθαι γρψαντος
@κατν δ\ τε δοραθ' °μξης.
67. ~παντα μν <γρ> τ οτω λεγ>μενα
στοιχεα καθ' |καστον τν πραγμτων οκ
Qκριβς `στιν °πλ² κα πρτα, τ δ κοιν
πντων τν ¨ντων °πλ² δ κα πρτα κατ'
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Qλθειν `στι κα κυρ/ως νομζεται στοιχεα.
καλε δ Qπ τν ποιοττων  $Ιπποκρτης
ατ θερμν κα ψυχρν =γρ>ν τε κα ξηρν
ο τ μεταξ τν κρων, Qλλ' ατ τ κρα,
πρ δηλον>τι κα γν δωρ τε κα Q\ρα. τατην
ον τν μ\θοδον  Πλτων Qξιο μιμεσθαι κα
τν περ φσεως ψυχς `πισκοπομενον· οδν
γρ δνασθαι τν κατ μ\ρος νευ τς το
λου φσεως Qκριβς γνωσθναι. παραγρψω
δ\ σοι κα ατν τν το Πλτωνος ¯σιν,
χουσαν οτωσ· „ψυχς ον φσιν Qξ/ως
λ>γου κατανοσαι ο¥ει δυνατν εναι νευ τς
το λου φσεωσ; —ε μν ον $Ιπποκρτει
τ τν ¶Ασκληπιαδν δε | τι πε/θεσθαι, οδ
περ σματος νευ τς μεθ>δου τατης. —
καλς γρ, ¹ @ταρε, λ\γει. χρ μ\ντοι πρς
τ $Ιπποκρτει τν λ>γον `ξετζοντας σκοπεν
ε συμφωνε. —φημ/. —τ το/νυν περ φσιν
σκοπεν τ/ ποτε λ\γει $Ιπποκρτης τε κα 
Qληθς λ>γοσ; ½ρ' οχ £δε χρ διανοεσθαι
περ τουον φσεωσ; πρτον μν ε °πλον
¬ πολυειδ\ς `στιν, ο¢ π\ρι βουλησ>μεθα εναι
ατο/ τε τεχνικο κα λλους δυνατο ποιεν,
πειτα δ\, ªν μν °πλον ¾, σκοπεν τν δναμιν
ατο. τ/να πρς τ/ π\φυκεν ε ς τ δρ²ν χον Ð
τ/να ε ς τ παθεν =π> του, `ν δ πλε/ω ε¥δη
χ, τατα Qριθμησμενον, περ `φ' @ν>ς, τοτ'
δεν `φ' @κστου. τ τ/ ποιεν ατ π\φυκεν ¬
τ τ/ παθεν =π> του;”
68. Qλλ τατα Πλτωνος ο=τωσ
γρψαντος `πιδειξτω τις §μν. `ν τ/νι βιβλ/^
το $Ιπποκρτους @τ\ρ^ παρ τ Περ φσεως
Qνθρπου τν μ\θοδον τατην στιν ε=ρεν
Ð, ε¥περ οκ χει, μηδ\να ζητε/τω Πλτωνος
Qξιοπιστ>τερον μρτυρα το γνσιον εναι τ
βιβλ/ον τοτο. τ τε γρ λλα κα τος χρ>νοις
`γγυττω γ\γονεν  Πλτων τος $Ιππο- |
κρτους μαθητας, £ν ε¥ τινος Ôν τ βιβλ/ον,
`πεγ\γραπτο ªν το γρψαντος ατ τονομα.
πρν γρ τος `ν ¶Αλεξανδρε/Í τε κα Περγμ^
γεν\σθαι βασιλες `π κτσει παλαιν βιβλ/ων
φιλοτιμηθ\ντας, οδ\πω ψευδς `πεγ\γραπτο
σγγραμμα. λαμβνειν δ' Qρξαμ\νων μισθν τν
κομιζ>ντων ατος συγγρμματα παλαιο τινος
Qνδρς οτως Ðδη πολλ ψευδς `πιγρφοντες
`κ>μιζον.
69. Qλλ' ο¢τοι μν ο βασιλες μετ τν
¶Αλεξνδρου γεγ>νασι θνατον,  δ Πλτων

Qνωτ\ρω τς ¶Αλεξνδρου βασιλε/ας `γεγρφει
τατα μηδ\πω πεπανουργευμ\νων τν
`πιγραφν, Qλλ' @κστου βιβλ/ου τν ¥διον
γραφ\α δι το προγρμματος δηλοντος.
Πλτων μν ον μολογε κατ τν $Ιπποκρτους
μ\θοδον `πισκοπεσθαι περ φσεως ψυχς, ς
`κενος περ σματος, Qδνατ>ν τ\ φησι καλς
τοτο γεν\σθαι πρ το γνναι τν φσιν το
παντ>ς. νιοι δ τοσοτον §μαρτκασιν, ς
τν οτω θαυμαστν μ\θοδον λλου τινς
εναι νομ/ζειν τ μηδ' Qποκνσαι γρψαι τν
ε=ρ>ντα πρ|τον οτω μ\γα κα σεμνν πρ²γμα
<παραλιπεν> τν Qπ>δειξιν ατο. πς γρ
ο μ\γα κα σεμνν °πντων γεννητν κα
φθαρτν σωμτων ε=ρεν στοιχεα; πς δ
ο πολ μεζον Qποδε/ξεσι πιστσασθαι; κα
τατα μηδ' `ν στ/χοις λοις τριακοσ/οις, Qλλ'
`λττοσι πολλ παραληφθναι δυναμ\ναισ; ο
γρ ε κ>ς `στιν `ν ~πασι τος θεραπευτικος κα
προγνωστικος ε=ρμασιν ς Qποδεδειγμ\νοις
χρσθαι τος στοιχε/οις τν $Ιπποκρτην
μηδαμ>θι τν Qπ>δειξιν ατν ε ρηκ>τα.
70. τατα μν ον `κ περιουσ/ας ε¥ρητα/ μοι
δεικνντι γνσιον $Ιπποκρτους εναι τ βιβλ/ον·
ο μν ς `ν ργ^ γε τοτο σπουδαστ\ον, Qλλ
περ τς Qληθε/ας τν `ν ατ γεγραμμ\νων
σκεπτ\ον Qκριβσ· τοτο δ' §μες `ν τ Περ τν
καθ' $Ιπποκρτην στοιχε/ων `πρξαμεν,  παρ
π²σι τος πεπαιδευμ\νοις εδοκιμον ρντες
ο βσκανοι ψυχρν ατο <τν> Qντιλογ/αν
`πο/ησαν οκ εναι φσκοντες $Ιπποκρτους τ
βιβλ/ον. Qλλ' τι γε τατα `τ/θετο κα πρς τατα
Qποβλ\πων Qε τ κατ μ\ρος γραψε πντα, τν
μολογουμ\νων `στ/ν. `πε δ =π Qναισχυντ/ας
| κα τος =π πντων μολογουμ\νοις τε κα
συμφωνουμ\νοις Qντιλ\γουσιν ο βσκανοι,
δι τοτο πραγματε/αν @τ\ραν `πο/ησα
τοπ/γραμμα τοιοτον χουσαν· ÎΟτι κα
κατ τλλα συγγρμματα τν ατν δ>ξαν 
$Ιπποκρτης χων φα/νεται τ κατ τ περ
φσεως Qνθρπου. |
71. ΓΑΛΗΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
72. Ατ μν τ Περ φσεως Qνθρπου
βιβλ/ον `ν τ προτ\ρ^ τνδε τν =πομνημτων
`ξγημαι. νυν δ τ προσκε/μενα κακς ατ
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προχειριομαι, συγκε/μενα κα ατ μετ
διασκευς. ¡ν μν γρ `στι μικρν βιβλ/ον, `ν
Ü περ τς τν =γιαιν>ντων δια/της γ\γραπται,
κα δοκε Πολβου εναι σγγραμμα | το
$Ιπποκρτους μαθητο. τ δ μεταξ τοτου τε
κα το Περ φσεως Qνθρπου διεσκεασται,
παρεγγεγραμμ\νον =π το πρτου συνθ\ντος
ε ς τατν τ δο τατα βιβλ/δια, τ Περ
φσεως Qνθρπου το $Ιπποκρτους ατο
σγγραμμα κα τ το Πολβου Περ δια/της
=γιεινς. `ν γρ τ κατ τος ¶Ατταλικος
τε κα Πτολεμαϊκος βασιλ\ας χρ>ν^ πρς
Qλλλους Qντιφιλοτιμουμ\νους περ κτσεως
βιβλ/ων § περ τς `πιγραφς τε κα διασκευς
ατν Ðρξατο γ/νεσθαι ¯Íδιουργ/α τος |νεκα
το λαβεν Qργριον Qναφ\ρουσιν ς τος
βασιλ\ας Qνδρν `νδ>ξων συγγρμματα.
μικρν ον ¨ντων Qμφοτ\ρων τν βιβλ/ων, το
Περ φσεως Qνθρπου κα το Περ δια/της
=γιεινς, εκαταφρ>νητον @κτερον τοτων
ενα/ τις δ>ξας δι τν σμικρ>τητα συν\θηκεν
ε ς τατν μφω. κα/ τις ¥σως λλος ¬ κα
ατς  πρτος ατ συνθες παρεν\θηκ\ τινα
μεταξ τν δο ταυτ τ νν προχειρ/ζεσθαι
μ\λλοντα. |
73. Ε δ\ναι χρ κα τδε πρς `κε/νοισιν·
κ>σα πλησμον τ/κτει νοσματα, κ\νωσις
ται, κ>σα δ Qπ κενσιος γ/νεται νοσματα,
πλησμον ται, κ>σα δ Qπ ταλαιπωρ/ης
γ/νεται, Qνπαυσις ται, σα δ =περτ\ρη
Qργ/η νοσματα τ/κτει, ταλαιπωρ/η ται. τ δ
σμπαν γνναι δε τν ατρν `ναντ/ον ×στασθαι
τοσι καθεστηκ>σι κα νοσμασι κα ε¥δεσι κα
Ãραις κα §λικ/σι κα τ ξυντε/νοντα λειν κα
τ λελυμ\να ξυντε/νειν. οτω γρ ªν μλιστα τ
κμνον Qναπαοιτο, Æ τε ¥ησις τοτ> μοι δοκ\ει
εναι.
74. Τατης λης τς ¯σεως Διοσκορ/δης
@κστ^ στ/χ^ προσ\γραψε σημεον,  καλοσιν
βελ>ν, ο×^ σημε/^ κα ¶Αρ/σταρχος `χρσατο
παρ τ ποιητ πρς τος =ποπτευομ\νους
=π' ατο στ/χους. τατα μν  Διοσκορ/δης
γραψεν ε κζων εναι τν προκειμ\νην ¯σιν
$Ιπποκρτους το Θεσσαλο υ\ος. δο γρ υες
ο¢τοι γεγ>νασιν το με|γλου $Ιπποκρτους,
Θεσσαλς κα Δρκων, £ν @κτεροι πλιν
$Ιπποκρτεις `γ\ννησαν. τατα μν τ κατ
τν <λην> ¯σιν ε ρημ\να. προσκει δ\ που

