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Refutatio IX.6.1-8.2 343 

γε ΐν οϊ προς μεν ώραν αίδούμενοι και ύπδ της αληθείας συναγόμενοι 
ώμολόγουν (αύτην), μετ' ού πολύ δέ έπΐ τον αύτόν βόρβορον άνε-
κυλίοντο. 

Αλλ' έπει της γενεαλογίας αύτών την διαδοχήν έπεδείξαμεν, δοκεϊ 1 8 
λοιπόν και των δογμάτων (αύτών) την κακοδιδασκαλίαν έκθέσθαι, 
πρότερον (μεν) τά Ήρακλείτω τω σκοτεινά) δόξαντα παραθεμένους, 
έπει (τα δέ) και τά τούτων Ηρακλείτεια μέρη όντα φανερώσαν(τας. 

5 οίς ούκ) έντυχόντες οί νυν προστάται της αίρέσεως / ούκ ίσασιν δντα ρ f. ιιον 

τοΰ σκοτεινού, νομίζοντες είναι Χριστού- οίς (δ') εί ένέτυχον, καν 2 
ούτω δυσωπηθέντες (έ)παύσαντ' άν της άθεου δυσφημίας. άλλ' εί και 
πρότερον έκκειται ύφ' ήμων έν τοις Φιλοσοφο(υ) μενοις ή δόξα Ηρα-
κλείτου, άλλά γε δοκεϊ προσαν(τι)παραθεϊναι και νύν, οπως δια τοΰ 

ίο έγγίονος ελέγχου φανερώς διδαχθώσιν οί τοΰ (Νοη)τοΰ, (έαυτούς) 
νομίζοντες Χριστοΰ είναι μαθητάς, ούκ όντας (δέ), άλλά τοΰ σκοτεινοΰ. 

17 s. de proverbio ύς έν βορβόρω κυλίνδεται cf. 2 Pt 2 :22; Semonid. Fr. 7.2 ss. W.; 
Heracliti Fr. 13 DK (36 Marcovich); Paroem. Gr. I, p.376; II, p.705; Anecd. Gr. IV, p. 172 
ed. Boissonade; Epictet. 4.11; 29; 31; Aristid. Or. 33.31 Keil; Lucian. Anachars. 1; Horat. 
Epist. 1. 2.26; A. G. 14. 106.3 

c. 8: 4 μέρη: cf. Η IX. 10.8 τό κεφάλαιον 8 πρότερον: cf. Η I. 4 

17 αύτήν addidi (cf. v. 15) 

c. 8: 2 αύτών addidi 3 (και) πρότερον Sauppe μεν addidi 4 έπει (τα) 
Mi: έπει Ρ δέ addidi μέρη ηρακλείτεια Ρ, transposui μέρη del. suad. 
Go φανερώσαν(τας) scripsi: φανερώσαι Ρ 5 (οίς ούκ) έντυχόντες scripsi (cf. 
v. 6): α τυχόντες Ρ: α τυχόν Cr ού κείσασιν Ρ 6 δ' addidi 7 (έ)παύσαντ' 
αν scripsi (post Wordsworth.): παύσονται Ρ: παΰσαιντό τι Wordsworth: παύσαιντ' άν 
Diels 8 φιλοσοφομένους Ρ 9 προσαν (τι) παραθεΐναι scripsi (cf. v. 3 et Η VII. 
29.3 άντιπαραθεΐναι): προς άνπαραχϋηναι Ρ: προσαν(α)παραχϋήναι Mi: προσαν(τι)-
παρα(τα)χ0ηναι coniec. Go: προσαν (τι) παραχΟη ναι We 10 άγγίονος Ρ 
έλλέγχου Ρ τοΰ (Νοη)τοΰ scripsi: τούτου Ρ έαυτούς addidi 11 μαΟη-
τάς ούκ όντας Ρ: μαθηταί, ούκ όντες coniec. Sauppe. agn. We δέ addidi 
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344 Hippolytus 

9 1 Ηράκλειτος μεν οΰν φησιν είναι το παν διαιρετόν άδιαίρετον, γενη-
τον άγένητον, θνητον άθάνατον, λόγον αιώνα, πατέρα υίόν, θεον δί-
καιον «ούκ έμοϋ άλλα τοϋ λόγου άκούσαντας όμολογεϊν οοφόν έστιν 

