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I. 

Δεν είναι γνωστόν ποΐαι συγκεκριμένως ήσαν at γνώσεις είς τήν δπτικήν 

εν τη αρχαία Ελλάδι κατά τήν Ιποχήν του Θαλοΰ (περί το 600 π. χ.). Θεωρεί

ται βέβαιον δτι και οι "Ελληνες, δπως και οί άλλοι λαοί εγνώριζον χιλιάδας ετη 

π. Χ. δτι το φως μεταδίδεται εΰθυγράμμως και δτι τοΰτο προσπίπτον επί λείας 

καΐ στιλπνής επιφανείας ανακλάται. Τα μεταλλικά κάτοπτρα ήσαν γνωστά από 

παλαιότατης εποχής (εν 'Ελλάδι τής Μινωικής) ώς συνάγεται εκ διαφόρων κτερι

σμάτων. "Η αρχαιότερα πηγή εκ τής οποίας λαμβάνομεν τήν πληροφορίαν περί 

συγκεκριμένων τίνων γνώσεων των Ελλήνων είς τήν δπτικήν, Ικτος αποσπασμά

των τινών των Προσωκρατικών, ευρίσκεται εις τας Νεφέλας του 'Αριστοφάνους, 

(επαίχθησαν κατά το 42S π. Χ.), δπου ό χρεωστών πολλά είς τους δανειστάς του 

Στρεψιάδης λέγει εϊς τον Σωκράτη δτι «δια του διάφανους ΰαλίνου φακοΰ δια 

του οποίου άνάπτουν το πυρ, πωλείται δε είς τα Φαρμακεία, θα λυώσω τα 

γράμματα τής συναλλαγματικής (τα οποία ήσαν γραμμένα δια κηροΰ). 

Στρεψιάδης. ήδη παρά τοΐσι φαρμακοπώλαις τήν λίθον 

ταΰτην έόρακας τήν καλήν, τήν διαφανή, 

αφ" ής το πυρ ατττουσι; Σωκράτης, τήν ΰαλον λέγεις ; 

Στρεψιάδης. εγω γε. φέρε ti δήτ* αν, ει ταΰτην λαβών 

οπότε γράφοιτο τήν δίκην ό γραμματεύς. 

απωτέρω στάς ώδε προς τον ήλιον 

τα γράμματ* εκτήξαιμι τής Ιμής δίκης; (767). 

Κατά τ ας πληροφορίας τας οποίας παρέχει ό Γεμϊνος (1ος αϊ. π. Χ.) οί 

"Ελληνες διήρουν τήν δπτικήν είς τους έξης κλάδους : 1) είς τήν κυρίως δπτικήν, 

δπου Ιγίνετο ή διαπραγμάτευσις του φαινομένου τής οράσεως, 2) εις τήν κατοπ* 

τρικήν, δπου Ιγίνετο ή σπουδή τής ανακλάσεως, 3) είς τήν σκηνογραφικήν (τήν 

σημερινήν προοπτικήν), 4) εις τήν διοπτρικήν, τουτέστι τήν μέτρησιν τών γω· 
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νιων δια της διόπτρας. Δια τήν κυρίως δπτικήν Ιχει σωθή μόνον εν Ιργον toö 
Εΰκλείδου υπό τον τίτλον 'Οπτικά (εκδ. J. L. Heiberg, Euclidis opera omnia 
VII, Lipsiae, B. G. Teubner, 1895). Ύπο τον τίτλον Κατοπτρικά μνημονεύον
ται τέσσαρα έργα, ήτοι 1) του Εΰκλείδου, 2) του Άρχιμήδους, 3) του "Ηρωνος, 
4) του Πτολεμαίου. Το υπό τό δνομα του Εΰκλείδου σωζόμενον Ιργον Κατοπ* 
τρικά δέν θεωρείται δτι είναι του Εΰκλείδου, άλλα μαθητών του (opera omnia 
VIII. Heiberg, Teubner). Tò έργον του 'Αρχιμήδους Κατοπτρικά μνημονεύε
ται υπό του Θέωνος του Άλεξανδρέως (4ος at. μ. Χ.), είς τα σχόλια αΰτοΰ είς 
τήν Σύνταξιν του Κλαυδίου Πτολεμαίου 7 (ακμή περί τα μέσα του 2ου al. μ.Χ.). 
Kai ό Όλυμπιόδωρος (ακμή περί το 550 μ. Χ.) μνημονεύει αυτό είς τα σχόλια 
του είς τα Μετεωρολογικά του 'Αριστοτέλους (Η, 94), ώς Ιπίσης ό Λατίνος συγ-
γραφεύς Άπουλήιος (Apuleius, 2ος al. μ. Χ.)ι Apologia 15 καΐ 16. Τέλος ό 
Γεώργιος Βάλλας (De expet. et fug. rebus XV, 2) επανειλημμένως αναφέρε
ται είς τα Κατοπτρικά του Άρχιμήδους κατά το δτος 1492. ('Εκεί φαίνεται 
ΰπήρχβ περιγραφή των κατόπτρων δι* ών έκαιε τα πλοία). "Εκτοτε το βιβλίον 
αυτό Ιξηφανίσθη, Ιν φ ολίγον βραδύτερον Ισημειώθησαν σημαντικά! πρόοδοι εν 
Ιταλία είς τα Κατοπτρικά. Δια τήν Σκηνογραφικήν (προοπτικήν) ουδέν έργον 
Ιχει σωθή ει μή πληροφορίαι τίνες, ιδίως του Λατίνου συγγραφέως Βιτρούβιου 
δστις αναφέρει, δτι δ 'Αναξαγόρας (500—428 π. Χ.) είχε γράψει Προοπτικήν 
(Archit. VII, Pr. 11). Ίδέαν της Διοπτρικής λαμβάνομεν εκ της περιγραφής 
της Διόπτρας, του περίφημου αΰτοΰ οργάνου, είς τήν δμώνυμον πραγματείαν 
(περί Διόπτρας) του "Ηρωνος του Άλεξανδρέως. Ή γεωμετρική οπτική ήτο δ 
κλάδος της οπτικής με τον όποιον ήσχολοΰντο οί φυσικομαθηματικοί, εν φ το 
φαινόμενον της δράσεως άπό φυσιολογικής γενικής Ιπόψεως και ή φύσις του 
φωτός άπετέλουν άντικείμενον έρεύνης των φυσικών φιλοσόφων ('Αναξαγόρας, 
Εμπεδοκλής, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, κ. ά). Ό σχο
λιαστής του έργου του 'Αριστοτέλους Περί αίσθήσεως, 'Αλέξανδρος δ Άφροδι-
σιεύς, (περί το 200 μ. Χ.), αναφέρει τάς Ιξής θεωρίας είς τήν δπτικήν των αρ
χαίων Ελλήνων : Ή θεωρία των φωτεινών άκτίνων δια τήν δρασιν, 2) ή στωι
κή θεωρία της δράσεως εκ της τάσεως του αέρος, 3) ή θεωρία της απεικονίσεως 
του 'Επικούρου, 4) ή θεωρία της συναυγείας του Πλάτωνος. Έντύπωσιν προ
καλεί ή πληροφορία του 'Αριστοτέλους δτι τα τρία μέσα του δφθαλμοΰ το ΰδα-
τώδες ύγρόν (ή ΰδατοειδές), δ κρυσταλλώδης φακός (ή κρυσταλοειδής) και το πη· 
κτώδες ΰγρδν το καλούμενον υαλώδες σώμα είναι διαφανή καΐ δτι δι' αυτών διερ· 
χόμενον το φώς προσπίπτει κατόπιν είς το δπτικον νεΰρον το δποΐον ερεθίζβι 
(περί αίσθήσεως 2). Ό Charles Mugler καθηγητής έν τφ Πανεπιστημίω του 
Στρασβούργου έχει συγκεντρώσει εις το εν αρχή μνημονευόμενον Λεξικόν του 
δλας τάς πηγάς Ικ των δποίων δύναται τις να σύνθεση με άκρίβειαν πραγματείαν 
περί της 'Οπτικής τών αρχαίων Ελλήνων. 