κα §μν `πισκ\ψασθαι περ ατν @κστην τν
λ\ξεων δ/Í προχειρισαμ\νοις.
75. κ>σα πλησμον τ/κτει νοσματα,
κ\νωσις ται. ο τατ>ν `στι φναι συνεκτικν
ν>σων α¥τιον εναι πλησμονν τε κα κ\νωσιν
|καστ>ν τε τν `φεξς ε ρημ\νων τ γ/νεσθα/
τι δι πλησμονν Ð τι τν λλων. Qληθς μν
γρ τ γ/νεσθα/ τινα νοσματα δι πλησμονν
¬ =π πλησμονς, (οδν γρ δινεγκεν οτως
¬ `κε/νως ε πεν), οκ Qληθς δ συνεκτικν
α¥τιον εναι νοσματος πλησμονν. § μν γρ
ν>σος ατ διθεσ/ς τ/ς `στιν `ν ζÊου σματι
πρτως βλπτουσα τν `ν\ργειαν, ς `ν τ
Περ τς τν νοσημτων διαφορ²ς γρμματι
δ\δεικται. πλησμον δ πρτως μν `ν\ργειαν
ο βλπτει, καθ>τι δ\δεικται κα τοτο πλιν `ν
τ Περ πλθους λ>γ^, δι μ\σης δ\ τινος @τ\ρας
διαθ\σεως, Æντινα διθεσιν ¶Ερασ/στρατος
μν @τ\ρως, ¶Ασκληπιδης δ' @τ\ρως, ο
πνευματικο δ' νομασθ\ντες | ατρο κατ'
λλον τρ>πον προτ/θενται γ/νεσθαι· λ\λεκται
δ κα §μν `π πλ\ον, πως =φ' @κατ\ρου το
πλθους νοσματα γ/νεται· διττν γρ `δε/χθη
τ πλθος, ς μν πρς τν δναμιν |τερον, ς
δ πρς τν κοιλ>τητα τν Qγγε/ων |τερον· τ
μν ον ς πρς τν δναμιν ε ς διαφθορν τε
τος χυμος γει κα ¯εμα τος Qσθενεστ\ροις
`ν τ σματι μορ/οις `πιπ\μπει, τ δ' ς πρς
τ γχυμα τς Qναστομσεις τε κα τς ¯ξεις
τν Qγγε/ων `ργζεται κα/ ποτε θαντους
`ξαιφνιδ/ους, ταν Qποφρξ τς διαπνος
το σματος. ‘¥ασισ’ ον λ\γεται κα τν
ποιοντων τς ν>σους, ο μ>νον ατν τν Ðδη
γεγενημ\νων ν>σων. ε δ τ κυρ/^ κατ' ατν
ν>ματι χρτ> τις, προηγομενα τν ν>σων
`ρε τ τοιατα τν α τ/ων, Ãσπερ ¶Αθναιοσ·
=φ' ο¢ δ πλιν ατ τατα τ προηγομενα
γ/νεται, προκαταρκτικ τε κα προκατρχοντα
καλ\σεισ· πλθος γρ `δεσμτων Qπεψ/αι
τε κα λουτρ κα γυμνσια μ κατ καιρν
γιν>μενα κα πνθ', σα διλθον `ν τ Περ
τν προκαταρκτικν α τ/ων =πο|μνματι, τν
προηγουμ\νων α τ/ων @κστης ν>σου γ/νεται
ποιητικ.
76. κ>σα δ Qπ κενσιος γ/νεται νοσματα,
πλησμον ται. ο κυρ/ως δοκε κεχρσθαι
τ τς πλησμονς ν>ματι νν  γρψας τν
¯σιν τατην, πντων ε ωθ>των ο μ>νον τν
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ατρν, Qλλ κα τν λλων $Ελλνων τ τς
πλησμονς ¨νομα μ²λλ>ν πως `πιφ\ρειν τας
=περβολας τς συμμ\τρου ποσ>τητος, ο
μν τν γε κ\νωσιν `πανορθοσθαι δι τς
`ναντ/ας Qμετρ/ας. κουσον ον `φεξς τν
συναγορεοντα τας Qμετρ/αις λ>γον· ¨ντων γρ
τινων συμμ\τρων σιτ/ων ς πρς τν τοδ\ τινος
|ξιν, =για/νοντος μν νδεια κα =περβολ κατ
τν πρς τατα παραβολν νοηθσεται,  δ
κενωθε/ς, ε μ\λλοι πληροσθαι, τν ποσ>τητα
τς μπροσθεν =παρχοσης ατ συμμετρ/ας
αξηθσεται. `ν γρ, σα πρν κενωθναι σιτ/α
προσεφ\ρετο, τοσατα κα νν προσφ\ρηται,
τ κενωθν οδ\ποτε Qναπληρσει. τεχν/του δ\
`στι μετρ/ως ποισασθαι τν παραξησιν ατο
κα μτε παρ καιρν `μπιπλναι μτ' `ξα/φνης
τε κα Qθρ>ως τ κενωθ\ν. δο|κοσι δ' νιοι τν
ατρν τς κενσεις μηδ\ποτε ν>σων α τ/ας
γ/νεσθαι· μ>νας γρ `ργζεσθα/ φασιν ατς
τς μν δυνμεως Qρρωστ/αν, τς δ' |ξεως το
σματος σχν>τητα, μηδν δ τν νοσημτων
=π' `νδε/ας γ/νεσθαι. Qλλ' ο¢το/ γε οχ ρσι
τς γινομ\νας ν>σους τος Qμ\τρως κενωθεσιν.
@το/μως τε γρ κα `π τας τυχοσαις προφσεσι
καταψχονται κα πλιν `κκα/ονται ταχ\ως κα
κ>ποις °λ/σκονται ¯Íδ/ως κα π²σι τος ξωθεν
α τ/οις, Ãσπερ γε κα =π Qγρυπν/ας κα λπης
κα Qπεψ/ας κα ργς ε ς ν>σους γονται
μ²λλον ο¢τοι τν εεκτοντων.
77. σα δ Qπ ταλαιπωρ/ης γ/νεται,
Qνπαυσις
ται. ταλαιπωρ/ας δηλον>τι
κ\κληκε τς κατ τς Qμ\τρους κινσεις
γινομ\νας. τι δ' Qναπαεσθαι χρ τος οτω
διατεθ\ντας, ~παντες ο νθρωποι γινσκουσι
κα πρττουσι μηδ πυθ\σθαι τν ατρν
δε>μενοι. δ\δεικται δ' §μν, τι κα τ λογα
τν ζÊων, ο μ>νον νθρωποι δι τν `ναντ/ων
τος βλψασι τς βλβας `πανορθονται.
78. σα δ | =περτ\ρη Qργ/η νοσματα τ/κτει,
ταλαιπωρ/η ται. οδ' § Qργ/α πρτως τε κα δι'
@αυτς, Qλλ δι μ\σου το πλθους `ργζεται
τς ν>σους. ±ττ>ν τε γρ διαφοροντα τος
Qργοσι τ το σματος μ>ρια Qρρωστ>τερ τε
γ/νεται, ς @κτερον =π' ατς γ/νεσθαι πλθος.
§ το/νυν Qμετροτ\ρα κ/νησις σχυροτ\ραν μν
οκ `ργζεται τν δναμιν, `κκενο δ τν
περιουσ/αν τν Qθροισθ\ντων =γρν. εδηλον
ον `στιν, ε κα κατ' ατν βραχ πλεονσειεν

¬ προσκει τς συμμ\τρου κινσεως, κοπδη
μν ρ\μα δι τατης γεν\σθαι τν νθρωπον,
ο μν πυρ\ξαι γε.
79. τ δ ξμπαν γνναι δε τν ατρν
`ναντ/ον ×στασθαι τοσι καθεστηκ>σι νοσμασι
κα ε¥δεσι κα Ãρσι κα §λικ/σιν. ε¥δεσιν οικε
λ\γειν <`ν ¥σ^> τας το σματος φσεσιν, £ν
τν οσ/αν `ν τ τν τεττρων στοιχε/ων κρσει
δεδε/χαμεν εναι. νοσματα μν ον ~παντα δι
τν `ναντ/ων τας δυνμεσιν, ο τας προχε/ροις
φαντασ/αις `δε/χθη θεραπευ>μενα. φσις δ
σματος, περ στιν § κρ²σις, ο π²σα δι
τν `ναντ/ων `πανορθοται, Ãσπερ οδ' £ραι
κα §λικ/αι. | γ/νονται μν γρ τινες εκρατοι,
καθπερ κα δσκρατο/ τινες |τεραι, κα τν
μν εκρτων § εκρασ/α φυλττεται δι τν
μο/ων, τν δ δυσκρτων § δυσκρασ/α δι
τν `ναντ/ων `πανορθοται. διρισται δ περ
τοτων `ν τ τν $Υγιεινν πραγματε/Í.
80. κα τ ξυντε/νοντα λειν κα τ λελυμ\να
ξυντε/νειν. ο κατ τ πρ\πον `ποισατο τν τν
νοσημτων Qντ/θεσιν· τ μν γρ ξυντε/νοντι τ
λοντα, τ δ λελυμ\ν^ τ συντεταμ\να κατ
Qντ/θεσιν ο κε/ως νομζεται. λ\γεται δ τ μν
ξυντε/νοντα κα λοντα κυρ/ως `π τν α τ/ων,
οκ `π' ατν τν βλαπτομ\νων σωμτων,
μπαλιν δ τ συντεταμ\να κα λελυμ\να κατ
τν Ðδη βεβλαμμ\νων· πειτα τ συντειν>μενα
κα λυ>μενα σωμτων `στ/ν, ο νοσημτων,
ν>ματα συντεινομ\νων κα λυομ\νων, Ãσπερ
γε κα τ σκληρν κα τ μαλακν Qραι>ν τε κα
πυκν>ν, =πρ £ν ε¥ρηται κλλιον `ν τ |κτ^
τν ¶Επιδημιν `ν τδε τ λ\ξει· ‘δ\ρματος
σκληρο μλθαξις, συντεταμ\νου χλασις.’
ε¥ρηται δ `ν τοτ^ τ βιβλ/^ κατ τ συνεχς
κα περ το στεγνσαι, | περ στιν `ναντ/ον τ
Qραισαι ς τ πυκνσαι· τοτο δ' α πλιν τ
πυκνουμ\ν^ τν ατν χει δναμιν, Ãσπερ γε
κα τ πεπυκνωμ\νον τ `στεγνωμ\ν^.
81. Α δ ν>σοι γ/νονται α μν Qπ
διαιτημτων, α δ' Qπ το πνεματος, 
ε σαγ>μενοι ζμεν.
Διαιτματα καλοσιν `ν/οτε μν ατ
μ>να τ σιτ/α κα τ ποτ, πολλκις δ
περιλαμβνουσιν `ν τ προσηγορ/Í κα
τ `πιτηδεματα, κα νν οτως ε ρσθαι
νομιστ\ον· ο γρ Qπ μ>νων £ν `σθ/ομ\ν τε κα
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π/νομεν, Qλλ κα Qπ λουτρν κα γυμνασ/ων
Qργ/ας τε κα Qργυπν/ας κα λπης κα θυμο
κα ψξεως κα `γκασεως α ν>σοι γ/νονται,
πολλκις δ' Qπ το πνεματος μ>νου κατ
τν ε σπνον § βλβη γ/νεται, καθπερ `ν τος
Χαρωνε/οις νομαζομ\νοις χωρ/οις. |
82. Τν δ διγνωσιν @κατ\ρων £δε χρ
ποιεσθαι· ταν μν =π @νς νοσματος
πολλο νθρωποι °λ/σκωνται κατ τν ατν
χρ>νον, τν α τ/αν χρ Qνατιθ\ναι τουτ\^, 
τι ªν κοιν>τατ>ν `στι κα μλιστα ατ πντες
χρε>μεθα· στι δ τοτο  Qναπν\ομεν· φανερν
γρ δ, τι τ γε διαιτματα @κστου §μ\ων
οκ α¥τι `στιν, τε ~πτεται πντων § νοσος
@ξς κα τν νεωτ\ρων κα τν πρεσβυτ\ρων
κα γυναικν κα Qνδρν, μο/ως δ κα τν
θωρησσομ\νων κα τν =δροποτε>ντων κα
τν μ²ζαν `σθι>ντων κα τν ρτον σιτεομ\νων
κα τν πολλ ταλαιπωρε>ντων κα τν λ/γα.
οκ ªν ον τ γε διαιτματα α¥τια ε¥η, κ>ταν
διαιτμενοι ο νθρωποι πντας τρ>πους
°λ/σκωνται =π τς ατς ν>σου. κ>ταν δ' α
νοσοι γ/νωνται παντοδαπα κατ τν ατν
χρ>νον, δλον τι τ διαιτματ `στιν α¥τια
|καστα @κστοισιν.
83. ÎΟτι μν τ κοινν πολλος ν>σημα
κοινν χει τν α τ/αν, ρθς επεν, Ãσπερ
γε κα τ λλα πντα τ | κατ τν ¯σιν, ο
μν ρθς ε ς μ>νον τν Q\ρα τν τν κοινν
νοσημτων Qναφ\ρει γ\νεσιν, ε¥περ “ο `ν
Α¥ν^” `ν λιμ “σπριοφαγ\οντες σκελ\ων
Qκρατ\ες `γ\νοντο, Qτρ κα ο ροβοφαγ\οντες
γονυαλγ\εσ”. ¥σμεν δ' τι κα πυρος §μισαπες
δι λιμν Qναγκασθ\ντες `σθ/ειν τινς κοινν
Qπ τς κοινς α τ/ας `ν>σησαν ν>σημα κα/ που
στρατ>πεδον λον δατι μοχθηρ χρησμενον
μο/αν `ν ~πασι τος στρατιταις τν βλβην
σχε. τ δ' λλα τς ¯σεως δλα.
84. Κα τν θεραπε/ην χρ ποιεσθαι
`ναντιομενον τ προφσει τς ν>σου,
Ãσπερ μοι π\φρασται κα @τ\ρωθι, κα `κ τν
διαιτημτων μεταβλλειν. δλον γρ δ τι,
ο¦σ/ γε ε¥ωθε χρσθαι  νθρωπος διαιτ|μασιν,
οκ `πιτδει `στιν ¬ πντα ¬ τ πλε/ω ¬ |ν γ\ τι
ατ\ων· Å χρ καταμανθνοντας μεταβλλειν
κα σκεψμενον το Qνθρπου τν τε §λικ/ην
κα τ εδος κα τν Ãρην το τεος κα τς

