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TEXT 

Tovff ωσπερ λίθος, τ# χρόα μεν ερυθρόν, περιφερές 8* ώ? ρίζα* 
φύεται 8* εν TQ θαλάττη. τρόπον 84 τίνα ου πόρρω τούτον TQ 
φύσει και 6 Ινδικό? κάλαμος άπολελιθωμενος. ταύτα μεν ουν 
άλλης σκέψεως. 

Των 8ε λίθων πολλαί τίνες αί φύσεις και των μεταλλευομενων. 39 
tviat γαρ άμα χρυσον εχουσι και άργυρον. προφανή 8ε μόνον 
άργυρον' βαρύτεροι 8ε αύται πολύ και rfj ροπ$ και τγ) οσμ^' 
και κυανός αυτοφυής έχων εν ίαυτψ χρυοτοκόλλαν. άλλη 8ε λίθος 
όμοια την χρόαν τοις άνθραζι' βάρος 8ε ίχουσι. το 8ε όλον εν 40 
rot? μετάλλοις πλ€Ϊσται και ιδιωταται φύσεις ευρίσκονται των 
τοιούτων, ων τά μίν curt γης καθάπερ ωχρά και μίλτος, τά 8i 
οίον άμμου καθάπερ χρυσοκόλλα και κυανός, τά 8ε κονίας οίον 
σαν8αράκη και άρρενικον και Οσα Ομοια τούτοις» και των μεν 
τοιούτων πλείους αν τις λάβοι τάς ιδιότητας, ίνιαι 8ε λίθοι και 41 
τά? τοιαύτας εχουσι δνναμ€4? είς το μη πάσχειν, ώσπερ εϊπομεν, 
οΐον το μη γλύφεσθαι σι&ηρίοις αλλά λίθοις ετ4ροις. όλως μεν 
η κατά τάς εργασίας και των μειζόνων λίθων πολλή 8ιαφορά. 
πριστοι γάρ, οι 8ε γλυπτοί, καθάπερ ελέχθη, και τορνευτοί τυγ
χάνουσι, καθάπερ καΐ η Μαγνητις αύτη λίθος η και όψει περιττον 
Ζχουσα, και ής γε 8η τίνες θαυμάζουσι την όμοίωσιν τω άργύρω 
μηΒαμως οϋσης συγγενούς. πλ€ΐους 8' είσιν οι 8εχόμενοι πάσας 42 
τά? εργασίας, επει και εν Ίίφνω τοιούτος τις εστίν ορυκτός ώς 
τρία στάδια άπο θαλάττης, στρογγυλός και βωλώ&ης, και τορνεύ
εται και γλύφεται δια το μαλακόν όταν 8ε πυρωθ^ και άπο
βαφτ) τφ ελαίω, μέλας τ€ σφό8ρα γίνεται και σκληρός, ποιοϋσι 
δ* εξ αύτοΰ σκεύη τά επιτράπεζα. οι μεν (οΰν) τοιούτοι πάντες 43 
προσ8εχονται την του σώηρου 8ύναμιν' ενιοι 8ε λίθοις άλλοι? 
γλύφονται, σι&ηροις δ* ου 8ύνανται καθάπερ εϊπομεν. οι 8ε 
σώηροις μεν άμβλυτεροις 8ε' και είσΐν t . . . παραπλησίως 
8ε \κάτω τα . .  . μη τεμνεσθαι . . . σι&ηρω · καίτοι και "\στε
ρεον ετε . . . ισχυρότερα τέμνει και σί&ηρος λίθου σκληρότερος 
ων. άτοπον 8ε κάκεΐνο φαίνεται διότι η μεν άκόνη κατ€σθίει τον 44 
σίδηρον, ό 8ε σ'&ηρος ταύτην μεν δύναται Siaipeiv και ρυθμί
ζειν. If η? δβ αί σφραγίδες ου. και πάλιν ό λίθος ω γλύφουσι 
τάς σφραγίδας εκ τούτου εστίν εζ ουπερ αί άκόναι, η εζ ομοίου 
τούτω' άγεται 8ε η {αρίστη) εζ Αρμενίας, θαυμαστή 8ε φύσις 45 
και της βασανιζούσης τον χρυσόν* 8οκεΐ γάρ &η την αυτήν 
εχειν τω πυρϊ 8ύναμιν και γάρ εκείνο 8οκιμάζει. 8ώ και άπο

