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Hérakleitos C 1 =  Hippokratés, De victu I, 3 - 24  (De diaeta I-IV, ed. É. Littré)

Èásti obsáhlého hippokratovského spisu O životosprávì (Peri diaités):

    (C 1, 3)
    Jako všechny živé bytosti sestává i èlovìk ze dvou (živlù), rùznících se co do moci, ale shodných co do potøebnosti, totiž ohnì a vody. Spojení obou je dostaèující jak pro nì navzájem, tak pro vše ostatní; avšak každý oddìlenì nepostaèuje ani sobì samému, ani nièemu jinému. Každý z nich má takovouto moc: Oheò mùže vším pohybovat, voda mùže všechno živit. V jednotlivých vìcech však každý vládne i je ovládán, nejvíce i nejménì, nakolik je to možné. Ani jeden z nich však nemùže vládnout totálnì z následujících dùvodù: Jakmile oheò stráví poslední zbytek vody, dojde mu potrava a odvrátí se tam, odkud oèekává potravu. Jakmile voda zhasí poslední zbytek ohnì, zanechá pohybu a zùstane tam; pokud však stojí, nemá už sílu, takže je ohnìm, který jí proniká, spotøebována k výživì. Proto žádný z nich nemùže úplnì pøevládnout. Pokud by však nìkdy byl jeden z nich úplnì pøemožen druhým, pak by nebylo nic z toho všeho, co nyní je. Když se to se vším má takhle, tak budou vždy a žádný z tìch dvou nebude chybìt. Jak jsem øekl, oheò a voda pøece postaèují všem vìcem veškerenstva, v nejvìtší i nejmenší míøe stejnì.

    Xun…statai m�n oân t¦ zîa t£ te ¥lla p£nta kaˆ Ð ¥nqrwpoj ¢pÕ duo‹n, diafÒroin m�n t¾n dÚnamin, sumfÒroin d� t¾n crÁsin, purÕj lšgw kaˆ Ûdatoj. Taàta d� xunamfÒtera aÙt£rke£ ™sti to‹s… te ¥lloisi p©si kaˆ ¢ll»loisin, ˜k£teron d� cwrˆj oÜte aÙtÕ ˜wutù oÜte ¥llJ oÙden…. T¾n m�n oân dÚnamin aÙtîn ˜k£teron œcei toi»nde: tÕ m�n g¦r pàr dÚnatai p£nta di¦ pantÕj kinÁsai, tÕ d� Ûdwr p£nta di¦ pantÕj qršyai: ™n mšrei d� ˜k£teron kratšei kaˆ kratšetai ™j tÕ m»kiston kaˆ tÕ ™l£ciston æj ¢nustÒn. OÙdšteron g¦r kratÁsai pantelîj dÚnatai di¦ tÒde: tÕ m�n pàr ™pexiÕn ™pˆ tÕ œscaton toà Ûdatoj, ™pile…pei ¹ trof¾, ¢potršpetai oân ÐkÒqen mšllei tršfesqai: tÕ d� Ûdwr ™pexiÕn ™pˆ tÕ œscaton toà purÕj, ™pile…pei ¹ k…nhsij, †statai oân ™n toÚtJ, ÐkÒtan d� stÍ, oÙk œti ™gkratšj ™stin, ¢ll' ½dh tù ™mp…ptonti purˆ ™j t¾n trof¾n katanal…sketai. OÙdšteron d� di¦ taàta dÚnatai kratÁsai pantelîj e“ dš kote krathqe…h kaˆ ÐkÒteron prÒteron, oÙd�n ¨n e‡h tîn nàn ™Òntwn ésper œcei nàn: oÛtw d� ™cÒntwn a“eˆ œstai t¦ aÙt¦, kaˆ oÙdštera kaˆ oÙd� ¤ma ™pile…yei. TÕ m�n oân pàr kaˆ tÕ Ûdwr, ésper e‡rhta… moi, aÙt£rke£ ™sti p©si di¦ pantÕj ™j tÕ m»kiston kaˆ toÙ l£ciston æsaÚtwj.

    (C 1, 4)
Z tìch dvou pøísluší každému nìco: Ohni horko a sucho, vodì pak chladno a vlhko. Pøedávají si to ovšem navzájem: Oheò (dostává) od vody vlhkost, vždy� v ohni je také vlhkost. Voda pak (dostává) od ohnì sucho, nebo� uvnitø ve vodì (bývá i) sucho. Když se to s ohnìm a vodou má takto, odluèuje od sebe navzájem mnoho velmi rùzných druhù semen a živých bytostí, které jsou navzájem nestejné, jak co do vzhledu, tak moci. Když (oheò a voda) nikdy nezùstávají (v klidu), nýbrž promìòují se vždy tak i onak, potom i všechno to, co se od nich odluèuje, vzniká nutnì jakožto navzájem nepodobné. Žádná z vìcí tedy nezaniká, ani nevzniká nìco, co by už nebylo. (Všechny vìci) se promìòují (pouze) tak, že se smìšují a rozluèují. U lidí je ale zvykem nazývat rùst z Hádu na svìtlo vznikem, záhubou pak zmizení ze svìtla do Hádu. Dùvìøují totiž spíše oèím než dùmyslu (viz B 78), i když oèi nejsou náležité ani k posouzení toho, co vidí (viz B 56). Já to však chci vyložit dùmyslem (viz B 41). Žije totiž to i ono (vznikající i zanikající): Nic, co je živé, nemùže zahynout, leda spolu s veškerenstvem. Kam by totiž zahynulo? A to, co není, nemùže vzniknout. Odkud by se vzalo? Všechno se zvìtšuje i zmenšuje, až po to nejvìtší i nejmenší z možných. Když tedy promlouvám o vzniku a zániku, èiním tak jenom proto, abych to pøetlumoèil bìžným lidem; ozøejmuji tím smìšování a rozluèování. Má se to takhle: Vznik a zánik je totéž, smìšování a rozluèování je totéž, každé vùèi všemu i všechno vùèi každému je totéž - a nic z toho všeho není totéž. Zvyk (jazyka) je v tomhle totiž protikladný vùèi pøirozenosti (viz Empedoklés, Anaxagorás B 17).