ν>σου τν τρ>πον τν θεραπε/αν ποιεσθαι ποτ
μν Qφαιρ\οντα, ποτ δ προστιθ\ντα, Ãσπερ
μοι κα πλαι ε¥ρηται, πρς |καστα τν §λικιν
κα τν ρ\ων κα τν ε δ\ων κα τν νοσων
ν τε τ φαρμακε/ προτρ\πεσθαι κα `ν τσι
δια/τσιν. κ>ταν δ νοσματος @νς `πιδημ/η
καταστ, δλον τι ο τ διαιτματα α¥τι
`στιν, Qλλ'  Qναπν\ομεν, τοτ' α¥τι>ν `στι κα
τοτο δλον τι νοσερν τν Qπ>κρισιν χον ªν
ε¥η. τοτον ον χρ τν χρ>νον τς παραιν\σιας
ποιεσθαι τοσιν Qνθρποισι τοισδε· τ μν
διαιτματα μ μεταβλλειν, τε γε οκ α¥τι
`στι τς ν>σου, τ δ σμα ρν, πως σται
Qογκ>τατον κα Qσθεν\στατον, τν τε σιτ/ων
Qφαιρ\οντα κα τν ποτν, ο¦ς ε θασι
χρσθαι, κατ' λ/γον· ¬ν γρ μεταβλλ ταχ\ως
τν δ/αιταν, | κ/νδυνος κα Qπ τς μεταβολς
νετερ>ν τι γεν\σθαι `ν τ σματι· Qλλ χρ
τος μν διαιτμασιν οτω χρσθαι, τε γε
φα/νεται, οδν Qδικ\οντα τν νθρωπον, το
δ πνεματος, κως § ¯σις ς `λαχ/στη ε ς τ
σμα ε σ/ κα ς ξενοττη, προμηθεσθαι,
τν δ' α χωρ/ων τος τ>πους μεταβλλοντα
ε ς δναμιν, `ν ο¦ς ªν § ν>σος καθεστκ, κα
τ σματα λεπτνοντα· οτω γρ ªν Æκιστα
πολλο τε κα πυκνο πνεματος χρÌζοιεν ο
νθρωποι.
85. ¶Ελλιπ τν ¥ασιν γραψε τν κοινν
νοσημτων, ταν =π το περι\χοντος γ/νηται.
πολλκις μν γρ Qναθυμισεις τινς `ξ @λν
¬ λιμνν ¬ τελμτων ¬ γς τοιατης α τ/αι
γ/νονται τν τοιοτων νοσημτων, στι δ'
τε μ>νη τν ρν § κρ²σις. `π μν ον
τν Qναθυμισεων δι>τητι μ²λλον λης τς
οσ/ας, οχ °πλ ποι>τητι λυμαινομ\νων
τος σμασιν ρθς γραψε τν θεραπε/αν
ε ς διττος Qνγων σκοπος, Qμοιβν τε το
χωρ/ου | κα χρε/αν λ/γης τς ε σπνοσ· `π
δ τν =π ποι>τητος βλαπτομ\νων ο μ>νον
§ θεραπε/α τν γεγον>των Ðδη νοσημτων,
Qλλ κα § προφυλακ το μηδ' λως συστναι
δι τν `ναντ/ων σται ποιοττων, ε μν =π
θερμ>τητος Qμ\τρου βλπτοιτ> γε τ σμα,
δι τν ψυχ>ντων, ε δ =π ψξεως, δι τν
θερμαιν>ντων `π/ τε τν λλων ποιοττων
°πλν τε κα συνθ\των Qνλογον. περ δ
τς Qπ> τε τν §λικιν κα τν ρν κα
το σματος κρσεων `νδε/ξεως ε¥ρητα/ μοι
πρ>σθεν.
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86. τ δ τ φαρμακε/ προτρ\πεσθαι δοκε
μοι λελ\χθαι νν Qντ το ‘προσφ\ρεσθαι’ τος
νοσμασιν `ξ =πεναντ/ου· λ\γεται δ κα νν τι
κατ τν ¶Ασ/αν δε τις νθρωπος προτρ\πεσθαι
τδε χρηστς ¬ φιλικς ¬ Qπ/στως ¬ Qπηνς.
87. $Οκ>σα δ τν νοσημτων γ/νεται Qπ
το σματος τν | μελ\ων το σχυροττου,
τατα δειν>τατ `στι· κα γρ ¬ν ατο με/ν,
νθα ªν ρξηται, Qνγκη το σχυροττου τν
μελν πονεομ\νου π²ν τ σμα χλεσθαι, κα
¬ν `π τν Qσθενεστ\ρων τι Qφ/κηται Qπ το
σχυροτ\ρου, χαλεπα α Qπολσιες γ/νονται.
κ>σα δ' ªν Qπ τν Qσθενεστ\ρων `π τ
σχυρ>τερα λθ, ελυτ>τερ `στιν· =π γρ τς
σχος Qποκλε/ζεται ¯ηϊδ/ως τ `πιρρ\οντα.
88. ¶Ισχυρ>τατον, ε¥τε μ>ριον ε¥τε σμα λ\γειν
`θ\λοι τις, κυρ/ως μν `ρε τ πρς τς δραστικς
`νεργε/ας κλλιστα κατεσκευασμ\νον, Ãς
που κα τν $Ηρακλ\α λ\γομεν σχυρ>τατον
γεγον\ναι, καθ' |τερον δ τρ>πον ς πρς τνδε
μ\ν τινα τν `ν\ργειαν σχυρν τουτ τ σμα
κα τ μ>ριον, ς πρς @τ\ραν δ λλο· κα κατ
μν πντα σχς `ν @κστ τν `νεργειν `στι,
τ δενι δ λλο κατ' λλην ατν σχυρ>τατον
γ/νεται. μ/α μν ον `στιν § `ν\ργεια τν καθ'
ρμν το ζÊου κινσεων ς Ðτοι | τρ\χοντος
¬ συμπλεκομ\νου ζÊοις τισν ¬ διασπντ>ς
τι τν σωμτων τν `μψχων ¬ τν Qψχων
¬ Qποσπντος σατως τιον, μ/α δ' λλη
δναμις κα κατ' ατν `ν\ργεια ζωτικ, καθ' ¤ν
α Qρτηρ/αι κα § καρδ/α σφζουσιν· `π δ τας
κατ γ\νος Qλλλων διαφεροσαις λλαι τιν\ς
ε σιν Qνομογενες οκ `ν τος ζÊοις μ>νον, Qλλ
κQν τος φυτος, δι κα φυσικς νομζομεν
ατς, @λκτικ κα Qλλοιωτικ κα καθεκτικ
κα Qποκριτικ. δναται τοιγαρον `ν/οτε κατ'
λλο κα λλο σμα § γαστρ, ε τχοι, δναμιν
σχυροττην χειν ς πρς τνδε τν `ν\ργειαν,
ο¦ον Ðτοι τν καθεκτικν ¬ τν Qλλοιωτικν,
ποτ δ ±παρ ¬ σπλν Ð τι τν λλων, μπαλιν δ
κατ τ ατ ζον § μν γαστρ Qσθενεσττην
χειν Ðτοι τν @λκτικν ¬ τν Qποκριτικν
δναμιν, σχυροττην δ τ ±παρ. παρκε δ
νν  γρψας τν προκειμ\νην ¯σιν σχυρν `ν
§μν δοκεν εναι μ>ριον, Ü πρς τ μ ¯Íδ/ως
πσχειν =π τν τς ν>σους `ργαζο- μ\νων
α τ/ων τι ν Δ/α κα | τοτο πρ>σεστι τ δι
τς Qποκριτικς δυνμεως, ταν `ν ατ τις

Qθροισθ περιουσ/α χυμν, ε ς |τερον ατν
Qποπ\μπειν μ>ριον. εναι δ δηλον>τι χρ το
δεξομ\νου τ π\μπον σχυρ>τερον.
89. σται τοιγαρον καθ' |καστον σμα
τ μ\ν τι πντων Qσθεν\στατον μ>ριον, τ
δ' σχυρ>τατον, Ãσπερ Qμ\λει κα π²σιν
μολ>γηται τος ατρος κα τος διταισ·
Qσθενεσττους μν γρ εναι λ\γουσι τος
π>δας τος ποδαγρικος, Ãσπερ γε σμπαν
τ τν ρθρων γ\νος τος Qρθριτικος,
Qσθενεσττην δ κεφαλν τος κεφαλαλγικος,
οτω δ κα τν σπλνα τος φσει σπληνδεσι
κα τος φθαλμος, σοι ¯Íδ/ως φθαλμ/αις
°λ/σκονται, κα καθ' |καστον μ>ριον σατως.
¨ντων δ κατ γ\νος διττν τν τς ν>σους
`ργαζομ\νων α τ/ων, (τ μν γρ ξωθ\ν `στι,
τ δ `ξ ατν §μν ρμ²ται), πρς μν τς
ξωθεν βλβας λλα μ>ρια τν `ν §μν `στιν
`ν/οτε Qσθεν, πρς δ τς νδοθεν λλα, δι>τι
κα τν α τ/ων ατν α δυνμεις @τερογενες
ε σιν· `ξ §μν γρ κατ πλθος χυμν ¬
μοχθηρ/αν α ν>σοι γ/νονται, τ | δ' ξωθεν α¥τια
τ μν τ δυσκρασ/αν τιν `ργζεσθαι, τ δ τ
θλ²ν ¬ τ\μνειν Qδικε τ τν ζÊων σματα. τ
γον τν `ξαρθρημτων πθος =π' Qμφοτ\ρων
οικε γ/νεσθαι· κα γρ νθρωπος ε¦ς μ>νος νευ
συμπλοκς τς πρς |τερον ξαρθρον `πο/ησεν
Ðτοι γ>νυ βαδ/ζων ¬ γ\νυν χασμμενος Ð τι
τν λλων ρθρων ¬ πωσον `νεργν ¬
περιστρεφ>μενος, Ðδη δ κα κταγμ τις
παθεν νευ τς ξωθεν α τ/ας `ν περιστροφας
Qθρ>αις ¬ τ πηδσαι σφοδρ>τερον. Ãσθ' σα
γ\νη τν α τ/ων `στ/, τοσατα κα τς τν
πασχ>ντων ¯Íδ/ως ¬ μ πασχ>ντων μορ/ων
Qσθενε/ας τε κα σχος. α μν ον `κ τν
χυμν ρμμεναι ν>σοι κατ τν ¯μην τε κα
Qσθ\νειαν ~πασαι γ/νονται τν Qποκριτικν
δυνμεων· συμπεφυκ>των γρ Qλλλοις τν το
ζÊου μορ/ων `κ τν Qπωθεσθαι δυνατωτ\ρων
ε ς |τερα μεταρρ\ουσιν ο νοσοποιο χυμο κα
πλιν `ξ `κε/νων ε ς |τερα, μ\χρις ªν ν τινι τν
Qσθενεστ\ρων στηριχθσιν,  μηκ\τ' χει μηδν
Qσθεν\στερον @αυτο μ\ρος, ε ς  π\μψειεν τν
λυποντα χυμ>ν. `ν | μν ον `κρος χ τοτο
τ μ>ριον, ς ντερ τε κα γαστρ κα κστις
κα μτρα, δι' `κκρ/σεως `κενθη τ λυπον
α¥τιον, `ν γε λεπτ>τερον ¾ κατ τν σστασιν
τν `κρον το μορ/ου, πολλκις δ κα Qναρραγ\ντων ¬ κα Qναστομωθ\ντων <τν>
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Qγγε/ων `π πλ\ον § κ\νωσις `γ\νετο, καθπερ
`ν τας χωρς τραυμτων αμορραγ/αισ· `ν
δ μ Qναστομωθ τι μτ' Qναρραγ, παχς ¬
γλ/σχρος κατασκψας χυμς ¨γκον `ργζεται
παρ φσιν `ν τ μορ/^. τοιατη μν ον
τ/ς `στιν σχς κα Qσθ\νεια τν μελν το
σματος `ν τος πθεσιν, σα τν γ\νεσιν `ξ
ατν §μν χει. τ δ =π τν ξωθεν α τ/ων
πσχοντα κατ τ θερμα/νεσθαι κα ψχεσθαι
κα ξηρα/νεσθαι κα =γρα/νεσθαι τοπ/παν
οικε πσχειν· σπνια γρ `στι τ δι το θλ²ν
¬ τ\μνειν Ð τι τοιοτον ποιεν ε ς ν>σους γοντα
τ τν ζÊων σματα. γενσεται το/νυν `ν
τας τοιαταις ν>σοις λλο πρς λλην ατν
Qσθεν\ς τε κα σχυρ>ν· σα μν γρ `στι φσει
ψυχρ>τερα μ>ρια, τατα πε/σεται ¯Íδ/ως =π
τν ψυχ>ντων α τ/ων, σα δ θερμ>|τερα, πρς
τν θερμαιν>ντων, Qνλογον δ τοτοις `π τν
καθ' =γρ>τητα κα ξηρ>τητα δυσκρτων.
90. `νδ\χεται δ ατν τοτων νια
μν =π τν θερμαιν>ντων ¬ ψυχ>ντων ¬
ξηραιν>ντων ¬ =γραιν>ντων α τ/ων @το/μως
πσχειν, σχυροτ\ραν δ' |τερον μ>ριον χον τν
Qποκριτικν δναμιν εθ\ως Qποπ\μπειν ε ς
`κενα τ σφ\τερον κακ>ν.
91. `πε το/νυν οχ °πλς λ\γετα/ τε κα
νοεται μ>ριον σχυρ>τερον ¬ Qσθεν\στερον,
Qλλ κατ πλε/ονας τρ>πους @τερογενες,
οχ ο¦>ν τ\ `στι κρναι τν προκειμ\νην
¯σιν οδ' Qποφνασθαι π>τερον Qληθς ¬
ψευδς. `κεν> γε μν στι κα περ τσδε κα
περ τν λλων °πασν ε πεν, σαι περ
τν πολλαχς λεγομ\νων τε κα νοουμ\νων
Qδιορ/στως Qποφα/νονται, συγκεχυμ\νην τε κα
Qδιρθρωτον εναι τν Qπ>φασιν ατν, ς
μηδ\να τν Qκουσντων ατς ßφελεσθαι.
92. κα μ\ντοι κα Qντιλογ/αν σχυρν χει
τ κατ τν προκειμ\νην ¯σιν ε ρημ\νον,
νθα φησ/ν· κ>σα δ' ªν Qπ τν Qσθενεστ\ρων
`π τ σχυρ>τερα λθ, ελυτ>τερ `στιν·
=π γρ τς σχος | Qποκλε/ζεται ¯ηϊδ/ως
τ `πιρρ\οντα· δι κα διαφ>ρως γραψαν
ο `ξηγητα τν το Qποκλε/ζεται `ξγησιν,
νιοι μν ‘Qποκλε/ζεται’ γρψαντες, νιοι δ
‘Qποκλε/εται’, τινς δ ‘Qποπαγισεται’ τν
τρ/την συλλαβν το Qποπαγισεται ¯ματος
δι το ω προενεγκμενοι, τινς δ δι το η κα