Εις τήν μικράν είσαγωγήν του Λεξικού, της δ ποίας προτάσσεται το του 
Εΰριπίδου 
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TÒ φως τόδ* άν&ρώποισιν ήδιστον βλεπειν, τα νέρ&ε δ' ουδέν, 
(Ιφιγένεια Ιν Αύλίδι 1250). 
δ συγγραφεύς αναπτύσσει τήν προέλευσιν της δπακής ορολογίας τών Ελ
λήνων, αναφερών δτι το πρώτον Ιλληνικον σύγγραμμα οπτικής είναι το του Ευ-
κλείδου (οπτικά, Κατοπτρικά, I. L. Heiberg, 1895). 'Ακολούθως γίνεται δια
πραγμάτευση μερικών βασικών δρων της δπτικής ορολογίας, δπως είναι το φώς,. 
ο οφθαλμός, το δμμα, ή ανταύγεια κλπ. και αναφέρονται δλα τα φαινόμενα εκεί
να, κατά τήν Ικθεσιν τών Οποίων, υπό τών διαφόρων συγγραφέων, μνημονεύον
ται οπτικοί δροι. Τέλος ακολουθεί εις τήν εΐσαγωγήν ή καταχώρησις δλων τών 
έργων τών 'Ελλήνων παρά τών δποίων Ελήφθησαν οί δροι της οπτικής. Etc Ικά-
στην Ιλληνικήν λέξιν παρατίθεται τό άντίστοιχον δνομα ταύτης εις τήν λατίνι· 
κήν, τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν και τήν αγγλικήν γλώσσαν καί κατόπιν ακο
λουθεί ή ερμηνεία αυτής καί ή παράθεσις τών συναφών χωρίων τών οίκείων συγ
γραφέων. Κατωτέρω παραθέτομεν μερικά λήμματα κατ' Ικλογήν. 

ακτινογραφία p. 22 

ακτινογραφία.—Radiorum descriptio, science des trajectoires des 
rayons, optique géométrique, Wissenschaft vom lichtstrahl, science of the 
rays. 

Dans la liste des œuvres de Démocrite que la tradition nous a trans
mise figure le titre Άκτινογραφίη, D. V. 68 A 33 et 68 Β 15 b . 

άκτίς.—Radius, rayon, strahl, ray. 
1* Rayon de lumière émis par une source lumineuse telle que le 