ToÚtwn d� proskšetai ˜katšrJ t£de: tù m�n purˆ tÕ qermÕn kaˆ tÕ xhrÕn, tù d� Ûdati tÕ yucrÕn kaˆ tÕ ØgrÒn: œcei d� ¢p' ¢ll»lwn tÕ m�n pàr ¢pÕ toà Ûdatoj tÕ ØgrÒn: œni g¦r ™n purˆ ØgrÒthj: tÕ d� Ûdwr ¢pÕ toà purÕj tÕ xhrÒn: œni g¦r ™n Ûdati xhrÒn. OÛtw d� toÚtwn ™cÒntwn, poull¦j kaˆ pantodap¦j “dšaj ¢pokr…nontai ¢p' ¢ll»lwn kaˆ sperm£twn kaˆ zèwn, oÙd�n Ðmo…wn ¢ll»loisin oÜte t¾n Ôyin oÜte t¾n dÚnamin: ¤te g¦r oÜpote kat¦ twÙtÕ ƒst£mena, ¢ll' a“eˆ ¢lloioÚmena ™pˆ t¦ kaˆ ™pˆ t¦, ¢nÒmoia ™x ¢n£gkhj g…netai kaˆ t¦ ¢pÕ toÚtwn ¢pokrinÒmena. 'ApÒllutai m�n oân oÙd�n ¡p£ntwn crhm£twn, oÙd� g…netai Ó ti m¾ kaˆ prÒsqen Ãn: xummisgÒmena d� kaˆ diakrinÒmena ¢lloioàtai: nom…zetai d� par¦ tîn ¢nqrèpwn tÕ m�n ™x ”Aidou ™j f£oj aÙxhq�n genšsqai, tÕ d� ™k toà f£eoj ™j ”Aidhn meiwq�n ¢polšsqai: Ñfqalmo‹si g¦r pisteÚousi m©llon À gnèmV, oÙc ƒkano‹j ™oàsin oÙd� perˆ tîn Ðreomšnwn kr‹nai: ™gë d� t£de gnèmV ™xhgšomai. Zèei g¦r k¢ke‹na kaˆ t£de: kaˆ oÜte, e“ zîon, ¢poqane‹n oŒÒn te, e“ m¾ met¦ p£ntwn: poà g¦r ¢poqane‹tai; oÜte tÕ m¾ ×n genšsqai, pÒqen g¦r œstai; ¢ll' aÜxetai p£nta kaˆ meioàtai ™j tÕ m»kiston kaˆ ™j tÕ ™l£ciston, tîn ge dunatîn. ”O ti d' ¨n dialšgwmai genšsqai À ¢polšsqai, tîn pollîn e†neken ˜rmhneÚw: taàta d� xumm…sgesqai kaˆ diakr…nesqai dhlî: œcei d� ïde: genšsqai kaˆ ¢polšsqai twÙtÕ, xummigÁnai kaˆ diakriqÁnai tw riqÁnai twÙtÕ, ›kaston prÕj p£nta kaˆ p£nta prÕj ›kaston twÙtÕ, kaˆ oÙd�n p£ntwn twÙtÒ: Ð nÒmoj g¦r tÍ fÚsei perˆ toÚtwn ™nant…oj.

    (C 1, 5)
    Všechno božské i lidské se podle promìn ubírá nahoru i dolù (B 60, B 62). Den i noc (se støídají) co do nejvìtší a nejmenší míry (B 57): Jako má Luna svoje maximum i minimum, díky pøístupu ohnì a vody, tak i Slunce (støídá) zvìtšování a zkracování (viz B 100, B 94), všechno je i není totéž. Svìtlo je Diem, tma Hádem, svìtlo Hádem, tma Diem (viz B 32); tìká a posouvá se jedno sem, druhé onam; v každé dobì, v každém místì; jedno vykonává èinnost toho druhého a naopak. A (bìžní lidé) nevìdí, co dìlají (B 1), avšak domnívají se, že vìdí, co dìlají (B 17). Nerozpoznávají to, co vidí, i když se jim všechno dìje podle božské nutnosti (B 72, B 137, B 1, B 80); jak to, co chtìjí, tak to, co nechtìjí (B 110). Když jedno ubíhá tam, jiné onam, pøece se tím obojí navzájem smìšuje a tak každé naplòuje údìl, jak k vìtšímu (B 25), tak k menšímu. Vše zaniká od jiného (Anaximandros B 1), vìtší od menšího a menší od vìtšího. Vìtší roste z menšího a menší z vìtšího (B 126b).

    Cwre‹ d� p£nta kaˆ qe‹a kaˆ ¢nqrèpina ¥nw kaˆ k£tw ¢meibÒmena. `Hmšrh kaˆ eÙfrÒnh ™pˆ tÕ m»kiston kaˆ ™l£ciston: æj kaˆ tÍ sel»nV tÕ m»kiston kaˆ tÕ ™l£ciston, purÕj œfodoj kaˆ Ûdatoj, ¼lioj ™pˆ tÕ makrÒtaton kaˆ bracÚtaton, p£nta taÙt¦ kaˆ oÙ taÙt£. F£oj Zhnˆ, skÒtoj ”AidV, f£oj ”AidV, skÒtoj Zhnˆ, foit´ kaˆ metakine‹tai ke‹na ïde, kaˆ t£de ke‹se, p©san érhn, p©san cèrhn diaprhssÒmena ke‹n£ te t¦ tînde, t¦ dš te t¦ ke…nwn. Ka… q' § m�n pr»ssousin oÙk o‡dasin, § d� oÙ pr»ssousi dokšousin e“dšnai: ka… q' § m�n Ðršousin oÙ ginèskousin, ¢ll' Ómwj aÙto‹si p£nta g…netai di' ¢n£gkhn qe…hn kaˆ § boÚlontai kaˆ § m¾ boÚlontai. FoiteÒntwn d' ™ke…nwn ïde, tîn dš te ke‹se, summisgomšnwn prÕj ¥llhla, t¾n peprwmšnhn mo…rhn ›kaston ™kplhro‹, kaˆ ™pˆ tÕ mšzon kaˆ ™pˆ tÕ me‹on. Fqor¾ d� p©sin ¢p' ¢ll»lwn, tù mšzoni ¢pÕ toà me…onoj kaˆ tù me…oni ¢pÕ toà mšzonoj, aÙx£netai kaˆ tÕ mšzon ¢pÕ toà ™l£ssonoj, kaˆ tÕ œlasson ¢pÕ toà mšzonoj.

    (C 1, 6)
Všechno ostatní je uspoøádáváno, duše èlovìka i jakékoliv tìlo nebo duše. Skrze ni vnikají do èlovìka èásteèky èástí, všechno z veškerenstva, co je smíšeno z ohnì a vody; jedno, aby bralo, druhé, aby dávalo. A to, co bere (zachvacuje, viz B 66) èiní vìtším; zatímco to, co dává, menším. Dva lidé øežou døevo: Jeden tahá, druhý tlaèí - oba však dìlají totéž. Dìlají menší (kusy), když (jich) dìlají více. Taková je i pøirozenost lidí: Jedno tlaèí, druhé tahá; jedno dává, druhé bere. A èemu dává, z toho bere; a èemu dává, to zvìtšuje; z jednoho bere, jiné zmenšuje. Každé z toho si støeží svoje místo:  Co se zmenšuje, to se odluèuje na slabší místo. Co postupuje k vìtšímu, to smíšením pøechází do vìtšího uspoøádání. Co je však cizí a nepodobné, to je vytlaèováno do jiného místa. ...