2 εν πάντα είναι», ό Ηράκλειτος φησι. και ότι τοΰτο ούκ ΐσασι πάντες 
ούδέ όμολογοΰσιν, έπιμέμφεται ώδε πως· «ού ξυνιάσιν όκως διαφερό- 5 
μενον έωυτω όμολογέει- παλίντροπος άρμονίη, δκωσπερ τόξου και 

3 λύρης». οτι δε λόγος έστιν άεί τδ παν και δια παντός ών, ούτως λέγει· 
«τοΰ δε λόγου τοϋδ' έόντος άει (ά)ξ(ύν)ετοι γίνονται άνθρωποι, και 
πρόσΟεν ή άκοΰσαι και άκούσαντες τό πρώτον γινομένων γαρ πάντων 
κατά τον λόγον τόνδε άπείροισιν έοίκασι πειρώμενοι και έπέων και ίο 
έργων τοιουτέων, όκοΐα έγώ διηγεΰμαι διαιρέων (έκαστον) κατά φύσιν 

4 και φράζων δκως έχει», ότι δέ έστι παις το πάν και δι' αιώνος αιώνιος 
βασιλεύς τών όλων, ούτως λέγει- «αιών παις έστι παίζων, πεσσεύων· 
παιδός ή βασιληίη». ότι δέ έστιν ό πατήρ πάντων τών γεγονότων 
γενητός άγένητος, κτίσις δημιουργός, εκείνου λέγοντος άκούομεν «πόλε- is 
μος πάντων μεν πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς, και τούς μεν θεούς 

pf. in1" έδειξε, τούς δέ ανθρώπους, τούς μεν / δούλους έποίησε, τούς δέ έλευθέ-
5 ρους». ο(τ)ι δέ έστιν (*) «άρμονίη, όκωσπερ τόξου και λύρης». ότι δέ 

1 usque ad IX. 10.12 έπεισάγοντες πολλοίς ed. I. Bernays, Rhein. Mus. 9 (1854), pp. 
242-246 = Gesamm. Abb. (ed. H. Usener, Berel. 1885), I, pp.75-78; de cc.9-10 cf. 
M. Marcovich in Stud. Patrist. 7 (T.U. 92, Berel. 1966), pp. 255-264 1 το παν = 2 s. 
θεός δίκαιος : 4 πάντα = έν 2 s. θεον δίκαιον: ft. cf. Is 45:13 έγώ ήγειρα αύτον 
μετά δικαιοσύνης; Η c. Noet. 4 3 s. Heracliti Fr. 50 DK (26 Marcovich2, Flor. 1978) 
5-7 Heracl. Fr. 51 (27 M.) 8-12 Heracl. Fr. 1 (1 M.) 13 s. Heracl. Fr. 52 
(93 M.) 15-18 Heracl. Fr. 53 (29 M.) 18 Heracl. Fr. 51 (27 M.), cf. w . 5-7 

1 ούν (έν) φησιν coniec. Bernays, Diels, agn. Cr 3 λόγου Bernays: δόγματος Ρ 
[cf. Η V. 6.4 όνόμασι Usener: δόγμασι Ρ; IX. 11.1 δόμασι Go: δόγμασι Ρ; IX. 24.1 
δώματος Fl. Iosephi versio Slavica: δόγματος Ρ] 4 έν Mi: έν Ρ είναι Mi: 
είδέναι Ρ [cf. Η I. 15.2 είναι Roeper: είδέναι codd.; IV. 48.1 είναι Mi: είδέναι Ρ] 
ού κείσασι Ρ 5 ξυνίασιν Ρ 6 όμολογέειν Ρ, corr. Mi 7 ών Mi: ών Ρ: 
αιώνος Bernays 8 τοϋ δέοντος Ρ, corr. Bernays άξΰνετοι Mi ex Heraclito: 
ξετοι Ρ 9 άκούσαντας Ρ, corr. Mi γινόμενον Ρ, corr. Mi 10 τόν δέ Ρ1, 
τόνδε Ρ2 άπείροισιν Wordsworth e Sexti Emp. Adv. math. 7.132 cod. Ν: άπειροι 
(ι2 corr. ex ν) είσιν Ρ 11 όκοΐα Mi (cf. v. 5): όποια Ρ: όκοίων Sext. 7.132 
διήγευμαι Ρ διερέων Ρ έκαστον e Sexto (κατά φύσιν διαιρέων έκαστον) add. 
Bernays 12 δκως Mi e Sexto (cf. v. 5): όπως Ρ 13 πεσσεύων scripsi ex Luciani 
Vit. auct. 14: πεττεύων Ρ 14 ή Mi: ή Ρ ό (πόλεμος) πατήρ coniec. Mi 
15 γενητός Bernays: γενητών Ρ άκούωμεν Mi 18 post έστιν lac. sign. Mi: 
exspectes άδιαίρετος διαιρετός, ούτως λέγει· «διαφερόμενον έωυτω όμολογέει· παλίντρο-
πος: αρμονία, έν τούτοις λέγει- add. suad. We 
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Refutatio IX.9.1-10.3 345 