• 25 · 



THEOPHRASTUS ON STONES 

ρονσί τίνες ουκ άγαν οικείως άπορουντες. ου γάρ τον αυτόν τρό
πον δοκιμάζει, αλλά το μεν πυρ τω τα χρώματα μεταβάλλειν 
και αλλοίονν, 6 δε λίθος η} παρατρίφει' δύναται γαρ ως ίοικεν 

46 εκλαμβάνει* την εκάστου φύσιν. ευρησθαι δέ φασι νυν άμείνω 
πολύ της πρότερον ώστ€ μη μόνον τον εκ της καθάρσεως αλλά 
και TOP κατάχαλκον χρυσον και άργυρον γνωρίζων και πόσον 
εις τον στατηρα μεμικται. σημεία δ* εστίν αύτοΐς άπο του Ελα
χίστου* ελάχιστον &€ γίνεται κριθή, Λτα κόλλυβος, βίτα τβταρ

47 τημόριον η ήμιώβολος, έξ ων γνωρίζονσι το καθήκον, ευρίσ
κονται δ« τοιανται πασαι έν τφ ποταμψ Ύμώλφ. Xeia 8* η φύσις 
αυτών και ψηφο^ιΒης, πλατ€?α, ου στρογγυλή, μέγεθος 8ί Οσον 
διπλασία της μεγίστης ψήφου, διάφερα S* αυτής προς την 
δοκιμασίαν τα ανω προς τον ήλων η τα κάτω και βέλτιον δοκι
μάζει τα άνω' τούτο Sc διότι ξηρότ€ρα τά άνω' κώλυα yap η 
υγρότης €ΐς το €κλαμβάν€ΐν' emt&f) και έν τοις καύμασι Βοκι
μάζει χείρον άνίησι γαρ τίνα νοτίΒα cf αύτης δι ην άπολνσ
θαίνει. συμβαίνει Sc τούτο και άλλοις των λίθων, και Ιζ ων τα 
αγάλματα πονουσιν, ο και σημεΐον ύπολαμβάνουσιν ΐδυόν τι 
τονίδους. 

48 Ac fie' συν των λίθων διάφοροι και δυνάμεις εισιν έν τούτοις, 
αϊ δί της γης έλάττονες μεν ίδιώτεραι δε. το μεν γάρ τηκεσθαι 
και μαλάττεσθαι και πάλιν άποσκληρύνεσθαι και ταύτη] συμ
βαίνει, τήκεται μεν γαρ froi? χυτοΐς και όρυκτοΐς ωσπερ και 
6 λίθος' μαλάττεται δε, λίθους τε ποιονσιν, ων τάς τε ποικίλας 
και τας άλλα? συντιθεμένας t . .  . άπάοτας γάρ πυρουντες κα\ 

49 μαλάττοιτε? ποιονσιν. ει δε και 6 ϋελος εκ της ύελίτιδος ώς τινές 
φασι, και αυτή πυκνώσει γίνεται, ι&ιωτάτη δε η τψ χαλκω μιγνυ
μένη* προς γαρ τω τηκεσθαι και μίγνυσθαι και δύναμιν έχει 
περιττην ώστε τφ κάλλει της χρόας ποιεΐν διαφοράν. περί δε 
Κιλικία* εστί τις η εψεται γη και γίνεται γλνσχρά* ταύτη 8* 

