

70

Přílohy (texty k předsokratovskému týdnu v Olomouci)

Ad 1.   Obecné problémy předplatónské filosofie
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Legenda Díogena Laertia o pojmenování filosofie (I, 12):

Pýthagorás byl první, kdo použil slovo filosofie a sebe nazval filosofem, když v Sikyónu rozprávěl s Leontem, tyranem v Sikyónu nebo ve Fliúntu, jak praví Hérakleidés Pontský ve spise O mrtvé ženě. Nikdo z klidí totiž není moudrý, neboť moudrost je výsadou bohů. Filosofie se nejprve nazývala sofia (moudrost) a mudrcem (sofos) se nazýval ten. kdo se jí pořádně zabýval; tedy člověk, o němž se mělo za to, že došel vrcholné úrovně duše. Filosofem pak nazýváme toho, kdo se s láskou (filia) oddává moudrosti.

Podání Díogena Laertia o „dvou větvích“ filosofie (I, 13):

Filosofie má od počátku dvě větve: jednu od Anaximandra, druhou od Pýthagory. Anaximandros byl posluchačem Thalétovým, Pýthagoru uvedl do filosofie Ferekýdés. První větev se nazývala iónskou, protože do ní Anaximadrsa uvedl Thalés, původem Ión (byl totiž z Milétu); druhá se nazývala italskou po Pýthagorovi, protože ji nejvíce pěstoval v Itálii...

Ad 2.   Iónská historia: Thalés z Milétu a Anaximandrův spis, mapa a gnómóm

Thalés:

B 1 /1  =  Simplikios, Physica 23, 29
Traduje se, že Thalés byl první, kdo Řekům objevil zkoumání přírody. Měl sice mnoho předchůdců, jak míní i Theofrastos (D. 475), ale vynikl nad nimi natolik, že zastínil všechny, kdo byli před ním. Nic se však v žádných spisech neříká o tom, že by po něm zůstalo něco napsaného, kromě takzvané Astronomie pro plavce.

A 1  =  Díogenés Laertios, Vita philosophorum I, 22 - 44
(22)   Thalés byl, jak praví Hérodotos (I, 74; I, 170), Dúris a Démokritos, synem Examyovým a Kleobúliným, z rodu Thélidů, což jsou Foiničané, nejurozenější z potomků Kadmových  a Agénorových. Byl jedním ze sedmi mudrců, jak praví Démétrios Falérský v Seznamu archontů. Byl zapsán do seznamu občanů v Milétu, kam přišel s Neileem, vypuzeným z Foinikie. Podle většiny spisovatelů však byl rodilý Miléťan a byl ze skvělého rodu.
(23)   Nejprve byl činný politicky a pak se věnoval pozorování přírody. Podle některých nezanechal žádný spis, neboť jemu připisovaná Námořní astrologie (viz B 1) je prý od Fóka ze Samu. Kallimachos jej zná jako objevitele Malého Medvěda, neboť ve svých Iambech praví:
          a hvězdy Vozu Malého prý stanovil,
          jímž svoji dráhu řídí plavci foiničtí.
Podle některých napsal jen dva spisy: O Slunovratu a O rovnodennosti, neboť to ostatní pokládal za nepochopitelné (B 4). Někteří soudí, že se první zabýval astronomií a že předpověděl zatmění Slunce (585 BC; viz A 5) a slunovraty, jak tvrdí Eudémos v Dějinách astronomie. Pro totéž se mu obdivují také Xenofanés (jeho B 19) a Hérodotos (A 5) a svědčí o tom Hérakleitos (jeho B 38) a Démokritos.
(24)   Někteří, k nimž patří také básník Choirilos (5. BC), tvrdí, že jako první prohlásil duše za nesmrtelné. První též vypočítal dráhu Slunce od jednoho slunovratu k druhému a podle některých také první určil (zdánlivou) velikost Slunce jako 1 / 720 kruhu sluneční dráhy (= 1 / 2 úhlového stupně, nepatrně podceněno) a právě tak i velikost Luny vzhledem ke kruhu její dráhy. První též nazval poslední den měsíce třicítkou a podle některých také první vykládal o přírodě (přirozenosti).
     Aristotelés (De anima I, 2; p. 405a 19) a Hippiás (jeho B 7) tvrdí, že přiřknul účast na duši také neživým věcem. Usoudil tak podle magnetovce a jantaru (viz A 22). Podle Pamfily se geometrii naučil od Egypťanů, jako první vepsal do kruhu pravoúhlý trojúhelník a obětoval za to býka.  (25)  Jiní, mezi nimi matematik Apollodóros, to přičítají Pýthagorovi. Ten totiž nejvíce rozvinul objevy, které Kallimachos v Iambech (viz A 3a) přičítá Frýgovi Euforbovi (viz Díogenés Laertios VIII, 4), jako např. objev různostranných trojúhelníků a dále vše, co souvisí s naukou o úsečkách.
     Zdá se, že Thalés dokázal velmi dobře poradit také v politických věcech. Když totiž Kroisos vyslal k Miléťanům posly s žádostí o spojenectví, tak tomu zabránil, což zachránilo město, když se jej pak zmocnil Kýros. Sám však o sobě říká, jak vypráví Hérakleidés,  (26)  že se stal samotářem a stranil se veřejných věcí...
    Hieronymos ze Rhodu v druhé knize Rozmanitých poznámek vypráví, jak chtěl Thalés ukázat, že je snadné být bohatým: Pronajal si lisovny oleje, protože předvídal, že bude hojná úroda oliv, a získal nesmírné množství peněz.
(27)   Za počátek všeho určil vodu a svět prohlásil za oduševnělý a plný daimonů. Určil prý také roční období a rozdělil rok na 365 dní. Nikdo ho do bádání neuvedl, ledaže se stýkal s kněžími, když přišel do Egypta. Hieronymos o něm říká, že změřil výšku pyramid z jejich stínu. Měřil jej totiž právě tehdy, když náš vlastní stín má stejnou délku jako naše postava...
(34)   Vypravuje se také, že když ho stařena vyprovodila z domu, aby pozoroval hvězdy, tak spadl do jámy. Na jeho křik mu prý stařena odpověděla: „Thaléte, ty si myslíš, že rozpoznáš to, co je na nebi, když nejsi schopný, abys viděl to, co je pod tvýma nohama?“
Jako zkoumatele hvězd jej zná i Timón a ve svých Posměšcích ho chválí těmito slovy:
         Jeden ze sedmi mudrců, Thalés, hvězd zkoumatel moudrý.
    Rozsah toho, co Thalés napsal, odhaduje Lobón z Argu na 200 veršů...
(35)  K Thalétovým zpívaným výrokům prý patří tyto:
         Nejsou důkazem rozumné představy přemnohá slova;
         usiluj o jedno moudré,
         vol sobě jedno dobré,
         tak vyvrátíš lidí žvanivých bez konce tlachavou řeč.
Kolují však i tyto jeho duchaplné výroky:
     Nejstarší ze všeho je bůh, neboť se nezrodil.
     Nejkrásnější je svět, neboť je dílem boha.
     Největší je prostor, neboť obsáhne všechno.
     Nejrychlejší je mysl, neboť pronikne všechno.
     Nejpádnější je Nutnost, neboť vládne všemu.
     Nejmoudřejší je čas, neboť objeví všechno.
(36)   ... Na otázku, co je nesnadné, odpověděl: „Poznat sebe sama!“ ...
(37)  ... Vylévání Nilu vysvětloval tím, že každoročně se opakující větry (etésie) vzdouvají jeho vlny, neboť vanou opačným směrem.
    Apollodóros určuje v Kronice Thalétovo narození do prvního roku 35. olympiády (-640; spíše 39. Olympiády, -624). (38) Zemřel v 78 letech (nebo podle Sósistrata v devadesáti), neboť skonal v 58. Olympiádě (-548/-545), jsa současníkem Kroisa, jemuž také slíbil, že mu umožní překročit řeku Halys bez mostu díky tomu, že odvede její tok jiným směrem (-546, viz A 6).
     Bylo ještě pět jiných Thalétů...
(39)   Mudrc Thalés skonal, když se díval na gymnický závod, a to vedrem, žízní a slabostí, neboť byl již velmi stár...
Je i od nás na něho tento epigram, v první knize Epigramů neboli ve Sbírce všech rozměrů:
         Na závod gymnický kdysi když opět díval se Thalés
           moudrý, nebeský Die, vzal jsi ho ze stadia.
         Chválím, že jsi ho odvedl blíže, neboť již věru
           pro stáří nemohl hvězdy ze země pozorovat.
(40) Od Thaléta pochází výrok „Poznej sebe sama“, který Antisthenés v Nástupnictvích připisuje Fénomoé, od které si jej prý přisvojil Chilón. ...

A 2  =  Suidás, Lexicon, sub voce Thalés
     Thalés, syn Examyův a Kleobúlin, Miléťan, podle Hérodota Féničan (viz A 4), narozený před Kroisem, v 35. olympiádě (-640/-637), podle Flegonta byl znám už v 7. olympiádě (752 - 749 BC). Napsal O jevech na obloze v epickém verši (viz B 1), O rovnodennosti (B 4) a mnohé jiné. Skonal ve stáří, když sledoval gymnický závod, unavený davem a oslabený úpalem.
     Thalés byl první, kdo dostal označení „mudrc“, a také první, kdo řekl, že duše je nesmrtelná; první také pochopil zatmění a rovnodennost. Jeho výroky jsou mnohé a pověstný je: „Poznej sebe sama.“ Vždyť i Chilónův výrok „Záruky jsou nenasytné“ je spíše Thalétovým vlastním výtvorem a podobně také výrok „Ničeho příliš!“ ...

A 4  =  Hérodotos, Historiae I, 170
Vhodný byl i návrh Thaléta Milétského, původem Foiničana, který učinil ještě předtím, než byli Iónové poraženi. Navrhoval, aby si Iónové zřídili jediný poradní sbor, který by byl v Teu, protože Teos je uprostřed Iónie, a ostatní města aby byla považována pouze za démy.

A 5 /1  =  Hérodotos, Historiae I, 74
Když válka (mezi médským králem Alyattem a lýdským králem Kyaxerem) pokračovala se střídavým štěstím, došlo v jejím šestém roce ke srážce, při které se stalo, že se po začátku boje najednou den stal nocí (astronomicky: 28. května -585). Tuto proměnu dne Iónům předpověděl Thalés Milétský; jako její mez stanovil tentýž rok, ve kterém ona proměna vskutku nastala.

A 6  =  Hérodotos, Historiae I, 75
Když (Kroissos) přišel k řece Halys, postupoval dál, jak já tvrdím, tak, že převedl vojsko po mostech, které tam stály. U Řeků však převládá mínění, že na druhou stranu vojsku pomohl Thalés Milétský. Kroissos byl prý totiž na rozpacích, jak se s vojskem dostane přes řeku, protože v té době tam ty mosty ještě nebyly. Thalés, který prý byl s jeho vojskem, nechal řeku tekoucí po levé straně vojska téci také po pravé straně. Dokázal to prý takto: dal už nad táborem kopat dlouhý příkop, zatáčející do tvaru půlměsíce, aby zezadu obešel postavený tábor; do tohoto příkopu svedl vodu z původního řečiště a vrátil ji do něj pod táborem. Tím se řeka velice rychle rozdělila a bylo možné ji po obou stranách snadno přebrodit. Někteří dokonce tvrdí, že původní řečiště docela vyschlo. To však nepokládám za možné, vždyť jak by se byli dostali přes řeku na zpáteční cestě?

A 9  =  Platón, Theaetetus 174a
... právě tak, Theodóre, jako se prý ona vtipná a půvabná thrácká služka vysmála Thalétovi, když pozoroval hvězdy a spadnul do studny, zatímco se díval nahoru. Posmívala se mu, že se pokouší poznat věci na nebi, že mu však zůstává skryto, co leží před ním a u jeho nohou.

A 10  =  Aristotelés, Politica I, 11; p. 1259a 6
Traduje se, že když mu předhazovali jeho chudobu i neužitečnost filosofie, seznal díky pozorování hvězd, že přijde velká úroda oliv. Už v zimě nashromáždil něco málo peněz, zaplatil zálohy na všechny olivové lisy v Milétu a na Chiu a za nízkou cenu si je pronajal, protože nikdo nenabízel víc. Když pak přišla doba sklizně, všichni je najednou potřebovali a on je pronajímal, za kolik chtěl, takže nashromáždil veliké peníze. Tím ukázal, že pro filosofy je snadné zbohatnout, pokud chtějí, ale že to není to, o co usilují. 

A 12  =  Aristotelés, Metaphysica I, 3; p. 983b6
Většina těch, kdo se první zabývali filosofií, se domnívala, že počátky věcí jsou jen v podobě látky. Neboť to, z čeho všechny věci jsou a z čeho nejprve vznikají i do čeho nakonec zanikají - přičemž podstata trvá a mění se jen ve svých stavech - to nazývají prvkem a počátkem jsoucen. Proto se domnívají, že nic nevzniká, ani nehyne, jelikož se vždy uchovává takováto přirozenost... (983b17) Musí totiž být nějaká přirozenost, ať už jedna nebo vícero, ze kterých vše jiné vzniká, jí udržováno. Počet a podobu takového počátku neuvádějí ovšem všichni stejně. Thalés, původce takovéto filosofie, říká, že je to voda; proto také hlásal, že Země leží na vodě. Tento předpoklad přijal také proto, že semena mají vlhkou přirozenost; voda je počátkem přirozenosti, který je ve vlhkých věcech. Někteří, ti nejstarší, ... kteří první vyprávěli o bozích, mínili o přirozenosti, že je takto založena. Ókeana a Téthydu učinili otcem vznikání (Ílias 14, 201) a přísahou bohů vodu, nazvanou u jejich básníků Styx (Ílias 15, 37n.). Nejctěnější je totiž (u nich) to nejstarší, nejctěnější je však přísaha.

A 13 /1  =  Simplikios, Physica 23, 21 (D. 475,1)
Ty, kteří mluví o počátku jako o jednom a pohyblivém, označuje (Aristotelés) jako fyziky. Ti vskutku mluví o určitém počátku, jako třeba Thalés Examyův z Milétu a Hippón, který myslí, že se stal také ateistou, když říká, že voda je počátkem ze zjevných věcí na způsob vnímání... Teplo totiž žije vlhkem, zatímco mrtvé se vysušuje; semena všech živočichů jsou vlhká a veškera potrava šťavnatá... Voda je počátek vlhké přirozenosti...
A 13 /2  =  Simplikios, Physica 458, 23
Ti, kteří předpokládají jeden prvek, o něm říkají, že je neomezený rozsahem, jako Thalés o vodě.

A 14 /1  =  Aristotelés, De caelo II, 13; 294a28
Jiní však tvrdí, že Země spočívá na vodě. Takový je totiž nejstarší výklad, který k nám došel. Tvrdí se, že to říkal Thalés Milétský, podle něhož Země spočívá na místě, protože plave podobně jako dříví nebo řada jiných věcí. Žádná z takových věcí totiž přirozeně nespočívá na vzduchu, nýbrž na vodě. Jako by pro Zemi a pro vodu, která zemi nese, nemusel platit stejný výklad.

A 20 /2  =  Proklos, In Eucl. 250, 20
... Říká se, že Thalés první poznal a vyřknul, že u každého rovnoramenného trojúhelníka si jsou úhly při základně rovny. Po starém způsobu však tyto úhly nazval podobnými.
A 20 /3  =  Proklos, In Eucl. 299, 1
... Poučka ..., že protínají-li se dvě úsečky, jsou si (protilehlé) úhly při vrcholu rovny, byla, jak říká Eudémos, prvně nalezena Thalétem.
A 20 /4  =  Proklos, In Eucl. 352, 14
Eudémos v Dějinách geometrie (fr. 87) přičítá tuto poučku (o shodnosti trojúhelníků, pokud se shodují v jedné straně a v přilehlých úhlech) Thalétovi. Způsob, jakým Thalés zjišťoval vzdálenost lodí na moři, prý totiž vyžaduje použití této poučky.

A 22 /1  =  Aristotelés, De anima I, 5; 411a7
Někteří tvrdí, že duše je smíšena s vesmírem; snad proto Thalés myslel, že vše je plné bohů.
A 22 /2  =  Aristotelés, De anima I, 2; 405a19
Zdá se, že i Thalés, podle toto, co se z jeho myšlenek připomíná, pokládal duši za cosi pohybujícího, když říkal, že magnetovec má duši, protože hýbe železem.

A 22a  =  Aetios IV, 2, 1 (D. 386a, 10)
Thalés první prohlásil duši za vždy pohybující se, tedy za samohybnou.

A 23 /1  =  Aetios De placitis I, 7, 11 (D. 301)
Thalés míní, že Bůh je mysl kosmu, oživující veškerenstvo, které je současně plné daimonů. Proto z prvků vlhkosti pochází pohybující božská síla.

Plútarchos (hlavní kněz v Delfách kolem +100):
O delfském E 17-18, p. 391f – 392e

   ... Neboť tento bůh (Apollón jako reprezentant skutečného božství) jakoby každého z nás, kdo sem přicházíme, vítá pozdravem “Poznej sebe sama” (Gnóthi seauton), jenž není o nic menší, než běžné “Buď zdráv” (Chaire). Když pak my bohu odpovídáme, pravíme: “Jsi” (ei). Tak odevzdáváme pravdivý, neklamný, jediný a jedinému příslušející pozdrav Bytí (to einai).
   18. Neboť my ve skutečnosti na Bytí žádnou účast nemáme. Každá smrtelná přirozenost je totiž zrozená uprostřed vzniku a zániku a poskytuje jen nejistý zjev a nezřetelné zdání sebe samé. A i když napneš celý svůj rozum ve snaze něco pochopit, je to jako kdybys prudce chmátnul do vody, stiskl ji a mačkal, takže by protekla mezi prsty a zmařilo by se vše, co jsi zachytil. A stejně tak, když se řeč (logos) honí za přílišnou zřetelností všeho nestálého a proměnlivého, bývá zmatena tím, jak to zároveň vzniká i zaniká, a nedokáže se chopit ničeho stálého a vskutku jsoucího. Vždyť podle Hérakleita “nelze dvakrát vstoupit do téže řeky” (B 91), ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu, neboť ta se “rozptyluje a znovu spojuje” rychlou a hbitou proměnou. A vlastně se nespojuje ani “znovu” či někdy později, ale spíše se zároveň spojuje i opouští, “přichází i odchází”.
   Proto také to, co se z této bytosti zrodilo, nikdy nedosahuje bytí, neboť její vznikání nikdy neustává ani neslábne a ta se proto stále proměňuje: ze semene tvoří zárodek, potom novorozeně, pak dítě, jinocha, mladíka, muže, starce a kmeta. První zrody a období se ruší těmi, které se rodí po nich. A my se zatím směšně bojíme smrti, když jsme přitom již několikrát zemřeli a stále umíráme. Neboť nejenže je “smrt ohně vznikem vzduchu a smrt vzduchu vznikem vody”, jak řekl Hérakleitos (B 76 var), nýbrž totéž je ještě jasněji vidět na nás samých: stařec totiž vzniká, když pomíjí muž, ten zas vznikl zánikem mladíka, mladík pak chlapce a chlapec nemluvněte. Včerejšek zemřel v dnešek, dnešek zemře v zítřek. Nikdo netrvá a není jedinou osobou, nýbrž se stáváme mnohými, neboť látka se prohání a klouže kolem jednoho zjevu a společného vzoru. Vždyť jestliže zůstáváme stejní, pak jak to, že máme v něčem jiném zálibu nyní a v něčem jiném jsme měli dříve, že milujeme či nenávidíme  a obdivujeme či zatracujeme opačné věci, že užíváme jiných slov a máme jiné prožitky, a že už nemáme týž vzhled, tvar a smýšlení? Že by někdo prožíval něco jiného, aniž by se měnil, není příliš pravděpodobné; pakliže se ovšem mění, pak se rodí jeden člověk ze druhého. 

Anaximandros:

A 1  =  Díogenés Laertios II, 1, 1-2
    (1)  Anaximandros, syn Praxiadův, pocházel z Milétu. Za počátek a prvek všeho prohlásil bezmezno, aniž by je určil jako vzduch, vodu nebo něco jiného. Jeho části se proměňují, avšak celek je nezměnitelný. Uprostřed se nachází Země, která zaujímá střed uspořádání světa a je kulovitá. Luna nesvítí opravdu, je osvětlována Sluncem. Slunce ovšem není menší než Země a je nejčistší oheň. První vynaleznul gnómón a vztyčil jej proti místům zachycujícím stín, a to v Lakedaimónu, jak praví Fabórinos v Rozmanitých příbězích (fr. 27). Ukazoval slunovraty a rovnodennosti a opatřil jej i označením hodin. (2)  Také jako první nakreslil rozsah země a moře a sestrojil také sféru.
    Ze svých tvrzení utvořil souhrnný výbor, na který náhodou připadl i Apollodóros Athénský. Ten také v Kronikách vypráví, že Anaximandrovi bylo v druhém roce 58. olympiády (-547/-546) 64 let a že pak zanedlouho zemřel. Jeho mužný věk tedy spadá skoro přesně do stejné doby jako Polykrata, tyrana na Samu.
    Říká se o něm, že když zpíval, tak se mu děti smály, když to však zpozoroval, tak prý řekl: “Kvůli dětem se tedy musím naučit lépe zpívat.”
    Byl ještě jiný Anaximandros, historik a taktéž Miléťan, který psal také iónským dialektem.

A 2  =  Suidás, Lexikon, pod heslem Anaximandros
Anaximandros, syn Praxiadův, Miléťan, filosof; příbuzný, žák a nástupce Thalétův. První objevil rovnodennost, slunovraty a hodiny, i že Země leží v úplném středu (světa). Vynašel gnómón a vůbec ukázal základ geometrie. Napsal: O přírodě (Peri fyseós), Mapa Země, O stálicích, Sféra, a některé jiné spisy.

A 3  =  Aelianus, Varia historia III, 17
Anaximandros vedl kolonizační výpravu Miléťanů do Apollónie.

A 4  =  Eusebois,  Praeparatio evangelica X, 14, 11
Thalétovým následovníkem se pak stal jeho druh a také Miléťan, Anaximandros, syn Praxiadův. První zhotovil gnómón k rozpoznání obratů Slunce, časů, hodin a rovnodennosti.
(Viz Hérodotos, Dějiny II, 109: Sluneční hodiny, totiž jak gnómón (tyč slunečních hodin), tak i 12 dílů dne, Řekové poznali od Babylóňanů.)

A 5  =  Plinius, Naturalis historia II, 31  
Pochopil sklon zodiaku, ...

A 6 /1  =  Agathémeros, Geographiae informatio I, 1
Anaximandros z Milétu, posluchač Thalétův, se první odvážil nakreslit obydlený svět na desku. Po něm pak tento nákres upřesnil Hekataios z Milétu, muž mimořádně zcestovalý, takže tato věc byla obdivována.
A 6 /2  =  Strabón, Geographica I; p. 7 Casaubon
Eratosthenés tvrdí, že po Homérovi následovali dva (zeměpisci): Anaximandros Thalétův, známý a spoluobčan, a Hekataios Milétský. Anaximandros prý vydal první zeměpisnou mapu a Hekataios odkázal nákres, o kterém se díky jeho dalším spisům věřilo, že pochází od něho.
(Viz Hérodotos, Historiae IV, 36: Směji se však, když vidím, že již mnozí nakreslili okrsek Země a přitom nikdo nemyslel na výklad. Malují, jak Ókeanos obtéká dokola Zemi, která je kulatá jako podle kružítka, a Asii dělají stejně velkou jako Evropu.)

A 7  =  Themistios, Or. 36, p. 317
Anaximandros se jako první Řek, o němž víme, odvážil napsat výklad o přírodě (peri fyseós).

A 10  =  Pseudo-Plútarchos, Strom. 2; fr. 179, 9-30 (D. 579)
Thalés byl první, kdo řekl, že za počátek veškerenstva je třeba pokládat vodu, neboť z ní všechno je a do ní se navrací. Po Thalétovi prohlásil jeho druh Anaximandros, že bezmezné (apeiron) má (v sobě) veškerou příčinu vznikání a zanikání všeho. Pravil, že z něj se odloučila nebesa (úranoi) a vůbec veškerá světová uspořádání (kosmoi), jež jsou bezmezná.
Tvrdil pak, že zánik a tím spíše vznik se děje z bezmezného života (věku?, ex apeirú aiónos) jejich cyklických návratů.
Tvrdí také, že Země je podoby válcové, že její hloubka je třetinou její šířky.
Dále praví, že to, co z věčného plodí teplo a chlad, se při vzniku tohoto světa oddělilo a vyrostla z něj jakási planoucí sféra, která se má ke vzduchu, jenž obklopuje zemi, jako kůra ke stromu. Když se tato sféra rozdělila do jakýchsi uzavřených kruhů, vzniklo Slunce, Luna a hvězdy.
Praví ještě, že počátku člověk se původně zrodil z živých bytostí jiných druhů. Usuzoval tak z toho, že ostatní živočichové se brzy živí sami, zatímco pouze člověk potřebuje dlouhé kojení. Proto by se neudržel při životě, kdyby takový byl původně... Toto jsou myšlenky Anaximandrovy.

A 11  =  Hippolytos, Refut. I, 6, 1–7 (D.559 W. 10)
... (3) Země se volně vznáší, aniž by byla něčím podpíraná. Setrvává tak, neboť její vzdálenost je od všeho stejná. Její podoba je oblá, okrouhlá, podobná kamennému sloupu (viz B 5). Na jedné z jeho ploch chodíme, druhá je pak protilehlá.
(4) Hvězdy jsou kruh ohně, jsou oddělené od ohně vůči světu a jsou obklopené vzduchem. Jsou průduchy, jakési póry na způsob píšťaly, kterými se nebeská tělesa ukazují. Proto také uzavřením těchto průduchů dochází k zatměním. (5) Luna se podle uzavření nebo otevření oněch průchodů ukazuje jednou jako přibývající, jindy však ubývající, podle toho, zda se průduchy uzavírají nebo otevírají. Kruh Slunce je 27 krát větší než †kruh Země,† kruh Luny †18 krát†. Slunce je ovšem nejvýše, †nejníže jsou kruhy stálic†.
(6) Živé bytosti vznikly z vlhka vypařovaného působením Slunce. Člověk se pak zrodil původně podobný jinému živočichovi, totiž rybě.
(7) Vítr vzniká z nejlehčích vyloučených par vzduchu, pohybovaných poté (jejich) nashromážděním. Deště vznikají z páry, odebrané Sluncem z toho, co je pod ním. Blesk pak, když vítr svým vpádem rozdělí oblaka. Anaximandros se narodil ve třetím roce 42. olympiády (-610).

A 18 /2  =  Aetios II, 15, 6 (D. 345)
Anaximandros, Métrodóros z Chiu a Kratés kladou nejvýše ze všeho Slunce, po něm pak Lunu, pod ně stálice a planety.

A 21 /2  =  Aetios II, 20, 1 (D. 348)
Anaximandros tvrdil, že kruh Slunce je 28 krát větší než Země a že je vzhledem podobný vozovému kolu; má dutou obruč plnou ohně. Na nějakém místě se skrze ústí ukazuje oheň, tak jako skrz píšťalu blesku (B 4). A toto že je Slunce.
A 21 /3  =  Aetios II, 21, 1 (D. 351)
Anaximandros říká, že Slunce je stejně velké jako Země, avšak kruh, z něhož vydechuje a kterým je neseno, je 27 krát větší než Země.
A 21 /4  =  Aetios II, 24, 2 (D. 354)
Anaximandros (říká, že zatmění Slunce nastává), když je ústí výdechu ohně uzavřeno. 