soleil, la lune, les astres, l'éclair, le feu. Assez fréquent chez les poètes. 
Homère : ουδέ ποτ* αυτούς Ήέλιος φαέθων καταδέρκεται άκτίνεσσιν. et ja
mais le Soleil brillant ne les (se. les Cimmériens) regarde de ses rayons, 
λ 15 et passim. H y m n e s : λαμπραΐ δ* ακτίνες απ αυτού αίγλήεν στίλβουσι. 
des rayons brillants lancés par le soleil montrent l'éclat de sa claire lu
mière, A Hélios io. Hésiode : ουδέ ποτ* αυτούς Ήέλιος φαέθων επιδερκεται 
άκτίνεσσιν. et jamais le Soleil brillant ne les regarde (se. le Sommeil et la 
Mort) de ses rayons, Th. 710. Pindare : λαμπραί δ* ήλθον ακτίνες στεροπάς 
απορρηγνύμεναι. fies rayons fulgurants de l'éther jaillissent avec violence 
des nuages, Pyth. IV, 198, et passim. Eschyle : αί Φορκίδες . . . ας ούθ* 
ήλιος προσδέρκεται άκτΐσιν ούθ' ή νυκτερος μήνη ποτέ. les Phorkides que ni 
le soleil ne regarde de ses rayons ni l'astre de la nuit, la lune, Prom. 793 
et passim. Sophocle ·· ακτίς άελίου το κάλλιστα επταπύλω φανεν Θήβα τών 
προτέρων φάος. Antig. 100, et passim. Euripide ; [αλλά νυν πανύστατον 
ακτίνα κύκλον θ* ηλίου προσδίδεται]. Ale 207, et passim. Aristophane : ούθ' 
ηλίου τηλαυγές άκτίνων σέλας τοιούτον εξέλαμψεν. même la clarté pénétrante 
des rayons du soleil ne fait jaillir un tel éclat, Av. 1711, et passim. Empé-
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docle : φίδς δ' εξω διαθρφικον, δσον ταναώτερον ηεν, λάμπεσκεν κατά βηλον 
άτειρέσιν ακτίνεσσιν. mais la lumière (sc de la lanterne) pénètre vers l'exté
rieur, parce qu'elle est plus fine (se. que l'air), et luit sous le ciel avec des 
rayons infatigables, 31 Β 84, 5, 6. Texte emprunté au célèbre fragment 
où Empedocle développe le mécanisme de la vision sous le règne de la 
Haine. Pendant cette phase cosmique, la perception visuelle s'opère par 
l'émission, de l'oeil, de rayons de feu fluide identiques aux rayons de lu
mière émis par les sources lumineuses. Dans la phase cosmique polaire, 
dominée par l'Amour, la vision est causée par la pénétration des rayons 
de lumière dans l'œil ; cf. αισθητός. Platon : τας δε êvtoç του πυρός ακτίνας 
διαδεδεμένας (sc. τφ αέρι) ακολουθεΐν Ιφ" έκάτερα Ιόντος του αέρος, les rayons 
du feu intérieur (sc- au corps), entrelacés avec l'air, le suivent dans ses 
passages dans les deux sens (se· à travers les pores du corps), Timée 78 D). 
Ce texte fait partie d'un passage de la physiologie du Timée, où Platon 
explique le phénomène de la respiration. Aristote : δσα μεν οΰν (sc. άστρα) 
περιοραται υπ' αΰτοΰ" (sc. τοϋ ηλίου), τούτων μεν οΰ φαίνεσθαι το φώς (κωλύε-
σθαι γαρ υπό τών του ηλίου ακτίνων). les astres qui sont exposés à la lu
mière du soleil n'émettent pas de lumière visible ; les rayons du soleil les 
en empêchent, Meteor. 345 a 27. Texte emprunté à l'argumentation d* 
Aristote contre l'explication de la voie lactée proposée par Anaxagore et 
Démocrite. καίτοι τινές λέγουσιν ώς Ιν τοις νέφεσιν εγγίννεται πυρ* του to δ' 
Εμπεδοκλής μεν φησιν είναι το έμπεριλαμβανόμενον τών του ηλίου ακτίνων, 
κτλ. Meteor. 396 b 11 . ώστε ην δτε οΰπω εωρατο άλλ' ετ* έφέρετο ή άκτίς ëv 
τφ μεταξύ, il y avait un moment, où le rayon de lumière n'était pas encore 
vu, mais se déplaçait dans l'espace intermédiaire (se entre le soleil et 
Γ œil). De sensu 446 b 1 

ανταύγεια p. 36 

ανταύγεια.—1° Lux réfracta, la clarté transportée par un rayon 
réfléchi ; in zurückgeworfenen strahlen enthaltenes licht, reflected light. 

La lumière réfléchie par des surfaces polies. Plutarque : ενορασθαι 
τη σελήνη τήν εξω θάλασσαν ουκ Ιφ* ής εστί χώρας, αλλ" δθεν ή κλάσις έποίησε 
τη δψει τήν Ιπαφήν αυτής και τήν ανταύγειαν. on peut observer dans la lune 
l'océan, non pas à l'endroit où il se trouve réellement, mais à l'endroit où 
la réflexion en fait toucher l'image réfléchie aux rayons visuels, De facie 
in o. lunae 931 Α. ή δε σελήνη πολλάς ανωμαλίας έχει καΐ τραχύτητας, ώστε ... 
ανακλασθαι . . . παντοδαπώς καΐ περιπλέκεσθαι καί συνάπτειν αυτήν εαυτή τήν 
ανταύγειαν. la lune a (dans sa surface) beaucoup d'irrégularités et d'aspé
rités, de façon que les rayons réfléchis par elle sont brisés de beaucoup de 
manières et se touchent et se pénètrent mutuellement, ibid., 930 D ; 
έαν . . . τραχύτης καταλάβη το σημεΐον, αφ* οΰ πέφυκεν ή δψις ανακλασθαι, . . . 
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τήν . . . άνταΰγειαν οΰκ άποδίδωσιν. si un point (d'un miroir), duquel d'après 
la nature de ce phénomène le rayon visuel devrait être réfléchi, est occupé 
par une rugosité, ce point ne renvoie qas les rayons, ibid., 936 F ; ωσπερ 
εν τοις εσόπτροίς τα φαινόμενα κατ' άνταΰγειαν (sc. ενεστιν). De genio Socr. 
591 E ; et passim. Aét ius : Εμπεδοκλής δύο ήλίους. tòv μεν άρχέτυπον, πυρ 
•Öv . . . αεί κατ* αντικρύ τη ανταύγεια εαυτού τεταγμένον, τον δε φαινόμενον, άν
ταΰγειαν, εν τφ έτέρφ ήμισφαιρίφ κτλ. pour Empedocle il y a deux soleils 
dont l'un, le vrai, composé de feu, est toujours placé en face de son image 
réfléchie, alors que l'autre, le soleil apparent, est l'image réfléchie du 
premier dans l'hémisphère opposé, Plac. II, 20, 13 ; Diels Dox. p. 350 ; 
et passim. 

2° Collustratio, éclairage, beleuchtung, lighting. 

La lumière rayonnée par un corps incandescent Cléomède : κατ' 
άνταΰγειαν δεχόμενης άπό του ηλίου τας ακτίνας (sc. της σελήνης), le lune rece
vant les rayons du soleil qui lui envoie sa lumière de face, II, 4, 101. 
Aét ius : Φιλόλαος . . . υαλοειδή τον ήλιον, δεχόμενον μέν του Ιν τφ κόσμφ πυ
ρός τήν άνταΰγειαν. Philolaos prétend que le soleil est une masse vitreuse 
qui reçoit sa lumière du feu répandu dans l'univers, Plac. II , 20, 12 ; D. 
Dox., p. 349. 

άνταυνείν.—1° Radiare ad, rayonner en face d'un être ou d'un 
objet, entgegenstrahlen, to send rays towards. 