έ(στιν) αφανής [ό] αόρατος άγνωστος άνθρώποις, έν τούτοις λέγει· 
«άρμονίη αφανής φανερής κρείττων»· επαινεί (γαρ) και προΟαυμάζει 
προ τοΰ γινωσκομένου το άγνωστον και άόρατον αύτοϋ της δυνάμεως, 
ότι δέ έστιν ορατός άνϋρώποις, και ούκ άνεξεύρετος, έν τούτοις λέγει· 
«όσων όψις άκοή μάθησις, ταϋτα», φησί(ν), «έγώ προτιμέω», τουτέοτι 
τά όρατά των αοράτων, (ταύτό δέ και) άπό των τοιούτων αύτοΰ λόγων 
κατανοεΐν ράδιον «έξηπάτηνται», φησίν, «οί άνθρωποι προς την γνώσιν 6 
των φανερών παραπλησίως Όμήρω, δς έγένετο τών Ελλήνων σοφώ-
τερος πάντων έκεϊνόν τε γαρ παίδες φθείρας κατακτείνοντες έξηπάτη-
σαν είπόντες· όσα εΐδομεν και έλάβομεν, ταϋτα άπολείπομεν, δσα δέ 
ούτε εΐδομεν οΰτ' έλάβομεν, ταϋτα φέρομεν». 

Ούτως (ούν) Ηράκλειτος έν ίση μοίρα τίθεται και τιμά τά έμφανή 1 
τοις άφανέσιν, ώς έν τι το έμφανές και τό αφανές ομολογουμένως 
ύπάρχον (έσ)τι γάρ, φησίν, «άρμονίη [ή] άφανής φανερής κρείττων», 
και (αύ·) «δσων οψις άκοή μάθησις» - τουτέστι τά όργανα -, «ταϋτα», 
φησίν, «έγώ προτιμέω», ού τά άφανή προτιμήσας. τοιγαροΰν ούδέ 2 
σκότος ούδέ φώς, ούδέ πονηρόν ούδέ αγαθόν έτερον φησιν είναι ό 
Ηράκλειτος, άλλά έν και τό αύτό. επιτιμά γοϋν Ήσιόδω, ότι ήμέραν 
και νύκτα (ούκ) οίδεν· ήμερα γάρ, φησί, και νύξ έστιν έν, λέγων ώδέ 
πως· «διδάσκαλος δέ πλείστων Ησίοδος· τοϋτον έπίστανται πλείστα 
είδέναι, όστις ήμέρην και εύφρόνην ούκ έγίνωσκεν έστι γάρ έν». και 3 

20 Heracl. Fr. 54 (9 Μ.); Η IX. 10.1 23 Heracl. Fr. 55 (5 Μ.); Η IX. 10.1 
25-29 Heracl. Fr. 56 (21 Μ.) 27-29 cf. Marcovich, Heraclitus1, p. 55 

c. 10: 3 Heracl. Fr. 54 (9 Μ.); Η IX. 9.5 4 s. Heracl. Fr. 55 (5 Μ.); Η IX. 9.5 
7 s. cf. Hesiodi Theog. 123 s. 9 s. Heracl. Fr. 57 (43 M.) 