A 22 /1  =  Aetios II, 25, 1 (D. 355)
Anaximandros říká, že kruh (ze kterého vyzařuje Luna) se 19 krát větší než Země. Je podobný vozovému kolu, které má dutou obruč, je plný ohně, tak jako sluneční kruh. Leží šikmo, jako onen (sluneční). Má jeden průduch jako píšťala blesku (viz B 4).
Zatmění (fáze?) nastávají střídáním oběhů.
A 22 /2  =  Aetios II, 28, 1 (D. 358)
Anaximandros, Xenofanés a Bérósos (říkají o Luně), že má vlastní světlo.
A 22 /3  =  Aetios II, 29, 1 (D. 359)
Anaximandros (říká, že zatmění Luny nastává), když je ústí uzavřeno kolem oběhu.

A 24  = Aetios III, 7, 1 (D. 374)
Anaximandros říká, že vítr je proud vzduchu, když se vše nejútlejší i nejvlhčí v něm působením Slunce dává do pohybu nebo rozplývá.

A 25  = Aetios III, 10, 2 (D. 376)
Anaximandros říká, že (B 5) Země se podobá kamennému sloupu: Na jedné z jeho ploch † ...

A 26 /1  =  Aristotelés, De caelo II, 13; 295b10
Jsou však tací, kteří tvrdí, že Země setrvává v klidu díky rovnováze; jako z dávných myslitelů Anaximandros. Je totiž vyloučeno, aby se to, co je usazeno ve středu a je stejně vzdálené od krajů, pohybovalo třeba jen o kousek nahoru, dolů nebo do stran. Současně je nemožné, aby se to pohybovalo zároveň v protikladných směrech, takže nutně setrvává v klidu.

A 27 /1  =  Aristotelés, Meteor. II, 1, 353b6
(Referát o iónské meteorologii:) Celá oblast v okolí Země je totiž nejprve vlhká, ale Slunce ji vysouší a to, co se vypařilo, působí větry i obraty Slunce a Měsíce, a to, co zůstalo, je moře. Proto se domnívají, že vysoušením se moře zmenšuje a nakonec že úplně vyschne...
A 27 /3  =  Aetios III, 16, 1 (D. 381)
Anaximandros říká, že moře je zbytkem prvotní vlhkosti. Oheň její větší část vysušil, zbytek (sušinu) pak proměnil vyžehnutím.

A 30 /1  =  Aetios V, 19, 4 (D. 430)
Anaximandros říká, že první živočichové se zrodili ve vlhku a že je obklopovala ostnatá kůra. Když pak pokročili věkem, vystoupili na souši a po krátký čas přežívali, když se kůra zlomila.
A 30 /2  =  Censorinus 4, 7
Anaximandros Milétský si představoval, že z ohřáté vody a země vznikly buď ryby nebo rybám velmi podobní živočichové. V nich člověk vyrůstal a oni zadržovali plod až do puberty. Teprve tehdy praskli a vystoupili z nich muži a ženy, kteří už byli schopni se sami živit.
A 30 /3  =  Plútarchos, Symposium VIII, 8, 4; p. 730e
...Proto také Syřané uctívají rybu jakožto bytost stejného rodu a výživy. Tak filosofují přiměřeněji než Anaximandros. Ten totiž netvrdí, že lidé a ryby pocházejí ze stejných rodičů, ale že se lidé původně zrodili v rybách a byli v nich živeni, jako žraloci, a teprve když se stali schopnými, aby se o sebe mohli sami postarat, tehdy vystoupili z nich a obsadili. ...
Takto učí Anaximandros, že ryba je společným otcem i matkou lidí...

Ad 3.   Anaximandrovo apeiron

B 1  =  Simplikios, Physica 24, 13 = Anaximandros A 9 /1
Mezi ty, kteří mluvili o jednom (prvku) jako o pohyblivém a bezmezném (apeiron), zajisté patří Anaximandros, syn Praxiadův, žák a nástupce Thalétův. Za počátek (arché) a prvek (stoicheion) toho, co je, prohlásil bezmezno (to apeiron). První užil toto jméno počátku.
Říká pak, že to není ani voda, ani žádný z tak řečených prvků (stoicheia), nýbrž jakási jiná bezmezná přirozenost (fysis apeiros), ze které vznikají všechna nebesa (úranoi, oblohy, světy) a uspořádání (kosmoi, pořádky, světy) v nich.
B 1   Ze kterých jest jsoucím věcem vznik,
         do těchto nastává i zánik,
         podle nutnosti.
         Neboť vše si navzájem platí pokutu a pokání za své bezpráví,
         podle pořadí času.
Takto to říká slovy dosti básnickými.
Je zřejmé, že když spatřil vzájemnou proměnu čtyř prvků, neuznal za základ utváření jeden z nich, ale něco od nich odlišného. Podle něj totiž vznikání není působeno proměnou prvku, ale děje se vylučováním protikladů věčným pohybem. ...

A 9 /2  =  Simplikios, Physica 150, 24
Protiklady pak jsou: teplé, chladné; suché, vlhké; a ostatní.
A 9 /3  =  Aristotelés, Physica I, 4, 187a20
Ti, kdo říkají, že protiklady se odlučují z jednoho (to hen, z jedna), v němž jsou, jak praví Anaximandros a ti, kdo říkají, že je jedno i mnohé, jako Empedoklés a Anaxagorás. Vždyť i oni všechno ostatní odlučují z této směsice.

B 2  =  Hippolytos, Refut. I, 6, 1 (D. 559 W. 10)  = Anaximandros A 11
(1) ... Za počátek jsoucích věcí prohlásil jakousi přirozenost bezmezna (fysis tú apeirú), ze které vznikají nebesa (úranoi) a uspořádání (kosmos) v nich. Tato je prý
B 2  věčná (aidion) a nestárnoucí
a objímá (periechein) všechna světová uspořádání (kosmoi).
O čase pak mluví tak, jako by vznikání, bytí a zanikání byly vymezené.
(2) Tento počátek a prvek (všeho) jsoucího nazval bezmezno (apeiron), když jako první nazval počátek tímto jménem. K tomu dodal, že pohyb, díky němuž dochází k tomu, že vznikají nebesa (úranoi), je věčný. ...

B 3  =  Aristotelés, Physica III, 4, 203b6 = Anaximandros A 15
... Proto tedy říká, že není žádný takový počátek (bezmezna), nýbrž míní, že (bezmezné) je počátkem všeho ostatního, že všechno objímá (periechein) a řídí (kybernan), jak tvrdí ti, kdo nepřipouštějí jinou příčinu mimo bezmezné, například mysl nebo lásku; a to že je božské, neboť je nesmrtelné a nehynoucí, jak pravil Anaximandros a mnozí z fysiologů.

A 12  =  Hermiás, Irrisio gentillium philosophorum 10 (D. 653)
Jeho (Thalétův) spoluobčan Anaximandros říká o vlhkosti, že je nejstarší počátek a že všechno vzniká i zaniká věčným pohybem.

A 13  =  Cicero, Academica priora II, 37, 118
Pravil totiž, že přirozenost je nekonečná, z ní všechno vzniká.

A 14 /1  =  Aetios, Placita philosophorum I, 3, 3 (D. 277)
Anaximandros z Milétu, syn Praxiadův, tvrdil, že počátkem jsoucích věcí je neomezeno, neboť z něj všechno vzniká a do něj všechno zaniká. Proto vznikají nekonečná uspořádání (světy?) a znovu zanikají do toho, z čeho vznikly. Říká, že nekonečno je to proto, aby nic nepřestávalo, aby se vznik  nezastavil. Zanedbává však to, aby řekl, co to neomezeno je. Zdali je to vzduch nebo voda nebo nějaké jiné těleso. Chybuje tedy, když prohlašuje (za počátek) látku, avšak aktivní příčinu pomíjí. Vždyť bezmezno není nic jiného než látka. Látka však nemůže být skutečností, pokud nepřistoupí něco aktivního.
A 14 /2  =  Aristotelés, Physica III, 7; 207b35
Neomezené je příčinou jakožto látka ... 
A 14 /3  =  Aristotelés, Physica III, 8; 208a8
Vždyť k tomu, aby neustalo vznikání, ani není nutné, aby smyslově vnímatelné těleso bylo nekonečné co do uskutečnění (aktuálně). Je totiž možné, že zánik jednoho je vznikem jiného a veškerenstvo je omezené.

A 16 /2  =  Aristotelés, Physica I, 4; 187a12-20
Badatelé přírody (fysikoi) však říkají, že jsou dva způsoby výkladu. Jedni položili za základ jedno těleso (živlové těleso, prvek), buď některé ze tří nebo nějaké jiné, které je hustší než oheň, ale jemnější než vzduch, nechávají ostatní věci vznikat prostřednictvím zhušťování nebo zřeďování a tak je činí mnohými... Druzí říkají, že protiklady se odlučují z jednoho, v němž jsou, jak praví Anaximandros (viz A 9/3).
Viz Aristotelés, De caelo III, 5; 303b10:
Někteří totiž předpokládají pouze jeden (základní prvek), podle jedněch je to voda, podle jiných vzduch, u dalších zase oheň. U některých je to cosi jemnějšího než voda avšak hustšího než vzduch; ti tvrdí, že je to bezmezno (apeiron), že objímá (periechein) veškerá nebesa (úranoi).

A 17 /1  =  Augustinus, De civitate Dei VIII, 2
Domníval se totiž, že věci nevznikají z jedné věci, jako podle Thaléta z vlhkosti, ale že vznikají každá ze sobě vlastních principů. Věřil, že tyto principy jednotlivin jsou bezmezné a že se tak vznikají bezpočetné světy a vše, co v nich povstává. O těchto světech se domníval, že se tu rozpouštějí, tu opět vznikají, nakolik je každý z nich svým věkem schopen trvat, aniž by v působení věcí spatřoval božskou mysl.

Hérakleitos B 126:
Chladné se zahřívá, horké se ochlazuje; vhké se vysušuje, seschlé se zvlhčuje.


Ad 4.   Anaximenés, Díogenés z Apollónie; pýthagorejství archaické doby

Anaximenés

B 1  =  Plútarchos, De primo frigido 7, p. 947f1 - 948a9
Podle dávného Anaximena není ani chlad ani teplo něčím základním, ale nastávají společně jakožto událost při proměnách látky (vzduchu).
Říká totiž, že to, co je stlačeno a zhuštěno (vzduch) je chladem (chladný), zatímco to, co je řídké a rozvolněné - tak nějak to nazval i tímto slovem - teplem. Proto se neříká nevhodně, že člověku vychází z úst jak teplo, tak chlad. Neboť dech je ochlazen, když je stlačen a zhuštěn rty; když však vane z otevřených úst, vzniká řídkostí teplo.
Tento omyl spočívá podle Aristotela v tom, že vzduch vydechovaný ústy je přece teplý od nás samotných; zatímco vzduch vydávaný sešpulenými rty nikoliv...

B 2  =  Aetios I, 3, 4  (D. 278)
Anaximenés, syn Eurustratův, Miléťan, prohlásil za počátek jsoucích věcí vzduch (aér), neboť z něho všechno vzniká a opět se do něho rozpouští.
       Jako naše duše (psyché), praví, jsouc vzduch (aér) nás drží pohromadě a vládne námi,
       tak také vanutí (pneuma) a vzduch (aér) objímá (periechei) celý svět.
Slova vzduch a vanutí užívá synonymicky.
Také on se mýlí, když se domnívá, že živé bytosti se skládají z jednoduchého a stejnotvarého vzduchu a větru. Je totiž nemožné, aby jsoucí věci spočívaly v jedné látce, nýbrž je třeba předpokládat také účinnou příčinu; Jako se stříbro nestane pohárem, pokud chybí činitel, tedy stříbrotepec; podobně je tomu s mědí i dřevem i s jinou látkou.

B 3  =  Olympiodóros, De arte sacra lapidis philosophorum c. 25 (Berthelot, Coll. Alchym. gr. I, 2, p. 83, 7)
Za jeden, a to pohyblivý a bezmezný počátek všech jsoucích věcí považoval Anaximenés vzduch. Mluví totiž takto:
       Vzduch je blízko netělesnému.
       Podle jeho výronu vznikáme,
       on sám je osudová nutnost (ananké) a je bezmezný,
       mocný (plúsios, bohatý) tím, že nikdy neubývá.

A 1  =  Díogenés Laertios II, 3
Anaximenés, syn Eurustratův, Miléťan, byl, posluchačem Anaximandrovým... Za počátek prohlásil vzduch a bezmezno. Hvězdy se prý pohybují nikoliv pod Zemí, nýbrž kolem Země.
    Podle Apollodóra užíval nářečí iónského, prostého a nezdobného, žil v době pádu Sard a zemřel v 63. olympiádě (-528/-525). Byli též jiní dva Anaximenové...

A 4  =  Aristotelés, Metaphysica I, 3, 984a 5
Anaximenés však za počátek jednoduchých těles (= živlů) považoval vzduch a Díogenés (z Apollónie) spíše vodu.

A 5 /1  =  Simplikios, Physica 24, 26
Anaximenés Milétský, syn Eurystratův, byl druhem Anaximandrovým. Tvrdil, že je jedna základní přirozenost (mia hypokeimené fysis), tak jako onen tvrdil, že je jí bezmezno (apeiron). Ne však (přirozenost) neurčitá (aoristos), jako u Anaximandra, ale vymezená. Říká, že je to vzduch (aér). Vzduch se pak co do své bytnosti rozlišuje řídkostí nebo hustotou. Když se stal řídkým, vzniká oheň, když hustým, vzniká vítr (anemos), dále pak oblak. Když ještě více zhoustne, vzniká voda; pak země, potom kámen. Vzduch působí věčný pohyb, kterým se děje přeměna.
A 5 /2  =  Simplikios, Physica 22, 9
Je třeba vědět, že předpokládají jiný (prvek), bezmezný a neomezený co do velikosti, což je blízké těm, podle nichž je příčin (všech věcí) mnoho. Onen jiný prvek je pak co do velikosti bezmezný a neomezený, tak jako ... a to je spojuje s Anaximandrem a s Anaximenem, kteří předpokládají jeden prvek (všeho), a to bezmezný co do velikosti.
 A 5 /3  =  Simplikios, Physica 149, 32
Vždyť stejně tak Theofrastos mluví v Historii (fr. 2 = D. 477) o zřeďování a zhušťování; je pak zřejmé, že také ti ostatní, kteří užívají (obrazu) zředění a zhuštění.

A 7  =  Hippolytos Rom., Refut. I, 7 (D. 560)
(1) Anaximenés pak, jsa také Miléťan, syn Erystratův, pravil, že počátkem je neomezený vzduch (apeiros aér), ze kterého vznikají věci přítomné, minulé a také budoucí, i bohové a (vše) božské. Další věci pak prý vznikají z potomků vzduchu. (2) Vzhled vzduchu je prý takovýto: Když je (všude) naprosto stejný, je pro zrak nezjevný. Stává se však zjevným díky chladu a teplu, i díky vláze a pohybu. Stále se pohybuje. Kdyby se nehýbal, nemohl by proměňovat to vše, co proměňuje. (3) Zhuštěný a zředěný vzduch se jeví každý jinak. Když se totiž rozplývá a stává se zředěnější, vzniká oheň, zatímco vítr je vzduch znovu zhuštěný. Ze (zhuštěného) vzduchu se pak dalším během dokonává oblak a nakonec voda. Je-li ještě více zhuštěn, tak země, a při největším zhuštění kámen. Nejmocnějšími protiklady vznikání jsou tedy teplo a chlad. (4) Země je plochá a vznáší se na vzduchu; podobně i Slunce a Luna i všechny ostatní ohnivé hvězdy se díky své plochosti vznášejí ve vzduchu. (5) Hvězdy vznikly ze země tím, že z ní vystupuje svěží vláha, jejímž zřeďováním vzniká oheň a ze stoupajícího ohně se spojují hvězdy. V místech hvězd jsou však prý i zemité přirozenosti, unášené stržené spolu s nimi. (6) Anaximenés říká, že hvězdy se nepohybují pod Zemí, jak předpokládají jiní, nýbrž dokola kolem Země, jako když se kolem naší hlavy točí klobouk. Slunce se neskrývá (nezapadá) tím, že by se dostalo pod Zemi, nýbrž tím, že je kryto vyššími částmi Země a také proto, že jeho vzdálenost od nás je větší. Hvězdy nehřejí proto, že jsou velice daleko. (7) Větry vznikají, když je vzduch zhuštěn a unášen tlakem. Když se ještě víc zahustí, rodí se mrak. A takto se vzduch dále proměňuje ve vodu. Kroupy vznikají tehdy, když voda z mraků ztuhne a zřítí se. Sníh pak, když jsou samy navlhčené věci (vlhčí místa vzduchu) postiženy tuhostí. (8) Blesk vzniká, když se mrak rozestoupí silou vanutí, neboť tímto rozestoupením vzniká svítivost a ohnivost záře. Duha se rodí ze slunečních paprsků, když dopadají do shromážděného vzduchu. Zemětřesení vzniká, když země  příliš rozrůzněna ohřátím a chladnutím. (9) Takové jsou tedy názory Anaximenovy. Jeho mužný věk byl kolem prvního roku 58. olympidády (-548).

A 8  =  Hermiás, Irrisio gentillium philosophorum 7 (D. 653)
... Veškerenstvo je vzduch. A ten se stává vodou, když se zhušťuje a shromažďuje; a stává se ohněm a jasem, když se zřeďuje a rozptyluje ...

A 10 /2  =  Augustinus, De civitate Dei VIII, 2
(Anaximandros) zůstavil svého žáka a nástupce Anaximena, který za příčiny všech věcí považoval nekonečný vzduch, bohy nepopíral ani o nich nemlčel. Věřil však, že jejich původ je ze vzduchu, nikoli že by vzduch byl jimi učiněn.
A 10 /3  =  Aetios I, 7, 13 (D. 302)
Anaximenés (říká, že) vzduch (je bůh). Tím je třeba myslet síly prostupující prvky nebo tělesy.

A 15 /1  = Aetios II, 20, 2  (D. 348)
Anaximenés tvrdí, že Slunce je ohnivé ...
A 15 /2  =  Aetios  II, 22, 1  (D. 352 = B 2a)
Anaximenés říká, že Slunce je ploché jako list.
A 15 /3  =  Aetios II, 23, 1  (D. 352)
Anaximenés říká, že planet vykonávají obraty proto, že je zatlačuje zhuštěný vzduch, který jim klade odpor a zatlačuje je.

A 17 /1  =  Aetios III, 3, 2  (D. 368)
Anaximenés říká totéž jako Anaximandros, leč přidal řeč o tom, jak moře zazáří, když je rozčísnuto vesly.
A 17 /2  =  Aetios III, 4, 1  (D. 370)
Podle Anaximena oblak vzniká, když je vzduch příliš zhuštěný. Když je ještě více zhuštěn, je vytlačen déšť, avšak kroupy, když padající voda ztuhne, sníh tehdy, když je ve vlhku obsaženo něco vanoucího (ti pneumatikon).

A 20 /2  =  Aristotelés, De caelo II, 13, 294b13
Anaximenés, Anaxagorás a Démokritos však tvrdí, že příčinou toho, že se Země nepohybuje, je její plochost. Nerazí si cestu vzduchem pod sebou, ale přikrývá jej jako poklice, což plochá tělesa zjevně dělají... Tvrdí, že takto to činí i Země svou plochostí vůči vzduchu pod ní. Stojí na místě díky dostatečnému tlaku zezdola, jako voda v klepsydře.

A 23  = Ióannés Filoponos, De anima 9, 9 Hayd.
Ti považovali duši za vzdušnou, jako Anaximenés a někteří ze stoiků.


Díogenés z Apollónie

B 1 = A 1 konec

B 2 = Simplikios, Physica 151, 28 - 152, 7 (cfr. A 4)
    Ve spise “O přírodě”, který jediný ke mně došel a který je mnohými oslavován, ukazuje, že v principu ... je mysl hojná. Hned po úvodu (B 1) píše toto:
    Zdá se mi pak, abych vše řekl, že se všechny věci mění z téhož a jsou totéž. A je to zcela zřejmé: kdyby to, co je nyní na tomto světě - země, voda, vzduch, oheň i ostatní, co se jeví v tomto světě - , kdyby z toho bylo něco jiné než druhé, a to jiné svou vlastní přirozeností, a kdyby se mnohonásobně neměnilo a nejinačilo jsouc týmž, pak by se to ani nemohlo nikterak navzájem mísit, ani by nemohl vzniknout jednomu z druhého prospěch nebo škoda; nemohla by také ze země vyrůst rostlina a nemohl by vzniknout živočich, kdyby se to tak nespojovalo, že je to totéž. Ale všechny tato věci se mění z téhož, stávají se brzy tím, brzy oním a vracejí se do téhož.

B 4 = Simplikios, Physica 152, 18 - 152, 22
    Vedle toho jsou tu i tyto rozhodné důkazy: lidé i ostatní živočichové žijí ze vzduchu dýchajíce jej, a to je jim i duší i myslí, jak bude jasně ukázáno v tomto spise, a jsou-li toho zbaveni, umírají a opouští je mysl.
    O něco dále výslovně uvádí: (B 5)

B 5 = Simplikios, Physica 152, 22 - 153, 13
    Zdá se mi, že to, co má mysl, je vzduch, jak to lidé nazývají, a že tím jsou všichni řízeni a že to všemi vládne. Neboť právě to, jak se mi zdá, je bůh: při všem odplácí, vše spravuje a ve všem je obsaženo. A není nic, co v tom nemá podílu; nemá ho však stejnou měrou jedno jako druhé, nýbrž je mnoho způsobů jak samého vzduchu, tak mysli, neboť vzduch je rozmanitý, teplejší i chladnější, sušší i vlhčí, stálejší i prudčeji pohyblivý a je v něm i mnoho jiných bezmezných růzností vůně i barvy. Duše všech živočichů je tatáž, totiž vzduch, teplejší než okolní vzduch, ve kterém jsme, avšak mnohem chladnější než vzduch v okolí Slunce. Toto teplo však není u žádného z živočichů stejné, ani ne u lidí navzájem, nýbrž se liší, i když ne mnoho, nýbrž tak, že si jsou podobní. Ovšem naprosto stejným se nemůže stát nic z toho, co je rozrůzněno, různé s různým, dokud se nestane tímtéž. Ježto je tedy rozrůznění rozmanité, jsou též živočichové rozmanití a mnozí. Následkem mnoha rozrůznění si nejsou navzájem podobní ani vzhledem, ani způsobem života, ani myslí. A přece všechno žije a vidí a slyší díky témuž a také (svoji) odlišnou mysl má všechno od téže.

B 6 = Simplikios, Physica 153, 13 - 17
A potom ukazuje, že i živočišné símě má podobu vanutí a že i myšlenky vznikají tehdy, když vzduch spolu s krví zaujímá skrze cévy celé tělo, ... Těmito věcmi se tedy spolehlivě ukazuje, říká, že počátkem je to, čemu lidé říkají vzduch.

B 6b = Vindicianus q. f. 1ff. (M. Wellmann Fragm. d. griech. Ärzte I, 208, 3)
    ... Díogenés z Apollónie říká v knize přírodní filosofie o podstatě <spermatu> toto:
    Vanutí přivedené dýcháním totiž pozvedá (?) krev, zčásti je  tělem vsáváno, přebývající část klesá do semenných cest a tvoří sperma, což <není nic> jiného než pěna krve vzedmutá (?) vanutím.

B 7 = Simplikios, Physica 153, 17 - 20
Nepochopitelné však je, když tvrdí, že (vše) ostatní vzniká následkem rozrůznění od něj (od tohoto počátku = od vzduchu). Říká o něm, že je věčný:
A toto samo (roz. vzduch) je tělo věčné a nesmrtelné; avšak z věcí jedny vznikají, druhé zacházejí.”

A 1 = Díogenés Laertios IX, 57
    Díogenés z Apollónie, syn Apollothemidův, byl velmi slavný muž a přírodní filosof. Antisthenés říká, že prý poslouchal Anaximena. Byl však současníkem Anaxagory, který - jak tvrdí Démétrios Falérský v Obraně Sókrata - by byl málem přišel v Athénách o život pro velkou neoblíbenost.
    Učení Díogenovo bylo toto: Prvkem je vzduch, světy jsou bezmezné i prázdno je bezmezné. Vzduch dává vznik světům zhušťováním a zřeďováním; nic nevzniká z ničeho, ani nezaniká v nic. Země je kulatá a tkví v středu; svou podobu obdržela otáčením od tepla a ztuhnutím vlivem chladna.
    Začátek jeho spisu je takovýto (B 1):
    “Když se začíná jakákoliv řeč, je podle mého mínění zapotřebí podávat nesporné východisko a prostý a důstojný výklad.”

A 3 / 1 = Stefanos, heslo Apollónia, p. 106, 13
Dávná Eleutherna na Krétě, otčina Linova, z této pochází přírodní filosof Díogenés.

A 6 / 2 = Aetios I, 3, 26 (D. 289)
Díogenés z Apollónie (pokládal za počátek) bezmezný vzduch.

A 8 / 4 = Augustinus, De civitate dei VIII, 2 (D. 174)
Díogenés, také další posluchač Anaximenův, sice říkal, že vzduch je látkou věcí, ze které všechno vzniklo, ale že je účasten božského rozumu, bez něhož z něj nemůže nic vzniknout.

A 11 = Aetios II, 8, 1 (D. 337)
... sklon kosmu.

A 16a = Scholia in Basil. Marc. 58
Podle Díogena z Apollónie je Země nesena vzduchem.

A 19 = Theofrastos, De sens. 39ff. (D. 510)
Díogenés přičítá vzduchu jak život, tak i myšlení a vnímání... Čichání přičítá vzduchu kolem mozku, neboť je shluklý a souhlasný s vůní... Slyšení vzniká, když je vzduch v uších pohnut z vnějšku a přenese tento pohyb do mozku. Vidění vzniká, obrážejí-li se věci v zornici; tu ona tím, že se mísí se vzduchem uvnitř, působí vjem. Důkazem toho je, že se při zánětu žil zornice nemísí se vzduchem uvnitř a tak nenastává vidění, ač obraz jest. Chuť vzniká jazykem pro řídkost a jemnost jeho povrchu... Že vzduch uvnitř oka vnímá, jsa malou částkou boha, toho důkazem je, že často, obracíme-li mysl k jiným věcem, nic nevidíme, ani neslyšíme... Myslíme pak ... čistým a suchým vzduchem, neboť vlhkost brání myslet. Proto ve spánku, opilosti a při přesycení myslíme méně. A že vlhkost odnímá mysl, toho je důkazem, že jsou druzí živočichové horší v myšlení, neboť vdechují vzduch přicházející ze země a požívají vlhčí potravu... Totéž je i příčinou nerozumnosti dětí, neboť mají v sobě mnoho vlhkosti, takže vzduch nemůže procházet celým tělem.

Pýthagorás

A 1/ 1  =  Hérodotos, Historiae II, 123
Egypťané byli první, kteří pronesli ten výrok, že duše člověka je nesmrtelná, že se totiž při zániku těla vždy ponořuje do jiné rodící se živé bytosti. Když projde všemi suchozemskými, mořskými i okřídlenými zvířaty, vstupuje opět do lidského těla. Tento její oběh se děje po tři tisíce let. Tohoto učení užívali i někteří z Řeků, jedni dříve a jiní později, jako kdyby bylo jejich vlastní. Znám sice jejich jména, ale nepíši je.