T¦ d' ¥lla p£nta, kaˆ yuc¾ ¢nqrèpou, kaˆ sîma Ðko‹on ¹ yuc¾, diakosmšetai. 'Esšrpei d� ™j ¥nqrwpon mšrea meršwn, Óla Ólwn, œconta sÚgkrhsin purÕj kaˆ Ûdatoj, t¦ m�n lhyÒmena, t¦ d� dèsonta: kaˆ t¦ m�n lamb£nonta ple‹on poišei, t¦ d� didÒnta me‹on. Pr…ousin ¥nqrwpoi xÚlon, Ð m�n ›lkei, Ð d� çqšei, tÕ d' aÙtÕ toàto poišousi, me‹on d� poišontej ple‹on poišousi. TÕ d' aÙtÕ kaˆ fÚsij ¢nqrèpwn, tÕ m�n çqšei, tÕ d� ›lkei: tÕ m�n d…dwsi, tÕ d� lamb£nei: kaˆ tù m�n d…dwsi, toà d� lamb£nei, kaˆ tù m�n d…dwsi tosoÚtJ plšon, toà d� lamb£nei tosoÚtJ me‹on. Cèrhn d� ›kaston ful£ssei t¾n ˜wutoà, kaˆ t¦ m�n ™pˆ tÕ me‹on “Ònta diakr…netai ™j t¾n ™l£ssona cèrhn: t¦ d� ™pˆ tÕ mšzon poreuÒmena, xummisgÒmena ™xall£ssei ™j t¾n mšzw t£xin: t¦ d� xe‹na m¾ ÐmÒtropa çqšetai ™k cèrhj ¢llotr…hj. `Ek£sth d� yuc¾ mšzw kaˆ ™l£ssw œcousa perifoit´ t¦ mÒria t¦ ˜wutÁj, oÙ prosqšsioj oÙd� ¢fairšsioj deomšnh tîn meršwn, kat¦ d� aÜxhsin kaˆ me…wsin tîn ØparcÒntwn deomšnh cèrhj, ›kasta diapr»ssetai ™j ¼ntina ¨n ™sšlqV, kaˆ dšcetai t¦ prosp…ptonta. OÙ g¦r dÚnatai tÕ m¾ ÐmÒtropon ™n to‹sin ¢sumfÒroisi cwr…oisin ™mmšnein: plan©tai m�n g¦r ¢gnèmona: sugginÒmena d� ¢ll»loisi ginèskei prÕj Ö pros…zei: pros…zei g¦r tÕ sÚmforon tù sumfÒrJ, tÕ d� ¢sÚmforon poleme‹ kaˆ m£cetai kaˆ diall£ssei ¢p' ¢ll»lwn. Di¦ toàto ¢nqrèpou yuc¾ ™n ¢nqrèpJ aÙx£netai, ™n ¥llJ d� oÙden…: kaˆ tîn ¥llwn zèwn tîn meg£lwn æsaÚtwj: ÐkÒsa d� ¥llwj, ¢p' ¥llwn ØpÕ b…hj ¢pokr…netai.

    (C 1, 7)
    Nebudu se zabývat ostatními živými bytostmi a ozøejmím to, co se týká èlovìka. Do èlovìka vniká duše, držící spojení ohnì a vody, podíl tìla èlovìka. Tyto (podíly) jsou jak ženské, tak mužské, poèetné a rozmanité, živí se a rostou tímtéž, èím èlovìk. Je nutné, aby každá živá bytost v sobì mìla všechny ty díly. Èeho nìjaký díl by totiž od poèátku nemìla, to by nemohlo rùst ani tehdy, kdyby pøicházelo sebevíce potravy, ani kdyby jí pøicházelo málo. Když má všechny, roste každý (podíl) na svém místì (viz Anaxagorás B 10, A 41). Potravou mu je sucho od vody a vlhko od ohnì; jedny (podíly) tlaèí dovnitø, jiné ven. Jako když dva tesaøi øežou døevo: Jeden tahá, druhý tlaèí - a oba dìlají totéž. Když na jedné stranì tlaèí pilu dolù, tak jde na druhé stranì nahoru, jinak by to pøece nešlo. Kdo by to vzal násilím, všechno by znièil. Tak je to i s potravou èlovìka: Nìco tahá, nìco tlaèí; co se napøe dovnitø silou, jde ven. Kdo by to mimo vhodný èas vzal násilím, všechno by zmaøil.

    Perˆ m�n oân tîn ¥llwn zèwn ™£sw, perˆ d� ¢nqrèpou dhlèsw. 'Esšrpei d� ™j ¥nqrwpon yuc»: purÕj kaˆ Ûdatoj xÚgkrhsin œcousa, mo‹ran sèmatoj ¢nqrèpou: taàta d� kaˆ q»lea kaˆ ¥rsena kaˆ poll¦ kaˆ panto‹a tršfetai, tršfetai d� kaˆ aÜxetai dia…tV tÍ perˆ tÕn ¥nqrwpon: ¢n£gkh d� t¦ mšrea œcein p£nta t¦ ™siÒnta: oátinoj g¦r m¾ ™ne…h, mo…rh ™x ¢rcÁj oÙk ¨n aÙxhqe…h oÜte poullÁj ™pioÚshj trofÁj oÜte Ñl…ghj, oÙ g¦r œcei tÕ prosauxÒmenon: œcon d� p£nta, aÜxetai ™n cèrV tÍ ˜wutoà ›kaston, trofÁj ™pioÚshj ¢pÕ Ûdatoj xhroà kaˆ purÕj Øgroà, t¦ m�n e‡sw biazÒmena, t¦ d� œxw. ”Wsper oƒ tšktonej tÕ xÚlon pr…ousi, kaˆ Ð m�n ›lkei, Ð d� çqšei, twÙtÕ poišontej: k£tw d' Ð pišzwn tÕn ¥nw ›lkei, oÙ g¦r ¨n paradšcoito k£tw “šnai: Àn d� bi£zwntai, pantÕj ¡mart»sontai. Toioàton trof¾ ¢nqrèpou: tÕ m�n ›lkei, tÕ d� çqšei, e‡sw d� biazÒmenon œxw ›rpei: Àn d� biÁtai par¦ kairÕn, pantÕj ¢poteÚxetai.

    (C 1, 8)
Po urèitý èas má každý podíl své uspoøádání, dokud se nestane, že už nemùže pøijímat potravu, protože nemá vhodné místo... Potom mužské i ženské podíly zmìní své umístìní, díky síle a nutnosti uspoøádání. Co pak døíve naplní urèený údìl, to se první odluèuje, aby se souèasnì smísilo (A 18). Každé se totiž nejprve odluèuje, aby se však zase smísilo. Když opustí svoje místo a dosáhne správnou harmonii, která má tøi souzvuky, když projde všemi, žije a roste zase z tìchže podílù jako pøedtím. Když ale nedocílí harmonii a souzvuk nízkých tónù s vysokými - ani v kvartì, ani v kvintì, ani v oktávì - pak je výsledek falešný, i kdyby k harmonii chybìl jen jediný tón (viz B 10, A 22).  jde ven. Kdo by to mimo vhodný øil.e napøe dovnitø silou, jde ven. Kdo by to mimo vhodný Pøechází totiž od vìtšího k menšímu pøed (svým náležitým) údìlem, protože živé bytosti nerozpoznávají, co èiní (B 17).

CrÒnon d� tosoàton ›kasta t¾n aÙt¾n œcei t£xin, ¥cri mhkšti dšchtai ¹ trof¾, mhd� cèrhn ƒkan¾n œcV ™j tÕ m»kiston tîn dunatîn, œpeit' ™name…bei ™j t¾n mšzona cèrhn, q»lea kaˆ ¥rsena, tÕn aÙtÕn trÒpon ØpÕ b…hj kaˆ ¢n£gkhj diwkÒmena: ÐkÒsa d' ¨n prÒteron ™mpl»sV t¾n peprwmšnhn mo…rhn, taàta diakr…netai prîta, ¤ma d� kaˆ summ…sgetai: ›kaston m�n g¦r diakr…netai prîta, ¤ma d� kaˆ xumm…sgetai: cèrhn d� ¢me…yanta kaˆ tucÒnta ¡rmon…hj ÑrqÁj ™coÚshj sumfwn…aj tre‹j, xull»bdhn diexÕn di¦ pasšwn, zèei kaˆ aÜxetai to‹sin aÙto‹sin oŒsi kaˆ prÒsqen: Àn d� m¾ tÚcV tÁj ¡rmon…hj, mhd� xÚmfwna t¦ barša to‹sin Ñxšsi gšnhtai, Àn ¹ prèth sumfwn…h, Àn ¹ deutšrh gennhqÍ À tÕ di¦ pantÕj, ˜nÕj ¢pogenomšnou p©j Ð tÒnoj m£taioj: oÙ g¦r ¨n prosae…seien: ¢ll' ¢me…bei ™k toà mšzonoj ™j tÕ me‹on prÕ mo…rhj: diÒti oÙ ginèskousin Ó ti poišousin.

