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Gen. et Corr. A 2. 315b 9ff. (on Democritus and Leucippus) έπεί δ' ώοντο 
τάληθές έν τω φαίνεσθαι, εναντία δέ και άπειρα τά φαινόμενα, τά σχήματα 
άπειρα εποίησαν, ώστε ταϊς μεταβολαϊς τοΰ συγκειμένου τό αυτό εναντίον δοκεΐν 
άλλω και άλλω, και μετακινεΐσθαι μικροϋ έμμειγνυμένου, και δλως ετερον φαί-
νεσθαι ένός μετακινηθέντος" έκ των αυτών γαρ τραγωδία και κωμωδία γίνεται 
γραμμάτων. 

Commentators have made up their minds that the phrase τραγωδία και 
κωμωδία means 'a tragedy and a comedy', or 'Tragedy and Comedy' in 
general. So Philoponus1 , JOACHIM2, BAILEY3, and FORSTER4. This cannot 
be right. I t fails to illustrate the point just made, that the appearance of a 
thing may be fundamentally changed by the alteration of a single element, 
ενός μετακινηθεντος6; we expect an example from specific words, of the 
same order as the examples in Lucr. 1. 912—4, 

quo pacto verba quoque ipsa 
inter se paulo mutatis sunt elementis, 
cum ligna atque ignis distincta voce notemus, 

1 Comm. in Arist. Gr. X I V (2), p. 24. 3 παράδειγμα των προειρημένων εστί τούτο• τά γάρ 
αύτά στοιχεία μεταταττόμενα τοίως ή τοίως τά πολύ αλλήλων διεστώτα, τραγωδίαν φημί και 
κωμωδίαν, έργάζεται. 

1 Aristotle on Coming-to-be and Passing-away, Oxford 1922 ,72, "Tragedy and Comedy, 
though utterly contrasted in their effects on us, are really 'the same thing', i. e. composed 
of the same letters."' 

3 The Greek Atomists and Epicurus, Oxford 1926, 82: " a tragedy and a comedy might 
be written with the same letters". 

* In the LOEB Aristotle, "For a tragedy and a comedy are composed of the same letters". 
' μετακινέω means .change', not .transpose'; cf. the previous clause, and also b35 τροπή 

καΐ διαθιγή μετακινοϋντα τό αύτό και ταϊς των σχημάτων διαφοραΐς, δπερ ποιεί Δημόκριτος. 
Gen. Animal. A 2. 716b 3 δει δέ νοεϊν δτι μικρας άρχής μετακινούμενης πολλά συμμεταβάλλειν 
εϊωθε των μετά την άρχήν. δήλον δέ τοϋτο έπΐ των έκτεμνομένων" τοΰ γεννητικού γάρ μορίου 
διαφθειρομένου μόνον δλη σχεδόν ή μορφή συμμεταβάλλει . . . πολλά γοϋν συμμεταβάλλει 
μεταβαλλόντων ή θήλυ και άρρεν, ώς άρχής μεταπιπτούσης. Eth. Nie. Η 11. 1152a 29 ραον 
γάρ έθος μετακινήσαι φύσεως. 
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and Philoponus p. 23. 28—30, και εν τη απορροή δέ" μικροϋ απορρέοντος 
άλλοΐον το ολον γίνεται, εί γοϋν έκ τοϋ ,,άδυνάτου" άφέλης τό α μόνον, τό „δυνα-
τόν" ποιείς- ώστε μικρά άπορροή έναντίον τω έξ άρχης τό καταλειφθέν έποίησεν. 
Aristotle's expression itself points to this. If he had meant 'a tragedy and 
a comedy', he might have said γένοιτ' άν rather than γίνεται, and if he had 
meant 'Tragedy and Comedy', αί τραγωδίαι και αί κωμωδίαι γίνονται. 

The illustration must consist of a word in which the change of a single 
letter produces a strikingly different meaning. Instead of τραγωδία και 
κωμωδία we should read τραγωδία και τρυγωδία. The latter word, used by 
Aristophanes as an equivalent of κωμωδία, is glossed by κωμωδία in hia 
scholia1, and could easily have been replaced by it in the text of Aristotle. 
After γίνεται γραμμάτων we should add (πλήν ένός). The intrusion of κωμω-
δία would make this qualification unintelligible and liable to be omitted, 
the sentence being reinterpreted in the sense which has become orthodox. 

University College 
Oxford 

1 Ach. 498; cf. Ath. 2. 40b, Anon, de comoedia in KAIBEL CGF p. 7; Hesych. τρυγψ-
δεϊν κωμωδεϊν. 

PIERRE VAN BENEDEN 

POSEIDONIOS VON APAMEA, FR. 36 
(Athenaios V, 214a—b) 

Και 6 Ά&ηνίων ιππέας έπαποστείλας οδς μεν έφόνευσεν, ους δέ και δεδεμένους 
κατήγαγε, δορυφόρους έχων πολλούς των καταφρακτικών καλουμένων. Συνάγων 
δέ και έκκλησίας πολλάκις τά "Ρωμαίων φρονεΐν προσεποιεΐτο . . . και πολλοίς 
αιτίας έπιφέρων ώς διαπεμπομένοις προς τούς φυγάδας και νεωτερίζουσιν έφό-
νευεν αύτούς (F. JACOBY, Fr. Gr. Hist., Nr. 87, Fr. 36). 

J . TOULOUMAKOS übersetzt den Satzteil συνάγων δέ και έκκλησίας πολ-
λάκις τά 'Ρωμαίων φρονεΐν προσεποιεΐτο: „(Athenion) behauptete, daß die 
Gefangengenommenen römerfreundlich wären"1. Er lehnt die herkömm-
liche Übersetzung ab, die man z.B. bei C. MÜLLER antrifft: „Nonnumquam 
etiam convocatis concionibus, simulabat Studium partium ßomanarum 
(quo cognosceret aliorum voluntatem)"2. U . VON WILAMOWITZ-MOELLEN-

1 Philologus 110, 1966, 138 -142 . 
1 Fragmenta historicorum Graecorum, III, Paris 1859, 269. U. WILCKEN, Athenion 3, 

in Realencyclopädie, schließt sich dieser Interpretation an: „In den öffentlichen Versamm-
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