A 2  =  Hérodotos, Historiae IV, 95
Tento Zalmoxis byl člověk a sloužil na Samu, jak jsem se však dozvěděl od Řeků, kteří bydlí u Helléspontu a u Černého moře. Byl otrokem Pýthagory, syna Mnésarchova, Později se stal svobodným člověkem , získal veliký majetek a vrátil se s ním zpátky domů (k thráckýcm Getům). Tehdy však Thrákové žili bědně a byli úplně nevzdělaní, zato Zalmoxis poznal iónský způsob života a způsoby lepší než ty thrácké, neboť se stýkal s Řeky a mezi Řeky i s Pýthagorou, který přece nebyl nejslabším řeckým mudrcem. Zalmoxis si tedy nechal postavit mužský dům, v němž hostil význačné lidi a přitom je poučoval, že ani on, ani jeho spoluhodovníci včetně svých potomků nezemřou, ale že přijdou na takové místo, že budou moci věčně užívat všeho dobrého. Zatímco toto vykládal a říkal takovéto věci, budoval si podzemní příbytek. Jakmile jej měl hotový, zmizel z Thrákie, neboť sestoupil do tohoto podzemního obydlí a tam žil tři roky. Thrákové po něm toužili a oplakávali ho jako mrtvého. Čtvrtého roku se Zalmoxis Thrákům ukázal a tak je přesvědčil o pravdivosti všeho, co říkal. Toto prý udělal. (96) Já neříkám, že tomu vyprávění o podzemním příbytku nevěřím, nedůvěřuji mu však bezvýhradně. Myslím si totiž, že se tento Zalmoxis narodil o mnoho let dříve než Pýthagorás. Ať už byl nějaký člověk Zalmoxis, nebo ať je to nějaké getské domorodé božstvo, ať se má dobře!

A 6a  =  Eudémos, fr. 84 in: Proklos, In Eucleid. 65, 11 Fr. (viz 58 B 1)
Po něm (po Thalétovi) pak Mamerkos Stésichorský, bratr básníka, vzpomíná, jak byl přítomen úsilí týkajícího se geometrie... Po nich však Pýthagorás proměnil filosofii týkající se geometrie vzhůru do podoby svobodné nauky (paideias eleútherú) tím, že dohlédnul její principy, a že probíral její theorémata nelátkově, tedy myšleně. Naleznul také úsilí všeho o úměrnost (ana logon) i soustavu kosmických postavení.

A 7/ 1  =  Aristotelés, Metaphysica I, 5; p. 986a29
Neboť Alkmaión byl dospělý, když Pýthagorás byl stařec.

A 8/ 2  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 1
Podle Aristoxena pocházel (Pýthagorás) z Tyrrhénu, z jednoho z ostrovů, kterých se zmocnili Athéňané a vyhnali z nich Tyrrhény.

A 8a  =  Porfyrios, Vita Pythagorae 18-19
Pak připlul do Itálie a objevil se v Krotónu, jak tvrdí Dikaiarchos. Když tam po dlouhém putování Pýthagorás přišel, jako muž bohatý a také svou přirozeností od Osudu dobře vybavený ... Nikdo však nemůže spolehlivě říct, co jim říkal, neboť o všem zachovávali mlčení. Neznámější je toto:
    Především říkal, že duše je nesmrtelná; dále že přechází v jiné druhy živých bytostí; kromě toho, že se to, co bylo, rodí po určité době znovu. Že nic není zcela nové a že všechno živé je třeba považovat za stejný rod. Toto jsou poučky, které v Řecku jako první zavedl Pýthagorás. 

A 9/ 3  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 20
Obětoval jen neživé věci. Někteří však tvrdí, že obětoval pouze kohouty a ještě sající kůzlata i takzvaná podsvinčata, nikoli však jehňata. Oproti tomu však Aristoxenos tvrdí, že dovoloval jíst všechny živočichy a zakazoval jíst pouze vola k orání a berana.

A 10 /2  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 45-46
Mužného věku dosáhl (Pýthagorás) v 60. olympiádě (-540/-537) a jeho skupina se udržela až po devět nebo deset generací...
A 10 /3  =  Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 65
Pýthagora nacházíme (v mužném věku) za tyrana Polykrata kolem 62. olympiády (-532/-529).

A 11  =  Hippolytos Rom., Refutatio I, 2, 12 (Dox. 557)
Diodóros Eretrijský a Aristoxenos Músický vyprávějí, že Pýthagorás přišel k chaldejskému Zaratovi (Zarathuštrovi) a ten mu vyložil, že od počátku jsou dvě příčiny jsoucna: otec a matka. Otec je světlem, matka tmou. Části světla pak jsou teplo, sucho, lehkost a rychlost; části tmy zase chladno, vlhko, tíže a pomalost. Z nich sestává celý svět, z ženského a mužského. Proto je i oběh Slunce souladný.

A 21  =  Aetios II, 1, 1 (D. 327, 8)
Pýthagorás první pojmenoval obsah celku svět (kosmos), a to pro řád v něm.


Alkmaión

B 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 83 (viz. A 1)
Alkmaión z Krotónu, syn Peirithův, toto pravil Brotínovi, Leontovi a Bathylovi:
    Jak o nezjevných, tak o smrtelných věcech mají jasno bozi; nám však jakožto lidem náleží (pouze) odkazovat na to.

B 1a  =  Theofrastos, De sensu et sensibilibus 25 (Alkmaión A 5)
Člověk se od jiných (živočichů) liší tím, že pouze on chápe (xyniési). Ostatní vnímají (aisthanetai), avšak nechápou.

B 2  =  Pseudo-Aristotelés, Problemata 17, 3. 916a33
Alkmaión praví, že člověk hyne proto, ježto nemůže připojit počátek ke konci.

B 4  =  Aetios V, 30, 1 (D. 442)
Alkmaión říká, že zdraví se udržuje rovnoprávností sil vlhkosti a sucha, chladu a tepla, kyselého a sladkého i ostatních - a že samovláda každé z nich působí nemoc. Samovláda kterékoliv z nich je zhoubná. Nemoc vzniká z nadbytku tepla nebo chladu, vzniká v krvi, míše nebo v mozku. Někdy však nemoci vznikají i z vnějších příčin, jako z některých vod nebo z krajiny, námahy, násilí a podobně. Zdraví spočívá v souměrnosti směsi těchto činitelů.

A 3/ 1  =  Aristotelés, Metaphysica I, 5; p. 986a22
... Alkmaión praví, že většina lidských věcí je dvojitá a míní tím protiklady. Ne však určité - jako pýthagorejci, nýbrž libovolné, například bílé a černé, sladké a kyselé, dobré a zlé, veliké a malé...

A 4/ 2  =  Aetios II, 22, 4 (D. 352)
Alkmaión říká, že Slunce je ploché.
A 4/ 3  =  Aetios II, 29, 3 (D. 359)
Alkmaión, Hérakleitos (A 12), Antifón (B 28) tvrdí, že (zatmění měsíce) vznikají otočením a nakloněním jeho člunovité podoby.

A 5  =   Theofrastos, De sensu et sensibilibus 25-26 (D. 506)
Rozdíl mezi člověkem a zvířaty, který nespočívá ve vnímání, vymezil poprvé Alkmaión. Říká totiž, že člověk se od jiných (živočichů) liší tím, že pouze on chápe (xyniési). Ostatní vnímají, avšak nechápou (B 1a), neboť rozvaha (fronein) a vnímání pro něj nejsou totéž, jako jimi jsou podle Empedoklea. Dále mluví o každém z toho. Říká, že slyšíme ušima, protože to umožňuje prázdný prostor v nich, který zní (a rozezvučí dutinu) a vzduch se ozývá. Čicháme nosem, neboť při vdechování přivádíme vanutí k mozku. Jazykem zase rozeznáváme šťávy, neboť jazyk, který je vlahý a měkký, je svým teplem rozpouští. Díky své řídkosti a jemnosti je přijímá a předává. (26) Oči vidí díky vodě v nich. Že v sobě mají také oheň, je zřejmé. Vždyť zazáří, když je udeřen. Vidíme díky tomu lesklému a průzračnému, co svítí naproti, a vidíme tím lépe, čím je čistší. Všechny smysly jsou pak připojeny k mozku. Proto jsou zmrzačeny, když se mozek pohne a změní své místo, neboť zabere průduchy, díky kterým se vnímání děje. O hmatu se nevyjádřil, ani jak se děje, ani čím že je.

A 8  =  Aetios IV, 17, 1 (D. 407)
Podle Alkmaióna je vůdčí princip (to hégemonikon) v mozku. Tím tedy čicháme vůně, když se nadechujeme a vydechujeme.

A 10/ 2  =  Chalkidios, In Timaeo, p. 279 Wrob.
Přirozenost oka více než jiní zkoumal Alkmaión z Krotónu, velmi zběhlý ve  zkoumání přírody, který se první odvážil přistoupit k pitvě...

A 11/ 2  =  Hippokratés, De morb. sacro 14
Když však mozek zůstává po nějaký čas klidný, tehdy člověk myslí.
A 11/ 3  =  Hippokratés, De morb. sacro 17
Proto říká, že mozek je tlumočníkem myšlení.
(Viz Aristotelés, Analytica posteriora II, 19; p. 100a3n.)

A 12/ 1  =  Aristotelés, De anima I, 2; p. 405a29
Podobně jako tito soudí o duši i Alkmaión. Říká, že duše je nesmrtelná, protože se podobá nesmrtelným. To je zase dáno tím, že se vždy pohybuje. Všechny božské bytosti se přece také bez ustání věčně pohybují: Luna, Slunce, hvězdy i celé nebe.
A 12/ 2  =  Cicero, De natura deorum I, 11, 27
Alkmaión z Krotónu, který obdařil božstvím Slunce, Lunu, ostatní hvězdy a mimo jiné i duše, nemínil dát nesmrtelnost smrtelným věcem.
A 12/ 3  =  Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 66 
Alkmaión pokládal nebeská tělesa za bohy, neboť jsou oduševnělá.
A 12/ 4  =  Aetios IV, 2, 2 (D. 386)
Alkmaión pokládal (duši) za pohybující se samu od sebe na způsob věčného pohybu a proto ji pokládal za podobnou bohům.

A 13/ 1  =  Aetios V, 3, 3 (D. 417)
Podle Alkmaióna je sperma částí mozku.
A 13/ 2  =  Censorinus 5, 2-3 (viz Hippón A 12)
Avšak někteří, jako Anaxagorás, Démokritos (A 141) a Alkmaión z Krotónu, zastávají toto mínění (že sperma prýští z morku). Neboť když po připouštění dobytka... 
A 13/ 3  =  Aetios V 17, 3 (D. 427)
Alkmaión tvrdí, že hlava, v níž je vůdčí princip (to hégemonikon) se (v děloze) vyvíjí jako první.

Ad 5.   Xenofanés

B 1  = Athénaios, Deipnosophistae XI, 7 Kaibel, p. 462c
Teď jest podlaha síně už čistá a čisté jsou ruce
   všechny a poháry též. Věnci nás ovíjí hoch, ...
Po řádné úlitbě pak a prosbě, by po právu jednat
   dovedli, poněvadž to první má modlitbou být,
není už hříchem tolik as pít, co sneseš, bys mohl -
   nejsi-li příliš stár - bez sluhy k domovu jít.
Toho z mužů je třeba chválit, kdo napiv se, vyjevuje řádně,
   jak získat paměť a sílu pro zdatnost.
Ne však toho, kdo boje Titánů, Gigantů,
   nebo Kentaurů opěvuje, výplody minulých dob,
prudké sváry, ze kterých není žádný užitek.
   Bohy však na mysli mít, je dobré vždy.

B 2  = Athénaios 413f (překlad: F. Stiebitz, Nejstarší řecká lyrika, Praha 1981, upraveno)
Jestliže rychlostí nohou kdos ve hrách vítězství získal
   anebo pentathlem tam, kde Diův posvátný háj
u Písu v Olympii se prostírá, nebo snad v křížku,
   vyhrál-li pěstní boj za četných bolestných ran,
nebo ten strašný zápas, jenž pankration se zve;
   snad by v něm občanů zrak slavného hrdinu zřel,
snad by i při slavnostech on čestné obdržel křeslo,
   snad by ho živit dal na vlastní útraty stát,
snad by mu dal též dar, jenž by mu byl památkou vzácnou;
  že by to snad měl i ten, kdo koně řídit umí.
Není však toho hoden jak já! Neb nad sílu mužů
   lepší i nad koní běh je naší moudrosti dar. ...
   z toho, co silný muž závodech dokáže kdy,
tím se nezlepší stát, tím nevzniknou mu lepší řády; ...

B 6  = Athénaios, Deipnosophistae IX, 6, 20 Kaibel, p. 368e
Šunku z Kůzlete poslals, však sám sis vzal tučného býka
   obrostlou stehenní kost: čestný to pro muže dar,
jehož sláva se rozšíří Řeckem a nesejde nikdy,
   dokavad řeckých pěvců na světě bude žít rod.

B 7  = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 1, 36
Pýthagorovo přecházení od jednoho ke druhému dosvědčuje i Xenofanés v elegii, která začíná takto:
      Nyní však přejdu k jiné řeči, ukáži cestu.
O něm samotném pak říká, že se to s ním má takto:
      Když jednou procházel kolem týraného štěněte,
      měl nad ním lítost a pronesl tento výrok:
      “Ustaň a už je netluč, vždyť je to duše muže, přítele,
      kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazněla.”

B 10  = Héródiános Alex., Peri dichr.; p. 296, 6 (Cr. An. Ox. III)
Odedávna se potom všichni učili u Homéra ...
totiž že bohové jsou velmi špatní.

B 11  = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos IX, 193
        To všechno bohům přiřkli Homér a Hésiodos,
        co u lidí je potupou a hanbou,
        že kradou, cizoloží a že se navzájem podvádějí.

B 12  = Sextos Empeirikos, Adversus mathem. I, 289
Podle Xenofana Kolofónského Homér a pak Hésiodos
      velice mnoho mluvili o nemravných činech bohů,
        že kradou, cizoloží a navzájem se podvádějí.

B 14  = Kléméns Alex., Stromata V, 109 (po B 23)
Smrtelníci ale míní, že bohové se rodí,
že mají jejich oděv i hlas a postavu.

B 15  = Kléméns Alex., Stromata V, 110 (po B 14)
Kdyby ovšem voli, (koně a) lvi měli ruce,
  kdyby mohli rukama kreslit a dovršovat díla jako lidé;
pak by koně koním a voli zase volům podobné
  tak kreslili podoby bohů a tvořili těla taková,
jakou (každí) právě sami mají postavu.

B 16  = Kléméns Alex., Stromata VII, 22
Řekové si představují, že bohové jsou antropomorfní a že mají i lidské emoce. Jejich podoby malují každí podobné sobě, jak pravil Xenofanés:
      Aithiopové ploskonosé a tmavé,
        Thrákové zase rusovlasé a modrooké.

B 18  = Stobaios, Anthologium I, 8, 2
Bohové neukázali smrtelníkům všechno,
nýbrž když časem hledají, naleznou lepší.

B 23  = Kléméns Alex., Stromata V, 109
Xenofanés z Kolofónu učí, že Bůh je jeden a netělesný:
      Jeden bůh (heis theos), největší před bohy a lidmi,
        není smrtelníkům podobný postavou ani myšlenkou.

B 24  = Sextos Empeirikos, Adversus mathem. IX, 144 (viz A 1,19)
Celý zří, celý myslí, celý také slyší.
(húlos orai, húlos de noei, húlos de t´ akúei.)

B 25  = Simplikios, In Aristotelis physicorum libros comm., 23, 19 (viz  A 31,9)
Nýbrž zcela bez námahy rozvahou mysli vším otřásá.
(all´ apaneuthe ponoio noú freni panta kradainei.)

B 26  = Simplikios, In Aristotelis physicorum libros comm., 23, 10 (viz  A 31,7)
Stále v tomtéž trvá, aniž se hýbe, (aei d´ en tautó mimnei kinúmenos úden)
  ani mu nepřísluší odcházet jindy jinam.

B 27  = Aetios IV, 5 (viz A 36)
Neboť všechno je ze země a k zemi také cílí.

B 28  = Achillés Tatius, Isagoga excerpta 4, 69; p. 34, 11 Maass (viz A 32; A 33, 3)
U nohou je vidět mez země, dosahující sem nahoru,
stýká se zde vzduchem, zatímco dolní mez ubíhá k bezmeznu.

B 29  = Simplikios, In Aristotelis physicorum libros comm. 188, 32 (viz A 29)
Země a voda je všechno to, co se rodí a roste.

B 30  = Aetios III, 4, 4; Schol. Genav ad F 196 (viz A 46)
Moře je pramenem vody, pramenem větru.
Vždyť kdyby nebylo velkého moře,
(nerodila by se) v mracích (větrem vyvanutých),
ani v proudění řek, ani jako dešťová voda;
avšak to veliké moře je rodičem mraků a větrů i řek.

B 33  = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos X, 314
Vždyť jsme všichni zrozeni ze země a také z vody.

B 34  = Sextos Empeirikos, Adv. mathem. VII, 49, 110; Plútarchos, Quom. adol. 17e
A žádný muž nevěděl a ani nebude vědět
  jasně o bozích, ani o tom, o čem všem mluvím.
A pokud by i naprostou náhodou vyřknul to, co je dokonalé,
  sám by stejně nevěděl.
Na všem totiž spočívá zdání.

B 35  = Plútarchos, Symposion IX, 7; p. 746b
Nechť se zdá, že se toto podobá skutečnému ...

B 36  = Héródiános Alex., Peri dichr. 296, 6
Kterékoliv (věci) se však smrtelným projevily ke spatření ...

B 38  = Héródiános Alex., Peri monérús lexeós 41, 5
Kdyby bůh nestvořil žlutavý med,
  zdály by se nám fíky být o mnoho sladší.

A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 18-20
... Po vyhnání z vlasti žil Zanklé Sicilské (Messina), v osadě sousedící s Etnou - a učil tam a pak v Katánii. Podle jedněch neměl žádného učitele, podle jiných ... A jak praví Sótion, žil po Anaximandrovi. V eposech, elegiích a jambech psal proti Hésiodovi i Homérovi (B 10-12) a napadal jejich vyprávění o bozích. Svoje verše také sám přednášel. Říká se, že se svými názory protistavil Thalétovi (B 19) a Pýthagorovi (B 7), a že napadnul i Epimenida (B 20). Dožil se vysokého věku... (19) ... Oblaka prý vznikají, když je pára Sluncem vynesena a shromážděna v tom, co je obklopuje (ve vzduchu). Bytost boha je vzhledu koule, není nijak podobná člověku. Celý vidí a celý slyší, aniž ovšem oddechuje. Je veškeren dohromady, myslí i rozvahou, a je věčný. Xenofanés první vypověděl, že vše, co vzniká, spěje k zániku, a že duše je vanutí. Říká také, že všechno je horší než mysl ... V mužném věku byl v 60. olympiádě (-540/-537). ...

A 12  =  Aristotelés, Rhetorica II, 23; p. 1399b5
Xenofanés řekl, že jsou stejně bezbožní ti, kdo praví, že bohové se narodili, jako ti, kdo říkají, že umírají. V obojím případě totiž nastává, že bohové někdy nejsou.

A 13 /1  =  Aristotelés, Rhetorica II, 26; p. 1400b5
Elejským, kteří se tázali, zda mají obětovat Leukothei a zpívat nad ní pohřební písně či nemají, Xenofanés radil, aby nezpívali, pokud ji pokládají za bohyni, a aby neobětovali, pokud ji pokládají za člověka.
A 13 /2  =  Plútarchos, Amatorius 18, 12; p. 763d
Xenofanés doporučil Egypťanům, aby Osirida neuctívali, pokud jej pokládají za smrtelného, nebo aby nad ním nenaříkali, pokud jej pokládají za boha.

A 30  =  Aristotelés, Metaphysica I, 5; p. 986b18
Zdá se totiž, že Parmenidés upíná svou pozornost k tomu, co je jedno podle definice, Melissos naopak k tomu, co je jedno ve smyslu látky. Proto první tvrdí, že jedno je omezené, a druhý, že je bezmezné. Xenofanés, první z těch, kdo hlásali jednotu (neboť Parmenidés prý byl jeho žákem), však nic nevysvětlil, ani se nezdá, že by se dotknul povahy něčeho z toho, ale s pohledem upřeným na nebe jako celek prohlašuje, že jedno je bůh (viz B 23)...

A 31  =  Simplikios, Physica 22, 22
 ... (2) Theofrastos tvrdí, že Xenofanés z Kolofónu, Parmenidův učitel, předpokládal, že počátek je jeden (Physicorum Op., fr. 5; D. 480) ... přičemž připouští, že tento zaznamenaný Xenofanův názor patří spíše někam jinam než do zkoumání o přírodě. ...

A 32  =  Pseudo-Plútarchos, Stromata 4 (Eusebios, Praeparatio evangelica I, 8, 4; D. 580)
... Xenofanés ukazuje, že se země nepřetržitě ponenáhlu dostává do moře.
Říká, že Slunce se shromažďuje z malých (částeček) plných ohně.
O bozích vykládá, že u nich není nadvlády, neboť se nesluší, aby byl některý z bohů podřízen...
Ukazuje, že země je bezmezná a že všechny její díly nejsou obklopeny vzduchem.
Všechno prý vzniká ze země.
Tvrdí, že Slunce a hvězdy vznikají z oblaků.

A 33  =  Hippolytos, Refutatio I, 14 (D. 565, W. 17)
(1) .... (3) Slunce každý den vzniká z malých ohnivých (částeček), které se shromažďují, že země je bezmezná a není obklopena ani vzduchem, ani nebem. Je bezpočet Sluncí i Měsíců, všechno vzniká ze země. (4) ...
(5) Xenofanés se domnívá, že se země mísí s mořem a časem se vlhkem rozpouští. Říká, že pro to má takovéto důkazy: Ve vnitrozemí se i v horách nacházejí mušle, v syrakúských lomech byl nalezen otisk ryby a tuleňů, na Paru hluboko v zemi otisk vavřínu (sardele?) a na Maltě ploché otisky mořských tvorů. (6) A tvrdí, že se to stalo tehdy, když bylo v dávné době všechno rozbahněno, a že otisk zaschnul v hlíně. Všichni lidé však zahynou, až se země snesená do moře stane bahnem. Pak znovu počíná vznikání, taková je proměna ve všech světech.

A 38  =  Aetios II, 13, 14 (D. 343)
Podle Xenofana vznikají hvězdy z ohnivých oblaků. Pohasínají každého dne a v noci se rozněcují jako žhavé uhlíky. Východy a západy jsou totiž rozněcování a hasnutí.

A 41  =  Aetios II, 24, 4 (D. 354)
Xenofanés učil, že západ Slunce nastává jeho zhasnutím a že při východu vzniká zase jiné Slunce. ...

A 43 /2  =  Aetios II, 28, 1 (D. 358)
Anaximandros, Xenofanés a Bérósos tvrdí, že Luna má vlastní světlo.
A 43 /3  =  Aetios II, 29, 5 (D. 360)
Podle Xenofana i zatmění měsíce (nebo měsíční fáze?) nastávají pohasnutím.

A 46  =  Aetios III, 4, 4 (D. 371)
Xenofanés říká, že změny v ovzduší se dějí teplem Slunce jako počáteční příčinou. Neboť když vlhkost vystupuje z moře, tehdy je sladké (voda) pro svou jemnost vylučováno a mění se v mlhu; vytváří mraky, jejichž zhuštění sesílá deště a rozdýmává větry. Píše totiž výslovně (B 30,1): “Moře je pramenem vody, pramenem větru.”

A 50  =  Macrobius, Somn. Scip. I, 14, 19
Podle Xenofana je duše ze země a vody.

A 52 /1 =  Cicero, De divin. I, 3, 5
... Xenofanés Kolofónský, jeden z těch, kdo říkali, že bohové jsou, věštění od základů zavrhnul. Všichni ostatní mimo koktavého Epikúra však o přirozenosti bohů bádali.
A 52 /2 =  Aetios V 1, 1 (D. 415)
Xenofanés a Epikúros zavrhli věštění.

Ad 6.   Hérakleitos z Efesu

B 1 = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 132 = A 16 /1, 132

1	Vůči řeči (logú túd´ eontos) platné vždy nechápaví (axynetoi) jsou lidé,
	jak předtím než ji slyšeli,
3	tak poté, co uslyší prvně.
	Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,
5	podobají se nezkušeným,
	když zakoušejí taková slova i díla,
7	jak je já vykládám,
	když každé rozlišuji podle přirozenosti
9	a ukazuji, jak se to s nimi má.
	Ostatním lidem však zůstává skryto, co dělají, když bdí,
11	tak jako zapomínají, co dělají,  když spí.

Verze překladu s jiným doplněním v závěru (Conche):
	Ostatním lidem však uniká, co dělají, když bdí,
11	tak jako jim uniká, co zapomínají, když spí.

B 2 = Sextos Empeirikos, Adversus mathem. VII, 133, 3-5 Mutschmann-J.Mau = A 16 /1
	Proto je třeba následovat to společné,
	Ačkoliv je řeč společná,
	žijí běžní lidé tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.

B 3a = Papyrus Derveni podle restaurace K. Tsantsanoglou - G. M. Parssiglou
1	[... svého (?)  < ...  >  <daim>ón,
 	který zůstává> s b<ohy> - <o něm říká> (Orfeus ?), že dává <Krona Zénovi> -,
3	se tím spíš<e vzt>ahuje <ke Slunci> - nemůže to přece být pochopeno jako od náhody - 	od něho je podle <Orfe> a u<tvořeno> uspořádání (svět) toho<to veškerenstva>.
5	Hérakleitos, který sle<duje> (vše) společné,
 	uspo<řádává> svoje (slova) jako rov<ná Posvátné> řeči, když říká:]
7	Slun<ce> přirozeně <vládne svě>tu, je zšíři lids<kého> chodidla a
 	nepřekračuje <hranice>; pokud by totiž pře<kroči>lo roč<ní> <ob>dobí,
9	vyhleda<ly> by je Erínye, <pomocnice Diké>.
	[Takto pak pravil, aby řeč učinil podivnou a nezřetelnou.]

Struktura výroku v papyru Derveni jakožto hypotetického výroku Hérakleitova:
5	[Hérakleitos, který sleduje (vše) společné,
6	uspořádává svoje (slova) jako rovná Posvátné řeči, když říká:]
7	Slunce vládne světu přirozeně:
7-8	je zšíři lidského chodidla a nepřekračuje hranice;
8-9	pokud by totiž překročilo roční období, vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.

B 8 = Aristotelés, Ethica Nicomachea VII, 1, p. 1155 b4
1	Protikladné se shoduje -
	z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,
3	a všechno vzniká sporem.

B 10 = Pseudo-Aristotelés, De mundo 5, 396 b20 (A 10/1)
1	Spojitosti:
	celé a necelé, shodné a neshodné,
3	souzvučné a nesouzvučné,
	a ze všeho jedno, a z jednoho vše.

B 12 = Kleanthés u Areia Didyma fr. 39.2 (ed. Diels, Doxographi graeci, p. 471.4) u Eusebia, Praeparatio evangelica XV, 20, 2

1	[Zénón ‹z Kitia› o duši říká, že je vnímatelným výparem,	(Kahn CXIII B)
	stejně jako Hérakleitos.
3	Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,
	vždy se stávají duchovními,
5	a proto je přirovnal k řekám, když pravil:]
 	Na ty, kdo vstupují do týchž řek,				(Kahn L, CXIII B)
7	se valí jiné a jiné vody;
	duše se však z té vlhkosti vypařují.				(Kahn CXIII B)

B 16 = Kléméns Alex., Paedagogus II, 99, 5
	Jak by se mohl někdo skrýt tomu, co nikdy nezapadá?

