
Sókratés, Timaios, Hermokratés, Krítias1

Sókratés Jeden, dva, tři - ale kde máme, milý Timaie, 17 

Čtvrtého z vás,3 včerejších hostů, kteří jste dnes hostiteli?

Tim. Bezpochyby náhle ochuravěl, Sokrate, neboť dobro

volně by se nevzdal účasti v této naší schůzce.

Sókr Pak jest ovšem na tobě a na těchto druhých zde, 

vyplnili úkol také za nepřítomného.

Tim. Ano, a vynasnažíme se, abychom ve všem dostačili; b 

věru by nebylo spravedlivo, když jsme byli včera od tebe tak 

pěkně pohoštění, abychom se zase my, pokud tu jsme, nesna

žili, oplátkou tebe uctíti.

Sókr. Nuže, pamatujete se tedy, o Čem a co jsem vám uložil 

mluviti?

Tim. Na něco se pamatujeme a ostatní nám ty sám připo

meneš; anebo ještě lépe, nemáš-li nic proti tomu, znova to od 

začátku krátce projdi, aby se nám to lépe upevnilo.

Sókr. Budiž. Obsah mých včerejších řečí o zřízení obce byl c 

asi ten, jaké má podle mého zdání býti a z jakých mužů se 

skládati, aby bylo nejlepší.

7im. A jistě jsi o něm promluvil, Sókrate, z duše nám všem.

Sókr. Nejprve jsme tedy v něm probrali stav zemědělců 

a všech jiných oborů práce, a to odděleně od třídy válečných 

obránců.

Tim. Ano.

Sókr. Každému jsme._dali jen jedinou práci, vhodnou podle 

jeho přirozenosti; tak jsme řekli, že ti, kterým náleží na obra- d 

nu všech válčiti, mají býti jedině strážci obce proti každému 

vnějšímu nebo i vnitřnímu škůdci, laskavě souditi ty, kdo jsou 

pod jejich vládou a jsou jejich přirození přátelé, ale přísní 18 

býti k nepříteli, s kterým se v bojích utkají.
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Tim. Dozajista.

Sókr. Přirozenost duše strážců má totiž býti - jak jsme, 

tuším, řekli - zároveň jednak vznětlivá, jednak vynikajícím 

způsobem milovná moudrosti, aby byli schopni, jak náleží, 

k jedněm býti laskaví, ke druhým přísní.

Tim. Ano.

Sókr. Co se pak týče výchovy, že mají býti vychováni 

v gymnastice, uměních musických i všech naukách, které 

jsou pro ně vhodné.

Tim. Ovšem.

b Sókr. Pak bylo řečeno, že mužové takto vychovaní nesmějí 

ani zlato ani stříbro ani žádnou jinou cennou věc pokládati za 

svůj vlastní soukromý majetek, nýbrž z té odměny, kterou 

berou jako strážcové za ochranu od těch, kterým poskytují 

bezpečnosti, - tak velké, jak sluší rozumným lidem mají 

hraditi společná vydání a vůbec žiti pospolitým životem, pe

čujíce ve všem všudy o mužnou ctnost a volni od ostatních 

—O prací.

Tim. Tak to bylo řečeno, 

c Sókr. Dále jsme se zmínili také o ženách, že by bylo radno, 

spojovati s muži ty, které mají přirozenou povahu jim podob- 

nouj a dávati jim všem účast ve všech pracích jak ve válce, 

tak v ostatním životě.

Tim. Bylo to tak pověděno.

Sókr. A jak tomu bylo s plozením dětí? To snad si lze již 

pro neobvyklost myšlenky dobře pamatovali, že jsme navr

hovali, aby co do manželských styků a dětí bylo všechno 

všem společné, tak aby nikdo nikdy nepoznal svého osobní- 

d ho potomstva, nýbrž aby se všichni navzájem pokládali za 

příslušníky téhož rodu, a to ty, kteří by byli v hranicích pří

slušného věku, za sestry a bratry, o jeden věk starší a nad 

těmi hranicemi 2a rodiče a předky rodičů, pod těmi hranice

mi za děti a potomky dětí.
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Tim. Ano, to jest snadno si pamatovati, jak pravíš.

Sókr. A aby se rodili hned pokud možná nejlépe založeni, 

řekli jsme, jak se pamatujeme, že vládnoucí mužové a ženy 

mají tajně zasahovati do uzavíráni sňatků jakýmisi losy, aby e 

se snoubili Špatní a dobří zvlášť, každý s ženou sobě podob

nou; tákdvýnT'z|^sobem~6y~nemohlo z toho vznikati mezi 

nimi nepřátelství, neboť by se pokládala náhoda za příčinu 

snoubení.

Tim. Pamatujeme se.

Sókr. A dále, jak jsme pravili, že děti dobrých rodičů jest 19 

zvlášť vychovávali, děti špatných rodičů však tajně rozsazo- 

vafOpezi ostatní občanstvo; když pak vyrostou, zkoumati je 

a hodné pokaždé zase uvésti nazpět, kdežto nehodné z pone

chaných odstranit! na místo povýšených.

Tim. Tak.

Sókr. Nuže, zdalipak jsme již všechno prošli takjako vče

ra - arci jen v hlavních věcech či ještě nám něco chybí 

z oněch výkladů, milý Timaie?

Tim. Docela ne; právě to byla ona řeč, Sokrate. b

Sókr. Poslyšte nyní dále, co mě právě napadá o ústavním 

zřízení, které jsme vylíčili. Ten dojem jest asi podoben tomu, 

jako kdyby někdo někde spatřil krásná zvířata - ať už nama

lovaná nebo i opravdu živá, ale nehýbající se - a zatoužil 

spatřiti je, jak se pohybují a v zápase uplatňují přirozené 

schopnosti svých těl; totéž napadlo i mne o obci, kterou jsme c 

vylíčili.,Rád bych totiž slyšel někoho vypravovali o pracích, 

které koná obec v zápase s jinými obcemi, jak důstojně vstu

puje do války a také za války uplatňuje výchovu i vzdělání, 

a to jednak skutečnými činy, jednak v slovních projevech 

k jednotlivým obcím. V tom právě, Kritio a Hermokrate, ne- d 

věřím sám sobě, že bych kdy byl schopen pronésti dostateč

nou chvalořeč o takových mužích a takové obci. A co se mne.......

týče, není to nic divného; ale téhož mínění jsem nabyl jak - .
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o starých, ťak o nynějších básnících, ne že bych si nevážil 

básnického stavu, ale každému jest zřejmo, že třída napodo

bitelů bude nejsnáze a nejlépe napodobovat! to, v čem od 

e mládí žije, kdežto věc přesahující obvod života a výchovy 

dobře napodobiti skutky jest těžké, vystihnouti slovy ještě 

těžší-

Co se pak týčesofistů. pokládám je za velmi zkušené 

v mnohých druzích řeči i v jiných krásných věcech, ale poně

vadž těkají od města k městu a nikde nemají zřízených vlast

ních domovů, bojím se, že snad nemají pochopení pro filo

sofy a spolupolitiky, pro všechno to, co tito konají a co mluví 

při své Činnosti ve válce a v bojích, stýkajíce se s různými 

lidmi skutkem i slovem.

Zbývají tedy lidé vašeho způsobu, spojující přirozeností 

20 i výchovou výhody obou těchto stavů. Věru, tuhle Timaios, 

občan nejústavnější obce, italské Lokridy, který jměním i ro

dem nestojí za nikým ze svých krajanů, na jedné straně zastá

val nejvyšší úřady a hodnosti ve své vlasti, ve vědeckém 

vzdělání pak došel podle mého mínění k samému Trrcholu; 

oJCritioyi pak jistě všichni, jak tu jsme, víme, že mu není cizí 

žádná z otázek našeho hovoru. A že Hermokratovo přirozené 

nadání i vzdělání vyhovuje všem těmto otázkám, to jest spo- 

b lehlivě potvrzeno mnohými svědky. Proto také včera, když 

jsem uvažoval o vaší žádosti, abych pojednal o otázkách 

ústavního zřízení, rád jsem vám byl po vůli, véda, ze výklad

o dalších věcech nikdo by vhodněji nepodal než vy, kdybyste 

chtěli - neboť uvedouce ve svém lícení obec do poctivé války, 

jedině vy z nynějších mužů byste se s ní dovedli spravedlivě 

vyrovnati - a Vak když jsem promluvil o tom, co mi bylo 

uloženo, dal jsem zase vám úkol, který i nyní opakuji. Po 

c společné úřadě mezi sebou slíbili jste mi, že dnes zase vy mne 

pohostíte rozpravou; nuže, tu stojím, vystrojen k té hostině 

a s největší chutí jí užiti.
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Herm. Vskutku, nám se nebude nedostávati dobré vůle, jak 

řekl tuhle Timaios, Sókrate, a nemáme žádného důvodu, proč 

bychom ti nevyhověli; proto také včera, hned jak jsme odtud 

přišli ke Kritiovi do bytu, kde jsme hosty, a ještě dříve po 

cestě jsme uvažovali o těchto otázkách. Tu nám Kritias před- d 

nesl pověst podle starého podání. Vypravuj ji, ICritio, ještě 

jednou také Sokratovi, aby s námi posoudil, zdali se hodí či 

nehodí pro náš úkol.

Krit. Budiž, jestliže s tím souhlasí i třetí účastník Timaios.

Tim. Souhlasím, 

j Krit. Tak poslouchej, Sókrate; jest to vypravování velmi 

; podivné, ale přece docela pravdivé, jak kdysi řekl největší ze 

: sedmi mudrců Solón. Ten byl příbuzný a dobrý přítel našeho e 

praděda Dropida,3 jak i sám praví na mnoha místech ve 

svých básních; Kritiovi pak, našemu dědu, vypravoval - 

jak zase tento nám vypravoval ze svých vzpomínek -, že 

\ , tato naše obec vykonala ve starověku velké a podivuhodné 

Činy, které však byly časem i vyhynutím lidí zahlazeny; 

jeden pak že byl ze všech největší a ten nyní připomeneme, 21 

abychom, jak slušno, i tobě vzdali povinný dík a zároveň 

po právu a pravdě jakoby hymnem oslavili bohyni o jejím 

svátku,

Sókr. Dobře máš. Než, který to byl čin, o kterém se sice 

nemluví, který však byl vskutku ve starověku od naší obce 

vykonán a o kterém Kritias vypravoval podle Solónova po

dání?

Krit. Povím vám tu starou pověst, jak jsem ji slyšel od 

muže ne mladého. Bylo totiž tehdy dědu Kritiovi podle jeho 

řeči skoro jíž k devadesáti letům, mně pak nejvýše tak deset; b 

slavil se právě třetí den Apatúrií, Kúreótis.41 tenkráte dostalo 

se dětem toho, co se podle obyčeje pokaždé dělá na tento 

svátek: otcové nám totiž vystrojili závody v přednášení vý

pravných básní. Mnoho tu bylo slyšeti rozličných básní od
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mnoha rozličných básníků, ale mnozí z chlapců jsme předná

šeli básně Solónovy, protože byly v oné době ještě nové. A tu 

řekl kdosi z fratórů, — ať již si to tehdy opravdu tak myslel, 

anebo že chtěl Kritiovi jaksi zalichotiti - že se mu zdá Solón 

c ve všem nejmoudřejší a v básnictví nejušlechtilejší ze všech 

básníků. Z toho měl stařec — pamatuji to jako dnes — velikou 

radost a řekl s úsměvem: „Kdyby nebyl měl, Amynandre, 

básnění za vedlejší zaměstnání, nýbrž byl se mu zcela věno

val jako jiní, a kdyby byl dokončil věc, kterou si sem přinesl 

z Egypta, a nebyl býval nucen pro občanské rozbroje a jiné 

d pohromy, které tu při svém návratu nalezl, jí nechali, myslím, 

že ani Hésiodos ani Homér ani'žádný jiný básník nebyl by ho 

slávou převýšil." „Která to byla věc, Kritio?" řekl Amynan- 

dros. „Jistě by to byl největší a právem ze všech nejslavnější 

Čin, jehož se týkala," odpověděl, „naše obec jej vykonala, ale 

pro délku času a zánik jeho tvůrců nedošla pověst o něm až 

k nám." „Vypravuj od začátku," děl onen, „co a jak líčil Solón 

a od koho to slyšel jako pravdivou událost." 

e „Jest v zemi egyptské," vypravoval, „tam, kde tok Nilu se 

rozštěpuje, tvoře deltu, kraj zvaný Sajský a v tomto kraji 

největší město Sais, odkud byl také král Amasis; ochráncem 

toho města jest božstvo, egyptsky jménem Neith, řecký, jak 

tamější obyvatelé vykládají, Athéna; říkají o sobě, že mají 

Athény velmi rádi a že jsou jaksi příbuzní s námi. Když tam 

22 přišel Solón, byl prý u nich velmi ctěn; vyptávaje se pak kdysi 

na minulost města těch z kneží, kteří byli v tomto oboru nej

zkušenější, nalezl prý, že ani on sám ani žádný jiný .Rekneví 

takřka nic o takových ..věcech. A jednou, chtěje je přivésti 

k řeči o minulosti, jal se vypravovali o nejstarší minulosti 

naší vlasti, báji o Foróneovi, podle pověsti prvním člověku, 

b o Niobě a dále po potopě o Deukaliónovi a Pyrze, jak se za

chránili, vypočítával jejich potomstvo po jednotlivých rodech 

a pokoušel se stanovití podle nich letopočet všeho, o čem
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mluvil. Tu prý řekl jeden z kněží, už velmi starý: „Ó, Solóne, 

Solóne, vy Řekové jste stále děti a není starého Reka!" Usly

šev to, prý se tázal: „Jak to myslíš?" „Mladí jste všichni 

svými dušemi," odpověděl, „neboť nemáte v nich žádné staré i 

myšlenky, získané dávným podáním, ani žádné vědomosti, í 

časem zešedivělé. Příčina toho jest tato: mnoho rozmanitých c 

pohrom přišlo na lidi a ještě přijde, největší ohněm a vodou,! 

druhé pak menší tisícerými jinými způsoby. Neboť to, co se; , 

i u nás vypravuje, jak kdysi Faethón, syn Héliův, zapřáhl vůžj/ 

otcův, ale nedoveda jeti po cestě otcově, spálil kus země 

a sám zasažen bleskem zahynul, to se vypravuje sice jako 

báje, ale pravý smysl jest to, že tělesa, pohybující se po nebi d 

kolem země, odchylují se od své dráhy a že v dlouhých obdo

bích všechno na zemi velikým ohněm hyne. Tehdy pak všich

ni, kdo bydlí na horách a na vyvýšených místech a suchých, 

spíše hynou nežli ti, kdož obývají u řek a moře: nás chrání 

i tehdy od této pohromy Nil, náš ochránce i v jiných věcech, 

tím že uvolňuje své vody. Kdykoli však zase vodami očišťují 

bozi zemi a zaplavují ji potopou, zachraňují se pastevci na 

horách a salašníci, kdežto obyvatelé mést u nás bývají unáše

ni řekami do moře; ale v naší zemi ani tehdy a vůbec nikdy e 

nespouští se voda na role shora, nýbrž naopak jest tomu zde 

tak, že všechna vychází ze spodu. Proto a z těchto příčin se 

tvrdí, že zde se uchovává nejstarŠi paměť; a to jest pravda, že 

ve všech krajích, kde nebrání přílišná zima nebo vedro, lidna

tost sice jest jednou větší, podruhé menší, ale lidé tam žijí 23 

stále. Všechno pak, co se stalo buď u vás nebo zde nebo 

i v jiné zemí, které známe z doslechu, jestliže to jest něco 

krásného nebo velikého nebo po jiné stránce pamětihodného, 

všechno jest od starodávna vypsáno zde v chrámech a ucho

váno; ale u vás a u ostatních národů, sotva jest veřejný život 

opatřen písmem a všemi jinými obecně prospěšnými věcmi, 

pokaždé znovu na vás přichází v pravidelných obdobích jako
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mor prudký nebeský příval a zanechá z vás jen lidi neznalé 
b písma a umění, takže se zase ze začátku jaksi omlazujete a nic 

nevíte ani o naši ani o své vlastní minulosti. Tak také ty vaše 
genealogické zprávy, Solóne, které jsi právě přednesl, jistě 
jen málo se liší od dětských pohádek: vždyť za prvé se pama
tujete jen na jednu potopu světa, ačkoliv jich bylo již dříve 
mnoho, dále pak nevíte, že ve vaší zemi žil nejkrásnější 
a nejušlechtilejší rod na světě, z něhož pocházíš nyní ty 

c i všechna vaše obec, když se bylo z něho kdysi uchovalo 
skrovné símě; to všechno vám jest neznámo, protože z těch, 
kteří zůstali, dlouho vymíralo pokolení za pokolením bez 
napsaného slova. Byla věru, Solóne, kdysi před největší vod
ní zkázou nynější athénská obec nad jiné nejzdatnější do 
války i ve všem nejlépe spořádána; ta podle vypravování 
vykonala nejkrásnější činy a měla nejkrásnější ze všech 
ústavních zřízení, o kterých jsme se na světě doslechli." 

d Uslyšev to Solón prý se podivil a velmi snažně prosil 
kněží, aby mu všechno zevrubně vypověděli o dávných jeho 
spoluobčanech. Kněz pravil: „Velmi rád, Solóne, to povím, 
již kvůli tobě a kvůli vaší obci, ale především z vděčnosti 
k bohyni, která dostala údělem vaši zemi i naši a která je 
vypěstovala a vzdělala, vaši o tisíc let dříve, ze semene přija- 

e tého od Země a Ohně,5 tuto pak později. Trvání zdejšího 
zřízení jest udáno v posvátných písmech počtem osmi tisíc 
let. Ukáži ti tedy krátce zákony tvých spoluobčanů z doby 
před devíti tisíci lety i nejkrásnější čin, jaký byl od nich 

24 vykonán; zevrubně o všem po pořádku pojednáme až někdy 
jindy ve volném čase, vezmouce do rukou i sama písma. Co 
se týče zákonů, srovnávej je se zdejšími, neboť mnohé příkla
dy tehdejších vašich zřízení nalezneš nyní zde, především 
stav kněžský přesně oddělen od ostatních, za druhé pak stav 
odborných pracovníků, že každý obor pracuje sám o sobě 
a s jinými se nesměšuje, a podobně i stav pastevců, lovců
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a zemědělců. Tak také sis asi všiml, že stav vojenský je u nás b 
oddělen od všech ostatních stavů a podle zákona má úkol 
nestarati se o nic jiného než o to, co souvisí s válkou. Dále 
pak pozoruj způsob jejich výzbroje štíty a kopími; tak jsme se 
vyzbrojili my první z asijských národů,6 když nás tomu byla 
bohyně naučila, právě jako v oněch zemích naučila tomu 
nejprve vás. Co se pak týče vzdělání rozumového, vidíš snad, 
jak velikou péči vynaložil zákon u nás hned na počátku; 
předně z přírodních věd vynalezl všechno až po umění věš- c 
tecké a lékařské ve prospěch zdraví a tak vytěžil z těchto věcí 
božských poučení pro věci lidské, mimo to si osvojil i všech
ny ostatní nauky, které s tím souvisí.

S tímto veškerým uspořádáním a zřízením založila tehdy 
bohyně nejprve vaši obec, vybravši pro vás onu krajinu, po
něvadž viděla podle jejího mírného podnebí, že bude roditi 
muže velmi rozumné; poněvadž totiž jest to bohyně milovná d 
jak boje tak moudrosti, vybrala si to místo, které by rodilo 
muže jí nejpodobnější, a na tom založila první obec. Tam jste 
pak žili pod takovýmito zákony a ještě i jinými řády, vynika
jíce všemi dobrými vlastnostmi nade všechny lidi, jak přira
zeno u dětí a žáků bohůi Á tu mezi mnoha velikými činy vaší 
obce, jež jsou u nás vypsány, jest předmětem obdivu a nade e 
všechny vyniká jeden svou velikostí i statečností: vypravují 
totiž písma, jak vaše obec zastavila kdysi velikou moc zpupně 
se valící od Atlantického moře na veškerou Evropu i Asii. 
Tenkráte totiž bylo lze se dostati přes ono moře, neboť mělo 
před svým ústím, které vyjmenujete ve své řeči Hérakleový- 
mi sloupy, ostrov; ten ostrov byl větší než Libye a Asie do
hromady a tehdejší cestovatelé mohli se z něho dostati na 
ostatní ostrovy a z těch ostrovů zase na celou protější pevni- 25 
nu, prostírající se kolem onoho pravého moře. Neboť toto 
naše moře, které leží uvnitř řečeného ústí, jeví se jako záliv 
se zcela úzkým vchodem; ale tam to jest vskutku moře, a ze-
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mi, která je úplně obklopuje, vším právem by bylo lze zváti 
pevninou v pravém smyslu slova. A na tomto atlantském 
ostrově7 povstala veliká a neobyčejná královská moc, panují
cí nad celým tím ostrovem i nad mnoha jinými ostrovy a část- 

b mi pevniny; mimo to pak ještě na této straně k nám vládli nad 
Libyí až po Egypt a nad Evropou až po Tyrrhénii. Nuže, celá 
tato moc sebrala se kdysi v jedno a pokusila se jedním nára
zem porobiti si vaši i naši vlast i veškerou zemi na této straně 
úžiny. A tehdy se mohutnost vaší obce, Solóne, před celým 
světem zaskvěla statečností a silou: postavila se totiž na 

c ochranu všech a jsouc zprvu v čele Hellénů, ale pak po od
padnutí jiných donucena bojovati samojediná, podstoupivši 
krajní nebezpečenství, svou odvahou i válečným uměním 
přemohla útočníky a dobyla vítězství; tím zabránila, aby ne
byli porobeni, kdo ještě nebyli v porobě, nás pak ostatní 
obyvatele zemí uvnitř Hérakleových hranic všechny nezištně 
osvobodila. Ale v pozdějším čase nastala jednou neobyčejná 

d zemětřesení a povodně; přišel jeden osudný den a noc a tu 
propadlo se u vás všechno mužstvo schopné zbraně do země 
a právě tak ostrov Atlantis se propadl do moře a zmizel. Proto 
až dosud jest moře na oné straně nepřístupno plavbě i zkou
mání, neboť překáží v cestě vysoko k povrchu nakupené bah
no, které zůstavil klesající ostrov.11 /

To jest, Sokrate, stručný obsah "vypravování starého Kritia, 
e jak to byl slyšel od Solóna; a když jsi včera mluvil o ústavním 

zřízení a o všech těch mužích, s podivem jsem se rozpomínal 
na toto vypravování a pozoroval, jak zvláštní náhodou, ne 
úmyslně, jsi se v mnohém shodoval s podáním Solónovým.

26 Ale přece jsem to nechtěl hned říci, neboť jsem si to po tak 
dlouhé době dostatečně nepamatoval. Tu jsem si myslel, že si 
musím nejprve všechno pro sebe dobře zopakovati a pak že 
budu mluviti. Proto jsem včera tak rychle přijal tvůj úkol, 
mysle, že o to, co jest hlavní věc ve všech takových přípa-
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dech, totiž o látku, vyhovující našim přáním, budeme míti 
náležitě postaráno. A tak včera hned jak jsem odtud odchá
zel - jak řekl Hermokratés - vypravoval jsem to, pokud jsem b 
si mohl vzpomenouti, tuhle přátelům a po rozchodu jsem si za 
noc přemýšlením skoro všechno obnovil v paměti. Vskutku, 
podivuhodně si pamatujeme, čemu jsme se v mládí naučili. 
Vždyť já nevím, zdali bych se dovedl na všechno upamatova- 
ti, co jsem včera slyšel, ale naopak tomu jest s tím, co jsem 
slyšel před dlouhým časem: tuze bych se divil, kdyby mi 
z toho něco bylo zmizelo. Poslouchal jsem věru ty věci ten- c 
krátě s velkou chutí a s dětským zájmem a stařec mi tím hor
livěji vykládal, čím častěji jsem se ho dotazoval, takže to 
trvale ve mně zůstalo jako vypáleno nesmazatelným písmem; 
mimo to jsem totéž opakoval hned ráno i tuhle přátelům, aby 
byli stejně jako já připraveni na rozpravu. Nuže, nyní - aby
chom se vrátili k hlavní věci - jsem ochoten, Sokrate, mluviti, 
a to nejenom o hlavních věcech, nýbrž podrobně, tak jak jsem 
slyšel; občany a obec, kterou jsi nám včera ty líčil jako v mý
tu, přeneseme nyní do skutečnosti a postavíme sem, jako by d 
to byla ta naše, a tvoji smyšlení občané, řekněme, že jsou oni 
skuteční naši předkové, o kterých mluvil onen kněz. Shoda 
bude úplná a nechybíme, řekneme-li, že to jsou ti, kteří žili za 
onoho času. Střídajíce se v řeči všichni společně se pokusíme, 
seč jsme, náležitě vyplniti úkol tebou daný. Nuže, tedy měli 
bychom uvážiti, Sokrate, zdali jest nám tato látka po chuti, či e 
máme ještě hledati nějaké jiné místo ní.