19 έ(στϊν) Ρ, ut v., Mi: (ό θεός) We post άφανης add. κρείττων Wordsworth et Cr I 
ό del. Wordsworth et We 20 (έν οίς) επαινεί Diels γάρ addidi: δέ add. Cr 
21 αύτοϋ και άόρατον Ρ, transposui 22 άν έξευρετός Ρ 23 δσων Mi: δσον Ρ I 
έγώ προτιμέω φησΐ Ρ, transposui (cf. Η IX. 10.1) 24 post αοράτων lac. sign. Go: 
ταύτό δέ και add. suad. We λόγων Ρ2, λόγου Ρ 1 28 έλάβομεν Bemays (cf. 
ν.29): κατελάβομεν Ρ άπελίπομεν Cr 

c. 10: 1 ούν addidi 2 έν Ρ 3 <έσ)τι Mi: τίς Ρ: τί Bernays άρμονίη Ρ1, 
- ί α Ρ2 ή del. Mi 4 αύ addidi δσον Ρ, corr. Mi 5 ού Ρ: ό coniec. 
Wordsworth 8 νύκτα corr. ex νυκτός Ρ1 ούκ add. suad. Go, add. Cr (cf. v. 10) 
10 εύφροσύνην Ρ, corr. Mi 
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3 4 6 Hippolytus 

αγαθόν (δέ) και κακόν (έν φησιν είναι)· «οί γοϋν ιατροί», φησίν ό 
Ήράκλειτ(ος), «τέμνοντες, καίοντες» - (τουτέστι) πάντη βασανίζοντες 

pf. ιιιν κακώς τους άρρωστοΰντας - , / «έπαιτιώνται μηδέν' άξιον μισθόν 
λαμβάνειν» - παρά των άρρωστούντων - , «ταύτα εργαζόμενοι, τά 

4 άγαθά και τάς νόσους», και εύθυ δέ, φησίν, και στρεβλόν (εν και) το is 
αύτό έστι- «γνάφων», φησίν, «όδός εύθεΐα και σκολιή» - (τουτέστιν) ή 
τοϋ οργάνου τοϋ καλουμένου κοχλίου έν τω γναφείω περιστροφή εύθεΐα 
και σκολιή· άνω γαρ όμοϋ και κύκλω περιέ(ρ)χεται - «μία έστί», 
φησί, «και ή αύτή». και το άνω και τό κάτω έν έστι, (φησί,) και τό 

5 αύτό· «όδός», (φησίν,) «άνω κάτω μία και ώυτή». και τό μιαρόν φησιν 2ο 
και τό καθαρόν έν και ταύτό είναι, και τό πότιμον και τό άποτον έν και 
τό αύτό [είναι]· «θάλασσα», φησίν, «ΰδωρ καθαρώτατονκαι μιαρώτατον 
ίχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, άνθρώποις δέ άποτον και όλέθριον». 

6 Λέγει δέ ομολογουμένως (και) τό άΜνατον είναι θνητόν και τό 
θνητόν άθάνατον δια των τοιούτων λόγων «αθάνατοι θνητοί, θνητοί is 
αθάνατοι· ζώντες τον έκείνων θάνατον, τον δέ εκείνων βίον τεθνεώτες». 
λέγει δέ και σαρκός άνάστασιν, ταύτης (της) φανερας, έν ή γεγενήμεθα, 
και τον θεόν οίδε ταύτης της αναστάσεως αίτιον (είναι), ούτως λέγων 

11-15 Heracl. Fr. 58 (46 Μ.) 12 τέμνοντες, καίοντες: cf. Aeschyl. Agam. 849; Diog. 
Laert. 3.85; Plat. Gorg. 456 b; 479 a; 480 c; 521 e - 522 a; Reipubl. 406 d; 426 b; Protag. 
354 a; Tim. 64 d; 65 b; Polit. 293 b et al. 14 s. ταύτα εργαζόμενοι [τά άγαθά] και 
αί νοϋσοι Heraclitum scripsisse viderunt Wilamowitz (Hermes 62, 1927, p. 278) et Cl. 
Ramnoux (Heraclite, Paris. 1959, p. 354): sensum vocum ταύτα και ('eadem atque') male 
intellexisse, τά άγαθά inseruisse et τάς νόσους scripsisse videtur fons Hippolyti (cf. Mar-
covich., Heraclitus2, p.165) 16-19 Heracl. Fr. 59 (32 M.) 20 Heracl. Fr. 60 
(33 M.) 22 s. Heracl. Fr. 61 (35 M.) 25 s. Heracl. Fr. 62 (47 M.) 