B 17 = Kléméns Alex., Stromata II, 8, 1
	Běžní lidé si neuvědomují věci takové, jaké jsou, když se s nimi potkávají;
	ani když se o nich poučí, nerozpoznávají je;
	ale sami pro sebe se domnívají.

B 18 = Kléméns Alex., Stromata II, 17, 4
	Nemá-li naději v beznadějné, nenalezne to,
	neboť je to nevypátratelné a nepřístupné.

B 19 = Kléméns Alex., Stromata II, 24, 5
	[Hérakleitos, káraje jakési lidi, že jsou nevěřící, říká:]
	Nejsou schopni naslouchat ani mluvit.

B 20 = Kléméns Alex., Stromata III, 14, 1
	Ti, kdo se zrodili,
	chtějí žít a mít úděly smrti, či spíše odpočívat,
	a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.

B 21 = Kléméns Alex., Stromata III, 21, 1
	Smrt je, cokoliv vidíme, když bdíme;
	cokoliv vidíme, když spíme, je spánek.

B 27 = Kléméns Alex., Stromata IV, 144, 3
	Zemřelým lidem nastávají věci,
	které nečekají, a které se ani nedomnívají.

B 30 = Chrýsippos (Physika, fr. 590.5 von Arnim) u Klémenta Alex., Stromata V, 104, 2
	Svět, stejný pro všechny,
	neutvořil žádný z bohů ani z lidí
	- ale byl vždy a je a bude -
	vždyživý oheň,
	vzněcující se s ohledem na <svoje> míry a pohasínající s ohledem na <svoje> míry.

B 31 = Chrýsippos (590.7-11) u Klémenta Alexandrijského, Stromata V, 104, 3-5
1	[Že jej však ‹svět› považoval také za vzniklý a za podléhající zkáze,
	to připomínají následující slova:]
3	Obraty ohně - nejprve moře;					(Kahn XXXVIII)
	‹obraty› moře - zpola země, zpola blýskavice.
5	[To říká v tom smyslu, že vlivem logu a boha, který všechno uspořádává,
	se oheň skrze vzduch obrací ve vlhkost,
7	a to jako v semeno uspořádání světa, které nazývá mořem.
	Z něho ‹z ohně ?› pak znovu vzniká země a nebe a věci, které k nim přináležejí.
9	Jak se znovu navrací a vzněcuje,
	to zřetelně vyjadřuje těmito slovy:]
11	Moře se rozlévá a poměřuje se vůči témuž určení,		(Kahn XXXIX)
	jaké bylo dříve, než vznikla země.

B 32 = Kléméns Alex., Stromata V, 115, 1
	To jedno moudré
	samotné
	nechce i chce být zváno jménem Zéna.

B 34 = Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42
	Když nechápaví uslyší,
	podobají se hluchým;
	výrok jim dosvědčuje:
	jsouce zde, jsou nepřítomni (apeinai).
Kléméns Alex., Stromata V, 115, 3: ... jsouce zde, odcházejí (apienai).

B 35 = Kléméns Alex., Stromata V, 140, 6
	Je totiž velmi potřeba,
	aby mužové milující moudré (filosofús andras) byli znalci mnohých věcí.

B 36 = Kléméns Alex., Stromata VI, 17, 2  (1-4)
	Pro duše je smrt stát se vodou, pro vodu je smrt stát se zemí;
	ze země pak vzniká voda a z vody duše.

B 39 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 88
	[V Priéně se zrodil Biás, syn Teutameův, jehož řeč je mocnější než těch ostatních.
	A priénští mu zasvětili okrsek zvaný Teutameion. <Biás> prohlašoval:]
	„Většina je špatná.“ 

B 40 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1
	Mnohoučenost rozumu nenaučí:
	jinak by byla naučila Hésioda i Pýthagoru
	a dále Xenofana a Hekataia.

B 41 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1
	To jedno moudré: vědět, že důmysl †...† řídí všechno skrze vše.

Překlad Dielsovy konjektury: ... poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše.
Překladová verze: ... záměr ...

B 45 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7
	Ani ten, kdo prochází všechny cesty,
	nemůže svým krokem najít hranice duše:
	tak hluboké má určení.

B 49a = Hérakleitos Homérikos, Allegoriae (= Quaestiones) Homericae 24, 5
	Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,
	jsme i nejsme.

B 50 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 1
	... Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je moudré, aby souhlasili,
	že všechno jest jedno; ...

B 51 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 2  (1-4)
	Nechápou, jak neshodné se sebou souhlasí:
	spojení, které se obrací zpátky, tak jako u luku a lyry.

B 52 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 3-4  (1-2)
	Život je dítě, které si hraje, hraje s kostkami:
	království náleží dítěti.

Kléméns Alex., Paedagogus  I, 22, 1: Hérakleitos říká, že tuto jakousi hru hraje sám Zeus.

B 53 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 4  (1-3)
	Zápas je všech otec, všech král:
	jedny předvádí jako bohy, jiné jako lidi;
	jedny činí otroky, jiné svobodnými.

B 56 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5
	Lidé se při poznávání zjevných věcí mýlí podobně jako Homér,
	který byl moudřejší než všichni Řekové.
	Zmýlily ho totiž děti hubící vši, když mu řekly:
	Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,
	avšak to, co jsme ani neuviděli, ani neuchopili, to neseme.

B 59 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 4
	Cesta na mykacím stroji,
	rovná i křivá,
	[neboť nástroj zvaný šnek, který je součástí mykacího stroje,
	se otáčí rovně i křivě:
	pohybuje se totiž současně vzhůru a v kruhu]
	je jedna a táž.

B 60 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 4  (1-2)
	Cesta nahoru-dolů,
	jedna a táž.

B 61 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 5
	Moře:
	voda nejčistší i nejposkvrněnější;
	pro ryby pitná a životodárná,
	pro lidi nepitná a zhoubná.

B 62 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 6
	Nesmrtelní jsou smrtelní,
	smrtelní jsou nesmrtelní:
	jedni žijí smrt těch druhých,
	druzí umírají život těch prvních.

Doslovný překlad:  Nesmrtelní smrtelní, ...
Filón Alex., Legum allegoriarum libri I, 108: Žijeme jejich smrt, jsme mrtvi jejich životem.

B 64 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7
	Toto veškerenstvo řídí blesk.

B 65 = Filón Alex., Legum allegoriarum libri III, 7
	[Přívrženec Hérakleitovy nauky, který zavádí výrazy:]
	Nasycení a nedostatek,
	vše jako jedno a všechno v proměně.

B 67 = Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 8
	Bůh:
	den noc, zima léto,
	zápas mír, nasycení hlad. ...
	Proměňuje se právě tak,
	jako když se smísí s kadidly, 	nazývá se podle vůně každého z nich.

B 72 = Marcus Aurelius IV, 46
	S čím se zcela nepřetržitě stýkají,
	[s logem, který spravuje veškerenstvo,]
	s tím se neshodují,
	a věci, se kterými se každý den potkávají, se jim jeví cizí.

Pokus o rekonstrukci:
	Zcela nepřetržitě se stýkají s řečí,
 	se kterou se neshodují;
 	a věci, se kterými se každý den potkávají, se jim jeví cizí.

B 74 = Marcus Aurelius IV, 46
	[Mít na paměti, že] není správné být ‹jednat a mluvit jako› děti rodičů,
	[prostě řečeno: tak, jak nám to bylo předáno.]

B 77 = Núménios u Porfyria, De antro nympharum 10; frg. 35 Thedinga  (1-5)
	[Hérakleitos řekl, že] pro duše je rozkoš
	nestávat se smrtí ve vlhkých věcech,
	[... A jinde řekl:]
	My žijeme jejich ‹duší?› smrt
	a ony žijí naši smrt.

B 78 = Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 12
	Lidská povaha nemá záměry,
	božská však má.

B 80 = Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 42
	Je třeba vědět, že zápas je společný,
	a právo je sporem,
	a všechno vzniká sporem a nutností.
Překladová verze závěru: ... a jak je zapotřebí.
Závěr podle kodexového čtení: ... a je věštbami vyhlášeno.
Filodémos, De pietate 14, 26: [...že zápas a Zeus je totéž, jak to říká i Hérakleitos]

B 84.1 = Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 14
	Proměňujíc se odpočívá.

B 88 = Plútarchos, Consolatio ad Apollonium 10, p. 106 e
	Totéž je uvnitř:
	živé i mrtvé,
	probuzené i spící,
	mladé i staré.
	Jedno je převrácením toho druhého,
	a to druhé zas převrácením toho prvního.

B 89 = Plútarchos, De superstitione 3, p. 166 c
	Probuzeným je svět jeden a společný,
	avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu.

B 90 = Plútarchos, De E apud Delphos 8, p. 388 e
	Všechno se směňuje za oheň
	a oheň za všechno,
	jako zboží za zlato
	a zlato za zboží.

B 91 = Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392 b  (1-8)
	Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky,
	[podle Hérakleita,
	ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu,
	neboť ta se hbitou a rychlou proměnou]
	rozptyluje a znovu shromažďuje.
	[A vlastně se ani nespojuje znovu a někdy později,
	ale spíše se zároveň spojuje i opouští,]
	přichází i odchází.

B 93 = Plútarchos, De Pythiae oraculis 21, p. 404 d  (1-4)
	Vládce, jehož věštírna je v Delfách:
	ani nemluví,
	ani neskrývá,
	nýbrž dává znamení.

B 94 = Plútarchos, De exilio 11, p. 604 a
	Slunce nepřekročí <své> míry,
	jinak by je vyhledaly Erínye, pomocnice Diké.

B 96 = Strabón, Geographica XVI, 26, 784
	Mrtvoly jsou k vyhození spíše nežli hnůj.
Verze překladu:  Mrtvoly vyhazovat spíše než výkaly!

B 97 = Plútarchos, An seni respublica gerenda sit 7, p. 787 c
	Psi štěkají na toho, koho nepoznávají.

B 98 = Plútarchos, De facie in orbe lunae 28, p. 943 e
	Duše jsou cítit po Hádu.

B 100 = Plútarchos, Platonicae quaestiones 8, 4, p. 1007 d
	... doby, které všechno přinášejí,
Plútarchos, De defectu oraculorum 416 a: [Všechno, co doby přinášejí a země živí.]

B 101 = Plútarchos, Adversus Colotem 20, p. 1118 c
	Prohledal jsem sebe sama.

B 102 = Porfyrios, Quaest. homer. ad Il. pert. reliq., ad IV, 4 (I, 69, 6 Schr. = Erbse, p. 445)
	Bohu je vše krásné, dobré a řádné;
	lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné.

B 104 = Proklos, In Platonis Alcibiadem I, 256, p. 525, 21 Cumont
	Jaká je jejich mysl či rozvaha?
	Důvěřují lidovým zpěvákům,
	a jako učitele užívají zástup;
	nevědí, že „většina je špatná, menšina dobrá“.

B 106 = Plútarchos, Camillus 19, 1
	[Hérakleitos vyčítal Hésiodovi, že rozděloval dny na dobré a špatné,
	neboť nerozpoznal, že]
	přirozenost každého dne je jedna.

B 107 = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 126 = A 16 /1
	Špatnými svědky jsou lidem oči a uši,
	když mají barbarské duše.

B 108 = Stobaios, Anthologium III, 1, 174, 3-4
	Ačkoliv jsem slyšel řeči mnohých,
	žádná z nich nepřichází k tomu, aby rozpoznala,
	co je moudré a od všeho oddělené.

B 110 = Stobaios, Anthologium III, 1, 176
	Není lepší, když se lidem stává, cokoliv chtějí.

B 111 = Stobaios, Anthologium III, 1, 177
	Nemoc činí zdraví příjemným a dobrým,
	hlad nasycení,
	únava odpočinek.

B 112 = Stobaios, Anthologium III, 1, 178
	Uvažovat -
	největší zdatnost a moudrost,
	mluvit a konat pravdivé věci,
	vnímajíce podle přirozenosti.

B 113 = Stobaios, Anthologium III, 1, 179
	Vědomí je všem společné.

B 114 = Stobaios, Anthologium I, 1, 179
	Když mluvíme s rozumem,
	je třeba se posilovat tím, co je společné všem,
	tak jako obec zákonem, a ještě silněji.
	Vždyť všechny lidské zákony jsou živeny jedním božským,
	neboť vládne tak, jak dalece chce,
	a vystačí pro všechny a <ještě> vyniká.

B 115 = Stobaios, Anthologium III, 1, 180 (Stobaios však výrok připisuje Sókratovi.)
	K duši patří určení,
	které roste samo sebou.

B 116 = Stobaios, Anthologium V, 6
	Všem lidem náleží poznávat sebe sama a uvažovat.

B 117 = Stobaios, Anthologium III, 5, 7
	Když se muž opije,
	je veden nedospělým chlapcem,
	vrávorá,
nevnímá, kam kráčí,
	když má vlhkou duši.

B 118 = Stobaios, Anthologium III, 5, 8
	Suchá záře - duše nejmoudřejší a nejlepší.


B 119 = Plútarchos, Platonicae quaestiones 999 e
	Povaha člověka: daimón.
Verze překladu: Povaha je člověku jeho životní úděl.  (jako u Sofokla)

B 120 = Strabón, Geographica I, 1, 6, p. 3
	Mezníky jitra a večera:
	Medvědice a naproti Medvědici její strážce od jasného Dia.

B 123 = Themistios, Orationes 5, Hypaticus ad autocr. Iovianum, p. 69 Harduin
	Přirozenost se ráda skrývá.

B 124 = Theofrastos, Metaphysica 15, p. 7 a14 Usener (p. 16 Ross & Fobes)
	Jako hromada ledabyle nasypaných věcí je nejkrásnější svět.

Překlad rukopisného čtení:
1	Ten nejkrásnější, svět, je jako tělo ‹z› ledabyle nasypaných věcí.

B 125 = Theofrastos, fr. 8, sect. 9 Wimmer (De vertigine 9 - 10)
	I smíchaný nápoj zůstává rozptýlen,
	když se jím pohybuje.

B 125a	 = Heracliti Epistulae 8, 3
	Ať vás neopustí bohatství, Efesané,
	aby dosvědčovalo, že jste ničemníci.

B 126	= Tzetzés, Scholia ad exeg. in Iliad., p. 126 Herman  (1-4)
	Chladné se zahřívá,
	horké se ochlazuje,
	vlhké se vysušuje,
	seschlé se zvlhčuje.

B 126b = Anonym In Platonem Theaet. 71, 12 (ad p. 152 e)
	[Epicharmos, který se stýkal s pýthagorejci, přece pochválil jistý podivuhodný výrok o vzrůstu. Postupuje totiž podle Hérakleitova výroku:]
	Vždy roste jedno tak, jiné (jindy ?)  jinak,
	vzhledem k tomu, čeho je (má ?)  zrovna nedostatek.
	[Jestliže tedy nic neustává, když se podoba rozplývá a mění,
	rodí se jindy jiné bytosti pro nepřetržitou náhradu.]

B 129 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 6
	Pýthagorás, syn Mnésarchův,
	provozoval zkoumání nejhorlivěji ze všech lidí,
	a vybrav si tato sepsání,
	vytvořil si svoji moudrost: mnohoučenost, zběhlost ve špatnosti.

B 137 = Aetios u Stobaia, Anthologium I, 5, 15, p. 78  
	[Hérakleitos nazýval bytnost osudu řečí,
	která prostupuje bytností veškerenstva.
	Tato <bytnost osudu> je aithérické tělo,
	semeno vzniku veškerenstva i míra uspořádaného cyklu.]
	[Všechno se děje podle osudu, který je zároveň nutností.
	Napsal například toto:]
	Vždyť všechno je <osudem> naprosto přidělené.

A 1 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 - 17
    Hérakleitos z Efesu byl syn Blosónův - nebo podle některých Hérakontův. Mužného věku dosáhl v 69. olympiádě (-504/-501.). Byl velmi povýšený jako málokdo a přezíravý, jak je zřejmé i z jeho spisu, v němž praví (B 40): „Mnohoučenost nenaučí mít rozum, vždyť by byla naučila Hésioda i Pýthagoru a dále Xenofana a Hekataia.“ Neboť (B 41): „To moudré je jedno, vědět, že důmysl () řídí všechno skrze vše.“ A o Homérovi tvrdil, že si (B 42) „zaslouží být vyhozen ze závodů a ztlučen a stejně tak i Archilochos.“
    (A 1, 2)
Říkal také, že (B 43) „zpupnost je třeba hasit spíše než požár,“ a že (B 44) „je třeba, aby lid bojoval o zákon, který se rodí, jako o hradbu.“ A těmito slovy obviňuje Efesany, protože vyhnali jeho druha Hermodóra (B 121): „Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým, neboť vyhnali Hermodóra, muže z nich nejprospěšnějšího, se slovy: ‘Nikdo ať není nejprospěšnější z nás, a pokud někdo takový je, ať je jinde a u jiných.’“ Když pak ho žádali, aby jim dal zákony, odmítl to, protože obec již byla opanována špatnou ústavou.
    (A 1, 3)
Uchýlil se do svatyně Artemidiny a hrál s dětmi kostky; když ho pak Efesané obstoupili, vzkřikl na ně: „Co se divíte, ničemové? Což není lepší dělat toto, než s vámi spravovat obec?“
    Nakonec se vystěhoval, zprotiviv si lidi, a žil osaměle v horách, živě se travou a bylinami. Když ovšem z toho dostal vodnatelnost, vrátil se do města a záhadně vyzvídal na lékařích, mohl-li by udělat ze záplavy sucho. Protože ho nechápali, zahrabal se ve stáji do kravského hnoje, doufaje, že se teplem hnoje voda z něho vypaří. Když však ani takto ničeho nedosáhl, skonal ve věku 60 let.
    (A 1, 4)
...    Hermippos však tvrdí, že se ptal lékařů, může-li mu někdo z nich tlakem na vnitřnosti vyčerpat vodu. A když řekli, že ne, položil se na výsluní a poručil chlapcům, aby ho přikryli hnojem. Takto prý druhého dne skonal a byl pohřben na agoře. Neanthés z Kyziku však tvrdí, že když se nemohl vyprostit z hnoje, zůstal ležet; a byv pro tuto změnu nepoznán, stal se potravou psů.
    (A 1, 5)
    Již od dětství vzbuzoval podiv; už jako mladík říkal, že nic neví, ale když dospěl, tvrdil, že všechno poznal. Nebyl žákem nikoho, nýbrž prohlašoval, že se vyptával sám sebe (viz B 101) a naučil se všemu sám od sebe. ... Kniha ...
    (A 1, 6)
    Věnoval ji jako dar do svatyně Artemidiny. Někteří tvrdí, že ji napsal úmyslně nejasně, aby ji mohli číst jenom povolaní a ne kdekdo z obyčejných lidí, aby se nedala snadno tupit. ... 
    Theofrastos přičítá jeho trudnomyslnosti, že některé části díla jsou jen zpola dokončené a na různých místech jsou napsány pokaždé jinak. Antisthenés uvádí v Nástupnictvích jako známku jeho velkomyslnosti, že postoupil hodnost krále svému bratrovi. Jeho spis měl takovou slávu, že díky němu vznikli i jeho stoupenci, kterým se říkalo hérakleitovci.
    (A 1, 7)
    Celkově si všímal těchto věcí: Všechno sestává z ohně a do něj se zase navrací (viz B 31, B 90); vše se děje podle osudového určení (viz B 137) a jsoucí věci se slaďují protichůdnými pohyby (viz B 51) a že všechno je plné duší a daimonů. Vyslovil se též o tom, jak v kosmu všechno souvisí; že Slunce je tak velké, jak se jeví (viz B 3). Uvádí se také jeho výrok (B 45): „Ani ten, kdo prochází všechny cesty, nemůže svým krokem najít hranice duše, tak hluboké má určení.“ Říkal, že (B 46) „mínění je posvátná choroba, a zrak že klame“. Ve svém spise se občas vyjadřuje jasně a srozumitelně, takže i největší omezenec jej může snadno pochopit a povznést svou duši; stručnost a pádnost výkladu je totiž neporovnatelná.
    (A 1, 8)
    V jednotlivostech má pak takovéto názory: Oheň je prvkem a (B 90) „směnou ohně je všechno“;  děje se to jeho zřeďováním a zhušťováním, nepodává však o tom jasného výkladu. Všechno vzniká podle protikladnosti (viz B 8) a celek je v ustavičném toku jako řeka   (viz B 91). Všechno je vymezeno a je jeden svět; rodí se z ohně a opět se spaluje v jistých cyklech střídavě po veškerý věk; děje se to podle osudového určení. Z protikladů se pak ten, jenž vede ke vzniku, nazývá zápasem a svárem (viz B 80); zatímco ten, který vede ke všeobecnému vzplanutí, se nazývá souhlasem (viz B 50) a mírem (viz B 67); proměna se nazývá cestou nahoru dolů (viz B 60), podle níž vzniká svět.
    (A 1, 9)
    Neboť zhuštěný oheň se zvlhčuje, když se sráží, a tak vzniká voda; zhuštěná voda pak se proměňuje v zemi, toto je cesta dolů. Země se opět roztéká, vzniká z ní voda a z ní pak zbývající živly. Převádí totiž skoro všechno na výpary z moře - a toto je cesta nahoru. Výpary vznikají ze země a z moře; jedny jsou jasné a čisté, druhé temné. Oheň nabývá moci jasnými výpary, vlhkost těmi druhými. Jaké je to obklopující (obloha?), to nevysvětluje; jsou prý v tom však duté nádoby, obrácené dutinou k nám. V nich se shromažďují jasné výpary, tvoří plameny, a to jsou hvězdy.
    (A 1, 10)
    Nejjasnější a nejteplejší je plamen Slunce; ostatní hvězdy jsou totiž více vzdáleny od Země, a proto méně září (viz B 99) a hřejí; zatímco Luna, která je bližší Zemi, se nenese čistým prostorem. Slunce se ovšem pohybuje v místě průzračném a nesmíšeném, jeho vzdálenost od nás je uměřená, proto více hřeje a také svítí. Zatmění Slunce i Luny nastávají pootočením oněch dutých nádob vzhůru. Měsíční proměna podob Luny se děje otáčením v ní co do malosti nádoby. Den a noc, měsíce, roční doby (viz B 100) a roky, také deště a větry a vše, co je tomu podobné, vzniká podle rozdílných výparů.
    (A 1, 11)
Neboť když jasný výpar vzplane v dutině (tak Reiske; rkp: v kruhu) Slunce, působí den, zatímco když nabude převahy opačný ‹výpar›, způsobuje noc. A vzrůst tepla z jasného výparu dělá léto, zatímco převaha vlhkosti z výparu temného způsobuje zimu (viz B 126b). V souvislosti s tím pak vykládá i původ všeho ostatního. O Zemi však nic neprohlašuje, jaká je a co je, ale neříká nic ani o těch dutých nádobách. To byly tedy jeho názory.
    Pokud jde o Sókrata a jeho výrok, když se obeznámil s Hérakleitovým spisem, který mu podle Aristonovy zprávy přinesl Eurípidés, to jsme pověděli ve stati o Sókratovi (viz A 4 /3).
    (A 1, 12)
Gramatik Seleukos však tvrdí, že jakýsi Krotón vypravuje ve svém Potápěči, že první tu knihu přinesl do Hellady jakýsi Kratés, který také řekl, že kdo se v ní nechce utopit, ten že potřebuje nějakého délského potápěče. Jedni ji uvádějí pod nadpisem Músy (viz Platón, Sofistés 242e, druzí O přirozenosti; Diodotos pak:
             „Přesné kormidlo, pro cestu životem,“
jiní Ukazatel povah, Jeden svět obratu všeho pospolu.
Když se ho ptali, proč mlčí, odpověděl prý: „Abyste vy mohli tlachat.“ ...

A 1a /2 = Suidás, Lexicon, s.v. Délský potápěč (Déliú kolymbétú)
    „Délský potápěč.“ To bylo řečeno vzhledem k Hérakleitově knize pro její obtížnou pochopitelnost, totiž že je zapotřebí nějakého délského potápěče, který by se v ní neutopil. Jedni ji uvádějí pod nadpisem Músy (viz Platón, Sofistés 242e), druzí O přirozenosti; Diodotos pak Přesné kormidlo pro cestu životem, jiní Ukazatel povah, Jeden svět obratu všeho pospolu (= A 1, 12). Nebo takto: Délský potápěč pro ty, kdo se potápějí až do krajnosti (viz A 14a). Když totiž dal Eurípidés Sókratovi spis temného Hérakleita a zeptal se ho, co si o něm myslí, tak odpověděl: Čemu jsem rozuměl, je urozené, proto myslím, že takové je i to, čemu jsem nerozuměl. Jenom to potřebuje nějakého délského potápěče (= A 4 /3), aby se v tom člověk neutopil.
K tomu úsloví: „Délský potápěč“ se říká o těch, kdo jsou veskrze obratní v plavání (potápění).

A 4 /1	= Aristotelés, Rhetorica III, 5, 1407 b14-18 (viz B 1)
Obecně řečeno, musí být to, co je napsáno, dobře čitelné a snadno pochopitelné, což je totéž. Věty, které nemají dost vazeb a které je nesnadné členit, jako ty Hérakleitovy, to postrádají. Neboť rozčlenit Hérakleitovy věty je obtížný úkol, poněvadž bývá nejasno, k čemu něco náleží, zda k tomu, co následuje, či k tomu, co předchází. Tak např. hned na začátku jeho spisu, kde praví: „Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé.“ Je totiž nejasno, k čemu se vztahuje slůvko „vždy“ a jak <je třeba větu> členit.
A 4 /2	= Démétrios Rhétór, De elocutione 192
Zřetelnosti se dosahuje různě. Nejprve v termínech, potom ve vazbách. Co je však bez vazeb a naprosto rozvolněné, je zcela nejasné, neboť kvůli narušení vazeb není zřejmé, kde každá jednotlivá část věty začíná, tak jako v tom, co napsal Hérakleitos. Velmi četné poruchy vazeb to totiž činí temným.

A 5 /2 = Simplikios, In Aristotelis Physicorum libros commentaria 23, 33
Hippasos z Metapontia a Hérakleitos z Efesu míní, že svět je jeden, pohyblivý a konečný. Počátkem však činí oheň, takže všechno jsoucí tvoří z ohně jeho zhušťováním a zřeďováním - a opět je do ohně rozkládají, neboť tato přirozenost je (pro ně) jedna a základní. Hérakleitos říká, že „všechno je směnou ohně“ (viz B 90). Dává světu také jakési pořadí proměn a vymezený čas proměny světa, podle nějaké osudové nutnosti.
A 5 /3 = Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 283-4 Diels
Hérakleitos a Hippasos pokládají za počátek všeho oheň. Z ohně totiž všechno pochází a do ohně všechno dokonává. Napřed, když se srazily jeho tvrdší díly, vzniká země; potom, když země změkla působením ohně, se přirozeně uvolňuje voda; když se pak vypařuje, vzniká vzduch. Svět a všechna těla se pak skrze oheň rozpouštějí ve vzplanutí.
(Viz Aetios, Placita philosophorum V, 5, 1)
A 5 /6 = Apuleius, De mundo 19-20 (řecký citát = B 10)
A opravdu, přirozenost protikladů se proměňuje sama od sebe a z disonancí se stává jeden soulad. Tak se spojuje mužské a ženské a obojí rozdílné pohlaví tvoří z nepodobných podobnou živou bytost. Také umění vytvářejí z nestejných prvků něco stejného, když napodobují přírodu: malířství z rozdílných barevných pigmentů, ... Vždyť i hudba ... K tomu se v jednom ze svých mlžných výroků vyslovil i Hérakleitos:
„Spojitosti: celé a necelé, shodné a neshodné, souzvučné a nesouzvučné, a ze všeho jedno, a z jednoho vše“ (B 10).