50 άλείφουσι τάς αμπέλους άντι ίξου προς τους ΐπας. εΐη S* αν 
λαμβάνειν και ταύτας τάς διαφοράς, οσαι προς την άπολίθωσιν 
ευφυείς ' έπει αϊ γε των τόπων ποιουσαι χυμούς διαφόρους αλλή
λων (ιδίαν) τιν εχουσι φύσιν, ωσπερ και αί τους των φυτών, 
αλλά μάλλον άν τις (αύ)τάς τοις χρώμασι διαριθμησευεν οΐσπερ 
και ol γραφείς χρώνται. και γάρ η γένεσις τούτων, ωσπερ έζ 
άρχης εϊπομεν, ήτοι συρροής τίνος η ζιηθησεως γινομένης, και 
ενιά γε δη φαίνεται πεπυρωμένα και οϊον κατακεκαυμένα οίον 
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και η σανδαράκη και το άρρενικον και τα άλλα τα τοιαύτα, πάντα 
δ* ώς απλώς ειπείν από της άναθυμιάσεως ταύτα της ζηράς και 
καπνώδους. ευρίσκεται δη πάντα kv τοΐς μετάλλοις τοις άργν- 51 
ρείοις τ€ και χρυσείοις, ενια δε και iv τοις χαλκορυχείοις, οίον 
άρρενικόν, σανδαράκη, χρυσοκόλλα, μίλτος, ωχρά, κυανός' ελά
χιστος δε ούτος και κατ* Ιλάχιχττα. των δ' αλλωι> των μεν είσι 
ράβδοι, την δ* ώχραν άθρόαν πώς φασιν είναι' μίλτον Be παντο
δαπην ώστε εις τα ανδρείκελα χρησθαι τους γραφείς' και ώχραν 
άντ άρρενικού δια το μηδέν rfj χρόα διαφίρειν, δοκεΐν δε. 
αλλά μίλτον re και ώχρας εστίν ενιαχού μέταλλα και κατά 52 
ταύτα καθάπερ εν Καππαδοκία, και όρύττεται πολλή, χαλεπον 
δε τοις μ€ταλλενσι φασιν €ti/at το πνίγεσθαι' ταχύ γαρ και εν 
όλίγω τούτο ποιεϊν. βέλτιστη δε δοκεΐ μίλτος η Κεία είναι' γί
νονται γαρ πλείονς. η μεν ουν εκ των μετάλλων, εττειοή και τά 
σιδηρεΐα έχει μίλτον. αλλά κάί η λημνία και ην καλούσι Έ,ινω
πικην. αντη ο* εστίν η Καππαδοκικη, κατάγεται δ* εις Ίινώπην. 
εν δε \τψ μικ ρω μεταλλεύεται καθ* αύτηρ. εστί δε αντης γένη 53 
τρία, η μεν ερυθρά σφόδρα, η Βε εκλευκος, η Βε μέση. ταύτην 
αυτάρκη καλούμεν δια το μη μίγνυσθαι, τάς δ* ίτερας μιγννονσι. 
γίνεται δε και εκ της ώχρας κατακαιομενης αλλά χειρών, το δ* 
εύρημα Κυδίον. συνειδε γάρ εκείνος, ώς φασι, κατακανθεντος 
τίνος πανδοχείου την ώχραν ιδών ημίκαυστον και πεφοινιγ
μενην. τιθεασι δ' εις τάς καμίνους χύτρας καινάς περιττλάσαντες 54 
πηλω* οπτώσι γάρ διάπυροι γενόμενοι* οσω δ' άν μάλλον πυ
ρωθώσι, τοσούτω μάλλον μελαντεραν και άνθρακω&εστέραν 
ποιούσι. μαρτυρεί δ' η γενεσις αύτη* δόζειε γάρ άν ύπο πυρός 
άπαντα ταύτα μεταβαλειν. εΐπερ ομοίαν η παραπλησίαν δεί την 
ενταύθα TQ φυσικτ) νομίζειν. εστί δε. ώσπερ και μίλτος η μεν 55 
αυτόματος η δε τεχνική, και κυανός 6 μεν αυτοφυής 6 δε σκευ
αστος ώσπερ έν Αίγυπτω. γένη δε κυάνου τρία, 6 Αιγύπτιος, 
και 'ϊ.κυθης, και τρίτος 6 Κύπριος, βέλτιστος δ* 6 Αιγύπτιος εις 
τά άκρατα λειώματα. 6 δε Έ,κύθης εις τά ύδαρεστερα. σκευαστος 
δ* 6 Αιγύπτιος, και οι γράφοντες τά περί τους /JacriXel? και τούτο 
γράφουσι, τίς πρώτος βαίτιλβυ? εποίησε χυτον κυανον μιμησά
μενος τον αυτοφυή, δώρα τε πεμπεσθαι παρ άλλων τε και εκ 
Φοινίκης φόρον κυάνου, τού μεν άπύρου τού δε πεπυρωμενου. 