ς, καθπερ  Διοσκορ/δης Qπ το ‘παγσεσθα/’
φησιν Qντ το ‘Qποκροεσθαι’ ε ρσθαι τοτο
τ ¯μα. Qλλ' ε¥περ Qπ τν Qσθενεστ\ρων
μορ/ων `π/ τι τν σχυροτ\ρων Qφικνομενος
 λυπν χυμς Qποκρουσθε/η, πλιν =π' ατο
πλ\ον <ªν> οδν οτω γε τ κμνοντι γ\νοιτο.
β\λτιον ον γρφειν τν λ\ξιν £δ/ πωσ· ‘Qπ γρ
τς σχος Qναλσεται τ `πιρρ\οντα,’ τουτ\στιν
Qναλωθσεται πεττ>μεν τε κα διαφορομενα.
τινς δ τ κυριτατα μ>ρι φασιν ε ρσθαι
νν σχυρ>τατα ψευδ ποιοντες τν λ>γον·
Qπ γρ τν κυριωτ\ρων μορ/ων ε ς Qκυρ>τερα
μεθ/στασθαι τος λυποντας χυμος, οκ Qπ
τν Qκυροτ\ρων ε ς τ κυριτερα β\λτι>ν `στι.
πολλκις δ' Ðδη τεθεμεθα, τν `π τ κλα
φερομ\νων χυμν `ν Qρθρ/τισ/ τε κα | ποδγραις
Qποκρουσθ\ντων `κεθεν, ετ' `π/ τι κριον
<μ>ριον> `λθ>ντων, Qποθαν>ντα τν νθρωπον
ενα/ τε μ/αν `λπ/δα σωτηρ/ας, `ν δυνηθμεν
αθις `π τ κλον ατος Qντισπσαι.
93. Α παχταται τν φλεβν £δε πεφκασι·
τ\σσαρα ζεγε `στιν `ν τ σματι, κα ¡ν μν
δ ατ\ων Qπ τς κεφαλς ¨πισθεν δι το
αχ\νος ξω παρ τν ¯χιν νθεν τε κα νθεν
ε ς τ σχ/α Qφικν\εται κα ε ς τ σκ\λεα, πειτα
δι τν κνημ\ων |ως τν σφυρν τ ξω κα ε ς
τος π>δας δικει· δε ον τς φλεβοτομ/ας τς
Qπ τν Qλγημτων τν `ν τ ντ^ κα τος
σχ/οις Qπ τν γνων ποι\εσθαι κα Qπ τν
σφυρν ξωθεν. α δ |τεραι φλ\βες χουσαι
τν Qρχν Qπ τς κεφαλς παρ τ οατα δι
το αχ\νος, α σφαγ/τιδες καλε>μεναι, σωθεν
Qπ τς κο/λης παρ τν ¯χιν @κατ\ρωθεν
φ\ρουσι παρ τς ψ>ας κα `ς τος ¨ρχιας |
κα `ς τος μηρος κα δι τν γνων `κ το
σωθεν μ\ρεος, πειτα δι τν κνημ\ων `π τ
σφυρ τ σωθεν κα ε ς τος π>δασ· δε ον
τς φλεβοτομ/ας ποι\εσθαι πρς τς δνας
τς Qπ τν ψον κα τν ¨ρχεων Qπ τν
γνων κα Qπ τν σφυρν σωθεν. α δ
τρ/ται φλ\βες `κ τν κροτφων δι το αχ\νος
=π τς ßμοπλτας, πειτα συμφ\ρονται `π
τν πνεμονα κα Qφικν\ονται § μν `κ τν
δεξιν ε ς τ Qριστερ, § δ `κ τν Qριστερν
ε ς τ δεξι, κα § μν δεξι Qφικν\εται `κ το
πνεμονος =π τν μαζν κα `ς τν σπλνα
κα `ς τν νεφρ>ν, § δ Qπ τν Qριστερν ε ς
τ δεξι δι το πνεμονος =π τν μαζν κα
`ς τ ±παρ κα `ς τν νεφρ>ν, τελευτσι δ `ς
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τν Qρχν α¢ται Qμφ>τεραι. α δ τ\ταρται Qπ
το μπροσθεν τς κεφαλς κα τν φθαλμν
=π τν αχ\να κα =π τς κλη¿δας, πειτα δ
Qπ τν βραχι>νων νωθεν ε ς τς συγκαμπς,
πειτα δι τν πχεων ε ς τος καρπος κα
τος δακτλους, πειτα δ Qπ τν δακτλων
πλιν δι τν χειρν κα τν πχεων νω `ς τς
συγκαμπς κα δι τν βραχι>νων το κτω|θεν
μ\ρεος ε ς τς μασχλας κα Qπ τν πλευρν
νωθεν § μν ε ς τν σπλνα Qφικν\εται, § δ ε ς
τ ±παρ, πειτα =πρ τς γαστρς `ς τ α δοον
τελευτσιν Qμφ>τεραι. κα α μν παχεαι τν
φλεβν £δε χουσιν· ε σ δ κα Qπ τς κοιλ/ας
φλ\βες Qν τ σμα πμπολλα/ τε κα παντοαι,
δι' £ν τ σματι τροφα ρχονται.
94. Τν κατ τς τ\χνας Qμφισβητουμ\νων
νια μν α¥σθησις, νια δ Qπ>δειξις κρ/νει.
τ μν ον α σθσει κριν>μενα τς κρινοσης
α σθσεως `ρρωμ\νης δεται, τ δ' Qποδε/ξει
το λογισμο γεγυμνασμ\νου. περ μν ον τς
τν σιτ/ων π\ψεως τς `ν γαστρ κα τς μετ
τατην τν χυμν γεν\σεως Qναδ>σες τε κα
θρ\ψεως σα τ' λλα τοιατα λογισμο δε>μεθα
το κρ/νοντος τς ε ρημ\νας =π τν παλαιν
δ>ξασ· ε δ τ\τταρας χει κοιλ/ας τ μηρυκζοντα
ζα, τ δ' Qμφ>δοντα μ/αν, α σθσεως, οκ
Qποδε/ξεως χρε/α. μπαλιν ον χει τν λεγχον
| τν ψευδομ\νων τ τε α σθσει κριν>μενα κα
τ τ λογισμ· τ μν γρ α σθσει κριν>μενα
τος διαλεγομ\νοις πρς Qλλλους @τοιμοττην
φ\ρει τν κρ/σιν `π τ φαιν>μενον `ν τας
Qνατομας Qφικνουμ\νοις, τ δ' Qποδε/ξει κα
χωρς Qνατομς κρ/νεσθαι δναται γραφομ\νης
τς Qποδε/ξεως. `ν ον τις Qναγκζηται δι
γραμμτων Qντιλ\γειν τος Qναισχυντ>τατ τε
κα Qμαθ\στατα τολμσασιν Qποφνασθαι περ/
τινος Qνατομικο θεωρματος α σθσει τν
κρ/σιν χοντος, ο μ γινσκοντες τ φαιν>μενον
`ν τας Qνατομας Qδυνατοσι διακρ/νειν Qπ
τν Qληθευ>ντων τος ψευδομ\νους. Ãσπερ
γρ, `ν τις λ\γ Κρτην οκ εναι νσον, =π
πντων τν Qκου>ντων καταγινσκεται, δι>τι
γινσκουσιν ατν εναι νσον, οτως `ν
τις λ\γ τ\σσαρας μν χειν τς κοιλ/ας τος
κνας, μ/αν δ τ μηρυκζοντα, καταγελ²ται
πρς τν @ωρακ>των `ν μν τος μηρυκζουσι
τ\τταρας, `ν δ τος κυσ μ/αν. τατν δ τοτο
κα περ τς τν φλεβν Qνατομς `στιν· |
ο γρ Qποδε/ξεως § κρ/σις, Qλλ' α σθσεως

δεται. μ\χρι δ' ªν ο διαφωνοντες `ν τος δ/οις
χαρτ/οις γρφωσιν, ~περ ªν `θ\λωσιν, δηλ>ς
`στιν § Qλθεια τος Qπε/ροις Qνατομς.
95. ε ς τοιατην ον Qφιγμ\νοι διαφων/αν
§μες `ν τ παρ>ντι λ>γ^ πρς τος τολμσαντας
ε πεν Qπ τς κεφαλς ε ς τ σμα τ\σσαρα
ζεγη φλεβν κατι\ναι τος Qγνοοσι τ κατ
τς Qνατομς οδεμ/αν δυνμεθα δι τς
γραφς σχυρν ε πεν Qπ>δειξιν, τι μηδ
λογικς λως Qποδε/ξεως, Qλλ' α σθσεως μ>νης
`πιστημονικς § κρ/σις δεται, ε μ τις ρα τ
περ κρ/σεως στορ/ας γεγραμμ\να κα λλοις
μ\ν τισιν ατρος τε κα φιλοσ>φοις, οχ Æκιστα
δ τος `μπειρικος `θ\λοι προχειριζ>μενος κατ
τατα ποιεσθαι τν κρ/σιν. `γ μν γρ ο φεγω
τ τ' λλα τοιατα κριτρια κα τν συμφων/αν
τν στορησντων κα μλιστα, ªν μπειροι
τς στορουμ\νης λης ¹σιν, Ãσπερ Εδημος
μν κα $Ηρ>φιλος Qνατομς, Κρατεας δ κα
Διοσκορ/δης τν μεταλλικν φαρμκων.
96. ε | δ\ τις `κφεγει τν κρ/σιν τατην, ο
μ>νον κτ φλ\βας Qδυνατσει δεικνειν Qπ
τς κεφαλς καταφερομ\νας, Qλλ' οδ τρες ¬
δο· μ/α γρ `στι μ>νη μεγ/στη φλ\ψ, ¤ν ‘κο/λην’
νομζουσι, δι τν κυρτν το Æπατος
`κτεταμ\νη κατ τ το ζÊου μκος ριζουσν
δηλον>τι τν φρενν τ κτω κα τ νω το
ζÊου. φ\ρεται δ' § κο/λη φλψ ατη δι τν
φρενν νω μν `π τν καρδ/αν, κτω δ' `π τν
¯χιν κατ τ κυρτν το Æπατος διεξερχομ\νη,
κπειθ' οτως Qπ μν τς νω φερομ\νης
Qποφυ>μεναι φα/νονται σαφς ς Qπ στελ\χους
α νω το διαφργματος ~πασαι φλ\βες, Qπ
δ τς `π τν ¯χιν καμπτομ\νης α κτω. κα
τατα γ\γραπται μν κα =φ' $Ιπποκρτους
`ν τ δευτ\ρ^ τν ¶Επιδημιν “§παττιν”
νομζοντος ατο τν κο/λην φλ\βα, γ\γραπται
δ οτω κα πρς °πντων τν Qνατομικν.
οδες δ' λλος επεν ατρς κτ φλ\βας Qπ
<τσ> κεφαλς `π τ κτω το σ- ματος
Æκειν οτε τν ±ττον οτε τν μ²λλον Qκριβς |
Qνατεμν>ντων, ο Διοκλς, ο Πραξαγ>ρας, οκ
¶Ερασ/στρατος, ο Πλειστ>νικος, ο Φιλ>τιμος,
ο Μνησ/θεος, ο Διεχης, ο Χρσιππος, οκ
¶Αριστογ\νης ¬ Μδειος ¬ Ερυφν, οκ λλος
τις ατρς τν Qρχα/ων. τ/ <δ> δε λ\γειν τι
περ τν μετ' ατος `π πλεστον αξησντων
τν Qνατομικν θεωρ/αν, ς $Ηρ>φιλ>ς τε κα
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Εδημος, ο¦ς ε ς τν μ\θοδον οκ\τι οδες
προσεξερεν οδν χρι Μαρ/νου τε κα
Νομισιανο, οδ' $Ηρακλειαν>ς, Ü συνεγεν>μην
`π τς ¶Αλεξανδρε/ας οκ `ν παρ\ργ^; μαθητα
δ τν Qνδρν τνδε πολλο/ τε κα λλοι,
διαπρεπ\στατοι δ Νομισιανο μν  διδσκαλος
§μν Π\λοψ, Μαρ/νου δ Κ>ιντος. Qλλ Κ>ιντος
μν οτ' λλο τι βιβλ/ον οτ' Qνατομικν γραψε,
τν δ' λλων °πντων Qνατομικς χομεν οκ
λ/γας β/βλους. Qλλ κα τν Κοàντου μαθητν
στιν Qνατομικ συγγρμματα, καθπερ τ
ÚΣατρου τε το §μετ\ρου διδασκλου κα
Λκου. τοτων ον °πντων κα πρς τοτοις
λλων πολλν Qνατομς γεγραφ>των | οδες
οδε τ\σσαρα ζεγη φλεβν Qπ τς κεφαλς
ρμ²σθαι. τοτο γρ μοι>ν `στι τ λ\γειν κτ
κατ τν τν ¶Αθηνα/ων π>λιν Qκροπ>λεις εναι
μι²ς οσης μ>νης. κατ μ\ν γε τν $Ρωμα/ων
π>λιν `γχωρε τινα φναι τος Ëκισμ\νους
λ>φους =πρχειν κτ, καθπερ κªν |ξ τις φσει·
παρ' |να γρ @κτερος ψεσεται· ε δ\ τις Qντ
τν @πτ |να εναι φσει τν Ëκισμ\νον λ>φον ¬
μπαλιν ¶Αθνησιν Qντ μι²ς Qκροπ>λεως κτ,
πολλ μ²λλον ψεσεται το παρ' |να τQληθς
ε π>ντος. Qναφερομ\νης ον Qπ τν κυρτν
το Æπατος ε ς τ το σματος νω μι²ς φλεβ>ς,
(Ð, κªν νωθεν ρξητα/ τις Qνατ\μνειν, οκ
Qναφ\ρεσθαι, Qλλ καταφ\ρεσθαι λεχθσεται,
μ/α δ' σατως φανεται), γελοι>τατος ªν ε¥η τις
κτ λ\γων νωθεν κτω φ\ρεσθαι φλ\βασ· ε¥τε
γρ νωθεν κτω βουληθε/ης λ\γειν ε¥τ' `κ τν
κτω μερν νω φ\ρεσθαι τν §παττιν ¬ κο/λην
νομαζομ\νην φλ\βα, μ/α πντως `στν ατη δι
τν κυρτν το Æπατος `κτεταμ\νη.
97. ε μν ον @τ\ρου | τινς ε=ρ\θη βιβλ/ον
Qνατομν χον τοιατην, οδ' ªν `ποισατ> τις
=πρ ατο λ>γον οδ' Qναγνναι τ κατ μ\ρος
=π\μεινεν, Qλλ τοτο μ>νον Qκοσας, ς στι
τ\σσαρα ζεγη φλεβν `ν τ σματι, καταγνος
ς `μπλκτου τς `παγγελ/ας Qπεχρησεν
εθ\ωσ· `πε δ' ε ς $Ιπποκρτειον σγγραμμα
παρεν\θηκ\ τις τν λ>γον, Qνγκην §μν παρ\σχεν
Qπολλναι τν χρ>νον ατ>ν τε τοτον ν
Qναλ/σκομεν `λ\γχοντες ατν τι τε πρ τοτου
καθ' ν Qναγινσκομεν τ κακς `γγεγραμμ\να.
98. Qπ τν ¨πισθεν τς κεφαλς, φησ/,
ζεγ>ς τι φλεβν Ãρμησε φ\ρεσθαι δι το
αχ\νος, ετ' `κ τν ξω μερν παρ τν ¯χιν