A 6 /1 = Platón, Kratylos 402 a (viz B 91)
Hérakleitos někde říká, že všechno se pohybuje a nic netrvá, a když všechno, co je, připodobňuje k proudu řeky, praví: „Dvakrát do téže řeky bys nevstoupil.“
A 6 /2 = Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta) I, 23, 7; p. 320 Diels
Hérakleitos odstranil ze světa pokoj a klid, neboť toto patří mrtvým. Všemu dal pohyb, věčný věčným, pomíjivý pomíjivým.
A 6 /8 = Aristotelés, Topica 104 b21
... Podle Hérakleita se všechno pohybuje ...

A 6a = Filón Alex., Quis rerum divinarum haeres sit 43, 214 Wendland
Vždyť jedno sestává z obou protikladů, jeho rozdělením se protiklady stávají patrnými. Což to není právě to, o čem Řekové tvrdí, že to Hérakleitos - u nich významný a proslulý - učinil centrem filosofie a chlubil se tím jako novým objevem? ...

A 7 /1 = Aristotelés, Metaphysica III, 3, p. 1005 b23
Pro nikoho totiž není možné soudit, že totéž je i není, jak se někteří domnívají, že říkal Hérakleitos.
A 7 /2 = Aristotelés, Metaphysica IV, 7, p. 100 b35 - 1006 a6
Jak jsme už řekli, někteří tvrdí, že totéž může být a nebýt a že takto můžeme usuzovat. Takovou řeč užívají mnozí z těch, kdo mluví o přirozenosti. My jsme však to, že by něco současně bylo a nebylo, právě prohlásili za nemožné. Ukázali jsme, že toto je nejspolehlivější ze všech principů. Někteří to ovšem schvalují a pro svou nevzdělanost to vyhlašují. Vždyť je to nevzdělanost, nevědět, čeho výklad je třeba hledat a čeho ne.
A 7 /3 = Aristotelés, Metaphysica IV, 7, p. 1012 a24-26
Zdá se, že Hérakleitova řeč dělá ze všeho pravdu, když o všem mluví tak, že je a není.
A 7 /4 = Aristotelés, Metaphysica XI, 5, p. 1062 a30 - 34
Jednoduše není žádný důkaz proti takovým věcem, nýbrž proti tomu, kdo je tvrdí. Kdyby se někdo na ten obrat raději zeptal samotného Hérakleita, přinutil by jej k souhlasu, že protikladné výpovědi o těchže věcech nikdy nemohou být pravdivé.

A 8 /1 = Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 303, 8-10 Diels
Hérakleitos říká, že cyklický oheň je věčný (viz B 30), osud pak že je určení, které pracuje prostřednictvím protichůdnosti věcí.

A 9 = Aristotelés, De partibus animalium I, 5; p. 645 a16-23
Vždyť ve všech přírodních bytostech spočívá cosi úžasného. Jako se také vypráví o cizincích, kteří se přišli setkat s Hérakleitem: Když prý k němu přišli a viděli, že se vyhřívá u pece, zůstali stát ve vchodu. On je však vyzval, aby odvážně přistoupili, neboť i na tomto místě jsou bohové. Tak máme ke zkoumání každého živočicha přistupovat beze strachu, neboť v každém je něco přirozeného a krásného.

A 10 /3 = Aristotelés, Physica III, 5, p. 204 b35 - 205 a7
... Jako tvrdí Hérakleitos, že se vše jednou stane ohněm. ... Všechno se totiž proměňuje z opaku do opaku, tak jako z tepla v chlad.
A 10 /4 = Simplikios, In Aristotelis De caelo comm. VII, p. 294, 4-5 Heiberg
A Hérakleitos říká, že jednou svět vzplane ohněm, jindy se však z ohně znovu ustaví v nějakých časových cyklech, ve kterých „se vzněcuje s ohledem na míry a hasne s ohledem na míry“ (B 30.5). Tentýž názor pak později měli i stoici.
A 10 / = Alexandros z Afrodisiady, In Aristotelis meteor. comm. VI, 90 a, p. 61,33 - 32,6
... Močály a bažiny se stávají obyvatelnými díky tomu, že se tam vlhkost vysycháním stává úměrnou. Pak se ovšem úměrně tomu jiná místa stávají neobyvatelnými pro nadměrné sucho. Za příčinu toho se považuje proměna světa a jeho pomíjivost. Z těchto znamení mohli někteří dojít k mínění o vzplanutí světa, jako třeba Hérakleitos a ti, kdo mají díky němu ono mínění: Stoici ...

A 11 /1 = Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 342, 6-7 Diels (= D. 342)
Parmenidés a Hérakleitos říkají, že hvězdy jsou shluky ohně.
A 11 /2 = Chrýsippos (Fragmenta Physica 690) u Aetia, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta) II, 17, 4, p. 346, 18-20 Diels (= D. 346)
Hérakleitos a stoici  tvrdí, že hvězdy se živí z pozemského výparu.
A 11 /5 = Aristotelés, Problemata XXIII 30, p. 934 b23
Proto i někteří hérakleitovci tvrdí, že z vyschlé a ztvrdlé pitné vody vznikají také kameny a země; i to, že Slunce je výpar z moře.

A 12 /1 = Aetios, Placita philosophorum II, 20, 16 (D. 351)
Hérakleitos a Hekataios říkají, že Slunce je pochodeň vystupující z moře a obdařená myslí.
A 12 /4 = Aetios, Placita philosophorum II, 27,2 (D. 358)
Hérakleitos říká, že Luna má podobu mísy.
A 12 /6 = Aetios, Placita philosophorum II, 29, 3
Hérakleitos říká, že zatmění (fáze?) Luny se dějí otočením dutiny a nakloněními.

A 14 /1 = Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 369, 3-8 Diels
Hérakleitos říká, že hřmění vzniká nahlučením větrů a mraků a vpádem vanutí do mračen; záblesky že jsou zážehy ve výparech, bouřkové blesky pak zapálení a pohasnutí v mračnech.
A 14 /2 = Seneca, Naturales quaestiones II, 56, 1
Hérakleitos se domníval, že blýskání je podobné tomu, jako když my zapalujeme oheň ...

A 14a /1 = Níkandros z Kolofónu, Alexipharmaca 171-177 
      Též ty se vnoříš do temně fialového a trpkého moře,
      které Zemětřas Poseidón dal větru i ohni k službě.
      Vanutím nepřátelským je zajisté podmaněn pod jho
      vždyživý oheň, a do šíra plynoucí voda se třese
      jasnícími větry. A proud je bez řádu, miluje bouře,
      ovládá i silné plavce, jimž je přisouzen zánik;
      dříví poslouchá zákon ohně, i když je mu nepřátelský.

A 15 /1 = Aristotelés, De anima I, 2, p. 405 a24
(Tito mluví o počátcích jako o duši…) A Hérakleitos říká, že počátkem je duše, nakolik je duše výparem, ze kterého sestává také všechno ostatní. Toto je nejméně tělesné a vždy plynoucí. Pohyblivé se tedy poznává pohyblivým. Že jsoucna jsou v pohybu se domníval on i mnozí jiní.
A 15 /3 = Aetios, De placitis reliquiae (Theodoreti et Nemesii excerpta), p. 389, 1-5 Diels 
Hérakleitos říká, že duše světa je výpar z vlhkostí v něm (viz B 12). Duše v živých bytostech pak z výparu z těch vlhkostí, které jsou kolem nich, i z těch, které jsou v nich samých. Duše světa a duše v živých bytostech je ustavena sourodně.
A 15 /5 = Aetios, De placitis reliquiae (Theodoreti et Nemesii excerpta), p. 388, 5-7 Diels
Parmenidés, Hippasos a Hérakleitos říkají, že duše je ohnivá.

A 16 /1 = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 126 - 134
...  (A 16 /1, 127)
Hérakleitos tedy označuje logos za soudce pravdy, ne ovšem rozum jakýkoli, nýbrž ten společný a božský. To je však třeba v krátkosti vysvětlit. Oblíbeným tématem filosofů přírody totiž je, že to, co nás obklopuje, je rozumné a myslící.
    (A 16 /1, 128)
Už mnohem dříve to vyjádřil Homér, když říká (Od. XVIII, 136-7, př. O. Vaňorný):
         „Takový zajisté duch (noos) jest ve všech pozemských lidech,
         jaký je den, jejž otec všech lidí a králů jim sešle.“
Také Archilochos říká (fr. 68 Diehl), že lidé mají takové smýšlení (fronein),
         „jakého dne jim ho Zeus dá“.
Totéž je řečeno i u Eurípida (Troad. 885-7):
         „Vidět a poznat, ó Die, kdo jsi, je těžké a matoucí!
         Ať jsi nutností přírody, nebo mysl (nús) lidí, vzývám tě.“
    (A 16 /1, 129)
    Podle Hérakleita se tedy stáváme rozumnými, když tento božský logos vtahujeme při dýchání; ve spánku však na něj sice zapomínáme, avšak po probuzení se znovu stáváme rozumnými. Ve spánku, když jsou smyslové cesty uzavřeny, se totiž mysl v nás odděluje od své přirozené jednoty s tím, co nás obklopuje, a jediné spojení s tím udržuje prostřednictvím dechu jako nějakého kořene. Oddělením pozbývá schopnost paměti, kterou dříve měla.
    (A 16 /1, 130)
Při bdění pak opět vyhlédáme smyslovými drahami jako nějakými okny a díky spojení s tím, co nás obklopuje, znovu nabýváme rozumovou schopnost. Má se to s tím podobně, jako když se uhlíky přiblížením k ohni proměňují a rozžhavují se, zatímco vzdálením od ohně hasnou. Tak i podíl toho, co nás obklopuje a co je v našich tělech návštěvníkem, se oddělením od okolí stává téměř nerozumným, kdežto díky přirozené jednotě a prostřednictvím co největšího počtu drah se stává příbuzným s celkem.
    (A 16 /1, 131)
Hérakleitos říká, že kritériem pravdy je tento společný a božský logos a že účastí na něm se stáváme rozumnými, takže to, co se ukazuje všem společně, je důvěryhodné, neboť je přijato společným a božským logem, zatímco to, co napadá nějakého jedince, je z opačného důvodu nevěrohodné.
    (A 16 /1, 132)
Když tedy výše zmíněný muž začíná dílo O přirozenosti, ukazuje nějakým způsobem na to, co nás obklopuje, když říká: B 1.
    (A 16 /1, 133)
    Když těmito slovy výslovně uvedl, že vše činíme a myslíme díky účasti na božském logu, postupuje o něco dále a dodává: B 2. Vědomí totiž není nic jiného než výklad způsobu uspořádání veškerenstva. Proto také mluvíme pravdivě, když se účastníme na paměti logu, zato lžeme, když jsme v sobě samých. ...

A 16 /2 = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VIII, 286
Vždyť Hérakleitos také výslovně říká, že člověk není rozumný, neboť soudné je pouze to, co <vše> obklopuje.

A 21 = Kléméns Alex., Stromata II, 130
Anaxagorás z Klazomen říká, že cílem života je nazření a z něho plynoucí svoboda; Hérakleitos z Efesu zase, že zalíbení (příjemnost).

A 22 /1 = Aristotelés, Ethica Eudemia VII, 1, 1235 a24-29
Mimo to ‹lásku a protikladný zápas› však jsou i oddělená umístění protikladů; zdá se však, že láska je svádí dohromady. ... A Hérakleitos káral toho, kdo napsal (Homér, Ilias XVIII, 107): “Kéž by zahynul svár mezi bohy i mezi lidmi.”
Vždyť bez vysokého a nízkého ‹tónu› by nebyl souzvuk a bez samce a samice, kteří představují protiklady, by nebyly živé bytosti.
A 22 /2 = Simplikios, In Categorias comm. 412, 26 Kalbfl.
‹... Hérakleitos totiž tvrdí›, že ‹v případě zrušení svárů› by všechno zaniklo.

Ad 7.   Hérakleitovo dědictví po Hippokrata: „fysis si vystačí ve všem“

Skythinos z Teu

C 3. 1.  =  Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós, fragment 1 West = Plútarchos, De Pythiae oraculis 17, 402 a10 - b1, ed. W. Sieveking; v překladu R. Hoška:

[... Skythinos ... o lyře:]
1	    ... tím se Diu podobá					- fragment 1 West
krásný Apollón, že lyrou začátek i konec dá 
3	všemu, za tepátko má on slunce jasný paprsek.

C 3. 2.  =  Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós, fragment 2 West:
(Jiná verze je ovšem je u Stobaia, Anthologium I, 8, 43, p. 108, 6 W. - a ještě jinak čte Diels Kranz podle Wilamowitze)

1	Poslední a první z všeho, v sobě všechno mající!		- fragment 2 West
Vždy jsi jeden a ne jeden; zde jsi, když jsi minul už,
3	a když jsi tu, odcházíš zas; v protikladné poloze
týž se vždycky objevíš zas...
5	Pro nás zítřek včerejškem je, včerejškem je zítřek zas.

C 3. 1+2:
Pokus o doslovnější převod co do významů, podle souvislého Westova čtení (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2. Oxford, Clarendon Press, 1972):

[Skythinos ... mluví o lyře, kterou]
1	    uvádí v soulad
	Apollón podobný Zénovi, když veškeru  <lyru, rozuměj: jakožto svět>, začátek i konec
3	pospolu drží, za trsátko má však jasné světlo Slunce.

1	Poslední i první ze všeho, v sobě samém všechno držící:
Vždy jeden a ne jeden, neboť znovu jest, kdo jde sám mimo,
3	sobě protikladnou cestu z toho, který jest
uvnitř sebe ... avšak nám je zítra
5	třetím včera, včerejšek je zase zítřek.

(Paralelní text C 3. 2. Je také u  Stobaia, Anthologium I, 8, 43, p. 108, 6; ed. C. Wachsmuth and O. Hense, jiné je zase ve Westově edici Skythina jako fr. 2 a jinou úpravu přijímá edice Diels-Kranz podle Wilamowitze.)

Hippokratés

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

    (C 1, 3)
    Jako všechny živé bytosti sestává i člověk ze dvou (živlů), různících se co do moci, ale shodných co do potřebnosti, totiž ohně a vody. Spojení obou je dostačující jak pro ně navzájem, tak pro vše ostatní; avšak každý odděleně nepostačuje ani sobě samému, ani ničemu jinému. Každý z nich má takovouto moc: Oheň může vším pohybovat, voda může všechno živit. ...
    (C 1, 4)
Z těch dvou přísluší každému něco: Ohni horko a sucho, vodě pak chladno a vlhko. Předávají si to ovšem navzájem...
    (C 1, 5)
    Všechno božské i lidské se podle proměn ubírá nahoru i dolů (B 60, B 62). Den i noc (se střídají) co do největší a nejmenší míry (B 57): Jako má Luna svoje maximum i minimum, díky přístupu ohně a vody, tak i Slunce (střídá) zvětšování a zkracování (viz B 100, B 94), všechno je i není totéž. Světlo je Diem, tma Hádem, světlo Hádem, tma Diem (viz B 32); těká a posouvá se jedno sem, druhé onam; v každé době, v každém místě; jedno vykonává činnost toho druhého a naopak. A (běžní lidé) nevědí, co dělají (B 1), avšak domnívají se, že vědí, co dělají (B 17). Nerozpoznávají to, co vidí, i když se jim všechno děje podle božské nutnosti (B 72, B 137, B 1, B 80); jak to, co chtějí, tak to, co nechtějí (B 110). Když jedno ubíhá tam, jiné onam, přece se tím obojí navzájem směšuje a tak každé naplňuje úděl, jak k většímu (B 25), tak k menšímu. Vše zaniká od jiného (Anaximandros B 1), větší od menšího a menší od většího. Větší roste z menšího a menší z většího (B 126b).
    (C 1, 7)
    Nebudu se zabývat ostatními živými bytostmi a ozřejmím to, co se týká člověka. Do člověka vniká duše, držící spojení ohně a vody, podíl těla člověka. Tyto (podíly) jsou jak ženské, tak mužské, početné a rozmanité, živí se a rostou tímtéž, čím člověk. Je nutné, aby každá živá bytost v sobě měla všechny ty díly. Čeho nějaký díl by totiž od počátku neměla, to by nemohlo růst ani tehdy, kdyby přicházelo sebevíce potravy, ani kdyby jí přicházelo málo. Když má všechny, roste každý (podíl) na svém místě (viz Anaxagorás B 10, A 41). Potravou mu je sucho od vody a vlhko od ohně; jedny (podíly) tlačí dovnitř, jiné ven. Jako když dva tesaři řežou dřevo: Jeden tahá, druhý tlačí - a oba dělají totéž. Když na jedné straně tlačí pilu dolů, tak jde na druhé straně nahoru, jinak by to přece nešlo. Kdo by to vzal násilím, všechno by zničil. Tak je to i s potravou člověka: Něco tahá, něco tlačí; co se napře dovnitř silou, jde ven. Kdo by to mimo vhodný čas vzal násilím, všechno by zmařil.
    (C 1, 10)
    Shrnuji: Oheň uspořádal všechny části v těle na místa jim náležitá, podobně jako veškerenstvo (viz B 31, B 30, B 67), malé vůči velkým a velké vůči malým. Největší - tedy břišní dutina - je zásobárnou pro sucho i vlhko, aby všemu dávala i od všeho brala, mocí se podobá moři (viz B 31), které mořské živočichy živí, jim nesouladné však hubí (B 61). Kolem ... pak jako zemi (uspořádal kůži). ... V tom všem si oheň utvořil tři oběhy, které se navzájem vymezují zevnitř i zvenčí: Jeden jako břišní dutinu vlhkostí, mocí podobný Luně. Jeden ve vnějším obalu (kůže) jako obklopující klenbu, mocí podobný hvězdám. A uprostřed ten, který je vymezený zevnitř i zvenčí (tedy analogický Slunci). Ten je nejteplejší a nejsilnější oheň, vládne všemu, všechno spravuje podle přirozenosti, není postižitelný ani zrakem, ani hmatem. V něm je duše, mysl, rozvaha, růst, pohyb, zmenšování, rozlučování, spánek, probuzení. Toto řídí všechno skrze všechno (B 41) a to jak zde (v člověku), tak i onde (v kosmu) - a nikdy neodpočívá (B 16, B 84).
    (C 1, 11)
Lidé však nedokážou skrze zjevné pozorovat nezjevné. Ačkoliv běžně provozují různá umění, která jsou podobná lidské přirozenosti, nepoznávají to. Mysl bohů sice naučila lidi napodobovat božská umění; přesto poznávají jenom to, co dělají, ale nepoznávají, co napodobují. Vše je totiž podobné i nepodobné, vše je souladné i protikladné (B 8, B 10), smluvené i nesmluvené, mající důmysl a bez důmyslu. Způsob každého z nich je nanejvýš protikladný, když je souhlasný. Vždyť zákon a přirozenost, díky nimž všechno děláme, ač jsou souhlasné, spolu nesouhlasí (B 50). Zákon totiž lidé stanovili sobě samým, aniž by poznávali, čeho se týká, zatímco přirozenost všeho uspořádali bohové. Co však ustavili lidé, to nikdy nezůstává stejné, a to ani správně, ani nesprávně. Cokoli však utavili bohové, je vždy správně; tím se liší správné a nesprávné.
    (C 1, 13)
Díla s železem: Kováři svým uměním železo změkčují, vanutím vynucují oheň, prospívají mu tím, že je zbavují výživy (pro oheň, vody). Když je učiní měkkým, kovají je a utvářejí, pak se stane tvrdým díky výživě od jiné vody. Totéž zakouší člověk od cvičitele: Ohněm (námahy) mu odebírají jeho výživu, je udýchaný. Když takto změkne, kují ho, třou a čistí; proudem vod odjinud se pak stává pevnějším.
    (C 1, 15)
Ševci rozdělují celek a díly - a kusy tvoří celek, když ševci řezáním a šitím dělají z chatrných bot zdravé. I člověk zakouší totéž: Z celku se vydělují části a složením vzniká z částí celek. Lékaři uzdravují chatrné (části), když je probodávají a řežou (viz B 58)...
    (C 1, 16)
Dva tesaři řežou, jeden tlačí, druhý tahá; oba dělají totéž. Řežou, jeden tahá, druhý tlačí. Silou se obracejí hned nahoru, hned dolů. Když řežou na kusy, vytvářejí množství - a když dělají množství, tvoří kusy. Napodobují přirozenost člověka. Dech jednou tahá, jindy tlačí; když činí obojí, působí totéž. Když se pokrm tlačí dolů silou, obrací se hned nahoru. ...
    (C 1, 17)
Zedníci dělají z rozdílných (částí) souladné (dílo). To, co je suché, zvlhčují; co je mokré, to vysušují (B 126); celek rozdělují a rozdělené sestavují. Kdyby to tak nebylo, nedařilo by se jim to tak, jak je třeba. Napodobují lidskou životosprávu: Zvlhčují suché, suší vlhké; celek rozdělují, rozdělené spojují. To všechno je co do přirozenosti rozdílné i souladné (B 10).
    (C 1, 18)
... Největší intervaly (oktávy a kvinty) jsou nejsouladnější, zatímco nejmenší intervaly (sekunda) nejhůře ladí (B 8). Kdyby však někdo učinil všechny intervaly stejné, nebylo by to lahodné. Nejvíce potěší velmi četné proměny a nejrozmanitější intervaly. Kuchaři připravují lidem pokrmy tak, že míchají rozličné potraviny, rozdílné i souladné; takže mohou z těchže surovin dělat různá jídla a nápoje. Kdyby dělali všechno stejné, nebylo by to lahodné...
    (C 1, 19)
Koželuhové kůže natahují, třou, češou, myjí. Stejná je péče o děti. Ti, kdo pletou, pletou v kruhu: Začínají od konce a končí na začátku (B 103). Stejný je oběh v těle: Začíná tam, u čeho končí.
    (C 1, 20)
Ti, kdo pracují se zlatem, je tepou, čistí a taví mírným ohněm, nikoliv prudkým. Po přípravě je používají na různé věci. Člověk obilí mlátí, čistí, mele a peče pomocí ohně. V těle se pak nestráví prudkým ohněm, ale mírným.
    (C 1, 22)
Hrnčíři otáčejí kruhem a ten se nevychyluje ani dopředu, ani dozadu. Otáčejí s ním na obě strany, což je současně napodobením vesmírného kruhu. Na tomtéž otáčejícím se kruhu vyrábějí rozličné věci - z té samé (hlíny) a týmiž nástroji - a přece nejsou žádné výrobky stejné, ale navzájem různé. Stejně tak je to s lidmi i s ostatními bytostmi ...
    (C 1, 24)
Taktéž (sportovní) zápas a cvičení: Učí přestupovat zákon podle zákona, křivdit spravedlivě, klamat, krást, loupit, páchat násilí, dělat nejkrásnější i nejodpornější věci (viz B 102, B 15). Kdo tak nečiní je špatný, kdo tak činí, je dobrý. Je to přehlídka hloupostí mnohých (B 2). Ti se na to dívají a soudí, že jeden z těch všech je dobrý (viz B 49, viz Xenofanés B 2), ti ostatní zase špatní. Mnozí žasnou (viz B 87), nemnozí rozpoznávají! Když lidé přijdou na trh, jednají stejně: Klamou jak ti, kdo prodávají, tak ti, co kupují. Obdivován je ten, kdo nejvíc podvádí (viz B 28, B 81).
    (C 1, 34. 8-14)
Pokud by někdo nevěřil, že se duše smíchá s přirozeností (var: s duší), nechť se podívá na uhlí. Když k ohořelému uhlí přidáme neohořelé, silné k slabému, přidáme mu potravu. Vše bude mít stejné tělo a jedno nebude odlišné od druhého, ať už byly zažehnuty v kterýchkoliv tělech; právě tak to bude všechno. Když spotřebují dodanou výživu, rozloučí se v nezjevné. A toto prodělává i lidská duše.


Hippokratés, De alimento (De nutrimento) = “Hérakleitos” C 2

1.	Potrava a druhy potravy, jedna a mnohá: ...
2.	Rostou a sílí jak svaly, tak i podobné a nepodobné; všechno co je v jednotlivých bytostech podle přirozenosti každé z nich a vzhledem k síle, kterou má ad počátku. 
9.	Počátek všech je ale jeden, a konec všech je jeden - a tentýž je konec a počátek.
12.	Potrava všeho škodí i prospívá k zahřátí, škodí i prospívá k ochlazení, škodí i prospívá k síle.
15.	Přirozenost ve všem vystačí všemu.
17.	... Tyto všechny věci jsou jedné přirozenosti i nejsou: Všechny jsou to mnohé přirozenosti i jedna přirozenost.
24.	... Je jedna přirozenost: být a nebýt.
40.	... Vlastní šťávy škodí, cizí šťávy škodí, cizí šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí; shodné se neshoduje, neshodné se shoduje...
45.	Cesta nahoru-dolů, jedna.

Ad 8.   Parmenidés

A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 21-23
(21) Xenofanovým žákem pak byl Parmenidés, syn Pyrétův; i když Theofrastos ve svém Výtahu (Epitomé) říká (Mínění přírodozpytců fr. 6a = D. 482,14), že poslouchal Anaximandra. Ačkoliv byl posluchačem Xenofanovým, přesto ho nenásledoval. Stýkal se však, jak tvrdí Sótión, i s pýthagorejcem Ameiniou, synem Diochaitovým, mužem sice chudým, leč po všech stránkách dokonalým. Spíše následoval jeho, i když sám byl ze vznešeného a bohatého rodu. Po jeho smrti mu zřídil svatyni jako héróovi, neboť Ameiniás a nikoliv Xenofanés jej přivedl ke klidu.
    Parmenidés první prohlásil Zemi za kulovitou a za ležící uprostřed. Prý jsou tyto dva prvky: oheň a země. Oheň má roli činitele, země látky.
(22) Zrod lidí prý nastává především díky Slunci; to (?) je však zakládáno teplem a chladem, díky nimž je veškerenstvo ustaveno. Duše a mysl (nús) je prý totéž, jak to připomíná i Theofrastos ve Fyzice (míněn je však jeho spis Názory přírodozpytců, fr. 6a = D. 483,2), když probírá názory skoro všech myslitelů. Parmenidés prý rozlišil dvojí filosofii: jednu vzhledem k pravdě (alétheia), jednu vzhledem k mínění (doxa). Proto také někde říká (B 1.28b-30):
        „Je nutno, abys poznal vše:
        jednak klidné srdce okrouhlé Pravdy, 
        jednak domněnky smrtelníků, v nichž není pravdivé přesvědčení.“
I on filosofuje ve verších, jako i Hésiodos, Xenofanés a Empedoklés. Za kritérium pravdy prohlásil rozum (logos, „důvod“), zatímco smysly nepokládal za přesné. Říká totiž (B 1.28b-30):
        „Ať tě ani bohatě zkušený zvyk nenutí touto cestou
        stáčet nevidoucí oči i zalehlé uši a jazyk,
        však rozumem rozsuzuj velice sporné rozhodnutí.“
(23) ... V mužním věku byl za 69. olympiády (-504/-501). Zdá se, že první zjistil, že Večernice a Jitřenka je tatáž, jak praví Favórinos v páté knize Vzpomínek; jiní to však připisují Pýthagorovi (viz VIII, 14 = A 40a/2). Kallimachos však tvrdí, že ona báseň není jeho. Říká se, že svým spoluobčanům dal také zákony, jak uvádí Speusippos ve spise O filosofech. Prý také první zavedl řeč v podobě otázek, zvanou Achilleus, jak udává Favórinos v Rozmanitém vyprávění. Byl ještě druhý Parmenidés ...