11 δέ addidi (cf. v. 15) έν φησιν είναι addidi 12 τουτέστι addidi (cf. w . 4 , 34) 
13 έπαιτιώνται Ρ: έπαιτέονται Bernays, agn. Bunsen, Diels, We μηδέν' Wordsworth 
et Sauppe: μηδέν Ρ, Bemays, Diels, We άξιον Ρ: άξιοι Bernays, agn. Bunsen, Diels, 
We μισθον Wordsworth et Go: μισθών Ρ, Bernays 14 ταύτά Sauppe: ταΰτα Ρ 
15 έν και addidi 16 γνάφων scripsi (cf. v. 17): γραφέων Ρ, Mi, def. G. S. Kirk 
(Heraclitus, Cantabrig. 1954, p. 97): γναφείω Bernays, agn. Diels, We: γναφέων Go, agn. 
Cr, Bywater: γραφείω Mullach τουτέστιν addidi (cf. w . 4, 34) 17 γναφείω 
Bernays omnium consensu: γραφείω Ρ 18 περιέρχεται Roeper: περιέχεται ( -έχ -
corr. ex -έρχ- , ut ν.) Ρ1: περιέλκεται Bernays 19 φησί et 20 φησίν addidi 
20 (και) κάτω Mi μίη Bernays et Go ώϋτή Ρ 21 ταύτό scripsi: ταυ-
τον Ρ 22 είναι seclusi ut dittogr. (cf. v. 21) 24 και1 addidi 27 της add. 
Diels 28 είναι addidi 
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Refutatio IX.10.3-9 347 

«ένθα δ' έόντι έπανίστασθαι και φύλακας γίνεσθαι έγερτι ζώντων καν 
30 νεκρών», λέγει δε και (την) τοΰ κόσμου κρίσιν και πάντων τών έν 7 

αύτφ δια πυρός γίνεσθαι· «πάντα» γάρ, φησί, «το πΰρ έπελϋδν κρινεϊ 
και καταλήψεται». λέγει δέ και φρόνιμον τοΰτο είναι τδ πϋρ και της 
διοικήσεως τών όλων αίτιον, λέγων ούτως- «τάδε πάντα οίακίζει» -
τουτέστι κατευθύνει - «κεραυνός», κεραυνον τό πΰρ λέγων το αίώνιον. 

35 καλεί δέ αύτο «χρησμοσΰνην και κόρον»· χρησμοσύνη δέ έστιν ή δια-
κόσμησις κατ' αυτόν, ή δέ έκπύρωσις κόρος, έν δέ τούτω τω κεφαλαίω 8 
πάντα όμοϋ τον ϊδιον νοϋ(ν) έξέύετο, άμα δέ και τον της Νοητοΰ 
αίρέσεως, (δν) δι' ολίγων έπέδειξα / ούκ όντα Χρίστου άλλα Ήρα- ρ f. m' 
κλείτου μαθητήν. τον γάρ ποιητόν κόσμον αύτον δημιουργον και ποιητήν 

40 έαυτοΰ γινόμενον ούτ(ω) (λ)έγει· «ό θεός ήμερη εύφρόνη, χειμών θέρος, 
πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός» - τάναντία (γάρ) άπαντα, ούτος ό νους· -
«άλλοιοΰται δέ όκωσπερ (πΰρ), (δ) όκόταν συμμιγη θυώμασιν, ονο-
μάζεται καθ' ήδονην εκάστου». 