Qφικ>μενον `π τ σχ/α τοντεθεν δι τς
κνμης `π τ τν σφυρν ξω παραγ/νεται.
δετερον δ' λλο ζεγος ρχεται μ\ν, φησ/ν,
`κ τν περ τ ¹τα χωρ/ων, κατ\ρχεται δ δι
το τραχλου, τν σφαγιτ/δων νομαζομ\νων
φλεβν, εθ', Ãσπερ τ πρ>τερον ζεγος `κ τν
ξω μερν παρ τν ¯χιν, οτως `κ τν νδον
τοτο πρ>ς τε τος ¨ρχεις κα τος μηρος Æκει,
κπειτα δι τν γνων `π τ τν | σφυρν
νδον Qφικνεται. τ/ς Qνσχοιτο τατα Qκοων
§μ\ρÍ μιÄ τεθεαμ\νος Qνατομς ζÊων; πολλ
μν γρ `στι κα δσδεικτα θεωρματα κατ
τς Qνατομς, =πρ £ν ε κς Qγνοεν τινα τν
μ πνυ τετριμμ\νων `ν τ πργματι, κα δι
τοτο διαφων/α γ\γονεν `π' ατν· τ δ τς
μεγ/στης φλεβς οτως `στ πρ>δηλον, ς
μτε τιν λαθεν δνασθαι τν δυνηθ\ντων
`ξ Qνατομς τι μαθεν, μολ>γητα/ τε π²σιν
χρι το κα τος ποιητς ατος γινσκειν·
ÎΟμηρος γον φησιν·
Qπ δ φλ\βα π²σαν κερσεν,
Æ τ' Qν ντα θ\ουσα διαμπερς αχ\ν'
κνει. μ/αν ον ατν οδεν, Ãσπερ ον κα
στιν, ο τ\τταρας, ξωθεν μν τς ¯χεως
δο, δο δ κατ τν ατν τρ>πον `κε/ναις
παρατεταμ\νας @κατ\ρωθεν τ ¯χει λλασ·
Qλλ τς μν τ\τταρας, ς  διαπλσας τν
`νταθα γεγραμμ\νην Qνατομν γραψεν, οδν
χει ζον, Qπ δ τς μι²ς φλεβς τς μεγ/στης
Qποφσεις γ/νονται καθ' | λον τ μεταξ τν το
νωτια/ου περτων, ς $Ιπποκρτης γραψεν `ν
τ δευτ\ρ^ τν ¶Επιδημιν, ‘τ> τ' νω πρς τας
κλεισ π\ρας ατς κα τ κτω πρς τ ερ
στ\^’, κα τ μν ε ς τς σφαγ/τιδας φλ\βας
σχ/ζεται, τ δ' ε ς τς `π τ σκ\λη φερομ\νας.
99. πς ον  τοτο τ δετερον ζεγος
γρψας δο διαμενοσας τς σφαγ/τιδας
φλ\βας ο¥εται παρ τν ¯χιν `κ τν νδον
μερν `π τ σκ\λη φ\ρεσθαι; πς δ' `π τ τν
σφυρν νδον Æκειν; μι²ς γρ μ>νης φλεβς ε ς
@κτερον τν σκελν Qφικνουμ\νης, οκ λλης
μ\ν τινος α νδον τν σφυρν, λλης δ' α
ξωθεν, Qλλ τς ατς ε σιν Qποβλαστματα.
τι δ τοτων `στ γελοι>τερον τ τρ/τον ζεγος
τν φλεβν, Åς `κ τν κροτφων ρμηθε/σας
φ\ρεσθα/ φησι δι το αχ\νος =π τς
ßμοπλτας ε ς τν πνεμονα, κπειτ' `ντεθεν
=παλλαττοσας τ κατ' εθ τς φορ²ς
`κτρ\πεσθαι πρς τ πλγια, τν μν `κ τν
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δεξιν μερν `π τ Qριστερ μετερχομ\νην,
εθ' =π τν μαζν `π/ τε τν σπλνα κα τν
Qριστερν Qφικνουμ\νην νεφρ>ν, τν δ' `κ τν
Qριστερν μερν `π <τ δεξι, εθ' =π τν
μαζν `π/ τε τ ±παρ κα> τν δεξιν νεφρ>ν,
Qμφοτ\ρας δ' ατς ε ς τν | Qρχν τελευτ²ν.
Qλλ κα  Qρχ>ς, ¹ β\λτιστε, φα/η ν τις
ε κ>τως πρς τν τατα γρψαντα, παρ τς
`π' σφι κο/λης Qποφσεις λαμβνει κατ'
`κενον τν τ>πον, νθα κα τς ε ς @κτερον
μ\ρος Qποφυομ\νας τς κο/λης Ãσπερ τινς
κλδους μεγλους `π τ σκ\λη φ\ρεσθαι
<συμβα/νει>. τ δ πνεμονι τ/ς Qγνοε μ
τι τν ατρν, Qλλ κα τν μαγε/ρων Qπ
καρδ/ας χορηγομενον α¦μα δι μι²ς φλεβ>σ;
±ς καρδ/ας οδαμ>θι μ\μνηται κατ τν
λ>γον  τ τρ/τον ζεγος τοτο πλσασ· Qλλ'
¤ν νιοι τν Qνατομικν Qνδρν Qρχν ενα/
φασιν τν καθ' λον τ σμα φλεβν, τατην
§ προκειμ\νη ¯σις οδεμ/αν οδεν χουσαν
φλ\βα. κα γρ ον κα τ τ\ταρτον ζεγος
ρχεσθαι μν Qπ> τε τν πρ>σω τς κεφαλς
κα τν φθαλμν φησεν, =π δ τν αχ\να
κα τς κλες `νεχθν ατς `πιβα/νειν τ
βραχ/ονι καθ' @κατ\ραν δηλον>τι χερα μ/αν,
ετ' `κ τν νω μερν `π τος δακτλους
`νεχθε/σας αθις Qναφ\ρεσθαι δι τς λης
χειρς `π τν μασχλην `ντεθ\ν τε δι τν
πλευρν \ναι, τν μν @τ\ραν `π τ ±παρ, τν
δ' @τ\ραν `π τν σπλνα, κπειτα φερομ\νας
Qπ τς | γαστρς ε ς τ α δοον Qμφοτ\ρας
τελευτ²ν, Ãστε οδ' α¢ται διδ>ασ/ τι τ καρδ/Í
μ\ρος. πς ον ε ς τ\λος `πελθετο τηλικοτου
σπλγχνου τς καρδ/ας  τατα διαπλττων
ς καινς ¨ντως Προμηθεσ; ο μν οδ'
`γκεφλου μνμην `ποισατο· δλον γρ τι
κα ο¢τος Qτιμ>τερος Ôν τν σφυρν. =πρ
~πασαν δ τυφλ>τητα τ κατ τος νεφρος
`στιν, `φ' οÕς Qπ τς κο/λης μ\γισται φ\ρονται
φλ\βες, Åς παραλιπν Qναπλττει τινς Qπ
το πνεμονος `π' ατος φ\ρεσθαι. δλος
ον `στιν `ξ °πντων οχ, Ãσπερ νιοι τν
Qνατεμν>ντων παρεδ>ν τινα, κα ατς ο¢τος
παρεωρακς, Qλλ' λως οδν @ωρακσ·  γρ
τ μ\γιστα μ βλ\πων ο παραβλ\πειν, Qλλ'
λως ο βλ\πειν Qληθς ªν λ\γοιτο.
100. τι μν ον `νυπν/οις μεθυ>ντων οικεν
 περ τν Qπ τς κεφαλς ε ς λον τ σμα
καταφερομ\νων φλεβν λ>γος, οδες Qγνοε

τν λως `πιχειρησντων τι θεσασθαι κατ
τς Qνατομς. λλας μν γρ τινας μικρς
παρφθαι τος Qνατομικος ε κ>ς, ο μν |
γραψ\ τις λλην λλως οδ παρ\λιπε τ κα
τος τυφλος, ς ο¦>ν τε, δυνμενα γεν\σθαι
γνριμα τος δακτλους τς χειρς `πιβλλουσι.
μ/α γον `στι φλ\ψ, δι' ±ς `ξ Æπατος ε ς λον τ
σμα φ\ρεται τ α¦μα, καθπερ Qπ στελ\χους
κλδων πολλν Qποφυομ\νων Qπ' ατς
φλεβν σμικρν, αÖ διαν\μουσιν ατ τος
το ζÊου μορ/οις ~πασιν. ε μν ον ποταμ
παρεικσαις τ κατ τν κο/λην α¦μα, τ δ'
Qπ' ατς φερ>μενον ε ς τ μ>ρια το σματος
χετ, οδ' οτω ψευσθσ τς ε κ>νος. Qλλ'
ε¥τε ποταμ προσεοικ\ναι φα/η τις ε¥τε πρ\μν^
τν μεγλην φλ\βα, τ> γε μ/αν ατν εναι π²σι
τος ατρος μολ>γηται πλν το τολμηρ>τατα
παρεγγρψαντος τ βιβλ/^ τοτ^ τ τ\σσαρα
ζεγη· πρς γρ α τος λλοις, Ãσπερ τν
καρδ/αν Qμνημ>νευτον ε¥ασεν, οτω κα ατν
τν κο/λην φλ\βα, κα/τοι τν γε σφαγιτ/δων
μνημονεσας, ε ς Åς ατη σχ/ζεται κατ τ το
θρακος Qνωτ\ρω. σον γρ `στι μεταξ τοτου
τε το χωρ/ου κα το τς ¯χεως π\ρατος,
§ μεγλη φλψ ατ κατε/ληφεν Qποφουσα
φλ\|βας @κατ\ρωθεν. σχ/ζεται δ διχ καθ'
@κτερον τν περτων κα τν μορ/ων ατσ·
νω μν γρ δι το τραχλου φ\ρονται μ\γισται
φλ\βες, αÖ σφαγ/τιδες νομζονται, κτω δ `φ'
@κτερον σκ\λος, ς ε¥ρηται, μ/α μ\ν, μεγ/στη
δ φλ\ψ. τν δ δι το τραχλου φερομ\νων,
αÖ καλονται σφαγ/τιδες, `ν τ δευτ\ρ^
ζεγει μνημονεσας  ν\ος ο¢τος Προμηθες
γνοιν τε κα τ>λμαν `πεδε/ξατο μεγ/στην
οδαμ>θι τς κο/λης φλεβς σχιζομ\νης, `ξ
±ς α¢ται γενννται, μνημονεσας. `χρν γρ,
ε¥περ @ωρκει τι σμικρν `ν τας Qνατομας, `ς
τατν Qλλλαις φναι τς σφαγ/τιδας οσας
μ/αν Qποτελεν φλ\βα τν §παττιν ¬ κο/λην ¬
πως ν τις @τ\ρως νομζειν `θ\λ· νυν δ' ς
δο μενουσν ατν  λ>γος ατ γ\γραπται
φσκοντι δι τν νδον μερν παρ τν ¯χιν
`π τ τν σφυρν σω καταφ\ρεσθαι.
101. τ/ ªν ον τι μνημονεσοι τις τν μετ
τ τ\σσαρα ζεγη γεγραμμ\νων φλεβν; Åς
Qπ τς κοιλ/ας Qναφ\ρειν ε ς λον τ σμα
τν τροφν §γεται, Ãσπερ τν ε ρημ\νων
τεσσρων ζευγν λλου τινς |νεκεν | =π τς
φσεως γεγον>των, Qλλ' οχ μ/αν °πασν
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φλεβν `χουσν χρε/αν κοινν, Qναφ\ρειν `ξ
Æπατος ~πασι τος το ζÊου μ\ρεσιν α¦μα. τν δ'
`κ τς κοιλ/ας κα τν `ντ\ρων Qνακομιζουσν
ε ς ±παρ τν `κ τν `δεσμτων χυλν οδεμ/α
προσωτ\ρω το Æπατος Qν\ρχεται· Qλλ' οδ
κατ πολλος το Æπατος τ>πους φα/νονται,
κα/τοι πμπολλαι τν Qριθμν οσαι, καθ τ
γαστρ κα τος λλοις `ντ\ροις μιλοσιν, Qλλ'
ε ς |να τ>πον, ν νομζουσι ‘πλασ’ Æπατος,
Qφικνονται π²σαι, το θεμ\νου πρτου
‘πλασ’ ¨νομα τ χωρ/^ τοτ^ π>λει μν ¬ ο κ/Í
τιν μεγλ τ ±παρ παρεικσαντος, Qγρος δ
τ τε ντερα κα τν κοιλ/αν, `ξ £ν Ãσπερ δι'
δν τινων πολλν, τν φλεβν, ε ς τς πλας
τς π>λεως ¬ τς ο κ/ας κομ/ζεται τ σιτ/α.
ληρε το/νυν  ν\ος Προμηθες `ν Ü διαπλττει
ζÊ^ κατ τν @αυτο λ>γον. ο γρ δªν τος
ργοις γε δι\πλασσ\ τις ζον, `ν Ü φλ\βες `κ τς
κοιλ/ας κα τν `ντ\ρων ε ς λον Qναφ\ρουσι
τ σμα τν τροφν· ε ς |να γρ Qφικνονται
τ>πον ~πασαι, τς πλας το Æπατος, `ντεθ\ν
| τε πλιν α κατ τ σπλγχνον =ποδεχ>μεναι
φλ\βες τν Qνενεχθεσαν τροφν ε ς τν κο/λην
φλ\βα παργουσιν, `ξ ±ς, ς φην λ/γον
μπροσθεν, ε ς λον τ σμα διαν\μεται τ α¦μα.
102. Φ\ρουσι δ κα Qπ τν παχεν
φλεβν ε ς τν κοιλ/ην κα ε ς τ λλο σμα
κα Qπ τν `ξωττω κα Qπ τν ε¥σω, κα
ε ς Qλλλας διδ>ασιν α× τε ε¥σωθεν ξω κα α
ξωθεν ε¥σω.
103. ÒΗρκει μν τ ν\^ Προμηθε τ τ\σσαρα
ζεγη τν φλεβν, ο μν ρκ\σθη γε ατ>ς,
Qλλ' =π' Qπληστ/ας σχημ>νησε προσθες ατος
τς `κ τς κοιλ/ας Qναφεροσας τν τροφν
ε ς τ σμα. νυν δ' αθις `πνεγκε τ λ>γ^
τν κολοφνα περ τς κοινων/ας τν φλεβν
ε πν οδν Qληθ\σ· οδεμ/α γρ τν Qπ τς
κο/λης Qποπεφυκυιν φλεβν, Åς παχε/ας
ßν>μασεν, ε ς |τερα ζεγη διανενεμη|μ\νη
ε ς κοιλ/αν ¬ ντερα φα/νεται καταπεφυκυα.
καθπερ δ' ον `π τς νν ε ρημ\νης Qνατομς
οδν λως οδ' χρι ¯ματος @νς Qληθς
επεν  πλστης ατν, οτως `π τς κατ
τ δετερον τν ¶Επιδημιν οδν λως 
$Ιπποκρτης `ψεσατο.
104. παραφρονοσιν ον σοι οδ' ¨ναρ
Qνατομς °ψμενοι τν $Ιπποκρτους βιβλ/ων