Ad 9.   Následky elejské proměny myšlení

Zénón Elejský

B 1  =  Simplikios, In Aristot. physicorum lib. 140, 34 (po B 3)
Stejným způsobem dokázal bezmezno co do o velikosti (megethos, rozsah). Napřed totiž dokázal, že “pokud by jsoucno nemělo velikost, nebylo by”. Vyvozuje:
    “Když je jsoucí, musí každé jsoucno mít nějakou velikost i tloušťku, také musí být jedno jsoucno odděleno od druhého. A stejně se to má s i tím jsoucnem, které je před oním. I to bude mít velikost a opět bude něco před ním. A toto lze říci jednou a lze to říkat i neustále, neboť žádné takové jsoucno nebude poslední a žádné nebude ani beze vztahu k dalšímu. Proto je-li jsoucen mnoho, je nutné, aby byla jak malá tak veliká, a to zároveň; tak malá, že nemají velikost, a tak veliká, že jsou bezmezná (apeira, nekonečná).”

B 2  =  Simplikios, In Aristot. physicorum lib. 139, 5
Ve svém spise, který obsahuje četné důkazy, pokaždé dovozuje, že ten, kdo uznává mnohost, říká věci navzájem si odporující. Tak je jeden důkaz, který dovozuje, že je-li jsoucen mnoho, jsou zároveň i veliká i malá; tak veliká, že jsou nekonečně veliká, a tak malá, že nemají vůbec žádnou velikost (viz B 1). Dokazuje to tím, že nemá-li něco ani velikost, ani tloušťku, ani objem, pak vůbec nemůže být.
    “Neboť”, říká, “kdyby to přistoupilo k jiné věci, nikterak by ji to nezvětšilo, vždyť není-li žádná velikost a přistoupí-li k něčemu, nemůže to nijak získat na velikosti a nenastane žádný přírůstek. A když se ubíráním nezmenší a přidáváním nezvětší, je patrné, že ani přidané ani ubrané nebylo ničím.”
Zénón to neříká, aby popřel jedno, nýbrž to, že každá z mnohých ba bezmezných věcí má velikost. Bezmezných proto, že díky neomezené dělitelnosti je před tím, co uchopujeme, vždy něco jiného (roz.: vždy je nějaká menší velikost). Dokazuje to, když byl před tím dovodil, že nic nemá velikost, že každá z mnohých věcí je se sebou totožná a jedna.

B 3  =  Simplikios, In Aristot. physicorum lib. 140, 27
Když Zénón ukazuje, že je-li mnohé, je zároveň omezené i neomezené, píše doslovně toto:
    “Je-li jsoucen mnoho, je nutné, aby jich bylo tolik, kolik jich je, ani více, ani méně. A je-li jich tolik, kolik jich je, budou omezena (omezeného počtu).
    Je-li jich mnoho, jsou neomezena (počtem), neboť vždy je mezi nimi další a mezi tím je znovu další. Tak jsou jsoucna neomezena (počtem, velikostí?).”
Takto ukázal dělením nekonečnost co do množství.

B 4  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 72
Dokonce i Xenofanés, Zénón Elejský a Démokritos jsou podle nich (pyrrhónovců) skeptiky... Zénón vyvrací pohyb, když říká:
“Pohybující se nepohybuje ani na tom místě, kde je, ani na tom, kde není.”

A 1  =  Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů IX, 25-29
Zénón Elejský. Apollodóros o něm v Kronikách říká, že co do původu byl syn Teleutargův, ale že jej Parmenidés přijal za vlastního...
    Zénón byl žákem Parmenida a byl i jeho miláčkem. Byl pěkně urostlý, jak říká Platón v dialogu Parmenidés (p. 127b = A 11). Platón jej vzpomíná i v Sofistovi (216a) a Faidrovi (261d = A 13), kde ho nazval “Eleatský Palamédés”. Aristotelés (fr. 65 = A 10) jej považuje za vynálezce dialektiky, podobně jako Empedoklea za vynálezce rétoriky. (26) Byl to muž velice ušlechtilý, a to jak ve filosofii, tak coby státník. Kolují mnohé knihy jimi sepsané, oplývající velkým důmyslem. ...
    Zénón byl vynikající i v jiných záležitostech, především tím, že se k mocnějším choval přezíravě stejně jako Hérakleitos. Neboť i on více než honosnost Athéňanů miloval svou vlast, jež se dříve nazývala Hyelé, později Elea a byla osadou Fóků, prostou obec, která dovedla vychovávat jen dobré muže. Proto se neodstěhoval do Athén, nýbrž strávil život doma.
(29) Jako první představil tázací výklad zvaný “Achilleus”, jak říká Favórinos, i když bývá připisován také Parmenidovi a dalším.
    Jeho názory byly takovéto: Jsou (různá, mnohá?) uspořádání (kosmoi), prázdnota však není. Přirozenost všeho pochází z horka a chladu i sucha a vlhkosti, které se navzájem přeměňují. Původ lidí je ze země, duše je směs toho, co bylo výše jmenováno, přičemž nic z toho nepřevládá. Říká se o něm, že se rozčiloval nad výtkami; když mu do pak kdosi vytkl, odpověděl: “Když se nebudu rozčilovat výtkami, tak nebudu cítit radost ani při pochvalách.
    Že bylo osm Zénónů, to jsme vyložili už při Zénónovi z Kitia (VII, 35). Zénón Elejský byl v mužném věku za 79. olympiády (-464/-461).

A 4 /1  =  Platón, Alkibiadés I; p. 119a
Sókratés: Nuže, jmenuj někoho z ostatních Athéňanů nebo cizinců, otroka ne svobodného, o kom se může říci, že se stal stykem s Perikleem moudřejším; jako já ti mohu uvést, že styk se Zénónem měl takový účinek na Pythodóra Isolochova a Kalliu Kalliadova, z nichž jeden i druhý se stal moudrým a váženým, když zaplatil Zénónovi sto min.

A 12  = Platón, Parmenides 128be
Ano, Sókrate, řekl Zénón. Ty jsi ovšem pravdu mého spisu nepoznal úplně. Jistě dobře pronásleduješ a jako lakónští psi stopuješ, co bylo řečeno; především je ale ti skryto, že můj spis vůbec není tak domýšlivý, že by sice byl napsán s tím úmyslem, jak ty říkáš, ale že by to před lidmi skrýval jako cosi velice důležitého. Avšak to, co jsi vyslovil, je jenom jakási nahodilá okolnost, zatímco ve skutečnosti to je pomoc Parmenidově řeči, proti těm, kteří si z ní dělají legraci a tvrdí, že pokud jedno jest, tak že z toho pro tu řeč plynou mnohé směšné důsledky, navíc protikladné té řeči. Můj spis se tedy obrací proti těm, kteří říkají, že je mnohost, a oplácí jim stejnou měrou, ba ještě větší, neboť chce jasně ukázat, že jejich hypotéza, že jest mnohost, je ještě směšnější než hypotéza, že jest jedno, pokud se to náležitě promyslí. V takové bojovné náladě jsem to za mlada psal. A když jsem to napsal, někdo mi to ukradnul, takže jsem ani nemohl uvážit, jestli to mám vydat na světlo nebo ne. Mýlíš se tedy, Sókrate, když myslíš, že to napsal člověk ne mladý a ne z bojovné nálady, nýbrž starší a ze ctižádosti. Jinak jsi jej však, jak jsem už řekl, nevystihnul špatně.

A 14 /2  = Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů III, 48
Jako první prý psal dialogy Zénón Elejský; Aristotelés však v první knize spisu O básnících (fr. 55) uvádí Alexamena ze Styry nebo z Teu.

A 24 /4  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 562, 3
Zénónův důkaz ukazující nemožnost toho, že prostor (topos, místo?) je, zní takto:
Je-li prostor, v čem bude? Vždyť vše, co je, je v něčem, a co je v něčem, je též v prostoru. Bude tedy prostor v prostoru, a to jde do nekonečna. Prostoru (místo) tedy není.

A 25 /1  = Aristotelés, Fyzika 239b9
Zénónovy důkazy o pohybu, které působí potíže těm, kdo je chtějí vyvracet, jsou pak čtyři. První je o tom, že není pohyb; neboť to, co se pohybuje, musí nejprve dorazit do poloviny cesty, než dojde k cíli ...
A 25 /2  = Aristotelés, Fyzika 233a21
Zénónův důkaz uchvacuje lež, neomezený počet (míst) nelze projít ani se nelze dotknout bezmezného každého zvlášť ve vymezeném čase. ... Nelze projít nekonečným počtem (míst) nebo se dotknout nekonečného počtu v konečném čase...

A 26  = Aristotelés, Fyzika 239b14
Druhý důkaz se nazývá “Achilleus”. Je to ten, že nejpomalejší nemůže být v běhu nikdy dostižen nejrychlejším, neboť pronásledující musí dříve dojít tam, odkud vyběhl prchající, takže pomalejší je nutně vždy o něco napřed. ...

A 27 /1  = Aristotelés, Fyzika 239b30
Třetí důkaz je nyní ten, že letící šíp stojí. ...

A 28 /1  =  Aristotelés, Fyzika 239b33
Čtvrtý důkaz je pak o skupinách o stejném počtu, které se na závodní dráze pohybují proti sobě stejnou rychlostí, ale z opačných stran. Jedna skupina z konce závodiště a druhá od prostředku. Přitom se děje, jak Zénón myslí, že se poloviční čas rovná dvojnásobnému. To je však nerozumné...

A 29 /2  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 1108, 18
... Důkaz, kterým se Zénón dotazoval sofisty Prótagory:
“Pověz mi, Prótagoro”, řekl, “zda způsobí zvuk jedno prosné zrno, když upadne, nebo i jedna desetitisícina zrna?”
A když řekl, že nezpůsobí, zeptal se:
“Upadne-li měřice prosa, způsobí zvuk či ne?”
Když pak Prótagorás odpověděl, že způsobí, řekl Zénón:
“Jak to? Není nějaký poměr měřice prosa k jednomu zrnku i k jeho desetitisícině?”
Když on uznal, že je, řekl Zénón:
“Nebudou také vzájemné poměry zvuků tytéž? Neboť v jakém poměru jsou mezi sebou zvučící předměty, v takovém jsou i zvuky. Ježto je tomu tak, pak vydává-li zvuk měřice prosa, vydá jej také jedno prosné zrno i desetitisícina zrna.”
Taková je tedy tázací řeč Zénónova.

A 30  =  Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta p. 303,19) I, 27 (= D. 303)
Melissos a Zénón říkají, že bůh je jedno a všechno, a že pouze jedno je věčné a bezmezné.


Melissos

B 1  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 162, 24
Melissos ... píše takto:
    “Vždy bylo, co bylo a vždy bude. Vždyť pokud by vzniklo, pak by bylo nutné, aby předtím, než vzniklo, nic nebylo. Pokud by však tehdy nebylo nic, pak by nic z ničeho nevzniklo.”

B 2  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 29, 22; 109, 20
    “Když nevzniklo, jest a také vždy bylo a vždy bude - a nemá počátek ani konec, nýbrž je bezmezné. Kdyby totiž vzniklo, mělo by počátek, začalo by totiž někdy být vzniklé, a mělo by i konec, přestalo by totiž někdy být. Když však ani nezačalo, ani nepřestalo, vždy bylo a vždy bude, nemá počátek ani konec. Není totiž možné, aby bylo vždy, co není vše.”

B 3  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 109, 29
Jako však slovy “někdy vzniklé” (B 2) prohlašuje bytnost za vymezenou, tak zase slovy “vždy jsoucí” říká, že bytnost je bezmezná; zřejmým to učinil, když říká:
    “Ale jako vždy jest, tak musí vždy být také neomezené co do velikosti.”
Říká však, že velikost není vzdálenost (viz B 10).

B 5  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 110, 5
Kdyby nebylo jedním, hraničilo by s jiným.

B 6  =  Simplikios, De caelo 557, 14
... Melissos však říká: “Pokud by totiž (bezmezné) bylo, bylo by jedno; pokud by totiž bylo dvojí, nemohlo by být bezmezné, nýbrž by mělo vzájemné hranice.”

B 7  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 111, 18
    “(1) Takto je tedy věčné, bezmezné, jedno a celé stejné. (2) Nemůže ani zahynout, ani se zvětšovat, ani měnit své uspořádání, nemá ani bolest ani zármutek; kdyby totiž podstupovalo něco z toho, nebylo by už jedno. Kdyby se totiž stávalo jinačím, nutně by pak nebylo stejné, nýbrž hynulo by, co bylo dříve, nastávalo by nejsoucí. Kdyby se za deset tisíc let změnilo o jeden vlas, pak by ve všem čase vše zahynulo. (3) Nemůže ani měnit své uspořádání. Neboť uspořádání (kosmos), které bylo dřív, nehyne, ani nenastává nejsoucí. Když pak ani nic nepřibývá, ani nic nehyne, ani se nestává jinačím, jak by pak mohlo něco z toho, co je, měnit své uspořádání? Pokud by se totiž něco stávalo jinačím, pak by také měnilo by své uspořádání. (4) Nemá ani bolest. Nebylo by totiž vše, kdyby mělo bolest. Bolavá věc přece nemůže být vždy, nemá stejnou sílu jako zdravá. Nic by nebylo stejné, kdyby mělo bolest. Mělo by ji, kdyby je něco opouštělo nebo k němu přistupovalo, a tehdy by už nebylo stejné. (5) Zato zdravé nemůže bolet, neboť zdravé a jsoucí by tím zahynulo, nastalo by to, co není jsoucí. (6) A o zármutku je tentýž výklad jako o bolesti.
    (7) Nic není prázdné. Vždyť prázdné je nic a nic by přece nemohlo být. Ani se nepohybuje. Nemá totiž, kam by ustoupilo, nýbrž je plné. Kdyby však bylo prázdno, ustupovalo do prázdna; prázdno však není jsoucí, proto není kam ustupovat. (8) Nemůže být (různě) husté ani zředěné. Zředěné totiž nemůže být stejně plné jako to husté, protože zředěné se stává prázdnějším než husté. (9) Takto je pak třeba posuzovat plné a neplné. Pokud něco obsahuje (něco jiného) nebo je přijímá do sebe, není plné. Když však neobsahuje ani nepřijímá, je plné. (10) Nutné musí být plné, když není prázdné. Když je plné, nepohybuje se.”

B 8  =  Simplikios, De caelo 558, 19 (cfr. A 14)
Když o jsoucnu řekl, že je jedno, nezrozené, nehybné a neobsahující nic prázdného, nýbrž že je celé v sobě plné, tak dodává:
    “(1) Podaný výklad je hlavním dokladem toho, že jest samotné jedno. Ukazují to však i následující doklady. (2) Kdyby totiž byla mnohost, musela by být taková, jako jsem o jednom řekl, že jest. Kdyby totiž byla země, voda, vzduch, oheň, železo, zlato, živé a mrtvé, i černé a bílé a vše ostatní, co lidé pokládají za pravdivé, - pokud by tedy toto vše bylo a my bychom viděli i slyšeli správně, - pak by se slušelo říkat, že každé je takové, jaké se nám právě poprvé zdálo, a že se nic neproměňuje ani nestává jinačím, nýbrž že je vždy, pokaždé takové, jaké právě je. Nyní však tvrdíme, že správně vidíme, slyšíme i chápeme. (3) Přitom se nám zdá, že horké se stává chladným a chladné horkým, že se tvrdé stává měkkým a měkké tvrdým, že živá bytost umírá i zase vzniká z neživého; že se to všechno stává jinačím, že to, co bylo a co je nyní, si není nijak podobné; že se dokonce i tvrdé železo otírá prstem, sousedí-li s ním, podobně i zlato, kámen i vše ostatní, co se zdá být pevné; že z vody vzniká země i kámen. Z toho plyne, že jsoucí věci ani nevidíme, ani nepoznáváme. (4) To spolu navzájem nesouhlasí! Tvrdíme totiž, že (věci) jsou mnohé a věčné, že mají vzhled a pevnost, a přitom se nám zdá, že se všechno stává jinačím a proměňuje se, pokaždé z toho (stavu), který jsme viděli. (5) Je tedy jasné, že jsme neviděli správně, že se nám ani správně nezdá, že to je mnohé. Kdyby totiž (ty věci, stavy) byly pravdivé, neproměňovaly by se, nýbrž každé by bylo takové, jaké se právě zdálo být. Není totiž nic silnějšího než pravdivé. (6) Když se však proměnilo, tak jsoucí zaniklo, avšak nastalo nejsoucí. Takto tedy (platí, je možné), pokud by byla mnohost, musela by být taková, jaké je právě jedno.”

B 9  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 87, 6
Melissos chce říci, že je netělesné; objasňuje to slovy:
    “Pokud tedy je, musí být jedno. A když je jedno, nemůže mít tělo. Kdyby však mělo tloušťku, mělo by části a už by nebylo jedním.”

B 10  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 109, 32
Říká však, že velikost není vzdálenost, má totiž na mysli nerozdělené jsoucno:
    “Pokud by totiž to, co je bylo rozděleno,” říká, “pohybovalo by se, kdyby se však pohybovalo, nebylo by už.”

A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 24
    Melissos, syn Ithagenův, pocházel ze Samu. Byl žákem Parmenidovým, (přišel však do styku i s Hérakleitem. Ten ho tehdy též doporučil Efesanům, kteří ho neznali; podobně jako Hippokratés doporučil Démokrita Abdéřanům). Byl i státníkem a jeho spoluobčané jej poctili uznáním. Proto byl také zvolen velitelem loďstva a získal ještě větší obdiv pro svou osobní zdatnost.
    Jeho názor byl, že veškerenstvo je neomezené, neproměnné a nehybné; že je sobě podobné a plné jedno; že není pohybu, nýbrž jen jeho zdání. Dokonce ani o bozích se nemá nic prohlašovat, neboť o nich není poznání (gnósis, viz Hérakleitos B 86).
    Podle Apollodóra byl v mužném věku za 84. Olympiády (-444/-441).

A 4 /1  = Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 70, 16
Melissos dal svému spisu nadpis O přirozenosti nebo-li o jsoucím (Peri fyseós é peri tú ontos).
A 4 /2  = Simplikios, De caelo 557, 10
Pokud O přirozenosti nebo-li o jsoucím napsal Melissos, pak je jasné, že nazval přirozenost jsoucnem.

A 9 /3  = Aetios II, 1, 6 (D. 328)
Díogenés (z Apollónie) a Melissos (říkají, že) veškerenstvo je bezmezné, svět však vymezený.

A 13 /1  =  Aetios I, 7, 27 (D. 303)
Melissos a Zénón (říkají, že bůh je) jedno a všechno, (a že) samotné jedno je věčné a bezmezné.
A 13 /2  =  Olympiodóros, De arte sacra (Collection des Alch. grecs Berthelot II) p. 81, 3
Melissos se domníval, že božské je jedním nepohyblivým bezmezným počátkem všeho jsoucího.

A 14 /1  =  Filodémos, Rhet. fr. inc. 3, 7 (II, 196 Sudhaus)
... ani podle Parmenida a Melissa, kteří říkají, že všechno jest jedno, a proto jsou smyslové vjemy falešné.

Ad 10. Empedoklés a Anaxagorás: mísení kořenů a mísení kvalit

Empedoklés

A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 51-77
Empedoklés byl, jak praví Hippobotos, synem Metóna a vnukem Empedoklea a pocházel z Akragantu. Totéž tvrdí Tímáios v 15. Knize Dějin a dodává, že básníkův děd Empedoklés byl významným mužem. Ale i Hermippos psal totéž jako on a podobně mluví i Hérakleidés ve spise O nemocech, že pocházel ze skvělého domu, protože jeho děd pěstoval závodní koně... (53) ... Ve Favórinových Poznámkách jsem pak našel zprávu, že Empedoklés obětoval divákům býka z medu a mouky a že měl bratra Kallikratida. ... (54) Že pocházel z Akragantu na Sicílii, říká sám na začátku Očišťování:
        Přátelé, bydlící ve velkém městě u Akragantu
        žlutého, u akropole...
Tolik o jeho rodu.
    Že byl posluchačem Pýthagorovým, vykládá Tímáios v 9. Knize a dodává, že tehdy byl, podobně jako Platón, usvědčen z krádeže Pýthagorových přednášek a vyloučen z účasti na výkladech. Prý se také sám zmiňuje o Pýthagorovi těmito slovy:
        Mezi nimi pak žil muž nesmírných vědomostí,
        který největší bohatství ducha z lidí si získal.
Jiní soudí, že to praví o Parmenidovi.
    (55) Neanthés tvrdí, že až do Filoláa a Empedoklea se výkladů účastnili všichni pýthagorovci. Když ale Empedoklés svou básní učinil pýthagorejskou nauku přístupnou lidu, vydali zákon, že se žádnému básníkovi nesmí dovolit přístup k ní. ...
Podle Satyra Gorgiás tvrdil, že sám byl přítomný tomu, když Empedoklés prováděl kouzla. Vyznává to však prý ve svých básních i Sám Empedoklés ... když praví:
        Dozvíš se o lécích, které jsou ochranou před zlem i stářím,
        protože jedině tobě (svému žáku Pausaniovi) mám v úmyslu toto vše svěřit.
        Nezdolných větrů též utišíš sílu, které se prudce
        ku zemi ženou a dechem svým veškeré osení ničí;
        avšak budeš-li chtít, zase mírné přivedeš vánky.
        Učiníš z černého deště počasí suché, jež lidem
        přišlo by vhod, a naopak učiníš z letního sucha
        přívaly živící stromy, jež z oblohy prouditi budou.
        Dokonce vyvedeš z podsvětí sílu mrtvého muže.
    (60) Také Tímáios v 18. Knize píše, že to byl muž po mnoha stránkách podivuhodný. Když totiž kdysi vanul etésiový vítr tak prudce, že poškodil plodiny na polích, poručil stáhnout kůži z oslů, nechal z ní nadělat měchy a rozepjal je po pahorcích a výšinách, aby zachycovaly vítr. Když vítr ustal, nazvali ho krotitelem větrů. Hérakleidés ve spise O nemocech praví, že Empedoklés dal Pausaniovi návod, jak zacházet s nedýchající ženou. Podle Aristippa a Satyra byl Pausaniás jeho miláček a jemu věnoval svou báseň O přírodě těmito slovy:
   (61) Poslyš mne, Pausanio, ty moudrého Anchita synu!
    Složil na něho i epigram:
        Lékaře Pausania, jenž Anchitovým je synem,
           potomka Asklépiova, Gela vlast vychovala.
        Mnoho on mužů, jež soužily nemoci strastiplné,
           ze sídla Persefonina zachránil uměním svým.
    Podle Hérakleida byl případ nedýchající ženy takovýto: Udržoval po 30 dní její tělo při životě bez dýchání a tepu srdce, proto ho Hérakleidés nazval také lékařem a věštcem, dovolávaje se při tom i těchto jeho veršů:
   (62) Přátelé, bydlící ve velkém městě při Akragantu
        žlutém u akropole, dbalí šlechetných skutků,
        zdravím vás. Já jako nesmrtelný bůh a ne jak člověk
        mezi vámi se ubírám, ode všech ctěn, jak se sluší,
        stužkami zdoben a věnci z kvítí pestrobarevného.
        Kdykoli přijdu v kvetoucích městech k mužům a ženám,
        všude mi božskou vzdávají poctu a následují mne
        tisíce lidí, vyptávajíce se, kde k prospěchu stezka.
        Jedni si přejí věštby, druzí zas dožadují se
        uslyšet z mých úst všeliké nemoci hojící výrok.
...    (66) ... Praví aspoň:
        Zdravím vás. Já jak nesmrtelný bůh a ne jako člověk
        mezi vámi se ubírám...
     V té době, kdy dlel v Olympii, na sebe obracel příliš velkou pozornost, takže se o nikom nemluvilo tolik, jako o Empedokleovi ... 
    O jeho smrti se zprávy různí. Hérakleidés, který vypráví příběh o nedýchající ženě, jak si Empedoklés získal slávu tím, že oživil a poslal domů ženu, která byla již mrtvá ...
    (76) Jeho učení bylo takovéto: Jsou čtyři živly: oheň, voda, země a vzduch; Láska je síla, která je slučuje, a Svár síla, jež je rozlučuje. Říká totiž:
        Zářivý Zeus a Héra životodárná a Hádés,
        Néstis dále, jež oči lidí slzami smáčí.
Přitom Diem myslí oheň, Hérou zemi, Hádem (Aidóneem) vzduch a Néstidou vodu. O nich pak říká:
        Jejich ustavičná změna nemá nikterak konce,
protože takovéto uspořádání světa je prý věčné. Dodává totiž:
        jednou se všechny ty živly Láskou spojují v jedno,
        podruhé je zase všechny rozpojí nenávist Sváru.
    Slunce pokládá za veliké nahromadění ohně a za větší než Měsíc, který pokládá za diskovitý kotouč, samu oblohu má za podobnou křišťálu. Duše prý vstupuje do rozličných druhů živočichů i rostlin, neboť říká:
        Narodil jsem se totiž již kdysi hochem i dívkou,
        keřem i ptákem, též rybou z moře se vymršťující.
...

Anaxagorás

B 1  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 155, 23
Všechny věci byly pohromadě, bezmezené co do množství i malosti, neboť také malost byla bezmezná. A když byly všechny pohromadě (viz Linos fr. 1), nebyla žádná z nich zřejmá kvůli malosti. Všechno totiž zaujímal vzduch a aithér, oba byly bezmezné; jsou totiž v ccelku všeho největší co do množství i velikosti.

B 2  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 155, 30
Vzduch i aithér se totiž odlučují od obklopujícího množství, a toto obklopující je bezmezné co do množství.

B 3  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 164, 16
[V principech prý není nic nejmenší ani největší:]
    Ani z malého, tvrdí, totiž není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco ještě menšího. (Neboť to, co jest, nemůže následkem dělení nebýt.) Ale také vůči velkému je vždy něco většího. A co do množství je velkého stejně jako malého, každá věc je vůči sobě samé velká i malá.

B 4  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 34, 28
[Krátce po začátku první knihy O přírodě totiž Anaxagorás říká:]
    Protože je tomu takto, je třeba očekávat, že ve všem, co se slučuje, jsou obsaženy mnohé a všeliké (věci?) i semena všech věcí, která mají všeliké tvary, barvy a chuti - a že také lidé i ostatní živočichové mající duši vznikli jako pevné spojeniny. (Je třeba očekávat, že) lidé mají obydlená města a uspořádaná díla, jako u nás; že u nich je Slunce a Luna i ostatní hvězdy, jako u nás; že jim země rodí mnohé a rozmanité věci, z nichž ty nejužitečnější snášejí do domů a používají je. Toto jsem tedy řekl o odlučování, že se odlučování neodehrálo jenom u nás, nýbrž i jinde.
[... Když přece pravil, že] “jsou mnohé věci ... a chuti” a že
    “i lidé ... kteří mají duši vznikli jako pevné spojeniny”.
[To, že naráží na nějaké jiné uspořádání světa než to u nás, je jasné z obratu “jako u nás”, který užívá více než jednou. Že však toto uspořádání světa nepokládá za smyslově vnímatelný svět, který by našemu světu předcházel v čase, je zřejmé z obratu “ty nejužitečnější snášejí do domů a používají je”. Neřekl totiž “používali je”, nýbrž “používají je”. Nemínil ani, že nyní obývají nějaké jiné oblasti stejného uspořádání, ve kterém žijeme i my. Neřekl totiž “Slunce a Luna je jak u nich, tak u nás”, nýbrž “Slunce a Lunu, jako u nás”, jako když mluví o jiných. Zda se však tyto věci mají tak nebo jinak, by se slušelo prozkoumat.]
34, 21    Avšak dříve, než byly tyto věci odděleny, byly všechny pohromadě, takže nebyla zřetelná ani žádná barva. Bránilo tomu totiž smíšení všech věcí, čerstvosti a sucha, tepla a chladu i záře a temnosti, neboť v tom bylo mnoho země i množství nesčetných semen, nijak si navzájem nepodobných. Vždyť ani u ostatních věcí se žádná nepodobá jedna druhé. Když je tomu takto, je třeba očekávat, že všechny byly obsaženy celku.