    (C 1, 9)
Pokud jde o mužské a ženské èásti, postupnì v øeèi ozøejmím, proè vznikají obojí. Když každé z nich pøijde (do tìla) a dosáhne harmonie, je vlhké a je ohnìm uvedeno do pohybu. Pohybované je pak živeno ohnìm a je mu pøivádìna potrava z toho jídla a vzduchu, které vcházejí do ženy. ... Tuhé èásti ... kosti, šlachy. ... Oheò, uzavøený nejvíc uvnitø, je nejvìtší a tvoøí si nejvìtší prùchod, nebo� je tam nejvíc vlhkosti a nazývá se to bøišní dutina. ... 

'Arsšnwn m�n oân kaˆ qhle…wn diÒti ˜k£tera g…netai, proŽÒnti tù lÒgJ dhlèsw. ToÚtwn d� ÐkÒteron ¨n tÚcV ™lqÕn kaˆ tÚcV tÁj ¡rmon…hj, ØgrÕn ™Õn kinšetai ØpÕ toà purÒj: kineÒmenon d� zwpuršetai kaˆ pros£getai t¾n trof¾n ¢pÕ tîn ™siÒntwn ™j t¾n guna‹ka sit…wn kaˆ pneÚmatoj, t¦ m�n prîta p£nth Ðmo…wj, ›wj œti ¢raiÒn ™stin: ØpÕ d� tÁj kin»sioj kaˆ toà purÕj xhra…netai kaˆ stereoàtai: stereoÚmenon d� puknoàtai pšrix: kaˆ tÕ pàr ™gkatakleiÒmenon oÙk œti t¾n trof¾n ƒkan¾n œcei ™p£gesqai, oÙd� tÕ pneàma ™xwqšei di¦ t¾n puknÒthta toà perišcontoj: ¢nal…skei oân tÕ Øp£rcon ØgrÕn e‡sw. T¦ m�n oân stere¦ t¾n fÚsin ™n tù xunesthkÒti kaˆ xhrù oÙ katanal…sketai tù purˆ ™j t¾n trof»n: ¢ll' ™gkratša g…netai kaˆ xun…statai toà Øgroà ™kle…pontoj, ¤per Ñstša kaˆ neàra ™ponom£zetai. TÕ d� pàr ™k toà summigšntoj kineumšnou toà Øgroà diakosmšetai tÕ sîma kat¦ fÚsin di¦ toi»nde ¢n£gkhn: di¦ m�n tîn stereîn kaˆ xhrîn oÙ dÚnatai t¦j diexÒdouj cron…aj poišesqai, diÒti oÙk œcei trof»n: di¦ d� tîn Øgrîn kaˆ malakîn dÚnatai: taàta g£r ™stin aÙtù trof»: œni d� kaˆ ™n toÚtoisi xhrÒthj oÙ katanaliskomšnh ØpÕ toà purÒj: taàta d� xun…statai prÕj ¥llhla. TÕ m�n oân ™swt£tw katafracq�n pàr kaˆ ple‹stÒn ™sti kaˆ meg…sthn t¾n dišxodon ™poi»sato: ple‹ston g¦r tÕ ØgrÕn ™ntaàqa ™nÁn, Óper koil…h kalšetai: kaˆ ™xšpesen ™nteàqen, ™peˆ oÙk e�ce trof¾n œxw, kaˆ ™poi»sato toà pneÚmatoj diexÒdouj kaˆ trofÁj ™pagwg¾n kaˆ di£pemyin: tÕ d� ¢pokleisq�n ™j ¥llo sîma periÒdouj ™poi»sato triss¦j, Óper Ãn ØgrÒtaton toà purÕj, ™n toÚtoisi to‹si cwr…oisin, a†tinej flšbej kalšontai ko‹lai: ™j d� t¦ mšsa toÚtwn tÕ ØpoleipÒmenon toà Ûdatoj xunist£menon p»gnutai, Óper kalšetai s£rkej.

    (C 1, 10)
    Shrnuji: Oheò uspoøádal všechny èásti v tìle na místa jim náležitá, podobnì jako veškerenstvo (viz B 31, B 30, B 67), malé vùèi velkým a velké vùèi malým. Nejvìtší - tedy bøišní dutina - je zásobárnou pro sucho i vlhko, aby všemu dávala i od všeho brala, mocí se podobá moøi (viz B 31), které moøské živoèichy živí, jim nesouladné však hubí (B 61). Kolem ... pak jako zemi (uspoøádal kùži). ... V tom všem si oheò utvoøil tøi obìhy, které se navzájem vymezují zevnitø i zvenèí: Jeden jako bøišní dutinu vlhkostí, mocí podobný Lunì. Jeden ve vnìjším obalu (kùže) jako obklopující klenbu, mocí podobný hvìzdám. A uprostøed ten, který je vymezený zevnitø i zvenèí (tedy analogický Slunci). Ten je nejteplejší a nejsilnìjší oheò, vládne všemu, všechno spravuje podle pøirozenosti, není postižitelný ani zrakem, ani hmatem. V nìm je duše, mysl, rozvaha, rùst, pohyb, zmenšování, rozluèování, spánek, probuzení. Toto øídí všechno skrze všechno (B 41) a to jak zde (v èlovìku), tak i onde (v kosmu) - a nikdy neodpoèívá (B 16, B 84).

    `Enˆ d� lÒgJ p£nta diekosm»sato kat¦ trÒpon aÙtÕ ˜wutù t¦ ™n tù sèmati tÕ pàr, ¢pom…mhsin toà Ólou, mikr¦ prÕj meg£la kaˆ meg£la prÕj mikr£: koil…hn m�n t¾n meg…sthn, xhrù kaˆ Øgrù tame‹on, doànai p©si kaˆ labe‹n par¦ p£ntwn, qal£sshj dÚnamin, zèwn ™ntrÒfwn trofÕn, ¢sumfÒrwn d� fqorÒn: perˆ d� taÚthn Ûdatoj yucroà kaˆ Øgroà sÚstasin: dišxodon pneÚmatoj yucroà kaˆ qermoà: ¢pom…mhsin tÁj gÁj, t¦ ™peisp…ptonta p£nta ¢lloioÚshj. Katanal…skon d� kaˆ aâxon skšdasin Ûdatoj leptoà kaˆ purÕj ™poi»sato ºer…ou, ¢fanšoj kaˆ faneroà, ¢pÕ toà xunesthkÒtoj ¢pÒkrisin, ™n ú ferÒmena p£nta ™j tÕ fanerÕn ¢fiknšetai ›kasta mo…rV peprwmšnV. 'En d� toÚtJ ™poi»sato purÕj periÒdouj triss¦j, perainoÚsaj prÕj ¢ll»laj kaˆ e‡sw kaˆ œxw: aƒ m�n prÕj t¦ ko‹la tîn Øgrîn, sel»nhj dÚnamin, aƒ d� ™j t¾n œxw perifor¦n, prÕj tÕn perišconta p£gon, ¥strwn dÚnamin, aƒ d� mšsai kaˆ e‡sw kaˆ œxw pera…nousai. TÕ qermÒtaton kaˆ “scurÒtaton pàr, Óper p£ntwn ™pikratšetai, dišpon ¤panta kat¦ fÚsin, ¥Žkton kaˆ Ôyei kaˆ yaÚsei, ™n toÚtJ yuc¾, noÕj, frÒnhsij, aÜxhsij, k…nhsij, me…wsij, di£llaxij, Ûpnoj, ™gr»gorsij: toàto p£nta di¦ pantÕj kubern´, kaˆ t£de kaˆ ™ke‹na, oÙdškote ¢trem…zon.