φασι δε οι τά φάρμακα τρίβοντες τον μεν κυανον εξ εαυτού ττοι
είν χρώματα τέτταρα, το μεν πρώτον εκ των λεπτότατων λευκό
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26. chrysocolla. 
This is mentioned again in sections 39, 40, and 51 as an ore or 
mineral found in mines. Though Theophrastus does not describe 
it anywhere, his repeated allusion to its occurrence in copper mines 
clearly indicates that it was a copper mineral. Later writers also 
mention that it occurred in gold mines, and some of them say that 
it was found in mines containing other metals; but this occurrence 
was evidently due to the presence of copper minerals in such mines, 
as is explicitly stated by Isidorus.181 In section 39 chrysokplla is said 
to occur in native kyanos, which was azurite, the blue copper 
carbonate, showing clearly that chrysokplla in this case was mala
chite, the green copper carbonate.182 The kind of chrysokplla men
tioned in this treatise evidently corresponds to the natural kind of 
chrysocolla mentioned by Pliny188 as an exudation or incrustation 
found in mines. Dioscorides134 states that the best kind of chryso
kplla was of a leek-green color. The descriptions given by ancient 
writers show that the name chrysokplla or chrysocolla, referring to 
a natural product, was given to any bright-green copper mineral 
that occurred as an earthy incrustation. From this it follows that 
the name must have denoted malachite, green copper carbonate, 
when it was in an earthy form, and also the amorphous green 
copper silicate which is still called chrysocolla at the present time. 
However, the descriptions of Pliny188 indicate that chrysocolla as 
the name of a mineral was more often applied to malachite than 
to what is now called chrysocolla. From its peculiar name, which 
means "gold glue," some scholars136 have erroneously concluded 
that the chrysocolla of the ancients was borax or some other solder
ing flux, though there is no basis for this conclusion other than the 
name and the stated use of the material. In the sixteenth, seven
teenth, and eighteenth centuries borax was frequently called 
"chrysocolla," and this circumstance may have caused the wrong 
identification. The name was first given to borax by Agricola,187 

who may have misunderstood its meaning. 
1 3 1  1 3 2   1 3 3XIX, 17, 10. See also the notes on sec. 39.  ΧΧΧΊΙΙ, 86. 
1 3 4  1 3 5 V, 104 (Wellmann ed., V, 89).  XXXIII, 86. 
13 « E.g., F. Hoefer, Histoire de la Chimie (Paris, 1866-1869), Vol. I, p. 173; Vol. II, 

p. 401; Lewis and Short, Harper's Latin Dictionary, s.v. But compare the Thesaurus 
Linguae Latinae, s.v. Metallum ("Malachit") praecipue ad jerruminandum usurpatum. 

1 3 7 G. Agricola, De Natura Fossilium (Basel, 1558), p. 206. 
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