Φανερον δη πασι (γίνεται) τους (ά) νοητούς Νοητοΰ διαδόχους και 9 
45 της αίρέσεως προστάτας, εί και Ηρακλείτου λέγοις άν αύτούς μη 

γεγονέναι άκροατάς, άλλά γε τά Νοητώ δόξαντα αίρουμένους άναφαν-

29 s. Heracl. Fr. 63 (73 Μ.) 29 cf. Hesiodi Oper. 122 s. et 252 s.; Plat. Crat. 398 a; 
Reipubl. 469 a; Clem. Protr. 41.1; 103.2 31 s. Heracl. Fr. 66 (82 M.) 33 s. Heracl. 
Fr.64 (79 M.) 34 cf. Mt 18:8; 2 5 : 4 1 ; / ^ 7 35 Heracl. Fr.65 (55 M.) 
40-43 Heracl. Fr. 67 (77 M.); cf. Η V. 19.4; 21.2-3; X. 11.2-3; Anecd. Paris. I, p. 167.17 
Cramer 44 τους (ά)νοητούς Νοητοΰ: cf. Η c. Noet. 3 ούκ ήδη δέ, εϊ Νοητός μη 
νοη, παρά τοΰτο έκβλητοι αί γραφαί; 8 Νοητός μη νοών την άλήθειαν; Philastr. 53 insen-
sati cuiusdam nomine Noeti 

29 ένθα δ' έόντι Mi: ένύαδ' εόντι Ρ: ένθάδ' έόντας Wordsworth, Bemays, Bunsen 
έγερτιζόντων Ρ, corr. Bemays 30 την addidi 31 πάντα - 32 καταλήψεται post 
v. 36 κόρος Ρ, hue transtuli post Η. Fraenkel 33 λέγων οϋτως - 34 τό αίώνιον post 
ν. 31 γίνεσθαι Ρ, hue transtuli post Η. Fraenkel 33 τάδε coniec. Η. Sauppe et 
Η. Boeder: τά δέ Ρ 34 κεραυνός, τουτέστι κατευθύνει Ρ, transposui 35 καλείς 
Ρ, corr. Mi 38 όν add. suad. Go, add. We 39 ποιητόν Bernays: π(ρ)ώτον Ρ 
40 εύφρόνη Mi: εύφράνθη Ρ 41 γάρ addidi 42 όκωσπερ Ρ: όκως πΰρ 
Τ. Davidson {A.J.P. 5, 1884, ρ. 503) et Ε. Nestle πΰρ add. Diels: μΰρον add. Gu. 
Α. Heidel: έλαιον add. Η. Fraenkel, agn. Β. Snell ό addidi όπότ αν Ρ, corr. 
Mi (θύωμα) θυώμασιν Bernays, agn. Bunsen, Go, Cr, Bywater 42/43 ονομά-
ζεται Ρ: ό νομίζεται Wordsworth: (δ) ονομάζεται Cr 44 δή scripsi: δέ Ρ 
γίνεται addidi (ά)νοήτους Bernays: νοητούς Ρ 45 λέγοις άν αύτούς Bernays: 
λέγοισαν έαυτούς Ρ: λέγοιεν εαυτούς Mi We 46 τά coniec. Mi, Bernays: τω Ρ 
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348 Hippolytus 

δον ταύτα όμολογεϊν. λέγουσι γαρ ούτως· ένα και τον αύτον ύεον είναι 
(τον) πάντων δημιουργον και (τον) πατέρα, εύδοκήσαντα μεν πεφηνέ-

10 ναι τοις άρχηθεν δικαίοις, όντα (δέ) άόρατον. οτε μεν γαρ ούχ όρδται, 
έστιν αόρατος, (οτε δέ όρδται, ορατός· και) αχώρητος μεν οτε μή so 
χωρεΐσθαι θέλει, χωρητός δέ οτε χωρεϊται· ούτως (δέ και) κατά τον 
αύτον λόγον (έστιν) ακράτητος και κρατητός, άγέν(ν)ητος (και γεννη-
τός), αθάνατος και θνητός, πώς (ούν) ούχ Ηρακλείτου οΐ τοιούτοι 
δειχθήσονται μαθηταί; μή (αύ)τη δη τη λέξει, (ί)δί<χ (δέ) φθάσας έφι-
λοσόφησεν ό σκοτεινός; 55 

"Οτι δέ και τον αύτον υίον είναι λέγει και πατέρα, ούδεΐς αγνοεί· 
11 λέγει γαρ ούτως· οτε μέν ούν μή (γε)γένητο ό πατήρ, δικαίως πατήρ 