    (C 1, 11)
Lidé však nedokážou skrze zjevné pozorovat nezjevné. Aèkoliv bìžnì provozují rùzná umìní, která jsou podobná lidské pøirozenosti, nepoznávají to. Mysl bohù sice nauèila lidi napodobovat božská umìní; pøesto poznávají jenom to, co dìlají, ale nepoznávají, co napodobují. Vše je totiž podobné i nepodobné, vše je souladné i protikladné (B 8, B 10), smluvené i nesmluvené, mající dùmysl a bez dùmyslu. Zpùsob každého z nich je nanejvýš protikladný, když je souhlasný. Vždy� zákon a pøirozenost, díky nimž všechno dìláme, aè jsou souhlasné, spolu nesouhlasí (B 50). Zákon totiž lidé stanovili sobì samým, aniž by poznávali, èeho se týká, zatímco pøirozenost všeho uspoøádali bohové. Co však ustavili lidé, to nikdy nezùstává stejné, a to ani správnì, ani nesprávnì. Cokoli však utavili bohové, je vždy správnì; tím se liší správné a nesprávné.

Oƒ d� ¥nqrwpoi ™k tîn fanerîn t¦ ¢fanša skšptesqai oÙk ™p…stantai: tšcnVsi g¦r creÒmenoi Ðmo…Vsin ¢nqrwp…nV fÚsei oÙ ginèskousin: qeîn g¦r nÒoj ™d…daxe mimšesqai t¦ ˜wutîn, ginèskontaj § poišousi, kaˆ oÙ ginèskontaj § mimšontai. P£nta g¦r Ómoia, ¢nÒmoia ™Ònta: kaˆ sÚmfora p£nta, di£fora ™Ònta: dialegÒmena, oÙ dialegÒmena: gnèmhn œconta, ¢gnèmona: Øpenant…oj Ð trÒpoj ˜k£stwn, ÐmologoÚmenoj. NÒmoj g¦r kaˆ fÚsij, oŒsi p£nta diaprhssÒmeqa, oÙc Ðmologšetai ÐmologeÒmena: nÒmon g¦r œqesan ¥nqrwpoi aÙtoˆ ˜wuto‹sin, oÙ ginèskontej perˆ ïn œqesan: fÚsin d� p£ntwn qeoˆ diekÒsmhsan: § m�n oân ¥nqrwpoi œqesan, oÙdškote kat¦ twÙtÕ œcei oÜte Ñrqîj oÜte m¾ Ñrqîj: ÐkÒsa d� qeoˆ œqesan, a“eˆ Ñrqîj œcei: kaˆ t¦ Ñrq¦ kaˆ t¦ m¾ Ñrq¦ tosoàton diafšrei.

    (C 1, 12)
    Ukážu teï, že zjevná umìní jsou podobná zjevným i nezjevným pohnutkám èlovìka. Takové je napø. vìštecké umìní: Zjevným poznává nezjevné (viz B 54, B 55; viz Solón u Stobaia III, 1, 172) a nezjevným zjevné, pøítomným budoucí a díky zemøelým živé; a díky nerozumným vìcem chápe. Vìdoucí chápe vždy správnì, ale nevìdoucí pokaždé jinak. Takto (vìštecké umìní) napodobuje život a pøirozenost èlovìka: Muž mìl styk se ženou a poèal dítì, zjevným se pozná nezjevné, které se teprve stane. Nezjevný dùmysl èlovìka poznává zjevné a mìní se od dìtství do dospìlosti, skrze pøítomné rozpoznává budoucí. I když mrtvý není podobný živému, tak živý díky mrtvému ví, co je živé. Žaludek nechápe: díky nìmu chápeme žízeò a hlad. Pohnutky vìšteckého umìní a lidské pøirozenosti jsou tytéž: vždy správnì pro poznávající a vždy pokaždé jinak pro nepoznávající.

    'Egë d� dhlèsw tšcnaj faner¦j ¢nqrèpou paq»masin Ðmo…aj ™oÚsaj kaˆ fanero‹si kaˆ ¢fanšsi. Mantik¾ toiÒnde: to‹si fanero‹si m�n t¦ ¢fanša ginèskein, kaˆ to‹sin ¢fanšsi t¦ faner¦, kaˆ to‹sin ™oàsi t¦ mšllonta, kaˆ to‹sin ¢poqanoàsi t¦ zînta, kaˆ tîn ¢sunštwn xun…asin, Ð m�n e“dëj ¢eˆ Ñrqîj, Ð d� m¾ e“dëj ¥llote ¥llwj. FÚsin ¢nqrèpou kaˆ b…on taàta mimšetai: ¢n¾r gunaikˆ xuggenÒmenoj paid…on ™po…hse, tù fanerù tÕ ¥dhlon ginèskein, Óti oÛtwj œstai. Gnèmh ¢nqrèpou ¢fan¾j, ginèskousa t¦ faner¦, ™k paidÕj ™j ¥ndra meq…statai, tù ™Ònti tÕ mšllon ginèskein, oÙc Ð m¾ ín ¢pÕ qan£tou, zîon d�, tù teqnhkÒti tÕ zîon o�den. 'AsÚneton gast»r: taÚtV sun…emen Óti diyÍ À peinÍ. Taàta mantikÁj tšcnhj kaˆ fÚsioj ¢nqrwp…nhj p£qea, to‹si m�n ginèskousin a“eˆ Ñrqîj, to‹si d� m¾ ginèskousin a“eˆ ¥llote ¥llwj.

    (C 1, 13)
Díla s železem: Kováøi svým umìním železo zmìkèují, vanutím vynucují oheò, prospívají mu tím, že je zbavují výživy (pro oheò, vody). Když je uèiní mìkkým, kovají je a utváøejí, pak se stane tvrdým díky výživì od jiné vody. Totéž zakouší èlovìk od cvièitele: Ohnìm (námahy) mu odebírají jeho výživu, je udýchaný. Když takto zmìkne, kují ho, tøou a èistí; proudem vod odjinud se pak stává pevnìjším.