Sókr. A kterou bychom si, Kritio, raději zvolili místo této? 
Jednak sluší nejlépe pro svůj význam dnešnímu svátku bohy
ně a pak jest jistě velmi důležito, že to není smyšlená báje, 
nýbrž pravdivé vypravování. Jak a kde najdeme něco jiného, 
když bychom zanechali tohoto? Jistě ne; nuže, jen s pomocí 
boží vykládejte a já v odměnu za včerejší řeč budu tiše po- 27 
slouchati.
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Krit. Tak se podívej, Sókrate, na porad hostiny, jak jsme ti 
ji uspořádali. Rozhodli jsme se, že Timaios, který jest z nás 
(nejlepší astronom a nejvíce pracoval v nauce o přírodě, bude 
mtúvltí první, počínaje od vzniku světa až po zrození člověka; 
po něm budu pokračovati já a přejmu od něho lidi, jak podle 
jeho výkladu vznikli, od tebe pak, jak někteří z nich vynikají- 

b cím způsobem bylí vychováni, i postavím je podle ustanovení 
Solónova a podle zákona před nás jako před soudce, abychom 
je učinili občany této obce jakožto bývalé Athéňany, kteří 
zmizeli, ale které objevila slova posvátných písem; ostatek 
pak budu již o nich mluviti jako o skutečných občanech 
a Athéňanech.

Sókr. Řádného a skvělého pohoštění se mi dostane, jak se 
podobá, vašimi rozpravami. Nyní tedy jest na tobě, Timaie, 

cr ''-'áSys mluvil, začínaje příslušným vzýváním bohů.
c Tim. Co se toho týče, Sókrate, jistě všichni lidé jen trochu 

^ rozumní při začátku každého díla, malého i velikého, vždy
cky vzývají boha; my pak, kteří hodláme promlouvati o všem 
jsoucnu, jaký jest jeho počátek nebo snad jak jest bez počát
ku, jednali bychom docela jako bez rozumu, kdybychom 
nevzývali bohů i bohyní a nemodlili se, abychom všechno po
věděli ve shodě s rozumem především jejich, vedle toho pak 

d se svým. To budiž mé vzývání bohů; vyzývejme pak i sebe, 
vy, abyste co nejsnáze pochopili, a já, abych o svém předmě
tu co nejlépe vyložil tak, jak o něm soudím.

Nejprve jest podle mého mínění stanovití tuto rozluku: co_ 
jest to, co stále jest, ale vzniku nemá, a co jest to, co stále 

28 vzniká, dle nikdy není jsoucí? Ono lze chápati přemýšlením 
s pomocí rozumu, poněvadž jest stále v témže stavu, toto 
může býti jen předmětem mínění s pomocí počitku bez účasti 
rozumu, jakožto něco, co vzniká a zaniká, ale nikdy nemá 
pravé jsoucnosti. Dále všechno, co vzniká,..vzniká nu tróz. ně
jaké příčiny, neboť jest nemožno, aby něco vzalo počátek bez
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příčiny. A to, čeho podobu a působnost vytváří stavitel světa 
tak, že stále hledí na neproměnné jsoucno a takového užívá 
jaksi za vzor, to všechno nutně vychází z jeho rukou krásné; b 
hledí-li na jsoucno vzniklé a užívá vzoru časného, není krás
né. Všechen pak svět - neboli kosmos* nebo jaké snad ještě 
jiné jméno by mu bylo nejmilejší - o něm jest nejprve uvážiti 
to, co musí býti předmětem počáteční úvahy při každé věci, 
zdali byl vždy._a_ nemá žádného počátku svého vzniku, či 
vznikl a počal se z nějakého počátku. Vznikl, neboť jest vidi
telný, hmatatelný a tělesný: všechna taková jsoucna lze čiti 

'á co lze čiti a chápati míněním s pomocí počitku, jest, jak se c 
ukázalo, vznikající a časné. Ale co vzniklo, řekli jsme, že 
nutně vzniklo z nějaké příčiny. Tvůrce však a otce tohoto 
všehomíra nalézti by bylo trudno,9 a kdybychom ho nalezli, 
nemožno všem jej zvěstovati. Proto uvažme dále druhou otáz
ku o něm, podle jakého z obojích vzorů tvořil svět jeho budo
vatel, zdali podle jsoucna stále téhož neproměnného, či podle 29 
vzniklého. Jestliže jest tento svět krásný a tvůrce dobrý, patr
no, že hleděl na jsoucno věčné; v opačném případě - co by 
hřích bylo říci - na vzniklé. A tu jest každému zřejmo, že na 
věčné, vždyť tento svět jest nejkrásnější z toho, co vzniklo, 
a tvůrce jest nejlepší z příčin. Takto tedy vznikl a jest vytvo
řen podle jsoucna přístupného myšlení i rozumu a neproměn
ného. Jestliže jest tomu tak, vyplývá z toho naprosto nutně, že 
tento svět jest obrazem-něčeho. Velmi důležito jest, zaČíti při b 
všem od přirozeného počátku. Tu pak jest tvrditi o poměru 
mezi obrazem a jeho vzorem to, že i slova jsou sourodá právě 
s tím, o čem vykládají; tedy slova o trvalém a stálém a rozu
mem objevovaném jsou trvalá a nevývratná - pokud jest 
možno a náleží, aby slova byla nevývratná a nepřemožitelná, 
nesmí po této stránce nic chyběti kdežto se slovy o jsoucnu 
učiněném podle onoho druhého, poněvadž jsou podobna ob
razu, má se naopak než s oněmi: v jakém poměru jest jsouc- c
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nost k vznikání, v takovém jest pravda k mínění. Jestliže te
dy, Sokrate, o mnohých jsoucnech, o bozích a vzniku všeho- 
míra, nebudeme schopni podati řečí ve všem všudy vnitřně 
souladných a přesných, nediv se; než buďme spokojeni, před
neseme-li řeči aspoň podobné pravdě, pamatujíce, že i já 
řečník i vy posuzovatelé jsme jenom lidé a že nám proto sluší, 

d abychom přijímali o tomto předmětu výklad pravdě podobný 
a ničeho dále nevyhledávali.

Sókr.. Velmi dobře, Timaie; chceme poslouchatí docela 
podle tvého vyzvání. Nyní tedy jsme od tebe slyšeli podivu
hodnou předehru a přednášej nám dále celou skladbu.

Tim. Nuže tedy mluvme o tom, na kterém základě vytvořil 
e tvůrce přírodu i to veškerenstvo. Byl dobrý, dobrý pak nikdy 

ničeho nezávidí; tedy jsa prost závisti chtěl, aby se všechno 
stalo co nejpodobnější jemu samému. Kdokoli by tedy slyšel 
od mužů rozumných, že takový právě byl vlastní počátek 

30 stvoření a světa, mohl by tomu zcela správně věřiti. Poněvadž 
totiž bůh chtěl, aby pokud možno všechno bylo dobré a nic 
nebylo špatné, ale nalezl všechno, cokoli bylo viditelné nikoli 
v klidu, nýbrž v nesouladném a nespořádaném pohybu,in 
uvedl to z nespořádaného stavu v řád, pokládaje tento stav za 
všeobecně lepší než onen. A pak ani nebylo ani není nejvýše 
dobré bytosti volno konati něco jiného mimo to, co je nejkrás- 

b néjši; tu pak úvahou nalézal, že ze jsoucen podle přirozenosti 
viditelných žádné jsoucno nerozumné nikdy nebude všestran
ně krásnější nad to, které má rozum, že však nelze, aby se 
něčemu dostalo rozumu bez duše. Podle této úvahy tedy 
stavěl svět tak, že vložil rozum do duše a duši do těla, aby 
vykonal dílo co do přirozenosti nejkrásnější a nejlepší. Tak 
tedy lze s pravděpodobností říci, že tento svět prozřetelností 

č boží stal se živým tvorem, majícím duši i rozum.
Na základě tohoto jest nám nyní dále říci, který ze živoků 

byl tvůrci při tom díle vzorem. Nemysleme, že některý tako-
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vý, který jest částí něčeho - vždyť nic by se nikdy nemohlo 
státi krásné, co jest podobno nedokonalému - nýbrž představ
me si jej zcela podobna tomu, jehož díly jsou ostatní živoko- 
vé, jedinci i druhy. Onen totiž objímá v sobě všechny pomy
slné živoky právě tak, jako tento svět nás i všechny jiné 
viditelné tvory. Chtěje jej zajisté učiniti podobným nej krás
nějšímu ze jsoucen, chápaných rozumem a ve všem dokona
lému, stvořil jej bůh jakožto jednoho živoka viditelného, 
obsahujícího v sobě všechny živoky, které mu jsou přiroze
ností sourodé. Zdalipak tedy jsme správně mluvili o jednom 
světě, či by bylo správnější říci, že jich jest mnoho a snad 
nesčíslně? Jest jeden, ač jestliže uznáme, že byl vytvořen 
podle onoho vzoru. Neboť to, co obsahuje všechny pomyslné 
živoky, vylučuje, že by bylo něco druhého takového vedle 
něho; musel by totiž býti zase jiný živok, který by v sobě 
obsahoval ony dva jako Části, ale pak by se správně muselo 
říci, že svět byl učiněn ne již podle oněch dvou, nýbrž podle 
onoho, který je objímá. Aby tedy tento vesmír byl co do 
jedinečnosti podoben dokonalému živoku, proto neučinil 
tvůrce ani dvou světů ani nesčíslný počet, nýbrž tento svět 
jest a bude jednorozený.

Co vzniklo, jistě jest tělesné a viditelné i hmatatelné; ale 
bez ohně by se nikdy nic nestalo viditelné ani bez něčeho 
hmotného hmatatelné, hmotné pak bez země: t^dv z ohně 
a země tvořil bůh na počátku tělo vŠehomira. Ale dva prvky 
nelze dobře skládati bez třetího, neboť musí býti mezi oběma 
nějaké spojovací pouto.11 Z pout pak jest nej lepší to, které 
nejlépe sjednocuje sebe a členy poutané; k tomu účelu se 
nejlépe hodí úměra. Neboť kdykoli mezi třemi čísly, ať třetího 
nebo druhého rozměru, jest střední člen takový, že první se 
má k němu tak, jako tento k poslednímu a zase naopak, jako 
se má poslední člen ke střednímu, tak se má střední k první
mu, tehdy, stane-li se střední člen členem prvním a posledním
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a naopak poslední a první členy středními, zůstane tento po
měr ve všech případech týž, a poněvadž zůstane týž, budou 
všechny ty veličiny jeden celek. A tu, kdyby mělo býti tělo 
světa plošné a nemíti třetího rozměru, stačil by jeden střední 

b člen, aby poutal druhé i sebe s nimi: ve skutečnosti však mělo 
býti o třech rozměrech a těles o třech rozměrech neváže nik
dy jedinýčlen střední, nýbrž vždy dva; proto tedy položil bůh 
doprostřed mezi oheň a zemi vodu a vzduch a upravil je ve
spolek, jgo^d^ylojTiožno, úměrně^ aby oheň se měl ke 
vzduchu jako vzduch k vodě, a jako vzduch k voďěTták voďa 
k zemi; tak spojil a sestavil svět viditelný a hmatatelný. A na 
těchto tedy základech a z takovýchto čtyř prvků úměrně spo- 

c jených vzniklo tělo všehomíra a nabylo z nich svorné lásky, 
tak že sjednotivši se samo v sobě, nemůže býti rozloučeno od 
někoho jiného, vyjímaje toho, kdo je spojením vytvořil.

Z těch čtyř prvků byl jeden každý ve své celosti přibrán při 
budování všehomíra. Ze všeho totiž ohně i vzduchu a ze vší 

vody i země jej složil jeho skladatel a nenechal mimo něj 
z ničeho žádné části ani žádné síly, a to z těchto důvodů: 

d předně, aby celistvý tento živok byl co nejdokonalejší, jsa 
33 z dokonalých částí, mimo to pak jedinečný, poněvadž nezby

lo látek, z nichž by mohlo vzniknouti něco jiného takového, rir 
dále pak aby byl nestárnoucí a nepodroben ncmocem; věděl 
totiž, že obklopují-li složené tělo zvenčí horko a chladno 
i všechno, cokoli má silné účinky, a nenáležitě na ně napadá, 
rozkládá je a přivádějí mu nemoci a stáří působí, že hyne.
Z této tedy příčiny a na základě této úvahy stvořil svět jakož- 
to jeden celek ze všech celých prvků, dokonalý i nestárnoucí 

b a nepocířoSený nemocem. Tvar mu dal vhodný a podstatou 
sourodý. Nebof živoku, jenž má v sobě objímati všechny 
živoky, jistě sluší takovvjvan který v sobě objímá všechny 
tvary, co jich jest: proto jej vykroužil v podobě koule, která 
má všude od středu ke krajům stejné vzdálenosti; tak mu dal
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tvar ze všech nej dokonalejší a nejjednotnější, uznávaje, že 
pravidelné je tisíckrát krásnější než nepravidelné. Všechen 
jeho povrch kolem dokola byl vytvořen hladký a to z mnoha 
příčin. Jednak totiž vůbec nepotřeboval očí, neboť vně nezbý
valo nic viditelného, ani sluchu, poněvadž nezbývalo ani nic 
slyšitelného; ani nebylo vůkol vzduchu, který by musel dý- 
chati, ani nepotřeboval žádného ústrojí, kterým by jednak 
potravu do sebe přijímal, a potom zažitou opět vymítal. Od
nikud totiž k němu nic nepřicházelo ani z něho nevycházelo - 
neboť ničeho nebylo — nýbrž úmyslně byl tak stvořen^aby 
sám sobě poskytoval potravy stravováním sebe sama12 a aby-------------------- —^
v sobě a ze sebe měl všechny své trpné stavy i činnosti; mys- d ^ 
lei totiž o něm jeho stavitel, že jsa soběstačný, bude lepší, než 
kdyby potřeboval jiných věcí. Rukou, jichž nebylo potřebí 
ani k chápání ani k obraně proti někomu, nemyslel, že by mu 
měl zbytečně přidělávati, ani nohou, ani vůbec jakých ústrojí 
k chůzi. Neboť mu přidělil pohyb vlastní jeho tělu, ten, který 34 
ze sedmera pohybů nejlépe sluší rozumu a myšlení; uvedl jej 
totiž v otáčivý stejnoměrný pohyb na témže místě kolem 
vlastní_osy, kdežto všech ostatních šestero pohybů13 mu nedal 
a způsobil, že jest prost jejich těkání. Poněvadž pak k tomuto 
otáčení nohou nepotřeboval, stvořil jej bez nohou.

Tyto tedy všechny myšlenky věčného boha o bohu, který 
teprve měl kdysi býti, učinily z úplných těl tělo celistvé a úpl- b 
né, hladké a všude jednotné, se stejnými vzdálenostmi od 
středu;_doprostřed něho pak vloživ duši, celým tělemji roze- 
pjal a ještě zevně jí tělo obalil a tak zbudoval svět jeden 
jediný, osamělý, kouli v kruhu se otáčející, který může pro 
s^oudokonalost sám se šeBoiTvcházeti ve styk a ničeho dru
hého nepotřebuje, jsa dostatečně znám i přítelem sobě samé
mu. A takjDro tyto všechny věci jej stvořil blaženým bohem.

Co se pak týče duše,14 nevytvořil ji bůh později, jako my 
teď počínáme o ní mluviti na druhém místě - vždyť by nebyl c
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dovolil, aby ve spojeném celku starší bylo pod vládou mlad
šího - to jen my tak mluvíme, kteří se vůbec mnoho řídíme 
okolnostmi a náhodou, ale .on sestavil duši/aby byla předněj
ší než tělo i vznikem i dokonalosti, vynikajíc jako paní a pří
ští vládkyně nad poddaným, a to z těchto prvků a tímto způ
sobem.

Ze jsoucna nedělitelného, stále totožného, a z měnivého 
jsoucna, obsaženého v látkách, dělitelného, smísil třetí, střed
ní druh, druh jsoucnosti, účastný podstaty totožností a pod
staty různosti, a ve stejném poměru jej složil uprostřed jsouc
na nedělitelného a tělesného jsoucna dělitelného; pak vzal ty 
tři prvky a smísil je všechny v jeden útvar, násilně spojuje 
s totožném nesmísitelnou s ním podstatu různosti. Míse pak 
ony dva prvky se jsoucností a ze tří učiniv jeden, rozdělil pak 
opět tento celek na tolik částí, na kolik bylo vhodno, a každá 
z nich byla smíšena z totožnosti i z různosti a ze jsoucnosti. 
Počínal pak rozdělovati takto: nejprve oddělil od celku jeden 
díl, potom odděloval díl dvojnásobný tohoto, třetí pak díl 
jednou a půlkrát větší než druhý a třikrát větší než první, 
čtvrtý díl dvojnásobný druhého, pátý trojnásobný třetího, 
šestý osmeronásobný prvního, sedmý dvacetsedmkrát větší 
než první; potom vyplňoval dvojnásobné i trojnásobné meze
ry tak, že ještě z onoho celku odkrajoval díly a kladl je dopro
střed mezi tyto, tak, aby v každé mezeře byly dva středy, 
jeden o tentýž díl krajních veličin větší a menší, druhý o stej
né číslo větší a o stejné menší. Těmito vložkami vznikly 
v dřívějších mezerách mezery o poměru IV2, IV3, 1'/g, a tu 
vyplnil mezerou o poměru 1 Vg, všechny mezery o poměru 
1V3, nechávaje z každé z nich jen část, takže zbyla u této části 
mezera, mající krajní číslo v poměru 256 : 243. Tímto způso
bem konečně zcela vypotřeboval všechnu smíšeninu, z níž 
tyto díly odkrajoval. Potom rozkrojil celou tuto složeninu 
po délce na dva díly, přeložil je ve středu v podobě písmene
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X, pak je stočil v uzavřený kruh, spojiv každý z nich i oba c 
vespolek v bodě ležícím proti jejich průsečíku, a uvedl je 
v rovnoměrný kruhovitý pohyb na témže místě a učinil jeden 
kruh vnější, druhý vnitřní. Pohyb vnější pojmenoval pohy
bem totožnosti, pohyb vnitřní pohybem různosti. Pohyb to
tožnosti zařídil ve směru strany napravo, pohyb různosti po
dél úhlopříčky nalevo. Ale převahu dal kruhu totožnosti 
a podobnosti, neboť jej nechal jediný a nerozdělen, kdežto d 
kruh vnitřní rozdělil na šest dílů; tím vytvořil sedm kruhů 
nestejných s mezerami jednak dvojnásobnými, jednak trojná
sobnými, třemi toho a třemi onoho druhu, i ustanovil, aby 
kruhy šly směry vespolek opačnými, s rychlostí tři stejnou, 
čtyři pak nestejnou vzhledem k sobě navzájem i k oněm třem, 
ale každý pohybem přesně vyměřeným.

Když pak bylo celé složení duše podle vůle tvůrcovy ho
tovo, budoval potom všechno tělesné uvnitř ní a upevnil jeho 
střed k jejímu středu, ona pak od středu až na nejzazší kraj e 
světa všude se rozprostřevši i kolkolem jej zevně obklopivši, 
sama v sobě se otáčejíc, počala božský počátek nekonečného 
a rozumového života pro všechny časy. Tedy tělo světa bylo 
stvořeno viditelné, duše pak sice neviditelná, avšak účastna 37 
rozumu i harmonie, nej dokonalejší výtvor tvůrce ze všech 
pomyslných a věcných jsoucen nejdokonalejšího. l5_Poněvadž 
tedy jest smíšena ze tri jsoucen, z totožnosti a různosti a ze 
jsoucnosti, a podle určitého poměru byla rozdělena a spojena, 
a poněvadž se pohybuje v kruhu sama kolem sebe, kdykoli se 
dotkne něčeho, co má přirozenost složenou, anebo naopak 
zase něčeho, co má přirozenost nedílnou, projevuje rozru
chem v celém svém rozsahu, s čím jest to a ono totožné a od 
čeho různé, i v kterém poměru a kde a jak a kdy se vlastně b 
stává, že se jednotlivé věci mají určitým způsobem buď činně 
nebo trpně k jednotlivému jevu u jsoucen vznikajících 
i u jsoucen stále trvajících v témže stavu. Tak vzniká pravdi-
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vý výrok stejně jak o různosti, tak o totožnosti a nese se bez 
hlesu a zvuku v tom, co samo sebou se hýbá;16 kdykoli se týče 
jsoucna chápaného smysly a kruh různosti správně jdoucí17 ji 
rozhlásí do celé duše, vznikají pevné a pravdivé představy 

c a mínění; kdykoli však se týče jsoucna rozumového a oznámí 
ji volně běžící kruh totožností, nutně tu vzniká dokonalé 
rozumění a vědění. Oba tyto děje vznikají v duši; kdyby snad 
někdo řekí, že vznikají v některém jiném jsoucnu, všechno 
spíše by řekl než pravdu.

Když pak zpozoroval otec, že jeho výtvor, obraz nesmrtel
ných bohů,18 se hýbe a žije, potěšil se a pocítiv radost, pojal 
d úmysl učiniti jej ještě podobnějším vzoru. Jako tento jest 
věčný živok, právě takovým si umínil učiniti pokud možno

i tento vesmír. Ale přirozenost toho živoka byla věčná a tako
vé nebylo možno dáti v celém rozsahu živoku stvořenému; 
proto pojal úmysl učiniti jakýsi pohyblivý obraz věčnosti 
a pořádaje svět učiní podle věčnosti, trvající v jednotě, její 
věčný obraz s pohybem určovaným číslem, to, co jmenujeme 

e čas. Jsou to dni a noci a měsíce a roky, které nebyly, dokud 
nevznikl svět: tehdy při jeho tvoření způsobil, aby i ony 
vznikly. To všechno jsou díly času a minulost i budoucnost 
jsou vzniklé druhy Času; nesprávně je vztahujeme, aniž si 
toho jsme vědomi, na věčnou jsoucnost. Říkáme totiž, že 
byla, jest a bude, jí však po pravdě náleží toliko určení ,jesť‘, 
kdežto „byl“ a „bude“ sluší říkati o dění, jdoucím v čase; jsou 

38 to zajisté pohyby. To však, co stále v témže stavu trvá bez 
hnutí, nemůže se^časenLstávat-i -ani starším ani mladším, ani 
j edííOirvžn iknou11 ani nyní trvati ani v budoucnosti nastaň, 
vůbec nemůže o něm platiti nic ze známek, jež připojil vznik 
k jěvum světa smyslného, nýbrž to jsou druhy času napodo
bujícího věčnost a pohybujícícho se v kruhu podle čísla. Sem 

b náleží i rčení, že minulé jest minulé a že přítomné jest přítom
né, dále že budoucí jest budoucí a neskutečné že jest nesku-
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tečné: z těch žádné není přesné. Ale o těchto věcech snad není 
právě teď vhodná doba podrobně vykládati.