`ξηγσεις `πιχειροσι ποιεσθαι, κα μλιστ'
ατν ο καλοντες @αυτος $Ιπποκρατε/ους,
@νς Qνδρς §γομενοι κα τοτον εναι τν
λρον ~παντα τς τν φλεβν Qνατομς κα
τν `ν τ δευτ\ρ^ τν ¶Επιδημιν Qκρ/βειαν·
ε μν γρ `πεξερητα/ τι κατ τ |τερον
ατν, `γχωρε τν ατν νδρα το χρ>νου
προϊ>ντος @αυτο βελτ/ονα γεν>μενον `φ' ο¦ς
μπροσθεν ε ρκει καλς |τερα προσθεναι·
`πε δ  μν $Ιπποκρτης ατς Qκριβς
φα/νεται γρψας ο μ>νον τ σαφς ρμενα
π²σιν, Qλλ κα τ δυσθερητα, μ βλ\πων δ
 τν `νθδε συνθες Qνατομν Å κα ψηλαφν
ν τις εροι, πς `γχωρε φναι τν ατν
Qμφ>τερα γεγραφ\ναι; | κατ τ/ δ' ελογον
λον Qναπληρσας τν περ τν στοιχε/ων
το Qνθρπου λ>γον `φεξς ατ συνψε
τν περ τν φλεβν; ¬ γρ π²σαν `χρν τν
Qνατομν γρφειν ¬ μηδ τν περ τν φλεβν.
=ποτυπσεσι μν γρ, Åς @αυτος Qναμνσεως
|νεκα γρφομεν, ο κεον στιν τε τοιατη
ποικιλ/α θεωρημτων γ/νεται, συγγρμματι
δ οδαμς `στιν ο κεον `πιπεπληρωμ\ν τ
προτ\ρÍ διδασκαλ/Í μ>ρι>ν τι τς δευτ\ρας
προσγρψαι, κπειτα τοτο καταλιπ>ντα
μικρν στερον λλο τι γρφειν, ετ' αθις
λλο, καθπερ `ν τοτοις τος =ποκειμ\νοις `ν
τ Περ φσεως Qνθρπου.
105. Τς ον φλεβοτομ/ας χρ ποιεσθαι
κατ τοτους τος λ>γους.
106. ΟÕς ατς προε/ρηκε δηλον>τι τ
μν πρτ^ ζεγει | τν φλεβν `ν τ τελευτ
προσθες κατ λ\ξιν ταυτ/· “δε ον τς
φλεβοτομ/ας τς Qπ τν Qλγημτων τν `ν
τ ντ^ κα `ν τος σχ/οισιν Qπ τν γνων
ποι\εσθαι κα Qπ τν σφυρν ξωθεν”, τ δ
δευτ\ρ^ ζεγει ταυτ προσγρψασ· “δε ον
τς φλεβοτομ/ας ποι\εσθαι πρς τς δνας
τς Qπ τν ψον κα τν ¨ρχεων Qπ τν
γνων κα Qπ τν σφυρν σωθεν.” `π δ το
τρ/του κα τετρτου ζεγους οδν προσ\θηκε
περ φλεβοτομ/ας, Ãστε κα κατ' ατ τν
λ>γον `λλιπ πεπο/ηκε πολλ μ>ρια το
σματος παραλιπν, `φ' £ν `χρν ε ρηκ\ναι
τς τμηθησομ\νας φλ\βας. Qλλ Ãσπερ τς
λης Qνατομς βραχ τι μ>ριον Qποσπσας
γραψεν, οτως κα τος περ τς φλεβοτομ/ας
λ>γους.
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107. ¶Επιτηδεειν δ χρ τς τομς ς
προσωττω τ\μνειν Qπ τν χωρ/ων, νθα ªν
α δναι μεμαθκωσι γ/νεσθαι κα τ α¦μα
συλλ\γεσθαι. οτω γρ ªν Æκιστα Æ τε μεταβολ |
γ/νοιτο μεγλη `ξαπ/νης κα τ θος μεταστσαις
ν, Ãστε μηκ\τι ε ς τ ατ χωρ/ον συλλ\γεσθαι.
108. ÎΟτι μν τομς ε¥ρηκε τν φλεβν,
Åς `ν συνθ\τ^ προσηγορ/Í ‘φλεβοτομ/ασ’
νομζομεν, ρθς Ðκουσαν ο `ξηγητα/· κα γρ
μολογοσι πντες τοτο· τι δ ο διωρ/σατο,
π>τερον δυνωμ\νων Ðδη τν μορ/ων Qξιο
π>ρρω τν Qντ/σπασιν γ/νεσθαι τν `πιρρε>ντων
χυμν ¬ κατ τν τς =γε/ας χρ>νον, `ν τοτ^
μ\μψαιτ' ν τις ατ. `μο μν ον μ²λλον δοκε
`π τν =γιαιν>ντων ε ρσθαι βουλομ\νου το
γρψαντος τατα προσεθ/ζειν ε ς λλα μ>ρια
φ\ρεσθαι τος πλεονζοντας χυμος.
109. $Οκ>σοι πον πολλν πτουσιν τερ
πυρετο `>ντος κα ο¦σιν =π τ ορον πον
=φ/σταται πολλν τερ δνης `οσι κα σοις
αματδεα τ =ποχωρματα Ãσπερ `ν τσι
δυσεντερ/σι κα χρ>νι `στιν `οσι π\ντε |
κα τρικοντα `τ\ων κα γεραιτ\ροισι, τοτοις
π²σιν Qπ τατομτου τ νοσματα γ/νεται.
Qνγκη γρ τοτους ταλαιπρους γ/νεσθαι
κα φιλοπ>νους τ σματι κα `ργτας
νεαν/σκους `>ντας, πειτα δ' `ξανεθ\ντας
τν π>νων σαρκωθναι μαλθακ σαρκ κα
πολ διαφεροσ τς προτ\ρας κα πολλν
διακεκριμ\νον χειν τ σμα τ> τε προϋπρχον
κα τ `πιτραφ\ν, Ãστε μ μολογεν. ταν ον
ν>σημ τι καταλβ τος οτω διακειμ\νους,
τ>τε μν παραχρμα διαφεγουσιν, στερον δ
μετ τν ν>σον χρ>ν^ τκεται τ σμα κα ¯\ει
δι τν φλεβν, Ç ªν ερυχωρ/ης μλιστα τχ,
χωροειδ\ς. ¬ν μν ον ρμσ `π τν κοιλ/ην
τν κτω, σχεδ>ν τι, ο¦>νπερ `ν τ σματι `νν,
τοιοτον κα τ διαχρημα γ/νεται· ~τε γρ
τς δο κατντεος `οσης οχ ×σταται πολν
χρ>νον `ν τ `ντ\ρ^. σοισι δ' ªν `ς τ στθος
`σρυ, =π>πυον γ/νεται· ~τε γρ τς καθρσιος
Qνντεος `οσης κα χρ>νον `ναυλιζ>μενον
πολν `ν τ στθει κατασπεται κα γ/νεται
πυοειδ\ς. | ο¦σι δ' ªν `ς τν κστιν `ξερεγηται,
=π τς θερμ>τητος τοτου το χωρ/ου λευκν
γ/νεται κα διακρ/νεται, κα τ μν Qραι>τατον
`φ/σταται νω, τ δ παχτατον κτω,  δ
πον καλεται.

110. Τ μν ε ρημ\να κατ τν προκειμ\νην
¯σιν ~παντ `στι σαφ κα δεται το
προσ\χοντος ατος τν νον, οκ `ξηγητο
σαφην/ζοντος. ε δ' Qληθ πντ' `στ/, βασαν/ζειν
χρ τ μν τ πε/ρÍ, τ δ τ λ>γ^, τ πε/ρÍ
μ\ν, ε χωρς το πυρ\ξαι τινς åφθησαν ¬
Qποπτοντες πον ¬ τος οροις `κκρ/νοντ\ς τι,
τι δ πρς τοτοις, ε ταλαιπωροντες `ν τ
πρ>σθεν β/^ νν `πασαντο χρ>ν^ συχν κα
ε νοσσαντες μν ο¢τοι διεσθησαν, στερον
δ' ατος α ε ρημ\ναι πυδεις `κκρ/σεις
`πιγ/νονται. τατα μν ον τ πε/ρÍ κριθναι
χρ· τ λ>γ^ δ τν α τ/αν, =φ' ±ς γ/νεσθα/
φησιν  γρψας ατ, π>τερον Qληθς `στιν
¬ ψευδς. τι μν ον οκ χει τ `ξ Qνγκης
τ ε ρημ\να πρς ατο, πρ>δηλ>ν `στι τος
γεγυμνασμ\|νοις `ν Qποδεικτικας μεθ>δοισ· ε
δ τ πιθανν γον χει, καθ' @αυτν |καστος
σκοπε/σθω. κινδυνεει γρ `ν τ πρ>ς τι τ
πιθανν εναι. περ μν ον τν δι πε/ρας
φαινομ\νων χοιμι ν σοι κQγ φναι τ> γε
τοσοτον, ς αματδεις μν `κκρ/σεις δι
γαστρς εδον οκ λ/γας γινομ\νας τισ τν
καταλυσντων θος γυμνασ/ων σφοδρν,
οδεμ/αν δ κκρισιν πυδη· μυξδη μ\ντοι
πολλκις `κ περι>δων τινν Qτκτων τε κα
τεταγμ\νων ορομεν τε κα δι γαστρς
`κκριν>μενα τοτοις `θεασμην, Ãσπερ γε κα
πτσματα π\πονα μ\ν, ο μν πυδη γε.
111. Γ/νονται δ ο λ/θοι τοσι παιδ/οισι δι
τν θερμ>τητα το χωρ/ου τε τοτου κα το
λου σματος.
112. Το χωρ/ου, δηλον>τι τς κστεως,
=πρ ±ς κατ | τν τελευτν τς προτ\ρας
¯σεως οτως γραψεν· “ο¦σι δ' ªν `ς τν κστιν
`ξερεγηται, Qπ τς θερμ>τητος τοτου το
χωρ/ου λευκν γ/νεται.” τος ον παιδ/οις φησ
τος λ/θους γ/νεσθαι δι τν θερμ>τητα τς
κστεως κα λου το σματος, ετα `πιφ\ρων
`ρε περ τς θερμ>τητος τν παιδ/ων.
113. Ε γρ χρ ε δ\ναι, τι  νθρωπος
τ πρτ τν §μερν θερμ>τατ>ς `στιν ατς
@ωυτο, τ δ' =σττ ψυχρ>τατος.
114. $Απλς τν λεγ>ντων θερμ>τατον
νευ διορισμο τ πρτ τν §μερν εναι
τν νθρωπον οκ Qληθς  λ>γος `στ/, μετ
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διορισμο δ' Qληθσ· θερμ>τατος γρ, `ν γε
¯ηθ τ ‘`μφτ^’· τοτο γρ `στι πλεστον τος
παιδ/οις.  δ γρψας τν προκειμ\νην ¯σιν ατ
τ κυριτατον `ν τ λ>γ^ παρακκοεν, ς δι τς
@πομ\νης ¯σεως σται δλον. ε=ρεθσεται γρ
οχ, ς $Ιπποκρτης | ‘τ αξαν>μενα πλεστον’
φη ‘τ μφυτον θερμν χειν’, κα ατς οτω
γινσκων, Qλλ' νευ το μφυτον §γομενος
°πλς εναι θερμ τ αξαν>μενα.
115. ¶Ανγκη γρ αξαν>μενον κα χωρ\ον
τ σμα πρς β/ην θερμν εναι.
116. $Ιπποκρτους ε π>ντος ‘τ αξαν>μενα
πλεστον χειν τ μφυτον θερμν’ ο¢τος
οικεν °πλς Qκηκο\ναι θερμν εναι τος
αξανομ\νοις τ σμα, μ προσκειμ\νου τ
λ>γ^ το ‘μφυτον’. χωρον γρ ατ> φησι
πρς β/αν θερμν γ/νεσθαι. τ δ πρς β/αν
χωρεν τοι>νδε τι βολεται δηλον· ργον
ατ δοκε β/αι>ν τι κα σχυρν § αξησις
εναι, Ãσπερ <δ'> α τλλα τν σχυρν
ργων `κθερμα/νει τος `νεργοντας, οτω
κα § αξησις. Qλλ' μπαλ/ν γε `χρν ατν
ε ρηκ\ναι δι τ μφυτον θερμν αξεσθαι τος
παδας, ο δι τν αξησιν γ/νεσθαι θερμος.
τ γρ | μφυτον θερμν ο μ>νον εκρατον
θερμ>ν, Qλλ κα =γρ>ν. ε κ>τως ον αξεται
τ τοιατα σματα· διατειν>μενα γρ ε ς τς
τρες διαστσεις, οονε κα διαφυσμενα, τν
ε ς °πσας ατς `π/δοσιν λαμβνει. διατε/νει
μν ον § φσις ατ πντ πρς τοτο ργν^
συμφτ^ χρωμ\νη τ θερμ· διατε/νεται γρ
@το/μως δι τν =γρ>τητα. τ γε μν πολλ τν
παιδ/ων Qδδηφαγοντα πλεστον Qθρο/ζει τν
δ/ως νομαζ>μενον ßμν χυμ>ν, `ξ ο¢ ¯Íδ/ως 
λ/θος γενν²ται, τοτου μν λης χοντος λ>γον,
`ξ ο¢  λ/θος γενν²ται, ποιητικο δ α τ/ου τς
θερμασ/ας.
117. ÎΟταν δ' ρξηται μαρα/νεσθαι τ σμα
καταρρ\ον πρς επ\τειαν, ψυχρ>τερον γ/νεται.
118. ΚQνταθα πλιν, ταν μηδν αξηται τ
σμα τος παρακμζουσι, δι τν Qργ/αν ατ>
φησι γ/νεσθαι ψυχρ>τερον· μπαλιν δ μεινον
α τιολογεν· `λττονος γρ | ατ γινομ\νου
το `μφτου θερμο κα § αξησις `πασατο.
σαφ\στερον δ' τι τν @αυτο γνμην `δλωσεν
 γρψας τατα δι τς `χομ\νης ¯σεως.