B 5  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 156, 9
Když však byly (prvky?) takto rozloučeny, je třeba poznat, že všech není ani méně ani více. Není totiž možné, aby jich bylo více než všech, nýbrž všech je vždy stejně.

B 6  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 164, 25
Protože podíly velkého a malého jsou stejně četné, tak je také všechno ve všem. Nic nemůže být mimo, nýbrž všechno má podíl všeho. Protože nemůže být nic nejmenšího, nemůže se dělit ani být na sobě nezávislé, nýbrž jako na počátku, tak je i nyní všechno pohromadě. Ve všem totiž jsou mnohé (díly?) a množství odlučovaných je stejné v těch (věcech?) větších i menších.

B 8  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 175, 11
Vše, co je v jednom světě, od sebe není navzájem odděleno ani odseknuto sekerou, ani teplo od chladu, ani chlad od tepla.

B 9  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 35, 13
... Když se tyto (podíly, věci?) takto otáčejí, také se odlučují působením síly a rychlosti. Rychlost totiž působí sílu. Tato jejich rychlost se však nijak nedá porovnat s rychlostí věcí, které jsou nyní lidem běžné, nýbrž je zcela nesrovnatelně vyšší.

B 10  =  Scholia in Gregor. Nazianz.; PG XXXVI, 911 Migne
[Anaxagorás je původcem starého názoru, že nic nevzniká z ničeho. Říkal totiž, že všechno je navzájem smíšeno a že se rozlišuje, když vzrostlo. Neboť v témže semeni jsou obsaženy vlasy, nehty, tepny, šlachy i kosti, všem nezjevně, pro nepatrnost podílu; růstem se však zvolna rozlišují. Pravil:]
    Jak by totiž mohl vzniknout z nevlasu vlas a maso z nemasa?
[Toto tvrdil nejenom o tělech, nýbrž i o barvách. Domníval se totiž, že uvnitř bílé je černá a v černé že je (také) bílá. A totéž tvrdil o váhách: že v těžkém je přimíšeno lehké a také naopak.]

B 11  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 164, 22
[Jasně pak říká, že] ve všem je obsažen podíl všeho, vyjma mysli; jsou však i takové (věci), ve kterých je i mysl (nús).

B 12  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 164, 24 (+ 156, 13)
Ostatní podíly mají účast ve všem, mysl je však neomezená, samovládná a není smíšena s žádnou věcí, nýbrž pouze ona sama o sebě jest. Pokud by totiž nebyla sama o sobě a byla smíšena s něčím jiným, pak by měla účast ve všech věcech, i kdyby byla smíšena jenom s některou; neboť ve všem je obsažen podíl všeho, jak jsem už řekl (viz B 11). A přimíšeniny by jí bránily (v působení), takže by nad žádnou věcí nevládla tím způsobem, jako když je pouze sama o sobě. Je totiž ze všeho nejjemnější a nejčistší, drží všechno poznání (gnómé) o všem a má největší sílu. Všemu, co má duši, ať už je to větší nebo menšímu, vládne mysl.
    Mysl také ovládla všechno otáčení, takže otáčení začalo. Nejprve začala otáčet z malého (místa), přechází však na hojnější a bude se šířit ještě více. A mysl zná vše, co je smíšeno i co je odloučeno a rozděleno. Mysl také uspořádala  všechno, co jaké mělo být, co jaké bylo, co nyní není, i cokoliv nyní je i jaké to bude; také ono otáčení, kterým se nyní otáčejí hvězdy, Slunce, Luna i vzduch a aithér, které jsou odloučené.
    Toto otáčení samo způsobilo odlučování. Husté se odlučuje od řídkého, teplé od chladného, záře od temného a suché z vlahého. Je totiž mnoho podílů mnohých (věcí). Vůbec nic se však neodlučuje ani nerozlučuje od druhých úplně, kromě mysli. Veškera mysl je totiž stejná, a to jak větších, tak i menších (bytostí). Nic jiného však není s ničím stejné, ale čeho je v něm nejvíc, to je nejzjevnější a je i bylo pokaždé jedno.

B 13  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 300, 27
Když mysl započala pohyb, všechno se odlučovalo od pohybovaného (nebo: proetřednictvím pohybu). A nakolik mysl uváděla do pohybu, (natolik) bylo toto vše rozlišeno. Když se totiž (věci, podíly?) pohybovaly a rozlišovaly, tím více otáčení působilo rozlišování ve všem.

B 14  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 157, 5
Tato mysl, která je vždy, je mohutně i nyní tam, kde je také vše ostatní, v obklopujícím množství a ve věcech (podílech?), které se připojují, i v těch, které jsou odlučovány.

B 15  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 179, 3
Husté a vlahé i chladné a temné spolu ustoupily tam, kde nyní je Země, avšak řídké a teplé i suché vystoupily daleko do aithéru.

B 16  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 179, 6 (+ 155,21)
Z těchto odlučovaných (podílů, věcí?) se země zpevňuje. Z mraků se totiž odlučuje voda, z vody země, ze země pak díky chladu tuhnou kameny, které vystupují více než voda.

B 17  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 163, 18
Vznikání a zanikání totiž Řekové nemají ve zvyku myslet správně, neboť žádná věc nevzniká ani nezaniká, nýbrž se směšuje a rozlučuje ze skutečných věcí. A proto by se vznikání mělo správně nazývat směšování a zanikání rozlučování.

B 18  =  Plútarchos, De facie in orb. lun. 16; p. 929b
Slunce vkládá záři Luně.

B 21  =  Sextos Empeirikos VII, 90
[Anaxagorás, nejpřednější filosof přírody, obviňuje smysly ze slabosti. Tvrdí: ]
    Pro slabost smyslů, nejsme schopni posoudit pravdu.
[Přikládá smyslům spíše nedůvěru než důvěru, (například pokud jde) o malou změnu barev:]
    Kdybychom vzali dvě barvy, černou a bílou, a pak po troškách odlévali z jedné do druhé,
nebude moci zrak rozeznávat malé změny, ač jsou opodstatněny co do přirozenosti.

B 21a  =  Sextos Empeirikos VII, 140
Vidění nezjevného jsou přece jevy, [jak pravil Anaxagorás, kterého za to Démokritos chválí.]

A 1  =  Díogenés Laertios II, 6 - 15 (s použitím překladu Antonína Koláře, Pelhřimov 1995)
    Anaxagorás, syn Hégésibúlův nebo Eubúlův, pocházel z Klazomen. Byl posluchačem Anaximenovým a první postavil k látce rozum (nús). Svůj příjemně a duchaplně složený spis začíná takto: “Všechny věci byly pospolu; potom přišel rozum a uspořádal je” (nús, “mysl”, viz A 12). Proto byl Anaxagorás taky nazýván “Rozum” (Nús). ...
    Za přechodu Xerxova (-480) mu prý bylo dvacet let a celkem žil 72 let. Podle Apollodórovy Kroniky se narodil v 70. olympiádě (-500/-495) a zemřel v 1. roce 88. olympiády (-428/-427). Filosofií se začal zabývat v Athénách, když mu bylo dvacet let, za archonátu Kalliova (-456, správně však Kalliadova, -480), jak praví Démétrios Falérský v Soupise archontů - a strávil tam prý třicet let.
    (8) Slunce považoval za kus rozžhaveného železa, větší než Peloponnésos. Jiní to však připisují Tantalovi (ne tomu mýtickému). Na Luně prý jsou obydlí, vrchy a údolí. Principem všeho jsou stejnorodá (seménka kvalit): jako je totiž zlato sestaveno ze zlatého prachu (viz A 41), tak je veškerenstvo složeno z maličkých stejnorodých těl. A principem pohybu je rozum. Ta z těl, která jsou těžká, zaujímají spodní místo, například země; ta, která jsou lehká, se drží nahoře, jako třeba oheň; voda a vzduch pak mezi nimi. Tak přece moře spočívá na zemi, která je plochá, když se (z ní) díky Slunci vypařila vlhkost.
    (9) Hvězdy byly původně poutány jakoby na klenbě tak, že pól byl viditelný pořád jako její vrchol (tj. kolmo nad zemí), později však získal sklon. Mléčná dráha je prý shromáždění světla hvězd, neosvětlených Sluncem (rkp čtení: odraz slunečního světla od neosvětlených hvězd). Komety jsou umožněny setkáním záře bloudících (hvězd). Meteory jsou jiskry vymršťované vzduchem (viz Xenofanés A 44). Vítr vzniká, když je vzduch zjemněn působením Slunce. Blesky (hřmění?) zase tehdy, když se srážejí mraky; zemětřesení pronikáním vzduchu do země. Živé bytosti povstaly z vlhka, tepla a něčeho zemitého, poté vznikají ze sebe navzájem - a to tak, že samci z pravých částí, samice pak z levých.
    (10) Říká se, že předpověděl pád kamenného meteoritu, k němuž došlo u Kozích říček; prý o něm řekl, že má spadnout ze Slunce. Proto taky Eurípidés, který byl jeho žákem, nazval ve své tragédii Faethón Slunce “zlatou hroudou”. Když prý přišel do Olympie, usedl v koženém plášti, jako kdyby mělo pršet - a stalo se tak. Když se ho kdosi ptal, zda hory v Lampsaku někdy budou mořem, odpověděl prý: “Pokud k tomu nebude chybět čas.” Když se ho jednou ptali, k čemu se zrodil, odpověděl: “Ke spatření Slunce, Luny a Nebe.” Když mu kdosi řekl: “Byl jsi zbaven společnosti Athéňanů”, odvětil: “Ne já jejich, ale oni mé.” (Když spatřil náhrobek Mausólův, pravil: “Nákladný hrob je obrazem majetku, proměněného v kámen.” - stavba je ovšem až z roku -353)
    (11) Když kdosi těžce nesl, že má zemřít v cizí zemi, řeku mu: “Odevšad je sestup do Hádu stejný.” Zdá se, jak praví Favórinos v “Rozmanitých příbězích”, že jako první prohlásil, že Homérovy básně pojednávají o zdatnosti a spravedlnosti; takovým výkladem se obšírněji zabýval Métrodóros z Lampsaku, jenž byl jeho známý a první studoval tohoto básníka z přídozpytného hlediska. Anaxagorás byl také první, kdo vydal knihu pojednání (“syngrafés” = záznamy pozorování?, s nákresy?). Silénos v první knize “Dějin” (cca 100 BC) tvrdí, že za Démylova archonátu (Démontiónova? - 470 BC) spadl z nebe kámen (12) a že Anaxagorás říkal, že celé nebe sestává z kamenů. Ty se udržují (na svých místech) prudkým otáčivým pohybem a spadnou, když se tento pohyb zvolní.
    O soudu nad ním se říkají různé věci. Sótión v “Nástupnictvích filosofů” tvrdí, že jej Kleón zažaloval z bezbožnosti (“asebeia”), protože prohlásil Slunce za kus rozžhaveného kovu; byl odsouzen k pokutě pěti talentů a k vyhnanství - poté, co jej obhajoval Periklés, jeho žák. Satyros ale vykládá v “Životech”, že žalobu podal Thúkydidés, politický odpůrce Perikleův, a to ne pouze z bezbožnosti, nýbrž i z “médismu” (poperštění), a že byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti. (13) Když mu současně oznámili dvě zprávy, tu o jeho odsouzení a úmrtí jeho synů, řekl prý o svém odsouzení, že “ony soudce i mne přirozenost už dávno odsoudila”, - a o svých dětech: “Věděl jsem, že jsem je zplodil smrtelné.” Někteří však druhý výrok připisují Solónovi, jiní Xenofóntovi, ale Démétrios Falérský ve spise “O stáří” tvrdí, že Anaxagorás pochoval své syny vlastníma rukama. Hermippos pak v “Životech” praví, že byl zavřen ve vězení a měl zemřít. Periklés ale předstoupil před shromáždění a tázal se, zda mají něco, z čeho by jej obvinili co do jeho způsobu života. Když pak nic neodpovídali, pravil: “I já jsem přece jeho žákem! Neusmrcujte toho člověka, když jste podníceni pomluvami, ale poslechněte mě a propusťte ho!” A propustili jej, on však nesnesl tu svévoli a sám odešel. (14) Hierónymos zase v druhé knize Roztroušených poznámek tvrdí, že Periklés jej předvedl před soud tak zničeného a vyhublého nemocí, že byl propuštěn spíš ze soucitu než rozsudkem. Tolik tedy o soudu nad ním. Říkalo se snad také, že měl nepřátelský vztah k Démokritovi, kterého prý nepustil ke společnému hovoru (viz IX, 34-35). Nakonec se odstěhoval do Lampsaku a tam zemřel. Když se ho předáci obce ptali, jaké je jeho poslední přání, řekl prý, aby si děti mohly každý rok hrát v tom měsíci, kdy zemře. Tento zvyk se zachovává ještě i nyní. ...

A 7 /1  =  Strabón, Geographica XIV; p. 645
Anaxagorás z Klazomen byl vznešený muž a filosof přírody (fysikos), žák Anaximena z Milétu, učitel přírodního filosofa Archeláa a básníka Eurípida.

A 29  =  Kléméns Alex., Stromata II, 130
Vždyť Anaxagorás z Klazomen říkal, že cílem života je nazírání (theória) a z něho vznikající svoboda.

A 30 /1  =  Aristotelés, Ethica Nicomach. VII, 7; p. 1141b 3
Komusi, kdo o tom byl na rozpacích a tázal se, proč by si člověk měl zvolit raději to, aby se narodil, než aby se nenarodil, prý odpověděl: Proto, aby spatřil nebe a řád v celém kosmu.

A 33  Galénos, De plac. Hippocr. et Plat. IV, 7; p. 392f. Müller
... Když mu kdosi oznámil, že mu zemřel syn, odpověděl zcela klidně: Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného. ...

A 34  =  Stobaios, Florileg. IV, 52b 39 H.
Anaxagorás říkal, že je dvojí učení se smrti: čas před narozením a spánek.

A 35  =  Platón, Apologia 26d
U Dia, soudcové, říká přece (Sókratés), že Slunce je (rozžhavený) kámen a že Luna je země!
Sókratés:
Domníváš se, příteli Meléte, že žaluješ Anaxagoru? A pohrdáš soudci natolik, že si myslíš, že neumějí číst, a proto nevědí, že knihy Anaxagory z Klazomen jsou plné takových řečí? Mladíci se tedy ode mne  učí to, co by si mohli nanejvýš za drachmu kdykoliv koupit v orchéstře a pak se Sókratovi vysmát, že to vydává za své, zvlášť když jsou nezvyklé?

A 41 /1  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 27,2 (= Theofrastos, Fysikón doxai, fr. 4; D. 478)
... A toto pravil Theofrastos, když přirovnával Anaxagoru k Anaximandrovi:
    “Anaxagorás řekl, že rozlišováním bezmezna se vše, co je spolu sourodé, snáší k sobě navzájem. Tak třeba vše to, co bylo ve veškerenstvu zlatem, se zlatem stává; co bylo zemí, se stává zemí. A stejně je tomu i s každou jinou jednotlivostí: nevznikají, nýbrž byly obsaženy už dříve. Za příčinu pohybu a vzniku považoval Anaxagorás mysl; díky němu jsou rozlišena uspořádání světa i přirozenost všeho, co vzniklo”...
Za příčinu pohybu a vzniku považuje Anaxagorás mysl... “Když je tomu tak,” říká (Theofrastos), “mohlo by se zdát, že Anaxagorás činí své látkové principy nesčetnými a že jedinou příčinou pohybu a vzniku je u něj mysl. Pokud však přijmeme, že směs všech (principů, homoiomerií?) je jedna přirozenost, neurčitá (bezmezná) co do druhu i velikosti, vyplyne z toho, že mluví o dvou principech: o neomezené přirozenosti a o mysli. Tak se ukazuje, že s tělesnými prvky je to podobně jako u Anaximandra.”

A 43 /1  =  Aristotelés, Metaphysica I, 3; p. 984a11
Anaxagorás z Klazomen se sice narodil dříve než Empedoklés (viz Emp. A 6), svými díly je však pozdější. Říká, že počátky jsou bezmezné (nesčetné?)...

A 46 /2  = Aetios I, 3, 5 (D. 279)
Anaxagorás z Klazomen, syn Hégésibúlův, prohlašoval za principy všeho stejné podíly (stejné části, homoiomerie). Zdálo se mu totiž nemožné, že by něco mohlo vzniknout z něčeho, co není, nebo zaniknout do toho, co není. Vždyť přijímáme jednoduchou potravu jednoho druhu, chléb a vodu, a z ní se živí vlasy, žíly, tepny, svaly, šlachy (nervy?), kosti i ostatní části. Když se to tedy děje takto, musíme souhlasit s tím, že v potravě, kterou přijímáme, je všechno, co je, a z těchto (podílů) že všechno roste. V potravě jsou obsaženy podíly (části), které dávají zrod krvi i šlachám (nervům), kostem a ostatnímu. Tyto podíly jsou nahlédnutelné rozumem (viz A 45 /2). Není totiž třeba převádět na smyslové vnímání všechno to, že chléb a voda toto vše zařizují, nýbrž jsou v nich obsaženy rozumem nahlédnutelné podíly. Protože jsou tedy části v potravě podobné částem, které z ní vznikají, nazval je homoiomerie (stejnorodé části, podobné podíly) a prohlašoval, že jsou principy toho, co jest. Tyto homoiomerie jsou látkou, působící příčinou je mysl, která všechno pořádá. Začíná takto: “Všechny věci byly pohromadě (viz B 1), mysl však sama rozlišená a pořádající (viz B 12).” ...

A 66 /2  =  Alexandros, De fato 2 (II, 165, 22 Bruns)
Anaxagorás říká, že nic z toho, co se stává, se neděje osudem, ale že osud je prázdný pojem.

A 68 /2  =  Aristotelés, Physica IV, 6; p. 213a22
Ti, kteří se pokoušejí ukázat, že (prázdno) není, tím nechtějí vyvracet to, čemu lidé říkají prázdno, nýbrž mluví chybně, podobně jako Anaxagorás a ti, kteří tímto způsobem argumentují. Ukazují totiž, že vzduch je něco a předvádějí, jak je vzduch silný, když jím plní měchy a uzavírají ho v klepsydrách. (Viz Empedoklés B 100.)

A 117 /1  =  Theofrastos, Historia plantarum III, 1, 4
Anaxagorás se domnívá, že vzduch obsahuje semena, která dávají zrod rostlinám, když jsou vodou snesena dolů.

Aristotelés, De generatione animalium I, 18; p. 723a 10 Bekker
Anaxagorás praví zcela důsledně, že z potraviny přistupuje maso k masu.

Ad 11. Atomisté a sofisté

Démokritos

A 1 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49
    Démokritos, syn Hégésistratův, podle jiných Achénokritův, podle některých Damasippův, pocházel z Abdér nebo, jak někteří tvrdí, z Milétu. Poslouchal výklady některých Mágů a Chaldejců, které král Xerxés zanechal jeho otci jako učitele, když se mu u něho dostalo pohoštění, jak Praví Hérodotos. Od nich se ještě jako chlapec naučil theologii a astronomii. Později se sblížil s Leukippem, podle některých i s Anaxagorou, byl o 40 let mladší než on. Favórinos v Rozmanitých vyprávěních však tvrdí, že Démokritos o Anaxagorovi říkal, že jeho názory o Slunci a Měsíci nejsou jeho vlastní, nýbrž velmi staré, a on že si je přivlastnil. (35) Tupil prý též jeho mínění o uspořádání světa a o mysli. Stavěl se vůči němu nepřátelsky, protože ho prý nepřijal za žáka. Jak by tedy mohl být jeho žákem, jak se někteří domnívají?
    Démétrios v Soujmennovcích a Antisthénés v Nástupnictvích tvrdí, že se odebral do Egypta, aby se u kněží naučil také geometrii, a k Chaldejcům do Persie, a že se dostal k Rudému moři. Někteří tvrdí, že se v Indii stýkal s gymnosofisty, a že přišel i do Aithiopie. Jeho třetí bratr prý rozdělil otcovský majetek. Většina spisovatelů říká, že si /Démokritos/ vzal menší podíl, a to v penězích, protože je potřeboval na cesty, a že to jeho bratři chytře vytušili. (36) Démétrios však tvrdí, že jeho podíl převyšoval sto talentů, a že je všechny spotřeboval. Také o něm říká, že byl tak pracovitý, že si od okolní zahrady oddělil jakýsi domeček, a v něm se uzavřel. Jednoho dne jeho otec přivedl k oběti vola a uvázal ho tam, ale on si toho dlouhý čas nepovšimnul, až ho otec vyzval, aby vstal k oběti a vypravoval mu o tom volu. „Zdá se„, píše dále Démétrios, „že přišel i do Athén, ale neusiloval o to, aby byl poznán, protože pohrdal slávou.“ Znal prý Sókrata, ten však neznal jeho. Démokritos totiž říká: „Přišel jsem do Athén a nikdo mne tam neznal.“
   (37) „Je-li dialog Milovníci dílem Platónovým„, praví Thrasylos, „byl by Démokritos ten jeho bezejmenný účastník, který nepatří mezi Oinopidovy a Anaxagorovy stoupence (Amatores 132a), který se Sókratem rozmlouvá o filosofii, a jemuž se filosof zdá být, jak sám říká, podobný zápasníkovi v pětiboji (Amatores 135e). ...
„Zdá se“, píše Thrasylos, „že byl následovníkem pýthagoriků, vzpomíná však i samotného Pýthagoru a mluví o něm s obdivem ve stejnojmenném spise. Zdá se, že od něho všechno převzal a mohl by být i jeho posluchačem, kdyby se proti tomu nestavěly časové vztahy.“ Zcela určitě však poslouchal některého z pýthagoriků, jak tvrdí Glaukos z Rhégia, který žil v téže době. Také Apollodóros z Kyziku tvrdí, že se Démokritos stýkal s Filoláem.
    Antisthenés o něm vypráví, že se rozmanitým způsobem cvičil ve zkoušení svých představ, když občas prodléval o samotě a pobýval i na hřbitovech. (39) Když se vrátil z cest, žil prý ve velice ubohých poměrech, protože celé jmění vynaložil na cestu. V nouzi ho živil jeho bratr Damasos. Když se však proslavil předpovědí jakési budoucí události, byl pak většinou lidí uznán za hodného božské pocty. Tehdy však platil zákon, že kdo utratí otcovské jmění, nesmí být uznán za hodna pohřbu v rodné obci. Démokritos si to uvědomoval a jelikož nechtěl být od nějakých závistivců a udavačů pohnán k odpovědnosti, přečetl svým spoluobčanům, jak vypravuje Antisthenés, Velké uspořádání světa, které vyniká nad všechny jiné spisy. ...
    Aristoxenos v Historických poznámkách vypravuje, že Platón chtěl spálit Démokritovy spisy, a to všechny, které by sehnal, ale že mu v tom zabránili pýthagorici Amyklás a Kleiniás, protože by to nebylo nic platné, neboť ty knihy už jsou u mnoha lidí. Je jasné, že tomu tak bylo, neboť Platón, ačkoliv vzpomíná skoro všechny staré filosofy, nikde nepřipomíná Démokrita ...
    (41) Pokud jde o dobu, byl, jak sám říká v Malém uspořádání světa, mladý, když Anaxagorás byl již stařec, byl o 40 let mladší než on. Píše, že Malé uspořádání světa složil 730 let po dobytí Ília. Byl by se tedy narodil, jak tvrdí Apollodóros v Kronice, v 80. olympiádě (-460/-457), ale Thrasylos v Četbě Démokritových knih říká, že se narodil ve 3. roce 77. olympiády (-470/-469) a že byl o rok starší než Sókratés. Byl by tedy současníkem Anaxagorova žáka Archeláa a stoupenců Oinopidových, vždyť také i jeho vzpomíná. Vzpomíná také nauku o Jednom, (42) kterou hlásali stoupenci Parmenidovi a Zénónovi, kteří byli v jeho době nejvyhlášenější, a také Prótagoru z Abdér, který podle obecného souhlasu žil za Sókrata.
    Athénodóros v 8. knize Procházek vypravuje, že když k Démokritovi přišel Hippokratés, rozkázal přinést mléko. Když se na ně podíval, řekl, že je od černé kozy, jež měla první kůzlata. Hippokratés se proto podivil bystrosti jeho postřehu. Hippokrata také provázela dívka, kterou Démokritos první den pozdravil: „Buď zdráva, dívko!“ druhého dne však: „Buď zdráva, ženo!“ Ta dívka oné noci ztratila panenství.
    (43) Podle Hermippa zemřel Démokritos takto: Když byl již velmi stár a blízko smrti, rmoutila se jeho sestra, že by zemřel o slavnosti Thesmoforií, a že ona nebude moci vzdát náležitou poctu bohyni. Ob jí však řekl, aby byla klidná, a poručil, aby mu každý den přinášeli teplý chléb. Přikládal si jej k nosu a tak se udržel po dobu slavnosti naživu. Když minuly sváteční dny, byli tři, opustil život, údajně zcela bez bolesti. ...
    (44) Jeho nauka byla takováto: Principy všeho jsou atomy a prázdný prostor, všechno ostatní je dojednané /mínění/. Uspořádání /světů?/ je neomezené množství, vznikají a zanikají. Nic nevzniká z ničeho a nezaniká v nic. Atomy jsou neomezené co do velikosti a počtu, jsou ve veškerenstvu unášeny vířivým pohybem, a tím utvářejí všechny složeniny: oheň, vodu, vzduch, zemi; neboť i tyto živly jsou spojením určitých atomů. Atomy jsou neměnné a neporušitelné pro svou pevnost. Slunce a Měsíc jsou složeny z takovýchto hladkých a okrouhlých tělísek a stejně tak i duše. Ta je totéž, co mysl (nús). Vidíme díky tomu, že do našich očí vpadají obrázky.
    (45) Vše se děje podle nutnosti, protože příčinou vzniku všeho je vír, který nazývá nutností. Cílem je spokojenost (euthymia), což není totéž, co rozkoš (hédoné), jak to někteří převzali, aniž by to pochopili, nýbrž je to stav, ve kterém duše žije klidně a pevně, není znepokojována žádným strachem nebo pověrou, ani žádnou jinou vášní. Nazývá ji též pohodou a mnoha dalšími jmény. Kvality věcí jsou jen na způsob dohody, od přirozenosti jsou jenom atomy a prázdno. Toto učil.