προσηγόρευτο· δτε δέ ηύδόκησε γένεσιν (έκ παρθένου) ύπομεΐναι, 
γεν(ν)(η)θεΐς ό (πατήρ) υιός έγένετο αύτός έαυτοϋ, ούχ έτερου, οϋτως 
γοϋν δοκεϊ μοναρχίαν συνιστδν, εν και τό αύτο φάσκων ύπάρχειν 6ο 
πατέρα και υίόν, γινόμενον ούχ έτερον έξ έτέρου, άλλ' αύτον έξ έαυτοϋ· 
ονόματι μέν πατέρα και υίον καλούμενον κατά χρόνων τροπήν, ένα δέ 
(όντα. και) τούτον είναι τον φανέντα, και γένεσιν έκ παρθένου ύπομεί-
ναντα, και έν άνθρώπο(ις) άνθρωπον άναστραφέντα- υίον μέν (γαρ) 
έαυτον τοις όρώσιν όμολογοϋντα δια τήν γενομένην γένεσιν, πατέρα δέ 65 

pf. ιΐ2ν 12 (όντα) [είναι] / και τοις χωροΰσιν (μ)ή άποκρύψαντα. (και) τοΰτον 
(είναι τον) πάθει (προσελθόντα και) ξύλψ προσπαγ(έ)ντα και έαυτω 
το πνεύμα παραδόντα· (τον) αποθανόντα και μή αποθανόντα και 

47-53 et 57-71 cf. Η Χ. 27.1-2; IX. 12.16-19; Χ. 27.3-4; c. Noet. 1; 3; 7; Epiph. Pan. 
57. 1.2; 1.8; 3.2; 3.9; 4.8; Jo 10:30; 14:10 et 17:22-23; Theodoret. Haer. 3.3 et al. 

47 ταύτα Wordsworth: ταϋτα Ρ 48 τον1·2 addidi conl. Η μεν scripsi: 
δέ Ρ 48/49 πεφηκέναι Ρ 49 δέ addidi 50 έστιν Cr (είναι Η): ήν Ρ I 
δτε δέ όρδται, ορατός ex Η et Theodoreto add. Go et και addidi μέν scripsi: δέ Ρ 
51 δέ2 και addidi 52 έστιν addidi και κρατητός Bernays (κρατητός Words-
worth): ακράτητος Ρ άγέννητος Go ex Η et Theodor.: άγένητος Ρ 52-53 και 
γεννητός ex Η et Theodor, add. Go (και γενητός add. Bemays, γενητός add. Wordsworth) 
53 ούν add. suad. We 54 μή (αύ)τη τη λέξει Mi et δή scripsi: μή ϊέξει Ρ: 
(εί και) μή τηδε τη λέξει We (ί)δία (δέ) φθάσας coniec. We: διαφθάσας Ρ 
57 γαρ scripsi: δέ Ρ (γε)γένητο Mi: γένητο Ρ 58 προσηγόρευτο Ρ: προηγο-
ρεΰ(ε)το Wordsworth έκ παρθένου addidi conl. v. 63 et Η Χ. 27.2 59 γεν-
νηθείς Mi: γεν(η)θεις Ρ πατήρ add. suad. We (sive ό delendum) 60 γοϋν 
scripsi: γαρ Ρ 61 γινόμενον scripsi: καλούμενον Ρ (cf. ν. 62) 63 όντα. και 
addidi είναι τοΰτον Ρ, transposui 64 άναστρεφέντα Ρ γαρ addidi 
66 όντα addidi είναι delevi (cf. v. 67) και2 addidi 67 είναι addidi et 
τον add. suad. We πάθει Ρ: παθεΐν Wordsworth et Cr προσελθόντα και 
addidi ex Η ξ ύ λ ω W o r d s w o r t h et C r : ξύλου Ρ 68 τον addidi 
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Refutatio IX.10.9-11.2 349 

εαυτόν τη τρίτη ήμερα άναστήσαντα· τον έν μνημείω ταφέντα και 
λόγχη τρωΟέντα και ήλοις καταπαγέντα. τοϋτον (οΰν) τον των όλων 
Οεδν και πατέρα (υίόν) είναι λέγει Κλεομένης και ό τούτου χορός, 
Ήρακλείτειον σκότος έπεισάγοντες πολλοίς. 