Čas tedy vznikl se světem, aby, jako současně vznikly, tak
i současně zanikly, kdyby snad jednou došlo k jejich zániku, 
a vznikl podle vzoru věčné přirozenosti, aby mu byl pokud 
možno nejpodobnější; neboť vzor je po všechny věky jsoucí, c 
kdežto čas napořád v každé době minulý a jsoucí a budoucí.
Z takovéhoto rozumného úmyslu božího, aby vznikl čas, byly 
stvořeny slunce a měsíc a pět jiných hvězd, majících jméno 
oběžnice, k ohraničení a zachování číselných rozměrů času; 
učiniv pak těla jedné každé z nich, umístil je bůh každou ze 
sedmi do jednoho ze sedmi kruhů, jimiž obíhala dráha různos- d 

Ji, nejprve měsíc v kruhu kolem země, slunce do druhého nad 
zemí, Jitřenku a hvězdu zasvěcenou Hermovi a mající jeho 
jméno do kruhů, jdoucích stejně rychle se sluncem, ale mají
cích opačný směr než ono; proto slunce, hvězda Hermova
i Jitřenka pravidelně se navzájem dostihují i jsou dostihová
ny. Co se týče ostatních hvězd, kdyby někdo probíral všechny 
příčiny, proč a kde je bůh umístil, stála by mu tato odbočka 
více práce než vlastní její účel. Této věci bude snad později 
při příležitostí věnován náležitý výklad. e

Když tedy každá z hvězd, které měly společně působiti 
čas, přišla do své příslušné dráhy, jejich těla, spoutaná pouty 
duše, stala se živoucími tvory a pochopila svůj úkol; pohybu
jíce se příční drahou různosti, jež jde přes dráhu totožnosti 39 
a jest od této ovládána, obíhají jedna z nich ve větším, druhá 
v menším kruhu, a to v menším kruhu rychleji, ve větším 
kruhu pomaleji.19 Tu pak oběhem totožnosti se zdálo, jako by 
nejrychlejší byly při svém oběhu od pomaleji jdoucích dosti
hovány, kdežto ve skutečnosti samy je dostihovaly; poněvadž 
totiž všechny jejich dráhy běžely zároveň na dvě různé strany, 
byl jejich výsledný pohyb spirálovitý.20 a tu dráha totožnosti b 
působila zdání, že ta hvězda, jež se od ní, nejrychlejší, nejpo-
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maleji vzdalovala, jest jí nejblíže. Aby pak byla nějaká zřejmá 
míra pro jejich poměrnou pomalost i rychlost, s jakou se po
hybuje oněch osmero drah, upevnil bůh světlo na druhém od 
země kruhu, které nyní nazýváme, sluncem, aby svítilo co 
možná na celý svět, aby tvorové, jimž to náleželo, nabyli 
účasti v pojmu čísla, poznajíce jej z oběhu totožnosti i podob- 

c nosti. Takovým způsobem a proto vznikly den a noc,21 otoče
ní jednotného a nej rozumnějšího kruhu; doba zvaná měsíc se 
pak naplní,, kdykoli měsíc projda svůj kruh dostihne slunce, 
a rok, kdykoli slunce projde svůj kruh. Drah ostatních hvězd 
si lidé nevšímají, jen málokteří z mnohých, a proto jim ani 
nedávají jmen ani jich na základě pozorování neuvádějí ve 

d vzájemné číselné poměry, takže takřka ani nevědí, že také 
jejich dráhy, nespočetné a úžasně složité, projevují určitý čas. 
Nicméně však přece jest možno pozorovati, že plný počet 
Času naplňuje plný rokn tehdy, když vzájemné dráhy všech 
osmi kruhů se skončí a stanou u svého východistě, majíce své 
místo vyměřeno kruhem totožného a rovnoměrně jdoucího. 
Tímto tedy způsobem a proto byly stvořeny všechny hvězdy, 

e kterým byla dána kruhovitá cesta vesmírem, aby tento svět 
byl co nejpodobnější dokonalému a rozumem chápanému ži- 
voku napodobováním jeho věčné přirozenosti.

Takto tedy ve všem ostatním byl již do vzniku času vytvo
řen podle zvoleného vzoru, ale tím, že ještě v sobě neobsaho
val všech živých tvorů, v tom záležela ještě jeho nepodob
nost. Proto ještě vytvářel jeho zbývající část přesně podle 
přirozenosti vzoru. Všechny totiž druhy, jaké a kolik jich vidí 
mzum obsaženo v živoku vpravdě jsoucím, takových i tolika 
mel podle jeho mínění nabýti i svět. Jsou pak čtyři, za prvé

40 rod bohů na obloze,23 dále druh živočichů okřídlených a léta
jících vzduchem, třetí druh žijící ve vodě, Čtvrtý.pak chodící 
po nohách a žijící na suchu. Rod_bohu vytvořil většinou z oh
ně, aby byl co nej zářivější a nejkrásnější; podle vzoru všeho-
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míra dal mu kulatou podobu i podřídil jej rozumu nejvyššího 
jsoucna a jeho vedení,24 rozděliv jej kolkolem po všem nebi, 
aby jím byl v celém svém rozsahu osvětlován svět,25 hodný 
pak toho jména. Pohyby dal každému dva, jeden rovnoměrný 
na témže místě, tak, aby o témže měl důsledně stále tytéž b 
myšlenky, druhý pak dopředu, ale pod vládou kruhové dráhy 
totožnosti a stálosti; ostatními pěti pohyby však se oni boho
vé nehýbají a stojí, aby každý z nich se stal co nejdokonalej
ším. Z této tedy příčiny vznikly všechny hvězdy stálice, boží 
tvorové, nesmrtelní, a trvají v ustavičném, rovnoměrném otá
čivém pohybu na témže mistě; co však se týče těch, které se 
obracejí215 a konají takové bludné cesty, jak bylo vyloženo 
výše, ty byly stvořeny způsobem tam vylíčeným. Zemi pak, 
naši živitelku, obalenou kolem osy27 protínající vesmír, učinil 
strážcem a původcem noci a dne a ona je nej starší ze všech c 
bohů, co jich bylo v nebeském prostoru stvořeno.,.Ó jejich 
kroužení a vzájemných stycích, o tom, jak se ty kruhy samy 
do sebe vracejí anebo postupují, dále kteří z oněch bohů 
ocitají se při setkání vedle sebe a kteří proti sobě, kteří a v kte
rých thůtách přicházejí vespolek zdánlivě na sebe a nám se 
skrývají i opět ukazují, sesílajíce tím strach a znamení věcí d 
budoucích pro ty, kteří to neumějí počtem vysvětliti - o tom 
mluviti bez názoru a obrazů byla by mamá práce; než to, co 
jsme řekli, nám snad stačí a tak končíme výklad o přirozenos
ti bohů viditelných a stvořených.

Co se pak týče ostatních božských bytostí,28 mluviti o nich 
a poznati jejich původ jest nad naše síly, avšak jest véřiti těm, 
kteří o tom vyložili již dříve a kteří byli, jak tvrdili, potomky 
bohů a dobře tedy snad znali své předky; vždyť není možno, 
nevěřiti dětem bohů, i když mluví sice bez pravděpodobných e 
a nutných důkazů, ale říkají, že vypovídají o dějích svých 
rodin, nýbrž jim musíme věřiti, řídíce se platným obyčejem. 
Takovýto tedy jest podle nich původ těchto bohů, jak nyní
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vykládáme. Z bohyně země Gé a boha nebes Úrana zrodily se 
děti Ókeanos a Téthys, z těchto pak Forkys, Kronos, Rhea

41 i ostatní jejich sourozenci, z Krona pak a Rhey Zeus a Héra
i všichni jejich bratři a sestry, jak o nich víme z vypravování, 
dále pak ještě potomci těchto. Když pak vznikli všichni boho
vé, i ti, kteří viditelně konají svou kruhovitou dráhu, i kteří se 
zjevují podle své vůle, .mluví k nim otec tohoto všehomíra 
takto;

„Bohové bohů!29 Díla, jichž já jsem tvůrce a otec, vznikše 
mnou, jsou nerozborná, pokud bych já nechtěl. Cojest svázá- 

b no, všechno lze rozvázatí, ale chtíti bořiti to, co jest krásně 
spojeno a v dobrém stavu, byl by skutek špatný; pročež také 
vy, poněvadž jste vznikli, nejste sice úplně nesmrtelní ani 
neporušitelní, přes to však nebudete porušeni ani nedojdete 
údělu smrti, poněvadž má vůle jest vám ještě větším svazem 
a mocnějším než ony, kterými jste byli svazováni při svém 
vzniku. Nyní tedy poslyšte, co vám praví má slova. Ještě 
zbývají trojí bytosti smrtelné nestvořeny;30 nebudou-li však 
tyto stvořeny, svět bude neúplný, neboť nebude v sobě obsa
hovali všech druhů živých bytostí; ty vsak obsahovat! musí, 

c má-li býti zcela úplný. Kdyby však tito tvorové byli učiněni 
a dostali život ode mne, rovnali by se bohům; aby tedy jednak 
byli smrtelní a jednak aby celý tento svět byl vskutku celý, 

jDbraťte se přirozenou cestou vy k tvoření živých bytostí, na
podobujíce mou činnost při vašem vzniku. A tu jejich část, 
která má míti stejné jméno s nesmrtelnými, zvána jsouc bož
ská31 a která má říditi mezi nimi ty, kteří ochotně v každý čas 
následují práva a vás, její símě a počátek dám vám já sám; 

d ostatek pak vy sami tvořte živoucí bytosti a roďte, spojujíce 
část smrtelnou s nesmrtelnou, živte je poskytovanou potra
vou a zanikající zpět k sobě přijímejte/*

Tak pravil a do téhož měsidla, ve kterém byl podle určité
ho poměru mísil duši všehomíra, nalil zpět zbytky dřívějších
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látek a mísil skoro týmž způsobem, ale již ne se stejně tako
vou čistotou, nýbrž o jeden a dva stupně horší. Veškerou pak 
směs rozdělil na stejný počet duší s hvězdami32 a přidělil e 
každé hvězdě po jedné; vsadiv je tam jakoby na vůz, ukázal 
jim přirozenost všehomíra a ohlásil jim zákony osudu; že 
první vtělení je stanoveno stejné pro všechny, aby nikdo 
nebyl od něho zkracován, že však majíce své símě položeno 
každá do příslušného jí nástroje času, jsou povinny vyrůsti 
v nejzbožnější z živých bytostí a že_gři dvojitosti lidské při- 42 
rozeno sti jest přednější ten rod, který se.po tom bude nazývati 
muž. Když pak budou působením nutnosti vsazeny do těl 
a něco bude přibývati, něco zase odcházeli z jejich těla,33 
předně budou nutně vzníkati všem stejné počitky z trpných 
stavů, za druhé pak láska, smíšená z rozkošé a bolesti, mimo 
to strach a hněv i všechny podobné a protivné stavy; jestliže b 
to přemohou, budou zíti. spravedlivě, budou-li přemoženy, 
nespravedlivě. A kďo" dobře prožije příslušný čas, vrátí se 
zpět do příbytku své příbuzné hvězdy a bude míti život blaže
ný a s ní společný; pakliže však neobstojí, promění se při 
druhém narození v přirozenost ženy; neustane-li ještě ani c 
v tom stavu od špatnosti, podle toho, čím se~ proviňoval, 
promění" se podle této vlastnosti pokaždé do takové nějaké 
zvířecí přirozenosti a ve stálých proměnách' nebude dříve 
zbaven svých útrap, až podřídě se dráze totožnosti a stálosti, 
kterou má v sobě, rozumem přemůže onen velký a později 
přirostlý shluk z ohně i vody a vzduchu i země,34 bouřlivý d 
a nerozumný: pak přijde do svého prvního a nejlepšího stavu. 
Oznámiv jim tato všechna ustanovení, aby mu nemohla býti 
přičítána vina za potomní hříšnost jednotlivců, zasel jedny na 
zemi, druhé na měsíc, jiné pak na všechny ostatní nástroje 
času; po tomto zasetí pak ostatek ponechal novým bohům, 
aby vytvářeli smrtelná těla i aby dodělajíce, co se ještě nedo
stávalo lidské duši, a všecko, co k tomu náleží, vládli nad e
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smrtelným živokem a co možná nejkrásněji a nejlépe jej řídi
li, aby se nestával sám sobě příčinou zla.

Zařídiv pak to všechno, dlel ve svém přirozeném stavu; 
a když tak dlel, synové pojavše na mysl příkaz otcův plnili 
jej: vzavše nesmrtelný počátek smrtelného živoka* po příkla
du svého tvůrce vypůjčovali si od světa částice ohne i země 

43 a vody í vzduchu, s podmínkou, že budou zpět vráceny, pak 
je brali a spojovali v jeden celek, - ne nezrušitelnými pouty, 
jimiž byli sami udržováni, nýbrž slučovali je hustými a pro 
drobnost neviditelnými hřeby “tvoříce tak ze všeho jednotli- 
vájěla, a do těla se stálým přílivem i odlivem vložili kruho
vité pohyby nesmrtelné duše. Ťy pak byvše vloženy do veli
kého proudu, ani nemohly nabýti vlády ani nebyly ovládány, 
nýbrž násilím byly unášeny a samy unášely, tak že celý_živ,ok 

b se pohyboval sem a tam bez řádu a rozumového důvodu, 
všejTii šesterými pohyby;35 postupoval totiž vpřed i vzad a za
se napravo i nalevo a dolů i nahoru a vůbec všude všemi šesti 
směry bloudil. Neboť jakkoli byl velký proud, který svým 
přílivem i odlivem poskytoval mu potravy, ještě větší bouří 

c působily na jednotlivce účinky vnějších věcí, když například 
náhodou narazilo něčí tělo zevně na cizí oheň nebo i na 
pevnou hmotu země a vlhkou tekutinu vod, nebo když bylo 
postiženo bouří větrů, unášených vzduchem, a když ze všech 
těchto podnětů vzniklé pohyby neseny tělem, dopadaly na duši: 
ty všechny pohyby tenkrát byly nazvány a ještě i nyní se 
nazývají počitkyJ6 Tak také i hned tehdy působíce nejčetnější 

d a největší pohyby ve spojení s proudem nepřetržitě plynou
cím hýbaly a prudce otřásaly drahami duše:37 dráhu totožnosti 
docela spoutaly, valíce se opačným směrem proti ní, a zadr
žely její vedení a chod, v dráze pak různosti způsobily takové 
otřesy, že dvojnásobné a trojnásobné rozdíly po třech každého 
druhu, i střední členy a svazy o poměru IV2, IV3, l'/s - ježto 
nebyly nadobro zničitelny, kromě od jejich spojitele - obrá-
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tily všemi směry. Tím způsobily, pokud jen bylo možno, e 
všechny lomy a poruchy kruhů, takže se tyto sice pohybovaly, 
udržujíce stěží vespolnou soudržnost, ale pohybovaly se bez 
rozumného řízení, hned dopředu, hned na stranu, opět pak 
dozadu; bylo to jako když někdo stojí hlavou dolů opřen
0 zemi a nohy má nahoře o něco opřeny: v tomto stavu tehdy 
jemu samému i divákům jeví se levým, co druhému pravým, 
a pravým, co druhému levým. Právě totéž i jiné takové věci
s velkou silou se stávají kruhovitým pohybům; a tu kdykoli 44 
narazí na některé z vnějších jsoucen buď z druhu totožnosti 
nebo různosti, tehdy dávají tomu, co jest s něčím totožné,
1 tomu, co jest od něčeho různé, právě opačná jména, než jest 
pravda, jsou lživé a nesmyslné a žádné mezi nimi tehdy není 
vládnoucí a vůdčí dráhy; na které však zvenčí připadnou ve 
svém letu nějaké počitky, takže strhnou s sebou spolu i veš- 
keren obsah duše, ty dráhy tehdy jsouce přemáhány, zdánlivě 
vítězí. Tak tedy všemi těmito účinky stává se duše, jakmile b 
jest připoutána do smrtelného těla, zprvu bezrozumná, nyní 
jako na počátku. Když však příliv látek ke vzrůstu a výživě se 
2menšuje, kruhovité dráhy opět nabývajíce klidu jdou svou 
cestou a Čím dále tím více se ustalují; tehdy již zachovávajíce 
své směry, an každý kruh jde podle svého přirozeného tvaru,
a nazývajíce správnými jmény různé i totožné, tyto dráhy 
způsobují, že ten, kdo je v sobě chová, stává se rozumným. 
Jestliže pak ještě při tom pomůže správně pěstované vycho
vávání, dochází plnosti života a stává se veskrze zdravým, c 
uniknuv největší nemoci; pakli se však zanedbá, projde kul
havě cestu života a přichází zpět do říše Hádovy nedokonalý 
a nerozumný. To se ovšem stává až někdy později; ale otázky 
nyní předložené třeba probrati zevrubněji a napřed pojednati
o .tělech, jak vznikla .po jednotlivých částech, a o-duši, které 
příčiny a účely měli bozi při jejím stvoření; podle této osnovy 
budeme postupovati, snažíce se o největší pravděpodobnost, d
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Napodobujíce kulatý tvar všehomíra uzavřeli dvojici bož
ských drah do kulovitého tělesa, do toho, jež nyní nazýváme 
hlavou, které jest nejbližší božskému jsoucnu a panuje nade 
všemi částmi_v nás; tomu také odevzdali bohové celé tělo 
'jakoby sbor služebnictva, uváživše, že bude účastno všech 
budoucích pohybů. Aby pak nemělo potíže, kdyby se valilo 

e po zemi s jejími rozmanitými vyvýŠeninami a prohlubinami 
a muselo je jednak přestupovati, jednak z nich vystupovati, 
dali mu toto tělo jako vozidlo k pohodlné dopravě; z toho 
důvodu nabylo tělo délky a narostly mu čtyři údy, schopné 
natahování a ohýbání, jimiž by se podle záměru božího pohy
bovalo, mohouc se jimi chápati a o ně se opíratí, stalo se 
způsobilým pohybovati se na všech místech, nesouc nad námi 

45 sídlo jsoucna nejbožštějšího a nejsvětějšího. Takto tedy 
a z těchto důvodů narostly všem nohy a ruce; pokládajíce pak 
přední stranu za přednější a převládající, ustanovili tento směr 
za pravidlo naši chůze. Tu bylo třeba, aby měl člověk přední 
stranu těla odlišenu a nepodobnu zadní. Proto především co 
se týče samé hlavy umístili tam obličej, připojili k němu 

b ústrojí pro veškeré předzírání duše a ustanovili, aby tato část 
byla vládnoucí, Část přirozeně přední; zjjstrojí Pak nejprve 
utvořili světlonosné oči a připevnili je tam s takovýmto urče
ním. Z té části ohně, která nedostala síly páliti, nýbrž posky- 
tovati mírného světla, vlastního každému dni, vytvořili pevné 
těleso. Způsobili totiž, aby oheň, který jest uvnitř nás, příbuz
ný tomuto a čistý, proudil očima hladce a hustě, a to tím, že 

c zhustili jednak celé oči, ale nejvíce jejich střed, takže každý 
jiný hrubší oheň jest zcela zadržován a jedině takovýto čistý 
propuštěn. Kdykoli pak denní světlo se setká s proudem svět- 
la zrakového, tehdy naráží podobné na podobné, ztuhne 
a v přímém směru očí spodobi se v jedno těleso všude tam, 
kde světelný proud z nitra se srazí s předmětem vnějším. Na 
tento celek pak pro jeho jednotnost všechny účinky působí
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jednotným dojmem, a proto kdykoli přijde do činného nebo d 
trpného styku s něčím jiným, přenáší tento popud do všeho 
těla až po duší a vzbuzuje onen počitek, kterému říkáme 
vidění.38 Ale když onen sourodý oheň zajde v noc, jest vnitřní 
oheň od něho odloučen; vycházeje pak do živlu nepodobné
ho, sám se mění a hasne, již nesrůstaje s okolním vzduchem, 
poněvadž ten nemá ohně. Tu tedy přestává viděti a nadto 
ještě přivádí spánek; kdykoli totiž se zamhouří víčka, jež 
bohové vytvořili k ochraně zraku, zahrazují sílu vnitřního e 
ohně a ta pak rozlučuje a uhlazuje vnitřní pohyby, po jejichž 
uhlazení pak nastává klid: nastane-Ii plný klid, připadá na 
člověka hluboký spánek, zbudou-li však některé větší pohy
by, podle toho, jaké jsou tyto zbylé pohyby a na jakých mís
tech, takové a tak četné způsobují sny, vnitřní to obrazy, a po 46 
probuzení vnější předměty vzpomínek. Tu pak není již těžko 
porozuměti, jak se tvoří obrazy v zrcadlech” i na všech lesk
lých a hladkých plochách. Ze vzájemného totiž styku ohně 
vnitřního i vnějšího a z toho, že se na tělese hladkém pokaždé 
spojí v jeden a mnohonásobně se přetvoří, nutně vznikají b 
všechny takové odrazy, jako např. když oheň vycházející od 
obličeje se směšuje s ohněm, vycházejícím od zraku, na před
mětu hladkém a lesklém. Pravým pak jeví se levé, poněvadž 
proti obyčejnému způsobu nárazu stýkají se tu částečky zra
kového ohně s částečkami protilehlými. Naopak pravé jeví se 
pravým a levé levým tehdy, kdykoli zrakové světlo dopadne 
při takovém spojování na opačnou stranu; to se děje, kdykoli c 
hladký povrch zrcadel na té i oné straně se vyvyšující odrazí 
to, co jest napravo, k levé části zrakového ohně a naopak.
Když však se toto zrcadlo otočí po délce obličeje, způsobí, že 
se zdá zcela převrácen; tu totiž odráží dolní část předmětu 
k horní části očních paprsků a horní část zase k dolní.

Toto všechno náleží mezi vedlejší činitele, jejichž pomoci 
bůh užívá, aby uskutečňoval, pokud možno, podobu nejvyšší
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d dokonalosti; ale obecné mínění jest, že to nejsou vedlejší, 
nýbrž hlavní činitelé všeho,40 jež ochlazují a oteplují i srážejí 
a rozpouštějí a způsobují podobné účinky. Avšak nemají 
schopnosti míti pro něco důvod a rozum. Jediné jest jsoucno, 
jemuž náleží míti rozum, totiž duše - toto pak jest neviditel
né, oheň však a voda a země a vzduch jsou vesměs látky 
viditelné - a milovník rozumu i vědění musí hledati přede
vším živlů rozumové přírody a teprve na druhé místě všech 
těch, které vznikají působením jiných činitelů, kteří se sami 

e pohybují a druhé věci přirozenou nutností uvádějí v pohyb. 
Podle toho jest činiti i nám; promluvili o obou druzích příčin 
zvlášť, o těch, které za účasti rozumu jsou tvůrci věcí krás
ných a dobrých, i o těch, které zbaveny myšlení způsobují 
pokaždé věc nahodilou beze všeho řádu. Tak bychom byli 
promluvili o vedlejších činitelích, kterými oči nabyly své 
nynější síly; avšak o nejprospěšnější jejich činnosti, prokte- 

47 rou nám je bůh dal, zbývá dále mluviti. Zrak podle mého 
soudu jest nám příčinou největšího prospěchu, protože z ny
nějších výkladů o všehomíru by nebylo mohlo býti proneseno 
nic, kdybychom nebyli viděli ani hvězd, ani slunce, ani oblo
hy. Takto však vidíme den a noc, měsíce a kruhové dráhy 
roků, rovnodennosti i obraty slunce: to jest příčinou čísla 
a dalo nám pojem času i podnět ke zkoumání přírody; z toho 

b jsme získali přístup k filosofii, nad niž většího dobra nikdy 
nepřišlo ani nepřijde smrtelnému pokolení z rukou božích.

^Tvrdím tedy, že toto jest největší dobrodiní, jež nám oči 
způsobují; proč bychom tedy velebili všechna ostatní menší, 
pro něž by zbytečně naříkal člověk nefilosof, slepotou jich 
zbavený Než řekněme ještě dále, že bůh nám proto vynalezl 
a daroval zrak, abychom vidouce dráhy rozumu na nebi, užili 
jich pro oběhy myšlení v nás, které jsou s oněmi sourodé, - 

c ač jsou samy plny poruch a ony bez poruchy - a abychom 
poznajíce to a nabydouce účastí v přirozené přesnosti vědec-
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kého myšlení napodobováním cest božích, prostých všeho 
bloudění, uspořádali bludné cesty ve svém nitru.