Sid»rou Ôrgana: tšcnVsi tÕn s…dhron perit»kousi, pneÚmati ¢nagk£zontej tÕ pàr, t¾n Øp£rcousan trof¾n ¢fairšontej, ¢raiÕn d� poi»santej, pa…ousi kaˆ sunelaÚnousin, Ûdatoj d� ¥llou trofÍ “scurÕn g…netai. Taàta p£scei ¥nqrwpoj ØpÕ paidotr…bou: t¾n Øp£rcousan trof¾n purˆ ¢fairšetai, ØpÕ pneÚmatoj ¢nagkazÒmenoj: ¢raioÚmenoj d� kÒptetai, tr…betai, kaqa…retai, Ød£twn d� ØpagwgÍ ¥lloqen “scurÕj g…netai.

    (C 1, 14)
A valcháøi (viz B 59) dìlají totéž: Dupají, mlátí a natahují. Tím, že s ní (látkou, cupaninou) jednají drsnì, ji èiní pevnìjší; odstøiháváním toho, co pøeènívá, a zplstìním ji èiní krásnìjší. Totéž zakouší èlovìk.

Kaˆ oƒ gnafšej twÙtÕ diapr»ssontai, lakt…zousi, kÒptousin, ›lkousi, lumainÒmenoi “scurÒtera poišousi, ke…rontej t¦ Øperšconta, kaˆ paraplškontej, kall…w poišousi: taàta p£scei énqrwpoj.

    (C 1, 15)
Ševci rozdìlují celek a díly - a kusy tvoøí celek, když ševci øezáním a šitím dìlají z chatrných bot zdravé. I èlovìk zakouší totéž: Z celku se vydìlují èásti a složením vzniká z èástí celek. Lékaøi uzdravují chatrné (èásti), když je probodávají a øežou (viz B 58). A toto je lékaøství: Zbavit èlovìka stráznì a uèinit zdravým - tím, že ho zbaví toho, co pùsobí bolest. Pøirozenost ví samoèinnì totéž: Sedící zakouší bolest, když vstává, pohybující se zakouší bolest pøi opdpoèívání; a další takové vìci mají pøirozenost a lékaøství spoleèné.

Skutšej t¦ Óla kaˆ t¦ mšrea diairšousi, kaˆ t¦ mšrea Óla poišousi, t£mnontej d� kaˆ kentšontej t¦ saqr¦ Øgiša poišousin. Kaˆ ¥nqrwpoj d� twÙtÕ p£scei: ™k tîn Ólwn mšrea diairšetai, kaˆ ™k tîn meršwn suntiqemšnwn Óla g…netai: kenteÒmeno… te kaˆ temnÒmenoi t¦ saqr¦ ØpÕ tîn “htrîn Øgia…nontai: kaˆ tÒde “htrikÁj tÕ lupšon ¢pall£ssein, kaˆ Øf' oá ponšei ¢fairšonta Øgiša poišein. `H fÚsij aÙtom£th taàta ™p…statai: kaq»menoj ponšei ¢nastÁnai, kineÚmenoj ponšei ¢napaÚsasqai, kaˆ ¥lla toiaàta œcei ¹ fÚsij “htrikÁj.

    (C 1, 16)
Dva tesaøi øežou, jeden tlaèí, druhý tahá; oba dìlají totéž. Øežou, jeden tahá, druhý tlaèí. Silou se obracejí hned nahoru, hned dolù. Když øežou na kusy, vytváøejí množství - a když dìlají množství, tvoøí kusy. Napodobují pøirozenost èlovìka. Dech jednou tahá, jindy tlaèí; když èiní obojí, pùsobí totéž. Když se pokrm tlaèí dolù silou, obrací se hned nahoru. ...

Tšktonej pr…ontej Ð m�n çqšei, Ð d� ›lkei: tÕ aÙtÕ poišein ¢mfotšrwj fšrei: trupîsin, Ð m�n ›lkei, Ð d� çqšei: piezÒntwn ¥nw ›rpei, tÕ d� k£tw: me…w poišontej ple…w poišousi, kaˆ ple…w poišontej me…w poišousi, fÚsin te ¢nqrèpou mimšontai. Pneàma tÕ m�n ›lkei, tÕ d� çqšei, tÕ d' aÙtÕ poišein ¢mfotšrwj fšrei: s…twn t¦ m�n k£tw pišzetai, t¦ d� ¥nw ›rpei. 'ApÕ miÁj yucÁj diaireomšnhj ple…ouj kaˆ me…ouj kaˆ mšzonej kaˆ ™l£ssonej.

    (C 1, 17)
Zedníci dìlají z rozdílných (èástí) souladné (dílo). To, co je suché, zvlhèují; co je mokré, to vysušují (B 126); celek rozdìlují a rozdìlené sestavují. Kdyby to tak nebylo, nedaøilo by se jim to tak, jak je tøeba. Napodobují lidskou životosprávu: Zvlhèují suché, suší vlhké; celek rozdìlují, rozdìlené spojují. To všechno je co do pøirozenosti rozdílné i souladné (B 10).

O“kodÒmoi ™k diafÒrwn sÚmforon ™rg£zontai, t¦ m�n xhr¦ Øgra…nontej, t¦ d� Øgr¦ xhra…nontej, t¦ m�n Óla diairšontej, t¦ d� diVrhmšna suntiqšntej: m¾ oÛtw d� ™cÒntwn oÙk ¨n œcoi Î de‹. D…aitan ¢nqrwp…nhn mimšetai, t¦ m�n xhr¦ Øgra…nontej, t¦ d� Øgr¦ xhra…nontej, t¦ m�n Óla diairšousi, t¦ d� diVrhmšna xuntiqšasi, taàta p£nta di£fora ™Ònta xumfšrei tÍ fÚsei.

    (C 1, 18)
Umìní hudby musí nejprve ozøejmit, jaká tónina byla zvolena. Øady z tìchže (intervalù) nejsou tytéž; co do pojmenování sice jsou stejné, sestávají však z tónù vysokých i nízkých, takže co do kvality tónu nejsou stejné. Nejvìtší intervaly (oktávy a kvinty) jsou nejsouladnìjší, zatímco nejmenší intervaly (sekunda) nejhùøe ladí (B 8). Kdyby však nìkdo uèinil všechny intervaly stejné, nebylo by to lahodné. Nejvíce potìší velmi èetné promìny a nejrozmanitìjší intervaly. Kuchaøi pøipravují lidem pokrmy tak, že míchají rozlièné potraviny, rozdílné i souladné; takže mohou z tìchže surovin dìlat rùzná jídla a nápoje. Kdyby dìlali všechno stejné, nebylo by to lahodné. Nebylo by to náležité ani tehdy, kdyby to všechno dìlali v jedné nádobì. Hudební nástroje se ladí tu vysoko, tu nízko. Jazyk napodobuje hudbu, když rozlišuje mìkkost a ostrost ... i souzvuènost a nesouzvuènost. Vydávají se tóny vysoké i nízké; nezní to však správnì, když nízké znìjí jako vysoké a vysoké jako nízké. Krásnì provázaná øeè pùsobí svou souladností potìšení, neladná však trýzeò.