Expression verbale désignant le rayonnement d'une source lumi
neuse ou d'un œil. Empedocle : άνταυγεΐ προς "Ολυμπον άταρβήτοισι προ-
σώποις. Hélios rayonne vers l'Olympe d'un visage non troublé par la 
crainte, 31 Β 44. H i p p o c r a t e de Cos : τοΰτφ γαρ τ φ διαφανεί άνταυγεΐ το 
φως καΐ τα λαμπρά πάντα, τοΰτφ οΰν όρη τφ άνταυγέοντι. c'est au moyen de 
ces membranes transparentes que la lumière et le rayonnement de toutes 
les sources lumineuses sont perçus ; c' est donc grâce à ce passage de la 
lumière que s'opère la perception visuelle, De loc. in hom. 2 ; D. V. 24 A 
10. Eur ip ide : πελας γαρ δεινόν άνταυγεΐ φόνον. Or. 1512. 

2° Reflectere, réfléchir, zurückstrahlen, to reflect back. 

Ar is to te : δ δ' iv τφ Αίγείφ (sc. αήρ) κυανούς δια το μέχρι πόρρω 
είναι καθαρός, ώστε και ή θάλαττα άνταυγοΰσα τοιαΰτη φαίνεται, l'atmosphère 
audessus de la mer Egée est bleue du fait qu'Ile est pure jusqu'à d e . . . . 

εΐδωλον p. 118 

είδωλα, il est absurde aussi que Démocrite ne se soit jamais heurté à 
la difliculté soulevée par la question pourquoi seul l'œil voit, et aucun des 

2 
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autres corps dans lesquels les images (sc. les images pellicules de Dé* 
mocrite) manifestent leur présence, De sensu 438 a 10 ; ώσπερ λέγει Δημό· 
κριτος είδωλα καΐ απορροας αΐτιώμενος (sc. του όραν). comme le prétend Dé· 
mocrite en faisant d'images et d'écoulements la cause de la perception 
viscuelle, De div. in somniis 464 a 5 ; Ινίοτε γαρ τα φαινόμενα είδωλα καθεύ· 
δόντι φωράσει Ιγειρόμενος κινήσεις οΰσας εν τοις αίσθητηρίοις. on dépiste 
parfois, quand on est éveillé, les images qui vous sont apparues dans le 
sommeil comme des mouvements qui se sont produits dans les organes 
des sens, ibid. 262 a 11 ; et passim. Théophraste: δλως δε άπορροήν 
ποιοΰντα της μορφής . . . τί δει τήν αποτύπωσιν ποιεϊν ; αυτά γαρ εμφαίνεται* 
τα είδωλα, d'une façon générale, quelle nécessité, quand on imagine (sCr 
comme Démocrite) l'hypothèse des écoulements se détachant des corps et 
transportant avec eux la forme de ces corps, de faire l'hypothèse supplé
mentaire de la frappe des écoulements, puisque les images (se. émis par 
les corps) se manifestent par elles - mêmes, De sensu 51 ; et passim. 
Plutarque : Ιγκαταβυσσοΰσθαι τα είδωλα δια των πόρων είς τα σώματα καΐ 
ποιεϊν τάς κατά υπνον όψεις επαναφερόμενα. les images (sc. émises par les 
corps d'après Démocrite) pénètrent à travers les pores dans les corps 
humains et produisent par leur mouvement les visions du sommeil, Quae-
st. Conv. 735 A ; et passim. Alexandre : ηγείται δε αυτός τε (sc Δημό· 
κριτος) και προ αΰτοΰ Λεύκιππος και ΰστερον δε οι περί τον Έπίκουρον είδωλα* 
τίνα απορρέοντα ομοιόμορφα τοις αφ* <δν άπορρεΐ (ταΰτα δέ Ιστι τα ορατά) 
Ιμπίπτειν τοις των όρώντων οφθαλμοΐς καΐ οδτω το όραν γίνεσθαι. De sensu 
24· Τ8 ; cf. άπορρεϊν pour la traduction ; οι κατά ειδώλων Ιμπτώσεις το όραν 
γίνεσθαι λέγοντες, ceux qui prétendent que la perception viscuelle se fait 
par l'entrée d'images (se dans les organes de la vue), ibid., 146, 23 ; πώς 
δέ ειδώλου δντος του Ιν τφ κατόπτρω είδωλα πάλιν απορρβΐ τοσαΰτα ; comment 
se fait - il que tant d'images matérielles sont de nouyeau émises par l'ima
ge qui se trouve dans le miroir?, De anima 135, 26 ; ου γαρ δη δτε δοφ 
Οφθαλμός, τότε απορρεΐ τα είδωλα, car ce n'est pas à l'instant précis où l'œil 
voit que les images matérielles se détachent des corps, ibid. 136, 20 ; εΐ 
τα είδωλα Ιστιν αυτά τα εμπίπτοντα καΐ όρώμενα. si les images elles - mê
mes sont ce qui pénètre dans l'œil et ce qui est vu. ibid. 136, 5 ; et pas
sim. Les derniers passages cités font partie de la polémique de lécole 
aristotélicienne contre les théories optiques corpusculaires ; cf. απορροή, 
απόρροια, άπορρεϊν. Théon : ε! ήν κατ* ειδώλων Ιμπτωσιν το όρατικον πάθος, 
καΐ άπό παντός σώματος διηνεκώς είδωλα άπέρρεεν, δ κινεί ημών τήν αϊσθησιν, 
κτλ. si la sensation visuelle était produite par un afflux d'images (se. dans 
les organes de la vue) et que de tout corps se détachaient constamment 
des images affectant notre sens visuel, etc., Ree. 148, 24. Aétius : Λεύ
κιππος Δημόκριτος Επίκουρος κατά εΙδώλων εΐσκρισιν οϊονται το όρατικον συμ· 
βαίνειν πάθος. Leucippe, Démocrite et Epicure croient que la sensation 
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visuelles se produit par uoe sélection exercée sur les images affluant vers 
l'œil, IV. 13, ι ; D. p. 403 ; et passim. 

2o. l'image virtuelle, le reflet d'un objet sur une surface réfléchis
sante. Platon : καΐ πρώτον μεν τάς σκιάς αν ροίστα καθορφη, μετά τοΰτο εν 
τοις ΰδασι τά τε των ανθρώπων και τα των άλλων είδωλα, κτλ. ce que l'homme 
de la caverne verrait d'abord avec le plus de facilité, ce seraient les 
ombres des choses, en second lieu les images des hommes et des autres 
êtres et des objets reflétés par l'eau, Rép. VII, 516 A ; οίον εν κατόπτρω 
δεχομένω τύπους κοιί καταδείν είδωλα παρέχοντι, κτλ. comme dans un miroir 
qui reçoit des impressions lumineuses et permet de voir des images, Ti-
mée 7ι Β ; et passim. Théon : εν τοις επιπέδοις ενόπτροις τα δεξιά αριστερά 
φαίνεται και τα αριστερά δεξιά και το εΐδωλον ίσον τφ όρωμένω, κτλ. dans les 
miroirs plans les parties situées à droite dans l'objet apparaissent à gauche 
et réciproquement, et l'image à la même grandeur que l'objet, Catoptr. 
jg : èv τοις κυρτοΐς ενόπτροις . . . το απόστημα από του ενόπτρου το εΐδωλον 
έλασσον έχει. dans les miroirs convexes . . . l'image a une distance au mi
roir inférieure à celle de l'objet, ibid. 20 ; εν τοις κυρτοΐς ενόπτροις το εΐδω
λον έλασσον εστί των όρωμένων. dans les miroirs convexes l'image est infé
rieure à l'objet- ibid. 21 ; εν τοις κυρτοΐς ενόπτροις τα είδωλα κυρτά φαίνεται, 
dans les miroirs convexes les images apparaissent convexes, ibid. 23 ; et 
passim. Proclus : ήτε γαρ είκασία τα είδωλα γιγνώσκει των αίσθητών εν τε 
υδασι φανχαζόμενα και τοις άλλοις κατόπτροις . . . ειδώλων δντως είδωλα γεγο
νότα, κτλ. l'opinion fondée sur la probabilité cherche en effet à connaître 
les images des objets sensibles telles qu'elles apparaissent dans l'eau et 
les autres miroirs, vraiment des images d'images, p. 11 ; et passim. Philo-
ponos : τα εν τοις κατόπτροις είδωλα, les images qu'on voit dans les mi
roirs, 331, 8 ; et passim. 

είδωλοποιία p. 119 

είδωλοποιεΐν·— Simulacrum facere, faire une image, ein bild gestal
ten, to produce a simulacrum. 

Expression verbale désignant la formation d'une image. Aristote : 
τοΰτο μεν γαρ το πάθος εφ' ήμΐν εστίν (sc ή ΰπόληψις), δταν βουλώμεθα (προ 
ομμάτων γάρ εστί ποιήσασθαι, ωσπερ οί εν τοις μνημονικοΐς τι-θέμενοι και εΐ-
δωλοποιοΰντες), κτλ. cette affection de l'âme, à savoir l'imagination, ne 
dépend que de nous quand nous voulons y avoir recours ; car il est pos
sible de s'en mettre les objets devant les yeux, à la manière de ceux qui 
transposent les choses en signes mnémoniques et se créent des images, 
etc., De anima 427 b 17. G-éminus : λέγεται ζφδιον . . . το εκ των αστέρων 
είδωλοπβποιημένον κατά τήν ομοιότητα καΐ τήν Οέσιν των αστέρων, on appelle 
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signe zodiacal . . . l'image composée par les étoiles d'après la ressemblance 
d'un groupe d'étoiles à un objet et d'après la disposition mutuelle de ces 
étoiles, Elem. 2, 12. 

είδωλοποιία.—Simulacrorum effectio, réalisation d'une image, gestal-
tung eines bildes, production of a simulacrum. 

1° la formation de l'image d'un objet dans un miroir. Platon : το 
δε περί τήν τών κατόπτρων ειδωλοποιίαν, και πάντα δσα εμφανή και λεία κατι-
δβΐν ουδέν ετι χαλεπόν. quant à la formation des images par les miroirs et à 
l'aspect que présentent les objets brillants et polis, aucune difficulté après 
ce que nous venons de voir, Timée 46 A. 

2° l'imit ation d'un objet par la peinture. Platon : τήν δε τών γρα
φέων ειδωλοποιίαν περί τα θεια* τε καΐ τα ανθρώπινα σώματα γιγνομένην κτλ. 
le reproduction, par l'art des peintres, des traits de personnages tant divins 
qu'humains» etc., Critias 107 B. 

3° l'activité créatrice de l'imagination qui nous fait percevoir des 
images d'opjets, d'animaux ou d'hommes dans des groupements fortuits de 
points. Géminus : άνωτάτω γαρ πάντων εστίν ή λεγομένη τών απλανών αστέ
ρων σφαίρα ή περιέχουσα τήν ειδωλοποιίαν πάντων τών κατηστερισμένων ζω
δίων 

καταφωτίζειν p. 220 

Platon : ήδη γαρ υπέφαινέ τι ημέρας, ώστε καταφανή αυτόν γενέσθαι 
(sc Ιπποκράτη), le jour commençait déjà à poindre, de façon qu'Hippocrate 
fut bien visible, Prot. 312 A. Ar is to te : πόρρωθεν μεν οΰν οΰ δύναται τη 
αυγή καταμαθεΐν πώς Ιπιβάλλει επί το όρατον (sc. δ μΰωψ). εγγύθεν δε μάλλον 
καταφανής εστίν, le myope ne peut pas se rendre compte à distance de la 
manière dont la lumière frappe les objets ; mais de près il est placé dans 
de meilleures conditions de visibilité, Probi. 960 a 6. 

καταφωτίζειν.—Illuminare, éclairer, beleuchten· belichten, to light up. 
Expression verbale désignant Taction d'une source de lumière. Philo-

ponos : άχρόνως δλον το υπέρ γης ήμισφαίριον καταπεφώτισται. instantané
ment (c'est-à-dire avec une vitesse infinie) tout l'hémisphère au-dessus de 
la terre est éclairé (dès le lever du soleil), 3271 3. 

καταφωτισμός.—Illustratio, éclairage, beleuchtung, belichtung, ligh
ting. 
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Nom, correspondant à καταφωτίζειν, désignant l'éclairage d'un objet 
ou d'un milieu par une source de lumière. Géminus : οποία γαρ ή των 
δψεων πρόπτωσις, τοιούτος και δ καταφωτισμος υπό του ήλιου γίνεται, και τοτέ 
μεν κατ* ευθείας άκλάστους, τοτέ δε κατά διαδυομένας ώσπερ ΙπΙ των ύέλων κτλ. 
de la même manière dont s'orère la projection des rayons visuels se réalise 
aussi l'éclairage des objets par le soleil, à savoir tantôt par des rayons se 
propageant en ligne droite sans se briser, tantôt par des rayons pénétrant 
dans certains objets comme les verres, etc., Extr. 26, 19. 

κατοπτεύειν. — Speculari, observer, beobachten, to observe. 
Action d'observer avec attention, de scruter un objet des yeux. 

Sophocle : ως . . . μη προς Εχθρών του κατοπιευθείς πάρος ριφθώ κυσίν προ-
βλητος οιωνοΐς θ* ε*λωρ. pour que je ne sois pas découvert d'abord par un 
de mes ennemis et jeté en pâture aux chiens et aux oiseaux, Aj. 827 ; 
Ιγώ δ* δπειμι, μή κατοπτευθώ παρών, moi, je m'éloigne pour que Philoctête 
ne découvre pas ma présence ici, Phil. 124· Aristote : επειδή γαρ οΰχ 
olóv τε ην τφ σώματι εις τον ούράνιον αφικέσθαι τόπον και την γήν εκλιπόντα 
τον οΰράνιον εκείνον χώρον κατοπτεΰσαι, καθάπερ οί ανόητοι ποτέ επενόουν 
Άλωάδαι κτλ 

κατοπτρικός p. 221 

κατοπτρίζειν· — Reflectere, radiare, réfléchir la lumière, rayonner 
vers une surface réfléchissante, spiegeln, eine spiegelnde fläche bestrahlen, 
to reflect, to send light to a mirror. 

Expression verbale, dérivée de κάτοπτρον, désignant soit l'action d'un 
miroir ou d'une surface réfléchissante sur la lumière reçue, soit l'action 
d'un corps émetteur de rayons sur un miroir. Géminus : τα δε εμφαινόμενα 
εν τοις κατοπτρίζουσι κατά ανακλώμενος γωνίας (sc όρασθαι). ce qui apparaît 
dans les surfaces réfléchissantes est vu suivant des lignes brisées, Extr. 
24, 4· Par. Oxyrh. : ως 'Εμπεδοκλής άπορροάς φαίη αν απιέ\αι από εκάστου 
των κατοπτριζομένων 

κατοπτρικός·—Ad speculum pertinens, concernant le miroir, den 
Spiegel betreffend, concerning the mirror. 

Adjectif correspondant à κάτοπτρον, κατοπτρίζειν, désignant les réali
tés liées à la réflexion de la lumière ou des rayons visuels par des surfa
ces polies ; τα κατοπτρικά ou ή κατοπτρική (sc επιστήμη) signifie la science 
des miroirs. Euclide : επεί οΰν προσπέπτωκεν άκτίς ή ΓΗ και αντανακέκλασται 
ή HA, προς ΐσας γωνίας ανακεκλασμέναι εισίν, ως εν τοις Κατοπτρικοΐς λέγεται, 
puisque le rayon visuel ΓΗ tombe sur le miroir et en est réfléchi suivant 
HA, les angles que font ΓΗ et HA avec le miroir sont égaux, comme 
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cela est indiqué dans le traité de catoptrique, prop. 19. Géminus : κατοπ-
τρικόν δε λέγεται . . . tò περί τας ανακλάσεις τας από των λείων, οΰ μόνον περί 
εν κα*τοπτρον, εστί δ* οτε και περί πλείω στρεφόμενον, ετι μήν και περί τα εν 
δέρι δι" υγρών εμφαινόμενα χρώματα, όποια* εστί τα κατά τάς ίριδας, on appelle 
catoptrique la théorie de la réflexion des rayons par des surfaces polies ; 
cette théorie a pour objet non seulement un miroir unique, mais à l'occa
sion aussi la combinaison de plusieurs miroirs ; elle étudie, en plus, les 
phénomènes de couleurs qui apparaissent dans l'air par l'effet de particules 
humides, comme les phénomènes de l'arc-en-ciel, Extr. 2h, 4. Damien : 
απέδειξε γαρ δ μηχανικός "Ηρών iv τοίς αύτοΰ κατοπτρικοΐς, δτι αί προς ΐσας 
γωνίας κλώμεναι εΰθεΐαι ελάχισταί εισι των μέσων των από της αυτής καί όμοιο-
μέρους γραμμής προς τα αυτά κλωμένων προς άνίσους γωνίας, car le construe· 
teur de machines Héron d' Alexandrie a démontré dans ses livres de ca
toptrique que les droites brisées sous des angles égaux sont plus courtes 
que celles qui, avec les mêmes extrémités 

τηλέπομπος p. 390 

Πρόσωπον τηλαυγές. près des tempes d'Hélios ses joues brillantes en
cadrent, en descendant de la tête, son charmant visage qui rayonne sa 
clarté au loin, Hélios 11 ; εΐματα εσσαμένη τηλαυγέα, δΐα Σελήνη, κτλ. la 
brillante lune, s'étant vêtue de robes lançant leur clarté au loin Séléné 8. 
Théognis : άγγελος αφοογγος πόλεμον πολΰδακρυν εγείρει, Κΰρν", από τη· 
λαυγέος φαινόμενος σκοπιής. un messager muet fait éclater la guerre accom
pagnée de larmes abondantes, ο Kyrnos, ce fanal qu'on voit luire d'un 
sommet brillant au loin, 550. Pindare : αρχομένου δ έργου πρόσωπον χρή 
θέμεν τηλαυγές. à l'œuvre commencée il convient de donner une façade qui 
brille au loin, 01, VI, 4 ; αστέρος ουρανίου φαμί τηλαυγέστερον κείνω φάος 
Ιξικόμαν κε βαθύ ν πόντον περάσαις. 

τηλέπομπος· —-Longe emissus, envoyé au loin, in die ferne gesandt, 
sent forth far away. 

Adjectif composé (τήλε, πέμπειν) exprimant le pouvoir de la lumière 
d'être rayonnée à de grandes distances ; cf. πέμπειν, αποπέμπειν, εκπέμπειν. 
Eschyle : φάος δε τηλέπομπον οΰκ ήναίνετο φρουρά πλέον καίουσα των ειρη-
μένων, les gardiens du Cithéron allumèrent avec ardeur une lumière ca
pable de franchir une longue distance, en brûlant plus qu'on leur avait 
ordonné, A g. 300. 

τηλεσκοπος, τηλεσκόπος. — Procul conspieuus, procul perspicax, vi. 
sible de loin, voyant au loin, von fern sichtbar, fernhin sehend, to be seen 
from a long dinstance, seeing far in the dinstance. 
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Adjectif composé (τήλε, σκοπ·), exprimant. 

lo. qu'un objet rayonne de la lumière à une grande distance, est 
visible de loin ; accentuation τηλέσκοπος. Hésiode : άλλα μιν εξαπάτησβν 
Ιύς παις Ίαπετοΐο κλέψας ακαμάτοιο πυρός τηλέσκοπον αΰγήν Ιν κοίλω νάρ·θηκι. 
mais le vaillant fils de Japet trompa Zeus ; il déroba, en le cachant dans 
le creux d'une tige de férule la clarté, brillant au loin, du feu infatigable, 
Théog. 585 : cf. 569. Sophocle : τηλέσκοπον πέμφιγα χρυσέαν ιδών, κτλ. en 
voyant le rayonnement aux lueurs d'or visibles de loin, etc., frgt. 319· 

2o. qu'un œil perçoit, des objets lointains placés dans la lumière ; 
accentuation τηλεσκόπος. Aristophane: αλλ" άποσεισοίμεναι νέφος δμβριον 
άθανάτας Ιδέας, επιδώμεθα τηλεισκόπψ ομματι γαΐαν. mais détournons le 
nuage lourd de pluie de la contemplation d'objets immortels et regardons, 
d'un œil capable de voir au loin, la terre, Nuées 287. 

τιΦέναι p . 391 

τηλεφανής, τηλέφαντος.—Procul manifestus, apparaissant à distance, 
von fern her sichtbar, visible from a long distance-

Adjectif composé (τήλε, φαν.) exprimant qu'un objet est visible de loin 
ou rayonne au loin. Homère : αμφ' αΰτοϊσι δ* έπειτα μέγαν καΐ αμΰμονα 
τύμβον χεΰαμεν Άργείων ιερός στρατός αίχμητάων, dbirfi επί προεχοΰση, επί 
πλατεΐ Έλλησπόντω. ώς κεν τηλεφανής Ικ ποντόφιν άνδροίσιν εϊη τοΐσ* οι νυν 
γενάασι, καΐ οΐ μετόπισθεν έσονται, autour de vos ossements ensuite, nous, 
Γ armée sacrée des Argiens, nous avons répandu un tombeau, à Γ extré
mité d'une langue de terre sur le rivage bas de l'Hellespont, pour qu'il 
fût visible de loin, du côté de la mer, aux hommes de maintenant et à 
ceux de l'avenir, ω 80. Pindare : χαΐρ\ ώ θεοδμάτα,... äv τε βροτοί Δαλον 
κικλ^σκοισιν, μάκαρες δ" εν Όλΰμπω τηλέφαντον κυανέας χθονος άστρον. 

τηλωπός — Procul conspicuus, procul a conspectu visible au loin, 
loin des yeux, in der ferne sichtbar, dem auge entrückt, to be seen from 
a long distance, out of sight. 

Adjectif composé (τήλε, ωψ) exprimant qu'un objet n'est vu que de loin 
ou qu'il est trop loin de nos regards pour être vu. Sophocle : τανΰν τη-
λωπος οίχνεΐ, δυσμενών θήραν έχων. mais aujourd'hui Teucer est absent, loin 
de nos yeux, poursuivant des ennemis, Aj. 563. Comme τηλεφανής, le terme 
τηλωπός, peut s'appliquer, par métonomase, au son. υπ" άναγκας βοφ τηλω-
πον Ιωάν, κτλ. tourmenté par une douleur irrésistible, il pousse des cris qu' 
on entend (exactement : qu'on voit ; cf., quelques vers avant, προυφάνη, 
κτΰπος, x. 201) au loin, Phil 215. 

tidevoi.—Ponere, placer, setzen, to set, to place. 
Expression verbale par laquelle Aristote caractérise la manière dont 

les atomistes expliquent la naissance des couleurs dérivées à partir d'un 



— 24 — 

petit nombre de couleurs fondamentales ou la production des couleurs fon
damentales par la juxtaposition d'atomes accusant certaines déterminations 
spatiales ; cf. θέσις, σχήμα, τάξις. Aristote : §νδέχεται μεν γαρ παρ' άλληλα 
τιθέμενα το λευκόν καΐ το μέλαν, ωσθ* εκάτερον μεν βίναι άόρατον δια σμικρό
τητα, το δ* εξ άμφοΐν δρατον οΰτω γίνεσθαι, τοΰτο γαρ οΰτε λευκόν οΐόντε φαί· 
νεσθαι οΰτε μέλαν, επεί δ' ανάγκη μεν τι εχειν χρώμα, τούτων δ' ουδέτερον δυ
νατόν, ανάγκη μικτόν τι είναι καΐ είδος τι χρόας Ιτερον. il est possible d' ima
giner juxtaposées... · 

φ ω ς 

ils traversent les nuages, qui sont cependant plus denses que la lune II , 
105 ; οπόταν γαρ περιπεσή τη σκιφ της γης (sc. ή σελήνη), στέρεται του ήλιακοΰ 
φωτός ΰπο της γης επισκοτουμένη. 