Prótagorás

A 1 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 50-56
Prótagorás, syn Artemónův nebo, jak tvrdí Apollodóros a Deinón v 5. knize Perských dějin, Maiandriův, pocházel z Abdér, jak říká Hérakleidés Pontský ve spise O zákonech, podle něhož prý také napsal zákony obci Thúrie. Podle Eupolidových Pochlebníků však pocházel z Teu. Říká se tam:
        „Je totiž uvnitř Prótagorás Téjský.„
On a Prodikos z Teu si na živobytí vydělávali řečmi. V dialogu Prótagorás (316a) Platón říká, Prodikos měl hluboký hlas. Prótagorás byl žákem Démokritovým (říkalo se mu „Moudrost„, jak tvrdí Favórinos v Rozmanitých vyprávěních).
    (51) První prohlásil, že o každé věci jsou možné dvě navzájem protichůdné výpovědi (B 6a); dospíval k nim otázkami, byl první, který toto činil. Nějaký spis začal tímto způsobem:
    „Člověk je mírou všech věcí: jsoucích, že jsou; nejsoucích, že nejsou.“ (B 1)
Říkal také, že duše není ničím ve srovnání se smysly /nebo: pro smysly není ničím/, jak říká i Platón v dialogu Theatétos (152a), a že všechno je pravdivé. A jiný spis začal tímto způsobem:
    „O bozích nemohu mít vědění; ani že jsou, ani že nejsou. Mnohé věci totiž brání tomu, to vědět; jak skrytost, tak krátkost lidského života.“ (B 4)
(52) Pro tento začátek spisu ho Athéňané vypověděli a jeho knihy spálili na agoře, když je na výzvu hlasatele sebrali ode všech, kdo je měli.
    Prótagorás si první dal zaplatit /za vyučování/ mzdu 100 min; první rozlišil slovesné časy, vyložil význam vhodnosti času, zavedl závody v řečech a poskytl sofismata milovníkům slovních půtek. Myšlenku nechal stranou, držel se v rozmluvách jen slov, a tak vytvořil nyní obvyklý druh slovních sporů. Proto o něm také Timón říká:
        „Prohnaný Prótagorás, jenž se dobře vyzná ve slovních sporech.“ (fr. 47 D.)
    (53) Byl také první, kdo uvedl do pohybu sókratovský druh řečí. První také vyslovil Antisthenovo tvrzení, které se pokouší dokázat, že není možné odporovat, jak říká Platón v dialogu Euthydémos (286c). První také ukázal způsoby zpracování k daným námětům, jak tvrdí dialektik Artemidóros ve spise Proti Chrýsippovi. Dále první vynalezl onu podložku pod ramena, kterou na které nosiči nosí břemena, jak praví Aristotelés ve spise O výchově; býval totiž nosičem otepí, jak kdesi uvádí i Epikúros (List O potřebných věcech). Tak stoupnul v ceně u Démokrita, který ho viděl svazovat dříví.
    (54) První též rozdělil řeč na čtyři druhy: přání, otázku, odpověď a rozkaz (jiní uvádějí rozdělení na sedm druhů: vyprávění, otázku, odpověď, rozkaz, oznámení, přání, zvolání) a nazval je základními tvary řeči. Alkidamás naproti tomu rozeznává tyto čtyři druhy řeči: tvrzení, popírání, otázku, oslovení.
    Ze svých řečí předčítal nejprve O bozích, jejíž začátek jsme výše uvedli. Předčítal ji v Athénách v domě Eurípidově, nebo podle některých v domě Megakleidově, podle jiných v Lykeiu, přičemž mu svůj hlas propůjčil jeho žák Archegorás, syn Theodotův. Žaloval ho Pýthodóros, syn Polyzélův, jeden ze čtyř set /oligarchů/. Aristotelés však říká, že Euathlos.
    Zachované Prótagorovy knihy jsou tyto:
    (55) Eristické umění /=Umění slovních zápasů/, O pěstním zápase, O naukách, O ústavě, O ctižádosti, O zdatnostech, O návratu v počátek, O věcech v Hádu, O nesprávných činech lidí, Výklad o předpisech, Spor o honorář, Námitky – dvě knihy. Toto jsou tedy jeho knihy.
    Také Platón však o něm napsal dialog. Filochoros říká, že se s ním potopila loď, když plul na Sicílii, a že to potvrzuje Eurípidés v Ixiónovi (-410/-408). Někteří tvrdí, že zemřel na cestě ve věku asi 90 let; (56) kdežto Apollodóros uvádí 70 let, z nichž prý 40 působil jako sofista, a v mužném věku že prý byl v 84. olympiádě (-444/-441).
    Je i náš epigram na něho. Zní takto:
        O tobě, Prótagoro, též slyšel jsem zvěst, že jsi z Athén
          prchaje na cestě skonal, maje již vysoký věk.
        O tvém vyhnání rozhodlo Kekropa město; ty sice
          z Pallady města jsi vyšel, z moci však Plútóna ne.
    Vypravuje se, že kdysi žádal od svého žáka Euathla mzdu za vyučování. Když mu však tento řekl: „Vždyť jsem ještě nevyhrál žádnou při„, odpověděl mu: „Pokud zvítězím já, musíš mi zaplatit, protože jsem zvítězil já; vyhraješ-li ty, pak protože jsi zvítězil ty.“

Hippón z Rhegia

B 2/ 1  =  Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 55, 1 (viz A 2/2)
Nyní se už nelze rozhořčovat ani nad Hippónem, který si udělal nesmrtelnost ze své vlastní smrti. Nechal si totiž na náhrobek napsat toto elegické dvojverší:
        Toto je Hippónův hrob. Když zahynul,
        učinil jej Osud rovným nesmrtelným bohům.
Správně, Hippóne! Ukazuješ nám lidskou zbloudilost.
B 2/ 2  =  Alexandros, In Aristotelis metaphysica commentaria 27, 1 M. Hayduck
O něm Aristotelés řekl, že byl atheista. Vždyť si i na svůj náhrobek napsal tento epigram:
        Toto je Hippónův hrob. Když zahynul,
        učinil jej Osud rovným nesmrtelným bohům.

B 3  =  Athénaios, Deipnosophistae XIII, 610b (XIII, 91 Kaibel)
... Ze všech největší podivuhodnost... :
    Není nic prázdnějšího než mnohoučenost; řekl Hippón atheista (Berkg PL II, 295). Vždyť i božský Hérakleitos říká (B 40): Mnohoučenost nenaučí (mít) rozum.

B 4  =  Claudianus Mamertus, De anima 7; p. 121, 14 Eng. H.
Když (Hippón) z Metapontia z téže Pýthagorovy školy předeslal důvod pro svou myšlenku o nerozpustitelnosti duše, tak prohlásil:
„Duše je docela jiná než tělo; je plná života, i když je tělo ztrnulé; vidí, i když spí; žije, i když je tělo mrtvé.“

A 2 /1  =  Scholia Aristophan. Ven. ad. Nub. 94n. (sic Av. 1001)
(Aristofanés, Oblaka 94-97:)
        Toto je myslírna moudrých duší;
        tam bydlí muži, kteří přesvědčí
        svou řečí, že nebe je podobné
        poklopu, kterým přikrýváme uhlí.
        (Ten poklop je prý kolem nás a my
        jsme uhlí podle jejich moudrosti.)
Jako první toto řekl Kratínos v dramatu Panoptai o filosofovi Hippónovi, jemuž se mu vysmíval.
A 2 /2  =  Scholia Clem. Protrept. IV, 103 Klotz (viz B 2)
Tohoto Hippóna a jeho jakoby bezbožnost vzpomíná Kratínos.

A 3  =  Hippolytos, Refutatio I, 16 (= D. 566, W. 18)
Hippón z Rhégia však pravil, že počátky jsou vlhko, tedy voda, a horko, tedy oheň. Z vody prý vznikl oheň, přemohl moc té, z níž se zrodil, a tak ustavil svět. Duši říká někdy mozek, jindy voda; neboť i sperma je nám zjevné za vlhka, z něho prý vzniká duše.

A 4  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 23, 22
Thalés ... a Hippón, který myslí, že je i atheista, prohlásili vodu za počátek ze všeho zjevného co do vnímání...

A 5  =  Sextos Empeirikos, Pyrrhoniae hypotheses III, 30; IX, 361
Hippón z Rhégia však oheň a vodu.

A 8 /1  =  Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 24, 2
Žasnu nad tím, jak mohl být nařčen z bezbožnosti takový Euhémeros z Akragantu, Níkánór z Kypru a Hippón i Diagorás z Mélu nebo ještě onen proslulý Kyréňan jménem Theodóros, jakož i mnozí další mužové, kteří svůj život spravovali rozumným způsobem a viděli mnohem pronikavěji než ostatní lidé, jaký blud tyhle bohy obestírá.
A 8 /2  =  Ióannés Filoponos, De anima 88, 23
(Hippón) byl nařčen z bezbožnosti proto, že za příčinu všeho nepovažoval nic jiného než vodu.

A 9 =  Alexandros, In Aristotelis metaphysica commentaria 462, 29 M. Hayduck
Hippón byl první nazván atheista (neboť neuznával nic mimo smyslovou zkušenost).

A 10 /2  =  Aristotelés, De anima I, 2; p. 405b2
Někteří z nich, kteří měli ještě hrubší představy, prohlásili duši za vodu, jako Hippón. Důvodem jejich domněnky parně je, že původ (sperma) všeho je vlhkost. Těm, kteří tvrdili, že duše je krev, (Hippón) dokazoval, že sperma není krev. Toto je však (podle něho) původní duší.
A 10 /4  =  Ióannés Filoponos, In Aristotelis libros De anima commentaria, XV, 92 M. Hayduck = St. 92, 2
Jiný způsob protikladů uznávají Hippón a Hérakleitos, totiž horko. Neboť oheň je počátkem. Avšak chlad pokládají za počátek jako vodu. Tvrdí, že každý z těch dvou, a pokoušejí se etymologizovat slovo pro duši (psyché) podle sobě náležitého mínění, totiž že „žít“ se říká proto, že oduševnělé bytosti (empsycha) jsou od „žít“ (zein). Pokud pak jde o horko, je duše (psyché) nazvána od chladu (psychros), odkud má bytí, když je nám příčinou ochlazení výdechu. Vždyť život přece pochází z duše, duše pak z chladu (totiž z vody); proto se horko v okolí srdce musí krotit ochlazením (psyxei) výdechu a ne duševní sílu vhánět a činit ji ještě mocnější...

A 11  =  Menoniis eclogae 11, 22 = Anonymi Londinensis ex Aristotelis iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae (Suppl. Aristot. III, 1, 17), ed. Reimer
Hippón z Krotónu se však domnívá, že v nás je náležitá vlhkost, díky níž vnímáme a žijeme. Když se to s touto vlhkostí má náležitě, tehdy je živá bytost zdravá; když však vyschne, přestává živá bytost vnímat a umírá. Proto jsou staří suší a nevnímaví, že jsou bez vlhkosti. Podobně ani podešve nevnímají, protože nemají účast na vlhkosti; dokonce až takhle to řekl. V jiné knize pak onen muž říká, že se jmenovaná vlhkost proměňuje díky přebytku tepla i díky přebytku chladu a tím přináší nemoci. Říká pak, že se proměňuje buď k většímu vlhku nebo k suchu - nebo k zahuštění nebo ke zjemnění - nebo k jiným vlastnostem. Takto mluví o příčině nemocí, tak nemoci nastávají, nikoli odcházejí.

A 12  =  Censorinus 5, 2 (Viz Alkmaión A 13, následující v textu Censorina)
Podle Hippóna ... prý sperma prýští z morku. Vyzkoumal to tím, že pokud je po připouštění dobytka některý samec usmrcen, vyčerpaný morek (medulla, jádro) se nenalezne.

A 15  =  Censorinus 6, 1
Hippón říká, že nejprve roste hlava, ve které je prvotní (vládnoucí?) duše.

A 19 /2  =  Theofrastos, Historia plantarum III, 2, 2
Jak říká Hippón, je vše jak pěstované, tak divoké; my pečujeme o pěstované, nepečujeme o divoké ... Neboť vše, co je zcela zanedbané, slábne a zdivočuje, zatímco vše opečované se nestává vždy lepším, jak jsem řekl.

Ad 12. Pýthagorejci raně klasické doby

Hiketás

A 1 = Cicero, Acad. Pr. II, 39, 123
Hiketás ze Syrakús tvrdí, jak říká Theofrastos (Physicorum Opiniones fr. 18, D. 492), že nebe, Slunce, Luna, hvězdy - a cokoliv je nad námi - stojí a že mimo Zemi se ve světě nic nepohybuje. Když se Země velikou rychlostí otáčí kolem své osy, nastávají všechny (ty jevy), jako kdyby se nebe pohybovalo a Země stála.

A 2 = Aetios III, 9, 1. 2 (D. 376)
Thalés a jeho následovníci tvrdili, že Země je jedna, pýthagorejec Hiketés, že jsou dvě, tato a Protizemě.

Filoláos

B 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 85
Spis O přírodě prý začíná takto: Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených a vymezujících (prvků, činitelů), a to jak celek světa, tak i všechno v něm.

B 2 /1  =  Stobaios, Anthologium I, 21, 7a (p. 187, 14 Wachsm.)
Z Filoláova spisu O světě:
    Všechny věci, které jsou, musí být buď vymezující, nebo neomezené, nebo vymezující i neomezené. Nemohou však být pouze neomezené /ani pouze omezující?/. Tak se tedy ukazuje, že nejsou ani pouze z vymezujících ani pouze z neomezených. Je zřejmé, že jak svět, tak to, co je v něm, bylo spojeno jak z vymezujících, tak z neomezených (prvků, činitelů). Vždyť jsou patrné i ve svých působeních: ty z vymezujících totiž vymezují, ty z vymezujících i z neomezených však vymezují i nevymezují, ty z neomezených se však jeví bezmezné.
B 2 /2  =  Damaskios I, 101, 3 Ru.
Že jsoucí sestává z meze a bezmezna, jak říká Platón ve Filébovi (23c) a Filoláos ve spisu O přírodě.

B 3  =  Iamblichos, In Nicomachi arithmeticam introductionem. p. 7, 24 Pistelli
Pokud totiž vše, co je, bude neomezené, nebude podle Filoláa vůbec nic, co bude poznáváno.

B 4  =  Stobaios, Anthologium I, 21, 7b (p. 188, 5 Wachsm.)
A věru všemu, co je poznáváno, náleží číslo. Bez něj totiž nic ani nemůže být myšleno, ani poznáno.

B 6 /1 =  Stobaios, Anthologium 7d (p. 188, 14 Wachsm.)
S přirozeností a harmonií se to má takto: Jak jsoucnost věcí, která je věčná, tak i sama přirozenost, dovolují pouze božské poznání a nikoli lidské – s výjimkou toho, že nic z toho, co je, a co my poznáváme, by nevzniklo, kdyby nemělo základ ve jsoucnosti věcí, ze kterých se skládá svět, a to vymezujících i neomezených. Protože však tyto principy existovaly, aniž byly něčemu podobné nebo s něčím sourodé, bylo by bývalo nemožné uspořádat z nich svět, kdyby k nim nepřistoupila harmonie, ať už vznikla jakýmkoli způsobem. Co je podobné a sourodé, to harmonii nikterak nepotřebovalo, avšak to, co je nepodobné, různorodé a nestejně uspořádané musí být takovou harmonií sevřeno, pokud má být pohromadě v uspořádaném světě. ...

B 7  =  Stobaios, Anthologium I, 21, 8 (p. 189, 17 Wachs.)
Harmonické dílo, to Jedno, se nazývá krb (hestia) uprostřed sféry.

B 12  =  Theón Smyrn., De utilitate mathematicae (p. 18, 5 W.)
Těles sféry je pět. Jsou to ve sférách: oheň, voda, země vzduch a páté, loď (?) sféry.

B 13  =  Theol. Arithm. p. 25, 17 de Falco
A také čtyři počátky rozumného živočicha, jak říká i Filoláos v díle O přírodě: mozek, srdce, pupek, pohlaví.
Hlava je totiž (počátkem) mysli, srdce duše a vnímání, pupek pak kořene a prvotního vzrůstu, pohlaví semene, sestupu a plození. Mozek pak /značí/ pro člověka počátek, srdce život, pupek růst, pohlaví pak vztah k veškeru. ...

B 14 /1  =  Kléméns Alex., Stromata III, 17
Je vhodné připomenout i Filoláův způsob mluvy. Tento pýthagorejec totiž říká:
     „Staří theologové a věštci pak také dosvědčují, že pro jakési viny je duše uvězněna v těle a ... v tomto hrobě ...“
B 14 /2  =  Platón, Gorgias 493ac
Já jsem totiž od kteréhosi z moudrých mužů (Filoláos?) už také slyšel, že my jsme nyní mrtví a naše tělo (sóma) že nám je hrobem (séma); že ta část duše, ve které jsou žádosti, má vlastnost dá se přemlouvat a obracet se nahoru dolů. A tuto část duše, pro její schopnost dát se přemluvit a uvěřit, kterýsi vtipný vypravěč, snad ze Sicílie nebo z Itálie (Empedoklés nebo Filoláos?), obrazně nazval, užívaje slovní hříčky, sudem; nerozumné lidi nazval nezasvěcenými a u nerozumných lidí přirovnal tu část duše, ve které jsou žádosti, její nezřízenou složkou bez pevných stěn, přirovnal ji k děravému sudu, narážeje na její nenasytnost. A právě proti tobě, Kaliklee, ukazuje tento muž, že z těch, kdo jsou v říši Hádově - on mluví o „neviditelném (to aides)“ - tito jsou nejnešťastnější, ti nezasvěcení, a nosí vodu do děravého sudu jinou takovou děravou nádobou, sítem. Tím sítem tedy myslí, jak řekl můj vypravěč, duši; k sítu přirovnal duši nerozumných, jako by byla děravá, protože v sobě nemůže nic držet pro svou nespolehlivost a zapomnětlivost.

B 15 /3  =  Platón, Phaedo 61e
(Kebés:) Z kterého pak asi důvodu říkají, že není dovoleno sebe sama zabíjet, Sókrate? Já jsem slyšel již od Filoláa, když u nás (v Thébách) pobýval, na to ses mne právě tázal, i od některých jiných, že se to nesmí dělat, ale nic určitého jsem o tom od nikoho nikdy neslyšel.
B 15 /4  =  Platón, Phaedo 62b
V tajných řečech (orfiků?) se mluví o tom, že my lidé jsme v jakémsi vězení, a že člověk se z něj nesmí vyprošťovat ani utíkat. Ta věc je pro mne příliš vysoká a nesnadno pochopitelná; avšak tohle se mi zdá, Kebéte, dobře vyslovené, že bohové o nás pečují, a že my lidé jsme částí majetku bohů.
B 15 /5  =  Platón, Phaedo 82d
Proto tedy, Kebéte, ti, kterým nějak záleží na jejich duši a nežijí pro pěstování těl, nechávají všechny takové lidi stranou a nejdou s nimi společnou cestou, protože takoví lidé nevědí, kam jdou. Sami totiž mají za to, že se nesmí jednat v rozporu s filosofií a s jejím osvobozujícím a očistným působením, proto jdou ji následují a dávají se tou cestou, kudy je ona vede.

A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 84-85
    Filoláos z Krotónu byl pýthagorik. Od něho koupil Platón pýthagorejské spisy, jak píše Diónovi. Zahynul, když upadnul do podezření, že usiluje o samovládu...
    Je toho mínění, že všechno se děje nutně a harmonicky. První prý prohlásil, že se Země pohybuje v kruhu; jiní však tvrdí, že to byl Hiketás ze Syrakús (viz Hiketás A 1). ...
    Démétrios v Soujmenovcích tvrdí, že (Filoláos) jako první vydal pýthagorejské knihy pod názvem O přírodě. Začínají prý takto:
    „Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených a vymezujících (prvků, činitelů), a to jak celek světa, tak i všechno v něm.“

A 5  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum III, 6
Potom se (Platón) ve věku 28 let podle Hermodóra uchýlil s některými dalšími sókratiky k Eukleidovi do Megar. Nato odešel k matematikovi Theodórovi do Kyrény, odtud do Itálie k pýthagorikům Filoláovi a Eurytovi.

A 7a  =  Plútarchos, Quaestiones convivales VIII 2, 1; p. 718e
Geometrie je podle Filoláa počátkem a vlastí ... ostatních nauk.

A 10  =  Theón ze Smyrny 20, 19 Hiller
Archytás a Filoláos však nerozlišeně nazývají jedno jednotkou a jednotku jedním.

A 16  =  Aetios II, 7, 7 (D. 336)
Filoláos nazývá oheň v okolí středu (světa) krbem, Diovým domem a oltářem matky bohů i poutem a mírou přirozenosti. ...

A 21  = Aetios III, 13, 1. 2. (D. 378)
... Pýthagorejec Filoláos však říká, že Země obíhá v kruhu kolem ohně, v šikmém kruhu podobným způsobem jako Slunce a Luna.

A 23 /1  =  Marobius, Somn. Scip. I, 14, 19
Pýthagorás a Filoláos říkají, že duše je harmonií.

Archytás

B 1 = Porfyrios, In Ptolem. Harmon.; p. 56 Düring (př. K. Svobody)
    Zdá se mi, že matematikové došli výborného poznání, a není divu, že správně smýšlejí o povaze každé věci. Neboť nabyvše výborného poznání o povaze veškerenstva, museli výborně vidět i povahu jednotlivostí. Poskytli nám tedy jasné poznání o rychlosti, východech i západech hvězd, o měřičství, o číslech, o nebeské kouli a zejména o hudbě. Zdá se nám, že tyto nauky jsou spřízněny, neboť se zabývají dvěma spřízněnými tvary jsoucna. ...
    Především tedy zpozorovali, že nemůže být zvuk, pokud nenastal vzájemný úder dvou věcí. Pravili pak, že vzniká úder, kdykoli se pohybující věci vzájemně setkají a srazí. Tehdy se věci, které se pohybují protivným směrem, při vzájemném setkání zadržují a vydávají zvuk, a věci, které se pohybují stejným směrem, ale nestejnou rychlostí, působí zvuk úderem, když jsou dostihovány věcmi, které se pohybují za nimi.
    Mnohé z těchto zvuků však vzhledem ke své přirozenosti nemůžeme poznat, jedny pro slabost úderu, druhé pro velikou vzdálenost od nás a třetí pro příliš velikou sílu, neboť silné zvuky nevnikají do našeho sluchu, tak jako nic nenateče do nádob s těsným hrdlem, nalévá-li se mnoho ...
    Děje se to i u střel: prudce vymrštěné střely letí daleko, slabě vymrštěné blízko, neboť prudce letícímu ustupuje vzduch více, mdle letícímu méně...

B 2 = Porfyrios, In Ptolem. Harmon.; p. 92 (př. K. Svobody)
    V hudbě jsou tři střední úměrné: jedna aritmetická, druhá geometrická a třetí převratná, kterou nazývají harmonickou. Aritmetická je tehdy, když jsou tři členy úměrné s takovým rozdílem: o co vyniká první nad druhý, o to druhý nad třetí. V této úměře je podíl větších členů menší a podíl menších členů větší. Geometrická střední úměrná je tehdy, když se má první člen k druhému stejně jako druhý k třetímu. Přitom je podíl větších i menších členů stejný. Převratná střední úměrná, kterou nazýváme harmonickou, je pak tehdy, jsou-li členy takovéto: o kterou část sebe samého vyniká první člen nad druhý, o tutéž část třetího členu vyniká střední člen nad třetí. A v této úměře je podíl větších členů větší a menších menší.

B 3 /1 = Stobaios, Anthologium IV, 1, 139 (př. K. Svobody)
    Vědění musíme nabývat buď tím, že se naučíme od někoho jiného, nebo že sami nalezneme, co jsme nevěděli. Učíme se od jiného a s cizí pomocí, nalézáme však skrze sebe samy a vlastním přičiněním. Nalézt nehledáme-li, je obtížné a vzácné; hledáme-li, je to snadné a lehké; neumíme-li však hledat, je to nemožné.
    Nalezení výpočtu ukončí svár a zvětší svornost. Neboť nalezne-li se, není již nadvlády a je rovnost, ježto se jím dohodneme o vzájemných stycích. Pro něj berou chudí podporu od zámožných, bohatí dávají potřebným a obojí důvěřují, že podle něho budou mít stejně. On je měřítkem i brzdou nespravedlivých a ty, kdo dovedou počítat, zadržuje, než ukřivdí, ježto je přesvědčí, že se nebudou moci ukrýt, přistoupí-li k výpočtu. Těm pak, kdo dovedou počítat, zabrání v křivdě, ježto jim objasní, že křivdí.

B 4 = Stobaios I, pr. 4 (p. 18, 8 W.)
Z Archytových Rozprav: Myslím si také, že početní nauka co do moudrosti velice vyniká nad ostatní, vždyť vše, co chce, pojednává zřetelněji i než geometrie. ... u věcí, při kterých geometrie vázne, přináší početní nauka důkazy a současně - pokud je nějaké pojednání tvarů - pojednává též o tom, co souvisí s tvary...

A 1 = Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 79-83
    Archytás z Tarentu, syn Mnésarchův, podle Aristoxena však Hestiátův, byl také pýthagorejcem. On to byl, kdo Platónovi dopisem zachránil život, když měl být od Dionýsia usmrcen. Mnozí se mu obdivovali pro jeho všestrannou zdatnost; byl též sedmkrát vojevůdcem svých spoluobčanů, kdežto ostatní nebyli veliteli déle než jeden rok, protože tomu zabraňoval zákon....
(82) ... O pýthagorejci Archytovi Aristoxenos říká (fr. 14 Wehrli), že nebyl nikdy přemožen, když velel vojsko. Jednou však kvůli závisti postoupil velení a vojsko bylo hned zajato.
(83) Byl první, kdo zabýval mechanikou metodicky, s použitím matematických principů. Jako první také převedl pohyb nástroje na geometrický nákres, když řezem poloviny válce hledal dvě střední úměrné kvůli zdvojení krychle...

A 10a = Gellius, Noctes Atticae X, 12, 8
Avšak to, co se podává jako vynález pýthagorejce Archyta, se zdá být neméně pozoruhodné, ale i tak je radno tomu věřit. Vždyť mnozí vznešení řečtí autoři i filosof Favorinos, který výtečně znal staré památky, zcela přesvědčivě psali, že soška holubice, kterou Archytás udělal ze dřeva, létala podle výpočtů mechanické nauky; zřejmě byla nadlehčená pružinami a skrytě poháněná vanutím větru. K tomu se sluší uvést slova samotného Favorina (fr. 62 Marres):
    Archytás z Tarentu byl také mechanik, když zhotovil dřevěnou holubici, /která/ jakmile se vznesla, už znovu nevzlétla. Dokud totiž ... (porušený text)

A 13 /3 = Damaskios, De principiis II, 172, 20 Ruelle
Ve spise o Archytovi Aristotelés říká, že Pýthagorás látku nazýval “tekoucí”, protože se stává vždy jinou /a jinou/.

A 23a = Pseudo-Aristotelés, Problemata 16, 9; p. 915a 25
... Dále, jak řekl Archytás, v přirozeném pohybu je analogie stejnosti - neboť vše se pohybuje úměrně - pouze tento pohyb se totiž navrací k sobě, a to tím, že činí kruhy a oblouky, kdykoli se děje.

A 24 = Eudémos, Physica fr. 30 (Simplikios, Physica 467, 26)
Jak říká Eudémos, Archytás se takto tázal rozumu:
    “Kdybych se ocitnul co nejdále, třeba v nebi stálic, mohl bych dál natáhnul ruku nebo hůl ven - nebo nemohl? A to, že bych nemohl, je nemožné. Pokud však natáhnu, pak bude vně buď těleso nebo místo (prostor).” ... 
    Tímto způsobem tedy stále půjde, vždy k následujícímu pomezí a bude se takto tázat. A pokud vždy bude něco jiného, kam dosáhne hůl, je zjevné, že je nekonečno. ...