MousikÁj Ôrganon Øp£rxai de‹ prîton, ™n ú dhlèsei § boÚletai ¡rmon…h: sunt£xiej ™k tîn aÙtîn oÙc aƒ aÙtaˆ, ™k toà Ñxšoj, ™k toà baršoj, ÑnÒmati m�n Ðmo…wn, fqÒggJ d� oÙc Ðmo…wn: t¦ ple‹sta di£fora m£lista xumfšrei, kaˆ t¦ ™l£cista di£fora ¼kista xumfšrei: e“ d� Ómoia p£nta poi»sei tij, oÙk œni tšryij: aƒ ple‹stai metabolaˆ kaˆ polueidšstatai m£lista tšrpousin. M£geiroi Ôya skeu£zousin ¢nqrèpoisi diafÒrwn, sumfÒrwn, pantodap¦ xugkr…nontej, ™k tîn aÙtîn oÙ t¦ aÙt¦, brîsin kaˆ pÒsin ¢nqrèpwn: Àn d� p£nta Ómoia poi»sV, oÙk œcei tšryin: oÙd' e“ ™n tù aÙtù p£nta xunt£xeien, oÙk ¨n œcoi Ñrqîj. KroÚetai t¦ kroÚmata ™n mousikÍ t¦ m�n ¥nw, t¦ d� k£tw. Glîssa mousik¾n mimšetai diaginèskousa m�n tÕ glukÝ kaˆ tÕ ÑxÝ tîn prospiptÒntwn, kaˆ t¦ di£fwna kaˆ xÚmfwna: kroÚetai d� toÝj fqÒggouj ¥nw kaˆ k£tw, kaˆ oÜte t¦ ¥nw k£tw krouÒmena Ñrqîj œcei oÜte t¦ k£tw ¥nw: kalîj d� ¹rmosmšnhj glèsshj, tÍ sumfwn…V tšryij, ¢narmÒstou d� lÚph.

    (C 1, 19)
Koželuhové kùže natahují, tøou, èešou, myjí. Stejná je péèe o dìti. Ti, kdo pletou, pletou v kruhu: Zaèínají od konce a konèí na zaèátku (B 103). Stejný je obìh v tìle: Zaèíná tam, u èeho konèí.

Nakodšyai te…nousi, tr…bousi, kten…zousi, plÚnousi, taàta paid…wn qeraph�h. Plokšej ¥gontej kÚklJ plškousin, ¢pÕ tÁj ¢rcÁj ™j t¾n ¢rc¾n teleutîsi: toàto per…odoj ™n tù sèmati, ÐkÒqen ¥rcetai, ™pˆ toàto teleut´.

    (C 1, 20)
Ti, kdo pracují se zlatem, je tepou, èistí a taví mírným ohnìm, nikoliv prudkým. Po pøípravì je používají na rùzné vìci. Èlovìk obilí mlátí, èistí, mele a peèe pomocí ohnì. V tìle se pak nestráví prudkým ohnìm, ale mírným.

Crus…on ™rg£zontai, kÒptousi, plÚnousi, t»kousi purˆ malakù, “scurù d� oÙ sun…statai: ¢pergas£menoi prÕj p£nta crîntai: ¥nqrwpoj s‹ton kÒptei, plÚnei, ¢l»qei, purèsaj crÁtai, “scurù m�n purˆ ™n tù sèmati oÙ sun…statai, malqakù dš.

    (C 1, 21)
Sochaøi tvoøí tak, že napodobují tìlo - vyjma duše, netvoøí bytost mající dùvtip - z vody a zemì tak, že vlhké vysušují a suché zvlhèují (B 126). Odebírají z pøebytku a pøidávají tam, kde se nedostává; tak jejich dílo roste, od nejmenšího po nejvìtší. Totéž zažívá èlovìk: Roste odmala do plné velikosti, z pøebyteèného ubírá a tomu, èeho se nedostává, pøidává (B 126b); suché zvlhèuje a vlhké vysušuje.

'Andriantopoioˆ m…mhsin sèmatoj poišousin pl¾n yucÁj, gnèmhn d� œconta oÙ poišousin, ™x Ûdatoj kaˆ gÁj, t¦ Øgr¦ xhra…nontej kaˆ t¦ xhr¦ Øgra…nontej, ¢fairšontai ¢pÕ tîn ØperecÒntwn, kaˆ prostiqšasi prÕj t¦ ™lle…ponta, ™k toà ™lac…stou prÕj tÕ mšgiston aÜxontej. Taàta p£scei Ð ¥nqrwpoj, aÜxetai ¢pÕ toà ™lac…stou ™j tÕ mšgiston, ™k tîn ØperecÒntwn ¢fairoÚmenoj, to‹sin ™lle…pousi prostiqeˆj, t¦ xhr¦ Øgra…nwn kaˆ t¦ Øgr¦ xhra…nwn.

    (C 1, 22)
Hrnèíøi otáèejí kruhem a ten se nevychyluje ani dopøedu, ani dozadu. Otáèejí s ním na obì strany, což je souèasnì napodobením vesmírného kruhu. Na tomtéž otáèejícím se kruhu vyrábìjí rozlièné vìci - z té samé (hlíny) a týmiž nástroji - a pøece nejsou žádné výrobky stejné, ale navzájem rùzné. Stejnì tak je to s lidmi i s ostatními bytostmi, které vnímají: Všechno èiní v tomtéž kruhu, jsou ze stejných (živlù), ale nejsou si podobní, i když si pomáhají týmiž prostøedky: z vlhkých èiní suché a ze suchých vlhké (B 126).

Keramšej trocÕn dinšousi, kaˆ oÜte Ñp…sw oÜte prèsw procwršei, kaˆ ¢mfotšrwse ¤ma toà Ólou mimht¾j tÁj periforÁj: ™n d� tù aÙtù ™rg£zontai periferomšnJ pantodap¦, oÙd�n Ómoion tÕ ›teron tù ˜tšrJ ™k tîn aÙtîn to‹sin aÙto‹sin Ñrg£noisin. ”Anqrwpoi taàta p£scousi kaˆ t¥lla zîa, ™n tÍ aÙtÍ periforÍ p£nta ™rg£zontai, ™k tîn aÙtîn Ómoion oÙd�n to‹sin aÙto‹sin Ñrg£noisin, ™x Øgrîn xhr¦ poišontej kaˆ ™k tîn xhrîn Øgr£.

    (C 1, 23)
S gramatikou je to také tak: Spojuje podoby (vokály), znaky lidských zvukù, schopnost pamatovat si minulé; objasòuje, jak má být co vysloveno. Poznání èerpá ze sedmi vokálù (alfa, epsílon, éta, ióta, ýpsílon, omikron, ómega). Toto vše èlovìk provádí, a� je nebo není gramotný. Díky sedmi podobám vzniká u lidí také smyslové vnímání: sluch pro hluky, zrak pro zjevné vìci, nos pro vùni, jazyk pro chu� pøíjemnou i nepøíjemnou, ústa pro rozmlouvání, tìlo pro dotýkání horka nebo chladna, prùchody dechu dovnitø a ven. Díky tomu lidé docházejí poznání (viz B 55).

Grammatik¾ toiÒnde: schm£twn sÚnqesij, shm»Ža fwnÁj ¢nqrwp…nhj, dÚnamij t¦ paroicÒmena mnhmoneàsai, t¦ poihtša dhlîsai: di' ˜pt¦ schm£twn ¹ gnîsij: taàta p£nta ¥nqrwpoj diapr»ssetai kaˆ Ð ™pist£menoj gr£mmata kaˆ Ð m¾ ™pist£menoj. Di' ˜pt¦ schm£twn kaˆ ¹ a‡sqhsij ¹ ¢nqrèpwn, ¢ko¾ yÒfwn, Ôyij fanerîn, ·ˆn ÑdmÁj, glîssa ¹donÁj kaˆ ¢hd…hj, stÒma dialšktou, sîma yaÚsioj qermoà À yucroà, pneÚmatoj dišxodoi œsw kaˆ œxw: di¦ toÚtwn gnîsij ¢nqrèpoisin.