2ο le jour et la lumière diffuse du jour. Homère · τοΐσι δ' απ' οφθαλ
μών νέφος άχλΰος ώσεν Άθήνη θεσπέσιον μάλα δε σφι φόως γενετ9 άμφοτέρωθεν 
κτλ. de leurs yeux Athene ôta le nuage debrume prodigieux, et une lumière 
pleine se fit pour eux des deux côtés, 0 6 J6 ; ήδη μεν φάος ήεν επί χθόνα, 
τους δ* αρ' Άθήνη νυκτι κατακρΰψασα θοώς εξήγε πόληος. déjà la lumière 
était répendue sur la terre, mais Athéné, enveloppant de nuit Ulysse et 
ses compagnons, les conduisit rapidement hors de la ville, ψ 371. On ren
contre, chez Homère et ailleurs, Γ expression εν φάει, dans la lumière du 
jour, εν δε φάει και δλεσσον. επεί νΰ τοι εΰαδεν οΰτως. dans la lumière fais 
nous même périr, puisque telle est maintenant ta volonté. Ρ 647 ; νυν δ' 
ώρη καΐ δόρπον Άρχαιοΐσιν τετυκέσθαι εν φάει, κτλ. l'heure est venue à pré
sent de préparer aussi un repas pour les Achéens à la lumière du jour, 
φ 428. Les expressions αγειν φόωσδε, εξάγειν φόωσδβ, εκφαίνειν φόωσδε, ίέναι 
φόωσδε, amener à la lumière, faire apparaître à la lumière du jour, désig
nent l'entrée, opérée par une divinité, d'un être dans la vie, δράκων Ιπί 
νώτα δαφοινός, ... τον 5* αυτός 'Ολύμπιος ήκε φόωσδε κτλ. un serpent au dos 
coloré de rouge,... que l'Olympien avait lui-même envoyé à la lumière, 
Β 308 ; αΰτάρ ΙπεΙ δλ τον γε μογοστόκος ΕΙλείθυια εξάγαγε προ φόωσδε καΐ 
ήελίου ϊδεν αΰγάς. 

φ ώ ς ρ. 435 

Pindare : ήλθεν δ' υπό σπλάγχνων . . . Ίαμος Ις φάος αΰτίκα. des flancs 
d'Éuadné Iamos vint à la lumière aussitôt,01. VI, 44 ; et passim. Eschyle: 
εσθλά σοι πέμπειν τέκνω τε γής ενερθεν Ις φάος, κτλ. de t'envoyer, de la terre 
à la lumière du jour, des événements heureux pour toi et ton fils, Persesi 
222 ; αυτός δ' άέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. et moi même, c'est contre tout 
espoir que je vois le jour du retour, ibid. 261 ; ώ πάντων αίθήρ κοινόν φάος 
εΐλίσσων, Ισορας μ' ως εκδικα πάσχω ; toi, éther, qui fais tourner autour du 
monde la lumière commune à tous, vois-tu quelles injustices je souffre ?, 
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Prom, iogi ; της νυν τεκούσης φως τόδ* ευφρόνης λέγω. j'entends la nuit qui 
vient de nous donner ce jour, Agam, 279 ; et passim. Sophocle : ώστε 
μήτ* άλλον, όστις φως ôçq,, βλάψαι ποτ* αν jamais ni à personne qui voit la 
lumière, tu ne saurais nuire, OEd. R. 374 ; τα δ' αΰτίκ* εις το φως φανεί 
κακά κτλ. ce palais fera bientôt apparaître à la lumière d'autres malheurs, 
ibid. 1229 ; ως μηκέτ' δντα κεΐνον εν φάει νόβι. sois bien persuadé qu'Ajax 
n'est plus dans la lumière, Phil. 415 ; et passim. Euripide : οΰχ ηΰρε πλην 
γυναικός όστις ήθελε θανειν προ κείνου μηδ' ετ' είσοραν φάος. Admète ne 
trouva que sa femme qui voulût mourir pour lui et renoncer à voir la lu
mière du jour, Aie. 17 ; εΐ φως τόδ* ήν δμμασιν δεδορκώς Φοίβου παις, κτλ. 
si le fils de Phébus voyait encore de ses yeux cette lumière du jour, ibid-
122 ; αλιε καΐ φάος αμέρας κτλ. ο soleil, ο lumière du jour. ibid. 244; Ιγώ σε 
πρεσβεύουσα κάντί της έμής ψυχής καταστήσασα φως τόδ* εισοράν θνησκω . . . . 

On peut classer, pour la commodité, dans la catégorie de la lumière 
du jour la lumière diffuse, opposée à l'obscurité, des présocratiques et des 
théoriciens de la lumière. Dans certains systèmes du monde, cette lumière 
diffuse, considérée comme un élément, a préexisté aux corps célestes qui 
sont des points de concentration du feu cosmique. Parmenide : αύταρ 
επειδή πάντα φάος και νύξ ώνόμασται . . . , παν πλέον εστίν όμοΰ" φάεος και 
νυκτός άφαντου, ίσων αμφοτέρων, επεί οΰδετέρφ μέτα μηδέν, après que toutes 
choses ont été appelées lumière et nuit, tout est rempli ensemble 

* * 
Ή προσπάθεια του κ. Mugler να έκθεση συστηματικώς τήν δημιουργίαν 

καΐ τήν εξέλιξιν της ελληνικής επιστήμης, ή οποία αποτελεί το πρότυπον καΐ τ6 
θεμέλιον της συγχρόνου Ιπιστήμης, είναι αξία Ιδιαιτέρας προσοχής καΐ προκαλεί 
πράγματι τον θαυμασμον παντός ερευνητού των πηγών, εκ των οποίων άπέρρευ* 
σεν δ σημερινός Δυτικός Πολιτισμός. Κάτοχος και βαθύς γνώστης τής αρχαίας 
ελληνικής γλώσσης ό κ. Μοΰγκλερ διαπραγματεύεται τα τής εκθέσεως των όρων 
τής οπτικής ορολογίας των Ελλήνων με σαφήνειαν καΐ οξυδέρκειαν άπαράμιλλον. 
*Η πλήρης και ακριβής γνώσις των "Ομηρικών Έπων ως και των έργων τών 
Τραγικών, έν συνδυασμφ προς τήν βαθεΐαν κατανόησιν τών πραγματειών του 
Πλάτωνος του 'Αριστοτέλους, τών αποσπασμάτων τών Προσωκρατικών καί Ιδίως 
τών αρχαίων έργων τών θετικών Ιπιστημών, επέτρεψεν είς τον κ. Mugler να 
παρουσίαση εν Λεξικον τής οπτικής ορολογίας τών Ελλήνων, το όποιον είναι, 
μοναδικον είς το είδος του καί απαραίτητον βοήθημα είς πάντα Ιρευνητήν τών 
πηγών τής σημερινής επιστήμης Ιπί του φωτός. 
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