119. Κα κατ τοτον τν λ>γον, σον τ προτ\ρ
τν §μερ\ων πλεστον αξεται  νθρωπος,
τοσοτον θερμ>τατος γ/νεται, κα τ =σττ
τν §μερ\ων, κ>σον πλεστον καταμαρα/νεται,
τοσοτον ψυχρ>τατον Qνγκη εναι.
120. ¶Ορθς ον §μες `ξηγησμεθα τν
προειρημ\νην ¯σιν, `ν Ç φησιν· “Qνγκη γρ
αξαν>μενον κα χωρ\ον τ σμα πρς β/ην
θερμν εναι.” `χρν γρ μπαλιν ατν ε πεν
δι τ μφυτον θερμν αξεσθαι τ αξαν>μενον,
Qλλ' ο δι τν αξησιν γ/νεσθαι θερμ>ν.
Qνλογον δ τοτου κQπ το παρακμζοντος,
`πε μηκ\τ' αξεται, ψυχρν ατ νομ/ζειν
γ/νεσθαι δι τν Qργ/αν τς πρ>τερον μν
`νεργοσης αξσεως, νυν δ παυομ\νης. |
121. $Υγι\ες δ γ/νονται ατ>ματοι ο
οτω διακε/μενοι, πλεστοι μν `ν τ Ãρ, ¤ν
ρχονται τκεσθαι, π\ντε κα τεσσαρκοντα
§μερ\ων, κ>σοι δ' ªν τν Ãραν τατην
=περβλλωσιν, `νιαυτ ατ>ματοι, ¬ν μ τι `ς
λλο κακουργται  νθρωπος.
122. Τ/νας λ\γει τος οτω διακειμ\νουσ;
οÕς προειρκει δηλον>τι καταλσαντας τ
γυμνσια δι τν Qργ/αν Qποπτειν τε κα
ορεν πον °λ/σκεσθα/ τε δυσεντερ/αις. `γ δ
φην °λισκομ\νους μν δυσεντερ/αις αματηρας
@ωρακ\ναι πολλος τν ε ς πονον μεταστντων
`κ ταλαιπωρικο κα `ργαστικο το πρ>σθεν
β/ου, πον δ οτ' Qναβττοντας οτ' οροντας
¹φθα/ μο/ τινας. Qλλ' ο¢τ>ς γ\ μοι δοκε τν
ßμν νομαζ>μενον χυμ>ν, ταν πεφθ γε, πον
εναι <φναι>. κα τ/ θαυμαστ>ν, που γε κα
 ¶Ερασ/στρατος τς `ν τος οροις =ποστσεις
`π τν πυρεσσ>ντων ο τοτον εναι τν χυμ>ν,
Qλλ πον §γεται, μηδ' τι | τν =γιαιν>ντων
τος Qδδηφαγοσιν =φ/στασθαι πολ τ τοιοτον
γινσκων. τεθεμεθα γον παμπ>λλοις τν
Qργς βιοντων δι χρ>νων τινν `κκριν>μενα
δι τν ορων τ καλουμ\ν μξ παραπλσια
πμπολλα· κα/ τισιν ατν βραδεαν
ποιησμενον τν δι\ξοδον π^ παραπλσιον
φα/νεται τ `κκριν>μενον, καθπερ γε κQπ
τν Qναπνευστικν, δι τ πλε/ονι χρ>ν^
κατεχ>μενα π\ττεσθαι τ τοιατα.
123. τοτου δ' ον κα ατς επε τν α τ/αν
μπροσθεν, `π μν τς δυσεντερ/ας τ κταντες
τς δο ταχε/ας διεξ>δου τν περιττν α¥τιον
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εναι φσκων, `π δ τν Qναπτυομ\νων τ
ναντες τς βραδε/ας, `π δ τν ορων τν
θερμασ/αν το χωρ/ου. ε δ\ τις ο συγχωρε
διαφ\ρειν ßμο χυμο πον `ν οροις ¬
πτσμασιν ¬ διαχωρμασι, δυον θτερον ο¢τος
π\πονθεν· ¬ @κν πανουργε δι τν Qκολουθ/αν
τν πρς τ δ>γμα, καθπερ ¶Ερασ/στρατος,
`π φλεγμον γ/νεσθαι βουλ>μενος ~παντας
τος πυρετος, ¬ σοφιστς `στιν Qνομ/λητος
τος ργοις τς τ\χνης, οÕς ρθς νομζουσιν
ο παλαιο ‘λογιατροσ’. | |τερον γρ `στι κα
χροιÄ κα συστσει κα σμ τ πον ßμο
χυμο. γ/νεται δ κα δι ¯ινν κα δι στ>ματος
`ν περι>δοις τισν Qτκτοις τε κα τεταγμ\ναις
κκρισις ßμν χυμν `κκαθα/ρουσα τν
`γκ\φαλον, ±ς οκ `μνημ>νευσε νν  τατην
τν προγεγραμμ\νην ¯σιν γρψας.
124. ε κ>τως δ φησεν ατομτως =γιζεσθαι
τος προειρημ\νους, περ στιν οδν §μν
πραξντων· ατρκως γρ § φσις ατος
`κκαθα/ρει. προθεσμ/αν δ τς `κκαθρσεως
θετο διττν ατος, τν μν @τ\ραν κατ τν Ãραν
το τους, `ν Ç τν ε ρημ\νην κκρισιν ατος
ρξασθαι συν\βη, τν δ @τ\ραν ε ς `νιαυτν
`κτεινομ\νην, Qλλ κα τν λιγοχρ>νιον ε ς
π\ντε κα τεσσαρκοντα προκειν §μ\ρασ· (τινς
δ ο π\ντε κα τεσσαρκοντα γρφουσιν, Qλλ
τεσσαρκοντα). πολλος δ `γ θεασμενος
οτω καθαιρομ\νους =π τς φσεως ο δο
μ>νον τς κενσεως ρους εδον, ς ο¢τος
γραψεν, Qλλ κα πνυ πολλος. λλος γρ `ν
λλ προθεσμ/Í τελ\ως `ξεκαθρθη, τινς μν
περ τεσσαρκοντα §μ\ρας, τινς δ κα μ\χρι
μηνν προ|βησαν οκ ¥σων τ Qριθμ, στι
δ οÖ κα δι' λου το τους παραμ\νον σχον τ
σμπτωμα.
125. $Οκ>σα δ τν νοσημτων γ/νεται `ξ
λ/γου κα κ>σων α προφσιες εγνωστοι,
τατα δ Qσφαλ\στατ `στι προαγορεεσθαι.
τν δ ¥ησιν χρ ποιεσθαι ατν `ναντιομενον
τ προφσει τς ν>σου· οτω γρ ªν λοιτο τ
τν ν>σον παρ\χον `ν τ σματι.
126. Τοτ^ μχεσθαι δοκε τ κατ τος
¶Αφορισμος ε ρημ\νον· “τν ξ\ων νοσημτων
ο πμπαν Qσφαλ\ες α προαγορεσιες οτε
τς =γιε/ης οτε το θαντου.” κα Σαβνος
ατ πειραθες λσαι περιελλησε μ\ν, οδν

δ επε πιθαν>ν· οτω δ κα λλοι πολλο τν
`ξηγησαμ\νων τ βιβλ/ον. δοκοσι δ\ μοι μ
συνηκ\ναι, τ/ σημα/νει τ `ξ λ/γου· νομ/ζουσι
γον `π τν λιγοχρον/ων κα ξ\ων γ/νεσθαι
τν λ>γον· οικε δ ο περ το|των λ\γειν τοτο,
Qλλ περ τν `ξ α τ/ων προδλων τν γ\νεσιν
`σχηκ>των πρ>σφατον `ξ λ/γου χρ>νου κα
οκ `κ πολλο κατασκευασθεσαν. `π τοτων
γρ § πρ>ρρησις το γενησομ\νου ¯ëστη,
τι κα τ α¥τιον πο>ν τε ¬ πηλ/κον `στν
γνωσται. σα δ `κ πολλο χρ>νου κατ βραχ
γεν>μενα μηδεμ/αν σχεν α τ/αν προφαν τς
γεν\σεως, οχ μο/ως `π τοτων § πρ>γνωσις
Qσφαλς. =π>γυοι δ α τ/αι νοσημτων
ε σν `γκασεις, ψξεις, Qγρυπν/αι, λπαι,
φροντ/δες, Qπεψ/αι, σκληροκοιτ/αι, κματοι,
μ\θαι κα τλλα τ τοιατα. δι τοτ' ον κα
τν ¥ασιν φη τν τοιοτων ποιεσθαι δι τν
`ναντ/ων τ προφσει το νοσματος, ο¦ον, ε
`νεκαθη, ψχοντα, ε `ψχθη, θερμα/νοντα, ε
καμεν, Qναπαοντα, ε Ðργησε παρ τ θος,
`π πλ\ον γυμνζοντα, ε `πληρθη, κενοντα,
ε `κενθη, πληροντα, καθπερ κα πρ>σθεν
επε κατ τν ¯σιν, ±ς § Qρχ· “κ>σα
πλησμον τ/κτει νοσματα, κ\νωσις ται.” |
127. $Οκ>σοισι δ ψαμμδεα =φ/σταται ¬
προι `ν τοσιν οροισι, τουτ\οισι τν Qρχν
φματα `γ\νετο πρς τ φλεβ τ παχε/
κα διεπησεν, πειτα δ ατ\ων ο ταχ\ως
`κραγ\ντων τν φυμτων προι συνετρφησαν
`κ το που, ο×τινες ξω λε/βονται δι τς
φλεβς σν τ ορ^ ε ς τν κστιν.
128. Γ\νοιτο μν ν ποτε κα καθ' ¤ν
επεν α τ/αν ορα τοιατα, γ\νοιτο δ' ªν κα
ατο το νεφρο παθ>ντος μο/ως νευ τς
μεγλης φλεβ>σ· ς τ πολ δ χωρς φυμτων
συμβα/νουσιν α ε ρημ\ναι δι τν ορων
`κκρ/σεις, ταν παχς ¬ γλ/σχρος κανς χυμς
βραδεαν ποιομενος τν δι\ξοδον =π τς `ν
τ τ>π^ θερμασ/ας ξηραιν>μενος παγ.
129. $Οκ>σοισι δ αματδεα μ>νον τ
ορματα, τοτοισιν α φλ\βες πεπονκασιν.|
130. Τ πεπονκασιν δηλ>ν `στιν `π τ/νος
ε¥ρηται. δναται γρ κα τ κεκμκασι δηλον,
ς `κλτους γεγονυ/ας ατς §μ/πεπτ>ν τε
γενν²ν α¦μα κα μεθι\ναι τοτο ¯Íδ/ως δι'
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Qτον/αν ¬ ς Qλλ>τριον Qποκρ/νειν, δναται
δ κα λλως τ πεπ>νθασιν `κ το πεπονκασι
δηλοσθαι, μηδν ατν τν νεφρν
πεπονθ>των, Qλλ' `ν μ>ναις τας φλεψν οσης
τς διαθ\σεωσ· ο μν πο/α τ/ς `στιν `κ τς
τοιατης `ξηγσεως δηλοται. πρ>δηλον δ\
`στιν, ς οθ' $Ιπποκρτης οτε Π>λυβος επεν
ν ορματα, δυνμενο/ γε ε πεν· κ>σοισι δ
αματδεα τ ‘ορα’· κα πολλκις γε πνυ τι
γρφων  $Ιπποκρτης ‘ορα’, κατ' οδεμ/αν
λ\ξιν επεν ορημα. κα λλα δ πολλ τν
παρεγγεγραμμ\νων `νδε/κνυται σαφς ατ
μθ' $Ιπποκρτους εναι μτε Πολβου.
131. $Οκ>σοισι δ `ν τ ορματι παχε `>ντι
σαρκ/α σμικρ | τριχοειδ\α συνεξ\ρχεται, τατα
Qπ τν νεφρν ε δ\ναι χρ `>ντα.
132. Τν Qφορισμν `νταθα μετ\φρασε
τ>νδε· “κ>σοισιν `ν τ ορ^ παχε `>ντι
σαρκ/α σμικρ σε τρ/χες συνεξ\ρχονται,
τουτ\οισιν Qπ τν νεφρν `κκρ/νεται.”
133. Ο¦σι δ καθαρν τ ορον, λλοτε
δ κα λλοτε ο¦>ν τε π/τυρα `μφ\ρεται `ν τ
ορματι, τοτοισιν § κστις ψωριÄ.
134. Πλιν κQνταθα τν Qφορισμν `κενον
παρ\φρασεν· “κ>σοισιν `ν τ ορ^ παχε `>ντι
πιτυρδ\ς τι συνεξ\ρχεται, τοτοισιν § κστις
ψωριÄ.”
135. Ο πλεστοι τν πυρετν γ/νονται Qπ
χολς, δ\αι | δ ατν ε σι τ\σσαρες χωρς τν `ν
τσιν δνσι γινομ\νων τσιν Qποκεκριμ\νσιν.
ν>ματα δ' ατν `στι σνοχος κα Qμφημερινς
κα τριταος κα τεταρταος.  μν ον σνοχος
καλε>μενος γ/νεται Qπ πλε/στης χολς κα
Qκρητεσττης κα τς κρ/σιας Qκρητεσττας
`ν `λαχ/στ^ χρ>ν^ ποιεται· τ γρ σμα ο
διαψυχ>μενον οδ\να χρ>νον συντκεται ταχ\ως
~τε =π πολλο το θερμο θερμαιν>μενον.  δ
Qμφημερινς μετ τν σνοχον Qπ πλε/στης
χολς κα Qπαλλσσεται τχιστα τν λλων·
μακρ>τερος δ\ `στι το συν>χου, τι Qπ'
`λσσον>ς τε γ/νεται χολς κα τι Qνπαυσιν
χει τ σμα, `ν δ τ συν>χ^ οκ Qναπαεται
οδ\να χρ>νον.  δ τριταος μακρ>τερ>ς `στι
το Qμφημερινο κα Qπ χολς `λσσονος
γ/νεται· σ^ δ πλε/ονα χρ>νον `ν τ τριτα/^ ¬ `ν

τ Qμφημεριν τ σμα Qναπαεται, τοσοτ^
χρονιτερος ο¢τος  πυρετς το Qμφημερινο
`στιν. ο δ τεταρταοι τ μν λλα κατ τν
ατν λ>γον, χρονιτεροι δ\ ε σι τν τριτα/ων,
σον λασσον μ\ρος τς χολς μετ\|χουσι τς
τν θ\ρμην παρεχοσης, το δ διαψχεσθαι τ
σμα πλ\ον μετ\χουσι· προσγ/νεται δ ατοσιν
Qπ μελα/νης χολς τ περισσν τοτο κα
δυσαπλλακτον· μ\λαινα γρ χολ τν `ν τ
σματι `νε>ντων χυμν γλισχρ>τατον κα τς
|δρας χρονιωττας ποιε. γνσ δ τδε, τι ο
τεταρταοι πυρετο μετ\χουσι το μελαγχολικο·
φθινοπρου γρ μλιστα °λ/σκονται ο
νθρωποι =π τν τεταρτα/ων κα `ν τ §λικ/
τ Qπ π\ντε κα ε¥κοσιν `τ\ων ε ς τ π\ντε
κα τεσσαρκοντα· § δ §λικ/η ατη =π χολς
μελα/νης κατ\χεται μλιστα πασν τν §λικιν
Æ τε φθινοπωριν Ãρη μλιστα πασν τν
ρ\ων· σοι δ' ªν °λσιν ξω τς Ãρης τατης
κα τς §λικ/ης =π τεταρτα/ου, ε χρ ε δ\ναι
μ χρ>νιον `σ>μενον τν πυρετ>ν, ¬ν μ τι λλο
κακουργται  νθρωπος.
136. ÎΟμοι>ν τ/ μοι δοκοσιν ο πολλο
πεπονθ\ναι τν `ξηγητν, `ν ο¦ς `στι κα
ÚΣαβνος, τ νοσοντι μν =δερι|κς Qνθρπ^,
παρωνυχ/αν δ ατο θεραπεσαι Φιλ>τιμον
τν ατρν Qξιοντι. δυον γρ θτερον, ¬
οκ βλεπεν ο¢τος πως εχεν λος κακς ¬
οκ ìετο δεσθαι θεραπε/ας. οτως ον κα
τος `ξηγητς ¬ τυφλττειν τν τς ψυχς
φθαλμν νομιστ\ον ¬ τ μν σμικρ τν
`γκλημτων §γεσθαι θεραπε/ας τινς δεσθαι,
τ μεγλα δ οδεμι²ς χρÌζειν βοηθε/ας.
Ãσπερ γρ `ξ πνου βαθ\ος `γερθ\ντες
σθοντο τς πρς $Ιπποκρτην μχης το
κατ τν προκειμ\νην ¯σιν ε ρημ\νου, τν
Qμφημερινν λιγοχρονιτερον Qποφαινοσης
ατς το τριτα/ου, σαφς ε ρηκ>τος
$Ιπποκρτους ν τε τ πρτ^ τν ¶Επιδημιν
κQν τος ¶Αφορισμος ‘τχιστα κρ/νεσθαι τν
τριταον’· οκουν φασν $Ιπποκρτειον εναι
τ βιβλ/ον, ς κα φανερς ψευδος ¨ντος το
λεγομ\νου κα δια- φερομ\νου τος @τ\ρωθι
γεγραμμ\νοις =φ' $Ιπποκρτους. ε γρ `ν
τοτ^ μ>ν^ ψευδ>μεν>ν τε ~μα κα μαχ>μενον
$Ιπποκρτει τν παρεγγρψαντα τ μεταξ
κατεν>ησαν, `ο/κασι τ τν παρωνυχ/αν
ρντι, τ δ' λον σμα μ βλ\ποντι κκιστα
διακε/|μενον.

D.A. Balalykin

137.  μν γρ Qγνοσας τν Qμφημερινν
το τριτα/ου χρονιτερον εναι `νδε/κνυται μν
@αυτν οκ εναι τρ/βωνα τν ργων τς ατρικς,
ο μν `ξ Qπονο/ας γ\ τινος Qναισχντου τ
ψεσμα δι\πλασεν, Qλλ' `κ πιθανο λ>γου
κινηθες κα μλιστα, `πειδ τισι τν παλαιν,
£ν κα Πλτων `στ/ν, `δ>κει τος μν συνεχες
πυρετος `ξ =περβολς το πυρς γ/νεσθαι, τος
δ Qμφημερινος Q\ρος, κα τριτα/ους μν δατος,
τεταρτα/ους δ γς. § γρ τοι το Πλτωνος
¯σις ατος ν>μασιν οτως χει· “τ μν ον `κ
πυρς =περβολς μλιστα νοσσαν σμα συνεχ
καματα κα πυρετος Qπεργζεται, τ δ `ξ
Q\ρος Qμφημερινος, τριτα/ους δ' δατος δι
τ νωθ\στερον Q\ρος κα πυρς εναι, τ δ γς
τ\ταρτον Éν νωθ\στατον τοτων `ν τετραπλασ/αις
χρ>νου περι>δοις καθαιρ>μενον τεταρτα/ους
πυρετος ποισαν Qπαλλττεται μ>γις.” ε¥περ
ον  Πλτων τ νωθ\στατον στοιχεον, περ
στιν @δραι>τατ>ν τε κα δυσκινητ>τατον, `ν
τετραπλασ/αις χρ>νου περι>δοις `κκαθα/ρεσθα/
φησι, πιθανν δοξεν εναι | κα τλλα διαφ\ρειν
Qλλλων κατ τν ατν Qναλογ/αν, Ãστε <>
γ\γονεν `φεξς τ γεδει στοιχε/^, (τοτο δ'
ªν δωρ ε¥η), τν `φεξς τ τεταρτα/Í περι>δ^
γενν²ν, τ δ τοτ^ πλιν `φεξς, (περ `στν
Qρ), τν Qμφημερινν, τ δ ξυκινητ>τατον,
(περ εδηλον τι πρ `στιν), `ργζεσθαι τν
συνεχ πυρετ>ν.
138. Qλλ τοτου πιθαντερ>ς `στιν  λ>γος
 τ φσει θερμ στοιχε/^, τουτ\στι τ πυρ/,
τν α τ/αν Qνατιθες τς γεν\σεως ατν. ο γρ
ελογον =π το ψυχρο στοιχε/ου πλεονσαντος
`ν τ σματι τ θερμ>τατον πθος γ/νεσθαι. <ε >
το/νυν ελογον μ\ν `στι το θερμο στοιχε/ου τ
πλεονεξ/Í θερμν γ/νεσθαι πθος, Qλλλων δ
διαφ\ρουσιν ο πυρετο τας α=τν διαφορας,
Åς τ ποσ τς α τ/ας Qνατ/θεσθαι προσκει,
τοτο δ ε συγχωρσομεν,  μν συνεχ\στατ>ς τε
κα θερμ>τατος πυρετς =π πλε/στου γενσεται
πυρ>ς,  δ `φεξς ατ δευτ\ραν |ξει χραν `ν
ποσ>τητι, κα τρ/την μν  τριταος, τετρτην δ
 τεταρταος, α× τε λσεις ατν Qκολοθως τας
α τ/αις σονται, τχισται μν α το θερ|μοττου
πυρετο, δετεραι δ κατ τν χρ>νον α τν
Qμφημερινν, κα τρ/ται α τν τριτα/ων κα
τ\ταρται α τν τεταρτα/ων. Ãσθ' σον μν `π

τ πιθαν, καλς ε¥ρηται τατα, τ δ `κ τς
τν πραγμτων στορ/ας `λ\γχει τν λ>γον. `π
δ τς προγεγραμμ\νης τν φλεβν Qνατομς
οδν χων ε πεν πιθανν  συνθες ατν οχ
¡ν ¬ δο ¬ τρ/α φα/νεται ψευσμενος, Qλλ πνυ
πολλ πρς τ μηδ κατ τχην |ν τι τν `ν
ατος Qληθς ε ρσθαι.
139. θαυμαστν ον πως `π' `κε/νων μν
οδν `μ\μψαντο τ γρψαντι τ μετ τ
Περ φσεως Qνθρπου μ\χρι δερο πντα,
νυν δ μ\μφονται κα δι τοτο ατος οκ\τι
δοκε τ βιβλ/ον $Ιπποκρτους εναι. ÚΣαβ/νου
δ κα τν πλε/στων `ξηγητν τι κα τοτ'
ν τις θαυμσειεν, τι τ παρεγγεγραμμ\να
πντα `παινοντες Qε θαυμασ/ως ε ρσθαι
τ>δε τι τQνδρ κα δαιμον/ως τ>δε τι κα θε/ως
τ>δε τι, νν `ξα/φνης `κε/νων μν °πντων
`πελθοντο, δι μ/αν δ' `ναντιολογ/αν οκ\τ'
ατος $Ιπποκρτους εναι δοκε τ βιβλ/ον,
Qλλ μετακινοσιν `π | Π>λυβον, ς ατο μν
Qνεγνωκ>τες τος ¶Αφορισμος κα τ πρτον
τν ¶Επιδημιν, οκ Qνεγνωκ>τος δ τατα
Πολβου, ν Qδνατον Ôν μαθητν $Ιπποκρτους
¨ντα μ ο πολλκις μν Qκηκο\ναι παρ' ατο
περ τς διαφορ²ς τν πυρετν, Qνεγνωκ\ναι
δ οκ λιγκις ατο τ συγγρμματα σν τ
κα ατν `π τν Qρρωστοντων τεθε²σθαι
ταχυκρ/σιμον μν τν τριταον, χρον/ζοντα
δ τν Qμφημεριν>ν. ο γρ δ τν `π τς
¶Αλεξανδρε/ας προφητευσντων ε¦ς τις Ôν
 Π>λυβος, οÖ μηδ\να πποτε θεασμενοι
νοσοντα στοχαστικος `π\τριβον οδν =γις
λ\γοντες οδ' £ν ο τρ/βωνες ρσι φαινομ\νων
`ναργς `π τν Qρρωστοντων. Ãσθ'  τατα
γρψας ¬ τοιοτος Ôν σοφιστς ¬ πανοργος
νθρωπος, ς οικεν, παρεγγρψας τ ψεδος
|νεκα το προστρ/ψασθαι ψ>γον τ παλαι.
το δ νετερον εναι τν παρεγγρψαντα
τατα κα § το συν>χου προσηγορ/α τεκμρι>ν
`στιν· οδαμ>θι γρ οθ' $Ιπποκρτης οτε τις
<λλοσ> τν παλαιν τν συνεχ πυρετν
ßν>μασε σνοχον, Ãσπερ οδ “ορματα”
τ ορα, Qλλ τατα ν>ματα νεω|τ\ρων `στν
ατρν, σοι τν παλαιν λ\ξιν γν>ησαν.
Qπολιπ>ντες ον Ðδη τ παρεγγεγραμμ\να
τατα μεταβμεν `π τ Περ δια/της =γιεινς,
 Πολβου φασν εναι σγγραμμα.