Co se pak týče zvuku a sluchu, opět lze říci totéž, že jsou 
dány od bohů k týmž úkonům a za týmž účelem. Neboť řeč 
jest zařízena právě k tomu účelu a přispívá k němu velmi 
velikým dílem, na druhé pak straně je umění, které zvukem 
působí na náš sluch, a je vám dáno za účelem harmonie, d 
Harmonie, mající pohyby sourodé s okruhy duše v nás, tomu, 
kdo rozumem řídí svůj poměr k Músám, neslouží, jak by se 
nyní zdálo, k bezmyšlenkové zábavě, nýbrž jest dána od Mús 
za spojence proti neladnému kolotání duše v nás vzniklému, 
aby byla uspořádána a uvedena do vnitřního souladu; na dru
hé straně také rytmus byl nám dán k témuž účelu a od týchž 
tvůrců za pomocníka, protože vnitřní náš stav bývá někdy e 
u většiny lidí bez náležité míry a nedostává se mu půvabu.
^Dosavadní náš výklad týkal se, až na malé výjimky, toho, 

co bylo stvořeno rozumem; třeba však vedle toho promluviti
o tom, co vzniká nutností/'{počátek tohoto světa totiž záležel 

, ve směsi.z nutnosti a z tvůrčí činnosti rozumu; rozum však" 48 
ovládal nutnost tím, že ji přemlouval vésti většinu ze vzníka- 
jícího k nejvyšší dokonalosti: byl tedy na počátku stavěn 
tento vesmír působením nutnosti, přemáhané tímto způsobem 
a po této stránce od rozumné přemluvy. Jestliže tedy někdo 
podle toho chce říci, jak tomu vskutku bylo se vznikem světa, 
musí připojiti í druh neurčitého činitele, pokud má podle své 
přirozenosti vliv. Jest tedy třeba, abychom se vrátili, a když b 
jsme nalezli u týchž jsoucen druhý příslušný počátek, aby
chom začali nyní znova od začátku vykládati o tomto činiteli 
týmž způsobem, jako jsme vykládali o onom. Pohleďme tedy 
na samu přirozenost ohně i vody a vzduchu i země před vzni
kem světa i na stav, v jakém předtím byly; až dosud totiž 
nikdo nevyložil o jejich vzniku, nýbrž mluvíme, jako by kaž
dý znal pravou podstatu ohně i každého z těchto živlů, a činí-
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me je počátečními prvky všehomíra, podobnými hláskám 
c v řeči;·12 ač by je člověk jen trochu rozumný nemohl pravdě 

podobně ani zdaleka srovnávati ani se slabikami. Nyní tedy 
budiž náš výklad takovýto: o počátku všeho nebo o počát
cích - nebo jak si to kdo představuje o tom nyní nehodláme 
mluvit, pro nic jiného než proto, že jest při nynějším způsobu 
výkladu obtížno objasniti, jak si to sami představujeme. Proto 
nepokládejte za mou povinnost o tom mluvit a já bych nedo
vedl sám sebe přesvědčití, že bych si správně počínal, pouště- 

d je se do tak velikého úkolu; ale zachovávaje své stanoviště, 
vyslovené na začátku, o významu řečí pravdě podobných, 
pokusím se promluviti ne s menší, nýbrž s větší pravděpo* 
dobností než kdo jiný o jednotlivostech i celku hned od Samé

ho začátku. Vzývejme i nyní na počátku svého výkladu boha, 
aby nás šťastně vyvedl z neschůdného a nezvyklého vypravo- 

e vání k mínění pravdě podobnému, a znova počneme mluviti.
( Nový výklad o světě budiž založen na rozsáhlejším třídění 

než dřívější; tehdy totiž jsme při něm rozeznávali dva činite
le, nyní však jest nám ukázati na jiný, třetí druh. Ti dva 
činitelé totiž dostačili při předešlém výkladu, jeden byv uči
něn základem jako vzor, chápaný rozumem a neměnitelný, 

49 druhý pak jako napodobenina onoho vzoru, mající vznik a vi
ditelný Třetího druhu však jsme tehdy nerozlišili, domníva
jíce se, že ty Eva dostačí; nyní však sama souvislost výkladu, 
jak se podobá, nás nutí, abychom se snažili slovy objasniti 
onen nesnadný a nejasný druh. Jak tedy jest si představovat! 
jeho význam a přirozenou povahu? Nejlépe takto: že jest to 
schrána všeho, co vzniklo, jakoby chůva.43 To jest sice prav
da, ale jest třeba zřetelněji o tom promluviti, co však jest 

b nesnadno mimo jiné zejména z toho důvodu, že jest nutno 
proto napřed vyložiti o ohni a ostatních živlech^ jest věru 
nesnadno promluviti o jednotlivém z těchto živlu zvlášť, jaké 
věci sluší vskutku spíše jméno vody než ohně a podobně, jaké
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věci sluší to a ono jméno spíše než všemu ostatnímu v celku
i jednotlivě, promluviti tak, aby řeč byla přesvědčující a pev
ná. Nuže, co bychom o těchto obtížných věcech pravděpo
dobného pověděli a jak i kterou cestou? Předně, co jsme nyní 
pojmenovali vodou, vidíme, že na pohled tuhnouc, stává se 
kameny a zemí, kdežto tatáž látka rozředěním a rozpuštěním c 
mění se v páru a vzduch, rozpálený pak vzduch v oheň, a zase 
naopak, že oheň zhuštěn a shafen přechází opět v podobu 
vzduchu, a vzduch, srážeje se a houstna, mění se zase v mrak 
a mlhu, z těchto pak, když ještě více zhoustnou, řine se voda, 
z vody pak zase vzniká země a kameny: áe tedy tyto látky 
takto v kruhu přecházejí jedna v druhou. Když tedy jednotli- d 
vé tyto živly nikdy se nejeví stálé, jak by mohl někdo bez 
ostychu pevně rozlišovati, že ta a ta věc jest kterýkoli určitý 
z nich a ne jiný? To není možno, nýbrž daleko nejjistější 
způsob výkladu o těchto věcech jest tento: co vidíme pokaždé 
v jiné podobě, jako například oheň, nikdy o tom neříkati: toto 
jest oheň, nýbrž pokaždé: takováto věc jest oheň, ani nenazý
vat! to a to vodou, nýbrž vždy jen takové; stejně tak nemluv
me nikdy o ničem jiném, jako by mělo nějakou stálost, o žád
ném ze všech předmětů, o nichž užíváme slov „tohle“ 
a „toto“, když na ně ukazujeme a myslíme, že něco objasňu
jeme; neboť nám unikají a nevydrží označení ..tohle" a „toto“ 
a „tomuhle" a žádného jiného rčení, které je ukazuje jako e 
trvalé. Ale takto nelze mluviti o jednotlivých předmětech, 
nýbrž jest tak nazývati jak při jednotlivé věci, tak při všech 
společně to, co jest stále takové a sobě podobné, přecházejíc 
kolem dokola; tak například oheň jest nazývati to, co jest ve 
všem určitých vlastností, a podobně všechno, cokoli má 
vznik; na druhé straně, v čem pokaždé jednotlivé z těchto 
jevů vznikají a opět odtamtud mizejí, jedině o onom jest uží- 50 
vati slova „toto“ a „tohle“, kdežto co má nějakou vlastnost, 
např. teplé nebo bílé, nebo jakékoli opačné, a všechno, co
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s tim souvisí, nelze tím způsobem nazývati. Pokusme se ještě 
zřejměji to vyložiti. Dejme tomu, že by někdo vytvořil ze 
zlata všechny tvary a bez ustání by přetvořoval jednotlivé 

b z nich ve všechny ostatní; tu kdyby někdo ukazoval na jeden 
z nich a otázal se, co že to jest, byla by nejpravdivější a nej
jistější odpověď, že zlato, ale že to jest trojhran a jiné tvary, 
které tu vznikaly, by se nemohlo vůbec mluviti, protože sotva 
vznikají, hned se mění; ale kdyby chtěl o některém s jistotou 
přijmouti určení „takový44, tím by se bylo spokojit. Právě tak 
tomu jest i s tím činitelem v přírodě, který v sobě obsahuje 
všechna tělesa. Týmž jménem jest jej vždy nazývati, neboť 
vůbec nikdy nemění svých vlastností - vždyť stále všechno do 

c sebe přijímá a vůbec nikdy nepřijme žádného tvaru, podobné
ho něčemu z toho, co do něho vchází; jest to svou podstatou 
tvárná hmota pro všechno připravená, nabývající pohybu
i podoby od toho, co do ní vchází, i jeví se tím pokaždé 
jinak - to pak, co pokaždé vchází a vychází, jsou napodobe
niny jsoucen, utvářené podle nich jakýmsi nevypověditelným 
a podivným způsobem, jejž budeme sledovati později.

Nyní tedy jest rozeznávat! tři druhy,44 .to, co vzniká, to, 
d v čem vzniká, a to, co jest vznikajícímu vzorem. Podle toho 

slusrpnřoyňati přijímající druh matce, vzor otci' a co mezi 
těmito vzniká, dítěti, lTržiráfí,~že má-li se obraz jeviti pohledu 
s nejrozmanitějšími proměnami, nemohlo by býti to, na čem 
se obraz usazuje, jinak dobře připraveno, než že jest prosto 

e všech oněch tvarů, které má odkud přijímati. Neboť kdyby 
bylo podobno něčemu z toho, co do něho vchází, špatně by 
vypodobňovalo přijímané tvary opačné, anebo dokonce zcela 
jiné povahy, kdykoli by přišly, neboť by projevovalo vedle 
nich svůj vlastní vzhled. Proto musí býti mimo všechny po
doby to, co má v sobě chováti tvary všechny, právě jako při 
výrobě umělých voňavek nejprve co nejdůkladněji zbavují 
zápachu ony tekutiny, které mají přijmouti vůně; také ti, kteří
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se snaží hnětením dodati některým měkkým látkám určitých 
tvarů, nenechávají na nich vůbec žádného patrného tvaru, 
nýbrž jej napřed zarovnávají a činí látku co nejhladší. Právě 51 
tak má býti mimo všechny tvary to, co jest určeno, aby často 
a náležité přijímalo obrazy všech věčných jsoucen v každém 
díle svého rozsahu. Proto neřekneme, že matkou a schránou 
viditelnéiio a vůbec smysly vnímaného světa jesťzeměTíebó 
vzduch nebo oheň nebo voda, ani to, co vzniklo z těchto 
živlů, ani z čeho tyto živly vznikly; ale neodchýííme se od 
pravdy, řkouce, že jest to jakási věc neviditelná a beztvará, 
všechno přijimajici, která však jakýmsi těžko vysvětlitelným 
způsobem náleží do světa rozumového a kterou lze velmi b 
nesnadno pochopiti. Pokud pak jest možno na základě dosa
vadního výkladu promknouti k její podstatě, řeklo by se nej- 
správněji takto: ohněm se druhdy jeví její část rozpálená, 
zvlhlá však vodou, zemí pak a vzduchem, pokud přijímá po
doby těchto živlů.

Při zevrubnějším určení jest však přihlížeti k této stránce: 
zdalipak jest něco oheň samo o sobě - a podobně všechny 
jednotlivé věci, o kterýchkoli tak kdy mluvíme, zdali jsou c 
takto samy o sobě - či jedině tomu, co také vidíme a cokoli 
jiného tělem vnímáme, náleží takováto pravá skutečnost 
a vedle toho není naprosto nic jiného, tak že neprávem říká
me, že jest jakýsi rozumem chápatelný vid každého jsoucna, 
kdežto tedy to není nic než pouhý pomysl? Nebylo by vhodno 
nechati tuto otázku neprozkoumánu a neposouzenu a beze 
všeho určitě tvrditi, že tomu tak jest, kdežto na druhé straně 
zase nelze přívázati k dlouhému výkladu jiné dlouhé odboč
ky; kdyby tedy bylo možno, stručnými slovy vymeziti tento d 
důležitý výměr, bylo by to nejpnhodnější. Nuže, já vyslovuji 
toto mínění. Jestliže rozum a správná představa jsou dva růz
né druhy, jistě jsou také tato jsoucna sama o sobě, kterých 
nevnímáme čitím, nýbrž toliko rozumem; pakliže se však, jak
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se některým zdá, správná představa nic neliší od rozumu, jest 
pokládati za zcela jisté všechno, cokoli vnímáme tělem. Jistě 

e to jsou dva druhy, protože vznikají odloučeně a není mezi 
nimi podobnosti. Jedno zajisté v nás vzniká učením, druhé 
však přemlouváním; jedno jest vždy provázeno pravdivým 
důvodem, druhé jest bez důvodu; jedno jest k přemlouvání 
nehybné, druhé však lze přemlouváním změniti; jedno jest 
přisoudili každému muži, rozumu však jsou účastni bohové, 

52 ale lidské pokolení jen z malé části. Když tomu tak jest, třeba 
uznati, že jedno jest to, co trvá v neměnném stavu, bez vzniku 
a bez zkázy, co ani do sebe nepřijímá odjinud něčeho jiného, 
ani samo nikam nevchází do jiného, neviditelné a též jinak 
smyslům nepřístupné, to, co tedy náleží do oboru rozumové
ho zkoumání; druhé pak má s oním společné jméno i podobu, 
jest smysly vnímatelné, vzniklo, jest v ustavičném pohybu, 
na jednom místě vzniká a hned zase odtamtud mizí, chápáno 
jest představou na základě počitku; na třetím pak místě jest 

b vždy všeliký prostor, to, co zkázy do sebe nepřijímá a místa 
poskytuje všemu, cokoli má vznik, samo pak jest chápáno bez 
účasti smyslů jakýmsi nepravým usuzováním a málo dochází 
víryfpdíme to jen jako ve snu a říkáme, že všechno, cojest, 
musí býti někde, na některém místě, a zaujímati nějaký pros
tor, 3 co není nikde, ani na zemi ani na nebi, že není nic; Pro 
tuto ospalost nejsme schopni probudili se a přesně rozlišovati 
těchto všech myšlenek i jiných jim příbuzných myšlenek 

c o světě bez spánku a skutečném, ani podle pravdy pověděti, 
že obraz - poněvadž mu nenáleží ani sama jeho podoba, nýbrž 
nosí s sebou pokaždé zjev něčeho druhého - musí proto vzni
kat! na něčem druhém a jen tak se jaksi zachycovati jsoucnos
ti, nebo vůbec nebýti nic; kdežto to, co vskutku jest, má na 
své straně přesnou a pravdivou větu, že pokud jest jedno to 
a druhé ono, nikdy se neoctne jedno ve druhém45 a nestanou 

d se tak jedním a týmž a zároveň dvěma.
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Hlavní tedy myšlenka soudu, který jsem si vytvořil, jest ta, 
že jest skutečné jsoucno a prostor a vznikání, tři různé dru
hy, dříve než vznikl svět. Chůva všeho stvoření vodnatějíc 
a ohnivějíc a přijímajíc tvary země a vzduchu i zakoušejíc 
účinky všeho jiného, co se k tomu druží, jeví se v rozmani- e 
tých podobách, ale poněvadž síly, jež ji naplňují, nejsou ani 
podobné ani rovnovážné, není žádná její část v rovnováze, 
nýbrž nepravidelně se všude naklánějíc, jednak jest od oněch 
živlů otřásána, jednak zase sama jimi otřásá svými pohyby, ty 
pak jsouce pohybovány se rozdělují a každý letí jinam, jako 
když obilí jest roztřásáno a rozhazováno vějičkami a jinými 53 
čistícími nástroji, přičemž hutné a těžké padá a usazuje se na 
jedné straně, řídké a lehké na druhé. Právě tak i tu ony čtyři 
živly jsou roztřásány od své nádrže, jež se sama pohybuje 
jako nástroj, způsobující otřásání; při tom, co si jest navzájem 
nejvíce nepodobno, přichází nejdále od sebe, nejpodobnější 
však co nejvíce jest nakupeno na totéž místo: proto i každý 
z těchto živlů zaujímgl jiné místo, dříve než z nich uspořádá
ním vznikl vesmír. [Předtím tedy všechno toto bylo bez ro
zumného řádu a míry; když však bůh se jal pořádati vesmír, b 
tu nejprve určitě odlišil tvary a čísly oheň, vodu, zemi 
a vzduch, které předtím měly sice jakési stopy své vlastní 
podstaty, ale celkem přece byly v takovém stavu, v jakém jest 
přirozeně všechno, kdykoli jest od něčeho vzdálen bůh/ To 
pak, že bůh je vytvářel pokud možno nejkrásněji a nejlépe, 
kdežto dříve takové nebyly, budiž nám jednou pro vždy při 
všem podkladem; nyní však chci se pokusiti objasniti vám c 
nezvyklým způsobem uspořádání těch jednotlivých živlů
i vznik,46 ale poněvadž máte svým vzděláním pochopení pro 
vědecký postup, jímž jest při výkladu se brátí, budete moci 
mě sledovali.

Především tedy jest snad každému jasno, že oheň i země
i voda i vzduch jsou tělesa; každý pak druh tělesa má též
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výšku. A výška zase předpokládá povrch z plošného prvku; 
rovinná pak plocha skládá se z trojúhelníků .^Všechny troj- 

d úhelníky jsou odvozeny ze dvou trojúhelníků,47 z nichž každý 
má jeden úhel pravý, druhé dva ostré, ale jeden z nich má na 
obou stranách přepony po stejné části úhlu pravého, rozděle
ného rovnými rameny, druhý však nestejné části, rozdělené 
nerovnými rameny. Tedy tento předpokládáme počátek ohně
i ostatních těles, podle úsudku pravděpodobného pro jevy 
nutnosdj ale ještě další počátky těchto počátků4* zná jedině 
bůh a z mužů jen ten, kdokoli jest jemu milý. /frěba pak 

e pověděti, jaké vlastnosti by měla čtyři nejkrásnější tělesa, 
nepodobná si navzájem, ale schopná vznikatí jedna z rozkla
du druhých^ dojdeme-li totiž k tomu, nalezli jsme pravdu
o vzniku země i ohně i těch látek, které jsou jejich středními 
úměrnami. V tom zajisté nikomu nepřisvědcíme, že by kde 
byla krásnější viditelná tělesa nad tato, každé ve svém jednom 
druhu. O to tedy jest se snažiti, nalézti soulad mezi oněmi 
čtyřmi druhy těles vynikajících krásou, abychom mohli říci, 
že jsme jejich podstatu dostatečně pochopili.

54 Tedy z oněch dvou trojúhelníků rovnoramenný má toliko 
jednu podobu, ale trojúhelník o jednom rameni delším nesčí
slné; proto jest zase z onoho nekonečného množství vybrati 
nejkrásnější, máme-li začíti náležitým způsobem. Nuže, jest
liže někdo dovede vybrati a ukázati krásnější a vhodnější po
dobu k sestavení těchto živlů, než ukážeme my, má nad námi 
vrch, ale nikoli jako nepřítel, nýbrž jako přítel; my pokládáme 
za nejkrásnější ze všech ostatních trojúhelníků jeden - opo- 

b minuvše ostatní - ten, jehož zdvojením se skládá trojúhelník 
rovnosíranný. Proč, o tom by bylo třeba více mluviti; ale na 
toho, kdo to dokáže a nalezne, že tomu tak jest, čeká přátelská 
odměna.J/ybrali jsme tedy dva trojúhelníky, z nichž jest vy
tvořeno tělo ohně i těla ostatních živlů, rovnoramenný a ten, 
v němž čtverec delší odvěsny jest třikrát větší než čtverec
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kratší odvésny. A co bylo dříve nejasně pověděno, jest nyní 
lépe rozlišiti. Jevilo se nám, že všechny ony čtyři živly vzni
kají navzájem jeden ze druhého; ale to jest nesprávné zdání; 
vznikají totiž z trojúhelníků, o nichž jsme nahoře mluvili, c 
čtyři živly, tfLz.jednoho,.-který mátaný, nerovné^ctvrtý. pak 
sám jediný upraven z trojúhelníka rovnoramenného. Tedy ne
ní možno, aby všechny čtyři se rozkládaly jedny ve-druhé 
a z četných malých aby vznikalo nekoUk málo velikých a na
opak, nýbrž to lze jen uoněchtri; poněvadž totiž se skládají 
všechny z jednoho prvku, po rozkladu větších tvarů složí se 
z týchž částic mnoho malých tvarů, přijímajících příslušné 
podoby, a naopak kdykoli zase mnoho malých se rozptýlí d 
v trojúhelníky, sjednocení jedné látky vytvořilo by jediný
veliký jiný druh.

Tolik budiž řečeno o jejich vzájemném vznikání; následu
je promluviti o tom, jaký je každý jednotlivý z těch druhů 
a ze střetnutí kterých čísel vznikl. Začneme od prvního druhu 
a nejjednodušeji složeného, jehož prvkem jest trojúhelník, 
mající přeponu dvakrát delší kratší odvěsny^/když se dva 
takové položí přeponou k sobě a to se ztrojnásobí tak, že e 
přepony a krátké odvěsny směřují k témuž bodu jako ke stře
du, vznikne z těchto šesti trojúhelníků jeden trojúhelník rov- 
nostranný.49 Když se pak složí Čtyři rovnostranné trojúhelní
ky tak, aby k sobě přišly vždy tři rovinné úhly, tvoří tyto jeden 55 
roh, který v pořadí následuje za nejtupějším z úhlů ro
vinných; když vzniknou takové čtyři, jest složen první tvar 
prostorový, jenž, rozděluje celou opsanou kouli50 na rovné 
a podobné částiF' Druhý tvar jest z týchž trojúhelníků, slože
ných v osm trojúhelníků rovnostranných, tvořících jeden roh 
ze čtyř úhlů rovinných; takových tu vzniká šest a takto jest 
vytvořeno zase druhé těleso. Třetí se skládá ze sloučených 
dvakrát šedesáti oněch prvků, má dvanáct rohů, z nichž každý b 
jest objímán od pěti rovinných trojúhelníků rovnostranných,
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a dvacet stěn z rovnostranných trojúhelníků. A jeden z prvků 
byl se svou úlohou hotov, když byl toto vytvořil, ale trojúhel
ník rovnoramenný dal vznik podstatě čtvrtého, jsa po čtyřech 
skládán tak, aby pravé úhly se spojovaly uprostřed, čímž 

c vytvořil jeden rovnostranný čtyřúhelník; složením šesti tako
vých vzniklo osm rohů, z nichž každý se skládá ze tří pravých 
úhlů rovinných; tvar tělesa takto složeného jest krychle, ma
jící za stěny šest rovinných čtyřúhelníků rovnostranných. 
Poněvadž byl ještě jeden, pátý, pravidelný mnohostěn, užil ho 
bůh, propracovávaje nákres všehomíra.

Kdyby tu někdo všechno to řádně uvažuje byl na rozpa
cích, zdali jest mluviti o nekonečném počtu světů či koneč- 

d ném, uznal by, že neobmezené množství může se zdáti jen 
někomu, či vědomosti o těchto věcech jsou velmi obmezené; 
avšak zdali sluší říkati, že byl stvořen doopravdy jen jeden či 
pět, tato otázka by jej přirozeně přivedla do větších rozpaků. 
Náš výklad ukazuje, že bůh stvořil pravděpodobně jeden svět, 
ale někdo jiný, přihlédna snad k jiným věcem, bude míti jiné 
mínění. Nechrne však toho a rozdělme tvary, které nyní v na
šem výkladu vznikly, mezi oheň a zemi a vodu a vzduch, 

e Zemi. pak dejme tvar krychle; neboť země jest ze všech čtyř 
živlů nejméně pohyblivá a z hmot nejtvámější: takové pak 
musí býti nejspíše to, có má nejstálější plochy. Přirozeně pak 
jest plocha trojúhelníků na počátku předpokládaných, rovno- 
ramenných, pevnější, než trojúhelníků nerovnoramenných, 
a z plošných obrazců složených z těch obojích trojúhelníků, 
rovnostranný Čtyřúhelník rovinný nutně stojí - jak co do 

56 částí, tak i v celku - stáleji než rovnostranný trojúhelník. 
Proto přidělujíce tento tvar zemi, zachováváme pravděpodob
nost; naopak zase vjadě.dejme.nejméně pohyblivý z ostatních 
tvarů, nejpohyblivější pak ohni a střední vzduchu; a nejmenší 
tělo ohni, největší zase vodě a střední vzduchu; a zase nej
ostřejší ohni, druhé pak vzduchu, třetí vodě. Ze všech těchto
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živlů ten, který má nejméně ploch, jest jistě nejpohyblivější, 
ze všech nejbřitčí a vůbec nejostřejší, dále pak nejlehčí, po- b 
něvadž jest složen z nejmenšího poctu týchž částí; druhý 
živel co do týchž vlastností jest na druhém místě, třetí pak na 
třetím. Bylo by tedy podle správného soudu i podle pravdě
podobnosti těleso tvaru jehlance prvek a zárodek ohně; tvar 
co do vzniku po tomto druhý řekněme, že náleží vzduchu, 
třetí pak vodě. Všechna tato tělíska jest si mysliti malá, že 
jednotlivé částečky každého živlu pro jejich nepatrnost nevi- c 
díme, ale když se jich skupí mnoho, vidíme jejich shluky; a co 
se týče jejich poměrů a množství i pohybů a ostatních vlast
ností, jest souditi, že bůh, pokud jen přirozená podstata nut
nosti dobrovolně a přemluvena to dovolovala, potud je přesně 
vytvořil a tím uvedl tyto živly v promyšlený soulad.

Podle všeho, co jsme výše řekli, mělo by se to s živly 
pravděpodobně nejspíše takto:51 země, setká-li se s ohněm, d 
bývá rozloučena jeho ostrostí a jest unášena - ať by už byla 
rozpuštěna v samém ohni nebo ve hmotě vzduchu nebo vody - 
až by její částice někde se setkajíce, opět se vespolek spojily 
a staly se zemí; neboť do jiného tvaru by nikdy nemohly 
přejiti. Voda však, rozdělena ohněm anebo i vzduchem, může 
složením dáti vznik jednomu tělísku ohně a dvěma vzduchu; e 
co se pak týče rozkladu vzduchu, z jedné rozloučené částice 
vznikla by dvě tělíska ohně. A naopak, kdykoli oheň, obsaže
ný ve vzduchu, ve vodě nebo někde v zemi, a to malým 
množstvím v jejich velkém množství, unášen jsa jejich pohy
bem, bojuje a jsa přemožen se rozkládá, dvě těla ohně sesku
pují se v jeden tvar vzduchu; a když jest přemožen vzduch 
a rozkouskován, z dvou celých dílů a polovice bude jeden 
celistvý tvar vody. Uvažme totiž o tom zase ještě takto: kdy
koli oheň zachvátí některý z ostatních živlů a rozřízne jej 57 
ostrostí svých rohů a hran, onen živel přestává býti řezán, 
jakmile se složí v přirozenou podstatu ohně - neboť každý
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jednotlivý druh jsoucna sobě podobný a se sebou totožný 
nemůže v totožném a podobném způsobili nějaké změny, ani 
se s ním nemůže nic státi působením něčeho takového - po
kud vsak naráží na něco jiného a sám jsa slabší bojuje s ním 
silnějším, nepřestává býti rozlučován. Na druhé straně zase 
kdykoli malé množství menších tělísek, objímáno četnými 

b většími, jest tříštěno a hasne, přestává hasnouti, chce-li se 
složití v podobu prvku vítězného, a stává se z ohně vzdu
chem, ze vzduchu vodou; pakli však vchází v zápas s rovný
mi silami a některý z ostatních prvků se s ním v boji sráží, 
rozlučování neustává, dříve než buď jedno nebo druhé úplně 
jsouc zatlačeno a rozloučeno unikne k prvku příbuznému, 
anebo jsouc přemoženo, spojí se v jedno jsoucno podobné 

c vítězi a zůstane trvale s ním. Podle těchto stavů mění všechno 
také svá místa; neboť hromady každého jednotlivého druhu52 
jsou působením pohybu přijímatelčina rozloženy porůznu na 
vlastním místě, a tu ony živly, které kdy ztrácejí podobnost se 
sebou samými a připodobňují se jiným, jsou jejím otřásáním 
zanášeny na místo oněch, ke kterým se připodobní.

Všechny nesmíšené a prvotní látky vznikly tedy z tako
výchto příčin; že však v jejich rodech se utvořily zvláštní 

druhy, toho příčinu jest viděti ve složení jednoho i druhého 
d prvku; neboť nevytvořil se na počátku jen jeden trojúhelník

o jedné velikosti, nýbrž menší a větší, počtem tolikeré, kolik 
jest druhů v oněch živlech. Proto tedy v jejich míšení, jednak 
samých mezi sebou, jednak vespolek s jinými, jest nekonečná 
rozmanitost; tuto třeba pozorovati, chceme-Ii pravděpodobně 
vykládati o přírodě.

Tu pak, jestliže někdo nebude míti stejné s námi míněni
o tom, jakým způsobem a za jakých okolností vzniká pohyb 

e a klid, byla by to veliká překážka pro další úvahu. O tom jsme 
již částečně pověděli a dodáváme k tomu ještě to, že v stejno- 
tvámosti nikdy není snahy po pohybu. Neboť jest těžko, ba
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spíše nemožno, aby předmět pohybu, který se má provésti, 
byl bez činitele pohybu anebo činitel pohybu bez předmětu; 
není-li zde těchto věcí, není pohybu, aby však ty byly kdy 
stejnotvárné, není možno. Tak tedy klid_předpokládejme vždy 
v stejnotvámosti, pohyb však klaďme do různotvámosti; pří- 58 
čina pak různotvárné podstaty jest nerovnost. Vznik nerov
nosti jsme vyložili; ale neřekli jsme, čím to, že jednotlivé 
látky rozděleny podle rodů neustávají ve vzájemném pohybo
vání a unášení. To tedy povíme zase takto: obvod všehomíra, 
když byl obsáhl všechny čtyři druhy látek, jsa kulatý a maje 
přirozenou snahu býti sám v sobě uzavřen, svírá všechno b 
a nepřipouští, aby zbývalo nějaké prázdné místo.” Proto tedy 
oheň nejvíce vším proniká, vzduch pak na druhém místě, 
poněvadž je na druhém místě co do jemnosti, a podobně
i ostatní; co totiž vzniklo z největších částic, nechává ve 
svém složení největší prázdnotu, kdežto nejmenší Částice nej- 
nepatrnější. Postup zhušťování pak stlačuje malé částice do 
mezer mezi velikými. Když jsou malé kladeny vedle veli
kých, menší rozlučují větší jedny od druhých a větší zase 
tlakem slučují ony a tak jsou přenášeny všechny sem a tam na 
svá vlastní místa; neboť každá jednotlivá částice měníc svou c 
velikost, mění i svou místní polohu. Takto tedy a tímto způ
sobem způsobuje trvalé vznikání různotvámosti ustavičný 
pohyb živlů, který jest a věčně bude.

Dále pak jest třeba míti na mysli, že jest mnoho druhů 
ohně, jako plamen a to, co z plamene vychází, co nepálí, ale 
poskytuje očím světla, a co po uhasnutí plamene zbývá v roz
žhavených tělesech; právě tak jsou různé druhy vzduchu, d 
jeden nejčistší, nazývaný aithér, na druhé straně nejšpinavěj
ší, mlha a tma, i jiné beze jména, vzniklé nerovností prvot
ních trojúhelníků.. Druhy vody jsou především dva,54 jeden 
přirozeně tekutý, druhý zkapalnělý. Tu pak tekutý druh tím, 
že obsahuje výhradně malé prvky vody a nerovné, snadno se
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pohybuje jak sám sebou, tak i působením jiného činitele pro 
svou různotvárnost a pro způsob své podoby; druh složených 

e z velikých a stejnotvámých částic jest stálejší než onen, těžký 
a tuhý pro svou stejnotvárnost, ale působením vcházejícího 
ohně a rozlučujícího jej ztrácí svou stejnotvárnost a ztrativ ji, 
jest více účasten pohybu, stane se pohyblivým a tlačen jsa od 
okolního vzduchu i rozšiřován po zemi, přichází do stavů, 
z nichž jeden, rozrušení soudržných částic, dostal jméno „tá- 

59 !i“ a „taviti“, druhý, rozšiřování po zemi, „téci“. Naopak zase, 
kdykoli z něho oheň uniká, tlačí, poněvadž nevychází do 
prázdna, na okolní vzduch a ten stlačuje ještě pohyblivou 
kapalnou látku do míst ohně a zhušťuje ji; tu pak jsouc stlačo
vána a nabývajíc znova své stejnotvárnosti, poněvadž oheň, 
tvůrce různotvárnosti, odchází, vrací se do svého bývalého 
stavu. Odchod ohně byl nazván stydnutí, vnitřní pak sblížení 
po odchodu ohně ztuhlým stavem. Z těchto pak všech látek, 

b jež jsme nazvali zkapalnělými, nejvíce zhoustla látka, vzni
kající z nejjemnějších a nejjednotnějších částic, jediná svého 
druhu, opatřená lesklou a žlutou barvou, nejvzácnější poklad, 
zlato, jež ztuhlo jsouc procezeno skalou; květ zlatá, látka pro 
svou hustotu velmi tvrdá a začernalá, byl nazván adamas.55 
Blízka částicím zlata jest látka, mající však více podob než 
jednu, která na jedné straně jest hustší než zlato a obsahujíc 

c malý a jemný díl země jest proto tvrdší, ale na druhé straně 
jest lehčí, poněvadž má uvnitř veliké mezery; jest to ruda, 
složená z jednoho druhu čisté a ztuhlé kapaliny; co jest k ní 
přimíšeno ze země, stává se, kdykoli obě látky, stárnouce opět 
se od sebe odlučují, samo o sobe viditelným a jmenuje se rez.
O ostatních takových věcech není již nesnadno vyložiti, drží-
li se kdo pravděpodobnosti;56 a jestliže Časem pro osvěžení 
odložíce bádání o věčném jsoucnu zabýváme se zkoumáním 

d pravděpodobných výkladů o přírodě, a tak si opatřujeme zá
bavu, které nemusíme nikdy litovati, slušně a rozumně by-
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chom se bavili ve svém životě. Nuže, povolíce i nyní této 
zábavě, probírejme v následujícím výkladu další pravděpo
dobné myšlenky o týchž věcech, a to tímto způsobem.

íVoda, pokud jest smíšena s ohněm, jest řídká a kapalná 
(majíc pro svůj pohyb a pro tu cestu, jíž se valí po zemi, název 
kapalná)57 a na druhé straně jest měkká, protože její plochy, 
jsouce méně stálé než plochy země, jsou povolné; kdykoli 
však zbavena ohně i vzduchu jest osamocena, stává se sice e 
stej no tvárnější, ale bývá stlačena sama do sebe od živlů uni
kajících, a když takto ztuhne, nazývá se to, co se nejvíce 
dostalo do tohoto stavu, nad zemí kroupy, na zemi led, co pak 
méně a jest ještě polotuhé, nad zemí sníh, a co vzniklo z rosy 
a ztuhlo na zemi, jinovatkaj Druhy kapalin jsou z největší 
části smíšeny vespolek - véskeren rod těch, které jsou proce- 
zeny rostlinami, má jméno šťávy různým pak smíšením 60 
stavše se navzájem nepodobny, tvoří na jedné straně četné 
druhy bezejmenné, ale čtyři jich druhy, obsahující oheň a nej- 
známější, dostaly zvláštní jména: Šťáva, zahřívající duši spolu 
s tělem, jmenuje se víno, hladká pak, rozlučující oheň zraku58 
a proto světlá na pohled, lesklá a blyštící se, jest druh olejný, 
pryskyřice, šťáva ricinová, olej sám i všechno ostatní týchž 
vlastností; ten druh, jehož rozpínací síla uvádí v přirozený b 
stav i stažené ústrojí ústní a který touto vlastností poskytuje 
počitek sladkosti, dostal nej obecnější jméno med; druh pak 
pěnovitý, pálením rozlučující maso, vyloučený ze všech šťáv,
byl nazván opos.59

Co se týče druhů země, ten, který jest procezen vodou, 
stává se tímto způsobem kamenitou látkou. Kdykoli se přimí
šená voda v této směsi rozdrolí, přemění se v podobu vzdu
chu; vzduch takto vzniklý vystupuje na své vlastní místo. Ale c 
prázdného nad nimi nebylo nic, tedy narazí na sousední 
vzduch. Ten pak jsa těžký, zatlačen a nakupen kolem hmoty 
země, prudce ji tísní a vtlačuje na místa, odkud vychází nový
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vzduch; ze země, stlačené takto od vzduchu, že jí voda nemů
že rozpustit, vzniká kámen, a to krásnější, je-li průsvitný, 
maje částice stejné a stejnotvárné, nevzhlednější, je-li opač- 

d ný. Jestliže však jest zemi rychlostí ohně všechna vlhkost 
násilně odňata a nastane složení křehčí než kámen, vzniká 
druh, jemuž jsme dali jméno pálená hlína; druhdy zase vlh
kost sice zůstane, ale země jest rozmělněna ohněm, a tu po 
vychladnutí vzniká kámen, mající černou barvu.60 Jiné jsou 
dva druhy, vznikající podobně z takové směsi ztrátou mnoha 
vody, ale složené z jemnějších částic země a slané, polotuhé 
a opět ve vodě rozpustné: na jedné straně draslo, čisticí pro
středek proti oleji a prachu, na druhé straně pak látka velmi 

e vhodná jako přísada směsí, dotýkajících se smyslu chuti, 
„bohumilá11 látka soli.61

Co se pak týče složenin země a vody,62 které nejsou roz
pustný vodou, nýbrž ohněm, má toto jejich spojení takovouto 
příčinu: hmoty země nerozpouštějí ani oheň ani vzduch; ne
boť jsouce drobnější než mezery mezi jejími částicemi, pro
cházejí nenásilně zcela volným prostorem a nechávajíce ji 
neporušenu způsobují, že se nerozpouští; ale částice vody, 
poněvadž jsou větší, činí si průchod násilím a rušíce ji roz
pouštějí. Takto jedině voda rozpouští zemi, pokud není násil- 

61 ně stěsnána, ale stěsnanou nic než oheň, protože pro nic než 
pro oheň tu nezbývá vchodu. Také vodu, zhuštěnou nejsilněj
ším tlakem, rozpouští jedině oheň, při slabším pak tlaku 
oboje, oheň i vzduch; tento působě v mezerách mezi částice
mi, onen však i na rozklad trojúhelníků. Vzduchu pak násilně 
stlačeného nic nerozlučuje jinak než v prvky, nestlačený pak 
rozpouští toliko oheň. Tedy u těl smíšených ze země a vody, 
pokud voda zaujímá prázdné prostory mezi částečkami země, 

b násilně stlačenými, částice vody přicházející zvenčí nemajíce 
vchodu obtékají kolem celé hmoty a nechávají ji nerozpuště
nu, kdežto prvky ohně vcházejíce do mezer mezi částečkami
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vody, činí totéž, co voda se zemí, a ony jediné mohou býti 
příčinou, že roztavená smíšenina teče. To se stává jednak 
s látkami, které obsahují méně vody než země, například 
všechny látky sklovité i všechny takzvané tavitelné druhy 
kamenů, na druhé straně pak s těmi, které mají více vody, c 
jako jsou všechny pevné látky voskovité a látky vydávající 
vonný dým.

To tedy jsou asi látky, jak vznikají jedny z druhých z růz
ných tvarů i složení a změn; nyní se pak pokusme objasniti, 
z jakých příčin_vznikají účinky, kterými působí. Především 
tedy jest jisto, že věci, o kterých jsme mluvili, mohou býti 
čitím vnímány, ale o vzniku lidského těla a o tom, co s"tělem 
souvisí, ani.o smrtelné-části duše, jsme dosud nepojednali. Tu 
pak jest jisto, že není možno ani o těchto věcech dostatečně d 
vyložiti odděleně od oněch účinků, pokud je lze vnímati, ani
o oněch bez těchto; ale současně o nich mluviti jest skoro 
nemožno. Tedy předpokládejme zprvu jedno z obojího jako 
známé a k předpokládanému se později zase vrátíme. Aby 
pak bylo pojednáváno o účincích jednotlivých látek v náleži
tém pořádku, mějme napřed za to, že jest dán stav těla a duše. 
Nejprve tedy vizme a uvažme, proč jmenujeme ohsilteplým, 
a to tak, že budeme pozorovati, jaké dělení a štípení jím na
stává v našem těle. Že totiž je účinek_ohnějaksi ostrý,cítíme e 
snad všichni; jen považme štíhlost jeho trojúhelníků, .ostrost 
jejich úhlů, drobnost jeho částic i rychlost pohybu, čím vším 
se stává prudkým a břitkým a ostře rozřezává, cokoli se mu 62 
kdy naskytne, a vzpomeňme si na vznik jeho tvaru, že právě 
tato a ne jiná látka rozdělujíc a na drobno krájejíc části naše
ho těla přirozeně působí pocit, který nyní jmenujeme teplo.δ, 
Opak toho jest sice jasný, ale přece nebudiž pominut bez 
výkladu. Vcházejí-li hrubší druhy vlhkostí, obklopujících tě
lo, dovnitř, vytiskují částice drobnější, ale nemohouce vnik- 
nouti na jejich místa, stlačují vlhkost v nás a činíce ji z růz- b
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notvárné a pohyblivé stejnotvárností a sjednocením nehyb
nou, způsobují, že tuhne; co pak jest proti přirozenosti zhuš
ťováno, bojuje podle své přirozenosti a tlačí se samo na pro
tivnou stranu. Tomuto pak boji a chvění byl dán název třesení 
a mrazení a veškeren tento pocit i jeho příčina dostaly jméno 
mrazu.

Tvrdé pak jest to, čemukoli naše tělo ustupuje, měkké, 
cokoli ustupuje tělu; a tak tomu jest i ve vzájemném poměru. 

Ustupuje pak všechno, cokoli má malou podstavu; ale to, co 
c se skládá ze čtyřúhelných ploch, jest nadmíru stálé, a proto 

jest schopno největšího odporu.
Co jest těžké a lehké,'H ukázalo by se nejzřejmějí ve spoje

ní se zkoumáním toho, čemu se říká dolů a nahoru. Že by totiž 
přirozeně byly jakési dva protivné prostory, dělící vesmír na 
dvě části, jeden dole, k němuž směřuje všechno, cokoli má 
nějakou hmotnou tíhu, a druhý nahoře, k němuž se ubírá 
všechno nevolky, je domněnka naprosto nesprávná; neboť 

d poněvadž má vesmír podobu koule, všechny body, které jsou
ce stejně vzdáleny od středu jsou na obvodě, musí býti stejně 
na obvodě, kdežto střed, který jest o tytéž délky vzdálen od 
bodů obvodu, jest patrně na opačné straně proti nim všem. 
Když tedy jest vesmír takový, jak by mohl někdo něčemu 
z připomenutých věcí přikládati název „nahoře" nebo „dole“, 
aby se právem neukázalo, že užívá jména naprosto nepříslu- 
šejícího? Neboť o středním místě v něm nesluší se říkat ani 
že jest dole, ani že nahoře, nýbrž právě uprostřed; obvod pak 
není ani uprostřed ani nemá takového rozdílu mezi svými 
částmi, že by některá byla bližší středu než některá z protileh
lých částí. Nuže, jak by bylo správné, dávati jakýmkoli způ
sobem protikladná jména tomu, co jest na všech stranách

63 stejné? Neboť i kdyby bylo uprostřed všehomíra nějaké pevné 
těleso pravidelné, k žádnému bodu na obvodě by netíhlo, 
protože jejich poměr jest všude stejný; ale i kdyby někdo
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kolem něho dokola kráčel, často by, stana jako svůj vlastní 
protinožec, užil o téže části toho tělesa slov „dole“ a „naho- 
ře“. Neboť rozumný člověk by neřekl, že vesmír, jak právě 
bylo pověděno, kulovitý, má jednu část dole, druhou pak 
nahoře; odkud však vznikly tyto názvy a na čem se vskutku 
zakládají, takže jsme si zvykli proto i celý vesmír takto děliti 
a tak o něm mluviti, o tom se dorozumějme na těchto předpo
kladech. Představme si, že někdo vstoupí na to místo všeho- b 
míra, které jest středištěm živlu ohně, kde také jest nejvíce 
nahromaděno přitažlivé pro oheň látky, a že maje k tomu 
moc, ubírá částice ohně, klade je na váhy a váží, zvedaje při 
tom váhy a táhna tak násilím oheň do nepodobného mu vzdu
chu. Tu jest jasno, že menší věc jest snáze přemáhána násilím 
než větší; když totiž jsou jednou a touž silou současně zdvi- c 
hány dvě věci, to, čeho jest méně, přirozenou nutností více 
následuje táhnoucí síly, čeho pak jest více, méně: tu třeba 
nazvati to, čeho je mnoho, „těžké" a jeho směr „dolů“, malé 
pak „lehké" a jeho směr „nahoru“. Pozorujme, že právě totéž 
děláme na tomto místě, kde jsme. Kráčejíce po zemi, oddělu
jeme zemité látky a druhdy zemi samu a násilím a proti přiro
zenosti táhneme do nepodobného vzduchu; při tom obojí se 
drží látky příbuzné, ale to, co jest menší, snáze a dříve než d 
větší povoluje naší síle, nutící do látky nepodobné; to jsme 
tedy nazvali „lehkým" a místo, do kterého vnucujeme, „naho- 
ře“, kdežto opak toho „těžkým" a „dole". Tu pak jest jisto, že 
tyto jevy jsou samy v sobě rozdílné, poněvadž ústřední množ
ství jedné látky zaujímá jiné místo než u druhé látky - to totiž, 
co jest na jednom místě lehké, jest protivné tomu, co jest 
lehké na jiném místě, a tak i těžké těžkému a pojem „dole" e 
pojmu „dole“ i pojem „nahoře" pojmu „nahoře", zkrátka na
lezne se, že všechny ty jevy se dějí a jsou vespolek buď zcela 
opačné nebo odchylné a vůbec různé - toto však jediné jest 
uznati o nich všech, že cesta, ktemu_každá látka tíhne ke
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svému příbuzenstvu, působí, že to, co se po ní bere, jest těžké, 
a směr, kterým se něco takového bere, jest směr dolů a na
opak. To by tedy byly příčiny těchto jevů.

Dále pak příčinu hladkosti a drsnosti snad každý by 
prohlédl i dovedl druhému pověděti: tuto způsobuje tvr-

64 dost, spojená s různotvárností, onu pak stejnotvárnost, spo
jená s hustotou.

Zbývá nejdňležitejší zjevů společných celému tělu, to,co 
jesrt příčinou libosti i bolesti65 při stavech, o kterých jsme 
pojednali, í vsecliuo to, co majíc schopnost vzbuzovali ústro
jími těla počitky, chová v sobě následné pocity, nepříjemné
i příjemné. Probírejme pak příčiny při každém dojmu po- 
čitkovém i při dojmu bez počitku, tak, vzpomínajíce si na to, 

b co jsme vyložili výše o snadno pohyblivém a nesnadno po
hyblivém; tou totiž cestou jest hledati všeho, co se snažíme 
nalézti. To, cojest svou přirozeností snadno pohyblivé, kdy
koli dostane sebe menší náraz, přenáší jej kruhem, šířícím se 
od částeček k částečkám; až přijdou k sídlu rozumu a tam 
oznámí působení popudu; ale cojest opačné, nehybné a co 
nechodí žádným takovým kruhem, to má toliko trpné dojmy, 

c ale jiné ze sousedních částic neuvádí v pohyb; a proto, poně
vadž nepodávají částice částicím prvního dojmu, nýbrž ten 
zůstane v nich a nepřejde pohybem do celého živočicha, ne
vzbudí popud počitku. Tak tomu jest s kostmi, vlasy i se 
všemi Částmi našeho těla, které jsou nejvíce zemité: první jev 
platí zejména o zraku a sluchu, protože v nich jest největší 
síla ohně a vzduchu. Co se pak týče libosti a nelibosti, třeba 
takto souditi: dojem, vznikající v nás prudce, proti přiroze
nosti a násilně, jest bolestný, ale prudký dojem, který opět 

d přechází ve shodu s přirozeností, jest libý; dojem nenáhlý 
a slabý nestává se předmětem počitku a naopak. Každý do
jem, přicházející lehce, působí nejsilnější počitky, ale bez 
přízvuku nelibosti a libosti, jako například dojmy samého
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zrakového ohně, který, jak bylo nahoře řečeno, jest ve dne 
látkou s námi příbuznou. Tomuto nepůsobí řezy a pálení
i všechny jiné dojmy nelibosti ani naopak, kdykoli se zase 
vrací ve svou vlastní podobu, libosti, jsou to však dojmy e 
největší a nej zřejmější podle toho, co naň působí i čeho se 
sám nárazem dotkne; neboť naprosto není násilí v jeho rozlu- 
čování a slučování. Ale tělesa složená z větších Částic, která 
jen stěží ustupují vnějšímu popudu, ale přenášejí pohyby do 
celku, přinášejí pocity příjemné i nepříjemné, jsouce přejina- 
čována, příjemné, kdykoli se zase vracejí do téhož stavu. 65 
Všechno pak, cokoli zakouší jen v malé míře ubývání a vy
prazdňování, ale naplňování má prudká a ve velké míře, vy
prazdňování nečije, kdežto naplňování čije, a proto nepůsobí 
nelibostí smrtelnému dílu duše, nýbrž nejvyšší libosti; to jest 
patrno při vůních. Co však se rázem zjinačuje, ale pomalu 
a jen stěží opět se dostává do svého dřívějšího stavu, má zcela b 
opačný účinek: to zase jest zřejmo při pálení a řezání těla.

Tolik asi o společných dojmech celého těla vůbec i ná
zvech, které jsou dávány jejich popudům; pokusme se však 
pověděti - budeme-li s to - o tom, co vzniká ve zvláštních 
částech našeho těla, jak o pojmech, tak také na druhé straně
o příčinách popudů. Nejprve jest pokud možná objasniti, co c 
jsme nahoře při výkladu o šťávách vynechali, zvláštní to doj
my, patřící jazyku. I toto, jako mnoho jiných jevů, patrně se 
děje jakýmsi slučováním a rozlučováním, ale mimo to souvisí 
více než ostatní jevy s drsností a hladkostí. Všechny totiž 
rozpuštěné látky zemité, které vcházejíce žilkami, jakoby 
tykadly jazyka, napjatými k srdci, vrážejí do vlhkých a jem- d 
ných částí masa, rozpouštějíce se stahují žilky a vysušují; 
jsou-li drsnější, jeví se jako svíravé, méně pak drsné jako 
trpké. Látky, které očišťují od těchto chutí a všechno z jazyka 
smývají, dělají-li to přes náležitou míru a přilínají-li k samé 
hmotě masa, takže ji zčásti rozpouštějí, jako činí například
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e draslo, všechny se nazývají hořké, které však jsou slabších 
vlastností, než jest draslo a jen mírně působí čištění, zdají se 
nám slané bez drsné hořkosti a příjemnější. Ty pak, které byly 
zahřátý teplotou úst a jsou jimi zjemňovány, naplňují se oh
něm a opět samy pálí to, co je oteplilo, i stoupajíce pro svou 

66 lehkost vzhůru k ústrojům hlavy pronikají vším, nacokoli 
narazí; pro tyto vlastností bylo všechno takové nazváno ostré. 
Druhdy však částice zjemnělé rozkladem vnikají do úzkých 
cév a jsouce úměmy se zemitými částicemi, které tam jsou,
i s částicemi vzduchu, uvádějí je do vířivého pohybu tak, že 
se vespolek mísí a při tom míšení narážejí vůkol a přilínajíce 
k příchozím cizím látkám, vnikají do nich a činí je dutými; 

b když dutá vlhkost se obestře kolem vzduchu, jednou zemitá, 
podruhé í čistá, vznikají z toho vlhké nádrže vzduchu, duté 
a kulaté kapky vody; jsou-li z čisté vlhkosti, činí průhledný 
obal a byly pojmenovány bubliny, ale ty, při kterých se spolu 
pohybuje a zdvihá zemitá vlhkost, dostaly název vření a kva
šení; příčina těchto jevů byla nazvána kyselost. Opačný jev 

c všem těmto vyloženým jevům pochází z opačné příčiny; kdy
koli vcházející vlhké látky, jsouce příbuzné se stavem jazyka, 
uhlazují jakoby mastí částice zdrsnělé, ty pak, které jsou proti 
přirozeností spojeny nebo rozvolněny, jedny slučují, druhé 
pak rozdělují, a všechny co nejvíce dosazují v přirozený stav, 
libé a milé jest každému všechno takové léčení násilných 
stavů zde vznikající a má jméno sladkost, 

d Takto vznikají počitky chuti; co však se týče působnosti 
čicliUi není til zvláštnrclTdTubůrNebof všechen rod zápachů 
jest cosi polovičatého a žádná ze základních látek není podle 
toho složena, aby mohla míti nějaký zápach; příslušné cévy 
našeho těla jsou pro částice země a vody příliš těsné, pro 
částice ohně však a vzduchu příliš široké, a proto nikdo nikdy 
neucítí zápachu některého z těchto živlů^zápachy však vzni
kají, když se některé látky smáčejí nebo hnijí nebo rozpouš-

66

Τ í M A I O S IV, 66 d

tějí, nebo proměňují v dým a páru./Když se totiž proměňuje 
voda ve vzduch a vzduch ve vodu, vznikají zápachy při tomto e 
přechodu; všechny zápachy jsou buď pára nebo mlha: _mlha... 
vzniká, přechází-li.něco ze vzduchu do_vody, pakli z vody do 

"vzduchu,'pára; proto všechny zápachy jsou jemnější než v_o-. 
da, hustší pak než vzduch. To jest viděti, kdykoli jest před 
dýchací ústrojí položena nějaká překážka a někdo násilím 
vtahuje vzduch do sebe: tehdy totiž neproniká spolu žádný 
zápach a vchází jedině vzduch zbavený zápachů. Vznikly 67 
tedy tyto dvě bezejmenné skupiny těchto počitků, které se 
neskládají z mnoha jednoduchých druhů, nýbrž mluví se tu 
jedině o dvojích zřetelných počitcích, libém a nelibém; tento 
z nich působí drsně a násilně na veškerou dutinu, která se 
prostírá v našem těle mezi temenem a pupkem, onen však ji 
uhlazuje a příjemně uvádí opět do přirozeného stavu.

Pozorujíce pak třetí čidlo .svého., těla,_ sluch, vyložme, b 
z kterýcli příčin vznikají počitky, které s ním souvisí. Vše
obecně tedy řekněme, že zvuk jest náraz,, přenášený od vzdu- 
chu ušima,, mozkem i krví až do duše; pohyb jím vznikající, 
počínající se od hlavy a končící sě v oblasti jater,66 že jest 
sluch; pokud se děje rychle, že jest to zvuk vysoký, pokud pak 
pomaleji, hlubší; stejnoměrný pohyb že jest zvuk pravidelný 
a hladký, opačný pak drsný; silný, jestliže se děje prudce, ale c 
pokud jest opačný, slabý. Co se týče jejich souzvuků, o tom 
jest třeba promluviti v pozdějším výkladu.

Čtvrtý pak ještě zbývá druh počitků, při kterém třeba 
rozeznávati četné rozmanité odrůdy, jež jsme úhrnem nazvali 
barvami; jest to plamen, vyroňující se z jednotlivých těl a ma
jící částečky tak přiměřené zrakovému ohni, že vzniká čiti.
Co se týče samého zraku, bylo již nahoře pověděno o příčí- d 
nách jeho vzniku; oJbarvách pak by se vyložilo nejvhodněji 
a pravdě nejpodobněji takto: částečky, pohybující se od ji- 
nýchjěles a narážející na zrak, jednyjsou menší, clřuhé^větší,
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jiné.pak. stejné s částicemi saraého zrakového ohně; tu pak 
částice stejné nevzbuzují počitku a říkáme jim také průhled
né, větší však a menší jednak jej stahují, jednak roztahují, 
a tím jsou příbuzné teplým a studeným popudům, působícím 

e na tělo, a svíravým, působícím na jazyk, i tomu, co způsobuje 
palčivost a co jsme nazvali ostrým. Bílé a černé jsou vlastně 
tytéž dojmy jako ony, ale vznikají v jiném ústrojí a z této 
příčiny zdají se jiné. Jejich výměr budiž tedy takový: co 

... roztahuje zrakový oheň, jest bílé, opak toho čemé;_když pak 
by střejšTpoHýb, a to pohýb ohně jiného druhu, naráží na oheň 
zrakový a roztahuje jej až po oči, samy pak východy očí 

68 násilně rozvírá a způsobuje v nich tání, vylévá odtamtud 
směs ohně a vody, což nazýváme slzou: poněvadž pak tento 
činitel sám jest oheň, přicházející proti druhému z opačné 
strany, přičemž jeden oheň vyskakuje jako z blesku, druhý 
pak vchází a vlhkostí jest zhašen, vznikají při tomto míšení 
rozličné barvy a ten jev nazvali jsme třpytem a to, co jej 

b působí, pojmenovali jsme lesklé a skvoucí. Uprostřed pak 
těchto jevů jest ten druh ohně, který přichází k vlhkosti očí 
a směšuje se s ní, ale neleskne se; tomuto spojení _Qhně_&.jas- 
nflU .vlhkostí, dodávající mu barvy krvavé, dáváme jméno 
„čelený11. Lesklé, mísíc se s Červeným a bílým, stává se 
žluté; v jakém poměru které barvy se mísí, nemá smyslu 
vykládati, ani kdybychom to věděli, poněvadž bychom nebyli 
s to, abychom náležitě vyložili nutnost těchto jevů anebo 

c aspoň podali pravděpodobné jejich odůvodnění.67 Červená 
pak barva smíšená s černou a bílou dává purpurovou; hnědá 
vzniká, když k těmto smíšeným a páleným se přimísí vice 
barvy Černé. Plavá barva vzniká smíšením žluté a šedivé, 
šedivá pak smíšením bílé a černé, světle žlutá z bílé, smíšené 
se žlutou. Sejde-li se bílá barva s lesklou a ponoří se do syté 
černi, vychází barva modrá, z modré pak míšené s bílou svět
le modrá, z plavé pak s černou zelená. Z těchto příkladů jest
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snad patrno, jak lze podobným míšením pravděpodobně vy- d 
ložiti ostatní barvy. Kdyby však někdo při zkoumání těchto 
věcí chtěl užiti pokusu, dokázal by svou neznalost rozdílu 
mezi lidskou a božskou přirozeností: bůh totiž má sdostatek 
znalosti i moci, aby mnoho prvků slučoval v jedno a opět 
z jednoho v mnohé rozlučoval, ale z lidí nikdo není a nikdy 
nebude s to, aby vykonal jedno nebo druhé.

Toto všechno tímto způsobem ve světě vznikání z nutnosti e 
vzniklé68 přejímal tehdy tvůrce nej krásnější ho a nej lepšího, 
když plodil boha soběstačného a nejdokonalejšího; sil v tom 
obsažených užíval za výpomocné příčiny, ale dokonalost ve 
všem, co vznikalo, vytvářel sám. Proto tedy jest rozeznávati 
dva_dmhy příčiny, jednak nutný, jednak božský, a božského 
zákona jest ve všem hledati k nabytí blaženého života, pokud 69 
jest ho schopna naše přirozenost; zákona pak nutnosti hledej
me pro onen první, majíce na mysli, že bez tohoto není možno 
rozumem dospěti k samotnému onomu zákonu božskému, 
jenž jest účelem našeho usilování, ani ho pochopiti anebo 
vůbec nějak nabýti v něm účasti.

Poněvadž pak tedy nyní máme připraveny - jako stavitelé 
stavební dříví - druhy příčin, z nichž má býti srouben zbýva
jící výklad, vraťme se stručně zase k začátku a odebeřme se 
rychle na totéž místo, odkud jsme přišli sem, a pokusme se 
přidati svému výkladu konec a vrchol, vhodný k tomu, co b 
předchází. Jak tedy už také na začátku bylo řečeno, do těchto _ 
věcí, jež byly v nespořádaném stavu, vpravil .bůh-souměr, jak 
v jedné každé zvlášť, tak mezi všemi vespolek, pokud a jak 
bylo možno, aby byly ve vzájemném poměru a souměrné. 
Neboť tenkráte ani nebyly účastny souměru, leda náhodou, 
ani vůbec nic z toho, co nyní má určité názvy, například oheň 
a voda a všecko .ostatní, nezasluhovalo pojmenovámT nýbrž 
všechno toto nejprve uspořádal, potom z toho sestavil tento c 
vesmír, j e 4no h o .ži véh o. tvora, obsahujícího v sobě všechny
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živoky, smrtelné i nesmrtelné. Tvůrcem věcí božských stal se 
sám, avšak vytváření smrtelných věcí přikázal svým vlastním 
tvorům. \Ti pak napodobujíce ho, vzali nesmrtelný prvek duše, 
potom výkroužili kolem něho smrtelné tělo a dali mu celé tělo 
za vozidlo a v něm přidělali jiný, smrtelný druh duše, chova- 

d jící v sobě silné a z nutnosti vycházející stavy, především 
rozkoš, největší vnadidlo zla, potom strasti, zaplašovatele 
všeho dobrého, dále pak smělost a strach, dva nerozumné 
rádce, i hněv, hluchý k domluvám, i naději, již lze snadno 
svésti; smísivše to násilně s počitkem prostým rozumu a lás
kou všeho se odvažující, složili smrtelný druh duŠejProto 
tedy bojíce se poskvmiti božský živel, pokud to nebylo na- 

e prosto nutno, ubytují stranou od něho v jiné částí těla živel 
smrtelný, zbudovavše spojku a hranici mezi hlavou a hrudí 
a položivše doprostřed šíji, aby ony části byly odloučeny. Do 
hrudi pak a do takzvaného thóraku dali smrtelný druh duše. 
A poněvadž první její složka byla přirozeně lepší, druhá však 
horší, rozdělí dále dutinu hrudní, jako se odlučuje část domu 

70 určená pro ženy69 od části mužské, kladouce doprostřed mezi 
ně jako stěnu bránici. Tedy část duše, účastnou mužnosti 
a prudkosti, řevnivou, usadili blíže hlavy mezi bránicí a šijí, 
aby jsouc poslušná rozumu společně s ním násilím zdržovala 
rod žádostí, kdykoli by naprosto nechtěl ochotně poslouchati 

b příkazů a výroků přicházejících z Vyšehradu.70 Srdce, uzel 
cév a zřídlo krve, prudce obíhající všemi údy, umístili do 
strážního příbytku, aby v něm vzkypěla síla prudkosti, kdy
koli by rozum oznámil, že se jich dotýká nějaké nespravedli
vé jednání buď zvenčí anebo i od vnitřních žádostí, a tu aby 
rychle byla poslušná všechna čivá ústrojí v těle, přijímajíce 
všemi oněmi průchodními cestami7’ příkazy i hrozby, všude 
ho následovala a ponechávala tak vládu nejlepšímu mezi nimi 

c všemi. Proti tlučení srdce při očekávání obávaných věcí a při 
vzbuzení hněvu, uchystali tuto pomoc, vědoucí již napřed, že
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všechno takové zjitření v návalech vášně bude se díti působe
ním ohně: vytvořili v těle ústrojí plic,72 předně měkké a bez- 
krevné, dále s vyhloubenými dutinkami uvnitř jako jest hou
ba, aby přijímajíc dech i nápoj ochlazováním poskytovalo d 
v horku oddechu a úlevy; proto vedli stružky dýchací trubice 
do plic a umístili je kolem srdce jako nárazník, aby když 
prudkost v něm jest nejvyšší, bilo do pružné látky a jsouc 
ochlazováno i méně se unavujíc, tím spíše mohlo i s city slou
žili rozumu.

Část duše, chtivou pokrmů a nápojů i všech tělesných po
třeb, umístili doprostřed mezi bránicí a krajinou pupeční, vy- 
tvořivše na veškerém tomto místě jakoby žlab pro výživu tě
la; a spoutali ji tam jako divoké zvíře, které však jest nutno e 
žívíti ve prospěch celku, s nímž souvisí, ač má-ti se pokolení 
smrtelné udržovali. Proto tedy ji tam určili stanoviště, aby 
stále se krmíc u žlabu a bydlíc co nejdále od části přemýšlejí
cí, dělajíc co nejméně hluku a křiku, nechala nejlepší část 
v tichu přemýšleti o tom, co všem částem společně i jednotil- 71 
vě prospívá. Věděli pak o ní, že ani nepochopí rozumového 
důvodu, a i kdyby nějak nabyla nějakého ponětí o rozumo
vých myšlenkách, že jí nebude vrozeno, věnovati jim pozor
nost, nýbrž že se dá nejčastěji voditi od klamných obrazů 
a přeludů ve dne i v noci: učinil tedy bůh proti tomu opatření 
tím, že sestavil ústrojí jatern a položil je do jejího sídla, b 
Utvořil je hustá, hladká, lesklá, sladká i obsahující hořkost, 
aby síla myšlenek, vycházející z rozumu, odrážela se v nich 
jako v zrcadle, přijímajícím obrysy a ukazujícím obrazy, a stra
šila onen druh duše tím, že používajíc příbuzné hořkosti, 
přísně by se druhdy přihnala a hrozila, vměšujíc hořkost rych
le do celých jater, napouštěla játra žlučovými barvami a sta
hujíc všechno činila vrásčitým a drsným; nepříjemné pocity 
a nechutenství by působila i tím, že by účinkovala na jaterní c 
lalok, přepážky i ústí, onen - jindy rovný - ohýbajíc a stahu-
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jíc, tyto pak ucpávajíc a svírajíc. Jindy by zase opačné přelu
dy kreslilo nějaké vlídné zavanutí myšlenky; tu by působilo 
poklid od hořkosti tím, že by nechtělo ani v pohyb uváděti, 
ani se dotýkati svého přirozeného opaku, nýbrž přicházejíc ve 
styk se sladkostí, jíž jsou játra opatřena, a zarovnávajíc na 

d nich všechno, aby bylo rovné a hladké i svobodné, činilo by 
část duše, usazenou kolem jater, vyjasněnou, spokojenou, tak 
že by i v noci čas náležitě trávila, dávajíc ve spaní věštby, 
když už neměla míti podílu v rozumu a myšlení. Pamětím 
totiž jsouce příkazu otcova učiniti smrtelné pokolení pokud 
možno nejlepší, zařizovali naši tvůrcové i špatnou část naše
ho těla v tom smyslu, aby se aspoň poněkud stýkala s prav- 

e dou, a proto položili do ní věštecké ústrojí. Dostatečné pak 
znamení, že věštění dal bůh nerozumné Části lidské bytosti, jest 
toto: nikdo nepřichází ve styk s věštěním božským a pravdivým 
pří dobrém rozumu, nýbrž buď ve spánku, kdy jeho rozumová 
schopnost jest spoutána, nebo v nemoci anebo když jest u vytr
žení, způsobeném nějakým entuziasmem. Ale jen rozumnému 
náleží upamatovati se a promyslili to, co bylo řečeno buď ve 
spánku nebo v bdění ve stavu věšteckého vytržení a entuziasmu, 
a všechna vidění, kterákoli se ukáží, úvahou rozebrali, v jakém 

72 smyslu a pro koho znamenají něco zlého nebo dobrého v bu
doucnosti nebo minulosti nebo přítomnosti; kdo však přišel 
do vytržení a ještě v tom stavu trvá, toho věc není posuzovali, 
co se mu zjevilo a co bylo od něho proneseno, nýbrž podle 
dobré staré průpovědi jedině rozumnému přísluší konati své 
věci a poznati sebe. Proto také jest zákon, ustanovovati sbor 

b vykladačů za soudce při věštbách, pronesených v entuzias
mu; ty nazývají někteří vlastními věštci, naprosto nevědouce, 
že to jsou pouzí tlumočníci záhadných řečí a zjevů a že by se 
právem nazývali nikoli věštci, nýbrž vykladači věšteb.

Tedy ústrojí jater jest proto takové a na řečeném místě, pro 
věštění; a dokud člověk ještě žije, mají jeho játra znamení
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zřetelnější, když však jsou zbavena žití, stanou se temnými 
a jejich věštecké známky příliš zeslábnou, aby mohly zname
nat! něco zřejmého. Co se pak týče složení a místa sousedící- c 
ho s nimi ústrojí, jest na levé straně proto, aby je činilo stále 
lesklými a čistými, jako houba uchystaná na zrcadlo a stále 
pohotově vedle něho ležící. Proto tedy kdykoli chorobami 
těla vznikne na játrech nějaké znečištění, všechno očišťuje 
a do sebe přijímá řídká slezina, poněvadž její tkáň jest dutá 
a bezkrevná; plníc se odbíranou nečistotou, roste a napíná se d 
a opět, kdykoli jest tělo vyčištěno, scvrká se a nabývá původ
ního objemu.

Tolik o duši, kolik má v sobě smrtelného a kolik božského 
a kde a v jakém spojení a z kterých příčin byly její části různě 
rozsazeny; že jsme řekli pravdu, mohli bychom jedině tehdy 
tvrditi, kdyby bůh projevil svůj souhlas, ale že jest náš výklad 
aspoň pravdě podobný, smíme tvrditi, jak již nyní, tak ještě 
více při dalším zkoumání, a také tvrdíme. Týmž způsobem e 
jest pak sledovat), co s tím souvisí; to byla otázka, jak vznikl 
ostatek tela. Jeho složení by se nejlépe vyvodilo z takovéto 
úvahy. Ti, kteří tvořili naše pokolení, věděli, jaká v nás bude 
nezkrocená lačnost nápojů a pokrmů, i že z labužnictví bude
me mnohé více požívati než náleží a jest nutno; aby tedy 
nenastávala rychlá zkáza nemocemi a aby tvorové smrtelní, 
ještě nedokonalí, hned neumírali, předvídajíce to zařídili jako 73 
schránu pro přebytek nápoje a jídla, takzvané břicho, a obto
čili kolem dokola ústrojí střev, aby potrava neprocházela tak 
rychle tělem: to by nutilo tělo hned zase žádati nové potra
vy a způsobovalo nenasytnost, labužnictvím by oddalovalo 
všechno pokolení od moudrostí a Mús a činilo je neposluš
ným nejbožtějšího činitele v nás.

Co se pakjýče kostí a masa a všech takových částí našeho b 
těla, bylo tomu takto: to všechno má počátek ve vytvoření 
morků. Neboť svazy života, kterými jest duše připoutána
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k tělu, jsouce v něm zauzleny, působily, že smrtelný tvor 
v něm jest zakořeněn; ale morek sám vznikl z jiných prvků. 
Z prvotních trojúhelníků totiž vybral bůh ty, které jsouce před 
jinými pravidelné a hladké, byly nejvíce schopny přesně vy- 
tvořiti oheň i vodu i vzduch a zemi; ty odloučil zvlášť od 

c ostatních téhož druhu, smísil v náležitém poměru vespolek 
a chystaje všeobecné símě pro celé smrtelné pokolení, vytvo
řil z nich morek. Potom zasadil do něho a připoutal k němu 
tři druhy duší a hned při počátečním dělení dělil morek sám 
na tolik a takových tvarů, kolik tvarů měl přijmouti a jaké 
podle jednotlivých druhů duše. A tu část morku, která měla 
jako ornice v sobě chovati božské símě a které dal veskrze 
kulatý tvar, nazvaLmozek, výplň hlavy, jež měla vzniknouti 

d kolem něho jako nádoba při dokonání každého jednotlivého 
živočicha. Co naopak melo obsahovati zbývající smrtelnou 
část duše, členil ve tvary oblé a přitom podlouhlé, i nazval 
všechny morkem; a drže jimi jakoby kotvami svazy veškeré 
duše, tvořil pak kolem tohoto jádra celé naše tělo, skládaje 
nejprve pro ně kolem dokola pevnou kostěnou schránu. Kosti 

e pak vytvoří takto. Odděliv sítem čistou a hladkou zemi, na
vlhčil ji a rozmělnil morkem a potom to vloží do ohně, po té 
namočí do vody a opět do ohně a zase do vody; tímto způso
bem přenášeje tuto látku několikrát do jednoho i druhého 
živlu, učinil ji v obou nerozpustnou. Z ní pak vyrobil kostě
nou kouli kolem mozku a v této nechal úzký otvor; kolem 

74 morku na šiji a spolu na hřbetě vytvořil z ní obratle a nastavěl 
je na sebe jako čepy celým trupem, počínaje od hlavy. Chtěje 
uchovati veškeré símě, stlačil je tedy takto do kamenitého 
obalu; členitost způsobil tím, že k tomu užil síly různosti,74 již 
vestavoval mezi jednotlivé členy, pro větší pohyblivost 
a ohebnost. Uváživ dále, že hmota kosti jest tvrdší než třeba 

b a méně ohybná i že jsouc rozehřívána a zase chladnouc 
zpuchří a vbrzku zkazí símě ve svém nitru, z těchto důvodů

74

T I M A I O S IV, 74 b

sestrojil šlachy a maso. Šlachami svázal všechny údy a jejich 
napínáním i popouštěním kolem kloubů chtěl dáti tělu mož
nost ohýbati se a natahovati; maso pak že bude ochranou proti 
úpalu, záštitou proti mrazům a při pádu že bude sloužiti po
dobně jako plstěný obal, hebce a ochotně povolujíc tělu; mi- c 
mo to chovajíc v sobě teplou vlhkost, v létě se opocujíc a na 
povrchu vlhnouc, mělo způsobovati po celém těle náležitý 
chlad, v zimě však zase naopak tímto ohněm vhodně chrániti 
proti chladu dorážejícímu zvenčí a obklopujícímu tělcuTémi- 
to úvahami veden tvůrce při hnětení našich těl, smísil a v ná
ležitý poměr složil vodu, oheň a zemi, k tomu přimísil kvas 
z kyselého a sladkého a složil tak šťavnaté a měkké maso; d 
avšak látku Šlach utvořil ze smíšeniny kostí a masa nekvaše
ného, tak aby z obou hmot vznikla jediná, co do vlastností 
prostřední, opatřená žlutou barvou. Z té příčiny dostaly šla
chy větší pružnost a tuhost než maso, ale také větší měkkost
a vlhkost než kosti.

Těmi látkami obklopil bůh kosti a morek; šlachami kosti 
vespolek svázal a potom všechno to pokryl shora masem. Ty e 
kosti, které obsahovaly nejvíce duše, zahaloval nejmenším 
množstvím masa, avšak které měly uvnitř nejméně duše, nej
větším a nejhustším; tak také na místech, kde se kosti stýkají, 
kde podle rozumu nebylo nezbytně potřebí masitého obalu, 
přičinil jen málo masa, aby jednak nepřekáželo ohybům a ne
činilo těl malou pohyblivostí topornými, jednak aby četné 
a husté a silně na sebe natlačené vrstvy masa nepůsobily svou 
tuhostí necitlivost, čímž by tlumily myšlenkovou činnost a ztě
žovaly její pamatování. Proto tedy jsou stehna, holeně, části 
kolem kyčli, kosti rainenní a loketní i všechny ostatní neroz- 75 
členěné části našich těl i všechny kosti uvnitř, pokud jsou pro 
malé množství duše v morku prázdny rozumové Činnosti, 
všechna tato ústrojí jsou hojně opatřena masem; která však 
jsou sídlem rozumu, méně - ač jestliže nezařídili některý
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masitý úd sám o sobě pro čití, jako například jazyk; ale to 
jsou výjimky - nebof ústroji, vznikající z nutnosti a s námi 

b rostoucí, nikterak nemůže míti hustých kostí a hojně masa 
a zároveň s tím bystré čití. Vždyť kdyby tyto dvě věci byly 
chtěly společně se vyskytovati, bylo by se jich v největší míře 
dostalo hlavě, když byla skládána: tvor lidský, maje na sobě 
masitou, šlachovitou a silnou hlavu, byl by dosáhl dvakrát 
a mnohokrát delšího života, zdravějšího a méně strastného 
než má nyní. Ta\to však když tvůrcové našeho pokolení 

c uvažovali, zdali by lépe učinili, kdyby stvořili pokolení horší
o dlouhém životě, či lepší s životem kratším, uzdálo se jim, 
že kratšímu životu a lepšímu jest plně dáti přednost před 
delším, ale horším;? proto přikryli hlavu tenkou kostí, ale ne 
masem ani šlachámi, poněvadž nemá ani ohybů. Ze všech 
tedy těchto příčin jest hlava, připojená k tělu každého člově
ka, co do čití bystřejší a rozumnější, ale mnohem slabší než 

d ostatní tělo. Šlachy pak z těchto důvodů a takto rozložil bůh 
u spodku hlavy kolem dokola krku, sklížil je stejnotvárností 
a spojil jimi kraje čelistí pod obličejem; ostatní pak rozsadil 
do veškeiých údů, svazuje jimi klouby. Co se pak týče ústrojí 
našich úst, opatřili je upravovatelé zuby, jazykem a rty tak, 
jak jsou nyní zařízena, za účelem věcí nutných a nejlepších: 

e vchod strojili pro věci nutné, východ pak pro nejlepší; nutné 
jest totiž všechno, cokoli vchází dávajíc potravu tělu, ale 
proud slov, který-vyíéká^yen a slouží rozumové činnosti, jest 
nejkrásnější a nejlepší ze všech proudů.

Hlavu pak jednak nebylo možno nechati pouze z kosti 
a holou - pro nesmírnost horka i mrazu v různých ročních 
dobách - jednak nebylo lze dopustí ti, aby hustě pokryta stá
vala se pro spoustu masa hluchou a neschopnou počitků;

76 proto byla odloučena od nevysychající masité hmoty větší 
zbývající kůra, nyní zvaná kůže. Tato pak spojujíc se mozko
vou vlhkostí a rostouc povlékla kolem dokola hlavu; vlhkost
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pak, stoupající pod švy, ji zavlažovala, sevřela na temeni 
a spojila jako v uzel. Rozmanitá podoba švů75 vznikla půso
bením potravy a kruhovitých pohybů duše, a to větší jich 
množství, když tito dva činitelé více spolu bojují, menší, když 
méně. Tuto pak všechnu kůži kolem dokola propíchal bůh b 
ohněm, a když těmi otvory vlhkost se řinula ven, látka tekutá 
a teplá, pokud byla čistá, odcházela, ale látka smíšená z týchž 
složek jako kůže, jsouc tím řinutím hnána do výše, rozpínala 
se dlouze ven, majíc stejně jemnou tloušťku jako příslušná 
dírka, ale pro svou pomalost jsouc zatlačována zvenčí od 
okolního vzduchu, stáčela se zpět uvnitř pod kůží a zakořeňo- c 
vala se. Těmito vlivy vyrostly na kůžij/lasy^ příbuzné s ní 
svou vláknitostí, ale tvrdší a hmotnější tlakem ochlazení, 
jímž každý vlas byl ochlazen a stlačen, když se odlučoval od 
kůže. Touto tedy látkou a s pomocí řečených činitelů tvůrce 
hustě pokryl naši hlavu s tím úmyslem, aby to byla místo 
masa lehká pokrývka pro zabezpečení mozku, aby poskyto- d 
vala v létě i v zimě dostatečného stínu a úkrytu, při čemž by 
nikdy nebyla překážkou bystrého čití.

Konečně pak smíšenina ze tří látek, vyskytující se ve spleti 
šlachy, kůže a kosti na prstech, když vyschla, stala se jedinou 
společnou tvrdou kůží; vytvořena byla s pomocí těchto či
nitelů, ale vlastního původce má v prozřetelnosti, pečující
o budoucí věci. Ti, kteří nás vytvářeli, věděli totiž, že jednou 
z mužů vzniknou ženy a zvířata a v2'dSll"také, že mnozí z tvo- e 
rů k mnohým věcem budou potřebovat!jightů, pročež hned 
při vzniku lidí vytvořili vzor pro vznik nehtů. Za tímto tedy 
účelem a z těchto příčin učinili, aby vyrostla kůže, vlasy 
a nehty na povrchu údů.

Takto byly všechny Části a údy smrtelného živoka srostlé; 
ale poněvadž měl podle zákona nutnosti žiti v ohni a vzdu- 77 
chu, tak že by byl hynul, jsa rozpouštěn a vyprazdňován76 od 
těchto živlů, ustrojí mu bohové proti tomu pomoc. Náležitým
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míšením totiž vytvoří přirozenost, sourodou lidské přiroze
nosti, ale s jinou podobou a s jiným čitím, tak že to jest zcela 
jiný živok; jsou to stromy a rostliny i semena, která nyní 
hospodářstvím vypěstována stala se u nás domácími, kdežto 

b dříve byly jen druhy divokých stromů a rostlin, starší než 
domácí. Všechno totiž, cokoli jest účastno žití, právem by se 
nejsprávněji nazývalo živok; vskutku pak ío tvorstvo, o kte
rém nyní mluvíme, má údělem aspoň třetí druh duše, jenž, jak 
se soudí, sídlí mezi bránicí a pupkem, kterému se nedostalo 
schopnosti míniti a usuzovati, ani rozumu, nýbrž jen libého 
a bolestného čití se žádostmi. Rostlina totiž ustavičně všech
no trpně přijímá, a majíc svůj oběh v sobě samé kolem vlast- 

c ního středu,77 odráží každý pohyb zvenčí a užívá jen svého 
vlastního; aby prohlédla a promyslela něco z vlastních doj
mů, toho jí při jejím vzniku přirozeností nebylo dáno. Proto 
tedy žije a není nic jiného než živok, ale nepohnutě a zakoře
něna tkví na jednom místě, poněvadž jest zbavena pohybu 
z vlastního popudu.

Tyto tedy všechny druhy byly stvořeny od silnějších bytos
tí nám slabším za potravu a samo naše tělo protínajíce opatřili 
struhami,78 jako bývají v zahradách, aby bylo zavlažováno 
jako z přitékajícího proudu. A nejprve zavedli skryté strouhy 

d pod místy, kde kůže jest strostlá s masem, totiž dvě hřbetní 
cévy, poněvadž i tělo jest dvojdílné a má pravou a levou část; 
tyto pak zapustili podél páteře, vzavše doprostřed i semenný 
morek, jednak aby tento co nejvíce bujel, jednak aby se 
odtamtud po celé šíři děl přirozeným spádem příliv a posky
toval rovnoměrného zavlažování. Potom rozštěpivše ty cévy 

e kolem hlavy a navzájem spletše, rozvedli je v protivné strany, 
a to tak, že uchýlily cévy z pravé strany těla na levou stranu 
a cévy z levé strany na pravou, jednak aby jimi spolu s kůží 
byla připoutána hlava k tělu, poněvadž šlachami nebyla ko
lem dokola na temeni objata, jednak také aby účinek počitků
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z jedné i z druhé strany zřetelně se jevil v celém těle. Hned 
potom zařídili zavodňování; jeho způsob snáze pochopíme, 78 
jestliže napřed souhlasně uznáme, že všechny látky, které se 
skládají z menších částic, zadržují částice větší, ale látky 
z částic větších nemohou zadržovat! menších; oheň pak má ze 
všech látek nejmenší Částice a proto prochází vodou i zemí
i vzduchem i vším, co se skládá z těchto živlů, a nic ho nemů
že zadržeti. Totéž pak jest souditi i o našem břiše, že zadržuje 
pokrmy a nápoje, kdykoli do něho se dostanou, vzduchu však 
a ohně, složených z drobnějších částic než jest jeho vlastní b 
složeni, zadržeti nemůže. Ohně a vzduchu tedy užil bůh k ve
dení vláhy z břicha do cév tak,79 že setkal ze vzduchu a ohně 
pletivo na způsob rybářských vrší,80 mající dvě menší vnitřní 
vrše, každou se svým ústím, z nichž jednu zase rozvedl ve dvě 
části; a od těch vnitřních vrší napjal jako provazy veskrze 
kolem dokola ke krajům pletiva. Veškeren vnitřek tkaniny c 
složil z ohně, ale vnitřní vrše a obal ze vzduchu: a vzav to 
vsadil do vytvořeného živočicha tímto způsobem. Ústí men
ších vrší zapustil do úst; a poněvadž vnitřní vrše byly dvě, 
vsunul jednu průdušnicí do plic, druhou pak podél průdušnice 
do břicha; rozštěpiv pak jedno ústí první vrše, zavedl jeden
i druhý díl společně do průchodů nosních, takže kdykoli dru
hé ústy nejde, z tohoto jsou naplňovány i všechny proudy 
onoho prvního. Ostatní pak obal vrše obestřel po veškeré d 
dutině našeho těla a způsobil, aby tato všechna jednou hladce 
vpadala do vnitřních vrší pro jejich vzdušnost, pak zase však 
aby vzduch z vnitřních vrší proudil zpět vzhůru a pletivo aby 
pronikalo tělem, jež jest řídké, dovnitř a opět ven a paprsky 
upoutané uvnitř ohně aby následovaly pohybu vzduchu obo
jím směrem: to aby se dělo bez přestávky, dokud by smrtelný e 
živok trval ve svém složení; tomuto pak jevu dal ten, kdo 
dával jména, název vdech a výdech-. Veškerým pak tímto 
činným a trpným dějem se stává, že naše tělo, jsouc zavlažo-
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váno a ochlazováno, dostává výživu a žije. Při každém totiž 
pohybu dechu dovnitř a ven následuje oheň uvnitř s ním spo
jený; ten houpaje se stále sem a tam v břiše, bere při svém 

79 vstupu pokrmy a nápoje, rozpouští je a na drobno rozděluje, 
rozvádí otvory, kudy prochází, a veda je jako ze studánky do 
cév podobných struhám, způsobuje, že tekutina cév proudí 
tělem jako vodovodem.

Podívejme se ještě jednou na jev dýchání, s pomocí kte
rých činitelů se stal takový, jaký právě nyní jest. Nuže, takto: 

b poněvadž není žádného prázdného prostoru, do kterého by 
mohlo vstoupiti něco z toho, co se pohybuje, ale dech pohy
buje se od nás ven, jest hned každému zřejmo, že se pohybuje 
nikoli do prázdného prostoru, nýbrž že zatlačuje živel soused
ní z jeho místa, ten pak jsa zatlačován zapuzuje vždycky živel 
sousední; tímto způsobem všechno jest nutné hnáno kolem 
dokola až na místo, z něhož byl vyšel dech, a vcházejíc tam
i naplňujíc je následuje dechu: všechen tento pochod, podob- 

c ný otáčení kola, děje se proto, poněvadž není prázdného 
prostoru. Proto tedy dutina prsou a plic vypouštějíc dech, 
znova jest naplňována od vzduchu obklopujícího tělo, jenž 
vniká dovnitř řídkým masem a pohybuje se kolem dokola; 
pak zase se vzduch obrací a vycházeje tělem ven, vtlačuje 

d oklikou vdech dovnitř průchodem úst a nozder. Za příčinu 
počátku těchto pohybů jest pokládali toto: každý živočich má 
uvnitř svého těla v krvi a v cévách velmi velikou teplotu, jako 
by měl v sobě nějaký vnitřní zdroj ohně; to jsme také mínili 
přirovnáním k pletivu vrše, že všechen její vnitřek jest uple
ten z ohně, avšak ostatní, vnější části ze vzduchu. A tu cojest 
teplé, není pochyby že směřuje přirozeně ven na své místo 
k látce sourodé; a poněvadž jsou dva průchody, jeden tělem 
ven, druhý pak ústy a nosem, kdykoli to teplo udeří na jedné 
straně, tlačí na druhé straně vzduch kolem dokola, a ten tla- 

e kem uveden v kruhovitý pohyb, vpadaje do ohně se zahřívá,
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kdežto vycházející vzduch se ochlazuje. Poněvadž pak teplost 
takto přechází na jiné místo a vzduch u druhého východu se 
stává teplejším, ubírá se, co má větší teplotu, zase zpět na onu 
stranu, spějíc ke své vlastní přirozenosti, a zatlačuje kolem 
dokola živel druhý; ten pak přijímaje a navzájem dávaje stále 
tytéž popudy, způsobuje, že vzniká obojími činiteli pohyblivý 
kruh,dech a výdech.

Tímto způsobem jest dále sledovati i příčiny stavů, způso- 80 
bovaných lékařskými pijavicemi, polykání, vrh do výše i po 
zemi, i pokud se zvuky rychlé a pomalé jeví vysoké a hlubo
ké, nesouce se jednou nesouladné pro vnitřní nepodobnost 
pohybu, který v nás vzniká jejích působením, jindy zase sou- 
ladně pro podobnost. Volnější zvuky totiž dostihují pohybů 
zvuků prvnějších a rychlejších, když tyto přestávají a již pře
cházejí ve stav jim podobný, a pak narážejíce na ně, uvádějí b 
je samy v pohyb. Jestliže při tom dostihování nenarážejí tak, 
aby způsobily poruchu a jiný pohyb, nýbrž připojují-li počá
tek volnějšího pohybu k podobnému dílu pohybu rychlejšího, 
ale ustávajícího, působí toto míšení zvuku vysokého a hlubo
kého jednotný vjem; i poskytují libosti lidem nemyslícím, 
duševního blaha lidem myslícím tímto napodobením božské 
harmonie v pohybech smrtelného světa. A tak také co se týče 
všelikých toků vod, dále pak úderů blesku a úkazů přitahová- c 
ní, kterým se podivujeme při kouscích jantaru a hérakle- 
jských kamenech,81 žádný ze všech těchto jevů nemá vlastní 
hybné síly,82 nýbrž záleží v tom, že není-žádného proatoni,. 
prázdného, takže se tyto látky dokola navzájem strkají, a že 
každá jednotlivá jsouc rozlučována a slučována, spěje výmě
nou zase nazpět na své vlastní místo: těmito ději a jejich 
vzájemným spojováním vysvětlí se řádnému zkoumateli ony 
domnělé divý.

Tak také dýchání, jímž se počal náš výklad, vzniklo tímto d 
způsobem a z těchto příčin, jak bylo pověděno nahoře, že
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totiž oheň rozmělňuje pokrmy, zdvihá se uvnitř těla, následu
je pohybu dechu, a při tom zdviháni naplňuje z břicha cévy 
tím, že přivádí odtamtud rozdrobené látky; působením toho 
přitékají takto všem živočichům proudy výživy do celého 
těla. Ty jsouce čerstvé odtrženy od sourodých látek, jedny 

e z ovoce, jiné z rostlin - které nám bůh stvořil právě k tomuto 
účelu,83 aby byly potravou - mají smíšením rozmanité barvy, 
ale nejvíce v nich koluje barva červená, přirozený výsledek 
dělivé činnosti ohně a jeho otisku, učiněného na vlhké látce. 
Proto barva tekutiny, proudící tělem, nabyla vylíčeného 
vzhledu; nazýváme ji krev a Jest výživou masa i veškerého 
těla; z ní jsou všechna ústrojí zavlažována, aby vyplňovala 

81 místo po odcházející látce. Způsob pak naplňování i odcháze
ní zakládá se na témž, na čem se zakládá pohyb každé věci ve 
vesmíru, jímž každé jsoucno spěje k jsoucnu sobě sourodé- 
mu. To totiž, co jest vůkol nás, neustále rozpouští naše těla 
a rozkládá, posílajíc každou částečku k příbuznému druhu, 
kdežto zase částečky krve, rozdrobené uvnitř našeho těla 
a uzavřené ve stavbě každého živočišného těla jako v nebes
ké kouli, jsou nuceny napodobovat! pohyb všehomíra; tu 
každá z částic uvnitř našeho těla spěje k živlu sourodému. To 
totiž, co jest vůkol nás, neustále rozpouští naše těla a rozklá
dá, posílajíc každou částečku k příbuznému druhu, kdežto 
zase částečky krve, rozdrobené uvnitř našeho iěla a uzavřené 

b ve stavbě každého živočišného těla jako v nebeské kouli, jsou 
nuceny napodobovat! pohyb všehomíra; tu každá z částic 
uvnitř našeho těla spějíc k živlu sourodému, opět vyplní 
uprázdněné místo. Kdykoli pak více odchází, než přitéká, 
všechno hyne, kdykoli však méně, roste./feadé složení celé
ho živoka, mající trojúhelníky svých živlů nové, jakoby právě 
vyšlé z dílny, má pevnou vnitřní vazbu, ale celá hmota jeho 
jest při svém spojení jemná, poněvadž teprve nedávno vznik
lo z morku a vyživeno bylo mlékem; tu pak tělo přemáhá
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v sobě trojúhelníky přišlé zvenčí, z jakých jsou složeny pokr
my a nápoje, poněvadž jsou starší a slabší než jeho vlastní, 
rozděluje je svými novými a způsobuje, že živočich roste, 
živen jsa mnoha prvky podobným ^Kdykoli však kořen těch 
trojúhelníků se oviklá proto, že jim bylo probojovat! v dlou
hém čase mnoho zápasů proti mnohým protivníkům, nemají d 
už síly, aby vcházející látku výživy štípaly na částečky sobě 
podobné, nýbrž naopak samy jsou snadno rozdělovány od 
toho, co přichází zvenčí; živok jsa takto přemáhán, všechen 
schází a ten stav se jmenuje stáří ÍKonečně pak, když přesně 
spojená vazba morkových trojúhelníků již neodolává a vysí
lením se rozestupuje, uvolňuje se zase vazba duše a ta podle 
své přirozenosti jsouc vyproštěna, ráda vyletí; všechno totiž, 
co se děje proti přirozenosti, jest bolestné, co však s přiroze- e 
ností se shoduje, libé. firkvě tak tedy i smrt, nastává-li ne
mocemi a od zranění, jest bolestná a násilná, ale ta, která 
přichází přirozeně se stářím, jest ze všech smrtí nejméně 
trudná a provázena jest spíše pocitem libosti než bolesti, y 

Z čeho povstávají nemoci, jest snadno každému jasno. 
Poněvadž jsou totiž čtyři živly, ze kterých jest složeno tělo, 82 
země, oheň, voda a vzduch, jsou způsobovány poruchy a ne
moci nepřirozeným nadbytkem a nedostatkem těchto živlů 
nebo záměnou vlastního místa za jiné, dále pak, poněvadž jest 
více druhů ohně i ostatních živlů než jeden, tím, jestliže jed
notlivé tělo přibírá druh, který mu nepřísluší, i všemi takový
mi případy; octne-li se totiž každá jednotlivá věc v nepřiroze
ném stavu a na nepřirozeném místě, zahřívá se, co by se dříve 
ochlazovalo, co jest suché, stává se potom vlhkým, a podobně b 
mění se věci lehké a těžké a vůbec nastávají proměny ve 
všem všudy. Neboť jedině přichází-li k určité věci a odchází-
li od ní totéž za týchž okolností týmž způsobem a v témže 
poměru, může ta věc zachovávati svou vlastní podstatu a tr- 
vati bez újmy a zdráva; ale cokoli odcházejíc nebo přicháze-

83



IV IV, 82 b T I M A I O S

jíc zanedbá některé z těchto podmínek, způsobí nejrůznější 
změny a nemoci i nesčíslné pohromy.

Poněvadž jsou dále i druhotné složeniny vzniklé ve shodě 
c s přirozeností, naskytuje se tomu, kdo chce uvažovati, druhá 

úvaha o nemocech.84 Zoněch prvotních živlů jsou totiž slože
ny morek, kosti, maso a šlachy, mimo to i krev, vzniklá sice 
jiným způsobem, ale z týchž látek; kdežto tedy nejvíce nemo
ci povstává tak, jak bylo vyloženo výše, nejtěžší nemoci zle 
propukají tímto způsobem: kdykoli pochod při vzniku těchto 
druhotných látek se bere opačným směrem, tehdy nastává 
jejich zkáza. Maso a šlachy vznikají totiž přirozeně z krve, 

d a to šlachy z jejích vláken vlivem příbuznosti, maso pak ze 
sraženiny, která vzniká odlučováním vláken; vazká a tučná 
látka, vylučující se zase ze šlach a masa, jednak přilepuje 
maso ke hmotě kosti a výživou způsobuje vzrůst kostí sa
mých kolem morku, nejčistší pak druh jejích trojúhelníků, 
nejhladší a nej lesklejší, prosakuje hustou hmotou kostí, vyro- 

e ňuje se z nich kapkami a zavlažuje morek. Když se jednotlivé 
pochody dějí tímto způsobem, vzniká stav pravidlem zdravý; 
nemoci nastávají, kdykoli se to děje opačně. Kdykoli totiž 
maso rozpouštějíc se, vypouští rozpuštěními zpět do cév, 
tehdy koluje v cévách spolu s dechem rozhojněná krev roz
manitého složení, nejrůznějších barev a hořkých chutí, mimo 
to s látkami kyselými a slanými, a obsahuje žlučoviny, mízy
i všeliké slizy; všechny tyto látky totiž, vzniklé opačným 

83 pochodem a zkažené, kazí především krev samu a nepřináše
jíce již žádné výživy tělu, rozbíhají se všemi směry po cé
vách, nezachovávajíce již řádu přirozených oběhů, nepřátel
sky se chovajíce proti sobě navzájem, poněvadž nemají ze 
sebe vespolek žádného užitku, vedouce boj proti ústrojným 
a pevným částem těla, jež hubí a rozpouštějí. Kdykoli se tak
to rozloží některá z nejstarších částic masa, kterou jest těžko 
změkčiti, černá dlouhým pálením, a protože jest všude roze-
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žrána, jest hořká a zle napadá každou část těla, která dosud b 
není zkažena. Někdy dostane ta čemina místo hořké chuti 
kyselou, když jest hořkost více rozředěna, jindy zase hořkost 
nasáklá krví dostane barvu červenější, a když se s touto mísí 
barva Černá, zelenou; dále také mísí se žlutá barva s hořkostí, 
kdykoli se rozloží svěží maso účinkem ohně při zánětu.
A všem těmto látkám bylo dáno společné jméno žluč, buďto 
snad od některých lékařů nebo i od někoho jiného, kdo jest c 
schopen dívati se na mnoho věcí nepodobných, ale viděti 
v nich všech jediný rod, zasluhující pojmenování; také ostat
ní všechny druhy žluči, co se jich vypočítává, každý dostal 
podle své barvy zvláštní jméno. Co se týče mízy, je-li z krve, 
jest mírná, ale míza z černé a kyselé žluči jest ostrá, kdykoli 
se horkostí mísí se slanou látkou; takovému se pak říká ostrý 
slíz. Jiný vzniká rozpuštěním z nového a jemného masa za 
účasti vzduchu; poněvadž jest nadut a obklopen vlhkostí, vy- d 
tvoří se za tohoto stavu bubliny, jednotlivě sice neviditelné 
pro svou drobnost, ale všechny dohromady dávají hmotu 
viditelnou a mají od utvořené pěny barvu na pohled bílou: vší 
této rozpuštěnině jemného masa smíšené se vzduchem říkáme 
bílý sliz. Výron nově se tvořícího slizu jest pot, slza i všechny e 
ostatní takové látky, jež co den jsou vyměšovány; všechny 
tyto tekutiny stávají se nástroji nemocí, kdykoli krev se nena
sytí přirozeně z pokrmů a nápojů, nýbrž bere látku z opač
ných věcí proti zákonům přírody. Pokud pak jest jen jednotli
vá část masa rozrušována nemocemi, ale základy jí zůstávají, 
jest síla zla poloviční - neboť náprava jest ještě snadno mož
ná - kdykoli však onemocní to, co svazuje maso s kostmi, 84 
a již se nevylučuje z masa a šlach, aby živilo kost a poutalo 
maso ke kosti, nýbrž z lesklého a hladkého i vazkého stane se 
od špatné výživy drsným, slaným a vyschne, tehdy všechna 
tato látka v tomto stavu odchlipujíc se od kostí naopak sama 
se vtírá do masa a šlach; toto pak z kořenů se hroutíc nechává b
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šlachy obnaženy a plny slanosti, samo pak zpět vpadá do 
oběhu krve a rozmnožuje nemoci svrchu řečené. Ale jakkoli 
zlé jsou tyto stavy, do kterých tak tělo přichází, ještě horší 
jsou ty, které před nimi předcházejí, když kosti nemohouce 
pro hustotu masa přijímati dostatečně vzduchu a od plesniví- 

c ny jsouce zahřívány se zanítí a ani potraviny nepřijímají, 
nýbrž naopak samy se vtírají do ní, ta pak do masa, a maso 
vpadajíc do krve způsobuje, že všeliké nemocí se stávají 
prudšími předešlých. Vrchol všeho pak jest, kdykoli onemoc
ní látka morku od nějakého nedostatku nebo přebytku a půso
bí nejhorší a nej smrtelnější ze všech nemocí, ježto se pak 
veškerá přirozenost těla z nutnosti obrátí zpětným proudem.

Při třetím pak.druhu nemocí třeba uznávatí trojí .příčinu, 
d předně dýchání, za druhé sliz, za třetí žluč. Kdykoli totiž 

plíce, jež řídí dodávání dechu tělu, nemají čistých průchodů, 
jsouce ucpány všelikými výměšky, tu vzduch na jedné straně 
vůbec nejde, na druhé zase vchází hojněji než náleží, a tím 
způsobuje jednak rozklad ústrojí, jež nedosahují osvěžení, na 
druhé straně pak násilně vniká do cév, skrucuje je a rozkládá- 

e je tělo, chytá se do jeho středu a na bránici, která jej zadržuje; 
tím bývá často způsobováno nesčíslně bolestných nemocí 
s hojným potem. Často se tvoří vzduch uvnitř v těle rozkla
dem masa a nemůže se dostati ven: pak působí tytéž bolesti 
jako látky, které vniknou dovnitř, největší však tehdy, když 
obklopě šlachy a sousední žilky a způsobě naběhnutí napína
cích svalů a přilehlých šlach napíná je v opačném směru; ty 
nemoci byly nazvány lámání a křeče. Také jejich léčení jest 

85 zlé; nejspíše ještě nával horečky působí úlevu od takových 
nemocí. Bílý sliz je zlý, zůstane-li uvnitř, pro vzduch obsaže
ný v bublinách, má-li však možnost vyvanouti ven z těla, jest 
sice mírnější, ale potřísňuje tělo skvrnami, vyrážkou a rodí 
podobné těmto nemoci. Ale je-li smíšen s černou žlučí a roz
ptyluje se po kruhovitých drahách v hlavě, jež mají nejvíce
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božského prvku, a ruší je, jest snesitelnější, přichází-li ve 
spánku, ale napadá-li ve bdění, jest tíže se ho zbaviti; tato b 
nemoc, týkajíc se svátého ústrojí, plným právem se nazývá 
svatá.ss Kyselý a slaný sliz jest pramen všech nemocí slizni- 
cových; poněvadž pak místa, na kterých se vyměšuje, jsou 
rozličná, mají také rozmanitá jména. Co se týče takzvaných 
zápalů některých částí těla, nemoci, mající jméno od žhnutí 
a pálení, všechny jsou způsobeny žlučí. Když totiž nalézá 
východ ven, vznikají jejím vy vřením všeliké nádory, pakli c 
však jest uvnitř svírána, způsobuje mnoho horkých nemocí, 
největší tehdy, kdykoli smíšena s čistou krví roznáší její vlák
na z jejich místa; ta byla totiž rozptýlena do krve, aby krev 
měla náležitě uspořádán poměr řídkosti i hustoty, sice by se 
buď vylévala, jsouc teplem příliš tekutá, z řídkého těla, anebo 
by pro přílišnou hustotu jsouc nepohyblivá, nemohla dobře d 
obíhati v žilách. Pravou míru hustoty chrání vlákna svým 
přirozeným ustrojením;8* když je někdo třeba v mrtvé a styd
noucí krvi sebere dohromady, je všechna ostatní krev tekutá, 
když však jsou puštěna, ihned ji srážejí s pomocí okolního 
chladu. Když tedy mají krevní vlákna tento účinek, žluč, jež 
jest svou přirozeností stará krev, vzniklá opačným pochodem 
z rozloženého masa, vniká-li zpočátku jen v malém množ
ství, teplá a tekutá, sráží se působením vláken a srážejíc se e 
a násilně zbavována tepla způsobuje uvnitř mráz a třesení. 
Přitéká-lí však hojněji, přemůže svou vlastní teplotou vlákna 
a dostávajíc se do varu, rozptýlí je v nepořádku. Jestliže jest 
schopna podržeti převahu až do konce, pronikne až k morku 
a svým žárem přerve tam pouta duše, jakoby lodní lana, a pustí 
ji na svobodu; ale když jest slabší a tělo odolává rozkladu, 
sama bývá přemožena, a tu buď vnikne do celého těla, nebo 
jsouc vtlačena cévami do dolní nebo horní dutiny břišní, jest 
vypuzována z těla jako vyhnanec z obce, v níž vypuklo po
vstání, a způsobuje průjmy, úplavice a všeliké takové nemo- 86
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ci. ^Roznemůže-li se tělo hlavně z nadbytku ohně, zakouší 
nepřetržité pálení a horečky; jestliže ze vzduchu, každodenní 
zimnice, ale třetidenní z vody, protože ta jest zdlouhavější 
než vzduch a oheň; země pak, mezi živly co do zdlouhavosti 
na čtvrtém místě, Čistí se v čtyřnásobných obdobích a způso
bivši čtvrtodenní zimnice, jen stěží odchází. ) 

b Tímto způsobem vznikají nemoci tělesné, duševní pak 
vznikají ze stavu těla takto: nemoc duše jest, jak třeba uznati, 
nepříčetnost; dva pak jsou druhy nepříčetnosti, jednak šíle
nost, jednak nevědomost. Každý tedy stav, ve kterém jest kdo 
stižen buď tímto, nebo oním, jest nazvati nemocí. Za největší 
nemoci duševní87 jest pokládati nemírné rozkoše a strasti; 

c má-li totiž člověk nemírnou radost nebo když zármutkem trpí 
v opačném směru, spěchá nevčasně jednoho se zmocniti, dru
hému utéci a není s to, aby něco správně viděl nebo slyšel, 
nýbrž běsni, a tehdy jest nejméně schopen užívati rozumu, 
ítomu se pak tvoří v morku hojně prudce proudícího semene, 
vzrostlého jako strom přes míru obtížený ovocem, ten pociťu
je pokaždé mnoho bolestí a mnoho rozkoší ve svých vášních 
a v úkonech s nimi souvisejících,) stává se od převelikých 

d rozkoší i bolestí pro větší část sveno života šílený, a ačkoli 
má působením těla duši nemocnu a bez rozumného myšlení, 
bývá naň pohlíženo ne jako na nemocného, nýbrž jako na 
úmyslně špatného; vpravdě však jest ona nezkrocenost v po
hlavních rozkoších z větší části nemoc duše, vzniklá v těle 
zvláštním stavem jedné látky, pro malou hustotu kostí bujně 
proudící a vlhčící tělo. A tak skoro všechno, co se pokládá za 
nezřízenost v rozkoších a co se vytýká lidem, jakoby byli 
úmyslně špatní, bývá neprávem vytýkáno; zajisté nikdo není 

e úmyslně špatný, nýbrž nějaký zlý stav těla a nedostatek vý
chovného pěstění bývají příčinou, že špatný se stává špatným, 
ale to se každému přihází jako protivenství a proti jeho vůli. 
A naopak co se týče bolestí, zakouší duše právětak působě-
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ním těla mnoho útrap. Neboť jestliže šťávy ostrých nebo 
slaných slizů a všechny jiné hořké a žlučovité výměšky zač
nou volně probíhati něčím tělem a nenaleznou východu ven, 
nýbrž hromadíce se uvnitř, sloučí své výpary s drahou duše 87 
a s ni se smísí, způsobují více nebo méně rozmanitých nemo
cí duševních, menších a větších; a podle toho, které ze tří míst 
duše v jednotlivých případech jest napadeno, vznikají rozlič
né úkazy nevrlosti a sklíčenosti, nebo zase nemírné odvážli- 
vosti a bojácnosti, konečně pak-zapomínání a současně ne
chápavosti. Mimo to pak když lidé takto špatně založení žijí b 
vlpatně zřízených obcích a slyší mluviti špatné řeči v sou
kromí i na veřejnosti a jestliže dále hned od mládí se jim nijak 
nevštěpují nauky, poskytující proti tomu léku, všichni, kteří 
jsme .Špatní, stáváme se špatní tímto způsobem, zcela proti 
své vůli působením dvou věcí; z toho jest viniti vždy více 
rodiče než děti, a vychovatele více než chovance, ale ovšem 
každý se má, jak jen může, vynasnažovati, s pomocí výchovy, 
náležité práce i vědeckého vzdělání uniknoutí špatnosti a do- 
síci opaku. Než výklad o tom náleží jinam.

Proti této otázce jest vhodno a slušno postaviti na druhé c 
straně její protějšek, jakými prostředky se zachovává náležitý 
stav těl i myšlenek; vždyť jest správnější mluviti více o dob
rém než o špatném. Nuže, všechno dobré jest krásné, krásné 
pak není neúměrné; tedy takéživoka, jenž má býti krásný, jest 
pokládati za souměrného.\Ale co se týče souměrů, malé jeho 
projevy rozeznáváme a přemýšlíme o nich, avšak nejdůleži
tějších a nej větších si nevšímámeyZajisté vzhledem ke zdraví d 
a nemocem, ctnostem a špatnostem není důležitějšího soumě- 
ru a nesouměru, než mezi samou duší a tělem;58 na to my se 
nedíváme a neuvažujeme, že kdykoli slabší a nepatrnější 
vnějšek nosí duši silnou a všestranně velikou anebo kdykoli 
se vyskytne opačné spojení takových dvou činitelů, není krás
ná celá bytost - neboť jest nesouměrná v nejdůležitějších
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poměrech — ale má-li se tomu naopak, jest to nejkrásnéjší 
a pomilování nejhodnější podívaná na světě pro toho, kdo jest 

e schopen viděti. Tak například tělo s předlouhýma nohama 
nebo pro nějaký jiný nadbytek nesouměrné jednak jest ohyzd
né, jednak zaviňuje samo sobě tisíceré útrapy tím, že při 
společné práci všech údů způsobuje si velkou únavu, časté 
křeče a také pády pro svůj nedostatek sebevlády. Totéž pak 
jest souditi i o dvojdílném celku, který nazýváme živokem, 
že kdykoli v něm jest duše silnější nad tělo, velmi bujně si 

88 vede a roztřásajíc celé nitro těla, naplňuje je nemocemi; 
a kdykoli usilovně se pouští do nějakého učení a hledání, ničí 
je, a jestliže zase podniká učitelskou činnost a svádí řečnické 
boje na veřejnosti i v soukromí, jež se nevedou bez prudkých 
sporů a řevnivosti, rozpaluje tělo, způsobuje mu záněty a tak 
je hubí; oklamávajíc většinu z takzvaných lékařů působí, že 
příčina nemocí bývá hledána v jiných věcech. Druhdy však se 
naopak spojí veliké a nad duši přečnívající tělo s malou a sla* 
bon rozumovou schopností; poněvadž pak jsou v lidech dvojí 

b žádosti, co do těla touha po výživě, co do nejbožštějšího 
prvku v nás po rozumové činnosti, tu pohyby činitele silněj
šího majíce převahu podporují svou stranu, stranu však duše 
činí hluchou a nechápavou i nepamětlivou, Čímž v ní způso
bují největší nemoc, nevědomost. Jediná tu jest záchrana pro 
obě části, neuváděti v činnost ani duše bez těla, ani těla bez 
duše, aby ve vzájemné obraně nabývaly rovnováhy a zdraví, 

c Proto tedy vědecký pracovník nebo kdo se usilovně zabývá 
nějakým jiným oborem duševní práce, musí náležitou měrou 
pěstovati i pQhyhy. tělesné, účastně se cvičení gymnastic
kých, a ten, kdo zase horlivě pěstuje tělo, musí navzájem 
náležitě prováděti činnost duše, zabývaje se uměními mú- 
sickými a veškerou filosofií, ač má-li se právem nazývati 
krásný a dobrý v pravém smyslu slova. Právě takovým způ- 

d sobem máme pěstovati i jednotlivé části těla, napodobujíce
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způsob všehomíra. Tělo totiž bývá od látek do něho vcháze
jících uvnitř rozpalováno a ochlazováno a zase od látek vněj
ších vysušováno a zavlažováno, i jest na ně působeno od 
obojích činitelů dojmy, provázejícími tyto jevy; kdykoli ně
kdo vydá těmto činitelům tělo nečinné, přemoženo hyne, 
pakli však kdo napodobuje to, co jsme nazvali živitelkou 
a chůvou všehomíra, nej raděj i vůbec nikdy nenechává tělo 
v úplném klidu, nýbrž jím pohybuje a působě v něm stále 
nějaké otřesy v celém jeho rozsahu, přirozeně odráží útoky e 
pohybů vnitřních i vnějších a náležitým ruchem rovná dojmy 
a části bloudící vůkol po těle podle příbuznosti v souladný 
pořádek. Ten podle výše podaného výkladu o všehomíru ne
dopustí, aby živel nepřátelský se spojoval s živlem nepřátel
ským a tak plodil v těle války a nemoci, nýbrž způsobí, že 
živel přátelský ve spojení s živlem přátelským bude zjedná- 89 
vati zdraví. Z pohybů pak zase jest nejlepší vlastní pohyb 
z vlastního popudu - nejblíže totiž jest příbuzen pohybu myš
lenky a pohybu všehomíra avšak pohyb z cizího popudu 
jest horši; nejhorší pak jest pohyb, kterým zasahuje cizí po
pud jednotlivé části těla, když tělo leží a jest v klidu. Proto 
tedy z očistných a zdravotních prostředků pro tělo jest nejlep
ší gymnastické cvičení, na druhém pak místě jest houpavý 
pohyb při plavbě i při všelikém vožení, pokud se děje bez 
námahy; na třetím místě jest druh pohybu, který jest druhdy, 
nastane-li nutnost, velmi užitečný, kterého však jinak podle b 
mínění rozumných lidí nemá býti užíváno, totiž umělé očiš
ťování léčivými prostředky. Neboť nemoci, pokud nechovají 
velikého nebezpečenství, nemají se drážditi léky. Každá ne
moc podobá se nějakým způsobem přirozenosti živých tvorů.
Tito totiž dostávají pří svém vzniku pro celý rod určitou dobu 
života a také jednotlivec se rodí s životem vyměřeným od 
osudu jemu samému, vyjímaje-pfípady,'pocházející z nutnos- c 
ti; neboť trojúhelníky každého jednotlivce vznikají hned na
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počátku se schopností vydržeti až po určitou dobu, přes kte- 
róTfby nikdo nemohl svůj život prodloužiti. Tentýž pak jest 
způsob i co do stavu nemocí; kdykoli jej kdo proti usouzené- 
míře času léky ruší, rády vznikají z malých nemocí veliké, 
a spolu z nečetných četné. Proto jest třeba všechny takové 

d stavy řídili náležitou správou života, pokud máme na to kdy, 
ale nesmí se užíváním léku urputné zlo drážditi.

Toliko o celém živoku i ojeho tělesné části, jak by kdo 
vedl jiné i byl veden sám od sebe, aby žil co nejvíce podle 
rozumu; ale větší měrou a dříve jest co možná připraviti 
činitele samého, který má vésti, aby se stal vůdcem co nej
krásnějším a nejlepším. Kdybychom chtěli důkladně probrati 

e tuto otázku, byl by to dosti veliký úkol sám o sobě; uvažujíce
o ní jen mimochodem ve shodě s předešlým výkladem rozře
šili bychom ji tímto způsobem. Jako jsme již několikrát řekli, 
že jsou v nás ubytovány tři druhy duše na třech různých 
místech a že každý z nich má svou vlastní činnost, tak také 
týmž způsobem jest nám i nyní co nejstručněji pověděti, že 
ten z nich, který dlí v nečinnosti a nevykonává svých zvlášt
ních pohybů, nutně se stává nejslábším, kdežto ten, který se 

90 cvičí, nejsilnějším; proto jest třeba dbáti, aby všechny tří 
druhy duše udržovaly pohyby vespolek úměrné.

Co se tedy týče nejvyššího druhu duše v nás, jest o něm 
souditi tak, že bůh jej dal každému jako daimona, ten druh, 
který bydlí na vrcholu našeho těla a o kterém správně díme, 
že nás pozdvihuje od země ke svému příbuzenstvu na nebi 
jakožto tvory, vyrostlé ne z pozemské, nýbrž z nebeské půdy; 
božstvo totiž upevnilo naši hlavu a kořen naší bytosti tam, 

b odkud duše vzala první původ, a tak udržuje zpříma celé tělo. 
p tom, kdo má mysl stále naplněnu vášněmi nebo řevnivými 
spory a na ty vynakládá všechnu námahu, nutně vznikají vše
liká mínění smrtelná; takový člověk se stává vůbec co nejvíce 
smrtelný a ani dost málo se té smrtelnosti nezbavuje, poně-
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vadž způsobil její vzrůst. (Ale kdo se věnuje touze po vědění 
a myšlenkám pravdy a vycvičil se především mysliti na věci 
nesmrtelné a božské, ten, dotkne-li se pravdy, zcela jistě do- c 
sáhuje plné míry nesmrtelnosti^pokud jí může býti účastna 
lidská přirozenost, a poněvadž stále pečuje o božský prvek 
a má v řádném stavu daimona, který v něm bydlí, jest jistě 
nad míru blažen. Péče o všechno projevuje se u všech lidí 
jedním způsobem:~3avatrVšěmuTiáležitou“potravu a náležité 
pohyby. Pohyby příbuzné božskému prvku v nás jsou myš
lenky všehomíra a jeho otáčení; těch má každý následovati d 
a tak napravovati pohyby v naší hlavě, zkažené při narození, 
poznáváním harmonií všehomíra a jeho otáčení, vyrovnati 
myslící podmět s předmětem myšlení podle původního stavu 
a tímto vyrovnáním dosáhnouti vrcholu nej lepšího života, 
předloženého lidem od bohů jak pro přítomnost, tak pro bu
doucí čas.

Nuže nyní, jak se podobá, jest skoro u konce výklad, který e 
jsme na počátku ohlásili, o všehomíru až po stvoření člověka.
Jen stručně jest totiž ještě připomenout!, jak vznikli ostatní 
živokové, a naprosto není třeba se o tom šířiti; krátká míra 
řeči o těchto tvorech by se zajisté každému zdála vhodnější.
O této otázce řekneme tedy toto: ze všech stvořených mužů, 
kteří se ukázali zbabělí a prošli život nespravedlivě, tvořily se 
při druhém rození pravděpodobně ženy; v oné době z této 91 
příčiny sestrojili bozi lásku,89 toužící po spojení, a to tak, že 
jak v nás, tak v ženách vytvořili po živém tvoru takovýmto 
způsobem. (Průchod nápoje, kde tekutina, prošlá plícemi 
a ledvinami idolů do měchýře, tlakem vdechnutého vzduchu 
jest vypouštěna, otevřeli pro morek, uložený od hlavy podél 
šíje a v páteři, který jsme v hořejším výkladu nazvali símě; b 
ten pak, jsa živý a nabyv přístupu vzduchu, vzbudil v tom 
ústrojí, kde se dostal ke vzduchu, živnou touhu po výronu 
a způsobil lásku, pudící k plození] Proto tedy pohlavní ústrojí

9 3
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mužů svou přirozeností jest odbojné a pánovité jako zvíře, 
nepřístupné rozumné řeči, a usiluje pro své zběsilé choutky 

c nade vším vlasti; u žen pak z týchž příčin takzvaná matka 
a děloha, poněvadž to jest živý tvor žádostivý plození, kdy
koli zůstává dlouho bez plodu přes to, že jest jeho čas, horší 
se a nevrle to snáší, a bloudě všudy po těle, ucpává průchody 
dechu a překáží dýchání; tím vhání do krajních nesnází a způ
sobuje všeliké jiné nemoci, až touha a láska spojí muže a že- 

d nu, a jako zralé ovoce se stromů zasejí do matky jakoby do 
ornice živoky pro drobnost neviditelné a bez tvaru, a opět je 
odloučí a uvnitř vyživí, až vyrostou, a potom přivedouce je 
na světlo dokončí zrození nových živoků. Ženy a všechno 
ženské pohlaví vzniklo tedy tímto způsobem; avšak Čeleď 
ptáků vznikla, obrůstajíc místo vlasy peřím, přetvořováníra 
z mužů ne právé špatných, ale_ lehkých a takových, kteří se 
sice zabývají nadpozemskými zjevy, ale ve své pošetilosti se 

e danjnívají, že zrak podává o těch věcech nejpevnější důkazy,
i Zvířata pak čtyřnohá pozemská i divoká vznikla z lidí nijak 

se nezabývajících filosofií a nemajících naprosto vědeckého 
zájmu pro přírodu, protože již neužívají kruhovitých pohybů 
v hlavě, nýbrž následují jako vůdců těch Částí duše, které jsou 
uloženy v prsou^ Působením těchto zaměstnání mají sehnuty 
přední končetiny a hlavy k zemi pro příbuznost s ní, hlavy 
pak mají podlouhlé a všelikých podob,510 podle toho, jak se 

92 u každého nečinností zmáčkly kruhové pohyby; čtyři nohy
i více noh narostlo tomuto druhu z té příčiny, ježto bůh pod
kládal více oper tvorům o větší nerozumnosti, aby se vláčeli 
více po zemi. Co se pak týče nej nerozumnějších z těchto 
tvorů a táhnoucích ceJé tělo po zemi, ty stvořili, poněvadž jim 
vůbec již nebylo třeba noh, beznohé a plazící se_po zemi. 

b Čtvrtý pak druh, zvířata vodní, vznikl z lidí naprosto nero
zumných a nevědomých, kterých už neuznalí předělav ač i ani 
za hodny čistého dechu, poněvadž měli duši v nečistém stavu
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od všelikých chyb, nýbrž místo aby jim dali dýchati jemný 
a čistý vzduch, svrhli je do rmutné a hluboké vody, aby tu 
vdechovali; tím vznikl rod ryb, veškerých ústřic i všech ostat
ních vodních živočichů, jimž se dostalo za trest pro jejich 
nejhorší nevědomost nejhorších příbytků.j Tímto způsobem c 
nyní jako tehdy přecházejí zvířata navzájem do jiných a ji
ných rodů,91 přeměňujíce se podle ztráty a nabývání rozumu 
a nerozumnosti.l

Nuže, tedy nyní již budiž konec našeho výkladu o všeho
míru. Když nabyl živoků smrtelných i nesmrtelných a byl 
takto vyplněn tento svět, živok viditelný viditelné živoky 
obsahující, bůh smysly vnímatelný a obraz boha pomyslného, 
stal se tento jediný a jednorozený vesmír největším a nejlep
ším i nej krásnějším a nejdokonalejším.