Ταύτην την αϊρεσιν έκράτυνε Κάλλιστος, άνήρ έν κακία πανούργος 1 
και ποικίλος προς πλάνην, ύηρώμενος τον της έπισκοπης öpovov. (δς) 
τον Ζεφυρΐνον, άνδρα ίδιώτην και άγράμματον και άπειρον των εκκλη-
σιαστικών όρων - δν πείθων δόμασι και άπαιτήσεσιν άπειρημέναις ήγεν 
εις δ (έ)βούλετο, όντα δωρολήπτην και φιλάργυρον -, επειϋεν άει στά-
σεις έμβάλ(λ)ειν άνά μέσον των άδελφών, αύτός τά άμφότερα μέρη 
ύστερον «κερκώπων λόγοις» προς έαυτοϋ φιλίαν κατασκευάζων και 
τοις μεν (την) άλήϋειαν [λέγων όμοια] φρονοΰσι ποτέ κατ' ιδίαν 
(λέγων) τά όμοια φρονεΐν ήπάτα (αύτούς), πάλιν δ' αΰ τοις τά Σαβελ-
λίου (φρονοϋσιν) ομοίως, δν και αυτόν έξέστησε, δυνάμενον κατορ-
θοϋν έν (μεν) γάρ τω ύφ' ήμών παραινεΐσθαι ούκ έσκληρύνετο, ήνίκα 2 
δε συν τω Καλλίστω έ μόναζε ν, ύπ' αύτοΰ άνεσείετο προς τό δόγμα του 
Κλεομένους ρέπειν, φάσκοντος τά δμοια φρονεΐν. ό δε τότε μεν την 
πανουργίαν αύτοΰ ούκ ένόει, αύθις δε έγνω, ώς διηγήσομαι μετ' ού 
πολύ. 

De cc. 11 et 12 cf. I. Doellinger, Η. und Kallistus etc. (Ratisbonae 1853); A. Hamel, Kirche 
bei H. von Rom (Guterslohiae 1951), pp. 59-76 et 113-127; I.-M. Hanssens, La liturgie d'H. 
(Romae 1959), pp. 302-318, et in Archivo hist, pontif. 3 (1965), pp. 7-29; C. Beyschlag, 
'Kallist und H.', Theol. Zeitschr. 20 (1964), pp. 103-124; Μ. Richard in Dictionnaire de Spi-
rituals' 44-45 (1968), pp. 534-536 et 568-571, et al. 3 cf. Act 4:13 7 cf. Prv 
26:22 λόγοι κερκώπων μαλακοί 14 διηγήσομαι: cf. Η IX. 12.15-16 

70 οδν addidi 71 υίον addidi 

2 θερό μένος Ρ δς addidi: ούτος add. suad. Roeper 4 δόμασι Go: δόγμασι Ρ: 
δωρήμασι Bernays (Ges. Abh. I, p. 81 n.), Roeper et Cr άπαιτήσεσιν Ρ: άπαντήσεσιν 
Bernays: άπατησεσιν coniec. We 5 βούλετο Ρ 6 έμβάλλειν scripsi: έμβα-
λεϊν Ρ άναμεσων Ρ 7 κερκώπων scripsi e LXX: κερκώποις Ρ: κερκωπείοις 
Mi cett. έαυτοϋ Mi: έαυτους Ρ 8 την addidi λέγων δμοια seel, ut dit-
togr. Bunsen κατ' ιδίαν coniec. Mi, Bunsen: καθ' ήδίαν Ρ: κατ' ίδέαν Wordsworth 
9 λέγων add. Mi (post φρονεΐν add. Bunsen) αύτους addidi αύ τοις Bunsen: 
αύτοϊς Ρ 10 φρονοϋσιν addidi (cf. v. 8) δυνάμενον Ρ Go: δυνάμενος coniec. 
Mi, agn. Bunsen Cr We 11 μεν addidi 12 τοϋ scripsi: το Ρ 13 ρέπειν 
coniec. Mi: ραπεϊν Ρ 
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