    (C 1, 24)
Taktéž (sportovní) zápas a cvièení: Uèí pøestupovat zákon podle zákona, køivdit spravedlivì, klamat, krást, loupit, páchat násilí, dìlat nejkrásnìjší i nejodpornìjší vìci (viz B 102, B 15). Kdo tak neèiní je špatný, kdo tak èiní, je dobrý. Je to pøehlídka hloupostí mnohých (B 2). Ti se na to dívají a soudí, že jeden z tìch všech je dobrý (viz B 49, viz Xenofanés B 2), ti ostatní zase špatní. Mnozí žasnou (viz B 87), nemnozí rozpoznávají! Když lidé pøijdou na trh, jednají stejnì: Klamou jak ti, kdo prodávají, tak ti, co kupují. Obdivován je ten, kdo nejvíc podvádí (viz B 28, B 81). Pøi pití (viz B 95) a zbìsilém povyražení dìlají totéž: Závodí, potýkají se, bijí se, kradou a podvádìjí se; jednomu ze všech je pøisouzeno vítìzství. (Na divadle) se pøedstírá a klame: V postavách herci nìco jiného mluví a nìco jiného si myslí; titíž vystupují a odcházejí (jako) nikoliv titíž. V èlovìku je (možnost) jinak mluvit, avšak jinak jednat - a být sebou samým i nebýt sebou samým (B 49a); jednou má nìjaký zámìr (B 78), jindy zase jiný. Takto mají tedy všechna umìní nìco spoleèného s lidskou pøirozeností.

'Agwn…h, paidotrib…h toiÒnde: did£skousi paranomšein kat¦ nÒmon, ¢dikšein dika…wj, ™xapatšein, klšptein, ¡rp£zein, bi£zesqai t¦ k£llista kaˆ a‡scista: Ð m¾ taàta poišwn kakÕj, Ð d� taàta poišwn ¢gaqÒj: ™p…deixij tîn pollîn ¢frosÚnhj, qeîntai taàta kaˆ kr…nousin ›na ™x ¡p£ntwn ¢gaqÕn, toÝj d� ¥llouj kakoÚj: poulloˆ qaum£zousin, Ñl…goi ginèskousin. 'Ej ¢gor¾n ™lqÒntej ¥nqrwpoi taÙt¦ diapr»ssontai: ™xapatîsi pwlšontej kaˆ çneÒmenoi: Ð ple‹sta ™xapat»saj, oátoj qaum£zetai. P…nontej kaˆ mainÒmenoi taÙt¦ diapr»ssontai. Tršcousi, pala…ousi, m£contai, klšptousin, ™xapatîsin, eŒj ™k p£ntwn kr…netai. `Upokritaˆ kaˆ ™xap£tai, prÕj e“dÒtaj lšgousin ¥lla kaˆ fronšousin ›tera, oƒ aÙtoˆ ™xšrpousi kaˆ ™sšrpousin oÙc oƒ aÙto…: ˜nˆ d� ¢nqrèpJ ¥lla m�n lšgein, ¥lla d� poišein, kaˆ tÕn aÙtÕn m¾ e�nai tÕn aÙtÕn, kaˆ pot� m�n ¥llhn œcein gnèmhn, Ðt� d� ¥llhn. OÛtw m�n aƒ tšcnai p©sai tÍ ¢nqrwp…nV fÚsei ™pikoinwnšousin.

    (C 1, 34. 8-14)
Pokud by nìkdo nevìøil, že se duše smíchá s pøirozeností (var: s duší), nech� se podívá na uhlí. Když k ohoøelému uhlí pøidáme neohoøelé, silné k slabému, pøidáme mu potravu. Vše bude mít stejné tìlo a jedno nebude odlišné od druhého, a� už byly zažehnuty v kterýchkoliv tìlech; právì tak to bude všechno. Když spotøebují dodanou výživu, rozlouèí se v nezjevné. A toto prodìlává i lidská duše.

E“ dš tij ¢pisto…h, yuc¾n m¾ prosm…sgesqai fÚsei (var: yucÍ), ¢forîn ™j ¥nqrakaj, kekaumšnouj prÕj m¾ kekaumšnouj prosb£llwn, “scuroÝj prÕj ¢sqenšaj, trof¾n aÙto‹si didoÝj, Ómoion tÕ sîma p£ntej parasc»sontai kaˆ oÙ di£dhloj ›teroj toà ˜tšrou, ¢ll' ™n Ðko…J sèmati zwpuršontai, toioàton d¾ tÕ p©n œstai: ÐkÒtan d' ¢nalèswsi t¾n Øp£rcousan trof¾n, diakr…nontai ™j tÕ ¥dhlon: toàto kaˆ ¢nqrwp…nh yuc¾ p£scei.

    (C 1, 35. 1-11)
S takzvanou rozvahou a hloupostí duše se to má takto: Když se v tìle smíchá nejvlhèí oheò a nejsušší voda, jsou nejrozvážnìjší, protože oheò má vlhkost z vody a voda sucho od ohnì. Jsou nejvíc sobìstaèní: Ohni nechybí výživa, nemusí pro ni daleko putovat a vodì nechybí potøeba pohybu natolik, aby byla zatuchlá. Takto jsou nejvíce sobìstaèní, jak každý zvláš�, tak oba smícháni dohromady. Když totiž nejménì chybí to sousední, pøistoupí k nejblíže vìcem pøítomným; oheò se hýbe nejménì a bez donucení, voda nejvíce a bez použití síly. Duše takto smíchaná je nejrozvážnìjší a má nejlepší pamì�.

Perˆ d� fron»sioj yucÁj kaˆ ¢frosÚnhj Ñnomazomšnhj ïde œcei: purÕj tÕ ØgrÒtaton kaˆ Ûdatoj tÕ xhrÒtaton krÁsin labÒnta ™n tù sèmati fronimètaton, diÒti tÕ m�n pàr œcei ¢pÕ toà Ûdatoj tÕ ØgrÕn, tÕ d� Ûdwr ¢pÕ toà purÕj tÕ xhrÒn: ˜k£teron d� oÛtwj  aÙtarkšstaton: oÜte tÕ pàr tÁj trofÁj ™ndešsteron ™pˆ poulÝ foit´, oÜte tÕ Ûdwr tÁj kin»sioj ™pˆ poulÝ deÒmenon kwfoàtai: aÙtÒ te oân ˜k£teron oÛtwj aÙtarkšstatÒn ™sti prÕj ¥llhl£ te krhqšnta. ”O ti g¦r ™l£cista tîn pšlaj dšetai, toàto m£lista to‹si pareoàsi prosšcei, purÒj te tÕ ¼kista kineÚmenon m¾ Øp' ¢n£gkhj, kaˆ Ûdatoj tÕ m£lista m¾ ØpÕ b…hj. 'Ek toÚtwn d� ¹ yuc¾ sugkrhqe‹sa fronimwt£th kaˆ mnhmonikwt£th:


